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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 امشر ولشی مصشدا  تعیشین روش مسشلله بشا رابطشه در کشهاسش   هاییپرسش  از شششم پرسش  درباره بحث
 .بود مطرح الشرایطجامع

 مرجشع عنوانبشه را اشصاصشی یشا ششص  دسشته یش  ششدند و دسته چند مردم اگر که بود این ششم پرس 
 انتصشاب را دیگشری اششصا  یشا ششص  دیگشر  ایعشده و کردند انتصاب و دادند قرار مراجعه مورد تشصی 

 دربشاره لشاا و ششوند انتصشاب همه توسط عده ی  که بود این بحث فرض پنجم پرس  در .کرد چهباید  کردند 
 . شد بحث هااین امثال و کیفی و کمی مرجحات

 فشرض. اسش  پشنجم فشرض تکرار ششم فرض که شود اشتباه نباید اس  متفاوت پنجم فرض با ششم فرض
 در امشروز کشه اسش  چیشیی ششم فرض این که کنند انتصاب را متفاوت عده ی  جمعی هر که اس  این ششم
 اجتهشاد کسشی اسش  ممکشن. اس  طرحقابل هم پنجم فرض اما دارد؛ تحقق اسَلمی جمهوری اساسی قانون

 داششته نقش  خبرگشان انتصشاب در کششور مردم تمام شود  ایجاد اساسی قانون در تغییری اس  قرار اگر که کند
 نفشر ۸۶ سشق  تشا کاندیداها این بین در باشد  نیاز خبرگان برای نفر ۸۶ اگر مثالعنوانبه صورت این در. باشند

 . اس  نشدهبینیپی  فرض این ما اساسی قانون در البته. شودمی انتصاب آورد را رأی بیشترین که هرکس

 اینکشه کنیم؛مشی مطرح ششم پرس  در ما که اس  فرضی همین دارد  وجود ما اساسی قانون در که چییی
 بشرای اسشتان هشر خبرگشان که باشد این آن نکته هم شاید. دنکنمی انتصاب را استان آن خبرگان استانی هر جمع
 از خیلشی ششاید  کننشد مطشرح کشور سطح در را مسلله این بصواهند اگر و هستند ترشدهشناخته استان آن مردم

 خاصشی مشردم یشا مشردم عامشه بشرای کننشدمی معرفشی اکاندیشد عنوانبشه کششور سطح در را خودشان که کسانی
 کشه کسشانی یعنشی اس ؛ تشصی  به و معرف  به قریب و ترنیدی  انتصاب سب  این اما نباشند. شدهشناخته

. کننشدمی مراجعشه هشاآن بشه بنشابراین شناسشند می را خودششان اسشتان خبره اهل قاعدتا   هستند استان ی  در
 و کردنشد مراجعه خبرگان از فردی یا جمعی به جمعی هر مکلفین بین در اگر که آیدمی پی  پرس  این درنتیجه

 مشردم مرجشع کشه خبرگان این از دسته هر چیس ؟ تکلی  اینجا در بیاید  پی  نظراختَلف منتصبین این بین در
 همشه اصشلحی  هبش که کنیممی پیدا نفر چند ما درنتیجه کنند می معرفی اصلح عنوانبه را شصصی اند قرارگرفته

 ؟چیس  تکلی  اینجا در حال  اس  شدهداده شهادت هانآ
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 اصشل سه آن. دارد وجود امکان یا فرض سه شد  مطرح قبل جلسات در که اصل سه آن به توجه با اینجا در 
 به اسَلمی جامعه فعل وحدت سوم اصل و اسَلمی جامعه وحدت دوم اصل رهبری  وحدت اول اصل: بود این
 جمشع همشه اسش ؛ واحدی فعل فعل  این و اس  جامعه فعل حکوم  تأسیس یا و حاکم انتصاب که معنا این
 کفشایی وجوب مسلله از غیر این و داریم عمل ی  ما که شد داده توضیح. بدهند انجام را عمل ی  که شوندمی

 کشه اس  عمل ی  بلکه بدهند انجام را عمل ی  و شوند جمع همه که نیس  طوراین کفایی وجوب در. اس 
 اجتمشاعی افعشال در ولشی دهنشد؛نمی انجام کاری و اس  ساقط دیگران عهده از دادند  انجام را آن تعدادی اگر

 وجشوب بشا وجشوب ایشن بشین که اس  تفاوتی این هستند؛ شری  واحد عمل انجام در همه. دارند دخال  همه
 علشی یجب که اس  این مسلله نیس ؛ کفایی وجوب مسلله اسَلمی  حکوم  اقامه مسلله. دارد وجود کفایی

 را کشار ایشن و ششوند جمشع بایشد همه. االرض فی الله حکم اقامه من تمکینه و علیا ینصر ان المکل  مؤمن کل
یشرا ششودنمی نیسش   مربشو  مشن بشه و اس  کفایی واجب این بگوید و بکشد کنار یکی اگر. بدهند انجام  او ز

 .  «خاله من اخال و نصره من انصر اللهم» ؛بدهند انجام را کار این و شوند جمع همه باید اینجا. اس  مسلول

 ششدهگرفته همشه از میثشا  دو ایشن. نصشرت میثا  و اطاع  میثا : اس  میثا  دو بر مبتنی این که شد بیان
ِای ِمیثاَقهُ  َو  َعَلیکْم   ِالّله ِنْعَمةَ  اْذکُروا َو »: اس  َطْعنا َو  َسِمْعنا ُقْلُتْم  ِإذْ  ِبهِ  واَثَقکْم  الَّ

َ
ُقوا َو  أ  ِبشااِت  َعِلیم    َالّله ِإنَّ   َالّله اتَّ

ُدورِ   مسشالل بشه مربشو  مسشالل و حکومش  مسشلله کشه ششود توجه آن به باید که اس  مهمی مطلب این 1«الصُّ
 ایشن اول اصشل لاا. اس  مطرح فقه در که معنایی آن به کفایی واجب نه و هستند جمع فعل اجتماعی  سیاسی

 واحشد  رهبشر ایشن که اس  این دوم اصل. شد مطرح خود جای در همآن دلیل و باشد واحد باید رهبر که اس 
 رهبشر یش  بلکشه باشد داشته رهبر ی  به نیاز جامعه هر که نداریم جامعه چند ما باشد؛ واحد جامعه رهبر باید

 بایشد جامعه واحد فعل با و کنند تمکین او از واحد فعل با باید واحد جامعه این افراد. واحد جامعه برای داریم
 .بدهند را الهی احکام اجرای قدرت او به باید واحد فعل با برسد و قدرت به

 را خبشره اهشل از تعشدادی و ششدند جمع مردم همه که درجایی اصل سه این مبنای بر. شد بیان اصل سه این
 شرایطال جامع فقیه مصدا  تعیین در اختَلف خبره اهل تعداد این بین و کردند مراجعه هاآن به و کردند انتصاب

 اصشلح انشد کرده انتصشاب کشه ششرایطیال هجامعش فقیه هستند معتقد دسته هر که اس  این منظور آمد  وجود به
 نتیجشه ایشن بشه ثَلثشه مقشدمات بشه توجشه با. پس اس  موجود اینجا در فرض سه کرد؟ چه باید اینجا در. اس 

 را هشاآن عقشل و ششر . برسشند گشیین در  وحدت ی  به و واحدی نتیجهی   به باید خبرگان این که رسیممی
 .کنند اجتما  واحد فرد ی  بر شدهبیان اصل سه به توجه با کندمی مکل 

                                                           
 7. مالده: 1
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 فشرض. برسشند واحد نتیجه ی  به منتصبین کمی و کیفی مرجحات طریق از بتوانند هااین که اس  این اول
 تشوانیممی اینجشا امشا دارنشد؛ التعیشین نحو علی رجحان هاآن منتصبین که هستند معتقد گروه هر که اس  این بر

 انتصشاب را خبشره اهشل یش  تهشران جمعیش  میلیشون هشش  کنید فرض مثَل  . باشیم داشته منتصبین در ترجیح
 کشه خبرگانی گف  توانمی اینجا در. اس  کرده انتصاب ارجح و اعلم عنوانبه را معینی شص  هم او و اندکرده

 بشا دیگشر اسشتان منتصبشین رأی بشر هشاآن رأی هسشتند  بیششتری جمع منتصب چون هستند  استان این منتصب
 ؟دارد برتری نفر هیار سیصد جمعی 

 باششد کسانی از اعلم هاآن منتصب اما باشد  کم کنندگانانتصاب تعداد درجایی اس  ممکن :حضار از یکی
 .باشند باال رأی با منتصب که

 معتقشد خبرگشان این تمام که اس  این بر فرض گفتیم؛کردیم بیان شبهه این دفع برای ما را مسلله این :استاد
 کیفشی؛ مشرجح یشا و اسش  کمی مرجح بحث یا اینجا که گف  خواهیم را این. اس  متعین هاآن منتصب هستند

 یشا مشردم منتصبین اینکه خَلصه. اس  رجو  محل خبره اهل خود کیفی مرجح کیفی  مرجح از ما منظور منتها
 داششته کمشی مشرجح سشایرین بشه نسب  اگر شوندمی انتصاب دسته چند سوی از خبره اهل عنوانبه که مرجعی

 را هشاآن انتصشاب و داد تشرجیح دیگشر دسشته بر را دودسته این از یکی اساس بر توانمی کیفی  مرجح یا و باشند
 و کمی ترجیح راه از ما که اس  راه ی  این. بدهند تن دسته آن انتصاب به باید دیگران و دانس  متعین انتصاب

 گشوییممی وقتشی و اسش  خبشره اهشل منتصبشین منتصبین  از ما مراد. برسیم واحد نتیجه ی  به منتصبین کیفی
 .شودمی انتصاب مردم وسیلهبه که اس  خبره اهل خود ما منظور منَتصبین

 بینشات بیندر  وقتی گفتیم. افتدمی اماری  از اشرأی ندارد  کمی مرجح که کسی شد گفته که بیانی به البته
 دوبینشه جشا هشر کشه اس  این -هستند قالل آن به بعضی که- مبنا ی  دارد؛ وجود مبنا دو شود  ایجاد تعارض

 سشاقط یکشدیگر بشا همشه باششد  نداششته وجشود چه و داشته وجود کمی اختَلف هاآن بین چه شدند  متعارض
 ششوند می متعارضین بینه دو این معارض  بینه دیگر طرف در و دارد وجود ایبینه طرفی  اگر یعنی شوند؛می
 داخلشی تعشارض دچشار اینجشا در بینشه حجیش  دلیل. باشد داشته وجود بیشتر یا بینه دو طرفی  در اینکه ولو
 بینشه دو وقتشی کشه اسش  ایشن معنشای بشه داخلشی تعشارض. یکشی نآ شامل نه و شودمی این شامل نه شود؛می

 قشوام. اسش  کشرده خطشا دیگشر بینشه آن گویشدمی هرکدام و کندمی تکایب را دیگری هری  شدند  متعارضتین
 حشرف یعنشی اس ؛ کرده خطا این گویدمی هم دیگری و کرده خطا او گویدمی این یعنی اس ؛ تکاذب تعارض 

 ایجشاد اس   شده اقامه واقع کش  بر که ایبینه این گویدمی بینه حجی  دلیل خود. نیس  واقعه با مطابق او
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 کشش  درجشه مشثَل  . کنشدمی تکمیشل را کشش  درجشه کمبود بینه حجی  دلیل. اس  ظنی دلیل و کندنمی علم
 کشه اینشهبی ایشن و اسش  واقشع مطشابق این گویدمی و کندمی تکمیل را درصد بیس  این و اس  درصد ادهشت

. دارد مطابقش  واقعیش  بشا درصد هشتاد من مدلول گویدمی بینه خود. دارد مطابق  واقعه با اس   شدهاقامه
 .کن عمل آن به تو و اس  واقع مطابق کامَل   بینه این گویدمی بینه حجی  دلیل

 واقشع بشا مطشابق بینشه دلیل این گویدمی طرفی از بینه حجی  دلیل باشد  داشته وجود متعارض بینه دو اگر
 بینشه ایشن گویشدمی بینشه حجیش  دلیشل دیگر طرف از و نیس  واقع با مطابق دوم بینه که شودمی معلوم و اس 

 دلیشل و باششیم داششته متعشارض بینشه دو کشهوقتی. نیسش  واقع مطابق اول بینه درنتیجه و اس  واقع با مطابق
 و هسش  واقشع مطابق هم هااین از ی  هر بگوید که شودمی این نتیجه شود  دو هر شامل بصواهد بینه حجی 

 تعشارض آن به لاا کند.می پیدا تعارض خودش با دلیل ی  خود چون گویند؛می داخلی تضاد این به. نیس  هم
 شامل را کدامهیچ لاا و شودمی تعارض دچار شود  بینه دو شامل بصواهد اگر دلیل ی  چون گوییم؛می داخلی

 .شودنمی

 اگشر حتشی نیسش ؛ مطشرح کمیش  تعشارض  طشرف دو از یش  هشر در گویندمی که اس  کسانی مبنای این
 .رودمی بین از و آیدمی پی  داخلی تعارض وجوداین  با پس باشد  باال هم خیلی کمی  ازنظر طرفی 

 وقتشی مشا نظر به. هس  هم شرعی بلکه نیس  عقلی لهمسل فقط  یکّم  مرجح که کنیم اثبات خواهیممی ما
 بینشات اماریش  صشورت این در باشد  برخوردار بیشتر بینات از طرفین از یکی و بیفتد اتفا  بینه دو بین تعارض

 نشدارد  معشارض هشاآن کاشفی  چون اضافی بینات اما رود؛می بین از هستند  یکسان کمی ازنظر که متعارضی
 دیگشر بینشه وقتشی و اسش  واقشع بشا مطابق  احتمال از مییانی شود می اقامه که ایبینه هر یعنی ماند؛می باقی

 میشیان ششود  اضشافه آن بشه کشه سشوم بینه باز و بردمی باال را واقع با مطابق  احتمال مییان شود می آن ضمیمه
 اسشناد اگشر حتشی گشوییممی واترتش در اسش ؟ آور قطشع واترتش گوییممی ما چرا. بردمی باالتر را واقع با مطابق 

 حسشاببه کشه اسش  ایشن آن نکتشه. ششودمی آفشرین قطع شود ایجاد واترت اگر ولی نباشد  صحیح هم ت بهت 
 واقشع؛ بشا مطابق  عدم احتمال ی  و دارد واقع با مطابق  احتمال ی  شودمی داده که خبری هر احتماالت 

 بشاال واقشع بشا مطابق  احتمال که رسدمی جاییبه تدریجبه شود. بعدمی ضمیمه آن به سوم و دوم خبر وقتی اما
 البتشه) .رسشدمی صشفر بشه واقشع با مصالف  احتمال که جایی تا آیدمی پایین واقع با مصالف  احتمالو  رودمی

 صشفر معنشای به بلکه نیس ؛ ریاضی و منطقی صفر معنای به علیه تعالی اللهرضوان صدر مرحوم تعبیر در صفر
 احتمشال هشم دیگشر طشرف از( .نشدارد وجشود مصالفش  احتمشال دیگشر من احتمال و علم در یعنی اس ؛ علمی
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 باعشث تشواتر در که مَلکی همان. کندنمی مصالف  به اعتنا من ذهن دیگر یعنی رسد؛می صد به تقریبا   مطابق 
 بینشات تعشداد طرفیش  در و باششد داششته وجود متعارض بینه دو که درجایی شود می متواتر خبر بودن قطعی
 رجحشان فاقد بینات مطابق  احتمال از یکّم  رجحان دارای بینات این مطابق  احتمال که جایی تا باشد باالتر

 کاششفی  و افتشدمی کاششفی  از که جایی تا کندمی ضعی  را اقل بینات کاشفی  تدریجبه هم شود اقوی یکّم 
 دلیشل یعنی آید؛می بیرون داخلی تعارض از بینه دلیل حجّی  شمول شد  چنین وقتی. ماندمی باقی دیگر طرف

 تنهشا و تنهشا. ششود داخلشی تعارض دچار بصواهد اینکه به برسد چه شود نمی اقل بینه شامل دیگر بینه حجی 
 بینشات از یکشی اما باشد؛ داشته وجود بینه دو که جایی مثل. باشد کمی رجحان دارای که شودمی ایبینه شامل

 هشاآن از دریکی اما دارند  را بینه حجی  شرایط یعنی باشد؛ داشته وجود آن کاب بر ایقرینه یا باشد مصدوش
 اینجشا در شود می داخلی تعارض دچار بینه حجی  دلیل که بگوییم توانیمنمی اینجا در. دارد وجود خطا قرینه
 .باشد نداشته وجود آن برخَلف دلیل که شودمی ایبینه آن شامل فقط بینه حجی  دلیل دیگر

 بدهنشد نظشر خواهندمی منتصبین اینکه یعنی اس ؛ منتصبین رأی در تعارض که اس  درجایی ما فرضالبته 
 گفتشیم و اسش  خبرگشان بین تعارض مشکل. اس  متعین فقیه این در شرایط و اس  للشرایط اجمع فرد این که

 اسش  مرجحشی این اشنکته  اس  درمنتَصبین تعارض گفتیم اگر. درمنتَصبین یا و اس  منتِصبین در یا تعارض
 نظشر یش  اسشتان چنشد یشا یش  منتَصبشین که معنا این به داشتند  کمی رجحان منتَصبین اگر یعنی شد؛ بیان که

. اسش  منتَصبشین خشود رأی در تعشارض تعشارض  اینجا در داشتند  دیگری نظر منتَصبین از دیگر وعده داشتند
 کشه ششودمی باعث خبره اهل حجی  دلیل یا بینه حجی  دلیل مَلک اینجا کنند می تعارض باهم که منتَصبینی

 .کند پیدا ترجیح دیگری بر طرفی 

 و کنیممشی بحشث منتِصبشین کیفشی یا و کمی مرجح سر بر ما زمانی  که شود تفکی  یکدیگر از باید بحث
 داششته کیفی یا کمی مرجع ی  که بود این اولی فرض. رویممی منتَصبین کیفی یا کمی مرجح سراغ به وق ی 

 وجشود کیفشی یشا کمی مرجح جا هر گفتیم و کردیم مطرح باهم را همه. درمنتِصبین چه و درمنتَصبین چه باشیم؛
 ششودمی ثابش  شرعی دلیل با کیفی یا و کمی مرجح منتَصبین به نسب . کنیممی عمل آن اساس بر باشد  داشته

 شدید دمردّ  طرف دو بین جا هر گویدمی عقل یعنی دارد؛ عقلی مَلک کیفی یا کمی مرجح منتِصبین به نسب  و
 طشرف و اسش  اکثشر منتِصبشین طشرف ایشن. اسش  قشوی راجشح بشر مرجوح ترجیح داش   رجحان طرفی  و

 طرفی  اگر یا. ندارد وجود منتِصبین بین تفاوتی کیفی  ازلحاظ که اس  این بر هم فرض و اقل دیگرمنتِصبین
 بشر کیفشی مشرجح کشه شد بیان اینجا در باشد  داشته کمی مرجح ولو نداش   دیگر طرف و داش  کیفی مرجح

 مشرجح اینجشا در باششد  موجشود کمشی مرجح فقط و ندارد وجود کیفی مرجح که درجایی اما اس ؛ مقدم کمی
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 کشه دارد رجحان ی  طرف این هرحالبه یعنی اس ؛ راجح بر مرجوح ترجیح قبح دیگر نکته .دارد کاربرد کمی
 طشرفدر  و دارد وجود رجحان نکته این دارد  وجود کمی مرجح که درجایی. اس  احتمال قوت همین آن نکته
 .ندارد وجود دیگر

 یش  بشه مششورت وسیلهبه که اس  این راه اینجا در. نباشد کمی و کیفی مرجع هیچ که اس  این دوم فرض
 قرعشه کشه رسشیممی سشوم فشرض بشه برسند نظر اتفا به نتوانستند کردن مشورت وسیلهبه اگر. برسیم واحد رأی

 قبشول را ششورایی رهبشری مشا کشه اسش  درجشایی سوم فرض این. کنند انتصاب را نفر ی  قرعه با کهاین اس ؛
 تششکیل شورایی رهبری ی  و شوند جمع یکدیگر با منتصبین همه که اس  این دیگر فرض اال و باشیم نداشته

 اسش  بحشث ایشن پرس  آخرین که هفتم پرس پس  .شودمی مطرح هفتم سؤال در که اس فرضی  این. دهند
 متعشین ششورایی رهبشری آیشا واحشد  رهبشری به انتها عدم و سابق فروض این تمام انعدام فرض در که اس  این
 ؟خیر یا شودمی

 سلم و آله و محمدعلی اللهلیص

 


