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ن دوم با محوریت نقد استدالل به روایات مرتبط   ادامه نقد تعی 

با این که قرار شد، تکمیل مطالعات از منابع دیگر صورت پذیرد، لکن به قصد آشناتر شدن با استدالل 

ن دوم و عبور دادن نقدهای مورد نظر این تحقیق از مرز ادعا  های صورت گرفته در راستای اثبات تعی 

 2مواهیم داش .  1 به ادله، با محورت  لممات مرووم امام ممیین به استناد، اشارت  

تع ، مقیم  ایشان والی  فقیه )به معنای والی  وی بر وکوم  و سیاس  که مجری اوکام شر

ن باشد( را  ایب و مترصف در آن در چارچوب مصمح  مسممی  ودود الیه، آمِذ مراج و سایر ضن

باشد، با این همه معتقد اس  روایات  براین پدیده دالل   واضح تر از این میداند که نیازمند برهان

 دارد؛ از این قبیل: 

ن ال امی  اق: »مرسله فقیه .1  -صیل هللا عمیه و آله  -قال رسول هللا  - عمیه السالم -لمؤمنی 

قال الذین » : و من ممفائک؟ -هللا عمیه یل ص -قیل یا رسول هللا «. اروم ممفات  المهم :»

 «.ن عین ودییی و سنی  یروو یأتون من بعدی 

وی روایات را به دلیل تعدد طرق و بودن آن از مرسالت  که جناب صدوق آن را جازمانه به معصوم ــ 

 عمیه السالم ــ نسب  داده اس ، معتمد یم داند و در توجیه دالل  آن یم گوتد: 

م لیس فیه ابهام والخالفة معین مالفة رسول هللا ــ صیل هللا عمیه و آله ــ امر معهود  من اول االسال »

 الوالیة والحکومة فال اقل من ان
ن
:  - یل هللا عمیهص – ها القدر المتیقن منها. و قولهلو لم تکن ظاهرة ف

د لمعناها. مع ان الخالفة لنقل الروایة والسنة ال معین » 
ّ
الذین یأتون من بعدی معرف لمخمفاء ال محد

 ذلک. فیظهر من لها؛ الن رسول هللا ــ ص ـــ لم یکن راوتا لروایات
ن
ه وی  یکون الخمیفة قائما مقامه ف

 «.الروایة ان لمعمماء جمیع ماله ــ ص ــ اال ان یدل دلیل عیل امراجه فیتبع

 وی اوتمال اراده مصوص ائمه ــ عمیهم السالم ــ از واژه ممفا را به شدت سس  یم داند. 

ز اوتمال قبل یم شمارد، بمکه مراد از چنان که اوتمال امتصاص آن را به راوی و نه فقیه، سس  تر ا

ن میداند که آشنا به سن  و قادر بر تشخیص روایات صحیح  آن را راوتاتن چون جناب لمیین و صدوقی 

 از غی  آن هستند و این جمعی ، جز مجتهدان متبحر و محدثان فقیه نیستند! 
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 نقد استدالل به مرسله فقیه 

از جممه یم  3ا نسب  به تمامی  دالل ، سخن بسیار اس ؛از مالوظه سندی بر روای  یم گذرتم، ام

 توان گف : 

به راسی  آیا قالیی که در روایات آمده قالب برداشی  اس  که مرووم امام ممیین از این روای  دارد؟! 

برداش  وی از روای  مزبور این اس  که فقیهان آشنا به دین و متعمق در مجموعه تراث دیین 

ص ــ در امر وکوم ، سیاس  و ترصف در اموال  و شئون مردم اند؛ و این در وایل  جانشینان پیامیی ــ

 اس  که مفاد مزبور را باید در قالب مناسب مودش گف  نه قالب پیش رو! 

)در برخن نقل ها( برای « ونها الناس من بعدیمفیعم»و عبارت « یروون عین ودییی و سنی  »آیا تعبی  

ایط واکیم اس  که یم  ن پیامیی بیان شر باشد و تمام شئون وکویم،  - هللا عمیهیل ص –مواهد جانشی 

 والتی و سیایس او را داشته باشد؟! 

ن مکاسب که مراد از ممفا را  قابل تامل این که ایشان ناظر به سخن موجود یا اوتمایل برخن از محشی 

 ائمه از معصوم ــ عمیهم السالم ــ دانسته اند، یم گوتد: 

 غایة الوهن، فان التعبی  عن االئمة ــ  و توهم ان المراد من الخمفاء
ن
مصوص االئمة ـــ عمیهم السالم ـــ ف

غی  معهود، بل هم مزان عممه ـــ تعایل ـــ و لهم صفات جمیمة ایل ما « رواة االوادیث»عمیهم السالم ــ بـ 

 «.انهم رواة االوادیث»مقامهم ـــ عمیهم السالم ــ بـ  شاء هللا، ال یناسبها االیعاز ایل

ن اس ؛ زترا  ر وجه تامل، ناهمسوتی موجود د هدای  به این دارد که مراد از ممفا  ،صدر عبارت این می 

این دارد که ایشان لال مراد نیستند. البته از مارج  مصوص ائمه نیستند در وایل که ذیل آن دالل  بر

 دفاع نیس . فتامل.  میدانیم که نهای  امر این اس  که صدر عبارت صحیح باشد و اال ذیل آن قابل

ل و اثبات والیت فقیه به معنای مورد نظر قائبه هر صورت، استدالل به این روایت برای اثبات 

 مدعای مورد نظر )عدم اعتبار رای مردم مطلقا( صحیح به نظر نیم رسد. 
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