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  1اثباتحق تشريع امام بين نفي و 
  
  

  2نجارمرتضي عليزاده  08/12/1392: تاريخ دريافت
    : تاريخ تأييد

  
  چكيده

و   برخي انديشمندان اماميه بر پاية مستنداتي از عقل و نقل، حقّ تشريع را از امام نفي كرده
، »نجم« اند؛ مستنداتي نظير آيات نخستين سورة مباركة نقش امام را تنها مبلّغ شريعت دانسته

اي كه از كامل شدن  آيات و اخباري كه از بيان تمامي احكام در كتاب خدا حكايت دارد، ادله
بر  Jدهد، احاديثي كه از امالي احكام توسط پيامبر خبر مي Jدين در عصر پيامبر

گويند  با نظر خود چيزي نمي: اند فرموده Dدارد، احاديثي كه ائمه پرده برمي jاميرالمؤمنين
ترين براهين  رو، به مهم نوشتار پيش. گذارد اي كه مجالي براي تشريع امام باقي نمي و ساير ادله

نظران پرداخته و در نهايت، ناكارآمديِ آن را به اثبات  نفيِ اين مقام از ديدگاه برخي صاحب
  .رسانده است

  
  واژگان كليدي

  .يع، احكام، امامتشريع، حقّ تشر 
  

                                                      
استاد معظم حضرت آية اهللا سيد علي حسيني ميالني است كه هاي  شايان ذكر است نوشتار پيشرو مديون راهنمائي. 1

هاي ارزشمند استاد حجة االسالم و المسلمين دكتر محمدتقي  ام و نيز راهنمائي برخي افادات معظم له را در متن آورده
 .سبحاني كه همواره سودمند بوده است

 .ب كالمي دانشگاه اديان و مذاهبسطح سه حوزه علميه قم، مركز تخصصي امامت، دانشجوي دكتري مذاه. 2
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  درآمد پيش
اي از اعتقادات، احكام و قوانين را تحت  خداوند متعال، كه مالك و حاكم هستي است، مجموعه

خود ياد كرده و » حدود«براي هدايت بشر قرار داده و در قرآن كريم از آن به » دين«عنوان 
يكي از  )1: طالق ؛229: بقره( .هرگونه تعرض، تجاوز و تعدي به آن را ممنوع دانسته است

گونه  هاي تعرض و تعدي در حدود الهي، تشريع و تصرف در احكام دين است كه بشر هيچ گونه
رس عقل است، و چه بسا  واليت و حكومتي در اين حوزه ندارد، زيرا مناطات احكام دور از دست

اي كه عقل دارد،  هعقل با وهم مشتبه شود و چه بسا اسير هواي نفس باشد؛ بنابراين، نهايت وظيف
داراي مقام  Dاز سوي ديگر، ائمه اطهار. ادراك يا كشف احكام از منابع و مصادر تشريع است

حال . عصمت و علم ويژة الهي هستند؛ از اين رو، نه به هواي نفس دچارند و نه به مناطات جاهلند
آيا خداي سبحان مقام واليت بر تشريع را به ايشان عطا كرده است؟ و اگر : پرسش اين است كه

  اهد آمد؟ بگوييم خود خداوند چنين اختياري به ايشان تفويض كرده است، چه محذوري پيش خو
است كه همواره مورد » شناسي امام«هاي مهمّ معرفتي در مباحث  اين مسئله يكي از گزاره

اختالف واقع شده و گروهي از بزرگان در آثار خود، به بررسي اين مسئله پرداخته و بر پاية 
در اين مجال، به . مستندات نقلي و عقلي، با هرگونه حقّ تشريعي براي امام مخالفت كردند

دار  رو عهده شايان ذكر است، نوشتار پيش. بررسي آرا و گفتار بعضي از ايشان خواهيم پرداخت
  .هاي مخالفِ حقّ تشريع امام است و فعالً در صدد اثبات حقّ تشريع نيست تحليلِ ديدگاه

  شناسي مفهوم
الهي و است و معموالً براي راه » راه روشن و آشكار«به معناي » شرع«از مادة » تشريع«واژة 

كه در  چنان)  460: 2 ،1364؛ ابن اثير، 450 ق،1429 راغب اصفهاني( رود معنوي به كار مي
؛ 13: ؛ شوري48: مائده( به كار رفته است» قانون ديني«قرآن كريم نيز اين واژه به معناي 

مصدر باب تفعيل از همين ماده است؛ يعني چيزي را راه و طريق قرار » تشريع«). 18: جاثيه
غالباً در راه و طريق ديني » شرع«كه كاربرد  و با توجه به اين) 241: 11، تا، بيزبيدي( دندا

به عبارت . شده نيز يعني چيزي در دين قرار دادن؛ حق باشد يا باطل است، در شكل مصدريِ ياد
  .گذاري در دين ديگر، تشريع يعني قانون

  نجفي،( 1ريف شده استـتع »الدين في الدين إدخال ما علم أنّه ليس من«: ريع در فقه بهـواژة تش

                                                      
. »ادخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين«اند تشريع يعني  اند و گفته را صحيح ندانسته» ما علم«برخي نيز لفظ  .1
 ).384-383 :ق1430آشتياني، (
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يعني چيزي را كه در دين ) 124: 3ق، 1418؛ همو، 355: 6تا،  ؛ خوئي، بي278: 2، 1981
اند، زيرا بشر به مناطات احكام  لذا فقها حكم به حرمت تشريع كرده. نيست، در دين داخل كردن

و اگر بخواهيم به . ا در دين بگنجاندو حقايق نهفته در اعمال شناختي ندارد تا بتواند چيزي ر
يم تشريع يعني قرار دادن حكمي يا يطور كلي بدون لحاظ مشرِّع جعل اصطالح كنيم، بايد بگو

قانوني در دين كه قبال در آن نبوده است و احكامي كه در طول رسالت پيامبر به مرور زمان از 
مقصود ما از  ...تشريع اذان و: ندگوي شود؛ مثالً مي شد تشريع گفته مي سوي خداوند جعل مي

در مقام شارع  كنيم كه تشريع نيز همين است، اما اين امر را دربارة امام معصوم بررسي مي
  .بخواهد حكمي جعل كند

  تشريع امام در مقام ثبوت
متصف است؛ عصمت » عصمت و علم«تلقيِ ما از امامت، امامتي است كه به دو خصلتِ مهم 

يان، سهو و خطا، و علم به ملكوت اشيا، مالكات احكام و همة حقايق نهفته از هرگونه نسيان، عص
گاه  پس امام هيچ. در هستي، كه هر دو شاخصه عقالً و نقالً در جاي خود به اثبات رسيده است

شود و نيز رفتار و گفتار او  دارد، هرگز هواي نفس بر او چيره نمي برخالف رضاي الهي گام برنمي
بنابراين، امامي كه در اوج كمال . علم حقيقي است، نه علم ظاهري و اجتهادي همواره بر اساس

اي كه ترك اولي هم از او منتفي است و در آگاهي كامل از  و در مرتبة عصمت قرار دارد، به گونه
و اسرار عالم به رويش  كنندة احكام يا مصالح و مفاسد آن قرار گرفت نتايج سودمند و ويران

بيند كه خداوند متعال اموري را كه بر پاية آن ضوابط اداره  ل چه منعي ميمكشوف گشت، عق
  ! ؟شود، به او واگذار كند مي

  محذور عقليِ تشريع

  :اند نظران، ثبوتِ اين مقام را دچار دو محذور عقلي دانسته برخي صاحب
) ع پيامبر و معصومان(ها  كه تأمين بخشي از محتواي دين به آن تصور اين

كنندة محتواي  شده باشد، به اين معنا كه اراده و علم ازلي الهي تعيينتفويض 
واگذار كرده باشد،  D و يا ائمه Jبرخي احكام نباشد، بلكه آن را به نبي اكرم

گردد و حدّ وسط  به دو دليل محال است كه حدّ وسط يكي به خداوند برمي
ات اوست، وجود نامحدود هرگز قدرتش كه عين ذ) ديگري به مخلوق؛ الف

كند، قدرت  اي كه به غير تفويض مي شود و محال است در حيطه محدود نمي
عدم قدرت يا عدم اعمال آن، مساوق فقد . نداشته باشد يا اعمال قدرت نكند

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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  .ربوبيت خدا در آن مورد است، به طوري كه زمام آن را به ديگري سپرده است
وجودات و داد و ستد و اعمال تواند مستقل باشد؛ پس اختيار م فقير محض نمي) ب

بر اين اساس، تفويض به . ها، همگي در دست قدرت الهي است اختيار و قدرت آن
اليه است، نه تنها در امر تشريع، بلكه  اين معنا كه مستلزم فاعليت استقاللي مفوّض

  )46-45، 1389آملي،  جوادي. (در هر امر ديگري محال است
پيش از توضيح مطلب، . داريم» واليت بر تشريع«ت كه ما از تقرير مذكور، غير از تقريري اس

  :توجه به دو نكته بايسته است
شعوري داراي اراده، و در ارادة خود مستقل است، اما هيچ موجودي در  هر موجودِ ذي: يكم

مقابل ذات اقدس ربوبي مستقل نيست؛ به اين معنا كه خداوند دستش از تصرف در ارادة 
اي در هستي بايد مورد مشيت خداوند قرار  ا بسته نيست، بلكه تحقق هر ارادهموجودات، كوتاه ي

كند، زيرا در اين  گيرد، اما مشيت خداوند به معناي اين نيست كه خدا هر فعلي را اراده مي
  .توان به بشر نسبت داد و مستلزم جبر در افعال خواهد بود و اختياري را نمي  صورت هيچ اراده

اي برخالفِ  گاه اراده داراي مقام عصمتند و با وجود اين خصيصه، هيچ Dائمة هدي: دوم
رضاي خداوند نخواهند داشت؛ لذا هرچه ايشان اراده و مشيت كنند، مورد مشيت خدا نيز قرار 

: 26ق، 1403عالمه مجلسي، ( كه برخي روايات به اين مسئله اشاره كردند خواهد گرفت، چنان
14.(  

اوالً، مراد ما از تفويضِ تشريع احكام به معصومان، تفويض : فتهگ با توجه به مطالب پيش
گوييم خداوند نيز  استقاللي يا سلب اراده و قدرت خداوند يا عدم اعمال قدرت نيست، بلكه مي

كند، اما اراده و اعمال قدرت او با تأييد و امضاي فعل معصومان  اراده دارد و اعمال قدرت مي
ها در رفتار خود مختارند و انجام فعل اختياري از سوي  كه انسانگونه  يابد؛ همان تحقق مي

گاه چيزي را كه مورد  جايي كه معصومان هيچ اما از آن. انسان، منافاتي با قدرت خداوند ندارد
ها مورد امضاي خداوند  خشنودي خداوند نباشد، اراده نخواهند كرد، همواره فعل اختياري آن

اي از عقل، علم و فهم را عطا فرموده؛  ت كه خداوند به هر كسي بهرهخواهد بود؛ ثانياً، شكي نيس
بيند در مراتبِ  گونه كه عقل در عطاي كمترين مرتبة اين فهم و مقام، منعي نمي پس همان

پس وقتي . كند گونه است، زيرا حكم عقل كلي است و در نُمودها جداسازي نمي باالتر نيز همين
قدرت فهم مصالح و مفاسد، و قدرت ادارة مملكتي را به كسي  تواند از نظر عقل، خداوند مي

تواند قدرت فهم مصالح عالم و احكام  طور مي گيري كند، همين بدهد تا بر اساس آن تصميم
شريعت و نيز ادارة آن را به ديگري واگذار كند و اين به معناي فقد ربوبيت خداوند نخواهد بود؛ 
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اني كه عالم به جميع مناطات و مالكات هستند، عطا نخواهد و البته اين مقام را جز به معصوم
  .كند آيد، بلكه عقل به ثبوت اين مسئله اذعان مي پس نه تنها محالي در تفويض الزم نمي. كرد

  تشريع امام در مقام اثبات

  ديدگاه صاحب حاشيه بر معالم

ترين داليل  كه مهم، يكي از منتقداني است حاشيه بر معالمميرزامحمدتقي اصفهاني، صاحب 
گران و منكران پس از او نيز همين اشكاالت  جا بيان كرده و غالب پژوهش نفي حقّ تشريع را يك

آيا اطالق لفظ : پردازد كه او در بحث حقيقت شرعيه، به پاسخ اين پرسش مي. اند را مطرح كرده
پيامبر را ثابت  اي كه حقّ تشريع بر پيامبر صحيح است يا خير؟ سپس بر اساس ادله» شارع«

بر هر حكمي » شرع«اگر لفظ : گويد پذيرد و مي كند، اين مقام را تا حدودي براي پيامبر مي مي
جا كه برخي اخبار بر  به طور جزئي شارع است؛ اما از آن Jاز احكام، صادق باشد، پيامبر اكرم

نجفي (انگارد مينيز داللت دارد، شارع دانستن ائمه را خالف اتفاق  Dتفويض احكام به ائمه
كند كه برخي متوجه شارعيت  و مجدداً اشكاالتي را مطرح مي) 410: 1ق، 1420اصفهاني، 

رفتي از پذيرش اين مقام براي  است، تا برون Dو برخي متوجه حقّ تشريع ائمه Jپيامبر
نيز ثابت  Dثابت نباشد، به مراتب براي امام Jامامان بيابد و وقتي اين مقام براي پيامبر

  : نويسد او مي. واهد بودنخ
در بسياري  Jپذيرش مقام تفويض واقعاً مشكل است، زيرا پيامبر اكرم

كه بنا بر  كشيد، چنان موارد براي دريافت حكم شرعي، نزول وحي را انتظار مي
پيشه، منتظر وحي ماندند؛ پس ) تغيير(اي از قرآن، حضرت در مسئلة  آية شريفه

كشيد؟ و نيز آيات و  به ايشان تفويض شده بود، چرا انتظار مي) امر دين(اگر 
گفتند، بلكه هر  از نزد خود چيزي نميگر اين است كه حضرت  احاديث، بيان

چيز در  چنين بنا بر اخبار فراوان، همه هم. فرمود، از جانب وحي بود آنچه مي
به كمال رسيد و هيچ ) در زمان پيامبر(قرآن بيان شده است و دين خدا نيز 

كه خدا حكمش را براي پيامبر بيان فرمود و پيامبر اسالم  چيزي نماند، جز آن
  ).411-410 :1ق، 1420نجفي اصفهاني، (مؤمنان بيان كرد  براي امير را  نيز آن

  :اين گفتار، دربردارندة چهار اشكال است كه شواهد و مستنداتي از كتاب و سنت دارد
براي دريافت احكام،  Jقرآن كريم و احاديث شريف، حكايت از آن دارد كه رسول اكرم. 1

ها، پس از سرزنش يهود،  قبله كه طبق برخي نقل ماندند؛ مانند داستان تغيير منتظر وحي مي

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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تا ظهِر ) و منتظر نزول وحي بود(نگريست  هنگام از خانه بيرون آمد، به آسمان  حضرت شب
؛ پس اگر پيامبر حقّ تشريع ) 275: 1ق، 1413شيخ صدوق، (فرداي آن، جبرئيل نازل شد

  ! كرد؟داشت، چرا منتظر وحي ماند و خود براي تغيير قبله اقدام ن 
گوي وحي بود و از نزد خود چيزي عرضه  تنها سخن Jبه حكم قرآن، پيامبر اكرم. 2
، معارض با قرآن J؛ با اين حساب، نسبتِ جعل حكم به پيامبر)15:، يونس4ـ3: نجم(كرد نمي
  . است

؛ 89: نحل(به حكم قرآن و احاديث شريف، همة نيازهاي بشر در كتاب خدا آمده است. 3
  . ؛ پس حكمي نمانده تا پيامبر يا امام آن را جعل كند)59: 1، 1375يني، ؛ كل38: انعام

 هاي الهي بر بشر تمام گشت به حكم قرآن، دين خدا در روز غدير كامل شد و نعمت. 4
تواند جعل حكم داشته باشد، معنايش اين است كه هنوز  ؛ پس اگر بگوييم امام مي)3: مائده(

  .توسط امام قابل جعل است و دين كامل نشداي وجود دارد كه  مطالب ناگفته

  بررسي و نظر

رسد هر يك از اين  اين اشكاالت اگرچه ظاهري قوي و غير قابل خدشه دارد، اما به نظر مي
  :اشكاالت از چند جهت قابل درنگ است؛ پاسخ اين اشكاالت با ترتيب مذكور، بدين شرح است

به نحو موجبة جزئيه است نه  Dبيت اهلاثبات مقام تشريع براي پيامبر و امامان : يكم
تواند در مواردي جعل  موجبة كليه؛ به بيان ديگر، ما در پي آنيم كه بگوييم آيا امام هم مي

. داشته باشد يا خير، و قصد نداريم به طور كلي جعل همة احكام را به پيامبر يا امام نسبت دهيم
مبر منتظر وحي بماند و در برخي موارد نيز با اين توضيح، چه اشكالي دارد در برخي موارد، پيا

  .1كه چنين بوده است  چنان خود اقدام به تعيين حكم كند، هم
بفرمايد، وحي است؛ اما معناي وحي چيست؟ آيا  Jشكي نيست كه هر آنچه پيامبر: دوم

بدين معناست كه لزوماً پيش از هرگونه گفتاري، ملكي از غيب نازل شود؟ اساساً آيا در رفتار 
ترديد، تمامي رفتارها و كردارهاي پيامبر، حتي  ، عملي وجود دارد كه وحي نباشد؟ بيJپيامبر

ي و سكونش، همه و همه، حجت است و نشست و برخاستش، خفتن، خوردن و آشاميدنش، مش
كه،  شود؟ خالصه اين ها و پيش از هر عملي، وحي نازل مي منشأ حكم، اما آيا در تمامي اين

شك، همة رفتارها و گفتارهاي پيامبر  معناي وحي از ديدگاه اين دسته از منتقدان چيست؟ بي
نيست، بلكه  Jفتار پيامبروحي است، اما معناي وحي لزوماً نزول جبرئيل پيش از گفتار و ر
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شود و گاهي بدين صورت است كه خداي  گاهي پيش از گفتار و رفتار حضرت، ملك نازل مي
با وحي تأييد  دهد و سپس كردار و گفتار او را متعال به پيامبرش اذن در عملي يا حكمي مي

اعمال و سخنانش بر  پيامبر و امامي كه ما به او معتقديم، مسدَّد و مؤيّد به وحي، و همة. كند مي
  بنابراين؛. طبق آن است

در مسئله حقّ تشريع و جعل حكم نيز وحي از نوع تسديدي و تأييدي است؛ يعني  ،اوالً 
جعل حكم توسط نبي مورد تأييد وحي قرار خواهد گرفت، و با وجود دو خصلت مهمّ عصمت و 

  . كند گاه برخالف وحي حركت نمي علم، پيامبر هيچ
شود و گاهي پس از  شود؛ گاهي از پيش، الهام مي بارة امام نيز مطرح ميهمين كالم در

به ديگر سخن، وحي دو گونه است؛ گاهي تشريعي است؛ يعني پيش از . شود جعل، تأييد مي
شود و حكمي را از ناحية خداوند به رسول يا امام ابالغ  انجام فعل يا صدور دستور، وحي نازل مي

و أَيدناه بِرُوحِ «: آمده jكه دربارة حضرت عيسي تسديدي است؛ چنانكند، و گاه تأييدي و  مي
در روايتي به سند صحيح از ). 110: مائده( »إِذْ أَيدتُك بِرُوحِ الْقُدسِ«و ) 253و 87: بقره( »الْقُدسِ

  :آمده است jامام صادق
همواره تر از جبرئيل و ميكائيل است،  مخلوقي از مخلوقات خداوند، كه بزرگ

سازد و او  دهد و استوارش مي همراه است؛ به او خبر مي Jبا رسول خدا
  ). 273: 1، 1375كليني، (همواره همراه امامان پس از وى نيز هست

شده، كليني را از  وحيد بهبهاني پس از اشاره به بحث تفويض در احكام و ذكرِ اشكال ياد
هذا محل  و«: كند دهنده قلمداد مي ع و اجازهشمارد و وحي را تنها تاب معتقدان اين تفويض مي
لكن الكليني قائل به و االخبار الكثيرة واردة . و غير ذلك» و ما ينطقُ عنِ الهَوى«اشكال عندهم لمنافاته ظاهر 

  ) 131: ق1422وحيد بهبهاني، .(»فيه و وجه بانها تثبت من الوحي إال أنّ الوحي تابع و مجيز، فتامل
وحى  إِنْ هو إِالّ«و به قرينة مقابله، فراز » نجم«توجه به صدر آيات يادشده از سورة  ثانياً، با

كند  چنان در مقام نفي پيروي پيامبر از هواست و در اين فراز به اين نكته اشاره مي هم »يوحى
شريع شود نه هوايي نفساني، و معناي حقّ ت كه هر چه پيامبر بفرمايند، حكمي الهي قلمداد مي

نيز، سخن گفتن از روي هوا نيست؛ پس اگر پيامبر با پشتوانة علم و عصمت اين حق را داشته 
كه، با همين  باشد كه حكمي را جعل كند، با اين آيه منافات نخواهد داشت؛ افزون بر اين

  . 1پشتوانه تمامي تصميمات پيامبر و امام، مورد اجازه و تأييد وحي خواهد بود
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كه معناي يادشده از وحي را نپذيريم، اما اين پرسش وجود دارد  تنزل و اين ثالثاً، بر فرض
چيست؟ برخي تفاسير، آن را به » هو«مرجع ضمير  »وحى يوحى إِنْ هو إِالّ«: در آية شريفة: كه
: 19ق، 1417؛ طباطبائي، 65: 10ق، 1413؛ مشهدي334: 2، 1367قمي، (اند برگردانده» قرآن«

» يونس«و نيز در آية پانزدهم سورة . يعني اين قرآن چيزي جز وحي نيست) يگرو منابع د 28
كنند، خداوند  سخن در وحي بودن قرآن است؛ وقتي مشركان، تغيير قرآن را از پيامبر مطالبه مي

توانم از پيش خودم اين قرآن را تغيير  به مردم بگو من نمي: فرمايد در پاسخ به پيامبرش مي
بنابراين، اين دو آية شريفه ربطي به بحث حاضر نخواهد . كنم ي پيروي ميدهم، بلكه از وح

  .داشت
چيز را بيان فرمود، معنايش بيان تمام جزئيات احكام در قرآن نيست؛  كه قرآن همه اين: سوم

كه شمار ركعات نماز، چگونگي مناسك حج و مانند آن به صراحت در قرآن ذكر نشده،  چنان
و ما «: اين است كه احكام يا به صراحت در قرآن آمده، يا فرموده» كل شيءتبيان «بلكه مراد از 

؛ به سخن ديگر، قرآن كريم با مشخص كردن ) 7: حشر( »آتاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا
اين قرآن يك از احكام را فروگذار نكرده است؛ بنابر پيامبر به عنوان مرجع دريافت دين، هيچ

و نيز چه بسا . يا به لفظِ صريح و يا توسط پيامبر: چيز را بيان فرموده، اما به دو گونه همه
أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي «: احكامي را پيامبر هم نفرموده باشند، باز به حكم اطالق

شود و يا خود پيامبر راهش را بيان  مي ، توسط ائمة اطهار بيان يا جعل)59: نساء( »األَمرِمنْكُم
: 3ق، 1398؛ حاكم نيشابوري، 373ق، 1379شيخ صدوق، ( »من اطاع علياً فقد اطاعني«: فرمودند

به اسرار  Dبيت ما بر اين باوريم كه اگر بنا بر پذيرش اين مقام باشد، پيامبر و اهل 1).121
از اين رو، با . كنند ها و حقايق نهفته در احكام آگاهند و بر طبق آن حكم جعل مي قرآن، مالك

معرفي پيامبر و امام در قرآن به عنوان مرجع، تمام معارف در قرآن بيان شده است؛ پس اين 
  .2ن مقام باشدتواند مؤيدي براي پذيرش اي آيات نيز نه تنها بر نفي تشريع داللت ندارد، بلكه مي

ست، اما چه زماني دين به  ، سخن درستي اJكامل شدن دين در زمان خود پيامبر: چهارم
به امامت و اخذ بيعت  jكمال رسيد؟ آنچه مسلّم است، نزول اين آيه پس از نصب اميرمؤمنان

شريع ؛ بنابراين؛ اوالً، اين آيه با اعتقاد به حقّ ت)266-261: 8ق، 1426ميالني، (از مردم بود
سازگارتر است تا نفي آن، زيرا پس از نصب امام، مرجعيت احكام مشخص شد؛ يعني اگر حكمي 

                                                      
 ،شيخ صدوق: (ك.نيز آمده است؛ براي نمونه ر» فقد اطاعني) بيت اهل( من اطاعهم« :در روايات شيعي حديث. 1

 ).290ق، 1429
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كه حضرت  تواند جعل شود و اين يعني كمال دين؛ چنان هم مانده باشد، از جانب ايشان مي
ثانياً، اگر مراد از ). 1، ح199: 1، 1375كليني، ( »و امر االمامة من تمام الدين«: فرمود jرضا

كمال دين، بيان شدن كلية احكام در عصر پيامبر باشد، اين مسئله دو صورت دارد؛ برخي ا
؛ )يعني تنها قواعدش ذكر شده است(احكام به تفصيل جعل شده و برخي به طور اجمال 

توانند بر طبق آن قواعد، احكام را به تفصيل، يعني با تمام حدود  جاست كه پيامبر يا امام مي اين
  .پس جعل حكم از ناحية امام، منافاتي با اكمال دين نخواهد داشت. كنند و ثغورش جعل

  اهللا بروجردي ديدگاه آيت

مجموع تقريرات درس ايشان كه به قلم برخي شاگردان به رشتة تحرير درآمده، حاكي از آن 
داند؛ لذا اگر  را ارشادي مي Dاست كه او دستورات شرعي صادره از رسول خدا و ائمة اطهار

كسي از آن سر باز زند، از جهت مخالفت با پيامبر و امام سزاوار عقاب نيست، بلكه عقاب او به 
در احكام  Dجهت سركشي از دستور خداوند است؛ بنابراين تخلف از دستورات معصومان

  . وارده، فسق را نيز در پي نخواهد داشت
ريع براي معصومان است، زيرا ارشادي دانستن اوامر در اين گفتار مبتني بر عدم حقّ تش

اهللا بروجردي  آيت. احكام، يعني از جانب خود اختياري نداشتن و تنها ناقل دستورات وحي بودن
  :فرمايد مي

به دو قسم است؛ قسم اول، دستوراتي  Dهاي پيامبر و ائمه اطهار امر و نهي
كه به عنوان اظهار سلطنت و اعمال مولويت صادر شده؛ مانند آنچه در جنگ و جهاد 
از ايشان سر زده و نيز هر آنچه در امور دنيايي و مانند آن كه به اصحاب و 

قسم . ها يا ساخت بنا يا مبارزه بندگانشان امر فرمودند؛ مثل خريد و فروش دارايي
م، دستوراتي است كه در مقام تبليغ و ارشاد به احكام خدا صادر شده؛ مانند نماز، دو

غسل و هرچه كه مقصود از آن اعمالِ مولويت نيست، بلكه غرض، بيان حكم 
  )97: ق1375 بروجرودي،( خداست؛ نظير اوامر مرجع تقليد براي مقلدان

رد شده، همانند فتواي فقيه است كه هايي كه در بيان احكام وا بنا بر باور ايشان امر و نهي
مخالفت با او حرام و موجب فسق نيست، بلكه حرمت آن به جهت مخالفت خداوند است؛ پس 

در اين بخش، ارشادي و ناظر به بيان احكام است كه به خوديِ خود  Dدستورات پيامبر و ائمه
بروجردي، ( .م الهي استاطاعت و عصياني ندارد، بلكه همانند دستورات فقيه، تنها كاشفِ احكا

بل عن  Dفتحصل أن األوامر و النواهي المنقولة عن ائمتنا«: گويد سرانجام ايشان مي) 117: ق1419
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و نيز رك؛  117: ق1419بروجردي، ( ».جلّها ارشادية بهذا المعني و ليست بمولوية Jاهللا رسول
  )60-59ق، 1421، بروجردي

گونه واليتي در احكام شرعي  هيچ Dائمة اطهار شود پيامبر و از اين سخنان استفاده مي
برخي انديشمندانِ ديگر نيز گويا به پيروي . ندارند و هرگونه اِعمال مولويت از ايشان منتفي است

از اين نظريه، رأي صريحي صادر كرده و مقامات و وظيفة پيامبر و امام در شرعيات را به مثابة 
ي ليس شارعاً لألحكام، بل مبين و ناقل له و ليس شأنه في المقام اال فانّ النب«: اند گو قلمداد كرده مسئله

  ).424-423: ق1423سبحاني، ( »شأن ناقل الفتيا بالنسبة الي المقلدين

  بررسي و نظر

شده، دليل و برهان اقامه نگرديده است؛ از اين رو، ممكن است ابهاماتي در ذهن  در گفتة ياد
  :گ و تأمل استمخاطب ايجاد شود كه نيازمند درن

تنها ناقلِ احكام خداوند باشند، شأنشان همانند راويان  Dاگر پيامبر و ائمه اطهار: يكم
احاديث خواهد بود و تنها وثاقت و صداقت در گفتار و در نهايت، عدالت براي ايشان كافي است 

د راويان بيت همانن ائمه اهل: نويسد محمدرضا مظفر در اين باره مي. و ديگر عصمت شرط نيست
در روايت ) گويان و راست(كنندگان از پيامبر نيستند، تا گفتارشان به عنوان ثقات  و حديث

 Jپس بيان احكام از سوي ائمه، از نوع روايت و حكايت سنت پيامبر... حجيت داشته باشد
ه نيست، بلك) كتاب و سنت پيامبر(نيست و نيز از نوع اجتهاد و نظر و استنباط از مصادر تشريع 

كه حكايتِ سنت باشد و اما  ايشان خود مصدرِ تشريعند و خودِ گفتارشان سنت است، نه اين
كنند، به جهت نقل نص است يا به جهت  چنانچه احياناً روايات و احاديثي را از پيامبر نقل مي

 )62-61: 2ق، 1421مظفر، ( .هاي ديگر اقامة حجت بر ديگران و انگيزه
پذيريم، در رويارويي با احاديثي كه به جعل احكام از سوي چنانچه اين سخن را ب: دوم
چهارركعتي و يك ركعت كنند، مانند اضافه كردن دو ركعت در نمازهاي  تصريح مي Jپيامبر

  !در مغرب و نيز حرام كردن مسكرات و مانند آن، چه توجيهي مورد قبول خواهد بود؟
دستورات صادره از معصومان، مولويت به طور كلي، اصل اولي و سنگ بناي نخستين در : سوم 

و ساير » واليت«، »االمر اولي«است و حمل بر ارشاديت، نيازمند دليل است، زيرا بر طبق آيات 
شده، خود امام موضوِع اطاعت است، نه به عنوان  اي كه اطاعت از معصومان واجب دانسته  ادله

إنّ األوامر و النواهي الصادرة عن «: اند نظران نوشته  واسطه در بيان احكام؛ از اين رو، برخي صاحب
  .)60: 2ق، 1425ميالني، ( »إرشاديته  ما قام الدليل على المعصومين كلّها مولوية و هذا هو األصل فيها إالّ
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  ميانجي  ديدگاه ملكي

ميانجي، يكي ديگر از ناقداني است كه حقّ تشريع براي امام را بر  باقر ملكي استاد محمد
در اين روايت كه عياشي در . شمارد و قرائني ديگر، مردود مي   ساس يك روايت و با پيوند ادلها

االمر  آية اولي«: نقل كرده، چنين آمده است» االمر اولي«نيز ذيل آية  نورالثقلين آورده و تفسير
كه ايشان  جز آن ها را در جايگاه انبيا قرار داده، به است و خداوند آن Dاطهار  دربارة علي و ائمه

؛ عروسي حويزي، 252: 1تا،  عياشي، بي( ».كنند و نه چيزي را حرام نه چيزي را حالل مي
بر اين مطلب، شواهد قطعيِ ديگري هست كه داللت : نويسد او در ادامه مي )87: 2ق، 1422

كه هر گونه امر و نهي و  هاي الهي تمام گشت؛ و اين شد و نعمتكه دين خدا كامل  دارد بر اين
هاي بشر در كتاب خدا آمده و  كه همة نياز وضع حكم در سنت، مختص به رسول خداست؛ و اين

را نوشت   را در سنت شريف بيان و به اميرالمؤمنين امال نمود؛ حضرت امير نيز آن  رسول خدا آن
گونه كه مردم طال و نقرة خويش را  داشتند، همان  جينة خود نگهرا در گن  و ائمة اطهار نيز آن

همة احكام شرعي، حتي جريمة يك خراش در آن نوشته شده و نزد خدا . دارند مي انباشته و نگه 
را قرين اطاعت از خدا و   االمري كه خداوند اطاعتشان را واجب و آن پس اولي. شود داري مي نگه

  )104: ق1400ملكي ميانجي، ( .گونه تشريعي در دين ندارند هيچرسول قرار داده است، حقّ 

  بررسي و نظر

 تفسير عياشي و نور الثقلينآنچه سبب اشكال در ذهن اين انديشمند شده، روايتي است از 
سان كه پيداست، خودش به اين نكته توجه داشت؛ از اين  كه هر دو نقل، تهي از سند است و آن

بنابراين، چند نكتة قابل . ه موجب تقويت آن شود، مقرون ساخته استرو، حديث را با قرائني ك
  :درنگ وجود دارد

افزون بر ضعف سنديِ خبر مذكور، در مقابل آن، احاديثِ صحيحة تفويض وجود دارد : يكم
كليني با سندي صحيح در  ها نيست؛ براي نمونه، را توان رويارويي با آن نورالثقلينكه روايت 

  : كند بِ تفويض، از ابواسحاق نحوي روايت مياولين روايت با
خداوند، : فرمود شنيدم كه مي. ياب شدم شرف jخدمت امام صادق

اى  تو اخالق عظيم و برجسته«: پيامبرش را با محبت خود پرورش داد و فرمود
آنچه را رسول خدا براى شما آورده، «: سپس به او تفويض كرد و فرمود» .داري

كسى «: و فرمود» !و از آنچه نهى كرده، خوددارى نماييد )و اجرا كنيد( بگيريد
همانا نبي : فرمود jسپس امام» .كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرد

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي
شم،

ه ش
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

110

  )265: 1، 1375كليني، ( ... .تفويض كرد و او را امين خود قرار داد j خدا به علي
  : كند از محمد بن سنان نقل مي چنين كليني هم

اي : حضرت فرمود. بودم و از اختالف شيعه سخن گفتم jنزد امام جواد
 Dخداوند همواره در يگانگيِ خود تنها بوده، سپس محمد، علي و فاطمه! محمد

كه خداوند تمامي موجودات را آفريد و  ايشان هزار دهر مكث كردند، تا اين. را آفريد
ور موجودات را ايشان را شاهدِ آن آفرينش قرار داد و اطاعتشان را واجب كرد و ام
كنند و هرچه را  به ايشان واگذار نمود؛ پس اينان هر چه را بخواهند حالل مي

اي : سپس فرمود. خواهند كنند و جز آنچه خداي بخواهد، نمي بخواهند حرام مي
بيرون رفته، هر ) از دين(ديانت همين است و هر كس از آن پيشي گيرد، ! محمد

. هر كس مالزم آن باشد، به مقصد رسيده استكس از آن تخلف كند، نابود شده و 
  )441: 1، 1357كليني، ( .اين را براي خود نگه دار! اي محمد

، هم ضعف سندي دارد و هم معارض؛ البته نورالثقلينو  عياشي تفسيربنابراين، روايت 
  . طلبد بررسي و وجه داللت احاديث معارض، مجالي ديگر مي

مطرح شده كه دو شاهد اول ـ كمال دين و بيان همة سه شاهد در گفتة مذكور : دوم
هر آنچه نياز «: تر در ترازوي نقد قرار گرفت، اما شاهد سوم، يعني نيازهاي بشر در قرآن ـ پيش

بشر است، حتي جريمة يك خراش، توسط پيامبر بر اميرمؤمنان امال گرديده و با خطّ ايشان به 
اي از  ، مبتني بر دسته»دارند به امانت نزد خود نگه ميرا   آمد، و ائمة اطهار نيز آن نگارش در

  .كنيم روايات است كه به چند نمونه اشاره مي
  :به سند صحيح نقل شده است

! قربانت شوم: عرض كردم... رسيدم jخدمت امام صادق: گويد ابوبصير مي
آموخت كه از آن  jاي از دانش به علي پيامبر اكرم دريچه: گويند شيعيان شما مي

 jرسول خدا به علي! اي ابامحمد: حضرت فرمود. هزار دريچه علم گشوده شد
به : گفتم. شود هزار باب دانش آموخت كه از هر بابِ آن، هزار باب ديگر گشوده مي

اين : حضرت لحظاتي انگشت به زمين كشيد و فرمود. خدا قسم، علم همين است
پيش ماست، اما مردم چه » جامعه«! اي ابامحمد. اش اين نيست علم است، اما همه

اي  صحيفه: جامعه چيست؟ فرمود! فدايت شوم: گفتم! دانند كه جامعه چيست مي
با  jاست به طول هفتاد زراعِ پيامبر كه حضرت به زبانش آن را امال كرد و علي

ها و هر چه كه مردم به  ها و حالل در اين صحيفه، همة حرام. دست خودش نوشت
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حضرت . ، آمده است؛ حتي جريمه يك خراش در بدنآن احتياج داشته باشند
من در اختيارتان هستم؛ : دهي؟ عرض كردم اجازه مي: دستي به من زد و فرمود

: پس با دست مباركش نيشگوني گرفت و فرمود! خواهي، انجام بده هر چه مي
و گويا حضرت خشمگين به نظر ! حتي جريمة اين هم در آن ذكر شده

  ).239: 1 ،1357كليني، ... (رسيد مي
  در معناي جفر آمده است؛ 1در روايتي ديگر از علي بن سعيد

در آن كتابهايي است و علم هرآنچه كه تا قيامت مردم به آن نياز دارند از 
 حالل و حرام وجود دارد، رسول خدا آنرا امالء كرد و علي ع با دست خودش آن

  )161: ق1404صفار، ( ...را نوشت
  :نقل شده است jاز امام صادق 2در روايتي ديگر

نزد ما چيزي است : فرمود شنيدم كه مي jاز امام صادق: گويد صيرفي مي
كه با وجود آن، نيازي به مردم نداريم، بلكه مردم محتاج مايند؛ نزد ما كتابي 

اي كه هر  است كه رسول خدا امال فرموده و اميرالمؤمنين نگاشته است؛ صحيفه
  )242-241: 1، 1375 كليني،... (ود داردحالل و حرامي در آن وج
 اند عنوان دليلي برنبود حق تشريع براي ائمه ذكر كردهبرخي بزرگان ديگر نيز اين اخبار را به

لكن اين اخبار نيز به داليل زير توانائي نفي واليت امام بر احكام ). 521-520ق، 1428مكارم، (
  را ندارند؛

تي كه با اين مضمون وارد شده، حكايت از آن دارد كه روايت اول و سوم و ساير روايا - 1 
تمامي احكامِ حالل و حرام را پيامبر به اميرالمؤمنين امالء فرمودند، اما هيچكدام نفي تفويض و 

كند؛ زيرا چه بسا مقصود اين اخبار، امالء احكامي است كه تشريعش تمام  حق تشريعِ ائمه نمي
  .م واقع شده استشده و تا آن زمان مورد احتياج مرد

بعيد نيست مراد از اين روايات حتي روايت دوم، مطلق احكام باشد، چه احكامي كه به  -2
اي به امام  طور تفصيلي تشريع شده است و چه احكامي كه به طور اجمال و در قالب قواعد كليه

ايد؛ شاهدش اقدام نم  امالء و آموخته شد تا در زمان نياز، به تفصيل نسبت به جعل جزئيات آن

                                                      
ابن ابي عمير از عمر بن  بزرگي همچوناين شخص علي بن سعيد يا علي بن سعد مجهول است اما در اين روايت،  .1

 .تواند جابر ضعف باشد و نقل اجالء مي اند كردهاذينه از او نقل 
اند  اما از آنجايي كه برخي صاحب نظران ـ چنانكه در متن آمده ـ به آن استدالل كرده سند اين روايت، ضعيف است. 2

 .ايم حديث را ذكر كرده
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اي از آن، جامعه، جفر  نيز روايت ابو بصير است كه سخن از گشايش ابواب علم است كه گوشه
  ..است... و

بر فرض قبولِ اين روايات، در مقابل آن احاديث تفويض وجود دارد كه ظاهرش اثبات  -3
شود به اين  واليت امام بر تشريع است، بنابراين بايد ميان اين دو دسته از احاديث جمع عرفي

امالءِ بيشتر احكام باشد و مراد از  jصورت كه مثال بگوئيم مراد از امالء رسول و كتابِ علي
كند؛  روايات مقابل، شمار ديگري از احكام باشد، و همين مقدار در اثبات حق تشريع كفايت مي

يز به ائمه واگذار يعني بيشتر احكام توسط پيامبر به اميرالمؤمنين امالء شد و مقداري از احكام ن
  .شد

  ديدگاه عالمه طباطبائي

به اين بحث پرداخته و پيامبر اسالم را داراي دو » اولي االمر«ذيل آية  الميزانصاحب تفسير 
ويژگي و مقام معرفي كرده است؛ يكي مقام تشريع و بيان احكامي كه در قرآن نيامده و ديگري 

او پس از توضيح اين . كردند و داوري مي مقام واليت در حكومت كه بر اساس آن، حكمراني
ء  فَإِنْ تَنازعتُم في شَي«: كند و با استفاده از ذيل آية شريفه االمر اشاره مي مطلب، به اختيارات اولي
است، با اين تلقي كه   االمر شده ، منكرِ حقّ تشريع براي اولي)59: نساء( » فَرُدوه إِلَى اللَّه و الرَّسول

او . د از تنازع، كشمكش در احكام شريعت است، زيرا در غير احكام، امام نيز مرجعيت داردمرا
، حق ندارند حكم جديدي وضع كنند يا حكمي كه در )هر كس كه باشند(االمر  اولي: نويسد مي

كتاب خدا و سنت پيامبر آمده را نسخ كنند، وگرنه وجوب ارجاع تنها به كتاب و سنت يا تنها ردّ 
و «: هكه آيه شريف ؛ چنان)شد االمر نيز ارجاع داده مي  بلكه به اولي(خدا و رسول معنا نداشت به 

 م ْورِهنْ أَمرَةُ ميالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسر و نَةٍ إِذا قَضَى اللَّهؤْمالم نٍ وؤْممماكانَ ل ولَهسر و صِ اللَّهعنْ يم
پس فرمان خداي . ، فقط به خدا و پيغمبر ارجاع داده است)36احزاب، ( »مبِينا لَّ ضَالالًفَقَد ضَ

و (متعال همان تشريع است و دستورات پيامبر نيز، يا همان دستورات خداوند است يا اعم از آن 
 االمر دارند اين است كه تنها در موارد نفوذ اما اختياري كه اولي). دهد دستوراتي كه خود مي

به طور . واليتشان اظهار نظر كنند و حكم خدا و پيامبر را در قضايا و موضوعات كشف نمايند
االمر اختياري در تشريع ندارند و چيزي جز احكام خدا و پيغمبر كه در  جا كه اولي كلي، از آن

كتاب و سنت آمده نزدشان نيست، در موارد درگيري فقط به خدا و رسول ارجاع داده شد و نام 
برخي محققان ديگر نيز گويا به تبعيت از ) 339: 4ق 1417طباطبائي، ( يشان ذكر نگرديدا

حسيني تهراني، ( اند صاحب الميزان، با صراحت اين آيه را دليلي بر عدم حقّ تشريع امام دانسته
  )15-14: 2ق، 1430
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  بررسي و نظر

  :سازد گفتار را مشكل ميها و اشكاالتي را در پي دارد كه پذيرش اين  عبارات مذكور، پرسش
: پرسيم در آيه، نكره است و تعريف آن به احكام، نيازمند دليل است؛ حال مي» شيء«: يكم

  براي آن چيست؟ ـ  احكام شرعيـ از غير احكام و تعيين مصداق معين » شيء«وجه انصراف 
به گفتار  امامت باشد؛ يعني اگر در امامتِ فردي نزاع شد، بايد» شيء«شايد مراد از : دوم

يك سوي  ـ االمراوليـ  جايي كه خودِ مدعيِ امامت خدا و پيامبر مراجعه كنيد، زيرا از آن
لزوماً » شيء«دعواست، ممكن است گفتار او مورد پذيرش مخالفان قرار نگيرد؛ پس معناي 

  . كه حوزة احكام شرعي، از وظايف اصليِ امام است تواند احكام شرعي باشد؛ عالوه بر اين نمي
در «: كه آيه فرمود احكام است، آيا معناي اين» شيء«بر فرض كه بپذيريم مراد از : سوم

آن است كه به امام رجوع نكنيد؟ اين حصر » موارد كشمكش به خدا و رسول مراجعه كنيد
گيري با كدام قاعدة اصولي سازگار است؟ ذكر  گونه مفهوم شود؟ و اين چگونه از آيه فهميده مي

. تواند دليل باشد، زيرا رّد به امام، همان ردّ به رسول است االمر در ذيل آيه نيز نمي نشدن اولي
 يرفع خبرهما و نهيهما و أمرهما قبول و الرسول و اهللا إلى الرد أن«: نويسد عالمه حلي در اين باره مي

جا  و از آن) 427: ق1409حلي، ( ».الرسول و اهللا إلى رد إليه فالرد Jالرسول مقام قائم اإلمام و التنازع
االمر اشاره شد، در ذيل آيه به دليل مساوات ايشان در مقام طاعت با  كه در صدر آيه به اولي

كه در خبر  افزون بر آن؛ )223: 4ق، 1423مظفر، ( از ذكر دوبارة آن خودداري شد؛ پيامبر
 »منْكُم األَمرِ أُولي  و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« قال للناس«: صحيحي آمده است

 إلى و اهللا إلى فردوه أمر في تنازعاً خفتم فإن بطاعتنا القيامة يوم إلى المؤمنين جميع أمرَ خاصة عنى إيانا
  .)276: 1، 1375كليني، ( »... .نزلت كذا منكم األَمر أولي إلى و الرسول

  نفي تشريع احاديثي در
را برآمده از  Dاي ديگر از اخبار در منابع روايي وجود دارد كه همة سخنان ائمه دسته

برخي . گويد گاه از خود چيزي نمي اي كه امام هيچ گونه  داند، به مي Jسخنان پيغمبر
: ق1428مكارم، ( اند نظران اين اخبار را دليلي ديگر بر عدم حقّ تشريع امام دانسته صاحب

كنند و  از پيش خود رأيي در دين صادر نمي Dنمايد كه امامان معصوم زيرا چنين مي ،)519
فقط  Dاست؛ به سخن ديگر، ائمة اطهار Jگويند، بر اساس گفتار پيامبر هر آنچه مي

به نزدشان امانت گذاشته شد؛ احكام شريعت نيز  Jحامالن علومي هستند كه از سوي پيامبر
  . دار بيان آن براي مردمند تنها عهده Dبيت هلهاست و ا بخشي از همان دانش
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و ساير جوامع روايي متفرق است، در  كافي، بصائر الدرجاتبخشي از اين احاديث كه در 
جا گرد آمده، كه در ادامه به  يك) باب چهارم از ابواب مقدمات( جامع أحاديث الشيعهكتاب 

  .كنيم ها اشاره مي اي از آن پاره
  :روايت اول

اي  مسئله jشخصي از امام صادق: كند عبدالرحمن از عنبسه نقل مييونس بن 
اگر چنين و چنان باشد، چه : آن شخص گفت. پرسيد و حضرت نيز پاسخ فرمودند

گونه  اهللا است؛ اين هرگاه به چيزي پاسخ دادم، از رسول: گويي؟ حضرت فرمود مي 
  )7، ح129: 1ق، 1399بروجردي، ( نيست كه با رأي خودمان چيزي بگوييم

  :روايت دوم
اي  مسئله jشخصي از امام صادق: كند يونس بن عبدالرحمن از قتيبه نقل مي

به نظر شما اگر چنين و چنان : آن شخص پرسيد. حضرت نيز پاسخ دادند. پرسيد
دهم، از  هر آنچه پاسخت مي! خاموش باش: باشد، پاسخ چيست؟ حضرت فرمودند

  ).8همان، ح( چيست) أ رأيت(بگويي، نظر تو رسول خداست؛ ما از كساني نيستيم كه 
  :روايت سوم 

اگر با رأي خودمان چيزي بگوييم، : كند نقل مي jفضيل بن يسار از امام باقر
اند، گمراه شدند؛ ما بر  گونه كه كساني كه پيش از ما بوده ايم، همان گمراه شده
فرموده و او گوييم كه پروردگارمان براي پيامبرش بيان  اي سخن مي اساس بينه

  )9همان، ح( براي ما بيان فرموده است

  تحليل و بررسي

در فقه حديث، توجه به چند نكته الزم است؛ توجه به الفاظ حديث بر طبق قواعد اصولي، نبود 
اي  چه بسا بسياري از احاديث ناظر به عقيده. معارض و نيز توجه به موقعيت تاريخيِ صدور حديث

  .اند و مانند اين موارد اند، يا در حال تقيه صادر شده بوده خاص، در بستر تاريخي خاصي
اند، يك مقصود  هاي گوناگوني وارد شده رسد اين دسته از احاديث، كه با بيان به نظر مي

اند كه با ظن و گمان و بر اساس اجتهادي شخصي صادر  بيشتر ندارند و همگي ناظر به فتاوايي
س و استحسان در فتاوا رواج يافته بود و برخي گمان خصوص در دوراني كه قيا شدند؛ به مي
 Dنيز بر اساس حدس و گمان است؛ لذا از ائمه Dبيت كردند، احكام صادره از اهل مي
اين مطلب است كه  پاسخِ رأي و ظن شما در فالن مسئله چيست؟ امام نيز در مقام : پرسيدند مي
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گوييم  گوييم، بلكه آنچه مي ود سخن نميگاه بر اساس رأي و گمان يا بر اساس اجتهاد خ ما هيچ
اگر ما بر اساس رأي و هوايمان «: حكم خدا و رسول است؛ از اين رو، در برخي اخبار آمده است

هايي است از سخنان رسول  گوييم نشانه شدگان خواهيم بود، اما آنچه مي فتوا بدهيم، از هالك
گونه كه  داريم؛ همان را نگه مي  ايم و آن داري است كه از پدرانمان ارث برده خدا، و علمِ ريشه
  )300-299: ق1404صفار، (».دارند هايشان را نگه مي مردم طال و نقره

مرادِ راوي اين بود كه مرا از «: نويسد مي ـ روايت قتيبهـ عالمة مجلسي ذيل حديث دوم 
هي كرد و حضرت نيز او را از گمانش ن! رأي خود كه بر اساس ظن و اجتهاد است، باخبر كن

براي او توضيح داد كه ائمه جز با قطع و يقين و آنچه از جانب رسول خدا رسيده است، سخن 
  )201: 1ق، 1404عالمه مجلسي، ( ».گويند نمي

  نتيجه
مطرح شده است،  Dطبق اين نوشتار، داليلي كه براي انكار حقّ تشريع ائمة اطهار

ها بايد مورد توجه  ترين نكاتي كه در اين ديدگاه برخي از مهم. رسد ناكارآمد و ناتمام به نظر مي
بندي است و چنانچه اين محورها مورد پذيرش قرار  قرار گيرد، در محورهاي زير قابل جمع

  :گيرد، مسئله حق تشريع قابل انكار نخواهد بود
بر اين اساس آنچه در قرآن . وحي تنزيلي و وحي تسديدي: باشدتواند دو گونه  وحي مي. 1

فرمايند، وحي است، منافاتي با حق  هر آنچه پيامبر يا امام مي: كه كريم آمده است، مبني بر اين
 است؛ تأييدي و تسديدي نوع از وحي، حكم جعل و تشريع حقّ مسئله تشريع ندارد، زيرا در

  .بود خواهد وحي تأييد مورد ند،نبي يا امام جعل كنكه  حكمي يعني
چيز را بيان فرموده، معنايش نفي حقّ تشريع امام نيست، زيرا مقصود  كه قرآن همه اين. 2

بيان كليات احكام در قرآن است، زيرا بسياري از جزئيات احكام، مانند شمار ركعات نماز، 
توان با  ز اين رو، نميچگونگيِ مناسك حج و مانند آن، به صراحت در قرآن ذكر نشده است؛ ا

 .اين ادله، حقّ تشريع امام در جزئيات احكام را نفي كرد
جعل حكم از ناحية امام، منافاتي با اكمال دين در زمان پيامبر نيز نخواهد داشت، زيرا با . 3

تواند  نصب امام، دينِ كامل و مرجعيت احكام مشخص شد؛ پس اگر حكمي هم مانده باشد، مي
 .جعل شود و اين يعني كمال ديناز جانب ايشان 

به  Jرواياتي كه از امالي تمامي احكامِ حالل و حرام از سوي پيامبربسياري از . 4
حكايت دارد، به معناي نفي تفويض و حّق تشريعِ ائمه نيست، زيرا چه بسا  jاميرالمؤمنين
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احتياج مردم  مقصود اين اخبار، امالي احكامي است كه تشريعش تمام شده و تا آن زمان مورد
 .بوده است

گويند، مقصود آن است  اند از جانب خود چيزي نمي كه در برخي احاديث، ائمه فرموده اين. 5
گويد، بلكه هر آنچه بفرمايد، همان حكم واقعيِ الهي  كه امام بر اساس ظن و اجتهاد چيزي نمي

 .است
شريع دارد و آنچه به راقمِ در مجموع، هر يك از ادلة منكران، محملي ديگر غير از نفي حقّ ت

 Dاين سطور جرئت و قوّت قلب داده تا ادلة نفي تشريع را نقد كند، اخباري از ائمه اطهار
؛ از 1اند نيافتني دانسته و مقامات خود را بلند و دست  است كه به جايگاه رفيع خود اشاره كرده

و چه بسا مقامي از مقامات توان در نفي برخي مقاماتِ امام سخن گفت  اين رو، به سادگي نمي
را به اثبات رساند يا از نفيِ   امامان باشد كه تاكنون ناشناخته بوده و بر اساس پژوهشي بتوان آن

  . آن، سر باز زد
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