
 1937آذر ماه  18             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               27جلسه 

 

حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اِهریَن اْلَحْمُد  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  ِللَّ

 آن حکم و اسئئ  اییو اینکه رئئورا  ر اسئئَل  به عه معن کنیم مسئئهله رئئوراسئئ آغاز می امروز که بحثی 
اسَل  عه بو   اس   گفتیم که   ر سئیر  مسئلمین و  ر سیر  حاکمان  ر راری  عیسئ   سئاب ه راری ی رئورا

 .کنیمرش بحث را  ر بحث رورا مطرح می

س . رورا  ر منابع  ینی ما معنای بیش از آنچه  ر لغ  آمد  اس  ندار ؛ مبحث اول  ر معنا و مفهو  رورا
فرارر از ح ی   لغویه  ر معنای رورا وجو   ایا طَلح ح ی   ررعیهی ندار  و بهیعنی معنای رئرعی اا ئ

کاررفته اسئئ . ل ا باید ندار . همان معنای لغوی اسئئ  که  ر منابع رئئرعی ما هم کلمه رئئورا  ر همان معنا به
د  اسئئئ    ر لسئئئان العرب که لغوی بیندازیم و ببینیم  ر منابع لغوی، رئئئورا به عه معنی آم منابع نگئاهی بئه

ور  العسئَل  رئاَر »د: گویمی عیدن عسل و )اارج کر ن عسل از کندو « َرْورًااْسَتْ َرَجُه ِمَن الَوْقَبة واجَتنا  یشئُ
یعنی عسل را بر ار  کر . « رارالعسل»برند:  ر آن کلمه رور به کار میگویند. را رئورا می (بر ارئ  عسئل

ْر قال »گوید: آمد  و بعد میبر آنچه  ر این متن  بنا بو ُعَبیٍد: رئُ
َ
ا ره ِمْن َمْوِضِعهِ  َسَل اْلعَ  أ

َ
« واْرَتْرره اْجَتَنیته وأ
بعد ا امه  ار  و  .یعنی عسئئئل را از جایگا  او ز از کندو و جایی که ا ئئئل  ر آن قرار  ار  بر ارئئئ  کر ند

 س ا معنی این به رورا« و ارار علیه بامر ک ا امر  به وهی رورا»گوید: رسد و میمفصئل اسئ  را به این ا می
 الیدب الیه ارار و»:  هدمی ا امه بعد. رئو می بر   کار به این ا  رعلیه  ارئار این کن. عنان و عنین دبگوی که

و ارار علیه بالرای و ارار یشیر اذا ما »این همان ارئار  کر ن و با  سئ  عی ی را معین کر ن اسئ . « َاْوَمیَء 
 به یک سم  جه   ا ن. روجیه رأی؛ یعنی رأی یا« الرایوجه 

و هی »  ی که  ر لسان العرب هم آمد  بو همان عی« ارارعلیهم بامر ک ا» :عنین آمد  اس هم ر قاموس  
 .«مثل الشورا المشورة والمشاو  رورا و المشورة واستشا  طلب منه المشور  و

 ینلغوی اءآر و مفسرینرعاریف  «الشورا بین النظریة و التطبیق»آقای عبدالرحمان قحطان الدوری  ر کتاب 
 ه   و» :گویدمی عنین کند بیان را آرا این عکید  اواهدمی وقتی و کندمی بیان رفصئئیلبه .کندمی اَل ئئه را

 منتهی دواح معنی یک به کر ند بیانن همه این رعاریف که لغویی« واحدا ، رعطی معناهاکل المت دمة التعاریف
 رئئورا، معنی اَل ئئه .«هایف النظر اجالة و آارین راءآ علی التعرف بعد الصئئواب اسئئت راج هو» :رئئو می

 آرایی که میان ازاسئئ    ئئحی  رأی و بهتر رأی کشئئیدن بیرون آمد،می بر هم لغ  اهل رعاریف از که طورهمان
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 مطرح که آرایی  ربار  نظر و آراء بررسئئی از بعد و رئئو می نظر هاآن  ر و گیرندمی قرار بررسئئی مور  آرا این

 د عکی. گویندمی رورا را این کند ومی مشور  او ز که کسی وسیلهبه  واب رأی آن  اسئت راج رئو ،می
یک اَل ئئه  هد. که آقای ا وری ان ا  می کاری اسئئ  اوبی اسئئت َل  و آمد  لغ   ر که اسئ  عی ی آن

 گیری جامع و اوبی اس .

 رآنق  ر کلمه این مشئئت ا  هالبت ، ار  رئئورا کلمه کاربری و نقرآ کریمه آیا   ر مفر ا  راغب که نظر به
  یگر بعضئئی به که بعضئئی «بعض الی البعض بمراجعة الرای اسئئت راج هی الشئئورا»: گویدمی عنین او کریم.
 کار کنند و به اینی  واب میأر اواهند و بعد از آن اسئت راج رأی  حی  یاها را میکنند و رأی آنه میمراجع
 و اس  اوبی و ریرین عی عسئل : گفتیم که آیدبرمی العسئل رئر  ریشئه همان از همه این. گویندمی رئورا

های بهتر و بررر از بین آراء  ار بر این و گویندمی العسل رر  را او ز جایگا  از و کندو از عسل بر ارئ 
 برند.را هم با همین واژ  به کار می

 رماید:فکند و میفسیر میرا را ررئونا هم به همین مع البیانلله رعالی علیه  ر م معامرحو  طبرسئی رضئوان
 ، مرا  اسآراء را سئن یدن  و گفتگو کر ن 1«الکَل  لیظهر الحق في المفاوضئة هي و المشئاورة من فعلي هو»

 قح است راج معنای به اهور هرحالبه. رو   را است راجرد  بّین  و ح ی که  ر بین آراسئ  ااهر نکهبرای ای
 .رو می حمطر که آرایی بین از برای است راج اس ؛

 اطَلع اول: اس  کار مرحله  و از عبار  رئورا که بگوییم عنین روانیممی رئورا لغوی معنای  ر ما بنابراین
 را. م موعه این نو  و  برگ یدن رأی بهتر از بین اینا نی که اهل رأی هستند و نظر  ارندرأی؛ کسئا اهل آرای بر

ین  و کار اس : یکی اطَلع بر آراء اهل نظر و  یگر از اه مرکب گویند و رورا عملی اس  ک و کار را رئورا می
ان رورئئئو  که با هر کم نمیاین لفظ رئئئورا هم اسئئئتفئا   می  ین و گ ینش بهترین رأی. از اوانت ئاب بهتر

اهل  وو رشئئ ید  رسئئ  از نا رسئئ  نظر گیر ، باید اهل مشئئور  کر ؛ کسئئی که طرف مشئئور  قرار می
 ر منابع ررعی ما و  ر ررع ما  َل ه معنای رورا  ر لغ  که گفتیمز نا واب بارد. این ارشئ ید  ئواب ا

هم به همین  این واژ   ر منابع  ینی ما و  ر نصو  ررعی ما. معنای  یگری برای این واژ  مح ق نشئد  اسئ 
 اس . کاررفتهمعنا به

ِبُعوَن  ْلَ ْوَل َیْسَتِمُعوَن ا»: اگر امکان  ار   ربار  آیه یکی از راگر ان سؤال  ْحَسَنهُ  َفَیَتّ
َ
 .هم روضی  بدهیدرا « أ

                                                           
 05و  05:   ،9ج ال رآن، رفسیر في البیان م مع .1
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ْر ِعَباِ  * اَلّ یَن َیْسَتِمُعوَن اْلَ ْوَل »حرف  یگری اسئ   ونرفته آیه کلمه رئورا به کار  پاسئ  اسئتا :  ر آن   َفَبِشّ
وُلوا

ُ
ولِهَک ُهْم أ

ُ
ُه َو أ ولِهَک اَلّ یَن َهداُهُم الَلّ

ُ
َنُه أ ْحسئئَ

َ
ِبُعوَن أ ْلباِب  َفَیَتّ

َ
 ر باب ارباع اسئئ . مسئئهله پیروی، آیه  1«اْْل

ک مطلب گیری ی. رصمیماس گیری مسئهله  یگری اسئ . ما  ر این ا بحث پیروی نداریم بلکه بحث رصئمیم
اس  و پیروی کر ن مطلب  یگری اس .  ر ح ی   این مسهله رورا  ر او  ال ول اس . همان قول کدا  باید 

حله ارباع قبل از مر و کنیماز رورا برای آن استفا   می نیم آن قول احسئن را انت اب کنیمبارئد  برای اینکه بتوا
 .اس 

 یه و به امر  ک ا بامر علی ارار»: گویندمیکه -بنا بر آنچه  ر منابع لغوی آمد  اسئ  از لحاظ  ئرفی هم  
 مد آ  یغه این  ر که بارد مصدر ااهراً . اس  مصدر اسم یا مصدر او  یا رئورا که کنیممی اسئتفا   -«رئورا
 .اس 

 س :ا از کار از  و مرحلهکه رورا عبار   ی ه رسیدیمبحث اول ما  ر رعیین و رعریف رئورا بو  و به این نت 
 .هامرحله اول اطَلع بر آراء اهل رأی و نظر و مرحله  یگر سن ش و انت اب بهترین آن

ل سی که  ر مسائیا بهتر اسئ  بگویم رورای سیا انواع و اقسئا  رئورای حاکمیتی اسئ  ربار  بحث  و  
که البته یکی از این سئفر هم به  و قسم  -رواند بارئد  ما سئه قسئم  کلی قسئم می ندحکومتی رئورا به ع

 ورای پیش از برگ اری حکوم  ونوع اول ر کر یم؛ ما سه نوع رورا  اریم که برای رورا بیان -رئو ر سئیم می
سئیسئتم سئیاسئی اسئ . برای برقراری یک سئیسئتم سئیاسی و برقراری یک حکوم  رورای متصور اس ؛ 
رورای که برقراری حکوم  نتی ه عنین رورای اواهد بو . ل ا ما از آن به رورای قبل الحکم یا رورای پیش 

 غای   و و هدف  و برای رورا یعنی بارد؛ رواندمی لرک  و به رئورا این. کنیماز اسئت رار حاکمی  رعبیر می

 و می حاک مبانی  یدرش  و رعیین برای که اس  رورای حکم از قبل رئورای این اول قسئم :بارئد رواندمی
نی و بام نیعی. گیر می ان ا  اساسی قانون رنظیم برای مثَلً  که رئورایی گیر ؛می ان ا  حاکمی  اسئت رار مبانی

 از روانیم که اس  حکم از قبل رورای نوع یک این. کم یا معیارهای رعیین رکل حاکمی عیین حامعیارهای ر
 .کر  رعبیر اساسی قانون رورای به آن

                                                           
ِ یَن » 51و  51. زمر، آیه 5 َری َو اَلّ ِه َلُهُم اْلُبشئْ َناُبوْا ِإلَی الَلّ

َ
ن َیْعُبُدوَها َو أ

َ
ُغوَ  أ ولِهَک  اْجَتَنُبوْا الَطّ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ ْر ِعَباِ  * اَلّ یَن َیْسَتِمُعوَن اْلَ ْوَل َفَیَتّ ّ

َفَبشئِ
ْلباِب 

َ
وُلوا اْْل

ُ
ولِهَک ُهْم أ

ُ
ُه َو أ و به سوی ادا بازگشتند، ایشان را مژ   با ! پم بندگان  کر ندرستیدن طاغو  پرهی  و کسانی که از پ. اَلّ یَن َهداُهُم الَلّ

کنند، آنان هسئئتند که ادا  هند پم به بهترین )وجهی( آن را پیروی میم صئئو ( گوز میسئئ نی )را که به هر  هاییهمانمرا بشئئار     * 
 هدایتشان کر   و آنان هستند  احبان ار .
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عبار  از آن رورایی اس  که برای رعیین حاکم و یا رعیین هیه  حاکمه ان ا   الحکم قبل رورای  و  قسم
یا ب رعیین  اح ؛ا این رورای رعیین قو  م ریه اس منته حکم اس  گیر . این رورا هم باز رورای قبل ازمی

ل برای رعیین حاکمی  رشئئکی پم گفتیم قسئئم  اول رئئورا، رئئورای اسئئ  که ی.حاکمیت ااتیارا  ئئاحبان 
ها او  اعمال به معنای رعیین حاکمانی که آن و یین معیارهای حاکمیتیبه معنی رعکه رعیین حاکمی   رئئو می

 د اواهد بو .گیرندر  سیاسی را به عهد  میق

 نوع  و ، رئئورای او  حاکمیتی اسئئ  یعنی ا ئئًَل او  حاکمی  ؛نوع  و  و سئئو  هم  اریمبیان رئئد که 
 ارن به این رورای مرورای رعیین رو  که این رورا بتواند اعمال حاکمی  کند که ما  رئو . حاکمی  رئورایی

 .حاکمی  یا رورای  ر حاکمی  رورای او  ،رورای همرا  حاکمی  ؛گوییمحکم می

 و حاکمیتی قدر  یک بعدازاینکه حاکمی  مست ل رد، ؛سئو  رئورا، رئورای بعد از حکم اس  قسئم  
 که اواهدیا هیه  حاکمه می هاه  حاکمه معلو  اس  حاال اینیه وحاکم مش د  ،گیر می رئکل سئیاسئی

های حاکمیتی ممکن اسئئ  با   و  ر سئئیاسئئ  ر رئئیو  حاکمی و ای را مدیری  کندو جامعه ر  حکوم  ک
برای اینکه آن افرا  طرف مشئئور  و  یل بدهد یا افرا ی را انت اب کندافرا ی مشئئور  کند؛ رئئورای را رشئئک

د از یعنی رئئورایی که بعم. گوییرئئورای بعد الحکم می نظراواهی حاکمان یا حاکم قرار بگیرند. به این رئئورا،
ی کند بلکه روراینمی عنانی  ر حاکمی  ندار ؛ او ز حاکمی گیر  و  اال  آناسئت رار حاکمی  رکل می

 کمک گ اریبه قو  حاکمه و هیه  حاکمه یا حاکم  ر حسئئن اجرای حاکمی  و حسئئن سئئیاسئئ  اسئئ  که
یم که  ر ببین اً ثانی و عیسئئ  نوع رئئورا این سئئهاواًل حکم این سئئه نوع رئئورا را  اریم؛ حاال باید ببینیم . کندمی

  وجو   ارته اس یک راری  اسَل  آیا از این سه نوع رورا کدا 

اکمی  وق  حگ اری بو  و آنرئئورا، رئئورای قانونرئئورای ان َلب باید گف  که آن  برای مثال  ر مور  
 اری بو . مثل گمنتها این رئئورا، رئئورای قانون رئئد  بو  و اما  حاکم بو م رعیین سئئ  او  اما  بو . حاک
گ اری  ارئئتیم؛ حضئئر  اما  به این رئئورای عون ما احتیاج به یک رئئورای قانون ؛م لم رئئورای اسئئَلمی

 .کر  واگ ار گ اریان َلب ااتیارا  قانون

ا  است را، این  ر بین اقس یعنی اگر است را کند و بگوید ؛اما است راء ربه را  اس  است رایی اس  این اقسا  
قسئم پن می که اارج از محدو   این عهار به قسئم بارئئد به نظر  رئو سئه راسئ  که با قسئم اول عهاررا می

 .به ما بگویید را ما هم استفا   کنیم سم  پن م هم برسدست رار کند به قاگر کسی روانس  ارسد. نمی
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کنیم و نه رئورا  ر هر جای  نیا؛ آن رورای که به هر ورای حاکمیتی بحث میما  ربار  رئ  ر این قسئم  
کنیم؛ می بحثاین نوع رورا را  و به مدیری  و حاکمی  یک کشئور اس  رئکلی مربو  به حاکمی  و مربو 

 .مدنظر ما نیس ر ند اند و باهم مشور  کنشستهوگرنه  ر هر جا عند نفر پیدا ردند و  ورهم 

یا به رئئکل اول اس ، یا به  ؛ ر حاکمی  بتواند ن ش  ارئته بارئدکه به هر رئکلی  ییحال آن رئورابه هر 
 . هیم هم ان ا را  رسد مطرح کنید را بحث آنرکل سو . اگر رما رکل  یگری به نظرران میبه یا و رکل  و  

 ور ما از حکوم  همان حاکمی  اس منظ این ا حاکمی   ر و حکوم  گوییممی وقتییک نکته هم اینکه 

 که اسمی هر ی  ارید و این قو  حاکمههرحال یک قو  حاکمه اکاری به کاربری ا ئطَلحا  نداریم. رما به و
 به یا  اس اول رکل به یا کنید، رصور حاکمه قو  این با رابطه  ر مشورری ب واهد اگر. بارئد  ارئته اواهدمی

ها رورای سیاسی اس ؛ یعنی روراهایی که به رکلی  ر سیاس  یک کشور این. سو  رئکل به یا و  و  رئکل
 ش  ارته بارد. این رورای سیاسی یا رورای مربو  به حاکمی  یک مل ، رواند نو  ر سیاس  یک مل  می

 قبل از اینکه به رعیین حکم این اقسا  رورا برسیمحال  .به قسئم اول اسئ ، یا به قسئم  و  و یا به قسم سو  یا
  ببینیم سیر ، ر راری  اسَل  ساب ه سیاسی  ار  ببینیم از این سئه قسئم رئورا کدامیک اوالً  و بررسئی کنیمباید 

 و هآل و علیه الله لی اکر  رسول زمان از پم اس   بو   عه اسئَل  راری   ر مسئلم حاکمان سئیر  یا مسئلمین
 را بررسی کنیم. بعد هایزمان را گرفته سلم

 ر سیم قسم   و به او ز اول قسم  گفتیم .ق  ر حکم اس ساب رورای همان که رورا از اول قسئما ام
 ت راراس نحو  و حاکم انت اب نحو  به مربو  ا ئول و ینقوان و ضئواب  رعیین برای که رئورای یک: رئو می

 عنیی ؛وجو  ندار  رئئورای عنین بینیممی کنیم،می مراجعه مسئئلمین راری به  وقتی ما اسئئ . سئئیاسئئی قدر 
که بیاید ضواب  و قوانین مربو  به  ا ئطَلح ما رئورای قانون اساسیبه .اسئ  شئد ن رشئکیل رئورایعنین 

 ر  اب  ب واهد حاکم را انت اب کندضواکمه را رعیین کند و بعد بر اساس این انت اب حاکم یا انت اب هیه  ح
 بعد هب را ئئلی الله علیه و آله و سئئلم  اکر  رسئئول  وران از اسئئَل  راری  طول  ر که هاییحکوم  راری  سئاب ه
الله علیه و آله و سلم بعد از ایشان و نه  ر . نه  ر زمان رسول اکر   لیوجو  ندارته اس رورایی  عنین  اریم،

 و مکه رورای سابق بر حک-بنابراین قسم اول از نوع اول رورا   ه ندار .عنین رورایی ساباولین  وران الفای 
برای رعیین ضئئواب  و که رئئورای ین رئئکل اسئئ  به ا -حکم و قبل از اسئئت رار حاکمی  اسئئ قبل ال یرئئورا

 م.اسَل  عنین رورایی را سراغ نداری ر طول راری   رشکیل رو . معیارهای انت اب حاکم
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  ر راییرو عنین روان گف را می -رو  برگ ار حاکم انت اب برای رورایی یعنی- اما ب ش  و  از قسم اول
 یرورا یکی: عنین طل ی رو  رورا  و اسئَلمی از این نوع ممکن اس  اول عصئر  ر ایم. ارئته اسئَل  راری 

 رو یم گفته .کر  معین حاکم و الیفه انت اب برای اطاب بن عمر که اینفر  رش رئورای  یگری و سئ یفه
 اند حال باید بحث کنیم که این  و نوع رورا واقعًا عه نوع رورایی بو   و ع رورا را  اریمنو  و این که

سم  که ق روانیم بگوییممی ،رئورای قبل از اسئت رار حاکمی  اس ابطه با قسئم اول رئورا که پم ما  ر ر
د کر  یا کسانی هستنروان ا عا میرا اما قسم   و   ای ندار و  ر سیر  مسلمین ساب هاول رورا  ر راری  اسَل  

  ر حکم از قبل رئئورای این ب هسئئا از نمونه  و.  ار  سئئاب ه الحکم قبل رئئورای از که قسئئم  و  که ا عا کنند
 بن عمر که اس  اینفر  رش رئورای  و  نمونه و سئ یفه رئورای آن اول نمونه که  ارئته وجو  اسئَل  راری 

 اند ین کر . حال ببینیم که این  و رورا عه نوع رورای بو  رعی او  از بعد الیفه رعیین برای اطاب

غیراز به منبعیما منابع راری ی عه بو   اس   بر  فه بنااین رئورای سئ یباید  ید که اول: رئورای سئ یفه. 
 بو  ، رطوآن یا بو   طوراین رئئورا این گویندمی و آیندمی او رئئان پیش ازکه  کسئئانی و منابع راری ی نداریم

منابع راری ی  بهباید به منابع راری ی رجوع کر . بلکه  روان گف طور که نمیبو  ، همین و   یا عهب عالی ایلی
 و اندهگفت موراان آنکه یکی:  اریم راری ی منبع نوع  و ما عون ؛کنیم اضئئافه را راری ی روایا  روانیممی هم

ل ها را ن وایا  راری ی اسئئ  اما روایا  راری ی که محدثین آنر همان رئئکل به هم این البته احا یث.  یگری
علیه و آله و  اللهوایاری که حا ثه سئئ یفه بعد از رحل  پیامبر اسئئَل   ئئلیاند. باید به منابع راری ی و به رکر  

 1.اندبه عه گونه بو   که ببینیممراجعه کر   و اند سلم را بیان کر  

عند اصئو ئی   ر این رئورا وجو   ار  که این را بعدًا بیشئتر رفسئیر اواهیم کر : اواًل این رورا رورای 

  ر انصار اس  آمد  راری ی منابع  ر آنچه بر بنا بارئد. رئد  رشئکیل قبلی  و با آما گی نبو   که با ردبیر و فکر

 رب روز سه را  فن نشد  بو ند.الله علیه و آله و سلم  لی رسول اکر هنوز  و بو ند رد  جمع ساعد  بنی س یفه
 نمسلمی از کثیری معج پم. رفتندمی و اواندندمی نماز و آمدندمی مسئلمینیعنی اواندند؛ می نماز حضئر 

 جمع و ند،ب رد  جمع ساعد  بنی س یفه  ر که کسئانی ل ا .اندبو    یگری کار سئرگر  مسئلمین اکثری  بلکه

                                                           
مَلحظه کنند را  ما را« نظریة الحکم»کتاب این ب ش از که آقایان  من اسئئتدعا  ار  اماتن را ب وانیم طول اواهد کشئئید اگر ما ب واهیم رما  م. 1

ایی بو   که این رورا، عه رورالله  وستان مراجعه کنند را معلو  رو  ءراها را ب وانیم و اَل ه متن را بیان کنیم. اناعار نشویم رما  این متن یگر ن
 .اس 

 انت ال از متن
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هم همه انصئئار نبو ند از مهاجرین  ر این جمع ابری نبو . آن ند.بو  انصئئار جمع همآن که بو ند اندکی بسئئیار
ند: دها اضافه رنآشور  کر ند. بعد این سه نفر به ند و مها  ر سئ یفه بنی سئاعد  جمع رئدبلکه جمعی از آن

 ی ضن ا جریان سئ یفه رروع رد که رورفسئیر آن را بعدًا بیان اواهیم کر  و ازای .ابوعبید  جراحابوبکر، عمر، 
 .آن را بعدًا اواهیم  ا 

 ه و سلمالله علی محمد و آلو  لی


