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 مقدمه 

 بسم الله الرحمن الرحیم   
 والحمدلله رب العالمین  

 و المهدیین و سلم تسلیما   ةو صلی الله علی محمد و آل محمد االئم
را مراجع دین می  هاست سال   احمدالحسنسید   درخواست     نامنداز کسانی که خود 

یک که  بر   دلیل   کرده  غیرمعصوم    ای قطعی  از  تقلید  به ـ عقیدۀ  را  مردم  سوق  سویش  که 
بدهند    ـدهند می رسمیارائه  در صفحۀ  را  فراخوان  این  نیز  اخیرا   فیس و  در  تکرار  اش  بوک 

 .ولی کسی پاسخی نداده است ؛کرده
ا  آمده  پاسخی  زیر اخیرا   دفتر  از  دینی،  ست  مرجع  مردم  آنمجموعۀ  به  را  خود  که  گونه 

 .کندمعرفی می
 : این متن پرسشی است که دربارۀ تقلید به دفتر سید کمال حیدری فرستاده شده است

Zainab Lary  سید    بیاناتی که  درآورده  احمدالحسنرا  نگارش  حیدری    ،به  دفتر  به 
 : فرستاده است

 زینب الری  : نام کامل
 *******  :پست الکترونیکی

 ******  : تلفن
 زینب الری  : از ارسال

 ******   :شهر
علیکم  : نامه الرحیم  . سالم  الرحمن  الله  برکاته  .بسم  و  الله  رحمة  و  علیکم  این    . سالم 

از صفحۀ  بیانیه  که  است  دل  و  دریافت کردم  یمانی    احمدالحسنای  به  اینکه سخنان وی 
می را  انسان  کنمتوانم  نمی نشیند  از  به   ؛ انکار  پس  از  یافتن  اطالعخصوص  سید  نظرات  ما 
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الصدور و  الدالله و قطعی ت متواتِر قطعی ی دربارۀ تقلید و اینکه هیچ روایخویی و سید خمین
حتی دلیل عقلی مراجعۀ    دالحسناحم   .بودِن تقلید وجود نداردای در واجبالداللهآیۀ محکم 

را که سید خویی و سید خمینی بر آن تکیه کرده به عاِلم  با  جاهل  از ُبن  بیان    ایناند،  خود 
معنای جایزبودن تقلید است. رسول  این عبارت در بهترین حالت تنها به   ؛ اینکهبرکنده است 

است:   خدا  بدعت »  فرموده  بر  وقتی  شود،  آشکار  امتم  در  را  ها  علمش  که  است  عاِلم 
   : این متن بیانیه است« .چنین نکند، لعنت خداوند بر اوست آشکار کند و هرکس

نامند،  کنم: کسانی که خود را فقها و مراجع میام را بازهم تکرار میتر گفته آنچه پیش »
ارا  یک[    ۀئاز  عقیده   دلیل]تنها  بر  عقلی  یا  تقلید  شرعی  وجوب  بر  مبنی  دین  ـ شان  که 
الدالله و قرآنی محکم   ۀ؛ زیرا هیچ آیـ ناتوان هستندکنند آن بنا می  ۀ گرای خود را بر پایمرجع

الدالله و نیز هیچ دلیل عقلی تاّمی بر این عقیده در دست  الصدور و قطعیهیچ روایت قطعی
ها  زیرا آن  ؛ زنند، بر ایشان منطبق نیستلم که از آن دم می وجوب رجوع به عا  ۀندارند. قاعد

عرضه  حالت،  بهترین  هستندظن  ۀکننددر  گمان   بنابراین  ؛ وگمان  محسوب  جزو  برندگان 
  ؛ دارندرا عرضه می  دشوند. حقیقت آن است که این عده بعضا  فقط اوهام و خیاالت خومی

ق به  نزدیک  مناطق  در  نماز  احکام  برخمثل  افراد که خوطب. حتی  این  از  نام    د ی  را مرجع 
شود نیز  ها گفته می قادر به درک آنچه به آن   ـامثال صادق شیرازی و کمال حیدری ـ   نهند می

وجوب تقلید از غیرمعصوم را    ای شان بر دلیل بر عقیده   ۀها اقاماز آنما    هنیستند؛ در حالی ک
! این  دهندمیجوع به متخصص ارائه  در باب ر را  ها دلیل خود  بینیم که آنخواستاریم، می 

وجدل حتی در همین جواز هم بحث   .صدور جواز است و نه وجوب  ، سخن در بهترین حالت
  معناست   این  کنند بهعنوان دلیل عقلی ارائه میها چنین سخنی را به وجود دارد. اینکه آن 

می  ایشان  به  دانندنمی   یا  که عقیده چه  که  دارند  اذعان  خود  یا  بدعت  گوییم  و  باطل  شان 
بر  دلیلی  و  عقید  ایش است  از  ساختیم،  نمایان  را  آن  بطالن  آنکه  از  پس  و    ۀندارند 

  ؛ بودنش دست کشیدند و آن را به جواز یا استحباب تنزل دادند. اگر قضیه چنین استواجب
باید چشم  از عقیدپس  کنن   ۀپوشی  علنی  را  کوچ  باطلشان  به جواز  از وجوب  که  بگویند  و  د 

  ۀ با ایشان به همین وادی سوق دهیم و در باب عقید  را   خود ۀاند تا ما نیز بحث و مناقشکرده
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نامند و  منتظر پاسِخ کسانی که خود را مراجع میها مباحثه و مناظره کنیم.  جدیدشان با آن 
عقید  هاآن   ۀی دفاع هستم واجب  ۀاز  غیرمعصوم  از  تقلید  مردم  اینکه  یا    ،بودن  اظهار  برای 

 «.انده به خطا پیموده ر آن،  نهادن نیان کنند که این عقیده صحیح نیست و در ب 
 

 : پاسخ دفتر سید کمال حیدری به شرح زیر است
jawab@alhaydari.com 

 »بسم الله الرحمن الرحیم 
 برکاته و علیکم السالم و رحمة الله و  

صحیح  جاهل   روایاتی  مراجعۀ  وجوب  باب  در  صریح  عالم    ،احکامبهو    نقلبه 
پس    ،د ننباش نبوده  ر فرض کنیم از نظر سند صحیح حتی اگشده است و این روایات 

موافق سنّ   بودنشاناز  و  کتاب  دلیل عقلبا  و  قطعی  آن،  یت  به سند  توجدیگر  ه  ها 
رساند، این ادعایی است که  ستحباب را نمی کنیم. اما اینکه تقلید جز ا چندانی نمی 

بر  امر، واجب  ایشدلیلی  این  طور    بودن است و همان وجود ندارد؛ چراکه اصل در 
 که در اصول بیان شده، استحباب نیازمنِد دلیل است. 

کند و این  بودن مراجعۀ جاهل به عالم حکم میمضاف بر اینکه عقل به واجب
نیست   اختصابه  که  مطلبی  باب  باشد   صیک  نشود.    داشته  مربوط  دیگری  به  و 

می  مراجعه  پزشک  به  خودبیمار  که  نیست  چنین    کنددرمانی  کند و صحیح  اگر  و 
 عقوبت شده است.  ،انجام دادهخودش کند و بمیرد، بر آنچه 

خودش بداند و    ،ف مکل  این است کهاصل    ،جاآوردن احکامبا وجود اینکه در به 
به همین دلیل    ؛عمل کند؛ ولی این کار برای بسیاری از مردم سخت و دشوار است 

 . کنندمراجعه  ، به عاِلم لیت تکلیف برای انجام مسئو ها واجب است بر آن 
آن   کردی،  شخصی  اما  بیان  شما  غرض که  ناداِن  انسان  که  یک  است  به  ورز 

 داریم.« حذر می   از او بر. شما را زندافترا می مدرسه اهل بیت 
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خواندیم   دفتر    سؤالیآنچه  پاسخ  و  بود  شده  پرسیده  حیدری  کمال  سید  از  که  بود 
 . ش را در جواب به این پرسش شنیدیم ا رسمی
توجه به اینکه فقط به آنچه در   پردازیم؛ با صورت علمی و موضوعی به این پاسخ می به   ما 

با نقل برخی از قسمت بلکه    ؛کنماین پاسخ آمده است بسنده نمی  کردن سخنان  های آن را 
  ؛ دهممی شرح و بسط    همین موضوع  خصوص   اش درهای منتشرشدهدر کتاب   وی  دیگر

حتی دالیل دیگری را که سید حیدری از آن غافل مانده است    .یعنی موضوع تقلید و دلیل آن
سایر   کرده  مجتهدانو  ذکر  بهرهبه ـ   انددیگر  انص جهت  و  خواننده  آنان نسبت  اف  مندی    ـبه 

 . خواهیم شد این دالیل همگام بیان تا نهایت  عالوه همراه این مجتهدان  به  .دارمبیان می 
شود گفته  ارائه   :شاید  پاسِخ  حیدری  را   شدهاین  کمال  ا   سید  او  نپذیرفته  نظر  و  ست 

 : توان پذیرفتساده نمی  دلیلیک  بهولی این مطلب را  ؛ شودمحسوب نمی 
اگر   این  با وجود  و  اوست  پاسخ دفتر رسمی  را این  او فرصت تصحیح    ، پذیردنمی   آن  به 

می را  را  پاسخش  نظرش  تا  نکند   ببینیم دهیم  اقدام  عمل  این  به  که  هنگامی  تا  پاسخ    ،و 
اومورد   ، پیشین  نظر   قبول  می   وی   و  همانبه   ؛شودمحسوب  پیش   عالوه  که  گفتمطور    ، تر 

پاسِخ  این  در  آنچه  به  نمی بی   فقط  بسنده  است  آمده  سخنانمایه  به  و  که  کنم  رسالۀ  ی  در 
ارائهعملی  مردم  به  و    اش  دیگر  کرده  رسمی   یهایکتاب نیز  سایت  در  شده  که  منتشر  اش 
 . خواهم پرداختاست 

به  حیدری  سید  مطرح   عنوانآنچه  مختصر  این  در  و  کرده  گمان  تقلید  بر    ، کردم  دلیل 
 در   ،ه ارائه کردوی  بودن دالیلی که  اثبات باطل   ، ست و در نتیجهنیز ه  مجتهدانسخن سایر  

 .هاستبردن استدالل همۀ آنبین حقیقت از 
بی  های لبریز از تعص ها را با دل حث امیدوارم خوانندگان، جادۀ انصاف را بپیمایند و این ب

داشتند  درون خود  در  آن  از  پیش  نکنند   که  بر    ؛مطالعه  استوار  برای حِق  باید فرصتی  بلکه 
ی  راهبر   چه اثبات و چه نفی منزل،  سوی سردلیل و برهان صحیح باقی بگذارند تا آنان را به 

پایۀ آنچه به ارث رسیده است و در حقانیتش یقینی    بر   ،مسائل  درداوری  ب و پیش تعص   .کند
 .شودشدن صاحبش می پیش از هرچیز باعث قربانی  ، ردوجود ندا 
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دارد و  می دوست  خودش  آنچه  سوی  به هایمان را  از خداوند سبحان خواستارم که دست
 . خیر گرداندبگیرد و ما را ختم به   پسنددمی  شخود

 والحمدلله رب العالمین 
 
 

 عالء سالم 
 1ق 1434الحرامالحجةذی 

 
 

 
 هجری شمسی. )مترجم(1392. مهر یا آبان 1





 

 د ی تقل   ای بر   ی ل یرخواست دل د 

  ،را که در متن سخن پرسشگر آمده است   احمدالحسندر ابتدا قسمتی از کالم سید  
 : کنیممرور می 

نامند،  کنم: کسانی که خود را فقها و مراجع میام را بازهم تکرار میتر گفته آنچه پیش »
ارا  یک[    ۀئاز  عقیده   دلیل]تنها  بر  عقلی  یا  تقلید  شرعی  وجوب  بر  مبنی  دین  ـ شان  که 
الدالله و قرآنی محکم   ۀ؛ زیرا هیچ آیـ ناتوان هستندکنند آن بنا می  ۀ گرای خود را بر پایمرجع

الدالله و نیز هیچ دلیل عقلی تاّمی بر این عقیده در دست  الصدور و قطعیهیچ روایت قطعی
 « . ... ندارند

این فرمایش    احمدالحسنروشن است که سید   را مراجع     خوددر  از کسانی که خود 
 : بودن تقلید کرده است و دلیلاند درخواست ارائۀ دلیل بر عقیدۀ واجبنامیده 
است  یا  .1 محکم   مانند   ، شرعی  قرآنی  آن    ؛آیۀ  اثبات  و  معنا  و  داللت  جهت  از  یعنی 

برای اثبات آن عقیده  که از جهت صدور و داللت و معنا  است  یا روایتی    ؛ قطعی است  ، عقیده
 . قطعی باشد

  ؛ قطعی است  ، به این معنا که داللت و معنایش بر مطلوب  ؛ عقلی تاّم و کامل است  یا   .2
 رند. هیچ اختالفی ندا در چنین دلیلی ، فرد دارای عقل سالمدو این صورت که  به 

قطع به  اختالف    ویقین طور  آن  دربارۀ  نفری  دو  هیچ  که  مشروع،  است  درخواستی  این 
اند که تقلید  به این نتیجه رسیده   ـبسیاری از آنان کم  دسِت یا  ـ   هاخصوص اینکه آنبه   ؛ ندارند 
  ؛ های فقهی محدود شود کردنش فقط در چهارچوب کتاب فقهی نیست که مطرح   ایهمسئل

در  شخصی  گیری  موضعدانند که طبق نظر آنان اگر  بلکه آن را جزو عقاید شیعۀ امامیه می
 . بودنش از بین برودچه بسا هوّیت شیعه  ، باشد  نپذیرفتن آنجهت 

 :شوددر بیان این مطلب تقدیم حضورتان می  ی آنانهابرخی از گفته 
 : گویدشیخ علی کاشف الغطا می
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تقلید   اینکه مسئلۀ جواز  :»مطلب دوم یا خیر  ،اجتهاد و  و  )  ... جزو اصول است 
احکام شرع  ( نتیجه  در به  عاِلم  به  اصول   ، رجوع  استجزو  نقل    دین  یا  با عقل  که 

امام  ؛ شودثابت می و وجود  معاد  به  همان    .همانند  باید  امام  طور که مکلف  وجود 
نیز    ت امامروی از عاِلم پس از غیببودن دنباله باید به واجب  ،اعتقاد داشته باشد 
تقلید و    ، توان چنین گفت که اجتهادمی   ...یا با عقل یا با نقل و  .اعتقاد داشته باشد

عالم  به  عامی  ندارد  ،مراجعۀ  اعتقاد  به  ُخبره    ؛ ارتباطی  اهل  به  مراجعه  مانند  بلکه 
به    ...؛است معتقد  که  است  کامل  زمانی  موضوع  این  که  نیست  پوشیده  ولی 

باشیم واجب غیبت  زمان  در  دینی  مرجع  شناخت  دربارۀ    ؛بودن  ما  سخن  اما 
  . است مانند سخن دربارۀ مسئلۀ وجوب مراجعه به امام ،بودن مراجعه به اوواجب

 1کالم است.«  گردد و در نتیجه جزو علم میاین مطلبی است که به مبدأ و معاد باز 
 : گویدمی کند، طور که دکتر فضلی از او نقل میآنمیرزای قمی  

اجتهاد  ...» واجب  ،جواز  و  مجتهد تقلید  به  مراجعه  کالمی    ،بودن  مسائل  جزو 
  .فقه است و نه از فروع آن  نه از اصول  ؛دین و مذهب تعلق دارد است که به اصول 

واجب حکم  در  مسئله  امااین  از  اطاعت  استبودن  امام  تعیین  و  نتیجه  ...م    : و 
ندارد امام حضور  به احکام شرع در زمانی که  به عاِلم    جزو مسائل اصول  ، مراجعه 

ثابت می  با عقل و نقل  امام مانند معاد و واجب  ؛شوددین و مذهب است که  بودن 
گونه که مکلف  بنابراین همان    ؛از این دست   سائلیبرای مردم و م   پس از پیامبر 

  ، اعتقاد داشته باشد  ـتوجه به نص   با   چهو   صورت عقلی چه به ـباید به پیروی از امام  
واجب  به  دنباله باید  امام  بودِن  نبوِد  و  فقدان  از  پس  عالم  از  داشته  نیز  روی  اعتقاد 

 « . ...با نقل وو چه  صورت عقلی چه به  ؛ باشد

 
م، چاپ دوم،  1961ق/ 1381، چاپخانه آداب النجف االشرف،  103و    102، ص 1، ج. النور الساطع فی الفقه النافع1

1422 /2001 . 
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نام نهاده    »عقیدۀ ما دربارۀ تقلید در فروع«را با عنوان  لی  فص   خود  مظفر در کتابشیخ  
   : گویدمی  ؛ ویشودهای شیعه تدریس میکه امروز در حوزه است 

شریعِت ...  » احکام  که  دین،  فروع  است  اما  اعمال  به  و    ؛متعلِق  اندیشیدن  و  تدبیر 
  نباشد   شودبلکه اگر جزو ضروریات دین که با یقین ثابت می  ؛اجتهاد در آن واجب نیست

کند و در  یا اجتهاد می  :گانه در آن واجب استیکی از مسائل سهـ  روزه و زکات  ،مانند نمازـ
یا در    ـباشدبرخوردار    ایچنین شایستگیاز  البته اگر  ـ  کنددالیل احکام تدبیر و اندیشه می

می احتیاط  استالبتـ  کندکارهایش  توانش  در  احتیاط  اگر  جامع  ـه  مجتهد  از  الشرایط  یا 
می احتیاطبنابراین    ...؛کندتقلید  نه  و  است  مجتهد  نه  که  مجتهد    ،کنندهکسی  از  اگر 

نکندجامع تقلید  نمی  ، الشرایط  پذیرفته  او  از  و  است  باطل  عباداتش  اگر    ؛شودهمۀ  حتی 
و در طول عمرش عبادت کند  ،نماز بخواند اینکه    ؛روزه بگیرد  با نظر موافق    عملشمگر 

عملش با قصد نزدیکی و  به این صورت  و    ؛کنداز او تقلید می  ،که پس از این  باشد  کسی
 .« خواهد شدسوی خداوند متعال انجام  ُقربت به

 : آمده است اشو در مقدمه  ـعقاید االمامیه ـ   ش این مطلبی است که در کتاب

از    بود  اینگاشتن چکیده  صرفا    ،را به نگارش درآوردم و هدف از آن  "اعتقادات"»این  
و    ، به آن دست یافته بودمکه    بیتمبتنی بر طریق اهل  آنچه از فهم اعتقادات اسالمِی 

چکیده متون  این  از  خالی  عمدتا   و  درآوردم  نگارش  به  برهان  و  دلیل  آوردن  بدون  را  ها 
ها را  مند شوند و آنتا مبتدی و دانشجو و عالم از آن بهره  ،مان است شده از سوی اماوارد

شیعه" شیعه  "عقاید  از  منظورم  و  دوازده  ،نامیدم  امامیۀ  شیعۀ  استفقط  نگاشتن    . امامی 
ای در دانشکدۀ انجمن نشر  شکل دروس دورهبه  هابا انگیزۀ بیان آن  1363ها در سال  آن

دینی   شد  علوم  بهرهانجام  آن  از  مقدمهتا  و  شوند  بحثمند  برای  کالمی  ای  عالِی  های 
 1است.« 

 
 . 14و  13االمامیه، صدئ. عقا1
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ح  سید]سخنان[  از   را  که    آیدی برم  ینچن   یدریکمال  عقیده  عنوان[  ]به تقلید  یک 
های  تمام نگرانیو    نکردهَنفِی    آن را دفترش  بیان کردیم  چراکه در پاسخی که    پذیرفته است؛ 

 .اثبات دلیل بوده است ای فقط بر وی 

 د ی تقل   ل برای ی بودِن دل حمکم   و   ی شرط قطع 

 ؟اما چرا این شرط 
کنندۀ  عقیده است و طبیعتا  باطل یک    ، ون متأخرتقلید از نظر اصولیکه  دانستیم  زیرا ما  

ویقین حاصل شود و  قطع  اشباره پس باید در   !کندعمل کسی خواهد بود که آن را انکار می
دلیل  ظن صرفا   روی  از  نمی آوردن  کفایت  بی ان هم  ؛ کندوگمان  که  خود  طور  استثنایی  هیچ 

 .پذیرند آنان نیز چنین مطلبی را می
 : شودبرخی از سخنان ایشان تقدیم می 

کردن  شرط است و تنها بسنده  ، یقین و شناخت  ،»در امور اعتقادی  : یی. سید خو 1
 1« . ...ها جایز نیست وتقلید در آنبه

گوید: »... در امور  . سید حسن سبزواری در »تقریرات سید ابوالحسن اصفهانی« می2
پیوند    آن  ۀالزمکه  اعتقادی   و  القلب  قلبی  شناخت  هنگام  است  ()عقد  از    بودنناتوان، 

یقین،   و  به علم  و    زیرا  ؛کندنمیپیدا  تنزل    وگمانبه ظن   « شناخت»دستیابی  گمان، ظن 
  پیوند وجوب  نه از جهت  و  ؛ این نه از جهت وجوب شناخت و معرفت است  نیستشناخت  

 2« . و...  قلب )عقد القلب (

خواننده را به آن  توجه  . شیخ جعفر سبحانی: »در اینجا موضوع دومی وجود دارد که  3

 
 . 91االجتهاد و التقلید، ص . کتاب 1
 . 562الوصول الی حقائق االصول، ص. وسیلة 2
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دربارۀ  میجلب   آنچه  عملی.  شرعِی  احکام  و  عقیده  میان  واضح  و  روشن  تفاوت  کنیم: 
اعتقادِ   یاول است،  است  مطلوب  که    ،یقینی  است  بدیهی  چیزی،  و  به  اعتراف  و  اذعان 

یا   بدیهی  مقدمات  ثبوت  بر  نیازمند  و  مینگاهی  متوقف  منتهی  آن  به  که  تا  است  شود 
اعتراف حاصل شودبه و  یقین  و  علم  آن،  برخالف  ؛دنبال  این  که    و  است،  احکام شرعی 

آن اجرای  و  عمل  زمینه،  این  در  عرصههمطلوب  در  بر  ا  متوقف  و  است  زندگی  های 
تفاوت بین عقاید و احکام، ما را بهویقین بر صادرشدنش از شارع نیست.  قطع یقین    این 

نسبت یا ضعف و بطالنش در عرصۀ عقاید  استواری  صحت دلیل و    ازبیشتر  کردن  حاصل
می  ۀعرصبه   می  ؛کشانداحکام  رو  همین  چهارچو از  در  فقه  پیشوایان  که  های  ببینیم 

می عمل  منفرد(  و  )یگانه  آحاد  اخبار  به  علمی،  فروع  و  به  احکام  رسانیدن  و  کنند 
نمیقطع شرط  خصوص  این  در  را  برویقین  این  آن،  دانند.  در  که  است  عقاید  خالف 

یافتن دل و استوارشدن تفکر در دل و جان، شرط است؛ بنابراین در این عرصه،  اطمینان
شود شرط  به حدی که باعث یقین میرا  تواتر متن یا رسیدن آن  کنند و  خبر آحاد را رها می

 1.« دانندمی
از  4 و  است  شرط  اعتقادی  امور  در  یقین  و  َجزم  به  »رسیدن  میالنی:  علی  سید   .

به آن  رسیدن  در  اعتقاد  یقین  نرسد،  یقین  حد  به  که  اعتقادی  هر  و  نیست  گریزی  ها 
شکنیست مرحلۀ  در  که  کسی  باید  .  است  نرسیده  یقین  مرحلۀ  به  و  دارد  قرار  وتردید 
است...  وجست جاهلیت  مرِگ  مرگش  بمیرد،  وضعیت  این  بر  اگر  که  کند،  تحقیق  و  جو 

همچنین    ؛آیددست می  شود و بهمحقق میعظیم  ویقین تنها از راه قرآن  دانستیم که قطع
که بین مسلمانان یکی است. چنین سنتی، یقینی  خصوص ُسنتی از طریق سنت معتبر؛ به
 2است.« دهنده ومتعال، توفیقاست و خداوند سبحان

برای همگان روشن و بدیهی است و    ، دانستن علم و یقین در امور اعتقادیبنابراین شرط 

 
 . 596االمامیة، ص. اضواء علی عقاید الشیعة  1
 . 24و  23السنة، ص . التحریفات و التصرفات فی کتب2
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به  ذکر آنچه  نمونه  می   عنوان  کفایت  هدف   ؛ کندکردم  اگر  شرعی   ، پس  تقلید  اثبات  بودن 
 . باشددر چنین سطحی قرار گرفته آن  نیست از اینکه دلیِل  ایاست، چاره 

 کند ی من   ت ی کفا   د ی تقل  ای آوردن با خرب واحد بر ل ی دل

اثبات آن باید دلیلی آورده  برای  عقیده است و  یک  طبق نظر آنان  ـ   وقتی دانستیم  تقلید
حتی  ـ   با خبر واحد ،دانست که استدالل برای تقلید   خواهیم ،گردد شود که باعث علم و یقین  

  چراکه خبر واحد  ؛اشد گونه نببرسد به اینکه این چه    ،صحیح نیست  ـاشد السند باگر صحیح 
 ندارد. وگمان ظن  ای جزبهره  ، حتی اگر صحیح باشد 

 :شودتقسیم می گروه  خبر به دو  :برای شروع
به    ؛کنند ای روایت میمجموعه   ( در سطح لفظ یا معنا)خبری است که آن را    :خبر ُمتواتر 

بر دروغ محال  دستی که هم طوری   با یک لفظ است  . باشدشان  متواتر لفظی و    ، روایتی که 
با یک مضمون و در یک معناست نتیجۀ  متواتر معنوی خوانده می   ، روایتی که  شود و قطعا  

 .ویقین خواهد بود قطع   ،خبر متواتر 
 .دهدوگمان نمی ظن ای جزنتیجه و  که به حد تواتر نرسیده است هر خبری  خبر واحد:

این   : گویدشیخ طوسی می دارم  اعتقاد  نمی   است که  »آنچه  باعث علم    ؛ شودخبر واحد 
عبادت با عمل به آن ارجاع داده شود و جواز عمل به آن    ،چند جایز است که از نظر عقلیهر

 1در شرع آمده است.« 
شود و اگر  صحیح این است که خبر واحد باعث علم نمی   ،»بدان  :گویدسید مرتضی می 

 
 . 100، ص1ج(، ج.االصول )ط. عدة1
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 1شود.«راستی و درستی آن می ر وگمان بشدن ظن تنها باعث غالب   ،باشد عادالنه  
اگر خبر   ؛شودوگمان می باعث ظن   :»خبر واحد   : گویدعالمه حلی می  دهنده چند  حتی 

 2.« باشندنفر 
 .متأخر است هاِی این تقریبا  عقیدۀ همۀ اصولی

بیاورد با خبر واحد برای تقلید دلیل  به   ، بنابراین کسی که سعی دارد  بداند که  باید  خوبی 
 . ارزشی ندارد ،اندتالشش باِد هواست و طبق قواعدی که خودشان وضع کرده 

 شودی م  ن ی ق ی   باعث   که   شود   ی منته   ی لی دل   به   د ی با  د ی جواز تقل 

که   بود  تصویر  این  اساس  بر  گذشت  استیک    ، »تقلید«آنچه  که    همان   ؛ عقیده  طور 
 . برخی از سخنان ایشان را در این خصوص ارائه کردیم

می  کوتاه  مسئلهآیاکنون  را  تقلید  و  تصو یم  فقهی  میای  عقیده  ر  با  ارتباطی  که  کنیم 
دلیل   ؛ ندارد نیز  این فرض  با  بر ولی حتی  باعث    ای آوردن  باشد که  اساس چیزی  بر  باید  آن 

 . نه گمان ،شودعلم و یقین می 
دلیل آن    منتهی شود و  باید به علم و یقین  ،جواز تقلید در دین   :گویندمی  مجتهدان  خودِ 
د  حجیت  وگمان اکتفا  به ظن   بودنش و در اثبات شرعی   است داشتن سخن مجتهد در حق مقلِّ

 : مانند  ؛شودنمی 
ثابت    بودنشرعیاینکه  یعنی    : تقلید  خودِ   .الف تقلید  با  مکلف    کردنتکیه   .شودبتقلید 

شود  اش دور یا تسلُسل میالزمه   ، برای اثبات حجیِت سخِن مجتهد در حق خودش به تقلید

 
 . 517، ص2. الذریعة، ج1
 . 203. مبادئ الوصول، ص2
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 . و بدیهی است که این باطل است
شرعی   .ب یعنی  واحد  ثابت  خبر  واحد  خبر  با  آن  چندان    . شودببودن  نیز  مسئله  این 

 .وگمان استتنها ظن   ،خبر واحدبهرۀ   چراکه دانستیم ؛ ثمربخش نیست
بودن »تقلید  شرعی   ،تا هنگامی که مکلف   :گویندمیها  خوِد آنگونه است که  نتیجه آن 

 . احتمال عقوبتش وجود دارد ، دست نیاورددر دین خداوند« را با علم و یقین به
می  خویی  عقل...  »  : گویدسید  نظر  ندارد  ، از  وجود  به حجیتش  یقین  آنچه  بر    ، اعتماد 

در ِاستنادش    عامی  فرد یک  بر این اساس    . زیرا احتمال عقوبت با آن وجود دارد  ؛ ایز نیستج
مجتهد  به  حجیت  ، فتوای  به  این  باید  در  یا  باشد  داشته  یقین  خودش  حق  در  آن  داشتن 

شود  و به او اجازه داده نمی  ،داردویقین  قطع  ،چیزی تکیه کند که  به حجیت آن  خصوص به 
چراکه در این صورت    ؛چیزی تکیه کند که از حجیتش علم و یقینی ندارد  تقلیدش به که در  

 1« . ...هایش وجود داردکردنکارها و ترک احتمال عقوبت به 
 2ناگزیر باید به علم و یقین ختم شود.«  هر حجتی، »اینکه حجیت   : گویدهمچنین می 

مسئول دایرۀ استفتائات    مدرسین حوزۀ علمیه وانجمن  عضو  حسن قدیری  شیخ محمد 
خامنه  سید  دفتر  و  اراکی  شیخ  دفتر  قم در  شهر  در  میای  آنچه  با    ... »  :گوید،  به  توجه 

روشن می بیان  به کردیم  که  دلیل  دلیل الزم شود  با  باید  نیز  تقلید  تسلُسل، جواز  یا  دور  آمدن 
در نتیجه مکلف باید در    ؛بنابراین باید در آن اجتهاد شود  ؛تقلید ثابت شودخوِد  قطعِی غیر از  

  ده باشد بودنش با دلیلی قطعی ثابت ش که حجیت   کندعملکردش به حجت و دلیلی استناد  
 3«. ...و

نظر  صرفحتی با  ـ   بودن تقلید در دینبرای اثبات شرعی دلیل قطعی    بودنالزم ضرورت  

 
 . 84و  83االجتهاد و التقلید، ص. کتاب  1
 . 91االجتهاد و التقلید، ص. 2
 . 391. البحث فی رساالت عشر، ص 3
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تقلید،   اینکه  بر    باشدـعقیده  یک  از  آنمبنی  اصولی  بههابحث  که    داشتن  حجیت   ست 
احتمال جواز و ورودشان به دین خدا وجود  که    اموری ) امور  بارۀ در آیا اصل    .شودمربوط می

 1؟ شاننداشتنست یا حجیت هاآن داشتنحجیت  (دارد
میآن این  حجیت   ، اصل  : گویندها  و  است  »اصالت  نداشتن  را  «  حجیت  عدم قاعده 
شناس شک کنیم که آیا حجت و  ای مانند سخن زبان عنوان مثال اگر در مسئله به  .اندنامیده 

  : گویندآنان می   ، توان به آن تکیه کرد و آن را پذیرفت یا خیرشود و می دلیل در دین تلقی می 
است حجیت   ،اصل آن  دلیلی    زمانی تا    ،نداشتن  با  ثابت  که  سخنش    باشد  نشده قطعی  که 

 . ستحجت و دلیل ا 
داشتن  حجیت است تا اینکه حجیت عدم   ،چنین است. اصل در آنوضعیت تقلید نیز این 

  استب بر کسی که معتقد به این مسئله است الزم  به این ترتی  .آن با دلیلی قطعی ثابت شود
بر  قطعی  دلیلی  بیاورد   ای که  آن  ،آن  اولیه   تا  اصِل  این  از  ثابت    ایرا  اصول  علم  در  که 

 . سربلند بیرون آورد  ،اندکرده
می  خویی  شک  : گویدسید  وجود  حجیت »با  در  اصالت    ، وتردید  قاعدۀ  حجیتبه    عدم 

 2آوردیم.«محل خودش که دلیل آن را در  ؛شودمراجعه می
نداشتن در مصداقی است که  حجیت   ، »مقتضای این قاعده  :گویدسید محمد صدر می 

 3وتردید در آن وجود دارد.« شک
سید   درخواست  موضوع  ترتیب  این  آن   احمدالحسنبه  د از  آوردن  برای  لیل  ها 

قطعی   الصدورقطعی می تقلید    ایبر   الداللهو  آن   ؛شودروشن  معتقد  چه  اینکه    باشندها  به 

 
ادل  یمعنابه  یت،حج   .1 به  استناد  درست   یمعتبر شرعۀ  صحت  آن  یو  بر طبق  هر عمل  که   یزیچهاست. در عرف 

 فقه( . )مترجم، منبع: سایت ویکی است تیحج  یاحتجاج شود، دارا  یگرانآن بر د ۀیلوسداشته باشد به یتقابل

 . 64االجتهاد و التقلید، ص. کتاب  2
 . 228، ص10الفقه، ج. ماوراء 3
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 . عقیده است یا خیر یک  تقلید،  
 ؟ دست آورده استآیا سید کمال حیدری در پاسخ خود چیزی از این 

 . مباحث آینده خواهیم فهمیددر خالل این مسئله را 

 شود ی من  قائل   ی تفاوت  د یتقل  و   اجتهادمیان   ی در ی ح

حیدری   کمال  تقلید  سید  معنای  بیان  تخص »اجتهاد   :گویدمی در  علوم  ص،  در  داشتن 
 1متخصصین است.«   اعتمادکردن به  ؛ و تقلید،شریعت

 : شوددیگر برای »تقلید« تقدیم می  مجتهدانهای برخی از تعریف 
مال   استعمل  ،»تقلید   :نراقیاحمد  ـ  دیگری  خبر  به  ظن   ؛ کردن  اگر  وگمان حتی 

 2همراه داشته باشد.« به 
برای    ، گرفتن سخن و رأی شخصی دیگر]تقلید،[  »  :ـ محقق خراسانی »مؤلف کفایة« 

 3بدون درخواست دلیلی بر رأی و نظرش.« ... عمل به آن در فرعیات است
  ی مجتهد سخن   اساس  برکردن  عمل به    التزام  : تقلید  :8»مسئلۀ    : ـ سید کاظم یزدی

را    و   ، نکرده باشدبه آن عمل    اگر هنوز حتی    ؛ است  مشخص اگر فتوایش  نیز دریافت  حتی 
باشد  که[  و    ؛نکرده  دید  این  یافت    ی و   ۀرسالبه  اگر  ]با  برعمل به    ودست    اساس  کردن 

 4کند.« شدن تقلید کفایت میمحقق  برای  همینشد، ملتزم آن  یمحتوا 
صاحب    ،کسیهر یا  خصوص  به شخص  یک  معنای این است که  »تقلید به   :ـ سید خویی

 
 . 11، ص1الفقهیه، ج. فتاوی 1
 . 186، ص4الشیعه، ج. مستند 2
 . بعدبه  472االصول، ص. کفایة3
 . 14، ص1الوثقی، ج. عروة4
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اّلده 
َ
السیف"  :شودگفته می   .شود   (ی آویزنگرد)  ایق را بر    "تقّلد  این معناست که بندش  به 

َنعلین قرار    ، به این معنا که بر گردنش  " تقلید الُبدنة فی الحج"از این باب است    . گردنش نهاد
باشندمی نداشته  کاری  آن  با  و  است  قربانی  این  که  بدانند  تا  از    ...؛دهد  عامی  اینکه  پس 

را  اعمالش  دهد و  قرار میعهدۀ مجتهد اعمالش را بر   [مسئولیت]  یعنیکند  مجتهد تقلید می
 1.«دهدانجام می او فتوای  به   با استناد

 . دارند  بر  برای تقلید در را دیگری  انیمعدیگری نیز وجود دارد که   اریفتع
در  تعاینجا  این  مقایسۀ  تفاوت  ؛نیستم   اریفصدد  این  اینکه  وجود  از  بهها  با  برخی  نظر 

می   مجتهدان  دیگری  مسائل  در  اختالف  مثالبه   .شودباعث  آنان  به   :عنوان  از  برخی  نظر 
بودن  زم تِصرف ُمل   ، تقلیدها  به نظر آنچراکه    ؛ ماندن بر تقلید از شخص ُمرده، جایز استباقی 

چراکه   ؛ برخی دیگر چنین کاری جایز نیست  نظردر حالی که به   ؛کردن استبدون عمل حتی  
این  را  فتواست و فقط ملتزم نبینگونه میتقلید  به  نیستد که عمل  دیگر میان    .بودن  برخی 
تواند  هرکسی می  .بینندارتباطی نمی  ،نماندن بر اوماندن بر تقلید از مرده یا باقی تقلید و باقی 

کتاب  این مطالب  های خودشان  از طریق  حاز  کنداطالع  آنان    ؛ اصل  از  برخی  نظر  از  ولی 
 . نداردای در بر  هیچ فایده  معنای تقلید  بحث در

ای چه بسا نتیجه   ، عالوه سخن در باب مفهوم تقلید»به  :گویدسید خویی در این باره می 
که در این خصوص چیزی    ستروو این ازآن   ؛ داشتنمگر در برحذر   فقهی در بر نداشته باشد

روای است  اتدر  است  ،آری  .نیامده  آمده  ِاحتجاج  روایت  که  »  :در  فقها  از  کدام  هر  اما 
باشد،   موالیش  امر  مطیع  و  نفسش  هوای  مخالف  دینش،  حافظ  خویشتن،  عوام  نگاهبان 

کنندمی تقلید  او  از  نمی  «.توانند  که  است  ُمرسل  روایتی  این  کرد ولی  اعتماد  آن  به    ؛ توان 
در موضوِع هیچ ُحکمی نیامده است تا دربارۀ مفهوم و معنایش سخنی    ،نابراین عنوان تقلید ب

  ، یگریاز زنده به د  بازگشتو    مّیتاز    یدبر تقل   ماندنیباق  ۀاما استفاده از آن در مسئل  ؛بگوییم
 

 . 78. کتاب االجتهاد و التقلید، ص1
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اصحاب   سخنان  گرداَند( ـ در  مبارک  را  باطنشان  )خداوند  اسرارهم  الله  شده    بیانـ  قدس 
مشخص است که  و  اند،  پرداخته  لهئمسدو    ین به ا   ـدیم کر طور که نقل  همان  ـ آنجا که  ؛  است

ها ُخطور کرده  از ذهن   یبرخبه   ، یآر   .است  وارد نشده اخبار  دو عنوان در    ینا  با  لهئمسدو    آن
ا  حکم  که  مسئله    ینبود  اختالف    ؛است  تقلید  معنایبر    مبتنیدو  به  توجه  با  معنا،  پس 

 1« . ...دو متفاوت خواهد بود آن خصوصدر  یتوضع
نتیجه دارد که لفظ تقلید در زبان    زمانی »درگیری و ِنزاع   : گویدتقی حکیم میسید محمد 

در آنچه بیان  ولی این لفظ    ؟ منظور از آن چیست  : جایگاهی داشته باشد تا گفته شود  ،دالیل
ندارد که به حکمی شرعی    صالحیت فقط در روایت ضعیفی آمده است که در نتیجه    شودمی

 2مستند باشد.« 
نمی   ؛ یک مطلب  این پایان  تعجبم  در  بینم کسی که گمان می وقتی می  ،پذیرد ولی  کند 

است َاعلم  نمی   ، عقاید  قائل  تماُیزی  اجتهاد  و  تقلید  میان  که  در  بنابراین    ؛ شودگاهی  حالی 
تقلید و دلیل آن استپرسش دربار  ش  اجتهاد و دلیل  خصوصدر  بینیم که  می   ، ۀ جایزبودن 

نیست   .گویدپاسخ می  پیشین دفتر سید حیدری  پاسخ  در  این مطلب  این متن    ؛طبیعتا   ولی 
از: پرسش او در کتاب »تفقه در دین« است که عبارت است  بین کسی که    وپاسخیسخن 

 : نامش باقری است و سید کمال حیدری
 کنید، چیست؟ »باقری: دلیلی که در جایزبودن تقلید در عقاید به آن استناد می 

  بلکه  ؛( در دین تفقه کنندتا  )  )لیتفقهوا فی الدین)  است:  حیدری: همان آیۀ تفقه در دین 
برای اجتهاد در    تواند، میاجتهاد در امور علمی شده  بودنجب هایی که به وا همۀ استدالل 

 3مسائل اعتقادی نیز آورده شود.« 

 
 . 82. کتاب االجتهاد و التقلید، ص1
 . 638المقارن، صلعامة للفقه  . اصول2
 . 130. تفقه در دین، ص3
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  طور کلی بهاینکه دین به میان  یعنی    ؛ است  واضح   روشن و   ، اجتهاد و تقلید  نبودنمالزم
و بر اساس    ـدر محدودۀ متن شرعی   مثال  ـ مشخصی    دحدوفالن شخص از مردم در ضمن  

است  شده  مشخص  دقت  با  که  دیگری  باشد   ۀاجاز   شروط  داده  تقلید   ،اجتهاد  مسئلۀ    ، و 
ندارد  وجود  این    ؛مالزمتی  به   ، فمکلّ شخص  که  معنا  به  که  پذیرفتن    ُملزم  شود  اجتهادی 

در غیر این صورت  و  آویزد،    خودش  عنوان دین بر گردنو آن را به   ، فالنی به آن رسیده است
 !شودوارد آتش می

تقلید    ، دلیل شرعِی قطعی نیازمند است  عالوه از آنجایی که اجتهاد در دین خداوند به به 
 . نیز به دلیلی قطعی نیازمند است

 کنند ی م   مطرح   جمتهدان   و   ی در یح   که   طور آن   د، ی تقل   ی شرع   ل ی دال

هر   به  حال  به  شرعی  باید  قطعی)دلیل  روایت  و  بر   ( آیه  حیدری  کمال  سید    ایکه 
آورده استواجب تقلید  بیندازیم  بودن  او و دیگر  همان    ؛ نگاهی  باعث شده است  دلیلی که 

دانشان  لۀ عملی خود قرار دهند و به مقل آن را مسئلۀ اول در رسا  ، در عصر حاضر  مجتهدان
 : نندتقدیم ک

غیرضرورِی وی   مسائل  می  دربارۀ  احکامی  ...»  :گویددین  چه    دن باشآور  ِالزام  چه  و 
بر مکلف واجب    ،کردنترکو چه    دنباش فعل  چه    ،معامالتو چه    دن باشعبادی  چه    ،نباشند

 1یا مقّلد یا ُمحتاط.«  ، مجتهد باشدخودش ها یا است در تمامی آن
بر    :1»مسئلۀ    : گویدعنوان مثال سید سیستانی می و به   است  مجتهداناین سخن همۀ  

معامالت و سایر َافعال و    ،الزم است در همۀ عبادات ،اجتهاد نرسیده  درجۀ  فی که بههر مکل

 
 . 19، ص1الفقهیه، ج. فتاوی 1
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 1« . ... یا مقّلد باشد یا ُمحتاط ،هایشکردنترک 
  :پاسخ پیشین دفتر سید حیدری را شنیدیم که در آن آمده است   ، اما دربارۀ دلیل شرعی

شده است و    وارد   به عالم  ، جاهِل به احکام»روایاتی صحیح و صریح در باب وجوب مراجعۀ  
با کتاب و  بودنشان پس از موافق ـد ر فرض کنیم از نظر سند صحیح نباشحتی اگـ این روایات 

 .« کنیمه چندانی نمی ها توجی، دیگر به سند آنسنت قطعی و دلیل عقل
طریق   از  را  شرعی  دالیل  دیگر  و  روایات  به  این  سخنانپرداختن  از    ،وی  برخی 

 : یابیمدرمی
   :گویدسید حیدری پس از بیان معنای اجتهاد و تقلید می  •

نامیده    "تقلید"  ، عرصههر  در  فرایند مراجعۀ غیرمتخصص به متخصص  اینکه  »دلیل  
این  ستاعبارت    ،شده قالاز  مانند  را  خود  عمل  قرار  دهکه مکلف  گردن مجتهدی  بر  ای 
تقل می او  از  که  میدهد  تعبیری  ید  بهنمادین  کند.  در  دوش از  کار  این  مسئولیت  کشیدن 

 . ومتعالبرابر خداوند سبحان
 ب و پیروی از جاهل است، تفاوت دارد... . معنا با تقلیدی که ناشی از تعص تقلید به این

.  هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعیاست،  معنای دوم، تقلیدی مذموم و نکوهیده  
ا  )  :فرمایدتعالی میحق ِإنَّ قاُلوا  َعليَبْل  آباَءنا  َعلي  َوَجْدنا  ا  ِإنَّ َو  ٍة  مَّ

ُ
ُمْهَتُدوَن   أ نه! ) 2( آثاِرِهْم 

 (. ایمها هدایت یافتهاز ِپی آنما گویند: پدرانمان را بر آیینی یافتیم و بلکه می
به پسندیدهتقلید  و  مجاز  تقلیِد  اول،  سنّ معنای  که  است  جریان ای  آن  بر  زندگی  ت 

این   در  است.  بوده  جاری  آن  بر  مسلمانان  سنت  امروز  به  تا  اسالم  آغاز  از  و  داشته 
اهل اماماِن  هر    بیتچهارچوب  از  متوجه  را  سرزمین  مردم  خود تقلید  مکتب    فقهای 

تسامح و برای  مردم  برای  را  ای  بهانه  و  کردند و اینکه به آنان مراجعه کنند و هیچ عذرمی

 
 . 9، ص1الصالحین، ج. منهاج1
 .22. زخرف، 2
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 1.« دانستندکار روا نمیانگاری در این سهل

جایز   • به  قائلین  دالیل  ارائۀ  هنگام  عقایدو  در  تقلید  آنو    ، نبودن  بررسی  و    ،بحث 
   :گویدمی

 ت تقلید؛ شده در مذمت قرآنی وارد»دلیل سوم: آیا 
ها  ت تقلید در آنای از آیات قرآنی است که مذموعهمجم  اما دلیل سوم: استدالل به

ا َوَجْدنا آباَءنا َعلي)از قبیل:    ؛ذکر شده است ا َعلي  َبْل قاُلوا ِإنَّ ٍة َو ِإنَّ مَّ
ُ
نه! )   (آثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن   أ

آیینی یافتیم و  بلکه می همچنین:  (.  ایمها هدایت یافتهاز ِپی آنما  گویند: پدرانمان را بر 
ْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَک في)

َ
ا َوَجْدنا آباَءنا َعلي  َو َکذِلَک ما أ ٍة َو    َقْرَیٍة ِمْن َنذیٍر ِإالَّ قاَل ُمْتَرُفوها ِإنَّ مَّ

ُ
أ

َعلي ا  ُمْقَتُدوَن   ِإنَّ هشداردهنده)  ( آثاِرِهْم  تو  از  پیش  شهری  هیچ  در  گونه  بدین  ای  و 
ان  از آن ما  ایم و  نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافته

ْرِسْلُتْم ِبِه َکاِفُروَن   :همچنین  کنیم(.پیروی می
ُ
ا ِبَما أ آنچه شما به آن فرستاده ما به  )  ِإَنّ

 (. کافریم  ایدشده
آیات   این  که  نیست  تمس شکی  با  که  است  پرداخته  افرادی  از  کبه  تقلید  به  جستن 

گذشتگانشان و  ایستاد  پدران  پیامبران  رسالت  برابر  ترتیباهدر  این  به  تالش    ند.  برخی 
مذموم و نکوهیده است؛  کنند که تقلید در امور اعتقادی،    کنند از طریق این آیات ثابتمی

قدر   مطلب،  این  یکچراکه  است؛    یقین  مذموم  در  تقلیِد  به خصوص  اما    مراجعه 
عملی  متخصصان مسائل  است،  در  جایز  کار  وجود به  ؛این  نیز  و  عقلی    هایدلیل  علت 

ها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر آنان  آن»از جمله:    ،ای از روایاتپاره
 2« هستم.

 :گویددو سرآغاز همیشگی« می   ، و ذیل عنوان »اجتهاد و تقلید •

 
 . 12و  11، ص1فتاوی الفقهیه، ج. 1
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تقلید    کنیمبنابراین مالحظه می  »...   و  و تحکیم اصل اجتهاد  تقویت  که شریعت در 
 . تا آن دو، هدفشان را به سرانجام برسانند سهیم بوده است  

سویی تشویق    :از  شریعت  علوم  آموزش  و  علم  طلب  حقشده  به  تعالی  است. 
ِفْرَقٍة )فرماید:  می ُکلِّ  ِمْن  َنَفَر  ال  دسته) 1( ...َفَلْو  گروهی  هر  از  نروند. چرا  سفر  به  (.  ..ای 

طور که در حدیثی  همان    ؛شوندبه مردم معرفی میوارثان پیامبران  عنوان  به  ،سپس علما 
پیامبر است:    از  هستند»آمده  پیامبران  وارثان  دست  «  .علما  به  کارها  مجاری  و 

زمام اجرای امور و  » است که فرمود:    نقل   طور که از امیرالمؤمنینهاست؛ همان  آن
 « حرامش هستند.  و عالمان به خداوند است که امینان بر حاللاحکام به دست 

اندازۀ مسئولیتی که شریعت برعهدۀ علما گذاشته، به آنان سخت گرفته است و از  و به
پاکی   و  ایمان  تقوا،  با  همراه  رفتار  رنگآنان  تمامِی  از  که  دارد  های  عابولانتظار 

به علم  از  ترتیب سوءاستفاده  این  به  تا  است،  پیامبران    دور  حقیقی  این  باشندوارثان  در   .
کدام از فقها که نگاهبان  اما هر »است:    چنین نقل شده  سیاق و معنا از امام عسکری

توانند  خویشتن، حافظ دینش، مخالف هوای نفسش و مطیع امر موالیش است، عوام می
 « .  از او تقلید کنند...

تمس  به  دیگر  سوی  ایشاکاز  از  پرسش  و  علما  به  است.  جستن  کرده  تشویق  ن 
َتْعَلُموَن افَ )  :فرمایدتعالی میحق ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال  الذِّ ْهَل 

َ
أ دانید،  پس اگر خود نمی) 2( ْسَئُلوا 

رجوع    به  کردن به صورت عاِلم را عبادت قرار داده است تاحتی نگاه  (.از اهل ذکر بپرسید
ای است که متون بسیاری بر آن تأکید  نکته. این  کند ها تشویق  و برگرفتن از آنها  آنبه  
 ورزند. می

بن   میاحمد  هادیاسحاق  امام  ابوالحسن  از  عرض   گوید:  ایشان  به  و  پرسیدم 
چه با  چهکردم:  از  باشم،  داشته  تعامل  چهکسی  سخن  و  بگیرم  بپذیرم؟  کسی  را  کسی 

 
 .122. توبه، 1
 .43. نحل، 2
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ب  .ستا  من  معتمدعمری  »  : فرمود من  جانب  از  رسانَ ه  آنچه  حقیق تو  استاز    تا  د  و    من 
  امین و معتمد کن که او و اطاعت  بشنو از او  ؛ستا تو گوید، قول منه بمن  جانب از  چههر 

 « .است
  که ام را  نامهدرخواست کردم  ُعمری  گوید: از محمد بن عثمان  یعقوب می  اسحاق بن

گرفته اشکال  من  بر  که  پرسیدم  مسائلی  از  آن  است  در  برساند  شده  موالیم[  ]در  .  ]به 
بهپاسخ[   توقیع  موالیاین  صاحبخط  است:    الزمانمان  حادثه»آمده  در  که  اما  هایی 

می من  اتفاق  و  هستند  شما  بر  من  حجت  آنان  کنید.  مراجعه  ما  حدیث  راویان  به  افتد 
 « حجت خداوند.

تعب ِسّر  بسا  این  چه  فقها  یا  علما  نه  و  ما  راویان حدیث  به  مدرسۀ باشد  یر  علمای  که 
ها به قیاس باطل،  نداشتند. آن  رأی و نظری از خودشان در برابر امامان  بیتاهل

)موافق ِاستحسان  ناقص،  آناستقرای  بر  دیگران  که  مسائلی  دیگر  و  تکیه  دانستن(  ها 
نمیمی استناد  ر کنند،  اساس  بر  تنها  و  امامانکنند  از  که  فتوا    وایاتی  است،  آمده 
 1هستند.«  ها فقط راویان حدیث آنانحقیقت آن دهند. درمی

بنده  کنم تمام متون روایی که سید کمال حیدری در سخن خود بیان کرده و  فرض می
کردم  دفتر   ،تقدیم  منظور  وجوب    او  همان  باب  در  صریح  و  صحیح  »روایاتی  سخن  این  از 

بوده  بودن تقلید  برای استدالل بر واجب   ، «به احکام، به عالم وارد شده است  مراجعۀ جاهِل 
تمام    ،آنچه از این دو آیه که در سخنش آورده است را نیز ِبَیفزایم  ،است و اگر عالوه بر آن

اند  همان طور که برخی از آنان چنین کرده )عنوان دلیل شرعی حساب کرد  توان به آنچه می 
 : صورت زیر استبه  (هاستو حیدری نیز از جملۀ آن 

یِن...   :. آیۀ1 ُهوا ِفي الدِّ ٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ
َ
چرا از هر گروهی )  َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق

 ...(. را بیاموزند ای به سفر نروند تا دانش دین خود دسته 

 
 . 16تا  13، ص1الفقهیه، ج. فتاوی  1
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2  . ََتْعَلُموَن اف ال  ُکْنُتْم  ِإْن  ْکِر  الذِّ ْهَل 
َ
أ نمی)   ْسَئُلوا  خود  اگر  ذکر  پس  اهل  از  دانید، 

 (. بپرسید 
توقیع3 در حادثه »  : .  اتفاق می اما  که  کنیدهایی  مراجعه  ما  راویان حدیث  به  آنان    . افتد 

 « حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند.
حدیث4 هر »  : .  هوای  اما  مخالف  دینش،  حافظ  خویشتن،  نگاهبان  که  فقها  از  کدام 

 « توانند از او تقلید کنند.نفسش و مطیع امر موالیش است، عوام می 
بر  »  : . حدیث5 امینان  که  است  به خداوند  عالمان  به دست  احکام  و  امور  اجرای  زمام 
 « وحرامش هستند.حالل 
 « اند.علما وارثان پیامبران» :. حدیث 6
 « کردن به صورت عاِلم عبادت است.نگاه » :حدیث  .7
و   از من است  تا  د حقیقتو رسانَ ه  آنچه از جانب من ب  .ستا   من   معتمدعمری  »  :. حدیث 8

و امین  معتمد  از او بشنو و اطاعت کن که او    ؛ستا   گوید، قول منبتو  ه  هرچه از جانب من ب
 است.«

»این  .  9 او:  اهلسخن  سرزمین    بیتاماماِن  هر  از  متوجه  را  مردم  فقهای  تقلید 
مردم برای  برای  را  ای  بهانه   و   کردند و اینکه به آنان مراجعه کنند و هیچ عذرمی   مکتب خود

 .« دانستندکار روا نمیانگاری در این تسامح و سهل 
سخنان  عصارۀ  گرفتن  از  پس  که  است  چیزی  رسیدم  وی  این  آن  آیا    .به  ببینیم  حال 

آمده چکیده  این  در  که  صحیح   ، روایاتی  و  صریح  می  روایاتی  سید    د نشومحسوب  دفتر  که 
پرسشگر   به  پاسخش  در  بوده  حیدری  نظرش  که    ؟استمّد  است  مطرح  دیگری  مسئلۀ  یا 

 ؟!خود سید حیدری هم به آن توجه نکرده است
الدالله لصدور و قطعی ا فراموش نکنیم آنچه مطلوب است، آوردن دلیل محکم و قطعی 

به آن معناست که ضرورت دارد در دالیل فرضی او که    این  . ستمورِد ادعاتقلید«  بر »عقیدۀ  
 . دقت شود و ببینیم آیا بر تقلید داللت دارند ،شود در چکیدۀ سخنانش دیده می
  هاآنیون که سید حیدری و سایر اصول پردازمای میبه دو آیه  ،پیش از پرداختن به روایات
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 اند. را ذکر کرده

 نفر و سؤال:   آیات 

  بخشیدن به»نفر و سؤال« در استحکام   آیات پندارد که شریعت از طریق  سید حیدری می
با او در خصوص تقلید است    بنده  از آنجا که روی سخن   .سرآغاز اجتهاد و تقلید سهیم است

پرسش زیر را    نبودن اجتهاد و تقلید وارد شوم دهم که به عرصۀ متفاوتو به خودم اجازه نمی 
 :کنممطرح می 

گونه که حیدری برای مقلدانش مطرح کرده  آنآیا فهم عقیدۀ وجوب تقلید از این دو آیه  
به   است، است؛  قطعی  و  محکم  دی گونه فهمی  فهم  هیچ  که  وجود  ای  دو  این  برای  گری 

جهت این  از  حداقل  آیه  دو  این  بگوییم  شود  باعث  که  هستند  ،نداشته  منظورم    ؟ متشابه 
 . داشتن این دو آیه بر وجوب تقلید در دین خداوند استداللت

داللت این دو آیه را حتی برای جایزبودن    ، ونی که ببینیم بزرگاِن علمای اصولیو هنگام
نمی  نیز  بودم  ،پذیرند تقلید  واجبچه    ؟وضع سید حیدری چگونه خواهد  به  آنبرسد    !بودن 

 !گویندمیبودن تقلید واجب از نیز سخن  شانها خودبرخالف اینکه آن
 : شودها تقدیم حضورتان می برخی از سخنان آن 

   : گویدکاظم خراسانی دربارۀ داللت این دو آیه بر تقلید میـ آخوند محمد 

آیات  ...» این  سؤال"های  آیه  ؛اما  و  نمی  "نفر  داللت  آن  جایزبودن  دلیل  به  ،کند بر 
ارجاعقوی که  احتمال  این  به    ،دادنبودن  استدستبرای  علم  برگرفتن    ،آوردن  نه 

دیبه تعبُّ این  به  ؛صورت  در  که  کسی  آیه  عالوه  میسؤال    مورددو  اساس    گیرد،قرار  بر 
آیه  همان    ،ظاهر  یا  کتاب  کردهاهل  تفسیر  اخبار  که  اطهار  اهل  ، اندطور  عصمت  بیت 
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 1هستند.« 

 : گویدـ محقق ضیاءالدین عراقی می

ِارتکازی  خصوصدر  و  » دلیل  تکیه 2چگونگی،  داشتیم  بیان  سند  که  در  اصلی  گاه 
تق اصل  استوجوب  شرعی   ؛لید  دالیل  سایر  دار   ،وگرنه  مناقشه  و  بحث  اما    ...؛دنجای 

آیات  سؤال«    ،دربارۀ  و  »نفر  آیۀ  دو  نیز    استعمدتا   دو  این  فتوای    دادناز حجیتکه  به 
بودن پرسش مثبتقّوت احتمال  برای  اما آیۀ »سؤال«    ...؛است  ناتوان  ،عالم در حق عامی

ذکر   اهل  استدستبه  جهتبهاز  حقیقت  به  علم  به    جهتبهرفا   صنه    ،آوردن  پایبندی 
ولی منظور    ـو خداوند داناستنباشد ـعلم برای پرسشگر سودمند  آن    چه بسا   ؛سخن آنان

ْکِر ِإن ُکنُتْم اَل َتْعَلُموَن از آیۀ  ْهَل الِذّ
َ
ُلوا أ

َ
دانید، از اهل ذکر  پس اگر خود نمی) 3َفاْسأ

بدانید«؛ همان    (بپرسید »تا  است که  به کسی کهاین  که  به  طور  را  نداشتن    دلیلچیزی 
گاهی انکار می  . از فالنی بپرس ،دانی اگر نمی :گوییمکند میعلم و آ

با  حتی    ؛وجوب َحَذر و هشدار است  ـ یکل طوربهـ  دلیل منع اقتضایشاما آیۀ »نفر« به
انذار  وجود   که  کسانی  برایشان  شدهاینکه  باشداند  نشده  حاصل  این    ؛علمی  از  نظر  زیرا 

کنندگان  ایجاب انذار برای کوچ  کردنمطرحاطالق این آیه فقط    .ندارد ]این آیه[ کارکردی  
این حذر و    .برای بیان وجوب حذر و پذیرشـ  کلی  طوربهـنه    ،تفقه در احکام است  جهتبه

در  می  نظردمهشدار   علم    ۀادامتواند  حصول  به  وابسته  خبرهایی    جهت بهانذاِر  انباشت 
افراد   این    . شودمیآورند که موجب حصول علم  حقیقتی می  شدنقصد آشکاربهباشد که 

 
 . 473و  472. کفایة االصول، ص1
 بودنمانند ارتکاز محترم  ،مردم  ۀیا اکثر یا هم  یخاص در ذهن گروه  یمفهومو ثبوت  ارتکاز عبارت است از رسوخ    .2

عنوان دلیل، ارتکاز به  ۀواژ  کاربرد  .یعیاننزد ش  داشتن امامان معصومقرآن و کعبه نزد مسلمانان و ارتکاز حرمت 
عنوان دلیل بر حجّیت به  یرهآنجا که از سـن معاصر رایج شده که در اصول فقه، بحث حجّیت خبر واحد  ونزد اصولی

 فقه( ، منبع: سایت ویکی )مترجم اند. بدان اشاره کرده شودیخبر واحد بحث م

 .43. نحل، 3
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آیه   این  معنای  داناست()پس  خداوند  کوچ  و  بر  که  است  بهـکنندگان  این  سوی  وقتی 
مانده که  بازمیدیگرانی  تف  ـگردنداند  آنچه  به  کردانذاردادن  ه  است  ،ند اهقُّ بسا    ؛الزم  چه 

که  جهت است    همین  به  .بدهندگواهی  و چه بسا    ،یقین حاصل شود و بترسندبرای آنان  
جهت شناخت  به  از هر سرزمینیای از مردم  عدهکوچ  وجوب  برای    اماماین آیه توسط  

همانند این سخن    .شودگواه گرفته می  افتد، وقتی برای اماِم پیشین اتفاقی میامام بعدی
پس از اینکه از امام پرسید: وقتی اتفاقی    ،شعیب  به یعقوب بن  اباعبدالله امام صادق

 ...فلوال نفر  :پس سخن خداوند عزوجل کجاست   ... برای او بیفتد مردم چه باید بکنند
آنان تا زمانی که در طلب هستند  »  :فرمود  سپس امام  .تا انتهای آیه  (...چرا گروهی)

بهانه و  بهانهعذر  و  عذر  نیز  هستند  آنان  منتظر  که  کسانی  این  دارند.  تا  ای  دارند  ای 
فقط با    ،عالوه بر این روشن است که امامت   «گردند.سویشان بازهنگامی که یارانشان به

آیه عبارت »گروهی از مردم« است که    این مطلب  ۀکنندتأیید.  شودیقین ثابت می در این 
جماعت   که  است،  بیانگر  است  مشخص  چیزی    دادنخبرو  از  معمول  بهجماعت  طور 

 1« . ...شود باعث یقین به آن چیز می

 »نفر«:    یۀ خصوص آ ر  د 

 : ـ شیخ انصاری

انذار...  » انذارهرگاه  که  بداند  انذارشونده  در  صادق    دادنشدهنده  واقعی  احکام  به 
َحَذر    ،است میوجوب  نقل...  شودمحصور  در  که  است  دستوری  مشابه  آیه  کردن  این 

است    واقعی  بودن عمل به احکامفقط واجب  ،منظور از این سخن   . روایات داده شده است
آن با    داشتنمطابقتاگر  حتی  ؛  گویدمیوی  کردنش در هر آنچه  بودن تصدیقو نه واجب

 
 . 243و  242، ص4. نهایة االفکار، ج1
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نشود،  یواقع در    ...دانسته  که  واجب  خصوصاحادیثی  و  مردم  به  حقیقت  بودن بیان 
  ، این احادیث منظور از   .اند نیز شبیه همین وضعیت را دارند وارد شدهمردم   به  حق  رساندن
نه ایجاد حکم ظاهری برای آنان با پذیرفتن    ،سوی حق واقعی است کردن مردم بههدایت

 1.« دانسته نشود ،یتداشتن آن با واقعاگر مطابقتحتی   ؛دهندها خبر میهر آنچه آن

 : ـ سید خمینی 

ه می  باشداما اینکه ِانذار از ِسنخ مسائلی    ...» معنای بیان احکام  بهـ  شود که در آن تفقُّ
انذاردادنبه نمی  ـشکل  را  چیزی  چنین  آیه  این  واجب  ؛...رساندظاهر  به  اما  عمل  بودن 

انذار ِانذار بهدهنده  سخن  نمی  ،ِصرف  مطلبی داللت  بر چنین  آیه  در    ؛...کند این  ه  تفقُّ اما 
و فروع استعام  ،دین از اصول  برای اختصاص  ؛ تر  دلیلی  نتیجه  به دومی  در  آن  داشتن 

در    .دن کنبودن آن میوجود ندارد و َاخباری که در تفسیر این آیه آمده است داللت بر عام
امکا ویاین صورت  پذیرفتن سخن  شود  گفته  که  ندارد  استبه  ن  واجب  دی  تعبُّ   ؛ شکل 

نیست جاری  اصول  در  چیزی  چنین  به  ...؛چراکه  برحذرداشتن  اینکه  معنای  اما 
ـبرحذرداشتن عملی   به آنباشد  پذیرفتن سخن دیگری و عمل  آیه  بر  ـیعنی  خالف ظاهر 

اطالقی در آیه داّل بر    ،ِصرف شنیدنرف شنونده بهبودن پذیرفتن از طاما واجب  ...؛است
این است که   انصاف  .باشدتعارض داشته    حالت چه برسد به اینکه  این مطلب وجود ندارد؛  

این وضعیت آیات شریف است   ...دور استبه  ،دادن به سخن فتوادهندهاین آیه از حجیت
 2« .هستند تر  یفاند از این دو ضعاستدالل کرده هاو آیات دیگری که به آن

 
 . 130، ص1. فرائد االصول، ج1
 . 95و  92. اجتهاد و التقلید، ص2
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 »سؤال«:   یۀ خصوص آ   اما در 

 : گویدـ شیخ انصاری می 

منتشرشده اخبار  ذکر  آمده  ، »در  اهل  که  اینکه    ... هستند  امامان  همان  ، است 
،ظاهر  علت  علت وجوب پرسیدن در صورت ندانستن، وجوب کسب علم است، نه اینکه    ا 

 1.« بوده باشد کردن به جواب به صورت تعّبدی عمل وجوب پرسیدن 

 : ـ سید خویی

زیرا   ؛این آیۀ مبارک بر جایزبودن تقلید استدالل کرد  اتوان ب»صحیح این است که نمی
است تعارض  در  دی  تعبُّ پذیرفتن  با  آن  نتیجه    ؛...مصداق  استدالل  در  برای   برمجالی 

بر   اساس  به  ایآن  فقیه  فتوای  دی  پذیرفتن  تعبُّ به مسئله ـشکل  یقین  و  علم  اینکه  بدون 
 2« وجود ندارد.ـ حاصل شود

 : گویدخبر واحد می یتدر داللت آیۀ »سؤال« بر حج ر صدر باقـ سید محمد 

چنین برداشتی از  تا    هیچ نمودی ندارد 3در امر مولوی   ،»دستور به پرسیدن در این آیه 
کننده به  گفتن با کافراِن معاند و تشکیکسخن]این آیه[  در    یاقسزیرا    ؛یدبیاآن به عمل  
دیتحجی   سیاق باوواضح است که این سبک  . نبوت است تناسبی ندارد و فقط    دادن تعبُّ

به راه از بینهایی  با ارشاد  باعث  دارد  شودوتردید میرفتن شککه  با  ؛ همچنین  مناسبت 

 
 .288، ص 1. فرائد االصول، ج1
 . 90. کتاب االجتهاد و التقلید، ص2
که  ی اگونهبه؛ به مصلحت موجود در آن یدن منظور رساز مکلف، به یزیچ یقیعبارت است از طلب حق ی مر مولو ا .3

به و  آوردن  جابرای  پاداش،  کبا  مخالفت  برای  آن  م  یفرآن،  اقام  ؛شودیداده  به  امر  و...  ۀمثل  روزه  گرفتن  و  .   نماز 
 فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی
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چراکه چنین شخصی از کسانی نیست که به تقریرات شریعت   ؛دفع ُشبهه با حجت قاطع
باشد داشته  مصداق  ...تعبدی  در  که  است  آن  بر  بنا  واحد    این  اخبار  بر  حجیتی  آیه  این 

 . دین ارتباط داردچراکه با اصول  ؛ندارد وجود
  ، ذکر  منظور از اهل اینکه  استدالل بر  در این    ،نظر کنیمصرفنیز  ها  اگر از همۀ این

جهت  به و این    ؛شودـ درنگ و تأّمل میهای پیشیننه اهل نبوتو  ـ  علما و راویان هستند
 1نه بر رسالت الهی.«   است «شدن »ذکر« بر »علممنطبق

بردن استدالل سید حیدری به دو  کنم همین مقدار برای از بین فکر می  .بسیاری دیگرو  
بخشیدن به تقلید توسط شریعت از طریق این  آیۀ »نفر و سؤال« بر وجوب تقلید یا استحکام 

آیه   آیۀ قطعا  می  .کندکفایت می  ـزعم خودش بهـ دو  با  استدالل  که  بزرگان    داند  که  متشابه 
کردن موضوع دینِی خطیری همچون عقیدۀ  برای ثابت   ، فهمی غیر از فهم او را دارند  ، علما

رود این است  داری دینی و علمی از او انتظار می تقلید صحیح نیست و آنچه بر اساس امانت
 . که چنین نکند
بیشتربرای بهره از روایات طاهرین  ،مندی  آیۀ کریم  را در بیان منظورِ   برخی  این دو   

 : کنممیحضور تقدیم 

 سؤال:    یۀ آ ،  اول 

ُنوحي   :فرمایدتعالی میحق ِرجاال   ِإالَّ  ْبِلَک 
َ
ق ِمْن  ْرَسْلنا 

َ
أ ْکِر ِإَلْیِهْم    َو ما  الِذّ ْهَل 

َ
أ ُلوا 

َ
َفاْسأ

ها وحی  آنو ما پیش از تو به رسالت نفرستادیم مگر مردانی را که به  ) 2ِإن ُکنُتْم اَل َتْعَلُموَن 
 (. ذکر بپرسیددانید، از اهل فرستادیم؛ پس اگر خود نمی می

 
 . 256. دروس فی علم االصول، الحلقة الثانیة، ص1
 .43. نحل، 2



  ................................................................................ 37انتشارات انصار امام مهدی

آل  به  آیه  این  اینکه  بر  تأکید  دارد   محمدبرای  کتاب    ،اختصاص  به  مراجعه 
کننده بابی کامل در این زمینه  کند تا مراجعه« کفایت می63تا   58ص ، »بصائرالدرجات صفار

میان  تر از خورشیِد  شکلی واضحذکر« را به ر از »اهلمنظو  ودارد  بر « روایت را در 28بیابد که »
 : هایی از این روایاتنمونه  .دکنروز بیان می 

علی    :فرمودشنیدم که می   از ابوالحسن امام رضا  :گویدمی   ءوشا  علی بن   حسین بن 
ب »  :فرمود   حسینبن   و  چیزی  نیست  واجب  شیعیانشان  بر  که  است  فرض  امامان  ر 

شان واجب است که بر ما واجب نیست. خداوند به آنان دستور داده است که  بر شیعیان  چیزی
می  و  بپرسند  ما  َتْعَلُموَن :  فرمایداز  اَل  ُکنُتْم  ِإن  ْکِر  الِذّ ْهَل 

َ
أ ُلوا 

َ
خود  )    َفاْسأ اگر  پس 

ذکر  نمی  اهل  از  آن(.  بپرسیددانید،  به  ما  پس  بر  و  بپرسند  ما  از  که  است  داده  دستور  ها 
 « . ...ایستیممیدهیم و اگر بخواهیم باز گفتن واجب نیست؛ اگر بخواهیم پاسخ می پاسخ 

بن   امام صادقاز معلی  اباعبدالله  از  ُلوا   : سخن خداوند متعالدربارۀ    خنیس 
َ
 َفاْسأ

تَ  ال  ُکْنُتْم  ِإْن  ْکِر  الذِّ ْهَل 
َ
نمی )  ْعَلُموَن أ خود  اگر  اهلپس  از  بپرسیددانید،  نقل شده    (ذکر 

 « . ...محمد هستندآنان همان آل» :است که ایشان فرمود
بن   صادقابیعبدالحمید  امام  اباعبدالله  از  متعال   ۀدربار   دیلم  خداوند    :سخن 

 ُلوا
َ
َتْعَلُموَن   َفاْسأ ال  ُکْنُتْم  ِإْن  ْکِر  الذِّ ْهَل 

َ
اگر  )  أ نمی پس  اهل خود  از  بپرسید دانید،    ( ذکر 
  محمد کسانی هستند که خداوند به کتاب خداوند، ذکر است و آل »  : کند که فرمودروایت می

قرآن را ذکر   ،پرسیدن از آنان فرمان داده و به پرسیدن از جاهالن فرمان نداده است. خداوند
می و  است  ِإَلْیَک    :فرمایدنامیده  ْنَزْلنا 

َ
أ ُهْم  َو  َلَعلَّ َو  ِإَلْیِهْم  َل  ُنزِّ ما  اِس  ِللنَّ َن  ِلُتَبیِّ ْکَر  الذِّ

ُروَن  برایشان  )  َیَتَفکَّ نازل شده است  برای مردم  آنچه  تا  نازل کردیم  را  )قرآن(  تو ذکر  بر  و 
 «.  (... باشد که بیندیشند  ؛بیان کنی

بن   باقرمحمد  امام  اباجعفر  از  متعال  ۀدربار   مسلم  خداوند  ُلوا   :سخن 
َ
ْهَل    َفاْسأ

َ
أ

ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن  کند که  روایت می   ( ذکر بپرسیددانید، از اهل پس اگر خود نمی )  الذِّ
ذکر هستند و آنان همان کسانی هستند که  اهل   اللهرسول  ذکر قرآن است و آِل »  : فرمود

 «شود.از ایشان پرسیده می 
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وضوح روشن است و هر تالشی  مطلب به   ،کسی که این روایات را بخواند معتقدم برای  
دقیقا  مثل تالش برای    ،محمد شریک دانسته شودبا آل   هرکسی در آیۀ »سؤال«اینکه  برای  

اعتراف  وارد طبق  اگر  و  است  تطهیر  آیۀ  در  عایشه  باعث    ،مجتهدانکردن  ورود  منع  متن 
 .شودها می ورود آنمانع در اینجا نیز  ، عایشه در آن جایگاه است

 نفر:   یۀ آ   ، دوم 

ِمْنُهْم    :فرماید تعالی میحق ٍة 
َ
ِفْرق ُکلِّ  ِمْن  َنَفَر  َفَلْو ال  ة   َکافَّ ِلَیْنِفُروا  اْلُمْؤِمُنوَن  ما کاَن  َو 

ِإَلْیِهْم   َرَجُعوا  ِإذا  ْوَمُهْم 
َ
ق ِلُیْنِذُروا  َو  یِن  الدِّ ِفي  ُهوا  ِلَیَتَفقَّ َیْحَذُروَن طاِئَفٌة  ُهْم  نتوانند  ) 1َلَعلَّ و 

  ای به سفر نروند تا دانش دین خود مؤمنان که همگی به سفر روند. چرا از هر گروهی دسته 
 (. را هشدار دهند. باشد که حذر کنندرا بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود 

روایات   صریح  فراوانطبق  آل  ،و  از  امامی  شناخت  برای  آیه  این  در  و    مدمحرفتن 
ها برای گرفتن آرا و نظرات فقها و تقلید از آن ها  گونه که آن آننه    ،معرفی او به مردم است

 :هایی از این روایاتنمونه   .کنندتصور می 
سند  با  بن   کلینی  یعقوب  می  از  روایت  صادق  : کندشعیب  امام  اباعبدالله  عرض    به 

بیفتد  :کردم اتفاقی  امام  برای  کنند  ، اگر  چه  عز  : فرمود  ؟ مردم  خداوند  سخن    وجل پس 
ُهوا    :کجاست ِلَیَتَفقَّ ِمْنُهْم طاِئَفٌة  ٍة 

َ
ِفْرق ِمْن ُکلِّ  َنَفَر  َفَلْو ال  ة   َکافَّ ِلَیْنِفُروا  اْلُمْؤِمُنوَن  َو ما کاَن 

ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلیْ 
َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا ق ُهْم َیْحَذُروَن ِفي الدِّ و نتوانند مؤمنان که همگی به  )  ِهْم َلَعلَّ

ای به سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون  سفر روند. چرا از هر گروهی دسته
خود   مردم  کنندبازگشتند  حذر  که  باشد  دهند؛  امام  (. را هشدار  تا  »  :فرمود   سپس  آنان 

کسانی که منتظر آنان هستند نیز عذر و    آنای دارند.  زمانی که در طلب هستند عذر و بهانه 

 
 .122. توبه، 1
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 1« گردند.ای دارند تا هنگامی که یارانشان به سویشان باز بهانه 
  : عرض کردم به اباعبدالله امام صادق :گویدمی  ،مسلم از محمد بن  همچنین با سند

  .خبر بیماری شما به ما رسید و ما را دچار ترس و پریشانی کرد  .خداوند حالتان را اصالح کند 
یا   دهید  خبر  ما  به  است  چه کسی چه خوب  که  کنید  گاه  آ را  است[  ما  امام  از شما    ؟ ]بعد 

ا   علی»  :فرمود   ایشان به  علم  و  بود  می عاِلم  برده  نمی رث  عاِلمی  مگر    ،میردشود. 
عرض  «  داند، یا آنچه خداوند بخواهد.ماند که همانند علم او را میاینکه پس از او کسی می 

برود مردم می  :کردم دنیا  از  اگر عالم  نشناسندآیا  را  بعدی  فرمود  ؟ توانند  اهل  »  : ایشان  اما 
َو ما  فرماید:  میخداوند    .شانمسافت  ۀانداز اما دیگر شهرها به   خیر؛  )یعنی مدینه( این شهر  

یِن  ُهوا ِفي الدِّ ٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ
َ
ة  َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق َو ِلُیْنِذُروا    کاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکافَّ

ُهْم َیْحَذُروَن  ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
َ
ند. چرا از هر  و نتوانند مؤمنان که همگی به سفر رو) ق

را  ای به سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود  گروهی دسته 
 2(.«هشدار دهند، باشد که حذر کنند 

عرض    به اباعبدالله امام صادق :کنداالعلی روایت می از عبد   همچنین صدوق با سند 
کنیم  :کردم چه  برسد  ما  به  امام  وفات  فرمود  ؟ اگر  کنید.»  : ایشان  کوچ  باید  عرض  «  شما 
کنند  :کردم کوچ  فرمود  ؟همه  می »  :ایشان  ِلَیْنِفُروا  :  فرمایدخداوند  اْلُمْؤِمُنوَن  کاَن  ما  َو 

یِن  ُهوا ِفي الدِّ ٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ
َ
ة  َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم  َکافَّ

َ
 َو ِلُیْنِذُروا ق

َیْحَذُروَن  ُهْم  ای به  و نتوانند مؤمنان که همگی به سفر روند. چرا از هر گروهی دسته )  َلَعلَّ
را هشدار دهند، باشد  سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود  

  ( راوی )  ؟ چطور  اگر به سفر برویم و برخی از ما در راه بمیرند  :عرض کردم( ...« که حذر کنند
َو َمْن َیْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمهاِجرا  ِإَلي :  فرمایدمی   خداوند عزوجل»  : فرمود  ایشان  :گویدمی

 
 .1، ح309، ص1. کافی، ج1
 .3، ح311، ص1. کافی، ج2
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ْجُرُه َعَلي اللِه 
َ
َع أ

َ
بیرون آید تا  خود  ۀ و هرکس که از خان) اللِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ ُیْدرِْکُه اْلَمْوُت َفَقْد َوق

عهدبه  بر  مزدش  دریابد،  را  او  مرگ  آنگاه  و  کند  مهاجرت  رسولش  و  خدا  خداوند    ۀ سوی 
 1(.«است

 : دانه ی ُامنا   ی تالش 

داشتن  مانند جریان هـ بودنش در میان مردم  بودن قرآن و جاری شود الزمۀ زنده گفته می
وگرنه این دو    ؛هم بشود   مجتهداناین است که این دو آیه شامل    ـخورشید و ماه و شب و روز 

که از آنان   بر مردم واجب است  پس،پرسیدن مردم از آنان واجب است  اگرو    !میرندآیه می
معنایی برای وجوب    ،وگرنه اگر گرفتن سخن آنان واجب نیست  ؛ تقلید کنند و از آنان برگیرند

 . ماندپرسش از آنان باقی نمی 
می خویی  آیات  : گویدسید  جمله)  : »اما  ِإْن  ا فَ   :تعالیسخن حق   ( از  ْکِر  الذِّ ْهَل 

َ
أ ْسَئُلوا 

َتْعَلُموَن  ال  نمی )  ُکْنُتْم  خود  اگر  اهل پس  از  بپرسید دانید،  حق   ( ذکر  سخن  این    :تعالیو 
  ٍِّة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ... َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکل

َ
...   (.ای به سفر نروند... چرا از هر گروهی دسته)  ِفْرق

  گونهآن تفسیر شدند یا  ذکر به امامانکه اهل اینـ   در برخی از روایات آمده است و مطالبی که  
  آیۀ این  با  در این مقام  استدالل  به    ـ علمای یهود هستند ،که در برخی دیگر آمده است منظور

آنچه در بحث حجیت خبر واحد و در مقدمات تفسیر آمده است این    ؛رساند شریف زیانی نمی
به این    ؛شودبه آن مصداق نمی   نزول آیه در مصداقی خاص، باعث اختصاصش  :است که

قرآن همانند خورشید و ماه    .شده باشدمعنا که الزم نیست منظور آیه فقط در آن باره ُمنحصر 
دارد   به    یستن   چنین   و جریان  تنها  ه   مورد   یک که  نه  و  باشد  داشته    مورد   یچ اختصاص 

 
 . 42، ح591الشرائع، ص. علل 1
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از روایات آمده است  .دنطور که روایات بسیاری بر آن داللت دار   همان   !یگرید  :در برخی 
 1«میرد.اگر قرآن در قومی فرستاده شود و آنان بمیرند، قرآن نیز می»

 پاسخ به آن: 

ظلم   :اول مصادیق  از  و  واین  که  جسارتستم  است  شود  داشتن  آیه  گفته  دو  اگر  این 
نشود    مجتهدان شامل  می می را  بین  از  و  آل  ؛رودمیرد  از  زمین  طبق  که  )  محمدزیرا 

تا روز قیامت خالی    ( هستند  آیه اهل این دو    روایات ُمستفیض بر اساس تعبیر خود اصولیون
قرآن  شودنمی  همۀ  و حتی  آیه  دو  این  نتیجه  در  آن زنده با    و  از  امامی  استبودن  زنده    ؛ ها 

وگرنه اهلش را در    ، باقی است  امام  ۀواسطکه زمین و هر آنچه در آن است به   طور همان  
می فرو  چنین   2برد. خود  آنان  از  کسی  اینکه  کرده،  مگر  به  »  :بگویدتصور  یا  است  مرده 

  محتوای روایاتی شود   ی برایو مصداق  ؟«هالکت رسیده است. در کدام سرزمین رفته است
 !گویددر آخرالزمان سخن می  محمدبسیاری از مردم در رابطه با آل اوضاع که از 

ت در چیست که مدعی  سنتفاوت چنین رویکردی در فهم آیات کتاب با فهم اهل  :دوم
»اولونشومی آیۀ د  در  َو    االمر«  اللَه  طیُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ ْمِر یا 

َ
اْْل وِلي 

ُ
أ َو  ُسوَل  الرَّ طیُعوا 

َ
أ

آورده ) 3ِمْنُکْم  ایمان  که  کسانی  ا ای  و  رسول  از  و  کنید  اطاعت  خدا  از  لواالمرتان  و اید، 
چیزی  و با چه  شودمیرا نیز شامل  سالطین و علمای آنان  ـ  همان استدالل   باـ   (فرمان برید

ماند که مخصوص  آیا در قرآن چیزی باقی می  ؟! پاسخ خواهند داد مجتهداندر این زمان به  
 

 . 449، ص3االصول، ج. مصباح1
فضیل روایت از جمله روایتی که کلینی با سندش از محمد بن    .. در این خصوص احادیث بسیاری وارد شده است2

اگر  »ماند؟ فرمود:  عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی می  از ابوحمزه نقل است که به امام صادق  .کرده است
 . (10، ح179، ص1)کافی، ج «رود.زمین بدون امام باقی بماند در خود فرو می

 . 59. نساء، 3
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و    ؟! و شامل دیگران نیز نشود  باشد طور کلی خلفا و جانشینان خداوند محمد یا به محمد و آل 
شامل  نفِی  دلیِل  کسانی  اگر  به  آیه  این  در  »اولوااالمر«  آل شدن  از  آمدن  ،  محمدغیر 

این آیه هکنروایاتی است که تأکید می  آنان منظور  نفِی    عنوانبه همین   1، ستند د فقط  دلیِل 
 .شودمحسوب می نیز  نفر و سؤال بر غیر ایشان آیات شدن شامل

»مصباح   :سوم کتاب  در  خویی  سید  شده آنچه  نقل  او  از  اخیرا   و  گفته  با    ،الفقاهه« 
است تعارض  در  شد  ارائه  که  التقلید«  و  »اجتهاد  کتاب  در  آیۀ    ؛سخنش  دربارۀ  که  آنجا 

نمی   : دگوی»سؤال« می که  این است  تقلید  »صحیح  جایزبودن  برای  مبارک  آیۀ  این  از  توان 
دارد  ؛استدالل کرد دی مخالفت  تعبُّ پذیرفتن  با  آن  چطور چنین چیزی    .«...چراکه مصداق 
 !گذار بوده استتأثیر   ،در عنوان کتاب  تفاوتیا شاید مثال   ؟!ممکن است
این آیات دانستیم و اینکه این آیه به    دربارۀرا    محمد پس از اینکه بیان آل   :در پایان

دارد اختصاص  ایشان  از  امامی  شناخت  به  و  دیگر ج  ،ایشان  سخن  هیچ  عنوان به   یای 
باقی نخواهد ماند،  رأی  به ماند و چیزی جز تفسیر در برابر متن صریِح واضح باقی نمی  اجتهاد

از آن بسیاری  با روایات  بر و    2نهی شده است  که  ندارد  ایشدلیلی  بلکه دلیل قطعی    ؛وجود 

 
ها اطاعت فقط برای خداوند و رسولش و والیان امری است که خداوند آنکند: »قیس هاللی روایت می. سلیم بن  1

ْمِر ِمْنُکْم :  فرمایدبرش ُمقارن کرده است و میرا با خودش و پیام
َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الرَّ

َ
طیُعوا اللَه َو أ

َ
از خدا  )  أ

دستور داده؛ چراکه   خداوند فقط به اطاعت از رسول خدا  یرا(؛ ز اطاعت کنید و از رسول و اولواالمرتان فرمان برید
نافرمانی خدا  پاک است که  یاو معصوم این دلیل به اطاعت از اولوادستور نمی  به  المر دستور داده؛ دهد و فقط به 

، تحقیق 405قیس، ص  )کتاب سلیم بن«  دهند.دستور نمی  هستند که به نافرمانِی خداپاکی  ها معصومان  چون آن
 محمد باقر انصاری( 

رأی خود تفسیر کند، اگر درست باشد   هرکس قرآن را به»روایت کرده است که فرمود:    . ابوبصیر از امام صادق2
 ( 202، ص27الشیعة، ج)وسائل « از آسمان افتاده است. ین ]جا[دورتر  گیرد و اگر خطا کند،  بهپاداشی نمی 

که ابوحنیفه انجام   دهند با کاریانجام می   خودشان  ان در تفسیر قرآن طبق نظراتپرسش: تفاوت کاری که مجتهد 
 است: گوی میان او و امام صادقوداد در چیست؟ این متن گفتمی
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   .علیه آن است

 « افتد... ی م   اتفاق   که   یی ها حادثه   در   »اما :  ع ی توق 

سایر   و  حیدری  می  مجتهدانسید  دیگران  از  عقاید پیش  اثبات  در  که  خبر    ،دانند  به 
نمیصحیِح ظنی  اکتفا  به  ؛شودالدالله  برسد  بر متشابه   چه  و  اینکه عالوه  متن  اینکه  بودِن 

ها از نظر سند و بر اساس مبانی رجالی   ، محتوایش با بیش از یک صورت قابل برداشت باشد
 . ها ضعیف نیز باشدو اصولی

توقیع گفته  معنایِی ما    ،شدهدربارۀ  و  به    بر جنبۀ داللت  و  متمرکز خواهم شد  توقیع  این 
از آن شنیدیم آدر کوتاه   حیدری  آقایدفتر    در جوابچه  آناز    بعدـ مسئلۀ سند   ِاهتمام    ـمدن 

 
  : گفت  ؟«هستی عراق اهل آیا تو فقیه»حنیفه فرمود:  روایت کرده است که به ابو  صدوق با سندش از امام صادق

چه»  :فرمود  امام  .آری اساس  سنت خداوند کتاب با  :گفت ؟«دهیمی فتوا هاآن به چیزیبر    . پیامبرش و 
  . آری  :گفت  ؟«دانیشناسی و ناسخ و منسوخش را میگونه که باید، میرا آن اباحنیفه! آیا قرآن ای»  :فرمود  امام
 خداوند که کتابجز اهل  کسی نزد  را علم  این تو! خداوند بر . وایکردیعلم   ادعایاباحنیفه!   ای»  :فرمود  امام

پیامبر ما نداد. وای قرار کرد نازل هاآن بر راکتاب   از فرزندان  افراد خاصی  نزد  این علم فقط  و  تو!  نه   بر  است، 
از    ـکه هرگز نیستی کنی ـ گونه هستی که ادعا میو خداوند حرفی از کتابش را به تو ارث نداده است. اگر ایندیگران؛  

اما     این سخن خداوند عزوجل َیّ
َ
( ها و روزها سفر کنیدها ایمن از گزند، شبدر آن راه)  آِمنیَن سیُروا فیها َلیاِلَي َو أ

 به رو  امام  .آورممی  شمار  به و مدینه مکه بین سرزمین را آن :گفت  مرا خبر ده که کدام قسمت از زمین است؟ 
و   برندرا می هاآن و دارایی کنندمیرا سد   مردم راه و مدینه مکه بین در که دانیدمی  شما»  :و فرمود کرد اصحابش

کشته ندارند هم  جانی امنیت حتی استاین  :گفتند اصحاب   «شوند.می  و    امام  .شد ساکت ابوحنیفه  .گونه 
ا َکاَن  َدَخَلهُ  َمن اباحنیفه! دربارۀ این سخن خداوند عزوجل ای» :فرمود (  هرکه به آن داخل شود، ایمن است) آِمن 

باخبر کن که کدام نقطه از   بن   هنگامی که حجاج  دانیمی »  :فرمود  امام  .است کعبه  :گفت  ؟«زمین استمرا 
 ساکت ابوحنیفه ؟« بود ایمن  آنجا در او  رسانید آیا قتل به و او را در کعبه داد زبیر قرارابن سمتبه را منجنیق یوسف

 . (90، ص1الشرائع، ج« )علل... .ماند
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آنجا که داشت  نخواهم  روایات  و  »...    :گویندمی  چندانی  اگاین  نظر  حتی  از  کنیم  ر فرض 
ی، دیگر به  و دلیل عقل  با کتاب و سنت قطعی هاآن  بودن پس از موافق  ،د ن سند صحیح نباش

 .«کنیم ه چندانی نمی ها توجسند آن 
در شب وفاتش پیش    دانم چرا وقتی موضوع وصیت مقدس رسول خدا واقع نمی به 

و    ،آیدمی شده  توصیف  گمراهی  از  امت  بازدارندۀ  نوشتار  به  اینکه  وجودِ با  تواتر    داشتِن   با 
اصرار و پافشاری بسیاری    بازهم  1، معنوی و تأیید آن با بسیاری از قراین قرآنی و روایی قطعی

 !پذیرند آن را نمی  شبودن سندبا توجیه مبهم   که بینیم می  از آنان را 
  . داللت بر تقلید مجتهد را فهمیده است  ،به هر صورت سید کمال حیدری از این توقیع 

دالیلی بر  ،  در مسائل عملی است  متخصصان به    رجوعآنچه مربوط به  . اما در  »..  :گویدمی
اقامه شده است؛ دالیلی همچون   پاره  2، عقالنی  ۀ سیر جواز آن  نیز وجود  از  و  روایات؛  از  ای 

 
می1 یقین  ایجاد  باعث  است  قرینه  همراه  که  خبری  تقدیم    .شود.  خصوص  این  در  علما  بزرگان  سخنان  از  برخی 

 شود: حضورتان می
برد، خبری است که مقارنش دلیلی است که باعث شود ـ شیخ مفید: »اما خبر واحدی که عذر و بهانه را از بین می

 ( 44الفقه، صباصولاش یقین حاصل کند.« )تذکرة ه دهندبودن خبرکند به صحیحکسی که به آن نظر می
بودن آن ای وجود داشته باشد که باعث صحیحزیرا اگر قرینه  ...گوید: »ـ شیخ طوسی در پرداختن به خبر واحد می 

 (. 127، ص1ج(، ج.شود.« )عدة االصول )طشود، با آن قرینه معتبر است و باعث علم و یقین می
« آنان  17ـ حرعاملی:  دارند که موضوع تقسیم اتفاق:  دانستی که اخبار  نظر  و  قرینه است  از  بندی خبِر واحد، خالی 

 ( 263، ص30الشیعة، ج« )وسائل...های مشهور ما به همراه قراین استکتاب 
ش   یمعنابه ُعقال:    ۀسیر   .2 و  عمل   ۀیوروش  انجام    یعقال  ۀهم   یمستمر  بر  است.یک  ترک    یاعالم    ی عقال  عمل 

در    ،هستند، مذهب و فرهنگ متفاوت  یند  یو دارا  کنندی م  یمختلف زندگ  یهاها و مکان که در زمانینعالم، با ا 
توافق  یموارد به  یکسان   یعمل  ی،قبل  بدون  مرا  انجام  مستمر  هم  یبرا  دهند؛یطور  را آن   ۀمثال،  کالم  ظواهر  ها 

م  آن تمسک  به  و  دانسته  و تخصص  یییزهادر چ   العق  ۀهم  یا  جویند، ی حجت  به خبره   شاندرباره  یکه علم  ندارند 
 فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی .کندیو جاهل به عالم رجوع م یببه طب یضکه مر چنان  کنند؛یرجوع م
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 1« ها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر آنان هستم.آن » جمله:
رساله  در  مقلد و  برای  که  مدّونای  است  هایش  به    : گویدمی  ، کرده  تعبیر  ِسّر  بسا  »چه 

رأی و نظری از    بیتراویان حدیث ما و نه علما یا فقها این است که علمای مدرسۀ اهل
امامان برابر  در  آن  خودشان  به نداشتند.  ِاستحسان    ها  ناقص،  استقرای  باطل،  قیاس 

کنند و تنها بر  کنند، استناد نمیها تکیه می ( و دیگر مسائلی که دیگران بر آندانستن)موافق
ها فقط راویان حدیث  حقیقت آن  دهند. در آمده است فتوا می  اساس روایاتی که از امامان

 2هستند.«  آنان
اکنون   جنبولی  پرداخت  ۀبه  خواهم  بیان    که   دیگری  را  علما  بزرگان  از  دیگری  فهم 

 : دور استداللت این توقیع بر تقلید بسی به   رایز فهم سید حیدری با  وکند می
نظر    .1 این  از  راویان  به  راوی  « راوی»ها  آنکه  بوده  ارجاع  و  یک  بودن  حدیث هستند 

 . مطلبی دیگر ، است و مجتهدبودن مطلب
 : ـ سید خویی
گفته شد  »همان بارها  که  بن  ،طور  ُعمر  نظر سند   روایت  از  است  ،حنظله    ... ضعیف 

یعقوب  اسحاق بن    ،در سند آن  .چنین استوضعیت در خصوص این توقیع شریف نیز این
این    .بودن آن دو به اثبات نرسیده استعصام وجود دارد که موثق  بن  محمد  و محمد بن

است   آن  بر  داللت که  عالوه  دارددر  وجود  مناقشه  و  بحث  امکان  ظاهرد  .داشتنش    ، ر 
بهارجاع آن  دادن  که  است  نظر  این  از  هستند راویان حدیث  راویان حدیث  این    ،ها  به  نه 

مجتهد و  راوی  میان  نسبت  و  هستند  مجتهد  که  من  ،دلیل  عموم  به  )وجه    نسبت  عام 
مانند    ؛مقایسه شود  (چندین راوی )دادن به راویان آحاد  و این نباید با ارجاع  ...است  ( خاص
ن مسلم یا یونس بن عبدالرحمان یا زکریا بن آدم و دیگران که طبق دادن به محمد ب ارجاع

 
 . 143. تفقه در دین، ص1
 . 16تا  13، ص1الفقهیه، ج. فتاوی 2
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تفاوت روشن    .ه استشدبه شخص آنان مراجعه می  ،آنچه در اوایل این کتاب بیان کردیم
 1است و بر هیچ هوشیاری پوشیده نیست.« 

 : ـ سید احمد خوانساری
گاهی دارد اطالق نمی»لفظ راوی بر کسی که به کتاب آ وگرنه بر   ؛ودشهای حدیثی 

وی  کند که  چنین لفظی مصداق پیدا می  ،کندهای حدیث را مطالعه میهرکسی که کتاب
 2راوی حدیث است.« 

 : ـ شیخ مرتضی انصاری
ابتدای    ...» بپذیریم که ظاهر  این مسئله    (این روایت ) اگر  در     دارد که  اختصاصبه 

به اتفاقات  ـک مراجعهراویان    ُحکِم  آنانیعنی  نیم  از  توجیه  تنها    ـپرسیدن  این  آنان  با  که 
 3« .کندمیپذیرفتن خبر از آنان داللت  بر باشند ]این روایت[  امام های حجت

 : گویدـ سید سعید حکیم نیز دربارۀ این توقیع می
در    ...» میولی  شکل  برداشتی  چنین  ابتدا  راویانگیرد  همان  به  مراجعه  برای    ،که 

نه   و  ایشان است  از  توقیع استنباط کردهگونه که آنآنـگرفتن روایت  این  از  برای    ـ اندها 
که سندشان ضعیف    وجود دارد  ها این اشکالآن  عالوه بر اینکه در همگِی   ؛فتن ُحکمر گ 

 4است.« 

 .نه در فتوا  باشد، ها در قضاوت آندادن بهچه بسا ارجاع  -2
 : گویددربارۀ این توقیع می ـ سید خمینی 

توقیع این  بر ضعف سند  اشکال    ، »عالوه  ما  نیز  این  برای  آن  ابتدای  که  دارد  وجود 

 
 . 358. کتاب االجتهاد و التقلید، ص1
 . 100، ص3المدارک، ج. جامع2
 . 302و  301، ص1. فرائد االصول، ج3
 . 13. کتاب االجتهاد و التقلید، ص4
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چه   و  نشده  که  نقل  بوده  همراه  قرائنی  با  روایت  از  بسا  آناناین  حکم  حجیت  در    فقط 
نه در    باشد،بوده  دادن در قضاوت  ارجاعاین    و  هشدهمیده میتر فیا کلیاساسی  شبهات  

 1فتوا.« 

 : ـ سید محسن حکیم
شریف توقیع  این  کُ   ، »اما  از  نیستلیخالی  معنا  در  آیا    ؛گرایی  آن،  به  رجوع  اینکه 

 ۀ کردن دامنفتوا داللت کند؟ یا کوتاه  منظور »صدور حکم در حوادث« است تا به حجیِت به
 2« اثر آن، تا داللتی بر کارکرد قضاوت باشد؟

]ها«  حادثه »اینکه  احتمال    .3 به  توقیع  این  پرسشگر  پرسشدر  باشوابسته  [    ؛د بوده 
 . نبودن ابتدای این توقیع به ما نرسیده استدلیل در دسترس خصوصا  اینکه خوِد پرسش به 

   :ـ آخوند خراسانی
در    ...» نه  حوادث"و  شریف  "آمدهیشپ ارجاع  توقیع  این  در  آنان  بسا  ]زیرا[    ؛به  چه 

ای به  احتمال وجود اشاره  دلیل بهو نیز    ،و معروفی بوده باشد   شدهشناختهمنظور، حوادث  
 3« .پرسیده باشد الؤسخاصی که پرسشگر در این   ایمسئله

 : ـ میرزای نائینی
نیست  ...» مشخص  پرسش  حادثه  .خوِد  از  منظور  بسا  شناخته  ،هاچه  شدۀ  حوادث 

 4.«باشدبوده و پرسشگر  میان امام

حوادثی  اختصاص   .4 همۀ  شامل  اینکه  و  صغری  غیبت  دوران  به  توقیع  این  داشتن 
 .دهدشود که در غیبت کبری روی مینمی 

 
 . 100. اجتهاد و التقلید، ص1
 . 460، ص8العروة، ج. مستمسک 2
 . 96و  95المکاسب، ص. حاشیة 3
 . 234، ص2المطالب، تقریر بحث محقق میرزا نائینی، خوانساری، ج. منیة 4
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 : گویدمیرزای نائینی می 
تکلیف مسلمانان در غیبت کبری    در پرسش او دربارۀ  ـظاهرطبق  ـ»عالوه بر اینکه  

نمی دیده  پاسخ  چیزی  این  تا  ظاهرـشود  شود  ـ در  منطبق  حوادث  تمامی  از    ؛بر  بلکه 
میحوادث  وضعیت   صغری  غیبت  زمان  »  .پرسددر  از  بن  َعمریمنظور  محمد  که   »

محمد بن عثمان عمری   ، سؤال کرده است از حکم حوادث از امامواسطۀ او بهاسحاق 
حضرت سخن  از  و  خبر    است  ذیل  خداوند»در  عمری  عثمان  بن  محمد  و    اما  او  از 

که او    آیدبرمی«  و نوشتار او نوشتار من استاو معتمد من    ؛شنود باشدتر از پدرش خپیش
حضرت آن  طرف  است  از  بوده  به  چه  .سفیر  فروع  بسا  در  مرجع  و  منبع  از  او  واسطۀ 

تمامِی    ، د که در آن زمان به وجود آمده بوده استپرس جدیدی می و مرجع در  نه از منبع 
 1امور.« 

این   معنای  دربارۀ  را  اخیر  دوران  در  علمای شیعه  بزرگان  این جمالت  که  اکنون کسی 
که او با    شنوندحالی که از سید کمال حیدری میدر    ؛تواند بگویدچه می  ، توقیع مطالعه کند

استدالل می  تقلید  بر  توقیع  دارد که    ؟!کنداین  اعتقاد  آیا حیدری  از  )قطعی    او یک دلیلو 
 ؟!تقلید آورده که آن را بر مردم واجب کرده است ایبر  (نظر صدور و داللت

. حدیثی که  کند دچار توهم نثی متشابه هایش را با استدالل بر حدی شایسته است که مقلد 
از    ـ که دانستیم طور  همان  ـ تقلید  ،مجتهدانبسیاری  از  برداشت    ،معنایی بسی دورتر  از آن 

خویی و   ،طور که از سید خمینی همان   ؛ عالوه بر ضعف سندی که در آن وجود دارد  ؛اندکرده
 . جهت اجتناب از اطالۀ کالم بیان نکردم؛ همچنین دیگرانی که نامشان را به حکیم شنیدیم
می که  اضافه  مقدماتی   توقیع  این کنم  بخش  از  پس  مطلبشریف  را    ی خطیر   اش 
افتد به راویان  هایی که اتفاق می اما در حادثه »:که در آن آمده استآنجا    ؛کندخاطرنشان می

خداوند حجت  من  و  هستند  شما  بر  من  حجت  آنان  کنید.  مراجعه  ما  آن  حدیث  اما  هابر   .

 
 . 234، ص2نی، خوانساری، جالمطالب، تقریر بحث محقق میرزا نائی. منیة 1
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عمری   عثمان  بن  و  ـ محمد  او  از  خپیشخداوند  پدرش  از  باشد تر  معتمد  ـ شنود  و  ،  نم  او 
بن  اما محمد  نوشتار من است.  او  اهوازی، خداوند دلش را اصالح    علی بن   نوشتار  مهزیار 

دربار  اما  بردارد؛  او  از  را  تردیدش  و  شک  و  را    ۀنماید  آن  از  چیزی  رساندی،  ما  به  آنچه 
باشد...    ، پذیریمنمی  طّیب  و  پاک  اینکه  کسامگر  اما  نگاه    ی نو  خود  نزد  را  ما  اموال  که 

چیز   ،دارندیم برا   ی اگر  را  آن  آتش    یاز  که  است  این  مثل  بخورند،  و  بدانند  حالل  خود 
و اما خمس، برای شیعیانمان ُمباح و تا زمان ظهور امر ما حالل قرار داده شده    ؛اندخورده

 «.  ...است تا والدت ایشان پاک باشد و آلوده نشود
مباح  به  حیدری  سید  و  آیا  است  ُملتزم  غیبت  زمان  در  شیعه  برای  خمس  بودن 

وی با ناحق  چراکه    ؟!داندکردن آن بر مردم و گرفتن خمس از آنان را امروز حرام می واجب
 ! استدریافت کرده  خمش

که مرکز تحقیقات تخصصی زیرنظر مرجع سید سیستانی  دهد انجام میکاری را یا همان 
  آنان بخش اول توقیع را دلیل نیابت سید سیستانی از سوی امام مهدی  .استانجام داده  

کرده آن  اند  معرفی  دوم  فقرۀ  از  که  هنگامی  مباح )و  خمسیعنی  پرسیده    ( بودن  آنان  از 
پاسخ    ،شودمی نمی   دهندمیچنین  و  است  ضعیف  سند  نظر  از  توقیع  این  آن  که  به  توان 

 1!استدالل کرد
به آن عمل نکردند و دلیل شرعی بر جایزبودن گرفتنش    مذکور که طبق توقیع    خمسی
اینکه روایات تأکید کرده آن   ؛ارائه نکردند  از  واجبی است که خداوند    ،اند که خمس هم پس 

گروهی    :از محمد بن زید روایت شده است   .برای خلیفه و جانشین خداوند واجب کرده است
از ایشان خواستند تا خمس آنان را ُمباح کندرسی  از خراسان خدمت امام رضا آن    .دند و 

 
 . دو پاسخ را در این دو لینک مطالعه کنید: 1

http://www.m-mahdi.com/main/?page=questions&id=129 
http://www.m-mahdi.com/main/?page=questions&id=384 

http://www.m-mahdi.com/main/?page=questions&id=129
http://www.m-mahdi.com/main/?page=questions&id=384
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را می »  : فرمود  حضرت ما  ادعای محبت  زبانتان  با  است؟  نیرنگی  ما  این چه  از  و  کنید 
  ... دارید که خداوند برای ما و ما را برای آن قرار داده است و آن خمس استمیحقی را باز 

کسی به دیگران چه   ،قرار داده است  محمداگر خمس حقی است که خداوند برای آل  1«.
آن را    ، ای داشته باشنداجازه  ( مالک)بدون اینکه از صاحب حق  و  ها  نام آناجازه داده که به 

 ؟! از مردم دریافت کنند
اگر مکلبلکه به   ؛ فقط همین نیست آنان حتی  به نیازمندی بدهد که قوت  نظر  را  ف آن 

دفتر مرجع  شود و تا هنگامی که خمس به اش از خمس َبری نمی اش را هم ندارد، ذمه روزانه 
ذّمه است و واجب است که آن را به دفتر یا وکیلی بدهد که با دفتر  همچنان مشغول  ، نرسد

 !ارتباط دارد
 :ای از فتواستاین نمونه 

 پرسش:  .1394»
در این خصوص آمده است    1999/ 19/10در تاریخ  که  توضیحی بر پاسخی از شما  

  . به وی ندهدبپردازد که رسیدی    یشخصخمس را به    بری نخواهد شد اگرکه ذّمۀ مکّلف  
نزد  شدن ذمۀ مکّلف شرط است یا همین که  بری  آیا دریافت رسید در  : پرسش چنین است

سید   وصوالت  در  وکیل  می  ، باشد دفتر  دیگربه  ؟کندکفایت  مکل  ، عبارت  بر  واجب  آیا  ف 
اگر بخواهد می و  برای اوست  این فقط حقی  اینکه  یا  را بگیرد  را است که رسید  آن  تواند 

 ؟ کنددرخواست 
 : پاسخ

نمی بری  او  سید    ؛شودذمۀ  دفتر  رسید  که  کسی  به  خمس  دادن  با  خداوند  ـمگر 
 2در نجف یا قم را بیاورد.« ـحفظش کند

 
 . 26، ح548، ص1. کافی، ج1
 . 358. استفتائات، سید سیستانی، ص 2
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نمی  بری  ذمۀ مکلف  دفتر   ، مگر شود اما چرا  دریافت رسید خوِد  را    ؟!با  به شما  توضیح 
 .کنمواگذار می

الذکر در توقیع فوق   ۀدربار   مجتهدانشدۀ  ها و مناقشات استداللی گفتهاگر از همۀ بحث 
هایی دربارۀ »خمس ُمباح« را کجای  آنان امثال چنین فتوا   ، پوشی کنیم تقلید چشم خصوص  

ت می این  جای  می  ؟!دهندوقیع  گمان  که  واجبتوقیعی  بر  دلیل  و  کنند  آنان  از  تقلید  بودن 
 ؟! هاسترجوع مردم به آن
به وضوح  شخص باانصافی  که هر  ای  نکته است؛    «یک بام و دو هوا بودن»این در واقع  

 .کندتمام مشاهده می 

 کنند«   د ی تقل   او   از   توانند ی عوام م   ... » :  ث یحد

تالش کرده ]حدیث[   دیگران  و  دیگری که سید حیدری  بر عقیدۀ  متشابه  آن  با  که  اند 
از جمله  واجب اکیدا   از غیرمعصوم استدالل کنند و  تقلید  با  مواردی  بودن  او  است که دفتر 

»روایات صحیح و صریحی وارد شده است« در پاسخ به کسی که برای آنان    این گفته خود
سید   استرا    احمدالحسندرخواست  کرده  دلیلمطرح  آوردن  برای  بر   ،  عقیدۀ    ایقطعی 

 .، مورد استناد قرار داده استکنند ها برای مردم بیان میه آن ک یتقلید 
است حدیثی  عسکری  این  امام  ایشان  از  به  منصوب  تفسیر  آنآنـ   در  که  ها  گونه 

 : و قسمتی از آن به شرح زیر است ـ گویندمی
هر »...   و  اما  نفسش  هوای  مخالف  دینش،  حافظ  خویشتن،  نگاهبان  که  فقها  از  کدام 

برای    مگرچنین نخواهد شد  این و    ؛ توانند از او تقلید کنند مطیع امر موالیش باشد، عوام می
همه  نه  شیعه  علمای  سوار  برخی  عامه،  فاسق  فقهای  همانند  کسانی  اگر  َمرکب  شان.  بر 

هر    ؛چیزی را نپذیرید و اینان هیچ کرامتی ندارند ها و اعمال قبیح شوند از آنان هیچ ناپسندی 
خوِش فساد شده است؛ زیرا فاسقان به ما  بیت دستز مطالب منقول از ما اهلآینه بسیاری ا 
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می  نادانی گوش  و  جهل  سر  از  و  می سپارند  تحریف  را  آن  به   کنند شان  کم و  بودن  جهت 
بر غیرش می  ،شانشناخت و معرفت را  ما  مطالب  بر  از سر عمد  نیز  نهند و جماعت دیگری 

از متاع ناچیز دنیا بهرهدروغ می تا  بهبندند  این جز آتش جهن  ای  آنان    ،م دست آورند که  بر 
 1« نیفزاید.

حدی این  عسکریاصل  امام  تفسیر  در  آن  ث  تعبیر  طبق  امام  یا  به  منصوب  ها 
 2آمده است.  عسکری

ابتدا   نداند منظور از    استکه برای عقلش احترامی قائل  عاقلی    کنم هیچنمی  گمان در 
»فللعوام«   می)لفظ  مکل   ؛ باشد»اختیارداشتن«    ( توانند عوام  و  یعنی  است  مختار  عامی  ف 

یا تقلید نکند  تواندمی بر  )و »علی العوام«    ( توانندعوام می)تفاوت بین »فللعوام«    . تقلید کند 
که سید حیدری   ،به تقلید کنندگانعوتولی د  ؛تر از روز روشن استواضح  (عوام واجب است

با هاست تصور می از جملۀ آن تقلید  روایت واجب می   کنند که  پایانی  ا  تعجواقع  .شوداین  بم 
از   و مباح ندارد  اختیار  از لفظی که منظورش  بودن فهمیده  واجب   ،بودن استاینکه چگونه 

 ؟!شودمی
 : توانند یکی از این دو کار را انجام دهندمی  ،جویند بک آنان اگر به این روایت تمس

گردند و  باز   ، اندتقلید که حیدری و دیگران برای مردم بیان کرده  بودنـ یا از عقیدۀ واجب 
که در این صورت روی کالم ما با آنان دربارۀ انتخاب    ،به انتخاب و اختیارداشتن قائل شوند

 ؛ بودن آن را برایشان ثابت خواهیم کرد و اختیار خواهد بود و باطل 
بر عوام  )ی العوام«  لَ را به »فعَ   ( توانندیعوام م)ـ یا روایت را تحریف کنند و لفظ »فللعوام«  

بر واجب  (واجب است این روایت  با  تقلید دلیل می تغییر دهند تا کسی که  بتواند    ،آوردبودن 
بکشد آلهمان    ؛نفسی  »مؤسسۀ  که  سید    البیتطور  نظر  زیر  که  التراث«  الحیاء 

 
 . 263، ص2. احتجاج، طبرسی، ج1
 . را ببینید 300. تفسیر مذکور، ص2
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است  است  ،سیستانی  کرده  مدارک  ؛چنین  کتاب  مقدمۀ  در  که  استاالحآنجا  آمده   :کام 
معصوم امام  است  »حتی  داده  قرار  خود  نمایندگان  را  علما  خودش  از  که    ؛پس  آنجا 

کدام از فقها که نگاهبان خویشتن، حافظ دینش، مخالف هوای نفسش  اما هر »  : فرمایدمی
 1« و مطیع امر موالیش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.

 بود.  این مطلب اول 
ۀ داللت و سند این حدیث  برخی از سخنان بزرگان علما و نظراتشان دربار   :و مطلب دوم
 : شودتقدیم حضور می

حدیث  .1 این  در  مذکور  تقلید  است  ، معنای  معصوم  روایت  مجتهد    ،پذیرفتن  نظر  نه 
 ؛ صورتی که امروز مرسوم استبه 

 : گویدـ حّر عاملی در توضیحی بر این حدیث می 
این حدیث   که در  و    ، پذیرفتن روایت است  ،اجازه داده شده»تقلیدی  پذیرفتن نظر  نه 

ارائه شد با  تر  پیش. آنچه  و این بدیهی است و اختالفی در آن وجود ندارد  ،اجتهاد و گمان
تر در چند  پیشاین مطلب منافاتی ندارد و حدیثی که آوردیم بر این مطلب صراحت دارد.  

که   کردیم  بیان  نه    ،اصولیونجا  و  اصول  در  فروعنه  تکیه  توانند  نمی  ،در  حدیث  این  به 
متن در نظر  این  و    ،ظنی و گمانی   ،زیرا خبِر واحِد ُمرسل است و از نظر سند  ؛داشته باشند

تعارض و مخالفت    ، الدالله استقطعیالسند و  ن ضعیف است و با متواتری که قطعیآنا
 2در آن وجود دارد.«  احتمال تقیه ،با وجود این .دارد

 : حسین غروی اصفهانیـ شیخ محمد 
استفتا،    کنندهداللتاخبار  اما  » و  فتوا  جواز  بهترین  هربر  باب  دالیل  چند  این  در 

انتشار احکام در    .کردن خبر بودبا نقلتنها  صدر اسالم  ؛ ولی فتوادادن  شوندمحسوب می

 
 ، مقدمۀ تحقیق.7، ص1علی موسوی عاملی، ج حمد بناالحکام، سید م . مدارک1
 . 132و  131، ص72البیت(، جالشیعة )آل . وسائل2
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به همین    .نه با ِاعمال رأی و نظر  ،بوده است  آثار با نقل اخبار و    و امام  زمان پیامبر
با توجه به این نکته    .پس دقت کنید   ؛فقط بر حجیت خبر داللت دارد]این حدیث[  دلیل  

در   موجود  امام این  استدالل  میرا    سخن  می»  :مشویمتوجه  تقلید  عوام  او  از  توانند 
عُ   « .کنند نظر  اخبار  رفی  از  پذیرفتن  ثالث به  آورده را  آنکه کسی که خبر  بدون    ،شخصی 

گفته میاست   تقلید  باشد،  ارائه کرده  آن    ؛شوددلیلی  بر  این خبر  همان طور که موضوع 
دارد کنید  ؛داللت  آن مراجعه  به  که    .پس  این است  ـمحتوای  واقعیت  زبان  فتوا  در  حتی 

است    ـشرع مجتهد  مخصوِص  که  نظری  و  رأی  نمیبا  در    همان  ؛ شوداستوار  که  گونه 
خواهند،  از تو فتوا می)  َیْسَتْفُتوَنَک ُقِل اللُه ُیْفتیُکْم ِفي اْلَکالَلِة   :تعالی استسخن حق

وقتی در چیزی به  »  :و این سخن امام(  دهدکالله برایتان فتوا می  ۀبگو خداوند دربار 
دادم فتوا  ندارد  «تو  اختصاص  نیز  احکام  به  حق  همان  ؛حتی  سخن  در  که  تعالی  طور 

ا   :است َخْلق  َشُدّ 
َ
أ ُهْم 

َ
أ برتر  )  َفاْسَتْفِتِهْم  آفرینش  جهت  از  آنان  آیا  که  بپرس  آنان  از 

این سخن حق(  هستند ا  :تعالیو  َحد 
َ
أ ِمْنُهْم  ِفیِهْم  َتْسَتْفِت  از  )  َواَل  این خصوص  و در 

خواهد ُحکم  می  ،است  یک علمدادن فقط انتقال  ؛ بنابراین فتوا(مخواه  کسی از آنان نظر
بارۀ  در   دادندرست آن است که گفته شود فتوا خبر  ،پس در حقیقت  .باشد یا چیزی دیگر

ـ نه  است،  شد  همانحکم  گفته  که  فتواطور  شیوع  و  گسترش  خبر  ـ  نقل  با  در  که  دادن 
 1.« صدر اسالم بوده باشد

 ؛ کرد تعبیر معناِی امروزی آن به را   حدیثشده در این گفته تقلید توان نمی .2
 : صادق صدر ـ سید محمد محمد 

دارد رواج  فقها  بین  که  شود  حمل  معنایی  بر  تقلید  نیست  شایسته  اینجا  یعنی    ؛»در 
د و  طور که در کتاب اجتهاهمان  ؛  همان مراجعۀ جاهل به فقیه در شناخت مسائل دینی

کتابِ  این  در سرآغاز  و  بیان کردیمتقلید  معنا  ؛مان  این  که    ، چراکه  است  اخیری  اصطالح 

 
 . 467، ص3حسین غروی اصفهانی، جالدرایة فی شرح الکفایة، شیخ محمد. نهایة1
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 1« .  ...شایسته نیست متن پیشین بر آن حمل شود

این عنوان و مفه با  تقلید  داده است که  در هیچ    ،شوماز همین رو سید خویی توضیح 
 : گویدمیوی  . تی نیامده استیروا 

دربارۀ سخن  باشد  »سپس  نداشته  بر  در  فقهی  نتیجۀ  شاید  تقلید  جهت  به  ...مفهوم 
روایاتی هیچ  در  آن  است  ،بله  .نیامدن  آمده  احتجاج  روایت  روایتی    ؛...در  این  است  ولی 

نمی  ،ُمرسل کردکه  اعتماد  آن  به  تقلید  ؛توان  عنوان  حکمی    ،بنابراین  هیچ  موضوع  در 
 2.« نیامده است تا در مفهوم و معنایش سخنی بگوییم

عالوه بر اینکه از نظر سند نیز    .را   بودنواجبنه    ، رساندرا می جایزبودن    ، این حدیث  .3
 ؛ ضعیف است

 : گویدآوردن با این حدیث میـ سید محمد صدر در دلیل 
 : گرددحول چند محور میحدیث  این خصوص » بحث در 

که حجت و دلیل  ندارد  را    صالحیت این  و  است این روایتی ُمرسل    ؛بحث سندی  :اول
 . شرعی قلمداد شود

»الم« داللت    ؛(توانند از او تقلید کنندعوام می)  «فللعوام ان یقلدوه»  :فرمایدمی  :دوم
می جایزبودن  واجب  ،کند بر  فقهی   .بودننه  نظر  از  تقلید    ،جایزبودن  محدودۀ  در  نه 

که مجاز باشد در یکی از این دو سطح    ایگونهبهـ  و نه در محدودۀ والیت عامه  ،مصطلح 
شود نافرمانی  یا  نداردترک  محلی  هیچ  چهارچوب[  بلکه    ؛ـ  این  دو  ]در  این  از  اطاعت 

واجب   مفهوم  .  استبوده  همواره  شرعی  و  فقهی  نظر  از  جایزبودن  بر  روایت  این  داللت 
 3کنیم.« نیست و علم آن را به اهلش واگذار می
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 : ـ سید رضا صدر
امام  : اگر بگویی» تقلید  عوام می»  «یقلدوه»فللعوام ان    : ظاهر سخن  او  از  توانند 
  ین در ا ،  متصف بوده استچنین صفاتی  به که رساند میرا  بودن تقلید از کسی واجب «کنند

را ندارد و در    یی هاویژگیچنین  کسی است که  بودن به  پایبندنفِی وجوب    ،آن  مفهوِم صورت 
داللتی   او  از  تقلید  منع  بر  داشتنتیجه  حدیث بلکه    :گویممی  .نخواهد  این    ، ظاهر 

 1فرد است.« از جایزبودن تقلید 

 ؛ دیگر  ینه کس ، معصوم است ،مصداق شروط مذکور در حدیث .4
 : سید خویی

بنابراین    .داللتی ندارد  ، عالوه بر اینکه بر مدعا  ؛ضعیف است  ،»این روایت از نظر سند 
آن   اطالق  و  آن  از ظاهر  بتوان  تا  ندارد  وجود  توجیهی  آن   ؛بهره جستهیچ    ، زیرا الزمۀ 

بهجایز مراجعه  نفسش  نبودن  هوای  ِپی  در  که  است  انجام   ،کسی  را  شرعی  ُمباح  امری 
نمی  ؛دهدمی این شخص صدق  بر  نفسش مچراکه  با هوای  که  باشدکند   ؛خالفت کرده 

است نکرده  مخالفت  ُمباح  امری  در  نفسش  هوای  با  تقلید    ؛زیرا  او  از  که  کسی  بنابراین 
چه  ،شود می و  کند  مخالفت  نفسش  هوای  با  هم  مباحات  در  باید  جز  حتی  کسی 

دارندچنین ویژگی  معصومین را  آن    این خصوصیتی  .هایی  به  آنان  است که کسی جز 
 2« . ...بودن استاندک  و اگر هم کسی یافت شود در نهایِت  ،شود توصیف نمی

 ؛ حتی صالحیت اثبات تاریخی نیز ندارددارد و آشفته ضعیف است، متنی این حدیث  .5
 : ـ سید خمینی 

به روایت  این  توجیه »باید  واگذار    ،شود  شکلی  اهلش  به  آن  علم  طور  به  ...گرددیا 
این روایت   :خالصه از آنکه میرساند  را میتقلید ظّنی  تنها    ،سیاق  را مانع    توان بخشی 

 
 . 111اجتهاد و تقلید، ص. 1
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و دستور   و    کردن عملشد  داد  را  آن  از  یا  به بخشی  اصول  در  تقلید  جواز  به  پایبندی  نیز 
با    ،کنیدمی  طور که مالحظههمان    ؛ه استکردهایی از اصول را صادر  بخش این روایت 

 1بودن را ندارد.« شایستگی حجت و دلیل ،متنی آشفته شتن و دا ی که دارد،ضعف سند 

 : صادق صدر ـ سید محمد محمد 
به ایشان  »همچنین  به  غیرموثق  عسکریـصورتی  حسن  استـ  امام    . منصوب 

ضعیف است و صالحیت    اینکه روایتشمبنی بر    ...  به تفسیر امام عسکری  مشهورتفسیر  
 2.« اثبات تاریخی را ندارد

 .جعلی آمده است  یک کتاباصل این حدیث در  .6
 : گویدسید خویی می 

و    ،کند جعلی استشک نمیرا ببیند  کسی که این تفسیر  این عالوه بر آن است که  »
بنگارد  یک عالمجایگاه   از آن است که مثل چنین تفسیری  باالتر  و   ، حال  ؛محقق  مقام 

 3« ؟چگونه است  جایگاه امام

که  دانستیم    ـاست  ها در محدودۀ احتماالتاز آن  بعضی  هرچندـ این سخنان  از  حال که  
ب  روایت  اشاره ه این  امروزی  تقلیِد  حالتمعنای  بهترین  در  و  ندارد  را    داشتناختیار   ،ای 

  عالوهبه و    ، دیگر  کسهیچ و نه    هستند فقط معصومین  این روایت  و اینکه مصداق  رساند  می
یافتن حیدری یا دیگران به هدفی که  فهمیم که دست می،  متنی آشفته و ناهمگون نیز دارد

است داللت ـ   مدنظرشان  روایت داشتن  یعنی  واجب  این  تقلیدبر  هاون    ـ بودن  در  آب  مانند 
و   این سخنانکوبیدن است  بر معنایی که خواستارش    ،حداقل  نظر داللت  از  را  این حدیث 

 همان   ؛بر آن است که سندی ضعیف دارد  این عالوه   .دهدجزو متشابهات قرار می  ، هستند
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از سید خمینی ثانی شنیدیم   ،طور که  بنا  خویی و صدر  اینکه  آنان حتی    و  از  تعبیر برخی  بر 
 .ندارد و طبق تعبیر سید خویی در کتابی جعلی آمده استصالحیت اثبات تاریخی نیز  

اجازه می به خود  دیگران  یا  این مسائل چگونه سید حیدری  تمامی  با  با وجود  دهند که 
  ( در سطح صدوری و داللتی) عالوه بر اینکه    ؟ بودن تقلید استدالل کننداین حدیث بر واجب 

و همان  نیست  یقینی  و  دانستیم   محکم  که  ی  ، طور  را آن  و    ندارد  قینی  اثبات شرعی  در  که 
 ! بودن تقلید نیازمندش هستیمحجت

 ! این پرسشی است که شایسته است مقلدهایشان پاسخش را از آنان بشنوند

 اوند است« خد   ی دست علما به   ، احکام   و   امور   ی اجرا   »زمام   ث یحد

حیدری  حدیث   سید  که  دیگری  آن    آوردندلیل   برایمتشابه  بر  تقلید  وجوب  تکیه  بر 
شرح زیر  مقطعی از این حدیث به   . وارد شده است  حدیثی است که از امام حسین  ،کرده
از    یبتمص و  »...    :است مقام  و    منزلت   یرا ز   ؛است  تر ین سهمگ مردم    ۀهم   یبمصاشما 
که  است    یاله  عالمان به دست  امور و احکام    ی زمام اجرا   چون  ؛اندگرفته را از شما باز   یی علما

حرامبر    انینام و  را   ینک ا اما    . هستند  حالل  شما   مقامتان  ا ربوده و    گرفتهباز   از  و  که  یناند، 
  ۀو دربار  یدا پراکنده  حق یرامونکه از پینندارد جز ا  ی علت  یچه  یدا دست داده از  را  یمقام ین چن

ا  از    ...یدا آن وجود دارد، اختالف کرده چگونگی  و    یقتبر حق  ی روشن  یلدال که  ینسنت پس 
.»1 

او و   ادعا که  این  امینان  الهی  علمای    ،دیگر  مجتهدانبا  از  وحرامحاللو  ش هستند و 
 ! وگرنه عمل آنان باطل است ؛ همین رو بر مردم واجب است که از آنان تقلید کنند

 
 . 238العقول، ص. تحف1
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را  عقیدتی    یک پرسش  فقط  ،داندمیالهی  عاِلم  که سید حیدری خودش را  جهت  از این  
می  قرار  رویش  و  پیش  دهد دهیم  پاسخ  پرسش   ،اگر  مطرح    یهاسایر  برایش  را  عقیدتی 

   .خواهیم کرد
 ؟یا بیرون از آن ، در ذات خود ؟خداوند مخلوقات را کجا خلق کرد :پرسش

بهترین  که    ایبنده   عنوانبهـ شخصه  ببنده   دانشجویی در راه نجات و رهایی    ،حالت در 
گاهی یافتمل کردم و از ناتوانیتأمدر این پرسش    ـهستم  زیرا اگر پاسخ دهم که    ؛ ام از پاسخ آ

شود و خداوند از  ها و اتفاقات می ذات او مکان حادثه  ،خداوند سبحان آنان را در ذاتش آفرید 
این بیرون اگر   ،و اگر پاسخ دهم آنان را بیرون از ذاتش آفرید  چنین نسبتی بسی واالتر است 

کند تا تسلُسل حاصل شود و  چنین ادامه پیدا می و این  ؟خودش کجا آفریده شد ،ث استحادِ 
د قدیم   ؟ آیدها پیش میاگر قدیم است نیز تعدُّ

اند کند که آفریدگان نه در ذات آفریده شده یا اینکه سید حیدری این پاسخ را انتخاب می 
 ؟و نه در خارج از آن

 .داندمی الهی عاِلمی ا  چراکه او خود ر  ؛ منتظر پاسخش هستیم
  خداوند است  وحرامحاللامین بر    ـکندمی تصور    همان طور که خود ـ او  که  این  اعتبار و به  

دربارۀ  می را  خداوند  حکم  او  از  قطبی    خواندننماز خواهم  مناطق  که  در  مناطقی  بپرسم؛ 
بسیار    ششب و روز طول  یا  ،  پیوسته ادامه دارد  ،ماه   چند مدتبه روزش   یا شب ـ  عنوان مثال به ـ

 . استبسیار کوتاه 
نمی   در او  از  فتوایی  شخصی حقیقت  نظر  به  که  گمان خواهم  اساس  بر  و  اش  ها 

استتخمین  استوار  به   فقطبلکه    ؛ ها  مستند  اهل  پاسخی  خواستارم  بیتروایات  زیرا    ؛ را 
تعبیر به راویان حدیث ما و نه علما یا فقها این است که علمای مدرسۀ    »چه بسا ِسرّ   : گویدمی

امامان  بیتاهل برابر  در  از خودشان  نظری  و  آن  رأی  باطل،  نداشتند.  قیاس  به  ها 
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)موافق ِاستحسان  ناقص،  آناستقرای  بر  دیگران  که  مسائلی  دیگر  و  تکیه  دانستن(  ها 
دهند.  آمده است فتوا می  س روایاتی که از امامانکنند و تنها بر اساکنند، استناد نمی می
 1هستند.«  ها فقط راویان حدیث آنانحقیقت آندر  

  وحرام حالل که مدعی است امین بر    : فردیهمه در این نظر با من موافق هستند  ا  قطع
در غیر این صورت    ،در مسئلۀ فوق بیان کندرا  تواند برای ما حکِم خداوند  خداوند است، می

 ؟!ونه امین بر آن استچگ 
این  به  بزرگ  ،جانب و دیگر مسلمانان برسدتا هنگامی که پاسخ  ان علمای  اکنون سخن 

را   اخیر  عصر  در  به  شیعه  حیدری   دلیل این  نسبت  کمال  مطرح    ایبر   سید    .کنممی تقلید 
به آن میها  از    :گوینداختصار  در  الهی  علمای  منظور  بر    ، روایتاین  که  امینان 

آل ،  اندشوحرامحالل  سایر    محمدهمان  و  حیدری  کمال  و  مدنظر    مجتهدانهستند 
   .نیستند

 : شودبرخی از سخنان آنان تقدیم می
 : ـ آخوند خراسانی

عبارِت   الهی  "»در ظاهر  امینان  علمای  امامان  "اویند  وحرامحاللکه   مخصوص 
دهد و در جایگاه توبیخ  به این موضوع گواهی می  هایشطور که سایر بخشهمان    ؛است

سببی برای غصب خالفت و  ]این جدایی[  چراکه    ؛است  هاشان از آنمردم در جدایی
کردن کسانی  خالفت  دور  دست  بهشده    از  امور  اجرای  زمام  استکه  این    .دستانشان 

نقل شده   العقولدر تحف  شکل ُمرسل از اباعبدالله حسینخبری طوالنی است که به
  2«.   ...کامِل آن را مالحظه کنید .است

 
 . 16تا  13، ص1الفقهیه، ج. فتاوی 1
 . 94، صالمکاسب . حاشیۀ2



  ................................................................................ 61انتشارات انصار امام مهدی

 : ـ محقق اصفهانی
آن» جملۀ  ایشاناز  به"  :است  ها سخن  احکام  و  امور  اجرای    علمایدست  زمام 
امینان  است  الهی   که    "اویند...   وحرام حاللکه  است  آمده  آن  دربارۀ  در و  روایت  این 
  است   بر این داللت دارد که مخصوص امامان  سیاقشوالعقول نقل شده و سْبکتحف

نه علما به    ،عالمان به خدا هستند  ،کسانی که در آن ذکر شدند   .چنین استظاهر این  و
خداوند ایشان  .احکام  که  است  این  منظور  بسا  فیِض   چه  واسطۀ  اینکه  اساس  بر 

تشریعی هستند و  بهزمام همۀ کارها در    ، تکوینی  نه   است  دستان خودشانحقیقت  و 
 1.« باشددادی صورت وضعی و قراراینکه به

 : ـ میرزای نائینی
امام سخن  این  است"  :»اما  عالمان  دست  به  امور  اجرای  سخن   "زمام  این  و 

پیامبران"  :ایشان وارثان  شده  "اندعلما  ذکر  عاِلم  شأن  علّو  در  که  اخباری  به  توجه  با    ، و 
طور که همان    ؛باشند  همان امامان  ،احتمال نزدیک این است که علما در این حدیث 

اینکه ِاطالق خبر  به  ".شهداست  ُمرّکب علما مانند خون"   :در خبر معروف است خصوص 
  ، ها بر این داللت دارد که منظور از علما در این حدیثپس قرینه  ؛ل بر والیت عامه استاو 

 2خداوند هستند.« وحرامحاللهمان امینان بر  اینان .هستند امامان

 :الدین عراقیـ محقق ضیاء 
چه بسا    "دست عالمان استزمام اجرای امور به"  : طور که سخن حضرت»همان  

  3به امام بازگردانده شود و هیچ اطالق عامی در آن نیست که همۀ ُفقها را شامل شود.« 

 
 . 388، ص2. حاشیۀالمکاسب، ج1
 . 234تا  233، ص2الطالب، سید احمد خوانساری، ج. منیة 2
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 : ـ سید محسن حکیم
سوم:  » حدیث[  و  و  ]این  اجمال  به ماعال  عالوهبه  ؛نیست  خالی  گوییخالصهاز  ن 

 1« . ...استاند که موضوع بحث خداوند غیر از عالمان به احکامی

 : ـ سید خویی
می  ...» آشکار  مسائل  جمیع  علما از  از  منظور  که  امامان  ،شود    . هستند  همان 

ایشان دست  "  :سخن  در  امور  اجرای  جز  الهی  عالمان    "است الهی  عالمان  زمام 
ایشان  ؛نیستند  ائمه غیر  به    ،بلکه  راه  وحرامحاللعالمان  و  از  هستند  ظاهری  های 

می  ، یالهعالمان    اینکه  پذیرفتن   وجود با  حتی   شامل  نیز  را  حدیث    ،شودفقها  این  در 
این معنا که    ؛داللتی بر این مدعا وجود ندارد   فقط در دست فقیه جریان امور  که زمام  به 

اگر  به  ؛باشد که  جریان  طوری  نباشد  متوقف  ]فقیه[  صورتی    شودمیکار  در  فقط  این  و 
 2« .  ...بدون او متوقف شود  وحرامحاللاست که کاِر 

 : سعید حکیممحمد ـ 
دست  "» به  احکام  و  امور  اجرای  امینان  الهی    علمایزمام  که    وحرامحاللاست 
است  "...اویند ضعیف  واقعا   سند  نظر  از  حدیث  این  از  به؛  و  را  روایت  این  که  طوری 

خالی از ضعف و آشفتگی   شکل ُمرسل در ضمن حدیث طوالنی که متنشالآللی بهعوالی
بودن خالی  این اشکال نیز وجود دارد که از ُمجمل و مختصر  عالوه؛ بهکندنیست نقل می

حدیث  .نیست این  مقصود  ،از  میاست    ائمه  اینکه  سرزنش   زیرا  ؛شودآشکار  از  پس 
به کوتاهیمردم  امردلیل  ترک  و  دین  در  نهیبهشان  و  و   ..."فرماید:  می  ،منکرازمعروف 

را از شما    ییمقام علماو    منزلت  یراز   ؛است  ترینسهمگمردم    ۀهم  یبمصاشما از    یبتمص
اجرا  چون  ؛اندبازگرفته احکام    یزمام  و  دستامور  که    یاله عالمان    به  بر    ینانام است 

حرام و  را  ینکااما    .هستند   حالل  شما    مقامتان  اربودهو    بازگرفتهاز  و    ین چن  ینکهاند، 
 

 . 299الفقاهة، سید محسن حکیم، ص. نهج1
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ا  یعلت   یچه   اید ادهدست داز    را   یمقام  پ   ینکهندارد جز    ۀو دربار   یداپراکنده  حق  یرامون از 
  ... یداآن وجود دارد، اختالف کرده  یو چگونگ  یقتبر حق  یروشن  یلدال   ینکهسنت پس از ا

 1نه علمای به دین.«  ، تعبیر علمای به خدا آمده ،اینکه در آن ا  خصوص ".

که   است  روشن  آل اختصاص واقعا   به  روایت  این  علما  آن  محمدداشتن  این  که  گونه 
در موضع  بودن تقلید را  آوردن سید کمال حیدری با این حدیث بر واجب، دلیل انددرک کرده 

محکم و    ، نظرداللت و معنای مد برای  دهد که  ر می بر موضوع متشابهی قرا کردن  استدالل
نیست مطالبۀ    . قطعی  از  اگر  بیاییم  قطعیحتی  کوتاه  نیز  آن  که در  ) الصدوربودن  حالی 

  ، شوم آیا این روایت متوجه نمی بنده    ( دانستیم این حدیث ُمرسل و از نظر سند ضعیف است
حیدری و دفترش در  که  ز مجتهد، "صحیح و صریح" است  تقلید ا داشتن بر وجوب  داللتدر  

 ؟!اندآن را مطرح کرده  ،اندپاسخی که به پرسشگر داده 
هایش  د کند تا مقلحالی که او تالش میدر   ؟و آیا این با امانت دینی و علمی سازگار است

و مصداق قطعی  است    وحرامحالل عاِلم خدایِی امین بر  وی  که  بیفکند  خیال  ورا در این وهم 
 !است شدهروایت گفته 

 اند« امربان ی لما وارثان پث »ع یحد     

ارائه شد، سید حیدری مسئلۀ  الداللهالصدور و قطعیاز قطعی  تر پیش   مانند آنچه نبودن 
  ؛تقلید است  مِی کند دلیِل شرعی بر عقیدۀ توهمی  کشد که گمان متشابه دیگری را پیش می 

 2.«اندعلما وارثان پیامبران روایت »

 
 .202المنهاج، اجتهاد و تقلید، ص. مصباح1
 . 42، ص1. کافی، ج2



  تحقیقی در دالیل تقلید  .......................................................................................... 64

  ،استناد کرده استعنوان دلیل  ای متشابه و غیرقطعی به برای تأکید بر اینکه او بر مسئله 
برخی ارائۀ  نظرات    به  پرداخت؛   مجتهداناز  فهمیده   خواهم  که  به  کسانی  حدیث  این  اند 

 کند.وجه بر تقلید از مجتهد داللتی نمیهیچ محمد اختصاص دارد و به آل
 : میرزای نائینی  

امام سخن  این  به"  :»اما  امور  اجرای  استزمام  عالمان  سخن   " دست  این  و 
پیامبران"  :ایشان وارثان  شده  "اندعلما  ذکر  عاِلم  شأن  علّو  در  که  اخباری  به  توجه  با    ، و 

 1« ... .باشند همان امامان  ،احتمال نزدیک این است که علما در این حدیث 

 : محقق اصفهانی 
می رد  صورت  این  به  علما  :شود»و  از  منظور  قوی  احتمال   ؛هستند  امامان  ، به 

علما هستیم و شیعیان ما دانشجو و  ما  "   :استرد شده  وا  همان طور که از معصومین
اولوا  ".اند مردم خار و خاشاک   ۀبقی آن  ،لعلمو  و مشابه  آمده اهل ذکر  در کتاب  به    ،ها که 
است  هاآن شده  اینکه  به  .تفسیر  حاوی  عالوه  اخبار  مشخص  موروث    ،ارث این  را 

 2همان طور که در متن آمده است.«  ؛علم استهمان که   اندکرده

 : سید خویی 
امامان و    ،که منظور از علما  باشداین    ،شدهده  آنچه از این اخبار ارا  ممکن است»بلکه  

داللت این اخبار بر اینکه    وجود با  . هستندُعلما  معنای واقعی زیرا آنان به ؛ هستند اوصیا
در    ، کنند  تصرفودخلهای مردم  توانند در اموال و جانـ میوارثان پیامبران  عنوانبهـعلما  

  ، آری   .برای فقیه نیز ثابت شده باشد]این خصوصیت[  داللتی وجود ندارد که  این احادیث  
معصومین  در سخن  هستند" که    این  دانشجو  ما  شیعیان  و  هستیم  علما  دلیل    "ما 

داردمحکمی   ذکر    ؛وجود  علما  که  روایتی  هر  در  که  دارد  وجود  ادعا  این  امکان  بنابراین 

 
 . 234تا  233، ص2الطالب، سید احمد خوانساری، جمنیة . 1
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آن  ، اندشده از  قرینه  ؛است  امامان  ،منظور  اینکه  آن  ای  مگر  داشته  خالف  وجود 
 1« ... .باشد

 : سعید حکیممحمد  
چه  ...» دوم  بلکه  و  اول  حدیث  از  منظور  علما  "یعنی    ؛هستند   معصومین  ،بسا 

پیامبران من  "و    "اندوارثان  امت  بنیعلمای  پیامبران  آنچرا  ؛"داسرائیل هستن مانند  ها  که 
که  هرآنچه  که  هستند    حقیقیعلمای  همان   پیامبران  را  برده  استبوده  نزد  ارث    ؛اندبه 

و با    ...است با آن تناسب دارد   البختری از امام صادقهمان طور که آنچه در خبر ابو
 2توجه به متون بسیار این مطلب ظاهر و آشکار است.« 

روشن می ما  برای  این سخنان  و محکممتشابه   ،شودوقتی  سید  بودن  استدالل  نبودن 
شناخت حیدری   خواهیم  که  و    را  است  سید  روشن  آن   الحسناحمد آنچه  مطالبه  از  ها 

الدالله بر عقیدۀ تقلیدی که برای  قطعیالصدور و  قطعی یعنی دلیل    ؛جاستبر باقی و پا   ،کرده
 . کنندمی  شمردم بیان

 آن ارزیابی  و  مورِد ادعا    با وراثت   کوتاه   ی توقف 

پیامبران  ارث از  مراجع  به ـ بردن  دیگران  و  حیدری  سید  واجبکه  بر  دلیلی  بودن  عنوان 
 : است قابل تصور به دو صورت   ـکنند تقلید ارائه می 

بری که در کتاب  های ارث و مشخص است که طبقه ؛  ارث مادی مانند مال و ثروت  ،اول
شده مشخص  پاکش  جانشینان  سنت  و  نمی   است   خدا  شامل  را  افراد  باین  اینکه    ا شود 
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اش امامی مالی که مالک حقیقی ـ   اند اندازی کردهها به ناحق بر این مال چنگ بینیم آنمی
 . کنندنان چنین معنایی را از این حدیث قصد نمی ولی یقینا  آـ است محمداز آل 

وظیفه  ،دوم و  علم  مانند  معنوی  میارث  انجام  به  پیامبران  که  ارث   ؛ رسانند ای  بردن  و 
به این معناست که این امور به آنان منتقل    ـمجتهداننظر برخی از  به ـ   از آنان  مجتهدان

این معنا  به  و  ایشانآن  ، شده است  وارثان  دیگر   ؛ اندشده   ها  کسی که چنین    :به عبارت 
دارد  باور  را  دو  ،رویکردی  ارث   میان  استگونۀ  شده  قائل  تفاوت  انسانی    ؛بردن  هر  یعنی 

َنَسبی    تواندمی   ( مجتهد) وارث معنوی پیامبران و خلفای خداوند باشد و در عین حال وارِث 
 . آنان نباشد

کلی و جزئی    طور کریم عرضه کنیم خواهیم دید که به حال اگر این طرز تفکر را به قرآن
است کند   زیرا کسی  ؛مردود  اندیشه  و  تدبر  قرآن  آیات  در  به می   ،که  که  میان  هیچ بیند  وجه 

  ،پیامبر باشد   ،چه این خلیفه  ؛شودَسبی برای خلیفۀ خداوند تفاوتی قائل نمی وارث معنوی و نَ 
هر خلیفه و جانشین    کند که وارث معنوِی کریم بیان میقرآن  .امامو چه  فرستاده باشد  چه  

فرزندانش    ،الهی سایر  میان  از  و  سبحان  خداوند  سوی  از  که  اوست  َنَسبی  وارث  همان 
ترتیب جریان داشته و دارد و هیچ تغییر و تبدیلی در  این  د به  سنت خداون  .برگزیده شده است

 . صورت بوده استهمین   به  ، آن نیست و از اولین خلیفۀ الهی بر این زمین تا آخرین خلیفه
میحق   اْصَطفی  فرماید: تعالی  اللَه  َعَلی    ِإنَّ  ِعْمراَن  آَل  َو  ِإْبراهیَم  آَل  َو  ُنوحا   َو  آَدَم 

ة  َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو اللُه َسمیٌع َعلی یَّ خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و  ) 1م اْلعاَلمیَن * ُذرِّ
داد برتری  جهانیان  بر  را  عمران  ]نسل *    خاندان  از  آنان  از  بعضی  که  بعضی فرزندانی   ]

 (.دیگرند، و خداوند شنوای داناست 
برگزیدن این  بر   ، و  خداوند    بردِن ارثبه    ای دلیلی  از  الهی  حقیقیارث)علِم  بوده    (گذار 

ذیَن اْصَطَفْینا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظاِلٌم ِلَنْفِسِه    : فرمایدتعالی میحق   .است ْوَرْثَنا اْلِکتاَب الَّ
َ
ُثمَّ أ
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سپس کتاب را  ) 1اْلَفْضُل اْلَکبیرَو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم ساِبٌق ِباْلَخْیراِت ِبِإْذِن اللِه ذِلَك ُهَو  
به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم. بعضی بر خود ستم کردند و بعضی  

است    راه این  و  گرفتند  پیشی  نیک  کارهای  در  خدا  فرمان  به  بعضی  و  برگزیدند  را  میانه 
 (. بخشایش بزرگ 

»وارث= جانشین خداوند« و »ارث=    ، دهنده= خداوند سبحان«ارث بنابراین از نظر ما »
است الهی«  به  . علم  حقیقت  واقعیاین  استشکل  میهمین    به   ؛ اش  خداوند  دلیل  بینیم 

و جانشین خودنخستین    ، سبحان نام روی    ش خلیفه  به همۀ  با علم  را  زمین    مجهز ها  این 
ْسماَء    :فرماید تعالی میحق   .کرده است

َ
َم آَدَم اْْل ها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَمالِئَکِة َفقاَل  َو َعلَّ ُکلَّ

ْنِبُئوني
َ
ْسماِء هُؤالِء ِإْن ُکْنُتْم صاِدقین   أ

َ
ها را  سپس آن  ؛موختبیاها را به آدم  و تمام نام) 2ِبأ

 (. ها به من خبر دهید از اسامی این گویید میبه فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست 
همان  علم   آدم  چیزیالهی  که  نهاده  رایب  است  ارث  به  خود  از  پس    به   و،  وصی 

   . ادامه داشته است صورتهمین  
رضا امام  فرمود  از  که  است  روایت شده  به  »  :در حدیثی  نوح  پیامبرِی  وقتی  سپس 

ات پایان رسید و روزگارش تکمیل شد، خداوند عزوجل به او وحی فرمود: ای نوح! پیامبری 
پایان   و  به  استروزگارت  رسید  و  را  علمی    . کامل شده  اکبر  اسم  و  ایمان  و  توست  نزد  که 

این علم را  طور که    سام قرار بده؛ همان  نزد  ، فرزندانت  نسلنبوت را در میراث علم و آثار علم  
 3...«اماند منقطع نکردهبوده های پیامبرانی که بین تو و آدم یک از خانه هیچ از 

در این آیه    همانی است که منظور سلیمان  ،ها یا »هرچیزی« علم الهی به همۀ نام 
وتینا ِمْن ُکلِّ َشْي   :است

ُ
أ َو  ْیِر  الطَّ ْمنا َمْنِطَق  ُعلِّ اُس  النَّ َها  یُّ

َ
أ ٍء  َو َوِرَث ُسَلْیماُن داُوَد َو قاَل یا 
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به ما زبان    ، و سلیمان از داوود به ارث برد و گفت: ای مردم) 1ِإنَّ هذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمبیُن 
و    (.این همان برتری و نعمت آشکار است مرغان آموخته و از هرچیزی به ما داده شده که  

همان طور که  جملۀ آن علم به زبان پرندگان است؛    که از است  این همان فضل آشکار الهی  
ارث  کند که از او به  حکایت می  را   توسط زکریا   برای یک وارثقرآن برای ما درخواست  

ُدنَك    : شبا این سخنببرد،   َیْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ  ... َفَهْب ِلي ِمن لَّ ا * َیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل  َوِلیًّ
ا بر خاندان یعقوب  بر من و میراث* که میراث  ... مرا از جانب خود فرزندی عطا فرما) 2َرِضیًّ

پسندیده گردان و  پروردگار من، شایسته  ای  را،  او  و  زکریای  (.باشد  این    قطعا  تالش  پیامبر 
دور  چنین نسبتی از او بسی به )ارث ببرد  نبود که وارثی برایش باشد تا از او درهم و دینار به  

او    (؛است معنوی    خواستار بلکه  به تا    بود وارثی  و  دوشدر  علم  و  خداوند  رسالت  کشیدن 
 . ارث ببرداز او به   ، های هدایتش برای آفریدگانحکمت و راه 

 َوَیِرُث َیْعُقوَب   َیِرُثِني  آِل  میراث )  ِمْن  میراث که  و  من  باشدبر  یعقوب  خاندان  :  (بر 
اسحاق و    ،همین طور پیش از او  ؛ارث بردند چیزی به  چه  یعقوبخاندان یعقوب از پدرشان  

 ؟! ابراهیم  ،پیش از او
َة َو اْلِکتاَب   َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب َو َجَعْلنا في   : فرمایدتعالی می حق ُبوَّ ِتِه النُّ یَّ  3ُذرِّ

بنابراین این    ؛ (و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندان او پیامبری و کتاب نهادیم )
   .پیامبری و علم الهی است ،ارث

میحق ِنْعَمَتُه    :فرمایدتعالی  َویِتمُّ  َحاِدیِث 
َ
اْْل ِویِل 

ْ
َتأ ِمْن  ُمَك  َویَعلِّ َك  َربُّ یْجَتِبیَك  َوَکَذِلَك 

َعِلیٌم   َك  َربَّ ِإنَّ  َوِإْسَحاَق  ِإْبَراِهیَم  ْبُل 
َ
ق ِمْن  َبَویَك 

َ
أ َعَلی  َها  َتمَّ

َ
أ َکَما  یْعُقوَب  آِل  َوَعَلی  َعَلیَك 
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آموزد و همچنان  ها را به تو می گزیند و تعبیر خوابگونه پروردگارت تو را برمیو این ) 1َحِکیٌم 
بود، بر تو و خاندان   ابراهیم و اسحاق تمام کرده  تو  این بر پدران  از  را پیش  که نعمت خود 

 (. کند که پروردگارت دانا و حکیم استیعقوب هم تمام می 
به ارث    ( ایشاندرود خداوند بر همۀ  )و طاهر    پاک محمد  و این همان چیزی است که آل 

 . بردند
هُ   »...  : فرمود  امام صادق َحقَّ اْلُقْرَبی  َذا  کن)  َوآِت  ادا  را  خویشاوندان  و  (  و حق 

است که حق او وصیت است که برای او قرار داده شده و نام اکبر و    منظور از آن، علی
 2« .میراث علم و آثار علم نبوت

امت  هیچ »  : فرمود  امیرالمؤمنین این  از  آل کسی  نمی   محمد با  و  قیاس  شود 
بر او جریان دارد، مساوی نیستند. آنان اساس دین و    شانکه نعمت   با کسیآنان  وجه  هیچبه 

غلو  هستند.  یقین  به ستون  باید  باز کننده  آنان  می   ،گرددسوی  ملحق  آنان  به  بعدی  شود.  و 
 3« .ن استهای حِق والیت فقط برای آنان است و وصایت و وراثت فقط در آناخصیصه

همان طور که وصیت به آنان    ؛اختصاص دارد  یعنی وراثت به آنان  ؛«در آنان است»
وراثت  اختصاص   و  پیامبری )دارد  علم  آثار  و  علم  وارثهمان    ( میراث  که  حقیقی    است 

دلیل  همین    به   .فرمایددر حدیث پیشین به آن اشاره می  یعنی فرزندش صادق   علی
 .شود»زیارت وارث« نامیده می  غریب و دور از ذهن نیست که زیارت حسین

فرزندان خلیفۀ خداوند«  میان  از    شدهبرگزیده   جدانبودن وارث »معنوی« و وارث »نسبِی 
و سنت الهی    ،ای واضح در دین خداوندنکته   ،بردارث میشود و از او به  که جانشین او می

با روایات بسیاری    ( درود خداوند بر ایشان)محمد  بینیم که آل دلیل می   همین به   ؛ است  ثابت 
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 . ورزندبر این حقیقت تأکید می 
عبد  از  سندش  با  استصدوق  کرده  روایت  اعین  بن  ابا   : العلی    الله عبد شنیدم 

 برایش برگزید، و همین اختصاص داد و    علیوصیت را به    ،خداوند عزوجل »  :دوفرممی
گرفتاری  میطور  دچارش  که  را  و  هایی  حسن  پس  اقرار      حسینشود؛  مطلب  این  به 

به حسن    ؛کردند او  به حسین تسلیم ]سپس[  و  ]رسید[،  سپس وصیت  از حسن  آن    شدن 
کس در اینکه کسی در وصیت از  هیچ که  طوری  به   ؛ تا امر به حسین رسید  ، ]صورت پذیرفت[

ْرَحاِم  :  با این سخن خداوندـ   حسین  بن ی  و عل  ای ندارد،بگیرد با او منازعه او پیشی  
َ
وُلو اْْل

ُ
َوأ

اللِه  ِکَتاِب  ِفي  ِبَبْعٍض  ْوَلی 
َ
أ یکدیگر  ) 1َبْعُضُهْم  به  خویشاوندان  خدا،  کتاب  حکم  به 

حسین در کسی    بنی  مستحق آن است. و پس از عل  ـ (سزاوارترند و خدا بر هرچیزی داناست
 2«یست. اعقاب و اعقاب اعقاب ن جز 

صاحب پرچم    ، اساس این سنت الهیبسیار طبیعی است که بر    ، که این را دانستیمحال  
که میراث علم و    یعنی کسی)  ، دهدالزمان و کسی که امور بزرگ را پاسخ می هدایت در آخر 

دارد را  پیامبری  علم  اهل   (آثار  به   بیت مهدی از  باشدطور  و  او  فرزند  این همان    . خاص 
   . فرمایندمطلبی است که وصیت مقدس و دیگر روایات شریف بر آن تصریح می

ارائه  را  هرکسی که مقلداز    الؤپرسیدن یک س  ،شدهبا توضیحات  او قانع کرده  انش  که 
است پیامبران  است  ،وارث  پرسش  .ضروری  خداوند در  آیا    : این  و    یسنت  خدا  کتاب  که 

چنین  شما  که    طوری به   ؛استایجاد شده  اند، تغییری  توضیح داده   ش سخن خلفا و جانشینان
هستید می تصور   خداوند  خلفای  وارثان  که  وارثبه   ،کنید  اینکه  فرزندان    ،جای  از  مردی 

خدا  به  ؟!باشد  خلیفۀ  الهی  سنت  سیر  خط  در  تغییر  این  هنگامی  چه  با    و  و  آمده  وجود 
 ؟! لی صورت پذیرفته استدلیچه
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توهمی   و  جعلی  وراثت  این  بر  دلیلی  هرگونه  از  دستانشان  آنان  دانستیم  اینکه  از  پس 
این است که حداقل توصیِف این عمل و پندار    ،شده  حقیقتی که آشکارا روشن  ،خالی است

بسیج   ،آنان و  موعود  حقیقِی  وارِث  علیه  کودتا  و  الهیانقالب  نپذیرفتن دعوت  برای    کردن 
ای است که  همان نتیجه   دقیقا  شروع به دعوت خود کند؛ و این  آن حضرت  که  وقتی    ،اوست

 . و ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم. امروز به دست آمده است

 کردن به صورت عاِلم عبادت است« : »نگاه ث یحد

دیگری   مجتهد  هست  روایت  از  تقلید  عقیدۀ  با  ارتباطی    اشامروزی معنای  به که  هیچ 
استنگاه »:ندارد عبادت  به صورت عالم  به   «.کردن  روایاتی  را در ضمن  روایت  حساب    این 

که طبق تعبیر حیدری و دفترش جزو روایات »صحیح و صریحی« است که بر تقلید    آورممی
 ؛ داللت دارد

 ؟توان این حدیث را دلیلی بر تقلید قلمداد کردشکلی میولی اصال  به چه 
جستن به علما و پرسیدن از ایشان تشویق  ک »و از سویی دیگر، به تمس :گویدحیدری می 

ْکِر ِإْن ُکْنُتْم ال َتْعَلُمونافَ   فرماید: تعالی میکرده است. حق  ْهَل الذِّ
َ
پس اگر خود  ) 1ْسَئُلوا أ

اهلنمی  از  بپرسیددانید  به  (ذکر  تا  است  داده  قرار  عبادت  را  عاِلم  صورت  به  نگاه  حتی   .
 2مراجعه و گرفتن از او تشویق کند.«

به  روایت  متن  صدوق  صورتی همان    این  شیخ  که  است  است  کرده  به  »  : نقل  نگاه 
عبادت    بدون خواندن آنکعبه عبادت است، نگاه به والدین عبادت است، نگاه در ُمصحف  
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 1« .عبادت است محمداست، نگاه به صورت عالم عبادت است و نگاه به آل 
گونه  آنـشکلی قطعی  به را  چگونه از این روایت داللت بر تقلید  حیدری  دانم  نمی در واقع  

مثل    ؟!دهدای به ما هدیه میو آیا او مطلب تازه   ؟!برداشت کرده است  ـفرض است که پیش 
آن واجب از  دین  گرفتن  همچنین  والدین؛  از  تقلید  عبادت    ؟!هابودن  نیز  آنان  به  نگاه  زیرا 

 !لماست دقیقا  مثل نگاه به صورت عا 
در   تقلید  برای  ندارد که  امکانی وجود  برای یک محقق چنین  این است    دورانحقیقت 

را    ،اخیر به شکلی بعید هم  طور که پیش   و همان   متصور شوددلیلی شرعی  تر دیدیم حتی 
باشد  بیندنمی  آمده  میان  به  حیدری  استدالل  این  از  یادی  آن  .که  می نهایت  گفت چه  توان 

نظر ـ در  عالِ بدون  به  نگاه  اینکه  روایت چه   ِم گرفتن  این  در  کسی است و چه صفاتی    مدنظر 
و شیعه  ـ ...دارد  فقهای  از  برخی  که  است  امور    ، این  ضمن  در  را  والدین  و  عاِلم  به  نگاه 

داده  قرار  »وسائل«  به   ؛ ندا مستحبی  کتاب  در  عاملی  حر  شیخ  مثال  به بابی  عنوان  این    را 
 : شدۀ شیخ صدوق را روایت کرده است گفته  روایت ُمرسِل  ،اختصاص داده و در آنمسئله 

 : به ُمصحف و به صورت عالم  ،ـ باب استحباب نگاه به والدین166
به کعبه  »  :گویدبن علی بن حسین میمحمد    .1  (16384) عبادت است، نگاه  نگاه 

نگاه در ُمصحف   است،  والدین عبادت  به    بدون خواندن آنبه  عبادت است، نگاه 
 2« .عبادت است محمدصورت عالم عبادت است و نگاه به آل 

این حدیث را    ، حلی به فرزندش همان طور که فاضل هندی که در شرح وصیِت عالمه 
داند که بیننده را به یاد آخرت  کردن به عالمی می عبادت را مخصوص به نگاه   ، کندنقل می 

م را عبادت  کردن به صورت عالِ او نگاه  ...»  :گویداو می  .اندازد و در نتیجه بار تربیتی داردمی
منظور، عالمی است که اگر  »  : روایت شده است که فرمود  از امام صادق  . قرار داده است
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کردن به او فتنه و  خالف این باشد، نگاه کس براندازد و هر را به یاد آخرت میاو را ببینی تو  
 1« .آزمایش است

واجب  با  ارتباطی  چه  این  دین ولی  و  مجتهد  از  تقلید  او بودن  نظرات  اساس  بر  داری 
 ؟!دارد

نمی به  متوجه  چه عالوه  از  ُمرسِل   شوم  روایاِت  امور  وارد   زمانی  و  مستحبات  در  شده 
ها  در ادلۀ سنت  2گویند طبق قاعدۀ تساُمح ها می گونه که آنروایاتی که آنـ   و تربیتیاخالقی  

آن می به  عمل  حیدری   ـ کنندها  سید  دیِد  و محکم    ،از  قطعی  واجبدالیلی  عقیدۀ  بودن  بر 
 ؟!تقلید از غیرمعصوم شده است

از  را  ها  بودن دست آن خالی  ،برای هر ُمنِصفی  ، تردیدی این نوع استداللوهیچ شک بی
خوِد  که    ؛ دلیلیدهدنشان می  (الداللهالصدور و قطعی قطعی)دلیِل شرعی محکم و قطعی  

می شرط  مسائلی  چنین  در  سید   کنند آنان  که  است  چیزی  همان  این  آنکه  حال    و 
ی  بویی از چنین دالیلوهیچ رنگ   در حالی که   ؛ها درخواست کرده استاز آن  الحسناحمد

 .ایمکنون ندیده کلمات سید حیدری و دفترش تا در 

 شان اصحاب   ی برخ   به   ائمه   توسط   ان ی عی ش   ارجاع   ث یاحاد

امامان توسط  ارجاع شیعیان  از اصحاب و وکیالن  روایاتی در خصوص  شان  به برخی 
 روایات زیر: از جمله ؛ وارد شده است

عرض کردم ُبعد مسافت بر    به امام رضا   :از علی بن ُمسّیب همدانی نقل شده استـ  

 
 . 536، ص11اللثام، جکشف . 1
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و   است  دشوار  به نمی  وقتهمه من  بیایمتوانم  شما  چه آموزه   . سوی  از  را  دینم  کسی  های 
وقتی    « .است  امین آدم قمی که بر دین و دنیا    بن یا  از زکر »  : فرمود   ایشان  ؟ دریافت کنم

 1.نیاز داشتم از او پرسیدمرا بازگشتم نزد زکریا بن آدم رفتم و هر آنچه 
عقرقوفی میش  ـ ابا عیب  به  امام صادقعبد گوید  کردم  الله  نیازمند    :عرض  بسا  چه 

؛  باید به اسدی مراجعه کنی»  : فرمود  ؟کسی بپرسیماز چه  ؛باشیم که از چیزی سؤال کنیم 
  2« .بصیریعنی ابو 

می   ـ اسحاق  بن  ابو احمد  از  هادیگوید  امام  عرض    الحسن  ایشان  به  و  پرسیدم 
  : فرمود ؟ کسی را بپذیرمکسی بگیرم و سخن چهاز چه   ؟کسی تعامل داشته باشمبا چه   :کردم

از من است و هرچه از جانب    تا  د حقیقتو رسانَ ه  آنچه از جانب من ب  .ستا   من   معتمد عمری  »
 « .. .و امین است.معتمد  از او بشنو و اطاعت کن که او  ؛ ستا  تو گوید، قول منه من ب
عسکریابو  و امام  از  که  است  داده  خبر  من  به  و    علی  پرسیدم  را  سؤال  این  مانند 

ها از طرف من برای  آنچه آن  ؛ بنابراین هستند   معتمدو فرزندش    مری ع»  :فرمود   ایشان
.  گوینداند از طرف من میبه تو گفته دهند و آنچه  اند از طرف من انجام می شما انجام داده 

 3« .امین هستند عتمد و که آنان مپس به آنان گوش بسپار و از آنان اطاعت کن؛ چرا 
 . و سایر احادیث

می گمان  دیگر  برخی  و  حیدری  کمال  بر  سید  امروز  روایات،  این  امثال  که  کنند 
می واجب داللت  مجتهد  از  تقلید  میبودن  او  »کند.  اهلگوید:  هر    بیتاماماِن  مردم 

کردند و اینکه به آنان مراجعه کنند و هیچ  میفقهای مکتب خود  تقلید از  متوجه  را  سرزمین  
 .« دانستندکار روا نمی انگاری در این تسامح و سهل مردم برای برای را  ای بهانه  و عذر 
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  شیعیان در زمان اماماناین استدالل بر این تصور بنا نهاده شده است که ارجاع برخی از  
آن  و ُزراره   هاتوسط  امثال  سفیرا   ، بصیرابو   ، ابان  ،به  و  آدم  بن  مانند  زکریا  و    مریعنی 

ارجاع  ، فرزندش در گذشته  امثال آنمانند  و  به کمال حیدری و صادق شیرازی  در  دادن  ها 
 !این روزگار است
هر  از  ارجاع پیش  دلیل  باید  امامان  دادنچیز  زمان  در  شیعیان  از  افرادی    برخی  به 

کنند  دادن را بیان می برخی از روایاتی که دلیل این ارجاع .را بدانیم مشخص توسط ایشان
 :شودتقدیم می 

می  عمر  بن  صادق   : گویدمفضل  امام  از  مختار    روزی  بن  فیض  که  حالی  به  در 
باید به این  خواهی،  حدیث ما را می اگر  »  : فرمودایشان وارد شده بود، شنیدم که میمحضر  

نش که  کنیسشخصی  مراجعه  است  کرد  «.ته  اشاره  مردی  به  پرسیدم  . و  یارانمان  آنان    .از 
 1او ُزرارة بن اعین است.  :گفتند
می  عمار  بن  ابا   :گویدیونس  صادقعبد به  امام  کردم  الله  از    که  عرض  زراره 

است   جعفرابا کرده  وجود  »   :روایت  هیچ با  دختر،  و  پسر  پدر،  ارثی  مادر،  مردم  از  کس 
جعفر روایتی که زراره از ابو  بارۀاما در » : فرمود  امام صادق« .مگر شوهر یا همسر ؛بردنمی 

 2.« ]پس تو جایز نیستی آن را رد کنی [نقل کرده است، جایز نیست آن را رد کنم  
است  روایت شده  ابوبصیر  فرمود  امام صادق  که   از  او  به  حدیثی  و  »  :در  زراره  اگر 

 3«.رفتاز بین می  کنم احادیث پدرمامثال او نبودند گمان می
است  شده  روایت  دراج  بن  جمیل  ابا   :از  صادقعبدشنیدم  امام    : فرمودمی  الله 

بختری مرادی،   بن   بصیر لیث معاویه ِعجلی، ابو   بن   بشارت باد متواضعان را به بهشت: ُبرید »
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ش. اگر اینان نبودند آثار  وحرامحالل امینان خداوند بر  ۀمسلم و زراره؛ چهار برگزید بن محمد
 1«.شدرفت و ُمندرس میپیامبری از بین می

ما  »...    :در حدیثی به حسن بصری روایت شده است  جعفر امام باقر ابوحمزه از ابو   از
داده استآن که خداوند در  هستیم  هایی  قریه همان   برکت  ند  اوسخن خداین همان    و   ؛ ها 

اقرار    ی انبرای کساست  عزوجل   ما  فضیلت  به  تا  کرده که  داده  فرمان  را  آنان  که  آنجا  اند؛ 
میبه  بیایند.  ما  َظاِهَرة    فرماید:سوی  ی  ر 

ُ
ق ِفیَها  َباَرْکَنا  ِتي  الَّ اْلُقَری  َوَبْیَن  َبْیَنُهْم    َوَجَعْلَنا 

آن ) و  میان  بودیم قریه ها  داده  برکت  که  آوردیمقریه ،  هایی  پدید  راه  سر  بر  و  آباد  (.  هایی 
آشکارقریه  به فرستاده ،  های  ما  جانب  از  ناقلین  و  ما  ها  شیعیان  فقهای  و  ما  شیعیان  سوی 

 2« .سوی شیعیان ما هستندبه 
عبد  بن  ابراهیم  استاز  شده  نقل  صادق  :الحمید  زرار »  :فرمود  امام    بن   ةخداوند 

را رحمت کند پدرم  ؛ اعین  احادیث  نبودند،  او  افرادی شبیه  و  زراره  ُمندرس و کهنه    اگر 
 3«.شدمی

ت  مردی را در حدیثی مذم  الله امام صادقعبد ابا   :از جمیل بن دراج نقل شده است 
فرمود و  از  »  :کرد  او  نکند.  پاک  نیز  را  او  شبیه  افرادی  و  نکند  پاک  را  روحش  خداوند 

میگروه پدرمهایی  که  بر    گوید  امین  را  صندوقچ  وحرامحالل آنان  و  داد  قرار    ۀ خداوند 
اگر    ؛ هستند  یاران حقیقی پدرمو  اسرارم    دارامانت ها در نظر من  امروز هم آنعلمش بودند.  

مرد برای  به خداوند  را  بدی  آن  بخواهد،  بدی  زمین  می  ۀواسطم  دور  آنان  از  گرداند.  ایشان 
  م . آنان کسانی هستند که یاد پدر من هستندشیعیان  ستارگان  ـ  چه زنده و چه مرده ـ آنان  

به  زنده کردند. خداوند  بدع   اهآن  ۀواسطرا  را  هر  و    ۀاستفادو سوء   کند می   آشکارتی  باطالن 
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کسانی  آنان چه   :عرض کردم  .سپس گریان شد«  .داردکنندگان را از این دین بازمیتأویل غلو 
ها کسانی هستند که درود و رحمت خداوند بر ایشان است؛ چه زنده و  آن»  : فرمود  ؟هستند

 1« .مسلم بن د بصیر، زراره و محمشان: برید عجلی، ابو چه مرده
می همین   معتقدم کفایت  ارجاع قدر  که  اندککند  پاِک  گروه  این  به  خداوند ـ   دادن 

که آنان را  کسانی   ؛ اندبوده  است که آنان راویان از معصومین  دلیل   این   به   ـ رحمتشان کند
هایی  واسطهآنان را    ، های مختلف دینیدر آموزه حافظ قرار دادند و    ،وحرامحالل امین و بر  

نبودند آثار پیامبری   هاهمین دلیل اگر آنبه   . کردن احادیث به سایر شیعیان قرار دادنددر نقل 
چنین    ـ خداوند رحمتشان کندـ دربارۀ آنان    همان طور که ایشان  ؛شدُمندرس و کهنه می 

 .اندفرموده 
است گونه  همین  وضعیت  نیز  سفیران  رساندن  َعمری  .دربارۀ  در  فرزندش  و    ، و  بیان 

آنان در    کردن ازمعتمد بودند و شنیدن و اطاعت   ، به دیگر شیعیان  کردن سخن امامنقل
  برگرفتن از امام  ،و برگرفتن از این افراد  کردن از خود امامحقیقت شنیدن و اطاعت 

اند و از قرار  بوده   کردن منظور آن حضرتای برای منتقل ها فقط واسطهبوده است و آن
 . معلوم این وضعیت شیعه در زمان غیبت صغری بوده است

ارجاع  امامان روشن شد که  پاک و طیب   دادن  افراد  این    ـ خداوند رحمتشان کندـ   به 
ها آن  واسطۀبه داری  گرفتن نظراتشان و دین ها برای تقلید از آنان و وجوبامری از جانب آن

بودن تقلید  واجب  ـ اندگونه که او و امثال او چنین متوهم شدهآنـ نبوده است تا سید حیدری  
کند  مجتهدان آن  به  عطف  را  ارجاعبلک   !امروزی  این  به ه  فقط  سخن  دادن  گرفتن  دلیل 

سخنانی بوده که امام    ،از آنان بوده است و همان طور که واضح و روشن است  معصوم
طور  بنابراین همان    ؛ را حافظ و امین خود شمرده استو آنان  نزد آنان به امانت گذاشته بوده  

نام تقلید از  اگر چیزی به   ،کسی که چشمی برای دیدن دارد واضح و آشکار استکه برای هر 
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 .بوده و نه برای کسی غیر از او تنها برای معصوم ، استشیعه در آن زمان بوده 
آنپیش  ناقل  و  حدیث  راوی  که  دانستیم  مطلب   ،تر  امروزی   یک  مجتهِد  و  بودن  است 

امام از  که  را  سخنی  فقط  راوی  حداقل  و  دیگر  است  مطلبی  می  ، شنیده  در    ؛ کندنقل 
مجت که  این حالی  نیستهد  استبلکه    ؛گونه  معروف  که  طور  سخن    همان  در  را  خود  نظر 

 . کندِاعمال می امام
 : گویدمی...« افتدهایی که اتفاق می اما در حادثه »سید خویی پس از توقیع 

ظاهر  آنارجاع  ،»در  که  است  نظر  این  از  حدیث  راویان  به  حدیث  دادن  راویان  ها 
نسبت عموم من   ، نسبت میان راوی و مجتهد  و نه به این دلیل که مجتهد هستند ،هستند 

  ( خاص  چندین راوی)دادن به راویان آحاد  و این نباید با ارجاع ... است  ( عام به خاص)وجه 
دادن به محمد بن مسلم یا یونس بن عبدالرحمان یا زکریا بن آدم  مانند ارجاع  ؛مقایسه شود

به شخص آنان مراجعه میو دیگران که طبق آنچه   شده  در اوایل این کتاب بیان کردیم 
 1تفاوت روشن است و بر هیچ هوشیاری پوشیده نیست.«  .است

 : گویدو می
گاهی است و اینکه    ...» مراجعه به مجتهد فقط به این دلیل است که او اهل ُخبره و آ

لیل که او راوی حدیث  نه به این د   ،بودن مراجعه به او دخالت دارددر جایز  ش رأی و نظر 
 2است.« 

به  را  خویی  سید  سخن  او  امثال  و  حیدری  سید  اگر  را  حتی  آن  و  نپذیرند  یقینی  شکل 
دادن برای  شدن استدالل به روایات ارجاع ولی همین هم برای ساقط   ،احتمالی بیش ندانند 

آوردن با آن  دلیل بودِن  و محکم  ت قطعی  طور که روشن است  همانزیرا  ؛کندتقلید کفایت می
 . کندرا ساقط می
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داده خطور  ذهنش  در  را  دیگری  توهم  زمان  فتوا   : گویدمی  ، حیدری  آن  در  دادن 
امروزه  همان این فتوا انجام می  مجتهدانکاری است که  پذیرفتن  ها  دادندهند و در نتیجه 

شیعه  هم   ، توسط  که  است  تقلیدی  مقلد همان  میاکنون  انجام  سخن   ؛ دهندها  امام    مانند 
مجلس مدینه بنشین و به مردم فتوا بده. دوست    [مسجد]در  »  : به ابان بن تغلب  صادق

 1« .دارم در شیعیانم فردی همانند تو را ببینم
 ـهمان طور که بیان کردیم ـ   آمده  دادنی که در حق برخی یاران از امامانفتوا   : پاسخ

که  نقل است  روایاتی  از    اندبوده   دارشنتاماها  آنکردن  دیگر شیعیان  پذیرفتن  نتیجه  در  و 
و این سخنی است که بزرگان   ؛ نه چیزی دیگر  ،است آنان در حقیقت پذیرفتن سخن امام

 . شیعه نیز به آن اذعان دارند
 : برخی از سخنان آنان

 :حسین َغَروی اصفهانیشیخ محمد  
رین ]دالیل[  با وجود اینکه بهت   ،بودن فتوا و استفتا داللت دارد »اما اخباری که بر جایز

انتشار    .کردن خبر بودهای نخستین با نقلدادن در زمانولی فتوا  ،در این باب بوده است
  به   .نه با ِاعمال رأی و نظر  ، با نقل اخبار و آثار بوده است  احکام در زمان پیامبر و امام

 2پس دقت کنید.«  ؛دلیل فقط بر حجیت خبر داللت داردهمین 

 : د خوییسی 
معصومین زمان  در  ه  است  »تفقُّ نبوده  ما  زمان  در  موجود  سختی  این  این    .به 

بسیار از  آنوضعیت  تعارض  و  روایات  اندک بودن  و  عبادات  در  معامالت  ها  در  بودنشان 
بود شده  گذشته    . ناشی  افرادی سخنـراویان  که  آنجا  بودهاز  را    همینـ  اندور  که حدیث 

آن را حفمی و  لفظ فقیه ِاطالق می  ، کردندظ میشنیدند  آنان  ها معانی سخن  آن  .شدبر 
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می  معصومین ایشانرا  از  که  طور  همان  و  آن   فهمیدند  است  شده  فقیه  وارد  ها 
فقیه»  : بودند شما  بدانید،  را  ما  سخن  معانی  هستید اگر  مردم  از  آن  «.ترین  آنچه  در  ها 

 1« ... .کردند فقیه بودندنقل می امامان

دیگراز   امامان  مجتهدانمقایسۀ    ،سویی  یاران  به  نه   ؛ است  الفارقمع قیاس    با  فقط 
آن  این که  امامان]یعنی  ها  دلیل  از  شده  گذاشتهامانتبه مطالب  از    ناقالنی   [یاران 
نزدشان    محمدآل اینان    اندبوده در  میطبق   (مجتهدان یعنی  ) و  عمل  خود  ؛  کنند نظر 

چنین    مجتهدانآنکه  و حال  اند  صراحت نام برده شده به    یاران اماماندلیل که    اینبلکه به  
به نیستند اگر  این فرض حتی  به .  تقلید  شکل قطعی  برای  ارجاع  برای روایات  عنوان شرطی 

دار و حافظ  امانت   ۀمجتهدان امروز با آن عد  ۀ شود مقایسپذیرفته نشود، ولی قطعا  باعث می
 . شودقیاسی نامحکم و نامطمئن محسوب   ]ائمه[

 : گویدسعید حکیم می سید محمد 
ارجاع  :»پنجم در  که  بسیاری  امامانمتون  وارد    دادن  یاران خود  از  اشخاصی  به 
آن  ...شده است برای    ،و در  نداردگسترش  مجالی  این متون وجود  قرار    ؛مصداق  از  زیرا 

ارجاع آنمعلوم  به  هادادن  ائمهبوده  مادی  تاعدلیل  تنها  شخص   که  آن  دین  به 
مطلب از هر راهی که   یکرو که  آندلیل علم آن شخص بوده است، نه ازداشتند و نیز به

باشد  شده  اثبات  شخص  آن  برای  باشد  بوده  در  ،ممکن  گواهی  نظربدون  گرفتن 
 . بر آنان معصومین

مصداق  این    میگسترش  کسی  متوجه  آنانفقط  که  وثاقت    شود  و  اعتماد  او  به 
  . سیره اعتماد داشته باشد  ۀآورندمنبع کالم و    عنوانبهمکلف به او  که    نه به کسی  ،دارند
و  قرار ندارند  دادن جاهل به عالم تأیید و امضای سیرۀ ُعقال در مراجعهدر جایگاه متون این 

دی محض   ـ از تفکری که ما  بع آنن عنوان مخصوص بهبهـحتی در جایگاه بیان قضیۀ تعبُّ
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بهبر آن هستیم   دلیل گواهی  .دور استبسی  افرادِ به همین  این  تقّدم  باعث    های مذکور 
تواند با وجود امکان  یک فرد عامی نمی  . شوددیگر در حق عوام می  مجتهدانبر    ،ذکرشده

به آن به شخص دیگری مراجعه کندرجوع  به  ؛ها  ائمهبلکه آن شخص معتمد    سبب 
می او مراجعه  شود که نمیهمچون مجتهدی  از  غیر  به  دیگری  به هیچ کس    کرد؛توان 

حجت از  او  است. چراکه  شده  منصوب  برایش  که  است  خاصی    دادن برتری  یحت  های 

  ید بع  ـ خودش در حق    یحت بر ادله استنباط کرده است ـ ین مبتآنان بر آنچه مجتهد    یفتوا
ا  یستن است که به آن شخص  آنان    مذکور در حق  هاییگواه  شدندلیل آشکاربه  ینو 

باشد و اجتهاد آنان    یدهبر او پوش   اندیمودهها پ که آن  یاگر راه   یحت  ؛ده استیمجتهد رس 
 1« ... .یستاجتهاد او ن مانند  ـشاندر حقمذکور  هاییگواه   ینوجود ا باـ

مقایسۀ   صورت  هر  سفیران    مجتهدانبه  یا  امامان  یاران  وضعیت  با  خداوند  )امروزی 
بودن تقلید با این پندار که امضای معصوم برای  عنوان دلیلی برای واجببه   ( رحمتشان کند

صحیح نیست؛ همچنین این استدالل پا را    ها همانند امضا و تأییدی برای مجتهدهاست آن
به موضوعی متشابه و غیرقطعی نم از استدالل    همان طور که دانستیم بلکه    ؛ گذاردیفراتر 

 . یقین وجود داردوقطع   ،برای خالف آن
 : گویدمی  سید خمینی

می  ...» فتوا  در  فقها  بین  که  بسیاری  اختالف  نمی  ،بینیماین  زمان  گمان  در  کنم 
زمان   امامان آن  در  تأیید رجوع  و  امضا  از  نیست  پوشیده  که  طور  و همان  باشد  بوده 

 2« ... .باشدبوده رداشت کرد که امضا و تأییدی برای این زمان نیز توان چنین بنمی

امامان و سفیران و عملکرد   امروزی در موضوع بعدی    مجتهدانتفاوت میان کار یاران 
مقلد ) به  چه میمجتهد  متعال   (؟دهدانش  خداوند  اذن  وسیع به   به  خواهد  شکلی  روشن  تر 
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 .شد
بودن تقلید  پندارند بر واجب کنم که برخی میدلیل دیگری را مطرح می   ، ولی پیش از آن

دارد استهر   ؛داللت  نکرده  مطرح  خود  در سخن  را  دلیل  این  حیدری  سید  دانستن    ،چند 
 . خالی از فایده نیست ، ارزش علمی این دلیل

 جه ی خدحنظله و ابو   بن ُعمر    ت ی روا

مجتهد از  بر   انبرخی  حنظله  بن  عمر  روایت  کردهت  ایبا  استدالل  این    .اندقلید  متن 
 :روایت

مان پرسیدم که در ِبِدهی یا  دربارۀ دو مرد از اصحاب  الله امام صادق عبداز ابا  :گویدمی
رفتند ضات 

ُ
ق و  نزد سلطان  برای دادخواهی  و  بود  داده  بینشان درگیری رخ  این    . میراثی  آیا 

سوی آنان  باطلی برای دادخواهی به کس در حق یا  هر »  : آن حضرت فرمود  ؟ کار حالل است
جز این نیست که برای دادخواهی نزد طاغوت رفته است و آنچه از این دادخواهی به    ،برود

است گرفته  حرام  از  آورد  ثابت   ؛ دست  حقی  اگر  چرا حتی  باشد؛  حکم  شده  با  را  آن  او  که 
ُکفر   حالی  در   ، طاغوت گرفته به طاغوت  او  داده است که  فرمان  بورزد. خداوند    که خداوند 

می ِبهِ :  فرمایدمتعال  َیْکُفُروا  ْن 
َ
أ ِمُروا 

ُ
أ ْد 

َ
ق َو  اُغوِت  الطَّ ِإَلي  َیَتحاَکُموا  ْن 

َ
أ   ُیریُدوَن 

که یقینا  فرمان داده شده که به آن کافر    حالی  در   ؛ کنندنزد طاغوت دادخواهی    خواهند)می
را  »  : فرمود  ایشان  ؟ پس چه کنند  :عرض کردم(.«  شوند از شما که حدیث ما  به کسی 

در   و  می  وحرامحالل روایت  نگاه  می ما  را  ما  احکام  و  کنندکند  نگاه  به    ؛ شناسد،  باید  پس 
ه حکم ما حکم کند و از او اگر او ب  ؛ حکم او راضی باشند که من او را حاکم بر شما قرار دادم

کر   ، نپذیرد رد  را  ما  و  نپذیرفته  را  که حکم خداوند  نیست  این  و کسیجز  است  را    ده  ما  که 
کدام از  اگر هر   :عرض کردم  «.نپذیرد، خداوند را نپذیرفته و این در حد شرک به خداوند است

این دوآن بدهد که در حق  انتخاب کند و رضایت  را  ما  یاران  از  بدهد   ، ها مردی  ولی    ،نظر 
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وقت    آن   ،در حدیث شما اختالف داشته باشند  هاها در حکم اختالف کنند و هر دوی آن آن
عادل »  : فرمود  ؟چه که  است  همان  فقیه حکم  راستترین،  و  گوترین،  حدیث  در  ترین 

 1... .« شودهی نمیدو داده و به حکم فرد دیگر توج ترین آنباتقوا 
 : متن این روایت .خدیجه نیز مانند آن استروایت ابو 

برحذر باشید از اینکه  »  : مان فرستاد و فرمودسوی یارانمرا به   الله امام صادقعبد ابو
برای   درگرفت،  اختالفی  دادنی  و  گرفتن  در  یا  داد  رخ  خصومتی  و  درگیری  شما  بین  اگر 

 وحرام حالل دادخواهی به نزد یکی از این فاسقان بروید! بین خودتان مردی را قرار دهید که  
می  را  دادما  قرار  قاضی  شما  بر  را  او  که  شما  شناسد  از  برخی  اینکه  از  باشید  برحذر  و  م 

 2« .اش را علیه برخی دیگر نزد سلطان ستمکار ببرددرگیری 
 . این شخص روایت دیگری تقریبا  با همین مضمون نیز دارد

 :به دو علت  ؛این روایات بر تقلید را پذیرفت داشتن توان داللت ولی نمی
شدن آن به »مقبوله«  ه اما نامید  ؛ در نظر آنان ضعیف است  حنظله ابن   . بررسی سند  اول:

مقبوله  ...»  : گویدسید خویی می  . شده نیستثابت   ، در نظر برخی دیگر  ،از نظر برخی از آنان
زیرا در حق    ؛ عمر بن حنظله ضعیف است  واسطۀبه این روایت از نظر سند    ... عمر بن حنظله

است و    نامیده شده  این روایت او »مقبوله«چند  هر  ؛او توثیق و مدح و ستایشی نیامده است
 3شده نیست.«این نیز ثابت  چندهر  ؛ندا هگویی اصحاب و یاران آن را پذیرفت 

بران کند و  اشتن عمل مشهوری که ضعف سند را ج وجودند  ...»  : گویدهمچنین او می 
دلیل ان و  حجیت  بحث  در  را  آن  تعالی  کردشاءالله  خواهیم  بیان  خبر  مقبوله  ؛ بودن    : اما 
های رجال برای او عمر بن حنظله و اینکه در کتاب   ( معتمدبودن)نشدن وثاقت  دلیل ثابت به 
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 1توثیقی ذکر نشده است.« 
سخنان دربارۀ او مختلف   .خدیجه »سالم بن مکرم« به همین صورت استو در روایت ابو 

حلی  .است عالمه  و  شمرده  ضعیف  را  او  سخنانش  از  برخی  در  طوسی  کتاب    شیخ  در 
توقف کرده است  دربارۀنقیض  ونظرات ضددلیل وجود  به  االقوال«خالصة» دلیل  ؛او    ش اما 

ُبرهه  باشد که »سالم« در  بوده  این  از حق روی شاید  ابو ای  از  بوده و  الخطاِب ملعون گردان 
می استپیروی  چه    ؛کرده  را  روایت  این  او  که  نیست  مشخص  و  بازگشت  حق  به  سپس 

 .هنگامی نقل کرده است
این روایت بر تقلید از مجتهد به  نکات در خصوص داللِت  برخی    .بررسی داللت آن  دوم:

 : شرح زیر است
برسد    چه   ؛دادن و تشریع نه در فتوا   ،خصوص قضاوت و حکومت استاین روایات در   .1

 ! به تقلید
فتوای مجتهد را بگیرد و آن را    ،اینکه مکلف  ؛معنا که روی سخن ما تقلید استبه این  

تشریعبه  یک  باشد  ، عنوان  خداوند  دین  بر  ترتیب  این  به  تا  نهد  روایات    در   ؛ گردن  که  حالی 
حکم   ،شدهگفته و  قضاوت  می از  سخن  مردم  بین  جاری دادن  که  میان  گوید  تشریع  کردن 

رو  از همین   ؛گیردگذاری قرار می بعد از تشریع و قانون   ،تبدیهی است که قضاو  .مردم است
فتوا  از  روایات  بهاین  مجتهد  است دادن  به   ؛دور  را  آن  مکلف  اینکه  به  برسد  فتوا  چه  عنوان 

آن   با  و  تقلید] بگیرد  این که میهر   .داِر خداوند شوددین   [ یعنی  به  را  روایات  این  سو  خواهد 
 . بیاورد ایشباید دلیلی قطعی بر  ، دهد تسّری

 : گویدحنظله میسید خویی دربارۀ روایت ابن 
فقیه  ...» اینکه  آمده  نتیجه  روایت  این  در  که  اوصافی  سایر  و  جمله  ـتربودن  از 
...  دور استطور کلی از باب فتوا بهو به  گرددبه قضاوت بازمی  ـبودن یکی از دو حکمارجح

 
 . 142، ص2، جبهسودیتوسط خویی االصول، تقریر بحث سید مصباح. 1
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.»1 

 : میرزای نایینی  
ابواختصاص  »اما  روایِت  دو  این  قضاوت داشتن  به  است   ،خدیجه  بدیهی  و    ،واضح 

زیرا او در وضعیتی از راه حق منحرف شد که در زماِن    ؛ُمضاف بر ضعف سندی که دارند
 ؛ پیش از انحراف و پس از آن  : روی از خّطابیه بود و او بر دو حالت استوار بوده استدنباله

روای دو  این  که  نیست  مشخص  کدامولی  در  را  وضعیتت  این  از  کرده  یک  روایت  ها 
 2است.« 

 : گویدمی  سید خمینی
کلی  ...» مقبولاطالق  اطالق    ۀبودن  و  حنظله  بن  ولی    ...؛خدیجهابو  ۀمشهور عمر 

  . اختصاصی از نظر ُعرفی ممنوع است حریم  بردن  بیناینکه از    ؛اشکالی بر آن وارد است
چه بسا نگاه عرفی در آن  و  ؛  حکومت، زائد استیم خصوصی در باب  تحقق حر ضرورت  

  ، و به طور معمول ممکن دخیل باشد که همان رفع خصومت از بین دو طرف درگیر است
طوری که به  ؛شده استو این کاری مطلوب و خواسته  ؛شود مگر با حکم نافذ حاکمنمی

اما عمل به    ؛افتدمیطور معمول در آن مصالحه اتفاق نامکان احتیاط در آن راه ندارد و به
درک واقعیت همراه با احتیاط    ،شده نباشد و مطلوب سخن فقیه چه بسا مطلوب و خواسته

امکان کامل  احتیاط  اگر  یا  نباشد باشد  محتاط  ،پذیر  سخنانبرگرفتن  که   .ترین  ادعا  این 
دلیل و  حجیت  آن  امثال  و  مقبوله  از  میعرف  را  فتوا  از    ، فهمدبودن  گویی  گزافهخالی 

  ؛ قطعی شود 3تر است این است که ادعای »تنقیح مناط«نیست و آنچه از فساد آن روشن
حضرتاما   کند»  : سخن  حکم  ما  حکم  به  به  ؛«وقتی  را  آن  آمده،  کوتاه  عنوان  اگر 

 
 . 144اجتهاد و تقلید، ص. 1
 . 236و  235، ص2الطالب، سید احمد خوانساری، جمنیة . 2
دادن آن به مسائل مشابه است که به استخراج مالک حکم از خطاب شارع برای تعمیم اصطالحی در اصول فقه  .  3

 )مترجم( .شوداطالق می
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و  بیناز بود  خواهد  حکومت  باب  در  فقط  این  بپذیریم،  اختالف  احتمال  نتیجه  بردن  در 
  . باب فتوا باید دلیلی وجود داشته باشد که چنین دلیلی وجود ندارد  دادن آن بهبرای تسری

...  جستن به امثال مقبوله برای تقلید جایز نیستکطور کلی تمسانصاف این است که به
.»1 

 2.است»شبهات ُحکمیه« دادن به راویان احکام و در این روایات در ارجاع  .2
ابوخدیجه  روایت  دو  این  خصوص  آنارجاع   ،در  در  استدادن  احکام  راویان  به  و  3ها 

نداردهیچبه  ارتباطی  از مجتهد  تقلید  به موضوع  تشریع   . وجه  احکامی  این معنی که  شده به 
تشریع  و  دارد  آن وجود  اهلکنندۀ  آن  بیتها  و  بین    هستند  نزاع  بروز  هنگام  که  کسی 

راوی همان احکام است و این دادخواهی نزد کسی   ،جایز استدادخواهی نزدش    ،مؤمنین 
می احکام  تشریع  به  اقدام  خود  می آن )  نیست   کندکه  چنین  مجتهد  که  دو    (. کندگونه  این 
بودن  احکام   راوِی   ، عبارت دیگربه   !برسد به تقلیدچه   ،ندکروایت بر چنین مطلبی داللت نمی

مسئله مجتهدبودن    ،است   یک  دیگر مسئله و  پیش   ؛ای  مطلب  این  بیان  که  طور  تر  همان 
 . تقدیم شد انمبتنی بر متون برخی از خود مجتهد

ابوحنظله  روایت  خصوص  مجتهد   ،در  از  برخی  شبهات  نظر  دربارۀ  که  است  این  ان 
ندارد ارتباطی  نیز  تقلید  به  و  است  وارد شده  این حدیث    ...»  :گویدسید خویی می  .حکمیه 

ها در حکمش به روایتی از روایات  کدام از آنزیرا هر   ؛ات حکمیه آمده استفقط دربارۀ شبه

 
 . 99تا  97اجتهاد و تقلید، ص. 1
روشن.  2 می برای  بیان  را  زیر  مثال  حکمیه«  »شبهات  اصطالح  چیزی  شدن  ما  برای  مثل (حکم    نامبهکنم: 

داند  شبهه گاهی در خود حکم است؛ گویی مکلف نمی  .وجود دارد   )مثل ُشرب خمر(بودن  و موضوع حرام  )بودنحرام
داند که آیا این مایعی که در پیش رویش قرار دارد، که شرب خمر حرام است یا خیر و بار دیگر در موضوع؛ گویی نمی 

ر در حکم باشد، شبهۀ حکمیه و اگر در موضوع  شبهه اگ   .بودن ُشرب خمرشراب است یا مایعی دیگر، با علم به حرام
 .شودباشد، شبهۀ موضوعیه نامیده می

 . است 244، ص4االفکار، جالدین عراقی در نهایةکه چنین نظری دارند شیخ ضیاءاز جمله کسانی . 3
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...  همان طور که در متن آن به این مطلب تصریح شده است  ؛ تکیه کرده است  معصومین
.»1 

بررسی بحث  و  خصوص  ها  در  مجتهدان  بزرگان  برای  دیگری  سخنان  و  داللتی  های 
وجود  رد تقلید  بر  روایات  این  داللت  ابطال    ؛ داردکردن  برای  اکیدا   کردم  بیان  آنچه  ولی 

ای  عقیده  ؛ کندتقلید از غیرمعصوم کفایت می جوباستدالل بر اساس این روایات بر عقیدۀ و
 !الدالله باشدالصدور و قطعیقطعی ، شباید دلیل ـهمان طور که پوشیده نیست ـ که 

بگویند  و  شوند  متوهم  چنین  برخی  بسا  اهل  کسی   :چه  حدیث  روایت    بیتکه  را 
امروزین    انمجتهد  ،داندشان را میافکند و احکامنظر می   آنان  وحرامحالل کند و در  می

 . توانند از آنان در فتواهایشان تقلید کنندهستند و به همین دلیل مردم می
همان  ـ   ها به تقلید از مجتهد آن  دادنتسری این روایات دربارۀ قضاوت آمده است و برای  

چنین پندار و گمانی    های پیشین به دلیل هستیم؛ همچنین در بحث   نیازمند   ـطور که گفتیم 
شد داده  تحفه   اما  ؛ پاسخ  چه  مقلدهایش  به  مجتهد  ببینیم  بیایید  بیشتر  توضیح  ای  برای 

به  می او  آیا  و  آنان  محمدآل  وحرامحالل دهد  احکام  آیا  و  است  گاه  برای   آ را 
  ؟! کندایت میمقلدهایش رو 

 
 . 429اجتهاد و تقلید، ص. 1
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 دهد؟ ی حتفه م  چه   ش ی ها جمتهد به مقلد 

مخصوصا  اینکه در این    ؛مشخص است که خداوند سبحان برای هر اتفاقی حکمی دارد
ْلنا َعَلْیَک اْلِکتاَب ِتْبیانا    : فرمایدتعالی میحق  .کتاب کریم بیانی برای هرچیز وجود دارد َو َنزَّ

َشْي  َو  ِلُکلِّ  ُهدي   َو  ُبْشريٍء  َو  بیان ) 1ِلْلُمْسِلمیَن   َرْحَمة   که  را  قرآن  ما  و    ۀکنندو  هرچیزی 
 (.ایمبر تو نازل کرده   ،هدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است 

چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش آمده  آیا همه   :عرض شد   به امام موسی بن جعفر
در  شما  یا  می  باره ایناست  را  خود  سنت  همه »  : فرمود  ؟گویید نظر  و  خدا  کتاب  در  چیز 
 2« .پیامبرش هست

فرمود که احکام شریعت  را توصیف می   «]کتاب[ جامعیدر حالی که » از امام صادق
ی در آن است و هر آنچه مردم به  وحرامحالل هر  »  : روایت شده است که فرمود  ،داردبر را در 

 3« .یک خراش  ۀآن نیازمند هستند؛ حتی دی
 . و در این باب روایات بسیاری وجود دارد

است و حکم  ها حکم واقعی است که حکم خداوند یکی از آن  :ولی ُحکم بر دو نوع است
 :صف نیستدیگر که به این صفت مت

صادق است  امام  عزوجل»   : فرموده  خداوند  حکم  است:  نوع  دو  بر  حکم    حکم  و 
 4«.ت حکم کرده استبه حکم جاهلی حکم خدا به خطا رودت. هرکس در جاهلی

 
 .89نحل، . 1
 . 10، ح62، ص1کافی، ج. 2
 .1، ح239، ص1کافی، ج. 3
 . 407، ص7کافی، ج. 4
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آن حضرت  در»  :فرمود   همچنین  درهم  له ئ ]مس  خصوص  هرکسی  دو  در حد[  ای 
از جمله کسانی است که    ، صادر کند  حکمی غیر از حکمی که خداوند عزوجل فرستاده است

فرستاده    به آنچه خداوند عزوجل بر محمد  است   و کافر   شود ق یا چوب مجازات میبا شال
 1«.است

 : فرماید« از سورۀ مائده بر حقیقت زیر تأکید می47و  45  ،44اما کتاب خداوند در آیات »
 ولِئَک ُهُم اْلکاِفُروَن

ُ
ْنَزَل اللُه َفأ

َ
آیاتی که خداوند    طبق و هرکه بر ) َو َمْن َلْم َیْحُکْم ِبما أ

 ( .اندکافران نازل کرده است حکم نکند، اینان خودِ 
 اِلُموَن ولِئَک ُهُم الظَّ

ُ
ْنَزَل اللُه َفأ

َ
و هرکه به آنچه خدا نازل کرده  )  َو َمْن َلْم َیْحُکْم ِبما أ

 (اند.کارانستم آنان خودِ  است حکم نکند، 
 و

ُ
ْنَزَل اللُه َفأ

َ
به آنچه خدا نازل کرده    و هرکه)  لِئَک ُهُم اْلفاِسُقوَن َو َمْن َلْم َیْحُکْم ِبما أ

 (.اندنافرمانان  حکم نکند، آنان خودِ 
مت میاین  تأکید  تمام  وضوح  با  شریف  دارد کون  حکم  یک  تنها  متعال  خداوند  که    ؛ند 

  ثابت است و هرکس  فرستاده و برای ایشانفرو  که بر خلفا و جانشینان خودشحکمی
ب  و  بپیماید  خطا  راه  جاهلیدر  حکم  به  نکند  حکم  آن  اساس  و ر  صفات  و  کرده  حکم  ت 

 .شده در آیات بر او ُمنطبق شده استهای گفته ویژگی
 : گویدمی شیخ طوسی

آن  با  هرکس  که  است  آن  مطلب  این  دلیل  و  است  یکی  حق  که  است  این  »نظرم 
کند  مذهب  ،مخالفت  این  و  است  خطاکار  ه  فاسقی  عقیدۀ  متکلم  و  اساتید  و  شیوخ  مۀ 

متأخ و  مرتضیپیشین  ما  سید  که  است  نظری  این  و  است  ما    ر  شیخ  و  برگزیده 
 2بر همین عقیده بوده است.«  عبداللهابو

 
 .1، ح407، ص7کافی، ج. 1
 . 726، ص2ج(، ج.االصول )طعدة. 2
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 :شودپرسشی مطرح می   ،حال که این را دانستیم 

 دهد؟ ی  خداوند را م یِ ش حکم واقع یها ا جمتهد به مقلد ی آ

 : کنمدر پاسخ به این پرسش چیزی بیش از سخن یکی از خودشان را نقل نمی  : پاسخ
محمد  عامه    باقر صدرسید  تصویب را    (سنتاهل )سخن  به  معتقد  نقل    هستند  1که 

 :گویدکند و می می
گفتن واقعیت  مختلف از درست  مجتهدانبهرۀ    :شود »از اینجا پرسش زیر مطرح می

ها از  کدام از آنهستند؛ در حالی که هر 2" ُمصیب "ها همۀ آن  آیا ؟اندازه است و حقیقت چه 
شخصی دارداجتهاد  تعبیری  اینکه    ؟!اش  یک    " ُمصیب" یا  دیگران  تنها  و  است  نفر 

کالس   ؟هستند  (خطاکار)  "ُمخطئ" در  مدرسۀو  درس  یافته    های  رواج  چنین  رأی  اهل 
آنان   همۀ  که  می)هستند    " ُمصیب"است  درست  همۀ    (؛گویندهمه  برای  خداوند  زیرا 

شده و  هیچ حکم ثابت  ، ها موجود نیستهای اجتهادی که متن صریحی دربارۀ آنعرصه 
رسد و نیکو  ندارد و تعیین حکم تنها با تقدیر و نظر مجتهد و آنچه به نظرش می  یکسانی

 3است.«  "تصویب"این عقیدۀ قائلین به  .کنددارد ارتباط پیدا میپنمی

صورت   هر  تصویب   مجتهدانبه  به  اعتقاد  گفته به   ،شیعه  کردهمعنای  رد  را  و  شده  اند 
مانند   آنان  از  به   «کفایت»  ۀ نگارندبرخی  تصویب  به  است  معتقد  دیگر شده  از    . معنایی  پس 

 : گویدآخوند خراسانی می ، بر اساس ُسّنتنپذیرفتن تصویب 
به حکم واقعی خواسته شود، و اینکه مجتهد اگرچه    نسبت    4" تصویب"مگر اینکه  ... »

 
بوده و به این معناست که رأی و فتوای مجتهد در مقایسه با بیان حکم شرعی موضوعات   . تصویب، مقابل تخطئه1

 ( wikifegh.irسایت  منبع:)مترجم؛  .رود و همیشه مطابق حکم واقعی استگاه به خطا نمیهیچ 
 )مترجم( .دانند نظرش صحیح بوده استکه میکسی  .که قول و فعل و رأی او صواب و درست باشدُمصیب: کسی . 2
 .39الجدیدة لالصول، صالمعالم . 3
واقعی  حکم شرعیبا   مجتهدانصویب به مطابقت دائمی آرای  ت  .است اصول فقهو   کالمصویب، اصطالحی در  ت  .4

 

http://wikifeqh.ir/کلام
http://wikifeqh.ir/اصول_فقه
http://wikifeqh.ir/مجتهد
http://wikifeqh.ir/حکم_شرعی
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انشاءـ نظر  از  هم  و  واقع  نظر  از  جستهم  در  است ـ  حکم  نتیجه  ،وجوی  از  ولی  که  ای 
از جمله مواردی    ناچاربهآورد همان حکم واقعِی حقیقی اوست، که  اجتهادش به دست می

بود،  اس خواهد  متفاوت  آرا  اختالف  با  که  خصوص  ت  این  در  عالم  و  جاهل  طبیعتا   و 
کردن  بلکه ایجاد  ،حکم حقیقی نیست   ،ها در آن مشترک هستند آنچه آن  .اشتراک ندارند

ندارد  "تصویب"پس    .است  (حکم) این معنا محلی  از آن گریزی  ـ  در یک کالمـبلکه  ؛  به 
 1.« نیست

  ؛هستند بودن به تصویب را رد کرده و قائل به »َتخطئه«  شیعه قائل   مجتهدانولی بیشتر  
این نظر رسمی و    .کندرسد و گاهی اشتباه مییعنی گاهی مجتهد به حکم واقعی خداوند می 

 : است مجتهدانرایج بین 
 : گویدنگارندۀ معالم می

به    ؛است  "صیبمُ " هر مجتهدی    :گفته شده  .نظر دارنداختالف  "تصویب " مردم در    ...»
دراین متعال  خداوند  که  معنا  ندارداین  مشخصی  حکم  متعال  ؛باره  خداوند  حکم    ، بلکه 

ای  پس هر ظن و گمانی که هر مجتهدی در مسئله  . مجتهد است  پیروی از گمان و ظن
  " ُمصیب "آنچه    :شده  همچنین گفته   ؛د اوستحکم خداوند در حق او و در حق مقل   ،دارد

هرکه به   .معین دارد  یک حکمزیرا خداوند متعال در آن مسئله تنها    ؛است فقط یکی است
تر  این سخن به صواب و درستی نزدیک .است و دیگران خطاکاِر معذور "ُمصیب"  ،آن برسد

 2نظر امامیه برشمرده است.«  "نهایة"است و عالمه این نظر را در  

مجتهد خ  انولی  واقعی  حکم  به  که  حالتی  نمی در  چگونه  داوند  تشریع  مشکِل  رسند 
 ؟اندحل کرده را توسط خودشان احکام 

 
مق.  شودمیاطالق   ر  تخطئهابل  تصویب،  که  معناست  این  به  و  و  أبوده  مجتهدی  شرعی    در فتوای  حکم  بیان 

 فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی .است حکم واقعیرود و همیشه مطابق گاه به خطا نمیموضوعات هیچ
 . 469االصول، صکفایة. 1
 . 242المجتهدین، صالدین و مالذمعالم . 2

http://wikifeqh.ir/تخطئه
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ذهن   به  ظاهری«  »احکام  ایدۀ  اینجا  است    مجتهداندر  کرده  که  آن)خطور  طور 
اساس منابع معتمد از  ای که بر  ایده  (شک در حکم واقعی است   ، در موضوعیتش  : گویندمی

حکم   ،ق گیردهر حکمی که نظر مجتهد بر آن تعل پس ؛انددر تشریع به آن رسیده  ،هانظر آن
رسند و  هایش است و گاهی به حکم واقعی خداوند می ظاهری خداوند در حق او و حق مقلد

 . روندگاهی به خطا می
 ؟ اما چگونه

ید  د که حتی اگر تضادی با حکم واقعی پیش بیا کنهای ما چنین درک میعقل   :اندگفته
  ؛ دانیم و به آن یقین نداریمآن را نمیما  زیرا    ؛نیست   برایمان  عقوبتی  ،با مخالفت با آن حکم

نمی باقی  عقیده  این  جز  مجالی  عمل  بنابراین  آن  به  باید  آنچه  و  مکلف  بر  که حجت  ماند 
به یکی  با استفاده از »دلیل و برهان«  آن را  تنها همان حکم ظاهری است که مجتهد    ، کند

 :های زیر استنباط کرده استاز صورت 
 سوی حکم واقعی راهی به  (چه شرعی و چه عقلی)را  «دلیل » ،شارع که  اعتقادیا با این  ـ

نسبت به مضمون دلیل را در جایگاه علم و یقین به آن قرار    وگمان مجتهد ، و ظن قرار داده
 ؛ داده است

این سخ  ـ با  دلیلی که مجتهد گمان کرده  ، ن که شارع یا  و فایده  ، در  قرار  مصلحت  ای 
که   است  این مصلحتی  و  است  است  ،آن  واسطۀبه داده  رفته  از دست  که  واقعی    به   حکم 

زیرا به این معنا    ؛اندخطای مجتهدان را برخی از آنان نپذیرفته   کردِن این توجیه   .آیددست می
مجتهد  نظرات  تابِع  آن  مصالح  و  خداوند  احکام  که  بود  استخواهد  رأی    ؛ان  هر  پس 

گروهِ   بر اجتهادی   »یک  می   اساس  ساخته  احکام  از  »تصویب«    .شودحکمی«  همان  این 
هستند آن  به  قائل  »ُمعتزله«  که  از    ؛ است  برخی  دلیل  همین  را    مجتهدانبه  آن  شیعه 

 1اند. نپذیرفته 
 

 . بعد را ببینید به 307، ص2اصول فقه مظفر، ج. 1
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اند که مصلحت در خوِد سلوک و رفتاری است که  سمت این سخن رفته رخی از آنان به ب 
برمی  از حکم ظاهری  مجتهد در آن گام    ، اما در خصوص خود حکم  ؛شودمی   منَتجدارد و 

 .معروف است 1این نظر به »مصلحت ُسلوکیه«  . هیچ مصلحتی در آن نیست
هست  دیگری    وجوههمچنین   کشیده به    هاآنکه  نیز  تمامی  ،اندتصویر  از  که  شان 

روند، و هر کدامشان به ادعای وجود داللت عقلی  پایه و اساس فراتر نمی سخنانی ناروا و بی 
 !برای اجتهاد خودش بسنده کرده است

 : گویدسید خویی می 
و گاهی    رسد»همان طور که بیان شد گاهی مجتهد در استنباطتش به رأی واقعی می

اجرای احکامی    :آید در این مقام مسئلۀ دیگری پیش می  .کند و او معذور استاشتباه می
 2بودن یا نبودن آن.« جای احکام واقعی در برآورد خطاظاهری به

 : بدهیمپرسش پاسخ این توانیم به اکنون چگونه می  ،حال که این مطلب را دانستیم 
 ؟دهد هایش چه میمجتهد به مقلد 

حکمی که خود مجتهد    .دهدفکر کنم روشن شده است که او به آنان حکم ظاهری می
دیگر  قبل  ـ اعتراف خودش از هرکس  نیز طبق  به حکم واقعی و حقیقی  نمی   ـو  آیا  داند که 

در دین خدا را    ظّنیاتی نظرات و    :توان گفتعبارت دیگر می یا به   ؛ رسیده یا اشتباه کرده است
 ! نه کمتر و نه بیشتر ،ندکبرایشان بیان می 

رسالۀ  رو میاز همین  مقدمۀ  در  این سخن خود  با  بار  این  بینیم که سید کمال حیدری 
اند که نظرات خود را  اش درست گفته است: »گروهی از مؤمنان از من درخواست کردهعملی 

 
فرائد.  1 به:  کنید  انصاری، جمراجعه  به    .527، ص1االصول، شیخ  یقین  راه  وقتی  پنداشته است که  انصاری  شیخ 

ظن و گمان مجتهدـ با این    مثال  حکم وجود ندارد، ممانعت شارع از سلوک و رفتن به یک راه ظنی و گمانی خاص ـ
 توجیه که در آن احتمال خطا وجود دارد، از نظر عقلی قبیح و ناپسند است. 

 . 42کتاب اجتهاد و تقلید، ص. 2
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قه اکبر  های دینی و فو فقه اصغر بنگارم؛ پس از اینکه در دیگر آموزه  وحرامحالل در مسائل  
 1نظرات مرا شنیده بودند.« 

 . ستندنی در دین خداوند است و دین حقیقی خداوند   «نظراتی»ها این  ،آری
 : زنممثالی می ، شدن بیشتربرای روشن 

نماز و روزه در مناطق قطبی تنها یک حکم    دانیم که خداوند سبحان در مسئلۀمی   همه
یا روز   .دارد اینکه    ؛ماه  شش مدت  بهمثال     ،مدتی طوالنی استمرار دارد  ، مناطقی که شب  یا 

 ؟ ای چیستحال حکم خداوند در چنین مسئله .شب یا روز بسیار بسیار کوتاه است 
ان پاسخی  همقطع آن حضرت    طور به شد  مطرح می  اگر این پرسش برای رسول خدا 

می امیرالمؤمنینرا  که  هدایت  داد  امامان  از  دیگری  امام  هر  فرزندانش  گریا  در    از 
 .داشتپاسخ به این پرسش بیان می 

که نام  کسانیـ شد  مطرح می  حتی اگر مانند این پرسش برای هریک از یاران امامان
شد  گفته  آنان  از  زراره  ، برخی  تغلب  ، ابوبصیر   ،مانند  بن  یا    ، ابان  آنان  امثال  و  آدم  بن  زکریا 

بودند و حالت سومی  ها در یکی از این دو وضعیت میآن  ـ و فرزندش   َعمریسفیرانی مانند  
 : در کار نبود 

با توجه به سخنیا  ـ    به پرسشگر  ازاو  به وی    امام  ی  امانت  که در خاطر داشته و به 
 .کردگفت و ]تنها[ آن را نقل می سپرده شده بود پاسخ می

سپس   ؛ کرد تا پاسخ را از او بگیردمراجعه می داد و به امامگر نمییا پاسخی به پرسش ـ
 .کردگر نقل می آن را برای پرسش

 . بوده است د امام به همین دلیل برگرفتن از یکی از اینان همانند برگرفتن از خو 
ابوبصیر  به    امام صادقفرمودۀ    ( خداوند رحمتشان کند )همۀ آنان    ویقین قطعطور  به 

چیزهایی به ما    : امام صادق عرض کردم  عبداللهبه ابا   :گویدکه می   آنجا   ؛ ستنددانمی  را 
 

 .، مقدمه1الفقهیه، جفتاوی . 1



  ................................................................................ 95انتشارات انصار امام مهدی

آیا در    .پیامبریابیم و نه در سّنت  ها را نه در کتاب خدا می شود که پاسخ آن ارجاع داده می
خیر. اگر درست بگویی، پاداشی نداری و اگر خطا کنی، بر خداوند  »  : فرمود  ؟ آن نظر بدهیم

 1«.ایعزوجل دروغ بسته 
 : پرسیم تا پاسخ آنان را دریابیم می یان امروز اکنون همین پرسش را از برخی از مجتهد 

 : در حالت نبودن شب یا روز در مناطق قطبی 
 : این مسئله نظراتی وجود دارد خصوص  در  ... نماز اول:
ساعتی است و  24  هاروز در آن وکه شب هایی  ترین شهر گرفتن نزدیک نماز با درنظر   :اول

به   شخص  کردنکوچ را  نماز  تا  دیگر  به به شهری  به    جاصورت طبیعی  و  نیست  آورد واجب 
دیگرآوردن  جابه   صورت   همین  وقتی  در  آن  فتوای  .قضای  حائری    این  و  سیستانی  سید 
 .است

ولی اقامت در این مناطق    ،ماننِد نظر اول،  ترین مناطقگرفتن نزدیک نظر نماز با در   :دوم
نیست  برای  جابه   اما  ؛ جایز  قضا  نیست  ویآوردن  واجب  دیگری  وقت  شیخ    . در  فتوای  این 

 . بشیر نجفی است
ای که  منطقه ترین  ه با نزدیکمقایسۀ این منطق  اساس  بر نماز  آوردن جابه عالوه بر    :سوم
آن   طول  در  داردروز،  شبانه   یکدر  وجود  روز  و  می شب  اضافه  نیز  آن  قضای  این    .شود، 

 . فتوای شیخ وحید خراسانی است
با  مقایسه   : چهارم نزدیک کردن  به  نیستتوجه  مناطق  با    ؛ ترین  مناطق  بلکه  به  توجه 

کردن بر مکلف  کردن به شهری دیگر یا قضا کوچ  .پذیردمثل مکه یا کربال صورت می معتدلی
توجه به آن  این نظری است که سید صادق شیرازی و شیخ مکارم شیرازی با    .واجب نیست

  .اندفتوا داده 

 
 . 11، ح46، ص1کافی، ج. 1
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 : شکل زیرتوضیح و تفصیل به   :پنجم
ای با  شود و هیچ مقایسه یچیزی از اوقات نماز محقق نم  :در حالتی که روز وجود نداردـ  

نمی نزدیک  صورت  آن  به  مناطق  پنج   ؛پذیرد ترین  نمازهای  اوقات  در  بلکه  یومیه  گانۀ 
شود و این مطلب با تأمل و  تقسیم می  ، نسبت به افقموقعیت خورشید  ساعت با توجه به  24

 . شوددقت فهمیده می
نداردـ   در    : در حالتی که شب وجود  داردوقتی خورشید  قرار  نقطه  نماز    ، باالترین  وقت 

انجام می   ؛ظهر است ُمرّدد  نیت  به  نمازها  روز    ؛شوداما دیگر   این  ادای  اینکه  بین  تردید  با 
 .سعید حکیم استاین فتوای مرجع سید محمد  .است یا قضای روز پیشین

در غیر این صورت مکلف    ؛چنین کند  ،تواند به مکان دیگری هجرت کند اگر می  :ششم
 ؛ تواند بر اساس یکی از اختیارات زیر عمل کندیم

پنج   نمازهای  توزیعاینکه  با  را  بر  گانه  دهد 24کردن  انجام  با    ،ساعت  را  آن  وضعیت  یا 
با نزدیک   ،شهرهای معتدل مقایسه کند  را  با آن منطقه مقایسه  یا وضعیت آن  ترین شهرها 

طقه را با شهری مقایسه کند که  یا اینکه وضعیت آن من  ،کند و نه صرفا  با شهرهای معتدل
 .این نظر سید روحانی است .کرده است و نه دیگر شهرها تر در آن زندگی میپیش 

 : در این خصوص نیز نظراتی وجود دارد ...روزه دوم:
به شهر دیگر    :اول اگر نمی کباید  او ساقط می  ،تواندوچ کند و  از    این فتوای  .شودروزه 

 . سید سیستانی است
وگرنه قضای روزه پس از آن بر او واجب    ؛ کنداز آن منطقه هجرت می   ، توانداگر می  :دوم

 .این فتوای شیخ وحید خراسانی است .شودمی
نزدیک   :سوم با  مقایسه  با  انجام می روزه  مناطق  آن  با   ؛شودترین  در  اقامت  اینکه  وجود 

 .این فتوای شیخ بشیر نجفی است . و واجب نیستمنطقه برای او جایز نیست و قضا نیز بر ا 
منط  : چهارم آن  مقایسۀ  با  نزدیک روزه  با  آنجا قه  با  مناطق  همین  ؛ ستترین  این    . فقط 

   .فتوای سید کاظم حائری است
می   :پنجم انجام  معتدل  مناطق  به  توجه  با  مناطق  آن  در  شیخ    .شودروزه  فتوای  این 
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 . مکارم شیرازی است
های دیگری که  شکل شرعی مشکل وجود دارد و در فصل ن روزه به آوردجادر به   :ششم

 . سعید حکیم استاین فتوای سید محمد  .شودشب از روز ُمتمایز است قضا می 
وگرنه وقتی برای    ؛باید از این شهرها مهاجرت کند  ،پذیر استاگر برایش امکان  :هفتم

می روزه  تعیین  است  .شوداش  زیر  شرح  به  وقت  این  نزدیک   : تعیین  با  مقایسه  با  ترین  یا 
آن با  معتدل  او  ، شهرهای  پیشین  وطن  یا  معتدلی  شهر  هر  با  مقایسه  سید    .یا  فتوای  این 

   .صادق روحانی استمحمد 
 : بودن شب یا روز در مناطق قطبیدر حالت کوتاه  

 : در این خصوص نظراتی وجود دارد  ... نماز اول:
اوقات خاص آن منطقه استبر    :اول نماز    . بدون هیچ جزئیات دیگری  ، اساس  دربارۀ 

این    .کندکردن اکتفا میفقط به قضا  ،دلیل طول روز انجام دهد تواند آن را به ظهر اگر نمی 
 . فتوای سید سیستانی است

یا دیگر مناطق معتدل است  ۀاساس شهر مک بر    :دوم این فتوای سید صادق    .مکرمه 
 . شیرازی است

  ، عنوان مثال اگر افق یا فجر از بین برودبه   ؛ خواهد بودترین شهر  اساس نزدیک بر  :سوم
وجود  افق و فجر در آن شود که ترین شهری انجام می مقایسه با نزدیک  ،برای شناختن وقت 

   . این فتوای سید کاظم حائری است .دارد
اوقات نماز در این مناطق و در این حالت مذکور بر  ،  سید سعید حکیمطبق نظر    :چهارم

 .گرفته است نظر   فتوایش در در  وی اساس جزئیات خاصی است که 
دارد  :پنجم را  مهاجرت  توانایی  کند  ،اگر  را    ؛چنین  نماز  اوقات  چند  بر  وگرنه  اساس 
 . در فتوای سید روحانی مالحظه شوداین نظر  . سنجدمی انتخاب 

 : باره نیز نظراتی وجود داردن در ای  ...روزهدوم: 
او    :اول است  بر  آنواجب  از  پس  یا  رمضان  ماه  شهر   در  شود  یدیگر   به  که    منتقل 

این فتوای سید    . جای روزه فدیه بدهدبه   ، تواند چنین کنداگر نمی  ؛ تواند در آن روزه بگیردمی
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 .سیستانی است
ُمکرمهبر    :دوم مکۀ  شهر  روزه    اساس  معتدل  مناطق  دیگر  سید    .گیردب یا  فتوای  این 

 . صادق شیرازی است
نزدیک بر    :سوم روزه  اساس  دارد  وجود  فجر  آن  در  که  شهری  مسئله    . گیردبترین  این 

این    . ولی در آن فجر نیست  ، برای جایی است که طلوع و غروب خورشید در آن وجود دارد
 . فتوای سید کاظم حائری است

 : شکل زیر استو توضیح به جزئیات  :چهارم
پنهان   از  پس  خورشیداگر  داشته  سپیدی    ،شدن  آغاز    ، باشدوجود  زمان  آن  از  روزه 
بودن روزه اشکال وارد  چنین نیست در شرعیاگر این   ؛ شود و تا غروب خورشید ادامه داردمی

 . این فتوای سید سعید حکیم است !است
کند   : پنجم مهاجرت  بتواند  کند  ، اگر  چند    ؛ چنین  فرد  این  برای  روحانی  سید  وگرنه 

 شد. بیان  وتواند انتخاب کند ها را می انتخاب را قرار داده است که هریک از آن 
 : منابع این فتواها

 . 88مسئله  ، سیستانی ، المنتخبةـ مسائل 
 . 490، ص2توضیح وحید خراسانی، ج ،الصالحینـ منهاج 
 . 490صادق روحانی، ص ، المنتخبةـ مسائل 
   : بشیر نجفی  ـ فتوای

http://www.alnajafy.cod/list/maind-119-491-1-4.html 
 ـ فتوای سعید حکیم:  

http://www.alhakeem.com/arabic/pages/quesans/listgroup_ques.php?Where=10 
 ـ فتوای مکارم شیرازی:  

http://makarem.ir/websites/arabic/estefta/?it=498&mit=720 
 ـ فتوای کاظم حائری: 

http://www.alhaeri.org/main.php#dalil  

http://www.alnajafy.cod/list/maind-119-491-1-4.html
http://www.alhakeem.com/arabic/pages/quesans/listgroup_ques.php?Where=10
http://makarem.ir/websites/arabic/estefta/?it=498&mit=720
http://www.alhaeri.org/main.php#dalil
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 ـ فتوای صادق شیرازی:  
http://www.s-alshirazi.com/library/etc/siahat-safar/07.htm 

این  هشتطبیعتا   نظرات  فقط  و    ها  حیدری  کمال  سید  قطعا   و  مجتهدهاست  از  تن 
  ؟ تعداد نظر قرار خواهد گرفتنظرات چه فهرست دانم در  دیگران نظرات دیگری دارند و نمی

 . از و روزه در منطقۀ مشخصی از این زمین استای دربارۀ نممسئله فقط و این 
چه سخنی    ،ترسدکه از محاسبۀ پروردگارش در روز قیامت می  اکنون فرد منِصف و کسی

 ؟ تواند بگویدمی
شود تا  محسوب می   یک از این نظرات حکم خداوند است و آوردن از سوی امامکدام

د در    ؛این چطور ممکن است   ؟ آن را بر گردن خود بیاویزد و با آن پروردگارش را دیدار کند  مقلِّ
 ؟ یک حکم داردفقط حالی که پروردگار حکیم 

به عمری    این سخن امام  : گوینددهایش می کدام از این افراد به مقلین هر بر ا   عالوه
فرزندش آن   بنابراین»  : و  شما  آنچه  برای  من  طرف  از  دادهها  انجام  انجام  من  طرف  از  اند 

  ، شود و به این ترتیب شامل مینیز  مرا  «  .گوینداند از طرف من میدهند و آنچه به تو گفته می
ها داده  به آن  امامو آیا همۀ این نظرات را    ؟!آوردمی   از سوی امام  هایک از این کدام
 ؟!است

که معتقد است این نظرات همان دین خداوند است و اصحابش باید    کسی  کنم فکر می
آن  از  و  کنند  برگیرندتقلید  متوجبزرگ   ، ها  را  سوءاستفاده  و  ترین  محمد  و  خدا  دین  ه 

 . کرده است خصوص امام مهدیو به  محمدآل
  ، عنوان چند نمونه خواندیم هایی که فقط به فتوا   :حقیقتی که چون روز روشن شده است

نیستگمانو    نظرات بیش  اوهامی  و  َلْو    : فرماید تعالی میحق   .ها  َو  اْلُقْرآَن  ُروَن  َیَتَدبَّ َفال 
َ
أ

َکثیرا   اْخِتالفا   فیِه  َلَوَجُدوا  اللِه  َغْیِر  ِعْنِد  ِمْن  نمی) 1کاَن  قرآن  در  از جانب  آیا  اگر  اندیشند؟ 

 
 . 82نساء، . 1

http://www.s-alshirazi.com/library/etc/siahat-safar/07.htm
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  ؛ها اختالفات بسیاری یافتیم در آن  .(یافتند می بود، قطعا  در آن اختالفی بسیار  غیرخدا می
 ! استپس قطعا  و یقینا  از سوی غیرخداوند 

این  وضعیت  که  استحال  سید    ،چنین  سخن  از  دیگران  و  حیدری  سید  دفتر  چرا 
کند که  در حالی که ایشان حقیقتی را روشن می   ؛شوند نگران و ناراحت می  الحسناحمد

  : آنان  از   امام مهدی  کردن دور اقدام به    مانند   ؛ نهان بماند شود از دید مردم پ خواسته می
وجوب رجوع به عالم که   ۀو نیز هیچ دلیل عقلی تاّمی بر این عقیده در دست ندارند. قاعد »...

می  دم  آن  نیست از  منطبق  ایشان  بر  آن   ؛زنند،  حالتزیرا  بهترین  در    ۀکنندعرضه   ، ها 
شوند. حقیقت آن است که این عده  برندگان محسوب می لذا جزو گمان  ؛ وگمان هستندظن

مثل احکام نماز در مناطق نزدیک به    ؛ دارندبعضا  فقط اوهام و خیاالت خویش را عرضه می 
 «.قطب

ایشان  روشن سخن  این  که  صالح  شد  شبانی  سخن  حتی  و  است  راست  و    ، حق 
 . خواه و مهربان استخیر

 . العالمینوالحمدلله رب 

 رجوع جاهل به عاِلم   ۀ قاعد 

بودِن مراجعۀ  »مضاف بر اینکه عقل به واجب  :گویددفتر کمال حیدری در پاسخ خود می
اختصاص داشته باشد و به  به یک باب  کند و این مطلبی نیست که  جاهل به عالم حکم می

کند و    انیدرمکند و صحیح نیست که خودبیمار به پزشک مراجعه می  .دیگری مربوط نشود 
 عقوبت شده است.«  ، اگر چنین کند و بمیرد، بر آنچه انجام داده

نفس  راه  تنها  این  واجب شاید  به  معتقد  که  باشد  کسانی  مجتهد  کشیدن  از  تقلید  بودن 
می   . هستند تعبیر  عاِلم  به  جاهل  مراجعۀ  به  آن  از  که  راهی  مراجعۀ  همان  یا  کنند 

متخصص  به  ح  .غیرمتخصص  سید  برای  مطلب  دیگران  این  و  قدری  یدری  و  به  شیرین 
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تردیدی بطالن  وهیچ شک ولی بی؛  کنندها امروز آن را بسیار تکرار می که آن  نشین استدل
 : این سخن بدیهی است

حالتمی  :اول بهترین  در  و  نیستند  خداوند  احکام  به  عاِلم  مجتهدها  که  تنها    ،دانیم 
نمی   اندکننده گمان ارائه  ناروا  و سخنانی  توهمات  از  بیش  مسائل  بسیاری  در  حتی  کنند؛  و 

روزه   انندم و  نماز  دربارۀ  فتواهایشان  در  که  شنیدیم  توهماتی  قطبی  مناطق  نتیجه  در  ؛  در 
نمی منطبق  آنان  بر  صورتی  هیچ  به  عاِلم  به  جاهل  مراجعۀ  عقلِی  عقل    . شودقاعدۀ 

نمی هیچبه  حکم  چنین  شرعیاز  اطالع  بی   ردفکه  کند  وجه  یا    ،حکم  گمان  که  کسی  به 
 . توهماتی دارد مراجعه کند

باطل  برای  این  از اصل و اساس کافی است؛و  بر اساس قاعدۀ مذکور    کردن استدالل 
 : گویممندی بیشتر می ولی برای بهره

شنیدیم که علمای    ـ تر به سخنانشان پرداختیموقتی پیشـاز بزرگان علمای شیعه    :دوم
دانشجویی در راه    ،هستند و دیگران در بهترین وضعیت  محمد همان محمد و آل واقعی،  

 . این مطلب در روایات بسیاری ذکر شده است .اندرهایی و نجات 
 : کنمتکرار می ،تر تقدیم شد که پیشرا ها ای از سخنان آن پاره 

 : محقق اصفهانی 
می» رد  صورت  این  به  علما  :شودو  از  منظور  قوی  احتمال   ؛هستند  امامان  ، به 

علما هستیم و شیعیان ما دانشجو و  "ما    :استوارد شده    همان طور که از معصومین
اولوا  ".اند مردم خار و خاشاک   ۀبقی آن  ،لعلمو  و مشابه  آمده اهل ذکر  در کتاب  به    ،ها که 
  1.« تفسیر شده است هاآن

 
 . 385، ص2حاشیه علی المکاسب، ج. 1
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 : سید خویی
امامان و    ،که منظور از علماقصد شده باشد  این نکته  از این اخبار    استممکن  بلکه    »
داللت دارند بر  این اخبار  اینکه    .هستند  "علما"واقعی  معنای  بهزیرا آنان    ؛هستند  اوصیا

علما   پیامبران  عنوانبهـاینکه  جانـ میوارثان  و  اموال  در  مردم  توانند    تصرف ودخلهای 
این سخن    در  ،آری  .ندارند که این خصوصیت برای فقیه نیز ثابت شده باشد   داللتی  ،کنند

هستند"که    معصومین دانشجو  ما  شیعیان  و  هستیم  علما  محکمی    "ما  وجود  دلیل 
که    ؛دارد دارد  وجود  ادعا  این  امکان  که  بنابراین  روایتی  هر  است  " علما"در  شده    ، ذکر 

آن  از  باشد  امامان  ،منظور  قرینه  ؛ بوده  اینکه  آن  ای  مگر  باشدخالف  داشته  ...  وجود 
.»1 

 : سعید حکیممحمد  
چه  ...» دوم  بلکه  و  اول  حدیث  از  منظور  علما  "یعنی    ؛هستند   معصومین  ،بسا 

پیامبران من  "و    "اندوارثان  امت  بنیعلمای  پیامبران  آنچرا؛  "داسرائیل هستن مانند  ها  که 
که  که  هستند    علمای حقیقیهمان   را  پیامبران  هرآنچه  بردهاست  بوده  نزد  ارث    ؛اندبه 

و با    ...است با آن تناسب دارد   البختری از امام صادقهمان طور که آنچه در خبر ابو
 2.« توجه به متون بسیار این مطلب ظاهر و آشکار است

قطع،به  آدمـ عقل    طور  فرزندان  سر  در  باشد   اگر  به  ـمانده  بندگان  همۀ  رجوع    به 
  که هر »  .برگیرد  (درود خداوند بر ایشان)د تا دین حقیقی را از ایشان  کنحکم می  محمدآل

طور  به و این  «  پذیردکند و هرکه او را یگانه بشمارد از شما میقصد خدا کند با شما آغاز می 
را    باشد «  رجوع جاهل به عالم»مجتهد مصداق قاعدۀ عقلی  بودن اینکه  قطعییقین،  وقطع

حالت  تنها احتمالی در دورترین  مجتهد را نیز شامل شود،  و اینکه این قاعده    برد،از بین می 

 
 . 289، ص3الفقاهة، جمصباح. 1
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تاّم و کامل کجاست که سید حیدری و    ،پس این استدالل عقلی محکم   ؛ شودمحسوب می
 ؟! افکنندافراد مشابه او مردم را در چنین توهمی می

نیست  :سوم پوشیده  که  طور  »  ،همان  مراجعۀ  به  مقایسۀ  شرعی«  حکم  به  جاهل 
پزشک  ،مجتهد  به  بیمار  مراجعۀ  مع   ،با  استقیاس  اشتباه    .الفارق  که  بدانیم  است  کافی 
را  نکته  همان طور که این    ؛کندکردن به حکم جاهالنه تکلیف می د را به عمل مقل  ،مجتهد 

دانستیم و چه بسا باعث زیان ُاخروی او شود؛ در  ارائه شد    تر از امام صادقدر آنچه پیش 
 . حالی که اشتباه پزشک به این صورت نیست

است آمده  حیدری  سید  دفتر  پاسخ  انتهای  به   : در  در  اینکه  وجود  احکامجا»با    ،آوردن 
مردم    اصل از  بسیاری  برای  کار  این  ولی  کند؛  عمل  و  بداند  خودش  مکلف  که  است  این 

به    ، برای انجام مسئولیت تکلیف ها واجب است  دلیل بر آن  همین   سخت و دشوار است. به 
 .«کنندعاِلم مراجعه 

کند و حتی  حکم شرعی بر اساس ظن عمل می  ا ب  در مواجههمجتهد    ساختیم که  روشن
نیست آن  به  عاِلم  و  است  متوهم  آن  به  نسبت  حاالت  از  بسیاری  این صورت  ؛  در  غیر  در 

 ؟! توان نامیدمیمسئلۀ نماز در قطب چه  در  مثال  را  مجتهداننظرات بزرگان 
نمی  ـ بنده متوجه  این دعوت  آیا  فرامیشوم  به آن  در بطن  خواندکه دفتر سید حیدری  ـ 

مهدیبی   سویبه خود   امام  از  می   نیازی  و  ـ  چراکهکند؟!  دعوت  حیدری  نظر  طبق 
  ؛نمایند ها عمل  آنبا  و    کنندعلم پیدا    احکاْم خواسته شده که خودشان به    هاـ از آنمکتبش

شود! به این ترتیب    هـ مراجعیعنی امامی از آل محمدلم واقعی ـ بدون اینکه به عاهم   آن
 یابد! شود و کار فیصله می امام خودش می هرکسی

نمی  آن همچنین  آیا  جد   هادانم  خود،  سخن  این  یا  در  هستند  این  ـ ی  بر  که  حالی  در 
و اختناقی    تا از این خفگیا  راه فراری است  صرف  هااین   ـکنندآمیزاستدالل میعقیدۀ بدعت 

 ؟! تازه کنندنفسی   وند ودمی آسوده ش ، کنندکه احساسش می
شکستدر   جاهالِن  عادت  همانند  پ  خورده،پایان  ترساندن  با  را  خود  از  رسشپاسخ  گر 

اما آن کسی که شما بیان  رسانند: »پایان می  به اوبا این سخن خود برای  محمدیمانی آل 
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. شما را از او  زندافترا می  مدرسه اهل بیت ورز است که به یک انسان ناداِن غرض کردی، 
 .« داریمحذر می   بر

دلیل را  بی   بستِن دروغ کردن و  هم ها چیزی جز مت آن   .این خوی و خصلت جاهالن است
 . کننددرک نمی 

های  ها پیروان خود را از خواندن کتاب آن  .معتقدم اکنون علت قطعی روشن شده است
  ؛ دارندمیاز دعوت حق و شنیدن دالیل روشن و واضح باز   شدنمطلع دعوت مبارک یمانی یا  

می ها  آن زیرا   یقینا   و  که  قطعا   گاهی دانند  رسوا   آ باعث  دز مردم  خورشیدِ با  د  شدن    تابیدن 
 . کندحقیقت بر وی خواهد شد؛ دزدی که در دل تاریکی دزدی می

 است   شده   ی ن   آن   از   جه ی نت   ؛ در ندارد   گمان   و   ظن   جز   ی ا هبره   ، د ی تقل 

در بخش »مجتهد آنچه  مقلد  از  تحفه می به  تقدیم  ؟دهدهایش چه  که  شد«  دانستیم   ،
هایی  وگمانبلکه به آنان تنها ظن   ؛دهداحکام واقعی و حقیقی را نمی   ، هایشد مجتهد به مقل

مجتهد را می که  آندهد  به  ظاهری« میان  »احکام  به    ؛گویندها  مسائل  بسیاری  در  حتی 
 . همانند آنچه در مسئلۀ نماز در قطب دیدیم ؛دهندمی را آنان اوهام و پندارهایی 

بر    ی تقلید این    بنابراین  است مکلفکه  شده  واجب  این  چیزی    ها  برگرفتن  از  بیش 
و  گمان مجتهد ها  از  آویختناوهام  و  گردنان  بر  نیست شان  در    ؛ ها  تقلید  بهرۀ  نتیجه  در 

 .رودفراتر نمی حکم خداوند  به نسبت وگمان ظّن از بهترین حالت 
اردبیلی    ظّن   ...»  (:ق 993  :ت )مقدس  که  است  مشخص  اجتهاد  زیرا  از  که  وگمانی 

 1تر است.« قوی   ،شودآید از آنچه با تقلید حاصل میدست میه ب
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بهبهانی    می  (: ق 1205  : ت)وحید  بر   :گوییم»بلکه  استتقلید  اصل  از    ؛خالف  بلکه 
 1وگمان و چیزی غیر از علم است.« چراکه تنها ظّن  ؛ خود تقلید منع شده است

به ظّن   ، چنین استاین   وضعیت   حال که   و از عمل  قرآنی  از آن  آیات  برگرفتن  و  وگمان 
حضور  آیات کریمه تقدیم    برخی از این   .شوددارد که قطعا  و یقینا  تقلید را نیز شامل می میباز 

   :فرماید تعالی میحق  شود.می
 ْنُتْم ِإالَّ َتْخُرُصوَن

َ
نَّ َو ِإْن أ ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ کنید  تنها از گمان پیروی میولی شما  ) 2ِإْن َتتَّ

 . (گویانی بیش نیستیدو شما گزافه 
 نَّ ال ُیْغني ا ِإنَّ الظَّ ْکَثُرُهْم ِإالَّ َظنًّ

َ
ِبُع أ   3ِمَن اْلَحقِّ َشْیئا  ِإنَّ اللَه َعلیٌم ِبما َیْفَعُلوَن   َو ما َیتَّ

پیروی نمی ) از ظن و گمان  به حالی که ظن   در   ؛ کنندبیشترشان جز  از    یچ ه  وگمان  صورت 
گاه استهر آینه خدا به آنچه می .کندنیاز نمی حق بی   . (کنند آ
 نَّ ال ُیْغني نَّ َو ِإنَّ الظَّ ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ اینان  ) 4ِمَن اْلَحقِّ َشْیئا    َو ما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َیتَّ

می  آنچه  به  خود  را  پندار  از  تنها  نیست،  دانشی  هیچ  می گویند  برای  پیروی  پندار  و  کنند 
 (. شناخت حقیقت کافی نیست 

این از  بیشتر  مجتهد   ،حتی  میخوِد  اعتراف  از  ها  که  است  آمده  آیاتی  که  تقلید  کنند 
 .داردمیباز 

 : دنگویمی و دیگرانی همانند اوسید خویی  
را مذم»آیاتی وجود د آن  و  نهی  تقلید  از  که  این سخن خداوند    ؛کنندت میارد  مانند 

َلُهْم َتعاَلْوا ِإلي  : عزتمند َعَلْیِه    َو ِإذا قیَل  ُسوِل قاُلوا َحْسُبنا ما َوَجْدنا  َو ِإَلي الرَّ ْنَزَل اللُه 
َ
أ ما 
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َو َلْو کاَن آباُؤُهْم ال َیْعَلُموَن َشْیئا  َو ال َیْهَتُدوَن 
َ
سوی  به و چون به آنان گفته شود  )  آباَءنا أ

ا بر آن آنچه پدران خود رگویند  ، می[ بیاییدسوی پیامبر]ش نازل کرده و به   آنچه خدا 
 دانسته و هدایت نیافته بودند چند پدرانشان چیزی نمی ایم ما را بس است. آیا هر یافته

ْنَزَل اللُه قاُلوا َبْل  و    (کنند[؟ ها پیروی می]باز از آن
َ
ِبُعوا ما أ ْلَفْینا  َو ِإذا قیَل َلُهُم اتَّ

َ
ِبُع ما أ َنتَّ

 َو َلْو کاَن آباُؤُهْم ال َیْعِقُلوَن َشْیئا  َو ال َیْهَتُدوَن 
َ
و چون به اینان گفته شود از  )  َعَلْیِه آباَءنا أ

نه گویند:  کنید،  پیروی  است  کرده  نازل  خدا  می  ؛آنچه  راهی  همان  به  که  بلکه  رویم 
می هر؛  رفتندپدرانمان  ر آیا  چیزی  پدرانشان  درچند  صواب نمی   ک ا  راه  به  و  کرده 

 1« .و دیگر آیات از این دست (اند ]باز هم در خور پیروی هستند[؟رفته نمی 
 : گویدسید رضا صدر می 

تقلید  ... » ارشادات و   .عینا  همان اصل اول شرعی در آن است  ، اصِل اوِل عقلی در 
َو   :فرمایدخداوند متعال می  .شودکه در شرع آمده است تقدیم حضور می  هاییراهنمایی

َو َلْو کاَن   ِإذا قیَل َلُهْم َتعاَلْوا ِإلي
َ
ُسوِل قاُلوا َحْسُبنا ما َوَجْدنا َعَلْیِه آباَءنا أ ْنَزَل اللُه َو ِإَلي الرَّ

َ
ما أ

سوی آنچه خدا نازل  بهبه آنان گفته شود    و چون)  آباُؤُهْم ال َیْعَلُموَن َشْیئا  َو ال َیْهَتُدوَن 
به  و  پیامبر]ش کرده  بیاییدسوی  رگویند  ، می[  خود  پدران  یافتهآنچه  آن  بر  را  ا  ما  ایم 

ها  ]باز از آن  دانسته و هدایت نیافته بودندچند پدرانشان چیزی نمی بس است. آیا هر
ِبُع  َو ِإذا قیَل    :فرمایدتعالی میو حق  (کنند[؟ پیروی می ْنَزَل اللُه قاُلوا َبْل َنتَّ

َ
ِبُعوا ما أ َلُهُم اتَّ

 َو َلْو کاَن آباُؤُهْم ال َیْعِقُلوَن َشْیئا  َو ال َیْهَتُدوَن 
َ
ْلَفْینا َعَلْیِه آباَءنا أ

َ
و چون به اینان گفته    ما أ

که  رویم  بلکه به همان راهی می  ؛شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند: نه
می هر؛  رفتندپدرانمان  درآیا  را  چیزی  پدرانشان  صواب نمی   ک چند  راه  به  و  کرده 

 ( اند ]باز هم در خور پیروی هستند[؟رفته نمی 
کریما آیۀ  دو  حرام   ین  حکم میبودبه  پدران جاهل  از  پیروی  از مصادیق    .د کنن  این 
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است ناپسند  و  قبیح  کورکورانۀ  می  کریمقرآن  .تقلید  توبیخ  را  پدرانشان  گروهی  از  که  کند 
 ... . شونددانند و هدایت نمیکنند که هیچ نمیپیروی می

نَّ ال ُیْغني  : فرمایدتعالی میحق ا ِإنَّ الظَّ ْکَثُرُهْم ِإالَّ َظنًّ
َ
أ ِبُع  َیتَّ  ِمَن اْلَحقِّ َشْیئا    َو ما 

صورت از    هیچ  وگمان بهکه ظنحالی    در  ؛کنندوگمان پیروی نمیبیشترشان جز از ظن)
نَّ ال ُیْغني  :فرمایدو می(  کندنیاز نمیحق بی ِبُعوَن ِإالَّ الَظنًّ و ِإنَّ الظَّ َیتَّ ِمَن اْلَحقِّ   َو ما 

صورت از حق   هیچ  وگمان بهحالی که ظن  در  ؛کنندوگمان پیروی نمیو جز از ظن)  َشْیئا  
لَ   : فرمایدو می  ( کندنیاز نمیبی نَّ ال  َو ما  ِإنَّ الظَّ َو  نَّ  ِإالَّ الظَّ ِبُعوَن  َیتَّ ِإْن  ِعْلٍم  ِبِه ِمْن  ُهْم 

َشْیئا    ُیْغني اْلَحقِّ  آنچه می)  ِمَن  به  را  پندار خود    ؛گویند هیچ دانشی نیستاینان  از  تنها 
نیست پیروی می برای شناخت حقیقت کافی  پندار  و  ما    :فرمایدو می  (کنند  َتْقُف  ال  َو 

 (. و از ِپی آنچه علمی به آن نداری مرو) َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم 
آیات   میاین  نشان  که  کریم  ظّن دهند  از  نیستوگمان  پیروی  وگمان  پس ظّن   ؛جایز 

ندارد حجیتی  ظنپیرو   . هیچ  از  است  ، وگمانی  کورکورانه  پیروی    ؛تقلیِد  آن  از  باید  آنچه 
گاهی است  ، تلباس حجی  .دیگر  هیچ چیز نه    ، فقط علم است  ،شود  ؛همان لباس علم و آ

  ، تقلیدی است که از نظر عقل و نقل  ،پیروی از علم و یقین  فقطیعنی وثوق و اطمینان و  
 1« ... . نیکو و پسندیده است

چه    . کردیمنهی قرآنی برای تقلید را مالحظه    اعتراف خودشانو طبق  روشنی  به اکنون  
  ؛وگمان«بودن منع از »اعتماد به ظّن تقلید باشد یا از طریق کلی   داشتن از خودِ این نهی و باز 

تقلید دانستیم  اینکه  از  است  به وگمان  ظّن صرفا     ، پس  را  آن  ، احکام خداوند  ُمعضل  این  ها 
 ؟ دهندمی  چگونه پاسخ
باز   :گویندآنان می آیات  تقلیداین  از خوِد  اعتقادات است و    ،دارنده  تقلید در  فقط دربارۀ 

 .شودشامل تقلید در مسائل فقهی نمی 
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 : گویدسید خویی می 
محل سخن تنها در تقلید    .دور استهستیم به  که ما در َصددش »ولی این آیه از آنچه  

است فرعی  احکام  اینکه  ؛در  بر  ن  عالوه  عامی  و تواند  میفرد  علم  مسئله  یک  به  نسبت 
ها  که آنچرا  ؛ت تقلید در اصول آمده استاین آیات مبارک تنها در مذم  .یقین حاصل کند

دین میداریدر  پیروی  پدرانشان  از  فطرتشان  اینکه  وجود  با  از  ـ  کردند؛  غیر  در  حتی 
جایزـ  اصول افرادی    نبودنبه  چنین  مانند  از  مصادیق  کندمیحکم  تقلید  از  این  زیرا  ؛ 

کش کور دیگر مراجعۀ جاهل به جاهلی مثل خودش است و در َمَثل کوری است که عصا
از کسانی  چیزی نیامده است که از تقلید در فروع    ،یک از آیات پیشینو در هیچ  ...شود می

گاهی حاصل کنند بازبدارد توانن شناسند برای کسانی که نمیکه آن را می  1.« د از آن آ

آیات   این  در عقاید  دارنده  باز فقط  ولی چگونه  تقلید  برای    ؟ استاز    چنین تخصیصیآیا 
اعتماد شده    (الداللهالصدور و قطعیقطعی)ای صریح یا روایتی قطعی  به آیه   ـعنوان مثال به ـ

 ؟است
این  علت اینکه  که    استبیان داشته  البرهان«  مجمع الفائدة و    ۀنگارندمحقق اردبیلی »

  :که زمخشری »ت  گرددبازمی ای  به مسئله  ،اختصاص دارند  به اصول دین  ،کننده نهی   آیاِت 
استق538 آورده  خود  »کّشاف«  تفسیر  در  به   آنجا  2، «  آیه  که  این  ِإالَّ  دنبال  ِبُعوَن  َتتَّ ِإْن 

 
 . 90کتاب اجتهاد و تقلید، ص. 1
چه  ـ  برگزیند که هرکس پروردگاری غیر از او  داشته باشد بر اینداللت  و باید    ...گوید: »مفّسر سنی، زمخشری می.  2

  ۀثمر است که از  پردازی  گو و دروغگزافهـ  چیز دیگریهر  برسد به ُبت یا  انسان، چه  یک  باشد و چه  بوده    فرشتهیک  
"تقلید و عدم بصیرت پیروی کرده است   پیروی نمیها جز  آنو  این معناست  کنند"  از شریکان  از حقیقت جز  که  به 

ن پیروی  آن میشریکان  اگر  حتی  شریککنند؛  را  باشند  ها  قرار  ؛ننامیده  شریک  در  زیرا  خداوند  برای  دادن 
و ان  .مگر به این گمان که آنان شریکانی هستندکنند( روی نمی)دنباله ان یتبعون .اش محال استپروردگاری

ا یخرصونهم  آن  ال  می)و  گزافه  فقط  میآن  .گویند(ها  میها حدس  گمان  و  مقدر  زنند  باطل  ارزیابی  با  و  بافند 
 ( 244، ص2ج  ،.« )کشافدارند که شریکان هستندمی
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ْنُتْم ِإالَّ َتْخُرُصوَن 
َ
أ ِإْن  نَّ َو  گویانی  کنید و شما گزافه ولی شما تنها از گمان پیروی می )  1الظَّ
مجاز  وگمان در اصول  عمل به ظن  ]این آیه[ داللت دارد بر اینکه»  : گویدمی  ( بیش نیستید 

با توجه به آنچه در کشاف  زیرا معنای آن    ؛ وگمان استفروعی که مبنایش ظندر  نه    ، نیست
ایناست  عبارت    ،آمده آنان از  از    که  ظن فقط  که  گمان  واین  هستند  خود  خداوند  شریکان 

می  نمیآن   ،کنندپیروی  گزاف  و  دروغ  جز  با  ها  و  می ارزیابِی  گویند  مقدر  که  باطل  دارند 
 2.«شریکان ]خدا[ هستند 

است  کردنروشن شد که دلیل دور  ر سّنی  از »تقلید مجتهد« سخن مفسِّ آیات  نه    ، این 
و    ،ساخته این مطلبی است که اردبیلی آن را در قرن دهم هجری روشن    .بیشتر و نه کمتر

که    واضح در  مجتهد است  کرده  رأی بهتفسیرِ   این به    اخیر   سالیانها  آاعتماد  تا    یات اند 
 !ندفروع گردانَ متوجه را فقط  یددارنده از تقلباز 

دربار  ظّن   کننده ی نه  یاتآ  ۀاما  اساس  بر  برگرفتن  قطعا   از  که  شامل    نیز را    تقلید وگمان 
و    حیدری کمال    سید که    ایگفتهیش پ  دالیلهمان  به  است که    ین ا   مجتهداننظر    ،شودمی

 .است  ها اختصاص داده شدهآن به اندارائه کرده  ید تقل  ایبر  دیگران
 : گویدسید خویی می 

جزو مسائلی است که   ،طور خالصه داللت آیۀ نفر بر حجیت فتوا و جواز تقلید به  ...»
و هیچ نیست  آن  در  ندارداشکالی  تعارض  و  آن مخالفت  با  مبارکه  آیات  از  از جملۀ    .یک 

جایز  ،هاآن بر  که  و حجیتروایاتی است  تقلید  به  فروع داللت  بودن عمل  در  فتوا  داشتن 
 3.« نیستچند متواتر مضمونی هر ؛تواتر ِاجمالی رسیده است  این روایات به حد .دارد

با سخنان خود    ، شود بر تقلید داللت داردمی   گماندر آنچه گذشت وضعیت دالیلی که  
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متشابه  همگی  ها یقینی وجود ندارد و  داشتن آن اینکه در داللت  ؛بیان شد   مجتهدانبزرگان  
اینکه    ؛ هستند بر  این دالیل   برایعالوه  ندارد  ،صدور  شوم بنده متوجه نمی   .قطعیتی وجود 
  ۀ الداللقطعی   یات آ  خودش مبنی بر اختصاص داشتن که    چیزی  وضعیت از  که    کسیچگونه  

گاهی دارد، در عین حال    یدمذمت و نکوهش تقل   برای  قرآنی به اینکه  خودش  عرضه داشته آ
 !شودمی  شود معتقد می را شامل  ـید از جمله تقلـ   یظن یزهر چ  این آیات 

دربارۀ قرآن دربارۀ سنت شریف   ؛ بود  این  نمی ما  اینکه  فقط  نه   ،اما  پیدا  که    کنیم چیزی 
واجب  و  تقلید  کند  عقیدۀ  تأیید  را  می)بودنش  ادعا  که  در  روایاتی  دارد  داللت  تقلید  بر  شود 

درست مثل نهِی    ؛ بینیمطور کامل میبلکه نهی از آن را به   ، ( پیشین بررسی شدهای  بخش 
کتاب خدا   شدهوارد کتاب خداوند  ؛در  است   ، بلکه  پذیرش سّنت  و مالک  اگر    ؛ میزان  حتی 

ـ فرض   این فرضی است غیرواقعیبگیریم  البته  تقلید  ـ  که  از  بازداشتن  که روایات در نهی و 
یکسانوسمت  ندارندسوی  مقّدم    ، ی  باید  که  کتاب  داشته  روایاتی  با  که  روایاتی هستند  شوند 

دا  اهلخدا موافقت  قاعدۀ رشد  کهچرا ؛  سنت هستندرند و مخالف عقیدۀ  و  »  ، طبق  راستی 
های آن را در زمان  و شالودهاند  بوده ها قائل به تقلید  آن)در مخالفت با آنان است«  درستی  

 (. اندریزی کرده معصومین پایه 
البته اگر فرض کنیم که روایات دربارۀ تقلید به    ؛این همان منهج و روش صحیح است

  یک   حتی برسیم که  نتیجه  اگر به این    ،کنیحال شما چه فکر می   . شوندگروه تقسیم میدو  
  ؟! ندارد  داللت  کامل طور  به «  مجتهد  تقلید»از    ناشیوگمان  ظن   پذیرش  برای   هم   یتروا 

 .استبوده گونه  بررسی تاکنون این وهمان طور که نتیجۀ این بحث 
نمونه این معصومین  هاییها  سخنان  اساس    از  بر  برگرفتن  و  تقلید  از  که  است 

 : دارندمیباز  ، وگمان در دین خداوندظّن 
 : در کتاب »کافی« بابی را در مذمت تقلید آورده که در آن آمده است کلینی

 باب تقلید »
ماعده  .1 اصحاب  از  خالد  ،ای  بن  محمد  بن  احمد  یحیی   ،از  بن  عبدالله  از    ،از 

ابا  ،بصیر ابو  از  ،مسکانابن صادقاز  امام  می  عبدالله  عرض    : کنندروایت  ایشان  به 
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اللِه کردم   ُدوِن  ن  مِّ ا  ْرَباب 
َ
أ َوُرْهَباَنُهْم  ْحَباَرُهْم 

َ
أ َخُذوْا  راهبان   اتَّ و  دانشمندان  )اینان 

به را  گرفتند(؟  خویش  الوهّیت  به  الله  آن"  :فرمودجای  سوگند  خدا  عبادت    هابه  به  را 
اگر    فرانخواندندخویشتن   نمیخواندندمیفراکه  اجابتشان  مردم  بر    کردند؛،  را  ولی حالل 

ای که خود  گونهبه  ،ها را پرستیدند آنان حرام کردند و حرام را حالل و به این صورت، آن
 " .فهمیدندنمی

  ،از ربعی بن عبدالله   ،از حماد بن عیسی  ،از فضل بن شاذان  ،محمد بن اسماعیل   .3
ابو ابا  :بصیراز  کردم  عبداللهبه  ُدوِن    :عرض  ن  مِّ ا  ْرَباب 

َ
أ َوُرْهَباَنُهْم  ْحَباَرُهْم 

َ
أ َخُذوْا  اتَّ

به  اللهِ  را  راهبان خویش  و  دانشمندان  گرفتند()اینان  الوهّیت  به  الله  به  "  :فرمود  جای 
آنان نه روزه گرفتند و نه نماز   برایشان  بلکه آن  ؛خواندندخدا سوگند که برای  ها حرامی را 

 1"« .حالل و حاللی را حرام کردند و مردم از آنان پیروی کردند 

 : گویدمی شیخ مفید
شود و  تقلید می  ، گردانی از آنزیرا عاقبِت روی  ؛صحیح نیستبصیرت و تدّبر  نهی از  »

 .مذموم و نکوهیده است ،همۀ علما و متن و تصریح قرآن و سنت  اتفاقتقلید به
به آنان  مذّمت  در  و  کافران  مقلدین  یاد  هنگام  متعال  تقلیدشان  خداوند  دلیل 

ا َوَجْدنا آباَءنا َعلي  :فرمایدمی ا َعلي  ِإنَّ ِإنَّ َو  ٍة  مَّ
ُ
َوَلْو ِجْئُتُکْم    أ

َ
أ ْهَدیآثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن * َقاَل 

َ
  ِبأ

ا َوَجْدُتْم َعَلْیِه آَباَءُکْم  *    کنیمها اقتدا میما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و به اعمال آن)  ِمَمّ
بودید   یافته  آن  بر  را  پدرانتان  آنچه  از  که  بیاورم  چیزی  شما  برای  اگر  حتی  گفت: 

 . (تر باشد؟کنندههدایت
صادق زبان  "  :امام  از  را  دینش  آنهرکه  برگیرد،  دور  مردمان  او  از  را  دین  ها 

برگیرد   کنند و کسیمی از کتاب و سنت  را  او تکان ها جابهاگر کوه  ،که دینش  جا شوند، 
 " .خوردنمی
  دارم. قطعا  کسی شما را از تقلید برحذر می"  :فرموده است  همچنین امام صادق 
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می هالک  کند،  تقلید  دینش  در  میکه  متعال  خداوند  ْحَباَرُهْم    :مایدفر شود. 
َ
أ َخُذوْا  اتَّ

اللهِ  ُدوِن  ن  مِّ ا  ْرَباب 
َ
أ به)  َوُرْهَباَنُهْم  را  خود  راهبان  و  الوهّیتجای  احبار  به  (  گرفتند   خدا 

ها برایشان نماز نخواندند و روزه نگرفتند؛ ولی حالل را حرام و حرام را  خدا سوگند که آنبه
کردند ترتیب  پس  ؛  حالل  این  آنبه  بفهمند  از  خود  اینکه  بدون  بنابراین  کردند؛  تقلید  ها 

 " .ها را بندگی کردندآن
ای را پاسخ گوید، او را عبادت کرده است؛ اگر هرکس گوینده»   :فرمایدهمچنین می

از   گوینده  اگر  و  کرده  عبادت  را  خدا  باشد  متعال  خداوند  جانب  از  شیطان    جانبگوینده 
 1"«.عبادت کرده استشیطان را ، باشد

امیرالمؤمنین فرمود  از  که  است  شده  روایت  طوالنی  حدیثی  کوردل  هرکس  »  :در 
ظن  از  و  فراموش  را  ذکر  می   وگمانشود،  خالقش  پیروی  با  و  ستیز  کند  و  خیزدبرمیبه   ...

 2« .که از این رهایی یابد، این از فضیلت یقین است کسی
که    کسی»  :فرمودشنیدم که می  الله امام صادقعبدابا از    :گویدمفضل بن عمر می 

آن از  یکی  بر  و  کند  گمان  یا  کند  می شک  بین  از  را  عملش  خداوند  شود،  استوار  برد.  ها 
 3« .روشن است برهان راستی که برهان خدا، به 

روایت شده است    از پدرانشان  از جعفر بن محمد امام صادق   ، از مسعدة بن صدقه
 4« .هاستترین دروغکه گمان دروغ حذر باشید از گمانفرمود: بر  سول خدا ر »: که فرمود

فراوانو   روایات   .دیگر  ]روایات[  این  از    استکریم    قرآن  موافق که    همۀ  و  تقلید  از 
ظّن بر  اساس  بر  باز گرفتن  خداوند  دین  در  که    تر پیش]همچنین[    ؛داردمیوگمان  گفته شد 

نتیجه قرآن و سنت از  وگمان ندارد و در  جز ظّن ای  بهره   ان،تقلید طبق اعتراف خود مجتهد
 

 . با کمی اختالف ،434، ص6کافی، ج، 73تصحیح اعتقاد مفید، ص. 1
 .1، ح288، ص2کافی، ج. 2
 .8، ح294، ص2کافی، ج. 3
 . 59، ص27البیت(، جالشیعة )آل وسائل. 4
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 . اندداشتهآن باز 

 کنند؟   چه   مردم   نباشد،   واجب   د ی اگر تقل 

 توان به صورت زیر اشکال گرفت:  می
 ؟کجاست  شجاعت علیوگرنه  ؛صحیح نیست  حمله به خانۀ فاطمه -

رزیة  نیستـ  پیامبر  علیوگرنه    ؛ الخمیس صحیح  برای  تا  بود  کتف و دوات    کجا 
 ؟ بیاورد

نیست  ـ وصیت مقدس رسول خدا  بن  وگرنه    ؛ صحیح  به علی  بن حنفیه  چرا محمد 
 ؟ اعتراض کرد حسین

مهدیون نیستند  ـ  پیشینیانوگرنه    ؛ صحیح  و  علما  از  ما  خصوص  چرا  این  در  مان 
 ؟ ایمنشنیده 

 ؟ کنندچرا مراجع آن را تأیید نمیوگرنه  ؛صحیح نیست ـ دعوت سید یمانی 
خداوند آنان را خوار  )حزب بعث  صورت  در غیر این   ؛بودن انتخابات صحیح نیستـ باطل 

 !خواهد گشتباز   (کند
 ... نیست ... نیست ...نیست 

و فقط هنگامی پایان    شودبسیار طوالنی می  بلکه   وشود  و این فهرست قطعا  طوالنی می 
اشکال می که  اشکال گیرنده  پذیرد  به  اینکه  می از  بسنده  روشن  دلیل  برابر  در  کند  تراشی 

ناتوانی  احساس شرم و حیا کند  از  ارائۀاش  و  را نقض کند  ی دلیل  در    ؛ شرمنده شود   ، که آن 
 ؟! استچند نفر شوند کنند و شرمنده می که حیا می ولی در این روزگاِر ما تعداد کسانی 

بنامیم)با همین طرز تفکر ساده   تفکر  را طرز  بتوانیم آن  اگر اصال   برخی تالش    (البته 
واجبمی و  تا شرعی  عقیدهکنند  را  آن  و  کنند  ثابت  را  تقلید  دهند که شیعۀ  جلوه  ای  بودن 

باشداما    ؛شوددار میواسطۀ آن دینبه   بیتاهل برایش وجود داشته  دلیلی  هیچ    ،اینکه 
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الدالله و  یا روایتی قطعی   ( بیان هرچیزی است  ،که در آنهمان کتابی  )ز کتاب خدا  ای ا آیه
 « ؟کنندمردم چه  ،»اگر واجب نباشد :نیست و فقط این جمله استموجود الصدور قطعی

یک از شما شنیده است که اعتقادات یا واجبات دینی با این شیوۀ استدالل ثابت  آیا هیچ 
 . نظریک این از   ؟شود

 : نظر دیگرماز 
نمی  مردم  کنیم  بکنندفرض  باید  چه  دینشان  احکام  دربارۀ  اکنون  که  همچنین    ؛ دانند 

راه فرض می  یا  بیان نکردهکنیم که خداوند و خلفای خداوند حکم  تا هنگام غیبت  حلی  اند 
آن از  جانشین  و  روشن    ، هاخلیفه  برایشان  را  مردم  نیست )   کند تکلیف  چنین  هرگز  و  ؛  (که 

به   ، عنوان سومین فرضبه  و  رها کرده  را  آنان  این خلیفه  به آن فرض کنیم که  ها طور کلی 
 . (که هرگز چنین نیست)  پشت کرده است

   .اندو چهارم فرض کنیم که مردم در غیبت این خلیفۀ الهی کوتاهی نکرده
را  های دین و شرایعش  و پنجم فرض کنیم که آنان احساس نیاز شدید به برخی از آموزه 

 . های دینی هستندحلشان پیچیده شده است و نیازمند راهدارند و زندگی
را   دیگر  مسائل  و  فرضیات  این  همۀ  نظربیایید  برای  منطق  ولی    ؛بگیریم   در  عبودیت 

دین توقف شود    بدیهِی   آیا در مسائل قطعِی   ؟گیردچیزی را فرض می چه   ـنوبۀ خود بهخداوند ـ 
ها و از نوآوری دیِن رو به گسترشی  یا    ( از این دنیا همراه باشداندکی  دیدن  با زیان بسا  که چه  )

همان طور که این مطلب    ؛ احکام جدید بدعت نهاده شود تا با این مرحله و دنیا همگام شود
 ؟برسد به دیگرانچه   ؛ شنویمرا در سالیان اخیر از بسیاری از بزرگان دینی می

صادق آنچه  »  :فرماید می  امام  می در  اتفاق  شما  نمی برای  شما  و  فقط  افتد  دانید، 
راه  به  ها شما را  توانید توقف کنید و ثابت بمانید و آن را به امامان هدایت بازگردانید تا آن می

ْکِر ِإْن افَ :  فرمایدتعالی می و در آن، حق را به شما بشناسانند. حق   ببرند راست   ْهَل الذِّ
َ
ْسَئُلوا أ
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 1« .(دانید، از اهل ذکر بپرسیدپس اگر خود نمی) ُکْنُتْم ال َتْعَلُموَن 
 : سومنظر ماز 

قطعا    اخیر  سالیان  در  احکام  بیان  به  مردم  شدید  از  نیاز  قرن  دو  یا  یک  از گذشت  پس 
کبری   غیبت  استهم  وقوع  داشته  بوده  ؛ وجود  کمتر  نسبتی  با  حال    ، هرچند  هر  در  ولی 

است داشته  اخیر  .وجود  زمان  در  مردم  نیاز  و  زمان  آن  در  مردم  نیاز  بین  در    تفاوت  فقط 
شیعه در آن    : شودپرسشی که مطرح می  . بودن است و نه چیزی دیگروسعتیا کم دگی  گستر 

 ؟ه استکردروزگار چه می 
پژوهشگر  که هر  فقهی  کتاب   ی  شیعبسیار  های  روزگار    ۀ علمای  کند  آن  بررسی  را 

می  که  مالحظه  کتاب کند  این  به هرچند  نه  و  حدودی  تا  برطرف  ها  را  نیاز  کامل  صورت 
ـ  است یقین بهای حتمی غیبت معصوم  وطور قطع چرا که نقص و کمبود به ـ   ،کرده استمی
به اما   یا مسچیزی  تقلید  پیدا نمی   ۀلئ نام  امروز شاهدش  به همان  که  کند  فقهی  صورتی که 

 ای وجوب آن و بطالن عمل مکلف بدون آن را الزم گردانده باشد! ه ئلمس هستیم 

های فقهی که در آن زمان تدوین شده  توانند به کتاب همه می  ،این مطلببر  برای تأکید 
مراجعه   مقنع شیخ صدوق  کتاب   .کنندبود  و  هدایه  مانند  شیخ    ُمقنعه  ، (ق 381  :ت) هایی 

مرتضی    ،( ق413  :ت)مفید   نهایه شیخ طوسی  ،(ق 436  :ت)انتصار سید  و    : ت)مبسوط 
حال    (. خداوند آنان را رحمت کند)و دیگران    ( ق598  :ت) ادریس حلی  ابن سرائر    ، (ق460

و    ،ابر تقلید در آسماِن منتظران  شدنظاهر داریم از زمان  نحق  آیا    ، که این مطلب را دانستیم 
از    گرداندنواجب حتی  و  آنان،  بر  که  عقیده   عنوانبه آن    کشیدنتصویر به تقلید  واجب  ای 
 کنیم؟!  الؤسبه آن ایمان بیاورند  منتظراناست 

راه    ،در زمانی بسیار نزدیک   ،حقیقتی که امروزه بر مردم پوشیده است این است که تقلید 
نها یاد محدودی  در قرن سیزدهم هجری ت   .کرده استباز  های فقهی شیعه  خود را به کتاب 
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از رساله  این موضوع در برخی  به میان آمده  ـدرگیری اصولی  حین های فقهی در  از  اخباری 
  :ت)سید کاظم یزدی    ه دستفقهی ب  ۀ اولین مسئلپس از آن جهشی صورت گرفت تا    ؛ بود

به روش رساله آن زمان کتاب در  که    کسی   .دشمطرح    ( ق1337 عملی    های های فقهی را 
است شده  شناخته  امروزه  که  کرد  ،فقهی  افتتاح  و  رساله   .آغاز  که  بود  کسی  اولین  اش او 

به »عروة با واجبموسوم  را  را مسئلۀ شمارۀ  الوثقی«  و آن  آغاز کرد  تقلید«  و  بودن »اجتهاد 
 . در فقه شیعی قرار داد (1)

  :های فقهی اب »کت  :گوید هایش میهای فقهی و باب شیخ علی خازم هنگام ذکر کتاب 
  ؛ این کتاب تنها در روزگار اخیر به فقه ُملحق شده است  ...یدکتاب اجتهاد و تقل  .1  عبادات

 1آمد.«از آن بحث به میان می  ، آنجاکه در اصول فقه
افرادِ  او  سپس  از  رسالۀ  یجا پا    ،پس  و  گذاشتند  او  و    پای  اجتهاد  محور  یزدی  فقهی 

 . پس از او تا به امروز شده است انتوضیحات مجتهد 
 : چهارمنظر ماز 
میآن به   :گویند ها  برای  کنددستمکلف  تقلید  باید  خداوند  احکام  این  آن  . آوردن  ها 

ها  ولی آیا آن  ؛تقلید کردندنیز  و مردم    ، مطرح  گونهی فریب شکلتوجیه را برای مردم بیچاره به 
 ؟! دست آوردنداحکام واقعی خداوند را به   ، عملدر 

تر  که پیش ـ معتقدم کسی که مثال نماز و روزه در مناطق قطبی یا نزدیک به آن را  بنده  
شد  میبه   ، بخواند  ـارائه  تمام  برای مکلروشنی  که  فتواهایی  که  است،    فانفهمد  ارائه شده 
سد به اینکه با این  چه بر  ؛د نبر ندار   گمان در و که چیزی جز ظن هستند م و پندارهایی تنها اوها

توصیف شو احکام خداوند  نصفت  که  به    .هستندد  که  در مسائلی  اموال ازدواج  وضعیت   و 
یکی از    ، یکسان  ۀ معاملیک    خصوص در    عنوان مثال به   ؛ همین منوال استارتباط دارد نیز به 

به آن    انمجتهد  از آن  را که  را    ،داندآید حالل میدست می   را شرعی و مالی  و دیگری آن 
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 .داندحرام می  آیددست می از آن به ربای حرام و مالی را که 
ند تا همان طور که خود  دانلید از آن را بر مردم واجب می این مثالی از فتوایی است که تق

ها ارتباط دارد و  که با اصالت و َنَسب   ایمسئله   . گویند به احکام خداوند دست پیدا کنندمی
 : کندسید کمال حیدری آن را ارائه می 

می  :»مسئله شخص  است آیا  کرده  زنا  او  با  که  زنی  با  ُمحصنۀ  ـ   تواند  او  که  حالی  در 
است  گرفت  ـشوهردار  طالق  شوهرش  از  زن  این  اینکه  از  کند   ، پس  با    ؛ ازدواج  البته 

گاهی با زن  آ اینکه زنای  از  ابدی میداشتن  باعث حرمت  از    ؟شودشوهردار  و منظور برخی 
 ؟ جایز نیست« در مثل چنین حالتی چیست ،بر احتیاط واجبفقها از جملۀ »بنا 

  ،شکل ابدی استبودن ازدواج به حرام   ،مشهور در نظر فقهای شیعه در این حالت   : پاسخ
گاهی بی گاهیداشتن به حرامآنکه میان آ   .اوتی وجود داشته باشدتف  ،نداشتن به آنبودن و آ
میدر   فتوا  واجب  احتیاط  با  مسئله  این  در  که  کسی  به  اینجا  دلیلی  دهد  که  معناست  این 

بر حرام اعتماد کندنیافته است که  او نمی  ؛بودن  چراکه    ؛دهد بفتوا    ، بودنتواند به جایزولی 
  . بودن استوا به حرامبودن فتها مشهور ترین آنها نزد او وجود دارد که مهم برخی از توجیه 

این حالت حرام نمی را در  ازدواج  از فقها هم هستند که  بنابراین    ؛دانند در عین حال برخی 
، مسئله روشن است و  دهدبودن میکه فتوا به جایز کند  تقلید میاگر کسی از این شخصی  

ین خانم پس از  عقد با ا   ،دهدبودن ابدی میکند که فتوای به حرام اما اگر از کسی تقلید می 
است تقلید می  ؛طالقش حرام  از کسی  اگر  به حراماما  قائل  که  به کند  احتیاط  بودن  شکل 

این    ه انجامکه ب  مراجعه کند  ایتواند به یکی از فقهای زنده صورت میاین  در    ،واجب است
 1اند.«عمل اجازه داده

از مجتهد   این عمل طبق نظر »برخی  « زنای حرام است و فرزندانی  انروشن است که 
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که از نظر آن عده  ـ و همین عمل    شوند، محسوب می آیند فرزندان زنا  وجود می  که از آن به 
شرعی    یز ن   حالل و شرعی است و فرزندانـ طبق نظر برخی دیگر از مجتهدان  بوده است زنا  

 ! هستند
آیا    ؟ یا در نظر خداوند حالل است  آیا زناست   ؟ چه کمی دارداین کار    در خداوند    :پرسش

 ؟فرزند زنا یا فرزند حرام هستند یا اینکه تولدشان پاک و شرعی است  ،فرزندان
گاهیب ان»هر دو گروه« مجتهد   ! دهندپاسخ می  دون علم و آ

ها ارتباط  است که به اصالت و نسب   ایهمچنین این فتوای سید سیستانی دربارۀ مسئله 
 :دارد

سپس این    ؛ زنی را در بیرون از رحمش با منی خودش باردار کرده است  »مردی تخمک 
می همسرش  رحم  درون  را  میتخمک  متولد  برایش  فرزندی  و  فرآینِد    .شودگذارند  این  آیا 

 ؟تلقیح حرام است
 1«.اشکالی ندارد دخوخودِی به ، این کار  هامقایسه نظر از با صرف  : پاسخ

به  و  ندارد  وجود  اشکالی  آن  در  که  کاری  استهمین  حالل  سیستانی  نظر  به   ، نظر 
همان کسی    ،بیند که مادر این فرزند یکی از آنان چنین می  .مجتهدی دیگر کار حرامی است

این است که    است که کودک در رحمش بر  را متولد کرده است و دیگری نظرش  او  رشد و 
را به دنیا آورده   ، مادر فرزند  او  مانند    ، زنی است که صاحب تخمک است و وضعیت زنی که 

  ، شیر داده است که فقط ِاستحقاق اجرت بر کارش را دارد  ( به طفلی) وضعیت زنی است که  
 . نه چیزی دیگر

می آزاد  را  آن  سومی  عدۀ  قطعا   باید  و  بیچاره  فرزند  که  است  این  بر  نظرشان  و  گذارند 
همان طور که احتیاطا  پسران و دختران    ؛ کدام از دو زن را مادر خود بداند احتیاط کند و هر 

چه    ، اما اگر کار به ارث و دیگر حقوق برسد!  برادر و خواهران او هستند ، هرکدام از آن دو زن
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رساله  اصحاب  باش بسا  شایسته  عملیه  عملیه های  رسالۀ  نوشتن  فکر  به  تا  احتیاطی    د 
 ! فصل شودومخصوصی بیفتند تا مشکالتش حل

مثال  برای جمع و  که  دارد  دیگری وجود  بسیار  آن های  به مجموعه آوری  نیازمند  ای  ها 
 . جلدی استچند 

مردم  که  نبوده  این دلیل  شما بر مردم به  مورد ادعای  کردن تقلید  آیا واجب.  بسیار خوب
پس این    (؟ ایدها را در این پندار افکندهگونه که شما آنآن)دست بیاورند    خداوند را بهاحکام  

 ؟! ستها عطا کردید کجاو این احکام خداوند که به آن  ؟ عذر شما کجا رفت
  یاتو مشکل دچار شود نظر   یچیده از مطالب پ   یکیبه    گر »  : فرمایدمی   امیرالمؤمنین

آماده م  یبرا   یپوچ و  بافته  او همچون    ِی بافدهد. شبهه یم  یکند و سپس حکم قطعی آن 
نم بافتنتار  است؛  رفته  ی عنکبوت  درست  است.    یا داند  کرده  آنچه  پندارد  ی نماشتباه  او  در 

وجود داشته    ی روش درست  یافته پس آنچه او به آن دست  در    نداند   ، وباشد  یدانشمنکر شده  
بر او    مطلبیو اگر    نکند  یبرا تکذ   یشکند نظر خو  یاس ق  یگرد  یزیرا به چ  یزیباشد. اگر چ

نادانبه باشد    یکتار  در   ایی سبب  آنخود    که  دارد،  بگوتا    بپوشاندرا    سراغ  او  به    یندمبادا 
  یار ها را بسشبهه ست و  هایکیتار   ید . او کلیدنما صادر  حکم    ،کرده  ی داند. سپس گستاخی نم

و    ، دبمانتا سالم    نداند پوزش نخواهد از آنچه  کورکورانه گام بردارد.    های مرتکب شود. در نادان
گونه  آن بر باد دهد  پراکنده کند و  را    یات. روا برد   یا بهره تا    یست ن و قاطع    داریشه ر   ، دانشدر  

گ م  یاهانکه  دهند.  باد  بر  را  از  ناحق به   یهایراث خشک    یهاخونو    یانگر او  رفته 
او در ش   یخته ر ناحقبه  به    ییاند. زناشویوناز ستم  حالل به    ییزناشو او حالل و    حکمحرام 

حرام    حکم برا گردداو  مسائل  ی.  به  م  یپاسخ  وارد  او  بر  نی که  سرشار  برا   ،یست شود،    یو 
 1«.ندارد یستگیشا  کندی ادعا م راستین دانش دارا بودن  ه ب  که یاستیر 
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 : پنجممنظر  از 
به مفضل بن عمر    امام صادق   . خلیفه و جانشین خداوند است  ، اصل و اساس دین

دهم که دین و اصل دین یک مرد است و آن مرد همان  سپس به تو خبر می»...    : فرمایدمی
که آن    یقین است و همان ایمان است و او امام امت خویش و امام اهل زمانش است. کسی

انکار کند خدا و دینش را انکار کرده است و  که او را    امام را بشناسد خدا را شناخته و کسی
امام کسی  از  او جاهل است و غیر  به خدا و دین و حدود و شرایع  باشد  او جاهل  به  هرکه 

 1« .همان دین خداست "این مردان"چنین جاری شد که شناخت این شناسد. ها را نمی آن
فراوان تأکید  با  مردم  ،و  میان  از  خداوند  حجت  است    ، غیبت  به زیانی  وجه  هیچ که 

 ؟آیا غیبت او دلیلی دارد یا خیر :ولی پرسش این است ؛جایگزینی ندارد 
ابو  باقر از  امام  فرمود  جعفر  که  است  شده  با  »  :روایت  ما  همسایگی  خداوند  اگر 

 2«دارد.برمیگروهی را ناپسند بداند، ما را از میان آنان 
در    (خداوند خوارشان کند )تا علت را به ترس از ستمکاران عباسی    کنند برخی تالش می

ها صدها سال است که از بین رفته  اما بدیهی است که حکومت آن  ؛ آن زمان ُمنحصر کنند
 .است

طوالنی  و  ایشان  غیبت  علت  که  کند  ُخطور  کسی  ذهن  در  آناگر  بودن  اندک   ، شدن 
ها  که تعداد آنبوده  های طوالنی  که مشخص است سال   گونهآن   ، شیعه در آن روزگار است

کند که بدانیم تعداد مقلدهای  حتی همین کفایت می   ؛بالغ بر چندین میلیون نفر بوده است
بیشتر رسیده است به هفتاد میلیون و  امروز  از مراجع  را    محمدکه آل  در حالی  ؛ یکی  ما 

تعداد مدنظر در این    !ن حلقه ارتباط داردشدکنند که گشایش و َفَرج با کامل چنین باخبر می 
 ؟حلقه چند نفر است
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ابو ابا از  از  صادقعبد بصیر  امام  فرمود  الله  که  است  شده  خروج    قائم»  :روایت 
اینکه حلقه کامل شودنمی  تا  با چند نفر کامل می  :عرض کردم  «.کند    : فرمود  ؟شودحلقه 

سپس پرچم را    ؛ سمت چپشدر  سمت راستش است و میکائیل  در  هزار نفر که جبرئیل  ده»
مگر اینکه او را    ، ماندآورد. کسی در مشرق و مغرب نمیافرازد و آن را به حرکت درمیبرمی

می این  لعنت  خدا همان  کند.  رسول  د  پرچم  را  آن  جبرئیل  که  بدر  است  روز  ر 
 1.« ...فرستادفرو

این   که  وحشتنکته  حقا   تأس   ، باعث  و  میسرگردانی  امام  بفهمیم  اینکه    ؛ شودف 
ها تعداد یاران  و هنگامی که به آن   برسدنفر    هزارده است تا نیروهایش به  منتظر    مهدی

؛ و در عین حال شاهد هستیم  « خواهد شد313,10مجموع »  ، را بیفزاییم  ( 313)نزدیکش  
نفر  میلیون  دارند  ها  میوجود  دعا  و  دارند  را  او  انتظار  ادعای  آن  که  انصار  جزو  که  کنند 

 ! هستندحضرت 
 ؟اندکجا کشیده شده   اتفاقی افتاده است و مردم بهچه  
از    ، راست و صادق نباشیم و به این پرسش پاسخ ندهیمواقع اگر با خودمان رودر   قطعا  

بهخوردگان  فریب  و  بود  رهسپار خواهیم  تاریکی  نهایت  و  که    شویم یم  سوی  وحشت 
 !دانندگیرندگاِن از گذشته می آن را تنها خداوند و عبرت بودن خطرناک 

که برای    فرصتی   ، صدِد بحث تفصیلی دربارۀ غیبت نیستمدر در این فرصت کم،  اکنون  
یا نبودن تقلید ایجاد  بیان شرعی  توجه مؤمنان  فقط جلب   ،خواهم آنچه می   . شده استبودن 

در توقیعاتش به    و خصوصا  فرزندشان بقیةالله  محمدت که آل به مطلب دردناکی اس
ب    کند امام مهدی آنچه بیان می  .آن اشاره فرموده است است و غائب    (شدهپنهان )ُمغیَّ

 . ُمنتِظر است ش نیست؛ بلکه خود ( انتظار)و فقط ُمنتَظر 
از    ـ سال بودکه نزدیک به هفتادـدت غیبت صغری هایی که در مکافی است بدانیم توقیع 
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حضرت آن  اندک    ،شدهصادر    ناحیۀ  کتاب    . استبوده  بسیار  در  صدوق  شیخ 
تمام »کمال و  آن الدین  تا  است  کرده  تالش  جمع النعمه«  را  »ها  به  و  کند  توقیع 52آوری   »  

است هر    ؛رسیده  مدت  در  بگوییم  سخن  رقم  و  عدد  زبان  به  بخواهیم  یعنی  ) ماه    16اگر 
که امامی دارد و پرسشی از    هکردتنها به ذهن یکی از شیعیان ُخطور می  (ماهو چهار   سالیک 

 ؟! ه استپرسیدآن حضرت می
واقعا  خجالت را    !آورحقیقتی  ما توصیفاتی  ندارد که  تعجب  آن حضرت از  بنابراین جای 

 دهند:  خوانیم که خود را به وی نسبت می امتی می ۀ دربار 
جعفر بن  عبدالله  بن  می   محمد  پرسش  :گویدحمیری  از  ناحیۀ    ،هاییپس  از  توقیعی 

باشد)مقدسه   نگهدارش  ل  »  : آمد  ( خداوند  تعقُّ امرش  در  نه  الرحیم.  الرحمن  الله  بسم 
اولیایش میمی از  نه  و  ایمان  ولی    ؛بالغه است  . حکمتی  پذیریدکنید  قومی که  برای  ِانذارها 

 1... .«ندارند سودی ندارد
از اخبار    ی »... و چیز  : به شیخ مفید آمده است  نوشتار آن حضرتهمچنین آنچه در  

ما    ی اید برا که شما بدان گرفتار آمده   یو دردناک  بار غم ماند، و شرایط  ی شما بر ما پوشیده نم
زماناست  شدهشناخته  آن  از  بسیار   ی ؛  ناپسند   ی که  رسم  و  راه  به  شما  پیشینیان    یاز  که 
پشت   یا گونهبه را   شدهگرفته آورده و آن پیمان    ی گزیدند، رو ی م  ی کردارتان از آن دور شایسته 

که  سر   ب  یگویانداختید  آ هرگز  نیستیده  گاه  آ سرپرست  .ن  از  رسیدگ  ی ما  شما    یو  امور  به 
 2. .«..ایمخاطر خویش نزدوده  ۀصفحنورزیده و یاد شما را از  یکوتاه

که امروز مدعیان تشیع در  را  وضعیتی    ،وضعیت شیعه در اوایل غیبت بوده باشد اگر این  
گاهِکرامتش فقط خداوند و خلفای با  ،اندبه آن رسیده  تعامل با امام مهدی  ! ترندآ

  وحرام حالل دادن او به  پاسخ   محمدهای شناخت امامی از آلعالوه اگر یکی از راهبه 
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باشد   عظیم  امور  در  و  معصومینکه  محکم  است  روایات  آمده  ترتیب    ، چنین  این  به 
به  ها  چراکه آن  ؛ اندرا در درون مردم از بین برده   ان هرگونه احساس نیازی به اماممجتهد 

و    چیزی هر  کرده  نکرده   چیزیهیچ ورود  رها  آنرا  نظر  از  هیچ  اند.  که  است  آن  مهم  ها 
ـ  آنپرسشی  از  میکه  پرسیده  بیشودها  وجواب  ـ  مقام  صورت  این  غیر  در  )زیرا    نماند 

تنها وهم و پندار یا احتمالی باشد که در    ،حتی اگر پاسخ   ؛دار کرده است( را خدشه   شان منیت
می مطرح  خطیری  عقیدتی  که    ؛شودمسئلۀ  جایی  جسارت  ئجر تا  و  به  ها  آنت  یورش  به 

عرصه  داده  ایخطیرترین  اختصاص  خود  جانشینان  و  خلفا  به  فقط  خداوند  نیز    که  است 
در آن نیز ورود کردند و وهم و خیاالت خود را    ! کردن متشابه قرآن کریمیعنی محکم   ؛ رسید

 ! بین مردم پراکندند و آن را دائرةالمعارف الهی ِجلوه دادند
است شده  نقل  خنیس  بن  معلی  صادق   :از  نامه   امام  فرمود در  این  ..»  :ای  جز   .

که قرآن    یگروه  یبرا ؛  هیچ کس دیگرو نه  هایی برای اهل دانش است  نیست که قرآن َمَثل 
شایسته   چنانآنرا   م  اشکه  تالوت  ایمان  آن   .کنندی است  قرآن  به  که  هستند  کسانی  ها 

شان  هایآن سخت و مشکل و از دسترس دل اما بر غیر آنان، قر   ؛ شناسند آورند و آن را می می
به فرموده  ست که رسول خدا روهمین از   ؛دور است به    ۀ انداز به  چیزی  هیچ راستی که  اند: 

دل  از  دورتر  قرآن  درنیستمردان  های  تفسیر  هم  این  .  آن   ،مخلوقات  ۀخصوص،  که جز 
ند و جز این نیست که خدا با پوشاندن مطالب قرآن خواسته است  ا خداوند بخواهد، سرگردان

برداری از برپادارندگان  راه او برسند و او را بپرستند و از راه قرآن به فرمانتا مردم به باب و  
نیازمندند  کتاب )قرآن( و گویندگان فرمان او برسند و آنچه به فهمش  آنان    ،از قرآن که  از 

از خود  ، جویا شوند فرمود  ؛ نه  َوِإَلی:  سپس  ُسوِل  الَرّ ِإَلی  وُه  َرُدّ ِمْنهُ   َوَلْو  ْمِر 
َ
اْْل وِلي 

ُ
َلَعِلَمُه  أ ْم 

ِذیَن َیْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم  کردند،  االمرشان رجوع میلوو و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و ا )  اَلّ
فهمند و چنین چیزی  را نمی آنان، هرگز آن غیر از ولی(؛  یافتند حقیقت امر را از آنان درمی 

اینکه همیافت نمی  باشند، شدنی نیست؛    ۀشود. حال فهمیدی  امر  اولیای  چراکه در  مردم 
را  ها  آنصورت    ینا  می که  کسی  فرمان  او  را و    دهندبه  نه  کسی  و  امر  به    یکه  را  او  خدا 

 ؛ دکنن  اقتدا  هاآن به تا دیگران داد قرار خواص اولیا را  خداوند . پسیافتنخواهند   رسانندمی
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با رأی   را  قرآن دهم از اینکهدهم و هشدار میهشدار می را  و تو  ؛اللهشاءکن، ان  درک را  این
بخوانی خودت  نظر  سایر   ؛و  مانند  آن  دانش  در  مردم  همگون    مسائلچراکه  و  مشترک 

مگر از مرز و راهی که خدا برای آن قرار داده است. پس    ،نیستند و بر تأویل آن توانایی ندارند
 1«.اللهشاء طلب کن، ان الله و امور را از جایگاه خودشانشاء بفهم، ان
  ماندن باقی   دلیلبه نشده بود )  فراگیرطور کامل  که هنوز به   غفلتی  ینا   در آن روزگار اگر  

امت( عرصه   حیاتاز    یا گوشه اندک ـ   را   ایدر وجدان    توقیعات   برخیظهور    برایـ  هرچند 
بود   باقی اخ  ،گذارده  دوران  به   یبت غ  یرِ در  با  مجتهد وجودو  از  تقلید  عقیدۀ  و )  انآمدن 

گمان و  نظرات  به برگرفتن  اوهامشان  حتی  و  دینها  مهدی   ( عنوان  امام  به    هرآنچه 
بر زمین افکنده شد و در اذهان و    ،کنداختصاص دارد و هرچه در نهایت به او ارتباط پیدا می 

  ، نهادن دست هنگام یاد ایشان جز اسمی و شاید جز بر سر   از آن حضرت  ،های مردمدل
نماند  اینکه آنبه   ؛باقی  از  اینکه  خصوص پس  و  نایبان آن حضرت معرفی کردند  را  ها خود 

ها مسائل زندگی منتظراِن  آن  واسطۀبه هایی دارند که  ها قاعده جانشین او هستند و اینکه آن 
تمام جوانب دین حل می را در  آنان    ؛کندبیچاره  از  از برخی  با  ـ حتی چه بسا اغلب ما  وقتی 

داریم که از  در دست  قواعدی  ما    :گویندشنیده باشیم که می  ـ گویندسخن می   شیعهجماعت  
حتی اگر غیبت    ؛ سازدسر  ه مردم بدهیم که کارهایشان را می توانیم احکامی بها میطریق آن 

 ! طول انجامدها سال به هزاران یا میلیون ،امام
امام مظلوم غایب این با  تر و  اش تنگ شدهچنین شد که حلقۀ فراموشی امت در مقایسه 
دل محکم و  شد  شدتر  سخت  تأسف  کمال  با  و  ُمرد  صادق  ؛ها  امام  که  طور    همان 

است  فرموده  و  کرده  قلب »...    :توصیفش  که  دیدی  و  و  است  شده  سخت  مردم  های 
نمی  بر آن اشکشان جاری  یاد خدا  و  و دیدی که مردم در خوردن مال    آیدها گران میشود 

یند و خودنمایی به مردم نماز  اکنند و دیدی که نمازگزار برای خوش حرام با یکدیگر رقابت می 
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فقیه  گزارد  می که  دیدی  می و  تفقه  ریاست  و  دنیا  طلب  در  دین  غیر  که  کند  برای  دیدی  و 
 1... .« ستقدرت در دست اودار آن کسی هستند که مردم طرف

را    خود  و پدر حقیقیربوده شد  اندک  اندک   شانیهادلو  خوردند  چنین امت فریب  و این 
رهبری    . باقی نماند  نیازی به امامدیگر هیچ احساس  و    ُمرد ها  دل   ! آری  . فراموش کردند

همان طور که اخیرا  به    ؛حتی یک عقیده استاین  و    ،دینی موجود است و تقلید از او واجب
مانده است که آنان    باقی ای  عرصه دانم آیا  نمی   .اندبودن برگزیدن رهبر سیاسی رسیده واجب

و   نکرده  ُپر  و خیاالتشان  اوهام  را  با  تا  آن  باشند  نکرده  به  را    مردم  کوتاهیو    زیانکاریرها 
یادآور شود  به آن و    بفهماند   هاآن اماِم ها  این باعث شود    ، ای دارندشده غایب   که  به  مردم  و 

به  شان مهربانپروردگار   و  ببرند  تاپناه  ع کنند  او تضرُّ بازگرداَند    سوی  برایشان  را  و  و  امامشان 
 !بخواهداو را برایشان  شنودیرضایت و خ

است که خداوند    ایاین وعده  . حتمی است و شکی در آن نیست  محمدبازگشت آل 
 صورت زیر باشد: ها به این ما هستیم که باعث شدیم بازگشت آنولی  ؛داده و حق است 

ابا   :گفت  ، از فضیل بن یسار روایت شده است   نگامی ه»  : فرمایدمی  اللهعبد شنیدم 
پیامبر  بیند، از آزار و اذیتی که  یت و نادانی مردمان مال، آزاری که از جهکند که قائم ما قیام  

دور   خدا  جاهالن  است  ۀاز  شدیدتر  و  بیشتر  دید،  کردم«  . جاهلیت    ؟چگونه   :عرض 
های بزرگ، چوب و  سنگ ر مردمانی مبعوث شد که سنگ، تخته ب   رسول خدا »  :فرمود

ممجسمه را  چوبی  هنگامیی های  اما  قیام    پرستیدند؛  ما  قائم  خدا  کندکه  کتاب  مردم   ،
با آن حضرت به بحث و جدال    شان، و با استناد خود  کنندی را از پیش خود تأویل م(  )قرآن

 2.«پردازندیم

 
 . 40، ص8کافی، ج. 1
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 خلص کالم َم

مُّ اْلِکتاِب    :فرمایدتعالی میحق
ُ
ْنَزَل َعَلْیَک اْلِکتاَب ِمْنُه آیاٌت ُمْحَکماٌت ُهنَّ أ

َ
ذي أ ُهَو الَّ

ذیَن في ا الَّ مَّ
َ
َخُر ُمَتشاِبهاٌت َفأ

ُ
ُلوِبِهْم َزْیٌغ َفَیتَّ   َو أ

ُ
ویِلِه  ق

ْ
ِبُعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتغاَء اْلِفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتأ

نا َو ما ا ِبِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّ اِسُخوَن ِفي  ویَلُه ِإالَّ اللُه َو الرَّ
ْ
َتأ َیْعَلُم  ُر ِإالَّ    َو ما  کَّ َیذَّ

ْلباِب 
َ
اْْل وُلوا 

ُ
تو  این کتاب ]=قرآن   اوست کسی که ) 1أ بر  را  آیات    برخی.  نازل کرد[  از آن، 

است کتابآن   ؛محکم  اساس  ]ا ها  و  متشابهاتبرخیند؛  دیگر  در  ا [  که  کسانی  اما  ند. 
برای فتنه دل انحراف است  تأویل آن ]به دلخواه خودجویهایشان  از متشابهِ ی و طلب  آن    [ 

[ داند. ]آنان که داران در دانش کسی نمی کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه پیروی می 
متشابه »گویند:  می چه  و  محکم  ]چه  همه  آوردیم،  ایمان  بدان  پروردگار  ما  جانب  از   ]

 . (شودو جز خردمندان کسی متذکر نمی  «؛ماست
در آنچه تقدیم شد به سخنان سید کمال حیدری و دفترش در استدالل بر وجوب تقلید  

مجتهد   نظر  چه    ؛ پرداختیم از  چه  از  و  نظر  شرعی  نیز  )عقلی  از  مجتهدان  دیگر  دالیل  که 
ولی در    ؛ آوریقین   ،نظرخواستۀ مورد که باید قطعی و محکم باشند و در اثبات    دالیلی  (.است

استداللی که شخص دانای    ؛حقیقت چیزی بیش از استداللی مبتنی بر امور متشابه ندیدیم
 . کنددوری میبه استدالل علمی از بیانش 

  ، بخواند  ، در پاسخ به کالم حیدری ذکر کردمرا که    آنچه  و  هایم را گفته منصف اگر    فرد
  ، بلکه تمام کاری که انجام دادم  ؛کردن استدالل او نشدم بیند در غالب اوقات وارد نقضمی

همان    ، تعبیر خود حیدریطبق  یعنی  ) بود  ان  کردن استدالل او با سخن دیگر مجتهد باطل 
اختصاص کسانی  (؛شدهدادهاهل  پذیرفتن  برای  دارم  اعتقاد  را زیرا  او  فریب  تاکنون  که 

 
 .7عمران، . آل1
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سهل   ،این   ،اندخورده خوانندۀ  الوصولروشی  به  را  نهایی  حکم  و  است  واگذار    منصفتر 
را چنین نام    آنگونه که حیدری  آنـ ای برای دالیل تقلید  توصیف شایسته  ش کنم تا خودمی

 . ارائه دهد ـ نهاده است
  . از اینان است  الحسناحمد همان مطالبۀ سید    ، جاستبر ولی حقیقتی که همیشه پا 

الدالله)ارائۀ دلیل شرعی قطعی   و  و کامل  (الصدور  تاّم  از    ، یا عقلی  تقلید  بر وجوب عقیدۀ 
دانستیم   .غیرمعصوم را  اینکه وضعیت سید حیدری  از  بیان    ،آیا پس  برای  دیگری  شخص 

 ؟!گذاردقدم پیش می  ،دلیل
 . هستم هاز خداوند خواستار هدایت هم 

 
 والحمدلله رب العالمین

 . محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیما  کثیرا  و صلی الله علی محمد و آل 
 


