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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

 ما  شاورای یاا و الحکم قبل شورای که شد نبیا. بود اسَلم سیاسی سیستم در شورا جایگاهمورد  در بحث
 حقیقات در. اسات بعادالحکم شورای هم آن که غیبت عصر در مگر ندارد نقشی اسَلم سیاسی نظام در الحکم

 امار والیت برای منصوب کلی کبرای مصداق تعیین برای که است خبرگان از جمعی یا مجلس معنای به یا شورا
 هام ایان و کناد اقادام امار ولای مصاداق تعیاین به نسبت شد اشاره که وابطیض طبق و بیایند همگرد توانندمی

 قضیه نحو علی کبری غیبت دوران در نصب چون که است این هم آن دلیل. ستکبرا غیبت دوران به مخصوص
 باه بایاد نباشاد  خباره اهل مکلف اگر و است مکلف عهده به آن مصداق تعیین لذا. است کلی نصب و حقیقیه

 .کند مراجعه خبره لاه

 قضایه حاون به تکلیف که درجایی. شخصیه خارجی قضیه نحو به یا است حقیقیه قضیه نحو علی یا تکلیف
 تمام با موضوع این سعی تمام یعنی است؛ گرفته عهده به موال خود را موضوع مصداق تعیین یعنی است خارجی

 کریماه آیاه مثال باشاد  شاده تکلیف حقیقیه قضیه نحوه به قضیه اگر اما دهد؛می انجام موال خود را شرایطش
ُدوا َفَلْم » ُموا َماء   َتج  ید َفَتیَمَّ ید» که است مکلف خودخودیبه اینجا 1«ا  َطیب ا  َصع   آن باا و کارده پیادا را «ا  َطیب ا  َصع 

. کنند رجوع خبره اهل به باید که است مشخص اینجا در باشد  داشته خبرگی به احتیاج موضوع اگر. کند تیمم
 بایاد مکلاف و اردد ضاابطه ایان لاذا. کاردیم بیان را آن شرعی دلیل هم و کندمی داللت این بر فطری اصل هم

 خباره اهل به دانستنمی اگر و بدهد انجام را آن خود که بود بلد اگر بدهد؛ تشخیص را خودش تکلیف موضوع
 . کند مراجعه

 اگار. عاادی موضاوعات یکی و تخصصی موضوعات یکی: هستند قسم دو حقیقیه موضوعات بیان شد که
 باه نیااز کاه باود موضاوعی تکلیاف  موضاوع اگر اما نیست؛ خبره اهل به مراجعه به نیاز باشد  عادی موضوع
 ایان تشاخیص کاه بیاور خاص شرایط این با را آب برو بگویند کسی به اینکه مثل داشت  خبره اهل به مراجعه

 اهال باه بایاد آب ایان تشخیص برای که است معلوم دارد. تخصص و دانش به احتیاج خاص شرایط این با آب
 .ندارد خبره اهل به مراجعه به احتیاج دیگر اینجا! بیاور آب گفتند مطلق رطوبه اگر ولی کند مراجعه خبره

                                                           
ُدو 6. مائده: 1 َساَء َفَلْم َتج  َّ

ْو اَلَمْسُتُم الن 
َ
ط  أ َن اْلَغائ  نکم م َّ َحٌد م َّ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َعَلٰی َسَفر  أ

َ
ْرَضٰی أ ن کنُتم َمَّ إ  ْناُه َماا َو یکم م َّ ید 

َ
کْم َوأ ُوُجوه  ا َفاْمَسُحوا ب  ا َطیب  ید  ُموا َصع  ا َماء  َفَتیَمَّ

ْن َحَرج   یْجَعَل َعَلیکم م َّ ُه ل 
یُد الَلَّ َرکْم یر  َّ

ُیَطه  یُد ل  کن یر   َوَلٰ
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 شاورای در بلکاه ندارد؛ مفهومی شریعت در الحکم م  شورای طورهمین و حکم از قبل شورای در بنابراین
 .نداریم اسَلم در شورایی حکومت دهدمی نشان که دارد وجود آن خَلف ادله الحکم م 

 یعنای شاود؛می الحکام بعاد شاورای باه مرباو  بیشاتر اسَلم سیاسی سیستم در شورا ایگاهج در ما بحث
. کناد مشاورت توانادمی کناد مادیریت کهاین برای گرفت  دست به را حکومت و شد مستقر حاکم کهبعدازاین

 ؛اسات معصاوم حکومات دوران در الحکم بعد شورای یکی ؛کنیممی بحث بخش دو در شورا این حکم درباره
 غیار حکومت دوران در الحکم بعد شورا یکی و چیست؟ شورا مسئله با او تکلیف باشد حاکم معصوم اگر یعنی

 چیست؟ آن از استفاده و شورا به رجوع در معصوم غیر فقیه تکلیف اینجا در. معصوم

 ساه اینجاا در شاد بیاان. اسات معصوم دست در حکومت که درجایی یعنی بود؛ اول بخش درباره ما بحث
 شاورا آیا ست؟شورا به رجوع مکلف جامعه امور مدیریت برای معصوم آیا اینکه اول بحث :شودمی مطرح بحث

 توانادمی یاا بایاد هااآن دربااره معصوم که موضوعاتی اینکه دوم بحث خیر؟ یا است الزامی معصوم حکومت در
 حااکم خاود باه حاوزه آن اختیاارات که است ایحوزه به مخصوص یا است امور مطلق آیا کند  شورا به رجوع

 حاوزه آن در متعاال خادای کاه حوزه آن نه و است حاکم خود اختیارات حوزه به مخصوص است؟ شده واگذار
 مراجعاه از بعاد اینکاه ساوم بحاث اسات؟ نکارده واگاذار حاکم خود به را آن اختیار و است کرده تکلیف تعیین

 خیر؟ یا است الزامی صوممع برای مشورت طرف رأی اخذ آیا شورا  به معصوم

 در شارعی ازنظار معصوم آیا طورکلیبه یعنی خیر؛ یا است الزامی معصوم حکومت در شورا آیا که اول بحث
 ادلاه از اسات؟ الزامای او برای مشورت و باشد داشته مراجعه شورا به حتما   که است مکلف اسَلم سیاسی نظام

 جمعای یا و مسلمین با مسائل در که ندارد لزومی یعنی یست؛ن الزامی مشورت معصوم برای که شودمی استفاده
 :دارد وجود مطلب این برای دلیل سه. کند مشورت مردم از

 در یاا اماور هماه در که باشد مکلف معصوم باشد بنا اگر. ندارد وجود الزام این برای دلیلی اینکه اول مطلب
 در شارعی الازام ایان بارای دلیلای ماا و دارد دلیال باه زنیاا شرعی الزام این کند  مراجعه مردم به امور از بعضی

ما» کریمه آیه شود می فرض دلیل آنچه آنکه مگر نداریم؛ شریعت َن  َرْحَمة   َفب  ه   م 
ْناَت  الَلَّ ا ُکْناَت  َلاْو  َو  َلُهاْم  ل   ا  َفظَّ

وا اْلَقْلب   َغلیَظ  ْن  اَلْنَفُضَّ َک  م  ْر  َو  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْول  ْرُهْم  َو  َلُهْم  اْسَتْغف  ی شاو  ْمر   ف 
َ
ذا اْْل ْل  َعَزْمَت  َفإ  اه   َعَلی َفَتَوَکَّ َنَّ  الَلَّ  إ 

هَ  ُبَّ یُ  الَلَّ لیَن  ح  َّ
ْرُهْم  َو » عبارت این که کند ادعا کسی است ممکن. باشد 1«اْلُمَتَوک  ی شاو  ْمر   ف 

َ
 و است امر یک «اْْل

                                                           
 159.آل عمران: 1
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 معصاومین ساایر حکام باا الله رسول حکم ازآنجاکه و است سلم و آله و علیه اللهصلی الله رسول به آن خطاب
 و اسات الساَلمعلیهم معصومین کل برای وجوب این که شودمی مشخص بنابراین است  یکسان السَلمعلیهم

 .کنند مشورت مردم با باید

ْرُهْم  َو » عبارت این که شد بیان و شد بحث آیه این پیرامون درگذشته ی شاو  ْمر   ف 
َ
 ندارد  وجوب بر داللت «اْْل

: فرمود چون است؛ ارشادی حکم عبارت این که هستند این بر قرینه که است هاییجمله و آیات سیاق در چون
ما» َن  َرْحَمة   َفب  ه   م 

ْنَت  الَلَّ  داری ماردم باه کاه یشافقت و مهرباانی این که «َعْنُهْم  َفاْعُف » :فرمایدمی بعد و «َلُهْم  ل 
. کنادمی را اقتضا این پیامبر مهربانی اما نیست واجب پیامبر بر عفو اینجا در. ببخشی را هاآن که کندمی اقتضا

 پاس. دارد را امار ایان اقتضای صلی الله علیه و آله و سلم اکرم رسول محبت و مهر ولی نیست واجب استغفار
 عاطفاه جلاب و مهربانی راه اینکه و داری مردم به که محبتی و مهر باب از است؛ صورت همین به هم مشورت

 ایان پاس. کن مشورت هاآن با پس کنی  شریک خود کار در را هاآن به کرده تمشور هاآن با که است این مردم
ْرُهْم  َو » کاه اسات ایان بر قرینه آیه سیاح لذا. است ارشادی حکم مشورت  به حکم ای شااو  ْمار   ف 

َ
 باه امار «اْْل

 . کرد وجوب استفاده آن از بتوان که باشد مولوی امر یک اینکه نه است مردم به نسبت عطوفت و مهربانی

 ایان شاورا فلسافه که شد بیان درگذشته. نیست سازگار معصوم عصمت با دیگران با مشورت وجوب اساسا  
 بارای یعنای کناد؛ انتخااب اسات  ترمصایب کاه را رأی آن آرا  میاان از و بگیرد را دیگران رأی انسان که است

 چاون و ساتخطا از تجناب شرعا   هم و عقَل هم شورا  فلسفه. کند مشورت گیری تصمیم در خطا از اجتناب
 باه باشاد واجاب او بارای مشورت اگر. دارد تنافی او عصمت با مشورت وجوب دارد  خطا از عصمت معصوم

 اثبات چراکه ندارد؛ سازگاری او معصومیت با این و کند پرهیز خطا از دیگران آرای طریق از که است این معنی
 نیسات؛ ساازگار معصاوم عصامت باا مشاورت وجوب این گویدمی عقل یعنی ست؛خطا معرض در او کندمی

. شودمی وجوب غیر به امر این انصراف موجب عقلی قرینه کند  مشورت به امر و بیاید دلیلی اگر حتی بنابراین
 .ستا ارشادی امر و نیست واجب وبوده  مردم عاطفه جلب برای مشورت که جایی مثل

 نیست؟ واجب مردم حبتم جلب گوییدمی چرا :حضار از یکی

 افتتااح دعاای در. کنناد اطاعات او از و باشاند داشته دوست را خداوند که است واجب مردم برای :استاد
 خادا لطاف از بلکاه نیست؛ واجب خدا بر این. کنی جلب را من محبت که کن کاری خودت خدایا: خوانیممی

 مان بارای را خاودت شاود  ایجاد جاذبه طرف در تا نندکمی را آن تبلیغ و دارند کاال یک که کسانی مثل. است
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یبا  بناده مان محبات جلاب اماا کنای؛ جلب را من محبت تا کنی محبت نم به کنیمی سعی و دهیمی نشان ز
 دارد؟ عقلی اقتضایی چه است او آن از من چیزهمه که ناچیز

ه   َعَلٰی  کَتَب »: فرمایدمی خداوند که درجایی پس_  ْحَمةَ  َنْفس   است؟ چگونه 1«الَرَّ

 .نیست عقلی وجوب آیه مفهوم اینجا در : استاد

 معناا ایان باه راغب مردم اینکه برای است حکیمانه کامَل   اینکه یعنی ندارم؛ قبول ایدزده شما که را مثالی_ 
 .کنی مشورت هاآن با مردم  مشارکت ایجاد و جلب برای شما بدهد دستور پیامبر به خداوند شوند 

 دستور پیامبر کند؟ محبت جلب پیامبر که دارد لزومی چه اینجا فارسی؛ سلمان مثل بودند مردمی اگر :استاد
 فارض. اسات عقلی بعد از بحث باشند گونهاین باید مردم که است این فرض. کندمی اطاعت سلمان و دهدمی

 خادا از اطاعت صورت این در آیا  نکرد مردم محبت جلب برای هم تَلشی و کرد صادر تکلیف خداوند که کنید
 پادری مثل. نیست واجب محبت جلب. کنند اطاعت شرایطی هر تحت باید مردم خیر؟ یا است واجب مردم بر
 سااال هااآن از کرده و مراجعه که عقَل عرف و لغت اهل به ما. کند مهربانی خود فرزند به نسبت خواهدمی که
 آن بارای دیگاری فلسفه اصَل  . ستخطا از تجنب برای گویندمی هاآن چیست  برای کردن مشورت که کنیممی

 گفتناد ساتخطا از دور و معصاوم خاودش کاه کسی به اگر لذا. است این نفسهفی مشورتدلیل . ندارد وجود
 .باشد الزامی تواندنمی و است ارشادی دستور این که استمعن این به! کن مشورت

 خیر؟ یا است افزایشقابل او علم این آیا ولی است؛ عالم معصوم که است درست_ 

 را چیازی کاه دارد وجاود عاالمی ماردم باین در اگر. کندنمی پیدا افزایش مردم طریق از معصوم علم :استاد
 عصامت فارض وقتای همیشاه. فرد این نه و شدمی امام باید او که ستمعنا این به داند نمی معصوم که داندمی
 معصوم. است نهفته عصمت مفهوم در دو هر. مصونیت و عدل هم و علم هم: دارد وجود رکن دو آن در شودمی

 خودخودباه ساتخطا که چیزی آن از کهینا هم و چیست صواب و خطا که داندمی هم او یعنی العصمه واجب
 و خطاا هام کاه معصاومی وگرناه اسات. خارج ما فرض از و نیست معصوم نباشد  چنین اگر. کندمی اجتناب
 چه دیگران با او مشورت گیرد نمی کمک دیگران از صواب و خطا از اجتناب برای کههمین و داندمی را صواب
 .است شدهوض  خطا از اجتناب برای عقَل بین در مشورت اینکه به توجه با دارد؟ ایفلسفه

                                                           
َمْن َما  12.  انعام: 1 ْرض  ُقْل ل 

َ
َماَوات  َواْْل ي الَسَّ ه  ۚ َکَتَب ف 

َلَّ ْحَمَة ُقْل ل  ه  الَرَّ َلٰی َیْوم   َعَلٰی َنْفس  ُکْم إ  یه  َلَیْجَمَعَنَّ ْیَب ف  َیاَمة  اَل َر ْنُفَسُهْم اْلق 
َ
ُروا أ یَن َخس  ذ 

ُنوَن اَلَّ  َفُهْم اَل ُیْام 
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 کاه هاییفضاساازی و تبلیغاات فضاای در که است این کنیم دقت آن به باید هاطلبه ما که چیزهایی از یکی
 بایاد ما. باشد فضاها این از فارغ باید کنیم عقلی بحث خواهیممی کههنگامی آید می وجود به جامعه در گاهی
 است این غربی تمدن ارکان از یکی. کنیم صحبت غربی تمدن با اسَلمی تمدن تمایز و اسَلمی تمدن فقه درباره

 جاز ماردم کاردن هماراه بارای راهی غربی تمدن اصول در چون کرد قان  را مردم توانمی هم فریب طریق از که
 هاااین گوینادمی شاوند می مواجاه بساتبن باا وقتای موارد از خیلی در هم دلیل همین به. ندارد وجود فریب

 کاری ما گویندمی و دارند که دموکراسی همین مثل. شویم روبرو هاآن با استدالل با بخواهیم که نیست مباحثی
 کاربرد به ما و است کافی داده نتیجه فعَل   کههمین خیر؛ یا است توجیه قابل عقلی ازلحاظ این که نداریم این به

 .دهیدنمی بررسی اجازه کسی به هم آن عملی کاربرد بحث در حتی شما. کارداریم آن عملی

 تفکر مبانی با آزادی بینندمی وقتی که زادیآ مفهوم اصل. است مصطلحات معانی تغییر فریب  ابزار از یکی
. دهنادمی تغییار را معناایعنی  شود سازگار تفکر آن با که کنندمی درست آزادی از معنای ندارد  سازگاری هاآن

. اسات زندان خانه گویندمی بیاید  اجتماع به حتما   باید و بماند خانه در نباید زن بگویند اینکه برای کنید فرض
 زندانی خانه در را زن خواهیدمی شما گویندمی باشد؟ زن زندان خانه باید چرا. کنندمی ایجاد انیمع تداعی یک
 هام اگار اماا نیست زندانی کند  کار و بماند کارخانه در ساعت هشت اگر کند می کار زن این وقتی یعنی! کنید
 بارود  بیارون خاناه از خود حتیاجاتا برای تواندمی زن. شودمی زندانی بدهد انجام خودش خانه در را کار این

 معنای اساارت را حجاب. کنندمی تعبیر زندان به را خانه هاآن و است خانه در او کار اصلی جای اما کند خرید
 ساوار انسان سر روی بشر تاریخ در که کَلهی ترینبزرگو  اندداده انجام فراوان را کار اینتمدن غربی . کنندمی

 . دارد نقد جای خیلی که است غربی تمدن مفاهیم هکَل همین اند کرده

 را کاار ایان هام هااحوزوی ماا. انادپرداخته غرب تمدن نقدبه تمدن این تأثیر تحت اان مدانشگاهی متأسفانه
 تبیین. نیست الزم که کردیممی احساس هم گاهی و توانیمنمی که کردیممی احساس گاهی چون ایم؛نداده انجام
 تأکیاد مسائله ایان روی العالیمدظلاه رهباری معظم مقام گاهی. است مهمی کار خودمان سَلمیا تمدن ارکان

 شاکلی به اجتماعی مسائل از خیلی در رهبری معظم مقام فرمایشات اصَل  . است همین خاطر به این و کنندمی
 معظام مقاام تأکیاد ماورد بسیار هم این که غربی تمدن نقد دیگر سوی از و است تمدن این ابعاد از خیلی تبیین

 تااریخ بحث همین شود  مطرح حوزه در باید که هاییبحث از یکی نگرفته انجام کار این متأسفانه. است رهبری
 .است تمدن
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 باا چاون نادارد؛ عقلای توجیاه معصاوم بارای الزامای حکم صدور و مشورت وجوب که دوم مطلب هم این
 .ندارد سازگاری معصوم عصمت

 از تجناب بارای هم مشورت طرفی از و داردمی نگه خطا از را او معصوم عصمت آنجاکهاز اینکه سوم مطلب
 و ماردم دادن مشارکت مَلک همین باشد  داشته وجود تواندمی مشورت وجوب در که ایفایده تنها ست خطا

 بناابراین اسات واجب حاکم از اطاعت مردم بر چون باشد؛ الزامی تواندنمی مَلک این. ستهاآن محبت جلب
 و مشاارکت باه مشارو  معصاوم از اطاعت اصل وگرنه است معصوم از مردم اطاعت به کمک برای مَلک این

 هام هااآن مشاارکت و ماردم محبات جلاب ماَلک. باشاد داشته مَلک باید مشورت وجوب. نیست مشورت
 اسات واجاب هاآن بر حاکم از اطاعت و هستند اطاعت به ملزم مردم هم طرفآن از زیرا باشد؛ الزامی تواندنمی

 ایان از بایش و ترغیاب و تشاویق مَلک کمکی  مَلک است  مساعدتی مَلک مَلک  این لذا. عقلی دلیل به
 .باشد مولوی الزامی امری تواندنمی مشورت به امر این لذا ندارد الزام معصوم برای

 او از کاه هساتند ملازم مردم اینکه باشد  داشته سازوکاری یک باید خدا از اطاعت هرحالبه :حضار از یکی
 .باشد قبولقابل تواندنمی کنند  اطاعت

 عقال هام و قادرت هام. گیاردب هاآن از را قدرت بایدن متعال خدای. است کافی قدرت اطاعت  در :استاد
 ارشاادی حکام کاه اسات اللاه اطیعاوا مثال. نیست الزامی هایمَلک مقوله از اطاعت به هاآن تشویق و دارند
. اسات شارع از قبال حکام اطاعت  حکم این. کندمی خدا از اطاعت به حکم عقل خود اینکه دلیل به. است
 وقتی. کنید فرض عقَل را االطاعه واجب خدای یک وجود باید «الله اطیعوا» بگویید بخواهید که هرکجا چون

 شاما قبال مرحله در یعنی واجب؛ تاطاع یک به ترغیب یعنی دارد؛ ترغیبی مَلک مشورت بگویید خواهیدمی
. اسات واجب اطاعت آن به مردم ترغیب برای مشورت این گویدمی بعد و کنیدمی فرض را واجب اطاعت یک
 .ارشاد این از قبل الزامی امر یک تحقق برای است ارشاد بلکه باشد؛ واجب تواندنمی دیگر این پس

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و


