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 امتداد نقد استدالل به مرسله فقیه 

پیامبر ـــ صیل هللا علیه و آله ـــ همه خلفای خود را در قالب یک بیان  ال چه وجیه دارد که اصو 

 بیاورند؟! 

ی که در روایت آمده، آورد و با همان  آیا جانشینی ائمه اثنی عشر ــ علیهم السالم ـــ را باید با مثل تعببر

 تعببر از جانشینان آتی خود تا روز قیامت یاد کرد؟

ائط خلیفه در کالم رسول هللا ـــ صیل هللا علیه و آله ــ است.  نکته دیگر  عدم بیان سایر شر

ایط زیادی معتبر است که ، ر خلیفه ــــ به معناتی که مستدلبا این توضیح که د مورد نظرش است ــــ شر

پیامبر  ـــ بودن و تبلیغ تراث نبوی است، حال باید از مستدل پرسید، اگر نظر ها، آشنا ییک از آنالبته 

ایط بیان نیم ی است که مورد ادعای شما است، چرا بقیه شر ی  شود؟!  صیل هللا علیه و آله ــــ به چبر

ی از رسول خدا ـــ صیل هللا علیه و آله ـــ  به نظر یم ی رواینی با این میی رسد ــ بر فرض قبول صدور چنیر

لت بلند عالمان  ی ت  به صدد بیان عظمت و مبی   ن هستند که بگویند: فهیم و مبلغ دیحضی

ها  آیند و اگر دین، دمحمی الحدوث است، علماتی البقا است. و این ها جانشینان من به حساب یم این

ی نباید بر دوش این روایت گذاشت.  جانشینان من در این باره توان از این  در این جا نیم اند و بار بیشبی

 سخن محقق اصفهاتی گذشت که نوشته است: 

 تبلیغ االحکام؛ فانه شأن الننر ـــ صیل هللا علیه و آله »
ی
و المراد من الخلیفة ایضا هو من یقوم مقامهم ف

حیث سأل ، فانه المناسب لقوله ـــ صیل هللا علیه و آله ـــ «بما هما ننر و امام»ـــ  و االمام ـــ علیه السالم ـــ 

....  بعدی و یروون حدین   : هم الذین یأتونعن خلفائه    1«.و سننی

نسبت به امام صحیح نیست؛ چون شأن امام مثل رسول ، شأن فقط بما هما ننر و امام :»بته تعببر ال

رد یا یم هر چند در مورد ننر پذیرفته شود. بهبی بود ایشان این عبارت را به کار نیم ب  تبلیغ نیست؛

یعة ( للشر ی  واالمر سهل. «. فرمود: بما هما ننر و مبلغ )و مبیر

ده اسالم، که  این واقعیت هم غبر قابل انکار است که معموال  در یک زمان)آن هم در کل جهان گسبی

ایط مذکور در مرسله، مفروض باحثان است( ده وجود دارند و همه هم خلیفه رسول هللا  ها عالم با شر

ــــ صیل هللا علیه و آله ـــ اند. و اختیارات کامل ایشان را دارند، رای مردم هم که ثبوتا هیچ نقش 

)و هم که به حسب فرض شده ندارد و ...در این صورت قائالن به عدم اعتبار رای مردم  ضمانت

ی شده جغرافی کنند؟  اتی (مساله تزاحم اختیارات خلفا را چگونه حل یمقاعدتا عدم اعتبار مرزهای تعییر

، مسموع نیست، باید پاسخی داد ـــــ که عیل الحساب نزد ما وجود ندارد  هر پاسخ واضح است که  نماتی

 نیست. 
ی
 ـــــ که بتواند مشکل را حل کند و توهم انحالل مشکل کاف

                                                           
ی دیده شود مصباح الفقاهة ، ج312، ص1، جحاشیة المکاسب.  1  .44، ص5؛ همچنیر
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 االسالم ثلمة ال ا»از امام کاظم علیه السالم :  وایت عیل بن حمزهر  .3
ی
ذا مات المؤمن ....ثلم ف

 
 
؛ ألن ی ی الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدینة لها یسدها شر  ...2«المؤمنیر

گونه از اعتبار سند آن، در وجه داللت  مرحوم امام خمینی بعد از ذکر این حدیث و بررش دفاع

 نویسد:  حدیث یم

لرسول ما لها ال معنی له اال کونه والیا  له نحو  ـــ فکون الفقیه حصنا لالسالم کحصن سور المدینة »

ی ـــــ من الوالیة عیل جمیع االمور السلطانیة  3«.هللا و لالئمة ـــــ صلوات هللا علیهم اجمعیر

 ایشان قبل از این بیان گفته است: 

واجراء ان الفقیه ال یکون حصنا لالسالم اال بأن یکون حافظا لجمیع الشؤون من بسط العدالة »

  الحدود و سد الثغور و اخذ االخاریــــج و
ی
ی و نصب الوالة ف  مصالح المسلمیر

ی
ائب و رصفها ف الضی

االحکام  و باسالم . بل یمکن ان یقال: االسالم هو الحکومة بشؤونها األصقاع و اال فضف االحکام لیس 

ی االسالم و یه شأن من شؤونها بل االحکام مطلوبات بالعرض و امور آل یة الجرائها  و بسط قوانیر

 4«.العدالة

 نقد استدالل به روایت ابن ابی حمزة 

داری حکومت توسط فقیه در حد تشکیل دولت مدرن و  نباید غافل شد که مساله مورد گفتگو، عهده

)بدون رای مردم( مضح در کالم مرحوم امام خمینی  همه جانبه بدون رای مردم است. البته قید اخبر

ما با کساتی است که ادله والیت فقیه )از جمله روایات مورد گفتگو( را دال بر رد نیست، لکن گفتگوی 

ی است. و  اعتبار رای مردم میدانند، هر چند اشاره اقتضای اندیشه امام خمینی هم در این مجال همیر
5  

 رسد تامل در نقد گذشته بر استدالل به مرسله فقیه، مالحظات وارد بر استدالل به این به نظر یم

ی روشن یم ه  روایت را نبر  و دنیای مردم )با گسبی
ی

که دارد و دولت عظییم  سازد . این که اداره شئون زندگ

قلمداد شود و با اسالم ییک انگاشته «حکومت بشؤونها »های مدرن عهده دار آن هستند، به عنوان 

ی نقل شده دقت شود( و... مطالب ایم  شود و فقها حصن این حکومت قلمداد شوند )در میی ی قابل البی

نیست. مطالب پایاتی نقل شده از ایشان )بل یمکن ان یقال...( هم چندان قابل فهم نیست. احکام 

یعت( بخشر از اصل دین است و ....   )=شر

                                                           
2 .،

ی
 .2، ح23، ص1ج الکاف

 .622همان، ص، کتاب البیع. 3

 .622و623. همان، ص  4
ی در این باره نرسیدیم. شاید جستجوی بیشبی در این زمینه،  5 .البته از مجموعه رفتارها و سخنان ایشان ما به قراری معیر

 جستجوگر را به نقطه روشنی برساند. 


