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 چکیده

ــت. هر کدام از این دو بعد را می  توان با  ــریع اس والیت امامان دارای دو بعد تکوین و تش
ــتار حاضر مسألة »والیت تشریعی  ــی کرد. نوش رویکردهای عقلی، نقلی و تاریخی بررس
ــریعی مورد بررسی قرار می  دهد.  امامان« را با رویکرد روایی در حوزة گونه  های والیت تش
ــریع یا تفویض تشریع به امامان، والیت  محورهای این پژوهش عبارتند از: والیت بر تش
ــیری یا مرجعیت علمی و دینی، والیت اجتماعی یا رهبری و سرپرستی جامعه. متون  تفس
روایی در تمامی این محورها، والیت تشریعی را برای ائمه ثابت می دانند و در نهایت این 
اصل را اثبات می  کنند که امامان جز در رسالت و نبوت در تمامی شؤون مربوط به والیت 

با پیامبر مشترکند. 

کلید واژه  ها: والیت تشریعی امامان؛ تشریع امامان؛ گونه  های والیت تشریعی.

گونه های  واليت تشريعی 
امامانb در روايات
هادی صادقی* / محمد رّکعی **

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.
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مقدمه
مسألة والیت تکوینی و تشریعی پیامبر و ائمه از دیر باز محل گفتگو و بحث و نظر بوده 
ــت. در مورد والیت تکوینی بحث های بسیاری از سوی متکلمان شیعه در اثبات و قلمرو  اس

آن مطرح شده است؛ اما آنان در مورد والیت تشریعی کمتر سخن گفته  اند. 
همچنین خود عنوان والیت تشریعی از عناوین جدیدی است که به تازگی در فرهنگ کالم 
شیعه مرسوم شده است؛ و از سوی متکلمان مورد استفاده قرار می  گیرد و تاریخ آن به بیش 
ــریعی عنوانی نوظهور است ولی اقسام  از چند دهه باز نمی  گردد. اگر چه عنوان والیت تش
آن از زمان اصحاب امامان مطرح بوده، و روایات آن در جوامع روایی شیعه نقل شده است، 

با این حال این روایات کمتر مورد تحلیل متکلمان امامیه قرار گرفته اند.
بنابر دیدگاه شیعه، امامان معصوم، حجت های خدایند و گفتار و کردار آنان از هرگونه خطا و 
خالفی دور است. بر اساس آیات و روایات، امامانb جز در دریافت و ابالغ وحی در بقیه 
شؤون با پیامبر مشترکند. از جمله دالیل مهم و معروف یکسان بودن شأن امامان و پیامبر 
به جز رسالت، حدیث موسوم به منزلت است: »أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إال أنه 
ال نبّی بعدی«؛ »تو نسبت به من بمنزله هارون برای موسی هستی جز اینكه پس از 

من پیامبری نخواهد بود«.1
مسألة والیت تشریعی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی امامان از اهل  بیت پیامبر در 

تمامی گونه های والیت تشریعی همان والیت رسول خداp را دارند.
ــیعه، اهل بیت پیامبر را فقط راوی پیامبر یا تنها فقیه و مجتهد مصیب  ــاس، ش بر این اس
ــمار نمی  آورد؛ بلکه آنان را حجت های خدا، خلیفه و وصی پیامبر می داند که گفتار و  به ش
عمل شان همانند کالم و عملِ پیامبر حجت می  باشد. امام باقر در این باره می  فرماید:

ُة اهلل َو نَْحُن بَاُب اهلل َو نَْحُن لَِساُن اهلل َو نَْحُن َوْجُه اهلل َو نَْحُن  نَْحُن ُحجَّ
َعْیُن اهلل فِي َخْلِقِه َو نَْحُن ُواَلُة أَْمِر اهلل فِي ِعبَاِدهِ؛ 

ما حجت های خدا و زبان خدا و وجه خدا و دیدگان خدا در خلق او و 
والیان امر خدا در میان بندگانش هستیم2.

1. عالمه مجلسی، بحاراألنوار، 225/2.
2. کلینی، کافی، 1/ 145.
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1ـ ماهیت والیت
ــد.1 در این فرهنگ ها معانی ای  ــا برای ماده والیت بیان کرده ان ــت دانان عرب 12 معن لغ
چون »قرب و نزدیکی، توالی، سرپرستی، صاحب اختیاری، مالکیت، یاری کردن، محبت، 
ــودن، وارث بودن،  ــتی، داماد ب ــرعمو، دوس ــده، پس محبوبیت، تابعیت، آزادکننده و آزاد ش
ــایگی« به عنوان معانی ولی و مولی ذکر شده است. اما  ــوگندی، و همس هم پیمانی، هم س
باید دانست که بسیاری از این معانی در حقیقت یا از معانی استعمالی و مصادیق کلی این 

واژه اند و یا معنای التزامی ماده )ول  ی( می باشند.
ــیخ مفید در بیان معانی مولی چنین می نگارد: »مولی در لغت به ده وجه و معنا می آید:  ش
اولین آنها به معنای أولی و سزاوار است و همین معنا، معنای اصلی و عمده است که سایر 

معانی به آن باز می گردد«.
ــده و آزاد  ــان نُه معنای دیگر را ذکر می کند که عبارتند از: مالک عبد، آزاد ش ــپس ایش  س
کننده، پسر عمو، یاری کننده، متولی، هم سوگند، همسایه، امام مطاع. در پایان می نویسد: 

»این معانی نُه گانه به همان اَولی و سزاوار بازمی گردد و از آن گرفته شده است«.2
در علم کالم واژه والیت مترادف با واژه امامت است. برخی از متکلمان در تعریف امامت 
چنین گفته اند: »امامت ریاست عام بر جامعه اسالمی در همه امور دینی و دنیوی است به 

جانشینی از پیامبر«.3 
مسأله امامت و والیت یکی از موارد مهم منازعه میان شیعیان و اهل سنت می  باشد. تلقی اهل 
ــأله والیت و امامت، حاکمیت بر امور مسلمین و به تعبیر دیگر مسأله خالفت و  ــنت از مس س
حکومت ظاهری است که همان والیت زعامت است؛ اما والیت و امامت نزد شیعه منحصر به 
آن نیست؛ بلکه منصبی نظیر نبوت است و بلکه باطن نبوت است که حکومت و والیت دنیوی 
ــؤون آن می  باشد؛ به همین جهت علمای شیعه شرایط ویژه ای همانند مصونیت از  یکی از ش
خطا )عصمت(، داشتن علم خدادادی یا مؤید بودن به الهامات الهی و منصوب شدن از طرف 

1. زبیدی، تاج العروس، 8/ 252.
2. مفید، مصنّفات شیخ مفید، 27/10ـ30.

3. فاضل مقداد، باب حادی عشر، 39.
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ــمارند.1 بر این اساس، به نظر می  رسد اولی بودن  خداوند متعال را برای امام و ولی الزم می  ش
که مرحوم شیخ مفید آن را معنای اصلی و عمده معنای والیت دانسته است مفهوم والیت را 
ــکیل می  دهد؛ با این توضیح که مراد از اولویت در والیت تشریعی به این معنا که دیگران  تش
ــت؛ بلکه به دلیل لزوم شرایطی که برای ولی ذکر شد، ولی تنها  ــهمی دارند نیس نیز در آن س

کسی است که حق دخل و تصرف در امور تشریعی را خواهد داشت.

2ـ   چیستی تشریع
راغب در مفردات می  گوید: »شرع، گشودن و بنا کردن راهی روشن است«.2

خلیل بن احمد در کتاب العین می  نویسد: 
شریعت و شرایع آن چیزی است که خداوند از امر دین برای بندگانش قرار 
داده است و به آنان دستور تمسک به آن از نماز و روزه و حج و مانند آن 

عة می  باشد.3 را صادر فرموده است و این همان �رث
ــریعت می  گوید: »شریعت چیزی است که خداوند برای بندگان خود  طریحی نیز درباره ش

پایه  گذاری و واجب نموده است«4.
ــاس شریعت دستورها، احکام و برنامه هایی است که خداوند بر بندگانش واجب  بر این اس

نموده است: 
لُِكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا؛ برای هر ملتی از شما انسانها، 

.5شریعتی قرار دادیم
ُثمَّ َجَعْلناَك َعلی  َش��ريَعٍة ِمَن اْلَْمِر َفاتَِّبْعها َو ال َتتَِّبْع َأْهواَء الَّذيَن ال 
َيْعَلُموَن؛ سپس نوبت به تو رسید و ما تو را هم بر شریعتی از امر 
دین واقف ساختیم؛ پس همان را پیروی کن نه هواهای کسانی را که 

6.علم ندارند

1. رك: حلی، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، 364ـ372.
2. راغب، المفردات فی غریب القرآن، 451.

3. فراهیدی، ترتیب کتاب العین، 907/2.
4.طریحی، مجمع  البحرین، 500/2.

5. مائده/48.
6. جاثیه/18.
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بنابراین، تشریع ایجاد و انشاء و صادر کردن این احکام و دستورها است؛ یعنی عمل صدور 
احکام را تشریع می  گویند.

با توجه به آنچه در معنای لغوی شرع و شریعت گذشت می  توان اقسام تشریع را به صورت 
زیر دسته  بندی کرد:

ــان در مقام قانون  گذاری حکمی را واجب یا حرام می  کند؛ اما نه به این جهت   گاهی انس
ــاب به دین داشته باشد؛ مانند قوانینی که شخص برای مدیریت زندگی بر خود یا  که انتس

خانواده خود واجب یا حرام می  کند. 
گاهی نیز بنا را بر وجوب یا حرمت چیزی در دین می  گذارد از این جهت که او مشّرع است. 
ــارع فرض کند؛ مانند پیامبرp که در مقام شارع بودن چیزی  به این صورت که خود را ش

را حرام یا واجب کند. 
ــذارد از این جهت که این حکم از  ــی نیز بنا بر حرمت یا وجوب حکمی در دین می  گ گاه
ــیله پیامبرش به او رسیده است، بدون اینکه خود را در  ــده و به وس جانب خداوند صادر ش

مقام قانون  گذار قرار دهد؛ بلکه او فقط کاشف از حکم یک موضوع است. 
ــرعی است و گاهی در تطبیق یک  ــریع در اصل حکم ش در دو صورت اخیر نیز گاهی تش
ــریع اصل حکم بر می  آید و یا موضوعی را  حکم بر مصادیق  اش؛ یعنی گاهی در مقام تش
تحت حکمی قرار می دهد، چه این کار را از شأن تشریعی خود انجام دهد یا از شأن کشف 
ــریع یک حکم می  تواند از حیث مشرع بودن صادر شود،  ــیر. همان گونه که اصل تش و تفس
ــود یا از حکم  ــخص ش تعیین قلمرو و محدوده یک حکم نیز می  تواند از همین حیث مش

الهی استنباط شود. 

3ـ   حقیقت والیت تشریعی
با توجه به معنای اصطالحی والیت، ولّی، فاعل و تدبیر کننده و سرپرست کسی است که 
والیت او را برعهده دارد. اگر فاعل و مدبّر، کاری حقیقی انجام دهد، مثل اینکه انسانی را 

بیافریند یا در آن تصرفی کند، او ولی آن امر تکوینی خواهد بود. 
همچنین اگر فاعل یا مدبر امری تشریعی و اعتباری انجام دهد، مانند اینکه امر و نهی کند 

یا چیزی را حالل یا حرام کند، ولی  تشریعی خواهد بود. 
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ــریعی خداوند به معنای اختیار داشتن خداوند در تشریع قوانینی  ــاس والیت تش بر این اس
ــأ احکام اسالم است. برای کشف اراده  ــت که اراده خداوند به آن ها تعلق می  گیرد و منش اس
ــریعی خداوند راه هایی وجود دارد از قبیل آیات قرآن و سیرة معصومان. برخی از علما،  تش

مستقالت عقلیه را نیز کاشف اراده تشریعی خداوند دانسته اند.1 
بنابراین در والیت تشریعی نوعی سلطه بر دیگران وجود دارد، از سوی دیگر این سلطه باید 
ــرع و اراده الهی به دست آید؛ یعنی حق تشریع که از حق حاکمیت و مالکیت  از طریق ش
ــمه می  گیرد اوالً و بالذات در انحصار خداوند می  باشد؛ زیرا او مالک و حاکم اصلی  سرچش
ــان ها و همه موجودات است؛ ولی اگر خداوند به پیامبر یا ولی ای اجازه دهد که اقدام  بر انس
ــاس برخی از بزرگان  ــی نباید با آن به مخالفت برخیزد. براین اس به قانون گذاری نماید کس

والیت تشریعی امام یا پیامبر را این گونه تعریف کرده  اند: 
ــد به فردی به  ــت که خداون ــریعی مقام و منصبی قانونی اس ــت تش والی
عنوان مقامی رسمی اعطا می  کند. به عبارت دیگر والیت تشریعی منصبی 
ــان ها به دلیل شأن  ــت که خداوند به گروه برگزیده ای از انس قراردادی اس
اجتماعی یا دینی آنان مانند مقام نبوت یا امامت یا... عطا می  کند که ریشه 

در تسلط آنان بر جهان خارج دارد و نشانة اراده تشریعی خداوند است.2
بنابراین، والیت تشریعی در حقیقت سرپرستی داشتن بر تمام امور شرعی است به گونه ای 
ــرعی تصرف کند. این موارد شامل اموال، سیاست، فرهنگ،  ــخص  بتواند در امور ش که ش
اقتصاد و قضاوت می  باشد. اطاعت از این ولی واجب است و باید از اوامر او در امور دینی، 
ــی و اجتماعی پیروی نمود. به همین دلیل والیت تشریعی اصالتاً و بالذات در اختیار  سیاس
ــت و دیگران در صورتی از این والیت برخوردار می  گردند که از جانب او چنین  خداوند اس
ــیخ انصاری در رابطه با  ــب ش والیتی را دریافت دارند. محقق اصفهانی در تعلیقه بر مکاس

والیت تشریعی پیامبر و امامان معصوم چنین می  نویسد:
حقیقت والیت این است که زمام یک چیز در دست شخصی باشد. پیامبر 
ــتی معنوی دارند، و حاکمیت درونی بر همه امور  و ائمه والیت و سرپرس

1. رك: مصباح یزدی، در پرتو والیت،330.
2. سبحانی، والیت تشریعی و تكوینی از دیدگاه علم و فلسفه، 17.
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ــطه فیض هستند   ــریعی  همان گونه که در امور تکوینی واس تکوینی و تش
در امور تشریعی نیز این سمت را دارا می  باشند. پس آنها در امور تکوینی 

و تشریعی واسطه هستند.1

4ـ گونه  های والیت تشریعی
عنوان والیت تشریعی در کالم متکلمان و فقیهان دایره وسیعی را به خود اختصاص داده 
ــی، قضایی و  ــرة آن از جعل قوانین و نظام های عبادی، اقتصادی، سیاس ــت که در دای اس
اجتماعی گرفته تا جعل احکام شخصی و تعلیم و تربیت قرار می گیرد. همچنین این نوع از 
والیت شامل والیت کسی می  شود که به حسب تشریع و حکم خدا بر چیزی یا اشخاصی 
والیت داشته باشد که از آن به والیت شرعیه نیز تعبیر می  گردد. این والیت بخش مهمی 
ــالمی را تشکیل می  دهد و دارای اقسامی است که از شعب والیت و حکومت و  از فقه اس

سلطنت الهی است و از عصر پیامبر و حتی پیش از آن تا حال باقی است. 
ــیمات آنان تمامی  ــت، و در تقس ــریعی عنوان نوظهوری در میان متکلمان اس  والیت تش
ــی احتیاج به قانون و یا  ــد و به نوع ــام والیت تکوینی خارج باش مواردی که از دایرة اقس
قانون گذاری داشته باشد را در بر می  گیرد. از این رو اقسام زیر را در مجموعه والیت تشریعی 
گنجانده  اند2. والیت بر تشریع یا تفویض تشریع، مرجعیت علمیـ  دینی و سرپرستی جامعه 

که هر یک از آنان به اختصار از نظر می  گذرد:

1ـ  4ـ   والیت بر تشریع
اولین قسم از اقسام والیت تشریعی حول محور قانون گذاری می  گردد؛ یعنی جعل دستور و 
انشای حکم. همان  گونه که از آیات قرآن برمی  آید حق تقنین و وضع احکام مستقاًل برای 
هیچ کس به جز خداوند متعال جایز نیست. آیات سه  گانه  ای در سوره مائده اشاره به کفر، 
ــانی می  کند که به غیر از قانون مُنزل الهی حکم می  کنند.3 این آیات به  ــق کس ظلم و فس

1. اصفهانی، هدایة المسترشدین، 93.
2. رك: سبحانی والیت تشریعی و تكوینی از دیدگاه علم و فلسفه، 15ـ  50. 

الُِموَن *... َو  ُكم بَِما أَنَزَل اهلل فَُأْولَئَك ُهُم الظَّ َّْم یَحْ ُكم بَِما أَنَزَل اهلل فَُأْولَئَك ُهُم الَْكافُِروَن * َو َمن ل َّْم یَحْ  .3َو َمن ل
ُكم بَِما أَنَزَل اهلل فَُأْولَئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن؛مائده/44و45و47. َّْم یَحْ َمن ل
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روشنی تشریع و حکم را منحصر در »ما انزل اهلل« می  کند و برای هیچ کس خارج از این 
قید، حق وضع حکم قایل نمی  شود. اما اگر خداوند به برخی اجازه دهد که در مواردی بتوانند 
ــام والیت تشریعی  ــت که یکی از اقس ــریع اس احکامی وضع کنند به معنای والیت بر تش
است. بنابراین والیت بر تشریع به نحو استقاللی در مورد خداوند ثابت است و وجود چنین 

اختیاری در پیامبر و امام به گونه غیر استقاللی محتمل است. 
ــت و در آن اختالف  ــریعی در امامان محل بحث اس وجود و عدم این نوع از والیت تش
ــیعه بر این باورند که حق تشریع  ــیاری وجود دارد. برخی از فقها و عالمان ش نظرهای بس
اختصاص به خداوند داشته و هیچ کس حتی پیامبر گرامی اسالمp نیز از این حق برخوردار 
نیست. سید مرتضی در کتاب الذریعه فصلی را به بحث تفویض اختصاص داده که عنوان 
فصل، خود داللت بر این می  کند که وی تفویض تشریع را نه تنها به امامان که به پیامبر 
ــت: »ال یجوز أن یفوض اهلل تعالی إلی النبی  ــز نمی پذیرد. عنوان فصل مذکور چنین اس نی
ــرعیات بما شاء إذا علم أنه ال یختار إال الصواب«.1 به تبع سید  أو العالم أن یحکم فی الش
ــریع برای امام سخن گفته اند و تأکید  مرتضی برخی از عالمان به صراحت از نفی حق تش
کرده اند که وظیفه امام فقط تبلیغ و تبیین شریعت است نه تشریع. صاحب معالم می  گوید: 
معروف این است که امامان نگهبانان علم دین و حافظان شریعت پیامبر 
هستند. احکام و تعالیم آنان همان چیزی است که پیامبر نزد آنان به ودیعه 
نهاده و آنان را بر آن مطلع ساخته است، و اینان بعد از پایان یافتن وحی 

و بسته شدن باب نسخ، احکام را تغییر نمی  دهند.2
یکی از فقهای معاصر نیز در باره والیت تشریعی پیامبرp و ائمه می  نویسد: 

معصومین به هیچ وجه والیت بر تشریع ـ به معنای قانون گذاری از جانب 
ــت.  ــازگار نیس خود ـ ندارند؛ چرا که با قانون گذاری انحصاری خداوند س
 .فذكر إنّما أنت مذّكر :ــاً حق تبیین و تذکر دارند ــر و امام صرف پیامب
ــبحان می  فرماید: اگر پیامبر به ما سخنی به دروغ نسبت می  داد  خداوند س

ما او را با قدرت می  گرفتیم آن گاه رگ قلبش را قطع می  کردیم.3

1. علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، 669.
2. عاملی، منتقی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحسان، 2/ 439.

3. شیرازی، الفقه،11/99ـ  12.
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ــریعی را از معصومین نفی کرده است و حق تشریع را  این جمالت به صراحت هرگونه تش
ــت. بسیاری از فقها معتقدند که والیت تشریع به امامان  به معنای تبیین احکام گرفته اس
ــریع پیامبر را به دلیل روایات معتبری که مصادیق تشریعات  ــده است، اگرچه تش داده نش
پیامبر را ذکر کرده و کلینیw در کتابش آورده است، می  پذیرند. عالوه بر آن، اینکه فقها 
واژه شارع را که فقط در مقابل نام خداوند و پیامبر می  گذارند و آن را دربارة امامان به کار 

نمی  برند، شهادت می  دهد که حق تشریع را برای آنان قبول نداشته  اند1. 
ــریع را برای امامان همان گونه که  ــت. قائلین به اثبات کلی، تش دیدگاه دیگر اثبات کلی اس
در مورد پیامبر است می  پذیرند. به نظر می  رسد محدثان متقدم به وجود چنین حقی برای 
ــته اند. بنابر مدارك موجود متقدم  ترین دانشمندان شیعی که به این نظر  امامان اعتقاد داش
ــان در جمع  آوری روایات جوامع روایی خود روایات  ــتند. آن قائل بوده اند کلینی و صفار هس
ــریع را بدون بیان معارض آورده اند. همچنین عناوینی که برای این روایات  والیت بر تش

انتخاب کرده اند نشان می  دهد که چنین والیتی را در مورد امامان پذیرفته بوده اند. 
ــی تحت عنوان »باب  ــر الدرجات پس از انعقاد باب ــن صفار در کتاب بصائ ــد بن حس محم
التفویض إلی رسول اهللp« بالفاصله باب دیگری را منعقد می  کند تحت عنوان »باب فی 
أن ما فوض إلی رسول اهللp فقد فوض إلی األئمهb «؛ و در این باب سیزده روایت در 
یکسان بودن شأن امامان با پیامبر در تفویض تشریع می  آورد. پس از آن نیز دو باب دیگر 
ة أنهم یوفقون و یسددون فی ما ال یوجد فی الکتاب  �رئ می  گشاید با عنوان های »باب فی الرئ
ة«. این  �رئ و الســنة« و »باب فی المعضالت التی ال توجد فی الکتاب و الســنة ما یعرفه الرئ
ــتن امامان در امر  دو باب را در حقیقت می  توان تعلیل او بر اعتقادش مبنی بر والیت داش

حالل و حرام دانست.2
کلینی نسبت به والیت امامان در تشریع روشن  تر سخن گفته است؛ زیرا وی یک باب در 
ــت و تفویض پیامبر و امامان را در کنار هم و در یک عنوان جای داده  این مورد آورده اس
ــت: » التفویض إلی رسول اهللp و إلی األئمة b فی أمر الدین«. وی در این باب ده  اس
روایت در تشریعات پیامبر و تفویض کلی به امامان گرد آورده است که نشان می  دهد وی 

1. رك: مكارم شیرازی، انوار الفقاهة، 566/1.
2. صفار، بصائر الدرجات،500ـ  507.
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پیامبر و امامان را در تفویض تشریع در یک شأن می  دیده است. از میان روایات متعدد به 
یک روایت اشاره می  کنیم:

ِد بِْن الَْحَسِن الِْمیثَِميِّ َعْن أَبِي َعْبِد اهلل  قَاَل: َسِمْعتُُه یَُقوُل:  َعْن ُمَحمَّ
َض إِلَْیِه،  َمُه َعَلی َما أََراَد، ثُمَّ فَوَّ »إِنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ أَدََّب َرُسولَُه َحتَّی قَوَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا؛ فََما  فََقاَل َعزَّ ِذْکُرهُ ما آتاُكُم الرَّ

َضُه إِلَْینَا«؛  َض اهلل إِلَی َرُسولِِه p فََقْد فَوَّ فَوَّ
محمد بن حسن میثمی می  گوید: از امام صادق  شنیدم که می  فرمود: 
»خداوند رسولش را تأدیب کرد تا اینكه او را نسبت به آنچه اراده کرده 
بود توانا ساخت، سپس به او اختیار داد و فرمود: آنچه را رسول خدا 
به شما می  دهد بگیرید و از آنچه نهی می  کند دست بردارید. سپس 
آنچه را خدا به رسولش تفویض کرد همان را به ما نیز تفویض کرده 

است«.1
ــیعه محمد بن علی بن بابویه قمی نیز حق تشریع را برای امام همان گونه  محدث بزرگ ش
که برای پیامبر ثابت است می پذیرد. وی در کتاب من ال یحضره الفقیه چنین می  نویسد: 

اگر مراد از تفویض این باشد که خدا چون پیامبر خود را به مرتبه کمال رساند، 
چنانکه جز آنچه را موافق حقّ باشد نمی پذیرد و با خواست او مخالفت نمی  کند، 
در این صورت به منظور اظهار شرف و کرامت پیامبر p تعیین برخی از امور 
مانند افزودن بعضی از رکعات و تعیین نمازها و روزه های مستحّبی و سهمی 
از ارث برای جّد و مانند این موضوعات را به او تفویض کرده و این تفویض 
را به وسیله وحی  از جانب خود مورد تأکید قرار داده است. چنین تفویضی چه 
ــت، بلکه در بسیاری از  ــادی در آن نیس از جهت عقل و چه از جنبة نقل فس
اخبار بیاناتی دربارة آن آمده است، حّتی کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان 
ــول اهلل p و إلی األئّمه b في أمر الّدین« گشوده  »باب التفویض إلی رس
است. این گونه تفویض اختصاص به پیامبر p ندارد بلکه درباره أئّمه b نیز 

جاری و ساری است.2

1. کلینی، کافی،268/1.
2. صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه،  6/ 576.
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ــریعی امامان را مانند پیامبر پذیرفته  اند. صاحب حدائق از  برخی از فقیهان نیز والیت تش
ــریعات ائمه می  داند. ایشان در ذیل روایت  ــت که وجوب خمس را از تش جمله فقهایی اس
علی بن مهزیار که داللت بر آن دارد که امام خمس را در سال دویست و بیست واجب 

کرده است در استدالل بر آن می  نویسد: 
ــول خدا  ــریع به رس بعضی روایات داللت می  کنند همان گونه که حق تش
واگذار شده، به امامان نیز داده شده است و کافی بابی مستقل در این باره 

منعقد کرده است1.
این عبارت صراحت دارد در اینکه بنا بر اعتقاد صاحب حدائق وجوب خمس از سوی امامان 

از روی حق تشریع آنان صورت پذیرفته است.
ــخ به اشکالی از جانب کتاب انوارالفقاهة در مورد حق تشریع  یکی از معاصران نیز در پاس

امامان چنین می  نگارد: 
ــان این حق را اعمال نکرده و رسول خدا نیز جز در موارد  ما معتقدیم ایش
ــته است؛ به بیان دیگر این حق به ایشان داده  محدودی آن را به کار نبس
ــذاری آن را برطرف کنند و لیکن چون  ــده که در صورت نیاز با قانون گ ش
ــریع ائمه نبوده است؛ پس عدم اعمال حق  دین کامل بوده، نیازی به تش

تشریع از سوی ائمه بر کامل بودن دین داللت می  کند.2
ــود  ــت که گفته ش راه جمع میان روایات این باب و عمل ائمه و نظر اکثریت فقها این اس
ــریع دارند؛ اما با توجه به اینکه شرایط برای  ــاس روایات معتبر والیت بر تش امامان بر اس
پذیرش اجتماعی احکام وضع شده از سوی آنان مهیا نبوده است؛ این والیت را در حداقل 
ــیاری که بیان  ــال کرده اند و اعمال بیش از آن در زمان ظهور خواهد بود. روایات بس اعم
می  دارند در زمان ظهور گویا امر تازه  ای آورده شده ممکن است اشاره به همین مطلب باشد:

َِّذي َکاَن«؛ امام  َعْن أَبِي َعْبِد اهلل قَاَل: »إَِذا قَاَم الَْقائُِم َجاَء بَِأْمٍر َغْیِر ال
ــادق فرمود: »هنگامی که قائم قیام کند امری غیر از آنچه بوده  ص

خواهد آورد«.3

1. بحرانی، الحدائق الناضرة،357/12.
.117 ،b2. رحمانی، بازشناسی احكام صادره از معصومین

3. عالمه مجلسی، بحاراألنوار، 30/51.
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َعْن أَبِي َعْبِد اهلل  قَاَل: »إَِذا قَاَم الَْقائُِم َجاَء بَِأْمٍر َجِدیٍد َکَما َدَعا َرُسوُل 
ِم إِلَی أَْمٍر َجِدیٍد«؛ »هنگامی که قائم قیام کند امر  ــالَ اهلل فِي بَْدِو اإْلِْس
جدیدی می  آورد همان گونه که رسول خدا در ابتدای دعوت به اسالم 

دعوت به امر جدیدی کرد«.1
همچنین ممکن است با توجه به اینکه نیازهای بشر در دوران امامان در چهار چوب سنت 
پیامبر پاسخ داده می  شد، دیگر نیازی به جعل و تشریع احکام بیشتر نبوده است. با این حال 
می  توان احکامی را در نظر گرفت که امامان تشریع کرده اند ولی مستند آن را بیان نکرده  
باشند؛ مانند احکام زیارات ائمه و امور مربوط به آن، که در زمان رسول خداp نه موضوع 

داشته است و نه حکم آن ها پیش تر بیان شده است.

2ـ  4ـ   والیت تفسیری یا مرجعیت علمی و دینی
»والیت تفسیری به این معناست که تفسیر و توضیحی که ولی الهی از وحی می  دهد به 
ــل اتصال او به خزانة علم الهی و آگاهی وی از مقصدهای خداوند بر ما حجت تعبدی  دلی

است و بدون نیاز به استدالل آن را می  پذیریم«.2
ــت که سعادت  خداوند متعال بندگان خود را مکلف به اطاعت از احکام و قوانینی کرده اس
دنیا و آخرت آنان را تأمین می کند. اما این تکالیف نیازمند منبع معتبر و مطمئنی است که 
پشتوانة آن ها قرار گیرد. مقام مرجعیت دینی مقامی است که دیگران باید از آن پیروی کنند 
ــتورات دینی را از آن بیاموزند. چنین مقامی  و آن را الگوی اعمال خویش قرار دهند و دس

سخن و عملش برای دیگران حجت است. 
کتاب های آسمانی و سنت پیامبران دو منبع اساسی تشریع و استنباط احکام در ادیان بوده اند. 
ــنتی که از عصمت برخاسته باشد عهده  دار شرح و تفصیل مجمالت و متشابهات وحی  س
ــد که با غیب  ــانی را ضرورت می بخش ــت. لزوم یافتن راهی به حکم واقعی، وجود کس اس
ــته باشند. این همان منصبی است که قرآن برای پیامبر اثبات می  کند.3 در این  ارتباط داش
ــده که مردم باید به او اقتدا کنند و رفتارشان را با  ــق بودن پیامبر اشاره ش آیات به سرمش

1. همان، 332/52.
2. صادقی، درآمدی بر کالم جدید، 365.

.3لقد كان لكم فی رسول اهلل أسوة حسنة؛ احزاب/،21قل إن كنتم تحّبون اهلل فاّتبعونی...؛ آل عمران/31.
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وی هماهنگ سازند؛ زیرا این نوعی حق تسلط و تصرف در شؤون مردم است. به گواهی 
قرآن، پیامبر آموزگار کتاب آسمانی،1 مبّین متشابهات آن2 و بازگو کنندة سنن الهی و احکام 
خداست. این مسؤولیت پس از پیامبر برعهده جانشینان او و از فلسفه  های امامت است. اگر 
خداوند امامی امین که حافظ شریعت باشد تعیین نمی  کرد، سنت ها و احکام الهی دچار تغییر 
ــد. در حالی که خدا اراده کرده است تا شریعت اسالمی از طریقی مطمئن  و تحریف می ش

در اختیار مردم باشد.
ــنت پیامبر پس از قرآن کریم مصدر و مرجع معارف و احکام شریعت اسالمی  در اینکه س
ــنت نبوی تفاصیل همه احکام را دربر ندارد. ثانیاً همه  ــت تردیدی نیست؛ ولی اواًل س اس
ــده معتبر نیست. بنابراین برای دست یابی به تفسیر و تأویل  ــنت نبوی گزارش ش آنچه از س
 ــنت اصیل نبوی، عترت پیامبر سزاوارترین راه است. امام صادق ــت و همچنین س درس

در این باره فرموده  اند: 
ــِمْعنَا  ــِرهِ، قَالُوا: َس ــِن ُعْثَماَن َو َغْی اِد بْ ــالٍِم َو َحمَّ ــِن َس ــاِم بْ َعْن ِهَش

 

ي،  أَبَا َعْبِد اهلل یَُقوُل: »َحِدیثِي َحِدیُث أَبِي َو َحِدیُث أَبِي َحِدیُث َجدِّ
ي َحِدیُث الُْحَسْیِن، َو َحِدیُث الُْحَسْیِن َحِدیُث الَْحَسِن َو  َو َحِدیُث َجدِّ
َحِدیُث الَْحَسِن َحِدیُث أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن َو َحِدیُث أَِمیِر الُْمْؤِمنِیَن َحِدیُث 

3.» َرُسوِل اهللp َو َحِدیُث َرُسوِل اهلل قَْوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ
عالوه بر این، آیاتی از قرآن کریم نیز بر مرجعیت امام معصوم به ضمیمه روایاتی از پیامبر 
ــد؛ نظیر آیة تطهیر و آیة صادقین و آیة اولوا االمر. امام صادق صیانت از  ــت می  کن دالل

دین را فلسفة وجودی امام دانسته است. آنجا که می  فرماید: 
إّن األرض ال یخلوا إال و فیها إمام، إن زاد المؤمنون شیئًا رّدهم و إن 
ــیئاً أئمّه لهم«؛ »زمین هیچ گاه خالی از امام نمی  شود تا اگر  نقصوا ش
مؤمنان چیزی بر دین افزودند امام مؤمنین را برگرداند و اگر چیزی از 

آن کاستند امام آن را برای آنان تمام کند«.4

 .1يعّلمهم الكتاب و الحكمة؛ جمعه/2.
 .2و أنزلنا إليك الذكر لتبّين للناس؛ نحل/44.

3. کلینی، کافی، 53/1.
4. همان،136/1.
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ــاس روایات فراوان و معتبری که در جوامع حدیثی شیعه آمده است، اهل  بیت پیامبر  براس
ــیر و تبیین آیات قرآن و سنت  ــتند که سخن آنان را در تفس ــؤون و مناصبی هس دارای ش
پیامبر حجت می کند، و این ویژگی به آنان اختصاص دارد؛ از این رو، رجوع به دیگران در 
شناخت شریعت به دلیل بی بهره بودن از ارتباط با غیب حجیت ندارد. در یک تقسیم بندی 
مختصر می  توان شؤون آنان را که بر اساس آن تفسیرشان حجیت می  یابد، تحت دو عنوان 

زیر جای داد:
ــارف الهی، لزوم علمی غیر عادی را  الـف( علـم: جایگاه ویژه امام در هدایت جامعه به مع
ــازد؛ چراکه سخن امام در تفسیر و تبیین آیات قرآن و سنت پیامبر  برای امام متصور می  س
زمانی حجیت می  یابد که امام از علمی همسان با علم پیامبر و برخاسته از آن برخوردار باشد 
ــخنان وی گردد. منابع علم امام که در روایات به آنها اشاره شده است حتی  ــتوانة س تا پش
 علمی فراتر از این کارکرد را بیان می  دارد و طیفی از تعلیم پیامبر، کتاب علی و صحیفة

 فاطمه تا ارتباط با غیب و تحدیث و تأیید روح القدس را شامل می  شود.
ب( عصمت: دالئل عقلی و نقلی فراوانی بر عصمت امامان از گناه و اشتباه وجود دارد1 که 
براساس آنها، ائمه نه تنها در بعد عملی معصوم هستند؛ بلکه در ابعاد علمی نیز از هرگونه 

خطا و اشتباهی مصون می  باشند. عصمت علمی امامان دارای مراتب زیر است:
1ـ عصمت در شناخت احکام الهی؛

2ـ عصمت در شناخت موضوعات احکام؛
3ـ عصمت در تشخیص مصالح و مفاسد ورای احکام فردی و اجتماعی.

ــیری که امام از قرآن و سنت نبوی ارائه می  دهد، حجت  ــأن، تفس به دلیل وجود این دو ش
ــت. بنابراین تنها آنان می  توانند  ــت و هیچ کس دیگری از چنین حجیتی برخوردار نیس اس

مرجعیت علمی و دینی جامعه را بر عهده بگیرند.

3ـ  4ـ   والیت اجتماعی یا رهبری و سرپرستی اجتماع
ــتی و رهبری اجتماع بشری مباحث فراوانی را به خود اختصاص می  دهد و تمامی  سرپرس
ــورداری را در بر می گیرد. این سرپرستی به معنای حّق تصرف در مسائل  ــاخه  های کش ش

1. رك: ربانی گلپایگانی، امامت در بینش اسالمی، 213ـ  245.
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ــائل و مشکالت مربوط به جامعه است.  ــی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و همه مس سیاس
ــتی جامعه را به عهده می  گیرد از اختیاراتی در تصرف امور  ــؤولیت سرپرس هرکس که مس

مربوط به این شؤون برخوردار است.
اسالم مانند هر دین آسمانی دیگری، برای آنکه بتواند در جامعه باشد، و به نیازهای مردم 
ــالم آخرین دینی است که به جامعه بشری عرضه  ــخ گوید نیاز به تطبیق دارد. اگر اس پاس
ــدن نظام دنیا حاکم بر رفتارهای انسان است باید به درستی شریعت  ــده و تا برچیده ش ش
ــخصی  ــریعت وجود ش خویش را پیاده کند. از اّولیات و امور بدیهی در ضمانت تطبیق ش
ــان و جامعه را بشناسد و ثانیًا در تطبیق احکام  ــت که اواًل جامع نگر بوده، نیازهای انس اس
ــریعت به بیراهه نرود و به اشتباه نیفتد. به همین دلیل وجود فردی معصوم برای تثبیت  ش
و تطبییق دین و شریعت همواره ضروری بوده است. از سوی دیگر تطبیق قوانین کلی بر 
مصداق های آن احتیاج به مراقبت ویژه ای دارد تا کلیات و مصادیق با یکدیگر خلط نیابند. 
ــتباه و خطا هم از کلیات و  ــت که با اطمینان از مصونیت آنان از اش لذا نیاز به افرادی اس
ــامل مصالح و مفاسد زندگی بشرند مراقبت کنند، و هم در پیاده  قواعد عمومی دین که ش
کردن و تطبیق آنها به امور جزئی فردی و اجتماعی توانا باشند. از این رو، برقراری نظم و 
امنیت جامعه، برقراری عدالت اجتماعی، اجرای تکالیف اجتماعی و حدود الهی، جلوگیری 
ــترش مفاسد از نیازمندی های جامعه بشری است که جز در سایة امامت به  از ایجاد و گس

نحو تمام و کمال به دست نمی  آید.
در جامعه اسالمی که پیامبر در مدینه تشکیل داد شخص پیامبر در عین اینکه پاسخ گوی 
نیازهای جامعه در زمینة اعتقادات، فقه و مسائل اخالقی بود مسؤولیت جامعه را نیز برعهده 
داشت و اوامر و نواهی ایشان در جامعه فصل  الخطاب بود. آن حضرت وظیفه داشت احکام 
و قوانین الهی را اجرا و جامعه مسلمانان را اداره کند و در راه اصالح امور مادی و معنوی 

مسلمانان بکوشد. 
اولین و مهم ترین اختالفی که در جامعه اسالمی پدیدار گشت، نیز بر سر سرپرستی جامعه 
ــینان پیامبر بود.1 در فرهنگ شیعه و براساس آیات و روایات  ــروعیت حکومت جانش و مش
ــت جامعه اسالمی به دست خدا و به نص پیامبر  معتبر از پیامبرp، تعیین حاکم و سرپرس

1. اشعری، مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصّلین، 39/1.
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است. هرچند به دلیل اعراض مسلمانان پس از رحلت پیامبر میان والیت معنوی و زعامت 
اجتماعی جدایی افتاد و اتحاد تمامی شؤون امامت به جز در زمان محدودی فعلیت نیافت؛ 
ــی که او به صورت  ــیعه این حق فقط در مورد امام معصوم یا کس اما بنابر نظر علمای ش
خاص یا عام معین می  کند، مشروعیت دارد. امام زمانی دارای مسؤولیت های اجتماعی است 
ــپرده شده باشد و امام از خالفت ظاهری نیز برخوردار باشد در  که رهبری اجتماع به او س

غیر این صورت فعالیت های اجتماعی امام به هدایت های فردی منحصر می  شود. 
والیت اجتماعی خود به والیت های جزئی تر تقسیم می  گردد که از قرار زیرند:

1ـ  3ـ  4ـ   والیت سیاسی
ــتی جامعه اسالمی قرار می  گیرد  ــریعی که زیر مجموعه سرپرس یکی از معانی والیت تش
ــالم در زمینه مسائل  ــی بر جامعه است. از مجموعه دستورات اس ــت سیاس امارت و ریاس
سیاسی و اجتماعی می  توان دریافت که در اسالم اداره امور سیاسی در متن دین قرار دارد 
ــوند. ریاست و رهبری در جامعه  ــوی خداوند باید عهده  دار اجرای آن ش و افراد معینی از س
ــتور همراه است؛ و دیگران موظفند که از فرمان رهبر فرمان بری  با فرمان دادن و جعل دس
ــی یکی از زیر شاخه  های والیت اجتماعی  ــته باشند. از این رو والیت سیاس و امتثال داش
ــرد. امام هادی در زیارت جامعه کبیره اهل بیت را این گونه معرفی می  کند:  قرار می  گی
»و قادة األمم و أولیاء النعم... و ساسة العباد و أرکان البالد؛ آنان پیشوایان امت ها و صاحبان 

نعمت و سیاست گذاران مردم و پایه  های شهرها هستند«.1
تاریخ بشر نشان می  دهد که تمامی جوامع بشری همواره دارای رهبر و رئیس بوده اند؛ چراکه 
هر زمان گروهی گرد هم جمع شوند و جامعه ای را تشکیل دهند، در امور خود به رهبری 
نیاز دارند که با هدایت او با دشمنان بجنگند و حقوق سیاسی ـ اجتماعی خود را بگیرند. به 
نظر می  رسد در جامعه مسلمانان، به بعد سیاسی و حکومتی امامت بیشتر از سایر ابعاد آن 
توجه شده باشد؛ چراکه در تعریف امامت معموالً این بعد یکی از ارکان تعریف قرار می  گیرد. 
این خود نشان دهندة شاخص بودن جنبه سیاسی در امامت است. امامان نیز برای حکومت 
ــأن ویژه ای در نظر می  گرفتند و آنجا که با حضور یاران، حجت را تمام  ــط عدالت ش و بس

1. صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج615/2.
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می  دیدند از هیچ تالشی در برپایی حکومت بر اساس عدالت اجتماعی فروگذار نمی  کردند. 
امیرالمؤمنین در گفتاری در این زمینه می  فرماید: 

ــْلَطاٍن َو ال ــة فِي ُس  الْتَِماَس َشيْ ٍء ِمْن فُُضوِل الُْحَطاِم َو لَِكْن لِنَِرَد الَْمَعالَِم ِمْن ِدینَِك َو نُْظِهَر  اللهم إنّك تعلم أنّه لم یكن الّذی کان منّا منافس
َلُة  ــاِدَك َو تَُقاَم الُْمَعطَّ ــاَلِدَك فَیَْأَمَن الَْمْظُلوُموَن ِمْن ِعبَ ِ َح فِي ب ــالَ اإْلِْص

 

ِمْن ُحُدوِدَك؛
خدایا تو می  دانی آنچه ما انجام دادیم ]جنگ و درگیری[ برای به دست 
آوردن سلطنت یا چیزی از متاع دنیا نبود. بلكه برای آن بود که معالم 
دین تو را بازگردانیم و اصالح ]امور مادی و معنوی[ را در سرزمین هایت 
آشكار کنیم تا بندگان ستم دیده ات در امنیت قرار گیرند و حدود تعطیل 

شده تو اقامه گردد.1
ــد: ارائه  ــت به منظور تحقق اهداف زیر می  باش ــام علی حکومت و سیاس ــدگاه ام از دی
ــهای دینی و حفظ و گسترش آن، اصالح زندگی اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی.  ارزش 
بدیهی است این اهداف در سایه اطاعت  پذیری از ولی امر و پیروی از دستورهای او حاصل 
ُس��وَل َوأُولِي الْمِر ِمْنُكْم2 به همین نوع از  ــد و آیه َأِطيُعوا اهلل َوَأِطيُعوا الرَّ خواهد ش

والیت اشاره دارد. 

2ـ  3ـ  4 والیت اقتصادی
ــتر متکلمان امامیه در تعریف امامت جامع  نگر بوده  اند و قلمرو آن را شامل دخالت در  بیش
ــته  اند. تصریح متکلمان در تعریف امامت به عرصه  های دنیوی به  امور دنیوی نیز می  دانس

این معناست که از جمله مسؤولیت ها و شؤون امامت، ریاست دنیوی بر مردم است. 
 عالمه حلی در تعریف امامت می  نویسد: »امامت ریاست عامه بر امور دین و دنیای مردم 

است برای شخصی از اشخاص با عنوان جانشینی پیامبر«.3
ــت اما اگر دین در زندگی   هرچند اعتقاد به خدا و معاد از اهداف اصلی نبوت و امامت اس

1. نهج  البالغه، خ131.
2. نساء/59.

3. فاضل مقداد، باب حادی عشر، 66؛ بحرانی، قواعد المرام فی علم الكالم، 174.
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دنیوی و نظام اقتصادی برنامه ای ارائه ندهد در پیشبرد اهداف عالی خود نیز کاماًل موفق 
نخواهد بود. از این رو اسالم به اقتصاد و معیشت مردم نیز اهتمام می  ورزد و پیامبر و امامان 
به عنوان متولیان امر دین وظیفه تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان را برعهده دارند. نتیجه 
ــت که امیرمؤمنان در توصیف وضعیت مردم زمان حکومت  اعمال این والیت آن اس

خویش توصیف می  فرماید: 
ما أصبح بالكوفة أحد إال ناعماً إن أدناهم منزلة لیأکل البّر و یجلس فی 

الظّل و یشرب من ماء الفرات؛ 
کسی در کوفه نیست مگر اینكه از نعمت برخوردار است. پایین  ترین 
ــقف آن  طبقات مردم نان گندم می  خورند و منزلی دارند که در زیر س

می  نشینند و از آب فرات می  نوشند.1 
بر این اساس، شاخه  ای از منصب والیت اجتماعی اولویت داشتن تصرف بر اموال عمومی 
ــت و قرآن مسؤولیت های نظام اقتصادی  مانند درآمد زمین های خالصه و زکات و خمس اس
يِهْم  ُرُهْم َوُتَزِكّ جامعه اسالمی را به عهده پیامبر می  گذارد: ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ
بَِها ....2 این منصب به تبعیت از والیت اجتماعی امامان نیز یکی از مناصب آنان به شمار 

می  آید. درروایتی از امام صادق در تفسیر آیه چنین آمده است:  
  عن علي بن الحسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اهلل
 يِهْم بَِها ُرُهْم َوُتَزِكّ قال سألته عن قول اهلل ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ

جاریة هي في اإلمام بعد رسول اهللp؟ قال: »نعم«؛ 
ــان... پرسیدم که آیا این آیه در مورد  ــیر این آیه که از اموالش از امام صادق در تفس

امام بعد از رسول خدا هم جاری است؟ امام فرمود: »آری«.3
روایت دیگری از آن امام نقل شده است که آیه والیت را چنین تفسیر می  فرماید: 

: ِإنَّما َولِيُُّكُم اهلل َو َرُس��ولُُه  َعْن أَبِي َعْبِد اهلل فِي قَْوِل اهلل َعزَّ َو َجلَّ
ََّما یَْعنِي أَْولَی بُِكْم أَْي أََحقُّ بُِكْم َو بُِأُموِرُکْم َو  َو الَِّذيَن آَمُنوا، َقاَل: »إِن
َة  َِّذیَن آَمنُوا؛ یَْعنِي َعلِیًّا َو أَْواَلَدهُ اأْلَئِمَّ أَنُْفِسُكْم َو أَْمَوالُِكُم اهلل َو َرُسولُُه َو ال

1. عالمه مجلسی، بحاراألنوار، 327/40.
2. توبه/103.

3. عیاشی، تفسیرالعیاشی،106/2.
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 إِلَی یَْوِم الِْقیَاَمة«؛ 
معنای ِإنَّما َولِيُُّكُم ... آن است که خدا و رسولش و مؤمنان نسبت 
ــتند؛ یعنی از شما و کارها و جان و اموالتان به شما  ــما اولی هس به ش
سزاوارترند و منظور از والذين آمنوا... علی و امامان از فرزندانش 

تا روز قیامت است.1
در این روایت سزاوارتر بودن امامان به اموال مؤمنان نیز تعلق گرفته است؛ یعنی همان گونه 
ــبت به جان مؤمنان و امور آنان از خودشان اولویت دارد در اموال آنان نیز این  که امام نس
ــا نیز امور دنیوی را یکی از مؤلفه های  ــت. امام رض والیت و اولویت وجود خواهد داش
مامة زمام الدین و نظام المسلمین و صالح الدنیا و  ــت: »إن الإ تعریف امامت قرار داده اس
عّز المؤمنین«؛ »همانا امامت زمامداری دین و ایجاد نظام مسلمانان و مصلحت دنیوی و 

عزت مؤمنان است.« 2

3ـ  3ـ  4 والیت فرهنگی
جلوگیری از انحراف و سرپرستی معنوی جامعه یکی از ابعاد مهم امامت است. تفاوت والیت 
ــریعی و تربیت  ــت که امام عالوه بر اینکه در حوزه تش فرهنگی امام با دیگران در این اس
اخالقی بر مسلمانان والیت دارد، از والیت تکوینی و هدایت درونی هم برخوردار، و از این 
نظر نیز جانشین پیامبر است. بر این اساس امام در هدایت مردم از دو عنصر تربیت تشریعی 
ـ اخالقی و تکوینی بهره می  گیرد. از آنجا که هدایت درونی و تکوینی در این پژوهش مورد 
بحث نیست به موضوع ظاهری آن می  پردازیم. تنها کسانی که توانایی تعیین سیاست های 
فرهنگی و خط مشی  های عمومی برای هدایت جامعه را دارند کسانی هستند که حالل و 
حرام خدا را می  شناسند و قائم به حدود الهی هستند. امام رضا در این باره می  فرماید:

ــدود اهلل و یذب  ــرام اهلل و یقیم ح ــل حالل اهلل و یحرم ح ــام یح اإلم
ــنة و  ــبیل ربّه بالحكمة و الموعظة الحس ــن دین اهلل و یدعو إلی س  ع

الحّجة البالغة؛ 

1. کلینی، کافی،1/ 288.
.218/1 ،2. صدوق، عیون أخبار الرضا
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امام حالل و حرام خدا را بیان می  کند. حدود الهی را بر پا می  دارد. از 
دین خدا دفاع می  کند و با حكمت و پند و اندرز نیك و حجت رسا 

مردم را به راه پروردگارش می  خواند.1
جلوة تشریعی و بیرونی هدایت با تبیین معارف اخالقی، موعظه و ارشاد، امر و نهی و تدبیر 
شکل می  گیرد. امام در سطح ظاهری کلیات معارف را در اختیار فرد و جامعه قرار می  دهد 
ــذارد. مهم  ترین فعالیت های  ــته و آینده در جان و دل مؤمنان تأثیر می  گ ــا إخبار از گذش و ب

فرهنگی ـ اجتماعی امامان را می  توان در محورهای زیر خالصه کرد: 
1ـ تربیت شاگردان دانشمند؛

2ـ پرورش و تربیت گروهی که ضمیر پاك و روحی آماده برای کسب کماالت معنوی 
داشتند؛2

ــها و مناظره با دانشمندان ملل جهان؛ مانند مناظره امام باقر با  ــخ به پرسش  3ـ پاس
اسقف مسیحیان؛3

4ـ بهره گیری از موعظه و ارشاد برای انتقال اندیشه درست اسالمی به مردم؛4
5ـ جلوگیری از انحطاط اخالقی جامعه؛
6ـ تبیین احکام و انتشار فرهنگ اصیل؛

7ـ برخورد با دانشمندان دنیا پرست؛ مانند نامه امام سجاد به زهری؛5
8ـ نشر آثار تربیتی، فقهی و اخالقی؛ مانند رسالة حقوق و صحیفة سجادیه؛

9ـ تشکیل جلسات علمی و ایجاد جنبش فکری و فرهنگی؛
 10ـ دفاع از مبانی اسالمی در برابر امواج فکری بیگانگان؛ مانند مناظرة امام رضا

با بزرگان یهودی، مسیحی، زردشتی، برهمن، صابئی و منکران خدا؛6

1. همان.
َر اهلل قَْلبَُه  نَا َحتَّی یَُطهِّ ُروَن قُُلوَب الُْمْؤِمنِیَن... َو اهلل یَا أَبَا َخالٍِد اَل یُِحبُّنَا َعْبٌد َو یَتََوالَّ 2. عن اباجعفر: »َو ُهْم َو اهلل یُنَوِّ

ُر اهلل قَْلَب َعْبٍد َحتَّی یَُسلَِّم لَنَا َو یَُكوَن ِسْلمًا لَنَا«؛ کلینی، کافی، 1/ 150. َو اَل یَُطهِّ
3. عالمه مجلسی، بحاراألنوار، 307/46ـ  313.

َّصِیحَة«؛ نهج  البالغه، خ 501. ِّهِ اإلِْبْالَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ االِجْتِهَادُ فِي الن ِّلَ مِنْ أَمْرِ رَب 4. »إنَّهُ لَیْسَ عََلی اإلِْمَامِ إاِلّ مَا حُم
5. حرانی، تحف العقول، 274ـ  277.

6. صدوق، عیون اخبار الرضا، 154/1ـ  178.
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11ـ مبارزه با انحرافات فکری چون غلّو؛ مانند تبری امام هادی از غالت و طرد آنان 
از جامعه شیعی؛1

ــه  های صحیح در مقابل هجمه اندیشه  های ناصواب؛ مانند »ال جبر و  12ـ بیان اندیش
التفویض بل أمر بین األمرین«.2

ــان در باال بردن ــان می  دهد که امام ــد فعالیت هایی را نش ــه در باال ذکر ش ــی ک  نمونه های
 سطح فکری و فرهنگی جامعه انجام داده اند. این فعالیت ها در حقیقت راه های اعمال والیت 
ــت  ــان می  دهد که البته ممکن اس امام در امور فرهنگی در دو بعد فردی و اجتماعی را نش
ــته باشد؛ اما از آنجا که والیت در معنای اصطالحی خود به معنای  اختصاص به امام نداش
ــت، از این رو، اواًل اولویت در هدایت با امام است  ــتی و اولویت در امور مؤمنان اس سرپرس
ــتور امام و از جانب شاگردان پرورش یافته  ــتقیم و یا غیر مستقیم به دس که به صورت مس
ــریعت و عصمت به  ــه دلیل بهره  مندی از علم ش ــرد؛ و ثانیاً هدایت امام ب ــورت می  گی ص
ــتی جامعه  ــردد؛ و ثالثًا در صورتی که امام با اقبال مردم، سرپرس ــود الهی نائل می گ مقص
ــی فرهنگی جامعه نیز با امام خواهد بود. به همین جهت   را به عهده بگیرد، تعیین خط مش
امام رضا در بیان ویژگی های امام تبیین اولویت امام در هدایت فرهنگی به آیة 53 سورة 

یونس استشهاد می  فرماید:
ــاِد اهلل، َحافٌِظ لِِدیِن اهلل؛ إِنَّ اأْلَنْبِیَاَء َو  ــاُم... قَائٌِم بَِأْمِر اهلل، نَاِصٌح لِِعبَ اإلَم
َة یَُوفُِّقُهُم اهلل َو یُْؤتِیِهْم ِمْن َمْخُزوِن ِعْلِمِه َو ُحْكِمِه َما اَل یُْؤتِیِه َغْیَرُهْم،  اأْلَئِمَّ
فَیَُكوُن ِعْلُمُهْم فَْوَق ِعْلِم أَْهِل َزَمانِِهْم فِي قَْولِِه تََعالَیـ   أََفَمْن َيْهِدي  ِإلَي 
ي ِإالَّ أَْن يُْهدي  َفما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن؛  ْن ال َيِهدِّ الَْحقِّ أََحقُّ أَْن يُتََّبَع أَمَّ
امام قیام  کننده به امر خدا و نصیحت  کننده بندگان و حافظ دین خداست. 
ــا خدا پیامبران و امامان را توفیق عنایت کرده و از خزانۀ علم و  همان
ــت. پس  حكمت اش چیزی به آنان عطا کرده که به دیگران نداده اس
ــان شمرده شده  در کالم خداوند متعال علم آنان فوق علم اهل زمانش
است: آیا آن که به حق راه می نماید سزاوارتر از تبعیت است یا آن 

1. عاملی، وسائل  الشیعة، 124/15؛ 28/ 319.
2. کلینی، کافی، 160/1.
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که به حق راه نمی نماید و خود نیز نیازمند هدایت است؟ شما را چه 
می شود؟ چگونه حكم می کنید؟ 1

هدایت فردی و اجتماعی مؤمنان به سوی اهداف دینی و معنوی تنها شایسته کسانی است 
ــته باشند. دیگران نیز اگرچه می  توانند چنین فعالیت هایی  که توانایی هدایت صحیح را داش
ــته باشند؛ اما در صورتی موفق به راهنمایی صحیح می  گردند که به نحوی متصل به  داش
مقام امام باشند. به همین دلیل امامان هرگونه تالشی که در این زمینه متصل به خاندان 

وحی نباشد را عقیم می  دانند و هدایت را منحصر در مقام امامت به شمار آورده  اند.
ــْوِل اهلل َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّما َأْن��َت ُمْنِذٌر َو لُِكلِّ  ــْن أَبِي َجْعَفٍر فِي قَ َع

 
َقْوٍم هاٍد

فََقاَل: »َرُسوُل اهللp الُْمْنِذُر َو لُِكلِّ َزَماٍن ِمنَّا َهاٍد، یَْهِدیِهْم إِلَی َما َجاَء بِِه 
، ثُمَّ اأْلَْوِصیَاُء َواِحٌد بَْعَد َواِحٍد«؛  نَبِيُّ اهلل ثُمَّ الُْهَداُة ِمْن بَْعِدهِ َعلِيٌّ

ــد: همانا تو  ــه می  فرمای ــرآن ک ــن آیه ق ــر دربارۀ ای ــام باق  ام
ــود دارد، فرمود:  ــرای هر قومی هدایت گری وج ــده ای و ب  انذاردهن
»رسول خدا انذاردهنده بود و در هر زمانی هدایت کننده ای است که 
مردم را به آنچه پیامبر آورده است هدایت می  کند. پس هدایت  کننده 
ــینان پیامبرند، یكی پس  پس از پیامبر علی بود، پس از او جانش

از دیگری«.2

4ـ  3ـ  4ـ   والیت حقوقی
قضاوت یکی از مهم  ترین پست های اجتماعی است که زمینه  ساز عدالت اجتماعی در جامعه 
ــتاندن حق مظلوم است. قضاء ترکیبی است از اعمال والیت شرعی از طریق حکم  و بازس
بین مردم برای رفع خصومت ها. هدف اصلی از قضاوت اسالمی،گسترش عدل، احقاق حق 
ــت، و اصل اّولی نفوذ حکم و  ــت. قضاوت باالصالة و ذاتاً حق خداوند اس و رفع تجاوز اس
ــت.3 هیچ کس بر دیگری تسلط و حق حکم ندارد، مگربه اذن خداوند  حکومت »اهلل« اس

1. همان،202/1.
2. کلینی، کافی، 191/1.

 .3إِِن الُْحْكُم إاِلَّ هلل؛ انعام/57؛ یوسف/40.
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متعال؛ و نفوذ حکم و حکومت انبیاء و اوصیاء با اذن حق تعالی و از مواهب اوست.
ــه  ــر در آِن واحد دارای س ــادگی برمی  آید که پیامب ــیرة پیامبر به س ــرآن و س ــات ق  از آی

شأن بود: 
اّول، پیشوا و مرجع دینی بود. سخن و عمل پیامبر حجت و سند بود؛

دوم، والیت سیاسی و اجتماعی داشت؛ 
سوم، والیت قضایی و حقوقی داشت؛ یعنی حکم او در اختالفات حقوقی و مخاصمات 
نافذ بود. او در زمان حیات خود به داوری در نزاع ها و مخاصمه  های حقوقی می  پرداخت. 

قرآن نیز به مسلمانان دستور می  دهد تا داوری پیامبر را بی چون و چرا بپذیرند. 
ُموَك فيما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا  َفال َو َربَِّك ال يُْؤِمُنوَن َحتَّي يَُحكِّ

ا َقَضْيَت َو يَُسلُِّموا َتْسليمًا؛ في  أَْنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ
به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعی نمی  گردند مگر اینكه 
تو را در موارد اختالف حكم و داور قرار دهند، و از قضاوت تو نرنجند، 

1.و در برابر حكم تو تسلیم شوند
ــت؛ زیرا هیچ  ــیده اس ــس از پیامبر، مطابق دالیل فراوان، این والیت نیز به اهل بیت رس پ
کس در بینش قضایی و آشنایی با مبانی و احکام آن و صفات عالی انسانی به پایة امامان 
نمی رسد. آیات و روایات متعددی وجود دارد که مقام بزرگ قضاوت را خداوند به پیامبران و 
اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و دیگران با فرمان و اذن خصوصی یا عمومی 
آنان می  توانند این منصب را به عهده گیرند. بدون احراز اذن اختصاصی یا عام آنان قضاوت 
از گناهان بزرگ شمرده شده است؛ چنان که بر مردم نیز جایز نیست نزد کسي که مأذون 

از جانب نبی یا وصی نیست، طرح دعوا کنند: 
َّاُکْم أَْن یَُحاِکَم بَْعُضُكْم  اِدُق: »إِی ٍد الصَّ قَاَل أَبُو َعْبِد اهلل َجْعَفُر بُْن ُمَحمَّ
بَْعضاً إِلَی أَْهِل الَْجْوِر«؛ »بر حذر باشید از این که برخی از شما در مورد 

برخی دیگر از حاکمان ستمكار قضاوت بخواهد«.2
ــمرده و استیفاء حق با حکم چنین  قرآن نیز مرافعه بردن نزد طاغوت را اطاعت طاغوت ش

1. نساء/ 65.
2. عاملی، وسائل الشیعة، 89/18.
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شخصی را حرام دانسته است:
َألَْم َتَر ِإلَی الَّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا بِما أُْنِزَل ِإلَْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن 
اُغوِت َو َقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َو  َقْبِلَك يُريُدوَن َأْن َيَتحاَكُموا ِإلَي الطَّ

ْيطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضالاًل بَعيداً؛  يُريُد الشَّ
مگر آن کسانی را که خیال می کنند به کتاب تو و کتابهای گذشته ایمان 
دارند نمی بینی که می خواهند محاکمه نزد حاکم طاغوتی ببرند، با اینكه 

1.مأمور شدند به طاغوت کفر بورزند
این آیه در واقع مکمل آیه 95 سوره نساء است.2 آیة پیش، مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا 
و پیامبر و أولوا األمر و به داوری طلبیدن کتاب و سنت دعوت می  کند و این آیه از اطاعت 

و پیروی و داوری طاغوت، نهی می نماید.

نتیجه گیری
ــریعی عنوان عامی است که از سوی متکلمان متأخر در مقابل والیت تکوینی  والیت تش
ــتی و اولویتی را که مربوط به شؤون جامعه باشد،  ــده است؛ و هرگونه سرپرس قرار داده ش
ــس از پیامبر حجت های  ــة روایی فراوان و معتبر امامانb پ ــر می گیرد. با توجه به ادل درب
ــیری که آنان از متن  ــت و تفس خدایند. از این رو، مرجعیت علمی جامعه بر عهدة آنان اس
ــتی جامعه را در تمامی امور از  ــت. همچنین آنان باید سرپرس دین ارائه می  دهند حجت اس
قبیل امور سیاسی، فرهنگی و حقوقی برعهده داشته باشند و مردم نیز باید والیت آنان را 

در این امور بپذیرند. 
ــن امامانb می  توانند در صورت نیاز به وضع احکام برپایه علم و عصمت خویش  همچنی
بپردازند و خألهای قانونی را که ممکن است در سرپرستی جامعه یا مرجعیت علمی و دینی 

خویش با آن مواجه شوند، برطرف سازند.

1. نساء/60.
.ُسوَل َو أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا اهلل َو أَطیُعوا الرَّ  .2یا أَیَُّها ال
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Scientific File 
The Varieties of Legislative Welayat of 
Imams (AS) in Prophetic Traditions 

A Study of the Exegetical Principles 
of Imamyah Shiite and Its Evolution
 

Hadi Sadeghi and Mohammad Rokkeii

Abstract
The Welayat of Holy Imams has two dimensions – i.e. generation 
and legislation. Each one of these aspects can be examined via 
rational, traditional and historical approaches. The present essay 
studies the issue of "legislative Welayat of Imams (AS)" through a 
tradition-based approach in the domain of varieties of legislative 
Welayat. This article is concentrated on the following categories: 
Welayat to legislation or conferment of legislation to Imams, 
exegetical Welayat or scientific and religious authority, social 
Welayat or leadership of society. Traditional texts have proven the 
legislative Welayat of Prophet's Household in all these cases and 
eventually they demonstrate that Imams have the same status 
as that of Prophet Mohammad (SAW) in all affairs of Welayat but 
prophecy.  
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