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The purpose of this study is to investigate the validity of the 

council in fatwas and rulings. For this purpose, to show the validity of 

the council in the fatwa and ruling, various rational and narrative 

reasons have been cited, with a descriptive-analytical method. These 

reasons are: "The rule of reason to make the result of the council more 

convincing", "Quranic verses", "Narrations" and "The way of the 

wise". "Commitment to the object and commitment to its accessories", 

"Rational rule of preference over the preferred", "The basis of order in 

the age of absence", "Society's guardianship over the individual", 

"Collective agreement on the validity of the majority vote" and 

"Avoiding discord and division". One of the reasons for proving the 

validity is the majority vote that have been discussed in this study. 

From all the rational and narrative reasons, it can be concluded that 

the council is valid in a wide area and following the opinion of the 

council of experts is not only valid, but in many cases it is preferable 

to the opinion of the expert. There is no problem with the inclusion of 

the reasons for the validity of the council in relation to the fatwa and 

the judicial or provincial ruling, unless the reasons for the validity of 

the fatwa or the judicial ruling and the provincial ruling require 

otherwise. 

 

Keywords: Quran, Shura, Fatwa, Ruling, Behavior of the Wise, 

Majority Votes. 
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 اعتبار شورا در فتوا و حکم

  

 19/11/1922 تاریخ تأیید:                   92/11/1921 تاریخ دریافت:

 * یجواد ورع یدس 

 

 

بما رو    منظمور  یناعتبار شورا در فتوا و حکم  اسم ب بمد    یهدف پژوهش حاضر بررس

 یو نقلم  یعقلم  دالیم   بم   حکم ،  و فتوا در شورا اعتبار دادن نشان یبرا یلی،تحل  یفیتوص

 تربمودن  بخمش  ینمان حک  عق  بم  ام  »اند از:  عبارت ی دال یناستناد شده اس ب ا یمتعدد

و التزام ب  لموازم   یءالتزام ب  ش«ب »العق ی یرهس»و  «روایات»، «قرآن یاتآ»، «شورا ی یج نت

جامع   ی وال» ،«یب نظ  در عصر غ یمبنا»، «راجح بر مرجوح یحترج یعقل ی قاعده»، «آن

« از اختالف و انشمقا  در جامعم    یزپره»و  «ی اکثر یبر اعتبار رأ یتوافق ج ع»، «بر فرد

پمژوهش ممورد بحمر قمرار      ین  هستند ک  در ایاکثر یاثبات اعتبار رأ ی دال ی ازج ل 

کم  شمورا در قل مرو     یدرس یج نت ینب  ا توانیم یو نقل یعقل ی اندب از مج وع دال گرفت 

 یاریتنها معتبر اس ، بلک  در بسم  متخصصان ن  یشورا یاز رأ یرویمعتبر بوده و پ یعیوس

  فتموا  شورا نسب  ب عتبارا ی داردب ازنظر ش ول ادل  یحفرد متخصص ترج یاز موارد بر رأ

 ییحک  قضا یااعتبار فتوا  ی دال ک  ینوجود ندارد، مگر ا یمشکل ییوال یا ییو حک  قضا

 داشت  باشدب یگرید یاقتضا ییو حک  وال
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 مقدمه

شورا در فرهنگ اسالمی اعتبار دارد یا نه؟ قلمرو اعتبار آن تا کجاست؟ آیاا فتاوا و حکام،    

های فاو   شود؟ موضوع این مقاله پاسخ به پرسش یماعم از قضایی و والیی را نیز شامل 

توان استناد کرد: دالیل می دسته دوو قلمرو آن به  است. برای اثبات اعتبار و حجیت شورا

دالیل لزوم یاا عادم لازوم    »، «لزوم تقلید از مجتهد»، «ت فتواحجی»الیلِ ی اول، د دسته

ی  دساته  1«.حجیت حکم قضایی و والیی»چنین ، هم«تقلید از مجتهد اعلم در برابر عالم

ی دوم خاواهیم پرداخات و    دوم، دالیل اعتبار و حجیت شوراست. در این مقاله باه دساته  

شمول هر یک از این دالیل نسبت به فتوا ضمن تبیین دالیل حجیت شورا، شمول یا عدم

 و حکم شورایی را نیز مطرح خواهیم کرد.

وضوعات فراوان دیگر ی مقاله آن است که شورا در صدور فتوا و حکم نیز مانند م فرضیه

مباحث فقهی دیگر، روش متعارف استنباطِ احکام از منابع  چون هماعتبار دارد. روش بحث نیز 

معتبر خواهد بود. ابتدا به تبیین مختصر معنای لغوی و عرفی شورا پرداختاه، سا د دالیال    

ش دیگر اعتبار و حجیت شورا و شمول آن نسبت به فتوا و حکم را مطرح خواهیم کرد. در بخ

 مقاله نیز دالیل اعتبار و حجیت رأی اکثریت اعضای شورا را بررسی خواهیم نمود.

 در لغت و عرف« شورا. »1

است. شوری و مشاورت  « استخراج عسل از موم»معنای  به« شُرتُ العسل»شور مصدر از 

ا استخراج رأی و نظر از طریق تبادل ب»معنای  و به شده گرفتهی لغوی  هم از همین ریشه

؛ راغب اصفهانی، 951، ص. 5 ، ج1111؛ صاحب، 597، ص. 9ج تا ید، بیدر ابن« )یکدیگر

داناد.  مای « شاوری »دیگار را   نظر گروهی با یاک ( است. عرف، تبادل162 ، ص. 1119

اساتخراج رأی   منظور بهدیگر  نظر با یکمعنای تبادل یجه به شورانهادن یک مساله، بهدرنت

گونه که عسل را ی لغوی دارد. همانمعنا باتناسب جالبی  صواب است. معنای عرفی شورا

هاای مختلا ، رأی   نظر و بحث علمی از میان آراء و دیادگاه کنند، با تبادلاز موم جدا می

نظار چیسات، فتاوا، حکام     که موضوع شاور و تباادل  نمایند. اینصواب را نیز استخراج می

 کند.یقضایی یا حکم والیی یا هر موضوع دیگر، تفاوتی نم

                                                 
و « نفاو  حکام قضاایی   »، «فتوا و تقلید از عالم و اعلم». نویسنده در مقاالت مستقلی دالیل اختصاصی حجیت هر یک از 1

 را بررسی نموده است.« و والیت شورایی افتاء، قضاوت»ها نسبت به شمول آنو شمول یا عدم« نفو  حکم والیی»
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 . شمول دالیل حجیت شورا2

با مروری  شود.برای اثبات اعتبار و حجیت شورا به دالیل عقلی و نقلی متعددی استناد می

کنیم.  ها نسبت به فتوا و حکم را در ادامه بررسی میشمول آنبر این دالیل، شمول یا عدم

فر  دارند کاه صادور   آیا فتوای مجتهد، حکم قاضی یا زمامدار جامعه با موضوعات دیگر 

و جمعی و نهاادی صاادر شاود؟     شورایی صورت بهتواند ها حتماً باید فردی باشد و نمیآن

 شرح زیر هستند: ها نسبت به فتوا و حکم بهشمول آندالیل حجیت شورا و شمول یا عدم

 ی شورا بودن نتیجهتر بخش نانیاطم. حکم عقل به 2.1

مساتقل حکام    صاورت  بههای دینی باشد، عه به آموزهکه نیازمند مراجآنعقل آدمی بدون 

کارهایی استفاده کند کاه  کند که انسان در رسیدن به مقصود و دستیابی به هدف از راهمی

تر باشد. آیا عقل در موضوع فتاوا و حکام هام اساتفاده از راهکاار شاورا را       بخشاطمینان

 چنین استدالل کرد:توان بر دو مقدمه می یهتکداند؟ با  یمتر بخشاطمینان

ی یکم؛ بدون تردید، انسان در قلمرو دین تکالیفی دارد کاه انجاام و التازام باه      مقدمه

 بر او الزم است. شان انجامها و  آن

پاییر نیسات، پاد    هاا امکاان  ی دوم؛ چون بدون شناختِ تکالی ، عمل به آن مقدمه

 ی واجب، واجب خواهد بود. مقدمه عنوان بهشناختِ تکالی  
جمعی و گروهی،  صورت بهفردی ممکن باشد و هم  صورت بهاگر شناخت تکالی ، هم 

ای که حجت خدا و آورتر باشد. در زمانهباید راهی را برگزید که در شناخت تکلی  اطمینان
ی مستقیم و پرساش از   پییر است، مراجعهامام معصوم حضور دارد و دسترسی به او امکان

وظای  شرعی است؛ ولی در عصری که دست ما از داماان   وی راه مطمئنی برای شناخت
باه سارا     ناچار بهو راه شناخت یقینی به احکام شریعت بسته است،  پیشوای معصوم کوتاه

 است. شده شمردهرویم که در شریعت معتبر های ظنّی میراه
قدرت و فان دساتیابی باه احکاام شاریعت از طریاق       »معنای  امامیه، اجتهاد به نظر از

 2.(179 ، ص. 1951قزوینای،   1؛995، ص. 1 ، ج1191)قمای،  اسات  « اجعه به مناابع معتبار  مر

تواناد  های بشری، هام مای  عملیات اجتهاد و استنباط احکام دینی مثل سایر علوم و دانش

 « اجتهاد جمعای و گروهای  »جمعی و گروهی.  صورت بهو هم  فردی انجام شود صورت به

                                                 
 «.االجتهادهوالملكة،فالمجتهدمنلهتلكالملكة،والمجتهَدُفيههوالحكمالمستنبطمناألصلإنّ. »1

 «.االجتهادهواستخراجالحكممناالدلّةالمعهودةان. »9
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تار و   بخاش  یناان اطمشرعی، سایر علوم و فنون،  حکم هببرای رسیدن « اجتهاد فردی»از 

و علم به تکلی ،  امکان مراجعه به معصوم وجود باتر است. در عصر حضور نزدیک واقع به

آورد، بسا فاقاد منطاق عقلای    مراجعه به شورای فقهی که ظنِّ به تکلی  را به ارمغان می

فقهای در کشا  احکاام شارعی     این فرض که نظار شاورای    باشد، اما در عصر غیبت، با

 1برتری دارد.« فقیه واحد»بر مراجعه به « شورای فقهی»آورتر است، مراجعه به اطمینان

تواناد  گونه که میجزئی در مقام قضاوت یا والیت، همان حکم بهدر دستیابی  که چنان

ساط یاک   تواناد تو و اسناد و مدارک انجام شود، می بر امارات و بینّات یهتکتوسط فرد و با 

هاا  که امروزه در برخی از پروناده نظر انجام گیرد. اینگروه واجد شرایط و با بحث و تبادل

شاود، یاا در قاانون    و مخال  شرع خوانده نمی کنندچند قاضی مبادرت به صدور حکم می

جمهوری اسالمی، مصوّب مجلد خبرگان قاانون اساسای باا حضاور      1971اساسی سال 

گر آن اسات کاه صادور    شود، نشانگنجانده می« ورای رهبریش»اکثریت عالمان دینی، 

 شود.شرع شمرده نمی برخالفشورایی،  صورت بهحکم قضایی یا والیی 

 . آیات قرآن2.2

مقدمه ضاروری اسات. در قارآن کاریم      عنوان بهای قبل از تبیین دالیل قرآنی، بیان نکته

ی ایان دو واهه در   ریشاه  چندهروجود دارد. « مشورت»و « شورا» ی دربارهآیات متعددی 

اسات. مشاورت   « مشاورت »غیار از  « شاورا »نظر نگارنده  لغت عرب یکسان است، اما به

 منظاور  باه ، شده س ردهاست. در مواردی که مسئولیت به یک فرد « نظرخواهی»معنای  به

اما ؛ کنندنظران میترشدن تصمیمات، فرد را ملزم به مشورت با صاحبکاهش خطا و پخته

شاود.  یااد مای  « شاورا »ی جمع و گروه است، از آن باه   مواردی که مسئولیت بر عهدهدر 

و مانناد آن   مجلد شورا، شورای شاهر و روساتا، شاورای اقتصااد، شاورای عاالی دفااع       

 هایی از واگیاری اتخا  تصمیم به یک جمع و گروه است. نمونه

مشاورت کناد، سا د     کند تا با مسالمانان خداوند در قرآن کریم پیامبر را موظ  می 

. (161عماران،  )آل« وَشاوِرْهُمْفِيالْأَمْرِفَإِذاعَزَمْتَفَتَوَكَّلْعَلَيياللَّيهِ »تصمیم بگیرد: 

                                                 
ضمن پیشنهاد تشکیل گروه افتاء در عارض   . برخی از فقیهان معاصر نیز در مقام تبیین ساختار حکومت اسالمی،1

ترین راه برای کش  حکم شرعی دانسته و تشکیل ترین شکل و مطمئنگروه شورا، اجتهاد و افتاء گروهی را کامل
تار و موجاب کااهش    (. برخی دیگر رأی گروه افتاء را مصیب51، ص. 1971اند )ر.ک: سبحانی، آن را توصیه کرده

 (.91ا 91، صص. 1975اند )مشکینی، دانسته و تشکیل آن را پیشنهاد کرده ها در قلمرو فتوااحتیاط
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یژه در جنگ و جهاد با یاران خود مشورت کارده، سا د   و بهپیامبر هم در موارد متعددی، 

رهبار   عناوان  باه بر گرفت. این آیه در بحث کنونی قابال اساتناد نیسات. پیاام    تصمیم می

گاه تصمیم بگیرد. مسئولیت باا  ی اسالمی وظیفه داشت با اصحاب مشورت کند، آن جامعه

شاد.  گرفت و وارد عمل مای  شخص پیامبر بود، اما پد از نظرخواهی از یاران تصمیم می

ی  که پیامبر وظیفه داشت پد از مشورت به نظر مشورتی یارانش عمال کناد، نظریاه   این

  مطرحنظران ی معاصر توسط برخی از فقیهان و صاحب ی است که در دورهتفسیری جدید

 1است. شده

داند. اگر مسئولیت و  می« مشورت»و « شورا»نگارنده این بحث را ناشی از خلط میان 

نظران ملزم کارد،  توان او را به مشورت با صاحبگیری به یک مدیر واگیار شد، میتصمیم

تاوان او را باه پاییرش و    روهی از مشاوران متفاوت بود، نمای که رأی او با گ یدرصورتاما 

تاوان  انجامد. البته مای ها میشدن مسئولیت زیرا به لوث؛ عمل به رأی مشاوران وادار نمود

زدودن فرهناگ تحکّام و اساتبداد     منظاور  بهبودن منصب، یا حساس مثلدر موارد خاص 

اعتنایی به نظرات دیگران، پیامدهای منفی بیکردن مدیران و جلوگیری از رأی، یا محدود

یگر، از ابتدا مدیریت د عبارت بهو  آنان را ملزم کرد که به رأی اکثریت مشاوران عمل نمایند

طبیعی و عادی س ردن مادیریت باه یاک فارد،      طور بهمشروط واگیار شود؛ اما  صورت به

 تالزمی با لزوم پییرش رأی اکثریت مشاوران ندارد.

ناظر  (91)شورا، « وَ اَمرُهم شُوری بَینَهم»ی  ی پیشین، آیه آیه برخالفنگارنده،  به نظر 

رو، چگونگی  ینازاگیری در آن جمعی و گروهی است، نه فردی. به نهادی است که تصمیم

 اختصاار  باه شورا، از آن جمله شاورای فتاوا و حکام     استدالل به آیه برای اعتبار و حجیت

 شود.مطرح می

 ی شورا ه. آی2.2.2

بودن امور در میان مومنان را به این معنا ی شریفه، شورایی مفسران در تفسیر این آیه 

تاا،  )طوسی، بای کنند انفرادی و بدون مشورت با دیگران اقدامی نمی صورت بهاند که دانسته

باودن   . اسامیه (951، ص. 1 ، ج1117؛ فیض کاشاانی،  71، ص. 2، ج1959؛ طبرسی، 161، ص. 2ج

کاه شاور و مشاورت در میاان انصاار مدیناه قبال از        اند بار ایان  را شاهدی دانسته جمله

                                                 
؛ 17، ص. 7، شاماره  حکومات اساالمی  ؛ معرفات، مجلاه   99-91، صاص.  1951عنوان نمونه ر.ک: صانعی،  . به 1

   .915، ص. 1191حسینی شیرازی، 
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، 2، ج1959)طبرسای،  آوردن به اسالم و هجرت پیامبر به مدینه یک رویّه باوده اسات    ایمان

مربوط به ایشان است و از وضعیت آناان   هرچند. آیه (16، ص. 19 ، ج1117؛ آلوسای،  71ص. 

ی  آیاه  دهد، اما اختصاصی باه ماردم مدیناه نادارد.    زارش میگ آن از بعدقبل از اسالم یا 

ی شاورایی دارناد، باا بحاث و      مبارکه گویای این معناست که مومنان در اموری که جنبه

ی  ساوره  11ی گیرند. مضمون آیه، شبیه مفاد آیهجمعی تصمیم می صورت بهنظر و تبادل

یعنی کساانی   ؛يَسْتَمِعُونَالْقَوْلَفَيَتَّبِعُونَأَحْسَنَهُالَّذِينَ»فرماید: ی زمر است که می مبارکه

 .(69، ص. 11، ج1921)طباطبایی، « کنند.و از نیکوترین آن پیروی می شنوندکه سخن را می

 ؟«گیری شوراییتصمیم». لزوم یا حُسن 2.2.2

ها که در آن کاررفته بهبعضی از مفسران و پژوهشگران با استناد به آیات قبلی و سیا  

، «پرهیاز از گناهاان بازر    »، «توکل بر پروردگاار »، «ایمان به خدا»اوصاف الزامی مثل 

را بیاان  « اقامه نمااز »و  «پاسخ مثبت به درخواست پروردگار»، «هنگام خشم بخشش به»

را هم الزامی « گیری شورایی در امور مربوط به مومنانتصمیم» ،1(91-95)شوری، کنند، می

های الزامای مومناان   ی شریفه در مقام بیان ویژگی و معتقدند: خدای متعال در آیه دانسته

  9.(911، ص. 1912زاده،  )قاضیاست 

یات قبلی آ دراوصافی که برای مومنان  کهاول آن روست: استناد فو  با اشکاالتی روبه

 یار غای دیگر الزامی و پاره ها آنای از ی الزامی ندارند، بلکه پاره ، همگی جنبهشده شمرده

رو اساساً چنین سیاقی وجود ندارد تا باا اساتناد باه آن     ینازااند؛ ی و شرط کمال ایمانالزام

ی اوصاف الزامای   حتی اگر همه کهدوم آن را هم الزامی بدانیم. « گیری شوراییتصمیم»

شاود از ظااهر   تواناد موجاب   بودند و چنین سیاقی وجود داشت، سیا  حجیّت ندارد و نمی

ی جاری در میان مومنان است و از عالئم  که توصی  رویّه« و اَمرُهُم شوری بَینَهم»جمله 

 ، رفع ید کرد.دوش می شمردهایمان 

گیاری  خاطر عادم اخاتالف و تصامیم    که برخی مدح و ستایش مومنان را بهآن رغم به

گوناه کاه   ، ظااهر آیاه هماان   (916، ص. 7تا، ج)ماوردی، بیاند جمعی و باالتفا  دانستهدسته

                                                 
وَالَّذِينَاسْيتَجاُُوالِيرَُِهِمْوَأَميامُوا*إِذاماغَضِبُواهُمْيَغْفِرُونَوَالَّذِينَيَجْتَنِبُونَكَبائِرَالْإِثْمِوَالْفَواحِشَوَ. »1

 .(95 – 91)شوری، «الصَّالةَوَأَمْرُهُمْشُوريَُيْنَهُمْوَمِمَّارَزَمْناهُمْيُنْفِقُونَ

وان شااهد نقال   ( هم به عنا 125م، ص. 1217( و خطیب )1121 ، ص. 1197. در این اثر، برداشت سید قطب )9
 شده است.
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؛ طبرسای،  17، ص. 1 ، ج1111؛ رشاید رضاا،   16، ص. 19 ، ج1117)آلوسای،  بسیاری از مفسران 

  ، 1191)نااائینی، و فقیهااان  (119، ص. 11ب، ج1919و هاشاامی رفساانجانی،  71، ص. 2، ج1959

ن حُساا»انااد، داللاات باار  از آیااه برداشاات کاارده  (125، ص. 1، ج1112و منتظااری،  19ص. 

معناای   کند. البته این برداشت بهدارد و مومنان را بدان سفارش می« گیری شورایی تصمیم

گیری شورایی در برخی از موارد الزامی نباشد، بلکه سخن در داللات  آن نیست که تصمیم

 این آیه است.

 ، 1111)رشید رضاا،  اند دانسته« اخبار در مقام انشاء»ی مورد بحث را  بعضی دیگر جمله

  ، 1112)خراساانی،  شاود  شامرده مای  « آکاد در وجاوب  »که در دانش اصاول   (16، ص. 1ج

جمعای، گروهای و شاورایی     صورت بهمعناکه مومنان در امور مربوط به خود  بدین؛ (51ص. 

گیری شورایی در میان مومناان  چون در مقام انشاء است، یعنی تصمیم ؛ وگیرندتصمیم می

یگار، بار مومناان الزم اسات در اماور عماومی خاود        د رتعبا بهامری رایج و حتمی است. 

ی استفاده از جا بهوقتی  گیری نموده و س د اقدام کنند.گروهی و شورایی تصمیم صورت به

گیار یا آمر و ناهی، قانون نظر ازشود، یعنی قالب انشاء و امر و نهی، از قالب اِخبار استفاده می

ع است؛ گویی تخل  از آن متصوَّر نیست. برخالف الوقوموردِ درخواست امری قطعی و حتمی

 قالب امر و نهی که ممکن است شخص مخاطب انجام دهد و ممکن است انجام ندهد.

معناای آن   بودن یک امر بهدرمجموع، داللت آیه هرچه باشد )ترجیح یا الزام(، شورایی

ی  . پد آیاه جمعی و گروهی تصمیم گرفته شود، نه فردی صورت بهی آن  است که درباره

شورایی انجام دهناد.   صورت بهاند که امورشان را به این معناست که مومنان ملتزم هشریف

بودن شورا در آیه ، مشروعیت و اعتبار فتوا و حکم شورایی دائرمدار اثبات الزامیبرآن افزون

ی شاریفه   کند. شامول آیاه  نیست. اگر بر حسن شورا هم داللت کند، مقصود را تأمین می

ها های متعددی صورت گیرد که به برخی از آنتواند با بیانمی« حکم»، «فتوا»نسبت به 

 شود:اشاره می

 «امر»ی  . بیان اول: اطالق کلمه2.2.2

ی شریفه چیست؟ ابوعلی جبائی آن را  معنای امرِ مومنان، در آیه به« امرهم»مقصود از 

، زیرا در امور دینی کاه از طریاق   (162، ص. 9، ج1959)طبرسی،  دانسته« امور دنیوی مردم»

که رسول خدا از اصحاب  یهنگامرو،  شود، شورا و مشورت راه ندارد. ازهمینوحی ابال  می

پرسیدند: ای رسول خدا! آیا در این زمینه بر شما وحی نشاده و ماا   کرد، مینظرخواهی می

 .(155، ص. 9تا، ج)واقدی، بیتوانیم نظر بدهیم؟ می
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شود، کسی این باور بودند در اموری که از جانب خداوند به پیامبر وحی می مسلمانان بر

مسالمانان در اماور دینای، حتای باه مقادار        حق مداخله ندارد، حتی شخص پیامبر. وقتی

توانند خودشان رأساً و مساتقیماً  اولی نمی یقطر بهدادن به پیغمبر هم حقّی ندارند، مشورت

یی تصمیم بگیرند. بسیاری از مفسران و فقیهان براساس فردی یا گروهی و شورا صورت به

 و 169، ص. 11 ، ج1119)عااملی،  ی اصولی که مفرد مُضااف مفیاد عماوم اسات      این مساله

، مفید عماوم  شده افزوده« هُم»را که به ضمیر « امر»ی  ، کلمه(69، ص. 11 ، ج1111نجفی، 

اش باه اماور    اند کاه اختصااص  ستهدان« اعم از امور دینی و دنیوی»شمرده و ظاهر آیه را 

و منتظری،  69، ص. 11؛ همان، ج921، ص. 1، ج1921)طباطبایی، دنیوی فاقد دلیل و قرینه است 

شود در آن دساته  شود، مانع نمیکه امور دینی به پیامبر وحی می. این(99، ص. 9 ، ج1112

احکام متغیر سیاسی و حکاومتی بتاوان    مثلاز امور دینی که نصّ و دستوری صادر نشده، 

و تصمیم گرفت یاا پیراماون آن مشاورت نماود.      نظر کردشورایی بحث و تبادل صورت به

چاه باه مومناان باا      ی آن نیز گویای آن است که همه« هُم»به ضمیر « امر»شدن  اضافه

م ی شورایی داشته و مشمول آیه اسات، اماا احکاا    شود، جنبهشان مربوط میهویت جمعی

ی شورا و مشورت بیرون  ی از شمولِ دایرهطورکل بهشود، ثابت الهی که امر الهی شمرده می

یر مقصود آن است که تنها احکام الهی، که به یاک  هرتقد به. (11 ، ص. 1191)نائینی، است 

 اند.شوند، از شمول آیات شورا و مشورت بیرونمعنا بخشی از امور دینی شمرده می

آید این است که آیا عملیاات اجتهااد و افتااء در مساائل دینای،      پرسشی که پیش می

اناد یاا بشاری؟    استنباط احکام الهی و صدور حکم قضایی یا والیی، اموری الهی منظور به

و انسان حق دخالت در این زمینه  ممکن است در بدو امر تصور شود افتاء امری الهی است

ت که احکام ضروری و یقینای دیان کاه ماورد     توان دریافرا ندارند، اما با اندکی تامل می

هاا روا نیسات؛   ی آن جهت اجتهااد دربااره   همین اند و به اتفا  همگانی هستند، امری الهی

باشاد. ایان   که تقلید هم در این قلمرو مجااز نمای  چون اصال نیازی به اجتهاد ندارد، چنان

 .(11، ص. 1، ج1917)طباطبایی یزدی، مطلب مورد توافق فقیهان است 

شناسایی و کشا    درصدداما آن دسته از احکام که فقیه با مراجعه به ظنون و امارات 

به یک معنا حکمِ الهی است، اما فقیه باا عملیاات اساتنباط کاه عملای       هرچندهاست، آن

که امامیاه  یابد. اینبشری است و احتمال خطا و اشتباه هم در آن راه دارد، بدان دست می

واقعای شارعی بازماناد،     حکم بهیابی است به خطا رفته و از دستمعتقدند مجتهد ممکن 

که در بسیاری از موارد در موضوعِ واحد، فتاوای متعادد وجاود دارد،   همین معناست. این به
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اند؛ تنها یکی از واقعی الهی دست نیافته حکم بهی آن است که فقیهان در آن موارد  نشانه

توان فتاوای متعدد در موضاوع واحاد را   . آیا میآن فتاوی حکم الهی است و بقیه خطاست

دانست که از « امر الهی»و اجتهادِ فقیهان متعدد برای دستیابی به آن احکام را  حکم الهی

کالم برخی از محققان موهم آن  که چنانشمول آیه و قلمرو مشورت و شورا بیرون است، 

 .(911، ص. 1912زاده، )قاضیاست؟ 

تواند که می گونهعمل و فرایندی بشری، همان عنوان بهرسد عملیات استنباط نظر می به

گروهی و شورایی نیز انجام گیرد. بساا اگار    صورت بهتواند فردی انجام شود، می صورت به

تر هام باشاد و   نزدیک واقع بهشورایی توسط گروهی از متخصصان انجام گیرد،  صورت به

در « اَمار »ی  نظری به حداقل برسد. پد اطاال  کلماه  اختالف فتاوای فقیهان در احکام 

)نه لزوماً حکام خادا( را   « ی متخصص در فقه معنای نظریه فتوا به»تواند ی شریفه می آیه

هم بشود که براسااس اماارات و   « حکم قضایی»تواند شامل که میهم شامل شود. چنان

کند و خساارت  اضی خطا میجهت، گاه ق همین شود، نه براساس واقع؛ و بهبینات صادر می

گروهای و   صاورت  باه که قضات واجد شرایط  معنا این المال جبران کرد. بهآن را باید از بیت

 شورایی داوری کنند.

 و را هم که صدور حکم در جزئیات است، دربر گیرد« حکم والیی»تواند چنین میهم

یات آراء، حکام والیای    یا باا اکثر  اتفا  بهجمعی و گروهی  صورت به فقیهان واجد شرایط

خاص  صورت بهصادر کرده و اعمال والیت نمایند. بدیهی است در عصر حضور که معصوم 

، موضوعی برای تشکیل شورا و صدور حکام والیای شاورایی بااقی     شده نصببه والیت 

ی اماور جامعاه کاامال معقاول و      ادارهمعناای نظرخاواهی در    مشورت به هرچندماند؛ نمی

ای کاه  ها باوده اسات؛ اماا در زماناه    یژه در جنگو بهیشوایان معصوم، ی پ و سیره منطقی

یکسان مجااز یاا    طور بهو همگی شده  نصبعام به والیت  صورت بهفقیهان واجد شرایط 

هاا، تشاکیل   اند، فروض مختلفی قابل تصور است که یکای از آن موظ  به اعمال والیت

 گروهی و شورایی است. صورت بهشورای فقیهان و اعمال والیت 

 «امر»ی  . بیان دوم، مفاد کلمه2.2.2

اند. ایشاان بار ایان    دانسته« فتوا»ی شریفه را شامل  برخی از فقیهان از راه دیگری آیه

حکومات و  »در این آیه و بسیاری از آیات دیگار بار   « امر»ی  که واههباورند با توجه به آن

هام  « افتااء »و  دار والیت اسات عادل عهدهو در عصر غیبت، فقیه  شودحمل می« والیت

. (51، ص. 9تا، ج)منتظری، بی تواند شامل افتاء هم بشودیکی از شئون فقیه است، پد آیه می
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ی امور مربوط به حکومت و والیت، اعام از  طورکل بهکه معنای این برداشت از آیه این است 

شاود؛  ، شورایی انجام مای هشد مشخصفتوا و حکم، جز در مواردی که تکلی  آن در شریعت 

باوده و مفیاد اطاال ِ عماومی     « ال»که مفرد محلّای باه  « االمر»ی  نائینی از واهه که چنان

 .(11 ، ص. 1191)نائینی، است « ی امور سیاسی همه»است، استفاده کرده که متعلَّق مشورت، 

ماردم بایاد    در امور مربوط به عموم کهی دیگر از آیه این است  ی قابل استفاده نکته 

در آیاه،  « هُام »بر آن است که ضمائر  ی مردم مشارکت داشته باشند. این نکته مبتنی همه

 ، 1112)منتظاری،  به یک معنا بوده و هر دو یک مرجع داشته باشند، یعنی عماوم مومناان   

. بدیهی است در امور اختصاصی و تخصصای، مشاارکت عماوم ماردم معناا      (761، ص. 1ج

کناد در هار موضاوعی، متخصصاان آن موضاوع      موضوع اقتضا می ندارد؛ تناسب حکم و

در آیه که باه عماومِ ماردم    « هُم»دخالت و مشارکت کنند. شاید برداشت نائینی از ضمیر 

عقال و اهل حل و عقد از روی مناسبت  خصوص بهکه تخصیص آن و این کندبازگشت می

، هماین نکتاه   (11 ، ص. 1191، )ناائینی ی مقامیّه است، نه صراحت لفظیّاه   حکمیّه و قرینه

اساس، در موضوع مقاله، سخن از فتوای شورایی با حضور فقیهان است، ناه   باشد. برهمین

یهان هم در آن مشارکت نمایند. البته فقیهان جهت آشنایی با موضوعات فقیرغشورایی که 

ایی، که در حکم قضایی شاور فقهی، باید از دانش متخصصان مربوطه استفاده کنند؛ چنان

و در حکم والیی شورایی، جمعی از فقیهاان واجاد شارایط     جمعی از قضات واجد شرایط،

موردِ نظر است که با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان در مورد قضاوت یاا والیات،   

 حکم قضایی یا والیی صادر کنند.

نظار  ای است در قرآن کاریم کاه تباادل   بودن امور جمعی آیهموید دیگر برای شورایی

 کناد  گیاری جمعای را سافارش مای    و تصمیم« از شیرگرفتن نوزاد»هنگام  میان زوجین به

 فرماید:و می

؛ و اگار پادر و ماادر    فَاِناَرادافِصاالًعَنتَراضٍمِنهماوَتَشاوُرٍفاَلجُناحَعَلَيهِميا»

گنااه   [ از شیر بگیرند،  شان بخواهند کودک را ]قبل از دو سالبراساس توافق و مشورت

معنای رایج آن نیسات،   ناظر به موضوع شورا به هرچند. این آیه (999)بقره، « بر آنان نیست

گر این  تواند بر موارد بسیاری صد  کند و بیانگوید که میاما از مطلبی عقالیی سخن می

گیری جمعای و  کند، تصمیمحقیقت باشد که در اموری که به افراد متعددی ارتباط پیدا می

ی شریفه یادآور این نکته است که اگر پدر و مادر کودک  ی قابل انتظار است. این آیهشورای

و مشاوره توافق نمودند که فرزندشان را زودتر از شایر بگیرناد، ماانعی نادارد      نظربا تبادل
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کند؛ مادر . این مساله به هر دو نفر ارتباط پیدا می(199، ص. 9ال ، ج1919)هاشمی رفسنجانی، 

و پادر   دهد و باید توانایی شیردادن ناوزادش را داشاته باشاد   که کودک را شیر می رو ازآن

که رشد مطلوبِ فرزند برایش اهمیت دارد. پد هر دو باید در  رو ازآنولیّ کودک،  عنوان به

کناد، نظار داده و در   ی ماادر و فرزناد ارتبااط پیادا مای     ساالمت  باه ی مهم کاه   این مساله

 باشند.گیری نقش داشته  تصمیم

کناد، بایاد از   در هر موضوع دیگری که به افراد متعددی ارتباط پیادا مای   کهآن  نتیجه

گیری شود. دستیابی به احکام شرعی هم نظر میان آن افراد تصمیمطریق مشورت و تبادل

بودن، باید  خاطر تخصّصی و به موضوعِ مرتبط با سرنوشت فردی و اجتماعی مردم عنوان به

 نظران دینی انجام شود.صاحب توسط فقیهان و

 . روایات2.2

هاا در  در روایات متعددی از لزوم یا حسن مشورت سخن به میان آمده که اساتناد باه آن  

 بار  « رأی گروهای »بحث شاورا دشاوار اسات. روایااتی کاه در اثباات اعتباار و تارجیح         

 ، 1111)ناوری،  ی زراره  قابل استناد هستند، فرازی است در روایت مرفوعاه « رأی فردی»

 .(116، ص. 95 ، ج1112)حر عاملی، حنظله ی عمربن و روایت مقبوله (919، ص. 15ج

 ی زراره . استدالل به مرفوعه2.2.2

خُذُِمَااِشتَهَرَُييناَصيحاُِكوَدَاالشّياذَّ»بر اساس فرازی از روایت زراره یعنای   
الزم است روایتی که بین اصحاب شهرت ، در تعارض بین دو روایت مشهور و شا ّ «النَّادِر

روایات   هرچناد اند، کناار نهااده شاود.    دارد، اخی گردد و روایتی که افراد نادری نقل کرده

فتاوای  »توان اعتباار  از تعارض میان دو روایت است، اما به دو طریق می الوسمربوط به 

ماا اشاتهر باین    »در عباارت  « ما»ی  راه نخست، اطال  کلمه را هم اثبات کرد:« مشهور

شود و هم فتوا؛ راه دوم، در صورت اختصاص روایت به که هم شامل روایت می« اصحابک

)مظفر، « فتوای مشهور»به « خبر مشهور»تعارض بین اخبار، تنقیح مناط و تسرّی حکم از 

 .(165ا 166، صص.  9 ، ج1191

دو خبار،   راوی از تعاارض میاان   الوسا برخی معتقدند اشکال راه نخست آن است که 

است و اسام موصاول   « خبر مشهور»ی فو ،  در جمله« ما»که مراد از قرینه است بر این

حکام دائار مادار     کاه اطال  ندارد تا شامل فتوای مشهور هم بشاود. اشاکال راه دوم آن  

دانساته و بتاوان باه    « خبار شاا   »بر « خبر مشهور»نیست تا آن را مناط تقدم « شهرت»

 هور و شا  هم سرایت داد، بلکه اصال موضوع روایات، تعاارض   تعارض میان دو فتوای مش
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توان حکم رو، نمی ینازا«. مشهور»است، نه « خبر مشهور»دو خبر است و حکم دائر مدار 

 دست آورد. را هم از آن به« فتوای مشهور»

همه محققان بر این باورند که فتوای مشهور در میان فقیهان از اعتبار و جایگااه   ینباا 

ی که تا دلیل محکم، قوی و روشنی بر مخالفت باا مشاهور   ا گونه بهعی برخوردار است رفی

گونه که در سایر علوم و فنون هام  گیرند. هماننداشته باشند، به سهولت آن را نادیده نمی

ی که میاان متخصصاان شاهرت دارد،    نظر ازسهولت  گونه است و اهل دانش و فن بهاین

 .(165، ص. 95 ، ج1112)حر عاملی، کنند عبور نمی

 حنظلهی عمربن . استدالل به مقبوله2.2.2

ی عمربن حنظلاه   برخی از فقیهان برای اعتبار رأی اکثریت به فرازی از روایت مقبوله 

. براسااس  1(117 ، ص. 1191)ناائینی،  اند داللت آن را ضعی  شمرده هرچنداند، استناد کرده

اختالفِ یاران حضارت در صادور رأی در   »از در پاسخ پرسش این روایت، امام صاد 

داد، ابتادا  که در اثر نقل احادیث آن حضرت توساط اصاحاب رم مای   « نزاع میان شیعیان

را « و باتقواترین ها در نقل حدیثین آنگوتر راستترین، ترین، فقیهعادل»مراجعه به رأی 

ر نداشتند، فرمودند که دیگ جهت ترجیحی بر یک ینازای دوم اگر  و در مرحله الزم شمردند

است و رأی نادر را کنار نهاد؛ چون « مورد اجماع اصحاب امام»باید به سرا  رأیی رفت که 

 9.(116، ص. 95 ، ج1112)حر عاملی، در رأی مورد اجماع تردیدی وجود ندارد 

مورد روایت،  هرچندتواند چنین باشد: استدالل به این روایت در مورد بحث حاضر می 

فانّ المُجمَع علیه الریب »ی قضاوت است، اما از تعلیلِ عام در پاسخ حضرت، یعنی  مساله

توان نتیجه گرفت: رأیی که مورد اتفا  یا مطابقِ رأی اکثریت عالمان و فقیهاان  می« فیه

 و در مقام تعارض حتماً باید رأی اکثریت را ترجیح داد. است بر رأی فردی تقدم دارد

ل به روایت برای اعتبار رأی اکثریت اعضای شاورای فقهای باا    نظر نگارنده، استدال به

                                                 
ی اساس شورویّت  که دانست  به نصّ کتاب ثابت است، اخی به ترجیحات است عنادالتّعارض، و اکثریّات    . الزمه 1

عند الدّوران اقواى مرجّحات نوعیّه و اخی طرف اکثر عقال ارجح از اخای باه شاا ّ، و عماوم تعلیال وارد در مقبولا        

تساوى در جهات مشروعیّت، حفظاً للنّظام متعیّن و ملزمش   و با اختالف آراء و هم مُشعر به آن است؛ حنظلةعمرُن

 «.همان ادلّ  دالّ  بر لزوم حفظ نظام است

مال:ينظراليماكانمنروايتهمعنّافيذلكالّذيحكماُهالمجمععليهمناصحاُك،فيؤخذُهمن. » 9

 ...«.اصحاُك،فانالمجمععليهالريبفيهحكمناويترکالشّاذّالذيليسُمشهورعند



 

 

59 

کم
 ح
ا و
تو
ر ف
ا د
ور
 ش
بار
عت
ا

 

که شامل فتوا و  روست. حتی اگر روایت را اعم از موضوع قضاوت بدانیم هایی روبهدشواری

و استدالل نائینی به عموم تعلیل در روایت را هم ب ییریم، از تقابالِ   حکم والیی هم بشود

لازوم مراجعاه باه    »توان در بیان امام، تنها می «رأی شا  و نادر»با « رأی اجماعی»میان 

در برابار  « اکثریتی ضعی »را استفاده کرد، نه « رأی اکثریتی قاطع در برابر اقلیتی ضعی 

کاه  زیارا از ایان   درصادِ اعضاای یاک گاروه.     12درصد در برابر  71، مثل «اقلیتی قوی»

که مقصاود از   دیآ یرمبخوانده، « نزد اصحاب مشهورریغ»را « روایت و رأی شا »امام

، اجماع اصطالحی که هیچ مخالفی نداشته باشد، نیست؛ بلکه مقصاود  «رأی مورد اجماع»

شامرده  « شاا ّ و ناادر  »ی که دیدگاه مقابل آن، ا گونه بهرأیی است که عرفاً مشهور باشد، 

« شعاراِ»ی  کاربردن واهه شود. شاید استناد نائینی به این حدیث برای اثبات رأی اکثریت، به

 است، افزون بر جهات دیگر، ناظر به این نکته هم باشد.« داللتِ ضعی »معنای  که به

و شامول   پوشای کنایم  ، اگر از ایرادهای وارده بر استدالل به حدیث چشام ریهرتقد به

و داللت آن را بر اعتبار رأی اکثریت  ب ییریم« حکم والیی»یا « فتوا»حدیث را نسبت به 

رأی اقلیاتِ  »در برابار  « اعتبار رأی اکثریات قاوی  »ل کنیم، تنها بر اعضای شورا هم قبو

نظر در صدور فتوا یا کند. در این صورت، ضرورت دارد در موارد اختالفداللت می« ضعی 

؛ مقدّم داشاته شاود  « رأی اقلیتِ ضعی »این شورا بر « رأی اکثریت قویِ»حکم شورایی، 

تاوان باا   گیرد، نمای قرار می« اقلیتی قوی»بر در برا« اکثریتی ضعی »اما در مواردی که 

 عناوان  به، مقبوله جهیدرنتاستناد به این حدیث، از اعتبار و حجیت رأی اکثریت دفاع کرد. 

 دلیل اعتبار رأی اکثریت در برخای ماوارد، اخاص از مادعا )اعتباار مطلاق رأی اکثریات(        

 خواهد بود.

  علی منانورمیام. سخن 2.2.2

عُيووَيهُ،يُفَجِيرونَوَمَصيووَهُيَصيووونَعِلْمَيهُالْمُسْيتَحْفِظينَاللَّهِعِبادَانَّوَاعْلَموا»
)شری  ؛ ُِرِيَّةٍيَصْدُرونَوَرَوِيَّةٍُِكَأْسٍيَتَسامَوْنَوَُِالَمحَبَّةِيَتَالمَوْنَوَُِالْوِاليَةِيَتَواصَلونَ

هاا   آن باه  خادا  علام  کاه  خادا  بندگان از دسته آن بدانید؛ (991، ص. 911 ، خطبه1111رضی، 

 هااى  چشامه  یعن ) سازند م  جارى را او هاى چشمه و دارند م  نگه را خدا سرّ ،شده س رده

 دارناد،  زیا آم محبت عواط  و دوست  ی رابطه دیگر یک با ،(کنند م  باز مردم روى به را علم

 هاى اندوخته جام از را دیگر یک و کنند م  مالقات دیگر یک با محبت و بشاشت و گرم  با

 به خود نظر و خود فکر هاى اندوخته جام از یکی نیا نمایند، م  سیراب خود فکرى و علم 

 «.آیند م  بیرون شده ارضاء و سیراب  همه جهیدرنت ی،کی  نیا به یکی  آن و دهد م  یکی  آن
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نظار  تباادل دهد شورای عالمان و فقیهان که با بحث و دقت در جمالت امام نشان می

دیگر از داناش خاویش    مندساختن یکو بهره داری از دیندر مباحث دینی به حفظ و نگاه

اسات.   کرده ادورزند، از مصادیق بارز بندگان خدایند که امام از آنان به نیکی یمبادرت می

دساته از علاومی کاه باه      آن ژهیا و بههای مختل ، فعالیت علمی گروهی در علوم و دانش

کم آن دسته انجامد، از سوی امام تایید و تشویق شده است. دستلوم الهی میماندگاری ع

 واقاع از مباحثات علمی که همگان از آن سیراب شده و رضایت دارناد، ماورد تاییاد اماام     

 داللت دارد.« حکم شورایی»و « فتوای شورایی». این حدیث حداقل بر مطلوبیتِ اند شده

 ی عقال . سیـره2.2.2

ی جاری در میان عقالی  ترین دلیل اعتبار شورا و قلمرو آن، سیرهنگارنده مهمبه نظر 

هاای  ها و مکاان گروهی و شورایی در زمان صورت بهقلمرو انجام امور  هرچندعالم است. 

ای از امور به گروه و شورا، قطعی و غیرقابل مختل  یکسان نیست، اما اصلِ واگیاری پاره

ای از شئون اجتمااعی باه جماع و گاروه     کم پارهاست که دستهانکار و تردید است. قرن

ی که امروزه ماردم  ا گونه به، کرده دایپزمان افزایش  گیر دراست. این رویکرد  شده س رده

ی  گایاری بارای اداره  ماثال قاانون  ؛ گیرناد فردی تصمیم نمی صورت بهدر بسیاری از امور 

شود. حتی اگر اعضای رلمان انجام میجمعی، گروهی و شورایی در قالب پا صورت بهکشور 

فاردی انجاام    صورت بهگیری گیاری و تصمیمپارلمان منتخب مردم هم نباشند، اما قانون

گایاری  در کناار مجاالد قاانون    هاا  کاارگروه و  هاا ها، کمیسیونگیرد. تشکیل کمیتهنمی

گروهای  گایاری را فرآینادی جمعای و    ی آن است که عقاالی عاالم، قاانون    دهنده نشان

ی سلطان، شاه یاا هار    گیری بر عهدهگیاری و تصمیمگیشته که قانون برخالفدانند.  می

. دنا تاب یبرنما شد، افکار عمومی چنین روشای را  فردی انجام می صورت بهدار دیگری  زمام

 گیاری یکی از الزامات ساختار نظام سیاسی و کشورداری است.امروزه وجود مجالد قانون

دهد که تااریخ بشار از   سبک زندگی مردم در جوامع مختل  نشان میاندکی تامل در 

هاا،  تغییر جهت داده است. تشکیل گاروه « رویکرد جمعی و گروهی»به « رویکرد فردی»

و حتای   های مختل  علمی، اجتمااعی، فرهنگای، سیاسای   ها در عرصهها و انجمنتشکل

ین حدّ از رشاد رسایده کاه باه     عقالنی به ا نظر ازگر آن است که بشر امروز نظامی نشان

 عقل فردی اکتفا نکند و از عقل جمعی بهره بگیرد.

ای که امکان س ردن امور به گروه و شورا در امور مهم زندگی، بلکه در هر زمینه تنها نه

شااود. امااروزه تااالش گروهاای، جمعاای و شااورایی در  فااراهم باشااد، از آن اسااتقبال ماای



 

 

59 

کم
 ح
ا و
تو
ر ف
ا د
ور
 ش
بار
عت
ا

 

گیاری در  ها، تصمیمریزی، نظارت و کنترل بر مدیریتگیاری، برنامهگیاری، قانون سیاست

ناپییر است. شده و اجتنابساز در زندگی فردی و جمعی امری پییرفتهامور مهم و سرنوشت

فاردی تصامیم    صاورت  باه ی درمان یک بیماری حسّاس و خطرنااک   اگر پزشکی درباره

ی  تولیدات یک کارخانه ی بارهدرو نه مردم. اگر  پییرندی پزشکی از او می بگیرد، نه جامعه

، ناه کاارگران و ناه    رهیماد  ئتیهیی تصمیم بگیرد، نه از سوی تنها بهصنعتی، مدیر عامل 

 ... .  ؛ ودیگران پییرفته نیست

ی عقال وجود دارد، آن است که آیا شرع مقدس این سیره را  ی سیره پرسشی که درباره

ها و اشاکال  گیری شورایی، شیوهدر تصمیم هرچندرسد تایید کرده است یا نه؟ به نظر می

، اما اصلِ واگیاری برخی اماور باه   داکردهیپو شورا به قلمروهای نو راه  شده ابداعجدیدی 

ی جدید و مستحدثی نیست تا نتوان امضای  گیری گروهی و شورایی، مسالهشورا و تصمیم

 مومناان را شاورایی   دسات آورد. وقتای قارآن اماور میاان       شارع یا عدم مخالفت او را باه 

شود در عصر نزول قرآن و حضور معصوم، شورا امری رایج بوده کند، معلوم میتوصی  می

 بنابراین تردیدی در موافقات شارع مقادس باا اصالِ شاورا       ؛ است قرارگرفتهو مورد تأیید 

 وجود ندارد.
؛ 16)انعاام،  قرآن پیرویِ اکثریت را تخطئاه کارده    که نیهمبرخی بر این عقیده هستند: 

شاود کاه   دادن به رأی اکثریت است، معلوم مای و قوام شورا هم تن 1(91؛ یوس ، 96یوند، 
ی  تخطئاه  اوال کاه دهاد  شورا و اکثریت اعتباری ندارد. ولی دقت در آیات قرآن نشان می

از « پیروی از ظن و گماان »و « جهل و نادانی»خاطر  اکثریت در تعدادی از آیات قرآن به
ی امور اعتقادی و ایمانی  دربارهیت است، نه مطلقا. ثانیاً، آیات مورد استناد غالباً سوی اکثر

و اعتماد  که پیروی از اکثریت (991، ص. 5، ج1921؛ طباطبایی،169، ص. 7تا، ج)طوسی، بیاست 
ی از شمول آیاات  طورکل بهاعتبار است. ثالثاً، بحث کنونی بر ظنّ و گمان در این قلمرو بی

در هار  « اعتبار رأی اکثریتِ شورای متخصصان»زیرا موضوع بحث، ؛ خارج است موردنظر
شاورای پزشاکان، شاورای     ؛ مانناد ی عقاال بار آن جااری اسات     ای است که سیرهزمینه

 ، صاص.   1191)حساینی شایرازی،   و مانناد آن   اقتصاددانان، شورای فقیهان، شورای قضاات 

 .(171ا 111

                                                 
وَمايَتَّبِعُأَكْثَرُهُمْإِالَّظَنًّياإِنَّالظَّينَّ »؛(111)اوعام،...«َإِنْتُطِعْأَكْثَرَمَنْفِيالْأَرْضِيُضِلُّوکَعَنْسَبِيلِاللَّهِو. »1

 .(99)یوس ،  «غالِبٌعَليأَمْرِهِوَلكِنَّأَكْثَرَالنَّاسِاليَعْلَمُونَوَاللَّهُ »؛(71)يووس،«اليُغْنِيمِنَالْحَقِّشَيْئاً
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 . مبنای اعتبار رأی اکثریت2

« جماع، گاروه و شاورا   »گیری باه  یادآور شدیم در مواردی که مسئولیت و تصمیم تر شیپ

ی جوامع با عقاید گوناگون تشکیل  باشد، مثل شوراهای تخصصی که در همه شده  س رده

گااهی   هرچناد نظر به نتیجه رسید. دستیابی به یک تصمیم، شود، باید با بحث و تبادلمی

هاای  شود. یکی از چالشولی غالباً با اکثریت آراء محقق میگیرد، آراء صورت می اتفا  به

اسات کاه   « اعتباار رأی اکثریات  »ی  های شورایی، مسااله گیریجدّی در حجیت تصمیم

اتخا  رویکرد جمعی و شورایی در میاان اهال شاریعت اسات. بارای       راه درهمواره مانعی 

چناد دلیال از دالیال  یال      توان به یک یااثبات حجیت و اعتبار رأی اکثریت در شورا می

 استناد کرد:

 . التزام به شیء، التزام به لوازم آن است2.1

، «اعتبار دانستن رأی اکثریتبی»و « گیری به شوراس ردن تصمیم»واقعیت این است که 

تاوان  معنای پییرفتن لوازم آن اسات؛ نمای   دیگر ناسازگارند. پییرش یک واقعیت به با یک

گروه و شورا س رد، ولی رأی اکثریت آناان را نامشاروع دانسات. زیارا     کاری را به جمع یا 

شاود.  گیرد، بلکه غالباً اتفا  رأی حاصل نمیگیری با اتفا  آرا صورت نمیهمیشه تصمیم

ی رأی اکثریت، رأی دو سوم یا چهاار  جا بهتوان در برخی از موارد مهم و حساس البته می

ی با این استدالل که لزومااً حاق   طورکل بهتوان نمی پنجم اعضای شورا را الزم دانست، اما

گیری شورایی، اساسااً  با اکثریت نیست، از پییرش رأی اکثریت سرباز زد. چون در تصمیم

نیست، بلکه سخن از رسیدن باه نتیجاه در دوران امار میاان دو     « حق و باطل»سخن از 

نظار   درواقاع ممکن است است. « اعتبار و حجیت رأی اکثریت»و  دیدگاه اکثریت و اقلیت

عدم اکثریت خطا بوده و نظر اقلیت صحیح باشد، اما چون راهی برای تشخیص مطابقت و 

نظار در میاان   دادن به اخاتالف خاتمه منظور بههر یک از آراء با واقع وجود ندارد،  مطابقت

ی  دادن به رأی اکثریت نیسات. پاد الزماه   ای جز تنگیری، چارهاعضای شورا و تصمیم

ردن امری به شورا، اعتبار رأی اکثریت اعضای آن شوراست. این اساتدالل در عباارتی   س 

ی  خورد. وی بر ایان بااور اسات کاه الزماه     از نائینی نقل کردیم، به چشم می تر شیپکه 

هنگام تعارض، طرفِ دارای مرجّح ترجیح داده شاود.   بودن یک امر آن است که بهشورایی

 ریت و اقلیت، نوعاً اکثریت ترجیح دارد.بدیهی است در دوران بین اکث

 «ترجیح راجح بر مرجوح»ی عقلی  . قاعده2.2

برای رسیدن به تصمیم در یک گروه، یا باید رأی اکثریت را ترجیح داد، یا رأی اقلیات را.  
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توان رأی اقلیت را بر اکثریت ترجیح داد؛ زیرا ترجیح مرجوح بر راجح بدیهی است که نمی

 دادن به رأی اکثریت نیست.ح است؛ پد راهی جز تنبوده و عقال قبی

 . مبنای نظم در عصر غیبت2.2

از دیدگاه برخی از متفکران، اصوال مبنای نظم در جامعه در عصر غیبت که دسترسای باه   

 ؛ زیارا  «حقّانیات »اسات، ناه   « آراء اکثریات »معیار حق وجود ندارد،  عنوان بهامام معصوم 

ی ببیند چه چیزی بر حق است و همان را عمال  هرکسشود گفت: در یک مجموعه نمی»

نظری که هماه   عنوان بهجا ناچار باید یک نظر و فکر  . در اینومرج هرجشود کند؛ این می

کنند، در زندگی اجتماعی مورد قبول قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان آن را اجرا می

کاه تصامیم از یاک مقاام     آن ایان  راه حاق، و  وجود دارد:  حل راههای مختل  دو راه حل

توانیم معصوم از خطا و گناه ناشی شود و این مخصوص حضور معصومین است و فعال نمی

شاود )البتاه گاروه    جا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی مای  از آن استفاده کنیم. دوم، آن

نظار   حال باه   جاز ایان راه  ای تواند باشد( که تبلور اکثریت جامعه باشد، چارهبسیار بهتر می

 .(121-125، ص. 1، ج1962)حسینی بهشتی، رسد )که اکثریت معیار باشد( نمی

 . والیت جامعه بر فرد2.3

باشد که « والیت جامعه بر انسان در امور اجتماعی»تواند مبنای التزام به رأی اکثریت می

ل خاویش در اماور   والیت انسان بر جان و ماا » برخالفبا سرنوشت همگان ارتباط دارد. 

کند، والیت از آن جامعه ، در امور اجتماعی که به سرنوشت همگان ارتباط پیدا می«فردی

که در  جهت، برخی از فقیهان بر این باورند که والیت عدولِ مومنین همین است، نه فرد. به

متون فقهی در فرضِ غیبت امام معصوم و فقدان اعمالِ والیت از جاناب فقیهاان مطارح    

، از سنخِ والیت فقیهان که در طاولِ والیات   (761، ص. 9 ، ج1117)انصاری دزفولی، شود می

معصوم قرار دارد، نیست؛ بلکه والیتِ جامعه بر آحاد مردم اسات و چاون در مقاام عمال،     

)موسوی اردبیلی، آید ی افراد جامعه ممکن نیست، والیتِ اکثریت مردم پیش می والیتِ همه

در مساائل اجتمااعی، انساان موجاود     »ای این سخن آن اسات کاه   مبن . (161، ص. 1921

که در  چنان هممستقل و جدای از دیگران نیست؛ بلکه جزئی از یک واحد و اجتماع است. 

مسائل فردی، انسان اختیار خود را در دست دارد، در مسائل اجتماعی نیز کالّ جامعاه بار    

مصالح اجتماعی با کلّ جامعه است. پاد   ی دربارهگیری انسان والیت دارد و حق تصمیم

همه مربوط به بعاد   ها نیاانسان باید در امور اجتماعی با سایر افراد جامعه هماهنگ باشد. 

 .(169)همان، ص. « اجتماعی انسان است
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 . توافق جمعی بر اعتبار اکثریت2.3

شئون مختل   و بر اندی افراد جامعه در اموری که از جانب خالق خویش دارای والیت همه

دیگر توافق نمایند که  توانند مقرراتی وضع کنند. مثال با یکزندگی خویش سلطه دارند، می

 توانناد همگای بار یاک نظار      معیاار باشاد؛ زیارا نمای     شانتیاکثری جامعه رأی  در اداره

 توافق کنند.

ر اماور  ی مردم بر اتخا  تصمیمات د توافقِ همه»تواند مبنای التزام به رأی اکثریت می

آراء  اتفا  بهکه اتخا  تصمیم در قلمرو امور اجتماعی رو  ازآناجتماعی با آراء اکثریت باشد؛ 

از ساوی   ادشاده خاطر توافق ی در این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت به«. امری ناممکن است

« الکال اسات   ی آن باه آراء  اعتبار رأی اکثریت به اعتبار تکیاه »ی افراد جامعه است؛  همه

 .(1921وادی آملی، )ج

ی سلطنت است که توسط فقیهان در مباحث مختل   مبنای فقهی این استدالل، قاعده

غیر از سلطنت بر اموال، مستند روایی معتبری  هرچنداست؛  گرفته قرارفقهی مورد استناد 

و کااربرد   شاده   شامرده ای عقالیای  ؛ اما قاعاده 1(999، ص. 1 ، ج1112جمهور، ابی)ابنندارد 

؛ 111 ، ص. 1119؛ اشااتهاردی، 21، ص. 1 ، ج1199الغطاااء،  )کاشاا ای در فقااه دارد گسااترده

 .(111، ص. 1 ، ج1111؛ حسینی طهرانی، 199 ، ص. 1195خلخالی، 

 . پرهیز از اختالف و انشقاق در جامعه2.3

شوراهایی چون یکی از دالیل اعتبار رأی اکثریت اعضای شورا از دیدگاه اهل شریعت، در 
شورای فقیهان، پرهیز از بروز اختالف و انشقا  در میان مردمی است که از فقیهان پیروی 

کنند. اگر رأی اکثریت شورای فقیهان و مراجع معتبر نباشد و اقلیات اعضاای شاورا و    می
و هر گروهای موظا  باه پیاروی از مرجاع       بالتّبَع مقلدان ایشان موظ  به پیروی نباشند

و وحدت اجتماعی را که بسایار   موجب اختالف در میان مردم شده سو کد، ازیخویش باش
دیگر بسیاری از مردم دچار حیارت و   و ازسوی سازد؛مورد تاکید اسالم است، مخدوش می

ی اجتماعی که اکثریت شاورا نظاری داده و اقلیات     شوند که در یک مسالهسرگردانی می
باید پیروی نمود. در این دیدگاه حتای فقیهاان و   نظری دیگر، چه باید کرد و از کدام رأی 

مقلدان آنان که احیاناً عضو شورای فقیهان و مراجع نیستند، در قلمرو امور عمومی بایاد از  
 .(66، ص. 111 ، ج1191)حسینی شیرازی، رأی شورا پیروی کنند 

                                                 
 «.الناسمسلطونعلياموالهم. » 1
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روی شاید مبنای فقهی این دیدگاه، نفو  همگانی حکم حاکم باشد؛ به این معنا که پیا 

فتاوا کاه    برخالفواجب است،  شان مقلداناز حکم حاکم بر همگان، حتی فقیهان دیگر و 

دیگار   کند. گفتنی است کاه مباانی فاو  باا یاک     ی از مرجع تقلید خود پیروی میکس هر

 باشاد  ادشدهنیستند؛ بسا اعتبار رأی اکثریت شورا مستند به تعدادی از مبانی ی الجمعماوعة

 اعتبار آن مضاع  خواهد بود.که در این صورت 

  جهینت

توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر از مجموع دالیل عقلی و نقلی می

معتبر است بلکه در بسایاری از ماوارد بار     تنها نهبوده و پیروی از رأی شورای متخصصان 

فتوا و حکم قضایی  شمول ادله اعتبار شورا نسبت به ازنظررأی فرد متخصص ترجیح دارد. 

دالیل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم والیی  که آنیا والیی ا مشکلی وجود ندارد مگر  

اقتضای دیگری داشته باشد و مانع شمول ادله اعتبار و حجیت شاورا نسابت باه گوناه از     

مقالاه خاارج اسات. نویسانده در      ردد. بررسی آن دالیل از موضوع ایان موارد تخصصی گ

یگری دالیل اعتبار فتوا، حکم قضایی و حکام والیای ماورد بحاث قارار داده و      مقاالت د

 ها را نسبت به فتوای و حکم شورایی پییرفته است. شمول آن
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 (1111شري:رضي،م..)ص.صالح)محقق(.مم:اوتشاراتهجرت.البالغهوهجق. 
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 (1111صاحب،ا..)(.ُيروت:عالمالكتب.1.)جالمحيطفىاللغةق 

 (1711صاوعي،ي..)مم:اوتشاراتميثمتمار.مجمعالمسائل.. 

 (1711طباطبييائييييزدي،س.م.ک..)(.مييم:مؤسسيية1حاشيييه(.)ج11)ُيياالييوثقيةالعييروق
 النشراالسالمي.

 (1714طباطبايي،س.م.ح..)(.ُييروت:مؤسسيةالعلميي1،1،11.)جالميزانفيتفسيرالقرآنق
 للمطبوعات.

 واصرخسرو.:تهران(.1،7.)جمجمعالبيانفيتفسيرالقرآن(.1717ف.)طبرسى، 

 دارإحياءالتراقالعرُي(.ُيروت:1،1.)جالتبيانفيتفسيرالقرآنتا(..)ُيطوسى،م. 

 (.ميم:مؤسسية11.)جمسالكاألفهامإلىتنقييحشيرائعاالسيالمق(.1117ش.ق،ز.)عاملى،
 المعارفاالسالمية.

 (1111فيضكاشاوي،م..)الصدر.ة(.تهران:مكتب1.ح.اعلمي)مصحح(.)جتفسيرالصافيق 

 مم:پژوهشراهفرهنگواوديشهاسالمي.سياستوحكومتدرمرآن(.1711زاده،ک.)ماضي. 

 مم:وشرمؤل:.ضواُطاالصولق(.1711ويني،س.ا.)مز. 

 (1171مطب،س.م..)الشروق..ُيروت:دارفيظاللالقرآنق 

 (1174ممي،م.ا.م..)(.مم:احياءالكتاباالسالميه.1.)جالقواوينالمحكمهفياالصولق 

 (1177كاشيي:الغطيياء،م.ح..).م.م.آصييفي.تهييران:مجمييعجهيياويتقريييبتحريييرالمجلييهق
 مذاهباسالمي.

 الكتبالعلميه،منشوراتمحمدعليُيضون.(.ُيروت:دار1.)جالنُكَتوالعيونتا(.ماوردي،ا.)ُي 

 (1711مشكيني،ا..)وا..مم:ُيحكومتجمهورياسالمي 

 (1174مظفر،م.ر..)(.مم:مؤسسةالنشراالسالمي.7.)جاصولالفقهق 

 (1141منتظرى،ح.ا..)(.ميم:1-7.)جدراساتفييوالييةالفقييهوفقيهالدوليةاالسيالميةق
 وشرتفكر.

 افزارجامعفقهاهلُيت)ا(.(.مم:ورم7.)جرسالهاستفتائاتتا(.منتظرى،ح.ا.)ُي 

 (1711موسوياردُيلي،س.ا..)اهللالعظميييومازجمعهحضرتآيتهاهمپاياوقالب،خطبه
 .م.ب.وجفيكازرووي)شردآوروده(.مم:مركزتنظيمووشرآثار.موسوياردُيلي

 (1171وائينى،م.ح..)جورعي)محقق(.مم:ُوستانكتاب.تنبيهاألمةوتنزيهالملةق. 

 (1141وجفى،م.ح..)دارإحيياء(.ُييروت:14.)ججواهرالكالمفييشيرحشيرائعاالسيالمق
 التراقالعرُي.
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 (11ق(.مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل.)ج1141ووري،ح..)(.مم:مؤسسهآلالبيت)ا 

 (1717هاشميرفسنجاوي،ا..):مم:ُوستانكتاب.تفسيرراهنماال. 

 (1717هاشميرفسنجاوي،ا..)مم:ُوستانكتاب.فرهنگمرآنب. 

 (.ُيروت:مؤسسةاالعلميللمطبوعات.7)ج.مغازيتا(.وامدي،م.)ُي 
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