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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 مطلق نبودن اطاعت از غیر معصوم

و اطاعت از غيرِمعصوم. اطاعت از غيرِمعصوم، اطاعتِ مقيّد است،  اطاعت از معصوم فرق است بين

به فرمانروايی  االمام، مالِک اَشتَر، از طرف اميرالمؤمنينعنوان نمونه، نايب نه اطاعتِ مطلق. به

ی  نويسند كه نامه دستورالعملی برای او می شود. حضرت علی سرزمين مصر منصوب می

های بلند و بزرگ در آن هست و ما امروز  داند چقدر آموزه البالغه است؛ كه خدا می سوم نهج و پنجاه

ی ديگری هست  داند! امّا نامهچقدر با اين دستورالعمل فاصله داريم! چقدر فاصله داريم، خدا می

فرمايند: من  نويسند و می خطاب به مردم مصر می البالغه( كه حضرتهشت نهجوی سی )نامه

كنند! چه توصيف هايی از مالک میعنوان فرمانروای شما نصب كردم؛ و چه تمجيد مالِک اَشتَر را به

گونه تعريف كنند! اما بعد از يک صفحه كه از مالک اين های مالک می عظيمی از ايمان و شايستگی

همه از مالک  حال كه اين :1اَبَق اْلَحق  ط َاْمَرُه ِفيماِطيُعوا اَ فَاْسَمُعوا َلُه َو نويسند:  كردند، در پايانِ نامه می

تعريف كردم، پس گوش به حرف مالک دهيد و در آنچه مطابق با حقّ است، از امر او اطاعت كنيد. در 

ِطيُعوا اَ َفاْسَمُعوا َلُه َو طور مطلق.  االمام، مالک اشتر اطاعت كنيد؛ نه بهآنچه مطابق با حق است، از نايب

و  ای است كه عرض كردم كه فرق است بين معصوم اين همان نكته .َق اْلَحق  ابَ َاْمَرُه ِفيما ط

اين اطاعت، اطاعتِ مطلق  ؛2مْ کُ نُ مِ  رِ مْ لَ ی اْ ولِ اُ  وَ  ولَ سُ وا الر  يعُ طِ اَ  وَ  وا اللَ يعُ طِ اَ غيرِمعصوم. اگر قرآن فرمود: 
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طور مطلق اطاعت شود. و  بهاالمر گفت، به امر قرآن، بايد ولیا گفت و هرچه پيغمبر است. هرچه

دی هم ام )و در قالب سی شود. در مباحث امامت گفته االمر فهميده میجا معصوم بودنِ اولی از همين

شخص مُلّا و باسوادی  چون رسد، در اختيارتان هست( كه يک مفسّر بزرگ سنّی به اين آيه كه می

تواند معصوم نباشد؛  مذكور در اين آيه نمی« األمراولی»كند كه  گيری می است، در تفسير آيه، نتيجه

صادر شده است؛ يعنی همانطور  «اَطیعُوا»األمر، با يک كه در اين آيه، فرمان اطاعت از رسول و اولیچرا

چگونه مُطاع االمر نيز مُطاعند. رسولمُطاع است، همانطور و در همان حدّ، اولی كه رسول

برای شما آورد،  هرچه پيغمبر :8وُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهواما آتاُكُم الر سُ است؟ قرآن فرمود: 

ی«َاطيُعوا»گويد: اگر  طور مطلق. اين مفسر می بگيريد و از هرچه شما را نهی كرد، بازايستيد، به

جداگانه نياورده است كه بگوييم  ی«َاطيُعوا»االمر يک مطلق است، برای اولی ی«َاطيُعوا»رسول

وا يعُ طِ اَ ؛ فرمود: ْمرِ ی اْلَ ولِ اُ َاِطيُعوا الر ُسوَل َو َاِطيُعوا كند. نفرمود: آن اطاعت سنخش با اين اطاعت فرق می

دهد  االطاعه باشد و اين نشان می، الزمشأنِ رسول االمر هم بايد همپس اولی.رِ مْ لَ ی اْ ولِ اُ  وَ  ولَ سُ الر  

قيد و  بیمطلق است،  معصوم باشد. لذا اطاعت از معصوم، االمر بايد مثل خودِ رسولولیكه ا

به مالِک اَشتَر فرمود:  شرط؛ امّا اطاعت از غيرِمعصوم، مقيّد است؛ مقيّد به تطبيق با حق؛ لذا راجع

 .اَبَق اْلَحق  َاْمَرُه ِفيما طِطيُعوا اَ فَاْسَمُعوا َلُه َو 

از هيچ مخلوقی  :4َمْعِصَيِة اْلخاِلقِ  یفِ   ل طاَعَة ِلَمْخلوق  البالغه فرمودند:  در نهجاميرالمؤمنينهمچنين 

خواهد، باشد. شود در چيزی كه مستلزم معصيت خالق است، اطاعت كرد. آن مخلوق هركه می نمی

نِ او مطلق محال است امرش مستلزم معصيت خالق باشد؛ لذا اطاعت از او و مُطاع بود معصوم
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غيرِمعصوم، چون احتمال اشتباه و سهو و احتمال خالف عمدی دارد؛ مطلق نيست؛ اطاعت از  است؛ امّا

.ِفي َمْعِصَيِة اْلخاِلقِ   ل طاَعَة ِلَمْخلوق  

خوانم. اين  ديدم؛ بخشی از آن را كه مورد نظرم است، می حديث بسيار جالبی از اميرالمؤمنين

نه نقل كرده و هم بحاراالنوار، جلد ووبيستی صد هفتم، صفحهو، جلد بيستالشیعةوسائلحديث را هم 

  ِديِنُكمْ   ى  اْحَذُروا َعلفرمايند:  در اين حديث می هفت. حضرت اميرووسیی سيصددوم، صفحهوهفتاد

آيد، بر دين خودتان از سه گروه، از سه شخص بترسيد. شخص سوم آن را كه اينجا به كار ما می :ثَة  َثال

مردی كه خدا به او سلطنت و حكومتی عطا كرده  :انا  ُسْلط اُه اللُ رَُجال  آتخوانم. فرمودند: شخص سوم،  می

و  :َو َكَذبَ كند كه اطاعت از او عيناً اطاعت از خداست.  گمان می و آن فرد :َان  طاَعَتُه طاَعُة اللِ فَ َزَعَم است 

خاطر اينكه در آنچه مستلزم به :اِلقِ اَعَة ِلَمْخُلوق  ِفی َمْعِصَيِة اْلخ طُه لِِلَن  گويد.  او اين حرف را به دروغ می

 : اللِ  ِلَمْعِصَيةِ  ُحبُّهُ  اْلَمْخُلوقُ  َيُكونَ  نْ اَ  یيَ ْنَبغِ  لشود اطاعت كرد. معصيت خالق است، از هيچ مخلوقى نمی

 :َمْعِصَيِتهِ  َفال طاَعَة ِفیسزاوار نيست كه انسان، مخلوقی را به خاطر معصيت خدا دوست بدارد ؛ جا ندارد. 

و طاعت از كسی كه معصيت :َو ل طاعَة ِلَمن َعَصی اللَ و هيچ اطاعتی هم در معصيت خدا وجود ندارد. 

اطاعت مطلق منحصراً مال خدا، مال  :ْمرِ ِلَرُسوِلِه َو ِلُولِة اْلَ  اَعُة ِلل ِه وَ ن ما الط  اِ معنا ندارد. كند،خدا را می

خدا به اطاعت مطلق از  :ِبطَاَعِة الر ُسوِل ِِلَن ُه َمْعُصوٌم ُمَطه رٌ  َاَمَر اللُ ا َو ِان ماالمر است. رسول خدا و مال اولی

امر كرده؛ به اين خاطر كه رسول معصوم است؛ از هر سهو، اشتباه و خالفِ عمدی پاک است؛ از  رسول

ُْْمُر ِبَمْعِصَيِتهِ لخطأ و از خطيئه، از هردو مصون است.  كند كه مستلزم معصيت خدا پيغمبر امری نمی : َي

 :ِِلَن  ُهْم َمْعُصوُموَن ُمَطه ُرونَ االمر امر كرده است؛ اولیو خدا به اطاعت از  :ْمرِ ُاوِلی اْلَ اَعِة َاَمَر ِبطا َو ِان مباشد. 

ای معصوم و مطهّرند؛ در تشخيص، عصمتِ نظری  خطا و خطيئه االمر از هرگونهكه اولیخاطر اينبه

ُْْمُروَن ِبَمْعِصَيِتهِ . لدارند و در ميدان عمل، عصمتِ عملی دارند د. كنن آنها هم امر به معصيت خدا نمی : َي
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االمر، اطاعت از هيچ شخص ديگری مطلق نيست؛ مقيد است به مطابقت اما غير از خدا و رسول و اولی

 با امر خدای متعال.

 

 

 

 

 

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


