چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر
امام خمینی
سيد ابوالقاسم نقيبي
مجيدرضا شيخي نصرآبادي

چکيده :اعمال نیابتی از رایج تریی اعمرال عدرااس ا ر  .مهر تریی ملفّةرا اعمرال
عدررااسق د ررب دیب ر ا ر  .از طیفرری ار اانرره فورربق اددرراه برربنی بررب ر ره
ا تیجارس نیابتی انجام می گییا بسیارس از ا داه هبف نهایی نائبق ا رتیابی برب
ادیه ا
ا

 .با ای حال از منظی فورب عدرااسق اینن نرب عدرااه رلیی تشوری گ رتب

 .از آنجا کب فوبق اان ی داعبه منرب ا ر  .فوهرا نراگریی گ رتبانرب کرب ابتربا برب

ماهی شنا ی نیاب بپیاازنب ار میحشا بعرب تلشیر هراس عمیوری بریاس رفرن ایر
ناهمخ انی د ب دیبر

اذرا ادریهق راماش بخ ری نماینرب .از میراش انبی رمنباش

معا ی امام ذمینی ار ایر عی رب اننرارههراس تلسری بیاننیرر ارزشرمنبس را برب
ارمغاش آ راهانب .ار ای نناشتب بب چیستی شنا ی عداااه نیرابتی مدرانی چهارگانرا
تنری شخصق تنری عم ق ااعی بی ااعی مدناس ای پیااذتب شبه ا

.

کليدواژهها  :تنری شخصق تنری عم ق ااعی بی ااعیق عداااه نیرابتیق اینیر
عهبه

طرح مسأله
گرافب نیس
ا »ا

اگی ااعا ش اق تمامی ار ال ر

انرال کتب بیاس «ذکی ذبا» بب همیاه «اذالص برب

ق اعمال عدااس مد یاا ذبا اذالص بب ا

 .حال بایرب نیور ننییسر

کرب ایر ا

شاذ ا مه چن نب ار یا ی عداااه حتی معامالهق نم ا پیبا ذ اهنب کیا.
 .ا تاا اان ناه شهیب مطهیس
 .اان ج س اکتیس فوب دضائی اان ناه عش م ا المی رض س
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ار بیذی اعمال حو دی ارگییس تواب بی اغیار مااس با اذرالص عدرااه برب ضر د ایربه
میش ا .بیاس مثال بهیهمنبس از ذبماه ادتماعیق من ط بی انجام اعمال عدرااس ا ر  .موشر
بیذی اعمال عدااسق داار ا

ار

کب بیذی اعمال را نیرابتی انجرام اهرب ادریه ذر اهی کنرب از

م ارا اینی امتراج تشّیق د ب دیب

کب شخ ی ادراس عدااه را برا

با ش ائب انی سق آنجا

د ب اینیس ضمیمب نمایب .بساش شخ ی کب ذکی نماز را بب ای مو

ا کب معنرایی را برب اینریس

بی انبق بشنب میذ انبق ار هشا نخس ق تمامی ای م ارا گیفتار تننناس منافاه اعمرال مراک ر برا
.

اذالص ا

فوهاق ر زنباس بیاس ذال ی از تاریوی ای اشوال طید کیاه گ یی معدیس باز کیاهانب کرب
همخ انی بیاس ای ناهمن نی بسازنب .ای راهق نظییا ااعی بی ااعی ا
میتدط با ماهی

ا

نیاب

بایستی نخس ق بب ماهی

نیاب

 .از آنجرا کرب ایر مسر فا

پیااذتب ش ا .پی ه نخس

اینوب آیا

ار فوب عدااسق اشخاص داارنب ادداه مافی یا ببنی اینیس را انجام اهنب؟ تیایبس نیس کب اگی
شی باشبق موش

ادب کّایی ت
اگی اینیس توشی

داار ا

را انجام اهبق کّای

اما ار عداااه داعبه ای ا

ق امتثال توشی

را بب اینیس اگاار نمایب .از ای ر

میکنب.

کب بب نل مداشیه ادب ا

بب موتضاس داعبة ا فیق نیاب

ار ادداه عدااس لیی نیس  .فی داعبة ثان یا بیذا تب از ر ایاه نیر د ا ااراقکب مّراا آش
کب انجام بیذی ادداه ببنی یا مافی از ناحیرب نایربق مسروط توشیر

ای ا

اشوال ای داعبه ای ا

کب نائب ار ادب عدااسق امیس نبارا امتثرافی بریاس ا دابر ت ر ر

نیس  .فوها ار تواپ س تجریرب تلشیر ماهیر
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

م وشنبق

منر

عنرب ا ر .

عدراااه نیرابتیق برب فوری راه بری ش شربس از ایر

از کارهایی طید میکننبق تا اینوب بیاس نایب امریس بسرازنب (منتظریس  043ج .) 6 :0

حال پس از اینوب بیاس نایب امی اذتب شبق با ت دب بب اینوب بسیارس از عداااه نیرابیق برب ر ره
ا تیجارس
چن نب ا
عی شبه ا
دیب

ره میپاییاق آیا شدها منافاه اذا ادیه با د ب دیب
؟ ماهی

پیه نمیآیبق راه حر آش

عداااه نیابتی از مسائ متی ک ار پژ هههاس دبیب ا ر  .ار ایر موافرب

کب ماهی

عداااه نیابتی بیذی پی ههاس پییام ش آشق از دمشبق منافراه د رب

با اذب ادیه بیر ی ش ا.

455
نیاب ق ار فغ

م بر الزم از مااه ن

تیتیب (فیاهیبس  0 4ج 98 :8

بب معناس نایب بر اشق درائ مورامیق دان ری شربشق

ا

احب بر عدراا  0 0ج  043 : 4در هیس  0 4ج 8 :

راغرب ا رّهانی

 .)8 2 : 0ار ا طالد فوهیق انجام عمشی عدااس بب داس اینیسق با د ب دشدی ا

برب گ نرباس

کب ت یف ادبام فیا نایبق ادبام فیا ا شی ملس

ش ا .اینوب گّتب میش ا فالنریق ار امریس

نائب زیب شبق یعنی دان ی زیب شب پس ای شخص نایب امی عدااس من
من

فیب شخص ا رشی

عنب نامیبه میش ا.
ار زمینب نیاب

ار ادداه عدااس پی ههاس اینیس نیر مطید ا

پی ه نخس

اینوب نایبق امیس نبارا امی م ال ار هشا نخس ق بیعهبة من

فوباش امیق د ب امتثال امی یا د ب دیب

.
عنب ا

با

بیاس نایب شو نمیگیریا بنرابیای چن نرب نایرب نیر

میکنب؟ پی ه ا م اینوب نظی م ه ر عشما ای ا
ا

مقاله

مفهوم شناسی نیابت

ق از طیفی ار کتب فوهیق عداااتی ا

کرب اذرا ادریه برا د رب دیبر ق نا رازگار

کب نیاب

بیاار ا

میش ا بنابیای چن نب ای ناهمخ انیق ت دیب پایی ا

؟پی ه

امی ااشتب باشب با عم عدااس نایبق چن نب تویة من

عنب حا

م اینوب بب فری

کرب نایربق

میش ا؟

س انبی منباش فوب مطید ا

 .ای مدانیق عدارتنب

از مدناس تنری شخصق مدناس تنری عم ق مدناس ای ب اش اددراهق ااعری بری ااعری .بریاس رفرن
اشوال هاس ماک ر بیذی فوها ا مدنا بیاش نم اهانب:
مبناي اول :نیابت بر مبناي تنزیل شخص
پایب گاار ای انبی ب شیخ ان ارس ا

فوهاس بعب از ای راش ماننرب میریزاس نرایینیق بی دریاس

یبمییزا حس بجن راس ای نظی را بب ر ا
 8 - 3منتظیس  043ج  6 :0م

اعتدارس ذهنی ا
عهبهاار اعمال من

اانسرتبانرب (ان رارس  0 1ج 8 :

نرائینی  929ج :

س بجنر راس  0 3ج  .) 66- 62 :منظ ر از مّهر م تنریر شرخصق

کب نایب ار ب اط ذر یه برب شخ ریتی اینری تدربی گ رتب برب اندرال آشق
عنب ا

 .ار حویو

کب گ یی اینی نایدی د ا نبارا امی من

عنب را نی

میکنب.

( س)

مییزاس نائینی ار ای باره میفیمایب:

ه ی

ذ ا را بب منرفا من

عنب دیار میاهبق آنچنراش

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

مدانی متعباس ار پا خ ای پی ههاق از

ار ددرال آشق ادریه ذر اهی
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ا فی افج ا ه ما أفااه شیخنا األن ارس رر دبس یه ررر حا رشب

أش متعشق عوب اإلجارة غیی متعشق األمی افعدااس...أمی افشةب دلانب افمت دب إفیرب
إما بدبنب أ بدبنب افتنریشی ااعی افمتدیع ه تنری نّسرب منزلة غیریه نیابترب
عنب افتعدیی بافتنری إنما ه فتوییب افمطشب (نائینی  929ج .) 8 - 3 :

مییزاس نائینی نظییا تنری را نظییباس دیب اانستب ا
نائب بب منرفب من

عنب ا

کب ظیف آش ذه ا

متعشق امی عدااسق توشی

 .چیا کب ا الً متعشق امری ادرارهق تنریر
ادب من

عنب ا ر

ق متعشق ای ا امی کب فاس بب اداره امی عدااس باشبق متلب نمریگریاا.

ثانیاً اذالص نیر مخب ش نمیگیااق چیاکب ادیه بیاس من
ادیه بیاس نائب ا

ار عراف اعتدرار

عنب داذبب نبارا برب د رب دشرب

کب تنری را انجام مریاهرب تنریر امریس ت

رشی ا ر

(نرائینی  929ج :

 3ر.) 8

همچنی بیذی اشوااله اراه داب پا خن یی ا
بب نائب ملال ا
ا

چ ش توشی

از ددی ام ر اضافی ا

ق از دمشب اینوب اییاا شبه ت درب توشیر
کب با طیف اضافب کب شخص ذراردی

ق ت خص مییابب تغییی حب حب ا اضافب پس از ت خةص ملال ا

پا خ اهب کب امی نائبق بافعی

ظاهیس ا

 .همچنری اگری شریخ

ق امری ااعرایی عنرایتی م درب ت روی اننیرره
ادعری افرامری م درب عررم ارااه نائرب مریگریاا

ملیک ار نائب نمی گیاا چیا کب توشیر
(ا ّهانی .) 3 : 043

امام ذمینی ار پا خ بب اییااهاس ماک رق نظییا تنری را اینن نب بب ت
ذ ا را ار دایناه من
د اش بب د ا من
سال شانزدهم/شماره شصت و دو/بهار 9313

کب از ا
ای فی

عنب دیار میاهب ه یر

اار میگیااق عم من
از نیاب

ا فیرا ذر ا را فیامر ش مریکنربق آنچنراش کرب

عنب تدبی میگیاا فانی ذ
عنب ا

میآ را مثال نخس

یی میک رب کرب نائرب

ار شخ ی

من

عنب میش اق عمشری

ق فاا منتسب بب نایب نمیگیاا .ای اش ا مثرال بریاس
از ملسناه معن س آرایبهاس اابی مثال ا م از رییة

عوال .از دمشب آرایبهاس اابی ا تعارة م یةحب ا

کب ار آش ت ردیب م ردب

درب شردب ناایربه

انناشتب شبه تنها از با اغیاق م دببب ذکی میگیاا بیاس مثال بب میا شجاع شیی گّتب میش ا
بب گ نباس کب ای شخص بب را تی شیی ا

.

مثال اینی امام ذمینی از ایّاس نوه بازینیاش حیفرباس ار رو س نمرایه ا ر

برازینی ار

هننام ایّاس نوهق چناش حس ش رس ار ذ ا میآفیینبق کب اینی ذ یه را از یاا بریاهق بسراش
کسی کب نوه شطاش را بازس میکنبق ن عی تدختری نخر ه احسراس هر یتی بیتری از اینریاش
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ق ذ ا بب ذ ا حا

ای حی بازینی ا الً بب ذاطی نباراق کب بیاس ادیه ای کارها را انجام میاهب ای اعتدرارق ار
نرا عیفق اعتدارس عوالیی ا

ق ار نیاب

نیر امی منر

ادیه بب ازاس تنری شخص نائب بب منرفا من

مقاله

اارا گ یا ا امی ن اهی مش کانا ا کب ناشی از ای حس ا

مریشر اق ار

عنرب دابربدرا نمریگریاا ار ایر اعتدرار

عنب تدبی ذر اش برب اینریس ار عمر ا ر

(ر.ک :امام ذمینی  0 1ج .)9 2 :

پا خ اینی ای ا

کب اگی حویو

آش را امضا کیاه باشبق ماننب ر ای

نیاب ق نرا عوال بب

ملمب ب مسش

ره تنری شخص باشب شارع نیر

اب ابی یعّ ر برنطی

از امام ااق امام رضا رر عشیهما افسالم رر کب مّاا آش ای ا
غیی یا می

ّ اش بر یلیری

کب اینیاش مریت اننرب از دانرب

حج ر زه آزاا کیاش بنبه اعمال افی را انجام اهنب .از ایر ر ایراه ک ر

میش ا کب ار اافا ادعیب ت عب د ا اارا یعنی از اذدارس کب اعتدار تنری را امضا کیاه ا ر ق
ارمییابی کب ت عباس ار اافا ادعیب ا
بنابیای ار اینجا توشی

عب اعتدار ا

ق از ای حیث کب ت عب ار افی تنریشی بب موبار اایریه
بب اع تعشرق گیفترب ا ر

(ر.ک :امرام ذمینری  0 1ج :

.) 9

مل ف

قواعد الفقهيه نیر معتوب ا

چیاکب نائب بیاس اینوب ذ ا را بب داس اینیس بنهبق ادیه ذ اهی نم اه ا

نرب

بیاس اینوب آش عم را بب د ب مرا انجام اهب تا اینوب ملریک نائرب اذرا ادریه دشمرباا شر ا
نیاب
ا

یا اینوب انساش ذ ا را بب داس اینیس نهب امیس ت
(م

شی ا

س بجن راس  0 3ج .) 66- 62 :

ذ یی ارای باره آ راه ا
از عوب ادارهق د
د ب دیب

بب هی اننیررهاس دابر انجرام

تنری ت

ار ظیّا عدااس من

 :تیایبس نیس
شی ا
عنب ا

کب تنری ق عم مستلب ا

ق بب ش اینوب ار ذاه آش د ب دیب
زییا موش

از عهبة توشیر

با د

ناشی

منبرج باشبق فرر م

درر برا امتثرال عمر برب

همیاه د ب اذالص فارغ نمیگیاا .بب همی ذراطی ادیریق نّرس ذر ا را برب منرفرا اینریس دریار
میاهبق تا با انجام ظای

ا باعث توی ا بب ذبا نب گریاا .ادریه برب ذراطی نیابر

گیفترب

میش اق بب ش اینوب پاس عداااه ار میاش باشب (ذ یی .)2 6 : 922
پایدنبس بب مدناس تنری ا م و بلث را میگ ایب :ا ل اینوب نایب امی نباراق
من

عنب بیاس نائبق امی می ازا .ثانیاً م و تنافی د ب دیب

با تنری امیِ

با اذا ادیه ح میگیاا بب بیاش

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

ازگار ا

ک ب ادیه ذ اهی ار عداااه نیابتیق برا تلّرب برب اذرالص

( س)
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اینیق بی مدناس تنری بایب گّ
اعمال عدااس از آش من
عدااس بب همی ده
عن اش ا

عنرب ا ر

ادیه ار ای م ارا بیاس تنری نایبق بب منرفب من

نرب اعمرال

عنب ذ اهب ب ا بنابیای اداره بب ذراطی اعتدرار تنریر ا ر

ا

اشوال منافاه اذالص با اذا ادیه الزم نمیآیرب چریا کرب ا فعر

ق یوی فع اعتدارس ذهنی م ی ط بب فع ذاردی ا م فع فیریوی مویب بب نی .

بیذی پنباشتب انب تنری شخص هماش ااعی بی ااعی ا
ار ط ل ه هستنب گاهی ار عی

د ب دیب

یوبینیق زمانی کب ار عری

ااعی بب امی ذاص ذ ا تعشق میگییا مثالً یوی بب ا
ااعی توی انجام میاهبق ا می بب ا
آش ای ا

ق یعنی گاهی ا ااعی کسب ادیه
هر باشرنبق هری

نماز تعشق میگییاکب آش را با د رب یرا برا

نماز تعشق نمیگییاق بشوب بب موبما آش تعشق میگییاق

کب ذ اش را نائب نمازگرار دیار میاهبق بب د ب یا بب ااعی اینوب از ا پر ل بنیریا

(فیحی .)966: 934
ادلة مخالفان نظریة تنزیل شخص:
.ر ش ا
ا

 .حال فی

کب اذا ادیه بیاس تنری نائب بب منرفا من
ا ل مستشرم ا تلواق ادیه بب مجیا نیاب

ذارج انجام نبهب ای ببیهی ا

کب باط ا

ذارج نائب ش اق اشوال یوی ب اش عم
ا

بی فی

عنب یا بیاس انجام عم ار ذارج
حتی اگی ادیی عم را ار

دشدی ا

ا م کب بریاس انجرام اااش عمر ار

منافاه د ب اذالص با ادیه ذر اهی همچنراش برادی

(ذ یی  .)2 6 : 922بب بیاش اینی اگی ادی بب ازاس تنری باشبق تنری

یفاً اعتدارس دشدری ا ر

اگی ادی بب ازاس تنری بب همیاه عم یا تنری مویب بب عم باشب اشوال منافاه د ب دیب
ادیهق همچناش بب د ه ذ ا پابیدا

.
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امام ذمینی ار افن ای اشوال آ راه ا
عدااس ا

اذا

 :ادی اگیچب برب ازاس تنریر برب همریاه انجرام عمر

ق فی با ای همب عم عدااس درء یا دیب تنری ملس

نمیگیاا چیا کب فیق ا ر

بی اینوب چیرس درء یا دیب بیاس تنری باشب بی اینوب م را اداره یا تنری ت د

بی د ا عم

ااشتب باشب (امام ذمینى  0 1ج  .)9 8 :بب بیاش افر شتیق گاهی تنری ق دیب یا درء عم عدااس ا
ار ای حاف

ار ا

بیاس عم عدااس ا
ذارج از طدیع

طدیع

یا ماهی

میکب فلاظ گ تب ا

معناس شیط ای ا

گاهی تنری مت در

کب افترام ار افترام اینیس ا ر .کرب شریط امریس

میباشب ار اینجا نیر انجام عم عدااسق شیط تنری ا

ابستب بب د ا عم ا

یرا شریط

 .بب اینی خ ق نایب ار ازاس تثدی

م دعی

تلوق ذاردی تنری
دان ینیق ادبام برب کسرب

451
همیاه باشب اعمال ذاردی ا

کب بب ماهی

دان ینی فطمب ارا نمیکنب.

با ای حال بب نظی میر ب ای اییاا کب دبس تیی اییاا بب نظییا تنری ا
ذ ا بادی ا

چیاکب عیف مساعب ای ا

رهایی از آش اش ار ا

مقاله

ادیه میکنب ا عمال ادب شیط ذارج از ماهی

دان ینی ا

ق آنچرب بایرب برا د رب دیبر
ق همچناش بب د ه

کب ار نیابر ق ملریک

ا شی کسانی کب عداااه نیابتی را بیاس غیی از بستناش ذ ا انجام میاهنبق هماش اذا ادیه ا
از عم عدااسق ماهیتی دباگانب اارا فیضی مبر باس ا

اینوب نیاب

اذهاش ا ر از ادعیاه دامعب ا
نیابتی ا

 .ار عداااه نیابتی ار حویو

اینجا نیاب
نتیجب ا

بب هیچ دب تعهب بی اشتغال بب عم عدااس نیس .

یشباس بیاس ر یبش بب ادیه ا

 .اشوال حوی بی مدناس تنری شخص ای ا
میکنب میذ اهب بیاس ذ ا امی ار

آش اینوب اعتدار تنری ق بایستی بب ا
بایب گّ

 .تعهب بی انجرام ادرب نیرابتی تعهرب بری
کب دتی نایرب ذر ا را برب مثابرا منر

کنب د ب دیب

نمایبق اییااس مطید میگیاا

شارع باشب اعتدار نایب ارزشی نبارا .ار غیی ای

کب ت یف ار ز دا اینیس با اعتدار تنری

عنرب
ره

تنری ذمری برب دراس ریکب هر پاییفترب

(طداطدایی حوی  0 6ج .) 46 :2امام ذمینی ه با طید کریاش اینورب ار فری

پراییش تنریر

شخصق بایب نایب تنها از دانب دنس م افق ذ ا عدااه نیابتی را انجام اهرب یرا شریایط دنسریتی
عنب را رعای

من

نمایب(.بیاس مثال نایب ماکی از دانب من

عنب ملنث ار نماز نیابتی با حجا

ادامب نماز کنب) تعییضی بب ستی مدناس تنری مینمایب (امام ذمینی  0 1ج .)9 6 :
بیذی بب اشوال ف ق پا خ اااهانب کب اگی آنچب از اافب عیف ار م را تنری نایرب برب منرفرا
من

عنب بیاش ننیااق باز ه ممو ا

گّتب ش ا از آنجا کب طدق داعبة تسشیط (افناس مسشط ش

عشی ام افه ) تسشط بی ام ال از شئ ناه تسشط بی نّس ا
ای ا

از اعتدار شطن

انساش بی ذر اش

کب می ت انب ذ ا را بب منرفا اینیس دیار اهب .هماش ط ر کب ییة عورال اینچنری ا ر .

افدتب ای اعتدار نیر حب میز اارا ار م اراس کب از فلاظ عیف شیع دابر نیابر
اعتدار دایر ا

 .اشوال ا م ای

باشربق ایر

خ اینوب اگی طیق ت لیی عداااه نیابتیق منل ری برب تنریر

شخص باشب یا از اافب تنری شخص بیااش

ش ا آنچناش کب مّاا بیذی ر ایاه تعدیی ی رشیعنرب

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

ا

آنچب ملیک فاع بب انجام عم

ق هماش ادیه میباشب اگی ادیتی نداشبق تنریشی نیر ر ره نمریگیریاق ار حویور
عدااه

فی

ق کرب راذتب پیااذترا

( س)
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ا

ادتضا چب چارهاس در تنّیا شارع بب نلر تنریر

 .بب االف

برادی مریمانرب (منتظریس  043ج : 0

.) 69
 .9بیذی از اه تلویق تنری شخص را میا ا میااننب زییا نیاب
نسد

ا

نائب نسد

نمراز

بب ا

بب موبمب(تنری ) آش نیس ق عال ه بی ای ق موبمب هی چب باشربق مسرتو نیسر ق بشورب

فانی ار ذس افموبمب ا

(فیحی .)966: 934

ملو م بب حو آش ا

بب نظی میر ب مه تیی اشوال نظییا تنری ای ا
دبره بی توشی ق شیط عوشی توشی

ا

داار بری اااس توشیر

کب می

کب می

الزما ای اشوال عوشی ای ا

نیسر
امیس نربارا

کب نائب بخ اهب ذ ا را داس ا نهب بنابیای نظییا تنری نیر نمیت انب بیاس نائب امی بسازا.
مبناي دوم :نیابت بر مبناي نظریة تنزیل عمل
احتمال ا م نظییا تنری عم ار اعتدار عوالق تنری عم نائب بب منرفا عم منر
اینجا عم نائب بب اعتدارس دان ی عم من
بشوب بیاس هماش تنری اعتدارس ا

عنرب ا ر  .ار

عنب میگیااق بنرابیای ادریه بریاس عمر نیسر ق

احتمال اارا کب تنری بعب از عمر حا ر گریاا .ار ایر

ره تنری هننام د اش بیاس نائب ا

پس از اتمام با تنری ار مشوی

منر

عنرب دریار

میگییا (امام ذمینی  0 1ج .)9 0-9 1 :
بنابیای انساش میت انب ادداه عدااس را مداشیتاً انجام اهبق یا با شریایطی اینریس را مسرئ ل
انجام آش نمایب نائب بنییاق ار ای

رهق عم اینیس بب مثابا عم من

ار بیذی م ارا عم اینیس بیاس انساش کّای
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یف اینوب انساش از عم ا رضای
ادعی ا

رضای

عنب میگیااق بشوب

میکنب ف اینوب ا را ادیی نویاه باشبق بشوب برب

ادعی اارا .ف از آش آگاه ه نداشبق بشوب بی ا راس همری

ق کب عدااتی کب اینیس مثالً از راه ا ر برب ش اطرالع انسراش برب انسراش اهربا

میکنبق ثمی بخه میش ا (فیحی .)966: 934
اه

ن

نیاب

ار با حج را لیی اانستب اما ار با نماز

 0 3ج  .)391 :مطافعب ار آثار دبماس فوب شیعب حوای
از میگ یوی از چافههاس فویس بی شیعب اه
ا

کب ا الً نائب از دانب من

م دائر نمیااننرب (دریریس

از ای ااراکب نیاب
ن

ا ر

ار نمراز ر زه پرس

امرا مسرتّاا از ر ایراه شریعب ایر

عنب بایستی اعمال نیابتی را انجام اهربق ظراهی ضرمیی «عنرب» ار

414
ر ایاه فیا انی گ یاس اعتدار تنری عم ا

میکنب .

بادی شتافتب باشبق از عم نیابتی نّن توی حا

من ا شی مدناس تنریر همراش ر ایراه مستّیضری ا ر
«یلجعنب» «ی

معنب» «یطاف عنب» «ین

940ق  1 9شیخ ط ى  042ج 1 :1

مقاله

 .ثانیاً من

عنب چب ار دیب حیاه باشب یا برب ریاس
کرب ار آنهرا از تعدیری «ی رشیعنرب»

عنب» «دضیعنب اینب» ا تّااه شبه ا

(کشینرى  0 3ج :0

بیتا ج  .) 93 :ظاهی فّب «عنب» هماش دان رینی بربفی

ا ر .

نوتب دافب اینوب ار تّسیی دان ینی از اینن نب ر ایاه ا تشوی گ ناگ ش م د ا ا

 :بی دریاس

ضمیی «عنب» را ظاهی ار تنری شخص اانستبانب (منتظیس  043ج  .) 6 :0چ ش ار ر ای

آمبه ا ر

کب ذ ا را بب داس ا نهااه از طیف ا فییضب نماز یا حج انجام گیاا .مدناس بیذی اینی از فوها
ای ا
ا

کب تنری عم ق بب منرفا عم ا
چ ش آنچب از ر ای

شخ ی

ظاهی ا

ذ ا را ااراق از دانب من

فّب «عنب» دیینب حاکی بی تنری عم اانستب شبه

ای ا

کب شخ ی

نائب ملّ ظ ا

ار عی اینوب

عنب عم را انجام میاهب کب بب نظی میر رب درب اذیری از

د ه ا تلوام بی تیس بیذ راار ا

(منتظیس  043ج .) 6 :0

مبناي سوم :نیابت بر مبناي نظریة اداي دین

عليهما السالم ،قَالَ :إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ مُوَ صَغِيرٌ ،فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ ،فَإِنْ لَمْ يُحْسِةنْ أَنْ يُلَبِّةيَ ،لُبِّةيَ
عَنْهُ ،وَ يُطَافُ بِهِ ،وَ يُصَلّى عَنْهُ»( .كليني  9241ج « )303 :2سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَامِيمَ(ع) عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُةوِِ
يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَ ِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ وَ قَدْ رَوَى عَنْهُ حَرِيزٌ رُخْصَ ً فِي أَنْ يُطَافَ عَنْهُ وَ عَنِ الْمُغْمَةى عَلَيْةهِ وَ يُرْمَةى
عَنْهُ» (اب باب یب  0 9ج « )049 :فَضَالَ ُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِمِمَا(ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُةلٍ نَسِةيَ أَنْ
يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ» (شیخ ط ی  042ج .)02 :1
 .وَ قَالَ(ع) يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَ ُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ يُكْتَةُُ أَجْةرُهُ لِلَّة َِ يَفْعَلُةهُ وَ
لِلْمَيِّتِ» (اب باب یرب  0 9ج « ) 81 :وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ  :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) :يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّةهُ
لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ ،ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ مَ َا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيةكَ عَنْةكَ قَةالَ
فَقُلْتُ لَهُ :فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ :نَعَمْ .فَقَالَ(ع) :إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ الْحَةيُّ
بِالْهَدِيَّ ِ تُهْدَى إِلَيْهِ» (اب باب یب  0 9ج .) 89 :

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

 .عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ،عَةنْ زُرَارَةَ  :عَةنْ أَحَةدِمِمَا

( س)

411
پژوهشنامة متين

دب اینیق ار ماهی
ا

ادداه ای ا

ق آنچناش کب اگی اف ق ببهوار

همی ط ر ا
ای ا

ا

بب مثابا ای ش انیر س

کب ادبق ای بب ذافق ا

ق شخص ثافث داار بب اااس ایر ا ر ق اددراه نیرر

ار ار ش آش اعتدار ای نهّتب ا

کب آنچب نرا مت یعب بشوب عوال ا

 .امام ذمینی ار ای باره مریفیمایرب :ان راف
ظاهی ن

ص نیر گ اهی میاهب تنری شخص

یا تنری عم نیس  .چیا کب یف عم م را تعهب ادیی دیار میگییا پس ادیه ار مواب عم
ادیی ا

داینرینی ذ اش بب داس اینیس یا عم ذ ا بب منرفا عمر اینریس نیسر

مطشب م را پاییش عیف ارتوازس مت یعب ا

ایر

(امام ذمینی  0 1ج .)9 2 :

امام ذمینی با ذکی یوی از ر ایاه حج بی مدناس تنری شخص اییاا گیفترب ا ر قکب حضریه
ااق(ع) یوى از شیعیاش را ذ ا

از ا رماعی حرج گررارا

بب ا موبارى پ ل ااا تا بب نیاب

اعمال عمیه تا حج را بی ا شیط کیا .پس امام(ع) فیم ا دتى ت ای کار را انجام اااسق نُب ه
از ث ا بب ت

یك ه بب ا ماعی میر

امام ذمینی ار ذی ای ر ای
یاح

ب (کشینی  0 3ج : 0

.) 9

بب دراش ذر ا ر گنب ذر راه نناشرتبانرب کرب ایر ر ایر

ار موابشا ادیه ار مواب عم اارا (ار مواب تنریر نیسر ) امرا ظراهی ر ایر

ن راش از

تنری اارا .چیا کب ار همی ر ایتی کب امامذمینی آش را بب عن اش شاهب آ راهانبق باز ه بب نور
از امام (ع) آمبه ا

کب « :یَلُجُ بِهَا عَ ْ إِ ْمَاعِی ».کب ظه ر «عر ا رماعی » ار تنریر ا ر

(امرام

ذمینی  0 1ج .)9 2-9 8 :
امام ذمینی بب ظیاف
کب ار ن

ضمیی «عنب» ار ر ای

میب طب یوی ااشتبانب ار ای باره بیاش نم اهانب

صق ضمیی «عنب» بب اعتدار انتسا ای بب مبی ش ا

نمیذ اهب بن یرب

ق ار ر ای
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از طیف ا تنریالً انجام اهیب (امام ذمینی  0 1ج  .)9 8 :افدتب بب نظی میر رب کرب ایر ت دیرب امرام
ذمینی ذالف ظاهی ر ای
ار را ای
مخ

ا

.

دب گّتب شربه ا ر  :موایسرب مربر ر برب کشری باطر ا ر

ص ف ق افعااهاس ا

کب طدعاً بب کسی کب بب ا ذطا شبه ا

ر اگی اینیس آش را بیا را بیاس ا
چیرس نبااه مرا گیفتب ا
ثاب

لیی نیس

ق منی ای کب ل

زیریا عدرااه ظیّرا
اذت اص ااراق از ای

زییا مراش بب ش مواب ا

ق یعنی ار حویو

ای مطشب ار مر را ذا ری برا افیر ذا ری

گیاا (فیحی  .)962 : 934افدتب ای نوب ذ ا م را اشوال ا

اافا ذا باس االفر

بری ایر

411
حاک بی اافا عدراااه ا ر

میبخ ب.

مقاله

ب اش ادداه د ا اارا  .همچنی اافا نیاب

اامنرا آش را

رع

مبناي چهارم :مبناي داعی بر داعی
ار برا هراس مختشر

از آنجا کب ا طالد ااعی بی ااعی مدنایی پیکراربیا ا ر

ر زه حج تا ذمس زکاه ا تّااه میش ا بیاس مثال ار زکاهق بلث ا
زکاه از دانب کی ق مجرس م ک ا ا

؟چ شا

از نمراز

کب آیرا پیااذر
کیر امری

ار عداااه مداشیه ا ر

عدااس نبارا .یوی از راه هاس ذال ی از اشوال ت لیی ای مس فب ااعی بی ااعی ا ر  .رخ
از چیستی ااعی بی ااعی ار ذی داعبه حیم
آمبه ا

داعبه حیم

ق فوهایی کب کشی

اذا ادیه بی ادداه مداحث عداااه ا تیجارس
اذا ادیه بی ادداه را مخب ش اانستبانرب برب اافرا

بسیارس تمسك کیاه انب آنجا کب ار تننناس منافاه ادیه ذ اهی با د ب دیب

گیفتار شبهانبق

ا طالد ااعی بی ااعی را ار پا خ مخافّی ارائب نم اهانب.
«ااعی» ار فغ

بب معناس عام ق اننیره

دب ا ر

«ااعری افشرد » عدراره ا ر

شییس کب ار پستاش حی اش بادی میگاارنب تا باعث پیبایه ا باره شریی شر

از موربار

ا (راغرب ا رّهانى

: 0

.) 9 1

ار تفسير الميزان ار م را ااعیاهلل چنی آمبه ا

 :منظ ر از «ااعِریَ افشَّربِ» ر ر ل ذربا (ص) ا ر

(عالمب طداطدایى  920ج .) 6 : 8

 .و امّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ فَلِقَضِيَّ ِ الْخَثْعَمِيَّ ِ لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ
فَرِيضَ ُ الْحَجِّ شَيْخاً زَمِناً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِنْ حَجَجْتَ عَنْهُ أيَنْفَعُهُ ذَاكَ؟ قَالَ لَهَا :أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ،
أكَانَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ،قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ .ار ر ایتی کب عشماس عامب بی تی بب آش ا تناا میکننبق نو
(ص)

شبه کب زنی از ددیشا ذثعمیب از پیامدی

( ص)

پی یب کب آیا اااس حج پبرش ت ط ا نّعی بب حال س اارا؟ پیامدی

فیم ا« :اگی ت ای ا را ااا میکیاسق آیا

اس بب حال ا ااش ؟» (مجشسی  0 4ج  9 1 -9 6: 81حی عامشی

19 : 043ق  .) 2همچنی ار آیاتی از دیآش کیی کشما کتب بب داس اژة فی
ب اش ادب اارا .همچنی

د

آ راه شبه ا

دضاس بی ذی ادداه بب اعتدار ای ب اش آنها ا

توشیّی ملض باشبق مّه م دضا بیمعنا میش ا.

کب ن اش از بی عهبه

ق چیا کب اگی حج ادب

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

ار دیآش کیی ای کشم ب بب فّب دالفب اهلل اضافب شبه با تیکیب ااعی اهلل بب کرار رفترب ا ر .

( س)

411
پژوهشنامة متين

ااعی ار ا طالد فوهی می انساش بب انجام یا تیک کارس ا
آمبه ا

هماش ااعی بی انجام کارس ا

کب نی

بیاس

مثال ار ریاا

کب ار هیچ حافی از آش دبا نمیش

المساا

ا (طداطدایی

 0 8ج .)09 :
شیخ ان ارس ار کتاب الطهاره ای چنی تعیی
ذه

د ا اارا هماش چیرس ا

(ان

 0 1ج .) 2:

ارى اف

کیاه :امی ارتوازس ذهنی کب حری عمر ار

کب مت ذیاش از آش تعدیی بب ااعی میکننب

آش را نی

میااننب

ااعی بی ااعی یعنی یك کار را با ا اننیره انجام اااش منتها آش ا اننیره منافاتی با همربینی
نبارا .ار میاش عداااهق عداااتی د ا اارا کب با ا اننیره انجام میش ا ه اننیرههراس انیر س

ه اننیرههاس اذی س.
مثالً نماز حاد ق نماز باراشق نماز شب ذ انبش بیاس
بال هما اینها ا اننیره اارا.گاهی اننیره اذی س ا ر
ا رس از دهن

رع

ر زسق اعرا

عدرااه بریاس به ر

نوم هاس آش .فوها ادماع اارنب کب ای عداااه لیی ا

ربدب بریاس رفرن
نعمر هراس آش
 .حال چب اشروافی

اارا کب نماز ذ انبش بیاس ذبا با اننیره کسب ادیه ه دایر باشب؟ ای هماش ا

کب از آش

تعدیی بب ااعی بی ااعی میش اق یعنی ادیه گیفت ااعی بی نماز نیس ق بشوب ااعی بی نماز با د رب
دیب

ا

(ذ انسارس  041ج .)98 : 9

ااعی بی ااعی بب ا دب توسی میش ا:
دب ا ل ای ا

کب ااعی بی ااعی ار عداااه ذ ا شخص باشب ماننرب اینورب نمراز ادرب

ذ ا را با اننیرة کسب دهی مااس ار مواش ذا ی ادامب نمایب .دب ا م آش ای ا
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ر زهق حج ...ق ار
ش اق بب
من

عنب ا

کب نمرازق

رتی کب موش ق بب ذاطی عارس ماننب میاش یا بیمارس یا عجرر یرا  ...نرات اش

ره نیابی ادامب کنبق بب عن اش «ااعی بی ااعی» بب ای معنا کب نائب مثالً نماز زیب را کرب
بب داس ا انجام می اهب بب د ب یا بب ااعی توی بب ذباق فری ااعری ا بری همری

ااعیق گیفت ادیه ا

ق بنابیای ای ا ااعی ار ط ل ه هستنبق یعنی نماز زیرب را مریذ انرب

بیاس ذبا کب پ ل بنییا یا پ ل میگییا بیاس اینوب نماز زیب را بیاس ذبا بخ انب.

« . 9يا قومَنا أجِبيُوا داعِيَ اهللِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغفِرلَكُم مِن ذَنُوبِكُم» (احواف.)9 :

415
کب ارباره ادداه تعدبس میت اش دائ بب د از اذا ادیه بی انجام آنها برب ااعری امتثرال شربق نرب
ادیه بیذ ا عم تا اینوب با عدااه آش ار تنافی ادن ش اق ار
ااعی میباشب نهای

امی اینوب ار چنی معامشباس نیر الزم ا

ره نخس

مقاله

ثد ه ااعی بی ااعی را بسیارس از عشما پاییفتبانب .از دمشب احب کفایة االصاول آ راه ا ر
از ددی ااعی بی

نّعی بب مست دی بی ربق ترا اینورب

معامشب ّهی نداشب اذا ادیه بی آش نیر اک مال بب باط نداشب (آذ نب ذیا انی  043ج .) 0 :
کب عم هلل باشب اما عم هلل بب چب ااعی باشربق

ت ضیی افر شتی اینوب ار عداااه شیط ا

اینی ای توییب ار ا نیس  .پس شخص می ت انب عم هلل را بیاس
دهن

بیاس

ضیرس بی عداای

ع

ل بب به

فیار از آته

رزق بب دا آ را میت انب همی عم هلل را بیاس ادیه بب دا آ را هریچ
ای فع نبارا.

اشوال ا ل بی ااعی بی ااعی :شیخ ان ارس ار م را دیاس ادریه بری اددراه برا عدراااتی کرب
بیاس ر یبش بب موا ب انی س یا اذری س انجرام مریگیریاق اشروال مریکنرب مریفیمایرب :دیراسق
منافّارق ا
از ذبا ارذ ا

ا

زییا ار آش م ارا ار

کب اندال منافن انی س ا

میکنب .ای شخص آنوبر ت ک

همب کارهایه رنگ افهی زاه ا

ق فی هماش منافن را نیرر

ایماش اعتوااش بب ذبا زیاا ا ر ق کرب برب

با اینوب ذ اش مریک شربق فری آنهرا را از ذبا نرب طشرب

(ان ارس  0 1ج .) 3 :
ار کتا انوار الفقاهه ارباره نظی احب مکاسب آمبه ا
طشب کیاش چیرس از ذبا نب ارذ ا
میااننبق ا تبالل آنها ار

نیس

بب ده

 :کسانی کب فیق میگاارنربق بری

ادیه از میام ار عدااهق تنها مر را ا ل را عدرااه
اینوب میت اش نو کالم کیا بب مس فا طشب باراش از

ذبا کب ار آش چب بسا اننیرة شخصق امی انیرایی ملرض باشرب همری طر ر اعرا بریاس ازا اج
شّاس مییضق گ ایه ار ر زس ماننب آشق ار هما ای م اراق هبف دیب
تّا ه آنها با اذا ادیه ار عداااه ار تعباا ا طبها

افی اهلل نیس

تنهرا

ق کب ار اذا ادیه بی ادداه با یرك

ا طب بب هبف انی س بیمیگیااق اما ار عداااتی نظیی نماز باراش یا نماز شب با ا یا چنب ا رطب
بب امی انی س اذت اص پیبا میکنب (موارم شییازس  0 6ج .)1 9 :
مییزاس نائینی نیر اشوال شیخ را ارا اانستب ا

:

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

میکنب اما ار م را اینی ادیه را از ذبا نمیطشدربق بشورب از غیری ذبا نرب ارذ ا ر

مریکنرب

( س)

411
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اینوب اذا ادیه ار ط ل اننیرة امتثال ا
ذبا یك ن ع ملیک بی امی ذبا
اننیرهاس بب ده

ق نب ار عی

ق خ براطشی ا ر

امتثال امی پی راگار حا

آش اننیره اذا ادیه بی امتثال امی
زیریا اگری ادریه ندر ا بریاس عامر ق

نمیشب ملیک ادیی بیاس آذیته ادیه ا

ندایب ای را بی فایبههایی کب ار عدااه متیتب ا

دیاس کیا زیریا هیگراه شسرشا عشر برب ذاه

بارس تعافی منتهی ش ا عمشی کب معشر ل م در ا شربه از عدرااس بر اش ذرارج نمریشر ا ایر
بیذالف دایی ا

کب منتهی بب غیی ذبا ش ا (نائینی  929ج  8 :ر .) 2
حاد

بب عداره اینی بی ارذ ا
د ا اارا .تّا ه ای ا ار ای ا
ا

از ذبا نب ارذ ا
کب ذ ا ت حاد

ذبا نب فیم اه میا بخ انیب تا شما را اداب

حاد

از ذبا نربق ذر ا عدرااتی از عدراااه

کن  .ذ ا

کب انساش بیاس اینیس عمشی را انجام اهب د ب رفن حاد

از ما ر س اهلل تّرا ه

از ذبا متّا ه ا

از ا ااشتب باشب .منی نب ایر ا ر

کب انساش نیازمنبس کب ذ ا را ملتاج مییاببق ذاف انبتی ذاکسارتی از بنبهاس ا
نیازس نمیبینبق از ای ر

با د ب دیب

کب ار ذ ا

کب ذبا نب آگاه بب حوایق ام ر میفیمایرب« :اشَّ اإلنسراش فیَطغری أشْ

رَاهُ ا تغنی» (عشق2 :ر )6فاا دیاس مانل فیب بب آش م اراق منافّارق ا
احب عروه

از زمرانی

.

9

دمعی بب پیی س ای اش از راه ااعی بی ااعی ذ ا تبانبق ازگارس اذا ادریه

را نتیجب بنیینب .ای اش معتوبنب ااعری بری ااعری تنهرا ار برا

اددراه نیرابتی مر را

عنب (می )

ره میگییا آمال

چیا کب ار ادداه نیابتی د ب دیب

پاییش ا

تمنیاه ار نی مداشی بیاس ا

عن اش نیاب

بیاس من

کب امیس ت

شی ا

ق میت انرب عط فر

فیزنربس
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 َ « .درال رَبُّوُر ُ ااْعُر نِی أ ْرتجِبْ فوُر ْ إِشَّ افَّراِی یَسْرتوْدِیُ ش عَر ْ عِدرااَتِی َریَبْذُشُ ش دَهَرنَّ َ ااذِریِی » (غررافی.)64 :
پی راگارتاش ای اع ه را کیا کب میا بخ انیب تا ا تجاب
ز اى با کمال ذف

کن ببر تى کسانى کب از عدااه م ا تودار مى رزنب بب

ااذ دهن ذ اهنرب شرب َ « .إِذا َر فكَ عِدرااِس عَنِّری فرِِنِّی دیِیرب أُدِیربُ اَعْر َة افربااعِ إِذا اَعراشِ

فشْیَسْتجِیدُ ا فِی َ فْیُلْمِنُ ا بِی فعَشَّهُ ْ یَیْشُبُ ش» (بویه ) 86 :چ ش بنبگاش م از تر
نرایو
اداب

اع ه اعاکننبگاش را اداب

مىکن افدتب ار

ریاغ مریا مرىگیینرب بباننرب کرب مر

رتى کب مریا بخ اننرب پرس بایرب کرب آنراش نیرر اعر ه مریا

نم اه بایب بب م ایماش آ رنب تا شایب رشب یابنب.

« .چنی نیس

کب انساش حق شناس باشب مسشماً طغیاش مىکنبق بب ذاطی اینوب ذ ا را بىنیاز مىبینب».

 .9بب نظی میر ب کب بلث ار اینجا از م ارا دیاس نداشب .بشوب ار اینجا آنچب بب آش ا تبالل شربه بیهراش ذشر
کب اگی اذا ادیه با د ب دیب

ا ر

ار ادداه عدااس منافاه ااش ق همی منافاه ار مستلداه عدااس نیرر در ا ااراق

پس از د از اذا ادیه ار مستلداه الزم میآیب کب ار ادداه نیر اذا ادیه مانعی نباشتب باشب.

411
بب مت فی یا د ب ادیه یا اننیرههاس اینی باشب .پس ااعی بی ااعی گاهی بی نیاب

اینیاش ا
اینجا

اشوافی نیس

ق ار ای فی

گاهی ار عداااه ذ ا مداشری ا ر

 .نایینی از مل ی بررگ عروه ار را ااعی بی ااعی آ راه ا

بیاس تلوی اشوال منا بتی از د ا بب آش ا
ای حاشیب را ار ای اانس
نظی ا

ق کب ظاهیاً ارائا ای

ااعی نهایی کب باعث اااس توشی

دب

(طداطدایی یراى  0 3ج  .)23 :9مریتر اش درب را

کب ااعی بی ااعی ار عم ذ ا انساشق ااعی نهایی یا عش

ملوق بجن راس ار ای باره آ راه ا
گّ

کرب ملر نرراع

مقاله

نسد

عداااه

غایی م را

میش اق اگی پ ل باشب باعث بطالش نماز ا
 :ااعی بی ااعری رخ ا رت ارس نیسر

.

نمریتر اش

ااعی بی ااعی امواش نباراق بشوب ااعی بی ااعی ار اننیرههاس ط فی امریس ضری رس ا ر

بیاس مثال شخ ی دناتی حّی می کنرب ترا برب آ بی ربق آ را بریاس ک را رزس مریذ اهرب
ک ا رزس را بیاس ر یبش بب مل

ل آش انجام میاهب مل ر ل را بریاس بربا ر

مااس ببنی ذ ا ذان ااهاش میذ اهب .پس ار حویور
چیرس در همی نیاز اذیی نیس

آ راش نیراز

آنچرب از ابتربا اننیررة ا بر اه ا ر ق

بب ط رس کب اگی ای نیاز از ا ل فیاه ب اق هیگر ای همب ختی

را بب داش نمیذییب .ااعی بی ااعی ار اعمال نیابتی از ا ل د ب همراش ر ریبش برب ادریه ا ر
ملیز ا

کب ای د ب دطعاً بب اذالص عدااه زیاش میر انب»

س بجن راس  0 3ج .) 6 :

(م

تو یناً میتدط با همبینی باشبق بب ط رس کب از د ب معش لق د رب عشر
عش

نیر یك ارااه اینیس بب عش

میگییا بیاس مثال فی
اعمال حج ادب ا

العل بب د ا آیب .ار ای فی

ا

مت فرب شر ا از ارااة آش
کب ااعی بی ااعی شرو

می ش ا کب شخ ی د ب ّی حج را ااراق هربف نهراییق شرهی مورب
بری رفرت برب مورب ا ر  .از ایر ر بایرب

ق بب ذاطی اینوب ّی حج مت در

گارنامب بشیط تهیب کنبق از ارااة حج یك ارااة ا می کب ذییرب بشریط ا ر ق مت فرب مریشر ا
ذییب بشیط نیر مت د

بب تهیا دب مااس ّی ا

ق از ارااة ذییب بشیطق ارااه ثافثی برب تهیرب هرینرب

ّی بب د ا میآیب .از معش ل اذیی کرب مریاا ا ر ق اراااه متعاددرباس مت فرب مریشر ا چریا کرب
ارااههاس پی ار پی بی شسشب عششی تو ینی ا ت ار ا

.

اما ار ادیه بی عداااه عش تو ینی ذاردی د ا نبارا ار عدراااه مطشر
مااس ا

ق بنابیای اریاف

دب ت د

نماز نیر ابستب برب د رب دیبر

اارا بی د ب دیب ق حال بایب از ای

دب مرااس ارااة ا مری برب

( س)

ا

 .دب مااس ابستب بی د ب دیب

ا

 .از طیفی ل

نهراییق درب

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

بی دیاس بی ااعی بی ااعی اشوال میکننب کب ااعی بی ااعی زمانی لیی ا

کرب امر رس
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د ب دیب
ا

بب د ا آیب بب عش

اینوب ا تلواق ادیه بی نّس دیب

 .پس الزما اینوب گّتب ش ا د ب دیب

د بس بب د ب دیب
تسشس ا

تعشق گییا .بنابیای

ااعی بی ااعی ا ر

نیس ق بشوب بری د رب دیبر

ایر ا ر

کرب از د رب ادریه

د ا د ب بی د ب متیترب مریگریاا ترافی فا رب آش

(منتظیس  043ج .) 20 : 0

یوی از فوها بی ای ااعاس ای اش کب اراای

ارااهق بب ارااة اینیس نیسر ق اشروال کریاه کربق

ادماعیا نّس ا

کب ت می نهایی را میگییا چرب اشروال اارا

ارااه فاعشی

نّسق آش حاف

کب همی فاعشی

من اثی گیاا مثالً اگی کسی د ب کنب کب برب شرهیس ا ر مسرافیه کنرب برب

ذاطی عالدب اس کب بب ر زه هاس مستلب اارا بی د ب ددشی ذ ا د ب دبیبس متیتب کنب کب بیه
از اه ر ز ار آش شهی ادام
بشوب د ب ادام

ااشتب باشب.ار اینجرا ادامر

اه ر ز م ض ع ا تلدا ر زه ا

را بی موبماه د ب متیتب میکنب تسشس ه

اه ر ز م ضر ع ا رتلدا ر زه نیسر ق
حاف

نّس باف دباش ذر ا د رب

فاعشی

الزم نمیآیب (منتظیس  043ج .) 20: 0

بب نظی میآیب کب می ت اش اننیره انساش را بب ا اننیره دییب بعیب یا غیی کدیی توسی کیا.
اگی اننیرة بعیب یا ااعی کدیی انساش را اااس ادب افهی کرب ار هری ر ره انجرام ذ اهرب شرب
اننیره دییب را اریاف
بعیب نیس

ادی بی

کب عدااه بب ای نل

عدااه ماننب مل ذا ی یا زمراش ذا ری ار نظری گیفر ق
لیی باشب .افدتب ای ت دیب مخ

ص عداااه ذ ا انساش ا

عداااه نیابتی بیاس اغشب کسانی کب ادیی میگیانبق تنها هماش منّع

مااس ا

.

دو چالش اساسی مبناي داعی بر داعی
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ا چافه ا ا ی ااعی بی ااعی نخس
ادیی ا

ق ادیی ه کب بب فی

اینوب مجیاس د ب دیبر

نمىت انب د ب دیب

منر

عنرب از راه د رب دیبر

کنب .نتیجب اینوب نمىت اش متعشةق دیبر

را

از متعشةق ادیه دبا اذ ق با تعبّا م ض ع م و چاره نمیگیاا نا ازگارس همچناش برادى
مىمانب (موارم شییازس  .)2 : 0 8بب تعدیی اینی ار اینجا حبه د رب در ا اارا .چرافه مهر تری
اینوب بب نظی میر ب اییاا اینی ااعی بی ااعی ای ا
چیا کب از طیفی ل
از طیف اینیق اریاف

نماز بستنی بب د ب دیب

کرب از در اش عربمه الزم مریآیربق
اارا اریاف

دبق اذرالص ار عدرااه د رب دیبر

دب نیر ابستب بب ل

نمازق

را از بری مریبریاق فراا پیامرب

411
دبق فوباش د ب دیب

کب از د ا آش عبم آش الزم میآیب.

ااعی ای ا

یوی از معا یی نیر اشوال اینیس نم اه ا
نمی ازاق چ ش فی
ار حویو

ای ا

ببی معنا

کب :ااعری بری ااعری برا د ربق توری

کب نماز ا ار ادن بیاس پ ل ا

ق نب بریاس ذربا (فیحری )961-966: 934

ا ر

لیلی نمیباشب.

با عنای
ند اه

ادعری

کب اگی ادیی پ ل ننییا نماز زیب را بیاس ذبا نمریذ انربق ایر

بنابیای مدن اس ااعی بی ااعی ریف ت دیرب بریاس همخر انی اذرا ادریه د رب دیبر
رهیاف

مقاله

اریاف

بطالش نماز ا

 .بنابیای دبس تیی ایریاا بری مدنراس ااعری بری

بب اینوب اافا د

کیّی

اذالص از نظی بیاش میراش کمی

ادمال ااراق بب نظی ما بایستی بب دبر متیو آش بیاس ل
آنچب افی بی بطالش آش االف

می ت اش گّ

ااراق ریا ا

اذالص ار حب اعال

عدااه اکتّا کیا .ار مجمر ع

یعنی عمشی را برب ذ شراینب اینریس

انجام اااشق ار عیف اگی کسی عمشی را بب د ب ادیه ذ اهی انجرام اهربق بری آش ریرا اطرالق
نمیگیاا .بیاس افن اشوال نا ازگارس اذا ادیه د ب دیب

همی ادمال اافا اذالص کّای

میکنب.

با ت دب بب مطافدی کب بیاش شب تنها راهوارس کب با ضی ره عمشی عیفی نیاب
نیر منطدق با ر ایاه می باشبق مدناس تنری عم ا
انبی منباش اما کامالً بینانب از عیف
بیپایب بی ملت ا
ذه ق چ

ضابطا تنری شخص مطابق با ذ ق

ییة مسشمی ا

 .مدناس ااعی بی ااعی نیر امیس م هر شق

ق هبف نهایی کب ار ی ااراق ر یبش بب آش دب مااس ا ر .

فاا م و منافاه با اذالص همچناش بب د ه ذ ا بادی ا
ااراس ادمال ا

شیوا

چیاکب ادیی بب هی ااعی کب فع عدرااس را انجرام اهربق براز هر ار گ شرا

بب ادیه ا ذتب ا

اذالص اااق ای ا

رازگار ا ر

کب اافا اذالص ار موام بیاش کمی
م ارا بسیارس از تل

ینانب پا خی کب میتر اش برب اافرا
کیّی

ای اافب ذارج گیایبه ا

اذالص نیس

از دمشب ادداه نیرابتیق

مستلداه عدااسق عدااه بب د ب رزق انی س رفاه اذی س  ...نظییا اینیر
امام ذمینی نظیس دیب ا

از ای ده
اددراه از ر س

کب ادداه پس از مریگ همچنراش ار عهربة شرخص در ا اارا

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

نتیجهگیري

( س)
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ت یف ار تیکب می
می

را بب

بب ماننب عی میه نب ممن ع ا

ره مداشیه یا بب نیاب

تا زمانی کرب را

اددراه بربنی مرافی

انجام اهنب.

منابع


آذ نب ذیا انیق ملمبکاظ ب حسی  043( .ق) کفایة االصول ،د  :مل سا آل افدی

عشیه افسالمق

چاپ ا ل.



اب باب یبق ملمّب ب عشى 0 9( .ق) من الیحضره الفقيه ( 0دشبس)ق د  :افتی انت اراه ا المى ابستب
بب دامعب مبر ی ح زه عشمیب د ق چاپ ا م.



ا ّهانیق ملمبحسی  ) 043( .االجاره ،د  :افتی انت اراه ا المی ابستب بب ح زة عشمیا د ق چاپ
ا م.



امام ذمینیق یب ر د اهلل 0 1( .ق) المکاسب المحرمهق تهیاش :مل سب تنظی

ن ی آثار امام

(ره)

ذمینی ق چاپ ا ل.


ان ارسق یب میتضی( .اف  0 1ق) کتاب الطهاره ،تهیاش :کننیة دهانی بررگباش

شیخ اعظ

ان ارسق چاپ ا ل.


ررررررررررررررررر  0 1 ( .ق)کتاب المکاسب ( 6دشبس)ق د  :کننیه دهانى بررگباش

شیخ اعظ

ان ارىق چاپ ا ل.


درییىق عدب افیحم  0 3( .ق) الفقه على المذاهب األربعه و مذهب أه البيت عليهم السالم (1
دشبس)ق بیی ه :اار افثوشی ق چاپ ا ل.



د هیىق ا ماعی ب حماا 0 4( .ق) الصحاح -تاج اللغة و صحاح العربيةق بیی ه :اار افعش فشمالیی ق
چاپ ا ل.
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حیعامشیق ملمب ب حس  043( .ق) تفصي وسا الشيعه إلي تحصي مسا الشریعهق د  :مل سب آل
افدی



عشیه افسالم ق چاپ ا ل.

ذ انسارسق یب احمب ب ی

 041( .ق) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ،د  :مل سا

ا ماعیشیاشق چاپ ا م.



ذ ییق یب اب افوا  ) 922( .مصباح الفقاههق د  :مكتب افبا رسق چاپ ا ل.
راغب ا ّهانیق حسی ب

ملمب 0 ( .ق) مفردات في غریب القرآنق تلویق

ّ اش عبناش

اا اسق بیی ه :اارافعش افبار اف امیب.


شیخ ط یق ابی دعّی ملمب ب حس ( .بیتا) االستبصارق تهیاش :اارافموتب اال المیب.



رررررررررررررررررررررررررر  042( .ق) تهذیب االحکامق تهیاش :اارافوتب اال المیبق چاپ چهارم.
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احب ب عدااق ا ماعی  0 0( .ق) المحيط في اللغة ،بیی ه :عاف افوتب.



طداطدایی حوی ق یب ملس  0 6( .ق) مستمك العروة الوثقي ،د  :مل سااارافتّسییق چاپ ا ل.



طداطدایی یراسق یب ملمب کاظ  0 3( .ق) العروة الوثقيق د افتی انت اراه ا المی ابستب بب دامعب
مبر ی ح زة عشمیا د ق چاپ ا ل.



طداطداییق عشی ب ملمبعشی 0 8( .ق) ریا



عالمب طداطداییق ملمبحسی  ) 920( .ترجمه تفسير الميزانق تیدمب م

المسا ق د  :مل سا آل افدی

(ع)

ق چاپ ا ل.

س همبانیق د  :انت اراه

ا المی دامعب مبر ی ق چاپ ا ل .


فیاهیبىق ذشی ب احمب 0 4( .ق) کتاب العين ( 8دشبس)ق د  :ن ی هجیهق چاپ ا م.



فیحیق عشی ) 934( .تحقيق در قواعد فقهي اسالمق اان ناه امام ااق عشیب افسالمق چاپ ا ل.



کشینىق اب دعّیق ملمب ب یعو

 0 3( .ق) الکافي ( 1دشبس)ق د  :اار افلبیث فشطداع

افن یق

چاپ ا ل.


مجشسىق ملمب بادی ب ملمب توى 0 4( .ق) بحار األنوار ( 99دشبس)ق بیی ه :مل سا افطدن افن یق
چاپ ا ل.



موارم شییازسق نا ی 0 6( .ق) انوار الفقاهه (کتاب التجاره ا المکاسب المحرمه)ق د  :مبر ب اإلمام
(ع)

عشی ب ابی طافب ق چاپ ا ل.


رررررررررررررررررررررررر  0 8( .ق) حيلههاي شرعي و چارهجویيهاي صحيح ،د  :مبر ب امام عشی ب



منتظیسق حسینعشی 043( .ق) کتاب الزکاةق د  :میکر دهانى مطافعاه ا المىق چاپ ا م.



م



نائینىق مییزا ملمب حسی  929( .ق) منية الطالب في حاشية المکاسب ( دشبس)ق تهیاش :المكتب

س بجن راسق مییزا حس  0 3( .ق) القواعدالفقهيهق تهیاش :ن ی افهااسق چاپ ا ل.

المحمدي ق چاپ ا ل.

چهار ديدگاه مبنايي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني

ابیطافبق چاپ ا م.

( س)

