
 1931آذر ماه  11             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               52جلسه 

 

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

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

از مباحث گذشتته به این نتیهه رستیدیم  ه دعدو ولی امره هم علی نحواتستلَلو و هم علی نحواتناماو و 
م علَل و ولی ویگر باشتتده ه یددأب ه نفوذ حکم هر ولی متوقف بر موافلت ویگری یا متوقف به اناتتماو  التلیید

ا ر. ما صوری شوومیآنچه گفتیم ور سایر صور مربوط به دعدو مشروط هم وارو ممتنع و ممنوع است.  شرعا  هم 
ع و فرو ا. لذمشتروط به اناتماو همه فل ا یا مشتروط به اناتماو جمعی باشد فلیهولیحکم  مثَل   بیات  رویم؛

 .به یکایک شلو، نیست همه این شتلو،ه مشت ش شتد و ویگر نیاز به دعر   ه جواب ذ ر  رویم راشتلوقی 
بنابراین از این مبحث فراغت حاصتل  رویم  ه ور ملاو دعیین ولی امره وون بحث اصلی ما ور شیو  دعیین ولی 

یه حلیلیه علی نحو قا گفتیم دعیین ولی امر با نصت  استت و نص  ولی امر ور عصر غیبت بعدازاینکهامر بووه 
ینیم  ه ؛ بنابراین باید بحث  نیم و ببمعلوو و معین است الشترای جامعصتورت گرفته و نصت  عنوان  لی فلیه 

 شیو  دعیین ولی امر وگونه باید باشد؟

فرمانرواستتت و او هم فرمانروایانی باشتت اصتت م  خداوند مباحثی را مطرح  رویم  ه اولین بحث این بوو  ه 
 رفتهگنصت  به نحو قایه  لی حلیلیه صورت  دعیین  رو   ه انبیا و اوصتیای هستتند و بعد هم ور زمان غیبت

 نصتت  ال ی وبحث وومی  ه مطرح  رویم این بوو  ه فرمانروایی ملامی استتت  ه اگر  ستتی بدون اذن  .استتت
 اعظم ه علی اتغَل،هشوومیآنچه از روایات استفاو   بنا برمتصتدی آن شتووه غاغوت استت و جایی نیستت و 

امر  لی استه فعلیت حکم به  هاآنمبحث ستوو اینکه ور قاایای حلیلیه  ه موووع حکم ور  معاصتی استت.
 یدا  آن دحلد دبعبهفعلیت مووتتتوع بستتتتگی وارو؛ هرگا  مووتتتوع بالفعل ور خارد دحلد  یدا  روه حکم هم 

 ه یک ملدار غوتنی شتتد و ویروز به  ایان رستتید و امروز مبحث جدید را شتتروع -. مبحث و ارمی  ندمی
لی این دعدو ع وه یته حا میت ولی امر متعدو نیستتت؛این بوو  ه ور نظاو ستتیاستتی استتَلمیه حا م - نیممی

ه روایتی   م صتتوصتتا   ؛. آیات و روایات زیاوی را خواندیمة باشتتدشتترغیالنحواتستتتلَلو و وه دعدوعلی نحو 
اِمت  کَتیَ » :فرموومی َحُدُهَما صتتتَ

َ
بحث  ه بحث  رویم. از این مرا و امثاو این روایات و اوله  1«وُن ِإَماَماِن ِإَتا َو أ

 مربوط به شیو  دعیین ولی امر بوو. خارد شدیم. این مبحث و ارو از این مباحث

                                                           
بِ  ُقْلُت  344ص:  1د  یاف . 1

َ
هِ  َعْبدِ  یِِل ََلُو  هِ یَعلَ  اللَّ ْرُ   وُن کدَ  :السَّ

َ
؟ َ ایفِ  َس یلَ  اِْل َحُدُهَما َو  ِإتَّ  َته :َقاَو  ِإَماَماِن؟ وُن یک :ُقْلُت  .َت : َقاَو  ِإَماو 

َ
 .َصاِمت   أ
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اید بوربار  جایگا  شورا ور نظاو سیاسی اسَلو است.   ه بحث آن  نیممیآغاز  مبحث  نهم را ور این جلسه
 اشورای حا میت ی مثَل  شورای رهبری یا  شوومیگفته  هاوقتو یا بعای - شوومی ه مطرح  یاین شتوراوید 

نصتتوص قرآنی و نصتتوص  بنا برو ور استتَلو وه حکمی وارو؟  -شتتوومیشتتورای فل ا و یا هر دعبیری  ه گفته 
بیان  ته ف رستتتت آن را امروز خواهیم  رو ؟ ور این مبحتث  نهم مبتاحثی را مطرح وته جتایگتاهی وارو روایی

 م. نیمی

 ور  تاب و-؟ هم ور لغت و هم ور منابع وینی شتتتورا یعنی وهباید وید  ه ب ش اوو معنتای شتتتوراستتتت؛ 
ْمرِ  یَو شاِوْرُهْم فِ » :شوومیاست؟ اگر گفته معنبه وه  شد  گفتهاگر شورا  -ستنت

َ
به وه منظور است؟ اگر  1«اِْل

وَر » آمد  استتتت: ْمُرُهْم شتتتُ
َ
 ازنظرلغت و هم  ازنظرشتتتورا به وه معنی استتتت؟ هم  س یعنی وه؟   2«َنُ ْم یبَ  ی  َوأ

 این ب ش اوو است  ه مطرح خواهیم  رو.باید بررسی شوو. لذا  استعماو این لغت ور  تاب و سنت

 ه این شورای سیاسی به وند شکل و به وه است اقساو و انواع شورای سیاسی  وربار  ور ب ش وووبحث  
راه شورای قبل یک شو باشتد. بیان خواهیم  رو  ه ما تاقل سته نوع شتورای ستیاستی واریم: دواندمیشتکل 

عنی ی هحکم گوییماینکه می نوع ستووه شتورای بعد الحکم است. ونوع وووه شتورای فی الحکم ه الحکم استت
 .بعد از استلرار حا میت

مروو جمع شوند و  .شوومیحا میت استفاو  دأسیس برای ایهاو اصتل  از آنی استت  ه یشتورا هورااین شت
 جمع هانآیا شورای مت صصان  ه  هشتورای همه مروو باشد. یا شورای خبرگان باشد ه نند و این شتورا شتورا

 یا هیئت حا مه را دعیین  نند. از این شورا به شورای قبل الحکم ویا شیو  حا میت  هشوند دا حا م دعیین  نند
ه ونین   شوومیل  ند؟ شتورا دشتکی  اروهخواهد میشتورا  .یعنی هنوز حا میتی وجوو ندارو ؛ نیممیدعبیر 

 وییم.گشورای قبل الحکم می هبه این شورا .حا میتی را ایهاو  ند و ونین نظاو حکومتی را به وجوو بیاورو

 ی باشد  ه برگشت آن بهییعنی خوو حا میته حا میت شورا؛ شورای فی الحکم است هقستمت ووو شتورا
ک شوو ولی به این شکل باشد  ه هر یعداو ثابت یعنی وتیت برای د :بحث  رویم قبَل  همان وییی استت  ه ما 

ورای ش ؛شوومی شورای حا میتی  ه همه این شورا شوومینتیهه این  .وتیتش مشتروط به نظر ویگری باشتد
یان ب ه  شوومیی یحا میت شورا همخوو این حا میت  .شتوومی شتورای ورون حا میتی  ه فی الحکم استت

                                                           
ا َغل 151. آو عمرانه آیه 2 ِه ِلْنَت َلُ ْم َو َلْو ُ ْنَت َفظًّ وا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُ ْم َو یَفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ َتْغِفْر َلُ ْم َو شاِوْرُهْم فِ َظ اْلَلْلِ  َتْنَفاتو ْمِر  یاستْ

َ
اِْل

ْل َعلَ  َه  یَفِإذا َعَیْمَت َفَتَو َّ ِه ِإنَّ اللَّ لیاللَّ  َن یِح و اْلُمَتَو ِّ
ذِ  43ریه آیه و. ش4 ْمُرُهْم ُشوَر یَواَلا

َ
ََلَة َوأ َقاُموا الَصا

َ
ِ ْم َوأ ا َرَزْقَناُهْم یبَ  ی  َن اْسَتَهاُبوا ِلَرِبا  ْنِفُلوَن ی َنُ ْم َوِمَما
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 بَل  ق. این همان وییی است  ه ما اما ملید ستی هر یک از اعاای شورابرا حا میت ثبوتبرگشت آن به  شتد
به  شتتوومیاز این  .بحث  رویم -اما دعدو مشتتروط ولی امر- هولی امر دعدو وتیت امر مشتتروط عنوانبهاز آن 

 فی الحکم است. این شوراه شورای .دعبیر  رو شورای اولیای امر یا شورای حا میت

وارو  حا م  ه وه  ستتی است.و حا م مشت ش استت  یعنی حا میت ؛واریمهم یک شتورای بعد الحکم 
یک  و باآید و می گیرومیهم ب ر   از شتتتورا منت ا برای اعماو این حا میت  نتدمیرا اعمتاو  حتا میتت خوو

ملید به موافلت ویگران  او رأینیستتت  ه  ونیناین اینها . ندمیدعداوی برای اعماو حا میت خوو مشتتورت 
 این شورا شورای استیناسی اما ؛او وابسته به اناماو آرای ویگران نیست رأیاو و نفوذ  رأیباشتد. مشتروعیت 

 های م تلفانس به آر ورنتیههبعد  .بتواند با آراء م تلف انس  یدا  ند کهایناستتتینای یعنی وه؟ یعنی  ؛استتت
 (آشتتنایی محکم و مستتتحکم با آرای م تلف  یدا  ند ا ور اینها یعنیام ؛انس ور اینها به معنی آشتتنایی استتت)

. این مبحث  نیممیشورای بعد الحکم دعبیر  عنوانبهیی دصتمیم بگیرو. از این أر را انت اب  ند یا بر رأییبتواند 
ع ما وارو اقساو ور شر از این یک داوبحث خواهیم  رو. بعد هم بحث خواهیم  رو  ه  اللهءشاانووو استت  ه 

 د.نکمی وارح وههر  داو و  داو معتبر است و  داو معتبر نیست  و

 .ما داریخ را بگرویم و ببینیم  ه شورا وگونه بوو  است .شتورا ور ستیر  حا مان اسَلمی است هب ش ستوو
و  و طور بوای  ه عمر بن خطاب معین  رو وشورایی بوو  است؟ شورای شش نفر  شتورای سلیفه وطور مثَل  

 م شورا را ه  رو بعدا   ؟ یاایم رو بیان  قبَل  ی بوو   ه ما یشورا هاز این اقساو یک داو ؟استت ی بوو  اروهبرای 
ه اصَل  این اهیم واو  هم دوویح خو بعدا  این را بدانید و  ]به وه شکل بوو؟[.  رو هابی سفیان برافراشت معاویة بن

ریه نظ مؤسسیعنی  ؛شتورای معاویة بن ابی ستفیان است هشتوومیمطرح  و دا نون هممطرح شتد  شتورایی  ه
. این را خوب دبیین خواهیم علیه الستَلو استتت امیرالمؤمنینور برابر وتیت ویه حا میته شت ش معا شتورای

. بعدها ور غوو حا میت  نیممیاستتَلمی ور شتتورا را بحث  حا مان ستتیر  یعنیو دووتتیح خواهیم واو.   رو
ببینیم این سیر ه وه  خواهیممی هوه آن حا مانه حا مان برحد باشتند و وه حا مان ناحد استَلمیهحا مان 

 .سَلو وجوو واشته و جاری بوو  استوه نوع شورایی ور سیر  حا مان ور داریخ ا بوو  و ایسیر 

ْمُرُهْم َو » :ور قرآن  ریم اگر فرموو ه   نیممییعنی بحث ؛ شورا ور  تاب و سنت استبحث  هب ش و ارو
َ
أ

ْمرِ  یَو شاِوْرُهْم فِ » و اگر فرموو:« َنُ ْم یبَ  ی  ُشوَر 
َ
 امثاو این یا 1«ما خاب َمن اسَتشار» و یا اگر ور روایات آمد:« اِْل

                                                           
وستِ  َر  ذَ  َو الباب ال امس  444امبر خادم ص( یلمات قصتار   اِلخبار )شت اب  یشترح فارست .1 َمالِ  یفِ  ر  یالطو

َ
ا َقاَو  لیه السَلوع یَعلِ  َعْن  هِ یأ  َلمَّ

نِ  بِ  یَوتَّ  اْسَتَشار َمِن  َنِدَو  َت  َو  اْسَتَ اَر  َمِن  َخاَب  َما یَعلِ  ای ینِ یوِص ی ُهَو  َو  یلِ  َقاَو  َمِن یالْ  یَعلَ  لی الله علیه و آله و سلمص یالنَّ
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این روایات و این  این شورا  ه ور و وه مشتوردی منظور است؟و   ه وربار  مشتورت هستته وه شتورا روایات
 شورا نظر وارو؟ گانهسهاز آن اقساو  یک داوبه  آیات آمد  است

به  حا م و مطرح  رویم شورا را گانهسهحات اگر اقساو  ؛وربار  وظیفه حا م وربار  شتوراستت ب ش  نهم 
هم بر این استتت  ه حا م باید از غرید  فر  وظایف او وه مواروی استتت. معین شتتد ایشتتیو هر شتتکل و 

وارو؟ آیا شورا  ه قاعددا  ور اینها شورای بعد از  ایوظیفهت به شورا آیا این حا م نسب حات مشروع معین شوو؛
ا ویست؟ رحا مان یا وظیفه حا م نسبت به این شو وظیفهیا حتی اگر شتورای فی الحکم باشده  شتوومیحکم 

این مستح  است و اگر واج  است ور وه حدی واج  است و حدوو وجوب یا  بوو آیا مشورت  رون واج  
 ست؟شورا وی

ا آیا ب ؛مشاوران ور نظاو سیاسی اسَلو استشترای   هستتشتوراب ش شتشتم  ه آخرین مبحث مربوط به  
 . برای مثاوستت  ه غر  مشتورت وگونه باید باشدمشتورت  رو؟ وون ور روایت ما آمد  ا شتوومی هر ستی

 ست  یهاانسانبا  .است سازمشتکلب یل   ه مشتاور  با ایم رو ما این را دهربه  .مشتورت  روب یل  بانباید 
ت یک فرو هس .نظر وارای وسعت نظر نیستند ازلحاظهستند و  نظردنگ ه  هاییانسان ؛مشتورت مکرو  است

ور آن  خواهدمیشیرین آن میدانی  ه  و و دلخ دلخ و شتیرین زندگی را وشتید  هاستت و دهربه وارو ونیاوید  ه 
یاوی  شید  حات ممکن استت  ستی و ؛استت نظر بدهد را وشتید  ر زندگی شت صی خوو  دلخ و شیرین ز

 . یاو  باشد  امَل  ور مسالل اجتماعی ممکن است  هبیاید و ور مستالل اجتماعی نظر بدهد خواهدمیباشتد اما 
ه با و ؛خانه بستازو باید مشورت  ند خواهدمیاین شت صتی  ه  ؛خانه بستازو خواهدمییک  ستی  وقتییک

 !؟ستا این معنی مشورت !یا با  بابی مشورت  ند؟ !؟بروو با یک نانوا مشورت  ند فروا   ؟ ستی مشورت  ند
 خواهدمیور آن رشته  ه  آن شرای  این است  هموارو از . غر  مشتورت خصتوصیات و شرایطی وارو یا اینکه

 ستتی  با شتتوونمی غورهمینف م عمید باشتتد وگرنه  ودهربه ه وارای علم و وانش هغر  مشتتورت قرار بگیرو
 .مشورت  رو

 گویدمیو  شوومی یدا  غر آن ستی از  یک  ه ورا با ما مشتورت نکروید؟  نندمیاوعا برخی فر   نید 
 نظرصاح او هم  هایدنکرو ورا با من مشورت  گویدمی سی  ه   ه برفر ؟ حات ایدنکرو ورا با من مشورت 

مشتتورت باید  غر  ونین الیامی وجوو ندارو.  س رو؟ مشتتورت باید  نظرانصتتاح همه با  یدباآیا  .باشتتد
شورت م شوونمی هر سیه وانایی و ف م است. با خبرگی هاین شترای  دهربه ازجملهشترایطی واشتته باشتد  ه 

و همرا  با وسعت نظر باشد. وسعت نظره علم به عواق  امور ا باید وانش هداز  اگر وانش هم واشتته باشتد . رو
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ه از   بیندیشتتد ا گیریدصتتمیم وربار  عواق  دواندمی هوستتعت نظر واشتتته باشتتدوهد. وقتی به انستتان می
  ند دأمل وت  ا هگیرومیحکیمه این است  ه وقتی یک دصمیم را  گیرندگاندصمیم گیرِی دصمیمشترای   درینم م
شم ؟ آیا این دصمیمی  ه من گرفتم از روی خاست گرفتهاین دصتمیم ویست و ورا این دصمیم را  منشتأ ببیند ه 

و غا  است؟ ممکن است از فَلن  س بدو آمد  و بعد دصمیم گرفتم. آیا از روی ش وت و عَلقه و احساسات 
یم  وخویشقوواستت؟ من با  ستی خیلی رفید هستمه  او را ووست وارو و حات و من استه رفاقت قدیمی وار

لحت دصمیم من مص منشأاین دصمیم من ووستی و عَلقه و رفاقت است یا  آیا منشأ ؛خواهم دصتمیمی بگیرومی
 ؛یندیشدبدصمیم بگیرو؟ این یک نوع دفکر است  ه انسان باید دفکر  ند و  خواهممیآن امری است  ه وربار  

 دأملا هگیریمیمور دص لذا باید ؟گیرومیاز  ها نشأت  گیریدصمیمویست و این  گیریدصمیمهای ببیند انگیی 
 و ددبر  رو.

ر من حات اگ یک نوع ددبره ددبر ور عواق  است  ه ؛ستهاانگیی ه ددبر ور آغازها و مباوی و ددبریک نوع 
و ات و شرای  احساس دأثیردحت   ه هاییانسان؟ شوومیوه نتایهی بر این دصتمیم مترد   این دصتمیم را گرفتم

 شوند.خوو غافل می ه گاهی از عاقبت  ارگیرندمیقرار  هاجوسازی

 هایشتت صتتیتاز  . ایشتتانیکی از بیرگان خارد از  شتتور بوووخدمت  -ور آن ایاو فتنه- وقتییکمن  
ای به من گفت: من به آقای خامنه .بوو باددبیریخیلی هم انستتتان  هناو او را ببرو خواهممی ه ناستتتت معروفی 

 ور این جریان فتنه بیشتتتر ازوند برابر شتتد؛  به ایشتتاناعتلاوو نستتبت  بوووه اما ور این جریان فتنه مندعَلقه
گذشتته نستبت به حکمت و علل و ددبیر این مرو باور  یدا  روو. وون ور این شتترای  س ت فشار اجتماعی و 

ر این و کهاین گیرومیو دبلیغات خارجی و واخلیه وقتی انسان ور ونین جوی قرار  جوسازیفشتار ستیاستی و 
یابانی قرار دظاهرات خداثیرفشتتارهای ستتیاستتی قرار نگیروه دحت  دأثیرقرار نگیروه دحت  دأثیردحت  مطللا   جو

ی آن قاغعانه اجرا  نند و رو وشمنان واخل و خارد قرار نگیروه دصمیم بگیرو و دصمیمش را دأثیرنگیروه دحت 
ویدوه بیش از گذشته به ایشان باور  یدا  روو و ایشان را ور  ایخامنهبایستتده من ونین دصتمیمی را  ه از آقای 

 .شناسممیعلَلی عالم  درینعاقلحد یکی از 

؛ رار نگیروق شرای  دأثیردصمیم بگیروه دحت  خواهدمیاستت  ه  سی  ه  گیریدصتمیماز  اینمونهاین یک 
و  گیرویم ه این دصتمیم از  ها نشأت ببینید و کر  ند فدصتمیمش  و مباوی هاانگیی همان خوب وربار  یعنی 

به این مباوی  ن  ریمآشتتارهای واخلی و خارجی و دبلیغات استتت؟ ور قردصتتمیم ویستتت؟ آیا فآن ستتروشتتمه 
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یاو دصتتمیم  َما َذلِ » استتت: شتتد  اشتتار ز ْولِ یَطاُن یُم الشتتَا کِإَنا
َ
ُ  أ  1«َن یْنُتْم ُمْؤِمنِ  اَءُ  َفَل َدَ اُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن یَ ِوا

داریخ  ه  قدرآنیا   ندمیهمان قدری  ه عمر ما اقتاتتتا  ؛ایم رو دهربه  ور دتاریخمووتتتوع را متا . این خو 
 های غل  از سوی رهبران یا بیرگان ه دصمیم جاهاییاز خیلی ور  مشتاهد   رویم  ه ایم رو مطالعه گذشتته را 

   است. ه منشأ آن خو بیندمی  ندمیرا بررسی  گیریدصمیمجو  این  وقتبهانسان وقتی  استه شتد  گرفته
یک  لیلِی ح مسئلهاین دصمیم معیارهای شرعی و  منشأگیری او دری است یا انستان ببیند  ه آیا منشتأ دصتمیم

به لحاظ معرفة العواق  وستتعت نظر  هو مصتتاوید آن هانمونه ازوستتعت نظره یکی  :جمع استتت. اینکه گفتیم
؛ یعنی مباوی و نتایج آن را حکمت یعنی  شتتت یک حاوثه را خواندن ؛حکمت همین استتت ور حلیلتاستتت. 

. منظور این استت  ه آینه سطح بیندمی یر ور خشتت خاو  هبیندمیهستت  ه آنچه را جوان ور آینه مثلی  .ویدن
شت ه  و هتش ؛ این بیندمیرا  هاحاوثهاما انسان  یر  شت شوو؛ نمی ار استت؛ ور ستطح خشت وییی وید  

مشاوران باید  بنابراین؛ دصمیم بگیرو ا وربار گیر باید ابتدایی باشتد و وه انت ایی؛ هر وو را یک انستان دصمیم
  سانی باشند  ه ونین خصوصیادی واشته باشند و این مسئله م می است.

شورای اسَلمی همه این ن اوهاه ن اوهای مشتوردی است؛ از مهلس   ه واریم ن اوهاییما ور حاو حاوتر 
گرفتهه حات شورای نگ بان شکل ویگری است و دکلیف آن فل  دش یش حکم شرعی است؛ اما مثل مهلس 
شتتورای استتَلمیه شتتورای مهمع دشتت یش مصتتلحته این شتتوراها و این مهالسه ور حلیلت مهلس دعیین 

 عاو مهلس شوونمی یغورهمین  سهمهمشاوران است. این مشاوران باید شرای  مشورت را واشته باشند و 
اری جاصتتل برالت ور دعیین مستتئولیت  گویندمیاز این  ستتانی  ه   نممیو. من دعه  وشتتورای استتَلمی شتت

خواهید به  سی بدهیده به اصل برالت دکیه  نید! هیچ عاقلی ونین حرفی را نیو  یعنی اگر مسئولیت می است!
ور واوگا  اصل بر برالت است؛ وقتی ب واهید جرو  سی  !استت دا وه برسد به اینکه شرع این حر  را بیند. بله

 ؛ ندمیفر،  خیلیمسئله اصتل برالت استت؛ اما ور دعیین مسئولیته اصل بر عدو برالت است.  هرا دعیین  نید
اختیارات   ه به او دمعلوو  نی حات یک و یل برای  ار خوو هدبه  سی مسئولیت بدهی دخواهیمی  هوقتیشما 
؟!  ه دوهیصل برالت است و به او اختیار میا دگوییمی هو هر سی از را  رسید دبندیمیرا  انوشمانت آیا هدبدهی

ا امین هستتت یا ؟ آیدواندمییا ن دوانندمی ه  د نیمیو اثبات   رو بعد ماو دو را بات بکشتتد؟ یا اینکه اوو دحلید 
ین مستتتئوو و مستتتئولیت واون و حد اور یا ندارو؟ شتتترای  را وارو  ؟دوانتایی این  تار را وارو یا ندارو نیستتتت؟
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ااحتیاط بباید  ؛ای به  سی سپرونه ور آن اصل احتیاط جاری است و نه اصل برالتگیری وربار  مسئلهدصتمیم
 حذر عمل  رو. و

ا  سی ب از این هم بایدوید در باشد و است باز رو شورای نگ بان هم خیلی ور را  ما معتلد هستتیم  ه حتی
است؟ مگر  زنیسینه. مهلس شتورای استَلمی یعنی وه؟ مگر مهلس شورای اسَلمی هیئت دعار  نداریمهم 

شتورای استَلمی باید یک عد  جمع شوند و های و هوی  نند؟! مهلس شورای اسَلمی یعنی مهلس  مهلس
باید  ؟شوومیما  یدا  شورای اسَلمی علَلی خبیر ور مصتالح مملکت؛ حات ببینیم وند عاقل خبیر ور مهلس

گر ور این زمینه قانون ما هم  م استه باید علَلی خبیر باید برای این  ار انت اب شوند. ا و دنعاقل خبیر باشت
د به صصدورسترنوشتت مملکت را به وستت  ستانی سپرو  ه  غوریهمین شتوونمی ؛ نیم دروقیدقانونمان را 

 ی اعتلاو و اغمینانی نیست.هرحالبه صحیح گیریدصمیمبر  هاآنو قدرت  هاآنگیری حسن دصمیم

استتت  ستتی  ه بن هر جا و به شتتکلی همین حکم را وارو استتت؛ یعنی وولت هم غورهمینور بحث وزرا هم 
ی است دصمیم بگیروه شرایطمشاوران  سی  ه بن هرحاوبه ند این قاعد  ور حد او جاری است.  گیریدصتمیم

 به این شرای  هم خواهیم  رواخت. الله ءشاانوارو  ه این شرای  ور شرع آمد  است و ما 

 هم به فارسی درجمه ه - ین  تاب نظریة الحکماب ش آخر ست. مباحث آیند ه مباحث مربوط به شورالذا 
ابی مطالعه  نند. البته یک  ت وقتبهست. من استدعا وارو  ه ووستان این ب ش را بحث مربوط به شورا -شد 

الشورا بین النظریة و »ناو و اگر وستترستی به آن واشتته باشید به  اندنوشتتهنت هم هستت  ه از علمای اهل ست
عبدالرحمان قحطان الدوری استت. این هم  تابی است  ه  متعلد به. استت شتورا بین دئوری و اجرا «التطبید

 .مفصل بیان  رو  است غوربهنظر اهل سنت را ور این زمینه 

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم


