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 ولی امر باید عادل باشد: شرط ششم
 .که انسان مرتکب گناه کبیره نشده و بر صغیره نیز اصرار نداشته باشد عدالت یعنی این

اند ـ  ـ که در آنان عدالت را الزم دانسته ... فقها نیز در بحث از امام جماعت و شاهد و 
اند که شارع مقدس حسن ظاهر ـ به ایـن   اند و یادآور شدهال تفسیر کردهعدالت را همانند ب

ای دیده و نه اصرار بر       از او نه گناه کبیره     ،صورت که کسی که مدتی با او زندگی کرده است         
 مجال پـرداختن بـه ایـن موضـوع          ،البته در این نوشتار   . ـ را نشانه آن قرار داده است        صغیره
 .نیست

 نکته
 ِّ امر واجب است که مقتضای والیت امـری ایشـان            شماری بر ولی   یف بی ف و تکال  یوظا

 بنابراین ولی امر همانند هر انسانی مکلّف به انجام واجبات و ترک محرّمـات بـوده و                  است؛
 ؛ تکالیف دیگری نیز دارد که به سبب ولیّ امر بودن، مکلّف به انجام آنهاست              ،هاعالوه بر آن  

 :همانند
 ی و دفاعی امر کندیه جهاد ابتداواجب است مردم را ب

هـا و اجـرای حـدود و تعزیـرات را دارنـد،             قاضیانی که شرایط حل درگیری و نزاع      
 .نصب نماید

 ...و اموال را در امور الزم و در جای خود صرف نماید
ای ـ که ممکن است از عموم  بنابراین تحقق عدالت در ولیّ امر این است که گناه کبیره

ف والیـت امـری خـود ـ کـه بـه ولـیّ امـر         یرتکب نشده و در جهت وظامردم سر زند ـ م 
 .ای نشوداختصاص دارد ـ مرتکب هیچ معصیت کبیره

 ادله شرط عدالت برای ولیّ امر
  ـ حکم عقل1

کننـد کـه     امری را به کسی واگذار کنند، در مورد آن شخص شرط می            ، عالم یاگر عقال 
 احتمال خیانت در اصـل کـار و یـا           ، اگر چنین نباشد   دار و قابل اعتماد باشد؛ زیرا     باید امانت 

 بنابراین  ؛ترین کارها است  حال بدیهی است که اداره امور ملت از مهم        . باشدچگونگی آن می  
ـ       ،به طریق اولی و به حکم عقل و فطرت          امـین و قابـل اعتمـاد        د والی و حاکم مسـلمین بای

 1.باشد
ی و قابل اعتمـاد بـودن ـ کـه در کـالم      دارگفتنی است اعتبار عدالت ـ به معنای امانت 

صاحب دروس آمده ـ نسبت به تکالیفی است که به سبب پیشوا و رهبر بـودنش متوجـه او    

                                              
 .275 و 289ـ الدراسات، فصل دوم، باب چهارم، ج اول، ص  1
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 ولی چنانچه کسی در تکالیف فردی خود فاسق باشد، ولـی در امـور مربـوط بـه امـر                    ؛است
 و  را نـدارد  داری ـ اقتضـای آن  والیت امین باشد، سخن صـاحب دروس ـ در مـورد امانـت    

 .بنابراین استدالل از این جهت مشکل دارد.  به آن اعتماد کرددنبای
   آیات2

ی جاعلک للنَاس اماماً قـال و  اهیم ربّه بکلماتٍ فاتمّهنّ فال انو اذ ابتلی ابر ـ  1
  2من ذریّتی قال ال ینال عهدی الظالمین

] به او [ خداوند   ،م رساند و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود و او همه را به اتما             
؟ ]هـم [از دودمـانم  ] آیـا [پرسـید  ] ابـراهیم  [.من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم     : فرمود

 ».رسدعهد و پیمان من به ظالمان و ستمکاران نمی: خداوند فرمود
 استدالل

مقـام امامـت را عطـا فرمـود و امامـت            ) ع(خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابـراهیم       
از خداوند تقاضا کـرد کـه ایـن         ) ع(ا والیت امری بر مردم است و حضرت ابراهیم        مساوی ب 

بـه  ) امامـت ( ولی خداوند پاسخ فرمود که پیمان مـن          ؛مقام را به دودمانش نیز عنایت فرماید      
رسد و ظلم همان عصیان است؛ بنابراین آیه شریفه گنـاه و معصـیت را مـانع از                  ظالمین نمی 

 .)همین مطلوب ماست(یت قرار داده است رسیدن به مقام امامت و وال
 :امر ضروری استدو  دانستن ،برای این استدالل

 . امامت مساوی با والیت امری استـیک 
 . ظلم به معنی عصیان استـدو 

 اشکال
امامت مساوی با والیت نیست؛ زیرا امامت تنها بر مواردی مثـل مرجعیـت بـرای بیـان                  

کند و ضـرورتی نـدارد کـه مـراد از امامـت      صدق می . ..احکام الهی و امام جماعت شدن و        
 .شودمرجعیت در اداره امور مردم باشد و با وجود این دو احتمال، استدالل باطل می

 پاسخ
بنـابراین  . اسـت ) توجه به سوی مقصود (3أمّ ـ ریشه لفظ امام ـ به معنای قصد مستقیم  

امام کسی اسـت  «: گوید راغب می.امام ـ بر وزن فِعال ـ به معنای مفعول یعنی مقصود است  

                                              
 .124ـ بقره،  2
 .رودبر همین معنا به کار می) آمیّن بیت الحرام(ـ مفردات، راغب اصفهانی و  3
 .12/  ـ توبه 3
  71 ـ 2/  ـ اسراء 4

 39 ـ 40 ـ 41: قصص 
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چه انسان باشد که به قول و فعلش اقتدا شود و یـا کتـاب یـا غیـره                   ) شودکه به او اقتدا می    (
 ». و جمع امام ائمه است؛باشد و چه حق باشد یا باطل

اسـتفاده  ) حق باشد یا باطـل    (این واژه در قرآن کریم در مورد هر کسی که والیت دارد             
ارک و تعالی در مـورد مشـرکین مکـه کـه عهدشـان را بـا مسـلمانان                    خداوند تب  .شده است 

 :فرمایدشکستند می
            الکفر، انهـم ال     ۀو ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائم 

 4ایمان لهم لعلهم ینتهون
 ،و اگر سوگندهای خود را پس از عهد و پیمانشان شکستند و به شما در دینتان طعنه زدنـد                  

از [ زیـرا آنـان عهـد و پیمـانی ندارنـد شـاید کـه                 ،پس با امامان و پیشـوایان کفـر بجنگیـد         
 » باز ایستند]شکنی پیمان

 امر برای کفر    یامام بر مشرکین و فاسدان طالق شده است و روشن است که آنان اولیا             
 .اندهمه کافران نبوده
      ک یقرؤون کتابهم و ال     فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئ    ایوم ندعوا کل اناس بامامهم

  یظلمون فتیال و من کان فی هذه عمی فهو فی اآلخره اعمی و اضل سبیال
 بنابراین هر کس را که      ؛خوانیم روزی را که هر گروهی را با پیشوایانشان فرا می          ]به یاد آور  [

خواننـد و حتـی بـه انـدازه نـخ            آنان کارنامه خود را مـی      ،اش به دست راستش دهند    کارنامه
 و  ]دل[ در آخـرت کـور       ،شود و هر کس که در این دنیا نابینا باشد         ی به آنها ظلم نمی    یاخرم

 )72(تر خواهد بود گمراه
 : در مورد فرعون و سپاهیانش آمده است،در سوره قصص
                   واستکبروا هو و جنوده فی االرض بغیر الحـق و ظنـوا انهـم الینـا ال یرجعـون

 ۀ الظالمین و جعلناهم ائمۀظر کیف کان عاقب   ذناهم فی الیم فان   بفاخذناه و جنوده فن   
  5 الینصرونۀیدعون الی النار و یوم القیام

و او سپاهیانش بناحق در آن سرزمین سرکشی کردند و گمان کردند کـه بـه سـوی مـا بـاز                      
 ؛تا اینکه او و سپاهیانش را فرو گرفتیم و آنهـا را در دریـا افکنـدیم                ) 39(شوندگردانده نمی 

و آنان را پیشوایانی کـه بـه سـوی آتـش            ) 40(جام کار ظالمان چگونه است    پس بنگر که فر   
 )41(خوانند گردانیم و روز قیامت رستگار نخواهند شد می

 ولـی آیـات     ؛ سوره اسراء، امام هم بر باطل و حق اطـالق شـده اسـت              71 و   72در آیه   
 ،مار آورد قان شـ  توان فرعون را ولی امر فاسـ      قصص تنها شامل امامان باطل شده است و می        

 :در سوره انبیاء. چنین حکم کردتوان اما به سربازانش نمی

                                              
 12/ توبه.  4

 .39  ،40، 41  / ـ قصص 5
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              لـه اسـحاق و      و نجیناه و لوطا الی االرض التی بارکنا فیهـا للعـالمین و وهبنـا
و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینـا الـیهم          . نافلۀً و کال جعلنا صالحین     یعقوب

 6کانوا لنا عابدین و ۀ و ایتاء الزکاۀفعل الخیرات و اقام الصال
 به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم             ]برای رفتن [و او و لوط را      

 افزون به او بخشـیدیم و همـه را از           ]به عنوان نعمتی  [و اسحاق و یعقوب را       )71(رهانیدیم
کردند و  یت می و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدا           )72(شایستگان قرار دادیم  

به ایشان انجام دادن کارهای نیک و بپا داشتن نماز و دادن زکـات را وحـی کـردیم و آنـان                      
 )73(پرستنده ما بودند

 هرچند امام بودن همه آنها معلوم نیست و         ؛امامت بر این چهار پیامبر اطالق شده است       
 .تنها ابراهیم ـ بنابر اخبار ـ امام لوط بوده است

هـای بنـدگانش را بیـان     ویژگـی ،در آیـات آخـر سـوره فرقـان     تعالی  خداوند تبارک و    
 :فرماید می

          اعـین واجعلنـا للمتقـین       ۀو الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قر 
  7اماما

 بـه مـا از همسـران و فرزنـدانمان آن ده کـه مایـه                 ،گویند پروردگارا و کسانی هستند که می    
 )74(اران قرار ده را پیشوای پرهیزک باشد و ما]ام[روشنی چشمان 
خواهند که آنـان را امـام متقـین قـرار     از خداوند میهای عالی ـ  این بندگان ـ با ویژگی 

 امامان اهـل بیـت   ،که مراد از آن عبادروایاتی آورده است دهد و البته صاحب تفسیر البرهان       
ایـن امـام   ظـر مـی رسـد    چنین بـه ن است و ) ع(بوده و مراد از امام در این آیه حضرت علی     

 . آشکار و روشن امامت استهایداقبزرگوار از مص
 . فوق ـ مساوی با والیت امر باشدۀ امکان دارد امام ـ در آی،در هر حال

بنابراین با توجه به آیات باال، این اشکال باقی است که چه بسا امـام بـر کسـی اطـالق                     
 .شود که والیتی ندارد

ه باشند بر اینکه امکان ندارد که امامت بـر ولـی امـر مـردم                توانند قرین  آیات نمی  :پاسخ
 فاده اسـت   زیـر  های از قرینه  ،اما برای اراده این معنا از آیه      .  مانند ابراهیم و فرعون    ؛اطالق شود 

 :شودمی
: فرمودنـد ) ع...(الف الکینی با سند صحیح از هشام بن سالم نقل می کند که ابو عبدا             

پیامبری که تنها پیغمبـر خـودش اسـت و          . 1قه هستند   پیامبران و رسوالن چهار طب    «
بیند و آواز هاتفی را     پیامبری که در خواب می    . 2ود    شپیامبری او شامل دیگری نمی    

ود و خـود    شـ کس برانگیخته نمی   یند و برای هیچ   بنود ولی او را در بیداری نمی      شمی

                                              
 .71 ـ 3:  ـ انبیاء 6
 .74/  ـ فرقان  7
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-یامبری که در خواب میپ. 3ی دارد همانند ابراهیم که امام لوط بود یاو امام و پیشوا   
یند و برای گروه کم یا زیادی برانگیختـه         بنود و فرشته را می    شیند و صدایش را می    ب

 :ود مثل حضرت یونس که خداوند فرمودشمی
هزار نفر یا بیشتر فرستادیم100و او را به سوی ؛  الف او یزیدونأۀو ارسلناه الی م   

 .ضرت یونس نیز امامی داشتاند و خود ح هزار نفر بوده30 ،آن بیشتر
بیند و خـود او  شنود و در بیداری میبیند و صدا را می ـ پیامبری که در خواب می 4

 . مثل پیامبران اولوالعزم؛امام است
مـن تـو را امـام       « تا اینکـه خداونـد فرمـود         . ولی امام نبود   ،و ابراهیم مدتی پیامبر بود    

 از فرزندان من هم امام استمردم قرار دادم، حضرت ابراهیم عرض کرد آیا 
 رسدعهد و پیمان من به ستمکاران نمی: خداوند فرمود

 8.گردد امام نمی،کسی که غیر خدا بتی را پرستیده
من عبـد  «در ذیل آیه شریفه  ) ع(قرینه این صحیحه چنین توجیه شده است که قول امام         

بوبکر باطل است؛ چرا که این      ظهور دارد در اینکه امامت عمر و ا       » صنما او وثنا الیکون اماما    
صالحیت نداشتند و البته امامت آنها تنهـا         بنابراین برای امامت   ؛انددو زمانی بت پرست بوده    

ولی امـر     بر اینکه امام با    گواه است  این صحیحه    پس .در قالب والیت امری مردم بوده است      
عیدی نیست مترادف و از آن در آن معنا دارد، ادعا در این آیه  ب       ادعا که لفظ امام     این  است و   

شـیخ مفیـد ایـن      .  تعبـدا واجـب نیسـت      .فهمـد آید که عرف، این معنا را از این آیه می         برمی
، باسند صحیح از کلینی نقل کرده و در ذیل آیه آمـده اسـت               اختصاصصحیحه را در کتاب     

ایـن  اللـت    در د  ،شـود و چنانچه مشاهده مـی    . 9»من عبد صنما او وثنا او مثاالً ال یکون اماما         «
  .عین روایت کافی استروایت 
 :در صحیحه عیسی) ب

 :ها و ارکان اسالم فرمودابو عبداهللا در شمارش پایه
 رسـول   .اسـت ) ص( والیـت آل محمـد     ،و آن والیتی را که خداوند به آن امر کـرد          «

 بـر مـرگ جاهلیـت مـرده         ،هر کس بمیرد و امام خود را نشناسـد        : فرمود) ص(اکرم
 10»است

در صورتی  تمام است که در آن        ) الن والیتهم من دعائم الدین    ( رسول خدا    استدالل به 
 امامت ذکر شده اسـت      ، زیرا در روایت   ؛ امامت مساوی با والیت امری بوده باشد        عرفاً ،زمان

 شـکی نیسـت     ،هر حال   هب. نه والیت و خالف ظاهر است که استدالل را بر تعبد حمل کنیم            

                                              
 .174 ـ اصول کافی، ج اول، ص  8
 .23 ـ اختصاصی، ص  9

 .21، ص 2 ـ اصول کافی، ج  10
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دلیل بر اینکه هر کس عصیان خدا کنـد ظـالم   . ولی امر استکه امامت ـ در آیه ـ مساوی با   
 :است

  مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان و ال یحل لکم ان تاخذوهما            الطالق
شیئا اال ان یخافا اال یقیما حدود اهللا فان خفتم اال یقیما حـدود اهللا فـال                 اتیتموهن  

ا و مـن یعتـد حـدود اهللا    جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود اهللا فال تعتـدوه   
  .11فاولئک هم الظالمون

بـه خـوبی نگـاه داشـت و  یـا بـه              ) بایـد زن را   (دوبار است، پس از آن یـا        ) رجعی(طالق  
 چیـزی بازسـتانید،     ،ایـد و برای شما روا نیست که از آنچه به آنـان داده            .شایستگی آزاد کرد  

 پس اگر بـیم داریـد کـه آن دو    .در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند      ) طرفین(مگر آنکه   
زن برای آزاد کردن خود فدیه دهد، گنـاهی بـر             در آنچه که   ،دارندحدود خدا را برپای نمی    

 پـس از آن تجـاوز نکنیـد و کسـانی کـه از      ؛الهـی ) احکامی( این است حدود  .ایشان نیست 
 .حدود خدا تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند

 داللت
طالق اولـی رجعـی و     (در دو مرتبه طالق     : ده، این است که   حکمی که در آیه شریفه آم     

اش را نگه دارد و یا بـا شایسـتگی و           سر مطلقه متواند ه  دهنده پس از طالق می     طالق) دومی
بگیـرد،  ق داده شـده چیـزی        طال  نیست که از مهریه زن     حاللوجه شرعی از او جدا شود و        

ـ مگر اینکه فدیه را تلـک  «: فرمایـد سپس خداونـد مـی  . یرد بگـ  با شرحی که در آیه آمده   
 به احکام ذکرشده اشاره داشته باشد یا به احکـام           »تلک« ممکن است    .»حدود اهللا فال تعتدوها   

 دلیل بر اینکه بـه احکـام   ،بهر حال. دیگری که در آیات قبل آمده است نیز اشاره داشته باشد  
ـ آن است که هر حرامی     ،  شود ذکر شده حدود اطالق می      مکلـف را ملـزم   ،دیا ایجـاب حـ  ب

و خداونـد بـر ایـن    آن تجاوز نکرده و مرتکب حرام و ترک واجب نشـود       حد  کند که از     می
 و روشن است که هر کسی کـه         »و من یتعد حدود اهللا فاولئک هم الظالمون       «که  تصریح دارد   

از جانب خدا آمده است حرامی مرتکب شود و واجبی را ترک کند ظالم اسـت و در عمـوم    
 .شودمیداخل  )ال ینال  عهدی الظالمین(یه ظالم در آ

ای که استدالل به آیه بر آنها متوقـف اسـت            لهأ آن دو مس   ،بنابراین با توجه به معنای آیه     
 .حاصل است و درنتیجه، استدالل به آن درست و تمام است

و الترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دونه من اولیاء ثم ال                ـ  2
 )113/ هود ( ونتنصر

رسـد و در برابـر       به شـما مـی     ]دوزخ[اند متمایل نشوید که آتش       و به کسانی که ستم کرده     
 خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد

                                              
 .229   ـ بقره، 11
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 محـل اسـتدالل      آیه اولو جمله     عالمه حلی در تذکره به این آیه استدالل کرده است           
ارد بـر  د و متمایل شدن به ظالمان نهی کرده اسـت و تصـریح          است که قرآن از اعتماد کردن     

 گناه بزرگی است و رکون بـه        و .شودکه تمایل به ظالمان سبب داخل شدن در جهنم می          این
بنابراین اگر  . آن چیز را قابل اعتماد دانسته و به او متمایل شوند          که   عبارت است از آن   چیزی  

 امور و کارهای مهمی به او واگذار شده و مـورد             بایستی تمامی  ،شودکسی ولی امر مردم می    
 آن اموری است که والیت امام مستلزم آن است که در آن موارد، از               ،و مراد  ردیاعتماد قرار گ  

بنـابراین همـه مـردم بـه او و         .  او اطاعت شود و امـر همـه آنهـا در اختیـار آن ولـی اسـت                 
یت امری مستلزم اعتماد و رکون به       اختیاراتش در امور اعتماد دارند و تردیدی نیست که وال         

 اشاره شد که هرکس فاسق باشد ـ با توجه به این که ، در ذیل آیه اول،از سوی دیگر. اوست
داخـل  » الذین ظلمـوا «او از حدود و احکام خدا تجاوز کرده است ـ ظالم است و در عموم  

هی شده و بـه حکـم        بنابر این والیت چنین شخصی رکون به ظالمین بوده و از آن ن             .شودمی
 ...  داللت این آیه بر مطلوب تام و تمام استاین بنابر؛ گناه بزرگی است، شریفهۀآی

گواه دیگر بر اینکه پذیرفتن والیت امری فاسق در آیه داخل شده و حرام است، روایتی    
وال ترکنـوا الـی الـذین ظلمـوا         «آیه  است که مرحوم کلینی از حضرت اباعبداهللا در ذیل این           

 . روایت کرده است»کر النارفتم
آن سلطان زنده بماند آید و دوست دارد او کسی است که پیش سلطانی می      «: امام فرمود 

 12»اش کرده و به او چیزی عطا کندتا اینکه دستش را در کیسه
این روایت دوست داشتن زنده ماندن سلطان غیـر اهـل بـه همـین انـدازه کـم را هـم                      

است و همچنین روایت اشاره دارد به این که تمایل و تکیـه             مصداق رکون به سلطان دانسته      
البتـه گفتنـی اسـت ایـن        . بر او برای انجام امور نیز از مصادیق رکون الی الظالم بـوده اسـت              

 .  بوده و ضعیف استهروایت مرفوع
. انا نحن نزلنـا علیـک القـرآن تنـزیال    :  ـ خداوند خطاب به پیامبر می فرماید 3

 )23-24/ انسان ( .ما او کفوراثمنهم آ ال تطعفاصبر لحکم  ربک و 
پس در برابـر فرمـان پروردگـارت        ) 23( ما قرآن را برتو به تدریج فرو فرستادیم        ،در حقیقت 

 )24(ی کن و از آن گناهکار ناسپاس را فرمان مبریشکیبا
از اطاعـت کـردن     ) ص( خداوند به پیامبر اکرم    . محل استدالل است   24قسمت آخر آیه    

البتـه  کند و   کند و نهی دلیل بر حرمت است و آثم کسی است که گناه می              نهی می  گناهکاران
خیر افتادن ثـواب    أراغب اصفهانی در مفردات آثم را برای افعالی که موجب کند شدن و به ت              

                                              
 .ن ابواب الشیعه، باب عمل السلطان م62، ج 108، ص 5 ـ الکافی، ج  12
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 اثـم    ، در واقـع   . که اثم اختصـاص بـه محرمـات نـدارد          شده است  از این رو توهم      .شوندمی
ای باالتر از   ایجاب عقاب مرحله   شود و  و موجب عقاب هم می     گیرد در برمی  نیزرا  محرمات  

  :آیه ذیل نیز بر مطلب اشاره داردهمچنین  .خیر انداختن ثواب استأبه ت
                  قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغی بغیر الحق و

  ال تعلمـون   ان تشرکوا باهللا ما لم ینـزل بـه سـلطانا و ان تقولـوا علـی اهللا مـا                   
 )33/ اعراف ( 

 و چه پنهان ـ و گناه و ستم ناحق  ]باشد[ها را ـ چه آشکار  بگو پروردگار ما فقط زشتکاری
 آن  ]حقانیـت [ اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیل بر           ]نیز[را حرام گردانیده است و      

  .دانیدنازل نکرده، و اینکه چیزی را که نمی
 .را حرام کـرده اسـت       اینکه اثم از مواردی است که خداوند آن        کند بر این آیه داللت می   

 . بنابراین آثم کسی است که مرتکب گناه شده و حرام است از آن شخص اطاعت شود
.  این آیه به حرام اختصاص دارد و داللت ندارد بر اینکه ترک واجب گناه است               :اشکال
 . عمومیت دهیم،الف تکلیف استالزم است که آیه را به هر آنچه که مخ اوالً :پاسخ اول
) ع(کنـد کـه مهـدی از ابالحسـن        کلینی با سند خود از علی بن یقطین روایت مـی          : ثانیاً

 زیـرا مـردم نهـی از آن را          ؟اسـت   پرسید که آیا آن در کتاب خداوند حرام شده         ردرباره خم 
 .داننددانند ولی حرمتش را نمیمی

 ؟باشد میبلکه در کتاب خدا حرام: فرمود) ع(ابوالحسن
 ای ابالحسن در کجای قرآن حرام شمرده شده است : به امام عرض کرد

 :امام فرمود
اما قول » قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن واالثم و البغی بغیر الحق        «

ی یهایعنی زنای آشکار و برافراشتن پرچم و نشانه» و ما ظهر منها«خداوند که فرمود 
و امـا قـول     . کردنـد  در جاهلیت نصـب مـی      اتخاطر فحشا و منکر    هرا که فاجران ب   

زیرا قبل از   [یعنی آنچه را که پدران نکاح کرده بودند؛         » و ما بطن  «خداوند که فرمود    
کـرد پسـرش    اگر مردی همسری داشت و آن مرد فـوت مـی          ) ص(بعثت پیامبر اکرم  
اوند آنها را حـرام      بنابراین خد  ].آورد او را به همسری خود در می       ،پس از مرگ پدر   

ی دیگـر فرمـود     یهمـان خمـر و شـراب اسـت و خداونـد در جـا              » اثـم «کرد و اما    
از تـو دربـاره   [ 13»لونک عن الخمر و المسیر قل فیهما اثم کبیر و منـافع للنـاس        أیس«

 ]ی بـرای مـردم    ی بگو در آنها گنـاه بزرگـی اسـت و سـودها            ؛پرسندخمر و قمار می   
 ، بیشتر است  عشان خمر و مسیر است و اثم آن دو از نف          ،اثم در قرآن  از   مراد ،بنابراین

 14.»چنانچه خداوند فرمود
                                              

 .216/  ـ بقره  13
 .، باب تحریم الخمر فی الکتاب ج دوم406 ـ 7، ص 6 ـ الکافی، ج  14
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 هم مطلـوب  ن این روایت نیز تصریح دارد براینکه آیه بر حرمت اثم داللت دارد ـ همی 
 آن است که آیات دیگری از قـرآن  ،است ـ و دلیل اینکه اثم تنها بر خمر و قمار منطبق شده 

کـه  بشـود   له  منافاتی ندارند با اینکه شامل هـر گنـاهی            أ و این مس   به این انطباق اشاره دارند    
و آثم کسی اسـت کـه       .  حرام است  بنابراین با توجه به مفاد آیه، اثم مطلقاً       . مبغوض خداست 

 و  کند که از او اطاعت شـود       کننده واجب است و خداوند نهی می       مرتکب حرام شده و ترک    
 حرمت ،کاری و آثم بودن اوست به سبب گناهچون که نهی از اطاعت آن شخص ـ در آیه ـ   

بردار شدن را ندارد     کار صالحیت فرمان    بلکه گناه  ؛اختصاص ندارد ) ص(اطاعت از او به نبی    
از آنجا که والیت امری مستلزم وجوب اطاعـت         . و اطاعت از چنین شخصی نیز حرام است       

  .کار صالحیت ندارد که ولی امر امت باشد  بنابراین شخص گناه،است
  15و التطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا ـ 4

 ]اساس[ایم و از هوس خود پیروی کرده و         و از آن کسی که قلبش را از یاد خود غافل کرده           
 .روی است اطاعت نکن کارش بر زیاده

ه بـری کنـد از کسـی کـ         خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را نهی کرد که فرمـان          : داللت
  این نهـی   کند و غافل کرد و از هوای نفسش پیروی می       ) خدا(خداوند قلبش را از ذکر خود       

 .سرپیچی کند خدا  از فرمانشود کهشامل هر کسی می
اگر خداوند در قلب بنده حاضر بوده و بنده به جـالل و جمـال حضـرت حـق توجـه                     

 غفلت قلب از خداست      گناه و معصیت حاصل    ،کند و در واقع    آن عبد گناه نمی    ،داشته باشد 
اگر انسان بر انجام گناه اسـتمرار داشـته          ولی   .و این غفلت در تک تک گناهان متحقق است        

 این غفلت   ،و نیز استمرار دارد و اال اگر کسی تنها در یک یا دو مورد گناه کند               اباشد، غفلت   
 .در زمان ارتکاب گناه است که موجب شده گناه  شود

 داللـت   کـار  شود و بر حرمت اطاعت کردن از گنـاه        کاری می  هبنابراین آیه شامل هر گنا    
شود حکم حرمت نیز بـه      موجب نمی ) ص(اختصاص خطاب به پیامبر اکرم    گفته شد    و   دارد

 اسـت کـه آن شـخص         سـبب   ایـن  به اطاعت   ن بلکه حرام بود   ؛پیامبر اختصاص داشته باشد   
در مـوارد و افـراد      ) ین علت ا( بنابراین چون که     .تبعیت کرده است  ، از هوای نفسش     کار گناه

 ،که بیـان شـد    اطاعت کردن از آن اشخاص نیز حرام است و همچنان ،دیگری نیز وجود دارد   
 .شودویل میأاین نیز به اعتبار عدالت در ولی امر ت

خالدین فیها ابدا ال یجدون ولیـا و ال  . انّ اهللا لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا ـ  5
قـالوا  . ی النار یقولون یالیتنا اطعنا اهللا و اطعنا الرسول        یوم تقلب وجوههم ف   . نصیرا

                                              
 28/  ـ کهف  15
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ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلنا السبیال ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم               
 )64-68/ احزاب ( لعنا کبیرا

جاودانـه در   ) 64 (.خداوند کافران را لعنت کرد و برای آنان آتش فروزانی آماده کرده اسـت             
هایشان را در آتش زیر و رو       روزی که چهره  ) 65(یابند و نه یاوری      نه یاری می   ؛نندماآن می 

و ) 66(کـردیم بردیم و پیامبر را اطاعت مـی      ای کاش ما خدا را فرمان می      «گویند  کنند می می
تـران خـود را اطاعـت کـردیم و مـا را از راه بـه در                   گویند پروردگارا، ما رؤسا و بـزرگ      می

 )67(.کردند
 کافرانی که در جهـنم جاویـدان   ،باشند که در این دو آیه  می محل استدالل    68 و   67آیه  

 زیرا بزرگانشان، آنان ؛خواهند که بزرگان و رؤسای آنان را عذاب نماید      هستند از خداوند می   
 .انداند و مردم از آنها اطاعت کرده و گمراه گشتهرا گمراه کرده

شـودکه عمـل فعـل آن بزرگـان و رؤسـا و       میتردیدی نیست که از این دو آیه استفاده 
 ، این است کـه اگـر رئـیس قـوم          اش  و الزمه همچنین اطاعت مردم از آنها مبغوض خداست        

.  فعل حرامی مرتکب شده و اطاعت از او نیز حرام است           ،و معصیت امر کرد   مردم را به گناه     
خوانـد حـرام   ه گناه فرا میها را بکار بوده و انسان بنابراین اطاعت کردن از ولی امری که گنه       

البته گفتنی است این دو آیه داللت دارند بر اینکه در ولی امر شرط است کسی را بـه                   . است
 ولی امر عـادل     د مطلوب ما این است که بای      .تر است  ولی مدعای ما گسترده    ؛نخواند گناه فرا 
نسبت به  د و خدا،     اگر کسی بین خو    بنابراین . به این معنا که مرتکب هیچ گناهی نشود        ،باشد

تکالیف شخصی خود و یا از جهت ولی امر بودن مرتکب گناهی بشود، ولی مردم را به گناه                  
 . داللت این آیات بر مطلوب تمام نیست بنابراین. شودنخواند، شامل  چنین شخصی نمی فرا

 / شعرا(16الذین یفسدون فی االرض و ال یصلحون. وال تطیعوا امر المسرفین ـ  6
 )151  و152

-کنند و اصالح نمی   کسانی که در زمین فساد می     ) 151(گران را پیروی نکنید      و فرمان افراط  
  .)152(کنند

هستند و مفاد آنها مورد پـذیرش خداونـد    ) ع(این دو آیه به نقل از قول صالح       : استدالل
 بندگان از اطاعت کسـانی کـه در زمـین    ،چنین افرادی مبغوض اسالم هستند و در آیه      . است

 . که این معنا مترادف فاسق و عاصی بـودن اسـت           اندشدهکنند نهی   فساد کرده و اصالح نمی    
 و اگـر ولـی امـر فاسـق باشـد            یسـت  جـایز ن   اناطاعت از فاسق   ،این دو آیه شریفه   بر اساس   

تعبیر دیگری از اعتبار عدالت برای ولی        این عبارت    ،اطاعتش جایز نیست و چنانچه گذشت     
البته استدالل به این آیه ضعیف است؛ زیرا آیه از اطاعت از مفسـدین نهـی کـرده                  . امر است 

 ولی چنانچه ولی فاسق باشد، اما در امر امت اصـالح کـرده و آنهـا را بـه اطاعـت از                       ؛است

                                              
 151 ـ 2 ـ شعراء  16
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ل کنـد، ایـن آیـه    خداوند دعوت کند و  در مقام والیت امری همانند یک شخص عادل عمـ           
کنند نیـز   و حتی شامل فاسقانی که در زمین فساد نمی        کند  شریفه والیت امری او را منع نمی      

 .کنندرا ثابت نمیتمام مطلوب ما  نیز باالبنابراین آیات . شودمی
 اعتبار عدالت در ولی امر در روایات: وجه سوم

 :صحیفه محمد بن مسلم قال. 1
هر کس دینداری خدا کند به      : شنیدم که فرمود  ) ع(مام جعفر   از ا : فرمایدامام باقر می  

وسیله عبادتی خود را به زحمت بیندازد، ولی از جانب خداوند بـرای خـود امـامی                 
 سعی و تالش او قابل پذیرش نیسـت و گمـراه و سـرگردان اسـت و                  ،نداشته باشد 

ـ         خداوند اعمال او را ناپسند می      ان و گلـه    داند و او همانند گوسفندی است کـه چوپ
خود را گم کند و تمام روز را با تالشی به رفت و آمد بپردازد و هنگامی کـه شـب                     

رود و  بینـد و بـه سـوی آن مـی         ای را که از آن چوپان خودش نیست مـی          گله ،شود
که چوپان گله خود را حرکت   خوابد و هنگامی  خورد و در خوابگاه آنها می     فریب می 

 باز هم با عجله به دنبال چوپان و گله        ،بینداس می دهد و آن چوپان و گله را ناشن       می
-رود و فریـب مـی     بیند به سوی آن می     گوسفندانی را با چوپانشان می     .رودخود می 
ه بیا و به چوپان و گله خود بپیوند کـه تـو از              زند ک  چوپان نیز بر او فریاد می      .خورد

سـان و   ای و سـرگردان هسـتی و آن گوسـفند هرا          چوپان و گله خـودت گـم شـده        
کـه او را بـه   رود و چوپانی هـم نـدارد   سرگردان و تنها به این طرف و آن طرف می     

 .ی کند یا به منزلش برساندیچراگاهش راهنما
 .خـورد شـمارد و او را مـی      شـدن گوسـفند را مغتـنم مـی          گرگ گم  ،در همین هنگام  

گونه است حال کسی که از جمله این ملـت باشـد و امـامی آشـکار و عـادل از                      این
 بـا   ، او گمشده و گمراه است و اگر بر این حـال بمیـرد             .طرف خداوند نداشته باشد   

 .کفر و نفاق مرده است
 خودشـان   .پیشوایان ستمگری و پیروانشان از دین خدا برکنارنـد        : ای مجد، بدان که   

 مثل خاکسـتری    ،دهنداما کارهایی که انجام می     .کنندگمراه بوده و مردم را گمراه می      
 بـه   ،انـد  چیزی از آنچه کسـب کـرده       .زنددی در روز طوفانی به او می      است که تندبا  

 17. این است آن گمراهی دور.رسدمیندستشان 
کند برای هر شخصـی تـا اینکـه          ضرورت وجود امام را بیان می      ،امام در ابتدای حدیث   

به این صورت که هر کس امامی از جانـب          . گمراه نشده و مورد غصب خداوند قرار نگیرید       
کنـد و چنـین شخصـی       درد و شکار مـی    او را می  ) شیطان لعین (ند نداشته باشد، گرگ     خداو

 ایـن توصـیف امـام ـ کـه      براسـاس . میـرد  مرگ کفر و نفاق می برگمراه و سرگردان شده و
به عادل بودن، دلیل واضحی است بر اینکه عـدالت در امـام شـرط    واجب است اخذ شود ـ  

                                              
 .2، باب من دان اهللا بغیر امام، ج 375 ـ اصول کافی، ج اول، ص  17
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را امام مسلمانان قرار نداده است؛ زیرا آنها عادل نبـوده           است و بنابراین خداوند امامان جور       
انـد و بـه   که از آن آنها نیسـت ـ غصـب کـرده    را و ظالم و جائر هستند؛ چراکه مقام امامت 

 بنابراین تصـریح بـه عـادل        .اندتکالیف شخصی اسالمی و تکالیف والیت امری عمل نکرده        
کننده خواهد   جور است و گمراه و گمراه     م   بر اینکه غیرعادل اما    روشنی است بودن امام دلیل    

 . بود
 :کند کهنقل می) ع( ـ حبیب سجستانی از اباجعفر2

کنم هر رعیتی را که در اسـالم        هر آینه عذاب می   : خداوند فرموده است  :  امام فرمود 
از جانب خدا نیست دینداری کند، اگرچـه آن         کسی را اگر     ،با پیروی از امام ستمگر    

گـذرد از هـر     درمـی ال خود نیکوکار و پرهزکار باشد و هر آینه          رعیت نسبت به اعم   
 اگرچـه آن    ،رعیتی که در اسالم با پیروی از امام عادل از جانب خدا دینـداری کنـد               

 18.»رعیت نسبت به خود ستمگر و بدکردار باشد
کند بر اینکه امـام بایـد عـادل باشـد و عـادل بـودن امـام بـه                     این روایت نیز داللت می    

شـود کـه بـه او اقتـدا         خشیده شـدن کسـانی مـی       ب  اهمیت دارد که رعایت آن سبب      ای اندازه
 مـراد از جـور،      ، در ایـن روایـت     .شـود  و  پیروی نکردن از او سبب عذاب الهی می          اند کرده

معنای عام آن است که در ذیل صحیحه بیان شد و مراد از امـام در آن، ولـی امـر اسـت کـه         
 .وایت تام و تمام استبنابراین داللت این ر. رعیتی دارد

 :گوید ـ عبداهللا بن ابی یعفور می3
-من با مردم ارتباط دارم و تعجب می    «: به حضرت اباعبداهللا امام صادق عرض کردم      

 اگرچه ،روندکنند و به دنبال فالن و فالن می  که از شما پیروی نمی     کنم از آن مردمی   
بال شما هستند، امـا امامـت و    با وفا هستند و مردمی هستند که بدن   امین و راستگو و   

 ».گویی آنها را ندارند وفا و راست
هر کس که خـدا  : راست نشست و با غضب به من نگاه کرد و فرمود          ) ع(امام صادق 

پیروی از امام ستمگری که از جناب خدا نیست دینـداری کنـد، دیـن نـدارد و                  با  را  
 .دینداری کندسرزنش نیست بر کسی که با پیروی از امام عادل از جانب خدا 

 !!آنها دین ندارند و بر آنها سرزنش نیست؟: عرض کردم
 .آری، آنها دین ندارند و بر دینداری آنها سرزنش نیست: امام فرمود

خداوند کارساز کسانی است که «: ای که فرمودمگر قول خدا را نشنیده   : سپس فرمود 
 19؟»برداند و آنها را از کلمات به نور میایمان آورده

 ایشـان را    واسطه پیروی آنها از هر امام عادلی که از جانب خداست           هب  خداوند یعنی
و کسـانی کـه کـافر       «: و بـاز فرمـود    برد  نور توبه و آمرزش می     ه  از ظلمات گناهان ب   

                                              
 .4، باب من دان اهللا بغیر امام من اهللا ج 376 اصول کافی، ج اول، ص  18
 .275/  ـ بقره  19
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 .»برند کارسازشان طغیانگران سرکشند که از نور به ظلماتشان می،اندشده
 ولی چون از هر امـام سـتمگری         ؛داشتندمقصود از این آیه این است که آنها نور اسالم           

ـ     از  واسطه پیـروی از او       هکه از جانب خدا نبود پیروی کردند، ب        ظلمـات کفـر     هنـور اسـالم ب
 . واجب کرد که برای همیشه در دوزخ بمانند سپس خداوند.اندیدهیگرا

 20»پس آنها دوزخیانند و در آن جاویدان هستند «
که ولی امر مسلمانان باشد و اینکه مردم فالن و           کسی است    ،مراد از امام در این روایت     

شـمارند و امـام در       به این معناست که آنها را ولی امر خود می          ،دانندفالن را متولی خود می    
 بایـد   ، خداسـت  سوی همان ولی امر است که تصریح دارد بر اینکه امامی که از              ،این روایت 
  آن سـبب بخشـیده شـده گنـاه           قدر مهـم اسـت کـه رعایـت         له عدالت آن  أو مس عادل باشد   

 والیـت امـری طاغوتیـانی را        ،آن را رعایـت نکنـد     کسـی   هر   ،شود و در مقابل   کاران می  گناه
 و ایـن    کشـانند  مـی  پذیرفته است که آنها را از نور اسالم خارج کرده و به ظلمات و تاریکی              

یات بـر مـدعی   بنابراین داللت این روا. شود آتش جهنم می در  سبب جاودانه ماندن مردم    امر
 . ضعیف است سلسله سند سند آن به سبب وجود عبدالعزیز العبدی درولی تمام است،

 :کند نقل می)ع(م از ابی جعفر ـ و منها معتبر سدیر بن حکی4
 صالحیت امامت   هیچ کس فرموده است که    ) ص( حضرت پیامبر  : امام صادق فرمود  

گنـاه  از و ورعی که او را ـ تقوا 1 مگر اینکه این سه خصلت را داشته باشد      ،را ندارد 
بش ضـ ـ حلمی داشـته باشـد کـه مالـک غ          2 ؛و معاصی خداوند بازدارد و مانع باشد      

ـ والیتی نیکو داشته باشد بر کسانی که والی آنهاست و مانند والـد مهربـانی                3 ؛باشد
تـا اینکـه بـرای رعیـت هماننـد          «: در روایتی دیگر آمده است    : گویدکلینی می . باشد

 21»ربان باشدپدری مه
 صالحیت امام شـدن    ،شود که کسی که تقوا و ورع نداشته باشد         بیان می  ،در این روایت  

  امـام ، باشد که گناه نکند و در این روایـت  داشتهیی عدالت و تقواد بنابراین امام بای   .را ندارد 
  بنابراین داللـت حـدیث بـر       .کنند است که رعیتی داشته و کسانی از او پیروی می          یولی امر 

 . امر تام و تمام بوده و سند آن هم معتبر استلیو اعتبار عدالت در
 :الشیعه آمده است که  ـ در اثبات الهدات از صدوق در قسمت صفات5

حضـرت رسـول    «: کند که حضرت امام محمد بـاقر فرمـود        حبیب سعستانی نقل می   
تـی را   کنم هـر رعی   هر آیینه عذاب می   «: فرمودند که خداوند فرموده است    ) ص(اکرم

 .کنـد  خدا نیسـت دینـداری مـی        سوی در اسالم که با پیروی از امام ستمگری که از         

                                              
 .3، باب من دان اهللا بغیر امام من اهللا ج 375 ـ الکافی، ج اول، ص  20
 8، باب ملورجب علی الرعیه من حق االمام ج 407 ـ الکافی، ج اول، ص  21
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آمرزد هر رعیتی را در اسـالم کـه بـا           هرچند این رعیت پرهیزکار و متقی باشد و می        
امام عادلی که از سوی خداست دینداری کند، هرچند ایـن رعیـت             پیروی از والیت    

 22»کار باشد در اعمالش ظالم و گنه
 البته ایـن سـخن در       ؛ روایت نیز با این بیان بر اعتبار عدالت در ولی امر داللت دارد             این

ذیل روایت حبیب ذکر شده است و استعمال لفظ رعیت و رعیت داشتن امام دلیـل بـر ایـن                 
 :است که مراد از ولی امر، امام است البته این روایت دو اشکال دارد

ه و سلسله راویان بین هشـام و ابـن متوکـل            از حیث سند، این روایت مرفوعه بود      : اول
صدوق در عقـاب االعمـال عـین        : از جهت متن  : اند و همانند مرسله است و دوم        ذکر نشده 

 .این روایت را به سند صحیح نقل کرده است، ولی عبارت آخر آن این چنین است
 23.العفونّ عن کل رعیه فی االسالم اطاعت امامات هادیا من اهللا عزوجل

آمرزم هر رعیتی را در اسالم که از یک امام هدایت کننده کـه از جانـب خـدا                   ینه می و هر آ  
 .آمده پیروی و اطاعت کند

کند که امام باید هادی باشد و هادی بودن اقتضا دارد که عمل امـام               این روایت بیان می   
ام بـین  بنابراین اشکالی ندارد که امـ  . یت امری خود صحیح باشد     وال  افعال مربوط به     تنها در 

 گفتنی اسـت ایـن روایـت    .کار باشد خود و خدا در تکالیف شخصی خود عادل نبوده و گناه  
رسـانند کـه عـدالت تنهـا در      صورت بیان شده است و هر دو نسخه روایت این را می           دو  به  

 .والیت معتبر است و اما مدعای ما اعم از آن  استخصوص اعمال 
 :کند کهیح از عمار بن مروان نقل می ـ صدوق در خصال در باب ششم به سند صح6

آنچه که به انسان    : از جمله : انواع زیادی دارد  ) مال حرام (سحت  «:  ابا عبد اهللا فرمود   
اجر و مزد قاضـیان     : خاطر اعمالی که برای والیان ظالم انجام داد و دیگر         ه   ب ،رسدمی

 24»و فاسقان الحدیث
 و عیاشـی در     25خبار نیز آمده است   و این رویات در وسائل به سند صحیح در معانی اال          

 .نقل کرده است تفسیر خود از عمار بن مروان آن را
این صحیحه داللت دارد بر اینکه آنچه در قبال انجام کار برای والیـان ظـالم بـه انسـان                    

 حرام است و علت حرمت این اعمال آن است که کارهای رهبران ظالم حرام است                ،رسدمی
ها و مزد این اعمال حرام است و علت حرام بـودن اعمـال والیـان                 عمل برای آن   ،و در نتیجه  

و ظلـم   ظالمان آن است که والیت آنها به خـاطر ظـالم بودنشـان در شـریعت ثابـت اسـت                     
                                              

 .123، ص 9 ج اول، فصل   ـ اثبات الهداه، 22
 »عقاب من اطاع امام جابر الیسن من اهللا«، 246 ـ عقال االعمال، ص  23
 . 639 ـ 30 ـ خصال، ص  24
 12، یکتب به ح 5 ـ الوسائل، باب  25
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هر کـس مرتکـب گنـاه       کند بر اینکه    بنابراین صحیحه داللت می   . مصداق گناهان کبیره است   
 . صالحیت والیت امری ندارد،کبیره شده و عادل نباشد

البته گفتنی است که روایت داللت دارد بر اینکه والیت کسی که در اعمال والیت ظالم                
باشد، اعتبار ندارد و دلیلی نداریم بر اینکه شامل والیانی شود که گناهان دیگری نیز مرتکـب          

اند و شاید علت حرمت این باشد که نبایستی ولی امر به رعیتش ظلم کند و گفتـه شـد                    شده
اعتبار عدالت به معنای اعم است و صحیحه تنها به آن مورد خاص ـ ظلـم در    ما یکه مدعا

 .کندامر والیت ـ داللت می
خطاب به اهل مصر همراه مالک فرستاد، هنگامی کـه او  ) ع(ای که امام علی ـ در نامه 7

 :را والی آن سرزمین قرار داد چنین آمده است
 نه باکی ،کردندشوم و آنان زمین را پر میرو  ه اگر من تنها با آنان روب،به خدا سوگند

داشتم و نه هراسی، و من هم بر گمراهی آنان و هم بر هدایت خودم آگاه بوده و از                   
 .جانب خداوند باور دارم

 ولی من از این جهت اندوهگین و ناامید هستم کـه زمـام امـور                ؛و من مشتاق هستم   
در نتیجه مال خدا را دست بـه  این امت را سفیهان و فاسقان امت به دست بگیرند و    

دست بگردانند و بندگان خدا را برده خود کنند و با صـالحان بجنگنـد و فاسـقان را     
 کسی است که حرام نوشیده و حد بر او جاری شده      ،از میان آنان  . یاور خود گردانند  

 مگر اینکه مال اندکی بسویش انداختند       ه،است و از آنان کسی است که اسالم نیاورد        
کـردم  قدر شما را تشویق و ترغیب به مبارزه نمی          من این  ،ی نبود ی چنین چیزها  و اگر 

کردید و زیـر بـار   ابا می کردم و وقتی که      شما را مالمت نمی    ،دکردیو اگر سستی می   
  26.»گذاشتمرفتید، شما را رها کرده و به حال خودتان مینمی

گـرد کـه بـا       بـازمی   هماننـد معاویـه    ،ضمیرهای غایب در روایت به اولیـای شـیطان        
مخالفت ورزیده و با او بیعت نکردند و حتی با حضرت به جنـگ              ) ع(حضرت علی 

ر با آنان بوده و     ی آماده کارزا  یبه تنها که  کند  تصریح می ) ع(پرداختند و حضرت علی   
مشتاق به دیدار با خداوند است و یقین دارد که او هدایت شده و دشمنانش گمـراه                 

که ناراحت و ناامید است از اینکه کار امت اسالمی به دست            کند  و اعالن می  . هستند
 درحالی که صرف اموال در      ،کنندو بیت المال را مصرف می     افتاده  فاسقان و فاجران    

صالحان در جنگ هستند و فاسقان را یـار         کنند و با     مراعات نمی   را مصارف اسالمی 
در گذشته مرتکـب گناهـان       اد که آنه  نآور می دلیل امام    و اند،و همراه خود قرار داده    

 .اندشده
 :فرماید می، 27کنددر کالمی که امام حق را توصیف می) ع( ـ حضرت علی8

                                              
 .452، ص 62 ـ نهج البالغه نامه  26
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 امین بـر خـون و احکـام و نـاموس و             ، معاویه  افرادی همانند   جایز نیست  ،ای مردم 
 .م و صدقات باشندیغنا

ـ            ت بـه  او در خود و دینش مورد سوء ظن است و تجربه نشان داده است که او خیان
 هم خود   . کتاب خدا را ترک کرده است      ،ها را شکسته است   امانت کرده است، سنت   

 مـورد لعنـت کـرد و پـدر و     10ون هسـتند، رسـول خـدا او را در           عو هم پدرش مل   
 28.برادرش را نیز لعنت کرد

بنابراین سزاوار نیست که یک بخیل والی بر ناموسـی و خـون و غنـائم و احکـام و                    
 ؛کند و نباید والـی جاهـل باشـد       مردمان طمع می   زیرا در اموال     امور مسلمانان باشد؛  

کند و نباید جفا کار و خشن باشد که در نتیجـه            زیرا با جهل خود مردم را گمراه می       
 قـومی را  ،کند و نباید ترسو باشد که در نتیجـه مردم قطع ارتباط می   با   با جفای خود  

 چون حقـوق مـردم را       ؛گیر باشد  هکند و نباید والی رشو    گیرد و دیگری را رها می     می
ته و در امـر  خیر انداخأرا به تکند و نباید والی کسی باشد که سنت پیامبر مال می  پای

کند و نباید یاغی و ستمکار باشد کـه حـق را              زیرا امت را نابود می     ؛آن کوتاهی کند  
 کند و نباید والی فاسق باشد چون به شرع هتک حرم می کند مال می پای

ابتـدا  ) ع( امـام  .ث اشاره دارد به اینکه ولی باید به معنای عـامش عـادل باشـد              این حدی 
کند تصریح دارد به اینکه جایز نیست امثال معاویه امین مردم باشند و علت را چنین بیان می                

فرماید شـما    سپس می  .که معاویه هم در خودش و هم دینش متهم بوده و ناقض سنت است             
البالغـه   طور که در تمام نهـج    همان ؛ ذکر شده را داشته باشد     صفاتدانید که ولی امر نباید      می

مانـد کـه   شکی باقی نمـی  ،البالغه  نهجتمام بنابراین با توجه به مقدمه اضافه در     .تصریح شده 
والیـت امـری مسـلمانان را    این است که فاسق صالحیت      ) سزاوار نبود (مراد از عدم االبتغاء     

 .ندارد
 :  ـ نهج البالغه9

را امام هنگامی ایراد فرمود که مردم نزد او جمع شدند و از او خواسـتند کـه      سخنان
 ]تـا او  . [کنـد  عثمان را به او بـازگو        های  از طرف آنها با عثمان صحبت کند و اشتباه        

مـن سـفیر مـردم      : امام پیش عثمان آمد و به او گفـت        . رضایت مردم را بدست آورد    
از خـدا   : پس امـام فرمـود    . دانی ید بدانی می  هستم و به او تذکر داد که تو آنچه را با          

 تو کور نیستی تا اینکه تو را بینا کنند و تو جاهل             ، به خدا قسم   .بترس درباره خودت  
 .ها روشن است و عالیم دین استوار استراه. نیستی تا تو را عالم کنند

ی عادل است که هم خود هدایت شـده         یپس بدان که بهترین بندگان نزد خدا، پیشوا       
پس سنتی را که معلوم است برپا کند و بدعتی را           . اشد و هم مردمان را هدایت کند      ب

 .که مجهول است نابود کند
هـا هـم ظـاهر بـوده و          هایی دارند و همچنین بدعت    های روشن نشانه   و همانا سنت  
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هایی دارند و بدترین مردم نزد خدا پیشوای ستمکاری است که هم خود گمراه  نشانه
میرانـد و   های پذیرفته شده را می     بنابراین او سنت   .کندرا گمراه می  است و هم مردم     

کنـد و مـن از رسـول        های از بین رفته و ترک شده را زنده می         بدعت. برداز بین می  
 در  ،شـود روز قیامت امام ظـالم و سـتمکار آورده مـی          «شنیدم که فرمود    ) ص(اکرم  

 بنـابراین در آتـش      .ر بیـاورد  حالی که هیچ یاوری نداشته و کسی نیست برای او عذ          
 سـپس او را در قعـر        ،چرخدشود و مثل سنگ آسیاب دور دوزخ می       جهنم افتاده می  

 ).163البالغه خطبه نهج: ک.ر(کنند اندازند و زندانی میجهنم می
کند که   پس امام حکم می    ؛از جمله شروط امامت آن است که باید عادل باشد         : استدالل

امام بایـد عـادل     شود که   پیامبر فهمیده می  کالم   از   . است ر امام جائ  بدترین مردم نزد خداوند   
 .باشد

دارد که رهبر و پیشوا باید عـادل        بیان می ) ع(امام علی  البته ممکن است اشکال شود که     
ای نشـده   شود تا از برترین بندگان خدا شود و عدالت آن است که اصال مرتکب گناه کبیـره                

 .باشد
کند که قبل از آموختن ادب بـه        هبر امت اسالمی را امر می     پیشوا و ر  ) ع(حضرت علی   

اصـالح و ادب    . دیگران خود را در ظاهر و باطن اصالح نماید و امـر دلیـل وجـوب اسـت                 
 ،شـود و در واقـع   میـ که از جانب خدا آمده  ـکردن خود شامل هر امر الزامی و غیرالزامی  

ابراین عـدالت شـرط امامـت و والیـت          بنـ . تعبیر دیگر عدالت و حتی باالتر از عدالت است        
 البته گفتنی است که این روایت نهایتا اشاره دارد براینکه امـام بایـد خـود را در                   .امری است 
هـدی  « :فرمایـد  در وصف رهبر عادل می     ، امام در ادامه   .ف و تکالیفش عادل کند    یتمامی وظا 

 ۀامـات سـن   « :فرمایـد  مـی   و در مورد امام جائر نیـز       »ۀ مجهول ۀ و امات بدع   ۀ معلوم ۀفاقام سن 
 این دو جمله امام اشاره دارنـد بـر اینکـه امـام بایـد عامـل بـه         »ۀ متروک ۀ و احیا بدع   ۀماخوذ

ولـی  .  بنابراین روایت بر مورد ما اطالق نـدارد        ؛تکالیفی باشد که متوجه والیت امری اوست      
 .عنوان عدالت برای اثبات دعوی کافی باشد

 : فرمایدمی) ع( ـ حضرت علی 10
 خـود   ، بایستی قبل از آموختن به دیگران      ،هر کس خود را امام و پیشوای مردم نمود        

 باطن و سیرتش را ادب کند و کسی ،را تعلیم دهد و قبل از آنکه زبانش را ادب کند          
 سزاوارتر است از کسی که معلـم مـردم و           ،کننده نفس خودش است    که معلم و ادب   

 29.ادب کننده آنهاست
 . است این روایت به عدالت

                                              
 .70لبالغه، حکمت انهج.  29
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ـ صاحب تحف العقول روایتی از امام صادق در تفسیر قسم حالل و حـرام والیـت                 11
 :کند که امام فرمودنقل می

یکی از دو قسم والیت، والیت والیان عدل است که خداوند به رهبری و سرپرستی               
آنان بر مردم امر کرده است و همچنین است والیت کارگزاران این رهبران تا کسانی               

 .رین نوع والیت را دارا بوده و تحت رهبری آن پیشوای عادل هستندت که کم
 والیت والیان جور و کارگزاران و والیان آنها است؛ تا کسـانی کـه               ،قسم دوم والیت  

 .ترین نوع والیت را داشته و تحت رهبری آن ظالم هستندپائین
او و  اما وجه حالل از والیت، والیت والی عادلی اسـت کـه خداونـد بـه شـناخت                   

والیتش و کار برای آن پیشوا در امر والیت او و والیانش و کارگزاران والیـانش امـر                  
البته در آنچه که خدا به آن والی عادل امر کـرده اسـت بـدون آنکـه در                   . کرده است 

 . کم یا زیاد و یا تحریف کند،آنچه خدا فرستاده
و عمـل بـرای    والیـت و رهبـری   ،پس اگر رهبر و پیشوا به این جهت عـادل باشـد    

اوست و یاری کردن و تقویت او در امر والیت حالل بوده و کسب با او نیز حـالل                   
 حق و عدالت احیـا شـده و ظلـم و            ،زیرا با والیت رهبران و کارگزاران عادل       .است

 .رودفساد از بین می
بنابراین چنانچه کسی برای تقویت حکومت تـالش نمـوده و او را در امـر رهبـری                  

و امـا وجـه     . تالش کرده است خدا را اطاعت کند به او نزدیک شـود            ،کندکمک می 
 والیت والی جائر و والیت والیان اوست؛ یعنی رئیس آنها و پیروان او              ،حرام والیت 

ترین کسی که والیت دارد عمل برای آنها و کسب با آنها در امـر والیتشـان                  تا پائین 
 ؛شـود شد و چه زیاد عـذاب مـی        چه کم با   ،حرام بوده و هر کسی کاری با آنها بکند        

 برای آنکه در والیـت والـی        .زیرا هر کاری به خاطر کمک به آنها گناه بزرگی است          
 زیر پا گذاشتن حق، زنده کردن باطل، اظهار ظلم و جور و فساد و باطل کردن ،جائر

منان و نابود کردن مساجد و عوض نمودن سـنت خـدا و             ؤکتاب و قتل پیامبران و م     
ها در غیـر    ها و یاری کردنشان و کسب با آن        با آن  ، و برای همین کار    شرایع او است  

 .30» حرام است... موارد ضروری مثل حفظ خون و 
این روایت نیز اشاره دارد بر اینکه باید ولـی امـر عـادل بـوده و والیـت فاسـق جـائر                       

ف از آن جهت که ولی امر هم بایـد هـم تکـالی            . و این عدالت مطلق است     .مشروعیت ندارد 
که به خاطر والیت امریش متوجـه  را شخصی ـ به عنوان یکی از افراد مردم ـ و هم تکالیفی   

 .اوست انجام دهد
اما سند آن مشکل دارد و همانند سایر        . داللت این روایت بر مدعای ما تام و تمام است         

ای اسـت کـه تنهـا از معصـوم          هرچند متن این روایت به گونـه      . روایات تحف مرسله است   
 .شود میصادر
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نقـل  ) ع(کلینی در صحیح از هشام بن سـالم حفصـی و ابـن بختـری از اباعبـداهللا                 ـ  12
 ؟شودامام چگونه شناخته می: که از حضرت پرسیده شد کند می

 :امام فرمود
در مـورد   تواند نسـبت بـه امـام        کس نمی  با وصیت  ظاهری و فضیلت، همانا هیچ        «

گوست مال مردم را     ام بگوید که او دروغ    ای بزند و به ام    دهان، شکم، و عورت طعنه    
 31»خورد و مانند اینهامی
 :بیان داللت

 تعبیر دیگری بـر لـزوم عـادل         »ان االمام الیستطیع احد الی آخر     «عبارت امام که فرمود     
 .تواند به او طعنه زده و بگوید امام گنـاه کـرده اسـت             کس نمی   بنابراین هیچ  ؛بودن امام است  

 .شود که رهبر و پیشوا باید عادل باشد امام استنباط میبنابراین از این عبارت
 چون موضوع بحـث  ربطی ندارد؛یابیم که روایات به موضوع کالم ما مل درمیأالبته با ت 

 بحـث  ولـی  ؛ متـولی اداره امـور مـردم اسـت      ،ما ولی غیر معصوم است که در زمـان غیبـت          
ی که وسیله برای شـناخت      اختصاص دارد و مراد از آن وصیت ظاهر       ) ع(به معصوم صحیحه  

 وصیتی است که امام سابق برای امام بعدی کرده است و امام بعدی وصی ،امام معصوم است 
 بـر  ،که اخبار فراوانی که از حیث سند معتبـر هسـتند  خالصه کالم آن. امام قبل از خود است  

هت کـه    از آن ج   ، هم نسبت به تکالیف شخصی     ،ولی امر باید عادل باشد    کنند    داللت می این  
 از آن جهت کـه ولـی        ، است و هم نسبت به تکالیفی که متوجه او است          جامعهیکی از افراد    
 .امر امت است

                                              
 .284الکافی، ج اول، ص .  31


