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ُعوُذ ب  
َ
حیم  اأ ْحمن  الرَّ ه  الرَّ

ْسم  اللَّ یم  ب  ج  یَطان  الرَّ َن الشَّ ه  م 
 للَّ

یَن  ه  َربِّ اْلَعاَلم 
لَّ ََلةُ  َو اْلَحْمُد ل  َنا َعَلی الصَّ د   َسید  ه   أهل   علی َو  ُمَحمَّ بیَن  َبیت  یِّ ریَن  الطَّ اه   الطَّ

 فقهه در کهه کَلنی مباحث از پنجم مبحث. یمرسید پنجم مبحث از مطلب پنجمین به گذشت که مباحثی در
 پیرامون مطلب چند به. است اسَلم سیاسی نظام در شورا جایگاه پیرامون گیرد،می قرار موردبحث سیاسی نظام
 شهورا  اقسهام تبیهین دربهاره دوم مطلب و بود شورا مسئله تعریف پیرامون اول مطلب. شد پرداخته مبحث این

 دربهاره چههارم مطلب. کردمی بررسی اسَلمی حاکمان سیره و اسَلم تاریخ در را شورا سوم مطلب. بود سیاسی
 قهرار موردبحهث کهه بهود مطلبهی آخهرین که پنجم مطلب و بود السَلمعلیهم معصومین سنت و کتاب در شورا

 هکه درجایی که شد بحث مفصل. بود اسَلم سیاسی نظام در حاکمان یا حاکم تعیین در مردم نقش درباره گرفت
 متعال خدا  وسیلهبه حاکم نصب و تعیین قضیه و کندمی تعیین شخصیه قضیه نحو  به را حاکم متعال خدا 

 بهرا  جهایی دیگهر اینجها گیهرد،می انجام خارجی شخصیه قضیه وسیلهبه و آله و علیه اللهصلی معصوم بیان یا
ی اَفهذ َمْوالُه، کْنُت  َمْن »: است فرموده مثَلا . نیست مردم دخالت  سهو  از کهامَلا  تکلیهف موضهو  1«َمهْوالهُ  َعل 

 بهرا  باالصهاله نصهب. اسهت چنهیناین السهَلمعلیهم معصومین نصب در قضیه  و است شدهتعیین موال خود
 دوران در بهه نصهب آن و گیهردمی انجهام حقیقیه قضیه نحو علی نصب که درجایی اما است نصب همین والیت
اسهت  گرفتهانجام حقیقی قضیه وسیلهبه عامه والیت برا  فقیه نصب دوران این در که شد بیان ست.کبرا غیبت

 .است امر ولی ما طرف از باشد، داشته را شرایط این که کسی: اندگفته و

 یها تکلیهف مصهدا  تعیین اینجا در گیرد، انجام حقیقی کلی قضیه نحو به حاکم نصب که درجایی شده گفته
 تیمم که گفتند وقتی. بگیرد انجام مکلف خود وسیلهبه باید( است گرفتهتعلق آن به تکلیف آنچه) تکلیف موضو 

 خهود عههده به است خاک چیز چه اینکه تعیین و کند پیدا را خاک و برود باید مکلف شود، انجام باید خاک با
 مکلهف خهود هوسهیلبه بایهد اسهت چیز  چه مطلق آب اینکه تعیین بگیرید؛ وضو آب با اندگفته. است مکلف
. باشهد داشهته خبرگهی بهه نیهاز آن تشهخی  کهه باشهد چیهز  تکلیهف متعلهق کهه درجایی مگر بگیرد، انجام

 شهقو  بهه که بود اینجا. کند مراجعه خبرگان به باید نباشد، کار خبره   تکلیف   مخاطب   مکلف   خود کهدرصورتی
 و حهاکم تعیهین در شورا که شد معلوم آمد قبَلا  که بحثی درنتیجه. رسید اتمام به بحث این و شد پرداخته مسئله

 و الحکهم قبهل شهورا  عنوانبهه چیهز  یعنهی نهدارد؛ جهود اسَلم سیاسی نظام در حکومتی شورا  همچنین
 کهه درجهایی یعنهی شد؛ بیان که شکلی به حاکم تعیین شورا  یا الحکم قبل شورا . نداریم الحکم مع شورا 
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 اگهر اینجها در گیرد،می انجام حقیقیه کلی قضیه نحو به معصومین سو  از و متعال خدا  سو  از حاکم تعیین
 و بهرود کهه اسهت مکلهف خهود عهده به تعیین اینجا در. دارد خبره اهل به مراجعه به نیاز نباشد، خبره شخ 

 .کند تعیین را منصوب حاکم مصدا  یا موضو  و کند جستجو

 داریهم رو پیشدر  که بحثی در. دارد مفصلی جایگاه ماسَل سیاسی نظام در شورا الحکم، بعد شورا  در اما
 جایگهاه کهه کنیممی بیان است اسَلم سیاسی نظام در شورا جایگاه مبحث به مربوط مطالب از ششم مطلب که

 بایهد شهد، مستقر حاکمیت کهبعدازاین یعنی است؛ الحکم بعد شورا  جایگاه عمدتاا  حکومتی سیستم در شورا
 بحثهی کند، مشورت باید چگونه و کند مشورت باید کجا اینکه. کند مشورت مردم با حکومتی مسائل در حاکم
 .کنیممی آغاز امروز از که است

 :کنیممی بررسی بخش دو در را است حکومتی سیستم در شورا جایگاه که ششم مطلب

 اکهرم رسهول و پیهامبران حهاکم کهه درجهایی یعنهی است؛ معصوم حکومت در شورا نقش درباره   اول بخش
 شهورا نقهش یا و شورا دخالت حوزه اینجا در. هستند السَلمعلیهم معصومین ائمه یا سلم و آله و علیه اللهصلی

 چیست؟

 تفهاوتی آیها شهود بررسهی بایهد کهه است الشرایطجامع فقیه حکومت در شورا نقش درباره بحث دوم بخش
 نظهر در که تغییراتی با البته) علیه تعالی اللهرضوان صدر آقا  مرحوم مثل ما بزرگان از برخی خیر؟ یا دارد وجود
 اسهت واجهب او بر اما دارد والیت غیبت عصر در فقیه که بودند این به معتقد یمقطع یک در( شد ایجاد ایشان

 کهه رسهدنمی نظهر بهه و دارد تئور  یک هم مرجعیت مسئله   در ایشان البته. کند مشورت عقد و حل اهل با که
 و حکومهت مسهئله از نظرصهرف فرمایدمی ایشان. است جالبی و مهم بحث که باشد شده منتشر ایشان تئور 
 باشهد؛ تشهکیَلتی چهه دارا  باید کند، عمل خود مرجعیتی وظایف به بخواهد مرجعیت اگر سیاست، و والیت

 اسهت معتقد ایشان اینجا در. مختلف ها رسیدگی یا و دینی ها رسیدگی اجتماعی، ها رسیدگی ازلحاظ چه
 مرجهع اگهر حتهی تقلیهد، مرجع. باشد داشته وجود مشورتی شورا  یک باید مرجع دست کنار درباید  اینکه به

 شود،می محول او به که جامعه امور از مقدار آن در هرحالبه نباشد، هم حکومت دارا  و باشد هم صرف تقلید
 گسهترده جهان سطح در ما بزرگ مراجع مرجعیت عموالا م. دارند هاآن به مردم که مراجعات و اموال مسئله نظیر

 ایهن. سهتاروپا سهو آن در دیگهر  کنهد، مراجعهه مرجهع این به خواهدمی و است اندونز  در یکی شود؛می
. باشد مرجع این همراه باید که است شورایی تشکیَلت این مقومات از یکی و باشد داشته تشکیَلتی باید مرجع
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 تقلیهد مرجهع دسهت کنار در امور مدیریت نحوه با آشنا و جامعه نیازها  به آشنا و پخته ا علم از تعداد  باید
 .کند مشورت هاآن با مرجع که باشند

 بهود شورا از مرجع گرفتن کمک وجوب به معتقد سیاسی والیت مسئله به نسبت صدر مرحوم هاینک خَلصه
 مثهل مهوارد . اسهت شهده لحهاظ کهامَلا  اسهَلمی جمهور  اسَلمی حکومت فعلی نظام در معنا این البته که

 انقهَلب شهورا  و نگهبهان شهورا  خهود مثهل نظام، مصلحت تشخی  مجمع مثل اسَلمی، شورا  مجلس
 در بتوانههد اینکههه بههرا  اسههت امههر والیههت مقههام و رهبههر دسههتیار کههه اسههت شههوراهایی هههااین تمههام فرهنگههی،

 ایشهان از ایهده ایهن شاید البته. است شده لحاظ ما اساسی انونق در معنا این. کند عمل ترپخته هاگیر تصمیم
 کامهل و جامع طوربه را اسَلمی جمهور  اساسی قانون طرح که فقیهی اولین هرحالبه چون باشد؛ شدهگرفته

 قهانون طهرح کهه بود علیه تعالی اللهرضوان صدر آقا  مرحوم کرد، ارائه و نوشت اساسی قانون تصویب از قبل
 کلیهات از بسهیار  در صهدر آقا  مرحوم اساسی قانون نویسپیش. است منتشرشده و چاپ هم نایشا اساسی

 ههم آنجها بودیم، حائر  اللهآیت ضرتح خدمتکه  جمعیدر  هم ما البته بود، تأثیرگذار ما اساسی قانون اصول
 اساسهی قهانون خبرگهان بهه مجموعهه این هم نویسپیش یک. شد اساسی قانون با رابطه در مفصلی ها بحث
 .بود اثرگذار هم این شاید و کرد تقدیم

 .است الشرایطجامع فقیه حکومت در شورا نقش با رابطه در ما بحث دوم بخش هرحالبه

 شهودمی مطرح بحث کلیات ابتدا. است السَلمعلیه معصوم حکومت در شورا نقش درباره که اول بخش اما
 .کنیممی بیان را داریم اادعاه این برا  که دالیلی و جزئیات بعد و

 کههاین اول اصهل: قرارداد موردتوجه باید را معصوم حکومت در شورا نقش با رابطه در کلی اصل یا مدعا سه
 به رجو  وجوب. ندارد وجود معصوم برا  شورا به رجو  وجوب یعنی نیست؛ الزامی معصوم حکومت در شورا
 او بهر کهه سهتمعنا ایهن بهه تکلیفی وجوب. وضعی هم و است تکلیفی هم وجوب این که ستمعنا این به شورا

 کههاین برفهر  کهه آیهدمی وجهود بهه دیگهر  بحث. دهد تشکیل شورا و داده انجام را کار این که است واجب
 ههم و شهودمی مطهرح فقیه حکومت در هم بحث این ؟خیر یا ستا هم وضعی وجوب آیا باشد، تکلیفی وجوب

 مشورت با همراه اگر که باشد شورا به مشروط حاکم حکم نفوذ اصَلا  یعنی ضعیو وجوب معصوم؛ حکومت در
 .ندارد وجود حکم نفوذ اصَلا  نباشد،
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 دلیهل. اسهت روشهن ههمآن دلیهل. وضعی وجوب نه و دارد وجود تکلیفی وجوب نه قطعاا  معصوم به نسبت
. اسهت متعهال خهدا  سهو  از تسهدید مورد هددمی که نظر  پس است معصوم او کهوقتی است؛ او عصمت

 دیگر  با او است واجب که کرد تصور تواننمی صورت این در باشد؛ خطایی نظر تواندنمی دهدمی او که نظر 
 شهورا البته. ستخطا از پرهیز و واقعبه ترمطمئن دستیابی شورا حکمت شد بیان درگذشته چون کند؛ مشورت
 واقعبهه دستیابی مسئله از غیر این. است مردم در امر امتثال و اعمال انگیزه ایجاد آن و دارد هم دیگر  حکمت

 آلهه و علیه اللهصلی اکرم رسول خود مخصوصاا  و علیه تعالی الله صلوات معصوم موارد  در که شد بیان. است
 حضهرت معذالک ،بود حضرت رأ  مخالف و نبود صواب هاآن رأ  کهاین با اصحاب با مشورت درنتیجه سلم و

 جمهع و اصهحاب و مهردم در عمهل انگیهزه   که بوده همین همآن نکته. دادندمی قرار عمل مورد را اصحاب رأ 
 بهاال را ههاآن انگیهزه احساس این و باشند داشته گیر تصمیم در مشارکت احساس اینکه برا . برود باال یاران
 ایهن شهورا بههصلی الله علیه و آلهه و سهلم  اکرم رسول ستورد عمده که شودمی استفاده هم کریمه آیات از. ببرد
. کنهد مراجعهه شورا به واقعبه دستیابی برا صلی الله علیه و آله و سلم  اکرم رسول که نبوده این نکته یعنی بود؛

ما» کریمه آیه َن  َرحَمة   َفب  ه   م 
نَت  الَلَّ ا کنَت  َوَلو َلُهم ل  وا الَقلب   َغلیَظ  َفظاَّ ن اَلنَفضَّ ر َعهنُهم َفهاعُف  َحول هک م   َواسهَتغف 

رهُ  َلُهم ی مَوشاو  مر   ف 
َ
ذا األ ه   َعَلی َفَتَوکل َعَزمَت  َفإ 

َنَّ  الَلَّ هَ  إ  ُبَّ  الَلَّ  کنهدمی مشهخ  آیه سیا  اصَلا  .1«الُمَتَوکلیَن  یح 
 یهک ایجاد آن حکمت. ستهاآن بیشتر اطمینان و اعتماد جلب برا  و هاآن محبت جلب برا  شورا، به امر که

ما» از که است صحابا بین در روانی تثبیت َن  َرحَمة   َفب  ه   م 
نَت  الَلَّ هوا الَقلهب   َغلیَظ  اا َفظَّ  کنَت  َوَلو َلُهم ل  هن اَلنَفضَّ  م 

 و دنهدهیک و جامهد و خشهک انسهان تهو اگر! پیامبر ا  که است این سر بر بحث. شودمی مشخ  «َحول ک
 تهو دور از نبهود ، مهربهان و رحهیم و نهازکلد اگر. شدندمی پراکنده تو دور از هااین بود ، انعطافی غیرقابل
ن نتیجه که است نآ دهندهنشان همه آیدمی عبارت بعدازاین در که عواملی. شدندمی پراکنده  بهه نسهبت بودن لیَّ

 و کهرده جسارت علیه تعالی الله صلوات پیامبر به نسبت که داریم زیاد  روایات در. است «َعنُهم َفاعُف » مردم
ر َعنُهم َفاعُف » عبارت از. کردندمی تخلف رتازاوامرحض  و خهدا رضایت هم که شودمی مشخ  «َلُهم َواسَتغف 

 راضهی ههاآن از ههم خدا که کنندمی استغفار هاآن برا  رسول، رضایت درنتیجه. است شرط رسول رضایت هم
رُهم» دارد بعد و شود ی َوشاو  مر   ف 

َ
 نکتهه یهکاین. سهتاینجا نکتهه .اسهت بهودن القلهبرقیق سهیا  در که «األ

 روایتهی در. بود العقَل اعقل سلم و آله و علیه اللهصلی اکرم رسول وگرنه واقع؛ اصابت نکته نه و است اجتماعی
 زنهدگی مسائل در گاهی معذالک بود الناس اعقل پدرم: فرمایدمی که داریم علیه تعالی الله صلوات رضا امام از
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 ؛اسهت ایهن اشنکتهه .دادمی قرار خود عمل مَلک را سیاه برده آن نظر گاهیو  1کردمی مشورت سیاهی برده با
. کنهد ایجاد عمل انگیزه هاآن در باید کند، کار  انجام به وادار را مردم و کرده کار دیگران با خواهدمی که کسی
 دلیهل بهه ایهن. اسهت گیر تصهمیم در هاآن کردن شریک آورد،می وجود به خدمت انگیزه که چیزهایی از یکی

 .نیست واقعبه دستیابی برا  مردم با مشورت به معصوم نیازمند 

 خهود سهیاه غهَلم بها چهرا که پرسدمی حضرت از شخصی فرمودید، شما که روایتی ادامه در :حضار از یکی
 .کند جار  او زبان بر را خیر  خداوند شاید: فرمایدمی حضرت کنید؟می مشورت

 شهود؛ جهار  بهرده زبهان بهر است ممکن هم خوب راهگشا  مطلب. باشد است ممکن هم این لهب :استاد
 تشخی  قدرت و دارد عقل هم برده. کنیمی مشورت برده با چرا که بگیرد ایراد نباید کسی که است این منظور

 .بدهد نظر تواندمی بنابراین دارد

 ایهن بهه نهدارد، مشهورت ایهن به الزامی دهد،می امانج معصوم که شورایی که است اول مطلب این هرحالبه
 باشهد. داشهته تکلیفهی وجهوب یها باشد دیگران نظر به مشروط وضعی حکم ازلحاظ معصوم رأ  نفوذ که معنا
 و ههاآن بهتهر مشهارکت جلهب و مهردم خاطر جلب کهاین به ارشاد همآن و است ارشاد  وجوب اینجا در بلکه
 .دارد اثر اوامر امتثال در هاآن ساز فعال

 باشهد حاکم اختیارات حوزه که کند مشورت تواندمی درجایی معصوم اینکه آن و دارد وجود دیگر مطلب دو
 اینکههههم  دیگهر مطلهب .اسهت صهاد  هم معصوم غیر در این البته که حاکم اختیارات از خارج حوزه در نه و

 او بهرا  کهردن مشهورت اصهل نه نیست؛ آورالزام معصوم برا  هم شورا نتیجه کرد، مشورت معصوم بعدازاینکه
 .است الزامی شوندگان مشورت نظر به اخذ نه و الزامی

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

 

                                                           
ْسَودَ 1

َ
َما َشاَوَر اأْل ه  اْلُعُقوُل َو ُربَّ َسان  . کاَن َعْقُلُه اَلُتَواَزُن ب  َما َفَتَح َعَلی ل  َه َتَباَرک َو َتَعاَلی ُربَّ نَّ اللَّ ْثَل َهَذا َفَقاَل إ  ُر م  یَل َلُه ُتَشاو  ه  َفق  ْن ُسوَدان  َشهاُروا  م 

َ
َمها أ ه  َقهاَل َفکهاُنوا ُربَّ

ه   ی ء  َفیْعَمُل ب  الشَّ یَعة  َو اْلُبْسَتان  َعَلیه  ب  َن الضَّ  .م 
 20، ص 8الکافی، ج 


