
 تاريخچه شورا در اسالم

اغل ضَسا تِ عٌَاى ضيَُ اي قاتل اجشا دس هذيشيت سياسي جاهعِ اسالهي پزيشفتِ ضذُ ٍ تش آى تاكيذ ضذُ است . دس اّويت ضَسا 

 . آيِ تِ ًام )ضَسي( ًاهگزاسي ضذُ است ۴۵دس اسالم ّويي تس كِ سَسُ اي دس قشآى تا 

قشآى ضَسا سا تِ دٍ غَست هعشفي هي كٌذ . يكثاس، تا تثييي خػايع هؤهٌاى ٍ سّشٍاى ساُ هكتة ، اغل ضَسا سا تِ عٌَاى يك 

 :آهذُ است  ۸۳خػَغيت جَضيذُ اص ايواى ٍ جاهعِ اسالهي هعشفي هي كٌذ چٌاًكِ دس سَسُ ضَسي آيِ 

گزاسًذ هي اي پشٍسدگاسضاى سا ٍ اهَسضاى سا تيي خَد تِ ضَسيافشاد ضايستِ تا ايواى كساًي ّستٌذ كِ اجاتت ًوَدًذ ًذ »   .» 

قشآى هجيذ دس جاي ديگش ضَسا سا تِ غَست يك فشهاى ٍ دستَس الْي تياى هي كٌذ ، التضام تِ ًظام ضَسا سا تش پياهثش هقشس هي داسد 

يػِ ّاي سّثشي ٍ اص سهَص پيشٍصي هي خػ اص يكي  ، تش احتشام تِ ديذگاّْا ٍ ًظاست پيشٍاى هكتة تأكيذ هي ٍسصد ٍ آى سا

 : سَسُ آل عوشاى تػشيح هي داسد ۹۴۱ضواسد . دس ّويي صهيٌِ آيِ 

پس تِ سثة سحوتي اص خذا تا آًاى ًشهي ًوَدي ٍ اگش تٌذخَي ٍ سخت دل تَدي الثتِ اص دٍست پشاكٌذُ هي ضًَذ ، پس اص  »

َست كي ، پس چَى تػوين گشفتي تايذ تش خذا تَكل كٌي صيشا خذا ، آًاى دسگزس ٍ تشايطاى آهشصش تخَاُ ٍ دس اهَس تا آًاى هط

 «. تَكل كٌٌذگاى سا دٍست هي داسد

تحث ضَسا دس قشآى ٍ اسالم جضٍ رات ديي هثيي اسالم هي تاضذ كِ ّن قشآى ٍ ّن اسالم سشسختاًِ تا استثذاد هقاتلِ هي كٌٌذ تِ 

سَي ديگش ضَسا دس چْاسچَب ًظشيِ حاكويت هشدم هي گٌجذ كِ دس آى  ّويي لحاظ افشاد ًسثت تِ يكذيگش تشتشي ًذاسًذ . اص

 . ّش يك اص افشاد هشدم هساٍيٌذ ٍ تذٍى سلطِ يكي تش ديگشي ، دس تعييي سشًَضت خَيص حسة السْن ًقص تعييي كٌٌذُ داسًذ

تِ خػَظ دس صهاى جٌگ ّا دس سيشُ ٍ سٌت پياهثش تضسگ ٍ عظين الطاى اسالم ًيض ضاّذ اجشاي اغل هطاٍسُ دس اهَس هختلف 

ّستين ، تِ عٌَاى هثال دس صهاى جٌگ احذ ضَساي تطكيل ضذُ ًظاهي تا اغشاس جَاًاى اًػاس كِ اكثشيت سا داضتٌذ پياهثش تِ ساي ٍ 

 . ًظش آًاى احتشام گزاسدًذ ٍ دس تيشٍى اص ضْش هذيٌِ تِ سٍياسٍيي تا هطشكاى پشداختٌذ

تطكيل ضذ كِ دس آى تٌا تِ پيطٌْاد سلواى فاسسي قشاس ضذ كِ  «ضَساي دفاع»هثش گشاهي يا دس آستاًِ جٌگ خٌذق تِ دستَس پيا

 . خٌذقي حفش گشدد تا جلَي تْاجن دضوي گشفتِ ضَد ٍ پيغوثش ّن ايي ًظش سا پزيشفتٌذ  دٍس ضْش هذيٌِ

دُ اًذ . اها الصم تِ ركش هي تاضذ عالٍُ تش پياهثش سايش ائوِ هعػَهيي ًيض قَل ّا ٍ احاديثي دس خػَظ هطَست ٍ ضَسا تياى ًوَ

كِ تحث هطَست ٍ ضَسا دس چْاسچَب هسايل حكَهتي ٍ هسايل دًيَي افشاد هي تاضذ ًِ دس اهَسي كِ هشتَط ٍ خاظ خذاًٍذ 

است صيشا دس ّيچ كجا ًقل ًطذُ است كِ هثالً پياهثش دس خػَظ كيفيت چگًَگي ًواص،سٍصُ ،حج ٍ سايش اهَس ديٌي تا هشدم 

 ايٌذ يا ضَسا تطكيل دٌّذ كِ هحل قثلِ كجا تاضذ؟هطَست ًو

       


