
 
 

وعیت حکومت جایگاه رای مردم ...  فقه سیایس استاد علیدوست،   a-alidoos.ir:  آدرس سایت ...  89 ...  در مشر

ـــ   ــــ افزون بر آن چه در بخش پایانی نقد ما بر استدالل به مرسله فقیه آمد  استدالل به با این وصف 

آن چه این روایت بیان یم کند، عهده داری فقیهان    . این روایت برای مقصد مورد گفتگو عقیم است

 اسالم، نسبت به حراست از اسالم، احکام و اجرای آن است. دقت شود. 

 مردم باید اقتضائات سایر ادله را دید. نسبت به ادا
ی

ما در ادامه در این باره گفتگو    ره امور دنیانی و زندگ

 خواهیم کرد. 

ی موثقه سکونی . 3  :  از امام صادق ــــ علیه السالم ـــــ با این مت 

ــــ : الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی ا  »قال ــــ صیل هللا علیه و آله  : یا    لدنیا! قیل: قال رسول هللا 

 1اتباع السلطان؛ فاذا فعلوا ذلک، فاحذروهم عیل دینکم«. : » رسول هللا ! و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال

  :  است تهگفامام خمینی در توجیه استدالل به این روایت،  

ــــ   ــــ صیل هللا علیه و آله  ـــ صیل  »قوله  ـــ فی »امناء الرسل یفید کونهم امناء لرسول هللا  هللا علیه و آله 

من  لها  ما  و  االجتماعیة  العدالة  بسط  و  االمة  زعامة  اوضحها  و  برسالته  المتعلقة  الشؤون  جمیع 

: »و ال    ...   العلل، حیث قال فی علل االمامة  و یؤکد ذلک ما فی روایة  ...   المقدمات و االسباب و اللوازم

  
ً
امینا فیه  علیهم  یجعل  بان  اال  علیهمیقوم  ما حظر  فی  الدخول  و  التعدی  من  قال:  یمنعهم  ان  ایل   »

 یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود« فاذا ضم ایل ذلک قوله ـــــ صیل هللا علیه 
ً
ّیما

َ
»فجعل علیهم ق

ه من اجراء الحدود والمنع عن  یعلم منه انهم امناء الرسل الجل ما ذکر   «»الفقهاء امناء الرسلو آله ــــ :  

ّ الت االحکام، فالفقهاء امناء الرسل و حصون االسالم    السنة و عدی و المنع عن اندراس االسالم و تغی 

ها   2«. و هو عبارة اخری عن الوالیة المطلقةلهذه الخصوصیة و غی 

 نقد استدالل به موثقه سکونی 

ـــــ که عدم اعتبار رأی مردم   اثبات منظور مورد نظر  این روایت برای  به  در اداره همه شئون استدالل 

 و دنیانی آن ها است ــــ و ثابت بودن والیت مطلقه فقیه، تمام نیست! آن چه از این روایت 
 دینی

ی
زندگ

هر  است؛  علماء  معنای  به  )قاعدتا  فقها  است که  این  شود،  یم  با  برداشت  لکن  نباشند،  فقیه  چند 

ی و مورد اعتماد رسوالن هستند و ـ ــــ مردم باید در فهم و اجرای  معارف دین آشنا باشند( امت  ــ بالطبع 

بشوند و بر    . فقها عهده دار زعامت امت، تشکیل حکومت و .. به ایشان مراجعه کنند. اما این که  دین  

ی اطالق    و   طالق یا عمویم باید برداشت شود از ا  ،مطلب  اینهمه شئون آدمیان والیت پیدا کنند،   چنت 

ندار  وجود  روایت  در  عمویم  شود   د. یا  این که گفته  است  :   و  عموم  مفید  متعلق،  « کالیم  »حذف 

نیست که ذکرش در این جا صحیح باشد، به ویژه این که در حق خود انبیا، این توسعه بوده باشد،  

 مشکوک است؛ بلکه اجرای آن در بسیاری از انبیا مقطوع العدم است! 
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است که   این  استدالل گذشته  در  تسامح  دیگر  آشکار  از محور  منع  حدود،  اقامه  لزوم  از  مستدل 

و   اندراس اسالم و تغی  سنت و احکام به والیت مطلقه فقیه بر مردم )قاعدتا در همه شئون( یم رسد 

ی این دو پدیده نیست؛ افزون بر این که قائل بعدا در حکومت   این در حایل است که هیچ مالزمه ای بت 

ی   یم ایران، مطالنر بر خالف بیانات فوق مطرح کرد بیش از یک دهه خویش در جمهوری اسال   و رهیر

د. فتامل.   و بر اعتبار رأی مردم پای فشر

بیان   فقیه  مرسله  به  استدالل  نقد  در  است که  همان  مورد گفتگو  استدالل  بر  وارد  دیگر  مالحظه 

  3کردیم. 

یف ــــ باز موالنا صاحب الزمان ــــ عجل هللا تعایل    استدالل به توقیع اسحاق بن یعقوب.  4 ا  فرجه الشر

 ...« : ی واقعة فارجعوا فیها ایل رواة حدیثنا فانهم حجن  علیکم و انا حجة هللا و اما الحوادث ال  این مت 

 .»...4 

یعقوب بن  اسحاق  از جهت  روایت   : شده  است،   ،گفته  بن عصام    5نامعتیر  محمد  بن  محمد  بلکه 

 هر چند یم توان گفت:  مشکل دارد؛ 6کلینی هم در سند روایت 

 ، عقیل و عقالنی بودن روایت، فقیه را از اعتبار حدیث در استدالل فقیه خویش نر نیاز یم کند. فتامل

 7تعرف. 

خود را گاه از ناحیه »اما الحوادث الواقعة« سامان میدهد و گاه از ناحیه مرحوم امام خمینی استدالل  

 ه ناحیه اول یم نویسد )با تلخیص(: نسبت ب »انهم حجن  علیکم و انا حجة هللا«. 

الحوادث نفس  بل  احکامها  بها،  المراد  لیس  ان  الظاهر  بعض    »ان  ان  منه  یظهر  انه  فی  اشکال  ال   ...

قب من  تکون  ال  الن   الفقهاءیالحوادث  فیها  المرجع  یکون  االحکام  بیان  دوم    «. ل  ناحیه  به  نسبت  و 

االلیه و والیته عیل االمة بجمیع    هاخری عن منصب   گوید: »ان کون المعصوم حجة هللا تعایل عبارةیم

ی و تمشیة سیاستهم    )من تدبی    شؤون الوالیة المسلمت  بالحکومة االسالمیةامور  یتعلق  ( و علیه  و ما 

ـــ : »فانهم حجن  علیکم و انا حجة هللا« ان المراد ما هو  ـــ علیه السالم  یل من قبل    فیستفاد من قوله 

 8خرج«. مفالبد لالخراج من دلیل  یل ... هللا تعایل لهم من قب
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ه عقال است! و دفعش به این که  7 . اشاره به دفع این توهم که در این صورت استدالل به روایت نیست بلکه به ادراک عقل و سی 

ی احادینی قابل چشم پوشر نیست بر مبنای صحیح چ   و صالح برای استدالل است. نت 
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