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 مقدمه:

كامالً با  نيزكنيم. ما  دمان را به بحث به صراحت عنوان رويكر ،پيش از بحث و به عنوان مقدمهبهتر است 

تقليود  نوه تنهوا در ن واز ارزشو  عقوط و من و          ايم كه شيعه بوودن   عقيده راستا و هم دكتر سروش هم

 مقدار است. ديدگاه اسالز و شيعه نيز مذموز و ب بلكه در  ،جايگاه  ندارد

دل  ،اساساً پذيرفتن بدون تعقّط و پذيرفتن چشم و گوش بسته به هور ايودلوژو   و بواور ديگور  نيوز      

، ارزش است. وژ  يو  نكتوه را نبايود از ن ور دور داشوت      و ب  عوامانهسپردن  سبك  و گذرا و تديّن  

تعقّط از ي  طور  سوبا افورا  و بوه داز الوو افتوادن و زيواده         برهان و ،ه دور  از من  كهمان ور 

سواز تروريو و    توانود زمينوه   از سو  ديگر نيز عدز درك درست و تعقّط صحيح مو   ،شود ها م  انگاشتن

 ها باشد. پوش  از واقعيت چشم

 ركّور و عرهوه  ت ،گير  از تعقّط بهره ،انديش  و هدايت تخيّط و كج و واقعيت ،ژذا مرز بين افرا  و ترريو 

بلكوه   ،باورها به من   و برهان است. در اين مسير نه تنها بايد باورها را به من   و برهان عرهوه نموود  

 اساساً بايد خواستگاه نگرش انسان تعقّط و تركّر باشد.

هسوتيم و نوه    خاص  نه وامدار جناح سياس  ،كنيم در اين نوشتار دقيقاً همين رويكرد را دنبال م  نيزما 

دانيم كه با تعقّط  چشم و گوش بسته اشخاص و افراد. ما تنها خود را مديون حقيقت و واقعيت م  باختهدژ

هرگز قصد اسقا  و يا نر  شخصيت دكتور   ،يافتن  است. بنابراين از بررس  اين مباحث و استدالل دست

موهوو  بحوث   اصوالً   نيوز گير  سياس  ايشوان و گوروه مقابلشوان را     سروش را نداريم. همچنين جهت

و  يكوديگر هوا بوا    ها و ديدگاه دانيم. ما تنها به اين نوشتار به عنوان ميدان  برا  اراله و تبادل انديشه نم 

 نگريم. بررس  تئوري  مبان  اعتقاد  شيعه م 

گويد و آيا نگرش باورها  شويعه متنواقو و متعوار      دانيم و ببينيم كه شيعه واقعاً چه م ب خواهيم م 

ها در اين خصووص جايگواه     افراد و نقد و اثبات شخصيتسخنان كه پيوسته و منسجم. ژذا يا آن ،است

 ،كنود  نخواهد داشت. بعد از ذكر اين مقدمه كه روش رويكرد و برهان بحث را برا  ما بيشتر مشخص م 

 دهيم.م  و آن را مورد بررس  قرار خته پردا به اصط موهو 

در باب تناقو و يا عدز تناقو خاتميت و واليت تشريع  الموه  و عقالن    اگر بخواهيم قضاوت  من ق

 نخسوت طبيعو  اسوت كوه بايود در گواز       ،داشته باشيم حضرات عليهم اژسالز اطهار و يا حت  امامت آن
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كند و معناي  را كه شيعه از واليوت تشوريع  مودّ ن ور دارد را      مرهوم  را كه اسالز از خاتميت دنبال م 

 ر  و عدز تعار  آن دو به قضاوت بنشينيم.آنگاه در تعا ،بشناسيم

 ت در اسالم:مفهوم نبوّ

 ،فرد  است كه با پروردگار به وسيله وحو  مورتبو اسوت و از طريو  وحو       «نب ّ»در ديدگاه اسالم  

كند. همان ور كه در اين تعريو  مشوخص    بايدها و نبايدها  شريعت را دريافت م  ،ها ها و نيست هست

زيرا بر طبو    ،داند هر نو  وحي  را الزمه نبوت نم  ،آنخصوص از پايگاه قرآن   دين اسالز و به ،است

ا بوه  امّو  ،آيند انبيا  اژه  به شمار نم  ها افراد  هستند كه اگرچه در زمره بيان قرآن كريم در ميان انسان

سووره   83و  83   آيه عليه اژسالز، به عنوان نمونه در جريان والدت حضرت موس  شود. م  وح آنها 

ما به مادر موس  وحو  نمووديم كوه او را در صوندوقچه قورار دهود و در دريوا        » :فرمايد طه م مباركه 

 .«بيركند

ت نبووّ  الزموه  ،اژه  و تكلّم با او و آگاه شدن از اخبار  كه از جانوا خداونود آورده   حت  ديدن فرشته

شته اژه  توسوو حضورت موريم و    مريم به صراحت از رؤيت فرمباركه  سوره 73تا  71 نيست. مثالً آيه

اينهوا تواكنون    گويد. اما با وجود هموه  از اخبار ايب  سخن م حضرت  آنتكلّم ايشان با او و آگاه شدن 

 را ننموده است.  «حضرت مريم»و يا  «مادر موس »هيچ كس ادعا  نبوت 

 «وحو  »نيوز از تعبيور   بعض  از حيوانات ن ير زنبور عسوط   درباره ،ها به عالوه قرآن كريم اير از انسان

به زنبور عسط وح  نمووديم   ما» :فرمايد نحط م مباركه  سوره 63 استراده كرده است. به عنوان نمونه آيه

 .«ا  برگزيند خانه ،سازند ها و درختان و بناهاي  كه م  كه از كوه

ران توا ده  ن و  وح  انوا  گوناگون  دارد و حت  برخ  از صاحا ،شود كه در من   اسالز ژذا مشخص م 

ا در اين ميان تنهوا آن قسوم  از وحو  مخصووص پيوامبر      اند. امّ نو  مختل  هم برا  آن شمارش كرده

مو   ها  شوريعت نوازل    بايدها و نبايدها و هست و نيست ،از طري  آن و ت استنبوّ باشد كه الزمه م 

 گردد. م  آن احكاز اژه  ابالغ شود و به وسيله

 بر او نازل شود. نو  از وح  بدين نحو با آسمان ارتبا  دارد و اين كس  است كه «نب ّ»بنابراين 

 اسالم و معناي خاتمیت:

بسويار   «خاتميوت »دستياب  بوه معنوا     گرديد،ت مشخص حال كه ديدگاه اسالز در خصوص مرهوز نبوّ

اژه   ءانبيا سلهسل را خاتم و به پايان رساننده صل  اهلل عليه وآژه ساده خواهد بود. قرآن كريم پيامبر اكرز
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شود و هيچ آلين جديود  بورا     به نبوت مبعوث نم  هيچ فرد ديگر  داند. يعن  پس از آن حضرت م 

 فرمايد: سوره   مباركه احزاب م 04و ژذا خداوند متعال در آيه گردد.  بشر فرو فرستاده نم 

يعن  هيچ كسو  از ايور پيبمبور     ؛ «اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلكِن رَّسُولَ »  

 كند. صل  اهلل عليه وآژه، هيچ حكم  را هر چند كه مخصوص به خودش باشد، دريافت نم 

زيرا بر طب  تشخيص اژه  تمام  آنچه كه بر پيامبر صل  اهلل عليه وآژه نوازل شوده، بودون هويچ كوم و       

 ن برا  دستياب  او به سعادت كاف  است.زياد ، تا پايان حيات انسا

بوا  »د: نو فرماي اژبالاوه مو    نهج 582   عليه اژسالز در خ به اميراژمؤمنين حضرت در نتيجه همان ور كه

باب  بر رو  بشر بسته شد كه بوا موره هويچ كوس ديگور  بسوته        صل  اهلل عليه وآژه رحلت نب ّ اكرز

 ت. آن چيز  نيست جز نبوّ ،«نگرديده

موا نوه تنهوا اصوط فورامين و تمواز       »يود:  فرما متعال خود آشكارا در قرآن به نب ّ خوويش مو   خداوند 

ز بر عهده خود ماسوت و موا   يبلكه بيان و ترسير آن ن ،موهوعات شريعت را در قرآن برايت نازل نموديم

 .«ايم آن را هم بر تو فرو فرستاده

بلكه حت  ترسوير    ،جديد ظهور نخواهد نمود نه تنها شريعت صل  اهلل عليه وآژه ژذا پس از رسول خدا  

صول    و با رحلت پيامبر اكورز  ،جز اين نيز از سو  پروردگار نسبت به آنچه وح  گرديده نخواهد آورد

 ت بسته شده است.برا  هميشه باب وح  و نبوّ اهلل عليه وآژه

  در ذهن بشر ايجاد ها  مختلر خاتميت است كه در كنار خود كنكاش اين همان مرهوز عمي  و گسترده

را همانند حضرت موريم   عليهم اژسالز كرده است. بر همين اساس است كه شيعه در عين آنكه المه اطهار

علويهم   حت  بر اهط بيت ،بر هيچ كسصل  اهلل عليه وآژه اعتقاد دارد پس از پيامبر اكرز  ،داند محدّث م 

وحو  اژهو     و جزل  نازل نخواهد شود و فرشوته  ا  تازه  نيز هيچ قانون جديد  و يا حت  تبصره اژسالز

 برا  ابالغ مقررات و يا حت  توهيح و ترصيط آنها نيز بر هيچ فرد  فرود نخواهد آمد.

و  «واليوت تشوريع   »جا دارد كه  ،حال كه مرهوز خاتميت و نگرش شيعه نسبت به آن را بررس  نموديم

 يم اين دو را با هم بسنجيم.تا بتوان ،شيعه تحقي  كنيم گاهرا نيز از ديد «امامت»

 زمان ایشان:هاي  و محدودیت صلی اهلل علیه وآله پیامبر اكرم

يعن  زمان بعثت تا هنگواز   ،سال بوده 58 صل  اهلل عليه وآژه رزكا مدت رساژت نب ّ دداني همان ور كه م 

امو  صول  اهلل   مدت پيبمبور گر سال به طول انجاميد. در اين  58حضرت صل  اهلل عليه وآژه،  آنرحلت 
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آنهوا را از   و توهيح، تبيين و ترسوير هموه   تا روز قيامت، مورد نياز بشر تمام  دستورات اژه  عليه وآژه 

 وح  دريافت نمود.    جانا پروردگار به وسيله

در طول اين مدت تمام  اصول شريعت را به بشر ابالغ كرد و قرآن كوريم   صل  اهلل عليه وآژه رسول خدا

بيوان   نيوز قانون اساس  و متن اصل  قانون و معار  اسالز به مردز رسوانيد و ترسوير آن را   را به عنوان 

كوه   - هوا آن قسمت از احكاز اژه  و ترصويط آن  ندنتوانست ،نمود. اما با توجه به شراي   كه وجود داشت

 ه   بشور  يا به سبا نقص در حاف ،كرد و با موهو  آن مواجه نبود هنوز بشر نياز به آن را احساس نم 

بوه   را - نمايدتوانست آنچه را كه به پيامبر صل  اهلل عليه وآژه ابالغ م  شد را به درست  دريافت  كه نم 

 .نمايندصورت كامط بيان 

صول  اهلل  را پيبمبر اكرز  مدت سال از آن 78يعن  حدود  ،آن   سال قسمت عمده 58از اين  برا  اينكه

ن در شعا انامسلم رهصمحا ،. فشارها  گستردهندايو سپر  نمودترين شر در مكه و در سختعليه وآژه 

ها  بسيار  را در تبيين فرامين اژهو  بورا     محدوديت ،ها  مختل  و ايره ها و اذيت شكنجه ،طاژا اب 

در  صل  اهلل عليه وآژه آورد. حت  در مدت ده ساژ  كه پيامبر به وجود م صل  اهلل عليه وآژه رسول خدا 

و مشكالت فراوان و متعودد  را   هرا رها ننمود حضرت ار آنباز هم مشركين و كرّ ند،برد م مدينه به سر 

بوا   ،در تبليو  فورامين اژهو     صول  اهلل عليوه وآژوه    ژذا طبيع  است كه نب ّ اكورز ميط كردند. بر ايشان تح

 . ندرو بودهمحدوديت زمان  و شرايو تحميل  كرار روب

فرامين اژه  را در هر موهوع  كه  گرام  صل  اهلل عليه وآژه يامبر از سو  ديگر در همين مدت كوتاه پ

موهوعات مورد احتياج بشور توا    تمازوژ  روشن است كه  ند،كرد تبيين م  ،افتاد برا  مسلمين اتراق م 

به وقو  نپيوسته و بسيار  از آنها نه تنها هرگز  رسول اكرز صل  اهلل عليه وآژهروز قيامت در زمان خود 

كرد تا بتوانند آنها را  آن نيز به فكرمردز خ ور نم  بلكه صورت مسئله ،محدود اتراق نيرتاد ن دوران در آ

اصط موهو   هنوز كه مردز در حاژ  ند،پرداخت به آنها م  صل  اهلل عليه وآژه حضرت بپرسند. ژذا اگر آن

چه رسود بوه    ،حط آن داشته باشند توانستند درك درست  از راه نم  مردزطبيعتاً  ،برايشان قابط درك نبود

 اينكه بتوانند آن را برا  آيندگان حرظ كنند.

يابيم كه مردز س ح فهم يكسان  نداشوتند و تموام     م  ،كنيم به عالوه وقت  به صرحات تاريخ مراجعه م 

ر اينها دشمنان متعدد اسوالز هوم مزيود بو     جدا  از همه ،افراد نيز از س ح درك باالي  برخوردار نبودند

علت گشتند. واهح است كه وقت  دشمن  قسم خورده در از بين بردن اصط ي  مكتا تووفيق  حاصوط   
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دستخوش تبييور و   ،خواهد ا  كه خود م  رود تا آنها را به گونه ها  آن م  به سراغ تعاژيم و آموزه ،نكند

درك سو ح  و   ايون  به آنهوا چيزهواي  بيافزايود و يوا مووارد  را از بوين ببريود. نتيجوه        ؛ تحري  كند

 دستخوش اختال  گرديد.  نيز مسالطترين  ها اين شد كه ساده ورز  ار 

 حافظانی براي دین خاتم:

اسوت و تعواژيم آن بورا  هور      اديان اژه  بخش سلسله اين است كه پايانطبيع  است اگر دين  ادعايش 

اموين و فهويم بورا      بايد پس از رسول خويش به فكر حاف ان  ،قوم  در هر زمان و مكان  كاف  است

آنچه را كه از احكاز اژه  و توهيح و ترصيط آن از  تعاژيم خود باشد. اين حاف ان بايد فهيم باشند تا همه

از او بياموزند و به طور كامط درك كنند و  ،نازل شده صل  اهلل عليه وآژه جانا پروردگار بر رسول خاتم

 فروگذار نكنند.  نيزا  را  ذره

 نيز از دو جهت الزز و هرور  است:  امين بودن آنها

در زمان حيات خويش  صل  اهلل عليه وآژه آنكه بتوانند آن دسته از فرامين اژه  را كه پيامبر اكرز نخست:

 ها منتقط نمايند.  گونه صحيح و دست نخورده به مردز ديگر زمان همان ،به مردز خود ابالغ نمود

صول  اهلل   حكم قبالً بر پيوامبر آن در آينده اتراق خواهد افتاد و موهوعات  را كه حكم  آنكه بتوانند :دوم

 به مردز برسانند.  ،در وقت نياز را نازل گرديده عليه وآژه

نه تنها نبايد با اختيوار دچوار اشوتباه و     ،به عالوه روشن است كه اين حاف ان در درك و امانتدار  خود

صول  اهلل   همانند اشتباه پيوامبر  ،وند. چرا كه اشتباه آنانبلكه حت  سهواً نيز نبايد به خ ا بر ،ژبزش شوند

 هاست.  مانع از به سالمت رساندن پياز اژه  به مردز ديگر زمان عليه وآژه

چرا كه فرامين اژه  بوه آنهوا از طريو  وحو       ،نيستند مشخص است كه اين اشخاص هرگز پيامبر و نب ّ

اند. يقيناً اگر اين هدايت دورانو  را بوه عهوده     پيامبر آموختهاما تمام  فرامين اژه  را از  ،گردد منتقط نم 

اما پس از پيامبر خوود بوه فكور تعيوين حاف وان و       ،بگيرد و يا اينكه باالتر ادعا  خاتميت داشته باشد

ژذا پس از ابالغ دستورات الزز برا  يو  زنودگ     .فكر همه چيز را نكرده است ،حامالن خويش نباشد

 شر  كمال و  خواهد بود. ،ن اشخاصتعيين اي ،سعادتمند

هاسوت.   زمان در همه ،مردز   جانبه و برا  همه اسالز دين  همه :گويد بر همين اساس است كه شيعه م 

حاف ان  اموين و فهويم را بورا      ،نيز برا  حرظ و مصونيت خويش صل  اهلل عليه وآژه ژذا پس از پيامبر

 هستند.  عليهم اژسالز قرار داده كه همان المه اطهار صل  اهلل عليه وآژه راه پيامبر اكرز ادامه
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به تأييد اژه  مصون از هر خ ا  ،عالوه بر امانتدار  و فهيم بودنشانعليهم اژسالز از ن ر شيعه المه اطهار 

هوا و   دورانتماز حرظ فرامين پروردگار در  ،شان همانگونه كه ذكر شد باشند و نقش اصل  و اشتباه  م 

آيد. يعن  در حقيقت آنوان   مسلمانان در موهوعات جديد  است كه برا  آنها به وجود م تعيين تكلي  

شيعه  ،آيند. اژبته در كنار اين وظاي  اصل  به شمار م  صل  اهلل عليه وآژه بين مردز و پيامبر اكرز واس ه

 قالط است. عليهم اژسالز خصوصيت و تأثيرات ديگر  را نيز برا  المه اطهار

ما هرگز مهبو وحو    شود. المه مشخص م  «نب ّ»و  «اماز»روشن بررس  به راحت  تراوت  پس از اين

اما تمام  آنچه را  ،بناميم «نب ّ»كنندگان فرامين اژه  در قاژا وح  نيستند كه ما آنها را  نبوت و دريافت

داده و در نزد آنوان  به آنان تعليم خود حضرت  آن ،نازل گشته صل  اهلل عليه وآژه كه از شريعت بر پيامبر

 موجود است.

 :متصالن به علم نبیّ علیهم السالم ائمه اطهار

هنگوام  كوه وحو  بور      -دهود  گواه  م  نيزتاريخ  - مسلمين تمازعالوه بر روايات متعدد مورد اتراق 

 نود، بود در ميوان جموع حاهور نمو      عليه اژسالز اميراژمؤمنين حضرت حت  اگر ،شد رسول خدا نازل م 

حضورت اميراژموؤمنين   نمود و به وقت حضوور   محتوا  وح  را حرظ م  صل  اهلل عليه وآژه اكرزپيامبر 

 وحو    نمود. ژذا به اعتقاد شيعه تمام  آنچه را كه خداوند به وسويله  آن را به ايشان تعليم م  عليه اژسالز

 ،توهويح  ،رامين اژهو  از اصوط فو   اعومّ  ه،نازل كرد حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالز ت به پيامبر اكرزنبوّ

به  حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالزبه  صل  اهلل عليه وآژه همه و همه را رسول خدا ،ترصيط و تبيين آنها

 .  ندتعليم داد

 :  ، از جملهيار زياد  برا  اين موهو  وجود داردسشواهد ب

 صل  اهلل عليه وآژه، دادرب شهر حكمت رسول خ صل  اهلل عليه وآژه، باب شهر علم پيامبر :تعابير  ن ير

بوه وفوور بوه    صل  اهلل عليه وآژه و ايره كه در احاديث نب ّ اكرز  صل  اهلل عليه وآژه گنجينه دار علم نب ّ

بوه هموين مقودار     ،برا  رعايت اختصار به ناچار اما، ا  ناچيز از اين ميان است تنها ذرّه ،خورد چشم م 

 كنيم. بسنده م 

و از نزد  عليه اژسالز نيز به اماز مجتب  حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالزانا اين ميراث ع يم علم  از ج

منتقوط گرديود. ژوذا     عليهم اژسوالز  و به همين ترتيا به ساير المه عليه اژسالز حضرت به سيداژشهداء آن

رز و گويم از پود  من هر چه م » :ندفرمود به صراحت م  عليهم اژسالز بارها و بارها هر كداز از اهط بيت
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نقوط   صول  اهلل عليوه وآژوه    حضرت از رسول خدا و آن عليه اژسالز او از پدرانش و آنان از اميراژمؤمنين

 .«كند م 

حديث جدّز  ،حديث پدرز و حديث پدرز ،حديث من»فرمايد:  م  عليه اژسالز اماز صادق :به عنوان نمونه

حوديث امواز    ،باشود  ز حسن م حديث اما ،حديث حسين است. اماز حسين نيز حديثش ،و حديث جدّز

و حديث رسول خدا نيز گرتار  حديث رسول خداستحديث اميراژمؤمنين،  و حديث اميراژمؤمنين ،حسن

 . «پروردگار است

سند من در  ،كنم وقت  حديث  را روايت كرده و سند آن را ذكر نم »فرمايد:  م  عليه اژسالز و يا اماز باقر

از  ،از رسوول خودا   ،از پدرش عل  بن ابي اژا ،از پدرش حسين شهيد اژعابدين پدرز زين ،چنين موارد 

 ديگر. ها نمونه و ده «جبرليط و پس از آن از خداست

گشت و نه آنهوا حكمو  را از جانوا خوود بيوان       وح  م  عليهم اژسالز ژذا احكاز اژه  نه به المه اطهار

دريافوت   صل  اهلل عليه وآژوه  ي  رسول خدااز طر ،آموختند بلكه تماز آنچه از فرامين اژه  م  ،كردند م 

 كرده بودند. 

 :علیهم السالم و تعلیم ائمه صلی اهلل علیه وآله رسول اكرم

احكواز شوريعت كتواب  تحوت عنووان      يك  از منوابع   ،اند برا  ما نقط نموده عليهم اژسالز آنچنان كه المه

كتاب  است كه بوه   «جامعه» ده شده است.به وديعت گذار عليهم اژسالز در نزد المهم  باشد كه  «جامعه»

 نگاشته شده و المه اطهار عليه اژسالز اميراژمؤمنينحضرت و كتابت  صل  اهلل عليه وآژه امالء رسول خدا

بوه آن اسوتناد    صول  اهلل عليوه وآژوه    بارها برا  صحّت انتساب كالز خود به رسوول خودا   عليهم اژسالز

 كردند.  اراله م  ،نمودند   آنچه كه بيان م كردند و آن را به عنوان شاهد  برا م 

 در نوزد الموه   صول  اهلل عليوه وآژوه    مكتوب ديگر  از علم رسول اكرز ميراث ،«جامعه»كتاب به اير از 

قرآن  است كه به  ،نهاآترين  ت و ودايع امامت وجود داشت. يك  از مهمبه عنوان ميراث نبوّ عليهم اژسالز

 است.  شده نگاشته اژسالزحضرت اميراژمؤمنين عليه خو 

 :دو قرآن در اختيار داشتند صل  اهلل عليه وآژه پيامبر اكرز

 پس از رسول خدا كيريّت و ترتيا نزول آيات بود. در كنار آيات و ذيط آنها ،يك  قرآن  است كه در آن

را ارالوه   اول ايون قورآن   در زمان خالفوت خليروه   حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالز صل  اهلل عليه وآژه،

 .وژ  حكومت آن را نپذيرفت ند،نمود
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ترسوير و تعيوين    ،آنچه را كه از جانا پروردگار به عنوان بيوان  ،ديگر  قرآن  است كه ذيط تمام  آيات

و صل  اهلل عليه وآژوه   آنحضرتبه امال   ،نازل شده بود صل  اهلل عليه وآژه مصادي  آيات بر پيامبر خدا

باشود و   نگارش يافته است. اين قرآن گرانبها از ودايع امامت م  ليه اژسالزحضرت اميراژمؤمنين عكتابت 

 گردد. يك  پس از ديگر  محاف ت م  عليهم اژسالز در نزد المه

از طريو   علويهم اژسوالز    به الموه  صل  اهلل عليه وآژه تنها روش انتقال علوز پيامبر ،اينها اما در كنار همه

حضورت   تمام  فرامين اژه  را كوه بور آن   صل  اهلل عليه وآژه سول خداانتقال اين ميراث مكتوب نبود. ر

ا  از انتقوال   . به عنوان نمونوه ندداد تعليم م  حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالزبه  شخصاً نازل شده بود را

به يو    حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالز،به  صل  اهلل عليه وآژه شراه  و تعليم علوز توسو رسول خدا

 كنيم:  د اشاره م مور

صول  اهلل   كنند كه در ساعات آخر حيات پيامبر اكرز اعم از شيعه و سن  نقط م  ،محدثان بزره مسلمين

را بوه حضوور طلبيدنود. هنگوام  كوه از حضورت        عليوه اژسوالز   اميراژموؤمنين  ،حضورت  آن عليه وآژه،

 حضورت  آن ،با شما چه كار داشتند صل  اهلل عليه وآژه سؤال شد كه رسول خدا عليه اژسالز اميراژمؤمنين

هزار باب علم را به من آموخت كه از هر باب  هزار بواب   صل  اهلل عليه وآژه : پيامبرندفرمود عليه اژسالز

صول  اهلل عليوه    عاژيم پيامبرتنيز  حضرت اميراژمؤمنين عليه اژسالزشد. پس از آن  ديگر بر من گشوده م 

 .ندقط نمودبعد از خود منت   را به المه وآژه

هموه   ،شوويم  مواجه م  هاو ايره كه به وفور در روايات با آن «حدّثن  عل ّ»و يا  «علّمن » ن يرتعابير  

حضورت اميراژموؤمنين    تمام  فرامين اژه  را به واسو ه  عليهم اژسالز اند كه المه اطهار بيانگر همين نكته

 ند.تعليم گرفت صل  اهلل عليه وآژه از رسول خدا عليه اژسالز

افتود كوه    ها  ديگور اترواق مو     ها  عاد  بارها و بارها در مراكز علم  جهان و مكان در بين ما انسان

بورا  مودت     هدچنود گيرد. اگر اينگونه شد معمووالً   دانشجوي  درس  را از استاد  مهم به خوب  فرا م 

ياز  به مراجعه بوه آن  امط دارد و ديگر نكو درس  خود تسلّ محدود به تمام  آن زوايا  كتاب و جزوه

 نخواهد داشت. مگر آنكه با گذشت زمان م اژا تعليم گرفته را فراموش كند.

نوازل گشوته را از او تعلويم گرفوت و از      صل  اهلل عليه وآژوه  پيامبر رحال اگر فرد  تمام  آنچه را كه ب

اشتباه نكوردن او   جانا پروردگار عدز فراموش  او و فهم صحيحش مورد تأييد واقع شد و عدز نسيان و

ق عاً ديگر برا  پاسخگوي  نيازمند مراجعه به  ،به مردز ابالغ گشت صل  اهلل عليه وآژه توسو رسول خدا
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حاهور  عليهم اژسالز نخواهد بود. از همين روست كه تمام  فرامين اژه  در نزد المه  ميراث مكتوب خود

وهوع  به ميراث مكتوب خويش مراجعه كنند و بود و آنها هيچ نياز  نداشتند تا پس از مواجهه با هر م

 كس  نسبت به سريع پاسخ گرتن صل  اهلل عليه وآژه سپس پاسخ بگويند. ژذا وقت  در حضور رسول خدا

در  عليه اژسالز حضرت در مسالط مختل  اعترا  كرد و گرت چرا آن عليه اژسالز اميراژمؤمنين حضرت

چند انگشوت در   ند:از او پرسيد رت اميراژمؤمنين عليه اژسالزحض ،كنند ها تأمط نم  پاسخ دادن به پرسش

علم همه چيز در نزد  ند:فرمود عليه اژسالز حضرت ،پنج انگشت :درنگ پاسخ گرت دست خود دار ؟ ب 

 من اينگونه است.

عليوه   هيچ تعاره  بين حاهر بودن جواب در نوزد امواز   ،در نتيجه بر خال  آنچه در مقاژه م رح گشته

وجود ندارد. ژذا اگر ما بپوذيريم كوه امواز     صل  اهلل عليه وآژه و تعليم گرفتن مسالط از رسول خدا اژسالز

تعلويم   صول  اهلل عليوه وآژوه    فرامين اژه  را از جانا پيوامبر  تمازنيست و  «نبوت وح  » دريافت كننده

مكتوب خوود مراجعوه   هرگز به اين معنا نيست كه او پس از مواجهه با هر پرسش  بايد به ميراث  ،گرفته

در نزد جان او حاهر و صل  اهلل عليه وآژه چرا كه تمام  تعاژيم رسول خدا  و سپس جواب بگويد. نمايد

 موجود است.

 عليهم اژسوالز  المه اطهار ،شود كه شيعه بر اين اساس مشخص م  ،نه مجتهد  معصوز ،اماز عاژم  مصون

كنند. همان ور كه دكتر سوروش نيوز    ن  مصون توصي  م داند بلكه آنان را عاژما را مجتهدان معصوز نم 

 . «مجتهد معصوز تأكيد  متناقو است» :كند در مقاژه خودش اشاره م 

بيان گشته و عوالوه بور آن    صل  اهلل عليه وآژه يات احكاز اژه  توسو پيامبردانيم كه اصول و كلّ همه م 

به مردز گرته شوده   ،د نياز مردز آن عصر بودهفرامين پروردگار در برخ  از موهوعات جزل  نيز كه مور

است. اجتهاد زمان  جا دارد كه در موهوع  جزل  يا حكم مسوتقط بيوان نگشوته و يوا حكوم اژهو  در       

در نوزد   ،كند اما بر طب  اصول اجتهاد روشمند  كه دين معرف  م  ،خصوص آن موهو  فرع  بيان شده

كنود و   اجتهاد راه پيودا مو    دارد. در اين حاژت است كهها  متراوت  از آن وجود  ن ران برداشتصاحا

هوا   اصول و روش   پردازد تا بتواند بر پايه آموزد به استنبا  م  ي  مجتهد بر اساس روش  كه دين م 

ا  صحيح دست يابد و يا آنكه پوس از توالش و كوشوش     حكم اژه  را دريابد. ژذا ممكن است به نتيجه

 حاژت در نزد خداوند معذور است. دچار اشتباه شود كه در اين 
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 ،وژ  اگر فرد  به اصط حكم اژه  راه داشت و به تأييد پروردگار فهم او نيز مصون از هر اشوتباه  بوود  

داند و دقيقاً همان را بيوان   بيند و م  بلكه او حقيقت را م  ،اما ديگر مجتهد نيست ،اگرچه او معصوز است

 داند كه به تعلويم رسوول خودا    را كسان  م  عليهم اژسالز مه اطهاركند. بر اين اساس است كه شيعه ال م 

حاف ان  فهيم و امين هستند و با تأييود پروردگوار در فهوم و امانوت      ،و با تأييد اژه  صل  اهلل عليه وآژه

 آيند. خويش كامالً معصوز و پيراسته از هر خ ا و ژبزش  به شمار م 

بدون كم و كاست  ،اند تعليم گرفته صل  اهلل عليه وآژه ا رسول خداتمام  فرامين اژه  كه از جان در نتيجه

 نه اينكه مجتهودان  باشوند بوا    ،بنابراين دارا  علم  ق ع  هستند يابند. كنند و به درست  در م  حس م 

و سواير   صول  اهلل عليوه وآژوه    همان ور كه پيامبر اكرز، اجتهاد  كه احتمال خ ا و اشتباه در آن راه يابد

 گونه اجتهاد  ندارند. دانند و نياز  به هيچ نيز علوز اژه  را بدون كم و كاست م عليهم اژسالز اء انبي

 شیعه و مفهوم والیت تشریعی:

توانيم مرهوز واليوت تشوريع     و جايگاه امامت در نزد شيعه را دريافتيم به راحت  م  دانش ،حال كه علم

 را از من ر شيعه تعري  كنيم.

شخص  بر ديگر  در موورد    :گويند ز را به همراه دارد. وقت  م ت مرهوز اوژويت و تقدّوالي اصط كلمه 

آن ديگر  يعن  ن ر و گرتار او نسبت به انديشه و رأ  ديگر  مقدز است و ژذا بايد  ،خاص واليت دارد

بوه دنبوال عصومت خوويش و     صل  اهلل عليوه وآژوه   او تعبيت كند. روشن است كه شخص رسول خدا  از

پيبمبور صول  اهلل عليوه    يعن  آن چيز  را كه  ،ياب  به فرامين اژه  در شريعت بر همگان واليت داردراه

بور  حضرت  آنو ژذا پيرو  از  ،نسبت به رأ  و ن ر سايرين دارا  اوژويت تقدّز هستند ،كند بيان م  وآژه

عه بودن است و ايون  اژ ا اصل  واليت تشريع  همان مررو  بر اين اساس جوهره باشد. همگان الزز م 

النَّبِیُّ أَوْلَيی  »   كند: از آن اينگونه تعبير م  احزابسوره مباركه  6در آيه  مرهوم  است كه قرآن كريم همان

 .« بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

 حامالن دين اژه  عليهم اژسالز از آنجاي  كه المه صل  اهلل عليه وآژه پس از رسول خداشيعه معتقد است 

ژوذا آنوان از ن ور بيوان      ،انود  كه تمام  فرامين اژه  را از پيامبر تعليم گرفتهچراو عاژمان  معصوز هستند 

از آنجواي    همانند رسول خودا  ،كنند شريعت و فرامين اژه  بر همه تقدّز دارند و هر حكم  را كه بيان م 

 كه ق عاً حكم اژه  است بايد مورد پذيرش و پيرو  قرار بگيرد.
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شويم كه هيچ تعاره  ميان آن و بحوث خاتميوت    متوجه م  ،واليت تشريع  تأمط كنيم دربارهم  اگر ك

بلكوه   ،زيرا واليت تشريع  به معنا  اراله قانون  جديد عالوه بر تعاژيم ديون خواتم نيسوت    .وجود ندارد

  .گويد بحث از اراله همان تعاژيم است و مرهوز واليت تشريع  از ژزوز تبعيت سخن م 

بحوث   يا از جانا خودشان بود و يا آنكوه  ،دندفرمو  آن چيز  را كه بيان م  عليهم اژسالز ر واقعاً المهاگ

پيرو  از آنان و پذيرش واليت تشريعيشان مبواير خاتميوت بوود. اموا      ،شد جديد  در شريعت نازل م 

صول  اهلل   رسوول خودا  گويند از  هر چه م  عليهم اژسالز ديديم كه در حقيقت هرگز اينگونه نيست و المه

صل   ژذا همان ور كه پيامبر .نازل شده كه بر پيامبر است اند و دقيقاً همان چيزهاي  تعليم گرفته عليه وآژه

هوا و   سواير دوران  نيوز  بوين موردز     عليهم اژسالز امامان م  باشند، واس ه بين خدا و مردز اهلل عليه وآژه

 .(معصوز   اژبته واس ه) اند واس ه پيامبر

صول  اهلل   بنابراين قرآن كريم نيز هرگز اينگونه واليت داشتن و تبعيت نمودن از كس  به جز رسول خودا 

 داند. و بنابراين آشكارا در كنار فرمان اطاعت از رسول خدا نم  حضرت مباير خاتميت آن ،را عليه وآژه

كند كه بايود موورد اطاعوت     ياد م « اوژوااألمر»از اشخاص ديگر  نيز تحت عنوان  صل  اهلل عليه وآژه،

 قرار گيرد.

 :بحث بندي جمع

پوس از كوالز    ،از ن ر رتبه و تقودز من قو    عليهم اژسالز شود كه كالز المه در نتيجه به خوب  روشن م 

هر چه در شوريعت   عليهم اژسالز گيرد. چرا كه المه و در طول آن قرار م  صل  اهلل عليه وآژه رسول خدا

حضورات   نآاند. اما از آنجواي  كوه گرتوار     تعليم گرفته صل  اهلل عليه وآژه ز پيامبرهمه را ا فرمايند،  م 

صول  اهلل   دقيقاً همانند كالز پيامبر اكورز  ، بنابراين گرتار آنان نيزهمان گرتار رسول خداست عليهم اژسالز

 آنمنته  حجّيت كوالز رسوول خودا از آن جهوت اسوت كوه خوود         است. قاطع دارا  حجيّت عليه وآژه

 عليهم اژسالز اما حجيّت كالز المه، كند وح  دريافت م  توسوبه صورت مستقيم فرامين اژه  را  حضرت

صول  اهلل عليوه وآژوه    از آن جهت است كه آنان حاف ان امين و فهيم اژه  و حامالن تعاژيم پيوامبر اكورز   

 هستند.

 صل  اهلل عليه وآژوه  ثت پيامبر اكرزانبيا  اژه  با بع سلسله :معتقد استبند  كل  شيعه  پس در ي  جمع

نازل گشت. اما بوا   حضرت بر آن ،به سرانجاز خود رسيد و هر آنچه كه تا پايان جهان مورد نياز بشر بود
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 پروردگار افوراد  را بوه عنووان حاف وان تعواژيم آن      ،توجه به ژزوز حرظ دين پس از رحلت رسول خدا

  م  باشند، برگزيده است.ز عصمت داران فهيم و امين كه دارا  مقا و نگه حضرت

كنند و ژذا ما  هرگز فرامين اژه  و احكاز شريعت را به صورت وح  دريافت نم  عليهم اژسالز المه اطهار

بلكه جايگاهشان به عنوان حاف ان امين و فهيم فرامين پروردگار اسوت كوه بور     ،دانيم نم  «نب ّ»آنها را 

 اند. تعليم گرفته از پيامبر خدا ،گويند م نازل گشته و آنان هر چه  پيامبر اكرز

مصونيت آنها از اشتباه و مقاز عصمت آنان اسوت   ،نيز المهاژ اعة بودن  ژذا سرّ واليت تشريع  و مررو 

 صل  اهلل عليه وآژه قاً فرامين اژه  را بدون هيچ كم و زياد  م اب  آنچه كه از پيامبريشود دق كه سبا م 

بنابراين كالز آنان همانند كالز رسول خدا ما حجّت اسوت و از   .ترس ما قرار دهنددر دس ،اند تعليم گرفته

  گيرد. قرار م  صل  اهلل عليه وآژه من ق  پس از كالز آنحضرت ن ر رتبه

 

 الحمدهلل ربّ العالمینو

 و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


