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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خالصه جلسه گذشته

منعم فی والیت مرشد صادق محسن و والیت حاکم،  والیت بحث ما به این نقطه منتهی شد که والیت خداوند تبارک و تعالی،

عقلیه حاکم بر اصل عدم والیت احد علی احد است. گفتیم طبق این دیدگاه اصل الجمله به حکم عقل ثابت است و این احکام 

ثبوت والیات برای غیر خداوند تبارک و تعالی صرف نظر از حکم عقل به وسیله  احد علی احد دو کاربرد مهم دارد. عدم والیت

 نیم. توانیم با ادله دیگر این والیات را ثابت کادله دیگر قابل اثبات است، یعنی می

والیت خداوند کامالً روشن است و بحثی در آن نیست. اما غیر خداوند من االنبیاء و االولیاء و االوصیاء و الحاکم الشرعی یا 

آیا خداوند والیت را برای اینها جعل کرده است یا نه؛ این مطلب باید ثابت شود. بنابراین  باید بررسی شود که برخی از اشخاص

عدم والیت نیست که یک مستثنی و یک مستثنی منه داشته باشیم و به دنبال این باشیم ببینیم ماخرج من  استثناء از اصل بحث

برخی از اصناف قرار داده و هایی است که خداوند برای اشخاص کنیم، والیتهذا االصل کدام است. آنچه در این مقام ذکر می

 است. 

 . والیت انبیاء1

خصوص نبی مکرم اسالم)ص( و بعد به تبع ایشان ائمه معصومین)ع(. مستحضر هستید که انبیاء یک  اولین آنها انبیاء هستند و به

به خلق هستند. از این حیث والیت دیگر معنا ندارد در دین شأن نبوت و بیان احکام و تبلیغ احکام الهی دارند، واسطه رساندن 

ت اگر افعل و ال تفعل هم دارند، جدا از اوامر و نواهی خداوند نیست. مورد اینها؛ چون وقتی مقام، مقام بیان احکام باشد در حقیق

اوامر انبیاء از این جهت صرفاً ارشادی است؛ یعنی ارشاد  چوناگر ما هم وجوب اطاعت داریم، جدا از وجوب اطاعة اهلل نیست. 

رود کنار. اما یک ی نیست؛ این میمحض به آنچه که خدا گفته است. پس اطاعت این اوامر و نواهی جز همان اطاعت خدا چیز

خواهیم ببینیم آیا لهم أن یأمروا أو ینهوا و لنا یجب االطاعة أم ال؛ اینکه ؛ میدارنداوامر و نواهی  خودشان شأن دیگری دارند که

، آیا این خداوند پیامخود انبیاء و خود نبی مکرم اسالم)ص( شأنیت امر و نهی جدا از امر و نهی خداوند و جدا از تبیین و ارسال 

 اش اختالف باشد. این والیت محل بحث است. شأن را دارد؟ حاال ممکن است در محدوده

شود؛ یعنی دایره بحث این باشد که آیا والیت و حکومت نتواند مستقل ذکر عنایت داشته باشید شأن حکومت هم به جهتی می

شود؛ یعنی مِن مطلق بگیریم، حکومت هم بخشی از آن محسوب میبرای پیامبر)ص( ثابت است یا نه، اگر والیت را به معنای 

ا تفکیک کنیم و توانیم حکومت رمی االمارة، ما یتعلق بامر الصدارة و هم اوامره أو نواهی ما یتعلق بامر المجتمع، ما یتعلق بامر

 ، حاال با دامنه مورد اختالف ولیاست والیت به معنای کلی قرار ندهیم؛ بگوییم آن والیت نسبت به اشخاصاین را در عداد 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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والیت نسبت به مجتمع و جامعه است. این مهم نیست که ما حکومت را در دل آن والیت قرار دهیم یا تفکیک کنیم؛  ،حکومت

چون مسأله حکومت به طور ویژه محل بحث و نزاع است و ممکن است ثبوت والیت به معنای کلی ایهام داشته باشد و مشتمل 

 حکومت نباشد، لذا شاید از جهتی تفکیک کردن آن بهتر باشد. بر مسأله 

 سؤال:

شود، ه برای پیامبر ثابت است به ائمه هم منتقل میکآنچه  کنیم کهبعداً بحث میبه ائمه ائمه کار نداریم .... ما راجع ما فعالً استاد:

یا قاضی قرار داده  این بحث دیگری است. اما در مورد خود انبیاء آنچه مسلم است این است که بعضی به عنوان امام یا حاکم

یشوا و حاکم قرار داده شوند. این مام و پااند که به عنوان اند. در میان انبیاء بعضی از این موهبت و موقعیت برخوردار شدهنشده

 اختالف در آنجا هست. 

ی که خداوند جعل والیت صخواهیم والیت را برای انبیاء ثابت کنیم، به عنوان اشخابنابراین موضوع بحث معلوم باشد که ما که می

توانیم وارد شویم: یکی اینکه م میکرده برای آنها؛ معلوم باشد نزاع دقیقاً کجاست؛ مربوط به احکام الهی نیست و از دو زاویه ه

 والیت را آنقدر گسترده بدانیم که شامل حکومت شود یا اینکه اینها را از هم جدا کنیم. 

 دلیل اول: آیات

الیت به معنای عام و وبین  تفکیک البتهبه آیاتی از قرآن تمسک شده برای اینکه والیت را خداوند برای اینها جعل کرده است. 

شود؛ اما کند، چون وقتی والیت اطالق داشته باشد شامل حکومت هم میاردی ما را با یک مشکالتی مواجه میدر مو حکومت

در بعضی از  کهکنیم و بعد به طور خاص مسأله حکومت عرض می معنای کلیوالیت را به  آیات و روایات ما در عین حال

 . ، خواهیم پرداختآیات و روایات مورد اشاره قرار گرفته است

 أ وْل ى ب عْض ه مْ  الْأ رْح امِ  و أ ول و أ م َّه ات ه مْ  و أ زْو اج ه   أ نْف سِهِمْ  مِنْ  بِالْم ؤْمِنِین   أ وْل ى الن َّبِی َّ »از جمله آیاتی که قابل استناد است، آیه آیه اول: 

ترین آیاتی است که مورد استناد قرار گرفته برای ثبوت است. این یکی از مهم 1«و الْم ه اجِرِین   الْم ؤْمِنِین   مِن   الل َّهِ  کِت ابِ  فِی بِب عْض  

والیت پیامبر)ص(. در اینکه این والیت به چه معناست که اولویت آن نسبت به انفس بیان شده، چند احتمال در این آیه وجود 

 است. تردارد که دامنه و شمول این احتماالت مرحله به مرحله و مرتبه به مرتبه ضیق

اجتماعی، عملی و  اول این است که این والیت مطلق و شامل همه امور، تکوین و تشریع، دنیوی و اخروی، فردی و احتمال. 1

عنی کأن انسان ی، «أ نْف سِهِمْ  مِنْ  بِالْم ؤْمِنِین   أ وْل ى الن َّبِی َّ »فرماید گیرد. آیه میقلبی، یعنی هم جوارحی و هم جوانحی، همه را دربرمی

ه امری داشته باشد، انسان نسبت به زمانی که پیامبر)ص( حکم یا نظر یا گرایش قلبی ب ای ندارد.ارادهدر برابر پیامبر)ص( هیچ 

فهمیم، ولو آید و ما این را میآید، از یک چیزی بدش میآن مسلوب است. ... یعنی مثالً پیامبر)ص( از یک چیزی خوشش می

همه چیز باید خواسته، دستور امر یا انزجار و نهی  در هاها، رفتارها، کنشهم نکند، این اولویت دارد نسبت به گرایشامر و نهی 

 و دوری پیامبر)ص( مالک قرار بگیرد. 

 سؤال:

حتی ده است که اش اینقدر گسترگویم معنای آیه این است .... اولویت دارد، این دامنهکنم؛ نمیمن دارم احتمال را نقل می استاد:

                                                           
 .6. سوره احزاب، آیه 1
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بعد اشکال داریم به این؛ این یک  بحث دیگری است.این احتمال درست است یا نه  گیرد. اینکهگرایشات قبلی را هم دربرمی

کند اولویت والیت پیامبر را حتی در گرایشات، حتی در تمایالت قلبی؛ یعنی مطلقا احتمال است که اطالق آیه اقتضا می

شود یک موجودی که از خودش هیچ حتی حق انتخاب و اراده و اختیار وسط مطرح نیست؛ می های خود انسان اینخواسته

 و گرایشی نداشته باشد. اینقدر این دامنه وسیع است.  ندارد، مگر اینکه پیامبر نسبت به آن نظری نداشته باشد، اراده

 سؤال:

 تر و باالتر. شود در یک دامنه وسیعاین می ها ضیق است، طبیعتاًبله، به اعتبار اینکه دامنه آن بعدی استاد:

ها و بر همگان واجب است که از او اطاعت کنند؛ هر به طور کلی حکم و اراده پیامبر)ص( اولویت دارد نسبت به اراده انسان. 2

د این مالت را باید چه پیامبر)ص( امر و نهی کند، چه در امور اجتماعی و چه در امور فردی، حتی در امور فردی اگر پیامبر بگوی

 دهد. بفروشی، ولو هیچ اثر اجتماعی هم ندارد، اما پیامبر به اعتبار اینکه مصلحت برای این شخص است، دستور می

کند، فرزند صغیر که محتاج راهنمایی پس در احتمال دوم کأن پیامبر مثل پدری که فرزندش را در همه امور مشوقانه راهنمایی می

کند، دستور ، یعنی آنچه که او امر و نهی میهستند ها مثل عبیدو انسان مالکتبعیت کند. بنابراین کأن پیامبر مثل پیامبر است، باید 

 دهد، بر انسان واجب است اطاعت کند؛ یعنی هیچ سلطنتی در هیچ یک از شئون خودش ندارد یا به تعبیر دیگر سلطنت پیامبرمی

لویت دارد. معلوم است این در محدوده اوامر و نواهی است؛ چه در امور شخصی و چه تمام شئون مربوط به زندگی انسان، او در

منزلت باید اینجا باشد، همسرت باید چه کسی باشد، این مال را باید بفروشی، تا مسائلی که مربوط به مثالً در امور اجتماعی. 

 نجام دهد، در آن امور پیامبر اولویت دارد. تواند نسبت به خودش امجتمع است. به عبارت دیگر هر کاری که انسان می

شخص. اینجا به  این اولویت تنها در دایره امور اجتماعی است؛ یعنی پیامبر اولی و احق است در امور عامه نسبت به خود. 3

دارد. اما در امور تواند مصالح جامعه را تشخیص بدهد، پیامبر در اینها اولویت عنوان رئیس جامعه، به عنوان حاکم و کسی که می

نیست؛ اینطور نیست که پیامبر والیت داشته باشد در امور شخصی مثل طالق زوجه فردی و شخصی اصالً این آیه در مقام بیان 

 و فروش مال.

 احتمال دیگر اینکه محدوده اولویت فقط نسبت به والیات دیگر باشد، یعنی النبی اولی بالمؤمنین من سائر الوالیات. شما. 4

ر از اینکه خود پیامبر غی) د؛ مثل والیة األب یا والیت حاکمای ممکن است برخی والیات ثابت باشفرض کنید در یک جامعه

 هر والیتی که در جامعه ثابت است، پیامبر نسبت به آن والیات اولویت دارد.  حاکم باشد(.

 سؤال:

به سایر والیات است. .... اگر بخواهیم وارد بحث تفسیری آیه شویم  گوید آیه در مقام بیان اولویت والیت پیامبر نسبتمیاستاد: 

خواهیم همه آیات و روایات مربوط به انبیاء را بگویم. انبیا خواهیم اینطور وارد شویم. امروز میسه جلسه کار دارد، ما نمی

والیة فالن؛ اینها را اجماالً باید اینجا  هستند و باید برای ائمه هم ثابت شود، بعد سراغ حاکم شرع، بعد والیة األب و الجد،

 بگوییم. .... 

 بررسی احتماالت چهارگانه در آیه اول

النبی اولی بالمؤمنین »کنم، احتمال اول درست است که اطالق مؤید آن است در بین این احتماالت من خیلی اجمالی عرض می
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آید؛ اما از ، این اولویت به حسب ظاهر آیه و اطالقی که دارد ممکن است بگوییم به نظر بدوی از این آیه بدست می«من انفسهم

خواهد بگوید حتی در امور قلبی پیامبر اولویت دارد طرفی هم واقعاً اخذ به این اطالق مشکل است. اینکه بگوییم این آیه می

آید آیه اصالً از ر گرایشات قلبی و دوست داشتن و اینها بخواهد مشمول این آیه باشد، به نظر مینسبت به مؤمنین؛ اینکه حتی د

هم اولویت داشته باشد و ما ملزم به تبعیت باشیم، درست ها، آن جهت در مقام بیان نیست. اینکه تمایالت قلبی، حب و بغض

  نیست.

 سؤال:

ما  مقام بیان نیست .... بحث تکلیف غیر از بحث عرفانی و ذوق عرفانی است؛ بحث: اوالً آیه معلوم است از این جهت در استاد

. آیا ما چنین تکلیفی داریم؟ آیا این اولویت واقعاً اینقدر گسترده است که حتی اعمال جوانحی انسان را استتکلیف  درباره

های و سبیل طاغوت است؛ حب و بغضهایی که مربوط به حق و باطل و سبیل خدا ها، نه حب و بغضبگیرد، حب و بغض

واقعاً اطالق به این اندازه ثابت نیست، چون اصالً از این  این عالم وجود دارد و جزء مباحات است،نسبت به چیزهایی که در 

ای قانون الهی شامل چه محدوده بدانیم خواهیمجهت در مقام بیان نیست. .... واقع این است که از حیث اینکه ما باالخره می

مخالفت و موافقتش ثواب و عقاب مترتب شود، کیفر و مجازات یا پاداش برای آن در نظر گرفته شود، این بر است، به نحوی که 

حتی اعمال جوانحی را دربربگیرد و برخی از اعمال اینکه آیه ظاهرش این است که از این جهت در مقام بیان نیست. .... 

 ممکن است بگویید حاال خارج از این والیت است را شامل شود، بعید است. ر یقین داریم،ای که مسلماً ما به ادله دیگشخصیه

چون اصالً از  ،خواهم عرض کنم خود اطالق در اینجا مشکل داردشوند و این اطالقش را دارد، نه، من میمقید محسوب می آنها

 موضوع تعرض آیه و تکلیف خارج است. 

بر اقدام به چنین کاری پیام که نداریم گزارش ل نیست. به عالوه، در نقطه مقابل اساساً ما یک مورد هملذا این گستردگی قابل قبو

ای داریم که آزادی عمل و سلطنت انسان بر امور خودش بلکه برعکس، ادله کرده باشد و در امور شخصیه امر و نهی کرده باشد.

  مردود است. نظر مارا به نحو مطلق ثابت کرده است. لذا احتمال اول به 

 :سؤال

مطلوب است ولو امر و نهی نکند، ولو بأس و زجر نکند ...  اینکه چیزی برای مولی: مثل آنجایی که انسان علم دارد به استاد

ین است. هم حکمگویند اصالً اند؛ آنها میای اینطور معنا کردهعده به مصالح و مفاسد ...اند علم آنجا مثالً امر و نهی را بعضی گفته

اش به این تعلق گرفته، ولو هنوز مبرزی گویند اگر علم پیدا کنیم به اراده، همین قدر که او ارادهاست، یک عده می مردوداین نظر 

 این حکم است.هم ندارد، 

احتمال چهارم هم قطعاً منتفی است؛ یعنی ما قرائنی در خود آیه و برخی آیات و روایات دیگر داریم که با این احتمال سازگار 

 نیست. 

خواهم وارد بحث شوم ماند که بین این دو احتمال باید ببینیم کدام یک مورد قبول است؛ من االن نمیاحتمال دوم و سوم باقی می

این دو احتمال را تثبیت کنم؛ هر کدام که باشد، اصل والیت انبیاء از طرف خدا بدون تردید با این آیه ثابت و متعیناً یکی از 

 شود. می



   81 
 

 :سؤال

ال سوم این چنین نیست : طبق احتمال دوم امور فردی ولو دارای اثر اجتماعی هم نباشد، مشمول اولویت است؛ اما در احتماستاد

ای دارد، فرض النبی یک چیزهایی را پیامبر واجب کرده .... یعنی آنچه که به ه پیامبر یک محدوده.... این بحث دارد .... اینک

گویم فردی یعنی یک شخص بگوید تو برو زنت را طالق بده، در حالی که هیچ صالح جمع است، ولو یک عبادت، اینکه من می

این بحث دارد، این هر دو طرف  ارد این بحث شوم؛ برای اینکهخواهم واثر اجتماعی هم ندارد؛ این محل بحث است .... گفتم نمی

گویم هر کدام از این دو باشد، چه دومی و چه سومی، مقصود ما حاصل است؛ .... گیرد ... میبحث دارد، نفی و اثباتش وقت می

  کند.را ثابت میفی الجمله یک قدر متیقنی برای والیت  احتمالگوییم این دو می

 آیه دوم 

ا، رسول و کسانی گوید ولیَّ شما خد. می1«ر اکِع ون   و ه مْ  الز َّک اة   و ی ؤْت ون   الص َّل اة   ی قِیم ون   ال َّذِین   آم ن وا و ال َّذِین   و ر س ول ه   الل َّه   و لِی َّک م   ن َّم اإِ »

ان معنای سرپرستی، معناست؟ این همآورند؛ بعد در ادامه اوصافش را هم ذکر کرده است. اینجا ولیَّ به چه هستند که ایمان می

 آمده که ایشان« الل َّه ... و لِی َّک م   إِن َّم ا»و روایتی هم مؤید این معناست در کافی از امام صادق)ع( در مورد  ریاست و سلطنت دارد

 الْأ ئِمَّة )ع( أ وْل اد ه   و   ع لِیَّاً  ی عْنِی آم ن وا الَّذِین   و   ر س ول ه   و   اللَّه   مْو الِک م  أ   و   أ نْف سِک مْ  و   بِأ م ورِک مْ  و   بِک مْ  أ ح قُّ أ یْ  بِک مْ  أ وْل ى ی عْنِی إِنَّم ا»فرموده 

کسانی که ایمان آوردند  این روایت برای والیت ائمه هم قابل استناد هست؛ اما بخش اولش که خدا و رسول و 2«.الْقِی ام ةِ  ی وْمِ  إِل ى

به وسیله این روایت و این آیه که  ،باالخره والیت به معنای اولویت، احقیت آن هم در همه امور، انفس و اموال منظور است.

 شود. تفسیر آن آیه است، ثابت می

 آیه سوم 

. این هم داللتش روشن است؛ اینجا اطاعة الرسول خودش 3«مِنْک مْ  الْأ مْرِ  و أ ولِی الر َّس ول   و أ طِیع وا الل َّه   أ طِیع وا آم ن وا ال َّذِین   أ ی َّه ا ی ا»

 یک امر مستقلی غیر از اطاعة اهلل است. 

 آیه چهارم 

کم کنند، گوید وقتی خدا و رسول ح. می4«أ مْرِهِمْ  مِنْ  الْخِی ر ة   ل ه م   ی ک ون   أ نْ  أ مْرًا و ر س ول ه   الل َّه   ق ض ى إِذ ا م ؤْمِن ة   و ل ا لِم ؤْمِن   ک ان   و م ا»

 قضی به همان معنایی که دارد، ... اینها در مقابل قضای خدا و رسول اختیاری ندارند و رأی، رأی خدا و رسول است. 

د کرد، آیات متعددی است. اینها در مورد رسول خداست. آیه در این رابطه زیاد است، آیاتی که بتوان در این مقام به آنها استنا

 کند.یت به معنای عام را ثابت میاین آیات به طور کلی وال

 حکومت انبیاء

 به مسأله حکم و حکومت است.خاص راجعبعضی آیات هم به طور  

، بعد 5«الظ َّالِمِین   ع هْدِی ی ن ال   ل ا ق ال   ذ رَِّی َّتِی و مِنْ  ق ال   إِم امًا لِلن َّاسِ  ج اعِل ک   إِنَِّی ق ال   ف أ ت م َّه ن َّ  بِک لِم ات   ر ب َّه   إِبْر اهِیم   ابْت ل ى و إِذِ »آیه  .1
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نبوت سرجایش  ،دهم. یعنی قبل از ایناز طیَّ آن مراحل، خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمود من تو را امام قرار می

کند ل میبود، به اعتبار نبوت چه بسا آن والیت هم ثابت بوده، حاال اینجا امامت و حکومت ثابت شده که حضرت ابراهیم سؤا

روایتی هم در اصول کافی از امام صادق)ع( وارد شده که «. الظ َّالِمِین   ع هْدِی ی ن ال   ل ا»فرماید رسد، میاین به ذریه من هم می

 اتَّخ ذ ه   اللَّه   إِنَّ  و   ر س ولًا ی تَّخِذ ه   أ نْ  ق بْل   ن بِیَّاً  اتَّخ ذ ه   ه  اللَّ  إِنَّ  و   ن بِیَّاً  ی تَّخِذ ه   أ نْ  ق بْل   ع بْداً  إِبْر اهِیم   اتَّخ ذ   ت ع ال ى و   ت ب ار ک   اللَّه   إِنَّ »فرماید می

. این 1«إِماماً  لِلنَّاسِ  جاعِل ک   إِنِّی ق ال   الْأ شْی اء   ل ه   ج م ع   ف ل مَّا إِم اماً  ی جْع ل ه   أ نْ  ق بْل   خ لِیلًا اتَّخ ذ ه   اللَّه   إِنَّ  و   خ لِیلًا ی تَّخِذ ه   أ نْ  ق بْل   ر س ولًا

یعنی «. انی جاعلک للناس اماما»گوید کند بر اینکه خودِ خداوند تبارک و تعالی جعل امامت کرده برای ابراهیم؛ میآیه داللت می

م مسأله امامت و حکومت آنقدر اهمیت دارد که خداوند تبارک و تعالی خودش این کار را انجام داد. بدیهی است که وقتی او اما

شود از ناحیه خداوند، به حکم عقل و نقل اطاعت او هم واجب است. پس این والیت برای ابراهیم هم قرار داده قرار داده می

 شد. 

و ثابت بود، او  ، که بعد از آنکه اصل نبوت داود مسلم2«بِالْح قَِّ  الن َّاسِ  ب یْن   ف احْک مْ  الْأ رْضِ  فِی خ لِیف ةً  ج ع لْن اک   إِن َّا د او ود   ی ا»آیه  .2

لوال جعل خلیفه،  است؛، «انی جاعل فی االرض خلیفة»حکم کند بین الناس؛ این خلیفه غیر از  که را در این مقام قرار داد

توانست این کار را انجام دهد و نه مردم وجوب تسلیم و اطاعت داشتند. بعد که خلیفه قرار داده ظاهرش این است که نه او می

؛ یکی از کارهایی که تو باید انجام دهی این است که بین الناس بالحق حکم کنی. «فاحکم بین الناس بالحق»د شد، آن وقت فرمو

لذا اینجا به عنوان  کنیم.استناد می« انا جعلناک خلیفة»گویید مربوط به قضاوت است؛ به که شما می کنیمما به فاحکم استناد نمی

دبیر امور خلق در زمین، لذا اطاعتش هم واجب است. اینها آیاتی است که مجموعاً از اینکه خلیفه است، یعنی خلیفه خدا در ت

 شود. آنها والیت برای انبیا و بعضی از آیات هم مسأله حکومت و حاکمیت استفاده می
 
 

«والحمد هلل رب العالمین»           

                                                           
 .175، ص1. کافی، ج1
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