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مقدمه
اهاامي يا اعالني بودن نت جة شورا در فاه س اسي اهه سهمت از گذشهته مطهرح بهوده و انمهون ن ها
گیتردهخر از پ ش مورد بح

است و نويیمدگان ايم حوزه سعي دارند نظام شهورايي را بهه عمهوان

دمونراسي اسالمي مطرح نعايمد .برخي از پژوهشگران معاصر امام هه در حهوز فاهه حکهومتي ن ها
اشاراخي به ايم می له نعودهاند .با خوجه به اهع ت و جايگاه گیترد شورا در قانون اساسهي و خبلهور
آن در س ره ععلي امام خع مي به عموان حاند اسالمي ،جا دارد دانش ان فاه با اهمهام از مبهاني فامهي
ايشان و با استماد به س مان و ن ا روش حکومتي آن بارگوار به ايم میأهه ب شتر بپردازند و قواعهد و
ضوابط آن را روشم سازند .در ايم مااهه با خوجه به نهارنرد مشهورخي مجعهت خشه

مصهلحت

نظام به عموان بازوی مشورخي رهبری از اهاامي بودن يا نبودن خصع عات آن نیبت بهه رهبهر سه م
گفته و به الرح و ناد نظرات ممد در ايم زم مه پرداخته شده و ديدگاه امام بهعموان انديشة حاند بر
نظام جعموری اسالمي ايهران در ايهم زم مهه خب ه م شهده اسهت .اساسها پهس از مشهورت حهاند بها
صاحبنظران ،گاه اخفاق نظر حاص ميشود و نظر حاند ن ا با مشهاوران موافهق اسهت نهه در ايهم
صورت جايي برای بح

نعيماند .صورت دوم آن است نه انثريت مشهاوران بها نظهری موافهق و

اقل ت با آن م اهفمد و حاند ن ا با انثريت موافق است در ايهم صهورت ن ها نظهر حهاند هعهراه بها
انثريت میلعا خرج ح داشته و اقل ت بايد با آن هعراههي نممهد .صهورت سهوم ،نهه محه بحه

و

نمکاش است ،آن است نه انثريت مشاوران يا خعام آنما نظريهای را خأي د مينعايمد و نظر حاند با
آنما متفاوت است در ايم صورت آيا حاند مي خواند مطابق نظر خود خصع د بگ رد يا آنکه بايد بها
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

نظر انثريت هعراهي نعوده آن را مبمای خصع دگ ری قرار دهد .ديدگاه های ممد و مطهرح در ايهم
زم مه را ميخوان به قرار ذي ذنر نعود:

دیدگاه اول :الزامی نبودن نتیجة شورا
ب شتر دانش ان اه سمت و انثر علعای امام ه نه در زم مة فاه حکومتي نگاشتههايي دارند ،حاند را
ملام به خبع ت از نظر انثريت نعيدانمد .ايشان برای اربات ادعای خود ادههای ذنر نعودهاند.
دلیل اول :ظاهر آیه «شاورهم»
از جعله ادهة مشترني نه مورد استماد هعه واقت شده است ،ذيه آيهة  495آلععهران «فَهِذذا عَاَمْهتَ
فَتَوَنَّ ْ عَلَى اهلَّهِ» است .در ايم آيه با خطاب «عامت» خصع د نمايي بر دوش پ امبر(ص) گذاشته شده
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الرفداران ايم نظريه ارائه شده است (البری بيخا و913 :7؛ بغهوی  00و9 7 :4؛ ف هر رازی  4555و 140: 5؛

مقاله

است؛ خواه با انثريت موافق باشد و خواه م هاهف .ايهم اسهتد ل بها عبهارت ههای مشهابه از سهوی
شههوناني  4579و390 :4؛ زم شههری بههيخهها و )19 :4و بی ه اری ايههم اسههتد ل را پذيرفتهههانههد .برخههي از
نظريهپردازان معاصر فاه حکومتي اه

سمت ن ا بر ايم عا دهاند (متوهي.) 85 :4571

مرحوم البرسي در معمای آيه ميفرمايد :هرگاه بعد از مشورت بر چ ای مصعد شدی پهس بهر
انجام نارت به ن کوخريم وجه بر خدا خون نم (البرسهي  4938و .) 43 :4او مع هار خصهع دگ هری را
صواب و اصلح دانیته نه آنچه انثريت پذيرفتهاند .ابهم شمرآشهوب ( 4933و  )7 :و فه

ناشهاني

( 4955و )939 :4مع ار پ ش گفته را اساس خصع دگ ری پ امبر(ص) دانیتهاند .ب شتر معاصهراني نهه در
زم مة فاه حکومتي ارری نگاشته اند ن ا نت جة شورا را برای حاند زم ا خباا نعيدانمد .س د نهامد
حائری ( ،)490 :4575محعد مؤمم ( 41 5و ،)945 :4س د محعد حی م فض اهلل ( ،)49 -499 :4148سه د
محعد ممدی خل اهي ( )499 :41 9و جعفر سبحاني ( 4104و  )119 :بر ايم مطلب خصريح نعهودهانهد.
برای حاند زم ا خباا ندانیته و آيه «شاوذرْهُدْ فِي اهْأَمْرذ» را بهر ايمگونهه از شهورا حعه نعهودهانهد.
گرچه ايم دو ،نظرات شورای خصع د گ ری (مجلس شورای اسالمي) را برای حهاند زم ا خبهاا
دانیته اند نه در مباح

بعد به آن اشاره خواهد شد.

بررسی

ايم استد ل از سوی موافاان مورد مماقشه واقت شده است .از نظر آنما گرچه در آية مبارنه خصع د
گ رند نمايي ش

پ امبر(ص) دانیته شده است ،اما به ه چ وجه از ن ف ت و مالک اخ اذ خصهع د

و ايمکه بر اساس انثريت شورا باشد يا نظر ايشان ،س مي به م ان ن امده است .در واقت متعلق «عهام»
در آيه ذنر نشده و آيه از ايم جمت سانت است؛ بمابرايم آيه در برگ رند هر دو حاهت است هد
حاهتي نه پ امبر(ص) بر اساس نظر انثريت خصع د بگ هرد و ههد حهاهتي نهه بهر اسهاس رأی خهود و
م اهف انثريت خصع دگ ری نعايد .بمابرايم آيه ممافاخي با خصهع د بهر اسهاس نظهر انثريهت نهدارد
(قحطان 400: 410؛ خاههدی .)431 :4580به خعب ر ديگر حع نالمي نه دارای دو احتعال است بهر يه
احتعال خاص آن هد بدون ده معتبر ،مصداق خحکد و افترا بهر خداونهد اسهت .بهه هعه م جمهت

( س)

حع آيه بر احتعال ديگر نه از سوی موافاان اهتاام به نت جهة شهورا هعچهون رشه د رضها صهورت

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

مرحوم ممتظری ( 4105و  )970 :و مکارم ش رازی ( 4144و )99 - 999 :4ن ا نت جة شهورای مشهورخي را
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گرفته است ن ا خحکد و افترا است او در خفی ر آيه ميگويد :بعهد از مشهاوره در نارهها هرگهاه بهر
امضای نظرية ممت ب شورا خصع د گرفتي در امضای آن بر خهدا خونه

نهم» (رشه د رضها  00و:1

 .)47پ ش از او خازن ن ا در خفی ر معروفش آيه را چم م خفی ر نهرده اسهت« :فهاذا عامهت ،يعمهي
علي اهعشاورة» (بغدادی  001و .)94 :4نت جة آنکه آيه بر وجوب اهتاام به نت جه شهورا و يها عهدم آن
د هتي نداشته بلکه با هر دو قاب خفی ر است؛ شايد به هع م جمت است نه به اشتباه ههر دو گهروه
موافاان و م اهفان به ايم آيه استماد نعودهاند.
زم به ذنر است خون بر خداوند هاوما به معمای خصع دگ ری بر اساس رأی ش صهي ن یهت
بلکه به معمای اخکای به خداوند و اللب خأي د از اوست بر ايم اساس ،خون و اعتعاد واقعهي انیهان
در هرحال بايد فاط بر خداوند باشد حتي زماني نه به رأی انثريت عع مينمد.
دلیل دوم :نصوصی که اکثریت را مذمت میکند
پس از مشورت حاند با مشاوران چمانچه نظر او با اجعاا يا انثريت مشاوران مطابات داشته باشهد،
مطلوب حاص شده است؛ زيرا هد حاند به رأی خود عع نرده و هد به نظر مشاوران اعتما نعوده
است چاهش اصلي زماني است نه نظر انثريت مشاوران با رأی حاند م اهفت داشته باشد در ايهم
فههرم ملتههام دانیههتم حههاند بههه نت ج هة شههورا بههه معمههای خههرج ح رأی انثريههت در وضههت قههانون و
خصع دگ ری ها بر رأی حاند است حال آنکه در نصهوص ديمهي خصوصها آيهات قهرآن ،انثريهت
مذمت و خصع عات آنما بياعتبار انگاشته شده است.
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در ايم آيات گاه انثريت مردم به خاالر بيخردی و ناداني مذمت شدهاند «إذنَّ اهَّذيمَ يُمادُونَ

َ

مِمْ وَراءِ اهْحُجُراتِ أَنْثَرُهُدْ يَعْاِلُونَ »(حجرات« )1:بَ ْ أَنْثَرُهُدْ يَعْاِلُونَ» (عمکبوت )39:و گاه به علت
عدم ايعان «وَ ما نانَ أَنْثَرُهُدْ مُؤْمِم مَ» (شعرا )8:و زمهاني بهه ده ه ناسپاسهي «وَ هکِهمَّ أَنْثَهرَ اهمَّهاسذ
يَشْکُرُونَ» (باره ) 19:اهبته در بعضي آيات هفظ انثر بهنار نرفته اما شأن ناول آيه از خطا بهودن نظهر
انثريت حکايت دارد مث آيه  37سوره انفال نه در مهورد اسهرای بهدر نهازل شهده اسهت .در ايهم
جمگ پ امبر (ص) دربار چگونگي رفتار با اس ران مشورت نعود هعگهي بهه گهرفتم فديهه در ماابه
آزادی آنما نظر دادند؛ اما خداوند نظر آنان را نپیمديد و با ناول آية مذنور آنان را به خاالر العهت
در مال دن ا و گرفتم «فديه» مذمت نعود.

اصالح سوم 4951/1/ 9

44
مطاهعه آيات مورد استماد و دقت در شأن ناول آنما ما را به حااياي ديگر رهمعون مينمهد و نشهان

مقاله

بررسی

مي دهد انثريت نکوهش شده در ايم آيات با انثريت مشاوراني نه در اسالم نظر آنما خرج ح دارد
ارخباالي ندارد .ايم واقع ت را با ذنر چمد نکته در خحل آيات مذنور به اربات ميرسان د.
اول آنکه :برخي از ايم آيات مانمد آيه 97انعام و 1حجرات نامر به نافران ،مشرنان و يا گروه
خاصي از مردم نادان است .روشم است نه ممظور از اعتبهار رأی انثريهت ،انثريتهي اسهت نهه در
چارچوب شرا و عا شرايط مشورت را دارا باشمد و نافران و فاساان ه چگاه نعيخوانمد در زمر
مشاوران قرار گ رند.
دوم آنکه :برخي از ايم آيات نامر به میائ عع هق اعتاهادی از قب ه علهد و قهدرت بهينهران
خداوند است نه انثريت مردم اه خععق و خفکر در ايم امور ن یتمد و از واقع ت آن االالا ندارند
نظ ر آيه« :وَ اهلَّهُ غاهِبٌ عَلى أَمْرذهِ وَ هکِمَّ أَنْثَرَ اهمَّاسذ

يَعْلَعُونَ » (يوسف.) 4 :

از انثريت آنان ن یت و از الرفي نداشتم ايم امور موجب فیق آنان نعيشود بمهابرايم مهيخهوان بها
ايشان در مورد میائ ععومي مربوط به خود آنما مشورت نعود .هعچم م آياخي نه ايعان ن هاوردن
ب شتر مردم را گوشاد مينمد به ايم واقع ت اشاره دارد نه در الول خاريخ و در بی اری از زمانهها
و مکان ها خعداد مؤممان از نافران نعتر بوده است هکم چمانکه گفت د مشاوران بايد شرايطي را دارا
باشمد نه ايعان و عا از جعله آنماست و افراد بيايعان در داير مشورت قرار نعهيگ رنهد .نت جهه
آنکه ايم آيات مربوط به انثريتي است نهه نهافر ،مشهرک بهيايعهان و فاسهامد؛ چمه م افهرادی از
ديدگاه اسالم نعي خوانمد الرف مشاوره قرار گ رند ،بمابرايم آيات مذنور شام مح بحه  ،يعمهي
خرج ح رأی انثريت مشاور اني نه در اسالم به مشورت بها آنهان خوصه ه شهده اسهت نعهيشهود .در
جعموری اسالمي ايران ن ها خعهام مجهاهس و نمهاد ههای مشهورخي بهر اسهاس رأی انثريهت خصهع د
مي گ رند و ايم رويه مورد خأي د امام بوده است .ايشان در پ ام خود بهه میه وه م ن روههای میهلح و
ديگر اقشار ملت در بمعم  4934پس از خوص ة نعايمدگان مجلس شورای اسهالمي بهه دعهوت از
نارشماسان متعمد و بمره گ ری از نظرات آنما در خش

موضوعات احکام رانويه ميفرمايمد:

پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگمبان ،ه چ ماامى حق ردّ آن را ندارد،

( س)

و دوهت در اجراى آن بايد بدون ه چ مالحظهاى اقدام نمهد .و بها خشه

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

ايم آيات گرچه شام میلعانان ن ا مي شود اما ه چگاه ممظور آن نفي هرگونه علهد و آگهاهي
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دو سوم مجلس شوراى اسالمى نه مجتععى از علعهاى اعهالم و مجتمهدان و
متفکران و متعمدان به اسالم هیتمد ،در موضوعات عرف ه نه خش

آن بها

عرف است ،با مشورت از نارشماسان ،حجت شرعى است نه م اهفت با آن
بدون حجت قويتر خالف الرياه عاالست» (امام خع مي  4989و. )9 4 :47

ايشان حتي رأی انثريت را در خشک حکومت اسالمي مع ار دانیته و در پاسخ به ايم پرسهش
نه فا ه جامت اهشرايط در چه صورخي بر جامعه و يت دارد مهيفرمايمهد« :و يهت در جع هت صهور
دارد .هکم خوهى امور میلع م و خشک

حکومت بیتگى دارد به آراى انثريت میلع م»(امام خع مهي

4989و .)195 : 0

دلیل سوم :ناسازگاری التزام رهبر به رأی اکثریت با والیت مطلقة فقیه
بی اری از فامای معاصر نه با اهاام رهبر به مشورت در خصع د گ هری موافامهد ،اهتهاام وی بهه رأی
انثريت را با می وه ت و و يت او در خضاد ديده و خصع د نمايي را به او واگذار نعودهانهد .جعفهر
سبحاني گرچه مشورت در امور ممد را بر رهبر زم ميدانهد؛ امها دربهار خبع هت از نظهر مشهاوران
ميگويد« :حاص س م آنکه امام و رهبری نه االاعتش زم است اعد از آنکهه معصهوم باشهد يها
غ رمعصوم بايد پس از مشورت شايیته خريم نظريه را انت اب نمد و خیل د رأی انثريت صرفا بدان
جمت نه انثريت است نشود و انت اب رأی انثريت بر امام

زم ن یت( »...سبحاني  4104و .)119 :

نويیمده نتاب دراسات فی والیة الفقيه ن ا با استماد به خکل ف و میه وه ت حهاند نیهبت بهه ادار
جامعه نظر او را مالک در خصع دگ ری پس از مشورت ميداند(ممتظهری 4105و  )97 :خعارم اهتهاام
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

به رأی مشاوران با اخت ارات حاند در نوشتههای اه سمت ن ا ديده ميشود .عبهدا علي مهودودی
ميگويد« :علعا از رفتار صحابه در عمد خلفای راشديم استمباط نعودهاند نه رئ س دوههت میه ول
حا اي در قبال امت است او در خصع عات خود بايد با اه ح و عاد مشورت نمهد؛ امها ما هد بهه
خبع ت از آنما ن یت» .عبداهکريد زيدان و محعد سع د رمضان بوالي ن ا ايهم عا هده را پذيرفتههانهد
(ب اخي  .) 79 :4955نکتة جاهب خوجه آنکه بعضي از علعای اه سمت برای حاند اخت اراخي خام شهب ه
و يت مطلاة فا ه قائلمد و به ايم جمت هاوم خبع هت از رأی انثريهت را در خعهارم بها آن و يهت
ميدانمد ،عبداهحع د متوهي با صراحت به ايم مطلب پرداخته و در ناد ديدگاه اهتاام ميگويد :ايهم
س م نه رسول يا خل فة پس از ايشان ملام به پ روی از نظر خعام يا انثريت اه شورا است با ايهم
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بررسی

گرچه به نظر ميرسد در میأهة اهتاام حاند به خبع ت از شورا قول به خفص درستخر است؛ زيرا بر
اساس آن خعارضي با و يت مطلاه ن ا حاص نعيشود ،اما شايد بتوان گفت اساسا اهتاام به شورا با
خوض حي نه مي آيد با و يت مطلاه خعارم ندارد؛ زيرا اگر د هت نصوص شورا بر خبع ت حهاند
از رأی مشههاوران را بپههذيريد نت جهة آن خا ههد اععههال حانع ههت او از الريههق شههورا و پههذيرش رأی
انثريت است؛ اما ايم محدوديت او در گیتر و يت او در ش ونات عامهه ن یهت ،بلکهه چمانکهه
گفت د خا د در ن ف ت خصرفات صورت ميگ رد؛ زيرا حتي در مواردی نه حاند ملام به پهذيرش
نظر انثريت است صادر نممد حکد در نمايت خود او است و نظر انثريهت اگهر از الريهق حهاند
حاند به نارشماسان در میائ نامال خ صصي نه حاند خود از اه خبهره بهه شهعار نعهيآيهد از
سوی هعگان پذيرفته شده است؛ زيرا رجوا عامي به عاهد و اه خبره و پذيرش نظر آنان در هه چ
موردی حتي مجتمد حاند خ ص

ن ورده است در صورخي نه در آن مورد هد ميخوان ادعهای

خعارم با و يت مطلاه فا ه را الرح نعود.
دلیل چهارم :مخالفت معصومین با نتیجه شورا
سمت گفتاری و رفتهاری معصهومان حهاني از آن اسهت نهه ايشهان خبع هت از نت جهه شهورا را زم
نعي دانیتمد .از سمت گفتاری ميخوان روايت امهام رضها عل هه اهیهالم را شهاهد آورد« .أحعهد بهم أبهي
عبداهلل اهبرقي في (اهعحاسم) عم أب ه ،عم مععر بم خالد قال :هل

مو ألبي اهحیم اهرضا(ا) ياال

هه :سعد ،فاال هه :أشر علي برج هه فض و أمانة ،فالت :أنا أش ر عل ه

فاهال شهبه اهعغضهب :ان

رسول اهلل ه صلى اهلل عل ه وآهه ه نان يیتش ر أصحابه رد يعام على ما يريد» (حرعاملي 4109و.)1 8 :8

ذي روايت به روشهمي گويهای آنیهت نهه پ هامبر(ص) خهود را ملهام بهه خبع هت از نظهر مشهاور
نعيدانیت .هعچم م شريف رضي در نهج البالغه از قول ام راهعؤمم م(ا) آورده است «أنهه قهال هعبهد

( س)

اهلل بم اهعباس وقد أشار عل ه في شئ هد يوافق رأيه :عل ه

أن خشه ر علهي فهِذا خاهفته

فهأالعمي»

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

اععال نگردد ،بهخودی خود حج ّت و قابل ّت اجرا ندارد .ران ا چم م محهدوديتي در مهوارد رجهوا
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(حرعهاملي 4109و .)1 8 :8ايم روايت ن ا ميفمعاند نه حاند ميخواند پهس از مشهورت بها نت جهه آن
م اهفت نمد و در ايم صورت ن ا االاعت از او واجب است (سبحاني 4104و  .)195 :در روايت ديگر
ن ا از قول ش خ الوسي و با سمد او چم م آمده است «باسماده عم ام راهعؤمم م فهي وصيةة إههى ابمهه
محعّد بم الحنفةّة :اضعُد آراء اهرّجال بعضما إهى بع

 ،رُدّ اختر أقربما مم اهصواب  ،و أبعهدها مهم

ا رخ ههاب  ،قههد خههاالر بمفیههه مههم اسههتغمى برأيههه ومههم اسههتاب وُجُههوه ا راء عههرف مواقههت اه طههأ»
(سبحاني 4104و .)1 5 :

ع اشي در خفی ر آية مبارنه روايتي را از امام جواد عل ه اهیالم نا مينمد نهه بهه موجهب آن
حضرت از علي بم ممايار ميخواهد نه از ش صي نه بها میهائ ممطاهه خهود و چگهونگي رفتهار
حانعان آگاهي ب شتری دارد برای امام نظر مشورخي ب واهد؛ اما در پايان حضرت خود را مومهف
به قبول نظر او ندانیته بلکه در صورت صواب نظر او را خأي د و در صهورت اشهتباه او را راهمعهايي
مينمد (ع اشي سعرقمدی بي خا و.) 01 - 09 :4

در س ر رفتاری پ امبر (ص) وقايعي به چشد ميخورد نه از نظر برخي نويیمدگان ده بر عهدم
اهاام آوری مشورت است .جعفر سبحاني خصع د پ امبر (ص) در صلح حديب ه و ن ا برگايدن اسامه به
عموان فرمانده سپاه در آخريم روزهای ععر خويش را با وجود م اهفت ب شتر اصهحاب گهواه ايهم
مطلب ميدانمد (سهبحاني 4104و  .)111-119 :محااي ديگهر رفتهار پ هامبر(ص) در مهورد اسهرای بهدر و
پره ا از نشتم آنما با وجود اصرار اصحاب را گواهي بر امکان م اهفهت حهاند بها نظهر مشهاوران
ميدانمد (ب اخي .) 79 :4955
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

بررسی

روايت اول گرچه از جمت سمد اعتبار دارد و نتاب محاسن از نتب مشمور امام ه است و مععر بهم
خالد ن ا خور ق دارد؛ اما از جمت د هت از چمد جمهت قابه خأمه اسهت :اول آنکهه در بعضهي از
نی ه ها از جعله نی ة بحاراالنوار «يعام علي ما يريد اهلل» آمده است (مجلیهي  4971و )404 :79نهه در
ايم صورت اراد خدا معکم است مطابق نظر انثريت باشد و هعچم م اگر اراد اهمهي بها وحهي يها
اهمام به پ امبر(ص) برسد ديگر جايي برای مشورت ن واهد بود .گذشته از آن صدر روايت حکايهت
از مشورت امام (ا) با ش

مع م دارد و ه چ نهس در مشهورت ش صهي و خصوصهي خبع هت را

زم نعيداند .در ذي روايت به روش پ امبر (ص) اشاره شده است در صورخي نه در مباح

پشم
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مقاله

به نعونههای زيادی از جعله جمگ احد اشاره شد نه پ هامبر(ص) بهه رأی انثريهت ععه نردنهد بها
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وحي اهمي و حکد شرعي در نار بوده است.
روايت دوم ن ا با خحا اي نه در اسماد نهجالبالغه صورت گرفته است از اعتبار مماسبي برخوردار
است؛ اما در ايم روايت فرد خاصي الرف مشورت واقت شده و با بح

حاضر نه م اهفت بها رأی

انثريت مشاوران است ارخباط ندارد .وص ت حضرت علي (ا) به محعهد حمف هه در نتهب معتبهره از
جعله من الیحضره الفقيه آمده و از اعتبار برخوردار است؛ اما با نگاه به ابتدای وص ت نه با جعله «يا
بمي» آغاز شده و ن ا با خوجه به جعالت ديگهر معلهوم مهيشهود نهه حضهرت بهه امهور اجتعهاعي و
حکومي نظر نداشتهاند؛ بلکه ممظور ايشان اجتماب از خ

روی و مشورت بها ديگهران و اسهتفاده از

افکار آنان در خصع عات فردی است.
روايت اخ ر ن ا به ده

مرفوعه بهودن از اعتبهار سهمدی برخهوردار ن یهت ضهعم آنکهه الهرف

م اهفت پ امبر (ص) با انثريت اصحاب در صلح حديب ه و دو مورد ديگر به جمت وجود فرمهان
اهمي در ايم موارد بود .جواب پ امبر (ص) به ععر در اعترام او به صلح حديب ه نه فرمود« :مم بمده
خدا و فرستاده اويد با امر او م اهفت ن واهد نرد و او ن ا مهرا ضهايت ن واههد نهرد» ،گويهای آن
است نه ايم صلح به امر خدا بوده و اصحاب از آن بياالالا بودند.
نکته پاياني آنکه :م اهفت پ امبر (ص) نه از علد و عصهعت اهمهي برخهوردار اسهت ،نعهيخوانهد
ده لي بر م اهفت ساير حانعان با انثريت شورا باشد.
از آنچه گذشت مي خوان چم م نت جه گرفت نه ادهة مطرح شده از سوی م اهفان ههاوم خبع هت
حاند از انثريت مشاوران ادعای آنما را رابت نعينمد؛ اما ايم به معمای اربات ديدگاه مااب  ،يعمي
هاوم خبع ت ن یت بلکه برای اربات آن ن ا بايد ادهه و خصوصا نصوص شرعي را بررسي نعود.

دیدگاه دوم :تفاوت بین شورای مشورتی و شورای تصمیم گیری
برخي از دانش ان معاصر اه سمت نه در زم مة فاهه حکهومتي متمهامر بها نظهامههای حکهومتي دن ها
خحا ااخي انجام دادهاند برای شورا دو نارنرد خعريف نعودهاند نه هر ندام احکام و آرار متفاوخي

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

مشورت فرد خاص است نه جعت .پس ارخباالي با خبع ت يا عدم خبع ت از انثريت مشاوران ندارد.

( س)
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دارد .از ديدگاه آنما پژوهمدگان ايهم حهوزه ،بهدون خوجهه بهه ايهم دو نهارنرد بهه الهور نلهي بهه
اهااميبودن يا نبودن نت جة شورا نظر داده اند و از ايم رو بهه خطها رفتههانهد .از جعلهه خوف هق شهاوی
حاوقدان بارگ مصری معتاد است در نظام های حکومتي و از جعله نظهام حکهومتي اسهالم بها دو
گونه شورا مواجه ميشويد :يکي شورای خصع دگ هری نهه نهام آن را شهورای قهرار مهيگهذارد و
ديگری شورای مشورخي و نظر دهي نه آن را شورای ناشفه يا «استشاره» نام مينممد .در قید اول،
هد مشورت بر حاند زم است و هد گردن نمهادن بهه خصهع عات شهورا و در قیهد دوم مشهورت
مي خواند اخت اری يها گهاه اهاامهي باشهد؛ امها خصهع د گ هری نمهايي بها حهاند اسهت و شهورا خهوان
خصع دگ ری ندارد (شاوی .)44 :455

او شورای خصع د گ ری را شورايي مي داند نه مردم از الريق آن نیبت به امور ممد مربوط بهه
خود خصع د ميگ رند .ايم خصع عات گرچه مربوط به امور عامه است نه میائ شرعي؛ اما هعواره
بايد در محدوده قواعد شرعي بوده و از آن خ طي نکمد .خصع عات مردم در امور اساسهي خهود بهه
دو صورت مي خواند محاق شود يا از الريق رأی گ ری میتا د و يا از الريق پارهعان نه نعايمهدگان
مردم در آن حضور دارند .بمابرايم پارهعان يا مجلس شورای ملي هعان مجلس خصع د گ ری است
نه مردم بر اساس حق خع م سرنوشت در امور خود ،با خصهويب قهوان م زم از الهرف نعايمهدگان
خود ،امورشان را ساماندهي مينممد .پذيرش مصوبات ايم مجلس نه با اخفاق با انثريت خصهويب
ميشود ،بر حاند اسالمي زم است .او نماد اجعاا در فاه را شب ه مجلس خصع دگ ری ميداند.
مجلس دوم ،يعمي مجلس مشورخي ن ا مجلیي اسهت نهه از سهوی حهاند يها ههر میه وهي نهه
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

خصع د گ ری نمايي با اوست به ممظور مشهورت و نظرخهواهي برگهاار مهيشهود .در ايهم مجلهس،
هدف ،الرح ديدگاهه ای م تلف و خضارب آرا به ممظور نشف موضوا و پ دا شدن بمتريم راههها
برای اخ اذ بمتريم خصع د است و مشاوريم بها الهرح ديهدگاهههای خهود و خب ه م جوانهب م تلهف
موضوا می ول را در اخ اذ خصع د صائب ياری مينممد اما خصع د نمايي بر عمده حاند و میه ول
است به هع م ده

به آن مجلس نص حت ن ا گفته ميشود (شاوی .)443-447 :455

مصطفي ابوزيد فمعي هع م خای د را به عبارت ديگر ب ان مينمد او از دو شهورای مهذنور بهه
شورای حکومت و شورای فم حکومت خعب ر مهي نمهد ماصهود وی از شهورای حکومهت شهورای
خع م حاند و شورای قانونگذاری اسهت نهه حهاند بايهد در برابهر خصهع عات آن خاضهت باشهد و

اصالح سوم 4951/1/ 9

78
بمتر برگاار مينمد و پس از مشورت ،خود خصع د گ ری مينعايد (فمعي.) 1 :4149

مقاله

شورای فم حکومت شورايي است نه حاند در حوز اخت ارات خود و به ممظور اخ اذ خصهع عات
نگاشتههای زير از دانش ان فامي معاصر امام ه ن ا ايم خای د را خأي د مينمد.
مکارم ش رازی در ب ان اقیام مشورت در امور حکومتي مهيگويهد :مشهورت گهاه از ماهدمات
خصع د مشورت نممده و به ممظور هدايت او به انت هاب بمتهريم گايمهه صهورت مهيگ هرد گرچهه
خصع د نمايي به عمده مشورت نممده است و گاه عع به نظر مشهاوران زم و خ طهي از آن جهايا
ن یت هعان الور نه در زمان نموني در مجلس شورای اسالمي چمه م ععه مهيشهود .بمهابرايم در
نوا اول م اهفت با رأی مشاوران جايا است اما در نوا دوم جايا ن یت؛ و مهاهرا آيهة آل ععهران
نامر به قید اول و آيه شوری نامر به قید دوم از اقیام مشورت است (مکارم ش رازی  4144و.)999 :4

ممتظری ميگويد :از آنجا نه می ول و مکلف در حکومت اسالم شه
بعد از مشاوره و شم دن نظرهای م تلف مالک خش

حهاند اسهت؛ پهس

خود حاند است و پ روی از نظر انثريت

ح و عاد باشد مث انت اب حاند يا نعايمدگان [خبرگان] و مث قانونگذاری در مجلهس شهورای
اسالمي در ايم موارد رأی انثريت مالک است (ممتظری  4105ق و .)97 :

س د محعد ممدی خل اهي ن ا به وجود دو شورا در اسالم اذعان مهينمهد :شهورای مهردم ،نهه
میلعانان دربار میائ شمری و ممطاهای خود مشورت و خصع دگ ری مينعايمد .ايم گونه میهائ
مشعول منطقة اهفراغ بوده ،نظر مردم مالک است .و ديگر شورای پ امبر(ص) با مردم نیبت بهه امهور
اجتعاعي و معلکتي (موسوی خل اهي .)491 :41 9

با خأم در نگاشتههای فوق به فراست مي خوان يافهت نهه روح حهاند بهر ايهم خایه د ،ارخبهاط
مشورتنممده و می وه ت او نیبت بهه میهأهه مهورد شهور اسهت .اگهر میهأهه در ح طهه ومهايف و
اخت ارات حاند است خصع د نمايي پس از مشورت ن ا با اوست و اگر میأهه مربوط به مردم بوده و
جمبه حانع تي پ دا نعهي نمهد خصهع د گ رنهده مردممهد و حهاند حهق دخاههت نهدارد نهاربرد واهه
مشورت در مورد ن یت و شورا در مورد ديگر اشاره به هعان خفاوت دارد.
بررسی و نقد این دیدگاه

( س)

خای د مذنور از جمات م تلف قاب ناد است نه به اختصار ب ان ميشود:

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

بر حاند زم و متع م ن یت  ...اعتبار انثريت در جايي زم است نه می وه ت از آن ملت يا اهه
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اول آنکه :خفاوت معمايي گذاشتم ب م شورا و مشورت و اهاامي دانیتم نت جة اول برای حهاند
فاقد ده

بوده و پشتوانه آن شايد استحیاني ب ش نباشد .گواه ايم س م آنکه برخي از محااان در

خفی ر ايم دو واهه معمايي مااب آنچه گفته شد ارائه نعودهاند .دنتر محعود عبداهعج د اه اهدی در
ايم باره معتاد است شورا به معمای مشورت و اخذ آرا است چه پذيرش آن برای رئه س حکومهت
زم باشد يا خ ر پس شورا معمايي عام دارد اما مشورت به راياني و رأیگ ریای گفته ميشود نه
پذيرش نت جه بر رئ س دوهت اهاامي است .او میتمد خويش را دقت در نصهوص ديمهي مربهوط بهه
شورا و عع

صحابه معرفي مينمد (خاهدی.)479-471 :4580

اهبته ماهر آيه «أَمْرُهُدْ شُورى بَ ْمَمُد» آن است نه مشورت نممدگان و مشورت شهوندگان يه
گروهمد و خارو از ايم گروه ش صي به عموان حهاند و خصهع د گ رنهده مطهرح ن یهت در نت جهه
گروه پس از شور بايد خصع د نمايي را اخ اذ نمد و در صورت وجود اخفاق يا انثريت ،نیي حق
نا

ندارد .و بديم جمت آيه نامر به مشورت اهاام آور است .اما از ايم ماهر بايهد دسهت نشه د؛

زيرا در زمان حضور پ امبر انرم(ص) در مکه نه احتعا زمهان نهاول آيهة مبارنهه اسهت ن ها پ هامبر
انرم(ص) صاحب و يت اهم ه بودهاند هر چمد موفق به خشک حکومت ماهری نشده بود از ايم رو
با ايم خوج ه ن ا نعيخوان آيه را مصداق شورای خصع د گ ری دانیت (حائری يادی .)4 3 :4575

دوم آنکه ايم خای د بمدی با مباني امام ه در مورد و يت مطلاة فا ه نهه در قهانون اساسهي ن ها
انعکاس يافته است قاب خوج ه ن یت خوض ح آنکه در ب م امام ه در مورد مشروع ت و يت فا ه دو
ديدگاه مطرح است .مطابق ي

ديدگاه نه شايد بتوان آن را ديدگاه غاهب نام د فاما از الرف امام

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

معصوم (ا) بهه زعامهت ممصهوب شهده و از او مشهروع ت گرفتهه انهد و رأی مهردم جها مابوه هت و
زم مهسازی خشک حکومت ،ناش ديگری ندارد .س مي نه از امام نا شد نهامر بهه ايهم ديهدگاه
است .اما مطابق ديدگاه ديگر رأی مردم عالوه بر مابوه هت در مشهروع ت ب شهي بهه و يهت فا هه
سمد دارد ،از ايم ديدگاه به مشروع ت اهمي مردمي مي خوان ياد نعود .مطابق ديدگاه اول وهي فا هه
يگانه می ول حکومت است و مي خواند نعايمدگاني برای وضت قوان م و ماررات زم انت اب نعايد
يا ايم نار را بهه مهردم واگهذار نعايهد .صهاحبان ديهدگاه دوم ن ها بها آنکهه بهرای مهردم سهمعي در
مشروع ت حاند قائ شده اند اما حاند را می ول حکومت دانیهته و از قهوای سهه گانهه بهه عمهوان
نع

نار و عوام او ياد نعودهاند .بهه عمهوان نعونهه ممتظهری نهه از الرفهداران مشهروع ت اهمهي

مردمي است معتاد است از آيات و رواياخي نه خکاه ف حاند را بازگو مينمد چمه م بهر مهيآيهد
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ومايف او متموا است ناگاير ن ازممد مشهاوران و نهارگااران مت صه

اسهت نهه ب شهي از ايهم

مقاله

نه او می ول خدب ر امور و حفظ ن ان میلع م است؛ اما از آنجا نه ح طهة میه وه ت او گیهترده و
ومايف را به آنان واگذار نعايد و ايمجاست نه قوای سه گانه شک ميگ رد (ممتظری  4105و .)94 :
مکارم ش رازی ن ا ميگويد :مصلحت امت اسالمي در آن است نه نعايمدگان مجلهس شهورا را از
م ان خودشان انت اب نعايمد خا در نشف موضوعات احکام و مصاديق آن مشارنت نعايمد و آنچه
را به صالح مردم است برگايممد گاه خرک ايم رويه زم مة هالنت و اخمام حاند به استبداد رأی را
فراهد مي نمد و موجب پرانمده شدن مردم از گهرد او مهيشهود  ...و ايهم ده ه ععهده مشهروع ت
مجلس شورای اسالمي و مراجعه به آرای نعايمدگان در وضت قوان م است (مکهارم شه رازی  4144و:4
.)99 -999

حال اگر اص خأس س مجلهس شهورا و انت هاب نعايمهدگان از اخت هارات حهاند اسهت نهه بهه
مصلحت به مردم واگذار شده چگونه مي خوان برای آن اصاهت و اسهتاالهي قائه شهده و آن را در
برای رهبر زم اهابول دانیت و اساسا خای د شورا به شورای امت و شهورای دوههت و اختصهاص
هر آيه به يکي از اقیام شورا چگونه قاب خوج ه است
اگر هاوم پذيرش خصع د انثريت نعايمدگان مجلس از سوی رهبر با عموان رهانوی مصهلحت و
جلوگ ری از پرانمده شدن مردم قاب خوج ه باشد معکم است چم م مصلحتي ن ها گهاه در پهذيرش
رأی انثريت در مجاهس مشورخي و با مت صصان و صاحب نظران پ دا شود در ايم صورت پذيرش
رأی انثريت در آن شورا ن ا زم مي شود و ديگهر خفهاوت بم هادی به م دو شهورا وجهود ن واههد
داشت.
نت جه آنکه ده

معتبر شرعي و قانوني بهر خایه د شهورا بهه شهورای خصهع د گ هری و شهورای

مشورخي و اهاامي دانیتم نت جه قید اول برای رهبر وجود نهدارد و مصهلحت ن ها نعهيخوانهد ده ه
خعايا باشد؛ زيرا معکم است در موارد ديگر ن ا چم م مصلحتي وجود داشته باشد.
سوم آنکه در دن ای نموني نه میائ اقتصادی ،س اسي و امم تي چمهان درههد خم هده و بها ههد
مرخبط است نه نعيخوان به آنما جدای از هد نگريیت با چه مع هاری مهي خهوان میهائ امهت را از
میائ حکومت جدا نرد خا در مورد اول خصع دگ ری را بر عمد مردم و در مورد دوم بهه حهاند

( س)

نماد .ضعم آنکه مجاهس شهورای ملهي در دن های نمهوني و از جعلهه مجلهس شهورای اسهالمي در

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

مااب ساير مجاهس مشورخي حاند [مثال مجعت خش

مصلحت نظام] قرار داد و مصهوبات آن را
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زم مه های م تلف اجتعاعي ،فرهمگي ،امم تهي و به م اهعللهي بهه وضهت قهانون مهيپردازنهد نهه نمهاد
حانع ت در خعام آن موارد ن ا بايد اععال نظر نعايد .يکي از فامای معاصهر بها اذعهان بهه نهارنرد
وس ت مجلس شورای اسالمي در زم مههای س اسي ،اجتعاعي ،اقتصادی ،نام هدن ايهم مجلهس را بهه
مجلس رياست مردمي بمتر دانیته است (حی مي خمراني  4148و.)433 :9

برخي از نويیمدگان اه سمت با استماد به روايتي از رسول خدا (ص)و س ر برخي اصحاب ،دو
مجلس در نظام حکومتي اسالم خرس د نعوده اند :يکي مجلهس «عرفها» نهه نعايمهدگان آن را مهردم
انت اب مي نممد ايمان نیاني هیتمد نه به ن ازها ،ممافت و مصاهح مردم واقفمد و وم فه دارند آنما را
به حاند اسالمي انتاال دهمد خا حاند اسالمي در خصع عات خود آنما را مد نظر قرار دهد.
مجلس دوم ،مجلس «خبرا» است نه متشک از مت صصان و دانشعمدان است و حاند اسهالمي
در امور نالن حکومتي بايد بها آنمها مشهورت نعايهد ده ه خشهک چمه م مجلیهي سه ر خلفها در
مشورت با مماجريم و انصار بود نه جاء دانشعمدان و ن بگان مردم به شعار ميرفتمد .مشهورت بها
ن بگان و مت صصان مصداق رد امانت به اه آن اسهت «إذنَّ اهلَّههَ يَهأْمُرُنُدْ أَنْ خُهؤَدووا اهْأَمانهاتِ إذههى
أَهْلِما» (نیاء)98 :؛ زيرا شورا امانتي است نه به شايیتگان آن ،يعمي دانشعمدان و ن بگان جامعه بايهد
واگذار شود ( الععه . ) 99 - 98 : 009

در ايم خرس د ،شورای مردم در حهد يه

مجلهس میتشهاری آن ههد بهرای خشه

ن ازهها،

نعبودها و مصاهح مردم و انتاال آن به حاند پ ش ب مهي شهده و بهه هه چ وجهه حهق قانونگهذاری و
صدور رأی ندارد خا چه رسد به اهاامي بهودن رأی آن نیهبت بهه حهاند؛ امها مجلهس دانشهعمدان و
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

مت صصان مجلیي مشورخي با ج ايگاهي وا ست نه حاند بايد با آنما مشورت نمد و اگر اهاام به
نت جه مطرح باشد يا ما در برابر ايم مجلس مطرح خواهد بود .شايد بتوان در خب م ماه ت مجعهت از
ايم نظريه سود جیت و مجعت را مجلس خبرا نام د.

دیدگاه سوم :الزامی بودن نتیجة شورا و وجوب تبعیت حاکم از رأی اکثریت
چمانکه در ضعم مباح

پ ش م اشاره شد ايم ديدگاه در ب م معاصران اه سمت الرفداران زيهادی

دارد از به م مفیههران رشه د رضهها (  00و )47 :1در خفیه ر آيهة آلععههران ايههم ديههدگاه را مطههرح
نعودهاند .از م ان نظريه پردازان فاه حکومتي ن ا نیاني هعچون عبداهاادر عوده (بي خا ) 09 :محعهد
ض اءاهديم اهرئ س ( ) 59 :4535بر هع م عا دهاند.
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دارد نه س د محعد صادق روحاني ( ،)79 :4997محعدممدی شعساهديم (موسهي  ،)197 :41 9محعهد

مقاله

نکته قاب خوجه آنکه در م ان فامای معاصر امام ه ن ا ايهم ديهدگاه الرفهداراني هرچمهد انهدک
هادی معرفت (بيخا )444 :را مي خوان نام برد .م رزای نائ مي را ن ا شايد بتوان در زمر الرفهداران ايهم
ديدگاه قرار داد.
از آنجا نه ايم ديدگاه در ب م فامای امام ه ديهدگاه نهادری بهه شهعار مهيآيهد در ادامهه سهعي
خواهد شد ممدخريم ادهة آن الرح و ناد شود.
ادلة قرآنی
الرفداران ايم ديدگاه در خأي د نظر خود به دو آية شوری استد ل نعودهاند در مورد آيه «شهاوذرْهُدْ
فِي اهْأَمْرذ» در ضعم الرح ديدگاه م اهفان به ديدگاه موافاان ن ا اشاره شهد .خالصهه آنکهه موافاهان
اهتاام حاند به خبع ت از مشاوران را به معمای قبهول رأی انثريهت دانیهتهانهد و ران ها متعلهق عهام را
خصع دگرفتي بر خدا خون نم.
از فامای امام ه نه نام آنما گذشت برخي ن ا به ايم آيه خعی

نعودهاند از جعله محعد ممدی

شعساهديم ميگويد :عليرغد آنکه نت جة جمگ احد نشان داد نه نظرية شورا خطا بوده است؛ اما
آية شريفه بهه خبع هت پ هامبر از نظريهة انثريهت مشهاوران خصهريح نعهوده اسهت (موسهي .)197 : 00
س دمحعد صادق روحاني ن ا آيات شوری را در راسهتای امضهای الرياهة عاهال دانیهته مهيگويهد.
« بمابرايم چون بمای عاال بر عع به رأی انثريت است و شارا مادس هد از آن جلهوگ ری نکهرده
است معلوم ميشود نظر بم انگذار اسالم هد با نظر عاالی عاهد مطابق است» (روحاني  )7 :4997اهبتهه
استد ل ايشان ب شتر به بمای عاال است؛ اما آية شريفه را ن ا در راستای خأي د ايم بما؛ يعمي خبع ت از
انثريت شورا قاب خفی ر ميدانمد.
بررسی

در مباح

پ ش م به خفص دربار مفاد آية مبارنه بح

به ايمکه خصع د پ امبر

(ص)

شد و نت جه آن شد نه آية مبارنه نیهبت

بايد بر اساس انثريت شورا و يها نظهر ش صهي خهود باشهد سهانت و يها

( س)

مجع است از ايم رو نعي خوان برای اربات يکي از احتعا ت بدان استماد نعود .آيه «أَمْرُهُدْ شُورى

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

خهرج ح نظههر شههورا مههي دانمههد بمههابرايم مفههاد آيهه آن اسههت نههه هههر گههاه بههر خههرج ح رأی انثريههت

77
پژوهشنامة متين

بَ ْمَمُد» ن ا مطابق ديدگاه ايم خحا ق حکد آيه «شاوذرْهُدْ فِي اهْأَمْرذ» را دارد و نامر به زماني است نهه
حاند اسالمي در رأس نظام اداره نشور قرار دارد؛ بمهابرايم از ايهم آيهه ههد نعهي خهوان نیهبت بهه
چگونگي خصع د حاند پس از مشورت برداشت خاصي نعود.
ادلة روایی
در ب م نصوصي نه در زم مة شورا وارد شده است رواياخي وجود دارد نه به گونهای بر خرخ ب ارهر
دادن به نت جة شورا نظر دارد .ايم

ممدخريم ايم روايات را در قاهب دو دسته ب ان نعوده به خحل ه

و بررسي آنما خواه د پرداخت.
دستة اول رواياخي است نه از م اهفت با مشاوران نمي نعودهانهد در ايهم روايهات اشهارهای بهه
مشورت در امور ش صي يا امور اجتعاعي و حکومتي نشده است.
از جعله «وعم أبي عبد اهلل اهجاموراني ،عم اهحیم بم علي بم أبي حمزة ،عم اهصمدل عهم ابهم
میکان ،عم سل عان بم خاهد قال :سععت أبا عبد اهلل عل ه اهیالم ياهول :استشهر اهعاقه مهم اهرجهال
اهورا ،فِنه يأمر إ ب ر ،وإياک واه الف فان مخالفة اهورا اهعاق مفسيةة فهي اههديم واههدن ا»
(حرعاملي 4109و.)1 3 :8

عبداهلل جاموراني با سمد خود از امام صادق عل ه اهیالم چم م نا نرده است«:با مردان عاقه و
پره اگار مشورت نم به راستي آنما جا به خ ر و ن کي امر نعي نممد و از م اهفت با آنان بپره ها؛
زيرا م اهفت با انیان پره اگار و عاق موجب فیاد ديم و دن است».
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

«وعمه ،عم اهحیم بم علي ،عم س ف بم عمةرة ،عم ممصور بم حهازم ،عهم أبهي عبهد اهلل عل هه
اهیالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عل ه وآهه :مشاورة اهعاق اهماصح رشد و يعهم و خوف هق مهم اهلل،
فِذا أشار عل

اهماصح اهعاق فِياک واه الف فِن في ذه

اهعطب» (حرعاملي 4109و.)1 3 :8

«رسول خدا فرمود :مشاوره با انیان عاق و خ رخهواه موجهب پ شهرفت و برنهت و خهوف اي از
جانب خداست .پس هرگاه انیان خ رخواه عاق خو را راهمعايي نرد از م اهفت با او بپره ا نه در
ايم صورت به س تي مي افتي».
«عم رسول اهلل(ص) استرشدوا اهعاق و

خعصوه فتمدموا» (مجلیي 4971و.)400 :79

«از رسول خدا نا شده نه فرمود :با عاق مشورت نم د و بها او م اهفهت نکم هد نهه پشه عان
ميشويد».
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مقاله

زم به ذنر است به ايم مضعون بلکه با هع م اهفاظ روايات زيادی از ائعه عل مد اهیهالم ناه
دسته دوم روايهاخي اسهت نهه خشهويق بهه پهذيرش رأی مشهاوران نعهوده اسهت .از جعلهه :عهم
رسول اهلل(ص) «اهحَامُ أن خیتَشِ رَ ذَا اهرَّأیذ و خُطِ تَ أمرَهُ» حام آن است نه با صاحب نظران مشورت و
از امر آنما االاعتنعايي (مجلیي 4971و .)409 :7

أحعد بم محعد اهبرقي في اهعحاسم عم جعفر بم محعد األشعری ،عم ابم اهاداح ،عهم جعفهر
بم محعد ،عم أب ه عل ه اهیالم قال :ق  :يا رسول اهلل ما اهحام قال :مشهاورة ذوی اههرأی و اخبهاعمد»
(حرعاملی 3041ج.)020 :8

امام باقر عل ه اهیالم فرمود «:از رسول خدا سوال شد عام به چه معماست فرمود مشاوره با افراد
صاحب نظر و خبع ت نردن از آنماست».
در ب م روايات مذنور برخي از جمت سمد با مشهک مواجممهد از جعلهه روايهت جهاموراني و
روايات مذنور در مجامت روايي اه سمت دارای سمد صح ح و قاب اعتعادی ن یهت امها ناه
آن در نتاب محاسن برقي با سمد مذنور مي خواند موجب اعتبار آن ناد امام ه باشهد .امها ممهد فمهد
صح ح مدهول روايات و نت جهگ ری از آنماست به گونهه ای نهه بها نظريهة و يهت مطلاهة فا هه در
خعارم نبوده و با روايات ديگر ن ا قاب جعت باشد .ايم اهع ت بدان جمت است نه حتي فا مهاني
نه نظرية اهتاام فا ه به رأی مشاوران را پذيرفتهاند گرچه روايات مهذنور را بهه عمهوان میهتمد رأی
خههود آورده انههد امهها ب ههان روشههمي در د هههت و چگههونگي اسههتد ل بههه ايههم روايههات ن ههاوردهانههد
(روحاني .)79-79 :4997به نظر ميرسد با ب ان دو مادمه از روايات مذنور ميخوان اهاامهي بهودن نظهر
مشاوران را استفاده نعود.
مادمه اول :مطابق روايات مذنور م اهفت با مشاور عاق باع

بروز مفیهده در ديهم و دن ها و

ن ا موجب هالنت و پش عاني خواهد شد ايم روايات به صورت عام آمده و شام مشورت با فهرد
خاص و يا افراد متعدد نه در ايم خحا ق مد نظر است ميشود گواه ايم شعول وجود رواياخي است
نه متعلق مشورت در آنما به صورت جعت محلّي به «ال» يا مفرد محلّي به «ال» آمهده اسهت نهه بهر
جمس و شعول افراد آن د هت دارد مث روايت اخ ر «ما اهحام قال :مشاورة ذوی اهرأی واخبهاعمد»

( س)

يا «مشاورة اهعاق اهماصح رشد ...فِياک و اه الف».

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

ممصور بم حازم.
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مادمه دوم :در صورت خعدد مشاوران به ندرت اخفاق ميافتد نه خعام مشاوران ي

نظر داشهته

باشمد بلکه غاهبا اختالف نظر پ ش آمده و اقل ت و انثريتي پ دا مي شود بمابرايم حع ايم روايهات
بر موردی نه ب م مشاوران اخفاق نظر حاص ميشود ،حع بر فرد نادر به حیهاب آمهده و صهح ح
ن یت نت جه آنکه ممظور ايم روايات خبع ت از انثريت مشاوران و پره ها از م اهفهت آنمها بهوده و
ضع ر موجود در روايت « مشهاورة ذوی اههرأی و اخبهاعمد » بهه انثريهت برگشهت دارد هعچمانکهه
ممظور از م اهفت در روايت «فِذا أشهار عل ه

اهماصهح اهعاقه فِيهاک واه هالف »...م اهفهت بها

انثريت مشاوران است.
هعچم م مي خوان گفت وقتي م اهفهت بها مشهاور عاقه در مشهورت فهردی موجهب ههالک و
مفیده در ديم باشد به الريق اوههي میهائ س اسهي و اجتعهاعي نهه از پ چ هدگي و اهع هت بیه ار
با خری برخوردار است چم م پ امدی را به دنبال خواهد داشت و به الور قطهت چمه م م هاهفتي روا
ن واهد بود.
دیدگاه امام خمینی
گرچه موضوا مشورت حاند و اهاام به خبع ت از رأی مشاوان در نگاشهتهههای فامهي امهام ن امهده
است ،اما با مراجعه به س مان آن رهبر شايیهته در دوران رهبهری و ههدايت اناهالب ،مهيخهوان بهه
ديدگاه ايشان در موضوا مح بح

دست يافت و با خأم در مباني فامي آن فا ه وا ماهام نظريهة

فامي ايشان را سامان داد .برای ايم ممظور ابتدا س مان امام را در ايم زم مه بازگو نعوده و سپس بهه
سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

خب م فامي آن ميپردازيد.
امام در مورد انتصاب دادستان ن و ري س ديوان عاهي نشور نهه بايهد از سهوی رهبهری و بها
مشورت با قضات عاهي صورت گ رد ميفرمايمد:
در قض هاى نه در قانون اساسى مىگويد نه ايم دو ماام ،نه ماهام دادسهتان
ن و رئ س ديوان عاهى نشور باشد ،بايد رهبر با مشورت قضات ايم نار را
انجام دهد ،از دو جمت موضوا دارد :ي

جمهت ايمکهه مشهورت در وقتهى

است نه شبمه باشد .در امورى نه شبمه ن یت مشورت هد ن یت .هر امهرى
نه مورد شبمه باشد ب م چمد نفرى نه مثلا ب واهمهد دادسهتان نه باشهمد ،و
ايم چمد نفر مورد اشتباه ،نه هر ندام چطورند ،در مورد ايهم اشهتباه بايهد بها
قضات مشورت نممد ،وهى ايمجا موضوا ندارد .از باب ايمکه مورد اشتباه مم
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سوابق الو نى و ادراک ايمکه هعه جمات در آنما هیهت (امهام خع مهي 4989

مقاله

هد نبود .مم ايم دو نفر آقايهان را ممصهوب نهردم بهه ايهم دو ماهام عهاهى بها

78

و .) 49: 4

مطابق ايم س م در موضوا انتصاب دو ماام مهذنور امهام بها اسهماد بهه شهماختي نهه از آن دو
داشتمد ،خود را مومف به مشورت با قضات عاهي ندانیتمد .با آنکه مطابق قهانون اساسهي ايهم نهار
بايد پس از مشورت با قضات صورت بگ رد .هعچم م در پ ام امهام بهه میه وه م ن روههای میهلح و
ملت ايران در خوص ه به نعايمدگان مجلس شورای اسالمي ميفرمايمد:
خوب است در موارد هاوم از دوستان متعمد و صاحبمظر خود در نع یه ونما
دعوت نممد نه با برخورد نظرها و افکار ،نارهها سهريعتر و محکعتهر انجهام
گ رد .و از نارشماسان متعمد و متديم در خش

موضوعات بهراى احکهام

رانويه اسالم نظر خواهى شود نه نارها بهه نحهو شايیهته انجهام گ هرد( .امهام
خع مي  4989و.)9 0-9 4 : 47

رأی انثريت آنان شرعا حجت است؛ اما چمانچه ماام خصع د گ رنده حجت قویخری داشهته باشهد
ميخواند با رأی آنما م اهفت نعايد .نت جه آنکه از نگاه امام او مشورت در صهورخي بهرای حهاند
زم است نه میأهة مورد م شورت برای وی روشم نبوده و او از آگاهي و خبرويّهت نهافي نیهبت
به آن برخوردار نباشد .ران ا اگر پس از مشورت و خجايه و خحل

نظرات با ده قاب اعتعهادی بهه

نت جة مغاير با نظر مشاوران برسد ،ديگر نعي خوانهد از رأی انثريهت خبع هت نمهد بلکهه بايهد مطهابق
حجت شرعي ،خود خصع د گ ری نمد.
تبیین فقهی دیدگاه امام

در خوض ح ديدگاه امام بايد گفت :مشورت حاند ميخواند بهه دو ممظهور صهورت پهذيرد .ن یهت
آنکه هدف از مشورت راه ابي به علد و نشف حاايق و االالا از جوانب م تلف امهر و در نت جهه
رس دن به خصع د صح ح و يها نهاهش درصهد خطها در خصهع دگ هری باشهد نهه در ايهم صهورت
مشورت نارنرد الرياي داشته و از مصاديق رجوا به نارشماس و عاهد است .ديگر آنکه مشهورت
به ممظور بما دادن به ش ص ت افهراد و جلهب رضهايت آنمها و آگهاهي ب شهي بهه امهت و افهاايش

( س)

مشههارنت س اسههي و خاويههت انیههجام و هعههدهي م ههان ن بگههان و حانع ههت و گريهها از اسههتبداد و

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

برآمد ايم س م آن است نه مراجعه به نارشماسان در موضوعات عرف هه الرياهة عاهال بهوده و
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خودنامگي انجام گ رد .در ايم صورت نفس مشورت نعودن با افراد ،فارغ از نت جة آن موضوع ت
داشته و مف د است .مشورت پ امبر انرم(ص) و معصومان با خوجه به علد و آگاهي آنما از از حاايق،
نارنرد موضوعي داشته و با اهداف خرب تي و اجتعاعي صهورت گرفتهه اسهت .آنچهه میهلد اسهت
مشورت حاند غ ر معصوم ب شتر جمبة الرياي داشته و بهرای دسهت ابي بهه خصهع د صهح ح و خهأم م
مصاهح مردم و دوههت اسهالمي اسهت؛ زيهرا حکومهت دارای شه ون م تلهف اجتعهاعي-س اسهي و
اقتصادی بوده نه خصع دگ ری در هر ب ش ن ازممد خ ص
نعيخواند جامت خعام خ ص

خاص است و حاند به الهور الب عهي

ها باشد ،هذا ن ازممد مشورت با صاحبنظران و دانايهان اسهت .ضهعم

آنکه س ره عاالئ ه ن ا الرياي بودن مشورت را در اغلب موارد آن نشان ميدهد .نت جة الرياي بودن
هعان ديدگاه امام است؛ يعمي هاوم مشورت در صورت خرديد و خبع ت از نظر مشاوران در صورخي
نه حجت قوی خر م اهف آن را نداشته باشد .س م امام در مورد نظر نارشماس در ق عتگهذاری
نا مؤيد ايم مطلب است :واضح است نه س م ق عتگهذار و نارشهماس از روشههای عاالي هه
است نه موضوع ت و سبب ت آن به ه چ وجه احتعال نعي رود و بمابر الرياهي بهودن آن شهکي در
ساوط دو الريق متعارم عاال و عرفا وجود ندارد.

4

جمع بندی نهایی و تأیید دیدگاه امام

بايد خوجه داشت نه ب شتر نصوص شرعي نه درباره مشورت رس ده بر نارنرد الرياي آن د ههت
دارد ،از جعله« :مم استبد برأيه هل

 ،ومم شهاور اهرجهال شهارنما فهي عاوهمها» (حرعهاملي 4109و:8

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج  /تابستان 9316

 )1 9و نصوص ديگری از ايم قب  .اهبته معکم است مشورت عهالوه بهر نیهب آگهاهي و ب همش،
فوايد ديگری ن ا نظ ر جلب اعتعاد ن بگان داشته باشد .از سوی ديگر فرآيمد احکام حکومتي نهه
از سوی حاند اسالمي صادر ميشود از دو مرحله خشک ميشود .مرحلة اول شماخت دق ق و هعه
جانبة موضوا نه در استمباط حکد ناش اساسي داشته خا آنجا نه به مثابة علت حکهد دانیهته شهده
است .مرحلة دوم استمباط حکد از ممابت معتبر شرعي .از آنجا نهه فمهد دق هق و نامه موضهوعات
اجتعاعي ،س اسي نه در دن ای نموني از پ چ دگيهای خاصي برخوردار است و ن ا خش

دق ق

« . 4من الواضح :أنّ قول المقوّم من أهل الخبرة من الطرق العقالئةّة ،ال تحتمل فةه الموضوعةّة و السببةّة بوجيه…و علي
الطريقةّة ،فال شبهة في سقوط الطريقةن المتعارضةن عقالً و عرفاً» (امام خع مي  41 4و.) 48: 9
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های گیترده است نه جا با مشورت با صهاحب نظهران بهه

مقاله

ضرورتها و مصاهح و مفاسد آن هد در ما اس نشوری و ب ماهعللهي و در گیهتر زمهاني حهال و
دست نعيآيد .بمابرايم مشورت حاند نعيخواند صرفا برای جلب اعتعاد مردم و رفت شبمة اسهتبداد
باشد ،بلکه الرياي برای رس دن به خصهع د صهح ح و خهأم م مصهاهح دوههت و مهردم و نهد نهردن
اشتباهات است .در نت جه الرياي بودن مشورت حاند در انثر موارد واقع تي غ ر قاب انکار اسهت.
با خوجه به ايم واقع ت گرچه برخي از نصوص نه در خب م نظرية پ ش م ،يعمي هاوم خبع هت از رأی
مشاوران مطرح شد اهتاام حاند به رأی انثريت مشاوران را به الهور مطلهق اربهات مهينمهد اعهد از
آنکه مشورت نممده اه خبره و خش

در میأهه باشهد يها خ هر .امها بها خوجهه بهه الرياهي بهودن

مشورت نه در خب م ديدگاه امام برآن اصهرار شهد و بها عمايهت بهه روايهات ديگهری نهه در بهاب
مشورت رس ده ،ايم اهتاام خمما در صورخي ضروری است نهه مشهورت نممهده خ صه
مورد می لة مورد نظر نداشته باشد ،اما در صورت دارا بودن خ ص

نهافي در

 ،خود ميخواند خصع د مماسب

گفتگو مت ص

باشد ميخواند نظرات را خحل

نعوده و در مجعوا به ي

نعايهد و ناهاط ضهعف و قهوت آنمها را اسهت راو

جعت بمدی و نت جه صح ح و االع مان ب شي برای خود دست پ دا نعايد.

در ايم صورت هعانگونه نه به صحت نظر خود يا م يا االع مان دارد نیبت به بطالن نظهر م هاهف
ن ا يا م يا االع مان پ دا مينمد و با ايم وجود ديگر نعيخواند از آن پ روی نمد هرچمد نظر م اهف
واجد انثريت آرا باشد؛ زيرا بر مبمای «الريات» مشورت خمما از آن جمت مطلوب و زم است نه
حاند را با ديد باز و با سمجش خعام ابعاد میأهه به اخ اذ خصع عي نه به صحت و ممفعت آن ياه م
يا االع مان دارد برساند .ايم مطلوب با مشورت و بمره گرفتم از آراء مشاوران در رس دن به خصع د
نمايي به دست مي آيد و زم ن یت خصع د نمايي موافق نظهر انثريهت مشهاوران باشهد .هعچمانکهه
خصع دگ ری با الي ايم فرآ يمد از سوی فرد صاحب نظر استبداد بهه رأی و افتهادن در هالنهت ن ها
خلاي نعيشود .اما در صورخي نه حاند در میأهة مورد گفتگو از خ ص
بررسي و خحل

و خبرويت زم جمهت

نظرات مشاوران برخوردار نباشد ،نعي خواند به صحت نظر گروهي از مشاوران مم

پ دا نعايد و مم او در مااب نظر اه خبره معتبر باشد؛ از ايم رو ،خمما راه نجات از هالنت و گريا
از خصع د ناروا و نیب مم و االع مان معتبر نیبت به صحت خصع د خود ،پهذيرفتم رأی انثريهت

( س)

اه خبره است .س ر ععلي عاال ن ا مؤيد ايم مطلب است؛ زيرا ش صهي نهه بهرای عهالو مهرم

رهبري و نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكردي بر نظر امام خميني

و صح ح را هرچمد م اهف نظر انثريت باشد اخ اذ نعايد .خوض ح آنکه اگر حاند در می لة مورد
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خود با پاشکان مت ص
زم مه دارای خ ص

به مشورت مي نش مد و با نظرات م تلفي مواجه مي شود اگر خود در ايم

باشد با جعت بمدی نظرات م تلف و پ دا نردن نااط قهوت و ضهعف آنمها بهه

خصع د االع مان ب ش دست پ دا مينمد ،اما چمانچه از خ ص

زم در ايم زم مه برخوردار نباشد

از نظرية انثريت برای او االع مان ب شتری حاص مي شود و آن را به صحت ناديه

خهر مهيدانهد و

درصد اشتباه آنما را نیبت به اقل ت نعتر ميداند .میهلعا در چمه م صهورخي م اهفهت بها انثريهت
مصداق بارز استبداد به رأی و افتادن در دام هالنت به شعار رفته و مشورت هغو و ب مهوده خواههد
بود.
دقت در برخي روايات وارده صحت نظرية م تار را روشمخر مينعايهد از جعلهه دو روايهت از
ام راهعؤمم م(ا)« :مَمذ استَابَ َ وُجوهَ ا راءِ عَرَفَ مَواقِهتَ اه َطَهأِ» و «اضهعد آراء اهرجهال بعضهما إههى
بع

رد اختر أقربما إهى اهصواب وأبعدها مم ا رخ اب.»...
در روايت دوم گرچه اخ اذ خصع د نمايي به مشورت نممده واگذار شده اما ايهم خصهع د بايهد

پس از سمجش و ماايیه نظرات م تلف صورت گرفته و در ع م حال از هعه به صواب نادي

خهر

باشد ايم فرآيمد خصوصا در خصع عات س اسي و اجتعاعي در مورد نیي صهادق اسهت نهه خهود
صاحب نظر بوده و خوان ماايیه نظرات م تلف و انت اب بمتريم راه نار را داشته باشد؛ در غ ر ايم
صورت چگونه ميخواند خود بمتريم خصع د را بگ رد .هعچم م شماختم ناطه ضعفها و اشهتباهات
مشاوران در صورت برخورداری از خ ص

و خبرويّت م یّر است و در غ ر آن راهي جا پذيرش

نظر انثريت ن یت .اهبته گاهي مشورت موضهوع ت داشهته يها خصهع دگ هری در برخهي از امهور از
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جمت شرعي و قانوني به ملت واگذار شده است و الب عي است در ايهم مهوارد حهاند خیهل د رأی
انثريت است .ايم س م امام مؤيد ايم مطلب است «:دمکراسى ايم است نهه آراء انثريهت ،و آن
هد ايم الور انثريت ،معتبر است؛ انثريت هر چه گفتمد آراى ايشان معتبر است و هو به خالف ،بهه
ضرر خودشان باشد» (امام خع مي 4989و « .)901 :5ما بماى بر ايم نداريد نه يه

خحع لهى بهه ملتعهان

بکم د .و اسالم به ما اجازه نداده است نه ديکتاخورى بکم د .ما خابت آراى ملت هیت د( »...امام خع مي
4989و .)91 :44

اصالح سوم 4951/1/ 9
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در ايم مااهه می وه ت حاند در برابر نظرات مشورخي مجعت خش

مصلحت نظام با رويکهرد بهه

مقاله

نتیجه
ديدگاه امام خع مي مورد بررسي قرارگرفت .در مورد اعالمي بودن يا اهاامي بهودن نظهرات مجعهت
برای حاند سه ديدگاه مشمور الرح و مورد بررسي قرار گرفت .به دنبال آن بها اسهتفاده از سه مان
امام ديدگاه ايشان در ايم میأهه است راو و مباني فامي آن خب م شد .نت جه آنکهه مهيخهوان گفهت
هدايت نصوص ديمي به ايم باور است نه حاند اسالمي در اخ هاذ خصهع عات نهالن و ادار امهور
نشور بايد بر اساس مشورت رفتار نعايد ايم مشورت جمبة الرياهي داشهته و بهه ممظهور رسه دن بهه
بمتريم راهکارها و خصع عات است و خصع د نمايي به دست حاند اسالمي اخ اذ مهيشهود؛ امها در
جايي نه حاند در میأهة مورد گفتگو اه خبره ن یت و در خش

موضوا يا نشف مصهلحت

يا ضرورت با نارشماسان مشورت مينمد و خود نعهي خوانهد بها خحل ه آنمها بهه االع مهان و بهاوری
صح ح دست يابد ،ناگاير بايد از نظر شورا پ روی نعايد ،بمابرايم ديدگاه امهام بهه حهق ناديه
نماد نارشماسي مع م و مش

مصاهح و ضرورتها به

اسهت نهه هعهواره بها مطاهعهه و اشهراف نیهبت بهه میهائ نشهور

آمادگي ارائه مشورت به رهبری را حفظ نعايد .ايم ممد در نظام جعموری اسالمي ايران در قاههب
مصلحت نظام خبلور يافته است نه پس از بازنگری قهانون اساسهي انیهجام خاصهي

مجعت خش
پ دا نعود.
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