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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بيان ادله
از آيــات بــود كــه  يامجموعــهدر آغاز بحث وظيفه و حدود تكليف دولت در مسائل تربيت، به ادله پرداختيم كه يكــي 

  .مالك اشتر بود عهدنامهارتباط با پيامبران داشت و دومين دليل 

 مالك اشتر عهدنامه م؛دودليل 
قرار داديم و حدود چهارده مطلب در ذيل آن فراز مطرح كرديم و نتيجه مالك اشتر  عهدنامهفراز آغاز مورد  در را بحث

مكلف بودن حاكم و حكومت و واليــت نســبت بــه حكم الهي در عهد مالك اشتر اين شد كه بدون ترديد به عنوان يك 
  .ميكنيموجود دارند بررسي  البالغهنهجديگر را كه در  ادلهمسائل تربيت و اخالق و ... محرز است. چند 

 البالغهنهج 34 خطبه دليل سوم؛
خــود و  هيگالمشهوري است كه حضرت به شدت  يهاخطبهاست، اين خطبه يكي از  البالغهنهج 34 خطبهدليل سوم در 

 شــدنديمــصفين باشد؛ بعد از صفين حضرت آماده  هيقضتوبيخ خود را متوجه مردم كرده است و ممكن است اين بعد از 
حضرت به اين ترتيب بود: جنــگ جمــل  يهاجنگمجدداً براي جنگ با معاويه حركت كنند ولي امكان آن فراهم نشد. 

 هــاآنجنگ يك گروه انحرافي پيدا شد كه حضرت مجبور شــدند بــا  انهيمكه بيعت را شكستند، بعد جنگ صفين كه در 
كه به شهادت حضرت منجر  شدنديمنهروان تمام شد حضرت براي جنگ جديدي با معاويه آماده  قائلهبجنگند كه وقتي 

كــه  حضرت بعد از جنگ صفين است و اوج آن بعد از جنگ نهــروان اســت يهامالمتو  هاخيتوبشد. اصوالً بعد از آن 
 هــاخيتوبو  هــامالمتجامعه را جمع كرد و براي رزم جديدي آماده كرد. قبل از داستان حكميت چيز زيادي از  شدينم

  و اوج آن بعد از نهروان است. شوديموجود ندارد و بعد از آن شروع 
عِوَضاً وَ بِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً إِذَا دَعَــوْتُكُمْ أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ «كه  شوديممشهور از اينجا شروع  خطبهاين 

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ  لَكُمْ ....  إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكُمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُم
الْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَُموا وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ

هم شما بر من حقي داريد، هــم مــن بــر شــما  »فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُم
يعنــي بايــد  »فَالنَصيحَةُ لَكُــم«حق شما بر من به عنوان حاكم و والي شما اين است كه  »فَأمّا حَقُّكُم عَلَيَّ«حقي دارم. 

م و در آن المال را كه فيء است، به درســتي تقســيم كــنبيت »وَ تَوفيرُ فَيئِكُم عَلَيكُم«خيرخواه و دلسوز شما باشم. دوم 
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به شما دانش بياموزم تا  »وَ تَعليمُكُم كَيال تَجهَلوا«كم نگذارم و بر اساس احكام و تكاليف به درستي آن را توزيع كنم. 
چهــار حقــي  هــانياشما را ادب كنم تا آگاه باشيد، آداب را به شما بيــاموزم. » وَ تَأدِيبُكُم كَيما تَعلموا«جاهل نباشيد. 

مقابل نيز چهار حق است كه حضرت بر مــردم دارنــد و آن  نكتهشما بر گردن من داريد. در  ديمافريماست كه حضرت 
  »الوَفاءُ بِالبيعَةِ، والنصيحةُ في المشهدِ وَ المَغيب، وَ اإلجابَةُ حِينَ أَدعوكُم، وَالطاعَةُ حِينَ آمُرُكُم«

فَالنَصيحَةُ لَكُم وَ تَوفيرُ «، دو مورد اول كننديمدر اين چهار حقي كه حضرت براي مردم بر حكومت و خودشان اشاره 
بــا بحــث  »تَعليمُكُم كَيال تَجهَلــوا«كار نداريم، اما موارد سه و چهار به بحث ما ربط دارد،  هاآناست كه ما به  »فَيئِكُم

با بحث فعلي ما ربط دارد و به عنوان يك حق بــه شــمار  »تَأدِيبُكُم«تعليم سرو كار دارد كه سابق مفصل بحث كرديم و 
تربيتي و فرهنگي حكومت است كه حكومت وظائف فرهنگي و تربيتــي دارد  فهيوظآورده است. اين اجمال سومين دليل 
اقتصادي دارد بلكه وظايف و تكاليف اخالقــي و معنــوي و فرهنگــي بــر  يهاجنبهنه اينكه صرف يك حكومت رفاه كه 

  ومت است.حك عهده

 البالغهنهج 34 خطبهبررسي سندي . 1

    .اين خطبه سند معتبري ندارد

 البالغهنهج 34 خطبهاسناد 

با كمي  رَواها بِزيادَةٍ مَن نُقصاناست، آمده است كه  البالغهنهجكه مستند  ياالبالغهنهجدر پاورقي اين خطبه يا در كتب 
    .تغيير در اين عبارات اين خطبه را نقل كردند

  هاللي قيسيك. كتاب سُليم بن 

در  قــيسســليم بــن  ديگويممعتبري نيست.  سلسلهما به اين كتاب  سلسلههاللي است، منتها  قيسيكي كتاب سُليم بن 
  كتاب خود از ابان نقل كرده است ولي سند ما به اين كتاب سند معتبري نيست.

  »اإلمامة والسياسة«دو. ابن قطيبة در كتاب 

كتابي اســت  نيتريميقد – ةاإلمامه والسياسكتاب دومين جايي كه نقل شده ابن قطيبه است كه مال قرن سوم است و در 
  نقل كرده است. بدون سند اين خطبه را  -كه اين خطبه در آن نقل شده است. 
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  »انسابُ األشراف«كتاب  ري درذبالسه. 

  نقل كرده است. بدون سند  انسابُ األشراف اين خطبه را كتاب ري در ذباز در قرن سوم بال

  »الغارات«چهار. ثقفي در كتاب 

  چهارم ثقفي است كه در كتاب غارات نقل كرده است. 

  »تاريخ طبري«پنج. طبري در كتاب 

ذَكَــرَهُ عَــن  ابي مِخنَف عَن مَــن طبري هم كه اوايل قرن چهارم است در تاريخ خود نقل كرده است، البته سند هم دارد از
  شده است.  يهامرسلكه سند تاريخ طبري سند  زيد بن وَهَب

از اين پنج مورد، چهار مورد از كتب تاريخي و تراجم اهل سنت است كه مربوط به قرن سوم و اول قــرن چهــار اســت. 
  هاللي است.  قيساولي هم مربوط به شيعه است كه از سليم بن 

  شش. امالي مرحوم شيخ مفيد 

  مرحوم شيخ مفيد كه اوايل قرن پنج است در امالي خود اين خطبه را نقل كردند و يك سند نيز ذكر كرده است. 
 هانيا نديگويموجود دارد اين است كه  البالغهنهجكه در  ييهابحثقبل از سيد رضي است، يكي از  هانياچند مورد از 

همــين اســت و يكــي از  كننــديمــوارد  البالغــهنهجســنت بــه كه اهــل  ييهاشبههمال خود سيد رضي است كه يكي از 
قبــل از ســيد  ييهــاكتابكه داده شده است همين است كه بسياري از اين خطب و كلمات اميرالمــؤمنين در  ييهاجواب

و اين خطبه حداقل  باشنديمقرن پنج در مفيد و شيخ  ان شاگردو سيد مرتضي از چون سيد رضي رضي نقل شده است، 
كــه  دهــديمــو ايــن نشــان نقل شده است  سيد رضييك و دو و ... تا زمان  يهاقرنو در  شش بار قبل از سيد رضي 

  ايشان نيست. پرداختهنوشته و 

 اهللارحمهبررسي سند امالي شيخ مفيد 
نوأخبَرَنــي أبُزيادي مواجه است،  يهاضعفسند موجود در امالي شيخ مفيد با  علــي بــن محمــد بــن حبــيشِ  الحَســَ

ايشان توثيق خاصي ندارند ولي از باب اينكه از مشايخ شيخ مفيد است، برخي مشايخ بال واسط صدوق و شيخ ، الكاتِب
بال گفت ايشان از مشايخ  توانيمبنابراين حداكثر  -و همه قبول دارند. اندشدهمشايخ كافي توثيق  –مفيد را قبول دارند. 
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كــه  الحسنُ بنُ علــي زعفرانــي حَدَّثَني ديگويم علي بن محمد بن حبيشِ الكاتِباما بعد قبول است  و مورداست  واسطه
به نحوي قابل توثيق است ولو نجاشي توثيق صريحي از او ندارد ولي در چند كتاب لغــت دارد  الحسنُ بنُ علي زعفراني

  ان را در حد توثيق قبول دارند.كه از اصحاب ما است و مدح در باب ايشان وجود دارد. بعضي نيز هم

 بحث رجالي

  حجيت توثيق. 1

معتبر است، يعني اگر كسي بگويد فالني معتبر است، اگر عن حسٍّ بگويد اين خبــر معتبــر  حسيدر توثيق براي ما خبر 
كه اين آقا آدم درستي است يا باواسطه بگويد كــه او آدم  دهديمو خبر  شناسديم، يعني با او آشنا است و او را شوديم

حدسي و اجتهادي معتبــر  يهاقيتوثو معتبر است اما  شوديماست كه عن حسٍّ انجام  ييهاقيتوث هانياكه  خوبي است
ني نيست، براي اينكه نظر اجتهادي شخص است، بر همين اساس است كه توثيقاتي كه در بين قدما نباشــد ولــي مجتهــدي

مانند آقاي خويي گفته باشند كه اين آقا موثق است، اين توثيق اجتهــادي و حدســي اعتبــار نــدارد، بــراي اينكــه نظــر 
و لذا توثيق دو  كارشناسي او است و براي خود اعتبار دارد و براي مجتهد ديگري اعتبار ندارد و بايد خودش اجتهاد كند

) حدسي: 2كه اين معتبر است.  كه كسي خبر دارد كنديميده يا نقل : در توثيق حسي خودش او را دحسي) 1نوع است: 
  اجتهادي است و معتبر نيست.

مقصود است، يعنــي اگــر كســي  حسيخبر  هاآن همهخبر واحد معتبر است يا معتبر نيست، در  ديگويمدر اخبار هم كه 
بگويد فالن شخص اين مطلب را گفت، نقل او به عنوان خبر واحد ثقه، معتبر است، اما اگر كسي بگويد مــن بــر اســاس 

فالني اين حرف را گفته است، اين خبر براي ما اعتبار ندارد. اخبار خبر واحد و به طــور كلــي  ميگويماجتهادات خودم 
خبر اجتهاد باشد، اعتبار ندارد، مگر اينكه بــراي كســي نظــر  منشأد كه عن حسٍّ باشد واال اگر خبر در جايي اعتبار دار

اخبــار  محدودهو لذا در خبر اعتبار در  ، يا خود تحقيق كند و به آن نتيجه برسدشوديممجتهد معتبر باشد كه همان تقليد 
فالن شخص معتبر است، يعني  ديگويميخ و ... حسي است. در رجال هم طبعاً همين طور است، يعني وقتي نجاشي و ش

  .دهنديمعن حسٍّ خبر 

  اصل در اخبار از توثيق. 2

، اگر شك كنيم كه عن حسٍّ است يا عن حدسٍ، در اينجا اصــلي داريــم دهديممطلب دوم اين است كه وقتي كسي خبر 
  خبريه اين است كه عن حسٍّ است، نه عن حدسٍ و اجتهاد. يهاجملهكه اصل در اخبار و 
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پس مطلب اول اين است كه خبر معتبر آن است كه حسي باشد. مطلب دوم آن است كه اگر در حسي يــا حدســي بــودن 
  خبر شك كنيم، اصل اين است كه عن حسٍّ باشد.

  

  . اخبار قريب إلي الحس3ّ

و الزم نيست خودش كامالً ببيند، مثالً وقتــي  كافي است يبةٌ إلي الحسّقريا  حسّسوم اين است كه در خبر حسي،  نكته
حســي  ديگويم، عدالت ديدني نيست، بلكه از راه عالئم و شواهد خيلي نزديكي كه عرف دهديماز عدالت شخص خبر 

را  شيهاهنشــاناست. از اين جهت بعضي چيزهايي كه حالت حدس دارد، يعني مستقيم آن را نديــده و نشــنيده اســت و 
كــه معتبــر  نــديگويمــاخبار قريب إلي الحسّ  هانيا، به دانديمديده است ولي عرف اين نشانه و صاحب نشانه را يكي 

و  دانــديمآن يكي  منشأ، عرف آن را با زنديممعيارش اين است كه كسي كه حدس  عمدهاست كه خود معياري دارد و 
ايــن ملحــق بــه  ديــگويمنيست كه بگوييم مقدمات اجتهادي را ترتيب داده و به اينجا رسيده است، بلكه عرف  طوراين

  حسّ است.

  حسّعن اخبار . شرط واسطه در 4

 مراتبسلســلهچهارم اين است كه خبر عن حسٍّ ممكن است بدون واسطه باشد، يا ممكن است باواسطه باشد؛ ولي  نكته
شند، يعني من از او شنيدم كه او گفته است، او شنيده است كــه او گفتــه و همــين طــور، در ايــن همگي بايد عن حسٍّ با

كه ايشان گفت كه او گفــت، يعنــي  ميگويممفاد اصلي آخري است ولي اخبار متعدد است، براي اينكه من  مراتبسلسله
  تفاوتي در اين اخبار وجود دارد ولي باواسطه هم مانعي ندارد.

در رجال چند كتاب يا اقوال قدمايي كه متصل به عصر ائمه و روات هستند اعتبار دارد، اما اقوال متأخريني كــه علمــاي 
، براي ما اعتباري ندارد، اينكــه مرحــوم دادنديمو بر اساس اجتهاد نظرات رجالي  كردنديمرجال هستند و خود اجتهاد 

سهل بــن الزيــاد در اين نتيجه رسيده است كه محمد بن سنان معتبر است، محمد بن سنان بحث كرده و به  دربارهمامقاني 
كه انجام داده است بــه ايــن  ييهايبررسبا  ديگويمبلكه  كندينمقرن هفت، هشت، نه و ده. و اين رجالي از ديگران نقل 

 هــانيا. كنــديمــكه اجتهــاد كه اين فرمايش هيچ اعتباري ندارد براي اينكه قرينه دارد و معلوم است نتيجه رسيده است. 
 ميتوانيمو كار بسيار خوبي است و ممكن است ما هم آن را بپذيريم ولي با اجتهادٍ  شوديماجتهاداتي است كه در رجال 

قدحي و تضــعيفي از  يهايگواهبپذيريم و به عنوان يك خبر براي ما ارزشي ندارد. و لذا چيزي كه براي ما اعتبار دارد 
به آن اعتماد كنيم رجال نجاشي و رجال شيخ و فهرست شــيخ  ميتوانيمو چيزي كه  نديگويمن حسٍّ كساني است كه ع
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شيخ به دست ما رسيده است. پس ما در رجــال  واسطهكه يكي از نجاشي است و سه مورد ديگر به  كشي است و رجال
، بقيــه در عصــور متــأخرين همــه نديگويمگفت عن حسٍّ  شوديمچهار اصل اساسي داريم كه مال عصور قديم است و 

  اجتهادات است.
فالني عادل است، اوالً عدالت امر دروني است كه  شوديماگر حدس قريب حسّ باشد، آن حسّ است، يعني وقتي گفته (
حاالت بــا او بــوده  همهتواند ادعا كند در ينم كنديمكسي كه توثيق  ثانياًديد و نوعي حدس همراه آن است و  توانينم
  .)  دانديمست. ولي عرف اين حدسيات را قريب إلي الحسّ ا

  در اصول كتب رجالي ياشبهه. 5

كه راجع به اين چهار كتاب رجالي وجود دارد اين است كه نجاشــي و شــيخ مــال قــرن چهــار و پــنج هســتند،  ياشبهه
بــين  ايفاصــلهو يــك  رنديگيمدر قرن چهار و پنج قرار  هاآنروات ما مال قرن اول و دوم و سوم هستند و  كهدرحالي

علماي اصلي عصر اول رجاليون ما و بخش زيادي از اصحاب و روات است، بنابراين در اينجا دو حالت وجود دارد كــه 
  هر دو اشكال دارد: 

كه اين  ديگويم، يا عن حدسٍ و اجتهاد ديگويمانسانِ يكي دو قرن قبل  دربارهكه دو سه قرن بعد  ييها»ةٌثق«اول اينكه 
  اعتبار ندارد. 

باشــد اعتبــار نــدارد  طوراينكه اگر  تا به حسّ برسد خورديمو چند واسطه  كنديماينكه او از شخص ديگري نقل  دوم
و توثيقــات  عمدهبراي اينكه نگفته است چه كسي نقل كرده و مرسله است، پس اين از اشكاالت كمرشكن رجالي است، 

بغداد هستند و روات  حوزه دورهتضعيفات ما به اعتماد نجاشي و شيخ است كه مربوط به قرن چهار و پنج هستند و مال 
، اين اخبار كه در چهار كتب باشديمكه مال قرن يك و دو  گردنديبرمائمه  يهادورهما به عصر كوفه و مدينه و بصره و 

باشد و سندش نيز معلوم باشد و ممكن است كسي بگويد اين توثيقات يــا  رجالي آمده است زماني معتبرند كه عن حسٍّ
  كه اين نيز اعتبار ندارد. كنديمعن حدسٍ است كه اعتبار ندارد، يا اگر عن حسٍّ است، نجاشي از چه كسي نقل 

 حل شبه
كــه  دهميم، گاهي هست كه من در مورد چيزهايي خبر كردنديمبه شياع اعتماد  هانيايك راه حل اين است كه بگويند 

استاد من اين را نقل كرد  ميگويممعيني  باواسطهكه اين عن حسٍّ است. گاهي هست كه خود من نبودم ولي  خودم بودم
قبل در حوزه در جريان بوده اســت  دههباواسطه و معتبر است. گاهي است كه مطالبي در سه يا چهار  حسيكه اين خبر 

ه شيوع پيدا كرده است و آن شياع همچنان باقي مانده است. مثالً قبل از انقالب مراجع اصلي قم سه نفر بودنــد، در آن ك
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دوره درگيري مفصلي راجع به شهيد جاويد در قم وجود داشت و يا بعضي مسائل آن قــدر رواج پيــدا كــرده اســت كــه 
ما نيــازي بــه ســند خــاص  شوديم، اين شياع موجب شوديمحالت شيوع دارد و به صورت شياعي به نسل بعد منتقل 

و مورخي كه االن در حال نوشتن  و شبه تواتر يا تواتر وقايع و حوادثي بوده است مستفيضنداشته باشيم، يعني به شكل 
بــوده  چنــيناينامــر  نــديگويمهمه  ديگويمبلكه  كندينممعين نيز نقل  واسطهو از يك  زندينماين وقايع است حدس 

ايــن  هــايحلراه. يكــي از آن شياع اطمينان آور اســتو  كنديمع نقل راست، در اين موارد خبر معتبر است و او از شا
مشكل اين است كه اين فرمايشات شيخ و نجاشي در توثيقات و تضعيفات ولو با جمعي از روات چند قرن فاصــله دارد 

زيرا يا اجتهادي است و يــا باواســطه اســت كــه واســطه معلــوم  ل داردو اگر ما بخواهيم في حد نفسه اعتماد كنيم اشكا
و ممكن اين توثيقات بــه ايــن  دانستنديم. ولي در نقل از شياع امور بيان شده رايج و معمول بوده و همه آن را باشدينم

  شكل درست شوند. 
  س. شياع نياز به دليل ندارد؟(

  دليل است.) و نيازمنداست و بايد ثابت شود  ادعاج. اين 
وجود دارد و شايد بهتــرين  يتريجداما االن ترديدهاي  ميكرديمتا چند سال قبل خيلي راحت به اين توثيقات اعتماد 

عرض ما اين است كــه نســبت اين راه حل را پذيرفت  توانيمگفت اين باشد و حداقل در مورد برخي  توانيمراهي كه 
ايــن را پــذيرفت، يعنــي در جــايي كــه اشــخاص  شوديمدر بعضي جاها  مييگويمبه اين دليل قائل به تفصيل هستيم و 

و تضعيفٌ اعتماد كرد، ولي اشخاصــي  به ثقةٌ توانينمهستند. اما زماني كه اشخاص مشهور نيستند  پر روايتمشهورتر و 
و آن  كننــديممختلفي دارند و نجاشي و شيخ فضاي عمومي را نقل  و ... درجات زابي عمير، حريمانند صفان، يونس بن 
است، در واقع شياع در اثبات مرجعيت و ... معتبر است. در توثيــق و تضــعيف هــم نــوعي  هاراهفضاي عمومي يكي از 

د بهتــرين اينان عن حسٍّ از آن شياع است و آن شياع هم خود يك دليل معتبر است، اين شاي يهانقلشياع بوده است و 
  قبول داريم نه مطلق. نحو تفصيلراه براي حل اين مشكل باشد منتها ما اين راه را به 

شهيد جاويد در قم اختالفي پيدا شــد و علمــا چنــد  دربارهرا بنويسد و بگويد قبل از انقالب  هانيااگر شخص مورخي 
ه اشخاصي كه بودند نسل به نسل به هــم نقــل دسته شدند و ... ، در اين جا بحث سندي وجود ندارد و اين امري است ك

  .كننديم
اين چيزي كه ما آن را نسبت به بخشي از روات محدثه قبول داريم اما نه به طور كامل و اگر كامل آن را قبــول نداشــته 

  رجالي دارد كه بايد در جاي خود بحث كنيم. تبعاتباشيم، 
    
 


