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ُعوذُُ
َ
هُُِأ یَطاِنُُِمَنُُِباللَّ ِجیِمُُالشَّ هُُِِبْسِمُُالرَّ ْحمِنُُاللَّ حیِمُُالرَّ ُالرَّ

هُُِاْلَحْمُدُ ُُِللَّ ََلةَُُُوُُاْلَعاَلِمیَنَُُرب  دُ َُسیِدَناَُعَلیُالصَّ بیَنَُُبیِتهُُِأهِلُُعلیَُوُُُمَحمَّ ی  اِهریَنُُالطَّ ُالطَّ

ُحاکمانُبهُظرنُبیشترُگفتیمُالبتهُبود.ُشوراُدربارهُاسَلمُوُتاریخُدرُاسَلمیُحاکمانُسیرهُبررسییُدرُبحث
ُوُسقیفهُشورایُیکیُاس ،ُمطرحُاسَلمُصدرُتاریخُدرُشیوراُعنوانبهُآنچهبیانُشیدُ.ُاسی ُاسیَلمُاولُصیدر
ُالحکمُلقبُشورای.ُاس ُالحکمُقبلُشورایُدربارهُماُبحثُگفتیمُالبتهُ.بودُعمرُنفرهششُشورایهمُُدیگری

ُبهتوانُیمُآنُازُکهُکندمیُتعیینُراُحاکمی ُشرایطُوُموازینُکهُشیوراییُیکیُ:اسی ُتصیورقابلُشیکلُدوُبه
ُتعیینُارُمجریانُحاکمانُخودُکهُاس ُشوراییُالحکم،ُقبلُشورایُدیگرُُِنوعُکرد.ُتعبیرُاساسیُقانونُشورای

ُکهُاشدبُشدهُتشیکیلُیشیورایُیکُکهُنداریمُتاریخُدرُایسیابقهُالحکمُقبلُشیورایُبرایبیانُشیدُ.ُدنکنمی
ُ.کنندُتعیینُراُحاکمی ُبهُمربوطُشرایطُوُقوانینُوُحاکمی ُتعیینُیاُحاکمُتعیینُضوابط

ُاینُهبُ؛اس ُالحکمُبعدُشورایُ]یکُنکتهُهمُاینکهُدرُبحثُمجلسُشیورایُاسَلمیُبایدُگف ُاینُشورا 
ُمجموعهبهُ.ُدهندمیُحاکمُبهُکهُاسیی ُپیشییندادیُکنند؛میُتصییوی ُاسییَلمیُشییورایُمجلسآنچهُُکهُمعنا

ُ؛اس ُکردنُمشورتحقیق ُنقشُاینُشورا،ُ.ُگوییممیُمقننهُقوهُاسیَلمیُشیورایُمجلسوُُنگدبانُشیورای
ُ.نداردُشرعی ُوُقانونی ُامر،ُولیُتنفیذُبدونُوُاس ُالحکمُبعدُشورایُیعنی

ُاینُبهُنفسهفیُماُقانونُدرُهااینُازُکدامهیچُیعنیُاس ؛ُشیکلُهمینُبهُهمُاسیاسییُقانونُتعیینُشیورای
ُکهُحاکمُ ؛اسُحاکمُبرُعرضۀُشکلیُبهُبلکهُبپذیرد؛ُراُهانآُکهُباشدُالزامُوُشرطُحاکمُبرُکهُندنیسیتُشیکل
ُایشورُاسی ُشیدهُتشیکیلُکهُشیورایُهرُما،ُاسیاسییُقانونُدر.ُکندمیُپیداُشیرعی ُشیوراُاینُکرد،ُتنفیذ

ُ.اس ُبعدالحکم

ُوُ اسُچنینُماُمبنایُدر.ُکندنمیُپیداُشرعی ُماُنزدُنکند،ُامضیاُراُقوانینُاینُامرُولیُخودُاگرُمعذالک
ُی عشرُکردند،ُتنفیذُامامُحضرتُوُگرف ُانجامُامامُحضیرتُنظرُزیرُچونُهمُاولُاسیاسییُقانونُخودُحتی
ُشورایُعدبُوُاس ُقبولقابلُمنُازنظرُکردند،ُتصوی ُراُاساسیُقانونُمردمُاگرُفرمایدمیُامامُیعنیُکرد؛ُپیدا

ُکهوقتیُد؛شُعرضهُمردمُبرُبعدُوُکردُتصوی ُشوراُخودُابتدا.ُبودُصورتُهمینُبهُگرف ُشکلُکهُتجدیدنظر
ُ.کردندُتنفیذُرهبریُمعظمُمقامُکردند،ُانتخابُمردم

ُاتفاقیُچهُماُاسییاسیییُقانونُدرُکهُنداریمُاینُبهُکاریُوُکنیممیُعرضُراُکارُکلیاتُداریمُماُهرحالبهُ
ُ.اس ُافتاده
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ُبعدُورایشُکهُشدُتعیینُشوراُاینُوسیلهبهُحاکمُکهُاسی ُشیوراییُسیقیفه،ُشیورایُاینُشیودمیُگفتهُلذا
ُکهُکسیُگفتیم.ُاس ُنبودهُییشوراُاصَلُاُکهُگفتیمُوُکردیمُمناقشهموضیوعُُایندرُ.ُاسی ُدومُنوعُازُالحکمی
ُهمُفلتهُگفتیمُ.«فلتةُبکرُابیُبیع ُکان »ُ؛نبودُشوراُاینُکهُداردُتصریحُخودشُاس ،ُبودهُشیوراُاینُمبتکر
ُراُکارُیناُنداردُحقُکسیُبعدُبهُاینُاز:ُگویدمیُهمُبعد.ُاسی ُنبودهُشیوراُاینُبگویدُخواسی میُاینکهُیعنی
ُتعیینُحاکمُطوراینُبخواهدُکسیییُاگر.ُکشیی ُراُاوُبایدُداد،ُانجامراُُکاریُچنینُهمُکسیییُاگرُوُدهدُانجام
ةتُبایعه،ُالذیُوالُهوُیتابعُفَلُالمسلمین،ُمنُمشورةُغیرُعلیُرجَلُاُبایعُفمن»ُ؛اس ُقتلاوُُجزایُکند، ُأنُغرَّ
ُعمر.ُاس ُدادهُقرارُشدنُکشیتهُمعرضُدرُراُخودُانجامُدهدُراُکارُاینُاگرُکهُنکندُراُکارُاینُکسییُ.1«یقتَل
ُم.دادیُانجامُمشورتُبدونُراُکارُاینُماُکهُبگویدُخواس میُخواندیم،ُبخاریُصحیحُدرُاوُازُکهُایخطبهدرُ

ُریدیگُکسُاماُدادیم،ُانجامُراُکارُیناُتأملُوُمشورتُبدونُوُسیریعُخیلیماُُگرف ؛ُانجامُکهُبودُکاریُحاال
ُ.تکرارُکردُعمرُحقُدرُابوبکرُخودُ؛کردُتکرارُراُکارُهمینُدوبارهُایشییانُخودُبعد.ُنداردُراُکاریُچنینُحق
ُراُکارُهمینُهمُابوبکرُکهدرحالیُشییودُتکرارُکاریُچنینُنبایدُگف میُکهُعمرُشییود میُچطورکارُُاینُاما
ُ.شودُتشکیلُشوراییُوُشدهُمشورتیُاینکهُبدونُکرد؛ُتعیینُراُعمرُوُهکرد

ُوراشدلیلُُچندُبهُهمُشیوراُاینُگفتیمُبودُکهُعمرُنفرهشیشُشیورایُیعنیُدومُشیورایُدربارهُماُبحثُبعد
ُبایدُف گُعمرُیعنیُبود؛ُحاکمُتعیینُبهُاقدامُنوعیُاینُاوالُا؛ُزیراُبودُنشییدهُمحققُآنُدرُشییوراُحقیق ُوُنبود
ُاینکهُدرُراُحاکمُوُآمدهُابتداُازُاوُبلکهُنیس ُحاکمُتعیینُشورایُبحثُپس.ُشودُخلیفهُنفرُشیشُاینُازُیکی
ُششُاینُطوریُاس ،ُنفرُششُاینُبینُکهُشورایُاینُهمُبعد.ُبودُکردهُانتخابُدباشُنفرُششُاینُازُنفرُیک
ُاوُوُسیی ُباشییدهاآنُبینُدرُعوفُبنُنعبدالرحمُکهُنفرُچندُآنُحتماُاُکهُدادهُترتی ُحاکمُتعیینُبرایُراُنفر

.ُبودُعوفُبنُنعبدالرحمُتعیینُبهنفرهُششُشورایُاینُهمهبرگش ُُیعنیُباشد؛ُحاکمُکسیُچهُکهُکندُتعیین
.ُردیمکُنقلُراُهاآنُمتنُوُداریمُ سنُاهلتاریخیُُاسیتنادُموردُوُاعتمادُموردُتعاریفُتمامُازُکهُتوضییحاتیُبا
ُخابانتُوُتعیینُباُبایدُنفرُشییشُاینُازُیکیُکهُشییدُاینُبهُآنُبرگشیی ُعمرُنفرهشییشُشییورایُحقیق ُدر

ُنبدالرحمعُکهُنفریُسهُآنُشدند،ُسهُبهُسهُاگرُگف ُوُدادُترتیبیُچونُخلیفهُشود؛ُزیراُعوفُبنُنعبدالرحم
ُ.داردُحاکمُتعیینُحقُهاس آنُبینُدرُعوفُبن

ُکرد ُمعرفیُکاندیداُعنوانبهُراُنفرُششُاینُعمرُحقیق ُدرُپسُ:حضارُازُیکی
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ُنفرُششُاینُجزبهُهمُدیگریُکسُآیاُکهُاس ُمعنایُآنُبلکهُبهُنبودند؛ُاکاندیدُنفرُششُاین!ُخیرُ:اسیتاد
ُکسیُااینجُدرُولیُباشید،ُکاندیدُتواندمیُهمُدیگریُکهُاسی ُمعنیُاینُبهُاکاندیدُشیود ُاکاندیدُتوانسی می

ُبهُاس ُحاکمُنتعییُاس .ُتعیینُاینُوُنفرُششُاینُازُیکیُاس ُگفتهُپس.ُباشدُکاندیدُتوانسی نمیُدیگری
ُنفریُسهُنآُگف ُکهُدادُترتی ُطوریُراُنفرُششُاینُهمُبعد.ُشودُحاکمُبایدُنفرُششُاینُازُیکیُکهُامعنُاین
ُرکاُعوفُبنُنعبدالرحمُیعنیُشد؛ُطورهمینُهمُعمَلُا.ُخلیفهُشودُاسی هآنُبینُدرُعوفُبنُنعبدالرحمُکه
ُلیعُکنید میُعملُشیخینُسیرهُبهُشماُازُیککدام!ُعثمانُیاُوُعلیُیا:ُگف ُوُآمدُوُگرف ُخودُدسی درُُرا
اوُهمُُسپُنداریم.ُدیگریُکسُسیرهُبهُنیازُخداُرسولُسن ُوُخداُکتابُباُما:ُفرمودُالسیَلمعلیهُابیطال ُبن

ُدرُبلکهُدنبوُشوراُعمر،ُنفرهشیشُشیورایُخَلصیه،.ُکردندُبیع ُعثمانُباُوُکنیممیُبیع ُتوُباُعثمان:ُگف 
ُ.بودُعوفُبنُنعبدالرحمُدس ُبهُهمُنفرُششُآنُازُیکیُتعیینُکهُنفرُششُازُیکیُتعیینُحقیق 

ُبهُمربوطُروای ُدرُخواندیمُکهُراُعمرُخطبهُماُباشییدُیادتانُاگرُاسیی  ُکسیییُچهُعوفُبنُنعبدالرحم
ُعمرُجنابُراس ُدس ُاصَلُاُعوفُبنُنعبدالرحمُکهُشدُمعلومُکرد،ُبیانُتفصییلُبهُعمرُکهُسیقیفهُشیورای

ُمعلوم.ُکردُمشییورتُعوفُبنُنعبدالرحمُباُبخواندُخواسیی میُکهُایخطبهُآنُباُرابطهُدرُاولُازُچونُبود؛
ُجنابُخودُکهُ-دهدمیُکهُدانسیی میُو-ُدهدمیُراُنظریُهمانُحقیق ُدرُعوفُبنُنعبدالرحمُکهُشییودمی
ُواقعُولیُشوراس ،ُآنُشکلُشوراس ،ُآنُاسمُاسی ؛ُشیوراییُچنینُشیورا،ُاینُحقیق ُدر.ُخواهدمیُعمر

ُ.بودُحاکمُتعیینُازُنوعیُنبودُبلکهُشوراُکهُبودُاینُمطل 

ُاینُمسلمینُبینُدرُکهُشودمیُمعلومُشید،ُنقلُعمرُازُکهُاولیزمانُُهمانُازُکهُاسی ُاینُمطل ُواقعُلذا
ُآمدُکهُمهُکسیُآن.ُبرسدُالسیَلمُعلیهُابیطال ُبنُعلیُبهُبایدُحتماُاُعمر،ُازُبعدُخَلف ُکهُبودهُمعروفُمعنا
ُلسَلماُعلیهُطال ابیُبنُعلیُفَلنا،ُازُمرادُکهُاسی ُمعلومُقرارُازُ«فَلناُاُبایع ُلقدُعمرُماتُقدُلو:ُ»گف ُو

ُبنُعلیُخودُکهُطورهمانُانداخ ،ُراهُبهُعمرُجنابُکهُتشییکیَلتیُاینُاسیی ُبودهُطوراینُشییرایط.ُاسیی 
ُکنیمیُتوُکهُکاری1ُ«عنیُاألمرُهذاُتزویُأنُمجتددُأن :ُ»گف ُعوفُبنُنعبدالرحمُبهُالسَلمعلیهُابیطال 

ُچیدهُهکُترتیبیُیعنیُاس ؛ُهمینُمطل ُکهُشودمیُمشخصُهمُواقعاُاُنرسد.ُمنُبهُخَلف ُکهُاس ُاینُبرای
ُیعلُخانهُبهُریختندُعثمانُقتلُازُبعدُمردمُکهُطوریهمانُکردند،نمیُراُکارُاینُاگرُکهُبودُاینُبرایُشیید
ُوُمدآُکهُبودُدادهُانجامُعمرُجنابُکهُکاریُاینُاگرُیعنیُافتاد.میُعمرُفوتُازُبعدُاتفاقُهمینُالسییَلم،علیه
ُابیطال ُبنُعلیُخانهدرُُبهُعثمانُقتلُازُبعدُمردمُکهُطورهمانُداد،ُتشییکیلُراُنفرهشییشُشییورایُاین
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ُدرُهکُدیگرُهایفاجعهُآنُشدچنینُمیُاتفاقُاینُاگرُوُدادمیُرخُزمانُهمینُدرُاتفاقُاینُ،ریختندُالسَلمعلیه
.ُشودُلندبُمعاویهُندُیاشوُبلندُزبیرُوُطلحهُکهُدادنمیُرخُافتاد،ُاتفاقُعلیهُالسَلمالمؤمنینُامیرُحضیرتُزمان
ُعمرُازُبعدُخلیفهُتعیینُزمانُدرُاینجاُکهُبودُکاریُشیکلُهمینُدرنتیجهدادُُرخُکهُاتفاقاتیُاینُمتأسیفانهُپس

ُ.رویُداد

ُکند نمیُصدقُ«شورا»ُشوند،میُانتخابُآنُاعضایُکهُنگدبانُشورایبرُُپسُ:حضارُازُیکی

ُحکمُازُدبعُشورایُبلکهُنیس ُالحکمُقبلُشیورایُیعنیُخیر؛ُکنیم،میُبحثُاینجاُکهُشیورایُآنُ:اسیتاد
ُنیس ُوراشُگوییممیُکهُاینجاُثانیُدرُوُنیس ُالحکمُقبلُشورایُبلکهُنیس ُشوراُکهُگوییمنمیُما.ُشیودمی
ُقیق حُگوییممیُکهُاس ُاین.ُاس ُگرفتهُقرارُعوفُبنُنعبدالرحمُاختیارُدرُامرُزمامُکهُاسی ُاینُخاطرُبه

ُ.نداش ُراُشورا

:ُگویدمیُکهُعمرُجنابُخودُنبود ُایچارهُچراُایُنبودهُاسیی ُهمُبایدُگف : ]درُپاسییخُبهُاینکهُچاره
ُاینُراُجمعُکند.ُمسلمینُازُنفرُپنجاهُیاُشص ُکهُشیدمی1ُ«المسیلمینُمنُمشیورةُغیرُعلیُرجَلُاُبایعُفمن»

ُنبُمقدادُ اس ُکردهمیُکارچهُغفاریُابوذرُپسُصلیُاللهُعلیهُوُآلهُوُسلمُکهُبودند؛ُخداُرسولُصیحابهُهمه
ُهیچُآیاُبودند،ُزندهُزمانُاینُدرُصحابهُهمهاینُ بودُکارهچهُیمانُبنُحذیفةُخودُ اسی ُکردهمیُکارچهُاسیود
ُندارند ُشوراُاینُدرُحقی

ُ.2«راضُعندمُهوُوُاللهرسولُتوفی:ُ»گف ُوُکردُعمرُخودُکهُتصریحیُ:حضارُازُیکی

ُوییدگمیُکهُشماُبود ُراضیُنفرُششُاینُازُصلیُاللهُعلیهُوُآلهُوُسلمُخداُرسیولُمگرُاحسینتم؛ُ:اسیتاد
ُهستند ُعادلُهاآنُهمه

ُبودُعادلُاینکهُبینُاسی ُفرق.ُداندنمیُعادلُراُبقیهُعمرُاینکهُیعنیُگوید،میُراُاینُوقتیُ:حضارُازُیکیُ
ُ.نباشدُراضیُاوُازُپیغمبرُولیُباشدُعادلُکسیُاس ُممکنُبود؛ُراضیُهاآنُازُپیغمبرُکهاینُو

ُیعنیُ!  اسُنبودهُراضیُالسَلمعلیهُعلیُبنُحسنُازُیعنیُبوده،ُراضیُنفرُشیشُاینُازُفقطُاینکهُ:اسیتاد
اللهُُصلیُاکرمُرسولُاگرُتازهُ!اس  ُنبودهُراضییُاسیودُبنُمقدادُازُیعنیُ!اسی  ُنبودهُراضییُغفاریُابوذرُاز
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ُسهُشایدُنفر،ُششُاینُازُدهید میُراُهاآنُقتلُدستورُچراُ،اس ُبودهُراضیُنفرُششُاینُازعلیهُوُآلهُوُسیلمُ
ُبروندُودشانخُسرکارُنشدند،ُراضیُیاُنکردندُبیع ُکهُهمُنفرُسهُآنُپسُشودُتعیینُخلیفهُنشدند؛ُراضییُنفر
ُتوفی»ُهااینُکهُدهیمیُشدادتُتوُخودُکهُراُکسانی!ُکش ُراُهاآنُکهُنباید.ُباشدُنداشتهُهاآنُبهُکارُکسیُو

َُلم،السعلیهُطال ابیُبنُعلیُبهُنسب ُاصیَلُاُشیویم،ُمسیللهُواردُنخواسیتیمُما.ُ«راضُعندمُوهوُاللهرسیول
ُصییراطُقطبُبگیرد،ُدسیی ُبهُراُخَلف ُالسییَلمعلیهُابیطال ُبنُعلیُاگر:ُگویدمیُکهُاسیی ُاینُعمرُتصیریح
ُواس خُعمرُکهوقتیُقتیبه،ُابنُروای ُبرُبناُ؛اسی ُاینُآنُعبارت.ُکندمیُعملُمحضُعدلُطبقُوُمسیتقیم
.ُالمبینُالحقُعلیُتقیمُأنُولیتداُإنُالقومُأحریُوإنک:ُ»گف ُالسییَلمعلیهُابیطال ُبنُعلیُبهُخطابُبمیرد،

ُاولُازُراچُدهی،میُالسَلمعلیهُابیطال ُبنُعلیُبهُنسب ُخودتُراُگواهیُچنینُکهُتو.«ُالمستقیمُالصیراطُو
ُبنُلیعُچراُکند،ُانتخابُعوفُبنُنعبدالرحمُکهُباشدُطوریُکهُبناس ُاگرُکنی نمیُواگذارُاوُبهُراُخَلف 
ُاین!ُرخیُبودی ُدادهُعوفُبنُعبدالرحمنُبهُنسب ُراُشیدادتُاینُمگرُنکند ُانتخابُراُالسیَلمعلیهُابیطال 
ُقری ُیگراندُالبتهُوُقتیبهُابنُکهُاس ُروایتیُاین.ُدهیدمیُالسَلمعلیهُطال ابیُبنُعلیُبهُنسب ُراُشیدادت

ُ.اندکردهُنقلراُُمضمونُهمینُبه

ُتحلیلُهکُدهیممیُانجامُراُشوراُمسیللهُسییاسییُتاریخُبحثُبلکهُکنیمنمیُکَلمیُبحثُماُاینکهُخَلصیهُ
ُجودوُاینجاُدرُاشییکالُیکُوُهزارُکنیم،ُکَلمیُبحثُبخواهیمُاگرُاسیی  ُبودهُشییوراییُچهُشییوراُاینُکهُکنیم
ُ.دارد

ُ ُکیُاولُهمانُازُباشند؛ُتاُششُچراُاصَلُا.ُشیودچدارُبهُسیهُُنسیب ُکهُکردمیُنفرُهف ُراُتعدادُبایدمثَلا
ُالحقُلیعُتقیمُأنُولیتداُإنُالقومُأحریُوإنک:ُ»گویدمیُاوُدربارهُکهُطال ابیُبنُعلیُبه.ُکندُانتخابُراُنفر

ُلیعُکهُحاال.ُباشُخلیفهُخودتُاصَلُاُیاُکردی،ُانتخابُتوُکهُراُهرکسیُبگوید1ُ«المستقیمُالصراطُوُالمبین
ُطال ابیُبنُعلیُهمُتوُکرد،ُمعینُراُعمرُ،ابوبکرُکهُطورهمانُاسیی ،ُطوراینُالسییَلمعلیهُطال ابیُبن

ُسه:ُوییگمیُهمُبعدُانداختی ُراهُبهُکهُچیس ُبساطُاینُوُشوراُاین.ُشودُتمامُکارُتاُکنُمعینُراُالسَلمعلیه
ُوفیت»ُوُهستندُعادلُهمگیُشودمیُادعاُکهُاس ُایصیحابهُآنُسیرُبرُماُبحثُ.دبکشینُراُدیگرُنفرُسیهُنفر

هاُهستندُاماُ]اینُموضوعُکهُدرُصورتُمخالف ُبایدُآنُایصحابهُچنینُهااین.2ُ«راضُعندمُهوُوُاللهرسیول
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ُهایبحثُهانایُاینکهُخَلصه.ُکنیدمیُنفیُکنند،ُتعیینُراُخَلف ُبایدُکهُکسانیُازُراُعدال یعنیُُراُکشی  
ُ.نداردُتوقفُوُتأملُبهُنیازیُوُاس ُروشنی

ُ؛تهُاس نداشُشوراُماهی ُاصَلُاُاینکهُوُاس ُواردُشوراُاینُبرُکردیمُبیانُهمُقبَلُاُکهُیُرااشیکاالتُگونهاین
ُماهی ُاصییَلُاُهاآنُازُیکهیچُاماُشییودمیُمطرحُوُهسیی ُکهُگفتندُراُنمونهُدوُاینُاسییَلم،ُتاریخُدرُبنابراین
ُشوراُاینُهکُباشدُشدهُتشکیلُشورایُیکُ؛ُاینکهنداریمُالحکمُقبلُشورایُاسَلمُتاریخُدرُلذاُندارد.ُشورایی

ُدرُوصلیُاللهُعلیهُوُآلهُوُسلمُُاللهرسولُسیرهُدرُ-خیرُیاُسی اُمشیروعُآیاُکهُنداریمُاینُبهُکاری-ُعملُدر
ُدونبُحاکمُتعیینُ،افتادهُاتفاقسییقیفهُُشییورایُدرُآنچهُوُنداریمُراُچیزیُچنینُایشییانُازُبعدُخلفایُسیییره

ُ.شدهُاس ُمشورتُبدونُحاکمُتعیینُاس ُیعنیُصورتُهمینُبهُبازُهمُدومُشورایُدرُوبودهُاس ُُمشیورت
ُچهُاینکهُبعدُوُشودُتعیینُنفرُیکُنفر،ُششُاینُبینُازُکهُدیدهُصَلحُعمرُخودُوُاس ُنبودهُکارُدرُمشیورتی

ُ.اسَلمُتاریخُدرُشوراُبحثُازُاین.ُبودُعوفُبنُنعبدالرحمُکندُکهُتعیینُکسی

ُهانایُشود،ُتعیینُحاکمُکهاینُازُقبلُچونُنداریم ُهمُحکمُازُقبلُشورایُخبرگان،ُمادرُ:حضیارُازُیکیُ
ُ.دهندمیُنظرُدارند

ُسیی ؛اُالعادهفوقُوُاسییتثناییُدورهُیکُکهُکبریُغیب ُزمانُدرُکهُگف ُخواهیمُآیندهُدرُراُاینُماُ:اسییتاد
ُبهُقیقیهحُقضایایُدرُمصیداقُتعیینُگفتیم!ُحقیقیهُقضییهُشیکلُبهُاماُاسی ُشیدهُتعیینُامامُسییرهُبهُحاکم
ُراجعهمُکارشیینا ُبهُبایدُدارد،ُکارشییناسیییُکارُبهُاحتیاجُمصییداقُتعیینُکهُآنجاییُبود؛ُخواهدُمکلفُعدده
ُبهُرجوعُخبرگان،ُمسییلله،ُنیسیی ُشییوراُمسییللهُوُاسیی ُکارشیینا ُبهُرجوعُمسییللهُمسییلله،ُاینُلذا.ُشییود

ُدادهُنظرُردُاختَلفُاحتمالُوُبودندُزیادُکارشناسانُاگرُبعد.ُاس ُعادلُفقیهُمصداقُتعیینُبرایُکارشیناسان
ُ،ودندبُاقلی ُدستهُیکُوُاکثری ُدستهُیکُوُشیدندُدسیتهُدوُاگر.ُگرف ُنظرُدرُراُمرجحاتُبایدُاینجاُشید،

ُانخبرگُمجلسُمَلکُاینُوُشییودمیُاقویُاماری ُاین.ُکندمیُغلبهُاقلُدسییتهُاماری ُبرُاکثرُدسییتهُاماری 
ُباُدوُاینُ.رهبرُتعیینُنهُوُکندمیُمصییداقُتعیینُحقیق ُدرُخبرگانُمجلسُلذاُوُکندمیُرهبرُتعیینُکهُاسیی 
ُکهُاس ُکسیُرهبرُفرمودُمعصیومُاماِمُُاسی ؛ُکردهُتعیینُالسیَلمعلیهُزمانُامامُراُرهبرُکند؛میُفرقُدیگرُهم
ُتعیینُبرایُاسیی ،ُکلیُنحوُعلیُتعیینُکهُحاال.ُاسیی ُکلیُنحوُعلیُتعیینُلذاُباشییدُداشییتهُراُصییفاتُاین

ُخواهیمُرتروشنُراُآنُوُکردُخواهیمُتفصییلُبیشیترُآیندهُدرُکهنحویبهُکردُرجوعُکارشینا ُبهُبایدُمصیداق،
ُ.نمودُرجوعُکارشنا ُبهُمصداقُتعیینُدرُبایدُکهُنداردُهمُموردُاینُبهُاختصاص.ُکرد
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ُاین.ُ اسُاقلُدستهُازُاقوی،ُاکثرُدستهکهُاماریِ ُُکردیمُعرضُاینجاُکردند،ُاختَلفُکارشناسانُاگرُحاال
ُ.بودُخبرگانُمجلسُمسللهُخَلصه

ُهاآنُاگرُ،مصداقُکشیفُبگوییدُاگرُشیود میُپیداُچگونهُآنُتعینُهرحالبهُکند؛نمیُفرقیُتعیینُوُکشیف
ُامامُهکشفُاینُباشدُکُازُمرادُاگر.ُنیس ُمعناُآنُبهُکشفُوُاسی ُتعیینُلذاُندارد ُحجی ُآیاُکردند،ُاشیتباه
ُزمانُماماُاس ؛ُاشتباهُبگردندُاینُآنُدنبالُوُبروندُبایدُهااینُوُکردهُمعینُراُخاصُنفرُیکُعلیهُالسَلمُزمان

ُاینُبهُشفکُاینجاُبنابراینُاسی ؛ُکردهُتعیینُراُعامُصیف ُولیُنکردهُتعیینُراُمعینیُشیخصُکهُعلیهُالسیَلم
ُازُماُهکُاس ُچیزیُهمانُاینُلذاُنداردُاشکالیُباشد،ُکلیُآنُمصداقُکشفُمعنایُبهُکشفُاگرُنیسی ؛ُمعنا
ُ.اس ُمصداقُآنُتعیینُگوییممیُوُکنیممیُتعبیرُتعیینُبهُآن

ُقرارُچهُزاُمسللهُکهُاندنکردهُدق .ُاس ُدقتیبیُقضیهُاس ،ُمطرحُآقایانُبینُدرُکهُاصطَلحاتیُاینُلذا
ُامامُعنییُکهُباشدُاینُکشفُازُمرادُاگرُکهُاس ُاینُحقیق ُولیُاالصطَلحُفیُمشاهدهُالُتعبیر،ُحاالُ؛اسی 
ُطوریناُکنندُپیداُراُمعینُفردُآنُوُبروندُبایدُخبرگانُولیُکردهُمعینُراُخاصیییُفردُتعالیُاللهُصییلواتُزمان

ُاصخُنوابُفرق.ُاس ُنکردهُتعیینُراُخاصیُفردُزیراُاسی ُغلطُباشید،ُمرادُمعناُاینُبهُکشیفُاگر.ُنیسی 
ُرتصوُخاصُتعییناس ُُاربعهُبهُمنحصرُکهُخاصُنیاب ُدرُاسی ؛ُهمینُعامُنوابُباُالسیَلمعلیهُزمانُامام
ُبرُمنتداُصییداقمُتعیینُخبرگانُمسییلولی ُلذا.ُاسیی ُکلیُوُعامُتعیینُتعیین،ُکبریُغیب ُدورانُدرُاماُگرفته
ُ.اس ُکارشناسیُاسا 

ُمنابعُردُشییوراُببینیمُماُکهُاسیی ُاینُدیگرُبحث.ُرسییاندیمُپایانُبهُراُحاکمانُسیییرهُدرُشییوراُتاریخُبحثُ
وُُگاهیجایُچهُشوراُکهُببینیمُکنیمُرجوعُروایاتُوُکریمُنقرآُبهُدارد ُوضیعیُوُتکلیفُچهُماُشیرعیُوُدینی

ُ.داردُحکمی

صلیُاللهُُاکرمُرسولُخطابُوندخداُکهُس آنجاُ،آمدهُشیوراُدربارهُکهُایآیهُتنداُکریم؛ُقرآنشیوراُدرُُاماُ
هُُِِمَنَُُرحَمةُ َُفِبما:ُ»فرمایدمیعلیهُوُآلهُوُسییلمُ ُُنَ ُکَُُُلوَُوَُُلُدمُِلنَ ُُالَلَّ واُالَقلِ َُُغلیَظُُاُاَفظَّ َُحوِلَکُُِمنُاَلنَفضییَّ

مرُُِِفیَُوشاِورُهمَُلُدمَُواسَتغِفرَُعنُدمَُفاعُفُ
َ
هَُُِعَلیَُفَتَوکلَُعَزمَ َُُفِإذاُاأل هَُُِإَنَُُّالَلَّ ُیُُُالَلَّ 1ُ«الُمَتَوکلیَنُُِحُ َّ

ُامریُاینجا،ُدرُمشییورتُبهُامرُاینکهُاول:ُآیدمیُدسیی ُبهُمطل ُچندکنیمُُتأملُآیهاینُُدرُبخواهیمُاگر
ُلقبُشورایُبهُربطیُشیورا،ُاینُپس.ُکنُمشیورتُشیودمیُگفتهُحاکمُخودُبهُ؛اسی ُحاکمُمتوجهُکهُاسی 
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ُپسُ.بایدُمشورتُکندُکندمیُحکوم ُداردُاسی ُوُشیدهُتنفیذُوُتعیینُاوُحاکمی ُکهُحاکمی.ُنداردُالحکم
َُوَما»ُ؛ نیسُ،کردهُتعیینُقبَلُاُخداُکهُمطالبیُشاملُشورا،ُاینُاینکهُدومُ.اس ُحکمُازُبعدُشورایُشورا،ُاین
یُِإَذاُُمْؤِمَنةُ َُواَلُُِلُمْؤِمن ُُاَنُکَُ هَُُُقضییَ وُلهُُُالَلَّ ْمرَُوَرسییُ

َ
ْنُُاُاأ

َ
ْمِرِهْمُُِمْنُُاْلِخیَرةَُُُلُدُمُُکوَنُیَُُأ

َ
ُکهُحکمیُازُبعدُشییورایُ.1«أ

هَُعَلیَُفَتَوکلَُعَزمَ َُُفِإذا:ُ»گویدمیُهمُبعدُهسی ،ُاینجا ُمسائلیُدرُشیورایُهمُالحکمُبعدُشیورایُاین.ُ«الَلَّ
ُیریگُتصمیمُشورایُاصَلُاُشورا،ُاینُاینکهُسومُ.باشدُنشیدهُمعیناوُُرسیولُوُخداُسیویُازُتکلیفیُکهُاسی 

هَُعَلیَُفَتَوکلَُعَزمَ َُُفِإذا:ُ»داردُبعدازآنُچونُنیسیی ؛ ُکسیییُچهُعددهُبرُگیریُتصییمیمُشییورا،ُوجودُباُ«الَلَّ
ُهکُباشدُشورایُاینکهُنه.ُاس ُپیشندادیُشورایُوُمشورتیُشورایُشیورا،ُاین.ُاسی ُحاکمُعددهُبرُاسی  
ُوُگیریمیمتصُبرایُنظرُارائهُیعنیُعربُزبانُدرُشوراُمعنایُاساساُاُگفتیمُاینکهُچدارمُ.بگیردُتصیمیمُبخواهد

ُشوراُیرتفاسُشیرع،ُدرُچراُکهُشیودمیُروشینُگفتیمُازآنچهُاینکهُپنجمُ.باشیدُگیرندهتصیمیمُخودشُکهاینُنه
ُشورتمُطرفُبایدُکهُکسانیُصفاتُدربارهُکلیاتیُیک.ُاس ُمشورتیُشورایُشیورا،ُاینُچونُاسی ؛ُنیامده
ُصَلحُراُشیوراُنوعُیکُمسیللهُهرُدرُحاکمُاسی ُممکنشیوراُُاینافرادُُتعییندرُُاماُاسی ُآمدهُبگیرند،ُقرار

ُشورا،ُنوعُیکُفرهنگیُمسائلُدرُشورا،ُنوعُیکُاقتصادیُمسائلُدرُشورا،ُنوعُیکُسیاسیُمسائلُدرُببینند؛
ُمششُ.اسی ُحاکمُخودُعددهُبهُدیگرُآنُتعیین.ُراُصیَلحُبداندُشیوراُسیهُیاُدوُاقتصیادیُمسیائلُدرُحتیُیا

مرُُِِفیَُوشاِورُهم»ُدرُشوراُبهُامرُاصَلُاُاینجاُکهُشودمیُاسیتفادهُسییاقُقرینۀُازُاینکه
َ
ُوُاس ُارشادیُامرُ،«األ

ُُلیس ُ.دادُخواهیمُتوضیحُراُاینُکهُمولویاُاُامر 

ُهُوُسلمآلُوُمحمدعلیُاللهصلیُو

ُ

ُ
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َ
ْمِرِهْمُُاُاأ

َ
ْنَُیُکوَنَُلُدُمُاْلِخَیَرُةُِمْنُأ

َ
ُُأ َهَُوَرُسوَلُهَُفَقْدَُضَلَّ  اُاُمِبینَُضََلالُاَوَمْنَُیْعِصُالَلَّ


