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

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

 دانست: محتمل توانیمرا سه فرض  ئله تعیین ولی امر در عصر غیبتاول بود. گفتیم در مس فرض در ادلهبحث 
 بادد نه بیش از او امر دادتهنفر حق والنت  نک ؛منصتوب منحصر در واحد بادد اول انن استت هه ولی امرِ  فرض
 دد علی نحو االنضمامتعهم فرض سوم  است و علی نحواالستقَلل تعدد فرض دوم .وحدت بادتد ولی امردر  نعنی

 .است انضمامی تعدد و

نفر  نک گیردیمبه عهده در عصر غیبت را هه والنت امر  الشترانطیجامع هفقیفرض بر آن استت هه همیشته لذا 
ن بود ن؛ دلیل اول ابحث هردنم در جلستته لبلآن را  دلیل اولهه فرض اول وجود دارد  بر انن یاادله بیشتتر نیستتت.

است و همیشه در صاحب امر و صاحب  در جامعه بشر همیشه نصب ولی امر واحد بوده وندخدا عادت وستنت هه 
در عصتتر  وچنین ستتنتی جاری بوده همیشتته در لول تارنب بشتتر از ستتوی خداوند  زنرا. فرمان، وحدت وجود دارد

 -عجل الله تعالی فرجه الشرنفولو بالنیابی از حضترت ولی عصتر -بادتد  یغیبت هبری هم اگر بناستت ولی امر
 .بادد م باند نکیلبق انن سنت واحده او ه

 دتترا ر.؛ ادله دال بر اعلیمت ولی امدتترا اعلمیت استتت نعنی لزوم وحدت ولی امر در دلیل دوم بحث امروز
 ای والنت امر منصوب ددهدر عصتر غیبت برعلیهم الستَلم ائمه الهار  واز ستوی امام زمان  هفقیهی ه آناعلمیت 

 .ولی امر باند اعلم بادد فقیهاعلمیت معتبر بادد ولتی بنا بادد  درا یولت .بادد

 و رهه فقیه اعلم حق والنت ام ددبنا  یولت ؛نمهرد بحثبه صورت مفصل را معنای اعلمیت در جلسات گذدته 
ا َو ». معنای استتتدر اعلم  نصتتب متعین ۀبرانن ادلبنا ،ندادتتته بادتتداعلم حق والنت امر  یرغ مَّ

َ
 اْلَواِلَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ

ْن  ِمْنُکْم  َهاَن  َمْن  ِإَلی َنْنُظَراِن » ناباند ولی امر بادتتد.  هاآنانن استتت هه اعلم از  1«َحِدنِثَنا ُرَواةِ  ِإَلی هایف َفاْرِجُعوا ِممَّ
ْوا ِبِه َحَکماإ َفِينِّ  َلْد  ْحَکاَمَنا َفْلَیْرَتتتَ

َ
ََ أ ْد َرَوی َحِدنَثَنا َو َنَظَر ِف  َحََلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَر هه   2«َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاِهماإ لتَ

 یتماعل بنا بر درا اعلمیت،لذا  اعلم متعین است. ، والنت امر دربود یاعلم هاننا یندر باگر  دهد:انن معنا را می
نا  وحدت ولی امر است بر لزومهمین درا اعلمیت خود دلیل  ننبنابرا .نکی استهمیشه  وبادتد متعدد  تواندینم
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اعلمی  یولت .عجل الله تعالی فرجه الشرنفلی عصر از سوی و منصوب امرِ ولی  آنل بر وجوب وحدت بگونیم دلی
 .نافذ است و امرش ولی امری هه حکم دود.یمن متعی نافذاالمربه عنوان ولی االمر وجود دارد او  هاننا یندر ب

ظی اداره به ادله لف .هنیمیمادله اداره  ننابه بعضی  به عنوان تذهر حاال ؛متعرض دتدنماعلمیت  ادلهبه  لبَلإ  ما
 هنیم.می

 نینچ در َمن انن صحیحهاست. از امام صادق علیه السَلم  هادمیال ةصتحیحه عبدالکرنم بن عتب روانت اول
ِب  َفِينَّ » :است آمده

َ
َثِن  أ ْهِل  َخْیَر  َهاَن  َو  َحدَّ

َ
ْرِض  أ

َ
ْعَلَمُهْم  َو  اْْل

َ
هِ  ِبِکَتاِب  أ ةِ  َو  اللَّ هِ  ُسنَّ   لی الله علیه و آله و سلمص َنِبیِّ

َ
 نَّ أ

وَل  هِ  َرستُ َرَب  َمْن  َلاَل  لی الله علیه و آله و ستلمصت اللَّ اَس  ََ   ُهَو  َمْن  اْلُمْسِلِمیَن  ِف  َو  َنْفِسهِ  ِإَلی َدَعاُهْم  َو  ِبَسْیِفهِ  النَّ
َ
 ْعَلُم أ

ال   َفُهَو  ِمْنهُ  ف   َتَ َرَب » والنت هند، وهستی هه ادعای امامت  3«.ُمَتَکلِّ اَس  َتَ ْیِفهِ  النَّ متصدی  خواهدیمنعنی  «ِبستَ
مسلمین اعلم از او بادد او َاّل  در بیناگر  -.لدرت را دست بگیرد اننکهاز هنانه -بادتد در جامعه اجرای لدرت 
 یه را بر عهده بگیردرائلوه اجندارد  حق ؛نداردرا عملی  وهاری  چنینمعنانش انن است هه پس حق  .متکلف است

 لدرت هند. اعمالدر جامعه و 

 است سلم وله آ به لرق متعدد از رسول اهرم صلی الله علیه و بحث هردنم روانت دیب لبَلإ روانت دنگری هه باز 
ْت  َما» هه فرمود: ة   َولَّ مَّ

ُ
ْمَرَها أ

َ
ْعَلُم  ُهَو  َمْن  ِفیِهْم  َو  َرُجَلإ  أ

َ
ْمُرُهْم  َنَزْل  َلْم  ِإالَّ  ِمْنهُ  أ

َ
َفاالإ  َنْذَهُب  أ ی ستتَ  َما ِإَلی َنْرِجُعوا َحتَّ

ْمَرَها َرُجَلإ َما »در هر زمان و هر مکان  ؛لاعده عامه استتت دهندهنشتتان هل لوربهروانت انن  .4«َتَرُهوا
َ
ة  أ مَّ

ُ
ْت أ َو  َولَّ

ْعَلُم ِمْنهُ 
َ
ِإالَّ »، سپارندینمبادد هم وجود را به هسی هه اعلم از او  امر خودجمعی والنت  ت وهیچ ام «ِفیِهْم َمْن ُهَو أ

َفاالإ  ْمُرُهْم ستتتَ
َ
ی َنْرِجُعوا ِإَلی َما َتَرُهوا َلْم َنَزْل َنْذَهُب أ ستتتقوا هنند تا اننکه به و اننکه مدام رو به عقب برود  مگر« َحتَّ

 .برگردند ن اعلماهم

 آمده است المؤمنین علیه السَلمحضرت امیر البَلغهنهجدر  آن هم در گذدتته ادتاره دتده استدلیل دنگری هه 
َها» ن فرمود:آ هه در بخشتتی از نُّ

َ
اُس  أ َحقَّ  ِإنَّ  النَّ

َ
اِس  أ ْمرِ  ِبَهَذا النَّ

َ
ْلَواُهْم  اْْل

َ
ْعَلُمُهم َو  َعَلْیهِ  أ

َ
ِه ِفیه أ ْمِر اللَّ

َ
. در انن 5«ِبأ
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به انن روانات همه احادنث نصب  با توجهو بنابرانن اعلم متعین استت  .بأمر الله استتحق الناس اعلمهم أ منصتب
 دوند.یم به خصوص اعلم مقید

 نه در امام معصوم. البته در هرعامه است  لاعده .دودینممتعدد هه بود و اعلم بنابرانن اگر درا اعلمیت معتبر 
 بعد از زمان معصتتوم آنا انن لاعده در زمان غیبت هم نستتبزمانی منطبق بر امام معصتتوم علیه الستتَلم هستتت اما 

 .است یجارلاعده عامه در زمان غیبت هم  و ستعامه ا لاعده دود؟ خیر؛ اننمی

تا  فقه از آن هم لشرعیها یاسةس فقه ستیاسی، نعنی مربوا به ستیاستت استت آنچههم نعنی اعلمیت در اعلمیت 
ه انن هار اعلم ب هه یهستت فرمان خدا در مدنرنت جامعه. بهو  بأمرالله ،امر الله فیهبه اعلم به عبارتی نعنی  .غیر فقه

 باند ولی امر دود. است

در فقه  نک فقیه اعلمو ادتتد فقیه اعلم در فقه فردی ب نک دادتتته بادتتیم، یهدو فقهم گفتیم اگر در گذدتتته  لذا
ه بلم دارد چون او اع یحترج واعلم در فقه نظام است رجحان فقیهی هه  است. آن قه نظامف اصتطَل  به و اجتماعی

 .از دنگری است امرالله در انن مسئله

اگر  .اعلم استتتت هاآنباالخره نکی از  به دلیل اننکه ؛نیستتتت عونیم چنتد نفر اعلم هستتتتنتد لابل والاننکته بگ
ن اعلم آه تا بوجوب تحقیق است  نتیجه انن حالت ولتآنفحص هنیم.  ندباندانستتیم هه هدام اعلم استت در اننجا 

نصوب م عجل الله تعالی فرجه الشرنفعصر  از سوی ولی آنکهاعلم متعین است.  آنمعنیش انن استت هه  .برستیم
ه همیش اعلم و باند او را پیدا هنیم. اعلم است او ؛دودیممنطبق  و لهراإ  خودخودبه اوبر عنوان عام منصتوب استت 

 ادرن فرضدر انن  .است ینادرنک فرض  بادندمستاوی  هامَلإ  علمشتاندر  دو نفرفرض بر اننکه و نک نفر استت 
 انن فرض .انداعلمبه بقیه  و نستتبتعلم مستتاوی دارند  دوهر وآنننادندنم و جستتتجو هردنم  وفحص  ،تحقیقهم 

 ؟هنیمبود چه باند  به انن دکلبعد اگر  هه بحث خواهیم هردآن را  بعداإ هه  استدنگری 

م انن چند نفر علهه  ثابت دتتد -به فرض نادر ولو- فرَتتاإ اگر با دلیل دنگری توانستتتیم ثابت هنیم هه حتی اگر 
ا هه م خواهدیمدلیل دنگری حالت  ننا هرد؟ هارچهانن باند در خب  اما دو نفر از بقیه اعلم هستند استت یمستاو

امر به  والنت و ولی امر دتتتود تواندیم نکی نفر تنها دو نناز ا بازهمهنیم هته میدلیتل دنگر اثبتات  آنگونیم در می
دوم در  دلیل و هنیمیمه الامرا هته دارنم  یانن دلیل نتدارنم در انن فرض، ینگرنته دلیتل د یماگر گفت .عهتده بگیرد
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ه بقیه منتها نسبت ب اندیمستاودارنم هه در علم  دو نفرثبوت اننکه ما  فرض در .ی نداردارانفرَتی ه وچنین جانی 
با  دلیل نصتتب ازنر هندیمبه بقیه اثبات  نستتبت . البتههندینماثبات  ین انن دوتا راوحدت بدنگر انن دلیل  انداعلم

انن استتتت هه اگر افراد  یشمعن .برونم دوباره دنبال دلیل دنگری ندبا در انن دواما  بقیهدتتتامل  وجود انن دو اعلم
 متعددی بود فرض اول متعین است.

ول را ا یلدل .فرض تعین است ،فرض ؛ فرض اولدودیم فرض سه ؟دتودیماگر افراد متعددی بود چه  گوندیم
هم در واحد منن اعلمیت موجب تعیُّ  درا دوم درا اعلمیت است. یلدل سنت جارنه الهی بود. بحث ؛بحث هردنم

 خوددبهخومعتبر بدانیم معنی درا اعلمیت انن است هه  ادرا اعلمیت ر اگرن دتد هه بیا .دتودهه اعلم استت می
ن بادند باالخره نکی اعلم استهم  دو نفراگر  پس حتی .متعین استت  .است ینادرفرض  فرض تساوی در علمرا ز

 نت امر در نکیوال هاننااثبات هند از بین  ههبادیم دلیل دنگری  به دنبالند بابتساوی در علم نادر  فرِض انن  اگراما 
 رضدر فاعلم متعین استتت بنابرانن  آن والنت امر در اعلم بادتتد هاآن در بیناگر حرَ ما انن استتت هه  متعین هرد.
 وحدت متعین. ؛است وحدت یجهنتوجود اعلم 

کی از نمعلوم دد و فحص هردنم  اگر ؛حص هنیمفباند  [دو نفر اعلم از دنگران هستتنددر فرض وجود دو اعلم ]
 .دهدیماعلمیت وحدت را نتیجه  درا پس .امر هنددنگری حق ندارد ادعای والنت آنگاه  ،اعلم استها آن

ر د مثَلإ هم چنین چیزی وجود ندادته است هه  هازماندر همه  متشرعهسیره . در یره متشرعه استدلیل ستوم س
مین برای مسلرا با هم امام  نا سه هه دوچنین نبوده است  بعدبه تا تارنب اسَلم از زمان ظهور اسَلم  زمانهنک برهه از 

هم نکی  و جا نک فرض هنیم نکی در اگرچیزی اتفاق نیفتاده است  یننچجا ه یچدر هدر تارنب استَلم  .تعیین هنند
سیره متشرعه همیشه وحدت لذا  .هه او امام مستلمین است معتقد بود شتانهرهدامبوده استت،  جای دنگردر نک 

وحدت حاهم است نه تعدد  هه مذاق درعاهی از انن استت انن ستیره متشترعه در همه ازمنه ح و استت حاهم بوده
 حاهم.

م ه بعدوده بعلیه الستتَلم  یرالمؤمنینامامام  به اننکه بودند لائل نیستتتند بلکه متعدد امالائل به  ندنهزمثال  برای
ری و دنگ نکی بگوند انن احق استتتو اختَلَ هنند با همدنگر خوددتتان مگر اننکه از انشتتان، تا بعد  لورهمین

ی است دفرمنحصربههر فرله معتقد است هه ولی امر  فرله بشوندخود زندنه چند حتی ولتی . بگوند آن احق است
 ت لبولش دارد.مبه عنوان امارا او ها هه آن
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بوده  لورنانهمیشه ستیره متشرعه  .حاهم دادتتند ها هم همیشتهانن ستیره در اهل تستنن هم جاری بوده و آن 
اگر  .بت نشده استهه خَلفش ثا یبه اسَلم متشرعه ؛نیستاهل تشتیع فقط هه  انن متشترعهاستت و منظور ما از 

رع د برخَلَدر نک زمانی  ،درانطی نا دتود هه نک عده از جامعه اسَلمی در نک درلی معلومخَلَ نک ستیره 
کام درع احهه خوددان را مقید به  است یهسانمتشرعه سیره  یرهس .دودینمعمل هردند انن دنگر ستیره متشترعه 

 عمل خواهندمیهه صتتلی الله علیه و آله و ستتلم رستتول الله  به هر حال اهل تستتنن به لرآن و به حرَ .دانندیم
 ننا .بادتتد فی هل زمان گونند آن امام باند واحدهستتتند و میبه اصتتل َتترورت امام  معتقدها هم نآ. لذا هنندیم

 ردند.لطع نک انن راهم علیهم السَلم ن معصومی و به هم متصل است علیهم السَلمتا زمان معصومین سیره متشرعه 
را رع متش هاییرهسسانر  ؟هردندیمزندگی  غیر جامعه اسَلمی متعارَدر جای دنگری علیه السَلم معصومین  مگر

 زدهرا رفی ح چه هسی چنین؟ بالخصوص هایعهدگونیم نعنی سیره متشترعه هه می یرهستآنا  ؟هنیدیمچگونه ثابت 
م هعلیهم السَلم در زمان ائمه معصومین و  هردندیممتشترعه نعنی ستیره هستانی هه به استَلم عمل  یرهست !استت

همین در  ،هردندیمهمین جامعه زندگی  درهم علیهم الستتتَلم ائمه معصتتتومین  استتتت؛ همین ستتتیره جتاری بوده
ل کدتتنه انن هه نگفتند و نهی نکردند آن  ازعلیه الستتَلم ولی ائمه معصتتومین  هردندیمعمل  گونهنناهه  یاجامعه
رعه سیره عامه متش یرهس ،بادد تواندینمهه  سیره دیب انصاری و دیب لوسیوگرنه سیره متشرعه هه فقط  .نیستت
 .دانستندیماحکام اسَلم  هه خوددان را پانبند بهاست  مردمی

بادد هه  ینامضاء معصوم اگرامضای معصومین علیه السَلم دارد هم حرفی ادتیاه است زنرا  که ستیره نیاز بهننا
بخواهد  اگر واال .است یدرعاز حکم  دفها خودخودبهمتشترعه نعنی انن سیره  یرهست دنگر نیاز به ستیره ندارنم.

رمانش گونیم فمیو  به سیره ندارنم هار در انن صورت دنگر ؟خوردیمامضای معصوم بادد دنگر سیره به چه درد ما 
 ستا یدرعهادف از حکم  نفسهیفنعنی خود سیره  یرهس سیره. هنه ب هنیمیمبه او استناد  و است معصوم

ما ا حاهی از حکم درع نیست رفتاردانعقَل بما هم عقَل  هم انن است هه قَلعُ  یرهو سفرق بین ستیره متشرعه 
هه  یهانننا .هردندبه انن دتتکل عمل می دانندیمبه احکام استتَلم  نبندرا پا خودهستتانی هه گونیم متشتترعه میدر 

چون  است اسَلمحکم  ثابت دد هشف از هاآنبین  ره دائمهاگر نک سی دانندیماستَلم  خوددتان را پانبند به احکام
است  ننا .دداننیم به عمل به احکام خدای متعال را پانبند خودداننعنی سیره هسانی هه  ،سیره سیره متشرع است

یره انن است هه سهم هه فرق سیره متشرعه با سیره عقَل  دتودینمنبادتد متشترعه  یرهاگر ست واال ستیره متشترعه
حاهی از حکم عقَل بما هم عقَل  زنرا رفتار امضاء داردستیره عقَل استت هه . آن خواهدامضتاء نمی نگردمتشترعه 
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 وم راامضای معصما باند هه  آنجاست .دهندیمانن رفتار را انجام  عقَلنیتشتانعقَل بنا بر  و اندعالل ،دترع نیستت
انبند به بما هم پو اگر گفتیم ستتیره متشتترعه نعنی انن هستتانی هه انن ستتیره را دارند بما هم ملتزمون  اما .احراز هنیم

 ف از حکمهاد خودخودبهانن سیره بادد  به انن دکل اگر .است گرفتهدکل آنانبرای  اییرهساحکام استَلم چنین 
 .دودیم هادف از درنعتمتشرعه خود  یرهس و است نعتدراز هادف  وو رسول  خدا

بر انن  َلإ همتشرعه  یرهس ؛ امابادیمزم تبا هم مل خوابمینمرا هه  هایرهستگونیم ستیره دنگر تک تک میهم ولتی 
 .هردندیمتعیین را نا دنبال حاهم بودند همیشه حاهم واحد و تعیین هنند حاهم  خواستندیمبوده هه اگر 

ابی بالدنن  در اهمالانشان  است. خوبیدلیل  هه هندیمصتدوق بیان دتیب هه مرحوم  استت یلیدلدلیل چهارم 
وجوب وحدة الخلیفة ف  هل عصتتر »؛ بادتتدنکی همیشتته باند روی زمین بر خلیفه خدا تحت انن عنوان دارد هه 

 هند:استدالل میانشان چنین  .«غیبة

من زعم أنه نجوز أن تکون ف  ولت واحد أئمة هثیرة و لد التصر الله عز و جل علی الواحد و لو هانت الحکمة »
علی الواحد و دعوانا ُمحاٍذ لدعواهم ثم إن القرآن نرجح لولنا دون متا لتالوه و عبروا عنته لم نقتصتتتر اللته عز و جل 

 6«لولهم و الکلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما علی اْلخری بالقرآن هان الرجحان أولی.

َك  لاَل  ِإذْ  َو » نهآبه  ادتتارهانشتتان با  ْرِض  ِف  جاِعل   ِإنِّ  ِلْلَمَلِئَکةِ  َربُّ
َ
داللت بر خلیفةإ انن  گوندیم. 7«ةإ َخلیَف  اْْل

 .هندیمبالل دادت امام  سه دو توانمیزمان واحد  در گوندیمحرَ هسی را هه  ننا و هندیمخلیفه  وحدت

 فرماند:. انشان میدیب لوسی هم فرمانشی دارد مرحوم 

 من نسمی ننصب اإلجماع من أنه ال و انما منع السمع و ف  هل زمان، هثیرنن أئمة نصب نجّوز هان العقل و»

 8«.نکون بال  الرؤساء من لبله و إماما ف  هل زمان اال واحدا

                                                           
 11، ص: 1همال الدنن و تمام النعمة، ج. 6
َك  لاَل  ِإذْ  َو  45 :البقرة. 7 ْرِض  ِف  جاِعل   ِإنِّ  ِلْلَمَلِئَکةِ  َربُّ

َ
  لاُلوا َخلیَفةإ  اْْل

َ
ُد  َمْن  هایف َتْجَعُل  أ ماَء  َنْسِفُك  َو  هایف ُنْفستِ ُح  َنْحُن  َو  الدِّ ُس  َو  ِبَحْمِدَك  ُنَسبِّ  َك لَ  ُنَقدِّ

ْعَلُم  ِإنِّ  لاَل 
َ
 َتْعَلُموَن  ال ما أ

 184، ص 1ج االلتصاد الهادي إلی لرنق الرداد، . 8
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هند )البته انن فرمانش انشتتان است و ما انن را منع نمیاند اگر به عقل رجوع هنیم عقل هثیر بودن امام را فرممی
 هر لیل نقلی( مبتنی بر انن استتتت هه درهم اجماع و هم ستتتمع )د اما. (هندزنرا عقل چنین حکم نمی لبول ندارنم

 باددتواند بیش از نکی نمیزمانی منصوب 

 

یه عل نظر انن بزرگان به امامت معصتتتوم ههللت را دارد  ننانا جایصتتتدوق دتتتیب فرمانش  وانن فرمانش البته 
ه ن مَلهی هاعرض ما انن است هه بر هم منتها ام معصوم النکون إال واحدا.. نعنی امنه در غیر معصوم است السَلم

نه -برای والنت عامه هستتی را نصتتب هند  خواستتتیمغیبت هرد و  امام معصتتوم باند نکی بادتتد اگر امام معصتتوم
برای انن منطقه  خواهدیم ؛والنت والنت خاصته است یگاهالبته  همیکی را انتخاب هرده استت. -والنت خاصته

تعدد هه  معلوم است درموا گونهننادر  ،نماننده تعیین هند خواهدیمنک نماننده تعیین هند نا برای نک هار خاصتی 
ه ن مَلک وحدتی هامه نماند هستتی را تعییننیستتت اما اگر بخواهد برای والنت عامه در آن ادتتکالی ندارد و بحثی 

 ارنصب واحد  التضایدر نصب ولی عامه در زمان غیبت هم ن مَلک اهم امام معصوم باند نکی بادد هندیمالتضا 

 انن روانات باندهه رواناتی استت هه بر لزوم وحدت رهبری ستیاسی در جامعه اسَلمی وارد دده هم پنجم  یلدل
 هنیم.بحث  نکینکی ار

 و آله و سلم محمد وصلی الله علی

 


