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 مقدمه

 بـه  و اسـالم  نيـ د جمله ازي  ديتوح انياد دري  واقع گذار قانون وي  قيحق شارع خداوند
 بـه  رود و   به شمار مي   يهست جهان و انسان خالق رايز ؛است عهيش فقه نگاه از خصوص

   .است آگاه بندگان مفاسد و مصالح
امـا قـوانين از      ،مي نمايـد    بديهي  بشر نياز به قانون در اداره جوامع و زندگي فردي        

از منظـر   ؟ذات خداونـد  تواند قـانون وضـع كنـد       گيرند و چه كسي مي     كجا سرچشمه مي  
در و قـوانين، اسـت       از منابع تـشريع و جعـل       ،اديان توحيدي به ويژه دين مقدس اسالم      

 تنهـا از آن     عحق تـشري   معتقدند   جمعي. ستني خداوند    كسي جز   شارع حقيقي  ،حقيقت
 ،برخي ديگـر  .ستخداوند است و هيچ فردي حتي پيامبر اسالم از اين حق برخوردار ني  

چنين مي پندارند كه بر اساس روايات و داليل ديگر حق تشريع به پيامبر نيـز تفـويض                  
توانـد   تبيين ايـن بحـث مـي       . است  كرده به ائمه اطهار اعطا   را  اين حق     نيز  پيامبر وشده  

  : ذيل را پاسخ گويدهاي پرسش
 حـق تـشريع و جعـل احكـام شـرعي را             )ص  (اسـالم ي  امبرگراميپ به خداوند ايآ

ـ آ  ؟يامحـدوده  چـه  در و انـدازه  چه تا است مثبت جواب اگر ؟ض نموده است  تفوي  اي
   ؟ است حق نياي دارا مستقل نحو به پيِامبر

 داده الـسالم  هميعلـ   اطهـار ائمـه  به را حق نيا هم) ص (امبريپ ايآ ، قبول فرضبر

 ايدارنـد؟آ  عيتـشر  حق ،محدوده كدام در و مقدار چه تا السالم هميعل  اطهارائمه است؟
  دارند؟ راي دائم وي كل احكامي گذار قانون حقچون پيامبر آنان نيز هم

 رسـول ي  بـرا ي  گذار قانون حق خاص موارد در ايآ، فرض عدم قبول حق تشريع     بر
ـ آ دارد؟ وجـود ي  حكومت ويي  وال احكام عنوان تحت خدا طرف از ائمه و) ص( اكرم  اي

ــه و) ص (خــدا رســول ــوردر  )ع(ائم ــي اجرا ام ــرار وي ــه، در نظــمي برق  حــق جامع
 دارند؟ي گذار قانون

ـ  هميعل ائمهي برا عيتشر حق ضيتفو عدم برفرض: گفت توان يم ايآ  امـام  ،سالمال
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   ؟است برخوردار حق نيا از اش ژهيو تيموقع به توجه با) ع (زمان
 دارند؟ عيتشر وي گذارقانون حق فقها ، بتيغ عصر در ايآ

  :، به گونه اجمالي مي توان گفتفوق يها پرسش به پاسخ در
 به هرگز ائمه و امبر يي كهاتفاق نظر دارند     عهيش مندان    و متكلمان و دانش    فقها همه

 چه آن گمان  بي كه چنان هم. اند نداشتهي  گذار قانون حق خداوند عرض در و مستقل گونه
 حكـم  خـواه  و شيخـو  مقلـدان ي  بـرا  افتو انيب خواهارند  د  مي بيان   بتيغ عصر در فقها

 رايـ ز ؛گنجـد ي  نمـ   تـشريع    قالـب  در هرگز ه،يفقي  ول به دست  جامعه اداره وي  حكومت
 را عيتـشر ي  هـا  يژگـ يو هرگـز ي  حكـومت  حكم صدور و افتو انيب ،آمد خواهد كهچنان

  .ندارند
 حــضرتي جهــان حكومــت چگــونگي در كــهنــشان مــي دهند ثيــاحاد و اخبــار

 آن گستره در جز ،ستيني  تفاوت نيمنؤرالميام و امبريپ ساله چند حكومت با )عج(يمهد
 ودهمحـد  از كمتـر  مراتب بهيي  ايجغراف وسعت نظر از نيرالمومنيام و امبريپ حكومت كه

   .است بودهي مهد حضرتي جهان حكومت
ي مقطعـ هاي  انفرم ،حكومت محدوده در نيمنؤرالميام و امبريپ كه مسلّم اين  مطلب

  . مورد بحث نمي گنجدعيتشر محدوده در هم نيا كه اند كرده صادر
  : طلبد يم قيدق پاسخ كه ماند يم مهم پرسش دو تنها فوقي ها پرسش از 
  رد؟دا عيتشر حق امبريپ ايآ
 است؟ شده اعطانيز   السالم هميعل  اطهارائمه به حق نيا ايآ

 :  ميپرداز يم  واژگان نييتب به نخست بحث به ورود از قبل

 اسـت  آمـده  قيـ طر شناسـاندن  و ان،گـشودن يب اظهـار، ي  معنـا  بـه  لغت در »شرع«
 در خداونـد  كه استيي  ها سنت شرعه و عتيشر ،شرع و )شرعواژه   ليذ،  1408: طريحي(
ـ ذ: منظـور   ابن( ريخ اعمال و صوم ليقب از ،است داده دستور بدان و داده قرار نيد البق  لي

 را  يگـذار  قـانون   و قـانون  وضع عيتشر،  حقوقي  نولوژيترم در مبسوط بنابر    و )شرع واژه
 قيـ طر از دهيرسـ  مقررات و قواعد از عبارت شرع و انياد قانوني عني عاتيتشر .گويند



202 

 )عبـادات  برابر در عاداتي  عني(ي  حقوق وي  اخالق ،ياعتقاد لمسائ كه ستايانب بهي  وح
 بـه  شـرع  از را چهآن ،اعمي امعن دري ول ،است شرع  ازاخص امعن نيا. گيرند رادربرمي

 در و مـتكلم  ،ديعقا اصول در را شرع به عالم.است شامل زين شود استنباط اخصي امعن
  .است شده استعمال زني عقل و عرف مقابل در شرع.  گويندهيفق ن،يد فروع

ـ  بـه  قـانون  واضع گذار،قانوني  عن ي »شارع« ـ اد در  و اعـم ي  امعن  شـارع   الهـي ،   اني
  .استل تعام خداوند حقيقي 

 وي  حقـوق  مقـررات  و ديعقا اصول ازي  شمار:  اند هكرد معنا گونه نيا را نيد واژه
 )3/1971 ،1378: جعفري(.است آمده خداوند فرستاده لهيوس بهو ي وح اب كهي اخالق

تـشريع   ملـت  و نيد شرع ،   احكام از بندگانشي  برا متعالي  خدا را چهآنبرخي  
  .كرده، در بيان معناي شرع وشريعت به كار مي برند

آيـا ايـن واژگـان در       .معاني شرع و شـارع و تـشريع در لغـت بـود             ،چه گذشت آن
ـ              ؟ آيـا   كـار رفتـه اسـت       ه  اصطالح فقه و كالم و ديگر علوم اسالمي به معاني خـاص ب

اگـر حقيقـت شـرعي را       ؟  رفتپـذي مي تـوان    توان براي اين الفاظ حقيقت شرعي را         مي
اي از حقيقـت شـرعيه      ج نـشانه  هـي   آيا مي توان گفت حقيقت متشرعه هستند؟       ،نپذيريم

. مـي رود   احتمـال   حقيقت متشرعه بودن اين واژگان  .توان جست  بودن اين واژگان نمي   
 و  آنها با معاني اصطالحي نـزد متـشرعه تفـاوت جـدي            بين معاني لغوي     جا كه  اما از آن  

اين واژگان نزد متشرعه به همان معاني لغـوي         كه   توان گفت     مي  وجود ندارد،  ارذثيرگأت
بـه معنـاي جعـل       را   »تـشريع   « كه ما در اين مقاله واژه        گفتني است . رود خود به كار مي   

  :هاي ذيل است  احكام و قوانين به كار برده كه داراي ويژگي
   دارد؛ و انجام آن ثواب و ترك آن عقاب الهي را در پي داردعي و شرجنبه الهي.1
ان را شـامل     يعنـي همـه مكلفـ      ،ها در نظر گرفتـه شـده اسـت         نبراي تمامي انسا  .2

 شود؛ مي

  .الزم االجرا و معتبر است ) تا قيام قيامت(ها در تمامي زمان.3
تـوان     مي ،نحصار خداوند است  بديهي است با اثبات اين مطلب كه حق تشريع در ا          
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ثير اي منسجم و مطلـق اسـت و زمـان و مكـان در آن تـأ                   مجموعه ندينتيجه گرفت كه    
ن ايـن    تبيـي    و فقها تنها براي     عليهم السالم نخواهد گذاشت و تالش پيامبر و ائمه اطهار         

  .ه است بود»كل«
 يهي اسـت بـا    بـد  اما اگر بپذيريم كه حق تشريع به پيامبر و ائمه هم واگذار شـده ،              

 ن جديد به عنـوان ديـن      ، هنوز هم انتظار جعل قواني     توجه به عصر غيبت و انتظار ظهور      
توان پيش رفت كه بگوييم با نظريه        جا مي حتي تا آن  .  محتمل و منطقي خواهد بود     يامر

را و احكـام جديـدي       كننـد  توانند برخي احكام موجود را نفي       پيامبر و ائمه مي    ،تفويض
فقهـا در عـصر غيبـت از تمـامي       و از سويي چون بـه عقيـده برخـي،         گزين نمايند  جاي

 .پذيرفتني باشـد   چه بسا اين حق تشريع براي آنان نيز          ،مزاياي پيامبر و ائمه برخوردارند    
 اي در تعارض با كامل بودن ديـن و پـذيرفتن نظريـه بـسط شـريعت                 همد چنين نظري  Ĥپي

  .خواهد بود

 وندخداانحصار تشريع به  

ـ ي اصولي و كالمي     ،  در كتب فقهي   ويژهه  ب علمي   يكاربردها رد ،عشار از مراد ي عن
دراثبات . رود به شمار مي  ي  قيحق شارع  وي تنها و است مشرع   كه جهت آن از خداوند،

  :اشاره كردتوان  ين مدعا  به داليل ذيل ميا
  استدالل به آيات) الف

ر ذيـل    كـه د   د اسـتناد شـده    در اثبات مطلب فوق به آياتي از قرآن مجي        

  :برمي شمريمبرخي از آنها را 

قُلْ إِنِّي علَى بينَةٍ من ربي وكَذَّبتُم بِهِ ما عِندِي ما تَستَعجِلُونَ بِهِ إِنِ «  .1
  )6/57 (؛»الْحكْم إِالَّ لِلّهِ يقُص الْحقَّ وهو خَيرُ الْفَاصِلِينَ

حال   سوى پروردگارم هستم و    از]  مانند قرآن  [ من بر دليل روشنى      !بگو
عذابى كه به آن شـتاب داريـد در اختيـار           .كه شما آن را تكذيب كرديد     آن
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حكم فقط به دست خداست، همـواره حـق را بيـان              فرمان و  ؛من نيست 
  .است]  حق از باطل [جداكنندگان  او بهترين داوران و كند و مي
2 . »      اء سمونِهِ إِالَّ أَسونَ مِن ددبا تَعا       مبِه ا أَنزَلَ اللّهؤُكُم مĤآبو ا أَنتُموهتُميم

مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِالَّ لِلّهِ أَمرَ أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه ذَلِك الدينُ الْقَيم ولَـكِنَّ               
  )12/40 (؛»أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يعلَمونَ

معنـا كـه خـود       بـى  اثـر و   هايى بى  با نام ] هايىبت[شما به جاى خدا جز      
كه صاحب اختيار    [ خدا   .پرستيد ايد نمي  گذارى كرده  پدرانتان آنها را نام    و

نـازل   ]حقّانيـت آنهـا بـراى پرسـتش        [هيچ دليلى بر    ]  همه هستى است  
 او فرمـان داده كـه جـز او را           .حكـم فقـط ويـژه خداسـت       . نكرده اسـت  

حـق همـين اسـت، ولـى          پابرجا و  آيين راست و  دين درست و  . نپرستيد
 .نمي دانند ] حقايق را [بيشتر مردم 

ا                «. 3 مـتَفَرِّقَـةٍ وابٍ مـوخُلُواْ مِنْ أَباداحِدٍ وابٍ وخُلُواْ مِن بالَ تَد نِيا بقَالَ يو
         كَّلْتهِ تَولَيإِالَّ لِلّهِ ع كْمءٍ إِنِ الْحنَ اللّهِ مِن شَينكُم مكَّـلِ  أُغْنِي عتَوهِ فَلْيلَيعو 

  )12/40 (؛»الْمتَوكِّلُونَ

از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى        ] در اين سفر  ! [ اى پسرانم : گفت و
اى را كـه    توانم هيچ حادثه  نمي] با اين تدبير  [البته من    متعدد وارد شويد و   

 حكم فقط ويژه    . از شما برطرف كنم    ،از سوى خدا براى شما رقم خورده      
كننـدگان بايـد بـه خـدا         توكل] همه[ام و  بر او توكل كرده   ] تنها [.خداست

  . توكل كنند
 )18/44 (؛»عقبا ريخ و ثوابا ريخ هو الحق هللا هيالوال هنالك«. 4

 به حـق فرمـان دهـد و          و حكم فرمائي خاص خداست كه      جا واليت   آن
     .بهترين اجر ثواب و عاقبت نيكو او عطا كند

دست مي آيد كه واليت و سرپرستي و اختيارداري         ه  چنين ب ات  اين آي  از مضمون    
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 .ز در قدرت اوست نيهامان جعل احكام و فرخاص خداوند است و لزوماً

 ؛»نيالحاسـب  سـرع أ هـو  و الحكـم  له الأ الحق همموال اهللاي ال ردوا ثم«. 5
)6/62(  

بـا  ) خلق( آگاه باشيد كه حكم      شوند  انده مي گرد سپس به سوي خداي باز    
 .است و او زودتر از هر محاسبي به حساب خلق رسيدگي تواند كردخد

هـان  روايي در ايـن جهـان و ج       دست آورد كه فرمان   ه  توان ب   از مفاد اين آيه نيز مي     
ها حـق   ست كه با جعل قوانين و بازخواست از انسان        آخرت از آن خداوند است و همو      

  .دادرسي آنان را دارد

ـ لإ و الحكـم  له و ةاالخر وي االولي ف الحمد هل هو اال اله ال اهللا وهو«. 6  هي
 )28/70 (؛»ترجعون

ســتايش در اول و آخــر عــالم بــراي اوســت و .  خــدايي جــز او نيــست
 . ديگرد روايي براي اوست و به سوي او بازمي فرمان

خـدا را    خالقيـت و مختـار بـودن            كـه  كند    اين آيه چهار صفت ربوبي را ذكر مي       
ها چه در اين جهان و چه در آن جهان همـه            كه تمام نعمت  ناي و ديگر    انعكاس مي دهد  
ـ        . ت مطلق او به شمار مـي آيـد        الزمه خالقي كه  از ناحيه اوست     كـه  ندر انتهـا بـا بيـان اي

 باشد،  او خالق و مختار   كند كه  وقتي      به اين مطلب داللت مي     ،ز از آن اوست   حاكميت ني 
  .بود حاكميت تكوين و تشريع نيز در اختيار او خواهد 
نظريه توحيد كه قرآن كـريم معـارف         :عالمه طباطبايي در ذيل اين آيات مي نويسد       

ثير را در عالم وجود، تنها براى خـداى تعـالى           أ بر اساس آن بنا نهاده ، حقيقت ت        خود را 
 مختلـف بيـان     هـاي    گونـه  كند، و انتساب موجودات را به خـداى سـبحان بـه            اثبات مى 

 ومعناى ديگـر    مي دهد ودر    را به خداى سبحان نسبت       آن ، استقاللى يمعنادر   :نمايد مى
له خلقـت را بـه      ئمس براي نمونه،    .شمرد  مي را به غير او منسوب    آن غير استقاللى و تبعى   

را بـه معنـاى     و در عين حال در موارد مختلفـى آن        مي دهد معناى اول به خداوند نسبت      
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 ، مشيت ، حيات ، قدرت ، علم چنين از طرفى    هم .دهدبه چيزهاى ديگر هم نسبت مى     دوم  
نيـز  هـا را بـه غيـر خـدا            و از طرفى همين     منسوب مي داند   ى را به خداوند   يرزق و زيبا  
كـه  حكم هم كه يكى از صفات اسـت ، از نظـر ايـن              معناي استقاللي    .سازد منسوب مى 

 و   چه در حقايق تكـوينى     ،تنها از آن خداوند است    به شمار مي رود،     خود نوعى از تاثير     
 بسيارى از آيات، ايـن معنـا   قرآن كريم هم در .شرايع و احكام وضعى و اعتبارىچه در 

لـه   «،»اال لـه الحكـم  « ،»ا هللالّإان الحكم « :كه از آن جمله آيات زير است ييد نمودهأرا ت
  .»و اهللا يحكم ال معقب لحكمه«، » و له الحكمةالحمد فى االولى و االخر

حكـم   با توانست حكم خدا را كم بود، مىير خداوند كسى داراى حاگر غ بي گمان   
 چنـين و هـم  »فـالحكم هللا العلـى الكبيـر   « :خود دنبال كند و با خواست او معارضه نمايد

 حكـم تكـوينى       بر اختصاص   ،   آيات ديگرى كه به طور عموم يا به طور خصوص          است
  .  داللت دارندبه خداى تعالى

 ايـن   ،ى تعالى داللت دارنـد     از جمله آياتى كه بر اختصاص حكم تشريعى به خدا         
كه اين آيـه و  با اين  .»اه ذلك الدين القيميإا لّإا تعبدوا لّأن الحكم اال هللا امر ا« : استآيه 

و كسى بـا او شـريك       داللت دارند   خداى سبحان  به حكم   اختصاصظاهر آيات قبلى بر     
ـ       حكـم تـشريعى را     اًاى از موارد حكم و مخصوص      نيست، در پاره   د هـم    بـه غيـر خداون

ا جعلناك خليفة فـى  نّإ يا داود «و  » منكميحكم به ذوا عدلٍ« : هجمل، از نسبت داده است
 )صـلى اهللا عليـه وآلـه و سـلم    (باره رسـول خـدا   رو د  »االرض فاحكم بين الناس بالحق

و   »يحكم بها النبيون فاحكم بينهم بما انزل اهللا  و ان احكم بينهم بما انزل اهللا «  :فرمايد مى
دهـد كـه     ، اين نتيجه را مـى      شوند آيات دسته اول   آيات ديگرى كه اگر ضميمه       چنينهم

از آن خداى سبحان است و غيـر او         حكم به حق به طور استقالل و اوال و بالذات ، تنها             
 و اگر هم كسى داراى چنين مقامى باشد، خداى سبحان بر او             كسى مستقل در آن نيست    

احكـم  « و از همين جهت خـداى تعـالى خـود را              است  ، و او در مرتبه دوم      رد دا ارزانى
و نيـز    »الـيس اهللا بـاحكم الحـاكمين   « : ناميده و فرمـوده   »خير الحاكمين« و »الحاكمين
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  .آرى ، الزمه اصالت و استقالل و اولويت همين است .»و هو خير الحاكمين« :فرموده 
  استدالل به روايات ) ب
 و هــا انــساني مــساو حقــوق ازي ورداربرخــ وي آزاد از اتيــروا ازي اريبــس در

 امـام  از حهيصـح  تيـ روا در ،مثـال  رايب .است رفته سخن گريدكي مقابل در ها دهيآفر
  :است آمده) ع(ي عل

  )5، ح 2/195، 1388: كليني( ؛»احرار كلهم الناس«

 . اند شده دهيآفر آزاد هاانسان تمام

  :ستا آمده) ع (حسن امام فرزندش به) ع(ي عل نامه در و
  ؛» حرا اهللا جعلك قد و ركيغ عبد والتكن«

ـ آفر آزاد را تو خداوند رايز ؛مباشي گريد بنده  :صـالح ي صـبح ( .اسـت  دهي

401( 

 شـرط ،  دهيآفر دآزا را انسانها همه خداوند چون كه است آن اتيروا نيا از منظور
 .نباشند گرانيد اطاعت به مجبور كه است نيا افراد بودن آزاد

 حق كس چيه كه ميريگ يم جهينت نهيزم نيا در رسيده اتيروا و ق  فواتيآ از پس
ـ ن نافـذ  ها انساني برا خدا ريغ قانون ودهد حكم و دستور ندارد به ديگران و تنهـا  .ستي

   . دارد ها براي انساننخداوند حق جعل قواني
 استدالل به ادله ديگر) ج

 بـه   ،گـذار  قـانون  هاي ژگيمون قوانين و نحوه وضع آنها و وي       امل در پير   تأ با اندكي 
اما براي كساني كه مايلند      ،ع در انحصار خداوند باشد    توان پذيرفت كه تشري    سهولت مي 

  كه برخـي    اشاره نمود  از داليل ديگري در اين زمينه بهره جويند مي توان به نمونه هايي            
  :اند بزرگان مطرح كرده

  كمال خدا و نقص آدمي.1

 را  هـا   ناهايي باشد تـا عقـل، اجـراي آن فرمـ           ژگي اصوال قانون گذار بايد داراي وي     
  :، از جملهدستور دهد
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 بتواند دانش نيا پرتو در تا باشد داشته اياش مفاسد و مصالح به تينهايب علم  .يكم
  .بازدارد را آنها ،مضرات ازكند و اهنمايي ر اياش سودمند آثار به را هاانسان

 بـه  توجـه  بـا   مناسـب قـانون  تا باشد تهداش انساني ازهاين به تينها يب دانش .دوم
 .سازد مقرر اشخاص، گوناگوني ازهاين وي آدم خلقتي دگيچيپ

 با ارتباط قدرت ؛باشد داشته نيقوان آني  ريكارگ  هبي  براي  كاف ابزار و قدرت .سوم
 .كتب انزال و امبرانيپ ارسال وي وح  از قبيل ها انسان

 امـت، يق (متخلفـان ي بـرا  مجازات و راندابرفرمان يبرا پاداشي اعطا توان .چهارم
  .باشد داشته را ...) و جهنم و بهشت

 شـرايط  فـوق را داشـته         توانـد  ينمي  بشر چيه جا كه  از آن  فوق مطالب به توجه با
ي هـا  يژگـ يو  فقدان بر عالوه رايز ؛باشد  حقيقي گذار قانون تواند    نمي  پس  لزوماً   ،باشد

  :گفت توان يم ياد شده
 ؛است محدود بشر دانش و ستين برخوردار تينهاي ب دانش ازي بشر چيه. 1

 ؛است نشده نائل خود كمال تينها به هنوز بشر عقل . 2

 كنند؛ي نم تيرعارا  گرانيد حق يگذار قانون ها درانسان. 3

 ؛است محدود آن دريي اجرا ضمانت ويي اجرا قدرت .4

 ؛زنديگر يم  كه به زيان آنها باشد،قانوني اجرا از زورمندان. 5

 ؛ستيني بشري هاقانون متابعت لزوم بري عقل ليدل. 6

 است نظم اخالل ازي ريجلوگ  حددري انسان جوامع در قانون  رعايت ضرورت .7
   شتريب نه و

  ها اصل عدم واليت براي انسان.2
 و مـي دانـد   بر ديگـرى  را عدم واليت  مقتضاى اصل و قاعده عقلى،خ انصارىشي

ـ    مي پذيرد امبر و اماماى پيبر را تنها واليت اجمـاع و عقـل    ، سـنت ،ل كتـاب كـه بـا دلي
تواند او را  انسان را ندارد و نمى بنابراين اصل، كسى حق دخالت در كار. باشدشده  ثابت

خواهد، و يا براى او تصميمى بگيـرد   نمى  كه وادارداز كارى باز دارد و يا او را به كارى
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 را در ملك او داخل و يا خارج نمايـد و انـسان   چيزى و يا بدون رضايت و خواست او
 و خودش سپرده شده وشت او به دستمستقل و آزاد است و سرن در انجام كارهاى خود

  )153، 1375: انصاري( .خود حاكم هستند  رنوشتسانسان بر تمام افراد
 بـر   ي كـس   عـدم سـلطه     كه عقل به آن استقالل دارد،       را  اصل اولى  ، مامقانى مرحوم  

مـي   الزم نانگـر دي  بـر  را و پيروى و اطاعت كسىمي داندمال و آبروى ديگرى جان و 
  )1 االنام في حكم اموال االمام،ةرساله هداي( .شمرد

اليحل مـال   «: مقتضاى اصل عملى و ادله اجتهادى، مانند      ،  د عبداالعلى سبزوارى  سي
بر جان و يا مال  يتعدم وال ...و»  خذ بالساقأد من الطالق بي « و» ب نفسها عن طيامرء الّ

 .اليتي بـه اثبـات رسـد    و،با دليل قطعى و روشنكه آن، مگر داند ديگري ميا آبروى و ي
بـه اثبـات    اين اصل نه تنها مانند اصل عدم حجيت و اعتبار است كه با ادله اربعـه آن را 

  )16/279: سبزواري(. براى عدم اثبات آن نيز كافى است  بلكه شك در واليت، اند دهرساني
 حكـم كـسى بـر ديگـرى در          عـدم نفـوذ   اصـل اولـى     ،  )ره(نىامام خمي بنابر نظريه   

 با واقـع   هرچنددانند،حرام را  و نقض آن اشدز نبتخلف از آن جاييعني . استقضاوت 
 زيـرا بـاالبودن   ؛دنندار  در اين معنا، پيامبر يا امام و يا دوستان خدا تفاوتى.مخالف باشد

عقل با وجود اين، . نافذ باشد  كه قضاوت و حكم آنهاشود درجات كمال آنها سبب نمى
زيـرا  ؛ حق او نافـذ باشـد    در،كند كه حكم خدا كه آفريننده انسان است فطرى حكم مى

 بايـد بـه دسـتور    ،نافذ شود پس هر حكمى كه بخواهد.  نه اعتبارى،اين حق ذاتى است
 پيامبر و امـام      جانشيني  بر ات و قواعد  رواي،  اتآي.خدا باشد و از طرف او قرار داده شود        

  كه امر حكومت و قضاوت را خداوند به آنهـا داده  داللت دارندن زميبر رويپس از او

  )144، 1385: موسوي خميني(. است
  : سدينو يم نيعناو كتاب صاحب

 هـا انسان همه رايز ؛است مردم بري  شخص تيوال ثبوت عدم ،ياول اصل 
 تيـ وال ثبـوت  بري ليدل كهي دامما ،يانسان مرتبه داشتن و خلقت عالم در
ي احكـام  ت،يوال ثبوتي پ در رايز ؛هستندي مساو ،نكند داللت شانيا بر



210 

 نبـود  بـر  اصلي  مقتضا شكيب كه آمد خواهد وجود به خود به خود هم
 البتـه  )557 /1417،2: يا مراغـه حسيني  (. باشد كار دري  ليدل كه مگر است آن

ـ دل ائمه و امبريپ مورد در كهآن ليدل به نيعناو صاحب  تيـ وال مثبـت  لي
  كند يم ثابت را ائمه و خدا رسول و خداي برا تيوال حق ،دارد وجود

 گـر يدي  سرپرسـت  و تيوال حق كس چيه كه   گونه استدالل كرده اند   نبرخي هم اي  
 افـت يدر او از را خودي هست ضيف كه كندي م اطاعتي كس از انسان رايز ؛ندارد را افراد
 اوي هست دوام و بقا در نه و مي بخشندي هست انسان به نهي عاد فرادا چون و باشد كرده

 از افراد اتباع لزوم عدم و ستين االتباعالزمي گريدي برا كس چيهي أر ن،يبنابرا ،موثرند
 شـئون  تمـام  انـسان  كه جاآن از .است گريدك ي برافراد تيوال دري اول اصل گر،يدكي

 امـا  و اسـت  موظف نيتمك به او برابر در تنها ،كند يم افتيدر خداوند از را خودي هست
 شـده  نيـي تع اقـدس  ذات طـرف  از كـه  است نيا به  مشروط خداوند دستور از تيتبع

 )20 ،1379 :يآملي جواد (.باشد

 حق و است خداوندي  قيحق شارع كه ميريگ يم جهينت ،شده ذكر مطالب به توجه با 
 و احكـام  ،اسـت  ميحكـ  و ميعلـ  اونـد خد از نيـ د چون و خداست آنِ ازي  گذار قانون

 و واجـب  وي  نهـ  و امر،   است مفاسد و مصالحي  مبنا بر و حكمت اساس بر آن مقررات
 احكـام  حكمـت  و مـصالح  از ميحك و ميعلي خدا فقط چون و ستين حساب يب حرام
 مشتمل قانون تواند يم او فقط است، آگاه انسان خلقت تيفيك و ايزوا از زين ودارد   خبر

 خيتـار  طـول  در ،سـبب  نيبـد  .دينما ميتنظ را انسان سعادت كننده نيمأت و حتمصل بر
  .خداست انساني براي قيحق گذار قانون  گانه يبشر

  بررسي چند شبهه و پاسخ آن 

گـذار   آيات و روايات ثابت شد كـه قـانون         كه با داليل گوناگون از جمله     پس از آن  
 كه جهت تكميل بحث به طرح آنها        شبهاتي مطرح شود  ، شايد    تنها خداوند است   حقيقي

  :پردازيم  و پاسخي كوتاه مي
در كتـب   معمـوالً   .  كه در مورد خداوند مطـرح مـي شـود           است  از صفاتي  اراده -1
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 اراده و طلب را با هم مطـرح  ، و كالمي) ،تقريررات درس آيه اهللا فاضل اصول فقه شيعه  (اصولي
 و خـواه آنهـا را       )1/93حسين ،  بروجردي،(مها را دو چيز بداني    جا خواه آن    ما در اين  . كنند  مي

 نـاگزيريم در    ،)1/93: آخوند خراساني ( يك حقيقت بدانيم كه آخوند خراساني معتقد است       
ـ  را اراده بايـد امـري  ،گـذار  قـانون  خداونـدِ امـر تـشريع خداونـد بپـذيريم كـه       د و  نماي

با توجـه   كه  اين پرسش مطرح مي شود      گاه  آن  كند، طلب اش را در قالب فرماني     خواسته
 ،توان پذيرفت كـه در خداونـد شـوق بـه تحقـق امـري               ها چگونه مي    اين واژه  به معاني 

گونـه   كـه ايـن    موجب گشته كه اراده خداوند به سوي آن شي معطوف گردد، در حـالي             
 . و از ساحت وي به دور است  بندگان خداويژهاوصاف 

ا نخست بايـد در حـدي       ه انسان در تحقق طلب     عالقه به انجام كار براي      اصوالً -2
ز اين رو،   ا. ندينمااز آن    انزجار    اعالم  يا نفرت در حدي باشد تا      آن را اراده كنند   باشد تا   
 بـه برخـي از  مخلوقـات          خداونـد  توان پذيرفت كه عالقه       مي در مورد خداوند  چگونه  

برخـي مخلوقـات    از  گوسفند  سبب شده تا اراده بر حليت آن داشته باشد ونفرت             مانند  
توان نتيجه   از اين مطلب  مي     .دهدحكم   به حرمت آن     خدا را واداشته تا    ،چون خوك  هم

هاي خاص  واگـذار كنـد  تـا بـر اسـاس              گرفت كه خداوند  امر تشريع را بايد به انسان         
 .اراده و نفرت خود  احكام  را جعل كند

  نـزد   از  بـا فـرض قبـول امكـان صـدور اوامـر و نـواهي               ، قديمي اي  شبهه بنابر -3
 ماهيـت    طبيعتـاً  ، بايد به صورت قانون بـه بـشر برسـد          هامانن گونه فر  چون اي  ،اوندخد

 امـا   ،شـود  مي  ثابت  خداوند پس صفت متكلم بودن   .طلبد  كالمي و استفاده از الفاظ را مي      
آيـا توجيـه     ؟ طلبد چگونه يك صفت حادثي و عارضي را مي       . م است ذات خداوند قدي  

 ؟دد مشكل را حل نمايپيشينيان در مورد كالم نفسي مي توان

 خداوند بر   بايد پذيرفت كه   ،مبتني است   ديگر كه بر اراده خداوند     ايشبههبنابر   -4
 بـر مخالفـت   هـا  انـسان اراده كرده وبا وجود ايـن، انجام برخي امور و ترك برخي ديگر        

 كه  خداوند اراده جدي و طلب حقيقي نداشـته اسـت             فتد پذير  يعني باي  قدرت دارند، 
و از سوي ديگر اگر براي فرار از جبر قائل شويم كـه خداونـد امـر                 .ر نشويم تا دچار جب  
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 .گردد ديدگاه مفوضه ثابت مي  وآوريم مي سر از تفويض دره،ها سپردتشريع را به انسان

 اراده در لغت به معناي عزم بر انجـام يـا            :بايد گفت  فوق   ه نخست در پاسخ به شبه   
 بـر پايـه      و طبعـاً   بـه شـمار مـي رود      نفساني  از حالت هاي     و اين معنا      است ترك كاري 

گيرد و طلب به معناي      مي تئ نظر و قدرت در تحقق ساختن آن نش         مورد ءآگاهي از شي  
اين  .تواند نمود و بروز آن حالت دروني باشد         است كه مي    كردن جو و  و جست  نخواست

  سـخن آخونـد    ،ها ايـن گونـه اسـت و بـر ايـن اسـاس             مفهوم اراده و طلب در ما انسان      
از سـوي ديگـر     .  دانـد  درست است؛ زيرا وي اين دو را مترادف مـي         كفايه  خراساني در   

  زيـرا پـر واضـح      ؛ده را دو حقيقـت دانـست      ا و طلـب و ار     نهـاد توان بين آنها تمـايز       مي
اما طلب بـه معنـاي حقيقـي در         رفتني است    پذي ن معنا كه اراده در خداوند به اي     نمايد    مي

  عجز وي   به اين معنا   زيرا وجود طلب در خداوند    ؛  د عبث خواهد بو   مورد خداوند امري  
 كنـد بـراي    طلب انشايي كه در قالـب قـوانين نمـود پيـدا مـي             البته  . را نشان خواهد داد   

 اين صفات در مورد خداوند در معنايي ويژه و          ،از سوي ديگر  . ر است پذي خداوند امكان 
 صـفت ذات   خداونـد  امـا اراده     ، يعنـي در خداونـد اراده هـست        ،متمايز كـاربرد دارنـد    

  .به شمار مي رود از علم و قدرتش شود كه تعبير ديگري محسوب مي
 خداونـدي    قطعاً : بايد گفت  )تبعيض مخلوقات نزد خداوند   (در پاسخ به سوال دوم      

  را  نمي تواند برخي   ،ها مخلوق خود وي هستند    دهكه خالق تمام هستي است و همه پدي       
 برخـي متعلـق امـر خـدا و برخـي            ،امر تشريع  و اگر در     ر دارد  منفو  را مطلوب و برخي  

  : درجعل قوانين سه محور نقش اساسي دارند بايدتوجه داشت اصوالًهستند،متعلق نهي 
  ؛ مراد خداوند استجاگذار كه در اين  قانون. 1
  ؛ها هستندپذير كه انسان قانون. 2
  . متن قانون. 3

ساس مصالح و مفاسد واقعـي      به عقيده شيعه و عدليه خداوند اوامر و نواهي را بر ا           
 يعنـي اگـر      ،هـا لحـاظ مـي شـود        انسان دربارهكند كه اين مصلحت و مفسده        صادر مي 

ها را در نظر     در واقع مصالح انسان    ،كند چون گوشت خوك نهي مي    خداوند از چيزي هم   
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 نظـر    در هـا  منـافع انـسان    ،شمرد گرفته است و اگر خوردن گوشت گوسفند را مجاز مي         
 امر  ،در نتيجه .  به شمار مي روند    براي وي گوسفند و خوك هر دو مخلوق        گرنهست و   ا

 نشانه حب و بغض خداوند نيـست تـا  مجبـور شـويم بـه ايـن                    آن، به چيزي و نهي از    
ها پاسخ دهيم كه چگونه در خداوند اراده و كراهت پذيرفتني است و چگونه بـا                 پرسش

  .دهد  امر و نهي آنها را بروز مي
 خـداى   عتقـد اسـت،    م )70-16/69،  1394: طباطبـايي (ه طباطبـايي    كـه عالمـ   انچنهم

كه در آن مـصلحتى   مگر اين،كند ف و تكاليفى تعيين نمىيسبحان براى بندگان خود وظا    
امر حسن  ، خداى سبحان جز به      در هر حال  . رت آنان را اصالح نمايد    باشد كه دنيا و آخ    

نيا و دين بندگان اسـت      ب فساد د  و جز از امرى كه قبيح و موج       و پسنديده دستور نداده     
 و چيـزى را  كه عقل نيـز همـان را پـسندد   دهد مگر اين  و كارى را انجام نمى  نهى نكرده 
  . داندرا سزاواركه عقل هم ترك آن، مگر اينكندترك نمى

ـ    هـاي فـراوان و بـي       بحث ، از گذشته  در پاسخ پرسش سوم    ان اشـاعره و    فرجـام مي
 نظريه كالم نفسي جز بر پيچيـدگي مباحـث          .انده است مچنان   هم كهمطرح بوده   معتزله  

كنيم كه  چيزي نيفزوده است و ما بي نياز از آن همه قيل و قال تنها به اين نكته اشاره مي                  
همواره در مورد خداوند تحقق     ،  صفات ذات .  ذات و فعل   :صفات خداوند دوگونه است   

 و مخلوقـات خداونـد      هـا در مـورد پديـده     اما صفات فعل     ،چون علم و قدرت    هم ،دارد
  .چون رازق و خالق بودن خداوند هم،كاربرد دارند

ـ      شده ن صادر در مورد تشريع و قواني      تـوان تكلـم و      كـه د گفـت     از خداوند نيز باي
گردد كه ازلي اسـت      خداوند به همان صفت قدرت بر مي      در نزد قدرت بر ايجاد اصوات     

چـون قـرآن بـراي        پيامبران هم   يكي از  ه از زمان ب   و قوانيني هم كه در يك مقطع خاصي       
  .گردد   در حقيقت به صفت فعل خداوند بر مي،نازل مي شود) ص(رسول اكرم

 كـه بـا      بر اين امر استوار گشته      خداوند  اراده :گوييم   مي در پاسخ به  پرسش چهارم     
در و  هـا را فـراهم آورد       گي و كمال انـسان     زمينه رشد و بالند    ،و جعل قوانين  امر تشريع   
، قدرت بر انجام و يـا        خود كه آن هم خدادادي است      ها با اراده و اختيار    نسانعين حال ا  
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تواند نظريه   ، نمي  خداوند پس پذيرش جعل قوانين در نزد     .  داشته باشند   را هاترك فرمان 
ض هم كه معناي نادرست آن، فـرض واگـذاري           تفوي ، از سوي ديگر   .جبر را توجيه كند   

 امـري   ، اسـت  ردن سرنوشـت آنهـا بـه خودشـان        هـا و سـپ    گذاري براي انسان  حق قانون 
 تـشريع   عنا در صـورتي پـذيرفتني اسـت كـه         زيرا امر تفويض به اين م      نيست؛پذيرفتني  

جهـت   .قـل اسـت   كه تفويض به اين معنا خالف ع      خداوند خالف عقل باشد و حال آن      
انـد كـه      مفوضه بـر ايـن عقيـده       :مي پردازيم به كالمي از عالمه طباطبايي      ،  تكميل بحث 

هستند ازلى و ابـدى     الح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلكه حقايقى               مص
 اين امور بر همه چيـز حتـى بـر           اند كه   گفته ،هم اكتفا نكرده   و حتى به اين    و تغييرناپذير 

ار نيـز در كارهـاى تكـوينى و        خداى سبحان حكومت داشته و ساحت مقـدس پروردگـ         
و ى را بر خداى تعالى واجـب        يو اين امور چيزها   ش محكوم به اين امور است       ا  يتشريع

ى فاسـد خـود، خـداى را از         أها با ايـن ر      معتزلي .كند چيزهاى ديگرى را بر او حرام مى      
  . را ابطال نمودند اوش كنار زده و مالكيت على االطالقا مطلقهسلطنت 

روى  زيـاده  طـرف  ها اين سخنان را انكار كـرده و از آن      ، طائفه جبري  در مقابل آنان  
ه حتى از امور اعتبارى هـم       اند كه حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند، بلك          نموده و گفته  

كـه  چنـان سن در هر كارى تنها عبارت است از اينكه مورد امر قرار گيرد، هم   و ح  نيستند
زى بـه    و در عالم چي    كه مورد نهى قرار گرفته باشد     قبح در هر كارى عبارت است از اين       

 نه در آفرينش    ؛ غايت و غرضى در كار عالم نيست        و اصالً  ح وجود ندارد  نام حسن و قب   
ـ   نكـرد  بسنده    بلكه آنان به اين هم     ،ن و نه در شرايع و احكام دينى آن        آ  انـد كـه     هه و گفت

آدمى هيچ كارى از كارهاى خود را مالك نبوده و در هيچ يك از آنها اختيـارى از خـود                    
عكس طائفه اولى كه در مقابـل       ؛   مخلوق خدايند  م مثل خود او   ندارد، بلكه كارهاى او ه    

 خـدا    بـراي  و مـي دانـستند    مخلـوق خـود او        را اين طائفه به طور كلى كارهاى انـسان       
 خداونـد را بـه كـار انـسان متعلـق            ، و قـدرت   انگاشـتند  مي اختيارى ن  يتكگونه مال  هيچ
   .دانستند نمي

 و ر دارنـد و ديگـرى در طـرف تفـريط قـرا    يكى در طـرف افـراط   ،  اين دو مذهب  
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 بلكه اين امور هر چنـد امـورى         ن شورى است و نه به اين بى نمكى          حقيقت امر نه به آ    
  .اعتبارى هستند ريشه حقيقى دارند

 

  )ع(ريع به پيامبر و ائمه شتفويض حق ت

ـ ب فهـم بدون شك آگـاهي از شـئونات و مناصـب پيـامبر در                قيـ تحق شترموضوعي
 اكـرم  رسول كه شود داده پاسخ پرسش نيا به است الزم ، از اين رو   .تواند كمك كند   مي
 آن شـئون  و اراتيـ اخت حـدود  و انـد  داشـته يي  هـا  تيمسئول چه شيخو نبوت زمان در

  .ه بوده استچ حضرت

 )ص (خدا رسولات شئونمناصب و 

 :گردد جهات برمي اين از  بنا بر نظر شهيد اول به يكي خدا رسولتصرفات 

 ؛يابدقالب بيان آراء و نظريات و فتوا ظهور مي كه در ياله احكام نييتب و غيتبل. 1

 ؛گيرد  شكل مي جامعه در رهبري و پيشوايي  كه امامت .2

: عـاملي ( .كند ها نمود پيدا مي    و داوري كه در دادرسي و فصل خصومت        قضاوت .3

1/214(  
شبيه سخن شهيد اين سه نحوه تصرف را براي پيـامبر   فاضل مقداد نيز در عبارتي 

  )158، 1403: سيوري( .دشمار برمي
 كـه بـاالترين مرتبـه آن        مي دانـد   داراي سه مرتبه      را واليت و زعامت   محقق ناييني 

بـه ديگـران نيـست و در        شدني   تفويض   ن مرحله ويژه پيامبر و جانشينان وي است و اي       
ـ  مـي   استناد »النبي اولي بالمومنين من انفسهم     «توضيح اين مرتبه  به آيه شريفه        دو  .دجوي

و قـضاوت    او بيان فتـو   ) حكومت(اداره جامعه و مردم       يعني امور سياسي   ،يگر آن عد د ب 
 تفويض شـدني    ز به ديگران ني   ،به شمار مي رود   امبر و امام    ميان مردم هرچند از شئون پي     

 )2/232، 1418: نجفي(.است

 :مي كند ذكر نأش سه امبريپي برا زين )ره(ينيخم امام حضرت

حتـي  ،الغ و رساندن احكام وضعي و تكليفـي الهي         يعني اب  رسالت و نبوت شأن .1
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  ؛مقدار ارش خدش
دار جامعـه اسـت و      ه از اين روي كه وي زمـام       جامع سلطنت و استير منصب .2 

 ؛مردم رعيت اويند

 كه در مرافعات ميـان مـردم بـه كـار گرفتـه              يشرع حكومت و قضاوت منصب .3
  )50، 1385رسائل : موسوي خميني( .شود مي

ـ الوال و امــهاالم كتـاب  در  بــا اسـتفاده از آيــات قـرآن دو منــصب بـراي پيــامبر     هي
 :شمارد يبرم

ـ  انزل ما لناسل نيلتب الذكر كيلإ انزلنا و« كه از آيه عيتشر ابالغ منصب. 1  ؛»هميال
 بـراي   ، به سوي مردم نازل شده     چه را را بر تو نازل كرديم تا آن      ) قرآن  (ما ذكر   « )16/44(

  ».آنها روشن سازي

ـ  لـتحكم  بـالحق  الكتـاب  كيال نزلناأ انا« : بنابرآيه قضاوت وي  رهبر صبمن. 2  نيب
 خداونـد  چـه آن بـه  تا ميكرد نازل تو بر حق به را قران ما «)4/15( ؛ »اهللا اراك بما الناس

 )1382/76: رحماني(» .يكن قضاوت مردم انيم در آموخته تو به

و شئونات پيامبر كـه آن را       هاي  فقيهان و محققان پيرامون مناصب        از مجموع گفته  
تـوان چنـين      مـي  انـد،   شـمرده دو منصب    هم   برخي چهار و بعضي سه منصب و جمعي       

  :جه گرفتنتي
 در نحـوه شـمارش آنهـا و          اختالف  هر چند  ،اختالفي در اصل شئونات نيست      اوالًٌ

ـ                ؛شتر لحـاظ كننـد    حيث نگرش به آنها موجب شده برخي به نحو مبسوط و در تعداد بي
 طبـق برخـي روايـات و        ،چند محور بحث در كالم برخي مناصب پيامبر اسـت          هر   ثانياً

هـم خواهـد    ) ع(چه از شئون و مناصب براي پيامبر ثابت شود براي ائمه            داليل ديگر آن  
 .ه است نشدن منصب تشريع    أشبه   در بيان هيچ يك اشاره        ثالثاً ؛ به جز منصب نبوت    ،بود

  .ه كار رفته كه مراد همان بيان احكام است  بابالغ تشريع  از محققان همدر كالم جمعي
 امبر و ائمـه    حق تشريع از مناصب و شئونات پي       در نتيجه اگر كسي مدعي باشد كه      

زمينـه   در ايـن      محققـان  در ذيل به داليلي كه     . پيش نهد   و مستند   بايد داليل قوي   ،است
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  :اندازيم  نگاهي مي،دان كردهمطرح 
  از منظر قرآن   عيتشر حق )الف
ـ بـا  عبارت لحاظ از و  اريبس موضوع نيا درباره اتيآ رآنق در  متفـاوت  گـر يدك ي

  .كرد ميتقس دسته چند به توان يم را اتيآ نيا .است

  آيات عامه.1

 :جمله از ،است داده ايانب ازي بعض به را كردن حكم حق ،اتيازآ تعداديدر خداوند

 و )12/22( ؛»نيسنالمحي جزن كذلك و علماً و حكماً ناهيات اشده بلغ ولما«
چون يوسف به سن رشد و كمـال رسـيد، او را مقـام حكمـت و نبـوت                   

و مقام دانش عطا كرديم و اين چنين نكوكـاران عـالم   ) فرماييمقام حكم (
 .بخشيم را پاداش مي

اي يحيـي تـو كتـاب     ؛)19/12( »ايصـب  الحكـم  نـاه يآت و بقوه الكتاب ذخيي ح ياي«
ودر  .به او در همان سن كودكي مقـام حكـم بخـشيديم           آسماني ما را به قوت فرا گير و         

  . انبياء مي توان اشاره كرد74همين موضوع به  آيه 
   ،كه در قـرآن فـراوان اسـت       ات و مانند آن     در تقريب استدالل گفته مي شود اين آي       

  لـوط و    ،وسـف خداونـد بـه برخـي از انبيـا از جملـه ي            بر اين مطلب داللت دارنـد كـه         
اطـالق  كه   حكم   ن نعمتِ اييكي از مصاديق    نوان حكم عطا كرده و      يحيي نعمتي را به ع    

 في الجمله حق تشريع به انبيـا داده شـده و            ،بنابراين . است گذاريهمان حق قانون  ،  دارد
ـ                ا گذاشـته   با ضميمه نمودن اين مقدمه كه تمام مقامات و درجات معنوي در اختيـار انبي

 .ز عطـا شـده اسـت      نيـ  )جـز مقـام نبـوت     ( بر اساس روايات به خاتم انبيا و ائمـه           ه،شد
هـم از حـق تـشريع       ) ع(گيريم كه پيامبر و امامان معصوم        نتيجه مي  )86،  1382: رحماني(

  .برخوردارند

  نقد و بررسي 

 استدالل به اين دسته از آيات هنگامي سودمند است كه حكم به معناي تشريع               اوالً
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ملي در خود اين آيـات و مراجعـه         أدك ت  اما با ان   ،ها به كاررفته باشد    انسان در نزد احكام  
 عالمـه ن كـه  چنـا  ،يابيم كه اين واژه به معاني ديگري به كار رفته اسـت            به كتب لغت مي   

  : ديفرما يم حكم ريتقس در طباطبايي 
ـ  الفـصل  القـول،  هو الحكم،) حكماً ناهيآت (قوله ـ والر الـشك  ةوازال  مـن  بي

ـ  النظـر  ةاصاب الزمه و ةاللغ من تحصل يامي عل االختالف ةالقابل االمور ي ف
 و هيالنفـسان  االخـالق  و المعاد و المبداي لإ الراجعه هياالنسان المعارف عامه
 )19/11 ،1394 :طباطبـايي (...يالبـشر  بـالمجتمع  المرتبطـه  داباآل و عيالشرا

  سوره مائده را به معناي قول، فصل،از بين          50-42عالمه حكم در آيات     
ـ اُ النـاس  كـان «و آيـه      . دانـد تالفي مـي  بردن شك و ترديد در امور اخ        ةًم

 بـالحق  الكتـاب  معهـم  نزلأ و نيمنذر و نيمبشر نييبنال اهللا فبعث ةًواحد
نيز مؤيدي در كاربرد حكـم بـه معنـاي          » ااختلفو ما يف الناس نيب حكميل

قضاوت و داوري است واين  احتماالت اسـتدالل بـه آيـات را تـضعيف                
  .كند مي

 خداونـد ي بـرا  عيتـشر  حـق  اختـصاص   مورد در كهي اتيآ با ادعا نيا ديگر آن كه
زيرا در آن آيات به صراحت حـق تـشريع را در انحـصار خداونـد                ؛  تعارض دارد  است،

 )است شده اشاره نمونه چند به(.دارد بيان مي

 تـوان ي  نمـ  و دارد منافات »عيتشر حق«معناي مورد نظر     با اتيآ نيا در حكم پس
   دنمو استدالل عيتشر حق اثبات يبرا اتيآ نيا به

  دوم دسته اتيآ. 2
  : مانند،دنله واليت و رهبري پيامبر و امامان سخن مي گويئاين آيات از مس

 وتون يو الصاله مونيق ينيالذ آمنوا نيالذ و رسوله و اهللا كميول انما«آيه  
 همانـا دوسـت و سرپرسـت شـما خـدا و             )5/55( ؛»نراكعو هم و وةالزك
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دارند و    اند، آنان كه نماز را بر پا مي         اند كه ايمان آورده     پيامبرش و  كساني   
  .دهند و وقتي كه در حال ركوعند زكات مي

 پيـامبر بـه   )33/6(  ؛»تهمامهـا  ازواجه و انفسهم من نيبالمومني اولي النب«
 .مومنان از خودشان سزاورتر است و همسرانش مادران ايشانند

چـون واليـت پيـامبر و     ،اتيآ  قبيل نياو  ستا ،تيوال وي سرپرست الزمه اطاعت
 از اطاعت مانند را خداي  ول از اطاعت پس   ،ت خداوند ذكر نموده   ائمه را در رديف والي    

 طول در ائمه و) ص (امبريپ تيوال چون معتقدند نامفسر ازي برخ .داندي م واجب خدا
 بـه  اسـت،  خداونـد  تيـ وال الزمه كه زيني اله احكام تمام پس ،قراردارد خداوند تيوال
 تيـ وال متعالي خدا :ديفرماي م اول هيآ ريتفس دريي طباطبا عالمه .شودي م منتقل آنها

 تيوال به مطلب برگشت و خدا تيوال ،هيآي معنا و است كرده انيب كتابش در را خود

 بـه  و كـن ي  گـذار نامي  اعتبار وي  قيحق تيوالي  خواست اگر و استي  عيتشر وي  نيتكو
ـ ب ، اسـت  يعيتـشر  تيـ وال از عبارت كه ژهيو تيوال ولشرسي  برا خداوند ق،يتحق  اني

ـ ترت و دعوت و عيتشر به اميقي عن ي،يعيتشر تيوال و كرده ـ ب و بي  انجـام  و حكـم  اني
 نيبـالمومن ي اولي النب«: ديفرماي م احزاب سوره در خداوند است ملت انيم در قضاوت

 .»انفسهم من

  نقد و بررسي

اثبـات   ،اسـت  نظـر  مـورد  كهرا   عيتشر حق تواند ينم  نيز   اتيآ نيا استدالل به . 1
  فهميدياحكام در  راعيتشر حق ،شده نقل مورد نيا در كهي اتيروا با بتوان ديشا .دنماي
   .باشد داشتهعبادي و دائمي  جنبه كهي احكام نه ودارد  و موقتييياجرا جنبه كه

مبر و ائمـه امـري      ها براي پيـا   كه واليت و زعامت جامعه و انسان      ن با پذيرفتن اي   .2
 اما استفاده از آيات مذكور براي اثبـات مـدعا مبتنـي بـر آن اسـت كـه اوال                     ،مسلم است 

هـا ثابـت    زعامت و واليت پيامبر و ائمه امري بالفعل  تا روز قيامت بـراي همـه انـسان                 
ـ     كه بعد   خواه  كساني كه در زمان حياتشان مي زيسته اند و خواه  كساني              ؛باشد ا  بـه دني
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 بپذيريم كه واليت پيـامبر و ائمـه بـه همـان شـمول و گـستردگي                  ؛ ديگر آن كه   اند  آمده
يعني پيامبر و ائمـه     ،  شودست و شامل واليت تشريعي هم مي      هاواليت خداوند بر انسان   

ها تا روز قيامـت      و احكام دين براي تمامي انسان      هامان را در قالب فر    حق دارند قوانيني  
 اما در سيره ائمه حتي يك مـورد مـشاهده           ،مكن نيست  هر چند نام   ااين معن .جعل نمايند 

شود كه آنان حكمي وضع نموده باشند كه هيچ گونه ريشه در قرآن و سـنت پيـامبر                   نمي
  . اشاره شده است اكه در گفتارشان هم به اين معنچنان هم،نداشته باشد

كملـت لكـم    اليوم ا « آيه  پذيرفتن اين معنا منافات با اكمال دين دارد كه درقرآن           . 3
ـ ؛  دارد  مـي  بيـان    )3 /5( »دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا          را بـا   زي

د كه تاكنون در اسالم نبوده      تواند احكامي را وضع نماي     مي )عج( امام عصر  كهنپذيرفتن آ 
  . استدست نيافته خواهد بود كه اسالم هنوز به كمال خود ابدان معن ،است

 را تنها منبـع ومـصدر احكـام الهـي تلقـي            توان قرآن  ديگرنمي فرض با قبول اين  . 4
  ؛نمود

انـد و     نمـوده   معروف است كه ائمه اطهار خود را تنها مبين احكام الهي معرفـي             .5
 .داگراين مطلب رابپذيريم بايد آنهارا هم منبع مستقل ودرعرض كتاب اهللا به حساب آور

 سوم دسته اتيآ.3

 و) ص (رسـول  و خـدا  از اطاعت وجوب و لزوم رب كه دارد وجود قرآن دري اتيآ
  : مانند ،ددار داللت  ائمه

خـداي را   )59 /4 ( ،»مـنكم  االمري اول و الرسول عواياط و اهللا عواياط«
 فرمان بريد و نيز پيامبر و صاحبان امر را كه از شما هستند

و آن چـه   )59/7( ؛»فانتهوا عنه نهاكم ما و فخذوه الرسول اكمتآ ما «
 .چه نهي كرد، بپرهيزيديامبر به شما داد بگيريد و از آنرا پ

 حـق  و اسـت  دوم دسـته  اتيآ به ستداللند اهمان زين اتيآ نيا به استداللتقريب 
 رسـول  از اطاعت كه صورت نيبد. است نموده ثابتي  التزام داللت صورت به را عيتشر
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 چـه  ؛رديگ يم بر در ار انآني دستورها تمام نآ اطالق و است الزم و واجب ائمه و خدا
 ،نيبنـابرا  انـد  كـرده  عيتـشر  خودشـان  كهي  احكام چه و آمده خدا جانب از كهي  احكام

  .است واجب آنها از اطاعت

   نقد و بررسي

  :كند كه   استدالل به اين آيات هم  در صورتي اثبات مطلب مي
 بپذيريم بين وجوب اطاعت و اطالق و گستردگي حق آنان در جعـل احكـام و                 .1

شـدني  اي هرگـز اثبـات       ن مالزمه  در صورتي كه چني    .استشريع در همه ابعاد مالزمه      ت
 ،ترها اطاعت كنيـد     اگر كسي به ما بگويد از پدر و مادر و بزرگ           ،به عبارت ديگر   .ستني

  ؛ كند را براي آنان ثابت نميهامان فرگستردگي صدور و
 صدور احكامي باشد كـه      اطاعت از پيامبر و امامان معصوم احتمال دارد ناظر به         . 2

  ؛اشد و هر نوع فرمان را شامل نشودمرتبط ب با اداره جامعه و حكومت اسالمي
 ،اگر لزوم اطاعت احكام تشريعي پيامبر و امامان مستند به اين گونه آيات باشـد              . 3

 يعني چون خداوند دستور داده      ،كند  همان اطاعت احكام خداوند رجوع مي      اين مطلب به  
 .محسوب نخواهد شد» ع مستقلتشري« آنها رهاي پس دستو،ام اطاعت كنيماز پيامبر وام

براي ي كل احكام عيتشر حق ثبوت بري متقن استدالل ،اتيآ دسته سه هرمالحظه  با
 .ميابي ، نميامبر و امامانپي

  اتحق تشريع از منظر رواي) ب
 ي اتيـ روا ،شـده  آورده عليهم السالم ائمه و )ص(امبريپ عيتشر حق بر گركهيد ليدل

 :شوند يم ميتقس دسته چند بهاست كه  

 در كتـاب  .انـد  شـده ي گـذار نـام  ضيتفـو  اخبار عنوان به كهي اخبار و اتيروا. 1
و الـي االئمـه علـيهم       ) ص(التفويض الـي رسـول اهللا       « بابي با عنوان باب      كافي» الحجة«

 بـه برخـي از       گشوده و در آن ده حديث را ذكر نموده است كه ما            »السالم في امر الدين   
  :آنها و ديگر روايات  اشاره مي كنيم 
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-سيقـ  اصحاب ازي برخ به) ع(صادق امام: ديگو يم سار يبن ليفض. يكم
 نيبهتـر  بـه  را آن رو نيا از .كرد بيتأد را امبرشيپ خداوند :فرمود ماصر
 و دهيپـسند  صـفات  تـو : فرمود ،شد كامل او ادب چون و داد انجام وجه
 را بنـدگانش  تـا  كـرد  واگذار او به را امت و نيد امر سپس. يداري  بزرگ
فرمايـد،   شـما  بـه  رسول را چهآن: فرمود آن دنبال به. كند اداره و يرهبر

ــستانيد  ــم چــهآن از وب ــته، را اش ــاز بازداش ــا ب ــا و ديستي  رســول همان
 ازي مورد چيه در. بود القدس روح لهيوس به ديؤم و ، موفق استوار  خدا
 خـدا  رسول جهينت در پس .نداشت خطا و لغزش هانانساي رهبر و اداره

 ركعـت  دو ركعـت؛  ده را نمـاز  خداونـد  سپس. شدي  اله آداب به مودب
 دوي ركعتـ  دو هـر  به خدا رسول. كرد واجب ركعت دو ركعت دو صبح،
 خـدا  رسول واجبات ،جهينت در. فزودا ركعت ك ي مغرب نماز به و ركعت
 زيجـا  سـفر  در مگـر  آنها ترك كه جهت آن از ،شدي اله واجبات همانند

 و سفر در ،نيبنابرا .كرد جداي مابق از را آن كه مغرب نماز جز به. ستين
 .ماند يمي باق ركعت سه حضر

 جـه ينت در .كـرد  امـضا  ،نمـود  واجب رسول را چهآن تمام خداوند سپس
 34 خـدا  رسـول  سـپس . ديرس ركعت هفده به واجب نماز ركعات تعداد

 خداوند و كرد مستحب واجب، نماز دوبرابر مقدار به را نافله نماز ركعت
 ركعـت  51 بـه  نافلـه  و واجـب   ينمازهـا  ،جهيدرنت .كرد امضا را آن زين

 ك يـ وتـر  نمـاز ي جـا  بـه  عشا نماز از پس نشسته نماز ركعت دو د؛يرس
ـ آ يم شمار به ركعت  را رمـضان  مـاه  روزه سـال،  طـول  در خداونـد  و دي
 را مـاه  هـر  از روز سـه  و شـعبان  مـاه  روزه خـدا  رسـول  و نمود واجب

 امـضا  را آن خداوند پس شود،ي  م واجب روزه برابر دو كه كرد مستحب
ي دنيآشـام  هرگونـه  خدا رسول كنيل و كرد حرام رار  خم خداوند و كرد

 )1/266، 1388: كليني( ...كرد امضا را آن زين خداوند و حرام را كنندهمست
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ـ  ينماز، ركعت ده: فرمود حضرت آن كه كنديم نقل باقر امام از زراره. دوم  دوي عن
 عـشاء  ركعـت  دو و مغرب ركعت دو و صبح ركعت دو عصر، ركعت دو و ظهر ركعت

ـ با كنـد،  اليـ خ و وهـم  جانيا در همي هركس و ستين زيجا آنها در شك و اليخ كه  دي
 بـه  و كرده واجب منانؤم بر قرآن در خداوند كه استي نماز نيا. بخواند دوباره را نماز

 كـرده  اضافه نماز به ركعت هفت امبر،يپ رو نيا از. است نموده ضيتفو محمد حضرت
 حاتيتـسب  بـه  معـروف  و نـدارد  وجود) سوره و حمد (قرائت آنها در و است سنت كه

 دو ميمقـ  شـخص  نمـاز  در خدا رسول سپس. دارد راه آنها در شك كه دعاست و اربعه
 يبـرا  چـه  مغرب نماز در ركعت ك يو عشا و عصر و ظهر نماز از كدام هر در ركعت

   .است كرده اضافه مسافر چه و ميمق
 كـرده  حـرام  را خمر تنها خداوند: فرمود صادق امام: ديگو يمي شام عيربي اب. سوم

 را خـوك  گوشـت  و خـون  مردار، خداوند كه گونههمان ،است حرام آن اديز و كم پس
 خـدا  رسـول  را چهآن و كرده محرا راي مسكر نوع هر دنينوش خدا رسول و كرد حرام
 . است كرده حرام را آن زين خدا ،كرده حرام

تقريب استدالل به اين روايات و ديگر رواياتي كه به اين مـضمون آمـده و مـا بـه                    
اين  گونه است كه پيـامبر پـس از          ،  مكني جهت اختصار از پرداختن به آنها خودداري مي       

 و  ال و بهـره منـدي از توفيقـات الهـي          ترين درجات كمـ     به عالي  رسيدنطي مراحلي و    
ر داده  آنها را از شكل اوليه تغيي      ، از عبادات  ييدات روح القدس، با اعمال نظر در برخي       أت

 با افزودن بر ركعات نماز واجب و تشريع نمازهاي نافله يوميه و روزه              براي مثال، . است
 ه است و ايـن دقيقـاً      اين احكام را تا قيام قيامت براي امت جعل نمود         ... هاي مستحبي و  

  در بين اين روايـات قطعـاً        كه اين مطلب را هم بايد افزود     . است» ع  تشري«همان معناي   
 به ويژه   .آيد رواياتي هست كه از جهت سند تمام است و روايت صحيحه به حساب مي             

  . آمده است وسائل الشيعه و كافيروايات دركتب معتبره روايي ازجمله  بسياري ازاين كه
نظر طرفداران اين ديدگاه استدالل به اين روايات از حيـث داللـت و سـند                پس به   

  .گذارد  نمي بحث تمام است و جايي براي
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 جملـه  ز؛ ا كنـد ي  م ميتقس »يالنب فرض« و » اهللا فرض« به را واجبات كهي  اتيوار. 2
 . »التعاد « معروف ثيحد

 بـه  مگـر  شـود  ينمـ  هاعاد نماز: فرمود حضرت كه كند يم نقل) ع(باقر امام از زراره
 و تـشهد  قرائـت،  فرمـود  سپس و سجود و ركوع استقبال، زمان، طهارت، :زيچ پنج دليل
  )4/683، 1414: عاملي( .كندي نم نقض را واجب سنت، و است سنت راماالحةريتكب

 مطالبي را از آن امام پيرامون حج نقـل          ، مفصل ي حديث  در )ع(ام صادق   اعمش از ام  
 امام برخي از اعمال حج را ازقبيل طواف و نمـاز آن             ،آن  روايت  كند كه از جمله در       مي

 و برخـي ديگـر از قبيـل         دارد را به عنوان فريضه بيـان مـي        ...و سعي بين صفا و مروه و      
 .برد وقوف به عرفه را سنت واجب و حلق و رمي جمرات را به عنوان سنت نام مي

هـاي   نمونـه و   انـد  كرده تقسيم و سنت    فرض احكام را به   كه اتيدسته روا  نيااز  
ـ پ كـه  شـود ي مـ  گرفتـه  جـه ينتچنـين    بسياري را براي آنها مي توان برشمرد، ـ ن امبري  زي

 . است گرفته نام »يالنب ضفر «نيا كه داشتهي عاتيتشر

رواياتي كه در ابواب مختلف آمده و در آنها به حق تشريع براي پيـامبر و ائمـه                   . 3
  :اشاره شده است 

ـ فرما يم) ع(صادق امام دميشن: ديگو يمي ثميم حسن پسر محمد. يكم  خداونـد : دي
 او به سپس .ساخت توانا نموده، اراده چهآن درباره را او كهنيا تا كرد بيتأد را رسولش

ي نهـ  را شما چهآن از و ديبستان ،دهد يم شما به خدا رسول را چهآن: فرمود و داد ارياخت
 ضيتفو ما به زين را همان كرد، ضيتفو رسولش به خدا را چهآن پس د،يستيبازا ،كند يم

 .است كرده

 زين ائمه به شده، داده خدا رسول به كهي ضيتفو حق: دارد داللت نيچن تيروا نيا
  باشند نكرده اعمال را حق نيا آنان، است ممكن هرچند شده، داده

. دميپرسـ ي ا مـسئله  و شـدم  وارد صـادق  امـام  بـر : ديـ گو يم مياشبن ي موس. دوم
 بـن  مانيسـل  بـه  را ملكش امر خداوند! مياش پسري  ا: فرمود پس. داد را جوابم رتحض
 امـر  و دار نگاه  ا يببخش پس ،ما شماريب بخشش است نيا: فرمود و كرد واگذار دوداو
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 و ديـ ريبگ ،داد شـما  به رسول را چهآن: فرمود پس ،كرد واگذار) ص(محمد به را نشيد
 ،نمود واگذار) ص(محمد به را چهآن خداوند همانا ،ديستيا باز ،ستانديبازا را شما چهآن
 )6/138، 1419: نمازي( .نشو زده شگفت پس، كرد واگذار زين ما از ائمه به

 انيـ مي ها اختالف و بودم جواد حضرت محضر در: ديگو يم سنان بن محمد. سوم
 تيدانوحـ  در شهيـ همي برا خداوند !محمدي ا: فرمود حضرت .كردم  ميبازگو را عهيش

 كرد، خلق را )عليها(فاطمه و )ع(يعل و )ص(محمد حضرت خداوند سپس ،بوده واحد

 را آنهـا  خلقـت  و كـرد  خلقـت  را اياش تمام سپس كرد، درنگ) روزگار (دهر هزار پس
 واگـذار  ))عليها( و فاطمه)ع( و علي)ص(پيامبر(آنان  به را امورشان اداره و داد نشانشان

 چهآن هرگز و كنند يم حرام بخواهند، را چه آن و حالل اهندبخو را چهآن آنان پس .كرد
    اهندخو ينم بخواهد خدا جز را

ـ              از آن  ،اين گونـه   امبر و ائمـه   جا كه عمده ترين داليل اثبـات حـق تـشريع بـراي پي
در ابتدا مناسب است     .دهيم جا دارد در نقد و بررسي آنها تفصيل بيشتري           ،روايات است 

رد آن توجه كنيم تا معلوم شود كه مراد از تفـويض و مـشتقات               به معناي تفويض و كارب    
سپس به پاسخ تفـصيلي هـر دسـته از روايـات  اشـاره               . ستآن در اين قبيل روايات چي     

  .ميكن مي بررسيات را  و سرانجام مستفاد از اين رواينماييم مي
 معناي تفويض و كاربرد آن در روايات 

 :از عبارتند كه نموده ذكر ضيتفوي برا نامع هفت  االنوار بحار دري مجلس عالمه

 ؛كردن زنده و راندنيم و تيترب و رزق و خلق در ضيتفو

 و واجـب  نمـاز  ركعـات  كـردن  اديـ ز مانند امور ازي بعض نييتعي معنا به ضيتفو
 ؛مستحب روزه و نماز نييتع

 ؛ميتعلو  بيدأت ،استيس مانند مخلوقات اموري واگذاري معنا به ضيتفو

  ؛نهاآ از سكوت ايو دانند يم مصلحت به كه ياله واحكام علوم انيبي عنام به ضيتفو

 ؛... و انفال جمله از ،يماد امور دنينبخش و دنيبخشو ي واگذاري معنا به ضيتفو

  ؛عتيشر ظاهر ا يو خود علم به قضاوت در داشتن ارياختي معنا به ضيتفو



226 

 )25/328، 1403: مجلسي(  .اسرار و قيحقا انيب در ضيتفو

 نيز تفويض در معاني گوناگوني به كار رفته است          )عليهم السالم (در روايات اهل بيت   
 بنابراين، قبول يا رد تفـويض بـه طـور           . شرك و باطل است    ، آنها از اقسام غلو    كه برخي 

تفـويض خـواه    . مطلق و بدون توجه به معنا و مقصود آن نادرست و نوعي مغالطه است             
ـ  اي باشد كه براي پيامبر يا امام، نـوعي         هرگاه به گونه  ع،  در تكوين باشد يا در تشري      ثير أ ت

ثبات گردد، شـرك و     استقاللي در عرض خالقيت و ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند ا          
 شأن تشريعي مستقل از كتاب خدا    )عليهم الـسالم  (كه اگر كسي براي ائمه     باطل است؛ چنان  
؛ د، باطل اسـت   لهام الهي مستند نماي   ل شود، هر چند آن را به وحي يا ا         ئو سنت پيامبر قا   

 در تكـوين    اما اگر به معاني مـذكور نباشـد، مـثالً         . چرا كه با اصل خاتميت منافات دارد      
امبر اسالم  هاي كامل كه پي     وجود انسان   علت ه خداوند جهان و انسان را به      معتقد باشد ك  

دهـد و    زي مـي  اند، آفريده است و به بركت وجود آنان به مخلوقـات رزق و رو              و امامان 
توانند به اذن و مشيت الهي كارهاي خارق العاده انجام دهند، هـيچ يـك از ايـن                   آنان مي 
 هر چنـد اثبـات آنهـا نيازمنـد دليـل            يست،و شرك و كفر ن     اد شده، از اقسام غلو    موارد ي 

  . معتبر عقلي و يا شرعي است تا از قسم كذب و افترا در دين نباشد
  : د تفويض نادرست در تكوين فرموده است در ر)عليه السالم(امام رضا

هـاي  كسي كه معتقد باشد كه خداوند امر آفـرينش و رزق را بـه حجـت               
  » .خود واگذار كرده، قائل به تفويض شده و مشرك است

تفويض به اين معنا كه خداوند، امر خلقـت و          ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف    (امام عصر 
 در زمينـه    )عليهم الـسالم  (ائمهتكريم   اعتقاد    ولي ،ستهرزق را به ائمه سپرده است، باطل دان       

: همـان (.  درست دانسته است   ،رزقبرآوردن درخواست ايشان از خداوند را براي        خلقت  

8/7-17(  
  : گونه هاي درست تفويض عبارتند از

   گرفتن آنها؛نظام اسباب و مسببات يا ناديده انكار تفويض كارها به خداوند بدون 
اي از حوادث و امور به دعا و درخواست پيامبران و امامـان يـا               ض تحقق پاره  تفوي
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  ؛ن باب استصالحان كه توسل و شفاعت از اي
 علت نا كه اراده و خواست او،     به اين مع   )صلي اهللا عليه و آلـه     (تفويض تشريع به پيامبر   

بـه   خداونـد     ولي مصدر تشريع در حقيقت، اراده       است، ساز تشريع الهي   نهاعدادي و زمي  
كـه قبلـه از بيـت       نمايـد     اراده مـي   )صلي اهللا عليـه و آلـه      ( پيامبر  براي نمونه،  .ر مي رود  شما

 و  زد او را بـرآورده سـا       معظمه تغييـر كنـد، خداونـد خواسـت و اراده           هالمقدس به كعب  
در روايات ناميده شده،    » فرض النبي «مواردي كه به عنوان     . كند تحويل قبله را تشريع مي    

  ؛ل استاز اين قبي
انديـشي و تـدبير و      ت مردم به مصلحت   ض امر هدايت و رهبري، تعليم و تربي       تفوي

دانند و جز رضايت     زيرا آنان مصالح و مفاسد مردم را به خوبي مي         ؛  تصميم پيامبر و امام   
  ؛نندگزي خدا و مصلحت مردم چيزي را برنمي

اد  تا متناسب بـا اسـتعد      امبر و امام  تفويض بيان معارف و احكام دين به تشخيص پي        
  د؛افراد و مقتضيات مكان و زمان آنها را بيان نماي

 ،به افـراد  امبر و امام    تفويض در چگونگي اعطاي انفال، خمس و اموال در تملك پي          
 . چه مقتضاي مصلحت افراد و جامعه استبر اساس آن

  : اقسام تفويض نادرست عبارت است از    
گونه افعال متعلـق قـضا و       نكه اي  تفويض افعال اختياري انسان به او به اين معنا           .1

و اراده خداوند در تحقق آنها نقـشي نـدارد و تنهـا بـه اراده و قـدرت                    ستندقدر الهي ني  
  ؛ه و معتزله به آن معتقد بودندكه قدري چنانهستند،انسان مستند 

كـه  تفويض حالل و حرام افعال به اختيار و اراده و خواست افـراد بـشر، چنـان                . 2
  ؛اند تهان گفگراي اباحه

  ؛ تفويض حالل و حرام به پيامبر يا امام بدون استناد آن به وحي يا الهام.3
 تفويض امر خلقت و تدبير كلي يا جزئي جهان به پيامبر يا امام يـا هـر موجـود                    .4
  )350-328: همان( .ديگري

  :شود اشاره مي) ع(براي روشن شدن مطلب به روايتي در اين مورد از امام باقر 
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ام تا مطالبى درباره قـرآن از شـما          آمده: آمد و گفت  ) ع( نزد امام باقر      حسن بصرى 
. شـود  اين چنـين گفتـه مـى   : آيا تو فقيه اهل بصره نيستى؟ پاسخ داد    : امام فرمود . بپرسم  

ل و احكـام را از او دريافـت كنـى؟    ئآيا در بصره شخصى هست كه تو مـسا  : امام فرمود 
رند؟ گي ن، همه مردم بصره، مسايل دينشان را از تو مى         بنابر اي :  امام فرمود  !رخي: پاسخ داد 

از .اى ليت بزرگى را بـه گـردن گرفتـه        ئومس! سبحان اهللا : فرمود) ع(باقر   امام   !آرى: گفت
اى يـا بـر تـو دروغ          تو آن را گفتـه     دانم واقعاً  اند كه نمى   جانب تو سخنى برايم نقل كرده     

اند كـه تـو      مردم گمان كرده  : مودآن سخن چيست؟ امام فر    : حسن بصرى گفت  . اند بسته
حسن بصرى سـكوت    ! معتقدى خداوند امور بندگان را به خود آنان تفويض كرده است          

  ! گفت چ نمىاختيار كرده و هي
عامل  براى اين كه وى را به ريشه اشتباهش متوجه سازد و بنماياند كه            ) ع(امام باقر   

اى روشـن آورد و      رايش نمونـه  اصلى كج فهمى او، ناتوانى در فهم معارف قرآن است، ب          
راستى پس از ايـن ايمنـى       ه  اگر خداوند در قرآنش به كسى ايمنى داده باشد، آيا ب          : گفت
  . خير، ترسى بر او نخواهد بود:  خدا، براو ترسى هست؟حسن بصرى گفتن شدهتضمي

 من گمان   .خوانم و سخنى با تو دارم      ت مى اى را براي   اكنون آيه : فرمود) ع(امام باقر   
اى، هـم     و اگر غلط تفسير كـرده      ر كرده باشى  كنم كه آن آيه را به گونه صحيح تفسي         مىن

و جعلنا بينهم و بين القرى التى باركنا فيهـا          «  :اى  هالك كرده  هم پيروانت را  و   خودت را 
قرى ظاهرة و قد34/18( » آمنيناماًرنا فيها السير سيروا فيها ليالى و اي(   

د از سرزمين مبارك و امن، سرزمين مكه است؟ آيـا كـسانى        اى مرا  ام كه گفته   شنيده
يرنـد و در مـسير آن       گ زنان قـرار نمـى    كنند مورد هجوم راه    كه براى حج به مكه سفر مى      

 امـام   !چـرا : ند؟ حـسن بـصرى گفـت      ده هيچ ترسى ندارند و اموالشان را از دست نمى        
ست كه خداونـد دربـاره       اين آيه مثالى ا    ت دارند؟ پس چگونه ايمن هستند و امني     : فرمود

قـرى  «هاى آشـكار    ما سرزمين مباركيم و سرزمين     .ما اهل بيت رسالت، بيان داشته است      
 نمايندگان و فقهاى پيرو ما هستند كه ميان ما و شيعيانمان قرار دارنـد و مطالـب                  »ةظاهر

.  مثـالى اسـت از حركـت و كـاوش علمـى            »قدرنا فيها الـسير   «. رساندند ما را به آنان مى    
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دانش در زمينه حـالل و      ج مردم براى كسب      مثالى است از تهيي    »روا فيها ليالى و اياما    سي«
هر گاه مردم از اين طريـق معـارف ديـن را            ) . ع(حرام و واجبات و احكام از اهل بيت         
اگر به تـو بگـويم جاهـل        ! اى حسن بصرى  ... اند دريافت كنند، ايمن از شك و گمراهى      

 زيـرا خداونـد     ؛ض، اجتناب كن  ام، از اعتقاد به تفوي     فتهسخنى به گزاف نگ   ! اى اهل بصره 
 ايـشان را    ،به دليل ضعف و سستى، تمام كارخلق را به ايشان وا ننهاده و از سوى ديگـر                

اى از   نظيـر چنـين مباحثـه      )327،  1386: طبرسـي ( .ناروا بر گناهان مجبور نساخته است     ه  ب
  . نيز نقل شده استه بن دعامهبا قتاد) ع(امام باقر

با توجه به معاني درست و نادرست تفويض، مي توان دربارة روايات تفـويض بـه                
رواياتي كه تفويض را شـرك و مفوضـه را مـشرك دانـسته و آن را                 . درستي داوري كرد  

و رواياتي كه تفـويض را بـراي        هستند  ناظر   تخطئه كرده اند، به اقسام نادرست تفويض      
  .ندناظر  درست تفويضبه معاني ا امام اثبات كرده اند،پيامبر ي

متكلمان اماميه درباره معاني درست و نادرست تفويض اختالفي ندارند؛ همه آنـان             
خ صـدوق   شي. اند رفتهمعاني نادرست تفويض را مردود دانسته و معاني درست آن را پذي           

جا كه غالت و مفوضه را كافر و مشرك دانسته، از كساني ياد كرده است كه مرگ يـا                   آن
 وو امر آنها بر مردم مشتبه شـده         اند   گفتند آنان زنده    كردند و مي    را انكار مي   شهادت ائمه 

 .خداوند، امر خلقت و رزق را بر پيامبر و ائمه تفـويض كـرده اسـت               كه  يا معتقد بودند    
 كه خداوند، امر دين خود را بـه پيـامبر تفـويض نمـوده و فرمـوده                  اند ح كرده  تصري آنان

 و ايــن امــر را بــه )59/7( » و مانهــاكم عنــه فــانتهوامــا آتــاكم الرســول فخــذوه«: اســت
اي كه بـه     ه كه مقصود از تفويض به قرينه آي       ده است  هم تفويض نمو   )عليهم الـسالم  (امامان

آن استناد كرده اسـت، تفـويض در بيـان شـريعت بـراي مـردم، متناسـب بـا شـرايط و                       
 . مقتضيات است

 حـق ي  امضا رسيده، اتيروا در  را ضيتفو از مقصود نهيزم نيا دريي  طباطبا عالمه
ـ پ  بر تشريعيتعال  تيـ وال مقـام  را بـراي ي و از اطاعـت  و مـي دانـد    )ص(اكـرم  امبري

 ازرا  دخالـت  هرگونه خداوند كه ستين امعن بدان نيا و ياد مي كند امت بر) ص(امبريپ
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   .باشد كرده واگذار دربست امبرشيپ به گونه كامل آن رابهو نموده سلب خود
   دسته اول و دوم نقد روايات

ايـن  ،  ضمن قبول اين مطلب كه در سند اين روايات جاي ترديد و خدشـه نيـست               
  : زيرا ؛تواند حق تشريع را اثبات نمايد قبيل روايات هم نمي

 به مقام ربوبي اسـت      ي پيشنهاد  در حد  عمل پيامبر تحقيقاً   ، روايت نخست  مانند. 1
ايـن مطلـب را از عبـارت        .فته اسـت    كه با امضا و پذيرش خداوند جنبه حكم اللهي گر         

  .توان استفاده كرد  مي،كه مكرر آمده» فاجاز اهللا«
 ادراك نمـوده  ... الهام و چيزي مانند   بر اساس   تر    پيش را    پيامبر خدا مطلبي   شايد. 2

 يعني مفاد اينها را به طريق حديث قدسي از خداونـد            ،ان نموده و آن گاه به اين شكل بي      
  .گرفته است 

وما ينطق عـن    « :ات قرآن است   آي گونه اين ن قبيل روايات در تعارض با      ظاهر اي  .3
چـه   كه طبق مفاد و اطالق اين آيـه تمـامي آن  )4و3 /53( » ا وحي يوحيلّإن هو إ الهوي

 . پيامبر مي گويد از جانب خداوند است 

  نقد روايات دسته سوم 
  :جه قرار بگيردنكته بايد موردتو چند،كه سخن ازفرض وسنت شده در موردرواياتي

 بـرد گويـا     به جـايي ره نمـي     » فرض النبي « اصطالح   اي درباره   جست وجوي رايانه  
بـراي  . انـد    ستنباط خـود از روايـات ارائـه كـرده          بر اساس ا    را حمندان اين اصطال  دانش
  :گونه آمده  اين البحارةمستدرك سفين در كتابمثال،

ايـات الكـافي و     المـستفاد مـن رو    ) ص(من موارد التفويض الـي الرسـول         
البصائر و غيرهما، منها عدد ركعات الصلوة عشر منهـا فـرض اهللا تعـالي و                

و الفرق بين الفرضيين سقوط ست ركعات من فرض         ) ص(سبع فرض النبي    
  )8/332، 1419: نمازي( ... .النبي في السفر دون فرض اهللا 

  . در كتب فقهي هم اين اصطالح به چشم مي خورد 
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را تواند حـق تـشريع        نمي ،صطالحي در متن روايات هم  باشد      بر فرض كه چنين ا    
 زيرا هر تقسيمي بر اساس احكامي كـه بـر آن بـار مـي                نشان دهد؛ براي پيامبر و امامان     

هنگامي كه سخن از ترتب آثار و احكام بر شقوق و            ، به عبارت ديگر   .دارد اهميت   ،شود
 ،كار برده مي شـود    ه  هايي ب به جهت سهولت در بيان تقسيم بندي       ،اجزاي يك كل است   

بـه كـار      كـه  كان نماز موجب بطالن آن اسـت      كه گفته مي شود زياده و نقصان ار       مثل آن 
  . نشان دهنده ويژگي در احكام مترتب بر آنهاست»واجبات نماز« در مقابل »اركان«بردن 

از ،  زعبادات را پيامبر جعل كرده است     ي ا ئكه اجزا  حتي برفرض قبول وپذيرفتن آن    
كه پيامبر آنهـا     ؟ اين احتمال هست   باشد پيامبر آنها را از پيش خود جعل كرده           معلوم كجا

  . دريافت كرده و به ديگران اعالم فرموده است) از طريق حديث قدسي(را براساس الهام
 خداونـد، ي سـو  از كهنيا مگر ،شود ينم افتي يموضوع چيهي عيشي فقها نظر از 
ـ ب اهـل  مكتب نظر از ،جهينت در. است شده انيب آن حكم . نـدارد  معنـا ي قـانون  فـراغ  تي
 اتممت و نكميد لكم اكملت وميال« هيآ به و ماند ينمي باق عيتشري براي موضوع ،نيبنابرا

  .اند فرموده استدالل » ناًيد االسالماً لكم تيرض وي نعمت كميعل

  جمع بندي آيات و روايات 
بـر تـشريع بـه       گونه داللتـي  چيآيات ه  ،گرديدات روشن   كه در بحث از آي    چنانهم

  .معناي جعل احكام شرعي به نحو مستقل براي پيامبر و امامان ندارد 
 داللت آنها بـر      است، پذيرفتني ها از آن  در مورد روايات گر چه صحت سند بسياري       

ـ  پذيرفتنيامر حق تشريع براي پيامبر و امامان          زيـرا عـالوه بـر ايرادهـاي قبلـي           ؛ست ني
  :توان گفت  مي

هـيچ  بنـابر آنهـا      اسـت كـه      مضمون اين روايات در تعارض با آيات و رواياتي         .1
 از جملـه    .كه از سوي خداوند حكم آن بيان شده است        شود مگر آن    موضوعي يافت نمي  

 چيهـ  خداونـد : فرمودي  م حضرت آن دميشن كه كند يم نقل )ع(باقر امام از سيق عمربن
 و كـرده  نـازل  كتـاب  در را آن حكـم  نكهيا مگر نكرده، رها است ازين مورد كه راي زيچ
ي برهان آني برا و نيمعي ااندازه زيهرچ يوبرا است فرموده انيب را آن خدا رسولي برا
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  .است داده قراري حد و اندازه زين آن ازي تعداد يوبرا كند داللت برآن كه قرارداده
 خود و سرانجام     آمده كه در بيان احكام آن را مستند به پدران          بارهاان ائمه   در بي . 2

به پيامبر نسبت مي دادند و اگر اين مطلب واقعيت داشت كه آنـان مطـالبي را از سـوي                    
در حالي كـه بـا      . شدند   با واكنش و عكس العمل معاندان مواجه مي         قطعاً ،گويند خود مي 

»  و جعـل احكـام     ديـن سـازي   «مـتهم بـه     را  هرگـز آنـان      ها با آل رسـول ،     همه دشمني 
  .اند نكرده

ه كـه آنـان حكـم اهللا را      گر،آن بود ه انتقادهاي اهل بيت از فقهاي مذاهب دي        عمد .3
 د امامـان از    انتقـاد شـدي    براي مثال، باوجود  .گويند از خودشان است    چه مي ده و آن  نفهمي

چگونه مي توانستند بيان احكـام فقهـي        ، آنان   سنتهاي فقهاي اهل      و ساير ارزش   اسقي
  ؟ندبه عنوان احكام الهي بازگو نماي  و پيامبر،از جانب خود را بدون استناد به قرآن

 ،هيچ گونه حكم كلي الهي صادر نشده      ) ع(همين كه در طول تاريخ حيات ائمه        . 4
  .اند نداشته  ع احكام را قبول كه تفويض به معناي جعل و تشريدهد  مينشان

بيان  مي توان به سهولت فهميد كه مراد آنان          ، با قرايني كه در اين روايات هست       .5
  . نيستناپذيرفتنيمطالبي بر طبق قواعد است و نيازي به حمل روايات مذكور به معناي 

  1.اند  در اين مورد ارائه دادههاي مفصليبرخي  از بزرگان معاصر پاسخ. 6
منين و فقهـايي كـه منـصب        ؤرالم پر واضح است كه احكام حكومتي پيامبر و امي         .7

 فتاواي فقها و احكام صادره از آنان در مقـاطع           نيزو  ابند  ي واليت و زعامت جامعه را مي     
ـ  ؛ از بحـث خـارج اسـت        هرگز عنوان تشريع را نداشـته و تخصـصاً         ،خاص  شـرط   را زي

  .ها را نداردها و شمول براي همه انسان استمرار در همه زمان
 بـه معنـاي     ،در كتب فقه و اصول    ع واژه شارع    كاربرد وسي ،   بر اساس اين تحقيق    .8

  .شود اند باشد و شامل پيامبر و ائمه نميتو خداوند مي

                                                            
 .بازشناسي احكام صادره معصومين ،رحماني: ، بيشتر، نكجهت آگاهي. 1
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