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  : جامعۀ علوم القرآنی معاونت فرهنگي  مقدمه
م قرن یدر ني گر شگام نهضت اصالحیپهان ین فقیتر برجسته مؤلف متن حاضر، از

، با یست سالگیع اجتهاد در بیدن به درجه رفیپس از رسی که مدت اند گذشته بوده
اهللا  ۀیآق مرحوم یران، از همراهان صدیردن صنعت نفت اکی در نهضت مل مشارکت

  دند.یگردی اشانک
،  42خرداد  15ی مام اسالیسال قبل از ق کیحدوداً   ز ،یر نیو در نهضت اخ

و  هراد نمودیرا در مسجد اعظم قم اي استبدادم یه رژیعلی انقالبی ن سخنرانینخست
به  ،ینیخم امام مرحوم قرار گرفتند؛ به درخواست كب ساوایه مورد تعقک پس از آن

سرنوشت ی نکه هجرتیبودند تا ای مخفشان رفته و به مدت سه روز در آنجا یت ایب
ي روزیس آغاز نمودند که تا پینه ، مکه ، عراق ، لبنان و پاریمدي ساز را به سو

  د.یهفده سال به طول انجام ،یاسالم انقالب
انقالب نگذشته بود ي روزیهنوز دو ماه از پ، ین سابقه درخشان مبارزاتیکن با ایل
را در کنار اسالم  خدمت به مستضعفانتوان  ینم« :دند کهیجه رسین نتیشان به ایاکه 
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ي استعفا به سرعت وپس فرصت را از دست نداده . »تشنه قدرت انجام دادان ینما
که در نجف اشرف ی قرآنی نهضت علمي ریگ یپي و برا 1کردندخود را اعالم 

                                                 
 

  ر است:ـ گزارش استعفا از زبان مؤلف به شرح زی 1
در یکی از روزهاي دو ماهه اول بعد از پیروزي انقالب، همانند روزهاي قبل، به مدرسه علوي 

گویی به پرسشها و رفع مشکالت، جنب دفتر مرحوم امام،  رفتم. وقتی به نزدیکی دفتر کمیته پاسخ
تاده و رسیدم متوجه شدم درب دفتر بسته است و یکی از ارباب رجوع که پیرمردي بود، آنجا ایس

کنی؟ وي گفت: من با همان کارت مالقات که شما داده  ریخت. گفتم: چرا گریه می اشک می
اي بنویسید. ناگهان  بودید به اینجا مراجعه کردم به حضور شما برسم تا براي رفع مشکلم نامه

قتی اي؟ و (یکی از نمایندگان اقتدارگرایان) آمد و گفت: براي چه آمده» فضل اهللا محالتی«دیدم 
  توضیح دادم عصبانی شد. گفت: کارت را بده!  سپس کارت را از من گرفته و فوراً پاره کرد !!

اي درنگ در  اینجانب که از چنان برخورد سخیفی با یک مؤمن حاجتمند متأسف شده بودم لحظه
فقط  مدرسه علوي را جایز ندانسته و فقط قضیه را به اطالع مرحوم امام رساندم که ایشان متأسفانه

گذارند...  ما براي خدمت آمده بودیم ولی تشنگان قدرت نمی«ابراز تأسف نمود. سپس گفتم: 
  »خداحافظ...

البته جاي تعجب نیست که آیت اهللا العظمی صادقی تهرانی اولین شخصیت حذف شده توسط 
ظلومش ترین فقیه در عصر حاضر باشد زیرا: امام م شده اقتدارگرایان پس از انقالب و ناشناخته

با پیش بینی الهامی معصومانه درباره اهل قرآن  (علیه السالم)امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 
... نبذ الکتاب حملتُه و تناساه حفظَتُه... [و النّاس] الیعل یأتی..س«فرمایند:  می عرفون یکم من بعدى زمانٌ

 یان و صاحبان مصطحبان فیدان منفیطرذلک الزمان  یمن الکتابِ الّا خَطَّه... فالکتاب و اهل الکتاب ف
ن ید که... عالمان دیآ د به زودى پس از من زمانى بر شما مىیترد بى«...» . هما مؤوٍیؤویقٍ واحد ال یطر

] قرآن را [بهی[معانى آ سپارند و  افکنند، و حافظانش [معنا و عمل به] آن را به فراموشى مى دور] مى ات
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آن را استوار نموده بودند، عازم قم شدند. سپس به برکت سالها جهاد ي ها هیپا
ی کامل خارج فقه قرآن ک دورهیعه، یخ فقه شین بار در تاریاولي ، برایفقهي ریتفس

ن ب«کوتاه ي ا به همراه دوره المقار س فرمودند که یرا تدر» انین المذاهب و االدیالفقه
  ن است.ین دروس در حال تدویفشرده اي ها لوح
صاحب ي ، منتقدي حوزو ممرسوي  فلسفه از یر قرآنیغ یانکاری در نفشان یا

در ی شیبا شجاعت و آزاد اند، یو در فقاهت اسالمی مت ناب قرآنکنظر و ناشر ح
ف مشهور خالي تواف پانصداز ش ینستوه در معارضه با بي ادگریفر ،یوحچارچوب 

، ین متن فقهیبت را در اولیومت اصلح در عصر غکست حفیو باالخره مانبوده قرآن 
ر یتحری شمسي جره 1359در سال  و سنت بر محور قرآنی یشوراي رامون رهبریپ

ختگان به چاپ یاز فرهی به درخواست جمع کنی، اگذشت سالها ه پس ازکنمودند 
  رسد. یم

گام ی قرآنی متعالي  امعهجي به سوي خردورزدن و یه با خوب شنک د آنیام
رِ أَنَّ کبعد الذّ تَبنَا فى الزَّبورِ منکلَقَد  و< .م تا بندگان صالح خدا حکومت کنندیبردار

 ضیاالَْرىادبا عرِثُه ونَاالصحل<  
  1389بهار  ،قموالسالم ـ 

 
                                                                                                                       
 

شدگانِ  شناسند... پس قرآن و اهل قرآن در آن زمان، رانده خطّش نمى زى] جزیز] از قرآن [چی[مردم ن
اى، آن دو را  دهنده چ پناهیک راه هستند. [ولى] هیشده [از جامعه، اما] همراهانى همگام [با هم] در  حذف

   )365، ص 74(بحار االنوار، ج ». دهد پناه نمى
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  »یتهرانی ت اهللا صادقیاز متن کتاب به خط حضرت آی بخش«
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  میحرّلن اٰٰـمحرّلبسم اهللا ا
نا و یالم علسالن و یاهرله الطّد و آدنا محمیس ىاهللا على ن و صلّیالعالم ربالحمد هللا 

  نیالحعباد اهللا الصى عل
ی و اجتماعی در امور شخصی سکه هر کن است یای شرعو ی ئعقالی لاصل او
بر ی تیوال ،يگریدشخص ه کن برخالف اصل است یباشد و ا داشتهت یوالخودش 

مگر  ر؛ت برابیچه وال آنها واموال و انفس ت بر یلواوی عقال داشته باشد چه به معن
  .یمعاونت در امور اصالحي ات به معنیوال

(صلی اهللا علیه وآله رسول اهللات یوالامور خودش،  انسان دري آزادو تنها از اصل 
مطاع ضرورت به اضافۀ شده است خارج  (علیهم السالم)نیمه معصومو ائ وسلم)
ن یخود اه کن ینه او اما  .نیر مجتهدیبر غی اسیو سی در مسائل فقهفقها بودن 

بر اموال ی هیچ فقیه هکن معنا یگر؛ به ایدی هیفقي سوباشند از  همیعل ٰیلّوممجتهدان 
ٰ یتقتش نسبت به آنان در اَیه والکنیگر ات ندارد میگر مجتهدان والیو انفس د

  مخالف قرآن باشد.ي در رد فتاوابودنش 
 بتیدر عصر غه کاست استوار  امر نیبر ای و شرعی و ضرورت عقل

آن ه ک .اء باشدیعلماء و اتق افاضلِومت تحت نظر کحی ستی، با(علیه السالم)معصوم
  .ستیممکن ن ،صالحاني جز با شوراهم 

ث نقل یحد هعام نیاز علماء و محدث نفری س >االمری اول<ي  هیباره آالبته در
ت ین مربوط به والیااست، و  (علیهم السالم)ه در اختصاص امامان معصومک اند کرده

خود مفصالً دربارة آن ي ه در جاکاست  (علیهم السالم)نیائمه معصومۀ یمطلقۀ شرع
  م نمود.یخواهبحث 
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ی کاست شی ه اسالمیظلم از واجبات اولازالۀ ه بسط عدل و کن یاو اما در 
ها  ومتکانواع حي م بندیح به تقسیومت صحکان نوع حیپس قبل از ب .ستین
  تواند وجود داشته باشد: یل میه در شش حالت ذکم یپرداز یم

 (علیه السالم)ومت معصومکح -1

 فقهاي شوراومت کح -2

 لماعدل اعومت کح -3

 ر اعلمیادل عالم غومت عکح -4

 ت ظالم.یمکر مشروعه با حایومت مشروطۀ غکح -5

 .ومت استکن نوع حیبدتر هک مطلقهت یمکبا حاي ومت استبدادکح -6

  حرام است. مرحله بعدردن بر کن است صبر کممی قبله مرحلۀ کی و مادام -7
؛ پس ما آناناز ي ومت فردکاست از حاصلح  ،صالحاني ه شوراکست ینی کش

  .میم ندارمقد بر صالحاصلح را ي زه مجوچبه 
 .ل شودیکتشی ومت اسالمکحي  هن چهریم تا سومیدیشکما چهارده قرن انتظار 

شورا ومت، کن حیاصالحان و عالمان در تمام مراحل  لِاو ه درجۀکچه خوب بود 
  نند.کدخالت ي نفوذ ه افرادکآمد  یش نمیپی انید و جرداشتن
  

  تیوالي معنا
ي است و تنها در دو جاي ارینصرت و ی فتح واو ظاهراً به معن، به »تیالو« واژة
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  قرآن آمده :
>نالال کهقّیالْوالْح لّهخَ   ۀُ ل وخَیه ا وایرٌ ثَوابقْب1)44کهف،( >رٌ ع   
>...یالّذ و لَم نُوا والکهاجِرُوا ما لَینَ آمنْ وم نْ شَیمم هِمتّ یتح هاجِرُوایی ء...< 

   2)72انفال،(
ظاهرا اعم است از  مطرح نشدهه اصالً در قرآن کسر واو کبا ت یواژه والی ول

ت و یوالي اعم است از هر دو »یول«و بودن ی سکار کو محبت و دنبال ي اری
ه کباشد ي ریگ یو پي رو دنبال» یول«در  اشه هر سه معنیر هکست یو دور ن ؛تیوِال

ا یي گرینسبت به دي ارگزارکصرت است و ظاهرش ندر در باطنش محبت و 
  گران باشد.ید

ي ریگی پمفعول: ی به معنی ر؛ و گاهیگ یپو ارفرما ک :فاعلي اگاه به معن »یول«
أَال إِنّ < نکلاست ی فاعلی معن به>ن آمنوایالذی اهللا ول<ه مثالً کباشد ی شده م

للَیأَوع فال خَو اللّه یاء مال ه و زَنُونَیهِمی ت خصوصیمفعولی به معن 3)62ونس،ی(>ح
ی فاعلي هم معنا ،محبتي به معنا »یول«گرچه  .باشدی مي اردارکو ي ریگیدر پ

آن، به ي معنا دري ا با توسعهن یهمچنو  .است دوطرفهه کی مفعولي دارد و هم معنا
:  >مکت أَقْدامثَبیم و کنْصرْیإِنْ تَنْصرُوا اللّه < :قرآن نمودار است نصرت هم دری معن

                                                 
 

دهنده و  ن پاداشیتمام حق است. اوست بهتر يخدا ت(ها) در انحصاری) والي سرانجام) در آنجا (همهـ ( 1
 .ن فرجام (کار)یبهتر

 .نکه) هجرت کنندیست تا (این يزیچ تشانیتان از والیمان آوردند و هجرت نکردند، برایکه ای ـ و کسان 2
 .شوند ین میاست، و نه آنان اندوهگ یمیروان) خدا نه هرگز بیگمان بر دوستان (و پ بی هان!ـ  3
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ند، و ک یتان میارید، خدا (هم) ینکي ارین) خدا را ید! اگر (دیمان آوردیه اکی سانکي هان ا
   )7محمد،( دارد یتان را استوار میها گام

گر در امر به معروف و یدکیت مؤمنان بر یاولو ،ی نیطرفت یوالموارد از ز ینو 
 34است در ی و مفعولی ت فاعلیاز والکه اعم  >اءیأَول<مانند است رکاز منی نه

و مردان و زنان :  >اء بعضٍیو الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات بعضُهم أَول<قرآن آمده است: ي جا
   )71توبه،( گرندیدکیي  دار، نگهدار و پشتوانه مان، دوستیباا

ره است که یو غت یو اعم از اَُولوی و مفعولی ت فاعلیز اعم از والین »ٰیمول« و
با اشتقاقات فعل  »یول«قرآن آمده و باالخره ي جا 22مختلف در ي ها غهیبا صجمعاً 

  مورد است. 223ت در قرآن یت و تولیوال
ده یفهمگر یدکینسبت به ن و مؤمنات یمؤمنت یاولو »یول«ي  از خود واژهن کلو

محبت و نصرت  گریکدیه برابرند و بمان یاز جهت علم و اه گاه هر دو کشود  ینم
از نظر قدرت و  »یول«هم ی است و گاهي گریار دکدنبال اصالح  کیداشته و هر 

به ی ت اجتماعین والید ،ین الهیه اصوالً دکتر است  نییا پایو برتر  ،تیوال تیموقع
ی مانیار برادران اکي ریگی ه محبت و نصرت و پکچون است ی هر سه معن

  .یاست همگاني ا فهیوظ
ت در ین والیطبعاً ا ؛»ٰیاول«ی عنیشود  ل استعمالیغۀ تفضیصبه » یول«و اما اگر 

ي ها تیاولوی ه تمامکاهللا  تیسته تر است مانند والیتر و شاي قو »فاعلى لو«طرف 
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ا یو  1یعیتشرت یوالا یی نیوکتت یوالت را در بر دارد چه در یوالی معانهمه 
اش ي اردارکو  ز نصرتین وهاست  ن محبتیبرتر هللاه محبت اکاش ی شرعت یوال

عد  سته یه شایعلی ه مولّکندارد مگر آن جا ي حد و مرزه یتاب و سنّت قطعکدر ب
 كو تری محبت یسزاوار به کافر کهمچون س کا به عیو مانند مجنون نباشد ف یلکت

ت رسول اهللا یاولو ،ت اهللایه والیدر حاشي در مرحله بعد . اماباشدی الهنصرت 
  ه:کاست 
ان از خودشان برتر(و امبر بزرگ به مؤمنیپ:  >...نَ منْ أَنْفُسهِمیبِالْمؤْمنی أَول یالنّبِ<
است و تنها در ی فاعلت یح در والیصر» یوال«و  »والٍ«واژه  )6(احزاب،تتر) اسکینزد

ِذا إ<: اردار برتر استکی قط به معنفی ظاهراً والوخورد ی قرآن به چشم مي جا کی
ي ه خدا براکی و هنگام:  >ومٍ سوءا فَال مرَد لَه و ما لَهم منْ دونه منْ والٍأَراد اللّه بِقَ

(هم) ی ر از او سرپرستیباشد، و غ یآن نمي برای چ برگشتیبخواهد، پس هي بدی قوم
  )13هود،( ستیشان نیبرا

ر دت یوالواژه ت صالحه را دارد ؛ یوالي اس معنکه عکت ناصالح یوال ازگذشته 
ه مسلمان کهمانطور ی عنیرا دربر دارد ی ابعاد اصالحی خود تمامی مفهوم اسالم

رو اصالح  دنباله دیباشد باي ش و خود سازیاصالح خو ریگ یپشه یهمی ستیبا

                                                 
 

 وضع احکام شریعتت در ی، والیعیت تشریاء، و والیجاد اشیت در ای، والینیت تکویـ وال 1
در انحصار خداي متعال  >حکْمه أَحدا یشْرِك فیو ال [ ه مبارکهیت طبق آین دو والیاست و ا

  است.
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و وانگان یدي مگر برااست ي عش دو بعدیت به مفهوم وسیوالرا یزباشد ز ینگران ید
تنها در ها  آن  نسبت بهی ت فاعلیواله ک .دانند یار خودشان را نمکه صالح کهان یسف

آنان ی و اجتماعي فردی دار سازندگ د عهدهیباي گریده شخص کبعد دوم است 
و ناقص  ،تیوالدر هر دو بعد ، هریمان و غیتیاعم از طفال . البته اصالح امور اباشد

  .استی به نظارت ول ازمندین
مورد بحث قرار ي بعد کی دیگوناگون است و نباي ایزواي ت داراین والیبنابرا

فرزند و زن و پدر و ن یباست و ی طرف کیر یاخي  ن سه دستهیر ابت یه والکرد یگ
  فرد اصلح است.با ي ه طبعاً برترکبوده ی دو طرفت یوال ،شوهر
هم با ی اناً برابر و گاهیو اح ،یدو طرفگر یدکین نسبت به یت مؤمنیوالز ینو 

(صلی امبریپ تیاولوو در ی ه در باب امر و نهکت است چنان یوال جاتدر ختالفا
است ی شرع ۀت مطلقیوالت، ین والیا (علیهم السالم)و امامان اهللا علیه وآله وسلم)

  .ستیف و اختالف نچ گاه قابل تخلّیه هک
را و مرز  حد یبی و شرعی عیو تشری نیوکت تیوالمراحل ی ت اهللا تمامیو وال

  .تناسب داردت یربوب ت مقدسه با ساحکاصالتاً در بر دارد چنان
  

  (سبحانه و تعالی)ت اهللایوال
و  حد یبي ا به گونه ابعادی ت در تمامایاقسام والی اشاره شد تمام ه کهمانطور 

ی نیوکت تیب والینجا به ترتیاز ا هکاست ی در انحصار حضرت اقدس اله مرز
  د:شوی می دگاه قرآن بررسیاز دی وشرعی عیت تشریو والی می، رحیرحمان

  ر نمودار است :یات زیدر آی و شرعی عیز تشریو نی رحمانی نیوکت تیوال 
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>الَّذیوأَول هوننْ دینَ اتَّخَذُوا مفح اللَّه لَیاءلَیظٌ عع ا أَنْتمو یهِم هِمو  )6( >لٍیکبِو
آنان ه بر که) خداست کاند، (بدانند  خود) گرفتهي (برای او سرپرستاني ه به جاکی سانک
ا یقُرْآنًا عرَبِ کینَا إِلَیأَوح کذَلکو<. یستینی نان) نگهبان است، و تو بر آنان نگهبانی(وا

ی قٌ فیالْجنَّۀِ وفَرِی قٌ فیه فَرِیب فیوم الْجمعِ ال ریومنْ حولَها وتُنْذر ي لتُنْذر أُم الْقُرَ
عز کم تا مریردکی تو وحي سوبه ار کآشی قرآن ]با عظمت[ سان نیو بد )7( >ریالس

روزِ  نسبت به] زین[، و یرامون آنند هشدار دهیه پکرا ی سانکو  ]هک:م[لفان کمجتمعات م
 ]در آن روز[ ،یهشدار ده[آنان را]  ـ ستیمستند در آن نی که شک -  ]لّفانکم[گرد آمدن 

ةً  ولَو<. در آتش سوزان فروزانی در بهشتند و گروهی گروه داحۀً وأُم ملَهعلَج اللَّه شَاء
اگر خدا  و )8( >رٍینَصوال ی رحمته والظَّالمونَ ما لَهم منْ ولی َشاء فیدخلُ منْ ینْ کولَ
[که خودش را ی سک و اما هر د.یگردان یگانه میی خواست، همانا آنان را (به اجبار) امت یم

چ یآورد. و ستمگران (هرگز) نه ه یش درمی، به رحمت خوبخواهدو خدا هم]  بخواهد
ی یحیوهو ی اء فَاللَّه هو الْولیأَمِ اتَّخَذُوا منْ دونه أَول<ي اوریدارند و نه ی بانیپشت
م اللَّه کاللَّه ذَلی مه إِلَکء فَحیه منْ شَیوما اخْتَلَفْتُم ف* رٌ یء قَدیشَلِّ کی وهو علَی الْموتَ
؟ اند خود) گرفتهي (برای ر او سرپرستانیا از غی )9-10( >بیه أُنیلْت وإِلَکه تَویعلَی ربِّ

ند، و کی ه مردگان را زنده مکت ن) است، و اوسیاو سرپرست (راست ه (هم)کپس خداست 
د، پس یردکاختالف ي زیهر چي و درباره *  تواناست.ی بسي زیه بر هر چک(هم) اوست 

به تنها  ردم وکل کن پروردگار من است. تنها بر او تویخداست. اي به سومش تنها کح
زواجا کم منْ أَنْفُسکفَاطرُ السماوات واألرضِ جعلَ لَ<. گردمی بازمی اپیاو پي سو م أَ

زواجا   )11( >رُیالْبصع یء وهو السمیمثْله شَکس یه لَیم فکذْرؤُیومنَ األنْعامِ أَ
تان ی) است. از (سنخ) خودتان برايدین بر فطرت (توحیو زمها  ناآسمي  دآورندهیپد

نش یله شما را در آفرین وسی(نهاد). بدییها ز) جفتی(نها  قرار داد، و از دامی یها جفت



 
 

 ١٢

ست و ین همانند او(در ذات و صفات و افعالش) ي زیگرداند. هرگز چی ار و نمودار مکآش
قَ لمنْ ید السماوات واألرضِ یلَه مقَال< .نایبي ار شنوایاوست بس ز طُ الرِّ سیبو ی شَاء رقْد

صیم منَ الدّکشَرَع لَ * میعلء یلِّ شَکإِنَّه بِ ا وی نِ مالَّذا ونُوح ي بِهحا  کینَا إِلَیأَومو
ص إِیو نَا بِهرَاهیبوسمو ی معیوی سّیأَنْ أَقوا الدیمال تَتَفَرَّقُوا فینَ و لَکهرَ عْشرِی ب نَ یکالْم

 ها، نهیگنج )13( >بینیه منْ یإِلَي هدیَشاء ویه منْ یإِلَی جتَبِیه اللَّه یما تَدعوهم إِلَ
ن تنها از آنِ یها و زم آسمان اموري اه دهنده سامان، و یدها، همه ارتباطات سازمانیکل

گرداند. همواره  یتنگ م ]ایو [ کند یم را گشادهي ه بخواهد روزکس کهر ي اوست. برا
آن سفارش ي  ه به نوح دربارهکن، آنچه را یل دکاز *  داناستی بسي زیه به هر چکاوست 

م یآن به ابراهي  دربارهه کم، و آنچه را یردکی گشود. و آنچه را به تو وحی تان راهیرد، براک
گر) جدا یدکید، و در آن (از ین را بر پا بدارید«ه: کم یسفارش نمودی سیو عی و موس
. خدا یخوان یآن مي به سوشان را یه اک را آنچهد یآ یگران مان کبر مشر [البته]». دینشو
به  کهرا [ی سکهر  ند ویگز یخود برمي به سوبخواهد،  [خودش بخواهد و خدا] ه راکهر 
  .دینما یخود راه مي سو به ،گردد یبرمی اپیپخدا] ي سو

نَزِّلُ یي وهو الَّذ< :داردصراحت ل یذي  هیآی رحمانی نیوکت تیو در خصوص وال 
ُطوا ویالْغَ ُشرُ رحمتَه وهو الْولیثَ منْ بعد ما قَنَ ی سکاوست  و : )28، يشور( >دیالْحمی نْ
ش را (بر یآورد، و رحمت خوی فرود م -د شدند یه (مردمان) نومکاز آن پس - ه باران را ک

  .گسترد، و (هم) اوست سرپرست بس ستوده یآنان) م
 >نَ ءامنُواْیالَّذی اللَّه ول<: ي  هی، آیمیرحی نیوکت تیدر خصوص والو اما 

شامل ه کح است یصر )68عمران،  آل( >نَیالْمؤْمنی واللَّه ول< نیو همچن )257،بقره(
  .استی ن ضمنیو ای گرچه آن اصل .ز هستینی عیت تشریوال

ی تَولّیتاب و هو کنَزّلَ الْي اللّه الّذی یإِنّ ول<ۀ یآی عیت تشریدر خصوص والو 
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ت یوالو اصل بوده  ،یعیت تشریوالنجا یه در اکنازل شده  1)196اعراف،( >نَیالصالح
  .سته ایدر حاشی میرحی نیوکت

باشد. آمده ی میاهللا رحت یوال فقط هکده شده یاز قرآن دی یمتر جاکدر و باالخره 
ن دو الزم و یارا یز ؛نباشدی عیو تشری نیوکتت یوالي هر دواز آن مقصود ی لو

ه قرآن کهمانطور است ی عیت تشریوال ،ینیوکت تیه بدنبال والکگرند یدکیملزوم 
  >...ن آمنوایالذی اهللا ول <د: یفرمای م

و  کیاهللا است بدون شرانحصار اش در  یمیو رحی اعم از رحمانی نیوکت تیوال
در ی نیوکت تیوالبه اختصار  )3،(فاطر >رُ اللّهیهلْ منْ خالقٍ غَ< :ي هیآه در کمعاون 

و ی ت از نظر علمین والیپس ا(مسلّم) است.  زجنَمی و خصوصی خلقت عموم
 (علیهم السالم)امبرانیله پیو تنها در ظاهر بوس .متعال استي خدادر انحصار ی عمل

  بودنشان باشد وبس.ی ل بر الهیدلرد تا یپذ یتحقق م
و إِذْ ...<د: یفرما یقرآن م (علیه السالم)حیاز جمله در باره معجزات حضرت مس

إِذْیونُ طَکها فَتَیفَتَنْفُخُ فی رِ بِإِذْنیَئۀِ الطّیهکنِ یتَخْلُقُ منَ الطِّ ألَي و تُبرِی نرًا بِ مه و کاْ
ص بِإِذْن ألَبرَ ، پس یساخت یل پرنده مکشچون  ]يزیچو چون به اذن من از گل، [:  >...یاْ

فا س را به اذن من شیور مادرزاد و پکو  ؛شد یمي ا و به اذن من پرندهي دیدم یدر آن م
   )110مائده،(. ..ي داد یم

ی ست، بلکه شرعینی عیتشر سالم)(علیه الیسیبه حضرت عی نجا اذن الهیدر ا

                                                 
 

 د.کن یم یبانیو پشت يستگان را سروریاست که قرآن را فرستاد و او شا ییگمان سرور من خدا ـ بی 1
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ن حاصل یمتعال، تکوي آن حضرت، به اراده خداي است. و همزمان با فعل ظاهر
ي برای عیل اذن تشریتحوي گران در قرآن به معنایچ گاه اذن به دیشود. و ه یم

ز ینی ن به اراده الهیآمده قطعاً شامل تکوی شرعی امده است. و هر گاه اذنیع نیتشر
و ی نیوکت[م کرا در حي احد ]خدا[ : >مه أَحداکحی ف كشْرِیال ... <چون:  هست.

  .)26هف،کند (ک ینم کیاش شر]یعیتشر
است  )50-52،بوتک(عنه یآدانسته ه معجزات را در انحصار خدا کي ا هین آیتر شامل

                                                   و قالُوا لَو ال أُنْزِلَ < هک
آلایِ آ چرا بر او : «و گفتند : )50( >نٌیرٌ مبیات عنْد اللّه و إِنّما أَنَا نَذیت منْ ربه قُلْ إِنّما اْ

) تنها نزد یرباني ها( نشانه«بگو: » ) نازل نشده؟ی(ربانی یها از جانب پروردگارش نشانه
تاب کالْ کیا أَنْزَلْنا علَفهِم أَنّکیأَو لَم < »گرم.روشني ا خداست، و من تنها هشداردهنده

نبود ی کافشان را یا ا ویآ : )51( >ؤْمنُونَیلقَومٍ ي رکلَرَحمۀً و ذ کذلی هِم إِنّ فیعلَی تْلی
 م؟ بهیبر تو فرو فرستادی شود ـ به راست یه بر آنان خوانده مکی حالدر تاب را ـ کن یه اک

ي ا ادوارهیرحمت و ی راست آورند، به یمان میاه کی قومي ) برازشرا ار پرکن (یدر ای درست
ألَرضِ و الّذی علَم ما فیدا یم شَهکنَیو بی نیبِاللّه بی فکقُلْ < است نَ یالسماوات و اْ

 لِ ونُوا بِالْباطکآمأُولئ رُونَ کفَرُوا بِاللّهالْخاس مخدا  ]هک[است ی افک«بگو:  : )52( >ه
داند، و  ین است میها و زم ه در آسمانکباشد. آنچه را  قیدقی گواه شمان یبن من و یب

  »د.نارانکانینان زیشان (هم) ایااند،  ردهکار کمان آورده و خدا را انیه به باطل اکآنان 
لَ علَ< ه :یز مانند آیو ن لَ نَزِّیأَنْ ی ۀٌ منْ ربه قُلْ إِنّ اللّه قادر علیه آیو قالُوا لَو ال نُزِّ

از جانب پروردگارش بر او نازل ي ا چرا نشانه«گفتند:  و : >علَمونَیثَرَهم ال کنّ أَکۀً و لیآ
شترشان یبی ول» فرو فرستد.ي ا ه نشانهکنید، خدا تواناست بر ایتردی ب«بگو: » نشده است؟

   )37انعام،( دانند.ی نم



 
 

 ١٥

  :ي هیو آ
إِذْنِ اللّه ل ۀٍیآبِی أْتیانَ لرَسولٍ أَنْ کو ما  ...< چ یو ه ... ):38( >تابکأَجلٍ    لّکإِالّ بِ

هر ي اورد. برای) بی(رسالتي ا ه جز به اذن خدا نشانهکنبوده است ] یتوانهرگز [را ي امبریپ
  .) استیر ربانی(در تقدي ا شتهون) نی(معي دیسررس

ه أُم الْیشاء و یمحوا اللّه ما ی< نْدع و خدا آنچه را بخواهد محو  ):39( >تابِکثْبِت
  )38ـ39رعد،( تاب تنها نزد اوستک) ي ند، و اصل (و همهک یت میثبا] تید و [ینما یم

آیۀٌ لَیمانهِم لَئنْ جاءتْهم آیو أَقْسموا بِاللَّه جهد أَ< ات عنْد یؤْمنُنَّ بِها قُلْ إِنَّما الْ
ي براي ا نشانهی ه) اگر به راستکه خدا سوگند خوردند (سختشان بي و با سوگندها :>...اللَّه

» ها تنها نزد خداست نشانه«آورند. بگو:  یمان میبه آن ا دیترد یب قطعاًد، یایآنان ب
  .)109انعام،(

>أْف ْأتنا بِما تَعدنا إِنْ کقالُوا أَ جِئْتَنا لتَ ا قالَ إِنَّم *نَ ینْت منَ الصادقکنا عنْ آلهتنا فَ
ا یآ«گفتند: :  > م قَوماً تَجهلُونکأَرای نِّکم ما أُرسلْت بِه و لکالْعلْم عنْد اللَّه و أُبلِّغُ

؟ پس اگر از راستان یو برگردانی بران - ي با دروغ پرداز - انمان یه ما را از خداکي ا آمده
علم تنها نزد خداست، و ی مامت«گفت: *  »اوریمان بیبرای دهی آنچه به ما وعده م ،يا بوده

نم یب یمی من شما را گروهی رسانم. ول یبه شما می به درست آنچه را بدان فرستاده شده ام
 )23و22(احقاف، »دیورز یمی ه نادانک

ی عیت تشریانواعش در انحصار خداست والی به تمامی نیوکت تیه والکو چنان 
ا یو  عیدر تشری دخالت وآله وسلم)(صلی اهللا علیه اهللا ه هرگز رسولکز چنان است ین

  .نداردی م شرعکطرح ح
ا به یا مردود است و یات یدر روا »(صلی اهللا علیه وآله وسلم)یفرض النب« پس

 دانسته ،ع را در انحصار خدا یه تشرکی اتیآنصوص ه با کشود  یمل یتأوي ا گونه
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  ند.کتوافق 
ی هم ثابت م اشوري  هیح آیصرتبه  ،عیتشراصل در ی عیت تشریانحصار وال

 داند یمی انیز عزم وحیرا ن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریعزم پ ،هیل آیرا ذیگردد؛ ز
  . >اهللای فإذا عزمت فتوکّل عل<

...ی ما وص نِیم منَ الدکشَرَع لَ<ي  هین آیهمچن م کلّ جعلْنا منْکل<و  1>به نوحاً
ألَمرِ فَاتّبِعهایشَری عل كاثُم جعلْن<و  2>شرْعۀً و منْهاجا انحصار در  هم 3>عۀٍ منَ اْ

  .ع استیتشری اثباتي  جنبه
ح یتصر 4>أْذَنْ بِه اللّهینِ ما لَم یاء شَرَعوا لَهم منَ الدکأَم لَهم شُرَ< ۀیآ و سپس

داشته باشند باز هم مأذون ی انکیرخدا بر فرض محال اگر هم شریه هرگز غکدارد 
ی ولو به مصلحت عرف ،م شارعکمستقل از حی ا قانونیع و یتشری ه شرعکستند ین

  نند.کن یتقن
رسد ی ع به نظر میدر تشری انِ اذن الهکهامِ امیا >أْذَنْ بِه اللّهیما لَم <اگرچه در 

 >مه أَحداکحی ف كْشرِیو ال <مانند ی اتین اذن محال است چون در آین اکول
  ند.ک یمی نف ودشجز خي احدي را برای عیبحان هرگونه تشرسي ) خدا26هف، ک(

                                                 
 

  )13،ي(شور. قرار دادتان راه یبرا ،آن سفارش کرد ي که به نوح دربارهآنچه را  ن،یکل داز  یبخشاز ـ  1
  )48(مائده، .میروشنگر قرار داد یعت و راهیت عزم) شریوال يها ک از شما (امتیر ه يبراـ  2
  )18(فرقان، .کن يرویپ قاًیدق م. پس آن راین) نهادی(بس روشن) از امر (د يا سپس تو را بر راهوارهـ  3
  )21،ي(شورن گشودند؟یاز (آن) د یشان راهیاست که در آنچه خدا بدان اجازه نداده، برا یکانیآنان شر يا برایـ 4



 
 

 ١٧

لّ و کن حال، عقل یع ندارد و در همیه اذن تشرکي امبرین است پکا ممیاً: آیثان
به مشورت ي ازی، نیاسیمردم است در امور سي ان شرع برایمعصوم و مأذون در ب

ی ته مکنن یاشاره به ا ]معزَمتُ[و نه  >عزَمت<ه قرآن با واژه کبل ؛داشته باشد؟ هرگز
  آنان داشته است.ي برای میتعلي  ه مشورت آن حضرت با مردم، جنبهکد یفرما

ی پاسخان یدر ب (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ه آن حضرتکد تااف یثالثاً: چه بسا اتفاق م
  بود.ی به انتظار وح ز،یمعلوم ن
امبر ید! در برابر خدا و پیمان آوردیه اکی سانکي هان ا : >اللّهي دینَ یال تُقَدموا ب<رابعاً: 
ز یرا در برابر خدا جاي چ اظهارنظریه )1(حجرات، دیندازیش نیگران را) پیا دی(خود 

  داند.ی نم
ألَمرِ شَ کس لَیلَ<خامساً:  (آل ست. یتو ني خدا) براي ارها(کاز ي زیچچ یه : >ء یمنَ اْ
(صلی اهللا علیه وآله امبریرا از پی عیتشرت یو هم والی نیوکت تیهم وال )128عمران،
ه در کی عیو تشری نیوکتی ار ربانکند، چون امر عبارت است از کی می نف وسلم)

  ن است.یاختصاص رب العالم
طع أَ<ي  هیآ سادساً: أَرضِ ی ثَرَ منْ فکو إِنْ تُ تَّبِعونَ إِالَّ یلِ اللَّه إِنْ یعنْ سب كضلُّویالْ
إِالَّ  الظَّنَّ و مونیإِنْ هص ي رأي ه صرفاً بر مبناکرا ی غربی راسکدمد یترد یب ،1> خْرُ

ی و موضوعات باقی صالحان در امور شرعي ند و تنها شوراک یمی ت است نفیثرکا

                                                 
 

برند. آنان جـز از   یراهه می، تو را از راه خدا به بیکن يرویف)اند پیتکل ي هینن (و زمیکه در زم یشتر کسانیو اگر از بـ 1
  )116(انعام، .پردازند یجا) نمیکنند، و جز به حدس و گمان (ب ینم يرویگمان پ



 
 

 ١٨

به تخصص ه آن هم منوط به مشورت متخصصان متعهد در امر مربوط کماند  یم
و ال تَقْف < قرآن، باطل است، مانند ازی اتی، طبق آیرتخصصیغي رأرا یآنان است؛ ز

 )36(اسراء، نکمي رویست پینی ت بدان علمیه براکو آنچه را  : >بِه علْم کس لَیما لَ
  شود. یحاصل نمي به امرت بدون شرط تخصص و تعهد، علم یثرکاي رأ با جهیدرنت

 لترا رسایز ؛قانونگذار نباشدرسول ه خود کن است یرسالت همي او اصالً معن
ی اتیاست و آ )نندهکارسال (لسرْقانون مابالغِ ي برای فرستادگ ،مرسل(فرستاده شده)

رده کی و رسالت معرف ترابش ،(نذارت)انذارت آن حضرت را در یموقعی چند تمام
الرّسولِ ی ما علَ< :از حدود اصل رسالت برون استی انیام وحکاحمعجزات و لذا 

 اللّه الغُ ویإِالّ الْبما تَع ونَ ودما تُب ونَکلَمجز ابالغيا فهیامبر (خدا وظیر پب : >تُم ( 
داند  ید مینک یو آنچه را پنهان مد یینما یمار کست. و خدا آنچه را آشیرسالت) ني رسا(

  .عت رسالت تنها ابالغ است و بسیطبرا یز )99(مائده،
ن و دخالت در امر فه رسالت برویاز وظ ،یمستقل از وح ن قانونیتقنن یبنابرا

  .است متعال)ي (خدا لسرْمی اختصاص
شِّرًا و نَذ كو ما أَرسلْنا<ۀ: یآ بي ا دهنده و هشداردهنده تو را جز بشارتو  : >رًایإِالّ م

(صلی اهللا علیه وآله امبریپی عیو تشری نیوکت تیو نظائرش وال )59(فرقان، مینفرستاد
قرار ه یشرعي  مطلقه تیدر انحصار والرا  آن حضرتت یرا سلب و موقع وسلم)

  .داده است
، چگونه یخود ندارد مگر به وحي ف برایلکجعل تحق رسول ه کو حال 

لم تُحرِّم ما أَحلّ ی ها النّبِیا أَی< :اهللا هراما اَبِإالّ  ؟!ندکف یلکتجعل امت ي تواند برا یم
زواجِی تَبتَغ کاللّه لَ ضات أَ تو ي امبر برجسته! چرا آنچه را خدا برایپي ان اه : >کمرْ
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. یبطل یهمسرانت را مي ه خشنودک؟ حال آنینک یده (بر خود) حرام میحالل گردان
(صلی رسول اهللای عیت تشریهم در قرآن در باره والي ا و ما اصالً اشاره .)1م،یتحر(

ه به کبل .(علیهم السالم)نیمعصوم م تا چه برسد به ائمهیندار اهللا علیه وآله وسلم)
را در تمام مراحل و ابعادش در انحصار خدا ی عیت تشریوال ،ات مربوطهیس آکع

  .رده استکی دانسته و از رسول نف
ن و یبه قبله اولی موقت مسجد االقص قبله لیتحودر ی د حتینیبی و شما م

همراه  زین (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسولی ل باطنیمبا ه کن مسلمانان یآخر
دانست  یه مکرد با آن کناستدعا هم زبان  ل باین تحویاي براهرگز آن حضرت  ،بود

  . ل قبله هم فراهم استینۀ تحوین زمیو بهترعبه است کی اصلي  باالخره قبله
قبلَۀً  کنّیالسماء فَلَنُولِّی ف کتَقَلّب وجهِي قَد نَر<د: یفرما یمنه ین زمیقرآن در ا
ضاها فَولّ ْطرَ الْمسجِد الْحرامِ و ح کهوج   تَرْ ما  : >م شَْطرَهکنْتُم فَولّوا وجوهکثُ ما یشَ
ه کي ا به قبلهی و درستی راست م، پس تو را بهینگر یصورتت را در آسمان می همانا نگران

و هر جا ؛ برگردانمسجدالحرام ي به سوخود را ي م. پس رویگردان یبازمي بدان خشنود
  )144،بقره(. دیگردانرآن بي به سوخود را  يد، رویبود

(صلی اهللا علیه وآله رسول اهللامات از از مسلّی باره بعضه درکی یپرسشهای و حت
ی ماند تا پاسخش به نص وح یمی انتظار وحآن حضرت همچنان در  ،شد یم وسلم)

ی وحاز  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپي رویو پ اهللا المکات انحصار یآه ک، باشد
  .ستمعنان یبر ال قاطع یدالاز  هم

سمع الصم الدعاء إِذا ما یو ال ی م بِالْوحکقُلْ إِنّما أُنْذر< :لیگر از قبیدی اتیآ زینو 
 ـران کو » دهم. یهشدار می ن) وحی(اي  لهیمن شما را فقط به وس«گو: ب : >نْذَرونَی

  )45ا،یبان( شنوند ینمـ  ه هشدار داده شوندکی هنگام
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م بِما أَنْزَلَ کحیو منْ لَم ...<  :نندک یمم نکح اهللا لَنزَما اَبِه کی سانکد یات تهدیو آ
ُأولئ ُأولئ..* . افرُونَکهم الْ کاللّه فَ ُأولئ..* . هم الّظالمونَ کفَ و :  >هم الْفاسقُونَ کفَ

آنان * ... دنافرانک[از] خودشان نند، آنان کني رده داورکه به آنچه خدا نازل کی سانک
 )45-47،(مائدهفاسقانند[از]  آنان خودشانظالمانند * ...[از]  خودشان

در پرتو داند و فرستادگان خدا تنها  یم را در انحصار خدا مکه حکی اتیز آیو ن
فرمان :  >اهیم إِالّ للّه أَمرَ أَالّ تَعبدوا إِالّ إِکإِنِ الْح< :ت دارند و بسیمکحام اهللا کح

ل بر یدلی ، همگ)40وسف،ی( دیفرمان داده جز او را نپرسته) کست (یخدا ني جز برا
  متعال است.ي خداي اربی عیت تشریانحصار وال

را به عرض حضرت ی مکح (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریه پکن یباره ادرو اما 
از ی ه نصوصکبلد ندارهم ي ا اشارهی حتقرآن  ،ب شودیرسانده و تصوی حق تعال

را ممنوع ی عیو تشری نیوکم تکح 1>مه أَحداکحی ف كشْرِیو ال ...<قرآن مانند: 
ي شنهادیچنان پ (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپس هرگز پ ؛ردهکی معرف ۀکالشر

  رده است.کن
  

  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسولی ت شرعیوال
است اعم ی در انحصار ابالغ شرع اله وآله وسلم)(صلی اهللا علیه اهللات رسول یوال

(صلی اهللا علیه وآله اهللاچون رسول  ؛یاسیو سی امک، احیاجتماع ،يفرد مسائل از
                                                 

 
  )26(کهف، .کند یک نمیع) هرگز شرین و تشریدر حکمش (در تکو را ياحدو ـ  1



 
 

 ٢١

بعد ن رسالتش شامل هر دو یاست بنابرای اسیو هم سی امکهم مرجع اح وسلم)
ی ه مکی اتیاز جمله آ .استی هم در انحصار وحو آن دو  بودهی اسیو سی فقه
عد مورد استدالل دو  دتوان ل استیذي  مهیرکات یآ ردیرسالت قرار گب:  
نَ ینْ للْخائنکاللّه و ال تَ كنَ النّاسِ بِما أَرایم بکلتَح   تاب بِالْحقّکالْ کیإِنّا أَنْزَلْنا إِلَ<
ل حقّ کتاب را به کن یای ما به راست : >مایانَ غَفُورا رحکو استَغْفرِ اللّه إِنّ اللّه  *ما یخَص

ان مردمان به (موجب) آنچه خدا به تو نشان داده یم، تا میردکت) بر تو نازل ی(و حقان
ه) کو از خدا پوشش بخواه، ( * اران جانب دار مباشکانتیخي ه براکو زنهار ی نکي داور

  )105ـ106،(نساء ژگان بوده استیرحمت گر بر وي پوشنده ی همواره خدا بس
ي ها چه در قضاوت .است >ن الناسیب<ت یمکتاب حاک >تابکالْ<ه ین آیدر ا
ی الت اجتماعکمشی تمامحلّ و فصل ن ه متضمکی عمومي و چه در رهبری خصوص
است تا چه رسد در انحصار ي ام فردکشامل احندرت به  >نَ النَّاسِیم بکلتَح<و است. 

اختالفات همه تا ناس است ن الیم بکح ،هین آیه محور اکباشد ی ف شخصیالکو تف یوظا
  مقرر گرداند.ی همگانی برد و وحدتن بیرا از ب
>آ أَر كابِم ز یقرآن و ندار یپانصوص و ظواهر ی نو متی بر ارائه اصلل یدل  >اللَّه
حروف مقطعه در  ن خدا و رسولیخاص بي اسراره کاست  آنی اختصاص رموزِ

ه یه در حاشکاست ی سنتي  ئهز ارایو نباشد  یمات یا حروف کلمات آیو ی قرآن
  د.یآ یات بدست میآلمات کا باطن یات یآمقطعه و حروف  از حروفتاب ک

لما ک«م پس یفهمی می تاب را به خوبکتوسعۀ   >تابکاَلْ<و چون از الف و الم 
  ز شامل است.یخاص در رموز را نی انیتابت وحک »الرّسولى تب علک

آ أَر<تنها   علیه وآله وسلم)(صلی اهللاهللا ت رسولیمکدر هر صورت حاو  كابِم 



 
 

 ٢٢

ما «نه و بوده   >اللَّها ی  »آهر»ي  لهیوس دهیفهمي گریدا یرا خود ه آنچه ک» رهیآه غَر
  .ستیت رسالت حضرت نیمکحا

ست تا چه رسد یمطرح ن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا شخص رسولي رأپس 
  ندارند.ی نقشی التت رسیمکدر حای ق اولیه به طرکگران یبه آراء د

بِمآ < تیاولو) 6،احزاب( >نَ منْ أَنْفُسهِمیبِالْمؤْمنی أَولی النّبِ<ه کنجاست یو ا
كاأَر و .شوراي آراا یشخص و ي به رأاست و نه   >اللَّه >هِمس یشامل نوام >أَنْفُس

رد. پس را در بردامال و  (آبرو)رضن، جان، عقل، عیه ناموس دکباشد  یپنجگانه م
ن یاز ای کیدر ی م مؤمنکبا ح (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا م رسولکاگر ح

  . ت داردیاولوي بر و مکن حیس پنجگانه اختالف داشت حضرتش در اینوام
  >تابکاَلْ<است اما از لحاظ ی فعل ماض گرچه نساء 106 هیدر آهم  >زلناأَنْ<و 

شامل تاب کاز رموز ه را یسنت نبو لکز یمجموعه قرآن مفصل است و ن حد اقل ه ک
 هکخواهد بود  ه همین آیپس از نزول ای رسالتی وحی مشتمل بر تمام .است
نده به حساب تحقق یآ حال و گذشت، گذشته و نسبت بهآنچه نسبت به  >زلناأَنْ<

  .است آمدهی فعل ماض در ضمنِ مضارع و مستقبل را دربر دارد کهي ، معناوقوع
آ أَر<ی نکم کتو حه کن معناست یا به  >مکلتَح<و  كابِم نصوص بر اساس  >اللَّه

 تیمکه تنها حاک» مکحیل«و نه برگرفته از آن است.  سنّته کتاب کرموز تاب و ک
 املکي اجراي برا قانون معصوم مبنان یاي رو ؛باشد بدون رموز تابکنصوص 

 ی اهللا علیه وآله وسلم)(صلاهللا ز هست و در زمان رسولیمعصوم ني ازمند به مجرین
 در ادامهتاب را دارد و کلۀ یبوست یمکحا وي رهبری ستگیشاآن حضرت تنها خود 

   .(علیهم السالم)يتنها معصومان محمد هم
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ت یمکاش حا یعملي جامعه تنها الگوي د در رهبریز بایفقها ني شورااما و 
ن یرالمؤمنیو ام (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رمکامبر ایوه پیتاب به شکله یبوس

  باشد.  (علیه السالم)یعل
>ناس از ی که حاکز ین >نَ النَّاسِیب ام کشتر متوجه به احیاست، باختالف

هر دو  کهی ل امت اسالمکي و چه رهبری یقضاي ها است؛ چه در حوزهی اجتماع
آن هم مراد باشد ی یمسئله گوه فقط کنیاباشد و نه  یم >نَ النَّاسِیم بکلتَح< مشمول 

ف یالکاصل و ت ،ناسی اسیو سی ف اجتماعیالکتچون  ؛ناسی ف شخصیالکدر ت
  .بر آن است فرع، يفرد

م کن حیو ا) 58،(انعام >م إِالّ للّهکإِنِ الْح< :ن الناس خداستیم بکدر اصل حا
تاب کو أَنْزَلَ معهم الْ...<ه کتاب و سنت است کاش در دو بعد  یدر چهره شرع

قّبِالْح   یلکحب ا اخْتَلَفُوا فینَ النّاسِ فیمیمت یحقانی تاب (خود) را با تمامکو با آنان :  >...ه
 وند دهد.یم و پکحاند  ان مردمان در آنچه با هم اختالف داشتهیفرو فرستاد، تا م

امبران یپآن :  >...نَ هادواینَ أَسلَموا للّذیونَ الّذیم بِها النّبِکحی...<ز یو ن) 213(بقره،
ان یهودیي براف نشده) ی(:تورات تحربودند به موجب آن ] خدا[م یتسلخالصانه که برجسته 

ي ا هیآ ،ن موردیدر اهم  >نَ النَّاسِیم بکلتَح<ه یو آ )44مائده،(ردندکی مي داور
  .استي محور
آ أَر<و   >مکلتَح<،   >تابکاَلْ< كابِم تاب کلذا  استي هر سه، دو بعد >اللَّه

(صلی اهللا علیه وآله امبریپي عقل بشرصرفاً ه کنیوسنّت را با هم شامل است. و نه ا
   خودشان.ی ا آراء شخصیآراء مؤمنان بر اساس شورا و   ایمحور باشد  وسلم)

 ،ه در جمعکاست ی الهي  ارائهاش در اختصاص  همه >اللَّه كاربِما أ<پس 
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در صدر  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللاسول ری اسیو سی فقاهتي ت و رهبریمکحا
آ أ<لش یذو  بِمكار چ.یگر هیاست و د  >اللَّه  

با ی ز شخصیبه نفع خائنان در ست:  >ماینَ خَصینْ للْخائنکال تََ و< :فوقي  هیآ لیذ و
چ حساب یآنان را هی : آراء شخصاست کهی ن معنیبد )105نساء،(گران مباش ید
آ أ<ي او تنها بر مبنن کم بِمكار گر یست داي ا نهین خود قریا هکنما ي رهبر  >اللَّه

(صلی اهللا علیه وآله رسول اهللای انیوحي رهبر ،هین آیدر اي م محورکه حکنیبر ا
  است. وسلم)
ي رهبري ها یژگیاز و  )105نساء،( >اهللاُ كنَ النّاسِ بِما أَرایب مکلتَح<ن یاو 

ز یني رسول و امامان پس از و هض بیتفوی ه معنکاست  (علیهم السالم)معصومان
در ي را قانونگذاریز ؛باشدي قانونگذارض در یتفوي به معناه کن است و نه آن یهم

جز ي احدي برای شرعي  ت مطلقهیمکگونه حا نیا . پسانحصار خداست
  .ستین (علیهم السالم)معصومان

ت یحاکم«که  >ك اهللااسِ بِما أَرانَ النّیم بکلتَح   <ي ض به معنایباره تفوه درکچنان
عنْ عبد « است:آمده  268ص 1 جی افکاصول در  »یعیاست و نه تشری مطلقه شرع

أَحد منْ خَلْقه ى ال و اللَّه ما فَوض اللَّه إِلَ (علیه السالم)الَ قَالَ أَبو عبد اللَّهاللَّه بنِ سنَانٍ قَ
ئمۀِ قَالَ عزَّوجلَّى و إِلَ (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللارسولِ ى إِال إِلَ  کیإِنَّا أَنْزَلْنا إِلَ -األَ

  »(علیه السالم)اءیالْأَوصى ۀٌ فیجارِى اللَّه و ه كنَ النَّاسِ بِما أَرایم بکتاب بِالْحقِّ لتَحکالْ
خلقش از ي ه احدرا بي امر ه خداکسوگند فرمود: نه، بخدا  (علیه السالم)امام صادق

(علیهم و به ائمه (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول خداه واگذار نفرموده است، مگر ب
ت) بر یل حقّ (و حقانکتاب را به کن یای ما به راست«عزوجل فرموده است ي . خداالسالم)
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ن یو ا »ینکي ان مردمان به (موجب) آنچه خدا به تو نشان داده داوریم، تا میردکتو نازل 
  .ستاي غمبر هم جاریاء پیه در باره اوصیآ

 1>نَهمیبي أَمرُهم شُور<ر مطلق بوده که فقط یغ معصومان ریت غیوالو اما 
در  ،)است [در امور مهم]ی ن بررسیتر از] خالصي روی[پانشان یارشان مک( : باشد یم

  .یمکوضوعات حمو  امکاح
ب یضره کت معصوم گردد یمکن حاینشتواند جای ت شورا و نه فرد میمکحالذا 

  .ز استیز ناچیشتر و اختالفش نیبی متر و صحتش بسکی ش بسیخطا
شه یهم (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول اهللاي رأ ،حیصح ثیبر حسب حدو 

ان خطا دارد کرمعصومان امیغي ه رأکی ن معنیبه اخطاست  ،گرانیو از د درست
  .هرگز خطا ندارد استی الهي  ارائهي مبنابر آنچه ی ول

: عن آمده استی تاب احتجاج طبرسکاز  547ص 1جن یر نورالثقلیه در تفسکچنان
 کفه: و تزعم أنّیحنى ألب (علیه السالم)هیقول فیل یثٌ طویحد (علیه السالم)عبداهللاى اب

صواباً ومن دونه  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)من رسول اهللاى ان الرأکوى صاحب رأ
  ره.یلغ کقل ذلیو لم : فَاحکُم بما أراك اهللا، قالى هللا تعالخطاء ألنّ ا

(صلی اهللا علیه وآله اهللاز رسول ي ه رأکو حال آنی یه صاحب رأکزعم تو آنست و 
م کو أَنِ اح: فرمودی تعالي ه خداکرا یز .ر آن حضرت خطایاز غو ست درست ا وسلم)

بِما أَیب منَهنفرمود.ی ر نبیغآن  را به  وهللا ا راك  

                                                 
 

 )38،ي(شورـ  1
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ن یا؛  >اهللا كبِما أَرا<و سپس ر شده کذ >تابکال<ه نخست کن ید رمز ایو شا
ه اش سنت و یتاب است و در حاشکابعادش ی ت در تمامیمکه اصل در حاکاست 

ي ه براک تاب وسنتکي بر مبنای جهان شمول اسالمي و رهبرها  سپس قضاوت
ي برا اما .استی ز وحیمش ندر بعد سو (صلی اهللا علیه وآله وسلم)یرسول گرام

  .استی بر اساسِ وحي شورا ،یوحي به جار رسول یغ
همه با ي رهبري برا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسولبه ی وح ،عمجمودر 

 کیر معصوم در یغ هانِیفقي براي رهبر نیهمی ول .خطاست یبمعصوم و  ،دشاعاب
ت یمکو در بعد سنت و حا؛ معصومبا درصد باال قرآن است مواجهه با ه کعدش ب

  .ر معصوم استیغ ،یاسیس
متعال هم به برداشت ي و خدا استمعصوم ش ظالفاعد در ب »تابک«گرچه 

د. یفرما یهرگز امر به محال نم» یسبحانه و تعال«او معصومانه از آن امر فرموده و 
  .مجتهدان استي اناً مورد خطایاز نظر اجتهاد احی ول

ر با یناگز ،بر قرآن بدون عرضهث یحدبرداشت از و ی اسیست یمکنفس حا اما
بعد  ش در دوا یاسالمی ط اصلیتواند با شرا یشورا مو تنها  .ستهمراه ا خطا
ت معصوم یمکبه حا کیر معصوم را نزدیت غیمکحا ،هیه و ثانویام اولکدر احي رهبر

  د.ینما
انتقال  ت فردیمکت معصوم به حایمکه از حاک كاست خطرنای لغزشن خود یو ا

و مورد  تر با ثباتز ی، و نصالحن افراد یت آراء ایتقو، ت شورایمکه حاکم با آن یابی
  .تر استدور هم استبدادو از خطا و  ،شتریاعتماد ب

ي رویبه پ تنها ل استکه عقل ک (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسول مینیب یمو 
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   :ت داردیمأموری از وح
> ما و تّ کیإِلَی وحیاتّبِعبِرْ حاص یی واکح به و آنچه را :  >نیر الحاکمیهللا وهو خم
ند. و او کم کح ]تو و آنان انی[منما، تا خدا ی یبایکن و شکي رویشود پی می تو وحي سو
  ) 109ونس،ی( مان استکن حایبهتر
>حبِرْ لاص کوبإِنّ کمِ ر أَع کفَ ن. پس کی یبایکم پروردگارت شکحي و برا:  >...ننایبِ

  )48طور،(ی یما اندگید[برابر] در  توی به راست
>...حبِرْ لکفَاصبال تَ کمِ ر کنْ کووتبِ الْحم پروردگارت کحي پس برا:  >...صاح

  )48قلم،( مباش )ونسی(ی ن، و مانند همراه ماهکی یبایکش
>حبِرْ لکفَاصبکمِ ر  ا أَومآث منْهم عال تُط اکَوفرمان پروردگارت ي پس برا:  >فُور

 را فرمان مبری ناسپاس اریا بسیي ارکگنه[شخص] آنان  ]انیم[ن، و از کی یبایکش
  )24انسان،(

 .ستینی ، حجت شرعیوحي آن حضرت منهای م شخصکحکه ی جه وقتیدر نت
  !؟خواهد بودی ، حجت شرعیوحي منها امتي فقهام کحا یآ

ات یل با آیذات یه آکقت مسلم است ین حقیا، اتین آیای هماهنگدر پرتو البته 
را  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللارسول ی اسیو سی شرع ۀت مطلقیمکحاقبل، فقط 

  . ریو الغند ک یثابت م
ةُ منْ یونَ لَهم الْخکیاللّه و رسولُه أَمرًا أَنْ ی انَ لمؤْمنٍ و ال مؤْمنَۀٍ إِذا قَضَکو ما < رَ

 مرِهنْ أَمم بیوَضلّ ضَالالً م فَقَد ولَهسر و صِ اللّهچ مرد مؤمن و نه زن یهي و برا:  >نًایع
د، یشان) فرمای(به ای حتمي ه خدا و رسولش امرکی نبوده است، هنگام ]ستهیشا[ی مؤمن
اش را  خدا و فرستاده کهی سکو ؛ باشدي اریار)شان اختکار (پنهان و آشکشان از یبرا

  )36احزاب،(] یروشنگر [نافرمانی شده [آن هم] گمراهگمراه د یترد یپس بند، کی نافرمان
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ع یاللّه و رسوله و اتّقُوا اللّه إِنّ اللّه سمي دینَ ینَ آمنُوا ال تُقَدموا بیها الّذیا أَی<
ش یپ ]ن راگرایا دیخود [امبر ید! در برابر خدا و پیمان آوردیه اکی سانکي هان ا:  >میعل
  )1حجرات،( بس داناستي اشنو ارید. همانا خدا بسیخدا پروا بداراز د، و یندازین

َألعمي وِستَیقُلْ هلْ ی إِلَی وحیإِنْ أَتّبِع إِالّ ما <  ]من: [ >رُونَکفَال تَتَفَرُ أَیو الْبصی اْ
سانند؟ کینا یبار یسبنا و یا نابیبگو: آ نم.کی نمي رویشود پ یمی م وحیه به سوکجز آنچه را 

  )50انعام،( د؟ینک یر نمکا تفیپس آ
و رحمۀٌ لقَومٍ ي م و هدکهذا بصائرُ منْ ربی منْ ربی إِلَی وحیقُلْ إِنّما أَتّبِع ما <

نم. ک یمي رویشود پ یمی ه از پروردگارم به من وحکمن فقط آنچه را «بگو: :  >ؤْمنُونَی
آورند  یمان میه اکی گروهي براز] ی[ناست از جانب پروردگارتان، و ی یها نشیبن (قرآن) یا

  )203اعراف،( است ]بزرگ[ی و رحمتی تیهدا
ظیعذاب ی ت ربیأَخاف إِنْ عصی إِنّی إِلَی وحیإِنْ أَتّبِع إِالّ ما ...< مٍ عشک  یب:  >مٍیو

از  گمان ی، بان ورزمیپروردگارم عص اگر به ،مینما یروى نمیشود پ یجز آنچه را که به من وحى م
  )15ونس،ی( .هراسانمعذاب روزى بزرگ 

ألَرض و منْ ف< و اگر حق :  >...هِنّیو لَوِ اتّبع الْحقّ أَهواءهم لَفَسدت السماوات و اْ
ه در کن و آنان یها و زم گمان آسمان یب رد،ک یمي رویآنان پي ها از هوس ]بر فرض محال[

  )71مؤمنون،( شدند یند تباه میآنها
و ی امکدر امور اح (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا ه عقل رسولکی در جائ نیبنابر

ي   ن است عقول ناقصهکچگونه مم ؛ستیمطرح نی رسالتي به عنوان رهبری اسیس
نار کگران یخود را در برابر دي رأ ،رسولفرضاً ه کی یگران مطرح باشد تا جاید

  !! زند
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ات ی، روایدفاعي ها کیتکآن حضرت خصوصاً در تای اسیسي نسبت به رهبر مثالً
نار کخود را ي رأ ،ییها ه با مشورتکد نده یبه آن حضرت نسبت می خیتار

بر ی صدور حکم (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپي اگر رأ . حال آنکهگذاشت
ساحت مقدس ه بی یافتراخود ن یاد موضوع باشد، ییگران و نه تأیدي اساس رأ

  قرآن و عقل است.ی ن قطعیبرخالف موازز ینو  بوده رسالت
را ی ه چه محلکن یآن حضرت در جنگ بدر درباره ا :دی) گو48:1(ي از جمله واقد

ب .ردکبا اصحاب خود مشورت  نندکل جبهه انتخاب یکرگاه و تشکلشي برا اب بن ح
نذ م ید ما در آن فرود آمدیر داده قبالً دستوکی ن محلیا ایا رسول اهللا آیر گفت : م
م درباره یتوان ینبوده و ما می ا وحیم یر دهییم آن را تغیا حق ندارخدا بود و می وح

ن محل یب گفت: احباد. ید در باره آن نظر بدهیفرمود شما حق دار؟ میآن نظر بده
ن چاه یتر کینار نزدکم در ید برویست و بایل جبهه مناسب نیکرگاه و تشکلشي برا

اد یه گفتم آبش زکی شناسم. آن چاه یرا مها  نیاي ها م. من چاهیقوم مستقر شو نیا
م و از آب چاه پر یساز یمی ضم و حویآور یو گواراتر است. آن را به تصرف م

ها را از استفاده  ه چاهیم و بقینوش یم و از آبش میانداز یها را در آن م م و ظرفینک یم
بي رأ علیه وآله وسلم)(صلی اهللا رمکم. رسول ایانداز یم رفت و دستور یاب را پذح

ه کد مستقر شوند و آنچه یگو یاب محبه کنند و در آنجا کت کداد از محل اول حر
54و53: 1ي واقدي ازغاو گفت انجام دهند.(م(   

طقُ عنِیو ما <د یفرما یاست. چون قرآن می و جعل مخالف قرآنت یروان یا ي الْهو نْ
ستادن یکه رسول اهللا دستور به ای همان محل پس اوالً >یوحیی وح إِنْ هو إِالّ *

ي دهد که جلو یهرگز اسالم اجازه نمی خدا بود و در ثانی لشکر فرموده بودند وح
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(علیه رین حضرت امیاز دشمن گرفته شود. چنانکه در جنگ صفی استفاده از آب حت
. اگر چه سپاه فرزند دندببنه یسپاه معاو برنگذاشتند لشکرشان آب را  السالم)

غ کردند یدر (علیه السالم)طالبی بن ابی آب را از فرزند علي ا جرعهی ه، حتیمعاو
  .(علیه السالم)نیجاهدت الحسی اللهم العن العصابۀ الت«

درباره ر جنگ احد د (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول اهللاد: یگو یم ي ن واقدیهمچن
رد و کحرا با دشمن روبرو شوند با اصحاب مشورت ا در صینه بمانند یه در مدک نیا

ن یت اصحاب ایثرکنظر ا نند وکنه بمانند و دفاع یه در مدکن بود ینظر آن حضرت ا
خود صرف ي از رأ (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رمکغمبر ایه در صحرا بجنگند. پکبود 
ت یروان یا )209:1،يواقدي مغازت اصحاب عمل نمود (یثرکاي رد و به رأکنظر 

إِذَا عزَمت<را: یاست زی هم مخالف قرآن و جعل   ».عزَمتُم«و نه  >فَ
ه کن یدر جنگ خندق درباره ا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبرید: پیگوي ز ویو ن

سلمان ي رد. رأکرند با اصحاب خود مشورت یبگی چگونه موضع دفاعلشکر اسالم 
رفت وبدان عمل یرگاه دارد پذکشندن خندق را به دور لکشنهاد یه پکرا ی فارس

ه کرد که ین گونه توجیت را این رواید بتوان ایشاالبته  .)444:2،يواقدي مغازرد(ک
، کندن خندق بود و یالهی در اصل به وح (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپي رأ

(صلی اهللا علیه امبریش از آن هم پیو پ تناسب داشتی حبا وهم  سلمان نظرچون 
(صلی اهللا علیه رش آن از جانب رسول خدایپذ لذانداده بود ی مکح م)وآله وسل

  ، افاده است و نه استفاده.دید است و نه تقلییتأ وآله وسلم)
 با (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ام جنگ خندق رسول خدایدر ات است که یرواز یو ن

دهد تا نه را به آنان بیمدي ثلث خرما کیه کرد کره کغطفان مذاي  لهیسران قب
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ی شد ول ز نوشتهین قرارداد نیس ایش نویپند و که خارج کخود را از معري روهاین
ن مطلب را با اصحاب یاي ریگ میقبل از تصم (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رمکغمبر ایپ

ن نظر شما یا ا رسول اهللایبه مشورت گذاشت. سعد بن معاذ و سعد بن عباده گفتند: 
ن یفرمود ا م؟ ید نظر بدهیخود شماست؟ و ما بای ا نظر شخصیاست و ی الهی وح

د، ید نظر بدهیاهم و شما هم باکمن بود و خواستم از قدرت دشمن بی نظر شخص
م به یبود كه مشرکسعد بن معاذ گفت: نظرما مخالف نظر شما است و ما آن روز 

دا یله شما و اسالم عزت پیوسه م و بیه مسلمانکا امروز یم. آیداد ینان باج نمیا
س یش نویرد و پکخود عدول ي از رأ رسول اکرم !م؟ هرگز!یدهبنان باج یم به ایردک

سعد آن نوشته  !!!دینکد عمل یدان یقرارداد را به سعد داد و فرمود: هر طور صالح م
ی ر به آنان پاسخیو گفت: به خدا سوگند ما جز شمش !!!!ا پاره نمودیرا محو 

 ي مغازو  223:2ره ابن هشام یند. (سکم کحن ما و آنان یم داد تاخدا بینخواه
ح الزم ی. توضاستی و جعل مخالف قرآن به وضوح تیروان یا )478:2ي واقد

  ست.ین
(علیه نینرالمؤمیام هکآمده است ) 171-195: 3(دیالحدی و در شرح ابن اب

ت بر جنگ یثرکاي رد و چون رأکن با اصحابش مشورت یدر باره جنگ صف السالم)
ت و به جنگ فریت را پذیثرکاي ننده نبود رأکت قانع یاقلي  و ادلّهمستقرّ شده 

   ن پرداخت.یصف
(علیه ریام تچون حضرباشد که  هیتوجنگونه قابل یا ت همیروا نیاد یالبته شا

خود را ي تا فرضاً رأبودند  صادر نفرمودهی مکح قبل از مشورت با اصحاب السالم)
آن ی م الهامکاصحاب، مطابق با ح ثرکا نظررش یپذ ر دهند،ییبعد از مشورت تغ
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  ه افاده است و نه استفاده.ک بودهعصمت ي حضرت بر مبنا
رسول ي ها گفتهی تمام 1>یوحیی إِنْ هو إِالّ وح *ي الْهو نْطقُ عنِیو ما <ي  هیو آ

عقل خود ي ه نه از هواکقرارداده ی را در انحصار وح (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا
زبان  بری ، سخننفسي به هواه کگران تا چه رسد ید و نه از عقول دیگو یمسخن 

  .آرد
 وی به وحتنها  امت،ابدان نجات ي نوح برای شتکساخت که ی در حالپس 

ي ها ت در طوفانامی روحان نجاتی شتک از حفاظتبوده ؛  2یالهي  نظارت تامه
از  مهمتری بسی وحن یا ن حال ویاه ک .داردي نوح برتری شتکبر  در دو بعدی اسیس

  ست!ینی هرگز بخشودنی اسیسي خطالذا  ؛استی حال و آن وح آن
ي از رهبری در بعد اجتماع (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللارسول ی اسیسي رهبر

ه در کچنان ؛شاخهن یو ااست شه یره آن کمهمتر است ي ام فردکدر احی شرع
و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلّغْت ...< :ودفرممتعال ي حضرتش خداي دو بعدي استمرار رهبر

به رسالتش را پس ی ] را [ابالغ] نکنیت علیوال سرنوشت سازام ی[آن پ و اگر:  >...رِسالَتَه
  * )67(مائده،ي ا نرسانده یدرست

در مورد شخص رسول منصوص است: ت مطلقه یاولوی ه به معنیت شرعیوال

                                                 
 

گفتارش (و کردار و رفتارش) به *  دیگو ینم یمشورت) هرگز سخن يا هوایعقل  يا هواینفس،  يو از سر هوا(ـ  1
 )3- 4(نجم، ستیشود ن یم یه او) وحکه (باي  یجز وح

 را بساز یما کشت یما و وحخاص رت ابا نظ:  >نایننا و وحیه أَنِ اصنَعِ الْفُلْک بِأَعینا إِلَیفَأَوح[ـ  2
  )86(نمل،
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نَ منْ یبِالْمؤْمن < تین اولویه اک )6(احزاب، >أَنْفُسهِم نَ منْیبِالْمؤْمنی أَولی النّبِ<
هِمن معنا که ی. به ایعیا تشریی نیاست و نه تکوی ت مطلقه شرعیتنها وال >أَنْفُس

مردم نسبت به ی و عمومی در تمام امور خصوص (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپ
فقها ي برای تیچنان اولوهرگز ی ول. ت داردیانفس و اموال و تمام مباحات آنان وال

 این شرعاً نسبت به خود یه مؤمنک. و تا آن جا ستینر وصمتَن یمؤمننسبت به 
ها در موارد  نسبت به آن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسول ،ت دارندیگران والید

با مخالف ي نظر (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپه اگر کت دارد یتشان اولویوال
  .سازد یر مشروع میدهد مشروعشان را غم آنان یتصم

صالحان ی یات شوری، والگریکدینسبت به  مؤمنانی شرعي ها تیاز والی کیمثالً 
تا چه  ت دارد.یاولو (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسولي ن جا هم رأیه در اکاست 

  آنان.ی رسد به آراء خصوص
نجا یدهند اي نظری اسیا سیی شرعي امرن باالتفاق در یمؤمنی و باالخره اگر تمام

 >اهللا كبما ارا<ش یرا رأیاست ز (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا ت با رسولیهم اولو
  باشد. یم و صددرصد معصوم ازخطا است

ی مطلقه در تمامی تیوال (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسولی ت شرعیوال
م آن کحکه  .) استض و مالر، عجان، عقل ،نید( نیس پنجگانه مؤمنینوام

بر آراء مردم مقدم است  اش یو چه اجتماعی ن پنج ناموس چه شخصیت در احضر
  مان.یآن لزومِ اطاعت، الزمه او است  جه نبوتیت نتین اولویه اک

ه در خبر است از ک در گردشند. ر محور نبوتبمان یشعاع ا مؤمنان دری لذا همگ
ى م حتکؤمن احدیده ال یبى نفسى والذ« :لم)(صلی اهللا علیه وآله وسامبریحضرت پ
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ه جانم در کآن ه سوگند ب : 1»نیه من نفسه و ماله و ولده والناس اجمعیون احب الکا
تر  ین که [من] نزد او دوست داشتنیمان [کامل] ندارد تا ایاز شما اي احددست اوست، 

  مالش و فرزندانش و تمام مردم.ش و دخوباشم از 
ل مومن من کبى انا اول « 2»ا و اآلخرهیالدنى الناس به فى و انا اولما من مؤمن اال «و

الناس ى انا اول « 3»ماالً فلورثته كو من ترى إلف ناًید كما رجل مات و ترینفسه فا
الناس ى الست اول « 5»الناس بهى االرض من مؤمن اال انا اولى علان  « 4»بانفسهم
 نَّفإ ـى مولى مواله فعل نتکمن « 6»نفسهمن ـ ل مؤمن ـ من انفسهم کبـ  نیبالمؤمن

  7.»مواله -فهذا -هذا
ها را در  تیاولوی تمام ،مانیاي بر مبنا ،معصوم رسالتن یمؤمن به ای ستیبا پس

در  ،هیاء به قرآن و سنّت قطعکبدون اتی هر مؤمنرا یقرار دهد؛ زرسول  اختصاص
ه بر یاله ۀت خاصیالوي ند و مقتضاک یخود خطا می و اجتماعي مصالح فردی برخ
جهت ند تا به کها  آني دار رهبر معصومش را عهده ه رسولِکن است ین ایمؤمن

                                                 
 

  182:5ـ درالمنثور 1
  344:2ـ حم 2
  ن مصدریـ هم3
  356:2ـ حم 4
  15ـ فرائض 5
  5 ـ کفاله :6
  ـ ...7
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  .دنفتیشهوت به خطا نا یاناً غفلت و یاحو ی نادان
 ها آنت بر یه والک است(مردم)  هیعل ٰیلّومتنها به سود دگاه حق یت از دیوال

ت است نه هاسف ،یامگکخود .ندکی امگکه خود ک »یول« به سود و نه شود یاعمال م
  .تهافق

بت در یعصر غدگاه حق در یاز د ،یاسیو سی نیدي رهبري به معنا تیوال پس 
ت یوالی لو ؛ستیا استثناء نیی قابل نف تیوالن یا .استصالح هان یانحصار فق

  گردد. یمانشان نقض میدر هنگام تخلف از ا نیمؤمن
(علیه یعلن یرالمؤمنیاماز ه ک .استی ت اسالمامی شامل تمام  >نیمنالمؤ <

گرفته تا » نیاجمع همیعل اهللا رضوان«اشتر کار و مال، عم، سلمان، ابوذر، مقدادالسالم)
 نیمؤمن رت بین والیای اختصاصرمز و رد. یگ یرا دربر ممان ین درجات ایتر نازل

ز یتش نیر بار والیرفته طبعاً زینپذ ت راچون اصل نبور مؤمن یغه کاست  نیا
ی تمام استه بیبا ستۀیت شایوالن یا در برابر مان،یا مکمؤمن به حی رود ول ینم

  .م استیتسل ،ابعادش
ه کستند بلین رسالت تنها امت اسالم نیبه ا مان آوردندگان)ی(ا >نیالمؤمن<ز یو ن

ه کچنان اخذ شده ت مطلقه ین والیارش یمان پذیپز یامبران گذشته نیپی تماماز 
م منْ کتُینَ لَما آتَییثاقَ النّبِیو إِذْ أَخَذَ اللّه م< :قت استین حقیل گواه بر ایذي  هیآ
قٌ لما معکمۀٍ ثُم جاءکتابٍ و حک دصولٌ مسر کم و تُمأَقْرَر قالَ ء رُنّهلَتَنْص و نُنّ بِهلَتُؤْم م

صرکذلی أَخَذْتُم عل و چون  : >نَیم منَ الّشاهدکدوا و أَنَا معقالُوا أَقْرَرنا قالَ فَاشْهي م إِ
تاب و که هرگاه به شما کمان گرفت، یپ ]تابکصاحب ي [امبران برجستهیپی خدا از تمام

ننده کق یه آنچه را با شماست تصدکی آمد در حالي ا دادم، سپس شما را فرستادهی متکح



 
 

 ٣٦

ا یفرمود: آ ]گاه آن[د. ینکش یاریی و درستی د و به راستیاوریمان بیبه او ا د حتماًیبااست، 
 ]،يآر[د؟ گفتند: یگرفت] عهده[بار گرانم را بر  مهم]ان یجر[ن یا[اساس] د و بر یردکاقرار 
  .)81،عمران (آلد و من با شما از گواهانم یم. فرمود: پس گواه باشیردک ]داریپا[اقرار 

از انس و  و امت اسالم (علیهم السالم)امبرانیپبر عد ت در دو بین والیو نه تنها ا
  .دربر داردز ینرا فرشتگان ی ت بر تمامیه والکاست  جن

ز محدود و متقابل است یهان نیت فقیوالی گر و حتیدکیت مؤمنان نسبت به یوال
ي ، گاه فردیعملی و گاهی دتیو عقی هم اخالقی است و گاهی مت علیه گاه والک

جمع  شخص کیدر ها  نیاي  همهي متر موردکو در است. ی اجتماعی و گاه
 رسولی مطلقۀ شرعت یوالی ز محدود است ولین حالت جمع نیشود و در ع یم

ت یوالت نامحدود است مگر در ین جامعیدر ع (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا
  متعال است.ي ه در انحصار خداکی عیو تشری نیوکت

ه چون کآمده ی تیروادر  277ی ال 275، ص7ان، جلد یر مجمع البیه در تفسکچنان
و امر به نمود  كتبوي  غزوهمت به یقصد عز (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول خدا

از پدران و مادرانمان د یما با :گفتندی گروهفرمودند ي دفاع جهادي روها براینج یبس
ه و إِذا نَ آمنُوا بِاللّه و رسولیإِنّما الْمؤْمنُونَ الّذ< :ه نازل شدین آیه اک میریازه بگاج
ْأذنُونَینَ یستَْأذنُوه إِنّ الّذیی ذْهبوا حتّیأَمرٍ جامعٍ لَم ی انُوا معه علک نَ یالّذ کأُولئ کستَ
ْأذَنُوی إِذَا استَ أْنهِم فَأْذَنْ لمنْ شئْت منْهم و استَغْفرْ لَهم  كؤْمنُونَ بِاللّه و رسوله فَ لبعضِ شَ
اند و  دهیامبرش گرویه به خدا و پکاند  یسانکتنها مؤمنان :  >میللّه إِنّ اللّه غَفُور رحا

اجازه نخواهند (از نزد حضرتش به ي بودند، تا از وی اجتماعي ارکه با او بر سر کی هنگام
ه به خدا و کشانند یخواهند، (هم) ای ه از تو اجازه مکی سانکی ه راست) نروند. بگریدي جا
هر ي شان از تو اجازه خواستند، برایارهاکاز ی برخي مان دارند. پس چون برایامبرش ایپ
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ه کشان پوشش بخواه، یده، و براب) اجازه یشرع (بنا بر مصلحتی خواستکه س از آنان ک
  )62،(نور ژگان استیرحمت گر بر وي ا پوشنده دیترد یب خدا

هم ه کم ندارد یز تسلبجی گر موضعیدي ها تیت رسول، والیدر جنب والپس 
  است.اء یاألولی ولی یبه تنها (صلی اهللا علیه وآله وسلم)او

ت ین اولویدر ا »نارِیغَ بیصها نَیفى لمحمد ما «ه کاست  آمده و در اخبار متعدده
جز ما ندارد، ي ا بهره) ا مسلمانانیامبر یاعم از خاندان پ(ي ا يچ محمدیه«ی مطلقۀ شرع

  )238:4ن،یرالثقل(نو .»]يمعصومان محمد[
  شود: یل به عنوان نمونه مالحظه میث ذیه در احادکچنان

جعفَرٍ ى رِ عنْ أَبِیمِ الْقَصیَ عنْ عبد الرَّح ع باسنادهیعن علل الشرا 238:4ن ینور الثقل
زواجه  نَ منْیبِالْمؤْمنی أَولی النَّبِ< ع قَالَ سأَلْتُه عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْفُسهِم و أَ
َأرحامِ بعضُهم أَول ى منْ نَزَلَت قَالَ نَزَلَت فیف  تابِ اللَّهکى ف >بِبعضٍی أُمهاتُهم و أُولُوا الْ

إِمرَةِ إِنَّ هذه الْآ ى حنُ أَولَنِ منْ بعده فَنَیولْد الْحسى و فى نِ بنِ علیالْحسى ۀَ جرَت فیالْ
ولِ اللَّهبِرَس رِ و(صلی اهللا علیه وآله وسلم)بِالْأَم نؤْمنَ الْماجِرِیمهالْم ینَ و لْدول نَ فَقُلْت

فَرٍ فعیجا نَصلَیهع تددقَالَ لَا قَالَ فَع یبنطُونَ بب بِ ى هطَّلالْم دبکعی کلَّ ذَل ُقولُ لَا و
ینَسو لَتع خَلْتنِ فَدسالْح یلْدذَل دعب که نِ فسالْح لْدولْ له یفَُقلْتا نَصفَقَالَ لَا یه ا یبا أَب

دمحما لنِ ممالرَّح دبى عیفا نَصغَیه رُنَایب  
د: از یگو یمي رده، وکنقل  (علیه السالم)جعفری ر، از حضرت ابیم قصیالرّح عبد

زواجه یبِالْمؤْمنی أَولی النَّبِ< فه:یه شریاجع به آر لیه السالم)(عامام نَ منْ أَنْفُسهِم و أَ
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َأرحامِ بعضُهم أَول رده و عرضه کی سؤال 1>تابِ اللَّهکی بِبعضٍ فی أُمهاتُهم و أُولُوا الْ
ن و یه در باره آمرین آیا حضرت فرمودند: نازل شده است؟ی سکه در باره چه ین آیداشتم، ا

و فرزندان آن حضرت بعد از آن جناب ی ن بن علیه بر حسین آیان نازل شده، ایشوایپ
(صلی اهللا علیه اهللارسول به و  ]و امامت مطلقه تیوال[م به امر یده، ما سزاوارتریگردي جار

 ،ریفرمودند: خ دارند؟ی بیا اوالد جعفر در آن نصی: آگفتم ن.ین و مهاجریاز مؤمن وآله وسلم)
 .]دارند؟ی بینها نصیا ایآ م [کهعبد المطلب را مورد سؤال قرار دادی اوالد بن کی اکی پس

 (علیه السالم)فرزندان امام حسن در رابطه با ردمکفراموش ی منته .ریحضرت فرمودند: خ
(علیه ا فرزندان امام حسنیدم: آیپرس دم.یرسحضرت  به حضوره کگر یپس بار د .نمکسؤال 

چ یه هکابا عبد الرّحمن بدان ي ، اریخحضرت فرمودند:  ؟دارندی بینصدر آن  السالم)
  .نداردی بین امر نصیدر ا [معصومان] ر از مایغي ا يمحمد
االمر ى اولد اسماء یبعد (علیهم السالم)تیالب ات اهلیو رواى افکالى و رواه مثله ف 

سٍ قَالَ سمعت عبد اللَّه یمِ بنِ قَیسلَ عنْ باسناد متصلى ما رواه القم کمتواترة و من ذل
نُ و عبد اللَّه بنُ عباسٍ و عمرُ یۀَ أَنَا و الْحسنُ و الْحسینَّا عنْد معاوِکُقولُ یارِ یبنَ جعفَرٍ الطَّ

نُ زۀُ بامأُس ۀَ ولَمس نُ أُمرَیابج ۀَ سمعت رسولَ یلَام فَقُلْت لمعاوِکۀَ ینَ معاوِیو بى نیبى د فَ
ى بنُ أَبِى على نَ منْ أَنْفُسهِم ثُم أَخیبِالْمؤْمنى ُقولُ أَنَا أَولی (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا

إِذَا استُشْهِد علیبِالْمؤْمنى طَالبٍ أَول نَ منْ یبِالْمؤْمنى أَولى عل فَالْحسنُ بنُى نَ منْ أَنْفُسهِم فَ
ناب ثُم هِمى أَنْفُسسلیالْحأَو هدعنْ بى نُ منؤْمیبِالْملع نُهفَاب تُشْهِدفَإِذَا اس هِمنْ أَنْفُسبن ى نَ م

ى نُ علثُم ابنُه محمد بى عل ایه کن من انفسهم و ستدریبالمؤمنى اول (علیه السالم)نیالحس
                                                 

 
در [ یشخصهر  یشاوندان نسبیبوده و خو شانیاامبر مادران یو زنان پشان رتر به مؤمنان است از خودامبر سزاوایپـ  1

  .اند در کتاب خدا مقدم قرار داده شده یبر برخ شان یبعض ]حکم ارث
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لُه کینُ ثُم یا حسیه کنَ منْ أَنْفُسهِم و ستُدرِیبِالْمؤْمنى أَول نْ ى اثْنَی لمۀً معساماً تشَرَ إِمع
سالْح لْدیوسالْح نَ وسالْح تدتَشْهاس فَرٍ وعنُ جب اللَّه دبینِ قَالَ عبنَ عب اللَّه دبع اسٍ نَ و

نَ زۀَ بامأُس ۀَ ولَمس نَ أُمرَ ابمع یووا لفَشَهِد اوِى دعم نْدلَیعیۀَ قَالَ سذَل تعمس قَد و کم 
(صلی اهللا علیه وآله اهللامنْ رسولِ  کرُوا أَنَّهم سمعوا ذَلکذَر و الْمقْداد و ذَى منْ سلْمانَ و أَبِ

  .وسلم)
ه بن جعفر طید: شنیس گویم بن قَیلَس ن و عبد یار گفت: من و حسن و حسیدم عبد اللَّ

ه بن عباس و عمر بن ام ه ین من و معاویه بکم یه بودید نزد معاویسلمه و اسامۀ بن ز اللَّ
ه کدم یشن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللاه گفتم: من از رسول یمعاو همن ب سخن درگرفت.

طالب ی بن ابی هستم، سپس برادرم علی ن از خود آنها اولیمؤمن هسبت بفرمود: من ن یم
ی د شد حسن بن علیشه (علیه السالم)یاست و چون علی ن از خودشان اولینسبت بمؤمن
ن از ین نسبت بمؤمنیاست، آنگاه پس از او پسرم حسی ن از خودشان أولینسبت بمؤمن
ن از ین نسبت بمؤمنیبن الحسی د شود، پسرش علیاست و چون او شهی خودشان اول
، سپس پسرش محمد بن ینکیم كطالب) تو او را دری ! (بن ابیعلي است، ای خودشان اول

 سپس تو .ینک یم كن! تو او را دریحسي است، و ای ن از خودشان اولی، نسبت بمؤمنیعل
ه عبد اـ  ن استیامام از فرزندان حس ـ که نه ،ینکیامل مکدوازده امام را  ن]یحسي [ا للَّ

ه بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامۀ بن ید: من از حسن و حسیبن جعفر گو ن و عبد اللَّ
 دادند.ی سخن من گواهه ه بیخواستم، آنها نزد معاوی گواه ـ بودند آن جا حاضره کـ د یز

ن یدم و آنها گفتند: ما ایث را از سلمان و ابوذر و مقداد شنین حدید: و من هم ایم گویسل
  میا دهیشن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ا از رسول خداث ریحد

در انحصار ی ابعاد شرعی ت در تمامیاولوی ت مطلقه به معنین والیبنابرا
فقها ي ندارد و شورارا ی تین والیچنی هیچ فقیاست و ه (علیهم السالم)نیمعصوم

  د.دار ف و نقضتخلَّ امکاناناً یاحمشان کح چون ؛ستینی تین والچناي ز داراین
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ي فقهاي ابت در اختصاص شوریدر زمان غی اسیسي رهبرو د یت تقلیمرجع
ت یست نه والیاست و بس. آن هم چون صددرصد مصون از خطا نی عادل قرآن

و ائمه  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللاه رسول کی تیمطلقه است و نه اولو
در زمان ي ضطراراست ای تیه والکاند بل بر مؤمنان داشته (علیهم السالم)نیمعصوم

ي قاطع بر خطای لیه دلکی . گرچه مادامدارد عزل ونقضان کاماناً یه احکبت یغ
  .باشد یمالزم االطاعه  نباشد بر محور قرآني رهبري شورا

ه یبجز آاست ي اش دو بعد آورده همه اهللا ۀیوالرا پس از  الرسول ۀیواله کی اتیآ
(علیهم ت ائمهینده درباره والیآ ه محور بحثکاالمر ی ه اولیده و آمائسوره  55

   است. السالم)
و  >اهللا<نِ یات بیاز آی در بعضان است، ینماصورت ات فوق به دو یآ
عوا یعوا اللّه و أَطینَ آمنُوا أَطیها الّذیا أَی<مانند  ،رار شدهکت >اعویاط< ، >رسولال<

أُول ولَ ونْی الرّسرِ مألَم عوا الرّسولَ و احذَروا یعوا اللّه و أَطیطو أَ< ،)59نساء،(>...مکاْ
إِنْ تَولّ عوا اللّه و یقُلْ أَط< ،)92مائده،(>نُیرسولنَا الْبالغُ الْمبی تُم فَاعلَموا أَنّما علیفَ

إِنّما علَیأَط إِنْ تَولّوا فَ ها یا أَی< ،)54نور،(>...م ما حملْتُمکیه ما حملَ و علَیعوا الرّسولَ فَ
طلُوا أَعمالَیعوا اللّه و أَطینَ آمنُوا أَطیالّذ ال تُب ولَ ووا الرّسکعو )33محمد،(>م > و
إِنْ تَولّیعوا اللّه و أَطیأَط إِنّما علیعوا الرّسولَ فَ   .)12تغابن،(>نُیرسولنَا الْبالغُ الْمبی تُم فَ

عوا اللّه و یقُلْ أَط<: مانند آمده >رسولال<فاصله بالو در دسته دوم 
م کعوا اللّه و الرّسولَ لَعلّیو أَط< ،)32عمران، آل(>...الرّسول
شلوایاط<، )132عمران، آل(>تُرْحمونَ ، )64انفال،(>عوا اهللاَ و رسولَه و التَنازعوا فَتفْ
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ط< ،)13واقعه،(>عوا اهللاَ و رسولَهیو اط< م کم منْ أَعمالکلتْیللّه و رسولَه ال عوا ایإِنْ تُ
أُولئیو منْ < ،)14حجرات،(>...ًئایشَ نَ أَنْعم اللّه یمع الّذ کطعِ اللّه و الرّسولَ فَ
ُأولئیخْش اللّه و یطعِ اللّه و رسولَه و یو منْ <و  )69نساء،(>...هِمیعلَ هم  کتّقْه فَ

  .)52نور،(>نَالْفائزُو

اصل و فرع ي دو مبنابر  اطاعتن دو یه اکنکته اشاره دارد ن یاصورت اول به 
از ی کز حایدوم ن حالتدر  ام رسان)ی(پ ست گرچه لفظ رسولیسان نکیاست و 

  در نوشتن نامه ندارد.ی چ دخالتیرا نامه رسان هیز قت است.ین حقیهم
 ۀطاعقرآن است و ي بر مبنا اطاعت، اهللا ۀطاعمقصود از  ،اتیآ نیا لاودستۀ در 
طعِ الرّسولَ فَقَد یمنْ <ي وم به معناددستۀ و در سنّت آن حضرت ي بر مبنا الرسول

اللّه است. )80،(نساءگمان از خدا فرمان برده  یبپس  امبر فرمان برد،یه از پکهر  >أَطاع 
ن آقر داریبرخالف نصوص و ظواهر پای امبر هرگز سخنیکه پی ن معنیبه ا

  د.یگو ینم
 ،استی اسیسي افتاء و رهبر ،در قضاي عدسه بکه  >نَ النّاسِیب<ت رسول یمکحا

در هر  هکز چنانند ین (علیهم السالم)نیائمه معصوم است و >اهللا كما ارابِ<هر سه 
   .به تصرفی مطلقند و اول بعد سه

  

(علیهم نیمعصومي  ائمهی ت شرعیوالو  اثبات عصمت
  السالم)

(علیهم گانه ، نخست عصمت ائمه دوازدهدیش از ورود به بحث جدیبخش پ نیدر ا
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بحث را  (علیهم السالم)آن بزرگوارانی ت شرعیرا اثبات نموده و سپس درباره وال السالم)
  م.یده یادامه م

مات از مسلّ Jقه طاهرهیبه همراه حضرت صد (علیهم السالم)عصمت امامان معصوم
از اهل ی برخي  شبههنجا پس از پاسخ به یست که در ابر اساس کتاب و سنت ای انیوح

م نمود یح خواهین نکته را تصری، ا(علیه السالم)ریر و خالفت حضرت امیدرباره غد تسنن
را  (علیهم السالم)ن معصومانی)، وجود ا32ن (فاطر،یه از قرآن مبیک آیتوان تنها با  یکه م
و  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ول اکرمبعد از اتمام دوره رسالت رسی ان امت اسالمیدر م

  رحلت آن حضرت به اثبات رساند.
 (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبر اکرمیپ« :دیگو عه مىیشند: یگو یان میاز سنی بعض

نى انتصاب یجانش ر بهیرا در روز غد (علیه السالم)طالبی بن اب ن علىیرالمؤمنیحضرت ام
ن دهها یا پس چرا از هن طور بودیاگر ا ».اند اشتههزار نفر حضور د120در آن روز  ونمود، 

شهادت  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبرین سخن پیهزار شاهد فقط چند صد نفر به ا
ابوبکر  نىیرفتند و به جانشیع را پذیت فقط تعداد اندکى تشیجمع از آنو چرا  دادند؟

 اعتراض کردند؟!

  کند: اثبات مى دو اصل را قطعاًان یسنّن یاتى متواتر حتى در بیات و روایآ * جواب :
امبر یکه پ نیمسلم اى مورد اتفاق جملهـ 2 ر خمیاصل اجتماع مردم در غدـ 1
  ان فرمودند: یاى ب م در ضمن خطبهیاجتماع عظ در آن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اکرم
» ولى بکُأاَلَست؟ قالوا بلى! قام م کُمل فن أنفُسکُ نمنت واله فهذما عا یو  »مواله... لى

واله م نتکُل: اَال من قااهللا و رسوله فن أنفُسکُم ؟ قالوا م مولى بکُمن أ«گر: یدی تیبه روا
فهذا عست سزاوارتر از شما به شما، گفتند: خدا و رسولش، سپس یک  »مواله... لى

ام پس  او بودهي موال ]من[ د هرکه رایفرمود: آگاه باش ](صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپ[
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  اوست.ي موال] هم[ی ن علیا
 ولى گروهى از ندارند.ي دیها ترد یک از سنیچ ین پرسش و پاسخ هیدر اصل ا

هر «کنند :  ن طور معنا مىیارا  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریبخش دوم کالم پشان یعلما
  » ن على دوست اوست!!یام پس ا دوست او بوده کسى که من

(صلی اهللا علیه وآله که سؤال رسول اهللان است ین قرائت نابسامان، ایدر برابر ا پاسخ ما
دوستى را  ت به معناىینه تنها وال )بکم من انفسکم... )ی(من اول الست اولى( وسلم)

ن اثبات یبر کل مؤمن را (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبر اکرمیپت یکند بلکه اولو اثبات مى
  است.کرده 

از اقرار ي ریگ جهیان شده، نتیدوم کالم آن حضرت که بعد از پاسخ مردم، بو اما بخش 
حضرت ت یاولو» یلعفَ«ا ی» یهذا علفَ«در » عیفاء تفر«باشد که به همراه  یمردم م

(صلی اهللا علیه وآله امبر اکرمیپبر کل مؤمنان پس از ز یرا ن (علیه السالم)ن علىیرالمؤمنیام
  .است ثابت نموده وسلم)
ن یاهم گر یاتى دیآ ،)67و3،(مائده غین و تبلیاکمال دي  هیر در آیان غدیالوه بر جرو ع

  کند. ثابت مى (علیهم السالم)حضرت ت را براى وارثان معصوم آنیاولو
ک منَ ینا إِلَیأَوحي و الَّذ«است: سوره فاطر  32و  31ات یآات، ین آیاي  از جمله

ه لَخَبیدینَ یلما ب الْکتابِ هو الْحقُّ مصدقاً بادإِنَّ اهللا بِع صیهریرٌ ب  * تَابثْنَا الْکرأَو ثُم
طَفَیالَّذ ابِقٌ بِالْخَینَ اصس منْهمو دقْتَصم منْهمو هنَفْسل مَظال منْهنَا فَمادبنْ عإِذْنِ ینَا م رَات بِ

آن  (هم) م،یسوى تو وحى کردبه  ]:قرآن[و آنچه از کتاب » : «ریاهللا ذَلک هو الْفَضْلُ الْکَبِ
خدا نسبت ی راسته بق کننده است آنچه را در برابر اوست. یتمام حق است، حال آنکه تصد

از بندگان  کهی ) کتاب را به کسانآنسپس ( * ناستیبی بس آگاه اریقطعاً بس به بندگانش
از ی عضستمکارند، و ب شانز بندگان ما بر خودم. پس برخى ایراث دادیم، به میدیخود برگز
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) از همگانخدا ( اذنبه  ها یکی(هم) در تمامى ن و برخى از آنان ]:عادل[انه رو یمآنان 
  ».بزرگ استي همان برترن یند. و اا رندهیسبقت گ

تواند در برابر  یده انگارد، هرگز نمیرا نادی ل قبلیبخواهد دالی نجا فرضاً اگر کسیتا ا
ي اهللا ـ انتساب دروغ به خدا اش ـ معاذ جهیفاطر، طفره رود. چون نت 32ه یل به آاستدال

  سبحان است!
قش، با الف و الم در یدر حقا قرآن راي  ژهیوراثت و ،هین آیاد: یخوب دقت کن

دارش که یفهم قرآن در نصوص و ظواهر پای عمومي  ـ عالوه بر سه مرحله» الْکتاب«
ن یخاص نهاده؛ و از آنجا که ا گروهىي  بر عهدهه و لطائف ـ عبارتند از: عبارت، اشار

طَفَا«نش با لفظ یگز و او انجام دادهن عمل را یاخداى متعال و  م) آمدهیدی(برگز» نَایص 
ه لَخَب« بادصیبِعاریقطعاً بسبه بندگانش است (» ریرٌ ب ن وارثانیا جتاًی) ؛ نتناستیبی بس آگاه 

  .دارندقرآن  ابعادی در تمامن وراثت را یى استگیکسانى هستند که شا
باشند چگونه  قرآن داشته لغزش در عمل بهی اندکی قرآن حت وارثان نیو اگر ا

؟ در صورتى که شوند یانتخاب می ربانی نشیو چگونه در گز وراثت آن را دارند ستگىیشا
عد عصمتیا معصومند  رآنن بزرگواران همچون قیلذا ا قرآن را هم شامل است. ن وراثت ب

فى یخداى متعال آنها را با توصو  کند. ح مىیتصر ن موضوع کامالًیبه ا مبارکهي  هیکه آ
  د.یفرما یمی معرفدوگانه 
عنى آنچه نزد خدا ینشى ربانى است یگز ،کل قرآن درکه ، »اصطفاء«با لغت  اول:
 برترى دارد ؛ مانند: ن آنها صورت گرفتهیا بندگانى که انتخاب در بیان یشده بر اد انتخاب

طَفى هللاََإِنَّ ا...« اص  الد دیشما برگزي ن را برایخدا دی براست( .)132،بقره»( ...نیلَکُم.(  
ن بزرگواران در یگرفته، پس ا صورت >عبادنا< نیبدر  »اصطفاء«هم فاطر ي  هیآو در  

ز یبرترى دارند. و ن ـ سلم)(صلی اهللا علیه وآله وـ بجز رسول اکرم هللا نزد خدا بر همه عباد



 
 

 ٤٥

  . ستاز هرگونه خطا برترى عصمت نیاي  الزمه
دسته  را به سه >عبادنا< ن کرده وییه مالك انتخابش را تبیآن یادوم: خداى متعال در 

  م فرموده است:یتقس
1- >...هنَفْسل مَظال منْهستگى انتخاب شدن یشا ه شخص ظالم هرگزک >...فَم

  دارد.معصومانه را ن
2- >دقْتَصم منْهمن انتخاب یسته ایمنهاى عصمت، شا نانیا که منظور عادالنند؛ و >و

  ستند.ین
اسم فاعل است و زمان ندارد  >سابِقٌ< که اوالً >رَات بِإِذْنِ اهللایومنْهم سابِقٌ بِالْخَ< -3

 فیخ تکلیها در تار کىیلّ نک >رَاتیالْخَ< اًیرد. ثانیگ برمى نده را دریپس گذشته، حال و آ
 در (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اسالم ن بزرگواران پس از رسول گرامىیجه ایدر نت است.
حضرت نوح،  مانندن یشیاز معصومان پی در مثلث زمان، حتها بر همه انسانها  کىیکلّ ن
عصمت  لذا عصمت آنان واالتر از اند سبقت گرفته (علیهم السالم)سىیم، موسى و عیابراه

   است.» نیهم اجمعیاهللا عل ةصلوا«اکرم ی به جز نباء یتمامى انب
(صلی اهللا علیه وآله مکرم اسالمی بعد از نبي معصوم قرآن و حجتها وارثانن یاحال 

  چه کسانى هستند؟ وسلم)
ى آنان  اند؛ نه خود آنها ادعاى عصمت نان خلفاى سه گانهیاگر ا داشتند و نه علماى سنّ

بر  اند که خلفاى سه گانه هر کدام اعمالى ح کردهیعلما هم تصر نیدانند و هم را معصوم مى
اند که باز هم آنها  اهل سنّتي  اربعهي  نان ائمهیا اگر ایو  اند. عت انجام دادهیخالف شر

  خلفاى سه گانه، اختالف و اشتباه دارند. مانند
ستند؟! اگر پاسخ یان هم نیعیش نیا در بیستند، آین کسانى نیان چنیان سنّیحال که در م

  مبارکه است.ي  هینسبت دروغ دادن به آ اهللا ـ ـ معاذ جواب نیر! ایداده شود، خ



 
 

 ٤٦

ک با ی هرن یث ثقْلَیرخم و حدیامبرند که در غدین افراد همان خاندان معصوم پیپس ا
 قهیصد حضرت همراهبه  عنى همان دوازده نور پاكیاند؛  شده نامهاى مبارکشان معرفى

  )سالم اهللا علیها(ره.طاه
رفتند؟ یع را پذیاندکى تش ر، فقط تعدادیت کثین که چرا از آن جمعیو در پاسخ به ا

ا قاصر بودند که از عدالت رسول یمان یهم سست ا م: گروهى منافق و گروهىییگو مى
رش خالفت حضرت ین رو پذیخسته شده بودند. از ا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)گرامى

ي  ک نکتهیشان مشکل بود و یبرا» هیصلوات اهللا عل«طالب ی بن اب ن علىیرالمؤمنیام
  ت با منحرفان بوده است.یاکثر خ،ین که معموالً در طول تاریخى هم هست و آن ایتار

 (علیه السالم)طالبی بن اب ن علىیرالمؤمنیاعتراض بر ابوبکر، نخست از شخص امام ام
گر یز بزرگمردانى دیمنصوص است و ن ند آنه و مانیشروع شد چنان که در خطبه شقشق

 انتخابهاى و اش لىیتحم فه و انتخابیبر شوراى سقعمار  مقداد و مثل سلمان، ابوذر،
  .بعدى اعتراض کردند

 کتاب و سنت که خالفت ا فعالً نصیاعتراض نکرد! آ چ کسى همیم هیاما اگر فرض کن
ح قرار یفرمان صر نیدر محضر ا ت کرده و مایرا تثب (علیهم السالم)معصومان محمدى

  د و نبوت است.یخود انکار توح نیست؟! اگر گفته شود: نه! ایم، کافى نیدار
ر معصومان یبراى غ >ریذَلک هو الْفَضْلُ الْکَبِ...< رین فضل کبیا ایم: آیپرس ان مىیدر پا

عنداهللا از  ریآن همه اختالفات و انحرافات موجود! حال آن که کب آن هم با ؟سته استیشا
(صلی اهللا علیه از رسول گرامى بعدقرآن  معصوم ن وارثانیاپس تر است.  هر بزرگى بزرگ

منحصرند به  فقط وتر و بزرگوارترند  خ از هر بزرگى بس بزرگیتار در طول وآله وسلم)
مشهور ی عه و سنیز نزد شیمبارك آنان نی که اسام (علیهم السالم)زده معصوم محمدىیس

د ، عـلـ« :ین نفوس مقدسه به زبان سامیکه نام پنج تن از ااست. بل ـمــحا ، شَـبـَّرْ ، یم



 
 

 ٤٧

نوح ، توسط حضرت ی بر لوح کشت )نیهم اجمعیعل صلوات اهللا ( »َشـبِّـرْ ، فـَطْـما
کوه آرارات ارمنستان  در رشتهی باستان شناسي هایحک شده که در حفار (علیه السالم)نوح

  .مسکو موجود استی خیآثار تاري  ن در موزهبدست آمده و اکنو

  >مکاألمر منی اول<
 (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا ن تنها درباره رسولینت برمؤمیاگرچه نص اولو

ز ینآنان االمر، ی اولي  مطلقه اطاعتت و یوالدرباره گر یدی اتیآحسب بر ی است ول
ل، یذ ۀیه از آکچنان .دنو سنت دارتاب کدر پرتو  ،ت را پس از رسولین اولویهم

م اللّه و کیإِنّما ول< نمودار است:ی شرعت مطلقه یاولوی معن ت بهیانحصار وال
شما ی ول:  >عونَکاةَ و هم راکؤْتُونَ الزّیمونَ الصالةَ و یقینَ ینَ آمنُوا الّذیرسولُه و الّذ
دارند ی ه نماز را بر پا مکی سانک ]همان[مان آوردند یه اکاند  یسانکامبرش و یتنها خدا و پ
  )55مائده،( .دهندی ات مکوع زکو در حال ر

ه در درجه کاست ي انحصاري  ت مطلقهیه والکبل .ستیت نیوال مطلقِ ،تین والیا
ت ین والیا  >...نَ آمنُوایالّذ< ز نصین و در آخراست  و سپس رسول اهللا ،اهللا از آن اول

و درباره  ات دادکز ،نماز وعِکه در حال رک داند یمی در اختصاص آن ول مطلقه را
اولنا « به عنوان (علیهم السالم)ت ائمهیوحدت وال گر از باب ضرورتیازده امام دی

ن یا ،االمری ه اولیز آیو ن 1متواتره ثیو احاد» محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد
                                                 

 
 :ن باره آورده است که بطور فهرست ازیدر ا يث متواتریاحاد 2ـ31:  14ـ احقاق الحق ج 1
جابر بن  ،عبداهللا بن عباس ،ابوذر ،انس بن مالک ،لیبن کهعمار یاسر، سلمۀ  م)(علیه السالنیرالمؤمنیام

 
 



 
 

 ٤٨

  ابد.ی یت توسعه میاولو
اةَ و هم کؤْتُونَ الزّیمونَ الصالةَ و یقی<به  د استینجا مقیدر ا >نَ آمنُوایالّذ<

ی ر است و نه شرط عمومیعنوان مشبه د ین قیای ادب و باصطالح >عونَکرا
  مطلقه.ت یاولون یت ایصالح

إِنّ حزْب اللّه هم یتَولّ اللّه و رسولَه و الّذیو منْ < :يبعدي  هیو آ نَ آمنُوا فَ
 ن جا همانیدر ا >منُواآنَ یالّذ<ه کآن ی کی :دارد دو احتمالش ینامع 1>الْغالبونَ
(علیه ین علیر المؤمنیشخص ام ر بهیعنوان مش باشد بهی ه قبلیدر آ >منُواآنَ یالّذ<

  .ستآن حضرت اه مبارکه درباره یکه شأن نزول آ السالم)
تنها  تیمقصود از وال چونی لو !گردده عموم مؤمنان را شامل کن یگر ایو د

همه ي ه قطعاً براکت مطلقه یلووو نصرت است و نه فقط اي اردارکو محبت 
  ر.یاست و الغ مراداول ي پس تنها معنا ست.ین نیمؤمن
ی النّبِ<ه یه مستفاد از آکرا  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللات رسول یه اولوین آیا

                                                                                                                       
 

عبدالملک بن  و عطاء ،مقدادی، ه بن الربعیعبا، هیعبد اهللا بن محمد بن الحنف ،عبداهللا بن سالم، عبداهللا
علیه  (صلی اهللاز روات از رسول اهللا يادیار را از تعداد زیبس یاتیک از آنان روایکه هر  .حیجر

 (علیه السالم)ین علیرالمؤمنینجا در انحصار امام امیا  >ن آمنویالذ <اند که  نقل کرده وآله وسلم)
  است . 

حزب به راستی . پس ]روزمند استیپ[رد یخود برگ یمان آوردند ولیرا که ا یامبرش و کسانیو هر کس خدا و پـ  1
  )56(مائده، .دنروزمندانیخدا همان پ



 
 

 ٤٩

ائمه  تیلواو وی شرعي  ت مطلقهیباشد در مرحله دوم از وال یم >یأَول
وحدت  (علیه السالم)نیر المؤمنیـ که در عصمت با ام را (علیهم السالم)نیمعصوم
  .مطلقه قرار داده استت یاولواز اصل سوم در مرحله  دارند ـ

ائمه ی را به تمامی شرعي  ت مطلقهیز والین >اْألَمرِی أُول< ۀیآ ،انیپاو در 
ها یا أَی< داده است: ار آنان قرارتوسعه داده و در انحص (علیهم السالم)نیمعصوم

ألَمرِ منْی عوا الرّسولَ و أُولیعوا اللّه و أَطینَ آمنُوا أَطیالّذ إِنْ تَنازعتُم فکاْ ء  یشَی م فَ
آلخرِ ذلینْتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه و الْکاللّه و الرّسولِ إِنْ ی فَرُدوه إِلَ نُ رٌ و أَحسیخَ کومِ اْ

ْأو امر ي ایامبر و اولید و پینکد! خدا را اطاعت یمان آوردیه اکی سانکي هان ا : >الًیتَ
 ]ینید[ي د. پس اگر در امرینکاطاعت  ]زین[ –باشند ی ه از خودتان مک -(رسالت) را 

تاب) خدا و (سنت) کد، آن را به (یمان داریای انید، اگر به خدا و روز پایردکاختالف 
  )59(نساء، وتر استکین بهتر و بازتابش نید، ایبدارامبرش عرضه یپ

مطلقه  ،(صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول اطاعتاالمر مانند ی اول اطاعتنجا یادر 
  .است رسول آمده اطاعته پس از طاعت اهللا و کاست 
َألمانات إِلکأْمرُیإِنّ اللّه <قبل: ه یو آ نَ النّاسِ أَنْ یتُم بمکأَهلها و إِذا حی م أَنْ تُؤَدوا اْ

ا کتَحمعن لِ إِنّ اللّهدوا بِالْعظُیم کع إِنّ اللّه بِه مکمصیانَ سا بروشن  استی گواه 1>ارًیع
و نه آن ی است الهی امانت ،ت و مطاع بودن مطلقهیمکن مقام مقدس حایا هک نیبر ا

                                                 
 

 یم يان مردم داوریکه م ید. و هنگامیها را به صاحبانشان بازگردان دهد که امانت یشما را فرمان م یخدا به راستـ  1
بس  يشنوا اریخدا بس یدهد. به راست یکه خدا به آن پند م يزیکوست چیچه ن براستید. یکن يد، به عدالت داوریکن
  )58(نساء، .نا بوده استیب



 
 

 ٥٠

  ه ضمانت عصمت ندارد.کباشد ي بشری ه انتخابک
ت در تصرف اموال و انفس که یت مطلقه و اولوین والیاز اي ا نمونهنجا یدر ا

ار مناسب استفاده یبسی یاست و در جا (علیهم السالم)يمنحصر به معصومان محمد
  گردد: یشده گزارش م

م عنْ یالمناقب البن شهرآشوب حدثَ إِبرَاه ـ 172ح 123 ص 47 حار األنوار جب
قِ ى دینْت عنْد سکقَالَ ى نٍ الرَّقِّحمزَةَ عنْ مأْموى أَبِ ادنُ  (علیه السالم)الصلُ بهخَلَ سإِذْ د

اننِ الْخُرَاسسلَى الْحع لَّمیفَس فَقَالَ لَه لَسج ثُم لَیه ولِ اللَّهسنَ رکا اب ۀُ ومالرَّح الرَّأْفَۀُ و م
لُ بأَه ایأَنْتُمۀِ مامإِم جِد منْ  کونَ لَکیأَنْ  کمنَعیى الَّذ ت الْ حقٌّ تَقْعد عنْه و أَنْت تَ

یشتکع  ف س یبِالس کیدینَ یضْرِبونَ بیمائَۀَ أَلْ لع اج فَقَالَ لَه یفانى ا خُرَاسعى ر اللَّه
جرَتْه حتَّى فَۀُ اسجرِیا حنیثُم قَالَ  کحقَّ فَس ى التَّنُّور ارکصاب رَةِ ومج ض علْوه ثُم قَالَ یالْ

س فى ا خُرَاسانی لفَاج ى قُمانیى التَّنُّورِ فَقَالَ الْخُرَاسیا سیى دنب ى ا ابنَ رسولِ اللَّه لَا تُعذِّ
لْنأَقَلْتُ کأَقَالَى بِالنَّارِ أَق قَالَ قَد کاللَّه نُ یفَبا نَحذَکنَمکل ونُ الْمارلَ هکى إِذْ أَقْب لُهنَع و

لَى فع لَامفَقَالَ الس هتاببقُی کیس ادالص فَقَالَ لَه ولِ اللَّهسنَ رلَ  (علیه السالم)ا ابأَلْقِ النَّع
س ف كدیمنْ  لاج ى التَّنُّورِ قَالَ فَأَلْقَى و ثُم هتاببنْ سلَ مالنَّعف س التَّنُّورِ و أَقْبلَ ى جلَ

إِمام ع  و ى ا خُرَاسانیأَنَّه َشاهد لَها ثُم قَالَ قُم ى کثَ خُرَاسانَ حتَّیحدى حدثُ الْخُرَاسانیالْ
ا فإِلَى انْظُرْ م تفَرَأَیالتَّنُّورِ قَالَ فَقُم إِلَیه عاً فَخَرَج تَرَبم لَّیتُهس لَنَا وع ع یم امإِم نَا فَقَالَ لَه الْ

جِد بِخُرَاسانَ مثْلَ هذَا فَقَالَ و اللَّه و لَا واحداً فَقَالَ ع لَا و اللَّه و لَا واحداً فَقَالَ أَماک  إِنَّا م تَ
ف ج جِد فى لَا نَخْرُ   م بِالْوقْتنَ لَنَا نَحنُ أَعلَیه خَمسۀً معاضدیزمانٍ لَا نَ



 
 

 ٥١

ی ه سهل بن حسن خراسانکبودم  (علیه السالم)گفت خدمت حضرت صادقی رقّمأمون 
ه چقدر شما رؤف و مهربان هستیرد کرده نشست. عرضکوارد شده سالم  د یا ابن رسول اللَّ
ر یعه شمشیش از صد هزار شیه بکنید با اینک ید چرا دفاع از حق خود نمیشما امام هست

فه یبنام حني زینکه ب سپس ند.کت یرا رعاو خدا جانب تی ن خراسانیود بنشد. فرمیزن دار
آن ي د و قسمت باالیپارچه آتش گرد کیفروزد. تنور افروخته شد چنانچه یفرمود تنور را ب

شروع ی ن داخل تنور. خراسانینموده فرمود برو بنشی د شد. بعد رو بمرد خراسانیسف
ه یبالتماس نموده  مرا بآتش مسوزان. از جرم من درگذر خدا از تو بگذرد. ا ابن رسول اللَّ
 دم.یفرمود ترا بخش

رد کانگشت گرفته بود عرضه فش خود را بک کیوارد شد ی کن موقع هارون میدر هم
ه. امام فرمود نعلی کیالسالم عل ن. یانداز برو داخل تنور بنشین را از دست بیا ابن رسول اللَّ

ردن از کصحبت ه بی رد با خراسانکامام شروع  شست.ن را انداخت و داخل تنور نینعل
ن در تنور چه یبرو ببی ه در خراسان بوده بعد فرمود خراسانکنیخراسان مثل اي انهایجر

چهار زانو در تنور نشسته از تنور خارج شد ی هارون مکدم یخبر است بجانب تنور رفتم د
 عرض شود؟ یدا میسان چند نفر پنها در خرایفرمود از ا (علیه السالم)رد امامکبما سالم 

ه پنج کی شود فرمود ما در زمان یدا نمینفر پ کیست نه بخدا ینفر هم ن کیرد بخدا قسم ک
   .میدان یبهتر م ت مناسب رایرد ما خودمان موقعکم یام نخواهیم قیاور نداشته باشینفر 

ي و رهبر امری ا هر ولیه آکه آراء است کمعر >االمری اول<ي  لمهکچه  گرو اما ا
امام ا باالخره مخصوص دوازده یعادل است و ي ا در انحصار فقهایرا شامل است و 

  ند.ک یم دییاحتمال آخر را تأی ر لفظیو غی لفظی قرائن قطعی لو .باشد یمعصوم م
ألَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا < :ز آمدهینساء ن 83ه یاالمر در آی اول و إِذا جاءهم أَمرٌ منَ اْ

ألَمرِ منْهم لَعلمه الّذی أُولی الرّسولِ و إِلی بِه و لَو ردوه إِلَ ُطونَه منْهم و لَو ال ینَ یاْ ستَنْبِ
ف إِالَّ کتُ لِ اللَّه الَیسبِی ف فقاتَلَ*  الًیطانَ إِالّ قَلیم و رحمتُه الَتّبعتُم الشّکیفَضْلُ اللّه علَ لَّ

س الَّذکیاللَّه أَن ی نَ عسیوحرِّضِ الْمؤْمن کسنَفْ أْ ب کنَ یف أَشَدا وأْس ب أَشَد اللَّهفَرُواْ و
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ارا و کآنان رسد، (آش به ا ترسیی منیاز ا ]یکحا[ي ه خبرکی و هنگام : >الًیکتَن
از خودشان ی گامبر و به فرماندهان جنیدهند و اگر آن را به پی ان) انتشارش میبلندگو
ق یعمی بررسه آن را عالمانه کابند ی  یدرم از آنانی سانکرا  ]امر[نند، همانا آن کارجاع 

ي رویطان پیاز ش ]یهمگ[، یکاند جز قطعاًنند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، ک یم
  .دیردک یم

آن ه مرجع صدور کاست ان جنگ یو خوف در جر امن ه تنها امرین آیامر در ا
 .استل قوکبه عنوان فرمانده  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریر درجه اول شخص پد
ه از کباشند  یمی در امور جنگ به آن حضرت نبود طبعاً فرماندهانی اگر دسترس و

را ی جنگي ها کیتکه تاکها  نندگان آنکه استنباط ک اند. منصوب شدهطرف رسول 
  .دانند یمامر جنگ را هم  نِامان خوف و یجر ،دانند و مورد اعتمادند یم

ر معصوم  یفرمانداران غن یااز  مطلقه اطاعتدرباره هم ي نجا دستوریا در و 
نساء،  59ه ی؛ اگرچه بر اساس آخوفامن و ان یجهالت در جررفع ي براست مگر ین

ان سرداران لشکر یدر م (علیه السالم)نیرالمؤمنیاستثناءاً اطاعت مطلقه از شخص ام
  ز شامل است.یرا نی اسیو سی احکام شرعی وه بر جنگ، تماماسالم، عال

ختم مطلقه  اطاعتن یادر االمر ی اول هو بشده اهللا آغاز  اه بکاالمر ی ه اولیما آا
نجا یادر ه ک .امت اسالم استي برا شابعادی با تمامي رهبر ،مقصودش از امر شده،

چ یهي برای تیخصوص و نه ،یو نه امر مقابل نهشده جنگ امر  ازی بحث خاصنه 
ي عددو بي ه رهبرکن را یمسلم امر لک ،»امر«ه ک، بلیا اجتماعیي از امور فردي امر

  ست مراد است و بس.ا
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االمر را به دوازده ی ه بدون استثناء اولیامام ثیاحادی تمام هک مینیب یو م
ي اهم به توسعه آن درباره فقهي ا اشارهی ه و حتر نمودیتفس (علیهم السالم)امام

   .اسالم ندارد واربزرگ
  

  (علیهم السالم)االمری در باره اول هیامامث یاحاد
(علیهم االمر را منحصر به دوازده امامی متواتر و بدون استثناء اول ،عهیش ثیاحاد
  ه خالف نص است.کگرفت ی توان آن را حصر نسب یدانسته و نم السالم)
از حضرت امام  )328ح،497ص،1ج(ن از باب نمونه  یلَقْر نور الثیتفسدر 

ع یر جمخاصۀ امى انا عنَیا« :هکاست  آمدهاالمر ی اول هیآباره در  (علیه السالم)باقر
 م،یاالمر ما هستی اولرده، کخدا خصوص ما را قصد  : »امه بطاعتنایوم القیى ن الیالمؤمن

  .اطاعت ما امر فرموده امت بین را تا روز قیخدا همه مؤمن
االئمه من ولد «ه که ین آیهمباره آن حضرت است در از 330ح 499صدر و 

   »قوم الساعۀیان ى ال (علیهم السالم)و فاطمهى عل
قلت «ه ک (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ث جابر است از رسول اهللایحد 331ح ز ین و

ن یعرفنا اهللا و رسوله فمن اولوا االمر الذ (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ا رسول اهللای: 

ا جابر و یى : هم خلفائ(صلی اهللا علیه وآله وسلم)فقال کطاعتهم بطاعتقرن اهللا 

(علیه ثم الحسن (علیه السالم)طالبى بن ابى اولهم على ن من بعدیائمۀ المسلم
عباده ابن الحسن بن ى ته فیارضه و بقى حجۀ اهللا فى ینکو ى ی... ثم سمالسالم)
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ه مشارق االرض و مغاربها یدیى عل رهکذى فتح اهللا تعالیى الذ كذا (علیه السالم)یعل
ته إال من امتحن مالقول باماى ها علیثبت فیبۀً ال یائه غیعته و اولیب عن شیغیي الذ كذا

  »مان...یاهللا قلبه لال
ه انصار عوا اللَّه ینَ آمنُوا أَطیها الَّذیأَ<ا یفه یه شریه آکی د: هنگامیگوي جابر بن عبد اللَّ

أَط یووا الرَّسعأُول نْی ولَ ورِ مأَم ردم: ما کد خدمت حضرت رسول عرض ینازل گرد >مکالْ
ه ه طاعت آنان بک االمری اولن یم ایم بدانیخواه ینون مکم و ایخدا و رسول را شناخت
ي ا من هستند.ي ن افراد خلفایدام افراد هستند؟، فرمود: اکن شده یاطاعت خدا و رسول قر

ی بن ابی ه پس از من خواهند آمد اول آنها علکباشند  ین میان مسلمیشواینان پیجابر ا
ی ن، و محمد بن علیبن الحسی ن سپس علیحسن و بعد از او حسي طالب است، پس از و

را مالقات ي رد و هر گاه وکی خواه كه در تورات به باقر معروف است و تو او را درک
بن ی بن جعفر و علی و موسسالم مرا به او برسان، بعد از او جعفر بن محمد، ي نمود
 امام هستند. (علیهم السالم)یبن محمد، و حسن بن علی ، و علی، و محمد بن علیموس

مانده یباقو ن یدر زمخدا ه حجت که من ینکها همنام و صاحب  نیاهمه پس از 
ه از کباشد  یم (علیه السالم)یبن عل حسن فرزند ،است ان بندگانشیاو در مي حجتها

مان امتحان داده یه در اکي رد، و جز افرادکبت خواهد یان و دوستان خود غرویان و پیعیش
  ...نخواهد ماندی در امامت او باقی سکباشند 
عن  334ح کذلکه مثله و یاآلى ف (علیه السالم)عن الرضا 332ح  500صی فو 

 (علیهم السالم)االئمهى و ف (علیه السالم)یعلى فى قال : ه (علیه السالم)جعفرى اب
  حرمونه.یئاً و الیحلون شیر انّهم ال یاء و غیلهم اهللا مواضع االنبجع

ن و یطالب و الحسن و الحسى بن ابى عل کاولئ (علیه السالم)عن الصادق 335ح و
  (علیهم السالم)و جعفرى ن و محمد بن علیبن الحسى عل
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وال طاعه لمن  ...قولهى م الکنیدى احذروا عل (علیه السالم)یعل عن 337و ح
االمر انما امر اهللا بطاعۀ الرسول النّه معصوم  ةاهللا انّما الطاعه هللا و لرسوله و اوال ىعص

أمرون یاالمر ألنهم معصومون مطهرون ال ى ته و انّما امر بطاعۀ اولیأمر بمعصیمطهر ال 
  ته.یبمعص
ى جعفر محمد بن على قال قلت البى د الجعفیزیعن جابر بن  339ح  501صی فو 
صالحه ى و االمام فقال : لبقاء العالم على النبى حتاج الیء یشى أل السالم)(علیه الباقر
او امام قال اهللا ى هم نبیان فکرفع العذاب عن اهل االرض اذا یانّ اهللا عزوجل  کو ذل

اهل االرض ى أتَى تیو اذا ذهبت اهل ب...  >همیعذبهم و انت فیان اهللا لکوما <عزوجل 
ها یا ای<ن قرن اهللا عزوجل طاعتهم بطاعته فقال یالئمه الذته ایباهل بى عنیرهون کیما 
دون یعصون و هم المؤیذنبون و الین الیو هم المعصومون المطهرون الذ >ن آمنوا...یالذ

نزل القطر من السماء و یعمر بالده و بهم یرزق اهللا عباده و بهم یالموفقون المسددون بهم 
هم العقوبه و العذاب ال یحل علیو ال ى المعاصمهل اهل یات االرض و بهم کبهم تخرج بر

  ن.یهم اجمعیفارقهم صلوات اهللا علیفارقون القرآن و الیفارقهم روح القدس و الی
ى قلت: ما ادن (علیه السالم)نیر المومنیعن امى س الهاللیم بن قیعن سل 340حو 

ته و جعل یرض والعرف من امر اهللا بطاعته و فیفقال : ان ال  ؟ون الرجل به ضالّاً کیما 
قال  (علیه السالم)نیرالمؤمنیا امیخلقه . قلت : فمن هم ى ارضه و شاهد على حجته ف

  .>ن آمنوا....یها الذیا ای<ه فقالین قرنهم اهللا بنفسه و نبی: الذ
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ن یمترکردم کعرض (علیه السالم)نیر المؤمنیگفت بحضرت امی س هاللیم بن قیسل 
دستور  ه نشناسد خداکنیفرمود ا ست؟یشود چ یه موجب گمراه شدن شخص مکي زیچ

ن و گواه بر خلق یزمي ت او الزم شده و حجت در رویند و والکبی سکداده اطاعت از چه 
در قرآن  ه اطاعت آنها را خداکی سانکن فرمود! یر المؤمنیا امیانند یکردم آنها کعرض است.

عوا یعوا اللَّه و أَطینَ آمنُوا أَطیها الَّذیا أَی<ه یآن یش قرار داده در این اطاعت خویقر
أُول ولَ ونْی الرَّسرِ مأَم م واضح یردم براکده عرضیآن جناب را بوسی شانیگفت پ .>مکالْ

  .ين بردیدر دلم بود از بي دیو ترد کو هر شي و عقده دلم را گشودي ردک
ى قولنا ف سالم)(علیه العبداهللاى رت البکالعال قال ذى ابن اب 341ح 502صی ف و
و هم  >عوا اهللا...یاط<ن قال اهللا عزوجل یرضۀ فقال : نعم هم الذتاء ان طاعتهم مفیاالوص

  .>م اهللا...کیانّما ول<ن قال اهللا عزوجل یالذ
ى قول قال لی (علیه السالم)اًیقال سمعت على س الهاللیق 346ح 504صی فو 

ى جل جالله انّه قد استجاب لى ربى و قد اخبرن (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول اهللا
(صلی اهللا علیه وآله ا رسول اهللایفقلت  كونون من بعدکین یالذ کائکشرى و ف کیف

ن قرنهم اهللا عزوجل یالذ (صلی اهللا علیه وآله وسلم)قال ؟ىمن بعدى ائکو من شر وسلم)
فقلت  >.م...کاالمر منى و اول رسولعوا الیاطعوا اهللا و یاط<: عزوجل فقالى بنفسه و ب

ن یین مهدیلهم هادکالحوض ى ردوا علیأن ى الى اء منّیا رسول اهللا و من هم قال: االوصی
ى فارقونه بهم تنصر امتیفارقهم و ال یفرهم من خذلهم هم مع القرآن و القرآن معهم ال یال

ا رسول اهللا سمهم یئهم قلت استجاب دعیدفع عنهم البالء و بهم یمطرون و بهم یو بهم 
ده یهذا و وضع ى ثم ابن (علیه السالم)رأس الحسنى ده علیهذا و وضع ى ل: ابنقاى ل
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مله کالسالم ثم تى فراءه من کاتیحى ولد فیثم ابن له س (علیه السالم)نیرأس الحسى عل
هالل  ىا اخابنیهم و اهللا یرجالً رجالً فقال : فى ا رسول اهللا سمهم لیاثنا عشر اماماً فقلت 

ى و جوراً و اهللا ان ما ملئت ظلماًک و عدالً مالء االرض قسطاًیى ذمحمد ال ۀامى مهد
  ن و المقام و اعرف اسماء آبائهم و قبائلهم. کن الریعه بیبایالعرف من 

ان کیمرا در حق تو مستجاب فرموده و در حق شري ه دعاکمرا خبر داده بآن  ه خداک
ستند؟ فرمود آن یکان من کیشر اهللاا رسول ی) عرض نمودم 1باشند. (یه بعد از تو مکتو 
فرمود  شان؟یستند ایکردم کن طاعت من ساخته، عرضیشان را قریاطاعت ا ه خداکسانند ک

د رسول را و صاحب ید خدا را و فرمان ببریمؤمنان فرمان ببري فرموده: ای ه حقتعالکآنانند 
ه ی ا نبیردم کاران خود را) عرضیاخت (صاحب» 1«اران از خودتان را ک ستند آنها؟ یکاللَّ

وثر شوند بر من کشوند تا وارد حوض یه متفرق نمکاء بعد از من یفرمود اوص
ند و کیشان میر با اکه مکس کرساندشان مگر هر یشدگان، ضرر نم تینندگان، هداک تیهدا
شان یشان نه جدا از ایشان با قرآنند و قرآن با اید، اینماي مدد یشان بیه باکهر ي مدد ینه ب
ل یشوند و بطفیرده مکشان امت من نصرت یت اکشود: ببر یه جدا از آن مشود و ن یم
امت ي شان دعایله ایشود، و بوس یشان دفع بال میشوند، و بواسطه ایده میشان باران باریا

ه اسامیگردد، عرض نمودم یمستجاب م پس ی ا علیشان را بفرما. فرمود تو یای ا رسول اللَّ
گذارد، و باز فرمود پس پسرم  (علیه السالم)مام حسنبر سر ا كن، و دست مباریپسرم ا

ي نهاد و باز فرمود پس همنام تو ا (علیه السالم)نیف بر سر امام حسین، و دست شریا
است و ی الهی نندگان است، پس پسر او محمد باقر و خازن وحک عبادتي برادر من او آقا

ه محمد متولد کان، و زود باشد ه متولد شود در زمان تو پس سالم مرا باو برسکزود باشد 
عدد  ند خداکیامل مکن پس از جانب من سالمش بگو، بعد از آن یا حسیات تو یشود در ح

ت کند ببرکیپرم ه خداکی سک، اسمش محمد است همان يدوازده امام را از اوالد تو تا مهد
ه من کا قسم ) بخد1ن را از انصاف و عدل چنانچه مملو شده از جور و ظلم، (یظهور او زم
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ي دانم نامهاین و مقام و مکان ریشود م یعت با او میه بکم در آنجا یسلي شناسمش ایم
  ا.ر کیهر ي ها لهیاوران او را و قبی

للمأمون من فرض  (علیه السالم)تبه االمام الرضاکباب ما ى ف 349ح 505ص و 

ه ین محمد عن ابعن جعفر ب (علیه السالم)الرضاى ن باسناده الیع الدیاالسالم و شرا
و الحسن و ى على ال (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ینبلاى قال : اوصى محمد بن عل

قال :  >ن امنوا...یالذ اهیا ای<قول اهللا عزوجل : ى ثم قال ف (علیهم السالم)نیالحس
  قوم الساعۀ.یان ى ال  (علیهم السالم)و فاطمهى االئمه من ولد عل

(علیه ح از حضرت صادقیاز محمد بن شر 130ث صیجامع االحاد 1لد ج ودر
ى م علکتنا و امر بمودتنا ـ ما اوقفنایلوال ان اهللا فرض طاعتنا و وال«که:  است السالم)

نا و ال نقول الّا ما قال یوتنا انا و اهللا ما نقول باهوائنا و ال نقول برأیم بکابوابنا و الادخلنا
ن مضمون با مختصر یو بر ا» و فضتهم نز هؤالء ذهبهمکیما کنزها کربنا اصول عندنا ن

  آمده است.ى اریات بسیاختالف روا
ام کفه نسخ احیه هرگز وظکست ا رسولی ان رسالتیاالمر تنها بی ت اولیموقع

ه کات متواتره است یبه بعد روا 436:ص1ث جیرا نداشته. و در جامع االحادی سنت
  :جمله است ه ازکرده کثابت ي را به طور انحصاري ت سه بعدین والیا

جعفیعنْ إِسماع 962ح  و معه  (علیه السالم)جعفَرٍى أَبِى قَالَ دخَلَ رجلٌ علَى لَ الْ
حفَرٍیصعو جأَب (علیه السالم)فَۀٌ فَقَالَ لَه حص هذمٍ  فَۀُیهخَاصیمنِ الدأَلُ عیسلُ یى نِ الَّذقْب

یفمحلُ فَقَالَ رمالْع که ذَا الَّذه فَقَالَیأُرِى اللَّه (علیه السالم)د : إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادشَه
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عبده و رسولُه و تُقرَّ بِما جاء  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)لَه و أَنَّ محمداً کیوحده لَا شَرِ
م لأَمرِنَا و الْورع و یت و الْبرَاءةُ منْ عدونَا و التَّسلیالْب ۀُ لَنَا أَهلَیمنْ عنْد اللَّه و الْولَا

بِه اءج اللَّه لَۀً إِذَا َشاءوإِنَّ لَنَا د ع و انْتظَار قَائمنَا فَ   ا.التَّواضُ
همراه ی ئ د و نوشتهیرس (علیه السالم)خدمت امام باقري د: مردیگوی ل جعفیاسماع 

ه عمل در آن کی نیند از دکیه پرستش مکن نوشته مخاصم است یداشت، حضرت فرمود: ا
(علیه خواستم. امام باقرین را میند، همکت رحمت یرد خداکشود، عرض یرفته میپذ

ست و ین کیشر یبي تاکیي جز خدای سته پرستشیه شاکنیدادن بای فرمود: گواه السالم)

آنچه از ه بنده و فرستاده اوست، و اقرار نمودن ب )(صلی اهللا علیه وآله وسلمه محمدکنیا
امر ما و ه از دشمن ما و گردن نهادن بي زاریت ما خانواده و بیجانب خدا آمده و وال

ه هر زمان خدا بخواهد با کاست ی او دولتي را برایو انتظار قائم ما، زی و فروتني زگاریپره
  د.یآ یآن دولت م

 »هیاه و الحج و الصوم و الوالکالصاله و الزى عل خمسى االسالم علی بن« اتیو روا
ن سه یت در آنها همیآنها دانسته ، مقصود از والى  ت را افضل از همهیه والک

  که عرض شد. ستیبعد
ا ی (علیه السالم)عبد اهللاى عن اب 437ث ص یجامع االحاد 908خبر  ه درکچنان

خمس فرائض  وآله وسلم)(صلی اهللا علیه امه محمدى ابا محمد ان اهللا افترض عل
اء من الفرائض االربعۀ و یاشى تنا فرخص لهم فیام و الحج و والیاة و الصکالصالة و الز

  ها رخصۀ.یما ف ال واهللا تنایوال كترى ن فیرخص الحد من المسلمیلم 
ات، روزه، کساخته است: نماز، زی ضه را حتمیعزّ و جلّ پنج فر ابا محمد! همانا خداي ا 

ي براي چ رویبه هی شان رخصت داده ولیضه را بدیچهار فري ت ما، و در مواردیحج و وال
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ت یداده نشده است، نه بخدا سوگند در والی ت ما رخصتیوال كاز مسلمانان در تر کیچ یه
  ست.ینی ما رخصت

ز امام ین» ۀیتۀ جاهلیعرف امام زمانه مات میمن مات و لم «خبر مشهور  نیو همچن 
 مؤمناًون العبد کیعن احدهما قال ال 1018ه در خبر کد چناننک یمعصوم را قصد م

م له یسلیه یرد الیلهم و امام زمانه و ک (علیهم السالم)عرف اهللا و رسوله و االئمۀیى حت
  جهل االول؟یعرف اآلخر و هو یف یکثم قال 
ه کد ید دیخواه ؛دینکث مراجعه یت جامع االحادیث باب والیاحادی تمامبه شما 

و  اهللا ت را در انحصار رسولیت فقهاء ندارد و تنها والیهم درباره والي ا هاشاری حت
ث یحد 77ه ک 1030تا  953ث یداحاداند و بس! و  یم (علیهم السالم)دوازده امام

: 1ن یث نورالثقلیحد 34ه در کنان نهاده است چنانیت را در انحصار ایاست وال
دعائم االسالم ح و  461:1ث یاست و در جامع االحاد طور نیهمز ین 497ـ506

از ی . و برخمطرح است و بس هت ائمیث است تنها والیحد 46ه ک 1077-1301
  .موافق است اترن تویز با ایات اهل تسنن نیروا

  االمری درباره اولی ث سنیاحاد
االمر از ی ه درباره اولکرا ی ثین حدیچهارم 364ص ۀ الخصامیفاکاز جمله در 

ي علماان یاعه از کی نیوم بن محمد حمیه : ابراهکن است یق اهل تسنن آورده ایطر
(صلی اهللا یه علکرده است کت یروای س هاللیم بن قیعامه است به سند خود از سل

ام یدر ا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)دم در مسجد رسول خدایرا د علیه وآله وسلم)
مناشدات خود  گفتند و باالخره ضمن احتجاجات و یث میحدکه ی عثمان با جماعت

عوا اهللا ین آمنوا اطیها الذیا ای<ه یه آکی د هنگامیاد داریم باهللا کشان فرمود: انشدیبه ا
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 > م اهللا ...کیانّما ول<ه ی) و آ59نساء،( >مکاالمر منی عوا الرسول و اولیو اط
هدواْ منیعلَمِ اللَّه الَّذیواْ ولَما کأَم حسبتُم أَن تُتْرَ...<ه ی) و آ55مائده،( کنَ جـ لَمو م
  .1>...رُمبِما تَعملُونَیجۀً واللَّه خَبِینَ ولیالْمؤْمن والَ تَّخذُواْمن دونِ اللَّه والَرسولهی

ن یاز مؤمنی ات مخصوص بعضین آیاا یآا رسول اهللا یردند کنازل شد مردم عرض 
ه کرد کفرمود: خدا به رسولش امر  ؟آمدهمؤمنان ي  ا عموماً در شأن همهینازل شده 

ات و حج آن را کند و مانند نماز و روزه و زکشان اعالم یان امر را به ایت والیوال
من «ر خم آن حضرت خطبه خواند و از جمله فرمود : ید و در روز غدیر نمایتفس

  چنان بوده است.ی گفتند : بل» والهم ىعلفَ نت موالهک
ه در خصوص ین آیه اکر مجاهد آورده است یاز تفسز ابن شهر آشوب یو ن

(صلی اهللا علیه وآله ه رسول خداکی نازل شده هنگام (علیه السالم)نیرالمؤمنیام
ا رسول اهللا مرا یرد کد، عرض ین خود گردانینه جانشیآن حضرت را در مد وسلم)

هارون من بمنزلۀ ى ون منّکان تى اما ترض«؟ فرمود: ینک ین میبر زنان و اطفال جانش
 >مکاالمر منى و اول< :پس خدا فرمود» و اصلحى قومى فى ن قال: اخلفنیحى موس

(صلی ه رسول خداکی و هنگام اود پس از یامت گردانی را وال (علیه السالم)یه علک
بندگان را به ی تعالي د خداین خود گردانینه جانشیاو را در مد اهللا علیه وآله وسلم)

  رد.کمر مخالفت او ا كاطاعت و تر

                                                 
 

ر از خدا و یان شما که جهاد کرده و غیرا از م ید، حال آنکه خدا کسانیشو یم د که (از آزمون خدا) رهایا پنداشتیـ  1
  )16(توبه،نگذارده؟  يا اند، هنوز نشانه اسرارشان نگرفته یاو و مؤمنان، محرم درون يفرستاده 
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ه به او منسوبند از یدیزي  ه فرقهکي دیز ابن شهر آشوب از حسن بن صالح زیون
ه مراد ائمه اهل که آورده است ین آیای در معن (علیه السالم)حضرت صادق

  .ندهست (علیهم السالم)تیب
ه پس از کباشند  یمی رش فرمانداران الهین تعبیدر رساتر >مکاالمر منی اول<

ه کابعادش هستند. ی نها فرمانداران تداوم رسالت در تمامیسالت، او ری فرماندار وح
اخبار ی ه از برخکاند بل بودهی رسالتي ها استیو سی ام شرعکل احکنه تنها اعلم به 

اعمال ي اریز از بسیو نی ومت اسالمکاداره حي ندگان و معجزات و علوم الزم برایآ
  اهد، مطلع هستند.ات قرآن، به عنوان شیاز آی ل نصوصیمردم به دل

 كأَال لَه الْخَلْقُ واألمرُ تَبار<ي هیآ ه درکست چنانا ر امت اسالمیامر تدب ،ن امریا 
الَمالْع بر االمر تنها ی ه امر رسول و اولکاختالف ن ی) آمده با ا54،اعراف( >نَیاللَّه

انحصار ه در کی عیو تشری نیوکدارد و نه در بعد تت یمکش حاا یدر بعد شرع
 >اعیبلْ للَّه األمرُ جم< ستخداانحصار  در عاًی، جمامري  ه همهکبل ،خداست

و ی ام الهکابالغ احي ند برایخداي  االمر تنها فرستادهی ) و رسول و اول31(رعد،
  .یاسالمي  مهیرک س دولتیتأس در جهتی اسیو سی امکاحی فرمانده

ی حامالن و صاحبان اصلو  السالم) (علیهممداران معصوم شرع همان االمری اول
  است. امت به عهده آنان قرار گرفتهي ه به فرمان خدا رهبرکند تعیشر

 »من االمر فاتبعها عۀٍیشری عل كثم جعلنا«ه : کز آمده ین نیدي و امر به معنا
  )18،هیجاث(

  )17،هیجاث( >نات من االمریناهم بیو آت<ز یش از آن نیو پ
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>ط ارها از شما کی ما در برخ«گفتند: :  >علَم إِسرَارهمیاالَْمرِ و اللَّه  بعضِی م فکعیسنُ
  )26،محمد( .داند یرا م ردن رازشانکه خدا پنهان کحال آن» رد.کم یاطاعت خواه

>واْ أَنَّ فلَماعکیو لَو ولَ اللَّهسر یمیطکعف کی میثم ه کد ینو بدا:  >ر مّنَ االَْمرِ لَعنتُّ
ند، به کي رویشما پ ]لیو مي رأ[ارها از کاز ي اریان شماست. اگر در بسیامبر خدا در میپ

  )7،حجرات( .دیشوی دچار زحمت می راست
  ).9،حجرات(>امر اهللای ء الیتفی حتی تبغی فقاتلوا الت<

 امر«ز ین ده مقصود از امرآم الرسول طاعۀو  اهللا طاعۀ ،االمری اولي  هیو چون در آ
ي  جنبه دو ه هرک ندا»اهللاعۀ یشر« االمر صاحبانی ه اولکاست  »اهللاۀ عیشر«و  »اهللا
  را داراست.ی اسیو سی مکح

 اطاعته کست اي نصِ منحصر به فرد  >منکم االمری اول<ي  هیو در جمع، آ
 نیب >عوایاط<ه کنید سبب ایند، و شاک یرسول م اطاعتاالمر را ملحق به ی اول
 >الرسول<بعد از فاصله بال >االمری اول<ی اصله شده ولف >رسولال<و  >اهللا<

است و مطرح اطاعت از رسول ی انیاول اصالت وحه ک ته استکن دو نیاي براآمده 
 نان همانند رسولند و اطاعتشان همان اطاعت رسولیه اک ،االمری ان منزلت اولیب دوم

االمر را ی ه اولکهر پس ، >طع الرسول فقد اطاع اهللایمن <ه کطور  همانو  .ستا
 اهللا اهربما أم رسول که حکچنان و رده است.کاطاعت  هم را رسول اهللا، ندکاطاعت 
  ن به الهام است.یو ای ه آن به وحکز چنان است جز آن یالمر نای م اولکاست ح

ـ  >یاول<ه یق به مضاف المتعلَّ را >مکمن< ،>منکم االمری اول<در  هکاهل تسنن 
 حبان فرمان ازصا >مکمن االمری اول<ند: یگو ی، ماند فتهگراست ـ  >االمر<که 

  !!؟تسمردم اصادر از ي ن فرمان رهبریه اک هستند، شما ]طرف[
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 از نظر است. الکاشمورد ي و معنوی ن لفظیریز از جهاتی شبهه ادبن یای ول
ز یه، ونیالم است و نه مضاف الکمضاف محور  ،يقواعد نحوي چون بر مبنای لفظ
 جهیدر نت باشد، >االمر<: هیق به مضاف التواند متعلَّ یپس نم ل استحا >مکمن<
ق به مضاف است متعلَّی عنی، ائن و مانند آن) استک( ق به عامل مقدرمتعلَّ >مکمن<
 ،>مکمن االمری اول< هک است حیصح ان معنیاپس فقط باشد.  یم >یاول<ه ک

ه کاست  نطوریز همیرسول نه در ک باشند، چنان یخود شما م ]جنس[از ی فرمانداران
  .>رسوالً منهم<و  >رسوالً من انفسهم<

ي  هیتسو (علیه السالم)معصوماطاعت ر معصومان به یغاطاعت الحاق ی وانگه
عقالً و شرعاً باطل  ،تر با برتر نییقرار دادن پاي مساو نیو امفضول و افضل است 

  باشد. یم
 ه فرستادهک شود یرا شامل ممر االی رسول و اولي هر دو >مکمن< نجایدر االبته 

ق به ن تعلُّیای از قرائن قطعی کیتان هستند. و از خودی خدا و فرماندارانش همگ
أَمرِ ی أُول  و لَو ردوه إِلَى الرَّسولِ و إِلى< ه:ک االمر استی اول دومي  هیآ ،محذوف الْ

منْهاز طرف ی فرمانداران اله )(صلی اهللا علیه وآله وسلمطبعاً در زمان خود رسول >م
  باشد. منحصر به آنان هکخود رسولند نه از طرف مردم تا چه رسد 

 اطاعتمانند  مردم، از طرف ن شدهییتع االمرِ یاول اطاعتاگر هم ي و از نظر معنو
از طرف  در انتخاب شدگان اطاعتعد سوم ن خود انحصار بیا ؛باشد واجب رسول

 االطاعۀواجب  باشدی الهی فرماندار انتصابی سک اگر هکی ن معنیبه ا .است مردم
ر معصوم، طبعاً یاالمر غی بعد سوم اطاعت در اول پس با قائل شدن به انحصارست! ین
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اند  بودهی ن که انتصابیمعصومي  ر ائمهیو سا (علیه السالم)ریحضرت اماطاعت از 
  وجوب ندارد!!

د خود نباش یمطا و العمد الخ نکه ممکي االمر یاولي  مطلقه اطاعته ک یدر حال
 هم،ی اسیاحکام سبه آنان ي ت مطلقه برایو اختصاص وال. است اهللات طاع نقض

  تاب و سنت ندارد.کاز ی لیدل
ص آن یه تشخکاست، ی اسیر سیام غکاحت مطلقه در ین والیا« :اگر گفته شود و

 ،هانیفقي خطا به هنگام گرانید هکن است یاش ا جهینت !!»در انحصار فقهاست
آن هم با فرمان خدا  ؛ شوند یشانده مکی م الهکحبا نادانسته و ناخواسته به مخالفت 

  !!.>عوایاط<که 
 ! ،»ستین معصوم در انحصار زمامداران مطلقه اطاعت«اگر گفته شود: ز یو ن

ر و پدران و شوهران و کان از منیآمران به معروف و ناه هکن خواهد بود یاش ا جهینت
در هر ز یست نا واجباطاعتشان م خدا کلف از حشرط عدم تخ ه بهکی سانکر یسا

  مطلقه گردند!!  اطاعتعد سوم مشمول بی حال
، ل عدم عصمتیبه دل ر معصومیاطاعت از زمامداران غه ک کامالً واضح است

ی سانک همهه کست. بلین اطاعت هم در انحصار آنان نیاطاعت مشروطه است. و ا
 ن اطاعتند.یا، اطاعتشان واجب است، مشمول ام خدکه به شرط عدم تخلف از حک

قرار  (علیهم السالم)و امامانخدا و رسول  اطاعتل یذنان در یااز مشروطه  اطاعت
عد یز .اطاعت گردد عد سومب مشمول ست تایدارد و برابر با اطاعت از معصوم ن را ب

(علیهم نیمعصومي  باشد در انحصار ائمه یه میشرعي  ت مطلقهیه والکسوم اطاعت 
  است. السالم)
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ه از مطلق کابند یت یامت مأموری ن است همگکنها گذشته چگونه ممیو از همه ا
خ اسالم به جز زمان رسول یه در طول تارکنند و حال آن کزمامداران اطاعت 

کوتاه در ی مدت و (علیه السالم)یعلن یرالمؤمنیامو  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا
د و ابعا همهدر ی مکحاه کامده ینی نون زمانکتا علیه السالم)(یمجتبحسن امام  زمان

جهات علم و  در هیر فقیه و غیاعم از فق امتی از تمام ،یمذهبي رهبرفقط ی ا حتی
  .باشد تر ستهیبرتر و شا، يتقو

ی از شخص اطاعتبرتر مأمور به افراد ه کح است یصحی زانیو چگونه و با چه م
ده یرسي زمامدارا استبداد به یو  از مردمی روهگا عمد یه در اثر خطا کد نشو

  !است؟
همه جا به جز  ،مینک یمی را در سراسر قرآن بررس طاعتات یما آه کی هنگام

عد سوم در ه بکست یني ا نهین خود قریا ایآ پس .ستاي دو بعد ،االمری اولي  هیآ
از مخالفت ه سر کی اطاعتست و نه ا از رسول مطلق اطاعتم همان بعد تداوجا  نیا

  برون آرد؟ی م الهکحبا 
تنها » اهللا«پس از  اطاعتات یه دوران رسول محدود است چرا همه آک و با آن
ه ک با آن ؟رده استکامت اسالم را منظور ني اه ر زمانیو سا مطرح نمودهرسول را 

  ست.ای و همه زمانی جهان ،خطابات قرآن
هرگز به چشم ی مطلقد سوم بع ،گذشتهي رسالتهای ه در تمامکم ینیب یز میو ن

گر یدکیی از پ هم مبرانایها محدود بوده، و آن پ آن رسالتي ها را زمانیز .خورد ینم
  است. نداشتهي امامان پس از آنان مورد اطاعته طبعاً ک .ندا هآمد یم
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توسعه  ،(علیهم السالم)به امامان معصوم >االمری اول<اختصاص  و تازه اگر هم
عادل ي شامل فقها ،راداتشیای تماماز ی پوش با چشم !دیمر جداالی ن اولیابد و ای
  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا تشان مانند رسولیو وال اطاعتهرگز  ؛ز گرددین
  ن دفتر مورد بحث خواهد بود.یه در اکست اي ه محدود به حدودکبل .ستین

ي هبرت ریر امامان معصوم باشد چون موقعیشامل غ >االمری اول<و چنانچه 
ن به طور یر معصومیدر غ اطاعتن یر است الزم بود ایت خطین مسئولیامت مهمتر

ي دیمنحصر به فرد قي  هین آیه نه در اکی در صورت .اد شودید یمشروط و مق
است و قابل ي گذاشتن امر رهبر لن خود مهمیه اک .گریات دیداست و نه در آیپ

  ست.یاغماض ن
 اطاعتتر از  تیاهم مکی لیه خکن یوالد اطاعتدر مورد قرآن ه کی در صورت

شْرِ كهدااو إِن ج<: د آوردهیاست ق >االمری اول< علْم فَالَ ی بِهِ کس لَیما لَی بِ كلتُ
طعهمآ با من ي ه بدان علم ندارکرا ي زیوشند تا چک) بیه تو (همیو اگر (هم) آنها عل:  >تُ

  )8وت،بک(عن نکشان اطاعت می، پس از ایگردان کیشر
از رسول ي جداحداقل چرا  باشد، داشتهی چنان اطالق >االمری اول<و اگر 

  !»مکاالمر منی عوا اولیو اط«مثالً: ه ک مطرح نشده
م و دغَشان در اطاعت رسول ماطاعته ک ،سوره نساء 59ه یدر آ >االمری اول<ن یا

خدا و  نیبی ه اختالفکامر ندارند و چنانت یدر والی است هرگز اختالف سانکی
و خطاب  .ستینی اختالف ن خود آنان همیست در بیاالمر نی و رسول و اول ؛رسول

ي رون یبنابرا .است >ن امنوایها الذیا ای< دررار همان خطاب کت >تنازعتم إن<در 
   .ستین >االمری اول<ن خطاب به یا
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ا یآ انند؛ ویکآنان  هکاست  >االمری اول<ي  امت درباره نینجا در بیتنازع در ا و
تاب و سنت کف خال هکمنسوب به آنها ی اتیا نه؛ و روایدارند ی مکح حق جعل

  است. دانستهاهللا و رسول را ها  نیمرجع همه اقرآن ه ک ؟داردی مکاست چه ح
در هر دو مورد اتفاق  (علیهم السالم)خدا و رسول و ائمهي ت سه بعدیمرجعالبته 

تنها در مورد  دا و رسولخي ت دو بعدیمرجعی ول .استی احکام و اختالف
   .ستا ت امریدر وال اختالف
(صلی اهللا تنها روات از رسول اهللای ام شرعکدر اح (علیهم السالم)نیمعصومائمه 

بما < حکم آنان ،ث استحده مستَکی اسیام سکدر احو  .باشند یم علیه وآله وسلم)
درباره  >اهللا كبما ارا< است. اگر چهی الهام الهي است که به معنا >اهللا كارا

ام کاحی رسالتي  ارائهی ول ،استی وحي به معنا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)امبریپ
 (صلی اهللا علیه وآله وسلم)در اختصاص رسول اهللا اصالًست یث نه مستحدکی اله

به ائمه  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)و سپس آنچه را که رسول اهللا است.
ان یمردم بي وده، فرعاً توسط آن بزرگواران برام فرمیتعل (علیهم السالم)نیمعصوم

  گردد. یم
ه اتفاق کي شده چه در امور سه گانه بر امت واجب اطاعته نخست ین آیدر ا

اتفاق ی اسیا سیی شرعي بر امری ه اگر هم امت اسالمکا اختالف، یباشند و  داشته
رسول ال تاهللا و طاع ته رنگ طاعکمگر آن .ستیرش نیق و پذینند قابل تصدک

و ي ، فردیاسیو سی مکح تنازع ن هم اعم ازیه اکدر مورد تنازع ی باشد، ول داشته
  .است »اهللا و رسول«تنها مرجع  ،استی اجتماع
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 االمری اوله کن باشد ید رمزش ایشا ؟مطرح نشده >االمری اول<جا  نیا در و چرا
 تطاعاهللا،  رسولاز  اطاعته کو چنان .ندو همانند رسول رسالت رسول همان تداوم

  رسول اهللا است.از  اطاعتز ین االمری اولاز  اطاعت ،اهللا است
 اطاعتن یجه ایناظر به نت >الًیاوتَ حسنُو اَ رٌیخ کذل<ه: کمباري  هیآي  و ادامه

سه  اطاعتن یاگرو در  تنها و گروه مؤمنان رای امت اسالم تیریخ هک. مطلقه است
ز یو روز رستاخ متعال يمان به خدایاي  هجینت خود، نیا هک قرارداده است. ي عدب

در انحصار مصلحت ي ا جهیو چنان نت >...وم اآلخرینتم تومنون باهللا و الکن إ<:است
   .است و بس از خدا و رسول و ائمه قهلمط اطاعتي  مطلقه
االمر به ی است بر انحصار اولی ز گواه روشنیه نین آیاي  ندهیات گذشته و آیو آ

از هر گونه خطا و  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ه همچون رسولک مداران معصوم شرع
  عت مصونند.یبر خالف شري عمد

از ی دانسته و حت >اهللا<مرجع اختالف را تنها  ،گریدي در جاقرآن ه کم ینیب یو م
م کاهللا ذلی مه الکء فحیه من شیوما اختلفتم ف< : هکآورد  یان نمیمه بی رسول هم نام

مش کد، پس حیردکاختالف ي زیهر چي  و درباره : >بیه انیت و اللکه تویعلی اهللا رب
او ي به سوردم و تنها کل کن پروردگار من است. تنها بر او تویخداست. اي به سوتنها 

ه ملحق ب ،مهیرکات ین آیا لیدل ه طبعاً رسول هم بهک )10،ي(شور گردمی بازمی اپیپ
  لحق به رسولند.ز مین االمری اول ،هین آیو بر حسب ا .اهللا است

هم مأخذ بودن اهللا و رسول  را دربردارد، جهیعد مأخذ و نتب نجا هر دویل در ایتاو
  ر است.یت خین مرجعیجه ایر است و هم نتیخ
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 ه رسولکن است یا اند االمر مطرح نشدهی ه در رد تنازع، اولکن یاد رمز یوشا
ی ول .ندکخدا صادر ی حبه وي دیم جدکتواند ح یم (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا
ام کآنها در انحصار احی ت شرعینها والو ت .را هرگز ندارندی چنان حق االمر ی اول

تاب و کار از کآشي ا ه نمونهکد یجدی اسیام سکمگر در اح .تاب و سنت استک
   ت دارند.یمکحابرگرفته از رموز قرآن ی و الهام الهي بر مبنافرعاً ه کسنت ندارد 

ی کیسر جمع  هم االمر ی اولرسول و  اطاعتاست و ی کیخدا  اطاعتنجا یادر 
  .ه اصل و فرع استکاست 

ز یاالمر نی شامل تنازع در مصداق اول >ءیشی ف<ه ک است نیگر ایو رمز د
ه کچنان .شود یم تاب اهللا و سنت رسول اهللا رفعکبه  با رجوع تنها ن تنازعیا وهست 

  ند.ک یمو فصل حل آن را ی ستگیات خالفت به شایات و روایآ
ی فان تنازعتم ف< :فرمود سبحاني خدا هکاست ج نیادر جالب  اریبس تهکو ن

ه به امر خدا کی سانکرا یز .ستیاالمر نی اولبه  هین آیا قطعاً خطاب پس >یش
  .ندارندی تنازعي مدار در شرع ،باشند یم االطاعۀواجب 

ت امر یدر وال شانودخ نیه بکند کی سانک اطاعتشود خدا امر به  یو چگونه م
 االمری اول ایآه کاست.  آناندرباره  تنازع امت مینیب یم هکبل ؟منازعه داشته باشند

 گرانیا خصوص دیها و  ا اعم از آنیباشند و  یم (علیهم السالم)نیفقط ائمه معصوم
امر امت ي  مطلقه تیرده و والکسره کیار را ک تاب اهللا و سنت رسول اهللاک البته هک ؛

  نهاده است. (علیهم السالم)امامان معصوم ر اختصاصرا د
 (علیه السالم)باقر امام از حضرت 35، ح 506، ص 1ن جلدیه در نور الثقلکچنان

ى اهللا و الى االمر فارجعوا الى ف فان خفتم تنازعاً >...عوا اهللایاط<تال «ه: کاست نقل 
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منازعتهم انما قال ى ص فرخیامرهم و یف یکثم قال : . مکاالمر منى اولى الرسول و ال
  »>عوا الرسولیعوا اهللا و اطیاط< لهم :ل ین قین الذیللمأمور کذل

از خدا فرمان  >اهللا... عوایأَط<: ر فرمودیتفسن یه را چنین آیا (علیه السالم)امام باقر
د آن را بخدا و یدیترسي زیو اگر از نزاع در چ د و از رسول خدا و صاحب االمر خودیبر

د و سپس فرمود: چگونه خدا ینکد و در باره آن به صاحب االمر رجوع یردانرسول برگ
ن یآنها دهد. ا هاجازه در اختالف و نزاع بی یاز آنها دهد و از سوي دستور به فرمانبر

طیأَط<رده:کر را به آنها خطاب یه دستور زکداده ی سانکدستورات را به  عوا یعوا اللَّه و أَ
  >الرَّسولَ

(علیه ین علیرالمؤمنیه امکاست  آمده )125 (خطبه نهج البالغه ن دریو همچن
من ى ق المولین الفرکننا القرآن لم نیم بکحیان ى و لما دعانا القوم ال«فرمود:  السالم)

ى فرده ال >اهللا و الرسولی فردوه الی شی فان تنازعتم ف<: تاب اهللا و قال اهللا سبحانهک
ان نأخذ بسنته فاذا  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)الرسولى لتابه و رده اکم بکاهللا ان نح

(صلی اهللا م بسنۀ رسول اهللاکتاب اهللا فنحن احق الناس به و ان حکى م بالصدق فکح
  »فنحن اوالهم بها. علیه وآله وسلم)

م ینبودی م، ما گروهیش داور گردانیان خوین مردم ما را خواندند تا قرآن را میچون ا 
خصومت ي زیاگر در چ«سبحان گفته است: ي م. همانا، خدایبرگرداني رو تاب خداکه از ک
تاب او که کن است یپس بازگرداندن آن به خدا ا». دید، آن را به خدا و رسول بازگردانیردک

م. پس اگر از یریه سنّت او را بگکن است یم، و بازگرداندن به رسول ایریبپذي را به داور
م، و اگر به سنّت یگر مردمان بدان سزاوارترینند، ما از دکي تاب خدا داورکبه ی راستي رو

  . میتر یگردن نهند، ما بدان اول (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول
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اهللا و ى واردد ال«فرمود:  کدر عهدنامه مال (علیه السالم)آن حضرتن یو همچن
 من االمور فقد قال اهللا لقوم احب کیشتبه علیمن الخطوب و  کضلعیرسوله ما 

الرسول ى تابه و الرد الکم کاهللا االخذ بمحى فالرد ال» ن آمنوا...یها الذیا ای« ارشادهم
  »ر المفرّقۀیخذ بسنته الجامعه غاال

ار، بخدا و رسولش باز آر، کارها نا آشکقت یار بر تو گران شود و دشوار و حقکه کو آنجا  
ه کی سانکي ا«ته است شان بوده گف ییه دوستدار راهنماکرا ی مردمی تعالي چه خدا

با ي زید پس اگر در چیش را فرمان بریامر خو صاحباند خدا و رسول و یمان آوردیا
و بازگرداندن به خدا گرفتن » دید، آنرا به خدا و رسول بازگردانیدیگر خصومت ورزیدکی

رفته یه پذکتاب او قرآنست. و بازگرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست کم کمح
  همگانست.!

ه کـ ي عدسه بي  هیآن یو ا اطاعتي ات دو بعدیآه از کی ات اساسکاز نی کیو 
عد سومش ه تنها مصدر ک ستا نیشود ا یمستفاد م ـ ستا دومبعد همان تداوم  ب

 ـ اجماع و عقلي برای یجاگر یو د. تاب و سنت استک ،عتیواجب االتباع در شر
ی باق استصالح ستحسان وو ا لیاس تمثیا قیو ـ قرآن و سنت در مخالفت با 

که ی م) و اجماعیا عقل مطلق (سلی تاب و سنت باشد وکمگر آنچه موافق  ماند. ینم
  .باشدمعصوم  ،عتیند شره مستکن است یند و حق هم همکاز سنت ی قطعی شفک

 310ی ال 102ث یدر احاد ۀاالئمي فتو ۀیحجث در باب یه در جامع االحادکچنان
ي اصحاب رأ (علیهم السالم)ه ائمهکن آمده یتصراً چنث است مخیحد 208ه جمعاً ک

است کم و کتاب اهللا و سنت رسول اهللا بدون کستند، فقط ناقل معصوم از یو اجتهاد ن
  .هستند
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تاب اهللا، سنت کذ از خَمتَّی تاب اهللا و مرجع فرعکی در هر صورت مرجع اصل
حضرت امام حسن  ي هین مطلب جوابیرسول اهللا است و از جمله اخبار دالّه بر ا

 .اهل اهواز مرقوم فرمودندي ه براکي ا نامهز است در (علیه السالم)يرکعس
  )3ح2/225:(البحار
 ت بعد از رسولیه شامل تنازع در امر والکچنان >ءیشی فان تنازعتم ف<ز یو ن

ز شامل یرا ن (علیهم السالم)نیات ائمه معصومیست، تنازع در جهت صدور رواا
ا بر یه وارد شده یتق  ازلحاظ ایوم آالصدور از امام معصی قطع ثیالن حده فک .است

تاب و کنگونه اختالفات یا که طبعا مصدر و محک ؟ه استیبدون تقی یگو حقي مبنا
  .در آنها راه ندارد ه و مجاملهیه هرگز تقکه است یطعسنت ق

ي است به استثنای ن رسالت الهین به ایمؤمنی شامل همگ >ن آمنوایالذ<ن یا و
ی شامل اول >تنازعتم< اند، پس واجبه اطاعته خود مورد کاالمر ی رسول و اول

ه کافت یاالمر تحقق نخواهد ی ان اولیمی تنازع ،ن اصلیاي و رو .ستیاالمر ن
  .ندارندی تنازعهرگز معصومند و 

 مطرح (علیهم السالم)آنان ثیو احاد اشخاص ،تعداد ،ت امریفقط تنازع در وال
شامل  >عتمان تناز<و اگر  .باشد و بس یتاب و سنت مکها ه مرجعش تنک .ستا

  نداشت.ی یعد سوم جادر ب رشکاالمر بود ذی اول
هم ي دیقاند، و  شده >رسولال<ه ه بالفاصله عطف بک >االمری اول<ن یپس ا

ه مورد لزوم ین آیز برونند، و تنها در ایو از محور تنازع ن آنان مطرح نشدهي برا
  .خواهند بود» نیهم اجمعیاهللا عل صلوات« نیمعصومي  ند، فقط ائمهاطاعت



 
 

 ٧٤

االمر و ی تنها راجع به اولو ست یه شامل اهللا و رسول نک >ءیشی ان تنازعتم ف<
دو  اطاعتات تنها یآی ه در تمامکرمز است ن یااز ی کگر است خود حایامور د

ز ین و ه نباشد.یه تقکست اي ا نهیاالمر در زمی اول اطاعترا یمطرحست، زي بعد
  .ستا رسول از اطاعتست ا ه به امر رسولکآنها  از اطاعت
به صورت جمع در زمان رسول  >االمری اول<ی وقتشود  یه گفته مکنیو ا

در زمان هم  (علیهم السالم)یعل ، واند حضور نداشته (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا
در  >االمری اول< چگونه پس بوده استنامر ی ول (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول

  ؟ردیگ یمامت قرار ي برا اطاعتبعد سوم 
معصوم ي دولت و زمامداري  ژهیو وی ه شالوده اصلین آیه اکت ن اسیا شپاسخ

مؤمنان ی تمام >ن آمنوایالذ<ه کرده، و چنانکي زیه ریپای را در طول قرون اسالم
ز فرمانداران در ین >االمری اول< دربر دارد،ف یلکان جهان تیتا پا را ن رسالتیبه ا

دار  از آنها پس از رسول عهدهی کیی ه در هر زمانک. هستندی ن بعد زمانیای تمام
نان در یا اطاعتبت ید، و در زمان غباشی مت معصی با چهره واقعی فرمانده

آمده  ر مخالف با قرآنیا غیث موافق یاحاده در کباشد  یمانحصار دستوراتشان 
  .است
ن یالذ<ار یآنان را در اخت اجتهاد نظراتي روین ام بطراز اول اسالي فقهاو 
مطرح گردد و االمر ی به عنوان اول هانیفق نیا اطاعته کگذارند، و نه آن یم >آمنوا

  !دنباش یممطلقه  اطاعته و یمشمول آن شود اگم
با اختصاص به تا  ستین عمومنص در  >االمری اول<ه کاند بدد یبامعترض و 

مانند هم ه یآ نیه اکبل !دیثر مستهجن الزم آکص ایتخص ،الم)(علیهم السدوازده نفر



 
 

 ٧٥

ه از اول محدود به پنج ک دینما یالعزم ما ومبران اولایپ اطاعته امر به کاست ی اتیآ
  ت عزم است.یاز آنها مصدر والی کیی نفرند و در هر زمان

شان خود (علیهم السالم)معصوم بت و حضوریبزرگوار اسالم در دوران غي قهاف
و  نند،ک اطاعت >االمری اول<از ی ستیه باکباشند  یم >ن آمنوایالذ< قیز از مصادین

، ندینماتاب و سنت مراجعه کبه  دیباث آنان یاحادو   >االمری اول<ص یتشخي برا
مذهب  کیاز  ایاسالم چه از چند مذهب و ي فقها نیب ،ن دو امریه تنازع در اک

تاب و سنت است و ک ،ستیه قابل تنازع نکي زیچ تنهاار بوده و هست، و یباشند بس
  باشند و بس. یاالمر می ست رسول و اولین روصمتَانشان یمی ه تنازعکی سانک فقط

 >االمری اول<ست، ا اهللا و سپس رسول اهللا مطرح ه نخست اطاعتکنجا یدر ا
ه اگر رهبر ک .ریالغفرمانداران رسول و حامالن رسالت به امر خدا هستند و  طبعاً

ی ن معنید هرگز به اینکي رویرم و فرمانداران پید از من و نخست وزیبگوی متا
 االطاعۀند واجب کي فرمانداری سترادا نیدرست  ۀلیر وسهبه ی سکه هر کست ین

 لشان تداوم همان فرمان اویه فرماندارکهستند ی ه مقصود فرماندارانکبل !است
  .باشد یم بعد اولهمان قت یدر حق اطاعته هر سه بعد ک .ستا

فرمانداران مردم ی عنی داشت یم تعلقادله گذشته به امر  بر خالف >مکمن<و اگر 
بعد سوم اطاعت بودند، الزم بود  ،ه فرمانشان از طرف خود مردم صادر شدهک

ه کان گردد، یگر بیات دیا آیه و ین آیدر ال یبه تفصل فرمان یتحو نیا شروط
  .یاسالمی شگیهمي در زمامدار كاست خطرنای اهمالش اهمال



 
 

 ٧٦

الت از طرف خود مردم به فرماندار که به وکی ن است فرمانکز چگونه ممیو ن
ن یوس شده و اکمع ،لیپس از تحو ـ نها اصلند و او فرعیه اکـ محول شده 

  فرماندار واجب االطاعه شود.
نه  حال آنکهم خدا واجب االطاعه است، که به حکاست ی ن چه فرمانیای وانگه

ه خواهند کبه هر  تاشده  محول فرمان خدا به آنهان که یامند و نه مردم معصو
  نند؟!کواگذار 

مداران  به شرع >االمری اول<بر اختصاص ی ن همه ادله و قرائن قطعیا با ایو آ
ز یاسالم ني ه فقهاکاست ي ریگین اصرار و پیاي باز هم جا (علیهم السالم)معصوم

  .1االمرندی مشمول اول
ه فقهاء کست ین نیبت مستلزم ایدر زمان غی ومت اسالمکل حیکضرورت تش

(صلی اهللا علیه رسول اهللای ت شرعیاالمر باشند تا همان منصب والی ه اولیمشمول آ
ه کي زیچو تنها  .باشند دارااست کم و ک یب را (علیهم السالم)و ائمه وآله وسلم)

ی به طور نسبرا ی اسالمي عدم عصمت در رهبران دولتها، بتیتواند در زمان غ یم
ه کاستمدار است یه و سیمداران عادل و فق ان شرعیم ستهیشاي شوراد یجبران نما

  ند.یانتخاب نماي رهبري شوراي برا را خود انیمطراز اول از ی گروه

                                                 
 

ـ پاورقی هنگام ویرایش کتاب: با وجود اسناد معتبري که بر اختصاص آیه اولی االمر به ائمه  1
نقل کردیم، جاي بسی تعجب و تأسف است که آقاي خمینی در مورخه  لیهم السالم)(عمعصومین

 )336،ص9(صحیفه،ج»!! اولی االمر، امروز دولت ما و ما هستیم«گفته است:  2/6/1358



 
 

 ٧٧

عادل مستلزم عدم ي االمر نسبت به فقهای ه اولیت آین عدم مشمولیبنابر ا
عظم صاحب الزمان االاهللا ی حضرت ولت بیه آنها در غکست بلیآنان ني استحقاق رهبر
ن ین زمامداران مسلمیسته ترین و بایسته تریشا نیالطاهرآبائه ی ه و علیصلوات اهللا عل

ه رسول و یت شرعیاسالم والي ه فقهاکن جاست یتفاوت ای باشند، ول یم
ن است ندارند، و تنها یمسلماموال و انفس بر  تیه اولوکرا  (علیهم السالم)ائمه
   .1دارند و بسی ومت شورائکهم در ح آن را ر مطلقهیغ ۀواجب االطاعت یوال

                                                 
 

و ائمه اهل  (علیه السالم)درباره امام امیرالمؤمنین علی االمر یه اولیآرابطه با شأن نزول  ـ در1
اضافه برکتب شیعه، فهرستی  424ص 14ج در قاق الحقحملحقات ا، کتاب م)(علیهم السالالبیت

  ر آورده است:یبه شرح زرا از کتب اهل تسنن 
ر محمد یو الم 76:5ره یتفس یف يشابوریو الن 278:3ط یر البحر المحیتفس یف یان االندلسیح یاب«

رسالۀ االعتقاد و  یف يزرایو ابوبکر بن مؤمن الش 56ص يمناقب مرتضو یف يالترمذ یصالح الکشف
  .»116ع الموده صینابی یف يمان القندوزیخ سلیالش

 یف يشابورید اهللا النیالحاکم ابو عب« ازکند  ینقل م 503ص 2ز مؤلف احقاق الحق در جیو ن
ان و یر فتح البیو تفس 930ن صآن القری االوسط و ترجماف یو الطبران 102ث صیمعرفه علوم الحد

 یم فین و ابو نعیدرر السمط یف ینیالمناقب و الحمو یف یو ابن المغازل 30ص 3جره یتفس یف یالحقان
 12ره جیتفس یف ين الصحاح الستۀ و الرازیالجمع ب ین فیو رز ین و الثعلبیرالمؤمنیام ینزول القرآن ف

 ییو مح 160ۀ الطالب صیکفا یف یالشافع یره و الگنجیتفس یف يضاویو موفق بن احمد و الب 20ص
 206اض النضرة صیالر یو ف 102ص یذخائر العقب یف ين الطبریره و محب الدیتفس یف ین العربیالد

و  90اسباب النزول ص یلباب العقول ف یف یوطیو الس 208التذکرة ص یف يو سبط ابن الجوز
 
 



 
 

 ٧٨

  .میآور یماست  ن بحثیدر ا رد استداللامواز ه ک رای اتیآ نجایدر ا
>الَّذأَنْ یو وا الطَّاُغوتتَنَبوا إِلَینَ اجأَنَابا ووهدبشْرَی ع الْب ملَه ي اللَّهادبّرْ عش فَب  *
لَ فَینَ یالَّذونَ الْقَوعتَمیسأُولَئ نَهسونَ أَحکتَّبِع یالَّذأُولَئو اللَّه ماهدأُولُو  کنَ ه مه

را بپرستند، و  اننآ ]هک[اند،  دور داشتهی انگران بسیه خود را از طغکی سانکو :  >األلْبابِ
ی سانک*  ا بشارت ده. پس بندگانم رآنان استي رامژده ب تمام، اند خدا بازگشتهي به سو

 ه خداکنانند ینند. اک یمي روینش را پیدهند، پس بهتر یگوش فرا م ]حق[ه به سخن ک
  )17-18زمر،( .خالصصاحبان عقل نان یا]هم[شانند، ی، و انمودهشان تیهدا

ت آنها در صورت یثرکاي رأا یفقها در صورت اتفاق و ي شوراي و چون رأ
تا  جهیدر نت  تر است، کیت نزدیبه واقعه کقول احسن است  کاختالف بدون ش

ط یهر اندازه هم شراـ ه یفق کی ،سته فقهاي شوراي از رأي رویان پکه امکی یجا
 (علیهم السالم)ن ائمهیجانشتواند  ینم ـ امل باشدکو ي در او قوي ت و رهبریمرجع

ه پس کست فقهاي شوراي أن تنها ریه اکباشد، بلی اسیو سی نیدي در دو بعد رهبر
  .احسن القول است ،معصومي أاز ر
 ،فرمودهرا مطرح  >نهمیبي امرهم شور<ن ینسته مؤمیاز اختصاصات باي ه شوریآ

هاست  گردد که جدا کردن عسل از موم یبرم» شار العسل«به » شَور«از  >يشور<و

                                                                                                                       
 

نور  یف یمنتخب کنز العمال و الشبلنج یف يو العلّامۀ الهند 17ص 7مجمع الزوائد ج یف یثمیاله
اند که آیه اولی  که همه آنان تصریح کرده» 50ص 2ج ریفتح الغد یف یو الشوکان 105ر صاالبصا

 دارد. (علیهم السالم)االمر اختصاص به ائمه اهل البیت



 
 

 ٧٩

ن یتر غه مبالغه است، خالصیکه ص >يشور<پس  د.یتا عسل صاف بدست آ
  است.ی بررس

دو ي ن و رهبریمسلمامر ت یاز والتر  ستهیسته و بایمهمتر و شاي امر ایآحال 
  ؟ردیاول قرار گ طرازهان یمورد شور فق تا ،وجود داردی شور اسالمکي بعد

تر  فوظحن میمسلم نیبهم وحدت  ،ح فقهایصحي اشوري أاز ري رویدر پ
 ،يشوري از اعضای را با مرگ بعضیدارد زي شتریدوام ب ،ين رأیماند و هم ا یم

ت یثرکگر با ایدي آنها افرادي به جاه کبلگردد  یجاد نمیای شور اسالمکدر ی تحول
در هم گر یدي ها يها و برتر تیو اختالفات در اعلم  شوند، یمي مه شوریآراء ضم

 نیبو باالخره استبداد از ی یچهره فردگرای لکو به  گردد یمادغام ي ان شوریجر
شود و خطرات  یمتر مکی لیخی اسیو سی یافتوي و از همه مهمتر خطاها  رود، یم

ی اسیسي ها یاردانکخود را به ي رهبر است جا کیجه اشتباهات یه نتکی اسیس
  دهد. یم

(صلی اهللا اسالم مبر بزرگوارایه پکست اي از نظر اسالم به قدري ت شوریاهم
ابد ی یت میداشته باشد مامور به مشورتي ازیه هرگز نکبدون آن علیه وآله وسلم)

  :ندکن مشورت یه با مسلمک
> لَوو ملَه نتل ّنَ اللَّهۀٍ ممحکفَبَِما را غَلظ فَاعف  کظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ منْ حولینت فَ

ف مهشَاوِرو مرْ لَهتَغْفاسو منْهی عفَتَو تزَمإِذَا ع  حبیاللَّه إِنَّ اللَّه ی لْ علَکاالَْمرِ فَ
تَوکالْمرحمتکامبر!) به (بریپي پس (ا:  >نَیل ( ي شان نرم خو (و پر مهر) شدیاز خدا برای ت

شدند. پس از آنان در گذر و  ینده مکرامونت پرایاز پقطعاً ي و اگر تندخو و سخت دل بود
[بعد  کهی هنگام پسن کبا آنان مشورت  ]جنگ[ار کشان پوشش بخواه و در یبرا[از خدا] 



 
 

 ٨٠

نندگان را کل کخدا توی به راستن، کل کبر خدا توی م گرفتیتصمورت، خودت] از مش
  )159،عمران آل( .دوست دارد

ی عقلي  ها و ادله شهرت ،اجماعات منقولی د و اعتماد است ولیقابل تقلي شور
ت یستند و نه تنها حجید نیا تقلیهرگز قابل اعتماد  ه خالف قرآن باشدکی در صورت
ست یاز قرآن مستفاد ن لیتمث اسیتا چه رسد قعقل  و مطلقمخالف قرآن اجماع 

ث یاحاددر و  .ندک یتاب و سنت آنها را طرد مکدر ی ادله شرعه انحصار کبل
  ست.یتاب و سنت مطرح نکبه جز ی ز هرگز حجتین (علیهم السالم)معصومان

  است:ل یذ از سه بعدی کیي مشورت دارا
ن قسم یه اکند ک یرد و استفاده میگ یم کمک مشاوري از رأ هنندکتنها مشورت ـ 1

ش تنها بر یرأ راینبوده ز (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول خداي برا مشورت طبعاً
طقُ عنِ الْهوى یما و < است:ی وحاساس   ]سر[و هرگز از  >وحىیی ا وحإِنْ هو إِلّ* نْ

جز ست ین ]يزیر، چرداک وگفتار [ آن*  دیگو سخن نمى ]ا مشورتیا عقل یى نفس، [ هوا
  )3- 4،(نجم .شود وحى مى ]به او[ه کی یوح

ن هم با ساحت یو ا .نندک یاده ماستف گریدکیاز نندگان کـ در مشاوره، مشورت 2
  .استی آن حضرت در انحصار وحي رویرا پیست زیرسالت سازگار نی قدس
د استعدامشورت  که با سبک ،است مشورت طرفی تنها معلم و مرب اورمشـ 3

خود به هدف ي پابرهان، پا به ي با پامان ق گفتیو او را به طر بروز دادهرا ي و
نگونه بوده یا (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول اهللاي ها مشورت هکرساند  یمی لصا

را  آموزش و پرورشروش ن یه بهترکست بلینی شینماي ارکن مشورت یاست و ا
  .دارددربر 



 
 

 ٨١

(صلی اهللا علیه رسول اهللاي قسم اول مشورت را براه دو کات یر آیو اضافه بر سا 
،  >اهللای لَل عکوتَفَ تمزَذا عفإ<: يشوري  هین آیل همیند ذک یمی نف وآله وسلم)

 (صلی اهللا علیه وآله وسلم)در اختصاص رسول اهللارا  مشاورهان یم در پایصمعزم و ت
  .نهاده است

 مرتبط بای کیه کاست ده نازل شه یدو آبه طور خاص ي درباره شورالبته 
  ن است.یمربوط به مؤمني گریو د (صلی اهللا علیه وآله وسلم)شخص رسول

مطرح  >االمری وشاورهم ف<در  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا رسول تشورم
ن شد یبا مسلم همامور به مشاور (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ه رسول اهللاک نیو ا است

ن یای ه وجوه اصلکبل .استفاده از آنها باشدي براه کست ین نیدر اهرگز وجهش 
به ـ 3نان آت یـ به حساب آوردن شخص2ده رساندن) است  ی(فا افادهـ 1مشاوره: 

 انآنی یراهنماـ 5دست آوردن مقدار استعدادشان ه بـ 4ارشان کت انداختن افکحر
  .ن شودیمسلم نیبدر ی دائمی سنته ه مشاورک نیاـ 6در صورت خطا و 

ار هم بودند خود که گنهک »حداُ«ست خوردگان در کمشورت با ش نیا پس
وس یست مأکن شیه با اک گرداند یآنان باز مرا به ثبات قدم ي روینه کاست ی نرمش

قشون  با >شاورهم<ن یپس ا  .گردندي بعدي روزیآماده پتازه ي دیبا امه کنشوند بل
و به صحنه شت گازبي است برای رحمانی تاسیسر، خود یبه تقص ست خوردهکش

  .ادامه مبارزهي برای آمادگ
س مورد لطف کبه ع شدند یمخ یبتوی ستیست در جنگ احد باکه با شکنان یا... 

ی اند اگر چه با امر دفاع مان شدهیست خورده و پشکه شکحاال ی عنی ،ندقرار گرفت
وده بی و چون امر تو به امر اله درگذر) (از آنان >فاعف عنهم<اند  ردهکتو مخالفت 



 
 

 ٨٢

پوشش  ]از خدا[آنان ي (برا >استغفر لهم و<اند  ردهکقت با خدا مخالفت یپس در حق
 دندیرده و ضررش را هم دکقاطع تو مخالفت ي ه با رأکبا آنزیو ن بخواه) ]بر گناه[
به آنها  هن مشاوریه اک ن)کمشاوره  در امر [دفاع] (با آنان >االمری و شاور هم ف<
رو ین (صلی اهللا علیه وآله وسلم)با رسول اهللا مشورتو در پرت دیه باکفهماند  یم
  . ست نخورندکرند تا شیگ

در هر  »مورد مشورت عزم در امر«ه کاست قاطع ی لیخود دل >اذا عزمت< البته و
 است و چون عزم  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)صورت در اختصاص رسول اهللا

ی وح ،يخالفت شوراست در صورت می وحي بر مبنا زین آن حضرت م)ی(تصم
   مقدم خواهد بود!

(علیه یحضرت عل هکم یآور یمي شوره یح دو آیدر توضی ثیحدنجا یدر ا
ى ها فکامورها شارى و من شاور الرجال ف که هلیمن استبد برأ: «فرمود السالم)
 شانیرادمردان در کارهاه با کد، و هر یت رسکد به هالیگردي ه خود رأکهر  : » عقولها

  )161متک(نهج البالغه : ح .مشارکت نموددر خرد آنان  کردمشاوره 
  

  (علیه السالم)معصوممطلقۀ ت یوال
  و

  هیفقمشروطۀ  تیوال 
و ی عصمت علمي ه معصوم داراکست ین نیه ایت معصوم از فقیاز والیتنها امت

ی ت شرعیوال ،نیه اضافه بر اکبرخوردار است ، بلي است و از درجات معنوی عمل



 
 

 ٨٣

ی یو شورامحدود ه یفقی ت ولیوالی لاست و هو مطلقی خصت شیوال ،معصوم
  باشد. یم

ي است، در افتاء و رهبری اسیسي سه منصب افتاء و قضاء و رهبري ه دارایفق
هان یفقي درست به جز شورای امت است راهی ه هر دو مربوط به تمامکی اسیس

را  قضاوتي ه خطاهاکن شوراست یز ایست، و در منصب قضاء نیاول ني  درجه
و ي و جانب داری یرا در موارد خطا از اتهام خود رأی دهد و قاض یل میتقل

  .سازد یبه دور می امگکخود
ت یست والیض نیت مطلقه است قابل تفویه اولوکت معصوم یه والکو چنان

ر یمان و عقل و علم و سایاهمانطور که باشد،  یر نمیض پذیز تفویفقهاء ن
  ست.یار نض بردیانسان تفوي اختصاصات فرد

ی ه به معنیت مطلقه فقیمظنون بر والی قاطع و حتی لیتاب و نه سنت دلکما نه از 
ت را در یاولوی ت به معنیه نساء والیم آین نداریس مسلمیل نوامکت بر یاولو

قرار  (علیه السالم)یعلش ا یوصو  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)اهللا انحصار رسول
  ه است.ت دادیسراگر یازده امام دیبه ت را ین والیه مائده ایو آ هداد

ت بر یاولوي ات مطلقه فقهاء به معنیدرباره والهم اگر ی حت؛  اتیروادر و اما 
ست قابل قبول ا تابک خالفم چون بر یداشته باشی اتیروان یمنؤس میهمه نوام

(علیهم رسول و ائمهي برات مطلقه را یاولوقرآن ه کست یرا چنان نیست، زین
ه حصر است و قابل کرا یزر آنها نداشته باشد. یمنافات با غی لو ؛ ردهکت ثاب السالم)

ت یل والصه تنها اکست یش نیبی ات هم مطلقاتیو روا . ستیر معصوم نیبه غي تعد
  .ن رایمنؤس میل نوامکت مطلقه بر یند و نه اولوک یفقهاء ثابت مي را برا



 
 

 ٨٤

 >عوا اهللا...یاط <، >...م اهللاکیانما ول< ، >...یاولی النب<ات یو باالخره مجموعه آ
(صلی اهللا علیه وآله اهللات مطلقه را در انحصار رسول یاولو >...کیبلغ ما انزل ال<و 

  ست.یگران نیبه دي قرار داده و قابل واگذار (علیهم السالم)نامعصومو  وسلم)
  ت فقهاء:یات مورد استدالل بر والیو اما روا

ـ 3و  »ان العلماء امناء الرسل«ـ 2 و 1»...اءینبان العلماء ورثه اال«ـ 1از جمله : 
ى اء بنیانبکى علماء امت« ـ4 و» حالله و حرامهى د العلماء االمناء علیاالمور بى مجار«

                                                 
 

(صلی اهللا ه قال قال رسول اهللائابه عن آیعن اب (علیه السالم)بسند عن الصادق 164:1بحاراالنوار جـ  1
جنَّـۀِ فَـإِنَّ الْملَائکـۀَ لَتَضَـع     یه علْماً سلَک اللَّه بِه طَرِیطْلُب فیقاً یمنْ سلَک طَرِ علیه وآله وسلم) قاً إِلَى الْ

ضًى بِه و إِنَّه لَ جنحتَها لطَالبِ الْعلْمِ رِ غْفرُ لطَالبِ الْعلْمِ منْ فى السماء و منْ فى الْأَرضِ حتَّى الْحـوت  یأَ ستَ
َقمرِ علَى سائرِ النُّجومِ لَفى ا اء إِنَّ یلَۀَ الْبدرِ و إِنَّ الْعلَماء ورثَۀُ الْأَنْبِیلْبحرِ و فَضْلُ الْعالمِ علَى الْعابِد کفَضْلِ الْ
ظٍّ وافرنَاراً و لَا درهماً و لَکنْ ورثُوا الْعلْم فَمنْ أَخَیورُثوا دیاء لَم یالْأَنْبِ أَخَذَ بِح نْهذَ م.  

د، خـدا او را در  یـ مایدر جستجوى دانشـى راهـى را بپ   ههر ک :فرمود (صلی اهللا علیه وآله وسلم)رسول خدا 
طالب علم بگسـترانند از   يخود را برا يکه فرشتگان پرهاپس به راستی  .راهى به سوى بهشت حرکت دهد

ا یان درین است تا برسد بماهید هر که در آسمان و زمیجو رزشطالب علم آم يهمانا برا یپسند او و براست
غمبراننـد  یعلماء وارثان پ یر اخترها در شب چهارده و براستیو فضل عالم بر عابد چون فضل ماه است بر سا

ـ    یبه ارث ندادند ول ینار و نه درهمیغمبران دیرا پیز  یعلم را بارث دادند هر که از آن اخذ کنـد بهـره فراوان
  است.  هگرفت

ش بر جاى نهادند. یثى از خوینار به ارث نگذاشتند، بلکه احادیامبران درهم و دیرا پیامبرانند؛ زیعلما وارثان پ
د که دانش خـود  ین، بنگریاموزد، بهره اى فراوان برده است؛ بنا بر ایث را بین احادیزى از ایپس، هر کس چ

  د.یریرا از چه کسى فرا مى گ
  



 
 

 ٨٥

عمر بن ي  مقبولهـ 6و » اء اعلمهم بما جائوا بهیالناس باالنبى اول«ـ 5 و »لیاسرائ
ب اتکن و یمال الدکدر ي روع میتوقـ 7و » ما...کم حاکیجعلته علقد ى فان«حنظله 

اما الحوادث «ه که در جواب مسائل اسحاق بن عمار است کی و احتجاج طبرس ۀبیالغ
  .»اهللا ۀم و انا حجکیعلى ثنا فانهم حجتیاحاد ةرواى ها الیوا فعالواقعه فارج

اش  جهیست تا نتیارث بردن عصمت از معصوم ن» وراثت«ث اول، یکه اوالً در حد
  شد. ت مطلقه بایاولو

ره یث، سنت، سی[علم، حد لقنَدر امانت  امناء الرسل بودن ث دوم همیدر حد
که مثالً عدم  ن منافات با اشتباه نداردینند و اک یمانت نیخن علما یه اک است و...]

ت یشخصی لزوماً تمامهم ن یامو  .استبوده ث بر قرآن از اشتباهات یعرضه احاد
من را ندارد.   مؤتَ

اء یمعصوم (انبي علماي برا ه به دست علماء استکامور ي رمجام: سوث یحد در
  .است ر مطلقیر معصوم غیغي علماي ، و برامطلق)(علیهم السالم)و ائمه 
فقط ائمه  »یعلماء امت« و» اعلمهم بما جائوا به« :و پنجم چهارمث یحددر 
 )یهللا تعال(رحمهما ادیخ مفیو شی د مرتضیا مثالً سیو آ هستند. (علیهم السالم)نیمعصوم

  باشند؟!  یم (علیهم السالم)یسیو حضرت عی همانند حضرت موس
ست تا یل بر عصمت حاکم شرع نیدل » کم حاکمایجعلته عل« :ششم ثیدر حد

  تش مطلق باشد.یوال
 .ت مطلقه نداردیبر والی ز داللتین» کمیعلی حجت« ث هفتم:یو باالخره در حد

ست و نه ا (علیه السالم)قول معصومحکم و انگر یباز طرف امام،  تجحن یچون ا
  نکه خود معصوم باشد.یا
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رد کتاب استدالل کتوان در مقابل نصوص  ین ابهامات و اطالقات میا با ایآ حال
توانست در مقابل  یم نمیداشت یات میهم در رواي ا اگر نصوص متواترهی ه حتک

  .داشته باشدی استقامت (علیهم السالم)نیت مطلقه معصومینسبت به وال حصر قرآن
، مگر اسالم اطالق نشدهي بر فقها »یاول« ای »یول«ات لفظ یو اصوال در روا

 مانیاز شرائط ا با درجاتش، گریدکین نسبت به یمنؤمی تمام نیبه کی مانیت ایوال
  ست.ا

  

  ومت صالحانکح
 افتو ،ت در هر سه بعد قضاوتیمکحاي برکبت یه در زمان غکست ین کشي جا

ی ول  نند،کومت کحي شوري ه بر مبناکست ا هانیانحصار فقدر ی اسیسي و رهبر
(صلی اهللا ت رسولیآنان همانند والي  هیت شرعیا والیه آکست جانیا در اختالف

 تیوال ،هیفق تیر والکه منک ؟باشد یم (علیهم السالم)و امامان علیه وآله وسلم)
ي دیچ گونه تردیهي ه هرگز جاکهان را یت فقیمکو نه اصل حا ،ر استکرا منمطلقه 

  ست.ین
اند با مردم  داشتهی تیه آنچنان والک (علیهم السالم)انمعصوم ،ن هم گذشتهیو از ا
و  بود. پدر با فرزند و برادر با برادررفتار ه همچون کردند ک یرفتار مي ا به گونه

ر است یه فقکي گرینند و به دکرا مصادره ی سکثروت ي  ه اضافهکهرگز نشد 
  ند.ک یقت را بازگو میحقن یای رسالت و امامت به خوبي  رهیه در سو مطالع  بدهند،



 
 

 ٨٧

هان و مانندشان یسف ،وانگانید ،مانیتیو در مورد ه یحسب هان در اموریت فقیوال
اشد هرگز بت مطلقه یاولوی ه به معنکآنان ی ت عمومیفقط وال .د نداردیتردي جا
  ند.ک یم یآن را طرد و نف ،تینصوص والی تمامه کبلندارد ی لیدل

 رهیو غی اسیس، یعمل، یاخالق ،یتدیعق ،یت علمیوالاز اعم  ،هیات اسالمیوال
ی به معنن یات دارد و ین با شرط عدالت والیرینسبت به سای هر افضلی عنی است

  .است کمکو ي اردارکی به معنست بلکه یمطلقه نت یاولو
است و مشخص ی اسالم ثیاحادبت در یت علماء در اعصار حضور و غیموقع

را ی ثیجا حد نیا. در ستین (علیهم السالم)نیمعصومآنها مانند ی هرگز منصب شرع
  م :یآور یم (علیهم السالم)ت ائمهیدرباره وال

ک أهلُ یلَوِ اجتَمع علَی ا حتّیاعلَم بأنّک ال تَکونُ لَنا ول و 691:2نه البحار یسف
سرَّك یلک ، ولو قالوا : إنّک رجلٌ صالح لَم حزُنْک ذیمصرِك وقالوا: إنّک رجلُ سوء لَم 

ده یلَه ، زاهدا فى تَزهیکتابِ اللّه ِ ؛ فإن کُنت سالکا سبی ذلک ، ولکنِ اعرِض نَفسک عل
ک ، وإن یلَ فیضُرُّك ما قیفه ، فاثبت وأبشرْ ؛ فإنّه ال یبِه ، خائفا من تَخوی، راغبا فى تَرغ

لقُرآنِ فماذا الّذى  کُنتبائنا للیم هةِ نَفسدجاهبم ىعنؤمنَ م؟! إنّ الم کن نَفسم ها یغُرُّكبغل
ف هواها فى محبۀِ اللّه ِ ، ومرّةً تَصرَعه نَفسه فَیم أودها ویقیهواها ، فمرّةً ی عل یخال تَّبِع

، وینعشُه اللّه ُ فیهواها ف ش فیقینتَع ثرَتَهإلَیتَذَکَّرُ ، ویلُ اللّه ُ ع خافَۀِ فی فزَعۀِ والمیالتَّوب زداد
نَ اتََّقوا إذا مسهم یإنّ الّذ« قولُ :یه من الخَوف ، وذلک بأنّ اللّه َ ید فیرَةً ومعرِفَۀً لما زِیبص

  .»طانِ تَذَکَّرُوا فإذا هم مبصرونَیطائف منَ الشَّ
  



 
 

 ٨٨

انت بر ضد تو همصدا ین که تو دوست ما نخواهى بود، مگر آنگاه که اگر همه همشهربدا
ند: تو مرد خوبى یه اندوه تو نشود و اگر همه گویند: تو مرد بدى هستى، مایشوند و بگو

ن سخن تو را شاد نسازد. بلکه خودت را با آنچه در کتاب خداست بسنج، اگر یهستى، ا
ب کرده یزى، به آنچه ترغیز داده است مى پرهیاز آنچه پرهنده راه آن هستى، یدى پوید

را آنچه درباره تو یاست راغبى و از آنچه ترسانده است مى ترسى، پس استوار و شاد باش؛ ز
د یگر چرا بایى، دیدى از قرآن جدایانى نمى رساند. اما اگر دیگفته شده است، به تو ز

س خوبى؟! به راستى که مؤمن همواره دیخودت را بفر ش است، تا بر هوا یر کار مبارزه با نفْ
سِ خود را از کجى و انحراف به راستى مى آورد و به ید؛ یره آیو هوس آن چ ک بار او نفْ

س مخالفت مى ورزد و  ن یک بار هم نفْسش او را بر زمیخاطر محبت به خدا، با هواى نفْ
رد و بلند مى شود یا مى گرو هوس آن مى گردد. اما خدا دستش ریجه، پیمى افکند و در نت

د و به توبه و ترس از خدا پناه مى برد و یو خدا لغزش او را مى بخشد و مؤمن به خود مى آ
ن است که یلش هم اینش و معرفت او افزوده گردد. دلیش ترسش [از خدا] بر بیبر اثر افزا

بس ي ا سهوسو[ کهی هنگام، ندردکپروا  ]از خدا[ه کی سانکی به راست«د: یخدا مى فرما
 اریبس ا]خدا ر[شان رسد یه اطان بیشاز [سپاه]  رامون قلب]ی[پ گردندهی گروه ، از]کینزد
  *.»دان ناینایب[از] گاه آنپس ، ندراد آیبه 

و  .اعلم است و بسفقها، ي اد اعلم واجب است و تنها شوریم تقلیما معتقد
  آمده: )167:1(در بحار االنوار هکچنان

: علمه ى عن اعلم الناس قال : من جمع علم الناس ال یه السالم)(علنیر المؤمنیسئل ام
ست؟ ـ فرمود : کسى که ین مردم کین سؤال که داناتریه السالم ـ در پاسخ به ایامام على عل

  *د.یفزایدانش مردم را به دانش خود ب
ث یحدى ف (صلی اهللا علیه وآله وسلم)قال: 24ث یحد )171:1در همان مصدر( و

ع اللَّه بِه أَقْواماً فَی«... :لعلملۀ ایحول فض س آَثارهم و یالْخَى جعلُهم فیرْفَ ةً تُقْتَبیرِ قَادتَدى ه
 و هِمالیبِأَفْعأْى إِلَى نْتَهیرلَائالْم تَرْغَب و کهِمهِمى ۀُ فخَلَّت...«  
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ر یخي سوه مردم بي ماشان را راهنیند و اکیرا بلند می و بسبب علم خدا مرتبه قوم 
ه رغبت کند، و مالئیشان نماینند و اقتدا بافعال اکشان یگرداند تا مردم متابعت آثار ایم
  .شانیو محبت ای ند بدوستینمایم

ه و آله طلب یاهللا على صلى قال النبى اللئالى غوال: «54ثیحد )177:1و همان (
  »ل مسلم و مسلمۀکى ضۀ علیالعلم فر

ج إِلَاد یل بن زیمکعن  )187:1همان ( درو  ى دیطَالبٍ ع فَأَخَذَ بِى بنُ أَبِى على خَرَ
نأَخْرَج إِلَى إِلَى و هأْسر ع س و جلَست ثُم رفَ جبانِ و جلَ ظْ عنِّیمکا یفَقَالَ ى الْ ما ى لُ احفَ

م ى النَّاس ثَلَاثَۀٌ عالم ربان کأَقُولُ لَ جاةٍ و همج رعاع أَتْباع یسبِى علَو متَعلِّ لِّ نَاعقٍ کلِ نَ
ُئوا إِلَیُئوا بِنُورِ الْعلْمِ و لَم یستَضیحٍ لَم یلِّ رِکلُونَ مع یمی ى لْجکرث کا یقٍ ینٍ وخَیم لْمرٌ یلُ الْع

 لْمالِ الْعنَ الْمیمرُسالْ کح الَ والْم رُستَح أَنْت و لْمالْع النَّفَقَۀُ و هالُ تَنْقُصلَکزْیمى و ع
إِنْفَاقِ  لَ الْأُحدوثَۀِ بعد یاته و جمیحى سبه الطَّاعۀَ فکدانُ بِه تُینٌ یلُ محبۀُ الْعالمِ دیمکا یالْ

 هالالِ تَزُولُ بِزَوۀُ الْمنْفَعفَم هفَاتکا یوخُزَّیم اتلُ مأَح مه الِ وواقُونَ یانُ الْأَمب اءلَمالْع و اء
قا بى مرُ أَعهیالدف مثَالُه أَم ةٌ وفُْقودم مبِى انُه أَشَار نَا واهإِنَّ ه و اهةٌ هودجویالُْقلُوبِ م هد

نِ یالد ستَعملُ آلَۀَیرَ مأْمونٍ یأَصبت لَقناً غَ ىصدرِه لَعلْماً جماً لَو أَصبت لَه حملَۀً بلَى إِلَ
نْى ف یالد لَیا وع جِ اللَّهج تَظْهِرُ بِحلَى سع همعبِن و هى خَلْقل هادبیعلو فَاءع جۀً منْ یتَّخذَه الضُّ

لونِ وى دلْمِ لَا بلَۀِ الْعمحنْقَاداً لم قِّ أَوالْحیصف ى رَةَ لَه هنَائیأَحح کالشَّ قْد لِ ى فبِأَو قَلْبِه
عِ و ى اد أَو مغْرًیفَمنْهوم بِاللَّذَّات سلس الْق كعارِضٍ منْ شُبهۀٍ أَلَا لَا ذَا و لَا ذَا مج بِالْ

موت الْعلْم بِموت ی کذَلکأَنْعام السائمۀُ بهاً بِهِما الْنِ أَقْرَب شَیسا منْ رعاةِ الدیالادخَارِ لَ
لاملَیحب ماللَّه لَا تَخْلُو ى ه جج طُلَ حئَلَّا تَب ورٍ لغْم م خَاف رٍ أَوۀٍ ظَاهجمٍ بِحنْ قَائم ضالْأَر
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ب و یاللَّه و أَکنَاتُه و یمداً الْ کنَ أُولَئدالْأَقَلُّونَ ع ونَ خَطَراً بِهِمظَمیأَع هج ج ح فَظُ اللَّهح
شْباههِم هجم بِهِم الْعلْم علَى زْرعوها فیودعوها نُظَرَاءهم و یى حتَّ حقَائقِ الْأُمورِ ى قُلُوبِ أَ

ش منْه الْجاهلُونَ نِ و استَلَانُوا ما استَوعرَه الْمتْرَفُونَ و یقیفَباشَرُوا روح الْ حتَوا اسوا بِمسأَن
نْ وا الدبحلَیصلِّ الْأَعحلَّقَۀٌ بِالْمعا مهاحوانٍ أَردکا یى ا بِأَبیماةُ  کلُ أُولَئع الد و اللَّه خُلَفَاء

ؤْى َشوقاً إِلَى هاى نه هایدى إِلَ یرل رُ اللَّهغْف   :مکو لَ ىتهِم و أَستَ
نزد من آمد و دستم را گرفت و  (علیه السالم)طالبی بن ابی د: علیگو یاد میل بن زیمک 

رد و فرمود: کمن بلند ي مرا به صحرا برد و نشست و من هم نشستم، آنگاه سرش را به سو
و طالب ی اند: دانشمند اله اد داشته باش، مردم سه دستهیم به یگو یل، آنچه با تو میمکي ا

ي خرانند، آنها با هر بادي ر و صدایه پکگان پست یه در راه نجات است و فروماکی علم
 اند. م پناه نبردهکمحي ا هیاند و به پا ردهکنند و با نور علم خود را روشن نک یت مکحر
د مواظب یتو بای ند ولک یل، علم بهتر از مال است، چون علم تو را مواظبت میمکي ا

 دهد. یدن علم آن را نمو میبخشی اهد ولک یمال م ردن، ازک، مصرف یمال باش
د و تو یآ یه با آن اطاعت (خدا) به عمل مکاست ی نییل، دوست داشتن عالم آیمکي ا

ف از او پس از مرگ یات و تعریاز او در حال حي رویو آن همان پي آور یآن را به دست م
اند،  ثروت اندوزان مرده ل،یمکي شود، ا ین رفتن آن زائل میاوست. منفعت مال با از ب

 است.ی ها باق خاطره آنان در دلی ان رفته ولیآنان از مي ها بدن
ی آن حامالني اش براکاست، ی دانش انبوه -ردکاش اشاره  نهیو به س -نجایآه! در ا

 ن را بهیست، دینان نیمورد اطمی فهمد ول یه زود مکام  افتهیرا ی سک؛ يافتم، آری یم
خدا بر ي ها خدا بر خلق او و با نعمتي ها برد و با حجت یار مکا به یدني براي عنوان ابزار

 گاه خود قرار بدهند. هیکامام بر حق، تي فان او را به جایفروشد، تا ضع یمی بندگان او بزرگ
ن یرامون علم ندارد و با نخستیدر پی نشیبی م حامالن علم است ولیه تسلکی سکا ی

س کا ین و نه آن. یه نه اکد یافتد، آگاه باش یدلش مبه  کشود ش یه عارض مکي ا شبهه
ه در کی سکا یار خود را به شهوت داده است، یهاست و اخت ه به دنبال لذتکي گرید
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ان چرنده یشتر به چارپایستند و بین نین دو از پاسداران دیافتاده است، اي اندوز ثروت
 رد.یم ین علم با مرگ دارندگانش مین چنیشباهت دارند، ا

ا از یار و کا آشیه کماند  ینمی ه حجت باشد خالکي ا نندهک امین از قی، زميا! آریداخ
باطل نگردد، آنان تعدادشان چقدر است و  خداي ها نهیها و ب ترس پنهان است، تا حجت

ي ها له آنان حجتیبه وس و از نظر مقام بزرگوارند، خدا ندکاند ند؟ آنان از نظر تعدادیجاک
ارند، کآنان بي ها خود بسپارند و آن را در دلي رد تا آن را به همانندهادا یخود را نگه م

ه خوشگذرانان کاند و آنچه را  دهین رسیقیده است و به اوج یق امور رسانیعلم آنان را به حقا
اند، با  ترسند انس گرفته یاند و به آنچه نادانان از آن م افتهیشمارند، آسان  یدشوار م

ل، آنان یمکي وند دارد، ایواال پی گاهیه ارواح آنها با جاکتند ا هسیدر دنی یها بدن
ا دارم، دنشان ریاق دین او هستند، آه آه! سخت اشتینندگان به دک و دعوت خداي ها فهیخل

  نم.ک یطلب آمرزش م و بر خود و شما از خدا
مطلقه ت یاولوست و یس به جز معصوم مطلق نکچیه هکن یث درباره ایاحاد
  ندارد :
و  كایإِ (علیه السالم)قال قال ابوعبداهللاى عن الثمال :5ث یدح) 83:2االنوار ( ربحا

أَما الرِّئَاسۀُ فَقَد عرَفْتُها و أَما  كأَنْ تَطَأَ أَعقَاب الرِّجالِ فَُقلْت جعلْت فدا كایالرِّئَاسۀَ و إِ
ئْت أَعَقاب الرِّجالِ فَقَالَ لَى دیى ف أَنْ أَطَأَ أَعقَاب الرِّجالِ فَما ثُلُثَا ما طا ومیإِلَّا مح ثُ یس

  . لِّ ما قَالکى أَنْ تَنْصب رجلًا دونَ الْحجۀِ فَتُصدقَه ف كایتَذْهب إِ
مالى  ز و از راه یاست بپرهیبه من فرمود : از ر (علیه السالم): امام صادقگفتابو حمزه ثُ

 ت شوم ، [مذموم بودن]یتها خوددارى کن. عرض کردم : فدایسر شخص افتادنِ پشت
ن راه افتادن یث ]در دست دارم، از همیاست را دانستم اما دو سوم آنچه [از اخبار و احادیر

ن است یتهاست. حضرت فرمود : درست متوجه نشدى، بلکه مقصود ایدنبال رجال و شخص
  .*ىیق نماید تصدیلَم کنى و هرچه مى گو] عمعصومر از حجت [یکه مبادا کسى را غ
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 كایانُ إِیا سفْی (علیه السالم)قال ابو عبد اهللاان بن خالد قال یسف :6 ثیهمان، حد و
س أَحد منَّا إِلَّا و ینَا إِذاً لَکقَد هلَ كفَقُلْت لَه جعلْت فدا کو الرَِّئاسۀَ فَما طَلَبها أَحد إِلَّا هلَ

 وأَنْ یه بکذْیح یرَ و و دفَقَالَ لَیقْص نْهیؤْخَذَ عح إِلَیس بیثُ تَذْها ذَلإِنَّم که  بأَنْ تَنْص
ف قَهدۀِ فَتُصجونَ الْحلًا دجإِلَکى ر النَّاس وعتَد ا قَالَ وهى لِّ ملقَو    

است یان! از ریفرمود : اى سفه السالم به من ی: امام صادق علفتگان بن خالد یسف
ت شوم! پس همه ما یاست شد هالك گشت. عرض کردم: فدایاى ریرا هرکه جویز ؛ زیبپره

ست جز آن که دوست دارد اسمش برده شود و مردم به یک از ما نیچ یرا هیم؛ زیهالك شد
لبى است طیاو روى آورند و از او استفاده کنند. حضرت فرمود: درست متوجه نشدى، بلکه ر

م کنى و هرمعصومر از حجت [ین معناست که کسى را غیبه ا لَ ق ید تصدیگوی چه م ] ع
 *فرا خوانى. اقوال و نظراتش ى و مردم را بهینما

  
تم الرجل قد یاذا رأ (علیه السالم)نیبن الحسى قال عل :10ث یحد )84:2( همان و

  * ...حسن سمته
  *.. .ان من الفقهاءکاما من  :حیر صحیح و غید صحیدرباره تقل 12ث یحدهمان، و 
عُقوب قَالَ سأَلْت یعنْ إِسحاقَ بنِ ى افکالعن اصول  :13ث یدح) 90:2همان ( و

ثْمانَ الْعمرِ نَ عب دمحأَنْ ى م اللَّه همحیرلَ لکى وصف أَلْتشْیتَاباً س لَت که عنْ مسائلَ أَ
و أَما الْحوادثُ  ...فَرَجهى بِخَطِّ مولَانَا صاحبِ الزَّمانِ عجلَ اللَّه تَعالَ عیفَورد التَّوقى علَ

وا فِجعۀُ فَارعاقا إِلَیالْوى هداةِ حویرتج ح منَا فَإِنَّهلَى ثرکیعالْخَب ۀُ اللَّهج أَنَا ح و م.  
را آنان حجت ید، زینکرجوع  ما ثیبه روات احادش آمدها یحوادث واقعه و پو اما در  

   باشم. یان شما هستند، و من هم حجت خدا میمن در م
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ي د از آن راویباشد پس تنها با یث مخالف قرآن نمیهرگز احاد »ثنایاحاد«و طبعاً 
   .کردد یتقلند ک یف قرآن را نقل نمخالث یه حدک

ى ه فیمنزلۀ الفق« هکآمده ى از فقه رضو  532ص ىنراقمحقق  امیاال و در عوائد
  .»لیاسرائى بنى اء فیمنزلۀ االنبکهذا الوقت 

است و  (علیهم السالم)عصر ائمه »هذا الوقتى ه فیفق«ه مقصود از کروشن است 
 »لیاسرائى بنى اء فیمنزلۀ االنبک«اعصار و اگر همه اعصار مراد بود چرا ی نه تمام

خالفت  مقام ت،ن منزلیا پس ».(علیهم السالم)منزلۀ االئمۀ«باشد و نه 
  .است (علیهم السالم)نیمعصوم

(صلی اهللا علیه وآله رمکاز رسول اهمان مصدر به نقل از جامع االخبار صدوق و 
ى اء بنیسائر انبکى و علماء امتى امۀ بعلماء امتیوم القیافتخر «ه: کآورده است  وسلم)

ل یاسرائی اء بنیهمچون انب که امبریامت پي م، علمایح دادیکه قبالً توض »لیاسرائ
  باشند. یم (علیهم السالم)تیهستند تنها معصومان اهل ب

  :میقرار دار چند ضرورت و چند احتمال نیببت یما در زمان غ
  .رش استبدادیضرورت عدم پذ ـ1
  .انکومت در صورت امکل حیکضرورت تشـ 2
را یاء زفقهي ه برایت شرعیاولوی ت مطلقه به معنیوال رشیـ ضرورت عدم پذ3

  .ستا در انحصار معصومان ت مطلقهین والیا اتیبر حسب قرآن و روا
  :ستامطرح  احتمالبا دو ومت فقهاء کحنوع اما و 
ن یتاب و سنت و بهترکه موافق ادله ک ،ییشورای اسیسـ ی ت فقهیمکحا ـ1

  . ستا (علیه السالم)ت معصومین والیجانش



 
 

 ٩٤

 از کتاب وسنتی لیه نه تنها دلک ؛هیفق کیی اسیـ سی فقهي ت دو بعدیمکحاـ 2
ه هر اندازه هم افقه باشد، یفق کیي اد در هر دو بعد برایزي ه خطاهاکبل ،ندارد

ن یر جهات اینفر، و سا کیان الغاء آراء مجتهدان بر کعدم ام زیامکان دارد. و ن
  .سازد یز میناچی لکاحتمال را به 

  هیت مطلقه فقیوال
 کر تمسیه به اخبار زیت فقیتاب والکدر ی نیمخ يآقا ،هیت مطلقه فقیوالي برا
تاب و سنت متواتره کی چون بر ضد داللت قطع ،ه بر فرض داللت همکاند  جسته

  ست:یاست قابل قبول ن
(صلی ؛ قال کو من خلفائ ا رسول اهللایل یـ ثالث مرات ـ قى اللهم ارحم خلفائ«ـ 1

علمونها الناس یفى و سنتى ثیدن حووریى أتون من بعدین ی: الذ اهللا علیه وآله وسلم)
  ).7ح 11ابو ب 50ح 8باب  ،قضاءعه، کتاب الیالش(وسائل  »يبعد

را چه یستند؛ زیث نیروات حدی تمام» یثیون حدوری«ه مقصود از کست ینی کش
تا چه رسد به  دانند یمی ظنا یفهمند  ینمنند ک یه نقل مکرا ی ثیحد ،بسا خود

   .کنند یرا که صادر نشده نقل می ثیحداناً یروات احنکه یگر ایو د .دهندم یگران تعلید
آمده است و  »یسنت«را در مقابل یست زیث مصطلح نیحد» یثیحد«ن یا اماو 

طَهرُونَ مسهی الَّ*  ب مکْنُونافى کتَ*  میکَرِ لَقُرْءانٌإِنَّه <د: یفرما یقرآن م بِّ یتَنزِ*  إِالَّ الْم ّن رلٌ م
االْعـذَا *  نَیلَم أَفَبِهدیالْحنُونَ ثهدقرآن  حاًیصر ،»یثیحد« جتاًینت که )81(واقعه،>  أَنتُم م

  است.



 
 

 ٩٥

(صلی اهللا اهللا ه سنت رسولکست ای سانکدر اختصاص » یسنت... ون وری« زیو ن
صرفاً به نام آن حضرت گرچه سنت ی نه سنتنند، ک یرا نقل م علیه وآله وسلم)

خ ین و سنت به مردمان جهان در طول تارآم کامل قریتعل »هاعلمونیف« پس .نباشد
» یخلفائ«جه یاست. در نت (علیهم السالم)نیم از ائمه معصومین تعلیاسالم است که ا

که کالم آنان مدون ر ؛ یو ال غ است (علیهم السالم)در انحصار دوازده معصومتنها 
تهدان تالش کنند. که با د مجیت وارده در آنها، بایص جعلیتشخي شده، و فقط برا

  شود. ین مشکل حل میقرآن هم ا بري  عرضه
امده است، و اگر هم شامل یث ما نینان در احادیا ریبر غ» یخلفائ«و اصوالً لفظ 

ی مراتبي دارای ه خالفت از رسول در رسالت اسالمکد دانست یز باشد بایفقها ن
ند، کد از آن حضرت خالفت توان یمعرفتش مي ا به اندازهي ا فهیچند است، و هر خل

را  (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ه رسول اهللایت شرعیوالی تمامی هیه هر فقکو نه آن 
 بر حسب قرآن و سنت در انحصار معصومانی تیه چنان والکآن اًداشته باشد خصوص

  ست و بس.ا
ه برتر است. ک ،ن آخرالزمان آمدهیمنؤه درباره مک 1»یاخوان«از  »یخلفائ« مسلماًو 

و اگر فرعاً شامل  است. (علیهم السالم)نیدر اصل در انحصار ائمه معصوم »یخلفائ«

                                                 
 

ـ ! ق یاللهم ارحم إخـوان : لی اهللا علیه وآله وسلم)(صـ قال رسول اهللا 1 ـ ل: ومـن هـم   ی ا رسـول اهللا ؟  ی
ـ  و یتبعون سنتی، ویصدقوننی، يأتون بعدی: أقوام (صلی اهللا علیه وآله وسلم)قال ، ولـم  یثیون حـد وری

 
 



 
 

 ٩٦

دهد  یهان به جمع آنان میخالفت را در فق ،»یخلفائ«مع ر معصوم گردد، حداقل جیغ
  داشته باشند. اشوری ستیه دارند باکي ا ت محدودهیه در همان والک

بر  نسبت به خودشان، تیر والد يا برابری بر مردم تیاولوی به معن فقها تیوال*
ي ت مطلقه برایاولوی ت به معنیتنها وال .استی ل قطعیازمند به دلیاصل و ن خالف
  *تاب و سنت ثابت شده است و بس.کل ین به دلیمعصوم

ت یا والیه کتاب و سنت آمده ، و بلکدر ی ت آنها به هر معنینه وال :و اما فقهاء
ن و صغار و یت بر مجانیا والین ، و یل مومنکت یا والین است و یاهللا و معصوم

ل بر عدم آنست یه دلکندارد بلی لیل امت هرگز نه تنها دلکت بر یسفهاء ـ و اما وال
ه کی اسیاز رهبران عادل سی اسین و در مسائل سیمقلدي براي دیمگر در مقابل تقل ،

  ست.یآن هم مطلق ن
 گرید هیبر فقی هیفق تیوالت، ین والیا، شد یفقها ثابت مي برای تیو اگر هم وال

خواهند ی تچه سم انیمن یگر در ایدي پس فقها  .بر عوام الناس بود بلکه نبود
  ؟!» یول«باشند و نه  یم 1»هیعلی ولّم«ه نه کداشت، 

                                                                                                                       
 

هـم   ، وی: أنتم أصـحاب (صلی اهللا علیه وآله وسلم)ل له: ألسنا نحن إخوانک ؟ قالی! فقیرونیأرهم ولم 
  )33ص،1ج،یاللئال یعوال( .یوانإخ

  شود. ـ مولی علیه کسی است که والیت بر او اعمال می 1



 
 

 ٩٧

ي رهبر تات داشته باشند کت شریامر در اصل والی ول اب دیباحتماً ز یفلذا آنان ن
ی ضرورت اسالم کیي ت و رهبریمرجعي وراش باشد، کهی یشورا ،ی اسیسـ ی فقه

  است.
إِذَا مات «وم آورده است : دث یتاب فضل العلم باب فقه العلماء در حدکدر ی افک

نُ بؤْملَکالْمع یتلَائالْم کهضِ الَّتالْأَر بِقَاع لَیانَ کى ۀُ وع اللَّه دبیعالَّت اءمالس ابوأَب ا وى ه
نَ الْفُقَهاء یء لأَنَّ الْمؤْمن یسدها شَیالْإِسلَامِ ُثلْمۀٌ لَا ى ها بِأَعماله و ثُلم فیعد فصیانَ ک

  »نَۀِ لَهایحصنِ سورِ الْمدکحصونُ الْإِسلَامِ 
ه خدا کی نیزمي ها رد فرشتگان و صومعهیفرمود چون مؤمن بم (علیه السالم)امام هفتم 
نند و که یرفته بر او گریه اعمالش از آنها باال مکی آسماني رده و درهاکیر آن عبادت مرا د

اسالمند مانند ي ن دانشمند دژهایرا مؤمنیآن را نبندد زي زیه چکافتد ی ئ در اسالم رخنه
  اطراف شهر.ي دژها

ا همچون یآی اسالمند ولي ه فقهاء مومن دژهاکست ین نیدر ای کو هرگز ش
ه یمومن فقی ندارند ؛ وانگهی ه هرگز سستکهستند ی ینچنان دژهامعصومان ، آ

  .ه اعم از متفقه استیه فقکام شرع را شامل است کآگاهان به احی تمام
را ی ن آگاهیه به زحمت اکاست ی آگاهشخص  ،و متفقه .مطلق آگاه است ،هیفق

اء حصون یتقاال و العلماء امناء«ت یه رواکچنان .ه همان مجتهد است، کبه دست آورده
و  .ر علماستیغ هص بیه تخصکم و بلین تعمیروشن بر ای گواه» اء سادةیو االنب

ی شرعي  ه همان امن و امانت مطلقهکست ین نیز این »الفقهاء امناء الرسل«ی معن
  دوش دارند.ه رسالت را ب



 
 

 ٩٨

(علیه نیر المومنیقال ام (علیه السالم)عبداهللاى عن اب« 2ح 3قضاء ب عهیالش وسائل
  ».یاو شقى نبى صاو وى جلسه اال نبیال  اًح قد جلست مجلسیا شریح یبشر سالم)ال

ها با  تیوصای ول است. ه عادلیمعصوم و فقی صاعم از و» ینبى صو«نجا یادر 
ت در منصب یوصاط یشرا ن طورند.یهمز یاء نیه اوصکها دارند چنان هم فرق

ي ر علماء و فقهاصو ابافقه و اعدل ی ستی، بایقاضه کآمده  ثیاحادقضاوت در 
ی مش مطلق و صد در صد قطعکه حکست ین حال چنان نیو در ع .اشدبمنطقه 
صادر ی مکاو حي رأخالف خود و بر ي گر طبق رأیدی هیه فقیاگر علی ه حتکباشد 

  و واجب االجراء باشد.ی رد قطعک
 :است آمده )3،ح17،ص27ج،قضاء(کتاب ال ت)،ی(آل البعهیالش ز در وسائلیو ن

لالمام العالم ى ومۀ انما هکومۀ فان الحکقال: اتقوا الح (علیه السالم)عبداهللاى ن ابع«
ى صو«است  مشکلنجا یه اک .»ینبى ص) او وینبک(ى ن لنبیالمسلمى بالقضاء العادل ف

ند و ک  یت مطلقه فرد را ثابت نمیمکشامل فقها گردد و اگر هم شامل باشد حا» ینب
ي شامل فقها» ینبى صو«جه یه در نتکاست  وتقضا ،ومتکظاهراً مقصود از ح

  شود. یز میعدول ن
ت یه شامل فقها گردد در امر والکهم ی اطالقی ث حتین احادیه در اکم ینیب یو م

م در مقابل ین باره داشتیدر ای ست و اگر هم نصوصیت نیاولوی مطلقه به معن
  .تاب و سنت قابل قبول نبودکضرورت 
ر یا غیا معصوم است یز یضامن اجراء ن و .رمعصومیا غیست ا ا معصومیقانون 

  .معصوم



 
 

 ٩٩

و در صورت  ؛ ٰیولاَ استی معصوم ضرورتي قانون معصوم ضامن اجراي برا
ي ه شوراکضامن اجراء آن باشد ی ستین مقام به معصوم بایترکینزدي ناچار

  ».مکنین دمفروا کن یئس الذی«ه کن صورت است یو در ا .فقهاست
 ،لیمانند تورات و انجی ف لفظی، بدون ضمانت از تحرقانونتنها در اثر عصمت 

 وی لفظ فینند در تحرک یه طمع مکشوند، بل یوس نمیمأ ما نیاز د» فرواک نیالذ«
  ند.ا هردک که چنان ش،س ضامن براندازیساو در تاش  يمعنو
ش معصوم باشد باز یاگر ضامن اجرای ز، حتیندر صورت عدم عصمت قانون  و

  .شوند یوس نمیمأ» فرواکن یالذ«
مانند قرآن، و ی فظف لیصورت عصمت قانون با ضمانت از تحر در فقط
 اءیاوصعصمت  ،(صلی اهللا علیه وآله وسلم)سه بعد عصمت رسولدر ي زمامدار

ن یالذ«ه کاست  بتیزمان غي فقهاي شورا و شبه عصمت (علیهم السالم)رسول
  شوند. یوس میمأن یف اصل دیدر تحر» فرواک

  
 ،ینآقری نصوص عالوه برتاب و سنّت کدرباره انحصار ادلّه شرع در  و اما

بشارت و ه یاز آ .استشده وارد  (علیهم السالم)تیاز اهل بز یني متواتر ثیاحاد
 ا فرع ؛یدر اصل ی نیده دیدر عقي ه خود محورکم یفهم یزمر چنان ماتباع در سوره 

جز معصومان خودکفا ي حدچون ا .استي مغز یب ضاللت ود، یا تقلیدر اجتهاد 
  ست.ین

شخص نش را انتخاب نمود، اگر یرد و بهترکی گران را بررسینظرات دد یبا
 ،ب االجتهاد استیاست و اگر قری لیتفص ي اجتهاد ،انتخابن یاه ک ،مجتهد است



 
 

 ١٠٠

احسن القول  حداقلِ ،مقلد است ، و اگراستی لیمه تفصیني ، اجتهادانتخابن یا
ت یمرجعي ه شوراکی مادامد. ینمای اجمالي اجتهادجعش، درباره مره کن است یا
ل یتشکی قرآني فقهاي شوراو اگر ) ٰیالقول (اعلمِ اتقاحسن انگر یب ست از شخصین

  ند.کت یتبعي ت شوریثرکاي شد از رأ
  نیعباد اهللا الصالحى نا و علیو السالم عل

  یهرانتى محمد صادق ،ی شمسي ـجره 1359  ي هسن ، ۀقم المشرف 

  
  هانیفقی یت شورایبه وال پاسخ به چند انتقاد

  
نجا قبل از چاپ کتاب به چند انتقاد مطرح شده در باب موضوع مورد بحث یدر ا
  م. یده یپاسخ م

  د:یگو یمی مؤلف کتاب شرح قانون اساس
 مضر استی مشورتي ریم گید است اما  تصمیمفي ریم گیتصمي مشورت براـ 1

  است!!ی ی، دستگاه قضاییشورات یریق در مدیو نمونه عدم توف
ر معصوم، شخص واحد یغي  رندهیم گی، تصمیاختالفي پاسخ: اوالً اگر در امر

ر معصومان هرکه باشند یوجود دارد که غي عدم عصمت در وي بر مبناي باشد خطا
سته یشاي شورای ستیل امکان خطا عقالً بایتقلي باشند. پس برا یممکن الخطا م

ر معصوم ممکن الخطا هرگز یفرد غي ریم گیتصمي ورت برارا مشیز رد.یانجام پذ
ن یست. که در ایت قرآن نیمحوري بر مبنای مشورتي ریم گیاس با تصمیقابل ق



 
 

 ١٠١

  گردد. یجه خالص معلوم میمشورت کنندگان متخصص، نتي ت آرایصورت با اکثر
ح یتصر >نهمیبي امرهم شور<ي  هیست چون آیجز شورا ني ا ز چارهیو شرعاً ن

د را دربر دارد. لفظ یتأکي ل است که معنایافعل تفض >يشور<شورا دارد. و بر 
ها از عسل  زدودن مومي گردد که به معنا یبرم» شار العسل«هم کاربردش به » شَور«

ت قرآن و یح بر محوریجه شور صحیپس نت باشد. یا مو بدست آوردن عسل مصفّ
ر یغي ا ... برایو  یاسیا سیی باشد که صحت امر فقه یسنت، خلوص آرا م

، وجوب یامور اختالفی در تمام» شَور«ن یکتر خواهد بود. و ایمعصومان به حق نزد
ر متخصص به همراه متخصص، یغي ح هرگز خلوص آرایدر مشورت صحی دارد ول

ت یجاهالنه است. و اکثری ر تخصصیغي ریم گینخواهد داشت. چون تصمی یمعنا
ت مشورت ندارند. مگر آنکه در امر مورد یحکنند پس همه، صال یمردم هم تعقل نم

  .مشورت متخصص باشند
ظاهر  >نهمیبي امرهم شور<م که در یکن ید مالحظه میپس با تأمل در قرآن مج

ی وحدت تخصص  >نهمیب<در  >هم<با  >امرهم<در  >هم<ن است که یمستقر ا
ن یبي رامر االطباء شو«و » ن القضاتیبي امر القضات شور«ی عنیداشته باشند. 

ر امور یطور در سا نی. و هم» ..نین المهندسیبي ن شوریامر المهندس«ز یو ن» االطباء
  رد.ین در آن امر، مشاوره انجام پذین متخصصید بیبای اختالف

ده یدی یت شورایریق در مدی، عدم توفییمثل دستگاه قضای ین اگر در جایبنابر
ان مشورت یمی اً ضعف تخصصیت قرآن بوده، ثانیشده ! اوالً به جهت عدم محور

  کنندگان وجود داشته است.
از فقها ی کی د: ممکن استیگو یفقها می یشوراي شان در رابطه با رهبریـ ا2



 
 

 ١٠٢

  د کرد؟یطرفدار صلح ، پس چه باي گریطرفدار جنگ باشد و د
د یباي رهبري اً در شورایهستند؟ ثاني ه عضو شوریا مگر فقط دو فقیپاسخ: آ

و در صورت  گر مشورت کنند.یکدیکه باشند با ي هر تعدادطراز اول فقها به 
وجود نخواهد داشت. ی ت شورا مناط است. پس مشکلیاکثري اختالف هم، رأ

ن از طرف معصوم یت امر مسلمیابت والین >نهمیبي امرهم شور<ه یباالخره طبق آ
  هان است.یفقي فقط شورا (علیه السالم)

ن ندارد تا گفته شود: مخالفت یع مسلمیبر جمی ت حکمیه واحد هرگز والیپس فق
متعال در ي کند!! چون خدا ی، مخالف را از عدالت خارج ميبا وگر یدی هیفقی فقه

ت قرآن ید بر اساس محوریک موضوع دو حکم متناقض ندارد. بلکه بایآنِ واحد در 
  ن برود.یمشاوره شود تا اختالفات از ب


