اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

ادله عقاليی لزوم مشورت در حکومت اسالمی
با رويکردی بر سیرة امام خمینی

(س)

محمد جواد ارسطا
حسین شیخ الملوک

چکیده :مشورت از امور مورد توجه عقال و به معني بهرهمندی از آرای ديگران بهه
منظور اتخاذ تصمیم نزديکتر به صواب است .در مستحسه بهودن مشهورت ترديهد
نیست ،اما اينکه بر حاکم اسالمي با تمام اختیاراتي که شرعاً و قانونهاً دارد ،مشهورت
الزم و واجب است يا نه ،مسئله مورد بررسي است.
موافقان و مخالفان لزوم مشورت به داليلي متنهي (کتهاب ،سهنت) و غیرمتنهي اسهتناد
کههردهانههد .ايهه تحقیههي داليههی عقاليههي ههرورت بهههکههارریری مشههورت را در
تصمیمریری های حکومتي شناسايي و تحلیی ميکند .نگارندران حاکم را په

از

مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمي و هم از نظر کیفي) به داليی متعدد،
ملزم به تبعیت از نظر مشاوران مهيداننهد و برداشهتي متفهاوت از آيهو مشهورت ارا هه
ميدهند .مشورت در حکومت تقابی کامی با استبداد ديني دارد که مهد نظهر نها یني
بوده است.
کلیدواژهها :مشورت ،حکومت اسالمي ،واليت فقیه ،بنای عقال ،امام خمیني.

)1مقدمه
« از آنجا که هم مردم هم خبرران و هم حاکم امکان اشتباه دارند ،حاکم نميتوانهد دا مهي باشهد و
حکومت او از نظر عقاليي دوام پذير نیست» (ايازی  .)101 :4735لذا در ايهران مجلسهي تحهت عنهوان
مجل

خبرران رهبری که منتخبی مردم هستند حاکم را به مردم معرفي مينمايند.

 .4استاديار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،پردي

فارابي ،ايران.

E-mail:Mjarasta@ut.ac.ir

 .دکترای فقه ومباني حقوق از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقیقات تهران ،ايران.
E-mail:shaykh@yahoo.com
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حکومتهايي که به نام دي تشکیی ميرردند ،به آفت سوء استفاده از آن دچارند؛ زيرا نوعي
قداست برای حاکمان درست ميشود .بسا مردمي که اعتراض دارند ولي به دلیی ممانعت از آزادی
بیان در مواجهه با تقدس داده شده ،توان اعتراض ندارند (مطههری  ،)15 :4731بهدي لحهاب بهه علهت
متکي بودن نظر اکثريت بر خرد جمعي و امکان اشتباه کمتر بهتر است با شیوة «انتخاب» ،حاکم بهه
حکومت برسد (ايازی .)140 :4735

با توجه به کافي نبودن ويژريهای فردی حاکم (تقوا و عدالت) در تضمی سالمت قدرت ،به
کارریری شیوههای عقاليي محدودکننهدة آن از جملهه اصهی بنیهادي مشهورت ،هروری بهه نظهر
ميرسد .مشورت به همراه نظارت شهروندان بر حاکم ،از بهتهري راهههای مههار قهدرت محسهوب
ميشوند .بيرمان افرادی که حاکمیهت فقیهه را انتخهابي نمهيداننهد (ر.ك :مهمم قمهي  41 1ج )9 :7

اعتقادی هم به مشورت يا نظارت مردم بر حاکم نخواهند داشت.
اغلب فقیهان معتقدند حاکم اسالمي از طرف مهردم« انتخهاب» مهيشهود .آنهان داليلهي متنهي و
شرعي و عقاليي درخصوص لزوم مشورت کردن حاکم منتخب ارا ه دادهاند که اي تحقیي صهرفاً
به ارا و ادله عقاليي ميپردازد.

 )2استبداد
ارسطو رفته« :از مشخصههای رژيم استبدادی ،طوالني بودن آنهاست .استبداد ،حکهومتي بهر طبهي
قانون است ،اما طبي خیر و صالح عموم نیست؛ زيهرا مشهارکتي میهان فرمهانروا و فرمهانبران وجهود
ندارد .در حکومت استبدادی ،عدالت در میان نیست .جان الك استبداد را نه مالهک امهوا  ،بلکهه
مالک خود اشخاص ميداند و سلطو استبدادی را در قدرت مطلقه و خودسرانو يک انسان بر انسان
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

ديگر جستجو ميکند (وينر .)18 :4719

سیاستدانان طبي اصو مسلم ،تجمع قدرت را فسادآور ميدانند .لرد اکت مهيرويهد« :قهدرت
فساد ميآورد ،و قدرت مطلي ،مطلقاً فساد ميآورد .ارر در يک جامعهه ،قهدرت صهرفاً در دسهت
حکومت قرار ریرد ،استبداد است (قا ي  .)484 :4717بايهد چهارهای انديشهید تها انباشهت قهدرت در
دست حاکمان ،منشأ استبداد نشود.
بنا نیست فقط شهروندان مکلف بهه دادن مالیهات ،انجهام خهدمت نظهام ،مشهارکت در مخهارج
عمومي ،و به اطاعت از قوانی حافظ نظم و عدالت ،بپردازند ،بلکه دارای حقوق سیاسي نظیر «حهي
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دادخواهي ،حي تردد ،حهي مصهونیت از بازداشهت خودسهرانه ،حهي آزادی مالکیهت ،حهي آزادی

مقاله

انتخاب کهردن ،حهي انتخهاب شهدن ،حهي مشهارکت در سرنوشهت ،حهي تمامیهت جسهماني ،حهي
مذهبي و بیان هستند (نا یني  .)79 :471تمام موارد فوق در حکومت استبدادی در معرض تهديد قرار
ميریرند.
 )2-1حاکم اسالمی
پ

از پیروزی انقالب اسالمي ايران «در پیش نوي

قانون اساسي در مورد اسالمیت نظام فقهط بهه

نظارت پنج ت از فقهای جامع الشرايط بسنده شده بود و از واليت و حاکمیت فقیه در آن سخني به
میان نیامده بود ،اما پ

از انتشار پیش نوي

به تاريخ  4791/7/ 1در مجل

خبرران ،اصهولي بهه

آن اختصاص داده شد .در جريان تجديدنظر در قانون اساسي در سا  ،4781قید «مطلقه» بهه اصهی
 93قانون اساسي ايران ا افه شد.
امام خمیني در کتاب والیت فقیه پ

از ارا ه و نقد داليی متنهي و روايهي واليهت فقیهه مراجعهه

مردم به فقیه را عملي عقاليي و نظیر مراجعه آنان به متخصصان دانسته است .بيترديد نظريهای کهه
در مبنا توجیه عقاليي دارد ،الزم است در روش و اهداف نیز توجیهات عقاليي داشته باشد .ادبیات
فقهي امام خمیني در خصوص واليهت فقیهه ،مشهروعیت و مقبولیهت آن ،بهه مهرور زمهان از نظريهو
صحیحي از اي دو نظريه ارا ه کرد.
ترديدی نیست طراحي نظريو واليت فقیه برای استبداد زدايي بهوده اسهت .بنها بهوده ولهي فقیهه
همچون پیامبر با مظاهر استبداد مقابله کرده و جامعه را به سمت عدالت هدايت نمايد .امهام خمینهي
ميرويد« :عدالت اسالمي را ميخواهیم در اي مملکت برقرار کنیم . ...ما يک همچو اسالمي کهه
عدالت باشد در آن ،اسالمي که در آن ظلم هیچ نباشد ،اسالمي که آن شهخ

اولهش بها آن فهرد

آخر همه در سواء در مقابی قانون باشند» (امام خمیني  4719ج .)1 1-1 9 :5

)2-2عدالت
فقیهان ،بیش از آنکه به عدالت اجتماعي و ابعاد آن توجه کنند و فتهوا را بهر مهدار عهدالت تنظهیم
نمايند خصوصاً فتاوا و احکام سیاسي ه اجتماعي را ،در کتب فقهي بیشتر به عدالت به عنوان وصف

ادله عقاليي لزوم مشورت در حكومت اسالمي با رويكردي بر سيرة امام خميني

انتخاب تا نظريو انتصاب توس عه دارد که بايهد بها توجهه بهه اصهو و مبهاني سهیرة ايشهان ،برداشهت

(س)
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افراد توجه نمودهاند ،طوری که تصور ميشود «عاد » بودن شهخ

فقیهه ،هام عادالنهه بهودن

حکومت اسالمي خواهد شد .در فقه ،شاهد ،امام جماعت ،قا هي ،رهبهر ،بايهد«عهاد » باشهند .امها
توجهي جدی به «عدالت» به عنوان يک غايت صورت نگرفته است .اتفاقاً آنچه پیرامون عهدالت و
اهمیت آن در قرآن و سنت سفارش شده بیشتر در خصوص عدالت به عنوان يک غايت است .امام
خمیني ميرويد که احکام شرعي ،قوانی اسالم هستند و اي احکام شأني از شئون حکومت است،
بلکه احکام ،مطلوب بالعرض و اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و رسترش عدالت (امام

خمیني  41 4ج  .)877 :مطهری هم اصی عدالت اجتماعي را در سلسله علتهای احکهام و حکومهت
دانسته است (مطهری .)13 : 4107

آيات متعدد قرآن در اهمیت عدالت اجتماعي وجود دارد .قرآن کريم ميفرمايد« :خداونهد بهه
عدالت امر ميکند» (نحی« .)50:به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزديکتر است» (ما ده .)1:

اينکه عدالت چگونه تأمی ميشود ،مطلبي است که صرفاً به واسطو فقیه بودن يها عهاد فهرض
کردن حاکم ،محقي نميشود .تحقي غايات امور حکومتي همچون عدالت ،جداً نیازمند مشورت با
مشاوران متعدد است .خودرأيي در مديريت اجتماع ،زمینو ظلم يها اسهتبداد و نقطهه مقابهی عهدالت
است و از آنجا که اغلب فقیهان بر اساس ظاهر آيات مشورت و شورا ،برداشهتي اشهتباه در نسهبت
حاکم و اصی مشورت داشته اند – يعني مستشیر را پ

از مشورت در تصمیم ریری کهامالً مختهار

پنداشتهاند – در حالي که نطفو استبداد ديني در همی برداشت بسهته مهيشهود ،نها یني کهه متوجهه
ظرافت برداشت از آيه و اهمیت مسئله بوده ،مهمتري

اسهتبداد را اسهتبداد دينهي مهيشهمارد (نها یني

 .)10 :471قرآن کريم در مورد روحانیت يهود و نصاری رويد «:يهود و نصارا روحانیون خود را به
جای خداوند ،ارباب خود قرار دارند» (توبه.)74 :
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

اي آيه اخطاريست تها مسهلمانان دچهار تهوهم و اشهتباه يههود و نصهاری نشهوند و همهواره بهر
حاکمان نظارت جدی نمايند و شیوههای تحديد قدرت را بهکار ریرند.

 .4عاد انگاری فقیه نه تنها ام عادالنه بودن فتاوای وی نیست ،بلکه پیش فر ي است که در فقهه بهه عنهوان امهری
مسلم در صیانت از خطر قدرت تصور و تصديي شده است.
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راجع به سالمت قدرت ،مسلمانان توافي دارند که حاکمیت پیامبر(ص) عی رحمت اسهت چهون او

مقاله

 )3شیوههای تحديد قدرت
4

مميد به وحي است و سخ از استبداد در باب حکومت پیامبر بیهوده اسهت .امها نهزد غیرمتشهرعی
راجع به سالمت قدرت راهکارهای متعددی جهت کنتر آن الزامي قلمداد ميشود .مهمتري آنها
نظارت بر حاکم و رورت مشورت دهي به حاکم است .اي مقالهه هرورت مشهورت را البتهه از
جنبو «داليی عقاليي» و نه شرعي بررسي مينمايد.
 )3-1نظارت بر حاکم
فلسفه امر به معروف و نهي از منکر ،با نظهارت مهردم بهر مهردم منطبهي اسهت .اوج ايه فريضهه در
نظارت شهروند بر حاکمان اسهت و ايه سهفارش ممکهد شهرعي و دينهي را عقهال بها فطهرت خهود
 .4علي عبدالرازق مصری بر خالف برداشت عمومي مسلمانان رويد؛ ظواهر قرآن مجید مميد اي سخ است که
شاَن پیامبر(ص) مرتبت يک حکمران سیاسي نبوده است .منشأ عمی آن حضرت آسماني بوده و از دايرة عمی ابالغي
پا را فراتر ننهاده است و در هیچیک از مقولههای قدرت وارد نشده است ...« :قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكيلٍ( »...انعام )88 :و
« ...وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيل » (انعام )403 :و « ...أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ » (يون  )55 :و «ُلْ يا أَيُّهَا

(شوراَ« )11 :ذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر( »...غاشیه:

 .) 4-کسي که وکیی مردم محسوب نميشود ،به

طريي اولي حکمران آنها نیز نخواهد بود .قرآن به صراحت درباره محمد رويد :او غیر از رسالت حقي بر مردم ندارد و
ارر او حکمران بود ،طبیعتاً بر مردمش حي حکمراني داشت با توجه به اينکه حي حکمراني از جنبه آثارش ،متفاوت از
حي رسالت است...« :وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّين » (احزاب ...« .)10:إِنَّما أَنْتَ نَذيرٌ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكيل»
(هود .)4 :پیامبر به کسي که برای طرح مشکلش نزد پیامبر ميلرزيد رفت « :هون علیک فاني لست بملک و الجبار و
انما انا اب امره م قريش تأکی القديد بمکه  .»...ارر هم در سیرة نبوی صبغهای از اعما حکومتي مثی دفاع ديده
ميشود برای تثبیت دي است .تشکیی حکومت و وحدت سیاسي از اهداف دنیوی است که خداوند چگونگي آن را
به خود انسان وارذار کرده است .تا بر مبنای عقی خود آن طور که مصالح خود را تشخی

ميدهد تدبیر کند و اي

اوج حکمت خداوندی است که انسانها مختلف باشند «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً( »...هود)441 :
(عبدالرازق .) 90- 84 :4717

ادله عقاليي لزوم مشورت در حكومت اسالمي با رويكردي بر سيرة امام خميني

النَّاس ...وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكيل» (يون  )401 :و « ...أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيال» (فرقان )17 :و «اِنْ عَلَيْكَ إِالَّ الْبَالغُ»

(س)
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تشخی

داده و اعما ميکنند ،ي عني بهه ههیچ وجهه بهه اوصهاف فهردی حاکمهان بسهنده نکهرده و

منتخبی مردم را تحت نظارتهای متعدد بیروني قرار ميدهند .محدوديتهای متعدد بهرای کنتهر
قدرت را از حیث زمان زمامداری ،وجود قوای ناظر بر حاکمان و ايجهاد قهوای ههم ارز ( تفکیهک
قوا) و  ...در نظر ميریرند .بحث نظارت از مو وع مقاله خارج است.
 )3-2التزام حاکم به اصل مشورت
دومی شیوة محدودکنندة قدرت حاکم ،مشورت است که مو وع تحقیي قرار ررفته است .به نظر
نا یني حاکم موظف است به واسطو اموری از جمله مشورت ،به رعايت حقوق مهردم بپهردازد .وی
ميرويد« :واليت فقیه در مجرد نگهباني حقوق مردم است و زياده بر اي داللت ندارد» .نا یني در
جاي ي که حاکم پیامبر نیست ،راهکار مراقبت دروني يعني عدالت و تقوا را در مهارت قدرت کافي
نميداند (نا یني  .)79 :471وی قانون اساسي و مجل

شورای ملهي را کهه ههر دو محصهو دخالهت

عنصر مشورت با عقال هستند ،سفارش ميکند (نا یني .)85 :471

برخي ديگر ميرويند :ارر چه حاکم اسالمي از ديگران مشورت ميریرد ،اما بيرمان تصمیم
نهايي را خود حاکم ميریرد (مجتهد شبستری  .)83 :471در نتیجهه توصهیه بهه مشهورت کهردن ،يهک
توصیو اخالقي است و نه يک الزام قانوني .همچنی رفتهاند مشورت بايد با کساني صهورت ریهرد
که صالحیت دارند و نه عموم مردم ،پ

حاکمیت بر اساس اخذ آرای ديگهران  -چهون براسهاس

نظر خبرران نیست -کارايي ندارد (ارسطا .)731 :4715

فضی اله نوری ،مشروطه را که مبتني بر نظام شورايي بود به مخالفت رسمي بها اسهالم محکهوم
کرد (کهديور  .)31 :4738قها لی بهه نظريهه نصهب ،مهردم و مجله

خبررهان را عامهی انتخهاب رهبهر

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

نميدانند بلکه از نظر آنان ،رهبر منصوب خداوند است و مردم صرفاً با ارشاد خبررهان آن شهخ
را شناسايي ميکنند و همگان بايهد مطیهع اوامهر او باشهند .اسهتاد مصهباح يهزدی مهيرويهد« :مهردم
خبرران رهبری را انتخاب کردهاند برای اينکه اختالفي پیش نیايد .ابتدا بايد بر روی کارشهناسهها
توافي کنند .خبرران از طرف مردم نماينده و وکیی نیسهتند» .بها ايه نظريهه مههار قهدرت از طريهي
مشورت اعتباری ندارد.
مبنای اي مقاله در خصوص التزام به اصی مشورت موافي نظر نا یني است لذا در اي قسمت به
آرای فقیهان در توجیه عقاليي اي التزام اشاره ميشود.
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طالقاني بر آن است که « هیچ دلیی قاطعي از نصوص شرعي و عقهی بهر هرورت تقلیهد از مجتههد
اعلم وجود ندارد .عقال در امور به متخص

مراجعه ميکننهد و نهه لزومهاً بهه متخصه

مقاله

 )3-2-1اولويت مشورت بر اعلمیت

تهر .عهالوه

اينکه طريي شناسايي اعلم وجود ندارد .در م تمرکز رهبری و مرجعیت ،اشهتغا فهراوان ايجهاد
ميکند ،پ

او از عهدة تمام اي امور بر نخواهد آمد .مشورت بهتري

راه حاکمیت است (طالقهاني

.) 04 :4714

مشورت کردن در کارها احتما اشتباه را به میزان قابی مالحظهه کهم مهيکنهد .مهردان بهزرگ
بخصوص در کارهای مورد توجه ،بدون همفکری افراد اليي و مطلع ،اقدام به عمهی نمهيکننهد .تها
قبی از صدسا اخیر مجال

مشورتي معمهو نبهود و جنبهو فهردی انديشهههها بهر جنبههههای ديگهر

ميچربید .ممک است يک اشتباه کوچک موجب خسارات بیشماری برای مهردم شهود ،بهه ناچهار
آخري تالش ها برای جلوریری از اشتباهات احتمالي انجام شد ،در نتیجه نظريات فردی مقام خود
را از دست داد .بشر با متمرکز ساخت نیروهای فکری نتايج بیشتری تحصیی کهرد .تفکهر و مطالعهه
دسته جمعي را جايگزي

آرای فردی نمود (جزايری .) 0 :4714

در فقه هم رأی اکثريت اهمیت زيادی داشت .که در کتب فقههي از آن بهه شههرت و اجمهاع
تعبیر ميشد .همی قدر که اکثر علما ،به سمتي متوجه ميشدند .مورد استفاده قهرار مهيررفهت .در
داده «فان المجتمع علیه الريب فیه» آنچه مورد رأی اکثريت است شک بهر نمهيدارد و ايه همهان
دلیی عقاليي است که ارر اکثريت اهی يک ف به يک سمت متوجه شوند ،حرف مخالفهان مهورد
توجه قرار نميریرد .مراجعه به تاريخ فقه نشان ميدهد در عصر ا مه اجتهاد هررز با شکی امروزی
مطرح نبوده بلکه نقی احاديث بوده است .ارر در دورهای تبعیت از يک فرد نکو بود ،نبايهد تصهور
کرد که اي حالت دستور شرع بوده تا تغییر آن خالف شرع شود ،بلکه ميتوان با شورا و مشورت،
نق

هايي را که در تبعیت از فرد مطرح است کاهش داد (جزايری .) 9 :4714

 )3-2-2مشورت و تبعیت فقه از علوم

مهم اصالح جامعه است و نه اصالح فرد .ارر سیستم صالح باشد ،فرد ناصالح کمتر تهوان انحهراف
دارد .در سیستم ناصالح ،رهبر صالح توفیي زيادی ندارد .در شهری کهه خیابهانههای پهرپیچ و خهم

ادله عقاليي لزوم مشورت در حكومت اسالمي با رويكردي بر سيرة امام خميني

روايت احتجاج و مرسله زراره دستور به پیروی از رأی اکثريت داده شهده اسهت .حضهرت دسهتور

(س)
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دارد ،انتخاب بهتري راه بسیار دشوار است (مطههری ب  .)481: 4714اي ديدراه ميرويد« :با توجه بهه
روناروني مسا ی جدي د و ناتواني مجتهدي در دانست تمام امور ،بهتر اسهت فقهه تخصصهي شهود.
شورای علمي فقاهت تشکیی شود .فقه يکي از علوم دنیاست و مبتني بر اسلوب علوم يعني مشورت
و تباد آراء است» (مطههری الهف  « )80 :4714در دنیهای امهروز ديگهر فکهر و عمهی فهرد ارزش نهدارد،
متأسفانه در میان ما به مشاوره علمي عمی نميشود هرچند اهمیت آن نیاز به استدال ندارد .در فقه
هم بايد اينطور بشود .در فهم دي

نبايد سطحي بود» (مطهری الف .)89 :4714

 )3-2-3مشورت الزمة رهبری امور خطیر

محمدهادی معرفت ميرويد :برخي ،از نظريو امام خمیني ،يعني نظريهو واليهت مطلقهو فقیهه دچهار
سوء برداشت شده و تصور کردهاند که حاکم اسالمي اختیارات بيحد و حصر و فرا قانوني دارد و
نسبت به کسي پاسخگو نیست؛ اما اينگونه نیست واليت يعنهي مسهئولیت و مسهئو بايهد پاسهخگو
باشد .حاکم از هر نظر مسئو تأمی مصالح مردم است .بهخالف واليت و مسئولیت پدر نسهبت بهه
دختر در امر ازدواج که صرفاً در همان مسئله است .حهاال کهه مسهئولیت فقیهه در جوانهب مختلهف
است ،قطعاً بايد از آرای ديگران بهره ببرد و مشورت بگیرد (معرفت .)111 :4731

غروی اصفهاني معتقد است« :فقیه در استنباط فقهي اهی نظر محسوب ميشود نه در تنظیم امور
شهرها و حفظ مرزها و اداره جهاد و دفاع و امثا آن .پ

نبايد اينگونه امور (سیاسهي) را بهه فقیهه

وارذار کرد» (غروی اصفهاني  4101ج .) 41 :4بدي لحاب مشورت مهيتوانهد تهأمی کننهدة مصهالحي
باشد که فقیه از درك آنها عاجز است.

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

)3-2-4مشورت ضرورت نظام دموکراتیک

مجتهد شبستری نظام سیاسي شوراها را محصو پیشرفت سیاسهي ههه اجتمهاعي مردمهان ايه دوران
ميداند .از نظر او مشورت جهت تضمی و بقای يک نظام سیاسي الزم است .در جامعهای که نظام
دموکراتیک وجود ندارد ،سخ رفت از شورا و مشورت بیهوده است .شوراها به مسئولی مشورت
ميدهند ،مديريت سیاسي را تقسیم کرده ،قدرت را محهدود نمهوده و عهدالت اجتمهاعي را توسهعه
ميدهند .شورا در اي معنا درعصر پیامبر وجود نداشته چون داخی در ساختار سیاسهي زمانهه نبهوده
است .حکومت رايج آن عصر ،فردی بوده است .البته کساني به فرد حاکم مشورت مهيدادنهد ،امها
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بیعت کرده که به وی وفادار باشند .آيه « .....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ »....ميرويد ای پیهامبر بها آنهان در

مقاله

در نهايت حتماً فرد حاکم ،خود تصمیم مي ررفت و بقیه مکلف به تبعیهت از او بودنهد چهون بها او
امور سیاسي مشورت ک  ،اما «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّیْ عَلَى اللَّهِ » وقتي تصمیم ررفتي به خدا توکی که
(مجتهد شبستری .)497-495 :471
(ص)

صالحي نجف آبادی ميرويد :اولي به تصهرف بهودن رسهو اکهرم

دو درجهه از مشهورت

متأخر است ،زيرا معنای اولي به تصرف بودن آن حضرت اي است کهه وی در اعمها واليهت ،از
مردم اولي و مقدم است و اعما واليت از نظر درجه بندی در درجه اجرا قرار دارد و قبی از اجرا،
تصمیم ریری و قبی از تصمیم ریری مرحله مشورت است .پ

در درجه او مشورت و در درجه

دوم تصمیم ریری و در درجه سوم اجرای تصمیم است .اعما واليهت کهار اجرايهي اسهت ،يعنهي
پ

از آنکه حکمي به مرحلهه قطعهي رسهید نوبهت اعمها واليهت و اجراسهت .نهه اعمها واليهت

مي تواند مانع مشورت شود ،و نه مشورت ميتواند وارد قلمهرو اعمها واليهت رهردد .از همهی رو
اصحاب پیامبر(ص) هنگام مشورت راهي با رأی آن حضرت مخالفت ميکردنهد .مرحلهه مشهورت،
مرحله تعقی و تفکر است و میدان تعقی و تفکر در اسالم باز است .همانطور که حضرت امیر(ع) در
خطبه او نهج البالغه فرموده است :يکي از هدفهای بعثت انبیا برانگیخت عقی و فکر مردم است
تا در همه چیز بیانديشند و در هر مسألهای بهتهري راه را انتخهاب کننهد .واليهت پیهامبر(ص) ممکه
جای همو مردم فکر ميکنم و انتخاب ميکنم و تصمیم مهيریهرم .ايه مصهداق اتهم اسهتبداد رأی
است که اسالم برای برانداخت

آن آمده و نه تأيید آن (صالحي نجفآبادی .) 8 :471

پ  ،از نظر صالحي نجفآبادی عبارت «...فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّیْ عَلَي اهللِ» به معني اعمها واليهت
آن هم پ

از مشورت ررفت است و حاکم در امر مشورت تابع قواعد آن خواهد بود آنگونه کهه

بیان شد .برداشت اي فقیه از تصور عمومي فقیهان نسبت به رابطو آيو مشورت و آيو فوق ،دقیيتهر
به نظر ميرسد.
بنا به نظر محقي داماد ،در شکی حکومت ،اتفاق نظری وجود ندارد« :رهاهي کسهي مهيرويهد
مردم در انتخاب زعیم هیچ نقشي ندارند .خداوند کسي را برای واليت و حاکمیت تعیی ميکنهد،
مردم همه بايد اطاعت کنند .در مقابی ديگری ميرويد :خداوند رفته است کهه مهردم هرکسهي را
انتخاب کنند او زعیم است ،باز اي حکم خداست .ک

ديگر ميرويد :هررونه که عقلتان حکهم

ادله عقاليي لزوم مشورت در حكومت اسالمي با رويكردي بر سيرة امام خميني

نیست با هدف بعثت آن حضرت متضاد شود و جلوی تعقی وتفکر را از مردم بگیرد و بگويد م به

(س)
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کند همانگونه جامعه خودتان را اداره کنید ،اي هم حکم خداست؛ يعني ارر روزی عقهال رفتنهد
دموکراسي خوب است ،زندري بر اساس جامعه دموکرات ميشهود حکهم خهدا .البتهه ارهر معتقهد
باشیم که خداوند فرموده مسا ی سیاسيتان را برحکم عقاليي روز تطبیي کنیهد .زمهاني شهیخ قبیلهه
حاکم بود ،همه از او تبعیت ميکردنهد ،امها اکنهون عقهی انسهانهها مهيرويهد بهرای تنظهیم روابهط
اجتماعي بايد دموکراتیک زندري کرد .در اي صورت اي هم ميشود حکهم خهدا .ايه معنهايش
تغییر حکم خدا نیست .فکر اکثريت در تفکر شیعه ،البته در مديريت و نه در تشريع ،بعهد از غیبهت
معصوم راه پیدا کرد .امام خمیني پ

از آمدن به ايران ،با تأيید قانون اساسي در حقیقهت پذيرفتنهد

بیعت با مردم ،حکومت ولي فقیه را تسجیی ميکند و بدان مشروعیت ميبخشهد .در قهانون اساسهي
اختیارات ولي فقیه شمرده شده و ولي فقیه مقید به چارچوب قانون اساسهي اسهت .از امهام خمینهي
مطلبي است که ميفرمايند « بايد کاری کرد که از قانون اساسي تخلفي صورت نپذيرد و م از اي
به بعد مقیدم که قانون اساسي را رعايت کنم و ارر يکي دو مورد هم خارج از چارچوب آن عمهی
کردم نه بهخاطر اختیارات قانوني ،بلکه به لحاب وجود جنگ و

رورتها بوده است» (محقي دامهاد

.)740 :4731

 )3-2-5سیرة امام خمینی و مشورت

بي رمان از آنان که ولي فقیه را مافوق قانون اساسي دانسهته ،او را منصهوب خداونهد و نهه منتخهب
مردم ميدانند ،نميتوان انتظار داشت حاکم اسالمي را ملزم به رعايهت اصهی مشهورت بداننهد .امها
سیره امام بر امر ديگری داللت دارد.
سید محمد موسوی بجنوردی از شارردان امام ميرويهد :در مهورد ادلهه نصهب فقیهه بههعنهوان
حاکم مي توان رفت «شرعاً» فقیه بهعنوان امام مسلمی «نصهب» شهده اسهت ،امها در صهورت عهدم
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

انتخاب وی از طرف مردم ،نميتوان رفت «شرعاً حاکم» است .چون يک سری مسا ی وجود دارد
که اسالم ممس

آنها نیست .در اي دست مسا ی اسالم سیرة عقاليي را امضا کرده است .برخالف

امور عبادی که در آنها تعبد حاکم است .حاکم بايد قدرت داشته باشد تا بتواند امر و نههي کنهد و

 .4سیدمحمد حس مرعشي شوشتری ،حجیّت بنای عقال را نیازمند تأيید شارع نمهيدانهد و بهرای آن اعتبهار ذاتهي قا هی
است (مرعشي شوشتری  : 4733پیشگفتار).
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مقاله

عدالت اجتماعي را برقرار سازد .اي

يک سیرة عقاليي غیر قابی انکار است (موسهوی بجنهوردی :4731

در رابطه با حکومت ،مشروعیت براساس همان قدرتي است که دارد وقتي جامعه با انتخهاب يها
بیعت کسي را بپذيرد اي پذيرش جامعه مولد قدرت است و قدرت مولد مشروعیت است .پ

در

واقع حکومت و شئون آن به عقال بررشت (موسوی بجنوردی .)199 :4731

برحسب ادلهای که وارد شده- ،طبي يک مبنا -که در مقام بیهان شهرايط و صهالحیت زمامهدار
است رفته ميشود فقیهي که جامع شرايط عدالت ،مديريت ،تدبر و آرهاهي بهه امهور زمهان اسهت
صالحیت دارد که ولي فقیه باشد و به اصطالح ما ،بیان و معرفي کانديداست ،اما جزء متمم واليت
در مقام ثبوت ،بیعت و انتخاب مردم است پ

ولي فقیه کسهي اسهت کهه اوالً واجهد ايه صهفات

باشد ،ثانیاً مردم با او بیعت کنند (موسوی بجنوردی .)198 :4731

امام پ

از انقالب ،بیعت و انتخاب مردم را از جهت حدوث و بقا در مقام ثبهوت جهزء مهتمم

واليت دانستند ،لذا قانون اساسي ميرويد :ارر ولي فقیه بعضي از شرايط را از دسهت داد خبررهان
که نمايندران مردم هستند ميتوانند او را عز کنند .وقتي قانون اساسهي چهارچوب تعیهی کهرد و
رفت ولي فقیه اي کارها را مي تواند انجام دهد ،قانون در مقهام حصهر اسهت و اال معنها نهدارد کهه
بگويد فقیه اي کارها را ميتواند انجام دهد .با اي تعبیرات ميتوان رفت چنهی حهاکمي بايهد در
بجنوردی .)180 :4731

عدالت به صورت يک فلسفه اجتماعي ،مورد توجه موالی متقیان بوده و آن را ناموس بهزرگ
اسالمي تلقي ميکرده است و از هر چیز باالتر ميدانسته است .سیاستش بر مبنای اي اصی تأسی
شده بود .ممک نبود به خاطر هیچ منظور و هدفي کوچکتري انحراف و انعطافي از آن پیدا کند
(مطهری .)5 :473

امام خمیني بهدون صهالحديد بررزيهدران امهت و ملهت و عقهالی قهوم ههیچ کهاری را انجهام
نميدادند .حضرت امیر هم ميفرمايند «ال اقطع دونکم امرا» .ارر ما مسئله را اينطهور معرفهي نمهايیم
بهتر پذيرفته مي شود تها اينکهه بگهويیم مقهام رهبهری مقهامي اسهت فهرا قهانون و هرکهاری خهودش
ميخواهد انجام ميدهد (معرفت .)117 :4731

ادله عقاليي لزوم مشورت در حكومت اسالمي با رويكردي بر سيرة امام خميني

هر فني مشورت کند و براساس مشاوره با مشاوران تصمیم بگیرد .الزمو عدالت همی

است (موسوی

(س)
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امام خمیني ميرويند« :قدرت طلبي در هر که باشد ،اي اسباب اي ميشود که زمهی بخهورد.
قههدرت طلبههي از هههر کههه باشههد از شههیطان اسههت ...تمههام فسههادهايي کههه در عههالم پیههدا مههيشههود از
خودخواهي پیدا ميشود ،از حب جاه ،از حب قدرت ( »....امام خمیني  4719ج  90 :45ه.) 15

نتیجهگیری
مشورت و تباد نظر برای درك حقايي يک طريقو عقاليي است که محور و محتهوای تمهام آرا و
نظرات مطروحه است .مشورت حتي در بی غیر دينداران معمو است و همی دلیی عقاليي بهودن
آن است .ارر افرادی از اي طريقه عدو کنند عالمت غرور و خودخهواهي آنهان اسهت و در نظهر
عقال محکوم خواهند بود .در امور اجتماعي به علت حساسیت بیشتر نسبت به کارها و امور شخصي
مشورت رورت بیشتری مييابد .خصوصاً در تصمیمریریهای حکومتي کهه نیهاز بهه اسهتفاده از
تخص

های متعدد دارد.

حاکم اسالمي جهت آراهي از تمام روش ها و راهکارهای حی مشکالت جامعه ،با ديگران بهه
مشورت مينشیند .در صورتي که با آرای مخالف اما صحیح مواجه شد ،به حکم عقی و قرآن نظر
مخالف را به جهت اقربیت به واقع و به جهت اينکه طريقي است کهه فهراروی انسهان حقیقهت جهو
قرار داده شده برمي رزيند و در انجام آن هراسي به د راه نمي دهد و پ
در مرحله عمی به واسطه واليتي که در مرحله پ

از تصمیم به انجام آن و

از تصمیم ریری حاصی از مشورت دارد ،آن را

اعما ميکند.
اينگونه حاکم اسالمي از استبداد رأی در امان است و در بوتو اتهام به استبداد قرار نميریهرد و
حتي در فرض خطا ،خردمندان روش او را ستايش ميکنند .ادارة امور جامعه به طور طبیعي متعلهي
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

به خود جامعه است و حاکم نبايد نظر خود را بر خالف ر ای مردم اجرا کند بلکهه بايهد بها امهت
مشورت و از آنان نظرخواهي نمايد و فکر مهردم را در ادارة امهور هرچنهد از طريهي نماينهدران يها
خبرران آنها دخالت دهد.
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