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چکیده

در نوشتار پیش رو مسنله والیلت فقیله و ظرفیلت اثبلات آن در توقیلع شلریف املام عصلر؟جع؟ بله اسلحاق بلن

یعقوب؟هر؟ بررسی شده است .با واکاوی اجزا و عناصر توقیع شریف ،و استفاده از گفتار فقهلا پیراملون توقیلع
شریف با فرضیههایی چند روبرو میشلویم .4 :والیلت مطلقله فقیله؛  .5والیلت در املور سیاسلی و اجتملاعی؛ .8

والیت بر فتوا و احکام شرعی؛  .4والیت بر قضاء و رفع منازعات و مرافعات؛  .2والیت بلر فتلوا در املور متجلدده

و مسللائل مسللتحدثه؛  .6والیللت بللر فتللوا در مسللائل غیللر مللورد ابللتالء؛  .2والیللت در تشللخید عالئللم ظهللور امللام

مهدی؟ع؟ .ما با بررسی سندی و واکاوی داللی فقرات توقیع به صورت مجلزا ،احتملال اول را تقویلت کلرده و
دال للت توقیلع شلریف بلر والیلت مطلقله فقیله را تملام ملیدانلیم .پلژوهش حاضلر در تحصلیل یافتلههای خللود از

روش گردآوری دادهها به صورت کتابخانهای ،و روش تحقیق از گونه توصیفی _ تحلیلی بهره برده است.

واژگبان کلیببدی :والیللت فقیلله ،توقیلع ،امللام مهللدی؟ع؟ ،اسللحاق بلن یعقللوب ،الحللواد الواقعللة ،رواا حللدیثنا،

انهم حجتی.

مقدمه

برابر با آموزههای اسالمی و آیات قرآن کریم ،والیت بر مردم ،املری اسلت کله تنهلا از ِآن خلدا و
 .1پژوهشگر مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) قم ،ایران(نویسنده مسنول)(.)mojtabakhani455@gmail.com
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیم دانشگاه معارف اسالمی قم ،ایران.

رسللول و امامللان معصللوم؟ع؟ اسللت 1.البتلله کسللانی چللون فقیلله جللامعالشللرایط کلله مللاذون از امللام
معصوم؟ع؟ باشند نیز والیت دارند.

والیت بر مردم به طور کلی معانی و ساحتهای پن گانهای دارد .4 :والیت در افتاء؛  .5والیت
ُ
ُ
در قضاء؛  .8والیت در امور حسبه(مانند والیلت بلر غ ّیلب و ق ّصلر و مجلانین)؛  .4والیلت در اجلرای
حدود؛  .2والیت در حاکمیت(حکومت).

والیت پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ تمام این سلاحتهلای پلن گانله را شلامل میشلود و در

آن بحثی نیست 2اما در مورد والیت فقیه و حوزه شمول آن میان فقهای شیعه اختالف است .به

شللکل واضللحتللر عمللوم فقهللای شللیعه والیللت فقیلله در سلله حللوزه افتللاء ،قضللاء و امللور حسللبه را
ً
پشیرفتهاند(سیفی مازندرانی4453 ،ق .)25 :در حلوزه چهارم(والیلت در اجلرای حلدود) نیلز غالبلا

والیلت فقیله را مللیپشیرنلد(رحمان سلتایش4452 ،ق .)552-572 :امللا در حلوزه پنجم(والیللت در
حاکمیللت) اخللتالف شللدیدی میللان فقهللا وجللود دارد و برخللی از فقهللا زیللر بللار آن نمللیروند(سللیفی

مازندرانی4453 ،ق .)25 :در عین حال برخی از فقهای متقدم ماننلد شلیخ مفیلد ،شلیخ طوسلی،
سالر ،ابوالصال ،حلبی ،ابن ادریی حلی؛ و متاخر مانند عالمه حلی ،شهید ثانی ،محقق اردبیلی،
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محقق کرکی ،فقیه سبزواری ،فاضل هندی ،صاحب جواهر ،نراقی ،شیخ انصاری ،حاج آقلا رضلا

همللدانی ،سللیدمحمد آل بحرالعلللوم؛ و معاصللر ماننللد امللام خمینللی؟هر؟ بللر آن تأ کیللد ورزیللدهانللد

(همان .)65-25 :به طوری که محقق کرکی(همان )25 :و صلاحب جواهر(هملان )24 :ادعلای
اجما بر آن کردهاند.

مثبتین این نظریه ادله گوناگونی بلرای اثبلات اقامله کردهانلد .یکلی از آن ادلله ،توقیلع شلریف

ام للام زم للان؟ع؟ ب لله عل للی ب للن محم للد س للمری(نائب خ للاص چه للارم) اس للت ک لله در من للابع معتب للر

شیعی(کجالالدین شلیخ صلدوق و کتباب الغی به شلیخ طوسلی) نقلل شلده اسلت .مخالفلان در سلند و
داللت توقیع شریف خدشه وارد کردهاند که بررسی آن در پی خواهد آمد.
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ِبال ُمؤ ِمنی َن ِم ْن أ ْنف ِس ِهم( ...احزابَ )46 :و ما
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اهلل َو أطی ُعوا َّالر ُسول َو أو ِلی األ ْم ِر ِم ْنکم( ...نساء.)24 :
ِم ْن أ ْم ِر ِهم( ...احزاب )56 :یا أی َها الشی َن َآم ُنوا أطی ُعوا
 .2مرحللوم آیللتاهلل خللویی در مصللبا ،الفقاهه(شللرآ مکاسللب) مللیفرمایللد :والیللت ولللی معصللوم(پیامبر و امللام معصللوم) بلله
معنی استقالل الولی بالتصرف (نه به معنی عدم اسلتقالل ال یلر و توقلف تصلرفه عللی اذن اللولی) چهلار سلاحت دارد کله
همگی برای ولی معصوم قابل اثبات اسلت :والیلت تکلوینی؛ والیلت تشلریعی؛ وجلوب اطاعلت از وللی معصلوم در احکلام
تبلی ی؛ وجوب اطاعت از ولی معصوم در اوامر شخصی(خویی ،بیتا :ج.)28-84 ،2

پیشینه تحقیق

بسیاری از فقها به مناسبت در خالل مباحم فقهی ،ویلا ضلمن رسلالههایی مسلتقل ،پیراملون

دال للت توقیلع شلریف بلر والیلت فقیلله قللم زدهانلد کله در مقالله بلله آنهلا اشلاره شلده اسلت .فقهللایی
چللون سللید عللاملی ،محقللق سللبزواری ،صللاحب جللواهر ،شللیخ انصللاری ،آخونللد خراسللانی ،میللرزای
نللائینی ،ایروانللی ،آقاضللیاء عراقللی ،غللروی اصللفهانی ،محمللدعلی نجفللی ،سللیداحمد خوانسللاری،

سلللیدمحمود حسلللینی شلللاهرودی ،حکلللیم ،میالنلللی ،خلللویی ،املللام خمینلللی ،حلللائری یلللزدی،

گلصایگللانی ،سیدمصللطفی خمینللی ،منتظللری ،تبریللزی ،ملؤمن قمللی ،ارا کللی .مقللاالتی نیللز بلله طللور

مستقل به بررسی این توقیع پرداختهاند .مانند«پژوهشی درباره توقیع شریف املام زملان؟ع؟ بله

اسلحاق بلن یعقللوب» اثلر محملد شللقیر ،انتشلار یافتله در مجللله فقله اهللبیللت شلماره46؛ «بررسللی
داللی توقیع «أملا الحلواد الواقعلة »...نوشلته سلیدجعفر عللوی ،منتشلر شلده در مجلله الهیلات و

حقلوق شللماره52؛ «گسلتره شللمول توقیللع شلریف در نظریلله والیلت فقیلله» بلله قللم مهللدی طللاهری
داللی پرداخته ولی اشکاالت سندی و داللی را به طور کامل مطلرآ نکلرده اسلت 1.در مقالله دوم،
سیدجعفر علوی ،سند توقیع را ضعیف برشمرده و آن را از ادلله والیلت فقیله نملیدانلد وللی بلا ایلن

وجود آن را مورد بررسی داللی قرار داده است .وی به برخی اشکاالت داللی اشلاره کلرده ،برخلی را
ً
پشیرفته و بعضی را رد میکنلد .بله نظلر ملیرسلد بعضلا مرتکلب اشلتباه و تلداخل مباحلم نیلز شلده

است .مانند این کله در پایلان مقالله«صلحیح نبلودن اطلالق حجلت بلر اعملال نظلر فقیله در برخلی

مللوارد» را بلله عنللوان یللک اشللکال مسللتقل در بحللم دال لللت تعلیللل توقیللع شللریف ،مطللرآ کللرده در
حالی که این اشکال همان اشلکال قبلل یعنلی انحصلار حجیلت در تبلیل ،احکلام شلرعی اسلت .در
مقاله سوم نیز مهدی طاهری با استناد به منابع معاصر و دست چندم ،به شکل ضعیف تر برخی

اشللکاالت سللندی و دال لللی را مطللرآ کللرده و بیشللتر بللا رویکللرد دایللره شللمول حللدیم مباحللم را پللی

گرفتلله اسللت .امللا مقاللله پللیش رو از جهللت طللرآ منسللجم بحللم و ارائلله سللاختاری روشللن ،طللرآ
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منتشللر شللده در مجللله معرفللت سیاسللی شللماره .2در مقاللله اول محمللد شللقیر بلله بررسللی سللندی و

احتماالت و اقوال متعدد در بحم ،بهره گیری از کالم فقها و منابع معتبلر ،طلرآ مباحلم جدیلد و

احتملاالت نللو در مسللنله ،طلرآ اشللکاالت متعللدد سلندی و دال لللی ،پاسللخ بله اشللکاالت و نقللد اقللوال
 .1از میان اشکاالت سندی به «عدم روایت کلینی در کتلاب کلافی» و «قلیلل الروایلة بلودن اسلحاق» بسلنده کلرده اسلت .از
میان اشکاالت داللی نیز به «راوی بودن رواا حدیثنا»« ،عهد بودن ال» و «عدم عموم تعلیل» اشاره کرده است.
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مطللرآ شللده ،بهللرهگیللری از پاسللخهای نللو در مقللام پاسللخ بلله اشللکاالت ،و رویکللرد پاسللخگویی بلله
اشکاالت کتاب حکومت والیی نوشته محسن کدیور؛ نوآوری داشلته و بله نظلر ملیرسلد گلامی بله

پیش باشد.

سند توقیع شریف
سند اول(سند شیخ صدوق)
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َك ئ هُُُ(ص وق1791 ،قق ج ،117 ،6حُ)1
 .1محمدبن علی بن بابویه قمی(شیخ صدوق)

وی از بزرگان امامیه و از جمله شاخدترین محدثان شیعی در قلرن چهلارم هجلری اسلت کله

در وثاقت و جاللت مقام وی بحثی نیست:

قال النجاشق «حمع بن كىل بن احلسنی بن مویس بن دابویه القعالی أبالوجةفرق نز یالل الالری،
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شالالیلنا و ِقانالالا ،و وجالاله الاائفال .راسالالانُُُ(جناش1761 ،شق 719؛ ا الالو 1117 ،قق

جُ)714 ،13

 .2محمدبن محمدبن عصام الکلینی

مخالفان ،ابن عصام کلینی را ثقه نمیدانند به دلیل اینکه:
ً
اوال توثیق خاصی ندارد(کدیور.)852 :4823 ،
ً
ثانیا توثیق او مبتنی بر اصل«مشایخ ثقات ثقهاند» میباشد در حالی کله نلزد محققینلی ماننلد

آیتاهلل خویی این اصل مردود است(همان.)887 :
نقد اشکاالت فوق

اول :اصللل رجللالی«مشللایخ ثقللات ،ثقهانللد» گرچلله نتوانللد وثاقللت مشللایخ صللدوق را بلله اثبللات

برساند ولی آن را نفی نیز نمی کند.

دوم :گرچله ابللن عصللام کلینللی در کتللب رجللالی توثیلق خاصللی نللدارد ولللی ترضللی و تللرحم شللیخ

صللدوق در حللق او میتوانللد توثیللق وی را ثابللت کند(صللدوق4832 ،ق :ج4، ،485 ،4؛ صللدوق،

4826ش.)857 :

سوم :اکثر روایت شیخ صدوق از وی به گونهای که تمام کتاب کافی با حدود  57هلزار روایلت

را از ایشللان نقللل می کنللد ،بلله نللوعی اعتبللار نقللل وی را ثابللت می کنللد( 1.صللدوق4448 ،ق :ج،4

 )284عالوه بر این صدوق در «من الیحضر» تأ کید میکند که کتاب کافی در اختیار اوسلت یعنلی
ذکللر ایللن اسللناد از بللاب تاکیللد و تللیمن اسللت 2.قرینللهای کلله ایللن نکتلله را تأییللد می کنللد روایللات
بسیاری در اسناد صدوق است که در کتاب کافی آمده است؛ البته میدانیم که این روایت ماننلد
بسیاری از روایات منقول از کلینی در کلافی شلریف نیاملده اسلت .در هلر صلورت نفلی اصلل رجلالی
فللوق بلله معنللی نفللی وثاقللت مشللایخ صللدوق نیسللت و در مقابللل ،قرائنللی کلله ذکللر شللد تللوان اثبللات

وثاقت ایشان را دارد.

 .3محمدبن یعقوب کلینی

در وثاقت و جاللت شان وی بحثی نیست.

نجاشی وی را اینگونه معرفی می کند:

شیخ أصحادنا یف وقته دالر ی و وجهه  ،و ان أوثالق النالاَ یف احلال یع ،و أث الم ُ صالنف
ُ)773

 .4اسحاق بن یعقوب

مخالفان ،ایشان را ثقه نمیدانند به دلیل این که :
ً
اوال :توثیق خاصی ندارد(کدیور)887 :4832 ،؛
ً
ثانیا :مجهول است(همان)؛
ً
ثالثا :کثیر الروایه نیست(همان)؛
ً
رابعا :اصل رجالی «مشایخ ثقات ،ثقهاند» مردود است(همان)؛
ً
خامسا :وجود افرادی چون شیخ مفید و طوسی در سلسله سند آن را تقویلت نمی کنلد( هملان:

)884؛

محمللدبن ّ
محمللدبن یعقللوب الکلین لی؟هر؟ فقللد رویتلله عللن ّ
 .1و مللا کللان فی له عللن ّ
محمللدبن عصللام الکلین لی؛ و عل لی بللن
محمللدبن أحمللد السلنانی عللن ّ
أحمللدبن موسللی؛ و ّ
محمللدبن یعقللوب الکلینلی؛ و کللشلل جمیلع کتللاب الکللافی فقللد رویتلله
عنهم عنه عن رجاله(صدوق4448 ،ق :ج.)284 ،4
َ
َ
َ .2ق َال ُم َص ّن ُف َه َشا ْالک َتاب َرح َم ُه ُ
اهلل َما َو َج ْد ُت َه َشا ْال َح ِدی َم( )2256،حّال ِفی ِک َتلاب ُم َح َّم ِلد ْبن ی ْع ُق َ
لوب َو َملا َر َوی ُت ُله حّال ِملنْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ِ
ِ
َطریقه َح َّلد َثنی بله َغیل ُر َواحلد م ْلن ُه ْم ُم َح َّم ُلد ْب ُن ُم َح َّملد ْبن ع َصلام ال ُکلینلی َرضلی ُ
اهلل َع ْن ُله َع ْلن ُم َح َّم ِلد ْبن ی ْع ُق َ
وب(صلدوق،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
4448ق :ج.)558 ،4

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

ال تا ال یر املةروف دالال ُیین یسالعی ال الایف ،یف كشالر ین سالن ُُُ(جناش1761 ،شق
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ً
سادسا :برادری او با کلینی ثابت نشده به عالوه اینکه برادری وثاقت نمیآورد(همان)؛
ً
سابعا :چون راوی ملد،هلایی کله در صلدر و ذیلل روایلت آملده خلود اسلحاق بلن یعقلوب اسلت

نمیتوان از آن استفاده کرد(همان).

نقد اشکاالت فوق

با این که اسحاق بن یعقوب توثیق خاصی نداشلته و مجهلول اسلت و کثیرالروایله نیسلت وللی

میتللوان وثاقللت او را از راههللای دیگللر اثبللات کللرد چللرا کلله اثبللات وثاقللت راوی منحصللر در اینهللا
نیست.

اول :کثیرالروایله نبللودن روای دلیلل بللر ضلعف او نیسللت .وکلالی اربعلله املام زمللان؟ع؟ روایللات

انگشللتشللماری نقللل کردهانللد و احادیللم زیللادی از ایشللان در دسللت نیسللت(محمدبن عثمللان
عمری _ وکیل دوم _ روایتی ندارد .حسین بن رو ،تنها یلک روایلت و عللی بلن محملد سلمری نیلز

فق ل ط دو روایللت دارد) چنانچلله کثللرت روایللت او نیللز دلیللل بللر قللوت وی نیسللت .چلله بسللیار روات
ضعیفی که روایات بی شماری نقل کردهاند.

دوم :چنانچه گششت نفی اصل رجالی فوق به معنی نفی وثاقت مشایخ نیست.

ژپوهشاهیمهدوی

سوم :وجود بزرگانی در سلسله سند این توقیع مانند کلینی ،ابن قولویه قمی ،ابوغاللب زراری،

ابو محمد تلعکبری ،ابوعبداهلل ابن غضائری ،صدوق ،مفید و طوسی مسنلهای نیست که بتوان
از کنللارش بلله راحتللی گششللت بلکلله اعتمللاد ایللن بزرگللان دلیللل بللر اعتمللاد بللر روایللت و راوی اسللت.

ضمن اینکه در نقل روایت دیگری صدوق و پدر وی(علی بن بابویله) و سلعدبن عبلداهلل اشلعری
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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بر اسحاق بن یعقوب اعتماد کردهاند.

1

چهارم :مد ،راوی در روایت نیز با توجه به پشیرش آن از جانب این بزرگان قابل تکیه بلوده و

وثاقت اسحاق بن یعقوب را به اثبات میرساند.

اشکال سندی دیگر

ً
اوال :این روایت را کلینی در کتاب خود کافی نقل نکرده است؛

َّ َ َ
َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َّ
الشی َخ ْال َع ْملری َرضلی ُ
ُ َ
ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ
اهلل َع ْن ُله
اهلل عن ِحسحاق ب ِن یعقوب قال س ِمعت
ِ
َ .1حدث ِنی أ ِبی َر ِضی اهلل ع َنه قال َحدثنا َس ْعد ْب ُن ع ْب ِد ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ْ
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ْ
َ
َ َ ْ
َ
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ِ
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ْ
ً
ً
َ
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ْ
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ّ
َ
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َ
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له َل ُهل ْلم ِمل ْلن ذ ِل لل ال َ
لال أ ْر َب ُع ِمائل ِلة ِد ْر َهل ٍلم ک َمللا قللال فأخ َر َجل ُله َو أ ْنفللش ال َبل ِلاقی
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ِ
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ََ َ
فق ِبل(صدوق4842 ،ق :ج436 ،5؛ ابن بابویه4474 ،ق.)447 :

ً
ثانیا :احتمال این که این روایت بعد از تألیف کافی به دست کلینی رسلیده باشلد ،بلا توجله بله

تاریخ اتمام تالیف کافی و سال وفات کلینی ،مردود است؛
ً
ثالثا :احتمال این که کلینی این روایت را از روی تقیه نیلاورده باشلد نیلز ملردود اسلت بله دلیلل

نقل آن در کتب دیگر شیعه مانند کمالالدین صدوق و کتاب ال یبه طوسی.

نقد اشکاالت فوق

اول :این کلله کلینللی روایللت را در کللافی شللریف نقللل نکللرده بللا این کلله طبللق ادعللای خللود فقللط

روایات صحیحه را در آن جمع کرده ،دلیل بر ضعف این روایت نیست چرا که «اثبلات شلیء نفلی

ماعدا نمی کند» بلکه در مقابل قرائنی دال بر قوت چنین روایاتی در دست است از جمله این که:

الللف) کلینللی کتللابی بللا عنللوان رسائل(رسللائل االئملله) داشللته کلله تللا قللرون اخیللر موجللود بللوده و

مرحوم فیه نسخهای از آن را دیده و از آن استفاده کرده است ولی بله دسلت ملا نرسلیده اسلت.

وی عللالوه بللر کتللاب کللافی ،کتابهللای دیگللری بللا عنللوان :کتللاب الببرد علببی القرامطببة ،کتللاب رسببائل

است(نجاشللی .)822 :4862 ،نکتلله دیگللر این کلله وی صللاحب کتللاب رجللال هللم بللوده و روات
احادیللم را بلله خللوبی میشللناخته اسللت .و نیللز وی حللدیمشناسللی قهللار بللوده کلله روایللات ائملله

معصللومین؟مهع؟ را از غیللر آن تشللخید مللیداده اسللت بلله طللوری کلله مرحللوم شللیخ طوسللی؟هر؟
درباره وی اینگونه تعبیر می کند:

جُیل الق ر كامل داألخ ارُُُ(طویس1737 ،ق ُ)179

ب) روایات متعددی از کلینی در دیگر کتابهای معتبر شلیعی ماننلد کتلب شلیخ طوسلی نقلل

شده که در کافی نیامده است.

د وم :نفی احتمال رسلیدن ایلن روایلت بله دسلت کلینلی بعلد از تلألیف کلافی شلریف ،مبتنلی بلر

تطابق تاریخ اتمام کافی و تلاریخ وفلات کلینلی اسلت در حلالی کله ایلن ادعلا قابلل اثبلات نیسلت و

احتمال عدم تطابق در رد آن کافی است.

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

األئج ببة؟مهع؟ ،کت للاب ت ی ببر الر ی ببا ،کت للاب الرج ببال ،کت للاب م ببا قی ببل ف ببی األئج ببة؟مهع؟ م ببن ال ب ب ر ،داش للته

سوم :نفی احتمال تقیه به دلیل نقل این روایت در کتب دیگر شلیعی نیلز صلحیح نیسلت چلرا

کلله کلینللی در عصللر غیبللت ص ل ری و در روزگللار تقیلله میزیسللته و نقللل ایللن روایللت در کتللاب کللافی
خللالف تقیلله بللوده اسللت .امللا علمللایی ماننللد صللدوق(متوفی  834هجللری) و طوسللی(متوفی 467

هجری) که در عصر تقیه نبودهاند دلیلی بر نقل نکردن آن نداشتهاند.

ممکللن اسللت کسللی بگو یللد کلله اسللحاق بللن یعقللوب توقیللع دیگللری از امللام عصللر؟جع؟ نقللل

019

می کند که آن را پدر شیخ صدوق که در عصلر تقیله و دوران غیبلت صل ری میزیسلته آورده اسلت
در حلالی کله نقللل آن خلالف تقیلله بلوده اسلت .بنللابراین علدم نقللل کلینلی در کلافی بلله دلیلل عللدم

اعتماد او بوده نه به دلیل تقیه.

اما این ایراد نیز از جهاتی قابل پاسخگویی است:

الف) کتاب پدر شلیخ صلدوق االمامبه و الت صبره مبن الحیبره سلالهلا مفقلود بلوده و ملدتهلا بعلد بلا

همت علمای شیعه جمعآوری شده و معلوم نیست که این روایت در آن کتاب نقل شده باشد.

ب) کلینللی در ب للداد(مرکز حللوزه اهلللسللنت) میزیسللته و علللی بللن بابویلله در قم(مرکللز حللوزه

شیعه) .روشن است که در فضای شهر قم حالت تقیه وجود نداشته است.

ج) متن این توقیع نیز بلرخالف ملتن توقیلع عللی بلن محملد سلمری آمیختله بلا تقیله و رعایلت

اصللول آن اسللت چنانچلله در آن از حضللرت ولللیعصللر؟جع؟ بللا عنللوان «غللریم» یللاد می کنللد و از

جایگاه اجتماعی اسحاق بن یعقوب و علی بن محمد سمری نیز سخنی در میان نیست:

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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ُ ُ
َ ئ ئ َ َ ئ ئ ُ َ َ َ َ ئ ُ َّ َ
ُ َ
یخ ئال َة ئمر ی َر ِیض ُ
اك َك ئ ُاله یقالولق
اك ،كن ِإسحاق ب ِن یةقو  ،قالق ِسةا الش
َس ئة ئب ُن ك ئب ِ ِ
ِ
ََئَ َ َ َ َ
َ َ َ ئ
ئَ
َصح ئب ُا َر ُج ًة م ئن َأ ئهل َّ
الس َو ِاِ َو َم َة ُه َمال ِلُغ ِر ِمی؟ع؟ِ ،أَفن ُهَ ِّ َ ِ ،كُ ِیهَ ،و ِقیل ل ُهق أخ ِالر ئأ
ِ
ِ
َ َّ ئ َ َ ئ ُ ِ ُ َ
ً
ً
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
حق ُولال ِ ك ِّمالك ِم الهَ ،و ه َالو أ ئر َبة ِعاةال ِ ِِ ئرهال ُ ِ َالب َِّ ال ّ جالل ُمتحیالرا َب ِاهتالا ُمتة ِج الاَ ،و َوال َ ِیف
ااالَ ،و َ َاَ ئا یف ی ِ ِه َض َیة ِل ُو ئل ِ َك ِّم ِهَ ،قال ئ َ َ
الان َر َِّ َك َُالا ئ َب ئة َض َالاا َو َو َو ى َك ئ ُ
ِح َسا ئ َ
الُ ئ
ِ
ِ
ِ
َ ئ َ َ ِ َ َ َّ
َئَُ َ ئ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ ُ ئ ئ َ َ ئ
َ
الالق أر بة ِعاة ال ِ ِِره ال  ،مالالا قالالال؟ع؟،
بةضالالااِ ،ال َِالإذا الال ِالنی َ ال [َ ال ] هل ال ِمالالن ذ ِلالالك ااال ِ
ئََ ئ
ََ
ََ ئ
ِأخ َ َج ُه َو أَفن ال َب ِاِق ِق ِ ل(ابن دابویه1141 ،قق ُ)114

سند دوم(سند شیخ طوسی)

شیخ طوسی؟هر؟ در دو جا از کتاب الغی به با کمی تفاوت در سند ایلن توقیلع را نقلل می کنلد(در

سند دوم میان روات از کلینی؟هر؟ نام ابومحمد تلعکبری نیز به چشم میخورد:
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ُ
ُ
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ُّ
َو َأ ئخ َب َ ىن َ َ
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َ
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َ
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َ
َكىلُُُ(مانق ُ)766

در مورد ایلن سلند نیلز بایلد گفلت کله خصلم ،صلحت سلند شلیخ طوسلی؟هر؟ تلا کلینلی؟هر؟ را

میپشیرد(کل ل للدیور4823،ش )887 :امل ل للا هماننل ل للد سل ل للند شل ل للیخ صل ل للدوق؟هر؟ در اعتبل ل للار راوی
مباشر(احمدبن اسحاق) خدشه وارد می کند.

در نقللد ایللن خدشلله گفتللیم کلله ادلللهای بللر اعتبللار آن وجللود دارد و از منظللر مللا و بسللیاری ماننللد

ص ل للاحب جلل للواهر(نجفی :4474 ،ج)447 ،44شاهرودی(شلل للاهرودی :4475 ،ج )843 ،8ملل للومن
قمی(مللومن قمللی :4454 ،ج )477 ،8اراکی(ارا کللی )544 :4452 ،در اعتبللار سللند بحثللی نیسللت.
صللاحب جللواهر ضللمن تاکیللد بللر دال لللت توقیللع شللریف بللر نصللب و والیللت فقیلله ،در ایللنبللاره تعبیللر

تکاندهندهای دارد:

كىل أن النصالب مالن إمالام الزمالان روحالی لاله الفال اء متحقالق ،عالا رواه إسالحاق بالن یةقالو
كنه؟ع؟ یف جوا

تا له سأله ِیه كن أشیاء أش ُا كُیهِ ،قال لهق «و أما احلالواِ

الواقة ال ِالالارجةوا ِاالالا إیل روا أحاِی نالالاِ ،الالإن حجالالیت كُالالی

و أنالالا حج ال اك كُالالی

»و

اْلمجاع قو و ِةة كىل مضعونه ،و أنه مل یة ر كىل هنا ا ر یف شف الُ الام ِالأن ر وروِ

النصب من صاحب الزمان؟ع؟ُ

میدهللد کلله حللدیثی بللا چنللین ترکیللب و الفللا و معللانی کلله در آن وجللود دارد فقللط میتوانللد از
معصللوم؟ع؟ صللادر شللود .آیللتاهلل س للیدمحمود حسللینی شللاهرودى در ایللنبللاره در کت للاب ت ببج

می گوید:

نباید به اعتبار سند این حدیم اشکال کرد؛ زیرا خود توقیع بر جایگاه واالى اسحاق دالللت

می کند ،البته بعد از آنکه شواهد صحت صدور _ که در متن توقیع وجود دارد _ ملورد توجله
قرار گیرد(شاهرودی :4475 ،ج.)843 ،8

داللت توقیع شریف

متن توقیع شریف در کجالالدین و کتاب الغی ه طوسی به صورت زیر آمده است:
ُ َئُ َ
ئ
َ
ُ
َ
َ َ َئ ُ ُ َ َ ُ ئ
َ
یوصالل ِلالی
ك ئن ِإ ئس َحاق ئب ِن ئیةقو َ قالق َسألا َحم ّم ئب َن كی َم َان ال َة ئم ِالر ی َر ِیض اك ك اله أ ئن ِ
َّ
َ
َ َ
َتاد ًالا َقال ئ َس َالأ ئل ُا ِیاله َكال ئالن َم َس َ َ ئ َ َ ئ َ َ َ َ ئ
الاح ِب
الاةل أشال ُا كالىل ِال َالو َرِت ِیف الت ئو ْقی ِالع ِ.ال ّ ِ َم ئو َالا َصال ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ئ
ئ
َ
َ
َ
َ
َ
ئ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ئ
ئ
َ
َ
ُ
ّ
اا ِ الر َ
اك َو ث ّبتك ِم ئالن أ ئمالر ُ
ین ِلالی ِم ئالن أه ِالل َب ِیت الا َو
الا َم ِان؟ع؟ أ ّما َما َسألا ك ه أ ئرش
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َبین َك ّم َ ا ِ ئ
اك َك َّز َو َجالل َو َب َ
الیس َب َ
النی أ َحال ق َ َابال َو َم ئالن أ ئَ ال َ ىن ُِ َ
الاكُ ئ أ َّ ُاله ل َ
الیس ِم ِ ّالین َو
النی ِ
ِ ِ
ِ
ََ
َ
ئ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ئ
َ
ُ
َ
َسال ُیُ ُه َسال یل ئابالالن َالالوَّ؟ع؟ أ ّمالالا َسال یل ك ِّمالی َج ئةفالالر َو ُولال ِ ِه ِ َسال یل إخال َالو ْ ُ
یوسالالف؟ع؟ أ ّمالالا
ِ
َ َ
ئ ُ ِ َّ ُ َ ُ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ئ
ِ َِ
َّ
الش ئُ َما َو أ َّما أ ئم َالو ُال ُ ئ َِ َالة ََ ئق َب ُُ َاالا إ ّ ِل َت َا َّا ُالر وا َ َْ ئالن َشالاءَ
َ
الفقاع ِش ئر به ح َ ام َو بأَ ِب
ِ
ِ
َ
َئ ئ َ َ ئ َ َ َئ ئَ ئ َ
َ
ُ َ َّ ُ ئ َ َّ ُ ُ ُ ئ َ َ َّ ُ َ
اك َت َةالایل
آتاىن اك خی ِمما آتا و أما ظا
الور الف َالر ِأ ِ ِإَاله ِإیل ِ
ُِ ِ
یصل و من شاء ُِیقاع مفا ِ

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

از سوى دیگلر _ هملانگونله کله برخلی از علملا گفتهانلد _ توجله بله ملتن توقیلع بله ملا اطمینلان
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ئ
َ ئ ئ َ ُئ
ذ ئ ال ُ ُه َو َ ال َالن َ ئال َو َّقال ُ
احل َسال َ
ون َو َأ َّمالالا َقال ئالو ُل َمال ئالن َز َك ال َ َأ َّن ئ ُ
الات َ
النی؟ع؟ ئمل یق َتالالل ِ ف ال َو َت ال ِالنیب َو
ِ
َ َ َ َ َّ ئ َ َ ُ ئ َ َ ُ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ئ ُ َّ َ َ ُ ئ َ َ َ
ُ
ئ
ضالالة ل و أمالالا احلالالو ِاِ الو ِاقة ال ِالالار ِجةوا ِِاالا ِإیل ر وا ِ ح ال ِ ی ِ ا ِال ِالإن حجال ِالیت كُ الی و أَالالا
َ
َ
َ ُ َ َّ
َ ُ
الان ئال َة ئمالالر ی َر ِیض ُ
اك َك َُالا ئ َو أ َّمالالا ُ َحم َّمال ُ ئب ُن ُك ئی َمال َ
اك َك ئ ال ُاله َو َكال ئالن أ ِبیال ِاله ِمال ئالن ق ئبالالل ِ ِإَال ُاله
ُح ّجال ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ئ ُ َ ئ َ ئ َ ئ َ
ُ
َ َ ئ ُ ُ َ َئ
اك ل ُاله قُ َب ُاله َو ِیز یالل
یار األ ئه َو ِاز ی ِسیص ِالُد
ِثق ِیت و ِ تابه ِ ت ِایب و أما حمم بن ك ِىل ب ِن ما ِز
َ َ
َ
َ
ئ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َك ئ ُه َش ّ ُه َو أ َّما َما َو َص ئُ َت َ ا ب ِه َِ َة َق ُب َول ِك ئ ال َ ََا إ ِ َاالا طالا َ َو طاال َ َو َُ ُالن ُ
ااغ ِ یال ِ حال َ ام َو
ِ
ِ
ئ َ َ َ ئ
َ َ
ُ َ
ُ
ََ ُ
َ َ َ ئَ َ
الیة ِت َ ا أ ئهاللال َبی ِالا َو أ ّمالا أ ُبالو ا ّاالا ِ َحم َّمال ُ ئب ُن
أ ّما َحم َّم ُ ئب ُن شاذ َان ئب ِن َ َةمی ِ ُا َو َر ُجل ِمالن ِش
َ
َ
َ َ َ َ ئَ
األ ئج َ ُع َ َْ ئُ ُةون َو أ ئص َح ُاب ُه َم ئُ ُة ُوَ َ
ون َِ َة ُ ََت ِال ئس أ ئه َل َم َق َال ِم ئ َِالإ ّىن ِم ئ ُ
الُ ئ َب ِالر یء
أ ِیب و ی ب
ِ
ِ
ِ
ئ ُ ئ َ َ َ َّ ئ ُ َ َ ّ ُ َ َ ئ َ َ َ َ ئ َ َ َّ ئ َ َ ً َ َ َ َ ُ َ َّ َ ئ ُ ُ
َو َآبالالا ِ ِمالالُ ِب ال اء و أم الا ااتُ ِبسالالون ِبأمو ِال الالا ْال ِالن اسالالتحل ِمُالالا شالالیئا ِأ ُالاله ِ ِإّنالالا یأ الالل
ّ َ َئ ُ ُ َ َ
َ َ َ ُ ُ ئ ُ
ّ َ َ َ َّ ئ ُ ُ ُ َ َ ئ ُ َ
الور أ ئم ِرَالالا
ال ِ ی ال َ ان و أمالالا ا مالالس ِق ال أ ِب َالالید ِل ِشالالیة ِت ا و ج ِةُالالوا ِم الاله ِیف ِحالالل ِإیل َوقال ِالا ظاال ِ
َ َ ُ َ َ َ ئ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ئ َ ُّ
َ ّ َ
ُ َ
ئ
ُ
ِل َت ِا َ
ُئ
اك َك ّز َو َجل َكالىل َمالا َو َصالُوَا
ین ِ
یب ِو ُِت و تبع و أما َ ام قوم ق ش وا ِیف َ ِِ َِ
َ
ََئ َئَ َ ئ ََ َ َ َ َ ََ
َ َّ
الشا ّ ِ َنی َو أ َّما ِك ُّ ُ َما َو َق َع ِم َن ئال َغ َیب ِ َِالإ َّن َ
اك
ِب ِه ِق أقُ ا م ِن استقال و ح
اج ِیف ِصُ ِ
ِ
َ
َ َّ َ َ َّ ُ ُ َ َ
ین َآم ُ الوا َت ئس َالئ ُُوا َك ئالن أ ئش َ
الیاء إ ئن ُت ئبال َ َل ُ ال ئ َت ُس ئالؤ ُ ئ إ ََّ ُاله َ ئمل ی ُ الالنئ
الول یالا أ َیالا ّالال ِالن َ
كز وجالل یق
َِ
ِ
َ
َ
َ ئ ُ ُ َ َ
ّ
َ
َ
َ ّ َ ُئ
ئ
َ
ُ
ُ
ئ
َ
ُ
َ
َ
اغیال ِ ز َم ِاَ ِاله و ِإ ِىن أخالرأ ِحالنی أخالرأ و
ِأل َح ِم ئن َآبالا ِ ِإ َو قال َوقةالا ِیف ك ِق ِاله َبیةال ِلا ِ
َ َ َ َ ئ َ
ئ َ
َ َ َ َ َ َ َّ
ََ
َّ ئ
س
یا ِیف ُك ُ َِّ َو أ ّمالا َو ئج ُاله ا ِ َ ِتف ِالاع ِیب ِیف غیب
بیة ِألح ِمن
الا َو ِاغ ِ
الاع ِبالش َالم ِ
ِ
الیت ِ ا ُ َ ِتف َِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ئ
َ
ئ
ّ
َ
ئ
ئ
َ
ّ
ُ
َ
َ
السالالحا ُ َو إىن أل َمالالان ِألهالالل األ ئرَ َمالالا أ ّن ال جال َ
إ َذا َغ َیب ئ َمالالا َكالالن األ ئبصالالار ّ
الوم أ َمالالان ِألهال ِالل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ َ َ َ ئ ُ ُئ َ َ ئ
َّ َ َ َ ئ ُ َ َ ُّ َ َ َّ َ ئ ُ ئ َ َ َ َ َ َّ ُ
ُ
السالالم ِاء ِالالأغ ُِقوا بالالا السالالؤ ِال كمالالا یة ِنالالی و تت ُفالالوا ِكُ ال مالالا ق ال ِفیالالُت و أ ِیالالر وا
ئ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ئ َ َّ َ
ُ
َ
َ َ
ُّ َ َ َ ئ
السة ُم َكُیك یا ِإ ئس َحاق ئب َالن ئیةقالو َ َو َكالىل َم ِالن
یل الفر ِأ ِ ِإن ذ ِلك ِ ج و
ال كاء ِبتة ِج ِ
َّات َب َع ئ ُ
اهل ى (ص وق1791 ،ق ج ،117 ،6ح1؛ طویس1111 ،ق ُ)694
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فقرهای که تأ کید روی آن بوده و موافقان از آن والیت فقیه را استفاده کردهاند این است:

َ َ َّ
َ
َ َ َّ ئ َ ُ ئ ُ َ
َ َ َ ُ ََ َ ُ
اك
و أما
احل َو ِاِ ال َو ِاق َة ِ ئالار ِج ُةوا ِِ َاالا ِإیل ُر َوا ِ َحال ِ ی ِ ا ِ ِالإ ُن ئ ُح ّج ِالیت كُالی ئ َو أَالا ُح ّجال ِ
َ
ئ
َكُ ِا ُُُ

مخالفان در داللت این حدیم بر والیت فقیه خدشه کرده و ادللهای در نقله دال للت آن ارائله

نمودهاند:
فقره اول

َ َ
ََ ْ
ُ ْ ُ َ
یها ِحلی ُر َو ِاا َح ِد ِیث َنا.
َو أ ّما ال َح َو ِاد ال َو ِاق َعة ف ْار ِج ُعوا ِف

مراد از «رواة حدیثنا»

تعبیر «رواا حدیثنا» غیلر از تعبیلر «روی حلدیثنا و نظلر فلی حاللنلا و حرامنلا و علرف احکامنلا» در

مقبوله عمربن حنظله(کلینی4472 ،ق :ج )62 ،4است که ند در فقاهت میباشد .و ملراد از آن

چنانچه مرحوم سیداحمد خوانساری؟هر؟ می گوید:

کسی است که روایت می کند و راوی بر او صلادق اسلت نله فقیه(خوانسلاری4472 ،ق :ج،8
.)477

بنابراین بعید است که ملراد حضلرت از ایلن کلالم تفلویه والیلت عامله بله فقیله باشلد(کدیور،

4823ش.)885 :
نقد

مراد از «رواا حدیثنا» کسانی هستند که معنی کالم امام در روایت را درک کلرده و ملراد حضلرت
ً
را از آن دریابند نه این که صرفا ناقل روایات ائمه باشند بدون آن که کلملهای از آن را بفهمنلد بله
چند دلیل:

 . 4ارجللا بلله راوی حللدیم چلله بلله معنللی مرجعیللت سیاسللی فقیلله(والیت فقیلله) یللا بلله معنللی

مرجعیت علمی فقیه(والیت در افتاء وقضاء) در صورتی که مراد از راوی ،راوی ل وی(کسلی اسلت

که روایت می کند و راوی بر او صادق است) باشد؛ بیمعنی و خالف حکمت اسلت و از املام صلادر

نمیشود.

ضال املسالالجةت ،د اه ال أن اْلمالالام مل یرجالالع أصالالحاده إیل الروایالالات بالالل إیل الالالروا  ،و قالالالق
ّ
«إنال ال حج الالیت» و مل یق الاللق «روای الالاُت حج الالیت»ُ و مة الالین ْلرج الالاع األص الالحا إیل حف الالاد
األ لفالالاد دالالة ِر ملفاهیعهالالاِ ،الالة حمال ال یالالراِ دالالنلك الفقهالالاء املسالالتن ِقهه ال إیل روایالالات
الةت الالالر  ،احلا ی الالال لس الالال ّ رس الالالول اك؟ص؟ ،یف ق الالالال الفت الالالاوى الص الالالاِر ك الالالن األ قیس الالال و
ا ستحسانات الونی غیر املةت ر (منتوری1149 ،ق جُ)139 ،1

آیتاهلل اراکی با تأ کید بر دو نکته یاد شده میفرماید:
ّإن من املقاوع دهق ّأن املقصوِ

»روا ح یال »ق لیس هو من یروی ألفالاد حال یال مالن

ِون مةرِ ال مةانیالاله و مقاص ال ه؛ لُقر ین ال ال اخُی ال  ،و هالالیق مناس ال احل ال و املوضالالوع ،و

لُقرائن ا ارجی ال ییر  ،و مُاق سائر الروایالات الالیت ورِت یف هالنا ال الا ِ ،املقصالوِ إذن
م الالالن «روا ح الالال یال »ق روا كُ الالالومه و مقاص الالال ه ال الالالیت تض الال ّالمنما أح الالالاِیال  ،و ه الالال ق

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

مرحوم منتظری با تأ کید بر وجه این تعبیر(رواا احادیثنا) میفرماید:

ّ
و املراِ بروا ح ی نا یف احل یع لالیس الالروا أل لفالاد حال یال دالة ّ
تفاال و تفقاله ملفالاِه نویالر

الفقهاء(ارا ی1161 ،ق )616

ً
 .5اوال در ادبی للات روای للات الاق للل میت للوان ای للن نکت لله را اس للتفاده ک للرد ک لله کس للی ک لله«بس للیار

روایتکننده» روایات اهلبیت؟مهع؟ باشد ،فقیه بوده و قدرت شناخت صحیح از فاسد را دارد:

َئ
َ َ
َ
َ
َ َّ َ َ َ ئ َ ُ ئ ُ َ َ َ ئ ُ
النی ئبال ِالن ئحم ُبالالو َكال ئالن ُم َة ِاو یال ئبال ِالن َو ئهالالب قالالالق َسالالأل ُا
الالالف) حال ث ا أَال ب ُن حم ّمال كال ِالن احل َسال ِ
َ ئ َُ َ َ َ َُ ئُ
ئ
َ ئ َ َُ َ ُ َ
َ َ
ایت ِاله
نی أ َح ُ َما ِ ِقیه َر ِاو ی ِلُ َح ِ ی ِع و اآخ ك ِاب ل
الیس لاله ِمیالل ِر َو ِ
أ َباك ئب ِ ِ
اك؟ع؟ كن رجُ ِ
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َئ
َئ َ ُ
ُ ئ
ََ َ
َ ئ َ َ
َ
ئُ َ ّ
اا َتف ِق ُه ِیف ال ّ ِ ی ِن أِضل ِم ئن أل ِف َك ِاب ِِق َاله ل ُاله َو ِر َوای (صالفار،
ِقال ال َّ ِاو ی ِلُ َح ِ ی ِع
1141ق جُ)1 ،1

ممکن است استفاده از این حدیم اینگونه مورد خدشه واقلع شلود کله ایلن حلدیم زملانی بله
ّ
ْ ََّ ُ
ین) توضیحی باشد نله احتلرازی در حلالی کله ایلن
کار شما میآید که وصف در آن(ال ُمتف ِقه ِفی ِ
الد ِ
احتمللال مللیرود و اذا جللاء االحتمللال بطللل االسللتدالل .در پاسللخ میتللوان گفللت روایللت بعللد ایللن
احتمال را کنار زده و بر این نکته اصرار میورزد که مراد از وصف ،وصف توضیحی است:

احل َسالن َكالن ئال َة َّ
َ
َ ُ ئب ُن ُ َحم َّم ِ ئبن َس ِةی َق َال َحال َّ َث َ ا َكالىل ئب ُالن ئ َ
) َأ ئخ َب َ ََا َأ ئ َ
الام ِر ئب ِالن
ب
الاَ ئب ِالن ك ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ُ
النی َقال َالال َس ئةال ُالا َأ َب َ
َر َبالالاح الال َّالی َقیف َكال ئالن َك ئب ال اك ئبالالن ُب َ یالالر َكال ئالن ُو َر َار َ ئبالالن َأ ئ
َ
ئ
اك؟ع؟ یقالالول
ال
ب
اك
ال
ك
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ ِ َ َّ َ َّ ُ ِ َ ً ُ َ ئ َ
ُ َ َّ َ ً َ َ َ ُ ُ ُ ئ َ
َ
َ
الاة ُز و نَ
َ
ُ
الاِی م الاِ ِإن ك ُِیالا و ِشالیةته هال الف ِ
ی ِاِی م اِ ِمن السالم ِاء ِإن ِة نالا هالو األ ِمیال و ی ِ
َ
َ
ئ
ً
َ ئ َ َ َ َ َ َ َّ ّ
الش َیا َان ی َ ِاِی إ َّن ُِ َة نا َو ِش َیة َت ُه ُه ُ ال َف ِاة ُز َ
ُق ئُ ُا َْ ئن َیق ِات ُل ئ َ
ون
اا ئا ِ ی بة هنا ِقال ِإن
ِ
َ
ُ َ ُئ ُ َ
ئ َ
ُ
َّ َ
َ َ ئ ُ ُ ّ َ َ ُ
الاَوا یال ئر ُو َ
ون
الاذ ِ قالال یة ِرِاله ال ِالنین
الاِق ِم َالن ال ِ
ِل َ ُجل ِم ئن َب ِینأ َمی قُا َْ ئن ئیة ِرف الص ِ
َ
َ
الون َّ
الاِ ُق َ
اا ِح ُّق َ
ون َو ئیة َُ ُم َ
ون َق ئب َل أ ئن ی ُ َ
ون إ ََّ ُه ی ُ ُ
َ ََ َ ُ ُ َ
ون أ َّ ُن ئ ُه ُ ئ ُ
ون(نةعاىن،
الص ِ
ح ِ یی ا و یقول ِ
764ق ،661ح ُ)61

ً
ثانیا«رواا»(جمع راوی) اسم فاعل اسلت و اسلم فاعلل مفیلد اسلتمرار .بنلابراین میتلوان گفلت

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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مقصود از این ترکیب (رواا حدیثنا) فقیهان امامیه هستند .البته مفیلد اسلتمرار بلودن اسلم فاعلل

نیازمند استدالل و توضیح بیشتری است که در ادامه به آن میپردازیم:

این بحم در علم نحو در باب«اعمال اسم الفاعل» مطرآ شده است.
ً
اوال :اسم فاعل در دو صورت میتواند در معمول خود عمل کند:

الف) به شرط این کله زملانش ماضلی نباشلد(حال یلا اسلتقبال باشد)(.سلیوطی :4823 1،ج،5
ُ
أضارب زی ٍلد
6-2؛ سکاکی 2،بیتا )442 :مانند این که به فاعل خود یا مفعولش اضافه شود مثل:
ً
ً
عمروا و مررت برجل ضارب عمروا.

ب) در صللورتی کلله اسللم فاعللل دال بللر اسللتمرار باشد(منسلللخ از زمللان) بلله مفعللول خللود اضللافه

میشود .مانند :زید مکرم ضیفه(شرتونی :4832 3،ج466 ،4؛ سکاکی ،بیتا.)442 :

 .1کفعله اسم الفاعل فی العمل * ان کان عن ّ
مضیه بمعزل.
ً
ً
 .2اسم الفاعل :کیف کلان ،مفلردا أو مثنلی أو مجموعلا جملع تکسلیر أو تصلحیح ،نکلرا فلی جمیلع ذللل ،أو معرفلة ظلاهرا أو
ً
ً
ً
مقدرا ،مقدما أو ملؤخرا ،یعملل عملل فعلله المبنلی للفاعلل ،حذا کلان عللی أحلد زملانی ملا یجلری هلو علیله ،و هلو المضلار
دون المضی أو االستمرار.
 .٣فوائد :یجری مجری ما کان بمعنی الحال و االستقبال ما ارید به االستمرار التجددی ...نحو زید مکرم ضیفه.

اسم فاعل در مانحن فیه(رواا حدیثنا) از قسم دوم است.
ً
1
ثانیا :در صلورتی کله اسلم فاعلل منسللخ از زملان و مطللق باشلد ،دال بلر اسلتمرار است(رضلی،

 :4834ج555-554 ،5؛ سکاکی ،بیتا.)442 :

نکتلله دوم از اصللولی اسللت کلله برخللی از علمللای علللم نحللو ماننللد رضللی و سللکاکی بللر آن تأ کیللد

داشلتهاند و بعضلی از علملای معاصلر اهللسللنت در تقویلت آن ،رسلالهای مجلزا تلدوین نمودهانللد.
آقای احمدبن قاسم الصبای المصری ،رسالهای مستقل به نلام«رسلالة فلی حسلم الفاعلل الملراد بله

اإلستمرار فی جمیع األزمنة» نوشته و با بررسی داللت اسم فاعلل بلر اسلتمرار در صلورتی کله مطللق
باشد ،همین مطالب باال را از مرحوم رضی نقل کرده و داللت اسم فاعل بر استمرار را تبیین کلرده

است(المصری.)4438 ،

اسم فاعل در مانحن فیه(رواا حدیثنا) نیز منسلخ از زمان و مطلق است یعنی در جمله زملانی

بللرای ایللن ترکیللب معللین نشللده اسللت .پللی دال بللر اسللتمرار اسللت و اسللتمرار دال بللر فقاهللت .بلله

قطعا خالی از نکته نیست.

مراد از ال در «الحوادث الواقعة»

ظللاهر آن اسللت کلله ال در الحللواد عهللد اسللت چللرا کلله ایللن پاسللخ در عللداد پاسللخهای خللاص

دیگللری اسللت کلله در جللواب سللؤالهای اسللحاق بللن یعقللوب داده شللده اسللت .بلله عبللارت دیگللر

است راق بودن ال دلیل میخواهد در حالی که دلیللی بلر آن اقامله نشلده اسلت(کدیور4823 ،ش:

 ) 884-888بنللابراین مللراد از الحللواد الواقعلله ،احکللام برخللی حللوادثی بللوده کلله مللورد سللؤال
اسحاق بن یعقوب قرار گرفته بود.

مؤید ایلن احتملال سلؤال اسلحاق بلن یعقلوب از حکلم املور واضلحی ماننلد فقلا اسلت(همان:

.)884

نقد

 .1و ّأما اسما الفاعل و المفعلول ،فعملهملا فلی مرفلو  ...جلائز مطلقلا ،سلواء کانلا بمعنلی الماضلی أو بمعنلی الحلال أو بمعنلی
االستقبال أو لم یکونا ألحد األزمنة ،بل کانا لإلطلالق المسلتفاد منله االسلتمرار ،نحلو :زیلد ضلامر بطنله ،و مسلود وجهله ،و
لؤدب ّ
مل ّ
خداملله .و ّأمللا عمللل اسللمی الفاعللل و المفعللول ،ف لی المفعللول بلله ،و غیلره مللن المعمللوالت الفعلی لة ،فمحتللاج حلللی
شللرط ،لکونهللا أجنبی لة؛ و هللو مشللابهتهما للفعللل معنللی ،و وزنللا ،و یحصللل هللشا الشللرط لهمللا ،حذا کانللا بمعنللی الحللال أو
االستقبال ،أو اإلطالق المفید لالستمرار.

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

راستی عدول حضلرت از تعلابیری ماننلد«ملن روی حلدیثنا» و اسلتعمال ایلن ترکیلب(رواا حلدیثنا)
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در این که مراد از ال در الحواد چیست دو احتمال وجود دارد:

الف) ال است راق باشد .در این صورت مراد از الحواد هر امر حادثی اعلم از احکلام ،قضلاوت

و امور سیاسی و اجتماعی است.

بسیاری از فقهای معاصر بر این باورنلد کله ملراد قلوی از ال در الحلواد  ،اسلت راق بلوده بلکله

عهد بودن ال خالف ظاهر است.
آیتاهلل اراکی مینویسد:

ّ
نصا امل ات كىل وناله الفقیاله ّ
ّإن «احلواِ » الیت ّ
حجال ِاالا كالن املةصالوم؛ تشالعل الل
ّ
احلالواِ الالیت حیتالاج ِاالالا لُرجالوع إیل املةصالومّ ِ ،
الإن امعالالع املحالىل دالالةم یفیال الةعالالوم ،و
َل الةم كىل الةه خةف الواهر ،و قر ین كُیه (ارا ی1161 ،ق ُ)616

1

سیدمصطفی خمینی می گوید:

ُ
و ّأمالالا احلالالواِ الواقة ال ّ ،
ِإنالالا نالالاظر یف الةعالالوم لالالو مل ت الالن منصالالرِ إیل األمالالور السیاسالالی

الشلصی ( یین ،یبتاق ُ)11

ب) ال عهد باشد .در این صورت مراد از حواد همان است که در سؤال راوی آمده؛ ا گلر علام

ژپوهشاهیمهدوی

بللوده عللام و ا گللر خللاص بللوده خللاص .بنللابراین از ایللن رو کلله سللؤال راوی بللرای مللا روشللن نیسللت،
جواب نیز مجمل شده و قابل استدالل نیست.

برخی از فقها ماننلد آخونلد خراسانی(خراسلانی )44 :4476 ،میلرزای نائینی(نلائینی4828،ق:

ج )852 ،4آق للا ض للیاء عراقی(آق للا ض للیاء :4444 ،ج )468 ،4غ للروی اص للفهانی(غروی اص للفهانی،

سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433

 :4443ج )834 ،5سل للیداحمد خوانسل للاری (خوانسل للاری :4472 ،ج477 ،8؛ ج )445 ،2منتظل للری

(منتظللری :4474 ،ج )434 ،4مللومن قمی(مللومن )474 :4454 ،بللر ایللن نکتلله تأ کیللد دارنللد .بلکلله

بعضللی ال در الحللواد را نلله تنهللا محتمللل در عهللد بللودن بلکلله ظللاهر در آن میداننللد .دقللت در

عبارت سیداحمد خوانساری ما را بر این امر داللت می کند.

نظر نگارنده

است راق بودن ال به عنوان یک احتمال در الحواد مطرآ است اما به نظلر میرسلد ظلاهر از

ال در الحواد همان عهد باشد .البته این بدین معنی نیسلت کله ا گلر ال اسلت راق باشلد هلر سله
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 .1مرحوم غروی اصفهانی(کمصانی) نیز گرچه از مخالفین دال للت توقیلع شلریفانلد وللی مطللب را ایلنگونله تقریلر ملیکننلد:
ّأن عمللوم الحللواد لکونهللا جمعللا محلللی بللالالم یقتضلی أن یکللون الفقیله مرجعللا فلی کللل حادثللة یرجللع فیهللا الرعیلة حلللی
ّ
رئیسللهم ،سللواء تعلللق بالسیاسللات أو بالشللرعیات ،دون خصللوص الشللبهات الحکمیلة و المسللائل الشللرعیة بللإرادا الفللرو
المتجددا من الحواد الواقعة(اصفهانی4443 ،ق :ج.)833 ،5

حوزه افتاء و قضاء و والیت را در بلر می گیلرد بلکله بلا توجله بله لفلظ حلواد و فهلم ملا از ایلن لفلظ
مراد متفاوت خواهد بود .به عنوان مثال مرحلوم خلویی در علین حلال کله ال را اسلت راق میدانلد

می فرماید :ممکن است مراد از آن تمام امور متجدده و مسلائل مسلتحدثه باشلد .یلا مرحلوم شلیخ
انصللاری تاکیللد دارد کلله مللراد از آن تمللام امللور سیاسللی و اجتمللاعی اسللت کلله تحتللاج الللی الللرئیی.

همچنانکه اگر به معنی ال عهد هم باشد به معنی اراده خصوص دو حلوزه افتلاء و قضلاء نیسلت
چلرا کله معنللی عهلد یعنلی این کلله ملراد از الحلواد همللان اسلت کله راوی پرسللیده و ممکلن اسللت

راوی ماننللد تعبیللر امللام بلله صللورت عللام و کلللی پرسللیده باشللد .از ایللن رو تعیللین مللراد دقیللق از
الحواد تنها بسته به تعیین نو ال در آن نیست بلکه به فهم و برداشت ما از لفظ حواد هم
بستگی دارد .جزئی بودن سواالت قبل و بعد و پرسش از مسلائل جزئلی نیلز دلیلل بلر جزئلی بلودن

این سؤال نیست .مضاف بر این که فقرات قبل و بعد منحصلر در سلواالت فقهلی جزئلی نیسلتند و
راوی در آنها از مسائل مختلف اعتقادی و سیاسی سؤال کرده اسلت .مطللب اخیلر نکتلهای اسلت

که شیخ انصاری و مرحوم سیدمصطفی خمینی؟هر؟ بر آن تاکید ورزیدهاند.

بالالل لقائالالل أن یقالالول إن ظالالاهر حالالال السالالائل و هالالو إسالالحاق بالالن یةقالالو الالالنی هالالو مالالن األجُ ال

جةل الواسا و هو الشالیخ امُیالل أبوالقاسال بالن روح أحال األبالوا األردةال  1أن ی الون

السؤال كعا هالو الوالاهر مُالا ِالإن ذلالك لالیس أمالرا خیالیف كالىل م الل السالائل و الواسالا حالیت

حیتالاج إیل إرسالال التوقیالع و ر ِبالا می الن ا سالتئناَ لالنلك بال ة
التوقیع قوله(انصاری ،یبتاق ُ)661

ِقالرات السالؤال الالالوارِ یف

سیدمصطفی خمینی نیز در اینباره می گوید:

ً
و ّ
توه ق ّأن س ق السؤال یف ةم إسحاق بالن یةقالو مینالع كالن ِهال املةالین املقصالوِ أصالة و
ً
ّ
حمُه دة ما كرِا متام التوقیع الشر یفّ ِ ،
الإن مالن سالائر ِقرأتاله ی ّتضالد األمالر
كعوما ،یف غیر
ً
كن املنصف ج ّ ا( یین ،یبتاق ُ)11

مراد از «الحوادث الواقعه»

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

شیخ انصاری میفرماید:

هفت احتمال در مراد از الحواد الواقعه مطرآ شده است:

 . 4ایلللن تعبیلللر هل للر سللله حلللوزه افتل للاء ،قضلللاء و والیلللت در امل للور سیاسلللی و اجتملللاعی را در بل للر

بگیرد(شللاهرودی :4475 ،ج843-842 ،8؛ سیدمصللطفی خمینللی ،بللیتللا 23 :؛ ارا کللی:4452 ،
 .1اینجا سبق قلمی از شیخ انصاری؟هر؟ صورت گرفته است چرا که واسطه سؤال اسلحاق بلن یعقلوب ،وکیلل آخلر یعنلی
علی بن محمد سمری بوده است.

011

.)545

 .5این تعبیر تنها مربوط بله مسلنله والیلت در املور سیاسلی و اجتملاعی است(انصلاری:4442 ،

ج222 ،8؛ همل للدانی :4446 ،ج547 ،44؛ خمینل للی :4454 ،ج682 ،5؛ میالنل للی4842 ،ق522 :؛
حکیم ،بیتا875-874 :؛ گلصایگانی4838،ق54 :؛ منتظری :4474 ،ج.)434 ،4

 .8مراد از این تعبیر احکام شرعی است و به تعبیلر دیگلری اعملال روزانله از حیلم تعللق حکلم

شرعی است(ایروانی :4476 ،ج422 ،4؛ منتظری :4474 ،ج.)434 ،4

 . 4مراد از این تعبیر خصوص منازعات و مرافعات باشد که نیازمند حاکم بلرای رفلع خصلومت

و فصل نزا است (تبریزی :4446 ،ج84-87 ،8؛ منتظری :4474 ،ج.)434 ،4

 .2مللراد از ای للن تعبی للر ام للور متجللدده و مس للائل مس للتحدثه است(خراس للانی42-44 :4476 ،؛

نائینی4828 ،ق :ج856 ،4؛ اصفهانی :4443 ،ج834 ،5؛ خویی ،بیتلا :ج43 ،2؛ صلدر:4457 ،

.)47

 .6مراد از حواد واقعه ،اعمال یومیهای باشد که مورد ابتالی انسلان نیسلت(حکیم ،بلیتلا:

.)875

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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 .2مراد از حواد واقعه ،عالئم ظهور باشد و سؤال راوی این باشد که عالئلم ظهلور چیسلت و

در تشخید آن به چه کسی باید مراجعه کرد؟(اصفهانی :4443 ،ج)834 ،5

ادله شیخ انصاری بر ترجیح احتمال مختار

در احتمللاالت فللوق کسللی جللز شللیخ انصللاری و عللده معللدود دیگللری بللر تللرجیح احتمللال مختللار

خود ،دلیلی اقامه نکردهاند .شیخ انصاری بلر اراده احتملال مختلار خود(خصلوص املور سیاسلی و
اجتماعی) سه دلیل آورده است که مورد مناقشه برخی علماء واقع شده است:

 .4وکول نفی حادثه به علماء نه حکم حادثه(انصاری :4442 ،ج.)222 ،8
حجتی علیکم و أنا ّ
 .5تعلیل به« ّ
حجة اهلل» .ایلن تعلیلل بلا املور سیاسلی و اجتملاعی مناسلبت
دارد .اگر مراد امام احکام شرعیه بود تعبیر« ّحنهم ُحجل اهلل عللیکم» بلا آن مناسلبت داشلت نظیلر
ُ
تعبیر« ّأنهم أمناء اهلل علی الحالل و الحرام» (همان.)226 :
 . 8سللؤال دربللاره احکللام شللرعی از فقهللا از بللدیهیات بللوده و معنللی نللدارد کلله شخصللیتی ماننللد

اسحاق بن یعقوب از آن سؤال کند(همان).
نقد دلیل اول شیخ انصاری

 . 4وکللول نفللی حادثلله بلله فقیلله معنللی نللدارد و مللراد از آن وکللول حکللم حادثلله اسللت(نائینی،

4828ق :ج856 ،4؛ حکیم ،بیتا.)874 :

 .5الزمه این که نفی حادثله موکلول باشلد بله فقهلا ،ایلن اسلت کله توقیلع از ارجلا بله فقهلا در

حکم حادثه و مسائل شرعی ساکت باشد در حالی که ظاهر از«فارجعوا فیهلا» هملان«فلارجعوا فلی
حکمها» است(اصفهانی :4443 ،ج.)834 ،5

 .8اگر مراد حضرت وکول نفی حادثه بود ،تعبیر«فارجعوها» مناسب بود و نله تعبیلر«فلارجعوا

فیها»(نجفی4848 ،ق44 :؛ ایروانی :4476 ،ج422 ،4؛ خویی ،بیتا :ج.)42 :2

 .4تعبیر«فارجعوا فیها» مجمل است و اراده هرکدام از دو احتملال فلوق(نفی حادثله یلا حکلم

حادثه) ترجیح بالمرجح است(نجفی4848 ،ق.)44 :

 . 2اگر اجمال آن را هم بصشیریم تعلیل مقصود از آن را مشخد می کند چرا کله«حجلت» تنهلا

در امور تبلی یه تحقق پیدا می کند(ایروانی :4476 ،ج.)422 ،4
نقد دلیل دوم شیخ انصاری

فقیله دال لللت دارنللد .مللراد از «حجتللی» هللم همللان «حجللت اهلل» اسللت لکللن در تعبیللر «حجتللی» بلله
واسطه یعنی امام اشاره شده اسلت و تأ کیلدی بلر ایلن نکتله اسلت کله اعتبلار قلول فقهلا بله نصلب

امام میباشد(ایروانی :4476 ،ج422 ،4؛ حکیم ،بیتا )874 :تنظیر «حجلت اهلل» بله «انهلم امنلاء
اهلل علی الحالل و الحرام» نیز صلحیح بله نظلر نملیرسلد چلرا کله «انهلم امنلاء اهلل» مقیلد اسلت بله

«علی الحالل و الحرام» و در آن بر اراده «حجت در احکام الهی» تصریح شده است.
نقد دلیل سوم شیخ انصاری

 .4این کلله سللؤال از احکللام شللرعی باشللد اول الکللالم اسللت و ایللن تنهللا یللک احتمللال در مسللنله

اسللت .چلله بسللا مللراد احتمللاالت دیگللر مطللرآ شللده یعنللی :مرافعللات و منازعللات ،امورمتجللدده و
مسائل مستحدثه ،اعملال غیرملورد ابلتالء ،عالئلم ظهلور باشلد کله بله دلیلل روشلن نبلودن مسلنله

جای سؤال هم داشته است.

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

تفاوتی بین دو تعبیلر «حجتلی» و «حجلت اهلل» نیسلت .ایلن دو تعبیلر هلر دو بله حجلت بلودن

 . 5هویت اسحاق بن یعقوب معلوم نیست .چه بسا وی از علوام بلوده و کبلرای کللی «سلوال از

فقها در مسائل شرعی» برای او روشلن نبلوده اسلت .بلکله در توقیلع شلریف قرائنلی وجلود دارد کله

ایللن نکتلله را تأییللد می کنللد ماننللد سللؤال وی از حکللم فقللا کلله از بللدیهیات فقلله اسللت(کدیور،

4823ش.)884 :

 .8ایلنگونله نیسللت کله سللؤال از املور بللدیهی بلیمعنلی بللوده و غیرقابلل قبللول باشلد .بلکلله در
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مللوارد متعللددی بللا این کلله راوی از بزرگللان علمللا بللوده اسللت ایللنگونلله سللؤال کللرده اسللت(نائینی،
4828ق :ج856 ،4؛ اصفهانی :4443 ،ج847 ،5؛ حکیم ،بیتا .)874 :از اینجا استفاده میشود
که سؤال از رجو به فقها در مسائل شرعی در زمان صدور توقیلع بلدیهی نبلوده بلکله بلا مثلل ایلن

سواالت به مرور بدیهی شده است(اصفهانی :4443 ،ج.)847 ،5

 . 4چلله بسللا راوی بللرای اطمینللان قلللب خللود از ایللن امللر بللدیهی سللؤال کللرده اسللت(نجفی،

4848ق.)44 :

 .2به دلیل این که صدور این توقیع به هنگام پایان نیابت خاصله بلوده ،اسلحاق بلن یعقلوب

در نیابت شخد دیگری شک کرده و از این رو اینگونه سؤال کرده است(همان).

نظر نگارنده

از نظ للر م للا نی للز احتم للال دوم ت للرجیح دارد ب لله دلی للل آنک لله اراده ام للور سیاس للی و اجتم للاعی از

الحواد  ،ظاهر از آن است و خطور احتماالت فوق در الحواد الواقعه به دلیل غفلت از وا کلاوی
ل وی کلمه«حواد » است« .حواد » جمع حادثه است و حادثه بلر شلبهات حکمیله و مرافعلات
و مسللائل مسللتحدثه و ...اطللالق نمللیشللود 1و بیشللتر بللا امللور سیاسللی و اجتمللاعی سللازگار اسللت.

ژپوهشاهیمهدوی

مرحللوم آیللتاهلل حکللیم و میالنللی و گلصایگللانی این کلله مللراد از حللواد و حادثلله امللور سیاسللی و
اجتمللاعی باشللد را ظللاهر از لفللظ میداننللد .ایللن نکتللهای اسللت کلله شللیخ انصللاری بللدان اشللارهای
نداشت و با قرائن دیگری درصدد اثبات آن بود.
آیتاهلل حکیم مینویسد:

سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433
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نةال ظالالاهر التة یالالر دالالاحلواِ الواقةال أن املالالراِ مُالالا احلالواِ ا تفاقیال

األكعالالال الیومیال

املستعر و تصیصها دالسؤال یقتىضال اختصاصالها دامهال املسالعول كُالا و تةیالنی املرجالع
یف مةرِ حمكها مما خیت

ا ِة دال أن ی الون املسالئول كناله أمالرا غیالر احل ال  ،و دقر ینال

امالالوا یةُال ان املالالراِ السالالؤال كعالالن یقالالوم دشالالئون تُالالك احلالالواِ  ،و وظائفهالالا(ح می ،یبتالالاق

ُ)746-741

َّ
الصلی َر ِفی
 .1در ادبیات روایی به مسائل مستحدثه و بلیسلابقه هلم اطلالق مسلنله شلده اسلت نله حادثله؛ اللف) َع ْلن َس ِلدی ٍر
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َ
َْ
ََ َ
َْ
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
َْ
َم ْص ُن ً َ َ ُ
لور فقلال ل ُله َع ْب ُلدالک ِری ِم َسلأل َت ِنی َع ْلن َم ْسلأل ٍة ل ْلم ی ْسلأل ِنی َع ْن َهلا أ َحلد
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اهلل؟ع؟(...کلینی4472 ،ق :ج.)24 ،4
ق ْبلل َو ال ی ْسأل ِنی أ َحد َب ْعد ع ْن ِمث ِلها فقال أ ُبوع ْب ِد ِ

آیتاهلل میالنی نیز مینگارد:

أن الواهر من الوقائع ما ان من شأنا الرجوع إیل أولیاء األمور ،و لیس املراِ مُا یف املقالام
األح ام الشركی ِ ،إنالا لیسالا ِبالواِ  ،بالل توصالف دالوقالائعِ ،یتةالنی أن ی الون املالراِ

املوضوكات الیت ی ون أمرها بی الزكمی و و یل األمر(میةىن1791 ،قق ُ)631

آیتاهلل گلصایگانی با رد احتمال این که مراد از حواد  ،مسائل مستحدثه باشد و خالف ظلاهر

دانسللتن آن ،ظللاهر از «حللواد » را امللوراتی میدانللد کلله نیازمنللد مرجللع و زعللیم و مصلللح و مقتللدر

اسللت(گلصایگانی4838 ،ق .)54 :وی در اداملله بللا بیللانی مللوجز ،تعلیللل توقیللع را نیللز مویللد ایللن

استظهار خود میداند(همان.)58 :

با توجه به مطالب بیان شده ،عمده در مسنله آن است که ما ملراد از حلواد را روشلن کنلیم.

و قرائنی مانند وکول نفی حادثله ،تعبیلر بله حجتلی نله حجلتاهلل ،و قلبح سلؤال از حکلم شلرعی
ً
مسنله؛ صرفا مویداتی است کله میتوانلد ملورد مناقشله قلرار گیلرد .تعبیلر «فلارجعوا فیهلا» تعبیلری
اسللت مجمللل کلله بللا وکللول نفللی و حکللم آن هللردو سللازگار اسللت(فارجعوا فللی نفسللها او حکمهللا).

مع الفارق است .قبح سؤال از مرجع حکم شرعی نیز مؤیلدی اسلت کله بلا نفلی اراده حکلم شلرعی
در آن ،اراده امور سیاسی و اجتماعی تنها مراد نخواهد بلود چلرا کله ملدعی میتوانلد احتملال اراده
مسللائل مسللتحدثه و ...را ادعللا کنللد .عللالم بللودن اسللحاق بللن یعقللوب و قللبح سللؤال وی از مرجللع

حکللم شللرعی نیللز مللورد چنللد مناقشلله واقللع شللد؛  .4شللاید وی از عللوام بللوده و آ گللاه بلله ایللن مسللنله
نبللوده اسللت .مؤیللد آن هللم سللؤال از حکللم مسللنلهای واضللح ماننللد فقللا اسللت؛  .5سللؤال از مرجللع
حکللم شللرعی قبللیح نبللوده و بسللیاری از کبللار علمللا از آن سللؤال کردهانللد؛  .8ایللن سللؤال بلله جهللت

حصول اطمینان قلبی بوده است؛  .4به دلیل صدور این توقیع در اواخر غیبلت صل ری ،اسلحاق
بن یعقوب احتمال پایان سفارت را داده و از جانشینی شخد دیگری سؤال کرده است.
به نظر نگارنده هر چهار مناقشه باال ،قابل خدشه و پاسخ است:

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

تفاوتی بین دو تعبیر حجتلی و حجلت اهلل نیسلت و قیلاس آن بله امنلاء اهلل عللی الحلالل و الحلرام

 . 4بللا توجلله بلله فقللرات دیگللر سللؤال راوی کلله از مسللائل اعتقادی(شللهادت امللام حسللین؟ع؟) و

اجتمللاعی(جرآ و تع للدیل برخللی از روات) و ...ب لله نظ للر میرسللد وی از اف للراد آ گللاه ب لله مس للائل و
رویدادهای وقت بوده است .سؤال او از حکم فقا نیز از این جهت بلوده کله نله تنهلا حکلم فقلا
ً
روشللن نبللوده بلکلله آن زمللان در حالللهای از ابهللام قللرار داشللته اسللت .از ایللن جهللت کلله اوال فقللا در

احادی للم ب للا عن للاوینی ماننلللد خم للر مجهول(ک للافی :4472 ،ج )455 ،6و خمرا(هملللان )458 :و
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خمیرا(همان) یاد شده کله در بلازار مسللمین بله فلروش میرسلیده اسلت(همان) .حتلی در برخلی
ً
راوای للات ب لله ص للراحت تح للریم نش للده اس للت (هم للان454 :؛ طوس للی :4472 ،ج .)524 ،4و ثانی للا

بللرخالف شللیعه ،اهلللسللنت باالجمللا آن را حللالل دانسللته و فللراوان اسللتعمال می کردهاند(مفیللد،

4448الف46 :؛ سیدمرتضی )443 :4442 ،شاید مسکر نبودن آن دلیل این بلیاعتنلایی مسللمین
به حرمت آن باشد که شیخ مفید به آن اشاره کرده و از این جهلت ملورد سلؤال بلوده اسلت(مفید،

4448ب377 :؛ سیدمرتضی :4472 ،ج.)477-44 ،4

 .5سللؤال برخللی از بزرگللان از مرجللع حکللم شللرعی نیللز بلله دو جهللت بللوده اسللت :الللف) سللؤال از

مصداق مرجع .مؤید این جهت نیز جواب امام اسلت کله مصلداق را روشلن سلاخته و بله زکریلا بلن

آدم و ...ارجللا میدهللد؛ ب) سللؤال از حللدود و ث للور ایللن کبللرای کلی(مرجللع در احکللام دینللی) و
شرائط مرجع دینی چنانچه در توقیع شریف نیز با محلدود کلردن مرجلع بله رواا دیگلران را از ایلن

محدوده خارج شدهاند .به دلیل این که سؤال از اصلل کبلرای کلی(مرجلع در احکلام دینلی) حتلی
برای بسیاری از عوام روشن بوده چه رسد به اسحاق بن یعقوب.

 . 8سؤال به جهت حصول اطمینان نیز در جایی است که در کبلرای کللی دچلار تردیلد شلود در
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حالی که این مسنله چنانچه گششت برای بسیاری از علوام روشلن بلوده چله رسلد بله اسلحاق بلن

یعقوب.

 . 4تردید اسحاق بن یعقوب در پایان سفارت و سؤال از سفیر دیگر به دلیلل صلدور ایلن توقیلع

در پایان دوران غیبت ص ری نیز ادعایی بلیپایله و اسلاس اسلت .زیلرا ایلن بلر فلرف احلراز تردیلد
اسحاق بن یعقوب در امر پایان سفارت است و این احراز ممکن نیست.

َ
َ َ
َ
یها ِإلی ُر َو ِاة َح ِد ِیثنا
ف ْار ِج ُعوا ِف

بلله نظللر میرسللد مقصللود از مراجعلله و فهللم مللراد از آن ،متکللی بللر تفسللیر مللا از الحللواد الواقعلله
ً
باشد .مثال اگر مراد از حواد را شبهات حکمیه بدانیم مراجعه به فقیه ،مراجعه برای یادگیری و
دریافلت حکللم شللرعی اسللت و ا گللر مللراد از حللواد را مرافعللات و منازعللات بللدانیم رجللو بلله فقیلله،

رجللو بللرای قضللاوت و فیصللله دادن امللر اسللت و ا گللر مقصللود از حللواد امللور سیاسللی و اجتمللاعی
باشد مراد از رجو به فقیه ،مراجعه به منظور تولی و قبول والیت و اقدامات او در مسائل سیاسی

و اجتماعی است .با این همه مرحوم منتظری مینویسد:

حتللی ا گللر مللراد از حللواد  ،حللواد کللالن و اساسللی مللرتبط بللا دولللتهللا باشللد ماننللد جهللاد و
عالقات األمم و تدبیر أمور البالد و العباد و نحوها ،ایلن بله معنلی نصلب فقیله و والیلت الهیله

وی نیست چرا که مراد از رجو بله فقیله در ایلن صلورت ،رجلو بله فقیله بله منظلور تقویلت
سلطه فقیه و تمیکن وی برای تصدی امور حکومت است و این مراجعه به معنلی انتخلابی
بودن مسنله والیت فقیه است نه انتصابی بودن آن .و تنها چیزی که در نهایت میتلوان از

توقیع شریف استفاده کلرد انحصلار صلالحیت فقیله در انتخلاب اسلت(منتظری :4474 ،ج،4

نظر نگارنده

.)435-434

چنین برداشتی هم با ظاهر عنوان مراجعله و هلم بلا تعلیلل در توقیلع شلریف در تعلارف اسلت.

مراجعه در امور سیاسی و اجتماعی به مرجع و مرجع بودن شخد در امور سیاسی و اجتملاعی بله

معنی تولی و فرمانبرداری از دستورات و اقدامات وی است .به علالوه این کله ایلن مرجلع از سلوی
َ َ
َ
امام تعیین شده و این به معنی نصب اوست .تعلیل در توقیع شریف به این که«ف ِلإ ّن ُه ْم ُح ّج ِتلی
ََ
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ
لیه ْم» نیلز تأ کیلد دوبلارهای اسلت بلر این کله فقیله منصلوب از جانلب املام
ل
ع
اهلل
ة
علیکم و أنا حج
ِ
ِ
معصوم است .ال بته ما منکلر اقبلال جامعله و خواسلت ملردم در تحقلق عینلی و خلارجی املر والیلت
نماند که مرحوم منتظری در انتهای این کلملات از تعبیلر«فتاملل» اسلتفاده کردهانلد کله میتوانلد

استدراک از مطالب گفته شده باشد.
فقره دوم

َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ
َ
َ َّ ُ
اهلل َعل ِیه ْم.
ة
ف ِإنه ْم ُح ّج ِتی علیکم و أنا حج ِ

استدالل به تعلیل مزبور برای اثبات مسنله والیلت فقیله نکتلهای اسلت کله از نگلاه بسلیاری از

مثبتللین ایللن مسللنله حتللی کسللانی کلله فقللره اول را ناتمللام دانسللته و یللا در دال لللت آن دچللار شلک و

تردیللد شللده اند ،م فللول نمانللده اسللت .بللا ایللن حللال بللاز برخللی در دال لللت تعلیللل توقیللع شللریف نیللز
تشکیک کرده و آن را دچار اشکال داللی میدانند.

استدالل کسانی که تعلیل را تمام میدانند

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

فقیلله نیسللتیم امللا ایللن مسللنلهای ثبللوتی اسللت و بللا بحللم اثبللاتی مللا ارتبللاطی نللدارد .البتلله ناگفتلله

 .1عموم تعلیل« :فانهم حجتی علیکم»

این یک قاعده اصولی است که اگر کالم ملتکلم ،معللل بله تعلیللی شلود و آن تعلیلل فلی نفسله

عللام باشللد ،عمللوم تعلیللل بلله تمللام کللالم سللرایت کللرده و از آن اراده عمللوم میشللود؛ ماننللد ال تا کللل

الرمان النه حامه .از این تعلیلل اسلتفاده میشلود کله از هلر خلوراک تلرش بایلد اجتنلاب کلرد .در
ً
محل بحم نیز عینا اینگونه است .فانهم حجتی ،علام اسلت چرا کله تصلریح می کنلد بله این کله
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خود آنها حجتاند که این تعبیر شامل فتوا و قضاء و تصرفات ایشان در امور سیاسلی و اجتملاعی

هم میشود .نه این که تنها فتوا و حکم شلرعی ایشلان حجلت باشلد زیلرا در ایلن صلورت شایسلته
بود بفرماید:

ان ِتالالواه یالالا ان حمكهال یالالا ان روایالالم حج (سالالی كامىل ،یبتالالاق ج66-61 ،14؛ سال زواری،

1167ق ج114 ،1؛ م اىن1116 ،ق ج694-619 ،11؛ شاهروِی1146 ،ق ج713 ،7؛ میةىن،

1791ق 636؛ یالالالالالالالالالالین1161 ،ق ج676 ،6؛ صالالالالالالالالالال ر1164 ،ق 91؛ حالالالالالالالالالالائری1111 ،ق 111؛
سی مصایف یین ،یبتاق 11؛ ارا ی1161 ،ق ُ)616

مرحوم آیتاهلل شاهرودی با دقت فوقالعاده و با تأ کید بر این نکته کله راهلی جلز قائلل شلدن

به عموم تعلیل نیست ،میفرماید:
(ِإن حجیت كُی

) ی ون الةُ املنصوص ملا ق ُاله مالن الرجالوع ایل الالروا یف احلالواِ

الواقةالال  ،و م الالن املةُ الالوم ان حس الالن التةُی الالل منالالوا دةع الالوم الةُ الال  ،و إ ی الالون أش الال ه شء

داملصالالاِر _ مال ة إذا قالالالق [ تأ الالل الرمالالان ،نالاله حالالام

] ِالالان مل ت الالن هالالنه الةُال

الالر ى

ُی  ،بل ان املراِ داحلعوض خصوص َوض الرمان مل یصد التةُیل ،أل نه حینئن ِبنزلال

أن یقالالالالالق [ تأ الالالالل الرمالالالالان نالالالاله رمالالالالان] و اسالالالالمجانه دالالالال ییِ ،الالالالیف املقالالالالام إذا أر یالالالال
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دقولالاله؟ع؟(حجیت) جالالواه الرجالالوع إلالالا یف الفتالالوى مالالن ناحیتالاله املق س ال ِهالالو ِبنزل ال قولالالهق
(جیوه الرجوع إلا مواه الرجوع إلا من ناحییت (شاهروِی1146 ،ق جُ)713 ،7

با این همه شیخ انصاری ره اصرار دارد که تعلیل در این توقیع تنها بله والیلت در املور سیاسلی
ّ
و اجتملاعی اختصلاص دارد و علام نیسلت هملان طلور کله معللل(الحواد الواقعله) خلاص بلوده و
تنها به امور سیاسی و اجتماعی اختصاص داشت(انصاری :4442 ،ج.)226 ،8

 .2داللت اقتران« :و انا حجة اهلل»

بنابر نظر جمعی از فقها عموم تعلیل را از ذیل تعلیل(و انا حجة اهلل) نیز میتوان اسلتفاده کلرد

و آن را تأ کیلدی دوبلاره بلر عملوم تعلیلل دانسلت بله ایللن بیلان کله :بلا توجله بله تنظیلری کله امللام
عصر؟ع؟ در این توقیع شریف بلین خلود و فقیله بیلان کلرده و عملوم والیلت معصلوم؟مهع؟ در تملام

شللنون بنللابر دال لللت اقتللران می تللوان عمللوم والیللت فقیلله را هللم اسللتفاده کللرد اال مللا خللرج بالللدلیل
(نجفی :4474 ،ج842 ،54؛ ج43 ،47؛ خمینی :4454 ،ج682 ،5؛ اراکی)545 :4452 ،

 .3عموم لفظ «حجت»

حجت در ل ت به معنای«مایحت به» است اما در اصطال ،به معنی کسی است که امور خلق

به او واگشار شده است .لفلظ حجلت غیلر از وکیلل و نائلب اسلت و ایلن معنلی بلا عموم(حجیلت در

جمیع امور) مناسبت دارد(شاهرودی :4475 ،ج843 ،8؛ سیدمصطفی خمینی ،بیتا)23 :

 .4عموم لفظ «حجتی» در مقابل «حجة اهلل»

اگر مراد خصوص احکام شرعیه بود تعبیر«حجة اهلل» مناسب بود والتالی باطل فالمقدم مثلله

یعنی حضرت از تعبیلر حجلة اهلل اسلتفاده نکلرده اسلت بنلابراین ملرادش خصلوص احکلام شلرعیه

نبوده پی مراد او عام بوده است.

 .5بدیهی بودن سؤال از احکام شرعی

امکان ندارد که سؤال راوی و جواب حضرت راجلع بله خصلوص احکلام شلرعی باشلد بله دلیلل

بداهت آن و عدم نیاز به سؤال .بنابراین مورد سؤال و جواب امام عام بوده است.
ادله کسانی که عموم تعلیل را قبول ندارند
ّ
 .1خصوص یا اجمال معلل

خصوص یا اجمال معلل مانع از استفاده عموم از تعلیل است و به عبارت دیگر زمانی میتوان

از عمللوم تعلیللل اسللتفاده کللرد کلله معلللل خللاص یللا مجمللل نباشللد کلله در ایللن صللورت خصللوص یللا

 .2مناسبت حکم و موضوع

ضمیر «هم» در «فلانهم حجتلی» بله «رواا حلدیثنا» برمی گلردد و بلا توجله بله مناسلبت حکلم و

موضو حجت بودن روات تخصلید خلورده و تنهلا مربلوط بله فتلاوا و احکلام شلرعی یلا قضلاوت

ایشللان اسللت کلله بللر پایلله روایللات ائملله معصللومین؟مهع؟ انجللام میشللود و بلله عبللارت دیگللر حجللت
ّ
بلودن خلود روات حلدیم ،علام نیسلت و از ایلن جهلت اسلت کله روات حلدیم مبلل ،و حاملل پیللام
امام یا خدایند و فتلوا یلا قضلاوت ایشلان مسلتند بله روایلات ائمله معصلومین؟مهع؟ اسلت (ایروانلی،

 :4476ج422 ،4؛ غروی اصفهانی :4443 ،ج834 ،5؛ منتظری :4474 ،ج.)434 ،4

 .3خصوص معنی «حجت»

ً
اساسا «حجت» با تکلیف و حکم شرعی مناسبت دارد و اطالق آن بر فقیله در جلایی اسلت کله

حکللم او مسللتند بلله حکللم معصللوم؟مهع؟ باشللد و بلله عبللارت دیگللر جللایی کلله فقیلله بللا اسللتناد بلله

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

اجمال آن به تعلیل هم سرایت کرده و دستکم آن را مجمل خواهد ساخت.

معصل للوم؟مهع؟ بل للرای خل للود حجل للت یعنل للی مل للایحت بل لله خواهل للد داشل للت(نجفی4848 ،ق44 :؛

نللائینی4828،ق :ج856 ،4؛ غللروی اصللفهانی :4443،ج834 ،5؛ حکللیم ،بللیتللا874 :؛ حللائری،

442 :4443؛ خویی ،بیتا :ج42 ،2؛ منتظری :4474 ،ج.)434 ،4

مرحوم دکتر مهدی حائری نیز با تأملل در معنلی کلمله «حجلت» در کتلاب حکملت و حکوملت

مینویسد:
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معناى حجت هیچ ربطی به حکومت ندارد؛ زیرا حجلت یعنلی آنچله ملولی بله وسلیلۀ آن بلا
عبلد احتجلاج کنللد و نیلز عبلد بللا ملولی احتجللاج کنلد)( .ملا یحللت بله الملولی علللی العبلد و مللا

یحت به العبد علی الملولی) .آنگلاه میافزایلد :احتجلاج ملولی و عبلد چله ارتبلاطی بله آیلین

مملکتدارى دارد؛ زیرا امور سیاسی ،جزئی و قابل ت ییر است و هرگز با فتلاوى کللی و ثابلت
فقیه مناسبت ندارد(مراد از تعبیر«حجت»)(جمعی از مؤلفان ،بیتا :ج.)62-66 ،54

 :4عدم المالزمه بین حجیت و والیت مطلقه

برخی هم مانند مرحوم آخوند در شلرآ مکاسلب بلدون هلیچ توضلیحی مالزمله بلین حجیلت و

والیت را رد می کنند:

ِالالان احلجی ال مالالن ق ُالاله غیالالر مسالالتُزم لُو ی ال املاُق ال  ،لة ال م مةهم ال كقالالة ،و كرِالالا بالالنی

احلجی الالال و الو ی الالال  ،و ان كُ الالال و ی الالال حج الالال اك كج الالالل اك ِرج الالاله ،ع الالالا كرِ الالالاِ ،تأم الالالل

جی ا(خراساىن1146 ،ق ُ)91

 :5عدم داللة االقتران علی الوالیة

مرحوم آیتاهلل تبریزی در جواب از این بیان میفرماید:

ان تةُیالل اْلرجالالاع إیل روا احلال یع دالأن الالالروا حجتالاله؟ع؟ كُالا و ا مالالام؟ع؟ حجال اك

ژپوهشاهیمهدوی
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433

041

یقتىضال ان ی الالون احلال یع نالالاظرا إیل الو یال الةامال بالالل می الالن ان ی الالون نالالاظرا ایل القضالالاء و
تةُ األح ام ِان احلج ما حیتج ده ِاْلمام؟ع؟ حیتج ِبا ذ ر لُروا (ت ر یالزی1116 ،ق ج،7

ُ)71
نظر نگارنده

به نظر میرسد تملام ادلله مثبتلین غیلر از دلیلل چهلارم(عموم لفلظ «حجتلی» در برابلر «حجلت

اهلل») درست باشد .زیرا آنطور که گششلت تفلاوتی بلین تعلابیر «حجتلی» و «حجلت اهلل» نیسلت.
این دو تعبیر هر دو بر حجت بودن فقیه داللت دارند و مراد از حجتی هم همان حجت اهلل است

لکن در تعبیلر حجتلی بله واسلطه یعنلی املام اشلاره شلده اسلت .مضلاف بلر این کله تنظیلر «حجلت

اهلل» به «انهم امناء اهلل علی الحالل و الحرام» نیلز صلحیح بله نظلر نمیرسلد چلرا کله «انهلم امنلاء
اهلل» مقید است به «علی الحالل و الحرام» و در آن بر اراده «حجت در احکام الهلی» تصلریح شلده
است.

در مقام نقد پن دلیل منکرین نیز باید گفت:

 . 4معلل از نظر ما خاص یا مجمل نیست .در مباحم گششته گفتیم که ظاهر از معلل به دلیل

اسللتظهار از لفللظ الحللواد  ،خصللوص امللور سیاسللی و اجتمللاعی اسللت .مضللاف بللر این کلله ا گللر هللم

خصوص یا اجمال معلل را بصشیریم عموم تعلیلل بله معللل سلرایت کلرده و ملراد را روشلن می کنلد.
یعنی مقصود از معلل در گرو علت اسلت نله بلر عکلی و خصلوص یلا اجملال معللل در تعلیلل اثلری

ندارد؛ چنانچه در مباحم اصولی به اثبات رسیده است.

 . 5مناسبت حکم و موضو یعنی موضو حاکم بر حکم باشلد و حلدود و ث لور مفهلومی حکلم
را روشن کند(« ُهم» در عبارت«انهم حجتی» که مقصود از آن روات حدیم است حاکم بر حجتی
باشد و حجتی را در مرجعیت علمی منحصر کند) این دلیل از چند جهت قابل خدشه است:

الف) حکومت موضو بر حکم دلیلی ندارد .شاید بتوان ادعلا کلرد کله حکم(حجتلی بله دلیلل

اطالقش) حاکم بر موضو است.

ب) اگر موضو حاکم بر حکم باشلد و ملراد از«انهلم حجتلی» مرجعیلت در فتلوا و حکلم شلرعی

باشد ،تعلیل از عمومیت افتاده و قابل احتجاج نخواهد بود .به تعبیر مرحوم آیتاهلل شاهرودی،

در این صورت تعلیل چیزی شبیه به مصادره به مطلوب خواهد بود.

حکم شرعی باشد ،زیرا این مطلب ابهامی ندارد تا مورد پرسش راوی و جواب امام قرار گیرد.
آیتاهلل میالنی میفرماید:

ممکن نیسلت کله ملراد حضلرت ایلن باشلد بله دلیلل این کله ایلن املری واضلح اسلت و جلای
ً
سؤال ندارد خصوصا برای کسی مانند اسحاق بن یعقوب که از بزرگلان بلوده اسلت(میالنی،

4842ق.)526 :

 .8خصوص معنای حجت نیز با دو بیان ارائه شد:

الف) حجیت امام به معنی آن است که امام ،واسطه خدا در دریافت و ابلالی حکلم اهلل اسلت.

پی حجیت راوی حدیم و فقیه هم به معنی آن است که فقیه ،واسطه املام در دریافلت و ابلالی

احکام شرعی است(بیان غروی اصفهانی).

امللام خمینللی؟هر؟ در مقللام رد نظللر غللروی اصللفهانی مبنللی بللر این کلله حتللی حجللت بللودن امللام

معصوم؟مهع؟ هم به جهت ابالی حکم الهی است:

ُ
ّأن الواضد من منهب الشیة ّ ،أن ون اْلمالام ّ
حجال اك تةالایل ،ك الار أخالر ى كالن منصال ه
ُ
ً
اْلهلی ،و و یته كىل األ ّم ِبعیع شالعون الو یال  ،وناله مرجةالا یف األح الام ِقال  ،و كُیاله
ِیستفاِ من قوله؟ع؟ ّ
حجالیت كُالی  ،و أنالا ّ
ِإن ّ
حجال اك ّأن املالراِ ّأن مالا هالو یل مالن ق الل
اك تةایل ،هل من ق ىل( یین1161 ،ق جُ)673 ،6

ب) مللراد از حجللت ،مللایحت بلله العبللد علللی المللولی اسللت و ایللن بللا حجیللت احکللام شللرعی

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

ج) ممکللن نیسللت موضللو حللاکم بللر حکللم باشللد و مللراد از«انهللم حجتللی» مرجعیللت در فتللوا و
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مناسللبت دارد نلله بللا والیللت مطلقلله فقی لله(بیان دیگللر غللروی اصللفهانی و مرحللوم دکتللر مه للدی

حائری).

سیدمصطفی خمینی نیز در پاسخ به این سخن مینویسد:

ُ
احلج ِبةناها الُغوی ما ّ
ِإن ّ
ّ
حیتج ده ،و ل ُّا ِبةناها املصالاُد هالو الالنی ِ ّ ِالوَ إلیاله أمالر
ً
ّ
امللُالالوقنیِ ،الالإذا قُنالالا یف الشالالهاِ ق أشالاله ّأن كُیالالا أمیراملالالؤمننی و ّ
حجال اك ،لالالیس مةنالالاه إ
ُ
ّأَه ّ
حج یف مجیع األمور( یین ،یبتاق ُ)11

بله علالوه این کله ایللنجلا«حجلت» محملول«هللم» قلرار گرفتله و ملراد آن اسللت کله خلود ایشللان

حجتاند .چنانچه گششلت حجیلت خلود ایشلان نیلز اعلم از حجیلت فتلاوا و روایلاتشلان اسلت و
حتی امور سیاسی و اجتماعی را شامل میشود.

 . 4عدم مالزمه بین حجیت و والیت مطلقه فقیه نیلز بله دلیلل آن اسلت کله در مبلانی پیشلین

در معلل و تعلیل ،خصم اصرار بر خاص بودن یا مجمل بودن دارد .در حلالی ملا مطلابق اسلتظهار

و عموم تعلیل این احتماالت را رد کردیم.

 .2عدم داللة االقتران نیز با دو بیان ممکن است :
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الف) تنظیر و تقارن حجتی و انا حجت اهلل دلیل نیست و این در نهایت مؤیدی خواهد بود.

ب) حتللی حجللت بللودن امللام نیللز بلله معنللی حجیللت در دریافللت و ابللالی حکللم اهلل اسللت .پللی

تنظیر مزبور مفید نخواهد بود(غروی اصفهانی).

چنانچه گششت حجت بودن امام ،عام است و شلامل همله شلوون میشلود .تنظیلر نیلز الاقلل
ً
میتواند موید باشد .اساسا چله لزوملی داشلت کله حضلرت از عبلارت انلا حجلة اهلل اسلتفاده کننلد،
ً
حتما نکتهای داشته است.
نتیجهگیری

در داللت توقیع شریف بر والیلت فقیله ،هفلت فرضلیه و احتملال مطلرآ بلود .4 :والیلت مطلقله

فقیه؛  .5والیت در امور سیاسی و اجتماعی؛  .8والیت بر فتوا و احکام شلرعی؛  .4والیلت بلر قضلاء
و رفع منازعات و مرافعات؛  .2والیلت بلر فتلوا در املور متجلدده و مسلائل مسلتحدثه؛  .6والیلت بلر
فتوا در مسائل غیلر ملورد ابلتالء؛  .2والیلت در تشلخید عالئلم ظهلور املام مهلدی؟ع؟ .بلا بررسلی
سندی و داللی توقیع شریف و طرآ ادله مخالفین و نقد آنهلا ،احتملال اول(والیلت مطلقله فقیله)

تقویللت شللد .عمللده دلیللل ایللن دیللدگاه عمللوم تعلیل(فللانهم حجتللی) بللود .بنللابراین توقیللع شللریف

یکی از ادله بسیار مهم در اثبات مسنله والیت فقیه محسوب میشود .البتله ایلن نکتله نیلز نبایلد
ً
م فول بماند که ولیفقیه معصوم نیست پی قطعا والیت او همان والیلت وللی معصلوم نیسلت و
الجرم محدود خواهد بود .از این رو روایاتی از این دست باید با توجه به این نکته ارزیابی شلوند.
بنابراین اگر والیت فقیه را در امور عامه ،کالن و سیاسلی بصلشیریم در حلدود و ث لور آن بایلد دسلت

به عصا حرکت کرده و احتیاط کنیم.
منابع

 .4ابللن بابوی لله ،عل للی ب للن حس للین(4474ق) ،االمام ببة و الت صببرة م ببن الحی ببرة ،ق للم ،مدرس للة االم للام
المهدی

 ،اول.

 .5اراکی ،محسن(4452ق) ،اظریة الحکم فی اإلس  ،قم ،مجمع اندیشه اسالمی ،اول.
 .8انصلاری دزفللولی ،مرتضللی بللن محمللدامین(4442ق) ،کتبباب الجکاس رلل ببیخ األاصبباری ،ب -

الحدیثة) ،قم ،کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،اول.
مؤسسة آلالبیت؟مهع؟ ،اول.
 .2آخونللد خراسللانی ،محمللدکاظم بللن حسللین(4476ق) ،تاشببیة الجکاسبب رل خواد) ،تهللران،
وزارت فرهنا و ارشاد اسالمی ،اول.
 .6تبریللزى ،جللواد بللن علللی(4446ق) ،إرشبباد الطال ب إلببی الت لیببا علببی الجکاس ب  ،قللم ،مؤسسلله
اسماعیلیان ،سوم.
 .2جمعی از مؤلفان ،م له فقه اهلبلس؟مهع؟رفارسی) ،قم ،مؤسسه دائراالمعلارف فقله اسلالمی بلر
مشهب اهلبیت؟مهع؟ ،اول.
 .3حلللائری یلللزدى ،مرتضلللی بلللن عبلللدالکریم(4443ق) ،صب ب ة ال ج ببةرللحائری) ،قلللم ،دفتلللر
انتشارات اسالمی ،سوم.

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

 .4انص للاری دزف للولی ،مرتض للی ب للن محم للدامین(بیتا) ،االجتد بباد و التقلی ببدرمطارل األاظ ببار) ،ق للم،

 .4حسینی شاهرودى ،سلید محملودبن عللی(4475ق) ،کتباب الحجرلل باهرودی) ،قلم ،مؤسسله
انصاریان ،اول.
 .47حسینی عاملی ،سیدجوادبن محمد(بیتا) ،مفتال الکرامة فی شرل قواعد ال مةرب  -القدیجة)،
بیروت ،دار ححیاء الترا العربی ،اول.
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 .44حسللینی میالنللی ،سللید محمللدهادى(4842ق) ،محاضببرات فببی فقببه اإلمامیببة کتبباب الخجببل،
مشهد ،مؤسسه چا و نشر دانشگاه فردوسی ،اول.
 .45خوانسللارى ،سللید احمللدبن یوسللف(4472ق) ،جببامع الجببدارر فببی شببرل مختصببر النببافع ،قللم،
مؤسسه اسماعیلیان ،دوم.
 .48رحمان ستایش ،محمدکاظم(4452ق) ،رسائل فی والیة الفقیه ،قلم ،انتشلارات دفتلر تبلی لات
اسالمی ،اول.
 .44رحمان ستایش ،محمدکاظم(4452ق) ،رسائل فی والیة الفقیه ،قلم ،انتشلارات دفتلر تبلی لات
اسالمی ،اول.
 .42رض للیالدین اس للترآبادى ،محم للدبن حس للن(4834ش) ،ش ببرل الرض ببی عل ببی الکافی ببة ،ته للران،
مؤسسة الصادق للطباعة و النشر ،اول.
 .46سکاکی ،یوسف بن ابی بکر ،مفتال ال لو  ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،اول.

 .42سیفی مازندرانی ،علیاکبر(4453ق) ،دلیل تحریر الوسیلة والیة الفقیبه ،قلمّ ،
مؤسسلة تنظلیم و
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نشر آثار اإلمام الخمینی؟هر؟.
 .43سیفی مازندرانی ،علیاکبر(4453ق) ،دلیل تحریرالوسیلة والیة الفقیه ،تهران ،مؤسسله تنظلیم
و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ ،دوم.
 .44سللیوطی ،جاللالللدین(4823ش) ،ال د ببة الجرضببیة علببی الفیببة ابببن مال ب  ،تعلیق له :مصللطفی
دشتی ،قم ،دارالتفسیر.
 .57ش للرتونی ،رش للید(4832ش) ،م ببادی ال ربل ببة ،تحقی للق :حمی للد المحم للدی ،ق للم ،مرک للز نش للر
هاجر(حوزه علمیه خواهران) ،اول.
 .54شللقیر ،محمللد(4832ش)« ،پژوهشللی دربللاره توقیللع شللریف امللام زمللان؟ع؟ بلله اسللحاق بللن
یعقوب» ،م له فقه اهلبلس ،شماره.46
 .55الصبای العبادی القاهری المصری ،أحملدبن قاسلم(4438م) ،رسبالة فبی إسبم الفاعبل الجبراد ببه

اإلستجرار فی ججیع األزمنة ،عمان ،دارالفرقان للنشر والتوزیع ،اول.
 .58صللدر ،سیدرضللا(4457ق) ،االجتدبباد والتقلیدرللصببدر) ،قللم ،انتشللارات دفتللر تبلی للات اسللالمی،
اول.
 .54صدوق ،محمدبن علی بن بابویه(4826ش) ،األمالی ،تهران ،کتابچی ،ششم.

 .52صدوق ،محمدبن علی بن بابویه(4832ق) ،علل ال رایع ،قم ،داوری ،اول.
 .56صللدوق ،محمللدبن علللی بللن بابویلله(4842ق) ،کجببال الببدین و تجببا الن جببة ،تهللران ،اسللالمیه،
دوم.
 .52صللدوق ،محمللدبن علللی بللن بابویلله(4448ق) ،مببن ال یح ببره الفقیببه ،قللم ،جامعلله مدرسللین،
دوم.
 .53صفار ،محمدبن حسن(4474ق) ،بصائرالدرجات فی ف ائل ل محجد؟ص؟ ،قم ،دوم.
 .54طللاهری ،مهللدی(4844ش)« ،گسترهشللمول توقیللع شللریف در نظریلله والیللت فقیلله» ،م لببه

م رفس سیاسی ،شماره .2
 .87طوسی ،محمدبن الحسن(4828ش) ،رجال الطوسی ،قم ،سوم.
 .84طوسی ،محمدبن الحسن(4472ق) ،تدذی األتکا رتحقیا خرسان) ،تهران ،چهارم.
 .85طوسی ،محمدبن الحسن(4444ق) ،الغی ةرللطوسی) /کتاب الغی ة للح ة ،قم ،اول.
و تقوق ،شماره .52
 .84غللروی نللائینی ،میللرزا محمدحسللین(4828ق) ،منیببة الطال ب فببی تاشببیة الجکاس ب  ،تهللران،
المکتبة المحمدیة ،اول.
 .82کدیور ،محسن(4823ش) ،تکومس والیی ،تهران ،نشر نی.
 .86کلزازی عراقللی ،آقلا ضللیاءالدین عللی(4444ق) ،شببرل ت صبرة الجت لجینرل ببا ضبیا ) ،قللم ،دفتللر
انتشارات اسالمی ،اول.
 .82کمص ل للانی اص ل للفهانی ،محمدحس ل للین(4443ق) ،تاش ب ببیة کت ب بباب الجکاس رل ص ب ببفداای ،ب -

الحدیثة) ،قم ،أنوار الهدى ،اول.
 .83کلینی ،محمدبن یعقوب(4472ق) ،الکافیرب  -اإلس میة) ،تهران ،چهارم.
 .84مفیدّ ،
محمدبن محمدبن(4448ق«اللف») ،اإلعب بجبا اتفقبس علیبه اإلمامیبة مبن األتکبا  ،قلم،
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،اول.
 .47مفیدّ ،
محمدبن محمدبن(4448ق«ب») ،الجقن ة ،قم ،اول.
 .44منتظری نجفآبادى ،حسینعلی(4474ق) ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلس میة ،قلم،
نشر تفکر ،دوم.

والیت فقیه و ظرفیت اثبات آن در توقیع شریف ولیعصر؟جع؟

 .88علوی ،سیدجعفر(4832ش)« ،بررسی داللی توقیع «أما الحواد الواقعلة ،»...م لبه الدیبات
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 .45موسوی خمینی ،سیدرو،اهلل(4454ق) ،کتاب ال یعرلإلما الخجینی) ،تهلران ،مؤسسله تنظلیم
و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ ،اول.
 .48موسوی خمینی ،سیدمصطفی ،والیة الفقیهرللةیدمصطفی الخجینبی) ،تهلران ،مؤسسله تنظلیم
و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ ،اول.
 .44موسللوی خللویی ،سیدابوالقاسللم(4448ق) ،م ببم رجببال الحببدی  ،بیجللا ،مؤسسللة الخللویی
االسالمیه ،پنجم.
 .42موسللوی خللویی ،سیدابوالقاسللم(بیتا) ،مص ب ال الفقاهةرشببرل الجکاس ب ) ،مقللرر :محمللدعلی
توحیدى ،بیجا ،بینا.
 .46موسوی گلصایگانی ،رضا(4838ق) ،الددایة الی من له الوالیة ،بیجا ،بینا.
 .42موسوی(شریف مرتضی) ،علی بن حسین(4472ق) ،رسائل ال ریف الجرت ی ،قم ،دارالقلرآن
الکریم ،اول.
 .43موسوی(شریف مرتضی) ،علی بن حسین(4442ق) ،االاتصار فی اافبرادات اإلمامیبة ،قلم ،دفتلر
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انتشارات اسالمی ،اول.
 .44مل للؤمن سل للبزوارى(محقق) ،محمل للدباقربن محمل للد(4458ق) ،کفایب ببة األتکب ببا  ،قل للم ،دفتل للر
انتشارات اسالمی ،اول.
 .27مؤمن قمی ،محمد(4454ق) ،الوالیة االلدیة ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی.،
 .24نجاشی ،احمدبن علی(4862ش) ،رجال الن اشی ،قم ،مؤسسة النشر اسالمی ،ششم.
 .25نجفی ایروانی ،علی بن عبدالحسلین(4476ق) ،تاشبیة الجکاسب رلإلیرواای) ،تهلران ،وزارت
فرهنا و ارشاد اسالمی ،اول.
 .28نجفی ،محمدحسن(4474ق) ،جواهر الک فی شرل شرائع اإلسب  ،بیلروت ،دار ححیلاء التلرا
العربی ،هفتم.

