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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

 شهود  مسهترر و معصهوم حکومهت عدازاینکههب. بود معصوم حکومت در الحکم بعد شورای درباره ما بحث
 دارد حکمهی چهه مشورت این که بود این در بحث. کند مشورت دیگران با داندمی صَلح که اموری در تواندمی
 .شودمی پرداخته حکم این به مطلب سه در که

 الزامهی معصهوم حکومهت در مشهورت کهه بهود این مطلب خَلصه. شد مطرح گذشته جلسه در اول مطلب
ْرُهْم » آمهده کریمهه آیهه در کهه ههم مشهورت به امر و نیست واجبی امر معصوم برای مشورت و ستنی هی شهاو   ف 

ْمر  
َ
 منفعهت بلکهه نیسهت  واقع اصابت منفعت که است منفعتی یا مصلحت به ارشاد. است ارشادی امری 1«اْْل

 مشهورت اسها  حریرهت رد. است اطاعت برای بیشتر انگیزه ایجاد و مشورت هایطرف و مردم محبت جلب
 معصهوم که است هدایتی مروله همان از. است معصیت ترک و اطاعت انگیزه ایجاد برای معصوم غیر با معصوم

 معصوم مهربانی و رحمت باب از که است هاییهدایت از انگیزه ایجاد که هدایت گونهاین اما است موظف آن به
 .گیردمی انجام

 و ممکهن معصهوم اختیهارات حوزه در مشورت که است این دهدمی انجام وممعص که شورای در دوم مطلب
 گرفتهتعلق معصوم به ارشادی امر و کند مشورت تواندمی گفتیم و شد بحث قبَلا  که مشورتی همان. است مجاز

 بایهد معصوم خود که است جایی یعنی است  معصوم اختیارات حوزه مخصوص این کند. مشورت دیگران با که
 را معصهوم یها رسهول و است کرده قطعی را آن احکام متعال خداوند که احکامی حوزه در نه و کند گیریتصمیم

 دلیهل. نیسهت مشهورت بهه مجهاز معصهوم جایی چنین در. است کرده احکام آن از تبعیت به موظف طورکلیبه
 خهدا حکم که جایی یعنی عصومم اختیارات از خارج حوزه در اینکه هم آن است عرلی دلیل یک اولا  هم مطلب

 تحصیل مشورت این باشد  خدا رأی موافق هاآن رأی اگر کند  مشورت بخواهد معصوم اگر است  قطعی آن در
 از تبعیهت بهه موظف او و است شده تعیین پیش از که برسد رأیی یک به که کندمی مشورت یعنی است  حاصل

 بهازهم دیگهران و کنهد مشهورت اگهر اسهت  حکم آن از تبعیت به موظف پیش از معصوم کهوقتی. است بوده آن
 .است حاصل تحصیل این بدهند  را نظر همان

                                                           
ْن َحْو  159. آل عمران: 1 وا م  ا َغلیَظ اْلَرْلب  َلْنَفُضَّ ْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظاَّ ه  ل 

َن الَلَّ ما َرْحَمة  م  هْل َفب  ذا َعَزْمَت َفَتَوَکَّ ْمر  َفإ 
َ
ي اْْل ْرُهْم ف  ْر َلُهْم َو شاو  َک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغف  ل 

لیَن  َّ
ُبَّ اْلُمَتَوک  َه ُیح  َنَّ الَلَّ ه  إ 

 َعَلي الَلَّ
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 در یعنهی است  لغو کار این. کند تبعیت آن از معصوم که نیست جایز باشد  خدا حکم مخالف هاآن رأی اگر
 رأی بها رأی موافرهت صهورت در ههم زیرا است  عرَلیی غیر و فایدهبی مشورت مشورتی  چنین صورت دو هر

 کهه اسهت مطلب عرلی استدلل این. است اثر و فایدهبی مسافرت خدا  حکم با مخالفت صورت در هم و خدا
 .است ایفایدهبی و لغو کار معصوم اختیارات از خارج حوزه در مشورت عرَل

 اثری خودش ایبر که بداند شود انگیزه ایجاد او در است ارقر که طرفی که است صورتی درهم  انگیزه ایجاد
 آن که باشد خدا حکم با موافق اگر چون شود نمی بار اثری بدهد است قرار که رأیی بر که بداند اگر. شودمی بار

 .کندنمی تبعیت آن از معصوم باشد  خدا حکم مخالف اگر و استخد حکم عین

 اسهماعیل حضهرت با ابراهیم حضرت که نبود قطعی امر یکالسَلم  علیه اسماعیل حضرت ذبح قضیه آیا_ 
 کرد؟ مشورت علیهما السَلم

ْقَت  َقْد »: فرمود لذا. گرفت انجام که بود چیزی همان منتها بود  قطعی امر :استاد یها َصهَدَّ ْؤ  مشهورت. 1«الُرَّ
 و شهدمی طهرف دو بهه مربهو  کهه بهود عملهی اصهولا  عمل  این که بود این برایعلیه السَلم  ابراهیم حضرت

 تعبیهر بهه. بگیهرد انجهام عمهل این شدنمی رفت نمی بار زیر السَلم علیه اسماعیل حضرت اگر. بودن طرفهیک
 بایهد که بودعلیه السَلم  ابراهیم حضرت متوجه هم بود  نفر دو هر متوجه تکلیف این و بودند مکلف دو هر دیگر
 بهه. شهود شهدن کشهته آمهاده که علیه السَلم اسماعیل حضرت متوجه هم و بدهد انجام را کار این و شود آماده

 ایهن از اطاعهت آمهاده آیها و ستتو تکلیف این که شدمی گفتهعلیه السَلم  اسماعیل حضرت به باید دلیل همین
 خیر؟ یا هستی تکلیف

. نهدارد جایی مشورت نیست  معصوم اختیارات به مربو  که ایحوزه در کندمی اقتضا عرلی دلیل شد گفته
 معصهوم اختیارات حوزه که است درجایی است  اطاعت در شتربی انگیزه ایجاد برای شد بیان که مشورت همان
 بایهد معصوم. باشد داشته اثر معصوم تصمیم در او نظر که دهدمی احتمال شونده مشورت دلیل همین به و است

 مخهالف نظهر ایهن که هرچند بگیرد  تصمیم دهندهمشورت نظر مبنای بر تواندمی دلیل همین به و بگیرد تصمیم
 خهود مهدنظر مصهلحت یکهی آیهد می پهیش مصهلحتین تعارض اینجا در گفتیم. باشد معصوم خود نظر و رأی

 وحدت ایجاد و اطاعت به مردم ترغیب و محبت جلب مصلحت دیگری و واقع مصلحت همان یا است معصوم
 نظهر تأثیر احتمال شونده مشورت که است درجایی این و چربدمی دیگر مصلحت بر مصلحت این گاهی. کلمه

                                                           
یَن  105. صافات: 1 ن  ي اْلُمْحس  َك َنْجز  ل 

ا َکَذَٰ نَّ َیا ۚ إ  ْؤ ْقَت الرُّ  َقْد َصدَّ
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 خهدا طهرف از حکهم کهه باشهد درجهایی و ندههد را احتمال این اگر ولی بدهد  را معصوم گیریتصمیم در خود
 .ندارد اثری مشورت دیگر اینجا در باشد  شدهتعیین

 از زبیهر و طلحهه کههوقتی. اسهت البَلغههنهج در المهممنین علیهه السهَلمامیر حضرت فرمایش دوم مطلب
 کنهی می عمهل مها مشهورت بهدون و کنهینمی مشهورت حکومت مسائل در ما اب چرا که کردند گَلیه حضرت
ه   َو »: فرمود چنیناین حضرت

ی ل ی کاَنْت  َما َاللَّ ََلَفة   ف  ی لَ  َو  َرْغَبة   َاْلخ  ْرَبة   َاْلَوَلیة   ف   ولیت در و خَلفت در من «إ 
کْم  َو » نداشتم رغبتی و هدف َلیَها َدَعْوُتُمون ی َلکنَّ ا َعَلیَها َمْلُتُمون یَح  َو  إ  ْفَضْت  َفَلمَّ

َ
َلی أ َلی َنَظْرُت  إ  ه   کَتاب   إ 

 َمها َو  َاللَّ
َمَرَنا َو  َلَنا َوَضَع 

َ
اْلُحکم   أ ه   ب   و خهدا کتهاب بهه آمهد مهن دسهت بهه قدرت و رسید من دست به خَلفت کهوقتی «ب 

 را چیز چه ایشان سنت ببینم که کردم نگاه سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسول سنت به و کردم نگاه آن احکام
َبْعُتهُ »  است کرده مررر من بر ْسَتنَّ  َما َو  َفاتَّ ی ا  ب 

 رسهول و خدا که چیزی «َفاْقَتَدیُتهُ  لی الله علیه و آله و سلمص َالنَّ
ْحَتْج  َفَلْم » کردم پیروی راه بودند کرده معین خدا

َ
ی أ َلی َذل ک ف  یکَما إ 

ْ
ی لَ  َو  َرأ

ْ
 خهدا که درجاییحال . «َغیر کَما َرأ

 از خهارج گهوییممی مها کهه اسهت جاییهمان این. )نداشتم شما رأی به نیازی بودند  کرده معین را حکم رسو و
ْلُتههُ  ُحکهم   َوَقَع  لَ  َو » .(اندکرده قطعی و معین را حکم آنجا در رسول و خدا و است معصوم اختیارات حوزه  َجه 

یَرکَما پلو ْسَتش 
َ
ی َو  ترکیَفأ ْخَوان  یَن  َن م   إ  م   از بخهواهم و نهدانم را رسول و خدا حکم آن در من که نبوده جایی «َاْلُمْسل 

 .کنم سمال شما

 دو ههر بهه حضهرت. است خبره اهل از سمال گاهی و است مشورتی سمال یا دیگری از سمال: گفتیم قبَلا  ما
 کرده معین را حکمش خدا آنجا در چون بود  مشورتی سمال جای فرماید در اینجا نهکرده و می اشاره سمال نوع
 من که نبود چیزی چون بود  خبره اهل به رجوع باب از سمال جای نه و بود کرده قطعی را آن حکم رسول و بود

 َلهْم  َذل هک کاَن  َلْو  َو » .کنم رجوع شما به عالم عنوانبه بخواهم من و باشید عالم شما و باشم جاهل آن به نسبت
ْرَغْب 

َ
 مراجعهه شهما غیر به آیا شما به داشتم جهل آن به نسبت من که بود حکمی اگر 1«َغیر کَما َعْن  لَ  َو  َعْنکَما أ

 . گرفتممی شما از را خدا حکم این و کردندمی

 از خهارج و معصوم اختیارات حوزه از خارج که مواردی در که است عرل حکم کننده تأکید هم فرمایش این
 در فره  مشهورت. نیسهت مشهورت جهای  کرده قطعی را خود احکام آنجا در متعال خدای که است ایحوزه
 .بود خواهد جاری اولیطریقبه هم فریهولی به نسبت مطلب این. است ممکن حاکم اختیارات حوزه

                                                           
 205 البَلغه  خطبهنهج.  1
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 ثانیهاا  .نیسهت الزامهی مشهورت نایه اولا  کهه کهردیم بیان معصوم اختیارات حوزه در مشورت درباره بنابراین
 از رسولش و خدا که جایی شامل و است معصوم اختیارات حوزه به متعلق است  جایز مشورت این که درجایی

 .شودنمی اند داده قطعی حکم حوزه آن در پیش

 کنهد می الفهرا  منطرهةتعبیر  «ندارد وجود رسول و خدا حکم که جایی» عبارتصدر از  شهید مرحوم البته
 حکهم آنجا در خدا بلکه نیست  طوراین و ندارد وجود حکم آنجا در که اندداشته نادرستی برداشت آن از بعضی

 این به و کند حکم اینجا در باید حاکم است فرموده بعد و کرده معین کلی اصول که است این خدا حکم اما دارد
 .است گیریتصمیم در حاکم به دادن اختیار این .است نداده حکم خدا که نیست معنی

 کهه نبهودم جاههل چیهزی بهه مهن فرمایهدمی المممنین علیه السَلمامیر حضرت فرمایش در :حضار از یکی
ْرُهْم »: آیه در خداوند دیگر طرف از و کنم مشورت شما با بخواهم ی شاو  ْمر   ف 

َ
 په  کنهد می مشورت به امر «اْْل

 نکرد؟ تمشور رحمت و مهربانی باب از نفر دو این با حضرت چرا

 چهرا گفتنهدمی مهلَلا  بهود  شهده قطعهی خهدا حکم که کنند التخد خواستندمی درجایی نفر دو این :استاد
 کسهانی از خیلهی با بلکه زبیر  و طلحه با تنهانه بود. همین سر بر اصلی دعوای اصَلا  دهی؟می خرج به عدالت

 نرطه یک. است تاریخ در جالبی انجری خیلی ها ایرانی معروفداستان  آن .اندچنین بوده پیوستند معاویه به که
 مهوالی بهه ههاایرانی از کهه اسهت علیه تعالی الله صلوات المممنینامیر حضرت زمان در ایرانیان درباره درخشان

 شهیعه داد  تشهکیل عهرا  و مهدائن در را حکومهت سلمان کهبعدازاین که بودند شیعیانی هااین. کردندمی تعبیر
 عرض و آمدند السَلمعلیه المممنینامیر حضرت خدمت هااین که آمده ریختا در هم و البَلغهنهج در هم. شدند
 از ههاعرب و مها بهه خواهیدمی شما. بیندازید تأخیر به را کنید اجرا ما حق در خواهیمی که عدالتی این: کردند

 عجهم اهاین و هستیم عرب ما گویندمی. کنندنمی تحمل و آیدمی بدشان هااین و بدهید یکسان سهم المالبیت
 زاده مهن کهرد عهرض و آمهد حضهرت خدمت المممنین علیه السَلمامیر حضرت خواهر که داریم حتی. هستند

 مهن به دهیمی او به المالبیت از که را سهمی همان و کنیمی یکسان من برده با را من سهم تو! هستم اسماعیل
 بنهی بهینکهه خداونهد متعهال  دیهدم و کهردم مراجعه خدا کتاب به من فرمود او جواب در حضرت! دهیمی هم

 . است نشده قائل فرقی اسحا  بنی و اسماعیل

 را سههمی همان ما به فعَلا : گفتند و آمدند حضرت خدمت هاایرانی لذا. بود این اصلی مشکل کهاین خَلصه
. کنیهد اجرا را عدالت خواستید اگر وقتآن و شود مسترر شما حکومت کهوقتی تا بدهید را شدمی داده قبَلا  که

َصَر  اْطُلَب  اْن  اَتأُمُرنی»: فرمود هاآن بجوا در حضرت الَجْور   النَّ یُت  فیَمْن  ب  هه َو  َعَلیهه   ُولِّ هه   لاُطهوُر  اللَّ  َسهَمَر  مها ب 
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ماء   فی َنْجم   امَّ  ما َو  َسمیر    کسهانی بهه نسبت ستم به دست خود پیروزی برای که دهیدمی دستور من به آیا 1«!السَّ
 و نشهینندمی بحهث بهه هاشهب مهردم که مادام رومنمی کار این سرا  خدا به بزنم! من هستم حکومت تحت که

 .دارند غروب و طلوع دیگری از بعد یکی آسمان ستارگان

 دوران در سهَلمالمهممنین علیهه الامیر حضهرت اصهَلا . سهتخدا حکهم ایهن و بهوده این اختَلف اصل یعنی
المهممنین علیهه امیر حضرت مخصوص معین و داشتهن سابره بشر تاریخ در که دادند انجام کاری خود حکومت

یل   َعَلی ُتَرات ُل »: کردند تعبیر چنین آن از خدا رسول که است سَلمال و 
ْ
أ یهل   َعَلهی َقاَتْلُت  کَما التَّ ْنز   کهار ایهن. 2«التَّ

 اینکهه  نداشتند را کار نوع این توفیق هم الهی پیامبران حتی  است سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت مخصوص
 جریهان بهه تعبیهر آن از کهه چیزی. کند ایستادگی امت متن از برخاسته انحرافی جریان این برابر در بتواند کسی
 نبیهرو از و جوشهدمی اسهَلمی جامعهه درون از که است جریانی که است این نفا  جریان خطر. شودمی نفا 

 از قبهل انبیها ههایدولت تمهام در. شهدمی پیروز و مسل  نفا  جریان ازاینپیش هایدولت تمام در لذا. نیست
 در نفها  جریهان کهه حکومتی تنها. بود شده مسل  و پیروز نفا  جریان علیه تعالی الله صلوات رسول حضرت

 رسول حضرت اسَلمی حکومت شد  خواهد منجر حتمی شکست به سرانجام بلکه نرسید  کامل پیروزی به آن
 این با نبرد دارپرچم. است مبارزه این دارپرچم سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت و است علیه تعالی الله صلوات
 بهه حضرت هایمراومت و کرد مراومت خیلی سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت .است درونی انحرافی جریان

 معرفی مردم به را خدا دین جایبه بدلی دین و کنند تحریف را خدا دین خواستند که شرایطی در که بود این دلیل
 سهَلمالمهممنین علیهه الامیر حضهرت بها جریهان این آغاز. کرد شروع را جریانی یک و آمد بیندازند  جا و کنند

 بهه جریان دیگر که گرفت خواهد انجام السَلمعلیه عصرولی حضرت وسیلهبه هم ماجرا این پایان و گرفت انجام
یَن  ینَفُع  َل  اْلَفْتح   یْومَ  ُقْل »  رسید خواهد کامل پیروزی ذ 

یَماُنُهْم  کَفُروا اَلَّ  .3«ینَظُروَن  ُهْم  َوَل  إ 

 جریهان ایهن. دارد اشهاره اسَلم تاریخ در نفا  جریان به و استمعن چه به ایمان از بعد کفر که شد بیان قبَلا 
 بها نبهرد آغهاز ولی شد  خواهد کنریشه همیشه برای عجل الله تعالی فرجه الشریف عصرولی حضرت وسیلهبه

 انجهام سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت توس  که بود کاری نفا  ضد جریان یک آوردن وجود به و جریان این
 حکهم فرمهود حضهرت لذا. هااین مهه و زبیر و طلحه تا گرفته معاویه از جنگیدند می همین با هم هاآن. گرفت

 .کنم مخالفت خدا حکم برابر در توانمنمی من و است مشخص خدا
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 ههاآن و کهرد مشورت دیگران با معصوم و است معصوم اختیارات حوزه که درجایی که است این سوم مطلب
 ولهی کنهدمی مشهورت باشد  مصلحت که درجایی معصوم. نیست آورالزام معصوم برای هاآن نظر دادند  نظری

 اعتبهارات بهر عهَلوه. نیست میالزا نظر معصوم برای هاآن نظر دادند  رینظ هم هاآن و کرد مشورت هاآن با اگر
 و شهودمی عهوض مطهاع و مطیهع جای باشد  آورالزام معصوم برای دیگران نظر باشد بنا اگر گویدمی که عرلی

ما» کریمه آیه مطلب این بر دلیل ندارد  سازگاری حکومت فلسفه اصل با این َن  َرْحَمة   َفب  هه   م  ْنهَت  الَلَّ  َلهْو  َو  َلُههْم  ل 
وا اْلَرْلب   لیَظ َغ  اا َفظَّ  ُکْنَت  ْن  َلْنَفُضَّ َک  م  ْر  َو  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْول  ْرُهْم  َو  َلُهْم  اْسَتْغف  ی شاو  ْمهر   ف 

َ
ذا اْْل هْل  َعَزْمهَت  َفهإ   َفَتَوَکَّ

ه   َعَلی
َنَّ  الَلَّ هَ  إ  ُبَّ یُ  الَلَّ لیَن  ح  َّ

ذا» عبارت از که است 1«اْلُمَتَوک   تهو نهایتهاا  و سهتتو با اختیار که فهمیممی «َعَزْمَت  َفإ 
 .مخالف یا باشد شورا با موافق تصمیم این چه بگیری  تصمیم باید که هستی

 . اسهت آمده البَلغهنهج قصار کلمات در که است سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت فرمایشهم  دیگر دلیل
 سهوی از نظر این پذیرش به اصرار که دشومی استفاده عبارت سیا  از و داد مشورتی نظر حضرت به عبا  ابن

ْن  َلَک »: فرمودند او جواب در سَلمالمممنین علیه الامیر حضرت. است داشته حضرت
َ
ری  و َعلَیَّ  ُتشیَر  أ

َ
 َفهإْن  أ

طْعنی َعَصیُتَک 
َ
 مهن بهه را خهود نظر تو بعدازاینکه ولی بدهی  من به را خود مشورتی نظر که داری حق تو 2«.فأ

 تهو نظهر بها و دادم نظهر مهن اگر پ . کنم اختیار را دانممی اصلح خودم که را نظری و کرده فکر باید من دادی 
 معصهوم با شوندگان مشورت نظر که شودمی استفاده هم فرمایش این از .کنی اطاعت من از باید تو بود  مخالف

  .نیست الزامی نظر معصوم  اختیارات حوزه در

 ههایبحث در. است معصوم حکومت وصمخص که است الحکم بعد شورای از اول بخش در کَلم تمام این
 کرد. خواهیم صحبت امر ولی فریه حکومت در حکم از بعد شورای رأی درباره آینده

 سلم و آله و محمدعلی الله صلی و
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