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چکیده2
نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل 

جمعی در اداره حکومت اسالمی وارد شده است، به سه دسته تقسیم می   شود: 

کـم اسـالمی  کـه مشـورت، بـر حا عـده   ای از متفکـران مسـلمان از ایـن آیـات و روایـات چنیـن اسـتنباط کرده   انـد 

کند. عده   ای دیگر  کم اسـالمی می   تواند بر اسـاس صالح   دید خویش، جامعه اسـالمی را اداره  واجب نیسـت و حا

کثریـت بـر او الزم نمی   باشـد و رهبـر جامعـه  کـم اسـالمی واجـب اسـت؛ امـا تبعیـت از رأی ا معتقدنـد: مشـورت بـر حا

اسـالمی بعد از اتمام مشـورت و به دسـت آوردن نظر مشـاوران، مبسـوط   الید اسـت؛ تا آن تصمیمی را که خودش از 

راه مشـورت به   دسـت آورده   اسـت، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد. دسـته سـوم از متفکران 

کثریـت   تبعیـت از نظـری کـه ا
ً
کـم جامعـه اسـالمی واجـب اسـت و ثانیـا : مشـورت بـر حا

ً
مسـلمان نیـز قائلنـد کـه اوال

کارشناسان خبره امور به آن رأی می دهند نیز بر او واجب است.  مشاوران و 

مقالـه حاضـر کـه بـر مبنای سلسـله جلسـات، بررسـی جایگاه عقل جمعی در اعمال والیت، نگاشـته شـده به 

ه انتخاب نماید. 
ّ
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2 . این مقاله دیدگاه اســتاد محترم جناب آقای دکتر ارســطا می باشــد که در حلقه علمی با حضور صاحبنظران حوزه حکومت اسالمی 
گرفت.  مورد نقد و بررسی قرار 



مقدمه
بحث استفاده از عقل جمعی و لزوم مشورت در اداره جامعه اسالمی و اعما   ل والیت، از جمله 
مسـائلی اسـت که میان متفکران مسـلمان مورد بحث و مناقشـه فراوان قرار گرفته اسـت. با نگاهی 
که نویسـندگان و اندیشـمندان  یافت  که در این زمینه نگاشـته شـده به وضوح می توان در به آثاری 
اهـل سـّنت، ایـن مسـأله را از جوانـب مختلفـی مـورد بحث و بررسـی قـرار داده   انـد و خصوصا بعد از 
گونـی در ایـن  گونا پاشـی خالفـت عثمانـی، توجـه ایشـان بـه ایـن موضـوع بیشـتر شـده و نظریـات  فرو

کمتر پرداخته شده است.  کرده اند؛ اما در میان علمای شیعه، به این مسأله  خصوص مطرح 
چنان   که می   دانیم، دین مبین اسـالم اهمیت ویژه   ای برای مشـورت قائل شـده اسـت، تا جایی 
کـرم؟ص؟ را بـا وجـود برخـورداری از مقام عصمت و رسـالت، به مشـورت امر نموده اسـت.  کـه پیامبـر ا
کرم؟ص؟ نیز، همواره مشـورت را سـرلوحه امور خود قرار  ْمِر« )آل عمران/۱۵۹( پیامبر ا

َ
»َوَشـاِوْرُهْم ِفی ال

می   داد، تا بدانجا که از اصحاب و نیز »عایشه« نقل شده است که، هیچ کس را ندیدم که بیشتر از 
کند. )زمخشری،۱407،۱، 2۳2( و حضرات معصومین نیز به  رسول خدا؟ص؟ با اصحابش مشورت 
کرم؟ص؟، مردم را دعوت به مشـورت می نمودند و از نافرجامی خود   رأیی و اسـتبداد  تأسـی از پیامبر ا

بیم می   دادند. 
امیر   المؤمنین؟ع؟ به این حقیقت با این بیان اشاره نموده است: 

َک«
َ
 برایِه َهل

ّ
»َمِن اْسَتَبَد

ک می شود. )نهج البالغه، حکمت113(  هرکس استبداد رأی نماید، هال

روایات بسیاری که از حضرات معصومین؟مهع؟، در خصوص مشورت و دوری از خود رأیی وارد 
شده، دلیل اهمیت این موضوع می باشد. 

کـه ابعـاد و زوایـای پنهـان مسـأله مـورد نظـر را  کارشناسـان و خبـرگان، افـزون بـر ایـن  مشـورت بـا 
که به برخی از آن   ها اشاره می شود:  آشکار می کند، فواید دیگری نیز دارد 

- شناسایی افراد خوش فکر و خالق
کسب مقبولیت و پشتوانه بیشتر  -

- فراهم ساختن زمینه مشارکت همگانی
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- ایجاد احساس شخصیت در مردم و احترام به آنان
- رشد و شکوفایی فکری جامعه

- معذور بودن، در صورت خطای تصمیم
کاهش انتقادات  -

- امکان انتخاب بهترین راه حل
کاهش احتمال خطا  -

- جلوگیری از عمل زدگی مدیران

تبیین مسأله
یـادی بـر مشـورت دارد. در بیـن اندیشـمندان  کیـد ز کـه اشـاره شـد، دیـن اسـالم تأ همان   گونـه 
مسلمان، نظرات متعددی در مورد حدود و ثغور مشورت و همچنین در خصوص تبعیت از نتایج 

حاصل از مشورت ارائه شده   است. 
کلی می   توان این نظرات را به دو دیدگاه تقسیم نمود:  به طور 

که قائل به وجوب مشورت است.  - دیدگاهی 
که قائل به استحباب مشورت است.  - دیدگاهی 

در خصوص دیدگاه اول، می   توان تقسیم بندی زیر را ارائه نمود: 
کم جامعه  ۱. گروهـی کـه غالبـا از اهـل سـنت می   باشـند و قائـل به وجوب مشـورت بر مـردم و حا

اسالمی، بعد از رحلت پیامبر خدا؟ص؟ هستند. 
کـه غالـب شـیعیان را شـامل می   شـود و قائـل بـه وجـوب مشـورت در عصـر غیبـت  گروهـی   .2

می   باشند. 
گـروه تقسـیم  کـه مشـورت را واجـب می داننـد نیـز، بـه دو  کسـانی  گفـت،  از طـرف دیگـر می تـوان 

می شوند: 
کثریت مشاوران را واجب می دانند.  که تبعیت از رأی ا گروهی   -

کم اسالمی واجب نمی دانند.  کثریت مشاوران را بر حا که تبعیت از رأی ا گروهی   -
که در این نوشتار، به صورت خاص مورد بررسی قرار می   گیرد، این دو مسأله می باشد:  آن چه 
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کم جامعه اسالمی )ولی فقیه(، واجب است؟ اول: آیا مشورت بر حا
که قائل به وجوب مشـورت شـویم(، واجب  کثریت مشـاوران )در صورتی  دوم: آیا عمل به رأی ا

است؟
که در  در پاسـخ به این سـؤاالت، دالیلی از آیات قرآن، روایات و دلیل عقلی آورده شـده اسـت 

یم.  ادامه به آن   ها می پرداز

مسأله اول
بررسی وجوب مشورت بر حاکم اسالمی

الف- دلیل عقل بر وجوب مشورت

گرفته   اند و چنین اسـتداللی را برای  کمک  عده   ای برای اثبات وجوب مشـورت از دلیل عقلی 
رسیدن به مطلوب خویش شکل داده   اند: 

کم جامعه سالمی، رعایت مصالح مسلمانان است.  مقدمه اول: یکی از وظایف مهم حا
گرو مشورت با صاحب نظران است.  مقدمه دوم: رعایت مصالح مسلمانان، در 

بدین ترتیب مشورت، مقدمه تأمین مصالح عمومی قرار می   گیرد و چون تأمین مصالح عمومی 
کم جامعه اسالمی واجب است.  واجب است، مقدمه آن نیز واجب است؛ بنابراین مشورت بر حا
کم جامعه اسـالمی پی   ریزی  همان   طـور کـه مالحظه می   شـود، این اسـتدالل براسـاس وظیفـه حا
کم اسـالمی باید مصالح مسـلمانان و جامعه اسـالمی را رعایت کند و اساسـا  شـده اسـت. چون حا
فلسفه تشریع والیت وی، رعایت مصلحت ایشان است و در صورت عدم مراعات آن، نقض غرض 
می شود؛ که عقاًل جایز نیست. مشورت، یکی از اموری است که ما را به شناخت راه   های مختلف، 
رسـیدن بـه مصلحـت و فهـم بهترین آن   ها قادر می   سـازد. بر اثر مشـورت، جنبه   هـای مبهم و پیچیده 
کم غیر  مسائل و مشکالت برطرف شده و حقایق برای شخص رهبر آشکار   تر و روشن   تر می شود. حا
که با  ئی می   دهد  گر به تشخیص خود اطمینان داشته باشد، حداقل احتمال عقال معصوم، حتی ا

مشورت به نکته جدیدتری دست یابد و بنابراین مشورت بر او در هر صورتی واجب است. 
به عبارت دیگر، رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر حکومت اسالمی واجب است و رعایت 
چنین امری مستلزم مشورت در همه امور به ویژه در امور مهم می باشد؛ در غیر این صورت وظیفه 
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کرده و صالحیت تصدی مقام خویش را از دست  که رعایت مصالح مسلمانان است ترک  خود را 
می   دهد. از این رو ولی فقیه نباید در امور خود استبداد به خرج دهد. )میرعلی،۱۳8۳،۱47( 

ب- آیات دال بر وجوب مشورت

کـه از آن   هـا بـرای اثبـات وجـوب مشـورت اسـتفاده شـده، عبارتنـد از: آیـه۱۵۹ سـوره آل  آیاتـی 
عمران، آیه ۳8 سوره شوری، آیه۱8 سوره زمر، آیه۱04 سوره آل عمران و آیه 2۳2 سوره بقره. از آن جا 
کـه داللـت آیـه۱۵۹ سـوره آل عمـران از همـه قوی تـر اسـت، در ایـن گفتار بـه تبیین نحوه اسـتدالل به 

یم.  آن می پرداز
آیه۱۵۹ سوره مبارکه »آل عمران« می فرماید: 

اْعُف َعْنُهْم 
َ
 ِمْن َحْوِلَک ف

ْ
وا

ّ
نَفُض

َ
ِب ال

ْ
َقل

ْ
ا َغِلیَظ ال

ّ
ًظ

َ
ُکنَت ف ْو 

َ
ُهْم َول

َ
َن اهَّلِل ِلنَت ل ِبَما َرْحَمٍة ِمّ

َ
»ف

ِلیَن« ُمَتَوِکّ
ْ
 اهَّلَل ُیِحُبّ ال

ّ
ی اهَّلِل ِإَن

َ
ْل َعل

ّ
َتَوَک

َ
ِإَذا َعَزْمَت ف

َ
ْمِر ف

َ
ُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفی ال

َ
َواْسَتْغِفْر ل

گر درشت   خو و سخت   دل بودی، بی  کردی و ا به لطف و رحمت الهی، با آنان نرم خویی 

شک از پیرامون تو پراکنده می   شدند؛ پس از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در )این( 

که خدا اهل توکل را  کن  کردی، بر خدا توکل  کن و چون عزمت را جزم  کار، با آنان مشورت 

دوست می دارد. 

که پیامبر؟ص؟، درباره خروج از مدینه و یا دفاع در  گاه  این آیه بعد از »جنگ احد« نازل شد. آن 
خـود شـهر بـه مشـاوره پرداختنـد، بـا این که تمایـل قلبی پیامبـر؟ص؟، توقف در مدینه و ایجاد سـنگر 
کـه در جنـگ بـدر حضـور نداشـتند، به  در برابـر دشـمن بـود، یـاران و نیروهـای پیامبـر، بـه ویـژه آن   هـا 
یارویی مستقیم با دشمن در خارج مدینه رأی دادند. حضرت، علی   رغم میل باطنی خویش، به  رو
نظر آن   ها احترام نهاد و از مدینه خارج شد. پس از شکست مسلمانان، بیم آن می   رفت که از آن پس 
پیامبر؟ص؟، از جانب خدا، به تصمیم   گیری فردی مأمور شـود. این آیه شـریفه نازل شـد و پیامبر؟ص؟ 
گذشت و طلب آمرزش برای مردم، به استمرار و مداومت مشورت با آن   ها  را ضمن فرمان به عفو و 
که فعل امر، ظهور در وجوب دارد.  که این امر معنا و مفهومی جز وجوب ندارد؛ چرا  سفارش نمود، 
به نظر می   رسد، یکی از دالیل وجوب مشورت بر پیامبر؟ص؟، با آن که بی   نیاز از آن بوده   است، ایجاد 
گر  کندگی مـردم بود. ا یـت رهبـری و جلوگیـری از تفرقـه و پرا همبسـتگی و وفـاق اجتماعـی، بـا محور
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گاهی وسیع و ارتباط با غیب و برخورداری از وحی بوده است، به  مشورت بر پیامبر؟ص؟، که دارای آ
خاطر حفظ وحدت جامعه و امت اسـالمی واجب اسـت، بر دیگر جانشـینان پیامبر؟ص؟ ؛ همچون 
ائمه و فقهای جامع الشرایط و دیگر مسئوالن جامعه اسالمی که از چنین ویژگی برخوردار نیستند، 

به طریق اولی، امری واجب و ضروری است. )حکیم،۱4۱2ه. ق،۱۱7( 
کرده انـد، آیـت ا...  بسـیاری از فقهـا و مفسـرین از ایـن آیـه حکـم بـه وجـوب مشـورت را اسـتفاده 

»مکارم شیرازی« می نویسد: 
از این مهم  کی  از دو سوره آل عمران و شوری بر وجوب مشورت داللت دارند و حا »آیاتی 

وقت  مصالح  که  ظاهری  و  صوری  امر  یک  اصحاب،  با  پیامبر؟ص؟  مشورت  که،  هستند 

ِإَذا 
َ
»ف جمله  ظاهر  از  بلکه  است؛  نبوده  پنداشته   اند،  برخی  که  گونه  آن  می   کرد،  ایجاب 

)مکارم   » است.  بوده  مشورت  از  بعد  پیامبر؟ص؟  تصمیم  که،  می شود  معلوم  َعَزْمَت« 

شیرازی،1377، 531( 

»یعنی پیامبر؟ص؟، هیچگاه قبل از مشورت، اقدام به اتخاذ تصمیم نمی   کرده است«

خداونـد بـا آیـه فـوق، شـخصیت سیاسـی پیامبـر؟ص؟ را مـورد خطاب قـرار داده؛ زیرا مـراد از »امر« 
امور شـخصی ایشـان نیسـت و در امور رسـالت نیز با کسـی مشـورت نمی کند؛ بلکه تنها امر زعامت 

که زمینه مشورت دارد. )محمد هادی معرفت،۱۳87، ص۹۵(  است 
»شهید صدر« با استناد به آیه یاد شده می نویسد: 

کرد تا مسئولیت مردم را در  که معصوم بود واجب  »خداوند مشورت را بر پیامبر؟ص؟ با این 

کید عملی بر  خالفت که همان لزوم مشورت است گوشزد کند و این نوع خطاب، اقدام و تأ

لزوم مشورت در امر خالفت می باشد« )صدر،1410ه. ق،153( 

آیت ا... »نائینی« می نویسد: 
و  فرموده  مکلف  امت  عقالی  با  مشورت  به  را  عصمت  نفس  و  کل  عقل  مبارکه،  »آیه 

که  این  بر  است،  اطالقی  عموم  مفید  و  محلی  مفرد  که  االمر«،  »فی  مبارکه  کلمه  داللت 

کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و  متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، 

خروج احکام الهیه از این عموم از باب تخصص است، نه تخصیص« )نائینی،1382، 

ص73و74( 



37    جایگاه ققل جمعی دح مقمال والیت

آیـه مذکـور وجـوب  از  کـه  یافـت  را  از مفسـران  کثیـری  نیـز می   تـوان عـده  بـه تفاسـیر  بـا نگاهـی 
کـرده و فوایـد دیگـری، بـه غیـر از تبدیـل جهـل بـه علـم را بـر مشـورت پیامبـر؟ص؟  مشـورت رابرداشـت 
برشـمرده   اند. مانند آشـکار شـدن رأی و طیب نفس مشـاوران و گسـترش فرهنگ مشـورت. )فیض 

کاشانی،۱4۱8ه. ق،۱،۱80، حسینی همدانی،۱۳80ه. ق، ۳، 244، قشیری، بی تا،۱، 2۹۱( 
کـه بـه بررسـی مهم   تریـن آن   هـا  در زمینـه اسـتدالل بـر وجـوب مشـورت، اشـکاالتی مطـرح شـده 

یم.  می پرداز

مشکال مول
که موجب عدم داللت امر بر وجوب می   گردد.  مهم ترین اشـکال، اشـکال »توهم حظر« اسـت، 
توضیح این   که، آیه مذکور پس از جنگ احد و شکسـت مسـلمانان نازل شـد. قبل از شـروع جنگ، 
پیامبـر؟ص؟ در مـورد تعییـن مـکان دفـاع بـا مسـلمانان مشـورت کردند، که در شـهر بمانند یـا به بیرون 
کثریت بودند، رأی به بیرون رفتن  که ا گروهی  کنند. اصحاب دو دسته شدند،  شهر بروند و جنگ 

که نوعا مسّن بودند، به ماندن در شهر رأی دادند.  از شهر دادند و اقلیت 
کثریت، رأی  کـرم؟ص؟ کـه خـود بـا مانـدن در شـهر موافـق بودنـد، بـه خاطر احتـرام بـه رأی ا پیامبـر ا
یادی از مسـلمانان در  آنان را پذیرفت و در نهایت جنگ به ضرر مسـلمانان خاتمه یافت و تعداد ز

این جنگ به شهادت رسیدند. 
که دیگر مشـورت پیامبر؟ص؟  گرفت  به دنبال این شکسـت، در ذهن بسـیاری این تصور شـکل 
کـه  گـوار بـوده اسـت. در چنیـن فضایـی بـود  کـه نتیجـه مشـورت بسـیار نا بـا آنـان جایـز نیسـت؛ چـرا 
آیـه۱۵۹ سـوره »آل عمـران« نـازل شـد و پیامبـر؟ص؟ مکلـف شـد، در امـور بـا مسـلمانان مشـورت کند. 
که به دنبال توهم منع صادر شـود، بر اباحه داللت دارد  مطابق نظریه مشـهور علمای شـیعه، امری 
نه بر وجوب. پس فعل امر »َشاِورُهم« فقط بر مباح بودن مشورت با مسلمانان داللت می کند، نه بر 

وجوب آن. )ارسطا،۱۳8۹، ۳8۹( 
پاسخ

گرچه وقوع امر بعد از حظر، یا توهم حظر، سبب عدم داللت امر بر وجوب می شود و بنا به قول  ا
مشـهور، اصولیـون تنهـا بـر اباحـه داللت دارد؛ اما با نگاهی به داسـتان جنگ احد مالحظه می   شـود 
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کـه ایـن مـورد، مشـمول توهـم حظـر نبـوده اسـت؛ زیـرا آن   چـه موجـب شکسـت مسـلمانان در جنـگ 
احد شـد، تخلف تیراندازان مسـتقر بر کوه »عینین« بود، نه مشـورت پیامبر؟ص؟ با مسـلمانان، تا این 
کـه بتواند از ظهـور امر در  کـه توهـم حظـر مطـرح شـود و حتـی در صـورت طـرح، آن   چنـان قوی نیسـت 

کند و یا قرینه ای بر عدم داللت امر »َشاِورُهم« بر وجوب باشد.  وجوب جلوگیری 
کـه، نتیجه مشـورت الزاما همیشـه مطابق با  کـه بایـد بـه آن توجـه نمـود این اسـت  نکتـه دیگـری 
مصلحـت واقعـی نخواهـد بـود و هیـچ انسـان عاقلـی چنیـن چیـزی را ادعـا نمی   کنـد. آن چـه مسـلم 
می   باشـد این   اسـت   که، معمـوال مشـورت و عمـل بـه رأی مشـاورین، بـه واقعیـت و صـواب نزدیک   تـر 
کشـید؛  اسـت. از ایـن رو بـا مشـاهده یـک یـا چنـد مـورد خـالف، نمی   تـوان از اصـل مشـورت دسـت 
کثریت  گر شکست مسلمانان در جنگ احد را ناشی از مشورت و یا عمل بر طبق نظر ا پس حتی ا
که معموال مشورت به نفع  مشاورین بدانیم، بازهم نمی توانیم اصل مشورت را زیر سوال ببریم؛ چرا 
گونه توهمی  جامعه است. پس پیامبر؟ص؟ و مسلمانان به این مسأله واقف بودند و در نتیجه هیچ 
که وجوب است، باشد.  که قرینه   ای به انصراف امر، از معنای ظاهر خود  برای آن   ها پیش نمی   آمد 

)ارسطا،۱۳8۹، 402( 

مشکال دوم
همـه اوامـر موجـود در ایـن آیـه بـه صیغـه مفـرد حاضـر آمده اسـت؛ بنابراین خطـاب آیه بـه پیامبر 
کـرم؟ص؟ می باشـد. وجـوب مشـورت مخصـوص ایشـان اسـت و جـواز تعمیـم آن بـه همـه مـردم، در  ا
میـان علمـای اصـول محـل اختـالف نظـر اسـت؛ پـس مسـأله مبنایـی بـوده و بنابـر مبنـای عـده   ای 
تعمیـم آن جایـز نیسـت. از ایـن رو نمی   تـوان بـا اسـتدالل به این آیه، مشـورت را در حـق دیگر رهبران 

جامعه اسالمی نیز واجب دانست. )میر علی،۱۳8۳،۱0۹( 
پاسخ

کرم؟ص؟ باشد.  که خطاب این آیه تنها منحصر به پیامبر ا اواًل: دلیل قطعی وجود ندارد 
کـه همـه اوامـر و نواهـی موجود در  ک در تکلیـف، اصـل ایـن اسـت  ثانیـًا: بـر اسـاس قاعـده اشـترا
قرآن، که پیامبر؟ص؟ را مورد خطاب قرار داده، شامل همه مسلمانان تا روز قیامت می   شود؛ مگر این 

که آن حکم، از احکام اختصاصی پیامبر؟ص؟ است.  که با دلیل دیگری ثابت شود 
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کـه عقـل کل بودنـد واجـب شـده اسـت، بـه طریـق اولـی، بـر  ثالثـًا: وقتـی مشـورت بـر پیامبـر؟ص؟، 
که از این خصلت برخوردار نیستند، واجب خواهد شد.  کمانی  حا

مشکال سوم
کـه پیامبـر؟ص؟ بـه مشـورت نیـازی  ْمـِر« داللـت بـر وجـوب نـدارد؛ چـرا 

َ
امـر در آیـه »َوَشـاِوْرُهْم ِفـی ال

نداشـت، چـون از عقـل و تدبیـر فـراوان و نیـز وحـی و علـم غیـب برخـوردار بود؛ پس امر به مشـورت در 
گونه داللتی بر وجوب مشورت ندارد.  مورد آن حضرت، استحبابی است نه وجوبی و آیه، هیچ 

پاسخ
کـه دلیل وجوب مشـورت به ایـن آیه محدود نمی   شـود، تا  کـرد  در ابتـدا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره 
در صـورت خدشـه در اسـتدالل بـه آن، نتـوان وجـوب مشـورت را اثبـات نمـود؛ بلکـه دلیـل عقلـی و 
که استدالل به آیه  که در صورتی  همچنین، آیات و روایات دیگری بر وجوب مشورت داللت دارند 

کرد.  کامل نباشد، وجوب مشورت را با استناد به آن   ها می   توان اثبات  فوق 
که اوال، خطاب آیه  اما با وجود این، خود آیه شـریفه نیز داللت تام بر وجوب مشـورت دارد؛ چرا 
متوجه همه مسـلمانان و رهبران جوامع اسـالمی اسـت و این که اشـکال شـده، پیامبر؟ص؟ که واجد 
علـم غیـب و تدبیـر فـوق العـاده و برخـوردار از وحی اسـت، نیازی به مشـورت نـدارد؛ پس آیه وجوب 
کشـف  گمان شـده، تنها فایده مشـورت  که  مشـورت را اثبات نمی   کند، به سـبب این تصور اسـت 

که اشاره نمودیم مشورت فواید بسیاری دارد.  واقع و تبدیل جهل به علم است؛ در حالی 
که وجوب مشورت در خصوص پیامبر؟ص؟ و معصومین،  گرفت  بنابراین می   توان چنین نتیجه 
بـه دلیـل ترّتـب فوایـد فـراوان موضوعیـت داشـته و از ایـن جهـت واجب اسـت؛ امـا در خصوص غیر 

معصومین؟مهع؟ طریقیت داشته و به آن جهت واجب است. 

ج- روایات و مشورت

یـاد اسـت و بـه حـد تواتـر می رسـد. )مـکارم  کـه در بـاب مشـورت وارد شـده، بسـیار ز احادیثـی 
شیرازی،۱۳77، ۵۳۱( 

معتقـد  و  نمـوده  آوری  جمـع  خصـوص  ایـن  در  روایـت   200 بـه  نزدیـک  »اسـتادی«  ا...  آیـت 



بهار و تابستان ۱۳۹۵شماره اولفقه حکومتی     40

کسـی جسـتجوی بیشـتری نمایـد بـه طـور قطـع احادیـث دیگـری نیـز خواهـد یافـت«.  گـر  اسـت: » ا
)استادی،۱۳60، ۵( 

که وجوب مشورت را می رسانند، اشاره می کنیم:  در این جا به برخی از احادیثی 
نتیجـه  مشـورت  همانـا  کـن،  مشـاوره  َحـْزِم؛ 

ْ
ال َنتیَجـُة  هـا 

ّ
ِإَن

َ
ف ُمشـاَوَرِة 

ْ
ِبال »َعلْیـَک   : علـی؟ع؟  امـام 

دوراندیشی است«. )اللیثی الواسطی،۱۳76، 2۳۵( 
ُمشـاَوَرِة؛ چیزی مثل مشـاوره، تصمیم درسـت را به 

ْ
ـواُب ِبِمْثِل ال امـام علـی؟ع؟ : »َمـا اْسـُتْنِبَط الَصّ

دست نمی دهد«. )نجفی،۱42۳ه. ق،۱0، 266( 
ی 

ّ
َیَتول مَرَها َو

َ
مُة أ

ُ
ن َیَفِرَق الَجَماَعة وَیغِصَب اال

َ
یُد أ امام رضا؟ع؟ از پیامبر نقل فرمودند: »َمن َجاَءُکم ُیِر

کـه خواسـت تا جماعت مسـلمانان را  ِذَن َذِلـک؛ هرکـس 
َ
َوَجـّل َقـد أ  ا... َعَزّ

َ
ـِإّن

َ
ـوه، ف

ُ
اقُتل

َ
ِمـن َغیـِر َمشـوَرٍة ف

متفـرق کنـد و زعامـت امـت را غصـب کنـد و آن را بدون مشـورت به دسـت بگیرد، به قتل برسـانید 
کار رخصت داده است«. )شیخ صدوق، ۱۳72، ۱، 67(  که خداوند عزوجل به این 

که در این باب وارد شده اند، خدشه وارد نموده و آن ها  شاید برخی به سند پاره ای از احادیثی 
که:  گفت  که در پاسخ می توان چنین  را از لحاظ سندی غیر قابل استناد بدانند، 

اواًل: سند برخی از روایات وارد شده در این باب، معتبر هستند و قابل استناد می باشند. 
کتاب های شیعه، مانند: نهج البالغه، تحف العقول،  ثانیًا: روایات مطرح شده در معتبر   ترین 
کافـی، وسـائل الشـیعه وارد شـده اند و صحیـح نبـودن ظاهـر برخی روایات، با مجمـوع روایات باب، 

جبران می شود. 
ثالثـًا: ایـن روایـات را بـه عنوان مؤید حکم مسـتقل عقل، می   توان مورد اسـتناد قـرار داد؛ بنابراین 

که روایات وارده در باب شورا، داللت بر وجوب آن دارند.  گفت  می   توان 

نتیجه گیری
کـه از بررسـی آیات و روایات و دلیل عقلی به دسـت می   آید، می   توان چنین  بـا توجـه بـه مـواردی 
که اوال  که قائل به وجوب مشـورت هسـتند، صحیح می باشـد؛ چرا  کسـانی  که، نظر  گرفت  نتیجه 
آیـه۱۵۹ سـوره »آل عمـران« بـا ظهور خویش داللت بر وجوب مشـورت بـر پیامبر   خدا؟ص؟ دارد؛ پس در 
که پیامبر؟ص؟، با وجود عصمت و بی نیازی از مشـاوره، مأمور به مشـورت شـده اسـت. حال  حالی 
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که باید به مشورت بپردازد. روایاتی نیز مطرح نمودیم  غیر معصوم به طریق اولی، مشخص می   شود 
که چون با صیغه امر آمده   اند، داللت بر وجوب دارند و داللت آن   ها بر مقصود بدون اشکال است، 
کـرد: یکی این که  هرچنـد سـند برخـی ضعیـف بـود؛ امـا با توجه به دو نکتـه می   توان بر آن   ها اعتماد 
در بیـن روایـات مزبـور، اخبـار معتبـری نیـز وجـود دارد و دوم این که مضمون روایات، ارجاع به سـیره 
گفـت، در  کـه در امـور مهـم، مشـورت را الزم می   داننـد. بـا دقـت در ایـن نکتـه می   تـوان  عقـالء اسـت 
واقع یکی از دالیل اصلی وجوب مشورت در امور مهم، سیره عقالء و خردمندان در تمامی زمان   ها 
کـه بـر ایـن امـر اسـتقرار یافتـه و مـورد امضـاء و تاییـد معصومین؟مهع؟ نیز قـرار گرفته  و مکان   هـا اسـت، 
ئی دانست.  است؛ بنابراین آیات و روایت مورد استناد را در واقع باید دال بر تأیید این سیره عقال

کـه از  کافـی اسـت  کـه چـون بـرای اعتبـار سـیره عقـالء، همیـن انـدازه  نکتـه مهـم دیگـر آن اسـت 
سـوی معصومیـن؟مهع؟ مـورد ردع و انـکار قـرار نگرفتـه باشـد )نیـازی بـه امضـای صریـح آن نیسـت(، 
گـر در داللـت آیـات و روایـات مزبـور مناقشـه   ای باشـد، از آنجـا که  کـه حتـی ا می   تـوان نتیجـه گرفـت 
ئـی مربـوط بـه مشـورت، مـورد انـکار معصومیـن؟مهع؟ قـرار نگرفتـه اسـت، همیـن دلیـل بـه  سـیره عقال

کفایت می   کند.  تنهایی برای اثبات لزوم شرعی مشورت در امور مهم 

مسأله دوم
وجوب تبعیت از رأی اکثریت

بعـد از اثبـات وجـوب مشـورت در اداره حکومـت، بـر رهبـر جامعـه اسـالمی، ایـن سـؤال مطـرح 
کـم جامعـه اسـالمی واجـب اسـت یـا نـه؟ در  کثریـت مشـاوران بـر حا کـه آیـا تبعیـت از رأی ا می   شـود 

که عبارتند از:  خصوص این موضوع نیز دو دیدگاه وجود دارد، 
کم، از آراء مشاوران است.  که قائل به وجوب تبعیت حا - نظری 

کم، از آراء مشاوران است.  که قائل به عدم وجوب تبعیت حا - نظری 
کرده   اند،  گروه برای اثبات نظریه خویش به آیات، روایات و سیره معصومین؟مهع؟ استناد  هر دو 

یم.  گروه می پرداز که در این مقام به بررسی اجمالی نظرات هر دو 
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دیدگاه اول: عدم وجوب تبعیت رهبر از آراء مشاوران

کید  کثریت مشاوران تأ کم از رأی ا ی حا یادی از علمای شیعه و سّنی، بر عدم لزوم پیرو عده    ز
یده   انـد. »سـید محمـد باقـر حکیـم« بـا اسـتناد بـه سـیره پیامبر؟ص؟ و امـام علی؟ع؟ به ایـن نتیجه  ورز
رسیده است. )الحکیم،۱4۱2ه. ق،۱22( آیت ا... »مصباح یزدی« معتقد است: »رأی رهبر مطاع 
کم، حکم عقل و مصلحت جامعه اسالمی و مسلمانان است«.  ک و اساس رأی حا است؛ اما مال

)مصباح یزدی،۱۳۹۱، 2۹6( 
و آیت اهلل»سبحانی« تصمیم نهایی را، حق مسلم پیامبر؟ص؟ می داند. )سبحانی،۱۳62، 28( 
طرفـداران ایـن نظریـه بـا اسـتناد بـه آیـه۱۵۹ »آل عمـران« معتقدنـد، هـدف پیامبـر؟ص؟ از مشـاوره 
بـا اصحـاب، تألیـف قلـوب و جـذب مسـلمانان و فوایـد دیگری که برای مشـورت ذکـر نمودیم، بوده 

کسب اطالع و فهم مسأله تا ملزم به اخذ نتیجه آن شود.  است؛ نه 
که عزم و تصمیم  ی اهَّلِل« است 

َ
ْل َعل

ّ
َتَوَک

َ
ِإَذا َعَزْمَت ف

َ
از طرف دیگر بخش دوم آیه؛ یعنی جمله: »ف

را به پیامبر؟ص؟ نسبت داده است. 
از ایـن رو تنفیـذ آراء یـا بـه عبـارت بهتـر، تصمیـم نهایـی بـا پیامبـر؟ص؟ اسـت؛ پـس نتیجـه ایـن 
کثریت شورا نیست و مشورت جهت روشن  ی از رأی ا گاه ملزم به پیرو که پیامبر؟ص؟ هیچ  می   شود 
شـدن زوایای مسـأله و طرح راه حل   های متفاوت جهت موضوع اسـت و بعد از مشـاوره، ولی امر بر 
کثریـت  اسـاس مصلحـت جامعـه اسـالمی تصمیـم می   گیـرد. خـواه ایـن مصلحـت مقتضـای رأی ا
کثریـت شـوراء نیسـت. در واقـع  کثریـت باشـد و ولـی امـر تابـع رأی ا باشـد، یـا مقتضـای خـالف رأی ا
گذار شـده اسـت. )مصباح  وظیفه شـورا تنها اظهار نظر اسـت و تصمیم نهایی به خود پیامبر؟ص؟ وا

یزدی، ۱۳۹۱، 2۹7، سبحانی، ۱۳62، 28( 
گرفتـه اسـت، آیـه اولـی االمـر )آیـه ۵۹ سـوره نسـاء(  گـروه قـرار  کـه مـورد اسـتفاده ایـن  آیـه بعـدی 
که شـرعا حق حکومت دارند، و  کسـانی هسـتند  می باشـد. از دیدگاه ایشـان، منظور از »اولی االمر« 
ی نیز واجب خواهد  که شرعا حق حکومت برای او ثابت شده است به ناچار اطاعت از و هرکس 
بود؛ چون در غیر این صورت جعل والیت برای او بیهوده است. بر این اساس فقیه جامع الشرایطی 

که زمام حکومت را در دست می گیرد مصداق این آیه می باشد و اطاعت از او واجب است. 
کـه اطاعت از او واجب و سـرپیچی از فرمـان او گناهی بزرگ  حـال چگونـه ممکـن اسـت کسـی 
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کثریت شود؟ است، ملتزم به رأی ا
آیا این مطالب با اطاعت واجب از او، سازگار است؟

ی نخواهد بود؟ کثریت، به معنی نافرمانی از اوامر و کمی به رأی ا کردن چنین حا آیا ملتزم 
کـه پاسـخ همـه ایـن سـؤاالت مثبـت اسـت؛ پـس بایـد ولـی فقیـه قـدرت مطلـق   بـا توجـه بـه ایـن 
که در غیر  کامل اعمال نماید؛ چرا  گیری داشته باشد تا بتواند والیت خویش را به صورت  تصمیم 
که یک حق رأی  این صورت، والیتی برای او نمی   ماند و او نیز مانند یکی از اعضای شـورا می   شـود 
دارد، و به عبارت دیگر والیت از آن مشاوران است نه فقیه جامع الشرایط. )میر علی،۱۳8۳،۱80( 
کم  گـروه بـه روایاتـی نیز تکیه می   کنند که بیانگر این هسـتند که، تصمیـم گیرنده نهایی حا ایـن 
کـه بـه نظرشـان می   رسـد. ماننـد:  اسـت و وظیفـه مشـاوران تنهـا اظهـار نظـر و بیـان آن چیـزی اسـت 

که می فرماید:  فرمایش امام علی؟ع؟ به »ابن عباس« 
کردم باید از  کنی و من درباره آن بیاندیشم؛ چنان چه با تو مخالفت  »تو باید نظر خود را ابراز 

کنی« )ابن ابی الحدید،1404ه. ق، 4، 76(  من پیروی 

که خطاب به »محمد حنفیه« می فرماید:  یا روایتی دیگر از امام علی؟ع؟ 
کن«. )شیخ حر عاملی،1409، 8، 29(  »بعد از تضارب آراء، بهترین را انتخاب 

کم جامعه اسالمی بعد از مشورت خود، باید با تفکر و تأمل بهترین راه  و نتیجه می گیرند که حا
کثریت ندارد.  کند و هیچ الزامی برای پذیرش رأی ا را انتخاب 

کـم در پیشـگاه خـدا و مـردم، در برابـر  کـه، چـون حا گـروه بـرای تأییـد نظـر خویـش معتقدنـد  ایـن 
کارهایی که انجام می دهد مسئول است و باید مصالح و مفاسد اسالم و مسلمین را در نظر بگیرد، 
گونـه   ای برنامه   ریـزی کنـد که مصالح مسـلمانان  از ایـن رو بایـد در تصمیم   گیـری نیـز آزاد باشـد تـا بـه 
گر با تالش به رأی صواب و واقع رسـید  کمی ا تأمیـن شـده و رضـای الهـی نیـز تحقـق یابد. چنین حا
دو اجـر دارد و چنان   چـه بـه خطـا رفـت، یـک اجـر دارد و نـزد عقـالء معذور خواهد بـود. از این جهت 
کـم را بـه تنفیـذ آراء دیگـران )هرچنـد با فرض خدشـه دار بودن صحت  جایـز نیسـت؛ از یـک سـو حا

گوی پیامد   ها و نتایج آن نیز دانست.  ی( ملزم نمود و از سوی دیگر پاسخ  آراء ایشان نزد و
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کثریت مشاوران دیدگاه دوم: ضرورت پیروی از رأی ا

کم باید به  که برخی از فقهای شـیعه و سـّنی قائل به آن هسـتند، معتقد اسـت: »حا نظریه دوم 
ی  کثریت پیرو کثریت، از نظر ا کثریت تمکین نموده و هنگام تعارض آراء و تشکیل اقلیت و ا آراء ا

نماید« و برای این مدعای خویش دالیلی اقامه نموده اند. 
کثریـت می   باشـد و دالیلـی عقلـی و روایـی، بـر  ی از رأی ا »میـرزای نایینـی« معتقـد بـه لـزوم پیـرو
مدعای خویش اقامه می   نماید؛ )میرزای نایینی،۱424ه. ق،۱۱0( آیت ا... »طالقانی« با تمسک به 
کثریت  کم مسلمانان مطابق نظر ا ِاَذا َعَزمَت...« و نیز سیره عملی پیامبر؟ص؟، عمل حا

َ
آیه شریفه »ف

مشـاوران را واجـب و ضـروری می دانـد؛ )طالقانـی،۱۳62، 400( »سـید محمـد شـیرازی« نیـز معتقـد 
است: 

کند و سپس به آراء آن ها توجه نکرده و به صالحدید  کم با عده ای مشورت  »چنان چه حا

به  آن  فضاحت  و  کرده  خوار  را  آن   ها  بلکه  نگذاشته؛  احترام  تنها  نه  کند،  عمل  خود 

نهایت »عالمه  در  و  از خود مشورت نکردن است. « )شیرازی،1387،17(  بیشتر  مراتب 

از نظر مشاوران به حکم عقل و نقل، واجب است« و  جعفری« نیز معتقد است: »پیروی 

که حجت خداوندی  می نویسد: »سند و دلیل اصالت مشورت در اسالم، هم عقل است 

که از حجت   های بیرونی صادر شده است؛ بنابراین محصول یک  است و هم نقل است 

مشورت صحیح به اجتماع شرایطش، از دیدگاه امام، باید پیروی شود. این است قانون. « 

)جعفری،1385، 309( 

گـروه نیـز بـر مدعـای خویـش بـه آیـات قـرآن اسـتناد نموده   انـد. آن هـا در مـورد تفسـیر آیـه۱۵۹  ایـن 
کثریـت اسـت. )رشـید  کـه منظـور از واژه »عـزم« در آیـه، همـان عمـل بـه رأی ا »آل عمـران« معتقدنـد 

رضا،۱۹47، 20۵( 
که  که، شـکی نیسـت  ى َبْیَنُهْم« نیز چنین اسـتدالل شـده اسـت  ْمُرُهْم ُشـوَر

َ
در خصوص آیه »َوأ

شـخص مشـورت کننـده بعـد از انجـام مشـورت، سـرانجام رأیـی را انتخـاب می   کنـد؛ امـا در این که 
کنـد جـای بحـث اسـت. آیـا لزومـا بایـد بـه رأی  کـدام رأی را در صـورت اختـالف مشـاوران انتخـاب 
کـه  کـه بنابـر نظـر خـودش عمـل نمایـد؟ بـه نظـر می رسـد صـورت اول  کثریـت پای   بنـد باشـد یـا ایـن  ا
که آیه مورد بحث، مشورت  کثریت است، بیشتر با مضمون آیات تطابق دارد؛ چرا  تبعیت از رأی ا
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کمل و اتم آن واجب کرده است و نمونه برتر شورا و مشورت زمانی قابل تحقق  را بر مسلمین به نحو ا
گردد و بر  کم، اعمال  که باشد، خواه مخالف یا موافق نظر حا که عمل به نتیجه شورا هر چه  است 

کثریت عمل شود. )حائری،۱۳64،۱۳۳(  اساس نظر ا
که ما مهم   ترین دلیل وجوب مشورت را عقل دانستیم؛ لذا در اینجا برای اثبات  با توجه به این 
کثریت، از ذکر روایات و سـیره معصومین چشـم پوشـی نموده و دلیل عقلی برای  لزوم تبعیت رأی ا

یم.  کثریت را می   آور لزوم تبعیت از رأی ا

کثریت  دلیل عقلی بر لزوم تبعیت از رأی ا

کـه لـزوم مشـورت و اسـتفاده از نظـرات مشـاوران امیـن و دلسـوز، اصلـی عقالنـی  بـر ایـن اسـاس 
کاملی نداشـته  گاهی  اسـت، ]خصوصا در مواردی که شـخص در خصوص مورد مشـاوره، علم و آ
گـر  کـه ا کـه تبعیـت از رأی مشـاوران نیـز ضـروری اسـت؛ چـرا  گرفـت  باشـد[ می   تـوان چنیـن نتیجـه 
ی از نظـر مشـاوران نباشـد، دیگـر جایـی بـرای اصل مشـورت باقـی نمی   ماند و  شـخص ملـزم بـه پیـرو
مشـورت بـه امـری لغـو و بیهـوده تبدیـل می   شـود؛ در واقـع کسـانی کـه فوایـد مشـورت را امـوری فراتـر از 
تبعیـت نظـر مشـاوران می   داننـد، از ایـن نکتـه غفلـت کرده   اند که اولیـن و مهم ترین فایده مشـورت، 
گـروه مشـاوران  کـه از  کالن و مهمـی  همـان اخـذ بـه مضمـون مشـورت اسـت، خصوصـا در مـوارد 
کثریـت مشـاوران بـر یـک نظـر متفـق القـول می   شـوند. بـا توجـه به اسـتدالل فوق  اسـتفاده می   شـود و ا
کم جامعه  کم جامعه اسالمی نیز تعمیم داد و چه بسا بتوان گفت که حا می   توان این حکم را به حا
که، چون مهم   ترین  کثریت می باشـد. با این توضیح  اسـالمی به طریق اولی ملزم به تبعیت از رأی ا
گرو  و حسـاس ترین امور زندگی فردی و اجتماعی شـهروندان و رعایت مصالح جامعه اسـالمی، در 
کم اسـالمی می   باشـد؛ پس باید به طریق اولی در این راه از مشـاوره مشـاوران امین و  تصمیمات حا
که توسـط برخی مطرح شـده اشـاره نمود. این عده  خبره اسـتفاده نماید. در اینجا باید به اشـکالی 
ادعـا می   کننـد: بـا توجـه بـه ایـن، مسـئولیت اداره جامعه بر عهده ولی امر گذارده شـده    اسـت و او در 
که اخذ می   کند مسئول است؛ پس باید در اخذ تصمیمات، مبسوط   الید باشد  مقابل تصمیماتی 
کثریـت مخالـف بـا ایـن بسـط یـد اسـت؛ پـس ولـی امـر هیـچ الزامـی بـه  و الـزام او بـه تبعیـت از رأی ا

کثریت ندارد.  تبعیت از رأی ا
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که هرچند ولی امر مسئولیت اداره جامعه را دارد؛ اما ایفای این  گفت  در پاسخ می   توان چنین 
کمل صورت می   پذیرد، پس او باید:  مسئولیت با استفاده از رأی مشاوران، به نحو ا

- اوال، در اداره امور جامعه مشورت نماید. 
که اخذ می   کند، تبعیت نماید.  - ثانیا، از نتایج مشورتی 

کـه معتقدند ولی  کـه بایـد بـه آن پرداخته شـود این اسـت که، به نظر می رسـد، کسـانی  نکتـه   ای 
کثریـت نـدارد، حکم و سـیره معصومین؟مهع؟ در حق  امـر جامعـه اسـالمی، الزامـی بـه تبعیـت از رأی ا

خودشان را به غیر معصومین سرایت داده   اند. 
بـا ایـن توضیـح کـه برخـی روایـات وارده از حضـرات معصومیـن؟مهع؟، که داللت ظاهـری بر عدم 
کم از مشـاوران دارد و مخصوص به زمان حضور معصومین؟مهع؟ می   باشـد را، به صورت  تبعیت حا
کثریـت ندارد، در  کمی الزامی بـه تبعیت از رأی ا مطلـق اخـذ نموده   انـد و قائـل شـده   اند کـه هیـچ حا
کـم غیـر معصـوم تفـاوت قائـل شـد؛ یعنـی می   تـوان گفت:  کـم معصـوم و حا کـه بایـد میـان حا حالـی 
کـم غیر معصـوم ملزم بـه تبعیت از  کثریـت نـدارد؛ ولـی حا کـم معصـوم الزامـی بـه تبعیـت از رأی ا حا
که معصومین؟ع؟ برای زمان غیبت،  کثریت می   باشـد. به عالوه الزمه این سـخن، این اسـت  رأی ا
کن؛  که خودت تشخیص می دهی، عمل  گفته   اند هر طور  کرده   اند و  تعیین، مشخص  کمی بال حا
که این مالزمه، حکیمانه به نظر نمی   رسد  گر تشخیصت خالف نظر عقالء باشد، در حالی  حتی ا

و مطمئنا هیچ یک از قائلین این نظریه به این مالزمه تن نمی   دهند. 
کم جامعه اسالمی  با توجه به مطالب گفته شده می   توان چنین تقسیم بندی را ارائه داد که حا
یـا معصـوم اسـت و یـا غیـر معصـوم. بـا توجه بـه این که در خصـوص معصوم، عصمـت، علم غیب 
کثریـت را در خصوص  و نیـز کمـاالت واالی انسـانی اثبـات شـده، نمی تـوان وجـوب تبعیت از رأی ا
ایشـان اثبـات نمـود؛ امـا در غیـر معصـوم چنیـن چیـزی غیـر قابـل قبول اسـت و ولـی امِر غیـر معصوِم 

کثریت تبعیت نماید.  که مشورت می کند، از رأی ا جامعه اسالمی، باید در مواردی 
که، با وجود دلیل عقلی بر وجوب مشورت، استفاده از آیات  بنابراین می توان چنین ادعا نمود 
و روایـات بـه عنـوان مؤیـد ایـن دلیـل موجـب تقویـت آن می   شـود. در ضمـن الزمـه دلیل عقلـی اقامه 
کثریت مشـاوران اسـت. خصوصـا در مواردی که  شـده بـر وجـوب مشـورت، وجـوب تبعیـت از رأی ا

ولی امر در موضوعی خبره نباشد و زوایای مختلف مسأله بر او ناشناخته باشد. 
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سـؤال دیگـری کـه ممکـن اسـت در این   جـا مطـرح  شـود ایـن اسـت کـه، بـا توجـه بـه دلیـل عقلـی 
ارائـه شـده، جایـگاه اعمـال والیـت ولـی امـر از بیـن مـی رود؟ دربـاره ایـن سـؤال می   توان چنین پاسـخ 
که تبعیت از ولی امر، امری واجب و ضروری است، اعمال والیت می تواند  که: با توجه به این  داد 
کثریـت و اقلیت  وجـوه مختلفـی داشـته باشـد. بـرای مثـال: اعمـال والیت در مـواردی که اختالف ا
که میان مشـاوران اختالف نظر جدی  اندک اسـت و ولی امر رأی اقلیت را می پسـندد، یا در جایی 
گیری ضروری  که احساس شود نیاز به سرعت عمل در تصمیم  کند، یا در مواردی  و عمیقی بروز 
کثریـت  کنـد؛ البتـه می   تـوان بـرای مخالفـت بـا رأی ا اسـت، ایـن اعمـال والیـت می توانـد بـروز پیـدا 
کـه بـا رعایـت آن شـرایط ولـی امـر بتوانـد نظـر خویـش را اجرایـی کنـد؛ هـر چند  نیـز شـرایطی قـرار داد، 
کـم می توانـد توضیحاتـی در خصـوص  کثریـت مشـاوران باشـد. بـه عنـوان مثـال: حا مخالـف نظـر ا
تصمیـم خویـش ارائـه نمایـد، یـا بـه گونـه   ای از مشـاوران دلجویـی کند، تا راه مشـاوره ایمـن و امین را 
یه   ای  کثریت نباید بـه رو کـه، این مخالفـت بـا رأی ا بـر خـود نبنـدد و مهم   تریـن شـرط بایـد ایـن باشـد 
کـه در ایـن صـورت هم مصالح مشـورت از بین مـی   رود و هم مصالح  عـادی و معمـول تبدیـل شـود، 

مسلمانان و جامعه اسالمی ضایع شود. 
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