
 امر تیوال تیتوق

 ینیاهلل ام تیآ ادنامهیدر  یا مقاله

  

 مقدمه

شورا به منظور پاره  نیخود را آغاز کرد. هرچند ا تیفعال یقانون اساس یبازنگر یشورا 1368ماه  بهشتیهفتم ارد خیتار در

« القوهمشکالت ب»از  یمطرح کردن برخ یآن فرصت را برا یاعضا یول د،یگرد لیتشک یقانون اساس ییاز مشکالت اجرا یا

 ینگران بود که یبه طرح یابیبودند، شورا درصدد دست یماریمبتال به ب ،ینیممغتنم شمردند. در آن روزها که حضرت امام خ

 ییفضا نیرو، در چن نی. از اردیرا بگ یاحتمال بیهر آس یرا کاهش داده و با سدّ کامل حدود و ثغور جلو یرهبر ندهینسبت به آ

 مسأله در نی. البته ادیک راهکار مطرح گردیدوره ده ساله، به عنوان  کینظام و محدود کردن آن به  یزمان دار کردن رهبر

امامت مطرح نبود. ده سال قبل از آن هم که  یبرا یدیق نیچن زین هعیکه در کالم ش نیبدون سابقه بود. چه ا ه،یفقه امام

 مطرح نشده بود.  یموضوع نیاقدام کردند، چن یقانون اساس نیتدو یخبرگان برا

 تیو آ دیسر بیو به تصو دیمطرح گرد یبازنگر یدر شورا یمسائل مرتبط با رهبر ونیسیمسأله در کم نیهر حال ابتدا ا به

ا انتخاب شود، ممکن است ب یبه رهبر ست،یکه مرجع ن یاگر رهبر»گزارش دادند که  ونیسیاهلل مؤمن به عنوان مخبر کم

محدود  ردیگ یشخص در نظر م نیا یکه خبرگان برا یداد رهبر صیشخت ونیسیشود. لذا کم دایپ یگذشت زمان فرد اصلح

ودش مناسبت ندارد، خ یاو را الزام به عزل کنند که با مقام رهبر نکهیشد، بدون ا دایپ یباشد تا اگر بعد از آن شخص اصلح

جلسات  ی(. پس از آن ط1207، و ص 648.)مشـروح مذاکرات ص دندیرس جهینت نیبه ا تیبا اکثر ونیسیکنار برود. کم

آن نظر دادند و  تیعدم مشروع ای تیباره پرداخته و درباره مشروع نیدر ا یحاضر در شورا به بحث فقه یفقها یمتعدد

 یآن رأ یداده بود، مجدداً برا یشورا هم به آن رأ ون،یسیکم بیکه بعد از تصو یفراوان و در حال یباالخره پس از بحث ها

[ 1.]دیقبل حضور نداشت( حذف گرد یکه در رأ یکن یاهلل مهدو تیحضور آ لی)به دل یرأ کی الفبه عمل آمد و با اخت یریگ

محترم  یاعضا است دیام»نوشته بود: یبازنگر ینبود که به شورا ریتأث یهم ب نینامه جامعه مدرس ،ییهان یالبته چه بسا در رأ

 هیفق تیمقام وال فیموجب تضع دیمحدود به زمان نکنند که بدون ترد ،یاست اله یرا که منصب هیفق تیشورا مسأله وال

 [2«.]خواهد بود

باره به  نیبود که در سه جلسه در ا تیاز طرفداران توق یکی ،ینیام میاهلل ابراه ةیحضرت آ ،یهر حال در آن مباحثات جدّ به

دوباره آن  یو بررس یاست که به بازخوان یشود، فرصت یم میمناسبت از آن عالم بزرگوار تکر نیکه در ا نکیبحث پرداخت. ا

نبع م کیعضو آن شورا،  یو اظهارات فقهااست  یخال یاسیآن در فقه س یکه هنوز جا ییهابحث م،یبپرداز یعلم یهابحث

ضوع را مو نیاز دوستان طلبه ا یدر جمع گروه شیها پسال سندهینو نیموضوع است. ا نیدر ا قیتحق یو ارزشمند برا یغن

 موافقان و مخالفان یبر آن که آرا عالوهمکتوبات  نیداشت. در ا اریاز آن مذاکرات در اخت ییهاادداشتیبه بحث گذاشته و 

 ،«بتیامر در عصر غ تیوال تیتوق»قرار گرفته است. قابل ذکر است که درباره  یمورد بررس زین کیهر  یمطرح شده، مبان



و  حیا تنقج نیاست که در ا یبازنگر یشورا یوجود دارد همان مباحثات فقها یاسیپژوهشگران فقه س یکه برا یمنبع گانهی

 یاست بازخوان دیتغافل قرار گرفته است. ام ایمورد غفلت  ر،یو پنج سال اخ ستیب یمسأله ط نینه اشده است و متأسفا نییتب

 قیباشد. ومن اهلل توف دیمف عه،یو توسعه فقه پربار ش قیآن مباحث، در جهت تعم

  

 هیفق تیمختلف وال یبر اساس مبان تیتوق امکان

 یم دایبه خداوند متعال نسبت پ یدارد و به نوع یو شرع یجنبه اله ،یدر حکومت اسالم یو زمامدار یرهبر هان،ینظر فق از

و  یجز رأ یاکه پشتوانه  ییها صرفاً مردم ساالر متفاوت است. در حکومت یهانسبت با حکومت  نیهم لیکند و به دل

ها آن نینتخاب کنند. همچنا یدوره محدود یدارد که مردم زمامدار خود را برا دامکان وجو نیا عتاً یخواست مردم ندارد، طب

مردم چون  گر،ید ری. به تعبردینتواند، قدرت را به دست بگ ایتوانند توافق کنند که پس از آن، فرد منتخب مجدداً بتواند  یم

 دوره،قدرت را از او بازپس انیسپرده و در پا یبه کس دیّقدرت را به شکل محدود و مق توانندیاند، لذا م قدرت یمنبع واقع

دم را توان مر یدارد، چگونه م یقدرت، جنبه اله تیکه مشروع ینیحکومت د کیدر  یواگذار کنند، ول یگریرفته و به دگ

که  ردیانجام گ یتوسط کس دیبا یاز نظر زمان« قلمرو قدرت» نییتع رایحق دانست؟ ز یذ ییها تیمحدود نیاِعمال چن یبرا

ادن مطلق قرار د ای دیّ مق یدارد، برا تیصالح «تیجعل وال» یکه برا یمقام نیاو باشد، چن اریو اساس، در اخت هیقدرت از پا

 – بتیغ ای حضور عصر در – تیو در ادّله جعل وال ینیکه در نصوص د یرو در حال نیبرخوردار است. از ا تیاز صالح زین

 است؟ ریچگونه امکان پذ تیوال دیّ تقشود،  ینم دهید یزمان تیمحدود

االّ  مطرح است و رد،یگ یکه در رأس حکومت قرار م هیفق یپژوهش، صرفاً درباره شخص ول نیتوجه داشت که ا دیبا البته

از  ایامور،  انیمتصدّ  ،یدر داخل نظام اسالم رایندارد، ز یابهام ت،یمقامات و مسؤوالن، محدود بودن دوره مسؤول گریدرباره د

 یوراش یمجازند، مثل اعضا شانیا تینسبت به دوره مسؤول یزمان دیقرار دادن ق یبرا مردم انتخاب شده و قهراً مردم یسو

 که محدود نیمجاز است. چه ا یزمان دییگونه تق نیا یامر برا یشوند که قهراً ول یم« نصب»امر  یول یاز سو ایشهر و 

الت بودن وک یا رفته شده است. مثل دورهیپذ یاسالم یجمهور یدو نوع، در قانون اساس نیاز ا کیهر  تیبودن دوره مسؤول

 یانبر اساس مب ه،یفق یدرباره شخص ول تیمحدود نیا جادی. اهییقوّه قضا استیبودن ر یادوره  ای یاسالم یمجلس شورا

 نامکا» ،یرسد بر اساس همه مبان یتواند متفاوت باشد. هر چند که به نظر م یوجود دارد، م هیفق تیکه درباره وال یمختلف

 وجود دارد: «تیتوق

 یعقل یمبنا -1

( هیّجامعه است)امور حسب یبه حکم عقل استناد شود که حکومت از امور ضرور یدر امور حکومت هیفق یتصدّ تیدر مشروع اگر

ردار برخو یو عمل یعلم تیّ صالح نیشتریکه از ب یلذا فرد ست،ین زیاز نظر اسالم جا ،یامور مهم و ضرور نیا لیو تعط

 هیفق اراتیمبنا، همان گونه که قلمرو اخت نیباشد. قهراً طبق ا یم یبه تصدّ ازمج ،«قّنیقدر مت»عادل(، به عنوان  هیاست)فق

 که مورد« حداقل»به همان  ز،ین تیوال یرود، قلمرو زمان یها فراتر نمضرورت  رهیکند و از دا یم دایکاهش پ« حداقل»به 



 خیاهلل ش تیمعاصر از آن جمله آ یاز فقها یجمع دییتأکه مورد  «قّنیقدر مت لیدل»هرگز با . و ابدی یم لیوفاق قرار دارد، تقل

 را اثبات کرد. تیوال ،«یاطالق زمان»توان  یقرار دارد، نم یخراسان دیوح نیحس خیاهلل ش تیو آ یزیجواد تبر

دهند،  یقرار م یعقل لیبر دل یکنند و مسأله را مبتن یمناقشه م هیفق تیوال ییو روا یکه در نصوص و ادّله نقل یکسان پس

که  یزدیباح اهلل مص تیاست که آ لیدل نیبه هم دی. شاندیرا خالف شرع دانسته و حکم به بطالن آن نما تیتوانند توق ینم

 چیهم به ه یزمان تیود[در مسأله محد3داند،] ینم هیفق تیوال یبرا یقابل خدشه ا ریو غ یرا مستند کاف اتیو روا یادلّه نقل

تواند به  یم ت،یمحدود جادیکند که ا یبسنده م نیرود و فقط به ا یکند و به سراغ اطالق ادله نصب نم یاستناد نم یتیروا

 ضرر کند. یو جامعه اسالم انجامدیب قیحذف افراد توانمند و ال

 طیشرا انیب یمبنا -2

ن حاکم است تا مسلمانان با توجه به آ طیشرا انیدر صدد ب ه،یفق تیوال اتیروا عه،یدر فقه ش دیجد یمبان یاساس برخ بر

متفاوت  یتیبا عصر حضور کامالً ماه بتیزمامدار، در عصر غ نییمبنا، تع نیکنند. در ا یحاکم اسالم« انتخاب»اقدام به  ط،یشرا

 فهیگردد و پس از آن مسلمانان وظ یم نییخداوند تع یاز سو نیو امام مسلم ردیگ یمصورت « نصب»دارد. در دوره حضور، 

آن،  یجا است و به یبه شکل عام، منتف ینصب حت بت،یدر عصر غ یول رند،یاو را بپذ تیکرده و وال عتیب یدارند که با و

منصوب  لیعدالت و فقاهت، دل لیاز قب طیشده است. و البته واجد بودن شرا انیشرع ب دییو مورد تأ ستهیحاکم شا طیشرا

 یاست که مردم او را انتخاب م یبرخوردار باشند. حاکم کس تیصالح نیاز ا یادیو چه بسا افراد ز ستیو حاکم بودن ن بودن

 .نندیگز یاو را برم طیکنند و با در نظر گرفتن همان شرا

 کی چیو ه بوده یهم موضوعاً منتف «دییتق» ای« اطالق»شارع صورت نگرفته، لذا  یاساس، چون نصب حاکم از سو نیا بر

ام رو مردم در هنگ نیوجود ندارد. از ا تیتوق تیّممنوع یهم برا یاجداگانه  لیکه دل نیتوان به شرع نسبت داد. چه ا یرا نم

محدود انتخاب کنند. به خصوص که انتخاب زمامدار توسط مردم، از  یدوره زمان کی یرا برا شیتوانند حاکم خو یانتخاب، م

 تی[ و چون شرط محدود4]ردیپذ یکنند و او هم م یاست که مردم، امور جامعه را به حاکم واگذار م« قرارداد» کینوع 

 .ندک یم دایلذا در ضمن عقد انتخاب قرار گرفته و اعتبار پ ست،یخالف شرع ن ،یزمان

 ینصب شأن یمبنا -3

گردد.  یم ریفست «ینصب شأن»ادلّه به  نیا یشود، ول یم هرفتیپذ بتیبه عنوان حاکم در عصر غ هیمبنا، ادله نصب فق نیا در

که  تسیآن ن ینصب به معنا نیا یاداره حکومت منصوبند، ول یعدول، برا یشود که همه فقها یگفته م ریتفس نیدر ا

صورت هرج و مرج  نیدر ا رایباشد ز یمجاز به دخالت در حکومت دار رکسبرخوردار بوده و ه «تیّفعل»از « نصب همه»

کرد  هیصب ارااز ن یریتفس دیپس با ر،یتفس نیگردد. با بطالن ا یو اختالل مواجه م یبا آشفتگ یو نظام اجتماع دیآ یالزم م

 یکومت تلقّ ح یتصدّ یها براآن «تیحصال» یبه معن دیرو نصب فقها را با نینداشته باشد. از ا یفاسد یتال نیکه عقالً چن

ام مجلس رساند، اقد یم تیکه آن را به فعل تیو متمّم وال ریبلکه جزء اخ ستین یدخالت کاف یبرا ت،یحصال نیا یکرد ول

 تیاز همان افراد واجد صالح یکیخبرگان،  یامکان وجود دارد که اعضا نیا ل،یدل نیاست. به هم یرهبر نییخبرگان در تع



 ،یگریفرد د ایپرداخته و درباره او و  یدوره بعد مجدداً به بررس یامور کنند و سپس برا یدوره محدود متصدّ  کی یارا بر

 کنند. یریگ میتصم

معتقد بود  کرد و یدفاع م یرهبر تیاز توق ،یقانون اساس یبازنگر یدر شورا دگاه،ید نیبر اساس هم ،ینیام میاهلل ابراه تیآ

. ابدی ریستف یزمان تیبا محدود یبه رهبر یزمان تیبدون محدود یصورت گرفته و رهبر یاصالح در قانون اساس نیا دیکه با

 گفت: یم یو

اشد، اگر شان نافذ بباشند و حکم هیفق یاالن بالفعل از جانب شارع مقدس ول ط،یواجد شرا نیکه همه مجتهد ستین نیچن»

 ذکر کرده که مجتهد تیعنوان صالح شارع به نیتواند همه باشد. بنابرا ی. پس نمدیآ یجور باشد، هرج و مرج الزم م نیا

ان خبرگ لهیبه او واگذار بشود به وس یزمامدار نیاست که ا نیشرط آن ا کی. ددار یو رهبر یزمامدار یبرا تیعادل، صالح

توانند  یانتخاب خبرگان دارد، خود خبرگان م ای عتیبه ب ازیتا زمامدار بالفعل بشود. پس اگر در اصل آن، ن گرید لهیبه هر وس ای

 ده سال، از نظر یبرا ندیگو یوقت هم م کی شه،یهم یبرا ندیگو یوقت م کیدارد؟  یمدّتش را معلوم کنند، چه اشکال

 [5«.]ندارد یاشکال یشرع

 [6است.] عتیبا ب «تیوال تیفعل»کردند که  یم حیتصر زیاز فقها ن گرید یآن شورا برخ در

دانند.  ینم «عتیب»را مشروط به  تیوال تیکنند، فعل یم ریتفس یشأن تیو به وال فتهریکه ادله نصب را پذ ییهمه فقها البته

رخوردار ب یفعل تیاز وال گر،ید یاز فقها کی چیکند و پس از آن ه یم دایپ تیفعل «یتصدّ»با  تیوال نیا ،یاز نظر برخ

 یبه رأ یازیگردد، شرعاً ن یم یهم که متصدّ یکس گرید ی. از سوستندیامور حکومت ن رمجاز به دخالت د جهینبوده و در نت

که  نیپس از قبول ا یموضوع را مطرح کرده است. و نیخود به صراحت ا یفقه یها اهلل مؤمن در بحث تیمردم ندارد. آ

کند  یقبول است، اضافه م رقابلی( غیراهلل منتظ تیهمان اشکاالت آ لی)به دل طیواجد شرا یهمه فقها یبرا یفعل تیوال

 :دیآ یالزم نم یباشد، محذور یموکول به تصدّ «تیفعل»باشد و  «هیهر فق تیصالح» اتیکه اگر مفاد روا

ا کان مفادها و االّ فاذ طیالشرا عیواجد لجم هیلکل فق ةیالوال ةیمفاد االخبار المذکورة فعل کونیانما هو أن  رادیهذا اال یمبن انّ »

الشرع جواز  ةیله من ناح ثبتیبادارة االمر بأن  امهیق یعل تهایامر المجتمع و تتوقف فعلادارة  یتصدّیألن  هیکل فق ةیصالح

اصالً و ذلک انّه بما ان الشرع جوّز له ذلک فال  ءیش هیعل ردیاشتراط انتخاب احد الدارة امر االمه فال  بنفسه بال قومیأن 

 هیبتصدف ،یاالمر الفعل یموارد وجوب االطاعة عن ول عیجم یو اطاعة امره ف نئذیح هیاالنتخاب بل االمه موظفة بتول یحاجة ال

 یال ؤولیالفقها و ال ریمن سا فهیادارة االمور سقطت هذه الوظ یفاذا تصدّ طاعة،امر االمة واجب اال یول ریصیالدارة االمور 

 [7«.]اکثر من واحد ةیوال ةیفعل

همه مشمول ادّله  «تیصالح»عادل، به لحاظ  یفقها رایشود، ز یمسدود نم ،یرهبربودن  یا هم، راهِ دوره هینظر نیبا ا یول

 تیو حما یموکول به همکار ،یعصر، امکان تصدّ نیبرخوردارند و چون در ا «یجواز تصدّ» یبرا ازیامت نیاند و از ا تیوال

ها حق ندارند، کنند. آن جادیا دیّمق ای( و یامکان را به صورت مطلق)از نظر زمان نیا انندتو یها مرو آن نیمردم است، از ا



او عمالً،  یگر یکنند که تصدّ یتوانند از اول کار یها مآن یاو شوند، ول یگر یرا برکنار کرده و مانع تصدّ یشخص متصدّ

 .ردیپذ انیدوره محدود، پا کیپس از 

خود در اطاعت سر باز زنند و مرتکب گناه شوند، بلکه آنان  فهیکه آنان از وظ ستیآن ن یامردم به معن یاز سو یاقدام نیچن

 از او اطاعت د،یگرد یعمالً متصدّ یکنند و پس از آن که و یرا فراهم م یگریفرد د یتصدّ نهیزم ،یدوره زمان کیپس از 

 فراهم آورند؟ دیبا هیفق کی یمطلق را برا یامکان تصدّ انوجود دارد که آن یلیدل ای. آکنندیم

بر  نه،یقر نیا یکند، ول یم یرا نف« تزاحم»ادلّه نصب است، صرفاً  دیّقبح اختالل نظام و هرج و مرج که مق یعقل نهیقر

بوده و  ریپذامکان  ،یزمان تیمطلق و بدون محدود یگر یتصدّ  ،یطیندارد. البته اگر در شرا یداللت ،یضرورت اطالق تصدّ

بوده و  متعارف یا دوره یکه تصدّ یطیدر شرا یدر برابر آن، مصداق تزاحم است ول گرید هیشود، اقدام فق یتلقّ  بدون محذور

 وجود نداشته و گریشدن فرد د یمتصدّ یبرا یدوره خاص و محدود را فراهم آورد، مانع کی نهیتوان زم یم یتصدّ یاز ابتدا

 شود. یشمرده نم« تزاحم»عزماً 

 فیهر چند تکل هیفق کی یبا تصدّ رایمبنا ندارد. ز نیا یبرا یا فائده ،یبودن تصدّ ییواجب کفا یاستناد به مبنا گرید یسو از

 یه نمادل نیاست و به هر حال از ا یعمومات نصب باق یبه اقتضا یجواز تصدّ یول شود،یساقط م گرانیاز د ،یوجوب تصدّ

 .«شهیهم یبرا ،یول کی یبرا تیوال کیکه »توان استفاده کرد 

ف شرع را خال تیبودن وال یادوره  عت،ینقش ب یهم اصرار داشت که با نف یقانون اساس یبازنگر یاهلل مؤمن در شورا تیآ

 بشمارد:

 لیکنند. ما دل یم یکرده و به مردم معرف ییها را شناساها [فقها] داده شده که خبرگان، آنبه آن یشارع، مقام یسو از»

نوط به م تشانیباالتفاق در معصوم)ع( وارد شده که وال عتیرا به اشخاص بدهد. ادله ب «یرهبر تیفعل» عت،یکه ب میندار

 اریکرد که  یها تمام محجّت را بر آن عت،یب یعنی، «الحجة بوجود الناصر امیق»مقدار است:  نیهم عت،ی. نقش بستین عتیب

 نیبا چن حال، چگونه ممکن است نی. با استین تیگاه محقّق وال چیه عتی. بتیمسؤول یفایا یدارند برا یبه مقدار کاف اوریو 

د، مثل حق مزاحمت ندار یگریشد، د یمتصدّ «عاًشر ةیمن له الوال»درست است، اگر  یالبته تصدّ م؟یکن عتیموقّتاً ب یفرد

 [«8باب قضا.]

 دیبا ،یرهبر تیّگرفت که فعل جهیتوان از آن نت یباز هم نم م،یفوق، کامالً موافق باش دگاهیرسد که اگر با د ینظر م به

 ایمه و مخاص کیقضاوت در  یقرار گرفته، تصدّ شانیکه در باب قضاء هم که مورد استشهاد ا نیاستمرار داشته باشد، چه ا

 گردد. ینم گریگران در موارد دید یمانع از تصدّ ،یمقطع زمان کیدر 

 ینصب فعل یمبنا -4

 را مورد تأمّل قرار داد: یرهبر تیتوان مسأله توق یم ک،یوجود دارد که بر اساس هر  یمتفاوت یارهیمبنا تقر نیا یبرا

 مشروط یهمه فقها، با جواز تولّ  یفعل تی( والالف



از  کیهر  یوجود ندارد، ول یو شرط دیق ت،یوال نینصب همه فقهاست و در ا ت،یشود، مفاد ادلّه وال یگفته م ریتقر نیا در

ارع، آنان برخوردار باشد. پس ش عتیمردم و ب تیاز پشتوانه رضا دی(، بای)تولّ ردیفقها که عمالً بخواهد قدرت را به دست بگ

 .ردیگ یها صورت نمرا به مردم واگذار کرده است و بدون خواست آن یتول

 تیوال یدر چه صورت هیسؤال که فق نیدر پاسخ به ا شانیاست. ا یدگاهید نیچن ،ینیاز جمالت حضرت امام خم یبرخ ظاهر

 اند: دارد، فرموده

ه در قانون ک نیمسلم تیاکثر یدارد به آرا یحکومت بستگ لیو تشک نیامور مسلم یصور دارد لکن تولّ  عیدر جم تیوال»

 [9.]«نیمسلم یبا ول عتیشده به ب یم ریشده و در صدر اسالم تعب ادیهم از آن  یاساس

« خاص یراه»اند که نشان از  مردم، مترتّب کرده یاز سو« منتخب بودن»را بر  هینفوذ حکم فق ،یگریدر جمله د شانیا

 است: یتحقّق تولّ  یبرا

کردند  نییرا تع یها هم فردآن یکنند وقت نییحکومتشان تع یرهبر یرا برا یدادند تا مجتهد عادل یمردم به خبرگان رأ اگر»

شود و حکمش نافذ  یمنتخب مردم م یصورت او ول نیمورد قبول مردم است، در ا قهرا او رد،یرا بر عهده بگ یتا رهبر

 [10«]است.

توانند،  یاست، لذا آنان م دهیبه مردم موکول گرد ،یندارد و چون تولّ  یضرر ،«یتولّ »در مرحله  تیتوق دگاه،ید نیاساس ا بر

 یتیاند و محدود منصوب ط،یواجد شرا یهمه فقها رایاز فقهاء فراهم آورند ز گرید یکی یرا برا یتولّ  طیدوره، شرا کیپس از 

 ندارد. وجود شانیاز ا کی چیه یتولّ  یبرا

 مطلق یهمه فقها، با جواز تولّ  یفعل تی( والب

امکان(  یعن)به م طیکه شرا ینبوده و در صورت عتیها مشروط به بآن یهمه فقهاء، تولّ  یفعل تیضمن قبول وال ر،یتقر نیا در

ر . در فقه هر چند ددیتواند مبادرت به اقدام آن نما یم هیکسب قدرت و به دست گرفتن حکومت وجود داشته باشد، هر فق

ن که به دار آبه مفهوم سابقه  هیّدر بحث امور حسب ینشده است ول هیارا آشکار،و  حیبه شکل صر دگاهید نیبحث حکومت ا

قالً همه فقهاء، آن را ع یفعل تیشود، مورد قبول غالب فقهاست. البته آنان با قبول وال یمربوط م یجزئ یامور ضرور یتولّ

 هیفق رد،یگ یرا به دست م هیّ از امور حسب یکی ،یهیفق یاند که موجب تزاحم و تعارض نگردد. لذا وقتکرده  یبه موارد دیّمق

 .دینما جادیاو ا یبرا یمزاحمت دینبا گرید

« امکان»توان  یعدول، م یهمه فقها یفعل تیبا وجود وال رایوجود دارد. ز یرهبر تیامکان توق ز،ین دگاهید نیاساس ا بر

ممکن  کیهر  یتصدّ زیامکان وجود دارد، در ادامه آن ن نیا یتصدّ یرا فراهم آورد و همان گونه که در ابتدا کیهر  یتصدّ

در عرض  ه،یچند فق ایبود که دو « تزاحم»کرد،  یم یریجلوگ د،یمبسوط ال ریغ هیفق تیالکه از اِعمال و یتنها مانع رایاست. ز

کرد و آن را از  یم حیاختالل نظام، تقب لیرا به دل یصورت نیهم، قرار گرفته و نسبت به موضوع دخالت داشته باشند، عقل چن

 تیدر طول اعمال وال هیهر فق تیاِعمال وال یعناکه به م تیشدن وال یادوره  یشمرد، ول یخارج م تیشمول ادله وال



قها را که عموم ف یا ادله یآن وجود ندارد و به اقتضا تیممنوع یبرا یلیو عقالً دل ستیمحذور روبرو ن نیاست، با ا یگرید

 کار است. نیبرخوردار باشد، مجاز به ا یتصدّ یامکان برا نیکه از ا یگرید هیداند، هر فق یم تیصاحب وال

شوند،  یم یو سلطان ییامور وال یکه متصدّ  ییتعدّد و تکثّر فقها یهمه فقهاء، ذاتاً برا یفعل تیوال هیدر نظر گر،ید انیب به

 یاز قلمرو تصدّ ه،یهر فق یقلمرو تصدّ  دیکه محذور تعارض و هرج و مرج رخ ندهد، با نیا یبرا یوجود ندارد، ول یمحذور

. در برش دریصورت گ ،یبرش طول ایو  یتواند با برش عرض یم یمرزبند نیگردد، ا کیشده و تفک یمرزبند گر،ید هیفق

 یه تصدّخود، ب تیعراق، لبنان( به استناد وال ران،ی)مثل ایا قلمرو منطقه کیتوانند در  یعصر هر کدام م کی یفقها یعرض

 لیبه دل یه، دخالت کنند مثالً امور مربوط به کشورداریّاز امور حسب یکیتوانند در حوزه  یکه هر کدام م نیامور بپردازند. چه ا

مثالً  یلشود، و یم یحوزه تلقّ  کیواحد برخوردار باشد،  تیریبه شکل هماهنگ، از مد دیاست و با وستهیآن که کامالً به هم پ

اداره  گر،ید یفقها سطتواند تو یم –نباشد  یآنکه بودجه کشوردار یبر مبنا -خمس  لیاز قب هیامور مربوط به وجوهات شرع

بر اساس  ،ستیقبول تزاحم و تعارض ن یندارد و به معن یکه محذور عقل نیا لینوع تعدّد و تکثّر به دل نیشود. ا تیریو مد

 کیو استمرار  یکه در امتداد زمان یمتعدّد یهم فقها یعدول، قابل قبول است. در برش طول یهمه فقها یفعل تیوال

دوره  کی یبپردازند و مثالً هر کدام برا یبه تصدّ ،یمتوال یها مقاطع مختلف و دوره کیبا تفک توانند یحکومت قرار دارند، م

ها، ناسازگار همه فق یفعل تیندارد، با وال یآن که محذور عقل لیبه دل زیفرض ن نیرا بر عهده داشته باشند. ا تیریده ساله، مد

 .ستین

و  یمانز دیبر ق ت،یجعل وال لیکنند که دل یادّعا نم ،یبودن رهبر یاگردد که طرفداران دوره  یآشکار م حاتیتوض نیا با

مفاد  است نیها اآن یدر ادله وجود ندارد، بلکه ادّعا یدیق نیکه چن رندیکند تا مورد اعتراض قرار گ یآن داللت م تیمحدود

و عدم  یمند بودن رهبرادلّه با هر دو شکل زمان نیست و احکومت ا یبرا ینصب و ای و هیفق یادله، صرفاً لزوم تصدّ

آور ت . شگفستیخالف شرع ن ،یبودن رهبر یادوره  یبر مبنا هیفق تینظام وال یطراح یعنیآن سازگار است.  یمندزمان

انون نداشت، در ق یدر اسالم صبغه شرع ،یهبرمند بودن راند: چون اصل زماناز بزرگان فقه و فلسفه فرموده  یاست که برخ

مت س ایآ د؟یآ یم یدارد، در قانون اساس یکه مگر آن چه که صبغه شرع دیپرس دینظر، با نی[ در برابر ا11.]امدین یاساس

 خالف شرع بودن و ینداشتن به معن یآمده است؟ اگر صبغه شرع یدارد که در قانون اساس یصبغه شرع یجمهور استیر

ا خالف شرع ر یبندتوان زمان یم لیبه چه دل یول د،یایب یدر قانون اساس دینبا یمورد نینبودن است، چ یفقه یمبان فمخال

وع ممن ،یعدم ذکر آن در شرع است، که قبول آن و آوردنش در قانون اساس ینداشتن به معن یدانست؟ و اگر صبغه شرع

 .ستین

 ان است:قابل امک ریاز اشکال ز یکیبه  ،یدوره رهبر یدارو زمان تیتوق ه،یفق تیمختلف وال یآنکه بر اساس مبان جهینت

دانند  یم یامر انتخاب کیرا  تینبوده و وال« نصب»قائل به  بتیکه در دوره غ یکسان یبر مبنا ت،یدر جعل وال تی( توقالف

 گردد. نییمردم، تع یمقرر در شرع، از سو طیطبق شرا دیکه با



 ت،یالو یدانند و هر چند که در جعل اله یحاکم، مؤثّر م یرا در جواز تصدّ  تعیکه ب یکسان ی: بر مبناعتیدر ب تی( توقب

 قرار دهند. «یتولّ»را در  یدیق نیتوانند چن یمردم م یوجود ندارد، ول یزمان دیق

ند امکان توان یدانند، مردم م یرا الزم نم عتیب یحت یشرط چیه ،یکه در جواز تصدّ یکسان ی: بر مبنایدر تصدّ تی( توقج

د فرد واج ینیگزیجا ایرا به شکل محدود فراهم کنند و پس از آن مجدّداً درباره استمرار آن و  طیفرد واجد شرا کی یتصدّ

 کنند. یریگ میتصم یگرید طیشرا

 صیدر تشخ تیتوق امکان

را قابل  تیوقاز ت یگریاند، نوع د رفتهیرا نپذ تیاز اقسام سه گانه توق کی چیخود، ه یکه بر اساس مبان یاز کسان یاریبس

 یمعتقدند که اعضا یکنند، ول یمحدود نم یدوره زمان کیرا به  «یتولّ »و  «تیوال»که  یها در حالدانند. آن یقبول م

ها  ییرا از نظر توانا یبار، وضع رهبر کیده سال  ایمثالً هر پنج سال  ،یزمان ولجد کیمجلس خبرگان حق دارند بر اساس 

کسب کرده و از نظر  یشتریب ازاتیمدّت، امت نیدر طول ا یگریکه مجتهد د یقرار داده و در صورت یمورد بررس طیشراو 

 .ندینما نییتع ،یرهبر یاست، او را برا دهیبه تفوّق رس یستگیشا

 است: یبر دو مقدمه مبتن دگاهید نیا

داوم ت یبرخوردار باشد و برا استیاز نظر فقاهت و عدالت و س ازاتیامت نیشتریاست که از ب یمجتهد ژهیحق و تیوال -1

 استمرار داشته باشد. گر،ید یدر رهبر نسبت به فقها یو برتر ازیامت نیا دیبا ،یرهبر

کل آن، به ش شیافزا ایو  یستگیدهد، به لحاظ کاهش از شا یرخ م ازاتیبا آن امت یکه در سطح افراد یراتییچون تغ -2

 ینیب شیو منظّم پ یا را به شکل دوره راتییگونه تغ نیدرباره ا یتوان بررس یافتد، لذا م یاه مدّت اتفاق نمو در کوت عیسر

 کرد.

 میتصم دیفرد جد نییتع ایرهبر و  یدوره )مثالً( ده ساله، مجلس خبرگان درباره بقا کیمقرّر کرد که پس از  توانیرو م نیا از

 دهد. یرا کاهش م یرهبر« عزل» یها نهیآن است که هز تیگونه توق نیکند، فائده ا یم یریگ

گفت: ده  یاهلل مؤمن هم در دفاع از آن م تیداشت و آ یشنهادیپ نیچن ،یرهبر ونیسیکم ،یقانون اساس یبازنگر یشورا در

 تیاولو و طیال، باز هم شراده س نیاست که دست خبرگان باز باشد که اگر در ظرف ا نیا یگفتند برا یم انیسال را که آقا

د بلکه نشو« الزام به استعفا»شد،  دایبهتر از آن پ یشخص اناًیو اگر نداشت و اح کنند یها را داشت، که خود او را انتخاب م

معتقد بودند که مجلس  یبرخ یبازنگر ی[ البته در شورا12شود.] یم یو نیرود و آن شخص اصلح جانش یخودش کنار م

 ییرا شناسا یتر قیکه فرد ال یزمان رموضوع پرداخته و در ه نیا یتواند به بررس یهم م یطول دوره رهبر یخبرگان حت

بل از را ق ییهابحث  نیاز اعضا هم معتقد بودند که باب چن یبرخ ینموده و اعالم کند، ول نییکرد، او را به عنوان رهبر تع

 تیاخت. آشن تیّبه رسم دیبرخوردار است، با طیکه از حداقل شرا یب تا وقترا پس از انتخا یگشود و رهبر دیدوره نبا انیپا

 گفت: یداشت و م ینظر نیچن ،یقم یاهلل آذر



خواهند انتخاب کنند. و اگر بعداً  یکه م یدر موقع یعنیذکر شده در حدوث است،  یرهبر یکه برا ی، مرجحات107اصل  در»

 یم یو از نظر عقل یاز نظر شرع یکرد، ول دیمشخص نشده که چه با یکرد، در قانون اساس دایمرجحات را پ نیا یگریفرد د

اش ، قاعده و مدبّرتر شد ریاعلم شد، مد یگریکس د کیو مثالً بعد از پنج سال  ردک دایپ رییشود گفت که اگر واقعاً وضع تغ

اشد نظام نب یب میطرف بخواه نیو از ا میار عزل نشوگرفت میخواه یرا انتخاب کنند، از آن طرف م دیاست که فرد جد نیا

 کیمجلس باشد که ولو مردم واقعاً بعد از  ندگانیمثل نما دیپس با ؟یفردا کس ایاعلم شده و  یامروز کس مییکه هر روز بگو

است که تا ده  نیا شنهادمیتا چهار سال. لذا پ یو بساز یبسوز دی: باندیگو یم یرا قبول نداشته باشند ول ندهینما نیسال، ا

که انتخاب شده ثابت باشد و بعد از ده سال، خبرگان  یآمد، مورد توجه نباشد و رهبر شیپ یحیسال، اگر هم بر فرض ترج

 [13«]داشته باشند. دنظریکنند و حقّ تجد یدگیرس

 و معتقد بود: کرد یدفاع م شنهادیپ نیشورا بود که از ا نیا گریعضو د ،یزدیمحمد  خیاهلل حاج ش تیآ

کند چون  یرا حل م هیقض شنهاد،یپ نیمعتقدند اشکال دارد. ا یندارد و بعض یاشکال تیدر وال تیمعتقدند که توق یبعض»

بار  کیخبرگان حق دارند حداقل ده سال  دیگو یموقت است، بلکه م یول دیبگو امدهیبکند، ن تیتوق تیدر جعل وال امدهین

را ندارد  یلقب طیدهد و اگر شرا یرا داشته باشد، چه بهتر ادامه م یقبل طیشرا یمجدّد داشته باشند که اگر رهبر یبررس کی

کردن  یبررس یرا رو تیاند، توقنکرده  تیرا توق تیبکنند، وال نیگزیاند، بتوانند آن بهتر را جاکرده  دایرا پ یفرد بهتر ایو 

شود،  یم نیأمکند ت دایتواند راه پ یم تیهم توق تیوال فسکه معتقدند در ن یهم نظر کسان ادشنهیپ نیاند، با اخبرگان آورده 

 [14«.]قائل شد تیشود توق ینم تیوال یبرا ندیگو یها که مهم نظر آن

، بلکه نداشت یو تئور یگرفت، صرفاً جنبه نظر یانجام م یقانون اساس یبازنگر یکه آن روزها در شورا ییها بحث البته

 کردند. یخاص آن روزها را هم منعکس م یها یمباحث نگران نیشورا در ا یاعضا

 یه مقرار داد یو در قانون اساس ردیگ یبه خود م یاست و آن چه که جنبه قانون ماریب ینیاز آن که حضرت امام خم ینگران

 داشته باشد. ییاجرا تیقابل یکینزد طیدر شرا دیشود، با

 یاشد و برابرخوردار ب تیمرجع تیکه از موقع یتیشخص ،یرهبر یاز قائم مقام یاهلل منتظر تیآ یاز آن که با برکنار ینگران

 شود؟ یم افتی ینظام مناسب باشد، به دشوار یرهبر یتصدّ

 خواهد کرد؟ دایپ یگاهیچه جا یرهبر ندهیدر آ ،یاز رهبر تیمرجع دیاز آن که با حذف ق ینگران

ه خواهد چگون ست،یعنوان برخوردار ن نیو از نفوذ و اعتبار ا ستین تیکه واجد شرط مرجع یهیاز آن که انتخاب فق ینگران

 موفق شود؟ ینقش رهبر یفایتوانست در ا

توان  یم ایانگاشت؟ آ دهیرا ناد ینسبت به و یرهبر مادام العمر، خطرات احتمال کی نییبا تع توانیکه چگونه م نیاز ا ینگران

 م؟یاو بده یدائم یبه رهبر یرأ م،یاو را ندار یکه هنوز تجربه رهبر یدرباره کس



 ینیهلل اما تیآ د،یمطرح گرد یبازنگر یدر شورا تیبار دوم مسأله توق یروز از ارتحال حضرت امام گذشته بود که برا ستیب

 کرد: یاستدالل م نیذکر شود، چن یده سال در قانون اساس دیگفت ق یکه م

، چهل سال یانتخاب شد و ممکن است جوان هم باشد، س یرهبر کیکه اگر  نیا یکیبه دو جهت بود:  دیق نیا شنهادیپ»

رهبر  نیو شجاعت و... از ا تیریو مد استیبشوند به مراتب از لحاظ س دایپ یافراد ن،یب نیسال ممکن است عمر بکند و در ا

. مسأله دوم میشده، او را کنار بگذار دایپ ینیکه مثل امام خم یبماند و کس اوچهل سال  مییدرست است که ما بگو ایباالتر، آ

، ممکن شود یکه انتخاب م یکارش است، وقت یهنوز کار نکرده، ابتدا شودیانتخاب م یکه به رهبر یفرد نیکه چون ا نیا

هتر، ما بشود به مراتب ب دایپ یفرد نو در ضم فتدیب یاصل طیکه از شرا ینشان بدهد، نه به حدّ ییهااست در تجربه ضعف 

 [15]«م؟یباز صبر کن م؟یچه کار کن

خبرگان  از علما معتقد بودند که مجلس یشد. برخ یم یتلقّ  تیتوق شنهادیها که پشتوانه پ یگونه نگران نیدر برابر ا البته

 انیبه پا یبدون انتظار برا یکرده و حتّ  یریگ میتواند تصم یگونه موارد م نیبرخوردار است که ا یاراتیاز چنان اخت یرهبر

دن دار کرزمان  یبرا یازیرو ن نی. از ادیاصلح، اقدام نما یکردن فرد نیگزیو جا یرهبر رییدرباره تغ ،یدوره رهبر دنیرس

 پرداخت. میبحث خواه نیوجود ندارد. در ادامه، به ا یدوره رهبر

 اشکال کی یبررس

« نقطه توافق» کیسازگارتر بوده و به عنوان  هیفق تیمختلف وال یبا مبان ت،یگونه توق نیا ت،یاشکال مختلف توق انیم از

 یبرکنار یرابر حق خبرگان ب یمبتن یتیتوق نیغفلت کرد که چن دینبا یشود، ول یطرفداران نظرات مختلف شناخته م نیب

 یانجام م یکه به شکل مطلق با رهبر« مردم عتیب»تر است و با  ستهیو شا ربهت یکردن فرد نیگزیو جا طیرهبر واجد شرا

 شود، ناسازگار است.

ه هم زدن ب یبرا یبرخوردار است، مجوّز یباالتر یآگاه ایو  شتریب ییکه از توانا یدیشدن فرد جد دایپ عت،یپس از ب رایز

 نیناد ابه است ،یهبربا ر عتیکس حق ندارد پس از گذشت چند سال از ب چیو ه ستین دیو به قدرت رساندن فرد جد عتیب

 تیودبا هرگونه اِعمال محد لیدل نیبه ا ،یکن یاهلل مهدو تیانگارد. آ دهیرا ناد ودخ عتیداند، ب یم ترقیرا ال یگریکه فرد د

 گفت: یم یمجلس خبرگان، مخالف بود. و یاز سو یزمان

 قتیرا انتخاب کردند، در حق شانیرا دارد و ا یرهبر تیصالح یکه کس یباشد، در صورت یمخالفم به هر نحو تیبا توق من»

 شده که دایپ یکس کی: دییوجه ممکن است بفرما چی. اصالً به همیاند، ما حقّ عزل کردنش را ندارکرده  عتیبا او ب

را زم عام ال یهاتیمملکت را اداره کند، صالح تواندیم نیکه ا یوقت م؟ی( ما چرا عزل کنیدارد. )ول یشتریب یهاتیصالح

 عتیب دارد با او تیکه صالح یکس کی یخالف شرع است، وقت تیاست، اصالً توق نیمن اعتقادم ا گر،ی( دارد دیدارد، )رهبر

 [16«]است. نیامر مسلم یدارد، او ول تیکه صالح یتا مادام م،یکرد

ر تواند به استمرا ینم عتیشود و ب ی، عزل م«الزم طیشرا»با از دست دادن  ،یکه رهبر ردیپذ یم یاهلل مهدو تیآ البته

 شتریب تیآن است که اصلح بودن و صالح شانیاشکال ا یبدهد. مبنا تیاست، مشروع تیکه فاقد صالح یشخص تیوال



که در  یرتدر صو ده،یامور گرد یمتصدّ عتیشده و با ب تیوال یکه دارا یو لذا کس ستین یاستمرار رهبر یداشتن، شرط بقا

 شانیا راتیبرکنار شود. تعب دیرا از دست نداده است، نبا یالزم رهبر طیکمتر شود، چون شرا ازاتشیامت گر،ید یبا فقها سهیمقا

 یورت مص «تیصالح» یمبنا برو لذا انتخاب  ستین یرهبر طیاز شرا« اصلح بودن»آن است که در نظرشان اساساً  یایگو

دوث و نه در نه در ح یگریدر فرد د شتریب تیکند، پس وجود صالح یم دایاستمرار پ یرهبر ت،یصالح یو سپس با بقا ردیگ

 یرمبوده و به لزوم انتخاب اصلح ب ییاختالف نظر مبنا یتلقّ  نیشود. بر اساس ا ینم تیفرد واجد صالح یبقاء، مانع از رهبر

 گردد.

 ،یرهبر یقاب یول ردیانتخاب اصلح صورت گ دیاست و با یشرط رهبر« حدوثاً » «شتریب تیصالح»آن است که  گرید احتمال

توان نسبت  یم زین یرا به قانون اساس یگونه تلقّ  نیاست. ا تیصالح یبلکه مشروط به بقا ست،ین تیاصلح یدائر مدار بقا

ادن ددر استمرار، فقط از دست  یدر هنگام انتخاب الزم شمرده ول تیّاعلم لیبرا از ق ازاتیامت یداد که در نظر گرفتن برخ

 نشمرده است. یشدن فرد اصلح را مانع استمرار رهبر دایرا موجب عزل دانسته و پ طیشرا

ه لزوم ک نیبرداشت موافق باشند. چه ا نیدانند، ممکن است با ا یم «عتیب»را مشروط به  تیوال «تیفعل»که  یکسان

ه مجلس خبرگان، ب یاعضا ایو  یجمهور استیر ایو  یاسالم یمجلس شورا ندگانیدر هنگام انتخابات نما« انتخاب اصلح»

ه شوند، بتوان منتخبان سابق را عزل کرد، بلک دایپ یگریاصلح د افرادها، آن تیدوره مسؤول نیکه اگر در ب ستیآن ن یمعن

 تیمانند و از مشروع یم یوجود داشته، بر سمت خود باق تشانیادامه مسؤول یکه برا یتعهّد یاز آنان بر مبنا کیهر 

 رخوردارند.ب

 «تیحشرط اصل»وکالت مجلس، اساساً  ایو  یجمهور استیر یآن که در تصدّ یکیاز دو جهت قابل مناقشه است،  هینظر نیا

 ت،یکه در وال یاست، در حال «یکاف»مردم باشد،  یکه همراه با رأ یدر صورت یو حداقل« الزم تیصالح»وجود ندارد و صرف 

را  یگریاصلح، د صیکه اگر خبرگان با تشخ یمعن نیط الزم است، به ایاز شرا زین« اصلح بودن»است که  نیفرض بر ا

شرط « اًحدوث»که اصلح بودن،  ردیپذ یهم اگر م یکن یاهلل مهدو تیآ یخواهد بود. حتّ  تیفرد منتخب فاقد وال نند،یبرگز

دم، از ابتدا مر عتیاز ب ردارمعلوم گردد که فرد منتخب و برخو کشف خالف شود و یکه اگر پس از مدّت ردیبپذ دیاست، پس با

نبوده را  الزم برخوردار طیرا که از شرا یکس تیتواند وال ینم عتیگردد و ب یبرکنار م یفاقد شرط اصلح بودن بوده، از رهبر

« مادام»که فرد منتخب،  ردیجام گان« اصلح»و مدبّر، به عنوان  ریبا مجتهد عادل مد عتیمشروع سازد. به عالوه ممکن است ب

عزل رهبر  یبرا یمانع «عتیب»صورت  نیندارد و در ا یقطعاً اشکال شرع ،یدییتق نیباشد، چن تیوال یاصلح است، دارا که

 .ستیشدن فرد اصلح ن دایدر فرض پ

 یول ت،سیشرط ن تیّاصلح ،یاستمرار رهبر یبرا میریاگر بپذ یاست که حتّ نیاشکال، مناقشه دوم ا نیصرف نظر از ا با

 است که منصب نیخالف شرع است؟ اگر فرض بر ا یدر رهبر «تیتوق»گرفت که  جهیمقدمه نت نیتوان از ا یچگونه م

 تی، والمحدود و موقّت عتیاست، پس در صورت ب عتیدائر مدار ب تیکند و اگر وال یم دایپ تیفعل« مردم عتیب»با  ت،یوال

 یزمان محدود، فرد کی یکه از ابتدا برا یطی. در شراردیگ یصورت نم« عزل»صورت اساساً  نیا هم محدود خواهد بود و در

 «عتیب»گردد، پس چرا  یاو تمام م استی، دوره ر«عزل»بدون  ،یآن دوره زمان افتنی انیشود با پا یگمارده م یتیبه مسؤول



 ست،ین زیجا یعزل و برکنار افته،ین انیپا عتیمادام که ب یعنیاست، « عزل»مانع  عتیب م؟یبدان تیمانع توق یرا به طور کلّ 

 وجود ندارد. یمنافات ت،یو توق عتیب نیآورد و ذاتاً ب عتیرا در ضمن ب تیتوان توق یم رایز ست،ین تیمانع توق عت،یب یول

رفع آن  یمطالب را برا نیمواجه بوده است و ا یگریبا مشکل د ،یاهلل مهدو تیرسد که آ یها، به نظر محرف نیهمه ا با

جا،  نیدر ا شانیتوان حدس زد که ا یمانده باشد. م یمخف یبر و دیقاعدتاً نبا راداتینکات و ا نیمشکل مطرح کرده و االّ ا

مخالفت « جا نیدر ا» تیمخالف باشند، بلکه با توق تیبا توق ،یآن که در بحث کبرو نهاند، پرداخته  «یصغرو»نزاع  کیبه 

 .اندکرده 

 نییو تع ینیروز پس از ارتحال حضرت امام خم 25حدود  یعنی، 1368 رماهیمباحث مربوط است به دهم ت نیآن که ا حیتوض

الزم برخوردار است و با انتخاب  تیاز صالح دیبا در نظر گرفتن آن که رهبر جد شانیتوسط مجلس خبرگان. ا دیرهبر جد

ر طبق مطرح نبوده و ب تیمسأله توق ،یمردم )بالواسطه( قدرت را به دست گرفته است و در هنگام انتخاب و عتیخبرگان و ب

از  راه و پس انهیدارد که در م یلیاند، حال چه دلکرده  عتیب یدار با و زمان ریگذشته، مردم به شکل غ یهمان قانون اساس

 «عتیآن ب» یکردن دوره رهبر دو محدو یقانون اساس رییبا تغ «یربازنگ یشورا»به عنوان  یگروه« مطلق عتیب»انعقاد 

 است: نیا شانیدرآورند؟ سخن ا دیّ مطلق را به صورت مق

ردنش اند، ما حقّ عزل ک کرده عتیبا او ب قتیرا انتخاب کردند و در حق شانیرا دارد و ا یرهبر تیصالح یکه کس یصورت در»

 «.داشت... تیکه صالح میکرد عتیب یکه ما با کس نیا وجه، به خاطر چیاصالً به ه میرا ندار

چگونه  عتیب دییصورت، تق نیبوده، در ا یباشد که در آن روزها اتفاق افتاده و بدون دوره زمان یعتیکالم، ناظر به ب نیا اگر

چون در آن  میریجز آن وجود دارد که حداقل بپذ یاچاره  ایتوان داد و آ یاشکال م نیبه ا یاست و چه پاسخ ریپذامکان 

 باشد؟ دییبدون تق دیمنتخب در آن مرحله، با یرهبرلحاظ نشده،  یزمان تیمحدود عتیب

شده  لیتحل «یقانون نیمواز»صرفاً بر اساس  ،ینیپس از ارتحال حضرت امام خم یرهبر نییاقدام مجلس خبرگان در تع اگر

هم  تیتوق عدم یرسد و حتّ  یاشکال فوق به نظر نم یبرا یامستند گردد، پاسخ قانع کننده  «یقانون اساس»و اعتبار آن به 

گان، در مجلس خبر یپس از رحلت حضرت امام انتخاب رهبر رایرا حل کند. ز یقانون نیتواند مشکل عدم انطباق با مواز ینم

وناً الزم شرط قان نیا تیگذشته معتبر بود و رعا یکه هنوز قانون اساس یانجام گرفت. در حال تیحذف شرط مرجع یبر مبنا

ود. مجلس ب دهینرس بیدانست به تصو یشرط را معتبر نم نیکه ا دیجد یدر آن موقع، هنوز قانون اساس گرید یبود. از سو

ذارد، گ بود، مجدداً بر انتخاب گذشته خود صحّه افتهیاعتبار  دیجد یخود که قانون اساس یخبرگان هر چند در اجالس بعد

 باروقّف بر اعتهم مت یکه اعتبار رهبر یبود. در حال ازین یرهبر دییبه تأ دیجد یاعتبار قانون اساس یمشکل آن بود که برا یول

در  یرطش نیدانست و چن یرا در هنگام انتخاب معتبر م تیگذشته، شرط مرجع یقانون اساس رایبوده ز دیجد یقانون اساس

 یرهبر یرا برا تیحضرت امام بود که شرعاً مرجع یمستند به فتوا یاساس اعتبار رهبر نیبود. بر ا دهینگرد تیآن دوره رعا

 دانستند. یالزم نم

 یمحدوده زمان نییتع «ضرورت»



 تیدودمح جادیکه ا دیرس جهینت نیبحث کرد و به ا ،یمحدود بودن دوره رهبر« امکان»توان از  یتنها م ،یفقه ینظر مبان از

 مدّت «دیبا» یرا اثبات کرد که رهبر ییادّعا نینتوان چن دیتاکنون ادّعا نشده و شا یول ست،یناسازگار ن یفقه یا مبانب ،یزمان

ورت هر دو ص نیباشد، در ا «تیامکان توق»مباحث گذشته،  جهی. اگر نتستیمشروع ن یرهبر ن،زما نییدار باشد و بدون تع

عوارض و  یو بررس یاسیو س یاجتماع لیبا تحل دیمحدود( مشروع خواهد بود و پس از آن با ری)محدود و غ یشکل رهبر

 دارد. نظرکدام  چیعدم ضرورت ه ایدو شکل و  نیاز ا یکی« ضرورت»هر کدام، به  یامدهایپ

 یالل ماستد نیچن «تیضرورت توق»خورد. طرفداران  یبه چشم م شیهر دو گرا ،یاسالم لیصاحب نظران مسا انیم در

کامالً  طیبه دنبال دارد و فقط در شرا یو اجتماع ینیفراوان د یها نهیهز ه،یفق یبرکنار کردن ول ،یکنند که در نظام اسالم

ه چه بهتر که از آغاز دور ،یریشگیپ یرو برا نیتوان اقدام کرد. از ا یم یا رهپر مخاط یجرّاح نیبه چن ییو استثنا یضرور

به  رییبه خود نگرفته و تغ« عزل»شکل  یمشکالت برکنار یدار اعالم گردد تا در صورت بروز برخبه شکل زمان  یرهبر

 یبرکه ده سال ره یرهبر کهاست  نیا «تیضرورت توق»بر  یلیاردب یاهلل موسو تی. استدالل آردیصورت گ یشکل عاد

 اینصب  شود )و یاضافه و کم م یدادن، دو تا رأ یرأ کی. نصبش آسان است، با ستینصبش ن یکرده، برداشتن او به آسان

 که الزم است عوض ییهادر آن صورت  یکه ده سال رهبر بوده، آمدن و اثبات کردن حتّ  یافتد( امّا کس یعدم نصب اتفاق م

 [17.]دارد یکردن، مشکالت

 که به صورت مطلق یانتخاب شده، با کس یرهبر یدار براکه از اول به شکل محدود و زمان یکس نیب سهیدر مقا شانیا

توان  یدوره رخ دهد، م نیدر ب یکه مشکل یرسد که اگر از اول قدرت محدود باشد، در صورت یم جهینت نیشده به ا نییتع

اهد وجود خو یشتریب یها یدشوار ت،یدر صورت عدم توق یانتخاب کرد، ول را یگریدوره فرد د انیآن را تحمّل کرد تا در پا

ام شدن امّا تم ست،ین یکنار گذاشتن رهبر، کار آسان ایعزل کردن »هم اصرار داشت که  یرفسنجان یاهلل هاشم تیداشت. آ

که از  یرهبر یبرا یبودن، حتّ یا کرد که دوره یاستدالل م شانی[ ا18«]معقول است گر،یشدن فرد د نیگزیدوره او و جا

 گرید که دهستن یدارد چون مراجع نوعاً در سنّ  یشتریدارد، ضرورت ب یشتریبرخوردار است و سن و سابقه ب تیپشتوانه مرجع

ه ک یرمردیهزار مسأله دارد. پ م،یعزلشان کن میبخواه یجور نیشود عزل کرد. اگر هم ینم گریها را هم داند، آن[جا] افتاده 

اش تمام خود به خود دوره  گریشده، آن موقع د یاد ساله هم بود که متصدّالبد هفت ،یده سال کار کرده در مقام رهبر االح

م داشت ادامه کار ه تیتوانم کار بکنم... اگر صالح ینم گریده سال د یبرا دیمن را نصب نکن دیشده باشد و خودش هم بگو

 [19کنند.] یدوباره او را انتخاب م یعیکه به طور طب

ر را محذور کنار گذاشتن رهب یترتر و روشنکرد، به شکل شفاف یرا گزارش م ونیسیکم شنهادیپ نیاهلل مؤمن که ا تیآ

که  یاست که کس نیخورد ا یکه در کالم او به چشم م یآن را مورد اشاره قرار داد. نگران یداده و عوارض منف حیتوض

 التشیو تشک تیکند و ب یم دایمختلف پ یچندان اقتدار بر نهادها ،یشود، پس از گذشت مدّت طوالن یم یرهبر یمتصدّ

آن  یها شهیدرخت پر قدمت امکان دارد و نه در صورت برکندن ر نیکنند که نه برکندن ا یم دایدر نظام پ یچندان نفوذ

ر قابل جبران است. د ،حذف نیا نیها، عوارض سنگ شهیآوردن تک تک ر رونیو ب یشود و نه در صورت حفّار یم یپاکساز



ودشان انجام دهند، خ یشوند، قبل از آن که کار کینزد یامن دستگاه رهبر هیخواهند به حاش یکه م یکسان ،یطیشرا نیچن

 بود که: نیا ونیسیخورند. استدالل کم یضربه م

 یود رهبربود که گفتند: اگر بنا بش نیده ساله انتخاب بشود، ا یصحبت بود و بر اساس آن گفتند رهبر ونیسیچه در کم آن»

شود و تواند متعرضشان ب یکس نم چیکه ه نندیب یخودشان را جا افتاده م ،یرهبر تیدستگاه و ب ایرهبر و  نیدائم باشد، ا

 [20«]وارد بشود. یا به نظام لطمه برره انیممکن است که از اطراف اناًیاح

آن  روشن یهاموارد نمونه  نیشود، بلکه ا یدار، به موارد فوق محدود نمزمان  ریغ یرهبر رییمشکالت و محذورات تغ البته

از  یمطلقه، مورد قبول برخ تیوال یاست که به اقتضا یرهبر یاز سو« حکم به انحالل مجلس خبرگان» گر،یاست. مورد د

اقدام به  تواند یکه احساس کند خبرگان درصدد کنار گذاردن او هستند، م یطیرادر ش یرهبر ار،یاخت نیفقهاست. بر اساس ا

را به مصلحت اسالم و  شیخو یخود باور داشته و ادامه تصدّ تیانحالل مجلس خبرگان کند و چون نوعاً افراد، به صالح

ا در توان آن ر یاست و نم یعیطب و یکامالً عاد ،یطیشرا نیبه انحالل خبرگان در چن یرهبر میدانند، لذا تصم ینظام م

در  یقهاداشته باشد و ف نانیخود اطم یستگیبه شا ،یمتصدّ هِ یآن است که اگر فق گریاو دانست. محذور د« عدالت»تضاد با 

 نخبرگا یکه در هنگام انتخاب از سو نیچه ا ند،یبب ترنییپا تیریاز نظر عدالت و مد ایو  ترفیعرض خود را از نظر فقاهت ضع

ا تخطئه . او بستین شیا کردن مقام و منصب خوحاضر به ره یدادند، قهراً و یگواه حیترج نیمجلس خبرگان بر ا یاعضا زین

اشد اهلل مؤمن معتقد ب تیو به خصوص اگر مانند آ ندیب یامر م تیوال یرا در ادامه تصدّ  شیخو فهیکردن نظر خبرگان، وظ

 یمردم یهادر مقابل مخالفت و اعتراض  جهیکند. در نت یم دایپ تیفعل تیوال ،«یدّتص»ندارد و با  یاثر شرع چیه عتیکه ب

 .ندیب ینم زیمخالفت مردم را شرعاً جا ایخبرگان و  صیدر برابر تشخ نیکند و تمک یهم مقاومت م

 یدر حال هویش نیاز ا یریگوضع خطرناک است، با بهره  نیاز ا یریشگیپ یبرا ییعقال وهیش کی ،یبودن دوره رهبر محدود

برجسته و توانمند، امکان  یها تیشود و شخص یمدّت، کامالً حفظ م یطوالن یرهبر یمثبت برا یامدهایکه عوارض و پ

 .ابدی یشود و به حداقل کاهش م یمطلق، کنترل م یرهبر یمنف یامدهایعوارض و پ یانتخاب مجدد دارند، ول

 ضرورت انکار

 رای. زافتیمصالح دست  نیا توان به یم ،یدار کردن دوره رهبر و زمان تیباورند که بدون توق نیصاحب نظران بر ا یبرخ

صالح را کنار گذاشته و اصلح را  یفرد اصلح، رهبر صیحق دارد که در هر زمان، در صورت تشخ یمجلس خبرگان رهبر

ز حقّ ا وستهیدوره وجود داشته باشد، مجلس خبرگان، پ انیرو، بدون آن که محذور عدم اقدام تا پا نی. از ادیاو نما نیگزیجا

قّ ح ،یدار نمودن دوره رهبر وجود ندارد که با موقّت کردن و زمان یفرد، برخوردار است. لذا ضرورت نیرت ستهیشا نشیگز

 یهلل جوادا تیآنان وجود دارد. آ یابر وستهیحق به شکل پ نی. چون امیاثبات کن تیدوره توق انیخبرگان در پا یبرا یخاص

 یدائم ایتر بود، آباال یگرید هیفق ییتوانا ای ابد،یرهبر جامعه تنزّل  ییسؤال که اگر با گذشت زمان، توانا نیدر پاسخ به ا یآمل

 :دیگو یشود، م ینم یسبب ضعف رهبر ت،یبودن وال



تحت نظارت مستمر خبرگان است و  گرید هانیاز فق یباال رفتن درجه کمال برخ ای یآمدن درجه کمال رهبر نییپا مسأله»

رهبر  نیگزیجا یهیفق نیچن افت،یمثالً به آن اشاره شد دست  یکه در قانون اساس یرهبر یجدّ یایبه مزا دیجد هیر فقاگ

 [21«]شود. یشده و م تیمصالح رعا نیا زین یدار شدن رهبر بدون زمان نیسابق خواهد شد، بنابرا

 فهی. چون وظستیدر مورد رهبر الزم ن یااستدالل کرده است که انتخابات دوره  وهیش نیهم به هم یزدیاهلل مصباح  تیآ

 طیر شراکه رهب دندیرس جهینت نیخبرگان به ا ،یمنطق لی( مصداق رهبر است و هرگاه و به هر دلصیخبرگان، کشف )تشخ

خود به خود  یو بهتر است، رهبر یشده که از او اقو دایپ شانیا یهبردر زمان ر یگریکس د ایرا از دست داده و  یرهبر

زم ال گریصورت، د نیسازند. در ا یو نیگزیرا جا یگرید هیرا اعالم کنند و فق شانیعزل شده و الزم است خبرگان عزل ا

 [22.]ردیانتخابات صورت گ یهر از چند گاه ستین

 ینیگزیجا یفرد اصلح برا صیه شرط تشخب – یرهبر رییمجاز به تغ یکه خبرگان را در هر زمان هینظر نیا یفقه یبا مبنا ما

 هیظرن نیآن که ا یکی: میدانیقابل اجرا م ریراهکار را از دو جهت غ نیکار ا نیدر ع یول م،یندار یداند فعالً مخالفت یم –

توان  یکند و به استناد آن، نم یم یآن را نف ،یداند، قانون اساس یم یبه قانون اساس دخبرگان مستن یحق را برا نیاگر ا

آن بر  صیشد و تشخ انیب یرهبر یبرکنار یفقط سه مورد برا یقانون اساس 111در اصل  رایرا اثبات کرد، ز یحقّ  نیچن

 عهده خبرگان قرار گرفته است:

 ای و نهم گردد، کصدیمذکور در اصول پنجم و  طیاز شرا یکیفاقد  ایخود ناتوان شود،  یقانون فیرهبر از انجام وظا هرگاه

امر به عهده خبرگان مذکور  نیا صیبوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخ طیاز شرا یمعلوم شود از آغاز فاقد بعض

 باشد. یو هشتم م کصدیدر اصل 

در  ،یر وب یگرید حیترج یشود، ول ی( برکنار مری)فقاهت، عدالت، تدب طیبا از دست دادن شرا ،یاصل، رهبر نیاستناد ا به

از فقهاء  یرخکه ب نیباشد. چه ا ینم یمجوّز برکنار ست،ین« مذکور طیفقدان شرا» یکه به معن گر،ید طیشرا ایو  طیشرا نیا

 [23نموده اند.] حینکته تصر نیاند، به ا باره نظر داده نیا رد یکه درباره مفاد قانون اساس زین

است که  توسط خبرگان آن یانتخاب رهبر جهیرسد، نت یموجّه به نظر م زین یکه از نظر حقوق یریتفس دگاهید نیاساس ا بر

 یبرا رگید یفقها یبرخ تیکند و اگر متقابالً صالح دایتنزّل پ« حداقل»ها، به  پس از گذشت سال یرهبر تیاگر صالح

ندارد  وجود یرهبر رییدر قدرت و تغ ییجابجا یبرا یراه قانون چیه ابد،یش یافزا« حداکثر»چند دهه، به  یط یرهبر یتصدّ

 داشته یو عقل یشرع هیاند، هر چند توج آن فرموده اراتیو آن چه را که آن دو استاد بزرگوار درباره مجلس خبرگان و اخت

 ندارد. یقانون هیتوج یباشد، ول

عمالً  ،ییآن، از نظر اجرا نیحاظ عوارض سنگبه ل یهم نداشت، ول یاگر منع قانون یراهکار آن است که حتّ نیدوم ا مشکل

 یبرا یخاص یکه محدوده زمان یفرد یبه شکل عزل و برکنار یرهبر رییتغ م،یهمان گونه که اشاره کرد رایممکن بود. ز ریغ

فتن گر دهیاز آن و ناد یپوش جز چشم یانظام دارد، که چاره  یناگوار برا یاسیس و یاجتماع یامدهایاو اعالم نشده، چندان پ

 وجود ندارد. یمیفرد اصلح و کنار آمدن با همان رهبر قد



 یفساد از یریجلوگ یبرا تیاست که توق نیشده، ا هیارا یدوره رهبر تیبودن توق یضرور ریغ یکه برا یگرید استدالل

رط با توجه به ش یاست ول یخطر، هر چند جدّ  نیافتد. ا ینفر، اتفاق م کیاست که در اثر فربه شدن قدرت مطلق در دست 

شود و اگر پس  ینم نییتع هیفق یاست، به عنوان ول ازیامت نیکه فاقد ا یمعتبر است، کس یکه در حاکم اسالم یعدالت و تقو

 اهلل مصباح: تیالزم را از دست دهد، از مقام خود برکنار خواهد شد. به گفته آ یهم عدالت و تقوا یاز تصدّ

 یننفر در زمان طوال کیاست که با فربه شدن ناموزون قدرت در دست  یاز فساد یریکردن، جلوگ یادوره  دهیفا نیترمهم»

 یاگر در ابتدا رهبر، عادل و متّق یرهبر، عدالت  و تقواست و حتّ  طیاز شرا یکی ه،یفق تیوال هیدر نظر یشود. ول یحاصل م

خبرگان است که  فهیشود و وظ یمقام عزل م نید به خود از اخود را از دست داد، خو یاتقو ایراه عدالت  انهیدر م یبود، ول

 د،یکلمه دروغ بگو کی هیفق ی: اگر ولدیفرما یرا از دست داده است، حضرت امام م یاله تیعزل او را اعالم کنند، چون وال

 «ندارد. گریرا د تیآن وال

 در مورد یاها بر رهبر، انتخابات دوره خبرگان و نظارت آن فیالزم در وظا داتیاند که با توجه به تمهاضافه کرده  شانیا

 [24.]ستیرهبر الزم ن

 :میدان یم یقبول رقابلیغ یهافرض  شیبر پ یآن را مبتن رایز م،یفوق، موافقت ندار دگاهیبا د ما

که افراد کند، بل یریجلوگ یننفر در زمان طوال کیتواند از عوارض فربه شدن قدرت در دست  یغالباً نم ،ی: عدالت و تقواوالً

 در معرض مفاسد قدرت مطلق قرار دارند. یبه طور جدّ زیعادل ن

کومت و ح یبودن زمامدار یا دوره «نیگزیجا»تواند  یاز فساد، نم یریجلوگ یبرا یبه عنوان راهکار ،ی: نظارت بر رهبراًیثان

 یترشیهر چه قدرت، اطالق ب رایغرض است ز نیبه ا دنیرس یو مؤثّر برا دیمف یها وهیاز ش زیباشد. هر چند که نظارت ن

شود و با  یم شتریبه فرار از نظارت در آن ب لیشده و تما «رترینظارت ناپذ»باشد،  ربرخوردا یشتریداشته و از استحکام ب

رو،  نیدد. از اگر یاو، عمالً راه نظارت مسدود م التیدر استحکام آن در شخص رهبر و تشک شیو افزا لیتما نیرسوب ا

 ینم یتلقّ  نیگزینکرده و جا یرا نف یگریضرورت د کی چیکه ه گرندیکدیدو راهکار مکمّل « بودن یادوره »و « نظارت»

 شود.

در  یلاست، و حیکامالً صح یفقه یو مبنا یکلمه دروغ، هر چند به لحاظ نظر کی لیتخلّف از قب کی: عزل در صورت ثالثاً 

خود را حفظ  تیو موقع گاهیجا« توبه»تواند با  یکه دروغ گفته، م یکس یاز نظر ثبوت رایکند. ز یرا حل نم یبحث مشکل نیا

 یز نظر اثباتشود و ا یشناخته نم تیصالح یفاسق و ب شهیهم یدروغ گفته، برا هکلم کیآن که  لیبه دل یفرد نیکند. چن

ان امک نیبا فقه، ا انیهر کس، به خصوص آشنا یاست؟ برا« دروغ» ،یجمله رهبر کیتوان اثبات کرد که  یهم چگونه م

 یبرا هیمحمل و توج کیدانسته و  «هیتور»خود را  ییقرار گرفتند، خالف گو ییدر برابر اتّهام دروغ گو یوجود دارد که وقت

گر هم ا گر،ید یزوال صفت عدالت وجود ندارد. از سو جهیو در نت تیصورت، امکان اثبات گناه و معص نیکنند. در ا انیآن ب

ک یقرار دارد ادّعا کند که به خاطر  تیشخص عادل که در منصب وال یدر کار نبوده و دروغ به اثبات رسد، ول یا هیفرضاً تور

 م؟یو او را فاسق بدان میکن یاو را نف یادّعا میتوان یمصلحت اهم، دروغ گفته است، ما چگونه م



ام در نظ یعزل رهبر نیعزل، با توجه به عوارض سنگ یحقّ خبرگان برا م،یداد حیتوض نیاز ا شی: همان گونه که پرابعاً

در  یریگ کناره  ،یمنف یامدهایبودن، بدون آن پ یاشود. با دوره  ینم یبودن رهبر یا مصلحت دوره نیگزیجا ،یاسالم

 افتد. یصورت بروز مشکالت در رهبر، اتفاق م

 دینبا یشدن رهبر یاکننده ضرورت دوره  ینکات است که نقش مجلس خبرگان در نظارت و عزل را نف نیتوجه به ا با

 دانست.

 .1284و  1238[. همان، ص 1]

 .1247[. همان، ص 2]

ه و دوار اتیفقط بر اساس روا میو بخواه میصرف نظر کن یو نود: اگر از حکم عقل کصدیمعارف قرآن، جلسه  یها[. درس3]

 دهیالت عدمشک م،بهیمطلب خود را اثبات کن ث،یسند و داللت هر حد یو بار بررس یو اصول یفقه یبا توجه به اصول و مبان

 .میببر داست که راه به مقصو دیخورد و بع میبرخواه

 .496، ص 1ج  ه،یالفق ةیوال ،یمنتظر ینعلی[. حس4]

 .1253و  1210.ک: ص و ر 657ص  ،یبازنگر ی[. صورت مشروح مذاکرات شورا5]

 .یکاشان ی: محمد امام665[. همان، ص 6]

 .455، ص 3ج  ه،یاالسالم ةیةااللهی[. محمد مؤمن، الوال7]

 .1254، 1215[. همان، ص 8]

 .459، ص 20ج  ،ینیامام خم فهی[. صح9]

 .371، ص 21[. همان، ج 10]

 .409ص  ه،یفق تیوال ،یآمل ی[. عبداهلل جواد11]

 نیرا چن یرهبر ونیسینظر کم زیقبالً ن یو 1206، ص 3ج  ،یقانون اساس یبازنگر ی[.صورت مشروح مذاکرات شورا12]

 مدّت از انتخاب او، ممکن است کیچون احتمال داد که بعد از گذشت  ونیسینباشد، کم دیگزارش کرد: رهبر اگر مرجع تقل

 هیص فقشخ نیا یرا که خبرگان برا یرهبر گذاشته شود، لذا رهبر نیا یشود و الزم باشد که اصلح به جا دایپ یفرد اصلح

شود  دیمداو ت ینشد، رهبر دایکه محدود است، اگر اصلح پ یمحدود باشد، تا بعد از گذشتن زمان رندیگیدر نظر م طیواجد شرا

نفر  کیخودش کنار برود و  نداردمناسبت  یکه او را الزام به عزل بکنند که با مقام رهبر نیشد، بدون ا دایپ یو اگر اصلح

 .647. همان، ص کنندیم نییتع شیرا به جا گرید

 .1277، ص 3ج  ،یقانون اساس یبازنگر ی[. صورت مشروح مذاکرات شورا13]



 .1280[. همان، ص 14]

 .1209ص  ،یقانون اساس یبازنگر ی[.صورت مشروح مذاکرات شورا15]

 .1279، ص 3ج  ،یقانون اساس یبازنگر ی[. صورت مشروح مذاکرات شورا16]

 .688، ص 2ج  ،یقانون اساس یبازنگر ی[. صورت مشروح مذاکرات شورا17]

 .679[. همان، ص 18]

 .1209[. همان، ج، ص 19]

 .1278، ص 3[. همان، ج 20]

 .409ص  ه،یفق تیوال ،یآمل ی[. عبداهلل جواد21]

 .74، ص 1ها، ج ها و پاسخپرسش ،یزدیمصباح  ی[. محمد تق22]

 .1277، 1280، 1281ص  ،یقانون اساس یبازنگر ی[. صورت مشروح مذاکرات شورا23]

 .73ها، ص ها و پاسخمصباح، پرسش ی[. محمد تق24]


