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ولی نکته مهم این است که بتوانیم مفهوم  آموزدمیباید درباره روایات بیشتر بدانیم. روایات دریایی از دانش را به ما 

 بیاوریم دست به خوبیبهو هدف روایت را 

و یا  گویدمیاسالم فالن چیز را  گوییممی کهاینقرار دهیم.  موردبررسیمحدود روایاتی را  صورتبهقرار است که 

. منبعو یا از طریق روایات و یا از طریق هر دو  فهمیممی، یا از طریق قرآن کندمیاسالم فالن امر را  گوییممی اینکه

بر همین مبنا اگر ما بخواهیم استداللی بگوییم که در قرآن و روایات نیست حق نداریم اسالم را به این استدالل 

 دهیم.نسبت 

 استدالل هایپایه 

o عقلی 

 شودمیعقلی ارائه  هااستدالل 

o نقلی 

 به آیات ارجاع داشته باشد 

 به روایات ارجاع داشته باشد 

  علمی هایهارچوبدر چ) باواسطهو یا  شودمیمستقیم ارائه  صورتبهیا 

 
o  / تجربیایسلیقهذوقی / 

 گیریرأی هایسیستم 

 در فضای روایات

حدیث کالمی است که از قول، فعل و یا تقریر و یا تائید معصوم . پردازیممیآن  تعریفحدیث در ابتدا به  درباره

 گفت توانمیدرباره عناصر حدیث  باشد. السالمعلیه

o متن حدیث 

 متن نص 

 متن ظاهر 

  مسئولمتن 

 متن مشهور 

 متن مجمل 

o سند حدیث 

 که احتمال کذب یا تبانی  ایگونههبو  اندکردهن را نقل تعداد زیادی آ :احادیث متواتر

 بسیار بعید است.

 عضی هم متواتر معنوی هستند ی متواتر لفظی هستند مانند حدیث ثقلین و ببعض

 .کنندمیرا بیان  چیزیکمعنا همه  ازنظریعنی 

 
 

 

 غیر متواتر است(. )یث واحد: به حد متواتر نرسیده استاحاد 



 

 

  است... ممکن است یکی  نیامدهسند  یسلسلهحدیث مرسل: برخی راویان در

 شدهحذفو یا چند نفر  شدهحذف

  بیشتر روایات ما از این   باشند. ذکرشدهحدیث مسند: خبری که تمام راویان آن

 اندسنخ

o  بعضی به اعتبار وجود نام معصوم در حدیث، حدیث را به مصرح و مضمر

 کنندمیتقسیم 

o شودمیکنیم...  بندیتقسیم، حدیث را اگر به اعتبار تعداد راویان حدیث 

 ( و مشهوداندکردهدو یا سه سلسله راویان حدیث را ذکر ) مستفیضبه 

o  به  شودمیکنیم...  بندیتقسیماگر به اعتبار ارزشیابی راویان، حدیث را

 حسنراویان همه شیعه و تصریح به عدالتشان شده است( و ) صحیح

راویانی ) موثقو  تشان تصریح نشده(راویانی که همه شیعه ولی به عدال)

( و اندشدهمنحرف بعداًو عدالت داشتند ولی  اندبودهکه همه شیعه 

 .شودمیضعیف که به مقبول و مردود تقسیم 

تند... و سال کسی حق نگارش سیره پیامبر را نداش 100و ائمه اطهار باید گفت که تا  اکرمدر بحث سیره پیامبر 

 ... اینکهو یا  شدهنوشتهو بعد  شدهنقلنسل به نسل  صورتبهکه یا رم داریم اک چیزی که ما از پیامبر

 از قرن ... دیگرعبارتبه

جوادی املی  اهللآیتکه از روایات داخل کتاب  -داشتند هاییپیشنهادبعضی از دوستان  –در فضای ورود به روایات 

 بیشتر بحث شود. نشود و بر روی این روایات دادهامتحانو کتاب امام در 

. امام در حدیثی از امام علی شروع کنیممیشروع  کنندمیذکر  فقیهوالیتحدیثی که امام در کتاب  8پس ما از 

: پیامبر اکرم فرمودند: خداوند خلفای من را رحمت کند. شخصی پرسید فرمایندمی السالمعلیه. امام علی کنندمی

که  دانستندنمیلی که مفهوم خلیفه چیست و فهمیدهمین زمان رد در آکه ف دهدمیاین نشان )ست؟که: خلیفه کی

 ...ود شخص خلیفه کیست؟( و ادامه حدیثخ

قیل: یا . )پردازندمی ... )تا آخر حدیث(رحم خلفائیحدیث شروع به توضیح جمله اللهم اث سند روایی امام بعد از بح

بیان  رون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی.(و من خلفائک؟ قال: الذین یاتون من بعدی، ی اهللرسول

)و سنت و سیره  گروهی از مردم که حدیث اوالًکه  کندمیکه امام این دو نکته را پررنگ  شودمیخالصه این 

. دهندمیو به مردم یاد  کنندمیبیان  )و احادیث( را را اهللرسولسنت و سیره  و همچنینرا بلد باشند  (اهللرسول

دوما  .کندمیبرای خلفا تعیین  ایوظیفهکه مردم از معنای خلیفه خبر داشتند و پیامبر  آیدبرمیاین نکته  ینجاازا

 و توانایی یافتن سیره پیامبر از این روایات را هم دارند. شناسحدیثپس این خلفا تنها راویان حدیث نیستند بلکه 

امامان( و ) شوندمیوارد دایره خالفت  الزاماًسری از افراد را ، یکاهللرسولسنت  سازیپیادهبا قید نقل حدیث و 

 فساق() شوندمیاز دایره خالفت خارج  الزاماًیکسری از افراد هم 

حاکم باشند باید تنها ناقل حدیث نباشند بلکه  خواهندمیبه این برسیم که کسانی که  خواهیممیما در این حدیث 

 حکومت کنند. هاآنبا هم بتوانند  و بیاموزندبه مردم  یدرستبههم بتوانند سیره و سنت را 

 بیان دو حدیث بعدی ...

 

 قریب به مضمون است( شودمینچه بیان آ) 7/9/94 جلسه هشتم 



 

 

 

صفحه  1کافی جلد ) .حث خواهیم کرداین حدیث را ب هاایندر بیست کتاب اصلی حدیث زیر آمده که از یکی از 

330:) 

  ماجرا... یادامهکه ... خدمت حضرت رسیدم و  شدهنقلاز امام هادی ع 

o :الزم است در ابتدا مطالبی که درباره احادیث گفتیم ابتدا بر این روایت پیاده کنیم 

o  کرم و از این پیامبر ادرباره پذیرش والیت مطالبی داشتیم که از والیت اللهی به پذیرش والیت

صومین ارجاع به پذیرش والیت نائبان مع عصوم و بعد از ایشانم پذیرش والیت امامانوالیت به 

 یعنی: ؛شویممیداده 

  نائبان معصومین <والیت امامان معصوم <والیت پیامبر اکرم <والیت اللهی 

o  شوندمیم نائبان امام زمان به دو گروه تقسیگفت که:  توانمیدر باب نائبان معصومین: 

  از طرف امام  -1-است ذکرقابلبا اسم: که در این مورد نکاتی  شدهمعرفینائب خاص و

عثمان که نامش  شدهمعرفینائب اول در زمان حضور امام در بین مردم  السالمعلیههادی 

 بن سعید بوده است.

  با ویژگی شدهمعرفینائب عام و 

o  ز چه کسی بعد از شما اطاعت امر کنیم؟ ایشان امام ا ایکه  شودمیدر ادامه حدیث بیان

 «یقول» فعنیدی و ما قال لک عنی فما ادی الیک عنی، فعنی یؤ که عثمان بن سعید فرمایندمی

 ناسمع له و اطع

o  جالب اینجاست که در زمان امام بعدی که محمد بن عثمان عمری در بین مردم بوده است، امام

دیان و ما قاال ثقتان عمام ادیا الیک عنی فغی یؤ العمری و ابنه»که  فرمایندمی السالمعلیهعسگری 

 .«فاسمع لهما و اطعمها»یقوالن  «لک عنی نغنی

 و  با سه مفهوم نبوت / رسالتب بین نائ در حول ایجاد رابطه اندشدهآمده  انروایاتی که درباره والیت نائب

 .کندمیحجت بحث 

o  ما دخولهم ما لم یدخلوا الدنیا. قیل یا رسول اهلل و  الرسل ءناالفقا ام)ص(  اهللرسولقال »برای مثال

اطیعوا اهلل و »همراه با آیه  «فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذالک، فاحذروهم علی دینکم

. 2است  . اطاعت از رسول واجب1بگیریم که  نتیجه توانیممی «الرسول و اولی االمر منکم ااطیعو

 واجب است. اطاعت از فقها <<<<<تماد و امین رسول هستندا مورد اعفقه

o در جایگاه قضاوت یا  گفتند کهع به شریح قاضی  است که امیرالمؤمنین برای مثال بعدی حدیثی

ما مجلسه( إال نبی او )شریح قد جلست مجلسا ال یجلسه ) شقییا وصی انبیا و یا  نشینندمیانبیا 

تبعیت معرفی شدند مانند  غیرقابل قطعاًه اول یک گروهی . در مرحل1 <<<< وصی نبی او شقی(

. وصایت در این روایات 3انبیا یا اوصیا هستند.  ماندهباقی هایگروه. 2شقی و ظالم غاصب و ... 

گفت که فقها وصایای  توانمی <<<است السالمعلیهممفهومی عام و فراگیرتر از معصومین 

 .ند قرار گیرندتوانمیانبیا  دومدست

o  برای  اینامهاسحاق بن یعقوب  است، آمده است: شدهنقلاز امام زمان  ترمعروفو  تراصلیحدیثی

محمد بن  و ؛کندمیسؤال  دادهرخو از مشکالتی که برایش  نویسدمی)عج(  عصرولیحضرت 

که  شودمی. جواب نامه به خط مبارک صادر رساندمیعثمان عمری، نماینده آن حضرت، نامه را 



 

 

و من  زیرا آنان حجت من بر شمایند کنید... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع »

 «حجت خدایم...

  نه خیر، جز حجت  گوییممیعصمت دارد؟  فقیهولیاین است که آیا  شودمییکی از نکاتی که اینجا مطرح

 است. نیامدهخبری از عصمتشان بودن حرف نائبان و رعایت امرشان 

 عدی این است که راویان حدیث تنها ناقالن حدیث نیستند ... چون یک بچه هم در غیر این صورت نکته ب

 د حجت باشد.توانمی

  از طرف اگر جواب درستی  آنکهحال مان را بفهمیم.خود برای این است که ما وظیفه کنیممی سؤالاگر ما

مشکل خود را برای یافتن مسیر  اوجوداینکهبما  و ؛ود حکیمانه نیستراه است، نداده ش کنندهروشنامام که 

 هدایت ابراز کردیم هادی مسلمین آن را از ما سلب کرده و جواب نداده است.

  است که امر او برای تمام مسلمین امری واجب است و در  کسی اهللحجتکه  فرمایندمیامام لذا حضرت

 .شوندمیمسلمین عقاب  سرپیچیصورت 

 اختالفی در موضوعی  : اگر دو نفر از اصحاب ائمهداردمیت. این روایت بیان حدیث بعدی حدیث مقبوله اس

: اگر فرمایندمی؟ امام انددادهی انجام حاللکار این دو  آیا. برندمیقاضی و سلطان  پیشبهپیدا کردند و آن را 

که در زمان و  از بین شما)از بین شما غیر معصومین( )شیعه(( ) شمااز بین حوزه اعتقادی )از شما کسی 

ق با او باشد و برود و چه حپیش این دو باشد.(  هم د در زمان غیبت و یا ظهورتوانمی)( هستند مکان شما

زیرا که این و اگر حکمی به نفع حق او هم دادند این حکم باطل است رفته طاغوت  به سراغ ...چه نباشد

باید : فرمایندمیبکنند؟ امام  کارچهدو باید  ن: پس آگویدمیاو رسیده است. راوی مال به دست طاغوت به 

 باشداهل روایت ()بیتاهلیعنی اتصال فکری عقیدتی و رفتاری با  <<باشد بیتاهلاهل ) حدیثنابه روی 

د توانمیو پاسخ در رفع منازعه ن سؤالبه علت ضرورت تناسب بین )است(( تأکیدفراتر از حفظ و نقل مورد )

درایت در حدیث و اجتهاد  شد بلکه اهل حدیث بودن/ فهم حدیث ود توقع بااز حافظان صرف حدیث مور

نظر در حالل و حرام )اهل نظر و تحلیل در حدیث و حالل و حرام() حرامنانظر فی حاللنا و  که( الزم است

 احکامناعرف  (باشد السالمعلیهم بیتاهل موردقبول ی را ذکر کنند کهحالل و حرام)یعنی اجتهاد(

 (احکام شناخت)

 و  آن را پیدا کنند <<<وایات+ اجتهاددرایت در ر منکم + روایت کننده+ <<<<<<<<<<و در نهایت

 .قراردادممن او را بر شما حاکم  و ؛حکم را از او تبعیت کنند

  و به قول خود امام( ) کردهامام حاکم  روی حدیثنا() را هااینو  ی باید در این منصب باشداللهحجتچون

اگر کسی حاکمیت این گروه را قبول نکرده کرده است،  تفویض هاایند را در قضاوت کردن به والیت خو

وصی و  یاللهحجتفردی که  آن و است اهللحجتیعنی حاکمیت و حجت امام را قبول نکرده و چون امام 

 کافر به خداوند شده است. امام را قبول نکرده باشد کافر است، پس او

  مخاطبی وجود  کهوقتیحدیث تا  بر بناکردن نیست زیرا که  نظرصرفبیان کرده قابل این فرمولی که امام

 مراجعه کنند. هاآنشخاصی موجود هستند که افراد مختلف با این چهارچوب به ا همچنیندارد 

  من کان منکم ممن قد روی »به گمان نویسنده(: ) استآمده  191 وادی آملی در صفحهج اهللآیتدر کتاب

ا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم حدیثن



 

 

و اراد علینا، الراد علی اهلل و هو علی حد الشرک  بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم اهلل و علینا رد

 «باهلل

 

 11جلسه 
 احادیث جلسه قبل یتتمه

عبد اهلل علیه السالم:... ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و الکن انظروا الی عن ابی خدیجه قال لی الو 

 درجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه...

طف قبلی و بعدی ما خواهد بود. ل هایصحبتمبنای خیلی از  کهچونبخوانید  حتماًاین چهار پنج حدیث را 

 حدیث را همراه داشته باشید. چهارتاکنید این سه 

 رت حجت )عج(/ توقیع شریف حضحنظلهبوله عمر بن ابی خدیجه/ مق

از این روایت پیرو مباحث قبلی ما برداشت  .اندآوردهجوادی آملی از کتاب التهذیب  اهللآیتاین حدیث در کتاب 

 که: شودمی

یعنی چیزی از علم امام را داشته باشد./ از طرفی هم  <<< امام از نائب()شیئا: نسبی بودن توان حاکم  .1

 شودمیفاضله معصوم و غیر معصوم فهمیده 

در بیان  هاگروهیعنی بعضی از  <<<الی اهل الجور: غیر منصوب به اهل جور باشد. بعضکم بعضا ایاکم .2

 به شریح قاضی السالمعلیه+ سخن حضرت علی شوندمیحذف  حتماًحکم قضاوت 

 فتن: کشف نائب عام به عهده مکلفینیا .3

 مثالً ) خودتان داریدیناز لحاظ توان و سطح ن و مکان خودتان/ شیعه(/ از زما)ز اعتقاد خودتان منکم: ا .4

دارد، این فرد  ایخوردهو  14باشد. اگر کسی را پیدا کردیم که دارای سطح  14ما  داریدیناگر سطح 

 قاضی است(

 فاجعلوه بینکم: مقبولیت .5

 اثبات وصایت(() اماموصی ) الهی هایحجت. فانی قد جعلته ...: مشروعیت با سلسله .. .6

به این نتیجه  توانیممید. پس در حدیث توقیع شریف حضرت حجت عج، نائب دوم امام هستن کنندهسؤال

مردم که چگونه احکام فقهی را بفهمند در زمان غیبت و یافتن حکم در بین  داندمی کنندهسؤالسیم که بر

این  و ؛دهدمیبه روات حدیث ارجاع  هایشپرسشرواج داشته است. از طرف دیگر حضرت او را در یافتن 

، این راویان باید شودمیکه وقتی درباره روات حدیث از طرف امام به نائب خود بحث  بدیهی استخیلی 

 باشند. شناسحدیثکسانی باشند که اهل حدیث و 

 شد که در ... سؤالکه  حنظلهعمر بن حدیث معروف سوم که مقبوله 

 ینظران: وظیفه کشف

 کسی از بین خودتان

 بین اهل حدیث: از ممن قد روا حدیثنا:

 اهل شناخت حالل و حرام باشد

 باشد واجل اهل فهم و درک 



 

 

باید است  اینجاخود است منتها حکم  جایبهاختیار انسان  اینکهفلیروضوا باید است یعنی  فرمایندمیحضرت 

 وجوب آمده اینجاامر در حد وجوب است و در  <<<<و یا نکنند. حاال بخواهند اجرا کنند

 نصب وجود دارد اینجادر  اینکه تأکید

 غیرازبهکه حکم  کندمیسیره ما حکم کند این را نیز سلب باید از علم و  اینکهفاذا حکم به حکمنا: عالوه بر 

 حکم ما بدهد.

 و معذور غلط است و شما باید با بصیرت عمل کنید./ مأموریمینی است. / ما نگاه اهل سنت، حکم پس اساساً

 که حکمش را قبول کنند و یا نکنند. اختیاردارندلم یقبله منه: مردم 

که عدم قبول حکم  آیدمیپس حکم خدا را قبول نکردند و این از این  نکردندقبول  هااینو  خداست حکماگر 

 و این یعنی حکم خدا را کوچک شمرده و مشرک است.امام  حکماو یعنی عدم قبول 

 است. قرارگرفته مورداستفادهاز زمان صدر غیبت تا به امروز 

 برسیم بندیجمعباید به  حال با بررسی کل روایات

 که ؛که این حدیث یک حدیث مقبوله است که صحیحه نیست که بشود به آن استناد کرد گویندمی هاخیلی

 گرفت. اینتیجهکه مجموعه احادیث را باید نگاه کرد تا بتوان  کنندمیاستدالل امام و جوادی آملی 

به باقی  شودمیآیا منظور فقط ائمه هستند و یا  <<رحم خلفائیگویند اللهم امیدرباره حدیث پیامبر که 

حرفی نداشتیم  بود دیگر آوردهکه اگر پیامبر قیدی بر حصر خلفا بر ائمه  گوییممی اینجاافراد استناد کرد. 

افرادی هستند که خلفاء  دورند بهکه مردم از دسترسی ما  ایدوره. عالوه بر این در نشدهبیانقیدی  کهدرحالی

قیدی  چنیناینما هستند. درباره معصومین احادیثی که به اسم بیان شوند موجود است ولی درباره خلفاء 

 مطرح نشده است.

اگر فقط یک حدیث قطعی له و ضعیف را قبول ندارم باید گفت که اگر کسی بگوید که من احادیث مقبو

 ؟افتدمیقرار گیرد چه اتفاقی  موردپذیرش

 قطعاًکه یعنی امام معصوم  داریممیکالمی است، بیان  فقیهوالیتاصل بحث  گوییممیما  اینکهبا توجه به 

شخص شود. در مرحله بعد باید گفت نائب معرفی فرمودند پس در زمان امام باید شخصی م عنوانبهکسی را 

از امام قبلی  شدهمعرفیبر نائب  تأییدیکه ما در هر زمانی باید امامی داشته باشیم، این امام یا  بنابراینکه 

و یا اگر این دو کار را نکند باعث عدم معرفی نائب و تحیر و  دهدمی و یا جایگزینی برای او قرار گذاردمی

 این عمل آخر منافات با جاهلیت و خاتمیت اسالم دارد. هشد ک خواهدتعطیلی شرع 

حتی اگر هم یک حدیث موثق داشتیم با مباحث پاراگراف باال، برای ما کافی بود که تکلیف خودمان  درنتیجه

 را بفهمیم.

عید معرفی شدند و که اولین نائب امام عثمان بن س السالمامام هادی علیهدرباره نائبان باید گفت نائبان از 

بیان عسکری علیه السالم از لسان امام  «العمری و النه ثقتان» با امام بعدی هم تایید شد. که ؛است عمری

 شده است.

 نکات:

ند تمام مسائل حکومت اسالمی را جواب توانمیاگر مجموعه این روایات در کنار یکدیگر قرار نگیرند ن .1

 دهیم

یعنی  ؛اندشدهمعرفیسلبی از جانب ائمه  صورتبهم مسل طوربه هاحکومتگروهی از  اینکهنکته بعد  .2

تفکرات صلح کلی و . )قسمت سلبی روایات که همان سلب حاکمیت طاغوت بسیار مهم است



 

 

از لیبرالیسم  هانگاه. این نوع زنندمیکه قرار است چیزی را سلب کنند لنگ  درجایی روشنفکرگرایی

و نباید به هم ضرر برسانند که نتیجه این نوع  اندحترممافکار  یهمهکه  گویندمیو  گیردمیسرچشمه 

 (جایزتفکر حذف نگاه سلبی به حکومتی غیر 

و روایات بسیاری که درباره انبیاء مطرح هستند به بحث حکومت ربط دارد. آیه ششم از سوره  آیات( ) .3

نبی کسی از که با  <<<از سوره توبه 73از سوره مبارکه انفال/ آیه  65/آیه 146احزاب/ آل امران آیه 

 هرحالبهرا آماده کرده و  هاآندارای یاران زیاد و تجهیزات منافقین جنگ کرده، زیر بار ظلم نرفته، 

بسیاری افراد بوده و همچنین دارای حاکمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره  اختیارصاحبحاکم و 

که تفرقه بین  شودمیاگر جایی باعث  داریحکومت <<سوره اعراف 142 <<<داشته است. هاآنبر 

 ندارد. ایفایدهمردم ایجاد شود 
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 عقلی را بررسی کنیم. هایاستداللت که امروز قرار بر این اس

در بین بشر است و بحثی بر این نداریم؛ بحث ما  ارزشمندیعقل جایگاه  اگرچهدر جلسه قبل گفتیم که 

کافی  هاانسانعقل برای به سعادت رساندن  گوییممی اینجاسعادت رساندن بشریت است که در  درباره به

 نیست.

. در این آیه آمده که خداوند کنیممیسوره بقره استفاده  156قرآنی استفاده کنیم، از آیه  تاگر بخواهیم از آیا

و  بین خودمان به معنی داشتن داللت . در مورد معنای حجت باید گفت که درقرارداد هاییحجت هاانساندر 

 است. مدنظردلیل بر ادعایی است که در قرآن هم این معنا 

بود قرآن سعادت انسان را مقید به ارسال رسول  حجت تنهاییبهکه اگر عقل  کنندمیاز این آیه استفاده 

 یست.حکیمانه نکافی بودن عقل انسان برای سعادتش  صورت درو آوردن این قضیه  کردنمی

 پرداخت بدین فقیهوالیتاز این طریق به اثبات  توانمیحال استداللی که 

 گونه آمده است:

  ازجملهاستدالل عقلی  هایویژگیاز 

o و درباره یک مفهوم  یک کل موضوعی را معرفی کند، به این معنا که شخص را کنار گذاشته باشد

 .کلی صحبت کند

o  نتیجه از ذات مقدمات  دیگرعبارتبهص بیانجامد و یا مشخ اینتیجهمقدماتی داشته باشد که به

 انسجام در مقدمات و ادله()مثال حرف امام درباره ضرورت فهم حکومت برای . خارج شود

o  در  فقیهوالیتمختص به زمان و مکان خاصی نباشد مثل روایاتی که درباره ) باشددوام باید داشته

 جلسه قبل گذشت(

o  چیزی  توانمیکرد و ن مورداستفادهاال و البد باید از این ) دهدنشان باید ضرورت نتیجه خود را

 مطلق و صفر و یکی است(() گفت غیرازاین

 :مقدمه دوم 

o  یک زندگی اجتماعی دارد. ضرورتاًباشد انسان  غیردینیچه نگاه ما دینی و چه 



 

 

o  دارد اختیارت و منابع محدود در اکاننامحدود و ام هایخواستانسان 

 >>>>>>و امکانات نظم برقرار کند هاخواستانسان باید بین  دهدمینتیجه دو  این 

 >>>  نیازمند: ضرورتاًنظم 

 قانون خوب 

  برای قانون خوب() خوبمجری 

 >>>  شودمیو توجیه  گیردمیبر اساس غایت شکل  قطعاًنظم. 

  اگر جامعه بخواهد بر مبنای مادی زندگی خود را تشکیل دهد یک نوع

بخواهد بر مبنای توحیدی زندگی  ایجامعهو اگر  کندمینظمی را قبول 

 .کندمیخود را تشکیل دهد یک نوع نظم دیگری را قبول 

 
 

 

 

 

 

 

 حال اگر مجری و قانون خوب برای یک جامعه قطعی شد:

 با غایت آن برقرار شود ی خوب برای هر جامعه متناسبن و مجروقان 

o  ن مقدمات را پذیرفته است و حال باید به ببینیم که غایت که اسالم ای شودمیبحث اسالم مطرح

 اسالمی چیست؟ و چه مواردی را گفته تا در این مقدمات جایگذاری کنیم.

 .قانون خوب در قرآن آمده و برای ما ثابت شده است 

 :مجری خوب پیامبر است که در پی آن بحث درباره بعد از پیامبر و دوران غیبت کردیم 

 پیامبر امامان مجری هستند در دوره بعد از 

مبنای بت پرستی

زن

خانواده 

قانون

مرد

 ....

مبنای توحیدی

زن

خانواده 

قانون

مرد ... 

مبنای لیبرالی

زن

خانواده 

قانون

مرد

 ....

مبنای شاهنگشاهی

زن

خانواده 

قانون

مرد

 ...

هر کدام یک نظم 
مخصوص به خود و 

ه هر کدام با دیگری ب
و  علت نزدیکی غایت
ندمبنا اشتراکاتی دار  

یک نظم مخصوص 
ردبه خود دا  



 

 

  حضرت هستند که دارای توانایی نسبی  جانشیناندر دوره غیبت نیز نائبان و

 برای اجرای قوانین دارند.

  که دانیممیشناخت کسی که گفته شد وظیفه مردمان را  مقدماتیدر دوران غیبت با توجه به: 

o  بداند <<((فقهای زمان بهترین فقیه در جمع) مطلقاجتهاد ) قانوندارای شناخت خوب 

o (توان خود فرد /توان جامعه) بتواند <<امکان اقدام و اجرای حکم 

o بخواهد <<و عدالت داریامانت 

شورایی  صورتبهد توانمیرهبری واحد اداره شود و همچنین  صورتبه توانمیتصمیم برای مسائل مملکتی  درباره

 اداره شود.
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  و نکات الحاقی یکی از مباحثی که مهم است خود مسئله والیت است. فقیهیتوالدر مبحث 

  این والیت مشخص شود باید حدودوثغور <<<یه والیت مطلقه فق گوییممیوقتی 

 ...در این باب، بحث مفصلی را در ادبیات شیعی داریم و دارای زنجیره روایی و قرآنی محکمی داریم 

o  است. شدهپذیرفته کامالًانسانی بر انسان دیگر در نگاه اسالمی اصل عدم والیت 

  والیت چیست؟ 

 ه دنبال هم و بدون فاصلهاز ریشه ولی به معنی پیاپی آمدن دو پدیده ب 

  تا اطاعت محض آشناییطیف معانی از دوستی و 

 المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض 

 ن اخوهانما المؤمنو 

 ... 

 النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم 

  اولیه در زندگی  فرضپیش»پس برای این بحث که نقش این اصل چیست باید گفت که

: التکن عبد غیرک فقد جعلک اهلل حرّا( البالغهنهج«)هاستآنوالیت بین  هرگونهبشر عدم 

+ در مفاهیم و ادبیات اسالمی تنها والیت ذاتی و منطقی قطعی والیت خداوند متعال است 

 متک(ال یمکن الفرار من حکو)

 :والیت اللهی دارای اقسام 

  قل کن فیکون» :گویدمیتکوینی: بدون امکان تخلف است که آیه شریفه ...» 

  مثال این تکوین بر زندگی ما، خیال ماست که هر وقت بخواهیم چیزی

و اگر حواسمان پرت شود دیگر تصویر قبلی به  کنیممیرا تصور و خیال 

 .آیدنمیوجود 

 :( به موجود مختارامرونهی) اتدستور والیت تشریعی 

  نیست تغییرپذیریدستور دادن به انجام اعمال( )در تشریع 

، پس ذیل والیت علت و اندمعلولبازگشت والیت تکوینی علت و معلول است و موجودات چون مخلوق و  <<<<

 خداست. والیتذات است پس تنها لخالق هستند. این والیت با



 

 

والیت دارد که بگوید این کار بیافتند . )یک والیت بر تشریع دارد که مختص اوستذات در دستور دهی لاین ولی با

 یا نیافتد(

 در قرآن نیز آمده که پیامبر هم بر تشریع اجازه دخالت و تغییر ندارد 

 که ؛از آن استفاده کنیم والیت در تشریع است در حکومت خواهیممیآن ویژگی خاصی که  

 تفویض کرده است هاانسانخداوند این والیت را به 

تفویض شده است  هاانسانبرای زندگی دین مدارانه به  ب شرعاین والیت یعنی در چهارچو <<< 

کسی به کسی دیگر والیت ندارد به والیت بالذات است و والیت بر تشریع مختص  اینکهو بحث 

 است. واگذارشده هاانسانخداست و در والیت در تشریع به 

در  منحصراًاز مباحث کالمی شروع کردیم و  فقیهوالیتحوزه مباحث کالمی است. در مبحث هر آنچه گفته شد در 

 .کنیممیمحدوده والیت در تشییع یا تشریعی بحث 

 والیت نائبان <امامت را داریم <نبوت را داریم <ما توحید را داریم 

 فقهی کالمی 

  هستیم. به انجام آن مأموراحکام اولیه آنچه در تشریع آمده و ما 

  در این چهارچوب شرع اعمال والیتقطعی شرع و  هایچهارچوبوالیت در تشریع یعنی پذیرش 

 اعمال والیت

 والیت در تشریع .1

a. در حالت  اندمردهدر حال <<کسانی که توانایی انجام تکالیف دینی را ندارند <بر محجوران است

 <<بچه است اینکهو یا  انددیوانه اینکهو یا  اغما هستند

b. ر خردمندانب 

i. >> النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم 

ii.  محجورینوالیت تنها مختص  گفتندمیاین بحثی که در فتنه بود مربوط بر این بود که 

 است.

iii. >> و من یرغب عن ملة ابراهیم اال من سفه نفسه 

iv.  که این  پذیرندمیکه در موضوع ما هم منظور از والیت، والیت بر خردمندان است چون

 قق پیدا کند.والیت تح

برای مردم و برای به کمال و خیر رسیدن  فقیهوالیتو علت اصلی این است که  .1

 که باید خود مردم این را بفهمند هاستآنبه 

نداشت او  هاییویژگییکسری تفویض کرده یک والیت عرضی است که اگر  هاانسانوالیتی که خداوند به  .2

طرف دیگر هم  از اجتماعی مردم کارداریم. شأنما به  یهفقوالیتهمچنین در  و ؛این والیت را ندارد

 فقیهوالیتو مثل همین مجموعه، اعمال والیت در  فقیهوالیتمجموعه کل تشریع بر تمام مردم است حتی 

 .فقیهوالیتبرای تمام مردم است حتی خود 

و  دانیممیتفویض والیت  نصب نایب را در طول زنجیره ماناولیهگفت که ما در نگاه  توانمیبا این نگاه  .3

 چیزی نیست که مردم آن را تعیین کنند.

 مختص به خداست <<<این حوزه دادن والیت به افراد در حوزه فعل انسانی نیست. .4



 

 

ولی در مرحله تعیین فردی بر مسند والیت  اختیارداریم فقیهوالیتما در مرحله پذیرش و عدم پذیرش  .5

 اختیاری نداریم

در  صرفاًو جامعه  کندمیو روایات فرد را ولی  درآیاتمصرح  شرایطاست که دارا بودن کلی این  بندیجمعو 

و والیت  کنیممیرهبری دارد ما از او تبعیت  شایستگیلذا اگر کسی  و اختیاردارند؛پذیرش یا عدم پذیرش والیت او 

 و اگر شایستگی نداشت حق تبعیت از او را نداریم. پذیریممیاو را 
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 که والیت مطلقه فقیه ... شودمیشروع  ازاینجاامه بحث اد

را در علم کالم و در ادامه والیت امامان و پیامبر  فقیهوالیتبا مقدمات قبلی روشن شد که با مبانی فکری شیعی 

 .کنندمیاهل سنت آن را در باب حکومت و در ذیل مسائل فقهی مطرح  کهدرحالی کندمیمعنا و ادامه پیدا 

از شورایی،  یککدامباید  فقیهوالیت، آیدمینبال این اگر ما بپذیریم که بحث امامت در مباحث کالمی پیش به د

 وکیلی، رئیسی و غیره باشد؟

حال آیا هر نوع والیت اللهی به سایر موارد  ایمپذیرفتهو پیامبر و خدا را  یعنی والیت امام ایمپذیرفتهرا  فقیهوالیتما 

، کندمیوکیل از موکل دستور و پیروی  کهدرحالیوالیت دارد  علیهمولیولی بر  مثالًین یعنی که یا نه؟ ا رسدمی

 چگونه است؟ آیا ولی است یا وکیل. فقیهوالیتحال جایگاه این نوع والیت اللهی برای 

 .بر مولی ندارد ولی در وکیل، او از جانب موکل اراده شده است ایاراده علیهمولی ولیدر حالت 

 ک فقیهوالیتحال درباره 

 شودمیجایگاه قطعی انتخاب اثبات  <<<<اگر او وکیل مردم باشد 

 و مردم باید او را قبول  شودمیاثبات  جایگاه قطعی کشف/ شناسایی <<<<اگر او ولی مردم باشد

 کنند نه انتخاب.

 بارهدراینو سعی دارند که  کنندمیتفاوت اصلی ما و اهل سنت در این است که هدایت را از والیت و حکومت جدا 

و به او ابالغ وحی  کندمیصحبت کنند. در نظر ما بنابر قرآن و سنت، خداوند پیامبر خود را نصب  محضعقالنی 

، از طرف خدا منصوب اندشدهمعرفیامام از طریق همین ابالغ از پیامبر  اینکه. از همین طریق هم به علت کندمی

عقلی این والیت به  هایاستدالل بر بناو  بیتاهلن طریق با توجه به ذیل بیانات و سخنان گشته است و باز از همی

است و لذا  شدهمنصوباز جانب خداوند  فقیهولی( این یعنی شدهگفتهالبته با توجه به مطالب ) رسدمی فقیهولی

 نصب او از طریق مردم غیر اللهی است.

 امراللهیو باید تابع و اجازه تسری والیت را نیز نخواهد داشت( ) 1الیت ندارندکه مردم بر یکدیگر و علتاینبهلذا 

 بر بناتا بتوانند  دهندمیتشکیل  باشد. از همین راه است که مجلس خبرگانی فقیهولیباشند باید به دنبال کشف 

را  مدنظرفته شد شخص آنچه گ بر بنابین خودتان کسی را برای حکم کردن پیدا کنید و  گویندمیکالم حضرت که 

، در واقع قرار دادن نصب بر جایگاه بیان شده است بیتاهل( که به صفت از طریق فقیهولی)پیدا بکنند. این نصب 

 خود است نه انتخاب شخص بر منصب.

 در مورد وکیل بودن حاکم نکاتی وجود دارد.

 موکل ناظر وکیل و اجازه عزل وکالت دارد اینکهمثل 

                                                           
 اصل بر عدم والیت است1 



 

 

  نه کشف شودمیموکل انتخاب 

  شودمیشناسایی و توکیل و قبول وکالت تعیین  <از جانب موکل 

 در جایگاه ولی مردم، کهدرحالی

  هاویژگیمولی علیهم اجازه نظارت بر ثبات 

 (مشروعیت )2است والیتصاحباز جانب مولی علیهم نیست بلکه از جانب  تولی 

 اجازه داشته باشند که  اینکهمعنی اختیار است نه و نخواندن به  نمازخواندنولی مانند  قبول( )مقبولیت

 قبول کنند یا نکنند.

 ( )مثل شناخت ) شرعیبا مفروض قراردادن اقدامات عقلی و . )شناسایی مولی، با مولی علیهم استمقبولیت

 تمام تالش برای پیدا کردن قبله اشتباه شود ولی نماز قبول است(( باوجودقبله که ممکن است 

نسبت به  3نقش نائب در جایگاه مضطر بودن و ؛حدی از والیت را داردبلکه  شودمییت را نصیب ننائب تمام وال

 ظهور امام است.

وقتی ویژگی عصمت به کنار رفت فاصله بین نائب و امام بسیار زیاد است ولی به تعبیر امام خمینی این تنها چاره  

 عقلی فعلی ماست.

و تکریم در شأن نائب امام است و این تکریم ثواب دارد ولی یک حاکم  احترامقابل فقیهولیدر مقام  ایخامنه اهللآیت

 در مقام احترام و تکریم حاکم در دین جایگاهی ندارد و گناه دارد. رضاشاهمانند 

 حال معنای مطلقه و مقیده چیست؟

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

 

 16جلسه 
 ر است بیان کنممباحث که امکان بیان آن وجود دارد قرا یتتمه 

  کنیم. حالتابه( و مطالبی که 329تا  256)جواد آملی  اهللآیتمطالب امتحان قرار است از 

 والیت مطلقه فقیه با مردم والیت مطلقه فقیه و ارتباط 

 را بررسی کنیم دیگر نیاز نیست به  سؤاالت هایبندیعنوانتمامی ندارد ولی اگر آن  سؤاالت هایسرشاخه

 جواب دهیم. سؤاالت تمام

  را رد کند... فقیهوالیتهیچ عالم شیعی وجود نداشته که  و ؛ما است موردقبول فقیهوالیتآنچه ما درباره 

  گویدمیرا داشته باشد که امام  هاییویژگیاداره امور اجرایی باید همان. 

  امام والیت خود را  نائب امام زمان است، پس در آنچه هایویژگیدارای و این نائب  شودمیکسی که نائب

 به او ...

                                                           
مردم والیت را قبول نکردند، سال والیت دارند ولی چون  25تفاوت بین والیت است با اعمال والیت. برای مثال امیرالمؤمنین در  اینجادر 2 

 اعمال والیت نکردند. امیرالمؤمنین
 .آیدمیو اعمال والیت از مقبولیت  آیدمیالیت از همان مشروعیت به معنای دیگر و

 باید گفت که حتی نقش امام در زمان بعد از پیامبر در جایگاه مضطر است.3 



 

 

  ما یک والیت مطلقه در فضای سیاسی روز داریم. حکومت در ساختار کندمیاین نائبی که امام مطرح ،

به این معنا که مقیده و یا مشروطه و یا )آزادی مطلق حاکم( است و یا غیر مطلقه )سیاسی امروز یا مطلقه 

 غیره باشد(

 شودمیق حاکم در شئونات مختلف اجتماع وارد حکومت مطلقه به معنی آزادی مطل. 

 ،منحصراً سیاسی شیعه در زمان غیبت حق شرعی حکومت است و  تفکر در فضای حکومتی شیعه، حکومت 

حق به معنای اجازه است( که از این نیز نتیجه گرفتیم که برای فقیه وظیفه . )در اختیار نائب امام است

 است نه امتیاز

 در فقه شیعه 

o وع قطعی استاصل موض 

o  است موردبحثمحدوده و وظیفه 

 اموری که شارع تحت هیچ شرایطی ) حسبهو وظیفه محدود و مقید است به امور  والیت

 درراه تأمینبودن و یا  سرپرستبیماندن نیست مانند ولی  معطلبه رها کردن و  حاضر

 والیت مقیده <<<ماندگان(

 مطلق است در امور اجتماعی والیت و وظیفه 

 سرپرستبیکه اگر شارع به والیت بر یک  کنندمیم یک بحث عقلی را مطرح اما 

 و ؛کندمیهم صبر ن سرپرستبینفر  1000والیت بر  اولیطریقبه کندمیصبر ن

مختلفی را  مؤسساتنیز الزم دارد که  سرپرستبیاین تعداد کثیر  تأمینلذا برای 

 ی تشکیل دهدفقیه ملزوم است که حکومت نهایتاًکند که  تأسیس

o والیت مطلقه داریم در 

 در امور اجتماعی 

 در اجرای احکام دین 

 در چهارچوب شرع 

  فقیه نه اجازه تغیر حکم را دارد و نه اجازه خروج از

چهارچوب شرع است. البته ما در شرع این را داریم که 

ندارند ولی در  باهماحکام شرعی هیچ تزاحم و تضادی 

ن این اجرای این احکام عالم اجرا به علت شرایطش بی

شرایطی ما ترجیح  همچنین. در آیدمیتزاحماتی پیش 

 .کنیممیاهم بر مهم 

o ًکار مهم به نفع اجرای اهم تعطیل  موقتا

 .شودمی

  رفع تزاحم در امور اجرایی جامعه اسالمی است. درواقع دهدمیانجام  فقیهولیکاری که 

 ی ندارد بلکه در تمام زندگی ما وجود دارد. انسان وقتی فهم ربط فقیهوالیتتزاحم البته خاصتا به  قاعده

حالت را پیدا کرد در صورت امکان رسیدن به آن حالت باید به سمتش برود و در صورت عدم  ترینمطلوب

 را انتخاب کند ترمطلوباز حالت  ترپایینطیفی حاالت  صورتبهامکان باید 



 

 

 .از  ایخوردهو  200صفحه . )است شدهمطرحموضوع امر  بر بنا مسئله حکم ثانویه در جایگاه الزامات است

 خوانده شد( بارهدراینجوادی آملی استاد  اهللآیت فقیهوالیتکتاب 

  دیگر به معنای عام و شامل بندیجمعحدود اختیارات حاکم با 

o  الیت دارد. این و هاییمحدودیتق هم که گفته شد با این نوع اطال فقیهولیدر جامعه اسالمی

 هاییچهارچوبمطلقه محدود است به یک 

  .حرام حضرت محمد تا قیامت حرام و حالل حضرت محمد تا قیامت حالل است>> 

 است در اجرا نه تغییر( اختیارداراو ) حدیث

  را محدود کرده است مثل فقیهولیدر شرایطی خود شارع 

 مشورت 

o ذکرشدهمشورت که برای آن  هایحکمت: 

 ندهاستفاده مشورت گیر 

  ( کندمیپیامبر این کار را  اینکه) دهندگانرشد دهی مشورت.

 قرآن آیه

  و نهی از منکر معروفامربهپذیرش نقد و نصیحت و 

o ... 

 محدود به قوانین>> 

   ارمغانقوانین وحیانی که محدودیت اطاعت را برای انسان به  یمحدودهدر 

 حق خروج از این محدوده نداریم آوردمی

 نتیجهبه این  هاانسانبگوییم که  توانیممیانین انسانی هم در محدوده قو 

ند بدون قانون در کنار یکدیگر زندگی کنند. حال باید توانمیکه ن اندرسیده

 هاانسانبین  هایقانونباالتر از قانون اساسی و سایر  فقیهولیبررسی کنیم که آیا 

 است یا نه.

o 1هاانسانتزاحمات بین  . در ابتدا باید گفت که قانون برای رفع 

بیان  هاانسانمطالبی درباره دمکراسی و والیت بین  <<است. شدهتعیین

این مقدمات و علت اصلی وجود قانون باید ببینیم که  وسیلهبهکردیم و 

چرا قانون اساسی مهم است. برای این جواب باید بگوییم که قانون شرع 

پس علت  رای آن باشیم.نیست که به علت مسلمان بودنمان ملزم به اج

تبعیت ما از قانون اساسی  ضرورت اصلی تبعیت از این قانون چیست؟

در  اصالًزیرا که ما  ؛د چیزی به نام قرارداد اجتماعی باشدتوانمین

همچنین وقتی درباره  و ؛دقرارداد نبودیم بلکه پدران ما بودن طرفیک

، انددادهروین به ای ایعده گوییممیو  کنیممیقانون اساسی صحبت 

 این عده چه حجیتی بر من دارند که بخواهم از قانون تبعیت کنم.

o 2 مسئله تفویض: گره زدن قوانین و محدودیت وحیانی با قانون .

 .رسدمیاین قضیه به انجام  فقیهولیاجتماعی است که با حکم ولی 



 

 

 م شرعی ، حککندمیی را برای یک مسلمان واجب که قوانین اجتماع چیزی آن

 .شودمیتعیین  فقیهولیبودن آن است که این با حکم 


