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مقدمه
امـام ودنیاسـت ودیناموربرعامهریاستمعنايبهامامتشیعی،متکلماناغلبباوربه
متعـال خداونـد ). 404–385فاریـاب، : ك.ر(داردعهدهبرنبیازنیابتبهرامسئولیتیچنین
وتشـریع : ازانـد عبـارت هـا آنازبرخـی کـه اسـت دادهقرارخودپیامبربرايمتعدديشئون

جایگـاه کـه نگاهیاساسبرامامیهشیعه. حکومتقضاوت،دین،تأویلوتفسیردین،دریافت
رسـیده ایشـان به) ص(برپیامازکهشئونی. استقائلمتعدديشئونامامانبرايدارد،امامت
ازنیزدینتفسیرودریافتتشریع،شأنآیاکهاستآنبحثموردهايپرسشجملهاز. است
شـئون بـه دفعـات بـه سخنانشاندرالسالمعلیهمامامان. خیریااستشدهمنتقلامامبهپیامبر
). 1/268کلینـی، (جستندمیبیزاريشوند،شمردهپیامبراینکهازشدیداًامااند،کردهاشارهخود

باالقدسروحطریقازیامستقیمامتعالخداوندکهداردوجودفراوانروایاتیدیگر،سوياز
روایـات این). 318–316قمی،صفار(کندمیالهامایشانبهرامعارفیوبودهارتباطدرامامان
از. کنـد میعطانیزامامبهدهد،یمپیامبربهرادینمعارفکهگونههمانخداوندکهآنندموهم
نوشـتار ایـن چیسـت؟ امـام باپیامبرتفاوتاست،چنیناگرکهشودمیزندهپرسشایناینجا

. باشدیادشدهپرسشگويپاسختاداشتهامامانتشریعیشئوندرجستاري

دینتشریعشأنتشریعی؛والیت. 1
دیـن، ازمقصـود . اسـت دینتشریعمسألهکرد،تصورامامبرايتوانمیکهشأنینخستین

نمونـه، بـراي . اسـت ـآنتأویلیاتبییننهـدینجزئیاتوکلیاتاصلآمد،خواهدکهچنان
درراآنتشـریع علـت یـا نمـاز اسـرار بیانامادانیم،میدیناصلراآن،جزئیاتتمامبانماز

بـه سـخن امـام برايتشریعشأنازوقتیینبنابرا. آوریممیشماربهدینتأویلوتبیینقلمرو
خداونـد کـه قانونییاحکمبوده،تشریعمصدروشارعخودامامکهمعنابدینآوریم،میمیان

دیگـر به. دهدمیانجامخداونداذنبهراکاراینامامکهقیداینباکند،وضعاونکرده،وضع
درکـم دسـت ــ امـام بهرامسئولیتایناست،اصیلوبالذاتشارعکهمتعالخداوندسخن،
. شودمییادنیز»تشریعیوالیت«عنوانباآنازگاهمسألهاین. باشدکردهواگذارـمواردبرخی

بهوبودهـاهللاذنبهالبتهـسازدینبلکهنیست،دینمبینومبلغتنهاامامشأن،ایناساسبر
. پردازدمیدینانشاء
نزاعمحلتحریر. 1-1

سخنفقهیحکمجعلمسألۀبهناظربارهایندرـآمدخواهدچنانکهـاندیشمنداناغلب
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فقهیحکمتشریعدراماموالیتمخصوصراتشریعیوالیتاصطالحبیان،دیگربه. اندگفته

ودادگسـترش رابحـث حوزةنخستنگاهدرتوانمیجاایندررسدمینظربهاما. انددانسته
واخـالق عقاید،ازايمجموعهرادینگاهکهمعنابدین. آوردمیانبهسخنـ»دینیوالیت«از

رامعنـا ایـن . گـوییم مـی سخنحوزهسههردراماموالیتازنتیجهدرآورده،شماربهاحکام
.  استاحکامبحثهمانبهناظرودینازبخشیشریعتسیاق،ایندر. نامیممیدینیوالیت

وآوردهشـمار بـه دیناصطالحبامساويراشریعتاصطالحاستممکننیزگاهیالبته
دانسـت، فقهـی حکـم تشریعدروالیتازاعمدینی،والیتهمانراتشریعیوالیتنتیجهدر

کـرده، شـرعی حکـم جعـل توانـد مـی اسـت، برخـوردار والیتنوعاینازکهکسیرو،ازاین
. کندانشاراجزئییاکلیازاعمدیناخالقیهايآموزهواعتقادات

دینـی، والیـت همـان یـا آناعـم معنـاي بـه تشریعیوالیترسدمینظربهاین،وجودبا
وهـا هستحوزةعقاید،حوزةبیاندیگربهندارد؛روشنیتصویراعتقاداتحوزهدرکمدست
اعتقـادي فرعیواصلیهايگزارهبرخی. تاسمخبرتنهاامامیاپیامبراینجادروهاستنیست
پیـامبر معجـزة دارد؛ضرورتپیامبرانبعثتاست؛قادرخداونددارد؛وجودخدا: ازاندعبارت

. داردموقفپنجاهقیامتدارد؛ضرورتمعاداست؛قرآن) ص(اکرم
نبـدا حـوزه ایـن دروالیـت داشـتن وهسـتند واقعیوتکوینیاموريیادشدههايگزاره
»نیسـت «یا»هست«رااموراینتادهدمیاجازهامامیاپیامبربهخداوندشودگفتهکهمعناست

عـالم درخـدا اذنبـه توانـد میامامالبته. نداردروشنیمعنايسخناینکهاستروشن! کند
هـا انسـان اعتقـادات متعلـق کـه اعتقاديمسائلسنخازامورياماکند،تصرفودخلتکوین

بنـابراین . نـدارد راایشـان وسـیلۀ بـه تغییرقابلیتوبودهالسالمعلیهامامارادةازترفراند،هست
.  استشرعیاحکامجعلتنهانزاعمحل

نـوع کـدام کهشودروشندقیقاًبایددارد،وجودشرعیاحکامازمختلفیانواعکهآنجااز
بـه گـاه چنانکـه  . یافتتوانمیراشرعیاحکامازتقسیماتیفقهاآثاردر. استمقصودحکم،
شـده تقسیمثانويواولییاظاهريوواقعیحکمبهگاهشده،تقسیموضعیوتکلیفیحکم
). 64–27رحمانی،: ك.ر. (شودمیتقسیمحکومتیوشرعیحکمبهنیزگاه.است

بتـوان شـاید اامـ آیـد، نمـی چشمبهفقهاآثاردرظاهريوواقعیحکمازواحديتعریف
ادلـۀ ازاعمـاجتهاديادلۀاساسبرحکماگرکهکردارائهچنینرابارهایندرتررایجتعریف
اسـاس بـر کـه نیزحکمی. گویندمیواقعیحکمراآنباشد،آمدهدستبهـاماراتیاقطعی
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). 1/6فر،مظ. (شودمینامیدهظاهريحکمباشد،شدهصادرعملیهاصولیعنیفقاهتیادلۀ

واقعـی مفاسـد ومصـالح اسـاس برمقدسشارعکهاستحکمیآناولیحکمهمچنین
شـرایط اسـاس بـر کـه اسـت حکمیآنثانويحکماما. کندمیجعلهاکاریااشیادرموجود
نوعدوهررواینازشده،بینیپیشقبلازنیزشرایطاین. شودمیجعلویژهحاالتوخاص

راوضـو متعـال خداوندآنکهمانند. هستنددائمیوواقعیاحکامیثانويوولیایعنیحکماز
آنکـه یا. شودمیتبدیلتیممبهحکماینحرج،وعسرهنگاماما. استکردهواجبنمازبراي

خـوردن جـان، نجـات بـراي واضطراررويازامااست،حرامعاديحالتدرمردارخوردن
). 36رحمانی،: ك.ر(تاسواجببلکهحاللمردار

کهشدهجعلمقدسشارعسويازحکمیگاهگفتتوانمینیزحکومتیحکمتعریفدر
حکمـی حکـومتی حکممقابل،سويدر. نیستخاصمکانیوزمانبهمختصوبودهدائمی
وجـود کـه ايمفسـده یـا مصلحتتشخیصبربنامسلمینامرولییاحاکمسويازکهاست
یـا مصـلحت آنرفـع باوبودهموقتیحکماین. شودمیصادرخاص،مکانیوزماندردارد،

).  132همان،: ك.ر(شودمیبرداشتهنیزمفسده
:  استنزاعمورداحکاماینازیککدامدانستبایداینک
وکلـی احکامدرتشریعوگذاريقانونحقخداوندجانبازالسالمعلیهمامامانآیا. الف

دارند؟را) ثانويواولیازاعم(دائمی
دارند؟راحکومتیقوانینوضعحقایشانآیا. ب

ازاولقسـم اسـت، بحـث مـورد آنچـه ونیستدینعالمانمیاناختالفمحلدوممورد
.  استاحکام

کـه اسـت آنمقصـود آوریـم مـی میانبهسخنتشریعازوقتیکهاستآننیزدیگرنکته
سـخن، دیگـر به. نمایدجعلراآنالسالمعلیهاماماند،نگفتهرسولشیاداخکهحکمیحقیقتاً
امـام گـاه نمونه،براي. نیستفروعبراصولیاجزئیاتبرکلیاتتطبیقحکم،جعلازمقصود

شدهبیانپیامبروسیلۀبهآناصلقبالکهدهدمیپاسخیگرپرسشیکفقهیِپرسشجوابدر
فقهـاي وسـیلۀ بـه مـوردي چنینکهاستروشن. استاصلآنبرايقیمصداپرسش،موردو

.  نیستبحثْموردوشودمیانجامنیزامروزي
چـه دراینکـه تشـریع امافرموده،بیانراخمسمسئلۀاصلمتعالخداوندنمونه،براياما

پرداختـه دبایمالیواجباینـحرامبهمخلوطحاللمالکسب،درآمدگنج،مانندـمواردي



69نیدریو تفسافتیدرع،یدر تشرالسالمهینقش امام عل1394بهار و تابستان
آنکـه یا. گیردمیقراربحثمحلکهاستموردياین. باشدالسالمعلیهمامامانسويازشود،
امـام بـه رادیگـر مواردوفرمودهخدارااستواجبهاآندرخمسکهموارديازموردچند

. کندتشریعاوتاکندواگذار
خـواه وکلـی خـواه ـدائمیشرعیحکمجعلحقیقتدرتشریعیوالیتمسئلۀبنابراین،

.  استـجزئی
:  باشدداشتهوجودتواندمیآنکهیاداردوجودبارهایندرنظریهسه

اکـرم پیامبرحتیودانندمیمتعالخداوندبرايتنهاوتنهاراحکمجعلحقبرخی. الف
). 274–270آملی،جوادي(بینندنمیشأنیچنینازبرخوردارنیزرا) ص(

بـراي جزئـی طـور بـه ومتعـال خداوندبرايتنهاراتشریعیوالیتمقامدیگربرخی. ب
إنّ «: نویسـد مـی شـیرازي آقاي مکارمنمونه،براي. دانندمیدیناتمامازقبل) ص(اکرمپیامبر

ـ    ه الوالیة علی التشریع و تقنین القوانین إنّما ھی للّه وحده، و لم یثبت ذلک لغیره، إلّـا رسـول اللّ
(ص) فی موارد خاصة محدودة قبل إکمال الشریعة و انقطاع الوحی، و کان ذلک باذن اللّـه مـن   
قبل، و امضائه من بعد، و إمّا بعد اتمام الدین و إکماله و انقطاع الوحی لم یبق له مورد ألحد من 

). 22ـ20سبحانی،: ك.رنیز؛550شیرازي،مکارم(»بعده
تشـریع، بروالیتـ،شودمیاشارهبدانادامهدرآندلیلکهـعبارتاینصریحاساسبر

.  استاثباتقابلپیامبربرايجزئیطوربهتنها
خـود السـالم علیهممعصومامامانکهشودبرداشتاستممکنبرخیعباراتظاهراز. ج
مونـه، نبـراي . کننـد میمطرح) ص(اکرمپیامبرازپسراجدیداحکامیوبودهتشریعمصدر
مصادر التشریع: و کان مصدر التشریع عند الشیعة آنـذاک الکتـاب و   : «نویسدمیطهرانیمرحوم

طهرانـی، .» (السالم أو فعلھمـا أو تقریرھمـا  السنة، و یعنون بالسنة قول النبی (ص) أو اإلمام علیه
). 10/288صدر،؛1/113نجفی،مرعشی: ك.رنیز؛34

تشـریع مصـدر نبـی، فعـل وقولوقرآنعرضدراماملفعوقولعبارت،ایناساسبر
یـک عنـوان بـه نبـوي، سـنت وقـرآن عرضدرراامامسنتایشاناینکهبیان،دیگربه. است

خداونـد تشریعتجلیکریم،قرآنکهگونههمانکهمعناستبدینکند،میمطرحتشریعمصدر
نیـز احتمالاینالبته. اوستتشریعزنیامامسنتواستنبويتشریعاتنیزنبويسنت. است
کریم،قرآنونبیقولمانندامامقولکهباشندمطلباینبیانپیدرتنهاایشانکهداردوجود
باشـند تشـریع مصدرنیزخودکهاستآنازاعمحجیتاینحالاست،االتباعالزموحجت
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ظـاهر بااولیهبرداشتکهرسدمینظربهاین،وجودبا. باشندخداوندتشریعاتگربیانآنکهیا

.  باشدترموافقعبارت
تشریعتفویضامکان. 2-1

خـود بنـدگان ازايبنـده بـه رااحکامتشریعحقمتعالخداوندکهاستممکناساساآیا
نه؟یاکندواگذار
ایـن ورفتهترعقبمقداريبایدپاسخ،بهرسیدنومسألهاینبررسیبرايرسدمینظربه
یـا وجـوب بهحکمخداونداگرچیست؟کردنحکمازمقصوداساساکهکردبررسیرامسأله

معناست؟چهبهکند،میکاريحرمت
معناسـت بدانشود،میحرامیاواجبخداوندسويازکاريکهآنگاهگفتبایدپاسخدر

جهـت بـه کـه کنـد میهارادمتعالخداوندواستواقعیمفسدةیامصلحتدارايکاراینکه
خداونـد ابرازشـدة ارادةهمـان حکم،حقیقت،در. کندحرامیاواجبراکارآنبندگانتربیت
.  است

کـه بنـدگانش ازايبنـده بهراکاراینخداوندکهکردتصورتوانمیعقلیلحاظبهاینک
ارادةبـا مطـابق کـه نـد کتشریعرااحکامیهماناوتاکندواگذاراستخطاناپذیرعلمداراي

.  استخداوند
تفویضانکاریااثباتبرآنداللتمیزانتارفتهنقلیادلۀسراغبهبایدوقوعیلحاظبهاما
.  شودروشنامامبهحکمتشریع
السالمعلیهمامامانتشریعیوالیتشأناثباتادلۀ. 3-1

شـأن السـالم علیـه امـام کـه شـود استفادههاآنازاستممکنکهداردوجودمتعدديادلۀ
: ازاندعبارتکهداردراتشریعیوالیت
والیتآیۀ. 1-3-1

متعـال خداونـد عـالم ایناختیاردارکهسازدمیآشناحقیقتاینبارامسلمانانکریمقرآن
وتکـوین ازاعمـآنهايساحتتمامدرعالماینحقیقیسرپرستوولیکهاوستواست

.  استـتشریع
خـود بنـدگان برخیبهرادینتشریعامرخداوندکهاستتصورقابلگذشتچنانکهالبته
بـه تـا دهـد مـی فرمـان خـود پیـامبران برخـی بهخداوندآیات،برخیدر. باشدکردهتفویض

احکـام تشریعیجعلکهشودآیات استنباطاینازاستممکن. بپردازندمردممیانکردنحکم
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یـاداود إِنَّاجعلْنـاك   «: اسـت آمدهالسالمعلیهداودحضرتدربارةچنانکهشده،ذارواگایشانبه

نیـز ) ص(اسـالم پیـامبر دربارةهمچنین) 26ص: (»بِالْحقِّالنَّاسِبینَفَاحکُمالْأَرضِفیخَلیفَۀً
). 49: مائدة(»اللَّهَبِماأَنْزَلبینَهموأَنِ احکُم«: خوانیممی

قضـاوت وداوريبحـث السـالم، علیهداودحضرتمورددرگفتتوانمیاین،وجودبا
نیـز اسـالم پیـامبر مـورد در. تشـریعی حکـم جعـل نـه واستمطرح) الناسبین(مردممیان

بحثرواینازاست،شدهمقید»اهللانزلبما«بهـاستقضاوتامرآنموردکهـکردنحکم
.  استمنتفیآیاتایندرتشریعیحکمجعل

غیـر بـراي تشـریعی حکـم جعـل حقداشتنشائبۀتواندمیکهآیاتیازیکیمیان،ایندر
ذینَ یُقیمُـونَ      : استوالیتآیۀکند،ثابتراخداوند ذینَ آمَنُـوا الـَّ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ و َرَسُـولُهُ وَالـَّ

اهـل وشـیعه میـان کهاختالفاتیازنظرصرف). 55: مائدة(اکِعُونَالصَّالة َوَیُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَھُمْ ر
معنـاي بـه آیـه ایـن درراوالیتشیعی،عالمانکهگفتبایددارد،وجودآیهایندربارةسنت

سـپس ودانسـته السالمعلیهعلیامامرا....» یقیمونالذینآمنواوالذین«ازمقصودوسرپرستی
).  12-6/5طباطبایی،(انددادهتسرّيالسالملیهمعاماماندیگربهراآن

تکـوین هايحوزهتمامشاملوبودهعاموالیتیخداوالیتسویی،ازگفتتوانمیاینک
درالسـالم علیهمامامانیعنیوپیامبرخداوند،والیتکهآنجاازدیگرسوياز. استتشریعو

. باشـد همسـان نیـز ایشـان والیـت قلمروکهستاآنظاهرروازایناند،شدهبیانواحدسیاق
دارنـد، رااحکـام تشـریع شأننیزالسالمعلیهمامامانآیه،ایناساسبرگفتتوانمیبنابراین
.  استخداوندوالیتطولدروالیتیاو،غیروالیتوبودهاستقاللیخداوندوالیتاگرچه

بررسیونقد
بایـد اما. کندمیثابتامامانبرايراتشریعییتوالشأنوالیتآیۀاطالقگذشتچنانکه

عنـوان بهتواندمیکههاییآموزهازیکیخیر؟یاداردوجوداطالقاینبرايمانعیآیاکهدید
کهشدهتأکیدکریمقرآندر. استدیناکمالآموزةباشد،والیتآیۀاطالقاقتضايبرايمانع
الم لَکُـم ورضـیت نعمتیعلَیکُمأَتْممتودینَکُملَکُمملْتأَکْالْیوم«: استشدهکاملدین الْإِسـ
). 3: مائده(»دیناً

بسـیار آنچـه . استآوردهمیانبهسخنخداوندوسیلۀبهدیناکمالازصراحتبهآیهاین
. استدینخودآنازپیشودیناکمالحقیقتتبییناست،مهم

. استاحکامواخالقعقاید،بخشسهدرمعارفازايمجموعهکند،میندیرادینآنچه



94شمارةفلسفه و کالم-مطالعات اسالمی72
بـر موضـوعات تطبیـق یـا تبیـین وتفسیرازگاهوگوییممیسخنمعارفآنخودازگاهالبته 

بودهزمانطولدروسیالامريمصادیقبرموضوعاتتطبیقنیزوتبیینوتفسیر. آنمصادیق
زیـرا یابـد؛ تحقـق تمامـه بـه معنـا ایـن بادینروزيکهگفتنتوانیدشاونیستپذیرپایانو

اختیـار دررادیـن ازترعمیقتفسیريروزهرجهانمختلفنقاطدردینعالمانهايکنکاش
. سازندروشنراهاآنحکمبایدکهشدهعرضهفقهابرزمانطوردرجدیدموضوعات. نهدمی

. باشـد مقصـود تواندنمیتطبیقاتوهاتفسیرتمامدرنظرگرفتنبادیناکمالازسخنرو،ازاین
. استتأویلوتفسیربدونواصیلمعارفهمانباشد،تأکیدموردمجالایندرتواندمیآنچه
تصـور قابـل فرضـیه چنـد چیسـت؟ گسـتره اینبادیناکمالازمقصودکهدانستبایداینک
:  است

خـواه فقهـی واخالقیاعتقادي،ازاعمـدیناصیلارفمعتمامکهاستآنمقصود. الف
. استشدهنازلـجزییخواهوکلی

بـه وشـده بیـان هـا آنجزئیـات برخیهمراهبهکلیمعارفتمامکهاستآنمقصود. ب
.  استیافتهتحققدیناکمالکلی،معارفهماناعتبار
. اسـت نشـده بیـان هاآنتفصیلامادهشبیاندینکلیمعارفتنهاکهاستآنمقصود. ج

.  شودهدایتویافتهراحقیقتتواندمیکند،مراجعهکلیمعارفآنبهکسیاگرکهايگونهبه
تـوان مـی نبـوي سـنت وآیاتدرکوتاهتتبعیبازیرانیست؛قبولقابلنظربهسومفرضیه

وضـو، جزئـی مسـائل برخیازمکریقرآن. استنبودهکلیاتبهمحدوددین،بیانکهدریافت
گفتـه، سـخن نیـز ... ودیگـران بـه دادنقرضچگونگیمهریهعده،وطالقانواعروزه،ارث،
نیـز وزکاتگرفتنبهاقدامداده،انجامغسلخوانده،نمازگرفته،وضوخود) ص(اکرمپیامبر
بیانآنجزئیاتباارثۀمسئلکرده،پیادهمجرمانبرراشرعیحدودکرده،کتاباهلازجزیه
نبـوي سـنت یـا کریمقرآنگفت،تواننمیکهداردواقعیتاینازنشانهمه،این. استشده
. استکردهبسندهکلیاتبیانبهتنها

داریـم، اختیـار دراکنـون آنچـه لحاظبهزیرااست؛دشواربسکارينیزاولفرضیهاثبات
کلـی خواهفقهیواخالقیاعتقادي،ازاعمـدینمعارفواحکامتمامکهکردثابتتواننمی

.  استشدهبیاننبويعصردرـجزییخواهو
نبـوي سنتوقرآنزیرا. استآسانامريآناثباتونُمایدمیصحیحنفسهفیدومفرضیۀ

صولاکریمقرآنکهگفتتوانمیاثبات،مقاملحاظبهسخن،دیگربه. هستندفرضیهاینمؤید
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. نیسـت خدشـه قابلآموزهاین. استکردهبیانجزئیاتبرخیهمراهبهرامعارفازکلیاتو

رانشـده، گفتهالفرضعلیآنمعارفازبخشیکهدینیتوانمیچگونهکهاستآنسخناما
است؟سازگارفرضیهاینبادیناکمالآیادانست؟یافتهکمالدینی

رادیـن اکمـال خداونـد کـه دادرخاتفـاقی چهدین،اکمالزرواساساًگفتبایدپاسخدر
همانشدناضافهبادینکهشداضافهدینبهفقهییااخالقیاعتقادي،معرفتیآیانمود؟اعالم
است؟رسیدهکمالبهمعرفتیک

علـی امـام انتصـاب وخمغدیرواقعۀبامصادفروزآنشیعیصحیحباورهاياساسبر
امینـی، (بـود ) ص(اسـالم گرامـی رسـول ازپسمسلمانانپیشوايوامامعنوانبهمالسالعلیه

افـزودن نـه بـود فرخنـده انتصـاب اینشد،دیناکمالموجبآنچهبنابراین،). 503–1/423
. فقهییااخالقیاعتقادي،معرفتی

بـه یدگیِرسـ برايپیامبر،ازپسجانشینانتصابعدموخودحالبهدینرهاکردنآري،
پیـامبران وجـود بـا ضـعف ایـن ادیانتمامدرکهروستازایناست،آشکارضعفیدینیامور

.  نیستمستثناامراینازنیزاسالمدینواستشدهجبراناوصیایاتبلیغی
معـارفی دیگـر بخشزیرااست،دیناکمالموجبجانشینْانتصابگفتتوانمیبنابراین

حـق داشـتن رو،ازایـن . استبیانقابلیاتشریعقابلاووسیلۀبهنشده،گفتهنبويعصردرکه
معنـادار رادیـن اکمـال بلکهنیست،ناسازگاردیناکمالبانفسهفیالسالمعلیهمامامانتشریع

ازاکمـال، آیـه واسـت دیـن خـتم ازغیردیناکمالکهداشتتوجهبایدآنکهضمن. کندمی
امـام بـراي تشـریع حـق ودیـن اکمـال میانناسازگاريروازاین؛استگفتهسخندیناکمال
جزئیـات وکلیـات تمامکهنیستاینلزوماًدیناکمالازمقصودسخن،دیگربه. نداردوجود

تمـام نیـز آنطریقازکهشدهاندیشیدهايچارهدیناکمالبراياگربلکهباشد؛شدهبیاندین
.  استرسیدهکمالبهدینکهشدمدعیتوانمیشود،گفتهدینجزئیاتوکلیات

وتشریعینبوتختمآموزةدهد،قرارتنگنادرراتشریعیوالیتنظریۀتواندمیآنچهبله،
اینـک باشـند؛ پیـامبر توانندنمیامامانوپذیرفتهپایاننبوتسلسلۀتردید،بدون. استتبلیغی

آورد؟میانبهسخنهاآنتشریعحقازاماست،نداننبیراایشانتوانمیآیادیدباید
هسـتند، حکـم تشریعحقوشأندارايالسالمعلیهمامامانشودگفتهاگررسد،مینظربه
کلینـی، (فشردندمیپايآنانکاربرخودامامانکهچیزينیست؛هاآنپیامبردانستنجزچیزي

دیـن دریافـت یاانشاءمسئلۀهماننبی،رغیونبیمیاناساسیفرقیکآنکهتوضیح). 1/268
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اجـازة متعـال خداونـد گاهکهمعنابدین؛)1/423حلی،عالمه(استخداوندازمستقیمطوربه

بـر رادینآنکلیاتواصولونمودهتشریعرادینخودگاهودهدمیکسیبهرادینتشریع
ارسـال فلسـفه چراکـه اسـت؛ نبـی واصـورت دوهـر دربرساند،مردمبهتاکردهوحیکسی

وشـارح وپاسدارعنوانبهراکسیگاهاما. استهاانسانهدایتبرايدیناصلنزولپیامبران
حفاظتتبیین،بهغیراکتسابیدانشوعصمتطریقازتواندمیاودهد،میقراردینآنمفسر

کـرد، خـواهیم اشـاره آنبـه دامـه ادرکـه نیزاالمراولیآیۀ. ورزدمبادرتدینازپاسداريو
مؤمنانمیاناختالفرفعبرايمرجعدوخداوندآنجادرکهمدعاستاینبرايروشنتأییدي
تشـریع شـأن دو،اینکهمعنابدیناست،) ص(اهللارسولدیگريوخودیکیکهکردهمعرفی
. ندارندشأنیچنینکهالسالمعلیهمامامانخالفبهدارند،رااحکام

رامـا ناخواسـته یاخواستهآوردن،میانبهالسالمعلیهمامامانتشریعحقازسخنبنابراین
خـتم انکـار غیرقابـل آمـوزة وسیلۀبهوالیتآیۀاطالقرو،ازاین. کشاندمینبوتختمنقضبه

. دانستدینتشریعشأنازبرخوردارراالسالمعلیهمامامانتواننمیوشودمیمحدودنبوت
امامبهدینامرتفویضبردالّروایات. 2-3-1

ایـن . اسـت شـده واگـذار امامـان و) ص(خـدا رسولبهدینامرروایاتبرخیاساسبر
:  کنندمیبیانراآموزهدوروایات

کرد؛واگذارپیامبرشبهرادینتشریعامرمتعالخداوند. الف
.  استشدهواگذارهمامامانبهاست،شدهواگذارپیامبربهآنچه. ب

:  شودبررسیهاآنداللتوسندبایدکهدارندجاياولدستۀدرچندروایاتی
وتعـالى تبـارك خـداى : فرمودنـد صـحیحه روایتـی درالسالمعلیهصادقامام: اولروایت
توبرخُلـق «فرموداودربارهرسید،خواستمیخداکهآنجابهچوننمود وتربیتراپیغمبرش

شـما براىرسولراآنچه: «کرد و فرمودواگذاراوبهرادینشامرسپس»هستىاستواربزرگى
براىوکردمعینراارثسهامعزوجلخداى.» ایستیدبازکردهمنعتانآنچهازوبگیریدآورده

او ساختبهرهرامیتمالیکششوآلهعلیهاللَّهخداصلّىرسولنداد،قرارچیزىمیتجد .
). 379صفارقمی،؛1/267کلینی،(کرداجازهاوبراىرااینهمخداى

بـدون ) ص(اهللارسـول کـه فرمودندصحیحه،روایتیدرالسالمعلیهباقرامام: دومروایت
هـر وخرمـا شرابوکردهوضعرانفسوچشمدیۀشود،نازلمتعالخداوندازدستورآنکه

). همانینی،کل(کردحرامراايکنندهمست
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خـدا پیـامبر اینکـه بـه اشارهازپسصحیحروایتیدرالسالمعلیهصادقامام: سومروایت

یـادآور راایشانتشریعاتازموارديشود،نمیاشتباهدچارواستمؤیدالقدسروحوسیلۀبه
: شدند

خـدا سولرکرد،واجبرکعتیدونمازپنجصورتبهنمازرکعتدهمتعالخداوند. الف
. شدندرکعتهفدهیومیه،نمازهايترتیببدینکهکرداضافهدیگررکعتهفت) ص(

.  نهادسنترکعتچهاروسیرانافلهنمازهاي) ص(خدارسول. ب
ازروزسـه وشعبانماهروزهنیزپیامبروکردواجبرارمضانماهروزهمتعالخداوند. ج

. دادقرارسنتراماههر
رانوشـیدنی هـاي کنندهمستتمام) ص(خداپیامبروکردحرامراشرابمتعالندخداو. د
).  پیشین(فرموداجازهراپیامبرتشریعاتتمامخداوند. کردحرام

شـد گفتهپیشتر. اندداشتهتشریعاتی) ص(اکرمپیامبرکهشدهتصریحگفتهپیشروایاتدر
کند،تفویضاست،معصومکهبندگانشازايبندهبهرادینتشریعامرمتعالخداونداینکهکه

کـه هسـتند امـر ایـن مؤیدهمگیشدند،نقلمجالایندرکهنیزروایاتی. نیست،محالامري
کنـد مـی ارادهخداوندکهرسیدايدرجهبهکهآنگاهشده،مؤدبمتعالخداوندوسیلۀبهپیامبر

ازمقـدار چـه کنـیم، تعیینآنکهبرايمجالیاینجادرهالبت. کندواگذاراوبهرادینتشریعامر
. نداردوجوداست،شدهتشریع) ص(اکرمپیامبروسیلۀبهدینیامور

) ص(خداپیامبربهآنچهکهکندمیتأکیدامراینبرگذشتچنانکهنیزروایاتدومدستۀ
السـالم علیهصادقامامنمونه،براي. استشدهتفویضنیزالسالمعلیهمامامانبهشده،تفویض

رااوخواسـت مـی کـه چنانتاکردتربیتراپیغمبرشخداوندهمانا: فرمودندمعتبرروایتیدر
کـرده تفـویض رسـولش بهخداراهرچهوکردواگذاراوبهرادینامرسپسساخت،استوار

).  383قمی،صفار؛1/268کلینی،(نمودتفویضمابهراآن
:  ماستاختیاردرآموزهوداینک
است؛شدهواگذارپیامبربهـجزئیهموجبهنحوبهکمدستـدینتشریعامر. الف
.  استشدهواگذارنیزالسالمعلیهمامامانبهشده،واگذار) ص(خداپیامبربهآنچه. ب

امامانبهـجزئیهموجبهنحوبهکمدستـدینتشریعامرکهاستآنگزارهدوایننتیجۀ
امامـان تشـریعی والیـت شأنموافقانکهاستمدعاییهمان،نتیجهاین. استشدهواگذارنیز

. آنندپیدرالسالمعلیهم
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بررسیونقد
الزماعتبـار دارايسـندي، لحـاظ بـه یادشدهروایاتگفتتوانمیروایاتاینبررسیدر
بـر آنداللـت آیاکهشودروشنتاافکنداتروایبرنظريبایدابتداداللیلحاظبهاما. هستند

بـا مـا برخـورد کـه اسـت روشـن . ظهوریااستنصنحوبهالسالمعلیهمامامانتشریعشأن
حـق برگونهنصروایاتاگر. بودخواهدمتفاوتظهوریانصصورتدودریادشدهروایات
منکـر کهاحتمالیادلۀباهاآننمیامستقرتعارضمسئلۀکنند،تأکیدالسالمعلیهمامامانتشریع

برخـوردي تـوان میباشد،ظهورنحوبههاآنداللتاگراماآمد،خواهدپیشهستند،شأناین
. داشتآنبادیگر

امرخداوندـالسالمعلیهمامامانبهپیامبراختیاراتواگذاريـدومقسمروایاتاساسبر
ولُ ماآتـاکُم «آیـۀ روایـات، همانازبرخیدرمدعانایدلیلکرد،واگذارپیامبربهرادین الرَّسـ

فَخُذُوهومانَهاکُمنْهواعنْ«آیۀروایات،آنازدیگربرخیدرو»فَانْتَهعِمطولَیالرَّس فَقَـد أَطـاع
استچنینکاملصورتبهنخستآیۀ. استشدهشمرده»اللَّه :«اللَّهلى ماأَفاءعرهولنْسلِمأَه

بیلِ ابنِوالْمساکینِوالْیتامىوالْقُرْبىولذيللرَّسولِوفَللَّهالْقُرى ال السـکُـونَ کَـیولَـۀً ینَ دی بـ
یاءالْأَغْنما آتاکُمولُمنکم والرَّسفَخُذُوهما نَهاکُمونْهواع7: حشر(»فَانْتَه  .(

نـه وــ اجـرا حـوزة درهـم آنومـالی مسائلبهمربوطوبودهخاصآیه،صدراگرچه
وبودهعام»فَانْتَهواعنْهمانَهاکُموفَخُذُوهالرَّسولُماآتاکُم«فقرههمانوآیهذیلـ،استتشریع
تشـریع مـر ابـه مخصوصفقره،اینکهکنیمدقتالبته. گیردمیبردرنیزرادینتشریعحوزة
مفهومیکدارايفقرهاینبیان،دیگربه. شودمیشاملهمرادینتشریعامربلکهنیست،دین
کنـد، مـی نهیکهراآنچهوبگیریدآوردمیشمابرايرسولکهراآنچه«اینکهآنواستکلی

حضـرت اگـر آنکهیکیباشد،داشتهمصداقدوتواندمیکمدستمفهوم،این»کنیدخودداري
چیـزي نیـز خـودش اگـر آنکـه دیگريدهید،انجامفرمود،چیزيخداجانباز) ص(رسول
تشریعبحثکهـروایات،دراگرچه. »اللَّهأَطاعفَقَدالرَّسولَیطعِمنْ«زیراکنید،اطاعتفرمود

وسـت نیانکارمورداولمصداقکهاستروشناست،شدهاشارهدوممصداقبهـاستدین
پیـدا معنـا کـه استـدینابالغودریافتشأنهمانیعنیـنخستمصداقباپیامبرياساسا

. کندمی
اختیـارات ایـن اسـت، امـام بـه پیـامبري اختیاراتتفویضازسخنوقتیآنکهدیگرنکتۀ

هـدایت دیـن، تبیـین حکومـت، قضـاوت، هـا آنجملۀازکهگیردمیبردرراعظیمايگستره
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.  است... ومردماخالقی

بـه پیامبرواستشدهواگذارپیامبربهدینامرگفتتوانمیاصولی،قواعداساسبراینک
بـه دیـن امرتمامکهاستآنمقتضیاطالقاین. استکردهواگذارامامانبهراآنمطلقطور
.  باشدکاردرمانعیآنکهمگرباشد،شدهواگذارامام

تشریع،برمشتملکهـدینامرازآنچهکهشدهگفتهروایاتایندررچهاگدیگر،سوياز
همـین نفـس درامااست،شدهواگذارهمامامبهشده،واگذارپیامبربهـاست... واجراتبیین،

واگـذار امامـان بـه همدینتشریعبگوییمتانیامدهپیامبروسیلۀبهدینتشریعازسخنروایات
میـان بـه سـخن پیامبربهدینتشریعواگذاريِازسخنروایتیدرگاهآنکهتوضیح. استشده
واگـذار هـم امـام بـه شـده، واگـذار پیـامبر بهآنچهکهشودمیگفتهروایتهماندروآیدمی
آنداللـت زیـرا است،شدهواگذارامامانبههمدینتشریعبحثگفتبایداینجادر. شودمی
پیـامبر بـه دیـن امـر ازآنچهکهشودمیگفتهکلیطوربهفقطگاهاما. صاستننحوبهمدعابر

بـه هـم دیـن تشریعبحثاینکهاوالاینجادرشود،میواگذارهمامامانبهاست،شدهواگذار
اسـت اطالقـاتی تمـام مانندسخناینثانیااست،نشدهبیانگونهنصباشد،شدهواگذارامامان

. شوندبررسینیزمقیداتبایدونبودهخودموارددرنصامادارد،اطالقدرظهورهرچندکه
جـدي مـانعی مسـئلۀ ایـن کهشدیمنظراینبروکردیماشارهنبوتختممسئلۀبهترپیش

بـاقی خـود قـوت بـه مانعایننیزاینجادر. استالسالمعلیهمامامانتشریعحقپذیرشبراي
وسیلۀبهنیزروایاتاینرو،ازاین. بودخواهدبارهایندرروایاتطالقاانعقادازمانعکهاست
اطـالق آنگسـترة ازدیـن تشـریع مـورد وشدهمقیدهستند،نبوتختممدعیقرآن کهآیات
ادامـه درکهاستروایاتاینبرايدیگرمانعینیزاالمراولیآیۀآن،برافزون. شودمیخارج

. کنیممیاشارهآنبه
السالمعلیهمامامانسويازاحکامجعل. 3-3-1

روایـت دوبـه کهاستشدهدادهنسبتامامانبهحکمتشریعايگونهبهروایاتبرخیدر
:  کنیممیاشاره

بـه خطـاب است،شدهنقلصحیحسندبهکهاينامهدرالسالمعلیهجوادامام: اولروایت
س علَیهِمأَوجبتإِنَّما«: ایدفرممیخمسمسئلۀدرمهزیاربنعلی ی الْخُمـ ی   فـ فـ هذ ی هـنَت سـ

بِ وضَّۀِالذَّهالْفی قَدالَالَّتاحهلَیلُعوالْحولَمأُوجِبکذَلهِملَییعتَاعٍفمۀٍویلَاآنوابولَادو
منّاًوموالیّمنِّی عنْتَخْفیفاًأَمرَهالَکسأُفَسرُإِلَّا ضَیعۀًلَاضَیعۀٍوتجارةٍفیربِحهلَارِبحٍولَاخَدمٍ
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).  4/141طوسی،(»علَیهِممنّی

وکـردم واجـب اسـت، گذشتههاآنبرسالکهنقرهوطالدرراخمسسالایندرهمانا
مگـر ــ کـاال وتجـارت درسودشـان ونخادمـا وچارپایـان وظروفواجناسدرراخمس
ازنعمتـی ودوسـتان بـراي منجانبازتخفیفیتانکردمواجبکنم،میبیانراآنکهکاالیی
. باشدهاآنبرمنجانب
شیعیانبرنقرهوطالدرراخمسسال،آندرالسالمعلیهجوادامامروایت،ایناساسبر
هـا آنبـر ... وتجـارت سـود وچهارپایـان ظـروف، چونهمموارديدیگردروساختهواجب
چنـین اسـت ممکندارد،وجود»اوجبت«واژةآندرکهآنجاازروایتاین. استکردهتحلیل

السـالم علیـه امـام بـراي تشـریعی والیـت شأنداشتنازنشانمفهوماینکهکندتبادرذهنبه
.  است

حکـم یـک السـالم علیـه امـام کـه کندمیانبیروایتاینذیلوصدرگفتبایدپاسخدر
بخـش در. اسـت سـال همـان درخمسوجوبازسخنچراکهاست؛فرمودهصادرراموقت

ی علَـیهِم ذَلکأُوجِبولَم«: استشدهتصریحمطلببدیننیزروایتازدیگري امٍ کُـلِّ فـ عـ«
).  پیشین(

حکمـی کهاستآنکرد،تصورتشریعیتوالیشأنامامبرايبتوانشودمیموجبآنچه
راآنالسالمعلیهامامباشد،نکردهتشریعراآنپیامبریاونشدهنازلپیامبربرترپیشکهدائمی
یـک مخصـوص تنهـا خمسوجوبحکمکهکندمیبیانصراحتبهروایتاین. کندتشریع

.  نیستدائمیحکمیواستسال
بـراي السـالم علیهعلیامامکهشدهنقلالسالمعلیهماصادقماماوباقراماماز: دومروایت

: دادقـرار دینـار یـک اصیلغیراسبهربرايوزکاتدیناردوسالدرعربیاصیلاسبهر
»ضَعینَونؤْمیرُالْملَىأَملِعتَاقِالْخَییالْعۀِ فییفَرَسٍکُلِّالرَّاعامٍکُلِّفنِ عیینَـاردلَ و عـلَـى جع

).  3/530کلینی،(»دینَاراالْبرَاذینِ
توجـه بـا ایشانغالب. اندگرفتهپیشدررارویهدوعمدتاًامامیه،فقهايروایتایندربارة

ایـن نیست،هاآنازاسبواستچیزنهدرمنحصرزکاتروایات،ازدیگربرخیدراینکهبه
امـام اسـاس، ایـن بر). 13/115همدانی،؛15/75نجفی،(اندهکرداستحباببرحملراروایت

.  استدائمیمصلحتدارايکهحکمیزده،شرعیحکمجعلبهدستالسالمعلیه
. اسـت شـده وضـع موقتمصالحبرايکهکردهحکومتیحکمبرتطبیقراآندیگربرخی
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حکـم جعـل ازسـخن اینجـا درکـه معنـا بدین). 177مروارید،؛529-528شیرازي،مکارم(

. کندمیوضعاسالمیجامعهحاکمکهاستموقتیوحکومتیقوانیننظیربلکهنیست،شرعی
حکـم جعـل دربـارة توانـد مـی »وضـع «واژةگفـت توانمینظریه،دواینمیانداوريدر

رو،اینازباشد،دائمیحکمجعلمعنايدرمتعینکهنیستچنینورودمیکاربهنیزحکومتی
. نداردتشریعیوالیتآموزةدرظهوريروایتاین

جدیدموضوعاتدرالسالمعلیهمامامانسیرة. 4-3-1
اکـرم پیـامبر دوراندرآننمونـۀ کـه آیدمیپدیدموضوعاتیالسالمعلیهماماماندوراندر

امامانزیارتبهنسبتهاآندرکهداردوجودفراوانیروایاتنمونه،براي. نداردوجود) ص(
ابـن (اسـت شـده سـفارش السـالم علیهمـا رضـا اماموحسینامامزیارتویژهبهالسالمعلیهم

امامـان قبـور زیـارت مسـئلۀ کـه شـود گفتـه استممکنبنابراین). 4/565کلینی،؛85قولویه،
سـوي زاتشریعروایات،ایندرشدهتشریعحکمبنابراینبوده،نوظهورموضوعیالسالمعلیهم
.  استالسالمعلیهمامامان
اسـت رفتنزیارتبهامرگاهآمده،روایاتایندرآنچهگفتتوانمیمسئلهاینبررسیدر

دارد،داللـت ــ استحبابکمدستیاـوجوببرچونامراینجادرکه) 95و85قولویه،ابن(
پیشـین، (اسـت عبادتاینمعظیهايثواببیانصرفاًنیزگاه.استشرعیحکمصدورگربیان
نیامـده میـان بـه سخنیباشد،واجبیامستحبکارایناینکهازروایاتایننفسدرو) 125
»اسـتحباب «یـا »وجوب«همچونواژگانیازصرفاراحکمجعلتواننمیاین،باوجود. است

نـزد عمـل نایـ مطلوبیـت بـر ايقرینهخودعملیکبرايثوابوجودبلکهکرد،استنباط... و
. استاستحبابشرعیحکمتعریفهمانکهداشتهشارع
تـوان نمـی شـود، میدادهخبرفراوان،هايثوابوجودازروایاتایندراگراین،وجودبا

کـه استتصورقابلبلکهدانست؛السالمعلیهمامامانوسیلۀبهحکمجعلمعنايبهراکاراین
امامـان بـه آنهـاي ثـواب بیـان امـا باشـد، گرفتهصورتیامبرپیاخداوندوسیلۀبهحکمجعل

. باشدشدهواگذار
کـرد تصورتوانمینیزکنند،میرفتنزیارتبهامرالسالمعلیهمامامانکهموارديدرحتی

ازیـا فرمانبداناماماینجادروباشدگرفتهصورتقبالـاستحبابیعنیـشرعیحکمجعل
. دهدمیخبرآن

السـالم علیهماماماندوراندرونداشتهپیشینهکهموضوعاتیتمامدرشدگفتهکهايقاعده
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معنـاي بهلزوماروایات،ایندرامامانسخنکهگفتتوانمیواستحاکماست،شدهحادث
. نیستحکمتشریع
السالمعلیهمامامانتشریعیوالیتشأنانکارادلۀ. 4-1

: داردوجودروایتچندوآیهیککمدستبارهایندر
االمراولیآیۀ. 1-4-1

وا واللَّهأَطیعواآمنُواالَّذینَأَیهایا«: فرمایدمیاالمراولیآیۀدرکریمقرآن ولَ أَطیعـ الرَّسـو
ه تُؤْمنُـونَ کُنْـتُم إِنْسولِالرَّواللَّهإِلَىفَرُدوهءشَیفیتَنازعتُمفَإِنْمنْکُمالْأَمرِأُولی ومِ وبِاللـَّ الْیـ
رامؤمنـان ابتـدا متعالخداوندآیه،ایناساسبر). 59: نساء(» تَأْویالًأَحسنُوخَیرٌذلکالْآخرِ

راخودالسالمعلیهمامامانروایات،در. استدادهفرماناالمراولیورسولخود،ازاطاعتبه
ضـرورت بـه توجـه بـا نیـز شیعیعالمان) 1/205کلینی،. (اندکردهمعرفیاالمر،یاولمصداق
).  3/101طبرسی،(اندکردهتطبیقالسالمعلیهممعصومامامانبرراآناالمر،اولیعصمت

صـورت درتـا دهـد میفرمانمؤمنانبهخداوندآیه،دومقسمتدراست،روشنچنانکه
مطـرح اینجـا درکهپرسشی. کنندحلرااختالفوبرگرداندهسولروخدابهراآناختالف،

چـرا . کنـد مـی نیزاالمراولیازاطاعتبهامرخداوندنخست،قسمتدرکهاستآنشود،می
ایـن درودهـد مـی ارجاعرسولشوخودبهتنهااختالفحلبرايرامؤمناندوم،قسمتدر

آورد؟نمیمیانبهاالمراولیبهمراجعهازسخنیقسمت
بیانمفسرانبرخیچنانکه. داردمابحثموردمسئلۀدرسزابهنقشیپرسش،اینبهپاسخ

حیثیـت پیامبروخدا. استدیناحکاماست،مسلمانانمیاناختالفرفعمرجعآنچهاند،کرده
کـه االمـر ا اولـی ام. کنندمراجعهمرجعدواینبهبایدمؤمنانرو،ازاین. دارندرااحکامتشریع
مسـتقل سخنیهاآنحقیقتدرندارند،شأنیوحیثیتچنینهستند،السالمعلیهمامامانهمان

بله،نیستند،اختالفرفعمرجعرسول،وخداهمچونرو،ازایننداشته،رسولوخداسخناز
رسولوداخکههستنداحکامیآنحقیقیمفسرومبینهستند،معصومکهجهتاینازهاآن

).  4/389طباطبایی،(اندکردهتشریع
برايندارند،احکامتشریعدرنقشیالسالمعلیهمامامانچونکهدهدمینشانآیهبنابراین،

بیانمقامدرکامالًشریفهآیۀآنکه،ضمن. اندنشدهمعرفیرسولوخداردیفدراختالفرفع
رسـول وخـدا مـورد درچنانکهـالسالمعلیهمامامانباالصالۀمرجعیتازامابوده،مسئلهاین
.  استنیاوردهمیانبهسخنیمؤمناناختالفرفعدرـبود
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روایات. 2-4-1

ازواسـت نبـوي سـنت وقـرآن ازگویدمیچههرامامکهاستآمدهمتعدديروایاتدر
بودهمستفیضکمدستـهستندتادهازبیشکهـروایاتاین. کندنمیاضافهچیزيبدانخود

. شودمیمعصومازمحتوااینصدوربهاطمینانموجبو
مـا اگـر سـوگند خدابه: فرمودندصحیحهروایتیضمندرالسالمعلیهباقرامامنمونه،براي

خـواهیم شـدگان هـالك ازیقیناًباشیم،گفتهسخنیابگوییمسخنمردمباخودنظراساسبر
سـخن مـردم بااست،رسیدهمابهنسل،اندرنسل) ص(اهللارسولازکههآنچوسیلۀبهوبود
). 300قمی،صفار(گوییممی

: فرمودنـد پاسخ،ازپسامام. شدپرسیدهايمسئلهالسالمعلیهصادقامامازروزيهمچنین
خـود نـزد ازکهنیستچنیناست،) ص(خدارسولازمنسخندهم،میراتوجوابوقتی

). 300همان،(بگویمچیزي
کتـاب درگـوییم مـی کهآنچههر: فرمودندايصحیحهروایتدرنیزالسالمعلیهکاظمامام

).  301همان،(استپیامبرشسنتوخدا
قـرآن درچیزهمهچونبودندمعتقدکهکسانیبهنسبتروایاتبرخیدرآنکهدیگرنکتۀ

امـام چنانکـه اسـت؛ شـده گیـري موضعشد،مکمتسقیاسبهبایدپسنیست،نبويسنتو
وقرآندرآنکهمگرنیستچیزيهیچگویند،میدروغسوگندخدابه: فرمودالسالمعلیهصادق
بـه تسـمک ردبـا نیـز السـالم علیهکاظمامام). 302-301همان،(استآمدهآن] حکم[سنت

ويبـر رادیـن حراموحاللامتمرسولش،روحقبضازقبلخداوندکهکردندتأکیدقیاس،
). 147همان،(دارندوجوداحکامآنتمامکهاستمصحفیالسالمعلیهماماماننزدوکردنازل

ایـن ازشد،نازل) ص(اکرمپیامبربرکاملطوربهدینکهاستشدهتأکیدنیزروایاتیدر
کـه اختالفاتینکوهشباالسالمیهعلعلیامامبارهایندر. افزایندنمیدینبهچیزيدیگرانرو

اسـت نبـوده ناقصخداوندسويازشدهفرستادهدینِکهکنندمیتأکیددارند،دینامردرعلما
). 18کالمالبالغه،نهج(

احکامتمامکهاستآنـبودندمعتبرسنديلحاظبهاغلبکهـگفتهپیشروایاتمدعاي
امامـان تشـریع موردتانماندهباقیحکمیاساساًرو،ازاین. استشدهنازل) ص(خداپیامبربر

. گیردقرارالسالمعلیهم
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خداوندجانبازشریعتواسطۀبیدریافت. 2

جانبازراـدینتفسیریاتأویلنهـدیناصیلمعارفپیامبر،همچونالسالمعلیهامامآیا
اسـت؟ فرمـوده پیـامبر کهاستچیزيناقلصرفاًاوآنکهیاکندمیابالغمردمبهوگرفتهخدا
شـأن درچراکـه انگاشـت؛ یکسانـتشریعیوالیتیعنیـگفتهپیششأنبانبایدراشأناین

خیـر؟ یاداردرادینتشریعشأناهللاذنبهامامآیاکهبودمسئلهاینازسخنتشریعیوالیت
مسـتقیماً خداوندکهاستسخنیگوید،میاوآنچهآیاکهاستبحثموردمسئلهایناینجادر

. استپیامبرسخنانناقلتنهااوآنکهیابرساند،مردمبهتافرمودهبدو
اسـت، نگرفتـه صـورت چنـدان هادیدگاهدرتشریعیوالیتشأنباشأناینمیانتفکیک

مظفـر مرحومسخنبهتوانمیامانیست،آسانچنداندینعالماندیدگاهبهدستیابیرو،ازاین
کـه راویـانی دیگرمانندالسالمعلیهمائمهکهفشردهپايباوراینبرصراحتبهکهکردهاشاره
وبـوده خداونـد جانـب ازمنصـوب ایشـان بلکـه . باشندنمیهستند،پیامبرسخنانناقلصرفاً

کهپیامبرمانندکنندمیتبلیغوگرفتهقبلی،معصومازدریافتیاالهامطریقازراواقعیاحکام
پیـامبر ازگـري روایتتنهاالسالمعلیهمامامانسخنوي،باوربه. کردمیچنینوحیطریقاز

مظفـر، (اسـت سـنت عینهاآنسخنپسبوده،تشریعبرايمصدريخودایشانبلکهنیست
2/57-58 .(

شریعتدریافتشأناثباتادلۀ. 1-2
امامـان بـراي دیـن ابـالغ ودریافـت شـأن اثباتگربیاننخستنگاهدرکهروایاتیبرخی

: ازاندعبارتهستند،
امامباخداگفتنسخنازحاکیروایات. 1-1-2

همـواره بلکهگوید،نمیسخنخودنظررويازالسالمعلیهامامکهآمدهروایاتبرخیدر
خداونـد کـه ايبینههمانگوید،میسخنساختهآشکارایشانبرايراآنخداوندکهايبینهبا

صـحیح روایتـی درالسـالم علیـه باقرامامنمونه،براي. استساختهآشکاررسولشبرايراآن
بـراي راآنکـه خداونـد جانـب ازايبینـه اسـاس بـر مـا : فرمودندیساربنفضیلبهخطاب

مردممانندهممابوداینازغیراگرپس]. گوییممیسخن[کردآشکارمابرايسپسپیامبرش
). 301قمی، صفار(بودیم

تأییـد رامضـمون همـین همگـی کـه داردوجودبارهایندرنیزدیگرروایتسهکمدست
).  300-299همان،(کنندمی
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الهـی علمیالسالمعلیهمامامانعلمکهاستآنبیانگرروایاتاینمضمونرسدمینظربه
امـا . اسـت صحیحگویند،میآنچهواستشدهدادههاآنبهخداوندجانبازمستقیماًکهبوده
تـا فرمـوده ایشـان بهرانگفتهپیامبربهکهاحکامیسبحانخداوندکهکندنمیثابتآموزهاین

دادهنشـان اوبرايخداوندکهدلیلیاساسبرالسالمعلیهامامکهنیستاینازبیش. کنندابالغ
پـی دربلکـه نیسـت، ایشانباخداگفتگويازحاکیاصالمضموناین. گویدمیسخناست،
فـرض بـر هـم اگـر . اسـت خداونـد ازنیستخودشازامامسخنکهاستمطلباینالقاي

ونیسـت گفتگـو ایـن محتـواي ازکاشـف امـر ایـن گفتـه، سخنایشانباخداوندکهبپذیریم
بلکـه . اسـت بـوده دینـی معـارف اصـل نزولهمانپیرامونگفتگواینکهکندثابتتواندنمی
وحـال گذشته،وقایعبهعلمیادینیمعارفتفسیرمانندـدینیاحکامازغیراموريتواندمی

.  باشدفرمودهالسالمعلیهمامامانبهمستقیماًخداوندکهباشدـ... وآینده
نـزد آنپاسـخ کهشودمیپرسیدهچیزيامامانازوقتیکهشدهگفتهنیزروایاتبرخیدر
گوینـد میامامبهرامسئلهآنپاسخخداوندي،الهامیاالقدسروحنیست،السالمعلیهمامامان

). 452-451همان،(
بـوده، شـرعی حکـم یـک ازسوالکهنشدهگفتهروایاتاینازیکهیچدراین،وجودبا
دیـن از دریافـت شأندارايماماناکهکردهثابتتواننمینیزروایاتاینبهاستنادبارو،ازاین

. خداوند هستند
سنتوقرآندرچیزهمهنبودنازحاکیروایات. 2-1-2
ایـن . نداردوجودسنتوقرآندرمسائلبرخیحکمکهشودمیاستفادهروایاتبرخیاز
بـا السـالم علیـه امامروایات،آناساسبر. هستندموجود»معضالت«نامبهروایاتیدرمسائل

وقتی: فرمودندالسالمعلیهباقرامام. کردمیاصابتواقعبهکهفرمودمیچیزيخودنظرورأي
نشـده نـازل آندربارةچیزيسنتوکتابدرکهشدمیواردالسالمعلیهعلیامامبرايمسئله

بودندضالتمعهاآن: فرمودالسالمعلیهباقرامام. کردمیاصابتواقعبهپسزد،میحدسبود
حضـرت آنهـاي قضـاوت خصـوص درمسـئله اینروایاتازدیگربرخیدر). 389همان،(

). همان(استشدهمطرح
نفـر یـک فقـط راآنروایتششالبتهکهکندمیذکربارهایندرروایتهفتصفار قمی

نقـل السـالم لیهعباقرامامازـنیستوثوقموردرجالیلحاظبهکهـالقصیرعبدالرحیمنامبه
آنسندکهشدهنقلالسالمعلیهصادقامامازنیزدیگرروایت. اندکردهنقلاوازبقیهوکندمی
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.  استمقطوع

معتبـر سـندي لحاظبهیکهیچکهداردوجودبارهایندرحدیثمجموع دودربنابراین
کـه اسـت آنروایتضمونمآن،برافزون. نیستقطعیمعصومازآنصدورروازایننیستند،

). همـان (نمـود مـی اصـابت واقـع بـه کهکردندمیمعلومرانتیجهقرعه،راهازالسالمعلیهامام
کـه رودمـی کـار بهآنگاهبلکهنیست،شرعیحکمتعیینهايراهازیکیقرعهکهاستروشن
استرجیخامصداقوموضوعبرحکمتطبیقدرسرگردانیشبهه،منشأواستروشنحکم

).  432-431کرمانی،موحديفاضل(
ازیکـی درآنکـه ویـژه بـه باشـند، قضاوتبحثبهناظرنیزروایاتمحتواياستممکن

انجـام قضـاوت هنگـام درراکـار اینالسالمعلیهعلیامامکهشدهامراینبهتصریحروایات،
). 389قمی،صفار(استداده

یعتشردریافتشأنانکارادلۀ. 2-2
ادلـۀ درخدشـه بـا ونیسـت دلیـل ارائۀبهمحکومباشد،شأنیچنینمنکرکهکسیمنطقاً

عنـوان بـه نیـز نبـوت ختمآموزةآن،برافزون. یابددستمطلوبشبهتواندمیشأناینمدعی
. رودمیشماربهدیندریافتشأنانکاربردلیلی
وباشـد شـده بیـان مـردم بـراي پیـامبر یلۀوسبهدیناحکامتماماینکهگفتبایداشارهبه

کـه روسـت ازایـن . گیـرد میقرارانکارموردعموماًکهایستآموزهباشند،دانستهراآنهمگان
. انددانستهپیامبرسويازناگفتهاحکامبیانرااماموجودضرورتادلۀازیکی

است؛تصورقابلطریقدو،کندبیانویافتهآگاهیناگفتهمعارفازامامآنکهبراياما
باشد؛آوردهدستبهپیشینامامیاوپیامبرطریقازرامعارفاینامام. الف
. کنددریافتخداوندازمستقیماًرامعارفاینامام. ب

سـخن ایندوبارةیادکرد. کنیممییاددیندریافتشأنبهآنازکهاستهماندومفرضیۀ
وکلیخواهـدینتفسیرنشدةوخاماصیل،هايآموزههماندین،زامقصودکهاستضروري

وتفسیرناشـده کههستنددینمعارفهمگیکریمقرآنآیاتنمونه،براي. استـجزئیخواه
احکام،تشریعحکمتهمچنین. استشدهارائههاآنازفراوانیتفسیرهايامااند،نیافتهتفصیل

زمرةدرتوانمیرا... واعتقاديواخالقیمسائلتعمیقنماز،واجباتاسرارها،آنپلیديتبیین
. آوردشماربهدینمعارفتفسیروتبیین

آنشـود، انگاشـته ناسـازگار خاتمیـت انکارناپذیرآموزةباشأناینشودمیموجبآنچه
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راپیامبرآنچهزیراسازد؛میدیگرپیامبرياوازالسالم،علیهامامسويازدیندریافتکهاست

،)1/423حلی،(استخداوندازمستقیمطوربهدیندریافتمقامسازد،میممتازپیامبرغیراز
دیگـر طرقیازگذشتچنانکهالسالمعلیهمامامانالبته. یابدمیخاتمهنبوت،ختمباکهچیزي

دریافـت معنايبهلزوماًتباطارایناماارتباطند،درخداباغیرهوقلبدرنکتالهام،همچون
معـارف جـز چیـزي هرتواندمیغیرهوقلبدرنکتالهام،محتواي. نیستدینمعارفاصل
دریافتیادشدهطرقازرادینباطنیهايتأویلوهاتفسیرتواندمیامامبلی،. باشددیناصیل
. شودآگاهآیندهوحالگذشته،رویدادهايازطرق،اینازتواندمیآنکهیادارد،

ازپـس شـود، گفتهکهاستآنمستلزمنبوت،ختمبابدریادشدهانگارةکهاستروشن
نـازل دیـن اصـل بهمربوطاخالقییااعتقاديآموزةیکیافقهیحکمیکحتیپیامبر،وفات

. شدنخواهد
تمـام بیانمعنايبهلزوماآید،میمیانبهنبويعصردردینتمامنزولازسخنوقتیالبته

اکـرم پیـامبر کـه اسـت آنسازدمیمحققرامفهوماینآنچهبلکهنیست،مردمتمامبرايدین
عمیـق معـارف بسـیار چه. باشدکردهـنفریکبرايچندهرـبیانرادینمعارفتمام) ص(

. باشدفرمودهبیانخاصگروهیبرايراآن) ص(خدارسولاستممکنکهاعتقادي
عصـر دردیـن معـارف ازبسـیاري یـا ايپـاره اینکهازتواننمیگذشت،آنچهبهتوجهبا

هـیچ بهدینازبخشیکهگرفتنتیجهاست،نشدهبیانهمگانبراي) ص(اسالمپیامبرحضور
بسـیاري استممکنزیرااست،شدهبیانونازلایشانازپسدوراندرپسنشده،نازلوجه

. باشدشدهگفتهنفریکحتییاخاصگروهیبهندیمعارفواحکاماز
باشـند، نشـده خبـردار دیـن معـارف تمـام ازمـردم تـودة کـه اسـت تصـور قابلبنابراین

پیامبرشـان رحلـت ازپـس دینیمعارفدربارةمسلمانانمیاناختالفاتیشاهدکهروستازاین
. هستیم

کـه دیـن، جدیـد معـارف نزولبابکهگفتبایداسالم،دینخاتمیتبهتوجهبابنابراین
بـراي راخداونـد ازاحکـام دریافـت شأنتواننمیوشدهبستهاست،شریعتاصلبهمربوط
کـه کنـد مـی تأکیـد نکتـه ایـن بـر السـالم علیهصادقامامکهروستازاین. دانستثابتایشان

چیزيحراموحاللمرابهنسبتاماموکردهنازلخودرسولبرکمالوتمامرادینخداوند
جـز اموريشود،میافزودهامامبهآنچهکهدارندمسئلهاینبهتصریحایشان. کندنمیدریافت

پیـامبر ازغیرکهاستشدهتأکیدنیزروایاتبرخیدر). 393قمی،صفار(استحراموحالل
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).  1/58کلینی،(آوردنمیحراموحاللکسی) ص(اکرم

امـام یاپیامبرازراـدیناصیلمعارفهمانـدینمعارفایشانبگوییمهکفرضیهایناما
بـا دارد،همـراه بـه پرشـمار روایـاتی آنکهبرافزوناند،رساندهمردمبهوداشتهدریافتهپیشین
معـروف حـدیث ایـن السالمعلیهعلیامامدربارةچنانکه. استناسازگارنیزنبوتختمآموزة
قمـی، صـفار (»بـاب ألـف بـاب کلمنلهففتحبابعلیا ألفاهللارسولعلّم«: کهداردوجود
301-302  .(

دسـت بهچگونهراحراموحاللبهخودعلمکهشدپرسیدهنیزالسالمعلیهصادقاماماز
).  328-327مان،ه(»طَالبٍأَبِیبنِعلیمنْوصاللَّهرسولِمنْوِراثَۀٌ«: فرمودنداست،آورده

اصـیل معـارف اوبلکـه نیسـت، خداوندازدینمعارفواحکامدریافتامامشأنبنابراین
. کندمیدریافتپیشینامامیاپیامبرازرادین

دینتفسیروتبلیغشأن. 3
تفسـیر وتبلیـغ شـأن السالمعلیهمامامانکهشدروشنشد،گفتهکنونتاآنچهبهتوجهبا
آیـه تفسـیر درچنانکـه . اسـت شـده بیانپرشمارروایاتیدرکهاستشأنیاین. دارندرادین

امامـان راالـذکر اهـل ازمقصـود کـه داردوجـود روایـت بیسـت ازبیش»الذکراهلفاسئلوا«
قـرآن صـحیحه، روایـات برخیدر»ذکر«ازمقصودراستاایندر. اندکردهمعرفیالسالمعلیهم
صفار(استشدهمعناپیامبرخودبهصحیحهروایاتازدیگربرخیدرو) 1/211کلینی،(بوده

).  43–38قمی،
متعالخداوندوشدهمعرفی»الذکراهل«عنوانبهالسالمعلیهماماماناینکهازروي،هربه
نبـوي سنتوقرآنبهآشنايایشانکهشودمیروشناست،کردهامرهاآنازسوالبهرامردم
. کنندمراجعههاآنبهکریم،قرآنفهمدردارندوظیفهمردموبوده

) 61همـان، (»اهللادیـن وأهـل اهللاعیبۀ وحی«همچونعباراتیباروایاتازدیگربرخیدر
تعبیـر ازصـحیحه روایـات برخـی درچنانکـه اسـت؛ شـده تأکیدالسالمعلیهمامامانتفسیريِ

). 1/192کلینی،(استشدهاستفاده»الهیوحیسرانمف«معنايبه»اهللاوحیتراجمۀ«
کـریم، قـرآن آیـات کـه اسـت شدهتأکیدمسئلهاینبرفراوانیروایاتدردیگر،سوياز
؛)2/599کلینـی، ؛18کـالم البالغۀ،نهج(دارندنیزژرفوعمیقباطنیظاهر،داشتنبرافزون
. کندخطورهمگانذهنبهتواندنمیباطنیمعناياینکهاستروشن
. اسـت قـرآن تأویـل علمشده،دادهالسالمعلیهمامامانبهکهعلومیازیکیدیگرسوياز
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استايمعانیهمانآنمعنايترینروشنکمدستشود،گرفتهنظردرکهمعناییهربهتأویل

صـاحبش وموسـی حضـرت میانکهآنچهنظیر. گیردنمیقرارهمگاندسترسدرابتدادرکه
). 82: کهف(»صبرًْاعلَیهتَسطعلَمماتَأْوِیلُذَلک: «شدواقع

پرشـمار روایـاتی درحقیقـت این. دارندقرآنتأویلبهعلمامامانکهشدهبیانروایاتیدر
صـادق امـام نمونه،براياست،یافتهبازتابداند،می»علمدرراسخان«راالسالمعلیهمائمهکه
دانـیم میراقرآنتأویلماوهستیمعلمدرراسخانما: فرمودندصحیحهروایتیدرالسالمهعلی

).  1/213کلینی،(
ظهـور منصۀبهالسالمعلیهماطهارائمهوسیلۀبهمتعدديموارددرقرآنبطونازرازگشایی

معنـاى السالمعلیهصادقامامازشخصىکهآمدهصحیحهروایتیدرنمونه،براياست؛رسیده
»قْضُواثُملْیمچیـدن وشـارب گـرفتن : «فرمـود السـالم علیـه امـام پرسـید؟ را) 29: حج(»تَفَثَه

.» هاناخن
. اسـت امـام دیـدار آیـه اینمعناى: فرمودیدکهکردنقلشماازمحاربىذریح: گفتراوي
. گفـتم اکنونکهىمعنایهمواستدرستاوکالمهم. استدرستآرى،: فرمایدمىحضرت

).  4/549کلینی،(استباطنىوظاهرقرآن،براى
اصـل بـه اشـاره بـا کـه شـود مـی روشننیزمتفکرانبرخیپاسخگذشتآنچهمجموعاز

آنوکنـد مـی برجستهراسوالیکتأکیدات،این: «گویندمی»بعديالنبی«احادیثوخاتمیت
اگـر اسـت، اسـالمی معارفودیناحکامتشریعوتبلیغحوزهدرشیعهامامانمنزلتونقش
درشـود، خاتمیتناقضکهبنشانیمايرتبهدرنخواهیمراآنانکالموتجربیحجیتواعتبار

هاآنبهباید) باطنیشانوالیتوحقیقیشخصیتازنظرصرف(حقوقیجایگاهچهصورتآن
»نبی؟علموارثیکزعیم؟یکعارف؟یکمتفکر؟یکمعصوم؟مجتهدیکجایگاهبدهیم؟

وظیفـۀ دوتـا السـالم علیـه امامکهگفتتوانمیسخناینبهپاسخدر). 143-142سروش،(
او. استداشتهدریافتراشریعتاصلکهاست) ص(پیامبرسخنانناقلآنکهیکی. داردمهم
) ص(پیـامبر ازکـه شـریعتی همـان تأویلوتفسیروتبییندوم. استنبیعلموارثاینجادر

وتبیـین دراماندارد،خداوندبامستقیمیارتباطشریعتاصلدریافتدراو. استرسیدهبدو
چنـان او. باشدداشتهمستقیمارتباطیمتعالخداوندبااستممکنشریعتآنتأویلوتفسیر
پیشـین امـام وپیـامبر ازشـریعت اصـل گـرفتن دراسـت، معصوموحیدریافتدرکهپیامبر

سـخن امـا حجـت، اوکـالم کهروستازایناند،بهرهبیآنازدیگرانکهچیزياست،معصوم
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ــ امـا باشند،پیامبرسخنناقلتوانندمیاصحابهموامامهمچهاگر. استالحجتدیگران
حجیـت کرسـی بـر راامـام نقـل آنچـه ــ پیامبرسخنانازدواینآگاهیگسترةازنظرصرف

مسـتقیماً بارهایندراگرکههاآنتفسیريشأناستهمچنین. اوستعصمتویژگید،نشانمی
. شدنخواهدنقضنیزخاتمیتآموزةباشند،ارتباطدرسبحانخدايبانیز
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نقـش اما. دانستثابتالسالمعلیهمامامانبرايرادیندریافتوریعتششأنتواننمینبوت،
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