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 میتقد

 .. ابراهیم.اللهخلیل  به
 

 

 





 همقدم

 الله الرحمن الرحیم بسم 

 لله رب العالمین  الحمد

 ین و علی آله الطیبین و الطاهرینو صلی الله علی محمد خاتم النبی 

و پژوهشگران قرار ُفقها  توجه  در کانون  که    در فقه شیعینوظهور  و  ُبغرنج  از مسائل   
مطلق»  ۀ لئمس  ،گرفته سیزدهم    «فقیه  ۀوالیت  قرن  در  که  احمد  توسط  است    نراقیشیخ 

بسیار بااهمیت  ای  له ئعنوان مسآن به عرضۀ  تالش برای  ؛ و  مطرح شد   (ق 1245تا    1185)
اینکه  و    ، امامت است  مسئلۀاستمرار  همان  و اینکه    ،اهمیت امامت در دین الهیهمچون  ـ

در زمان غیبت امام  فقها  والیت را برای  کند ثبوت  داللت میامامت  به  که    دلیلی دقیقًا همان  
 وجود ندارد.   ایشدلیلی بر هیچ و  ،ستامعنبی  ـدهدمی  نشاننیز   معصوم

  ؛ توان آن را انکار کردضرورت است و نمی یک    «امامت»تردیدی نیست که نیاز جامعه به  
نیاز   این  برای  ولی  فقیه مجوزی  از ادعای  برای  امامویژگی  برخورداری  صادر  را    های 

 کند.نمی 

بر غیرمعصوم،  غیراثبات والیت   را  است که فطرت و عقل سالم  ای  گزارهمعصوم  آن 
تنها به جانشینان و  اطاعت مطلق را  وجوب  سبحان، والیت مطلق و    وندزیرا خدا   ؛تابد برنمی 

است؛ پس چگونه ممکن است آن را  اعطا کرده    شاندلیل عصمتبه آن هم  خلفای خودش،  
   ؟!ای نداردکه از عصمت بهره  عطا فرموده باشدکسی به 

به  تفویض   والیِت این  چگونه   - فقیهعینًا  معصوم،  شده    برخالف   ،برای 
 ؟  تواند فراهم باشدنبودنش، می معصوم
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تکیه  جای معصوم    رتواند ب می   چگونه غیرمعصوم در فتوا و قضاوت و اجرای احکام -
 ؟  بزند

 ؟  خواهد بودچه ضرورتی به وجود معصوم دیگر  ،بنشیند معصوم  بر مسند فقیه  اگر

آیا  شود. حال  الصدور ثابت میقطعی  ۀالداللمحکم دلیل  با    والیت مطلق معصومین
 ؟ نیز وجود داردوالیت فقیه  برای اثبات  دلیلی  چنین 

با توجه به اصول و  ـ اند  شده   ح مطر که برای اثبات والیت فقیه    دالیلی تمامی شواهد و  
 عالوه بر اینکه سند ضعیفی هم دارند.  ؛مجمل است شانداللت  ـمبانی خودشان

اعتقاد   از  به والیت مطلق فقیهپوشیده نیست که  زیرا نقش  بسیار خطیر است؛    امور، 
  ،گرددبازمی  به ادعای منصب معصومطور ذاتی  به برد و  به حاشیه می   امامت را در اسالم

 مطرح نکنند.  صراحتبه حتی اگر چنین چیزی را  

با غیرمعصوم  کردنجایگزین معنای  به به والیت فقیه  اعتقاد   ید توجه  با  است.  معصوم 
سازی شریعت و احکام آن قائم بر وجود  برای تضمین سالمِت پیاده دین الهی  داشت که  

چه    ،چه در فتوا ـ   و اگر غیرمعصوم متصدی شود سازی است،  شرط عصمت در مجرای پیاده 
که به    یاین مناصب  تمامیپس    ؛شودتضمین نمی   سالمت  این  ـوالیت و چه در  قضاوت  در  

ها  آن   به اثبات  ،، و دالیلهستند   معصومیافته به  اختصاص مناصب    اندفقیه داده شده 
 اند.هیچ تصریحی نکرده  ،برای فقیه در زمان غیبت 

امام   از آِن فقط  زیرا حکومت    ؛ از حکومت بپرهیزید»است:  شده  روایت    اباعبداللهاز  
به قضا )یا  و  عادِل میان مسلمانان،    ، دانا  پیامبر  آِن  یا وصی  شخصی  از  پیامبر(  همچون 

  1پیامبر است.« 

 
 . 7/406 ،کلینی، کافی .1
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نشان    ،که احکام شریعت تعطیل نشودبا این توجیه  فقیه    گریبه ضرورت تصدیاعتقاد  اما  
وظیف  دهدمی به  غیبت   ۀامت  زمان  در  است   خود  نکرده  دوره   ؛عمل  این  همچون  ـ   زیرا 

و    «فترت»  ۀدور ـ  میان رسوالن   فترِت های  دوره  در  تکلیف  است  و  ،  این دورهمردم  تالش 
تعیین نایب  نه    ،است  برای رفع موانع ظهور مقدس امام مهدی ناپذیر  خستگی  شکوش

  ،به فقیه   امامهای  شایستگی ـ اختصاص  ایکننده ابتث بدون هیچ دلیل  ـ و  برای ایشان  
 تکیه بزند.  بر مسند امامتا  

 یعنی:  واقعیت تنظیم شده است؛  این پژوهش برای روشنگری از این 

 به آن تکیه دارد. والیت فقیه در زمان غیبت،  بررسی شواهد و دالیلی که  و  تحقیق   -
  دربارۀ سبحان    وندو خدا   ،آیدفترت به حساب می دورۀ    امام مهدی  غیبِت اینکه   -

ُبهُ است:  فرموده    فترتامت در زمان  وضعیت   ا ُیَعِذَّ ِه ِإَمَّ ْمِر الَلَّ
َ
ْم  َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِِل

َعَلْیِهْم  َیُتوُب  ا  هُ   َوِإَمَّ عده ) 1َحِکیم    َعِلیم    َوالَلَّ خدا و  فرمان  به  موقوف  دیگر    ای 
کار  و خدا دانای سنجیده   ؛ پذیردرا می ها  آن  ۀ یا توب  ، دکنیا آنان را عذاب می   ؛ هستند

 (.است

احکام از  که    بسیاری  بساهستند  ک  چه  تغییر  فترت،  زمان    ۀ شیعکم  دسِت و    ؛ند ن در 
احکامی مثل   ؛اقرار دارد (معصوم)حضور   «حضور»امامی به وجود احکامی منوط به دوازده
 و... .  ین بودن نماز عید واجب

نیابت  فقها در زمان فترت یا غیبت،    ۀ: آیا وظیفشودمی مطرح  بعدی  پرسش  در اینجا  
اماِم  به  صالحیت در    شده،غایب جای  و  تمامی  ثابت شایستگیها  برای  شرعی    ۀشدهای 

 است؟  ایشان 

در محاسبات  فترت را  دورۀ  ند  ا ه والیت فقیه استدالل کرد  ایکه بر فقهایی    کدام ازهیچ 

 
 .106 ،توبه .1
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  دوران ،  شدهمطرح    ( یعنی والیت فقیه)که برای اثبات آن    دالیلی  و  ،اندخود منظور نکرده 
که    ابه این معن   ؛ اندصادر شده«  زمان حضور»  دربارۀفقط  بلکه    ،اندرا در نظر نداشته فترت  

فقیه  توسط  امام در زمان غیبتش دار شدن کارکردها و وظایف  عهده به والیت و   این دالیل،
که  هستند    ی دالیل عامصرفًا  بلکه    ؛ د نهیچ صراحتی هم به این نکته ندار و    داللتی ندارند 

 پردازند. نمی   « والیتتعیین  به موضوع »اساساً 

والیت    مسئلۀکه با  مهم بسیاری را  امور    ـشکل مختصر بهـ به هر صورت این پژوهش  
این    شود، امور آسان  این  فهم  اینکه  و برای    در ارتباط است به ما گوشزد خواهد کرد؛فقیه  

 : ما ه دکر در قالب زیر مرتب وار را در مباحثی زنجیره  پژوهش

 ؛ والیت فقیه مربوط به  مسائل  -1

 ؛ معصومجانشینی  -2

 ؛ فقیه ۀوالیت مطلق  مسئلۀ دربارۀ اختالف  -3

 ؛ دالیل والیت فقیهبررسی  -4

 ند.  نککه اثبات اصل والیت را نفی میمباحثی  -5

از امامت    یدفاع  عنوانبه این اندک را لت دارم  ئمتعال مس  وند که از خدا عین حال  و در  
علیهم)خلفایش   الله  فرماید  (صلوات  این    کنممیدرخواست  جل  وند عزواز خدا   ، قبول  با 

 مند گرداَند. بهره   اندحقیقت خواهان حق و که را   ی منؤپژوهش، مردان و زنان م

بر محمد  م و تمام  و صلوات تاو سالم    ،ست خدا و سپاس و ستایش در ابتدا و انتها از آِن 
 . ن بادوائمه و مهدی  ،محمد و آل

 عبدالعالی منصوری 
 2021/11/26  

 نجف اشرف 



 والیت  مربوط به مسائل  -1

 والیت و انواع آن -1-1
 ولیَّ »باشد.  برخوردار  تصرف در آن  از حق    که ای  گونه به   ؛ والیت یعنی تسلط بر چیزی

ای  گونه به   ؛ کندتصرف  ودخلکسی است که حق دارد در امور یتیم    )سرپرست یتیم(«  یتیم
 گونه است.  « )سرپرست زن( نیز همینزن ولیَّ برآورده کند. »او را مصالح که 

 تعریف کرده است:گونه ینی آن را این ئنا

 1شان.« و معاد ایشمعو  دنیوی، ،امور دین بر مردم در ریاست »

  ۀائم  ،جانشینانشو    پیامبراخیر برای والیت  ی  امعنهمین  با  این واژه  اشکالی ندارد  
 ( اثبات شود. صلوات الله علیهم)معصومین 

هم  در زمان غیبت    « الشرایطفقیه جامع »کسانی که به والیت فقیه اقرار دارند آن را برای  
بر    فقیه  حاکمیت و ریاست   استیال، یعنی    «الشرایطوالیت مطلق فقیه جامع ».  کنندمی اثبات  

  امتداد والیت معصومها  آن   نظر طبق  ـ والیت فقیه  از آنجا که  و  ؛  مردم  و دنیوی   ی امور دین
 :  ند از ا عبارت ، که  شودبه چهار شکل تصور می معصوم والیت  2،است

عالم   -1 در  تصرف  یعنی  تکوینی:  )والیت  و    ( آفرینشتکوین  تسلط    ، آنیر  سختبا 

 
 . 333/2 ،تحقیق نایینی آملیکتاب المکاسب البیع،  .1
شده توسط شیعه .. و از روایات وارد.سید کاظم حائری گفته است: »والیت فقیه، امتداد والیت پیامبر و امام است .2

هایی مشخص، تفویض شده است.« )سید  شود نیابت و والیت عامه از سوی امام به فقیهانی با ویژگیدانسته می 
 ( 139ص ،یهای حکومت اسالمحائری، پایه
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  تعالیحق محقق شد.    اللهخلیل ابراهیم  مثل  برای برخی از انبیا  همان طور که  
رِ :  فرمایدمی

َ
اَل ِإْبَراِهیُم َرِبَّ أ

َ
اَل   ِني َکْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتی  َوِإْذ ق

َ
َوَلْم ُتْؤِمْن   ق

َ
اَل   أ

َ
  َبَلی    ق

ِکْن  ْلِبي  ِلَیْطَمِئَنَّ   َوَل 
َ
اَل   ق

َ
ُثَمَّ اْجَعْل َعَلی  ُکِلَّ    ق ِإَلْیَك  ْیِر َفُصْرُهَنَّ  ْرَبَعًة ِمَن الَطَّ

َ
أ َفُخْذ 

ِتیَنَك  
ْ
َنَّ   َواْعَلْم   َسْعًیا َجَبٍل ِمْنُهَنَّ ُجْزًءا ُثَمَّ اْدُعُهَنَّ َیأ

َ
هَ   أ [  و ]یاد کن ) 1َحِکیم    َعِزیز    الَلَّ

نشان   من  به  »پروردگارا،  گفت:  ابراهیم  که  زنده  ده  ب آنگاه  را  مردگان  چگونه 
ای؟« گفت: »چرا، ولی تا دلم آرامش یابد.«  کنی؟« فرمود: »مگر ایمان نیاورده می

؛ سپس بر هر  کن را پیش خود، ریز ریز  ها  آن  و  چهار پرنده برگیر   فرمود: »پس 
پاره  ازکوهی  آنگاهها  آن  ای  ده؛  قرار  فرا  ها  آن   را  به برا  شتابان  تو  خوان،  سوی 

طور که برای پیامبر    و همان  (؛ «.ان که خداوند توانا و حکیم استآیند، و بدمی
برخیا»  اشو وصی  خدا سلیمان یَح  محقق شد:    « آصف بن  الِرَّ َلُه  ْرَنا  َفَسَخَّ

َصاَب 
َ
أ ُرَخاًء َحْیُث  ْمِرِه 

َ
ِبأ اٍص *    َتْجِري  اٍء َوَغَوَّ َبَنَّ َیاِطیَن ُکَلَّ  ِنیَن  *    َوالَشَّ ُمَقَرَّ َوآَخِریَن 

ْصَفادِ ِفي 
َ
ْمِسْك ِبَغْیِر ِحَساٍب *  اِْل

َ
ْو أ

َ
َذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن أ پس باد را در اختیار او  ) 2َه 

ها  و شیطان*    شدگرفت، به فرمان او نرم، روان میقرار دادیم که هرجا تصمیم می
ا و غواص، جفت با زنجیرها به هم بسته بودند  را که جفت  اندیگر * و    را ]از[ بنَّ

ف درآوردیم ]تحت  ]رمانش   * بی [  را[  ]آن  ماست،  بخشش  »این  شمار  گفتیم:[ 
ْن َیْرَتَدَّ    و  ؛(« .ببخش یا نگاه دار

َ
ْبَل أ

َ
َنا آِتیَك ِبِه ق

َ
ِذي ِعْنَدُه ِعْلم  ِمَن اْلِکَتاِب أ اَل اَلَّ

َ
ق

ي َرِبَّ َذا ِمْن َفْضِل  َه  اَل 
َ
ق ِعْنَدُه  ا  َرآُه ُمْسَتِقًرَّ ا  َفَلَمَّ   ش کسی که نزد) 3ِإَلْیَك َطْرُفَك 

گفت: »من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت   دانشی از کتاب بود
]تخت می آن  چون  پس  دیدآورم.«  مستقر  خود  نزد  را  فضل    ، [  از  »این  گفت: 

  محقق شد:   طور که برای پیامبر خدا عیسی  همانو    (؛ «.پروردگار من است

 
 .260 ،بقره .1
 . 39تا  36 ،ص .2
 . 40 ،نمل .3
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 ُکْم  َوَرُسواًل ِإَلی  َبِني ِإْسَراِئیَل ْد ِجْئُتُکْم ِبآَیٍة ِمْن َرِبَّ
َ
ي ق ِنَّ

َ
ي أ ِنَّ

َ
ْخُلُق   أ

َ
یِن   ِمَن   َلُکْم   أ   الِطَّ

ْیرِ   َکَهْیَئِة  ْنُفُخ   الَطَّ
َ
ْحِیي    َفأ

ُ
َوأ ْبَرَص 

َ
َواِْل ْکَمَه 

َ
اِْل ْبِرُئ 

ُ
َوأ ِه  الَلَّ ِبِإْذِن  َطْیًرا  َفَیُکوُن  ِفیِه 

ِه  الَلَّ ِبِإْذِن  را  ) 1اْلَمْوَتی   ]او  بنی به ای  فرستاده [  عنوانبه و  اسرائیل  سوی 
آنان می ]می به  او  برایتان    راستیبه گوید:[  فرستد، که  پروردگارتان  از جانب  من 

سازم، آنگاه در  شکل پرنده می[ به ل برای شما ]چیزی من از گِ  ؛امآورده ای  معجزه
پرنده  ؛ دممآن می به اذن خدا  به اذن خدا نابینای مادرزاد و  ای می پس  شود؛ و 

همان طور که در  و حتی ـ   (؛گردانمبخشم و مردگان را زنده میپیس را بهبود می 
یان    هایعفریت یکی از  برای  ـ  شوددیده می   ماجرای سلیمان هم محقق  جنَّ

ي َعَلْیِه َلَقِوي َّ  :  شد ْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإِنَّ
َ
ْبَل أ

َ
َنا آِتیَك ِبِه ق

َ
اَل ِعْفِریت  ِمَن اْلِجِنَّ أ

َ
ق

ِمین  
َ
خود برخیزی برای  کرسی  عفریتی از جن گفت: من آن را پیش از آنکه از  ) 2أ

   (. اعتمادمقابل این ]کار[ سخت توانا و   ای آورم و بر می تو 

والیت   -2 یعنی  تشریعی:  تشریع  والیت  در  اذن    داشتِن معنای  به   ، احکامبرای 
هرچه را  و    ، هرچه را بخواهند حاللو به این ترتیب    ؛ احکام شرعی   گذاریقانون 

َوَما  سپرده است:  ها  آن  را به   خود   دین   تعالیحق زیرا    ؛کنند حرام میبخواهند  
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا    آن  و آنچه را فرستاده به شما داد) 3آَتاُکُم الَرَّ

روایت    صادقامام    اباعبداللهز  ا   (. بازایستید  داشترا بگیرید و از آنچه شما را باز 
اراده  آنچه    هرا تربیت کرد تا آنگاه که او را ب  خود  خدا پیامبر»:  ، فرمود استشده  

ْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن   :فرمودبه او  و    برگماشت،   فرموده بود 
َ
ُمْر ِباْلُعْرِف َوأ

ْ
و  )  َوأ

  خدا پس همین که رسول  .  ( به ]کار[ پسندیده فرمان ده، و از نادانان رخ برتاب
َلَعَلی  ُخُلٍق    و فرمود:   او را پاکیزه ساخت  وند خدا نمود  آن  اقدام به انجام   َك  َوِإَنَّ

 
 .49 ،عمرانآل .1
 . 39 ،نمل .2
 . 7 ،حشر .3
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  پس وقتی او را پاکیزه ساخت . (خویی واالستولق ُخ راستی که تو را به و ) َعِظیٍم 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُکْم َعْنُه    و فرمود:نمود  دین خود را به او تفویض   َوَما آَتاُکُم الَرَّ

  داشت را بگیرید و از آنچه شما را باز   آن  و آنچه را فرستاده به شما داد)  َفاْنَتُهوا 
را    ایکننده هرچیز مست  خدا شراب را حرام کرد و رسول    وندخدا .  (بازایستید
و  نازل فرمود  نماز را    وند خدا   . او داداین کار را به  کامل    ۀاجاز   وند و خدا   ،حرام کرد

 1« .به او داداین کار را اجازۀ  وند و خدا نمود اوقات آن را مشخص  خدا رسول 

، برای  این و    ؛گرددمی چیزی که به دین بازبودن اطاعت در  معنی واجبوالیت به  -3
و   است  جانشینانشپیامبر  از    ؛ ثابت شده  آن،  اثبات  و  های  الزمهزیرا  نبوت 

 امامت است.

به  -4 واجبوالیت  شخصیمعنی  اوامر  از  اطاعت  در  ؛  بودن  خصوص  و  این 
 نظر دارند.اتفاق هااطاعت از آن  درفقها  و ، است هایی آمده استدالل

 .شده استثابت  شو خلفای معصوم برای پیامبرهای والیت  تمامی این شکل 

برای  ثبوتشان  کس قائل به  هیچ اول و دوم و چهارم،  های  شکل  دربارۀفقیه:    دربارۀاما  
الذکر قرار اشکال فوق سوم از  شکل  محدودۀ  فقط در  والیت فقیه    مسئلۀو    ،فقیه نیست

واجببه «  والیت»یعنی:  گیرد؛  می اطاعتمعنی  خمینی  .  بودن  »سید  والیت  نام 
  3هستند. نیز قائل به ثبوت آن ُفقها و   ،استرا بر آن اطالق کرده  2«سلطانی

 
 . 25/332 ،وسائل .1
 سلطانیة. ال الوالیة .2
 . 3/21  ،: سید خمینی، کتاب بیعبه مراجعه شود .3
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 اساس فقه شیعه  های فقیه بر منصب -1-2
 :  کندعطا میا  به فقیه سه منصب را  فقه شیعه 

و در باب    ،استشواهد و دالیل  فتوای شرعی از روی  که استخراج    ؛منصب فتوا  -1
 شود.  بحث می در این خصوص اجتهاد و تقلید 

دادن ه ل فیص کردن دشمنی و  کردن بین مردم و برطرف حکم که    ؛منصب قضاوت  -2
استمنازعات طبق   شرعی  قضاوت  ،موازین  باب  در  این خصوص    و  بحث  در 

 شود.می

 . منصب والیت -3
 گوید: می  شیخ انصاری

 الشرایط سه منصب دارد: فقیه جامع»

  ، به آن نیاز دارند کارهای خود  که عموم مردم در    هاییچیز   دربارۀدادن  : فتوانخست
بهپرداختن به  و     ایشان ای که حکم فرعی بر گونهمسائل فرعی و موضوعات استنباطی 

از  مگر    ،وجود ندارد   در اثبات این منصب برای فقیههیچ اشکال و اختالفی    صادر شود.
مباحث  به    و تفصیل کالم در این مقامدانند  جایز نمیکسانی که تقلید را برای عامی  سوی  

 .  دشوموکول میاجتهاد و تقلید 

دهد  را تشخیص میکه حق    اموریفقیه در مرافعات و دیگر  طور کلی  به  .داوریدوم:  
منصب    است.حکم  صاحب   براین  و   نیز  است  شده  ثابت  او  برای  متن،  و  فتوا  اساس 

  " بهمحکوم"شرایط حاکم و  نظر  از  خصوص  و تفصیل کالم در این    ؛اختالفی در آن نیست
به   [شودکسی که علیه او حکم می]  "علیهمحکوم"و    [شودکه به نفع او حکم می  کسی]

 .  شودموکول میکتاب قضاوت 

در اینجا به تفصیل  این موضوعی است که و  ؛هاسوم: والیت تصرف در اموال و جان
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 1« . شود...بیان می

 و گفته است: شکل دیگری بیان کرده به را  این موضوع شیخ نراقی 

  مواردشو    ،ندبسیار   والیت دارند  ست و در آنهافقها و منصب آن  ۀکه وظیفاموری»
  ۀ کنیم: از جمل را بیان میرا در اینجا  ها  آن  شود و برخی ازمیدانسته  از آنچه بیان شد  

ها  آن در فتواهای رعیتواجب است والیت این کار را دارند و ها آن ؛دادن استفتواها آن
ایشان   در  پیروی،  از  ک ها  آن  ازاحکامشان  و  کلِی منصب  این    .د نتقلید  امر  دو  هر    با 

والیت  مرافعات  در قضاوت و  ها  آن  ؛قضاوت است  از جمله  ؛...شده استثابت    ،شدهبیان
را قبول  ها  آن   و حکم  ،مراجعهها  آن  ها بهاست در رفع درگیریواجب  و بر رعیت    ،دارند

تعزیرات است  ها  آن  ۀو از جمل  ند...ک در زمان    این منصبدر اثبات والیت  که  حدود و 
.. از جمله اموال دیوانگان  .اموال یتیمان استها آن  ۀ.. از جمل. وجود داردغیبت اختالف 

است...    و ازدواج  شدگان است... و از جمله نکاحو سفیهان است... و از جمله اموال غایب
  ع ف مناکردن  برآوردهو    ، شانخردان در کارهای مجاز والیت یتیمان و بیها  آن  ۀو از جمل

تصرف در اموال امام است...  ها  آن  ۀ و از جملداشتن مصالحشان...  نظردربا    ،شانهایبدن
اقدام  به انجامشان  طور مستقیم  رعیت است که امام بهتمامی امور مربوط به  جمله    و از
ناگزیر باید انجام  نقلی    یاعقلی  دلیل  بنا بههر کاری است که  ها  آن  ۀ.. و از جمل.کندمی

 2« . ...شود

تمامی   نراقی  نظر شیخ  و  طبق  امور مهم  ثابت  خطیر  این  فقیه  برای  غیبت  زمان  در 
 شود! می

اختالفی در اثبات والیت فقیه در دو منصب فتوا و  هیچ  اصولی شیعه،    از نظر فقهاِی 
  ، اجتهاد به نفی  اند و  مخالفت کرده ـ یعنی فتوا ـ   اول  دربارۀها  خباری اِ   لیو   ؛ قضاوت وجود ندارد

 
 . 3/543 ،شیخ انصاری، مکاسب .1
 به بعد.  539ص ،یاماال  شیخ نراقی، عوائد  .2
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 ، اعتقاد دارند. در نقل روایت فقط فقیه   نقِش بودِن منحصر و 

نظر وجود  ( اختالف ...ها و اموال وسوم )والیت بر جان   شکلخصوص  در  ها  آن   در میان
 ند.  ا ه آن را اثبات نمودای عده و   ، هآن را نفی کرد شانبیشتر دارد؛ 

 فقیه  ۀ والیت مطلق  -1-3
به    .فقیه یعنی تسلط فقیه و حکومت او بر مردم در حد والیت معصوم  ۀوالیت مطلق

برخوردار  عامه و خاصه در زمان غیبت کبری  اتشئون تمامیحق تصرف در از او این ترتیب 
برای معصوماست و هر  ثابت  ثابت می  آنچه  او هم  برای  این  ؛شودمیشود  ای  نکته   و 

 که در کالم شیخ نراقی آمده است:  است

 1« برای معصوم ثابت شده است. ها  آن که انجام امور رعیت»تمامی 

 گفته است: سید مصطفی خمینی

برای فقیه نیز قرار    ،قرار داده  هرچیزی را که برای امام   تعالیحقاین یعنی  ...  »
  ، شئون ملت  ۀادار   ،تسلط او بر دیگر بندگان  ،ریاست او بر عموم مردمجمله  از    ؛استداده  
و تدبیر شئون حیاتی  ها،  سازی آنپیادهاجرای قوانین دینی و    ،رهبری امت  ایبر   شامامت

 2«. هادهی آنساماندر میان رعیت و 

 
 . 539ص ،یاماال  نراقی، عوائد شیخ  .1
 . 79ص ،سه رساله، والیت فقیه .2

و سید مصطفی خمینی گفته است: »فقیه جامع از ریاست کلی بر تمامی شئون سیاسی در مملکت اسالمی برخوردار  
وال  او از حق تصرف در ام   .تواند مصالح شخصی را در برابر مصالح عالی نوعی نادیده بگیرداست. به این ترتیب او می

مثل حفظ نظام  ؛های مردم نیز استیال داردمردم برخوردار است، و در صورت نیاز برای رفع یک نیاز متعالی، بر جان
های مدرن امروزی محدود  و دفاع از حوزۀ مقدس اسالمی. اسالم در ابعاد مختلف ادارۀ مملکت، به دیگر حکومت 

 ( 59ص ،« )سه رساله، والیت فقیه. شود...نمی
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  ی رو بلکه    ؛ مقام و منزلت نیستاز نظر  رسیدن فقیه به جایگاه معصوم    ی امعنبه ولی این  
 داره و رهبری و اجرای احکام است. ا  دربارۀسخن در اینجا فقط 

 گوید: می  سید خمینی

نیست  » شایسته  شد    دربارۀو  بیان  کند    شودبرداشت  سوءآنچه  تصور  کسی  و 
روی  زیرا  ؛رساندنبوت یا به جایگاه امامت می  توالیت، او را به منزلبرای شایستگی فقیه 

پس    .عملی است  ۀوظیففقط متوجه  بلکه    ،منزلت نیستمرتبه و    دربارۀما در اینجا  سخن  
  : و به عبارت دیگر  ...دولت و اجرای احکام شرعی  ۀ والیت یعنی حکومت بر مردم و ادار 

سیاست و  اداره  و  حکومت  یعنی  تصور ای  عدهکه  گونه  آنـو    هاسرزمین  گذاریوالیت 
با    ،کارکردی   ۀوظیفیک  بلکه    ؛ یا میراث نیستو استثئا،  یا تبعیض    ، امتیازیک    ـاندکرده

 1« ست. باال اهمیت بسیار 

تمامی  در    ناشی از غیبت معصوم  کردن خألبرطرفبرای  والیت فقیه یعنی اقدام فقیه  
  گردند و از آِن پیامبرکه به تدبیر امور امت برمی   اختیاراتی  از تمام و او  ،  های حیاتی جنبه 

ائمه و تصرف در    ، کردن حدودبرپا   ، اجرای احکام شرعی؛ مثل  استبرخوردار    ، بوده   و 
 .  دیگر امور مالی

 گفته است:  سید خمینی

طور که شرع   همانآن را مقرر کرده،  والیت فقیه، امری اعتباری است که شرع  »
از ما را سرپرست   و کارکرد    ؛استکودکان مقرر داشته  هرکدام   ۀسرپرست همو وظیفه 

  پیامبر ایم  ما فرض گرفتهوقتی    تفاوت دارد.کودکان    سرپرست با  از دید کمیَّ فقط  امت  
امام از نظر کمَّ ها  آن  ۀ، وظیفهستندسرپرست کودکان    و  این عرصه  و کیفی  در  ی 

شده آن کودکان تعیین  سرپرست    عنوانبهچراکه    ؛نیست  یی دیگر متفاوت از هر فرد عاد
سرپرستی هر فقیه  با    ،عملی ُبعد  امت، از    ۀبه همین ترتیب این سرپرستی بر هم  است.

 
 . 51تا  49، صخمینی، حکومت اسالمیسید  .1
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ان  مؤمن  ۀرا سرپرست هم  پیامبر   وند،... خداتفاوتی ندارددر زمان غیبت،    یعالم عادل
  از اوپس  و  شود،  شد نیز شامل میخواهد   شجانشینو والیت او فردی را که    ،قرار داد 

است  امام بوده  یعنی  .سرپرست  دو  این  همه،    دربارۀها  آن  دستورات شرعی  والیت 
وقتی الزم  ها  آن  و عزل  ،ها بر آننظارت    ،تعیین قاضیان و والیان  .استو ساری  جاری  
با  تنها    وجود دارد،فقیه هم  برای  و حاکمیت    گردد. همین والیتمیباز به آن دو    باشد، 

را عزل یا  ها آن د ای نیست که بتوانگونهاینکه والیت فقیه بر فقیهان دیگر به ؛یک تفاوت
 1« برابر هستند.همگی با یکدیگر والیت، از نظر شایستگی زیرا فقیهان  ؛کندنصب 

 
 . 49ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
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ها  آن   وداشته است،    «سفیرانی»یا  ها«  »باب   امام مهدیدانیم  می از نظر تاریخی  
اب  » کسانی هستند که   تعبیری    «نایببا عبارت » ها  آن  از  در روایات  اند.اربعه« نامیده شده نوَّ

عنوان  یک بار    «غیبتکتاب »شیخ طوسی در  «.  من  نایبان »:  است  نفرموده  و امامنشده  
 1اطالق کرده است. ها آن  را بر «سفیراندیگر »و بار  «وکیالن»

  را در آنچه به ها  آن  داریو امانت   ( بودنمطمئن وثاقت )که  متعددی وجود دارد  روایات  
اند؛ مثل  کردهعمل می   از طرف امامها  آن   اینکهو    ،دنکنشود ثابت می سپرده میها  آن

اطمینان هستند.  قابل عمری و پسرش  »اول و دوم:    انسفیر   دربارۀ  این گفتۀ حضرت
؛ به  اندگفته من  طرف  از  اند  گفته و آنچه به تو    ،اندند از طرف من آورده ا ه سوی تو آوردهرچه به 

و این   2« .دار هستندو امانت  مطمئن زیرا آن دو،    ؛ و از آن دو پیروی کنبسپار  گوش  آن دو  
دربارۀ گفت اب   این »سفیر دوم:    ه  بن  روح  نوبختیوابوالقاسم حسین بن  مقام من  قائم   ، بحر 

پس در امور خود    ؛امین است  ۀو ثق  [او]و وکیل  ،  االمرصاحب شما و  میان  و سفیر  است  
]آن را به  ام و  فرمان داده شده گونه  این   . کنیدتکیه  خود به او  کارهای  و در  رجوع کنید  به او  

 3« .ابالغ کردمشما[ 

هر   به به  قائل حال  تمایز  به عرصه  جهت  پا  اخیر  دوران  در  که  »نیابت عامه«  با  شدن 
اینان » است،  ».  اندنامیده شده  «خاص  نایبانگذاشته  ترتیب  این  بخش    «نیابتبه  دو  به 

 :  شده استتقسیم 

 
 و بعد از آن.  345ص  ،غیبت .1
 . 243ص ،غیبت طوسی .2
 . 371ص ،غیبت طوسی .3
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 ه نیابت خاص -2-1
  های نام به    زیرا خود امام  ؛ است  امام مهدیسوی  از  اربعه  اب  نوَّ   ت نیاب  منظور، 

 :  اند ازعبارت  به ترتیبها آن و ، یح کردهتصر ها آن

 ؛ (ق265تا   260)  عثمان بن سعید عمری -1

 ؛ (ق305تا   265) محمد بن عثمان عمری  -2

 ؛ (ق326تا  305) بن روح نوبختیحسین  -3

 . (ق329تا  326علی بن محمد سمری ) -4

وفات سفیر چهارم، سفارت   با  یافت  هنیابت خاصیا  و  امام  ، پایان  برای    و  سفیری 
 . از راه رسید ه«نیابت عام» ، ه«نیابت خاصرسیدن »پایانبه و بعد از  ؛ تعیین نکرد شخود

او    . استوجود داشته   ه« نیابت خاص»قبل از    ه« نیابت عام»شهری  محمدی ری   به نظر
 گوید:ـ پرسشگرانه میطبق تصور خودش تر بودن نیابت عامه ـ برای توضیح چرایی پیش 

کند  خطور میبه ذهن    امام عصر  ۀنیابت خاصجایگاه    دربارۀکه  پرسشی  اولین  »
  ۀ : آیا نیابت عاماینکه   دیگرپرسش  ؟ و  چه بوده است: حکمت از این نیابت  این است که

نیابت خاصفقها   با  امامان دیگر، در همراهی  و  گیردنفر قرار میاین چهار    ۀدر عصر  ؟ 
ادامه پیدا نکرد و اتصال مردم با ایشان در   امام  ۀ : چرا نیابت خاصاینکه  آخرپرسش  

 ؟ شد منقطع طور کامل  به ق329سال 

ترین  در سخت)جانم به فدایش(  : والدت مبارک امام عصر  هحکمت از نیابت خاص
اتفاق افتاد؛    استسپری شده    اوصیای پیامبرقیادت و سرپرستی    ایبر شرایطی که  

خود را به خرج بیشترین تالش  ستمگر  در زمانی به دنیا آمد که حاکمان    زیرا ایشان
  ش عدالت در جهان بشارت گسترش  برای    خدا که رسول  ی  از تولد آن موعوددادند تا  می
انتقال  نظامی سامرا    نجد و پدرش را به پادگابه همین دلیل    جلوگیری کنند.  داده بود را  

طور که    همانایشان ـوالدت    این ترتیببه    ؛شندبانظرشان  زیر  طور مستقیم  بهتا  دادند  
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کس  هیچو    ، صورت پذیرفتی سرَّ   ـ همچون والدت موسی دهدخبر می  امام باقر
گاه  از    بسیار نزدیک بودند   که به امام عسکری  جز کسانی  پس    . ایشانندبود نآن آ

از عمرشان سپری در حالی که چهار یا پنج سال    ،از انظار مخفی شد  از شهادت پدرش 
شد  طور کامل قطع میبه  بیت ارتباط ایشان با پیروان اهل  و اگر در آن شرایطشده بود،  

اسان وسوسهوایجاد شکبرای  قطعًا عرصه     والدت   دربارۀ  شیاطینو    انگر تردید توسط خنَّ
  ق 329تا    260از سال   ـ رتبه مقتضای حکمت و ضرو به همین دلیلـ .  شد مهیا می  ایشان
 1« خاص، ادامه یافت. نایبان با مردم از طریق ایشان ارتباط 

به شمار  امور    ۀ را مراجع رسمی در هم  «چهارگانه  نایباناین »  ،شهریبه این ترتیب ری 
او  و  آورد  نمی  نظر  حکمتبه فقط  ها  آن  نیابت به  خاص دلیل  همان  ی  که  آمده،  ،  پدید 

به دنیا    دربارۀ ـ  همان طور که گفته شد ـ است تا  بوده    والدت امام مهدیبه  دادن  گواهی
 . نکندتردید پیدا وکسی شک نبودنش نیامدن ایشان یا 

 ی گوید: او م

  ۀ که ائمُفقهایی  در غیبت صغری: شکی نیست که نیابت عام    هاستمرار نیابت عام»
مصالح سیاسی و اجتماعی استوار  بنا به    را قبل از امام مهدیارکان آن    بیتاهل

بودند  ایام    ،کرده  نیز    نایباندر  هدف    ؛بود  برجاپااربعه  نیابت،  نهایی  زیرا  نوع  این  از 
توانستند  که نمیبوده است    بیت علمی، سیاسی و اجتماعی پیروان اهلهای  نیازمندی

چهارگانه    نایبانغیبت صغری و نیابت    ۀو این هدف در دور   ،در ارتباط باشندبا امامانشان  
 پابرجا بود.  نیز 

دوران  در    ،مرجعیت   رهبری و برای  از طرف امام معصوم  ُفقها  عبارت دیگر: وقتی  به
در زمان غیبتش  آنان طریق اولی نیابت ، بهاندنایب بوده ـشرایط خاصبنا به زندگی امام ـ

چهارگانه    نایبان. نیابت  نکرده استزیرا شرایط اجتماعی تغییر    ؛ادامه پیدا خواهد کردنیز  

 
 . 412ص ،رهبری در اسالم ،شهریشیخ محمدی ری .1
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  بیت امور سیاسی و اجتماعی، برای پیروان اهلتمام  در  ها  آن  نیست که  ابه این معن
پیشـبلکه    ،اند بودهمراجع رسمی   طور که  دادیمهمان  توضیح  نیابت،  تر  این  حکمت  ـ 

خود  است  ش خاص  داشته  عامبا  ،  نیابت  این  نتیجه  در  ؛را  نیابت  هیچ    ۀاستمرار  فقها 
 1« .کنداتی پیدا نمیمناف

  ،بوده چهارگانه    نایباننقش  بردن  حاشیه این تالش، به این است که هدف از    لی واقعیتو 
زیرا روایات به  دهند؛  بیان کرده است گواهی میخالف آنچه نویسنده  بر   روایاتاینکه  با وجود  

که ممکن نیست با  طوری  به   ؛ کنندعطا می عظیم و صالحیتی وسیع  قدر و منزلتی  ،  نایبان
وجود امام  صرفًا گواهانی برای  ها  آن  اینکه   ؛ شوددار  خدشهنوشته است    نویسندهمطالبی که  

 اند!بوده   مهدی

تر  مهم ارائۀ تصویری  دادن اهمیت نیابت عامه و  نویسنده برای نشانسوی  این تالش از  
  ؛ دلیلی نیاز نداردهیچ  به  چنین تصوری  و بطالن    ، استبوده    هو سابق بر نیابت خاصبرتر  و  

شده است کمتر از نیابتی  به او اشاره  اسم    اب که    چگونه ممکن است ارزش نیابت کسیزیرا  
 ؟!  استقرار گرفته  « فقیه»عنوان خصوص مثل به مدار اثبات عنوانی باشد که صرفًا بر 

ـ به  را به    ه وایات، نیابت عام، ر ه نیابت خاصرسیدن  پایان بهاز  ـ پس  نان آاز دید  طور کلی 
 .  اندُفقها اعطا کرده

 گوید: سید حائری می

 شده نزد شیعه نقلهای  چهارگانه، از روایت  نایباننقش این  رسیدن  پایانبهاما بعد از  »
  معین شرایِط  واجد    به دست فقیهاِن   ،امام و والیت عامه  نیابِت ای  طشود اعدانسته می

این    فقها  ۀو منظور از اثبات والیت عام  ؛خواهد آمدخصوص  بحث در این    کهاست  بوده  
که   مهمانند  نیست  از  امام،  و  خودشانامنؤپیامبر  به  باشند.  ن  بوده  والیت    سزاوارتر 

ثابت    پیامبر و امام  دربارۀخودشان« با نص صریح فقط  منان به ؤ بودن از ماولی»  یامعنبه

 
 . 414ص ،شهری، رهبری در اسالمشیخ محمدی ری .1
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والیت فقیه بر    دربارۀو چه    ،والیت پدر بر فرزندان   دربارۀچه  ـ  اما دالیل والیت  ؛شده است
کند. این والیت در حدود  عرفی است که به ذهن خطور می  یدالیل  ـ عناوینیا دیگر    ،جامعه

 1« شود.اعمال میبر او که والیت  است  کردن قصور کسی طرفتکمیل نقص و بر 

 نیابت عامه  -2-2
نیابت  منظور امام مهدی ،  پس  توسط    برای  و    ، است  ه نیابت خاصانقطاع  از  فقها 

متن  ؛ نامیده شده  «عام» اسم یعنی  ) ها  آن   ایبر   ی زیرا  به  استهایشان  فقها(  بلکه    ، نبوده 
  ، عنوان فقیه مثل    ؛شودمنطبق میها  آن  ها یا صفاتی بوده است که بر از طریق عنوانصرفًا  

و اما  »:  سخن اماممثل این    ؛در روایات آمده است یا دیگر عناوینی که   ،یا راویان حدیث
حجت من بر شما  ها  آن  مراجعه کنید، کهما  احادیث  به راویان  دهد  که رخ می   یدر حوادث
مجرای امور و احکام به  » :  سخن اماماین  و    «.و من حجت خدا بر شما هستمهستند  

 کدام هر اما  »:  سخن اماماین  و    «.امینان بر حالل و حرام اوست، آن  یهلا ُعلمای  دست  
، و مطیع  کندمخالفت    خود  وهوسهوا و با    باشد،دینش  مراقب  و  کند    که خود را حفظ  ُفقها از  

   .«توانند از او تقلید کنند عوام می امر موالیش باشد 

 آمده است:   « ییسید خونوشتۀ » «شرح عروة الوثقی»کتاب  ۀ در مقدم

  موضوِع   از هرچیزپیش    .وارد شویم  آنجزئیات  در  ناگزیر باید  :  همفهوم نیابت عام»
عام مرجعیت   را  هنیابت  و  والیت  دیگری  پسیکی  ـ  که  آن    ـاز  میاز  طرح  م  شودناشی 

اب اربعه  با    هنیابت خاصرسیدن  پایاننیابتی که پس از به  ؛کنیممی و    ،در غیبت صغرینوَّ
مصلحت  هت  جبهحکمتی از طرف خدا و    هکه بنا بـ  امام مهدی در غیبت کبریشدن  غایب

است شده  ایجاد  می  ـمسلمانان  ایشان..  .گیردسرچشمه  احادیث  و  با   شانراویان  را 
 است:  فرموده نایب  تصریحات زیر

 
 . 141ص  ،اسالمیسید حائری، اساس حکومت  .1
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اما در حوادثی که رخ می  -1 به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که»و  ها آن  دهد 
کسانی هستند  اینان از جمله    «.هستمو من حجت خدا بر شما هستند  حجت من بر شما 

.   ...حجت بر مردم باشند  اندکه شایسته

 «.، آن امینان بر حالل و حرام اوستی هلاعلمای  مجرای امور و احکام به دست  »   -2
است  عمومی  فتوا و امور  تصدیگرِی  از جمله    ؛، مسئولیت حکومت را داده استُفقهاو به  

آید.  پیش می شانکه در زندگی مسلمانان و بقای

  هوس هواواما هرکدام از ُفقها که خود را حفظ کند و مراقب دینش باشد، و با  »  -3
عوام میکند مخالفت  خود   باشد  موالیش  امر  مطیع  و  کنند،  تقلید  او  از  این    «.توانند  و 

منصب خطیر و مهمی است. 

ب  ؛برای ما مهم نیست  این احادیثسند   زاین    ضرورِت   هزیرا عقل  شروط و  ها  هممیَّ
اقتضا    بی و غیبت امام غادهد،  میحکم   نیابت حکومت کند هخواهد بکه می  کسی  ایبر 

،  بان عامی هم داشته باشدی نات  س داشته ابان خاصی  ی نا  ایشانطور که    کند همانمی
اب اربعه،  وجود    ایدلیل بر   و   ؛ است  ها نیابت عامیبان دیگر  یوجود نا دالیل برای  همان  نوَّ

رضایت یا    اگر  پس  .اسم  اشوند نه بانتخاب و مشخص می  ،با توصیفهمان کسانی که  
 1« . وجود ندارد شنیابت ایاحراز نشود هرگز دلیلی بر  حاکِم قائمبرای  ایشان اذن

در این   ه ولی تفاوت آن با نیابت خاص ؛ ، نیاز به تنصیب داردهیا خاص  ه نیابت عامبنابراین  
نیابت    در حالی که  ،استمشخص شده  اسم فرد  ذکر  تنصیب با  است که در نیابت خاصه،  

ان  یعنوانذکر  با    هعام آن قرار    ۀزیرمجموع  ودارد  متعددی  مصادیق    ام شده کهجعمومی 
این عنوان قرار  تحت  و هرکس ، شوندمنصوب می  عنواناین  اساس  د و حاکمان برنگیر می

 شود.شاملش می بگیرد حکومت 

آنجا که  تا  اند  غور کرده و در آن بسیار  پرداخته    در زمان غیبت  ه نیابت عام  مسئلۀبه  فقها  

 
 مقدمه. 1/8 ،یی ی(، تقریر بحث سید خویعارف امام خوال تقلید )دایرة ،وثقیال شیخ غروی، شرح عروة .1
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 .اندنیز دادهرا به فقیه  معصوم شده برای امام های ثابت شایستگی ها و تمامی صالحیت 

 گفته است: شیخ مظفر  

 مجتهد  ۀما دربار  یدۀعق»

و حاکم   ، نایب امام  غیبت امام وضعیت  الشرایط در  مجتهد جامعما اعتقاد داریم  
او هم    آنچه امام در فصل قضایا و حکومت میان مردم دارد و هر   است، و رئیس مطلق  

خداوند متعال را    و کسی که او را رد کند امام را رد کرده، و کسی که امام را رد کند  ،دارد
این   و  ـرد کرده است  در حد    ـآمده  البیت آل  صادقاز  طور که در حدیث  همان  کار 

   شرک به خداست.

بلکه والیت عامه دارد و در حکم و  ؛فتوا نیست شرایط فقط مرجِع الجامع  پس مجتهدِ 
اوست و کسی  های مخصوص به  ویژگیو این از    ،شود فصل و قضاوت به او رجوع می

همچنان که برپایی حدود و    ؛او مجاز نیست متولی این امر شود مگر با اجازۀ اواز  غیر  
 جایز نیست مگر با امر و حکم او.نیز  تعزیرات 

شود. این منزلت  به او مراجعه مینیز  ستاومخصوص و  امامدر اموالی که از حقوق 
امام را  او در غیبتش  به مجتهد جامع  یا ریاست عمومی  نایب  تا  الشرایط داده است 

 1.« دشونامیده می " نایب امام" باشد؛ لذا او 

 اماماز آِن  یس مطلق است و هر آنچه  ئ حاکم و ر   ـشیخ مظفر  گاه دید طبق  ـ فقیه  پس  
 خداکسی که  شود و  میمتعال منجر    وندبه رد خدا در نهایت  او  نپذیرفتن  و    ،داردنیز  او    است

رسد  میمتعال    وند به شرک به خدا در نهایت  فقیه،    ۀکنندرد  ، نتیجه  ؛ در شرک استم  را رد کند
 ! ماندباقی نمی فقیه و امامطبق گفتۀ او هیچ تفاوتی میان  و 

که   کسی  »نخستین  امامواژۀ  شیعی    «نایب  فقیه  بر  کرد  را  صفوی اطالق    ، پادشاه 

 
 . 21ص ،د امامیهیشیخ مظفر، عقا .1
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وی این عبارت را بر شیخ علی    .بود  ق 930طهماسب پسر سلطان اسماعیل صفوی در سال  
 اطالق کرد.  )محقق ثانی(  بن حسین کرکی

 شیخ کرکی آمده است:   «جامع المقاصد» ۀ در مقدم

پادشاه شد به محقق کرکی نزدیک شد و لقب  ق930وقتی شاه طهماسب در سال  »
1« .بخشید به او نایب امام را 

در بحرانی  است  « البحرین  ؤلؤ ل»محقق  علمای »:  گفته  از  شاه    دولت  محقق، 
به دست    او  .طهماسب صفوی بود را  به  وی سپرد  امور مملکت  آنچه شیخ  پیروی  و  از 

  داد و اصل پادشاهی میاختصاص  هر مملکت  را به  مقداری  داد  مذکور به او دستور می
2«بود. زیرا او نایب امام ،او بود از آِن 

نعمت کتابسید  در  اللئالی»  خود  الله جزایری  غوالی  است  «شرح  پادشاه  »:  گفته 
پادشاهی  برای  و به او گفت: تو  بخشید  شاه طهماسب به او پادشاهی و سلطنت    ،عادل

و نواهی  من فقط اوامر  و    ،زیرا تو نایب امام هستی و من از عامالن تو هستم   ؛یتر شایسته
3« کنم.تو را اجرا می

  امام  ۀذکری از نیابت عامهیچ  ند  ا ه کسانی که قبل از محقق کرکی بود  اتو در تعبیر 
 است. نیامده 

 گفته است:  «التحریر فی باب الزکاة»عالمه در  

به مصرف و مستحب است آن را    ،سرپرستی کند اموالش را  تواند خودش  مالک می»
 4«آن را به فقیه امانتدار از امامیه بدهد.  ت سنتوانو اگر  برساند   شیا نایبامام 

 
 .1/23 ،مقاصدال جامع .1
 .1/23 ،مقاصدال جامع .2
 .1/23 ،مقاصدال جامع .3
 .1/430 ،حکاماال  عالمه حلی، تحریر .4
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عالوه  به   ؛ و نایب، مقدم بر فقیه است  ،غیر از نایب   ،فقیهدهد نشان میظاهر عبارت او 
 است. بوده    هبه استمرار نیابت خاص  ینقائلاز جمله به نظر برسد او  بسا  چه

امامیه اجماع دارند   ادعا کرده  اینکه  این در حالی است که شیخ کرکی  نایب    ، فقیهبر 
 گفته است: . او است امام

ما  » ایندارند  نظر  اتفاق  ( علیهم  الله  رضوان)اصحاب  فقیهِ بر    امامِی   عادِل   که 
سوی  از    ـشودمجتهد نام برده می  عنوانبهکه از او در احکام شرعی  ـ  فتوا  شرایِط الجامع

که نیابت    اموری تمامیدر  ،غیبت وضعیت در  (الله و سالمه علیهمصلوات) هدایت  ۀائم
  . زداران استثنا باشندجنگجویان و مر طور کلی  بهو شاید  نایب است،  تواند دخالت کند  می

تواند  و او می ،حکم او واجب استبه  سپردنسر و د، ن ها باید به نزد او برده شوپس داوری
و اموال افراد غایب و    ،نیاز بفروشدهنگام  در    تواند حق را ادا کندمال کسی را که نمی

 ش تصرف اموالکسی که از  اموال  و در    ،را سرپرستی کند درماندگان  و  سفیهان  اطفال و  
ثابت    از طرف امام  که برای حاکم منصوب  یدیگر امور  و    ،بازمانده است تصرف کند 

 1« شده است.

عنوان  نیابت   ایدلیل بر   عنوانبه را    «حنظلهابن   ۀمقبول»  ( کرکیاین شخص )  ،در ادامه
 گفته است:قبلی سخن از پس و کرده 

با سند از عمر    « تهذیبال »چیزی است که شیخ در  این خصوص همان  و اصل در  »
باید ببینند در میان  »آورده است:    از موالی ما صادق جعفر بن محمد  ،بن حنظله 

و احکام ما  داشته نظر کسی حدیث ما را روایت، و در حالل و حرام ما دقت شما چه 
و من او را در میان شما    ،م راضی شوندکَ َح   عنوانبه او  پس به    ؛را شناخته است 

جز این نیست  به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود  او  و اگر    ؛ما ه حاکم قرار داد
و کسی که ما را رد کند خدا    ،ایمو ما رد شده خدا سبک شمرده شده است  حکم  که  

 
 . 1/142 ،رسائل کرکی .1
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  وقتی دو تن اختالف کردند حکم ؛ و  را رد کرده است و این در حد شرک به خداست 
در حدیث و باتقواتر از  آن دو    گوترِ تر و داناتر و راست است که عادل چیزی  همان  

هست و اصحاب، اوصاف معتبر  بسیاری  در این معنا احادیث  و    «.میان آن دو حکم کند
 1«. انداحادیث از این دست استخراج کردهدر فقیه مجتهد را از این حدیث و 

به   استدالل  نیابِت   «مقبوله»ادعای  اثبات  نیست؛    پذیرفتنی وجه  هیچ به   امام  برای 
  ؛ قضاوت وارد شده   دربارۀو    ، دور استبه   نیابت  مسئلۀ از  طور کامل  به   (مقبوله )روایت  این  زیرا  

است که چند نفر از  مطلبی    این   .دهدمی به این نکته گواهی    ابتدای روایتهمان طور که  
 . خواهد آمد م چهار فصل که در اند آن تصریح داشته  هفقها ب

صفوی،  کند حکومت  اطالع داشته باشد مالحظه میزمانی    ۀ آن دور از    هرکسعالوه  به 
 قاب بسیاری را به فقها اعطا کرده است.ال

 گوید: تحقیق کتاب رسائل کرکی می  ۀشیخ محمد حسون در مقدم

مهمی داشتند؛ از جمله   صفوی مناصب حساِس حکومت  در  2و علمای جبل عامل »
االسالم  و شیخ  ،مذهب   ۀکننداالسالم در اصفهان و نایب امام و مفتی و ترویجامیر و شیخ

تهران   منصب    کرکی  اند.بودهدر  صفوی  اسماعیل  شاه  زمان  در  اصفهان  در 
منصب  از  کرکی  ق 930و در زمان تولی شاه طهماسب در سال    ، االسالمی را داشتشیخ

  3« .دار شدبرخور نایب امام 

آنجا که   ؛ گفته بودالقاب  دربارۀمغنیه  محمدجوادکه شیخ انداخت این مرا به یاد چیزی 
 گوید:می وی 

 
 . 1/142 ،رسائل کرکی .1
ا  یو کوهستان  یساحل  هایین سرزمجبل عامل:    .2 لبنان.  و    شودی شمرده م  یعیانش  ینسرزم  ،منطقه  ینجنوب 

 شیعه( )مترجم، منبع: سایت ویکی  .اندیدهگرو یعلبنان به تش یهاشهر  یگراز د یشآن پ یاهال
 . 1/28 ،رسائل کرکی .3
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را دوست بدارد و آن را استفاده  القاب و عناوین  که    ی و از هرکس  ،من از القاب بیزارم»
از  کنم،  احساس کراهت شدید می  نوعی بهکند   آن را چیزی غریب و جدای  واقعیت  و 
روی از اعتدال خارج شود و زیاده ،چیزی که در هر  کسی هر از  اً فطرت ی هر انسان بینم. می
گام در  نخستین  شایسته،  نحو  بهآن    ۀس و شناخت حد و انداز است. معرفت نفْ بیزار    کند 

هایی  و هرکس به خودش فضیلت  ،است   شراه پیروزی و انسجام فرد با خودش و واقعیت
کودکی که به پدر  درست مثل   ؛ها زندگی کرده استاسطوره ۀنیست در پردبدهد که در او 

همچون  یا   ،پایین بکشد تا با آن فوتبال بازی کند به    کند تا ماه را از وسط آسمان اشاره می
با خط طوالنی و عریض    بود  کردهلیف  أو تگردآوری  آنچه  تمامی    ایکه بر همین شیخی  

و  فقاهت، سلطان قلآسمان  نوشت: تصنیف   و ذکاوت، شیخ طایفه    پیشوای م تحقیق 
  و   ،االسالمو حجت  ،، نایب امام و باب احکام، فریادرس مسلمانانحقه  ۀمجتهدان فرق

رس و باب و  ان، فقیه مخالف هوا... قطب و فلک و سلطان و فریادمردممیان الله در تآی
نایب و حجت و  اشاره  طوری که به  ؛نشانه  الفاظ هیچ  این  ندارد مگر  ای وجودر ورای  د 

 1« .یکالم نشخوارهای و ها پردازییاها و خیالؤبه راشاره 

حکومت  بر فقیه، در زمان    «نایب امامواژۀ »: اطالق  شودتقدیم شد نتیجه می از آنچه  
ن یا و  اطالق کرد  که سلطان صفوی این عبارت را بر محقق کرکی  آنجا    ؛افتاد اتفاق  صفوی  

خر به کار  أدر عصر متفقط  و    ه،نداشت ای  سابقه شرعی    ۀدر ادلبوده که  لقب پادشاهی  یک  
 اند!کرده  دستبهدست قها آن را فُ و پس از آن،  ؛ ه استرفت

  هب  « را اللهحجت»عبارت    شده از امام مهدیبا استناد به توقیع صادر ها همچنین  آن
 !  انداطالق کرده فقیه 

ها آن   زیرا   ؛مراجعه کنید به راویان حدیث ما  »ای حدیث  بر   سید خمینیتوضیح  در  
 وی گفته است:  «حجت خدا هستم و منهستند حجت من بر شما 

 
 و پس از آن. 45 ،فراغال مغنیه، صفحات لوقت محمدجواد .1
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  ، ین وند او را تعی امور است و خدا  ۀدر هممرجعی برای مردم    ، حجت خدا یعنی امام»
به مردم سود برساند ورا    و هر تصرف و تدبیر  از سوی خودش  را رستگار کند  ها  آن  که 

  هستند.   شمراجع امت و رهبرانها  آن  چنین هستند؛فقها نیز این  .رده استبه او کمنوط  
  پس   ؛تا به امور مسلمانان بپردازد  ه استاو را تعیین کرد  وندحجت خدا کسی است که خدا
تخلف    ۀو اجاز   ،بر مسلمانان الزم است  شانو اجرای  ،حجت  کارها و سخنان او بر مسلمانان

ها و حدود و پرداخت خمس و زکات و مالیات و غنیمتاقامۀ  در  کارها و سخنان او  از  
به حاکمان جور    ـ با وجود حجتـو این یعنی شما وقتی    ؛، داده نشده استهاانفاق آن

فقیهان،  پس  ...  شوید و مجازات میبازخواست  در روز قیامت    ای این کارمراجعه کنید بر 
بر  خداطور که رسول    ان هم  ،امروز حجت بر مردم هستند ، و  بودها  آن  حجت خدا 

.  وابسته است به فقهاها آن ازپس و  بود به امامانوابسته  آنچه به وجود پیامبرهر 
و حکومت و والیت مردم    ،هستندمعضالت  امور و مشکالت و    ۀمرجع در همها  آن  پس

  و هرکس از اطاعت   ،تفویض شده استها  آن  به  و مالیات و انفاقها  آن  گذاریو سیاست
 1« .  کند...می  شمجازاتبرای این کار  و بازخواست، او را  وندخدا  سرپیچی کندها آن

شده برای معصوم به  و والیت ثابت  ،نایب امام و حجت خداست   ـهاآن از نظر ـ فقیه   پس
 شود!او منتقل می 

 گفته است: سید علی عاشور 

تا  منتقل شد  شرایط  الجامعفقهای امین  والیت و حکومت به  طور خالصه،  به... و  »
  از و اطاعت  کنند  و از مسلمانان دفاع د  سازن روشن  و  تبیین عدالت را بر پا کنند و اسالم را 

  نظام اسالم ـ  گفته شد  همان طور که از رسول خدا ـزیرا    ؛بر امت واجب شده استها  آن
، از والیت خدا و انبیا و امامان گرفته شده  فقها والیت    اصِل پس    ؛ستهاپیروی از آندر  

این    ،است والیتبُ همان  و  اعتقادی  استاین    است؛  عد  نبوت  و  امامت  شئون  یا    ، از 
را رد کرده   رو خواهد آمد که هرکس فقیه را رد کند امامایناز  ؛هایی از آن داردریشه

 
 .78 ،حکومت اسالمی ،سید خمینی .1
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 1« و نه از خدا. اعت کرده استاط نه از امام ،اطاعت نکند از ولی امر  و هرکساست، 

 
 . 19ص ،سید علی عاشور، والیت فقیه قانون اساسی الهی برای مسلمانان .1
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از آنکه  پس    . گذشته است  سرپشِت را  های مختلف و مراحل متعددی  فقه شیعی دوره 
نقل فتوا و فقط به    شانکه نقش  یصورت مستقیم یا از طریق راویان حدیثبه   مردم از ائمه

  ، کردنددریافت میفتوا    ، شدخالصه می  مردم  برای  هر ابین ا ر دگری  روشنـ  پس از درک فتواها ـ
از   مرحلهبعد  مرحلاین  که  دیگری    ۀ،  رسید  راه  شیعه  از  آن،  رویکرد  در  و  روش  نظر  با  از 

  فقها. فتوا از طریق استنباط    استخراجچگونگی  سبک و  یعنی از نظر    ؛شدندمتفق  سنت  اهل
روشی را در    چنیناز شیعه  قبل  بیت،  به امامت الهی اهل  نداشتن دلیل ایمان سنت به اهل

آنان   برای  فتوا  دریافت  دوران  بودند.  گرفته  پیامبرپیش  رحلت  رسید  با  پایان  بودبه    ؛ ه 
شیعه  فتوا  که    ایبرخالف  دریافت  رویکرد  میانشان  و  در  صغری  غیبت  انتهای  انقطاع  تا 

 ادامه یافت. ه(نیابت خاص)سفارت 

 گوید:می  سید محمد باقر صدر 

تفکر حوزۀ  شکوفایی علم اصول در  میان  توانیم تفاوت زمانی  و بر این اساس می»
.  توضیح دهیمتفکر فقهی امامی خودمان را  حوزۀ  شکوفایی آن در    با  ،ت سناهلفقهی  

اینکه  کند  اشاره می  تاریخ در  پیش    ،علم اصولبه  آنکه  امامیحوزۀ  از  و    فقه  کند  رشد 
زیرا مذهب    ه است؛و شکوفا شد  هفقه سنی رشد کردرویکرد  بی در  طور نسشکوفا شود، به

  بنابراین   ؛است  متون و نصوص به پایان رسیده   ۀدور   کرد با وفات پیامبرمیادعا  سنی  
به مسافت زمانی بسیار زیادی    ،دوم عبور کرده بودفکر فقهی سنی از قرن  تدر حالی که  

آراسته   یهای بسیار ها و شکافبا لغزش  اً طبیعتنتیجه  در  که بود  دور شدهمتون از عصر 
زیرا امام،    ؛کردن شرعی زندگی میودر عصر متهمچنان  اما امامیه در آن زمان    ه بود؛شد

  که فقهای امامیه از آن ناشی از استنباط  مشکالتی  نتیجه    درامتداد وجود پیامبر است و  
جدی برای وضع  مجالی برای احساس نیاز  هیچ که آنجا  تا  ؛بردند بسیار کمتر بودرنج می

مجرد اینکه با شروع امامیه بهبه همین دلیل شاهد هستیم که    کرد.فراهم نمیعلم اصول  
به پایان رسید،    شان، عصر متون از نظر غیبت صغری  پایانـ  طور مشخصبهـیا  غیبت  
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 1« .پذیرا شدند عناصر مشترک را مطالعه روی شد و گشوده  شانذهنیت اصولی

 گوید: می انتقال این  دربارۀ «التنقیح» کتاب  ۀمرتضی حکمی در مقدم

دیگر با تمسک  عبارت  به  ؛پایان رسیدبه  و تقلید    افتو   او ب  آغاز،دین با وحی و ابالغ  »
 2« و با اخذ رسالت عملی فقها به پایان رسید.آغاز، به رسالت الهی 

مسائل عقیدتی  در  هم    ،بسیاری   اتتغییر منجر به  تحول،  انتقال و  نیست این  پوشیده  و  
  بیتروایات اهل مطالبی که  از  روشنی  را به این وضعیت  و شاید ما    ،فقهی شدمسائل  هم  و  

 متوجه شویم.  آوردکه قائم دین جدیدی می اندبیان کرده 

اب روایت    ۀحمزواز  بن علی  : ، گفتاستشده  ثمالی  اباجعفر محمد  که  شنیدم      از 
امر فرمودسپس  »...  :  فرمودمی جدید    یجدید و قضاوت  ی جدید و سنت  یجدید و کتاب  ی: 
 3« . آورد...می

منحرف و از حقیقت خود    آمدن قائم  زماِن مشخص است دین در    روایت ظاهر این  از  
 توصیف شده است.   «دین جدید»قائم با عنوان  توسط  فرایند اصالح آن  آنجا که  تا    ؛دور شده

متعددی میان  اختالفات  باز کرد  به فقه شیعی  راه خود را  به هر صورت: وقتی اجتهاد  
نظرات   آرا آنجا که  تا    ؛ پدید آمدشیعه  فقهای   از مس  و  جمله  از  ؛  ل متعدد شد ائدر بسیاری 

 .  بوده استخباری و اصولی دو مکتب اِ میان ، اختالف رویکردی  اختالفاِت این  تریِن مهم 

 گوید: میچنین اختالف ماهیت این  دربارۀشیخ یوسف بحرانی 

کردند و در  ها حمایت میدر ابتدای امر از کسانی بودم که از مذهب اخباریمن  و  »
را  خود  کتاب گو کردم و  و گفتبسیار  با برخی مجتهدین از مشایخ عصر خود  خصوص  این  

 
 . 1/44 ،صولاال  دروس فی علم  .1
 ، مقدمۀ پژوهش. 1/6 ،مقدمه التنقیح، گزارش پژوهش سید خویی از غروی .2
 . 212ص ،درجاتال  حلی، مختصر بصائرحسن بن سلیمان  .3



 41 .................................................................... مطلقه یتوال   ۀمسئل  ۀاختالف دربار  -3

و اخبار  و شافی  مباحث کافی    ۀهممشتمل بر  ای مبسوط  که مقاله"ـ مسائل شیرازی"   نامبه
 کرد. یید میأو آن را تداللت بر این دیدگاه داشت نگاشتم که  ـفراوان بود

پس   تاما  است    ی ملأاز  مقام  این  شایستۀ  علمای  نظر  دقتو  که  کالم  در  عمیق 
برایم آشکار  بود پرده   در پِس  که  این دیدگاهاز دن یبر و  باب پوشی از این چشم ،مان اعالم

این خصوص گسترش  نقض را در    ۀو دایر   کردندآن  ای سعی در گشودن  عده؛ هرچند  شد
پافشاری   و  اوالً )  .ورزیدنددادند  عیب  ۀالزم  (اما  پایینآن،  و  شجویی  و  أآوردن  علما  ن 
دیگری طعنه   هعلمای دو طرف ب  ۀهم  این کارطور که با    همان  ؛بودفضالی دو طرف  

خصوص از  به  ،دینکردن به  واردو طعنه منجر به سرزنش  بسا    و حتی چه  ه بودندوارد کرد
مذهبشان به    دلیل تقسیمرا بهها  آن  که  شیعه  درست مثل  ،دشمنان و معاندین شدهسوی  

و کرده است. )سرزنش  را  دیگری  ها  آن  ازهرکدام  و حتی    ،سرزنش کردهمذاهب چهارگانه  
  ، آنچه در وجوه تفاوت بین آن دو بیان کردندشود بیشتِر  با تفکر و تأمل روشن می  (اما دوم

عصر سوم( از آنجا که  و اما  )دهد...  نشان نمیرا    یمقام اختالف  هیچ    ،آن  تمامیبلکه  
برطرف  ها  آن  میانبا وجود اینکه اختالف  و  مجتهدین بوده است  محدثین و  اول پر از  

هرچند    ؛دیگری طعنه وارد نکرد  هب  ی صفاتاتصاف به چنین  دلیل  بهها  آن  ازکدام  هیچ  ، نشد
ف  اختالدچار  و در تطبیق آن دالیل  پرداخته  بحث  با یکدیگر به  یات مسائل  ئدر جزای  عده

 .  شده بودند 

در این  تر و مناسببهتر و  ،تر برای صاحبان ایمانشایستهتر و زیبندهچنین زمانی در 
تعالی    وندکه خداهـ قحق و شریعت حَ مُ   ۀگفته شود: عمل علمای فرقجایگاه این است که  

باالترین  اعلی علیین ]را در  ها  آن  گذشته و آیندۀشان دهد و درجات  نصر و تمکین یاریبا  
برایشان روشن که آن را    ستهامسیر آنبر  و    بر مذهب امامانشان  باال ببردـ  [هاجایگاه
و   روزهادر گذر  ها  آن  و پرهیزکاری و تقوای  ،و درخشش برهان  ،نأجاللت ش  اند.ساخته
استوار و    ۀاز آن جادکه  شود  میها  آن  مانع  طوری کهبه  ؛مشهور بلکه متواتر است  دوران

دلیل  به  ـیا مجتهد  دنباش چه اخباری  ـها  آن  ولی شاید برخی ازخارج شوند؛  راه مستقیم  
کم یا  توهم  یا  یا    بودنغفلت  فهم  یا کمی  راه    ،دیگردالیل  اطالع  از  مسائل،  برخی  در 

شده  حمن این  ،د نباشرف  بدگویی  باعث    و  و  می  ...شودنمیسرزنش  کنیم هم  مالحظه 



 شناسی ـ والیت فقیه در زمان غیبت های دینی و زبانعالی پژوهش ۀدانشکد .................... 42

ها  آن  کسی از بسا    دارند و چهای از مسائل اختالف  ها در مجموعه اخباریهم  مجتهدین و  
  چه بسا   شود.نمیسرزنش و بدگویی  منجر به    اینولی    ؛مخالفت کرده باشدنیز  با خودش  

و اخباریباشد  ای رفته  غریبههای  دیدگاهبه    صدوق  ،هایس اخباریئر  ،  که مجتهد 
نیست   کدام هیچ آن موافق  و فضل  وجود  با    ،با  علم  در  وارد  نشهیچ سرز اینکه  او  به  ی 
رفتن جز در زمان صاحب  این اختالف و وقوع این بیراههمناقشات  و صدای  کند؛  نمی

ب ـ  "الفوائد المدنیه"   باال نگرفت؛   ـدایخشبکه خدای تعالی رحمت مورد رضایتش را به او 
و  ی را به زبان راند  اصحاب را بلند کرد و هرگونه سخن بدگویی بر  تشنیع و  او زبان  که  چرا 

که شایست ایجاد کرد  را  پاکی    ۀتعصباتی  او هرچ  ،نبوداو  همچون  علمای  در همن و    ۀ د 
تر پیشدیگری که  که در آن کتاب مطرح کرد راهی درست را پیمود، از اختالفات    مسائلی

برای    در حالی که  ؛خارج نشدو ورود این اختالفات در توجیهاتی که بیان کردیم    گفتیم 
  پیدا نکند ها  آن  از کالم فاسد   دفاعاگر چیزی را برای    ،تر بوداو شایستههمچون  کسی  

بها  آن کند.  هرا  و هدایت حمل  برپا  (علیهم  الله  رضوان)ها  آن  راستی  و در  دین  کردن 
  ( که بیش عالمه)الله  خصوص آیتبه  ،کوتاهی نکردند   هیچمرسلین  ال احیای سنت سید

های  او علمای دشمنان و مخالفین را با حجت  است.  شدهسرزنش و مالمت  دیگران  از  
و بزرگ   ،، آتشی بزرگ را سرد کردکارهایش  سببکرد تا آنکه بهمیملزم  ها قاطع و برهان

که شامل اسرار    کردهایی را تصنیف  و کوچک و شریف و حقیر را وارد این دین کرد و کتاب
ظرایفحق و  آنجا  ؛بود  دقیق  یگویی  زمان  هرکسکه    تا  از  در  جز  آمد  او  از  بعد  های 

برتری محسوسی  او  و    ،نگرفت بر   نثر او بهره نبرد و جز از دریای خروشان او  هایمروارید 
ثنای    ۀشایست  طوری که او رابه  ؛ناجیه داشته است  ۀبر دیگر علمای فرقاو و  نسبت به  

به آن   ،نسبت تخریب دین  ت ونه مذمَّ   ،بسیار کردهداشت  جمیل و بزرگداشت و گرامی
  1« و دیگر مجتهدین وارد شده است.  مکه قلم او علیه این عالِ صورتی  

 
 ، مقدمۀ دوازده.1/167 ،ناظرةال الحدائق  ،یوسف بحرانی .1
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 گوید: آبادی میامین استر شیخ محمد 

دیگر  و بار    ،وفات یافت  : یک بار زمانی که پیامبر اتفاق افتادبار   تخریب دین، دو»
های  های اصولی و در کتابسنت در کتابروزی که قواعد اصولی و اصطالحاتی که اهل

 1« .اند، وارد شدهاحکام و احادیث ما نوشت دربارۀحدیث الةدرای

از سوی  و  ،  سو  یک خباری و اصولی اجتهادی از  مکتب اِ میان  و به این ترتیب اختالف  
در مسائل   ـاصولیبا  اصولی و ، اخباری با اخباری میان یعنی ـ پیروان یک مکتب دیگر میان 

یافت. ادامه  مهم   متعدد  مسائلی  خطیرترین و  ـ ترین  از  اصولی   کهـ  اجتهاد  مکتب  پیروان 
است که در قرن سیزدهم  ه  بودوالیت مطلق فقیه    مسئلۀ  ،دچار اختالف شدند   اشه دربار 

نراقی احمد  شیخ  دست  به  در  )  هجری  می  ق 1245تا    1185های  سال که    (کردزندگی 
 . استمطرح شده 

 « آمده است: عوائد االیام»تحقیق کتاب  ۀ در مقدم

ی  صورتآن  و به    ،است   شلفؤ و بسیاری از مباحث کتاب "عوائد االیام" از ابتکارهای م»
این کتاب  در    . ویگذشته موجود نیستکدام از آثار  ، در هیچوارد شده  در این کتاب  که

گاهی    مسائلی  دربارۀبرای تحقیق   رنج    استالزم  برای هر فقیهی واجب و  ها  آن  ازکه آ
  نیز فقط  مبحث والیت فقیه  .خالی استگذشته  های در کتاب جای آن  اگرچه ؛بسیار برد

صورت  گذشته بهفقهای  اینکه  وجود  با    . استه  که نراقی ابداع کرداست  یکی از مباحثی  
به  ئجز محدود  و  امور    مسئلۀی  در  فقیه  خمس  حسبیه  والیت  و  زکات  موارد  مصرف  و 

مباحث والیت فقیه    را بانراقی، اولین فقیهی بود که فقه حکومت در اسالم    ،نداهپرداخت
منسجم و    صورت مفصل واین موضوع به  وبررسیبحثبه  در بابی جداگانه  جمع کرد و  

 2« .پرداخت نتقَ مُ 

 
 . 368ص ،آبادی، الفوائد المدنیه و الشواهد المکیهستراامین محمد .1
 مقدمۀ تحقیق. ،50ص ،مااحمد نراقی، عوائد االی .2
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 ه است. بود «والیت فقیه»خالی از ذکر  ندا ه که پیش از شیخ نراقی بودفقهایی و کلمات  

 گفته است: ؛ او ه استاو را به این کار کشاندعاملی چه توضیح داده شیخ نراقی 

گردانند و میت به حاکم برام که بسیاری از امور را در زمان غیبرا دیدهمصنفین  من »
را   میاو  امور  این  که  ؛دانندسرپرست  حالی  کار  دلیلی    در  این  نمیبرای    ؛ دهندارائه 

با این  دالیلی ناکافی ارائه میها  آن  از برخی    ام دیده  همچنین  ، این امری  وجوددهند و 
که   است  نبوده استخاص    ای مسئله  درمهم  افراد  منضبط  از  بسیاری  ترتیب  این  به   .

وقتی در  که  بینم  می  در طول دوران  ب رادر زمان کنونی و طالَّ را  ضل  دارای فمحتاط  غیر
نشینند و امور رعیت  حکومت میکرسی  بر تفرقه را بیابند بر  غلبه  خودشان قدرت ترجیح و  

که   دهند و با احکامیفتوا میها آن همسائل حالل و حرام ب دربارۀو شوند می داررا عهده
و    ،هالل مثل ثبوت    ؛دهندفتوا می  ثابت نشده است  انفتنشبودن پذیر واجبها  آن  برای

 نشینند و حدود و تعزیرات را اجرادر مجلس قضا و رفع مشکالت میها  آن  .سائلدیگر م
تصرف  ودخلو کسانی که غایب هستند  سفیهان  کنند و در اموال یتیمان و دیوانگان و  می
منصوب،  را    کنند و قائماناوصیا دوری میشوند و از  میها  آن  و سرپرست ازدواج  ،کنند می

کنند و  تصرف می  نامشخص است  شکه صاحب  کنند و در مالیها را تقسیم میو خمس
ترین  بزرگملزومات  که از    دهندانجام می  را  دهند و دیگر کارهاییاوقاف عام را اجاره می

دلیلی ندارند  هند د برای کارهایی که انجام میها آن  بینیم می در حالی که ؛هاستریاست
  که از علمای پاک  هاییچیز همان  بلکه به    ؛شوندو در کارهایشان به راهی هدایت نمی

اطالعی   بدون اینکهکنند تقلیدی کار میصورت بهپس اند؛ بسنده کردهاند دیده و شنیده
  کنند. و هالک می ،شوندهالک میخود   در نتیجهداشته باشند؛ ها آن بر محل فتواهای

دیدم در این  شایسته  بندند؟! پس  خدا دروغ می  هیا ب  ه استفرمان دادها  آن  خدا به یا  آ
  و اینکه ه داشته باشم،  خصوص اشار در این  ها  آن  و والیتفقها    ۀوظیفبه  ،  بیان شریف

 1« .  ...والیت دارندکسانی بر چهطور کلی و به در اصلها آن

 
 . 530ص ،د االیامئعوا  ،احمد نراقی .1
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معتقد    والیت فقیه به عدم ثبوت  شاگرد او شیخ انصاری با او مخالفت کرده و    در حالی که 
اند اعتقاد داشته فقیه،    ۀ والیت مطلقبه عدم ثبوت  شیعه  مشهور  و حتی فقهای  است،  بوده  

 شد.ها  آن  میانمنجر به اختالف  که

 « غروی آمده است: التنقیحکتاب » ۀدر مقدم 

  ۀ کنندحکایت شده است که او بنا  "جواهر"  نگارندۀ کتاببرخی معاصرین  توسط  و  »
در    " جواهر"و صاحب    ؛است  ه والیت عاممنظور  و  بوده،  صورت والیت امام  والیت فقیه به

و معاصر به او پاسخ داد    ؛: از همسرت جدا شوو گفته استاو اعتراض کرده    هبمجلسی  
  ست که اجتهاد تو  اما همین  ؛کردمخود دوری میاگر به اجتهاد تو اعتقاد داشتم از همسر  

 1« داشت.شامخی در حالی که او مقام علمی  ؛محل سخن من است

 و گفته است: هم بیان کرده ـ و همین طور دیگرانـ   این اختالف را سید خمینی

اختالف  مسئلۀ  خصوصدر    چهاگر » آمده    یوالیت،  علما مثل  برخی    .استپیش  از 
در  امام  وظایف و اعمال    ۀهمگفتند  اند که  رسیدهآنجا  ینی به  ئمرحوم نا مرحوم نراقی و  

که والیت  این نقطه رسیدند  به  ای  عده و  از آِن فقیه است،  حکومت و اداره و سیاست  حوزۀ  
هم را  این  ۀفقیه  که  ـها  صورتی  همان  امام  دربارۀبه  است  والیت  شامل    ـمطرح 

در این نکته  کنم است تصور نمی آمده پیش اتی اختالف خصوص در این   چهاگر  .شود نمی
با    ؛استبوده  فقیه عادل  اختصاصات  اختالفی وجود داشته باشد که منصب قضاوت از  

  دانیم فقها میو   ، « را شامل شده استشقی و وصی ،پیامبر » ذکر   2، حدیث توجه به اینکه  
وصی  ها  آن  ضرورتًا اینکهپس    ؛اشقیا هم نیستند  ۀدر زمر ها  آن  و شکی نیست  ،نبی نیستند

  ، وصی اول   دربارۀوصی    ۀکاربرد کلم  ۀدلیل غلبو بهکند،  صدق میها  آن  برباشند  بوده  
موضوع ما   ایدلیلی بر  عنوانبهاین روایت را  ای کنیم عدهمالحظه می ینمؤمن امیرال

 
 .164ص، 37ج ، از غروی ،البیع، تقریر بحث سید خویی ،المکاسبالتنقیح فی شرح  .1
نبی  که جز    یانشسته   یگاهیدر جا  ، یحشر   ی ا»:  فرمایدمی  یح به شر   یرالمومنینکه اماست    یثیحد وی  منظور    .2
 . 7/406 ،یکاف ینی، کل «.یندنشیدر آن نم یشق یا یوص یا



 شناسی ـ والیت فقیه در زمان غیبت های دینی و زبانعالی پژوهش ۀدانشکد .................... 46

  خدارسول  اوصیای  ،  فقهافهمیم  حدیث میاین  و به هر صورت ما از    ... برندبه کار نمی
غیبت زمان  در  و  ائمه  از  به    ،هستند  شانبعد  شدهاموری    ۀهماجرای  و  که  اند  تکلیف 

 1« .اندتکلیف شده ائمه

 
 . 74ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
دو  فقط منصب قضاوت را  کندیم یانباین روایت  .استو روشن واضح  یت،روااین داللت  ین است کهاواقعیت  لیو 

  یگریو د  ،( استیو وص  یامبر)پ  حجتاو    که  کندی م  یحق آن را سرپرستها بهاز آن  یکی  یرند:گیبر عهده معده  
فقهای متعددی چنین فهمی از این  و  ؛بدبخت است یا یو او شق کند،ی م یسرپرست باطل و بدون اذن  یآن را از رو 

 اند.حدیث داشته
خدا و رسولش  اجازۀ است که بدون   یکس ی، از شق یمنظور عل»: گفته است  یثحداین  بر   یهدر حاش یسادر ابن
م  اساس حک   حکومت به او اذن داده شده است بر  بارۀکه در   یکس  یرا ز   یند؛ بنش  یگاهجا  ینامر بعد از او، بر ا   یو ول

 (3/540  ،سرائر  ی،حل  یسادر )ابن.«  است  دو  ن آ  یگاهمانند جاهحکومت  مسند  پس نشستن او بر    ؛کندیمحکم  خدا  
وجود    ینبا ا  لینشده باشد و متعال منصوب    ونداز طرف خدا»کسی که  :  یدگویم  یثحدتوضیح این  رضا صدر در    یدس

الهیند  قضاوت بنش  یبر کرس رضا صدر،    ید)س«  است.  یکننده، بدبخت و شقو غصب  ،را غصب کرده  یمنصب 
 ( 366ص ،یداجتهاد و تقل

 ؛است  یو قضاوت او شرع  ،به او اجازه داده شدهدر این صورت    قضاوت انتخاب کند  یرا براشخصی  حجت،  اگر    بله
 شود. ینم یوص یا ینب او حال،  ینا باولی  ؛منصوب شده استاز طرف حجت،   یراز 

مشخص   آمده است  یحبه شر   یرالمومنینکالم امتوضیح این  که در    هااز آن  یبرخسخن  های  نقص   در نتیجه
 از آِن   یه،دو طرف قض  ینرسد که خود قضاوت بی به نظر ماز این کالم چنین  اول    ۀدر وهل» :  گفته است.  شودیم

مردم   ایرا بر   یانیقاض خود  حکمرانی    یامدر ا  ینالمومنیر و امخدا  . رسول  استفاسد  این  و  نیست؛  معصوم  یرفرد غ
غها  آن  یا آ  کردند. حالی م  یینتع به  را  بودند؟!  شاهل  یرقضاوت  بدبخت  یاآ   و  سپرده  و   یجادا  یدر جامعه شقاوت 
 کردند؟!یم

پ  یو اصول و احکام  ینقضاوت، قوان  یعنیکالم  این   به  پ  ،داده است   یامبردارد که خدا   یاد  یآن را به وص  یامبرو 
است   یبدبخت  ی،وگرنه قاض  ؛و عادالنه باشد  یقیتا قضاوت، حقانجام شود    یوصباب    یقاز طر   ید با   یرو ناگز   دهد،یم

هم   یگریو از ادلۀ د ،علم است  منبعامام،  کندیم یانب یثحداین  کند.ی حکم م یتو احکام جاهل کاریکه به ستم
المنعم عبد  یخ)ش«  .ایم دانسته او را    یبرافرد بودن حکومت  بهمنحصراند  و عصمت او را نشان داده  یتکه امامت و وال 

 ( 37ص ،یاسالمحکومت مهنا، 
 ؛گویدیمنصب قضاوت سخن م  یمتولانحصار    بارۀصراحت در به  یثحد  یرا ز   ؛است  یثاز مفاد حدگفته خارج    این

به ضوابط و    یث..( و حد.یامبر.. جز پ.یدنشنی )نم  دهدیمبه این نکته گواهی    ی،بعد از نف  یاستثناهمان طور که  
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ـ   نداشتناختالف عالوه استدالل به  به  قبلی خود بیان  سخن  که سید خمینی در  فقها 
دلیلی    ـنشدنش اثبات با وجود  ـ ؛ زیرا  درست نیست  اثبات قضاوت برای فقیهبرای    ـه استکرد

مشروع  ایبر  نیست  یتاثبات  فقیه  فقیه    ، قضاوت  مشروعیت  وارد فقط  و  دلیل  از  با  شده 
 ثابت شود.  تواند  می بیتاهل

ای اعتقاد به ثبوت  عده؛  اندداشته شیعه در اثبات والیت فقیه اختالف  طور کلی فقهای  به 
 اند. دادهنظر  به عدم اثبات آنها آن بیشتر  لیو آن داشته، 

دلیل  به    کهاست  روشنی  علمی    مسئلۀفقیه،    ۀثبوت والیت مطلق  سید خمینیبه نظر  
 ندارد. نیاز برهان و 

 گفته است:  او 

یعنی   ؛نیاز ندارد یبرهانکه به هیچ دلیل و علمی واضح است یک ایدۀ والیت فقیه، »
  ۀ جامع یتولی وضع ؛داندرا شناخته باشد آن را بدیهی میاسالم کسی که احکام و عقاید 

 ؛کندمیدور    هااین موضوع را از ذهن  ،علمی ما   ۀجامع  یتوضعـ  طور خاصبهـاسالمی و  
 1« . ...ایمنیازمند شده آن ایبرهان بر کردن دلیل و دوباره به مطرحامروز آنجا که ما تا 

 
 کرده است. یانب یثاست که حدموضوعی از  یرونب ،نوشته یسندهآنچه نو پس است. نپرداخته قضاوت ینقوان

کند ینم  ینفرا    ینا  یتبو اهل   یرالمومنینو امخدا  رسول  کردن شخصی برای قضاوت توسط  بونصمو  مشخص  و  
 یقی از طرف صاحب حق   یقاضشدن  ب و نصمدهندۀ شرط  بلکه نشان   ؛است  قضاوت از مشخصات معصوم  که

و ،  معصوم  مشخص کند؛ یعنیاست    یقیقضاوت حق  یرا که دارا  یآمده است تا کس  دیثح  ینا  قضاوت است.
به اذن فقط ضاوت تصدیگری ق دهدینشان ماند منصوب کرده را  یانیقاض  هاکند آنی اثبات مکه  یگرید یلدال 

 است.بوده ها قضاوت در اصل، حق آن یرا ز ؛ شودانجام میها آنو اجازۀ 
 . 7ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
  یندر د است که ضرورتاً  یامساله یهفق یتاند وال از عبارت باال و موارد مشابه به اشتباه تصور کرده   ایعده: یم گویم

را منکر شده   ینیضرورت دیک  که    کنندیم  یرا جار   یکه ثبوت آن را انکار کرده احکام کس   ی و بر کس  ،ثابت شده
 است. 
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که دیگران   ؛ در حالیاست، نه بیشتر   مسئلهآن، از باب توضیح    ایبرهان بر   ۀاقامپس  
ن و حدودش، اختالف وجود  ، اجتهادی است و در اثبات آمسئلهاین به اینکه تصریح دارند  

 دارد.

 گفته است:  فقیه   شیخ مفیدِ 

است» داشته  نیاز  استداللی  فقهی  بحث  به  فقیه  اجتهادی    ؛والیت  موضوعی  زیرا 
نظر  از  ها  آن  تمامیو    ،اجتهادهای متعدد و آرای متفاوتی وجود دارد   اش هدربار و    ،است

تا هنگامی که    ،هستند   سان و برابرهماجتهادهایی    بیت اهلبه مذهب  داشتن  نسبت

 
بوده چه در عصر نص  ـ  و حکومت را منکر شود  یتکه وال   یکس   یم فهمیم  ینجاو از ا »:  یدگو  یعاشور م  یعل  سید

که    یکسمیان  است. بله  بغرنج    ضرورتمنکر  وضعیت  و    ،را منکر شده  یاتضرور یکی از    ـیبت در عصر غو چه  باشد  
  از عموم مردم   ی. کسکند تفاوت وجود داردیم  نکارکه آن را بدون شبهه ا  یو کس   کندیشبهه آن را انکار م  یاز رو 

ما  گرانقدر    یهمۀ فقها  یم اعتقاد دار   یراز   یماعامۀ مردم را آورده  یدقما  و    ،معذور است  شبهه رد کند  یکه آن را از رو 
  متأخر، افراد    یاز طرف برخ  یتوال عرصۀ  انکار  شود  به آن صورتی که گفته میو    ،اعتقاد دارند   حکومت  و  یتبه وال 

  ین متوجه ضرورت آن باشد و با ا  یعنیندارد انکار کند    یاکه شبهه   یرا در حال  یتکه وال   یبله کس.  ثابت نشده است
منکر احکام  به این ترتیب وضعیت  و اسالمش مخدوش است... و    ،اشکالوضعیتش محل  آن را انکار کند  وجود  

احکام رد    یزو ن  ،اوست  یترد همۀ وال   یقت،در حق  ینا   یراز   شود؛ی مدانسته  هم    یهفق  یولسوی  صادر شده از    ییوال 
 ( 378ص ،مسلمانان یبرا یاله یقانون اساس یهفق یتعاشور، وال  ی)عل«  است. ستاو یالنوکطرف صادر شده از 

به عدم  استدالل با که  یکس یدگوی کند که میرا نقل مفتواهایی  یدر همان کتاب برخبا وجود آن است که وی این 
 !اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است

به و    یم کن یرا نقل مپاسخ  دو  فقط    ؛ و بندهآمده است  یاخامنه  یدس  یفتواها در بخش اول کتاب استفتاها   ینو ا
 . کنیم یرا ذکر نممتن پرسش ، جهت اختصار

  ی در هر عصر و زمان، از ارکان مذهب حق دوازده امام  یجامعه و ادارۀ مسائل اجتماع  یدر رهبر   یهفق  یتوال   -1
 یزاو جا  ی ولمعذور است،  قائل نباشد،    یتوال   یناستدالل به ابا  که    یو کس   ،در اصل امامت دارد ییهایشه و ر   ،است

 ( 363ص ،مسلمانان یبرا یاله یقانون اساس یهفق یتعاشور، وال  ی)عل« .رش دهدگسترا  فتفرقه و اختال یستن
که به آن    یاحکام  با این تفاوت که  ؛از اصول مذهب است  خود  است که  و امامت  یتاز شئون وال   یهفق   یتوال »  -2

دل  یو کس   شود،ی استنباط م ی  شرع  یلاز دال ـ  همانند دیگر احکام فقهی ـ گردد  یمباز با  را نپذیل  که  معذور   یردآن 
 ( 365ص  ،)همان منبع« است.
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  باشد. شده در مذهب، به آن رسیده  مشخص  یالگوی استنباططریق  فقیهی مجتهد از  
یا    ؟فقهی است  ی آیا مرجعیت دینی، منصب   :این است کهآن    دربارۀاصل اختالف فقهی  

مرجعیت،    (علیهم  الله  رضوان)عموم فقهای ما  به نظر  ؟  است  فقهی و سیاسی  یمنصب
  ؛ شودمیخالصه   در فتوا و قضاوت بین مردمفقط منصبی فقهی است و صالحیت فقیه 

گذار، راضی به ترک آن در عصر  در امور حسبیه یعنی اجرای اموری که قانون  نهمچنی
در مصرف شرعی آن ها  ها و زکاتسرپرستی اوقاف و صرف خمسنیز  و    ،غیبت نیست

امری  ؛است هر  در  او  یعنی  این  ناحی  و  از  هست  ۀکه  نیاز  آن  به  و    شرعی  صالحیت 
داردگشایست ندارند  ها  آن  ولی  ؛ی  برپااعتقاد  در  سیاستفقیه  و  احکام    گذاری کردن 

بلهسرزمین است.  حق  دارای  را    ،ها  این  مردم  او  اگر  این  از  ـبخواهند  به  کار  توجه  با 
دی و مسلمینمصلحت ضروری  بر واجبـ  ن  را  آن  وجوب  عدم  یا  آن  تعیین   ایبودن  او 

و ریاست سیاسی هم  دنیوی  تسلط  از  فقیه  اعتقاد دارند  و اندکی از فقیهان ما  ؛  کندمی
در حالی که    (؛الله اسرارهم جمیعاقدس ) و سید خمینی  ، شیخ نراقیل  ثم   ؛استبرخوردار  

 1« اختالف دارند.یکدیگر با جزئیاتش در حدود این تسلط دنیوی و این عده هم 

اثبات والیت    ـکه مشهور استاول ـ   : وجود دارد  شدهو نظر شناخته ی  أ به هر حال دو ر 
 و دیگری قائل به ثبوت آن است.  ؛کندفقیه را نفی می 

 فقیه  ۀرد کنندگان والیت مطلق  -3-1
شیعه، عدم ثبوت والیت مطلق فقیه در زمان غیبت  معروف و مشهور در میان فقهای  

نبودن  کامل ها  آن  از دیدـ  این عدم ثبوتو علت    ،وجود ندارد   ش اثبات  ایزیرا دلیلی بر   ؛است
 فقیه است.  ۀ در اثبات والیت مطلق  شانبودن داللتسند روایات و کم 

 گوید: سید خویی می 

 
 . 38ص ،بیتاهل شیخ مفید فقیه، والیت فقیه در مذهب  .1
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اخبار  سند یا داللت  ایم که  بیان کرده  "مکاسب"والیت فقیه از کتاب  خصوص  و در  »
آن موکول به محل  تفصیل  و    ،ناکامل  ـه بودنوالیت مطلقمبنی بر  ـ  کننده بر آنداللت

و آن دو  ؛والیت دارد  امر،شود که فقیه در دو میدانسته خودش است. بله از اخبار معتبر 
روایتی با داللت  هیچ  ،  اموردیگر  والیت او در  ر خصوص  د اما    ؛فتوا و قضاوت  :اند ازعبارت

 1«اشاره نکرده است. و سند کامل به آن

 « آمده است: شیخ جواد تبریزینوشتۀ » «صراط النجاة»در کتاب 

والیت فقیه  متقدم و متأخر ما اجماعی برای  علمای مرجع  در میان  یا  آ:  1»پرسش  
  عالم ما علمای اَ از نظر    مسئلهاین  ؟ برای ما توضیح دهید تا حقیقت  داشته استوجود  

روشن از ناحیۀ جنابتان    اند فتوا داده  محمدکه بر والیت فقیه در زمان غیبت قائم آل
 شود؟ 

اگر  ـحفظ مال فردی که غایب است و یتیم  مثل  خویی: اما والیت بر امور حسبیه  
که   نباشد  یا    ولیَّ   عنوانبهکسی  شوداوین  عناو  او  حفظ  متصدی  فقیه    ـدیگر  برای 

توسط واقف برایش متولی  که    موقوفاتی  دربارۀهمچنین    ؛شرایط ثابت شده استالجامع
  و دشمنی   هابردن خصومتمیانو ازها به همین صورت است،  نیز رفع نزاعو  تعیین نشده،  

  ، از آن بیش  اما  دیگر؛  مشابه  امور    همین طورو    ،به دست فقیه است  امور  گونه  ایندر  
 داناست.   وندو خداعدم اثبات آن است؛ فقها مشهور میان 

نظر  تبریزی:   عادلفقهای  برخی  به  فقیه  طرف  الجامع  ما  از  غیبت  در  شرایط 
گوییم  و آنچه ما می  ، نایب است  دخالتی دارد ها  آن  که نیابت در  اموری  ۀدر هم  امامان 

که   است  در  این  امور حسبیه  بر  گستردهوالیت  و  وسیع  که  هر یعنی    اش،شکل  چیزی 
از  والیت دارد؛  مکلف خاصی تعیین نکرده است    شو برای کند  طلب میقانونگذار آن را  

سازی امکانات و  و آماده هانظام سرزمین ۀادار  ـستها آن تریِن ممهکه البته ـها آن ۀجمل
 دربارۀو  ایط ثابت شده است  الشر ها برای فقیه جامعاین  .استعدادها برای دفاع از آن است

 
 .1/356 ،معارف امام خویی(، شرح تحقیق از سید خوییال تقلید )دایرة ،شیخ غروی، شرح عروة الوثقی .1
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میها  آن  جزئیات داده  ارجاع  الطالب"  "ارشاد  ما  کتاب  در  همچنین    .شود به  فقیه 
 1« ست.خدا داناو  ؛ها دارای قضاوت استدشمنیفصل  وحلها و درگیریدادن فیصله

 ۀ فقیه والیت مطلق کنندگاناثبات - 3-2
را  فقهایی  شد برخی  گفته   فقیه  را  اثبات میکه والیت  اثبات آن  بدیهی  کنند  و  روشن 

از   ای دیگربه نظر عده که  در حالی ؛ برهانی نیاز نداردهیچ دلیل و که به طوری به   ؛دانندمی
،  مورد اختالف مانند دیگر مسائل فقهی  ه،  مسئله این  کسانی که قائل به اثبات آن هستند  

ادعای اجماع  ها  آن   برخی از  . اختالف شدنددلیل آن، دچار    دربارۀها  آن  لیو   ؛ اجتهادی است
طوری که به  به  ؛مردود استاین ادعا گفته شد « 1-3همان طور که در »زیر فصل کردند و 

 . والیت مطلق برای فقیه ثابت نشده است ، فقهامشهور  نظر 

قرن  فقهای  و او از  ،  بوده  (ق 1245تا    1185)  از ابتکارات شیخ نراقی  مسئله عالوه این  به 
 « آمده است. عوائد »کتاب  ۀدر مقدمنکته کید بر این  أ و ت  ، سیزدهم هجری است

 گفته است:  کتاب ۀ در مقدم « محمد مهدی فقیهی»

  ؛ فقط به او اختصاص دارد کتاب از ابتکارات نراقی است و این  و بسیاری از مباحث  »
او در این    .آثار گذشته نیامده استکدام از  هیچدر  خصوص  به  به این شکِل   طوری کهبه

دو  مثل  ه است؛نپرداخت ها  آن کس قبل از او بههیچبه مباحث جدیدی پرداخته که کتاب 
که فقه  بوده  نخستین فقیهی    "عوائد ال"کتاب  نگارندۀ  .  ...  "والیت فقیه " و "اسراف" و  بحثم

ت  و با دالیل  ه،کرد  همراهمباحث والیت فقیه    را با حکومت در اسالم   کید  أ عقلی و نقلی 
 2« .برخوردار است  و ائمه پیامبر  اختیارات حکومتِی  ۀهماز فقیه  است که هکرد

 
 .1/10 ،شیخ جواد تبریزی، صراط النجاة .1
 ، مقدمۀ کتاب.24 ، یاماال  ها و تحقیقات اسالمی، عوائدفقیهی، مسئول مرکز پژوهش محمد مهدی  .2
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 گفته است: «أوسط ناطقیعلی »و 

فقیه  » والیت  بحث  از    فقطو  کرد  است  یث حا بمیکی  ابداع  نراقی  اینکه ه،  که  با  و 
صرف  مو    ه والیت فقیه در امور حسبی  مسئلۀ ی و محدود به  ئصورت جزگذشته بهفقهای  

بحث   را باکه فقه حکومت در اسالم بوده نراقی اولین فقیهی  ،ند اهزکات و خمس پرداخت
در بابی    نمتقشکل مفصل و منسجم و  بهخصوص  این  و در  ه،  والیت فقیه، جمع کرد

 1« .پرداخته استبحث به   گانهجدا 

 گفته است:  یو 

" نخستین فقیهی بوده که فقه حکومت در اسالم را با مباحث  "العوائدکتاب نگارندۀ »
فقیه   فقیه    همراهوالیت  که  است  کرده  تأکید  نقلی  و  عقلی  دالیل  با  و  همۀ  از  کرده، 

 2« .برخوردار است و ائمه  پیامبر  حکومتِی اختیارات  

ضیح  تو  اختصاص دارد در زمان غیبت  فقها  بحث والیت  به  که    « 54عائده  »نراقی در  
تعدادی از  برشمردن  از  پس    ی . و داده چه عاملی او را به بررسی این مسئله کشانده است

 گفته است:   ـپدر و جد و دیگر افرادمثل  ـ ثابت شده    شانکسانی که والیت در برخی امور برای

در  مانده  باقیدیگر  افراد    ۀ احکام هم  . غیر فقها سخنی نداریم  دربارۀاینجا  و ما در  »
فقهایی  در اینجا بیان والیت  ما  منظور    . های فروع آمده استخصوص، در کتاببهموارد  

طور  بهها  آن  و اینکه آیا والیتهستند،  و نایب امامان    ،است که در زمان غیبت، حاکم 
والیت  ۀدر همکلی   یا    شانچیزهایی است که  است  ثابت شده  اصلی  امام  و    ؟خیربرای 

 چیزی است؟  چه دربارۀها آن طور خالصه والیتبه

 
  ۀ ، مقدم51  ،ها و تحقیقات اسالمی، بخش احیای میراث اسالمی، عوائد االیامعلی اوسط ناطقی، مرکز پژوهش   .1

 پژوهش. 
  ۀ ، مقدم87  ،اسالمی، عوائد االیامها و تحقیقات اسالمی، بخش احیای میراث  علی اوسط ناطقی، مرکز پژوهش   .2

 پژوهش. 
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گردانند و  ام که بسیاری از امور را در زمان غیبت به حاکم برمیمن مصنفین را دیده
می امور  این  سرپرست  را  نمیاو  ارائه  کار  این  برای  دلیلی  که  حالی  در  دهند؛  دانند؛ 

با این وجود، این امری  ها دالیلی ناکافی ارائه میبرخی از آنام  همچنین دیده دهند و 
در   که  است  افراد    موردیمهم  از  بسیاری  ترتیب  این  به  است.  نبوده  منضبط  خاص 

بمحتاط دارای فضل را در زمان کنونی و  غیر بینم که وقتی در  می  در طول دوران  را  طالَّ
نشینند و امور رعیت  ابند بر کرسی حکومت میخودشان قدرت ترجیح و غلبه بر تفرقه را بی

دهند و با احکامی که ها فتوا میشوند و دربارۀ مسائل حالل و حرام به آندار میرا عهده
دهند؛ مثل ثبوت هالل، و  بودن پذیرفتنشان ثابت نشده است فتوا میها واجببرای آن

حدود و تعزیرات را اجرا   نشینند وها در مجلس قضا و رفع مشکالت می. آنمسائلدیگر  
تصرف  وکنند و در اموال یتیمان و دیوانگان و سفیهان و کسانی که غایب هستند دخلمی
کنند و قائمان را منصوب،  شوند و از اوصیا دوری میها میکنند، و سرپرست ازدواج آنمی

کنند و  کنند و در مالی که صاحبش نامشخص است تصرف میها را تقسیم میو خمس
ترین  دهند که از ملزومات بزرگدهند و دیگر کارهایی را انجام میاوقاف عام را اجاره می

دهند دلیلی ندارند  ها برای کارهایی که انجام میبینیم آن هاست؛ در حالی که میریاست
شوند؛ بلکه به همان چیزهایی که از علمای پاک  و در کارهایشان به راهی هدایت نمی

کنند بدون اینکه اطالعی  صورت تقلیدی کار میاند؛ پس بهبسنده کرده انددیده و شنیده
کنند.  شوند، و هالک میها داشته باشند؛ در نتیجه خود هالک میبر محل فتواهای آن

بندند؟! پس شایسته دیدم در این  ها فرمان داده است یا به خدا دروغ میآیا خدا به آن
ها در این خصوص اشاره داشته باشم، و اینکه  نبیان شریف، به وظیفۀ فقها و والیت آ

اول گروهی از    ۀپس باید در درج   ؛کسانی والیت دارندطور کلی بر چهها در اصل و بهآن
کسانی که برای مناصب و مراتبی که دارند معین و  ـ را  ابرارشده در حق علمای وارداخبار 

کنیم  ـاندمشخص شده را نتیجۀ  سپس  و    بیان  به  آن  استفاده میکه    شود صورت کلی 
 1« کنیم.از آن برخی موارد این کلیت را ذکر پس و  پیگیری،

 
 . 529ص ،شیخ نراقی، عوائد االیام .1
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که این یعنی    ؛قبل از شیخ نراقی مطرح نبوده است  «فقیه  ۀ والیت مطلق»  مسئلۀ  بنابراین
ـ   مسئلهپیش از آن اجماعی برای این   همان طور که در  وجود نداشته، و به همین صورت 

 ـ پس از آن نیز اجماعی وجود نداشته است. دیدیم  1-3 فصل زیر 

جمله   می  شواهدی از  اشاره  نکته  این  به  نراقی  که  شیخ  که  است  این  دو  کند  در  که 
پرداخته   وبررسیبحث   به  سرفصل فقیه  والیت  را  مسئلۀ  »اجماع«  »دلیل«   عنوانبه، 

کننده به ثبوت والیت  داللت  اخبار  ـبه نظر خودش ـ   در آنجایی که    ، اولده است:  برنشمر 
 جایی که وظایف فقها را بیان کرده است.  ، فقیه را ذکر کرده؛ و دوم

نزد    مسئله این    اندکردهتالش  والیت فقیه    دربارۀ  شدهی نوشته هافقط برخی کتاب  را 
فقها  ـ   پیشینیان برخی  فتواهای  از  استفاده  اقاممجاز   دربارۀ با   عنوان به   ـحدود   ۀبودن 

 .  به تصویر بکشنداجماعی شبه ای مسئله

 المنعم مهنا گفته است: شیخ عبد 

نظری» نیست  ۀو  جدید  فقیه  بزرگان    . والیت  و  بیشترشان،  علما  حتی  و  ما  پیشین 
گفتهاهدربار  سخن  جواهر،  اند.  ش  صاحب  رااین  فقیه  والیت  که  است  جلیل  به    شیخ 

فهد و کرکی و سبزواری  علمای اسکافی و شیخین و دو فاضل و دو شهید و مقداد و ابن
داند که فقهای مجتهد و عادل، حدود  و مجاز می  ،کندو کاشانی و دیگر علما منسوب می

داوری  مردم    توانند در میانمیها  آن  همان طور که  کنند؛اقامه    را در زمان غیبت امام 
 1« .  وقت...از طرف پادشاه داشتن البته با وجود امنیت ؛کنند

حدود در زمان  اقامۀ  جواز    مسئلۀاجماعی برای    ،شیعه  یوجود اینکه در میان فقها با  
به  است    از مناصب امام  مسئلهبه این دلیل که این  ، عدم جواز آن  وجود نداشته   غیبت

میان  وجهی در همراهی  ولی برای بنده   2؛ داده شده استنسبت    «زهرهابن »و    «ادریسابن»

 
 .5ص  ،المنعم مهنا، دولت اسالمیشیخ عبد .1
  یسادر به ابنخالف آن  و    ،بر پا کند  یبتتواند حدود را در زمان غی م  یحاکم شرعاین است که  معروف و مشهور    .2
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  ۀاقامتواند  می زیرا  نشده است؛    آشکارثبوت والیت فقیه  با    ، حدود در حالت غیبت  ۀجواز اقام
حِ  باب  از  باشد  سبه حدود  والیت 1، بوده  باب  از  که   ؛ نه  طور  به    همان  خویی  چنین  سید 

 2است. بوده متمایل  یدیدگاه

و بسیاری    ،هوالیت فقیه چیزی است که فقهای شیعه بر آن اجماع نکرد  مسئلۀ بنابراین  
را نفی کردهثبوت  ،  فقهااز   در حالی که ثابت  ـ اگر اجماع ثابت شود  عالوه حتی  به   ؛اند آن 

باشد بسیار برجسته و  بوده   3ادراکیاجماعی  در بهترین حالت،  احتمال اینکه    ـنشده است 
درست    و استدالل به آنشود  ساقط می ها، اعتبار آن  مبانی خود آنطبق  پس    ؛محتمل است 

 نیست. 

و    ،است   نی نپرداختهآمتون قر از طریق  شیخ نراقی به اثبات والیت فقیه  عالوه خوِد  به 
  ند و با نکداللت می  بیتاهل اند که بر والیت  قرآنی را آورده   یخرین، متونأفقط برخی مت 

شیخ محمد هادی معرفت و  افرادی مثل  ـ   اندکردهاثبات والیت فقیه استدالل    ایبر ها  آن

 
  است که امام  یکس  یا   امام  یهامنصبجمله  از  این کار  دو    ین ازیرا به نظر    ؛زهره منسوب شده استو ابن

  ین ابارۀ  و عالمه و محقق در   ،ثابت نشده است  ،نسبت  یناکرده باشد.    ین کار مع  ینا  ی برامشخص وی را    طوربه
 ( 2/232 ،یی خو یدبحث س یانها، بها و شهادت قضاوت ی، )محمد جواهر . اندحکم توقف کرده 

تشک   .1 از  د  ی ادار   یالتِحسبه،  حکومت  ینیو  اقتصاد  ی،اسالم  یهادر  امور  بر  و   یمذهب  ی،اجتماع  ی،ناظر 
بوده است. دربارۀ منشأ نهاد حسبه،    نهی از منکرو    امر به معروفبا    یم در ارتباط مستق   یالتتشک   این  است.  یبهداشت

اما به هر   ؛دانندی م  یاصل اسالم  یآن را دارا  یاو عده   یو ساسان   یمشابه روم  یهاآن را برگرفته از سازمان  یبرخ
و   ،تحول و گسترش آن، کار مسلمانان  یگر،د  یهاو چه برگرفته از نظامبدانیم    یلاص  یحال چه حسبه را سازمان

 )مترجم(  بوده است. ساالری یوانتوسعۀ نظام د  یرِ ناگز  حاصِل 
  ،نصب وجود ندارد  ایبر   یهفق  یتدر اثبات وال   یاشکالکلی    رطوبهاجماع و متن،    یداز د»:  گفته است  ییخو  یدس  .2

او، از باب حسبه ثابت    یها برایتوال   ی: بله برخیدگوی م   ینکهتا ا..  .قضاوت است  ایبر توانایی  و قدر متقن از آن،  
 (  1/219 ،یعه)فقه ش« شده است.

مثل آیه یا روایت یا دیگر موارد، و این از نظر  اجماع ادراکی یعنی توافق فقها برای استنادشان بر یک مدرک شرعی    .3
 آنها حجت نیست. 
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معنای عمیق  و  مغز  به  جستن  خصوصیت عصمت و تمسک الغای  و این از طریق    ـدیگران
از مصادیق  بوده  آیات   یکی  فقیه  تا نشان دهند  آیات  است  و    موضوع،این    که  ،استاین 
 خواهد آمد. 1-5 فصلزیر در آن  وبررسیبحث 

های  تقریب با    ، اندآمده  و کسانی که اخیراً   ،استبوده  امر با استناد به دلیل عقلی  خوِد این  
  اند،دانسته والیت فقیه    ای و آن را دلیلی بر   کرده  ضرورت امامت، استدالل  ۀکنندعقلی اثبات 

 به آن تصریح کرده است. وی گفته است:  است که سید خمینیای نکته و این 

لزوم حکومت بعد از غیبت    ایدلیلی بر   دقیقاً   ،دلیل امامت است»همان چیزی که  
ـ  پناه بر خداـ  چه بساکه    ،طوالنی زمانی    ۀخصوص با وجود این دور به  ؛است  ولی امر

 1« و علم، نزد خداست.بینجامد؛  طول به هزاران سال   شاید

اند،  پرداخته دلیل عقلی استناد به والیت فقیه به اثبات آن با باب ها در  بلکه برخی کتاب 
 است.بوده دلیلی عقلی  نیز با تکیه بر  ها آن  و دالیل دیگر

 گفته است:شیخ عبدالمنعم مهنا  

به اثبات  متکفل  و دالیلی شرعی    ،شده استاز نظر عقلی ثابت ـ از نظر ماـوالیت فقیه  »
  به این ترتیب   .پرداختۀ امروزی نبوده استوساختهو  ،  تحکم عقل اسبا  کید  أ مورد تنیز    آن

عقلبه    ]فقط[  شرعیدلیل   نظر  از  که  سود    یکسی  است  نشده  ثابت  برایش  والیت 
کنیم  مطرح می  یکید فکر أ تدلیل  آن را به  ما  زیرا    ؛ولی برای ما سودمند نیست  ،رساند می

 2« و نه بیشتر. 

 و خالصه:  

فقیه    ای بر   فقها .  1 والیت  اجماع  اثبات  بر  مبتنی  این،    ؛اندنداشته استداللی  زیرا 

 
 . 619ص، 2ج ،سید خمینی، کتاب البیع .1
 .1ص  ،عبدالمنعم مهنا، دولت اسالمی .2
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 و شواهد زیر بر این نکته داللت دارند:  ؛ای غیر اجماعی بوده است مسئله

 است.  بوده از ابتکارات شیخ نراقی در قرن سیزدهم هجری   مسئله این  .الف

به آن استدالل    کهاست    بودهادراکی  جماعی  ا احتمااًل    ، اجماع ثابت شودحتی اگر    .ب
 شود.  نمی 

ولی    ؛استدالل نکرده است  به متون قرآنی   شیخ نراقی برای اثبات والیت فقیه.  2
برخی متون قرآنی که  کلی به  طور  به برای اثبات والیت فقیه  خر  أهای متبرخی کتاب 

  اند، در حالی که داللت این آیات داللت دارند استدالل کرده  بیتاهل والیت  بر  
 صریح نیست.این موضوع برای اثبات 

استدالل    ،امامتکننده به  داللت   با دالیل عقلِی ای برای اثبات والیت فقیه  عده .  3
دیگر فقط  دالیل  اساسی است و    همان دلیل اصلی واند دلیل عقلی،  و ادعا کرده

 های این دلیل هستند. کننده یید أت
طور  که به ی  مستقل  هیچ دلیل و    ،اجماع نیست   مبتنی بر ای  مسئله و نتیجه: والیت فقیه  

شده  وارد  عقلِی   با عموم آیات و برخی تقریباِت فقط  و    ،نداردوجود    آن آمده باشد   دربارۀخاص  
کرده خصوص  در   استدالل  آن  به  عمده    ،اندامامت،  آن  دالیل  و  اثبات  به  ـ در  توجه  با 

 است. بوده متون روایی  ـهای آن کننده اثبات مشهوِر های گفته





 دالیل والیت فقیه -4

با   فقیه  والیت  اثبات  برای  فقیه هستند  والیت  به  قائل  که  سه کسانی  زیر  دالیل  گانۀ 
 اند:  استدالل کرده 

 ؛ دلیل عقلی -1

 ؛ دلیل قرآنی -2

 .دلیل روایی -3
   خواهیم پرداخت. شانوبررسیبحث سپس به  و را خواهیم آورد  ها آن  استداللما 

 دلیل عقلی   -4-1
 از دو مقدمه تشکیل شده است:  

 1ه اجرایی ۀاول: ضرورت وجود قو  ۀمقدم

را اجرا مقننه    ۀشده توسط قوکه قوانین وضع  اجرایی  ۀیا موسس   در ضرورت وجود دستگاه
ای  کننده باید پیاده ناگزیر  نیز  اسالمی  و تشریعات  قوانین    . وجود نداردتردیدی    کند پیاده  و  
...  نماز و روزه ومثل    ،، بسیاری از قوانین فردیاین قوانینزیرا در    داشته باشد؛  (یاجرایُبعد  )

دارد تشریعات  قوانین  همچنین    ؛وجود  آن  اجتماعی  و  در   ۀ ادار مثل  ـ   ،استموجود  نیز 
قوانین  و    ـسرزمین  این  اجراییوجود  بدون  تشریع  و  طبق  را  ها  آن  که  دستگاه  حدود 

 
کند اقدام می سازی قوانینی پردازد که به اجرا و پیاده اول به ضرورت وجود دستگاه یا یک بنیان اجرایی می ۀمقدم .1

های متأخر از رئیس حکومت )رئیس الوزرا( و وزیران تشکیل شده  که قوۀ مقننه وضع کرده است. قوۀ اجراییه در دوره 
 است. 
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به توان  در حالی که نمی   ؛در پی خواهد داشتاین قوانین را  تعطیلی    کندپیاده    شانشرایط
 شد.   قائلاین قوانین  تعطیلی 

 نگارندۀ جواهر گفته است: 

بیت معطل  بسیاری از امور متعلق به شیعیان اهل ،نبود والیت  طور کلیبهبلکه اگر »
 1« ماند.می

دیگربه یا   نباشیم    :عبارت  فقیه  والیت  ثبوت  به  قائل  احکام  قطعًا  این  اگر  را  تعطیلی 
 اول هم باطل است.   ۀپس جمل   ،دوم باطل است  ۀ جملاز آنجا که و دنبال خواهد داشت، به 

 گوید: شیخ منتظری می 

قوانین اسالم بر لزوم دولت و حکومت اسالمی که آن تشریعات و طور اجمالی  و به»
از  پس    نیزو    در عصر پیامبر چگونگی عملکرد  و    ،دهدمیگواهی    را حفظ و اجرا کند

ها  آن  نسخقوانین و  گرفتن  نادیده  بودنمجاز  مگر اینکه  ؛ه استاساس بودهمین  ایشان بر  
دلیل  خدا بهاینکه  و    ،این غیبت طول بکشدحال هرقدر هم که    ،شوددر عصر غیبت ادعا  

پس    ؛ باشدمسلمانان رها کرده    ۀ به اسالم و هم  خود را  عنایت  توجه و  غیبت امام عصر
کافران و ستمگران   ۀزیر سلط  ،مغلوب  ۀخوردشکست  مسلماناِن   باید اسالم تعطیل شود و

بمانند اینکه حکومت  ،باقی  باشند  یصالح  بدون  که  تا    ؛داشته    مرال اصاحبوقتی 
این همان  آیا ممکن است گفته شود  حال  دوباره نو کند!    ابتداکند و اسالم را از  ظهور  
و  حکم   است؟!تکلیف  خدا  خمینی    شرعی  امام  استاد  العالی  مدَّ ) سید  در    (ظله 

قوانین، برای اصالح   ۀمجموع"  حکومت اسالمی گفته است: دربارۀهای خود سخنرانی
باشد  بشریت  ردن  کای برای اصالح و رستگارجامعه کافی نیست و برای آنکه قانون، ماده

حکومت و    ،قوانین  ۀمجموعدر کنار    (جلعزو)  وندرو خداایننیاز دارد؛ از  هیئاجرا   ۀبه قو
  هبکه    ه است را قرار داد  رسول اعظممدیریت و راهبری  با    زمیندستگاهی اجرایی بر  

 
 . 397، ص2ج  ،شیخ جواهری، جواهر الکالم .1
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ادار دستگاه  ۀهم داشتاسالمی    ۀجامع  ۀهای اجرایی در  و در حقیقت  ه است ریاست   ...
اجرا به  اجتماعی،  تشکیالت  و  همقوانین  در  دارد.  نیاز  جهان  دولت  ۀکننده  های 

بلکه   ؛کندرا تضمین نمیسعادت بشری  تنهایی  بهتنهایی سودمند نیست و  به  گذاریقانون
است  ای گزینه و این تنها ، هم باشدمجریه    ۀ، قوگذاریقانون  ۀقوورای شایسته است در 

را    گذاریقانونثمرات  طعم  که   مردم  عادالنه  قوایناز  چشاند.میبه  ایجاد  اسالم   ۀ رو 
به  اجرایی   برای    ،اضافه  گذاریقانونُبعد  را  برای اجرا  سرپرستی  امر،  این  و  در کنار  ـرا 

 1« اضافه کرده است. ـآموزش و نشر و بیانتصدیگری 

  ه ُعقال ب:  چنین است  که ماَحَصلشتواند به بیان دیگری نزدیک شود  می  اول  ۀمقدم
  خاص   ۀجامع  یا  یزمان  دورۀفقط به یک    و این ضرورتنظر دارند،  اتفاق یس  ئ وجود ر ضرورت  

این ضرورتی است که    ؛شودمحدود نمی  به آن    شانرویکردی با وجود اختالف  عقال  بلکه 
و   ، شاهد هستیم ل انسانیت، دولت و حکومت را مراح ۀدر همبه همین دلیل ما   .اقرار دارند

 عقالنی اقرار کرده است.  کارکرد با متون بسیاری، بر این نیز اسالم 

قرآن؛   َه :  فرماید می  تعالیحق اما  ْوٍم 
َ
ق َوِلُکِلَّ  ُمْنِذر   ْنَت 

َ
أ َما  فقط  ) 2ادٍ ِإَنَّ تو 

 . (هستهدایتگری ای، و برای هر قومی هشداردهنده 

  (اییا امت یا جامعه )  این است که هر قوم داللت دارد که مفاد آن    ای عام آیه بر قاعده این  
در    اشکند که سعادت و رستگاری و به راهی هدایت می راهبری،  هدایتگری دارد که آن را  

 آن است.

چه نیکوکار   ، امیر ندارندگریزی از مردم »است: فرموده  ینمؤمنو اما روایات؛ امیرال 
و  گردد،  مند  من کار کند و کافر در آن بهره ؤحکومت او، م  اندر دور ، تا  چه ستمکارو  باشد  

با    و با آن  ،کندجمع میبا آن  یء را  و فِ رساند،  می را به پایان  سرآمدها  خدا در این حکومت  

 
 . 1/165 ،میوالیت فقیه و فقه دولت اسال بارۀشیخ منتظری، مطالعاتی در  .1
 .7 ، رعد .2
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تا آنکه    ،شودگرفته میقوی و حق ضعیف از  ،شودمن می یها ا راه  و با آن ،جنگددشمن می 
 1« شود.آسوده ستمکار شرَّ آسایش یابد و از  نیکوکار 

اب رضاالحسو از  روایت    ن  طوالنی  حدیثی  فرمود  استشده  در  چرا »:  که  پس 
...  بسیار؟ گفته شد: به علل  شده استفرمان داده  ها  آن   و به اطاعت از  ، االمر قرار دادهاولی

با  را ندیدیم که باقی مانده و زندگی کرده باشند مگر  ملتی  یا  فرقه  ما هیچ  ها:  آن  ۀ و از جمل
در حکمت    . پسهستند  دنیا   او در امر دین و]وجوِد[  ناگزیر از  ها  آن  و  ، یسئ و ر سرپرست  

ندارند و جز به او، قوامی او  گریزی از  ها  آن   داندمیاو  زیرا   ؛ خلق را رها کندکه  زد  ِس حکیم نَ 
و با او    ، کنند یء خود را تقسیم میو با او فِ پیکار،  با او با دشمنانشان    . پس نخواهند یافت

و از    ؛ دنمااز مظلومشان دور میها  آن  و ستمکارِ   ، دارندجمعیت و جماعت خود را بر پا می
منصوب نفرماید  دار  و امین و حافظ و امانت   امامی سرپرست ها  آن   ها: اگر برایآن   ۀجمل

آ می ین  ئ قطعًا  مینابود  میان  از  دین  و  سنت شود  و  می رود  تغییر  احکام  و  و  ها  کند 
آن  بدعت  در  آن می بسیار  گذاران  ملحدان  و  می   شوند  مسلمانان  بر  نقص  بر  را  و  دانند 

ها  ها و اختالف خواسته وجود تفاوت با  که ـ ایم  زیرا خلق را دیده   ؛ کنندشبهه وارد می مسلمانان  
نیازمند هستند و کامل نیستند؛ پس اگر سرپرستی نباشد  ـ ناقص و  و پراکندگی احوالشان

فاسد  قطعًا    ، به آن صورتی که بیان کردیم   ، کند محافظت    ه استکه آنچه را رسول اعظم آورد
تمامی    فسادِ   ، ر ایندو    ، گردندها و قوانین و احکام و ایمان دگرگون میو سنت   ،شوندمی

 2« .خالیق وجود خواهد داشت

 گوید: می روایت باال  ای بر در توضیح سید خمینی 

ضرورت وجود ولی  هایی را برای  امام وجود امکانات و تواناییکنید  مالحظه میشما »
  ی در هر زمان   ،که بیان کرده  هاییعلتاین  و    ، داردبپردازد بیان میحکومت  به  که  امری  

 
 . 33/358 ،شیخ مجلسی، بحار االنوار .1
 .1/253 ،عئشیخ صدوق، علل الشرا .2
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خواهد داشت؛   دنبال بهرا ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در هر وقتی و  ،موجود است 
در زمین  گسترش  و    ،تمایالت شخصی ورای ]ارضای[  در  تالش  ی از حدود خدا و  زیرا تعدَّ 

از ضعیفان،  میانو  حقوق  دار اینتمامی  رفتن  وجود  زمان  هر  در  و  ن ها  زمان د  به  فقط 
که خدا    لهی اقتضا کرده است مردم در حدودیپس حکمت ا  خاصی اختصاص ندارند؛

بر   .و این حکمت، همیشگی و ابدی است ،زندگی کنند  با عدالتمشخص کرده  شانبرای
این  ضروری است...    پا کندکه نظم و قوانین اسالمی را بر   امری  این اساس وجود ولیَّ 

امروز    بپردازدشد امام علی به سرپرستی و والیت مردم  باعث  که    هاییو ضرورتها  علت
تصریح  متن و    ایش و آن، نبود امامی است که بر   ،با یک تفاوت تنها    ،هم موجود است

ما با تعیین ماهیت و روزگار  در حالی که شخصیت حاکم شرعی در    ؛وجود داشته باشد
 1..« است.طور کلی مشخص شده بههایش  صالحیتصفات و 

 گوید: و سید خمینی می 

اجرای  » الزم  احکامی ضرورت  اکرم   ۀکه  رسول  حکومت  تشکیل  از    است  آن 
بعد از  این ضرورت،    پس  ؛نیستمنحصر و محدود    است و به زمان ایشانبدیهیات  

  آیات قرآن کریم، احکام اسالم به زمان و   بر اساسو   هم ادامه دارد رسول خدا رحلت  
چهارچوب  در  ما    .ست واجب اها  آن  و اجرای  ،باقی  بلکه تا ابد  ؛نیستمحدود  مکان خاصی  

و جانشین  ترین اهداف تعیین خلیفه  اشاره کردیم که یکی از مهمنکته  این پژوهش به این  
است. احکام قصاص یا  بوده  احکام و اجرای قوانین  سازی  پیاده  پیامبرسوی  بعدی از  

برای اجرا در  هر قانون جزایی در اسالم،   تا بعد از  اند  نیامده  زمان رسول اکرمفقط 
ها و امت  یا دفاع از زمین  ،های مقرر رها شود یا مالیات  ،ان ترک شود و اجرا نشود ایش

این  ؛اسالمی معطل بماند تعطیلگفته شود  که  و  یا    بردارقوانین اسالم  یا  به  است  زمان 
  ، عقیدتی در اسالم است. بر این اساس ضروریات  برخالف  اختصاص دارد،  مکان خاصی  

تشکیل حکومت   ، است  تضرور یک تا ابد  بعد از رسول اکرماجرای احکام از آنجا که 

 
 . 38ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
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بر قوپاو  بودهادار   ۀمجری  ۀکردن  خواهد  ضرورت  یک  نیز  تشکیل    ؛کننده  بدون  پس 
  با را  افراد جامعه    یهاو فعالیت  رفتارها  ۀکه همکننده ـحکومت، و بدون قوۀ مجریۀ اداره

نظمی  ت و بیشت  ، تَ چنین حکومتی وجود  بدون    ـ تابع نظامی عادالنه کند  ،اجرای احکام
 1« .شود میفراگیر  و فساد اجتماعی و عقیدتی و اخالقی   ،ایجاد

ضرورتی ثابت در هر زمان است    یس یا سرپرست(ئاجرایی یا حکومت )ر ُبعد  پس وجود  
امام دوازدهم  الهی   یعنیـ  و در زمان غیبت  باشد که  باید    ـرهبر  شخصی وجود داشته 

آن  و    ، نظمی دورتا جامعه را از پراکندگی و بی بشود    جانشین ایشان  ،رهبری جامعه برای  
احکام شرعی در زمان غیبت    یو تعطیل  ؛ بخشدسامان  را تدبیر کند و  کارهایش  و  را هدایت  

 جایز نیست. 

به  در زمان غیبت،  ضرورت ریاست فقیه    برای دلیلی را    «مکاسب»  ۀاشکوری در حاشی
 گوید: میکشیده، تصویر 

و  شود پرسیده   یس در زمان غیبتئ نیاز مردم به ر  دربارۀ  اگر فرض کنیم از امام»
ای پرسیده شده که جامعه گرفتارش  واقعه   دربارۀدر پاسخ سکوت کند، با توجه به اینکه  

به آن  ها  آن  دهد پاسخ  و اگر  بود؛  دور خواهد  به  امام و جایگاه  ن  أاین از ششده است  
  سخن امامدنبال داشته باشد، این منافی را بهمرج وفساد و هرجندارند حتی اگر  نیاز

فرموده است بود که  زندگیخواهد  و  بقا  با  پروردگار  حکمت    سبب بهها  آن  :  حکیم، جز 
  ؛ استهمان خواسته و مطلوب  این    نیاز دارندها  آن   و اگر پاسخ دهد ؛  نخواهد بودیس  ئر 

و معادشان  ها آن کسی را نداریم که به امور مسلمانان بپردازد و زندگیُفقها  زیرا امروز جز 
بخشدرا   غایبسامان  امام   .  به عمل  دخلگونهدر  نمیوای  مردم  تصرف  که  کند 

ظاهر  هب بهرهحسب  وی  از  در    طوری   شوند؛مند  حالشان  باشند  داشته  نیاز  وقتی  که 
نظام    و بدون آن، قطعاً   ،را کفایت کند   شانو امور مراجعه کنند  ها به او  رخدادها و سختی

در هر    در زمینۀ نیازمندی مردم به امامشود فقیه هم  پس ثابت می  شود.مختل می

 
 ؛ مراجعه شود به پیوست اول. 62 ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1



 65 .......................................................................................... یه فق  یتوال  یل دال  -4

او در  و پیروی از  خواهد بود    نایب اماماو  و  است    همانند امام زمان  هر  عصر و در  
و  دارد،  استقالل  درست مثل امام در تصرف،  و    ،مانند امام، واجب استدرست هامور  

 1« امور، متوقف به نظر اوست.بعضی تصرف دیگران در 

   از آِن فقیه است دوم: رهبری و اداره در زمان غیبت   ۀمقدم

اسالمی  از دین  مشروعیتش  است که  و قیادتی  رهبری    دربارۀسخن  از آنجا که روی  
 در زمان غیبت امامدر این صورت در تصدیگری فقیه برای راهبری امت    ،شودگرفته می 

که چرا  ندارد؛  وجود  اماماو    تردیدی  فقدان    نایب  صورت  در  و  یعنی  ـ  2»منوب« است 
یعنی فقیه  و این    ،شودیا از باب اولویت متصدی می  ،شودنایب یا فقیه متصدی می ـ  امام

و اجرای  سازی  پیاده زیرا او دانا به احکام و    ؛تر استشایسته   والیت از دیگرانرهبری و  برای  

 
جعفر  نوشتۀ    یگران«عمر بن حنظله و د  یحهدر صح   یهفق   یتوال »کتاب  از  ،  114ص  ،یمکاسب اشکور   یۀحاش  .1

 .9ۀ یحاش ،یعامل یمرتض
سکوت  اینکه    کند؛کفایت می   ه، کرد  یانمحمد باقر صدر ب  یدکه سمطلبی    ی،اشکور   یبتقر   یدر نادرست  گویم:یم

دو امر است: اول  متوقف بر  داللت سکوت بر امضا    یراز   یست؛امضا نیید و  أت  ایبر   یلیدل  یبت،معصوم در زمان غ 
 . یستمطرح نیبت کدام در زمان غیچه  در حالی که ی؛و دوم استظهار  ی،عقل

او   یبر امضا  یلدل،  استظهار  بر اساساساس عقل و نه    رنه ب  یبتش،سکوت معصوم در زمان غ»:  گفته است  او
 یت از فعل یاو غرض در درجه یست،جاهل ن یم از منکر و تعل یمکلف به نه یبت،او در زمان غ یرا: ز یاما اول .یست ن
باعث  خودشان ،کردن امام به غیبتبا وادارکه مردم  شود یعیراه طبهمان از  خارج او  ازکه باعث محافظت  یستن

به   یکمک   یبت،غبدیهی است وضعیت  و   ،: چون استظهار، منوط به حال معصوم استیاما دوماند.  اش شدهو بانی
 (1/235 ،در علم اصول یباقر صدر، دروس  )محمد« .کندیسکوت نم یامضا یانب

که  شد  خواهد  گفته  و  کند،  را آشکار می   یامام مهد   یبتغ  یقتعدم شناخت او به حق  یاشکور گفتۀ  پیش  تصویر
  یراز  ؛فرمان داده شده است  یغ، حجت به سکوت و عدم تبلاین دورانفترت است و در  دوران، یامام مهد  یبتغ
  ئیسی ر یستند  و مکلف نهستند  سبحان    وند امر خداموقوف به  فترت، مردم    یهاو در زمان  ؛وجود ندارد  ی ایرندهپذ

 را به او بدهند. امام یهایستگی ها و شایت و صالحیب باشد، امام غاتعیین کنند تا جانشین 
 گیرد. )مترجم(کسی که نیابت از طرف او صورت می. 2
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 ست.  هاآن

 گوید: محقق کرکی می

اتفاق علیهم(  الله  )رضوان  ما  امامِی  »اصحاب  عادِل  فقیِه  اینکه  بر  دارند  نظر 
ـ از سوی  شودمجتهد نام برده می  عنوانبهکه از او در احکام شرعی  فتوا ـ  الشرایِط جامع

که نیابت    اموریهدایت )صلوات الله و سالمه علیهم( در وضعیت غیبت، در تمامی    ۀائم
  ؛ طور کلی جنگجویان و مرزداران استثنا باشندو شاید به  ، نایب است  ،تواند دخالت کند می

 1« . است...ها باید به نزد او برده شود، و سر سپردن به حکم او واجب پس داوری

 الذکرفوق عبارت    توضیحدر   ش عموم والیت  فقیه وداشتن  اولویتبر    «جواهر»و صاحب  
 گوید: میکید کرده، أ تکرکی، 

والیت  برای  اولویت فقیه  معین فرموده است  او را حاکم و خلیفه    بعد از آنکه امام»
به این    همچنینخواهد بود؛  قطعی    ـشدتر گفته  پیشکه  ـ  در مقایسه با والیت پدر و جد

مشابه دیگر، پس  ها و موارد  و والیتعمومی  گرفتن حقوق    با این کار، ضرورِت جهت که  
و این  شود،  میبرآورده  و حاکمانشان    به قاضیان جور و علمامراجعه  از  ها  آن  از نهی شدید 

در هر    هاندر طول زمابودن شیعیانشان  بسیارپراکنده و    دربارۀها  آن  با توجه به دانش
ها  آن  اتمل در متون و مالحظأ ترین تآن، کوچکعالوه بر    بوده است؛  زمین   کناروهگوش

علمایبه  ،شیعهوضعیت    دربارۀ این  ها  آن  خصوص  غیبت،  زمان  نشان نکته  در    را 
ناحی  و   ،دهد می از  که  برای    ۀتوقیعی  و    « مفید» مقدسه  است  حاکی  آمده  از  مطالب 

بلکه اگر عموم والیت نباشد    ؛کنددر این توقیع کفایت میموجود  گرامیداشت و بزرگداشت  
برخی از مردم در   ۀپس وسوس ماند.بیت معطل میبسیاری از امور متعلق به شیعیان اهل

و  این   غریب  است؛  شگفتخصوص  کهبهانگیز  فقه  ها  آن  گویا  طوری  از  طعمی  هیچ 
این  و در منظور از  درک نکرده  چیزی  هایشان  اشارهو  ها  نآ  اند و از لحن سخن نچشیده

حجت و خلیفه " از  !قرار دادمبر شما  "من او را حاکم و قاضی    :اندمل نکردهأ تها  آن  سخن

 
 . 143ص ،رسائل کرکی .1



 67 .......................................................................................... یه فق  یتوال  یل دال  -4

در  ها  آن  زمان غیبت برای شیعیان  دهی درنظم  ۀ، ارادهای دیگر از این دستعبارتو  
را که  آنچه  مطلب  این  لذا    ؛گرددآشکار میشود  مراجعه میها  آن  بهکه    یبسیاری از امور 

در    هاآن  ،بله  .کرده استای قطعی  در آن زمان شنیدهفقها  تفویض امور به    نقشۀاز  
 ؛ اندفرمان نداده  نیازی نیستها  آن  دانند بهکه می  ی برخی امور به  فقها  زمان غیبت به  

دیگر از    امورو  به سلطه و سپاهیان و امیران نیاز دارد،  که  که فراخوانی است    ،جهاد مثل  
  ، شد دولت حق برپا میقطعًا  وگرنه    ؛ندارندفقها توانایی انجامشان را  دانند  که میاین دست  

این    ۀاست: "اگر به انداز فرموده  به آن اشاره  با این گفتۀ خود    طور که صادق  همان
،  مسئله طور خالصه این  و به  کردم"خروج مینیرو داشتم  ـ  بودندکه چهل عدد  گوسفندانـ 

 1« به دلیل ندارد. جمله بدیهیاتی است که نیازی از 

 با این گفتۀ خود بیان کرده است:و سید خمینی اولویت فقیه در والیت را 

و بحث  » ائم  خدازمان رسول    دربارۀو کالم  نیز  گفته شد،    ۀ ماو  در میان و 
به احکام اسالمی  اوالً باید  م است که خلیفه و حاکم  مسلمانان مسلَّ  به دانا  یعنی    ،دانا 

این نکات را  عقل،    .مند باشد و از کمال عقیدتی و اخالقی بهره   عادل،و ثانیاً   ؛باشد  قانون
می هوس داند؛  الزم  حکومت  و  است  قانون  حکومت  اسالمی،  حکومت  و زیرا  ها 

نیستها  شخصیت مردم  حاکم،    پس  .بر  نداشته  قانون  از  اگر  گاهی  شایستآ   ۀ باشد 
و  شود،  میتقلید کند قدرت حکومت ضعیف  دیگری  از  اگر او  زیرا  نخواهد بود؛  حکومت  

هرگز نخواهد توانست حاکم و مجری قانون  اگر تقلید نشود و محل رجوع دیگران نباشد  
پس    .اهان هستند"حاکمان بر پادشفقها  زیرا "   ؛م استمسلَّ امری    و این  ،اسالمی باشد 

قوانین و  دربارۀو  کردهاگر پادشاهان از اسالم پیروی کنند واجب است از فقیهان پیروی  
فقها  حقیقی،   حاکماِن  ،را اجرا کنند. در این صورت ها آن سپسبپرسند و ها  آن احکام از 

  ۀ نتیج  که درکسانی   آِن از نه  ، فقیه باشد رسمی از آِن  پس واجب است حاکمیِت  ؛هستند
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 1« پیروی کنند.ُفقها  از مجبورند به قانون،  نسبت  خود و نادانی  جهل 

ي  :  تعالیحق سخن  توضیح  در   ْن اَل َیِهِدَّ َمَّ
َ
َبَع أ ْن ُیَتَّ

َ
َحُقَّ أ

َ
َفَمْن َیْهِدي ِإَلی اْلَحِقَّ أ

َ
ْن  أ

َ
ِإاَلَّ أ

شدن کند، برای پیروی سوی حق هدایت میآیا کسی که به )  وَن َتْحُکُم   َکْیَف   َلُکْم   َفَما  ُیْهَدی  
نمی شایسته  هدایت  که  یا کسی  است  چه شده؟  تر  را  کنند؟ شما  هدایتش  آنکه  مگر  یابد 

 گوید: شیخ محسن اراکی می (کنید؟ چگونه داوری می 

بلکه    ؛کندکسی است که هدایت نمی ی برایمصداق  "غیر مجتهد"نیست  تردیدی  و  »
برخالف  ـ  کندحکم میآن  ین و آنچه خدا به  دسوی  برای هدایت بهاو  زیرا    ؛باید هدایت شود

به حق هدایت  پس عالم فقیه کسی است که    ؛استم  به عالِ مراجعه    مندـ نیاز عاِلم فقیه
احکام دین   دربارۀمردم در زندگی  که    ینیاز دلیل  بهنیز  و    ،شناسدحق را میچون    ؛کندمی

سنت کتابش  و  در  خدا  ویهای  کتاب ؛  دارند  به  مردم    یهمان  هدایت  برای  را  آن  که 
 . تبیینش فرمود خدافرستاد و رسول  فرو

پیروی  است  کسانی  برای عملکرد    یرد شدید   ،آیهاین  در   را  از  که  فقیه  ترک  عالم 
که رسول امین  از هدایتی  گشته  همان افراِد گم  ،نادان به امور دینافراد  کنند و از دیگر  می

به  جاهل  شخص  حرمت تسلیم امر والیت به  در    آیهداللت این   .کنندپیروی میآن را آورد  
نادان به    گریتصدیبودن  حرامالتزام بر  به  ... و  روشن و مشخص است  ،غیرفقیه و  دین  

داللت    ـسرپرستی امور مسلمانانبرای  عالم به دین و توانا    فقیهِ با وجود  ـ  دین بر امر والیت
 2« و نفی والیت از غیر اوست. ،والیت فقیه این آیات، اثبات حاِل زبان  پس..  .کندمی

زیرا    ؛یس استئاو ر   پس  ؛عالم به قوانین شرع و احکام آن استشخِص  نتیجه: فقیه،  
اماماو   او در دور است،    نایب  این دلیل که  به  امام   ۀیا  او در    ایبر   غیبت  جانشینی 

  تر است.از دیگران شایسته  امام های خاصشئون و شایستگی تمامی 

 
 . 84و  83ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
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 بررسی دلیل عقلی 

 :  استوار شده استدو مقدمه گفته، بر ش با سبک و سیاق پیدلیل عقلی  

 ؛ ضرورت وجود دستگاه اجرایی -1

 ؛ زیرا او نایب امامفقیه استدر اختیار    دستگاه اجرایی در زمان غیبت امام -2
 تر است.  رهبری شایسته  ای یا بر  ،است

 اول ۀمقدمبررسی 

  یس، دستگاه اجرایی(ئ شریعت، در ضرورت وجود دستگاه اجرایی )ر عقل و  با توجه به  
اختالف    اشه دربار دو نفری  هیچ  این ضرورتی است که  و  وجود ندارد،  تردیدی  وهیچ شک 

ترین  استمرار استخالف اعتقاد داریم؛ زیرا اجرای شریعت یکی از مهم بنابراین ما به ؛ د نندار 
احکام آن  کنندۀ پیادهو  ، و مجری  ،شریعت کنندۀ ا اجر و او   ،است  وندخدا  ۀخلیفکارکردهای 

 . سبحان، شریعت را بدون سرپرست و مجری رها نکرده است وند و هرگز خدا  ،است

چگونگی  و انتخاب حاکم و  ،است یک چیز  )دستگاه اجرایی( ولی ضرورت وجود حاکم 
 دیگر.   ی ، چیزتمونظام حک چگونگی انتخاب او و 

اصل وجود حکومت ضروری  که    ا به این معن  ؛کندثابت می این ضرورت، اصل حکومت را  
را ثابت  دیگر جزئیات  و    ،هویت حاکم   ، حکومت  ولی نوِع وجود دارد؛  نظر  اتفاق و برایش  است  

چگونگی  ولی در کیفیت حکومت و    ، نظر دارندبر ضرورت حکومت اتفاق ُعقال    ۀکند. هم نمی 
دارند اختالف  حاکم،  نیست    . انتخاب  درست  به  پس  توسل  حکومت،  با  وجود  ضرورت 

حکومتشرعی معینبودن  شود  ی  شرعی   ؛ثابت  هم وگرنه  به    هاییحکومت  ۀبودن  که 
  ؛ همچنین شودالزم می ،  ندا هو حکومت کرده  و مختلف به حاکمیت رسیدپیچیده  های  روش

و  انتخاب   ر امت  توسط  فالنی  فالنی  وجود  که  ادعا  این  ضرور ئبا  حاکم  و  است  یس  تی 
 شود.توجیه می   ،ناپذیر اجتناب 
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ضرورِت پس   در  نیست  اختالف  حکومت  وجود  در    ؛ اصل  و  چگونگی  بلکه  حکومت 
 است.حکمرانی وی و کیفیت  ،حاکم

 گوید: سید خمینی می  

از  یک  »هیچ بعد  حکومت  وجود  استمرار  ضرورت  در  مسلمانان  خدااز    رسول 
فردی است که متولی آن   دربارۀفقط اختالف  .دارندنظر  اتفاق ندارد و همه بر آنتردیدی 

 1« شود.می

ضرورت وجود مجری، یک  زیرا    ؛ضرورت وجود مجری نیست   دربارۀپس روی سخن  
از طرف  منصوب    ۀجای خلیفبه این اجازه را ندارند که  ولی مسلمانان  ؛  شده استحل   مسئلۀ

تعیین    «ضرورت وجود مجریبه همین ترتیب »و  ای منصوب کنند،  خلیفه   ،سبحان   وندخدا 
  «ضرورت»بلکه این    کند؛ را مجاز نمی   شدهبه غیبت واداشته   جای امام مهدِی کسی به 

الزم    ـاست   ظهور امام  که مانع ـ های امت  برای رفع کوتاهی را  مجدانه    ی سعی و تالش
برطرفگرداند،  می با  میمانع،  این  شدن  و  میان  از  غیبت  اماِم اسباب  و  غیبت    رود  به 

 .  اقدام خواهد کردگیرد و به وظایف خود شده، در میان مردم جای میواداشته

 به شیخ مفید آمده است:  از امامناحیۀ  شدهدر توقیع صادر 

در وفای به عهدی  به آنان عطا فرماید(  را    ش توفیق اطاعت  وند که خدا )  و اگر شیعیان ما»
دور  ها  آن   دیدار با ما ازو برکت  هرگز سعادت    ،ند ب داشتو اجتماع قل شان است  ده عهکه بر  

.  شددرست شتاب میو    یسته با معرفتی شابرای آنان  ما    ۀسعادت مشاهددر  قطعًا  و    ،شدنمی 
داریم  آن را ناپسند میما  شود و  آنچه به ما مربوط می مگر  کند  ما را از ایشان دور نمی   چیزهیچ 

و بهترین    ، دهنده است و او برای ما کافی استیاری   وندو خدا   ، پسندیماز ایشان نمی و آن را  

 
 . 27ص ،سید خمینی، حکومت اسالمی .1
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 1« وکیل و یاور است.

که  این  درست   غیبت،  ضرور است  زمان  در  حکومت  تیت  فقیه    شرعیَّ حکومت  به 
با دلیل دیگری ثابت  باید  بلکه حکومت و والیت فقیه  گرداند؛  نمیامت    و او را ولیَّ بخشد  نمی 
 خواهد آمد. 4فصل  در ها آن وبررسیبحث و   ،شدهو دالیل ادعا  ،شود

 دوم  ۀمقدمبررسی 

به    ؛فقیه است  از آِن فقط رهبری و اداره در زمان غیبت این بود که دوم  ۀمقدمماَحَصل 
 :  یکی از دو دلیل زیر 

 است. او نایب امام -1

 تر است. شایسته از دیگران رهبری و حکومت،  ایاو بر  -2

 دور از موضوع است.  به  ـطور که بیان خواهد شد  همانـ دالیل این  یهر دو که 

 ادعای نیابت  بررسی 

 اند:  نیابت را به دو نوع تقسیم کرده فقها  شد گفته  2فصل در 

 . استاختصاص داشته به چهار نایب که فقط : ه نیابت خاص .الف

با عناوینی مثل فقیه،  ـ شده در دالیل نیابت  که عنوان واردرا  هرکسی  که  :  هنیابت عام  .ب
  دربارۀگردد. روی سخن ما در اینجا  شود شامل میمنطبق میبر او  ـ  ... راوی حدیث، علما، و

 کنند.  الشرایط اثبات میبرای فقیه جامع فقها  ای است که نیابت عامه 

 گوید: سید خمینی می

حجت خدا    همان طور که رسول خدا  ؛»پس فقیهان، امروز حجت بر مردم هستند

 
 .1/40 ،حکاماال طوسی، تهذیب  .1
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به فقها ها آن و پس از وابسته بود به امامان بود، و هرآنچه به وجود پیامبرها آن بر
امور و مشکالت و معضالت هستند، و حکومت و    ۀمرجع در هم ها آن  وابسته است. پس

، و هرکس  تفویض شده استها  آن  و مالیات و انفاق بهها  آن  والیت مردم و سیاستگذاری
  کند... سرپیچی کند خداوند او را بازخواست، و برای این کار مجازاتش میها  آن  از اطاعت

.»1 

که   حالی  فقیه  در  یا    معصومجای  به نیابت  برخی  اثبات  های  شایستگی تمامی  و 
این  دلیلی که  هیچ    و در قرآن و سنت  ،قطعی ثابت نشده است  قیه با دلیلبرای ف  معصوم

 وجود ندارد. را ثابت کند  ادعاشده نیابِت 

های  برخی عنوانبا استفاده از  داللت برخی روایات را  اند  فقها تالش کرده بسیاری از    ، بله
 نزدیک کنند.    ه«نیابت عام»، به اثبات هاشده در آن وارد

 شیخ نراقی گفته است: 

هر  جمله  از  » که  عالِ فرد  بدیهیاتی  و  می  یمعامی  حکم شود  متوجهش  آن  به  و 
او  "  فرمود کسی می  دربارۀوقتی پیامبر در زمان مسافرت یا وفاتش  آن است که    ،کندمی

امین  و جانشین من است،    هخلیفاست،  من    ۀمنزلبهاست،  مانند من  هو  ا  ،وارث من است
مرجع  رخدادها    ۀدر هم  او  ،ستاست، حجت من است، حاکم از طرف من بر شمامن  

به این  ،  " او کفیل رعیت من استو    ، جرای امور و احکام شما به دست اوستا  ، شماست
  ، پیامبر که به پیامبر تعلق داشتامت با مرتبط موضوعات هر آنچه از امور رعیت و ترتیب 

چنین  اینو ش ندارد ا هدربار تردیدی وشکهیچ ای که کسی گونهبه ؛گرفتبه او تعلق می
شده در بسیاری از متون وارد  حال آنکه  ؟نباشد چنین  اینچگونه  کند.  خطور میبه ذهن  

تمام    و   شوداستدالل میها  آن  به   اثبات والیت و امامت  در مقاِم   ،حق اوصیای معصوم 
آِن  از  که  را  والیت  به  مربوط  ـ  موضوعات  است  بوده  راپیامبر  آن  از  بیش  نه  شامل  و  ـ 

 
 . 80، صحکومت اسالمی ،سید خمینی .1
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انضمام  پس  خصوص  بهشود؛  می حقاز  در  استها  آن  آنچه  شده  اینکه:وارد  ها  آن  ؛ 
  فضل و برتری و    ، از پیامبران هستندپس  و برترین مردم    ،بهترین خلق خدا بعد از ائمه 

تر  رعایای پایینمانند فضیلت پیامبر بر هو   ،بر هرچیز وندمانند فضل خداهبر مردم  ها آن
ای  اگر حاکم یا پادشاه در ناحیه  ،تصور کن:  بیشتر هستیتوضیح  خواهان  و اگر    ؛است

را بیان    یی چیزها  ، مسافرت کند و در حق شخصی  ی بوده باشد و بخواهد به جای دیگر 
باشد به    ،کرده  برسد  تمامی  چه  باشد  ها  فضیلتاینکه  گفته  خلیفه  را  فالنی  بگوید  و و 

رعیت  کفیل  است،  امین من  است،  مانند من  است، همن  جایگاه  در    ،من است   جانشین 
رخدادهای    ۀدر هم  ،ست ن بر شماحجت م بر شماست،  من  طرف  حاکم از  است،  من  

به دست اوستو    ،شما مرجع است امور شما  و  تردیدی  وآیا کسی شک  ،اجرای احکام 
  از تمام اختیارات آن سلطان در امور رعیت برخوردار بوده است؟ او  خواهد داشت در اینکه  

کردیم  اموری  جزبه استثنا  نمی؛  که  تصور  این  و  در  جای  کنم  کسی  برای  خصوص 
عمل اصحاب  گرفتن  نظردر  از پس  خبرها  این  و ضعف  باقی بماند،  ای  و شبههتردید  وشک
معتبر،  های  کتابدر  ها  آن  شدن بیشتردادن این روایات، و واردکنار هم قرار  درو  ها،  به آن

 1هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.« 

روی  زیرا    ؛ است  انگیزشگفت غریب و  بسیار    کندکه شیخ نراقی مطرح می  تقریبی این  
ما   عام»  دربارۀسخن  اولی  ،است  ه« نیابت  عبارت  که    ه« نیابت خاص»  دربارۀاو    ۀدر حالی 
:  فرماید می  شدر حق  امامگیرد که  زیرا در آن، فرد معینی را فرض می  ؛ گویدسخن می

که    اماماین گفتۀ  و تردیدی نیست  است، و...  وارث من  او  ،  است   منو جانشین  خلیفه  او  
  گرداند، ولی به دالیل من است، خالفت و نیابت او از طرف امام را بالمانع میجانشین  فالنی  

بیان نکرده  طور مشخص  را به فقها که هیچ شخصی    ۀنیابت عاماو در خصوص    یادعا مورد  
عناوین متعددی  فقط  ها  آن   و درلتی ندارد،  دالنکرده است  را توصیف    یمعینشخصیت  و  

  ه داللت بدالیل، بر  این    .آمده است  «دیگرو عبارات    ، خلفای من  ، علما  ، راویان حدیثمثل »

 
 . 537ص ،شیخ نراقی، عوائد االیام .1
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محل  فقها،  نیابت    ه ب ها  آن  داللت   کردننزدیک . و  صراحتی نداردفقیهان در زمان غیبت،  
  وبررسی بحث دالیل والیت فقیه و  ۀارائبه  که  ـ   4فصل  در نکته و این    ، بحث و مناقشه است

 ـ خواهد آمد. اختصاص دارد ها آن

  است   معصومجای  به مقتضای اصل اول، نفی نیابت فقیه    است که   عالوه بر آن این  
 خواهد آمد.   1- 5که این موضوع، در زیر فصل 

   بررسی ادعای اولویت

احکام،  وی از  فقط به این دلیل که  را    امام معصوموظایف  انجام    ای اولویت فقیه بر 
 زیرا:    ؛توان پذیرفتنمی  ی دارد ظنَّ شناختی 

یکی از شرایط والیت    «یفقاهت ظنَّ دارند »اعتقاد  کسانی که به والیت فقیه  نظر    از -1
و چرخد،  نمی والیت، فقط بر مدار وجود فقاهت  پس    ؛است، نه تمامی شروط آن

دیگری   امور  باید  این  ناگزیر  های والیت  تا شایستگی  شودضمیمه    ه مجموعبه 
را   « فقیه ۀوالیت عام» ه استآنچه شیخ محسن اراکی بیان کردپس  شکل گیرد.

کامل  قطعًا  بیان خواهد شد  در حالی که  ـ باشد  بوده  کند و حتی اگر کامل  ثابت نمی 
این  سید کاظم حائری همان طور که  ؛کنداولویت در فتوا را ثابت میـ فقط نیست 
ْن مَ آورده است:    تعالیحق سخن  توضیح خود برای  در  را  نکته  

َ
ي ِإاَلَّ أ ْن اَل َیِهِدَّ

 ؛  (یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟کسی که هدایت نمی )  ُیْهَدی  
نشان  خود  خودِی بهکه    ییفتواها   ؛دادن فتواهای فقهی نیسته  زیرا رهبری فقط ب»

است ن دهنمی هدایتگر  فقیه  نمی  ،د  نشان  هدایتد  نده و  عامی  فرد  نیست  یک  مگر  گر 
ها  و احکام یکی از ریشه  ،آراست ارائۀ  رهبری با  قیادت و    . هدایت شود  فقیهاینکه توسط  

های دیگری هم دارد که ریشه  در حالی که  ،است که فقه بر آن بنا شدههای آن  بنیانو  
های  هایی مثل خبرگیاولویت نداشته باشد؛ ریشهها  آن  در  غیرفقیه این فقیه از    چه بسا
و  ،اقتصادی  ،نظامی   ، اجتماعی  ،سیاسی  در    ...؛امنیتی  غیرفقیه  به  فقیه  نسبت  پس 

کسی  »  به کند  نسبت کسی که هدایت میمثل    ،شودامت هدایت میها  آن  نتایجی که با
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میزان  ر به  مگ!  شودمحسوب نمی«  کند مگر آنکه خودش هدایت شودکه هدایت نمی
 ،و نه بیشتر. بله  ، فقهی از فقیه   ۀگرفتن جنبفقط بر و این یعنی    ؛از فقه دارداو  ای که  بهره
  ؛ غیرمصوم در والیت و رهبری استنسبت به معصوم داشتن اولویت دهندۀآیه نشاناین 

  پس  .فقهنه فقط    ، است که در رهبری نقش دارد  چیزیهر زیرا معصوم، داناترین مردم به  
می هدایت  که  است  نسبت کسی  دیگران  به  او  برابر  نسبت  در  هدایت  »کند  که  کسی 

در  هایی که  گواهیشود  و از اینجا روشن می«؛  کند مگر آنکه خودش هدایت شودنمی
همان طور که در روایت  ،  آورده شدهمعصومین  شأن  در  یه  این آاز  با استفاده  ها  برخی روایت

باشد  فقیه    رهبری از آِن اینکه    ،آمده است   ینمؤمن خالفت امیرال   دربارۀسلیم بن قیس  
و داناترین  فنون رهبری اعلم    ۀدر هم  زیرا فقیه برخالف معصوم غالباً   کند؛یید نمیأرا ت

 1« نیست.

ثابت  در رهبری اولویت او  قطعاً نباشد داناترین   در فنون رهبری غالبًا و تا زمانی که فقیه 
 شود.نمی 

نظر   ندانستن  به  در  فقیه  حائری  شرعی،   2« وجدانیعلم  »سید  احکام  دیگران  به  با 
 است.  یکسان 

در   ب   ه بخود  ردَّ  وی  سخن  استدالل  این  َیْسَتِوي    تعالیحق ا  َهْل  ْل 
ُ
َیْعَلُموَن  ق ِذیَن  اَلَّ

ِذیَن اَل َیْعَلُموَن  برای    (ند؟ا دانند یکسان دانند و کسانی که نمی گو: آیا کسانی که می ب)   َواَلَّ

 
 . 84ص ،سید حائری، والیت امر در عصر غیبت .1
به  فاست که در آن مکلَّ   یاز علم اجمال ینوع خاص  ـقرار دارد  یتعبد   یکه مقابل علم اجمال ی ـوجدان  یعلم اجمال  .2

  ؛ دارد  ی( قطع وجدانی به معلوم بالذات )صورت ذهن  ینوع علم اجمال  ینعاِلم در ا  یگر،د  یاندارد؛ به ب  یقینجامع  
تع در  ترد  یینهرچند  بالعرض(  دانشنامه علوم    داشته باشد.  ید مصداق آن در خارج )معلوم  )مترجم، منبع: سایت 

 اسالمی( 
گونه یچکه در آن، علم به معلوم وجود داشته و ه   یو عبارت است از قطع  ،بوده  یمقابل قطع عرف  ی،قطع وجدان

 فقه()مترجم، منبع: سایت ویکی  در آن راه ندارد. یجهل
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 گوید: می اثبات والیت فقیه 

برابر هستند.   ـ مفاد آیهبا توجه به  ـفقیه و مقلد    ،حمل شود  "جهل"در برابر    "علم"و اگر  »
یا    ،و هر دو دارای علم تعبدی به آن  وجدانی به احکام واقعی،فاقد علم  ها  آن  هر دوی

با این تفاوت که یکی از این دو به دالیل تفصیلی   ؛علم وجدانی به احکام ظاهری هستند
1« .کنداستناد میو دیگری به دالیل اجمالی 

ات استوار    ؛ زیرا فقاهت او برقطعی به احکام شرعی ندارد  پس فقیه علم وجدانِی  ظنیَّ
و  و  ست،  ا  از حق بی هیچ به گمان  ظن  نمی وجه  با وجود   2، کندنیاز  با  بودن  یکسان و  فقیه 

 وجود ندارد.   فقیه اثبات اولویت برایبرای دیگران در نداشتن علم به حکم شرعی، دلیلی 

ی ثبوت والیت  ا معناین اولویت به   ،بپذیریم فقیه اولویت دارد[  بیاییم و]کوتاه  اگر    - 2
و    امر به معروفاو دانا به شرایط  زیرا    ؛ باشد  "اولی"بلکه محتمل است    ؛ نخواهد بود

ولی این  اولویت دارد،  و امر به معروف    ، منکرپس برای انکار    . است  نهی از منکر 
،  نهی از منکرو    امر به معروفزیرا دخالت از باب    ؛کنداولویت، والیت او را ثابت نمی 

 .  اختصاص نداردفقیه فقط به مکلفین است و تمامی  تکلیف 

بیان می  -3 ما  برای  امام مهدیتاریخ  اب    کند  نام   گانۀچهار نوَّ با  را  هایشان  خود 
اند؛  نبوده مشهور  فقهای  در آن زمان از  ها  آن   و از نظر شیعه،  ، مشخص کرده است

فقط  ها  آن  کهدلیل  نه به این    ه است نایب خود برگزید  عنوانبه را  ها  آن  یعنی امام 
هرکس  شهره بودند.  فقاهت    هگزید که ب وگرنه دیگرانی را برمی   ؛ وده باشندبفقیه  

ذکری از   ،در آنکند داشته باشد مالحظه می این چهار نایب اطالع  ۀنامزندگی از 
  معتمدبودن و    داریعنوان امانت فقط  ها  آن  ستایشمدح و  و در    ، فقاهت نیامده

 
 . 85ص ،سید حائری، والیت امر در عصر غیبت .1
ی است که با دلیل قطعی، حجیتش ثابت نشده است. .2  منظور ظنَّ
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 آمده است.

د و  اول  سفیر  حق  که  در  است: وم  آمده  کند  رحمتشان  پسرش  »  خدا  و  عمری 
اند اند، و آنچه به تو گفته اند از طرف من آورده سوی تو آوردهاطمینان هستند. هرچه به قابل 

اند؛ به آن دو گوش بسپار و از آن دو پیروی کن؛ زیرا آن دو، مطمئن و  از طرف من گفته 
  1« هستند. دارامانت

بحر  »این ابوالقاسم حسین بن روح بن ابو فرموده است:    حضرت  ،سفیر سوم  دربارۀو  
امین    ۀ، و وکیل او و ثقاالمرمن است و سفیر میان شما و صاحب  مقامقائم نوبختی،  

گونه فرمان  است؛ پس در امور خود به او رجوع کنید و در کارهای خود به او تکیه کنید. این 
 2و ابالغ کردم.« شدم،داده 

متوج ترتیب  این  میبه  به شویم  ه  اولویت  نه    ، تنهاییفقاهت  برای    تصدیگریمالکی 
 . استهای نیابت شایستگیجمله از نه و   ،رهبری 

و احکامی ظنی را استنباط کرده  بوده  پس درست نیست فقیه فقط به این دلیل که فقیه  
 باشد.   تصدی ۀ است شایست

 شود:  اثبات والیت قفیه از دو مقدمه تشکیل می ایخالصه: دلیل عقلی بر 
ضرورت وجود دستگاه اجرایی که قوانین را اجرا کند تا احکام شرعی تعطیل    -1

 نشود. 

ر   -2 در  که  است  اجرایی  أ فقیه کسی  دستگاه  نایب  او  زیرا  گیرد؛  قرار می س  یا 
 تر است. شایسته مقام منصب و این برای یا  ،است امام

 
 . 243ص ،غیبت طوسی .1
 . 371ص ،غیبت طوسی .2
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وجود   ضرورت  اجراییاما  و  شایسته   ،دستگاه  فقیه  فالن  بودن    نداشتن شایستگی تر 
 .  نشده استو نیابت و اولویت، با دلیل قطعی ثابت    ،کندثابت نمی   ریاستبرای  را    فالنی
 کند. ، والیت فقیه را ثابت نمی گفتهپیش : دلیل عقلِی اینکه نتیجه

 قرآنی دالیل  - 4-2

؛  انداستدالل نکرده متون قرآنی    اب  ،برای اثبات آن  ،قائل به والیت فقیه  فقهای بسیاری از  
شیخ  زیرا دلیل قطعی قرآنی که در زمان غیبت، والیت را برای فقیه ثابت کند، وجود ندارد.  

به دلیل قرآنی نپرداخته   ـ شودمی شمرده  ابتکارات او  ابداعات و  که والیت فقیه از  ـ   احمد نراقی
این  گذشت دوره   ازپس  ولی    ؛است انتشار  از  ای تالش  عدهدر میان حوزویان،    مسئلهای 
برخی متون قرآنی،   کلیاتکه  اند؛ به این معنر بیاو آن استدالل  ای با عموم قرآن، بر اند کرده

بپردازیم و با  ها  آن   تریِن به مهم مناسب دیدم  بنابراین    .کندمی ت  لدالوالیت فقیه  به اثبات  
است شدهادعاداللت  این  ببینیم  یکدیگر   بحث برخی  سپس  و    ؛، چگونه  و  را  ها  مناقشات 

 .  خواهم آورد

 االمر بودن اطاعت از اولیواجب  استدالل به آیات -4-2-1

 گفته است:معرفت  هادی محمدشیخ 

 ن کریم.  آراه سوم: عموم قر »

َها  َیا:  فرمایدمی  تعالیحق ُیَّ
َ
ِذیَن   أ ِطیُعوا   آَمُنوا   اَلَّ

َ
هَ   أ ِطیُعوا  الَلَّ

َ
ُسوَل   َوأ وِلي  الَرَّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
  اِْل

وهُ   َشْيءٍ   ِفي   َتَناَزْعُتْم   َفِإْن   ِمْنُکْم  هِ   ِإَلی  َفُرُدَّ ُسوِل   الَلَّ هِ   ُتْؤِمُنوَن   ُکْنُتْم   ِإْن   َوالَرَّ   اْْلِخرِ   َواْلَیْوِم   ِبالَلَّ
ِلَك  ْحَسُن   َخْیر    َذ 

َ
َلْم   َوأ

َ
ِویاًل * أ

ْ
ُهْم   َیْزُعُموَن   ِذیَن اَلَّ   ِإَلی  َترَ   َتأ َنَّ

َ
ْنِزَل   ِبَما آَمُنوا  أ

ُ
ْنِزَل   َوَما  ِإَلْیَك   أ

ُ
  ِمْن   أ

ْن   ُیِریُدوَن   َقْبِلَك 
َ
اُغوِت   ِإَلی  َیَتَحاَکُموا  أ ِمُروا   َوَقْد   الَطَّ

ُ
ْن   أ

َ
ْیَطاُن   َوُیِریُد   ِبِه   َیْکُفُروا  أ ْن   الَشَّ

َ
ُهْم   أ   ُیِضَلَّ

ْنَزَل   َما  ِإَلی    َتَعاَلْوا  َلُهْم   ِقیَل   َبِعیًدا* َوِإَذا  َضاَلاًل 
َ
هُ   أ ُسوِل   َوِإَلی  الَلَّ ْیَت   الَرَّ

َ
وَن   اْلُمَناِفِقیَن   َرأ  َیُصُدَّ
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و اولیای فرستاده  و    ،خدا را اطاعت کنید  ایدای کسانی که ایمان آورده ) 1ُصُدوًدا  َعْنَك 
یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین    نظراختالفامر خود را اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امری  

آیا *    .تر استفرجامکاین بهتر و نی که  عرضه بدارید،  رسول  ایمان دارید، آن را به خدا و  
تو نازل  آنچه پیش از    [سوی تو نازل شده و ]بهپندارند به آنچه بهای کسانی را که میندیده
سوی طاغوت ببرند،  خواهند داوری میان خود را به[ میاند ]با این همهایمان آوردهشده  

خواهد آنان را به گمراهی  [ شیطان میو]لی  ؛ن کفر ورزندآ  هاند ببا آنکه قطعًا فرمان یافته
گفته شود »به*    .دوری دراندازد ایشان  به  و  و چون  نازل کرده  آنچه خدا   سویبهسوی 

 (. تابندبینی که از تو سخت، روی برمیبیایید«، منافقان را میستاده فر 

آی این  دستور کریم  ۀدر  به    ی ،  از  رسا  اطاعت  و  رسول  از  اطاعت  و  خدا  از  اطاعت 
شئون اداری    تمامیمراجع در  یگانه    ،و خدا و رسول و صاحبان امر  داده شده،االمر  اولی

ت  نظمی و  بیاز  و سیاسی هستند که نظام را     ۀ در آی همان طور که    دهند؛نجات میتشتَّ
استدیگری   ْمر    َجآَءُهْم   ِإَذاوَ :  فرموده 

َ
َن   أ ْمِن   مِّ

َ
وِ   ٱِْل

َ
َذاُعواْ   ٱْلَخْوِف   أ

َ
وهُ   َوَلوْ   ۦ ِبهِ   أ  ِإَلی  َرد 

ُسوِل  ٓ  ٱلرَّ ْوِلی  َوِإَلی 
ُ
ْمرِ   أ

َ
ِذیَن   َلَعِلَمهُ   ِمْنُهْم   ٱِْل هِ   َفْضُل   َوَلْواَل   ِمْنُهْم   ۥ َیْسَتنِبُطوَنهُ   ٱلَّ  َعَلْیُکْم   ٱللَّ

َبْعُتُم   ۥ َوَرْحَمُتهُ  َن   َلٱتَّ ْیَط  [ از ایمنی یا وحشت به آنان و چون خبری ]حاکی) 2َقِلیاًل   ِإالَّ   ٱلشَّ
و اولیای امر خود ارجاع کنند، قطعًا از میان  رسول  برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به  

نبود، مسلمًا جز  آنان کسانی بر شما  او  و رحمت  اگر فضل خدا  و  را دریابند،  آن  اند که 
 . (کردید]شمار[ اندکی، از شیطان پیروی می

صورت  د در  ن توانو امت میاختصاص دارد؟ حضور دوران  به فقط دستور این آیا حال 
وارد شوند؟ شکی نیست  ها  آن  ۀولی، به طاغوتیان مراجعه کنند و در والیت ظالمان  نبودِ 
تفسیر شده که چنین  خصوصی اختصاص ندارد؛ چرابهزمانی  بازۀ  ای یا  دورهبه  دستور،  این  

  رها نشده است تا   منؤو م؛  و والیت شیطان  ،والیت خدا   است که دو والیت وجود دارد:
ِذیَن آَمُنوا  :  خدا را رها کند و زیر بار والیت تاریک طاغوت برودنورانی  والیت   ُه َوِلُيَّ اَلَّ الَلَّ

 
 .61تا  59 ،نساء .1
 . 83 ،نساء .2
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اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم  ْوِلَیاُؤُهُم الَطَّ
َ
ِذیَن َکَفُروا أ وِر َواَلَّ ُلَماِت ِإَلی الُنَّ وِر ِإَلی  ُیْخِرُجُهْم ِمَن الُظَّ  ِمَن الُنَّ

ُلَماِت  آوردهسرپرست  خداوند  ) 1الُظَّ ایمان  که  است  تاریککسانی  از  را  آنان  ها  یاند. 
ند، که  اطاغوتسرپرستانشان  اند،  کسانی که کفر ورزیده  برد. ومی  بیرونسوی روشنایی  به

   .( برندمی بیرونها  یتاریک  سویبهآنان را از روشنایی 

و ن  أو از ش؛  گمراهیۀ  و جبه  ،حق  ۀوجود دارد: جبهیکدیگر  مقابل    ۀپس دو جبه
که  ای  نکته  ؛ها برودسوی تاریکینور را رها کند و بهکه  نیست   عارف به خدا   مِن ؤ مجایگاه  

  به والیان امر   بایداموری که    تمامیشرعی در    امرِ   استمرار حکومت را با رجوع به والیاِن 
هم زمان تغییر کند و    قدرهر ـ  جایز نیست  بر مسلمانو    ؛گرداندمیحتمی  مراجعه شود  

چگونه    . را سرپرست خود بگیردطاغوت  یا    ، به طاغوت مراجعه کند  ـاحوال دگرگون شود
 کفر بورزند؟ فرمان داده شده است به طاغوت  ها  آن چنین باشد در حالی که به

  شان والیتدر  و  مراجعه کرد  ها  آن  بهباید  والیان شرعی که  این    ،حال با توجه به این نکته
   کسانی هستند؟وارد شد چه

  ، ، التزام به والیت خداست مؤمن  ۀمشخص است وظیف  خالصه: از متون کتاب عزیز
ها و اوضاع  دوره  ۀحکمی عمومی است که هم  و ایننرود؛  هرگز زیر بار طاغوت  اینکه  و  
 محدود نیست. مشخصی  یتدوره و وضعبه و شود، شامل میرا 

آیا منظور،    ،شدن به والیان امر است پرسیم: وقتی واجب، تسلیمر این اساس میب
  به   حتی اگر طاغوتیانی باشند که به ما فرمان داده شده  ، والیان استطور کلی تمام  به

  والیان عادل شرعی هستند؟ منظور، یا  ؟نشویم شانکافر شویم و هرگز تسلیم والیت ها آن
 توان کسانی هستند؟ آیا میوالیان و سرپرستان شرعی چهاین    ،و اگر دومی درست است 

 کرد؟  وجو  جست  دارای عدالت کافیقهای فُ را در غیر از گروه ها آن

  ها گیریو داناترین مردم به موضع  ، و وارثان معصومین،مانند انبیا ]فقها[ هها  آن   زیرا

 
 .257 ،بقره .1
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 صواب و ساحل نجات هستند.   ۀسوی جادبهامت دهی جهتدادن و در حرکت

ْن   فرماید:می  تعالیحق
َ
أ ِإاَلَّ  ي  َیِهِدَّ اَل  ْن  َمَّ

َ
أ َبَع  ُیَتَّ ْن 

َ
أ َحُقَّ 

َ
أ اْلَحِقَّ  ِإَلی  َیْهِدي  َفَمْن 

َ
أ

به)  1وَن َتْحُکُم   َکْیَف   َلُکْم   َفَماُیْهَدی    که  کسی  میآیا  هدایت  حق  برای سوی  کند، 
یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟ شما را  هدایت نمیتر است یا کسی که شدن شایستهپیروی

 (. کنید؟چه شده؟ چگونه داوری می

این  بر  ها  آن به این امر، تواناترین  مدمر   سزاوارترین»:  ه استفرمود ینمؤمن امیرال
این پرچم را جز  » :  ه استفرمودو نیز    «.است  ۀ آندربار به امر خدا  ها  آن  و داناترینامر  

و   صبر  و  بینایی  دوش  اهل  بر  حق،  مواضع  به  است:    «.دن کشنمیعلم  فرموده  و 
انبیا »سزاوارترین   به  و سپس    «.نداهآورد ها  آن  به چیزی است کهها  آن  داناترین   ،مردم 

ِذیَن آَمُنوا  قرائت فرمود:   ِبُيَّ َواَلَّ َذا الَنَّ َبُعوُه َوَه  ِذیَن اَتَّ اِس ِبِإْبَراِهیَم َلَلَّ ْوَلی الَنَّ
َ
ُه َوِلُيَّ  ِإَنَّ أ َوالَلَّ

نزدی)  اْلُمْؤِمِنیَن  را  کدر حقیقت،  او  که  هستند  کسانی  همان  ابراهیم،  به  مردم  ترین 
کرده آوردهپیروی  ایمان  که  کسانی  و  پیامبر  این  ]نیز[  و  مؤمنان اند،  سرور  خدا  و  اند؛ 

 2« .(است

 :  ه استکننده ارائه کردآنچه استدالل ماَحَصل 

  بودن واجب  :عبارت است از   که   ، دنکنمی تبیین  آیات اطاعت، دستوری الهی را   -1
امور اداری و    ۀمرجعیت امت در هم ها  آن   زیرا   ؛راالمو اولیاز رسول خدا  اطاعت  

 ؛ هستندامور سیاسی و دیگر 

برای امت  ها  آن   مرجعیت  فقط به زمان خاصی اختصاص ندارد. پس  این دستور -2
 ؛ بلکه مستمر است ؛ ص نداردااختص ها آن وجود و حضور فقط به 

ها  آن  زیرا   ؛فقها هستند همان  ها  آن  و  االمر، والیان شرعی هستندمنظور از اولی -3
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 مانند انبیا هستند.  ه

 شود.نتیجه: مرجعیت تمامی امور امت در زمان غیبت، برای فقها ثابت می

زیرا قطعی  خواهد بود؛  سوم    ۀ نکت  دربارۀبنده فقط  بحث    . اول نیست  ۀ بحثی در دو نکت
اولی ائمهاست  مانند  هرا  ها  آن  از اطاعت    ، آیهبه همین دلیل  و    ، هستند  االمر، همان 

و  از  اطاعت   به فرستادهخدا  کرده،  اش  معرفی  مطلق  از  طور  مطلق  اطاعت  ولی 
االمر، در زمان غیبت از مصادیق اولیفقها  دادن  قرار   .را ثابت نکرده است  معصومینغیر 

 منتفی است.   ضرورتاً  و این ،هاآناز یعنی اثبات وجوب اطاعت مطلق  

بر  این   امرِ فقها  کردن  واردآن است که  عالوه  به    ، آیهشده در  وارد  در مفهوم صاحبان 
 .  که این نیز مفقود است ؛دارد نیاز دلیلی قطعی  

 ادای امانت وجوب   ۀاستدالل به آی -4-2-2

هَ   ِإنَّ :  فرمایدمی  تعالیحق ُمُرُکْم   اللَّ
ْ
ن  َیأ

َ
وا   أ َماَناِت   ُتَؤد 

َ
ْهِلَها  ِإَلی    اِْل

َ
  َبْیَن   َحَکْمُتم  َوِإَذا   أ

اِس  ن  النَّ
َ
هَ   ِإنَّ   ِباْلَعْدِل   َتْحُکُموا   أ ا   اللَّ هَ   ِإنَّ   ِبهِ   َیِعُظُکم   ِنِعمَّ خدا به شما  ) 1َبِصیًرا   َسِمیًعا   َکاَن   اللَّ

به  ها  امانت دهد  فرمان می  بازگردانیدرا  می اهلشان  داوری  مردم  میان  چون  و  به  ؛  کنید، 
دهد. خدا  عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند می

 . (شنوای بیناست

 :  انجام شده استزیر نکات تقریب داللت این آیه از طریق  

حکومت و امامت و  معنویاتی مثل  و    اختصاص نداردبه امور مادی  فقط  ها  امانت -1
 ؛ شودشامل میوالیت را هم 

 ؛ اختصاص ندارد یخصوصبهقوم به زمان و مکان یا به  آیه این  -2
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 نه. عادال داوری نیاز مردم به   -3

نیاز دارد و دلیلی وجود ندارد که  عادالنه  حکومت  به  پس انسان در هر زمان و مکان  
را  از لحاظ زمانی( استثنا کند  «زمانی  عموِم »از    زمان غیبت  امت در زمان    پس 1؛ )عموم 

 عادالنه نیاز دارد. حکومت به  غیبت امام

برای اثبات والیت فقیه    ی دلیل  عنوانبه این نکته،  شایسته نیست  ن است که  یواقعیت ا 
 ندارد. ا والیت فقیه ارتباطی بهیچ ها زیرا ادای امانت  ؛ شوداطالق در زمان غیبت 

های امامت و  تسلیم امانت  مسئلۀدر   بیتاهلتوسط  گرفتن این آیه  شاهد برای    ، بله
 وارد شده است. روایاتی  ،آیدمی  وی از پس خالفت الهی از امام قبلی به امامی که 

است  روایت شده  برید عجلی  اباجعفر، گفتاز  از   :  جل  وند عزوسخن خدا   دربارۀ
هَ   ِإنَّ پرسیدم:   ُمُرُکْم   اللَّ

ْ
ن  َیأ

َ
وا   أ َماَناِت   ُتَؤد 

َ
ْهِلَها  ِإَلی    اِْل

َ
اِس   َبْیَن   َحَکْمُتم  َوِإَذا   أ ن  النَّ

َ
 َتْحُکُموا   أ

؛ و چون میان مردم  اهلشان بازگردانیدرا به  ها  امانت دهد  خدا به شما فرمان می )  ِباْلَعْدِل 
  قبلی که امام  ده است  »فقط ما را قصد کر . فرمود:  (کنید، به عدالت داوری کنیدداوری می 

اِس   َبْیَن   َحَکْمُتم  َوِإَذا   تحویل بدهد: ها و علم و سالح را  کتاب   از اوستپس  که    به امامی   النَّ
ن

َ
به عدالت داوری کنیدو چون میان مردم داوری می )  ِباْلَعْدِل   َتْحُکُموا   أ یعنی  ؛  ( کنید، 

َها  َیا :  ه استسپس به مردم فرمود  شماست.اختیار  که در  عدالتی   ُیَّ
َ
ِذیَن   أ ِطیُعوا   آَمُنوا   اَلَّ

َ
هَ   أ  الَلَّ

ِطیُعوا 
َ
ُسوَل   َوأ وِلي  الَرَّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
و    ،خدا را اطاعت کنید  ایدای کسانی که ایمان آورده )  ِمْنُکْم   اِْل

کنیدفرستاده   اطاعت  را  خود  امر  اولیای  هماختصاصًا  منظور  ؛  ( و  به  هستیم.  ما    ۀ فقط 
  ترسیدید   یپس اگر از نزاع در امر   . دستور داده است از ما اطاعت کنندان تا روز قیامت  مؤمن

وند  خدا چنین  این و    نازل شدچنین  این   .آن را به خدا و رسول و صاحبان امر خودتان بازگردانید
اجازه داده  چنین  ها  آن   هایو در نزاع  ،دهدرا به پیروی از والیان امر فرمان می ها  آن  جلعزو
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ِطیُعوا گفته شده است: شان دربارۀشود که عرضه مأمورینی به فقط ها عشود، که نزا می
َ
  أ

هَ  ِطیُعوا   الَلَّ
َ
ُسوَل   َوأ وِلي  الَرَّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
و اولیای امر خود  فرستاده  و    ، خدا را اطاعت کنید)  ِمْنُکْم   اِْل

 1« .(را اطاعت کنید

دوازدهم  امام  تا  است  بوده  کننده، وجود امانتی برای فقیه  استدالل   آیا منظور فردِ حال  
 ؟ تسلیم کنددر زمان غیبتش به او  مهدیامام 

  تخیالت   الهامات فرضی است که از  این صرفًا    ، نظرش بوده باشدچنین معنایی مد اگر  
 نیست.واضح اصاًل منظور او داشته باشد  دیگری و اگر منظور  ،آمده است

های  امانت   بیتو اهل   گویدسخن می   شادای امانت به اهل  دربارۀ آیه  این  به هر حال  
ما در همین حد توقف نکنیم  و اگر ؛ اندهای امامت تفسیر کردهآیه را امانتاین شده در وارد

را   آیه  آیه  در نظر  و عموم  این  و داوری امانت و عدالت در    دربارۀبگیریم،  سخن    قضاوت 
این  و    ، گویدنمیچیزی    اشه دربار آیه  نیاز انسان به حکومت عادالنه،    دربارۀاما    ،گویدمی

 .  دنمطرح کنیکی از مقدمات استدالل  عنوانبه آن را افه شده تا ضصورت عامدانه ا فقط به 

کلی  به  عادال طور  حکومت  به  انسان  است  نهنیاز  ضروری  نیاز،    ،هرچند  این  از  ولی 
مطرح  منصوب   یدلیل  عنوان به شدن  شایستگی  که  کردن  برای  رهبری  و  جایگاه  ولی 

»منوب«  های  الزمه نایب او اشغال کند و دلیلی برای اثبات    عنوانبه شده« را  غایب معصوم  »
 برای »نایب« باشد برخوردار نیست.

در حکومتش عادل باشد به    که  ، خدا ناطق از سوی  عبارت دیگر: نیاز مردم به امامی  به 
نمی  اجازه  زمانفقها  در  امام  دهد  ولِیَّ   غیبت  را  و  امت    خودشان  تمام  بدانند  از 

  و همان  ، با دلیل قطعی ثابت شود فقط باید  ها  آن   . والیت های امام برخوردار شوندشایستگی
 وجود ندارد.  چنین دلیلی دالیل مورد ادعا روشن خواهد شد بررسی  طور که از طریق 
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 بخشدمی مشروعیت  حکومت احبار   به آیاتی که  -4-2-3

آ :  فرمایدمی   تعالیحق نَزْلَنا   ِإنَّ
َ
ْوَر   أ وَن   ِبَها   َیْحُکُم   َوُنور    ُهًدی   ِفیَها   ةَ ی  ٱلتَّ ِبی  ِذیَن   ٱلنَّ ْسَلُمواْ   ٱلَّ

َ
  أ

ِذیَن  وَن   َهاُدواْ   ِللَّ ِنی  بَّ  ْحَباُر   َوٱلرَّ
َ
ِب   ِمن  ٱْسُتْحِفُظواْ   ِبَما  َوٱِْل ِه   ِکَت    َتْخَشُواْ   َفاَل   ُشَهَدآءَ   َعَلْیِه   َوَکاُنواْ   ٱللَّ

اَس  ِتی  َتْشَتُرواْ   َواَل   َوٱْخَشْوِن   ٱلنَّ ِلیاًل   َثَمًنا  ِبـ َاَی 
َ
ْم   َوَمن  ق نَزَل   ِبَمآ  َیْحُکم   لَّ

َ
هُ   أ ِئَك   ٱللَّ ْوَل 

ُ
  ُهُم   َفأ

ِفُروَن  ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم  ) 1ٱْلَک 
ون و   [ کردند؛ و ]همچنینموجب آن برای یهود داوری می فرمان خدا[ بودند، به ] احبار  الهیَّ

سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از  به   ]علمای یهود[
موجب  مفروشید؛ و کسانی که به   ناچیز  یین بترسید، و آیات مرا به بها مردم نترسید و از م
 (. ندا اند، آنان خود کافرانداوری نکرده ، آنچه خدا نازل کرده

ها  آن  سازی پیاده کسانی که به اجرای احکام الهی و  شود  چنین برداشت می آیه  این  از  
افراد ربانی کسانی    ؛ ورسپس احباو    افراد ربانیها  آن  پس از  ، انبیا  :زا   دنا ت ر اب ع  پردازندمی

راه خدا هستند که   بریدنداز همه   متعال  ونددر    شان علمهمان کسانی هستند که  و    ، چیز 
است اهل  . ربانی  بر  عنوان  است  بیتاین  عنوان    ، منطبق  علما    «احبار»اما  و  بر 
 . شودمی منطبق دانشمندان 

کسی را هایی که از جمله ویژگی»است: شده روایت  اباعبدالله از  ،از ابوعمرو زبیری
است که آتش را  معاصی مهلکی  و طهارت از گناهان و  سازی  پاک کند،  امامت می  ۀ شایست

ر  سپس علم  و    ،کندواجب می نیاز  ها  آن   هایی است که امت بهحالل و حرامتمام  به  منوَّ
و تفسیر  ظرایف کتاب  و علم    ، کتاب امت، و محکم و متشابهخاص و عام  و علم به    ، دارند

ناسخ و منسوخ  ، شگفت آن و دلیل  عرض کردم  « است.  ش و  اماماین :    شخصی   تنها   ، که 
  دربارۀ  وندسخن خدا »؟ فرمود: چیست است عالم کردید به این چیزهایی که بیان  است که 

آ   ه است: حکومت کردشایستۀ  را  ها  آن  و   ه دادها  آن   به داوری    ۀ کسانی که خدا اجاز  نَزْلَنا  ِإنَّ
َ
  أ
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ةَ  ْوَری  وَن   ِبَها  َیْحُکُم   َوُنور    ُهًدی   ِفیَها  ٱلتَّ ِبی  ِذیَن   ٱلنَّ ْسَلُمواْ   ٱلَّ
َ
ِذیَن   أ وَن   َهاُدواْ   ِللَّ ِنی  بَّ  ْحَباُر   َوٱلرَّ

َ
ما  )  َوٱِْل

نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم   را که در آن رهنمود و روشنایی بود  فرمان خدا[  ]تورات 
ون و   [ کردند؛ و ]همچنینبرای یهود داوری می   موجب آنبودند، به  امامان  . اینان  (احبارالهیَّ
نه  هستند، علما  ها  آن  ،احبار اما    .کنندکه با علم خود مردم را هدایت می ـ  و نه انبیا ـ هستند 

گواه    و بر آن  محفوظ داشتند  خدا   کتاب  از  آنچه   با »سپس خبر داد و فرمود:    .«افراد ربانی
   1حمل کردند.  ]کتاب خدا[  از آننفرمود با آنچه و   «.بودند

یعنی  ]والیت این دسته  انبیا و افراد ربانی عطف شده است و    هب  « احباراز آنجا که »و  
افراد ربانی ترتیب والیت    ، و مطلق استشده  ثابت   [انبیا و  نیز  به همین  و  شده  ثابت احبار 

  ؛ شودبر علما منطبق میـ احبار  همان طور که در روایت هم هست ـ ایم  و دانسته   ؛ مطلق است
  )افراد ربانی(  والیت مطلقی را دارند که برای انبیا و اماماندر عصر غیبت همان  علما    پس

 2. ثابت شده است

که قبل و بعد    آیاتی  ۀزیرا با قرین   ؛ ارتباطی با موضوع والیت فقیه نداردهیچ  ولی این آیه  
 3قضاوت آمده است.  دربارۀ ستا از آن 
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3.    ْحِت ِللُسَّ اُلوَن  َکَّ

َ
أ ِلْلَکِذِب  اُعوَن  وْ   َبْیَنُهْم   َفاْحُکْم   َجاُءوَك   َفِإْن َسَمَّ

َ
ْعِرْض   أ

َ
وَك   َفَلْن   َعْنُهْم   ُتْعِرْض   َوِإْن   َعْنُهْم   أ  َیُضُرَّ

هَ   ِإَنَّ ْمَت َفاْحُکْم َبْیَنُهْم ِباْلِقْسِط  َحکَ   َوِإْن   َشْیًئا ُموَنَك   َوَکْیَف *  اْلُمْقِسِطیَن   ُیِحُبَّ   الَلَّ ْوَراةُ   َوِعْنَدُهُم   ُیَحِکَّ ِه   ُحْکُم   ِفیَها  الَتَّ  الَلَّ
ْوَن   ُثَمَّ  ِلَك   َبْعدِ   ِمْن   َیَتَوَلَّ ِئَك   َوَما   َذ  وَل 

ُ
ا*  ِباْلُمْؤِمِنیَن   أ ْنَزْلَنا  ِإَنَّ

َ
ْورَ   أ ذِ الَتَّ ْسَلُموا ِلَلَّ

َ
ِذیَن أ وَن اَلَّ ِبُیَّ یَن  اَة ِفیَها ُهًدی َوُنور  َیْحُکُم ِبَها الَنَّ

ِه َوَکاُنوا َعَلْیِه ُشَهَداَء َفاَل َتْخَش  ْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِکَتاِب الَلَّ
َ
وَن َواِْل اِنُیَّ َبَّ اَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروا ِبآَیاِتي  َهاُدوا َوالَرَّ ُوا الَنَّ

ْنَزَل   ِبَما  َیْحُکْم   َلْم   َوَمْن َثَمًنا َقِلیاًل  
َ
هُ   أ ِئَك   الَلَّ وَل 

ُ
َنَّ   ِفیَها  َعَلْیِهْم   َوَکَتْبَنا*  اْلَکاِفُروَن   ُهُم   َفأ

َ
ْفَس   أ ْفِس   الَنَّ   ِباْلَعْیِن   َواْلَعْیَن   ِبالَنَّ

ْنَف 
َ
ْنِف   َواِْل

َ
ُذَن   ِباِْل

ُ
ُذِن   َواِْل

ُ
َنَّ   ِباِْل ِنَّ   َوالِسَّ اَرة  َلُه  ِبالِسَّ َق ِبِه َفُهَو َکَفَّ ْنَزَل   ِبَما  َیْحُکْم   َلْم   َوَمْن  َواْلُجُروَح ِقَصاص  َفَمْن َتَصَدَّ

َ
 أ

هُ  ِئَك   الَلَّ وَل 
ُ
الِ   ُهُم   َفأ خورند. پس اگر  پذیرا و شنوای دروغ هستند ]و[ بسیار مال حرام می)  (45تا    42  ،)مائده  ُموَن الَظَّ

 نزد تو آمدند، ]یا[ میان آنان داوری کن، یا از ایشان روی برتاب. و اگر از آنان روی برتابی هرگز زیانی به تو نخواهند
و چگونه *  داردکنی، پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می و اگر داوری می  ،رسانید
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خواهد    دنبالرا برای احبار به   هاثبات والیت مطلقلزومًا    ، آیا آنچه به آن استدالل شده
والیت    معطوف به انبیا و افراد ربانی است که   ، آیهاین  در  »احبار«  لفظ  به این دلیل که    ،داشت
 ثابت شده است؟ها  آن مطلق

اثبات والیت مطلقو چگونه می  این گفتۀ  احبار    ۀ برای همرا    هتوان  سبحان    وند خدا با 
َها  َیا جمع کرد:  ُیَّ

َ
ِذیَن  أ ْحَبارِ  ِمَن  َکِثیًرا  ِإَنَّ  آَمُنوا  اَلَّ

َ
ْهَباِن  اِْل ُکُلوَن  َوالُرَّ

ْ
ْمَواَل  َلَیأ

َ
اِس  أ   ِباْلَباِطِل  الَنَّ

وَن  ِه   َسِبیِل   َعْن   َوَیُصُدَّ آورده ای کسانی که  ) 1الَلَّ و    ایدایمان  یهود  دانشمندان  از  بسیاری 
 (. دارندمیرند، و ]آنان را[ از راه خدا بازخوراهبان، اموال مردم را به ناروا می

و مال دارد  می توان در حقش گفت از راه خدا بازو آیا والیت مطلق برای کسی که می
 ؟!شودثابت می ، خوردمیمردم را به باطل 

 دلیل روایی   -4-3
کرده   ینقائل  استدالل  بسیاری  روایات  به  فقیه  والیت  که  به  مهم ما  اند  ها آن   تریِن به 

خواهیم  رها های سندی را و بحث  ، را بررسیآنان  ادعاشده توسطخواهیم پرداخت و داللت 
حتی اگر از نظر سندی  یعنی    ؛ کندنیاز میداللت، ما را از بحث سندی بی بررسی  زیرا  ؛  کرد

 
[ است؟ سپس آنان بعد از این ]طلب  دهند، با آنکه تورات نزد آنان است که در آن حکم خدا ]آمدهتو را داور قرار می

ورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که  ما ت*  کنند، و آنان مؤمن نیستند[ پشت می داوری
ون و دانشمندان به موجب آن برای یهود داوری میتسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به سبب کردند؛ و ]همچنین[ الهیَّ

یات مرا به بهای  آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسید و از من بترسید، و آ
آنان    ایو بر *    انداند، آنان خود کافرانناچیزی مفروشید؛ و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده

مقرر کردیم جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر  
درگذرد، پس آن، کفارۀ او خواهد بود. و کسانی که    [قصاص ]ها قصاصی دارند. و هرکه از آن  ؛ و زخم استدندان  

 . (نداآنان خود ستمگران اندموجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکردهبه
 .34 ،توبه .1



 شناسی ـ والیت فقیه در زمان غیبت های دینی و زبانعالی پژوهش ۀدانشکد .................... 88

 والیت مورد ادعا ناتوان است.  این  اثبات  ایاز نظر داللت بر  د ندرست باش

 عمر بن حنظله  ۀمقبول  - 4-3-1

 :روایت کرده است  «صفات قاضی»  هایکتاب قضاوت در باب در  حر عاملی در وسائل،  

که بینشان نزاعی    دو مرد از یاران ما  دربارۀ  عبداللها : از اب، گفتبن حنظله از عمر  
پرسیدم که آیا این    کننددرگرفته است و به پادشاه و قاضیان مراجعه می  ی ین یا میراثدَ   دربارۀ 

ببرد جز این  شکایت  شخصی  هرکس در حق یا باطل به چنین  »حالل است؟ فرمود:  کار  
»این دو  د؟ فرمود:  گفتم: پس چه کنن   «طاغوت برده است.نزد  به  نیست که شکایت خود را  

داشته  نظر  کسی حدیث ما را روایت، و در حالل و حرام ما دقت باید ببینند در میان شما چه 
و من او را در میان شما   ،م راضی شوندکَ َح عنوان  او به پس به    ؛ و احکام ما را شناخته است

جز این نیست که    ، به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشوداو  و اگر    ؛ما هحاکم قرار داد
و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده    ایم،و ما رد شده خدا سبک شمرده شده است  حکم  

 1«.است و این در حد شرک به خداست

نراقی    . شودوالیت فقیه استدالل می  ایو این از مشهورترین روایاتی است که با آن، بر 
روایت   از  این  به  داللتروایات  جمله  را  و صاحب   2، استبرشمرده  فقیه    ۀ والیت عامکننده 

 اند. با آن استدالل کردهنیز   5و سید خمینی  4ینی ئ نا 3،جواهر

 :  شودانجام می فقیه از طریق چند نکته    ۀ والیت مطلقاین روایت برای  استدالل با  تقریب  

 
 . 1/34 ،الشیعه شیخ حر عاملی، وسائل .1
 .17/19 ،مستند شیعه، نراقی؛ 534 ،شیخ نراقی، عوائد االیام .2
 .21/395 ،شیخ جواهری، جواهر الکالم .3
 . 2/236 ،خوانساری، منیة الطالب .4
 . 2/104،سید خمینی، رسائل .5
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زیرا اگر منظور    ؛است و قضاوت نیست شده در روایت، والیت  وارد  « حکم»منظور از   -1
نخواهد بود؛  روایت برای اثبات والیت درست  این  استدالل به    ، از آن قضاوت بود

 ؛ قضاوت و والیت، تفاوت وجود داردمیان زیرا 

بلکه    ، یعنی رجوع فقط برای بیان حکم نیستشود؛  انجام میبه والیان    مراجعه -2
 والیان است.  جزو کارهای و اجرا  ،برای حکم و اجرای آن است

 دهد:  میگواهی  ـو نه قاضیان ـ رجوع به والیان   ه ب ۀ زیر نکتو دو 

امام  .الف دادم»:  سخن  قرار  حاکم  شما  بر  را  کهاو  بود    «  قضاوت  منظور  اگر 
 «.او را بر شما قاضی قرار دادم»فرمود: می

امام  .ب دادماو  »:  سخن  قرار  شما  بر  که را  امام  «  بود  قضاوت  منظور   اگر 
سخن  این  پس  «.  او را بر شما قرار دادماینکه »، نه  «در میان شما قرار دادماو را  »فرمود:  می

 یعنی والیت را برای فقیه قرار داده است.  «  او را بر شما قرار دادم»امام: 

فقیه در    ۀ بر والیت عام  «بولهمق»کردن داللت  نزدیک   دربارۀچیزی است که  تمام  این  
 بیان کرد.  توان می زمان غیبت 

 :  گفته پرداختتقریِب پیش  وبررسیبحث  توان بهمی  با دو مطلب

سه  توضیح و این از طریق   ؛ نه والیتاست قضاوت  دربارۀروایت  ظاهر این اول: بررسی 
 :  شودروشن می قرینه 

یا میراثی وجود  َدین  ها  آن  بین دو فرد است که  میان  نزاع  وجود  ال:  ؤس  موضوع -1
ها نزاع فصل  وحل و    ،استبوده  کسی  چه به نفع یا علیه  دانند حق  و نمی   ،داشته
 نه والیان.  قضات است، عمل  

حکم کرده    در صورتی که با حکم ائمه   باره، اینبودن رضایت به حکم او در منوط  -2
دیگری؛   چیز  نه  با  باشد  این  فقیه،  گرفتن  نظردر و  برای  مطلق  سازگاری  والیت 
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طور مطلق  به ، پذیرش سخن ولی فقیه  فرضه، پیشقدر والیت مطلزیرا    ؛ ندارد
 است. 

این  منظور  شود  « مشخص میاو رضایت دهندداوری  باید به  »  این گفتۀ اماماز   -3
گزینند  و او کسی است که دو فرد درگیر برمی   ،استداوری  قاضی برای  است که او  

می  منصوب  را  او  تا  و  کند میانشان  کنند  ولیمنصوب اما    ؛ حکم  )حاکم(    کردن 
 به رضایت نیست.  موقوف  

  ه استفرمود پس چرا امام  ،داوری باشد : اگر منظور قاضی برای  شودگفته چه بسا 
با  «  بر شما قرار دادم»زیرا تعبیر  «؛  دادمدر میان شما قرار  »  نفرمودهو    « بر شما قرار دادم»

»او را  شود گفته می . وجود دارد «بردنباال ُبعد »، این عبارتدر  چراکه ؛ داردسازگاری والیت 
 «. در میان شما قرار دادم»او را ولی  شودنمیو گفته « شما قرار دادمولی بر 

در  »گونه باشد:  این  تر بود تعبیر مناسب   ه باشد بودداوری  اگر منظور قاضی برای  پس  
«  .بر شما قرار دادم»:  است  نگفته و فرموده از آنجا که به این صورت  و  «  .میان شما قرار دادم

 نه قاضی. بوده است  شده، ولیَّ منظور از حاکم قرار داده شویم ما متوجه می

هم با حاکم    « بر:  علیعبارت »آمده از  دستبه   « بلندی و علودهم که »چنین پاسخ می
با  و   به هم  وجود    استعال بردن و  زیرا در قضاوت هم باالسازگار است؛  طور مساوی  قاضی 

 دارد.  

در    ایشانزیرا   ؛والی نبوده استکردن  منصوب صدد  در   دوم: امام صادقبررسی  
بود تقیه  احکام شریعت کردن  منصوبزمان  هنوز  و    ه، شرایط  اجرای  برای    فرا   سرپرستی 

انقالب  کردن  منصوب زیرا    ؛ بود نرسیده     در حالی که   ،ستمکارانعلیه  مجری یعنی اعالم 
هایی  صدد رفع مشکل نزاع امام در کرد.  نمی را یاری    امامشرایط برای انجام چنین کاری  

که   برای   ؛ دادشیعیان رخ میمیان  بود  ها درگیری این  تا  فرمود  حاکمی معین  ها  آن   پس 
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 1شود. طرف بر 

امام در میگواهی  که  مطلبی   فصل منازعات  وبرای حلقاضی  کردن  تعیین صدد  دهد 
 بود: 

همان    ؛اختصاص داردامامی  دوازده  ۀشیعبه  مخاطب در "از میان شما" و "بر شما"  »
و شیعه در    ؛دهدمینکته گواهی  این  به    ،کننده الؤدر عبارت س   "یاران ما"  ۀ کلمطور که  

نابودی  هالکت و  مسلمانان در معرض دیگر  بسیار اندک و در میان    زمان امام صادق
شود  دانسته میبه این ترتیب  .ممکن نبود ها آن  برای تحقق دولت و حکومت پس .بودند
کردن مشکل  برطرف  ایشانبلکه هدف    ، والی نبودهکردن  منصوبصدد  در   امام

قضاوت ارجاع داده برای  به تعیین داوری  را  ها  آن  پس  ت.ه اسهایشان بودشیعه در نزاع
؛ و گزینند و به حکم او رضایت دهندبر   شانخودمیان  از  را  مردی    به این ترتیب که  ؛است

شیعیان    ایامت و نه فقط بر   ۀهم  ایمناسب بود او را بر قطعًا    ، والی بودتعیین  صدد  اگر در 
 2« کند.منصوب 

از  ایناز بسیاری  کردهفقها  رو  ابن بیان  روایت  قاضی  کردن  منصوب  دربارۀحنظله  اند 
 .  نه ولیَّ است، 

 سید محسن حکیم گفته است: 

 ۀوظیفمنظور کسی است که  آن مشخص است که  ظاهر  و اما حاکم در مقبوله؛ از  »
یا    ؛داردداوری   ها  خصومتفصل  واست که به حلدر میان مردم  داوری    یامعن بهحال 

 همان ـ  شودشامل میکه فتوا را  هاست  کردن نزاعبرطرفطور کلی  بهیا  اختصاص دارد،  
:  ه استفرمود زیرا امام  ـاستآن تعبیر حاکم مناسب به طور که عدول از تعبیر حکم 
باشند  او راضی  به حکم  بر شما حاکم قرار دادم   ،باید  را  او  بر آن،    .من  برداشت  عالوه 

 
 . 1/446 ،هایی در والیت فقیهمراجعه شود به پژوهش  .1
 . 451/ 1،والیت فقیه و فقه دولت اسالمی بارۀها در شیخ منتظری، پژوهش  .2
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سلطان یا امیر    یا معنبهاست و ظهوری    که در امثال چنین روایاتی آمدهی است  مشهور 
والیت مطلق  معنای  به؛ چه برسد به اینکه  شامل شودندارد تا والیت تصرف در امور عامه را  

 1« باشد.بوده ها و مالها جانتصرف در  ایبر 

یت فقیه گفته  اللت آن بر وال مقبوله در رد د   دربارۀهای خود  شیخ مکارم شیرازی در بحث 
 است:

اند  حکم کرده ها آن زیرا بسیاری از ؛به آن، دلیل اصلی نیستها آن استناد برخی از»
اند  تصریح کرده  محقق خوانساری و نیز محقق ایروانی  .قضاوت است  دربارۀمقبوله فقط  

 2« قضاوت است. دربارۀ  "مقبوله"که 

 بیان کرده است: ای قضاوت هم آن را بر  نداشتنداللت شیخ منتظری و حتی 

"جعل"    و عبارت  ،برای والی یا قاضی وجود ندارد انتصابی    "مقبوله" و بر این اساس در  »
  ؛ است )شناساندن(  معنی قول و تعریف  بلکه به  ؛انشاء و ایجاد نیست  یامعنبهدر اینجا  
که  مردی  فالن  به  گویم و شما را  من به شما میاین است که    کالم امام  ۀپس نتیج

 3« میان خودتان رضایت دهید.  گزینید و به حکم او درکنم تا او را بر است هدایت میصالح  

کند، یا منظور  به والیت فقیه داللت نمی   ،نتیجه اینکه »مقبوله« از نظر بسیاری از فقها 
می  باقی  ناواضح  همچنان  آن  از  یقینی  و  و  قطعی  است  ُمجمل  روایت،  این  پس  ماند؛ 

  استدالل با مجمل صحیح نیست. 

 
 . 300ص ،سید محسن حکیم، نهج الفقاهه .1
 . 435ص ،های مهم فقهیشیخ مکارم شیرازی، بحث .2
 . 1/453 ،والیت فقیه و فقه دولت اسالمی بارۀها در شیخ منتظری، پژوهش  .3



 93 .......................................................................................... یه فق  یتوال  یل دال  -4

 خدیجهو روایت اب  -4-3-2

  فرستاد و فرمود: به   مان سوی یارانمرا به   ابوعبداللهشده است:  خدیجه روایت  واز اب
مشکلی  چیزی  یا در گرفتن و دادن ، مبادا وقتی در میان شما دشمنی درگرفت»بگو: ها آن

در میان خودتان مردی را قرار دهید که    .از این فاسقان شکایت بیاورندیکی  پیش آمد به  
و مبادا برای رفع    ؛قرار دادمبر شما  من او را قاضی  که    ،حالل و حرام ما را شناخته است 

 1« .ببریدبه پادشاه ستمکار شکایت  در میان خودتان  دشمنی  

خمینی   روایت  سید  از  این  که  بر روایاتی  جمله  را  است  فقیه  به  شمرده  داللت  والیت 
 و گفته است:  ندنکمی

 « .خدیجه استودهد روایت مشهور ابب را نشان میو هایی که مطلروایتجمله از »

منظور    این  و  روایتوی  این  که  کبری  به  ،  است  غیبت  زمان  در  فقیه  داللت  والیت 
 کند.می

 و گفته است: و تقریب به استدالل با آن را آورده  

قراراین  » ائمهروایت،  حرام  و  به حالل  دانا  مردی  قضاوت   دادن  منصب  در    را 
  ؛ ود شآشکار می  و تقریب داللت از آنچه در مقبوله بیان شد  ،امام نشان داده است توسط  

این    و فایدۀ   ، آیداز چند جهت به دست می  با این تفاوت که داللت از این روایت مشهور
برای فقیه  آن است کهروایت   توان  می؛ و حتی  شود، نه چیز دیگرمطلقه می  ،حکومت 

روایت  گفت:   دارد  هباین  داللت  هم   .حکومت  در  روایت  این  و دشمنی  ۀصدور  ها 
آن بر تعمیم    ذیلوالیان... و در  و چه به  گردد  باز چه به قاضیان    عمومیت دارد،ها  خصومت

ها،  خصوص در آن زمانو بهعرفی، همواره  بردن به نزد سلطان از نظر  کید دارد. شکایتأ ت

 
 . 27/139 ،ل الشیعهئشیخ حرَّ عاملی، وسا .1
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 1« از امور قضایی نبوده است.

قرار  چنین  استدالل  این   مناقشه  است  مورد  و    دربارۀ  ،روایتاین  که  گرفته  دشمنی 
مدارا   و  کخصومت  داده  قبلی  شکایت  دربارۀتوضیح  مانند  ه  هتوضیح  روایت  در  بردن 

اب   دربارۀو بر این اساس    ، حنظله استابن شود که  چیزی گفته می همان  خدیجه،  وروایت 
نه  گوید،  سخن می قضاوت    دربارۀاین روایت  زیرا    ؛حنظله گفته شده بود ابن   ۀمقبول  دربارۀ 
 فقیه. ۀحکومت و والیت عام دربارۀ 

نبوده  در امور قضایی  فقط    سلطاننزد  به  بردن  تخاصم و شکایت  ی،عرفاز نظر    کهایناما   
 . که عرف چنین نظری داشته باشد مردود استها آن به تصریح برخی از ، است

 گوید: شیخ مکارم شیرازی می

بیان شده    سلطان ستمگرطور که در برابر رجوع به قاضیان عادل، رجوع به    همان»
دلیل رجوع به قاضیان یا تصدی منصب  به  ،دهد منظور از رجوع به اواین نشان می  ،است

بر کسی که به تاریخ خلفا  همان طور که  ؛استبوده در برخی امور  ها  آن قضاوت از طرف
نشستند،  بر مسند قضاوت میخودشان یا ها آن کهمخفی نیست  ، و دیگران مراجعه کند

 2« .پرداختندبه این کار میها آن ا احضار قاضیان و مشورت بایا ب

 !  دارندظهور عرفی  یادعا دو ادعا، این پس 

داشت   توجه  باید  ضمن  صدر  در  شکایت این  که  از  به روایت  قاضیان  به  دلیل  بردن 
نهی    ها به پادشاه ستمگربردن در دشمنی از شکایت نیز  و پایان روایت    ،کندفسقشان نهی می

یا منظور از آن، دو معناست:    ، واحد استیا معنای  بر این اساس، منظور از دو تعبیر    .کندمی
 پادشاه و حاکم است.  منظور از آن :و دوم؛  منظور از آن قاضیان است :اول

 
 . 38ص ،سید خمینی، اجتهاد و تقلید .1
 . 459ص ،های مهم فقهیشیخ مکارم شیرازی، پژوهش .2
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 شود: می چنین  توان جمع کرد و معنی روایت و در هر دو حالت می 

آمدن  و    ، تحت امر پادشاه ستمگر هستندقاضیانی که  نزد  بردن به  شکایت یا نهی از    -
 . بوده است  سلطان در روایت به این دلیل است که قضاوت از طرف او و تحت سلطنت او

 گوید: شیخ منتظری می 

"سلطان"و  » ا  آمدن  و خبر  مقبوله  ارادهوبدر  بر  دلیل  عامخدیجه،  از قضاوت  ای  تر 
از این جهت  فقط  و سلطان    ؛تکلیف دو فرِد در حاِل نزاع است  دربارۀال  ؤزیرا س  ؛نیست
چه    ؛سلطان استخود مانند رجوع به هاز طرف سلطان  منصوب    که رجوع به قاضِی بوده  

 1 «. گرفته است گاهی خود سلطان قضاوت در امور مهم را بر عهده می بسا

زیرا تاریخ خلفا و دیگران شهادت    ؛ بردن به خود پادشاه ستمگر استاز شکایت یا نهی    -
خودِ می قضاوت شده ها  آن  دهد  امر  حالت    ؛اندمتولی  دو  هر  در  این  و  بر  در  ناظر  روایت 

 نه حکومت.    ،استقضاوت 

والیت فقیه، بیان    ایخدیجه را بر وحنظله و ابدو روایت ابن   نداشتِن داللتشیخ منتظری  
 ضی هستند. قاتعیین صدد ن دو روایت در گوید ایکرده است و می

 گفته است: او  

هر دو در    ،خدیجه بوگیریم مقبوله و نیز خبر اآنچه بیان کردیم نتیجه می  ۀو از هم»
به  در اموری است که ها آن امامیه در جهت رفع مشکالت ۀقاضی برای شیعتعیین مقام 

 کرده  حرامها  آن  برایرا  و ستمگر  رجوع به قاضیان جور    کهاز آنارتباط دارد، پس  قضاوت  
 2  «والیت مطلق درست نیست.منصب  پس استدالل به آن دو برای اثبات  ؛است

 
 . 1/446 ،اسالمی دولت فقه و فقیه والیت بارۀدر  هاپژوهش  منتظری، شیخ .1
 . 1/450 ،اسالمی دولت فقه و فقیه والیت بارۀدر  هاپژوهش  منتظری، شیخ .2
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 مقدسه   ۀشده از ناحیتوقیع روایت  - 4-3-3

کتاب  روایتی  ،  منظور در  بن  خود  با سند    «دینال  اکمال»است که صدوق  اسحاق  از 
از  ای  »از محمد بن عثمان عمری درخواست کردم نوشته گفته است:  او    . یعقوب آورده است

بودم. توقیع به    ال کردهؤ برساند که در آن از چند مسئلۀ مشکل س  [ ید همم  اما   ه ب]   من
خداوند تو را ارشاد   ؛پرسیدی اشه دربار اما آنچه »وارد شد:  الزمانخط موالیمان صاحب 

تثبیت فرماید اینکه فرمود:  .و  تا  اما در  ..  راویان حدیث ما مراجعه  ، به  رویدادهای زمانهو 
 1و من حجت خدا بر ایشان هستم.«  هستند  حجت من بر شماها آن  ، کهکنید

  انجام   جستن به عموم حوادثاز طریق تمسک والیت فقیه   ایاین روایت بر   بااستدالل  
همکه  شود  می که    ۀ شامل  است  چیزی  زیردست[  آن  ]شخص  ر مرئوس  خود  ئبه  یس 

 .گرداندبازمی 

 انصاری گفته است: شیخ 

عقلی یا شرعی الزم  یا  اموری است که از نظر عرفی    ۀهم  منظور از حوادث، ظاهراً »
دلیل غیبت یا  بر اموال افراد ناتوان، بهعمال نظر  اِ مانند    ؛شودبازگردانده  یس  ئاست به ر 

 « .سفاهتمرگ یا کودکی یا 

اثبات والیت عام    ۀدهندرخدادها نشان   ۀبه رجوع به راویان حدیث در هم دادن  فرمانو  
 . است )راویان حدیث( برای فقها  

؛ از  کندیید می أترا  حوادث به مسائل شرعی  نداشتن  که اختصاص   شواهدی وجود دارد
 :  جمله

 گوید:او می

 
 . 484ص ،کمال الدین و تمام النعمة .1
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ظاهر » جمله:  اوستحوادث  خود    کردنواگذار  ،از  مستقیم  بهاو  تا    ،به  با  طور  یا 
 . حکم آن به او رجوع داده شوددر   ]فقط[نه اینکه  ؛انجام دهداستفاده از نایب، آن را 

این    «. ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستمآن»  و از جمله: تفسیر  
ر  آن،  در  مرجع  که  است  اموری  استأمناسب  نظر  و  امام    ؛ی  که  است  منصبی  این  و 

فقیه بعد از   این بر نه اینکه واجبی از طرف خدای سبحا ،بر عهده گرفته است  داوطلبانه
  ؛ های خدا بر شما هستندحجتها  آن  :بفرمایدوگرنه مناسب بود    ؛باشدبوده  غیبت امام  

امینان خدا بر حالل و ها  آن  که  ه استرا توصیف کردها  آن  طور که در مقام آخر،   همان
 حرام هستند. 

از    ، بدیهیات اسالماز  که    ست مسائل شرعی به علمادر  بودن رجوع  و از جمله: واجب 
اسحاق بن یعقوب    ای فردی مثلبر این امر  ای که  گونهاست؛ بهبوده    گانگذشتگان تا آیند 

  باشد، ایجاد کرده  مشکل   ایشمسائلی بنویسد که بر   فهرست نبوده است تا آن را در   مبهم 
زیرا احتمال دارد    ؛شخصی دیگرنظر  ی و  أبودن رجوع در مصالح عامه به ر خالف واجببر 

در آن زمان سپرده   مطمئندر غیبتش به شخصی یا اشخاصی از افراد    را امامآن  
اینکه    .باشد حوادثظاهر  نتیجه  به  نه    ،لفظ  آنفقط  حکم  که  است    چیزی  مشتبه 

 1«.نه فقط به منازعات و دارد اختصاص 

نا و    ،توصیف کرده استاستحسانی  امور    عنوانبهرا  گانه  سه   مسائلاین  ینی  ئ محقق 
 کند.  والیت، اثبات نمی   شامِل  ظهور لفظ حوادث را در عموم مواردِ 

 گفته است: ،آوردرا می گفته پیش   مسئلۀینی سه ئاز آنکه محقق نا پس 

آنچه  » پنهانو  دارد  در خود  از  هیچزیرا    ؛نیست  این حدیث  شده،  گفتهشواهد  یک 
شامل  برای هدفی غیر از رساندن احکام  را  آن    ظهور لفظِی که    طوریبهظهور در لفظ را  

 
 . 3/556 ،شیخ انصاری، مکاسب .1
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 1« دور از باب ظهورهاست.این شواهد وجوه استحسانیۀ بهزیرا ؛ کندگردد واجب نمی

این  زیرا    ؛ اندتصریح کردهاین نکته جمل است و چند تن از فقها به  مُ   «حوادث»اما لفظ  
االت،  ؤس  ه خودِ در حالی ک  ؛ استشده بوده  نوشته االت ؤس ه هایی بجوابمشتمل بر  توقیع،  

و اما الحوادث »:  فرمودۀ امامدر  »ال«    رواین از   .اطالعی نداریمها  آن   ما ازو    اندبیان نشده 
بر   «الواقعة این    ،بیان شده است  الؤگردد که در سمیبه رخدادهای معین و خاصی  بر  و 

ما  برای    انجام شده که  ایشدهپرسیده   وقایع  دربارۀحدیث  اساس بازگرداندن مردم به راویان  
 .  اندزیرا در توقیع، بیان نشده   ؛ناشناخته است 

 ته است: ینی گفئمیرزای نا

باشد که بوده  شاید منظور از حوادث، حوادثی    ،ال، نامشخص است ؤس»از آنجا که  
این  قطعًا  بودن آن،  و بر فرض عام  ،کننده، معهود و رایج بوده استسؤالو    بین امام

 2تر از آن.« نه کلی ،فتواست  هشده بو امور رجوع داده شده،ایجادتازه یاِت عحوادث، فر 

 گفته است: میرزا جواد تبریزی 

از  » توقیع  این  وجود  به  ،سند نظر  و  یعقوب، ضعیف استدلیل  او  اسحاق بن  ؛ زیرا 
  ، زیرا منظور از حوادث، نامشخص است  ؛هم ضعیف است نظر داللت و از  است  مجهول

و   ،است که به ما نرسیده ی  سؤال در پاسخ به    شده از امامنقل  حوادث در کالِم این  و  
  باشد که در بوده  رخدادهایی    دربارۀ  روشنگریخواست  در   ایای بر ، قرینهسؤال شاید در  

و  فیصله دهد،  خصومت را برطرف کند و نزاع را    به حاکم نیاز است تا دشمنی وها  آن
می را  چیزی  نشانتوقیع،  که  نزاعواجب  ۀرساند  ارجاع  اصحاب  بودن  راویان  به  بوده  ها 

 3« است.

 
 ، تقریر بحث نائینی. 2/327 ،آملی، مکاسب و بیع .1
 ، تقریر بحث نایینی. 2/234 ،الطالبخوانساری، منیة  .2
 . 3/29 ،شیخ جواد تبریزی، ارشاد المطالب الی التعلیق فی المکاسب .3
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راویان حدیث    ۀزیرا نخستین وظیف  ؛ استبوده  احکام شرعی    دربارۀ   سؤال اینکه    قدر یقین 
ه  صحیح نیست اطالق کلی در حوادث در نظر گرفتو    ،کند میهمین بسنده  را بیان و به  

 . شودتا به این ترتیب حوادث متعلق به والیت و حکومت را نیز شامل  شود

نه اینکه    ،ارجاع داده است  این روایت، مردم را به راویان حدیث در احکام شرعیپس  
 اثبات کند. ها آن والیت و حکومت را برای 

 د: نباش  فهم ای این ای بر د قرینه نتوانمی نکات دیگری که 

 اند. والیت و حکومت نپرداخته  مسئلۀ به  هاتوقیع سایر   -1

کرده است ارتباط برقرار میبوده و از طریق سفیران با شیعیانش    غیبتدر    امام -2
از  آور، معقول نیست امام، والیت و حکومت را خفقان تاریخِی  ۀ آن دور  بر اساس و 

ن،  زیرا معنای آداده باشد؛  ارجاع  ها  آن  و مردم را به معرفی کرده  راویان حدیث  آِن  
چنین    ۀواقعیت، اجاز در حالی که    ،انقالب علیه حکومت مستقر در آن زمان است

 .  داده استکاری را نمی 
امامو   گفتۀ  این  ترتیب  این  علیکم»  به  شما:  حجتی  بر  من  اعالم  یعنی    «حجت 

توضیح  و این    ، صادر شده است  در نقل مسائل شرعی که از ایشانها  آن   حجیت برای
 است.   « راویان حدیث ما»مناسب تعبیر 

زیرا    ؛باشند بوده  همان سفیران    حدیث عالوه بر آن، بسیار محتمل است منظور از راویان  
  اینکهوجود با  ؛ارجاع داده باشد ها آن  شیعیانش را در غیبتش به غیر امامنیست معقول 

  اگر مردم را به غیر  .اندبوده و امین او  اطمینان  قابل سفیران منصوب از طرف امام و  ها  آن
 ه است؟ ای داشت چه فایده سفیر  عنوانبه ها آن معرفی باشد دیگر متوجه کرده  ها آن

را  روایت این داللت یقین  وطور قطع توان بهتقدیم شد نمی آنچه توجه به به هر صورت با  
  ، به عدم آننسبت  توان  می  چه بسا بلکه    کرد؛اعالم    فقها  به والیت و حکومت    سپردن   هب

 . کردقطعیت حاصل 
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 « علماست  دسِت به  مجاری امور »روایت  - 4-3-4

تحف  هشعبابن باب  ال  در  در  علی ای  »گزیده عقول  بن  حسین  کلمات  قول      از  از 
  ه استپند دادبه آن  ای مردم از آنچه خدا اولیایش را »روایت کرده است:  ینمؤمنامیرال

  مردم   ۀمصیبت شما از همجایگاه علما توسط شما  زدن بر  تکیه دلیل  به عبرت بگیرید... و  
  هی لا علمای    دسِت ه بمجاری امور و احکام  بدانید    . دانستیدای کاش آن را می   ؛ تر استبزرگ 

مگر    ،منزلت از شما گرفته نشد این    .هستند  بر حالل و حرام او  انامینهمانان که  ؛  تسا 
اگر بر    لیو ؛  سنت بعد از دلیل واضح  در پراکندگی شما از حق و اختالف شما  تفرقه و  دلیل  به 

می  آزار در  صبر  و  را  خدا    هرا کردید  سختی  و  می رنج  ب  ،کردیدتحمل  خدا  شما    هامور 
خارج  خود    جایگاهولی شما از    ؛گشتو به شما بازمی  شدو از شما صادر می   ،گشتبازمی 
 1« گرفتید.و در تاریکی جای شدید 

که منظور از  با این توجیه صورت پذیرفته است  والیت فقیه برای   این روایت استدالل به  
از جمله    ،امورتمامی  یعنی    ؛امور است  ۀ هستند و نیز منظور از امور، همفقها  علما در روایت،  

 والیت. 

احکام  :  امامسخن  این  مفاد    پس و  امور  ؛  ت سا   یالهعلمای    دسِت به »مجاری 
والیت و  از جمله  امور    ۀهم   کهشود  می  ، این «که امینان بر حالل و حرام او هستندهمانان  

این  و    ، کنندرا اجرا می امور  کسانی هستند که  ها  آن   و  ، شده استثابت فقها  برای    ، امور دیگر
والیت   امور ۀو به این ترتیب فقیه در هم ،یابدجریان می ها آن  دستانبه   احکام و امور دیگر

 دارد.  

تر است که منظور از علما در  بلکه بسیار نزدیک   ؛ولی تفسیر علما به فقها درست نیست
؛ همانان که امینان بر حالل  تسا   یالهعلمای  دستِ به»مجاری امور و احکام  :  سخن امام

 
 . 238ص ،عقولال شعبه حرانی، تحفابن .1
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امینان  »و    «یالهعلمای  به » را  ها  آن   به همین دلیلباشند و    بیتاهل  و حرام او هستند«
  و امینان بر شریعت، همان خلفا  الهی زیرا علمای ؛استتوصیف کرده  «بر حالل و حرام او

 این توصیف بر دیگران، منطبق نشود.  چه بساو  ، خدا هستند انن و جانشی

محقق خراسانی و  به همین دلیل    ؛بر ائمه در روایت، متعارف است   «علما»اطالق لفظ  
از علما در  هدادتوضیح    محقق اصفهانی ائمهاین  اند منظور  و محقق    ، هستند  روایت، 

که منظور از علما، همان  اند  ی را مطرح کردهاحتمالچنین    نیز ینی و شاگردش سید خویی  ئنا
 هستند.  بیتاهل

 : گفته است آخوند خراسانی  

ولی    ؛ستهاتعبیر دیگری از والیت آن  ،ستعلما  دستبها اینکه مجرای امور  و ام»
ائمه  فقط به    دهد" نشان میکه امین بر حالل و حرام او هستند  یهل ا  یعلمااز "ظاهر  

دلیل  به ،روایت در مقام توبیخ مردم این های قسمتهمان طور که دیگر ؛  اختصاص دارد
غصب والیت  باعث  ای که  گونهدهد؛ بهمیبه این مطلب گواهی   از ایشانها  آن  ۀتفرق

 1« ست.هاآن دست بهی امور ار ی شد که مجاز دست کسان  شدن آنو دور

 ئینی گفته است: و محقق نا

اما سخن  » امور  امامو  "مجاری  ایشانو    ست"علما  دستبه:  گفتۀ  "علما این   :
منظور  بسیار محتمل است    ،من عالِ أشعلوَّ  شده در  " و دیگر اخبار وارداند پیامبرانوارثان  

"مداد علما  آمده است  در خبر معروف  همان طور که    ؛باشند  ائمه  این روایاتلما در  عُ از  
این  ؛ در  داللت دارد  هوالیت عامبه  خصوص خبر اول که  مانند خون شهیدان است" و بهه

  ، ائمه این خبردهد منظور از علما در که نشان میبسیاری وجود دارد های قرینهخبر  
 2ینان بر حالل و حرام خدا هستند.« امهمان   و آنان، است

 
 .94ص ،مکاسب ۀآخوند خراسانی، حاشی .1
 . 2/233 ،منیة الطالب ، خوانساری .2
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 و شیخ اصفهانی گفته است: 

  آن سبک و سیاق  و    ،عقول نقل شده است ال  روایت در تحف  کهطور وارد شده  و این»
این  در  ت. آنچه  طور اس   همینآن نیز  و ظاهر  باشد    دهد در خصوص ائمه نشان می

 1« .خدا  نه علمای به احکام  ،ت سا یه لاعلمای  روایت بیان شده

 گوید: و سید خویی می 

  حالل   بر   امین  که  تس ا  لهیا  علمای  دستبه    امورمجاری  ":  امامدر گفتۀ  و نیز  »
کسانی  ها  آن   وشخص دیگری نیست،    پاک   ۀم به خدا جز ائمعالِ   هستند"  او  حرام  و

منظور از    فرض کنیم  بیاییم واگر کوتاه  حال    .است  شان امور به دستمجاری  هستند که  
خواهد   ایقرینه" امینان بر حالل و حرام خدا "  سخن اماماین    ، استبوده  م، فقیه  عالِ 

زیرا   ؛فقیه است دست بهبودن، احکام و حالل و حرامنظر امور از بود برای اینکه مجاری 
  نداشتن علت  بهـ  بودن برخی دیگر را بیان نکرده باشدبودن برخی کارها و حرامحالل  اواگر  

حکمت به  میـ  علم  متوقف  میامور  حیران  مردم  و  نیز    .مانند شود  صورت  این  در 
بههیچبه مطلق  وجه  ندارد  هوالیت  میبلکه    ؛داللتی  اینکه  فقط داللت  به  باید  کند  فقیه 

را   و حرام  در مالهای  تصرف نفوذ    دربارۀا  ام  ؛کندتبیین  حالل  و جاناو  چیزی    ،هاها 
 2« .پوشیده باشد از آن است که تر بدیهیو این  گوید، نمی

  ، یه قفبه  والیت  سپردن  داللت این روایت برای    بارۀدر توان  نمی با توجه به این مالحظات  
 . قطعیت داشت

   «اند، امینان رسوالن ُفقها»روایت   -5-3-4

شده  روایت  اباعبداللهاز  ،از نوفلی از سکونی  ،از پدرش ،بن ابراهیمدر کافی از علی  
که در دنیا وارد  هنگامی  تا    اند، امینان رسوالنفقها فرمود:    خدا رسول  »:  ، فرموداست

 
 . 2/388 ،مکاسب ۀشیخ اصفهانی، حاشی .1
 . 37/167  ،تنقیح فی شرح المکاسبشیخ غروی،  .2
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پیروی از  »؟ فرمود:  چگونه استدر دنیا  ها  آن   ورود ،  خدا گفته شد: ای رسول    «اند.نشده
 1« .برحذر باشیدها آن دینتان از  ایکردند بر پس وقتی چنین  ؛ پادشاه

ها  آن   امیناناز آنجا که فقها  است و    ثابت شده  برای رسوالن  هشکی نیست والیت مطلق
 . شودثابت می ،که برای رسوالن ثابت شده ی والیتعموم پس برای فقها هم  ، هستند

 است:   وظیفه رسوالن، سه وظایف ترین عبارت دیگر: از مهم به  

 ؛ بیان احکام خدا  -1
 ؛ میان مردم های نزاعفصل وحل -2

 . اجرای عدالت اجتماعی -3
دار امانت فقیه،  از آنجا که  و    ؛ستهار، متوقف به والیت و حکومت آن کردن این اموپا و بر 

  ، بود  خواهدها  آن  امینـ  با عطف به واژۀ امانتعمومی هم ـ   امورِ   ۀ در همپس    ،رسوالن است
 2تند. هم دارای والیت عام هس ها آن در نتیجه و 

 گوید: اکبر مازندرانی می علی

و    ،بود   شدین و شریعت  ،سپرد  به پیامبرمتعال    وندکه خدا  هایی ن امانتیتر مهم»
و حفظ دین فقط با تعلیم و یادگیری و فتوا    ،ترین وظایف امین، حفظ امانت است از مهم

تقلید   نمیو  اجرای  ؛شودانجام  با  قوانین  بلکه  اجرای  و  میان    دین   احکام  مردم  در 
 3« .میسر نخواهد بودسیس حکومت عادل اسالمی  أو این جز با ت ،شودمیپذیر  امکان

 گرداند.را الزم نمی والیت  ثبوت  امانت،  اطالق  توان پاسخ داد:  میچنین    به این توجیه 

 
 . 1/46 ،کافی .1
 . 1/476 ،والیت فقیه و فقه دولت اسالمی بارۀها در مراجعه شود به پژوهش  .2
 . 90ص ،اکبر سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلهعلی .3
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هایشان ثابت  با نام   که دو صفت وثاقت و امانت را برای نایبان چهارگانه   اندروایاتی وارد شده
  مطمئن امینان و افراد  فقط  ها  آن   .نیستها  آن   ی اثبات والیت عام برای امعنبه این  کند و  می
 است.دیهی روشن و بو این،  ،کنند نقل می  هستند که از امام اموری در 

عامعالوه،  به  امانت   ه والیت  و  فقاهت  مدار  بر  و    ،نیستاستوار    داریفقط  و مقدمات 
از    ،سیاسیخبرگی    ،شجاعتمثل  دارد؛  بسیاری  شرایط   گاهی  وآ جامعه  پس  ...امور  ؛ 

 .توان پذیرفترا نمی  داریمدار فقاهت و امانت بر دادن والیت عام  قرار

فقط  بلکه    ؛والیت نیستکردن  مشخص صدد  روایت در آن است که این  عالوه بر  این  
است؛ اگر  داشتن یا نداشتن  صالحیت نظر  از فقها  و بیان حال  اندرز و هشدار  صدد پند و  در 

و   ؛گونه نیستند و اگر صالح نباشند این  اند،امینان رسوالن ها آن  صالح و ملزم به دین باشند
توان نمی   ،والیت نیست کردن  مشخص صدد  از آنجا که روایت، درصدد موعظه است و در 

 .  شودشامل وظایف رسوالن را تمامی تا عمومیت بخشید را  «امینانواژۀ »

 گوید:می  پیشین   روایتدربارۀ  شیخ مکارم شیرازی 

معروفی وجود  گفتۀ    شاندربارۀ  در حالی کهروایت "نوفلی" و "سکونی" هستند  این  در  »
به    ؛دارد اعتماد  روایتپس  نیست،  این  اشکال  از  را  ای  عدههرچند    ،خالی  پذیرفته آن 

امین رسوالن ها  آن  اینکه:  پوشی از سند آن، بر مطلوب داللتی ندارد. اوالً و با چشمباشند؛  
و    ، احکام شرعی و معارف دینی باشند  انامینها  آن  زیرا ممکن است نیست؛  کافی  باشند  

کند  با رساترین صدا بیان مییث آمده  دوم: آنچه در ذیل حدآید.  نیز چنین برمیظاهر  از  
بخشیدن  عمومیتتوان  و نمی  ، دین و معارف و احکام آن است  داریمنظور از آن، امانت

علما    ."حذر کنیدها  آن  که "بر دین خود ازویز قرار داد، با وجود این گفته  ارا دستامینان  
 1« هستند. و امین بر آنها آن حافظان این میراث

 
 . 464ص ،های مهم فقهیشیخ مکارم شیرازی، بحث .1
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 گوید: شیخ منتظری می 

که  شود شامل میرا  یچیزفقط   ،مطلق باشد حتی اگر   ،و نتیجه اینکه لفظ امینان»
پروا ها  آن  است: "بر دینتان از  اش هماهنگ باشد. منظور بنده این گفتۀ امامبا قرینه

فرموده  اگر    ،پیامبر این عالوه بر آن است که    .شوداطالق میانعقاد  مانع از  که  "  کنید
کردن  منصوب  برای  ئیانشا شد ادعا کرد این حدیث در جهت  می  چه بساامینان من"  "  ودب

همان طور که  ـ"امینان رسوالن"  با توجه به این گفته  اما    ؛باشدفقیهان از میان امتش  
 1« ضعیف است. ئیانشاچنین ظهور آن در  ـ پوشیده نیست

 گوید: و سید محمد روحانی می

و    اند" امینان رسوالن فقها  "  که  اندروایت کرده  کنندگان از قول پیامبر و آنچه غلو»
که  دیگر روایت نزدیک میرا    یمضمون چنین  هایی  لزوم  ،کنندبه ذهن  از  بیش  اخذ    به 

 2« است.مشهود تدبر کند  ها آن و این برای کسی که در ،داللت نداردها آن احکام از

روایت در اثبات والیت  داللت این  شکی نیست    ، پوشی کنیمچشمها  از تمامی این و اگر  
فقها  عام برای  نیست ۀ  احتمالی  پس    ؛صریح  آن،  قطعیاست،  داللت  ترتیب   ؛نه  این    به 

 نیست. صحیح  برای اثبات والیت عام  استدالل به آن

 «اندپیامبران لما وارثان عُ »روایت   -4-3-6

فرموداستشده  روایت    اباعبداللهاز   را    خدا رسول  »:  ،  راهی  هرکس  فرمود: 
آنجا  تا    گشاید...می  شسوی بهشت برایراهی به   وندخدا   دنبال علم باشددر آن به   کهبپیماید  

بلکه علم    ؛ درهمینه  و  باقی گذاشتند    ی دینار نه  انبیا  اند.  نا پیامبر وارثان    و علما   فرمود: که  

 
 . 1/477 ،فقیه و فقه دولتها در والیت تظری، پژوهش نشیخ حسین م .1
 .، 5/170سید محمد صادق روحانی، فقه صادق .2
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 1«.به دست آورده استفراوان  ایبهره از آن برگرفته باشد  پس هرکس  . را به ارث گذاشتند

علم    هاآنبا توجه به اینکه  و  اند  پیامبرانکند علما وارثان  روایت اثبات میاز آنجا که  
برای انبیا  کند که  اقتضا میبرای علما    ی را اثبات والیت  ،گذارند، عموم وراثت میمیراث  به  

 ثابت شده است. 

علما وارثان انبیا  از آنجا که  و    ،ثابت شده است  برای انبیا  هعبارت دیگر: والیت عامبه 
 شود.  هم ثابت میها آن  ۀهستند والیت عام

 گوید: سید خمینی می

فقها » اینکه  باشند  2مقتضای  انبیا  جملـ  وارثان  از  دیگر و    خدا رسول  ها  آن  ۀو 
که    یرسوالن خلق  از  هستند  بر  عام  هرـ  برخوردارندوالیت  ازانتقال  به  ها  آن  چیزی 

که  در این وجود ندارد  ای  شبههو    ؛استممکن  ناانتقال  شود  ثابت  اینکه  مگر    ،علماست
که نزد اهل جور هست و از پیشینیان به آیندگان  سلطنتی  مانند  هوالیت قابل انتقال است؛  

 3« شود.منتقل می

 دهم:  و مناقشه ارائه می بررسی دو تقدیم شد آنچه با توجه به 

و اوصیای  برند،  میارث    ش اوصیای  ، هر نبیاز  زیرا    ؛هستند   منظور از علما ائمه -1
  ـ که در روایت آمده است ـ عنوان علما   پس  ؛هستند  ین معصوم ۀ، ائم محمد

 شود.منطبق نمی فقها بر 

  »علما شود:  می این نکته دانسته  کرده است  روایت    اباعبداللهاز آنچه ابوالبختری از  
آیندگان، عادلی  بیت در هر نسل از  در میان ما اهل  :آنجا که فرمودتا  ..  .اندپیامبران وارثان  

 
 . 1/32 ،شیخ کلینی، کافی .1
 در روایت، واژۀ علما آمده است نه فقها، و شاید این اشتباه نوشتاری بوده باشد.  .2
 . 2/646 ،سید خمینی، کتاب بیع .3
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از  جاهالتأویل  و    پیشگان، باطل جعل هویت    ، کنندگانهست که تحریف غلو  را    دورآن  ن 
 هستند.   بیتاهل  ،روایتاین  یعنی منظور از علما در که  1« .کنندمی

 . او گفته است: باشند امامان ، است منظور از علماینی احتمال داده ئمحقق نا 

امام اما سخن  امور  »و  "مجاری  "علما    دستبه:  ایشان:  گفتۀ  این  و  علماست" 
شده در علوَّ شأن عاِلم، بسیار محتمل است منظور  اند" و دیگر اخبار واردوارثان پیامبران

عروف آمده است "مداد علما  همان طور که در خبر م  ؛ باشند  از ُعلما در این روایات ائمه
خصوص خبر اول که به والیت عامه داللت دارد؛ در این  همانند خون شهیدان است" و به

  دهد منظور از علما در این خبر، ائمههای بسیاری وجود دارد که نشان میخبر قرینه
 2همان امینان بر حالل و حرام خدا هستند.«  و آنانباشد، 

  . پسشودمحقق میگذارنده[  ارث]به ث  از مرگ مورِ فقط پس  از وراثت،  عالوه منظور  به 
طوری  به   ، در زمان غیبت کبری وجود داردبه آن صورتی که  ـ   در حالت زندگی او و غیبتش

برای  پس    ؛ کندصدق نمی   ـخورداست و روزی می زنده    امام دوازدهم  که هیچ معنایی 
 . ود نداردوج حیات ایشانزمان در  فقها  وراثت توسط   والیت امام

روایت -2 است  « عالم»عنوان    در  به   ، آمده  موضوع،  و  و  حکم  مناسبت  مقتضای 
والیتاست،  علم    وراثِت   ، منظور وراثت  روایت  ؛ نه  بر  و  متعددی  نکته های    این 

 د.  ندهمیگواهی 

 3گذارند.« بلکه علم به ارث می   ؛ گذارند و نه درهمی»انبیا نه دیناری به ارث میاز جمله:  ـ  

 
 . 1/32 ،شیخ کلینی، کافی .1
 . 2/233 ،منیة الطالب ، خوانساری .2
 . 352/ 1 ،، النور الساطع فی الفقه النافعءشیخ علی کاشف الغطا .3
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 1.«ستمیراث انبیا علم، »و از جمله: ـ 

که  جمله  از   نظرشان  کسانی  ایروانیبه  است، محقق  علم  و    سید حکیم   ،ارث همان 
 دیگران هستند. 

 گوید: محقق ایروانی می

است» علم  وراثت  که   ؛ منظور،  طور  به    همان  موضوع،  گواهی  عنوان  نکته  این 
  ، است   ههملقضیه در مقام بیان نیست بلکه مُ این  ،  نکتهپوشی از این  و با چشم  ؛دهدمی

آنچه    دربارۀ  ش،عالوه بر اینکه سخن او و انبیا تا پایان   ؛و آنچه بیان کردیم یقینی است
 2« مشخص است.واضح و ، تو منظور از وراثتصریح دارد، بیان کردیم 

 سید محسن حکیم گفته است: و 

برای    ـآن  سند در قسمتی از  با وجود ضعف  ـعلما وارد شده است  جایگاه    دربارۀ آنچه  »
)علما    اول رساند. قسمت  نظر را نمیدمیعنی منظور  کافی نیست؛  اثبات والیت  داللت بر  

 3« ارث علم، صریح است. دربارۀ (اندپیامبرانوارثان 

م از این  خالصه:   صدد تشریع والیت  این روایت در ، و  روایت، وراثت علم است قدر مسلَّ
 نیست. فقها  برای 

 شیخ منتظری گفته است:  

ظاهر  پوشیده  ولی  » مینیست  ایجاد  انشائِی جملۀ    ،جملهاین  دهد  نشان  و    شامِل 
که همان    ،کند امری تکوینی حکایت می  دربارۀبلکه خبری است و    ؛نیست  گذاریقانون

به   علم  زبان  علماانتقال  و   ،ها روایتحال  ست.  یادگیری  و  علم  فضیلت  بیان  زبان 

 
 . 352/ 1 ،، النور الساطع فی الفقه النافعءشیخ علی کاشف الغطا .1
 . 156/ 1 ،حاشیۀ مکاسب ، علی ایروانی غروی .2
 . 300ص ،سید محسن حکیم، نهج الفقاهه .3
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انبیا نه  "دهد:  میگفته گواهی  این  به    روایت همان طور که این    ؛جویان علم استدانش
گذاشتند  دیناری   درهمی باقی  نه  آن    ؛و  از  هرکس  پس  گذاشتند.  ارث  به  را  علم  بلکه 

پس منظور از وراثت، وراثت در علوم و   " .ای فراوان به دست آورده استبرگرفته باشد بهره
شئون انبیا برای    ۀمتصل، حمل بر انشاء و اثبات هم  ۀو با وجود این قرین  ،معارف است

در  انبیا    ۀ آنچه هماین عالوه بر آن است که  اشکال است.  محل  با جعل و تشریع،    ،علما
والیت، دلیلی    دربارۀاست. اما  بوده  علم به معارف و احکام    ،ند اهمشترک بودیکدیگر  با  آن  

مانند  ـانبیای موجود در یک عصر و مکان    دربارۀخصوص  به  ،اثبات آن برای همه   ایبر 
باشد در حالی که استدالل  چنین  و چگونه    ؛وجود نداردـ  ...یل وئاسرابسیاری از انبیای بنی

روایت اثبات  گفتههای  به  برای  عمل  عنوانبهفقیه    دادنرقراشده  در  نهایِت   ،والی،    در 
1« ؛ پس تدبر کن.قرار دارداشکال 

 اند«رسوالن جانشینان  علما  »  روایت مرسِل  - 4-3-7

در   امیرالالصدوق  از  رسول    ینمؤمنفقیه  کرد  خدا از  فرمودروایت  که  است  :  ه 
کسانی هستند ای رسول  شما چه جانشینان    :گفته شد  «مرا رحمت کن! جانشینان  خدایا  »

 2« کنند.می آیند و حدیث و سنت مرا روایتکسانی که بعد از من می»خدا؟ فرمود: 

جانشین  خلیفه   می و  اطالق  کسی  که  بر  ]جانشین قائم شود  مستخِلف  کننده[  مقام 
رسول  پس جانشینان  .  برخوردار استف  مستخلِ   هایشایستگیاز تمام  و خلیفه    شود،می
تمام    خدا  خدا های  شایستگی از  مطلقبرخوردارند؛    رسول  والیت  جمله  و    ه، از 

به خودداشتن  اولویت مردم نسبت  این خلفا  ؛  شانبر  است کهو صفات  حدیث  ها  آن  این 
و    خلفا بنابراین فقها،    ؛ شودمنطبق می فقها  و این بر    ، کنند و سنت او را روایت می  پیامبر

از جمله چیزهایی  و  از آِن آنان است،    ه، داشت  آنچه پیامبرر ههستند و    پیامبر  جانشینان

 
 . 1/470 ،والیت فقیه و فقه دولت اسالمیها در شیخ منتظری، پژوهش  .1
 . 18/66 ،ل الشیعهئشیخ حر عاملی، وسا .2



 شناسی ـ والیت فقیه در زمان غیبت های دینی و زبانعالی پژوهش ۀدانشکد .................. 110

 است. بوده   هداشت والیت عام پیامبرکه 

 :  دهمارائه میآنچه بیان شد دربارۀ دو مالحظه بنده  

پیامبر -1 ائمهخلفای   ،  اینکه دسِت و    ، هستند در  جانشین هستند  ها  آن  کم 
 یقین وجود دارد. 

  ، کنندرا روایت می   شو سنت  حدیث پیامبرها  آن  کرده است مشخص    روایتاین   -2
 صدد تشریع والیت نیست.  و در 

را روایت    شو سنت  حدیث پیامبر ها  آن  روایت مشخص کرده استاین  اگر گفته شود:  
 چنین نیست!در حالی که نقش ائمه این ، کنندمی

تبیین  زیرا این روایات آمده است تا چیزی را  وجود ندارد؛ بیان  این   گویم: منافاتی در می
در  ها  آن   دیگری برای   امراثبات  هیچ منافاتی با  و    ، روایت حدیث و سنت استکه همان  کند  

 .  نداردهای دیگر  روایت

 روایی: دالیل  ۀخالص

است  ای بر   شان که داللت  روایاتی -1 ادعا شده  فقیه  فقها    ، والیت  برای  را  آن  اثبات 
با  ها  آن  داللتفقط خواسته شده  بلکه    ؛دهدنشان نمی  صورت صریح و قطعیبه 

 .  به تصویر کشده شود  شاندور از مفادبه هایی  تقریب 
  و داللت ند، ستنیصریح  در داللت بر والیت فقیهشده گفته های روایت از آنجا که   -2

کلی  ها  آن و  است،  عمومی  بوده  احتمال  یک  از  بیش  احتماال با  ورود  ،  تبا 
 نخواهد بود. درست  برای اثبات والیت فقیهها آن  استدالل به 

بر روایت   نداشتن داللت به    توجه با   -3 عموم    ای ها  تحت  فقیه  والیت    همان اثبات، 
 . والیت ندارد  دیگریکس بر هیچ گوید:  که میگیرد قرار میاصلی 

 ند.  نکنتیجه: روایات، والیت فقیه را ثابت نمی



را  هایی  بررسی   -5 والیت  اصل  ثبوت  که 
 نندکنفی می 

 اصل اول  بر اساسوالیت فقیه  - 5-1
انسان  بر    یک انسان دهیم: آیا اصل، اثبات والیت  میپرسش زیر پاسخ  بحث به  مدر این  

 ؟ یا اصل، عدم اثبات آن است؟است دیگر

والیت،  اینکه و  1، نظر دارندعدم ثبوت والیت یک نفر بر شخص دیگر اتفاق  دربارۀفقها 
با   شمعصوم بیت اهلو  و والیت پیامبر متعال ثابت شده، وسبحان اوند خد برای تنها 

ثابت   استدالیل قطعی  ثابت   ، شده  با همین دالیل  آن   ۀ کنندو  از عموم    هاوالیتشان، 
 اند. کند خارج شدهاصلی که به عدم ثبوت والیت کسی بر دیگری حکم می 

 المکاسب گفته است: شیخ انصاری در 

 
بر  ای  عده  یتبر عکس است. اصل، وال وضعیت  و  پذیرفته نیست،  اصل    ین ا»المنعم مهنا گفته است:  عبد  یخش  .1

 خالق است و پادشاه به این دلیل که او  ؛استمتعال بوده  وند خدا از آِن  یتوال  یناز آنکه باالتر پس  ، است یگرد عدۀ
  ، ممکن استنا،  به آن  هندهدوجود جامعه بدون جهت و از آنجا که    ؛هاستاو مالک همۀ افراد و دولت   است.جهان  

 یدر جامعۀ انسان  ،اصل  ین ا.  دارند  یتوال   یگرد  یبر برخ  یبرخ  ـخانوادهمثل    ، باشدبوده  جامعه، کوچک    ینهرچند اـ
 ینظام  یدپس با  ؛شودیاستوار نم  یزندگانجام بدهد بخواهد  کاری که خودش  هر  کس  و اگر هر   حکم عقل استبه  و  

که از نظام و افراد و  وجود داشته باشد    عادلیو    یدارچشم بباید    یرناگز همان طور که    ؛باشد که بر همه حکم کند
مصلحت  دلیل  بهو  بردارد،    یاناز م   هاینسرزمکنندگان را در  و فساد  یهودگانو ب  ،جامعه، مراقبت کندحرکت  اوضاع و  
چشم    ین ا.  از خود فرد بر او باشد  یشب  یتسلط  ی دارا  یزو ن  ، برخوردار باشدها و اختیارات بسیاری  صالحیت عموم، از  

معه  حقوق جا ین تر از سادهو این بر راه بماند که دهد را امکان این به جامعه ـ اگر مصلحت اقتضا کندـبتواند باید   یناب
این  کند؛یاقرار میقت حق ینبه ادر حالی که آمد  یم و اسالم عظ ،در جوامع است یو انسان یاصل عقالن ین،ا .است

م  یتاولویقت  حق بر  خودشانؤحاکم  به  نسبت  که  است،  منان  حالی  رسول    یفهوظ  ینا  در  به  و  اعطا،    خدارا 
 ( 35ص ،یالمنعم مهنا، دولت اسالم)عبد « کند.یمملغی را  یانسان انو پادشاه یرهعش یخنقش شمحوریت 
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  ی احد   یبرا  یت الذکر، وال از وجوه فوق  یک یچاصل آن است که به ه  ینا  ی مقتضا»
این دالیل  با    (صلوات الله علیهم اجمعین)ائمه    در خصوص پیامبر وو ما  ؛  شودیاثبات نم 

 1« . ایم...خارج شده از این اصلچهارگانه 

و به این ترتیب گفته شده است: اصل، عدم اثبات والیت کسی بر دیگری است. محقق  
 در عوائد االیام گفته است:  نراقی

و اوصیای اش  فرستادهبرای    ،سبحان بر بندگانش   وندوالیت از طرف خداکه  بدان  »
پادشاهان و والیان و ها  آن   وثابت شده است؛    ـپادشاهان مردم هستندکه  ـ  اومعصوم  

امور    ،حاکمان هستند زمام  مردم  ،هاستآن  دستبهو  سایر  و  ها  آن  رعایای  و  هستند 
 شو اوصیایرسول خدا  غیر از    دربارۀاما  .  سپرده شده استها  آن  به  شانسرپرستی

سبحان   وندری است؛ جز آنکه خدااصل، عدم اثبات والیت کسی بر دیگکه   شکی نیست
که    ،د ، سرپرست کرده باشچیزی  ایی بر یا رسولش یا یکی از اوصیایش، کسی را بر دیگر 

صورت این  سرپرست  او    در  آنچه  گمارده  شده  در  والیت  به  پیدا  شده  و  والیت  است، 
 2« .  کند...می

 گوید: و سید مرعشی می

مگر   ،ها، عدم والیت کسی بر دیگری استنخست در باب مناصب و والیت  اصِل »
 .»3والیت پیامبر و امام معصومخارج شود؛ مثل  این اصل  زقطعی ا با دلیلچیزی که 

 ، گفته است: به این اصل استدالل کرده « بلغة الفقیهنگارندۀ »

والیت» اول،  اصل  هیچ  مقتضای  دیگری  شخصینداشتن    تمامی با    ،است   بر 
به این  و    ،حادث است و اصل، عدم آن استای  سلطه،  والیت  زیرا این  اش؛معانی نیز 

 
 . 3/546 ،شیخ انصاری، المکاسب .1
 . 529ص ،شیخ نراقی، عوائد االیام .2
 . 1/398 ،سید مرعشی، القول السدید فی االجتهاد و التقلید .3
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فقط  .  اصل، عدم وجود آن است  وکند،  ]بازدارنده[ را اقتضا می  احکام توقیفیدلیل که  
دالیلی    ؛ایماستثنا کرده  ـ ما آن رابنا به دالیل عقلی و نقلیـ  و ائمه  در خصوص پیامبر

اولویت  طور مستقل  به  شانهای مردم و اموالدر تصرف در جانها  آن  د نده که نشان می
اینکه  ، دارند به اذن هیچ   بدون  باشد  شخصی  متوقف  این  ؛بوده  برای  آن،  بر  ها  عالوه 

متوقف به فرمان    ـطور اجمالیولو بهـ چیزبر هر  یشود که تصرف دیگر طور اثبات میاین
 1« هاست.آن

  ، مانند دیگر مردماو هزیرا    ؛ ، فقیه بر کسی والیت نداردتقدیم شد آنچه  با توجه به  پس  
اقتضا  بر دیگران  را  شود که عدم ثبوت والیت او  عموم اصلی وارد می تحت    پس   ؛ مکلف است

 . اثبات نخواهد شد گز والیت اوو هر کند می

خارج  که والیت او را ثابت کند از عموم آن اصل  وارد شده باشد    اگر دلیلی قطعی  ، بله
 .  شودبیان شده است ثابت می  صراحتبه  آن دلیلدر و برای او والیتی که شود می

 که والیت فقیه را ثابت کند؟ الدالله وجود دارد الصدور و قطعیقطعی پرسش: آیا دلیل 

تمام  متوجه می   شد  تقدیم از آنچه   ـ گفته دالیل  شویم  اثبات والیت فقیه  برای  چه  شده 
است ای  همان نکته   و ایناز صالحیت کافی برخوردار نیست،   ـ روایی و چه    ،قرآنیچه    ،عقلی

 دارند. یقین آن  ه شیخ انصاری و دیگران بفقها مثل که بسیاری از 

 گوید: شیخ انصاری می  

و » بر  والیت  نخستاما  تصرفـ  جه  در  آن  استقالل  نشده   عموم  ای بر   ـیعنی  ثابت 
  )و علما تصور شودو جایگاه  ن أشده در شوارد اخبارِ از که  هاییبرداشتشاید مگر ،است

و   ( گوید:میکرده،  شود بیان  والیت فقیه استدالل می  ایبر ها  آن  سپس دالیلی را که با
 استدالل کند.  ها آن تواند به میمحقق که   شواهدیدیگر 

 
 . 3/214 ،سید مهدی بحرالعلوم، بلغة الفقیه .1
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انصاف   مالحظپس  ـولی  دالیل،    ۀاز  این  صدر  سیاق  یا  آنیا  را    ـهاآن  ذیلها،  ما 
نه اینکه   ،از جهت احکام شرعی استها  آن   ۀها در مقام بیان وظیفکند اینمطمئن می

دلیل  به  ...یابندباولویت  ها  آن  در اموال مردم بر   (صلوات الله علیهم)پیامبر و ائمه  همچون  
اموال و جان  نداشتنتسلط بر  اندک،    امورمگر در    ،مردمهای  فقیه  با  بسیار  مقایسه  در 

مانند  هبودن اطاعت فقیه  واجب  ایدلیل بر اقامۀ  طور خالصه  به  .که تسلطی ندارد  اموری
کشیدن بر  ـ ناممکن و همچون دستشودکه با دلیل استثنا می  اموری  در مگر  ـ  امام

 1است.« شاخۀ خاردار 

نظر برای معصوم  به  آن  ثبوت  حد  در  فقیه  برای  ثبوت والیت  خویی  نظر    سید  از 
 گوید: سید خویی میوجود ندارد.  ایشاست و دلیلی بر کاری ناشدنی ماهیتی 

 هایی صورت گرفته است؛ بحث  والیت فقیه  دربارۀالی که  و چگونه چنین باشد در ح»
  درست مثل امامها  تواند در اموال و جانمیکه  برای او ثابت شده است    آیااینکه    بارۀدر 

ف کند، یا   و اینکه تصرفات دیگران آیا   ،ها هرگز والیتی ندارداز اینکدام  او در هیچتصرَّ
 . او نیست ۀ فقیه هست یا منوط به اجاز   ۀمنوط به اجاز 

والیت   مستقل    یامعنبهاما  تصرف،  در  )اینکه  اینکه    (باشداول  بر  قطعًا عالوه 
بههیچ  زیرا  است؛    ناشدنیخود  خودِی به فقیه  قیام  در  وجوب  در    امام  ۀمنزلوجهی 

ها بدون  در اموال و جان  شتصرفاتبودن  نافذیا در    اش،شخصیاوامر  در    از او  اطاعت
ثبوت  که  آن وجود ندارد    ایدلیلی بر هیچ  ..  .وجود ندارد  گرفتن رضایت صاحب مالنظردر

برای   اما    ؛باشد  امامهمانند  فقیه  والیت مطلق    اخبارِ   بر اساس هایی که  استداللو 
.. پس نتیجه اینکه:  ندارد.بر آن  وجه داللتی  هیچبه  اند شدهوارد  ن علما  أشده در شوارد

از  واجب اطاعت  والی   ...نیست  امامهمانند    فقیهبودن  ثبوت  اما    دوم   یامعن بهت  و 
هم    بیان کردیم و قبالً   با برخی از آنچه قبالً   تصرف دیگران به اذن فقیه(بودن  متوقف)

  ی امعنبهفقیه والیت  برای  شود... پس نتیجه:  استدالل می  دادیم بر ضد آنپاسخشان را  
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 1« اثبات نشده است. ـکه خواهد آمد صورتی بهـ اموردوم هم جز در برخی 

  شانند در فهما هدالیل را بررسی کرداین  فقیهانی که  کید کنم:  أ تخواهم بر آن  آنچه می و  
عدۀ دیگری چنین  و  اند،  داللت داشته  والیت فقیهای بر به نظر عده  .ندا ه دچار اختالف شد

صریح   روایاتاین  داللت ـ انکار نیست وجه قابل هیچ که البته به ـ در نتیجه  اند؛نظری نداشته 
کردن این دالیل برای خارج باشد  وضعیت به همین صورت  که    هنگامیو تا    ،نبوده است

از    «است  والیت کسی بر دیگری که قائل به »عدم ثبوت   ی عموم اصلگرفتن در  قرار از  فقها  
 شایستگی الزم برخوردار نیستند. 

  ینی اصل نخست همان    دلیل قطعی ثابت شد و آن  فقیه با   نداشتن عبارت دیگر: والیت به  
و    ، قطعی ثابت شده استبا دلیل غیر فقیه  اما والیت    . نظر دارنداتفاق   است که فقها بر آن 
  ـیعنی والیت فقیه ـ با دلیل غیرقطعی ثابت شده  بیاییم و چیزی را که  درست نیست کوتاه  

 رها شود.  ـ فقیه  نداشتن والیت یعنی  ه است ـ و آنچه با دلیل قطعی ثابت شد ، گرفتهبر 

 الدین اکمال ۀوالیت فقیه و آی  - 5-2
اصل  که    دالیلی   جمله از   میشده  گفتهبه  کمک  فقیه  والیت  اثبات  عدم    ۀ آی   کنددر 
ْکَمْلُت   اْلَیْوَم :  تعالیحق سخن  این  یعنی   ؛دین استالاکمال

َ
ْتَمْمُت   وَ   ِدیَنُکْم   َلُکْم   أ

َ
  َعَلْیُکْم   أ

و نعمت خود را بر    ،امروز دین شما را برایتان کامل) 2ِدینا  اإِلْساَلَم   َلُکُم   َرِضیُت   وَ   ِنْعَمِتي
   دین پسندیدم(.[ عنوانبه ، و اسالم را برای شما ] کردمشما تمام 

 فرماید: می  الحسناحمدسید 

این » طبق  که  کامل   چیزی  شریعت   دین   و  است،   " دین"  ، شده  آیه    یعنی 

 
 ، تقریر بحث سید خویی.37/164 ،التنقیح فی شرح المکاسبغروی،  .1
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این    ظاهر  نشده، با  اگر گفته شود یکی از این دو کامل  و  ،عقیده  و  [گذاریقانون ]
  این دو در   از  نبودن هرکدام]اعتقاد به[ کامل   که  گونه  همان  است؛   تعارض   در  آیه

  حق   بر  فرقه  آن  که   استنمع  به این   اسالمی  هایفرقه   هرکدام از  عمل و در دیدگاهِ 
روشن و آشکار قرآنی در    ظاهر  زیرا در این صورت واقعیت حال آن فرقه با  ؛نیست

 . تعارض است

  داشتن  بدون  حال   و  گذشته   در  سنت، کلی اهل  طور به   و   هاوهابی   یا   هافیلَ َس 
  حکم  به   نیاز   که  زندگی   جدید   رویدادهای   و  از حوادث  بسیاری   در   معصوم  از   نصی

دی  شرعِی  در    مثل نماز ـ   کنندکرده و میمی   صادر  شرعی  حکم  ،خود   از  دارند،   تعبَّ
ها  آن   دین از نظر  گوید:میها  آن  زبان حال  در نتیجه  که  ـقطب   به  نزدیک   مناطق

  و  آرا   طبق اند  مجبور شدهها  آن  نص،   از همین رو در صورت نبود   نیست، و   کامل
بسیاری    های عقیدتیاختالف   خود  میان  درها  آن  عالوهبه   کنند؛   تشریع  خود  نظرات

حقیقی    انگشتان  و   دست   دو  و   چشم   دو  وجود   به   هاوهابی   یا   هاسلفی   مثالً   نیز دارند؛
  معتقد باوری  چنین    به   ااَلْزَهر(  اشاعره )مثل دانشگاه.  هستند  معتقد   خداوند  برای

 بودن اعتقادات وهابِی سلفی اعتقاد دارند. به فاسد  بلکه  ؛ نیستند

  انجام شده است؛  خدا   ۀ شدن دین با تنصیب خلیفکامل   محمداز نظر آل   اما
بیان   رسول خدا   چراکه که  است  و   ۀ عقید  کسی    را   خداوند   امر   به  تشریع   حق، 
  ظاهر  و  عقیده  این  میان  و هیچ تناقضی  شکاف  هیچ  نتیجه  در  دار بوده است وعهده 

  ۀ خلیف  یا   خدا،  طرف  تنصیب گوینده از  با  دین  بنابراین؛  وجود ندارد   الدیناکمال   ۀآی
نظر اعتقادی    از  ترتیب دین  به این   و  شود،کامل می  خدا محمد  رسول   از  بعد  خدا 

فقهای نمی  یافت  شکافی  هیچ  دینی  چنین  در   .شودمی   کامل  تشریع  و تا    شود 
و  با   غیرمعصوم نفسانی  خواست   نظرات    وضعیت  همانندِ   ُپر کنند؛   را   آن   خود های 
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 1«.است تعارض  در  این آیه  ظاهر  با  سنت که اهل اعتقادی 

را پر کند  معصوم  شکاف ناشی از نبود  پس هرکس ادعا کند امت به فقیهی نیاز دارد تا  
نقض    دین کامل شده است تصریح کرده  که    ای را و به این ترتیب آیه   ،نقص دین را ادعا کرده 

 کند.می

در غیبتش قرار    وجود امامرا امتداد  فقها  نیابت یا والیت،    ۀگفته شود: ادل  چه بسا
از طرف خدا کامل  گو  تنصیب سخن زیرا دین با  ندارد؛  دین  ال اکمال   ۀ آیمنافاتی با    و این  ،داده

کرده تا به فتوا و قضاوت و  معین  نایبانی را    ، برای خودگوی از طرف خدا  سخن و    ،شده است
 کنند.  اقدام  اموردیگر 

بر کاملمی آیه  با  گویم: داللت  از طرف خدا داللتی قطعی  گو  تعیین سخن بودن دین 
ـ کرده ثبوت نیابت یا والیت استدالل  برای  است و آنچه   گفته شدـ برای  طور که    هماناند 

توان مفاد آیه را رها کرد و دالیل ظنی و غیرصریح  آیا میصریح نیست. حال  اثبات این دو،  
 گرفت؟! بر را 

نیابت و والیت برای  برای اثبات دلیلی  هیچ  وگرنه    ؛در صورتی است که کوتاه بیاییم  این
 وجود ندارد.  در زمان غیبت فقها 

در دورۀ  که  نیاز دارند  آیه در تعارض با هر مکتبی است که بگوید مردم به فقیهی  بنابراین  
یا والیت    در جایگاه وی   معصومغیبت   یا قضاوت  او قرار بگیرد و در فتوا  بر مسند 

 طرف کند. ا را بر هو نقص بنشیند 

 فرموده است: سنحالاحمد سید 

در تعارض است؛ چراکه از    هاتمامی این روش   از اصل و اساس با این آیه  پس  »

 
 و بعد از آن.  62ص ،عقاید اسالمالحسن، احمد یدس .1
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منصوب از سوی خدا،    الهِی   ۀ خلیف  با   شان، دینطبق زبان حال عملی  وها  آن   نظر
ـ  مانند سفرا کند ـ منصوب می مردم با   ارتباط  را برایها آن با کسانی که خلیفۀ خدا  یا 
کردن در  با مشارکت  غیرمعصوم  فقط فقهای  بلکه  است؛   نشده  صورت الهی کاملبه 

  و   ظن  بر اساسکنند، تا  آن را کامل می   زمان  از  ایبرهه   خواسته درطور خود آن به
ها  گویند این خودشان می  که  کنند   هئارا   را   احکامی  و  تشریع بپردازند   به  گمان خود

و  ها آن از نظر  دین دارند که  در نهایت، آنان خود اقرار   . نیستند خداوند  واقعی احکام
از جایی که خودشان  ها  آن  در نتیجه نشده، و    کامل  و  است   طبق رویکردشان، ناقص 

اقرارنمی  عقیدتی   کنندمی  دانند  تعارض   الدیناکمال   ۀآی  با  شانچهارچوب    در 
 1«.است

 والیت در زمان غیبت  -5-3
زیرا    ؛ صورت ظاهری در میان مردم، لطف عظیم الهی استشکی نیست وجود امام به 

را  ها  آن   و  ، سوی هدایت و راه راست ارشادرا به ها  آن   کننده و رهبر الهی است کهاو هدایت
در میان    وجود شخص امامدلیل وجود مانعی،  به اگر  حال    .کندمیبه راه مستقیم هدایت  

به  سفیرش  و  او  خاص  نایب  وجود  نباشد،  ممکن  ظاهریمردم  الهی    یلطفنیز    صورت 
 امام و مردم است. میان  ۀواسطاو زیرا شود؛ محسوب می

الهی محروم شدپرسش این لطف  از  امت  امام  و   ند؟ا ه : چرا  از شخص  امت    چرا 
 ؟ اندشده و چرا از نایب خاص او هم محروم  ؟ندا همحروم شد

 قطع گردید؟   غایب شد؟ و چرا نیابت خاص  عبارت دیگر: چرا امام دوازدهم به  

 
 . و بعد از آن 62ص ،ید اسالمالحسن، عقا احمد یدس .1
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 غیبت امام دوازدهمعامل    -5-4
و    ، غیبت، تصریح دارددانستن علت و عامل  نی های علمای شیعه، به ضرور برخی پاسخ 
و در این  شود،  نمیبه امت مربوط  اصاًل  و این یعنی  رساند؛  نمی آن، زیانی  اینکه ندانستن  

  ؛ امری عبادی استها  آن  این موضوع از دید حتی  و    !، امت یک طرف قضیه نیستقضیه
متشابه    آیات قرآنِی   نوع یا از    ، یافتن علت آن، واجب نیست و تالش برای سعی    طوری که به 

 !  غور کنداست که غیرمعصوم شایسته نیست در آن 

 سید مرتضی گفته است: 

بعد از اقرار   ،کندعلت غیبت و سبب آن و صورتی که آن را الزم می  دربارۀاما سخن  »
شکل اصولی فهمیدیم و در عقل  ما به؛ زیرا وقتی  شودمیروشن    گذشت     به اصلی که قبالً 

ها  و دیدیم از چشمکس دیگر،  و نه هیچاست    پسر حسن   ،امامکه    استشده  مقرر  
بر  که    یامامت با وجود تکلیف  و    یم او با وجود عصمتی که دارداه، دانستاستشده  غایب  

را  که غیبت    یو مصلحتآن را اقتضا کند  که    یمگر به علت  شود نمی، غایب  است  دوشش
طور مفصل و  این وجه بهحتی اگر  ،  د و ضرورتی که به غیبت منجر شده باشدگردانَ الزم  

الزم    شکه دانستن  هایی استچیزاز جمله  ]دلیل غیبت[  زیرا  باشد؛  معین شناخته نشده  
مانند علم  ه  که سخنانی گفته شده طور مفصل غیبت و وجه و سبب آن به دربارۀ نیست. 

خواست قر از  متعال    وندخدا  ۀبه  در  متشابه  استآآیات  آیاتین  ظاهر   ؛  برخالف    شانکه 
به آن  های  به روش یا  تشبیه  و  با جبر  چیزی است که عقل   و    ؛کرده استداللت  دیگر 

تفسیر   همان و  آیات  این  وجوه  به  مفصل  علم  ما  مخالفان  و  ما  که  واجب    شانطور  را 
و اینکه مجاز نستیم  دارا  متعال    وندگوییم وقتی حکمت خداما می  ۀبلکه هم  ،دانیمنمی

خدابر   نیست که  صفاتی  دارد  خالف  دهد وند  خبر  ما  این  هدانستاجمالی  طور  به  ،به  ایم 
؛ استمنطبق  عقلی  مدلوالت ادلۀ  د که با  ندار   شانخالف ظاهر آیات، وجوهی درست، بر 

ما نیازی به آن نداریم و علم    ،طور تفصیلی از ما پنهان شده استعلم به آن، بهاگر  و  
منظور از آن، خالف ظاهر  بدانیم  که  این  ؛به آن، برای ما کافی استکلی نسبت  مختصر و  

دانستن سبب غیبت را برای ما الزم و ضروری به این ترتیب    ؛ مطابق با عقل است  وآن  
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 1گرداند.« نمی

 گوید: کراچکی می

این  » در  که  اینمیخصوص  نخستین چیزی  اسباب  دانستن  که  ست  ا  گوییم  این 
به ما ها  آن  ندانستنو  گذاشته نشده است،  ما  عهدۀ  بر  ها  آن   کشفو    ،ما الزم نیست   ایبر 

چیزی است که برای ما الزم است: اینکه اعتقاد همان  ما    ایواجب بر   رساند.زیانی نمی
صواب و  کند مگر آنکه موافق  نمیکاری    ، کامل  علوِم دارای    داشته باشیم امام معصوِم 

پس اینکه آشکار شود یا    ؛کارها و اسباب را ندانیمحتی اگر ما اهداف    ،درستی بوده باشد 
به وظیفۀ خود آن    بارۀغیر از ما باید در   ، واستیکسان  پوشیده بماند، بلند شود یا بنشیند،  

و دانستن    ، نه ما؛استگذاشته شده  او  خصوص بر عهدۀ  و عمل واجب در این    ،عمل کند
  ای کند بر آنچه او می  ۀطور که انجام هم  همانداند برای ما الزم نیست،  ه او میم آنچاتم

که او در تمام کارهایش درست عمل اصل  این  ما به  جستن  و تمسک؛  نیستواجب  ما  
نیاز  کارهایی که کرده است بی  ۀدالیل هماسباب و  علم به    ۀما را از عقیده دربار   ،کندمی
در مکتب ما  این  و اگر ندانیم  ،  خوب است   کارهای او را بدانیمکند. پس اگر اسباب  می

نمی ایجاد  برای  اشکالی  که  طور  همان  ماکند؛  مخالفان  و  و    ما  تمام  درستی  صواب 
دلیل  حتی اگر  ـآید  می  رسول خداکارها و تسلیم و رضایت به آنچه از طرف    سخنان و

 2« ثابت شده است. ـآن را ندانیم

گاهی  درست نیست که  ولی   ها  آن   علم به که  با این توجیه  ـ   منظور آیات متشابهاز  ما  ناآ
نسبت  نادانی    ۀکنندتوجیه   ـاست   معصوممختصات  از   اماممانما  غیبت  دلیل    به 

گاهی  که نشان دهد    وجود نداردزیرا دلیلی    ؛ باشد گاهی از  مانند  ه  غیبت او از  ما  ناآ ناآ
 بوده باشد.  تشابه منظورها و مقاصد آن معبود سبحان در آیات م 

 
 . 41ص  ،مرتضی، المقنع فی الغیبة .1
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 وجود دارد:   ات و آراییعلت غیبت نظر  دربارۀدر بیانات علما،  به هر صورت  

 دانندنمی  شاول: علت را جز خدا و خلفای نظر   -5-4-1

گاهی  از    محمدی الهی است که جز آل غیبت، سرَّ سبب   از  پیش  رو  ایناز   ؛ ندارندآن آ
ولی علت    ، غیبت را بیان کرده  و روایات حکمِت اند  داده غیبت خبر  از والدت امام دوازدهم،  

تعبیر  به  و    ؛ دانیمحکمت آن را نمی   لیدانیم و ما علت آن را می  پس   ؛ اندنکرده  بیانآن را  
 دانیم. را نمی  غیبت امام ما علت اساسی و سبب اصلِی  ،دیگر

 ثامر هاشم عمیدی گفته است:  سید  1حدیث امام صادقتوضیح در  

امام  علِت میان  این حدیث  » غیبت  در  وجه حکمت  و  شده  تفاوت    غیبت  قائل 
عزیز و جلیل    وندخدا در حالی که  ،آموختهبه اولیای خود  متعال   ونداست. اما علت را خدا

همین دلیل برخی دچار چنین اشتباهی  به    ؛کنندرا آشکار    آنه است  اجازه ندادها  آن  به
از اولیای  کدام  هیچجل است که  وند عزواز اسرار خدااند که این علت مخفی از ما،  شده
گاه نکرداز  را    خود سبحان، به   وندخدا این است که  درست  در حالی که  !  ه استآن آ

پرداخته  امام  غیبت  در  خودِ   ،وجه حکمت  به  است   ولی  نپرداخته  این حدیث    ،علت،  و 

 
 امر  ینصاحب ا»: فرمود  . ایشان کرده است  یتروا  از امام صادق  ی،که عبدالله بن فضل هاشم  یثیحد  .1
  گونه ینچرا ا  ،شما شوم  یفدا  :گفتم   «.افتدتردید میودر آن به شک  یهر باطل   و ،  باید انجام شوددارد که    یبتیغ

 یبتو حکمت غ  یلگفتم: دل  «.شاییم شما بگ   یکه به ما اجازه داده نشده است آن را برا  یامر   سبببه»است؟ فرمود:  
 . استمتعال    وند خدا  یقبل  یهاحجت   یبتوجه حکمت در غهمان  او،    یبت وجه حکمت در غ» :  فرمود  ؟ چیستاو  

کردن خرابدر    خضر  یطور که وجه حکمت در کارها  همان  ؛شودی مشخص نم  جز بعد از ظهور او  ،وجه حکمت
.  شان فرا نرسیده بود آشکار نشدوقت جداییکه    یتا زمان  ی موسیبرا  یوار،و ساختن د  ،کشتن پسر بچه  ی،کشت
وقتی  و    ؛خداست  یباز غ  یبیو غ  ،از اسرار خدا  یو سرَّ   متعال،  وندخدا  یها از فرمان  یامر، امر   ینفضل! اابن  ای
  آن ]حکمت[  هرچند وجه    ؛ایم تمام کارهایش حکیمانه استکردهما تصدیق  است    یم حک   عزوجل  وندخدا  یم دانست ما  

 ( 1/246 ، عئ)صدوق، علل الشرا «نشده باشد.آشکار 
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 1«.صراحت داردخصوص در این  شریف

 مروحی گفته است:  محمدجواد

می  مسئلۀ» شمرده  الهی  اسرار  جمله  از  جز  غیبت  امروز  به  تا  را  آن  سرَّ  و  شود، 
غیبت قبل از والدت امام    مسئلۀوقتی دلیل  داند؛ به همین  کسی نمیهیچ معصومین

کردن ، و وقتی اجازۀ فاش ایجاد شد  آن  دربارۀهای بسیاری  مطرح شد پرسش  مهدی
  دربارۀ اگرچه    الهی داده نشد مردم از علت آن اطالع نیافتند... پس معصومین این سر  

های غیبت  متک به برخی از ح  ،بیان علت اصلی غیبت برای مردم سکوت پیشه کردند
 2اشاره فرمودند.« 

در حالی    ؛ به حکمت پرداخته ولی به علت نپرداخته است  تعالیحق گوید:  می  یپس اول
ها اشاره  و به برخی از حکمت  ، علت، سکوت کرده دربارۀ  نی گوید: معصوممی دومی که 

 اند!کرده

بدون  شناسیم  می  که در روایات آمده است  غیبت را دالیل  ما فقط  گوید:  می  یو سوم
گاهی داشته بااساسی و مستقیم اینکه از عامل   . شیمآن آ

 گوید: د علی حلو می مسید مح 

ما    اینکه  اول  خالصه کرد:  زیر  صورتغیبت را به و اسباب  هامحرک علل و  توان  می»
فقط به    امراین  و  اطالع حاصل کنیم،    علت اصلی و سبب مستقیم غیبتاز  توانیم  نمی
گاه کرده است. از غیب خود  را  ها  آن  خداوندکه  اختصاص دارد  و کسانی  متعال    وندخدا آ

  . هستیممتعال  وند شدن به امر خداناگزیر از تسلیمما وجه مصلحت از ما پوشیده است و 
  ، کنیم سبب غیبت، در علم غیبکید میأ .. و در اینجا بار دیگر ت .چهارم...  سوم..  .دوم

شده  وارد  از روایاِت ماحصلی هستند که  شده، فقط  بیانو عوامِل  و این اسباب    ،ذخیره شده

 
 . 163ص ،سید ثامر هاشم عمیدی، غیبت امام مهدی از نظر امام صادق .1
 . 60ص ،مروحی، امام مهدی مصلح منتظر جهانی جوادمحمد 2
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 1« .هستندغیبت و انتظار حاصل مطالعۀ رخداد و  اند، استخراج شده بیتاهلاز 

  هایعبارت یا  ها  هایی مثل اسباب و محرک عبارت   آن است که در روایاتبا وجود    این
در    « علت»آمده است. لفظ    « علت و حکمتفقط واژۀ »ها  آن   و در دیگر وارد نشده،  مشابه  

آمده    امام صادقشده از  حدیث روایت در    «حکمت»و لفظ   2، روایت اسحاق بن یعقوب 
 3.است

 اول:بررسی نظر  

 شو خلفای معصوممتعال    وند علت غیبت، ناشناخته است و جز خدا به نظر دیدگاه اول،  
که  با این توجیه  ؛  بندندمیاسباب غیبت را    دربارۀ باب بحث  و به این ترتیب  دانند  آن را نمی 

خلفای و  خدا  جز  را  آن  که    ، دانندنمی   ش سبب  حالی  مطلببه    شان خوددر  تصریح    این 

 
 .59ص ،معارف مهدویمحمد علی حلو، اصول مقدماتی در  .1
اما علت »:  است  آمده  ـهست   یفششر   یعکه در توقبه صورتی  یعقوب ـبه اسحاق بن    امام حجتپاسخ  در    .2

ْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُکْم َتُسْؤُکْم :  فرمایدیعزوجل م  وند خدا  یبت،غ  دادنرخ
َ
ُلوا َعْن أ

َ
ِذیَن آَمُنوا اَل َتْسأ َها اَلَّ ُیَّ

َ
کسانی   ی ا)  َیا أ

کدام از پدران  هیچ ؛  (کندمی   کشما را اندوهنا   شودکه اگر برای شما آشکار    پرسیدناز چیزهایی    ،ایدایمان آورده که  
از    کیبیعت هیچ   ولی من وقتی قیام کنم،  ؛گردنشان بیعت طاغوت زمانشان بوده است  براند مگر اینکه  من نبوده
 ( 292ص ،یطوس یخش  یبت)غ «.نیست  بر گردنم طواغیت 

در آن  یهر باطل و، باید انجام شوددارد که  یبتیغ  امر ینصاحب ا»: ، فرموداستشده  یتروا  از امام صادق .3
که به ما اجازه داده   یامر   سبببه »است؟ فرمود:    گونهینچرا ا  ،شما شوم  یفدا  :گفتم   «.افتدتردید میوبه شک

او،    یبتوجه حکمت در غ»:  فرمود  ؟ چیستاو    یبتو حکمت غ  یلگفتم: دل  «.شاییم شما بگ   ینشده است آن را برا
در غهمان   او  ،وجه حکمت  .است متعال    وندخدا  یقبل  یهاحجت   یبتوجه حکمت  ظهور  از  بعد  مشخص   جز 

  یوار، و ساختن د  ، کشتن پسر بچه  ی،کردن کشتدر خراب  خضر  یطور که وجه حکمت در کارها  همان  ؛شودینم
  ی هااز فرمان  یامر، امر   ینفضل! اابن ای.  شان فرا نرسیده بود آشکار نشدوقت جداییکه    یتا زمان  ی موسیبرا

ما  است    یم حک   عزوجل  وندخدا  یم دانست وقتی ما  و    ؛خداست  یباز غ  یبیو غ  ، از اسرار خدا  یو سرَّ   متعال،  وندخدا
کرده است؛ایم  تصدیق  حکیمانه  کارهایش  وجه    تمام  باشد.آشکار    آن]حکمت[  هرچند    ، دینال  کمال)  «نشده 

 ( 482ص
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 .اندنکرده

زیرا روایات با تعبیرهای    ؛غیبی، درست نیست  یکردن اسباب غیبت به امر ولی منوط
دیگر  و بار   ، حکمت عنوانبه یک بار   ، گذاری آن اسباب و نام اند، به آن تصریح کرده  مختلف 

 دهد.  امر را تغییر نمی واقعیت ها، چیزی از محرک  عنوان به سوم و بار  ،علت عنوانبه 

 شدندوم: ترس از کشته نظر   -5-4-2

اند. سید مرتضی گفته  است که سید مرتضی و شیخ طوسی مطرح کرده ای  نظریه   این
 است:

 توسط ایشان  دست  شدن  کوتاهو    ،از ظالمین  اما سبب غیبت، ترسیدن ایشان»
امام  اگر  به او سپرده شده است؛ زیرا    ش از دخالت در چیزی است که تصرف و تدبیر ها  آن

فقط  ،  گردد اهدافش هموار  میان او و  و راه  شود،  و اطاعت  پذیرفته  و    ،تمکین داده شود 
حدود را برپا    ،کند و درست ستمکاران را راست  انحراف  برد تا  از آن بهره میدر این صورت  

ها  اینتمامِی  و  بستاند؛  ظالم  را از  مظلوم  و حق    ،ها را برطرف کند ها و نقصشکاف  ،دارد
فرض قیام به امامت از    او و مرادش فاصله بیفتدمیان  اگر    .شودجز با تمکین حاصل نمی

می ساقط  باشد    .شوداو  داشته  بیم  خودش  جان  بر  اگر  و    ، واجب  شغیبتپس 
نباید ترسان باشد در حالی که اگر برای  چنین شخصی  آیا  .  شودیشدنش الزم م مخفی

ظاهر و در میانشان برجسته شود دشمنانش علیه او هستند و بر او خشمگین  دشمنانش  
 1« واجب است. از زیان، از نظر عقلی و شرعیاجتناب  هستند؟!

 شیخ طوسی گفته است: 

از    ،خودشاز جان  ترس او  مگر    شود  ظهور ایشاننیست که مانع از  علتی  »هیچ  
الزم   آن حضرتبرای  شدن  مخفیاستتار و  این    بوداین زیرا اگر جز    ؛اینکه کشته شود
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و  و    شدنمی را تحمل میسختیمشقات  آزارها  و  انبیا  چراکه    ؛کردها  نیز  و  ائمه  جایگاه 
...  یابندارتقا میمتعالی    وندهای بزرگ در راه خدابا تحمل سختیچنین است که فقط  این

اخبار  در    دربارۀ  ی کهو  و دشواریوضعیت  امتحان شیعه  بر این    غیبت  و  ها  آن  ایامر 
  ها سختی  دربارۀوجه این اخبار  شود[  ]گفته می  ،آمده است  برای صبر بر آن  شانآزمودن

  چنین اینامام را غایب کرد تا    تعالیحقزیرا  دارند؛    خوانیهمبا آن  است که    هاییو دشواری 
  رسد میان  مؤمنبه    از ستمگران  آنچهدر حالی که    ،بخواهد چنین    وندچگونه خدا  لیو شود؛  

چیزی  از همان  بلکه سبب غیبت، ترس    ؛خواهدنمیچنین  و خدا  ،  نافرمانی است ظلم و  
  ؛ اندخبر دادهنظر وجود دارد  چیزی را که در این حالت بر آن اتفاقها  آن  و  ، است که گفتیم

هنگام  تا آن    به دینش و تمسِک این وضعیت  صبر بر  برای   مؤمنو پاداش  ثواب  همچنین  
 1« .فرمایدگشایش  شانبرایمتعال    وندکه خدا

 دوم:  بررسی نظر  

کرده  بیان  طوسی  شیخ  و  مرتضی  سید  تامه    ۀکنندتوجیه   عنوانبه   اندآنچه  غیبت 
پنهان شود و  ـ  ترس داردشدن  از کشته که  وقتی  تا  ـ  . ممکن است امامصالحیت ندارد

این  با    ؛شده، در غیبت صغری وجود داشته است گفته   ترِس این    .کند تعیین  خاص را   اننایب 
 نایب خاصی را تعیین کرده بود تا از طرف او نیابت کند.   امامحال، 

فرموده    ـطاغوتیان یعنی ترس امام از  ـ پاسخ به این فرضیه  مقام  در    الحسناحمدسید  
 است:

  ؛ باشد آشکار بوده  که امام برای همه  باشد  صحیح  تواند  هنگامی می این فرضیه  »
باشد  غایب  تامه  غیر  غیبتی  با  اگر  وجود ـ   اما  با  سفیر داشتن  یعنی  این    ـ یک  ]در 

فریب   یان طاغوتدیدگان  از    امامصورت[   و  مکر  بود،  ها  آن  و  خواهد  دور 
  نیز ن  ابا مؤمناست، و در عین حال  شده  یاری توسط خداوند    خصوص اینکه اوبه 

 
 . 52/98 ،نواراال  شیخ مجلسی، بحار .1
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  ؛ رساندمیها  آن  هستند به   مندکه به آن نیازرا  و احکام شرعی و توجیهاتی    داردارتباط  
رها  برای  طاغوت بنابراین،  خطر  از  تامه  شدن  غیر  غیبت  سفارت،  وجود  با  ها، 

 1« .ماندمل( باقی نمی کند و دلیلی برای غیبت تامه )غیبت کا)ناکامل( کفایت می

که شخص مناسبی برای  نایب خاصی تعیین نکرده  به این دلیل  مگر آنکه گفته شود: او  
فرد شایسته  هیچ    ،او  به  مؤمن   امِت سرتاسر این  یعنی در    و این   ، این کار وجود نداشته است

به همین دلیل  و  نداشته،  وجود  به او  رسالت الهی  سپردن  و صالحی برای حمل رسالت و  
 رخ داده است. ( یا غیبت کبریتامه ) غیبت 

تا سفیر آن حاما وجود ایشان  از سوی  برای نیابت   رتض نداشتن شخص مناسبی 
 رسد. بشود بسیار بعید به نظر می 

 فرموده است: الحسناحمدسید  

است؛  بعید    بوده باشد سفارت که شایستۀ    شخصیک   حتیاما وجود نداشتن  »
معصومینچراکه   احادیث  در  معنایی  امام  چنین  که  است  شده  در    روایت 

تنها از  صالحین،  از  مؤمن  سی  وجود  با  غیبت  و احساس    اشیی دوران    وحشت 
 2« کند.نمی  دلتنگی

توان آن را و نمی شود  می   ضنقند  ا ه غیبت کامل بیان کردعلتی که برای  به این ترتیب  
در عین  و    ، محافظتخود  از  تواند  می  ـغیبت صغری ند وضعیت  همانـ   زیرا امام  ؛ پذیرفت

 تعیین و متوجه مردم کند. نایب خاصی را  حال 

 
 یبت. اسباب غگوساله، علل و ، کتاب الحسناحمد یدس .1
 یبت. اسباب غگوساله، علل و کتاب  الحسن،احمد یدس .2

  یر و ناگز   ،دارد  یبتیغ  یرناگز   امر  ینصاحب ا»:  ، فرمود کرده است  یتروا  عبداللهواز اب  یر،بصواز اب  شیخ کلینی،
 « .کنداحساس تنهایی نمی نفر،    یسوجود  و با  چه نیکو منزل پاکی خواهد بود،  و    ،کندی م  ینینشخود گوشه   یبتدر غ

 ( 1/340،یکاف)
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  ، قطعًا اینگردیم،  شدن باز کشته یا ترس از    ،ترس از ستمگرانعامل  به  ما  اگر  عالوه  به 
را نشان می  نداشتنوجود امام  برای  اگر  دهد؛  یاریگر  یاریگری داشته  زیرا  با وجود  امام  و 

 گردید.ترس برطرف می این شد، حاصل می بازدارندگی   ،یاریگر

و دفاع از خودش  پایگاهی برای یاری    امام  دهدنشان میـ  وضوح تمام   بهعامل ـ این  
و واقعی، پایگاه و بنیانی دوستدار و حامی برای  آشکار  صورت  اگر به   در اختیار نداشته است.

و   از   بودمیفراهم    امامیاری  استقبال  این    وند و هرگز خدا   ،کردخیر نمی أتها  آن   هرگز 
 کرد.حرام نمی  مردم رلطف عظیم را ب 

امیر  ابی مؤمنالاز  بن  علی  فرموداستشده  روایت    طالبین  از  »و  :  ،  زمین  بدانید 
خدا  عزوحجت  نیست  جلوند  خدا   ، خالی  بهمخلوقاتش    وند ولی  ستم را  و  دلیل  جور  و  ها 

از    ی و اگر زمین ساعت  ؛آن حجت، کور و نابینا خواهد کرد ]دیدن[  بر خودشان، از    اسراف
ولی   ، شناسد حجت، مردم را می  اما  ؛ بردرا در خود فرومیشد اهلش  حجت خدا خالی می

 1« شناسند.او را نمی  مردم

انباری   ،صدوق از  هنگامی    روایت کرده است، گفت:   از مروان    جعفروابحضور  که 
با قومی را برای ما ناپسند بدارد ما را از    مجاورتخدا وقتی  »:  ]: فرمود[  گفت  خارج شد

 2«.داردبرمیها آن میان

 گردانی امت نظر سوم: روی   -5-4-3

  ه غیبت تامدادن  عامل و علت رخ   نایبان آن حضرتو از    گردانی امت از امامروی
 .  خوانی داردهم متون و رخداهای تاریخی با  این و  ،است

 
 . 144ص  ،نعمانی، غیبت .1
 .1/244 ،عئشراال عللصدوق،  .2
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 فرموده است: غیبت  واقعی  عاملتوضیح  در   الحسناحمد سید 

و عدم تعامل    یشان،از ا   یقیحق   یمند عدم بهره   و  ،امت از امام  گردانییرو »
امت است، و    یبرا   ی تامه، عقوبت  یبت امت! پس غ   یبرا   ی رهبر   عنوانبه   یشان با ا 

  یشامدهایگرفتن امت در برابر پ پس از قرار از جمله اهداف آن، اصالح امت ـ   چه بسا 
  یه شب  کبری  یبتـ بوده باشد. غرهبر معصومشان  یبت سبب غ به   هایبت ناگوار و مص 

صحرا   یلاسرائی بن  یسرگردان عقوبت    یک  یبت،غ  ین ا   یعنی؛  ستیناس  یدر 
  یستگیامت است که شا  یناز ا   یآمدن نسلید که هدف از آن پد   ،است  نهاصالحگرا 

اله  یدنکشدوشبه  باشند؛ نسل  ین اهل زم   یسو به   یرسالت  به    یرا داشته  که جز 
رضا   ی رهبر  به   دهد،ی نم  یت معصوم  چ  قرآنجز  و  قانون    عنوانبه   یگری د  یزبه 
 . .. .شودی نم یراض یزندگ یبرا  یشعار و روش ی،اساس

که نشان می دارد  تامه دهد علت  دالیلی وجود  روی غیبت  بوده  ،  امت  گردانی 
 است؛ از جمله: 

عرضه    شکه توسط سفرای  امام  ۀناحی شده از  های صادر توقیعات و نامه   :الف
هایی که متوجه ایشان شده  دهد پرسش که این نشان می  است بسیار اندک    اند شده

 بسیار کم بوده است. 

چیز دیگری    ،اما جز همین تعداد ناچیز،  است  بسیار وقیعات  ت  :شاید کسی بگوید
 به ما نرسیده است! 

این   کرده باشد محلی  تدبر و تفکر  اندکی  کسی که    ایبر استدالل  در حقیقت 
از بین رفته  ها  آن  از حتی اگر بخشی  ،  بسیار بوده باشداگر توقیعات  چراکه    ندارد؛ 
و   احادیث رسول خدا  قطعًا تمام رسید.  به ما می ها آن از بسیاری تعداد  باید باشد، 

  از بسیاری بینیم  میاما  است؛ طور کامل به ما نرسیده ه ب   امام صادق و امام رضا 
چیزی متفاوت و جدا از احادیث   و احادیث امام مهدیاست، به ما رسیده ها آن
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و  امامان بدتر    نیست،  نیز  داشت  قرار  آن  در  امام  که  که از  شرایطی  شرایطی 
می  المؤمنینرامی حال  این  با  است؛  نبوده  داشت  قرار  آن  کتاب  بینیم  در 

 .ه استبه دست ما رسید  البالغهنهج 

صغری  عالوه  به  غیبت  زمان  در  شیعه  ائمهبه  علمای  احادیث  و    نوشتن 
که از   ورزیدنداهتمام میاند از طریق سفیران به امام آنچه به نگارش درآورده  ۀعرض
  حال به چه علتی حتی یکی ازبوده؛    کلینی  «ها، کتاب »کافی این کتاب   ۀ جمل
 ؟!استاهتمام نورزیده  ایشان به نگارش توقیعات صادره از ناحیه ها آن

جدیت داشتند، ولی این توقیعات    نگارش توقیعاتدر  ها  آن   این است که  حقیقت
 .  اند...اندک بوده 

که او مظلوم است و از مبنی بر اینوارد شده    بیتاز اهل احادیث زیادی    ب:
 شود: کمتر یاد می هاآن  ۀهم

  و کمتریِن   سال،وترین ما از نظر سن امر در کوچک   این ":ندا ه فرمود  امام باقر
 1".شدن استیاد از نظر ما 

 دارد.   ایشاناز  ها  آن  یگرداندر میان شیعه، داللت بر روی از ایشان  نشدن  یاد 

  ... که در آن آمده است:صادر شده    «عمری»به سفیرش    توقیعی از امام  ج:
اما علت  " اَل    فرماید:می خداوند عزوجل  :  غیبتشدن  واقعو  آَمُنوا  ِذیَن  اَلَّ َها  ُیَّ

َ
أ َیا 

ْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُکْم َتُسْؤُکْم 
َ
ُلوا َعْن أ

َ
از چیزهایی  ،  ایدکسانی که ایمان آورده  ی ا )  َتْسأ

 2" (.کندمی ک شما را اندوهنا  شودکه اگر برای شما آشکار  نیپرسید 

بساو   فهمیده می  چه  این حدیث  علت   شوداز  از  علتی  شما  غیبت  خود  های 

 
 . 43، ص51، ج  نواراال  بحار؛ 191ص  ،غیبت نعمانی .1
 . 92، ص52ج  ،نواراال  بحار؛ 284ص ،2ج ،احتجاج؛ 292ص ،غیبت طوسی؛ 485ص ،دینال کمال .2
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 هستید. آزاده را تنها اشارتی کافی است.

امام  دادنپاسخ از  پس  و   بود،  پرسیده  ایشان  از  حمیری  که  مسائلی    به 
ا " فرماید:  می الرحیمبسم  الرحمن  اولیایش  فرمانش می   ه بنه    . لله  از  نه  اندیشید و 
ُذُر   پذیریدمی الن  ُتْغِن  َفَما  َباِلَغة   هشدارها    ولی  تمام،   است  حکمتی ) 1ِحْکَمة  

 2".سالم بر ما و بر بندگان صالح خداوند (. سودی نبخشد

ایشان  اندوهی که در کالم  و  پوشیده نیست؛ دردی   درد  و    که  است  علت 
ـ   بوده است؛   گردانی این امت از حق و از ایشانسببش روی    ـ ای عزیزانو ما 

شب و روز برای تعجیل  قطعًا او حجت خداوند بر ماست، که اگر یقین داشته باشیم 
 .خواهیم داشتو مال و فرزند خود مقدم  جان  او را بر  و قطعًا  کنیم  تالش می فرجش  

  ؛ به هر شکل ممکناغوت  به طرساندن  یاری و شدن امت به طاغوت مایل مت د:
با   اگر  مباح انجام وظایف  حتی  به  مردم  که  دارند   شانبودنشهروندی  بوده    اعتقاد 

  ؛ استو آشکار  زند واضح  ب  برای کسی که تاریخ را ورق ای است که  نکته و این  ؛  باشد
از عخصوص  به  به سهم  و جاهالن    ن لماادر زمان غیبت کبری. بسیاری  هرکدام 

 ...  ندا ه به طاغوت کمک کردخود 

همین  به    استکوتاهی امت بوده    ،سبب غیبتعلت و  اینکه  شدن  روشن برای  
شویم  . اگر متوجه  گفته شد  آن است کهوگرنه دالیل بیش از    ؛ کنممیبسنده  مقدار  

از  گردانیروی   ،تامه  غیبِت علت و سبب  ترین  مهم  پس    ،استبوده    امام  امت 
در جهت ظهور ایشان و برداشتن اسباب  عمل  کار و  ی ما  گ همبرای  واجب اصلی  

برای  کردن امت  کردن حقش، آمادهبردن یادش، آشکار با باال   ؛ تامه خواهد بودغیبت  

 
 . 5 ،قمر .1
 . 349، ص4ج  ،معجم احادیث امام مهدی؛ 2، ص91ج ،بحار االنوار؛ 316، ص2ج ،احتجاج .2
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قیامشیاری  و  او هنگام ظهور  به  انتشار    نیز و    ، رساندن  و  بردن  بین از  ، دین با  آثار 
اعوان و انصارشان؛ همان  ها و  کار طاغوت کردن  و یکسره  ،گمراهی و شرک قرائن  

 1« .هستند ترین دشمنان امام مهدی کسانی که تمثیل مهم 

 گرفتن علت واقعی غیبت نادیده -5-5
را  یا    ،شده غافل  علت واقعی  از  اند  فرسایی کرده قلم  غیبتعلت    بارۀکسانی که در  آن 

از  اند  تالش کرده و  نادیده گرفته   را  اینکه  وجود  با    ، تبرئه کنندخود  کوتاهی  تقصیر و  امت 
در   فوق خود،  دِل  روایات  به الذکر  علت  می روشنی  را  بسیاری  نکبیان  هرچند  تالش  ند؛ 

شکلی منحرف کنند تا نقش امت را از کوتاهی و تقصیر  را بهروایات  داللت و فهم  اند  کرده
 مبرا کنند. 

از    ،هاتحریف روایت از  ترس  دلیل  به و    بیان،عمدًا این طور    بیتاهل امامان    چه بسا 
غیبت، تقصیر  عامل  د  دنکر تصریح میروشنی  زیرا اگر روایات به باشند؛  دوری کرده    صراحت

قرار گیرند؛  تحریف    در معرض  سادگیاست، امکان داشت این روایات به بوده  و کوتاهی امت  
در عین حال  و    ،یقت را حفظاستفاده کردند تا حق و استوار  متین  اسلوبی  از    هاولی آن

کرده  واقعیت   بیان  هم  کردهبه  اگر  باشند.  را  بیان  را  غیبت  که سبب  بپردازیم    اند روایاتی 
گردانی و روی عراض اِ هستند، که همان مشترک  »علت«در یک  کنیم همگی مالحظه می

 :  شودتقدیم حضور می روایات این برخی از  . استبوده امت 

ابن  از  اب  ، از پدرش  ، فضالروایت نخست:  الرضاو از  روایت    الحسن علی بن موسی 
فرمود  استشده   م  یعیانش   یاگو»:  که  سومینم  بیرا  فقدان  هنگام  من  ینکه  در    فرزند 

ای    ،گونه است: چرا این عرض کردم  « .یابندآن را نمی   لیو   هستند گاهی  چرا وجوی  جست
  : : چرا؟ فرمودپرسیدم  .«کندغیبت می ها  آن  از ها  آن  زیرا امام»:  فرمود  !؟خدا پسر رسول  

 
 . 58ص  ،2ج ،گوسالهکتاب الحسن، سید احمد .1
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 1«بر گردنش نباشد. کسهیچ  بیعتکند  قیام میشمشیر  با تا وقتی »

وجود داشت    دهندهری زیرا اگر یا کند؛  داللت می  یار و یاورنداشتن  وجود به  این روایت  
بیعت کند و  با کسی    نداشت امام  ا معندیگر    شداو از امام دفاع میتوسط    طوری که به 

 بیعت با او بر گردنش باشد. 

قائم ما  »فرمود:    صادق امام  :  ، گفتنقل شده است  روایت دوم: از سدیر صیرفی
  ؟!خدا ای پسر رسول    ،گونه است گفتم: چرا این   .«شودطوالنی می  اشغیبتی دارد که دوره 

هایشان انبیا را در غیبت  هایسنت  ، او دربارۀجز این نخواست که  جل وند عزوخدا »فرمود: 
 تعالیحق د.  ار گذمیپشت سر  را  ها  آن  هایناگزیر مدت غیبت  ـ ای سدیر ـ و او هم    ،عملی کند 

یعنی    ؛( که قطعًا از حالی به حالی برخواهید نشست) َلَتْرَکُبَنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق   : فرمایدمی
 2« ید.انگذر می را های پیشینیان خود هایی از سنت سنت 

 جواد مروجی گفته است:محمد 

فرض بر  و    ،های خود را در انبیایش جاری کرده است جل برخی سنتوند عزوخدا»
این    ۀ از جمل  .شودجاری مینیز    محمدها برای قائم آلمانند این سنتاین است که ه 

انبیا  مسئلۀ  ،ها سنت مدتی  ها  آن  ایبر   .ستغیبت  برای  بوده  و  دلیل  بهالزم  مصالح 
و گاهی  انجامیده  طول میبه  ها گاهی  و این غیبت  ، غایب شوند  از قوم خود  ،هاییعلت

 3« .اختصاص یافته است امام مهدی به  مسئلهدر امت اسالم، این  ه است.کوتاه بود

یا    ؟ندا ه غیبت را انتخاب کردخودشان  ها  آن   آیا   مراجعه کنیم  ولی اگر به غیبت انبیا
 ند؟ا ه غیبت شد ه مجبور ب

 
 .480ص ،دینال صدوق، کمال .1
 .1/245 ،عئصدوق، علل الشرا .2
 . 61ص ،جواد مروجی طبسی، امام مهدی منجی منتظر جهانیمحمد .3
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  نسبت بهمشخص است غیبت انبیا دالیلی داشته است که به کوتاهی اهل زمانشان   
 . گرددبازمی ها آن

 صدوق گفته است: 

  ، کشیدسرمه نمیمالید،  نمیبیست سال بود که در آن روغن    و اما غیبت یوسف»
  ، آوردگرد  یعقوب را کنار هم    ۀخانواد  وندتا آنکه خداکرد  را لمس نمیو زنان    ،زدعطر نمی

و   ، سه روِز این مدت را در چاه  او.  را کنار هم آورداش  خالهو پدر و    و یوسف و برادران 
بود زندان  در  را  آن  در    ،چند ساِل  وقتی  در  بود  پادشاهی  مسند  و  یعقوب  و  در مصر  او 

 از اینکه  :دگرگون شددر غیبت او، احوال  .  ه روز راه بودنُ   ،آن دو میان  و    ، فلسطین بود
به بهایی اندک او را سپس    ؛و او را در ته چاه انداختندشند  او را بکُ برادران تصمیم گرفتند  

عزیز  گرفتار  او  فروختند؛ سپس   زندان  سپس  و    ؛شدزن  راهی  ]در    و  گردید؛چند سال 
یر و تفس  ،کنار هم آورددان او را  نمتعال خا  وندپادشاهی مصر به او رسید و خدانهایت[  

 1« یایش را به او نشان داد.ؤر

یعقوب  یوسف خود ترک  را    پدرش  اختیار  به  و  را    یوسف  .نشدغایب    نکرد 
  و گداز   های طوالنی، سوزو این واقعه، سال   کردند،و او را از پدرش دور    ،برادرانش غایب 

  و قرآن   ،سفید شد  نبیدو چشم یعقوب  آنجا که  تا    ،قلب این دو تن وارد کرد  بهعمیقی را  
ْت َعْیَناُه  کرده است:  حکایت  آن را برای ما   َسَفی  َعَلی  ُیوُسَف َواْبَیَضَّ

َ
اَل َیا أ

َ
ی  َعْنُهْم َوق َوَتَوَلَّ

و در حالی که   ؛ بر یوسف ا و از آنان روی گردانید و گفت: ای دریغ) 2ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َکِظیم  
خورد و  . چرا او اندوه خود را فرومیشد(چشمانش از اندوه سپید    خورداندوه خود را فرو می

 کرد؟ چیزی بردباری می چه دربارۀ؟ یعقوب کردبردباری می 

ولی این    ؛ داشته شده است  به غیبت وا   یوسفنیز همانند    و این یعنی امام مهدی
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طور    همان  ؛ نداردزمین    گسترش عدالت بر مثل    ،الهی  یسبب او به  کردن  ذخیره منافاتی با  
بر  تقدیر  ولی    ،داشته شد  زیرا او نیز به غیبت وا   ؛ رخ دادچنین    که برای یوسف پیامبر

تا آنکه یوسف، عزیز    ؛شدو دگرگون  او تغییر یافت  حکمت الهی و در جهت مصالح    اساس
جرم  که با  همان کسانی    ؛ دادن برادران او نیستگناه جلوه بی معنای  به   ولی این   ؛گردیدمصر  

 . کردندغایب وی را خود مشهود 

 شیخ محسن اراکی گفته است: 

نمونه» از  غیبت  و  سنت  اجرای  الهی   دربارۀ های  است   ،رهبر  در    چیزی  شأن  که 
  ، به قتل برسانند او را  سعی کردند  و  دست شدند  همرخ داد. قوم او، علیه او    عیسی

 سوی خودش باال برد. بهولی خدا او را 

هِ   :فرمایدمتعال میوسبحان  وندخدا الَلَّ ِبآَیاِت  َوُکْفِرِهْم  ِمیَثاَقُهْم  َنْقِضِهْم  تا  ..  .َفِبَما 
ا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح  *    َوِبُکْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعَلی  َمْرَیَم ُبْهَتاًنا َعِظیًما  فرماید:آنجا که می َوَقْوِلِهْم ِإَنَّ

َلُهْم   َه  ِکْن ُشِبَّ َوَل  َوَما َصَلُبوُه  َوَما َقَتُلوُه  ِه  ِذیَن   َوِإَنَّ ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل الَلَّ ُفوا ِفیِه  اْخَتلَ   اَلَّ
ِنَّ    َلِفي َشٍكَّ ِمْنهُ  َباَع الَظَّ ُه ِإَلْیِه  بَ َیِقیًنا *    َقَتُلوهُ   َوَماَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإاَلَّ اِتَّ َوَکاَن  ْل َرَفَعُه الَلَّ

ُه َعِزیًزا َحِکیًما  ْهِل اْلِکَتاِب ِإاَلَّ َلیُ *    الَلَّ
َ
  َعَلْیِهْم   َیُکوُن   اْلِقَیاَمِة   َوَیْوَم   ْؤِمَنَنَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوِإْن ِمْن أ

تا آنجا که    ... ت به آیات خداشان، و انکارشان نسبشکنی[ پیمانپس به ]سزای)  یًداَشهِ 
ایشان  ۀو گفت*   سزای کفرشان و آن تهمت بزرگی که به مریم زدندو ]نیز[ به فرماید:می

خدا را کشتیم«، و حال آنکه آنان او را نکشتند  فرستادۀ  که: »ما مسیح، عیسی بن مریم،  
  او اختالف کردند   ۀبار کسانی که در لیکن امر بر آنان مشتبه شد؛ و    ؛و مصلوبش نکردند

ن ندارند، جز آنکه از گمان ه آهیچ علمی ب  در حالی که   ،اند شده  کآن دچار ش   دربارۀقطعًا  
سوی خود باال برد، و خدا توانا و  بلکه خدا او را به*    کنند، و یقینًا او را نکشتند پیروی می

اب، کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتمًا به او ایمان  و از اهل کت*   حکیم است
در این آیات، حکایت دیگری از   .(آورد، و روز قیامت ]عیسی[ بر آنان شاهد خواهد بودمی

حجتش را از مردم غایب کرد و او را   وند زیرا خدا ؛وجود دارد سنت غیبت در رهبری الهی
  قومی در میان  رهبری  اش برای  وظیفهانجام    ۀادامپس از آنکه    ؛ بازگرداندسوی خودش  به
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به قتل  خواستند او را  آنان  که  پس از آن  ، وه بودناممکن شد  شده بودگسیل    شانیسوبهکه  
ادامه    تا بعثت پیامبر ما محمد  . سنت غیبت در رهبری الهی، بعد از عیسیبرسانند 

آن را حکایت  وهمان طور که خداوند سبحان  ؛داشته است این فرمایش خود  با  متعال 
ْهَل   یا فرماید:  می

َ
ُن  َرُسوُلَنا  َجاَءُکْم  َقدْ   اْلِکَتاِب   أ ُسِل   ِمَن  َفْتَرةٍ  َعَلی    َلُکْم   ُیَبِیَّ ْن   الُرَّ

َ
  َما   َتُقوُلوا  أ

هُ   َوَنِذیر    َبِشیر    َجاَءُکْم   َفَقْد   َنِذیرٍ   َواَل   َبِشیرٍ   ِمْن   َجاَءَنا   ، ای اهل کتاب)  َقِدیر    َشْيءٍ   ُکِلَّ   َعَلی    َوالَلَّ
کند که  نگویید  برای شما بیان می.  سوی شما آمدتردید رسول ما پس از روزگار فترت بهبی

ای  پس قطعًا برای شما بشارتگر و هشداردهنده  ؛ای نیامدبرای ما بشارتگر و هشداردهنده
 1« .(کاری تواناستبر هر   خدا وآمده است 

ستانده  ها  آن   ازکه    بوده  ـامتتوسط  ـ   یپیمانهمان  نقض    دلیلفقط به غیبت رهبر،  پس  
توضیح این  و آیات در    شود؛فایده  وجود ظاهری او بی شود  باعث می   کهعاملی    ؛شده است

 .  و روشن هستندواضح  نکته، 

شدن  با هدف غایب   را ها  آن   ،فرمود را مبعوث    وقتی انبیامتعال    وند به هر حال، خدا 
 . ندکردرا غایب ها آن که دبودن شان و جامعه  هاامت این بلکه   از مردم مبعوث نفرموده بود؛

گفته    و  این واقعیت را توضیح دادهمنطقی    با یک استدالل  الدین طوسیخواجه نصیر
 است:

با  ،  نیستمتعال    وندق از امام زمان، از طرف خدایشدن خالمحروم»عامل   زیرا او 
زیرا امام، دارای    ،نبوده استامام هم  سوی  از    ؛ندکمخالفت نمیخود،    مقتضای رحمِت 

وی و تا زمانی که سبب غیبت برطرف نشود    ،پس از طرف رعیت اوست  .عصمت است
خلق، از    ایبر شدن واقعیت آشکارو  ،شدن علتاز برطرفپس و حجت، کند، ظهور نمی

 2.« استمتعال   وندخدا آِن 
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از صادق جعفر بن    ، گفت: استشده  : از عبدالله بن فضل هاشمی روایت  سومروایت  
ا »:  فرمودکه میشنیدم    محمد که    یبتی غ  امر   ینصاحب  انجام شود دارد  هر    و ،  باید 

است؟ فرمود:    گونهینچرا ا   ،شما شوم   ی فدا   : گفتم  «.افتدتردید می ودر آن به شک   یباطل
و    یلگفتم: دل  «.شاییمشما بگ   یکه به ما اجازه داده نشده است آن را برا   یامر   سبببه»

  یبت وجه حکمت در غهمان او،  یبتوجه حکمت در غ »: فرمود  ؟چیستاو  یبت حکمت غ
  ؛ شودی مشخص نم جز بعد از ظهور او ،وجه حکمت  .استمتعال  وند خدا  یقبل ی هاحجت
و    ، کشتن پسر بچه  ی، ردن کشتکدر خراب   خضر  ی طور که وجه حکمت در کارها  همان

  ای. شان فرا نرسیده بود آشکار نشدوقت جدایی که  یتا زمان  ی موسیبرا  یوار، ساختن د
ا ابن امر   ینفضل!  از    یبی و غ  ،از اسرار خدا   یو سرَّ   متعال،   وندخدا   یهااز فرمان  یامر، 

ما  و    ؛خداست   یبغ تمام  کرده ما تصدیق  است    یم حک   عزوجل  وندخدا   یمدانستوقتی  ایم 
   1«نشده باشد.آشکار  آن]حکمت[ هرچند وجه  کارهایش حکیمانه است؛ 

 :  کندبیان می را نکته  روایت دو  این  

غیبت   -1 در  در غیبت حجت همان  ،  االمرصاحب وجه حکمت  های  وجه حکمت 
غیبت برخی انبیا در روایت  علت   دربارۀو حدیث   ـ است؛تعالی ذکرهقبلی خداوند ـ 

 .  شد تقدیم دوم 

شود؛  ، جز بعد از ظهورش مشخص نمی االمرغیبت صاحب  دربارۀ وجه حکمت   -2
کشتن    و   کشتیکردن  شامل سوراخ   خضرکارهای    حکمت وجه    که   طور   همان

  موسی  برای  یکدیگر  از  دو  آن  جدایی  زمان  در  جز  دیوارکردن  درست   و  بچهپسر
برای    ؛ نشدآشکار   بلندی مقام و فضل   موسی آن هم  دارد.با وجود  اما    ی که 

دیدار  و برای    ، است بوده  از انبیای بزرگ خدا  وی  در حالی که  چگونه چنین است،  
  ، کسی دیدار خواهد کرددانست با چه و می بسیار تالش کرده بود    صالحعبد  با  
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اَل : ه بود و به او گفت
َ
هُ  َشاءَ  ِإْن   َسَتِجُدِني ق ْعِصي َواَل  َصاِبًرا  الَلَّ

َ
ْمًرا  َلَك  أ

َ
گفت:  ) أ

؛  کنم( نمی نافرمانی  را  تو  کاری  هیچ  و در    ، خواهی یافتشکیبا  اگر خدا بخواهد مرا  
عبد  بینیم به مین دلیل میبه ه و  ، شکست خورد صالح  عبد ولی او در همراهی با 

اَل گوید:  صالح می
َ
ْلُتَك   ِإْن   ق

َ
ْد   ُتَصاِحْبِني  َفاَل   َبْعَدَها  َشْيءٍ   َعْن   َسأ

َ
ي   ِمْن   َبَلْغَت   ق   َلُدِنَّ

[ گفت: اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراهی  موسی )]  ُعْذًرا 
بود معذور خواهی  از جانب من قطعًا  ]و[  کرده، بینیم عذرخواهی  و می   . (مکن 

اَل گوید:  می
َ
ْمِري  ِمْن   ُتْرِهْقِني  َواَل   َنِسیُت   ِبَما  ُتَؤاِخْذِني  اَل   ق

َ
[ موسی )]  ُعْسًرا   أ

به  بر من سخت  گفت:  کارم  در  و  مؤاخذه مکن  مرا  فراموش کردم،  آنچه  سبب 
   .(مگیر

یعنی او    این  و ، نتوانست حکمت کارهای عبد صالح را بفهمد  در نتیجه موسی
انجام داده بود برایش  آن کارهایی را که  علت  عبد صالح    از آنپس  و    ؛آماده نبود 

  اماماز  امت برای استقبال    توانیم از این روایت بفهمیم می بنابراین   1آشکار کرد.
در   او  با  آماده نیست؛ هماوظیفه انجام  و همراهی  برای  ن  اش،  طور که موسی 

 همراهی با عبد صالح آماده نبود.  
اب از  چهارم:  امیرالشد،    پرسیده  عبداللهو روایت  با  همان  در    ین مؤمنچرا  ابتدا 

فرمود:  پیکار  مخالفانش   کتاب  آیه   موجببه»نکرد؟  در  َلْو  :  فرمایدکه می   تعالیحق ای 
ِلیًما 

َ
أ َعَذاًبا  ِمْنُهْم  َکَفُروا  ِذیَن  اَلَّ ْبَنا  َلَعَذَّ ُلوا  شدند،  [ از هم متمایز می اگر ]کافر و مؤمن )  َتَزَیَّ

از  ها  آن   شدنمتمایز :  گفت:پرسیدم  « .(کردیمعذاب می   ک دردنا   ی عذابقطعًا کافران را به  
نیز به    کافر. قائم های قومشده در پشتسپرده  اِن مؤمن»؟ امام فرمود: یکدیگر یعنی چه

؛ پس  خارج شوند جل  وند عزوخدا   هایسپرده هرگز ظاهر نخواهد شد تا آنکه  همین ترتیب  
ها  آن  و   ،دشومیآشکار  جل  وند عزودشمنان آشکار خدا ]او[ در برابر  خارج شدند  ها  آن  وقتی
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 1«شد.کُ را می

من  ؤخروج مـ شدهبا استناد به روایت گفتهـ بیان شده  برای غیبت که  هایی جمله علت از 
 لب کافر است. از ُص 

 گوید: می توضیح نوشته، روایت  برای این   «کامل سلیمان»

و    ؛دن آی کافران بیرون میپشت  که از  هستند    مؤمنهای  نطفه  ، هاو نخستین ودیعه»
ی که  هستند که در صلب کافران  ین نامؤم   و دیگر  های خدا انصار قائم ودیعهآخرین  

دارند،  نکردپیکار  ها  آن  با  ینمؤمنالامیر در    شانمؤمنفرزندان  آن  تا    جای  که 
یا پشتپشت اعقابشانهایشان جای داشتند،  ایشان  ها  آن  های  از  را حمل خواهد کرد 

  سخن گفت،   ها و ارتداد در زمان غیبتفتنه  دربارۀ[  ]ایشانسپس  «  .  .. .دن متولد شو
پرداخته بودند  بحث  به    این حدیث  دربارۀکه در حضور او  را  جماعتی از یارانش  در حالی که  

 2مخاطب قرار داده بود.« 

خواهد بود،  مردان  پشت  ها از  ودیعه شدن این  خارج از  پس    یعنی ظهور امر امام  اینو  
و در طول این مدت از غیبت    ؛خواهد بودها  آن  انصار حقیقی او هستند و پیروزی با ها  آن  و

امانت هامت    امام آن  را مانند  خلیف  ۀزمینها  آن   بافقط  که  ـ   ها  و  خدا  حجت    ۀظهور 
به این جهان،  ها  آن  آمدنو پیش از  یده بود،  ینزا   ـشودمحقق می  مهدیاش  شدهغایب 

و کوتاهی  این تقصیر  حسب ظاهر،  به آیا    وجود نداشت.  حقیقی برای امام مهدی   یار و یاور
 ؟  نبوده است  به او  مؤمنامت سوی از 

اتفاق دارند  با  علت  در یک    شدهگفتهروایات    ۀپس مالحظه کردیم هم   : و آنیکدیگر 
  ،شدنترس او از کشته که منجر به    بوده،   گردانی از امامشکوتاهی و تقصیر امت و روی 

  همان   ،او  ۀپذیرند  نبودِ نیز  و    ،استـ شده  یوسفکردن  غایبمانند  هـاو    نواداشتغیبت و به
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  امام  بودنانتظار چشم  همچنین   ؛بود چنین  این طور که در داستان موسی و عبد صالح  
حقیقی انصار  آمدن  و  که    اشبرای  یاری  الهی    او  نصرتآمادۀ  دعوت  تحمل    شبزرگو 

 هستند.  

 :ه استفرمود  الحسناحمدسید 

نمی هرگز  بزرگ    ۀکننداصالحآن  مبارِک  ظهور  این  » مگر  محقق  اینکه  شود 
و   شموانع غیبت آید که    برطرف شود  پدید  امت  این  در  برای  از  نسلی  آمادگی الزم 

الهی    ۀوعد  تاباشد،  برخوردار  اهل زمین  تمامِی  الهی برای    تکشیدن رسالدوشه ب
و واقعًا  ما  اگر  پس  عمل بپوشد.    ۀجام  ،ادیان دیگرتمام    در برابرظهور این دین    با
و از  م از این صحرا  بخواهی  زمین باشیم وخواستار گسترش عدالت بر طور عملی  به 

ماست که به    بر   ،باشیم   مهدیخواستار ظهور امام    سرگردانی خارج شویم واین  
آن   رضایت خداوند که  بازگردیم    ی اسالمهمان   اسالمی که خواست    در  نه  است، 

 1«هاست.طاغوت 

شنیدم    جعفر بن محمد  اباعبداللهاز    ، گفت:استشده  روایت    ه بن صدق  ةاز مسعد 
امیرالمیکه   بر   ینمؤمن فرمود:  را حمد    .خواندمردم خطبه می  ای در کوفه  و  پس خدا 

و  هستم،    سنتی از ایوب بر  و    مویسپید من سید  »سپس فرمود:  گفت و  و ثنا  ستایش کرد  
را برایش جمع  خاندان یعقوب  طور که خدا    همان   ، اهل مرا برای من جمع خواهد کرد  وندخدا 
  .ایدگمراه شده یا هالک شده به شما گفته شود  و  بگردد  زمانی است که فلک    و این  ؛کرد

گاه باشید و   .  بازگردیدخدا    سویبه   و از گناهان کنید    صبوری پیشه قبل از آن،  که  بدانید  آ
اید  های خود را خاموش کرده اید و چراغدور انداخته به قدسیت و پاکی خود را  راستی شما  به 

گوش  هیچ  شما  نه برای  برای خودش و  نه  ید که  ا هگردن کسی انداخت  و هدایت خودتان را بر
اگر بر    ]لی[ و،  گونه استاین   ضعیف شدند.   طالب و مطلوب   ، به خدا سوگند  .نداردو چشمی  
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در  و    کردید، شانه خالی نمی   تانماندید و از یاری حق در میان خودامر خودتان استوار می
باطل سبک  نیست  ه که    کس  آن  ، کردیدنمی سستی    شمردن  شما  دلیر  علیه  مانند  شما 

کردن آن از اهلش در بردن اطاعت و دور میان از   ایشما و بر هیچ قدرتمندی علیه  شد و  نمی 
نمی  بنی  سرگردان شدید همان]پس[ شما    ؛کردمیان شما، سرکشی  در  طور که  اسراییل 

شدند سرگردان  موسی  به ؛  زمان  میو  با  حق  به  گویم  که  می  فرزندانم جفایی  ،  دارید روا 
 1« . ... خواهد شدیل ئاسرا دو برابر سرگردانی بنی سرگردانی شما  از منپس راستی که به 

و جفایی  ستم  ،  آورداز آن سخن به میان می   ینمؤمنسرگردانی که امیرالعلت این  
که معصوم    است  فرزندان  حق  در  می   ایشانامت  در  دارندروا  ائمطول  .    ۀ حیات 

  دست   جز به تعداد انگشتان  علیهمراه  به و    ، ایشان نماندنددر کنار  امت    بیتاهل
در حالی که او کسی است که خدا با خشم    ، را یاری نکرد فاطمه  کسهیچ   .باقی نماندند

امر به امام  این  بود تا  نیز به همین صورت    فرزندان علیوضعیت  و  شود؛  او خشمگین می
زیاد شد و غیبت کبری رخ   گردانی امتروی پس  ی شد.  تهمن محمد بن حسن عسکری

 داد. 

   امام دوازدهمواداشتن غیبتبه - 5-6
امام دوازدهروشن می تقدیم شد  از آنچه   اودلیل روی بهـ را امت    مشود  از    ـ گردانی 
در میان مردم    طرف شود امامبر   غیبتاین  وقتی اسباب  قطعًا و یقینًا  و  اند،  غایب کرده 

و در حال انتظار   ؛ باشد غایب اینکه خودش نه   ،داشته شده . او به غیبت وا شدظاهر خواهد 
بینیم روایات،  رو میاین از  ؛ بازگشت امت به راه حق استانتظار  چشم او    نه مورد انتظار.است،  
و    ایشانظهور   به عده  و  همان »ها  این و    ،ندنکمی ت  ا نفر را منوط  نفر  سیصد  اندی« 

 هستند.  
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رض  ایشان عو به    ایشان آمدمحضر  یارانش به    از   یکی  ، است شده  روایت    اباعبداللهاز  
را که تو را دوست داشته باشد  ی  و هرکس  ، تو را دوست دارم  به خدا سوگند  ،شوم  ت : فدایکرد

گفت:    .«ها را نام ببرآن»اند. فرمود:  دوست دارم. ای آقای من، شیعیان شما چه بسیار شده
شمردهها  آن   آیا »فرمود:  ند.  بسیار  آیند.  گفت:    «ای؟را  شماره  به  که  هستند  آن  از  بیش 

  ۀ شود، خواست  یل چند ده، تکمسیصد و    شدۀیف توصتعداد  آن    گر ا »فرمود:    عبداللهابا
و    بناگوشش تجاوز نکندما کسی است که صدایش از    یعهش؛ ولی  شما انجام خواهد گرفت 

آشکارا    ما  دشمنان و با    ما را نکندمدح  آشکارا  و    یفتدن  یرونب  یکرش از پ  اشی درون  ی هاعقده
که از ما   ینگردد و با کسنشین  هم   کندیم  جویییب عما    که از  یکسبا  و    نکند  جویییزه ست

  .« نداردو دوست ما را دشمن    ندارددشمن ما را دوست  و    نشودصحبت  هم   کندیم  ییبدگو
  »در میان  :؟ فرمودچه کنم  گویند شیعه هستندکه میپس با این شیعیان پراکنده  گفتم:  

خواهد    ،گریغربال ها  آن تبدیل  و  هالکسال   . بودجداسازی  و شمشیرهایی  هایی  کننده 
کسی است که همچون  ما شیعۀ    کننده در انتظار آنان خواهد بود.ُکشنده و اختالفاتی نابود 

نمی   کالغ چون  هم و  آورد  برنمی فریاد    انسگ  دست  طمع  و  دراز    یسو به نیاز  ورزد  کسی 
چنین توصیفی  که با  را    این کسانی  ، ت شومگفتم: فدای   «بمیرد.  گی گرسناز  حتی اگر  کند  نمی 

ها  آن کن؛ وجو جستزمین کنار وها را در گوشه آن»کجا پیدا کنم؟ فرمود:  شوندوصف می
و  ساده هستندبه خانه زیست  اگر  ها  آن   .دوش  که  هستند  باشند  کسانی  شناخته  حاضر 
سراغ  ، شوندنمی  کسی  شوند  غایب  نمی   شاناگر  شوند    ، گیردرا  بیمار    شانعیادتبه  اگر 
  . دنشونمی تشییع  و اگر بمیرند    ،دهند همسر نمی ها  آن  به  اگر خواستگاری کنند روند،  نمی 

  ، کننددیدار می یکدیگر  ا  و در قبرها ب   ،کنند میاموالشان مساوات  کسانی هستند که در  ها  آن
 1« .باشدمتفاوت  شان هرچند شهرهای ،شودنمی هایشان عوض و پراکنده خواستو 

کلی  به  امت طور  از  آماده  آنچه  است،  شده  نیرو  خواسته  نفرات  سازی  ظهور  و  برای 
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مطالبی هست   رو در دعای امام صادقاین از  ؛ و آمادگی کامل برای یاری اوست امام
خدایا در صبح امروز و هر روز زندگی خود،  »:  کندداللت میمواظبت بر تجدید بیعت  که به  

و   ،گردانمروی نمی و هرگز از آن ،کنمتجدید می ام عهده عهد و پیمان و بیعت را برای او بر  
کنند و  فاع میکه از او دها همان  ؛شوم. خدایا مرا از یاران و انصار او قرار بدهاز آن جدا نمی

نهند و از او حمایت  گردن می  شورزند و به دستوراتشتاب میهایش  ]برآوردن[ خواسته در  
 1« شوند.او شهید می پیشگاه کنند و در  می

ـ ، با  این کار و شایسته است   کسی که  انجام شود.    ـتنها گفتاِر  فقط با  و نه گفتار و کردار 
طبق  فقیه  مدعی است  و  کند،  را مطرح می  امامفتوا و والیت فقیه در غیبت  صالحیت  

عملکرد  زیرا    ؛نخواهد رساند   شهرگز این سخن، سود  ،کندعمل می   امام معصوم  وظایف
 دهد.  میگواهی درستی سخنش نا ه او و واقعیت حالش ب

منصوب    بیان شریعت و اجرای احکام در جایگاه امامبرای  را  شخصی  هرکس  پس  
واقعی  زمینه   ، کند نمی   امامساز  او کسی    ؛شودشمرده  امام بیاست  بلکه  از  نیازی  که 
 نیست.  شظهور مبارکانتظار چشم وید و جمی

 غیبت، زمان فترت است   -5-7
  ه است؛ ضعف چیزی است بعد از آنکه شدید و قوی بود  یامعنبه ـ  از نظر لغوی ـ   «فترت»
شدت  یعنی شکستن    آمدن آنو پایین   ه،حرارت بعد از آنکه گرم بود  ۀآمدن درجپایین مثل  

، آرامشی  از شدتپس  که    ایین ترتیب هر مرحله هم به    ه است؛ گرما بعد از آنکه شدید بود
 شود.نامیده می «فترتداشته باشد »

 فارس گفته است: ابن
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 1«.داردضعف در چیزی داللت بر .. .: رَ تَ فَ »

 فیومی گفته است: 

از    . .. شدت آن شکست و بعد از قدرت و شدت، نرم شد.: از عمل، سست شد رَ تَ فَ »
وقتی   حرارت  کند جمله:  می،  فروکش  کار  به  برایش  سخن    رود...»فتر«  :  تعالیحقو 

 ُسِل بعثت  شدن  هنگام متوقفیعنی    (در دوران فترت رسوالن)   َعَلی  َفْتَرٍة ِمَن الُرَّ
 2شان.«دینهای آموزهشدن ها و کهنهآن

اطالق    و بعثت محمد  بعثت عیسیمیان  زمانی  دورۀ    رب  «فترتواژۀ »  در قرآن
ْهَل   َیا:  شده است

َ
ْد   اْلِکَتاِب   أ

َ
ُن   َرُسوُلَنا  َجاَءُکْم   ق ُسِل   ِمَن   َفْتَرةٍ   َعَلی    َلُکْم   ُیَبِیَّ ْن   الُرَّ

َ
 َما   َتُقوُلوا   أ

هُ   َوَنِذیر    َبِشیر    َجاَءُکْم   َفَقدْ   َنِذیرٍ   َواَل   َبِشیرٍ   ِمْن   َجاَءَنا ِدیر    َشْيءٍ   ُکِلَّ   َعَلی    َوالَلَّ
َ
  ،ای اهل کتاب ) 3ق

کند که  نگویید  برای شما بیان می .  سوی شما آمدتردید رسول ما پس از روزگار فترت به بی
ای  پس قطعًا برای شما بشارتگر و هشداردهنده   ؛ای نیامدبرای ما بشارتگر و هشداردهنده 

   (.بر هر کاری تواناست خدا  وآمده است 

را اطالق کرده    «فترتواژۀ »  عیسی و محمدمیان    آیه بر مدت زمان از آنجا که این  و  
فقط به همین    «فترت»اند  تصور کرده   ـاز جمله صاحب تفسیر نمونه ـبرخی مفسران    است

شامل    بوده است  موسی و عیسیمیان  را که  دیگری  زمانی    ۀو دور دوره اختصاص دارد  
 .  شودنمی 

ـ  آن  اوطبق  و دلیل  در دور متعال   وند که خدا بوده  این    ـنظر  را  زیادی  انبیای  میان    ۀ، 
انبیا در دور   ه،انگیخت بر     موسی و عیسی و    عیسیمیان  زمانی    ۀدر حالی که بعثت 

عیسی و محمد، فترت نامیده  میان  زمانی  به همین دلیل بازۀ    ه است؛قطع شد  محمد
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 شود.  فترت نامیده نمی ، موسی و عیسیمیان   زمانمدت ولی  ،شده است

 وی گفته است: 

  ؛انبیا و رسوالن بودهشاهد تعدادی از  و عیسی موسی میان  زمانی  ۀو فاصل»
فاصل در  که  پیامبر    عیسیمیان  زمانی    ۀدر حالی  این    محمد خدا  و  به  وضعیت 

 " فترت رسوالن"اخیر، اصطالح    ۀقرآن کریم بر این دور به همین دلیل    .نبوده استصورت  
 1« .به طول انجامیده استششصد سال  این دوره، تقریباً دانیم میو  را اطالق کرده، 

و   نزدیک به ششصد سال مردم را رها کردهمتعال    وندرم شیرازی، خدا نظر مکاطبق  
 ای نفرستاده است!فرستاده ها  آن برای

  زمین، هرگز از حجت اینکه  با  ؛  زمین از حجتشدن  و خالی  ، شدن ارسالو این یعنی قطع 
 گفته است: به رفع این اشکال پرداخته و به همین دلیل نگارندۀ تفسیر نمونه  ؛ خالی نیست

به وجود چنین دوران فترتی  توان  چگونه میای اعتراض کرده، بگویند  عده  چه بسا»
بشری امکان   ۀجامعکند  اقتضا میما  از نظر  اعتقاد شایع    کهاینتوجه به  با    ،اعتقاد داشت

متعال  وسبحان  ونداز طرف خدشده  تعیین  یندارد حتی برای یک لحظه از رسول یا امام 
 خالی باشد؟  

ها  آن  وجودفقط    "فترت رسوالن  ۀدر دور ":  فرماید: قرآن کریم در حالی که میپاسخ
منافاتی    دورۀ زمانی،رسوالن در آن  آن  وجود اوصیای  اعتقاد به  و این با    ،کند را نفی می

 2« ندارد.

   از جمله: ،است، به دالیلی مایهحدس و گمان بی  ک صرفًا ی، پاسخولی این 

ْهَل   َیا   یعنیـ آیه  در این   -1
َ
ْد   اْلِکَتاِب   أ

َ
ُن   َرُسوُلَنا   َجاَءُکْم   ق ُسِل   ِمَن   َفْتَرةٍ   َعَلی    َلُکْم   ُیَبِیَّ   الُرَّ
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ْن 
َ
هُ   َوَنِذیر    َبِشیر    َجاَءُکْم   َفَقدْ   َنِذیرٍ   َواَل   َبِشیرٍ   ِمْن   َجاَءَنا   َما  َتُقوُلوا   أ   َشْيءٍ   ُکِلَّ   َعَلی    َوالَلَّ

ِدیر  
َ
.  سوی شما آمدتردید رسول ما پس از روزگار فترت به بی   ،ای اهل کتاب ) 1ق

پس    ؛ای نیامد کند که  نگویید برای ما بشارتگر و هشداردهنده برای شما بیان می
هشداردهن و  بشارتگر  شما  برای  است  ده قطعًا  آمده  کاری    خدا   وای  هر  بر 

  ، زبان عرب، فترت یعنی سستی و ضعفبا توجه به  و    ، فترت آمدهۀ  ژـ وا (.تواناست
ن،  آدلیلی وجود ندارد که ثابت کند قر هیچ  و    ،شدن کامل نیستقطع   معنایو به
که مخاطبان آن زمان    اشلغوی معنای  همان  دیگری غیر از    معنایبه را  واژه  این  

چگونه چنین باشد در حالی که قرآن، خطاب  !  به کار برده باشد   اندکردهدرک می
 !کرده است؟ها آن  متوجهخود را 

 تفسیر کرده و گفته است:  و وقار« آرامش»به را فترت  این با وجود آن است که او 

  ؛ استو وقار  ش  آرام  یامعنبهدر اصل    ،آیه وارد شدهاین  "فترت" که در    ۀاما کلم»
  نیز  دو حرکت یا دو تالش یا دو نهضت یا دو انقالبمیان  زمانی   ۀفاصلهمان طور که به 

 2« شود.اطالق می

 .شدن کامل نیستقطع  ی امعنبه و وقار آرامش که  روشن و بدیهی استو 

ُسِل   ِمَن   َفْتَرةٍ ـ آمده   « رسول»لفظ  اگرچه در این آیه   -2 ظاهر    ـ(فترت رسوالن)   الُرَّ
به قرینۀ این    ؛است آمده    «حجت»برای  عبارتی    عنوانبه دهد این واژه  نشان می

ای برای  بشارتگر و هشداردهنده )  َنِذیرٍ   َواَل   َبِشیرٍ   ِمْن   َجاَءَنا  َما:  تعالیحق سخن  
بلکه با    ؛اختصاص نداردرسوالن فقط به  «کردندادن و انذاربشارت »و  ؛ (ما نیامد 

امام یا  و چه    ، پیامبرچه    ، باشدبوده  چه رسول    ، شودمحقق میهر حجت الهی،  
و قرآن بر    ،سبحان هستند  ونداز طرف خدا   و فرستادگانی  رسوالن  همگی  وصی.
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به   کسیهر  انذار  و  بشارت  را اطالق کرده  رسول»  شوداو محقق می   ۀوسیلکه   »
ْصَحاَب   َمَثاًل   َلُهْم   اْضِرْب وَ است:  

َ
ْرَسْلَنا  ِإذْ   *  اْلُمْرَسُلوَن   َجاَءَها  ِإذْ   اْلَقْرَیِة   أ

َ
  ِإَلْیِهُم   أ

ُبوُهَما اْثَنْیِن  ْزَنا َفَکَذَّ ا  َفَقاُلوا   ِبَثاِلٍث  َفَعَزَّ اُلوا   *  ُمْرَسُلوَن   ِإَلْیُکْم   ِإَنَّ
َ
ْنُتْم   َما  ق

َ
  ِمْثُلَنا  َبَشر    ِإاَلَّ   أ

ْنَزَل   َوَما
َ
ُن   أ ْحَم  ْنُتْم   ِإْن   َشْيءٍ   ِمْن   الَرَّ

َ
ِإَلْیُکْم  *    ُبوَن َتْکذِ   ِإاَلَّ   أ ا  ِإَنَّ َیْعَلُم  َنا  َرُبَّ اُلوا 

َ
ق

  شانینجا آمدند برا ه آ [ مردم آن شهری را که رسوالن باستان د)و ] 1َلُمْرَسُلوَن 
*  زنبَمَثل   تن  ؛  دو  که  و]لی به آنگاه  فرستادیم،  آنان  دروغسوی  را  دو  آن   گو [ 

سوی  [ گفتند: ما به پنداشتند، تا با سومین ]آنان را[ تأیید کردیم، پس ]رسوالن 
مانند ما نیستید، و رحمان چیزی  ه گفتند: شما جز بشری  *    یما شما فرستاده شده 

سوی  به   یقیناً داند ما  گفتند: پروردگار ما می *    .گوییدنمی نفرستاده، و شما جز دروغ  
 . (ایمشما فرستاده شده 

 ند:  نکدو نوع ارسال را اثبات می« متون»

  دربارۀ آیه  این  و  ؛  و دیگری ارسال از طرف رسوالنمتعال،    وند ارسال از طرف خدا یکی  
را به  ارسال  متعال این    وندولی خدا   ،فرستاده است  گوید که عیسیرسوالنی سخن می 
ـ صورت پذیرفته  یعنی عیسیـ   او  و جانشیناز طرف خلیفه  ارسال  زیرا    ؛خودش نسبت داده

 است. 

ه  آغاز شد  نوع دوم از طرف او  لیو   ؛ به پایان رسید  با محمد  ارسالنخستین نوع  
  وحی امین خدا بر  خدا،  سالم بر رسول  »است:  آمده    هاآن   دربارۀبه همین دلیل  است.  

امور مهمش بعداً   ۀبود و گشایند  آنچه قبالً   ۀکنندختم   .و  تمامی  و مسلط بر    ،آیدمی  آنچه 
 2« آن.
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امام  به همین دلیل است که  رسوالنی از طرف خدا هم هستند و    اوصیای محمدپس  
 است.  خدا« نامیده رسول رسول »را با عنوان  ینمؤمنالامیر  ، خود جد صادق

فرزندانش  از در حالی که یکی  م  دشنی   اباعبداللهاز    ، گفت: استشده  از ذریح روایت  
عزم و  ن آ اب  ، هرچه باشی ،دهم ای باد و ای درد تو را قسم می »: فرمودمی  ،دادرا تعویذ می 

و    کردوادی صبره عزیمت    بر جنَّ   خدا فرستادۀ    ِل رسو   طالبکه علی بن ابی   ایاراده
  ی تو هم اجابت کنی و فرمان بری و از تن پسرم فالن  آنان هم اجابت کردند و فرمان بردند، 

 1«!کاینهم  ! کاینهم  ؛من است بیرون روی  ۀکه دخترزاد

امام،    ،نبی، حجت   ،رسولطور کلی  به  و  برای  همگی  وصی  الهی»عناوینی    «حجت 
 شود.  نمیخالی ها آن  یکی ازهستند و زمین هرگز از  

حجتی،  زمین از قائم خدا با   ،طور قطعبه »فرمود:    طالبین علی بن ابی مؤمنامیرال
ناتش  خدا و بیَّ های  حجتتا    ، شودنمی خالی  یا ترسان و پوشیده،    ،است   ظاهر و مشهوریا  که  

شبیهان  کند تا آنکه آن را به  ناتش را حفظ میها و بیَّ حجتها  آن   با   وند و خدا ؛  باطل نشود 
 2« خود بکارند.شبیهان  هایقلب در  بسپارند و  خود

توضیح داده، هیچ  رسول و وصی میان جدایی که مکارم شیرازی بندی و پس این دسته 
یا قائل به    ، الزم است یا قائل به استمرار رسوالن در زمان فترت باشداو زیرا  ای ندارد؛ فایده 
  یقین ثابت وچیزی است که با قطع   دومی، مخالف  در حالی که  ؛بودن زمین از حجتخالی
 .  شمرده شده استدین اولیۀ  مقدمات جزو الفبا و و  ،شده

    عیسی و محمدمیان  »:  فرمایدمی  امام صادقکنیم  مالحظه می  ما  عالوهبه 
م ظاهری وجود نداشته  عالِ نه  پیامبر و  نه  سال از آن،    150که در    ، سال فاصله است  500
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 1«.اندجستهتمسک می  به دین عیسیها آن است... و

موافق  را  سخن ایشاناست که ای نکته   و این ؛ظاهر نیستعاِلم هست ولی یعنی:  
امیرال جدش  کالم  پیش .  گرداندمی  ینمؤمنبا  برای  معنای    ی امعنبه که  ـ   فترت گفته 

ی  ا معن  دیگرِ توضیح  و   ،است که شیخ صدوق فهمیده همان برداشتی    ـ کامل نیست انقطاع  
 به مخالفان نسبت داده است.    ـکامل استانقطاع  یامعنبه که ـ   فترت را 

 شیخ صدوق گفته است: 

نبوت،  » و  ت  رسالت  امامت،    ، استسنَّ و  و  فریضه  ؛واجبفریضه  خداو  وند  های 
است  جلعزو جاری  محمد  با  الزم    که  ما  بریده هستند  ثابت  فرایض،    .هستندبرای  و 
اخباری که روایت    ازما  داشتن اینکه  نظردر  با  ؛ندنکد و تا روز قیامت تغییر نمین شونمی
و هیچ    وصی دوره، هیچ  بوده که در آن  ترتی  دورۀ ف   و محمد   عیسیمیان    اندکرده

اخبار  ها  اینگوییم  و میکنیم؛  را انکار میها  آن   نهکنیم و  نه دفاع می  ،نبوده است  پیامبری
و قائل به  معتقد،  ن ما به آن  اغیر از چیزی است که مخالف  شانولی تفسیر هستند  درستی  
میان که  است    فترت آن  یامعناند. ]از نظر ما[  شده  انبیا و امامان و رسوالنانقطاع  

  اند ی که قبل از او بودهان مانند کسه مشهور    وصی ظاهرِ   یانبی    یا ، رسول  زمان   دواین  
است موجود   نازل  ،نبوده  کتاب  اساس،  این  بر  خدافرموده  اشاره  ،  شدهو  که  وند  است 

محمدعزو دور   جل  در  برانگیخت  ۀرا  رسوالن  اینکه    ه،فترت  و  وجه  هیچبهنه  انبیا 
  ؛ اندانبیا و امامانی نهان و ترسان بوده  محمد و عیسیمیان  نبوده باشند؛ بلکه    اوصیایی
پیامبری    "خالد بن سنان عبسی"از جمله   توافق اخبار دربهـ  کهبوده  که  از    بارهایندلیل 

او را انکار نه و کند میاز او دفاع  نه کس هیچها آن  شهرت او نزد سبببهخاص و عام، و 
 2« فاصله است.  پنجاه سال بعثت او و بعثت پیامبر ما میان و   ،کندمی
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دو رسول  زمان میان  به مدت ها  آن  از نظرـ شود زمان فترت  روشن می تقدیم شد  از آنچه  
دارد برداشتبه و  ،  اختصاص  این  دوازدهمین  دنبال  یعنی  مهدی  امام  غیبت  از  ،  امام 

فترت، منافی وجود حجت نیست  متوجه شدیم  ولی    ؛شودفترت نامیده نمی  ۀدور   بیتاهل
و در آن احکام است،  زمان فترت    حسنالغیبت امام مهدی محمد بن  به همین دلیل  و  

فترت  دوره  میهای  جاری  مردم  در  شود  بر  مردم  فرمان  ا و  به  موقوف  دوران    وند خدا ین 
هستند  َعَلْیِهْم  :  سبحان  َیُتوُب  ا  َوِإَمَّ ُبُهْم  ُیَعِذَّ ا  ِإَمَّ ِه  الَلَّ ْمِر 

َ
ِِل ُمْرَجْوَن  هُ َوآَخُروَن    َعِلیم    َوالَلَّ

آنان را عذاب می  هستند؛  ای دیگر موقوف به فرمان خدا و عده ) 1َحِکیم   توب  د،کنیا    ۀ یا 
 (. کار استسنجیده و خدا دانای  ؛پذیرد ها را میآن

برای رسالت و  پذیرندهاین حجت،  ولی    ، در زمان غیبت، حجت موجود استپس   ای 
مردم  برابر دیدگان  به غیبت از  ناگزیر  پس ناچار به سکوت یا    ؛ دعوت الهی خود پیدا نکرده

 .  حفظ شودـ گر استه در او جلوه کـ  وند است تا رسالت خدا شده 

 فرموده است:  الحسناحمدسید 

  یغشده به تبلشده( مأمور است که در آن رسوِل ُمرَسِل )فرستاده   یفترت: زمان»
است نداشته  وجود  مردم،  به  م   ؛رسالتش  فترت،  زمان  در    ۀ فرستاد  تواندیپس 

خدا وجود داشته باشد که خداوند او را به علم مجهز کرده است،    یمنصوب از سو 
دعوت فرمان    یِغ خداوند او را به تبل  « دعوت  یرندۀپذ:  سبب عدم وجود »قابلاما به 

ْنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن :  دهدی نم
ُ
ْوًما َما أ

َ
ْم َلْم    یِهْم .. َوَسَواء  َعلَ .لُتْنِذَر ق

َ
ْنَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
أ

اَل  تُ  مردم 2یْؤِمُنوَن ْنِذْرُهْم  ده  ی)تا  بیم  در    یرا  و  نشدند  داده  بیم  پدرانشان  که 
چه   ی خبر یب نکند،  تفاوتشان  بترسانها  آن  بودند....  نترسان  ی را  چه  ایمان    ی، و 

و  حکیمانه نیست    یغ تبل باشد  وجود نداشته    اییرندهپذ  یچ که ه   ی در حال  (. آورندی نم
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ا   یدبخشیام  ۀیجنت چن]ولی[  .  رودنمی انتظار    یغ تبل  ین از  در  فرستاده    ین وجود 
و    شودی ماقامه  مردم    ر، حجت ب زیرا با وجود رسول  ؛ موافق حکمت است  یتیوضع

  ی دوران گویند؛ یدوران، دوران فترت م ین ندارند. به ا  ی مردم با وجود فرستاده، حجت
از    یاو حجت او بر مردم،    ینش خدا در زم  ۀ یفکه فرستاده وجود دارد و او همان خل

  یغ اما مأمور به تبل   ، او را منصوب کرده  رفعش  یا  یبتاست که در زمان غ   یکس  یسو 
فرستاده وجود خواهد    یکاز    یشباشد در آن ب   یطوالن  "فترت"  یننبوده است؛ و اگر ا 

 1«.داشت

 شود:  خالصه مینکته پس فترت با دو 

زیرا زمین از حجت خدای تعالی    ؛سبحان  وندمنصوب از طرف خدا   وجود حجِت  -1
 خالی نیست.  

به او فرمان    وندخدا که در این صورت    ،حجت الهی منصوباین    برای  پذیرنده  نبودِ  -2
مخالف حکمت    ،پذیرنده  نبودِ با    تبلیغ برای  او  دادن به  فرمان زیرا    ؛دهدتبلیغ نمی 

 رحمت بر مردم است.   ،به اون تبلیغ  دندا که فرمان عالوه بر این ؛است
ـ رحمت و ترحم  پذیرنده   نبودِ عالوه بر به تبلیغ ـ ها آن سبب و علت عدم تکلیف »

حامل بخش زیادی از باطل هستند و به    ، بر مردم نیز بوده است. مؤمناِن به حق 
شخِص  برخی از امور باطل نیز اعتقاد دارند و در نتیجه با کمال تأسف در استقبال از  

قطعًا در  ها  آن   کنند؛ اما این به آن معنا نیست کهشده از غیب کوتاهی می فرستاده 
ه  آتش جهنم جاودان شوند. برای همین مقتضای رحمت الهی در گذشته چنین بود

  ای برای رسالت و دعوت فرستاده وجود نداشته، خداوند بهکه چون قابل و پذیرنده 
را تبلیغ  ها  آن  مجهز ]به علم[  ۀرحم کرده و اجازه نداده است شخص فرستادها  آن
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را تبلیغ کرده بود و  ها  آن  ؛ زیرا اگر اوکند و دعوت خود را برای عموم مردم علنی  
شدند و به همین  مستحق جهنم میها  آن  شد که می پذیرفتند، نتیجه این  آنان نمی 

ها  آن   را رها کرده و رسول خود را به تبلیغ ها  آن  لطف و رحمتش  دلیل، خداوند از سرِ 
مردِم  ترتیب  این  به  است.  نداده  شده  فرمان  واگذار  خدا  امر  به  فترت  :  انددوران 

 َو ُبُهْم  یَعذِّ ا  ِإمَّ اللِه  ْمِر 
َ
ِِل ُمْرَجْوَن  َحِکیم  َوآَخُروَن  َعِلیم   َواللُه  َعَلیِهْم  یُتوُب  ا  و  ) 1ِإمَّ

ها را آن  ۀیا توب د،کنیا آنان را عذاب می  هستند؛  ای دیگر موقوف به فرمان خدا عده
دانای سنجیده   ؛ پذیردمی فترت، عدم وجود    (؛کار استو خدا  یعنی سبب و علت 

 2« رحمتی بر مردم نیز هست.قابل و پذیرنده است. ضمن اینکه این فترت تمثیل  

 خالصه می شود:  چنین اش برای تبلیغ، به خلیفه  وند خدا ندادن فرمان پس علت 
کوتاهی    خود  خدا در زمان   ۀدر استقبال از خلیف  ، به حق  ِن امؤمنزیرا    ؛ پذیرنده  نبودِ   -1

خلیف  ؛کنندمی به  امر  تبلیغ  ۀپس  برای  وضعیتی،  خدا  چنین  وجود  مخالف    با 
 حکمت است.  

شدند و  گردان میکرد و امت از او روی زیرا اگر حجت تبلیغ می  ؛ رحمت به مردم -2
 شدند.  کردند از اهل آتش می را رد می  او رسالت و دعوت

 است:فرموده  الحسناحمد سید 

فترت و وضعیت مردم    مسئلۀ روشنِی تمام  متعال به وبینیم خداوند سبحان می»
گسیل نداشته  ها  آن  سویو اینکه چرا رسوالنی به بیان فرموده است  را  در این دوران  

فرستاده   است سبحان  خداوند  اگر  چه    د فرستامی  سویشانبه ای  و  وضعیتشان 
ْنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن شد:  می

ُ
ْوًما َما أ

َ
ْکَثِرِهْم َفُهْم  َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل    *  ِلُتْنِذَر ق

َ
َعَلی أ
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اِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن   *  اَل یْؤِمُنوَن 
َ
ْذق

َ
ْغاَلاًل َفِهی ِإَلی اِْل

َ
ْعَناِقِهْم أ

َ
ا َجَعْلَنا ِفی أ َوَجَعْلَنا    *   ِإنَّ

ْغَشیَناُهْم َفُهْم اَل یْبِصُروَن 
َ
ا َفأ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ یِدیِهْم َسدًّ

َ
یِهْم  َوَسَواء  َعلَ   *  ِمْن َبیِن أ

ْم َلْم ُتْنِذْرُهْم اَل یْؤِمُنوَن 
َ
ْنَذْرَتُهْم أ

َ
أ
َ
ْحَمَن ِباْلَغیِب    *  أ ْکَر َوَخِشی الرَّ َبَع الذِّ َما ُتْنِذُر َمِن اتَّ ِإنَّ

ْجٍر َکِریٍم 
َ
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوأ ُموا َوآَثاَرُهْم َوُکلَّ   *   َفَبشِّ دَّ

َ
ا َنْحُن ُنْحیی اْلَمْوَتی َوَنْکُتُب َما ق  َشیٍء  ِإنَّ

ْحَصیَناُه ِفی ِإَماٍم ُمِبیٍن 
َ
  در  و  نشدند داده بیم  پدرانشان که  دهی بیم  را  مردمی )تا 1أ

  ایمانها  آن   شد و  محقق   بیشترشان   ۀراستی که این سخن دربار بودند * به   خبری بی
* مانمی    به   سرهایشان  کهچنان   نهادیم،  هازیر چانه غل   تا   هایشانگردن   بر  آورند 

از پیش رویشان سدی و  آوردنپایین   و  باالست  از پشت سرشان سدی    نتوانند * و 
ها  آن  چه   نکند، دید * تفاوتشان  نتوانندها  آن  دیدگانشان را پوشاندیم، پس  نهادیم و

ذکر    از   که   دهیمی   بیم  را   تنها کسی   آورند * تو نمی  ایمان   نترسانی،  چه   و  بترسانی   را 
  و  آمرزش   به  را   کس  چنین  نهان بترسد.   در   رحمان  یخدا   از  و  کندمی   پیروی  [قرآن]

  پیش   که  را   کاری   هر   و  کنیممی   زنده  را   مردگان  یقین مابده * به   پاداشی کریمانه مژده
اثری   و   اندکرده   این   از امام    در   را   چیزی هر   و   نویسیم می   اندآورده   پدید   که   را   هر 
 (. ایمشماره کرده  مبین  [کتاب]

کنند  ـ بیان میپذیرنده است   نبودِ که  این آیات همچنان که فترت و علت آن را ـ 
 یْؤِمُنوَن اَل  ُتْنِذْرُهْم  َلْم  ْم 

َ
أ ْنَذْرَتُهْم 

َ
أ
َ
أ َعَلیِهْم    را ها  آن  چه   نکند،   )تفاوتشان  َوَسَواء  

به آورند( نمی  ایمان  نترسانی،   چه   و   بترسانی  کنند علت  روشنی بیان می، همچنین 
انذارارسا و  مردم  تبلیغ  برای  فرستاده  فترت  ها  آن  ل  دوران  از  ،  گذشتهپس 

ْکَر َوَخِشی بودن »پذیرنده« در حال حاضر بوده است: موجود َبَع الذِّ َما ُتْنِذُر َمِن اتَّ ِإنَّ
ْجٍر َکِریٍم 

َ
ْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوأ ْحَمَن ِباْلَغیِب َفَبشِّ ذکر    از   که  دهیمی  بیم   را   تنها کسی  )تو   الرَّ

 آمرزشی  به  را   کس  چنین  نهان بترسد. در  رحمان خدای  از  و  کندمی   پیروی  [قرآن]
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اصلی در ارسال و تبلیغ   ۀکنندو در هر دو حالت، حکم  بده( پاداشی کریمانه مژده و
به وضعیت بندگانش    ـسبحان ـ ، رحمت مطلق الهی و علم او  نکردنیا ارسال و تبلیغ 

ا َنْحُن ُنْحییاست:   ْحَصیَناُه ِفی ِإَماٍم    ِإنَّ
َ
ُموا َوآَثاَرُهْم َوُکلَّ َشیٍء أ دَّ

َ
اْلَمْوَتی َوَنْکُتُب َما ق

 و  اندکرده   این  از  پیش  که  را   کاری  هر  و  کنیممی  زنده   را   مردگان  یقین ما)به   ُمِبیٍن 
شماره    مبین  [کتاب]امام    در  را   هرچیزی  و  نویسیممی  اندآورده   پدید  که  را   هر اثری

ای  از همین رو مقتضای رحمت الهی چنین است که هنگامی که پذیرنده   .ایم(کرده
بلکه بندگانش را از سِر    ؛ فرمایددادن و تبلیغ امر نمی وجود ندارد فرستاده را به بیم 

هنگامی که فرد قابل و    ولیکند تا امیدوار به امر او باشند؛  لطف و رحمتش رها می 
فرستد تا اولیایش باالترین درجات  برای انذار و تبلیغ میای پیدا شود کسی را  پذیرنده 

متعال را یاری  وفرستادگان خدا و امر او سبحان ها  آن  در حالی که   ؛ را کسب کنند
هایشان را تبلیغ  کنند. از سویی قرآن کریم بیان کرده است فرستادگانی که دعوت می

می اعالن  همو  میان  از  برگزیدگان  هستند:    ۀ کنند  ِلیَذَر  رسوالن  اللُه  َکاَن  َما 
ِلیْطِلَعُکْم   اللُه  َکاَن  َوَما  یِب  الطَّ ِمَن  اْلَخِبیَث  یِمیَز  ی  َحتَّ َعَلیِه  ْنُتْم 

َ
أ َما  َعَلی  اْلُمْؤِمِنیَن 

ُقوا  َعَلی اْلَغیِب َوَلِکنَّ اللَه یْجَتِبی ِمْن ُرُسِلِه َمْن یَشاُء َفآِمُنوا ِباللِه َوُرُسِلِه َوِإْن تُ  ْؤِمُنوا َوَتتَّ
ْجر  َعِظیم  

َ
  هستید   اکنون  که   حال  به این  را   مؤمنان  شما   نیست  آن  بر  )و خدا  1َفَلُکْم أ

گاه    بر غیب  را   شما  نیست  آن  بر  خدا   و  ؛سازد  جدا  پاک   از  را   آنکه ناپاک  تا کند،  رها آ
 و  خدا   به  پس  گزیند.برمی خداوند از میان فرستادگانش هرکه را بخواهد    ولی  سازد،

ایمان   عظیم  اجری  کنید،  پرهیزگاری  و  بیاورید  ایمان  اگر  و  بیاورید؛  فرستادگانش 
 2« .یابید(

ْمِر :  هستند متعال    وند و در زمان فترت، مردم امیدوار به رحمت خدا 
َ
َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِِل
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یُتوُب   ا  َوِإمَّ ُبُهْم  یَعذِّ ا  ِإمَّ َحِکیم  اللِه  َعِلیم   َواللُه  عده ) 1َعَلیِهْم  فرمان  و  به  موقوف  دیگر  ای 
را عذاب می   هستند؛  خدا  آنان  توب  د،کنیا  را می آن   ۀیا  دانای سنجیده   ؛ پذیردها  کار  و خدا 

 (.است

  در زمان فترت  در زمان غیبت امام مهدی  گیریم: مردم نتیجه می  شدگفته  از آنچه  
،  ای برای امامپذیرنده   نبودِ دلیل  به ولی    ، موجود است  دیو امام مه  ،کنند زندگی می

اند و اگر  ن در حق او کوتاهی کردهامؤمن زیرا  شود؛  فرمان داده نمیظهور و اعالم و تبلیغ  به  
غایب  پس    ؛ نیستند  شدادن یاری   ۀ آماده و شایستها  آن   دعوت خود را علنی کند  ایشان

های خود را نقض  که پیمان را    مجاورت و همسایگی با مردمیخداوند متعال  زیرا    ؛شده است
 دارد.  ناپسند می   برای آن حضرت ندا هکرد

ناپسند بدارد  با قومی را برای ما    مجاورت وقتی    وندخدا » است:  شده  روایت    جعفرااز اب
 2« .داردبرمی ها آن  ما را از میان

در غیبت و سکوت   تمام  ایشانو  بهان،  شودمی   حجت  و  رفع  جویان  بهانه   ۀو عذر 
در روایات    بیتو اهل  ، رحمتی بر مردم استاین غیبت، لطف و  ؛ عالوه بر اینکه  گرددمی

 اند. تعبیر کرده «فترتبا واژۀ » غیبتاز خود 

  ه محضر : بگفت  ،حمزهاز شعیب بن ابی »...  نعمانی در کتاب غیبت روایت کرده است:  
گفتم:    « .نه»صاحب این امر هستی؟ فرمود:  شما  گفتم:  ایشان  وارد شدم و به    عبداللهواب

گفتم:    »نه.«؟ فرمود:  شماست   فرزندِ   فرزندِ آیا  :  پرسیدم  »نه.« ؟ فرمود:  شماستآیا فرزند  
او چه:  پرسیدم  »نه.«؟ فرمود:  شماست  فرزندِ   فرزندِ   فرزندِ پس   فرمود: پس  است؟    کسی 

  ه است. شدپر  جور  وپس از آنکه از ظلم کند  داد پر میوعدل از  زمین را  که  همان کسی است  
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 1« فترت رسوالن آمد.  ۀدر دور  گونه که پیامبر همان ،آیدفترت امامان می  ۀدر دور او 

 رانی در شرح اصول کافی گفته است: مازند

دو نشانه    "کندمیپر  داد  وزمین را از عدل»در این گفتۀ حضرت "همان کسی است که  
نشانه دارد    مرالاهای صاحباز  از  هیچو  وجود  یکی  که  نیست  ایشان  جز   دو این  کس 

در شرق  عدالت و اظهار   ، استیالی او بر اهل زمینها آن برایش بیان شده باشد: یکی از
  ۀ از دور پس    ش و دیگری ظهور   ؛ستم استاصل و فرع ظلم و  برکندن  ، و  و غرب زمین

و فترت بین دو   ؛وجود ندارد امام ظاهری    ، او و وصی قبلیان  میفترت ائمه است؛ یعنی  
ضعف و    معنی[این واژه ]بهو اصل    ،قطع شدهها  ارسالاست که در آن  ای  دوره  رسول

 2.« شکست است

و  اند  متعال واگذار شده   وند فترت است و مردم در آن به امر خدا دورۀ  غیبت،  حال که  
با  بوده است، ها  آن  توسط  شانکردن امامکوتاهی امت و غایبتقصیر و  دلیل  به فقط فترت  

در وظایف دینی و رهبری    امامبر جایگاه    آیا جایز است در زمان فترت، فقیهوجود  این  
  ،احکامسازی  پیاده که  استدالل  با این  تکیه بزند، آن هم    قضاوت و اجرای احکام   ،فتوا مثل  
 ؟!نشود  منجر تعطیلی شریعت به  ی است تا ر ضرو 

رفع  جهت  بر او الزم است در  باشد  نشدن آن  اجرای احکام و تعطیل خواستار  کسی که   
استیال بر وظایف  نه اینکه ادعای نیابت و    ،کند سعی و تالش    دالیل غیبت امام مهدی

 را داشته باشد.  الهی ایشان

است  و تقصیری  اهی  کردن کوت)فترت( برطرف   خالصه: تکلیف مردم در زمان غیبت
دالیل  بسیاری از  و با توسل به  نایب امام شوند  اینکه  نه    ،استشده    غیبت اماممسبب  که  
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 ند. نرا ادعا ک  آن حضرتسنت، والیت اهل

آن هم پس   ؛ندا هرهسپار شد شدنبالسنت به اهلهمان روش و رویکردی است که  این
کردند و  منصوب  را  خود   ، خوداز پیِش  بیان کردند و  را    محمد نیازی خود از آل از آنکه بی 

در جهت آوردن  هم  هرقدر    طوری که به   ؛ چرخاندندپاشنۀ خود  بر  را  در دین  گویی  ه دبیهو  ۀدرواز 
 .  تردیدی وجود نداردوآن هیچ شک  بودنخطاتالش کنند در توجیهات جدید  

و روش را در پیش    همان راهکه  بینیم  را می   یانشیعاز اینکه  سف است  أتواقعًا جای بسی  
از همان    اندگرفته  برای  بسیاری    توجیهات اند  تالش کردهو  نموده  پیروی  چهارچوب  و  را 

این   بکشند  آمیزبدعت رویکرد  اتخاذ  تصویر  امروز    یتوجیهات از    بسیاری  . به    شان شاهدکه 
  در حالی که  ،ه استپوسیداجسادشان  ای است که  توجیهات اقوام گذشته هستیم همان  

 .  اندبرده را به ارث   هاآننظایرشان و  اند شان باقی مانده توجیهات

 چگونه بود؟   نددکه قبل از ما بودند و ایمان نیاور  کسانیوضعیت  -
 چگونه احکام شرعی را بشناسیم؟  قائل به اجتهاد نباشیم اگر  -
 کنیم؟ عمل باید چگونه  تقلید نکنیم فقها  اگر از  -

 ؟رها کنیم  ،هشدتعطیل آیا احکام را  -
 رها کنیم؟  آیا اسالم و مسلمانان را بدون رهبر -

  سازِی یعنی زمینه بر خود ـ واجب  در حالی که    ؛شدند مشغول  دل   ی توجیهاتبه چنین  امت  
با این تصور که   ،کردندو قوانینی را ابداع    ،رها کردند را  ـ  شایسته برای ظهور امام  زمینِی 

را  ها  آن  وشناساند  میها  آن   شریعت را بهرساند و  امت را به عقیده و شریعت میاین قوانین  
امام، غایب باقی بماند امت  نیز اگر هزاران سال دیگر حتی و  ،سازدنیاز می بی   از ظهور امام

که  بوده هایی  توجیهات و مغالطه   هادر حالی که تمامی این  ! بیندنمی زیانی  هرگز  ش از غیبت
حتی اگر انسان آن  این واقعیت حال است    ؛ شده است  ارادهمنحرف  منهج  استمرار  ها  آن  از
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 د. را بر زبان نیاور 

 :  فرمایدمی الحسناحمد سید  

بر    پس» ادامۀ حرکت  توجیه  برای  و تالش  اکنون،  و  تکراری گذشته  پرسش 
این گفته که   با  پیشین چه می "مسیر منحرف  اقوام  تکلیف  وضعیت  "یا    "شودپس 

  "اند؟کردهو چگونه باید به دین عمل میچگونه بود،  اند  کسانی که پیش از ما بوده 
گیرند مردمان پیشین  می مبتنی بر یک مغالطه است؛ به این ترتیب که اینان فرض  

اند، حق کامل و  هیچ کوتاهی و تقصیری نداشته و در نتیجه مسیری که بر آن بوده 
ـ این سخن درست نیست، و بنده  که بیان شد چناناما ـ   ؛حقیقت مطلق بوده است

شدن اند نیز بیان کردم؛ اینکه فرج در گرِو آماده را که در روایات ذکر شده  مسئله این  
دورانی    ،کنند فترتی که پیش از قیام بوده ست؛ یعنی این روایات بیان می نفر ا   313

از مهدی   313است که در آن   برای استقبال    ؛شده است یافت نمی  نفر آماده 
خدا در زمینش و رسالت اصالحی که او بر دوش    ۀیعنی قابل و پذیرایی برای خلیف

طور    همانغیبت کبری پیش آمد و ـ   ،کشد وجود نداشته است؛ به همین علت می
  2« شان، حجت از میانشان برداشته شد.دلیل کوتاهی ـ به 1که در روایت آمده است 

برا فراهم با    دنفرمای می  بیتاهل پایگاهی  را    مانیکردن  دهیدما  برای    پس  ؛ یاری 
  انتظار فرج سوی  ما را به   بیتاهل  کوشش کنید. تالش و    سازی ظهور قائم مازمینه 

 .  اندسوق داده 

صبر  باد  و بر تو  »حسن قمی آمده است:  به علی بن    امام عسکریهای  سفارش در  
و    ؛: بهترین کارهای امت من، انتظار فرج است ه استفرمود  پیامبرکه    ، و انتظار فرج

 
 « .داردبرمیها آنمیان ما را از ناپسند بدارد  خداوند مجاورت ما را با قومی اگر »است: روایت شده  ابوجعفر از .1
 . 61ص ،، عقاید اسالمالحسنسید احمد .2
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،  دادهش را  بشارت  اندوه هستند تا آنکه فرزند من که پیامبرحزن و  شیعیان ما در  پیوسته  
می را او  و    ، شودظاهر  عدل   زمین  از  که    کندداد میوپر  طور  پر شده  وظلم از  همان  جور 

 1«.است

در استنباط احکام شرعی ها  آن   نایب  عنوانبه خود را  اند  از ما نخواسته   محمدپس آل
بلکه از ما   ؛اندنبخشیده به ما را  متعال    وند خود از طرف خدا   ۀشدو والیت ثابت   ، مطرح کنیم 

را بر انتظار فرج را با عمل صالحی خواسته فقط   و اسباب آن را    ،طرفاند که موانع غیبت 
 .  کندمنهدم 

 گوید:میرزای تبریزی می 

تجهیز  سازی  آمادههمان  انتظار فرج،  » یارِی خود  و  با  خروجش  هنگام  امام    برای 
 2دادن اوست.« یاریگفتن هرچیزی است که منافی نصرت امام و ترک 

حالی  این   می است  در  در  ما  بینیم  که  را  موانعی  امامبرابر  خودمان  قرار    ظهور 
و اثبات والیت فقیه به    ،بودن تقلید واجب  ۀ، عقیدموانعاین    تریِن مهم جمله  و از    ،دهیممی

در  از آن  قسمتی  نشدن هیچ  ثابت حق و حقیقت،  در حالی که    ؛ استبوده    ممکن  هر شکِل 
 .  بوده است فقها برای  زمان غیبت 

سالم و صلوات تام و تمام  و    ؛ پروردگار جهانیان است  وند، خدا   و سپاس و ستایش از آِن 
 . ن بادوائمه و مهدی ، محمدآل  خدا بر محمد و

 
 . 21ص ،تبصرةالو   ةماماالعلی بن بابویه قمی،  .1
 . 5/319 ،النجاةشیخ جواد تبریزی، صراط  .2
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