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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

 بعاد شاورای دربااره ماا جدید بحث. رسید انپای به معصوم حکومت در الحکم بعد شورای درباره بحث
 عهاده بار جامعه امور مسئولیت و یافت دست حکومت به بعدازاینکه. است معصوم غیر حکومت در الحکم

 دارد؟ مردم با مشورت با رابطه در تکلیفی چه شد، گذاشته او

 شورایی یعنی ت؛اس فرادستی شورای درباره الحکم، بعد شورای در ما بحث که است ذکرقابل نکته یک
 شاورا مبحاث انتهاای در کاه دیگاری بحاث. کند استفاده آن از باید جامعه مدیریت مقام در حاکم خود که

 هااآن باا کاه هااییجمعیت و دارد شاوراهایی حااکم یعنای است؛ فرودستی شورای درباره شود،می مطرح
 باا تکلیا  چه کند،می نصب تریینپا هایرده در او که مدیرهایی که است این دیگر مطلب کند.می مشورت

 ؟دارد حکمی چه ترپایین هایرده در مشورت دیگر عبارت به دارند؟ شورا مسئله

 اول مطلاب: شاد عنوان مطلب سه کردیم،می بحث معصوم حکومت در الحکم بعد شورای درباره وقتی
 اختیاارات حاوزه در ایادب مشاورت اینکاه دوم مطلاب خیار؟ یا هست الزامی معصوم برای مشورت آیا اینکه

 معصاوم، اختیاارات حاوزه در اگار اینکاه سوم مطلب؟ معصوم اختیارات از فراتر حوزه در نه و باشد معصوم
 خیر؟ یا است الزامی شورا رأی به اخذ آیا گرفت انجام شورای

 بایاد دو هار یعنای اسات؛ مشاتر  معصاوم غیار و معصاوم حکومت در هاآن دوتای مطلب، سه این از
 اختیاارات از فراتار کاه ایحاوزه در نه و باشد هاآن اختیارات حوزه به مخصوص که کنند مشورت ییدرجا

 در هام معصاوم غیار یعنای نادارد؛ وجاود مشورت برای جایی و است قطعی آنجا در خدا حکم و ستهاآن
 .باشد او حکومتی اختیارات حوزه که کند مشورت و بدهد شورا تشکیل تواندمی مواردی

 کاه اسات این معنی به زیرا نیست؛ الزامی معصوم برای شورا رأی به اخذ طورکههمان اینکه دیگر بمطل
 ایان و بشاود امار ولی دهندهمشورت باشد، امر ولی معصوم اینکه جایبه و شود عوض مطاع و مطیع جای

 غیار حاکم اختیارات حوزه در مشورت یعنی است چنین معصوم غیر حاکم برای است؛ حاکم والیت خَلف
 .کندنمی شورا رأی اخذ به الزام ایجاد او برای هم معصوم
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 حکومات در. است مشورت بودن الزامی در معصوم غیر حکومت با معصوم حکومت در شورا تفاوت اما
 بارای طریقای مشورت ازآنجاکه لذا و است معصوم حاکم که است این بر فرض اینکه دلیل به معصوم حاکم
 ناه و علام در نه کند پسنمی هم خطا و دارد باالتری علم دیگران به نسبت معصوم نچو ست،خطا از تجنب

 در توانادمی کاه حکمتی. باشد خطا از تجنب برای طریقی تواندنمی معصوم برای مشورت درنتیجه عمل در
 هکا شد بیان هم این و است بیشتر اطاعت به مردم ترغیب و انگیزه ایجاد باشد، معصوم حکومت در مشورت

 .است الزامی اطاعت اصل چون باشد؛ آورالزام تواندنمی اطاعت برای انگیزه ایجاد صرف

 دارای مشاورت وسایلهبه فقا  هام ماردم و شاود برپا مردم یاری اساس بر حکومت اگر :حضار از یکی
 برپاا هام حکومت بعدازاینکه که است ممکن چون ؛شودمی الزامی مشورت اینجا در شوند،می یاری انگیزه

 نکنند یاری را او شد

 بحاث بعادالحکم شاورای دربااره ماا کاهدرحالی است الحکم قبل شورای به مربوط شما بحث :استاد
 مؤمن که فردی. است واجب هاآن بر حاکم از اطاعت است، مفروض معصوم حاکمیت بعدازاینکه. کنیممی

 ایجااد او در را انگیازه این معصوم که برفرض و دارد اطاعت برای را الهی انگیزه دارد، اعتقاد خدا به و است
 جاایزه او باه کناد، تشاویق نمازخوانادن باه را فرزندش خواهدمی که پدری مثل نکرد، تشویق را او و نکرد

 .شودنمی ساق  او عهده از تکلی  ندهد،

 است؟ واجب مقدمه باب از انگیزه ایجاد این که گفت تواننمی_ 

 تکلیا  باه علام هام و دارد قدرت هم است؛ فراهم مکل  برای واجب مقدمات مامت اینجا ؛خیر :استاد
 او کاه اسات این نیست فراهم که ایمقدمه تنها. ندارد وجود او برابر در تکلی  انجام برای مانعی هم و دارد
 ایان بیااورد؛ وجود به او دل در را خواستن که نیست این حاکم وظیفه. کند عمل خود تکلی  به خواهدنمی

 عنوانبه ولی کند، انگیزه ایجاد تواندمی یاری و کمک یک عنوانبه است درست. است مکل  خود عهده به
 اسات مؤمن او که است این بر فرض. خیر کند، انگیزه ایجاد او برای که باشد حاکم عهده بر که تکلی  یک

 شاده وارد امار ولای باا نصرت و عتاطا پیمان در که است این بر فرض و کرده جاری زبان بر را شهادتین و
 حااکم بارای الزامای چاه دیگر صورت این در کنم،می نصرت و اطاعت را تو حتما   من که بسته پیمان. است
 کمک تواندمی که جهتازاین ؛است مطلوبی کار نفسهفی کار این کند؟ ایجاد هم انگیزه او در که دارد وجود

 الزامای مشاورت معصاوم غیار حاکمیات ماورد در. باشد حاکم تکلی  اینکه ونه باشد اطاعت برای یاری و
 در اول بحاث شودمی مطرح بحث دو اینجا در ؟خیر یا کند مشورت که است این به مملز او آیا خیر؟ یا است
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 کاه اسات مساائلی یعنای شاود؛ داده مشاورت درنتیجاه واقاع اصابت احتمال که است مسائلی از دسته آن
 و باشاد مصیب که بدهند نظری است ممکن شود، مشورت نظر اهل با و دیگران با اگر شودمی داده احتمال
 اهال باا حاکم مشورت قطعا   مسائل گونهاین در. بیفتد خطا به حاکم مشورت، عدم صورت در است ممکن

 هااآن با که دهد تشکیل خرد اهل از هاییمجموعه باید لذا. است واجب خرد و فکر اهل با رأی، اهل و نظر
 احتماال وجاوب بارای. کناد مشاورت دارد، وجاود هااآن در صاواب و خطا احتمال که مسائل گونهینا در

 باه است ممکن نکند، مشورت اگر که بدهد احتمال حاکم که هرجایی. است دلیل خطا قلت و واقع اصابت
 اماان در واقعی مفسده از را او است ممکن مشورت و بیفتد مفسده به و نکند پیدا دستیابی واقعی مصلحت

 . کند مشورت که است واجب حاکم بر مواردی چنین در بدارد.

 کنیاد فارض ماثَل  . باشاند نظار اهال موضاوع آن با رابطه در  که باشد کسانی با باید الزاما   مشورت البته
 جماع را هاابازاری اگار. کناد مشورت فرهنگ اهل با آن در باید است فرهنگی امور به مربوط که ایمسئله

 دساتیابی بارای راهی و نیست خطا از تجنب برای راهی کند، مشورت فرهنگ درباره هاآن با بخواهد و کند
 ورزشاکاران از تعادادی باا اقتصاادی اماور در بخواهاد اگر مثَل   اینکه یا. نیست فرهنگی مسائل در واقعبه

 مشاورت. باشاد عقَلیای کاه است هاییمشورت مشورت، از ما مراد. نیست مشورت راه این کند، مشورت
 واقعای مصالحت باه را حاکم بتواند تا باشد داشته دادن نظر و دادن رأی قدرت که گیرد صورت کسی با باید

 اهال باه تعبیر هاآن از گاهی باشد، رأی اهل باشد، فناهل باشد، علم اهل باشد، مشورت اهل. کند نزدیک
 مشاورت صورت در واقع اصابت احتمال هک اندازه همین. است ضعیفی تعبیر این گرچه شود؛می عقدوحل

 دلیال. شاد خواهاد واجاب او بار مشاورت بدهد، را مشورت عدم صورت در واقعه اصابت عدم احتمال و
 دارد، والیت آنچه بر دارد وظیفه ولی هرگز که کندمی حکم عقل. است عقل حکم اوال   مشورت این وجوب

 طورهماان. اسات عقلی حکم یک ولی بر علیهولیم مصلحت تأمین و تضمین یعنی کند؛ اعمال را مصلحت
 کاه چیازی باه کسای اگار و نکشاد دسات آن از و کناد عمال مصالحت به انسان که کندمی حکم عقل که

 مصالحت برخَلف که را کسی عملی عقل. است کرده عمل عقل حکم برخَلف کند، عمل نیست مصلحت
 را آن و بدهاد مفساده احتماال اگار حتای. کندمی تقبیح را دهدمی انجام را دارمفسده کار یا و کندمی عمل
 دفاع و مصالحت جلاب وجاوب باه حکام عقال که طورهمان. کندمی تقبیح را او عقل بازهم بدهد، انجام

 معتناباه مصالحت و مفساده اگار. است صورت همین به هم احتمال مورد در کند،می علم موارد در مفسده
 بارای  خاودش شخصی تصرفات در انسان اگر شک بدون. کند اهآن تحصیل وجوب به حکم عقل و باشد
 حکام هماین کند، پرهیز دارد مفسده ازآنچه یعنی کند؛ عمل را کندمی حکم عقل که چیز آن که باشد مسلم
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 داری، والیت او بر که کسی مصلحت اگر. شد خواهد جاری هم دارد والیت دیگری بر کسی که مواردی در
 احتماال بادون ولاو کناد،می اقتضاا را چیزی چنین او مصلحت که بدهی احتمال یا و کند اقتضا را چیزی

 . کنی عمل آن به که کندمی حکم عقل مفسده،

 و مصاالح از پاسداری مسئولیت آن و شودمی گذاشته ولی دوش بر که است عقلی مسئولیت یک والیت
 هار. گاذاردمی خودش والیت حوزه در ولی هر دوش بر عقل که است اموری از این. است علیهمولی منافع
 مساائل از نظرصرف والیت، کردند، تحمیل تو بر را والیت یا و پذیرفتی را کسی والیت و شدی ولی کهوقتی

 ولای اگر. کندمی اقتضا را علیهمولی بر مفسده دفع وجوب و علیهمولی مصلحت احراز وجوب عقَل   شرعی،
 ایان که دارد امکان نکند، مشورت اگر و کند پیدا دست مصلحت هب تواندمی مشورت با که بدهد احتمال امر

 اسات ممکن نکند، مشورت اگر و کند دفع را ایمفسده تواندمی کند مشورت اگر یا برود دست از مصلحت
 یاا و مفساد دفاع بارای مشاورت وجاوب به کندمی حکم عقل شود، مبتَل ایمفسده به علیهمولی یا جامعه
 .محتمله مصلحت احراز

 خاود را او رأی اگار. نیست مشورت نتیجه به عمل به الزام و است مشورت به الزام در برخی از موارد هم
 اصال باه الازام منظاور اینجاا. کناد عمال آن به که است الزامی اینجا صورت این در ببیند، مصلحت حاکم

 کاه باشد داشته نظری بتواند معصوم غیر نکهای فرض. است دیگران از علما معصوم گفتیم ما. است مشورت
 معصاوم غیر در اما ندارد؛ سازگاری معصوم عصمت با فرض این نداند، را آن معصوم و باشد مصیب نظر این
 کاه کسای رأی به اخذ که نیست معنا این به است و الزامی مشورت گوییممی ما که جایی. آیدنمی حرف این

 کاه را آنچاه دهناد،می کاه آرایای باین از تاا اسات الزامی مشورت. است یالزام گیردمی قرار مشورت مورد
 چیسات، مصالحت کاه شاد معلوم و دانست درست دیگران آراء اخذ و آراء تضارب درنتیجه والیتصاحب

 رأی اخاذ باه الازام ناه و است مشورت اصل به الزام درباره ما حرف. است واجب او برای مصلحت به اخذ
 .دهدمی مشورت که کسی

. کناد کشا  را اصلح رأی تواندمی امر ولی طریق چه از که کرد خواهیم بحث آینده در این موضوع را هم
 باه اخاذ نه و است الزامی او یبرا واقع رأی به اخذ کند، کش  اگر. باشند داده مختل  رأی ده است ممکن

 ایان رأی کاه داد تشاخی  معصوم غیر امر ولی و داد رأی که مشاوری این و آمدیم اگر. دهندهمشورت رأی
 چیزی شودمی معلوم پس است؟ الزامی او رأی به اخذ هم اینجا در آیا است، مصلحت خَلف دهندهمشورت

 مشاورت کناد، پیادا دسات آن باه کهاین برای. است آن در مصلحت که است چیزی به اخذ است الزامی که
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 مطاابق کاه باشاد داشاته وجاود رأی یاک دهندگان، مشورت آراء بین در که دهدمی احتمال چون کند؛می
 باه مطابق یا اقرب رأیی اگر تا کند مشورت که شودمی الزامی او برای جایی چنین در. باشد واقعی مصلحت
 .است الزامی او برای رأی آن به اخذ باشد، واقع مصلحت

 یکادیگر باا جماع آن و کارد تعیاین غیرتخصصای یا تخصصی امور در مشورت برای را جمعی حاکم اگر
 کاه ببینایم بایاد اینجاا در یعنی دارد؛ وجود واقعبه اقربیت برای عقَلیی هایروش اینجا در کردند، اختَلف

 یاک کاه اسات اعلمیت میزان،یک ؛دارد میزان واقعبه اقربیت. است واقعبه اقرب مختل  آراء از یککدام
 شاود عمل کیفی مرجح به باید اینجا در دارد، بیشتری فهم دارد، بیشتری تجربه کسی یا است، کیفی مرجح

 دارناد، بیشاتری کمیات کاه دساته آن بارای بتواناد که بود سطحی در کمی مرجح و نبود کیفی مرجح اگر و
 ایاماره یک که است این باب از این. است الزم اکثریت رأی به اخذ هم اینجا در کند. ایجاد واقعبه اقربیت

 و باود واقعباه اقارب یکای و داشاتیم متعاارض امااره دو ما اگر. است واقع اصابت به اقرب که دارد وجود
 .است واقع از متعین اماره آن بود، اقوی واقع از آن کاشفیت

 خاود. باشاد نداشاته وجاود مصلحت احراز در راندیگ رأی دخالت احتمال که است درجایی دوم فرض
 چناین در. نادارد مشورت به نیاز واقعی مصلحت ادرا  و است معلومی مطلب و است مشخ  مصلحت

 قلاوب جلاب همآن و باشد داشته مثل مشورت، تواندمی هم اینجا در خیر؟ یا است الزامی مشورت آیا جایی
 اما دهد؛می رجحان مشورت به که است مصلحتی این گفتیم. باشد اطاعت انگیزه ایجاد و دیگران محبت و

 و است الزامی که گفت تواننمی ولی است، اولی حاکم برای مشورت موردی چنین در. کندنمی الزامی را آن
 .شد مشورت وجوب به قائل

 هماان .کنادمی مشورت وجوب بر داللت نصب دلیل اصل که است این دلیل دومین عقلی، دلیل از بعد
ْنُکْم  کاَن  َمْن »: گویدمی که دلیلی نا َرَوی َقْد  م  ی َنَظَر  و َحدیث  نا ف  نا و َحَلل  ناا َعَرَف  و َحرام  اه   َفْلَیْرَضاْوا َاْحکام   ب 
ی ُحْکما   نِّ ما   َعَلْیُکْم  َجَعْلُتهُ  َقْد  َفا  ذا حاک  نا َحَکَم  َفا  ُحْکم  ْنهُ  َیْقَبْلهُ  َفَلْم  ب  ما م  نَّ ْستَ  َفا  ُحْکام   َخ َّ ا   و َردَّ  َعَلْیناا َو  اللاه   ب 

ه َعَلی َکالّرادِّ  َعَلْینا الّراد   ْر    َحدِّ  َعَلی ُهَو  َو  الل  ه   الشِّ
ّ
الل  ا» یا.« 1«ب  َمّ

َ
ُث  أ َعةُ  اْلَحواد  عُوا اْلواق  لای هاافی َفاْرج   ُرواة   إ 

نا، ُهْم  َحدیث  َنّ تی َفإ  َنا َعَلْیُکْم  ُحَجّ
َ
ةُ  َوأ ْم  الّله   ُحَجّ  کاه کنادمی اقتضاا موضوع، مقتضایبه دالیل این خود 2«َعَلْیه 

 در مصلحت احراز که بدهی احتمال تو که هرکجا لذا ام داده قرار حاکم مؤمنین مصلحت احراز در را تو ،من

                                                           
 .۸۷-۸۶، ص۱. الکافی، ج1
 ۱۴۰، ص ۲۷وسائل الشیعه، ج . 2
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 منطباق یاا مصلحت به اقرب که را راهی که شودمی واجب امر ولی بر نصب دلیل خود مقتضایبه است، آن
 شود؛می واجب او بر کردن مشورت بود، شرایطی چنین دارای مشورتی اگر و کند انتخاب است مصلحت بر

 موضاوع مقتضاای شرط این که دارد وجود شرط یک اینجا در. است این به مشروط نصب دلیل اصل چون
 دفاع و علیهمولی مصلحت تأمین برای والیت اصل. است بودن امر ولی حکم، و است فقیه موضوع، ؛است

 احتماال که مواردی در. باشد واجب مشورت که کندمی اقتضا هم نصب دلیل خودت لذا. ستاو از مفسده
 نخواهد الزامی قطعا   است مشهور اینجا در است، بین مصلحت و رودنمی مصلحت احراز در مشورت دخل

 .بود

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

 


