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بیان مسأله:

یکی از آرمان های مهم جامع شیع  ،واگیاری امور حاکمیتی به معصههومان اسههت تهها براسهها
مشروییت الهی ،ب بس ان یش های متعالی اسالم نا در جامع بپردازن ب ین معنا که حکومههت و
بس ی  ،بهترین شرای را برای اجرای بی کم وکاسههت احکههام اهلل فههراهم مههی آورد وبه ینههوان کههار
آم ترین ابزار در خ مت تلقق اه اف ومصالح م ّنظر شریعت ،ایفههای نقههش مههی نمایه بههر اسهها
نگرش شیع  ،در حقیقت ،اجرای شریعت در ساحت های متع د جامع تنها از سههوی حاکمههانی ُمیسههر
خواه گشت ک واج مشروییت الهی باشن بر اسا

ان یش شیعی ،شههرای متعه دی بههرای حههاکم

ی امههر دارد چنانکه
مورد تأکی قرار گرفت ک تفاوس بنیادینی با نگرش دیگر مسلمانان به جایگههاه وله ّ
ی امر ،اتصال امامههت به ن ههوس است براسهها
مهمترین ممیزه ان یش شیعی در با مسئولیت ول ّ

ایههن

ی امر همیون ییام ر مشروییتی الهی خواه داشت
م ل ،ول ّ
از سوی دیگر ،فراین اجرای شریعت در ساحت های اجتمایی وسیاسههی جامعه  ،همههواره بهها چههالش
های متع دی همراه بوده است این موضوع در مسیر حکمرانی حاکمان معصوم نیز صادق بوده اسههت
وجود جریان ها،احزا ،گروه های منلرف و از مههواردی هسههتن که ممکههن اسههت ،فعلیههت یهافتن
شریعت را در جامع با آسیب و بلران های متع دی همراه سازن از ایههن رو ،مسهئولیت ییههام رص) ،
صرف ًا ب ابالغ شریعت منلصر ن وده و افزون بر دریافت و ابالغ وحی ،دارای مسهئولیت مهههم تههری بهها
ی امر بود ک خود موجب اختیاراس ویژه ای بههرای ایشههان مههی گردیه بهها اسههتفاده از چنههین
ینوان ول ّ
ظرفیتی ،امکان اجرای شریعت مق ور می شه چنههین اختیههاراتی ،ییههام ر را مههتمکن مههی سههاخت در
مواردی خا) ،از بن بست ها وچالش های ییش رو ی ور نمای ب نظر می رسه آیههاس متعه دی از
قرآن ،در ص د ت یین چنین جایگاه و اختیاراتی برای ییام ر بوده است
ط ع ًا حاکمان معصوم بر اسا
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شرای ومقتضیاس هر یصری ،ب اختیاراس گسترده بههرای بههرون رفههتن

این اختیارس نیز استفاده نماین این موضوع ،گرچه در گیشههت تههاریش شههیع به دلیههل دور مانه ن از
حکومت،کمتر مورد ینایت بوده ،اما امروزه ب یکههی از دغ غه هههای مهههم یژوهشههگران ت ه یل شه ه
است چنانک ملم باقرص ر در کتا اقتصادنا با ینایت ب ظهور م احث مستل ث در فراینه اجرایههی
ی امههر ،درحقیقههت به
حکومت دینی ،نظری "منطق الفراغ" را مطرح نمود ص ر با توسع اختیاراس ول ّ
ی امههر اسههت
دن ال یاسش گویی ب چالش های ییش روی حاکمیت دینی از دریی اختیارس گسترده ول ّ
گرچ او این اختیاراس را در تنها در امور ماال ن

ّ فی منلصر نموده اما تههالش کههرده بهها ارا ه نظریه

منطق الفراغ ،بخشی از چالش های اجرای شریعت را در ساحت جامع حل نمای شهی مطهههری نیههز
با یییرش تلوالس گسترده در جامع در یی جستن راه حلی منط ههق بهها شههرع و تعامههل بهها مقتضههیاس
یصری است از این رو با تقسیم احکام دینی ب ثابت ومتغیر ،م لی برای چالش های یههیش گفته ارا ه
نموده است یژوهش هایی همیون یایان نام "تعامل آرمان گرایههی و واقههع گرایههی در یصههر حاکمیههت
معصومان" ،اثرحسن صادقیان مشکانی نیز ب ایههن موضههوع یرداخته و براسهها

قوایه یلههم اصههول

درص د حل این معضل در موارد احصا ی برآم ه است مه ل ارا ه شه ه گرچه توانسههت بخشههی از
چالش میان شریعت وتغییراس گسترده جوامع را ت یههین نمایه ،اما همینههان یرصه هههای نههاییموده ای
وجود داردک مورد ینایت قرار نگرفت است بااین مق م ب نظر می رسه بههرای خههرو از بههن بسههت
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از چالش ها و مل ودیت های سیاسی واجتمایی نیاز داشتن ک در کنار حفظ شههریعت در جامعه  ،از

ی امر استفاده نمود اما از آنجایی ک ممکههن اسههت
های ییش گفت  ،تنها می توان از ظرفیت اختیاراس ول ّ
این ظرفیت مورد سوء استفاده حکومت های جور قرار گیرد بای استفاده از اختیههاراس را درچههارچو
خاصی ضابط من نمود از این رو ،استفاده از قه رس اختیههاراس حههاکم تنههها بههرای حاکمههانی مقه ور
خواه بود ک از مشروییت سیاسی برخوردار باشن با ایههن توضههیح هههر گونه تصههرف حههاکم غیههر
مشروع ،از اسا

باطل خواه بود

ی امر
دایره اختیاراس ول ّ
یکی از دغ غ های مهم ملققان مسلمان درباره رسول اهللص)  ،مربوط به شههئون ومسههئولیت هههای
ایشان است ب این معنا ک ییام رص) فق مأمور بود ک وحی الهههی را ازخ اونه دریافههت کنه ودر
اختیار مردم قرار ده یا افزون بر موارد فوق ،وظای

و رسالت های دیگری نیههز بریهه ه داشههت در
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صههورتی که بپههییریم ییههام رص) دارای شهئون متعه دی بههوده ،نلههوه تصههرف و سههطح اختیههاراس
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ییام رص) در این دست از وظای  ،برچ الگویی استوار بوده است ب این معنا که در شههئون دیگههر
نیز بای منتظر وحی می بود تا وظیف ایشان را مشخ

نمای یا اینکه شخصه ًا بههر اسهها

مالحظههاس

جامع اسالمی ت بیر مناسب اتخاذ می نمههود گرچه آیههاس متعه د قههران ،ضههرورس اقته ا و ییههروی
ازدستوراس ییام رص) را برجامع مسلمانان فههرض دانسههت امهها در صههورتی که جامعه اسههالمی بهها
رفتارهای مختلفی از ییام رص) مواج شود ،ک ام یو از آنها بای م نای اق ام قرار گیههرد ییههام رص)
افزون بر تلقی وحی وت لیغ آن ،رسالت های دیگههری همیههون قضههاوس و ره ههری را نیههز بههر یهه ه
داشت صیماره 79)،1998 ،آیا دایره شمول حکم اهلل ب سایر اختیاراس ییام ر نیههز تسههری ییه ا کههرده
است آنی در نگاه ب وی از قرآن استن اط می شود این است ک حکم اهلل منلصر ب تشههریع ی ههاداس
ن وده و فراین نزول حکم اهلل را می توان در ساحت های متع دی از رخ ادهای ص ر اسههالم همیههون
جنگ ها ،صلح ها ،ی اداس ،قضاوس و یی گرفت در صورس یییرش این م نا ،تعامل ییههام رص) بهها
وحی برچ الگویی استوار بوده است آیا ییام رص) ب ینوان م لههغ وحههی ،بهها کههنش خههود در تمههام
رخ ادها ب دن ال یو تشریع الزامی بوده است در صورتی که افعههال ییههام رص) را تشههریع به انیم،
چگون می توان میان افعال ییام رص) وج الجمعی ارای نمود ب ی ارس دیگههر ،از سههویی حکههم اهلل
در مناس ت های متع دی از سوی خ اون نازل ش ه است واز سوی دیگر ،کنش ییام رص) بهها مفههاد
این موارد نازل ش ه در روی ادهای تاریخی یکسان نیست از میان مسئولیت های ییام رص) آنیه به
حوزه ت لیغ ،فتوی ،امورغی ی و احکام تع ی مربههوط اسههت ،تشههریع ییههام رص) و ال ته الزم االت ههاع
ی امر و امام ،ت بیری اتخاذ می کنه ،
است صالغصن 378)،2016 ،اما در اموری ک ایشان ب ینوان ول ّ
از تشریعاس شمرده نمی شود در حقیقت ،رسالت ییام رص) مل ود ب حوزه ت لیغ رسههالت وتشههریع
احکام ن ود بلک مهمترین جایگاه او ره ری و والیت امر بههوده اسههت در ایههن قسههم ،بهها قالههب هههای
متعهه دی از رفتارهههای ییههام رص) مواجهه مههی شههویم کهه بههرای همهه یصههر ههها الزم االت ههاع
نیست صشعیب 143) ،2013،این تصمیماس متفاوس ،بر اسا

شرای وموقعیت ههها اتخههاذ شه ه و

وج الجمعی برای آنها ب دست نمی آی چنانک بعضی ،آی سوره نساء ک مسلمانان را به اطایههت از
خ اون ورسول و اولی االمر فرا می خوان  ،مربوط ب شأن والیت امری ییههام رص) مههی داننه چههون
اطایت در امور دین وتشریع درواقع اطایت ازخ اون است بر ایههن اسهها

معنهها نه ارد که خ اونه

مردم را در این امور ب اطایت ییام رص) فرا بخوان یس این اطایت واجب ثانوی ،مربههوط به شههأن
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فرمانی ک از مردم بادی می خواه مانع آ و یلوف نشههون صابن ی ه ال ر 165 )4 ، ،یهها در خی ههر
مانع کشتن حمر اهلی شون صخطیب بغ ادی 318 ) 8 ، 2002،ک در ادامه به مصههادیقی از ایههن
ی امر است ک درجایگاه ره ههری جامعه آنیه را صههالح
امور یرداخت می شود ،در حقیقت فرامین ول ّ
دانست  ،ت بیر می کن مواردی از این دست ،تشریع یام و الزام آور نیست ک تا اب امت اد داشههت باشه
ی امر تنها در صورتی می توان  ،معضالس را ت بیر کنه که دارای اختیههاراس مطلقههی
افزون بر اینک ول ّ
برای تصرف در امور شریعت وغیر شریعت باش در غیر اینصههورس ،در رفههع چههالش هههای سیاسههی
واجتمایی نا کار آم خواه بود
ساختار سیاسی ک ییام ر بع از ورود ب م ین طراحههی نمود،مه ل متفههاوتی بههود که بههرای مههردم آن
روزگار تجرب نوینی ملسو می ش ه است اینک ییام ر افزون بر یرداختن ب امور دین وشههریعت به
سامان هی امور سیاسی و اجتمایی نیز بپردازد ،شای برای اذهان بسی آنها است عادی به همههراه داشههت
است از این رو بخشی ازآیاس الهی برای تقویت چنین طراحی نازل می ش تهها اذهههان آنههها را بههاچنین
ساختاری مأنو

نمای چنانک آی هفتم سوره حشر با اشاره به تقسههیم فیههط ط ههق نظههر ییههام رص)

چنین فرمود:
« آنی را ک خ ا از اموال کافران دیار ب رسول خود غنیمت داد آن متعلق ب خه ا و رسههول و صا مه
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ره ری وه ایت جامع است صالنجار 83)،2013،از این رو ،اوامر ییام رص) برای اداره جامع مثههل

خویشاون ان رسول و یتیمان و فقیران و در راه مان گان صایشان است این حکههم بههرای آن اسههت که
غنایم ،دولت توانگران را نیفزای صبلک ب م لغان دین و فقیههران اسههالم تخصههی

یابه و شههما آنیه

رسول حق دستور ده صو منع یا یطا کن بگیری و هر چ نهی کن واگیاریه و از خه ا بترسههی که
یقا خ ا بسیار سخت است».
گویا شیوه توزیع غنایم واختصا) غنایم ب مهاجرین ،برای بخشی از اصلا سهؤاالس وابهامههاتی به
دن ال داشت است از این رو خ اون با تأیی کنش ییام ر ،مردم را ب متابعت از دسههتور ییههام ر فههرار مههی
خوان درآی "اولی االمر" بار دیگههر به متابعههت از ییههام ر ولههزوم فصههل الخطهها بههودن حکههم او در
مشاجراس تأکی می ورزد «ای اهل ایمان ،فرمان خ ا و رسول و فرمان اران صاز طرف خه ا و رسههول
را ک از خود شما هستن اطایت کنی  ،یس اگر در چیزی کار به نههزاع کشه آن را به حکههم خه ا و
رسول بازگردانی اگر ب خ ا و روز قیامت ایمان داری ایههن کههار بههرای شههما بهتههر و خوشیاق ههتتر
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خواه

بود»1
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افزون براینک ب نظر می رس  ،بخشی از مسلمانان ،اوامر ونواهی ییام ر را منلصر به امههور دینههی مههی
دانستن و جایگاهی برای نقش والیت امری ییام ر در سامان هی امور اجتمههایی وسیاسههی قا ههل ن ههوده
ی امری ورفع چنین توهمی نازل کرده است مانن آی ذیههل
ان لیا خ اون آیاتی را در تأیی جایگاه ول ّ
ک می فرمای « :ب یروردگارس سوگن ک آنها مؤمن نخواهن بود ،مگر این ک در اختالفاس خود تههورا
ب داورى طل ن و سپس از داورى تو در دل خود احسا
با این توصی

التسلیم باشن ».2
ناراحتى نکنن و کام ً

ی امر تنها از طریق مشروییت سیاسی ،امکان یییر اسههت به ی ههارتی
دایره اختیاراس ول ّ

ی امر را ب صورس گسههترده یههییرا شه که مشههروییت سیاسههی
تنها در صورتی می توان اختیارس ول ّ
حاکمان از مسیر شریی هموار ش ه باش با چنههین نگرشهی ،حههاکم مشههروع مههی توانه از تصههرفاس
گسترده خود برای برون رفتن از چالش یا بن بست ها سود برد ب نظر می رسه آیه  36احههزا نیههز
ناظر ب این موضوع باش
«هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری ک خه ا و رسههول حکههم کننه اراده و اختیههاری نیسههت صکه ر ی
خالفی اظهار نماین و هر کس نافرمانی خ ا و رسول او کن دانست ب گمراهی سختی افتاده

است» 3

با واکاوی رخ ادهای یصر ییام ر نیز می توان شواه ی متع دی بههر اسههتفاده ییههام ر ازدایههره اختیههاراس
ی امر مشاه کرد ک ییام ر صرف ًآ برای ت بیر یا تمشیت امور سیاسههی واجتمههایی جامعه از ظرفیههت
ول ّ
اختیاراس خود بهره برده است حتی گاه ب نظر می رس  ،ییام ر رویکرد متغایری نسه ت به حکههم اهلل
اتخاذ نموده اما با تأمل آشکار می گردد ک این موارد ،متکی بر دو ویژگی یلم و یصمت و بههر اسهها

 . 1يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَُّهَ وَأَطِيعُوا الرَُّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَ ْعتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُُّوهُ ِإلَى اللَُّهِ وَالرَُّسُولِ ِإنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَۖلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً .انساء59/
 . 2فَلَا وَرَبُِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَُّىۖ يُحَكُِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَُّا قَضَيْتَ وَيُسَلُِّمُوا تَسْلِيمًا
.نساء65/
 . 3وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ِإذَا قَضَى اللَُّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَُّ
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ضَلَالًا مُبِينًا احزاب36/

استفاده نمای
ی امر در رخ ادهای تاریخی
ییام ر واستفاده از ظرفیت اختیارس ول ّ
دستور آتش زدن یا قطع درختان نخلستان
ییام ر در طول حیاس وحکومت خویش جلوه های متفاوتی از نگرش اسالمی ب بشر ،ط یعت و سههایر
جان اران ب ظهور رسان ن تعالیمی ک ییام ردر ص د نشر آنها درجامع اسالمی بود فق معطههوف به
انسان ها نمی ش بلک در حوزه های متع دی همیههون حقههوق ط یعههت ،حقههوق حیوانههاس ،حقههوق
اقلیت ها وده ها ینوان دیگر می توان شیوه منلصر بفردی از ییام ر مشاه ه نمود تأکیه مکههرر ییههام ر
بر احترام ب حقوق ط یعت یا حیواناس در مناس ت های مختل

نشان می ده ایههن مههوارد به ینههوان

یو م نای خا) مورد اهتمام ییام ر بوده و لیا می توان آنها را ب ینههوان سههیره و روش ییههام ر معرفههی
نمود صقاضی نعمان،299)،3 1385،ذه ی 152)،2 2003،ب ی ارتی تعامل ییام ر بهها ایههن مههوارد
براسا

یو م ل مقطعی وفصلی ن وده است؛ بلک با یو ینوان ثابت ،جز ی از روش دا می ییههام ر را

شکل می داده است
ط یعت از مواردی است ک ییام ر با م ل وم نایی خا) ب آن توج می نمود دستور مکههرر ییههام ر در
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ی امر را مجا نموده از راه رد خاصی بههرای سههامان هی معضههالس
مالحظاتی اجتمایی یا سیاسی ،ول ّ

ایزام مسلمانان ب جنگ ها وسری ها ،حاوی ییام و نگاه منلصر به فههرد ییههام ر در تعامههل بهها ملههی
زیست وحیاس ط یعی است ییام ر در تمام این فرامین از مسلمانان می خواهه که متعههرض درختههان
نشون و از قطع وآتش زدن آنها یرهیز کنن صابن یساکر 104)،20 1415،ییام ردر صه د ایههن ن ههود
ک با ایجاد ریب ووحشت مردم را ب اسالم دیوس نمای از این رو ضرورتی ن اشههت بههرای تسههلیم
آنها درختان و جان و نوامیس آنها را مورد اریا و تر

و وحشههت قههرار دهه تهها از دولههت ییههام ر

تمکین کنن از این روهنگامی ک مسلمانان را ب غزوه ویا سری ای ایزام می کههرد آنههها را به ریایههت
حقوق اقلیت ها ،زنان ،کودکان وحتی درختان توج می داد صواقه ی 758 )،2 1989،؛ ابههن ایههثم،
 350 )،2 1414؛حل ی96 ) ،3 1427،
با وجود گزارش های تاریخی ک ب صورس متواتر روش ییام ر را درتعامل بهها مههوارد فههوق مشههخ
می سازد ،گزارش های تاریخی دیگر ،روی متفاوتی را نشان می ده که در آن ییههام ر مخههال
مرسوم خود ،دستور قطع درختان وآتش زدن آنها را صادر نموده است که بایه بههر اسهها

رویه

ضههرورس
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نازگزیر ک کمترین زیان را در مقایس با دیگر ت ابیر در بر دارد ،تلقی کرد
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

ب ینوان مثال درمتون تاریخی گزارش ش ه ک ییام ر بع از نقض ییمان از سوی یهودیان بنههی نضههیر،
قلع آنها را ملاصره نمود بنی نضیر ب اتکاء حمایت منافقین داخل م ین  ،حاضر ب تههرق قلعه هههای
خود ن ودن از این رو ییام ر برای خرو آنههها از م ینه بهها درق اهمیههت نخلسههتان ههها بههرای حیههاس
اقتصادی وسیاسی یهود ،صرف ًا ب ینوان یو تاکتیو موردی ،آنها را به قطههع درختههان ته یه و بطههور
مل ود این امر را اجرا می کن صحل ی 261)،2 1427،در صههورتی که اگههر ییههام ر از آتههش زدن
درختان ب ینوان یو روش بهره می گرفتن بای تمام نخلستان های یهود را آتههش مههی زدیهها به قطههع
چن درخت اکتفا نمی کرد افزون بر اینک آسیب رسان ن ب نخلسههتان ههها بهها واکههنش مسههلمانان نیههز
مواج ش ه است ب نظر می رس آنها نیز ب این دستور ییام ر با دی ه تردی می نگریسههتن چنانکه در
آی  5سوره حشر این موضوع ب خوبی انعکا

داده ش ه است خ اون بههرای رفههع تردیه مسههلمانان

می فرمای  :شما هیچ درخت نخلی را قطع نمی کنی و هیچ یو را سریا نمی گیاری  ،مگر ب اذن خه ا
و هم اینها برای آنست ک خ ا فاسقان را خوار وذلیل کن 1
در حقیقت است عاد بعضی از مسلمانان دراجرای فرامین ییام ر ،ناشی از تردیه در وظههای

ییههام ر بههوده

است درنظر آنها ،تردی ی دراین ن وده ک ییام ر مأمور دریافت وابالغ وحی الهی است اما تردیه آنههان
ی امر یا راه ری جامع صههادر مههی کنه نیههز
در این بوده است ک آیا فرامین ودستوراتی ک در مقام ول ّ
الزم االجراء است آی شریف ضمن تأیی اق ام رسول خ اص)  ،با نظر داشت همان ویژگی ههها ،ایههن
دست از دستوراس را نیز الزم االجرا معرفی می کن یس در واقع بنی نضیر دستور ییام ر م نی بر قطههع
ی االمههر بههرای مهههار فتنه
مل ود درختان یو ت بیر موردی و یملیاتی است ک رسول خ ا در مقام ول ّ
بنی نضیر صادر فرمود از این رو نمی توان از این رخه اد خهها) ،به ینههوان یههو سههنت وروش در
ادبیاس سیاسی ییام ر نام برد چنانک نمی توان از آن حکم وجههوبی یهها اسههتل ابی یها کراهتههی اسههتن اط
نمود این کنش برای مسلمانان حاضردر واقع الزم االت اع بود چون آنها موظه

بودنه تههابع ره ههر و

ی االمر و فرامینی باشن ک از این با صادر می شود چنان ک گزارش م نههی بههرآتش زدن درختههان
ول ّ
طا

نیز بر همین یای قابل درق است ییام ر بع از فتح مک مطلع ش ک مردم طهها

با ییام ر در ت ارق نیرو هستن ییام ر برای دفع حمل آنها ب سوی طا
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بههرای جنههگ

رهسههپار شه ثقیه

 . 1مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ َوْ تَرَکْتُمُوهَا قَا ِمَةً یَلَى ُصُولِهَا فَ ِإِذْنِ اللَّ ِ وَلِیُخْزِیَ الْفَاسِقِینَ  / 5حشر

آذوقه

بودن صط ری 84)،3 ،این امر حاکی از این بود ک مردم ثقی

برای تمام احتماالس ییش رو برنامه

ریزی گسترده ای نموده بودن از این رو وقتی ییام ر ب منطقه رسههی  ،آنههها در دسهههای خههود موضههع
گرفت وض ییام ر اق ام می کردن ییام ر هم جز ملاصره آنها نمی توانست اق ام خاصههی انجههام دهه
حصار مستلکم طا

کار فتح قلع را برای مسلمانان سخت نموده بود از سوی دیگر ثقیه

از آهههن

میا برای حمل ب مسلمان ها استفاده می کرد این یوامل موجههب شه ییههام ر بهرای ته یه ثقیه
متوج تاکستان های انگههور طهها

شههود که بههرای آنههها از اهمیههت زیههادی برخههوردار بههوده اسههت

صیعقوبی،بی تا 64)،2 ،هر چن برخی مورخان و از جمل یعقههوبی معتقه اسههت ییههام رازاین کههار
منصرف ش از این رو این اق ام ییام ر در صورس وقوع نیههز صههرف ًا یههو تاکتیههو بههرای وادار کههردن
طا

ب خرو از قلع های خودشان بود

نهی ییام رص) از ذخیره یا خوردن گوشت
تشکیل دولت توس ییام ر ظرفیت مطلوبی برای تلقق آموزه های اسالمی و توسع یه الت در بسههتر
جامع فراهم کرد ب این منظور ییام ر با ت وین و اجههرای قههوانین اسههالمی گههام بلنه ی بههرای تلقههق
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یکسهههال را دردس اسهههتوار طههها

تهیه ه کهههرده و بهههرای یهههو جنهههگ طهههوالنی آمهههاده شه ه ه

ی الت اجتمایی در بستر جامع برداشت توانمن سازی گروه های ملههروم جامعه از اولویههت هههای
اساسی ییام ر تلقی می ش تقسیم غنایم نیز با اهتمام ب این اولویت ملقق می ش پ یههام ر در تقسههیم
غنایم جنگ بنی نضیر ،هم غنایم را در اختیار مهاجران قرار داد وتنههها از میههان انصههار به چنه نفههراز
ملرومین و فقرا همیون سهل بن حنی

و ابههو دجانه سهههمی بخشههی صابن ی ه ال ههر)،1 1994،

 165این فراین  ،صرف ًا ب خاطر تقویت اقتصادی اقشههار آسههیب یههییر و بههویژه مهههاجران شههکل مههی
گرفت ک با ترق منازل خود در مک ب ش س در تنگناهای معیشتی واقع ش ه بودن ب هر حههال ،ایههن
فرامین بر اسا

ی امر وبرای توانمن سههاختن گههروه هههای اجتمههایی ،ملههروم و مستضههع
جایگاه ول ّ

م ین بود یکی از دستوراس رسول خ ا در همین سیاق ،ماجرای منع از ذخیره گوشت قربانی بههیش از
س روزاست ک ب نظههر مههی رسه  ،براسهها

شههرای خهها) آن زمههان ،صههادر شه ه اسههت صیاملی،

 27 )،14 ،1385چراک جمع زیادی از اصلا ییام ر یعنی اهههل صههف  ،به خههاطر فقههر گسههترده
درمسج بیتوت می کردن ییام ر با تمام ت ابیر اقتصادی نتوانست بودن  ،بنیه اقتصههادی آنههها را تقویههت
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کن از این رو تالش می کن با ت ابیر متع د،گامی در تقویت بنیان های اقتصههادی آنههها بههردارد منههع از
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

ذخیره گوشت قربانی بر اسا

شرای فقر اصلا یا فشارهای اقتصادی تلمیلههی از مشههرکین سه ب

می ش تنها امی فقراء برای اطعام رایگان نیز از دست برود از این رو ب این نهی موقتی متوسل شه ن
تا اصلا هر چ زودتر گوشت قربانی را بین فقرا توزیع کنن
با توج ب آنی اشاره ش ب نظر می رس نیاز ب توجیهاتی ک بعض ًا ذیل این رخه اد از سههوی برخههی
مفسههران یهها فقهههاء شههکل گرفتهه نیسههت نهه توجیهه نسههش الکتهها بالسههن و نهه هههیچ توجیهه
دیگری صق انجی496)،3 ،1420،
چنان ک دقت در دیگر گزارش های تاریخی ،درستی این تللیل را آشکار می کن مطابق گزارش ههها،
وقتی اصلا در حج سال بع از ییام ر یرسی ن ک آیا آنها همینان ن ای گوشههت قربههانی را ذخیههره
ت َف ُکلُههوا وَا َّدخِههرُوا
ل ال َّافَّهه ِة 1ا َّلتِههی َدفَّهه ْ
ن َجْهه ِ
کننهه  ،ییههام ر فرمههودِ « :إ َّنمَهها َن َهیْهه ُت ُک ْم مِهه ْ
ص َّقُوا» صشنقیطی 222 )،5 ،1415،همانا ب خههاطر ییشههام ی که اتفههاق افتههاده بههود از خههوردن
َو َت َ
گوشت نهی کردم صورود فقراء ب شهر م ین یس بخوری  ،ذخیره کنی وص ق ب هی
بر این اسا

شای بتوان راز بسیاری از نواهی که از ییههام ر صههادر و سههپس جههواز آن ایههالم شه ه را

ی امر ،براسا
نمایان کرد ییام ر در جایگاه ول ّ

مالحظاس متع د ،کنش های متکثری را بروز مههی دادنه

ک بسیاری از آنها احکام مقطعی وت ابیری برای برون رفت از شرای جههاری جامعه بههوده اسههت و از
انجا ک از ملک یصمت از یو سو و دانش ویژه الزم از سوی دیگر برخوردار بودن  ،ایههن تصههمیماس
کاستی های تصمیماس دیگر انسانها یا حاکمان غیر معصوم را ن اشت است
منع مقطعی خوردن گوشت االغ اهلی نیز بر همین یای قابل فهم اسههت ط ههق گههزارش هههای گسههترده
تاریخی ،ییام ر درخی ر مطلع ش ن ک مسلمانان برای تأمین غیا ،ب کشتن االغ های اهلی خود متوسههل
ش ن از این رو بی درنگ فرمان منع این یمل را صادر نمود واز اصلا خواست ظرف های غههیا را
دور بریزن صسهیلی94،)،7 ،1992،؛ ابن کثیر،بی تا284)،6 ،
مورخان برای این منع رسول خ ا توجیهاتی ذکر کرده ان واق ی در گزارشی م یی است نهههی ییههام ر
از حمراهلی در خی ر ب خاطر این بود ک تع ادی از حمارهای یهودیان در بیرون قلع هههای آنههها بههود

. 1دافُّه:مراد جمعي از فقراء كه برای تهيه زاد وتوشه وارد مدينه شده بودند(.الزحيلي،وهبه،الفقه االسالمي
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وادلته،ج،4ص2740؛شاطبي،ابراهيم،الموافقات،ج)2،275

وبرای غیا آماده نمودن وقتی ییام راز رفتار مسلمان ها مطلع ش  ،دسههتور نهههی از خههوردن االغ ههها را
صادر نمود ص واق ی 661)،1 1989،در بعضی نقل های تاریخی دیگر خههوردن حمههر اهلههی را به
نجس بودن آن منتسب نموده است صابن حزم،بی تا 409) ،7 ،فتوایی ک ب ش س از سوی برخههی
دیگر از یلما رد ش ه است صسی مرتضی،بی تا412 )،1 ،
در دیگر گزارش های تاریخی ،دلیل این نهی را در این دانست ک این حیوانههاس ،مَرکههب مسههلمان ههها
ملسو می ش ه است واز بین بردن آنها می توانست سپاه اسالم را باچالش جه ی در منطقه جنگههی
مواج کن این تللیل مورد تا ی امام باقر وصادق صیلیهم السالم نیههز واقههع شه ه اسههت ص یههاملی،بی
تا324)،16 ،
این هم در حالی بود ک بر اسا

ن

قرآن منعههی بههرای مصههرف گوشههت االغ اهلههی صههادر نشه ه

وآیاس مکی نازل ش ه درباره گوشت حیواناتی ک مسلمان ها مجاز ب استفاده از آنها بودن نیز برجههواز
ی امههر و حههاکم مشههروع
استفاده تأکی داشت اما حکمت منع رسول خ ا جایگاه ایشان به ینههوان وله ّ
مؤی من ین اهلل بود و نیازی ب هیچ یو از توجیهههاس فههوق نیسههت و قلمفرسههایی گسههترده بعضههی
یالمهههان در انتسههها تلهههریم گوشهههت االغ اهلهههی ،وجههه معقهههولی نههه ارد ص الجزیهههری،
6)،2 ،2003؛وردانی 139)،1 1997،از روایاس اهل بیت نیز چنین مستفاد می شود که تلههریم
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ویهودیان موفق نش ن آنها را جمع آوری کنن مسلمان ها هم ب خاطر گرسههنگی آنههها را نلههر کههرده

للوم اهلی یو حکم والیی است ن یو حکم ت لیغی چون شرای آن زمان ایجهها مههی کههرد چنههین
حکمی از ناحی ییام ر صادر شود ص حب اهلل446)،2011 ،

ه ی ب مشرکان و یایییرش ه ی مشرکان وکفار از سوی ییام ر
یکی دیگر از مسا ل شایست اهتمام در سیره ییام ر ،نلوه تعامل ایشان با مشرکان وکفههار اسههت گرچه
ب ًوا ب نظر می رس ییام ر با مشرکان وکفار رابط ای خصمان داشههت اسههت ،امهها رخه ادهای سیاسههی
حیاس ییام ر ،الگوی متفاوتی از سیره ایشان ب دست می دهه رویکههرد جنگههی و خصههمان آخههرین
حلق دیپلماسی ییام ر را شکل می ده جنگ هرگز ب ینوان یههو هه ف مههورد اهتمههام ییههام ر ن ههود،
ایشان تنها در شرایطی ک ناگزیر می ش ب دفاع اق ام می کرد بررسههی گههزارش ههای تههاریخی ،ابعههاد
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قابل مالحظ ای از تعامل متفاوس ییام ر با مشرکان وکفار را حکایت می کن ک ال ته در یههژوهش ههها
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

ابعاداین موضویاس کمتر مورد م اق یلمی قرار گرفت است صفرهمن یههور ،1398،ییههام ر تههالش مههی
کرد ییشرفت اسالم را بر اسا
فراین ی است ک بر اسا

مسیر دلجویی ومهربانی با مشرکین دن ال نمای چنانک تههألی

قلههو

وحی در دیپلماسی ییام ر برای جی مشرکان ،مههورد ینایههت قههرار داشههت

است همینانک ه ی دادن ،شیوه دیگری بود که ییههام ر از آن بههرای دلجههویی از مشههرکان بهههره مههی
بردن بع ارتی ولی امر بر اسا

شرای ،از الگوهای متغیری برای برون رفت از چالش ههها اسههتفاده مههی

نمای همینانک ییام ر گاهی ناچار ب مواجه نظامی می ش گاهی با طههرد ه یه مشههرکان ،نارضههایت
خود از کنش دینی آنها را بروز می دانن از این رو ییام ر روی های متغیری بههر حسههب شههرای اتخههاذ
می فرمودن گاه طرد ه ی را روش مطلو می دانستن گاه دیگر اخ آن را بههرای دیههوس مشههرکان
کار سازتر می دانستن
در این خصو) برخی منابع تاریخی ظاهر ًا دو رویکرد متناقض در حیاس رسول خه اص) گههزارش
کرده ان در منابع متع دی ،ییام ر از مشرکان ،کفار و اهل کتا ه ی دریافت نموده است ییام ر بههرای
دیوس مردم از روش های متفاوتی سود می بردن از این رو در دیههوس هههای متعه دی که بهها نامه
نگاری ب امپراطوری ها و حکام داشتن  ،آنها را ب یییرش اسههالم دیههوس مههی نمودنه که ال ته ایههن
دیوس واکنش های متفاوتی دریی داشت ب ینوان مثال در ماجرای نام رسول خ ا ب یادشههاه ایهران،
هر چن آنی مشهور است ،خشونت و ناخرسن ی کسری از نام و دستور ب یی گیری و حتههی اقه ام
بر ض ییام ر بوده است ،اما در برخی دیگر از منابعَ ،کسری در یاسش نام ییام ر ،ه یه و تلفه هههایی
همیون مشو و حریر ارسال کرد صیعقوبی،بی تا 77 )،2 ،ییام ر مشو را میههان اصههلا توزیههع
نمود و یارچ های حریر را ب خاطر منع استعمال آن در اسالم ،استفاده ننمود صحمیه اهلل،1377،الوثهها ق
السیاسی  143)،1 ،درمنابع متع دی اشاره ش ه ک ییام ر ،ه ایای کسههری و سههایر ملههوق را ق ههول
می نمود صص وق300) ،3 ،1413 ،؛ حریاملی88) ،6 ،1412 ،؛ مقریههزی228)،7 ،1418 ،
چنانک "مقوقس" حاکم مصر وقتی نام ییام ر را دریافت نمود ،ه ایای متع دی همیون ،کنیههز ،اسههب،
طال و ل ا

های زیادی ب ییام ر ه ی نمود صمقریههزی 56) ،1 ،1418 ،همینههین "هرقههل" نیههز

هه ایایی بههرای ییههام ر فرسههتاد و ییههام ر آنههها را ق ههول کههرد و میههان اصههلا تقسههیم نمود صصههاللی
شامی 459 ) ،5 1993،نجاشی نیز برای ییام ر ه ایایی فرستاد وییام ر از آنههها اسههتفاده نمههود صابههو
نعیم اص هانی 467) ،2 ،1412 ،چنانک اشاره ش ییام ر یم ت ًا ه ایای حکام را ق ول می نمودنه
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نموده است ابوسفیان یکی از مشرکانی است ک در سازمان هی بسیاری از جنگ ها یلی ییههام ر ،نقههش
اساسی داشت اما ییام ر ه ایای او را نیز ق ول نمود ییام ر بع از جنگ خنه ق ،بههرای ابوسههفیان خرمهها
ارسال نمود و ابوسفیان نیز در مقابل ه ایایی ارسال کرد صابن جوزی 27) ،5 1992،ابههن یسههاکر
نیز از ارسال سالح از سوی ابوسفیان ب ییام ر حکایت می کن ک ال ت ییام ر نیههز آن هه ایا را یییرفته
است صابن یساکر 441) ،23 ،1415 ،این اقه اماس ییههام ر در حالههت جنگههی بههود و هنوزصههللی
میانشان اتفاق نیفتاده بودصکتانی،بی تا 183)،1 ،ال ت این رویکرد ییام ر ،فقه به ابوسههفیان مله ود
ن ود و شامل سایر مشرکان نیز می ش چنانک در قلطی ک در مک در سال هههای ق ههل از فههتح اتفههاق
افتاد ،مردم مک آنینان در فشار قلطی قرار می گیرن ک ب خوردن" یلهز"ص 1روی آوردنه ازایههن رو
متوج م ینه شه ه ،از ییههام ر مسههای س خواسههتن ییههام ر یههییرفت و هه ایای را بههری آنههها ارسههال
نمود صط اط ایی،137)،18 ،اص هانی،ابو نعیم 18همینین مستن اتی از یییرش ه ایای اهههل کتهها
از سوی ییام ر گزارش ش ه است زمانی ک ییام ر ب وادی القراء رسی  ،بنی یریض یهههودی به ایشههان
ال ییام ر نیز ب آنها ه ایایی بخشی یکی از زنههان یهههودی
"هریس " 2ه ی وییام ر آن را میل نمود متقاب ً
گفت :آنی ییام ر ب ما یطا نمود ،از آنی ما از اج ادمان ارث بردیم یایه ارتر اسههت و تهها روز قیامههت
جریان دارد صواق ی 1006 )،3 ،1989،با این توصیفاس دریافت ه ی ویهها ارسههال ه یه از سههوی
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اما افزون بر موارد فوق ییام ر حتی از مشرکانی ک با ایشان در حالت جنگهی بودنه نیههز ،ه یه ق ههول

ییام ر امری بوده ک ب صورس متواتر در گزارش های تاریخی مورد تأکی قرار گرفت اسههت و گههزارش
نقط مقابل ک بر اسا

آن ییام ر از دریافت ه ی مشههرکان امتنهاع ورزیه ه وق ههول آن را مشههروط به

ق ول اسالم می نمودن وجهی ن ارد ویا م تنی بر آگاهی خاصی بوده است ک رسههول خه ا نسه ت به
اصل ه ی یا ه ی دهن ه داشههت اسههت صنههوری 208)،12 ،1408،چنههان که در روایههاتی از امههام
صادقصع آم ه است،شخصی ب نام ییاض بن حمار مشاجعی ک از قضاس جاهلیههت در یکههاد بههود،
همواره وقتی وارد مک می ش برای طواف از ییام ر ل ا

یاق یاری می کرد وبع به ایشههان یههودس

می داد ییاض بع از اسالم خ مت ییام ر رسی و ه ی ای ب ایشان تق یم نمود ،ییام ر از یههییرش آن

 1مخلوطی از کرک وپشم شتر که با خون مخلوط می شده ودر زمان قحطی خورده می شد) .ابن منظور،ج،5ص(38
 .2غذایی متشکل از گوشت وحبوبات است نمازی،علی ،سفینه البحار،ج،10ص )531
109

ابا نمود وفرمود :خ اون "زب " 1مشرکین را بر او حرام نموده است اما اگر مسلمان شههوی آن را ق ههول
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

می کنم ییاض نیز یییرفت و ییام ر ه ایای اورا ق ول نمود صکلینی142)،5 ،1407،

مشروییت سیاسی حاکمان اسالمی
بی تردی یکی از مهم ترین مسا ل کالم سیاسی ،معطوف ب م لث مشروییت حاکمان اسالمی اسههت
چنانک تفاوس م انی مشروییت حاکم در بین فرق ها ونلل های اسالمی موجههب شه ه حههوزه هههای
فق  ،سیاست ،کالم و متأثر از این جریان ،م احث خود را سامان هی نماین گرچ درنگههاه به وی به
نظر می رس آغاز فراین چنین م احثی در جامع اسههالمی بهها رحلههت ییههام ر آغههاز شه ه امهها واکههاوی
تلوالس اجتمایی وسیاسی ص ر اسالم نشان می ده اصلا ییام ر نیههز گرچه بعضه ًا سههال ههها در
خ مت ییام ر بودن اما تلقی واح ی از مسئولیت های سیاسی ییام ر ن اشت ان و شههای برخههی از آنههها
متأثر از نگرش های جاهلی،دی گاه متفاوتی نس ت ب مسئولیت های ییام ر ابراز می کرده ان
گرچ حضور ییام رص) هم این نگرش ها را تلت الشعاع قرار می داد امهها بهها رحلههت ییههام ر ،ایههن
ان یش ها توانست در جامع ب صورس گسترده ظهور وبروز یی ا کنه بهها رحلههت ییههام ر ،دو جریههان
یم ه سیاسی در جامع مطرح ش جریان نخست ک متأثر از ان یش خلفای اولی توانسههت قه رس را
در اختیار بگیرد ،معتق بود موضوع امامت یا والیت امر ،موضویی یرفی اسههت که به مههردم واگههیار
ش ه است بر این م نا ،وجود هر ن

دینی در تعیین جانشینان ییام ر ،منتفههی بههود ،انتخهها امههام هههیچ

ارت اطی با ییام ر ن اشت و ط ع ًا مشروییت او نیز الهی ن ود با ایههن اوصههاف مشههروییت سیاسههی امههام
صرف ًا با خواست وحمایت مردم ملقق می ش ک در این صورس ،هر کههس بهها حه اقل شههرای مههی
توانست این مسئولیت را ب یه ه بگیرد و با وجود افراد اصلح ،امامت وجانشینی بههرای بقیه افههراد نیههز
ممکن بود اکثر فقهای اهل سنت ب این موضوع اشاره کرده انه که وجههود افضههل مههانعی در تلقههق
امامت مفضول ایجاد نخواه نمود صماوردی8)،1 ، 1989،؛ابن یربی،بی تا211)،1 ،
جریان دوم ،اهل بیت و شیعیان شان بودن ک امامت را در امته اد اختیههاراس ییههام ر مههی دانسههتن بههر
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. 1زبد عبارت از هديه وعطايا است(.زبيدی،تاج العروس،ج،8ص)132

و بر اسا

ن

 ،یای گیاری ش ه بود اما افزون بر مشروییت م تنی بر ن

 ،امام متصه

به ویژگههی

های منلصر ب فردی می ش ک او را از دیگران متمایز مههی سههاخت ملکه یصههمت از مهههم تههرین
اوصافی است ک شیعیان برای امام قا ل ش ه ان صمفی  296)،1 ،1413 ،یلههم له نی نیههز از جمله
ویژگی هایی اسههت که مکههرر مههورد اسههتناد قههرار گرفته اسههت صکلینی 364 )1 ،1407،بههر ایههن
اسا ،شیعیان ،در با مشروییت حاکمان،طرح متفاوتی از سایر فرق ههها ونلله هههای اسههالمی ارا ه
نموده ان در واقع در یاردایم شیعی ،تنها شخصی می توان سکان امامت وره ری جامعه را بههر یهه ه
گیرد ک از شرای یههیش گفته برخههوردار باش براسهها

ایههن یههاردایم شیعی،سههوء اسههتفاده حاکمههان

غاصبصجور نیز ازآن جهت ک فاق مشههروییت سیاسههی یههیش گفته هسههتن ،فاق وجاهههت قههانونی
خواه بود این موضوع موجب شه ه است،شههیعیان انتخهها حاکمههان را صههرفا در راسههتای نصههو)
شریی قای ه من سازن تا مانع دست ان ازی حاکمان با طرح مصللت سنجی های سلیقگی گردد
با این توصی

مشروییت سیاسی در ان یش شیعی ،دارای ضواب وشرای منلصر ب فردی اسههت که

ی امر را ب افراد ویژه ای منلصر می سازد چنانک در دوران غی ههت نیههز مسههئولیت فقهههای
مصادیق ول ّ
مأذون ک متص

س ِ حَافِظ ًا ِل ِی ِن ِ ُمخَالِف ًا َیلَى َههوَا ُه ُمطِیعه ًا ِله َأ ْم ِر َم ْو َلهها ُه َف ِل ْل َعهوَا نم َ ْن
ب ویژگی؛"صَا ِن ًا ِل َن ْف ِ

ُی َق نل ُوهُ" ،صط رسی ،االحتجا  458)،2 ،باشن ب نههویی در طههول همههان شههرای معصههوم قابههل
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اسا

ال دینههی
ضوابطی ک ان یش شیع برای امام ترسیم می نمود ،مشروییت سیاسی امام ،امری کههام ً

ارزیابی است
با این توصی

اق اماس ییام ر در ص ور فرامین مختل

در مناس ت های مشاب بر اسا

جایگههاه ولههی

امر بر آم ه از مشروییت سیاسی وشریی ،قابل توجی خواه بود چنانک بخشی از آیاس قرآن نیههز در
تث یت چنین جایگاهی برای توده مسلمانان نازل ش ه است

جمع بن ی:
این یژوهش با واکاوی رخ ادهای سیاسی یصر ییام ر،با کنش متفاوتی از ییام ر مواجه شه ه اسههت ک
ب نظر می رس ییام ر در تعامل با حکم اهلل شیوه متفاوتی را برگزی ه ان ک در نگاه ب وی ب نظههر مههی
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رس ،ییام ر در رخ ادهای مشاب  ،رفتار وکنش هههای دو سههوی ای را اختیههار نمههوده انه که بههین آنههها
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

تناقض وتهافت احسا

می شود اما تامل وتعمههق در شههئون ووظههای

ییههام ر مههی توانه  ،افههق هههای

ج ی ی را از گستردگی دامن اختیاراس ییام ر را آشکار سازد ییام ر افزون بر اختیاراتی که در دریافههت
وابالغ وحی بر یه ه داشتن  ،از شان ره ری وولی امری نیز برخوردار بودنه که حکومههت ایشههان را
بسیاری از ان یای الهی متمایز می ساخت بر این اسا

کنش های دوسههوی ییههام ر در تعامههل بهها نه

وحکم اهلل متاثر از جایگاه ره ری جامع بود،ک ییههام ر را مجهها مههی نمههود ،در رخه ادهای سیاسههی
واجتمایی کنش های متفاوتی را اختیار نماین ق رس تصرفاس ییام ر ،این امکههان را فههراهم مههی نمههود
ک ییام ر برای خرو از چههالش هههای اجتمههایی وسیاسههی از ته ابیر متعه دی اسههتفاده نماین قه رس
تصرف ییام ر در حکومت برآم ه از مشروییت سیاسی است ک از سههوی خ اونه در اختیههار او قهرار
داده ش ه است براسا
بر اسا

این نگرش حق تشریع اوال وبالیاس متعلق ب خ اون است ییام ر نیز صههرف

مشروییت سیاسی ک از سوی خ اون ب او واگیار ش ه است ،ق رس بر تشریع را ییه ا مههی

کن بر اسا

این نگرش ،اطایههت از جانشههینان ییههام ر نیههز تنههها در فرضههی مجههاز خواهه بههود که

مشروییت سیاسی آنها بالواسط از من ع الهی اتخاذ ش ه باش با این توصی

در ان یش کههالم سیاسههی

شیع  ،فراین جانشینان ییام ر تنها با داشتن ویژگی های خاصی همیون یصمت ویلم ل نی مقی شه ه
است در یصر غی ت نیز ،این مسولیت در اختیار نزدیو ترین فقی ب این اوصاف قرار می گیرد بههراین
اسا

تصرفاس حاکمان جا رصغاصب از آن جهت ک از مشروییت سیاسی بههر خههوردار نیسههتن ،نافی

نخواه بود بنابراین صرف استیال بر ق رس مجوزی تشریع ،برای حاکمان جور را فههراهم نمههی نمایه
با طرح چنین ساختاری برای ولی امر ،رمز وراز حاکم بر کنش هههای متفههاوس ییههام ر نیههز قابههل ت یههین
خواه بود
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