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 ف است ـ از رأي کارشناسان امین در حد مشورت بهره برد.تواند ـ یا موظّفقیه می در این فرم خاصّ

داري رهبري از سـوي لکن مشابه و در یک راستا است) عهده ،فرم دوم (که البته در واقع چندین فرم .ب

 به فقیه یا فقیهانشوراي رهبري است. متشکل از چند فقیه یا یک فقیه و چند کارشناس که نقش مشورت 

دو طرفه لکـن بـه شـرط رأي  رايِ ) یا با حقّبه اثبات(نه  ي به نفی و ردّرا داشته باشند و البته با حق رأ

اي که تصمیمات اتخاذ شده موافقت فقیه صالح و حکیم را بـا خـود داشـته موافق فقیه یا فقیهان، به گونه

ظرفیـت  1358ه قرار گیرد. قـانون اساسـی مصـوب تا در سیستم تعریف شده از سوي فقیهان امامی باشد

 ل این فرم از حکومت را داشت. تحمّ

اجرایی، این شـکل از حکومـت، نیـز حکومـت  محذورات احتمالیِ رسد، فارغ از ملاحظات وبه نظر می

 ) است.اسلامی (یا هر نام مناسب دیگر

ن و مأذونانی از ناحیه فقیه در حکومت یا مأذو ،هاي قابل تصور بودن فقیه یا فقیهانی. شکل سوم از فرمج

هـا است؛ بدون این که در هرم اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشند، نظیر آن چه در برخـی حکومـت

چون حکومت صفویه و مقاطعی از حاکمیت قاجار به منصه ظهور رسید. پیشنهادي که محقـق نـایینی در 

 ن فرم بود.حامل ای ،ارائه کرد ،متن پیش نقل شده از ایشان

هـا و نظـارت بـر گیـريعدم اشتداد حضور فقیه در تصـمیم البته این شکل از حکومت به دلیل اشتداد و

هاي مختلفـی پیـدا تواند عینیتمی ،شرعیت قوانین و اجراي آن و تعیین یا عدم تعیین حاکم از سوي فقیه

یا چیزي شبیه  »حکومت اسلامی« هاي آن دانست تا مصداقلکن دو پدیده را باید جامع همه عینیت ،کند

وجه غالب و حاکم) و حضور اذن فقیه در این عنوان باشد و آن اداره جامعه بر اساس شریعت (هر چند به 

طلبد ـ است. البتـه حضـور پدیـده دوم بـر عموم تصمیمات، قوانین و اجرا ـ در آن جا که اذن فقیه را می

ي خاصی باید جاري شود و منتهی الیـه آن بایـد فقیـه اساس باور عمومی شیعه است که ولایت از مجار

 باشد.

 نات ذیل هادي به فرم هاي مختلف در این ارتباط است:تعیّ

در بخشی از حکم شاه عباس درباره ملا عبدالله شوشتري آمده است: .1
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مکـین و قرایا توفیر و تم و کلانتران و کدخدایانِ امصار مقرر فرمودیم که ارباب مراتب و مناصب و حکا«

متابعـت او کننـد و شـکر و شـکایت او را مـؤثر و منـتج  او نمایند ودر اجراي اوامر شرعیه مطاوعت و

 1».شمارند

 گیرد ـ مقایسه نمایید با: این مورد را ـ که نصب و تقریر از سوي شاه صورت می

نایـب امـام «ي بار دوم در زمان شاه طهماسب به ایران آمد و به عنـوان ارق کرکی) بوي (محق« .2

دولت صفوي صاحب اختیار مطلق باشد تـا  در همه شئون اقتصادي، سیاسی و دینیِ» مهدي عج

سوي خود  زآمد. وي به شیوه شهید اول اآن جا که شخص شاه طهماسب نیز نایب او به شمار می

  2».لف فرستادنواحی مختاي به نمایندگان ویژه

شود. البته فـارغ از برخی فقیهان دیده می شبیه این تعینات در پیوند با ارتباط برخی شاهان قاجار و

ز فرم سوم به ن دوم را انباید تعیّ ،گذشت و با بسند به متن حاضرها میآن چه در خارج در آن دوران

 داد.  حساب آورد و باید آن را در فرم اول قرار

م در حکومـت و؛ هر چنـد عنصـر مقـط حکومت با اذن و اجازه فقیه استطع ارتبافرم چهارم ق .د

اسلامی که در شماره دو بیان شد، در آن حضور داشته باشد. مثلا مردم شخصی یا (اشخاصی) را 

او بر اساس شریعت مصالح البته وي باشد و  زبدون این که وي فقیه یا مأذون ا به قدرت برسانند

 ..مردم و کشور  حکومت کند..

ست که متکلمان و فقیهان شیعه این فـرم از حکومـت را غیـر مشـروع، غیـر اسـلامی و واضح ا

، لکن اذن این جائر (یا جائران) را بپذیرندحکومت جور می دانند؛ هر چند فقیهانی أحیانا ولایت 

 اعمال ولایت به ایشان ندهند.

اسناد شرعی آن را استخراج  رخیالبته هر گاه باحثی ولایت عالمان عاقل و عادل را مطرح و از ب

سر است؛ شاید بتوان از شـرعیت ، به ویژه در زمانی که استیذان از فقیه ـ به هر دلیل ـ نامیّنماید

سـت کـه بر این فرم دریغ نورزید. واضح ا» حکومت اسلامی«از اطلاق نام  این حاکمیت دفاع و

 مسأله جاي گفتگویی بلند در مجالی دیگر دارد.   نای
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