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 چکیده

والیت امامان دارای دو بعد تکوین و تش��ریع اس��ت .هر کدام از این دو بعد را میتوان با
رویکردهای عقلی ،نقلی و تاریخی بررس��ی کرد .نوش��تار حاضر مسألۀ «واليت تشريعی
امامان» را با رویکرد روایی در حوزۀ گون ههای والیت تش��ریعی مورد بررسی قرار میدهد.
محورهای این پژوهش عبارتند از :والیت بر تش��ریع یا تفویض تشریع به امامان ،والیت
تفس��یری یا مرجعیت علمی و دینی ،والیت اجتماعی یا رهبری و سرپرستی جامعه .متون
روایی در تمامی این محورها ،والیت تشریعی را برای ائمه ثابت میدانند و در نهایت این
اصل را اثبات میکنند که امامان جز در رسالت و نبوت در تمامی شؤون مربوط به والیت
با پیامبر مشترکند.
کلید واژ هها :والیت تشریعی امامان؛ تشریع امامان؛ گون ههای والیت تشریعی.
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مسألۀ واليت تكوينی و تشريعی پيامبر و ائمه jاز دير باز محل گفتگو و بحث و نظر بوده
اس��ت .در مورد واليت تكوينی بحثهای بسياری از سوی متکلمان شيعه در اثبات و قلمرو
آن مطرح شده است؛ اما آنان در مورد واليت تشريعی كمتر سخن گفت هاند.
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 میگیرد و تاریخ آن به بیش
یگردد .اگر چه عنوان والیت تش��ریعی عنوانی نوظهور است ولی اقسام
از چند دهه باز نم 
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 گرفتهاند.
بنابر دیدگاه شیعه ،امامان معصوم ،حجتهای خدایند و گفتار و کردار آنان از هرگونه خطا و
خالفی دور است .بر اساس آیات و روایات ،امامان bجز 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
نبی بعدی»؛ «تو نسبت به من بمنزله هارون برای موسی هستی جز اینکه پس از
ال ّ
1
من پیامبری نخواهد بود».
لبیت پیامبر در
مسألۀ والیت تشریعی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی امامان از اه 
تمامی گون ههای والیت تشریعی همان والیت رسول خدا pرا دارند.
بر این اس��اس ،ش��یعه ،اهل بیت پیامبر را فقط راوی پیامبر یا تنها فقیه و مجتهد مصیب
یآورد؛ بلکه آنان را حجتهای خدا ،خلیفه و وصی پیامبر میداند که گفتار و
به ش��مار نم 
عملشان همانند کالم و عملِ پیامبر حجت میباشد .امام باقر jدر این باره میفرماید:
ان اهلل َو ن َ ْح ُن َو ْج ُه اهلل َو ن َ ْح ُن
اب اهلل َو ن َ ْح ُن ل ِ َس ُ
ن َ ْح ُن ُح َّج ُة اهلل َو ن َ ْح ُن ب َ ُ
َعين اهلل فِي َخل ِْق ِه و نَحن ولاَ ُة أَم ِر اهلل فِي ِعب ِ
اد ِه؛
ْ ُ
َ ْ ُ ُ ْ
َ
ما حجتهای خدا و زبان خدا و وجه خدا و دیدگان خدا در خلق او و
والیان امر خدا در میان بندگانش هستیم.2
 .1عالمه مجلسی ،بحاراألنوار.225/2 ،
 .2کلینی ،کافی.145 /1 ،

1ـ ماهیت والیت

لغ��ت دانان عرب  12معن��ا برای ماده والیت بیان کردهان��د .در این فرهنگها معانیای
چون «قرب و نزدیکی ،توالی ،سرپرستی ،صاحب اختیاری ،مالکیت ،یاری کردن ،محبت،
محبوبیت ،تابعیت ،آزادکننده و آزاد ش��ده ،پس��رعمو ،دوس��تی ،داماد ب��ودن ،وارث بودن،
همپیمانی ،همس��وگندی ،و همس��ایگی» به عنوان معانی ولی و مولی ذکر شده است .اما
باید دانست که بسیاری از این معانی در حقیقت یا از معانی استعمالی و مصادیق کلی این
واژهاند و یا معنای التزامی ماده (ولی) میباشند.
ش��یخ مفید در بیان معانی مولی چنین مینگارد« :مولی در لغت به ده وجه و معنا میآید:
اولین آنها به معنای أولی و سزاوار است و همین معنا ،معنای اصلی و عمده است که سایر
معانی به آن باز میگردد».
س��پس ایش��ان نُه معنای دیگر را ذکر میکند که عبارتند از :مالک عبد ،آزاد ش��ده و آزاد
کننده ،پسر عمو ،یاری کننده ،متولی ،همسوگند ،همسایه ،امام مطاع .در پایان مینویسد:
2
«این معانی نُه گانه به همان اَولی و سزاوار بازمیگردد و از آن گرفته شده است».
در علم کالم واژه والیت مترادف با واژه امامت است .برخی از متکلمان در تعریف امامت
چنین گفتهاند« :امامت ریاست عام بر جامعه اسالمی در همه امور دینی و دنیوی است به
3
جانشینی از پیامبر».
مسأله امامت و والیت یکی از موارد مهم منازعه میان شیعیان و اهل سنت میباشد .تلقی اهل
س��نت از مس��أله والیت و امامت ،حاکمیت بر امور مسلمین و به تعبیر دیگر مسأله خالفت و
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
یکی از ش��ؤون آن میباشد؛ به همین جهت علمای شیعه شرایط ویژهای همانند مصونیت از
خطا (عصمت) ،داشتن علم خدادادی یا مؤید بودن به الهامات الهی و منصوب شدن از طرف
1
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 .1زبیدی ،تاج العروس.252 /8 ،
 .2مفید ،مصنّفات شیخ مفید27/10 ،ـ.30
 .3فاضل مقداد ،باب حادی عشر.39 ،
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خداوند متعال را برای امام و ولی الزم میش��مارند 1.بر این اساس ،به نظر میرسد اولی بودن
که مرحوم شیخ مفید آن را معنای اصلی و عمده معنای والیت دانسته است مفهوم والیت را
تش��کیل میدهد؛ با این توضیح که مراد از اولویت در والیت تشریعی به این معنا که دیگران
نیز در آن س��همی دارند نیس��ت؛ بلکه به دلیل لزوم شرایطی که برای ولی ذکر شد ،ولی تنها
کسی است که حق دخل و تصرف در امور تشریعی را خواهد داشت.
 2ـ چیستی تشریع

راغب در مفردات میگوید« :شرع ،گشودن و بنا کردن راهی روشن است».
خلیل بن احمد در کتاب العین م 
ینویسد:
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
3
ی باشد.
را صادر فرموده است و این همان رش�عة م 
طریحی نیز درباره ش��ریعت میگوید« :شریعت چیزی است که خداوند برای بندگان خود
پای هگذاری و واجب نموده است».4
بر این اس��اس شریعت دستورها ،احکام و برنامههایی است که خداوند بر بندگانش واجب
نموده است:
لِ ُك ٍّل َج َع ْلنا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َعةً َو ِم ْنهاج ًا؛ براى هر ملتى از شما انسانها،
شريعتى قرار داديم.5
َ
��ريع ٍة ِم َن أْ َ
ث َُّم َج َع ْل َ
ذين ال
واء الَّ َ
ناك َعلى َش َ
ال ْم ِر فَا َّت ِب ْعها َو ال َت َّت ِب ْع أ ْه َ
ون؛ سپس نوبت به تو رسيد و ما تو را هم بر شريعتى از امر
َي ْع َل ُم َ
دين واقف ساختيم؛ پس همان را پيروى كن نه هواهاى كسانى را كه
2
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علم ندارند.

6

 .1رک :حلی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد364 ،ـ.372
 .2راغب ،المفردات فی غریب القرآن.451 ،
 .3فراهیدی ،ترتیب کتاب العین.907/2 ،
.4طریحی ،مجم عالبحرين.500/2 ،
 .5مائده.48/
 .6جاثیه.18/

 3ـ حقیقت والیت تشریعی

ولی ،فاعل و تدبیر کننده و سرپرست کسی است که
با توجه به معنای اصطالحی والیتّ ،
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
ی تشریعی خواهد بود.
یا چیزی را حالل یا حرام کند ،ول 
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بنابراین ،تشریع ایجاد و انشاء و صادر کردن این احکام و دستورها است؛ یعنی عمل صدور
احکام را تشریع میگویند.
با توجه به آنچه در معنای لغوی شرع و شریعت گذشت میتوان اقسام تشریع را به صورت
زیر دست هبندی کرد:
نگذاری حکمی را واجب یا حرام میکند؛ اما نه به این جهت
گاهی انس��ان در مقام قانو 
که انتس��اب به دین داشته باشد؛ مانند قوانینی که شخص برای مدیریت زندگی بر خود یا
خانواده خود واجب یا حرام میکند.
مشرع است.
گاهی نیز بنا را بر وجوب یا حرمت چیزی در دین میگذارد از این جهت که او ّ
به این صورت که خود را ش��ارع فرض کند؛ مانند پیامبر pکه در مقام شارع بودن چیزی
را حرام یا واجب کند.
گاه��ی نیز بنا بر حرمت یا وجوب حکمی در دین میگ��ذارد از این جهت که این حکم از
جانب خداوند صادر ش��ده و به وس��یله پیامبرش به او رسیده است ،بدون اینکه خود را در
نگذار قرار دهد؛ بلکه او فقط کاشف از حکم یک موضوع است.
مقام قانو 
در دو صورت اخیر نیز گاهی تش��ریع در اصل حکم ش��رعی است و گاهی در تطبیق یک
قاش؛ یعنی گاهی در مقام تش��ریع اصل حکم بر میآید و یا موضوعی را
حکم بر مصادی 
تحت حکمی قرار میدهد ،چه این کار را از شأن تشریعی خود انجام دهد یا از شأن کشف
و تفس��یر .همانگونه که اصل تش��ریع یک حکم میتواند از حیث مشرع بودن صادر شود،
تعیین قلمرو و محدوده یک حکم نیز میتواند از همین حیث مش��خص ش��ود یا از حکم
الهی استنباط شود.

106
فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره نهم ـ بهار 1392

بر این اس��اس والیت تش��ریعی خداوند به معنای اختیار داشتن خداوند در تشریع قوانینی
اس��ت که اراده خداوند به آنها تعلق میگیرد و منش��أ احکام اسالم است .برای کشف اراده
تش��ریعی خداوند راههایی وجود دارد از قبیل آیات قرآن و سیرۀ معصومان .برخی از علما،
1
مستقالت عقلیه را نیز کاشف اراده تشریعی خداوند دانستهاند.
بنابراین در والیت تشریعی نوعی سلطه بر دیگران وجود دارد ،از سوی دیگر این سلطه باید
از طریق ش��رع و اراده الهی به دست آید؛ یعنی حق تشریع که از حق حاکمیت و مالکیت
سرچش��مه میگیرد اوالً و بالذات در انحصار خداوند میباشد؛ زیرا او مالک و حاکم اصلی
بر انس��انها و همه موجودات است؛ ولی اگر خداوند به پیامبر یا ولیای اجازه دهد که اقدام
به قانونگذاری نماید کس��ی نباید با آن به مخالفت برخیزد .براین اس��اس برخی از بزرگان
والیت تشریعی امام یا پیامبر را اینگونه تعریف کرد هاند:
والی��ت تش��ریعی مقام و منصبی قانونی اس��ت که خداون��د به فردی به
عنوان مقامی رسمی اعطا میکند .به عبارت دیگر والیت تشریعی منصبی
قراردادی اس��ت که خداوند به گروه برگزیدهای از انس��انها به دلیل شأن
اجتماعی یا دینی آنان مانند مقام نبوت یا امامت یا ...عطا میکند که ریشه
2
در تسلط آنان بر جهان خارج دارد و نشانۀ اراده تشریعی خداوند است.
بنابراین ،والیت تشریعی در حقیقت سرپرستی داشتن بر تمام امور شرعی است به گونهای
که ش��خصبتواند در امور ش��رعی تصرف کند .این موارد شامل اموال ،سیاست ،فرهنگ،
اقتصاد و قضاوت میباشد .اطاعت از این ولی واجب است و باید از اوامر او در امور دینی،
سیاس��ی و اجتماعی پیروی نمود .به همین دلیل والیت تشریعی اصالت ًا و بالذات در اختیار
خداوند اس��ت و دیگران در صورتی از این والیت برخوردار میگردند که از جانب او چنین
والیتی را دریافت دارند .محقق اصفهانی در تعلیقه بر مکاس��ب ش��یخ انصاری در رابطه با
والیت تشریعی پیامبر و امامان معصوم چنین مینویسد:
حقیقت والیت این است که زمام یک چیز در دست شخصی باشد .پیامبر
و ائمه والیت و سرپرس��تی معنوی دارند ،و حاکمیت درونی بر همه امور
 .1رک :مصباح یزدی ،در پرتو والیت.330،
 .2سبحانی ،والیت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه.17 ،

تکوینی و تش��ریعی همانگونه که در امور تکوینی واس��طه فیض هستند
در امور تشریعی نیز این سمت را دارا میباشند .پس آنها در امور تکوینی
1
و تشریعی واسطه هستند.
4ـ گونههای والیت تشریعی

 1ـ  4ـ والیت بر تشریع

یگردد؛ یعنی جعل دستور و
اولین قسم از اقسام والیت تشریعی حول محور قانونگذاری م 
یآید حق تقنین و وضع احکام مستق ً
نگونه که از آیات قرآن برم 
انشای حکم .هما 
ال برای
هیچ کس به جز خداوند متعال جایز نیست .آیات س هگان های در سوره مائده اشاره به کفر،
ظلم و فس��ق کس��انی میکند که به غیر از قانون مُنزل الهی حکم میکنند 3.این آیات به
 .1اصفهانی ،هدایة المسترشدین.93 ،
 .2رک :سبحانی والیت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه 15 ،ـ .50
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عنوان والیت تشریعی در کالم متکلمان و فقیهان دایره وسیعی را به خود اختصاص داده
اس��ت که در دای��رۀ آن از جعل قوانین و نظامهای عبادی ،اقتصادی ،سیاس��ی ،قضایی و
اجتماعی گرفته تا جعل احکام شخصی و تعلیم و تربیت قرار میگیرد .همچنین این نوع از
والیت شامل والیت کسی میشود که به حسب تشریع و حکم خدا بر چیزی یا اشخاصی
والیت داشته باشد که از آن به والیت شرعیه نیز تعبیر میگردد .این والیت بخش مهمی
از فقه اس�لامی را تشکیل میدهد و دارای اقسامی است که از شعب والیت و حکومت و
سلطنت الهی است و از عصر پیامبر و حتی پیش از آن تا حال باقی است.
والیت تش��ریعی عنوان نوظهوری در میان متکلمان اس��ت ،و در تقس��یمات آنان تمامی
مواردی که از دایرۀ اقس��ام والیت تکوینی خارج باش��د و به نوع��ی احتیاج به قانون و یا
قانونگذاری داشته باشد را در بر میگیرد .از این رو اقسام زیر را در مجموعه والیت تشریعی
گنجاندهاند .2والیت بر تشریع یا تفویض تشریع ،مرجعیت علمی ـ دینی و سرپرستی جامعه
که هر یک از آنان به اختصار از نظر میگذرد:
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روشنی تشریع و حکم را منحصر در «ما انزل اهلل» میکند و برای هیچ کس خارج از این
قید ،حق وضع حکم قایل نمیشود .اما اگر خداوند به برخی اجازه دهد که در مواردی بتوانند
احکامی وضع کنند به معنای والیت بر تش��ریع اس��ت که یکی از اقس��ام والیت تشریعی
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.
وجود و عدم این نوع از والیت تش��ریعی در امامان jمحل بحث اس��ت و در آن اختالف
نظرهای بس��یاری وجود دارد .برخی از فقها و عالمان ش��یعه بر این باورند که حق تشریع
اختصاص به خداوند داشته و هیچ کس حتی پیامبر گرامی اسالم pنیز از این حق برخوردار
نیست .سید مرتضی در کتاب الذریعه فصلی را به بحث تفویض اختصاص داده که عنوان
فصل ،خود داللت بر این میکند که وی تفویض تشریع را نه تنها به امامان که به پیامبر
نی��ز نمیپذیرد .عنوان فصل مذکور چنین اس��ت« :ال یجوز أن یفوض اهلل تعالی إلی النبی
أو العالم أن یحکم فی الش��رعیات بما شاء إذا علم أنه ال یختار إال الصواب» 1.به تبع سید
مرتضی برخی از عالمان به صراحت از نفی حق تش��ریع برای امام سخن گفتهاند و تأکید
کردهاند که وظیفه امام فقط تبلیغ و تبیین شریعت است نه تشریع .صاحب معالم میگوید:
معروف این است که امامان jنگهبانان 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
2
و بسته شدن باب نسخ ،احکام را تغییر نمیدهند.
یکی از فقهای معاصر نیز در باره والیت تشریعی پیامبر pو ائمه jمینویسد:
معصومین به هیچ وجه والیت بر تشریع ـ به معنای قانونگذاری از جانب
خود ـ ندارند؛ چرا که با قانونگذاری انحصاری خداوند س��ازگار نیس��ت.
پیامب��ر و امام صرف�� ًا حق تبیین و تذکر دارند :فذکر إنّما أنت مذ ّکر.
خداوند س��بحان میفرماید :اگر پیامبر به ما سخنی به دروغ نسبت میداد
3
ما او را با قدرت میگرفتیم آنگاه رگ قلبش را قطع میکردیم.
 .1علم الهدی ،الذریعة الی اصول الشریعة.669 ،
 .2عاملی ،منتقی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحسان.439 /2 ،
 .3شیرازی ،الفقه 11/99،ـ .12

 .1رک :مکارم شیرازی ،انوار الفقاهة.566/1 ،
 .2صفار ،بصائر الدرجات 500،ـ .507
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این جمالت به صراحت هرگونه تش��ریعی را از معصومین نفی کرده است و حق تشریع را
به معنای تبیین احکام گرفته اس��ت .بسیاری از فقها معتقدند که والیت تشریع به امامان
داده نش��ده است ،اگرچه تش��ریع پیامبر را به دلیل روایات معتبری که مصادیق تشریعات
پیامبر را ذکر کرده و کلینی wدر کتابش آورده است ،میپذیرند .عالوه بر آن ،اینکه فقها
واژه شارع را که فقط در مقابل نام خداوند و پیامبر میگذارند و آن را دربارۀ امامان به کار
نمیبرند ،شهادت میدهد که حق تشریع را برای آنان قبول نداشتهاند.1
دیدگاه دیگر اثبات کلی اس��ت .قائلین به اثبات کلی ،تش��ریع را برای امامان همانگونه که
در مورد پیامبر است میپذیرند .به نظر میرسد محدثان متقدم به وجود چنین حقی برای
امامان اعتقاد داش��تهاند .بنابر مدارک موجود متقد مترین دانشمندان شیعی که به این نظر
قائل بودهاند کلینی و صفار هس��تند .آن��ان در جم عآوری روایات جوامع روایی خود روایات
والیت بر تش��ریع را بدون بیان معارض آوردهاند .همچنین عناوینی که برای این روایات
انتخاب کردهاند نشان میدهد که چنین والیتی را در مورد امامان پذیرفته بودهاند.
محم��د بن حس��ن صفار در کتاب بصائ��ر الدرجات پس از انعقاد باب��ی تحت عنوان «باب
التفویض إلی رسول اهلل »pبالفاصله باب دیگری را منعقد میکند تحت عنوان «باب فی
أن ما فوض إلی رسول اهلل pفقد فوض إلی األئمه» b؛ و در این باب سیزده روایت در
یکسان بودن شأن امامان با پیامبر در تفویض تشریع میآورد .پس از آن نیز دو باب دیگر
ال مئ�ة أنهم یوفقون و یسددون فی ما ال یوجد فی الکتاب
میگشاید با عنوانهای «باب فی أ
ال مئ�ة» .این
و الس��نة» و «باب فی المعضالت التی ال توجد فی الکتاب و الس��نة ما یعرفه أ
دو باب را در حقیقت میتوان تعلیل او بر اعتقادش مبنی بر والیت داش��تن امامان در امر
2
حالل و حرام دانست.
نتر سخن گفته است؛ زیرا وی یک باب در
کلینی نسبت به والیت امامان در تشریع روش 
این مورد آورده اس��ت و تفویض پیامبر و امامان را در کنار هم و در یک عنوان جای داده
اس��ت « :التفویض إلی رسول اهلل pو إلی األئمة  bفی أمر الدین» .وی در این باب ده
روایت در تشریعات پیامبر و تفویض کلی به امامان گرد آورده است که نشان م 
یدهد وی
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پیامبر و امامان را در تفویض تشریع در یک شأن میدیده است .از میان روایات متعدد به
یک روایت اشاره میکنیم:
َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن ال َْح َس ِن ال ِْميثَ ِم ِّي َع ْن أَبِي َع ْب ِد اهلل  jقَالََ :س ِم ْعتُ ُه يَ ُقولُ:
ض إِل َْي ِه،
«إِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب َر ُسول َُه َحتَّى قَ َّو َم ُه َعلَى َما أَ َر َاد ،ثُ َّم فَ َّو َ
ِ
الر ُس ُ
وه َو ما نَها ُك ْم َع ْن ُه فَا ْن َت ُهوا؛ فَ َما
ول فَخُ ُذ ُ
فَ َقالَ َع َّز ذك ُْر ُه ما آتا ُك ُم َّ
ض اهلل إِل َى َر ُسول ِ ِه  pفَ َق ْد فَ َّو َض ُه إِل َْينَا»؛
فَ َّو َ
محمد بن حسن میثمی میگوید :از امام صادق  jشنیدم که میفرمود:
«خداوند رسولش را تأدیب کرد تا اینکه او را نسبت به آنچه اراده کرده
بود توانا ساخت ،سپس به او اختیار داد و فرمود :آنچه را رسول خدا
به شما میدهد بگیرید و از آنچه نهی میکند دست بردارید .سپس
آنچه را خدا به رسولش تفویض کرد همان را به ما نیز تفویض کرده
1
است».
محدث بزرگ ش��یعه محمد بن علی بن بابویه قمی نیز حق تشریع را برای امام همانگونه
که برای پیامبر ثابت است میپذیرد .وی در کتاب من ال یحضره الفقیه چنین مینویسد:
اگر مراد از تفويض اين باشد كه خدا چون پيامبر خود را به مرتبه كمال رساند،
چنانكه جز آنچه را موافق حقّ باشد نمىپذيرد و با خواست او مخالفت نمیكند،
در اين صورت به منظور اظهار شرف و كرامت پيامبر  pتعيين برخى از امور
مستحبى و سهمى
مانند افزودن بعضى از ركعات و تعيين نمازها و روزههاى
ّ
از ارث براى ج ّد و مانند اين موضوعات را به او تفويض كرده و اين تفويض
را به وسيله وحىاز جانب خود مورد تأكيد قرار داده است .چنين تفويضی چه
از جهت عقل و چه از جنبۀ نقل فس��ادى در آن نيس��ت ،بلكه در بسيارى از
اخبار بياناتى دربارۀ آن آمده است ،ح ّتى كلينى در كتاب كافى بابى با عنوان
األئمه  bفي أمر ال ّدين» گشوده
«باب التفويض إلى رس��ول اهلل  pو إلى ّ
أئمه  bنیز
است .اين گونه تفويض اختصاص به پيامبر  pندارد بلكه درباره ّ
2
جارى و ساری است.
 .1کلینی ،كافی.268/1،
 .2صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقيه،.576 /6

 .1بحرانی ،الحدائق الناضرة.357/12،
 .2رحمانی ،بازشناسی احکام صادره از معصومین.117 ،b
 .3عالمه مجلسی ،بحاراألنوار.30/51 ،
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برخی از فقیهان نیز والیت تش��ریعی امامان را مانند پیامبر پذیرفتهاند .صاحب حدائق از
جمله فقهایی اس��ت که وجوب خمس را از تش��ریعات ائمه میداند .ایشان در ذیل روایت
علی بن مهزیار که داللت بر آن دارد که امام jخمس را در سال دویست و بیست واجب
کرده است در استدالل بر آن مینویسد:
بعضی روایات داللت میکنند همانگونه که حق تش��ریع به رس��ول خدا
واگذار شده ،به امامان نیز داده شده است و کافی بابی مستقل در این باره
منعقد کرده است.1
این عبارت صراحت دارد در اینکه بنا بر اعتقاد صاحب حدائق وجوب خمس از سوی امامان
از روی حق تشریع آنان صورت پذیرفته است.
یکی از معاصران نیز در پاس��خ به اشکالی از جانب کتاب انوارالفقاهة در مورد حق تشریع
امامان چنین مینگارد:
ما معتقدیم ایش��ان این حق را اعمال نکرده و رسول خدا نیز جز در موارد
محدودی آن را به کار نبس��ته است؛ به بیان دیگر این حق به ایشان داده
ش��ده که در صورت نیاز با قانونگ��ذاری آن را برطرف کنند و لیکن چون
دین کامل بوده ،نیازی به تش��ریع ائمه نبوده است؛ پس عدم اعمال حق
2
تشریع از سوی ائمه بر کامل بودن دین داللت میکند.
راه جمع میان روایات این باب و عمل ائمه و نظر اکثریت فقها این اس��ت که گفته ش��ود
امامان بر اس��اس روایات معتبر والیت بر تش��ریع دارند؛ اما با توجه به اینکه شرایط برای
پذیرش اجتماعی احکام وضع شده از سوی آنان مهیا نبوده است؛ این والیت را در حداقل
اعم��ال کردهاند و اعمال بیش از آن در زمان ظهور خواهد بود .روایات بس��یاری که بیان
میدارند در زمان ظهور گویا امر تاز های آورده شده ممکن است اشاره به همین مطلب باشد:
َ
ِ
َان»؛ امام
اء ب ِ َأ ْم ٍر َغ ْي ِر ال َّ ِذي ك َ
َع ْن أبِي َع ْب ِد اهلل jقَالَ« :إِ َذا قَ َ
ام ال ْ َقائ ُم َج َ
ص��ادق jفرمود« :هنگامی که قائم قیام کند امری غیر از آنچه بوده
3
خواهد آورد».

َعن أَبِي َعب ِد اهلل  jقَالَ« :إِ َذا قَام ال ْ َقائِم جاء ب ِ َأم ٍر ج ِد ٍ
يد ك ََما َد َعا َر ُسولُ
َ
ْ
ُ َ َ ْ َ
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اهلل في ب َ ْدو الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم إِل َى أ ْم ٍر َجديد»؛ «هنگامی که قائم قیام کند امر
جدیدی میآورد همانگونه که رسول خدا در ابتدای دعوت به اسالم
1
دعوت به امر جدیدی کرد».
همچنین ممکن است با توجه به اینکه نیازهای بشر در دوران امامان در چهار چوب سنت
پیامبر پاسخ داده میشد ،دیگر نیازی به جعل و تشریع احکام بیشتر نبوده است .با این حال
میتوان احکامی را در نظر گرفت که امامان تشریع کردهاند ولی مستند آن را بیان نکرده
باشند؛ مانند احکام زیارات ائمه و امور مربوط به آن ،که در زمان رسول خدا pنه موضوع
داشته است و نه حکم آنها پیشتر بیان شده است.
 2ـ  4ـ والیت تفسیری یا مرجعیت علمی و دینی
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«والیت تفسیری به این معناست که تفسیر و توضیحی که ولی الهی از وحی میدهد به
دلی��ل اتصال او به خزانۀ علم الهی و آگاهی وی از مقصدهای خداوند بر ما حجت تعبدی
2
است و بدون نیاز به استدالل آن را میپذیریم».
خداوند متعال بندگان خود را مکلف به اطاعت از احکام و قوانینی کرده اس��ت که سعادت
دنیا و آخرت آنان را تأمین میکند .اما این تکالیف نیازمند منبع معتبر و مطمئنی است که
پشتوانۀ آنها قرار گیرد .مقام مرجعیت دینی مقامی است که دیگران باید از آن پیروی کنند
و آن را الگوی اعمال خویش قرار دهند و دس��تورات دینی را از آن بیاموزند .چنین مقامی
سخن و عملش برای دیگران حجت است.
کتابهای آسمانی و سنت پیامبران دو منبع اساسی تشریع و استنباط احکام در ادیان بودهاند.
س��نتی که از عصمت برخاسته باشد عهد هدار شرح و تفصیل مجمالت و متشابهات وحی
اس��ت .لزوم یافتن راهی به حکم واقعی ،وجود کس��انی را ضرورت میبخش��د که با غیب
ارتباط داش��ته باشند .این همان منصبی است که قرآن برای پیامبر اثبات میکند 3.در این
آیات به سرمش��ق بودن پیامبر اشاره ش��ده که مردم باید به او اقتدا کنند و رفتارشان را با
 .1همان.332/52 ،
 .2صادقی ،درآمدی بر کالم جدید.365 ،
تحبون اهلل فا ّتبعونی...؛ آل عمران.31/
کنتم
إن
قل

احزاب،21/
؛

حسنة
.3لقد کان لکم فی رسول اهلل أسوة
ّ

 .1یعلّمهم الکتاب و الحکمة؛ جمعه.2/
لتبین للناس؛ نحل.44/
 .2و أنزلنا إلیک الذکر ّ
 .3کلینی ،کافی.53/1 ،
 .4همان.136/1،
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وی هماهنگ سازند؛ زیرا این نوعی حق تسلط و تصرف در شؤون مردم است .به گواهی
1
مبین متشابهات آن 2و بازگو کنندۀ سنن الهی و احکام
قرآن ،پیامبر آموزگار کتاب آسمانیّ ،
خداست .این مسؤولیت پس از پیامبر برعهده جانشینان او و از فلسف ههای امامت است .اگر
یکرد ،سنتها و احکام الهی دچار تغییر
خداوند امامی امین که حافظ شریعت باشد تعیین نم 
و تحریف میش��د .در حالی که خدا اراده کرده است تا شریعت اسالمی از طریقی مطمئن
در اختیار مردم باشد.
در اینکه س��نت پیامبر پس از قرآن کریم مصدر و مرجع معارف و احکام شریعت اسالمی
اس��ت تردیدی نیست؛ ولی او ًال س��نت نبوی تفاصیل همه احکام را دربر ندارد .ثانی ًا همه
آنچه از س��نت نبوی گزارش ش��ده معتبر نیست .بنابراین برای دستیابی به تفسیر و تأویل
درس��ت و همچنین س��نت اصیل نبوی ،عترت پیامبر سزاوارترین راه است .امام صادقj
در این باره فرمود هاند:
��ن س��ال ِ ٍم و ح َّم ِ
ِ
ان و َغي�� ِر ِه ،قَال ُوا :س ِ
اد بْ ِ
��م ْعنَا
َ َ
َ
َع ْن ه َش��ا ِم بْ ِ َ
��ن ُع ْث َم َ َ ْ
َ
ِ
يث َج ِّدي،
يث أَبِي َح ِد ُ
يث أَبِي َو َح ِد ُ
«ح ِديثِي َح ِد ُ
أبَا َع ْبد اهلل jيَ ُقولَُ :
يث ال َْح َس ِن َو
يث ال ُْح َس ْي ِن َح ِد ُ
يث ال ُْح َس ْي ِنَ ،و َح ِد ُ
يث َج ِّدي َح ِد ُ
َو َح ِد ُ
ِِ
يث أَ ِمي ِر ال ْم ْؤ ِمنِين و ح ِد ُ َ ِ
يث
ين َح ِد ُ
يث ال َْح َس ِن َح ِد ُ
َح ِد ُ
يث أمي ِر ال ُْم ْؤمن َ
َ َ َ
ُ
َّ 3
يث َر ُس ِ
َر ُس ِ
ول اهلل قَ ْولُ اهلل َع َّز َو َجل».
ول اهللَ pو َح ِد ُ
عالوه بر این ،آیاتی از قرآن کریم نیز بر مرجعیت امام معصوم به ضمیمه روایاتی از پیامبر
دالل��ت میکن��د؛ نظیر آیۀ تطهیر و آیۀ صادقین و آیۀ اولوا االمر .امام صادق jصیانت از
دین را فلسفۀ وجودی امام دانسته است .آنجا که میفرماید:
ردهم و إن
ّ
إن األرض ال یخلوا إال و فیها إمام ،إن زاد المؤمنون شیئ ًا ّ
یشود تا اگر
نقصوا ش��یئاً أئمّه لهم»؛ «زمین هیچگاه خالی از امام نم 
مؤمنان چیزی بر دین افزودند امام مؤمنین را برگرداند و اگر چیزی از
4
آن کاستند امام آن را برای آنان تمام کند».
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لبیت پیامبر
براس��اس روایات فراوان و معتبری که در جوامع حدیثی شیعه آمده است ،اه 
دارای ش��ؤون و مناصبی هس��تند که سخن آنان را در تفس��یر و تبیین آیات قرآن و سنت
پیامبر حجت میکند ،و این ویژگی به آنان اختصاص دارد؛ از این رو ،رجوع به دیگران در
شناخت شریعت به دلیل بیبهره بودن از ارتباط با غیب حجیت ندارد .در یک تقسی مبندی
مختصر میتوان شؤون آنان را که بر اساس آن تفسیرشان حجیت مییابد ،تحت دو عنوان
زیر جای داد:
ال�ف) عل�م :جایگاه ویژه امام در هدایت جامعه به مع��ارف الهی ،لزوم علمی غیر عادی را
برای امام متصور میس��ازد؛ چراکه سخن امام در تفسیر و تبیین آیات قرآن و سنت پیامبر
زمانی حجیت مییابد که امام از علمی همسان با علم پیامبر و برخاسته از آن برخوردار باشد
تا پش��توانۀ س��خنان وی گردد .منابع علم امام که در روایات به آنها اشاره شده است حتی
علمی فراتر از این کارکرد را بیان میدارد و طیفی از تعلیم پیامبر ،کتاب علی jو صحیفۀ
فاطمه hتا ارتباط با غیب و تحدیث و تأیید روحالقدس را شامل میشود.
ب) عصمت :دالئل عقلی و نقلی فراوانی بر عصمت امامان از گناه و اشتباه وجود دارد 1که
براساس آنها ،ائمه نه تنها در بعد عملی معصوم هستند؛ بلکه در ابعاد علمی نیز از هرگونه
خطا و اشتباهی مصون میباشند .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.
به دلیل وجود این دو ش��أن ،تفس��یری که امام از قرآن و سنت نبوی ارائه میدهد ،حجت
اس��ت و هیچ کس دیگری از چنین حجیتی برخوردار نیس��ت .بنابراین تنها آنان میتوانند
مرجعیت علمی و دینی جامعه را بر عهده بگیرند.
 3ـ  4ـ والیت اجتماعی یا رهبری و سرپرستی اجتماع

یدهد و تمامی
سرپرس��تی و رهبری اجتماع بشری مباحث فراوانی را به خود اختصاص م 
حق تصرف در مسائل
ش��اخ ههای کش��ورداری را در بر میگیرد .این سرپرستی به معنای ّ
 .1رک :ربانی گلپایگانی ،امامت در بینش اسالمی 213 ،ـ .245

 .1اشعری ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلّین.39/1 ،
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سیاس��ی ،اقتصادی ،فرهنگی ،حقوقی و همه مس��ائل و مشکالت مربوط به جامعه است.
هرکس که مس��ؤولیت سرپرس��تی جامعه را به عهده میگیرد از اختیاراتی در تصرف امور
مربوط به این شؤون برخوردار است.
اسالم مانند هر دین آسمانی دیگری ،برای آنکه بتواند در جامعه باشد ،و به نیازهای مردم
پاس��خ گوید نیاز به تطبیق دارد .اگر اس�لام آخرین دینی است که به جامعه بشری عرضه
ش��ده و تا برچیده ش��دن نظام دنیا حاکم بر رفتارهای انسان است باید به درستی شریعت
خویش را پیاده کند .از ّاولیات و امور بدیهی در ضمانت تطبیق ش��ریعت وجود ش��خصی
اس��ت که او ًال جامعنگر بوده ،نیازهای انس��ان و جامعه را بشناسد و ثانی ًا در تطبیق احکام
ش��ریعت به بیراهه نرود و به اشتباه نیفتد .به همین دلیل وجود فردی معصوم برای تثبیت
و تطبییق دین و شریعت همواره ضروری بوده است .از سوی دیگر تطبیق قوانین کلی بر
مصداقهای آن احتیاج به مراقبت ویژهای دارد تا کلیات و مصادیق با یکدیگر خلط نیابند.
لذا نیاز به افرادی اس��ت که با اطمینان از مصونیت آنان از اش��تباه و خطا هم از کلیات و
قواعد عمومی دین که ش��امل مصالح و مفاسد زندگی بشرند مراقبت کنند ،و هم در پیاده
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
یهای جامعه بشری است که جز در سایۀ امامت به
از ایجاد و گس��ترش مفاسد از نیازمند 
یآید.
نحو تمام و کمال به دست نم 
در جامعه اسالمی که پیامبر در مدینه تشکیل داد شخص پیامبر در عین اینکه پاسخگوی
نیازهای جامعه در زمینۀ اعتقادات ،فقه و مسائل اخالقی بود مسؤولیت جامعه را نیز برعهده
ل الخطاب بود .آن حضرت وظیفه داشت احکام
داشت و اوامر و نواهی ایشان در جامعه فص 
و قوانین الهی را اجرا و جامعه مسلمانان را اداره کند و در راه اصالح امور مادی و معنوی
مسلمانان بکوشد.
اولین و مهمترین اختالفی که در جامعه اسالمی پدیدار گشت ،نیز بر سر سرپرستی جامعه
و مش��روعیت حکومت جانش��ینان پیامبر بود 1.در فرهنگ شیعه و براساس آیات و روایات
معتبر از پیامبر ،pتعیین حاکم و سرپرس��ت جامعه اسالمی به دست خدا و به نص پیامبر

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؛
اما بنابر نظر علمای ش��یعه این حق فقط در مورد امام معصوم یا کس��ی که او به صورت
خاص یا عام معین میکند ،مشروعیت دارد .امام زمانی دارای مسؤولیتهای اجتماعی است
که رهبری اجتماع به او س��پرده شده باشد و امام از خالفت ظاهری نیز برخوردار باشد در
غیر این صورت فعالیتهای اجتماعی امام به هدایتهای فردی منحصر میشود.
والیت اجتماعی خود به والیتهای جزئیتر تقسیم میگردد که از قرار زیرند:
 1ـ  3ـ  4ـ والیت سیاسی
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یکی از معانی والیت تش��ریعی که زیر مجموعه سرپرس��تی جامعه اسالمی قرار میگیرد
امارت و ریاس��ت سیاس��ی بر جامعه است .از مجموعه دستورات اس�لام در زمینه مسائل
سیاسی و اجتماعی میتوان دریافت که در اسالم اداره امور سیاسی در متن دین قرار دارد
و افراد معینی از س��وی خداوند باید عهد هدار اجرای آن ش��وند .ریاست و رهبری در جامعه
با فرمان دادن و جعل دس��تور همراه است؛ و دیگران موظفند که از فرمان رهبر فرمانبری
و امتثال داش��ته باشند .از این رو والیت سیاس��ی یکی از زیر شاخ ههای والیت اجتماعی
قرار میگی��رد .امام هادی jدر زیارت جامعه کبیره اهل بیت را ای 
نگونه معرفی میکند:
«و قادة األمم و أولیاء النعم ...و ساسة العباد و أرکان البالد؛ آنان پیشوایان امتها و صاحبان
1
نعمت و سیاستگذاران مردم و پای ههای شهرها هستند».
تاریخ بشر نشان میدهد که تمامی جوامع بشری همواره دارای رهبر و رئیس بودهاند؛ چراکه
هر زمان گروهی گرد هم جمع شوند و جامعهای را تشکیل دهند ،در امور خود به رهبری
نیاز دارند که با هدایت او با دشمنان بجنگند و حقوق سیاس 
یـ اجتماعی خود را بگیرند .به
نظر میرسد 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 میگیرد.
این خود نشاندهندۀ شاخص بودن جنبه سیاسی در امامت است .امامان نیز برای حکومت
و بس��ط عدالت ش��أن ویژهای در نظر میگرفتند و آنجا که با حضور یاران ،حجت را تمام
 .1صدوق ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،ج.615/2

میدیدند از هیچ تالشی در برپایی حکومت بر اساس عدالت اجتماعی فروگذار نمیکردند.
امیرالمؤمنین jدر گفتاری در این زمینه میفرماید:
اللهم إنّک تعلم أنّه لم یکن ال ّذی کان منّا منافس��ة فِي ُس��ل َْط ٍ
ان َو ل
ال ْتِماس َشي ٍ
ء ِم ْن فُ ُض ِ
ول ال ُْح َطا ِم َو ل َِك ْن لِنَ ِر َد ال َْم َعال ِ َم ِم ْن ِدينِ َ
ك َو ن ُ ْظ ِه َر
َ َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ْ
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َ ُ َ
َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِمن ح ُد ِ
ود َك؛
ْ ُ
خدایا تو میدانی آنچه ما انجام دادیم [جنگ و درگیری] برای به دست
آوردن سلطنت یا چیزی از متاع دنیا نبود .بلکه برای آن بود که معالم
دین تو را بازگردانیم و اصالح [امور مادی و معنوی] را در سرزمینهایت
آشکار کنیم تا بندگان ستمدیدهات در امنیت قرار گیرند و حدود تعطیل
1
شده تو اقامه گردد.
از دی��دگاه ام��ام علی jحکومت و سیاس��ت به منظور تحقق اهداف زیر میباش��د :ارائه
ارزش��های دینی و حفظ و گسترش آن ،اصالح زندگی اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی.
بدیهی است این اهداف در سایه اطاع 
تپذیری از ولی امر و پیروی از دستورهای او حاصل
خواهد ش��د و آیه َ أ ِط ُيعوا اهلل و َأ ِط ُيعوا الرس َ ُ
األم ِر ِم ْن ُك ْم 2به همین نوع از
��ول َوأولِي ْ
َ
َّ ُ
والیت اشاره دارد.
بیش��تر متکلمان امامیه در تعریف امامت جامعنگر بودهاند و قلمرو آن را شامل دخالت در
امور دنیوی نیز میدانس��ت هاند .تصریح متکلمان در تعریف امامت به عرص ههای دنیوی به
این معناست که از جمله مسؤولیتها و شؤون امامت ،ریاست دنیوی بر مردم است.
عالمه حلی در تعریف امامت مینویسد« :امامت ریاست عامه بر امور دین و دنیای مردم
3
است برای شخصی از اشخاص با عنوان جانشینی پیامبر».
هرچند اعتقاد به خدا و معاد از اهداف اصلی نبوت و امامت اس��ت اما اگر دین در زندگی
 .1نهجالبالغه ،خ.131
 .2نساء.59/
 .3فاضل مقداد ،باب حادی عشر66 ،؛ بحرانی ،قواعد المرام فی علم الکالم.174 ،
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 2ـ  3ـ  4والیت اقتصادی
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دنیوی و نظام اقتصادی برنامهای ارائه ندهد در پیشبرد اهداف عالی خود نیز کام ً
ال موفق
نخواهد بود .از این رو اسالم به اقتصاد و معیشت مردم نیز اهتمام میورزد و پیامبر و امامان
به عنوان متولیان امر دین وظیفه تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان را برعهده دارند .نتیجه
اعمال این والیت آن اس��ت که امیرمؤمنان jدر توصیف وضعیت مردم زمان حکومت
خویش توصیف میفرماید:
لبر و یجلس فی
ما أصبح بالکوفة أحد إال ناعم ًا إن أدناهم منزلة لیأکل ا ّ
الظلّ و یشرب من ماء الفرات؛
کسی در کوفه نیست مگر اینکه از نعمت برخوردار است .پایینترین
طبقات مردم نان گندم میخورند و منزلی دارند که در زیر س��قف آن
1
مینشینند و از آب فرات مینوشند.
بر این اساس ،شاخ های از منصب والیت اجتماعی اولویت داشتن تصرف بر اموال عمومی
مانند درآمد زمینهای خالصه و زکات و خمس اس��ت و قرآن مسؤولیتهای نظام اقتصادی
جامعه اسالمی را به عهده پیامبر میگذارد :خُ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم َص َدقَةً ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِه ْم
بِ َها  2....این منصب به تبعیت از والیت اجتماعی امامان نیز یکی از مناصب آنان به شمار
میآید .درروایتی از امام صادق jدر تفسیر آیه چنین آمده است:
عن علي بن الحسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اهلل j
ص َدقَةً ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِه ْم بِ َها
قال سألته عن قول اهلل خُ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم َ
جارية هي في اإلمام بعد رسول اهللp؟ قال« :نعم»؛
از امام صادق jدر تفس��یر این آیه که از اموالش��ان ...پرسیدم که آیا این آیه در مورد
3
امام بعد از رسول خدا هم جاری است؟ امام فرمود« :آری».
روایت دیگری از آن امام jنقل شده است که آیه والیت را چنین تفسیر میفرماید:
َع ْن أَبِي َع ْب ِد اهلل jفِي قَ ْو ِل اهلل َع َّز َو َج َّلِ  :إنَّما َولِ ُّي ُك ُم اهلل َو َر ُس��ولُ ُه
آم ُنوا ،قَالَ« :إِن َّ َما يَ ْعنِي أَ ْول َى بِكُ ْم أَ ْي أَ َح ُّق بِكُ ْم َو ب ِ ُأ ُمو ِرك ُْم َو
َو الَّ ِذ َ
ين َ
َ ِ
َ ِ
ِ
آمنُوا؛ يَ ْعنِي َعلِيّ ًا َو أَ ْولاَ َد ُه الأْ َئ ِ َّم َة
أنْ ُفسكُ ْم َو أ ْم َوالكُ ُم اهلل َو َر ُسول ُُه َو الَّذ َ
ين َ
 .1عالمه مجلسی ،بحاراألنوار.327/40 ،
 .2توبه.103/
 .3عیاشی ،تفسيرالعياشی.106/2،

ِ
امة»؛
 jإِل َى يَ ْو ِم ال ْقيَ َ
معنای ِ إنَّما َولِ ُّي ُك ُم  ...آن است که خدا و رسولش و مؤمنان نسبت
به ش��ما اولی هس��تند؛ یعنی از شما و کارها و جان و اموالتان به شما
سزاوارترند و منظور از والذین آمنوا ...علی jو امامان از فرزندانش
1
تا روز قیامت است.
در این روایت سزاوارتر بودن امامان به اموال مؤمنان نیز تعلق گرفته است؛ یعنی همانگونه
که امام نس��بت به جان مؤمنان و امور آنان از خودشان اولویت دارد در اموال آنان نیز این
والیت و اولویت وجود خواهد داش��ت .امام رض��ا jنیز امور دنیوی را یکی از مؤلفههای
تعریف امامت قرار داده اس��ت« :إن ا إلمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صالح الدنيا و
ع ّز المؤمنين»؛ «همانا امامت زمامداری دین و ایجاد نظام مسلمانان و مصلحت دنیوی و
2
عزت مؤمنان است .»
 3ـ  3ـ  4والیت فرهنگی

 .1کلینی ،كافی.288 /1،
 .2صدوق ،عیون أخبار الرضا.218/1 ،j

119
گونههای والیت تشریعی امامان bدر روایات

جلوگیری از انحراف و سرپرستی معنوی جامعه یکی از ابعاد مهم امامت است .تفاوت والیت
فرهنگی امام با دیگران در این اس��ت که امام عالوه بر اینکه در حوزه تش��ریعی و تربیت
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 میگیرد .از آنجا که هدایت درونی و تکوینی در این پژوهش مورد
بحث نیست به موضوع ظاهری آن میپردازیم .تنها کسانی که توانایی تعیین سیاستهای
فرهنگی و خط مش 
یهای عمومی برای هدایت جامعه را دارند کسانی هستند که حالل و
یشناسند و قائم به حدود الهی هستند .امام رضا jدر این باره م 
حرام خدا را م 
یفرماید:
اإلم��ام يح��ل حالل اهلل و يحرم ح��رام اهلل و يقيم ح��دود اهلل و يذب
ع��ن دين اهلل و يدعو إلى س��بيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحس��نة و
لحجة البالغة؛
ا ّ
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امام حالل و حرام خدا را بیان میکند .حدود الهی را بر پا میدارد .از
دین خدا دفاع میکند و با حکمت و پند و اندرز نیک و حجت رسا
1
مردم را به راه پروردگارش میخواند.
جلوۀ تشریعی و بیرونی هدایت با تبیین معارف اخالقی ،موعظه و ارشاد ،امر و نهی و تدبیر
شکل میگیرد .امام در سطح ظاهری کلیات معارف را در اختیار فرد و جامعه قرار میدهد
و ب��ا إخبار از گذش��ته و آینده در جان و دل مؤمنان تأثیر میگ��ذارد .مه مترین فعالیتهای
فرهنگی ـ اجتماعی امامان را م 
یتوان در محورهای زیر خالصه کرد:
1ـ تربیت شاگردان دانشمند؛
2ـ پرورش و تربیت گروهی که ضمیر پاک و روحی آماده برای کسب کماالت معنوی
2
داشتند؛
3ـ پاس��خ به پرسش��ها و مناظره با دانشمندان ملل جهان؛ مانند مناظره امام باقر jبا
3
اسقف مسیحیان؛
4
4ـ بهرهگیری از موعظه و ارشاد برای انتقال اندیشه درست اسالمی به مردم؛
5ـ جلوگیری از انحطاط اخالقی جامعه؛
6ـ تبیین احکام و انتشار فرهنگ اصیل؛
5
7ـ برخورد با دانشمندان دنیا پرست؛ مانند نامه امام سجاد به زهری؛
8ـ نشر آثار تربیتی ،فقهی و اخالقی؛ مانند رسالۀ حقوق و صحیفۀ سجادیه؛
9ـ تشکیل جلسات علمی و ایجاد جنبش فکری و فرهنگی؛
10ـ دفاع از مبانی اسالمی در برابر امواج فکری بیگانگان؛ مانند مناظرۀ امام رضاj
6
با بزرگان یهودی ،مسیحی ،زردشتی ،برهمن ،صابئی و منکران خدا؛
 .1همان.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ينَ ...و اهلل يَا أبَا َخالد لاَ يُح ُّبنَا َع ْب ٌد َو يَتَ َولاَّ نَا َحتَّى يُ َط ِّه َر اهلل قَلْبَ ُه
«و ُه ْم َو اهلل يُنَ ِّو ُر َ
ُوب ال ُْم ْؤمن َ
ون قُل َ
 .2عن اباجعفرَ :j
ٍ
ِّ
كُ
َ
ون ِسلْم ًا لَنَا»؛ کلینی ،کافی.150 /1 ،
ي
و
ا
ن
ل
م
ل
س
ي
ى
ت
ح
د
ب
ع
ْب
َو لاَ يُ َط ِّه ُر اهلل قَل َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
 .3عالمه مجلسی ،بحاراألنوار 307/46 ،ـ .313
« .4إ َّنهُ لَيْسَ عَلَى الإِْمَامِ إِلاّ مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الإِْبْلاَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ الاِجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَة»؛ نهجالبالغه ،خ .501
 .5حرانی ،تحف العقول 274 ،ـ .277
 .6صدوق ،عیون اخبار الرضا 154/1 ،jـ .178

 .1عاملی ،وسائلالشیعة124/15 ،؛ .319 /28
 .2کلینی ،کافی.160/1 ،
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غلو؛ مانند تبری امام هادی از غالت و طرد آنان
11ـ مبارزه با انحرافات فکری چون ّ
1
از جامعه شیعی؛
12ـ بیان اندیش�� ههای صحیح در مقابل هجمه اندیش ههای ناصواب؛ مانند «ال جبر و
2
التفویض بل أمر بین األمرین».
نمونههای��ی ک��ه در باال ذکر ش��د فعالیتهایی را نش��ان میدهد که امام��ان در باال بردن
سطح فکری و فرهنگی جامعه انجام دادهاند .این فعالیتها در حقیقت راههای اعمال والیت
امام در امور فرهنگی در دو بعد فردی و اجتماعی را نش��ان میدهد که البته ممکن اس��ت
اختصاص به امام نداش��ته باشد؛ اما از آنجا که والیت در معنای اصطالحی خود به معنای
سرپرس��تی و اولویت در امور مؤمنان اس��ت ،از این رو ،او ًال اولویت در هدایت با امام است
که به صورت مس��تقیم و یا غیر مستقیم به دس��تور امام و از جانب شاگردان پرورشیافته
ص��ورت میگی��رد؛ و ثانیاً هدایت امام ب��ه دلیل بهرهمندی از علم ش��ریعت و عصمت به
مقص��ود الهی نائل میگ��ردد؛ و ثالث ًا در صورتی که امام با اقبال مردم ،سرپرس��تی جامعه
را به عهده بگیرد ،تعیین خط مش��ی فرهنگی جامعه نیز با امام خواهد بود .به همین جهت
امام رضا jدر بیان ویژگیهای امام تبیین اولویت امام در هدایت فرهنگی به آیۀ  53سورۀ
یونس استشهاد م 
یفرماید:
ِ َ
اصح ل ِ ِعب ِ
ِ
��اد اهللَ ،حافِ ٌظ ل ِ ِد ِ
اء َو
اإلم ُ
َ
ين اهلل؛ إِ َّن الأْ َنْبِيَ َ
��ام ...قَائ ٌم بِأ ْم ِر اهلل ،ن َ ٌ َ
ون ِعل ِْم ِه و حكْ ِم ِه ما لاَ ي ْؤتِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
يه َغ ْي َر ُه ْم،
ز
خ
م
ن
م
م
ه
ي
ت
ؤ
ي
و
اهلل
م
ه
ق
ف
و
ي
ة
م
الأْ َئ ِ َّ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ
َ ُ
َ ُ
ي ِإلَي
ون ِعل ُْم ُه ْم فَ ْو َق ِع ْل ِم أَ ْه ِل َز َمان ِ ِه ْم فِي قَ ْول ِ ِه تَ َعال َى ـ َ أف ََم ْن َي ْه ِد 
فَيَكُ ُ
ون؛
الْ َح ِّق َأ َح ُّق َأ ْن يُ َّت َب َع َأ َّم ْن ال َي ِه ِّدي ِإلاَّ َأ ْن يُ ْهد 
ي فَما لَ ُك ْم َك ْي َف َت ْح ُك ُم َ
امام قیا مکننده به امر خدا و نصیحتکننده بندگان و حافظ دین خداست.
همان��ا خدا پیامبران و امامان را توفیق عنایت کرده و از خزانۀ علم و
حکمتاش چیزی به آنان عطا کرده که به دیگران نداده اس��ت .پس
در کالم خداوند متعال علم آنان فوق علم اهل زمانش��ان شمرده شده
است :آيا آن كه به حق راه مىنمايد سزاوارتر از تبعیت است يا آن
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كه به حق راه نمىنمايد و خود نيز نيازمند هدايت است؟ شما را چه
1
مىشود؟ چگونه حكم مىكنيد؟
هدایت فردی و اجتماعی مؤمنان به سوی اهداف دینی و معنوی تنها شایسته کسانی است
که توانایی هدایت صحیح را داش��ته باشند .دیگران نیز اگرچه میتوانند چنین فعالیتهایی
داش��ته باشند؛ اما در صورتی موفق به راهنمایی صحیح میگردند که به نحوی متصل به
مقام امام باشند .به همین دلیل امامان هرگونه تالشی که در این زمینه متصل به خاندان
وحی نباشد را عقیم میدانند و هدایت را منحصر در مقام امامت به شمار آورد هاند.
ِ
َع َ
ِ
��ت ُم ْن ِذ ٌر َو ل ُك ِّل
��و ِل اهلل َع َّز َو َج َّل ِ إنَّما َأ ْن َ
ْ
��ن أبِي َج ْع َف ٍر jفي قَ ْ
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ْ
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َُ
ْ
اح ٌد بع َد و ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اح ٍد»؛
اء َو َ ْ َ
نَبِ ُّي اهلل ثُ َّم ال ُْه َدا ُة م ْن ب َ ْعده َعل ٌّي ،ثُ َّم الأْ َ ْوصيَ ُ
ام��ام باق��ر jدربارۀ ای��ن آیه ق��رآن ک��ه میفرمای��د :همانا تو
انذاردهن��دهای و ب��رای هر قومی هدایتگری وج��ود دارد ،فرمود:
«رسول خدا انذاردهنده بود و در هر زمانی هدایت کنندهای است که
ت کننده
مردم را به آنچه پیامبر آورده است هدایت میکند .پس هدای 
پس از پیامبر علی jبود ،پس از او جانش��ینان پیامبرند ،یکی پس
2
از دیگری».
 4ـ  3ـ  4ـ والیت حقوقی

قضاوت یکی از مه مترین پستهای اجتماعی است که زمینهساز عدالت اجتماعی در جامعه
و بازس��تاندن حق مظلوم است .قضاء تركيبی است از اعمال واليت شرعی از طريق حكم
بين مردم برای رفع خصومتها .هدف اصلی از قضاوت اسالمی،گسترش عدل ،احقاق حق
و رفع تجاوز اس��ت .قضاوت باالصالة و ذات ًا حق خداوند اس��ت ،و اصل ّاولی نفوذ حكم و
حكومت «اهلل» اس��ت 3.هيچ كس بر ديگری تسلط و حق حكم ندارد ،مگربه اذن خداوند
 .1همان.202/1،
 .2کلینی ،کافی.191/1 ،
 .3إِ ِن ال ُْحكْ ُم إِالَّ ل؛ انعام57/؛ یوسف.40/

 .1نساء.65 /
 .2عاملی ،وسائل الشیعة.89/18 ،
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متعال؛ و نفوذ حكم و حكومت انبياء و اوصياء با اذن حق تعالی و از مواهب اوست.
آن واحد دارای س��ه
از آی��ات ق��رآن و س��یرۀ پیامبر به س��ادگی برم 
یآید که پیامب��ر در ِ
شأن بود:
ّاول ،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 نزاعها و مخاصم ههای حقوقی میپرداخت.
قرآن نیز به مسلمانان دستور میدهد تا داوری پیامبر را بیچون و چرا بپذیرند.
فَال َو َربِّ َ
ون َح َّتي يُ َح ِّك ُم َ
وك فيما َش َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َي ِج ُدوا
ك ال يُ ْؤ ِم ُن َ
ف
ي َأ ْنف ُِس ِه ْم َح َرج ًا ِم َّما ق ََض ْي َت َو يُ َس ِّل ُموا َت ْسليم ًا؛
به پروردگارت سوگند ،آنان هرگز مؤمن واقعی نمیگردند مگر اینکه
تو را در موارد اختالف حکم و داور قرار دهند ،و از قضاوت تو نرنجند،
1
و در برابر حکم تو تسلیم شوند.
پ��س از پیامبر ،مطابق دالیل فراوان ،این والیت نیز به اهلبیت رس��یده اس��ت؛ زیرا هیچ
کس در بینش قضایی و آشنایی با مبانی و احکام آن و صفات عالی انسانی به پایۀ امامان
نمیرسد .آیات و روايات متعددی وجود دارد كه مقام بزرگ قضاوت را خداوند به پيامبران و
اوصيای معصوم آنان موهبت فرموده است و ديگران با فرمان و اذن خصوصی يا عمومی
آنان میتوانند این منصب را به عهده گیرند .بدون احراز اذن اختصاصی يا عام آنان قضاوت
از گناهان بزرگ شمرده شده است؛ چنانكه بر مردم نيز جایز نیست نزد كسي كه مأذون
از جانب نبی يا وصی نيست ،طرح دعوا كنند:
اد ُق« :jإِيَّاكُم أَ ْن يح ِ
الص ِ
اك َم ب َ ْع ُضكُ ْم
قَالَ أَبُو َع ْب ِد اهلل َج ْع َف ُر بْ ُن ُم َح َّم ٍد َّ
ْ َُ
ب َ ْعض ًا إِل َى أَ ْه ِل ال َْج ْو ِر»؛ «بر حذر باشید از این که برخی از شما در مورد
2
برخی دیگر از حاکمان ستمکار قضاوت بخواهد».
قرآن نیز مرافعه بردن نزد طاغوت را اطاعت طاغوت ش��مرده و استيفاء حق با حكم چنين

شخصی را حرام دانسته است:
ذين ي ْز ُعم َ َ
َ
آم ُنوا بِما ُأ ْن ِز َل ِإلَ ْي َ
ك َو ما ُأ ْن ِز َل ِم ْن
ون أنَّ ُه ْم َ
ألَ ْم َت َر ِإلَى الَّ َ َ ُ
الطاغ ِ
ون َأ ْن َي َتحا َك ُموا ِإلَي َّ
ق َْب ِل َ
ُوت َو ق َْد ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْكف ُُروا بِ ِه َو
ريد َ
ك يُ ُ
طان َأ ْن يُ ِض َّل ُه ْم َضال ًال بَعيداً؛
يُ ُ
ريد الشَّ ْي ُ
مگر آن كسانی را كه خيال مىكنند به كتاب تو و كتابهاى گذشته ايمان
دارند نمىبينى كه مىخواهند محاكمه نزد حاكم طاغوتى ببرند ،با اينكه
1
مأمور شدند به طاغوت كفر بورزند.
اين آيه در واقع مكمل آيه  95سوره نساء است 2.آيۀ پيش ،مؤمنان را به اطاعت فرمان خدا
و پيامبر و أولوا األمر و به داورى طلبيدن كتاب و سنت دعوت میکند و اين آيه از اطاعت
و پيروى و داورى طاغوت ،نهى مىنماید.
نتیجهگیری
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والیت تش��ریعی عنوان عامی است که از سوی متکلمان متأخر در مقابل والیت تکوینی
قرار داده ش��ده است؛ و هرگونه سرپرس��تی و اولویتی را که مربوط به شؤون جامعه باشد،
درب��ر م 
یگیرد .با توجه به ادل��ۀ روایی فراوان و معتبر امامان bپ��س از پیامبر حجتهای
خدایند .از این رو ،مرجعیت علمی جامعه بر عهدۀ آنان اس��ت و تفس��یری که آنان از متن
دین ارائه م 
یدهند حجت اس��ت .همچنین آنان باید سرپرس��تی جامعه را در تمامی امور از
قبیل امور سیاسی ،فرهنگی و حقوقی برعهده داشته باشند و مردم نیز باید والیت آنان را
در این امور بپذیرند.
همچنی��ن امامان bمیتوانند در صورت نیاز به وضع احکام برپایه علم و عصمت خویش
بپردازند و خألهای قانونی را که ممکن است در سرپرستی جامعه یا مرجعیت علمی و دینی
خویش با آن مواجه شوند ،برطرف سازند.

 .1نساء.60/
 .2يا أَيُّ َها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اهلل و أَ
وا
طيع
الر ُسولَ َو أُولِي الأْ َ ْم ِر ِم ْنكُ ْم.
ُ
َ َ
َ ُ َّ

فهرست منابع

ابن شعبه حراني ،حسن بن علی ،تحف العقول عن آل الرسول ،تصحیح و تعلیق :علی اکبر غفاری ،قم ،انتشارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علميه قم4041 ،ق.
اش��عری ،ابوالحس��ن علی بن اسماعیل ،مقاالت اإلس�لامیین و اختالف المصلّین ،تحقیق محمد محییالدین
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عبدالحمید ،بیروت ،المکتبة العصریة1141 ،ق.
بحران��ی ،اب��ن میثم ،قواعد المرام فی علم الکالم ،تحقیق س��ید احمد حس��ینی ،قم ،کتابخانه آی��ة اهلل نجفی،
641ق.
بحرانی ،یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ،تحقیق ،شیخ محمد تقی ایروانی
و سید عبدالرزاق مقرم ،قم ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم5041 ،ق.
حسینی شیرازی ،سید محمد ،الفقه ،بیروت ،دارالعلوم7041 ،ق.
حلی ،حس��ن بن مطهر ،کشف المراد فی شرح تجرید اإلعتقاد ،تصحیح آیة اهلل حسن زاده آملی ،قم ،انتشارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم7041 ،ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،باب حادی عشر ،شرح فاضل مقداد ،قم ،انتشارات مصطفوی ،بیتا.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تهران ،مکتبة المرتضویه.2631 ،
ربانی گلپایگانی ،علی ،امامت در بینش اسالمی ،قم ،مؤسسۀ بوستان کتاب.7831 ،
رحمانی ،محمد ،بازشناس��ی احکام صادره از معصومین ،پژوهش��ی در مس��ائل حکومت اسالمی ،قم ،بوستان
کتاب.2831 ،
زبیدی ،ابو فیض السید محمد مرتضی ،تاج العروس ،بیروت ،دار الفکر4141 ،ق.
سبحانی ،جعفر ،والیت تشریعی و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه ،قم ،مؤسسه امام صادق.5831 ،j
صادقی ،هادی ،درآمدی بر کالم جدید ،قم ،کتاب طه و نشر معارف.2831 ،
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،عیون اخبار الرضا ،jانتشارات جهان8731 ،ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،کتاب من ال يحضره الفقيه ،قم ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزه علمیه قم.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائرالدرجات فی مناقب آل محمد ،bقم ،انتشارات طلیعۀ نور9241 ،ق.
طریحی ،فخر الدین ،مجمعالبحرين ،تحقيق سيد احمد حسينى ،تهران ،كتابفروشى مرتضوى.5731 ،
عاملی ،حس��ن(صاحب معالم) ،منتقی الجمان فی األحادیث الصحاح و الحس��ان ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی،
.4631
عاملی ،محمد بن حس��ن (شیخ حر) ،تفصیل وسایل الش��یعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،تحقیق مؤسسة
آل البیت ،bمؤسس��ة آل البیت ،bقم9041 ،ق.
علمالهدی ،سید مرتضی ،الذریعة إلی أصول الشریعة ،تصحیح دکتر ابوالقاسم گرجی ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران.3631 ،
عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسير العياشی ،تهران ،چاپخانۀ علميه0831 ،ق.
فراهی��دی ،خلیل بن احمد ،ترتیب کتاب العی��ن ،تحقیق دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم س��امرائی ،قم،
انتشارات اسوه.4141 ،
کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الکافی ،تصحیح علی اکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه.3631 ،

مجلس��ی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،تحقیق سید ابراهیم میانجی و محمد باقر بهبودی ،بیروت ،دار احیاء التراث
العربی3041 ،ق.
مصباح یزدی ،محمد تقی ،در پرتو والیت ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.3831 ،w
مصطفوی ،حس��ن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،مؤسس��ۀ چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی6141 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد بن النعمان ،اقسام المولی فی اللسان ،مص ّنفات شیخ مفید ،قم ،کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ
مفید 3141،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الفقاهة ،قم ،مدرسة اإلمام علي بن ابي طالب5241 ،jق.
نهج البالغه ،نسخۀ صبحی صالح ،قم ،انتشارات دار الهجرة.
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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.

