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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 الله صلوات ولیعصر سوی از که بود الشرایطیامعج فقیه کلی عنوان مصداق تعیین شیوه درباره گذشته بحث
 وجوود پرسش هفت اینجا در که شد بیان. است شده منصوب امر والیت برای کبری غیبت دوران در علیه تعالی
 باشویم  گذشوته مطالو  همراه بتوانیم اینکه برای. شد پرداخته پرسش پنج به گانههفت هایپرسش این از. دارد

 .داشت خواهیم هفتگانه هایپرسش آن به ایاشاره

 بوه بایود یوا کورده اقودا  شخصوا   بایود مذکور عنوان مصداق تشخیص برای مکلف آیا که بود این اول پرسش
 و تعیوین حقیقیوه قضوایای در هرچنود کوه شود بیوان و داده توضیح مفصل اینجا در کند؟ مراجعه دیگر مرجعی

 داشوته خاصوی خبرگوی بوه نیاز موضوع تشخیص که درجایی اما  است شده داده قرار مکلف عهده به تشخیص
 .کند مراجعه خبره اهل به خود تکلیف تشخیص برای که است موظف نباشد کار خبره  مکلف خود اگر باشد 

 مراجعوی نووع از امور والیوت موضووع مصوداق تشوخیص برای دیگران به مراجعه آیا که بود این دو  پرسش
. انودمختلف رجووع دو و هستند متفاوت دو این که شد بیان است؟ خبره اهل به رجوع نوع از یا و بوده مشورتی

 نودارد ضورورت و کنود مراجعوه است ترپایین او از علمی ازلحاظ که کسی به تواندمی انسان مشورتی رجوع در
 .کند مراجعه است بیشتر او دانش که کسی یا اعلم به حتما  

 طور  رأی بوه حتموا   کوه نودارد الزاموی پوردازدمی مشوورت به که کسی مشورتی رجوع در اینکه دیگر نکته
 .دارد وجود التزا  و الزا  خبره اهل به مراجعه در کهدرحالی شود؛ ملتز  مشورت

 بوه رجووع نووع از امور  ولی الشرایطجامع فقیه موضوع مصداق تشخیص برای دیگران به رجوع که شد بیان
 .مشورتی رجوع نوع از نه و است خبره اهل

 داشوته هاییویژگی و صفات چه باید گیرندمی قرار مراجعه و مشورت طر  که کسانی؛ بود این  سو پرسش
 خبوره اهول کوه مرجعی هایویژگی باید است خبره اهل به مراجعه نوع از مراجعه این چون که شد بیان باشند؟

 عوالم کسی است ممکن. است وثاقت و علم یعنی خبرویت شامل هاویژگی این. باشد داشته وجود او در است
 هووای از پیروی خاطر به ولی ستکجا حق که دانندمی که کسانی هستند و اندبوده. نباشد اعتماد مورد اما بوده

 هوم وثاقوت بایود علوم کنوار در و نیسوت کافی تنهاییبه علم لذا. دهندمی نظر حق برخَل  خود منافع و نفس
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 صوفات دربواره کوههنگامی آینوده در. نیسوت موورد ایون در تنهوا ایون البته. دباش کار در اعتماد و داشته وجود
 کوهاین بر عَلوه متصدیان مدیران  کارگزاران  که کرد خواهیم روشن کنیم می بحث اسَلمی جامعه در کارگزاران

 اسوتفاده ادلوه از شواید اگرچوه اسوت؛ وثاقت شرایط حداقل. باشند هم اعتماد مورد باید باشند  خبر اهل باید
 .کندنمی کفایت خبرویت اینجا در اینکه خَلصه. است معتبر امر متصدیان در عدالت شرط یعنی کنیم؛ عدالت

 بایود اینکوه یوا و باشد نفر یک تواندمی گیردمی قرار مرجع که کسی که بود این شد مطرح که دیگری پرسش
 کوه شورعی تکلیف یک یعنی باشیم  داشته ایحقیقیه قضیه ما جا هر است؛ کلی موضوع یک این باشد؟ متعدد

 داشوته خبرویت به نیاز آن تشخیص که باشد موضوعی آن موضوع و است شده بیان حقیقی قضیه یک شکل به
 .آیدمی هاحر  همین باشد 

 بوه و شد بحث آن درباره مفصل. دارد موضوعات در واحد خبر حجیت به بازگشتموضوع  این که شد بیان
 کوه باشود داشته وجود روایاتی که مواردی در مگر است  حجت موضوعات در واحد خبر هک رسیدیم نتیجه این

 بور دال کوه ایادلوه بوه نسوبت مووارد ایون و شودمی استفاده موضوع تشخیص در واحد خبر اکتفا عد  هاآن از
 ایون هوم نآ و بگیرد قرار موردتوجه باید بیان اینجا در. شوندمی مخصص است  موضوعات در ثقه خبر حجیت

 واحود خبور به رجوع شارع خاص موارد آن در و شده وارد خاصی موارد در و است موردی ادله اگرچه که است
 در ثقه واحد خبر بر اعتماد در عقَلیی سیره مؤید روایات از گونهاین چون اما است؛ کرده تأیید را موضوعات در

 منزلوهبه ایون اسوت  عوا  سیره هم ییعقَل سیره و است عقَلیی سیره تأییدش نکته چون لذا است  موضوعات
 موضووعات در ثقوه خبور که است این آن و شودمی برداشت کلی یک آن از یعنی است؛ عقَلیی عامه سیره تأیید

 .است حجت

 در ثقوه خبور خواص موورد آن در کوه شود اسوتفاده آن از که آمد روایتی و دلیل خاصی موارد در اگر بنابراین
 خواص نسوبت موضوعات  در ثقه خبر حجیت بر دال روایات آن به نسبت این نیست  حجت موضوع تشخیص

 .نیست شرط تعدد لذا. اندگفته بزرگان کهچنانآن تعارض نسبت نه و دارد عا  و

 الشورایطجامع فقیوه مصوداق تشوخیص در کوه کسوانی یعنی بود؛ متعدد مرجع اگر که بود این پنجم پرسش
 چیست؟ تکلیف اینجا داشتند  مختلف و متفاوت نظرات گرا کنند می اظهارنظر

. اسوت مقود  کموی مورجح بور کیفوی مورجح ؛شود مطورح کموی رجحوان و کیفوی رجحان بحث اینجا در
 گفوت یکی آمد  وجود به الشرایطجامع فقیه مصداق تشخیص در خبره اهل بین نظریاختَل  اگر مثالعنوانبه
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 نظرصواح  یعنوی داشوته وجوود کیفوی مورجح طر یوک در اگر. است ولیا آن گفت دیگری و است اولی این
 طور  نظر کند  ساقط را دیگر دسته رأی کاشفیت کهطوریبه باشد  داشته عر  نظر در فاحشی علمی تفاوت

 باشود  داشوته وجود اعتناقابل تفاوت با و قوی کیفی مرجح طر یک در وقتی. شودمی ساقط ریتاام از دیگر
 لوذا. باشود حجوت توانودنمی دیگور و شوودمی سواقط آن اماریوت و بوردمی بین از را دیگر طر  رأی کاشفیت
 طور  دو هور و نودارد وجوود کیفوی مورجح اگور اما است مقد  آن باشد  داشته وجود کیفی مرجح که درجایی
 مورجح پوای ااینجو در اسوت نشوده احراز طرفین بین چشمگیر تفاوت و هستند یکدیگر مشابه کیفیت ازلحاظ

 پوای اینجوا در کوهاین دلیول شود بیوان و داشوت وجود هم تقری  یکبحث هم  این برای. آیدمی وسط به کمی
. هسوتند نفور ده دیگر طر  و نفر بیست برای طر یک که کنید فرض که است این آیدمی وسط به کمی مرجح

 بین کیفی رجحان و هستند مشابه علم ازنظر طر  دو هر که است این بر هم فرض و دهندمی نظر که نفر ده این
 و دارد وجوود آن در اصابه احتمال یک دهندمی هااین که رأی هر هستند نفر ده که طرفی در. ندارد وجود هااین

 آیدمی پایین اول رأی خطای احتمال شود می منضم هاآن به یکی کهوقتی اما دارد؛ وجود هم خطا احتمال البته
 اضوافه کوه هوم چهوارمین رود موی باالتر اصابه احتمال شودمی اضافه که سومی رود می باال اصابه احتمال و

 خطوا احتموال رودموی بواالتر هااصوابه احتمال شدند نفر ده کهوقتی و رودمی باالتر اصابه احتمال باز شودمی
 .آیدمی پایین

 توا بیسوت اصوابه احتموال اینجا در منتها شود؛می جاری هم نفر بیست مورد در قاعده همین هم طر آن از
 به هم خطا احتمال ناخواهخواه. است دو  گروه این اصابه طر  در احتمال درجات از درجه بیست یعنی است؛
 طور  در اصوابه احتمال درجات با طر این در اصابه احتمال درجات بین اینجا در. است ترپایین نسبت همان
 احتموال درنتیجه و دارد وجود کمی مرجح فقط و نداشته وجود فیکی مرجح اینجا در. دارد وجود تعارض دیگر

 در اضوافه نفور ده اصابه احتمال درنتیجه. کنندمی تساقط دیگر طر  هایاصابه احتمال با طر این هایاصابه
و جمعیوت کوه طور این کاشفیت یعنی. ماندمی باقی معارض بدون دیگر گروه  معلیورغ اسوت  بیشوتر آن یکم 

 موا وقوتآن و شوود؛می ثابت کَل   هستند کمتر کمی ازنظر که دیگر دسته نظر کاشفیت اما ماندمی باقی تعارض
 طور این برای حجیت لذا. هستند مقابل طر  نفرات از اضافه تعداد آن که معارض بدون اماره یک و مانیممی

 کیفی مرجح با کمی مرجح البته. باشد اثرگذار دتوانمی اینجا در کمی مرجح اینکه نکته است این. ماندمی باقی
 .است غال  همیشه کیفی مرجح و کندنمی پیدا تعارض

 را فقیوه یوک بخواهود خبرگوان مجلوس اگر. شودمی رعایت خبرگان مجلس در که است اینکته همان این
 غالبوا   دارنود ودوج که تعدادی خبرگان مجلس در. است اساس این بر باشد  اکثریت رأی مَلک و کند انتخاب
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 عور  نظور در کوه باشود قووی حد در گفتیم که معنا آن به کیفی مرجح و هستند یکدیگر مشابه کیفیت ازلحاظ
 نیسوت طووراین یعنی ندارد؛ وجود هاآن بین در کند  ساقط را هاآن رأی کاشفیت او  توسط دیگران رأی تخطئه

 سوطح یوک در کیفوی و علموی مراتو  ازلحواظ کوه هستند فقیهی همه. باشد شاگردی و استاد هاآن رابطه که
 در نحوو آن بوه کیفوی مورجح احراز که باشد این دلیل به شاید این و نیامده ما اساسی قانون در این البته. هستند
 ازلحاظ که دارند وجود فقیه تعدادی خبرگان مجلس در که شود فرض مثَل  . است دشواری کار خبرگان مجلس

 کموی مرجح دیگر و دارد وجود بحث جای اینجا در. دارند شاگردی استاد نسبت فقها  یتاکثر به نسبت علمی
 را خوود کوار کموی مرجح اینجا باشد  نداشته وجود او کیفیت تفاوت و نباشد چنین اگر اما نیست؛ توجیه قابل

 .دادیم انجا  پنجم پرسش در که بود مباحثی خَلصه این. کندمی

 یوک لوو و مرد  دستگی یک یعنی چربد؛می واقع مصلحت بر وحدت مصلحت گاهی [یک نکته هم اینکه]
 ودعواجنو  بوه منجر ما اصرار و کنیم اصرار است واقع که چیزی بر ما اینکه بر چربدمی باشد خطا بر دستگی

 نکوات از یکوی. ایمبوازکرده خیلوی تقری  مسئله در را این ما و است مهمی بسیار نکته این. شود کلمه تفرقه و
. کردنودمی تبعیوت شویوه هموین از گواهی مهو علیهم تعالی الله صلوات هدی ائمه و است همین تقری  مسئله

 موسوی حضورت غیبوت درعلیه السوَل   هارون حضرت اینکه وعلیهما السَل   هارون با موسی حضرت داستان
 و کورد نصویحت و موعظوه البتوه نینوداخت؛ راه به جن  اند شده پرستگوساله همه که دید وقتیعلیه السَل  

 انجوا  را کوار ایون باطول نفوی و کفر القاء برای باید بااینکه نکرد جن  اما نداشت؛ ایفایده موعظه و نصیحت
 حضورت. کرد ازاله را باطل  عمل با و شد کاربهدست باید نکند  اثر موعظه اگر باطل نفی خصوص در. دادمی

َما َقْوِ   یا َقْبُل  ِمن َهاُروُن  َلُهْم  َقاَل  َوَلَقْد » ؛کرد موعظهعلیه السَل   هارون ِإنَّ  ِبهِ  ُفِتنُتم ِإنَّ کُم  َو ُن  َربَّ ْحَمن بِ  الورَّ  ُعوِنیَفواتَّ
ِطیُعوا

َ
ْمِری َوأ

َ
علیوه  هوارون حضورت به آمدعلیه السَل   موسی حضرت بلکه. نشد عمل وارد دیگر هارون اما «أ

یَتُهْم  ِإذْ  َمَنَعک َما َهاُروُن  یا َقاَل » :فرمودالسَل  
َ
الَّ  َرأ

َ
وأ ِبَعِن  َضلُّ َفَعَصیَت  َتتَّ

َ
ْمِری أ

َ
 من از تو که شد باعث چیز چه 1«أ

 و بنشوانی کرسوی بوه را حق که نشدی عمل وارد و نشدی کاربهتدس چرا ؟(نکنی پیروی حق از) نکنی پیروی
 َّ  اْبَن  یا َقاَل »؟ (کنی جن ) ؟کنی نفی عمَل   را باطل

ُ
ُخْذ  اَل  أ

ْ
ِسی َواَل  ِبِلْحیِتی َتأ

ْ
وی ِبَرأ ن َخِشویُت  ِإنِّ

َ
ْقوَت  َتُقووَل  أ  َفرَّ

 َلیَلو    َثََلِثیَن  ُموَسین  َواَعْدَنا َو » رفتی شما کهوقتی که تاس مطل  این به اشاره 2«َقْوِلی َتْرُقْ   َوَلْم  اسرائیلبنی َبیَن 
ْتَمْمَناَها

َ
هِ  ِمیَقاُت  َفَتمَّ  ِبَعْشر   َوأ ْرَبِعیَن  َربِّ

َ
ِخیهِ  ُموَسین  َوَقاَل » کردی سفارش من به« َلیَل    أ

َ
 َقْوِمی ِفی اْخُلْفِنی َهاُروَن  ِِل

ْصِلْح 
َ
ِبْع  َواَل  َوأ  بودن یکپوارچگی حفوظ که درجایی. یکپارچگی و کیان حفظ یعنی اصَلح 3«ِدیَن اْلُمْفِس  َسِبیَل  َتتَّ

                                                           
 93و 92. طه: 1
 94. همان: 2
 142. اعرا : 3
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 کننودمی تحمول را نقوص یوک. بماند باقی بدن تا کنندمی قطع را پا باشد  بدن در نقص یک پذیرش بر متوقف
 دسوتور مون بوه شوما کوه کورد عرضعلیه السَل   هارون حضرت لذا. شود حفظ مجموعه کیان کل اینکه برای
ْصِلْح » دادی

َ
ِبْع  اَل َو  أ  مانودنمی بواقی امتی دیگر بینداز   راه به جن  که خواستممی اگر من «اْلُمْفِسِدیَن  َسِبیَل  َتتَّ

 موسوی سرانجا . کنی اصَلح را هاآن و بیایی تو که داشتم نگه را امت این من. کنی رهبری را هاآن و بیایی تو که
 موسوی حضورت وقتوی کهاست  آمده روایات و آیات در. کرد اصَلح جن  با را امور باز آمد که هم علیه السَل 
نُفَسکْم  َفاْقُتُلوا َباِرِئکْم  ِإَلین  َفُتوُبوا» که بود این اسرائیلبنی توبه آمد  علیه السَل 

َ
ِلکْم  أ کوْم  َخیر   َذن  در روایوت در 1«لَّ

 آنقودر دیگر دسته با دسته یک کرد؛ تقسیم دودسته به را هااینعلیه السَل   موسی حضرت که آمده آیه این تفسیر
 .است کافی دیگر رسید دستور اینکه تا جنگیدند

 کوه شوندمی ناچار رهبران اجتماعی موجود یک کیان حفظ و وحدت حفظ برای گاهی که است این منظور
 حکمیوت جریان در السَل علیه امیرالمؤمنین آنچه نظیر ؛دانندنمی صحیح را آن خودشان که بدهند چیزی به تن

 تون آن بوه معاویه با بسآتش در السَل علیه مجتبی اما  حضرت که چیزی آن نظیر و داد تحکیم به تن و پذیرفت
 بورای مثبتوی پدیده این که ایمگفته را این البته. است اجتماعی کیان حفظ برای فاسد که چیزی به دادن تن. داد

 نبایود و نیسوت پیوروان عظموت دهندهنشان اما ست هاآن عظمت دهندهنشان رهبران برای البته نیست؛ جوامع
. بیاینود کوتواه خودشوان هایبرناموه از جوامع یکپارچگی حفظ برای شوند ناچار رهبران که کنند کاری پیروان
 ناچوار رهبران تا کنند وادار رهبران از کامل تبعیت به را جامعه که است این جامعه خیرخواهانه و عالمان وظیفه
 نبایود اشوتباه یوک اینجا در. بیایند کوتاه انخودش هایارزش و معیارها از جامعه یکپارچگی حفظ برای نشوند
علیوه  موسوی اموا شودند  پرستگوساله اسرائیلبنی که است درست. نیست شرک بر وحدت اینو  بگیرد انجا 

 . تنزیلی شرک نه و است تاویلی شرِک  بر وحدت این. اندداشته قبول را السَل 

 وقتیک و شد جن  وارد هاآن با باید و ندارند قبول را پیغمبر و خدا اصَل   وقتیکشرک بر دو نوع است؛ 
ِإَلهُ  ِإَلُهکْم  َهَذا»: گفت سامری. دارند قبول را پیغمبر و خدا علیوه  موسی حضرت با مخالفت اظهار او 2«ُموَسی َو

 را چیوز چوه اینجوا دیگر برسد  نظا  ایالغ پای اگر. نکرد ءاالغ را نظا . کند ءاالغ را موسی نیامد و کردن السَل 
 در وحودت گویندمی کهاین. ندارند قبول را جامعه و نظا  خود هستند خالفم که کسانی ؟داریم نگه خواهیممی

                                                           
نُفَسُکم  54. بقره: 1

َ
ُکْم َظَلْمُتْم أ ِإْذ َقاَل ُموَسین ِلَقْوِمِه َیا َقْوِ  ِإنَّ ُکْم ِعنَد بَ َو ِلُکْم َخْیر  لَّ نُفَسُکْم َذن

َ
َخاِذُکُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَلین َباِرِئُکْم َفاْقُتُلوا أ ُه ُهَو اِرِئُکْم َفَتاَب َعَلْیُکْم ِباتِّ ِإنَّ

ِحیُم  اُب الرَّ وَّ  التَّ
ا َلُه ُخَوار  َفَقاُلوا َهَذا ِإلَ  88. طه: 2 ْخَرَج َلُهْم ِعْجَل  َجَسد 

َ
ِإَلُه ُموَسی َفَنِسيَ َفأ  ُهُکْم َو
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 نگوه را توحیود سوایه در وحودت بتووان اگور. است توحید سایه در وحدت چیست؟ در حدت و منظور جامعه 
 .باشد تأویلی هااختَل  و داشت

ِویوِل  َعَلوی ُتَقاِتْل  ِإنَّک َعِلی یا»: فرمایدمی که داریم السَل علیه امیرالمؤمنین حق در زیادی روایات
ْ
أ  کَموا َالتَّ

یِل  َعَلی َقاَتْلُت  ْنِز اکِثیَن  ُتَقاِتُل  ِإنَّک َو  َالتَّ  ایون السوَل علیه امیرالموؤمنین امتیاز اصَل   1«َاْلَماِرِقیَن  َو  َاْلَقاِسِطیَن  َو  َالنَّ
 آن بوه و داشوتند قبوول را دیون اصول نود؛کن تفسویر دب را دین خواستندمی که باکسانی کردی قتال تو یعنی بود؛

قتوال  دیون  ُلو حفوظ و دیون اصوالت حفظ برای تو. رفتندمی کج راه دین این تفسیر در اما کردند می اعترا 
ی َبْعَدهُ  َکاَن  َو » که دارد هم ندبه دعای درکردی.  َلِل  ِمَن  ُهد  هِ  َحْبَل  َو  اْلَعَمی ِمَن  ُنورا َو  الَض   ِصوَراَطهُ  َو  اْلَمِتویَن  الَل 

 امیرالموؤمنین حضورت آن تفسویر و حوق معیوارصلی الله علیه و آلوه و سولم  اکر  رسول از بعد که 2«ُمْسَتِقیَم الْ 
 کوتاه بر متوقف این اگر و است مهم خدا پرچم زیر در جامعه حفظ اینکه خَلصه. است علیه تعالی الله صلوات

 .ندارد ارزشی باشد  تعبیرهای و تفسیر از بعضی برابر در آمدن

 متفواوت خبره اهل نظرات اگر باشد  یکی باید رهبر اینکه به توجه با که دش مطرح که بود این ششم پرسش 
 کرد؟ چه باید بود

 یوا و شود واحدی پاسخ به منجر شورا طریق از تواندمی متفاوت هایپاسخ آیا که است اینهم  هفتم پرسش 
 مورجح نوه و بوود متفواوت آرا اگر دارد؟ وجود مصداق تشخیص در آرا تفاوت اشکال حل برای راهکارهایی چه

 کرد؟ باید چه داشت  وجود کیفی مرجح نه و کمی

 وسلم آله و محمدعلی اللهصلی و
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