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موضوع:

ّ
ّ
مقدمات؛ حجت؛ خلیفهی خداوند؛ ضرورت و صفات خلیفهی خداوند

بسم اهلل الرمحن الرحمی
پرسش

تاريخ۱۳۹۷/۱/۱۸ :

نویسنده :رضا

چطور اثبات میشود که در هر زمان یک امام وجود دارد؟ در حالی که در هر زمان چند پیامبر
وجود داشته است مانند زکریا و عیسی و یحیی یا یعقوب و یوسف یا ابراهیم و لوط یا  ...که در یک
َ ُ ِّ َ
«و ِلكل ق ْو ٍم َه ٍاد» که در قرآن آمده است ،اشاره به این ندارد که هر قومی
زمان پیامبر بودهاند .آیا
هدایتگری دارد ،پس ممکن است اقوام مختلف در یک زمان هر کدام یک هدایتگر داشته باشند؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۷/۲/۱ :

«امام» ،حاکم مسلمانان از جانب خداوند است و خداوند برای مسلمانان در یک زمان دو
حاکم قرار نمیدهد؛ چراکه این کار عقالیی نیست و ضرورتی ندارد ،در حالی که «پیامبر» از
ّ
آن حیث که پیامبر است ،حاکم مسلمانان نیست ،بلکه تنها مبلغ احکام خداوند به آنان است؛
َّ ْ َ ُ
چنانکه فرموده استَ :
ما َع َلى َّ
الر ُسول ِإل ال َبلغ ۗ1؛ «بر عهدهی پیامبر جز ابالغ نیست» و
ِ
با این وصف ،وجود دو پیامبر در یک زمان اشکالی ندارد ،هرگاه تنها یکی از آن دو امام باشد
و دیگری از او ّ
تبعیت کند؛ مانند لوط علیه السالم که تابع ابراهیم علیه السالم بود؛ چنانکه
ُ
َ
َ
ٌ
خداوند فرموده است :ف َآم َن ل ُه لوط ۘ2؛ «پس لوط به او گروید» و مانند یوسف علیه السالم که
تابع پدرش یعقوب علیه السالم بود؛ چنانکه برای تأویل خواب خود به او مراجعه کرد و او وی را
از حکایت آن برای برادرانش نهی نمود 3و مانند هارون علیه السالم که تابع موسی علیه السالم
وسى ْالك َت َ
اب َو َج َع ْل َنا َم َع ُه َأ َخ ُاه َه ُار َ
و َل َق ْد َآت ْي َنا ُم َ
بود؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
ون َو ِز ًيرا4؛
ِ
 . 1المائدة۹۹ /
 . 2العنکبوت۲۶ /
 . 3بنگرید به :یوسف ۴ /و .۵
 . 4الفرقان۳۵ /
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«و هرآینه به موسی کتاب دادیم و با او برادرش هارون را وزیر قرار دادیم» و مانند یحیی علیه السالم که
َّ
ُ ً َ
م َص ِّدقا ِبك ِل َم ٍة ِم َن الل ِه1؛ «تصدیقکنندهای
تابع عیسی علیه السالم بود؛ چنانکه خداوند او را
برای کلمهی خداوند» دانسته است و مانند سلیمان علیه السالم که تابع داوود علیه السالم بود؛
ان َد ُاو َ
و َور َث ُس َل ْي َم ُ
َ
ود ۖ2؛ «و سلیمان از داوود ارث برد».
چنانکه خداوند فرموده استِ :
بنابراین ،وجود دو خلیفه برای خداوند در یک زمان ممکن نیست ،مگر اینکه یکی از آن دو تابع
دیگری باشد و به مثابهی نمایندهی او عمل کند؛ چنانکه عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه
الله تعالی در این باره فرموده است:

«در هر زمان تنها یک خلیفه میتواند وجود داشته باشد و وجود دو خلیفه در یک
زمان ،جز در صورت ّ
تبعیت یکی از دیگری ،غیر ضروری ،بلکه موجب اختالل نظام و بر
خالف حکمت و سیرت عاقالن است».3
ً
خصوصا با ّ
توجه به اینکه دو خلیفه به اقتضای دوگانگیشان بر یکدیگر تفاضل دارند؛ چنانکه
و َل َق ْد َف َّض ْل َنا َب ْع َض َّ
ين َع َلى َب ْ
النب ِّي َ
خداوند فرموده استَ :
ض ۖ4؛ «و هرآینه برخی پیامبران را بر
ع
ِ
ٍ
تبعیت مفضول از فاضل واجب است و ّ
برخی دیگر فضیلت دادهایم» ،در حالی که ّ
تبعیت از مفضول
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ َّ
ْ
وات ِب ُعوا أ ْح َس َن َما أن ِزل ِإل ْيك ْم ِم ْن
با وجود فاضل قباحت دارد؛ چنانکه خداوند فرموده است:
َر ِّب ُك ْم5؛ «از بهترین چیزی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شد ّ
تبعیت کنید» و فرموده
َ
أ َف َم ْن َي ْهدي إ َلى ْال َح ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن َل َيه ِّدي إ َّل َأ ْن ُي ْه َدى ۖ َف َما َل ُك ْم َك ْي َف َت ْح ُك ُم َ
ون6؛
است:
ِ
ِ
ِ
ِ
«آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند سزاوارتر است که ّ
تبعیت شود یا کسی که هدایت

نمییابد مگر اینکه هدایت شود؟! پس شما را چه میشود چگونه قضاوت میکنید؟!» با این
وصف ،ممکن است که در هر قریهای یک بیم دهنده وجود داشته باشد؛ چنانکه خداوند فرموده
ََ
َ ْ
ُ ِّ َ َ
ول ْو ِش ْئ َنا ل َب َعث َنا ِفي كل ق ْر َي ٍة ن ِذ ًيرا7؛ «و اگر میخواستیم در هر قریهای بیم دهندهای
است:
بر میانگیختیم» ،بل ممکن است که در هر قریهای چند بیم دهنده وجود داشته باشند؛ چنانکه
و َما َأ ْه َل ْك َنا م ْن َق ْر َية إ َّل َل َها ُم ْنذ ُر َ
خداوند فرموده استَ :
ون8؛ «و هیچ قریهای را هالک نکردیم مگر
ِ
ِ
ٍِ
اینکه برای آن بیم دهندگانی وجود داشتند» ،در صورتی که مرادش از قریهّ ،
«امت» یا «دوره» نباشد؛
 . 1آل عمران۳۹ /
ّ .2
النمل۱۶ /
 . 3بازگشت به اسالم ،ص2۲۵
 . 4اإلسراء۵۵ /
ّ .5
الزمر۵۵ /
 . 6یونس۳۵ /
 . 7الفرقان۵۱ /
ّ
 . 8الشعراء۲۰۸ /
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َ ْ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ
با ّ
يها ن ِذ ٌير1؛ «و هیچ ّامتی نبود مگر اینکه در آن
توجه به اینکه فرموده است :و ِإن ِمن أم ٍة ِإل خل ِف
َ
َ
َ
ََ َ ْ َ َ
َ
َ ً ْ
وك ْم أ ْهلك َنا ق ْبل ُه ْم ِم ْن ق ْر ٍن ُه ْم أ ْح َس ُن أثاثا َو ِرئ ًيا2؛ «و چه
بیم دهندهای گذشت» و فرموده است:
بسیار دورهای که پیش از آنان هالک کردیم ،در حالی که ابزارها و داراییهای بهتری داشتند»،
یا مرادش آمدن چند بیم دهنده به نزد آن یکی پس از دیگری نباشد؛ با ّ
توجه به اینکه فرموده
ْ
ُ َ ْ
ُ َّ َ َ َ ُ َّ ً َ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
َ َ
ً
َ
وه ۚ فأت َب ْع َنا َب ْعض ُه ْم َب ْعضا َو َج َعل َن ُاه ْم
است :ث َّم أ ْر َسل َنا ُر ُسل َنا ت ْت َرى ۖ كل ما جاء أمة رسولها كذب
َ
َ
أ َح ِاديث ۚ3؛ «سپس پیامبرانمان را یکی پس از دیگری فرستادیم ،هر بار که پیامبری به نزد
ّامتش آمد او را تکذیب کردند ،پس برخی را به برخی دیگر ملحق کردیم و آنان را به داستانها
ّ
مبدل نمودیم» ،ولی در صورتی که مرادش از آن زمان و مکانی واحد باشد ،ممکن نیست که هر
ّ ً
یک از بیم دهندگان در آن ،مستقل بیم دهند و کاری به کار سایر بیم دهندگان نداشته باشند؛
چنانکه گویی از جانب خدایان گوناگون آمدهاند ،بلکه یا همهی آنها با هم بیم میدهند و یا
برخی از آنها به پیروی از برخی دیگر؛ مانند کسانی که خداوند دربارهیشان فرموده است:
إ ْذ َأ ْر َس ْل َنا إ َل ْيه ُم ْاث َن ْين َف َك َّذ ُب ُ
وه َما َف َع َّز ْز َنا ب َثالث َف َق ُالوا إ َّنا إ َل ْي ُك ْم ُم ْر َس ُل َ
ون4؛ «هنگامی که دو نفر
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
را به سویشان فرستادیم ،پس آن دو را تکذیب کردند ،پس با نفر سوم تقویت کردیم ،پس گفتند
که ما به سوی شما فرستاده شدهایم».
ِّ
َ ُ َ
و ِلكل ق ْو ٍم َه ٍاد5؛ «برای هر قومی هدایتگری است» ،بر
اما سخن خداوند که فرموده است:
وجود هدایتگری جداگانه برای هر قوم داللت ندارد؛ چراکه هرگاه برای چند قوم ،یک هدایتگر
وجود داشته باشد ،میتوان گفت که برای هر قومی هدایتگری وجود دارد؛ به این معنا که هیچ
ً
خصوصا با ّ
توجه به اینکه ظاهر از «قوم» در سخن خداوند ،اهل یک
قومی بدون هدایتگر نیست؛
زمان است و با این وصف ،سخن او دلیل بر آن است که هیچ زمانی خالی از هدایتگر نیست ،نه
ً
اینکه اهل هر قبیله یا شهری لزوما هدایتگری مخصوص به خود دارند؛ چراکه وجود هدایتگری
مخصوص برای اهل هر قبیله یا شهر ،بر خالف ّ
حس و وجدان است؛ چنانکه اهل هر قبیله یا شهر
ّ
ّ
در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدایتگری مخصوص به خود نداشتند ،بلکه آن حضرت
َ َ ْ َ َّ َ َّ ً
و َما أ ْر َسل َناك ِإل كافة
هدایتگری برای همهی قبایل و شهرها بود؛ چنانکه خداوند فرموده است:
َ
ِل َّلن
اس َب ِش ًيرا َون ِذ ًيرا6؛ «و تو را نفرستادیم مگر مژده دهنده و بیم دهندهای برای همهی مردمان» و
ِ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ََ َْ َ َ
اك إل َر ْح َم ًة لل َعالم َ
ين7؛ «و تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان».
ِ ِ
فرموده است :وما أرسلن ِ
 . 1فاطر۲۴ /
 . 2مریم۷۴ /
 . 3المؤمنون۴۴ /
 . 4یس۱۴ /
ّ .5
الرعد۷ /
 . 6سبأ۲۸ /
 . 7األنبیاء۱۰۷ /
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حاصل آنکه در هر زمانی تنها یک امام وجود دارد و دیگران از سه گروه بیرون نیستند :پیروان او،
دشمنان او و مستضعفانی که او را نمیشناسند ،ولی ممکن است که در میان پیروان او ،پیامبران،
ّ
ّ
صدیقان ،شهیدان و صالحانی وجود داشته باشند ،هر چند پس از ّ
محمد صلی الله علیه و آله و
ّ
سلم پیامبری وجود ندارد و از این رو ،دیگر ممکن نیست که در میان پیروان امام ،پیامبری وجود
داشته باشد؛ مگر مسیح علیه السالم که بنا بر روایات معتبر و مشهور به دنیا رجعت میکند و پشت
سر مهدی علیه السالم نماز میگزارد و او را یاری میفرماید.1

 . 1برای این روایات ،بنگرید به :مصنف ابن أبي شيبة ،ج ،۸ص ۶۵۰و ۶۷۹؛ مسند أحمد ،ج ،۲ص ،۳۳۶ج ،۳ص ۳۶۸و ۳۸۴؛
صحيح البخاري ،ج ،۴ص۱۴۳؛ صحيح مسلم ،ج ،۱ص۹۴؛ صحيح ابن حبان ،ج ،۱۵ص۲۱۳؛ عقد الدرر في أخبار المنتظر
للمقدسي ،ص۲۲۹؛ المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة للبستوي ،ص ۲۷۹ ،۲۱۹ ،۱۸۰و .۲۸۶
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه صفحه اینستاگرام پایگاه

صفحه توئیتر پایگاه

