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

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

بیان  .است اسَلم سییاسیی نظام در حاکم یا حاکمان تعیین در مردم نقش پیرامون پنجم مطلب درباره بحث 
 دخالت برای جایی دیگر و است شده معین متعال خدای سوی از حاکم مسیلله معصیوم حضیور دوران در شید
 ولا اص گفتیم. اسیت اطاعت و نصیر  میثاق به عمل اسیت مردم وظیفه آنچه ندارد؛ وجود حاکم تعیین در مردم
 و شرعاا  هم لذا و است حاکم نصب با خدا حاکمیت اعمال و است ناپذیرشریک حاکمیتی خدا، حاکمیت چون

 را این. باشد نداشیته وجود زمین کره روی متعال خدای سیوی از شیده معین حاکمی که اسیت محال عقَلا  هم
 ردبگذ بشر جامعه بر ایدوره که است ممتنع شرعاا  هم و است محال عقل ازنظر هم ایم؛کرده بحث مفصیل قبَلا 

 آن طریق از کنند، اطاعت را خدا بخواهند مردم اگر که باشیید نداشییته وجود حاکمی متعال خدای سییوی از اما
 مثل .تاس حاکمیت مسلولیت از متعال خدای بازنشستگی معنی به این ،شیود طوراین اگر. کنند اطاعت حاکم

 المتع خدای فرمانروایی حاکمیت و مسییلله گفتیم. باشیید حاکمکه  نخواهد دیگر متعال خدای که اسییت این
 .موقتاا  ولو کرد، منتزع متعال خدای از را نآ بشود که نیست چیزی

 غیبت) غیبت اعصییار یا و غیبت عصییر در منتها دارد؛ معین حاکم تاریخ ادوار همه در متعال خدای لذا
 عینم حاکمانیباید  قطعاا  بالصل حاکم سوی از( نیست علیه تعالی الله صلوا  زمان امام دوران به مخصیو 

 که تاس این گرفتهانجام آنچه غیبت عصر در گفتیم. شیود اعمال هاآن طریق از متعال خدای حاکمیت تا شیوند
 قیهحقی قضیییه نحوی به اسییت علیه تعالی الله صییلوا  ولیعصییر که بالصییل حاکم سییوی از که هااین نصییب

 نییع اسیت؛ شییخصییه قضیییه نحو علی نصیب حاکم، برای متعال خدای نصییب کهدرحالی اسیت؛ گرفتهانجام
 صلی الله علیه و اکرم رسول حق در. کندمی نصب باشخاصهم کندمی نصیب خود که را حاکمانی متعال خدای

ِن » :فرمودآله و سییلم 
َ
ْنَزَل  ِبَما َبیَنُهْم  اْحکْم  َوأ

َ
هُ  أ وَل  ِطِع یُ  َمْن »: فرمود و 1«الَلَّ سییُ طاعَ  َفَقْد  الَرَّ

َ
هَ  أ : فرمود یا و 2«الَلَّ

ْرَسْلَنا َوَما»
َ
هِ  ِبِإْذِن  َطاعَ ِلیُ  ِإَلَّ  َرُسوٍل  ِمْن  أ  .است حاکمیت برای باشخاصهم رسل نصب ادله هااین همه 3«الَلَّ

                                                           
ْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما 94 ة:. مائد1

َ
ْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أ

َ
ِبْع أ ُه َوَل َتَتَّ ْنَزَل الَلَّ

َ
ِن اْحُکْم َبْیَنُهْم ِبَما أ

َ
ْنَزَل  َوأ

َ
ُه ِإَلْیَك  أ ْن ُیِص الَلَّ

َ
ُه أ یُد الَلَّ َما ُیِر َنَّ

َ
ْوا َفاْعَلْم أ َبُهْم یَفِإْن َتَوَلَّ

اِس َلَفاِسُقوَن  اا یرِإَنَّ َکثِ  ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم   ِمَن الَنَّ
َطاَع الَمْن ُیِطِع الَرَّ  08 ء:. نسا2

َ
َه ُسوَل َفَقْد أ ْرَسْلنَ َلَّ

َ
ٰی َفَما أ  اا اَك َعَلْیِهْم َحِفیظَوَمْن َتَوَلَّ

ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ  49 :همان. 3
َ
ِه َوَما أ ُسوُل َلَوَج  ِلُیَطاَع ِبِإْذِن الَلَّ َه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الَرَّ ْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا الَلَّ

َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ َنَّ

َ
ابَوَلْو أ َه َتَوَّ  اا َرِحیم اا ُدوا الَلَّ
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ِطیُعوا: »فرمود کریم قران یا هم بعد
َ
هَ  أ ِطیُعوا الَلَّ

َ
وَل  َوأ سییُ وِلی الَرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
 المر اولو این که کرد معین و 1«ِمْنکْم  اْْل

ِإَذا: »فرمود چون هستند؛صلی الله علیه و آله و سلم  اکرم رسول سیوی از شیدهمعین ْمر   َجاَءُهْم  َو
َ
َن  أ ْمِن  ِمَّ

َ
وِ  اْْل

َ
 أ

َذاُعوا اْلَخْوِف 
َ
وهُ  َوَلْو  ِبهِ  أ ُسوِل  ِإَلی َرُدَّ ِإَلٰی  الَرَّ وِلی َو

ُ
ْمرِ  أ

َ
ِذیَن  َلَعِلَمهُ  ِمْنُهْم  اْْل  نآ دهندهنشان که 2«ۗ  ِمْنُهْم  ْسَتنِبُطوَنهُ یَ  اَلَّ

 .ایمکرده قبَلا  را این بحث که اندشده معین اولوالمرهم  رسول خود زمان در که است

 یهقضیی نحو به نه و گرفتهانجام حقیقیه قضیییه نحو به ،نصییب این غیبت دوران در که اسییت این ما بحث 
ْن  ْم ِمْنکُ  اَن کَ  َمْن  ْنُظَراِن یَ : »فرمود. خارجیه شییخصیییه  َعَرَف  َو  َحَراِمَنا َو  َحََلِلَنا ِفی َنَظَر  َو  َحِدیَثَنا َرَوی َقْد  ِممَّ

ْحکاَمَنا
َ
ْواَفْلیَ  أ ی َحکماا  ِبهِ  ْرضییَ  نصییب بوده و نصییب معنی به اینجا در «َجَعْلُتهُ » که 3«َحاکماا  ْم َعَلیکُ  َجَعْلُتهُ  َقْد  َفِإنِّ

ا َو : »فرمود توقیع آن در کهاین یا. اسیییت گرفتهتعلق فقیه عنوانبه مَّ
َ
 ُرَواةِ  یِإلَ  اَه یفِ  َفاْرِجُعوا اْلَواِقَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ

ُهْم  َحِدیِثَنا ِتی َفِإنَّ َنا َو  ْم َعَلیکُ  ُحجَّ
َ
ةُ  أ هِ  ُحجَّ  اضییافه هم را دیگری شییرای  دیگر، ادله گفتیم البته که 4«َعَلیِهْم  اللَّ

 .است غیبت دوران در عصرولی طرف از منصوب ،کفایت با عادِل  فقیه پس. کفایت شرط عدل، شرط: اندکرده

 هب منصییوب حاکمحاکمیت  در بیان شیید که مردم البته آید؛می پیش مردم نقش بحث که سییتاینجاحال 
 شییکلی به نصیر  و اطاعت در نقش بر عَلوه اینجا اما .نصییر  و اطاعت نقش منتها دارند؛ نقش هم شیخ 

 اینکه. تاس کفایت با عادل فقیه کلی عنوان این مصداق دارند؛ حاکم مصیداق تعیین در و حاکم تعیین در نقش
 قضیه نحو به ای و شوندمی وارد شخصیه قضییه نحوی به که الهی تکالیف بین که ایمگفته قبَلا  را دارند نقش چرا

 عَلما شخصیه قضیه نحو به متعال خدای سوی از تکلیف یک که آنجا. دارد وجود فرق شیوند،می وارد حقیقی
 جابه تکلیف تعیین برای مکتب برای تَلشیییزحمت و  هیچ متعال خدای که اسییت این اشمعنی شییود، بیان و

 ؛ستا گرفته عهده به خدا خود هم را موضوع این حتی است. کرده بیان را مکلف تکلیف تمام و است نگذاشیته
هِ » اِس  َعَلی َوِلَلَّ  که را حج وجوب موضییوع متعال خدای اینجا. مشییخ  و معین خانه این حج 5«اْلَبیِت  ِحُجَّ  الَنَّ

                                                           
وَل  94 همان:. 1 سییُ ِطیُعوا الَرَّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلَّ ُیَّ

َ
ولِ  َیا أ

ُ
ْمِر ِمْنُکْم َوأ

َ
وِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْنِمُنوَن بِ ي اْْل سییُ ِه َوالَرَّ وُه ِإَلی الَلَّ يٍْء َفُرُدَّ ِه اَفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي شییَ لَلَّ

ِلَك َواْلَیْوِم اْلِْخِر  ِویَلا َذٰ
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
 َخْیر  َوأ

ْمِن  08همان:. 2
َ
َن اْْل ْمر  مِّ

َ
ِإَذا َجاَءُهْم أ َذاُعوا ِبِه َو

َ
ِو اْلَخْوِف أ

َ
ذِ أ ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

َ
وِلي اْْل

ُ
ِإَلٰی أ ُسوِل َو وُه ِإَلی الرَّ ِه َوَلْوَل َفْضُل الُطوَنُه ِمْنُهْم یَن َیْسَتنبِ َوَلْو َردُّ لَّ

َبْعتُ  ْیَطاَن ِإلَّ َقِلیَلا َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه َلتَّ  ُم الشَّ
3 . 

َ
ْصَحاِبَنا َبْیَنُهَما ُمَناَزَعة  ِفي َدْیٍن أ

َ
ََلُم َعْن َرُجَلْیِن ِمْن أ ِه َعَلْیِه َالسَّ َبا َعْبِد َاللَّ

َ
ْن َقْد َرَوی َحِدیَثَنا َو أ ْن َقاَل: َفَقاَل: َیْنُظَراِن َمْن َکاَن ِمْنُکْم ِممَّ

َ
ْو ِمیَراٍث، ِإَلی أ

ي َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحا ْحَکاَمَنا َفْلَیْرَضْوا ِبِه َحَکماا َفِإنِّ
َ
ِه َو ِکماا َفِإَذا َحَکَم ِبُح َنَظَر ِفي َحََلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ َما ُاْسُتِخفَّ ِبُحْکِم َاللَّ ْکِمَنا َفَلْم ُیْقَبْل ِمْنُه َفِإنَّ

ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ َال ادُّ َعَلی َاللَّ ادُّ َعَلْیَنا َالرَّ ، َو َالرَّ ِه، َاْلَحِدیَث.َعَلْیَنا ُردَّ ْرِك ِباللَّ  شِّ
 782:   ،72ج الشیعة، وسائل 

 909  ، 7ج ، . کمال الدین و تمام النعمة4
َنا   َمَقاُم ِإْبَراِهیَم َوَمْن َدَخَلُه َکاَن آِمنِفیِه آَیا   بَ  42 :آل عمران .5 اِس ِحُجَّ اْلَبْیِت  اا ِیَّ ِه َعَلی الَنَّ ِبیَلا َوِلَلَّ َتَطاَع ِإَلْیِه سیییَ ِن َه َغِني َّ عَ َوَمْن َکَفَر َفِإَنَّ الَلَّ  َمِن اسیییْ

 اْلَعاَلِمیَن 
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 شخصیه قضیه اینجا 1«َمْولهُ  َعلی َفهذا َمْولهُ  ُکْنُت  نمَ : »فرمود یا است. کرده مشیخ  باشید، البیت الی حج
اطهار  ائمه شخ  و طالبابی بن علی شخ  اسیت، امام از عبار  که اطاعت وجوب موضیوع چون اسیت؛

 تغیب دوران در اما است. شخصی قضیه نحو به نصب این و شدهمشخ َلم از سوی خدای متعال علیهم السی
ُهْم » در. اسییت حقیقیه قضیییه نحو به ولی دارد وجود هم نصییب کبری ِتی َفِإنَّ  که اسییت این حجت معنی «ُحجَّ

 مکلف عهده به اینجا مصییداق تعیین. اسییت رفته فقیه کلی عنوان روی اطاعت وجوب و دارد اطاعت وجوب
 .کنند اطاعت او از و داده تشخی  را فقیه این و برود باید مکلف و است

 تشخی ؟ یا است تعیین منظور من :حضار از یکی 

 تعیین ییعن تعیین، گوییممی وقتی. مصییداق تشییخی  یعنی اسییت؛ تعیین همان تشییخی  از مراد :اسییتاد
 .خا  فرد و معین فرد در کلی عنوان

 :کرد خواهیم ارائه هاپرسش این به پاسخ در را مباحث که شودمی مطرح پرسش چند اینجا در 

 باید میتحاک برای منصوب کلِی  عنواِن  مصداِق  تشخی  یا تعیین برای مکلف یاآ که است این اول پرسیش 
 آیا بپرسد؟ راندیگ از باید کجا و کند اقدام مسیتقیم باید کجا بپرسید؟ دیگران از باید یا کند اقدام مسیتقیم طوربه

وا» کنید فرض مثل کند؟ تعیین را فقیه مصیداق باید خودش مکلفی شیخ  هر ِإن» آیه رد «َطیباا  َصعیداا  َتیَمُمَّ  َو
ٰی  نُتمکُ  ْرضییَ ْو  َمَّ

َ
َفرٍ  َعَلٰی  أ ْو  سییَ

َ
َحد   َجاَء  أ

َ
نکُ  أ َن  مِمَّ ْو  اْلَغاِئِ   ِمَّ

َ
ُتُم  أ اَء  َلَمسییْ سییَ ُموا َماءا  َتِجُدوا َفَلْم  الِنَّ ِعید َفَتیَمَّ  اا یبَط  اا صییَ

ُحوا یِدیکُ  ْم ِبُوُجوِهکُ  َفاْمسییَ
َ
ْنهُ  مَوأ یُد یُ  َما ِمَّ هُ  ِر ْن  مَعَلیکُ  ْجَعَل ِلیَ  الَلَّ کن َحَرٍج  ِمَّ یُد یُ  َوَلٰ َرکْم  ِر  نحو به تعیین اینجا 2«ِلُیَطِهَّ

 به اینجا در «اا َطیب َصعیداا » این تشخی . است «َطیباا  َصعیداا » تیمم موضوع که معنا این به است حقیقیه قضییه
 جااین در آیاحال . کند تیمم آن روی و کند پیدا را طیب خاک آن و برود باید که ستاوو  است مکلف خود عهده

 شود؟ اجرا باید دیگری ترتیب اینکه یا است صور  همین به هم

 و ستا خا  موضوعا  گاهی حقیقیه، قضایای در کلی موضیوعا  ایمگفته ما البته. بود اول پرسیش این
 همین مثل نیسییت خاصییی خبرگی به احتیاجی هاآن تشییخی  برای که موضییوعاتی عام. موضییوعا  گاهی

وا» عیداا  َتیَمُمَّ  لغت اب کسی هر و شیناسیدمی را خاک کسیی هر. کنید تیمم پاک خاک یک روی یعنی «َطیباا  صیَ

                                                           
وَل . 1  لَ  َرسیُ

َ
ََلُم أ ُه َعَلْیِه َو آِلِه َیُقوُل َیْوَم َغِدیِر ُخم  َو ُهَو آِخذ  ِبَیِد َعِلي  َعَلْیِه السیَّ ی َاللَّ لَّ ِه صیَ ْنُفِسِهْم َقاُلوا َبَلی َقاَل َفَمْن ُکْنُت َاللَّ

َ
ْولٰی ِباْلُمْنِمِنیَن ِمْن أ

َ
ُت أ سیْ

ُهمَّ   .هُ ُه َو ُاْخُذْل َمْن َخَذلَ َواِل َمْن َواَلُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو ُاْنُصْر َمْن َنَصَر  َمْوَلُه َفَهَذا َعِليٌّ َمْوَلُه َاللَّ
 42   ،7 ج ،معاني اْلخبار

 4 ة:مائد .2
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 یک اهیگ اما ندارد؛ تخص  به نیاز کند پیدا را طیب خاک کهاین برای چه و یعنی خاک که داندمی باشد، آشنا
 کسی ست؟کی فقیه. کنید مراجعه فقیه مجتهد به گویدمی که آنجا مثل. دارد تخص  به نیاز که است موضوعی

 .دارد تخص  به نیاز آن تشخی  که است عنوانی است، فقیه که

 این ند،کن مراجعه دیگران به عادل فقیه مصداق تشخی  برایکه  شید بنا اگر آیا که اسیت این دوم پرسیش 
 نوع دو است؟ عالم از جاهل سنال آیا اسیت؟ مشیور  صیور به آیا اسیت؟ مراجعی نوع چه دیگران به مراجعه
 ایزنیر -با خبره نه اینکه جاهل باشد مشور  عنوانبه- دیگری با و کرده مراجعه کسی وقتیک است؛ مراجعه

 یگاه اما نیسیت. عالم به جاهل رجوِع  رجوع، اینجا کند.می مشیور  دیگر عالم یک با عالم یکمثَلا . کندمی
 شد قرار اگرباید دید  که است دیگری پرسیش هم این. مشیور  نوع از نه و اسیت عالم به جاهل رجوع رجوع،
 آیا ند،ک مراجعه دیگران به غیبت عصر در حاکمیت برای منصوب کلِی  عنواِن  آن مصداق تشیخی  برای مطلب

 عالم؟ از جاهل سنال باب از یا است مشور  باب از مراجعه او مراجعه

 اهلج سنال چه و باشد مشورتی چه) موضوع تشخی  برای دیگران از سنال در که است این سوم پرسیش 
 عینیم خصوصیا  باید شود، رجوع او به کلی عنوان مصیداق تشیخی  برای بایسیتمی که کسیی آیا( عالم از

 گیرد،می قرار سنال مورد که کسی باشد؟ چهباید  یا و چیست خصوصیا  آن است، چنین اگر و باشید؟ داشیته
 خصوصیاتی چهباید ( عالم از جاهل سنال چه و باشد مشورتی سنال سنال، این چه) شیودمی سینال او از یعنی

 باشد؟ داشته

 یکل عنوان مصداق تعیین در کمک برای او از که جهتی یا شخصی مراجعه در که اسیت این چهارم پرسیش 
 ت،اس شرط تعدد اگر کند؟می کفایت هم نفر یک به رجوع یا و اسیت شیرط تعدد آیا شیود،می سینال منصیوب

 رجوع رد آیا است؟ نحو چه به رجوع این: بااینکه کندمی پیدا ارتباط چهارم پرسیش چیسیت؟ تعدد این شیرای 
 فرن دو حداقل شییودمی سیینال او از که طرفی آن یعنی شییود؛ بینه باید اینکه یا اسییت شییرط تعدد عالم به جاهل
 باشد؟ حجت هاآن حرف و دهند تشکیل بینه تا باشند عادل نفر دو باشند،

 داشت، دوجو شوندگان سنال بین متفاوتی نظرا  و کرد سنال متعدد افراد از اگر که است این پنجم پرسیش 
 ظرا ن دارای و متعدد افراد گرفت، کمک هاآن از باید منصوب کلی عنوان مصیداق تعیین برای که هاییآن یعنی

 آن گفت ریدیگ و اعلم این گفت یکی اسییت، بهتر آن گفت دیگری و اسییت بهتر این گفت یکی بودند، یمتعدد
 آن گفت ریدیگ و است اعدل این گفت یکی است، اکفأ آن گفت دیگری و است اکفأ این گفت یکی است، اعلم



 7991اههمن مب 29                                                                                       قه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء            ف 05ه جلس

 

 باید هچ هستند، متفاو  مصداق تشخی  در ها عنه مسلول   که درجایی چیسیت؟ تکلیف اینجا اسیت، ترعادل
 کرد؟

 هبریر وحد  اسَلم، سیاسی نظام در گفتیم و کرده بحث مفصل گذشته در ما که است این شیشم پرسیش 
 ثبا ا قاطع و روشن دلیل با را این. ندارد وجود شورایی صور به لوو رهبر تعدد برای جایی اصَلا  و است شرط
َحُدُهَما َو  ِإَلَّ  ِإَماَماِن  وُن کُ یَ  ل» روایت مثل. کردیم

َ
اِمت   أ  و ندارند وجود یکدیگر عرض در امام دوکه یعنی  1«صییَ

 عددمت حاکمیت اسَلم، شریعت در و اسَلم جهان در. باشند داشته وجود یکدیگر عرض در توانندنمی حاکم دو
 با اث دلیل با و کردیم بحث دینی منابع ازنظر را این. اسییت غلطی حرف اسییاس از رهبری شییورای لذا. نیسیت

 راگ مطلب این به توجه با. باشیید مشییخ  خا  معین فرد در باید رهبر. نداریم شییورایی رهبرِی  که کردیم
 رد خودشییان چون اینکه یا چیسییت؟ تکلیف دادند، تشییخی  رهبری برای را متعددی افراد شییوندگانپرسییش

 مناسییب هک کسییانی: گفتند هاآن خود اصییَلا  اینکه یا کنند، تعیین را متفاوتی افراد هسییتند، متفاو  تشییخی 
 آن و دباش شده مراجعه نفر یک به و باشد نفر یک تشیخی  مرجع اگر حتی هسیتند؛ نفر چند هسیتند، رهبری

 تکلیف نجاای در. هستند کافی شرای  دارای بالسیویه اینها تمام: گفت و کرد معین را نفر چند پاسیخ در نفر یک
 چیست؟

 تَلفاخ تشخی  در مراجع اگر که بود این قبل موضوع سنال تفاو  سینال پنجم با شیشم هم این است که 
 ششم سنال در اما باید چه کرد. اسیت بهتر آن گویدمی دیگری و اسیت بهتر این گویدمی باشیند و یکی داشیته
 یا نکنند؛ هم معین وهستند  خوب نفر چهار این گویندمی همگی نباشد و هم تشخی  در اختَلف است ممکن
 ست؟چی تکلیف اینجا هستند، مناسب نفر چهار این گویدمی نفر یک آن و باشد مرجع نفر یک اصَلا  اینکه

 -تشخی  اهل تشخی  با- صیَلحیت دارای افراد تعدد صیور  در که اسیت این (هفتم) پرسیش آخرین 
 چه با صور  این در اسیت؟ درسیت شیورایی راهکار آیا دارد؛ وجود راهکاری چه واحد رهبر به دسیتیابی برای

 شود؟ انجام باید خصوصیاتی و شرای 

                                                           
ا ع. 1 ضیَ ی َالرِّ َح  لیه السَلمَدَخْلُت َعَلی َعِليِّ ْبِن ُموسیَ

َ
ْنَت َلْیَس َلَك َصاِمت  َو َلْم َیُکْن َفُقْلُت َلُه َیُکوُن ِإَماَماِن َقاَل َل ِإلَّ َو أ

َ
ُدُهَما َصاِمت  َفُقْلُت َلُه ُهَو َذا أ

ْهلَ 
َ
ي َما ُیْثِبُت ِبِه َاْلَحقَّ َو أ ُه ِمنِّ ِه َلَیْجَعَلنَّ َاللَّ ُبو َجْعَفٍر َبْعُد َفَقاَل ِلي َو َاللَّ

َ
ْهَلُه َفُولِ ُوِلَد َلُه أ

َ
ُبو َجْعَفٍر عُه َو َیْمَحُق ِبِه َاْلَباِطَل َو أ

َ
َنٍة أ َفِقیَل  السییَلم لیهَد َلُه َبْعَد سییَ

ْص 
َ
َها ْلََیة  َعِظیَمة  َو َلِکْن َکْیَف أ ِه ِإنَّ َما َو َاللَّ

َ
 َل ُتْقِنُعَك َهِذِه َاْلَْیُة َفَقاَل أ

َ
ُبو عَ ِلْبِن ِقَیاَما أ

َ
ِه ع ِفي ِاْبِنهِ َنُع ِبَما َقاَل أ  .ْبِد َاللَّ

 899،   7اإلسَلمیة(، ج  -الکافي )ط 
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 که پردازیممی اول پرسیش به . حالپرداخت خواهیم هاآن به بحث این در ما که اسیت مباحثی مجموعه این 
 شخصاا  باید غیبت عصر در حاکمیت برای معصوم سیوی از منصیوب کلی عنوان مصیداق تعیین برای مکلف آیا

 یهشییخصیی قضییایای درخدای متعال  کردیم اشییاره که طورهمان کند؟ مراجعه دیگران به باید اینکه یا کرده اقدام
 مامت یعنی ؛ده اسییتندا قرار موضییوع تعیین برای مکلف عهده بر تکلیفی و کرده مشییخ  را موضییوعا  همۀ

 برای فمکل عهده بر مسییلولیتی و بار هیچ دیگر و اسییت گرفته عهده به جزئیا  همه با متعال خدای را تکلیف
 ندارد. وجود تکلیف موضوع تشخی 

 شود، هداد تشخی  باید کلی عنوان این مصداق و است کلی عنوان یک شیرعی تکالیف موضیوعا  اگر اما
 مکلف خود که استمعن نآ به این آیا حال .است گذاشته مکلف عهده به خداوند را مصیداق تشیخی  اینجا در

 نوع دو هب حقیقیه قضییایای در موضییوع کند؟ مراجعه دیگران به تواندمی اینکه یا و دهد تشییخی  مباشییرتاا  باید
 به مراجعه به نیاز خا  موضوعا  این تشخی  که تخصیصی موضیوعا  و داریم عادی موضیوعا  ؛اسیت

 خود ود،ش مراجعه توانا و حاذق پزشک به باید بدن معالجه برای که آمد تکلیفی اگر کنید فرض. دارد متخص 
 زشکپ تشخی  برای کنونی، عرف در. دارد معرفت و تشخی  به نیاز که است کسی چه حاذق پزشیک اینکه

 برای امارا  این. دارد مطب و پزشییکی نظام مجوز و مدرک پزشییک اینکه ازجمله دارد؛ وجود راهکارهایی
 هب خواهدمی که شییخصییی و اسییت سییختی بیماری بیماری، که درجایی اما کند.می کفایت پزشییک تشییخی 

 علما پزشییک به باید اسییت و ترحاذق دیگران از که پزشییکی به باید کند، مراجعه رشییته آن متخصییِ   پزشییک
 ی تشخ تواننمی مجوز و مدرک با که را اعلم پزشکی چون شود؛می ترمشیکل کار دیگر اینجا در. کند مراجعه

 شکپز: گویندمی و کنندمی مراجعه اعتمادقابل پزشکان از نفر چند به که است این مردم عرف هم اینجا در. داد
 خی تشیی و مجتهد تشییخی  برای ما حوزوی عرف در متأسییفانه البته. یدکن معرفی ما به را رشییته این در بهتر
 .ندارد تابلو مجتهد یعنی ندارد؛ وجود عمومی امارا  ،فقیه

 و نجف حوزه برجسته مجتهدین ازکه  حلی حسین حاج مرحوم قول از درجایی کند؛ رحمتایشیان را  خدا 
 بزرگ فقیه آن کنی علی مأل مرحوم به تقلید برای است که فرموده ایشان که کردند نقل بود، متضیلعی فقیه خیلی
! قاآ: گفتند. باشییم مجتهد که نشییده محرز خودم برای هنوز من ندگفت و نکردند قبول ایشییان کردند اما رجوع
 مودخ برای معذالک گفت. هستید الفقها شیخ و هاآن مربی شما. هستند فقها از شما شاگردان شیما، هایطلبه
 کردند جمع را داشت اقرار هاآن اجتهاد به علی َلم خود که مجتهدی نفر پنجاه و رفتند. است نشده محرز هنوز

 اجح بعد. بدهد فتوا که کرد پیدا آمادگی علی مَل اینکه تا اسییت مجتهد ایشییان اینکه بر دادند شییهاد  همه و
 اصَلا  تو :گویندمی یکی به و روندمی کارشناس فقیه نفر پنجاه که شده طوری ما عصر در: گویدمی حلی حسین
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 شودنمی طوراین و شود منضب  باید که ستما هایحوزه وضع این !دهدمی فتوا و آیدمی اما او نیستی، مجتهد
 .کند اجتهاد ادعای کسی هر که

 هب نیاز خا  موضییوع تشییخی  در قطعاا  اسییت، خا  موضییوع یک تکلیف موضییوع که آنجایی هرحالبه
 از بمنصو کلی عنوان مصداق تشخی  در معتبر اماره اینحال . باشد حجت باید امر این که اسیت معتبر اماره
 باشد؟ تواندمی چه معصوم سوی

 ه و سلمآل و محمدعلی اللهصلی و


