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S 
اهلل فقيد سعيد خمينى قدس سره آنقدر نكات درخشان و جالب و تابناک در زندگى خود دارد كه اگر روى   آية

هاى آتيه كافى خواهد بود و نياز به اين امور اعتبارّيه و جعلّيه و  آنها كامالً بحث شود، براى اين نسل و نسل 
 ير حقيقّيه نيست.  غ

 معصوم از ديدگاه عالمه طهراني ری استعمال لفظ امام در غ حکم

چندين بار سؤاالتي مانند آنچه در ذيل آمده است به اين پايگاه ارسال شده است كه چرا مرحوم عالمه    تاكنون
سأله يك فتواي اند؟ گرچه اين مطهراني استعمال لفظ امام را به نحو مطلق در غيرمعصوم جايز نمي دانسته 

و   خیبا تار  یمطرح شده و به نوع کرراً چون م یندارد ول گاهیپا نیبا موضوع ا یم یفقهي است و ارتباط مستق 
االسالم حجت  گاهیپا یعلم  ر یمد  گنجد،ی عرفان م خی مربوط است و در پرونده تار یحضرت عالمه طهران رهیس

 .اند داليل اين فتوي پرداخته رو به تبيين و بيان و المسلمين وكيلي در نوشتار پيش 

 معصوم:    ریسؤال درباره استعمال لفظ امام در غ چند

درست است؟ اگر   ایآ دانستند؟یمعصوم جائز نم ریغ یاستفاده از لفظ امام را برا یظاهرًا عالمه طهران -1
  د؟یده حیتوض یکم شودیم د یدانی وجهش را م

به   یدرعرف جامعه اسالم ینیامام خم یلفظ امام برا د؟یکنی حضرت امام استفاده نم یچرا از لفظ امام برا -۲
امام معصوم به نظر    ینه به به معنا   شودی امام جماعت به کار برده م  یبرا  نکهیاست کما ا  شوایرهبر وپ  یمعنا

 .  میاحترام بگذار نینیاست به اعتقادات متد  دهیمن پسند 

نه پست است و نه مقام بلکه امام جامعه است. چگونه است که در نماز    یاند: »رهبراز بزرگان فرموده   یکی  -۳
 یااز امام خامنه  ر یغ یامام؟ هر لفظ م یامام جماعت اما به رهبر جهان اسالم نگوئ میگوئی چند نفر م یبا اقتدا

 در مقابل سخن مرحوم عالمه؟   ستینظرتان چ شان«یجفاست به ا

 :  جواب

 : کنمی عرض م نجایكه در ا رسد ی اين رابطه بنده چند نکته را که به خاطرم م در

بر اساس  ز ین یبحث ندارد و مرحوم عالمه طهران یاست که جا یامسأله  هیفق ی وجوب حفظ حرمت ول -1
بودند و نه فقط در مقام  بند ی مسأله پا نی وجه به ا نیتری که داشتند به عال یو خلوص و تقوائ یطهارت ذات

در سّر و علن به حفظ حرمت   ومسأله ملتزم بوده  نینسبت به ا ز یعمل و ظاهر بلکه با کمال صداقت قلبًا ن
  د یعلما و فقها به ندرت شا انیآن در م ریبودند که نظ دیّ مق  یابه گونه  یو وجوب اطاعت از حکم و هیفق یول
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از آن عرض    یهائنمونه   است«یسّره و سقّدس  یونده »عالمه طهرانپس در پر  نیاست از ا  د یشود )که ام  افتی
 ی و مقام قدس ینسبت به شعائر اله رت یلفظ امام داشتند از سر غ ال که نسبت به ترک استعم ید یّ شود( و تق 

 السالم بود.   همیعل تیباهل

 : ند یفرما ی م یدر فراز شانیا خود

و مذهب، تا به حال در   نه براى عدم تواضع به مقام منيع ايشان، بلكه به جهت حفظ آداب مكتب  »حقير
 .«ام مجالس و محافل به حضرت ايشان امام نگفته 

 در »نور مجرد« آمده است:   شان یدر شرح احوال ا و

اللـه خمينى  حضرت آيت  در محضر ايشان سخن از تعبير نمودن از بنيانگذار و رهبر فقيد انقالب، مرحوم   »يكبار
مقامه با لفظ »امام« پيش آمد، ايشان فرمودند: اين تعبير صحيح نيست. يكى از حّضار عرض كرد:  اللـه أعلى 

اين تعبير، براى تجليل از مقام و زحمات جانكاهى است كه ايشان در به ثمر نشاندن انقالب اسالمى متحّمل  
آن قدر فضائل دارند كه اگر تا قيامت بشمارند و تجليل كنند تمام  اللـه خمينىاند. ايشان فرمودند: آيتشده 
 [ 1الّسالم را براى ايشان به كار برند.«]شود كه لفظ مختّص به أئّمه عليهم شود؛ ولى اينها دليل نمى نمى 

 عیمکتب تش  انیدر حفظ ک  یبسزائ  تیّ است که اهمّ   یمسأله فقه  کی   تی در رعا  شانیبحث ا  قتیدر حق   پس
 .  هیفق  یول یاحترام به مقام عال زانیآن دارد نه در م یهااز ارزش یارو پاسد 

و   شی مانند امام جماعت و امام جمعه و امام الج رودی به کار م یخاص هیبا مضاف ال یلفظ امام گاه -۲
 آن عام باشد.  هیکه مضاف ال کند ی که اطالق آن اقتضاء م شودی به نحو مطلق استعمال م ی أئّمةالکفر و گاه

  ر یمعنا بر غ نیو به ا  باشد یمامام الکل است که منحصر در امام معصوم  یپس امام به نحو مطلق به معنا
 مسامحه خواهد بود.   یاطالق شود و اگر اطالق شود نوع تواند ی امام عصر نم

 که همان امام معصوم است.   شدهی امام الکل استعمال م یمعنا  نیبه هم  شهیهم عه یدر عرف ش امام 

نشانه عدم احترام   ز یچنانکه ترک آن ن  ستینشانه احترام ن  یرو  چیبه ه  رمعصوم یلفظ درباره غ   نیاستعمال ا  -۳
امام معصوم و امام الکل به کار   یمسّلمًا آن را به معنا ند ینمای لفظ استفاده م نیکه از ا یکسان رایز ست؛ ین

 ند؛ ینمایاز امام معصوم( استفاده م ریمسلمانان )غ  گریر و رهبر جامعه و امام دجلودا ی. بلکه به معنابرند ینم
امام معصوم استفاده    یکه جز برا  عهیآن در عرف ش  یاصطالح   یآن نظر دارند نه به معنا  ی لغو  یبه معنا  یعنی

 .  شودینم

ندارد که نشانه احترام   یابار اضافه   چیو جلودار و رهبر است و ه  شوایمعادل همان کلمه پ  ز یامام ن  یلغو   یمعنا
 ت یهدا  یمعنا  یو نوع  دهد ی خود را راه برده و حرکت م  نیاست که مأموم  یجلودار  یباشد. بلکه رهبر به معنا

 در آن نهفته است.   ز ین
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جامعه است و  یشوایرهبر و جلودار و پ هیفق  یقبول دارند که ول هیفق  تیبه وال نیهمه معتقد  قتیحق  در
 تر است. مناسب  یاز منزلت و لیو تجل هیفق  ینشان دادن مقام ول یفقط سخن در آنست که کدام لفظ برا

 یاصطالح   یامام را به معنا  یمعنا )مگر آنکه کس  هیاستعمال لفظ است نه در ناح   هینزاع در ناح   گرید  انیبه ب  و
 .( ستیجائز ن  عهیدر ش کارن یبه کار برد که ا یعیش

استدالل که در سؤال   نی که ا  شودی روشن م  زیو ن  ستیلفظ خالف احترام ن  نیکه ترک ا  شودی روشن م  نجایا  از
 بزرگان نقل شده:   یاز برخ

  م یگوئیچند نفر م ینه پست است و نه مقام بلکه امام جامعه است. چگونه است که در نماز با اقتدا ی»رهبر
 شان« یجفاست به ا یااز امام خامنه  ریغ یامام؟ هر لفظ  میجهان اسالم نگوئامام جماعت اما به رهبر  

در مقابل    یول  ستیاز وجه ن  یرا قبول ندارند خال  هیفق   یباشد که اقتداء به ول  هیفق   تیدر مقابل منکران وال   اگر
  ه یفق  یول یبرا یو جلودار یشوائیپ یاستدالل اثبات معنا نیا رایمغالطه است؛ ز هیفق  تی معتقدان به وال

 لفظ خاص.    نینه اثبات رجحان استعمال ا د ینمایم

  ه یفق  یول گاهیداللت بر مقام و جا شتریدّقت شود استفاده از لفظ »نائب االمام« به مراتب ب یاگر کم -۴
 تا لفظ »امام«.   د ینمایم

رهبر جامعه   یراب  یمطرح است و افتخار ز ین یاسالم ریغ یهادر مدل حکومت  دریو ل شوایرهبر و پ هی نظر
. افتخار  شودی رهبر و جلودار م یشخص یاشده است؛ چرا که در هر جامعه  یکه جلودار گروه ستین یاسالم

  ت ی و امضاء او وال ناست که جلودارش امام معصوم است و بر اساس اذ یشخص یدر آنست که و هیفق  یول
 . د ینمای م یجامعه را به عهده گرفته و رهبر یو سرپرست

  شوایو آنان را به عنوان پ کنند یم یرو یپ شان یدر آنست که مردم از ا ی سخن ارزش رهبران ماد گرید  به
از آن خداست و   تیوال  یدر حکومت اسالم  یول  شودی مردم به رهبر اعطاء م  یاز سو  تیو مشروع  اند رفته یپذ 

جامع    یبه فقها  شانیا  هیناح   و از  گرددی و السالم اعطاء م  الصلوةهم یعل  تیبه رسول اکرم و سپس اهل ب  یاز و
 .  شودی شرائط داده م

  د یمردم با جهیو در نت کند یکثرت نزول م یسو به وحدت از –مرحوم حضرت عالمه  ریتعب به – تی وال پس
شده و به جهت وجوب اطاعت از خدا و رسول خدا و   د یو حاکم شرع عادل مبسوط ال هیفق  ی امر ول میتسل
 اطاعت کنند.  یالصلوة و السالم از و همیعل تیباهل

( و یلغو یاست نه امامت )به معنا السالم ه یاز امام معصوم عل یو ابتین هیفق  یول یق یافتخار حق  پس
 نسبت به مسلمانان.  یجلودار

ه  آنک  بر عالوه – شد ینائب االمام استفاده م  ر یاستعمال لفظ امام از تعب یبه جا یاگر از آغاز انقالب اسالم -۵
نکته مثبت را داشت که دائمًا ربط   نیا –لفظ را که اشاره خواهد شد، به دنبال نداشت  نیمفاسد استعمال ا 
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  ه یفق   یکه ول  داشتند یتوّجه م و مردم دائمًا    دهدر جامعه مطرح ش  السالم ه ی با حضرت صاحب األمر عل  هیفق   یول
عت او بر اساس اطاعت از امام معصوم الزم بلکه اطا ستین یرهبران عاد گریمانند د ی مستقل نبوده و رهبر

 است.  یو مرآت یظلّ   شی است و وجودش و رهبر

  ی آن از معصوم است و هر چه ربط ول ابتیبه ربط آن با امام معصوم و استمرار ن هیفق  تیوال هی نظر اتیح 
 . گرددی تر شده و استوارتر مپررنگ هیفق   تیوال اتیتر شود ح و امام معصوم پررنگ  هیفق 

 دانستند ی م  یمعصوم حرام شرع  ری غ  یاستفاده از لفظ امام را به نحو اطالق برا  یمرحوم حضرت عالمه طهران   -۶
از   یصفحات شان ی. افرمودند ی لفظ اجتناب م نیاز ا فشان ینموده و تا آخر عمر شر یامر هم پافشار ن یو بر ا

 نیمستند ا شانیکه ا ام دهیبه حال ند  تا ریحق  یاند ولامر اختصاص داده  نیه ارا ب  یشناسجلد هجدهم امام 
را عرض کرده و   شانیاز عبارات ا یقسمت نجایفرموده باشند. در ا انیب یو با زبان فقه لیبه تفص یفتوا را جائ

 .  مینمای عرض م رسد،ی بنده م ن یو به خاطر ا ردیفتوا قرار گ نیمستند ا تواند ی سپس آنچه را که م

 :  ند یفرمای م ۲10تا   ۲0۸در جلد هجدهم در ص  شانیا

لفظ امام و امامّيه در عرف شيعه خصوص معنى معهود و معروف است، نه مطلق معنى پيشوا و رئيس    »بارى
كند و گرنه إطالق امامّيه بر شيعه دوازده امامى معنى نداشت. هر گروهى كه از مقتداى خويشتن پيروى مى 

ابيها. زيرا آنها نيز داراى امام و پيشوا    اهها و َحَنفىو حتم است كه به آنها امامّيه گويند مانند َحْنَبلى   الزم  و وهَّ
باشد بايد به ايشان هستند. و چون مقتدايشان أبو حنيفه، يا احمد بن َحْنبل، َيا محّمد بن عبد الوهاب مى 

 بوده باشد، در حالى كه چنين نيست.   هم امامّيه گويند و إطالق اين لفظ بر آنان درست

باشد، حّتى در ميان موّرخين  امامّيه به خصوص قائلين به واليت و امارت دوازده نفر امام معصوم مى  اطالق
خارجى مذهب مانند احمد أمين مصرى، و شهرستانى، و َفريد َوْجدى و ابن خْلدون و من شاَبَهُهم اماميه  

ره طائفه امامّيه ذكر  اصطالح خاّص براى خصوص اين جماعت است. و در كتب خود هر يك فصلى را دربا 
اثنا عشرّيه و يا اسمعيلّيه شرح    اند، و به دنبال آن از مزايا و آثار و اخبار و خصوصّيات مذهب شيعه امامّيه كرده 

 اند. و تفصيل داده 

توان به غير او امام  لهذا طبق عقيده شيعه اثنا عشرّيه كه معتقد به حيات و امامت حضرت حّجت است، نمى   و
ل و رئيس شاهان دارد و نمىگفت. مانن توان  د لفظ شاهنشاه مثاًل در نظام طاغوتى اختصاص به شخص اوَّ

 آن را در غير وى استعمال نمود. 

رائطى هستند القابى را  در عرف شيعه به مجتهدين عظام كه داراى مقام فقاهت و عدالت و مقام جامع الشَّ
 ه حوزه چنين آورده است:  كنند. در مجلّ مثل نائب اإلمام و أمثاله إطالق مى 

اند، به اين خاطر كه وى در حفظ و نگهدارى آثار اهل بيت و احاديث گفته مرحوم ُكلينى »ثقُة اإلسالم« مى  به
 متبّحر بوده است.  
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ث« و به مرحوم صدوق »رئيس الُمَحّدثين« مى  به اند. به گفته ميرزا حسين نورى، شيخ عّباس قّمى، »محدِّ
مهدى طباطبائى به خاطر گستردگى علم و دانش، لقب »َبْحُرالعلوم« داده بودند. مرحوم   مرحوم سّيد محّمد 

مه« اشتهار   كالمىحسن بن يوسف ِحلِّى از جهت جامعّيت در كماالت مختلف و دانش فقهى و  بسيار به »عالَّ
 داشته است.  

س«، مرحوم َشْفتى به   َطْبِرسى صاحب »مجمع البيان« به »أِميُن اإلسالم«، مرحوم اردبيلى مرحوم  به »ُمَقدَّ
ائفة«، صاحب »كفايه« به »آخوند« و أبو القاسم نجم الدين جعفر   ُة اإلسالم«، شيخ طوسى به »َشْيُخ الطَّ »ُحجَّ

ق« شهرت يافته   دربن محّمد صاحب »شرايع« به لحاظ تحقيقات عميق و تيزبينى   اند. مسائل فقهى به »ُمَحقِّ

به خاطر دانش، بينش، تقوى، تالشهاى سياسى و ... القاب و اوصافى را عالمان و   ميرزاى شيرازى نيز  مرحوم 
اند كه هر يك حكايتگر  ضميمه نام شريف آن بزرگوار كرده  فرزانگان آشناى به مراتب علمى و تقوايى ايشان

 بُعدى از أبعاد شخصّيت آن مرحوم است. 

ة اقر شفتى بيدآبادى، از مراجع بزرگ اصفهان، مرحوم ماّل أسداهلل  اإلسالم: قبل از ميرزا، مرحوم سّيد محّمد ب  ُحجَّ
 اند. ه. ق، ماّل محّمد نراقى، مولى محّمد تقى َمَمقانى و ... ملّقب به اين لقب بوده   1۲۷0بروجردى متوّفاى 

المى  اند حّتى شيخ مفيد كه در رياست علمى و كشود كه هيچ يك از ايشان ملّقب به »امام« نبوده مى   مالحظه
و پيشوائى او در نزد شيعه و عاّمه جاى خالف نيست، و حّتى سّيد مرتضى و سّيد َرضّى با آن رياست ظاهرّيه  

بى نظير و شرح صدر و آقامنشى مختّص   واىدنياوّيه و احترام و مكانت نزد خلفا و سعه اّطالعات علمى و تق 
 به خود... «  

 :  ند یفرمای م ۲۳0- ۲۲۸فرد مسلمان، در همان کتاب صفحة    فهیوظدر انتقاد از کتاب  یادر پاسخ به نامه  ز یون

و تكريم از حضرت آيت اهلل فقيد خمينى قدس سره به نحو أتم و أكمل به عمل آمده است. گاليه   »تجليل
 جنابعالى بيشتر روى عدم به كار بردن لفظ امام و يا امام اّمت است كه اين تعبير به هيچ وجه صحيح نيست.  

چه در لغت به معنى پيشواست، ولى در اصطالح شيعه انحصار به أئّمه اثنا عشر دارد كه داراى عصمت  گر امام 
 بوده و از جانب رسول اهلل بخصوصهم منصوبند.  

اين گروه از شيعه را إمامّيه گويند، و گرنه عبارت إمامّيه بر آنها لغو بود. هر گروهى بايد إمامّيه باشند چرا    فلهذا
 ند. كه رئيسى دار

 بدين مطلب مخالفين ما هم همچون احمد امين مصرى معترف و در كتابهايش ذكر كرده است.   و

إطالق لفظ امام براى خصوص دوازده امام است  -سالم اهلل عليهم أجمعين -روايات وارده از ائّمه معصومين  در
به همان معنى لغوى باقى  به خالف امام مضاف مثل امام جماعت و امام َجْيش كه در آن اصطالحى نيست و  

 است. 
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بسيارى از الفاظى داريم كه در اصطالح از معنى لغوى عدول كرده و استعمالش در غير معنى اصطالحى،   ما
م است همچون لفظ »أمير المؤمنين« كه از جهت لغت مى  توان به هر كس كه بر مؤمنين امارت داشته  ُمَحرَّ

رسول اهلل است( به هيچ يك از  وداش خاصطالحى كه بنياد گذارنده باشد أمير المؤمنين گفت، اما اصطالحًا )
أئّمه طاهرين حتَّى بر حضرت بقّية اهلل تعالى فى االرضين استعمال اين كلمه حرام است. و فقط از ألقاب خاّصه  

 »على بن أبى طالب« است عليه أفضل الصلوة و الّسالم.  

ُة اهلِل، و الَمْهِدّى،  و مان كه لغًة استعمالشان براى أفراد مّتصف به اين أوصاف  همچون لفظ َبقيَّ و صاحب الزَّ
 اى كه مذهبش را از إمامان أخذ كرده است جايز نيست. بالمانع است اما در اصطالح امامّيه و شيعه 

مجّلدات »امام شناسى« باالخّص در مجّلد اّول مقدارى و در مجلد چهاردهم به طور تفصيل در اين موضوع    در
 شده است.  بحث

ايم. ايم و مكتب را فروخته خداى ناكرده نبايد حقايق را فداى أهواء و آراء شخصّيه بنمائيم و گرنه مفت باخته   ما
ِه«.  »ُكلُّ َشىْ  ِه اْنَعَكَس إَلى ِضدِّ  ٍء َجاَوَز َعْن َحدِّ

شوند. و يك غالف جمع نمى داند. دو شمشير در شيعه امامّيه اثنا عشرّيه، امام زمان را امام و زنده مى  مكتب
ما در برابر امام زنده شرمسار خواهيم بود كه از زمان رسول اهلل تا به حال وى را امام بدانيم و خداى ناكرده در  

 را به خود ببنديم.  وعمل او را كنار بگذاريم و اين نشان و عالمت خاّصه ا

دنبال آمدن لفظ امارت بر امامت در عبارت حقير در قسمت لزوم بيعت در بحث امامت امام معصوم است  به
كه البّته الزمه امامت، امارت است، نه در بحث واليت و حكومت َولىِّ فقيه. در آنجا صدق عنوان حكومت و  

عنوان بيعت با امام و تارًة اخرى    بهامارت مستلزم صدق عنوان امامت نيست. و گرنه بحث را جدا كردن و تارًة  
 شد. به عنوان بيعت با ولّى فقيه، معنى نداشت و همه در لزوم بيعت با حاكم شرع ختم مى 

كه سخنران   -زاده اهلل ُعُلّوًا و مرتبةً  -مجلس ترحيمى به مناسبت شهادت مرحوم حاّج سّيد مصطفى خمينى در
ُهنَّ َقاَل إنِّى َجاِعُلَك  آقاى دكتر حسن روحانى بود به استناد به آيه  كريمه: َو إِذ ابَْتَلى إبراهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفاَتمَّ

الِِمين كه پس از ابتالى حضرت ابراهيم به ذبح فرزندش  ِمنْ لِلنَّاِس إَمامًا َقاَل َو  ِتى َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدى الظَّ يَّ ُذرِّ
اظهار كردند كه چون اينك فرزند آية اهلل خمينى شهيد شده  اسمعيل خداوند منصب امامت را به وى عطا كرد 

 است، نام امام بر ايشان بايد گذاشته شود.  

اين استدالل تمام نيست، زيرا آن عنوان را خدا داد و با إنِّى جاِعُلَك ادا نمود. و آن خدا در حالى كه فعاًل   و
و منجى قرار داده است، امام ديگرى را جاعل نخواهد  امامى را زنده نگه داشته است و او را ملجأ و مالذ و پناه  

 َلْهوًا اَلتََّخْذَناُه ِمْن َلُدنَّا إْن ُكنَّا َفاِعلين.   ِخذَ بود مگر به عنوان نيابت. َلْو أَرْدَنا أْن َنتَّ 

از  نويسند: امامان دوازده نفرند، و امام دوازدهم زنده و غائب است، وها مى در كتابهاى درسى بّچه  امروزه
اند كه امامان دوازده  ها از خود من پرسيده نويسند: »امام خمينى« چنين و چنان. چند بار اين بّچه طرفى مى 

 ام. آنها فرو مانده  بنفرند، َغَلط است. بايد نوشت سيزده نفر. و حّقًا من در جوا
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سازند. و غيرها مى  انه قبر آيت اهلل خمينى قدس سره را با تشكيالت و صحن و رواق و مسجد و كتابخ امروز
اينها مهّم نيست و نگران كننده نيست. جاى نگرانى آنجاست كه خداى ناكرده يك زيارت نامه مفّصل بنويسند  

ت« بدانجا نصب كنند  و آن امام نيز در رديف و در ميزان حضرت   ،و به عنوان »امام« و با نام و نشان »امام امَّ
 اين مطلب براى نسل آينده تاريخ تشّيع را عوض كند. امام رضا عليه السالم قرار گيرد. و 

اهلل فقيد سعيد خمينى قدس سره آنقدر نكات درخشان و جالب و تابناك در زندگى خود دارد كه اگر روى    آيت
آنها كاماًل بحث شود، براى اين نسل و نسلهاى آتيه كافى خواهد بود و نياز به اين امور اعتبارّيه و جعلّيه و غير  

 ّيه نيست.«  حقيق 

 یلیکه به اجمال و بدون ارائه تفص رسد یم ریبه خاطر حق  فشانیشر  یفتوا نیا یدو وجه برا یاز نظر فقه -۷
متن را  نی که ا یاست فضالئ د یو ام گذارم یم یو قضاوت را بر عهده خواننده گرام کنمی مستندات عرض م

 :  ند یننما  غیاز تذکر در  ند ینمای م  شاهدهرا م  یگر خللنقطه نظراتشان بر غناء بحث افزوده و ا  انیبا ب  خوانند یم

 وجه متوقف بر دو مقدمه است:   نیا حیاّول: توض وجه

  ا یمکروه  فیتضع زانی و استخفاف شود به نسبت به م یشعائر اله ف یکه موجب تضع یاّول: هر کار مقدمه
 [ ۲اند]محرمه شمرده   نیو لذا فقها استخفاف به شعائر را در عناو باشد یحرام م

از  یآوردن آن شعار اله نیموجب پائ یرا که به نوع یاست و امور مختلف عیوس اریاستخفاف حرام بس دائره
 ندارد.  والسالم الصلوه هم یو امام عل یو اختصاص به سب و شتم نب شودی منزلت خود گردد شامل م

در مسجد،    یگوئقصه   ، یتوّجهیاز سر ب  می مقدس و دراز کردن پا به قرآن کر  حیپشت کردن به ضر  یکتب فقه  در
  ه ی از آنها مجازات و تنب  یبرخ  یبرا  اتی اهانت شمرده شده و در روا  قی قرآن و عبد مسلمان به کافر از مصاد  عیب

 وارد شده است.  یازات بدنمج ز یکه خالف ادب است ن یریبابت تعب تی در روا  ز یوارد گشته است. و ن یبدن

عرض کرد: يا رسول اهلل ]صّلى اهلل عليه و   وسّلموآله ه یعلاهللیخدمت حضرت رسول اهلل صل یشده مرد تیروا
آله[ إنّي سألت رجال بوجه اهلل فضربني خمسة أسواط، فضربه النبّي صّلى اهلل عليه و آله خمسة أسواط أخرى و  

 [  ۳قال صّلى اهلل عليه و آله: »سل بوجهك اللئيم«]

 است و بر آن اّدعا اجماع شده است.   یاز مسّلمات فقه یکلّ  یکبرا نیا

و هر گونه   ستیبا آنان ن سهی کس قابل مقا چیکه ه ستیابه گونه  السالم همیعل تیبدّوم: شأن اهل  مقّدمه
که موجب توّهم شباهت    یزیاز هر چ  د یاست و با  شانیموجب استخفاف به ا  شانیبا ا  یمقارن قرار دادن کس

 شود اجتناب نمود.   شانیبا ا یکس

  ایباشد  یشرع جعل  به  آنکه  از اعم –دارد  نیه مقدسات و معصومکه در عرف اختصاص ب یاز الفاظ استفاده
شعائر خواهد   فیامر موجب تضع نیو ا باشد ی م ن یآمدن شأن معصوم نیموجب پائ رمعصوم یغ یبرا –نه 

 شد که شرعًا حرام است. 
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توّهم مشابهت با معصوم    ی که درباره کس  میکن  ی : اگر کاراند فرموده ی منقول است که م  یمرحوم عالمه طهران  از
را در   رمعصوم یغ توانیهرگز نم رایز رمعصوم؛ یبشود، موجب شکستن شأن معصوم خواهد شد نه باالرفتن غ

عاّمه بپندارند   شودین کار فقط سبب میخطا خواهند داشت. ا  گرانیباألخره د  میافق معصوم نشاند و هر کار کن 
و اعتمادشان بالمآل به معصوم   د یا یب نیخود پائ یقیاست و از مقام حق  م رمعصویهم شأن غ ز یکه معصوم ن

 .«  ند ینما د یترد ز یآن ن تیمعصوم قابل نقد بشمارند و در اصالت و حقان ریمانند غ ز یکم گردد و او را ن ز ین

 :  میدنبال کن یهائبحث جا دارد بحث را با مثال  یتر شدن صغراروشن  یبرا

به   شوند یدر لغت همراه با پ یامروزه فارس زبانان مختص به خالق متعال است. ولدر عرف  »خداوند« کلمة
پس رهبر جامعه    نیگفت از ا  توانیم  ایمانند: کدخدا، دهخدا. حال آ  رود؛ ی بزرگ و مالک و ... به کار م  یمعنا

  شود ی م ای آ م؟یبگوئ »خداوندا« ای ا«یاو در هنگام خطاب به او »خد  می»خداوند« بنام ا یرا »خدا«  یاسالم
  ی دربارة و   یجامعه است، پس استعمال هر لفظ  اریو مدبّر و صاحب اخت   ریمد   هیفق   تیمسلمًا مقام وال   میبگوئ

 از خداوند جفاست؟  ریغ

است  «ی« و »خواندنشده  یآوراست که »جمع یمتن  رانیا یاسالم یجمهور یگفت قانون اساس  توانی م ایآ
و استعمال ننمودن   م؟ی به بعد آن را »قرآن« بنام نیپس از ا د،ینمای »قرآن« بر آن صدق م یو از از نظر لغو

 قرار داد؟   لفظ خاص »قرآن«   تعمالبر اس  لیرا دل  یصرف تناسب لفظ  توانیم  ایلفظ قرآن درباره آن جفاست؟ آ

و اسالم را به گوش  د یتوح  یکه با مجاهدات خود ندا هیعلاهللانقالب رضوان  د یگفت رهبر فق  توانی م ایآ
:  ند یگوی م شانیها آوردند و درباره امّلت  گریمّلت و د نیا یعّزت و استقالل را برا ام یرساندند و پ انیجهان

  ا ی امبر«ی»حضرت پرا  شانیحضرت امام ا یجا هاند و از فردا ببوده  امبریپ «یامام استقالل، آزاد یا امتی»پ
 .  م یبنام غمبر«ی»حضرت پ

استفاده   شانیدرباره ا گرید یابودند و جفاست کلمه  برام یبودند و پ آورام یپ مسّلماً  شانیگفت ا توانی م ایآ
 گردد؟  

چون موجب    یاست ول  حیصح  یلغو  ی( گرچه به معناامبریالفاظ )خداوند، قرآن، پ  نیو شبهه اطالق ا  شکیب
و  باشد یحرام م سازدی م کسانی ایرا با خداوند و انب رمعصوم یعامه مردم غ د یتشبه به مقدسات است و در د

و   شماردی شعائر م فی دانسته و موجب تضع حیاستعماالت را بشنود آن را قب نیکه ا ز ین نیهر کس از متشرع
 ...   ا یپس قرآن بنامد  نیز ارا ا  یکند که قانون اساس یخود را راض تواند یارتکازًا نم

  ست یو قحط ن ابیو الفاظ پرمعنا و پربار هم نا ستین شانیا میموجب تعظ نی الفاظ بر بزرگان د نیا اطالق
 .  میبکاه یاز الفاظ خاص به مقدسات کمک گرفته و از شأن مقدسات شرع نی از بزرگان د لیتجل یتا ما برا

 :  گرید یمثال

است که    ح یصح  ایبر همه مسلمانان دارد. آ  ت یاست که وال  یهیفق   یدر عرف ما به معنا  ه یفق   یکه ول  میدانیم
عنوان    نیبا ا  یها از واب و کت  های بنامند و در خبرگزار  هیفق   یرا ول  یعاد  نیاز فقها و مجتهد   یکیاز فردا    یاعده 
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  ا یچون بر فرزندان خود  باشد یم یو هم ول هیفق  مه  یو ند یبگو  شودی به آنها اعتراض م یو وقت ند؟ینما ادی
   د؟ینام هیفق  یرا ول یو توانی دارد و لذا م تی وال نیو مجان تام یبر ا

مقام بلند   فیکار را تضع  نیآنکه ارتکازًا ا  ای  م؟یتابیسخن را بر م   نیا  هیفق   تیمدافع وال  یروها ین  گریما و د  ایآ
   م؟ی شماری م  هیفق  تیوال

اشخاص با لقب »مقام   نیقّوه مقّننه از ا سی رئ ا ی جمهور س یاز هواداران رئ یاپس عّده  ن یاز ا شودی م ایآ و
دست خود است و   ریقوه مقننه رهبر مجموعه ز سی رئ ایجمهور  سی : مسّلمًا رئند یکرده و بگو «ی معظم رهبر
 دارد؟  ز ین یمقام معظم

 یتیامن یروهاین ایو آ میکنینم یتلق  هیفق یمقابله با مقام ول یما آن را ارتکازًا نوع افتد یب یاتفاق نیاگر چن ایآ
کار    نیند با اهست  یدر حکومت اسالم  هیفق ی مقام معظم ول  یاجتماع  گاهیکه شرعًا و قانونًا موظف به حفظ جا

  کنند؟ی مقابله نم

لفظ خاص از اختصاص خود موجب خارج شدن آن مقام   کیخارج شدن    فهمد یچون هر کس ارتکازًا م  چرا؟
 .  باشد ی در جامعه از منزلت خود م  گاهیو جا

»حضرت رسول« را درباره    ا ی  امبر« ی»حضرت پ  ا ی»خداوند«    ا یاستعمال لفظ »قرآن«    یهیفق   چی ه  ریگمان حق   به
  ی رو ین چیچنانکه ه شمرد؛ یبه عنوان اصطالح و لقب جائز نم یسّره السامقّدس د یرهبر فق  ای یقانون اساس

و آن را  داند یروا نم یعاد  یرا در فقها «ی »مقام معّظم رهبر ای ه«یفق یاستعمال لفظ »ول هیفق  تیمدافع وال
 .  شماردی م هیفق  یهتک حرمت ول

 موارد ندارد.   گریبا د  یتفاوت چی طور است و ه نیهم ز یلفظ امام ن استعمال

عنوان   ن یرا به ا عهیهمواره ش  خیاز مختصات امام معصوم بوده و در طول تار  عهی امام در عرف ش لفظ 
لفظ به شکل مطلق    نیمنصوب از جانب خداوند و معصوم است. اطالق ا  شانیا د یکه امام از د  اند شناخته یم

در نزد عرف گشته و حکم آن  دخو گاهیامام معصوم از جا افتنیموجب تنّزل  ناً یق یمعصوم  ریبر غ د یو بدون ق
 ندارد.  یو قرآن تفاوت  امبریچون خداوند و پ یبا استعمال الفاظ

چون هتک حرمت و استخفاف   یمیمفاه قتیحق  رامونی پ یحی مقدمه متوقف بر توض نیشدن ا روشن 
 .  باشد یم

 هتک حرمت   قتیدربارة حق ی قیتحق

  « ی معان ی»تداع ا ی ل«ييناخودآگاه با عنوان »تخ ی ها وجود حالتبزرگ خداوند بر انسان  یهااز نعمت یکی
آنست که دو امر   ند یگوی و صنعت شعر سخن م سهیاق یاز آن در بحث از مباد انیکه منطق  ليياست. تخ

با هم گره خورده و همراه    ساندر اثر تکرار در نفس ان  ای( در اثر شرائط خاص  یحالت نفسان  ای)ادراک    ینفسان
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آن حاضر   یدر پ  ز ین  یگرید   شودیاز آنها در نفس حاضر م  یکی  یکه به صورت ناخودآگاه وقت  یاشوند به گونه 
 . نامند ی م ز یشدن« ن ی»شرط یمروزه گاهحالت را ا نیگردد. ا

مشاهده    ز یرا ن  یو شکل  کند یاستشمام م  ز یخاص را ن  یبوئ  چشد ی کباب را م  ذی که طعم لذ  یدر زمان  یانسان  مثالً 
  اد یبه  ز یناخودآگاه آن طعم را ن ند یآن شکل خاص را بب ای و از آن پس هرگاه آن بو را استشمام کند  د ینمایم
 در کار نباشد.   یکباب گریگرچه در واقع د آوردیم

بوده و    یاعتبار  یهاو حسن وقبح  یاجتماع  یهادادن به فرهنگدر شکل  رگذاریتأث  اریاز امور بس  لييتخ   مسأله
به آن شده و فلسفه حجم   ی اریتوّجه بس ز ین عت یهاست و در شر عموم انسان  ی رفتارها یبرا یمنشأ مهم

از  یه و مجاز و استعاره و فنون هنریاز انواع تشب ی اریبس هیو پا  افتیدر آن  توان یاز احکام را م یمعتنابه
و حّقًا جا دارد که انسان ساعتها در فروعات آن تأمل   باشد ی و ... بر آن استوار م لمیو ف یو نقاش یق یموس

 . د ینما

 ی هاو انسان  ستیکه تابع برهان و استدالل ن باشد ی ناخودآگاه م یحالت لييمهم و قابل توّجه آنکه تخ نکته
 کنند.   یریتوان آن را ندارند که از آن جلوگ یحت یعاد

موجب هتک است ذاتًا    یعمل  یدارد؛ گاه  یاقساممسأله است و خود    نیاز فروعات ا  قتیحرمت در حق   هتک
 .  شودی به واسطه قصد سوء عامل مصداق هتک حرمت م یعمل یو گاه

برخورد خاص با آن که با   یو نوع ء یش کی داشتن نسبت به نگاه  میحر  یعنیحرمت و احترام نهادن  حفظ
 باشد.  یتواضع درون یکه نشانه نوع یبه شرط شودیبه آن گونه برخورد نم  گرانید

را   یخاص یخود برخوردها نیداشته باشد و مثالً با والد  یبه طور متعارف برخورد یانسان با هر انسان اگر
را  یاز رفتارهائ یبرخ ایکند و ... ( و  ام ینداشته )دست آنها را ببوسد، در مقابلشان ق گرانیکه با د  ردی گ شهیپ

شخص    نیا  ند یگو ی( مد یاف نگو  د،یاخم ننما  د،یبگو  نداشته با آنها نداشته باشد )با آنها بلند سخ  گرانیکه با د 
تجاوز ننموده و  میکه از آن حر ردیگیآنها در نظر م یخاص را برا یمیحر یعنی گذارد؛ یاحترام م نشیبه والد 
 رود.   یفراتر نم

امور متفاوت بود   گرینسبت به د یود که با تعامل و تعامل نم  یبه نوع می با قرآن کر یشکل اگر کس ن یهم به
  یها قرار نداد و در هنگام خواندن آن به شکل خاصکتاب   گرید  ری بلند نکرد و در ز  یدست  کیمانند آنکه قرآن را  

 .  گذاردی احترام م میبه قرآن کر  ند یگوی نشست و ... م

در عالم واقع    میجستجو نمود. قرآن کر   یو تداع  لييدر قانون تخ   د یها را بااحترام   ن یحسن ا  یهااز فلسفه   یکی
 ی ا. اگر ما در عالم ظاهر و رفتار با آن به گونه ستیها نکتاب  گریبا د  سهیدارد که قابل مقا ی عظمت و مقام

اهش  ک  ز یو اطاعت ما از آن ن  یارادت قلب  زانیم  لييناخودآگاه بر اساس قانون تخ   م،یو خاص رفتار ننمائ  ز یمتما 
. اگر انسان بخواهد حال د یآی م د یپد  یکه که بر اساس حالت ناخودآگاه خداداد ستیامسأله  نیو ا ابد ییم
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خاص از رفتار را   ینوع ز ین ی در مرحله رفتار ظاهر د یبا د یحفظ نما میخاص خود را نسبت به قرآن کر  یقلب
 درون محفوظ باشد.   لتکه آن حا  د ینما  شهیپ

  یحت ایکتب در کتابخانه قرار داده و  گریخود قرآن را به مانند د یدر زندگ یکس – نعوذباهلل – میفرض کن اگر
خود را با قرآن حفظ نموده    یشود آن ربط درون یشخص موفق نم ن یا افکند یب یاپا بگذارد در گوشه  ر یآن را ز

  کسان یکتب  گر یآن شکسته و با د میحر  ناخودآگاهها بنشاند و کتاب  گریباالتر از د ی گاهیو آن را قلبًا در جا
 .  شودیم یتلق 

  ت ینسبت به مقدسات رعا یحفظ حالت قلب یاست که برا یهائم ی بردن حر نیاز ب قتیحرمت در حق  هتک
 .  گرددیآن امور م یرفتن منزلت قلب  نیآنها الزم بوده و ترک آنها بالمآل منجر به از ب

راکه از آن معموالً به حفظ حرمت خداوند  نیمعصوم یاجتماع ره یو س ارتیاز آداب نماز و ز ی اریبس حکمت
 . د یقانون فهم نیبا توجه به ا  توانی م  شودیم ر ی تعب ینیبرادر د  ایمعصوم  ای

  ن یمعصوم ح ینکردن به ضرکه پشت  شودی م دهیفکران شن روشن  یآنچه از زبان برخ شود یروشن م نجایا از
قانون   رایز  باشد؛ ی م  اساسیب  یاست، سخن  یو خم شدن در برابر آنان لغو است و مهم ارادت قلب  سالم الهم یعل

 نخواهد.   ایچه انسان بخواهد  گذارد،ی حالت ناخودآگاه است که بدون اراده انسان اثر خود را م ک ی لييتخ

 . باشد ی خارج م  یعلم فقه است که از بحث کنون  دهی چیاز مسائل پ  ء یش  ک یاحترام به    یحد الزم برا  نيي تع  البته 

در ظرف فرد و در کوتاه مدت   د یمسائل را نبا نیا ر یآنست که تاث میدست مفاه ن یدر باب ا گریمهم د  نکته
  م ی آثار کالن آن را در جامعه و در دراز مدت مد نظر قرار داد تا بتوان در مقابل آن تصم د یکرد بلکه با یبررس

 نمود.  را اتخاذ  یمقتض

از  یامجموعه  ریز -لهو  ای یتوجهیب سر از بلکه جسارت قصد  به نه –را  میقرآن کر  بارک ی یاگر کس د یکن فرض
  ی اتفاق چی به ظاهر ه د یشا د،یرا به آن دراز نما شی پا ای د ینما  پرتاب – باهلل نعوذ –آن را  ایکتابها قرار دهد 

رفتار بالمآل )در سطح کالن    نیکه ا  فهمد یم  رتیو بص  قتعم   دهیانسان به د  یننموده باشد ول  یو گناه  افتاده ین
 فهمد ی و م دهد یکار م نی فتوا به حرمت ا هیو لذا فق  شودیم میو دراز مدت( منجر به هتک حرمت قرآن کر 

از برکات و   یاسالمجامعه  جه یقرآن شکسته شده و در نت گاهیجا یکار باز شد پس از چند  نی که اگر باب ا
 .  شودی آن محروم م ارفعلوم و مع  وضاتیف

مرحوم عالمه   یبخواهد درباره فتوا ی مقدمه )که به اختصار تمام عرض شد( آنکه اگر کس نیغرض از ا ،یبار
نه؟   ای شودیشعائر و هتک حرمت م فیکار موجب تضع ن یا ایبه حرمت استعمال لفظ امام تامل کند که آ

آن را در محدوده فکر خود   د یآمدن شأن معصوم بگردد چنانکه نبا  ن یکار با پائ نی ا یبه دنبال ربط برهان د ینبا
.  ستین نیچن ی معان یو تداع  ل ييمسائل مربوط به تخ لیروش تحل رایز ند؛ یو زمان محدود خود بسنجد و بب

و جوان تأمل کند که   ر یو پ یلم و عامعا انیدر م عهی در آثار ناخودآگاه و دراز مّدت آن در جامعه ش د یبلکه با 
باشد که   نیعبارت هم نیدر ا ز ی. و چه بسا مراد حضرت عالمه نشودیم نجرو به کجا م آوردیسر از چه در م
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فرمود: »جاى نگرانى آنجاست كه خداى ناكرده ... آن امام نيز در رديف و در ميزان حضرت امام رضا عليه  
 براى نسل آينده تاريخ تشّيع را عوض كند.«  السالم قرار گيرد. و اين مطلب 

از خّدآم حرم حضرت   ی رمردیپ  یام. از جمله آنکه زماندر چند مورد مشاهده نموده  ان یمطلب را بالع نیا ریحق 
 دا یدر قلبم پ یمضمون گفت: چند وقت است که مشکل ن یبد  یبه بنده سخن السالم ه یعل الرضای موس بنی عل

  ی و پاک یبه خوب یدر دوران پهلو یرا از جوان ینیخم اهللتیآن ندارم. من مرحوم آ یبرا یاشده که چاره 
خودشان  و بعداً  گرفتند یم یمیتصم یمعصوم نبودند و در مسائل شانیکه ا دانستمیم یول شناختمیم
اند: »من در طول مدت نهضت فرموده   ز ین  نامهتیبهتر بود و در آخر وص  می کرده بود  یگریکه اگر کار د  گفتند یم

ام، كه بعد فهميدم بعضى افراد ذكرى از آنان كرده و تمجيدى نموده   نمايىو انقالب به واسطه سالوسى و اسالم 
ام. آن تمجيدها در حالى بود كه خود را به جمهورى اسالمى متعهد و وفادار  از دغلبازى آنان اغفال شده 

 نماياندند.« مى 

ساختند و   شانیبرا یرفتند به مثل امام رضا گنبد و بارگاه  ایاز دن یرا امام نهادند و وقت نشایلقب ا یول
. حاال هر وقت وارد صحن  کنند ی هم صحبت م شانی درباره ا کنند ی همانطور که درباره امام رضا صحبت م

من از کجا بدانم که شما واقعًا   اکه »آق کنمی به امام رضا عرض م افتد ی و چشمم به گنبد م شوم ی سقاخانه م
کم شما  کم  خیو بعدًا در طول تار د یانسان خوب عالم بود کیشما هم مثل حضرت امام  د یشا  د؟یمعصوم بود

در حرم را به کل از بنده سلب   ارتیحال ز  د یشک و ترد نیاند.« و انموده  یرا به عنوان معصوم به ما معرف
 کالم خادم مزبور(    انی. )پا کند یم

به    د یبا یهیاست و هر فق  هیبر عهده فق  ز یصغرا ن نی ا نييمسأله از مسّلمات است و تع  نی ا یهر حال، کبرا هب
 خود در آن قضاوت کند.  ص یحسب تشخ

  ی کبرا نیخود به هم یهایاز سخنران یکیدر  شیپ یبطول بقائه چند  نیالمسلماهللمّتع  یمعّظم رهبر مقام 
شده بود    ر یامت تعب  نی که ظاهرًا در آن از رهبر معظم به نوح ا  یپس ازقرائت شعر  شانیاشاره فرمودند. ا  یکلّ 

 فرمودند: 

  ی مناقب  ،یخصال  ،یمبادا آن صفات  كنم؛ یام و تكرار مو گفته   می گویرا م  نی به همه هم ا  كنم،یبه شما عرض م  »من
  یكوچك و ناقص یدر سطح انسانها میرا تنزل بده هانی)ارواحنا فداه( هست، ا عصر ی كه متناسب با وجود ول

 سوارند، غم طوفان ندارند:   نهیسف نی ا ركه د یكسان شودیكه گفته م ینی. اریحق  نیو امثال ا ریحق  نیمثل ا

 بان یامت را كه دارد چون تو پشت واری غم د چه

 بان یباك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشت چه

هم با همان    یكه سعد   -   مینگاه كن  یاسالم وقت  خیبه طول تار  ینگاه عموم  ك ینوح امام زمان است، اما با    نیا
 امت است.   نیا بان ی( نوِح كشتوآله ه یعلاهللی)صل اءیاالنبوجود مقدس خاتم   -شعر را گفته است  نینگاه ا
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  ی دچار ذلت شده، گاه یبه گل نشسته، گاه یداشته؛ گاه یبهائیخود فراز و نش خیطول تار امت در  نیا بله،
نشده.    یاست كه سوار كشت  نیاز ا  یناش  نیشده؛ ا  بانیمواجه شده، دست به گر   یفیتوص  رقابلیبا مشكالت غ

  ب ینص ی روزیپمسلمًا  م، یباش غمبر ینجات اسالم، همراه پ یبر كشت م یمتوسل بشو م،یاگر واقعًا متمسك بشو 
  بان یكشت ی بزرگ دارد، اما وقت یهراسها ی دارد، مشكالت دارد، گاه یطوفان دارد، سخت ا یماست. البته در

 وجود ندارد.   یمیب   گریخداست، معصوم است، آن وقت د یده یبرگز  یبنده

  ن یبه آن بزرگواران. نوِح ا د یصفات را مخصوص بدان نیبود كه خواستم عرض بكنم؛ ا یكوتاه یآن نكته  نیا
ما،   یما، به جانها یآحاد ما، به دلها ك یكایبه  یاله ض یف یامت اوست، واسطه  ن یا بانیاوست، پشت یكشت

قبل از او،  یو در رتبه  اءیاالوصم وجود مقدس خات  ، یو اجتماع یفرد اتیما، به ح  یما، به جسمها یبه ذهنها
 [ ۴( است.]وآله ه یعلاهللی)صل اءیاالنبوجود مقدس خاتم 

 یو ادب یصنائع شعر ت یو ساده که مقام رعا یشعر عاد کی در  بان یاست که استعمال لفظ نوح و کشت روشن 
را   شانیا ف ینظر شر ریاست. و البته حق  یتر از استعمال لفظ امام به شکل عام و همگاناست به مراتب سهل 

 . دانمیمسأله نم نیدر ا یاز جهت فقه

  ن یالحسچون فاطمةالزهراء و اباعبداهلل   نیسّره استعمال اسماء خاص معصومقّدس  یمرحوم عالمه طهران  ،یبار
 :  ند یفرمای نورمجّرد م فی . در کتاب شرشمردند یحرام م یدر افراد عاد ز یرا ن

كسى را در كنار معصومين قرار داد،   فرمودند: مسأله از اين قرار است؛ نبايد سّره مى عالّمه والد قّدس  »حضرت
فرمودند: ألفاظى كه در عرف، اختصاص به حضرات معصومين  گرچه جناب سلمان باشد. و بر اين أساس مى 

 وجه جائز نيست. هيچ دارد، اطالق و استعمال آنها براى غير آنان به 

الّسالم بوده و از آن، أئّمه هدى به ذهن  بيت عليهم اطالق لفظ »امام« را كه در عرف شيعه مختّص به أهل  مثالً 
 دانستند. تبادر ميكند، بر غير ايشان جائز نمى

هايى چون »فاطمة الّزهراء« كه در عرف ما انصراف به حضرت صّديقه  نامگذارى أوالد و فرزندان را به نام  حتى
عليها دارد، يا به نامها و أسماء إلهى جائز ندانسته و اگر نام يكى از شاگردان ايشان نامى چون  ـه اللكبرى سالم 

أّول آنها لفظ »عبد« را اضافه كرده و نام خود را به   ه فرمودند ب»مجيد«، »كريم«، »رحيم« يا »عظيم« بود، مى 
 [1ند.«]»عبدالمجيد«، »عبدالكريم«، »عبدالّرحيم« و »عبدالعظيم« تغيير ده

حضرت رسول   هیلقب و کن ان یاشاره شده که حکم به حرمت جمع م ز ین اتی از روا ینکته در برخ نی ا به
 هماالسالم یعل  األعظمةاهللیو حضرت بق   ریفرزندان حضرت ام  ریغ  یبرا  وسّلموآله هیعل اهللی )أبوالقاسم محّمد( صلّ 

 .  د ینمایم
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 :  د یفرما ی بحار نقل م در

ُه ُيْعِطي َو َأَنا َأْقِسُم   وسّلموآله هیعلاهللی ِمْن َذلَِك َأنَُّه َقاَل صلّ  وَ »   اَل َتْجَمُعوا َبْيَن اْسِمي َو ُكْنَيِتي َأَنا َأبُو الَْقاِسِم اللَّ

وا ِباْسِمي َو َكنُّوا ِبُكْنَيِتي َو اَل َتْجَمُعوا َبْيَنُهَما ُثمَّ ِإنَُّه َرخَّ   وَ  ْعَلِبيُّ َو اِلبِْنِه    السالم ه یَص ِفي َذلَِك لَِعِليٍّ علِفي َخَبٍر َسمُّ   الثَّ
َعاَداِت ِفي َفضَ  ِع ِفي ُأُصوِل الَْحِديِث َو َأبُو السَّ ْمَعاِنيُّ ِفي ِرَساَلِتِه َو ابُْن الَْبيِّ اِئِل الَْعَشَرِة َو الَْخِطيُب  ِفي َتْفِسيِرِه َو السَّ

ِه   السالم ه یَعْن َعِليٍّ عل ِدِهمْ َما َو النََّطْنِزيُّ ِفي الَْخَصاِئِص ِبأََساِنيَو الَْباَلُذِريُّ ِفي َتاِريَخْيهِ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ
ْمَعاِنيِّ َو أَ  وَ [ َنَحْلُتُه اْسِمي َو ُكْنَيِتي ِإنَّ َوَلَدَك ُغاَلٌم ]ِإْن ُولَِد َلَك ُغاَلمٌ  وسّلموآلهه ی علاهللیصلّ  ْحَمَد ِفي ِرَواَيِة السَّ

ةِ  ُد بُْن الَْحَنِفيَّ ا ُولَِد ُمَحمَّ ِه ِبُكْنَيِتي َو ُهَو َلُه ُرْخَصٌة ُدوَن النَّاِس َو لَمَّ ِه ِباْسِمي َو َكنِّ َقاَل َطْلَحُة َقْد َجَمَع َعِليٌّ   َفَسمِّ
ِه َو ُكْنَيتِ    وسّلم وآلهه ی علاهللی َيْشَهُد َلُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلِبَمنْ  السالم ه یَفَجاَء َعِليٌّ عل هِ لَِوَلِدِه َبْيَن اْسِم َرُسوِل اللَّ

َص ِفي َذلَِك لِْلَمْهِديِّ  ِتِه ِمْن َبْعِدِه َو َكَذلَِك َرخَّ َمَها َعَلى ُأمَّ َص لَِعِليٍّ َوْحَدُه ِفي َذلَِك َو َحرَّ ا اْشَتَهَر   السالم ه ی علَرخَّ َلمَّ
ى َيْخُرَج َرُجٌل ِمْن ُولِْدي اْسُمُه اْسِمي َو ُكْنَيتُ ص َلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ   َقْولُهُ  ُه َذلَِك الَْيْوَم َحتَّ َل اللَّ ُه ْنَيا ِإالَّ َيْوٌم َواِحٌد َلَطوَّ

 [ ۶]«ُكْنَيِتي 

 دّوم در حرمت استعمال لفظ امام:  وجه

در   ز ین یجعل شده و صفات خاص یاز امور اسماء و القاب یبرخ یخاص برا یشرع مقّدس به جهت اهداف در
  ان یخاص م یزیتما جادی ا - گذشت  چنانکه  –القاب  ن یا یبر آن بار گشته است. هدف اصل ات ی و روا اتیآ

در مقام  شودی م ببدارد و س  ی روشن یتیآثار ترب یو لفظ ی ظاهر ز یتما  نی است که ا گرانیصاحب لقب و د
   مراعات شود. گرانیصاحب لقب از د ز یتما ز یواقع ن

 . باشد یدست م  نیالحرام و قرآن از ا تیالب ،ینب د یچون: اهلل، الرحمن، رسول اهلل و شا  یالفاظ

که موجب زوال حکمت مزبور است منافات با غرض شارع داشته    یموارد جعل شرع  ریالفاظ در غ  نیا  استعمال
 . ستیجائز ن و شرعاً 

از وجود مقّدس حضرت   ریدرباره غ ن«یرالمؤمنیکه در مورد استفاده لفظ »أم  یاتیروا ینکته از برخ نیا
به    هیشمرده و هر گونه تسم یاله ینام را نام ن یآمده قابل استفاده است که ا طالبی بن اب یعل نیرالمؤمنیام

 .  شماردیاز آن حضرت جائز نم ریغ یآن را برا

  ه ی اهلل علصلوات  ریاز حضرت ام ری لفظ بر غ نیت اطالق احرم عیدر مقام تشر اتیاست که روا نی مهم ا نکته
موردش را ارسال مسّلم نموده   ریحرمت اطالق لفظ خاص بر غ ی کلّ  یکبرا ای و گو د ینمای بلکه اخبار م ست،ین

 است. 

مطلق همه   ری به نحو اطالق مختص حضرت رسول است و به نحو غ نیاست که مقام امارت بر مؤمن یهیبد 
جعل فرموده    ریحضرت ام  یاست که خداوند آن را فقط برا  یلقب لقب  نیا  یول  ردیگی را در بر م  نیأئّمة معصوم

 استفاده شود.   د ینبا ز یاز ائمه ن یحت گریکس د چیو بنا بر مشهور بر ه
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 فراوان آمده است؛ مانند:  اتی در روا چنانکه

ْوا بِ  السالم ه یَأِبي َعْبِد اللَِّه عل عن ُه ِبِه َأَحدًا ِإالَّ َعِليَّ بَْن َأِبي َطالٍِب َو َما َجاَء َتأِْويُلُه  َقاَل َلَقْد َتَسمَّ ى اللَّ اْسٍم َما َسمَّ
 ( ۷0 ، ص ۵۳ )بحار، ج

ِه ع َأنَُّه َسَأَلُه َرُجٌل َعِن الَْقاِئِم عل  َعنِ  ُم َعَلْيِه ِبِإْمَرِة الُْمْؤِمِنيَن قَ  السالم هیالَْكاِفي َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اَل اَل َذاَك اْسٌم  ُيَسلَّ
ى ِبِه َبْعَدُه ِإالَّ َكاِفٌر قُ  ُه ِبِه َأِميَر الُْمْؤِمِنيَن َلْم ُيَسمَّ ِبِه َأَحٌد َقْبَلُه َو اَل َيَتَسمَّ ى اللَّ ُم َعَلْيِه  َسمَّ ْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َكْيَف ُيَسلَّ

ِه ثُ  َة اللَّ اَلُم َعَلْيَك َيا َبِقيَّ  (  ۲1۲، ص ۲۴مَّ َقَرَأ اْْلَيَة )بحاراالنوار، ج َقاَل َيُقولُوَن السَّ

 : د یفرما یدر کنز الفوائد م یکراجک و

ِة َأِميُر الُْمْؤِمِنيَن َعِليُّ بُْن َأِبي َطالٍِب عل وَ  ى ِبَأِميِر   السالم ه یَيِجُب َأْن ُيْعَتَقَد َأنَّ َأْفَضَل اأْلَِئمَّ َو َأنَُّه اَل َيُجوُز َأْن ُيَسمَّ
ِه َعَلْيِهْم يُ الُْمْؤمِ  ِة َصَلَواُت اللَّ َة اأْلَِئمَّ ُة َو الُْخَلَفاُء َو اأْلَْوِصَياُء َو الُْحَجُج َو َأنَُّهْم  َقالُ ِنيَن َأَحٌد ِسَواُه َو َأنَّ َبِقيَّ َلُهُم اأْلَِئمَّ

ا ااِلْسِم أِلَْجِل َمْعَناُه أِلَنَُّه َحاِصٌل َعَلى ااِلْسِتْحَقاِق َو ِإنََّما  َكاُنوا ِفي الَْحِقيَقِة ُأَمَراَء الُْمْؤِمِنيَن َفِإنَُّهْم َلْم َيْمَنُعوا ِمْن َهذَ 
 ( ۳۶۲، ص۲۵)بحار، ج  السالم ه ی ِمْن َلْفِظِه ِسَمًة أِلَِميِر الُْمْؤِمِنيَن عل  َنُعوامَ 

شده    جعل  یشخص  یاست که در اصطالح شرع انور برا  یلفظ از الفاظ  نیشکل است. ا  نیبه هم  ز یامام ن  لفظ
 .  گرددیاو م یدر پ عیو تشر  نیکه جلودار تمام خالئق است و همه عالم تکو

ِه   فهیشر  ةیآ  لیدر ذ یاشیع در ِإنِّي جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماما آورده است: َعْن ِهَشاِم بِْن الَْحَكِم َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
ِه ِإنِّي جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإمامًا َقاَل َفَقاَل َلْو َعِلَم اللَُّه َأنَّ اْسمًا َأْفَضُل ِمْنُه َلسَ  السالم ه یعل اَناِفي َقْوِل اللَّ ِبِه )= اگر   مَّ

 ( 10۴، ص۲۵.( )بحار، جنمودی م یگذارما را به آن نام  دانستیافضل از امام م ید اسمخداون

اسم را که خداوند به عنوان  نیا د یقابل استفاده است نبا یمتعدد اتیکه از روا گفتهش یتوّجه به اصل پ با
 نهاد.   گرانینهاده است بر د  نیافضل اسماء بر معصوم

جلودار مطلق   یکه لفظ امام اشرف الفاظ است و به معنا شودی قابل استفاده م ز ین گرید یانکته  تیروا نیا از
و فقط بر اشرف مردم   باشد ی امام الکل م یاست. چنانکه در آغاز بحث عرض شد که امام عند االطالق به معنا

 .  گرددی اطالق م

 استفاده شود.   گری د یمعان یبرا د ینبا ز یالحرام ن تیاهلل و البمانند اهلل، رسول  یاصل کلمات نی اساس ا بر

  ی تفاوت آن با استدالل قبل در موارد  یاستدالل سابق است ول اتیاز صغر یاستدالل از جهت نینکته: ا کی
 که لفظ مزبور در اثر کثرت استعمال از اختصاص به مقدسات خارج شود.  شودی ظاهر م

اطالق   ی تیعام داشته که بر هر بزرگ و سرور و صاحب وال یمعنائ یاعنوان مثال لفظ خداوند در دوره  به
  ی زبانان به اهلل تعال لفظ در عرف فارس   نیدر اثر کثرت استعمال اختصاص ا  ز ین  نیاست. اگر پس از ا  گشتهیم

»حضرت خداوندگار«    ا یخداوند«    رتحضلفظ »   توانی م  یعوض شده و بر هر بزرگ  ز یآن ن  یبرود حکم فقه  نیاز ب
 را مانند قرون هشتم و نهم اطالق نمود.  
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خود تحّفظ نموده و   ی لفظ به معنا نیبر اختصاص ا د ی. مسلمانان با ستین ن یلفظ مبارک »اهلل« چن یول
اطالق گشت و   یلفظ بر هر بزرگ ن یدر اثر غفلت ا یااگر در دوره  یخود خارج شود و حتّ  ینگذارند از معنا

در  د یاست و با یباق یاهلل تعال  ریعام و خاص شد، باز هم حرمت استعمال آن در غ انیم یمشترک لفظ
  ن ی رالمؤمنیاشتراک زائل شده و لفظ به حالت اختصاص باز گردد؛ چنانکه لفظ ام نیدوباره ا یبعد  یهادوره 

  السالم همیدر عصر ائّمه عل هیعلاهللصلوات  ریحضرت ام ر یدر غ حاکم مسلمانان و ی استعمالش در معنا رغمی عل
 است.  یخود باق  یجا ه باز هم حرمت آن ب یاصل یو خروجش از معنا 

  ی ول یدر معنا  ید یعام استعمال شد و ظهور جد  یهم به معنا  یاگر در مّدت یعنیاست؛  نیچن ز یامام ن لفظ
گفت چون اکنون آن ظهور و اختصاص از   توانیباز هم حکم سابق را به همراه خواهد داشت و نم افتی هیفق 
 رفته است پس حکم آن زائل شده است.   انیم

 د یکه تذکر مجددش مف  ی. نکته مهمرسد یم  یمسأله فقه  نیدر باب ا  ریحق   نیبود اجمال آنچه به خاطر ا  نیا
آن از نظر   میو ضرورت حفظ حر  هیفق یو وجوب احترام به ولاست  یفقه یبحث صرفًا بحث نیاست آنکه ا

  ح یو سخن فقط در نحوه صح  دبحث ندار  ی مسلم بوده و جا  ز یمن برکات علومه ن  نایمرحوم عالمه أفاض اهلل عل
 چند کلمه را عرض نمودم.   نیا ریحق آن بزرگوار حق  یشرع است که جهت ادا دگاهیاحترام از د نیاداء ا
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