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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

 کنندد  پیددا دست واحد رأی به مشورت طریق از دنتوانن مردم مراجعه مورد خبرگان که بود این هفتم پرسش
 خیر؟ یا دارد وجود قرعه جزبه راهکاری آیا صورت این در

 یدا و نمدود اقدام مشورت طریق از یا باید واحد رهبری به دستیابی برای که رسیدیم اینجا به ششم پرسش در
 مدرج  ندو  هدی  وجدود عددم ورتص در یا و کنند عمل کیفی و کمی مرجحات طریق از منتَخبین و منتِخبین

 قرعده دامدن بده دسدت صورت این در که خیر یا ستا طرحقابل رهبری شورای آیا که شود بررسی کمی و کیفی
 توانددمی رهبدری شدورای کیفدی  و کمدی مرجحدات انتفدا  از بعد آیا ؛است هفتم پرسش موضو  این. بشوند

 باشد؟ حلراه

. ندداریم الحکدم مد  شدورای جواز یا و رجحان بر مبنی دلیلی ی ه شرعی ادله در ما که شد عنوان درگذشته
 الحکدم  م  شورای الحکم  قبل شورای ؛دارد وجود سیاسی شورای یا و حکومتی شورای نو  سه که شد بیان

 حکومدت شدورا آن خدود که شورایی یعنی است؛ الحکم م  شورای اینجا در ما بحث فرض. بعدالحکم شورای
 بدر مبتندی سدیره حتدی فاقد شورا  ادله همه گفتیم. ستشورا خود امر  والیت. بگیرد ستد به را رهبری و کند

 آنچده. حکدم از بعد شورای یا و است حکم از قبل شورای یا هست آنچه و است اسَلم تاریخ در رهبری شورای
 ندداریم؛ رایشدو چندین اثبدات بدرای دلیلدی شدد بیدان که است رهبری شورای گیرد می قرار موردبحث اینجا

 .بگیرد انجام باید چه که کنیممی بررسی است  شده منتهی رهبری شورای این به هاگزینه همه چون معذالک

علدیهم  اطهدار ائمده سدیره در و اسَلم تاریخ در شورایی چنین شد عنوان که اول اشکال گرفتن نظر در بدون
 شدورای نو  این در ندارد  وجود آن صحت بر هم دلیلی هی  و نداشته سابقه هاآن مخالفین سیره   حتی والسَلم 
 .دارد وجود اشکاالتی رهبری

 ادلده تقییدد رهبدری شدورای معندای باشدیم  داشته رهبری شورای بخواهیم ما اگر که است این اول اشکال
 بدرای منصوب و مأذون باید امر ولی که شد بیان. است دیگران موافقت به شورا این اعضای از یک هر در نصب

 راه بده رهبدری شدورای بخدواهیم اگدر مدا. شدورایی نحو به اما است فقه والیت در بحث لذا. اشدب امر والیت
 الشدرای جام  افدراد این از یک هر در امر والیت برای را فقیه نصب دلیل اطَلق که است این معنایش بیندازیم

 تقییدد ایدن. کنیم مقید دیگران موافقت شرطبه را( کیفی نه و دارد کمی مرج  نه دیگری به نسبت کدامهی  که)
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دا َو »: فرمود کهوقتی. نداریم آن برای دلیلی ما و دارد الزم دلیل مَّ
َ
 ُرَواةِ  ِإَلدی هدافی َفداْرِجُعوا اْلَواِقَعد ُ  اْلَحدَواِدُ   أ

ُهْم  َحِدیِثَنا ِتی َفِإنَّ َنا َو  َعَلیکْم  ُحجَّ
َ
هِ  ُحجَّ ُ  أ دْن  ِمدْنکْم  کاَن  َمْن  ْنُظَراِن یَ »: : فرمود کهاین یا و 1«َعَلیِهْم  اللَّ  َرَوی َقدْد  ِممَّ

ْحکاَمَنا َعَرَف  َو  َحَراِمَنا َو  َحََلِلَنا ِفی َنَظَر  َو  َحِدیَثَنا
َ
ی َحکما   ِبهِ  َفْلیْرَضْوا أ  َحکدَم  َفدِإَذا َحاکمدا   َعَلدیکْم  َجَعْلُتهُ  َقْد  َفِإنِّ

َما ِمْنهُ  یْقَبْل  َفَلْم  ِبُحکِمَنا هِ  ِبُحکِم  ُاْسُتِخفَّ  َفِإنَّ اد   َو  ُردَّ  َعَلیَنا َو  َاللَّ اد   َعَلیَنا َالرَّ دهِ  َعَلی َالرَّ دْر  َحددِّ  َعَلدی ُهدَو  َو  َاللَّ  َالشِّ
ِه   ستمعنا این به رهبری شورای و است شده آورده مطلق صورتبه اینجا در «َجَعْلُتهُ » عبارت 2«.َاْلَحِدیَث  ِباللَّ

 دلیلدی که است چیزی این و باشد دیگری موافقت به مقید شورا این اعضای زا یک هر به نسبت والیت دلیل که
 .کرد ملزم شورا به پایبندی به را یک هر تواننمی ندارد  وجود تقیید برای دلیلی چون لذا. ندارد وجود آن برای

 دیگدری نظدر به یک هر که باشد بنا اگر و است ضرورت همآن و دارد وجود دلیلی اینجا در که شود گفته اگر
 اینکده جایبده شود ومی حاکم نصب از غرض نقض و اختَلف موجب که آیدمی وجود به ومرجهرج کند عمل

 پیددا سروسدامان جامعده فقیده امدر والیت درنتیجه اینکه جایبه و شده نظمیبی دچار شود  نظم دارای جامعه
 .کندمی اقتضا را دیگری نظر به یک هر تقیید عقلی  ضرورت این. شودمی نابسامانی دچار کند 

 ضدرورت ایدن قرعه  طریق از واحد رهبر تعیین امکان به توجه با که است این همآن و دارد جواب حرف این
 القرعه» قاعده و هستند تامه شرای  دارای هااین همه کهمادامی. بود نخواهد کار در ضرورتی و شودنمی مطرح

 دیگدر اسدت  بدوده فقهدا همده مورداستفاده قرعه قاعده تاریخ ادوار همه در و دارد وجود هم «مشکل امر لکل
 تدا کنندد انتخداب را نفدر یدک بلکده کنندد  حکومت چندنفری که ندارد الزامی. شودنمی مطرح ضرورت بحث

 حدلراه بده توجده بدا شدویم  متوسل والیت برای نصب دلیل تقیید به آن خاطر به ما که ضرورتی. کند حکومت
 بایدد کندد می اقتضدا ضدرورت اینکده دلیدل به بگوییم که نیست درستی حرف این لذا. ندارد عقلی جهو قرعه 
 .باشد دیگری نظر موافقت به فقها این از یک هر اختیارات تقیید معنای به شورا این که بدهیم تشکیل شورا

 مشدمول شدار  سوی از که کسی و است واجبات اوجب از حکومت اصل که ایمگفته قبَل  نیز  رامسئله  این
 بدرای کده کسدی مثدل نکندد؛ حکومدت کده ندارد حق و کند حکومت و بیاید که دارد وظیفه است  نصب دلیل

 را حکومدت عمدَل   و بیاید کسی اگر دارد  وجود الشرای جام  فقیه چند که درجایی. است شده نصب قضاوت
 حداکم کده است من وظیفه بگوید یک هر که باشد این فرض اگر اما شود؛می ساق  دیگران از بگیرد  دست در

 روی از بدار دیگر( است راهی چنین قرعه گفتیم) که باشد داشته وجود هاآن از یکی تعیین برای راهی اگر باشم 

                                                           
 484  ص1الدین و تمام النعم   ج . کمال1
 538  ص 1  ج. الفصول المهم  فی أصول األئم  )تکمل  الوسائل(2
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 و است هنشد برداشته بار این که جایی تا اما داشت؛ نخواهند وظیفه دیگران و شد خواهد برداشته دیگران دوش
 شدود می الشدرای جام  فقهدای همده شدامل نصب دلیل همچنان کهوقتی تا و است باقی زمین روی همچنان

 نددارد  تصددی حدق ایدن کده بگوید کسی اگر ناخواهخواه است  نشده امر متصدی هنوز هاآن از یکهی  چون
 .نداریم دلیلی چنین ما و دارد دلیل به احتیاج و است تقیید این دیگران  موافقت با مگر

 وجدود عقلی ضرورت اینجا در که شودمی گفته است  عقلی ضرورت تقیید این بر دلیل که شود گفته هم اگر
 را یکدی قرعده وسدیلهبه توانمی. است قرعه راه همآن و دارد وجود میسور عقلی و عقَلیی راه یک چون ندارد 

 وجدود دیگدری موافقدت بده یک هر اختیارات کردن مقید برای ضرورتی. کنند اطاعت او از بقیه و کرد انتخاب
 .ندارد

 نفد  بده یکدی کده کنددمی اقتضا تقوا باشند  داشته وجود شرای  واجد نفر چند که درجایی یکی از حضار:
 .روممی کنار من هست  او که درجایی بگوید و بکشد کنار دیگری

 عنوانبده را مسدئله گداهی. شدوم امدر یتصد من خود باید حتما   که کند اقتضا او تقوای است ممکن :استاد
 کده اسدت این مسئله گاهی اما برود؛ کنار که کندمی اقتضا تقوا جایی چنین در کنید کهمی مطرح ریاست هوس

 قددرت و کدنم حدل را مشدکل و کشدور را اداره رده تدوانممی بهتدر همده از هم من و ریختههمبه جامعه اوضا 
 چندین وقتدی. کنم جاری را اسَلمی احکام و بدهم سامان اسَلمی هجامع به توانممی بهتر. دارم بهتری مدیریت

نبایدد ] بیایدد وجود به حکومت بنیه در ضعفی است ممکن بکشد کنار اگر که کند فکر و کرد احساس را چیزی
 اصدل  کار این برای من فرمود و شد میدان وارد عظمتش تمام با مالمؤمنین علیه السَلامیر حضرت. [ار برودکن

 !هستید؟ کارهچه شما و هستم

 .داشت وجود خاص نصب یرام حضرت مورد در_ 

 خدودش باشخصدیت آشدنایی هدمآن و دارد وجدود هدم دیگدری دلیل خاص نصب بر عَلوه اینجا در :استاد
 عنوانبده کده شخصدی کنیدد فدرض مدثَل  . کدنم اداره را امور توانممی بقیه از بهتر که دانممی من گویدمی. است
 بهشدتی آقدای. دارد قدرار بهشدتی آقدای مثدل فردی هم انایش برابر در و بود معروف درگذشته رهبری مقامقائم

 پنهدان او از و است پنهان دیگران از که خاص خیلی دلیل به بیفتد  فرد این دست به کار اگر که کندمی احساس
 واقد  دیگران نفوذ محل آینده در است ممکن و گیردمی قرار خود مشاورین تأثیر تحت فرد این اینکهمثل نیست
 شود.
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 وظیفده شدورا این اعضای همه و شد شورایی رهبری اگر که است این آیدمی پیش اینجا در که دومی لاشکا
 وجدود بده هدااین بدین نظدراختَلف مدوارد از بعضدی در الاقدل یا و موارد از خیلی در کردند  پیدا والیت اعمال

 هداآن نظریصداحب بدا نشود  فرض هاآن بین در نظراختَلف اگر و هستند نظرصاحب هااین تمام چون آید؛می
 اسدَلمی جامعده بده بدالیی ضدرر ندهیم  انجام را کار این اگر که اندرسیده نتیجه این به هم دو هر. دارد منافات

 کشدتی این: فرمودند امام شد  فارسخلیج وارد آمریکا جنگی کشتی اولین وقتی که کنندمی نقل. شودمی وارد
 شودنمی گفتند بودند نظامی امور متصدی که کسانی از خیلی. شود فارسخلیج وارد که ندهید اجازه و بزنید را

 را آقایدان آن غل  تصمیم رنج داریم امروز به تا ما که شد این آن نتیجه. بازکنیم خود برای جنگی جبهه دو ما که
 نظدامی فرمانددهان که دید وقتی هم امام. شودنمی که آوردند فشارو  نکردند عمل امام حرف به چون کشیم؛می

 دو اینجدا در. کندد الزامی ندارند را آن انجام روحیه که کسانی بر را تکلیف توانستنمی ندارند  را کار این روحیه
 چده اینجدا در. آیددمی بدار به فاجعه چون نزنید؛ گویدمی دیگر فقیه و بزنید گویدمی فقیه یک: دارد وجود نظر
 وجدود دیگدری مرجد  و اسدت گیریتصمیم مرکز ترینعالی رهبری شورای اینجا هکاین به توجه با کرد؟ توانمی

 وجدود بده اخدتَلف کده اینجاسدت در کدرد؟ باید چه اینجا در. کنند رجو  مرج  آن به اختَلف هنگام که ندارد
 کده کندیم فدرض اگر حتی. ریزدمی هم به اوضا  و شودمی اسَلمی جامعه در فساد منشأ اختَلف این و آیدمی

 و زدند! بزن گفتند که دونفری آن. نزن بگوید او و بزن بگوید هاآن از نفر دو باشد؛ اکثریت برابر در هاآن از یکی
 گفدت بتدوان کده نیسدت چیدزی رهبری مسئله. آورد بار به فاجعه کلی و افتاد جاهمه در آتش و شد ومرجهرج

 .انداخت راه شورایی عمل یک با را آن شودمی

 شدورای سدال ده به قریب ؛گذراندیم اسَلمی جمهوری در قضایی عالی شورای درباره سختی تجربه یک ما
 همده. کندیم لیدو را قضدایی عدالی شدورای جدید اساسی قانون در شدیم ناگزیر آخر در و داشتیم قضایی عالی
 امور باوجوداینکه د؛کن اداره قضایی ازنظر را مملکت اوضا  تواندنمی و است فشل قضایی عالی شورای گفتند

 اساسدی قانون در تجدیدنظر در که شدند ناگزیر ما عقد و حل اهل بود  والیت هایبخش از بخش یک قضایی
 کدهدرحالی داریم قضاییه قوه رئیس حاضر حال در ما. کنند قضاییه قوه رئیس به تبدیل را قضایی عالی شورای

 شکل به باید و داشتند قضایی اختیارات هاآن همه که بود نفرِ  پنج یا شش شورای یک بلکه نبود؛ گونهاین سابقا  
 .آمدمی وجود به تزلزل قضایی نظام در و آمد بار به مشکل کلی. کردندمی اداره را قضاییه قوه شورایی

 ؟آیدنمی وجود به مجلس در اختَلفات این چرا :حضار از یکی سؤال 
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 انتخداب. ندارندد اختیداری شوندمی انتخاب که اعضایی اینکهباوجود آیدمی وجود به هم مجلس در: استاد
 بده کده شودمی تنظیم و تصویب اسَلمی شورای مجلس برای که قوانینی به یا و است اکثریت رأی به مقید هاآن
 ایدن بده مقیدد شدود می انتخاب اسَلمی شورای مجلس برای که کسی گویدمی نامهآیین. گویندمی نامهآیین آن

 مسدئله در اما است؛ اعتبار فاقد و ندارد حجتی هی  دیگر او رأی بود  اکثریت رأی اگر. است مقررات و نقوانی
 اعطدای و نصدب بدر داللدت ادلده  ایدن کده شدود گرفتده فقیدهوالیت ادله پذیرش بر فرض باید رهبری شورای

 باشدد شدرای  ایدن دارای کده یفقیهد هدر به یعنی دارد؛ مطلق صورتبه الشرای جام  فقیه به والیتی اختیارات
 شدود؛می شدورا مسدئله از مدان  اینجا در که است چیزی این. شودمی داده امری والیت تامه و کامل اختیارات

 گفتدیم که شودمی دیگری موافقت به مقید افراد این از یک هر در نصب ادله بگوییم باید یا: دارد حالت دو چون
 بده نظدراختَلف باشدد مطلدق هدم اختیدار باشد  نداشته وجود دلیل کهوقتی. دندار وجود تقیید این برای دلیلی
 نظدر او  نظدر دهددمی تشدخی  کده باشدد حدی در نظراختَلف است ممکن موارد از بعضی در. آیدمی وجود

 یکی؛برجدام مسدئله یدا و اف تدی ای اف مسئله همین مثل. شودنمی هم زیادی ضرر مترتب اما نیست؛ درستی
. افتددمی اتفداق ایدن شود تصویب اگر گویدمی یکی و رودمی باد به مملکت نشود  تصویب برجام اگر ویدگمی

 نچندا اف تدی ای اف قبدول عددم نتیجه گویدمی دیگری و است چنین اف تی ای اف قبول نتیجه   گویدمی یکی
 ست هاآن تصمیم یدرگرو عهجام کل مناف  که است حدی در هاآن اختَلف طرفین که مواردی چنین در. است

 کنندد  عمدل خدود تکلیدف بده بخواهدد هاآن از یک هر اگر که است این ما بحث. آیدمی پیش مشکل اینجا در
 کرد؟ توانمی چه اینجا در. شودمی ایجاد ومرجهرج

 عمدل او حدرف به که هستند مکلف همه و آیدنمی وجود به ومرجهرج دیگر باشد  یکی رهبر اگر کهدرحالی
 ایقاعدده ایدن. آیددنمی وجدود بده مرج هرج اما کرد؛ جبران را او اشتباه بعد توانمی کند  اشتباه هم اگر. کنند
 واقد  مصلحت از بیش رهبری از اطاعت مصلحت رهبری  مسائل در که شودمی بررسی بیشتر بعدها که است

 بگدوییم و کندیم مخالفدت او بدا اینکه اول دارد وجود راه دو اینجا در کند  اشتباه یکجا در رهبر اگر یعنی است؛
 مدا کده اسدت ایدن دیگدر راه. بریدزیم برهم را اوضا  و کنیمنمی عمل تو حرف به ما و است اشتباه شما تصمیم
. اسدت دوم مورد در مصلحت. ایستیممی شما اشتباه پای باشد  هم اشتباه اگر و کنیممی اطاعت شما از بگوییم
. آیددمی کوتاه مردم نظر برابر در معصوم رهبر گاهی کلی  قاعده این مبنای بر لذا و است کلی قاعده این همیشه

 کده داده نظدری و اسدت معصوم غیر رهبر که است درجایی این و بیایند کوتاه رهبر نظر برابر در باید مردم گاهی
. شدودمی تمدام مدردم نفد  به ند بیای کوتاه مردم اگر جایی چنین در. است واق  مخالف مردم از بعضی نظر طبق
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 نظدر و باشدد موافدق واقعیدت بدا مردم این نظر اگر حتی. هستند مخالف جم  همان مردم از اینجا در ما منظور
 .است مسئله طرف یک اینالبته . باشد مخالف رهبری

 غالدب نظدر ولدی  داشدته نظری معصوم فرد که است افتاده اتفاق زیاد معصومین سیره در مسئله دیگر طرف
 نکندد  عمدل مدردم نظدر بده اگدر کده بینددمی معصدوم. اسدت بوده دیگری نظر جامعه  افراد و مسلمین و مردم
 مدردم نظدر باوجوداینکده دهد می تن مردم نظر به شود؛می پاشیدهازهم امور شیرازه و آیدمی وجود به ومرجهرج

 اسدت؛ واقعدی مسدئله از بعضدی را اد از برتدر جامعه انسجام حفظ که است این آن معنی. است واق  مخالف
 تحکدیم بده تدن المؤمنین علیه السَلمامیر حضرت. است باالتر دیگری مصلحت هر از مصلحت حفظ این یعنی

 اللده صدلوات اکدرم رسدول سیره در که مواردی در. داد رضایت معاویه با بسآتش به السَلمعلیه حسن امام. داد
 نظدر صدحابه و داشدت نظدری خدا رسول موارد از بعضی در که کردیم بیان اصحاب با مشورت در و علیه تعالی

 . بود درست نظر ایشان خود نظر بااینکه کردمی عمل اصحاب نظر به حضرت و دادندمی دیگری

 موسدی حضدرت کدههنگامی ؛استعلیهما السَلم  موسی و هارون مسئله همه از ترروشن و برتر که شد بیان
 اعتدراضعلیه السدَلم  هارون به اند شده پرستگوساله لاسرائیبنی دید و برگشت باخدا مناجات ازعلیه السَلم 

یَتُهْم  ِإذْ  َمَنَعک َما َهاُروُن  یا َقاَل » ؛کرد
َ
وا َرأ الَّ *  َضل 

َ
ِبَعِن  أ َفَعَصیَت  َتتَّ

َ
ْمِری أ

َ
مَّ  اْبدَن  یدا َقاَل *  أ

ُ
ُخدْذ  اَل  أ

ْ
 َواَل  ِبِلْحیِتدی َتأ

ِسی
ْ
ی ِبَرأ ْن  َخِشیُت  ِإنِّ

َ
ْقَت  َتُقوَل  أ  وقتدی و بدودی کدرده توصدیه من به خودت 1«َقْوِلی َتْرُقْب  َوَلْم  اسرائیلبنی َبیَن  َفرَّ

ْتَمْمَناَها َو  َلیَل    َثََلِثیَن  ُموَسی َواَعْدَنا َو »: گفتی چنین من به رفتی
َ
هِ  ِمیَقاُت  َفَتَم  ِبَعْشر   أ ْرَبِعیَن  َربِّ

َ
 ُموَسدی َقاَل  َو  َلیَل    أ

ِخیهِ 
َ
ْصِلْ   َو  َقْوِمی یفِ  اْخُلْفِنی َهاُروَن  أِل

َ
ِبْ   الَ  َو  أ  از یکدی. دادی اصدَلح دسدتور مدن بده تو 2«اْلُمْفِسِدیَن  َسِبیَل  َتتَّ

 .نکردم مخالفت تو دستور با من و است جامعه انسجام حفظ  اصَلح مصادیق ترینمهم

 بدا سلم و آله و علیه اللهصلی رسول حضرت وفات از بعد السَلمعلیه امیرالمؤمنین جنگ عدم ما روایات در
ی َعِلْمُتْم  َلَقْد » ؛ه استبود مسلک همین اساس بر آمدند  سرکار بر که خلفایی نِّ

َ
َحق   أ

َ
اِس  أ  َو  َو  َغْیدِری ِمدْن  ِبَها النَّ

هِ  ْسِلَمنَّ  اللَّ
ُ
ُموُر  َسِلَمْت  َما أَل

ُ
ه   َعَلیَّ  ِإالَّ  َجْور   هافی َیُکْن  َلْم  َو  اْلُمْسِلِمیَن  أ   اْلِتَماسا   َخاصَّ

َ
 ُزْهددا   َو  َفْضدِلهِ  َو  َذِلَک  ْجرِ أِل

 تصددی و ظداهری امامدت مسدئله کده مهم خیلی مسئله یک از حضرت 3«ِزْبِرِجهِ  َو  ُزْخُرِفهِ  ِمْن  َتَناَفْسُتُموهُ  ِفیَما
 مصدلحت ایدن. شدود حفظ اسَلمی جامعه انسجام تا شد همراه هاآن با و آمد کوتاه است  مسلمین امور عملی
 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و                                                     .است مهمی مسئله خیلی انسجام  حفظ
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