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Abstract  
The purpose of the present study is to review counsel from the perspective of the Qur’an’s jurisprudence. The 

method of study is descriptive-analytic and the results showed that the principle of counsel as a method in 

management of Islamic society relies on foundations of the Qur’an and sonnat (tradition). Since the Noble 

Qur’an has dealt with this subject as a characteristic and method of believers (Surah ash-Showrā: 38) and 

also a command to the Prophet (PBUH) (Āl-e ‘Emrān: 159), and with respect to the review of practical 

instances in the seerah of the Prophet of Islam (PBUH) in the battle of Badr, Ohod, and Khandaq and also the 

treaty of the Noble Prophet (PBUH) with people of Tā’ef, it is concluded that counsel is an unquestionable 

and inevitable issue. Therefore, consultation upon the order of wisdom, is considered good as it gathers 

opinions together and boosts wisdom and policy, because numerous intellects are better than one. 
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 چکیده

تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اصل شورا  -شوری از منظر فقه القرآن است. روش پژوهش توصیفی هدف پژوهش حاضر بررسی
کریم به آن به   اى در مدیریت جامعه اسالمى، بر پایه مبانى قرآن و سنّت استوار است و با توجه به اینکه قرآن به عنوان شیوه

( پرداخته است، و نیز 951صورت دستورى بر پیامبر)ص( )آل عمران، ( و نیز به 83عنوان ویژگی و شیوه عملکرد مؤمنان )شوری، 
هاى عملى در سیره پیامبر اسالم)ص( که در جنگ بدر و اُحد و خندق و همچنین در جریان عهدنامه پیامبر  با بررسى نمونه

کم عقل، نیکو و موجب اجتماع آراء شود، باید غیرقابل تردید و انکار تلقى گردد. لذا، مشورت به ح اکرم)ص( با مردم طائف دیده مى
 و تقویت عقول و سیاسات است، چراکه عقول متعدد از عقل واحد برتر است.
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 مقدمه. 0

در زندگی جمعی  ییعقال یها وهیش نیبارزتر از و یسنت مقررات و یعرف اصول ترین قدیمی ازشورا 
نمودهایی از نظام شورایی را به همراه ، ها های مدیریت در زندگی اجتماعی انسان ترین شیوه است. قدیمی

دو رکن مهم حکومت ملی در ، «شورا»و  «انجمن نمایندگی»(. 031ص، 1ج: 1233، عمید زنجانی) دارد
همچنین شورای پارتیان از دو گروه بستگان شاه و  (.131: ص1201، ارسطو) رفت آتن به شمار می

حتی (. 20: ص1201، ناسترابو) گزیدند شد و شاه را از میان این شورا برمی خردورزان و مغان تشکیل می
سو مردم را قانع و وادار به سکوت  از یک، کردند با استفاده از شورا ها همواره تالش می مستبدترین حکومت

، )عمید زنجانی ها بکاهند وریها و خودمح نمایند و از سوی دیگر از حجم اشتباهات مبتنی بر خودکامگی
 (.031ص، 1ج: 1233

ت مشورت ملکه یاین آیه حکا، (23، در قرآن به مواردی از مشورت پیشینیان اشاره شده است )نمل
ملکه سباء از آنان طلب مشورت و کمک فکری ، درباره نامه و فرمان سلیمان نبی)ع( است، سباء با قوم خود

، 3: ج1233، )طبرسی کند درباره موضوع و ارائه نظر درست دعوت میکند و آنان را به اندیشه  می
یک امر عقالیی تلقی ، (. مساله مشورت گرفتن ملکه سباء از یاران خود را بسیاری از مفّسران203ص

(. 200ق: ص1011، ؛ سبزواری261، ص16 ق: ج1013، ؛ طباطبایی12ص، 0تا: ج بی، اند )طوسی کرده
گاهی از آراء و عقا، ه ملکه سباء با این کارطبرسی بر این باور است ک پشتیبانی و همدلی ، د آنهایعالوه بر آ

، (100ص، 2: ج1233، آورد )طبرسی  به دست می، بزرگان قوم خود را نیز در اجرای تصمیمات گرفته شده
 قیطر از فقط موارد یاریبس در مصلحت صیتشخ، لذا، کند در راستای مصلحت جامعه بدان عمل می

کند تاکنون   تاکید می، باشد. چنان که ملکه سباء در بیان علت نظرخواهی از بزرگان می ریپذ امکان رتمشو
ام )مکارم  ام و هر کاری را با مشورت و در حضور شما انجام داده  در هیچ امری استبداد به خرج نداده

 (.63، ص13 جق: 1031، شیرازی
ذکر شده « تأمرون»درباریان که در دو جای قرآن با واژه  در یکی از آیات دیگر درباره مشورت فرعون با

به معنای مشاوره و مشورت کردن ، «مؤامره»ا از ماّده ی« تأمرون»(. عبارت 26، ؛ شعراء111، است )اعراف
در دو آیه از قرآن کریم تکرار شده است. در سوره اعراف « تأمرون»د(. واژه یده عنی شما چه نظر مییاست )

ء و اطرافیان فرعون و در سوره شعراء از زبان خود فرعون نقل شده است. فرعون که ادعای از زبان مال
 ندیبگو فرعون به که است نیا، شانیا امر از مراد دید. نیاز از شور و مشورت نمی خود را بی، کرد خدایی می
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آنچه از ، (. در هر صورت10: صتا بی، ؛ طوسی332ص، 16 ق: ج1013، )طباطبایی کن چنان و نیچن
 این است که حتی در بین دشمنان خدا نیز مشورت مورد توجه بوده است.، شود  این متن استنباط می

ِمُرون  ، یکی دیگر از آیاتی که در این معنا بکار رفته است ْأت  به معنی ، و از ریشه ائتمار (31، )قصص   ی 
 (.031، ص3 : ج1233، گر است )طبرسییکدیمشاورت و مشورت با 

 لیکن قوت آن، رسد می اسالم از شیپ دوران زندگی انسان در کره خاکی و به، مشورت مردمان اگرچه
 گمارده )آل هّمت مشورت بسط خداوند به امر به امبر)ص(یپ که آنجا یافت. اسالم صدر در توان را می
اکرم)ص(  پیامبر (.011، ص33ق: ج1001، )مجلسی را مساوی تنهایی دانست یی( و خودرأ161، عمران

صالح جامعه اسالمی را  در جامعه کوچک مدینه فردفرد ذی، رحمتی برای امت بود، که مشورت  به دلیل این
ق: 1010، داد )سیوطی  گیری و رقم زدن سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش مشارکت می  در روند تصمیم

 (.01، ص3ج

 معنا و مفهوم شورا. 2

 «العسل شرت»: دیگو می عرب بوده و «شور» ماده از کلمه نیا شورا از ریشه شور و مشورت است.
ه(. »031ق: ص1013، )راغب اصفهانی کردم استخراج شیکندو از را عسل من عنیی ور  به معنای « الشَّ

ور»، کندوی عسل و زمین دراز و باریک آمده عسل چیده شده و در زبان متداول به معنای مشورت « الشَّ
 است )همان( 

 رأی استخراج رایب، نظر افراد به معنی نظرخواهی و مراجعه به دیگران و توجه، شورا در اصطالح
 مراجعه گریید به، ندارد حیصح رأی کاری درباره خودش که مواقعی در آدمی نکهیا رایب، است حیصح
 .بخواهد حیصح رأی او از و کند

 استنباط و کشف زین و آنان به مراجعه با گرانید نظر و یرأ آوردن دست به، آراء تضارب همین طور به
(. شورا به مفهوم تبادل نظر با 01-00، ص6: ج1260، شود )قرشی  اطالق می، دقت و درك اهل آراء

 دو شورا سان واژه باشد. بدین دیگران برای رسیدن به رأی صواب در اداره امور فردی و اجتماعی نیز می
، نظر را اگرچه فاقد جنبه الزامی باشد تبادل و یفکر هم هرگونه، عام مفهوم، خاص دارد و عام مفهوم

 افراد یا جمع از ای مجموعه یسو از که است یالزام مانیپ در یک، خاص در مفهوم یول، ردیگ می دربر
 . شود می منتخب صادر
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 درباره مشاور در مفهوم عام از دهنده. کننده و مشورت مشورت: دارد وجود طرف دو شورا عام در مفهوم
کند و در پذیرش نظر  نظرخواهی می، منعی برای مشاوره نیست، اسالم مقّدس شرع نظر از که ییها موضوع

 احکام نیتدو و استخراج، یبررس فهیوظ، منتخب افراد، خاص شورا مشاور خود اختیار دارد. اما در مفهوم
، شورا نوع نیا در. کنند می نظارت نیز آن یاجرا بر و دارند عهده به را یعقل و یشرع نیمواز با برابر نیقوان و

 گونه نیا تیمشروع، اسالم در که داشت توجه دیبا البته، گیرد مالک عمل قرار می، تیرأی و نظر اکثر
(. بر این 00ص :1231، )میرموسوی دارد یبستگ هیفق یول ای معصوم)ع( امام دییتأ به، یجمع میتصم

حل مشکالت  بریم. راه سیاسی و اجتماعی آن بهتر پی میاساس به مفهوم و کارکرد شورا و مشاوره در ابعاد 
 پذیر نیست. جوامع بشری جز در سایه مشورت و مساعدت فکری امکان

 آیات مرتبط با شورا. 6

در آیات گوناگون و با تعابیر مختلف ، در قرآن کریم به شورا و معانی مترادف آن در محتوا و مضمون
 اشاره شده است:

ر، ا اشاره داردشور اولین آیه که به باشد. در این آیه از واژه  می 322آیه ، در سوره بقره، از لحاظ ترتیب ُسو 
است که مربوط به مشاوره زن و شوهر درباره از شیر گرفتن پیش از موعد کودک   استفاده شده« تشاور»

پیامبر)ص( و  عمران است که در این آیه موضوع مشورت را در خطاب به سوره آل161است. آیه دوم در آیه 
باشد که امور مسلمانان  می 20است. آیه سوم در سوره شورا آیه  با صیغه امر بکار برده و دستور مشورت داده 

مباحث فقهی ، را شورایی دانسته و به صورت جمله خبری بیان شده است. درباره آیات سوره بقره و شورا
فروانی بیان شده است که در ذیل به آنها اشاره  های ولی درباره آیه آل عمران نکته، عمیقی صورت نگرفته

بکار رفته است که در سطور پیشین به ، خواهد شد. البته در قرآن آیات دیگری در معنا و مضمون شورا
  صورت کوتاه به آنها اشاره شد.

 مشورت والدین درباره از شیر گرفتن کودک. 6-0

 ِإْن ا ف  اد  ر  ااًل  أ  ن ِفص  اض   ع  ر  ا ت  ْنُهم  اُور   مِّ ش  ت  ال   و  اح   ف  ا ُجن  ْیِهم  ل  ِإْن  ع  ْم  و  دتُّ ر  ن أ  ْرِضُعوا أ  ْست  ُکْم  ت  د  ْوال  ال   أ  اح   ف   ُجن 
ْیُکْم  ل  ا ع  ْمُتم ِإذ  لَّ ا س  ْیُتم مَّ ْعُروِف  آت   (.322، )بقره ِباْلم 

در آغاز « فاء»حرف در این آیه نیز به معنای اجتماع کردن در مجلس مشاوره بوده و « تشاور»واژه 
ن یله آن حرج از بیح شده و به وسیع بر حقی شخصی است که قباًل برای زوجه تشریموید تفر، جمله
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بلکه حقی است که ، ستیر نییرقابل تغیر دادن برای زن واجب و غیحضانت و ش، برداشته شده است. لذا
ممکن است ، جه مشورتی. نت(303ص، 3ق: ج1013، مختار است )طباطبایی، در استفاده و یا ترک آن

ا مجبور شده باشد و یا به یکی از دو طرف ناراضی و ینکه یبدون ا، رضایت هر دو به گرفتن بچه از شیر باشد
فرزند خود را برای شیر ، پدر، یا مشکل داشتن شیر و یا نداشتن شیر، دلیل عدم رضایت همسر به شیر دادن

ْعُروِف ِإذا د یگر بسپارد. قیدادن به زنی د ْیُتْم ِباْلم  ْمُتْم ما آت  لَّ نیز به احقاق حقوق زن به طور کامل و با  س 
به معنی مشورت « تشاور»و ، ییبه معنای افتراق و جدا« فصل»حسن سلوک اشاره دارد )همان(. در این آیه 

ی (. لذا، در مشورت، رضایت طرفین و تفاهم شرط اصل601، ص3ق: ج1233کردن، آمده است )طبرسی، 
راض  ِمْنُهمااست.  ْن ت  شاُور  ت پدر و مادر ی، یعنی با رضاع  فرزند  و اتفاق و مشورت آن دو. مصلحت و  ت 

، با مشورت و رضایت پدر و مادر هردو باشد )همان(. به بیان دیگر، کند که تصمیم درباره وی  ایجاب می
دهد و   ایشان اجازه استبداد رأی درباره وی را نمیبه ، پدر و مادر به فرزند خداوند با وجود عالقه و عاطفه

(. عالمان و فقیهان درباره 01: ص1231، کند )استادی  امر به مشورت با یکدیگر و یا با فرد متخصص می
ولی ، اند در کتب خود به آن نپرداخته، این آیه به صورت تفصیلی که در استنباطات فقهی مثمر ثمر باشد

قیاسی است که در آن از راه ، قیاس اولویت قیاس اولویت در کتب اصولی خود دارند.فقیهان بحثی با عنوان 
شود و حکم آن  حکم اصل به فرع سرایت داده می، اقوی و اّشد بودن وجود علت )مناط حکم اصل( در فرع

، شدتر از اصل موجود با در مواردی که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی، گردد. بنابراین استنباط می
، 3ق: ج1031، )مکارم شیرازی کند حکم اصل نیز به طریق اولی بر فرع بار شده و به آن سرایت می

و از آنجا که مالک ، به پدر و مادر نهی شده« اف گفتن»از ، ال تقل لهما اّف در آیه ، (. برای مثال611ص
تر  قوی، لت آن بر زدن آنهادال، وجود دارد« اف گفتن»احترامی و ایذا است که در  بی، و علت این نهی

تر  در زدن به صورت قوی، یعنی علت حکم که همان ایذا باشد، ایذای بیشتری است، زیرا در زدن، است
 :وجود دارد. قیاس اولویت در جایی محقق است که دو شرط زیر حاصل باشد

فرع نیز  در، وجوب است، اگر حکم در اصل، حکم در اصل و فرع از یک سنخ باشد. برای مثال. 1
 فرع نیز چنین باشد و از نظر ایجاب و سلب نیز یکسان باشند.، وجوب باشد و اگرحرمت است

 .مالک حکم در فرع از مالک حکم در اصل اقوی باشد. 3

به طریق اولی ، توان نتیجه گرفت که در امور اجتماعی که از امور خانوادگی مهمتر است رو می از این
یرشدنا ، اذا کان القران»نویسد:  رشید رضا در تفسیر خود درباره این آیه می، باید مشورت صورت گیرد. لذا
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دون االخر.فهل یبیح ، االستبداد بذلک، الی المشاوره فی ادنی اعمال تربیته الوالد و الیبیح الحد والدیه
 (.010ص، 3ق: ج1010، )رشید رضا« ان یستبد فی االمه کلها؟!، لرجل

 یارانمشورت پیامبر)ص( با . 6-2

لین کِّ و  ه  ُیِحبُّ اْلُمت  ِه ِإنَّ اللَّ ی اللَّ ل  ْل ع  کَّ و  ت  ْمت  ف  ز  ِإذا ع  ْمِر ف 
 
 (.161، عمران )آل و  شاِوْرُهْم ِفي اأْل

. باش خبر با آنهاست نزد در آنچه از و کن استخراج را آنها آراء عنییاند که  در تبیین این آیه برخی گفته
توان نتیجه گرفت که خطاب آیه به پیامبر)ص( که پس از جنگ احد  لذا می، باشد مینزول سوره در مدینه 

 ازلن هیآ این وقتی (. براساس برخی روایات031ص، 3 : ج1233، بوده و خطاب حکومتی است )طبرسی
 را دستور نیا تعالی خدای کنیل و، ندارند مشورت به ازین او رسول و خدا: فرمود( ص)خدا رسول شد

 دشیعا رشدی چیه که ستین چنان، کند مشورت که من امت از کس هر چون، داده قرار امتم برای رحمت
 نشود گرفتار کجی و گمراهی از نوعی چیه و مقدار چیه به که ستین ممکن، کند ترك را آن که کسی و نشود

 (.31، ص0 ق: ج1013، )طباطبایی
سه ، صیغه امر آیه نهفته است. قبل از واژه االمردر ، نحوه استدالل به این آیه مبنی بر لزوم مشورت

، فعل امر، از آنجا که در اصول فقه به نظر بیشتر علما، استغفر و شاور وجود دارد. لذا، صیغه امر فاعف
آیه دال بر وجوب مشورت دارد. ، (. بنابراین36-30ص، 1ق: ج1016، ظهور در وجوب دارد )مظفر

نیاز از مشورت با  با وجود علم الهی و لدنی که بالطبع بی، برخی اهل سنتپیامبر)ص( بنا به باور شیعیان و 
افراد دیگر که پس از پیامبر)ص( حکومت را ، شود مأمور به مشورت با اصحاب خود می، خلق است
چرا که آنان از نیروی علم لدنی و ، شود مشورت بر آنان واجب می، به طریق اولی، گیرند برعهده می

(. مفهوم دیگری که در این آیه مورد بحث قرار 113ق: ص1013، نیستند )حکیمعصمت برخوردار 
ولی براساس قراین ، گیرد واژه االمر است. هرچند این واژه اطالق دارد و کلیه امور را دربرمی، گیرد می

یرد گ شود که به مرور زمان در نهان و ذهن انسان شکل می هایی اطالق می لّبی)غیر لفظ است و به اندوخته
االمر به غیر از امور ، گردد. لذا تقیید می، فهمد( اطالِق االمر و بدون هیچ گونه لفظی مراد متکلم را می

کرد. البته  به هیچ وجه مشورت نمی، کند و پیامبر)ص( در امور شرعی شرعی و وحیانی انصراف پیدا می
رت کنند. در برخی از متون دینی و توانند با مردم مشو پیامبران می، درباره اجرایی کردن دستورات وحی

تاریخی نقل شده است که پیامبر)ص( آنقدر با یاران خود در امور دنیایی مشورت کرده بود که وقتی 



11  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

، دانستند که در این مورد وحی از سوی خدا از قبل می، خواند پیامبر)ص( آنان را به جلسه مشورت فرامی
 (.31ق: ص1230، پیامبر)ص( حاضر شوند )مرتضی عاملیباید در جلسه مشورتی ، لذا، وجود ندارد

  اشکاالت وارده بر استدالل .0

بر چگونگی استفاد از این آیه برای وجوب شورا هم برای پیامبر)ص( و هم برای رهبران بعد از 
 هایی نیز به آنها داده شده است.  اشکاالتی وارد شده و جواب، پیامبر)ص(

 الف( سیاق استحبابی آیه
خواهد که برای  گونه که بیان شد آیه شریفه پس از جنگ ُاحد نازل شده است.آیه از پیامبر)ص( میهمان

یک امر استحبابی ، دانیم که درخواست بخشیدن و بخشودگی مردم طلب عفو و آمرزش بنماید و ما می
امر ، دم مشورت کن. لذابا مر، فرماید که ای پیامبر تعالی می باشد و نه وجوبی. در ادامه آیه نیز ذات باری می

گیرد و ظهور سیاقی این خواهد بود که برای پیامبر)ص( مشورت  به مشورت نیز در سیاق مستحبات قرار می
 کردن مستحب است و نه واجب.

، فعل امر ظهور در وجوب دارد، بنا به قول اکثریت، اوالً در جواب به اشکال فوق گفته شده است که: 
جوب داشته باشیم. در آیه مذکور دلیلی مبنی بر استحبابی بودن آمرزش وجود مگر اینکه دلیلی بر عدم و
مردم مدینه پس از جنگ ُاحد کسانی را که با شنیدن خبر جعلی شهادت  ای از ندارد و از سوی دیگر عده

، شمردند مجرم و خیانتکار می، تنگه نگهبانی را رها کرده و سرانجام شکست را متحمل شدند، پیامبر)ص(
درباره ظهور سیاقی باید اذعان کرد که این ، ثانیاً آید که پیامبر)ص( آنان را عفو کند.  دستور می، وسیله آیه به

شود. از آنجا که قاعده سیاق یک قرینة ظنی بوده و بر ظهور کالم استوار  نوع ظهور مانع از ظهور لفظی نمی
بدون ، ی)برهان عقلی( وجود داشته باشدتر نقلی )آیات و روایات صحیحه( و عقل  اگر قرینه قوی، است

 (.31-31، ص1ق: ج1016، گذارد )مظفر  تر مقدم بوده و ظهوری برای سیاق باقی نمی  تردید قرینه قوی
، سیاق اوامر، ظهور لفظی است و حال آنکه به نظر مستشکل، ظهور فعل امر در وجوب به باور معتقدانش
وحدت موضوع و ، معتبر سه شرط الزم است. وحدت صدورسیاق استحبابی است و برای تحقق سیاق 

وجود ظهور ، (. بهترین دلیل قوی نیز31-30: ص1203، تر مخالف سیاق )بابایی عدم وجود دلیل قوی
هیچ دلیلی به جز ، ثالثاً شود.  لفظی است که در واژگان امر وجود دارد و مانع استفاده از ظهور سیاقی می

بر فرض که عفو و بخشش امر مستحبی ، رابعاً  وجود ندارد.، مستحب استاستحسان اینکه عفو و بخشش 
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چرا که در قرآن کریم آیاتی وجود دارد ، استحبابی بدانیم هم شود که امر مشورت را دلیل بر این نمی، باشد
نظری درباره استحبابی ، ولی هیچ عاِلمی، که مستحبات در کنار واجبات ذکر شده و سیاق نیز یکی است

، نماز، به قرآن خواندن 31نداده است. برای نمونه در سوره مزمل آیه، و یا واجب بودن تمام اوامر بودن
، زکات و قرض دادن اشاره شده است. در این آیه قرائت قرآن مستحب بوده و با صیغه امر بیان شده است

، باشد ه امر مستحبی میسپس دو واجب یعنی نماز و زکات را با فعل امر بیان داشته و سپس به قرض دادن ک
با توجه به صدر و ذیل استحبابی آیه بر مستحب بودن ، دستور داده است. شایان ذکر است که هیچ فقیهی

 نماز و زکات فتوا نداده است.
  ب( وجود قرینه معارض

نیاز است. شیعیان بر  شیعیان و حتی برخی از اهل سنت بر این باورند که پیامبر)ص( از مشورت بی
معتقدند و اهل ، ها پیامبر)ص( و برخوردار بودن از عقل کل و برتری داشتن نسبت به تمام انسانعصمت 

گاه باشید که خدا و فرستاده او»کنند که  سنت نیز از منابع خود نقل می « نیازند از مشورت با مردم بی، آ
خطاب به پیامبر)ص(  شوند که این آیه که (. در نتیجه ادّله دیگر قرینه می11ص، 3ق: ج1031، )سیوطی

، تا از این طریق رهبران بعدی با الگو قرار دادن پیامبر)ص(، وجوبی برای پیامبر)ص( متصور نیست، است
از باب استحباب بوده و در ، کرد در امور مسائل اجتماعی به مشورت بپردازند. اگر پیامبر)ص( مشورت می

را  تشویق به نظرخواهی و...، رشد فکری آنان کمک به، این مساله نیز اهدفی چون شخصیت دادن به امت
 (.21: ص1231، کرده است )استادی دنبال می

مشورت پیامبر)ص( با مردم در امور دنیایی و حوادث واقعه در میان ، اوالً در جواب باید گفت که 
مسلمین بوده است و از این زاویه شخصیت سیاسی پیامبر)ص( به عنوان ولّی و حاکم مسلمین مورد 

، نه امور شخصی و نه در امر رسالت و شریعت است، مشورت پیامبر)ص( در امور، لذا، طاب استخ
؛ 03: ص1233، باشد )معرفت بلکه صرفًا امر زعامت و رهبری است که شایسته شور و مشورت می

خطاب  دال بر وجوب است و از سوئی آیه، بنابر اینکه آیه امر بوده و امر، ثانیاً ، (316: ص1201، شیرخانی
باید  ولی دیگران در این حکم، کند و لزوم مشورت پیامبر)ص( با یاران خود را بیان می، به پیامبر)ص( است

از پیامبر)ص( تبعیت کنند و همه رهبران مسلمانان در این خطاب شراکت دارند و الزم است که مشورت 
یاتی آمده است که حکم شرعی را در آ، نمایند. مشابه خطاب حکومتی پیامبر)ص( که در این آیه ذکر شده

طالق دهید و را به وقت عده آنها ، ای پیغمبر گرامی )امت را بگو( هرگاه زنان را طالق دهید کند. بیان می
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اند( از خانه بیرون  بترسید و آن زنان را )تا در عده، زمان عده را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست
این )احکام( حدود )شرع( خداست و هر کس از ، مرتکب شوند یمگر آنکه کار زشت آشکار، مکنید

تو ندانی شاید خدا پس از )طالق( کاری از نو پدید ، بخویشتن ستم کرده است، حدود الهی تجاوز کند
 .(1، طالق) یعنی میل رجوع به یکدیگر کنید، آرد

نخست خطاب را متوجه ، در آغاز سورهنویسد:  عالمه در تفسیر خود پیرامون این نوع خطابات می
شود  پس می .چون اوست که به سوی امت فرستاده شده و پیشوای امت است، کند می )ص(رسول خدا

 ها در استعمال شایع است. گونه خطاب مطالب مربوط به همه امت را به شخص او خطاب کرده و این
وان و زیردستان او ولی منظور عموم پیر، است و مقدم بر همه آنانبوده خطابی مخصوص بزرگ قوم 

یا ایها النبی قل المتک  پس دیگر وجه و دلیلی ندارد که مثل بعضی از مفسرین بگوئیم تقدیر آیهباشد.  می
چنین و چنان ، به امت بگو که وقتی زنان را طالق دادید، )ص(یعنی ای پیامبر، است ...اذا طلقتم النساء

که به « شاور»و « استغفر»و « فاعف»با توجه به واژگان ، ثالثاً (. 211ص، 11ق: ج1011، )طباطبایی کنید
زمانی که )تو پیامبر( ، فرماید صورت امری بیان شده و در پایان آیه هم خطاب به پیامبر)ص( است که می

آید که هم خطاب متوجه  رسد که از صدر و ذیل آیه به دست می توکل کن به خدا. به نظر می، عزم کردی
شود و سپس مورد نزول به دیگر مومنان و  ورد نزول به پیامبر)ص( مربوط میپیامبر)ص( است و هم م

از ، شود. در این صورت اگر پیامبر)ص( که مخاطب و مورد نزول آیه است رهبران اسالمی سرایت داده می
، در این صورت تخصیص صورت گرفته و در اصول فقه به اینگونه تخصیص، شمولیت آیه خارج شود

(. این نوع استثناء در میان عقال قبیح 366ص، 1ج ق:1321، میرزای قمیویند )تخصیص مستهجن گ
توان نتیجه گرفت که به آیه و  می، تخصیص اکثر است. لذا، هرچند مصداق مهم تخصیص مستهجن، است

 توان استدالل کرد که در آن استهجان باشد. روایتی نمی
 ج( داللت موردی آیه

چرا که ، این باورند که مفاد و مضمون آیه اختصاصی پیامبر)ص( است ای بر عده، در برابر اشکال فوق
شاور و توّکل. در این صورت باید گفت که مفاد ، استغفر، فاعف، تمام اوامر بکار رفته در آیه مفرد هستند

از ، اگر وجوبی در مشورت کردن وجود داشته باشد، بنابراین، داللی آیه متوجه خود پیامبر)ص( است
استدالل ، استدالل به این آیه برای وجوب مشورت رهبران اسالمی، ی پیامبر)ص( خواهد بود. لذاها ویژگی

 ناروایی است.
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، اشتراک در تکلیف استبحث ، های اصولی یکی از بحثدر پاسخ به اشکال فوق باید اذعان داشت 
حال بحث در این است که اگر این حکم برای یک نفر  حکمی بیان شده و خطاب به یک فرد است.یعنی 

: یکی از نویسد می «یههقواعد الفق»برای دیگران نیز ثابت است یا خیر؟ بجنوردی در کتاب ، ثابت شد
تا روز قیامت در این ، همه مکلفین چه زن باشند و چه مرد، گوید قاعده اشتراک است که می، قواعد فقهی

قاعده اشتراک تکلیف به این معنی است که اگر حکمی برای یکی از ، ت دیگر. به عبارحکم مشترک هستند
شامل جمیع ، ...چه با دلیل لبی و یا خطاب لفظی و یا اجماع و، ثابت شد، ها مکلفین و یا یک طایفه از آن

 (.62ص، 3: ج1233، است )موسوی بجنوردیها  مکلفین در تمام زمان

ر این قاعده باورمندند که تمام اوامر و نواهی موجود در قرآن که اصولیون ب، با توجه به مباحث مذکور
، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که حکم آن، شامل همه مسلمانان است، متوجه پیامبر)ص( است

پیرامون ازدواج پیامبر)ص( صحبت ، سوره احزاب 61باشد. مثاًل در آیه خطاب اختصاصی آن حضرت می
سپس از کسی صحبت به میان آورده که ، گوید ها سخن می ها و خاله دایی، ها عمه ،کرده و از دختر عموها

به رسول خدا)ص( ببخشد و پیامبر)ص( هم از این طریق بخواهد او ، شرط و مهر ای خود را بی زن مومنه
همسر شرعی پیامبر)ص( خواهد بود و این حکم )هبه زن خودش را ، در این صورت زن مومنه، زنش شود

  امبر( اختصاصی رسول خدا)ص( است و دیگران در این حکم با پیامبر)ص( اشتراک ندارند.به پی
، ولی در مورد هبه، در این آیه در بسیاری از احکام مومنان با پیامبر)ص( اشتراک در تکلیف دارند

اختصاصی رسول خدا)ص( است. البته در این آیه حکم اختصاصی پیامبر)ص( به صراحت نقل شده و در 
مثل وجوب نماز ، برخی موارد دیگر نیز ثابت شده است که برخی احکام اختصاصی پیامبر)ص( است

دادن همسران پس از نحرام بودن ازدواج مجدد برای آن حضرت یا تغییر و  (31، ؛ اسراء2-1، )مزمل شب
 همسران به را همسرانت توانی نمی و، ستین حالل تو بر زنی گرید نیا از بعد .سوره احزاب 63نزول آیه 

 توّجه مورد آنها جمال هرچند[  نییبرگز او جای به گریید همسر و دهی طالق را بعضی] کنی مبّدل گریید
 .ز استید! و خداوند ناظر و مراقب هر چیز در ملك تو درآیصورت کنه ه بک آنچه مگر، شود واقع تو

بنابراین، اگر در مواردی دلیلی بر اختصاصی بودن حکم برای پیامبر)ص( نباشد، باید حکم را مشترک 
میان تمام مسلمین دانست، ولو اینکه خطاب آیه متوجه پیامبر)ص( باشد. از این موارد در آیات قرآن به صورت 

در مواردی نیز نهی از سوی  و (1؛ احزاب، 1؛ تحریم 32توبه، )شمار است  امری خطاب به پیامبر)ص(، بی
 .(30؛ انسان، 11قلم،  ؛00، 1؛ احزاب، 30کهف، ) تعالی نسبت به پیامبر)ص( وارد شده است باری
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شود که اوامر و یا نواهی خطاب به پیامبر)ص( بوده و افعال نیز مفرد بیان  در تمام آیات فوق مشاهده می
مون و محتوای این آیات با پیامبر)ص( مشترک مسلمین در مض، براساس اشتراک تکلیف، شده است. لذا

باز ، شود ای که برای اشتراک تکلیف بیان می هستند و اختصاصی پیامبر)ص( نیست. اگر کسی با تمام ادله
توان  در جواب او باید گفت که از ادله دیگر می، هم مدعی اختصاصی بودن این خطابات را داشته باشد

 ؛31، احزاب) و پیامبر)ص( باشند و او را اسوه و الگوی خود قرار دهنداستفاده کرد که مسلمین باید پیر
به اسوه بودن پیامبران اشاره داشته و به طور خاص به حضرت ابراهیم اشاره ، (. برخی از آیات3، ممتحنه

 (.0، ممتحنه)دارد 
اما هیچ ، باشد درباره لزوم شورا نیز باید اینگونه تبیین شود که آیه هرچند خطاب به پیامبر)ص( می

 وجود ندارد.، دلیلی قوی در این که این حکم)لزوم مشاوره( مخصوص پیامبر)ص( بوده
 د( امر عقیب حظر

در کتب تاریخی بیان شده است که پیامبر)ص( براساس سنت عقالئیه و جاریه، قبل از آغاز جنگ ُاحد، 
مقابل کفار چگونه باشد و اینکه آیا باید درباره این جنگ به مشورت پرداخت، به ویژه اینکه آرایش جنگی در 

 برای مقابله با قریشیان از مدینه خارج شوند و یا اینکه استحکامات دفاعی خود را در کنار شهر استقرار نمایند؟
 نگاران، آن رهیس و موّرخان و است خییتار مشهورات از ُاُحد جنگ از شیپ ارانشی با( ص)اکرم امبریپ مشورت

(. 333، ص10ج ق:1010د، یالحد ابی ابن ؛33، ص2ج ق:1036هشام،  اند )ابن کرده رشگزا لیتفص به را
 به دهنده مشورت افراد انیم که دارند نظر اّتفاق نکته نیا در و بوده هماهنگ گریکدی با ها گزارش نیا شتریب
گر که تعداد آنان ید ای دسته شهری، و درون دفاع و ماندن موافق ای دسته. است بوده ، اختالف(ص)اکرم امبریپ

 دو هر بزرگان نام ها گزارش از برخی. اند بوده دشمن از استقبال و شهر از رفتن رونیب پرشمار بود، خواهان
ّی، ابن بن ها، عبدالّله گزارش نیا شتریب. اند کرده ذکر زین را دسته برای عدم ( ص)امبریپ رأی با موافق را سلول ُاب 

(. جنگ ُاحد با شهادت یاران رسول خدا)ص( از 612، ص3ج :1233)طبرسی،  اند دانسته نهیمد خروج از
ای این مساله  جمله حمزه سیدالشهداء و زخمی شدن پیامبر)ص( به پایان رسید. با توجه به نتیجه جنگ، عده

رفتار شدند، مسلمین به این مصائب گ شد و از شهر مدینه خارج نمی را عنوان کردند که اگر نظر پیامبر عمل می
شدند و این خسران مادی و معنوی نتیجه پیروی از نظر اکثریت بود که به صورت شورایی به دست آمده  نمی

کردند که سنت عقالیی میان مسلمین، که همان شور و مشورت بود را با حضور  بود. این گروه سعی می
ا یاران خود به مشورت بپردازد. اما ذات پیامبر)ص( از بین برده و پیامبر)ص( از این پس نباید برای اداره امور ب
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را نازل کرد و دوباره پیامبر)ص( امر به  شاورهم فی االمرتعالی برای دفع چنین نظر و توّهمی آیه  باری
مشورت گردید. بنابراین، حکم آیه برای بیان دفع حظر و یا دفع توهم حظر)ممنوع بودن مشورت پس از جنگ 

تدالل با توجه به مساله حظر اینگونه است که در اصول فقه آمده است که امر باشد. اشکال به اس ُاحد( می
عقیب حظر بر وجوب داللت ندارد و در نتیجه این آیه برای استدالل به وجوب مشورت، کافی نیست و از این 

 گردد. طریق وجوب مشورت پیامبر)ص( با اصحاب خود اثبات نمی
باید مساله امر عقیب حظر به طور کامل شرح داده شود. اواًل، ه توان گفت ک در پاسخ به اشکال باال می

 از بعد امر حظر، یعنی از بعد امر البته یک مرتبه امر عقیب حظر و یک مرتبه توهم امر عقیب حظر است.
 مدتی از پس و کند نهی بوده مباح یا و مندوب یا و واجب گذشته در که چیزی از ابتدا موال که مواردی در .نهی

 است، ولی آب، مباح مثال، نوشیدن برای .گویند می «حظر عقیب امر»امر،  آن نماید، به امر کار آن به دوباره
که،  این یا. «الماء اشرب: »گوید می او به مدتی از بعد و «الماء تشرب ال: »گوید می بیمار به ابتدا طبیب

ْقُتُلوا الاست؟  شده است، نهی مباحی امر شکار، که و صید احرام، از حال در حاجی ْید   ت  ْنُتْم  الصَّ ا   ُحُرمٌ  و 
ِاذااست،  شده امر آن احرام، به از خروج از سپس، بعد ( و16)مائده،  ْلُتْم  و  ل  اْصطاُدوا ح   این (. در3)مائده،  ف 

 :دارد وجود اختالف سنی و شیعه های اصولی و فقها دارد، بین ظهور معنایی چه در امر این که
 و مشهور، (ابتدایی اوامر) اوامر سایر مثل، دارد ظهور وجوب در امری چنین دارند اعتقاد عامه جمهور

 این که حکم اند گفته عامه از علمای دارد. برخی ظهور اباحه در امری چنین که باورند این بر شیعه علمای
 واجب دوباره نیز اکنون، بوده واجب، نهی از قبل اگر، مثال برای، است منع از قبل حکم همان، مورد

مظفر از عالمان  (. محمدرضا12ص ق:1010، )حلی شود می مستحب، بوده مستحب اگر و شود می
، اباحه بر آنکه بی، برداشته را ممنوعیت فقط یعنی، دارد ظهور ترخیص در امری چنین است معتقد شیعی

 (.30-36ص، 1ج ق:1016، کند )مظفر داللت وجوب یا و استحباب
 حظری و منع کاری به نسبت شارع و موال ناحیه از توهم امر عقیب حظر اینگونه است که گاهیاما 
 او موال، «منع توهم» این دنبال به و است ممنوع او برای کار این پندارد می مکلف و مخاطب ولی، نرسیده

اْلُبْدن  شریفه  آیه در، مثال برای، گویند می «حظر توهم عقیب امر» امر این به کند؛ می امر کار این به را  و 
ْلناها ع  ُکْم  ج  عاِئرِ  ِمْن  ل  ُکْم  اللهِ  ش  ْیٌر  ِفیها ل  اْذُکُروا خ  ْیها اللهِ  اْسم   ف  ل  وافَّ  ع  ِاذا ص  ْت  ف  ب  ج  ُکُلوا ُجُنوُبها و   ِمْنها ف 
ْطِعُموا ا   گوشت خوردن، جاهلیت زمان در زیرا، است آمده حظر توهم عقیب، «فکلوا»( امِر 23، )حج و 

 ق:1010، اصفهانی چنین است )حائری دانستند و توهم داشتند که در اسالم هم این می حرام را قربانی
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 (.203-200ص، 3ج ق:1010، رازی فخر ؛31ص
ای چون تبلیغ عدم مشورت  ولی عده، قطعًا نهی وجود نداشته است، در رابطه با پس از جنگ ُاحد

توان نظر مستشکل را در قالب توهم حظر  دن ادامه دهید. البته میآیه نازل شد که به مشورت کر، کردند می
مبنایی ندارد و ، در سطور باال گفته شد که بر مبنای اصول فقه که مّتخذ از آیه سوره حج است، بیان کرد

 توان به مسأله توجه کرد. نمی
که پیروزی از آِن  چرا، ماجرای جنگ ُاحد به خاطر تبعیت از اکثریت در نتیجه مشورت نبود، ثانیاً 

 یرا گروهیز، صحنه جنگ دگرگون شد، دیش وارد گردیکه بر قر یپس از شکست سختولی ، مسلمین بود
 یآور حمله بردند و به جمع، که مقّر آنها بود یا به درون دّره، دندیمت دشمن را دیاز مسلمانان که هز

، دادند یدر دهانه دّره پاس م)ص( رسول خداراندازان که به دستور ین هنگام گروه تیمت پرداختند. در ایغن
غارت غنائم  یمقّر مشرکان برا یبه سو، به جز ده تن، ریعبدالله بن جب، شان رغم مخالفت فرمانده یعل
ن فرصت استفاده کرد و با همراهانش کوه را دور یش از ایسواران قر فرمانده اسب، دیخالدبن ول. ن آمدندییپا

آنگاه از دهانه دّره فرود آمد و ، از سر راه برداشت یاران اندکش به سادگیبا ر را یزد و عبدالله بن جب
گر زنان ید یر گرفت و از سویر شمشیبه ز، م گرد آمده بودندیخبر بر سر غنا یرا که از همه جا ب یمسلمانان

کردند و با ها را چاک  بانیشان و گریموها را پر، ر گشتهیگردان غائله شدند و از کوه سراز ش صحنهیقر
ن یان خود را بازگرداندند و حمله مجّدد دشمن آغاز شد! ایفرار، زیآم جنون یادهایبرهنه و فر یها پستان

 .ن عامل شکست مسلمانان بودیاّول

بود. در گرماگرم )ص( خبر کشته شدن رسول خدا، که در شکست سپاه اسالم نقش داشت دیگری عامل
ن یا، «محّمد کشته شد!»اد برآورد: یفر« سراقه»افتاد،  یو در گودال مجروح شد )ص(امبریکه پ یریجنگ و درگ

ه مسلمانان ید و موجب شکست روحیچیشان مسلمانان به سرعت برق پیان سپاه شرک و در جبهه پریخبر در م
از مسلمانان دست  ینجا بود که گروهیا(. 303ص، 1ج م:1131، یسمهود) دیمشرکان گرد یت روحیو تقو

و از هم  ین گروه آنچنان سردرگمیان ایدر م« ابن عقبه»زدند و فرارشان شروع شد و به گفته  ینینش به عقب
کردند و برادر مسلمان خود را مجروح  یها حمله م یدشمن به خود یبه وجود آمد که به جا یختگیگس

 .ساختند یم

ن یچنقریشیان  )پس از شایعه کشته شدن پیامبر( در مبارزه با ن مرحله از جنگ رایصحنه ا یطبر
مجروح شده و  یم شدند: تعدادیعه به سه گروه تقسید آمدن شکست و شایمسلمانان با پد: کند یف میتوص
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فرار کردند و جان به سالمت  یدند و گروه سّومیدند تا به شهادت رسیاستقامت ورز یبعض و از کار افتادند
 (.233ص، 3ج :1233، یسطبر) بردند

دیدگاهی ، نه به این معناست که نظر مشاوران، قرآنی به مشورت تأکید شده استاینکه در آیات ، ثالثاً 
بلکه مراد این است که با مشورت رأی نزدیک به واقع بهتر ، کند درست است و همیشه اصابه واقع می

بخش بودن آن نیست. در مشورت فواید بسیاری نهفته که  ولی لزوًم به معنای درست و نتیجه، آید بدست می
کما اینکه یاران ، درست نتیجه دادن است. البته درست نتیجه دادن فرع درست عمل کردن است ی از آنهایک

 پیامبر)ص( به دالیل گوناگون در جنگ ُاحد درست عمل نکردند.

 ویژگی مومنان، مشورت. 5

ْمُرُهْم ُشوری ْقناُهْم ُیْنِفُقون    أ  ز  ا ر  ُهْم و  ِممَّ ْین   (.20، )شورا  ب 
اگر برای ، اند که قبل از اینکه رسول خدا)ص( به مدینه بروند این آیه برخی از مفسران بیان داشته در ذیل

پرداختند و  با هم به مشورت می، خواستند کاری انجام دهند آمد و یا اینکه که می اهل یثرب امری پیش می
 (.333ص، 2 ق: ج1032، دادند )بلخی نتیجه مشورت را مبنای کار خود قرار می

 حق تا موضوعیدرباره  گفتگو از ستا عبارت «فعلی» وزن بر شوریبرخی از مفسران معتقدند که 
د. در این کنن یم مشورت هم گرانید با و، کنند ینم روی تك خود کارهای در گاه چیه نیمؤمن، گردد ظاهر

ها و مومنین  انسانباشد و معنای شورا این خواهد بود که  صورت شورا مراجعه برخی به بعضی در امور می
(. 32ص، 10 ق: ج1013، اند )طباطبایی دهند که درباره آن مشورت نموده امری را مبنای عمل قرار می

 خودش که مواقعی در آدمیاینکه ، است حیصح رأی استخراج معنای به مشورت نویسد: ایشان در ادامه می
 که است امری و شنهادیپ معنای به «شوری» کلمه و دکن مراجعه گریید به، ندارد حیصح رأی کاری درباره
 در، بکنند خواهند می کاری هر که ندیآنها نیمؤمن: شود می نیچن هیآ معنای، نیبنابرا. شود مشاوره اش درباره

 نیمؤمن نکهیا به است ای اشاره آیه نیا در، حال هر به. کنند می مشورت رامونشیپ که شود می ییشورا نشانیب
 دقت حیصح رأی استخراج و آوردن دست به در و، بکنند دیبا هم واقع در که کنند می کاری و، رشدند اهل

 هیآ با المعنی بیقر فهیشر هیآ جهینت در .کنند می مراجعه عقل صاحبان به منظور نیا به و، آورند می عمل به
ِذین   فهیشر ِمُعون   الَّ ْست  ْول   ی  ِبُعون   اْلق  تَّ ی  هُ  ف  ن  ْحس   (.30-36ق: ص1013، )طباطبایی بود خواهد (10، )زمر أ 

جمله انشائیه است.  شاورهم فی االمراین آیه از لحاظ ادبیات عرب جمله خبریه بوده و حال آنکه آیه 
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 ای برای داللت بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت بین دو چیز ، جمله خبری را جملهمشهور علمای اصول
و در صورت عدم مطابقت،  صدق ی با واقع، جمله متصف به، که در صورت مطابقت نسبت کالماند دانسته

در  در اینکه جمله خبری به کار رفته(. اصولیون نیز 116، ص1ج ق:1012)خویی،  شود میکذب  متصف به
ظهور  است یا نه، وی )صیغه امر و نهی( ئدر مقام انشاء طلب و بعث، همانند جمله انشا امر محقق الوقوع و

اند ظهور جمله خبری در وجوب یا حرمت، بیشتر و  . برخی گفتهدارندیا نه، اختالف  در وجوب و حرمت دارد
زیرا حقیقت جمله خبری اخبار از تحقق فعل به ادعای حتمیت وقوع امتثال آن ، ی استئشدیدتر از جمله انشا

 (.101-101، ص1ج تا: بیعراقی، ) از مکّلف است

کننده ندای ربانی هستند و  که استجابت های مومنین بیان ویژگیپس از ، تعالی در آیه شورا نیز ذات باری
فرماید که امور دنیایی آنان به صورت شورایی است و این  با حالت جمله خبری می، پردازند به اقامه نماز می

ی از نمایند. در ادامه نیز به یک عبارت تاییدی بر این رویه است که آنان همواره اینگونه امور خود را اداره می
نمایند. از ذیل آیه شاید  انفاق می، صفات مومنان اشاره دارد: آنان از چیزهایی که خداوند به ایشان داده

خواهد بگوید که نظر خوب به  می، اینکه خداوند انفاق را پس از شورا ذکر کرده، اینگونه برداشت شود
  داوند به بندگان خود داده است.انفاق از چیزهایی است که خ، در هنگام مشورت، دیگران انتقال دادن

 قلمرو شورا. 3

در کتب تفسیری از امام علی)ع( نقل شده است که به رسول خدا)ص( عرض شد که اگر برای ما امری 
چه باید انجام دهیم؟ پیامبر)ص( فرمود: ، حادث شود که آن در کتاب خدا و سنت رسول خدا)ص( نباشد

ق: 1011، ذارید و شورا را به یک امر خاص محدود نکنید! )کوفیآن امر و مساله را بین خود به شورا بگ
 شود که صرفاً  شورا گاهی اوقات در مواردی استعمال میشود و  قلمرو شورا گسترده می، (. لذا316ص

بلکه به واسطه ، در بعضی از موارد شورا تنها برای کشف حقیقت نیست .تشخیص حقیقت مورد توجه است
استکشافی و »شورا گاهی اوقات پس شود.  وق افراد مورد مشورت مراعات میامور دیگری چون حق، آن

طریقّیت به کشف حقیقت دارد و جز ، یعنی امر به مشورت، است «موضوعی»و گاهی اوقات ، «طریقی
ن تا زمانی است آاصل تبعیت این امر و حد ، لذا. چیز دیگری در امر به مشورت مورد نظر نبوده است، این

اگرچه حقیقت نیز ، دارد« موضوعیت» امر به شورا در نوع دیگر مورد نظر به دست نیامده است وکه حقیقت 
 به مسیر ناصواب کشیده شود.، قباًل روشن باشد و حتی در اثر مشورت و یا عمل به آن
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جز استفاده از ، های فردی گیری شورا در تصمیم کاربرد شورا حائز اهمیت است. در، تمایز این دو نوع
شورا ، اّما در امور متعلق به اجتماع، هدفی ندارد، ای دیگران در جهت دستیابی بیشتر و بهتر به حقیقتآر

هم برخوردار باشد و امور دیگری « موضوعیت»از ، در جهت کشف حقیقت« طریقیت»تواند جدای از می
اربرد شورا در حکومت در دو عرصه مشخص ک به آرای مشاوران را فراهم آورد. ءزمینه لزوم مشورت یا اعتنا

، بیش از آنکه شورا برای تشخیص حقیقت باشد، به طور اجمال باید گفت: طرح شورا در انتخاب مسئوالن
 اً های فردی و احیان گیری شورا که در تصمیم کاربرد در حالی که، مسئولیت استعِطی شورایی است که مُ 

یابی در آن  که جنبه حقیقت بودهشورایی ، است ها مطرح گیری به عنوان یک مکانیزم برای تصمیم، اجتماعی
در بعضی از دالیل مستشیر و  :کنیم به دو گونه دلیل برخود می، . در آیات و روایات شورا نیزباشد میبیشتر 

ی دیگر مستشیر و مستشار از هم  هرصدر حالی که در ع( 1230، )حائری فرض شده است مستشار متحد
وامرهم شورای  حاکی از دو نوع کاربرد شورا باشد. مثال در آیه دتوان میاین تفاوت  .تفکیک گردیده است

کننده  همه مسلمانان در امور خودشان مشورت و شونده از هم تفکیک نشده کننده و مشورت مشورت بینهم
، «شاور»روایات متعددی که تعابیری چون و  وشاورهم فی االمر آیهولی در  .شونده هستند و مشورت

شونده جدا شده است. در صورت اول غالبًا  مشورت کننده از مشورت، و مانند آن وجود دارد «استشر»
 تواند موضوعی و طریقی باشد. مشورت موضوعی است و در صورت دوم می

وْری در آیه  ْمُرُهْم ش  ُهْم و ا  ْین  گر، یه دیدر آبر امور مسلمانان به صورت شورایی تاکید شده است.  ب 
ْمرِ  فِی  اِوْرُهْم ش و  : مسلمانان مشورت کند امور با دهد که در می فرمانامبرش یخداوند به پ . آنچه مورد ْاال 

 تیوال چارچوب درپرسش است تعیین مصداق االمر است. لذا، مفّسران بر این باورند که مشورت در امور، 
بردار نیست  مشورت الهی احکام ولیدارد،  برمی مشورت که است امور نگونهیا بوده، چون عامه امور ریتدب و

 . گذارند می مشورت به را عمومی کارهای و در حقیقت (63، ص0 ق: ج1013) طباطبایی، 
 زود لییخ طبعاً  و است هیجار حوادث به مربوط و بوده هیجزئ احکامگونه امور در حوزه  این، همچنین

 تر آسان قیطر به راجع احکام زین و دفاع به مربوط نظامی و انتظامی، مالی احکام لیقب از، ابدی می رییتغ هم
 امر متصدی و والی بدست آن مزما که است احکامی، نهایا امثال و شهر اداره و مواصالت و ارتباطات کردن

 صورتی در نهایا همه البته، ردیبگ میتصم مجتمع نئوش از اموری درباره دارد حق والی پس، است حکومت
 و   :فهیشر هیآ در تعالی خدای که چنان هم .باشد مجتمع حال صالح به ها یریگ میتصم نیا که است

 جنبه کیی، دارد جنبه دو)ص( رسول البته .دارد شارها مشورت مساله به هم و حاکم تیوال به هم، شاِوْرُهْم 
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که  احکام لیتفاص و اتیجزئ همان عنیی، فرموده وحی او به قرآن قیطر ریغ از پروردگارش به آنچه عیتشر
 انیب را آنها اتیجزئ مردم برای تو تا میکرد نازل تو بر را احکام اتیکل ما»: فرموده باره نیا در تعالی خدای

 زمام و هداشت مردم بر که تییوال مقتضای، حضرت رسول که است یئآرا و احکام دوم، (00، )نحل« کنی
 به مردم نیب در تا :فرموده باره نیا در تعالی خدای و، کردند می صادر، داشتند دست در را قضا و حکومت

، ا)ص(خد رسول که است یأیر همان نیا (.110، )نساء کنی حکم، اندازد می فکرت به تعالی خدای آنچه
 کار به مهم امور در که است ییأر آن نیهمچن و، کرد می حکم مردم نیب در قضا نیقوان ظواهر بر آن با

 و، کند مشورت قبالً ، گیرد بکار را یأر آن خواهد می وقتی که بود داده دستورش تعالی خدای و، بست می
 و بکن مشورت نخست، رییبگ میتصم آن درباره خواهی می که امری هر در مردم با، شاِوْرُهْم  و   :فرموده

 .(200ص، 0ق: ج1013، )طباطبایی کن توکل خدا بر، گرفتی میتصم که نیهم

بر تنظیم اجتماع اسالمی در شرایط ، به شمولیت شورا ای آشکار اشاره، عمران و شورا آیات آل، لذا
گوناگون و در تمام مراحل زندگی اجتماعی و امور عمومی جامعه دارد. البته روشن است که تعاون که در آیه 

آید و این امر  شورا آمده است در شئون زندگی اجتماعی است که از طریق تبادل رأی و مشاوره به دست می
توان چنین  از این دو آیه می، مگر اینکه افراد در شرایط آزاد و برابر باشند. بنابراین، دکن تحقق پیدا نمی

بلکه مبنای عقلی و شرعی برای نظم ، های قرآنی یک نظریه صرف نیست استنباط کرد که شورا در آموزه
و اجتماعی( عمومی جامعه است و فراتر از حکومت و دموکراسی رفته و هر نوع تصمیمی را )اعم از فردی 

های اجتماعی و  داند و از آنجا که شورا به حوزه منوط به تأمالت فکری و گفتگوی افراد و اعضای جامعه می
احکام و نتایج شورا نیز متنوع و ، لذا، ها هم متنوع و متکثر هستند شود و این حوزه فردی تسّری داده می

گیری در جامعه اسالمی  عنوان یک نهاد تصمیمشود. پس شورا به مثابه یک روش و سرانجام به  متکثر می
 (.012: ص1230، مطرح است )مبلغی

 گیری نتیجه. 7

و با  ه مبانی قرآن و سنت استوار استیبر پا، ت جامعه اسالمییریای در مد وهیعنوان شه اصل شورا ب
صورت ه ب( و نیز 20، )شوری وه عملکرد مؤمنانیو ش ویژگی کریم به آن به عنوان  توجه به اینکه قرآن

امبر یره پیهای عملی در س ز با بررسی نمونهیو ن، پرداخته است (161، )آل عمران امبر)ص(یدستوری بر پ
با مردم طائف  م)ص(اکر امبریان عهدنامه پین در جریحد و خندق و همچناسالم)ص( که در جنگ بدر و اُ 
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نیکو و موجب اجتماع آراء ، مشورت به حکم عقل، ا. لذد و انکار تلقی گرددیرقابل تردیغباید ، شود ده میید
 چراکه عقول متعدد از عقل واحد برتر است.، و تقویت عقول و سیاسات است

نشانه این ، «عزمت»مشورت با مرد باید صورت گیرد و مفرد بودن فعل ، عمران سوره آل 161در آیه 
اما بعد از ، ه جمعی انجام گیردمعنی است که بررسی و مطالعه مسائل اجتماعی باید به صورت دست

تا با توکل بر خدا در هنگام تصمیم ، شود  برای اجرای آن باید اداره واحدی به کار گرفته، تصویب طرح
ِاذا، عزمی راسخ نیاز است، پس از شور و مشورت، از هرج و مرج نیز پیشگیری شود. لذا، نهایی  ف 

زْمت    در که دارد آن از نشان، شده ذکر مفرد صورت به که «عزم» مرحله، یگرفت میتصم که یهنگام، ع 
 خواهد دیپد مرج و هرج، صورت نیا ریغ در رایز، ُافتد بکار واحدی اراده دیبا، آن یاجرا و یینها میتصم
 سراغ به شکست از ترس و یدودل، شك، مرحله نیا در رایز، است سازی سرنوشت مرحله، عزم مرحله. آمد

 است اسالمی حاکم  بر. داد صیتشخ بایناز از را بایز و فساد از را صالح، ناحق از را حق دیبا و دیآ می انسان
 و انعطاف هرگونه از زیپره و مخالفان و موافقان اتینظر یرو بر جانبه همه ای مطالعه با، مرحله نیا در که

 را آن دیبا زین همگان و ردیبگ را یینها میتصم، تیقاطع با و دهد صیتشخ است مصلحت به آنچه، نرمش
 کنند.  شیاجرا دل و جان با و رندیبپذ
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