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تقریر موضوع

كتــاب مكاســب محرمــه ذیــل مبحــث »الوالیــة عــن الجائر« طرح  مســئلۀ مشــاركت در قــدرت، در 

كــه ســبب ایجــاد اختالف هــای  می شــود و هــدف از آن نیــز یافتــن راه حلــی بــرای مشــكلی اســت 

گســترده و اتخــاذ مواضــع بعضــًا متضــادی از ســوی فقهــای امامیــه شــده اســت: دوگانــۀ همــكاری 

نكــردن بــا حكومــت یــا وفــاداری بــه آن و یــا بــه عبــارت دیگــر دوگانــۀ ایجابــی و ســلبی در تعامــل 

یارویــی مســلحانه و فعالیــت جهــت  كــه ممكــن اســت منجــر بــه رو بــا حكومــت؛ عــدم همــكاری 

كــه ممكــن اســت بــه كوتــاه آمــدن از برخــی  گــردد و وفــاداری  كــم منجــر  یــم سیاســی حا ســرنگونی رژ

اصــول ثابــت منجــر شــود.

بحــث پیرامــون رابطــۀ مزبــور، در ابــواب فقهــی متعــددی ازجملــه »اشــراط وجــود الســلطان العــادل 

لخــراج  لجمعــة«، »جــواز شــراء مــا یأخــذه الســلطان تحــت عنــوان الــزاكة وا یف وجــوب إقامــة صــاة ا
كــه از جملــۀ آن هــا، بحــث حاضــر یعنــی  واملقامســة« و »إجــزاء دفــع الــزاكة للســلطان« و مباحثــی دیگــر 

كارگــزاری بــرای او اســت، طــرح می شــود.

از مطالــب روشــن فقهــی، تقســیم ســلطان بــه عــادل و جائــر اســت و حســب دانــش محــدود 

اینجانــب، فقهــا )قــدس اهلل أرواحهــم( از هــر دو اصطــالح بــدون اینكــه تعریــف مشــخصی از هــر 

ــر  ــور ب كــه تقســیم مذك یــک از آنهــا بیــان نماینــد، اســتفاده می كننــد. ایــن پرســش مطــرح اســت 

ــر اســاس  ــا ب كــم و عــدم آن اســت ی ــودن حا ــر عقیــدۀ حــق ب ــر اســاس: ب ــا ب ــه ای اســت؟ آی چــه پای

كــه عدالــت  كــه ســلطان عــادل، كســی اســت  كمــان می باشــد؛ بــه ایــن صــورت  نحــوۀ عملكــرد حا

كــه  اجتماعــی را -بــدون توجــه بــه مالحظــات شــرعی- بــرای مــردم تضمیــن می كنــد؛ همان طــور 

ــه تعالیــم اســالم  كــه از ایــن جنبــه بســیار نزدیــک ب از برخــی قوانیــن نظام هــای سیاســی متمــدن 

ــه غــرب رفتــم و اســالم را در آنجــا  ــد: مــن ب گفته ان كــه برخــی  ــا آنجــا  اســت، مشــهود می باشــد، ت

تقریر موضوع



فقه مشارکت در قدرت14

ــه شــرق بازگشــتم و مســلمانان را یافتــم، امــا اســالم را پیــدا  یافتــم، امــا مســلمان پیــدا نكــردم و ب

ــر اســاس مبنــای دیگــری اســت؟ ــا اینكــه تقســیم مذكــور ب نكــردم؛ و ی

بنابرایــن الزم اســت ابتــدا مقصــود از ســلطان عــادل و جائــر مشــخص شــود؛ زیــرا ایــن مهــم، 

ــه و  ــاز جمع ــه نم ــه، اقام ــت فقی ــال والی ــاد، اعم ــد جه ــی مانن ــكام فقه ــدادی از اح ــااًل در تع اجم

اجــرای حــدود شــرعی شــرط اســت؛ لــذا در ادامــه زوایــای مختلــف بحــث را در جهــات ذیــل 

می كنیــم. بررســی 
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تأسیس اصل فقهی در مسئله

ــد  ــة أح ــدم والی بیــان مقصــود، متوقــف بــر تأســیس اصــل در مســئله اســت و اصــل،  مقتضــی »ع

ىلع أحــد« می باشــد؛ زیــرا خداونــد انســان ها را آزاد و برابــر آفریــده اســت، بنابرایــن هــر فــردی در 
اعمــال ارادۀ خویــش مســتقل بــوده و بــر نفــس خــود دارای ســلطه بــوده و در برابــر اعمــال خویــش 

كــه بــر شــخص دیگــر اعمــال والیــت نمایــد و  مســئول اســت و هیــچ شــخص دیگــری حــق نــدارد 

در صــورت اقــدام بــه ایــن عمــل، مرتكــب ظلــم و ســتم بــه دیگــران شــده و حقــوق و ارادۀ آن هــا را 

ــَد  ــن عب ــه امــام حســن؟ع؟ آمــده اســت: »ال َتُك ــد. در نامــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ب ســلب می نمای

غــِرك وقــد َجعَلــَك اهلُل ُحــّرًا؛1 بنــدۀ دیگــری نبــاش، درحالی كــه خداونــد تــو را آزاد آفریــده اســت«.
كــه درخصــوص  توضیــح آنكــه، تبعیــت از حكومــت، نوعــی از رقیــت و بندگــی اســت؛ همان گونــه 

ازدواج نیــز ایــن معنــا آمــده اســت. آری، خداونــد متعــال دارای والیــت مطلــق بــر بنــدگان اســت؛ 

كننــدۀ امــور آن هاســت و حكــم او در حــق آنــان نافــذ اســت؛  زیــرا او خالــق، مالــك،  رازق و تدبیــر 

كــه در آیــات شــریفۀ ذیــل قابــل مالحظــه اســت:  همان گونــه 

ــَن؛2 حكــم و فرمــان، تنهــا از آِن خداســت، حــق را از  اِصِل�ي َ ــُر الْ�ف ْ َــَقّ َوُهَ َخ�ي ْ
ــُصّ ال ُ ِ َي�ق  ِلَّ

َّ
ُــْمُ ِإل ْ

»ِإِن ال

كننــده )حــق از باطــل( اســت«. باطــل جــدا می كنــد، و او بهتریــن جدا

ِر؛3 پس، فرمان، مخصوص خداى بلندمرتبه بزرگ است«. ِ الَْعِل اْلَكِب�ي ُْمُ ِلَّ
ْ

»َفل

او،  و  اوســت؛  مخصــوص  داوری،  و  حكــم  كــه  بدانیــد  َن؛4  �ي َاِســ�بِ
ْ

ال ُع  ْسَ
َ

أ َوُهَ  ُــْمُ  ْ
ال َلُ   

َ
ل

َ
»أ

اســت!« حســابگران  ســریعترین 

1.  نهج البالغه،  نامه 31.
2.  األنعام: 57.

3.  غافر : 12.
4.  األنعام : 62.
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ا؛ 1  آنهــا هیــچ ولــّی و سرپرســتی جــز او ندارنــد و او  َحً
َ

ُك ِف ُحْكــِهِ أ  ُيــْرِ
َ

ّ َول ــْم ِمْ ُدوِنــِه ِمْ َوِلٍ »َمــا َلُ

كــس را در حكــم خــود شــركت نمی دهــد«. هیــچ 

معنای پیروی از انبیا؟ع؟

كــه احــكام خداونــد متعــال منحصــرًا از طریــق انبیــا و رســل؟مهع؟ بــه مــا می رســد، خداونــد  ازآنجا

ی از آن هــا دســتور داده اســت: مــا را از دو جهــت، بــه پیــرو

انبیا؟مهع؟ ابالغ كننده از جانب خداوند و تبیین كنندۀ احكام او هستند.. 1

آنــان بــر اســاس تفویــض الهــی، سرپرســتان امــور امــت بــوده و فرمان هــای حكومتــی و والیــی . 	

صــادر می كننــد و بدیــن ترتیــب، اطاعــت از آن هــا واجــب اســت.

ــت  ــاس جه ــر اس ــف« و ب كاش ــی  ــاری طریق ــۀ »إخب ــا؟مهع؟ دارای جنب ــت اول، انبی ــاس جه ــر اس ب

دوم، دارای جهــت »موضوعــی إنشــائی« هســتند؛ بنابرایــن اطاعــت از آن هــا چیــزی جــز اطاعــت 

خداونــد متعــال نیســت و در آیــات بســیاری خداونــد، اطاعــت از پیامبــر؟لص؟ را قریــن اطاعــات 

خویــش قــرار داده اســت.

كــرم ؟لص؟ دســتور بــه تبعیــت از ائمــه معصومیــن ؟مهع؟، پــس از خــود نمــود.  ســپس، پیامبــر ا

كنیــد خدا را و اطاعت  ؛2 اطاعــت  ْمِ ِمــُمْ
َ
ْوِل األ

ُ
ُســوَل َوأ ِطیُعــوْا ارلَّ

َ
ِطیُعــوْا اّلَ َوأ

َ
خداونــد فرمــود: »أ

ــَن  �ي ِ
َّ

ــا َوِلــُمُ اّلُ َوَرُســوُلُ َوال َ كنیــد پیامبــر خــدا و اولواألمــر را«. همچنیــن در آیــه دیگــری فرمــود: »ِإنَّ
َراِكُعــوَن؛3 َوُهْ  َكَة  ازلَّ َوؤْیُتَن  ــَاَة  الصَّ ُمــوَن  �ي �قِ �ي ــَن  �ي ِ

َّ
ال ــوْا  آَمُ

كــه نمــاز  كــه ایمــان آورده انــد؛ همان هــا   سرپرســت و ولــی شــما، تنهــا خداســت و پیامبــر او و آنهــا 

را برپــا می دارنــد، و در حــال ركــوع زكات می دهنــد«.

َل َبعَضُكــم  ُهــم أحــراٌر ولكــنَّ اهلل َخــوَّ كــه فرمــود: »إنَّ النــاَس كلَّ از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل اســت 

1.  الكهف : 26.
2.  النساء: 59.

3.  المائدة: 55.
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َبعضــًا؛1 همــۀ مــردم آزاد هســتند، لكــن خداونــد برخــی از شــما را زیــر دســت دیگــرى قــرار داده 
اقــرار  امــت،  درخصــوص حــق والیــت مزبــور  از  كــرم؟لص؟  ا اســت«. در روز غدیر خــم، پیامبــر 

ــخ  ــان پاس ــتم؟« و آن ــی نیس ــان اول ــه خودش ــن ب ــن از مؤمنی ــا م ــید: »آی ــه پرس ك ــگام  ــت،  آن هن گرف

ــرا  ــواله« و امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »زی ــذا ىلع م ــواله فه ــُت م ــن كن ــد، پــس فرمــود: »م مثبــت دادن
امامــان از خانــدان مــا بدانهــا اختیــار داده شــده اســت«.	

حق والیت مورداشاره، امری است كه حتی برای دشمنان اهل بیت؟مهع؟ روشن است و خونریزی 

كینۀ درونی آن ها نسبت به حق اهل  بی رحمانۀ اهل بیت؟مهع؟ و شیعیان آن ها صرفًا ناشی از 

عبداهلل  نزد  كه  دوم  خلیفۀ  همانند  كرده اند؛  اعتراف  بدان  آن ها،  از  برخی  و  است  بیت؟مهع؟ 

كه نبوت و  كراهت از این امر داشت  كه قریش  بن عباس اعتراف نمود، اما این گونه بهانه آورد 

كه به پسرش مأمون در مورد امام موسی  گردد و مانند هارون عباسی  خالفت در بنی هاشم جمع 

گفت: »او امام قلب هاست و من امام بدن ها«؛ یعنی به واسطۀ شمشیر و مال. بن جعفر؟ع؟ 

صالحیت های مجتهدین

پـس از انتهـاء دورۀ حضـور و رهبـری مسـتقیم، امامـان؟مهع؟ صالحیت هـا و اختیـارات ممكـن را 

گـذار نمودنـد. ازجملـۀ آن صالحیت ها  كـه مجتهدیـن جامع الشـرایط هسـتند، وا بـه نائبـان خـود 

والیـت امـور مـردم اسـت، همان گونـه كه در فرمایش سـابق امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شـد و ائمه؟مهع؟ 

گـذار شـده و نیز شـرایط آن هـا را بیان نموده  انـد. بنابرایـن، پیامبر  كـه والیـت بـه آن هـا وا نیـز افـرادی 

كرم؟لص؟  یافت می كند، ائمه ؟مهع؟ از پیامبر ا كرم؟لص؟ مشـروعیت خود را از خداوند متعال در ا

و مجتهدیـن از ائمـه ؟مهع؟.3 

1.  الكافی: 69/8، الروضة: ح 68.

َثِنــی 
َ

َماِلــّیِ َو َحّد
ُ

ِبــی َحْمــَزَة الّث
َ
ْصَحاِبــِه َعــْن َســْیِف ْبــِن َعِمیــَرَة َعــْن أ

َ
2.  »َو َعْنــُه َعــِن اْلُحَســْیِن ْبــِن َســِعیٍد َعــْن َبْعــِض أ

ــا َجْعَفــٍر ع َیُقــوُل َمــْن  َب
َ
ــّیِ َقــاَل َســِمْعُت أ َماِل

ُ
ِبــی َحْمــَزَة الّث

َ
ــِن َعِمیــَرَة َعــْن أ َیاِلِســّیُ َعــْن َســْیِف ْب ــٍد الّطَ ــُن َخاِل ــُد ْب ُمَحّمَ

ــوا َفُهــَو َحــاَلٌل َو 
ُ
َحّل

َ
ٌض ِإَلْیِهــْم َفَمــا أ ــا ُمَفــّوَ ــَة ِمّنَ ِئّمَ

َ ْ
ّنَ األ

َ
اِلِمیــَن َفُهــَو َلــُه َحــاَلٌل أِل

َ
ْعَمــاِل الّظ

َ
َصاَبــُه ِمــْن أ

َ
ْحَلْلَنــا َلــُه َشــْیئًا أ

َ
أ

ُمــوا َفُهــَو َحــَراٌم«.  بصائــر الدرجــات، ج 1، ص 384. َمــا َحّرَ

کاوی قرار می گیرد. 3.  بحث مفصل پیرامون این مطلب ذیل مسئله والیت فقیه مورد وا
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شرایط سلطان عادل

بــر ایــن اســاس، اولیــن شــرط اتصــاف به عنــوان ســلطان عــادل، انتســاب شــرعی بــه ایــن سلســلۀ 

كــرم؟لص؟ بــه ائمــه؟مهع؟ و نهایتــًا بــه علمــای  مبــارك متصــل بــه خداونــد متعــال از طریــق پیامبــر ا

كــه ائمــه؟مهع؟ بــه آن هــا  جامــع شــرایط تصــدی والیــت امــر در زمــان حاضــر اســت؛ علمایــی 

كــرده و تصــدی ایــن جایــگاه شــرایط نظــری و عملــی بیشــتری بــه نســبت شــروط  تفویــض والیــت 

الزم جهــت تصــدی مرجعیــت در فتــوا را می طلبــد.

كــه عنــوان ســلطان  روایــت مشــهور تحف العقــول در مكاســب از امــام صــادق ؟ع؟، اشــخاصی 

كــرده اســت: »والیــُة والِة العــدِل الذیــَن أمــَر اهلُل  عــادل بــر آن هــا منطبــق اســت را این گونــه خالصــه 

كــرده  كــه خداونــد بــه فرمانروایــی آن هــا بــر مــردم امــر  ــاِس؛1 والیــت والیــان عادلــی  ــمِه ىلع الن وبالی
ــن  ــوُب ِم ــاُم املنص كــه فرمــود: »اإلم اســت«. همچنیــن روایــت دعائــم االســالم از امــام صــادق؟ع؟ 

ِقَبــِل اهلِل عــزَّ وَجــلَّ وَمــن َأقاَمــُه اإِلمــاُم ِمــن ُوالِة الَعــدِل...؛ امــام منصــوب از جانــب خداونــد متعــال 
كــه امــام؟ع؟ از میــان والیــان عدالــت منصــوب می كنــد...«. و شــخصی 

كردن است به احكام شرعی، قانون گذاری و مقرره گذاری طبق شریعت و  شرط دوم نیز عمل 

تالش برای اجرا و اقامۀ آن ها در جامعه؛ در روایت تحف العقول پیشین، امام صادق؟ع؟ فرموده 

كم عادل است و والیت والیان منصوب او در اموری  است: »وجه حالل والیت كردن، والیت حا

كردن در آن«. كم وبیش  كم عادل به آن ها دستور داده است، بدون هیچ گونه  كه حا

حدود  به  دقیق  التزام  به  است  مشروط  شخص،  بر  عادل  كم  حا عنوان  صدق  اساس،  این  بر 

كمان، این دو شرط را توأمان مدنظر  شرعی؛ شاید مرحوم عالمه؟هر؟ هنگام توصیف دو نوع حا

جور  سلطان  دیگری  و  عادل  حق  سلطان  نخست  است؛  قسم  دو  بر  »سلطان  است:  داشته 

كم و نظم دهندۀ  ستمگر«.	 اما نظام سیاسی عادل و صورت بندی دولت و قدرت سیاسی حا

امور زندگی مردم، حسب شرایط و احوال مردم توسط سلطان عادل تعیین می گردد.

کتاب التجارة، أبواب ما ُیكتسب به، باب 2، ح1. 1.  وسائل الشیعة: 
2.  منتهی المطلب: 455/15.
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معنای سلطان جائر

ــه دســت نیــاورده باشــد و  گــر شــخصی منشــأ مشــروعیت خویــش را از سلســلۀ مباركــۀ مذكــور ب ا

كنــد، ســلطان جائــر اســت  بااین حــال متولــی امــور مــردم شــود و بــر آن هــا حكمرانــی و فرمانروایــی 

كننــدۀ نظــام سیاســی عــادل باشــد. چنیــن شــخصی  كــه برپا -طبــق اصطــالح فقهــی- هرچنــد 

بــه ســلطان عــادل اعطــا  از نظــرگاه فقهــی  كــه  واجــد هیچ یــک از صالحیت هــا و اختیاراتــی 

ــَرُة؛1  �ي ِ
ْ

ــُم ال َتــاُر َمــا َكَن َلُ �فْ ــاُء َو�ي �شَ ُلــُق َمــا �ي �فْ َك �ي می شــود نیســت؛ خداونــد متعــال فرمــوده اســت:»َوَربُّ

پــروردگار تــو هرچــه بخواهــد می آفرینــد، و هرچــه بخواهــد برمی گزینــد؛ آنــان )در برابــر او( اختیــاری 

ندارنــد«.

كجا قرار دهد«. كه رسالت خویش را  گاه تر است  ُه؛	 خداوند آ َعُل ِرَساَلَ ْ �ب ُم َحُث �ي ْعَ
َ

»اّلُ أ

 َ ِهْ َوَم یْعــِص الَّ ْمِ
َ

ــَرُة ِمْ أ �ي ِ
ْ

ــُم ال ن یُكــوَن َلُ
َ

ْمًا أ
َ

ُ َوَرُســوُلُ أ ــى الَّ َ صف َ ــٍة ِإَذا �ق ــْؤِمٍ َول ُمْؤِمَ »َوَمــا َكَن ِلُ

كــه خــدا و رســول حكــم  كاری  نیــًا؛3 و هیــچ مــرد و زن مؤمنــی را در  ِ
ــْد َضــلَّ َضــاًل مُّ َوَرُســوَلُ َفَ

كــس نافرمانــی خــدا و رســول  كننــد اراده و اختیــاری نیســت )كــه رأی خالفــی اظهــار نماینــد( و هــر 

گمراهــی ســختی افتــاده اســت«. كنــد دانســته بــه  او 

ْوَلـــِئَك ُهُ اْلَكاِفــُروَن؛4 هركــس بــه خــالف آنچــه خــدا فرســتاده حكــم 
ُ

نــَزَل اّلُ فَأ
َ

ــا أ ْ�ــُم ِبَ ْ �ي »َوَم لَّ
كافــران خواهــد بــود«. كســی از  كنــد، چنیــن 

ــه خــالف آنچــه خــدا فرســتاده حكــم  ــوَن؛5 و هركــس ب اِلُ َّ ْوَلـــِئَك ُهُ ال�ف
ُ

ــا أنــَزَل اّلُ فَأ ْ�ــُم ِبَ ْ �ي »َوَم لَّ
كســی از فاســقان خواهــد بــود«. كنــد، چنیــن 

1.  القصص:68.

2.  األنعام:124.
3.  األحزاب:36.

4.  المائدة:44.

5.  المائدة:45.
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كــرده  كــه بــر طبــق آنچــه خــدا نــازل  كســانی  اِســُوَن؛1 و  َ ْوَلـــِئَك ُهُ الْ�ف
ُ

نــَزَل اّلُ فَأ
َ

ــا أ ْ�ــُم ِبَ ْ �ي »َوَم لَّ
فاســق اند«. نمی كننــد،  حكــم 

مسئولیت امت در برابر سلطان عادل

یكی از احكام ثابت در مدرسۀ اهل بیت ؟مهع؟ این است كه والیت بر امت و تصرف در امور مردم 

و حكم كردن، از حقوق ائمه ؟مهع؟ و فقیهان جامع شرایط والیت است كه این امر از سوی امامان 

؟مهع؟ به آن ها تفویض شده باشد. ائمه ؟مهع؟ مسئولیت بازگرداندن این حق به اهلش را بر عهدۀ 

خویش،  با  ؟اهس؟  زهرا  حضرت  كردن  همراه  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  كه  همان گونه  نهاده اند؛  امت 

سراغ مهاجرین و انصار رفت و آن ها در مواضع بسیاری به حق مزبور اعتراف نمودند؛ همانگونه 

گزارش می كنند: كه روایات مختلفی مانند روایات ذیل این امر را 

پســر  كــه  بــه خــدا ســوگند  بــاش،  گاه  »آ در خطبــۀ شقشــقیه:  امیــر ؟ع؟  1-فرمایــش حضــرت 

می دانســت  حال آنكــه  و  نمــود  خــود  بــر  در  پیراهنــی  ماننــد  را  خالفــت  )ابوبكــر(  ابی قحافــه 

كــردم  موقعیــت مــن نســبت بــه آن همچــون موقعیــت قطــب اســت بــه ســنگ آســیا... پــس صبــر 

گرفتــه بــود، میــراث خــود را  گلویــم اســتخوان  درحالی كــه در چشــمم خاشــاك و غبــار بــود و در 

تــاراج شــده می دیــدم «؛ مواضــع اســتدالل بــه خطبــه، مــوارد متعــددی هســتند و حضــرت در آن 

ــه ارث  كــرم ؟لص؟ ب كــه از پیامبــر ا كــه خالفــت و والیــت، حــق اوســت  ــه ایــن می كنــد  ــح ب تصری

ــرده اســت. ب

كــه در آن خواســتار یــاری شــده بــود، این گونــه آمــده  	-در نامــۀ امــام حســین ؟ع؟ بــه اهــل بصــره 

اســت: »امــا بعــد، خداونــد محمــد ؟لص؟ را بــر خلــق خویــش برگزیــد و او را بــه پیامبــری خــود 

گردانیــد، ســپس او را به ســوی خــود بــرد درحالی كــه او بــه  گرامــی داشــت و بــه رســالتش مبعــوث 

كــرده بــود و رســالتش را انجــام داده بــود و مــا خانــدان، اولیــا، اوصیــا و وارثــان  صــالح مــردم عمــل 

گرفتنــد و مــا بــدان  كــه قــوم مــا بــر ایــن امــر از مــا پیشــی  او و ســزاوارترین مــردم بــه جایــگاه او بودیــم 

كــه بــه  تســلیم شــدیم و بــه تفرقــه راضــی نبودیــم و عافیــت را راغــب بودیــم، حال آنكــه مــا می دانیــم 

1.  المائدة:47.
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كــه بــر مــا حكمرانــی می كننــد«.1 كســانی هســتیم  آن جایــگاه ســزاوارتر از 

گر بنی امیه  كه ضمن آن این گونه آمده است: »ا 3-روایت علی بن ابی حمزه از امام صادق ؟ع؟ 

در  و  بجنگد  برایشان  و  كند  جمع آوری  مالیات  و  بنویسد  برایشان  كه  نمی یافتند  را  كسی 
كنند«.	 جماعتشان حاضر شود، هرگز نمی توانستند حق ما را سلب 

4-آنچــه در روایــت حســن بــه حســین انبــاری از امــام رضــا ؟ع؟ آمــده اســت: »بــرای امــام؟ع؟ بــه 

كــردن بــرای ســلطان«؛3 بــا ایــن  كار  گرفتــن درخصــوص  مــدت 14 ســال نامــه نوشــتم جهــت اذن 

گرفتــن، تنهــا از صاحــب حــق صحیــح اســت. كــه اذن  توضیــح 

گفــت:  كــه  5-و ماننــد آن اســت آنچــه در روضــه از فضــل بــن عبدالرحمــن هاشــمی آمــده اســت 

كارگــزاری بــرای ســلطان از او اذن بگیــرم...«. »بــرای ابی الحســن ؟ع؟ نامــه نوشــتم تــا درخصــوص 

گفت: »نزد امام صادق  كه  6-آنچه در جامع االحادیث شیعه از صفوان بن مهران آمده است 

كرد. امام ؟ع؟ فرمود: چه  كه یكی از شیعیان وارد شد و از فقر و تنگدستی شكایت  ؟ع؟ بودم 

گفت:  گردى؟ آن شخص  كارهایشان  ى و عهده دار یكی از  كه سراغ حكومت رو مانعی دارد 

كه آیا حكومت حق ماست یا  كرده اید. امام ؟ع؟ فرمود: به من بگو  كار را بر ما حرام  شما این 

كارهاى ما  وارد  آیا آن ها  امام ؟ع؟ فرمود:  گفت: بلكه حق شماست.  حق آن هاست؟ آن مرد 

كارهاى شما وارد شده اند! امام ؟ع؟  گفت: آنان در  ى  كار آن ها وارد شده ایم؟ و شده اند یا ما در 

كشاندند و شما در بخشی از حق خود  كه شما را به بیچارگی  گروهی هستند  فرمود: همانا آنان 

گفت: آنان روش و قوانین مخصوص به خود را دارند! امام  وارد شدید و به آن رسیدید. آن مرد 

گفت: آرى! امام ؟ع؟ فرمود:  ؟ع؟ فرمود: مگر مردم با همان روش با آنان رفتار نمی كنند؟ آن مرد 

بپرهیزید«.  مؤمنی  به  كردن  ستم  از  و  كنید  رفتار  دیوانشان  در  آنان  با  قوانین  و  روش  همان  با 

می گویم: به قوت ارتكاز این قضیه در ذهن شیعه دقت نمایید.

1.  تاریخ طبری: 357/5، البدایة والنهایة: 157/8، الكامل: 535/2.
کتاب التجارة، أبواب ما ُیكتسب به، باب 47، ح1. 2.  وسائل الشیعة: 

3.  همان، باب 48، ح1.



فقه مشارکت در قدرت22

گفــت:   كــه  7-در بصائــر الدرجــات و اختصــاص شــیخ مفیــد از ابوحمــزه ثمالــی آمــده اســت 

كــه می فرمــود: »َمــن أحَللنــا لــه َشــیئًا أصاَبــه ِمــن أعمــاِل الظاملــَن فهــو لــه  از امــام باقــر ؟ع؟ شــنیدم 

ُمــوا فهــو حــراٌم؛1 هركــه مــا چیزى  ــوا فهــو حــاٌل ومــا َحرَّ ٌض إلــم فمــا أَحلُّ حــاٌل؛ ألنَّ األئمــَة ِمّنــا ُمَفــَوّ
كردیــم، برایــش حــالل اســت؛ زیــرا بــه امامــان از خانــدان مــا  ــر او حــالل  كارگــزاری ظالمــان را ب از 

كننــد حــرام اســت«. كننــد حــالل اســت و هرچــه حــرام  اختیــار داده شــده، پــس هرچــه حــالل 

ُمــوا« در فرمایــش حضــرت بــه معنــای »و آنچــه آن را حــالل نكرده انــد« می باشــد  مالحظــه: »ومــا َحرَّ

و حضــرت ایــن تعبیــر را بــه جهــت مقابلــه اســتفاده فرموده اســت.

سلطان جائر بودن »متقمص حق«2

كرم؟لص؟ خالفت را  بر اساس آنچه گذشت نمی توان به حكمرانی فالن و فالن كه پس از پیامبر ا

كه عدالت نظام برپاشده توسط  كرد -به هر میزان هم  كردند، به عنوان سلطان عادل نگاه  به  تن 

ی را  كه دوستدارانش و گیرد- و همچنین حكمرانی عمر بن عبدالعزیز  آن ها موردستایش قرار 

كه رفع سّب امیرالمؤمنین ؟ع؟ از منبرها به او نسبت داده شده  به عدالت ستوده اند -هرچند 

كه این حكومت غصب شده از صاحب حق است و تصرف بدون اذن است؛  است-؛3 چرا

یشۀ آن باطل بوده و بر ظلم و جور بنا شده است و تالش برای برپایی عدالت در آن سودی  پس ر

كرده و با آن مال بخواهد برای ثواب، صدقه دهد. كه دزدی  كسی  ندارد؛ همانند 

جهــت رفــع اســتغراب و بعیــد شــمردن ایــن مطلــب می گوییــم: ماننــد همیــن تقســیم، در قضــاوت 

كــه از مراجعــه بــه قضــات جــور به نحــو  كــه از شــئون والیــت می باشــد نیــز آمــده اســت؛ بــه ایــن نحــو 

گاهــی ســبب احقــاق حــق می شــوند؛ ماننــد  مطلــق نهــی شــده اســت، درحالی كــه آن هــا نیــز 

كافــی، خصــال، فقیــه، مقنعــه و تهذیــب از امــام صــادق ؟ع؟  كــه بــه طــرق مختلــف در  روایتــی 

آمــده اســت: »قضــات چهــار دســته اند، ســه دســته در دوزخ انــد، و یكــی اهــل بهشــت اســت: 

1.  بصائر الدرجات: 384، الجزء الثامن، باب 5، ح3، االختصاص: 330.
2.  بر تن کنندۀ حق.

کلمة اإلمام السجاد؟ع؟ فیه. 3.  معجم رجال الحدیث: 47/14 وقد نقل 
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كــه ندانســته حكــم  كننــد، این هــا در آتش انــد. 	- آنــان  كــه دانســته، ظالمانــه قضــاوت  1- آن هــا 

كننــد، اینــان هــم  كــه ندانســته به حــق قضــاوت  كننــد، این هــا نیــز در آتش انــد. 3- آنهــا  ظالمانــه 
گــروه اهــل بهشــتند«.1 كننــد، ایــن  كــه دانســته به حــق حكــم  جهنمی انــد 4- آنهــا 

كــه قضــاوت عادالنــۀ آنــان ســبب  محــل استشــهاد در روایــت، صنــف ســوم مذكــور هســتند 

كــه آن قضــاوت مطابــق واقــع  كرده انــد، هرچنــد  نجاتشــان نمی شــود؛ زیــرا بــدون علــم حكــم 

كــه از وظائــف ولــی  باشــد. ایــن امــر بیانگــر عــدم اهلیــت چنیــن اشــخاصی بــرای قضاوتــی اســت 

امــر اســت؛ پــس تصــدی بــدون اســتحقاق والیــت توســط ایــن افــراد، بــه عقوبــت مذكــور مناســب تر 

كــه آن حكــم موافــق واقــع باشــد. اســت هرچنــد 

دو فائده

فائدۀ اول

كــه مشــمول ادلــۀ نیابــت عامــه  عنــوان ســلطان عــادل بــر فقهــاء جامــع شــرایط والیــت امــر امــت 

در زمــان غیبــت هســتند، اطــالق می گــردد و شــامل تمــام مجتهدیــن دارای شــرایط فتــوا نیســت؛ 

زیــرا عنــوان مذكــور، تصریــح بــه اهلیــت داشــتن در تصــدی حكومــت و قضــاوت دارد؛ مضــاف 

بــر تعریــف صریــح امــام صــادق ؟ع؟ در روایــت تحف العقــول و همچنیــن دیگــر آیــات و روایــات 

كــه والیــت را بــرای فقیــه ثابــت نمی دانــد،  درخصــوص والیــت؛ بنابرایــن والیــت چگونــه بــه فقیهــی 

گــذار شــود؟ وا

كــه بســتر بــرای اعمــال والیــت بــرای آن هــا فراهــم  صحــت ایــن اطــالق زمانــی واضــح می شــود 

كــه از رهگــذر آن، بخشــی از حــق والیــت و حكومــت خــود را حتــی در ســایۀ حكومــت  گــردد 

برپاشــده اســتیفا نماینــد.

كاشــف  كردنــد و مرحــوم  برخــی از بــزرگان فقهــا )قــّدس اهلل روحهــم( ایــن موقعیــت را ایجــاد 

كــرده اســت: »زیــرا والیــت حــق  الغطــاء )؟هر؟( مــراودۀ ایجابــی بــا حكومت هــا را این گونــه توجیــه 

کتاب القضاء، أبواب صفات القاضین باب 4، ح6. 1.  وسائل الشیعة: 
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كردنــد  كــرده اســت و آنــان خــود را تحــت ایــن عنــوان داخــل  كــه خداونــد بــه آنــان اعطــا  آن هاســت 

كننــد؛ همان گونــه  تــا بعضــی از منصــب خــود را جهــت اســتیفاء بخشــی از حــق خویــش تصــدی 

كــه والیتــش بــا  گرفتــه می شــود؛ پــس هــر شــخصی  كمــك  پس گیــری حقــوق  كــه از ظالــم بــرای باز

ــا  ــا ب اذن خــاص از ائمــه ؟مهع؟ باشــد، ماننــد ابــن یقطیــن و ابــن بزیــع و نجاشــی1 و امثــال آن هــا، ی

اذن عــام ماننــد علــم الهــدی، خواجــه نصیــر الدیــن،  محقــق ثانــی، بهائــی،  مجلســی و امثــال 
آن هــا، ذیــل عنــوان والیــت امــام عــادل قــرار می گیرنــد«.	

موارد اطالق سلطان عادل

كــه ولــی امــر  كــم و ســلطانی  كــه آثــار فقهــی بــر آن مترتــب می گــردد، بــر حا عنــوان ســلطان عــادل 

ــت؛  ــر نیس ــلطان جائ ــوان س ــداق عن ــه او مص ــردد؛ بل ــالق نمی گ ــد اط ــوب می كن ــرعًا منص او را ش

گــر فقیــه منصــوب بــه اذن عــام از جانــب امــام،  كاشــف الغطــاء )؟هر؟( فرمــوده اســت: »ا مرحــوم 

كمــان جــور بــه شــمار نمــی رود؛  كمــی بــرای اهل بیــت ؟مهع؟ منصــوب نمایــد، از حا ســلطان یــا حا

كــم شــرع و عــرف منصــوب از  كــه هــر دو حا كــه در بنی اســرائیل این گونــه بــود؛ چرا همان گونــه 
جانــب شــرع هســتند«.3

ــا  َلَ َعــْث  ا�بْ ــُم  ُ لَّ ــِی  ِلَ َقُلْا  »ِإْذ  خداونــد:  فرمایــش  بــه  اســت  اشــاره ای  مطلــب،  ایــن  در  مالحظــه: 

ــاِتَ ِف  َ �ق لَّ �فُ
َ

ــا أ اِتــُوْا َقُلْا َوَمــا َلَ َ �ق لَّ �قُ
َ

ــاُل أ َ �ق یــُمُ الْ�قِ ِتــَب َعَ
ُ
یِل اّلِ َقَل َهــْل َعَســیُتْ ِإن ك ــاِتْ ِف َســ�بِ َ �ق َمِلــكًا �فُّ

ــٌم  َعِ َواّلُ  ــْم  ُ ْ مِّ َقِلــًا  ِإلَّ  ْا  ْ لَّ َتَ ــاُل  َ �ق الْ�قِ هِیــُم  َعَ ِتــَب 
ُ
ك ــا  فََلَّ ــا  َ آ�ئِ�ف �بْ�فَ

َ
َوأ ِدایِرَن  ِم  ــا  ْخِرْجَ

ُ
أ َوَقْ  اّلِ  یِل  َســ�بِ

از  جمعــی  نكــردی  مشــاهده  آیــا  َمِلــكًا؛4  َطــاُلَت  َلــُمْ  َعــَث  �بَ َقْ  اّلَ  ِإنَّ  هُیــْم  �فَ�بِ ــْم  َلُ َوَقَل  ــَن،  �ي اِلِ َّ ِبل�ف
كــن تــا  گفتنــد: زمامــدار بــرای مــا انتخــاب  كــه بــه پیامبــر خــود  بنی اســرائیل را بعــد از موســی، 

گــر دســتور پیــكار بــه شــما داده شــود، در راه  گفــت: شــاید ا كنیــم. پیامبــر آنهــا  در راه خــدا پیــكار 

کاظــم و امــام رضــا ؟امهع؟ بودنــد و  1.  علــی بــن یقطیــن و محمــد بــن بزیــع وزیــر خلفــای بنی عبــاس در زمــان امــام 
نجاشــی والــی اهــواز در زمــان امــام صادق؟ع؟بــود.

کاشف الغطاء: 97. ح القواعد للشیخ  2.  شر
3.  همان، ص 99.

4.  بقره: 247-246.
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گفتنــد: چگونــه ممكــن اســت در راه خــدا پیــكار نكنیــم، در حالــی  خــدا، جهــاد و پیــكار نكنیــد! 

كــه از خانه هــا و فرزندانمــان رانــده شــده ایم؟ امــا هنگامی كــه دســتور پیــكار بــه آنهــا داده شــد، جــز 

گاه اســت. و پیامبرشــان  كردنــد. و خداونــد از ســتمكاران، آ كمــی از آنــان، همــه ســرپیچی  عــدۀ 

كــرده اســت« و  گفــت: خداونــد، طالــوت را بــرای زمامــداری شــما مبعــوث )و انتخــاب(  بــه آنهــا 

كــرد بــا اینكــه خــودش بیــن آنــان حضــور داشــت. كمــی را نصــب  امثــال آن كــه پیامبــر، حا

كالم اســتاد خویــش را جهــت استشــهاد بــه ســعه  داشــتن عنــوان ســلطان  صاحــب جواهــر ؟هر؟ 
ــه«.1 ــا فی ــه م كــرده، جــز آنكــه بــر آن این گونــه حاشــیه زده اســت: »وإن اكن فی عــادل نقــل 

ــر اســت  ــرا ایــن امــر نزدیك ت كــه در آن وجــود دارد؛ زی ــه دلیــل مخاطــره ای باشــد   شــاید ایــن امــر ب

زیــرا  ثابــت می كنــد؛  را  یخــی آن  تار كــه تجربه هــای  یــم، همان گونــه  از آن برحذر كــه  امــری  بــه 

گردانــده و از مســئولیت ها  ی   كــرده، ســپس رو پادشــاهان بــه ایــن نحــو مشــروعیت را از فقهــا اخــذ 

ــد. كردن ــی  و الزامــات خویــش شــانه خال

فائدۀ دوم

كــه والیــت امــر امــت را به ناحــق و بــدون  تفاوتــی در انطبــاق عنــوان »ســلطان جائــر« بــر افــرادی 

كافــر یــا مســلمان،  كــه چنیــن شــخصی  كــرده باشــند، وجــود نــدارد  ابتنــا بــر بنیــان شــرعی تصــدی 

كمــان شــیعه- باشــد. محقــق اردبیلــی در  مخالــف ائمــه یــا منســوب بــه  آن هــا -ماننــد برخــی حا

ــاُر«	 فرمــوده: »شــاید مــراد از  ــُمُ الَّ َمَّ ــوْا َفَ ــَن َظَلُ �ي ِ
َّ

ُنــوْا إل ال
َ
اســتدالل بــه قــول خداونــد: »َوَل َتْرك

كــه خــود را جانشــین رســول خــدا ؟لص؟ و ائمــه ؟مهع؟  كمــان و ســالطین جــور باشــد  ســتمگران، حا
كرده انــد«.3 پــس از او 

كــم جــور مؤمــن« وجــود دارد پــس اعتقــاد  فرمایــش ایشــان مطلــق اســت و در كالم ایشــان تعبیــر »حا

كاشــف  ــر فــرد شــود؛ همچنیــن مرحــوم  ــر ب به حــق داشــتن، نمی توانــد مانــع از اطــالق عنــوان جائ

1.  جواهر الكالم: 156/22.
2.  هود: 113.

3.  مجمع الفائدة والبرهان: 64/8.
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الغطــاء ؟هر؟ در حرمــت والیــت جائــر فرمــوده: »مســلمًا أو اكفــرًا، مؤمنــًا أو مخالفــًا«.

كــه بــا توجــه بــه میــزان  كلــی و مشــكك اســت  كــه عنــوان ســلطان جائــر، مفهومــی  شــكی نیســت 

كــه بــه حــق و والیــت  كســی  نزدیكــی بــه حــق و عدالــت، دارای مراتــب مختلــف اســت و از 

بــدون داشــتن  را  امــا تصــدی حكومــت و والیــت مســلمانان  بــوده،  اهل البیــت ؟مهع؟ معتقــد 

كــرده- آغــاز  حجــت شــرعی عهــده دار شــده –درحالی كــه فكــر می كنــد بــه امــر درســتی اقــدام 

كــرده و مــال خداونــد  كــه زمیــن و نســل بشــریت را نابــود  می شــود و بــه طاغوت هــا و مســتكبرینی 

را بــه انحصــار خــود و بندگانــش را تحــت ســلطۀ خویــش درآورده انــد، ختــم می شــود.

خالصۀ بحث

كه سلطان عادل، همان معصوم؟ع؟ در زمان  نتیجۀ بحث در جهت اول، به اختصار آن است 

حضور است؛ اما در زمان غیبت، بر اساس اذن عام در نیابت از معصوم، مقصود، فقهاء جامع 

– می باشند  هستند  مردم  بر  حكمرانی  اهلیت  دارای  كه  آن  رهبری  و  امت  امر  والیت  شرایط 

كفایت نمی كند-. سلطان  كه آمد، اهلیت فتوا داشتن برای تصدی چنین منصبی  همان گونه 

عادل دارای صالحیت ها و اختیاراتی مانند امور ذیل است: اقامۀ نماز جمعه، جهاد، نصب 

قضات، اجرای مجازات و اعطای مشروعیت به حكام شایسته، پس از اخذ تعهدات الزم از 

كردن طبق حدود معین. آن ها برای عمل 

گر جائر  كه فاقد مستند شرعی برای حكومت  كردن باشد؛ هرچند ا كسی است  اما سلطان جائر 

گاهی  كه  بود  باید  ملتفت  نیز  امر  این  به  البته  نباشد؛  یعنی ظالم مستبد  آن  به معنای عرفی 

كم  كم مشروع غیرمعصوم مرتكب خطا و ستم هایی همانند حا برخی از افراد، در حكومت حا

در  كه  فردی  كه  دارد  وجود  اینصورت  به  این دو  مهم  تفاوت  یك  البته  می شوند،  غیرمشروع 

كه در پی باطل باشد  كسی نیست  جستجوی حق است، ولی مرتكب اشتباه می شود همانند 
و به آن برسد.1

ج پس از خود نهی فرمود. کشتار خوار که در آن از  1.  فرمایشی از حضرت امیر ؟ع؟است 
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كــردن در ســاختار حكومتــی اســت و صاحــب جواهــر ؟هر؟  كار  ــه معنــای  ــة للســلطان« ب »الوالی

بــرای آن این گونــه مثــال آورده اســت: »والیــت بــر قضــاوت یــا نظــام و سیاســت یــا مالیــات یــا 
ــر همــه«.1 ــا ب ــا غیــر آن ی قاصریــن ماننــد اطفــال ی

ــه  ــرای ســلطان عــادل، جــواز ب ــزاری ب كارگ كــه حكــم  هیــچ اختــالف و اشــكالی در ایــن نیســت 

معنــای اعــم اســت و در روایــت تحف العقــول از امــام صــادق ؟ع؟ آمــده اســت: »وجــه حــالل 

كــم عــادل بــه  كــه حا كــم عــادل اســت و والیــت والیــان منصــوب او در امــوری  والیــت، والیــت حا

كــردن و  كار  كارگــزاری بــرای او و  كم وبیــش در آن؛ پــس  آن هــا دســتور داده اســت بــدون هیچ گونــه 
یاری كــردن و تقویــت او حــالل محلــل اســت«.	

كارگــزاری دارای رجحــان اســت، بــه دلیــل معاونــت بــر نیكــی و تقوایــی  كــه ایــن  گفــت  بلكــه بایــد 

كــه خداونــد بــه  كــه در آن وجــود دارد و نیــز پیوســتن بــه مســیر الهــی رهبــری شــده توســط ولــی امــری 

 
ُ

تبعیــت از او فرمــان داده اســت3 و همچنیــن پاســخ مثبــت دادن بــه خداونــد و پیامبــر »ِإَذا َدَعك

كــه  «4 و نیــز محقــق ســاختن آنچــه امــام زمــان )عجــل اهلل فرجــه( بــه مــا آموختــه اســت  ْ�ییــُمْ ــا �ي ِلَ
ــادة  ــك والق ــاة إىل طاعت ــن الدع ــة- م ــة الكرمی ــا - أی الدول ــا فیه آن را از خداونــد بخواهیــم: »وتجعلن

كریمــه- از داعیــان بــه اطاعــت خــود و رهبــران بــه ســوی راهــت  ــبیلك؛ و مــا در آن-دولــت  إىل س
كــه ولــی امــر مشــروع آن را رهبــری می كنــد، چــه آنكــه  كریمــه همــان نهــادی اســت  قــرار ده«. دولــت 

لَحَســُن  كــه در حدیــث شــریف اســت:  »ا درون ســاختار قــدرت باشــد چــه خــارج از آن؛ همانگونــه 
لُحَســُن إمامــاِن قامــا أو َقَعــدا«.5 وا

1.  جواهر الكالم: 155/22.
کتاب التجارة، أبواب ما ُیكتسب به، باب2، ح1. 2.  وسائل الشیعة: 

ــه( آمــده  ــرم )صلــی اهلل علیــه وآل ک ــر ا ــه نقــل از پیامب ــن ســالم: 13، ح 14 ب ــی عبیــد قاســم ب کتــاب امــوال اب 3. در 
کــه فرمــود: »همانــا عمــل یــك روز امــام عــادل در مــورد رعیــت خــود برتــر اســت از عبــادت 100 ســال عابــد در  اســت 

اهــل خــود«.
4.  انفال: 24.

کتــب عامــة: مســند أحمــد: 3/3 و 62، ســنن ترمــذی:  کرده انــد، از جملــة  5.  شــیعه و اهــل ســنت آن را نقــل 
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شروط ولی؛ حفیظ و علیم

كــه شــامل هــر شــخصی  كلمــات فقهــا  ایــن ارجحیــت در  ذیــاًل توضیحــی درخصــوص ذكــر 

ــان  ــد رجح ــه واج ك ــی  ــن داع ــا ای ــردی ب ــر ف ــت ه ــح نیس ــه صحی ــح آنك ــد. توضی ــردد، می آی می گ

گــردد، بلكــه آنچــه الزم اســت، برخــورداری  مزبــور اســت بخواهــد متولــی امــری از امــور مســلمین 

كــه در پــی تصــدی آن اســت؛ ماننــد دو صفــت  شــخص از اهلیــت متناســب بــا جایگاهــی اســت 

نگه دارندگــی و دانایــی در تصــدی خزانــه توســط حضــرت یوســف ؟ع؟ و ماننــد دو وصــف 

كــه در داســتان حضــرت موســی ؟ع؟ آمــده اســت. نیرومنــدی، بــه  نیرومنــدی و امانــت داری 

گــذار می شــود و هركــس  كــه بــه شــخص وا  معنــای توانایــی انجــام مســئولیت ها و تكالیفــی اســت 

ی نه تنهــا دارای رجحــان نیســت، بلكــه  كــه ایــن ویژگــی را در خــود نیابــد، تصــدی والیــت توســط و

مضــر خواهــد بــود. در روایتــی از اهــل ســنت بــه نقــل از ابــوذر آمده اســت كه او از پیامبر درخواســت 

كــرد: »شــبی را تــا صبــح  كــه ابــوذر نقــل  مســئولیت نمــود. در روایــت دیگــر نیــز این گونــه آمــده اســت 

گفتــم: ای رســول خــدا مــرا بــه مســئولیتی بگمــار،  پیامبــر؟لص؟ فرمــود:  كــردم، پــس  بــا پیامبــر نجــوا 

همانــا مســئولیت، امانــت اســت و روز قیامــت مایــۀ حســرت و پشــیمانی خواهــد بــود؛ مگــر بــرای 
كــه آن را بــا رعایــت حّقــش بپذیــرد و بــه وظیفــۀ خــود در آن عمــل نمایــد«.1 كســی 

کارگزاری برای سلطان عادل در وجوب عینی بودن 

كــه »امــام األصــل«  كارگــزاری بــرای ســلطان عــادل واجــب عینــی می گــردد؛ »ماننــد جایــی  گاهــی 

كنــد و دفــع منكــر یــا  كــه خداونــد اطاعــت از او را قریــن اطاعــات خویــش قــرار داده، او را منصــوب 

كــه تصــدی در شــخص خاصــی متعیــن  امــر بــه معــروف جــز بــا آن ممكــن نباشــد. بــا ایــن فــرض 

ی  ــر و ــات آن ب ــودن مقدم ــم نم ــرای فراه ــالش ب ــزاری و ت كارگ ــرش  ــورت پذی ــن ص ــه در ای ك ــد  باش

ی صفــات و قابلیت هــای خویــش  كــه و گــر متوقــف بــر ایــن امــر باشــد  واجــب خواهــد بــود؛ حتــی ا

كــه  ــراز نمایــد. ایــن مطلــب از اطــالق دلیــل وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر  را اظهــار و اب

کتب امامیه: علل الشــرائع: 211/1،  کنز العمال: 112/12، ح 34246 و از  614/5، ح 3768، تاریخ بغداد: 90/11، 
کــه اهل قبله بــر آن اجماع دارند: بحــار: 291/43. دعائــم اإلســالم: 37/1 و عالمــة مجلســی در بحــار فرمــوده 

کتاب األموال، أبی عبید القاسم بن سالم: 11، ب1، ح6.   .1
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در  تــالش  كــه مقتضــی  اســتفاده می شــود؛ همانگونــه  اســت،   آن  مقتضــی وجــوب مقدمــات 
گــردد«.1 كــه عجــز حاصــل  تحقــق آن اســت تــا حــدی 

در دعائـــم از امـــام صـــادق ؟ع؟ نقـــل شـــده اســـت: »امـــام منصـــوب از طـــرف خداونـــد و والیـــان 

كنـــد و هـــر  ـــارى اش  ـــارى خواســـتند، واجـــب اســـت ی ى از هركـــس ی عدالـــت منصـــوب از ســـوى و

ى و  كـــردن بـــا و كار  گـــردد و  ى واجـــب اســـت عهـــده دار مســـئولیت  گماردنـــد، بـــر و كار  كـــه را بـــه 

ـــاى  ـــی از اطاعت ه ـــش، اطاعت ى در حكومت ـــاندن و ـــارى رس ـــد و ی ـــتور ده ـــه دس ـــه آنچ ى ب ـــراى و ب
ـــل اســـت«.	

ّ
ى از راه صحیـــح، حـــالل محل كســـب درآمـــد از و خداونـــد اســـت و 

كــرده  مرحــوم صاحــب جواهــر ؟هر؟ بــه تحقــق وجــوب در مــورد دوم اشــكالی بدین صــورت وارد 

كــه بــه وجــوب والیــت جائــر  اســت -البتــه اصــل اشــكال متعلــق بــه محقــق ســبزواری ؟هر؟ اســت 

كــرده اســت-: هنگامی كــه اقامــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر متوقــف بــر آن باشــد اشــكال وارد 

ــر همیــن اســاس  كــه شــرط وجــوب اســت و ب ــی اســت  »ادعــای اینكــه والیــت از مقدمــات قدرت

نیســت،  واجــب  نمی گــردد،  اطــالق  آن  بــر  تكلیــف  كــه  بدین جهــت  آن  پذیــرش  و  تحصیــل 

كــه اطــالق دلیــل امــر بــه معــروف، اقتضــای وجــوب دیگــر مقدمــات آن را  اینگونــه رد می شــود 

دارد، مگــر در صــورت عجــز. بــر ایــن اســاس والیــت و امــور دیگــر در فــرض قــدرت بــر آن، تحــت آن 

می شــوند«. منــدرج 

ــا وجــوب  همچنیــن مرحــوم صاحــب جواهــر )قــدس ســره( پــس از بیــان تفــاوت محــل بحــث ب

كــه در  كــه وجــوب آن منــوط بــه لفظــی نیســت  مشــروط در حــج فرمــوده اســت: »برخــالف جایــی 

كــه  كــرد، بلكــه وجــوب بــه نحــو مطلــق بیــان شــده اســت  تعییــن آن می بایســت بــه عــرف رجــوع 

ــز  ــی نی مقتضــای عقلــی آن امتثــال تكلیــف اســت، مگــر آنكــه عجــز از آن حاصــل شــود. از طرف

شــكی در انتفــاء عجــز در محــل بحــث نیســت؛ زیــرا قــدرت بــر والیــت به نحوی كــه موجــب امــوری 

ح صاحب الجواهر )قدس سراهما(: 155/22. 1.  فرمایش محقق حلی در الشرائع و شر
2.  الدعائم: 168 به نقل از جامع أحادیث الشیعة: 344/22.
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كــه نافــی تكلیــف هســتند، نیســت«.1 ماننــد عســر، حــرج و ضــرر 

مالحظــه: پاســخ مذكــور صحیــح اســت و فقهــا ماننــد آن را در بحــث »الوالیــة للجائــر المحرمــة« 

كــه ایــن  كارهــای سیاســی اســت؛ چرا فرموده انــد	 و الزمــۀ آن وجــوب ورود افــراد دارای اهلیــت در 

كیــد اقامــۀ فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در بســتر اجتماعــی اســت. امــر، مقدمــۀ ا

یكــرد فكــری بن مایــۀ دیــدگاه دیگــری از نگارنــده اســت؛ توضیــح آنكــه  كــه ایــن رو همان گونــه 

كــه فقهــا آن را به عنــوان شــرط وجــوب دانســته اند،  درواقــع مقدمــات واجــب  برخــی از امــوری 

كــه وجــوب نســبت بــه آن هــا مطلــق اســت؛ ماننــد  كــردن آن هــا واجــب اســت؛ چرا بــوده و محقــق 

گــردد  كــه منجــر بــه موفقیت آمیــز بــودن ایــن فریضــه  احتمــال تأثیــر؛ لــذا ایجــاد اوضــاع و شــرایطی 

ــود  ــت وج ــدی والی ــش از تص ــذاری، پی ــكان تأثیرگ ــث، ام ــل بح ــن در مح ــت. بنابرای ــب اس واج

نــدارد و فــرض بــر ســقوط وجــوب از او اســت، جــز اینكــه اثرگــذاری، به واســطۀ تصــدی والیــت 

كتــاب  ممكــن بــوده و بــرای همیــن نیــز واجــب می گــردد؛ درحالی كــه طبــق مبنــای مختــار فقهــا در 
امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر ایــن امــر واجــب نیســت.3

اشكال و جواب

امام خمینی ؟هر؟ به وجوب والیت هنگام عروض این دو عنوان، اشكالی بدین صورت طرح 

كرده اند:

گذشــت، عنــوان والیــت، یــا  كــه بــه ســبب آنچــه  »آنچــه از ظاهــر تعبیــرات برمی آیــد آن اســت 

كالم صحیحــی بــه نظــر نمی رســد؛  گــر همیــن ظاهــر مــراد باشــد،  ــا حــرام شــده اســت. ا واجــب ی

ــت: ــه اس ــق نگرفت ــوان تعل ــه ذات و عن ــورد ب ــوب در آن دو م ــه وج ك چرا

امــا در مــورد اول؛ زیــرا آنچــه واجــب اســت، عنــوان »إطاعــة الســلطان العــادل« اســت، نــه عنــوان 

1.  جواهر الكالم: 156/22.
کاشف الغطاء: 97. ح القواعد للشیخ  2.  راجع شر

کــه نگارنــده بــه برخــی از فــروع مهــم  کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر از موســوعة فقــه الخــالف  3.  بنگریــد: 
ج خــود پرداختــه اســت. بحــث در درس خــار
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»الوالیــة« و ایــن دو عنــوان، بــا یكدیگــر متفــاوت هســتند و از وجــوب یكــی، وجــوب دیگــری الزم 

كــه در وجــود خارجــی، منطبــق بــا یكدیگــر باشــند؛ و فقهــا شــبیه آن را در غیــر از  نمی آیــد؛ هرچنــد 

كــه بــر آن هــا  محــل بحــث فرموده انــد؛ ماننــد وجــوب وضــو و غســل بــه ســبب نــذر و عهــد و قســم 

عیــن همیــن اشــكال وارد اســت.

گــر مقدمــه  كــه حتــی ا گفــت  ــد  گذشــته از عــدم وجــوب شــرعی مقدمــه، بای و امــا در مــورد دوم، 

كــه وجــوب در مقدمــه بــه مقدمــه »بــه حمــل شــایع« و »عناویــن  واجــب باشــد، صحیــح آن اســت 

ذاتــی آن« تعلــق نگرفتــه اســت، بلكــه به عنــوان »موِصــل بــه جهــت موصلیــت آن« تعلــق می گیــرد 

كــه احتمــااًل دیــدگاه صاحــب فصــول نیــز می باشــد-1 و ایــن عنوانــی غیــر از عنــوان  -همان گونــه 

»ذات مقدمــه« اســت.

گــر واجبــی متوقــف بــر والیــت باشــد، به عنــوان ذاتــی خــود واجــب نخواهــد بــود.  بــر ایــن اســاس، ا

كــه به كارگمــاری بــر یــك امــر حــرام، ســبب ســرایت حرمــت آن امــر حــرام  همچنیــن بدیــن ســبب 

بــه آن عمــل دیگــر نمی شــود؛ زیــرا وجهــی بــرای ایــن تســری وجــود نــدارد و مقدمــات حــرام، حــرام 
گــر از مقدمــات آن بــه شــمار آینــد-«.	 نیســتند -ا

مالحظه

كرده انــد و الزمــۀ آن الغــاء بســیاری از - 1 كبــری افــراط  ایشــان )قــدس ســره( در تطبیــق ایــن 

عــروض  همــان  -كــه  عــروض  در  واســطه ای  بــه  موضوعاتشــان  بــرای  كــه  اســت  احكامــی 

كــه والیــت به عنــوان  عناویــن ثانویــه هســتند- ثابــت شــده اند و هیچ كــس ادعــا نمی كنــد 

اولــی واجــب اســت؛ زیــرا وجــوب به واســطۀ دو عنــوان مذكــور بــر آن عــارض شــده اســت.

عــدم امــكان انــكار ســرایت از عنــوان بــه معنــون و لــذا اطــالق واجب بــر فرد خارجــی -معنون- - 	

بــه دلیــل ســریان عنــوان وجــوب به او صحیح اســت.

1.  در المصدر: الفصول الغرویة فی األصول الفقهیة: 86 تنبیه أول از تنبیهات مقدمات واجب.
2.  المكاسب المحرمة: 163-162/2.
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كــه؛ ایــن بحــث از قبیــل - 3 گفــت  گــر ایــن مطلــب را نیــز نادیــده بگیریــم، می تــوان این گونــه  ا

مقدمــۀ متحــد در وجــود بــا ذی المقدمــه اســت؛ ماننــد در آتــش انداختــن و ســوزاندن و زدن 

كــه هریــك از آن دو، عیــن دیگــری اســت و امثــال ایــن مقدمــه وجــوب  كــردن  و ایجــاد درد 

كنــد، وجــود نــدارد، بلكــه در آن میــان، صرفــاً  یــك  كــه از ذی المقدمــه بــه آن ســرایت  دیگــری 

ــه خــودش  ــرای دســت یابی ب كــردن یــك امــر ب وجــوب نفســی واحــد وجــود دارد؛ زیــرا واجــب 

كــه والیــت همــان  امــری بی معنــا اســت. تطبیــق ایــن امــر در محــل بحــث نیــز این گونــه اســت 

كــه بــدان امــر نمایــد؛ پــس وجــوب والیــت در اینجــا  اطاعــت از ولــی امــر در صورتــی اســت 

وجــوب نفســی اســت.

كــه موضــوع احــكام ثانویــه را ذات - 4 امــكان ایجــاد توافــق بیــن دو طــرف بــه ایــن نحــو وجــود دارد 

گرفتــه و بگوییــم: »كارگــزاری بــرای جائــر بــه  كــه مقیــد به عنــوان ثانــوی اســت، در نظــر  موضــوع 

دلیــل امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر دارای رجحــان اســت« یــا ماننــد آنكــه ایــن نحــو بیــان از 

ســوی هــر دو طــرف مقبــول اســت.

ــرات  ــه تعبی ــود ب ــۀ خ ــالۀ عملی ــی ؟هر؟ در رس ــام خمین ــه ام ك ــرد  ك ــد  ــان بای ــان خاطرنش در پای

گــر بــه قصــد احســان  مشــهور ملتــزم شــده اســت: »وارد شــدن در آن -كارگــزاری بــرای جائــر- ا

ــدن  ــل ش ــا داخ ــه چه بس ــت، بلك ــان اس ــد، دارای رجح ــان باش ــرر از آن ــع ض ــن و دف ــه     مؤمنی ب

گاهــی بــه حــّد وجــوب می رســد،  در     برخــی از شــغل ها و منصب هــا بــرای بعضــی از افــراد 

ماننــد     این كــه شــخصی بتوانــد به وســیلۀ آن مفســد ه ای دینــی را دفــع نمایــد یــا از وقــوع بعضــی 
منكــرات   شــرعی ممانعــت بــه عمــل آورد«.1

1.  تحریر الوسیلة: 425/1، المكاسب المحرمة: مسألة )25(.
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بــرای ســلطان جائــر فی الجملــه باالجمــاع حــرام اســت؛ امــا قدرمتیقــن از حرمــت  كارگــزاری 

ــام  ــت انج ــزاری جه كارگ ــرای  ــر ب گ ــار ا ــورت اختی ــه در ص ك ــت  ــكی نیس ــت: »ش ــت اس ــن حال ای

كــه  ــر بدعت هایــی  امــر حرامــی باشــد، بــدون هیــچ اختالفــی حــرام خواهــد بــود؛ ماننــد والیــت ب

كــه بی نیــاز از بیــان دلیــل از  یاتــی اســت  كرده انــد، بلكــه ایــن امــر از ضرور ســتمكاران مرســوم 
كتــاب و ســنت و اجماعــات اســت«.1

كــه در برخــی از تفاصیــل اختــالف وجــود  از تعبیــر »فی الجملــه« بدین جهــت اســتفاده شــد، چرا

كــه اولیــن آن ایــن اســت: آیــا ایــن حرمــت، ذاتــی اســت؟ یعنــی والیــت حــرام اســت، حتــی  دارد 

گــر مرتكــب عمــل حرامــی در والیتــش نگــردد یــا آنكــه عرضــی اســت؟ زیــرا ســبب ارتــكاب برخــی  ا

ــه ایــن پیامــد منفــی حاصــل شــود  گــر اطمینــان از دچــار نشــدن ب محرمــات می شــود؛ بنابرایــن ا

جایــز خواهــد بــود؟ دو دیــدگاه در ایــن خصــوص وجــود دارد:

کارگزاری برای جائر دیدگاه اول: حرمت ذاتی 

كــه فرمــود: »عالمــه طباطبایــی  كــرده  صاحــب جواهــر ایــن قــول را از ســید بحــر العلــوم ؟هر؟ نقــل 

كــه نفــس والیــت، از محرمــات ذاتــی  كــرده اســت  در مصابیــح، بــه ایــن مطلــب تمایــل پیــدا 

اســت به نحــو مطلــق؛ زیــرا مشــتمل بــر تشــریع در امــور متعلــق بــه مناصــب شــرعی اســت و بــا 

گناهــش مضاعــف می گــردد«. صاحــب جواهــر ؟هر؟ در ادامــه فرمــوده  ارتــكاب محرمــات در آن، 

گرد ایشــان	 آن هــم بــه نحــو  كــه موافــق بــا ایشــان باشــد، نیافتــم غیــر از شــا اســت: »جــز اینكــه كســی 
اجمالــی«.3

كاشــف الغطــاء ؟هر؟ اشــاره می كنــد: »و  بــه ایــن فرمایــش مرحــوم  صاحــب جواهــر در ادامــه 

]كارگــزاری[ بــرای جائــر ذاتــًا حــرام اســت؛ بــه دلیــل تشــریع در امــور متعلــق بــه مناصــب شــرعی و 

1.   جواهر الكالم: 156/22.
کاشف الغطاء قدس سره. 2.  مرحوم 

3.  جواهر الكالم: 160-159/22.
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كــه نفــی  كســی  تبعیــت و فروتنــی و خضــوع و اعتمــاد و اعــالم شــأنیت و بلندمرتبگــی نســبت بــه 

گنــاه مضاعــف می شــود در صــورت ارتــكاب  ایــن امــور از او در صــورت امــكان واجــب اســت و 

ســتم بــه مــردم در نفــس، عــرض و مــال آن هــا یــا بــا ایجــاد وحشــت بــرای آنــان و غیــر از آن هــا، بــدون 
تفــاوت در اینكــه خیــر محــض باشــد یــا شــر محــض یــا تركیبــی از آن دو«.1

كــه فــرد متولــی، بــه خــود  مالحظــه: حتمــًا مقصــود ایشــان ؟هر؟ از اشــتمال بــر تشــریع ایــن اســت 

بــدون داشــتن حجــت معتبــر شــرعی حــق بــر والیــت را اعطــا می كنــد و ایــن خــالف تشــریع اســت؛ 

ــادر  ــرد ص ــط ف ــه توس ك ــریعت  ــا ش ــف ب ــكام مخال ــدور اح ــذاری و ص ــان قانون گ ــود ایش ــذا مقص ل

می شــوند نیســت زیــرا بازگشــت ایــن مطلــب بــه حرمــت عرضــی اســت.

كرده است: »حالل بودن آن  تذكر: صاحب جواهر ؟هر؟ لوازم پذیرش این دیدگاه را این گونه بیان 

كه از مصنف –صاحب  به شرط تمكن از رهایی از ارتكاب حرام، قابل تصور نیست؛ همان گونه 

از  با فرض تمكن داشتن  بلكه حتی  بیان شده است،  این تصور اشتباه  ایشان  و غیر  شرایع- 

اعتراف  بدان  ی  و كه  ذاتی  حرمت  وجود  با  زیرا  گفت؛  را  سخن  این  نمی توان  معروف  انجام 

گر ذاتی باشد، با تغییر  كه حرمت ا كرده است، وجهی برای آن باقی نمی ماند«؛	 به این اعتبار 

عناوین، حكمش قابل تغییر نیست و ذاتی، منفك از ذات نمی گردد.

كــه قائــل بــه حرمــت ذاتــی اســت،  گــو اینكــه صاحــب جواهــر ؟هر؟ بــا بیــان ایــن مطلــب، بــه قولــی 

گــر حرمــت ذاتــی امــر صحیحــی می بــود، اســتثنا و تخصیــص  تلویحــًا اشــكالی وارد می كنــد؛ زیــرا ا

ــر مــوارد مستثناشــده، الزم )عــدم قابلیــت  كــه بــه دلیــل اجمــاع ب آن ممكــن نمی شــد، در حالــی 

تخصیــص و اســتثنا( باطــل اســت، پــس ملــزوم )حرمــت ذاتــی( هماننــد الزم باطــل اســت.

اشكال و جواب

كــه خالصــه  گردیــد  كــه توســط ســید خویــی ؟هر؟ مطــرح  تفریــع پیشــین تبدیــل بــه اشــكالی شــد 

ــه اســت: این گون

ح القواعد: 97. 1.  شر
2.  جواهر الكالم: 160/22.
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گــر هماننــد ظلــم و امثــال آن، جــزء حرام هــای ذاتــی باشــد، تخصیــص بــردار  كارگــزاری بــرای جائــر ا

نیســت؛ به جــز در مــوارد ضــروری، لكــن جــواز آن در روایــات ثابــت شــده اســت؛ ماننــد مــواردی 

كــه صاحــب جواهــر ؟هر؟ آن هــا را برشــمرده اســت و بــه زودی بــه آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.

پاسخ

كه - 1 كه مقصود از آن، این است  ایشان تصور صحیحی از حرمت ذاتی نداشته است؛ چرا

گردد دارای حكم حرمت خواهد  گر به تنهایی مالحظه  اصل در آن عمل و به عبارت دیگر ا

كه حرمت، مالزم ذاتی و الینفك آن باشد و ظاهر آن است  بود، نه آنكه منظور این باشد 

كه امر به  كردن مواردی  كه مقصود دو فقیه بزرگوار همان باشد؛ به دلیل تصریح به استثنا 

معروف و نهی از منكر متوقف بر آن باشد.

برخــی از مصادیــق حرمــت ذاتــی، منافاتــی بــا تخصیــص و اســتثنا ندارنــد و قابلیــت جمــع - 	

بــا آن هــا را دارنــد؛ زیــرا بحــث در خصــوص امــور اعتبــاری اســت نــه تكوینــی. توضیــح  آنكــه، 

حرمــت ذاتــی، بــه چنــد مــورد اطــالق می شــود:

ــد؛  ــی باشــد و علــت تامــۀ قبــح به شــمار آی كــه قبــح،  ذات ــه مــواردی اطــالق می گــردد  الــف. ب

ــت. ــود نیس ــراد و مقص ــث م ــل بح ــوده و در مح ــردار نب ــورد  تخصیص ب ــن م ــه ای ك ــم  ــد ظل مانن

كــه قبــح آن اقتضائــی باشــد؛ ماننــد  ب. همچنیــن حرمــت ذاتــی بــه مــواردی اطــالق می گــردد 

كــه احــكام  كالم نیــز از همیــن قســم دوم اســت  كــه تخصیص بــردار اســت. محــل  گفتــن  دروغ 

كل میتــه بــه دلیــل  گفتــن بــرای ایجــاد صلــح و ا بــا تبــّدل عناویــن تغییــر می كننــد؛ ماننــد دروغ 

ضرورت.

كــه والیــت بــرای ظالمــان، ظلــم بــه صاحــب حــق اســت - 3 گــر بــه ذاتــی بــودن بــه ایــن جهــت  و ا

كنیــم، مــوارد جــواز آن تخصصــًا خــارج هســتند و جــزء مصادیــق ظلــم و تعــدی بــه  تمســك 

ــذا  ــه اذن صاحــب حــق اســت ل ــه جــواز، منــوط ب ــول ب ــرا ق ــه شــمار نمی آینــد؛ زی ــراد ب حــق اف

گــردد. ــا بــه آن ایــراد وارد  جــزء مــوارد تخصیــص نیســت ت
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کارگزاری برای جائر دیدگاه دوم: حرمت عرضی 

گـــر  یـــاض ؟هر؟ در شـــرح المختصـــر النافـــع ناقـــل اجمـــاع بـــر ایـــن قـــول اســـت: »بلـــه ا صاحـــب ر

گناهـــان و تمكـــن از امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منكـــر داشـــته باشـــد،  یقیـــن یـــا ظـــن بـــه رهایـــی از 

كالم پیشـــین  حتـــی در فـــرض اختیـــار نیـــز باالجمـــاع جایـــز اســـت«.1 بـــر اســـاس آنچـــه از ظاهـــر 

صاحـــب جواهـــر برمی آیـــد، ایـــن قـــول مختـــار مشـــهور اســـت؛ زیـــرا قـــول بـــه حرمـــت ذاتـــی را بـــه 

ـــز  ـــم، ج ـــد نیافت ـــان باش ـــا ایش ـــق ب ـــه مواف ك ـــی  كس ـــه  ـــز اینك ـــاص داد: »ج ـــترگ اختص ـــه س آن دو فقی

گردش در شـــرحش به نحـــو اجمالـــی؛ بلكـــه تحصیـــل اجمـــاع برخـــالف ایـــن قـــول ممكـــن  شـــا

اســـت عـــالوه بـــر آنچـــه درخصـــوص یـــاری ســـتمگران وارد شـــده اســـت و بســـیاری از فقهـــا مدعـــی 

كـــه در المنتهـــی، نفـــی خـــالف از آن شـــده و از فقـــه القـــرآن راونـــدی  ایـــن قـــول هســـتند، همان گونـــه 

ـــل  ـــه دلی ـــق ب ـــب ح ـــه صاح ـــق ب ـــاندن ح ـــن از رس ـــورت تمك ـــر در ص ـــرای جائ ـــزاری ب كارگ ـــواز  ـــز ج نی

ـــن األرض«	 حكایـــت شـــده  عـــی یلع خزا�ئ ــۀ »ا�ب كریمـ ــۀ  ــه و آیـ ــردد و ســـنت صحیحـ ــاع متـ اجمـ
اســـت«.3

كه  مالحظه: ادعای اجماع ایشان نه بر تحصیل مبتنی است و نه بر نقل، بلكه آن را از مالزمه ای 

كرده است. پس  كردیم، استنباط  بر قول به حرمت ذاتی مترتب می دانست و پیش تر از او نقل 

معقد اجماع هایی كه نقل كرده است، جواز والیت برای جائر است در موارد استثنائی ذكرشده؛ 

و استثنا است، لذا تمام این  كه قول به حرمت ذاتی مستلزم عدم امكان تخصیص  ازآنجا و 

كنندگان قائل به حرمت ذاتی نیستند. اجماع 

كــه  مناقشــه ای  بــه  توجــه  بــا  می شــود،  مالحظــه  كــه  همان گونــه  ایشــان  اســتنباط  ایــن  امــا 

نیســت. صحیــح  گذشــت،  مالزمــه  ایــن  درخصــوص 

1.  ریاض المسائل: 208/8.
2.  یوسف: 55

3.  جواهر الكالم: 160/22.



37 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

قدرمتیقن از حرمت والیت

بــا توجــه بــه ایــن مطلــب شایســته اســت بــه ادعــای اجمــاع بــر حرمــت عرضــی توجــه نمــود. 

مضمــون كالم اصحــاب در ایــن خصــوص متفــاوت اســت. عالمه ؟هر؟ صرفًا در مــورد قدرمتیقن 

كارگــزاری  كــرده و نــه درخصــوص حرمــت عرضــی: »امــا ســلطان جائــر،  از حرمــت،  نفــی خــالف 

بــرای او جایــز نیســت، مگــر در فــرض علــم یــا ظــن بــه تمكــن از امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر؛ امــا 
گــر هــم علــم و هــم ظــن منتفــی باشــند، بالخــالف جایــز نخواهــد بــود«.1 ا

گر مراد از معقد اجماع، همین مقدار باشد، این نسبت بعید به  نظر نمی رسد؛ زیرا از فقها در  ا

حدائق  صاحب  است.  شده  نقل  است،  بحث  محل  به  مرتبط  كه  ظالمان  به  كمك  مسئلۀ 

مانند  آنچه  اما  است،  حرام  به  آن  تقیید  اصحاب،  كالم  در  مشهور  »و  است:  فرموده  ؟هر؟ 

فرموده  كفایه  در  ندارد.  ایرادی  نیست،  حرام  آنكه  امثال  و  آن ها  برای  بنایی  و  كردن  خیاطی 

كمك به ظالمان است به وسیلۀ آنچه حرام است؛ اما آنچه حرام نباشد  است: و ازجملۀ آن، 

كردن و مانند آن، ظاهر امر جواز است... اما احوط، پرهیز از آن به دلیل بعضی از  مانند خیاطی 
كه ناهی از آن هستند«.	 اخباری است 

كالم برخـــی از اعـــالم آمـــده اســـت و اختیـــار آن از مفهـــوم اشـــتراط  مالحظـــه: حرمـــت عرضـــی در 

ـــوع در حـــرام نیســـت، اســـتظهار می گـــردد. صاحـــب  كـــه شـــخص ایمـــن از وق ـــه مـــواردی  حرمـــت ب

ـــه  ك ـــوری  ـــر در ام ـــرای جائ ـــزاری ب كارگ ـــوده: »و  ـــی ؟هر؟ فرم ـــق حل كالم محق ـــرح  ـــر ؟هر؟ در ش جواه

یافـــت  ـــر در كـــه مشـــتمل ب ـــر برخـــی از شـــهرها  مشـــتمل بـــر حـــالل و حـــرام اســـت، ماننـــد حكومـــت ب

گناهـــان  گـــر ایمـــن از  گمركـــی و غیـــر آن اســـت، ا یافـــت  خـــراج و برقـــراری نظـــم و محرماتـــی ماننـــد در

و تبعـــات آن هـــا ماننـــد حق النـــاس و غیـــر آن نباشـــد، بـــه دلیـــل شـــباهت قهـــری ایـــن حالـــت بـــا 

حالـــت ســـابق بـــر آن در اقـــدام بـــر محرمـــات و انجـــام اختیـــاری آن هـــا،  حـــرام می باشـــد. آری، در 

ـــكاب حـــرام و  ـــدون ارت ـــراری نظـــم ب یافـــت خـــراج و برق ـــا حلیـــت افعـــال حـــالل ماننـــد در حرمـــت ی

ـــا ایـــن دو: كـــه آی كـــه ناشـــی از ایـــن اســـت  ماننـــد آن هـــا دو وجـــه وجـــود دارد 

1.  جواهر الكالم: 156/22.
2.  الحدائق الناظرة: 118/18.
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ــر حــرام؛ - 1 ــر عمــل حــالل اســت و دیگــری ب كــه یكــی ب دو والیــت مســتقل از یكدیگــر هســتند 

لــذا هریــك از آن هــا دارای حكمــت خــاص خــود هســتند؛ زیــرا حــرام، ســبب تحریــم حــالل 

ئًا"1  َســ�ي َوآَخــَر  َصاِلــًا  ــًا  َعَ "َخَلُ�ــوْا  می فرمایــد:  خداونــد  و  نمی شــود 

و یــا اینكــه والیــت واحــدی بایــد به شــمار آینــد؛ لــذا بــا فــرض خلــط شــدن عمــل حــالل و حــرام - 	
در آن، حــرام خواهــد بــود«.	

ل بر حرمت ذاتی استدال

از دیــدگاه نگارنــده میــان دو قــول حرمــت ذاتــی و عرضــی، صحیــح همــان قــول نخســت اســت 

بــه دلیــل چنــد وجــه ذیــل:

وجه اول: مطابقت با اصل

از  و متصدی  زیرا والیت جائر  كردیم؛  تأسیس  كه  با اصلی است  ذاتی مطابق  به حرمت  قول 

كرده، نسبت به او ظلم نموده و تصرف در حق غیر  جانب او، تعدی به حق مستحق شرعی 

كه در این والیت حاصل  كرده است؛ با چشم پوشی از تحقق یا عدم تحقق محرماتی  بدون اذن 

كه سید بحرالعلوم  گر حاصل شوند، حرام دیگری به وقوع پیوسته است؛ همانگونه  كه ا می گردد 

كرده اند. كاشف الغطاء )قدس اهلل سرهما( نیز به درستی به آن اشاره  و مرحوم 

از كالم برخی از قائلین به حرمت عرضی این گونه برمی آید كه این اصل را قبول دارند؛ یعنی آن ها 

كرده اند؛  والیت بر امر حالل را به حسب اصل، حرام می دانند، اما اخبار خاص، آن  را تجویز 

لذا جواز در مسئله به مقتضای اصل ثانوی است نه اولی. صاحب جواهر ؟هر؟ فرموده است:

»حلیــت والیــت بــر امــر حــالل محــض، بــه دلیــل اذن ائمــۀ عــدل اســت و اال آن نیــز حــرام اســت؛ 

كارگــزاری  كــه حاصــل  كــه مــا چیــزى را  كــه امــام باقــر؟ع؟ در خبــر ابوحمــزه فرمــود: »هــر  همانگونــه 

1.  توبه: 102.
2.  جواهر الكالم: 156/22.



39 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

ــرای او حــرام  ــم ب كردی ــم، برایــش حــالل اســت و هرچــه را حــرام  كردی ــر او حــالل  ظالمــان اســت ب

كــه منصــب، منصــب  اســت« و بســیاری از نصــوص موافــق عقــل و نقــل بــر آن داللــت می كننــد 

ــذا  ــان برمی گــردد؛ ل ــه آن ــان اســت و والیــت، والیــت آن هاســت و امــر در تمــام ایــن والیت هــا، ب آن
هیــچ فــردی حــق ورود در آن هــا را بــدون اذنشــان نــدارد«.1

ــر امــور امــت صــادر شــده  اذن مذكــور در روایــات، به واســطۀ ســلطنت و والیــت اهل بیــت ؟مهع؟ ب

كــه قائــم بــه امــور اســت، دارد و فتــوا نیســت تــا  اســت؛ لــذا نیــاز بــه امضــا از جانــب ســلطان عــادل 

بــه ســبب آن، اصــل را بــه جــواز تغییــر دهیــم.

امــام خمینــی؟هر؟ بنــا بــر همیــن اصــل،  قائــل بــه حرمــت ذاتــی شــده اســت:  »ســلطنت بــا شــئون 

كــه دارد، بــرای آن هــا )صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن( اســت از جانــب خداونــد متعــال و  و فروعــی 

بــرای كســی تصــرف و تصــدی آن در اصــل و فــرع مجــاز نیســت؛ زیــرا تصــدی آن غصــب و تصرف 

كــه باشــد، تصــرف در ســلطنت دیگــری اســت... پــس در  در آن و در شــئون آن اســت، هــر طــور 

تصــدی مناصــب و شــئون ســلطنت، وجــود اذن از جانــب والت امــر یــا منصــوب از جانــب آنــان 
امــری ضــروری اســت«.	

استدراك امام خمینی ؟هر؟ و رد آن

كــرده اســت: »همانــا غصــب از  كی را بــه ایــن صــورت بیــان  در اینجــا امــام خمینــی ؟هر؟ اســتدرا

كارگــزار ســلطان یــا  كــه اســتیال یافتــن بــر مــال یــا حــق دیگــری به نحــو عدوانــی اســت و  آن جهــت 

كــه از جانــب ســلطان، فرمانــداری یــك شــهر یــا والیــت یــك ناحیــه یــا متولــی امــر قضــاوت  كســی 

ــه شــمار نمــی رود، بلكــه اســتیال از  ــر شــئون ســلطنت ب و وزارت و امثــال آن می گــردد، مســتولی ب

كــه غاصــب خالفــت و ســلطنت بــا تمــام شــئون آن  گرفتــه و اوســت  جانــب ســلطان صــورت 

ــد،  ــاب نمی آین ــه حس ــئون آن ب ــر ش ــتولی ب ــتند و مس ــک كاران او هس كم ی،  ــزاران و كارگ ــت و  اس

كــه از ســوی ســلطان، متولــی آن شــده اند، بلكــه ایــن امــر شــبیه آن اســت  حتــی بــه نســبت امــری 

1.  جواهر الكالم: 157/22.
2.  المكاسب المحرمة: 161-160/2.
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كــه در ایــن فــرض، غاصــب، فقــط  كنــد  كــه ســلطان، به وســیلۀ نیروهــای خــود، شــهری را غصــب 
ــر شــهر محســوب نمی شــوند«.1 ســلطان اســت و نیروهایــش ســلطان و مســتولی ب

مالحظه: این مطلب را می توان از دو جهت پاسخ داد:

كــه بــر خــود - 1 ی صــادق اســت، همان گونــه  كارگــزاران و عنــوان غصــب، بــر عمــال والــی جائــر و 

ــذا  ــرار دارد؛ ل كــه در آن ق ــرا هریــك از آن هــا غاصــب جایگاهــی اســت  او صــدق می كنــد؛ زی

اســتحقاق ولــی شــرعی نســبت بــه امــور، منحــل بــه اســتحقاق نســبت بــه اعمــال تفصیلــی او 

ماننــد قضــاوت و امامــت جمعــه می گــردد.

كــه فرمود:  درخصــوص مــورد نخســت، روایــت مشــایخ ثــالث از امــام صــادق ؟ع؟ وارد شــده اســت 

ــا وصــی  كــه جــز نبــی ی ــه شــریح فرمــود: ای شــریح، در جایگاهــی نشســتی  »امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ ب
نبــی یــا فــرد شــقی در آن جلــوس نمی كنــد«.	

ــام  ــرای ام ــرا حكومــت ب ــد؛ زی ــه فرمــود: »از حكومــت بپرهیزی ك و از امــام صــادق ؟ع؟ نقــل شــده 

عالــم بــه قضــا و اقامه كننــدۀ عدالــت در میــان مســلمانان اســت، بــرای پیامبــر )شــبیه پیامبــر( یــا 
وصــی پیامبــر اســت«.3

امام سجاد ؟ع؟ در نماز جمعه و عیدین این گونه دعا می كرد:

كه  ویژۀ  »الهی! این جایگاه جانشینان  و  برگزیدگان تو  و  محل امینان توست، در  جایگاه رفیعی 

آنها گردانیده اى،  و  این مقام را  ربوده اند،  و  تویی تقدیركننده براى  آن  و  فرمان تو  مغلوب نمی گردد 

كه  خواسته باشی، تجاوز نمی شود.  و  تو  به  هر   كه  بخواهی  و  هر جا   و  از  تدبیر حتمی تو  هرگونه 

كه  كنی، داناترى  و  در  آفرینش  و  ارادۀ  خویش مورد اتهام نیستی. پس  برگزیدگان  و  جانشینان  كار 

كه  احكام  كنون نظاره می كنند  گردیدند  و  حق آنها از  دستشان خارج شد. ا تو  مغلوب  و  مقهور 

از  نظر شرعی دور  كتاب تو  مطرود  و  فریضه هاى تو  دستخوش انحراف  و   تو  دگرگونی پذیرفته  و  

1.  المكاسب المحرمة: 160/2.
کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، باب 3، ح 2. 2.  وسائل الشیعة: 

3.  همان، حد 3.
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گردیده است. بارالها! دشمنان ایشان را از اولین و آخرین و هركه  افتاده  و  آیین پیامبرت متروک 
كن«.1 كردارشان راضی شده و دنباله روها و پیروانشان را لعنت  به 

می شد،  عید  روز  هنگامی كه  ؟هر؟  خنیس	  بن  »معلی  است:  آورده  خود  رجال  در  كّشی  و 

درحالی كه ژولیده و پریشان و اندوهگین بود، به صحرا می رفت، سپس هنگامی كه خطیب بر 

گفت: و دعای امام سجاد ؟ع؟ را  فراز منبر می رفت، دستانش را به آسمان بلند می كرد، سپس 

گذشتگان  با اختالف اندكی می خواند و به لعن این گونه اضافه می كرد: و آیندگان و روندگان و 

و باقی ماندگان، بارالها و لعن بفرما طاغوت های زمانمان را و پیروان و اتباعشان و حزب و یاران 
كه تو بر همه چیز توانایی«.3 آن ها را همانا 

كه پذیرفتن هر عملی از جانب سلطان جائر، - 	 كنیم، ازاین جهت  گر از این امر نیز صرف نظر  ا

كه تصرف بدون اذن در حق غیر است؛ لذا مقتضای اصل درخصوص عمل این  ی  از آن رو

قبیل افراد، حرمت عمل است به دلیل صدق عنوان غصب یا تصرف بدون اذن در حق 

كتاب حاضر به آن ها اشاره خواهیم نمود. كه در ادامۀ  گذشته از روایاتی  غیر. 

وجه دوم: نصوص دال بر حرمت ذاتی

كــه دال بــر  كــه بــرای حرمــت ذاتــی می تــوان بــه آن اســتدالل نمــود، نصوصــی هســتند  وجــه دومــی 

ــر به نحــو مطلــق هســتند. ایــن دســته از روایــات بــه معنــای حرمــت  ــرای جائ كارگــزاری ب حرمــت 

كارگــزاری هســتند، بــدون تقییــد آن بــه عمــل حــرام، و شــیخ انصــاری ؟هر؟ در  خــود والیــت و 

ــات، حــرام  ــی شــده اســت: »ظاهــر روای ــه حرمــت ذات ــل ب ــر همیــن اســاس قائ مكاســب محرمــه ب

1.  صحیفة سجادیة: 152، بخشی از دعاء حضرت ؟ع؟ در عید قربان و روز جمعه.

کــه فضائــل اهل بیــت ؟مهع؟ را آشــكارا بیــان می کــرد و غاصبیــن حقشــان را لعــن  2.  از موالیــان امــام صــادق؟ع؟ بــود 
ــا آنكــه رئیــس شــهربانی مدینــه او را بــه قتــل رســاند. امــام ؟ع؟ از ایــن امــر خشــمگین شــد و ب ســراغ  می نمــود ت
کــه وی دســتور قتــل را  ــر قصــاص اصــرار ورزیــد؛ والــی مدینــه منكــر ایــن شــد  داود بــن علــی والــی مدینــه رفــت و ب
کــه معّلــی وارد  کــرد  کــرد و بــه خداونــد ســوگند یــاد  کــرده باشــد پــس حضــرت، رئیــس شــهربانی را قصــاص  صــادر 

بهشــت شــده اســت.

کرده است: 363/47. 3.  رجال الكشی: 243 ذیل ترجمۀ معلی بن خنیس و بحاراالنوار نیز آن را نقل 
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كارگــزاری اســت، بــا صرف نظــر از ترتــب معصیــت ظلــم و غیــره بــر آن، بااینكــه  بــودن نفــس 
كارگــزاری بــرای جائــر منفــك از معصیــت نمی گــردد«.1

كالم سید یزدی ؟هر؟ در حاشیه بر روایت تحف العقول در مكاسب، اختیار  همچنین ظاهر از 

این قول است؛ زیرا كالمش را به نحو مطلق بیان كرده است: »مخفی نیست كه حدیث شریف، 

كلی است مانند حرمت دخول در اعمال سلطان جائر«	. مشتمل بر برخی قواعد 

كــه  ســید خویــی ؟هر؟ بــه دلیــل مفــاد روایــات فرمــوده اســت: »ظاهــر برخــی از روایــات آن اســت 

كــه شــامل تصــدی منصــب از جانب او و نوشــته شــدن  كارگــزاری بــرای جائــر، بنفســه حــرام اســت 

نــام در دیــوان اوســت، هرچنــد انجــام معصیتــی ماننــد ظلــم و قتــل نفــوس محترمــه و آســیب 

ی مــردم و غیــر آن از شــئون والیــت حــرام بــه آن منضــّم نشــود. پــس هــر والــی  زدن بــه امــوال و آبــرو

كیفــر می بینــد؛ یكــی بــه دلیــل  گــردد، دو  كــه مرتكــب یكــی از آن عناویــن محــرم  از والیــان جــور 
كــه مرتكــب شــده اســت«.3 گناهانــی اســت  والیــت حــرام و دیگــری بــه ســبب 

شرعی  نصوص  لذا  است؛  امر  همین  مقتضای  اصل،  كه  كردیم  تبیین  پیش تر  مالحظه: 

ارشادكننده و مؤكد آن هستند. همچنین می توان به قرآن و سپس روایات نیز استدالل نمود.

استدالل به آیات

ــُمُ  َمَّ ــوا َفَ ــَن َظَلُ �ي ِ
َّ

ُنــوا ِإَل ال
َ
 َتْرك

َ
كریمــه بســنده می كنیــم:»َول كریــم، بــه بیــان ایــن آیــۀ  امــا قــرآن 

ــرد«. گی ــرا  ــما را ف ــش ش ــود آت ــب می ش ــه موج ك ــد  ــه ننمایی ــان تكی ــر ظالم ــاُر؛4 و ب اَلّ

ــا آرامــش و اطمینــان  كــه در لســان العــرب آمــده اســت، همــان میــل همــراه ب »ركــون« همان گونــه 

ــْد ِكــدتَّ  َ ْتَنــاَك لَ�ق َّ ن �شَ�ب
َ

َل أ كــه بــه او تكیــه شــده اســت. خداونــد می فرمایــد: »َوَلْ بــه شــخصی اســت 

1.  مكاسب محرمة: 70/2.
2.  حاشیۀ سید یزدی؟هر؟ بر مكاسب: 44/1.

3.  مصباح الفقاهة: 664/1.
4.  هود: 113.
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كــه بــه آن مشــركان  گــر مــا تــو را ثابت قــدم نمی گردانیدیــم، نزدیــک بــود  ئًا َقِلــًا؛1 و ا ــ�ي َ ــُن ِإَلهِیــْم سش
َ
َتْرك

كنــی؛  كنــی«؛ یعنــی نزدیــك بــود بــه آن هــا انــدك تمایلــی پیــدا  انــدک تمایــل و اعتمــادی پیــدا 
كــه در مجمــع البحریــن آورده اســت.	 همان طــور 

كــه بــر آن  كــه در مفــردات راغــب آمــده اســت، »ركــِن هــر چیــزی، پهلــو و جانــب هــر چیــز  همان گونــه 

تكیــه می شــود و بــه طــور اســتعاره بــراى قــدرت و نیــرو بــكار مــی رود و اركان عبــادات بخش هایــی 

كــه مبنــای آن هســتند و بــدون آن باطــل می گردنــد. پــس در معنــای ركــون  از عبــادات اســت 

گرفتــه شــده اســت، اســتناد و آرامــش و اطمینــان بــه ظالمیــن بــا اعتقــاد بــه نیــرو و قــدرت آن هــا بــر 

یــان«. ســود و ز

گفتــه اســت: »یعنــی بــه آنــان و بــه  ُنــوا ...« 
َ
 َتْرك

َ
و صاحــب مجمــع البحریــن در تفســیر آیــۀ »َول

كارهــا و معاشــرت و دوســتی و نرم خویــی آنــان اظهــار  سخنشــان اعتمــاد نكنیــد و نســبت بــه 

رضایــت ننمایــد«.

ُنــوا ِإَل 
َ
 َتْرك

َ
كافــی بــه ســندش از امــام صــادق ؟ع؟ در مــورد قــول خداونــد متعــال »َول كتــاب  و در 

ــزد ســلطان مــی رود و  كــه ن كــه حضــرت فرمــود: »شــخصی اســت  كــرده اســت  ــوا« نقــل  ــَن َظَلُ �ي ِ
َّ

ال
كنــد«. در تفســیر قمــی  كنــد و بــه او عطــا  كیســه  كــه دســت در  دوســتدار بقــاء او تــا زمانــی اســت 

ی مــودت و نصیحــت و اطاعــت« و در تفســیر عیاشــی از بعضــی از  گفتــه اســت: »تكیــۀ از رو
كــه قائــل بــه قــول ایــن جائــران باشــد«.3 اصحــاب مــا آورده اســت: »شــخصی از شــیعیان 

كــه از آن نهــی شــده اســت، انــدك تمایــل اســت؛  محقــق اردبیلــی در زبــدة البیــان فرمــوده: »ركونــی 

كــردن«. ماننــد بــه زی آنــان در آمــدن و بزرگداشــت و دائــم یــاد آنــان 

ــان  ــان شــدن و انقطــاع به ســوی آن ــاد آن گفتــه اســت: »نهــی مذكــور، شــامل غــرق در ی كشــاف  در 

1.  اسراء: 74.
ــاب  ــه از ب کریم ــه  ــه آی ک ــت  ــن اس ــدا ؟لص؟ ای ــول خ ــق رس ــل در ح ــاع آن تمای ــكال امتن ــع اش ــوه دف ــی از وج 2.  یك

ضرب المثــل: »إیــاك أعنــی فاســمعی یــا جــارة« اســت لــذا روی ســخن بــا غیــر پیامبــر ؟لص؟  اســت.
3.  بنگرید به مصادر ذکر شده در تفسیر البرهان: 109/5.
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ــه  ــبه ب ــان و تش ــال آن ــه اعم ــت ب ــا رضای ــان ب ــب دادن آن ــا و فری ــا آن ه ــینی ب ــت و هم نش و مصاحب

آن هــا و بــه زّی آنــان درآمــدن و چشــم دوختــن بــه زیبایــی و بزرگداشــت آنــان اســت؛ و در ایــن قــول 

ــد: »ِاَل  ــول خداون ــت و ق ــل اس ــدك تمای ــان ان ــون، هم ــس رك ُنــوا«، پ
َ
 َتْرك

َ
ــن: »َول ك ــل  ــد تأم خداون

كــه ظلــم از آن هــا ســر زده اســت و نفرمــود، ظالمیــن«. ــان  كســانی از آن ــوا«؛ یعنــی  ــَن َظَلُ �ي ِ
َّ

ال

كــه بــر اســاس »تبــادر«، قــول  كــم جــور اســت  كــه مــراد از ظالــم، حا كالم كشــاف ظاهــر در ایــن اســت 

كــه قبحــش بــه  بعیــدی نیســت؛ عــالوه بــر اینكــه چــون ظلــم او قبیح تــر اســت؛ لــذا بعیــد نیســت 
ایــن مرتبــه رســیده باشــد.1

استدالل به آیه در مسئلۀ ما از دو جهت ذیل ممكن است:

كــم - 1 كــه فرمــود: »هركــس از حا كــرده  كــه صــدوق بــه ســندش از امــام صــادق ؟ع؟ نقــل  روایتــی 
جائــر پســتی را در جــور بپذیــرد بــا هامــان در قیامــت همــدم خواهــد بــود«.	

گــر تمایــل - 	 بــه طریــق اولویــت؛ محقــق اردبیلــی ؟هر؟ در مجمــع الفائــدة فرمــوده اســت: »و ا

كبیــره بــودن آن دارد، پــس كمــك بــه  كــه نشــان از  انــدك بــه آنــان،  موجــب در آتــش رفتــن اســت 

كمــك  كارگــزاری از واضح تریــن مصادیــق  آنــان بــه طریــق اولــی ســبب دوزخ رفتــن می شــود« و 

اســت و حرمــت در آیــه بــه نحــو یكســان بــر هــر دو عمــل حــالل و حــرام اطــالق می گــردد.

كــه خــود  كمــان و ســالطین جــور باشــد  ــوا« حا ــَن َظَلُ �ي ِ
َّ

و همچنیــن فرمــوده اســت: »شــاید مــراد از »ال

ــاران و امثــال او، و  یــه و ی را جانشــین رســول خــدا ؟لص؟  و ائمــه ؟مهع؟ قــرار می دهنــد؛ ماننــد معاو
گناهــكار و فاســق«.3 احتمــال دارد شــامل هــر ســتمكار بــه نســبت دیگــری باشــد نــه مطلــق 

پاسخ از اشكال دور

كــه ســلطان جائــر جــزء افــرادی  اســتدالل بــه  آیــه بــرای اثبــات حرمــت ذاتــی متوقــف بــر ایــن اســت 

1.  زبدة البیان: 398.

كتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 43، ح1. 	.  وسائل الشیعة، 
3.  مجمع الفائدة والبرهان: 64/8.
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كرده انــد و ســتمكاری او مبتنــی بــر ثبــوت حرمــت ذاتــی اســت تــا اینكــه عنــوان  كــه ســتم  باشــد 

كنــد؛ زیــرا فــرض دخــول او تحــت عنــوان ظالمیــن بــه  ظالــم و غاصــب حــق غیــر بــر او صــدق 

كارهایــش، خــالف مــراد از اســتدالل اســت؛ زیــرا ایــن امــر منجــر بــه قائــل  جهــت ارتــكاب ســتم در 

شــدن بــه حرمــت عرضــی اســت.

كــه مقدمــۀ دوم به واســطۀ ادلــه ای غیــر از ایــن آیــۀ شــریفه ثابــت اســت و لــذا  پاســخ آن اســت 

اســتدالل بــه آن دور نخواهــد بــود.

استدالل به روایات

ــوان  ــذا می ت ــاب بســیار هســتند1 و دارای مضمون هــای متعــددی می باشــند؛ ل ــات در ایــن ب روای

كــرد. مــوارد ذیــل در مطلــب حاضــر بــرای مــا از اهمیــت بیشــتری  بــر ایــن اســاس آن هــا را تقســیم 

برخــوردار هســتند:

كارگــزاری بــرای جائــر بــه نحــو مطلــق هســتند. مطلــق بــودن  گــروه اول روایــات، دال بــر حرمــت 

كــه اصــل در آن حرمــت اســت، بــا چشم پوشــی از اســتثنائات و مــوارد  حرمــت بــه ایــن معنــا اســت 

رخصــت؛ ماننــد:

كــه نامــش را در دفتــر  1- روایــت یعقــوب بــن یزیــد	 از فرزنــد دختــر كاهلــی از امــام صــادق ؟ع؟: »هــر 

كنــد، خداونــد او را در قیامــت خــوك محشــور می كنــد«. در حاشــیۀ تهذیــب  فرزنــدان ســابع ثبــت 
كــه بــه جهــت تقیــه در روایــات شــائع بــوده اســت.3 آمــده اســت: »ســابع« وارونــۀ »عبــاس« اســت 

کتــاب التجــارة، أبــواب مــا یكتســب بــه، ابــواب 42 تــا51، و از جامــع أحادیــث الشــیعة  1.  بنگریــد بــه وســائل الشــیعة: 
کردیــم: 341/22، أبــواب مــا یكتســب بــه، بــاب  کــه وســائل الشــیعة نیــاورده اســت را بــه آن هــا اضافــه  برخــی روایاتــی 
کتــاب التجــارة، أبــواب مــا یكتســب  40، و برخــی از آن هــا در مســتدرك الوســائل آمــده اســت: ج130/13 بــه بعــد، 

بــه، بــاب 39.

ــود، از امــام جواد؟ع؟روایــت  ــرده اســت و از دبیــران منتصــر ب ک ــه راســتگویی و وثاقــت توصیــف  2.  نجاشــی او را ب
کــرده اســت.

3.  صاحــب وســائل نیــز در حاشــیة روایــت آورده اســت: »ســابع: قلــب عبــاس، ومثلــه مــا روی: أول مــن رد شــهادة 
المملــوك: رمــع«.
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كارگــزاری آن هــا پرســیدم حضــرت فرمــود:  	- صحیحــۀ ابی بصیــر: از امــام باقــر ؟ع؟ درخصــوص 

كــردن قلمــی بــه مركــب. هیچ كــس بــه چیــزى از دنیــاى  اى ابومحمــد! نــه و حتــی به انــدازۀ آغشــته 

ــه »ال« در  ك ــان  ــن بی ــا ای ــد«. ب ــش را برباین ــدازه از دین ــان ان ــه هم ــان ب ــه آن ــر آن ك ــد مگ ــان نمی رس آن

كــرده اســت،  كــه حضــرت از آن هــا نهــی  ابتــدای روایــت، مطلــق اســت و بــه قرینــۀ امــور بی ارزشــی 

كارگــزاری به طریق اولــی مــورد نهــی اســت. لــذا 

كــه متضمــن لطمــه دیــدن دیــن اســت، قرینــه بــر عــدم  كــه ذیــل روایــت  گــر این گونــه اشــكال شــود  ا

ارادۀ اطــالق اســت و صرفــًا صدمــه دیــدن دیــن منظــور اســت پــس حرمــت مقیــد بــه آن اســت. 

كــه در  كــه لطمــه دیــدن دیــن حیثیــت تعلیلــی حرمــت اســت -همان گونــه  پاســخ ایــن اســت 

روایــت تحف العقــول نیــز خواهــد آمــد- زیــرا ایــن امــر حالــت غالبــی بلكــه دائمــی امــر اســت، بــه 

گناهــان و ظلــم و حداقــل آن، حصــول مــودت و هم ســویی بــا جائــر  كارگــزاری آنــان بــا  دلیــل تــالزم 

كافــی اســت تــا  كــرده اســت و شــك در تعلیلــی یــا تقییــدی بــودن  كــه آیــۀ شــریفه از آن نهــی  اســت 

كنیــم. كریمــه تمســك  بــه اطــالق صــدر روایــت، بلكــه بــه اطــالق آیــۀ 

گفــت: »مــردى از امــام صــادق ؟ع؟ دربــارۀ  كــه  3- در موثقــۀ مســعدة بــن صدقــه آمــده اســت 

كار می كننــد و  كارهــاى حكومتــی وارد می شــوند و برایشــان  كــه در  كــرد  گروهــی از شــیعیان ســؤال 

آنــان را دوســت دارنــد و بــا ایشــان ارتبــاط برقــرار می كننــد. امــام ؟ع؟ فرمــود: آنــان شــیعه نیســتند؛ 

بلكــه از ایشــان هســتند!«

كارگــزاران حكومــت جــور را از زمــرۀ شــیعه  كــه  مالحظــه: حدیــث بســیار ســنگینی اســت؛ چرا

كــرده اســت. در ادامــۀ روایــت آمــده اســت: خــارج 

یدنــد، از زبــان داود  كفــر ورز كــه از بنی اســرائیل  كســانی  »آنــگاه امــام ؟ع؟ ایــن آیــه را تــالوت فرمــود: 
و عیســی فرزنــد مریــم لعنــت شــدند ... تــا قــول خداونــد: »ولــی بســیارى از آنــان فاســق هســتند«.1

1.  مائــدة: 78-81؛ »لعن شــدگان و مــورد خشــم قرارگرفتــگان در ایــن آیــه، مســخ آن هــا بــه میمــون و خــوك در 
ِ  َمــْن َلَعَنــُه اهلَلُّ 

ُئُكــْم ِبَشــٍرّ ِمــْن َذِلــَك َمُثوَبــًة ِعْنــَد اهلَلّ َنِبّ
ُ
آیــه دیگــری« )مائــدة: 60( خبــر داده شــده اســت: »ُقــْل َهــْل أ

ــِبیِل«. ــْن َســَواِء الَسّ  َع
ّ

َضــُل
َ
ــا َوأ ــَك َشــٌرّ َمَكاًن وَلِئ

ُ
اُغــوَت أ ــَد الَطّ ــَرَدَة َواْلَخَناِزیــَر َوَعَب ــَل ِمْنُهــُم اْلِق ــِه َوَجَع َوَغِضــَب َعَلْی
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ینه هستند. و فرمود: آنان به زبان داود خوك و به زبان عیسی بوز

كارهاى ناپسندشان دست بر نمی داشتند. چه زشت است آنچه انجام می دادند! آن ها از 

بــا همسرانشــان  و  و شــراب می نوشــیدند  گوشــت خــوك می خوردنــد  آن هــا  فرمــود:  امــام ؟ع؟ 

یــان مؤمنــان دوســتدار و مرتبــط بــا  در زمــان عــادت نزدیكــی می كردنــد. ســپس خداونــد بــه ز

كافــران ارتبــاط و دوســتی برقــرار  كــرد ]و فرمــود[: بســیارى از آنــان را می بینــی بــا  كافــران احتجــاج 

ــان  ــراى خودشــان پیــش می فرســتند ...، ولــی بســیارى از آن می كننــد. چــه زشــت اســت آنچــه ب

كنــد،  ــر ارتبــاط و دوســتی برقــرار  كاف ــا  كــرد از این كــه مؤمــن ب ــد نهــی  فاســق هســتند. پــس خداون

مگــر هنــگام تقیــه«.

گفــت: »امــام صــادق ؟ع؟ بــه مــن فرمــود: آیــا در دســتگاه  كــه  4- صحیحــۀ جهــم بــن حمیــد 

ــراى نجــات دینــم!  گفتــم: ب ــراى چــه؟  ــه! امــام ؟ع؟ فرمــود: ب گفتــم: ن ى؟  قــدرت این هــا نمــی رو

كنــون دینــت بــراى  گفتــم: آرى! امــام ؟ع؟ فرمــود: ا امــام ؟ع؟ فرمــود: آیــا بــر ایــن تصمیــم اســتوارى؟ 

ــد«. ــالم می مان ــو س ت

بــه ایــن روایــت بــه طریــق اولویــت اســتدالل می شــود: هنگامی كــه رفتــن بــه مجالــس آن هــا مضــر 

كارگــزاری آنــان چگونــه خواهــد بــود؟! بــه دیــن اســت، پــس 

كــه فرمــود: پیامبــر  كــرده اســت  5- در موثقــۀ ســكونی از امــام صــادق از پدرانشــان ؟مهع؟ نقــل 

گردیــد و بــر  كــرم؟لص؟ فرمــود: »هیــچ بنــده اى بــه ســلطان نزدیــك نشــد، مگــر آن كــه از خداونــد دور  ا

یــاد نگردیــد، مگــر  گردیــد و پیروانــش ز مالــش افــزوده نگردیــد، مگــر آن كــه حسابرســی اش ســخت 

ــاد شــد«. ی آن كــه شــیطان هایش ز

6- ولیــد بــن صبیــح در صحیحــه می گویــد: »وارد بــر امــام صــادق ؟ع؟ شــدم و در همــان هنــگام 

زراره از نــزد امــام ؟ع؟ خــارج شــد. امــام ؟ع؟ بــه مــن فرمــود: اى ولیــد! آیــا از زراره تعجــب نمی كنی؟ 

كــرد. از ایــن پرســش چــه مقصــودى دارد؟ آیــا  از مــن دربــارۀ مناصــب و پســت هاى این هــا ســؤال 

كنــد؟ ســپس امــام ؟ع؟ فرمــود: اى ولیــد!  ى جــواب منفــی دهــم تــا از مــن روایــت  می خواهــد بــه و
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كــه آیــا  كــی شــیعه از منصب هــاى حكومتــی می پرســید؟ فقــط در ایــن حــّد شــیعه می پرســد 

كــی  می شــود از غــذاى آنهــا خــورد و از آب آنهــا نوشــید و آیــا می شــود در ســایه آنهــا نشســت؟ ولــی 

شــیعه از منصب هــاى دولتــی آنهــا می پرســید؟«.

صاحب حدائق ؟هر؟ فرمود: »و در این خبر ذمی نسبت به زراره وجود دارد، لكن جاللت مقام 
كنیم و حمل بر مقامات حال در آن روز نماییم«.1 كه از ظاهر روایت صرف نظر  او اقتضا دارد 

كنـار دِر خانـۀ امـام باقـر ؟ع؟ در مدینـه بودیـم. پـس امـام بـه  7- صحیحـۀ محمـد بـن مسـلم: »در 

گروه گـروه می گذشـتند نگاهـی افكنـد و از یكـی از حاضـران در نـزدش پرسـید: آیـا در  كـه  مـردم 

ى پاسـخ داد: خداونـد )امـور( شـما را اصـالح نمایـد! شـخصی بـه  مدینـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ و

ى می رونـد. امام ؟ع؟ فرمود:  گردیـده و مردم براى شـادباش گویی نزد و حكومـت مدینـه منصـوب 

ى  همانـا شـخصی بـراى تهنیـت و تبریـك فرمانـدارى نـزدش رفت وآمـد می شـود، درحالی كـه و

درى از درهـاى آتـش اسـت «.

كــه متصــّدى  كــردم دربــارۀ شــخصی  امــام صــادق ؟ع؟ عــرض  ابــی والد: »بــه  8- صحیحــۀ 

ى از مــن پذیرائــی  كارهــاى حكومــت شــده و راه درآمــدى جــز آن نــدارد و مــن بــر او وارد می شــوم، و

كــه پــول یــا لباســی بــه مــن می بخشــد  كــرده، بــه مــن احســان می نمایــد و چه بســا اتفــاق می افتــد 

گرفتــه و ناراحتــم، چــه حكمــی می فرماییــد؟ حضــرت فرمــود: آنچــه بــه تــو  و مــن از ایــن امــر دلــم 

ــال «. ــراى او وزر و وب گواراســت و ب ــو  ــر ت می دهــد از او بســتان و بخــور ب

مالحظــه: ایــن روایــت تصدیق كننــدۀ صحیحــۀ ولیــد بــن صبیــح پیشــین اســت در اینكــه شــیعه 

كارگــزاری بــرای جائــر نمی پرســید؛ زیــرا حرمــت، امــر مفروٌغ عنــه بــوده و تنهــا از مصــرف  از حكــم 

كــه در حكومــت آن هــا بــه دســت آمــده اســت. كــردن چیــزی ســؤال می كردنــد 

موضــع دوم اســتدالل، ایــن فرمایــش امــام ؟ع؟ اســت: »و علیــه الــوزر«؛ زیــرا حصــول وزر و وبــال بــر 

والیــت بــرای جائــر مترتــب شــده اســت.

1.  الحدائق الناضرة: 123/18.



49 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

ــه  ك ــرده اســت  ك ــن مهــران جمــال نقــل  ــه ســند معتبــری از صفــوان ب كشــی در رجــال خــود ب  -9

كاظــم ؟ع؟ داخــل شــدم، بــه مــن فرمــود: اى صفــوان! همه چیــز تــو نیكــو و زیبنــده  گفــت: »بــر امــام 

كرایــه دادن شــترانت بــه  كــدام چیــز اســت؟ فرمــود:  گفتــم: فدایــت شــوم، آن  اســت مگــر یک چیــز. 

كرایــه  كار لهــو بــه او  ى سرخوشــی و نعمت زدگــی، یــا بــراى شــكار و  گفتــم: از رو ایــن مــرد )هــارون( 

كــردم؛ نیــز خــود شــخصًا ایــن كار را انجــام نمی دهم،  نــدادم، بلكــه بــراى ایــن راه )راه مكــه( چنیــن 

كرایــه آنهــا بــه عهــده آنــان نیســت؟  كاركنانــم را بــا او می فرســتم. پــس فرمــود: اى صفــوان! آیــا  بلكــه 

ــه ات دوســت  كرای گرفتــن  ــا زمــان  ــدن ایشــان را ت ــا باقــی مان گفتــم: چــرا، فدایــت شــوم! فرمــود: آی

مــی دارى؟ گفتــم: آرى. فرمــود: هركــس بقــاى ایشــان )ظالمان( را دوســت داشــته باشــد، از ایشــان 

گفــت: رفتــم همــۀ شــترانم را تــا آخــر  اســت و هركــس از ایشــان باشــد، اهــل دوزخ اســت . صفــوان 

كــه  فروختــم و خبــرش بــه هــارون رســید و مــرا خواســت و بــه مــن گفــت: اى صفــوان بــه مــن رســیده 

ى  گفتــم: پیــرى ســالخورده ام و غالمــان هــم نیــرو گفــت: چــرا؟  گفتــم آرى،  شــترانت را فروختــی؟ 

كــرده بــه ایــن  گفــت: هیهــات هیهــات، مــن می دانــم چه كســی بــه تــو اشــارت  كارهــا را ندارنــد 

گفــت: ایــن ســخن را  گفتــم: مــرا بــا موســی بــن جعفــر چــه كار؟  كار و آن موســی بــن جعفــر اســت. 

گــر خوش رفتــاری تــو نبــود البتــه تــو را می كشــتم«. گــذار بــه خــدا؛ ا وا

مالحظه: ائمه ؟مهع؟ این گونه شیعۀ خود را بر دوری از خدمت به سلطان جائر تربیت می كردند، 

كارگزاری برای آنان چگونه است؟! حتی در عمل حالل؛ پس امر درخصوص 

كســب پرســیدم.  گویــد: »از امــام صــادق ؟ع؟ در مــورد برخــی از راه هــاى  10- فضیــل بــن عیــاض 

آن حضــرت مــرا از آن هــا بازداشــت و فرمــود: اى فضیــل! بــه خــدا ســوگند! ضــرر این هــا بــر اّمــت، 

ســخت تر از ضــرر تــركان و دیلمــان اســت. آنــگاه در مــورد كناره گیــرى و پارســایی از مردم پرســیدم. 

كــه از محرمــات الهــی خــوددارى می كنــد و از این هــا اجتنــاب و دورى می نمایــد،  كســی  فرمــود: 

كــه نمی فهمــد حــرام اســت.  گرفتــار حــرام می شــود  كســی از شــبهه ها نپرهیــزد، بــه صورتــی  گــر  و ا

كار منكــر و زشــت را ببینــد آن را انــكار نمی كنــد، درحالی كــه می توانــد نهــی از منكــر  هنگامی كــه 

كــه دوســت داشــته  كســی  كــه عبــادت الهــی بجــای آورد و  كســی دوســت مــی دارد  كنــد. چنیــن 

ــدارد  ــت ب ــس دوس ــت؛ و هرك ــه اس ــارزه پرداخت ــمنی و مب ــه دش ــدا ب ــا خ ــد، ب كن ــت  ــد معصی باش
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كنــد؛ ایــن  كــه دوســت داشــته اســت معصیــت الهــی  ســتمگران باقــی بماننــد، بــدان معناســت 

كــردن ظالمــان ســتوده و فرمــوده  كــه خــداى تعالــی خویشــتن را بــه جهــت هــالك  در حالــی اســت 

ــروردگار  ــژۀ پ ــده شــد )هــالك شــدند( و ســتایش وی كــرده بری كــه ســتم  كســی  ــۀ  اســت: پــس دنبال
جهانیــان اســت«.1

كــه ضمــن آن آمــده اســت: »و  11- روایــت مشــهور تحف العقــول در مكاســب از امــام صــادق ؟ع؟ 

كارگزارانــش  كمیــت زمامــدار بیدادگــر و سرپرســتی  امــا نــوع حــرام و نامشــروع از "والیــت" همــان حا

كــه بــر  كــم، تــا پایین تریــن پایــه اى از مراتــب والیتــی  گرفتــه و پیــروان حا اســت، از رئیــس آنــان 

مــردم دارنــد، و كســب وكار بــا ایشــان از راه دولتــی حــرام و نامشــروع اســت و هركــس عملــی در ایــن 

كــه به راســتی هرگونــه  یــاد- انجــام دهــد، شــكنجه و عــذاب می شــود،  كــم و چــه ز خصــوص -چــه 

كمیــت  كــه در حا كبیــره به حســاب می آیــد؛ و ایــن بــدان خاطــر اســت  گناهــی  كمــك بــه آنــان 

زمامــدار بیدادگــر هــر حــّق  و حقیقتــی پایمــال می گــردد و هــر باطــل و ناحقــی زنــده شــود و ســتم و 

كتاب هــای آســمانی باطــل شــود و پیامبــران و اهــل ایمــان  بیــداد و تباهــی آشــكار شــده و تمــام 

گــردد و ســّنت و احــكام خداونــد دســتخوش تغییــر و دگرگونــی  بــه قتــل رســند و مســاجد ویــران 

كمــك بــه آنــان ممنــوع و حــرام  كســب وكار بــا ایشــان و یــارى و  كــه  شــود؛ پــس بدیــن خاطــر اســت 
گردیــده، البّتــه به جــز مــوارد ضــرورى و اضطــرار همچــون ناچــارى بــه خــوردن خــون و مــردار«.	

مالحظــه: روایــت ظهــور در اطــالق دارد، امــا تعلیــل آن بــه وارد شــدن مفاســد مذكــور مترتــب 

ــت  ــی والی ــده اند؛ یعن ــه ش گرفت ــر  ــدی در نظ ــه تقیی ــی و ن ــت تعلیل ــو حیثی ــر، به نح ــت جائ ــر والی ب

كــه منشــأ ترتــب مفاســد مزبــور اســت و شــاهد بــر ایــن  جائــر ذاتــًا حــرام اســت، بــه ایــن جهــت 

ــر اصــل والیــت  ــه ب ك كــه مفســدۀ از بیــن رفتــن حــق، نوعــی و عــام اســت  برداشــت، ایــن اســت 

كــه همــراه بــا معصیــت ایــن  بــدون اســتحقاق جائریــن مترتــب می گــردد و نــه بــر عمــل جزئــی 

شــخص یــا شــخص دیگــر باشــد.

کتاب المعیشة، باب 62، عمل السلطان وجوائزهم، ح11. 1.  فروع الكافی: ج5، 
کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 2، ح1. 2.  وسائل الشیعة: 
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كــه پیامبــر ؟لص؟ فرمــود: »هركــه ســلطان جائــری را مــدح  	1- ایــن فقــره از روایــت صــدوق در فقیــه 

كنــد، قریــن او در دوزخ خواهــد بــود«. كنــد و بــه طمــع برایــش زبونــی و تواضــع 

كــه رســول  13- روایــت شــیخ صــدوق در حدیــث مناهــی از امــام صــادق از پدرانشــان ؟مهع؟ 

گــردن  یاســت قومــی را عهــده دار شــود، بــا دســت هاى غل شــده  بــه  خــدا؟لص؟ فرمــود: »هركــس ر

گــر بــا رعایــت امــر خدا بدیــن كار اقــدام كرده باشــد، خداوند  در قیامــت حاضــر خواهــد شــد؛ پــس ا

گــر ســتمكار باشــد، بــه دوزخ افكنــده شــود و آن بــد ســرانجامی  دســت هاى او را بگشــاید، و ا

اســت«.

كــردن  گــردن و حبــس  گــر حرمــت ذاتــی نبــود، وجهــی بــرای غــل شــدن دســتان بــه  بیــان اســتدالل: ا

شــخص در لبــۀ پرتــگاه جهنــم پیــش از بررســی نامــۀ عمــل نمی بــود و شــخص آزاد نمی شــود، 

گناهانــش باشــد. كفــارۀ  مگــر آنكــه حســن والیتــش بــر مــردم ثابــت شــود تــا 

كــه، مســئولیت  كســی  كــه فرمــود: »و  كــرم ؟لص؟  روایــت عقــاب االعمــال بــه ســندش از پیامبــر ا

كــه  گروهــی را بــر عهــده بگیــرد، ولــی بــا آنــان بــه نیكــی رفتــار نكنــد، در برابــر هــر روزى  سرپرســتی 

گوشــه اى از جهنــم زندانــی می شــود و در  بــر آنــان فرمــان رانــده اســت، بــه مــدت هــزار ســال در 

گــر بــه فرمــان خداونــد  گردنــش غــل شــده باشــد و ا كــه دســت هایش بــه  حالــی محشــور می شــود 

ــد او را نجــات دهــد، ولــی  گرفتــه باشــد، ســرانجام خداون ــر عهــده  متعــال چنیــن مســئولیتی را ب

گــر بــه نــاروا و به ناحــق بــر آنــان، فرمــان رانــده باشــد، خداونــد او را هفتــاد ســال در دوزخ ســرنگون  ا

كــرد«. خواهــد 

كــردم: »فالنــی و فالنــی و  كــه بــه امــام صــادق ؟ع؟ عــرض  كــرده اســت  15- ابــن مهاجــر نقــل 

گفتــم: آنــان درخواســت  ــر آنــان ســالم بــاد!  فالنــی بــه شــما ســالم می رســانند. امــام ؟ع؟ فرمــود: ب

كــرده اســت.  گفتــم: منصــور آنــان را زندانــی  دعــا دارنــد! امــام ؟ع؟ پرســید: چــه مشــكلی دارنــد؟ 

گمــارد ســپس روانــه  كار  گفتــم: منصــور آنــان را بــه  امــام ؟ع؟ پرســید: آنــان را بــه منصــور چــه كار؟ 

كــرد. امــام ؟ع؟ فرمــود: آنــان را بــا منصــور چــه كار؟ آیــا مــن آنــان را بازنداشــتم؟ آیــا مــن آنــان  زنــدان 

را بازنداشــتم؟ آیــا مــن آنــان را بازنداشــتم؟ آن هــا آتش انــد! آن هــا آتش انــد! آن هــا آتش انــد! ســپس 
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كــن. یحیــی می گویــد:  كــرد: خدایــا، ســیطرۀ آنــان را از این هــا برطــرف  امــام ؟ع؟ این گونــه دعــا 

كــه ســه روز پــس از دعــاى  گرفتــم. پــس خبــردار شــدم  وقتــی از مكــه بازگشــتم، ســراغ آنــان را 

امــام؟ع؟ آزاد شــده اند«.

كــه همــان تهدیــد بــه  كــه امــام رضــا ؟ع؟ در آن هــا راز پذیــرش والیت عهــدی مأمــون را  16- روایاتــی 

قتــل اســت، بیــان فرمــوده اســت. الزمــۀ آن، حرمــت مطلــق اســت، مگــر در موضــع تقیــه و اال امــام 

كــه  ــه دلیــل اعمالــی اســت  ــدارد و حرمــت ب كــه والیــت فی نفســه اشــكالی ن ؟ع؟ پاســخ مــی داد 

ضمــن آن رخ می دهــد و امــام، معصــوم اســت و ظلــم و معصیــت از او ســر نمی زنــد. ازجملــۀ ایــن 

گفتــم:  ى  گفــت: »نــزد امــام رضــا ؟ع؟ رفتــم و بــه و كــه  یــان بــن صلــت اســت  روایــات، صحیحــۀ ر

كــه در دنیــا اظهــار مــی داری،  اى فرزنــد رســول خــدا! مــردم می گوینــد: تــو بــا ایــن حالــت زهــد 

گاه  آ كار  ایــن  از  مــن  ناخوشــنودى  از  فرمــود: خداونــد  امــام ؟ع؟  پذیرفتــی!  را  والیــت عهــدى 

گردیــدم، والیت عهــدی را  كشــته شــدن  اســت، پــس وقتــی مجبــور بــه پذیــرش والیت عهــدى یــا 

كشــته شــدن برگزیــدم. واى بــر آنــان! آیــا نمی داننــد یوســف، پیامبــر و فرســتادۀ خــدا بــود، ولــی  بــر 

گفــت: مــرا بــر  كــرد،  گنجینه هــاى عزیــز وادار  هنگامی كــه ضــرورت او را بــه پذیــرش مســئولیت 

گاه هســتم؟ كــه مــن امانتــدار و آ گنجینه هــاى زمیــن بگمــار بــه درســتی 

گرفتــم، وادار بــه  كــت قــرار  كــراه، پــس از آن كــه در آســتانه هال و مــن بــر اســاس ضــرورت و اجبــار و ا

كــه هیــچ مســئولیتی  كــه در حكومــت تنهــا بســان فــردى  ــا ایــن شــرط  كار شــدم؛ ب پذیــرش ایــن 

كمــك می نمایــم«. كنــم. پــس بــه خداونــد شــكایت می كنــم و از او درخواســت  نــدارد، دخالــت 

كــه  كرده انــد  گفــت: »اصحــاب مــا از حضــرت رضــا ؟ع؟ نقــل  كــه  و روایــت حســن بــن موســی 

ــه یافتــی آنچــه را  كارت را اصــالح نمایــد، چگون كــرد: خداونــد  شــخصی بــه آن حضــرت عــرض 

كــه از مأمــون یافتــی ؟! -انــگار ایــن عمــل را بــر حضــرت خــورده می گرفــت و خــوش نمی داشــت- 

گفــت: پیامبــر،  حضــرت بــه او فرمــود: اى مــرد! بگــو بدانــم آیــا وصــّی باالتــر اســت یــا پیامبــر؟ مــرد 

گفــت: البّتــه مســلمان، امــام  حضــرت پرســید: مســلمان باالتــر اســت یــا مشــرك؟ مــرد پاســخ 

كنون مأمون مســلمان  كــه عزیــز )عزیــز مصــر( مشــرك بــود و یوســف پیغمبر بــود، و ا فرمــود: بدرســتی 
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كنــد  كــه او را سرپرســت  اســت، و مــن نیــز وصــّی هســتم نــه پیغمبــر، و یوســف از عزیــز خواســت 

گاهــم" و مــن مجبــور  كــه نگهدارنــده و آ گفــت: "مــرا سرپرســت خزائــن ســرزمین قــرار ده  كــه  آنجــا 

گشــتم«. كار  بــر ایــن 

كــه حرمــت والیــت، امــری مســلم نــزد معترضیــن  مالحظــه: نحــوۀ اســتدالل بــه اینصــورت اســت 

ممكــن  اینجــا  عرضــی  حرمــت  تصــور  و  كــرد  بیــان  دلیــل  به عنــوان  را  اضطــرار  امــام  و  اســت 

گنــاه نمی شــود، پــس حرمــت ذاتــی خواهــد بــود. به عبــارت دیگــر،  نیســت؛ زیــرا معصــوم مرتكــب 

كــه چــون مرتكــب معصیــت  گــر حرمــت عرضــی می بــود، امــام ؟ع؟ این گونــه پاســخ مــی داد  ا

نمی شــود، لــذا وجهــی بــرای اعتــراض آنــان وجــود نــدارد.

گفــت: »بــه امــام رضــا ؟ع؟ عــرض  كــه  17- روایــت عیاشــی در تفســیرش از ســلیمان جعفــری 

كارهایشــان و یــارى و  كارهــاى حكومتــی چیســت؟ امــام ؟ع؟ فرمــود: ورود در  كــردم نظرتــان دربــارۀ 

گناهــان  كفــر اســت و نــگاه عمــدى بــه آنــان، از  كمــك بــه آنــان و تــالش در رفــع نیازهایشــان ماننــد 

كــه ســزاوار آتــش اســت«. كبیــره اى اســت 

18- روایــت علــی بــن ابی حمــزه از امــام صــادق ؟ع؟: »گفــت: مــن دوســتی از نویســندگان بنی امیه 

گفــت: از امــام صــادق ؟ع؟ بــراى مــن اجــازه مالقــات بگیــر! از امــام؟ع؟ بــراى  ى بــه مــن  داشــتم. و

ى اجــازه مالقــات گرفتــم و امــام ؟ع؟ اجــازه فرمــود. و

گــردم! مــن در دیــوان  گفــت: فدایــت  كــرد و نشســت و ســپس  وقتــی بــر امــام ؟ع؟ وارد شــد، ســالم 

ایــن قــوم نویســنده بــودم و از دنیــاى آن هــا مــال فراوانــی بــه چنــگ آوردم و در جمــع آورى آن رعایت 

حــالل و حــرام را نكــردم.

كــه برایشــان بنویســند و مالیــات بگیرنــد  كســانی را نمی یافتنــد  گــر بنی امیــه  امــام ؟ع؟ فرمــود: ا

ــر  گ ــد و ا ــا نمی گرفتن ــا را از م ــان بجنگنــد و در اجتماعاتشــان حضــور یابنــد، حــق م و از ســوى آن

مــردم آنــان را بــه آنچــه داشــتند رهــا می كردنــد، جــز آنچــه در اختیــار داشــتند، چیــزى بــه دســت 

نمی آوردنــد.
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گــردم! آیــا بــراى مــن راه نجاتــی از ایــن وضــع هســت؟ امــام ؟ع؟ فرمــود:  گفــت: فدایــت  آن جــوان 

گفــت: انجــام می دهــم! گــر بــه تــو بگویــم، انجــام می دهــی؟ جــوان  ا

امــام ؟ع؟ فرمــود: از همــۀ آنچــه در دیــوان بنی امیــه بــه دســت آورده اى، خــود را نجــات ده. هركــس 

ى بازمی گردانــی و هركــس را نمی شناســی، صدقــه می دهــی و مــن  را می شناســی، مالــش را بــه و

بــراى تــو از جانــب خــدا بهشــت را ضمانــت می كنــم«.

گفــت: حتمــًا  كــرد و ســپس  علــی بــن ابی حمــزه می گویــد: آن جــوان مــدت طوالنــی ســكوت 

گــردم! انجــام می دهــم، فدایــت 

ى زمیــن داشــت،  كوفــه بازگشــت و هرچــه رو علــی بــن ابی حمــزه می گویــد: »آن جــوان همــراه مــا بــه 

كــرد. مــا نیــز هزینــه زندگــی او را میان  كــه پوشــیده بــود پرداخــت  كــرد، حتــی لباســی را  از خــود جــدا 

ى خریدیــم و همــراه نفقــه اش برایــش فرســتادیم. چنــد مــاه  كردیــم و لباســی بــراى و خــود تقســیم 

كــه بیمــار شــد و مــا بــه عیــادت او می رفتیــم تــا اینكــه یــك روز  بیشــتر از ایــن وضعیــت نگذشــت 

كــرد و  كنــدن بــود. بــا دیــدن مــن چشــمانش را بــاز  ى رفتــم، درحالی كــه او در حــال جــان  پیــش و

كــرد و ســپس جــان  گفــت: اى علــی! بــه خــدا ســوگند! موالیــت بــه پیمــان خــود بــا مــن وفــا  بــه مــن 

ســپرد. مــا او را بــه خــاك ســپردیم. آنــگاه مــن نــزد امــام صــادق ؟ع؟ رفتــم. وقتی كــه چشــم امــام ؟ع؟ 

كردیــم! بــه  بــه مــن افتــاد، فرمــود: اى علــی! بــه خــدا ســوگند! مــا بــه پیمــان خــود بــا دوســتت وفــا 

ى نیــز هنــگام مــرگ از ایــن  گفتــم: راســت می گویــی، فدایــت شــوم! بــه خــدا ســوگند! و امــام ؟ع؟ 

موضــوع خبــر داد«.

19- روایــت صــدوق در مناهــی بــه ســندش از امــام صــادق ؟ع؟ از پدرانشــان ؟مهع؟ از رســول 

یانــه اى را برافراشــته نگــه دارد،  كــم جائــری، تاز كــه هركــس در برابــر حا خــدا؟لص؟ فرمــود: »بدانیــد 

ى  یانــه را بــه اژدهــاى هفتــاد ذراعــی تبدیــل می كنــد و در آتــش دوزخ بــر و خداونــد در قیامــت آن تاز

مســلط می گردانــد و چــه بــد فرجامــی اســت!«.

كارگزارانشــان  كمــان جائــر و  كــردن بــراى حا كار  0	- بخشــی از روایــت دعائــم از امــام باقــر ؟ع؟: »و 
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كســب درآمــد بــا آنــان، حــرام و نافرمانــی خداونــد عزوجــل اســت«. و 

كــه می تــوان از آن هــا جهــت اســتدالل بــر حرمــت ذاتــی بهــره بــرد و در  مضــاف بــر روایــات دیگــری 

گــروه دوم از روایــات خواهنــد آمــد.

اشكال و جواب

نگارنــده دو اشــكال بــر اســتدالل بــه اطــالق ایــن روایــات جهــت اثبــات حرمــت ذاتــی یافتــه اســت 

یــم. كــه ذیــاًل بــه نقــل و نقــد آن هــا می پرداز

اشكال اول

كــه همــان تــالزم بیــن والیــت جائــر و وقــوع در  ایــن اطــالق در روایــات، حمــل بــر مــوارد غالــب 

معصیــت و ترتــب مفســده اســت می شــود و مالزمــۀ مزبــور مانــع از تمســك بــه اطــالق اســت. ســید 

گیــری مباحــات و طاعــات  یــاض ؟هر؟ فرمــوده: »بــه دلیــل قصــور اخبــار مطلقــه در فرا صاحــب ر

كــه  كــه آن هــا را در معــرض بیــان تحریــم بــه ســبب غصــب و امثــال آن قــرار داده، همان گونــه 
ــت.	 ــوده اس ــد آن را فرم ــی ؟هر؟ مانن ــق نراق ــت«1 و محق ــوال آن هاس ــب در اح غال

صاحــب جواهــر ؟هر؟ فرمــوده: »انصــراف نصــوص منــع بــه مــوارد غالــب اســت؛ یعنــی عــدم 

كــه از اشــارۀ نصــوص بــه ایــن معنــا  رهایــی داخل شــوندۀ در والیــت آنــان از حــرام همان گونــه 

گفتــه شــود  ــر آن عمــل؛ زیــرا ممكــن اســت  ــان ب كــراه شــخص توســط آن ــه ا ــو ب كــردی و ل مالحظــه 

كــه مقتضــی ایــن  كارگــزاری  گنــاه از او بــه جهــت ورود اختیــاری او در  كــراه در برداشــتن  ایــن ا

حالــت شــده اســت ســودی نــدارد و منــدرج تحــت ایــن دو قاعــده می شــود: مــا باالختیــار ال ینــایف 
ــبب«.3 ــدرة ىلع املس ــبب ق ــدرة ىلع س ــار، والق االختی

1.  ریاض المسائل: 177/8، مستند الشیعة: 155/14.
2.  به عنوان نمونه به روایت های شمارۀ 5 و 9 پیشین رجوع شود.

3.  جواهر الكالم: 163/22.
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پاسخ اشكال

ــل وارد  ــكال های ذی ــات، اش ــه روای ــتدالل ب ــازی از اس ــل و بی نی ــای اص ــی از مقتض ــا چشم پوش ب

هســتند:

غلبه، با وجود ظهور روایات در اطالق، صالحیت تقیید ندارد؛- 1

ــر نفــس نام نویســی - 	 ــا برخــی از روایــات تــاب چنیــن تفســیری را ندارنــد؛ زیــرا حرمــت را ب همان

كــه مطلــق و بــدون توجــه بــه افعــال  كرده انــد و مــواردی از ایــن قبیــل  در دیــوان جائــر مترتــب 

پســینی وجــود دارنــد؛

بــر اســاس روایــت تحف العقــول و دو صحیحــۀ ابوبصیــر و جهــم، مالزمــۀ موردبحــث، دائمــی - 3

كرده انــد -در ادامــه بــه ایــن امــر  كــه بســیاری از فقهــا بیــان  اســت و نــه غالبــی، همان گونــه 

اشــاره خواهــد شــد-؛

ــه - 4 ــم، به نحــو حیثیــت تعلیلیــه ذكــر شــده اســت و ن ــودن مالزمــه را بپذیری گــر غالبــی ب حتــی ا

گذشــت. كــه پیش تــر نیــز توضیــح آن  حیثیــت تقییدیــه؛ همان گونــه 

اشكال دوم

از  مقصــود  كــه  اســت  آن  »ظاهــر  كــه:  اســت  كــرده  اشــكال  این گونــه  ؟هر؟  حدائــق  صاحــب 

كمــان جائــر بنی امیــه و بنی عبــاس و  كیــد در اخبــار موجــود در ایــن بــاب، حا ایــن تشــدید و تأ

كــه از ظاهــر ســیاق برمی آیــد و در  كــه مدعــی امامت انــد؛ همان گونــه  هم مسلكانشــان هســتند 

برخــی از آن روایــات بــه ایــن امــر تصریــح شــده اســت و ظالــم و فاســق به نحــو مطلــق مــراد نیســت، 
هرچنــد ایــن دو امــر به نحــو مطلــق حــرام هســتند«.1

كــرده اســت و پــس از آنكــه اشــكال اول را وارد دانســته،  ســید ســبزواری ؟هر؟ نیــز از ایشــان تبعیــت 

ــر اطــالق از تمــام جهــات در ایــن میــان فــرض شــود، به نحوی كــه ظهــور در  گ ــه ا ك فرمــوده اســت 

ــام  ــه تم ك ــت  ــی اس ــوی و عباس ــت ام ــه دو دول ــص ب ــر مخت ــن ام ــد، ای ــته باش ــی داش ــت ذات حرم

كــه در دســت داشــتند  تــالش و تــوان خــود را بــرای از بیــن بــردن دولــت هاشــمی بــا تمــام امكاناتــی 

1.  الحدائق الناظرة: 122/18.
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ــر آن هــا ایســتادگی  ــوان خــود در براب ــا تمــام ت ــه ب ك ــر امــام حــق واجــب اســت  ــذا ب ــد؛ ل كار بردن ــه  ب

گــر مفســده ای بــر آن مترتــب  كارگــزاری و دخــول در مناصــب آنــان، حتــی ا كنــد. بنابرایــن حرمــت 

نباشــد، در ایــن صــورت موّجــه اســت؛ زیــرا نفــس ایــن امــر در هنگامــۀ انقــالب باطــل علیــه حــق، 

عرفــًا مفســده بــه شــمار مــی رود. امــا پــس از اســتقرار ظلــم و جــور و در پــس پــرده رفتــن دولــت حــق 

كــه خداونــد اراده نمایــد و ظهــور قــدرت ظالمیــن و تصــدی همه جانبــۀ امــر توســط آنــان  تــا زمانــی 

به نحوی كــه دخــول در مناصــب آنــان بــا عدمــش از هــر لحاظــی یكســان می شــود، چــه فایــده ای 
بــر حرمــت ذاتــی متصــور اســت؟!1

پاسخ اشكال

در  آن هــا  برخــالف ظهــور  زیــرا  اســت؛  از صناعــت  زمــان صــدور، خــروج  بــه  نصــوص  تقییــد 

كننــده را نمی دانیــم؛ زیــرا ایــن امــر قبــل از زمــان صــدور  اطــالق زمانــی اســت و مــا مــرز زمانــی جدا

ــدون  ــده، ب كنن ــان جدا ــوان زم ــام ؟ع؟ به عن ــت ام ــان غیب ــرار دادن زم ــت و ق ــتقرار یاف ــات اس روای

كــه ایشــان ؟هر؟ در تفــاوت بیــن دو زمــان بیــان فرمــوده  دلیــل اســت؛ مضــاف بــر اینكــه نكتــه ای 

كــه از میــان رفتــن حــق و  ــر  ــرای جائ كارگــزاری ب ــا تعلیــل و حكمــت و مــالك حرمــت  متناســب ب

كارگــزاری  رعایــت نشــدن حرمت هــا و غیــر آن اســت، نمی باشــد؛ و آیــا ممكــن اســت بیــن حكــم 

ــین  ــدام حس ــد ص ــان مانن ــر از آن ــای متأخ ــزاری طاغوت ه كارگ ــا  ــاس ب ــه و بنی عب ــكام بنی امی ح

ــی مشــاهده می شــود؟ ــه ســتمگران« بیــن آن هــا تفاوت ــا در »كمــك ب ــل شــد و آی تفــاوت قائ

كـــه علـــت امثـــال ایـــن تقییـــد، ارتـــكاز ذهنـــی آن فقهـــا نســـبت بـــه جـــواز  نگارنـــده معتقـــد اســـت 

ــكاز  ــن ارتـ ــت و ایـ ــات حرمـ ــن روایـ ــذا بیـ ــت؛ لـ ــدرن اسـ ــای مـ ــزاری در دولت هـ كارگـ ــدی و  كارمنـ

تعارضـــی یافتنـــد. بـــر ایـــن اســـاس مرحـــوم ســـبزواری ؟هر؟ بـــا تقییـــد زمانـــی ســـعی در رفـــع آن 

ــد: ــل نمایـ ــوه ذیـــل، مطلـــب را حـ ــتفاده از وجـ ــا اسـ ــان می توانســـت بـ داشـــت، ولـــی ایشـ

كــه متعلــق بــه مــردم اســت و بــر پایــۀ رعایــت - 1 كــردن در مؤسســات دولتــی  كار  فرق گــذاری بیــن 

بــرق، آمــوزش و  آنــان اســتوار هســتند؛ ماننــد نهادهــا و مؤسســات بهداشــتی،  مصلحــت 

1.  مهذب األحكام: 182/16.
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یســم؛  شــهرداری ها و بیــن دســتگاه های نهادهــای ســتمگر؛ ماننــد نیروهــای ســركوبگر و ترور

كارمنــدان دولــت محــدود  كشــور به نحوی كــه  بــه دلیــل پیشــرفت نظام هــای سیاســی و ادارۀ 

بــه افــراد مرتبــط و نزدیــك بــا حكومــت نیســت لــذا برخــی از فعالیت هــا به نحــو تخصــص و نــه 

بــا تخصیــص خــارج می گردنــد؛ زیــرا جــزء قســم اول بــه شــمار می رونــد.

و - 	 خلفــا  عصــر  ماننــد  دینــی  حكومــت  بــا  دینــی  امامــت  اتحــاد  مرحلــۀ  بیــن  فرق گــذاری 

كــه  كــرد  ــه تبلــور  كــه پــس از قیــام امــام حســین ؟ع؟ شــروع ب بیــن مرحلــۀ انفــكاك بیــن آن دو 

ایــن امــر یكــی از بــركات قیــام حضــرت بــود؛ بنابرایــن، حرمــت ذاتــی، در مرحلــۀ نخســت 

كــردن عنــوان مقــدس امامــت از آنــان، امــا بعــد از تفكیــك بیــن دو عنــوان  اســت بــرای جــدا 

كاركــرد  ــودن مؤمنیــن دارای  كارمنــد دولــت ب كــه در عصرهــای اخیــر وجــود دارد،  همان طــور 

نیســت. بــه حكومــت  مشروعیت بخشــی 

كامــل یــا مشــاركت - 3 همانــا ایــن امــر مربــوط بــه نحــوۀ تعامــل بــا حكومــت ظالــم به واســطۀ تحریــم 

مؤثــر در محــدودۀ مجــاز شــده توســط ائمــه ؟مهع؟ اســت؛ لــذا حرمت ذاتــی، اصلی اســت دارای 

ــی نیســت و در ادامــه ان شــاءاهلل  ــی« در تناف ــا »حرمــت ذات ــه ب ك ــوارد معیــن  اســتثنائات در م

ایــن اســتثنائات بیــان خواهنــد شــد.

کردن ستمگران وجه سوم: نصوص دال بر حرمت یاری  

ــا  ــم« ی ــة الظالمیــن« اســت. عنــوان »ظال ــم مطلــق »معون ــۀ تحری ــر حرمــت ذاتــی، ادل دلیــل ســوم ب

كــه بدتریــن  ــر  ــا شــامل تمــام ســتمگران می شــود و حــكام جائ ــر اســت ی كمــان جائ متعیــن در حا

مصادیــق آن هســتند را شــامل می گــردد.

یــاض ؟هر؟  كمــك بــه آن هــا بــه شــمار مــی رود. ســید صاحــب ر كــم جائــر قطعــًا  كارگــزاری حا

كارگــزاری آن هــا، بــدون هیــچ اختالفــی مصــداق یــاری دادن حــرام بــه  می فرمایــد: »انتخــاب 
كارگــزار از بزرگتریــن یــاران به شــمار می آیــد«.	 كــه  آن هاســت«1 و شــیخ انصــاری ؟هر؟ فرمــوده: »چرا

1.  ریاض المسائل: 177/8.
2.  المكاسب: 69/2.
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كمــك بــه اوســت و دوم  كارگــزاری بــرای جائــر  پــس وجــه ســوم دارای دو مقدمــه اســت؛ اول آنكــه 

كمــك بــه ظالمیــن -كــه منطبــق بــر والــی جائــر اســت- مطلقــًا حــرام اســت. آنكــه 

كرده اند نقل می شوند: كه به نحو مطلق این امر را تحریم  ذیاًل برخی از روایاتی 

صحیحــۀ یونــس بــن یعقــوب: »امــام صــادق ؟ع؟ بــه مــن فرمــود: آن ها را در ســاختن مســجدى - 	
كمــك نكن«.1 ]نیــز[ یــارى و 

كارهــای شــیطانی آن هاســت؛ ماننــد  كــه مســاجد ظالمیــن پوششــی بــرای  بــه ایــن دلیــل 

و  مشــروعیت دهی  آن،  از  غــرض  زیــرا  زد؛  آتــش  را  آن  ؟لص؟  پیامبــر  كــه  ضــرار  مســجد 

تقدس بخشــی بــه باطــل و تبدیــل آن بــه پایگاهــی بــرای انقــالب علیــه خالفــت شــرعی بــود؛ 

ــه غــزوۀ تبــوك و دسیســۀ قتــل پیامبــر ؟لص؟ بنــا  ــا خــروج پیامبــر ؟لص؟ ب ــرا آن را هم زمــان ب زی

كــه طاغوت هــا -ماننــد صــدام- چگونــه بــا ســاختن مســاجد  كرده ایــم  كردنــد؛ و مــا مالحظــه 

بســیار و بــزرگ ســاختن و تزییــن آن هــا جهــت ســرپوش نهــادن بــر ســتم ها و بــه ســرقت بــردن 
كردنــد.	 امــوال مــردم محــروم اســتفاده 

کــه از  کســانی ماننــد ابوحنیفــه  گردیــد؛ حتــی میــان  1.  ایــن تربیــت امــام ؟ع؟ در میــان اصحــاب ایشــان منعكــس 
اِلِمیــَن[ )البقــرة:124( از ابــو حنیفــة 

َ
کشــاف در تفســیر آیــة: ]اَل َیَنــاُل َعْهــِدی الّظ ایشــان منحــرف شــدند. از صاحــب 

گــر منصــور دوانیقــی و دیگــر ظالمــان امثال او ارادة ســاخت مســجدی داشــته باشــند  گفــت: »ا کــه  نقــل شــده اســت 
کار را انجــام نمی دهــم« )ج186/1، چ بیــروت(. و از مــن شــمارش آجرهــای آن را بخواهنــد، ایــن 

ج  در فصــل »مقایســه بیــن علــی و انقــالب  2.  طاغوتیــان امــوی و عباســی همین گونــه عمــل می کردنــد. جــور
کتــاب امــام علــی صــدای عدالــت انســانی: 305/1 چ ذوی القربــی- پــس از نقــل آنچــه ادیــب شــكیب  فرانســه«  -از 
ارســالن در خصــوص تجمــل زیــاد و ثروتمنــدی شــاهزاده  خانم هــای عباسی:»هارون الرشــید در جشــن ازدواج 
کــه در آن،  کــه پیــش از آن در تاریــخ ذکــر نشــده اســت؛ چرا خــود بــا زبیــده دخترعمــوی خــود ولیمــه ای ترتیــب داد 
ــر  ــك و عنب ــی از مش ــاب، در آن تكه های ــه داد و بی حس ــال هدی ــر از ط ــره ای پ ــی نق ــره و جام ــر از نق ــی پ ــی طالی جام
ــه  ــی ب ــده در آن روز لباس ــد و زبی کن ــاق  ــم انف ــون دره ــه در آن روز یک میلی ک ــود  ــال الزم ب ــر بیت الم ــرد و ب ک ــع  توزی
کــه: »بااین وجــود، ایــن  گفتــه اســت  ــد.« ارســالن پــس از آن  ــه افــراد خبــره، از قیمت گــذاری آن عاجزن ک ــرد  ک تــن 
کارهــای خیــر و نیكــوکاری اختصــاص  شــاهزاده -زبیــده- در تكبــر و رفــاه غــرق نشــد و برخــی از امــوال خــود را بــه 
گرفــت و  کــه »مســجد زبیــده« نــام  مــی داد. او دســتور ســاخت یــک مســجد مجلــل در ســاحل دجلــه را داد، 
ج جــرداق ذیــل  همچنیــن دســتور ســاخت مســجد دیگــری بیــن دروازه خراســان و جــاده دارالرقیــق را داد.« جــر
کــه  گفتــه اســت: » آنچــه آنهــا »اعمــال خیــر و نیكــوکاری« می نامنــد، همــواره پــرده ای اســت  ایــن مطلــب این گونــه 
کــه در شــرق و غــرب می خواهنــد مــردم را به صــورت یكجــا ببلعنــد، پنهــان شــده و  در پســتوی آن، همه کســانی 
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با صرف نظر كردن از خصوصیت، تحریم پروژه های به ظاهر دینی آن ها كه نفاق و نیرنگ و حیله 

كه صدام به راه انداخته بود. را در درون خود دارد، باید تحریم شود؛ مانند »جنبش ایمانی«1 

صحیحۀ ابن ابی یعفور: »نزد امام صادق ؟ع؟ بودم كه یكی از شیعیان وارد شد و به امام ؟ع؟ - 	

كارهایت را سامان بخشد! چه بسا یكی از ما در فشار و تنگنا قرار می گیرد  گفت: خداوند 

كردن نهرى یا اصالح سدى فراخوانده می شود. نظرتان  و براى ساختن ساختمانی یا حفر 

گرهی براى آنان بزنم یا سر مشكی را  دراین باره چیست؟ امام ؟ع؟ فرمود: من دوست ندارم 

كنم.  ببندم و در مقابل آن، همۀ شهر مدینه از آِن من باشد و نه قلمی را آغشته به مركب 

به تحقیق، همكاران ستمگران در روز قیامت در سراپرده اى از آتش بسر می برند تا خداوند 

كند«. میان بندگانش داورى 

پیامبــر - 	 كــه  می كنــد  روایــت  پــدرش  از  ؟ع؟  صــادق  امــام  از  موثقــی  حدیــث  در  ســكونی 

كــرم ؟لص؟ فرمــود: »در روز قیامــت منــادى نــدا ســر می دهــد: ســتمگران و همكاران شــان  ا

كیســه اى از آنــان را بســته یــا  گــذارده یــا ســر  كجاینــد؟ و هركــس یک بــار در دواتشــان لیقــه 

بــا ســتمگران و همكارانشــان  را  آنــان  پــس  نمــوده،  بــه مركــب آغشــته  را  یک بــار قلمشــان 

نماییــد«. محشــور 

کلیســا یــا مســجد قطــره ای از دریــا هزینــه می کننــد! و ســاختمان معابــد - در ایــن صــورت  ســپس بــا ســاختن یــک 
کــه غارتگــران پــول مــردم، بــه بــا آن می خواهنــد بــه خــدا نزدیــک  شــوند و فریبــی اســت  - رشــوه ای بیــش نیســت 
گشــودن درهــای زندگــی پــس از مــرگ در مقابــل آنهــا. تمــام چپاولگــران مــردم، در  بــرای ترســاندن مــردم بیچــاره و 
کــه  اروپــا ، شــرق و همه جــا، در توســل بــه ایــن ظواهــر برابرنــد. بــه نظــر می رســد ایــن رنــگ، رنــگ دروغ بزرگــی اســت 
کــه بــه دلیــل تعــداد  آنهــا »اعمــال خیــر و نیكــوکاری« می نامنــد، یــک رنــگ قدیــم و جدیــد واحــدی اســت. زبیــده - 
کــه بــا خــود حمــل می کــرد قــادر بــه راه رفتــن نبــود، ســپس مســجدی می ســازد و بــه نــام او نامیــده  بــاالی جواهراتــی 
می شــود و بیچــارگان در آســتانۀ درهــای آن می میرنــد- چقــدر شــبیه بــه شــرکت های ســرمایه گذاری خارجــی و 
کــه  کنــم  کــه نویســنده مصــری معاصــر دراین بــاره می گویــد: »مــن می خواهــم به طــور خــاص مشــخص  ملــی اســت 
ــا یكدیگــر رقابــت می کننــد و  ــران خــود ب کارگ ــرای  حتــی شــرکت های ســرمایه داری خارجــی در ســاخت مســاجد ب
کارگــران جلوه گــر می نماینــد و مبالــغ  توجــه زیــادی بــه ایــن مســاجد دارنــد و آنهــا را بــه طــرز شــگفت انگیزی بــرای 
گرداننــد و از آن فــرار  کننــد و از آن روی  کنــد از ایــن دنیــا پرهیــز  هنگفتــی را صــرف آنهــا می کننــد تــا مــردم را ترغیــب 
کننــد بــه امیــد آنچــه نــزد خداونــد در آخــرت اســت از ســعادت ابــدی و در تــالش بــرای دســت یابی بــه باغ هایــی بــه 

کــه بــرای زاهــدان قناعت پیشــه آمــاده شــده اســت« «. وســعت آســمان ها و زمیــن 
1.  الحملة اإلیمانیة.
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ــا ابوایــوب و - 	 ــو ب ــه پــدرم فرمــود: اى عذافــر! ت محمــد بــن عذافــر می گویــد: »امــام صــادق ؟ع؟ ب

ربیــع معاملــه می كنــی، چــه حالــی خواهــی داشــت وقتــی در میــان همــكاران ســتمگران از تــو 

نــام بــرده شــود؟ پــدرم از شــدت انــدوه زبانــش بنــد آمــد. وقتــی امــام صــادق ؟ع؟ ایــن حالــت 

ــد  كــه خداون ــو را از چیــزى ترســاندم  ــا مــن ت ــر! همان كــرد، فرمــود: اى عذاف ى مشــاهده  را در و

مــرا از آن ترســاند.

محمــد می گویــد: پــدرم پــس از ایــن ســخن امــام ؟ع؟ همــواره ناراحــت و غمگیــن بــود تــا مرگــش 

فرا رســید«.

بخشــی از روایــت ابوحمــزه از امــام ســجاد ؟ع؟: »مبــادا بــا معصیــت كاران دوســت شــوید، و بــه - 	

یــارى ســتمگران برخیزید«.

كســی ســتمگر اســت و بــا - 	 روایــت ورام در مجموعــه اش؛ پیامبــر خــدا ؟لص؟: »هركــس بدانــد 

كنــد، از اســالم خــارج شــده اســت«. ایــن حــال او را همراهــی 

كرده اند. به دلیل اشتراك روایات دو باب، فقها ؟هر؟ آن ها را بین آن دو باب تقسیم 

وجه چهارم: جریان اصالت یا قاعدۀ حرمت

كــه والیــت ظالمان  مســئلۀ حاضــر محــل جریــان اصالــت یــا قاعــدۀ حرمــت اســت؛ بــا ایــن تقریــب 

كــه از روایــات متعــددی ازجملــه صحیحــۀ داوود  از ظلــم و معصیــت جــدا نیســت، همان طــور 

كــه خواهــد آمــد، ایــن عــدم انفــكاك تصریــح شــده اســت؛ و در چنیــن حكومت هایــی  بــن زربــی 

كارگــزاری بــرای جائــر دانســته  دسترســی بــه ســتارگان، آســان تر از اجتنــاب از نافرمانــی خداونــد در 

كارگــزاری را در تنافــی بــا ســالمت دیــن قــرار می دهــد  كــه  شــده اســت و همچنیــن روایــات دیگــری 

كــرده اســت. گذشــت- اعتــراف بــه عــدم انفــكاك  كــه  و بــر اســاس آن شــیخ انصــاری –همان طــور 

كه مقتضی جواز ذاتی است، در اینجا جریان دارد و حرمت  كه اصل عملی برائت  گر بگویید  ا

گردد،  شرع  خالف  مرتكب  خود  كارگزاری  در  شخص  كه  است  جایی  در  و  عرضی  به نحو 
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هستند،  بحث  محل  در  آن  جریان  مقتضی  قواعد،  كه  ی  بدو عملی  اصل  گفت:  خواهیم 

هرچند مقتضی برائت از حرمت ذاتی هنگام شك در آن است، جز آنكه با توجه به نكتۀ مالزمۀ 

پیش گفته و عدم انفكاك از ارتكاب معصیت، اصل برائت بال موضع می گردد و نمی توان برای 

تشخیص وظیفۀ عملی -كه هدف از جریان اصل است- هنگام شك در تكلیف به آن مراجعه 

گو اینكه به دلیل نكتۀ مزبور، اصل الزم الرجوع برای تعیین وظیفۀ عملی، از اصالت برائت  كرد؛ 

به اصالت حرمت منقلب می شود و می توان آن را »قاعدۀ حرمت« نامید.

كه  این شرح است  به  آن  باید طرح شود، خالصۀ  در علم اصول  این مطلب  تفصیل  هرچند 

گاهی اصل عملی اولی به دلیل وجود یك نكته، به متضاد خود در مرحلۀ عمل تبدیل می گردد؛ 

كه در  ی و اولی می شود و نظایر فقهی بسیاری دارد  لذا اصل عملی بالفعل، غیر از اصل بدو

واجبات  بر  اجرت  اخذ  جواز  مانند  كردیم؛  بیان  را  آ ن ها  منكر1  از  نهی  و  معروف  به  امر  بحث 

كه محقق نراقی ؟هر؟ به اصالت عدم نقل و انتقال هنگام شك در جواز اخذ اجرت تمسك 

كه  كه این اصل، محكوم اصالت جواز است  كرده و ما دیدگاه ایشان را به این دلیل نپذیرفتیم 

كردن وجدان به اصل مزبور است؛ زیرا وجدان، حكم به حصول نقل و انتقال به  حاصل منضم 

كه نزد مردم  كه عقد اجاره است، می نماید و نیز اصالت صحت عقودی  دلیل وجود سبب آن، 

كرده باشد، به آن منضم می شود و نهایتًا، اصالت  كه شارع از آن نهی  متعارف هستند مادام 

جواز نتیجه امر خواهد بود.

كــه مالزمــۀ مذكــور برآمــده از روایــات اســت؛ لــذا  كــرد  نمی تــوان بــه ایــن مطلــب این گونــه اشــكال 

ایــن اصــل، لفظــی اســت و اصــل عملــی به شــمار نمــی رود؛ زیــرا روایــات و آیــات همچنیــن دلیــل 

كــه آن هــا، اصــل  اصــول عملیــه ماننــد برائــت و اســتصحاب هســتند و ایــن امــر ســبب نمی شــود 

كــه در ایــن صــورت آن را  كــه آیــا حكــم اســت  عملــی نباشــند؛ پــس فــارق، مفــاد دلیــل اســت 

اصــل لفظــی می دانیــم، یــا اینكــه بیان كننــدۀ وظیفــۀ عملــی اســت تــا اصــل عملــی بــه شــمار آیــد 

كــه از  كــه متفــاوت از اصــل لفظــی اســت؛ همان گونــه  و محــل بحــث مــا، همیــن قســم دوم اســت 

گردیــد. بحــث مــا در ایــن مســئله روشــن 

کتاب امر به معروف و نهی از منكر از موسوعة فقه الخالف از نویسنده. 1.  بنگرید: 
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کارگزاری کبیره بودن  گناه 

گناهــان  كارگــزاری، ایــن عمــل از  ــر فــرض حرمــت ذاتــی  ســید ســبزواری ؟هر؟ فرمــوده اســت: »ب

گناهــان بــه شــمار نرفتــه  كبیــره نخواهــد بــود؛ زیــرا بــر حســب اســتقراء نویســنده جــزء ایــن دســته از 

گذشــت، عنوانــی  كــه  كــه همان گونــه  كمــك بــه ســتمگران ضمــن آن هــا آمــده اســت  اســت. بلــه، 

گــردد،  كارگــزاری مســتلزم محرمــات  گــر  ــا اصــل اســت و ا ــر از آن می باشــد و نیــز موافــق ب خاص ت

كارگــزاری بــا قطع نظــر از متعلــق  كبیــره بــودن تابــع آن هــا می باشــد. ایــن حكــم خــود  در صغیــره و 
آن اســت«.1

كبیــره،  گناهــان بــه صغیــره و  مالحظــه: بــا چشم پوشــی از اختــالف مبنایــی درخصــوص تقســیم 

كارگــزاری بــرای جائــر بــر اســاس روایــات  كبیــره –كــه وعــدۀ جهنــم رفتــن اســت- در  گناهــان  مــالك 

كــه در  كــه از بزرگ تریــن مصادیــق آن هاســت؛ همان گونــه  گفــت  پیشــین وجــود دارد، بلكــه بایــد 

كمــك  كارگــزاری از روشــن ترین مصادیــق  گردیــد و بلكــه  روایــت تحف العقــول و غیــر آن ذكــر 

یــاض و شــیخ انصــاری قــّدس اهلل ســّریهما  كــه از صاحــب ر بــه ظالمیــن اســت –همان طــور 

نقــل شــد- و خداونــد در آیــۀ »ل تركنــوا ...« وعــدۀ دوزخ بــر آن داده اســت. مضــاف بــر آنكــه 

كبائــر شــمرده شــده؛ ماننــد روایــت فضــل بــن شــاذان از امــام رضــا ؟ع؟: »و  به صراحــت، جــزء 

كــردن بــه آن هــا«	 و برخــی دیگــر از روایــات. كمــك بــه ظالمیــن و تكیــه  كبائــر و آن هــا...  دوری از 

كارگــزاری  كــه نســبت بیــن  كالم مرحــوم ســبزواری اســت، ایــن اســت  كــه در  اشــكال دیگــری نیــز 

كردنــد، نیســت، بلكــه برعكــس  بیــان  ایشــان  بــه ظالمیــن، به نحوی كــه  كمــك  بــرای جائــر و 

كــه  ــه آن هــا اســت؛ چرا كمــك ب ــر اخــص مطلــق از  ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــرا  آن صحیــح اســت؛ زی

كــه نســبت بیــن آن هــا عمــوم و  كوتــاه بیاییــم، بایــد بگوییــم  گــر از ایــن  مصداقــی از آن می باشــد و ا

خصــوص مــن وجــه اســت.

1.  مهذب األحكام: 183/16.
کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 46، ح33. 2.  وسائل الشیعة: 
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ل های فقهی حرمت عرضی استدال

كرده اند: قائلین به حرمت عرضی، وجوه ذیل را به عنوان دلیل بر قول خود ذكر 

بنا بر آنچه از محقق ایروانی ؟هر؟ در شرح ایشان بر مكاسب نقل شده است،1 ادلۀ حرمت، - 1

كارهای آن دارند و نه صرف پذیرفتن منصب. كارگزاری به معنای قیام به  انصراف به 

كننــدۀ در روایــات  كــه بــرای تأمــل  اشــكال: انصــراف ادعاشــده صحیــح نیســت؛ همان گونــه 

گــر  كرده انــد؛ حتــی ا كتفــا  روشــن اســت؛ زیــرا برخــی از آن هــا به صــرف نوشــته شــدن اســم ا

ــدارد. ــات را ن ــد اطالق ــوان تقیی ــم، ت ــراف را بپذیری انص

گر پذیرفتن - 	 كه تفصیل آن پیش تر گذشت -اینكه ا ایراد محقق ایروانی ؟هر؟ به حرمت ذاتی 

منصب حرام باشد، استثنا و تخصیص آن به واسطۀ هدف مستحب صحیح نمی بود-.

كــه ایــن  گفــت  كــه از ایــن اشــكال در همــان بخــش آمــد، بایــد  ــر پاســخی  اشــكال: مضــاف ب

كــه اصــل را بــا آن  فرمایــش، اجتهــاد در برابــر نــص اســت و ایجــاد شــبهه در برابــر دلیلــی اســت 

كردیــم و روایــات ارشــادكنندۀ بــه آن بودنــد. تأســیس 

كارگــزاری در صــورت ترتــب مفســده، معلــوم اســت و شــك، - 3 اصــل عملــی »زیــرا حــرام بــودن 

كــه اصــل  صرفــًا درخصــوص حرمــت ذاتــی آن اســت؛ لــذا بــه اصــل برائــت رجــوع می شــود؛ چرا

ــورت  ــن در ص ــت؛ بنابرای ــر آن اس ــده ب ــدن مفس ــب ش ــل مترت ــه دلی ــت ب ــودن حرم ــری ب ــر غی ب
عــدم ترتــب، مبــاح خواهــد بــود«.	

كردیــم و اقتضــاء حرمــت ذاتــی آن -حتــی بــر فــرض  كــه در مســئله تأســیس  اشــكال: طبــق اصلــی 

ــاه  كوت گــر از ایــن امــر نیــز  اینكــه معصیتــی ارتــكاب نشــود-، ایــن اصــل صحیــح نیســت؛ حتــی ا

كــه بــه دلیــل مالزمــه و عــدم انفــكاك، اصــل برائــت، بــه اصــل حرمــت  گذشــت  بیاییــم، پیش تــر 

منقلــب می شــود.

1.  فقه الصادق: 375/21.
2.  مهذب األحكام: 180/16.
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ل  به روایات برای حرمت عرضی استدال

كمان جائر  عمده دلیل قول حرمت عرضی، روایات1 دال بر رخصت داخل شدن در اعمال حا

كه نشان دهندۀ ذاتی نبودن حرمت و ناشی از امور عارض بر آن است. رخصت  است و مواردی 

كه با شرط دوری از عمل  مزبور در روایات با مضمون های مختلفی آمده است؛ مانند روایاتی 

كفاره داد آمده اند و روایات دیگری نیز حرمت را مقید به در معصیت افتادن  حرام یا مشروط به 

كرده اند و برخی از فقها از این تفصیل ها به عنوان جمع بین روایات جواز و حرمت و امثال آن 

گرفته اند. در این خصوص برخی از مجموعه  روایت ها وجود دارند. بهره 

گروه دوم روایات: 

گروه دارای چند مجموعه است: آنچه بر جواز فی الجمله داللت می كند. این 

دستۀ اول: حرمت به دلیل ارتكاب حرام یا مقید به آن

الزمۀ این روایات، عدم حرمت بر فرض عدم ارتكاب حرام است؛ مانند:

كــه مــن در - 1 صحیحــۀ داود بــن زربــی: »یكــی از دوســتداران امــام ســجاد ؟ع؟ بــه مــن خبــر داد 

گــردم!  ى رفتــم و گفتــم: فدایــت  كــه امــام صــادق ؟ع؟ بــه حیــره آمــد. پــس مــن نــزد و كوفــه بــودم 

ــه  ــرا ب ــا م ــا یكــی دیگــر از رجــال بنی عبــاس صحبــت می كــردى ت ــن علــی ی ــا داود ب ای كاش ب

كــرد! كارى نخواهــم  حكومــت محلــی بگمارنــد. امــام ؟ع؟ فرمــود: مــن چنیــن 

گمــان نمی كنــم جــز بــه خاطــر  گفتــم:  گفــت: وقتــی بــه خانــه رفتــم، اندیشــیدم و بــا خــود  ى  و

ى خواهــم  آلــوده شــدن بــه ظلــم و ســتم بــه دلیــل دیگــرى مــرا بــاز دارد. بــه خــدا ســوگند! نــزد و

ــدید  ــوگندهاى ش ــدم و س ــان می بن ى پیم ــا و ــردگان ب ــردن ب ك ــر و آزاد  ــالق همس ــر ط ــت و ب رف

كــه بــه احــدى ظلــم و ســتم نكنــم و بــه عدالــت رفتــار نمایــم. فــردا نــزد امــام ؟ع؟  یــاد می كنــم 

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، ابواب 42 تا51، و از جامع أحادیث الشیعة برخی  1.  بنگرید: وسائل الشیعة: 
و  باب 40،  به،  ما یكتسب  أبواب  کردیم: 341/22،  اضافه  آن ها  به  را  نیاورده است  الشیعه  که وسائل  روایاتی 
کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 39. برخی از آن ها در مستدرك الوسائل آمده است: ج130/13 به بعد، 
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گــردم! مــن دربــارۀ علــت خــوددارى شــما از پذیرفتــن درخواســت خــود  گفتــم: فدایــت  رفتــم و 

كــه شــما از تــرس آلــوده شــدن مــن بــه ظلــم و جــور مــرا بازداشــتی و آن  كــردم  اندیشــیدم و گمــان 

را بــراى مــن ناپســند شــمردى. همانــا همــۀ همســرانم طــالق باشــند و همــۀ بردگانــم آزاد باشــند 

كنــم و بــه عدالــت رفتــار ننمایــم. گــر بــه احــدى ظلــم و جــور  و بــر مــن اســت و بــر مــن اســت ا

كــردم. امــام ؟ع؟ ســر بــه  گفتــی؟ مــن بــار دیگــر ســوگندهایم را تكــرار  امــام ؟ع؟ فرمــود: چــه 

كــرد و فرمــود: رســیدن بــه آســمان بــراى تــو آســان تر از آن اســت!«. ســوى آســمان بلنــد 

مالحظــه: شــاید مقصــود امــام ؟ع؟ از آســان تر بــودن دســت یابی بــه آســمان، درخصــوص 

كــه دســت یابی بــه آســمان بــرای تــو  پذیــرش درخواســت شــخص باشــد. اقــوی آن اســت 

كارگــزاری در صورتــی  كــردن بــه آن ســوگندها، پــس دال بــر عــدم حرمــت  آســان تر اســت از وفــا 

كار خیــر داشــته باشــد؛ بنابرایــن حرمــت ذاتــی نخواهــد بــود؛  كــه توانایــی اقــدام بــه  اســت 

ــه شــهادت  ــه امــر محــال اســت، ب ــكاب معصیــت شــبیه ب ــدون ارت كارگــزاری ظالمیــن ب امــا 

ــت. ــده اس ــد- آم ــل ش ــه نق ــر -ك ــۀ ابوبصی ــد صحیح ــات مانن ــی روای ــه در برخ ك ــه ای  مالزم

ــم - 	 ــد حكی ی فرزن ــت. و ــده اس ــد آم ــی، حدی كاف ــز -در  ــوب از حری ــن محب ــن ب ــۀ حس صحیح

كــه می فرمــود: از خــدا بترســید و دینتــان را  مدائنــی ثقــه اســت-: »از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم 

بــا ورع حفــظ كنیــد و بــا تقیــه و بی نیــازى جســتن بــه خــدا )از درخواســت نیــاز بــه قدرتمنــدان: 

و  قدرتمنــد  بــراى  كــه هركــس  بــدان(  )و  كنیــد.  تقویــت  اســت(  تهذیــب  در  یــادت  ز ایــن 

كنــد، خداونــد او را از شــرافت و  كرنــش  مخالــف در دینــش بــه انگیــزۀ دســتیابی بــه دنیایــش 

ــس  ــد. پ ــذارش می كن گ ــودش وا ــه خ ــرد و ب ــم می گی ى خش ــر و ــد و ب ــاقط می كن ــخصیت س ش

ى رســد، خداونــد  گــر بــر چیــزى از دنیــاى شــخص قدرتمنــد دســت یابــد و چیــزى از آن بــه و ا

كــردن بنــده و نیكــی بــه دیگــران هزینــه  بركــت را از آن ســلب می كنــد و آنچــه در راه حــج و آزاد 

ى پــاداش نمی دهــد«. كنــد، خداونــد بــه و

كــه حرمــت، مقیــد بــه تقــرب بــه ســلطان -بــه نیــت آنچــه از دنیــا در دســت  بــه ایــن صــورت 

دارد- شــده باشــد.
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كار حكومتــی شــده ام. آیــا - 3 گفتــم: مــن عهــده دار  صحیحــۀ حمیــد: »بــه امــام صــادق ؟ع؟ 

كــه راه  كســانی  ــراى مــن وجــود دارد؟ امــام ؟ع؟ فرمــود: چــه بســیارند  ــی ب كار راه نجات از ایــن 

گفتــم: پــس چــه می فرماییــد؟ امــام ؟ع؟  نجاتــی از آن می جوینــد، ولــی بــه نتیجــه نمی رســند. 

كنــی و بــا آن خــو نگیــرى!« كــه تقــواى الهــی پیشــه  فرمــود: معتقــدم 

كــم ناحــق - 4 ــرا در حكومــت حا گذشــت: »زی ــز  ــر نی كــه پیش ت بخشــی از روایــت تحف العقــول 

نابــودى سراســر حــق و زنــده شــدن سراســر باطــل اســت؛ ازایــن رو حــرام اســت همــكارى بــا آنهــا 

كارگــزاری بــرای جائــر، به نحــو  كــه مفاســد ذكرشــده در  كمــك بــه آن هــا...« بنابرایــن فــرض  و 

حیثیــت تقییدیــه اخــذ شــده باشــند.

ــان - 5 ــن عبدالرحم ــل ب ــه از فض ــد در روض ــیخ مفی ــن از ش ــیعه همچنی ــث ش ــع االحادی در جام

ى درخواســت اجــازه  گفــت: »نامــه اى بــه امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ نوشــتم و از و هاشــمی، 

بــراى كارهــاى حكومتــی نمــودم. امــام ؟ع؟ فرمــود: تــا وقتی كــه حكمــی را تغییــر ندهــد و حــّدى 

كفــاره آن بــرآوردن نیازهــاى برادرانتــان اســت«. را باطــل نكنــد، اشــكال نــدارد و 

گفــت: »پیامبــر ؟لص؟ فرمــود: امــارت و حكومــت - 6 از روایــات اهــل ســنت از عطــاء بــن یســار، 

كــه به حــق و از راه حــالل بــه آن دســت یافتــه باشــد، و  كســی  چــه چیــز خوبــی اســت بــرای 

كــه به ناحــق و از طریــق باطــل بر آن ســلطه  حكومــت و امــارت چــه امــر بــدی اســت بــرای كســی 

كــه در آن صــورت بــرای او در روز قیامــت پشــیمانی و حســرت خواهــد بــود«. یافتــه باشــد، 

کارگزاری مشروط به برآوردن حاجات مؤمنین  دسته دوم: جواز 

علــی بــن یقطیــن در حدیــث صحیحــی می گویــد: »امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ بــه مــن فرمــود: - 1

كــه بــه وســیله آنــان از اولیــاى خــودش دفــاع  خداونــد حتمــًا همــراه قدرتمنــدان اولیایــی دارد 

می كنــد«. صــدوق فرمــوده: در روایــت دیگــری آمــده اســت: آزادشــدگان خــدا از آتــش.

كــردن بــراى ســلطان، بــرآوردن حاجت هــای - 	 كار  مرســلۀ صــدوق از امــام صــادق ؟ع؟: »كفــارۀ 

بــرادران اســت«.
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بــر درگاه - 3 آنچــه نجاشــی در رجالــش ذیــل ترجمــۀ محمــد بــن بزیــع آورده اســت: »خــدا را 

كــرده، و برهانــش فراهــم آورده و در بــالد او  كــه خدایــش روشــندل  كســی باشــد  ســتمكاران 

كارهــاى مســلمانان را اصــالح  كنــد و  ــاع  ــان از دوســتانش دف ــا به واســطۀ آن را بانفــوذ نمــوده ت

ى آورد، و بدان هــا خــدا  كنــد، مؤمــن از ســختی بــه آن هــا پنــاه بــرد، و نیازمنــد شــیعۀ  مــا رو

ــان  ــند و امین ــن باش ــتی مؤم ــان به راس ــوده دارد، آن ــراس آس ــتمكاران از ه ــۀ س ــن را در خان مؤم

ــراى  ــان ب ــد نورش ــت و بدرخش ــود روز قیام ــت خ ــدا در رعی ــور خ ــد. ن ــن، آنان ان ى زمی ــدا رو خ

گــردد،  اهــل آســمان چنــان ســتاره هاى دّرى بــراى اهــل زمیــن و روز قیامــت از نورشــان روشــن 

گــوارا بــاد براشــان، مانعــی  بــه خــدا بــراى بهشــت آفریــده شــدند و بهشــت هــم بــراى آنهــا، 

گفتــم: بــه  گفــت-  ى  گــر خواهــد بــه همــۀ ایــن امــور برســد- راو كــه ا نیســت بــراى هركــدام شــما 

كنــد بــه  كنــد؟ فرمــود: بــه همــراه آن ســتمكاران باشــد و مــا را شــاد  چــه وضعــی خدایــم قربانــت 
ــو از آنهــا بــاش اى محمــد«.1 كــردن مؤمنــان شــیعۀ مــا، پــس ت شــاد 

از - 4 كارى  هركــس  فرمــود:  كــه  شــنیدم  ؟ع؟  صــادق  امــام  »از  شــحام:  بــن  یــد  ز صحیحــۀ 

كنــد- درهایــش را بگشــاید و  ــه عدالــت رفتــار  گیــرد، پــس ب ــه عهــده  كارهــاى مســلمانان را ب

كــه در روز  ــر خداونــد شایســته اســت  كارهــاى مــردم بپــردازد، ب ــه  ــردارد و ب حجاب هایــش را ب

قیامــت ترســش را ایمنــی بخشــد و وارد بهشــتش نمایــد«.

یــاد بــن ابــی ســلمه: »نــزد امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ رفتــم. امــام ؟ع؟ بــه مــن فرمــود: - 5 روایــت ز

كار می كنــی؟ یــاد! تــو بــراى حكومــت  اى ز

گفتم: آرى!

امام ؟ع؟ فرمود: چرا؟

گفتم: من مردى باشخصیت و عیالوار هستم و اندوخته اى ندارم!

كــوه بلنــدى تكه تكــه شــوم، نــزد مــن محبوب تــر  گــر بــر اثــر ســقوط از  یــاد! ا امــام ؟ع؟ فرمــود: اى ز

گــذارم  گام  گــردم یــا بــر بســاطش  اســت از این كــه از ســوى یكــی از آن هــا عهــده دار مســئولیتی 

1.  رجال نجاشی: 331، ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع.
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مگــر بــراى چــه چیــز؟

گفتم: نمی دانم فدایت شوم!

ــا پرداخــت بدهــی  ــا آزادى در بنــدى ی ــدوه مؤمنــی ی كــردن ان ــراى برطــرف  امــام فرمــود: مگــر ب

كــه خداونــد بــا عهــده داران مســئولیت از جانــب  كارى  كم تریــن  یــاد! بــه تحقیــق  مؤمنــی! اى ز

ــق  ــی خالی ــا از حسابرس ــد ت ــان می زن ــر آن ــش ب ــراپرده اى از آت ــه س ك ــت  ــن اس ــد، ای ــان می كن آن

گــر عهــده دار مســئولیتی از ســوى آن هــا شــدى، پــس بــه برادرانــت نیكــی  یــاد! ا فــارغ شــود. اى ز

یــاد! هریــك از شــما مســئولیتی از  كــن، یكــی در برابــر یكــی و خداونــد در پــس آن اســت. اى ز

ى بگوییــد: تــو  كنــد، بــه و ســوى یكــی از آنــان بپذیــرد و ســپس میــان شــما و آنــان یكســان رفتــار 

بــه دروغ خــود را بــه تشــیع بســته اى!

كــن از قــدرت خــدا بــر خــود در  یــاد! هنگامی كــه بــه یــاد قــدرت خــود بــر مــردم افتــادى، یــاد  اى ز

كارهــاى تــو بــا آنــان از میــان مــی رود و آثــارش بــراى تــو باقــی می مانــد«. كــه  قیامــت و بــه یــادآور 

كارگــزاری او احســان  ــر حرمــت ذاتــی باشــد؛ زیــرا  مالحظــه: ممكــن اســت ایــن روایــت دال ب

كــه حضــرت ؟ع؟ فرمــود: »یكــی در  بــود، پــس چــه چیــزی به جــز حرمــت ذاتــی در برابــر آن بــود 

برابــر یكــی«؟!

گردیــد - 6 گــروه نــزد حضــرت یــاد  كــرد: »از شــخصی از همیــن  ابوبصیــر از امــام صــادق ؟ع؟ نقــل 

گمــارده شــده اســت. حضــرت فرمــود: برخــوردش بــا برادرانــش چگونــه  كارگــزاری  كــه بــه 

كــه بــر آن هــا جایــز نیســت  گفتــم: خیــری در او نیســت. فرمــود: اف! داخــل در امــوری  اســت؟ 

داخــل می گردنــد و خیــری بــه برادرانشــان نمی رســانند«.

كــه معتقــد - 7 كــردم  كســانی را توصیــف  یونــس بــن عمــار می گویــد: »بــراى امــام صــادق ؟ع؟ 

ــر  ــه ب ك ــا هنگامــی  ــت و عهــده دار مســئولیت حكومتــی هســتند. امــام ؟ع؟ فرمــود: آی ــه والی ب

ــه شــما ســود  ــا شــما رفتــار می كننــد و در رفــع نیازهایتــان ب ــا مــدارا ب شــما والیــت می یابنــد، ب

می رســانند؟

گفتم: برخی این گونه رفتار می كنند و برخی نه!
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كــه خداونــد از  ى بیــزارى بجوییــد  امــام ؟ع؟ فرمــود: هریــك از آنــان این گونــه عمــل نكنــد، از و

او بیــزار اســت«.

علــی بــن یقطیــن می گویــد: »بــه امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ نوشــتم: دلــم از كارهــاى حكومتــی - 8

كار بگریــزم! گــر بــه مــن اجــازه دهیــد، از ایــن  گرفتــه اســت. خداونــد مــرا فدایــت گردانــد! ا

كارهــاى آنــان را بــه تــو نمی دهــم،  ى نوشــت: اجــازه بیــرون آمــدن از  امــام ؟ع؟ در پاســخ و

از  كــه به واســطۀ آن هــا  كســانی اســت  بــر درهــای متكبــران  بــرای خداونــد عّزوجــّل  همانــا 

اولیائــش دفــاع می كنــد و آن هــا آزادشــدگان خداونــد از دوزخ هســتند، پــس در مــورد برادرانــت 

كــن«. تقــوا پیشــه 

حسن بن حسین انبارى از حضرت رضا ؟ع؟ نقل می كند:- 9

كار ســلطان؛ در  »چهــارده ســال بــه حضــرت رضــا ؟ع؟ نامــه می نوشــتم دربــارۀ اســتخدام در 

كــه از محبــت شــما  گرهــی  كــه مــن می ترســم از ایــن  كــه نوشــتم توضیــح دادم  آخریــن نامــه اى 

كار  بگــردن دارم و ســلطان بگویــد تــو رافضــی هســتی، بــه دلیــل اینكــه خدمــت ســلطان و 

ــت را قبــول نمی كنــی. دول

كــه بــر جــان خــود  حضــرت رضــا ؟ع؟ در جوابــم نوشــت: نامــه ات رســید و متوجــه شــدم 

كــرم فرمــوده  كــه پیغمبــر ا كارى شــدى، آن طــور  كــه وقتــی متصــدى  گــر می دانــی  می ترســی. ا

گــر پولــی بــه  رفتــار می كنــی و همــكاران و نویســندگانت را نیــز هم عقیــده بــا خــود می كنــی و ا

دســت آوردى، بــا مؤمنیــن فقیــر و تنگدســت مواســات می كنــی، به طوری كــه یكــی از آنهــا 

ــد انجــام دهــی«. ــه نبای كار را بكــن وگرن باشــی، ایــن 

كارهــا- می توانــد  كــردن ورود بــه ایــن  مالحظــه: ذیــل فرمایــش حضــرت ؟ع؟ »ذا بذا«-مشــروط 

كــه ذیــل روایــت شــمارۀ 5  گیــرد، بــا همــان تقریــری  بــرای حرمــت ذاتــی مورداســتفاده قــرار 

كردیــم. ســابقًا بیــان 

گردید:- 10 نامۀ امام صادق ؟ع؟ به نجاشی هنگامی كه والی اهواز 
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»امــا بعــد، پــس بــه تحقیــق فرســتادۀ تــو نامــه ات را بــه دســتم رســاند. آن را خوانــدم و بــه همــۀ 

ــی  گرفتــار حكمران كــه  كــرده اى  گمــان  گاه شــدم.  ــودى، آ كــرده ب ــودى و ســؤال  گفتــه ب آنچــه 

كــرد و هــم ناراحــت. ان شــاءاهلل بــه تــو خواهــم  اهــواز شــده اى. ایــن مطلــب مــرا هــم شــادمان 

كــرد و از چــه چیــز آن شــادمان شــدم. كــه چــه چیــز آن مــرا ناراحــت  گفــت 

گفتــم امیــد اســت خداونــد  ــا خــود  كــه ب ــه ایــن دلیــل اســت  ــو ب شــادمانی مــن از حكمرانــی ت

به وســیلۀ تــو بــه فریــاد پریشــان ترســان از آل محمــد ؟لص؟ برســد و به وســیلۀ تــو بــه ذلیــل آنــان 

كنــد و به وســیلۀ تــو آتــش  عــزت بخشــد و برهنــه اى از آنــان را بپوشــاند و ناتوانشــان را نیرومنــد 

خشــم مخالفــان را نســبت بــه آنــان فرونشــاند.

كــه از آن بــر  كم تریــن چیــزى  كــه مــرا از ایــن موضــوع ناراحــت ســاخت، همانــا  و آن چیــزى 

كنــی، پــس هرگــز بــوى  كــه در مــورد یكــی از دوســتداران مــا بدگویــی  كــم ایــن اســت  ــو بیمنا ت

بهشــت را احســاس نكنــی. پــس مــن همــۀ پرســش هایت را به طــور خالصــه پاســخ می گویــم؛ 

كــه ان شــاءاهلل از  گام فراتــر ننهــی، امیــدوارم  كار بنــدى و از آن  گــر آن را بــه  كــه ا به گونــه ای 

یان هــا و خطــرات آن جــان ســالم بــه در بــرى«. ز

ــود. - 11 ــزد امــام صــادق ؟ع؟ رفتــم. فرزنــدش اســماعیل نیــز آنجــا ب ابوبكــر حضرمــی می گویــد: »ن

ــو ســمال -در برخــی نســخ: ابوســماك- اســت  ــد اب امــام ؟ع؟ فرمــود: چــه چیــزى جلــودار فرزن

كنــد و آنچــه بــه دیگــران  كــه جوانــان شــیعه را بیــرون آورد و هماننــد دیگــر مــردم آنــان را بی نیــاز 

گفتــم:  كــردى؟  گفــت: چــرا عطــاى خــود را تــرك  می دهــد بــه آنــان نیــز بدهــد؟«1 آنــگاه بــه مــن 

كــه عطــاى تــو را بــه  از تــرس دینــم! امــام ؟ع؟ فرمــود: چــه چیــز جلــودار فرزنــد ابوســماك اســت 

ــو نیــز در بیت المــال ســهم دارى؟«. ــد ت ــا نمی دان ســویت بفرســتد؟ آی

كــه گفــت: »گروهی - 	1 كــرده  یــه بــن نقــل  آنچــه شــیخ مفیــد در روضــه از حمــاد بــن عثمــان از معاو

1.  سید یزدی قّدس سّره در حاشیه خود بر مكاسب در مبحث جوائز السلطان و عماله اینگونه حاشیه ای بر 
کمك به ظالمین و  صدر این روایت زده است: » همانا در اصل صدر روایت اشكالی است، زیرا مقتضای آن جواز 
کمك نكن حتی در  که در روایتی از حضرت؟ع؟آمده است: »به آن ها  کارهای آنان است در حالی  ورود شخص در 

ساخت مسجد««. حاشیة سید الیزدی: 277/1، پاورقی 322 .
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كــه در  كســی هســت  نــزد امــام صــادق ؟ع؟ بودنــد. امــام ؟ع؟ پرســید: آیــا در میــان شــما 

كارهــاى حكومتــی وارد شــود؟

گاه یكی از ما در آن وارد می شود! گه  گفتند: 

امــام ؟ع؟ فرمــود: رســیدگی و سودرســانی عهــده داران مســئولیت حكومتــی بــه برادرانشــان 

ــت؟ ــه اس چگون

یم! گفتند: ما چنین چیزى از آنان سراغ ندار

امام ؟ع؟ فرمود: هرگاه چنین باشند، پس از آنان بیزارى جویید!«

مســتدرک الوســائل از ســید هبــة اهلل در المجــوع الرائــق از األربعیــن او فضلــب محمــد بــن - 13

گفــت: »گروهــی نــزد امــام صــادق ؟ع؟ بودنــد. امــام ؟ع؟ پرســید: آیــا در  ســعید بــن عمــار، 

كارهــاى حكومتــی وارد شــود؟ كــه در  كســی هســت  میــان شــما 

گاه یكی از ما در آن وارد می شود! گه  گفتند: 

امــام ؟ع؟ فرمــود: رســیدگی و سودرســانی عهــده داران مســئولیت حكومتــی بــه برادرانشــان 

ــت؟ ــه اس چگون

یم! گفتند: ما چنین چیزى از آنان سراغ ندار

امام ؟ع؟ فرمود: هرگاه چنین باشند، پس از آنان بیزارى جویید!«.

ــا - 14 كارهــاى حكومتــی و وارد شــدن ب ــارۀ  شــیخ مفیــد از امــام باقــر ؟ع؟: »از امــام باقــر ؟ع؟ درب

كــه مثــل  كنــی و بــه شــیعیانی  كــردم. امــام ؟ع؟ فرمــود: هــرگاه بــا برادرانــت نیكــی  آنــان ســؤال 

تــو اهــل والیــت هســتند یــارى رســانی، اشــكال نــدارد.«

گفــت: »بــه امــام موســی بــن جعفــر؟امهع؟ - 15 كــه  در همــان منبــع از علــی بــن جعفــر آمــده اســت 

بــر  را  احــدى  و  می شــوند  وارد  حكومتــی  كارهــاى  در  دوســتدارانت  از  گروهــی  نوشــتم: 
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گــوار و مشــكلی پیــش  گــر بــراى یكــی از شــیعیان حادثــه نا برادرانشــان ترجیــح نمی دهنــد و ا

آنــان  پاســخ نوشــت:  امــام ؟ع؟ در  كمــر همــت می بندنــد.  كــردن آن  برطــرف  بــراى  آیــد، 

ــان  ــد و آن ــان دارن ــزد پروردگارش ــژه اى ن ــت وی ــرزش و رحم ــان آم ــتند. آن ــی هس ــان حقیق مؤمن

به یقیــن راه یافتــگان هســتند« و شــبیه آن روایــت دیگــری از او وجــود دارد.

كــه فرمــود: »هركــس نامــش را در - 16 كابلــی از امــام صــادق ؟ع؟ روایــت می كنــد   ولیــد بــن صبیــح 

كنــد، خداونــد در روز قیامــت او را ســیاه رو محشــور می كنــد،  دیــوان فرزنــدان شــیصبان ثبــت 

ی معرفــت و بصیــرت وارد شــود و قصــد نیكــی بــه اهــل  كارهــای آنــان از رو كــه در  مگــر فــردی 

والیتــش را داشــته باشــد«.

و در همــان از شــیخ مفیــد: »امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: هركــس هنــگام قــدرت و مســئولیت - 17

گام هــا بــر  كــه  ى بــردارد، در روزى  كنــد یــا مشــكلی را از پیــش پــاى و بــه بــرادر مؤمنــش نیكــی 

صــراط می لغــزد، بــراى عبــور از آن یــارى می شــود«.

و در آن از محمــد بــن عیســی بــن عبیــد بــن یقطیــن از امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ روایــت - 18

گروهــی از اولیــاى خویــش را بــا همــكاران ســتمگران و  كــه فرمــود: »همانــا خداونــد  می كنــد 

كنــد«. كنــد و خون هــا را حفــظ  كمــان جــور آفریــد تــا بــه وســیله آنــان از ناتــوان دفــاع  حا

و از ســید هبــة اهلل در المجمــوع الرائــق از األربعیــن ابــو فضــل محمــد بــن ســعید از هشــام - 19

كمــان جــور  گفــت: »امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: همانــا بــراى خداونــد همــراه حا كــه  بــن ســالم 

ــان مؤمنــان حقیقــی  ــاع می كنــد. آن ــان از اولیــاى خویــش دف كــه به وســیلۀ آن اولیایــی اســت 

هســتند«.

كــم و قدرتمنــدى نیســت مگــر - 0	 گفــت: »امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: هیــچ حا مفضــل بــن عمــر 

كــه خداونــد به وســیلۀ آنــان از مؤمنــان دفــاع می كنــد. آنــان  كســانی هســتند  ى  آن كــه همــراه و

بیشــترین بهــره را در قیامــت دارنــد«.

و - 1	 جبــار  »هیــچ  فرمــود:  ؟ع؟ كــه  صــادق  امــام  از  ابونصــر  بــن  محمــد  بــن  مهــران  روایــت 
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كــه خداونــد به وســیلۀ آن مؤمــن  ى مؤمنــی اســت  ســتمگرى نیســت، مگــر آن كــه همــراه و

]شــر[ آن ســتمگر را از مؤمنــان برطــرف می كنــد. بااین حــال، آن مؤمــن -بــه دلیــل هم نشــینی 

بــود«. كم بهره تریــن مؤمنــان در آخــرت خواهــد  بــا ســتمگر- 

دسته سوم: روایات دال بر جواز به هنگام اضطرار و تقیه

كــه آیــا انســان می توانــد - 1 كار بــراى ســلطان ســؤال شــد  موثقــۀ عمــار: »از امــام صــادق ؟ع؟ دربــارۀ 

كار دیگــرى قــادر  كارى را بــه عهــده بگیــرد؟ حضــرت فرمــود: خیــر، مگــر اینكــه بــر  بــراى او 

كــرد و چیــزى بــه دســتش  گــر چنیــن  نباشــد تــا بخــورد و بیاشــامد و چــاره دیگــرى نباشــد، پــس ا

آمــد، بایــد خمــس آن را نــزد اهل بیــت بفرســتد«.

مســتطرفات ســرائر بــه نقــل از مســائل الرجــال: »محمــد بــن علــی بــن عیســی بــه حضــرت علــی - 	

كــرد و  كار  كــرد: آیــا می تــوان بــراى بنی عبــاس  هــادى ؟ع؟ نامــه اى نگاشــت و در آن ســؤال 

ــه  ــور ب ــی مجب كس ــر  گ ــخ داد: ا ــرت پاس ــت؟ حض ــز اس ــكان جای ــدر ام ــان به ق ــوال آن ــن ام گرفت

گــر مجبــور نباشــد همــكارى  گــردد، خداونــد عــذرش را خواهــد پذیرفــت، و ا همــكارى بــا آنــان 

كســی آن اســت  كفــارۀ چنیــن  كمتــر باشــد، بهتــر اســت.  را مكــروه می دانــم و هرچــه همــكارى 

گفــت:  كنــد و در قضــاى حوایــج آنــان بكوشــد.  كــه حتی المقــدور دل مــا و شــیعیان مــا را شــاد 

ــه دســتگاه عباســیان، انتقــام  كــه هــدف مــن از ورود ب ــرای امــام نوشــتم  در پاســخ آن نامــه، ب

گرفتــن و ضربــه زدن بــه آن هــا و تضعیفشــان اســت. حضــرت پاســخ داد: هركــس بــا ایــن 

كارش حــرام نیســت، بلكــه اجــر و پــاداش هــم دارد«. انگیــزه وارد دســتگاه آنــان شــود، نه تنهــا 

گفتــم: نظرتــان - 3 ابراهیــم بــن ابــی محمــود از علــی بــن یقطیــن: »بــه امــام موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ 

گزیــر از انجــام آن هســتی، از  گــر نا كارهــاى حكومتــی چیســت؟ امــام ؟ع؟ فرمــود: ا دربــارۀ 

ى آشــكارا  كــه و امــوال شــیعیان بپرهیــز. ابراهیــم می گویــد: علــی بــن یقطیــن بــه مــن خبــر داد 

امــوال شــیعیان را ]به عنــوان مالیــات [ می گرفــت و مخفیانــه بــه آن هــا بازمی گردانــد«.

كســب و - 4 كــه  روایــت مشــهور تحف العقــول از امــام صــادق ؟ع؟: »... پــس بدیــن خاطــر اســت 
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گردیــده، البّتــه به جــز مــوارد ضــرورى و  كمــك بــه آنــان ممنــوع و حــرام  كار بــا ایشــان و یــارى و 

اضطــرار همچــون ناچــارى بــه خــوردن خــون و مــردار«.

كــرد - 5 گروهــی از شــیعیان ســؤال  گفــت: »مــردى از امــام صــادق ؟ع؟ دربــارۀ  مســعدة بــن صدقــة 

كار می كننــد... حضــرت فرمــود: پــس  كارهــاى حكومتــی وارد می شــوند و برایشــان  كــه در 

كنــد، مگــر هنــگام تقیــه«.  كافــر ارتبــاط و دوســتی برقــرار  كــرد از این كــه مؤمــن بــا  خداونــد نهــی 

كــه  كارهــای آنــان باشــد  كمــک آنــان و ورود در  كــه مقصــود از مــواالت در روایــت،  بــا ایــن بیــان 

مســتلزم یــاری و تأییــد آن هاســت.

کراهت دسته چهارم: روایات دال بر جواز به نحو مطلق یا همراه با 

صحیحۀ حلبی: »از امام صادق ؟ع؟ دربارۀ مرد مسلماِن دوستدار آل محمد ؟لص؟ سؤال - 1

شد كه در دیوان حكومت كار می كند، همراه آنان به جنگ می رود و در زیر پرچمشان كشته 

می شود. امام ؟ع؟ فرمود: خداوند او را بر اساس نیتش برمی انگیزد.

ــد  ــه امی ــه ب ك ــردم  ك ــؤال  ــی س ــخص بینوای ــارۀ ش ــام ؟ع؟ درب ــد: از ام ــی می گوی ــن حلب همچنی

كشــته می شــود. امــام  دســتیابی بــه غنیمــت و توانگــرى همــراه آنــان بــه جنــگ مــی رود و 

اســاس  بــر  بنــدگان  بــه  خداونــد  همانــا  اســت.  مــزدور  شــخص  هماننــد  ى  و فرمــود:  ؟ع؟ 

می بخشــد«. انگیزه هایشــان 

احمــد بــن زكریــاى صیدالنــی از یكــی از افــراد بنی حنیفــه از اهــل بســت و سجســتان نقــل - 	

كــه امــام جــواد ؟ع؟ در آن حــج  گفــت: »در آغــاز خالفــت معتصــم عباســی ســالی  كــه  می كنــد 

ــكان  ــی از نزدی گروه ــه  ك ــوردن  ــذا خ ــگام غ ــك روز هن ــدم. ی ــراه ش ــام ؟ع؟ هم ــا ام ــا آورد، ب بج

كــم مــا مــردى از دوســتداران و محبــان  گفتــم: والــی و حا خلیفــه حاضــر بودنــد، بــه حضــرت 

ــر  گ ــردم! ا گ ــت  ــتم. فدای ــكار هس ى بده ــه و ــات ب ــدارى مالی ــن مق ــت و م ــت اس ــما اهل بی ش

كنــد! ــا مــن رفتــار  ــا نیكــی ب كنیــد ب ى بنویســید و ســفارش  مصلحــت می دانیــد، نامــه اى بــه و

امام ؟ع؟ فرمود: من او را نمی شناسم!
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ى از دوســتداران شــما اهل بیــت اســت و نامــۀ  گفتــم، و كــه  گــردم! همان گونــه  گفتــم: فدایــت 

ى بــراى مــن ســودمند اســت. شــما نــزد و

كاغــذى برداشــت و نوشــت: بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان. رســانندۀ نامــۀ مــن  امــام ؟ع؟ 

كارهــاى نیكــت تنهــا بــراى توســت؛ پــس  كــرده اســت. همانــا  بــراى تــو، دیــدگاه زیبایــی بیــان 

كنــده در هــوا از تــو ســؤال  كــه خداونــد از وزن خــردل و ذرات پرا كــن و بــدان  بــه برادرانــت نیكــی 

كــرد. خواهــد 

آن مــرد می گویــد: وقتــی بــه سجســتان رفتــم، خبــر آمدنــم زودتــر رســیده بــود و حســین بــن 

كــم سجســتان- تــا دو فرســخی شــهر بــه پیشــواز مــن آمــد. وقتــی او را  عبــداهلل نیشــابورى- حا

گــذارد. ســپس  ى دادم. عبــداهلل نامــه را بوســید و بــر چشــمانش  دیــدم، نامــۀ امــام ؟ع؟ را بــه و

گفــت: چــه خواســته اى دارى؟ ــه مــن  ب

گفتم: در دیوان تو مالیاتی براى من نوشته شده است! پاسخ 

كم هستم مالیات نپرداز! گفت: تا وقتی من حا كردند و  ى دستور داد آن را حذف  و

گفتــم. آنــگاه او بــراى مــن و خانــواده ام  ى  ســپس دربــارۀ خانــواده ام پرســید، تعدادشــان را بــه و

ى زنــده بــود، در حكومتــش  كــرد. ازآن پــس تــا و مقــررى بیــش از قــوت و غذایمــان معیــن 

ــا مــرد«. مالیــات نپرداختــم و بخشــش خــود را از مــن قطــع نكــرد ت

كارگــزار - 3 كدخدایــان و دهبانــان-  از ابن جمهــور و غیــر او از اصحــاب مــا: »نجاشــی -یكــی از 

گفــت:  و فرمانــدار اهــواز و فــارس بــود. یكــی از مــردم تحــت حكومتــش بــه امــام صــادق ؟ع؟ 

ى از  مــن در دیــوان نجاشــی مقــدارى مالیــات بدهــكارم و او شــخص مؤمــن و معتقــد بــه پیــرو

ى بنویســید. امــام ؟ع؟ نامــه اى بــه ایــن شــرح  گــر صــالح می دانیــد، نامــه اى بــه و شماســت. ا

كــن تــا خداونــد  بــه نجاشــی نوشــت: بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان. بــرادرت را خوشــحال 

كنــد. آن مــرد همــراه نامــه امــام ؟ع؟ بــه مجلــس نجاشــی رفــت. پــس از آن كــه  تــو را خوشــحال 

گفــت: ایــن نامــه امــام صــادق ؟ع؟ اســت! نجاشــی نامــه را  ى داد و  خلــوت شــد، نامــه را بــه و
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گــذارد. آنــگاه از آن مــرد پرســید: چــه خواســته اى دارى؟ بوســید و بــر چشــمانش 

ــدر  ــغ آن چق ــید: مبل ــی پرس ــكارم! نجاش ــات بده ــدارى مالی ــو مق ــوان ت ــت: در دی گف ــرد  آن م

اســت؟

گفــت: ده هــزار درهــم! نجاشــی حســابدار خویــش را فراخوانــد و دســتور داد آن مبلــغ  آن مــرد 

ى بپــردازد. آنــگاه آن مبلــغ را برداشــت و دســتور داد بــراى ســال آینــده او بنویســد.  را از ســوى و

گــردم.  كــردم؟ آن مــرد پاســخ داد: آرى! فدایــت  گفــت: آیــا تــو را خوشــحال  ى  ســپس بــه و

كــردم؟ ى پرداخــت و پرســید: آیــا تــو را خوشــحال  آنــگاه دســتور داد ده هــزار درهــم دیگــر بــه و

ــدوق  ــالم و صن ــز و غ كنی ــب و  ــتور داد مرك ــگاه دس گردم!آن ــت  ــخ داد: آرى! فدای ــرد پاس آن م

كــردم؟ و آن مــرد پاســخ  ى می پرســید: آیــا تــو را خوشــحال  ى دادنــد و هــر بــار از و لباســی بــه و

ــر  ــه ســؤال نجاشــی پاســخ مثبــت مــی داد، ب ــار آن مــرد ب گــردم! و هــر ب مــی داد: آرى، فدایــت 

كــه هنــگام تحویــل  گفــت: ایــن فــرش را  بخشــش خــود می افــزود. در پایــان نجاشــی بــه آن مــرد 

ى آن نشســته بــودم، بــا خــود ببــر! و از ایــن پــس همــه نیازهایــت را بــا مــن در  نامــۀ ســرورم بــر رو

میــان بگــذار! آن مــرد بــا عطایــاى فــراوان از نــزد نجاشــی خــارج شــد. پــس از مدتــی نــزد امــام 

كــرد و هرچــه می گفــت، امــام  كامــل بــراى امــام ؟ع؟ بازگــو  صــادق ؟ع؟ رفــت و ماجــرا را به طــور 

گفــت: اى فرزنــد  كارهــاى نجاشــی اظهــار شــادى و رضایــت می كــرد. آن مــرد بــه امــام  ؟ع؟ از 

كــه نجاشــی بــا مــن داشــت، خوشــحال شــدید! امــام ؟ع؟  گویــا از رفتــارى  رســول خــدا ؟لص؟! 

كــرد«. فرمــود: آرى، بــه خــدا ســوگند! یقینــًا خــدا و پیامبــرش ؟لص؟ را شــاد 

كارگزاری بنا بر حرام ذاتی نبودن، بستگی به متعلق  كه حكم  كرد  مالحظه: اینجا باید دقت 

كه انجام واجب متوقف بر آن باشد، ممكن  خود و اعمال ناشی از آن دارد؛ لذا در فرضی 

و  باشد  حرام  است  ممكن  گردد،  مترتب  آن  بر  حرامی  درصورتی كه  و  باشد  واجب  است 

گر سبب وقوع عمل راجحی، مانند برآوردن حاجت مؤمن  گاهی دارای رجحان خواهد بود، ا

گردد. كردن امر ناخوشایندی از او یا حفظ مصالح مؤمنین  یا دور 



فقه مشارکت در قدرت78

جمع بین روایات

گذشت، در دو موضع تعارض وجود دارد: كه  بر اساس روایاتی 

گروه اول )حرمت به نحو مطلق( و دوم )جواز فی الجمله( روایات 

گــروه متعــارض از روایــات بیــان  اصحــاب )قــّدس اهلل أرواحهــم( وجــوه جمعــی را بیــن ایــن دو 

كــه برخــی از آن هــا را در ادامــه نقــل می كنیــم: كرده انــد 

ــه  كارگــزار، اطمینــان ب كــه  ــر ایــن اســاس  ــات را ب ــدگاه محقــق ؟هر؟ در شــرائع: محقــق، روای 1-دی

كــرده اســت؛ بــه ایــن  عــدم وقــوع در حــرام داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد، بــه ســه دســته تقســیم 

كــه: »روایــات منــع را مربــوط بــه مــوارد عــدم اطمینــان از وقــوع در حــرام، روایــات جــواز را بــا  صــورت 

وجــود اطمینــان از عــدم ارتــكاب حــرام و روایــات اســتحباب را بــر مــوارد تمكــن از امــر بــه معــروف 

همــراه بــا اطمینــان از عــدم ارتــكاب حــرام دانســته اســت«.

ــه  ــح ب كــه تصری كــه مــا: »روایتــی  كــرده اســت  ــه اشــكال  ــه ایشــان این گون صاحــب جواهــر ؟هر؟ ب

كــرده باشــد، نیافتیــم؛ عــالوه بــر ایــن، قواعــد موافــق آن  معتبــر بــودن اطمینــان در حكــم جــواز 

ــوع در حــرام، ســبب حرمــت عمــل نمی شــود«. ســپس از ایــن ســخن  ــرا احتمــال وق نیســتند؛ زی

كارگــزاری بــر مباحــات و امثــال آن  كــرده: »مگــر آنكــه مقصــود ایشــان از اطمینــان،  این گونــه عــدول 

ــردد«. ــور نمی گ ــر آن مجب كســی ب ــردد و  ــكاب حــرام نمی گ ــه در آن هــا ارت ك باشــد 

مالحظــه: آنچــه صاحــب جواهــر ؟هر؟ درخصــوص فقــدان روایــات فرمــوده، مطلــب دقیقــی 

نیســت؛ زیــرا معتبــر دانســتن شــرط مذكــور، در روایــات مجموعــۀ نخســت و غیــر ار آن وجــود دارد. 

بلــه، نحــوۀ جمــع ذكرشــده توســط محقــق ؟هر؟ جمعــی تبرعــی و بــدون دلیــل اســت؛ زیــرا روایــات 

گــروه نخســت، مطلــق هســتند و تقییــد آن هــا بــر اســاس ایــن حمــل، بــدون دلیــل  حرمــت در 

كارگــزاری بــرای جائــر، مشــكل تر از دســت  اســت؛ مضــاف بــر اینكــه اطمینــان از ارتــكاب حــرام در 

ــرار داده می شــود. ــه به عنــوان شــرط در حكــم ق ــه ســتارگان اســت؛ لــذا چگون یافتــن ب

ــت  ــی نیس ــخن  صحیح ــز س ــتند...« نی ــق آن نیس ــد، مواف ــر ؟هر؟: »قواع ــب جواه ــش صاح فرمای
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ی نیســت تــا  كارگــزاری بــرای جائــر، یــك احتمــال و شــك بــدو زیــرا وقــوع در معصیــت بــه ســبب 

كــه ظهــور برخــی روایــات،  مقتضــی حرمــت نباشــد، بلكــه امــری غالبــی بــوده و بــه نحــوی اســت 

كــه امــام ؟ع؟ دســت یافتــن بــه ســتارگان را آســان تر از   در مالزمــۀ بیــن آن دو می باشــد، بــه شــكلی 

رهایــی از معصیــت دانســته اســت؛ بــر ایــن اســاس، حرمــت ثابــت اســت، مگــر آنكــه عــدم وقــوع 

كــه ایــن احــراز، بــرای اثبــات جــواز، امــر به جایــی اســت، جــز آنكــه اشــكال  گــردد  در حــرام احــراز 

متوجــه دلیــل تقییــد اســت. امــا اســتدراك اخیــر صاحــب جواهــر ؟هر؟، از فرمایــش محقــق ؟هر؟ 

گذشــت. بلــه، وجــه ســومی بــرای جمــع می توانــد  كــه توضیــح آن  اســتظهار نمی گــردد؛ همانگونــه 

كــه جمــع مختــار خــود صاحــب جواهــر ؟هر؟ اســت. باشــد 

	-دیــدگاه صاحــب حدائــق ؟هر؟: ایشــان فرمــوده اســت: »قــول تحقیــق در ایــن مســئله آن اســت 

كــه بگوییــم در محــل بحــث ســه مقــام وجــود دارد:

یاســت و امــر و  ی حــب دنیــا و دســت یابی بــه لــذت ر كارهــای آنــان از رو اول: داخــل شــدن در 

ــر همیــن وجــه حمــل می شــوند. كــه اخبــار منــع، ب نهــی باشــد 

دوم: هماننــد مقــام نخســت باشــد، لكــن آن  را بــا انجــام طاعــات و بــرآوردن نیازهــای مؤمنیــن و 

كــه در اخبــار متقــدم بــه آن هــا  كــه ایــن همــان صورتــی اســت  كارهــای خیــر همــراه ســازد  انجــام 

كار را بكــن، وگرنــه نبایــد انجــام دهــی« و  كــه حضــرت ؟ع؟ فرمــود: »ایــن  گردیــد؛ همان گونــه  اشــاره 

ــر یكــی« و »كم بهره تریــن مؤمنــان در آخــرت خواهــد بــود«1 و امثــال آن هــا. »یكــی در براب

كــردن آســیب از مؤمنیــن و انجــام  كارهــای خیــر و دور  ســوم: هــدف شــخص از ورود، صرفــًا انجــام 

كــه گفتــه  كــم اســت؛ تــا آنجــا  كــه وجــود چنیــن فــردی بســیار نــادر و  كارهــای نیــك بــرای آنــان باشــد 

ــای هضم شــده و خــون اســت؛ ذیــل  ــان غذاه ــص از می ــارج ســاختن ســیر خال شــده، شــبیه خ

حدیــث ســرائر متقــدم اشــاره بــه ایــن فــرد دارد.

و بــر همیــن قســم، داخــل شــدن مثــل ثقــۀ جلیل القــدر علــی بــن یقطیــن و محمــد بن اســماعیل بن 

که پیش تر نقل شدند. 1.  روایات 5، 9 و 21 از مجموعة دوم 
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گران قــدر حمــل می گــردد؛ همچنیــن داخــل شــدن نجاشــی  یــان  بزیــع و امثــال آن دو از میــان راو

و برخــی از علمــاء اعــالم ماننــد ســید مرتضــی و خواجــه  نصیرالدیــن طوســی و عالمــه حلــی و نیــز 

از میــان متأخریــن، محقــق ثانــی در حكومــت شــاه اســماعیل و شــیخ بهایــی و عالمــه مجلســی و 
امثــال آن هــا )عّطــر اهلل مراقدهــم( بــه ایــن نحــو،  اشــكال برطــرف می گــردد و اهلل العالــم«.1

و  كــرده  نقــل  ایشــان  از  نــام-  ذكــر  -بــدون  را  مطلــب  ایــن  ؟هر؟  یــاض  ر صاحــب  مالحظــه: 

كــه بــه آن هــا اشــاره  گرچــه برخــی از روایتــی  درخصــوص آن فرمــوده اســت: »جمــع خوبــی اســت، ا

كــرده و فرمــوده: »شــاهدی  شــد، ابــای از آن دارنــد«؛	 همچنیــن صاحــب جواهــر ؟هر؟ آن را نقــل 
ــدارد«.3 ــود ن ــرای آن وج ب

ــل  ــه دلی ك ــی  ــه جمع ــه ب ــد، بلك ــل می كنن ــدون دلی ــی ب ــع تبرع ــه جم ــاره ب ــه ؟هر؟ اش ــن دو فقی ای

كــه در برخــی روایــات، حرمــت را به صــرف نام نویســی دانســته اســت  برخــالف آن وجــود دارد؛ چرا

كــه در روایــات بــه هریــك از اقســام  و امــا نیــك شــمردن جمــع بــه دلیــل وجــود اشــاره هایی اســت 

مذكــور شــده اســت لكــن مجــوز تقییــد مطلقــات نیســتند.

گفتــه  كــه  3- صاحــب جواهــر ؟هر؟: ایشــان فرمــوده اســت: »از ایــن جمــع بهتــر ایــن اســت 

كــه حــالل و حــرام ممــزوج هســتند،  كارگــزاری بــر محرمــات یــا مــواردی  شــود، نصــوص منــع را بــر 

كارگــزاری بــر مباحــات حمــل نماییــم؛ ماننــد جمــع آوری خــراج  كنیــم و روایــات جــواز را بــر  حمــل 

كــم عــادل داده  كــه شــارع، اجــازۀ تعامــل بــا جائــر را در آن هــا هماننــد تعامــل بــا حا و امثــال آن 

كــرد، دیــدگاه مشــهور  كــه ان شــاءاهلل در مباحــث بعــد مالحظــه خواهیــد  اســت، بلكــه همان طــور 

كارگــزاری او در ایــن صــورت، هماننــد  ی در آن اســت؛ پــس  اصحــاب بــر وجــوب تعامــل بــا و

كــه شــخص داخل شــده  یافــت چیــزی از او و امثــال آن  اســت و لــذا در ایــن صــورت  پذیــرش و در

ی  كــم و غاصــب و ظالــم بــودن و گناهــكار بــودن حا یافت كننــدۀ مــال- اعتقــاد بــه  -هماننــد در

كارهــا  كــه داخــل شــدن در  دارد، مرتكــب تشــریع نمی گــردد؛ همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن مطلــب 
1.  الحدائق الناضرة: 132/18.

2.  ریاض المسائل: 179/8.

3.  جواهر الكالم: 161/22.
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كــم و ماننــد آن هــا بــا اذن امــام عــادل بــه ایــن اعمــال در زمــان غیبــت و عــدم  یافــت از حا و در

ی رأفــت بــر مؤمنیــن و برداشــتن تنگــی و حــرج از آنــان در ایــن زمــان هماننــد زمــان  دسترســی، از رو

ــر ترغیــب، بــه دلیــل وارد شــدن جهــت امــر بــه معــروف و نهــی از  تقیــه اســت. امــا نصــوص دال ب
كــردن آنــان هســتند«.1 ی مؤمنیــن و خرســند  منكــر و حفــظ جــان و مــال و آبــرو

ابتدای  در  را  مورد  دو  كه  هستند  قسم  سه  ؟هر؟،  جواهر  صاحب  نگاه  از  بنابراین،  مالحظه: 

كردند و سومی را در انتهای آن: »اما نصوص دال بر ترغیب«. نكته ای درخصوص  كالمشان ذكر 

كه بیان داشتند، وجود دارد. وجه جمع ایشان و چند مطلب درخصوص تفاصیلی 

كــرده بــود، نیســت؛ زیــرا بــر وجه  كــه ایشــان نقــل  امــا وجــه جمــع ایشــان بهتــر از وجــه جمــع پیشــینی 

ــد؛ ماننــد روایــت  ــا از آن دارن ــات، اب ــدارد، بلكــه برخــی از روای جمــع ایشــان نیــز شــاهدی وجــود ن

كــه مربــوط بــه آن هاســت، حتــی  نهــی از نام نویســی در دیــوان آن هــا و مشــاركت در هرگونــه عملــی 

كــه ایــن اطالقــات، ابــا  كــردن قلمــی بــه مركــب و ســاخت مســجد و امثــال آن هــا  به انــدازۀ آغشــته 

كــرده اســت. كــه صاحــب جواهــر ؟هر؟ بیــان  از تقییــدی دارنــد 

گذشــت و برخــی روایــات نیــز مبیــن آن هســتند،  كــه پیش تــر  عــالوه بــر ایــن، اصــل در مســئله 

كــه جــز بــا اذن  كســی مجــاز نیســت  كــه ایــن امــر، حــق ائمــه ؟مهع؟ اســت و بــرای  داللــت می كنــد 

ــدارد. ــم ن ــن حك ــی در ای ــس از آن دخالت ــرد پ ــوع عملك ــود و ن ــل ش ــا در آن داخ آن ه

یافت مال مقاسمه و زكات و امثال آن ها  اما آنچه ایشان ؟هر؟ درخصوص مالزمه بین جواز در

كرد، مطلب غریبی  از سلطان و پذیرش ارض خراجیه از او با داخل شدن در اعمال آن ها بیان 

از  حاصل  حرج  كردن  دفع  و  مؤمنین  بر  شفقت  ی  رو از  آن ها  از  استفاده  در  اذن  زیرا  است؛ 

یافت آن از اموال شیعه  یافت خراج برای آنان ندارد، بلكه از در پرداخت مجدد، دلیل بر اذن در

نهی شده است؛ مانند این فرمایش حضرت ؟ع؟: »از اموال شیعه بپرهیز«. همچنین فرمایش 

گواراست و  سابق حضرت ؟ع؟ در صحیحۀ ابی والد ناقض آن است: »از او بستان و بخور، بر تو 

براى او وزر و وبال«؛ لذا مالك ها در این دو امر متفاوت بوده و مالزمه منتفی است.

1.  جواهر الكالم: 162-161/22.
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كــه توضیــح علــت آن بیــان  یافــت می نمایــد، رخصتــی اســت  مجــزی بــودن آنچــه ســلطان در

كــه ایشــان بــه مشــهور نســبت داد، نیســت؛ بــه همیــن  شــد و حكــم پرداخــت، به نحــو وجوبــی 

كــه بــا وجــود اجــازۀ صــادره در پرداخــت آنچــه حكومــت به عنــوان زكات و خــراج و  خاطــر اســت 

كمــان دســتور بــه پرداخــت آن می دهنــد، ائمــه ؟مهع؟ اصحــاب  امثــال آن هــا تعییــن می كنــد و حا

كــه حضــرت در صحیحــۀ  را در امتنــاع از پرداخــت تــا حــد امــكان تشــویق می كردنــد؛ همان گونــه 

زراره فرمــود: »ضریــس بــن عبدالملــك و بــرادرش، مقــدارى برنــج از هبیــره بــه ســیصد هــزار خریــد. 

ــراى امــام ؟ع؟ بفرســت و  ــو- خمــس ایــن مــال را ب ــر ت ــا واى ب گفتــم: اى بیچــاره -ی ــه هبیــره  مــن ب

كــرد و مــال را پرداخــت. بنی امیــه منقــرض شــدند  كار خــوددارى  بقیــه را نگهــدار؛ ولــی او از ایــن 

كــردم. امــام ؟ع؟  ــراى امــام صــادق ؟ع؟ بازگــو  كار آمدنــد. مــن ایــن ماجــرا را ب ى  و بنی عبــاس رو

بــدون معطلــی فرمــود: آن پــول، مــال اوســت؛ آن پــول، مــال اوســت!

گاز  كــرد! امــام ؟ع؟ ]از شــدت تأســف [ انگشــتش را  گفتــم: او پــول را پرداخــت  بــه امــام ؟ع؟ 

ــوان ایــن فرمایــش  كــه در ادامــه خواهــد آمــد نیــز ماننــد آن اســت و می ت گرفــت«.	 روایــت عیــص 

كــرد: امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ را در محــل بحــث به نحــو رخصــت و نــه وجــوب تطبیــق 

اهــل  بــه  و بی وفائــی  نــزد خداونــد بی وفائــی شــمرده می شــود  اهــل بی وفائــی،  بــه  كــردن  »وفــا 
اســت«.	 وفــاداری  نــزد خداونــد  وفــاداری، 

گروه روایات 4- دیدگاه مختار: عدم تعارض بین دو 

كــه حكــم  كردیــم  كــه آن را تأســیس  گــروه نخســت، موافــق آن اصــل لفظــی اســت  توضیــح آنكــه 

گــروه دوم،  بیان كننــدۀ مــوارد رخصــت و اســتثنائی مســئله  مســئله بــدون لحــاظ امــر دیگــر اســت و 

كــه ایــن امــر ایــرادی نــدارد؛ لــذا بیــن دو ایــن دو دســته  كــه در روایــات تبییــن شــده اســت  هســتند 

گــر بــه مســئله دقــت نماییــم،  از روایــات، رابطــۀ  تخصیــص برقــرار اســت و نــه تعــارض، بلكــه ا

كارگــزاری از جانــب ذی حــق   رابطــۀ بیــن آن هــا از نــوع تخصــص اســت؛ زیــرا بــا وجــود اذن در 

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 52، ح2. 1.  وسائل الشیعة: 
گزینش شده از حضرت ؟ع؟. 2.  حكمت )259( ج4 از نهج البالغة، باب حكمت های 
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ــوارد  ــن م ــرق بی ــوه ف ــوص وج ــه درخص ــر آنچ ــاف ب ــت. مض ــی اس ــاس منتف ــرعی، حرمت از اس ش

گردیــد. ــا رخصــت مشــروط قبــاًل اشــاره  منــع به نحــو مطلــق ب

كنیــم، می توانیــم بــه  گــر بخواهیــم نمونــه ای بــرای ایــن حالــت از مســئلۀ دیگــری مثالــی ذكــر  ا

یــد شــحام آمــده اســت  كنیــم. در صحیحــۀ ابواســامه ز ــر اشــاره  پرداخــت زكات بــه ســلطان جائ

گفــت: كــه 

كــردم، قربانــت شــوم. مأموریــن زكات می آینــد و حــق زكات را  »بــه امــام صــادق ؟ع؟ عــرض 

یــم، آیــا پرداخــت زكات بــه عمــال  مطالبــه می نماینــد و مــا ناچــار زكات خــود را بــه آنــان می پرداز

گفــت: نــه. اینــان امــوال شــما را بــه زور و ســتم  خلیفــه، تكلیــف مــا را ســاقط   می كنــد؟ ابوعبــداهلل 

می گیرنــد. زكات بایــد بــه مســتحقین زكات برســد«. بنابرایــن،  صحیحــه بیان كننــدۀ حكــم اولــی 

ــر  ــه مأموریــن ســلطان داده می شــود. در براب ــه ب ك ــی اســت  كــه عــدم اجــزاء مال در مســئله اســت 

كــه  گفــت: »از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم  كــه  ایــن روایــت، صحیحــۀ ســلیمان بــن خالــد اســت 

می فرمــود: یــاران پــدرم امــام باقــر ؟ع؟ نــزد ایشــان آمدنــد و دربــارۀ آنچــه ســلطان از آن هــا می گیــرد 

كردنــد. ســؤال 

كــه زكات جــز بــراى  كــرده و دلــش بــه حالشــان ســوخت؛ زیــرا می دانســت  پــدرم بــا آنــان همــدردى 

كننــد. كــه بــه همــان بســنده  اهلــش حــالل نیســت. پــس بــه آن هــا دســتور داد 

ــر آن هــا ایــن حكــم را  گ ــدر جــان! ا گفتــم: پ ــه ایشــان  ــان شــد، ب ــه خــدا ســوگند! فكــر مشــغول آن ب

كــه خداونــد دوســت  بشــنوند، دیگــر احــدى زكات نخواهــد داد؟! فرمــود: پســرم! ایــن حقــی بــود 
كنــد«.1 كــه ظاهــرش  داشــت 

پــس ایــن صحیحــه بــا صحیحۀ نخســت در نــگاه اول، متعــارض به نظر می رســد؛ زیــرا بیان كنندۀ 

اجــزاء اســت، درحالی كــه در حقیقــت بیان كننــدۀ رخصــت و اســتثنا از جانــب صاحــب حــق 

گــر متعــارض می بودنــد،  بــر آنــان اســت و حكــم اصلــی بــر همــان حالــت خــود باقــی اســت و ا

ــه آنــان  ــا حــد امــكان از پرداخــت ب ــا یكدیگــر منافــات داشــته و درنتیجــه می بایســت مكلــف ت ب

کتاب الزکاة، أبواب المستحقین للزکاة، باب 20، ح6، 4، 3. 1.  وسائل الشیعة: 
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كــه مفــاد صحیحــۀ عیــص بــن قاســم از امــام صــادق ؟ع؟ اســت: »در مــورد  اجتنــاب بنمایــد 

كنیــد و بــه آن هــا تــا انــدازه ای  كتفــا  كردنــد، بــه آن ا یافــت  زكات فرمــود: آنچــه بنی امیــه از شــما در

كــرد«. ــار پرداخــت  ــوان دوب یــد، پرداخــت نكنیــد؛ زیــرا زكات مــال را نمی ت ــوان دار كــه در ت

گروه دوم تعارض بین خود روایات 

گــروه دوم بــا آنكــه در رخصــت متفــق هســتند، جــز آنكــه از حیــث رجحــان داشــتن و  روایــات 

كــه  مرجــوح بــودن یــا هیچكــدام از آن هــا، بــه حســب فهــم اصحــاب متفــاوت هســتند و لذاســت 
ــد.1 كرده ان ــه مبــاح و مكــروه و مســتحب و واجــب تقســیم  ــر را ب ــرای جائ كارگــزاری مجــاز ب

برخــی از آن هــا مبــاح بــه معنــای اخــص هســتند؛ یعنــی هیچكــدام از طرفیــن دارای رجحــان 

كــه نقــل شــد(. گــروه  نیســت )روایــت اول ایــن 

گذشــت  كــه در روایــت مهــران بــن محمــد بــن ابی نصــر  برخــی از آن هــا مكــروه هســتند؛ همان گونــه 

)روایت 1	(.

برخــی از آن هــا واجــب یــا مســتحب نــزد برخــی اســت؛ مثل اینكــه مقدمــۀ امــر بــه معــروف و نهــی 

از منكــر باشــد.

كارگــزاری برگردانده انــد و به ناچــار  فــارق بیــن آن هــا را بــه طبیعــت هریــك از مصادیــق و متعلــق 

كارگــزار از آن هــا برخــوردار اســت  كــه  كنیــم؛ ماننــد قابلیت هایــی  بایــد عناصــر دیگــری را اضافــه 

كــرده و ســنجیدن مصالــح و مفاســد و ترجیــح  كــه او را احاطــه  ی و شــرایطی  و نیــت و هــدف و

دادن اهــم در اقــدام یــا امتنــاع.

كار دقیقــی را می طلبــد، لــذا اصحــاب )قــّدس اهلل  كــه مســئله خطیــر اســت و تمییــز دادن  ازآنجا

كرده انــد تــا امــور  ارواحهــم( از ورود بــدون معرفــت در آن بــر حــذر داشــته اند و نصیحــت و موعظــه 

بــر برخــی از افــراد مشــتبه نگــردد و نفــس آن هــا برایشــان جلوه گــری نكنــد. محقــق اردبیلــی ؟هر؟ 

بعــد از بیــان نحــوۀ جمــع بیــن روایــات فرمــوده اســت: »خالصــه آنكــه اصــل و اســاس،  اخــالص 

كــه از تشــبیه برخــی از علمــا دانســته  كــم اســت و درنهایــت دشــواری همان گونــه  كــه بســیار  اســت 

1.  بنگرید: مكاسب: 75/2 به بعد، مصباح الفقاهة:667/1.
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كــه فرموده انــد، ماننــد بیــرون آوردن شــیر خالــص از بیــن علــف جویــده شــده و خــون  می شــود 

كمــال اســت؛ پــس بــدان، خداونــد مــا را در عمــل بــه آن  اســت و ایــن تشــبیه درنهایــت حســن و 

گذشــت، آورده اســت. كــه  كنــد«.1 ایــن مثــال را صاحــب حدائــق	 نیــز همان گونــه  موفــق 

گــردد و رســیدن به هدف های شــرعی  شــیخ كاشــف الغطــاء فرمــوده: »و الزم اســت نیــت خالــص 
كارگــزاری بــرای جائر جایز نیســت«.3 كــه داخل شــدن در  كــه دانســته شــد  قصــد شــود؛ چرا

توجیه شیخ انصاری و رّد آن

كــرده اســت:  گــروه این گونــه جمــع  كارگــزار، بیــن روایــات ایــن  شــیخ انصــاری ؟هر؟ بــر اســاس نیــت 

كــه گفتــه شــود كارگــزاری غیــر حــرام: »اولــی آن اســت 

كــه بــه نیــت امــور معــاش خــود  كســی اســت  كارگــزاری  كــه همــان  برخــی از آن مرجــوح اســت 

كارگــزاری آنــان را پذیرفتــه و در خــالل آن قصــد نیكــی بــه مؤمنیــن و دفــع ضــرر از آن هــا را دارد 

كــرده اســت-. كــه پیش تــر آمــد نقــل  -ســپس ایشــان روایــت ابونصــر را 

كــه هدفــی به جــز نیكــی بــه  كارگــزاری شــخصی اســت  كــه همــان  و برخــی از آن مســتحب اســت 

كــرده اســت-4 و در  كار نــدارد -ســپس روایــت ابــن بزیــع متقــدم را نقــل  مؤمنیــن را در پذیــرش ایــن 

كارگــزاری بــه  كــردن  ایــن جمــع، ایشــان از محقــق اردبیلــی ؟هر؟ تبعیــت فرمــوده، البتــه بــا اضافــه 

دلیــل اضطــرار بــه قســم مســتحب.

مالحظه: اشكاالت ذیل به ایشان وارد هستند:

1-وجه جمع مذكور جمعی تبرعی است؛ زیرا روایت ابن ابی نصر متعرض مصلحت شخص 

گردد؛ لذا حمل بدون دلیل مطلقات بر یك قسم خاص صحیح نیست. نشده تا بر آن حمل 

1.  مجمع الفائدة والبرهان: 72/8.
2.  الحدائق الناضرة: 133/18.

ح القواعد:98. 3.  شر
4.  المكاسب: 77-75/2.
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كــردن  كارگــزاری بــرای جائــر بــا چشم پوشــی از دفــاع  	-موضــوع دو روایــت یكســان اســت؛ یعنــی 

از مؤمنیــن و نیكــی بــه آن هــا، بــدون هیــچ اختالفــی،  پــس مجــوز حمــل هریــك از آن هــا بــر قســمی 

جــدا از دیگــری چیســت؟!

كــردن  كــردن«، به عنــوان شــرط بــرای داخــل شــدن، معلــق  3-قــرار دادن »صرفــًا نیــت نیكــی 

كــه دســت یابی بــه  كــرده اســت  كــه امــام ؟ع؟ آن را این گونــه تشــبیه  مطلــب بــه امــر نــادری اســت 

ســتارگان آســمان آســان تر از آن اســت و تشــبیه محقــق اردبیلــی نیــز دور بــه نظــر نمی رســد.

گــر ذیــل حدیــث: »كم بهره تریــن مؤمنــان در آخــرت خواهــد بــود بــه دلیــل مصاحبــت بــا جبــار«  4-ا

ــر  ــت دورت ــور از صح ــع مذك ــت، جم ــرده اس ك ــه  ی اضاف ــه راو ك ــیری  ــه تفس ــد، ن ــام باش كالم ام از 

خواهــد شــد؛ زیــرا ایــن ذیــل به مثابــۀ تعلیــل مكــروه بــودن مصاحبــت بــا متكبــر اســت و مقتضــای 

گرچــه بــا نیــت احســان بــه مؤمنیــن باشــد. آن جریــان داشــتن در مطلــق مصاحبــت اســت، 

تالش آیت اهلل خویی و پاسخ آن

بــر اســاس مطلــب پیشــین، ایــرادی بــر ســید خویــی ؟هر؟1 وارد می شــود؛ زیــرا ایشــان روایــت 

را مختــص  ابن بزیــع  روایــت  ابی نصــر دانســته و درنتیجــه  ابــن  روایــت  را تقییدزننــدۀ  ابن بزیــع 

كــردن داشــته باشــد و روایــت ابــن  كــه شــخص، صرفــاً  نیــت نیكــی  بــه مــوردی دانســته اســت 

كــه حفــظ امــور معــاش زندگــی، نیــت شــخص بــوده  ابی نصــر را مختــص بــه مــواردی دانســته 

كــردن را نیــز در نظــر داشــته باشــد -هماننــد وجــه جمــع شــیخ  باشــد و به صــورت ضمنــی، نیكــی 

ــر  ــن ابی نص ــت اب ــد و روای ــر می كن ــبت تغیی ــن، نس ــت: بنابرای ــوده اس ــپس فرم ــاری؟هر؟-  س انص

كارگــزاری جائــر دارنــد؛ چــه آنكــه بــرای  كــه ظهــور در رجحــان داشــتن  تقییدزننــدۀ روایاتــی اســت 

ــن  ــرای دفــع ضــرر از شــیعه؛ ماننــد دو روایــت مفضــل و هشــام ب حفــظ امــور معــاش باشــد چــه ب

ــد. ــت می آی ــه دس ــین ب ــۀ پیش ــذا نتیج ــالم و ل س

ــان  ــرا زب ــت؛ زی ــبت نیس ــالب نس ــرای انق كب ــرای  ــری ب ــورد، صغ ــن م ــه ای ك ــد  ــن ش ــه: روش مالحظ

كرده انــد؛ مضــاف بــر  روایــات یكســان اســت و همــۀ آن هــا رخصــت را بــه دفــاع از مؤمنیــن مقیــد 

1.  مصباح الفقاهة: 669/1.
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یاضــی  كبــری از حیــث عرفــی نبــودن ایــن تعامــل بــا روایــت؛ زیــرا مــا بــا معــادالت ر اشــكال وارد بــه 

كــرده و آن  را در معادلــۀ دوم  یــم تــا اینكــه از معادلــه اول، قیمــت »الــف« را اســتخراج  كار ندار ســر و 

گــذاری نماییــم. جهــت اســتخراج قیمــت »ب« جا

كراهــت را بــه دلیــل ضعــف  بلــه ایشــان ؟هر؟ اســتدالل بــه روایــت ابــن ابی نصــر جهــت اســتنباط 

كــه ادلــۀ تســامح در ادلــۀ ســنن را شــامل  كــرده اســت -مگــر طبــق مبنایــی  ســندی اشــكال 

مكروهــات بدانــد- امــا قاعــده در دو روایــت مفضــل و هشــام، جریــان دارد.

ابــن ابی نصــر در روایت هــای مشــابهش، ماننــد  روایــت  گفــت، عــدم وجــود ذیــل  بایــد  البتــه 

صحیحــۀ علــی بــن یقطیــن و روایــت هشــام بــن ســالم و بلكــه وجــود عكــس آن در روایــت مفضــل1 

)پــر بهره تریــن( ســبب تضعیــف آن ذیــل می گــردد.

راه برون رفت برخی از بزرگان و پاسخ به آن

ــه ایــن صــورت بیــان شــده  درخصــوص مشــكل حاضــر، راه برون رفتــی توســط آیــت اهلل خویــی ب

یــان باشــد  « باشــد و تفســیر از راو
ً
كــه واژۀ »حّظــًا« در روایــت مهــران، »خطــأ اســت: »احتمــال دارد 

یافــت دست به دســت و نــه قرائــت بــوده  كــه روایــت از آن اخــذ شــده اســت، از طریــق در و اصلــی 
باشــد و تفســیر مذكــور نیــز بــه دلیــل اشــتباه در نــگارش رخ داده باشــد«.	

مالحظــه: بــه دلیــل تكــرار شــدن واژۀ »حّظــًا« در خــود روایــت و نیــز روایــت مفضــل، احتمــال ذكــر 

كــه در ذیــل روایــت، مشــتمل بــر تعلیــل  شــده بعیــد بــه نظــر می رســد و مناســب بــا تفســیری اســت 

كــه بــه آن احتمــال اعتمــاد  كــرده اســت  مصاحبــت بــا متكبــر اســت. البتــه ایشــان ؟هر؟ اعتــراف 

كــرده اســت و تمــام چاپ هــای دارای  كــه چگونــه بــه ذهــن ایشــان خطــور  نــدارد و نمی دانــد 

ــا چاپ هــای مختلــف و جامــع  كــردم؛ ماننــد وســائل ب ــد، مراجعــه  كــه روایــت را آورده ان تحقیــق 

ــد،  ــرده باش ك ــاره  ــا اش ــن معن ــه ای ــه ب ك ــخه ای  ــه نس ــا ب ــک از آن ه ــن هیچ ی ــیعة، لك ــث الش احادی

گذشتند: روایت های شمارۀ 1، 19 و 20 ذیل عنوان مجموعۀ دوم. 1.  روایت ها در صفحات پیشین 
2.  المكاسب المحرمة: 192/2.
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ــد از  ــت: »بع ــرده اس ك ــه  ــورت توجی ــن ص ــه ای ــالش را ب ــن ت ــان ؟هر؟ ای ــی ایش ــد، ول ــاره نكرده ان اش

آمــدن فرمایــش حضــرت )أوفــر حّظــًا( در روایــت دیگــر و پــس از تصــرف در آن و دیگــر روایــات مؤیــد 

كــه منشــأ  كلمــه  آن، احتمــال مذكــور بعیــد نیســت؛ به ویــژه بــا وجــود احتمــال خطــا در مثــل ایــن 

اشــتباه در آن، تغییــر انــدك محــل نقطــه اســت و در مثــل آن، احتمــال مذكــور، مخالفــت جــدی 

ئــی نــدارد؛ به خصــوص بــا وجــود روایــات برخــالف آن، و البتــه امــر آســان اســت«. بــا اصــل عقال

كــه از محقــق  كالمــی اســت  هماننــد ایــن مطلــب از حیــث بعیــد بــودن و فقــدان دلیــل بــر آن، 

ایروانــی ؟هر؟  نقــل شــده اســت:

كــه  كســانی هســتند  كــه بــر درهــای متكبــران  »حمــل ایــن روایــات -كــه دال بــر ایــن هســتند 

كــه  ــراد سرشــناس شــهر ها  ــزاران مثــل اف كارگ ــر  ــر غی ــاع می كنــد- ب به واســطۀ آن هــا از اولیائــش دف

بــرای بــرآوردن نیازهــای مــردم بــا ســلطان مــراوده می كننــد«؛ لــذا اجنبــی از محــل بحــث هســتند؛ 

ــه آن هــا  ــرای آن منصــوب شــده  و ب كــه ب كارگــزاران، امــكان تخطــی از شــئون والیتــی  زیــرا »غالبــًا 

تفویــض شــده اســت ندارنــد«1، مضــاف بــر آنچــه پیش تــر درخصــوص عمومیــت تعلیــل بــه نســبت 

مطلــق مصاحبــت بیــان شــد.

گذشت.  كه در موضع اول  آنچه نگارنده به عنوان وجه جمع قائل است، همانند مطلبی است 

كراهت، مرجع در مسئله است و روایات فراوان نهی، یاری كنندۀ  كه روایت  خالصه آن است 

عموم  به  خطاب  آنچه  بنابراین،  نمی سازد؛  وارد  آن  به  خللی  سندی  مناقشۀ  لذا  هستند؛  آن 

و  نظری  دشواری  دلیل  به  است؛  مرجوحیت  است،  مسئله  در  اولی  حكم  و  شده  بیان  مردم 

كه اولین آن ها خالص ساختن نیت است؛ مانند  عملی دست یابی به شرایط رخصت و جواز 

ابن  روایت  آن  مانند  و  ابن بزیع  روایت  اما  است.  كرده  بیان  ؟هر؟  اردبیلی  محقق  كه  تشبیهی 

خاص  به نحو  نفر  دو  آن  امثال  آن ها  مخاطب  هارون،  كارگزاری  ترك  از  جلوگیری  در  یقطین 

كه این دو روایت، مشتمل بر ذیل روایت ابن ابی نصر نیستند؛  هستند؛ به همین دلیل است 

لذا اضافه شدن یا نشدن این ذیل، به لحاظ استعداد شخص در دست یابی به شروط است.

کــه  کــرده اســت  کــرده و از آن بــه ایــن خاطــر تعجــب  1.  مصبــاح الفقاهــة: 670 آن را از حاشــیه ایروانــی: 255/1 نقــل 
کارگــزاران قــدرت بــر میانجیگــری بــرای بــرآورده شــدن نیازهــا و چشم پوشــی از خطاهــا دارنــد.
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کم جائر کارگزاری برای حا موارد مجاز 

كارگــزاری بــرای جائــر در آن هــا بــه دلیــل وجــود وجــه  كــه جــواز  گــروه دوم، برخــی مــوارد را  روایــات 

ــه  گفتــن ب ــد؛ هماننــد بحــث دروغ  كرده ان محللــی ثابــت شــده اســت،  از حكــم حرمــت  اســتثنا 

كــه بــرای آن ذكــر شــده اســت. نیــت اصــالح بــا شــرایطی 

مورد اول: قیام به مصالح بندگان

برخــی  از  كــه  بــدون هیــچ اختالفــی همان طــور  فرمــوده اســت: »ظاهــرًا  انصــاری ؟هر؟  شــیخ 

كــه  فقهــا تصریــح بــه آن نقــل شــده اســت«1 -مقصــود ایشــان محقــق راونــدی ؟هر؟ اســت- آنجــا 

ــد،  ــش باش ــه حق ــی ب ــاندن ذی حق ــن از رس ــر متمك ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــذر  ــر از رهگ گ ــوده: »ا فرم

ــت«. ــز اس جای

كــه  ده  قــرار  »مــرا سرپرســت خزائــن ســرزمین  یوســف ؟ع؟:  از  نقــل  بــه  متعــال  قــول خداونــد 

گاهــم« –همــراه بــا اجمــاع متــردد و ســنت صحیحــه- بــر آن داللــت می كنــد.  نگه دارنــده و آ

ــر مســتحق حفــظ  ــه را از دســت غی ــا خزان ــود ت درخواســت حضــرت یوســف ؟ع؟ بدیــن خاطــر ب

كــه الزم اســت امــوال در آن صــرف شــود، بــه مصــرف برســاند و بــه همیــن  كنــد و آن را در مــواردی 

ــک  ــه در هیچ ی ك ــت  ــز نیس ــا جای ــر انبی ــرا ب ــرد؛ زی ك ــتی آن را  ــت سرپرس ــاه درخواس ــر از پادش خاط

گذشــت.  كــه  از امــوال دنیــا رغبتــی داشــته باشــند، جــز آنكــه بــه دلیــل همیــن مطلبــی باشــد 

كــه  كســانی  ــٌظ«، یعنــی نگه دارنــدۀ مــال از دســت درازی  �ي كالم حضــرت یوســف ؟ع؟ »َ��ف پــس 

كــردن  كــه صــرف  كــردن مــال توســط حضــرت در وجوهــی  اســتحقاق آن مــال را ندارنــد، بــا صــرف 

بیت المــال در آن هــا واجــب اســت.

ــدارد،  ــب را ن ــن مطال ــک از ای ــر هیچ ی ــوان ب ــه ت ك ــد  ــته باش ــن داش ــا ظ ــد ی كن ــن  ــان یقی ــرگاه انس ه
كــه در آن وارد شــود«.	 به هیچ وجــه بــرای او جایــز نیســت 

1.  المكاسب: 72/2.
2.  فقه القرآن:24/2.
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ــم در  ــوت حك ــت: »ثب ــرده اس ك ــان  ــه بی ــه را این گون ــه آی ــتدالل ب ــاء ؟هر؟ اس ــف الغط كاش ــوم  مرح

حــق مــا بــه دلیــل اســتصحاب یــا قاعــدۀ آنچــه خداونــد بــه اولیائــش نســبت داده یــا به نحــو مطلــق 

ــود  ــا وج ــر ب ــود مگ ــالم می ش ــت اس ــرای مل ــم ب ــودن حك ــان ب ــر یكس ــل ب ــت، حم ــرآن آورده اس در ق
ــف«.1 ــل مخال دلی

نتیجۀ استدالل بر جواز

گذشت،  وجوهی برای استدالل بر جواز در این موارد به دست آمد: از آنچه 

كه اجماع مدركی مستند به روایات آتی است.- 	 اجماع: بر آن این اشكال وارد است 

آیۀ شریفۀ حضرت یوسف ؟ع؟: استدالل به این آیه از چند جهت دارای ایراد است:- 	

كــه: نبــی ؟ع؟ ولــی امــر شــرعی اســت و درخواســت أ-  آنچــه در برخــی از شــروح آمــده اســت 

كارگــزاری بــرای جائــر  پس گیــری بخشــی از حــق خویــش اســت و  والیــت او، مطالبــه و باز

نیســت؛ لــذا بــا محــل بحــث  متفــاوت اســت و پذیــرش والیت عهــدی مأمــون توســط امــام 

كــه صاحــب اســت، بایــد  رضــا ؟ع؟ از همیــن قبیــل اســت. امــا افــرادی غیــر از ولــی شــرعی 

ــند. ــته باش ــواز داش ــر ج ــی ب دلیل

اشـــكال: اینكـــه پیامبـــر ؟ع؟ ولـــی شـــرعی اســـت،  هرچنـــد فی نفســـه بـــه لحـــاظ اصـــل جـــاری در 

مســـئله امـــر صحیحـــی اســـت، امـــا ایـــن مطلـــب، نمی توانـــد به عنـــوان پاســـخ صحیحـــی بـــرای 

مســـئله تلقـــی شـــود؛ زیـــرا بـــا یـــك اشـــكال مواجـــه اســـت. توضیـــح آنكـــه ملحـــق شـــدن افـــراد متشـــرع 

گمـــراه شـــدن عمـــوم می گـــردد؛ زیـــرا در ایـــن عمـــل، مشروعیت بخشـــی  بـــه حكومـــت جائـــر، ســـبب 

كـــه صـــرف نام نویســـی در دیـــوان ظالمیـــن  ـــر ایـــن اســـاس اســـت  ـــر نهفتـــه اســـت. ب ـــه ســـلطان جائ ب

ــور،  ــروعیت مذكـ ــده اســـت. مشـ ــم شـ ــزار، تحریـ كارگـ ــودن  ــا نبـ ــودن یـ ــتحق بـ ــر از مسـ ــا صرف نظـ بـ

بخشـــی از مـــراد و مقصـــود مأمـــون عباســـی از اعطـــاء والیت عهـــدی بـــه امـــام رضـــا ؟ع؟ بـــود امـــا 

كردنـــد؛ همان طـــور  گذاشـــتند، باطـــل  كار  كـــه بـــرای پذیـــرش ایـــن  امـــام ؟ع؟ برنامـــۀ او را بـــا شـــروطی 

ح القواعد: 98. 1.  شر
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كـــه بـــه جهـــت تقیـــه ولی عهـــد اســـت، درحالی كـــه  كـــه حضـــرت ؟ع؟ همـــواره تصریـــح می فرمـــود 

ـــده اســـت. گردی كار مجبـــور  ـــر ایـــن  ب

احتمــال دارد هــدف حضــرت یوســف ؟ع؟ اصــاًل حفــظ امــوال مــردم نبــوده و هــدف ایشــان ب- 

كــه در رأس حكومــت اســت، باشــد؛ یعنــی  از طلــب خزانــه داری، نزدیــك بــودن بــه پادشــاه 

كــه ایــن احتمــال نیــز مطــرح اســت  نزدیكــی بــه مركــز تصمیم گیــری و اثرگــذاری؛ همان گونــه 

ــه ایمــان  ــر دیــن دولــت ب ــه جهــت هدایــت پادشــاه و مــردم مصــر از طریــق تغیی كــه ایشــان ب

كافــر آن زمــان  امــوال مــردم  كــه از مدیریــت  امــر  ایــن  بــوده اســت و  علــت طلــب ایشــان 

مهم تــر اســت و رســیدن بــه قــدرت، صرفــًا وســیله بــوده و نــه هــدف ایشــان. لــذا بــا وجــود 

كردیــم، اســتدالل ایشــان ؟هر؟ باطــل می گــردد؛ همان گونــه  كــه ذكــر  احتمال هــای دیگــری 

كــه پذیــرش والیت عهــدی توســط امــام رضــا ؟ع؟ ممكــن اســت بــه جهــت سیاســت گذاری 

گرفتــن  ایشــان ؟ع؟ جهــت دفــاع از اســالم و رهبــران بــزرگ آن و نزدیكــی بــه مركــز حكومــت و 

كفرآمیــزی  زمامــداری آن در مواجهــه بــا شــبهات اعتقــادی و جریان هــای فكــری منحــرف و 

ــار  ــدن آث ــه ش ــر و ترجم ــای دیگ ــا ملت ه ــلمانان ب ــط مس ــایش رواب گش ــبب  ــه س ــازار آن ب ــه ب ك

كــه مأمــون بــا علمــای  گرفتــه بــود، باشــد و بــه جهــت حضــور در مناظراتــی باشــد  آن هــا رونــق 

كفــر و شــرك در مجلــس خــود برگــزار می كــرد. امــا امــام ؟ع؟ مأمــون را  دیگــر ادیــان و ســران 

كار او بــدون  كراهــی و اجبــاری آن را بــه ســرانجام برســاند تــا  كــه به صــورت ا كــرد  مجبــور 

كــه پادشــان آن  پیامدهــای منفــی باشــد؛ لــذا امــام ؟ع؟ بــه یكــی از وظائــف امامــت خویــش 

كــرد. زمــان حــق ســلب آن را از ایشــان نداشــتند قیــام 

كــه برخــی از آ ن هــا در مجموعــۀ دوم نقل شــد، بســیار هســتند - 	 روایــات: تعــداد آن هــا همان طــور 

كمــی پیش تــر تعــدادی از آن هــا را ماننــد صحیحــۀ ابــن یقطیــن و روایــت ابن بزیــع و مفضــل  و 

كردیــم. و هشــام و غیــر آن هــا را نقــل 

گــر - 	 كــه ا كــرده اســت: » ایــن امــر بــر آن داللــت می كنــد  آنچــه شــیخ انصــاری ؟هر؟ اضافــه 

ــر  ــد مهم ت ــع مفاس ــح و دف ــت مصال ــه جه ــدن در آن، ب ــل ش ــد، داخ ــرام باش ــاً  ح ــزاری ذات كارگ
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گــر بــه دلیــل  از مفســدۀ بــه شــمار آمــدن ظاهــری شــخص در زمــرۀ یــاران ســتمگران اســت و ا
ــت«.1 ــی اس ــر منتف ــن ام ــرض،  ای ــب ف ــا حس ــد، در اینج ــران باش ــه دیگ ــم ب ــا ظل ــۀ آن ب مالزم

اشكال:

كافــی اســت. ایــن روایــات مطلــق - 1 كارگــزاری بــرای جائــر  نصــوص پیشــین در داللــت بــر جــواز 

گــر بیــان تفســیری بــرای روایــات  بــوده و مقیــد بــه اهــم بــودن نیســتند؛ لــذا تقییــد ایشــان ؟هر؟ ا

كــه مســتند  باشــد، ایــرادی نــدارد؛ امــا اینكــه قــرار دادن اهــم بــودن به عنــوان دلیــل مســتقلی 

كــه ظاهــر ایــن فرمایــش ایشــان اســت: »داللــت  بــه مرجحــات بــاب تزاحــم باشــد -همان گونــه 

كــه همــان جــواز داخــل  كــه اخــص از مدعــا اســت  بــر آن می كنــد«-، بــا ایــن ایــراد روبــرو اســت 

ی مطلــق مصالــح راجحــه و بــرآوردن نیازهــای مؤمنیــن اســت و  كارهــای آن هــا از رو شــدن در 

گنــاه كبیــره  كــه رخصــت، محــدود بــه مصالــح مهم تــر از ایــن  مقتضــای دلیــل ایشــان آن اســت 

كــه مســتلزم دوزخ اســت، باشــد؛ ماننــد حفــظ نفــوس محترمــه و آبــرو.

كــه ایــن مــورد، مســتثنا از حرمــت اســت،  امــام خمینــی ؟هر؟ فرمــوده اســت: »مدعــا آن اســت 

ــه از بــاب ترجیــح یكــی از دو  ــول روایــات اســت، ن كــرده و مدل كــه بــدان اعتــراف  ــه  همان گون

گــر امــر بــه تزاحــم مقتضیــات برمی گشــت، امــكان احــراز اهمیــت داخــل شــدن در  متزاحــم، و ا
كارگــزاری حــرام نمی بــود«.	

كارگــزاری بــرای جائــر بــه معنــای مفســده و قبــح ذاتــی داشــتن آن هماننــد ظلــم - 	 حرمــت ذاتــی 

كــه ســابقًا بیــان  كنیــم، بلكــه همان طــور  نیســت تــا آنكــه از ترجیــح مصالــح و مفاســد بحــث 

كــه اصــل در آن،  وجــود داشــتن ایــن امــور اســت و حرمــت آن ناشــی  شــد، بــه ایــن معنــا اســت 

گــر صاحــب حــق اذن دهــد، بــدون لحــاظ  از تصــرف در حــق غیــر بــدون اذن او اســت؛ لــذا ا

ــرای آن هــا باقــی  ــود، بلكــه موضوعــی ب ــز خواهــد ب كات، داخــل شــدن جای كــردن تزاحــم مــال

نمی مانــد. در ادامــه توضیــح بیشــتر انشــاءاهلل خواهــد آمــد.

1.  المكاسب: 72/2.
2.  المكاسب المحرمة: 174/2.
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اشكال آیت اهلل خویی و پاسخ آن

ــن  ــه ممك ك ــت  ــده اس ــكالی ش ــه اش ــات ب ــه و التف ــبب توج ــاری ؟هر؟ س ــیخ انص ــن ش ــن تبیی ای

اســت بــر جــواز در ایــن مــورد وارد شــود؛ زیــرا چگونــه ارتــكاب یــك حــرام بــزرگ بــه خاطــر انجــام یــك 

عمــل مســتحب مجــاز دانســته می شــود؟ ســید خویــی ؟هر؟ فرمــوده اســت:

گــر مــراد از آن هــا -مصالــح- قیــام بــه امــور مســلمین و اقــدام بــه بــرآوردن نیازهــای آنــان و تــالش  »ا

باشــد،  نظــر شــارع مقــدس هســتند  و محبــوب در  امــور مســتحب  كــه  تشــان  رفــع مشكال در 

یارویــی بــا حرمــت را نــدارد؛ زیــرا مفــروض آن  كــه صــرف ایــن مطلــب، تــاب رو شــكی نیســت 

ــا عــروض برخــی از  ــه حرمــت آن ب ــر، بنفســه حــرام اســت و چگون ــرای جائ كارگــزاری ب كــه  اســت 

ــه  ك ــرد  ك ــر اعتــراف  ــر اینكــه ایشــان ؟هر؟ پیش ت عناویــن مســتحب مرتفــع می گــردد؟! مضــاف ب

كارگــزاری بــرای جائــر از معصیــت جــدا نمی گــردد. همچنیــن در مبحــث جــواز غنــا در قرائــت 

كــه ادلــۀ احــكام ترخیصــی تزاحمــی بــا ادلــۀ احــكام الزامــی  كــرده اســت  قــرآن بدیــن امــر اعتــراف 
نمی كننــد«.1 پیــدا 

مالحظه: بر ایشان ؟هر؟ ایرادات ذیل وارد هستند:

كردیــم می توانــد دفاعــی از شــیخ انصــاری ؟هر؟ به شــمار آیــد و ایــن - 	 كمــی قبل تــر بیــان  آنچــه 

كــه  گــو اینكــه پاســخی اســت از اشــكالی  بیــان، تفســیری اســت از ورود رخصــت در روایــات و 

كردیــم. توضیــح آنكــه: آن را بیــان 

كــه ایشــان ؟هر؟ از آن ســخن می گویــد، در مرتبــۀ جعــل و تشــریع اســت؛ یعنــی در  اهــم بودنــی 

ــص و  ــاط تخصی ــند و من ــریعات می باش ــد در تش ــح و مفاس ــان مصال ــه هم ك ــا  ــم مالك ه
َ
عال

كــه در  كــه شــارع مقــدس  مصلحتــی را  كــرد  اســتثنا می باشــند. در ایــن مرتبــه، می تــوان تصــور 

عالــم اثبــات غیــر الزامــی اســت، مدنظــر قــرار داده و آن را بــر مــالك حكــم الزامــی مقــدم نمایــد 

و ایــن حكــم را تقییــد یــا تخصیــص زنــد. تمــام تخصیص هــا و تقییدهــا و اســتثناها از همیــن 

كــه ظهــور در وجــوب یــا حرمــت دارد، ســپس  گاهــی خطابــی وارد می شــود  قبیــل هســتند. 

1.  مصباح الفقاهة: 665/1.
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یــك خطــاب ترخیصــی وارد می گــردد و آن را از ظهــورش برگردانــده و تقییــد و تخصیــص 

كــه از مقدمــات جعــل و انشــاء  حاصــل می شــود. پــس تزاحــم و ترجیــح، در عالــم مالك هــا 

اســت، می باشــد و نــه در مرتبــۀ مجعــول، یعنــی مصالــح و مفاســد در احــكام و در عالــم 

امتثــال تــا آن را داخــل در بــاب تزاحــم بدانیــم.

ــه  ــه آنچ ك ــود  ــورت وارد می ش ــگام بدین ص ــن هن ــرادی در ای ــاری ؟هر؟ ای ــیخ انص ــه ش ــه، ب بل

كــرده اســت، دلیــل مســتقلی به حســاب نمی آیــد و صرفــًا یــك نــوع قرائــت از  ایشــان بیــان 

روایــات اســت؛ زیــرا مالك هــای مذكــور، از نصــوص شــرعی استكشــاف می گردنــد.

كــه »ادلــۀ احــكام ترخیصــی تزاحمــی بــا ادلــۀ احــكام الزامــی پیــدا - 	 ایــن فرمایــش ایشــان ؟هر؟ 

ــم و  ــه تزاح ــد و ن ــدا می كنن ــارض پی ــر تع ــا یكدیگ ــه ب ــرا ادل ــت؛ زی ــی اس ــر غریب ــد«، ام نمی كنن

كــه در تزاحــم مطــرح می شــود  مــالك ترجیــح در آن هــا قوی تــر بــودن دلیــل اســت، نــه اهــم بــودن 

كــه  گــر قوی تــر باشــد، مقــدم بــر دلیلــی اســت  كــه دلیــل جــواز ا و در فقــه این گونــه اســت 

كراهــت خواهــد بــود و ایــن همــان  ظاهــرش وجــوب یــا حرمــت اســت و مفیــد اســتحباب یــا 

مبنــای مختــار ایشــان ؟هر؟ در محــل بحــث اســت؛ زیــرا فرمــوده: »و بــا ایــن اخبــار، دلیل هــای 

تقییــد  به نحــو مطلــق اســت،  بــرای جائــر  كارگــزاری  كــه ظهورشــان در حرمــت  را  مطلقــی 

می زنیــم«؛1 پــس چــه ایــرادی وجــود دارد؟!

كه در اینجا تزاحم بین احكام رخ - 	 كنیم  كنیم و حمل بر این  گر كالم ایشان ؟هر؟ را تصحیح  ا

كارگزاری برای جائر و استحباب برآوردن نیازهای مؤمنین- نفس همین  می دهد -حرمت 

كه می گفت احكام ترخیصی صالحیت تزاحم با احكام  كلی است  كبرای  مورد، نقض آن 

یم لذا اطالق كبرای مزبور، امر مسلمی نیست و نمی توان  الزامی ندارند؛ زیرا دلیل بر تقدیم دار

كرد؛ مانند  با تمسك به آن بر استثنا محل بحث با وجود دلیل معتبر روایی بر آن اعتراض 

كه برخالف مقتضای روایات و  عدم جواز اعتراض بر اجزاء پرداخت زكات به سلطان جائر 

قواعد و اصول است اما باب مناقشه در آن به دلیل ورود روایات بسته است.

1.  مصباح الفقاهة:666/1.
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گفتــن بــرای اصــالح  كبــری بــه شــمار می آیــد، جــواز دروغ  كــه نقــض بــر ایــن  و از مــواردی 

گناهــان  گفتــن جــزء  ــا اینكــه دروغ  ــر مــورد تســالمی میــان فقهــا اســت. ب ــه ام ك كــردن اســت 

كــه: »اصــالح میــان مــردم از همگــی اقســام نمــاز و روزه  كبیــره اســت و آنچــه وارد شــده اســت 

افضــل اســت«1 یــا مجــزی بــودن بعضــی از مســتحبات ماننــد غســل جمعــه از واجــب بــا وجــود 

كبــری  ک مــورد نخســت ناقــض اســت، پــس ایــن  كــه تعبیــر می كننــد مــال این كــه همان گونــه 

كلــی بــدون وجــود دلیلــی به جــز  و بســیاری مــوارد غیــر از آن در فقــه و اصــول به عنــوان قواعــد 

كــه نتیجــه ماننــد آن مــورد اعتمــاد نیســت. تنقیــح منــاط مــوارد جزئــی تجویــز می شــوند 

كــه حفــظ مصالــح بنــدگان حكمــی غیــر الزامــی اســت؛ زیــرا ممكــن - 	 مناقشــه در ایــن مدعــا 

پیش تــر  كــه  اجتماعــی  واجبــات  انــدازۀ  در  ولــو  بشــویم،  آن  وجــوب  بــه  قائــل  كــه  اســت 

كردیــم؛ بنابرایــن اینكــه بــا نــگاه فــردی تقلیــدی، وجــوب آن شــناخته  مثال هایــی بــرای آن ذكــر 

نمی شــود ضــرری بــه آن وارد نمی كنــد و ایــن امــر از مــذاق شــارع مقــدس و ســیره او در اهتمــام 

یــاد بــه حفــظ دیــن و نیكــی بــه بنــدگان و رحمــت ورزی بــه آن هــا و مقــدم دانســتن آن  بســیار ز

بــر ســایر احــكام فردیــه بعیــد نیســت.

كالمــی را از محقــق اردبیلــی ؟هر؟ به عنــوان شــاهدی بــر شــدت اهتمــام شــارع مقــدس بــه 

ــر بســیاری از واجبــات  كــردن از آن هــا و مقــدم دانســتن آن ب ــاع  ــح بنــدگان و دف حفــظ مصال

و محرمــات مهــم ذكــر می كنیــم. آنچــه در ایــن نقــل مهــم اســت محــل استشــهاد بــه فرمایــش 

ــای آن  ــی بخش ه ــه برخ ــبت ب ــه نس ك ــات  ــی مناقش ــی از برخ ــا چشم پوش ــد؛ ب ــان می باش ایش

ــود  ــب می ش ــه موج ك ــد  ــه ننمایی ــان تكی ــر ظالم ــۀ: »و ب كریم ــۀ  ــل آی ــان در ذی ــت. ایش وارد اس

گیــرد« و تطبیــق آن توســط امــام بــر دوســت داشــتن بقــاء آن هــا بــرای رســیدن  آتــش شــما را فــرا 

بــه بخشــی از دنیــای آن هــا و همچنیــن روایــت مناهــی: »خــود را در برابــر او خــوار و پســت ســازد 

گفتــه اســت: ی طمــع داشــتن بــه او«،  از رو

»پــس شــاید آن -یعنــی تمایــل بــه جائــر تــا این كــه چیــزی از دنیــای او بــه او برســد- مــراد از 

1.  الكافی: 51/7، و در نهج البالغة، در وصیت أمیر المؤمنین ؟ع؟ به فرزندش امام حسن ؟ع؟.
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كســی بقــاء  گــر  روایــت باشــد، نــه مطلــق تمایــل و نــه مطلــق دوســت داشــتن بقــاء آنهــا؛ پــس ا

ــه مؤمنیــن  كــه ب ــه جهــت محبتــی  كــه مؤمــن اســت را دوســت داشــته باشــد -ب ــر  كــم جائ حا

ی و  كــردن ایمــان و مؤمنیــن توســط او و حمایــت از ایمــان و اهــل ایمــان توســط و دارد و حفــظ 

كردنشــان از دیــن و ایمــان مؤمنیــن-  كشتنشــان و دور  بازداشــتن مخالفیــن از تســلط بــر آنهــا و 

ی مصــداق آیــه نیســت؛ زیــرا ایــن امــر، در حقیقــت محبــت نســبت  كــه و پــس ظاهــر آن اســت 

ــه دوســت داشــتن آن شــخص و ســتم و فســق او، بلكــه و  ــه ایمــان و حفــظ ایمــان اســت، ن ب

كــه می اندیشــد از او بــه خاطــر ظلــم و ســتمش بیــزار اســت. نــه خــود آن شــخص بلكــه هــرگاه 

گــر ایــن امــور را انجــام بدهــد، صــادق  كــه ا بلكــه ایــن امــر در مــورد مخالــف نیــز بعیــد نیســت 

ــه  ــد. ب كن ــدام  ــلمین اق ــالم و مس ــظ اس ــبت حف ــه نس ــر ب گ ــر ا كاف ــورد  ــی در م ــه حت ــد، بلك باش

فــه« از زكات بــه آن هــا جایــز اســت تــا اینكــه مســلمانان 
ّ
كــه دادن »مؤل همیــن خاطــر اســت 

ــات  ــه حی ك ــت  ــكی نیس ــت و ش ــار اس كف ــاری از  ــردن ی ك ــت  ــرای درخواس ــد و ب كنن ــاری  را ی

آن هــا در ایــن هنــگام بــرای مســلمانان، بلكــه بــرای امــام ؟ع؟ امــر محبوبــی اســت و مغلــوب و 

كــه آن هــا زنــده باشــند و  مقتــول بــودن آن هــا مــورد رضایــت آن هــا نیســت، بلكــه می خواهنــد 
ــه قتــل برســانند«.1 دشــمنان را ب

ــاب تنــزل و - 	 ــا ســید خویــی ؟هر؟ و همچنیــن شــیخ انصــاری ؟هر؟ از ب ــا ب مناقشــۀ پیشــین م

كــه آن دو فقیــه )قــّدس ســّرهما( حرمــت ذاتــی را بــه  تســالم بــر مبنــای مختــار آن هــا بــود؛ چــرا 

كــه مقتضــی حرمــت اســت، دانســته اند؛ لــذا بــا اشــكال تقدیــم  معنــای وجــود مفســدۀ ذاتــی 

غیــر الزامــی بــر الزامــی مواجــه شــدند و مــا عــدم صحــت ایــن برداشــت را قبــاًل توضیــح دادیــم؛ 

بنابرایــن اشــكال بــر آن دو فقیــه )قــّدس ســّرهما( در مرتبــه ای قبل تــر از ایــن وارد می شــود. 

كــه اصــل را در مســئله تأســیس  كرده انــد بدیــن خاطــر اســت  پــس آنچــه آن دو فقیــه بیــان 

كــه همــان حرمــت ذاتــی  كــه موافــق مقتضــای آن اصــل را قائــل شــده اند  نكرده انــد، هرچنــد 

كارگــزاری جائــر می باشــد؛ زیــرا والیــت، حــق معصومیــن ؟مهع؟ و نــواب آنهــا اســت و آن هــا حــق 

گــر رخصــت از جانــب آن هــا ثابــت  كننــد؛ لــذا ا كــه بخواهنــد، اجــازه صــادر  دارنــد در مــواردی 

1.  مجمع الفائدة والبرهان: 69-68/8.
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ــه  ــرای مرجحــات بــاب تزاحــم وجــود نخواهــد داشــت و ن شــود، در ایــن صــورت موضوعــی ب

بــرای اشــكال در وجــه مقــدم دانســتن ادلــه احــكام غیــر الزامــی بــر ادلــه احــكام الزامــی.

استدالل موردپذیرش

كــه مطلــق بــوده و مقیــد بــه اهــم بــودن  اســتدالل مــورد اعتمــاد و پذیــرش نگارنــده، روایــات هســتند 

گرچــه از لحــاظ  كاشــف از اذن صاحــب حــق در تصــرف می باشــند و بعضــی از آنهــا ا نیســتند و 

ســند قابــل مناقشــه می باشــند، لكــن بعضــی دیگــر از آنهــا از ایــن حیــث معتبــر می باشــند و 

كــه از مجمــوع آن هــا اطمینــان بــه وجــود رخصــت در ایــن مــورد حاصــل می شــود  حداقــل آن اســت 

و داللــت بــر جــواز و بلكــه رجحــان در خصــوص آن مــورد می كننــد، بلكــه داللــت بــر وجــوب آن 

كــه  كــه قــدرت بــر آن دارد و از در خــالف شــرع افتــادن خــود ایمــن اســت؛ همان گونــه  كســی  بــرای 

در ذیــل روایــت ابن بزیــع از امــام رضــا؟ع؟ آمــده اســت: »بــه همــراه آن ســتمكاران می باشــد و مــا را 

كــردن مؤمنــان شــیعۀ مــا، پــس تــو از آن هــا بــاش اى محمــد«. شــاد می كنــد بــه شــاد 

كــه ســعی در تقییــد  شــاید نقطــۀ عزیمــت امــام خمینــی ؟هر؟ از همیــن اشــكال بــوده، آنجــا 

ک اهــم بــودن جهــت رهایــی از آن اشــكال  اطــالق رخصــت وارد شــده در روایــات، به واســطۀ مــال

ــت  ــق آن اس ــده اند: »تحقی ــارج ش ــكال خ ــو از آن اش ــن نح ــه ای ــان ؟هر؟ ب ــا ایش ــت. ام ــته اس داش

كــه دارنــد از لحــاظ ســندی ضعیــف مــی باشــند، امــا وثــوق و  كثرتــی  كــه روایــات جــواز بــا وجــود 

اطمینــان بــه دلیــل صــدور بعضــی از آنهــا حاصــل اســت؛ لــذا می بایســت بــه خاص تریــن آنهــا از 
كــرد«.1 لحــاظ مضمــون اخــذ 

كــه قدرمتیقــن از آن هــا جــواز داخــل شــدن  و پــس از چنــد صفحــه فرمــوده اســت: »ظاهــر آن اســت 

كــه بــا داخــل شــدن، از شــیعه دفــاع می كنــد و منافــع آنهــا را  همــراه بــا یقیــن بــه ایــن مطلــب اســت 

كــه از لحــاظ مضمــون  یــاد  بــه یــک نحــوی حفــظ می كنــد؛ و شــاید از مجموعــه آن روایــات بســیار ز

نزدیــک بــه یكدیگــر می باشــند، اطمینــان بــه جــواز داخــل شــدن در آن در صــورت علــم بــه موفــق 

1.  المكاسب المحرمة: 199/2.
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شــدن، حاصــل می گــردد«.1

ایشان ؟هر؟ در دلیل این جواز می فرمایند: »خالصه آنكه قدرمتیقن از مجموعه روایات آن است 

كه جواز داخل شدن در دیوان آن ها -علیهم اللعنة- جهت اصالح وضعیت شیعه بوده است 

كندگی آنان بوده است و اشاره به  كم تعدادی آنها و ترس از پرا و شاید سّر آن، ضعف شیعه و 
اهداف احكام و مصالح نهفته در آنها واجب نیست.	

و بنــا بــر ایــن احتمــال، محــل بحــث از قســم تزاحــم مقتضیــات اســت و ترجیــح داشــتن اقتضــاء 

داخــل شــدن بــرای حفــظ شــیعه بــر اقتضــاء حــرام بــودن داخــل شــدن، بالاشــكال اســت؛ و روایات 

كارهــای حكومتــی اســت؛  كفــاره  كــه بــرآوردن نیازهــای بــرادران و امثــال آن  بیان كننــدۀ آن اســت 

كــه به عنــوان مبنــا برگزیدیــم؛ یعنــی بقــاء حرمــت مزاحــم مهــم بــا وجــود  مخصوصــًا طبــق آن چیــزی 

گرچــه مخالــف ظاهــر بعضــی از روایــات غیرقابــل  كردیــم ا كــه بــا اهــم دارد؛ و آنچــه بیــان  تزاحمــی 

روایت هــای  از مجمــوع  اســتفادۀ حكــم  مقــام،  ایــن  در  دلیــل  لكــن عمــدۀ  اســت،  اطمینــان 
كــه اطمینــان بــه صــدور بعضــی از آنهــا شــده اســت و نتیجــه آن را یافتــی«.3 ضعیــف اســت 

كــه: »محــل بحــث از قبیــل تزاحــم مقتضیــات اســت« شــاهد آن  كالم ایشــان ؟هر؟  مالحظــه: ایــن 

كــه ایشــان بــه ایــراد ســابق توجــه داشــته اســت. ایرادهــا بــه ایــن شــرح هســتند: اســت 

كتفــا - 1 كــرد و توجیهــی بــرای ا بعضــی از روایــات معتبــر بــوده و می تــوان بــه اطــالق آن هــا تمســك 

كــردن بــه قدرمتیقــن وجــود نــدارد.

روایـــات جـــواز بســـیار هســـتند و بـــه حـــد تواتـــر می رســـند و همگـــی آن هـــا مطلـــق و عـــام هســـتند - 	

كنیـــم. ســـید  و ازلحـــاظ ســـعه و ضیـــق متفـــاوت نیســـتند تـــا بخواهیـــم بـــه قـــدرت متیقـــن اخـــذ 

كارگـــزاری  ـــر اینكـــه  ـــر داللـــت می كنـــد ب ـــات مســـتفیض بلكـــه متوات خویـــی ؟هر؟ فرمـــوده: »روای

1.  المكاسب المحرمة: 202/2.
کــه راز ایــن توجیه هــا مخفــی نگــه داشــته شــود تــا  بــه دســت دشــمنان  2.  بلكــه طبیعــی و مقتضــای حكمــت اســت 

نرســد و مــورد سوءاســتفاده آنــان قــرار نگیرد.
3.  المكاسب المحرمة: 204/2.
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گـــر بـــرای اصـــالح امـــور مؤمنیـــن از شـــیعه باشـــد، ایـــرادی نـــدارد«.1 جائـــر ا

كتفــا بــه قدرمتیقــن مخالــف ظاهــر روایــات اســت؛ زیــرا روایــات تصریــح بــه مــوارد جــواز - 3 ا

كــه ذیــل عنــوان مصلحــت عــام در حفــظ تشــیع و تقویــت آن هــا نمی گنجنــد و صرفــًا  كرده انــد 

كــه  كــردن ضــرر از آن هاســت؛ هماننــد مــواردی  گرفتــن و شــفقت بــر آنهــا و دفــع  از بــاب آســان 

كارهــای  كــردن مالیــات آن هــا یــا به كارگیــری جوانــان آنهــا در  یافــت هدیــه یــا ســاقط  در آنهــا در

حكومتــی و ماننــد آن اســت.

كه ما بی  گذشت؛ چرا كه  و تسالم است، همانگونه  آمدن  كوتاه  بر اساس  این مطلب  تمام  و 

كه  كردیم وارد نمی شود؛ چرا كه تأسیس  نیاز از این توجیهات هستیم؛ زیرا ایراد مزبور بر اصلی 

قائل شدن به جواز در محل بحث از باب مقدم دانستن یک حكم بر حكم دیگر نیست، بلكه 

اجازه ای است كه از جانب صاحب حق، مشروط به پرداخت كفاره -كه همان نیكی به برادران 

است- صادر شده است؛ لذا استثنا شدن آن از باب تخصص –نه تخصیص- می باشد، به 

دلیل حرام نبودن محل بحث به دلیل صدور اذن از جانب صاحب حق.

لزوم رجوع به فقیه جامع الشرایط

ــه فقیــه جامــع شــرایط والیــت امــر و امامــت امــت جهــت تطبیــق ایــن مــورد  حتمــًا می بایســت ب

ــه ســبب آن از حــد مشــروع تجــاوز  ــراد مشــتبه نشــود و ب ــر بعضــی از اف ــا اینكــه امــر ب رجــوع شــود ت

گاه نســبت بــه زمــان نمی شناســد؛ لــذا بــه  كســی بهتــر از فقیــه خبــره آ ک ایــن امــر را  نكننــد و مــال

ــر او مشــتبه نمی گــردد. ــر ب ــات، ام كــردن از روای دلیــل اســتنطاق 

اهتمام به نیازهای مؤمنین

بـرآوردن  بـه  را  ؟مهع؟  معصومیـن  اهتمـام  روایـات  ایـن  »از  اسـت:  فرمـوده  ؟هر؟  اردبیلـی  محقـق 

گـردآوری نیسـتند و اینجـا محـل ذكـر آنهـا  یافتـی و اخبـار در ایـن معنـا قابـل  نیازهـای مؤمنیـن در

نیسـت و از اهتمـام خداونـد متعـال و پیامبـر او ؟لص؟ و اهل بیـت ؟مهع؟ بـه امـر شـیعیان و محبـان 
1.  المكاسب المحرمة: 204/2.
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گـر بـه آن اهتمـام نكننـد بـه دلیـل فانـی بـودن آن و سـریع  آنهـا در امـور ایـن دنیـای فانـی آنهـا -كـه ا

یـادی وارد نمی كنـد- ایـن میـزان از  الـزوال بـودن آنچـه در آن اسـت چـه نعمـت و چـه بـال، ضـرر ز

اهتمـام فهمیـده می شـود. آنچـه مـن از آن فهمیـدم -یعنـی ثوابـی كه برای كسـی كه بـه آنها نیكی 

كـه متوجـه تـارک آن وجـود دارد و اجـازه دادن ارتـكاب امـر پسـت ماننـد افتـادن  می كنـد و عقابـی 

از بلنـدی بلكـه آن را به عنـوان برتریـن اعمـال و پرثواب تریـن آنهـا قـرار دادن- اهتمـام آنـان بـه امـر 

كـه راه فـراری از آن جـز به سـوی خـدا و پیامبـر او ؟لص؟ و آنهـا ؟مهع؟ وجـود نـدارد و  آخـرت آنهـا 

عقوبـت آن پایانـی نـدارد و ضـرر و تـرس آن قابـل توصیـف نیسـت و علـم بـه آن حاصـل می شـود و 

علـم بـه اینكـه آنـان مـا را ناامیـد برنمی گردانـد، پـس امیـد كامـل نسـبت بـه محبـت آنهـا )صلـوات 

كـه در محـل خـود  یـاد  كـه در روایـات بسـیار ز اهلل علیهـم اجمعیـن( حاصـل مـی شـود؛ همان گونـه 

ذكـر شـده اند آمـده اسـت. پـس چیـزی جـز مـرگ در حالـت ایمـان بـه خـدا و پیامبـر او ؟لص؟ و بـه 
كنـد«.1 آنهـا ؟مهع؟ باقـی نمی مانـد؛ خداونـد بـه مـا و شـما ایـن امـر را بـه حـق آنـان روزی 

مورد دوم: توقف امر به معروف و نهی از منكر بر آن

كــه  ایــن مــورد بــا همیــن عنــوان در روایــات جــواز وارد نشــده اســت و شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد 

كــه ان شــاءاهلل آن  عنــوان مســتقلی بــرای آن قــرار نــداده و آن را ذیــل مــورد اول آورده انــد؛ همان گونــه 

كــرد. را بیــان خواهیــم 

ــالف  ــم آن اخت ــتحباب حك ــا اس ــوب ی ــاب در وج ــا اصح ــت، ام ــتن آن اس ــح دانس ــهور، راج مش

دارنــد؛ بنابرایــن دو قــول در اینجــا وجــود دارد:

قول اول: وجوب

ــی در ســرائر نقــل نشــده 
ّ
كســی به جــز حل صاحــب جواهــر ؟هر؟ فرمــوده اســت: »تعبیــر بــه وجــوب از 

كــه داللــت بــر رخصــت باشــد، وجــود نــدارد، تــا  كــه نصــی  كردیــم  كمــی پیش تــر ذكــر  اســت«	 و مــا 

1.  مجمع الفائدة والبرهان: 74/8.
2.  جواهر الكالم: 164/22.
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چــه رســد بــه وجــوب در ایــن مــورد.

كرد: به هرحال  می توان از چند جهت بر آن استدالل 

تمســک بــه اطــالق ادلــه وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در محــل بحــث، انجــام - 1

پس گیــری بخشــی از حــق والیــت بــرای اهــل آن  مســتقیم آن فریضــه اســت؛ زیــرا در آن، باز

كــم جائــر- وجــود دارد؛ همچنیــن ایــن امــر، جلوگیــری از  گرفتــن آن از غاصــب -حا و پــس 

ــه  ــر ب ــه ام ــذا وجــوب آن ناشــی از وجــوب فریض ــوان اســت؛ ل ــتم و منكــر در حــد ت ــتمرار س اس

معــروف و نهــی از منكــر اســت؛ زیــرا مصــداق آن بــه شــمار مــی رود.

لــذا می بایســت  كارگــزاری جائــر وارد می شــود؛  ادلــۀ حرمــت  بــا  تعــارض  ایــراد  ایــن وجــه،  بــر 

كــه اطــالق  كنیــم  كــه در یــک مرحلــه پیشــینی ثابــت  كــرد؛ یعنــی بــر مــا الزم اســت  تعــارض را حــل 

ادلــه وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر شــامل ابــزار حرامــی چــون محــل بحــث نیــز هســت.

ــر جهــت محقــق - 	 كارگــزاری جائ ــر جــواز  گذشــت؛ یعنــی داللــت روایــات ب آنچــه در مــورد اول 

ســاختن مصالــح بنــدگان و اینكــه اقامــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر از بزرگتریــن مصالــح 

گذشــت؛  كتــاب  كــه در فصــل دوم از  كــه در احادیــث شــریف  بنــدگان می باشــد، همانگونــه 

ماننــد روایــت امــام باقــر ؟ع؟: »امـــر بـــه معــروف و نـــهی از منكــر راه پـــیامبران اســت و شــیوۀ 

ــن  ــا ام ــود و راه ه ــا می ش ــطۀ آن برپ ــض به واس ــر فرای ــه دیگ ك ــت  ــی اس ــۀ بزرگ ــوكاران. فریض نیك

بــه صاحبانــش  گرفته شــده  بــه زور  امــواِل  و  و درآمدهــا حــالل می شــود و حقــوق  می گــردد 

ســامان  كارهــا  و  می شــود  گرفتــه  انتقــام  دشــمنان  از  و  می شــود  آبــاد  زمیــن  و  برمی گــردد 
می پذیــرد«.1

كارگــزاری جائــر در مــورد نخســت بــه دلیــل اجــازۀ صــادره ظاهرتــر از غیــر  بنابرایــن داخــل شــدن در 

ــه  ــر همیــن اســاس ســید خویــی ؟هر؟ ب آن می باشــد؛ زیــرا از بزرگ تریــن مصالــح اســت و شــاید ب

كــرده اســت: فحــوا این گونــه اســتدالل 

کتاب الجهاد، أبواب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، باب1، ح6. 1.  وسائل الشیعة: 



فقه مشارکت در قدرت102

كارگــزاری جائــر بــرای اصــالح امــور مؤمنیــن جایــز باشــد، پــس بــرای اقامــۀ امــر بــه معــروف و  گــر  »ا

نهــی از منكــر نیــز جایــز اســت یــا بــا اســتفاده از فحــوا؛ زیــرا ایــن امــر از مصادیــق اصــالح امــور آنــان 
كــرده اســت«.1 می باشــد و محقــق ایروانــی بــه ایــن مطلــب اشــاره 

مالحظه: ایرادات ذیل بر این وجه وارد هستند:

كــه ایــن وجــه بــر آن داللــت می كنــد جــواز یــا اســتحباب اســت نــه وجــوب، 	-أ نهایــت امــری 

كــه ایــن مطلــب مقتضــای ادلــۀ مــورد اول نیــز بــود. امــا ایــن اشــكال بــر مشــهور وارد  همان گونــه 

كــه قائــل  كســی ایــن ایــراد وارد اســت  نمی شــود؛ زیــرا قائــل بــه اســتحباب هســتند و صرفــًا بــر 

ــرای قضیــۀ  كــه محــل بحــث، صغــری ب ــر  ــر ایــن ام ــه وجــوب اســت، مگــر آنكــه اســتدالل ب ب

ــر  گ ــرا ا كنــد؛ زی ــدون مناقشــه ای تبییــن  ــه نحــوۀ ب ــز اســت، واجــب می باشــد« را ب »آنچــه جای

داخــل شــدن بــرای اقامــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر جایــز باشــد، بــه دلیــل واجــب بــودن 

ــود. ــودن وســیلۀ آن واجــب خواهــد ب ــا چشم پوشــی از حــرام ب خــود فریضــه ب

كارگــزاری متوقــف بــر اذن صاحــب حــق اســت و در روایــات بــا وجــود 	-أ جــواز داخــل شــدن در 

ــر عــدم شــمول  ــد دلیلــی ب ــر خــود می توان ــن ام ــذا ای ــی آنهــا چیــزی وارد نشــده اســت؛ ل فراوان

رخصــت نســبت بــه ایــن مــورد باشــد.

كــه بــه اقامــه دیــن برمی گــردد و بیــن مصالــح 	-أ بیــن مصلحــت امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر 

كــه در روایــات جــواز آمــده اســت و بــه جهــت شــفقت و مالحظــۀ حال آنان می باشــد،  بنــدگان 

كــه صــدور جــواز در اولــی را بــدون آنكــه در دومــی  ســنخیتی وجــود نــدارد؛ پــس ممكــن اســت 

كارگــزاری جائــر  كنیــم، تــا چــه رســد بــه ادعــای اولویــت؛ زیــرا ناپســندی  این گونــه باشــد تصــور 

كــه بناســت از آن نهــی شــود. گاهــی بزرگ تــر از منكــری اســت 

ــه  ــزوم اخــذ ب امــام خمینــی ؟هر؟ فرمــوده اســت: »بنابرایــن احتمــال -الغــاء خصوصیــت- ل

قدرمتیقــن بــه نســبت مطلــق مصلحــت صحیــح نیســت و نــه ادعــای اولویــت قطعــی در امــر 

1.  مصباح الفقاهة: 672/1، حاشیة ایروانی بر مكاسب: 257/1.
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بــه معــروف و نهــی از منكــر«.1

كــه رخصــت، شــامل مــوارد امــر  كــرد  ــرار  ــه آشــتی برق گــروه این گون ــوان بیــن دو  مالحظــه: می ت

بــه معــروف و نهــی از منكــر داخــل در عنــوان مــورد اول -آنچــه مشــتمل بــر مصلحــت بنــدگان 

اســت- باشــد و نــه غیــر آن؛ پــس نفــی شــمول دلیــل به نحــو مطلــق اشــكال دارد؛ زیــرا شــمول 

ــدازۀ مذكــور صحیــح اســت. آن به ان

ــس 	-أ ــت، پ ــه اس ــن فریض ــه ای ــۀ اقام ــرض- مقدم ــب ف ــر -حس ــزاری جائ كارگ ــی  ــوب مقدم  وج

ــوب در  ــه وج ــن ب ــتدالل قائلی ــده اس ــان عم ــن بی ــد. ای ــری می كن ــری تس ــه دیگ ــوب از آن ب وج

گذشــته  كــه در ایــن خصــوص نصــی وجــود نــدارد. همچنیــن بیان هــای  ایــن مــورد اســت؛ چرا

گــر هــم بی نقــص می بودنــد، دال بــر وجــوب نیســتند. پــس مادامی كــه ایــن مــورد، دلیــل  ا

ــمار  ــه ش ــواز ب ــرای ج ــتقلی ب ــورد مس ــه آن را م ك ــت  ــی آن اس ــیم فن ــای تقس ــت، مقتض آن هاس

كــه مــا انجــام دادیــم و نیــز  كاری اســت  یــم و آن را ذیــل مــورد اول ذكــر نكنیــم و ایــن همــان  آور

كاشــف  كــه بحــث مــا درخصــوص امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت. شــیخ  بــه ایــن دلیــل 

ــر فرمــوده اســت: كارگــزاری جائ كــردن از حرمــت  الغطــاء قــّدس ســّره درخصــوص اســتثنا 

»جــز بــا تمكــن از امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بــه دلیــل توقــف ایــن دو بــر آن؛ بنابرایــن هــرگاه 

كارگــزاری جائــر  ایــن دو واجــب بشــوند، بــر آنهــا از بــاب مقدمــی، داخــل شــدن تحــت عنــوان 

كــه امــام  گردیــده واجــب خواهــد بــود بــرای اقامــۀ احكامــی  جهــت اقامــه آنچــه بــر آنهــا واجــب 

كــه  كــرده اســت. همچنیــن بــر آن هــا ازاین جهــت واجــب اســت  عــادل آنهــا را بــر آن منصــوب 

اذن و والیــت بــر امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر دارای عمومیــت اســت و شــامل هــر شــخصی 

كــه شــرایط آن دو را داشــته باشــد، خــواه فقیــه باشــد یــا غیــر فقیــه و شــخص متمكــن،  اســت 

كــه جایــز و بلكــه  بــر اســاس دســتور امــام عــادل، بــر ایــن دو امــر منصــوب شــده اســت در جایــی 

كــه بــر اســاس والیــت  داخــل شــدن از بــاب مقدمــه تحــت آن عنــوان واجــب اســت تــا آنچــه را 

گردیــده اســت انجــام دهــد، مشــروط بــه اینكــه یقیــن یــا ظــن اطمینــان آور  شــرعی بــر او واجــب 

1.  المكاسب المحرمة: 205/2.
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كــه از ارتــكاب مــوارد ممنوعــه و اخــالل بــه واجبــات در امــان می مانــد«.1 داشــته باشــد 

ــر  ــرا ب ــر ایــن فرمایــش ایشــان ؟هر؟: »اذن در آن عمومیــت دارد« خواهــد شــد؛ زی ــراد ب مالحظــه: ای

كــه ســعۀ اطــالق ادلــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر به نحوی كــه شــامل  عهــدۀ ایشــان اســت 

ــد. وســیلۀ حــرام باشــد را اثبــات نمای

مشكل وجوب به دست آوردن والیت

ــب  ــر- واج ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــام  ــا -اقس ــی از آن ه ــت: »و برخ ــوده اس ــاری ؟هر؟ فرم ــیخ انص ش

كــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر واجــب متوقــف بــر آن باشــد؛ زیــرا  هســتند و آن مــوردی اســت 

آنچــه انجــام واجــب منحصــر بــه آن باشــد، در صــورت وجــود قــدرت بــر آن، واجــب خواهــد بــود«.	 

كارگــزاری  همچنیــن ایشــان فرمــوده اســت: »به هرحــال، اشــكالی در وجــوب بــه دســت آوردن 

كــه امــر  گــر در آن میــان، معــروف تــرك شــده  ای یــا منكــر ارتــكاب شــده ای موجــود باشــد  نیســت، ا
بــه اّولــی و نهــی از دومــی فعلیــت داشــته باشــند«.3

كرده  شرط  را  ارتكاب شده ای  منكر  یا  شده   ترك  معروف  وجود  ؟هر؟  ایشان  اینكه  مالحظه: 

كه مخالف با مبانی ایشان هستند؛ توضیح آنكه شرط دانستن  است، مستلزم مطلبی است 

كه معروف به  تنجز وجوب ذی المقدمه برای وجوب مقدمه و بنا بر آن، واجب نبودن مقدماتی 

كه در علم اصول تبیین  كه این امر مبنای صحیحی نیست، همان گونه  مقدمات مفوته هستند 

شده است مضاف بر مطلبی كه در محل خود توضیح داده ایم4 كه دفع كردن همانند رفع نمودن 
واجب است و ایشان نیز به آن ملتزم هستند.5

ــر  ــر امـ گـ ــت، ا ــر نیسـ ــزاری جائـ كارگـ ــوب  ــبهه ای در وجـ ــت: »شـ ــوده اسـ ــی ؟هر؟ فرمـ ــید خویـ و سـ

ح القواعد: 97. 1.  شر

2.  المكاسب: 77/2، 94.
3.  همان

4.  فقه الخالف: 132/8، قسم اول از مسألة امر به معروف و نهی از منكر.
5.  المكاسب: 141/1.
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گـــر مقصـــود ایشـــان از »واجـــب«  بـــه معـــروف و نهـــی از منكـــر واجـــب متوقـــف بـــر آن باشـــند«1 و ا

كردیـــم، بـــر ایشـــان نیـــز وارد  كـــه اخیـــرًا بـــر شـــیخ انصـــاری وارد  قیـــد احتـــرازی باشـــد، آن ایـــرادی 

می گـــردد.

كــرده  ــر اعتــراف  ــه ایــن ام ــه اســتحباب اســت، ب ــل ب كــه همچــون مشــهور قائ شــهید ثانــی ؟هر؟ 

كارگــزاری را در  كــه مقدمیــت، مقتضــی وجــوب اســت: »در اینجــا جــواز یــا اســتحباب  اســت 

فــرض مذكــور به نحوی كــه ایمــن از ارتــكاب حــرام و دارای قــدرت بــرای امــر بــه معــروف باشــد، 

كــه  كســی  كارگــزاری اســت؛ زیــرا  كرده انــد و مقتضــای ایــن شــرط وجــوب  به نحــو مطلــق بیــان 

كار  گــر ظالــم او را بــه  بــر امــر بــه معــروف قــدرت دارد ایــن امــر بــر او واجــب خواهــد بــود، حتــی ا
باشــد«.	 نگماشــته 

كرد: به نظر می رسد می توان مقدمیت را به چند نحو تصویر 

كارگــزاری و حكومــت و قــدرت ناشــی از آن، قــادر بــر از میــان بــردن منكــر موجــود و برپایــی - 1 بــا 

كالم شــیخ  كــه ظاهــر  كــه مفقــود اســت،  می گــردد و ایــن واضح تریــن اقســام می باشــد  معروفــی 

انصــاری ؟هر؟ و غیــر او همیــن قســم اســت.

كــه از تحقــق منكــر و تــرک شــدن معــروف، ولــو به نحــو جزئــی جلوگیری - 	 متمكــن از ایــن می شــود 

كــردن منكــر هماننــد رفع آن واجب اســت. بــه عمــل آورد؛ و دفــع 

كنــار - 3 كــم باشــد و بــر ایــن اســاس بتوانــد وظیفــۀ خــود را بــا در  اینكــه او نزدیــک بــه ســاختار حا

كــه آن را در  آن هــا بــودن و بــه جهــت نزدیكــی بــه مركــز تصمیم گیــری انجــام دهــد، همان گونــه 

كردیــم. فعــل حضــرت یوســف و امــام رضــا )صلــوات اهلل علیهمــا( در مباحــث پیشــین تبییــن 

گــر او متولــی امــر - 4 كارگــزاری حقــی را از دســت جائریــن خــارج می كنــد و ا آن شــخص به واســطۀ 

نمی شــد، آن هــا متصــدی می شــدند.

1.  مصباح الفقاهة: 673/1.

2.  مسالك األفهام: 138/3.
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اشكال هایی بر قول به وجوب

برخــی اشــكاالت بــر ایــن اســتدالل و نیــز بــر اصــل قــول بــه وجــوب در ایــن مــورد وارد هســتند 

كــه شــاید همیــن مــوارد ســبب عــدول برخــی از فقهــا از قــول بــه وجــوب و قائــل شــدن آنــان بــه 

اســتحباب شــده اســت:

كفایــه اســت. ایشــان فرمــوده اســت: »قــول بــه وجــوب  اشــكال اول: ایــراد محقــق ســبزواری در 

مشــروط بــر اینكــه وجــوب امــر بــه معــروف به نحــو مطلــق و بــدون اشــتراط قــدرت به نحوی كــه 

گــردد حال آنكــه ایــن  گــر ثابــت  گــردد، قــول خوبــی اســت ا تحصیــل آن از بــاب مقدمیــت واجــب 
امــر ثابــت نیســت«.1

ــرای اقامــۀ فریضــۀ امــر  ــر از بــاب مقدمیــت ب ــرای جائ كارگــزاری ب بیــان اشــكال: داخــل شــدن در 

ــل  ــدرت بالفع ــه ق ــروط ب ــق و غیرمش ــو مطل ــه به نح ــن فریض ــوب ای ــر وج گ ــت؛ ا ــب اس ــی واج و نه

گــردد؛ زیــرا انجــام ایــن فریضــه متوقــف بــر داخــل شــدن اســت؛ لــذا  داشــتن در محــل بحــث ثابــت 

كــه تحصیــل  كــه تحصیــل آن واجــب اســت نــه جــزء شــروط وجوبــی  جــزء شــروط واجبــی اســت 

آن واجــب نمی باشــد. امــا اطــالق ازاین جهــت ثابــت نشــده اســت و درنتیجــه وجــوب داخــل 

شــدن نیــز ثابــت نیســت.

كــردن آن واجــب باشــد، بــه ایــن  بــه بیــان روشــن تر، ســرایت وجــوب بــه مقدمــه به نحوی كــه فراهــم 

یــم و این گونــه نخواهــد بــود، مگــر آنكــه ثابــت كنیم  كــه آن را مقدمــۀ واجــب بــه شــمار آور معناســت 

كــه وجــوب امــر  كــه اثبــات نماییــم  كــه مقدمــۀ وجــوب نیســت؛ به عبارت دیگــر بــر مــا الزم اســت 

كــه حســب فــرض در محــل بحــث مفقــود اســت –چــون  و نهــی مطلــق بــوده و مشــروط بــه قدرتــی 

كارگــزاری بــرای جائــر اســت- نمی باشــد، حال آنكــه ایــن عــدم تقییــد ثابــت نیســت. مبتنــی بــر 

ــاری؟هر؟  ــیخ انص ــر از ش ــی بعدت كم ــا را  ــه آن ه ك ــت  ــی وارد اس ــكالی اساس ــان ؟هر؟ اش ــر ایش و ب

نقــل می كنیــم و در اینجــا برخــی از مالحظــات فنــی را بیــان می كنیــم:

1.  الكفایة: 88.
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كــه حتــی - 1 گــر ثابــت بشــود« ایــن ایــراد وارد اســت  بــر ایــن فرمایــش ایشــان ؟هر؟: »خــوب اســت ا

كافــی نمی بــود، مگــر آنكــه ثابــت  گــر ماننــد ایــن اطــالق ثابــت می شــد، بــرای اثبــات وجــوب  ا

كــه مقدمــه، حــرام اســت -كارگــزاری بــرای  كــه وجــوب مقدمــی، شــامل حالتــی نیــز  شــود 

ــا تزاحــم برقــرار خواهــد شــد. ــر- می شــود و اال تعــارض ی جائ

كــردن بــه الزم -الزمــۀ - 	 كالم ایشــان: »پــس بــه دســت آوردن آن واجــب خواهــد بــود« اســتدالل 

كــه صحیــح نیســت. شــرط وجــوب نبــودن- اســت 

ــه دســت - 3 كبــرای عــدم وجــوب ب كــه در مــوارد متعــدد درخصــوص اطــالق  مناقشــاتی اســت 

كرده ایــم. آوردن مقدمــات وجــوب بیــان 

كــه: »ایــن مطلــب ضعیــف اســت؛ زیــرا عــدم  شــیخ انصــاری ؟هر؟ این گونــه پاســخ داده اســت 

ثبــوت اشــتراط وجــوب بــه قــدرت حالیــۀ عرفیــه كافــی اســت؛ عــالوه بــر اطــالق ادلــۀ امــر بــه معروف 

كــه در محــل بحــث وجــودش مفــروض اســت بــرای آن وجــود  كــه قیــدی به جــز قــدرت عقلــی 

كــه روایــات مطلــق امــر بــه معــروف انصــراف  گاهــی ایــن امــر به اشــتباه تصــور می شــود  نــدارد. بلــه 

كــه در محــل بحــث مفقــود اســت، دارنــد، لكــن ایــن مطلــب تشــكیكی ابتدائــی  بــه قــدرت عرفیــه 
كــه بــه اطالقــات خللــی وارد نمی كنــد«.1 اســت 

ی صحیــح اســت؛ یعنــی عــدم ثبــوت تقییــد وجــوب امــر و  كبــرو مالحظــه: ایــن پاســخ ازلحــاظ 

كافــی اســت بــرای صحیــح بــودن تمســك بــه اطالقــات امــر و نهــی،  نهــی بــه قــدرت حالیــه عرفیــه، 

گفتــه بــود؛ زیــرا ایــن امــر از  كــه مستشــكل  و نیــازی بــرای اثبــات عــدم تقییــد نیســت، آن گونــه 

مصادیــق الــزام بــه مــوارد غیــر الزم اســت.

كافی نیست؛ زیرا قدرت شرعی مانند  ی  كه ازلحاظ صغرو اما بر این پاسخ این ایراد وارد است 

كه صرفًا به آب غصبی دسترسی  كسی  قدرت عقلی در منجز شدن تكلیف الزم است؛ زیرا 

دارد، تكلیف به وضو از او ساقط است؛ زیرا قدرت بر آن ندارد و حسب الفرض قدرت شرعی در 

1.  المكاسب: 80/2.
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كه  كارگزاری برای جائر است  محل بحث مفقود است؛ زیرا وسیلۀ امر به معروف و نهی از منكر، 

شیخ انصاری ؟هر؟ آن را ذاتًا حرام می داند؛ لذا حتی شرط ایمن بودن از وقوع در حرام، به حال 
ی سودی دارد؛ لذا این تعارض یا تزاحم باید به نحوی حل شود.1 و

كــه یكــی از اعــالم معاصــر، اشــكال محقــق ســبزواری ؟هر؟ را  شــاید بــه همیــن خاطــر باشــد 

اســت: كــرده  تقریــر  این گونــه 

كارگزاری  حرمت  دلیل  و  است  شرعی  قدرت  به  مقید  منكر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  »دلیل 

گر دو تكلیف با یكدیگر تزاحم  كه ا ازاین جهت مطلق است و در محل خود تبیین شده است 

كه مقید  كه فقط یكی از آن ها مشروط به قدرت شرعی باشد، آن تكلیف  كنند، به صورتی  پیدا 

كه مقید به قدرت شرعی است، مقدم می گردد؛ زیرا مالك  به قدرت عقلی است بر آن دیگری 

كه مشروط به قدرت شرعی نیست، تام و بدون نقص است و هیچ مانعی از جعل  آن حكمی 

حكم طبق آن وجود ندارد؛ لذا حكم آن، فعلی است و سبب عدم امكان امتثال حكم دیگر 

توسط مكلف و محقق شدن مالك آن، كه وابسته به قدرت بر آن حسب الفرض است، می شود.

ایــن برخــالف حكــم مشــروط بــه قــدرت شــرعی اســت؛ زیــرا جعــل آن، متوقــف بــر تمــام بــودن 

گــر عــدم فعلیــت آن  ــذا ا ــر فعلیــت نداشــتن حكــم دیگــر؛ ل كــه متوقــف اســت ب مــالك آن اســت 

وابســته بــه فعلیــت حكــم مشــروط بــه قــدرت شــرعی بشــود، دور الزم می آیــد و ایــن وجــه همانــی 
ــه نقــل شــده اســت، وجــود دارد«.	 كفای كــه در آنچــه از  اســت 

مالحظه: ایرادهایی3 به شرح ذیل بر این مطلب وارد است:

ــه قــدرت شــرعی - 1 ــه معــروف و نهــی از منكــر را ب كــه تقییــد وجــوب امــر ب ــر ایشــان الزم اســت  ب

كــرده اســت و عــدم مانــع شــرعی از شــروط  كنــد؛ زیــرا مخالــف ایشــان ادعــای اطــالق  اثبــات 

ح خواهد شد. 1.  این مطلب در آینده به عنوان اشكال مستقل مطر
2.  فقه الصادق: 387/21.

کردیــم؛ ماننــد وجــوب  3.  ایــراد را بنــا بــر یكــی از دو معنــای قــدرت عقلــی و شــرعی در برابــر قــدرت تكوینــی بیــان 
کــه مشــروط بــه قــدرت تكوینــی اســت؛ عــالوه بــر آنكــه مشــروط بــه قــدرت شــرعی اســت؛ بــه  کــردن بــه شــروط   وفــا 

کــه حرامــی را حــالل و حاللــی را حــرام نكنــد. در ادامــه مناقشــة دیگــر طبــق معنــای دوم خواهــد آمــد. ایــن معنــا 
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واجــب می باشــد.

كارگزاری برای جائر، مقید به مقدمه نبودن - 	 كه حرمت  گردد  ممكن است این ادعا مطرح 

ی شرعًا قادر بر ترك نیست و قدرت شرعی همان گونه  برای واجبی مانند امر و نهی باشد؛ لذا و

كه در فعل لحاظ می شود، در ترك نیز این گونه است و هیچ یک از دو تقیید، اولی از دیگری 

كرد. نیست. در اشكال دوم درخصوص این ادعاها بحث خواهیم 

اشكال دوم )تعارض(: این اشكال صرفًا متوجه قائلین به حرمت ذاتی است. توضیح آنكه، بین 

كه مقتضی وجوب مقدمات آن  كه داللت بر وجوب امر به معروف و نهی از منكر  اطالق ادله ای 

كه امر  كارگزاری حرام  كارگزاری جائر دارند، در  كه داللت بر حرمت  است و بین اطالق ادله ای 

به معروف و نهی از منكر متوقف بر آن است، با یكدیگر تعارض می كنند.

كالم  زیــرا در  ایــن اشــكال وارد نیســت؛  كارگــزاری،  قــول حرمــت عرضــی داشــتن  بــر  بنــا  امــا 

كــه شــخص، همــراه بــا ایمــن بــودن از وقــوع در حــرام و بــرای  اصحــاب ؟ق؟ مفــروض آن اســت 

كــه  كارگــزاری شــده اســت؛ لــذا خــالف شــرعی  انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر داخــل در 

موجــب حرمــت باشــد، موجــود نیســت و وجــوب مقدمــی بــدون معــارض خواهــد بــود.

ــوص  ــه درخص ــر آنچ ــا ب ــت، بن ــح اس ــوب صحی ــه، وج ــت: »بل ــوده اس ــر ؟هر؟ فرم ــب جواه صاح

ــوب  ــر آن، وج ــا ب ــذا بن ــم و ل كردی ــان  ــت، بی ــرام اس ــل ح ــاری از عم ــه ع ك ــزاری  كارگ ــودن  ــالل ب ح

ــرد؛  ــورت نمی گی ــروف ص ــه مع ــر ب ــه ام ك ــی  ــواز در فرض ــوت ج ــل ثب ــه دلی ــود، ب ــد ب ــح خواه صحی
ــدارد«.1 ــود ن ــوب وج ــل وج ــا دلی ــگام ب ــن هن ــی در ای ــن تعارض بنابرای

كــه درخصــوص متصــور نبــودن تعــارض بنــا بــر قــول بــه حرمــت عرضــی بیــان  و بــا وجــود مطلبــی 

كــه قائــل بــه آن هســتند، وجــود تعــارض را پذیرفته انــد؛ ماننــد شــهید  كردیــم، برخــی از مشــهور 

ــه  ــه آن در ادام ــاره ب ــه اش ــارض را به نحوی ك ــن تع ــه ای ك ــد  كرده ان ــالش  ــالك و ت ــی ؟هر؟ در مس ثان

خواهــد آمــد، حــل نماینــد.

1.  جواهر الكالم: 165-164/22.
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دیدگاه مختار

ــی  ــر و نه ــوب ام ــث -وج ــل بح ــد مح ــد، مانن ــه دارن ك ــی  ــان اطالق ــا هم ــارض ب ــل متع ــر دو دلی گ ا

ــق« وارد  ــرم الفاس ــم« و »ال تك ــرم العال ك ــد »ا ــی مانن ــا در خطاب ــر- ی ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــت  و حرم

ــود دارد: ــا وج ــا آن ه ــۀ ب ــوۀ مواجه ــوص نح ــلك درخص ــد مس ــوند، چن ش

كــه قائــل بــه انعقــاد ظهــور هریــك از آن دو در اطــالق اســت و لــذا بــا یكدیگــر - 1 مســلك مشــهور 

كــرده و مرجحــات بــاب تعــارض جریــان پیــدا می كننــد. تعــارض 

تعــارض، - 	 پدیــداری  و  اطــالق  انعقــاد  یعنــی  مشــكل،  در  كــه  ؟هر؟  خویــی  ســید  یكــرد  رو

هم مســلك بــا مشــهور اســت، جــز آنكــه در راه حــل بــا آنــان متفــاوت اســت؛ ایشــان مرجحــات 

ــه تعــارض لفظــی  كــه آن هــا اختصــاص ب منصوصــه را جــاری نمی دانــد؛ زیــرا معتقــد اســت 

بیــن نصــوص دارنــد؛ امــا تعــارض بیــن دو اطــالق، عقلــی اســت؛ لــذا بایــد بــه مرجحــات 

ــرد. ك ــوع  ــه رج ــول عملی ــا اص ــتی و ی ــات باالدس ــا عموم ــند- ی ــته باش ــود داش ــر وج گ ــاص -ا خ

كــه داللــت اطــالق، لفظــی اســت؛ لــذا  مــا پاســخ ایشــان را درخصــوص ایــن مبنــا این گونــه دادیــم 

كــرم العالــم« و »التكــرم الفاســق« را در محــل اجتمــاع، دارای تعــارض می بینــد. عــرف، »ا

عــدم انعقــاد اطــالق در هیچ یــک از دو مــورد؛ زیــرا هریــك از آن دو دلیــل از صالحیت مانعیت - 3

كــه تبیین كننــدۀ یــك  از انعقــاد اطــالق دلیــل مقابــل در محــل اجتمــاع برخــوردار اســت؛ چرا

كامــل نیســت. مانــع اســت و لــذا مقدمــات اطــالق در هیچ كــدام 

كـــه، هنگامی كـــه یـــك شـــخص امـــری را صـــادر می كنـــد، بـــه تمـــام  گفـــت  نمی تـــوان این گونـــه 

ــا  ــه بـ كـ ــرات و تعارض هایـــی  ــردن تغییـ كـ ــم را بـــدون لحـــاظ  ــه دارد و حكـ ــوع توجـ حـــاالت موضـ

كـــه عـــارض بـــر آن می گـــردد، بیـــان می كنـــد و اال بیـــان یـــك مطلـــب بـــر او مشـــكل  ســـایر ادلـــه 

می شـــود؛ زیـــرا عـــوارض،  غیرقابل شـــمارش هســـتند، پـــس چگونـــه می تـــوان تقییـــد را در مثـــل 

كـــه در اینجـــا بیـــان شـــد بـــه او نســـبت داد، مگـــر آنكـــه بیـــان خاصـــی جهـــت تقییـــد  چنیـــن حالتـــی 

كار ببـــرد. بـــه 
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گاهــی  كــه، ایــن روش، در خطــاب و بیــان عقــال اســتفاده می شــود.  گفــت  زیــرا در پاســخ می تــوان 

ــدی می رســد و  ــدگاه جدی ــه دی ــی عــام و مطلــق وضــع می كنــد، ســپس ب قانون گــذار عرفــی، قانون

قانــون دیگــری وضــع می كنــد، درحالی كــه می دانــد بــا برخــی بخش هــای قوانیــن دیگــر در تعــارض 

ــر تمــام مــوارد متعــارض  كــم بــودن ایــن قانــون ب اســت و به جــای آنكــه به صــورت تفصیلــی بــه حا

كنــد، می گویــد: »ایــن قانــون مطلقــًا نافــذ بــوده و عمــل بــه هیــچ مــادۀ قانونــی معــارض  بــا آن اشــاره 

بــا آن جایــز نیســت«. امــا مــا در خطاب هــای شــرعی چنیــن بیــان صریحــی یــا بیــان دیگــری غیــر 

از آن را نمی یابیــم و یــا اینكــه اصــاًل شــارع مقــدس بــه جهــت مصلحــت، تعمــد بــر عــدم بیــان 

كــرده و در محــل اجتمــاع، بــه  آن داشــته اســت و در ایــن هنــگام، بــه قدرمتیقــن از هركــدام اخــذ 

كتــاب »الفقــه الباهــر«  كبــری را در  عمومــات باالدســتی یــا اصــول عملیــه رجــوع می گــردد و ایــن 

كرده ایــم. بــر دو مســئلۀ فقهــی: »تبییــت نیــة الســفر والســفر قبــل الــزوال إلفطــار الصائــم« تطبیــق 

ایــن وجــه، ازلحــاظ روش حــل مســئله، مطابــق بــا مســلك ســید خویــی ؟هر؟ اســت، جــز آنكــه در 

ی متفــاوت اســت و مــا در آنجــا1 از ایــراد  كــه همــان انعقــاد اطــالق اســت، بــا و تشــخیص مســئله 

كــه قائــل اســت الزمــۀ آن، عــدم جــواز  گفته ایــم  دشــواری -از نظــر شــهید صــدر اول ؟هر؟- پاســخ 

كــه بــه مــا نرســیده باشــد، اســت. تمســك بــه اطــالق، بــا وجــود احتمــال مقیــد منفصلــی 

كــرده اســت و فقــط اطــالق وجــوب امــر و نهــی  كبــری را در اینجــا جــاری  امــام خمینــی ؟هر؟ ایــن 

كارگــزاری حــرام - بــا آن، تقییــد زده اســت: را -و نــه 

كارگــزاری بــرای  كــه وابســته بــه  »می تــوان منِكــر اطــالق ادلــۀ امــر بــه معــروف نســبت بــه مــوردی شــد 

كــه وجــوب امــر بــه معــروف، بــرای اقامــۀ واجبــات اســت و  گفــت  جائــر اســت؛ یعنــی این گونــه 

كارگــزاری  كــه موجــب ســقوط یــك واجــب دیگــر یــا ارتــكاب حرام-ماننــد  اطالقــی در آن نیســت 

كارگــزاری تعارضــی بــه وجــود نمی آیــد«. بــرای جائــر- بشــود؛ لــذا بیــن آن و بیــن ادلــۀ حرمــت 

گرفتــه  -كــه بــر اتخــاذ ایــن مبنــا، به نحــو مطلــق وارد  ســپس ایشــان ایــرادی بــه مطلــب خویــش 

كــه بــا یكدیگــر  كــه تمــام مــواردی  گفته انــد: »مقصــود ایــن نیســت  اســت- و از آن این گونــه پاســخ 

1.  الفقه الباهر: 148.
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كــه، مســتلزم نفــی  گفتــه شــود  ــا  ــه هســتند ت ــد، این گون نســبت عمــوم و خصــوص مــن وجــه دارن

ــد؛  ــع می باش ــالف واق ــا و خ ــای فقه ــالف مبن ــن خ ــت و ای ــق اس ــو مطل ــن آن دو به نح ــارض بی تع

كــه شــبیه حكــم عنــوان دیگــری نیســت، بلكــه  ــی، دارای حكمــی خــاص اســت  ــرا هــر عنوان زی

اطــالق، بــه نســبت حــاالت موضــوع و بــا صرف نظــر از حكمــی دیگــر و بــدون لحــاظ آن موردتوجــه 

قــرار می گیــرد.

كــه موجــب آن می گــردد و آن  كــه در اینجــا خصوصیتــی وجــود دارد  بلكــه مــراد مــا ایــن اســت 

كــه موضــوع ادلــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، »امــر بــه واجبــات و نهــی  خصوصیــت ایــن اســت 

ــه  كــردن آن دو، ب كــه واجــب  ــر اســاس حكــم عقــل و عقــال روشــن اســت  از محرمــات« اســت و ب

كــه انشــاء امــر و نهــی یــا خــود امــر و نهــی دارای مصلحتــی  خاطــر خــود آن دو نیســت، به گونــه ای 

ــرك  ــرای انجــام شــدن واجــب و ت كــردن آن هــا ب كــه در آن دو نهفتــه اســت، باشــد؛ بلكــه واجــب 

كــه صرفــًا بــا وجــود احتمــال تأثیــر، واجــب می شــوند و ایــن فرمایــش  شــدن حــرام اســت و لذاســت 

كــه به واســطۀ آن واجبــات اقامــه می شــوند« شــاهد بــر آن اســت. حضــرت: »فریضــۀ بزرگــی اســت 

گــر ایــن عناویــن توصلــی متعلــق امــر هســتند، در ذهــن عــرف و عقــال صرفــًا این گونــه شــكل  پــس ا

ــی نفســی در آن هــا.  ــه جهــت یــك مصلحــت ذات ــه ب ــزاری اســت و ن ــه آن هــا اب كــه امــر ب می گیــرد 

گــر  خاصــه  آنكــه آن دو، جهــت امــری دیگــر واجــب شــده اند، نــه آنكــه واجــب غیــری باشــند؛ پــس ا

كــه  امــر این گونــه باشــد، از ادلــۀ وجــوب آن هــا اطالقــی اســتفاده نمی شــود تــا شــامل مــواردی بشــود 

الزمــۀ  آن، ارتــكاب حــرام یــا تــرك واجــب باشــد؛ زیــرا آنچــه بــه جهــت اقامــۀ واجــب، واجــب شــده 
كــه شــامل مــورد از بیــن بــردن یــك واجــب بشــود«.1 اســت، وجوبــش دارای آن نحــو اطالقــی نیســت 

مالحظــه: احتمــال اینكــه بیــان ایشــان ؟هر؟ درخصــوص امــر بــه معــروف صحیــح باشــد، خواهــد 

كــه بیــان ایشــان شــامل آن نیســت و بیــن  گانــه ای اســت  آمــد، امــا نهــی از منكــر دارای شــأن جدا

كــرد. كــه انشــاء اهلل بیــان خواهیــم  آن هــا تزاحــم ایجــاد می شــود؛ همان گونــه 

1.  المكاسب المحرمة: 194-193/2.
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گاهــی از بــاب تعــارض - 4 توجــه بــه هــر حالــت بــر اســاس آنچــه از ادلــه اســتظهار می شــود؛ زیــرا 

كــه متعــارض هســتند  گاهــی از بــاب تزاحــم اســت؛ یعنــی دو دلیــل عــام و خــاص مــن وجــه  و 

كــه در اوامــر  كــه یــا به صــورت صریــح -همان گونــه  گاهــی از یكــی از آن هــا اســتظهار می شــود 

ئــی مثــال آوردیــم- یــا بــا وجــود یــك قرینــه ناظــر بــه تخصیــص یــا تقییــد دیگــری در محــل  عقال

ی آن هــا اســتظهار می شــود؛ لــذا از بــاب تعــارض  گاهــی از هــر دو اجتمــاع اســت؛ و ایــن امــر 

گاهــی نیــز  خواهــد بــود؛ زیــرا تنافــی در مقــام جعــل و تشــریع ناشــی از تزاحــم مالك هــا اســت؛ 

از هیچ یــک از آن هــا اســتظهار نمی گــردد و صرفــًا مكلــف در مقــام امتثــال بیــن آن هــا تزاحــم 

ــد. ــاب می آی ــم به حس ــاب تزاح ــذا از ب ــد و ل می یاب

كــه تنافــی را در محــل بحــث، از بــاب تزاحــم دانســته اند و مرجحــات  و برخــی از اعــالم را یافتیــم 

كار برده انــد. صاحــب جواهــر ؟هر؟ ایــن  ترجیــح را از ســید بحرالعلــوم ؟هر؟ حكایــت  آن را بــه 

ــر مفســدۀ مقتضــی حرمــت آن، محتمــل  ــه معــروف ب كــرده اســت: »بلــه ترجیــح مصلحــت امــر ب
اســت؛ لــذا در ایــن صــورت، بــا وجــود توقــف بــر آن، حــالل خواهــد بــود«.1

كاشــف الغطــاء ؟هر؟ دلیــل امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و وجــوب مقدمــی را اخــذ  امــا مرحــوم 

گذشــت- بااینكــه ازجملــه  كــه  كــرده اســت بــدون آنكــه ایــن مشــكل را حــل نمایــد -همان گونــه 

كــه قائــل بــه حرمــت ذاتــی اســت. كســانی اســت 

درخصــوص  ؟هر؟  ثانــی  شــهید  بیــان  توجیــه  هنــگام  را  تزاحــم  وقــوع  ؟هر؟  انصــاری  شــیخ  و 

كــه  كــرده اســت -در ادامــه ان شــاءاهلل خواهــد آمــد- و خالصــۀ آن ایــن اســت  اســتحباب تبییــن 

ــم  ك ــک از آن دو  ــت و هیچ ی ــح اس ــی قبی ــر و نه ــۀ ام ــرك فریض ــر و ت ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــك از  هری

قبح تــر از دیگــری نیســت؛ لــذا محــل بحــث از قبیــل تزاحــم مقتضیــات اســت.

كــرده  كــه پیــش از مبحــث قبــل آن  را بیــان  كردیــم  كالمــی را نقــل  و مــا پیش ازایــن از ایشــان ؟هر؟ 

كاشــف از ترجیــح فریضــۀ امــر و نهــی به نحــو مطلــق توســط ایشــان اســت: كــه  اســت 

1.  جواهر الكالم: 160/22.
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كــه مهم تــر  گــر حــرام ذاتــی باشــد، ارتــكاب آن جهــت درك مصالــح و دفــع مفاســدی  »كارگــزاری ا

گــر از بــاب  گرفتــن اســت، ظاهــرًا صحیــح خواهــد بــود و ا از مفســدۀ در شــمار یــاران اهــل ظلــم قــرار 
كــه مســتلزم ســتم بــه دیگــران اســت، حســب فــرض، در اینجــا ایــن اتفــاق نمی افتــد«.1 ایــن باشــد 

كــه اخــص از مدعــی اســت؛ زیــرا نمی تــوان  گفتیــم  كردیــم و  اشــكال ایــن پاســخ را پیش تــر بیــان 

یــم، بپذیریــم؛ ماننــد  كــه علــم بــه عــدم رضایــت شــارع بــه تــرك آن هــا دار آن را جــز در مــورد امــوری 

كارگــزاری بــرای اقامــۀ امــر بــه معــروف  كشــتن نفــس محترمــه و امثــال آن درحالی كــه مدعــا، جــواز 

و نهــی از منكــر به نحــو مطلــق اســت.

ــر یــك مقدمــۀ حــرام  و ســید خویــی ؟هر؟ فرمــوده اســت: »محــل بحــث از قبیــل توقــف واجــب ب

اســت و بنــا بــر آن تزاحــم میــان حرمــت مقدمــه و وجــوب ذی المقدمــه ایجــاد می شــود؛ نظیــر وارد 

ــردی  ــات ف ــا نج ــت ی ــدن اس ــرق ش ــال غ ــه در ح ك ــردی  ــات ف ــرای نج ــی ب ــن غصب ــه زمی ــدن ب ش

كــه در محــل خــود  كــه در حــال ســوختن می باشــد و در ایــن صــورت بایــد بــه قواعــد بــاب تزاحــم 

گاهــی جانــب وجــوب از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  گــردد. بنابرایــن،  تبییــن شــده اند، مراجعــه 

گاهــی یكــی از دو  گاهــی جانــب حرمــت بــه ایــن صــورت اســت و  كــرد و  اســت و بایــد بــه آن اخــذ 

گاهــی ازلحــاظ مــالك، بــا  گــردد و  طــرف، احتمــال مهم تــر بودنــش مــی رود و لــذا بایــد بــه آن اخــذ 

ی هســتند؛ لــذا مكلــف، در انتخــاب مخیــر خواهــد بــود. ایــن مطلــب مقتضــای  یكدیگــر مســاو

ــزام  ــه اینكــه آن مــالك دارای درجــۀ ال ــودن مــالك و علــم ب كشــف اهــم ب قاعــده اســت، جــز آنكــه 
اســت، در منتهــا درجــۀ دشــواری قــرار دارد«.	

مالحظــه: ایشــان ؟هر؟ وجــه عدولشــان بــه قــول تزاحــم را تبییــن نكــرده اســت، بااینكــه مبانــی 

ــند. ــالق باش ــن دو اط ــارض بی ــه تع ــل ب ــه قائ ك ــت  ــی آن اس ــان مقتض ایش

1.  المكاسب: 72/2.
2.  مصباح الفقاهة: 671/1.
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قول دوم: استحباب

كتــاب  كــه غالــب بــزرگان فقــه آن را برگزیده انــد. شــیخ ؟هر؟ در  ایــن قــول، قــول مشــهوری اســت 

نهایــه فرمــوده اســت:

كارگــزاری ســلطان عــادل، جایــز و دارای ترجیــح اســت و چه بســا اینكــه بــه حــد وجــوب  »پذیــرش 

برســد، بــه دلیــل امــوری ماننــد قــدرت یافتــن بــر امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و قــرار دادن امــور در 

كــه در آن وجــود دارنــد و امــا ســلطان جائــر، هــرگاه انســان یقیــن یــا ظــن داشــته باشــد  جایگاهشــان 

ــر و  ــی از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدود و ام ــۀ ح ــن از اقام ــرد، او را متمك ــزاری او را بپذی كارگ ــر  گ ــه ا ك

ــرادران می كنــد و در هیچ یــک از  ــه ب تقســیم خمــس و زكات بیــن مســتحقین آن هــا و رســیدگی ب

ــرای او متعــرض  ــر قبیحــی نمی شــود، ب ــه واجبــی وارد نمی كنــد و مرتكــب ام ایــن مــوارد خللــی ب
كارگــزاری شــدن مســتحب خواهــد بــود«.1

كارگــزاری او را  كــه  و در ســرائر فرمــوده:  »و امــا ســلطان جائــر، پــس بــرای هیــچ فــردی جایــز نیســت 
كنــد ...«.	 بــا اختیــار بپذیــرد، مگــر آنكــه علــم یــا ظــن پیــدا 

گــر ایمــن از آن باشــد -مرتكــب حــرام نشــدن- و قــدرت بــر  و در شــرایع این گونــه آمــده اســت: »و ا
امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر داشــته باشــد، مســتحب اســت«.3

كارگــزاری بــرای  مالحظــه: ایــن قــول مشــهور قابــل توجیــه نیســت؛ زیــرا آن هــا قائــل بــه حرمــت ذاتــی 

كــه ناشــی از ارتــكاب محرمــات اســت و حســب  جائــر نیســتند، بلكــه آن را عرضــی می داننــد 

كــه آن هــا ایمــن بــودن از ارتــكاب معصیــت را شــرط در داخــل شــدن آن می داننــد؛  فــرض آن اســت 

لــذا مانــع از وجــوب مقدمــی امــر و نهــی، مفقــود بــوده و مقتضــی نیــز موجــود اســت.

گرفتــه اســت و آن مقدمــه بــودن  و در ایــن مطلــب، نســبت بــه فــرض مســئله اهمالــی صــورت 

بــرای واجــب امــر و نهــی اســت؛ لــذا برخــی از آنــان ماننــد شــهید ثانــی و صاحــب جواهــر اعتــراف 

1.  النهایة: ص356.
2.  السرائر: 2 /202.
3.  الشرائع: 2 /12.
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كالم آن هــا موردتوجــه اســت، حكــم وجــوب مقتضــای قواعــد  كــه در  كــه در فرضــی  كرده انــد 

كرده انــد، تمایــل بــه اســتحباب پیــدا  كــه بیــان  اســت، جــز آنكــه آن هــا بــر اســاس تقریرهایــی 

گــو اینكــه به عنــوان مانعــی جهــت قــول بــه وجــوب بــه شــمار می آینــد: كرده انــد و 

ــرا - 1 ــزاری اســت؛ زی كارگ كتــاب مســالك فرمــوده اســت: »و مقتضــای ایــن شــرط، وجــوب  در 

ــم او را  ــر ظال گ ــود، هرچنــد ا ــر او واجــب خواهــد ب ــه معــروف اســت،  ب ــر ب ــر ام ــادر ب ــه ق ك كســی 

كــه به صــورت نائــب از ظالــم  كار نگمــارده باشــد و شــاید وجــه عــدم وجــوب، ایــن باشــد  بــه 

كارهــای آنــان و نام نویســی در دیــوان  تجلــی می یابــد و عمومیــت نهــی از داخــل شــدن در 

كــه می بایســت حكــم بــه عــدم وجــوب  گــر بــه حــد منــع هــم نرســد، حداقــل آن اســت  آن هــا ا
كارگــزاری نماییــم«.1

كــه در  كــه عمومیــت منــع از والیــت جائــر  مالحظــه: حاصــل فرمایــش ایشــان ؟هر؟ ایــن اســت 

گــر  ی در عمــل هســتند و ا كارگــزارن او نیــز می شــود؛ زیــرا آن هــا نائبــان و روایــات وجــود دارد، شــامل 

كامــل در مــورد امــر و نهــی در هنــگام تزاحــم نرســد، به نحوی كــه اثــر  ایــن منــع، بــه درجــۀ منــع فعلــی 

كــه آن را از درجــۀ وجــوب فعلــی  آن بــه دلیــل وجــود روایــات جــواز ملغــی شــود، حداقــل آن اســت 

گــر بــه درجــۀ منــع نرســد«، قصــور  بــه درجــۀ اســتحباب تقلیــل می دهــد و مقصــود ایشــان از: »ا

مقتضــی حرمــت در والیــت جائــر نیســت.

گرفته انــد؛ در ذیــل همیــن مطلــب  گروهــی از فقهــا و ازجملــه خــود ایشــان بــر ایــن ســخن ایــراد 

كــه در ایــن توجیــه وجــود دارد، مخفــی نیســت«. فرمــوده اســت:  »و ایــرادی 

كالم وجــود دارد، مخفــی  كــه در ظاهــر ایــن  و شــیخ انصــاری ؟هر؟ فرمــوده اســت: »و ایــرادی 

كرده انــد؛ زیــرا امــر معــروف واجــب اســت؛ لــذا  كــه بســیاری از فقهــا بیــان  نیســت، همان گونــه 

كــرده اســت -كــه به صــورت نائــب ...- بــه حــد مانعیــت نرســد، مانعــی از  گــر آنچــه ایشــان بیــان  ا
ــدارد«.	 ــرای واجــب وجــود ن وجــوب مقدمــی ب

1.  مسالك األفهام: 139/3.
که توجیهی برای قول  کرده و برخی احتمال داده اند  کالم شهید ؟هر؟ ذکر  2.  سپس ایشان ؟هر؟ تبیینی برای 
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كارگزاری، قبیح و حرام  كه خود  كرد  اما فرمایش ایشان ؟هر؟: »و می توان آن را این گونه توجیه 

آن  دیگری  با  قبیح  گر  ا لذا  است؛  آن  شكوه  تقویت  و  باطل  كلمۀ  باالبردن  سبب  زیرا  است؛ 

كند -ترك امر به معروف و نهی از منكر- درحالی كه هیچ یک از آن ها نسبت به دیگری  معارضه 

كمتری برخوردار نیست، پس مكلف می تواند جهت به دست آوردن مصلحت امر به  از قبح 

كه  كارگزاری بشود یا آن را جهت نیفتادن در مفسدۀ نام نویسی در دیوان آن ها  معروف داخل در 

كلمۀ آنان و تقویت شكوهشان می شود ترك نماید. سبب باالبردن 

ــه  كــه ب ــر اســاس مصلحتــی  ــه اســتحباب انتخــاب یكــی از آن هــا نمــود، ب ــوان حكــم ب بلــه، می ت

كم قبح تــر و درنتیجــه واجــب نمایــد«. حــد الــزام نمی رســد تــا بخواهــد یكــی از آن دو را 

گــر  كارگــزاری -ا كبــری، تطبیــق آن بــر رجحــان داشــتن مصلحــت  مالحظــه: هــدف ایشــان از ایــن 

كارگــزاری بــرای جائــر اســت، بــا ایــن فــرض  امــر و نهــی بــر آن متوقــف باشــند- بــر مصلحــت تــرك 

كــه ایــن مطلــب را نمی تــوان  كــه هــر دو در قبــح، درجــۀ یكســانی دارنــد. ایــن ایــراد بــر آن وارد اســت 

به عنــوان یــك توجیــه بــه  شــمار آورد؛ زیــرا فاقــد اســتدالل اســت و صرفــًا ارائــه تصویــری از حــدود 

كــه صــرف ادعــا اســت و راهــی بــرای شــناخت آن توســط مــا وجــود نــدارد،  تزاحــم مالك هاســت 

كنیــم. كــه از روایــات بتوانیــم اســتظهار  جــز آن مــواردی 

ســپس در بیــان مصــداق تزاحــم بــودن فرمــوده اســت: »خالصــه آنكــه، جــواز فعــل و تــرك در اینجــا 

كارگــزاری و تخصیــص خــوردن دلیــل آن بــه غیــر از ایــن  از بــاب جریــان پیــدا نكــردن دلیــل قبــح 

ــه معــروف اســت؛ لــذا مكلــف  ــرك امــر ب ــا قبــح ت صــورت نیســت، بلكــه از بــاب تزاحــم قبــح آن ب

كــه دو  كنــد، شــبیه مــواردی  كنــد و طبــق مقتضــای آن عمــل  می توانــد بــه هریــك از آن دو توجــه 

حــق بــا یكدیگــر در غیــر از محــل بحــث مــا بــا یكدیگــر تزاحــم پیــدا می كننــد. ایــن همــان مطلبــی 
كــرده اســت: بــه خاطــر عمومیــت نهــی...«.1 كــه بــه آن اشــاره  اســت 

کالم و قرائن موجود در آن این احتمال آنان را رد می کند؛ مخصوصًا این  مشهور به استحباب است؛ اما سیاق 
کرده است«. که ایشان به آن اشاره  فرمایش ایشان در آخر بحث: »این مطلبی است 

1.  المكاسب: 2 /80-79.
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در جواهر، استحباب، در دو موضع بیان شده است:- 	

اینكــه قواعــد،  از فرمایــش پیشــین ایشــان درخصــوص  اول: اســتدراك صاحــب جواهــر ؟هر؟ 

كــه درخصــوص ایــن فــرد نیــز واجــب نمی باشــد؛  مقتضــی وجــوب هســتند: »مگــر آنكــه گفتــه شــود 

كثــر  كــه شــاهدی بــرای جمــع بنــا بــر فــرض نخســت هســتند و بــا فتــوای ا بــه دلیــل نصــوص مزبــور 

فقهــا تقویــت می گــردد و شــاید در اینجــا اولــی باشــد، بــه نســبت قــول بــه عــدم وجــوب؛ چــون از 

كارگــزاری  كــه تكلیــف مشــروط بــه آن اســت؛ زیــرا باطــل بــودن آن در  مقدمــات قدرتــی اســت 
گــر امــر بــه معــروف متوقــف بــر آن باشــد روشــن شــد؛ و مطلــب آســان اســت«.1 عــادل ا

مالحظــه: مقصــود ایشــان از »جمــع بنــا بــر فــرض نخســت« دیــدگاه صاحــب حدائــق ؟هر؟ اســت 

ــا  كــه شــامل محــل بحــث مــا نیــز می گــردد؛ ب كــه موافــق مشــهور در قــول بــه اســتحباب می باشــد 

ــر آن داللــت می كننــد و شــامل  كــه روایــات، ب كــه اســتحباب، نهایــت مطلبــی اســت  ایــن بیــان 

اینجــا نیــز می شــود؛ بنابرایــن، قــول بــه وجــوب در اینجــا محتمــل نیســت. البتــه اســتدراك ایشــان 

صحیــح نمی باشــد؛ زیــرا دلیــل وجــوب، همــان وجــود مقتضــی -مقدمــه واجــب بــودن- و فقــدان 

مانــع -ایمــن بــودن از وقــوع در حــرام- اســت، نــه روایــات.

امــا فرمایــش ایشــان:  »اولــی از قــول ...« ناظــر بــه محقــق ســبزواری اســت در اشــكال قبــل ایشــان كه 

كارگــزاری را از شــروط وجــوب قــرار داده، درحالی كــه تحصیــل آن واجــب نیســت.

كه از هیچ كسی به جز حلی  كالم ایشان پس از نقل اعتراف شهید ثانی درخصوص وجوب  دوم: 

بر  بنا  كالم اصحاب  كمك  با  لو  گفته شود -و  آنكه  »مگر  نقل نشده است:  قول  این  در سرائر 

امر به معروف و دلیل  با دلیل  لو به صورت من وجه-  كه معارض -و  كارگزاری-  حرمت ذاتی 

كه مقتضی جواز است، جمع  كارگزاری برای جائر است؛ بنابراین بین آن دو با تخییر  حرمت 

كه دال بر حرمت است؛ اما استحباب، از ظهور ترغیب در  می كنیم جهت رفع قید منع از فعل 

كه در روایت محمد بن مسلم و غیر آن آمده، استفاده می شود كه شاهد بر این وجه جمع  كار  آن 

است؛ خصوصًا با تقویت شدنش با فتوای مشهور و بدین صورت، اشكال معقول نبودن جواز 

1.  جواهر الكالم: 165-164/22.
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به معنای اخص درخصوص مقدمۀ واجب مرتفع می گردد؛ زیرا وجوب به دلیل تعارض، مرتفع 

كه مقتضی وجوب، دارای معارض  می شود، زیرا معقول نبودن در جایی پذیرفته شده است 
نیست«.1

ــر  ــود، مبنــی ب ــن بیــان صحیــح می ب ــر ای گ ــه ا ك ــرده اســت  ك ایشــان ؟هر؟ بدیــن مطلــب اعتــراف 

ــد. ــان نمی آی كار ایش ــه  ــذا ب ــت؛ ل ــزاری اس كارگ ــود  ــی خ ــت ذات حرم

مناقشه با شیخ انصاری در خصوص پاسخ به جواهر

شــیخ انصــاری ؟هر؟ پس ازآنكــه ایــن مطلــب را ضعیف تــر از اشــكال محقــق ســبزواری دانســته، 

فرمــوده اســت: »حكــم صحیــح در مــوارد تعــارض عمــوم مــن وجــه، توقــف و رجــوع بــه اصــول 

كــه در محــل خــود بیــان شــده اســت- و مقتضــای آن، اباحــۀ  اســت، نــه تخییــر -همان گونــه 

كــم آن را  كــه عقــل به تنهایــی حا كارگــزاری اســت بــه دلیــل اصــل و نیــز وجــوب امــر بــه معــروف؛ چرا

كــه در محلــش ثابــت شــده اســت«. درک می كنــد؛ همان طــور 

بر این فرمایش اشكال هایی به این صورت وارد است:

ایــن مطلــب را نمی تــوان به عنــوان اشــكال به حســاب آورد؛ زیــرا اختــالف در مبنــا اســت؛ - 1

كــه ممكــن اســت مختــار صاحــب جواهــر ؟هر؟ هماننــد آنچــه از مشــهور نقــل می شــود و  چرا

كــه، اصل اولــی در متعارضین  هماننــد خــود شــیخ انصــاری در رســالۀ تعــادل و تراجیح باشــد 

هرچنــد توقــف اســت، جــز آنكــه اصــل ثانــوی تعبــدی مســتفاد از روایــات، تخییــر اســت؛ لــذا 

كرده انــد. كــه بــا وجــود اصــل ثانــوی، بــه اصــل اولــی تمســك  ایــن اشــكال بــر ایشــان وارد اســت 

كردیــم - 	 كــه تأســیس  كالم ایشــان، بــر اســاس اصلــی  كارگــزاری بــه دلیــل اصــل« در  »اباحــۀ 

كــه منفــك از معصیــت  كــه دال بــر آن هســتند  مطلــب صحیحــی نیســت؛ مضــاف بــر روایاتــی 

كــرده اســت. ــه آن  نیســت و خــود ایشــان ؟هر؟ اعتــراف ب

كه برخی شارحان مكاسب بر ایشان به این نحو وارد دانسته اند:- 3 ایرادی 

1.  جواهر الكالم: 22 /164.



فقه مشارکت در قدرت120

كــه  »ایــن تفریــع ایشــان- وجــوب امــر بــه معــروف بــه دلیــل اســتقالل عقــل در آن- در حالتــی 

ــه اســتحباب  ــوای ب ــه فت ك ــه  ــر اســت، درســت نیســت همان گون ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــر  متوقــف ب

گــر عقــل، مســتقاًل درخصــوص آن حكــم می كــرد،  گروهــی از اصحــاب، داللــت بــر آن دارد؛ زیــرا ا

كارگــزاری، محــل اشــكال و اختــالف نبــود. پــس در ایــن مطلــب  وجــوب آن بــا وجــود حــرام نبــودن 
كــن«.1 تأمــل 

ـــادۀ  ـــوص م ـــارض درخص ـــل متع ـــك از دو دلی ـــه هری ك ـــت  ـــروض آن اس ـــه مف ك ـــت  ـــه داش ـــد توج بای

ــه  گانـ ــو جدا ــی به نحـ ــر موضوعـ ــز دقـــت در هـ ــتند و نیـ ــر هسـ ــر یكدیگـ ــذاری بـ ــد اثرگـ ــاع فاقـ اجتمـ

اســـت.

كــه هنــگام تعــارض وجــوب و  ســپس فرمــوده اســت: »بــر فــرض حكــم بــه تخییــر، آن تخییــری 

گرفتــن یكــی از آن دو دلیــل و التــزام  تحریــم بــه آن رجــوع می شــود، تخییــر ظاهــری اســت؛ یعنــی 

ــا تــرك و نــه تخییــر واقعــی«. بــه یكــی از دو حالــت فعــل ی

كــه مكلــف در مقــام عمــل  ایــن پاســخ	 صحیــح اســت؛ زیــرا مــراد از تخییــر در اینجــا آن اســت 

كالم صاحــب  یكــی از دو دلیــل متعــارض - وجــوب یــا حرمــت- را اخــذ نمایــد و آنچــه از ظاهــر 

كــه حكــم مســئله، جــواز و اباحــه  كــه مــراد ایشــان ایــن باشــد  جواهــر ؟هر؟ برمی آیــد، ایــن نیســت 

اســت.

ســپس فرمــوده: »در دو دلیــل متعــارض به نحــو عمــوم مــن وجــه، نمی تــوان ظاهــر هیچ یــک از آن 

كنیــم، بلكــه صرفــًا بــه نســبت محــل اجتمــاع این گونــه عمــل می شــود؛  دو را به نحــو مطلــق الغــاء 

زیــرا حفــظ بــر ظاهــر آن هــا در محــل افتــراق واجــب اســت؛ لــذا اســتعمال هریــك از امــر و نهــی در 

كارگــزاری، در الــزام و اباحــه الزم اســت«. ادلــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از 

كــه  كالم ایشــان، لــف و نشــر مرتــب اســت؛ یعنــی الزم اســت  مالحظــه:  عبــارت »الزم اســت« در 

1.  هدایة الطالب إلی أسرار المكاسب للشهیدی: 512/1.
که بحث آن  کالم صاحب جواهر، طبق مبانی خودش صحیح باشد؛ زیرا ایشان قائل به ترکیت امر است  2.  شاید 

که همان تخییر است و نه تخییر به مقتضای تعارض. گذشت، پس جواز در آن دو باقی می ماند 
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كارگــزاری، در »الــزام« در دو  »امــر« در ادلــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و »نهــی« در نهــی از 

كــه مالحظــه  گــردد و ایــن مطلــب همان گونــه  مــادۀ افتــراق و »اباحــه« در مــادۀ اجتمــاع اســتعمال 

كــه داللــت آن دو بــر وجــوب، بــه وضــع باشــد، حال آنكــه صحیــح  می كنیــد مبتنــی بــر ایــن اســت 

كــه بــر اســاس اطــالق می باشــد؛ لــذا آنچــه ایشــان ؟هر؟ فرمــوده اســت الزم نمی آیــد. آن اســت 

ایراد آیت اهلل خویی و پاسخ آن

سید خویی ؟هر؟ بر كالم صاحب جواهر ؟هر؟ این گونه اشكال كرده است: »این ایراد وارد است 

كه مالك تعارض بین دو دلیل، ورود نفی و اثبات درخصوص یك مورد واحد است، به گونه ای 

موضوع  به  راجع  دلیل  دو  مثال:  است.  خود  موضوع  مورد  در  دیگری  نافی  آن ها  از  هریك  كه 

كه  كرده است و ازآنجا كه یكی از آن ها به وجوب و دیگری به حرمت حكم  واحد داشته باشیم 

اجتماع دو حكم متضاد در محل واحد متصور نیست، لذا بین آن دو تعارض رخ می دهد و به 

قواعد آن مراجعه می كنیم.

كــه مــالك مذكــور، در محــل بحــث وجــود نــدارد. وجــه صحیح این اســت كه،  و ایــن قطعــی اســت 

كارگــزاری بــرای جائــر  موضــوع وجــوب، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت و موضــوع حرمــت، 

می باشــد و هریــك از دو موضــوع، در حالــت طبیعــی تماســی بــا دیگــری نــدارد؛ لــذا هیچ یــک از 
افــراد دو موضــوع، فــرد دیگــری نیســت«.1

مالحظــه: الزمــۀ فرمایــش ایشــان ؟هر؟، محــدود بــودن منشــأ تعــارض بــه تنافــی لفظــی بــه همــان 

كــه آن را بیــان فرمــوده اســت، بااینكــه ممكــن اســت تعــارض، بیــن دو اطــالق  صورتــی اســت 

باشــد و ایــن امــر، غیرقابل انــكار اســت و مبنــای ایشــان ؟هر؟ حصــول تعــارض در مثــل ایــن مــورد 

كالم ایشــان مخالــف بــا مبانــی  اســت جــز آنكــه مرجحــات منصوصــه جــاری نمی شــوند؛ لــذا 

خــود ایشــان می باشــد.

كــه مورد محــل بحث  شــاید ســبب ایــن انــكار، احســاس وجدانــی ایشــان در ایــن خصــوص اســت 

1.  مصباح الفقاهة: 671/1.
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كــه  از مصادیــق تزاحــم اســت، زیــرا مكلــف، قــدرت بــر امتثــال آن دو را بــا هــم نــدارد، همان گونــه 

كــرده، بــدون آنكــه مجــوز را  كردیــم؛ لــذا تعــارض را از اســاس نفــی  از ایشــان ایــن مطلــب را نقــل 

كــه محــل بحــث، از صغراهــای بــاب  كــرده باشــد؛ ســپس فرمــوده اســت: »و روشــن شــد  بیــان 

كــه از صاحــب جواهــر نیــز اســتظهار می شــود« و صحیــح  تزاحــم اســت و نــه تعــارض، همان گونــه 

كــرد. كــه بــه اذن خداونــد بیــان خواهیــم  در مســئله، آن تفصیلــی اســت 

عدم تنافی بین قول به وجوب و تصریح به استحباب

كارگــزاری را در محــل بحــث، همــراه بــا  شــیخ انصــاری ؟هر؟، صحــت قــول وجــوب مقدمــی 

كــرده اســت: مســتحب نفســی دانســتن آن جهــت تأمیــن موافقــت بــا مشــهور بیــان 

»دلیــل اســتحباب، اخــص -به ناچــار- از ادلــۀ تحریــم اســت –زیــرا داللــت بــر حرمــت می كننــد 

كارگــزاری تمكــن از امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر داشــته باشــد چــه  چــه آنكــه شــخص بــا 

نداشــته باشــد و دلیــل اســتحباب، اختصــاص بــه مــورد اول دارد- لــذا ادلــۀ تحریــم به واســطۀ 

آن تخصیــص می خورنــد، بلكــه پــس از آن، بایــد نســبت بیــن آن و ادلــۀ وجــوب امــر بــه معــروف 

ــا تخصیــص خــوردن  ــر ب ــرای جائ كارگــزاری ب ــۀ حرمــت  گیــرد«؛ یعنــی اینكــه ادل ــرار  مــورد توجــه ق

به وســیلۀ ادلــۀ اســتحباب، ســاقط می شــوند؛ لــذا پــس از آن و در كنــار ادلــۀ وجــوب امــر بــه معــروف 

موردتوجــه قــرار نمی گیرنــد و نســبت میــان آن هــا نزدیــك نخواهــد بــود و صرفــًا بــه مالحظــۀ نســبت 
بیــن دلیــل اســتحباب و ادلــۀ وجــوب امــر بــه معــروف بســنده می كنیــم.1

كــه  كــه در مــوارد متعــدد بیــان شــده اســت آن اســت  ســپس فرمــوده اســت: »و مطلــب روشــنی 

كــه مقدمــۀ واجــب اســت، تعارضــی بــا ادلــۀ وجــوب آن عمــل  دلیــل مســتحب بــودن فعلــی 

یــم؛ زیــرا  واجــب نــدارد؛ لــذا وجهــی نــدارد آن را شــاهدی بــرای خــروج از مقتضــای آن بــه شــمار آور

دلیــل اســتحباب جهــت بیــان حكــم نفــس یــك فعــل اســت، بــا صــرف نظــر از الزم هــای عرضــی 

آن؛ ماننــد اینكــه زمانــی، مقدمــۀ واجــب یــا به عنــوان دســتور یــك فــرد الزم االطاعــة یــا مــورد نــذر و 

که نقل و نقد آن پیش تر آمد. 1.  این دقیقًا همان بیان سید خوئی ؟هر؟ درخصوص انقالب نسبت است 
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گیــرد«.1 ــرار  مثــل بخواهــد ق

ــر ایــن اســاس، ایشــان ایــرادی در احتمــال اینكــه مقصــود مشــهور، وجــوب در ایــن مــورد باشــد  ب

ــدارد؛ فرمــوده اســت: ــا آن ن ــی ب ــه اســتحباب، منافات ــح آن هــا ب نمی بینــد امــا تصری

ــه معــروف  ــر ب ــه جــواز در صــورت تمكــن از ام ــل ب ــه قائ ك كســی  كالم  ــرای  ــه ب »پــس بهتریــن توجی

كــه قائــل بــه اســتحباب  كــه بگوییــم قصــد او، جــواز بــه معنــای اعــم اســت و امــا كســی  اســت، ایــن 

كفایــی منافاتــی  كــه بــا وجــوب  ی، اســتحباب عینــی اســت  كــه قصــد و اســت، ظاهــر آن اســت 

كفایــی اســت؛ ماننــد ایــن قــول فقهــا: پذیــرش  كــه خــود واجبــی  نــدارد، بــه خاطــر امــر بــه معــروف 

ــی  كفای ــب  ــه واج ــت، بااینك ــتحب اس ــان دارد، مس ــود اطمین ــه خ ــه ب ك ــی  كس ــط  ــاوت توس قض

كــه معــروف تــرك شــده ای در میــان  گفتــه شــود، محــل كالم آن هــا در جایــی اســت  اســت یــا اینكــه 

كــه نهــی از  ــا منكــر ارتــكاب شــده ای  كــردن بــه آن، وجــوب فعلــی داشــته باشــد ی كــه امــر  نباشــد 

كــه تحصیــل مقدمــات آن قبــل از محقــق شــدن مــورد آن دو  ــه باشــد؛ و روشــن اســت  آن این گون
واجــب نیســت مخصوصــًا بــا عــدم علــم بــه زمــان تحقــق آن«.	

مالحظــه: از قــول بــه بطــالن انقــالب نســبت، عــدم وجــود دلیــل بــر اســتحباب نفســی روشــن 

گــر وجــوب مقدمــی بــه یــك  كــه قائــل بــه حرمــت ذاتــی اســت؛ پــس ا كســی  گردیــد؛ مخصوصــًا نــزد 

كــه دارد، ثابــت نخواهــد شــد. بلــه،  گــردد، اســتحباب نفســی بــرای آن بــا عنوانــی  نحــوی ثابــت 

كفایــی اســت  كــه ایــن وجــوب مقدمــی،  كــرد  اســتحباب نفســی را می تــوان بــه ایــن اعتبــار بیــان 

كــه فی نفســه عبــادت حســاب می گــردد و لــذا ســبقت  كســی نیســت و ازاین جهــت  و متعیــن در 

كــه ایشــان  گرفتــن در آن و مبــادرت بــه آن، مســتحب اســت و ازاین جهــت شــبیه بــه مثالــی اســت 

كردنــد. ؟هر؟ در بــاب قضــا بیــان 

1.   المكاسب: 2 /83-82.

2.  المكاسب: 2 /84-83.
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قول سوم: توقف

یــم شــارع مقــدس به هیچ وجــه راضــی بــه فعــل آن هــا نیســت  كــه علــم دار توقــف جــز در محرماتــی 

كــه  كارگــزاری بــرای جائــر قابــل دفــع نیســتند. ایــن قــول مختــار امــام خمینــی ؟هر؟ اســت  و جــز بــا 

كــه در مــورد اول آن هــا را نقــل  ــر احتمــال لــزوم اخــذ بــه قدرمتیقــن از روایــات رخصتــی  آن را بنــا ب

كردیــم، برگزیــده اســت:

»بنابرایــن احتمــال، الغــاء خصوصیــت بــه نســبت مطلــق صحــت، درســت نیســت و نــه ادعــای 

كــردن در دیــوان  كار  اولویــت قطعــی در امــر بــه معــروف و نهــی از؛ لــذا تســری دادن حكــم، بــه جــواز 

آن هــا بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر مشــكل و بلكــه غیرصحیــح اســت، حتــی در صــورت 

كــه تــرك  كــه در حــال ارتــكاب اســت و یــا معروفــی  كارگــزاری، منكــری  علــم داشــتن بــه اینكــه بــا 
شــده اســت را دفــع می نمایــد، تــا چــه رســد بــه مــوارد غیــر آن«.1

و در محــل دیگــری فرمــوده اســت: »آنچــه از ادلــۀ وجــوب آن دو -امــر و نهــی- بــه دســت می آیــد 

ــا ارتــكاب حــرام هســتند و دلیــل حرمــت  ــرك واجــب ی ــه عــدم اســتلزام ت كــه معلــق ب ایــن اســت 

ــق، بــا منجــز تعــارض 
َّ
كارگــزاری، بــه نســبت موضــوع خــود، به نحــو منّجــز دارای اطــالق اســت و معل

كــه بــه دلیــل  كــم بــر دلیــل معلــق اســت؛ پــس همان گونــه  پیــدا نمی كنــد، بلكــه دلیــل منجــز، حا

ــدم  ــل ع ــه دلی ــت ب ــم نیس ــرای تزاح ــی ب ــدارد، مجال ــود ن ــه وج ــن ادل ــی بی ــت، تعارض گذش ــه  آنچ

كــه مقتضــی حتــی در مــوارد  كــه بیان كننــدۀ ایــن باشــد  وجــود اطــالق و یــا حكــم اســتقاللی عقــل 

مســتلزم ارتــكاب حــرام موجــود اســت«.

كردیــم و ایــن فرمایــش  كــه منشــأ ایــن برداشــت اســت را پیش تــر نقــل  از ایشــان ؟هر؟ نكتــه ای 

ایشــان: »عــدم اطــالق...« اشــاره بــه مقیــد بــودن وجــوب امــر و نهــی بــه قــدرت شــرعی بــه معنــای 

ی  كالم برخــی از اعــالم در مناقشــۀ صغــرو كــه از  كــه متفــاوت بــا آن معنایــی اســت  دیگــری	 دارد 

1.  المكاسب المحرمة: 2 /205.
کــه همــان مصلحــت و مفســده و محبوبیــت و  2.  خالصــه آنكــه بــرای تكلیــف یــك ســری مبــادی وجــود دارد 
گاهــی بــا صرف نظــر از اینكــه بــرای مكلــف، دســت یابی بــه آن هــا ممكــن اســت  مبغوضیــت هســتند و ایــن مبــادی، 
گاهــی مبــادی،  بــرای عمــل ثابــت می باشــند؛ ماننــد محبــوب بــودن نمــاز و مبغــوض بــودن قتــل نفــس محترمــه و 
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كارگــزاری مطلــق اســت و مقیــد بــا مطلــق تزاحم پیــدا نمی كند.  مذكــور اســتظهار كردیــم و حرمــت 

در ادامــه نیــز فرمــوده اســت:

كه  مقتضیاتی  اما  دارد.  وجود  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر  در  كه  مقتضی  نسبت  به  »این 

پذیرش  در  حرمت  مقتضی  با  آن ها  میان  تزاحم  برای  وجهی  دارند،  وجود  منكر  و  معروف  در 

كارگزاری نیست؛ زیرا تزاحم مقتضیات تنها و تنها در تكالیف متوجه مكلف واحد وجود دارد. 

گر مكلفی، میان شرب خمر و قتل نفس محترمه به ناچار باید یكی را انجام دهد، شرب  پس ا

ی مقتضیات، مخیر خواهد بود و اما در فرض دوران امر بین  خمر مقدم می شود و در فرض تساو

گردد، وجهی  اینكه یك مكلف حرامی مرتكب شود و مكلف دیگری، حرام دیگری را مرتكب 

كه یك فرد، حرامی مرتكب شود تا  كردن به مقتضیات وجود ندارد و جایز نیست  برای توجه 

گر ترك شرب خمر  گر مقتضی آن مهم تر باشد؛ لذا ا گردد، حتی ا مانع از ارتكاب حرام دیگری 

كه ازلحاظ مقتضی پایین تر از شرب خمر  ید متوقف بر ارتكاب عمل حرامی توسط عمر  توسط ز

است باشد، نمی توان قائل به جواز یا وجوب آن شد.

كــه مطلقــًا مبغــوض هســتند و بــر هــر مكلفــی دفــع كردن آن هــا الزم اســت، از باب  بلــه، در مــواردی 

تزاحــم مقتضیــات به حســاب می آیــد؛ ماننــد نجــات دادن پیامبــر ؟لص؟ از دســت یــك ظالــم 

كــه متوقــف بــر شــرب خمــر یــا ارتــكاب حــرام دیگــری باشــد، عقــاًل  كــرده اســت  كــه ارادۀ قتــل او را 

نجــات دادن ایشــان به واســطۀ ارتــكاب آن عمــل حــرام، واجــب اســت«.

كــه یكــی در امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و دیگــری در متعلــق آن دو– مالحظــه: مــا دو مقتضــی 

كــه در هــر دو وجــود دارد و انشــاء امــر و  یــم، بلكــه یكــی اســت  خــود معــروف و منكــر- باشــد ندار

گذشــت؛ لــذا وجهــی بــرای تفصیــل ایــن ســخن  نهــی وســیلۀ تحقــق آن اســت و ایــن مطلــب قبــاًل 

کــه دادن پاســخ ســالم و خــوردن میتــه،  بــرای عمــل جــز در فــرض مقــدور بــودن بــرای مكلــف، ثابــت نمی باشــند 
ــر  کــه مشــتمل ب کــه در تكلیفــی  به عنــوان مثــال آن ذکــر شــده اند. بنابرایــن، مــراد از قــدرت عقلــی، قدرتــی اســت 
کــه مبــادی  کــه در تكلیفــی  مبــادی خــود به نحــو مطلــق اســت، اخــذ شــده اســت؛ امــا قــدرت شــرعی، قدرتــی اســت 
آن مختــص بــه حالــت قــدرت هســتند می باشــد. فــارق بیــن ایــن دو نیــز بــه لحــاظ تكلیــف اســت از حیــث مبــادی 
کــه تكوینــًا قــدرت بــر آن وجــود نــدارد و نیــز  آن. ایــن مطلــب بــا فــرض پذیــرش قبــح مؤاخــذه بــر تــرك تكلیفــی اســت 

ج از قــدرت او می باشــد.  کــه خــار محــال بــودن جعــل تكلیــف بــرای برانگیختــن مكلــف جهــت انجــام عملــی 
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ایشــان ؟هر؟ نیســت.

كــه محــل بحــث را بــه چنــد وجــه از مصادیــق تزاحــم  از ایــن مطلــب ایشــان ؟هر؟ روشــن شــد 

كارگــزاری به نحــو مطلــق و مشــروط بــودن وجــوب امــر و نهــی، زیــرا  نمی دانــد: یــا بــه دلیــل حرمــت 

ــر و  ــرای اینكــه مقتضی هــای موجــود در متعلــق ام ــا ب ــا مطلــق پیــدا نمی كنــد ی مشــروط، تزاحــم ب

كارگــزاری بــرای جائــر تزاحــم پیــدا نمی كننــد،  نهــی یعنــی معــروف و منكــر، بــا مقتضــی حرمــت در 

كــه وجــوب  كــه »تمــام ایــن مطلــب بنــا بــر آن اســت  امــا ایشــان این گونــه از كالم خــود برگشــته اســت 

ــر عقلــی بــودن آن و اینكــه عقــل، حفــظ  ــه معــروف و نهــی از منكــر، شــرعی باشــد؛ امــا بنــا ب امــر ب

كــه راضــی بــه نقــض شــدن  آن هــا نیســت را الزم بدانــد و تــرك منــع از مخالفــت  هدف هــای مولــی 

كــه  كــردن اهــداف او را قبیــح بدانــد، بــدون اینكــه فرقــی در ایــن امــر ببینــد  بــا مولــی و نقــض 

ناقــض، خــود او یــا دیگــر مكلفــان باشــند، قائــل شــدن بــه تزاحــم میــان مقتضیــات موجــود در 

ــر بعیــد نمی باشــد، لكــن ایــن مطلــب  ــرای جائ كارگــزاری ب ــا مقتضــی حرمــت  معــروف و منكــر ب

كــه  یــم، همان گونــه  كــه علــم بــه لــزوم حفــظ آن هــا دار در نهایــت اشــكال اســت، جــز در عظائمــی 

گردیــد. قبــاًل اشــاره 

كوچک تــری توســط عمــرو  یــد متوقــف بــر ارتــكاب معصیــت  گــر تــرك شــرب خمــر توســط ز و امــا ا

باشــد، جایــز شــمردن آن درنهایــت ایــراد اســت، بلكــه غیرممكــن اســت و گمــان نمی كنــم فقیهــی 

كــه وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر را  گــردد و دراین بــاره تفاوتــی نمی كنــد  بــه آن ملتــزم 
عقلــی بدانیــم یــا شــرعی«.1

ــا  ــه بعــد ب گرچــه از زمــان شــیخ الطائفه ب كلمــات اصحــاب، ا و همچنیــن فرمــوده اســت: »و امــا 

وجــود اختــالف در تعبیــر درخصــوص جــواز متفق القــول هســتند، امــا اجمــاع یــا شــهرت بــر جــواز 

درخصــوص امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر از آن اســتظهار نمی شــود و بــه عالمــه در منتهــی، 
كــه صحیــح نیســت«.	 ادعــای عــدم خــالف در آن نســبت داده شــده اســت 

1.  المكاسب المحرمة: 195-194/2.
2.  المكاســب المحرمــة: 205/2؛ و در ذیــل آن تعریضــی بــه نقــل صاحــب مفتــاح الكرامــه از غیــر ایشــان وجــود دارد 
کتــاب المتاجــر، فــی الوالیــة مــن  کــرده اســت )مفتــاح الكرامــة: 114/4،  کــه عالمــه در منتهــی از تمــام آن نفــی خــالف 
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كــه اجمــاع معتبــر یــا شــهرت مــورد  گاه هســتی  كــرده  اســت: »و آ كالمــش را تمــام  و این گونــه 

گمــان  اعتمــادی وجــود نــدارد؛ مخصوصــًا اینكــه در ایــن مســئله ادلــه و روایــات بســیار هســتند و 

كــه مســتند دیگــری غیــر از آن هــا داشــته باشــند. امــا باوجودایــن هــم فتــاوای فقهایــی  ایــن نمــی رود 
كــه شــناختی، جرئــت مخالفــت را ســلب می كنــد؛ لــذا مســئله محــل تردیــد اســت«.1

مقتضای تحقیق در مسئله

كــه قائــل بــه لــزوم تفكیــك خطــاب واجــب، بــه دو وجــوب  تحقیــق در مســئله مقتضــی آن اســت 

بشــویم؛ وجــوب امــر بــه معــروف و وجــوب نهــی از منكــر. ایــن مطلــب از ثمــرات دوگانگــی در ایــن 
واجــب اســت.	

كارگــزاری بــرای جائــر بــرای امــر بــه نمــاز یــا روزه  امــا وجــوب امــر بــه معــروف، ماننــد داخــل شــدن در 

ــرای  ــر اســت و دلیلــی ب كارگــزاری بــرای جائ ــا حرمــت  ــر اســاس ظاهــر ادلــه، معــارض ب ــا حــج، ب ی

كــرد یعنــی اینكــه طبــق  مقــدم دانســتن آن وجــود نــدارد بلكــه می تــوان برعكــس آن، اســتدالل 

ــه  ــر ب ــوب ام ــل وج ــی ؟هر؟-، دلی ــام خمین ــان ام ــه بی ــدند -ازجمل ــان ش ــاًل بی ــه قب ك ــی  تبیین های

كارگــزاری حــرام بشــود. كــه شــامل مــورد  معــروف اصــاًل دارای اطالقــی نیســت 

گــر داخــل شــدن شــخص در مــورد اول –بــه جهــت رعایــت مصالــح مؤمنیــن و بــرآوردن  بلــه، ا

كــردن از آنــان- صحیــح باشــد، می تــوان قائــل بــه تقدیــم آن شــد، لكــن  نیازهــای آنــان و دفــاع 

ــرای  ــروف ب ــام مع ــزاری، انج كارگ ــوز  ــرا مج ــردد؛ زی ــرح می گ ــدن مط ــل نش ــواز داخ ــدم ج ــی ع گاه

كــه روشــن اســت،  كــه غیــر از امــر بــه معــروف اســت و بیــن آن  دو همان طــور  مؤمنیــن اســت 

مالزمــه ای وجــود نــدارد.

یــم:  كارگــزاری در تزاحــم اســت؛ زیــرا بیــن دو منكــر قــرار دار و امــا وجــوب نهــی از منكــر، بــا حرمــت 

كارگــزاری بــرای جائــر، لــذا بــا هــم تزاحــم پیــدا می كننــد  كــه رفــع آن مقصــود اســت و منكــر  منكــری 

قبل العال أو الجائر(.
1.  المكاسب المحرمة: 206/2.

2.  بنگرید: فقه الخالف: 30/8، األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، القسم األول.
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و قواعــد تزاحــم یعنــی ترجیــح بــر اســاس اهمیــت، درخصــوص آن هــا پیــاده می شــود و بــر همیــن 

كــه در مثــل چنیــن مــوردی، ارتــكاب منكــر خفیف تــر را جهــت دفــع منكــر شــدیدتر  اســاس اســت 

گــر دفــع منكــر از مصادیــق دفــاع از اولیــاء مؤمــن باشــد، صریحــًا ذیــل روایــات جــواز  برگزیدیــم و ا

اول پیشــین قــرار می گیــرد.

كــه طــرف تزاحــم در اینجــا،  دفــع منكــر اســت و نهــی از منكــر  ایــن مطلــب شایســتۀ توجــه اســت 

كــرد. به تنهایــی نیســت؛ لــذا بایــد قــدرت بــر تأثیــر را بــه آن منضــم 

ــۀ  ــر مقدم ــق ب ــخص غری ــات ش ــف نج ــال توق ــک مث ــه بالش ك ــود  ــرح نم ــراد را ط ــن ای ــوان ای نمی ت

ــور اســت؛  ــر تفكیــك مذك ــذا مثــال نقضــی ب حــرام، صغــرای تزاحــم اســت و واجــب می باشــد؛ ل

كــه آن، بــا هریــك از دو مــورد امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در اصــل واجــب بودن متحد اســت  چرا

جــز آنكــه بــه خاطــر خــودش واجــب شــده اســت و ایــن دو واجــب بــرای رســیدن بــه مقتضایشــان 

گشــته اند؛ لــذا مثــال مذكــور از مصادیــق توقــف فعــل بــر مقدمــۀ حــرام اســت، امــا مســئلۀ  واجــب 

مــا از بــاب توقــف امــر بــه فعــل بــر مقدمــۀ حــرام اســت؛ لــذا بیــن راه حــل آن هــا تالزمــی وجــود نــدارد.

اشكال بر قول تزاحم

كرده انــد؛ ماننــد امــام خمینــی ؟هر؟ -كــه بیــان  برخــی از اعــالم بــر جریــان تزاحــم در اینجــا ایــراد 

كــه آن را  ــه مبنــای محقــق نائینــی ؟هر؟  ــا اســتناد ب كــه ب گذشــت- و برخــی از اعــالم معاصــر  آن 

كــرده اســت، آن را وارد دانســته و طبــق  در بحــث فرق هــای بیــن دو بــاب تعــارض و تزاحــم بیــان 

كــرد. در تقریــرات بحــث ایشــان آمــده اســت: آن می تــوان عــدم جریــان تزاحــم را در اینجــا تبییــن 

ی هســتند، رخ دهــد؛  ــا یكدیگــر مســاو كــه ازلحــاظ مــالك ب ــی  گــر تزاحــم میــان دو واجــب طول »ا

كــه متوقــف  ماننــد دوران امــر بیــن قیــام در ركعــت اول و قیــام در ركعــت دوم یــا بیــن تــرك واجبــی 

ی بــا آن اســت و ارتــكاب مقدمــۀ حــرام، پــس بنــا بــر  كــه ازلحــاظ مــالك، مســاو بــر حرامــی می باشــد 

تخییــر شــرعی، تخییــر میــان آن دو نیــز ثابــت می شــود و امــا بنــا بــر قــول مختــار، فقــط تكلیــف بــه 

متقــدم، دارای فعلیــت اســت؛ زیــرا بنــا بــر ایــن ســقوط هریــك از دو تكلیــف متزاحــم جــز بــا امتثال 
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كــه امتثــال تكلیــف به واســطۀ متأخــر، بــه دلیــل تأخــر متعلــق  دیگــری محقــق نمی گــردد و ازآنجا

آن،  ازلحــاظ خارجــی متأخــر می باشــد بنابرایــن بــرای تكلیــف بــه متقــدم، ســاقط كننده ای در 

ــر مكلــف متعیــن می گــردد؛ درنتیجــه  ــه حكــم عقــل، ب ــذا امتثــال آن ب ــدارد؛ ل عــرض آن وجــود ن

گــر مــالك  قیــام در ركعــت اول واجــب خواهــد بــود و اجتنــاب از مقدمــۀ حــرام الزم می باشــد. بلــه، ا

واجــب متأخــر، قوی تــر از مــالك واجــب بالفعــل باشــد، وجــوب فعلــی حفــظ قــدرت دلیــل ســقوط 
وجــوب واجــب متقــدم می شــود«.1

كبــری صحیــح اســت و اصــاًل تزاحمــی بــرای فعلیــت متقــدم بــه دلیــل عــدم وجــود معــارض  ایــن 

كــه معنــای موســع تری از حصــر آن در طولیــت زمانــی  یافــت نمی شــود، لكــن بــر مــا الزم اســت 

كــه بحــث از آن مربــوط بــه علــم اصــول اســت؛ زیــرا می توانــد شــامل معنایــی شــود  داشــته باشــیم 

كــه یكــی از دو تكلیــف مقیــد  كــه آن را تحــت عنــوان طولیــت رتبــی می شناســیم؛ ماننــد جایــی 

بــه شــرطی باشــد و دلیــل تكلیــف دیگــر از حیــث آن مطلــق باشــد، لــذا مطلــق بــه خاطــر فعلیــت، 

كــه  كردیــم  كــه از امــام خمینــی ؟هر؟ نقــل  مقــدم شــده و مقیــد، ســاقط می شــود؛ همان گونــه 

كارگــزاری بــرای جائــر مطلــق  وجــوب امــر و نهــی،  مقیــد بــه عــدم وقــوع در حــرام اســت، امــا حرمــت 

می باشــد.

گذشــت- و  كــرده -پیش تــر  و برخــی از اعــالم معاصــر ؟دم؟ مطلــب را بــه صــورت مشــابهی تقریــر 

كارگــزاری بــرای جائــر برخــالف امــر و نهــی فعلیــت دارد،  كــه حرمــت  گرفتــه اســت  این گونــه نتیجــه 

كنــد: كــرده تــا عــدم جریــان تزاحــم را نتیجه گیــری  ســپس ایــن مبنــا را در محــل بحــث تطبیــق 

»ایــن امــر -تزاحــم- بنــا بــر صحیــح نبــودن مختــار محقــق نائینــی صحیــح اســت و برخــی ماننــد 

كننــد و  گــر دو تكلیــف بــا یكدیگــر تزاحــم پیــدا  كــه ا كرده انــد  ســید خویــی از ایشــان تبعیــت 

مهم تــر بــودن یكــی از آن هــا احــراز نشــود و طولــی باشــند، فقــط تكلیــف بــه متقــدم فعلــی خواهــد 

كــه ســقوط هریــك از دو تكلیــف متزاحــم بنــا بــر آنكــه  كــرده اســت  بــود و این گونــه اســتدالل 

ــا  كــه امتثــال تكلیــف ب ــا امتثــال دیگــری نیســت و ازآنجا تخییــر میــان آن هــا عقلــی باشــد، جــز ب

1.  أجود التقریرات: 280/1.
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فعــل متأخــر، ازلحــاظ خارجــی بــه دلیــل تأخــر متعلــق آن حســب الفرض، متأخــر می باشــد، لــذا 

ســاقط كننده ای بــرای تكلیــف بــه متقــدم در عــرض آن موجــود نیســت؛ لــذا امتثــال آن بــه حكــم 

عقــل بــر مكلــف متعیــن خواهــد بــود و اال در صــورت عــدم احــراز اهــم بــودن وجــوب، بنــا را بایــد بــر 
گذاشــت تــا چــه رســد بــه وجــوب آن«.1 كارگــزاری و عــدم جــواز آن  حرمــت 

مالحظــه: آنچــه ایشــان ؟دم؟ فرمــوده اســت، بــه دلیــل عــدم رجــوع آن بــه طولیــت زمانــی، مســتند بــه 

كــرده نیســت، بلكــه مســتند اســت بــه مانــع دیگــری از  كــه آن را نقــل  مبنــای محقــق نائینــی ؟هر؟ 

كــه آن را طولیــت رتبــی بیــن مطلــق و مشــروط نامیدیــم. تزاحــم 

عــالوه بــر اینكــه بــه دلیــل عــدم وجــود طولیــت، صغرایــی بــرای ایــن مبنــا در اینجــا موجــود نیســت؛ 

گفتیــم یــا زمانــی اســت، هماننــد مثــال محقــق نائینــی ؟هر؟ یــا رتبــی اســت،  كــه  زیــرا همانگونــه 

و  كردیــم-  نقــد  و  نقــل  را  آن  -پیش تــر  كــرده  بحــث  آن  طبــق  مستشــكل  ایــن  كــه  همان گونــه 

ــدارد. ــوع طولیــت در اینجــا وجــود ن ــن ن ــک از منشــأهای ای هیچ ی

کراه و تقیه و اضطرار مورد سوم: ا

كــه ســبب ضــرر بــه  كنــد  كنــد و او را بــه امــوری تهدیــد  كارگــزاری مجبــور  گــر جائــر شــخص را بــر  ا

كــه حــرام بــود، جایــز می شــود و شــیخ انصــاری  كارگــزاری  جــان آبــرو یــا مــال او شــود، پذیــرش 

كــه ضــرر رســیدن بــه  كــه وابســتگی بــه او دارد، به گونــه ای  كســی  كــرده اســت: »یــا بــر  ؟هر؟ اضافــه 

او، ضــرر بــه خــود شــخص بــه شــمار آیــد و تحمــل ضــرر بــه او بــر نفــس دشــوار باشــد ماننــد پــدر و 
فرزنــد و شــبه آن هــا«.	

كــه متوجــه  كــرده اســت: »تــرس بــر نفــس یــا مــال یــا آبــرو  كــراه را این گونــه تعریــف  شــهید ثانــی ؟هر؟ ا

كــه تحمــل آن معمــواًل ممكــن نیســت،  خــود شــخص یــا برخــی از مؤمنیــن بــه نحــوی باشــد 
ــت«.3 ــبت اهان ــه نس ــتی ب ــری و پس ــث برت ــده از حی ــور ش ــخص مجب ــت ش ــب وضعی به حس

1.  فقه الصادق: 390/21.
2.  المكاسب المحرمة: 85/2.

3.  مسالك األفهام: 139/3.
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كــراه، اینكــه ضــرر معمــواًل غیرقابل تحمــل باشــد، شــرط زائــدی  مالحظــه: جهــت تحقــق معنــای ا

اســت و به هرحــال در ادامــه در بحــث تنبیهــات ان شــاءاهلل آنچــه بــا اینجــا در ارتبــاط اســت، 

 خواهــد آمــد.

چند تطبیق برای مسئله

كــه در حكومت هــای  كســانی  ایــن مســئله دارای ثمــرات عملــی فراوانــی اســت؛ زیــرا بســیاری از 

كــه  كار می كننــد، ارتــكاب محرمــات و ظلــم بــه مــردم و شكســتن حریم هــا را بــا ایــن حجــت  جائــر 

مكــره و مجبــور یــا مضطــر هســتند، بــرای خــود توجیــه می كننــد. پــس آیــا ایــن امــر، مجــوز بــه شــمار 

كــه ایــن مطلــب وظیفــۀ مكلــف را در برخــی وضعیت هــای دشــوار ناشــی  مــی رود؟ همان گونــه 

ــر مــا عراقی هــا هنــگام اعــالن جنــگ صــدام  از ظلــم طاغوت هــا روشــن می ســازد؛ ماننــد آنچــه ب

كــه بــه ارتــش نمی پیوســتند یــا  علیــه جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1980 گذشــت و افــرادی را 

گرفتــار آمدنــد. از جنــگ فــرار می كردنــد، اعــدام می كــرد و عراقی هــا در بــالی بزرگــی بیــن دو آتــش 

ــه  ك ــد  ــل می كنن ــده تحم ــم زندانی ش ــه ظل ــراد ب ــه اف ك ــت  ــری اس ــئله زج ــق مس ــه مصادی و ازجمل

كــراه،  گرفتــن اعتــراف و لــو دادن دیگــران اســت. پــس آیــا ا ناشــی از شــكنجۀ بی رحمانــه بــرای 

ــد؟ ــل ش ــل قائ ــد تفصی ــا در آن بای ــد ی ــز می كن ــوارد را جای ــن م ــۀ ای  هم

حكم مورد سوم

حكــم جــواز در صــورت وجــود یكــی از ایــن عذرهــا، فی الجملــه ثابــت اســت »بــدون وجــود 
مخالفتــی از جانــب نــص یــا فتــوا بلكــه اجمــاع -بــه هــر دو قســمش-، بــر آن وجــود دارد«.1

كــراه یــا اضطــرار دارنــد،  كــه دال بــر اجــازۀ مخالفــت بــا تكلیــف در صــورت پیــش آمــدن ا عموماتــی 

ــاًة«	 و »ِإلَّ َمْ  َ �ق ــْم �قُ ُ ــُوْا ِمْ َّ ن �قَ�ق
َ

كریــم: »ِإلَّ أ بــر آن داللــت می كننــد ماننــد ایــن آیــات شــریفه از قــرآن 

1.  جواهر الكالم: 165/22.
2.  آل عمران: 28.
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ــه«	 و  ــوا علی ــا أركه ــی م ــن أم ــع ع ــنٌّ ِبإِلمَیــاِن«1 و ماننــد ایــن حدیــث نبــوی: »ُرف ــُه ُمْ�َم�ئِ ــِرَه َوَقْلُ
ْ
ك

ُ
أ

ایــن روایــات شــریفه: »التقیــُة یف كلِّ ضــرورٍة«3 و »مــا مــن یشء إال وقــد أحّلــه اهلل ملــن اضطــر إلیــه«4 و 

گــردآوری نیســتند و شــیعه و اهــل ســنت بــر آن هــا هم نظرنــد. كــه قابــل  روایــات دیگــر غیــر از آن هــا 

ــر  ــرای جائ ــزاری ب كارگ ــواز  ــر ج ــا دال ب ــه در اینج ك ــی  ــوص آن دلیل ــد، خص ــر آن می كن ــت ب و دالل

گــروه  كــراه یــا اضطــرار می كنــد و برخــی از ایــن روایــات را قبــاًل ذیــل مجموعــۀ ســوم از  در صــورت ا

كــه از كارهــای حكومتی پرســیده شــده  كــه در موثقــۀ عمــار آمــده بــود  دوم، نقــل كردیــم، همان گونــه 

كار دیگــرى قــادر نباشــد تــا بخــورد و بیاشــامد و  بــود و حضــرت ؟ع؟ فرمــود: »خیــر مگــر اینكــه بــر 

كــه ورود  چــارۀ دیگــرى نباشــد« و در روایــت محمــد بــن علــی بــن عیســی حضــرت فرمــود: »امــری 

ــدۀ عــذر اســت« و در روایــت مشــهور تحف العقــول:  ــد پذیرن ــا جبــر و زور باشــد، پــس خداون آن ب

كــه بــه خــون و مــردار اســت« و امثــال آن هــا. »مگــر بــه جهــت ضــرورت نظیــر ضرورتــی 

كــراه مأمون  كــه امــام رضــا ؟ع؟ پذیــرش والیت عهــدی را بر اســاس ا و از جملــۀ آن هــا روایاتــی اســت 

ــود: »هنگامی كــه  ــم و در برخــی از  آن هــا آمــده ب كردی كــرده اســت و برخــی از آن هــا را نقــل  تبییــن 

كشــته شــدن ترجیــح دادم«. كشــته شــدن مخیــر شــدم، پذیرفتــن را بــر  بیــن پذیرفتــن آن و 

خصــوص  در  صرفــًا  اختــالف،  و  نیســت  اختالفــی  و  اشــكال  مــوارد  ایــن  از  هیچ یــک  در 

كــه  كــرده اســت  تفصیل هــای متعــدد اســت؛ ماننــد آنچــه محقــق حلــی ؟هر؟ در شــرایع بیــان 

كــراه، قــدرت نداشــتن بــر رهایــی شــرط می باشــد و ماننــد اســتظهار شــهید ثانــی ؟هر؟  مضــاف بــر ا

ــر و رخصــت در  كارگــزاری بــرای جائ كــه فرمــوده شــروط رخصــت، در اصــل پذیــرش  در مســالك 

اجــرای فرامیــن بــه ظلــم و معصیــت از جانــب جائــر،  بــا یكدیگــر متفــاوت هســتند و مــواردی غیــر 

كــرده اســت و پــس از آن،  گــردآوری  كتــاب جواهــر بــه شــیوه ای بســیار خــوب آن هــا را  كــه  از ایــن دو 

كــرده اســت و شــارحان مكاســب  شــیخ انصــاری جهــت تقســیم آن هــا در ضمــن تنبیهــات اقــدام 

1.  النحل: 106.
کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب 56، ح1، 2. 2.  وسائل الشیعة: 

کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 5، ح1، 8. 3.  وسائل الشیعة: 
کتاب الصالة، أبواب القیام، باب 1، ح6، 7. 4.  وسائل الشیعة: 
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كــه ازلحــاظ روش علمــی، بســیار مناســب اســت؛ لــذا مــا نیــز همیــن  كرده انــد  ی تبعیــت  از و

ــاده باشــد، ان شــاءاهلل  ــر مــوردی از قلــم شــریف ایشــان افت گ ــم و ا كلۀ بحــث را پیــش می گیری شــا

كــرد. اضافــه خواهیــم 

تنبیه اول؛ لوازم همكاری اجباری با جائر

مجــاز  حــرام،  كارگــزاری  خــود  كــراه،  ا بــا  كــه  همان طــور  اســت:  ؟هر؟  فرمــوده  انصــاری  شــیخ 

یختــن خــون افــراد- نیــز  می شــود، دیگــر  لــوازم حــرام آن و عمــل بــه فرمان هــای ســلطان جائــر –جــز ر
مجــاز می شــوند؛ زیــرا امــكان رهایــی از آن نیســت و اشــكالی در آن نیســت«.1

ایــن مطلــب به مثابــۀ مقدمــه ای بــرای مطلــب اصلــی ایــن تنبیــه اســت و ایشــان ؟هر؟ در ایــن فقــره 

كــه ناشــی از نكتــۀ شــهید ثانــی  كالمشــان، به نحــو قطعــی دیدگاهشــان را درخصــوص اختالفــی  از 

كــه ملحــق بــه فصــل »مــا  كالم محقــق حلــی ؟هر؟ در شــرایع در مســئلۀ پنجــم  ؟هر؟  در حاشــیه بــر 

گــر جائــر شــخص را  كــرده اســت. ایشــان ؟هر؟ فرمــوده اســت: »ا یكَتَســُب بــه« آورده اســت بیــان 
ــر  ــوان ب گــر شــخص ت ی ا كــردن بــه دســتورهای و كنــد، داخــل شــدن و عمــل  كارگــزاری اجبــار  ــر  ب

كــه تقیــه در  رهایــی نداشــته باشــد، جایــز می باشــد؛ البتــه به جــز درخصــوص خون هــای محترمــه 

گــر شــخص بــر آن -كارگــزاری  آن هــا راه نــدارد«؛ پس ازآنكــه در ذیــل مســئلۀ چهــارم فرمــوده بــود:  »و ا

كوچــك همــراه جایــز اســت،  كــردن ضــرر  گــردد، داخــل شــدن جهــت دفــع  بــرای جائــر- مجبــور 

كراهــت در صــورت قصــد بــر دفــع ضــرر بســیار ماننــد نفــس یــا  كراهــت آن، و ایــن  البتــه همــراه بــا 

مــال یــا تــرس بــر برخــی از مؤمنیــن از بیــن مــی رود«.

سپس، شهید ثانی ؟هر؟ اینگونه بر آن حاشیه زده است:

كــراه و دیگــری قــدرت  كــرده اســت: یكــی ا »مصنــف ؟هر؟ در ایــن مســئله دو شــرط را بیــان 

كــه  كــراه ممكــن اســت  نداشــتن شــخص بــر رهایــی و ایــن دو بــا یكدیگــر متفــاوت هســتند؛ زیــرا ا

گذشــت- جمــع شــود؛ لــذا دومــی اخــص از اولــی اســت.  كــه در تعریفــش  بــا قــدرت –همانگونــه 

1.  المكاسب: 86/2.
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كــه مشــروط آن هــا مختلــف اســت؛ زیــرا اولــی شــرط اصــل پذیــرش والیــت اســت  ظاهــر ایــن اســت 

و دومــی شــرط عمــل بــه دســتورهای او بــه ظلــم و ســتم اســت و ایــن دو نیــز بــا یكدیگــر متفــاوت 

ی را  كــه و می باشــند؛ زیــرا به كارگمــاری مســتلزم امــر بــه ظلــم و ســتم نیســت، بلكــه ممكــن اســت 

كــه از مســئلۀ  گــذار نمایــد؛ همان گونــه  كارگــزار وا كاری بگمــارد و مدیریــت آن را بــه صالحدیــد  بــه 

گــر تمكــن از اقامــۀ حــق داشــته باشــد، جایــز و بلكــه  كارگــزاری، ا كــردن  كــه قبــول  پیــش روشــن شــد 

گاهــی  كارگــزاری اســت و  گاهــی همــراه بــا  مســتحب اســت. امــا دســتور دادن بــه ارتــكاب حــرام 

یافــت  كــه مــال حرامــی در كــه جائــر، بــه شــخص دســتور دهــد  جــدای از آن می شــود ماننــد مــوردی 
كنــد یــا عمــل حرامــی مرتكــب شــود«.1

مسئلۀ  دو  در  تكرار  برای  توجیهی  به  دست یابی  تفاوت،  این  استظهار  علت  شاید  می گویم: 

یادتی در عبارت مسئلۀ پنجم در شرط -به اضافۀ  بیان شده در شرایع باشد؛ زیرا شهید ثانی ز

عدم قدرت بر رهایی- و مشروط –مضاف بر اصل والیت، عمل كردن به مواردی كه جائر دستور 

گرفته است. می دهد- مالحظه فرموده و لذا در ذهن شریف ایشان این فرق گذاری شكل 

كتــاب  كاشــف الغطــاء ؟هر؟ همیــن تفصیــل را پذیرفتــه و فرموده-عبــارت خــود را بــا  مرحــوم 

كــرده اســت-: قواعــد ممــزوج 

ــان  ی ــود و ز ــی از س ــزاری خال كارگ ــرك  ــی از ت ــه ناش ك ــد  ــته باش ــرس داش ــی ت كوچك ــرر  ــر از ض گ »و ا

كراهــت دارد و بــه خاطــر تســلط شــخص بــر مــال خــود می توانــد آن ضــرر  كارگــزاری بــرای او  باشــد، 

كــردن بــه دســتور او درخصــوص ضــرر رســاندن بــه مــردم، جایــز  كنــد و امــا عمــل  كوچــك را دفــع 
نیســت جــز در فــرض ضــرر معتبــر و نــه غیــر از آن«.	

كــراه تجویزكننــدۀ  امــا صاحــب جواهــر ؟هر؟ ایــن تفصیــل را مــردود دانســته اســت: »تفاوتــی در ا

كارگــزاری  كــراه تجویزكننــدۀ عمــل بــه اوامــر حــرام نیســت؛ چــه آنكــه در  كارگــزاری حــرام و ا ورود در 

كــه: كــرده اســت  باشــد و چــه در غیــر آن« و ایــن مطلــب را ایشــان این گونــه توجیــه 

1.  مسالك األفهام: 140-139/3.
ح القواعد: 99. 2.  شر
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كــه واجبــات و محرمــات مطلــق منــوط بــه آن هســتند و  »و مــراد از قــدرت، قــدرت شــرعی اســت 

كــه خالــی از ضــرر غیرقابل تحمــل بــه نفــس و مــال و آبــرو اســت و نــه قــدرت  همــان قدرتــی اســت 

كــه  اعــم از قــدرت عقلــی، عرفــی و شــرعی؛ پــس مقصــود از قــدرت در متــن، همــان معنایــی اســت 

كارگــزاری و عمــل بــه دســتورهای او؛ لــذا در اباحــۀ اول،  كــراه مــراد اســت و نــه فــرق نهــادن بیــن  از ا

كــه جــز فقــدان  كفایــت می كنــد؛ بــه خــالف دوم  كــه بــا قــدرت بــر رهایــی جمــع می شــود،  كراهــی  ا

كــه مالحظــه می شــود وجهــی بــرای آن نیســت،  كفایــت از آن نمی كنــد؛ زیــرا همان گونــه  قــدرت، 
زیــرا در ادلــه ایــن فــرق وجــود نــدارد«.1

كراه، عالوه بر قدرت عقلی و عرفی  كه ا مالحظه: این اختالف مبنایی است؛ زیرا مسلم نیست 

كراه، با وجود امكان رهایی یا وجود قدرت  گاهی ا متضمن عدم قدرت شرعی نیز باشد؛ زیرا 

از مبحث  از علم اصول  و می توان  آمد-  بیشتر خواهد  تنبیه سوم توضیح  صدق می كند -در 

جواز مبادرت به مأمور به اضطراری در صورت شك در صدق اضطرار با وجود امكان رها شدن 

كراه و اضطرار از این حیث  از آن در صورت انتظار و عدم مبادرت كردن با منضم كردن اشتراك ا

گرفت. كمك  در مسئلۀ حاضر 

كــه بــرای شــهید  گفــت ایــن اســت  كــه در ایــن خصــوص می تــوان  به هرحــال، مطلــب صحیحــی 

كالم محقــق ؟هر؟ روا نبــوده اســت؛ زیــرا ایشــان هماننــد  ثانــی ؟هر؟ اســتظهار ایــن تفصیــل از 

كارگــزاری ذاتــًا حــرام نیســت و لــذا داخــل شــدن در  مشــهور قائــل بــه حرمــت عرضــی اســت؛ یعنــی 

گــر مشــتمل بــر معصیــت  كــردن بــه دســتور جائــر ا آن نیازمنــد وجــه جــواز نمی باشــد و صرفــًا عمــل 

باشــد، نیازمنــد مجــوز اســت؛ لــذا تفصیــل مذكــور، نــزد مشــهور بالموضــوع اســت و شــهید ؟هر؟ بــه 

كــرده اســت -در تنبیــه ســوم ان شــاءاهلل خواهــد آمــد-. همیــن نحــو، آن تفصیــل را رد 

كاشــف الغطــاء ؟هر؟ و هم نظــران ایشــان  بلــه صــدور ایــن تفصیــل را می تــوان از جانــب شــیخ 

كــه  ــر آن وارد اســت  كــه در ایــن صــورت نیــز ایــن ایــراد ب درخصــوص حرمــت ذاتــی توقــع داشــت 

مخالــف بــا ظاهــر ادلــه در عــدم فرق گــذاری اســت؛ لــذا شــیخ انصــاری ؟هر؟ و همچنیــن تابعیــن 

1.  جواهر الكالم: 166/22.
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ــوص تفســیر تفصیــل شــهید  ــی درخص ــده وجه ــا در آین ــد. امــا م كرده ان ــا  ایشــان، ایــن نــزاع را ره

كــرد. كاشــف الغطــاء )قــدس اهلل أســرارهم( جمیعــًا بیــان خواهیــم  ثانــی و فرمایــش مرحــوم 

كــه درخصــوص  ســپس شــیخ ؟هر؟ فرمــوده اســت: »اشــكال، صرفــًا متوجــه ایــن نكتــه اســت 

ــان  گناه ــر  ــان و دیگ ی آن ــرو ــن آب یخت ــوال و ر ــردن ام ــا ب ــه یغم ــد ب ــران -مانن ــه دیگ ــاندن ب ــرر رس ض

كــراه، تمــام آن ضــرر رســاندن ها جایــز می شــوند؛ حتــی  كــه بــا تحقــق ا بــزرگ- آیــا این گونــه اســت 

كمتــر از ضــرری  كــه شــخص مكــَره تهدیــد بــدان شــده اســت به مراتــب  درصورتی كــه ضــرری 

كلمــۀ  گــر شــخص، از شــنیدن  كــه مجبــور بــه ارتــكاب آن علیــه دیگــران شــده اســت؟ مثــاًل ا باشــد 

ی خــود داشــته باشــد، آیــا ایــن ســبب  كــه متناســب بــا شــأن او نیســت، تــرس بــر آبــرو ناپســندی 

كــه باشــد بــرای او مبــاح  ی مــردم و امــوال آن هــا بــه هــر مقــدار و میــزان از عظمــت  كــه آبــرو می شــود 

می شــود یــا بایــد دو ضــرر مذكــور را موردتوجــه قــرار داده و بیــن آن هــا یكــی را ترجیــح داد؟ دو وجــه 
ــود دارد«.1 وج

كــراه و نــوع آن هــا متوجــه او می شــود و  كــه ضــرر و ا كســی  مالحظــه: در ایــن مســئله، بــر اســاس 

ــد  ــد، چن ــم ش ــنا خواهی ــی آش ــب آت ــالل مطال ــا در خ ــا آن ه ــه ب ك ــد آن  ــا و مانن ــان آن ه ــح می ترجی

كــه شــیخ انصــاری ؟هر؟ متعــرض بیانشــان  كــه آن هــا را بــه مــواردی  كــرد  حالــت می تــوان تصــور 

ــر قصــد  كــه جائ ــه آن هــا در جایــی اســت  نشــده اســت، ملحــق می كنیــم و محــل بحــث راجــع ب

كــه در آن، ضــرر رســاندن بــه یــك انســان وجــود دارد و شــخصی را مأمــور اجــرای  كــرده اســت  امــری 

كــرده اســت؛ لــذا  كــرده اســت و او را در صــورت عــدم انجــام، تهدیــد بــه واردكــردن ضــرر بــه او  آن 

ضــرر، ابتــداًء متوجــه شــخص ثالــث از جانــب جائــر اســت و متوجــه شــخص مكــَره در صــورت 

كــه شــاید یكــی از دالیــل اختــالف،  اطاعــت امــر نكــردن؛ و صورت هــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد 

كــردن میــان آن هــا باشــد. خلــط 

کــه ایشــان در اینجــا، وجــه قــول دوم را همــراه بــا ترجیــح  1.  المكاســب: 86/2، و بــه ایــن بایــد دقــت داشــت 
ــه: »و  ک ــه آن  را نقــل نكــرده اســت؛ فرمــوده اســت  ک ــرده اســت  ک ــر  ــی ذک ــرای قول ــًا وجهــی را ب ــر نمی کنــد و صرف ذک
کــه علــت تشــریع آن بــرای دفــع ضــرر اســت لــذا دفــع ضــرر بــه  کــراه، ایــن اســت  کــه مســتفاد از ادلــۀ ا ازاین جهــت 
کمتــر باشــد تــا چــه رســد بــه اینكــه بزرگ تــر  وســیلۀ ضــرر رســاندن بــه غیــر جایــز نیســت و لــو اینكــه ضــرر بــه دیگــران 

ــد. ــی می دان ــه حــق اهلل تعال ــه رخصــت را مختــص ب ک از آن باشــد« و همیــن دلیــل ایــن قــول اســت 
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کراه و مانند آن  سقوط حرمت اضرار به دیگران به بهانۀ ا

كراه به حق اهلل تعالی و شامل اضرار به - 1 اختصاص نداشتن دلیل سقوط حرمت بر اساس ا

كه شخص به آن تهدید شده است، به مراتب  گر آن ضرری  غیر به نحو مطلق است، حتی ا

كراه شده است. صاحب جواهر ؟هر؟ همین قول را برگزیده  كم تر از آن ضرری باشد كه بدان ا

كردن به شخص معین و  كراه، با دستور او -دستور جائر به شخص مكَره- به ظلم  است: »ا

كراه به سبب  ی محقق می شود پس در این هنگام و پس از صدق عنوان ا مجبور ساختن و

فرمان جائر  از دستور، می تواند حسب  از تخلف  ناشی  امور غیرقابل تحمل  و  از ضرر  ترس 
كند«.1 عمل 

و ایــن مطلــب از ظاهــر اطــالق محقــق حلــی ؟هر؟ و عالمــه ؟هر؟ در قواعــد	 برمی آیــد، در شــرایع 

كنــد، داخــل شــدن و عمــل طبــق دســتورات  كارگــزاری مجبــور  گــر جائــر او را بــر  فرمــوده اســت: »ا

كــردن خــود نداشــته باشــد، جایــز خواهــد بــود؛ البتــه جــز در مــوارد  او درصورتی كــه قــدرت بــر رهــا 

خون هــای محترمــه؛ زیــرا تقیــه در آن  راه نــدارد« و در مفتــاح الكرامــة ایــن نظــر بــه مشــهور نســبت 

داده شــده اســت. ایشــان ؟هر؟ پــس از تقویــت احتمــال ترجیــح داشــتن مــورد مهم تــر فرمــوده 
اســت: »لكــن اصحــاب، آن را مطلــق آورده انــد«.3

كــرده و امــام خمینــی ؟هر؟ درخصــوص آن فرمــوده اســت:  و شــیخ انصــاری ؟هر؟ آن را تقویــت 

كــه فرمایــش شــیخ انصــاری درنهایــت صحــت اســت و ایرادهــای برخــی  »بــه جــان خــودم ســوگند 
از فقهــا4 بــه ایشــان صحیــح نمی باشــند«.5

برعكــس قــول اول؛ یعنــی اختصــاص داشــتن رخصــت بــه ارتــكاب خصــوص حــق اهلل تعالــی - 	

ــت،  ــده اس ــد ش ــه آن تهدی ــخص ب ــه ش ك ــری  ــد و ام ــك باش كوچ ــر  گ ــی ا ــاس حت ــه حق الن و ن

1.  جواهر الكالم: 167/22.
ح القواعد: 44/4. 2.  بنگرید: جامع المقاصد فی شر

3.  مفتاح الكرامة: 115/4.
کرده است. که ایشان ؟هر؟ بدان تصریح  4.  مقصود، فاضل ایروانی ؟هر؟ است همان گونه 

5.  المكاسب المحرمة: 220/2.
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بــزرگ باشــد. البتــه برخــی در ایــن قــول، قائــل بــه تفصیــل شــده و آن را مختــص بــه ضــرر 

دانســته ا ند. مهــم  رســاندن های 

كــم جائــر بزرگ تــر از ضــرری باشــد - 3 كــه ضــرر وعــده داده شــده از ســوی حا تفصیــل بیــن جایــی 

كــه در ایــن صــورت حرمــت برداشــته می شــود، و بیــن جایــی  كــه بــدان فرمــان داده شــده اســت 

كــه شــیخ  گذشــت  كمتــر باشــد خــواه حــق اهلل تعالــی باشــد و خــواه حق النــاس؛ و قبــاًل  كــه 

گرد ایشــان در مفتــاح الكرامــة  كاشــف الغطــاء ؟هر؟ مطلبــی نزدیــك بــه آن فرمــوده اســت و شــا

و  می باشــد  واجــب  اســت،  پایین تــر  آنكــه  شــدن  مقــدم  »به احتمال قــوی،  اســت:  فرمــوده 

كــه مربــوط بــه او  گاهــی ایــن دو موردتوجــه قــرار می گیرنــد: هماننــدی و تفــاوت در مراتــب مهــم 
كــه دلیلــش قطعــی یــا ظنــی اســت«.1 یــا بــه بعضــی از مؤمنیــن می شــود و نیــز بــه مــوردی 

كــه ضــرر تهدیــد شــده بــه آن از جانــب جائــر، فی نفســه مبــاح یــا حــرام - 4 تفصیــل بیــن مــواردی 

می باشــد. ایــن قــول مختــار ســید خویــی ؟هر؟ اســت: »ناحیــۀ ســوم: اینكــه ضــرر ابتــداًء 

ــر  ــا دســتور جائ ــر فــرض مخالفــت ب ــه مكــَره، ب ــراد باشــد و متوجــه شــدن آن ب متوجــه دیگــر اف

كــه فی نفســه  كــه جائــر به وســیلۀ آن شــخص را تهدیــد می نمایــد، فعلــی باشــد  باشــد و ضــرری 

كــه مــال دیگــران را بــه یغمــا ببــرد و  مبــاح اســت؛ ماننــد اینكــه جائــر، شــخص را مجبــور ســازد 

كــرد. در ایــن صــورت، شــخص  بــرای او بیــاورد و اال امــوال خــود شــخص را مصــادره خواهــد 

كــردن آن عمــل، ضــرر متوجــه شــده بــه خــود را تحمــل نمایــد. می بایســت بــا تــرك 

كــه پرداخــت امــوال بــه جائــر از ســوی شــخص مجبــور شــده، فی نفســه امــر مباحــی  روشــن اســت 

كــراه و چــه در غیــر آن، درحالی كــه بــه یغمــا بــردن امــوال مــردم و تحویــل  اســت؛ چــه در وضعیــت ا

كــم جائــر فی نفســه حــرام اســت و نمی تــوان از مبــاح بــا اقــدام بــه عمــل حــرام، رفــع یــد  آن هــا بــه حا
كــرد«.	

و ایشــان ؟هر؟ فرمــوده اســت: »ناحیــۀ چهــارم: اینكــه ضــرر ابتــداًء متوجــه دیگــر افــراد باشــد و 

1.  مفتاح الكرامة: 115/4.
2.  مصباح الفقاهة: 675/1.



139 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

متوجــه شــدن آن بــه مكــَره، بــر فــرض مخالفــت بــا دســتور ظالــم باشــد، ماننــد اینكــه بــه او دســتور 

كــه شــخصی را بــه عمــل حرامــی ماننــد زنــا وادارد و اال خــود او را بــر ایــن عمــل مجبــور  بدهــد 

كــراه و اضطــرار و حــرج و ضــرر نیســت؛ بــه  خواهــد ســاخت، پــس جایــی بــرای جریــان ادلــۀ نفــی ا

كــردن آن از  كــه ضــرر رســیدن بــه یكــی از دو طــرف قطعــی اســت؛ لــذا دفــع  دلیــل روشــنی ایــن امــر 

یكــی از آن هــا بــا ضــرر رســاندن بــه دیگــری، ترجیــح بالمرجــح اســت و در ایــن هنــگام، بیــن آن دو 
كــرد«.1 تزاحــم رخ داده و بایــد بــه قواعــد بــاب تزاحــم رجــوع 

مهم ترین دیدگاه ها و ادلۀ آن ها

كنــون اقــوال و دیدگاه هــا را عرضــه نمــوده و آنچــه را ممكــن اســت بــر آنهــا اســتدالل شــود بیــان  و ا

می كنیــم.

قول اول؛ عمومیت و اطالق رخصت در حق الناس

كالم مرحــوم شــیخ انصــاری چنــد وجــه در جهــت اســتدالل بــر ایــن مطلــب بــه دســت  می تــوان از 

آورد:

وجه اول

كراه نسبت به افعال حرام؛ مانند ایراد ضرر به دیگران  عبارت است از عمومیت و اطالق ادلۀ ا

گفته شده: »الضرورات  كه  كه به حیات آنها لطمه ای نزند( و نیز قاعدۀ ضرورت  )البته تا حدی 

تبیح المحظورات«	 )ضرورت ها ارتكاب محرمات را مجاز می سازد(.

كنــد و در ایــن جهــت بــه شــأن  امــام خمینــی؟هر؟ تــالش نمــوده شــواهدی بــر ایــن اطــالق اقامــه 

ــٌنّ  ِ ُمْ�َم�ئ ــُه  َوَقْلُ ــِرَه 
ْ
ك

ُ
أ َمْ   

َّ
ِإل ِإمَیاِنــِه  ْعــِد  �بَ ِمْ   ِ ِبَلّ ــَرَ 

َ
ك »َمْ  اســت:  كــرده  اســتدالل  آیــه  ایــن  نــزول 

1.  همان: : 679/1.
2. المكاسب: 86/2، 87.
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كــه تحت فشــار واقــع شــده اند،  كافــر شــوند، به جــز آنهــا  كــه بعــد از ایمــان  كســانی  مَیــاِن؛1  ِ
ْ

ِبإل
باایمــان اســت«. آرام و  درحالی كــه قلبشــان 

بــر اســاس نظــر مفســران و برخــی روایــات مــورد اعتمــاد، ایــن آیــه در مــورد قضیــه عمــار یاســر نــازل 

ی را وادار بــه برائــت جســتن از رســول خــدا ؟ص؟ و دشــنام دادن و بدگویــی  كــه و شــده اســت؛ آنجــا 

بــه ســاحت مقــدس آن حضــرت نمودنــد.

گریــان نــزد  صاحــب مجمع البیــان فرمــوده اســت: »عمــار آنچــه را خواســتند بــر زبــان آورد و ســپس 

پیامبــر آمــد؛ آن حضــرت فرمــود چــه پشــت ســر داری؟ عمــار پاســخ داد: بــدی و زشــتی ای رســول 

كــردم و خــودم را بــه شــما رســانیدم، پیامبــر درحالی كــه  خــدا؛ مــن خدایــان آنهــا را بــه نیكــی یــاد 

گذشــته را  گرفتــار شــدی، ســخن  گــر بازهــم در چنــگ آنهــا  چشــمانش را مســح می كــرد، فرمــود: ا
كــن. این چنیــن از ابن عبــاس و قتــاده روایــت شــده اســت«.	 تكــرار 

كــه شــأن نــزول آیــه باعــث نمی شــود اطــالق آیــه را تقییــد یــا عمــوم آن را تخصیــص  روشــن اســت 

كــراه  ا افــراد  بــوده و شــامل همــۀ  مَیــاِن« مطلــق  ِ
ْ

ــٌنّ ِبإل ِ ــُه ُمْ�َم�ئ ــِرَه َوَقْلُ
ْ
ك

ُ
 َمْ أ

َّ
»إل فقــره  لــذا  بزنیــم، 

كــراه از طریــق تهدیــد بــه قتــل  كــه ا كــه آن را مختــص بــه مــوردی بدانیــم  می شــود و دلیلــی نــدارد 

گرچــه شــأن نــزول آیــه مشــخصًا همیــن مــورد اســت، ولــی مــورد نــزول مخصــص نیســت،  باشــد؛ 

وجــه  فاقــد  آیــه  اطــالق  در  اشــكال  بنابرایــن  اســت؛  چنیــن  نیــز  آیــات  ســایر  در  هم چنانكــه 
می باشــد.3 صحیحــی 

كــراه  كــراه بــه ایــن نحــو نیــز تبییــن نمــود: وقتــی ا و می تــوان داللــت آیــۀ شــریفه را بــر رفــع مطلــق آثــار ا

موجــب رفــع آثــار تكلیفــی و وضعــی در احــكام مهــم می شــود، بی گمــان باعــث رفــع آثــار تكلیفــی 

و وضعــی در احــكام عــادی هــم خواهــد شــد.

گناهــان  ــع حرمــت از بزرگ تریــن  ــراه از ســویی باعــث رف ك ــه، ا ــر اســاس مفــاد آی ــه ب توضیــح این ك

1. نحل/ 106
2. مجمع البیان: مج 597/6-5.

3. المكاسب المحرمة: 210/2.
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كــرم ؟لص؟ و تكذیــب او در ادعــای نبــوت و نــزول قــرآن(  )هتــک عــرض و شكســتن حریــم پیامبــر ا

كــه اولــی جــزء احــكام  و از ســوی دیگــر موجــب رفــع هــدر بــودن خــون شــخص مكــَره شــده اســت؛ 

كــراه موجــب رفــع  تكلیفــی و دومــی از جهتــی جــزء احــكام وضعــی می باشــد؛ نتیجــه این كــه ا

كــه در مرتبــۀ نازل تــری نســبت بــه  حرمــت هتــک ســایر اعــراض هــم هســت، تــا چــه رســد بــه امــوال 

آن قــرار دارد و نیــز باعــث رفــع آثــار ســایر احــكام وضعــی نیــز می باشــد.

روایــت »عمــرو بــن مــروان« )كــه بعیــد نیســت از حیــث ســند مــورد اعتمــاد باشــد1( بــر ایــن اطــالق 

داللــت دارد؛ حضــرت امــام صــادق بــه نقــل از رســول خــدا ؟ص؟ فرمودنــد: »از امــت مــن چهــار 

گردیــد: خطــای آنــان، فراموشــی آنهــا، آنچــه بــدان وادار شــوند و آنچــه فراتــر از توانشــان  ویژگــی رفــع 

گــر مــا فرامــوش یــا خطــا كردیــم،  كــه فرمــود: »پــروردگارا! ا باشــد؛ و آن ســخن خداونــد عّزوجــّل اســت 

گنــاه  مــا را مؤاخــذه مكــن! پــروردگارا! تكلیــف ســنگینی بــر مــا قــرار مــده، آن چنان كــه )بــه خاطــر 

ــل آن را  ــت تحم ــه طاق ــروردگارا! آنچ ــرار دادی! پ ــد، ق ــا بودن ــش از م ــه پی ك ــانی  كس ــر  ــان( ب و طغی

كــه تحت فشــار واقــع شــده اند،  یــم بــر مــا مقــرر مــدار!« و نیــز ایــن فرمــوده خــدا: »به جــز آنهــا  ندار

ــادق  ــام ص ــت از ام ــن روای ــد همی ــی مانن ــت«	 و از عیاش ــان اس ــا ایم ــان آرام و ب ــه قلبش درحالی ك

نقــل شــده اســت.

كریمــه، خداونــد متعــال از امــت اســالم تمــام آنچــه را از  ایــن روایــت داللــت دارد بــه اقتضــای آیــۀ 

كــراه انجــام داده انــد رفــع فرمــوده  اســت. ی ا رو

می كند،  داللت  یاسر[  عمار  قضیه  به  كراه  ا آثار  ]رفع  اختصاص  عدم  بر  كه  روایاتی  ازجمله 

كه می گوید: »به امام صادق ؟ع؟ عرض  روایت معتمد و بلكه موثق »مسعده بن صدقه« است 

امر  می شود  شما  به  به زودی  مردم!  ای  فرمود:  كوفه  منبر  بر  ؟ع؟  علی  كه  می گویند  مردم  شد: 

كنید. پس امر می شود از من بیزاری بجویید، اّما از من بیزار نباشید.  مرا دشنام دهید، چنین 

به زودی  فرموده  ؟ع؟  علی  نسبت  می دهند!  ؟ع؟  علی  به  بسیاری  دروغ های  چه  مردم  فرمود: 

کــه از حیــث نقــل حدیــث و نیــز اعتقــاد مذهبــی مضطــرب و  1. در ســند روایــت »معلــی بــن محمــد البصــری« اســت 
کــرده اســت )233/3(. غیرمعتمــد اســت؛ لكــن صاحــب »تنقیــح المقــال« وی را جــزء نیــكان و حســان محســوب 

کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 25، ح10. 2. وسائل الشیعة: 
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فراخوانده  من  از  بیزاری  به  سپس  كنید،  چنین  ]پس[  دشنام  دهید،  مرا  امر  می شود،  شما  به 

كه از من بیزار نباشید. آن  كه من بر دین محّمد ؟لص؟ هستم. ایشان نفرمود   می شوید، بدانید 

كند و نه بیزاری جستن  كشته شدن را اختیار  كه  شخص پرسید: نظر شما دراین باره چیست 

كه اهل مكه او را وادار به  را؟! فرمود: به خدا! داستان او همانند داستان عمار  بن یاسر است 

كردند درحالی كه در قلب او ایمان و اطمینان وجود  داشت و خداوند فرمود: به جز  انكار دین 

آنها كه تحت فشار واقع شده اند، درحالی كه قلبشان آرام و با ایمان است؛ و پیامبر ؟لص؟ با نزول 

گر برگشتند، تو هم برگرد؛ كه خداوند عّز و جّل عذر و دلیل تو را نازل  این آیه به عّمار فرمود: عّمار! ا
گر برگشتند تو هم برگردی«.1 كه ا كرده  كرده و به تو امر 

ــزون  ــدارد؛ اف ــاص ن ــار اختص ــه عم ــه قضی ــه ب ــه آی ك ــت  یاف ــوان در ــنی می ت ــت به روش ــر روای از ظاه

بــر آنكــه اطــالق عبــارت »بــه زودی بــه شــما امــر  می شــود، مــرا دشــنام  دهیــد« و نیــز اطــالق اذن بــه 

بیــزاری جســتن، اقتضــای جــواز آن دو را دارد، بی آنكــه مختــص بــه تهدیــد جانــی باشــد، بلكــه 

یانــه یــا شمشــیرش خــوف وجــود دارد، جــواز دشــنام  كــه از تاز به مجــرد تهدیــد از ســوی فــردی 

ثابــت می باشــد.

ی وجــود قرائنــی ایــن  ایــن فرمــوده امــام علــی نــه از بــاب اخبــار بــه غیــب اســت، بلكــه ظاهــرًا از رو

كــه چنیــن اقدامــات عداوت آمیــزی  گفته انــد؛ چــه اینكــه آن حضــرت دشــمنانی داشــته  ســخن را 

ــه موضــوع علــم غیــب امــام  كــه ســخن حضــرت را ب ــدارد  ــا ن ــان برمی آمــده اســت؛ پــس معن از آن

كــرده و به مجــرد چنیــن احتمالــی از اطــالق دلیــل، دســت بكشــیم. حمــل 

كه فرمود: »همانا  و نیز بر این مطلب روایت صحیح »بكر بن محمد« از امام صادق داللت دارد 

گفتم فدایت شوم، دربارۀ  كه تقیه نكند ایمان ندارد. پس به او  كسی  تقیه سپر مؤمن است و 

كه تحت فشار واقع شده اند، درحالی كه قلبشان آرام و با ایمان است« چه نظر  این آیه »به جز آنها 
كه آن حضرت فرمود: آیا تقیه جز این است؟«.	 داری 

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 29/ ح 2.
2. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 29/ ح 6.
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ای  كردم:  عرض  خدا  رسول  »به  فرمودند:  كه  علی  امام  از  جعفریات  كتاب  روایت  همچنین 

كنند ]حكمش چیست؟[ فرمود: از شكنجۀ آنها  رسول خدا! مردی را می گیرند تا شكنجه اش 

گفتن آنچه آنان را راضی نماید، درحالی كه قلبًا به آن رضا نباشد؛ سپس آن  خود را ایمن دارد با 

كه تحت فشار واقع  گفت: به جز آنها  كه  حضرت فرمود: ای علی! این همان فرموده خداست 
كه قلبشان آرام و با ایمان است«.1 شده اند در حالی 

كوفــه  ک« در  گویــد: »از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم »ضحــا كــه  و روایــت »عبــداهلل  بن عجــالن« 

كــه مــا را بــه بیــزاری جســتن از امــام علــی ؟ع؟  گرفتــه[ و نزدیــک اســت  كــرده ]و قــدرت  ظهــور 

كنیــم؟ فرمــود: پــس از آن حضــرت برائــت بجــوی. فرابخوانــد؛ چــه 

شــما  نــزد  ک[  ضحــا تهدیــد  خریــدن  به جــان  یــا  علــی  حضــرت  از  ]برائــت  كدام یــک  گفتــم: 

اســت؟ محبوب تــر 

گفتنــد:  گرفتــه و  ی را در مكــه  كــه عمــار فرزنــد یاســر رفــت؛ و یــد  فرمــود: اینكــه بــه همــان راهــی برو

از رســول خــدا برائــت بجــوی؛ پــس برائــت جســت و خداونــد در معــذور بــودن او ایــن آیــه را نــازل 

كــه قلبشــان آرام و باایمــان اســت«	 و  كــه تحت فشــار واقــع شــده اند در حالــی  فرمــود: به جــز آنهــا 

روایــات دیگــر.

كه این مطلب اختصاص به قضیۀ عمار یا صرفًا مورد  گذشت آن است  حاصل از همۀ آنچه 

تهدید به قتل و یا آنچه تنها جنبۀ حق اللهی داشته باشد، ندارد و به عبارت دیگر مقتضای اطالق 

اختصاص  ادعای  و  است  نداشتن  اختصاص  تقیه،  عمومات  و  اطالقات  نیز  و  رفع  حدیث 

گمان  است می باشد. كه بر پایه  صرفًا ناشی از استبعاد و دورشمردن، یا اموری 

و بــا فــرض شــمول آن اطالق هــا و عمومــات نســبت بــه برخــی مــوارد كه گذشــت و جــزء حق الناس 
هــم بودنــد، آن اســتبعاد رفــع و آن امور ظنــی دفع می گردد.3

1. مستدرك الوسائل: 269/12، أبواب األمر والنهی، باب 28، ح1.
کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 29، ح13. 2. وسائل الشیعة: 

3. المكاسب المحرمة: 214-211/2.
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حــق اهلل  بــه  آنهــا  همــۀ  كــه  كــرد  مناقشــه  ازآن جهــت  اســتدالالت  ایــن  در  می تــوان  مالحظــه: 

كــه آنهــا  بازمی گــردد؛ زیــرا رخصــت در تعــدی نســبت بــه جایــگاه رفیــع آنــان بــه ایــن اعتبــار اســت 

ــد اســت؛  ینــد؛ هم چنانكــه اطاعتشــان قریــن طاعــت خداون حجــج الهــی و مبلغــان رســالت او

یعنــی ایــن رخصــت بــه عناویــن و جایــگاه آنهــا تعلــق دارد و نــه بــه شــخص خودشــان. شــاهد بــر 

ایــن مدعــا ســیاق آیــه اســت، چــه اینكــه آیــه از اخفــای ایمــان و اظهــار كفــر ســخن می گویــد. بدیــن 

ترتیــب آیــه بیگانــۀ از مدعاســت و لــذا تجریــد آن از ایــن خصوصیــت و تســری بــه غیــر به صــورت 

ــرای اوســت،  كــه مقصــود، اســتدالل ب مطلــق ناصــواب می نمایــد. به عبارت دیگــر عنــوان »غیــر« 

كردیــم و در  كالم مرحــوم امــام خمینــی را نقــل  از ماننــد چنیــن مــواردی منصــرف اســت و مــا تمــام 

آن آنچــه بــر مطلــوب داللــت نمایــد، نیافتیــم.

كــه بــدان  كــرد؛ زیــرا اولویتــی  كالم خــود ایشــان می تــوان اقامــه  و شــاهدی دیگــر بــر مدعــای مــا از 

كــرم ؟لص؟ اســت، و نــه شــخص ایشــان،  اســتدالل شــده مبتنــی بــر لحــاظ عنــوان نبــوت پیامبــر ا

تــا بتــوان بــه غیــر تعمیمــش داد.

كــرده و بــا آن بــر رخصــت  كــه ایشــان درخصــوص هتــک حرمــت رســول خــدا ذكــر   و امــا اولویتــی 

كراهــی اســتدالل نمــوده  در تعــدی بــه اعــراض انســان ها )تــا چــه رســد بــه امــوال آنــان( در شــرایط ا

اســت، مبتنــی بــر قیــاس باطلــی اســت؛ زیــرا حــق خــدا بزرگ تــر از حــق رســول خداســت »ِإَنّ 

ــٌم؛1 همانــا شــرک ســتم بزرگــی اســت«، ولــی با وجودایــن در صــورت وجــود عــذر،  ِ ــْمٌ َع�ف ُ َك َل�ف ْ الــِرّ
كــه مراعــات نشــود، بی آنكــه نیــازی باشــد بــه اولویــت جــواز آن درخصــوص  رخصــت داده شــده 

مخلوقیــن اســتدالل نماییــم.

و از ایــن بیــان آشــكار می گــردد تــالش امــام خمینــی؟هر؟ در جهــت اســتحكام اســتدالل بــا 

اطالقــات و عمومــات ادلــۀ رخصــت، نتیجــه  قابــل قبولــی در پــی نداشــته اســت.

ــكاالتی  ــا اش ــده ب ــاص« آم ــوی االختص ــأت دع ــا نش ــان »وإمن كالمش ــره از  ــن فق ــل ای ــه ذی ــا آنچ و ام

مواجــه اســت:

1. لقمان: 13.
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كه  اشكال اول: این ِصرف یک ادعا نیست، بلكه امر تثبیت شده ای در ارتكاز متشرعه است 

بر  ظلم  گناه  سنگینی  و  انسان   دارایی های  و  حقوق  اهمیت  در  شریعت  نگاه  به  متكی  خود 

گناه حق الناسی خیر. كه معصیت حق اللهی ]با توبه[ بخشوده می شود ولی  اوست؛ تا جایی 

در محاســن برقــی، بــا ســند مرفــوع1 از امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ نقــل شــده اســت: »گناهــان بــر ســه 

كــه بــراى  گناهــی  كــه بخشــیده نمی شــود و  گناهــی  كــه بخشــیده می شــود،  گناهــی  گونه انــد: 

كــه بخشــیده می شــود،  گناهــی  یــم و هــم تــرس عــذاب ... امــا  صاحــب آن، هــم امیــد بخشــش دار

ــرار داده اســت،  گناهــش در دنیــا مــورد عقــاب ق ــر  ــد او را در براب كــه خداون ــارۀ عبــدى اســت  درب

كــه  گناهــی  كنــد؛ امــا  ــار عقــاب  كــه عبــدش را دو ب ــر از آن اســت  كریم ت ــر و  ــد عادل ت پــس خداون

كــه  گناهــی اســت  گنــاه ســوم  بخشــوده نمی شــود، ســتم بنــدگان اســت نســبت بــه یكدیگــر؛ و امــا 

ــش  گناه ــه  ــبت ب ــس نس ــت؛ پ ــه داده اس ــق توب ــه او توفی ــت و ب ــیده اس ــده اش پوش ــر بن ــد ب خداون

فروتــن شــده و بــه پــروردگارش امیــدوار و مــا بــرای او هماننــد خــودش هســتیم، دربــارۀ خــودش«.

گفــت: »أســتغفر اهلل« )از  كــه در محضــر ایشــان  و فرمــوده حضــرت امیر المؤمنیــن بــه شــخصی 

كــه نســبت  گناهــی  خــدا طلــب مغفــرت می كنــم( مبنــی بــر اینكــه اســتفغار بــه شــش معناســت و 

ــا توبــه راســتین و پشــیمانی بخشــیده می شــود، امــا حضــرت  گرفتــه ب بــه خــدای متعــال صــورت 

كــه  كنــی تــا جایــی  در مــورد حقــوق مخلوقیــن فرمــود: »وســوم این كــه حقــوق تمــام مخلوقــات را ادا 
خداونــد را ســبكبار دیــدار نمایــی«.	

و مانند این روایات این نگاه شرع را به یكی از انحاء داللت، تأیید می نماید.

كــه در برتــری شــهادت در راه خــدا وارد شــده و این كــه آن كفــارۀ همــۀ گناهانی  اســت  و نیــز روایاتــی 

كــه نســبت بــه  گناهانــی نمی توانــد باشــد  كفــاره  كــه نســبت بــه خــدای متعــال ارتــكاب یافتــه، امــا 

كــه فرمــود: »كشــته  شــدن در راه  مخلوقیــن انجــام داده شــده اســت؛ ماننــد روایــت از امــام باقــر ؟ع؟ 

ــاُس ِإّنَ  ــا الّنَ َه ّیُ
َ
ــاَل أ ــّمَ َق ــِه ُث ــی َعَلْی ْثَن

َ
ــَد اهلَل َو أ ــِة َفَحِم ــَر ِباْلُكوَف ــَد اْلِمْنَب ــَر اْلُمْؤِمِنیــَن ع َصِع ِمی

َ
ــاَل ِإّنَ أ ــُه َق ــُه َرَفَع 1. »َعْن

ُنــوَب َثاَلَثــٌة ...« )برقــی، ابــو جعفــر احمــد بــن محمــد بــن خالــد، المحاســن، دار الكتــب اإلســالمیة، قــم - ایــران، 
ُ

الّذ
دوم، 1371 هــ  ق، ج 1، ص: 7(.

کلمات قصار، شماره )417(. 2. نهج البالغة، 
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كفــاره ای بــرای آن نیســت جــز ادای آن یــا پرداخــت  كــه  خــدا هــر گناهــی را می پوشــاند، مگــر قــرض 

كــه معنــای َدیــن موســع بــوده شــامل  مدیــون و یــا این كــه طلبــكار ببخشــد«.1 البتــه بــا ایــن توضیــح 

كلیــۀ حقــوق دیگــران می گــردد. امــور مــادی و معنــوی می شــود، درنتیجــه شــامل 

كه دال بر همین نگاه شرع به یكی از وجوه داللت، می باشد. و مانند این روایات 

گــر ایــن مطلــب اســتبعادی بیــش نباشــد، بــاز هــم اســتبعاد انســان های  اشــكال دوم: حتــی ا

و جســارت می شــود. انعــدام جرئــت  باعــث  خوش قریحــه 

اشكال و جواب

كــه بــر ایــن اســتدالل وارد می شــود، عــدم امــكان تمســک بــه عمــوم و اطــالق  اشــكال اساســی 

گــر بــه حقــوق دیگــران ضــرر بزنــد؛ درنتیجــه بایــد آن عمــوم  كــه حتــی ا دلیــل اســت؛ بــه ایــن معنــا 

را بــه حــق اهلل تخصیــص زد؛ زیــرا ایــن رخصــت بــرای دفــع ضــرر و جهــت امتنــان بــر امــت تشــریع 

كــه ایــن رخصــت در دفــع ضــرر از خویشــتن، مجــوز ایقــاع غیــر  شــده اســت، لــذا صحیــح نیســت 

كــرده  كالم خــود وارد  كــه مرحــوم شــیخ انصــاری ایــن ایــراد را بــر  در ضــرر باشــد. از همیــن روســت 

كالم فقهــای دیگــر	 هــم در اعتــراض بــه اطــالق ادلــه رخصــت آمــده اســت. اســت، چنانچــه در 

ــه ایــن حكــم به منظــور  ك ــراه آن اســت  ك ــۀ ا ــراد عبــارت اســت از اینكــه مســتفاد از ادل حاصــل ای

گرچــه ضــرر غیــر  دفــع ضــرر تشــریع شــده اســت؛ لــذا دفــع ضــرر بــا اضــرار بــه غیــر جایــز نیســت، ا

ــر هــم باشــد. ــا چــه رســد بــه اینكــه آن ضــرر بزرگ ت كمتــر باشــد ت

كــه بــر تمــام امــت اســالم منــت  كــراه و اضطــرار آن اســت  به عبارت دیگــر ســیاق حدیــث رفــع ا

كــه رخصــت دادن بعضــی از آنهــا بــر ضــرر زدن بــه  نهــاده شــده و از ســوی دیگــر روشــن اســت 

گــر دفــع ضــرر از خــود، متوقــف بــر ضــرر زدن بــر  بعــض دیگــر، بــا ُحســن امتنــان منافــات دارد. پــس ا

کنزالعمــال:  ــه  ک 1.  الكافــی: 94/5، ح6، و ماننــد آن در مصــادر اهــل ســنت هــم وارد شــده اســت ماننــد روایتــی 
11098 اســت.

2. مانند فاضل ایروانی، سید خویی و صاحب فقه الصادق.
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كنــد.1 كــه ضــرر را تحمــل  دیگــری باشــد جایــز نبــوده و واجــب اســت 

ــدان  ــن ب ــا ای ــت، ام ــرر اس ــع ض ــت دف ــراه جه ك ــی ا ــلمًا نف ــه مس گرچ ــخ داده، ا ــیخ پاس ــوم ش مرح

كــه توجــه ضــرر بــه شــخص و حــادث شــدن مقتضــی آن، دفــع شــود، نــه اینكــه ضــرری  معناســت 

گــردد. گردیــده دفــع  كــه مقتضــی آن حاصــل شــده و متوجــه شــخص 

گــردد،  كــه مقتضــی آن فراهــم  توضیــح اینكــه وقتــی ضــرر متوجــه شــخصی شــود، بــه ایــن معنــی 

گــر به واســطۀ اجبــار  دفــع آن بــا ضــرر رســاندن بــه غیــر، الزم و بلكــه فی الجملــه جایــز نیســت، پــس ا

كنیــم بــا تعــرض بــه مــال دیگــری آن ضــرر  ی شــود و فــرض  مكلــف بــه امــری مالــی ضــرری متوجــه و

كاری  دفــع می گــردد، شــخص مجبــور نمی توانــد بــرای رهانــدن خــود از اجبــار، دســت بــه چنیــن 

ــا  كننــد، واجــب نیســت ضــرر را متحمــل شــود ت گرفتــن مــال غیــر  ــر  كــراه ب ی را ا گــر و بزنــد؛ و نیــز ا
كنــد.	 ضــرر مالــی را از آن غیــر، دفــع 

كــراه دفــع ضــرر اســت، صحیــح  ا ادلــۀ  از  فرمــود مســتفاد  كــه  كالم شــیخ  مالحظــه: حاصــل 

كراه شــده رخصــت داده شــده در برابــر جائــر متعلــق  كــه بــه شــخص ا می باشــد؛ امــا بــه ایــن معنــا 

كــراه را انجــام دهــد، تــا آنكــه از حــادث شــدن مقتضــی ضــرر جلوگیــری نمایــد و درواقــع آن  ا

كار را انجــام نمــی داد، ایجــاد  كراه شــده آن  گــر ا كــه ا مقتضــی اصــاًل موجــود نشــود، به گونــه ای 

كــه مقتضــی آن موجــود شــده و به نوعــی از  ــرای منــع از ضــرری نیســت  می شــد؛ پــس رخصــت ب

ــر مقتضــِی موجــود، الزم نیســت. ــع در براب قبیــل تحصیــل حاصــل باشــد؛ لــذا اساســًا ایجــاد مان

اما تطبیق این مطلب بر موضوع بحث:

كســی شــد، او نمی توانــد به منظــور دفــع ضــرر از خــود آن را بــه  گــر ضــرر متوجــه  كــه ا دانســتیم 

دیگــری متوجــه ســازد؛ زیــرا مقتضــی ضــرر بــه او تعلــق یافتــه و در حــق غیــر، آن مقتضــی حاصــل 

گــر ارادۀ جائــر بــر ایقــاع ضــرر بــه غیــر تعلــق یافتــه و مقتضــی ضــرر هــم موجــود  نگشــته اســت؛ حــال ا

كراهــی، آن اقتضــا را تغییــر ندهــد،  كراه شــده از انجــام فعــل ا كــه امتنــاع ا شــده باشــد، به گونــه ای 

1. المكاسب: 89-87/2
2. المكاسب: 87-86/2.
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امتنــاع بــر او واجــب نبــوده و ایقــاع ضــرر بــه غیــر، جایــز اســت؛ زیــرا دفــع ضــرر از غیــر از طریــق ایقــاع 

گــر مقتضــی آن ضــرِر متعلــق بــه غیــر حاصــل شــده باشــد؛ چــه  آن بــر خویشــتن واجــب نیســت، ا

اینكــه مقتضــی ضــرر، نســبت بــه مكــَره تحقــق نیافتــه، پــس تحمیــل تحمــل ضــرر بــه او بــرای دفــع 

آن از غیــر، خــالف امتنــان اســت.

كــه وقتــی در پــی ارادۀ جائــر مقتضــِی ضــرر بــه  همــۀ اســتدالل ایشــان در مقــام جــواب ایــن اســت 

غیــر ایجــاد شــود، ایقــاع ضــرر بــه او خــالف امتنــان نیســت؛ چنانچــه عــدم تحمــل ضــرر بــه خاطــر 

دفــع از غیــر هــم خــالف امتنــان نمی باشــد.

كه برای میز بین این دو مورد مطرح شده، با دو اشكال مواجه است: وجه تمایزی 

كه تطبیق این وجه در دو مثال متفاوت از یكدیگر است. نتیجۀ . 1  اشكال نخست این است 

او  به  نسبت  ضرر  مقتضی  كه  می باشد  غیر  به  ضرر  ایراد  جواز  عدم  اول،  مثال  در  تطبیق 

موجود نگشته است )كه آن غیر، نه جائر است و نه مكَره بلكه شخص ثالث است( و در 

كه مقصود ضرر نبوده )مكَره(؛ این در حالی  كسی  مثال دوم عدم وجوب است نسبت به 

گر وجه تمایز تمام می بود، می بایست نتایِج یكسان می داشت و چه بسا ایشان  كه ا است 

به  تعبیر  غیر،  به  اضرار  طریق  از  ضرر  دفع  حكم  مورد  در  لذا  بوده اند؛  اشكال  این  ملتفت 

»غیر الزم« نموده تا حكم هردو مورد یكسان باشد، لكن منصفانه از این تعبیر به »غیر جایز« 

كرده است. عدول 

كــه مقتضــِی آن . 	 كــه عــدم جــواز دفــع ضــرر در مــورد اول نــه ازآن روســت  اشــكال دوم ایــن اســت 

كــه رخصــت در ایــراد ضــرر بــه غیــر، بــه خاطــر دفــع  حاصــل شــده، بلكــه بــه ایــن دلیــل اســت 

آن از خــود حتــی بعــد از حصــول مقتضــِی آن، ازنظــر عــرف خــالف امتنــان بــر نــوع امــت اســت؛ 

كــه  كــه رفــع ضــرر بــا تجویــز ضــرر دیگــر قبیــح اســت؛ خصوصــًا  نیــز بــه ایــن جهــت اســت 

كــه جائــر بــدان تهدیــد  كراهــی، بزرگ تــر از آن  چیــزی باشــد  كــه درنتیجــۀ اتیــان فعــل ا ضــرری 

گرفتــه اســت؛ لــذا معتقــد شــدیم كه  كــرده اســت، چنانچــه قائــل بــه اطــالق اینچنیــن مفــروض 

كــراه در غیــر حــق اهلل را شــامل نمی شــود. رخصــت ا
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كــه حدیــث  امــام خمینــی اشــكال امتنــان را چنیــن تقریــر نمــوده و پاســخ داده اســت: ایــن ادعــا 

ــا بــرای دفــع ضــرر تشــریع شــده اســت، پــس شــامل مــوردی نمی شــود  رفــع از بــاب امتنــان بــوده ی

كــه خــالف منــت یــا موجــب ضــرر باشــد )چنانكــه از فاضــل ایروانــی و دیگــران نقــل شــده اســت( 

كــه مدعــای مذكــور از قبیــل نكتــۀ تشــریع و حكمــت حكــم اســت،  مــردود اســت؛ ازاین جهــت 

كــه نكتــۀ آن عــدم تداخــل میــاه )نطفه هــا( اســت، در  نــه علــت حكــم، ماننــد جعــل حكــم عــده 
چنیــن مــواردی بایــد از اطــالق دلیــل تبعیــت نمــود.1

بنــدگان  بــر  دلســوزی  و  رفــق  امتنانــی،  احادیــث  ایــن  غایــت  كــه  نیســت  شــكی  مالحظــه: 

خداســت، لــذا اطــالق رخصــت نســبت بــه حقــوق آنهــا، نقــض غــرض بــوده و الزمــۀ وجــود آن، 

می باشــد. آن  عــدم 

ــان  ــت؛ هم ــخ داده اس ــپس پاس ــوده و س ــش وارد نم ــر خوی ــی	 را ب ــرادی نقض ــاری ای ــیخ انص و ش

كــه معترضیــن بــر اطــالق رخصــت بــه آن تمســک نموده انــد. چكیــدۀ ایــن نقــض  اشــكالی را 

كــراه، اضــرار بــه غیــر را جایــز  گــر بــا اســتدالل بــه عمــوم دلیــل رخصــت به واســطۀ ا چنیــن اســت: ا

ــه حالــت اضطــرار هــم تعمیــم دهیــم؛ چــه اینكــه  بشــمریم، می بایســت ایــن دلیــل رخصــت را ب

كــه الزم باطــل اســت، ملــزوم نیــز باطــل می باشــد. ک و دلیــل در هــردو یكســان اســت و ازآنجا مــال

كالم ایشــان  كــه در مــورد دوم از  كــراه  گفتیــم ایــراد ضــرر بــه غیــر بــه ســبب ا گــر  توضیــح اینكــه ا

كــه مــورد اضطــرار بــود، بایــد بگوییــم ایــن  ذكــر شــده بــود، جایــز اســت، لزومــًا در مــورد اول هــم 

ک در هــردو یكــی اســت. ایــن نتیجــه را هــم خــود شــیخ و هــم  ایــراد ضــرر جایــز اســت؛ زیــرا مــال

كــه الزم  گرچــه بــرای مــا تفــاوت میــان آن دو روشــن نشــده اســت و ازآنجا دیگــر فقهــا نپذیرفته انــد ا

كــراه و اضطــرار( باطــل اســت؛ )زیــرا تشــریع اضــرار بــه غیــر بــرای  )تحقــق رخصــت در هــردو مــورد ا

دفــع ضــرر از خــود قبیــح و خــالف منــت اســت؛ لــذا هیچ كــس هتــک عــرض و غــارت مــال غیــر را 

1. المكاسب المحرمة: 214/2.
کــه اشــكال و نقــض اســت و نــه وجــه مســتقلی بــرای اســتدالل، صحیــح اســت؛  2. تصویــر مــا از بیــان مرحــوم شــیخ 

چنانكــه در مصبــاح الفقاهــه و فقه الصــادق نیــز چنیــن تصویــری ارائــه شــده اســت. 
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كــراه(  بــرای پاسداشــت آبــرو و نگــه داری از مــال خــود تجویــز نمی كنــد1(، ملــزوم هــم )رخصــت در ا

ماننــد آن باطــل اســت.

ی مرحوم شیخ جهت تبیین فرق بین آن دو فرموده است: و چنین توهمی باطل است  ازاین رو

كه چون غارت مال دیگری در فرض دوم به دلیل مكَره بودن، جایز بوده و حرمتش مرتفع شده 

گر دفع ضرر بر  است، پس در فرض نخست هم به خاطر مضطر بودن مجاز است؛ چه اینكه ا

ارتكاب امر حرامی غیر از اضرار به غیر، مانند افطار در ماه رمضان یا ترک نماز و مانند آن متوقف 

باشد آن ارتكاب جایز است؛ به عبارت دیگر اضرار به غیر از محرمات است؛ پس هم چنانكه 

كراه مرتفع می شود با اضطرار هم برداشته می شود؛ زیرا نسبت رفع ]در حدیث[  حرمت آن با ا

نسبت به دو فقره )ما أركهوا علیه( و )ما اضطروا إلیه( یكسان است.

كــه  كبــری مشــترک اند )دفــع ضــرری  گرچــه دو مثــال مذكــور در  كــه  دلیــل بطــالن توهــم ایــن اســت 

متوجــه شــخص می شــود بــا اضــرار بــه غیــر واجــب نیســت(، امــا در صغــری متفاوت انــد؛ زیــرا در 

مــورد اول ضــرر بــه خــود شــخص توجــه یافتــه، لــذا دفــع آن از خــود بــا اضــرار بــه غیــر جایــز نیســت 

و عمــوم حدیــث رفــع در فقــره )مــا اضطــروا إلیــه(، اضــرار بــه غیِرمضطــر را شــامل نمی شــود، چــون 

كــه رخصــت دادن بــه برخــی از افــراد در  ســیاق آن امتنــان بــه عمــوم امــت اســت و معلــوم اســت 

ضــرر رســاندن بــه بعضــی دیگــر جهــت دفــع آن ضــرر از خــود، منافــی امتنانــی بــودن آن بــوده و 

ــه( در حدیــث رفــع، مختــص  ــروا إلی ــا اضط ــذا عمــوم )م بلكــه شــبیه ترجیــح بالمرجــح اســت. ل

ــا الــزام و ارادۀ  بــه محرمــات غیــر از اضــرار بــه غیــر اســت؛ امــا در مــورد دوم اساســًا ضــرر از ابتــدا ب

گرچــه مباشــر در ایــراد ضــرر می باشــد،  كراه شــده،  كراه كننــده، متوجــه غیــر بــوده اســت و ا حتمــی ا

كــه عمــل »توجیــه ضــرر بــه غیــر« را نمی تــوان بــه او نســبت  ی چنــان ضعیــف اســت  لكــن نقــش و
گفتــه شــود مكــَره بــه غیــر ضــرر زد تــا بــه خــودش ضــرری وارد نشــود.	 داد تــا 

مرحــوم فاضــل ایروانــی بــه ایــن تفرقــه چنیــن تعلیقــه زده اســت: ایــن بیــان صرفــًا یــک تعبیــر اســت، 

یــد مالــی را برایــم بگیــر  بی آنكــه ورای آن واقعیتــی باشــد. بــه نظــر مــا بیــن این كــه مكــِره بگویــد: »از ز
1. حاشیة الفاضل اإلیروانی: 263/1، التعلیقة )538(.

2. المكاسب: 89-88/2.
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یــد« فرقــی وجــود  وگرنــه از خــود تــو می گیــرم« و یــا بگویــد: »مالــی را بــه مــن بــده یــا از خــودت یــا از ز

نــدارد، هــردو در توجــه اراده بــه اضــرار یكــی از دو نفــر، مشــترک اند و تنهــا تفــاوت در عبــارت 

یــد باشــد، در دومــی  كــراه در اولــی مجــوز اخــذ مــال از ز گــر ا واقعیت هــا را تغییــر نمی دهــد. پــس ا

هم چنیــن خواهــد بــود؛ امــا قطعــًا در اولــی مجــوز نیســت و لــذا در دومــی هــم نخواهــد بــود.

كراه كننــده مبنــی  ــه ارادۀ ا ك گمــان تفــاوت شــده ایــن خیــال اســت  آنچــه باعــث ایــن اشــتباه و 

كراه شــده  كــه متوجــه خانــۀ غیــر شــده اســت؛ امتنــاع ا بــر اضــرار بــه غیــر، ماننــد ســیلی اســت 

كراهــی و متوجــه نمــودن ضــرر به ســوی خــودش هــم ماننــد وجــوب منحــرف  از ارتــكاب فعــل ا

ــۀ خویــش اســت؛ لكــن ایــن قیــاس صحیــح نیســت و بلكــه  ســاختن مســیر ســیل به ســوی خان

ــه غیــر به منظــور دفــع ضــرر از خــود اســت، هماننــد برداشــتن صخــره ای  مقــام، از قبیــل اضــرار ب

كــه مانــع داخــل شــدن ســیل بــه خانــۀ غیــر بــوده و نتیجتــًا ورود آب بــه منــزل آن غیــر. اینجــا هــم 
كراه شــده ضــرر را از خویــش برداشــته متوجــه دیگــری می كنــد.1 ا

كالم امــام  ــراد در  ــه ای ك ــر عــدم تفــاوت میــان دو خطــاب، آنجــا  كالم ایشــان مبنــی ب مناقشــه در 

ی از منشــأ اشــتباه هــم قابــل تصحیــح  خمینــی مطــرح می گــردد بیــان خواهــد شــد؛ امــا تصــور و

كــه ضمــن بیــان اشــكال در فرمــودۀ آیــت اهلل خویــی در صغــری خواهــد آمــد. اســت 

یــًا تمــام نیســت؛ امــا عــدم  كبرو یــًا و  آیــت اهلل خویــی در مقــام رّد ایــن فرق گــذاری نوشــته اند: صغرو

كــه ضــرر در هــردو مــورد از ابتــدا متوجــه خــود شــخص  صحــت صغــری	 بــه ایــن دلیــل اســت 

كــراه، اختیــار را از مكــَره ســلب نمی ســازد تــا او را همچــون یــک ابــزار به حســاب  بــوده اســت. ا

ــع فعــل او جــزء اخیــر علــت تامــه  ــا اراده و اختیــار او صــادر می شــود و درواق ــم، بلكــه فعــل ب ی آور

ــم جلــب نكــرده  ــر او آن مــال را نگرفتــه و به ســوی ظال گ غــارت مــال دیگــری اســت، چــه اینكــه ا

1. حاشیة اإلیروانی: 266/1، تعلیقة )543(.
ــی در تعلیقــه 540، ج1 ص 264 و نیــز تعلیقــه 543، ج1 ص266 آورده اســت: »و  2. ایــن جــواب را مرحــوم ایروان
گرچــه مباشــر اســت، امــا ضعیــف می باشــد، مــردود اســت؛ زیــرا ضعفــی وجــود نــدارد؛ آیــا چنیــن  کــه مكــَره  ایــن ادعــا 
گــر مباشــرت او نمی بــود، چــه بســا دســت مكــِره بــه او نمی رســید  کــه او جــزء اخیــر علــت تامــه اســت؟ بلكــه ا نیســت 

و بــه او دســت نمی یافــت«.
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ی شــد، مباشــرت او در  گــر در ایــن هنــگام ضــرر متوجــه خــود و بــود چه بســا محفــوظ می مانــد و ا

ــی و  ــكام وضع ــود ه و اح ــاری ب ــود، اختی ــده از خ ــرر وعده داده ش ــع ض ــور دف ــر به منظ ــه غی ــرار ب اض

ــردد. ــب می گ ــر آن مترت ــی ب تكلیف

كــه مكــَره بایــد بیــن غــارت مــال دیگــری و تحمــل  كــراه بــه ایــن اســت  بــه دیگــر ســخن، بازگشــت ا

كــه اولــی هــم وضعــًا و هــم تكلیفــًا حــرام  كنــد و ازآنجا ضــرر در فــرض مخالفــت، یكــی را اختیــار 

ــچ  ــخص هی ــوده و ش ــر ب ــه غی ــدا متوج ــرر از ابت ــر ض گ ــی، ا ــود. بل ــد ب ــن خواه ــی متعی ــت، دوم اس

نقــش واســطه ای نداشــته باشــد، دفــع آن از غیــر بــا اضــرار بــه خــود واجــب نیســت.

كــردن  ــا وارد  ــا وجــوب دفــع ضــرر از غیــر ب كــه مخالفــت ب ــه ایــن دلیــل اســت  كبــری ب امــا بطــالن 

گاه ممكــن اســت واجــب هــم باشــد؛ مثل اینكــه  آن بــر خــود، فاقــد وجــه صحیحــی اســت؛ بلكــه 

ی را بــه یكــی از دو امــر وادار ســازد یــا امــر مباحــی را در حــق خــود انجــام دهــد و یــا بــه غیــر  ظالــم و

ضــرر وارد نمایــد؛ چنانچــه دانســته شــد اینجــا دفــع ضــرر از غیــر بــا اضــرار بــه نفــس واجــب اســت؛ 

كــراه و حــرج، ادلــۀ حرمــت تصــرف در مــال غیــر بــدون اذن  زیــرا بعــد از ســقوط ادلــه نفــی ضــرر، ا
ی، ســر جــای خــود باقــی می مانــد.1 و

كــرد؛ امــا اشــكال در  كبــری مناقشــه  مالحظــه: می تــوان در ایــراد آیــت اهلل خویــی بــر صغــری و 

كــه دربــارۀ عــدم وجــوب  كالم شــیخ انصــاری و بــه قرینــه مقدمــه ای  كــه ظاهــر  صغــری ایــن اســت 

كــه ایشــان می خواهــد بگویــد  تحمــل ضــرر بــرای دفــع مقتضــِی موجــوِد آن ذكــر نمــوده، ایــن اســت 

ــم در وارد  ــِره مصم ــرا مك ــد؛ زی ــر نمی ده ــت را تغیی ــِره، واقعی ــتۀ مك ــام خواس ــَره از انج ــاع مك امتن

نمــودن ضــرر بــه غیــر اســت، خــواه بــه دســت ایــن مكــَره یــا به واســطۀ شــخص دیگــری؛ بنابرایــن 

كــه ارادۀ او در ایقــاع ضــرر بــه غیــر، تأثیــری نــدارد. ارادۀ مكــَره ضعیــف اســت، بــه ایــن معنــا 

كامــاًل  كــه اختیــار از مكــَره  كــرده  یافــت  كــه آیــت اهلل خویــی در ایــن معنــا غیــر از آن چیــزی اســت 

كــه او مختــار و جــزء اخیــر علــت تامــه می باشــد؛  ســلب شــده اســت و ســپس بــه رّد آن پرداختــه 

ی  گــر مكــَره مــال غیــر را نگرفتــه و بــه جائــر ندهــد مــال و كالم ایشــان آمــده )ا بنابرایــن آنچــه در 

1. مصباح الفقاهة: 678/1.
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ــال را  ــر او م گ ــرا ا ــدارد؛ زی ــت ن ــیخ مطابق ــخن ش ــا س ــه ب ك ــت  ــی اس ــد( فرض ــد مان ــوظ خواه محف

كار را انجــام خواهــد داد. آنچــه بــه ســخن شــیخ نزدیک تــر اســت ایــن  جلــب نكنــد دیگــری ایــن 

گــر ضــرر  كــرده اســت: »بلــی! ا ک بیــان  كــه پــس از جملــۀ قبــل و به نحــو اســتدرا كالم ایشــان اســت 

از ابتــدا متوجــه غیــر بــوده و شــخص هیــچ نقــش واســطه ای نداشــته باشــد، دفــع آن از غیــر بــا 

گرچــه ایــن نكتــه را نمی تــوان منطقــی دانســت، زیــرا چنیــن  اضــرار بــه خــود واجــب نیســت.« 

گفتیــم از اســباب  ــه نقــش واســطه ای در ایقــاع ضــرر نداشــته باشــد و  كــه مكــَره هیچ گون نیســت 

كلمــات فقهاســت. اختــالف در مســئله، لحــاظ نشــدن خــود صــورت و موضــوع در 

كــراه  ــزد ایشــان، اتحــاد ا ی ن كبــرو كالم مرحــوم شــیخ تطابــق نــدارد؛ زیــرا نكتــۀ  ــا  كبــری هــم ب امــا 

ــا اضــرار بــه غیــر می باشــد،  كــه متوجــه شــخص شــده ب و اضطــرار در عــدم وجــوب دفــع ضــرری 

كبــری  كالم آیــت اهلل خویــی نیســت. مضــاف بــر آن تعبیــر ایشــان در  درحالی كــه ایــن نكتــه در 

دقیــق نیســت؛ زیــرا موضــوع فقــره »ال وجــه للمنــع« غیــر از موضــوع »بــل قــد یجــب ذلــك« اســت؛ چــه 

كــه ضــرر از ابتــدا متوجــه غیــر بــوده و موضــوع در فقــره  اینكــه موضــوع در فقــره نخســت آنجاســت 

كــه از ابتــدا ضــرر بــه مكــَره توجــه یافتــه باشــد. دوم جایــی اســت 

گــر بپذیریــم  كــه اشــكال بــر ایشــان پابرجاســت؛ زیــرا حتــی مــا ا گفــت  علی رغــم دفــاع از شــیخ بایــد 

ــا امتنــان بــه  ــه هــر معنایــی ضعیــف بــوده، هــم قبــح عمــل و هــم مخالفــت آن ب كــه اراده مكــَره ب

ــف اراده در حكــم ضمــان تأثیرگــذار  قــوت خــود باقــی اســت. بلــی، ممكــن اســت قــوت و ضع

ــر اســت. باشــد، بــه اعتبــار اینكــه ســبب از مباشــر قوی ت

مرحــوم امــام خمینــی تــالش دیگــری در دفــاع از شــیخ انصــاری انجــام داده و اشــكال مذكــور را 

كــراه عــام باشــد شــامل اضطــرار هــم می شــود( بــه دو وجــه رد نمــوده اســت: گــر دلیــل ا )كــه ا

كــرد  ــوان ادعــا  كــراه و اضطــرار نیســت؛ چــه اینكــه می  ت وجــه اول: »مالزمــه  ای بیــن آن دو یعنــی ا

گذشــت، عمومیــت دارد، ولــی اضطــرار  كــه بیــان آنهــا  كــراه بــه خاطــر مــورد نــزول آیــه و نیــز روایاتــی  ا

چنیــن عمومیتــی نــدارد«.
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كــه بیــان شــد و  بــه نظــر می رســد مقصــود ایشــان از مــورد نــزول آیــه، قضیــه عماربن یاســر اســت 

كــه در اســتدالل بــر عمومیــت رخصــت ذكــر نمــود و در  منظورشــان از روایــات هــم مــواردی اســت 

ــرض  ــق ف ــدم آن )طب ــم و ع ــره در تعمی ــان دو فق ــالزم می ــت: ت گف ــوان  ــود: »و می ت ــر فرم ــای دیگ ج

كــردن وحــدت ســیاق امــری عرفــی اســت، ایــن مطلــب  ایشــان( عقلــی نیســت، بلكــه بــا لحــاظ 

كالم قرینــه ای   گــر در  گــر اصــل آن را مســلم بدانیــم و ا از نازل تریــن مراتــب ظهــور اســت، البتــه ا

كــراه  بــر تفــاوت بیایــد بــر آن ظهــور تقــدم خواهــد داشــت و در ایــن مقــام دالیلــی بــر شــمول دلیــل ا

گذشــت«. ــم شــده چنانچــه  ــه حق النــاس قائ نســبت ب

كــه شــمول دلیــل رخصــت نســبت بــه حق النــاس ثابــت  مناقشــه در ایــن اســتدالل بیــان شــد 

ــا همــان اقتصــارش بــه قدرمتیقــن، بــه عمومــات بازگشــت می كنــد و  نیســت، در نتیجــه دلیــل ب

ــتند. ــان هس ــرار یكس ــراه و اضط ك ــات ا در آن عموم

گــر  وجــه دوم: »دلیــل اضطــرار هــم عمومیــت داشــته و شــامل اضطــرار بــه مــال غیــر می گــردد؛ لــذا ا

شــخصی بــه نوشــیدن آب یــا خــوردن نــان متعلــق بــه دیگــری مضطــر شــد، دلیــل اضطــرار حرمــت 

ــه  ــرار ب ــرا اضط ــردد؛ زی ــاقط نمی گ ــان س ــا ضم ــی دارد، ام ــدون اذن او را برم ــر ب ــال غی ــرف در م تص

خــوردن و نوشــیدن مجانــی ثابــت نیســت.

كلــی چنانچــه حرمــت خمــر بــا اضطــرار رفــع می شــود، حرمــت تصــرف در مــال غیــر هــم  به صــورت 

بــا همــان اضطــرار رفــع می گــردد.

كند،  گر شخص، بر اعطای مالش مكَره شد و مال غیر را به مكِره داد تا شّر او را از خود دور  اما ا

كه  را  را بدهد و شری  تا مالش  او مكَره و مجبور شده  زیرا  بود؛  مشمول دلیل اضطرار نخواهد 

كند. متوجه او بوده دفع نماید، ولی می خواهد این شر را با دادن مال دیگری از خود دفع 

بــه دیگــر ســخن او مجبــور و مضطــر بــه اعطــای مــال غیــر نیســت، بلكــه مجبــور و مضطــر بــه 

ــا مــال  ــی او می خواهــد ب ــرا مكــِره ایــن را از او خواســته، ول اعطــای مــال خــودش شــده اســت؛ زی

ــد«. كن ــع  ــّر او را دف ــر ش غی
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مرحــوم امــام خمینــی پــس از ایــن رّدیــه، اشــكال را بــا بیــان دو مقدمــه بــه نفــع شــیخ انصــاری 

تغییــر داده اســت. مقدمــۀ اول عبــارت اســت از اینكــه اضطــرار مجــّوز تجــاوز بــه حقــوق غیــر بــوده 

ــت.  ــم اس ــراه در تعمی ك ــرار و ا ک اضط ــترا ــۀ دوم اش ــم را دارد و مقدم ــت تعمی ــل آن صالحی و دلی

ــه  ك ــوردی  ــه م ــبت ب ــرار نس ــل اضط ــوا دلی ــص و فت ــر ن ــا ب ــت: بن گف ــوان  ــد: »و می ت ــان می فرمای ایش

ــت دارد  ــمول و عمومی ــری، ش ــال دیگ ــوردن م ــه خ ــرار ب ــد اضط ــد، مانن ــر می باش ــق غی ــق ح متعل

كــراه مكــِره  و ایــن خــود دلیــل بــر اختصــاص نداشــتن آن بــه حــق اهلل اســت. اینكــه فقیهــان دفــع ا

ــه بــه خاطــر عــدم  ی تجویــز نمی كننــد، ن ــا اعطــای مــال غیــر بــه و كــه متوجــه شــخص شــده، ب را 

كــه در ایــن صــورت نمی بایســت در مســئلۀ  شــمول دلیــل اضطــرار نســبت بــه حق النــاس اســت 

كــه اساســًا اضطــرار در مــورد تصــرف در مــال  پیشــین فتــوا می دادنــد، بلكــه بــه ایــن خاطــر اســت 

ی توجــه یافتــه باشــد، صــدق نمی كنــد. بیــن اضطــرار بــر تصــرف  كــراه تنهــا بــه و كــه ا غیــر در جایــی 

ــا مــال غیــر، تفــاوت  كــه متوجــه شــخص شــده ب ــی  ــا الجائ كــراه ی در مــال غیــر از یک ســو و دفــع ا

گــر تهدیــد شــود تــا مالــش را بدهــد، مضطــّرِ بــه اعطــای آن مــال می گــردد و نــه  وجــود دارد؛ مكــَره ا

كــه متوجــه او شــده و رفــع حالــت اجبــار از خــود را  بــه اعطــای بــدل آن، او می خواهــد دفــع شــری 

بــا اعطــای بــدل مــال خــود انجــام دهــد، درحالی كــه بــه چنیــن امــری اضطــرار پیــدا نكــرده اســت؛ 

كــراه  كنــد مــال خــود او باشــد یــا مــال دیگــری( ا گــر او را بــر دادن مالــی )بــدون آنكــه تعییــن  حتــی ا

كــه بتوانــد شــّر مكــِره را از خــود دفــع نمایــد، حــق نــدارد مــال  كننــد و خــودش مالــی داشــته باشــد 

ی بدهــد؛ چــه اینكــه بــه آن مضطــر نشــده اســت«. غیــر را بــه و

گــر فــرض كنیــم مالــی غیــر از مــال دیگــری در اختیــار  مرحــوم امــام پــس از ایــن گفتــه اســت: »بلــی، ا

ــه  صــرف  گــر مضطــر ب ــه مكــِره بدهــد، چنانچــه ا كــراه، آن را ب ــه دلیــل رفــع ا ــد ب او نیســت، می توان

مالــی شــود و نــزد او غیــر از مــال دیگــری نباشــد، بــه دلیــل رفــع اضطــرار صــرف آن مــال جایــز 

خواهــد بــود«.

كــه  مالحظــه: ایــن مطلــب عینــًا محــل نــزاع اســت، لــذا نیازمنــد بــه دلیــل و بیــان ضــرری اســت 

گــر مكــَره اراده اش را محقــق نســازد آن را وارد می كنــد؛ چــه اینكــه ایــن نكتــه در  كــرده ا جائــر تهدیــد 

گــردد، بایــد معلــوم باشــد؛ چــه  كــه قــرار اســت بــه غیــر وارد  جــواز مذكــور دخیــل اســت. نیــز ضــرری 
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اینكــه رخصــت حكمــی تكلیفــی اســت، امــا از حیــث حكــم وضعــی ضمــان ثابــت اســت؛ لــذا 

كــه تــدارک آن ممكــن نباشــد. گــر ضــرر غیــر به گونــه ای باشــد  گاهــی حكــم متفــاوت خواهــد شــد، ا

گفتــه شــده:  گذشــت می نویســد: »امــا آنچــه  كــه بیــان آن  كالم فاضــل ایروانــی  ســپس ایشــان در رّد 

بیــن اینكــه ]مكــِره[ بگویــد تــو مختــاری مــال خــودت را بــه مــن بدهــی یــا مــال دیگــری را و بگویــد 

مــال غیــر را بــه مــن بــده، وگرنــه مــال خــودت را خواهــم گرفــت، جــز در عبــارت فرقــی نیســت، باطــل 

اســت؛ زیــرا در حالــت اول او را بــه یكــی از دو امــر در عــرض واحــد، وادار ســاخته و عقــاًل بایــد آن 

ی را مشــخصًا نســبت بــه اعطــای مــال غیــر  كــه محــذور كمتــری دارد اختیــار نمایــد، در دومــی و را 

كــراه نمــوده و نــه انتخــاب مــال خــودش یــا مــال دیگــری؛ تفــاوت ایــن دو درنهایــت وضــوح اســت.  ا

ــوده و مكــَره  ــه اعطــای مــال غیــر وادار ســازد، شــر از ابتــدا متوجــه همــان غیــر ب هنگامی كــه او را ب

تنهــا وســیله ای بــرای اجــرای ارادۀ مكــِره اســت و دفــع شــر از غیــر بــا واقــع ســاختن خــودش در آن، 

كــراه شــود، در ایــن حالــت دادن مــال  كــه بــر اعطــای مــال خــودش ا لزومــی نــدارد؛ برخــالف حالتــی 

كــه صــدق اضطــرار  غیرمجــاز نیســت؛ زیــرا شــر بــه خــود او متوجــه شــده نــه بــه غیــر؛ و دانســته شــد 

گــر هــم صــدق اضطــرار را بپذیریــم ادعــای انصــراف ادلــه از  در آن نیــز بــا اشــكال مواجــه اســت، ا

كــراه«. ماننــد چنیــن حالتــی بعیــد نیســت، برخــالف ادعــای انصــراف در دلیــل ا

مالحظــه: فاضــل ایروانــی ایــن تفــاوت را در دو تعبیــر نفــی نمی كنــد، بلكــه حكــم قبیــح بــودن 

اضــرار بــه غیــر و مخالفــت آن بــا امتنــان را در هــردو حالــت یكســان می دانــد.

كم تــری دارد اختیــار نمایــد« عــدول از  كــه محــذور  گفتــۀ ایشــان: »و عقــاًل بایــد آن را  امــا ایــن 

ــرف  ــی از دو ط ــر یك ــال غی ــذ م ــرا اخ ــد؛ زی ــوده بودن ــار نم ــابقًا اختی ــه س ك ــت  ــق اس ــت مطل رخص

كــراه اســت؛ مضــاف بــر مناقشــه در تعبیــر از اینكــه مكــَره صرفــًا یــک ابــزار و وســیله اســت یــا نــه،  ا

گذشــت.

گــر بعضــی جهــات نمی بــود، می گفتیــم مقتضــی وحــدت ســیاق،  مرحــوم امــام افــزوده اســت: »ا

كــراه  كــراه بــر مــال و ِعــرض غیــر و ا تعمیــم در دلیــل رفــع اضطــرار اســت؛ امــا عــرف و عقــال میــان ا

كنــد، تفــاوت می گذارنــد؛  گــر بخواهــد بــا مــال و عــرض دیگــری آن را دفــع  بــر مــال و عــرض خــود ا



157 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

كــه متوجــه خــودش شــده بــر دیگــری محســوب نكــرده  آنــان اقــدام بــر اولــی را از قبیــل ایقــاع ضــرری 
و قبیــح نمی شــمارند، برخــالف دومــی و امتنــان تجویــز اولــی را اقتضــا می كنــد نــه دومــی را«.1

گرچه رخصت در  كه امام خمینی ارائه نمودند، قابل رد است؛ زیرا  مالحظه: از نظر ما وجهی 

اینكه مدعا عمومیت  از مدعاست، چه  را می پذیریم، لكن دلیل اخص  از اضطرار  مورد  این 

به  رخصت  این  كرد  ادعا  می توان  اینكه  ضمن  است،  غیر  حقوق  مطلق  به  نسبت  رخصت 

كرده باشد و  گرفته، زندگی او را تهدید  كه در معرض آن قرار  كه ضرری  موردی اختصاص دارد 

معلوم است كه شارع مقدس به این گونه موارد اهتمام دارد، به گونه ای كه حتی با اضرار به حقوق 

غیر، از آن حمایت نموده و اجازه نمی دهد به مخاطره بیفتد. یا اینكه اختصاص به آن دسته از 

حقوق غیر دارد كه قابل جایگزینی است؛ مانند دارایی های مالی، نه حقوقی مانند اعراض؛ چه 

اینكه رخصت در اینجا به حرمت تصرف تعلق یافته و نمی توان آن را از این خصوصت تجرید 

كرد تا رخصت مطلق را اثبات نمود. شاهد بر این مدعا سیرۀ مبارک خود ایشان است، آیا امام 

كه بر اهالی عراق از ناحیه صدام تحمیل شده و تهدید به اعدام شدند، مجوز  كراهی  پذیرفت ا

مشاركت آنها در اعمال ارتش صدام در جریان جنگ علیه جمهوری اسالمی باشد؟ به گونه ای 

كه به صورت یک استثنا خود را از قتل نجات دهد.

نكتــه: امــام خمینــی بــه وجــود اســتثنائاتی از اطــالق رخصــت معتــرف بــوده و فرمــوده اســت: 

ــه  ــراه نســبت ب ك ــۀ ا كلــی )شــمول ادل گفــت از آن قضیــۀ  ــوان  كــه می ت اینجــا مــواردی وجــود دارد 

جمیــع محرمــات، خــواه حق النــاس باشــد یــا نباشــد( مستثناســت، ماننــد ایــن دو مــورد:

گــر اضــرار بــه غیــر بــه حــّد جــان او برســد، رخصتــی نیســت؛ بــه ایــن مطلــب در  اول. جــان؛ لــذا ا

آینــده خواهیــم پرداخــت.

ــه فســاد در دیــن  كــه در روایــت »مســعده« )كــه ذكــر خواهــد شــد( ب دوم. آنچــه برحســب عنوانــی 

ــر اســاس  كــه ب ــه تفســیر نمــوده اســت: بعضــی از محرمــات  بینجامــد و مرحــوم امــام آن را این گون

ــن  ــن رفت ــد از بی ــوند؛ مانن ــوب می ش ــی محس ــتۀ دین ــم و برجس ــائل مه ــزء مس ــن ج ــكاز متدینی ارت

1. المكاسب المحرمة: 219-217/2.
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كــه مخالــف دیــن و مذهــب بــوده و باعــث گمراهــی  كریــم یــا تأویــل آن به گونــه ای  تمــام نســخ قــرآن 

كعبــه، قبــر پیامبــر و  گمراهــی باشــد یــا تخریــب  كــه موجــب  مــردم شــود یــا رّد دیــن و مذهــب 

ــار آن و امثــال آن. كــردن آث ــود  ائمــه؟ع؟ و ناب

كه خود ایشان  یاد دیگری  كنار موارد ز كثرت مصادیق این عنوان، در  مالحظه: به نظر می رسد 

به آنها اشاره دارد )بلكه شاید بعضی از حقوق انسان ها مانند بسیاری از اعراض مهم، در ارتكاز 

پیروان شریعت این چنین باشد و لذا در این گونه موارد بایستی مقتِضِی قوی تر و مناط مهم تر را 

لحاظ نمود( نظریه اطالق را غیرقابل قبول بنماید و چنانچه بیان شد، ارتكاز اهل شریعت هم 

كه خواهد آمد ذكر نمودیم. این بیان  گرچه ما آن را با اغماض از روایتی  آن را تأیید نمی كند، 

نشانۀ عدول ایشان از رخصت مطلق و قول به ترجیح اهم می باشد.

ایشــان در ادامــه گفته انــد: ظاهــرًا ادلــه از امثــال چنیــن مــواردی خصوصــًا بعضــی از آنهــا، انصــراف 

گــر تقیــه نمی بــود آن اقلیــت  دارد و تقیــه بــرای بقــای مذهــب حــق تشــریع شــده اســت، چــه اینكــه ا

كثریــِت باطــل قــرار داشــت؛ لــذا تجویــز  برحــق، در معــرض زوال، نابــودی و هضــم  شــدن در دل ا

آن در جهــت محــو دیــن و مذهــب برخــالف مقصــود شــارع مقــدس اســت.

گفتیــم موثقــۀ »مســعدة بــن صدقــه« از امــام صــادق؟ع؟ اســت: »... و تفســیر آنچــه  شــاهد آنچــه 

از آن تقیــه می شــود مثــل اینكــه قــوم بــدكاری حكــم و فعلشــان برخــالف حــق اســت، پــس مؤمنــی 

كــه بــه فســاد در دیــن منجــر نگــردد،  كــه در میــان آن هاســت، در هــر آنچــه تقیــه می كنــد، بــه شــرطی 

كــه مكــَره در نــگاه مــردم، جــزء  كــم نمــودن ادلــه در آنجــا مشــكل می شــود  جایــز اســت«، بلكــه حا

كــه ارتــكاب بعضــی امــور قبیــح توســط او موجــب هتــک  شــخصیت های برجســته ای باشــد 
حرمــت مذهــب و سســتی اعتقــادات اهــل مذهــب شــود.1

اطالق  به  قول  به نحوی كه  دارد،  یادی  ز مصادیق  و  بوده  گسترده  بسیار  عنوان  این  مالحظه: 

آن  به  جزئیه(  موجبۀ  )به نحو  فی الجمله  قید  اینكه  مگر  می كند،  مواجه  اشكال  با  را  رخصت 

افزوده شود.

1. المكاسب المحرمة: 219-217/2.
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كــرده و بــه غیــر،  گــر ضــرر را تحمــل  گفتــارش نوشــته اســت: »بلــی، ا نكتــه: شــیخ انصــاری در پایــان 

گرچــه شــارع آن را  كــرده اســت،  ضــرری وارد نســاخت، ضــرر را از غیــر به ســوی خــودش متوجــه 

گر شــخص  واجــب نكــرده بــود و امتنــان بــه ایــن معنــا بــر برخــی از افــراد امــت قبــح نــدارد؛ چنانكــه ا

كــرده و از  ثالــث بخواهــد بــه دیگــری ضــرری بزنــد، بــر آن دیگــری واجــب نیســت ضــرر را تحمــل 
دیگــری بــه ســوی خــود متوجــه ســازد«.1

به صــورت  و  نیســت  تمــام  به صــورت مطلــق،  بــه عــدم وجــوب  قــول  مــا  از دیــدگاه  مالحظــه: 

كــه مــا آن را فقــه فــردی نامیده ایــم، امــا آنچــه از تربیــت قرآنــی  منســجم همــراه قواعــدی آمــده اســت 

ــر همــۀ مؤمنــان اســت  ــی ب و آموزش هــای اهل بیــت اســتفاده می شــود، وجــود مســئولیتی همگان

كــه  كرده انــد  كــه خــدای متعــال و پیامبــرش آن را تأســیس نمــوده و اهــل ایمــان را بــه بــدن تمثیــل 

گرفتــار خواهــد شــد. گــر عضــوی بــه رنــج آمــد، تمــام بــدن در تــب و بی خوابــی  ا

خدا در بیانی همراه با توبیخ و تحذیر می فرماید: »چرا در راه خدا و )در راه( مردان و زنان و كودكانی 

كه  افراد )ستمدیده ای(  كه )به دست ستمگران( تضعیف شده اند، پیكار نمی كنید؟ همان 

كه اهلش ستمگرند، بیرون ببر و از طرف خود، برای  می گویند: پروردگارا ما را از این شهر )مكه( 
ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما«.	

گروهــی را می ســتاید، زیــرا آنــان »و آنهــا را بــر خــود مقــّدم می دارنــد، هرچنــد  و خداونــد متعــال 

داشــته  بــاز  خویــش  نفــس  حــرص  و  بخــل  از  كــه  كســانی  باشــند؛  نیازمنــد  بســیار  خودشــان 

كــه شــخص را در تنگنــا و  شــده اند، رســتگارند«.3 خصاصــه بــه معنــای فقــر و نیــازی اســت 

ســختی قــرار دهــد.

ــا ضــرر دنیــا و آخــرت را از مــردم دفــع  كاری نمودنــد ت ــا جان هــا و عزیزانشــان فــدا و انبیــا و ائمــه ب

نماینــد و آنــان را از ســتم طاغوت هــا و تصــرف  آنهــا در امــوال عمومــی و مصــادره حقــوق مــردم 

1. المكاسب: 89/2.
2. النساء : 75.

3. الحشر:9.
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كــه بســته بــه مراتــب افــراد  برهاننــد و ظلــم را از آنــان بردارنــد. البتــه ایــن مســئولیت درجاتــی دارد 

متفــاوت اســت.

وجه دوم، عموم نفی حرج1

كــه هــدف اضــرار جائــر بوده  كــه الــزام شــخص بــه تحمــل ضــرر بــرای دفــع آن از غیــر  بــا ایــن توضیــح 

كــه موجــب ســختی و مشــقت  اســت، امــری حرجــی و مشــقت آمیــز اســت؛ بلــی، دفــع ضــرری 

اســت و متوجــه خــود او بــوده، بــا ایقــاع آن بــر غیــر جایــز نیســت.

كار  ــِن ِمْ َحــَرٍج؛ و در دیــن  �ي یــُمْ ِف ادلِّ َعــَل َعَ و ازجملــۀ آن عمومــات ایــن آیــۀ شــریفه اســت: »و َمــا �بَ
ســنگین و ســختی بــر شــما قــرار نــدارد«.	

و روایات فراوان مانند:

مــی داد،  پاســخ  اصحابــش  پرســش های  بــه  درحالی كــه  نیســت«،3  »حرجــی  پیامبــر  فرمــودۀ 

بودنــد. نمــوده  بــر بعضــی دیگــر مقــدم  را  قربانــی  روز  آنگاه كــه بعضــی مناســک 

كــه فرمــود: »حكــم ایــن مــورد  و روایــت »عبداالعلــی آل ســام« از امــام صــادق دربــارۀ وضــوی جبیــره 

ــِن ِمْ َحــَرٍج، بــر آن  �ي یــُمْ ِف ادلِّ َعــَل َعَ كــه فرمــود: َوَمــا �بَ كتــاب خــدا دانســته می شــود  و ماننــد آن از 
كــن«.4 مســح 

گــر آن  كــراه دانســته اســت؛ یعنــی حتــی ا و شــیخ انصــاری ایــن وجــه را یک قــدم جلوتــر از دلیــل ا

كالم ســابقش در تفــاوت بیــن  دلیــل تمــام نباشــد، ایــن دلیــل مفیــد خواهــد بــود. ایشــان ذیــل 

كفایــت  كنــار ادلــۀ نفــی حــرج در تفــاوت میــان دو مقــام  دو مــورد می نویســد: »این هــا همــه در 

گــر شــارع در دفــع ضــرر از شــخصی بــا اضــرار بــه غیــر رخصــت دهــد، حكمــی حرجــی  می كنــد؛ ا

1. المكاسب: 87/2
2. الحج:78

کتاب الحج، أبواب الذبح، باب 39، ح4، 6. 3. وسائل الشیعة: 
کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 39، ح4 4. وسائل الشیعة: 
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نیســت؛ برخــالف آنكــه شــارع او را بــر اضــرار بــر نفــس ملــزم نمایــد تــا دیگــری را از ضــرری برهانــد 
ــوده، ایــن حالــت قطعــًا حرجــی اســت«.1 كــه متوجــه او ب

مالحظه: بر این وجه به چند تقریب و تبیین، اشكال شده است:

ــرا حــرج نفی  شــده در شــریعت، مشــقتی اســت  تقریــب اول: ایــن وجــه اخــص از مدعاســت؛ زی

كــه وعــده داده شــده، لزومــًا در تمــام مراتبــش چنیــن  كــه عادتــًا قابل تحمــل نیســت، امــا ضــرری 
كــراه تحقــق می یابــد، لزومــًا حرجــی نیســت.	 كــه بــا آن معنــای ا نیســت؛ یعنــی هــر ضــرری 

اشكال تقریب اول:

كــه . 1 كــراه را منــوط بــه ضــرری می دانــد  ایــن اختالفــی مبنایــی اســت؛ زیــرا مخالــف، تحقــق ا

گفتــه شــد. برحســب عــادت قابل تحمــل نباشــد، چنانكــه در تعریــف آن 

ــه ســبب . 	 ــدارد، بلكــه شــامل تمــام آنچــه ب كــراه ن ــه ا بحــث در اطــالق رخصــت اختصــاص ب

حــرج، تقیــه یــا اضطــرار واقــع می شــود، می گــردد و بــه عبارتــی شــامل مطلــق عــذر می باشــد؛ 

كــراه موجــب رخصــت نباشــد، حــرج موجــب آن خواهــد بــود. گــر ا لــذا ا

كــه رخصــت بــر اضــرار بــه غیــر، مخالــف امتنــان اســت و  گفتــه شــد  كــراه  تقریــب دوم: در بحــث ا

ادلــۀ نفــی حــرج هــم امتنانــی اســت. فاضــل ایروانــی در تعلیقــه بــر اســتدالل بــه ادلــۀ نفــی حــرج، 

گردانــدن آن به ســوی  كــه متوجــه غیــر شــده و  كســی بــه تحمــل ضــرری  گفتــه اســت: »بلــی، الــزام 

كــه  ــا ســارقی  ــه و بســتان غیــر روان شــده ی كــه به ســوی خان خــودش، حــرج اســت -ماننــد ســیل 

كــرده باشــد و بــر او واجــب باشــد آنهــا را به ســوی خــودش بگردانــد- امــا ایــن مطلــب  قصــد كســی را 

گرچــه خــود شــخص  ارتباطــی بــا بحــث مــا نــدارد؛ زیــرا اینجــا بحــث از نهــی اضــرار بــه غیــر اســت، 

كــه مانــع ورود ســیل بــه بســتان شــخص اول باشــد، ولــی آن  متضــرر شــود؛ هماننــد صخــره ای 

كنــدن صخــره توســط شــخص دوم و اضــرار  ســیل را بــه خانــه یــا بــاغ شــخص دوم می رانــد؛ 

1. المكاسب: 89/2
2. فقه الصادق: 395/21.
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ــم  ــد و ایــن تحری ــر خــودش وارد می آی گرچــه ضــرر ســیل ب ــا ســیل حــرام اســت،  ــه شــخص اول ب ب

حكمــی حرجــی نیســت،1 بلكــه تجویــز برداشــتن صخــره، مجــوز اضــرار بــه غیــر اســت تــا ضــرر را از 
خویــش بــردارد و ایــن حكمــی قبیــح اســت«.	

ــا مطلوبــش ســازگار باشــد و اال  ــا ب ــه نحــوی ســامان دهــد ت ــد مثــال مذكــور را ب ــی بای مرحــوم ایروان

كالم را بایــد بــه آن  ــرای ایــن منظــور  برعكــس مطلــب ایشــان داللــت بیشــتری خواهــد داشــت. ب

كــه متوجــه او شــده را  كــه صخــره را بگــذارد تــا ســیل  غیــر منتقــل نمــود و بــه او رخصــت دهــد 

گفتــۀ شــیخ انصــاری نزدیــک خواهــد بــود و ماننــد آن  به ســوی دیگــری بگردانــد و این گونــه بــه 

ی بــوده و بــه دیگــری اصابــت نمایــد  كــه متوجــه و گلولــه ای اســت  منحــرف ســاختن مســیر تیــر یــا 

این چنیــن. مثال هایــی  و 

ــواز  ــدم ج ــر ع ــه، ب ــن ادل ــه ای ك ــت  ــرر اس ــی ض ــه نف ــارض ادل ــرج مع ــی ح ــل نف ــوم: »دلی ــب س تقری

اضــرار بــه غیــر، بــه جهــت اینكــه خــودش متضــرر نشــود، داللــت دارد و نســبت میــان آن دو عمــوم 

و خصــوص من وجــه اســت«. ایــن بیــان پاســخ داده شــده بــه اینكــه »دلیــل نفــی ضــرر شــامل 

ــت،  ــده اس ــل ش ــورد جع ــن م ــرری در ای ــی ض ــه حكم ك ــم  ی ــم دار ــااًل عل ــرا اجم ــت؛ زی ــا نیس اینج

گــر قائــل  كــه ا اباحــه یــا تحریــم؛ چــه اینكــه هریــک از ایــن دو موجــب ضــرر بــر شــخص اســت، چرا

گشــتیم، بــر مكــَره؛ و دلیــل  گــر قائــل بــه حرمــت  بــه رخصــت شــدیم، ضــرر بــر غیــر واقــع می گــردد و ا
نفــی حــرج بــدون هیــچ معارضــی باقــی می مانــد«.3

كــه  كــه بایــد اهمیــت ضــرر وعده داده شــده و ضــرری  بــه نظــر مــا مقتضــای تحقیــق آن اســت 

گــردد؛ ممكــن اســت بگوییــم حدیــث الضــرر در مــورد  ــر غیــر واقــع ســازد، مالحظــه  می خواهــد ب

كــه بــا تعــارض ســاقط نمی شــود و ایــن  یــاده ای وجــود دارد  اهــّم جــاری می گــردد؛ زیــرا ضــرر ز

گفتــه  اســت: »بلكــه ایــن، مقتضــی قانــون عدالــت اســت؛ چــه اینكــه اضــرار غیــر بــرای دفــع  1. ایشــان در جایــی دیگــر 
کــه متوجــه خــودش بــوده، به ســوی غیــر باشــد یــا بــا اضــرار  گردانــدن ضــرری  ضــرر از خــود، قبیــح اســت؛ خــواه بــا 

غیــر بــرای حفــظ خویــش از عقوبــت مكــِره باشــد« )تعلیقــه 544 ص267(.
2. الحاشیة علی المكاسب: 264/1، التعلیقة )540(.

3. فقه الصادق: 395/21.
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یــادت اهــم  كتفــا شــود، بلكــه ز یــادت از قبیــل كســر و انكســار نیســت تــا بــر دو ضــرر از یــک ســنخ ا ز

ک و اهمیــت و امثــال آن می باشــد. بنابرایــن اشــكال بازمی گــردد و مقتضــای آن  بــر مهــم، در مــال

كمتــر اســت و درنتیجــه قاعــدۀ الضــرر ســاقط شــده و نفــی حــرج بــدون معــارض  اخــذ بــه ضــرر 

باقــی بمانــد.

ایشــان  نمی یابــم؛  آن  بــرای  موضوعــی  كــه  نمــوده  مطــرح  اشــكالی  و  تنبیــه  ایروانــی  فاضــل  و 

كــه بــا اراده مكــِره  نوشــته اند: »افــزون بــر آن، ضــرر وارده بــر فــرض مخالفــت غیــر از ضــرری اســت 

متوجــه او شــده اســت؛ بلكــه آن جــزای مخالفــت اوســت و چه بســا از حیــث نــوع، مخالــف 

یــد بــرای مــن مقــدار  گرفتــه اســت؛ چنانكــه بگویــد از ز كــه ارادۀ او بــدان تعلــق  ضــرری باشــد 

یــت را هتــک می كنــم؛ پــس  معینــی مــال بگیــر و اال تــو را مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دهــم یــا آبرو

الــزام شــارع بــر تــرک اخــذ مــال، الــزام بــه تحمــل ضــرر وارد بــر غیــر نیســت تــا حــرج باشــد، بلكــه الــزام 

گــردد. توضیــح مطلــب اینكــه مكــِره  گرچــه خــودش بــدان متضــرر  بــه تــرک اضــرار بــه غیــر اســت، 

دو اراده در طــول یكدیگــر دارد: ارادۀ نخســت او بــه ضــرر غیــر بــا وســاطت مباشــر مكــَره تعلــق 

ــا امــر او. ایــن ضــرر  ی ب یافتــه و ارادۀ دومــش مســتقیمًا بــه ضــرر خــود مكــَره در فــرض مخالفــت و

كــه متعلــق بــه موضــوع مخالفــت مكــَره می شــود و لــذا الــزام مكــَره  دیگــری اســت غیــر از ضــرر اول 

كراهــی الــزام بــه تحمــل ضــرر غیــر نیســت تــا حكمــی حرجــی باشــد، بلكــه الــزام بــه  بــه تــرک عمــل ا

گرچــه خــودش متضــرر شــود«. عــدم اضــرار بــه غیــر اســت، 

مالحظــه: بــه نظــر مــا موضوعــی بــرای ایــن اشــكال یــا تنبیــه بــا ایــن تعــدد وجــود نــدارد؛ زیــرا بــرای 

كردیــم، بیــن آن دو بــا عنــوان  كــه نقــل  كالم صریــح اخیــرش  همــگان روشــن اســت و شــیخ هــم در 

كــرده باشــد،  كلمــۀ ضــرر تعبیــر  گــر فقیهــی در هــر دو مــورد بــا  گذاشــت و ا ضــرر و اضــرار فــرق 

مقصــودش جنــس ضــرر بــوده و نــه شــخص ضــرر.

ل بر عموم رخصت وجه سوم در استدال

گــر خــود  كــه فرمــود: »همانــا تقیــه فقــط بــرای حفــظ جــان جعــل شــده اســت، پــس ا قــول امــام اســت 
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كــه حــّد تقیــه، جــان  بــه حــّد جــان رســید، دیگــر تقیــه ای نخواهــد بــود«.1 ایــن روایــت داللــت دارد 

ــرای همــۀ امــور به جــز خــون ثابــت  ــر آن تشــریع شــده اســت؛	 یعنــی تقیــه ب ــرای غی ــذا ب اســت و ل

اســت.

ــادۀ  ــر معنــای مشــهور آن یعنــی اف ــر حمــل واژۀ »اّنمــا« ب ــب مرحــوم شــیخ مبتنــی ب مالحظــه: تقری

ــوان  ــا را نمی ت ــن معن ــت. ای ــان اس ــظ ج ــرًا حف ــه منحص ــریع تقی ــرض از تش ــس غ ــت؛ پ ــر اس حص

كــه حفــظ آنهــا مــورد اهتمــام انســان و شــارع مقــدس اســت  پذیرفــت؛ زیــرا تقیــه مــوارد دیگــری را 

شــامل می شــود.

كــه حدیــث درصــدد بیــان دلیــل مشــروع نبــودن تقیــه در مــوردی اســت  فهــم مــا از روایــت آن اســت 

كــه بــه خــون تعلــق یافتــه باشــد؛ زیــرا تقیــه در مــوارد مشــروع آن، بــرای حفــظ جــان شــخصی اســت 

كســی از او مطالبــه شــود و او نیــز  كشــتن  گــر  گرفتــه و لــذا ا كــه در شــرایط و ظــروف خــاص آن قــرار 

كــرده و در جهــت عكــس مطلــوب  ی را بــه قتــل برســاند، غــرض از تقیــه را نقــض  كــرده و تقیــه 

شــارع حركــت نمــوده اســت، پــس در ایــن فــرض تقیــه معنایــی نــدارد و حصــر »اّنمــا« اضافــی بــوده 

كــه تقیــه در آن صحیــح  و بــه لحــاظ بلــوغ تقیــه بــه خــون اســت؛ لــذا حدیــث از جهــت مــواردی 

اســت، مجمــل می باشــد.

كــرده اســت: »بلــوغ دم بــه ایــن معنــا نیســت  مرحــوم فاضــل ایروانــی ایــن معنــا را بــرای روایــت نفــی 

ــواه  ــد داد، خ ــزی رخ خواه ــه خونری ك ــت  ــش آن اس ــه معنای ــد، بلك ــش باش ــراه جان ك ــق ا ــه متعل ك

كنــد یــا نكنــد، پــس تشــریع تقیــه لغــو و بی هــدف خواهــد بــود؛ زیــرا پس ازآنكــه شــخص  تقیــه 

ــه  ــت، بی آنك ــل اس ــم عق ــای حك ــن مقتض ــدارد و ای ــی ن ــا و محل ــه معن ــد، تقی ــته ش كش ــار  به ناچ
ــه ورود حدیــث باشــد«.3 نیــازی ب

1. ایــن روایــت صحیحــه محمدبن مســلم از امــام باقــر اســت و ماننــد آن موثقــه ابی حمــزه ثمالــی از امــام صــادق در 
کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، ابــواب امــرو نهــی ، بــاب 31، ح 1 و 2. وســائل الشــیعه 

2. المكاسب: 87/2.
3. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 265/1، التعلیقة )541(.
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گفتیــم مقصــود از  كــرده و  كــه بیــان  مالحظــه: ایــن معنــا بعیــد اســت و معنــای ظاهــر همــان اســت 

كــه رســیدن بــه آن، حــّد تقیــه معرفــی شــده، خــون مكــره علیــه اســت نــه خــون تقیه كننــده؛  خــون 

كــه بیــان خواهــد شــد. بلــی، شــیخ می توانــد بــه عمومــات  بــه قرینــۀ روایــت مرســلۀ صــدوق 

كــه فرمــود: »تقیــه در  تقیــه در همــۀ مــوارد تمســک نمایــد؛ ماننــد صحیحــه زراره از امــام باقــر ع 

ــردد« و  گ ــازل  ی ن ــر و ــه ب ك ــی  ــت، زمان ــر اس ــه آن دانات ــب آن ب ــت و صاح ــاز[ اس ــی ]مج ــر ضرورت ه

كــه فرمــود: »تقیــه در  گفتنــد از امــام باقــر شــنیدیم  كــه  صحیحــۀ دیگــری از محمدبن مســلم و زراره 

كــرده اســت« و در روایــت  كنــد، خــدا برایــش حــالل  كــه فرزنــد آدم بــه آن اضطــرار پیــدا  هــر امــری 

كــه فرمــود: »تقیــه در هــر امــری جایــز اســت، مگــر در  ابی عمــر )ابن عمــر( اعجمــی از امــام صــادق 

كــه »تقیــه در  ــه آمــده  ــر خفیــن )پاپــوش(«1 و در مرســلۀ صــدوق در هدای نوشــیدن خمــر و مســح ب

گــر بــه آن حــد رســید، دیگــر تقیــه  كــه بــه حــّد خــون برســد؛ پــس ا هــر چیــزی مجــاز اســت، مادامــی 
نیســت«.	

گــر بــه همــان طریــق اســتدالل ایشــان قرائــت نماییــم، دقیقــًا بــه عكــس  لكــن ایــن روایــات را ا

ــوردی  ــر م ــه در ه ــان تقی ــدم جری ــد ع ــات مفی ــته از روای ــن دس ــرا ای ــود؛ زی ــر می ش ــان منج مطلوبش

كــه به منظــور حفــظ آن تشــریع شــده باشــد؛ لــذا شــامل جان هــا، اعــراض و امــوال می  شــود  اســت 

كــه بــا دیــدگاه رخصــت به صــورت مطلــق منافــات دارد و بــه همیــن خاطــر برخــی علمــا بــه آن 

نموده انــد. اشــكال 

كــه تقیــه بــرای حفــظ بعضــی  آیــت اهلل خویــی فرمــوده اســت: »ظاهــر از ایــن روایــات آن اســت 

گــر بــه تلــف شــدن همیــن مــوارد  جهــات مهــم ماننــد نفــوس و امثــال آن تشــریع شــده اســت؛ پــس ا

منجــر شــود، دیگــر تقیــه مجــاز نیســت؛ زیــرا آنچــه از وجــود آن عدمــش الزم بیایــد، محــال اســت 

كــه تقیــه در غیــر تلــف جــان جایــز نیســت تــا جــواز اضــرار غیــر  و مفــاد روایــات مذكــور ایــن نیســت 

گاه حفــظ نفــس اســت  گــردد، و غــرض از تشــریع تقیــه  بــرای دفــع ضــرر از خویــش، بــر آن مترتــب 

ــا  ــا غــارت مــال ب گاهــی هــم حفــظ مــال و ماننــد آن، و لــذا هتــک عــرض ی گاه حفــظ عــرض و  و 

کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 25، ح1، 2، 3. 1. وسائل الشیعة: 
کتاب األمر بالمعروف، باب 9، ح1 2. مستدرك الوسائل: 274/12، 
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تمســک بــه تقیــه مشــروع نیســت؛ زیــرا بــا وصــول بــه ایــن مراتــب حكــم تقیــه بــه ســرانجام و پایــان 

خــود رســیده اســت«.

كــه تقیــه در هیچ یــک از حقــوق مربــوط بــه دیگــران بــرای حفــظ  الزمــۀ ایــن تقریــب آن اســت 

ــه دیگــر مــوارد( جایــز نباشــد، درحالی كــه ایــن معنــا  ــرای تقیه كننــده )ن حقوقــی از همــان ســنخ ب

اضیــق از مبنــای خــود ایشــان می باشــد.

كــه غــرض  و ایشــان در ادامــه فرمــوده اســت: بــه دیگــر عبــارت مســتفاد از روایــات مذكــور آن اســت 

كــه بــه  گناهــان باشــد، مادامــی  گرچــه متوقــف بــر ارتــكاب بعضــی  از تقیــه حفــظ جان هاســت، ا

مرحلــه قتــل نفــس نرســد.

ــه نفــع ظالــم  ــا غــارت مــال دیگــری و جلــب آن ب گــر تقیــه ب ــر آنكــه ا و ســپس فرموده انــد: »افــزون ب

ــه تقیــه  ــرا ادل ــود؛ زی ــرای دیگــری هــم جایــز خواهــد ب ــز باشــد، ب جهــت دفــع ضــرر از خــودش جای

لــذا در مضمــون آن دو تعــارض محقــق می شــود و درنتیجــه  بــه هــردو شــمول دارد و  نســبت 

ــه طــرف دیگــر، مســتند مــا  ــا واقع ســاختن نقــص ب ــرای دفــع ضــرر از یكــی از طرفیــن ب ــوان ب نمی ت

باشــد؛ زیــرا ترجیــح بالمرجــح اســت و لــذا در مــورد اجتمــاع از اطــالق آن بایــد دســت برداشــت و 
ــه عمــوم حرمــت تصــرف در مــال و شــئون غیــر رجــوع نمــود«.1 ب

بــه نظــر می رســد حســب فــرض، دیگــری در ظــرف و شــرایط تقیــه قــرار نــدارد و لــذا ادلــۀ تقیــه 

ی نمی شــود؛ بلــی، می تــوان ادلــۀ دیگــر ماننــد اضطــرار یــا دفــاع از نفــس، مــال و عــرض و  شــامل و

امثــال آن را جــاری دانســت، ضمــن اینكــه فرضیــۀ تعــارض، تمــام نیســت؛ زیــرا تكلیــف هریــک 

از آن دو موضــوع تكلیــف طــرف دیگــر نیســت و بلكــه هركدامشــان مســتقل از یكدیگــر بــوده و 

تكلیــف خــاص خــود را دارنــد.

فاضــل ایروانــی بــه روایــات در جهــت عكــس تعمیــم، یعنــی اختصــاص رخصــت بــه حــق اهلل 

كــه هــر آنچــه تقیــه بــرای حفــظ آن تشــریع  اســتدالل نمــوده اســت: »مســتفاد از حدیــث آن اســت 

1. مصباح الفقاهة: 676/1-677، و در صفحة 687 مجدداً ذکر نموده است.
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كــه تقیــه  ــه خــود آن امــر برســد، دیگــر تقیــه مجــاز نیســت؛ واضــح اســت  شــده، چنانچــه تقیــه ب

ــا غــارت مــال به واســطۀ  ــرای حفــظ دمــاء، امــوال و اعــراض تشــریع شــده، پــس هتــک عــرض ی ب

ــود«. تقیــه مشــروع نخواهــد ب

گویــا الــزام شــیخ اســت بــه آنچــه در تقریــب ســابق خــود را بــدان ملــزم  گفتــار محقــق ایروانــی  ایــن 

كــه بــر كالم آیــت اهلل خویــی وارد نمودیــم،  ســاخته بــود و همــان اشــكالی بــر گفتــۀ ایشــان وارد اســت 

افــزون بــر اینكــه ایــن تقریــب تمــام نیســت؛ زیــرا تقیــه بــرای حفــظ امــور مهمــۀ مربــوط بــه تقیه كننــده 

تشــریع شــده، لــذا دلیــل آن، حفــظ امــور مهمــۀ طــرف دیگــر را شــامل نمی گــردد، چــه اینكــه او 

تقیه كننــده نیســت.

گفتــه اســت: »گفتــه نشــود  كالم خــود وارد نمــوده و  كــه ایشــان بــر  و ایــن، معنــای اشــكالی اســت 

ــر  ــر مكــَره ب گ ــس ا ــه خصــوص تقیه كننــده، پ ــرای حفــظ خــون هــر مؤمنــی تشــریع شــده و ن ــه ب تقی

ی باشــد، امــا در  كــراه شــود، بــه حكــم ایــن حدیــث تقیــه نمی توانــد مجــوز و یختــن خــون مؤمنــی ا ر

عــرض و مــال چنیــن نیســت؛ زیــرا تقیــه بــرای حفــظ مــال و عــرض خــود تقیه كننــده تشــریع شــده 

كــراه نماینــد، تقیــه ایــن  كســی را بــر هتــک عــرض مؤمــن دیگــری یــا بــردن مــال او ا گــر  اســت؛ پــس ا

ــه شــمار نخواهــد آمــد. مــا در پاســخ می گوییــم:  ــز نمــوده و خــالف مصلحــت آن ب عمــل را تجوی

ی هــر مؤمنــی تشــریع شــده اســت،  چنیــن نیســت؛ بلكــه تقیــه بــرای نگاه داشــتن مــال و حفــظ آبــرو
ضمــن اینكــه عمومیــت حكمــت جعــل حكــم تقیــه امــری مقطــوع اســت«.1

به نظر می رسد بیان دقیق تر در جواب و رّد این وجه، همان اشكالی است كه بر دو وجه سابق وارد 

گفته شد: تجویز اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود قبیح و مخالف با امتنان است؛ لذا  شده و 

باید این عمومات را تخصیص زد، یا اینكه بگوییم اضرار به حق الناس از آن عمومات تخصصًا 

ترخیص در حقوق اهلل است  ادله،  آن  از  قرینۀ سیاق بسیاری  به  آن  زیرا موضوع  خارج است؛ 

آنان تشریع شده است، پس چگونه می تواند مجوز  و جهت حفظ مؤمنان و حقوق و مصالح 

كه تقیه  اضرار به آنان باشد؟ در روایت احتجاج از امیرالمؤمنین آمده است: »به تو امر می كنم 

1. حاشیة الفاضل اإلیروانی: 262/1، التعلیقة )538(.
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كنی... تا اینكه فرمودند: خداوند عزوجل فرموده است: افراد باایمان نباید  را در دین خود اجرا 

كند، هیچ  كس چنین  كنند؛ و هر  كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب  به جای مؤمنان، 

از آنها بپرهیزید  گسسته می شود(؛ مگر اینكه  او به كلی از خدا  رابطه ای با خدا ندارد )و پیوند 

كه دشمنان ما را بر ما مقدم  كنید(؛ به تو اجازه می دهم  )و به خاطر هدف های مهم تری تقّیه 

گر ترس از آنان تو را مجبور  كنی، ا كار واداشت و از ما اظهار برائت  گر خوف تو را به این  بداری، ا

كه آفت ها و سختی ها رمق جانت را بگیرند.  گر ترسیدی  ساخت و نماز واجب را ترک نمایی ا

گر هنگام ترس، دشمنان را بر ما مقدم بداری، نه به سود آنان است و نه به ضرر ما. برائت تو از  ا

گر در پاره ای از زمان به خاطر  كمبود ما نمی شود و ا ما هنگامی كه تقیه می كنی، باعث نقص و 

كنی،  یت را حفظ  كردن نجات دهی یا آبرو كنی یا اموالت را از مصادره  اینكه جانت را حفظ 

از ما برائت جستی، درحالی كه قلبت با ما است و خودت، اهل و عیالت و مؤمنین را حفظ 

گرفتاری فرجی برساند و این سختی و اندوه زایل  می كنی تا آن كه بعد از مدتی خداوند از آن 

كار دینی انجام دهی و در مصلحت  كه كشته شوی و نتوانی  گردد. این )تقیه( بهتر از این است 

كه  كنی  كه به تو دستور دادم ترک  برادران مؤمنت قدم برداری. بپرهیز! بپرهیز از اینكه تقیه ای را 

كرده ای.  در این صورت خون خود و برادرانت را هدر داده  و  نعمت های خود و برادرانت را زایل 

كرده  كه شما را می كشند، شما را ذلیل می كنند، درحالی كه خداوند شما را به عزت امر  كسانی 

كه این ضرر از ضرر  گر با وصیت من مخالفت كنی، این ضرر بر خود تو و برادرانت است  است. ا
كافر بر ما هستند، بیشتر است«.1 كه  ناصبی هایی 

فرمــودۀ حضــرت در فقــرۀ اخیــر )شــائط( اشــاره بــه نفــوس دارد و )لنعمتــک( بــه امــوال و ماننــد آن 

و )مــذل لــک( بــه اعــراض تقیه كننــده و مؤمنــان؛ لــذا حفــظ همــۀ این هــا بــا تقیــه، مقصــود و مــراد 

شــارع اســت.

کتــاب األمــر بالمعــروف والنهــی عــن المنكــر، أبــواب األمــر والنهــی، بــاب 29، ح11 عــن االحتجــاج:  1. وســائل الشــیعة: 
238/1 وتفســیر العسكری: 84/175.
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ل بر عموم رخصت وجه چهارم در استدال

كــه در »جواهــر« آمــده اســت: »آنچــه بــر حرمــت داللــت دارد منصــرف بــه حالتــی  عبارتــی اســت 

غیــر از حالــت مفــروض اســت«.

كــه وجــدان و ارتــكاز اهــل شــریعت بــر آن داللتــی نــدارد و لــذا نمی توانــد  ایــن صرفــًا یــک ادعاســت 

اطالقــات را مقیــد بنماید.

وجه پنجم

كــراه و از بــاب مقدمــۀ دور  در »جواهــر« آمــده اســت: »بــر او واجــب نیســت ضــرر را بــه خاطــر رفــع ا

كنــد؛ زیــرا وجــوب مقدمــه از بــاب عســر، حــرج، مشــقت و ضــرر  مانــدن از ســتم ســتمگر تحمــل 

در ســایر تكالیــف شــرعِی مطلــق، ســاقط می گــردد و درنتیجــه وجــوب ذی المقدمــه هــم برداشــته 

كــراه بــه موضــوع اختیــار نقــل حــال  خواهــد شــد؛ بنابرایــن بــر او واجــب نیســت خــود را از موضــوع ا

كــه بــا تحقــق  كــه عادتــًا قابل تحمــل نیســت؛ خصوصــًا  كنــد  داده و ضــرری را بــه خویــش تحمیــل 

كــه  كــراه، مكــَره ابــزاری در دســت مكــِره اســت و بلكــه در ایــن حالــت او ماننــد بیگانــه ای اســت  ا
توانایــی رفــع ظلــم از مؤمنــی را دارد، البتــه بــا ایــراد ضــرر جانــی، آبرویــی و یــا مالــی بــر خــودش«.1

كــه در وجــوه ارائه شــده از ســوی مرحــوم شــیخ انصــاری بیــان شــد، روشــن می گــردد  از مناقشــه ای 

كالم ایشــان جــای بررســی و تأمــل دارد؛ ماننــد آنكــه ادلــۀ نفــی حــرج و ضــرر در  چندیــن مــورد در 

كــم اســت و  ایــن مقــام به صــورت مطلــق جریــان نــدارد؛ زیــرا ادلــه حرمــت اضــرار بــه غیــر بــر آن حا

ماننــد ایــن اشــكاالت، خصوصــًا تشــبیهات اخیــر.

ارزیابی قول اول

گذشــت روشــن شــد تمســک بــه عمومــات و اطالقــات حدیــث رفــع در حالت هــای  از آنچــه 

كــراه، حــرج و تقیــه بــرای اثبــات جــواز اضــرار، تمــام نیســت؛ زیــرا موانعــی بــر ســر راه ایــن اســتدالل  ا

1. جواهر الكالم: 167/22
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كــه بــه برخــی اشــاره و بعضــی نیــز ذكــر خواهــد شــد. وجــود دارد 

گذشته از این مطلب، بر جواز به چندین وجه می توان استدالل نمود:

كــه بــر جــواز ورود در والیــت جائــر در چنیــن شــرایطی داللــت دارد و تعــدادی از آنهــا در . 1  روایاتــی 

مجموعــه ســوم ذكــر شــد؛ ایــن روایــات به صــورت ضمنــی رخصــت ایــن اضــرار را می دهنــد، 

البتــه پــس از اینكــه ایــن مقدمــه را بــر آن بیفزاییــم: والیــت از ظلــم بــر مــردم و تعــدی بــه حقــوق 

آنــان مثــل اخــذ مالیــات جهــت اســتقرار ســلطه، منفــک نیســت؛ لــذا مطابــق صحیحــۀ 

ــر مــردم، ســخت تر از  ــدون ظلــم ب ــه والیــت، ب ــی« امــام صــادق تعهــد برخــی را ب ــن زرب »داود ب

دسترســی بــه آســمان توصیــف نمــوده اســت.

كــه غیــر از آن در اختیــار . 	 كــه بــر اخــذ مــال غیــر در شــرایط اضطــراری ماننــد مخمصــه   ادلــه ای 

كــراه و تقیــه در افــاده رخصــت  كــه اضطــرار ماننــد ا نداشــته باشــد، پــس از افــزودن ایــن مقدمــه 

كــم بــوده و آن را بــا تخصیــص یــا  كــه بــر اطــالق ایــن رخصــت حا اســت. امــا ادلــه ای هســت 

تخصــص، مقیــد و محــدود می ســازد . 

تقیید ادلۀ ترخیص

كم عبارت است از: برخی از این ادله حا

كراهــی، اضطــراری و تقیــه، امتنانــی اســت و لــذا قــرار دادن ایــن  اول. ادلــۀ رخصــت در شــرایط ا

ــوده و الزمــۀ آن نقــض  ــه دیگــران، مخالــف امتنــان و عقــاًل قبیــح ب ــه به عنــوان مجــّوز اضــرار ب ادل

كــه ایــن هــم باطــل اســت. ــد  غــرض می باشــد؛ ضمــن اینكــه از وجــودش عدمــش الزم می آی

كــه التــزام بــه آنهــا بــرای فقیــه صعــب و دشــوار اســت؛  دوم. قــول بــه اطــالق رخصــت، فروعــی دارد 

كــه تحمــل آن بــه ســهولت امــكان دارد )مثــل  ماننــد اینكــه بگوییــم بــرای دفــع ضــرر ســاده ای 

ــا عــرض  ــرود ی ــز باشــد مــال دیگــران از بیــن ب ــد( جای كرامــت او لطمــه بزن ــه  ــه ب ك ســرودن شــعری 

گرفتــن در معــرض فشــار هســتند،  كــه جهــت اعتــراف  كســانی  آنــان هتــک شــود؛ یــا بــه زندانیــان و 
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كــه بــرای دیگــران مضــر اســت و ماننــد آن؛ دلیــل صعوبــت التــزام،  اجــازه دهیــم مطالبــی بگوینــد 

مخالفــت آن بــا ســیرۀ اصحــاب ائمــه و اهــل شــریعت اســت و قضیــه محمــد بــن عمیــر در زنــدان 
هــارون معــروف اســت.1

آنچــه از آیــۀ شــریفه ذیــل اســتفاده می گــردد »و هرگــز چشــمان خــود را بــه نعمت هــای مــاّدی، . 3

تــا  دنیاســت؛  زندگــی  شــكوفه های  این هــا  میفكــن!  داده ایــم،  آنــان  از  گروه هایــی  بــه  كــه 

كــه  آنــان را در آن بیازماییــم؛ و روزی پــروردگارت بهتــر و پایدارتــر اســت«؛	 بــا ایــن توضیــح 

ــو نــزد خــدا ذخیــره شــده و  ــو از بــال بــوده و اجــر ت ــر، نصیــب ت ضــرر وعده داده شــده توســط جائ

ی منتقــل  شــدن ایــن بــال و  دیگــری از جانــب تــو در عافیــت و ســالمت اســت؛ پــس آیــه از آرزو

كار را انجــام  كــه ایــن  محرومیــت بــه دیگــران و ســالمتی خویشــتن نهــی می كنــد؛ تــا چــه رســد 

دهــد.

 روایــت »حسن بن حســین انبــاری« از ابوالحســن امــام رضــا: »چهــارده ســال بــه امــام می نوشــتم . 4

كــه بــه ایشــان نوشــتم،  كارگــزار ســلطان باشــم؛ در آخریــن نامــه ای  و از ایشــان اجــازه خواســتم 

ــدارم  ــک ن ــتی و ش ــی هس ــو رافض ــه ت گفت ــن  ــه م ــلطان ب ــم و س ــم می ترس گردن ــه از رگ  ك ــم  گفت

كارگــزاری ســلطان را بــه همیــن خاطــر تــرک نمــودی؛ پــس امــام بــه مــن نوشــت: نوشــته ات  كــه 

كــه عهــده دار آن امــر  گــر می دانــی زمانــی  گفتــی، فهمیــدم؛ پــس ا و آنچــه را از خــوف بــر جانــت 

شــدی، بــه آنچــه رســول خــدا دســتور داده عمــل می كنــی، یــاران و اهــل دیــوان را از هم كیشــان 

خــود برمی گزینــی و چــون بــه تــو چیــزی رســید بــا فقــرای از اهــل ایمــان، مواســات می كنــی 

کــه وی نــام همــه  کّشــی از فضــل بــن شــاذان نقــل شــده اســت: از محمــد نــزد ســلطان ســعایت شــد  1. در رجــال 
کــه نــام آنهــا را بگویــد، او امتنــاع نمــود و بــر بــدن برهنه اش  شــیعیان عــراق را می دانــد؛ پــس ســلطان او را فرمــان داد 
کــه  صــد ضربــه تازیانــه و بــه روایتــی صــد ضربــه چــوب و بیســت ضربــه چــوب، زدنــد. فضــل می گویــد شــنیدم 
کــه نام هــا را افشــا  ابن ابی عمیــر می گویــد هنگامی کــه مــرا می زدنــد و بــه صــد تازیانــه رســید چیــزی نمانــده بــود 
ــگاه  ــر، جای ــت ای محمد بن ابی عمی ــه می گف ک ــنیدم  ــن را ش ــدای محمدبن یونس بن عبدالرحم گاه ص ــا ــه ن ک ــم  کن
کــرده و صبــر نمــودم و ســپاس خــدای را  گفتــه او تقویــت قلــب پیــدا  خــود را نــزد خــدای متعــال بــه یــادآر؛ پــس بــه 
کــرد تــا بــه صدوبیســت  کــه سندی بن شــاهک متولــی زدن او شــد و زندانــی اش  کــه چیــزی نگفتــم. در روایتــی آمــده 

کــرد )معجــم رجــال الحدیــث، ج15، ص294(. و یــک هــزار رســید و ســپس آزادش 
2. طه:31
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كــه خــودت یكــی از آنــان بشــوی، ایــن در مقابــل آن ]یعنــی بــه ایــن شــرط مجــاز  تــا جایــی 

هســتی[ و در غیــر ایــن صــورت نــه«.

ــرار  ــل ق ــه قت ــد ب ــراه و تهدی ك ــرض ا ــؤال كننده در مع ــت دارد س ــت صراح ــه روای ك ــح  ــن توضی ــا ای ب

داشــته اســت، ولــی باوجودایــن امــام جــواز را مشــروط بــه احســان بــه بــرادران دینــی نمــوده اســت 

گــر بــه ایــن شــروط عمــل نكنــد، پذیــرش والیــت جائــر بــرای  او حــالل  )ذا بــذا و اال فــا( یعنــی ا

نخواهــد بــود و ایــن روایــت از تــرک احســان و عمــل بــه ســیره پیامبــر و پرداختــن بــه امــور بــرادران 

كــردن بــه آنهــا  كــه رخصــت در بــدی  كــرد  دینــی شــدیدًا بــر حــذر مــی دارد، چگونــه می تــوان تصــور 

را بدهــد.

كه سابقًا به آن اشاره شد، دیدگاه اطالق را غیرقابل قبول می سازد.. 5 كثرت استثنائاتی 

روایــات »الضــرر و الضــرار«1؛ ایــن روایــات حــق دفــع ضــرر از خــود را اثبــات و تكلیــف منجــر . 6

ــع  ــه دف ــد و اینك ــع می كن ــز من ــر نی ــه غی ــرار ب ــال از اض ــد و درعین ح ــاقط می نمای ــرر را س ــه ض ب

ضــرر از خــود، مجــوز اضــرار بــه دیگــری باشــد را معتبــر نمی شــمارد.

ــه دلیــل تعــارض، جریــان  كــه دلیــل الضــرر در اینجــا هــم ب ــر ایــن مطلــب ایــن ایــراد وارد اســت  ب

ــدارد. ن

گــردد، دلیــل  گــر ایــن ایــراد تمــام بــوده و تعــارض منجــر بــه ســقوط  كــه حتــی ا جــواب ایــن اســت 

كــه  ــوده و نتیجــه ایــن می شــود  ــد، جــاری ب ــه همــان مقــدار زائ ــر نســبت ب الضــرر، در ضــرر قوی ت

كــرد. كمتــر را بایــد انتخــاب  ضــرر 

ارتكاز متشرعه بر مطلق نبودن ادلۀ رخصِت اضرار به غیر، استوار است.. 7

گــر بگوییــد چگونــه ممكــن اســت چنیــن ادعایــی را صحیــح بدانیــم، درحالی كــه حســب نقــل  ا

صاحــب مفتاح الكرامــه قــول بــه رخصــت مطلــق، بــه مشــهور اســتناد داده شــد؟

کتــاب إحیــاء المــوات، بــاب 12، وکتــاب التجــارة، أبــواب الخیــار، بــاب 17، ح3، 4،  1. وســائل الشــیعة: 428/25، 
5، وفــی غیرهــا مــن األبــواب.
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كلمــات فقهــا، قابــل نقــد اســت؛  در پاســخ می گوییــم ایــن حكایــت و نیــز اســتظهار اطــالق از 

گــر  ــه حقــوق خــدای متعــال باشــد و ا ــوط ب ــه لحــاظ تمــام تكالیــف شــرعی مرب چه بســا اطــالق ب

كالم آنــان نســبت بــه حق النــاس هــم شــمول داشــته باشــد، بــاز هــم معلــوم نیســت  كنیــم  فــرض 

كــه مكــَره بــا آن تهدیــد شــده، به مراتــب  كــه ضــرر متوجــه بــه غیــر از ضــرری  فرضــی را شــامل شــود 

ــر باشــد؛ چنانكــه قائــل بــه اطــالق چنیــن فــرض نمــوده اســت. قــوی و بزرگ ت

كالم صاحب  كه نسبت به  و در اینجا می توان وجهی را برای فهم تفصیل مرحوم شهید ثانی 

كردیم، عرضه نمود: برای جواز عمل به آنچه ظالم دستور داده  شرایع ارائه داده و ما سابقًا بیان 

كرد. كراه اضافه  است، باید شرط عدم قدرت بر رهایی )عدم امكان تفصی( را به شرط ا

كــه نوعــًا از  كــراه به تنهایــی جهــت جــواز ورود در والیــت جائــر  كــه ا حاصــل ایــن وجــه ایــن اســت 

گناهــان و تعــدی بــه حــدود الهــی ماننــد یــاری بــه ظالمــان، هم ســویی بــا اهــل باطــل، سیاهه شــدن 

ــا آنهــا بــه  كــه مجالســت ب ــر فســق و فجــور و معاصــی آشــكار  نــام در دیــوان آنــان، ســكوت در براب

كافــی اســت. همــراه دارد، منفــک نمی باشــد، 

امــا عمــل بــه خواســتۀ جائــر نوعــًا از ظلــم بــه انســان ها ماننــد اخــذ امــوال ، آزار و مصــادره حقوقشــان 

ــدم  ــراه، ع ك ــر ا ــزون ب ــه اف ــد، بلك ــت نمی كن كفای ــی  ــراه به تنهای ك ــورد ا ــن م ــت و در ای ــک نیس منف

امــكان رهایــی از آن موقعیــت نیــز شــرط اســت و تحمــل ضــرر بــرای دفــع آن از دیگــران خصوصــًا 

كالم اهانت آمیــز باشــد،  گــر آن ضــرر در حــد پرداخــت مــال )كــه برایــش مقــدور اســت( یــا تحمــل  ا

همــان تفصــی بــه شــمار مــی رود؛ چــه اینكــه در راه خــدا بــوده و معصومیــن بیشــتر از اینهــا را تحمــل 

نموده انــد.

كــرده اســت، در حقیقــت  كالم محقــق حلــی را توجیــه  كــه شــهید ثانــی بــا آن،  بنابرایــن تفصیلــی 

بــه تفصیــل بیــن حــق اهلل و حق النــاس و مراعــات ارتــكاز اهــل شــریعت بــر جــواز اقــدام بــه یكــی از 

دو ضــرر بازمی گــردد.

و ایــن تفســیر نــه یــک بیــان ســلیقه ای محــض و بــدون اســتناد بــه دلیــل اســت، بلكــه بــا الهــام از 
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گفتــه اســت: »امــا عمــل  كــرده و  كــه بــه تفصیــل مذكــور اعتمــاد  كاشف الغطاســت  عبــارت شــیخ 

بــه امــر مكــِره مبنــی بــر ضــرر رســاندن بــه بنــدگان خــدا، جایــز نیســت، مگــر صرفــًا بــا واردشــدن ضــرِر 

كــه ایشــان عمــل بــه امــر مكــِره را مــالزم ضــرر بــه انســان ها دانســته  قابــل توجــه بــه او« واضــح اســت 

است.

قول دوم؛ اختصاص رخصت به حق اهلل

كالم مرحوم شیخ انصاری آمده است: در این رابطه چند وجه در 

كــه ایــن ادلــه بــرای دفــع ضــرر تشــریع شــده اســت، پــس دفــع . 1 كــراه آن اســت  »مســتفاد از ادلــۀ ا

ــا چــه رســد بــه  ــر باشــد ت كم ت گــر درجــۀ آن ضــرر  ــا اضــرار بــه غیــر جایــز نیســت، حتــی ا ضــرر ب
اینكــه بیشــتر باشــد«.1

ــورت  ــس از آن ص ــر، پ ــه غی ــرار ب ــت اض ــه حرم ــالق ادل ــوم و اط ــه عم ــک ب ــر تمس به عبارت دیگ

كــراه، حــرج و ضــرر شــامل اینجــا نمی شــود؛ زیــرا نتیجــۀ اعطــای رخصت  كــه ادلــۀ نفــی ا گرفتــه 

نقــض غــرض خواهــد بــود.

ــر . 	 ــر جنــس امــت اســت و امتنــان ب ــه امتنــان ب كــراه و اضطــرار ناظــر ب »ســاختار حدیــث رفــع ا

گــر دفــع  ــه بعــض دیگــر ضــرر بزننــد، فاقــد ُحســن می باشــد؛ پــس ا ــه اینكــه ب بعضــی از آنهــا ب

ضــرر از خــودش متوقــف بــر اضــرار بــه غیــر باشــد، جایــز نبــوده و تحمــل ضــرر واجــب می گــردد«.

كــراه، . 3 گــر دلیــل ا كــرده و خالصــۀ آن چنیــن اســت: ا كــه ایشــان در قالــب »توهــم« بیــان  نكتــه ای 

اضــرار بــه غیــر را شــامل شــود، حتمــًا دلیــل نفــی اضطــرار هــم شــامل آن می گــردد؛ زیــرا ســیاق و 

كــرده )اضطــرار بــر دفــع  كــه شــیخ در توهــم ذكــر  ک آن دو واحــد اســت. تالــی ماننــد مــوردی  مــال

ــا واقــع ســاختن دیگــری در ضــرر( باطــل اســت، پــس ملــزوم یعنــی عمومیــت  ضــرر از خــود ب

كــراه هــم باطــل خواهــد بــود. دلیــل ا

1. المكاسب: 86/2
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ی آورده بود، . 4 كه شیخ به آن رو كه در قرائت روایات تقیه و در پرتو طریقۀ استداللی  تقریبی 

از دو مقدمه بود؛ خالصه این  نیز به آن قائل شده و متشكل  ایروانی  ارائه نمودیم و فاضل 

استدالل چنین است:1 فرمودۀ امام )تقیه برای حفظ جان جعل شده و وقتی به حد خون 

كه خود  كه تقیه وقتی به حدی برسد  و جان برسد، تقیه جایز نیست( مفید این معناست 

برای حفظ آن جعل شده، دیگر جایز نخواهد بود و روایات داللت می كند تقیه برای حفظ 

كه مورد اهتمام انسان و شارع مقدس می باشد، جعل شده است؛  نفوس، اعراض و اموال 

بنابراین وقتی تقیه به چنین اموری تعلق یابد، دیگر مجاز نخواهد بود.

مالحظه: ما تمام این تقریب ها را در قالب اشكاالتی بر قول اول بیان نموده و به آنها پاسخ دادیم.

ی هم رفتــه صحیــح اســت، امــا ایــراد هــردو در این اســت كه امــكان رخصت  دو وجــه نخســتین رو

كــه امــر می كنــد بــه  كــه ضــرر متوعــد از ســوی جائــر، بســیار بزرگ تــر از ضــرری باشــد  را در مــوردی 

یانــه بــه  گــردد، نفــی نمی كنــد؛ مثل اینكــه بگویــد یــک دینــار از او بگیــر یــا اینكــه یــک تاز غیــر وارد 

ــم. در چنیــن  ــو می زن ــه ت ــه ب یان ــا هــزار تاز ــزن، در غیــر ایــن صــورت از دو هــزار دینــار می گیــرم ی او ب

ــم و اجــرای دســتور او ممانعــت نمی كنــد، بلكــه  ــكاز اهــل شــریعت از تنفیــذ امــر ظال مــوردی ارت

الــزام بــه تحمــل ضــرر را قبیــح و مخالــف امتنــان و حكمــی حرجــی می بینــد؛ زیــرا ایــن ادلــه همــۀ 

افــراد امــت و نــوع آن را در نظــر دارد.

ــه جــواز تنــاول طعــام غیــر  ــوان ب ــرا به عنــوان نقــض می ت امــا در وجــه ســوم، الزم باطــل نیســت؛ زی

گرفــت  كــراه می تــوان نتیجــه  كــرد و بــه قرینــۀ مالزمــۀ بیــن اضطــرار و ا گرســنگی اشــاره  در شــرایط 

كــراه فی الجملــه و به صــورت موجبــۀ جزئیــه جایــز اســت. ــه غیــر در شــرایط ا اضــرار ب

كردیم به ترتیب ذیل است: كه بر وجه چهارم وارد  اما خالصۀ ایرادی 

كــه جایــز نبــودن تقیــه در حقــوق دیگــران مختــص بــه مــوردی  الــف – الزمــۀ ایــن وجــه آن اســت 

كنــد و ایــن معنــی،  كــه تقیه كننــده بخواهــد شــیئی از همــان ســنخ را بــرای خــود حفــظ  باشــد 

1. الحاشیة علی المكاسب: 262/1 التعلیقة )538(
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كــه آن ضــرر از نــوع دیگــر و  محدودتــر از مقصــود و منظــور قائــل اســت و از اضــرار بــه غیــر در جایــی 

ــر باشــد، ممانعــت نمی كنــد. ــر ازنظــر اهمیــت، پایین ت گ خصوصــًا ا

ب – دلیــل تقیــه بــرای حفــظ امــور مهمــۀ تقیه كننــده تشــریع شــده و شــامل حفــظ مهمــات طــرف 

دیگــر نمی شــود؛ زیــرا حســب فــرض، او تقیه كننــده نیســت، پــس دلیــل تقیــه او را در برنمی گیــرد.

كــه ســابقًا ذكــر نمودیــم، مبنــی بــر اینكــه اجمــااًل رخصــت  تمــام این هــا افــزون بــر دو تقریبــی اســت 

اضــرار بــه غیــر ممكــن اســت.

كــه پیــش از ایــن  بلــی، اســتدالل بــر اینكــه اجمــااًل اضــرار بــه غیــر ممنــوع اســت، بــا تقریــب قرآنــی 

كردیــم، ممكــن می نمایانــد. ذكــر 

قول سوم

كــه شــیخ انصــاری ذكــر نمــوده اســت؛ ایشــان نوشــته اند: »یــا اینكــه بایســتی بــه  وجــه دومــی اســت 
هــردو ضــرر نگریســت و بیــن آن دو ترجیــح داد؛ اینجــا دو وجــه وجــود دارد«.1

كرده است. سپس وجه اول یعنی رخصت به صورت مطلق را تقویت 

فاضــل ایروانــی ایــن وجــه را تقریــب نمــوده و در وجــه اســتدالل بــر آن چنیــن نوشــته اســت: »و ایــن 

كــه بایــد میــان دو ضــرر مقایســه و قوی تــر مقــدم شــود، بعیــد نیســت؛	 زیــرا نســبت تمامــی  گفتــه 

مكلفیــن بــه شــارع یكســان اســت و لــذا اقتضــای منــت، حفــظ نــوع آنهــا از ضــرر می باشــد؛ 

كــه ضــرری بــه هــر صورتــی وارد می گــردد، بــر خــودش یــا بــر دیگــری، اقتضــای منــت  ازایــن رو زمانــی 

كــه نــوع امــت از مقــدار زائــد محفــوظ بمانــد و ایــن هــدف بــا تشــریع و تجویــز ایــراد ضــرر  آن اســت 
ــر )خــواه بــه خــودش و خــواه بــه غیــر( بــرای دفــع ضــرر بیشــتر تأمیــن می گــردد«.3 كم ت

1. المكاسب: 86/2
2. و تخییر هنگام تساوی طرفین.

3. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 263/1 رقم الحاشیة )538(.
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كــه آن  ــًا یــک استحســان اســت  گفتــه را چنیــن رد نمــوده اســت: »ایــن ســخن صرف ســپس ایــن 

كــراه«. آنــگاه  را نمی تــوان پذیرفــت، مگــر بــا قیــام دلیــل و دلیلــی بــر آن نیســت، مگــر دلیــل نفــی ا

ــراه دســت  ك ــه ایــن دلیــل را چنیــن تقریــب نمــوده اســت: »از اطــالق دلیــل نفــی ا امــكان اخــذ ب

كــه خــالف منــت باشــد و ایــن مقــدار عبــارت اســت از اضــرار بــه  یــم، مگــر بــه مقــداری  برنمی دار

كمتــر از آن از خویشــتن؛ امــا اطــالق دلیــل نســبت  ی بــا ضــرر غیــر یــا  غیــر بــرای دفــع ضــرری مســاو

بــه اضــرار غیــر جهــت دفــع ضــرر قوی تــر از خــودش )یــا بــه تعبیــر دیگــر ضــرر زائــد( مانعــی نداشــته 

ــظ  ــت حف ــری جه ــال دیگ ــن م گرفت ــرض و  ــک ع ــواز هت ــه ج ــذا ب ــت و ل ــتناد اس ــذ و اس ــل اخ قاب

عــرض و مــال خــود، حكــم می نماییــم«.

مالحظه: چند ایراد به این وجه وارد است:

نســبت دو ضــرر نســبت بــه مكــَره یكســان نیســت تــا بگوییــم مطلقــًا ترجیــح دارد؛ زیــرا او .1	

ــدارد؛ چــه اینكــه  ــرار ن ی ق ــه، در حــد تســاو ــه دو ضــرر هماننــد یــک شــخص بیگان نســبت ب

مكــَره فعــاًل مخاطــب دلیــل اســت و ضــرر در مرحلــۀ اول متوجــه اوســت. امــا اضــرار غیــر 

ــه  كــه ب ــر اوســت  ــذا ب ــر غیــر می باشــد؛ ل ــر عــدم تحمــل ضــرر از ســوی او و ایــراد آن ب متوقــف ب

ی می باشــد، یعنــی تحمــل ضــرر، عمــل نمایــد؛ زیــرا اضــرار غیــر  كــه ابتــداًء متوجــه و تكلیفــی 

ــد. كن ــم  ــف حك ــن تكلی ــقوط ای ــر س ــی ب ــه دلیل ــت، مادامی ك ــرام اس ــود ح ــع آن از خ ــت دف جه

به عبارت دیگــر موضــوع اضــرار غیــر در رتبــۀ موضــوع ضــرِر وعده داده شــده نیســت تــا بتــوان در آن 

كــه بــا ارادۀ دفــع ضــرر از  كــرد؛ بلكــه ایــن مكــَره اســت  دو، قواعــد ترجیــح بیــن متزاحمیــن را جــاری 

خویشــتن آن را ایجــاد نمــوده اســت.

ی یــا ناقص تــر .1	 كــرده )دفــع ضــرر مســاو كــه ایشــان ذكــر  كــه صرفــًا همــان مقــداری  گفتــه را  ایــن 

از اضــرار بــه غیــر( مخالــف امتنــان اســت، نمی تــوان پذیرفــت؛ چــه اینكــه بنــا بــه  همیــن  قــول، 

كــه ادلــۀ رخصــت آنهــا را شــامل می گــردد، مخالــف منــت اســت، مثــل اینكــه  بعضــی مــوارد 

گــر 70 دینــار غیــر را غصــب نكنــی 100 دینــار از خــودت می گیــرم.  كــه ا كنــد  جائــر او را تهدیــد 

یــاده ای در ضــرر مكــَره، محــل اشــكال اســت. پــس اطــالق رخصــت نســبت بــه هــر ز
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ترجیح؛ .1	 برای  ضوابطی  وضع  عنوان  تحت  دارد  تكمله ای  به  نیاز  قول  این  آنكه  بر  مضاف 

زیرا آن دو ضرر ممكن است از حیث نوع مختلف باشند؛ مانند اینكه ضرر وعده داده شده 

به مكَره، اخذ مال باشد، ولی آنچه او می خواهد نسبت به غیر انجام دهد از قبیل هتک 

كه چگونه باید ضرر قوی تر را  ی باشد. اینجا باید معلوم شود  عرض یا زدن و یا زندانی كردن و

كه این قول نیاز به تتمیم دارد. تشخیص داد؟ لذاست 

كرده انــد: »احــكام تعــارض )تعــارض  و برخــی علمــای معاصــر بــر ایــن دیــدگاه چنیــن اشــكال 

كــه تعــارض بــه ســببی از اســباب طبیعــی  ضرریــن( از قبیــل ترجیــح و تخییــر1 وقتــی ثابــت اســت 

حاصــل شــود، مثــل آنكــه حیوانــی ســر خــود را در ظرفــی داخــل نمــوده و جــز بــا شكســتن و آســیب 

كــرد؛ امــا در بحــث مــا چنیــن نیســت؛ چــه  زدن بــه یكــی از آن دو نمی تــوان ســر حیــوان را خــارج 
اینكــه مكــَره بــا اختیــار و ارادۀ خویــش موجــب ضــرر بــر غیــر شــده اســت«.	

ک و معیــار در صحــت عمــل بــه مرجحــات، طبیعــی بــودن  كــه مــال ایــراد ایــن بیــان آن اســت 

كــه نســبت دو فعــل بــه مخاطــب به واســطۀ  اســباب تعــارض نیســت، بلكــه معیــار آن اســت 

ــه  كــه نســبت دو فعــل ب گفتــه شــد وقتــی صحیــح اســت  آن دو، واحــد باشــد. آنچــه در اشــكال 

فاعــل، یكســان باشــد، مثل اینكــه مخاطــب و مكلــف بــه نجــات حیــوان، نــه مالــک ظــرف 

كــه مهم تــر را ترجیــح دهــد. امــا ایــن  باشــد و نــه مالــک حیــوان، درنتیجــه تكلیــف او ایــن اســت 

كــرده  كــه ســرش را داخــل ظــرف  خــالف مفــروض ماســت؛ زیــرا مخاطــب، مالــک حیوانــی اســت 

و می خواهــد آن را بــا شكســتن ظــرف نجــات دهــد و لــذا معلــوم نیســت حكــم مراعــات ترجیــح 

به صــورت مطلــق باشــد بلكــه فی الجملــه و به صــورت موجبــۀ جزئیــه اســت، چنانچــه بیــان 

خواهــد شــد.

1. تخییر در مورد تساوی.
کتاب التجارة، أقسام المكاسب المحرمة: 397. 2. أنوار الفقاهة، ناصر مكارم شیرازی، 
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قول چهارم؛ تفصیل آیت اهلل خویی

ایشان بین دو فرض ذیل تفصیل داده است:

ی تــوان بــر آن  كــرده باشــد، و كــه جائــر او را بــه امــر مبــاح مثــل پرداخــت مالــی، تهدیــد  اول. حالتــی 

را دارد پــس ایقــاع ضــرر بــر غیــر جایــز نیســت.

ــر  ــد دیگــری را ب كــرده فعــل حرامــی باشــد؛ ماننــد اینكــه بگوی ــد  ــدان تهدی ــر او را ب دوم. آنچــه جائ

كــه ایشــان  كار مجبــور خواهــم ســاخت )به حســب مثالــی  كــن وگرنــه خــودت را بــر ایــن  زنــا اجبــار 

ــاب تزاحــم جــاری می گــردد. ــذا مرجحــات ب ــد( ل مطــرح نموده ان

بــر اصــل ایــن وجــه، ایــراِد عــدم اســتیعاب و شــمول وارد اســت؛ چــه اینكــه حالت ســومی در اینجا 

كــه مكــَره متوعــد بــه امــر حرامــی شــود، ولــی بخواهــد امــر مباحــی  متصــور اســت، بــه ایــن مضمــون 

گــر مــال را از دیگــری نگیــری، بــه تــو خمــر می نوشــانم؛  ــر غیــر واقــع ســازد؛ ماننــد آنكــه بگویــد ا را ب

اینجــا قــول بــه جــواز ایقــاع ضــرر بــه غیــر )به صــورت فی الجملــه( مانعــی نــدارد تــا از ایــن طریــق، آن 

غیــر، مســئولیت حمایــت از بــرادر مكــَره خــود را انجــام داده و از وقــوع او در معصیــت جلوگیــری 

نمایــد؛ غیــر، مــال را بپــردازد و مكــَره بــه همــان مقــدار ضامــن باشــد.

ایشــان درخصــوص بخــش نخســت، چنیــن فرمودنــد: »و در ایــن صــورت مكَره باید ضــرر را تحمل 

كــه بــر مكــَره جایــز اســت اموالــش را حتــی بدون  كــرده و متعــرض مــال دیگــری نشــود. روشــن اســت 

ــر به خودی خــود  ــه جائ ــه امــوال دیگــران و دادن آن ب ــی تعــرض ب ــر بدهــد، ول ــه جائ ــراه، ب ك وجــود ا
حــرام اســت و لــذا دســت برداشــتن از مبــاح بــا اقــدام بــه حــرام جایــز نیســت«.1

كــه جائــر شــخصی را بــه امــر  كــه اطــالق عــدم رخصــت در مــوردی  ایــراد بیــان ایشــان ایــن اســت 

كــه شــخص می خواهــد بــر غیــر وارد نمایــد قابــل قیــاس  كــرده باشــد و ضــرری را  كــراه  مباحــی ا

ــخص  ــه از ش ــد اینك ــت؛ مانن ــام نیس ــد، تم ــده نباش ــده داده ش ــه او وع ــه ب ك ــرری  ــت ض ــا اهمی ب

گــر فــالن ســخن خوبــی را بــه بــرادر مؤمنــش نگویــد؛ اینجــا ادلــۀ نفــی  امــوال قابل توجهــی بخواهــد، ا
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كــه بــرای امتنــان بــر نــوع امــت جعــل شــده اســت و قــول بــه منــع، مخالــف  حــرج جریــان دارد؛ زیــرا 

امتنــان بــوده و عقــاًل قبیــح می باشــد.

كــراه، اضطــرار،  گفته انــد: »ادلــه نفــی ا كالمــش  و مرحــوم آیــت اهلل خویــی در توجیــه شــّق دوم از 

حــرج و ضــرر در اینجــا جایــی نــدارد؛ زیــرا از اضــرار بــه یكــی از دو طــرف چــاره ای نیســت و دفــع آن 

ضــرر از یــک طــرف بــا ایــراد ضــرر بــر طــرف دیگــر، ترجیــح بــدون مرجــح اســت و لــذا مــورد از بــاب 
گــردد«.1 تزاحــم شــده و بایســت بــه قواعــد آن بــاب رجــوع 

گفتیــم نســبت  ــه ســابقًا  ك ــاب تزاحــم ازاین جهــت مــردود اســت  ــه مرجحــات ب  اطــالق رجــوع ب

ــوده و لــذا  دو فعــل نســبت بــه مكــَره یكســان نیســت؛ زیــرا ادلــۀ حرمــت اضــرار بــه غیــر، مطلــق ب

كــه ضــرر وعده داده شــده بزرگ تــر اســت، ممكــن  بــه مطلــق مــواردی  ترخیــص در آن نســبت 

كــه رخصــت شــارع در آن معلــوم اســت مقیــد نمــود. نیســت؛ بلكــه بایــد آن ادلــه را بــه حــدودی 

كــه اضــرار بــه غیــر حــرام  بــه تعبیــر دیگــر، الــزام مكــَره بــه تحمــل ضــرر ترجیــح دارد؛ بــه ایــن دلیــل 

كــرد. كــه مخالــف ایــن بیــان اســت همــراه بــا افــزوده ای، بیــان خواهیــم  كالمــی از ایشــان  اســت و 

دیدگاه مختار

كــراه بــرای جــواز اصــل ورود در والیــت جائــر و مالزمــات خالف  كــه ا حاصــل ایــن دیــدگاه آن اســت 

شــرع آن از قبیــل:

كافــی اســت و نــه به صــورت  سیاهه شــدن نــام در دیــوان دســتگاه جــور و بــودن همــراه آنــان، 

كــراه، اضطــرار و حــرج. پــس مقتضــی موجــود و مانــع  مطلــق؛ بــه خاطــر عمومــات رفــع در شــرایط ا

مفقــود اســت.اما ســایر محرمــات ماننــد مشــاركت بــا آنــان در شــرب خمــر یــا فســق و فجــور، جایــز 

ــا اینكــه تخلــص حرجــی و مضــر  نیســت، مگــر درصورتی كــه خــالص و رهایــی ممكــن نباشــد ی

كــرده چنــان مهــم  ــم مطــرح  كــه ظال ــدی  ــد و تهدی كــه محرمــات را حــالل نمای باشــد، در حــدی 

ــگاه شــارع مقــدس قابل اغمــاض نباشــد؛ مثــل از دســت رفتــن جــان. كــه از ن باشــد 
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امــا امتثــال امــر جائــر مبنــی بــر اضــرار بــه دیگــران، بــه دلیــل حرمــت اضــرار و تعــدی بــه حقــوق و 

كــه  گــر ضــرری  ــراد، حــرام اســت و ایــن مــورد مشــمول عمومــات رفــع نمی شــود، حتــی ا ــم اف حری

كــه بــر غیــر وارد می گــردد؛ زیــرا اضــرار بــه دیگــری بــرای  جائــر وعــده داده بزرگ تــر از ضــرری باشــد 

دفــع ضــرر از خــود حتــی در فــرض مزبــور، جایــز نیســت و نیــز بــه خاطــر اینكــه اضــرار بــه دیگــران 

مشــروط بــه نبــودن مندوحــه و جایگزیــن و ناتوانــی از تفصــی و رهایــی از تهدیــد جائــر اســت و 

كــه می خواســت بــر غیــر وارد نمایــد، خــود  گرچــه بزرگ تــر از ضــرری باشــد  كــردن ضــرر ا تحمــل 

ــد. ــه شــمار می آی نوعــی امــكان تخلــص و رهایــی ب

مستثنیات

كــه بارهــا بــا تعبیــر »فی الجملــه« از آن حــاالت یــاد  از ایــن مــورد چنــد حالــت را بایــد اســتثنا نمــود 

كــه رخصــت در آنهــا مخالــف امتنــان نبــوده و عقــاًل  كرده ایــم و همــۀ آنهــا در ایــن نكتــه مشــترک اند 

قبیــح شــمرده نمی شــود و همیــن نكتــه، معیــار تقییــد ادلــۀ رفــع و جــاری نبــودن آن ادلــه اســت. 

برخــی از ایــن حــاالت استثناشــده عبارت انــد از:

كــه ازنظــر قــوت و . 1 بــه حــدی ناچیــز اســت  بــه دیگــری وارد نمایــد  كــه می خواهــد  ضــرری 

كــرده قابــل قیــاس نیســت؛ در ایــن حالــت عمــل  كــه جائــر بــدان تهدیــد  اهمیــت، بــا ضــرری 

بــه دســتور جائــر بــر اســاس ارتــكاز متشــرعه و بلكــه عقــال جایــز اســت، البتــه مشــروط بــه رعایت 

كــه از آن عمــل ناشــی می گــردد، چنانچــه بیــان خواهــد شــد. ــدارک خســاراتی  ضمــان و ت

كــه می خواهــد بــر غیــر وارد نمایــد قابــل تــدارک، جبــران و . 	 كــه ضــرری  مــورد دوم جایــی اســت 

ضمــان بــوده و مجــوز اقــدام هــم داشــته باشــد، بــر ایــن مــورد روایــت معتبــر علــی بــن یقطیــن از 

كار را انجــام دهــی نســبت بــه حفــظ  گــر می خواهــی آن  كــه فرمــود: »ا امــام كاظــم ع داللــت دارد 

كــه مالیــات را  ی می گویــد: »علــی بــه مــن چنیــن خبــر داد  امــوال شــیعیان پرهیــزگار بــاش«؛ راو

از شــیعیان به صــورت علنــی می گرفــت، امــا در خفــا بــه آنــان برمی گردانیــد«.

كــه بــه آنهــا  گرچــه مكــَره نبــود، امــا بــرای حفــظ مصالــح عمومــی  و در اینجــا علــی بــن یقطیــن 
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كــه  گفتــه می شــود  گاه  همــت می گماشــت، نســبت بــه ارتــكاب چنیــن عملــی رخصــت داشــت. 

مكــَره اولــی و یــا الاقــل بــا او یكســان اســت و فقیــه قــادر اســت حادثــه ای را از خصوصیت هایــش 

كــه امــكان جبــران ضــرر فراهــم باشــد. جــدا نمــوده و آن را بــه تمــام مــواردی تعمیــم دهــد 

كــه ســتمگر نســبت بــه ایــراد . 3 گویــای ایــن واقعیــت باشــد  كــه تمــام مقدمــات و شــرایط  زمانــی 

ضــرر بــه غیــر عــزم جــدی دارد و امتنــاع مكــَره، چیــزی را تغییــر نخواهــد داد؛ چــه اینكــه او 

یانــی  كار وادار می كنــد و امتنــاع مكــَره جــز اینكــه خــود را در معــرض ضــرر و ز دیگــری را بــر ایــن 

كــه بــه آن تهدیــد شــده قــرار دهــد، فایــده ای بــه همــراه نداشــته و ضــرر از غیــر مندفــع نخواهــد 

ــۀ  ــذا ادل ــر منافــی امتنــان نیســت و ل ــه غی گفتــه می شــود اضــرار ب گاه  كــه  شــد؛ و اینجاســت 

ی جــاری می باشــد و بلكــه ممكــن اســت بگوییــم چنانچــه مكــَره خــود را در  رفــع نســبت بــه و

معــرض ضــرر جائــر قــرار بدهــد، قبیــح باشــد؛ زیــرا عملــی عبــث و بــدون فایــده اســت.

كــه تحدیــد و مرزبنــدی مصادیــق ایــن حــاالت استثناشــده، راهــی ناهمــوار و مســیری  ازآنجا

خــاردار و آمیختــه بــا مشــكالت دارد و بــرای اینكــه تطبیــق مــا از دخالــت دادن هواهــای نفســانی 

گوشــواره یكــی از دختــران امــام حســین را می گرفــت،  كــه  كوفــی نباشــیم  بركنــار باشــد و ماننــد آن 

كار  گــر مــن نگیــرم دیگــری ایــن  كــه ا گریــه می نمــود و عملــش را چنیــن توجیــه می كــرد  درحالی كــه 

كــرد، الزم اســت رجــوع بــه مجتهــد جامع الشــرایط الزامــی باشــد. امــام حســین بــا هفتــاد  را خواهــد 

كــه چنیــن ثمــرات پربركــت و جاودانــه ای  كــرد  تــن از یارانــش بــرای مواجهــه بــا ســی هــزار نفــر قیــام 

ــه بی نتیجه بــودن متصــف نمی گــردد. ــه همــراه داشــته و هرگــز ب را ب

ع، لوازم اضرار به غیر فر

كــه آیــا  گــر بــه جــواز اضــرار بــه غیــر )به صــورت مطلــق یــا مــوردی( قائــل شــویم، ســؤال ایــن اســت  ا

واردكننــدۀ ضــرر ضامــن اســت؟

كــرده اســت:  كــه بیــان خواهــد شــد، ضمــان را چنیــن تعلیــل  شــیخ انصــاری در ضمــن مطالبــی 
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كــراه مانــع از  كــه ا كــه مانــع از ضمــان و اســتقرار آن باشــد«.1 ایــن بیــان صراحــت دارد  كــراه  »عــدم ا

اصــل ضمــان و اســتقرار آن می باشــد.

كــه مكــَره به مثابــۀ  كــراه، مبتنــی بــر تقریــب پیش گفتــۀ ایشــان اســت  امــا عــدم ضمــان در صــورت ا

یــک ابــزار بــوده و ســبب ضعیــف می باشــد؛ لــذا اســناد فعــل بــه او صحیــح نیســت و ضمــان 

كــه مكــَره این چنیــن  ــم  ــا پاســخ دادی ــر ســبب فاعــل یعنــی مكــِره، مســتقر باشــد. م می بایســت ب

كــه نســبت بــه انجــام فعــل مباشــرت نمــوده، درحالی كــه  نیســت، بلكــه او فاعــل مختــاری اســت 

ــر غیــر، آن را تحمــل نمایــد. می توانســت به جــای ایــراد ضــرر ب

كــه حدیــث رفــع مختــص بــه احــكام تكلیفــی نیســت  یــا اینكــه عــدم ضمــان مبتنــی بــر آن اســت 

ــر مفــاد  ــد ب و شــامل احــكام وضعــی ازجملــه ضمــان هــم می شــود؛ امــا ایــن تعمیــم، ناتمــام و زائ

گرســنگی شــدید یــا ادلــۀ   حدیــث اســت و ضمــان مــال غیــر در صــورت اضطــرار بــه خــوردن آن در 

دال بــر فســاد برخــی احــكام وضعیــه ماننــد طــالق مكــَره، تعمیــم را تصحیــح نمی كنــد.

كراه ســتمگر  كــه به واســطۀ ا و امــا مســتقر نبــودن ضمــان بــر مكــَره صحیــح اســت؛ زیــرا فعلــی اســت 

انجــام شــده اســت و لــذا در اینجــا ســبب از مباشــر قوی تــر بــوده و ضمــان بــر عهــدۀ ســبب مســتقر 

خواهد شــد.

بیان و توضیح

كــه نیــاز بــه تفصیــل دارد؛ ماننــد ســؤال از عنــوان  پیــش از ایــن برخــی مطالــب بــه اجمــال بیــان شــد 

كــه بــه آن حــد برســد، متوقــف می شــود؛ آیــا منظــور از ایــن عنــوان  كــراه در صورتــی  كــه تقیــه و ا »دم« 

صرفــًا قتــل اســت یــا مراتــب پایین تــر ماننــد جراحــت را هــم شــامل می شــود؟

ــا تكلیــف؟ یعنــی از آن  ــة« ســقوط رخصــت اســت ی ــا تقی ــدم ف ــت ال ــإذا بلغ ــا مفــاد روایــت »ف و آی

كــه در تنبیــه پنجــم و  ــا عــدم وجــوب؟ و مطالــب تفصیلــی دیگــری  حرمــت اســتفاده می شــود ی

ــه آن خواهیــم پرداخــت. كالم شــیخ ب ذیــل 

1. المكاسب: 94/2.
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كراه به تقیه در اینكه هنگام رسیدن به حد جان انسان، ساقط می گردد: اشكال الحاق ا

كتفــا  كــه بــر قــول اول یعنــی رخصــت به صــورت مطلــق، وارد شــده ا اینجــا بــه بررســی اشــكالی 

كــه بــه حــد  كــه روایــات مانــع از عمــل بــه رخصــت، زمانــی  می كنیــم. حاصــل اشــكال آن اســت 

كــراه نیامــده اســت و  جــان انســان برســد، در بــاب تقیــه وارد شــده و در هیچ یــک از آنهــا عنــوان ا

كــراه می تــوان بــه عمومــات ادلــه رفــع  كــراه و تقیــه بــا یكدیگــر رابطــۀ تبایــن دارنــد و لــذا در شــرایط ا ا

كــه  كنیــم  گــر ایــن نكتــه را ضمیمــه  گــر مكــَره بــه قتــل تهدیــد شــود؛ خصوصــًا ا كــرد، حتــی ا تمســک 

بیــن ادلــۀ دال بــر وجــوب حفــظ نفــس و ادلــۀ دال بــر حرمــت اضــرار بــه غیــر، تعــارض وجــود دارد؛ 

هــر دو امــر متعــارض ســاقط شــده و عمومــات ادلــۀ رفــع بــدون هیــچ معارضــی جــاری خواهــد بــود 

ــح  ــر حفــظ حیــات خویشــتن، بــدون مرّجِ گفتــه شــود ترجیــح حفــظ حیــات دیگــری ب ــا اینكــه  ی

كــه ایــن  كســی  ی اند و مــا می شــنیدیم  اســت؛ زیــرا در حكــم شــرعی تمــام مخلوقــات مســاو

ســخن را در ایــام جنــگ عــراق و ایــران در خــالل ســال های 1980 تــا 1988 می گفــت و مشــاركت 

ــز می نمــود. در ارتــش صــدام را تجوی

ــیخ  ــد ش ــراه مانن ك ــرایط ا ــق در ش ــورت مطل ــت به ص ــت رخص ــه عمومی ــل ب ــر قائ ــكال ب ــن اش و ای

كــه در تنبیــه پنجــم در برخــی عبــارات بــدان معتــرف شــده اســت: »كشــتن  انصــاری، وارد اســت 

ــد  ــه قتــل تهدی ی را ب ــر و گ ــراه، به اتفــاق فقهــا، مبــاح و مجــاز نیســت، حتــی ا ك مؤمــن به واســطۀ ا

كــراه و نفــی حــرج، جــواز اســت« و بــه ایــن بیــان بــه  گرچــه مقتضــای عمومیــت ادلــۀ نفــی ا كنــد، 

ــر اســتثنای حالــت تقیــه داللــت دارد، پاســخ داده اســت. كــه ب ــه ای  ادل

كــه در پاســخ بــه ایــن اشــكال تــالش نمــوده اســت، آیــت اهلل خویــی در  و نیــز ماننــد امــام خمینــی 

كــراه از حیــث موضــوع و حكــم،  گفتــه اســت: »تفــاوت بیــن تقیــه و ا كــراه  تبایــن میــان تقیــه و ا
كــراه و تقیــه برشــمرده اســت:	 آشــكار اســت«1 و امــام خمینــی چنــد وجــه در تبایــن میــان ا

كــه بــا مذهــب . 1 گروهــی  كــردن از شــر  موضــوع: تقیــه عبــارت اســت از دوری نمــودن و اجتنــاب 

1. مصباح الفقاهة: 690/1.
2. المكاسب المحرمة: 223/2.
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كــه بــا مذهــب آنــان ســازگار اســت، بــدون آنكــه بــر  مخالف انــد، بــا انجــام دادن اعمالــی 

ــا بــر تــرک آن وعــدۀ مجــازات داده باشــند؛ بی آنكــه میــان  كــرده باشــند ی كراهــش  انجــام آن، ا

اقســام آن تفاوتــی باشــد.

و ایــن بیــان دربــارۀ حقیقــت تقیــه در روایــت »مســعدة بــن صدقــة« از امــام صــادق آمــده اســت: 

كنــد، بــراى او اســتوار نمانــد و  كــه آن را از جایگاه هــای آن دور  »تقّیــه جایگاه هایــی دارد، هــر 

كردارشــان برخــالف حكــم و  كــه مردمــی بــدكار ظاهــِر حكــم و  توضیــح مــورد تقّیــه مثــل ایــن اســت 

ى تقّیــه انجــام  كــه مؤمــن در میــان ایــن مــردم از رو كــردار حــّق باشــد، در چنیــن وضعــی هــر عملــی 
دهــد، بــه شــرط آنكــه بــه تباهــی دیــن نینجامــد، جایــز اســت«.1

كــه  كــراه عبــارت اســت از تحمیــل عملــی بــر غیــر و تهدیــد او نســبت بــه تــرک آن به گونــه ای  و امــا ا

ی را وادار  كــه و كاری به گونــه ای  ی را وادار بــه انجــام آن عمــل نمایــد یــا تهدیــد نســبت بــه انجــام  و

بــه تــرک آن نمایــد.

كــراه رافــع . 	 حكــم: بــر اســاس ادلــۀ فــراوان، تقیــه واجــب و در برخــی مــوارد راجــح اســت و دلیــل ا

آن حكــم می باشــد؛ بنابرایــن مقتضــای دلیــل رفــع، برداشــته شــدن حرمــت یــا وجــوب از مكــره 

علیــه می باشــد، نــه جعــل وجــوب یــا اســتحباب بــرای فعــل یــا تــرک عمــل و مقتضــای دلیــل 

تقیــه جعــل حكــم اســت و نــه نفــی آن.

ــرای حفــظ جان هــا، اعــراض و . 3 كــه ایــن حكــم ب ــۀ تقیــه آن اســت  مــورد و غایــت: ظاهــر از ادل

ــر  ــی در نظ ــی خاص ــده ویژگ ــرای تقیه كنن ــه ب ــدون اینك ــت، ب ــده اس ــل ش ــیعیان جع ــوال ش ام

كــه البتــه حفــظ جــان، عــرض و مالــش  گرفتــه شــده باشــد و دلیــل رفــع، منــت بــر مكــَره اســت 

لحــاظ شــده اســت؛ یعنــی دلیــل رفــع، بــرای حفــظ مصلحــت شــخصی مكــَره، تشــریع شــده 

گــر بــه حــّد جــان دیگــری هــم برســد، مخالــف تشــریِع آن نخواهــد بــود. و لــذا ا

1. وسائل الشیعة، أبواب األمر والنهی، باب 25  ح6.
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كــه بــه حــّد جــان برســد، مختــص بــه تقیــه اســت  نتیجــه اینكــه حكــم عــدم رخصــت، در جایــی 

كــراه بــر عمومیــت خــود باقــی می مانــد. و دلیــل نفــی ا

ادعــای الغــای خصوصیــت در اینجــا مــردود اســت و بلكه اساســًا موردی نــدارد؛ زیرا خصوصیت 

كــراه، شــر متوجــه  كــراه بــا خصوصیــت حكــم تقیــه تخالــف دارد؛ چــه اینكــه در مــورد ا حكــم نفــی ا

غیــر بــوده و مكــَره صرفــًا یــک ابــزار در دســت مكــِره می باشــد، امــا مــورد تقیــه نوعــًا این چنیــن 

نیســت.

كــراه بــرای  و نیــز جعــل حكــم تقیــه به منظــور حفــظ مطلــق خــون شــیعیان اســت، ولــی حكــم رفــع ا

ــه  ــا چگون ک نمــود ی ــوان ادعــای وحــدت مــال ــه می ت حفــظ شــخص مكــَره می باشــد، پــس چگون

گفــت نفــی تقیــه در دمــاء بــه جهــت اهمیــت جــان اســت، لــذا تفاوتــی بیــن ایــن دو بــاب  می تــوان 

وجــود نــدارد؟!

اشكال و پاسخ آن

این اشكال مردود است زیرا تفاوت های مذكور را ملغی می دانیم؛ زیرا:

كراهیــه. . 1 كــراه جــزء تقیــه بــه معنــای عــام اســت1 و لــذا آن را از اقســام تقیــه برشــمرده اند: تقیــه ا ا

كــه انجــام  كاری  تقیــه از حیــث لغــت و عــرف معنــای عــام و شــاملی دارد؛ زیــرا مكــَره بــا 

می دهــد خــود را از ضــرر و شــر مكــِره دور می ســازد، پــس نســبت بــه فعــل او عنــوان تقیــه 

ــه معنــای خویش نگــه داری اســت و  ــًا و لغــًة ب حقیقتــًا صــدق می كنــد، چــه اینكــه تقیــه عرف

ی پرهیــز و خــودداری انجــام می دهــد. كاری را از رو كــه  كســی اســت  فعــل 

كــراه داللــت دارد؛ مثــل »تقیــه بــرای هــر  بعضــی از روایــات بــر شــمول مفهــوم تقیــه نســبت بــه ا

كــه فرزنــد آدم بــه آن اضطــرار پیــدا می كنــد« و  ضرورتــی اســت« یــا »تقیــه در هــر چیــزی اســت 

گر از آن معنای اخص اراده شود؛ یعنی مخالف یكدیگر  کراه داخل می شود، ا گاه مفهوم تقیه تحت عنوان ا 1. و 
که در عبادات جریان دارد، منظور این  کراه در اینجا اعم از تقیه ای است  می گردند. صاحب جواهر می گوید: »ا
که  کراه از سوی موافق یا مخالف مذهب پس از اینكه فرض آن است  که تفاوتی نیست بین واقع شدن ا است 

وی بر نفس، عرض و مال انسان مسلط است« )جواهر الكالم: 169/22(.
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كاری مضطــر می شــود. كــه مكــَره نســبت بــه انجــام  شــكی نیســت 

كه در جهت اول بیان نمودند، تمام نیست. لذا فرق هایی 

كــراه، رافــع حكــم اســت؛ امــا . 	 امــا از جهــت حكــم هــم هــردو یكســان اند؛ زیــرا تقیــه ماننــد ا

كــراه مســتلزم  كــه تــرک تقیــه یــا عمــل به مقتضــای ا حكــِم پــس از رفــع، گاه وجــوب اســت، آنجــا 

گاه راجــح و ماننــد آن اســت؛ بنابرایــن فــرق دوم نیــز تمــام نیســت. امــر حرامــی باشــد و 

ــر باشــد، صــادق اســت؛ چنانچــه . 3 ــه غی كــه ضــرر وعده داده شــده، متعلــق ب ــراه در جایــی  ك ا

كــراه وجــود  در تنبیــه دوم اشــاره خواهیــم نمــود؛ پــس از جهــت ســوم هــم تفاوتــی بیــن تقیــه و ا

نــدارد.

كــراه و تقیــه متفاوت انــد، امــا  كــرده، بگوییــم از ایــن جهــات ا گــر از مطالــب پیش گفتــه تنــزل  ا

كــه توضیــح مطلــب در ضمــن نــكات آتــی بیــان می گــردد: روایــات بــر تطابــق آن دو داللــت دارد 

كــه . 1 كــراه، تقیــه اســت؛ ماننــد روایــت »محمــد بــن مــروان«  ظهــور برخــی روایــات در اینكــه ا

گفــت: امــام صــادق بــه مــن فرمــود: چــه چیــزی میثــم را )كــه رحمــت خــدا بــر او بــاد( از تقیــه 

ــازل شــده  ــاران او ن ــارۀ عمــار و ی ــه درب كــه ایــن آی ــه خــدا ســوگند او می دانســت  منــع نمــود؟ ب
ــان دارد«.1 ــان اطمین ــه ایم ــش ب ــده، و قلب ــور ش ــه مجب ك ــس  ك ــر آن  ــت: »مگ اس

كــه فرمــود: »تقیــۀ هیچ كــس بــه حــّد تقیــۀ  و افــزون بــر آن روایــت »َدُرســت« از امــام صــادق اســت 

ــاد  كهــف ی كــه در آن از اصحــاب  كهــف نرســید«	 و نیــز روایــت »عبــداهلل بــن یحیــی«  اصحــاب 

گفتــه شــد:  كننــد بــه آنچــه آنــان را تكلیــف نمودنــد؛  گــر قــوم شــما شــما را مكلــف  شــده اســت: »ا

قــوم آنهــا، آنــان را بــه چــه چیــزی تكلیــف كردنــد؟ فرمــود: آنهــا را بــه شــرک بــه خــدای بــزرگ تكلیــف 
كردنــد«.3 نمودنــد؛ پــس آنــان شــرک بــه خــدا را آشــكار و ایمــان را پنهــان 

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 29 ح 3.
2. همان،  ح15.
3. همان،  ح14.
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حكومــت بعضــی روایــات در توســعۀ مفهــوم تقیــه؛ ماننــد صحیحــه »بكــر بــن محمــد« از امــام . 	

كــه تقیــه نكنــد ایمــان نــدارد؛ عــرض  كســی  كــه فرمــود: »تقیــه ســپر مؤمــن اســت و  صــادق 

ــور  ــه مجب ك ــس  ــر آن ك ــال »مگ ــدای متع ــودۀ خ ــن[ فرم ــما ای ــود ش ــوم، ]مقص ــت ش ــردم: فدای ك
ــا تقیــه جــز همیــن اســت؟!«.1 ــه ایمــان اطمینــان دارد ]اســت[؟ فرمــود: آی شــده و قلبــش ب

كــه بگوینــد ایــن مخالــف  كننــد  بــه نظــر مــا ایــن دســته از فقیهــان می تواننــد مشــكل را چنیــن حــل 

امتنــان اســت و ادلــۀ رفــع امتنانی انــد و اینكــه رخصــت در ماننــد چنیــن مــواردی از نظــر عقــل امــر 

گفتــه شــد آنــان بــه ایــن نكتــه ملتــزم نمی باشــند. قبیحــی اســت؛ امــا چنانكــه 

که اقتضای رخصت دارد کی  تنبیه دوم: تنقیح مال

كــه مقتضــای رخصــت در داخــل شــدن تحــت والیــت جائــر اســت  كراهــی  یعنــی تعییــن و تنقیــح ا

كــراه بــه ســایر موجبــات و اســباب، تعــدی  ک« تعبیــر نمودیــم؛ زیــرا شــیخ انصــاری از ا و مــا بــه »مــال

نمــوده و حكــم را توســعه داده اســت.

از  بعــد  انصــاری  شــیخ  مرحــوم  كــه  اســت  آن  تنبیــه  ایــن  ارائــۀ  نتایــج  از  كــه  می شــود  روشــن 

ــدگاه  ــن دی ــه ای ك ــود  ــه می ش ــراه، متوج ك ــرایط ا ــق در ش ــورت مطل ــت به ص ــدگاه رخص ــار دی اختی

كــه خــود نمی توانــد بــدان ملتــزم باشــد؛ یعنــی دفــع ضــرر از غیــر، ایقــاع  بــه نتیجــه ای می انجامــد 

كــه ضــرر  كــراه در مــوردی  ضــرر بــر غیــر را مطلقــًا مجــاز می ســازد، البتــه بنــا بــر تحقــق معنــای ا

وعده داده شــده فی الجملــه )به صــورت موجبــۀ جزئیــه( بــه غیــر تعلــق یافتــه باشــد.

كــه  كــه داخــل شــدن تحــت والیــت جائــر جایــز باشــد،  به عبارت دیگــر نتیجــۀ ایــن مبنــا آن اســت 

گــر امــرش را اطاعــت  كــه ا كنــد  البتــه ایــن دخــول همــراه اســت بــا اضــرار بــه غیــر، وقتــی او را تهدیــد 

كــه می بینیــد. نكنــد، ضــرری را بــر دیگــری واقــع نمایــد و ایــن نتیجــه چنــان اســت 

كــرده، امــا امــكان  كــراه مطــرح  لــذا شــیخ ایــن تنبیــه را به منظــور نفــی ســعه و شــمول معنــای ا

تمســک بــه عناویــن دیگــر را فی الجملــه نفــی نكــرده اســت. ایــن خالصــۀ شــرح و توضیــح عنــوان 

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 29، ح 6.
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ــت. ــق وارد اس ــورت مطل ــت به ص ــه رخص ــل ب ــر قائ ــا ب ــكال، تنه ــد، اش ــه می بینی ــوده و چنانك ب

گــر آنچــه را می خواهــد انجــام  كــه ا كنــد  كســی را تهدیــد  گفتــه اســت: »وقتــی مكــِره  شــیخ انصــاری 

كــه ضــرر بــه آنهــا ضــرر بــه  كســانی  ندهــد، ضــرر جانــی، مالــی یــا آبرویــی بــه خــود او یــا اهلــش از 

گــر  كــراه تحقــق می  یابــد؛ امــا ا خــودش محســوب شــده و موجــب تألــم او می گــردد،  وارد می كنــد، ا

ــگاه  ــه از مكــَره هســتند، از ن كــه بیگان ــه مؤمنینــی وارد شــود  ــرک خواســتۀ مكــِره فقــط ضــرر ب ــر ت ب

كــه او را بــر انجــام خواســتۀ مكــِره وادارد منتفــی  كــراه محقــق نخواهــد شــد؛ زیــرا خوفــی  عــرف ا

كــه خــوف رســیدن ضــرر بــه خــود مكــَره  كــراه مختــص اســت بــه حالتــی  اســت؛ بــه ایــن بیــان )كــه ا

ــا فرزنــد باشــد( در شــرایع، تحریــر، روضــه1 و غیــر  ــازل به منزلــۀ اوســت ماننــد پــدر ی كــه ن كســی  ــا  ی
آنهــا تصریــح شــده اســت«.	

کراه معنای ا

گــر  كــه مــراد و خواســتۀ او نیســت )البتــه ا كــردن شــخص بــه عملــی  كــراه یعنــی وادار  بــه نظــر مــا ا

كاری  كــه در صــورت بــرآورده نكــردن خواســتۀ مكــِره فــالن  كــراه نمی بــود و تهدیــد نمی شــد  ایــن ا

كــه قــدرت دارد تهدیــد خــود را نســبت بــه  كســی  كراهــت دارد، انجــام خواهــد شــد( از ســوی  كــه 

او عملــی نمایــد.

ــه  ــورد خالص ــار م ــا را در چه ــا آنه ــه م ك ــود  ــق می ش ــر محق ــد عنص ــاع چن ــا اجتم ــراه ب ك ــن ا بنابرای

كتــب فقهــا شــاید بیــش از ایــن عــدد یافــت شــود، امــا می تــوان آنهــا را تحــت  گرچــه در  می كنیــم، 

كــراه در چندیــن موضــوع از فقــه و  یكــی از ایــن چهــار مــورد قــرار داد و تفصیــل بحــث از حقیقــت ا

اصــول3 مطــرح اســت. عناصــر چهارگانــه عبارت انــد از:

كــه برخــالف ارادۀ اوســت، . 1 ــر طــرف دیگــر  وجــود تحمیــل، واداشــتن و فشــار از یــک طــرف، ب

1. الشرائع: 13/3، التحریر: 51/2، الروضة البهیة: 19/6.
2. المكاسب: 90/2.

کتــاب  کتــاب البیــع شــرط اختیــار از شــرایط متعاقدیــن )مكاســب 3/ 307( و شــروط طــالق دهنــده در  3. ماننــد 
طــالق )جواهــر الــكالم32 /11(.
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كار را  ــا اراده و اختیــار خــود آن  گــر مكــَره از ســوی مكــِره وادار نمی شــد هرگــز ب كــه ا ــه ای  به گون

انجــام نمــی داد.

ی ناپســند اســت، خــواه بــه خاطــر ناســازگاری بــا طبــع . 	 آنچــه مكــِره از مكــَره می خواهــد بــرای و

گــر خواســته اش را برنیــاورد، بــرق خانــه اش را قطــع می كنــد  كــه ا كنــد  او مثل اینكــه او را تهدیــد 

گــر  كنــد او را خمــر می نوشــاند. پــس ا و خــواه بــه خاطــر نهــی شــارع مقــدس، ماننــد آنكــه تهدیــد 

یــارت بــرو، وگرنــه چنــان می كنــم و شــخص  كــن وگرنــه چنیــن می كنــم، یــا بــه ز بگویــد: ازدواج 

ی را  ــی و ــل بیرون ــچ عام ــود و هی ــودش ب ــر خ گ ــدارد و ا ــت ن كراه ــارت  ی ــا ز ــه ازدواج ی ــبت ب نس

كــراه تحقــق نمی یابــد. كارهــا را انجــام مــی داد، ا وانمی داشــت، آن 

كــه آن . 3 كراهــت داشــته باشــد و در ایــن معنــا فرقــی نمی كنــد  نســبت بــه وعــدۀ تهدیدآمیــز 

كــه نســبت بــه او نزدیــک یــا دور  كســانی  تهدیــد نســبت بــه خــود او باشــد یــا دربــارۀ دیگــر 

گرچــه برایــش ضــرری  كــه نــزد او محبــوب اســت  كنــد  ی را تهدیــد بــه امــری  گــر و باشــند. پــس ا

گاه ممكــن اســت آنچــه را بــه آن تهدیــد شــده، ضــرر غیــر  كــراه صــدق نمی كنــد و  هــم باشــد، ا

باشــد، امــا همچنــان بــرای او مكــروه و ناپســند باشــد و مكــروه در اینجــا هــم جلــب شــر و هــم 

محــروم شــدن از خیــر را در برمی گیــرد.

كراه مانند دیگر عناوین ثانویه مثل اضطرار و حرج، بسته به حال افراد است، امری  كه ا و ازآنجا

كه  امری تهدید شود  به  تفاوت پیدا می كند؛ چه بسا  كه به حسب هر شخص  نسبی می باشد 

امر،  آن  زیرا در  باشد؛  نزد دیگری مكروه  اما  كراه است،  ا او  لذا در حق  و  باشد  او محبوب  نزد 

از علو  به درجه ای  یا چه بسا شخص  برایش وجود دارد مثل معصیت،  ی  یا اخرو ضرر دنیوی 

كه هر ضرر وارد بر دیگری را مكروه بدارد و این عالمت  نفسانی و سالمت روحانی رسیده باشد 

كند و به امور مسلمان ها اهتمام  كه صبح  كرم فرمود: »كسی  ایمان راستین است؛ زیرا پیامبر ا

كراه  ا این ها  و  می شمارد  مكروه  هم  را  حیوانات  بر  ضرر  حتی  بلكه  نیست«،1  مسلمان  نورزد، 

دشنام  از  شخصی  »چه بسا  و  نباشند  این چنین  است  ممكن  دیگران  اما  می شود؛  محسوب 

1. الكافی: 163/2، باب االهتمام بأمور المسلمین، ح1.
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كراه محسوب نمی شود، ولی شخص دیگری  ا او  به آن در حق  ناسزا متأثر نشود؛ لذا تهدید  و 

ضرر  این  دفع  برای  را  اموالش  ارزشمندترین  كه  به گونه ای  شود،  متأثر  درشت گویی  كم ترین  از 

كراه حساب می شود و بلكه ممكن است یک شخص  كلماتی ا بدهد؛ لذا تهدید او به چنین 

كه درنتیجه در هر حالتی حكم همان حال  گونی داشته باشد  گونا در حاالت مختلف تأثرات 
اعتبار خواهد داشت«.1

قدرت مكِره بر عملی ساختن تهدیدش »و نیز از اجرای تهدیدش خوف وجود داشته باشد، . 4

گرچه به خاطر قدرت مكَره و اینكه او به آسانی امكان  كه از آن عاجز باشد،  اما در صورتی 

كه تهدیدش را عملی نمی كند و صرفًا قصد  دفاع دارد یا آنكه عاجز نباشد، اما معلوم است 
كراه تحقق نمی یابد«.	 ترساندن و ارعاب دارد، ا

بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد و در جهــت نقــد و نقــض جامعیــت و مانعیت كالم شــیخ، مرحــوم آیت اهلل 

گفتــه اســت،  كــراه چنانچــه مصنــف  خویــی نوشــته اند: »وجــه صحیحــی نســبت بــه تخصیــص ا
نیافته ایــم.«3

توضیح سخن شیخ انصاری

می توان مختار شیخ را مبنی بر اختصاص، به چند وجه تقریب نمود:

گفتــه بــه لحــاظ غالــب افــراد بــوده . 1 كــراه را نگریســته اســت؛ یعنــی آنچــه  ایشــان جنبــۀ نوعــی ا

كــه نوعــًا در جلــب خیــر یــا دفــع شــر نســبت بــه خــود و اقربــای نزدیكشــان اهتمــام دارنــد و 

چه بســا منظــور ایشــان از قیــد »عرفــًا« همیــن معنــا بــوده باشــد؛ و اال می دانیــم معنــای لغــوی 

كــراه متفــاوت نیســت و مــراد شــیخ معنــای لغــوی نبــوده اســت تــا اشــكال  و عرفــی در تحقــق ا

ی وارد باشــد. آیــت اهلل خویــی بــر و

1. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 267/1، تعلیقة )545(.
2. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 268/1، تعلیقة )545(.

3. مصباح الفقاهة: 680/1.



فقه مشارکت در قدرت192

كــراه باشــد و نــه خــروج . 	 ممكــن اســت مقصــود شــیخ خــروج حكمــی اضــرار بــه غیــر از مفهــوم ا

كــراه تحــت ایــن عنــوان داخــل باشــد، امــا در  موضوعــی؛ لــذا ممكــن اســت بــا تحقــق شــروط ا

ک امتنــان و ماننــد آن در ایــن مــورد وجــود نــدارد.  كــراه را نداشــته باشــد؛ زیــرا مــال رفــع، حكــم ا

ایــن تقریــب گرچــه بــا عبــارت شــیخ چنــدان ســازگار نیســت، امــا می توانــد بــا توجــه بــه بعضــی 

نقــاط تفصیلــی بحــث، منظــور شــیخ باشــد.

ی نبــوده و لــذا افــادۀ اختصــاص نمی كنــد؛ ازایــن رو . 3 آنچــه شــیخ نوشــته اســت تمــام ســخن و

گفتــه اســت  كــه در تنبیــه ســابق  گفــت ایــن بیــان به مثابــۀ مقدمــه  بــر مطلبــی اســت  می تــوان 

گــردد. تــا بــه مفهومــی عام تــر منتقــل 

كــراه اســت( مختــار عــده ای از  به هرحــال ایــن معنــا )كــه اضــرار بــه غیــر هــم داخــل در مفهــوم ا

كــه مجــّوز پذیــرش  كــراه  كــه فرمــود: »ضابــط و معیــار ا علمــا ماننــد شــهید ثانــی در مســالک اســت 

كــه  ــا بعضــی مؤمنیــن اســت، به گونــه ای  ی خــود ی ــا آبــرو ــا مــال ی ــر نفــس ی والیــت اســت، خــوف ب
تحمــل آن بــر حســب عــادت و بــه لحــاظ فــراز و فــرود حــال مكــَره، ممكــن نباشــد«.1

مناقشۀ شیخ انصاری

كــراه بــه ایــن معنــای عــام در كالم بعضی  كــه تفســیر ا كــرده اســت  و شــیخ در پایــان تنبیــه حكایــت 

عالمــان ازجملــه شــهید ثانــی آمــده و كالم ایشــان را نقــل و ســپس بــر آن چنیــن تعلیقــه زده اســت: 

كــراه، مطلــق مســّوغ والیــت باشــد؛ امــا ایــن تعبیــر باعــث شــده  »ممكــن اســت مــراد ایشــان از ا
كــراِه مجــّوز تمــام محرمــات، بــه همیــن معناســت	«.3 كننــد ا گمــان  تعــدادی از علمــا 

كــراه نــزد مرحــوم شــیخ محــدود شــده و وعیــد بــه اضــراِر غیــر را شــامل نشــد و  و پس ازآنكــه معنــای ا

گردیــد؛ راهــكار دیگــری بــرای خــروج از ایــن مشــكل ارائــه داده انــد،  درنتیجــه رخصــت هــم منتفــی 

1. مسالك األفهام: 139/3.
کــه همیــن عبــارت مســالک را تكــرار و از غیــر ایشــان هــم نقــل  2. ماننــد مرحــوم نراقــی در مســتند الشــیعة: 192/14 

کــرده اســت.
3. المكاسب: 94/2.



193 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

ــه  ك ــود  ــی نمی ش ــامل فرض ــراه ش ك ــوان ا ــت عن ــه اس ــه پذیرفت ــه اینك ــراه )چ ك ــوان ا ــا عن ــه ب ــه ن البت

كــه خــوف  ــه ســایر مؤمنیــن باشــد(، بلكــه به عنــوان دفــع ضــرری  ضــرر وعده داده شــده متعلــق ب

آن مــی رود بــر مؤمنــی وارد شــود و ایــن قســمی از اقســام تقیــه اســت. ایشــان فرموده انــد: »بلــی، 

گــر خــوف ایــراد ضــرر بــر بعضــی مؤمنیــن وجــود داشــته باشــد، قبــول والیــت حــرام، جایــز خواهــد  ا

كــه جــزء حقــوق اهلل باشــند  ــر پذیــرش والیــت جائــر، ارتــكاب دیگــر محرماتــی  بــود، بلكــه افــزون ب

كــه از بزرگ ترینشــان بیــزاری جســتن از امامــان دیــن ؟مهع؟ اســت، نیــز جایــز می شــود؛ زیــرا دلیــل 

ــد، واجــب اســت؛ مثــل  ــرار نگیرن كــه مراعــات حــال مؤمنــان و این كــه در معــرض خطــر ق ــم  ی دار

گــر لحظــه ای بــا زبانــت از مــا برائــت جســتی،  كــه فرمــود: »ا روایــت احتجــاج از امیرالمؤمنیــن 

ی خــود یــا دیگــران را از اولیــای  درحالی كــه بــا قلبــت دوســتدار مایــی، تــا اینكــه جــان، مــال و آبــرو

ک افكنــی و از عمــل در دیــن و  كــه خــود را در هــال ــر از آن اســت  كنــی، برت مــا و برادرانــت حفــظ 

كــه  گــردی. و بــر حــذر بــاش و بــر حــذر بــاش از آنكــه تقیــه ای را  صــالح بــرادران ایمانــی ات منقطــع 

كنــی؛ پــس همانــا جــان خــود و برادرانــت را تلــف می كنــی و نعمــت خــود  بــه تــو امــر نمــودم تــرک 

و آنــان را بــه زوال می بــری و آنــان را در دســت دشــمناِن دیــن خــدا، خــوار می ســازی؛ درحالی كــه 

یــان تــو  كنــی ز گــر بــا ایــن وصیــت مــن مخالفــت  خــدا تــو را بــه اعــزاز آنــان فرمــان داده اســت. پــس ا

كافــر خواهــد بــود«. یــان دشــمن ناصبــی و  بــر خــود و برادرانــت، بزرگ تــر از ز

مالحظه:

ایــن روایــت یــا در مطلــوب و خواســتۀ مــا ظهــور نــدارد و یــا بــه نــوع خاصــی از ضــرر اختصــاص . 1

مــال تقیه كننــده اســت و فرمــودۀ  و  نفــس، عــرض  بــه حفــظ  ناظــر  دارد. فقــرۀ اول روایــت 

امــام؟ع؟: »وصتــون مــن عــرف بذلــك« مختــص بــه حفــظ جــان آن هاســت؛ زیــرا آن حضــرت 

تفصیلــی نــداده اســت، چنانكــه در مــورد تقیه كننــده تفصیــل داده بــود. امــا فرمــودۀ امــام: 

»وصــاح إخوانــك« ماننــد فقــرۀ »مــن عمــل یف الدیــن« بــه معنــای محــروم ســاختن خــود از آن 

ــا انقطــاع از آن هاســت. دو ب

كــه  امــا فرمایــش حضــرت در فقــرۀ دوم »وإیــاك مث إیــاك« اختصــاص بــه نــوع خاصــی از ضــرر دارد 
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كــه در زمــان  خــوف آن بــر اصــل وجــود تشــیع و شــیعیان مــی رود؛ زیــرا ظاهــر از عبــارت آن اســت 

درماندگــی و اســتیصال تشــیع، آشــكار نمــودن امــر آنهــا و افشــای هویــت آنــان موجــب قلع وقمــع 

ــرک  ــر وارد در ذیــل روایــت درخصــوص ت شــدن اصــل حــق و اهــل آن خواهــد شــد؛ و نظیــر تحذی

تقیــه، در روایــات دیگــر ازجملــه تفســیر امــام عســكری نیــز وارد شــده اســت: »رســول خــدا فرمــود: 

گناهانــش را می پوشــاند و ســپس فرمــود: هیــچ  كــه نمازهــای پنج گانــه را بخوانــد، خــدا  كســی 

گناهــی برایــش باقــی نمی مانــد، مگــر گنــاه انــكار نبــوت و امامــت یــا ســتم بــر برادرانــش یــا تــرک تقیــه 
كــه بــه خــود یــا بــرادران مؤمنــش ضــرر بزنــد«.1

بنابرایــن از ایــن روایــت تعمیــم رخصــت بــه ارتــكاب ســایر گناهــان بــرای دفــع هــر ضــرری از مؤمــن، 

كبیــره نیســتند. گناهــان  اســتفاده نمی شــود؛ چــه اینكــه برخــی از آنهــا به مثابــۀ ایــن 

گناهــان بــزرگ نیســت تــا بتــوان از آن مفهــوم اولویــت . 	 ــی قلبــی جــزء 
ّ
تبــّری زبانــی بــا وجــود تول

كــه شــارع  ــرای ایجــاد صلــح اســت  ــا دروغ ب اســتفاده نمــود. ایــن مســئله ماننــد قســم دروغ ی

مقــدس آن را مجــاز دانســته اســت و از ایــن جــواز، جــواز ارتــكاب ســایر حرام هــا بــه دســت 

و  نیســت  جایــز  كــذب  مــورد  غیــر  گناهــان  دیگــر  بــه  آن  از  تعــدی  كــه  لذاســت  نمی آیــد؛ 

گفته انــد: زیــرا قبــح دروغ بــه خاطــر وجــوه و اعتبــارات آن اســت و بــا وجــود  در توجیــه آن 

مصلحــت برتــر، قبیــح نخواهــد بــود.

پــس اطــالق جــواز در مــورد تمــام محرمــات مربــوط بــه حــق اهلل، مشــكل اســت؛ چگونــه می تــوان 

ی در نوشــیدن آن یــا  كــه مجالســت بــا جائــر بــر ســر ســفره های شــراب و مشــاركت بــا و تصــور نمــود 

كبیــرۀ دیگــر به صــرف دفــع ضــرر مالــی از یــک مؤمــن  گناهــان  نگریســتن بــه مظاهــر فســق و فجــور و 

جایــز باشــد؟

یجــی آن . 3 ایــن نتیجــه، به عكــس وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بــا رعایــت مراتــب تدر

گــر مقتضــی اهانــت، شــكنجه، توبیــخ و بلكــه ضرب وجــرح و شكســتن و  می باشــد، حتــی ا

كــه ایــن حكــم بــه نــص و فتــوا  چه بســا در برخــی حالت هــا قتــل، البتــه بــا اذن ولــی امــر باشــد، 

1. مستدرك الوسائل: 259/12، أبواب األمر والنهی، باب 24، ح6.
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گردیــده اســت. بنابرایــن رفــع منكــر و اقامــه معــروف، مجــّوز اضــرار بــه عــرض و جســم  ثابــت 

كــه شــیخ بــه آن رســیده اســت. دیگــران اســت و نــه عكــس ایــن مطلــب 

كــه  كنــد؛ ماننــد موثقــه »معمــر بــن یحیــی«  به هرحــال شــیخ می توانــد بــه روایــات دیگــری اســتدالل 

گفتــم: اموالــی از مــردم نــزد مــن اســت و مــا بــا آن امــوال از مالیــات بگیــران  می گویــد: »بــه امــام باقــر 

یــم ]كــه چیــزی نــزد مــن  حكومــت عبــور می كنیــم؛ آنهــا مــا را قســم می دهنــد، مــا ســوگند می خور

بــا قســم حفــظ  نیســت[ امــام فرمــود: دوســت داشــتم می توانســتم امــوال تمــام مســلمان ها را 

كنــد«1 و موثقــۀ اســماعیل  كــه مؤمــن بــر خــود می ترســد می توانــد تقیــه  می كــردم؛ در هــر امــر ضــرور 

گفتــم از عشــار و مالیات گیرهــا عبــور می كنــم درحالی كــه نــزد مــن  كــه می گویــد: »بــه امــام باقــر 

كــرده و بــر مــن ظلــم می نماینــد؛  گــر قســم بخــورم رهایــم می كننــد و اال مــرا تفتیــش  اموالــی هســت، ا

گــر مــرا قســم طــالق دادنــد چطــور؟ فرمــود: ســوگند بخــور؛  گفتــم ا حضــرت فرمــود: ســوگند بخــور؛ 

كــن«. گفتــم مــال از آِن مــن نیســت، فرمــود: مــال بــرادرت را حفــظ 

كــراه اســت( شــامل  كــه تقیــه )كــه از جهــت مــورد نظــر مــا ماننــد ا ایــن دو روایــت صراحــت دارد 

اضــرار بــه غیــر می شــود و بلكــه روایــت اول اضــرار بــه دیگــری را ماننــد اضــرار بــه خــود شــمرده 

اســت.

كــه شــامل  كنیــم  كــه معنــای عام تــِر ضــرر را اخــذ  و اشــكال بــر شــیخ وقتــی فزون تــر می شــود 

گــر امــِر حــرام )محرمــات به صــورت  ضــرر مــادی و معنــوی می شــود؛ یعنــی مكــَره تهدیــد شــود ا

كــه باشــد( می افكنــد؛ نتیجــه  مطلــق( را اطاعــت نكنــد، دیگــری را در معصیــت )هــر معصیتــی 

كــه بــرای حفــظ آن شــخص دیگــر از وقــوع در مطلــق معصیــت، مكــَره مجــاز اســت  ایــن می شــود 

ــردد. گ ــب  ــات را مرتك ــق محرم مطل

ــد  ــراه می كن ك ــی ا ــات اله ــی از محرم ــكاب یك ــه ارت ــی را ب كس ــم  ــد: »ظال ــی فرموده ان ــت اهلل خوی آی

)خــواه والیــت باشــد یــا غیــر آن( بــدون اینكــه در صــورت تــرک خواســتۀ جائــر ضــرری بــر او مترتــب 

كــرده اســت در آن صــورت دیگــری را مجبــور بــه ارتــكاب یكــی از محرمــات  گــردد، امــا تهدیــد 

کتاب اإلیمان، باب 12، ح16، 17 آمده است. 1. این حدیث و احادیث بعدی در وسائل الشیعة: 
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ــه دوران بیــن دو امــر ذیــل بازمی گــردد: ــد و ایــن درواقــع ب الهــی بنمای

كه با ترک آن متضرر نمی شود؛ الف- اقدام مكَره بر معصیتی 

ب - اقدام شخص دیگر نسبت به آن معصیت.

كــه چنانچــه خمــر را ننوشــد،  كنــد و تهدیــد نمایــد  كــراه  ــر او را بــه شــرب خمــر ا ماننــد اینكــه جائ

كــه در ایــن صــورت ارتــكاب معصیــت  دیگــری را بــه ایــن عمــل وادار می كنــد. شــكی نیســت 

حــرام اســت؛ زیــرا هیــچ مجــوز عقلــی و نقلــی بــر اقــدام بــه معصیــت وجــود نــدارد، مگــر آنكــه حفــظ 

كــه در ایــن صــورت  ــر آن اقــدام مترتــب باشــد  امــر مهم تــری مثــل صیانــت از نفــس و ماننــد آن، ب

موردبحــث مــا از صغریــات و مصادیــق بــاب تزاحــم خواهــد بــود و لــذا قواعــد آن را بایــد اجــرا 
نمــود«.1

مالحظه

بــه نظــر می رســد ایشــان نبایــد اجبــار غیــر بــر معصیــت را مفــروض خــود قــرار دهــد، بلكــه آن غیــر، 

معصیــت را بــه اختیــار خــود انجــام می دهــد و انجــام آن در پــی اجبــار، جایــز اســت؛ چــه اینكــه 

ــه آن مكــَره، حدیــث رفــع شــامل اســت، درنتیجــه عــدم جــواز اقــدام مكــَره مخاطــب،  نســبت ب

طبــق امــر جائــر، مزاحــم نــدارد و وجــه صحیحــی بــرای فــرض ترجیــح وجــود نــدارد.

ــاس  ــر اسـ ــح بـ ــه ترجیـ ــول بـ ــی، قـ ــن حالتـ ــد چنیـ ــابقًا در ماننـ ــان سـ ــم ایشـ ــه می دانیـ ــن اینكـ ضمـ

كـــه شـــخص دیگـــر را وادار بـــه فعـــل  كنـــد  كـــراه  ی را ا اهمیـــت را اختیـــار نمـــوده بـــود: »وقتـــی و

ــود و در  ــد نمـ ــار خواهـ ــكاب اجبـ ــه ارتـ ــودش را بـ ــورت خـ ــر آن صـ ــد، در غیـ ــا نمایـ ــد زنـ ــرام ماننـ حـ

كـــراه، اضطـــرار، حـــرج و ضـــرر جایگاهـــی نـــدارد؛ زیـــرا روشـــن اســـت  چنیـــن حالتـــی ادلـــۀ نفـــی ا

گریزناپذیـــر می باشـــد و دفـــع ضـــرر از یـــک طـــرف بـــا ایـــراد آن بـــر  كـــه اضـــرار بـــه یكـــی از دو طـــرف 

طـــرف دیگـــر، ترجیـــح بـــدون مرجـــح اســـت؛ لـــذا تزاحـــم ایجـــاد شـــده و مرجـــع، قواعـــد بـــاب تزاحـــم 
خواهـــد بـــود«.	

1.  مصباح الفقاهة: 682/1.
2.  مصباح الفقاهة: 679/1.
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پس آنچه می توان پذیرفت جواز پذیرش اصل والیت جائر برای دفع ضرر از مؤمنان است؛ یعنی 

حرمت ذاتی و ملزومات آن، مانند سیاهه شدن نام در دیوان او و امثال آن، ساقط می شود و نه 

ی را بپذیرد و ااّل ضرری بر شخصی  كراه نماید بر اینكه والیت و گر او را ا محرمات دیگر. پس ا

واقع خواهد ساخت، یا اینكه می داند قبول والیت از سوی او ضرری را از مؤمنین برمی دارد یا 

كراه هم نباشد، البته مشروط بر آنكه هیچ  گرچه ا یانی را دفع می كند، می تواند آن را بپذیرد،  ز

معصیت دیگری مرتكب نگردد و مجموعه ای از روایات پیش گفته با موضوع دفاع از مؤمنین 

كه والیت جائر را به منظور حفظ مصالح مؤمنان تجویز می كند، بر آن داللت  و نیز روایات دیگر 

دارد؛ چه اینكه دفع ضرر از آنها از مصادیق این روایات است.

و هم چنیــن روایــات وارد در بــاب تقیــه مداراتــی بــا مضامیــن دوســتی و محبــت بــه آنــان و نیــز 

پرهیــز از تحریــک و برانگیختگــی آنهــا مثــل بدگویــی بــه مقدساتشــان، بــر مدعــای مــا داللــت 

ــراد  ــان جهــت پیشــگیری از ای ــا آن ــرای عادی ســازی روابــط ب كــه ایــن مــوارد ب دارد. روشــن اســت 

هرگونــه ضــرر احتمالــی اســت؛1 بنابرایــن داخــل شــدن تحــت والیــت جائــر بــرای دفــع ضــرر حتمــی 

كــه وعــده داده اســت، اولویــت خواهــد داشــت.

كــه جــواز صرفــًا در همــان محــدودۀ  مذكــور و مدلــول روایــات اســت و نــه بــه آن  بایــد توجــه داشــت 

كــه شــیخ بیــان نمــوده اســت. گســتردگی 

مرحــوم شــیخ پس ازآنكــه قــول بــه رخصــت در جمیــع محرمــات الهــی را اختیــار نمــود، بــه بحــث 

كــه مجــوز داخــل شــدن تحــت والیــت  حقــوق مخلوقیــن پرداختــه و اینكــه آیــا ایــن قســم از تقیــه 

كفایــت می كنــد؟ ایشــان چنیــن فرموده انــد: »روشــن اســت  جائــر اســت، بــرای اضــرار بــه غیــر 

ــراه شــامل آن نمی باشــد«؛ چــه  ك ــۀ ا ــرا ادل ــر مبــاح نیســت؛ زی ــه غی ــه تقیــه، اضــرار ب ــا این گون كــه ب

كــراه محقــق  اینكــه دانســته شــد درصورتی كــه ضــرر بــه شــخص مكــَره و وابســتگان او وارد نشــود، ا

ــور  ــر مأم ــقتی ب ــرج و مش ــچ ح ــرا هی ــردد؛ زی ــاری نمی گ ــا ج ــم اینج ــرج ه ــی ح ــۀ نف ــود و ادل نمی ش

كــه خواســته شــده بــه او ضــرر  متصــور نیســت؛ چــه اینكــه مطابــق مفــروض نســبت دو نفــر )كســی 

1. أمیــر المؤمنیــن ؟ع؟ فرمــود: » موافقــت بــا مــردم در خلــق و خویشــان، ســبب ایمنــی اســت از آسیبشــان« )نهــج 
کلمــات قصــار، شــماره 401(. البالغــة: 
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كــه در صــورت تــرک ایــن خواســته متضــرر می شــود( بــه مأمــور یكســان اســت. مثــاًل  كســی  بزنــد و 

ی، مــال  كنــد و در صــورت اســتنكاف و كــه مــال مؤمنــی را غــارت  بــه شــخصی دســتور می دهــد 

ــچ  ــی، هی ــن اول ــال مؤم ــارت م ــم غ ــورت در تحری ــن ص ــد؛ در ای ــد ش ــارت خواه ــری غ ــن دیگ مؤم

حرجــی نیســت، بلكــه تجویــز غــارت مــال مؤمــن دوم، قبیــح اســت؛ چــه اینكــه از روایــت متقــدم، 

كــه مــال غارت شــده از اولــی باارزش تــر هــم باشــد؛ ایــن  غــرض از تقیــه معلــوم می شــود؛ خصوصــًا 

كنــد. بلكــه در چنیــن مــوردی الزم اســت  كــه از آب بــاران به ســوی ناودانــی فــرار  كســی می مانــد  بــه 

اضــرار بــه مؤمــن حتــی بــرای دفــع ضــرر بزرگ تــر از غیــر، جایــز نباشــد.

بلــی، مگــر دفــع ضــرر نفســانی وجــه وجیهــی دارد، بــه خاطــر آنچــه چنــد ســطر بعــد آورده اســت 

كــه: تجویــز آن بــرای محرمــات بــه غیــر از خــون و جــان، اشــكالی نــدارد البتــه همــراه بــا ضمــان آن 
ضــرر«.1

ایــراد  جــواز  بــر  مبنــی  اول  تنبیــه  در  ارائه داده شــده  تقریــب  كــه  اســت  آن  شــیخ  مرحــوم  مــراد 

كنــون  كــه ا كراهــی و اضطــراری و نیــز بیانــی  ضررهــای مــادون جــان بــه غیــر، بــر اســاس تقیــه ا

گذشــت، در مــورد جــواز ارتــكاب محرمــات الهــی بــرای دفــع ضــرر از مؤمنــان، در اقســام دیگــر تقیــه 

كــه مقتضــی  جریــان نــدارد؛ مثــل تقیــه خوفــی بــرای حفــظ شــأنی از شــئون شــیعه، تقیــه مداراتــی 

كــه مانــع از آشــكار نمــودن امــر و افشــای ســر  كتمانــی  حســن معاشــرت بــا مخالفیــن اســت و تقیــه 

شــیعیان می باشــد.

در ذیل مالحظه و تعلیقه بر این فرمودۀ شیخ را بیان می كنیم:

امــری . 1 بــه نظــر نمی رســد؛ زیــرا آن  كــراه مناســب  ا بــه عــدم صــدق  تعلیــل عــدم رخصــت 

گذشــت. چنانكــه  می كنــد،  صــدق  مــوارد  برخــی  در  كــراه  ا و  اســت  اختالفــی 

بلكه چنین باید تعلیل نمود: ادلۀ رفع، امتنانی است؛ لذا تمسک به آن برای دفع ضرر از یک 

شخص با توجه دادن ضرر به شخص دیگر صحیح نیست؛ زیرا مخالف امتنان است.

1. المكاسب: 92-91/2.
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مــا در آن دو موضــع قائــل بــه رخصــت نشــدیم؛ پــس قــول بــه عــدم رخصــت در اینجــا اولویــت . 	

دارد.

كــه از ســوی جائــر وعــده داده شــده، در ســطح از دســت رفتــن جــان باشــد،  گــر ضــرری  بلــی، ا

اطــالق جــواز امــكان می یابــد؛ زیــرا حفــظ نفــس محتــرم و نجــات آن از بزرگ تریــن مــوارد اهتمــام 

شــارع مقــدس می باشــد و خــود مرحــوم شــیخ در ادامــه بــه همیــن مطلــب اشــاره دارد: »و دوم 

ــه نفــس باشــد، جایــز  گــر متعلــق ب كــه خــوف ایــراد آن مــی رود، از مؤمــن دیگــری( ا )دفــع ضــرری 

گــردد«. امــا در اطــالق ایــن ترجیــح  ــه غیــر را مرتكــب  اســت هــر امــر حرامــی حتــی اضــرار مالــی ب

كــه بعــدًا بیــان خواهــد شــد. تأملــی وجــود دارد 

كــه بــا ایــن نتیجــه  كــرده اســت كالم فقهــا را به گونــه ای توجیــه كنــد  و در اینجــا مرحــوم شــیخ تــالش 

كــه تجویــز مطلــق جمعــی  ســازگار باشــد؛ ایشــان فرمــوده اســت: »و بــا گفته هــای مــا روشــن می شــود 

از فقهــا نســبت بــه ارتــكاب محرمــات )به جــز قتــل نفــس( درصورتی كــه در پــی مخالفــت مكــَره، 

ضــرر متوجــه خــود یــا خانــواده و یــا دیگــر مؤمنــان شــود1، جــای بحــث دارد؛ مگــر اینكــه منظــور آنهــا 

كــه در ایــن صــورت تجویــز ارتــكاب محرمــات )بــه  صرفــًا خــوف بــر جــان بعضــی از مؤمنــان باشــد، 
غیــر از قتــل( خالــی از اشــكال اســت؛ زیــرا هیچ چیــزی معــادل جــان مؤمــن نمی باشــد.	

1. رک. التحریر:163/1، الشرائع:12/2، الدروس:174/3، الریاض: 510/1.
کــه  گاه غیــر نفــس، مهم تــر از نفــس اســت؛ به گونــه ای  کــه  2. ممكــن اســت وجــه ایــن مطلــب اشــاره بــه آن باشــد 
کــرم یــا امیرالمؤمنیــن  بــرای آن جــان داده می شــود؛ مثــل بعضــی اعــراض. ماننــد اســائه ادب بــه ســاحت پیامبــر ا
ــه  ــه ب ک ــرم فرمــود: »کســی  ک ــا حتــی ممكــن اســت مــال هــم چنیــن باشــد، چنانكــه پیامبــر ا ــا معصومیــن ؟مهع؟ ی ی
کشــته شــود شــهید اســت« )البخــاری مــع الفتــح 123/5 ح 2480 ، ومســلم 124/1 ح 141(؛ یــا از امــام  خاطــر مالــش 
کشــته شــود به منزلــۀ  کــه بــه خاطــر مالــش  کســی  کــرده اســت  کــه ایشــان از رســول خــدا نقــل  صــادق روایــت شــده 
کشــته شــدن فرزنــدان بردبــارى می کنــد اّمــا  کــه فرمــود: انســان بــر  شــهید اســت. از امیرالمؤمنیــن هــم نقــل اســت 
ــد  ــه خداون ک ــه شــریفه  ــر ایــن آی ــزون ب ــار نیســت )نهــج البالغــة: ج73/4، الحكمــة 307(. اف در غــارت امــوال بردب
کــه ]بــه دســت ســتمگران[ تضعیــف شــده اند،  کودکانــی  متعــال فرمــود: چــرا در راه خــدا، و در راه مــردان و زنــان و 
کــه اهلــش ســتمگرند، بیــرون  کــه می گوینــد: »پــروردگارا! مــا را از ایــن شــهر )مكــه(،  پیــكار نمی کنیــد؟ همــان افــراد 
ببــر و از طــرف خــود، بــرای مــا سرپرســتی قــرار ده و از جانــب خــود، یــار و یــاوری بــرای مــا تعییــن فرمــا )نســاء: 75( و 

کشــته شــدن دارد بنابرایــن اهمیــت، نســبی اســت و مطلــق نیســت. گاهــی اقتضــای  جنــگ 
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گفتــه شــده »پذیــرش والیــت جائــر حــرام اســت، مگــر وقتــی بــا پذیرفتــن آن متمكــن از  در قواعــد 

كــراه شــده و خــوف جــان، مــال یــا اهــل خــود  امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بشــود یــا از ســوی او ا

كــه در ایــن صــورت امتثــال امــر او جایــز اســت، البتــه بــه  و یــا بعضــی از مؤمنــان را داشــته باشــد، 
جــز قتــل دیگــران«.1

ــر امــوال  ــه ب ــر جان هایشــان باشــد و ن ــن« خــوف ب ــض املؤمن ــوف ىلع بع لخ ــر منظــور از فقــرۀ »ا گ و ا

كردیــم نیســت. بعضــی بــزرگان در شــرح عبــارت  كــه بیــان  و اعراض شــان، مخالــف نكتــه ای 

كــه در پــی خــوف از تلــف نفــس یــا ضــرر در بــدن یــا مــال  كــراه  همیــن نكتــه را فرموده انــد: »مگــر بــا ا

كــردن آن( یــا عــرض خــود یــا اهــل او یــا خــوف  بــر جــان برخــی  )تلــف امــوال یــا از دســترس خــارج 

كــه در ایــن هنــگام جایــز و بلكــه در بعضــی حالت هــا  مؤمنــان و خانواده هــای آنهــا، پدیــد می آیــد 

واجــب اســت والیــت او را بپذیــرد و آنچــه را امــر می كنــد از تعــدی بــه حقــوق انســان ها )البتــه 

ــط خــوف بــر جــان  ــدا الوس كمتــر بــه بیشــتر( امتثــال نمایــد	 و مــراد او از ماع بــا رعایــت مراتــب؛ از 
بعضــی مؤمنیــن و اهــل آنهاســت«.3

ــر  مرحــوم امــام خمینــی امــكان تعمیــم جــواز اضــرار بــه غیــر را ذیــل عنــوان »تطابــق نــص و فتــوا ب

كــرده اســت: »مقتضــای عمــوم دو صحیحــۀ  شــمول تقیــه نســبت بــه حق النــاس« چنیــن تقریــب 

كــه تقیــه در هــر مــورد اضطــراری جایــز اســت، ماننــد اینكــه بــر جــان و عرضــش و  زراره4 آن اســت 

كــه به منزلــۀ خــود اوســت، مثــل اهــل و خــواص و خویشــان نزدیــک، خــوف  كســی  یــا جــان و مــال 

ی ســلب شــود در حــرج و مشــقت شــدید می افتــد،  گــر از و كــه ا ــر مالــی  ــا ب وجــود داشــته باشــد ی

كــه  خــوف داشــته باشــد، خــواه حــق اهلل باشــد یــا حق النــاس البتــه بــه جــز خــون؛ امــا مــوارد دیگــر را 

1. القواعد: 122/1.
ح القواعد: 98. 2. شر

3. المكاسب: 93-92/2.
گاه تــر اســت بــه  کــه فرمــود: »تقیــه در هــر امــر ضــروری اســت و تقیه کننــده آ 4. صحیحــۀ اول از امــام باقــر ؟ع؟ اســت 
کــه فرمــود:  گفتنــد: از امــام باقــر ؟ع؟ شــنیدیم  کــه  آن وقتــی بــر او نــازل می شــود«؛ و صحیحــه دیگــر از او و دیگــران 

کــه فرزنــد آدم مضطــر می شــود، خــدا برایــش آن مــورد را حــالل می کنــد«. »تقیــه در هــر مــوردی اســت 
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در برخــی روایــات مثــل روایــت اعجمــی، اســتثنا شــده اســت، بایــد توجیــه و تأویــل نمــود«.1 و 

گرچــه بعیــد اســت خصوصــًا نســبت بــه  گفتیــم،  آنچــه دربــارۀ شــمول تقیــه نســبت بــه حق النــاس 

گریــزی از آن نیســت؛ زیــرا نــص و فتــوا نســبت بــه آن تطابــق دارد. برخــی مراتــب آن، امــا 

گفتــه اســت: امــا برپایــی حــدود بــرای احــدی جایــز نیســت  شــیخ در نهایــه بــاب امــر بــه معــروف 

كــه فرمودنــد: »بــرای او  ــا آنجــا  كــه منصــوب از ســوی خــدای متعــال باشــد. ت مگــر ســلطاِن زمــان 

یافت  گــر منصب قضــا را از ســوی ظالمیــن در جایــز نیســت طبــق مذهــب مخالفیــن حكــم كنــد، ا

ی اجتهــاد احــكام را بــر اســاس اقتضــای شــریعت اســالم و ایمــان )مذهــب  كــرده اســت، بایــد از رو

گــر مضطــر شــود طبــق مذهب مخالفیــن، احــكام را تنفیذ نمایــد، به خاطر  امامیــه( تنفیــذ نمایــد. ا

كــه بــر جــان خــود یــا اهــل یــا مؤمنیــن دیگــر یــا امــوال آنــان دارد، تنفیــذ حكــم جایــز اســت،  خوفــی 
كــه در ایــن صــورت تقیــه در قتــل نفــوس جایــز نیســت«.	 مگــر اینكــه بــه حــد قتــل نفــس برســد 

گــر به هیچ وجــه متمكــن از اقامــۀ حــق نباشــد و  و شــیخ در مكاســب، چنیــن نوشــته اســت: »ا

كــه در تقیــه توصیــف نمودیــم، جایــز اســت در تمــام احــكام و امــور تقیــه  حالــت او چنــان باشــد 
یختــه شــدن خــون محترمــی نینجامــد«.3 كــه بــه ر كنــد مــادام 

كه در تقیه توصیف شد، خوف بر نفس یا بر اهل یا بر بعضی مؤمنین است. حالی 

بــه فقهــا تفویــض  در المراســم آمــده اســت: »ائمــه ؟مهع؟ اقامــۀ حــدود و احــكام بیــن مــردم را 

نمودنــد، پس ازآنكــه بــه هیــچ واجبــی تعــدی نكننــد و از هیچ یــک از آنهــا تجــاوز ننماینــد« تــا 

كننــد، بــه اقتضــای همــان تقیــه عمــل  كــرده، تقیــه  گــر آنــان اضطــرار پیــدا  گفتــه اســت: »ا كــه  آنجــا 

كــه تقیــه در آن راه نــدارد«. می كننــد، مگــر در جــان 

كــه ذكــر خواهــد شــد، درصــدد بیــان عــدم  كــه روایــت ابی عمــر  1.  .چــه بســا وجــه تأویــل آن باشــد 

كــه غیــر از آن دو باشــد. حتــی ممكــن  جریــان در ایــن دو مــورد اســت و نــه جریــان در تمــام مــواردی 

كالم بــا آن رفــع می گــردد. كــه اجمــال  اســت قرینــه یــا بیــان باشــد 
کتاب الجهاد، باب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر. 2. النهایة: 300، 302، 

کتاب المكاسب، باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم. 3. النهایة: 357، 
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كمــان  در الســرائر بعــد از ادعــای اجمــاع بــر عــدم جــواز اقامــه حــدود مگــر بــرای امــام ؟ع؟ و حا

گــر بــه خاطــر تــرک اقامــۀ حــد، بــر خویــش بترســد، جایــز  منصــوب از طــرف ایشــان، نوشــته اســت: »ا

كــه فرموده  كــه بــه قتــل نفــوس نرســد« و تــا آنجــا  اســت در حــال تقیــه آن را انجــام دهــد، البتــه مــادام 

ــرای  كــه ب ــه تنفیــذ حكــم طبــق مذهــب مخالفیــن شــد، بــه خاطــر خطــری  گــر مضطــر ب اســت: »ا

جــان یــا مــال خــود یــا اهــل او و یــا مؤمنیــن دیگــر وجــود دارد، جایــز اســت طبــق مذهــب آنهــا حكــم 

كــه در قتــل نفــوس تقیــه جایــز نیســت«. كــه بــه قتــل نفــوس نینجامــد  كنــد، مــادام 

كنــد، چنانچــه رهایــی از آن  گــر مضطــر شــود بــه مذهــب مخالفیــن عمــل  در شــرایع فرموده انــد: »ا

كــه بــه قتــل غیــر مســتحق نینجامــد«. ممكــن نباشــد، جایــز اســت، مــادام 

گــر مضطــر شــود آنچــه را جایــز نیســت انجــام دهــد؛ مثــل ظلــم بــه  در المنتهــی آمــده اســت: »ا

كــه بــه خــون نرســد؛ چــه اینكــه  مؤمــن یــا قهــر بــا او، انجــام آن بــه خاطــر ضــرورت جایــز اســت، مــادام 
ــز نمی باشــد«.1 ــه هیچ وجهــی جای تقیــه در مــورد نفــوس ب

گاه  ــه  ــز بلك ــی: »جای ــق اردبیل ــوم محق ــل مرح ــد؛ مث گفته ان ــارات را  ــن عب ــر ای ــز نظی ــا نی ــر فقه دیگ

واجــب اســت بــه خاطــر تقیــه آن را بپذیــرد، و آنچــه را مأمــور و مجبــور شــده انجــام دهــد و تــا جایــی 

ــد  كن ی را وادار  ــر و گ ــد و ا ــاوز نكن ــه تج ــریعت حق ــد و از ش ــات نمای ــق را مراع ــكان دارد ح ــه ام ك

كار را انجــام داده و در تمامــی امــور حكــم صــادر و اجــرا  كنــد، ایــن  بــه غیــر شــریعت حقــه حكــم 
كــه در دمــاء جــای تقیــه نیســت«.	 نمایــد مگــر در مــورد قتــل 

این تقریب را می توان با چند وجه ذیل، مردود شمرد:

تعبیــر امــام ؟ع؟ )كل شــیء( مجمــل اســت و بــرای افــادۀ عمــوم نیامــده، بلكــه می خواهــد . 1

كفــر و نهــان داشــتن ایمــان در قلــب و  كلمــۀ  توهــم حصــر تقیــه در مــورد خــاص را مثــل اظهــار 

كنــد. ایــن بیــان عــام ازآن جهــت آمــده اســت تــا مجــال تقیــه در هــر مــورد به نحــو  ماننــد آن نفــی 

كــه توهــم شــده اســت( مفتــوح باشــد. كلیــه )به جــز مــوردی  موجبــۀ جزئیــه در مقابــل ســالبۀ 

1. المكاسب المحرمة: 240-238/2.
2. مجمع الفائدة والبرهان: 96/8.
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مــراد از »كل شــیء« تعمیــم اســت، امــا صرفــًا در حــوزۀ محرمــات الهــی، بــه قرینــۀ روایــت . 	

كــه تقیــه نمی كنــد دیــن نــدارد  كــه فرمــود: »كســی  »ابی عمــر االعجمــی« از امــام صــادق ؟ع؟ 

و تقیــه در هــر چیــزی مجــاز اســت، مگــر در نوشــیدن شــراب و مســح بــر پاپــوش«. از ایــن 

كــه  روایــت بــه قرینــۀ ذكــر دو حكــم شــرعی، یعنــی نبیــذ و مســح بــر خفیــن، دانســته می شــود 

ــۀ زراره  ــال از صحیح ــان، اجم ــن بی ــا همی ــاص دارد و ب ــرعی اختص ــكام ش ــه اح ــت ب عمومی

می گــردد. مرتفــع 

این عموم از حق الناس منصرف است با این توضیح:. 3

الــف- تقیــه بــرای حفــظ نفــوس، اعــراض و امــوال انســان ها تشــریع شــده اســت و مبــاح شــمردن 

آنهــا بــا مجــوز تقیــه، نوعــی نقــض غــرض می باشــد.

ب- رخصت به اضرار به انسان ها عقاًل قبیح است.

كــراه و ماننــد آن دو، امتنانــی اســت و لــذا در حیطــۀ امتنــان محــدود  ج- ادلــۀ رفــع در تقیــه و ا

امــام  )مرحــوم  ایشــان  لــذا  و  نیســت  امتنــان  ازجملــۀ  غیــر  بــه  اضــرار  در  رخصــت  و  می شــود 

خمینــی( مطلــق بــودن حكــم را اســتبعاد نمــوده اســت؛ حتــی »در بعــض مراتــب و امــكان اینكــه 

ــا  ــرر ی ــوع ض ــا وق ــۀ آنه ــه الزم ك ــواردی  ــده، از م ــادر ش ــان ص ــوان امتن ــه به عن ك ــه  ــود آن ادل ــه ش گفت

كــه ســابقًا خودشــان  گرفــت  حــرج بــر غیــر اســت، منصــرف می باشــد« و می تــوان بــر ایشــان ایــراد 

چنیــن اســتداللی را ممنــوع دانســتند؛ زیــرا امتنــان حكمــت اســت و نــه علــت.

و  عموم  »مقتضای  كرده اند:  بیان  حكم  اطالق  و  عمومیت  در  مناقشه  برای  را  وجهی  سپس 

كه انسان مضطر می شود، بی آنكه تفاوتی  گرچه جواز تقیه در هر موردی است  اطالق آن ادله ا

مانند  حرج  نفی  دلیل  حكومت  مقتضای  اما  باشد؛  داشته  وجود  آن  غیر  و  حق الناس  میان 

كه از آن حرج بر دیگران الزم نیاید.  حكومتش بر سایر ادله، تخصیص حكم است به مواردی 

گر شر و ضرر به غیر توجه یافته و دفع  الزمۀ این مطلب تفصیل دادن در حقوق الناس می باشد؛ ا

ی، مستلزم واقع شدن خود شخص در شر، ضرر و حرج باشد؛ چنانچه در موارد متقدم  آن از و

كه از سوی  كنیم سارق نزد كسی  گر فرض  یس و دیگران چنین بود. مثاًل ا در كالم شیخ و ابن ادر

كرده باشد و اقتضای مذهب آنان قطع دست  والی جور به امر قضا نصب شده، به سرقت اقرار 
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و قاضی خائف  گفته اند  و مالک و شافعی چنین  ابو حنیفه  اقرار است؛ چنانچه  با یک مرتبه 

و مضطر به حكم و تنفیذ آن، مطابق مذهب آنان است؛ در چنین شرایطی برای قاضی جایز 

است حكم را بر اساس مذهب آنها اصدار و تنفیذ نماید؛ زیرا حسب اقرار سارق و بر اساس 

بر خودش  آن  وقوع  لزومًا  كه  ی  از و آن شر  ایجاب دفع  و  اوست  مذهب مخالفین، شر متوجه 

می باشد، حرجی خواهد بود. اما تجویز آن برای دفع اضطرار نسبت به غیر، حرجی نیست یا 

كه نه از جانب قاضی، بلكه به خاطر اقرار  اینكه دلیل از آن منصرف است؛ زیرا آن شری است 

سارق و اقتضای مذهب باطل، متوجه او شده است.

كه حرجی است و انصرافی هم در بین نیست، دلیل حرج در دو مصداق تعارض  گر بپذیریم  ا

پیدا می كنند و ادلۀ تقیه در هر امر اضطراری، سلیم از معارض باقی می ماند.

گــر شــر، متوجــه تقیه كننــده باشــد و او بخواهــد آن را بــا متوجه ســاختنش بــه غیــر از خــود دفــع  امــا ا

ی از مذهــب امامــی بــوده و ازاین جهــت  كنــد؛ چنانكــه در همیــن مثــال قاضــی مظنــون بــه پیــرو

ــع ایــن توهــم و شــر ناشــی از آن هتــک  خائــف باشــد و بخواهــد عــرض یــک شــیعه را جهــت دف

نمایــد، چنیــن تجویــزی بــر غیــر حرجــی بــوده و لــذا منتفــی اســت.

كــه  ــر غیــر، از احــكام حرجــی نیســت؛ زیــرا ضــرری  ــا واقــع ســاختن شــر ب ــم دفــع ضــرر ب امــا تحری

متوجــه اوســت از ناحیــه شــارع نمی باشــد. بلــی، در صــورت تجویــز ایقــاع شــر بــر غیــر، اضطــرار از 

او مندفــع می شــود، امــا متقضــای ادلــه عــدم آن تجویــز اســت. ایــن تفصیــل عقــاًل بعیــد نیســت و 
بــا قواعــد نیــز موافــق اســت و چه بســا فتــاوای متقــدم مختــص بــه مــواردی از قبیــل اولــی باشــد«.1

خالصۀ نظر شیخ انصاری

كالمــش را چنیــن تلخیــص نمــوده اســت: »به هرحــال اینجــا دو عنــوان مطــرح  شــیخ انصــاری 

كراهــی در  كــه خــوف آن را دارد از خــود و دیگــر مؤمنــان بــدون اینكــه ا كــراه و دفــع ضــرری  اســت: ا

بیــن باشــد«.

1. المكاسب المحرمة:242-240/2.
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مالحظه

به نظر ما عنوان دوم خروج از فرض مسئله در دو موضع ذیل است:

كالم در جواز اضرار به غیر برای دفع ضرر از غیر است. اول. عبارت »عن نفسه«؛ درحالی كه 

كــه شــخصی بــا تهدیــد بــه اضــرار  دوم. عبــارت »مــن دون اركاه«؛ زیــرا محــل بحــث جایــی اســت 

گذشــت  كــه چنانچــه  كنــد  كــراه قــرار دهــد. بلــی، ایشــان می توانــد ادعــا  غیــر، دیگــری را در ا

كــراه  كــه ا كــراه نیســت و لــذا از آن تعبیــر بــه »مــن دون اركاه« نمــود و البتــه مــا پاســخ دادیــم  ایــن، ا

ــه  كــراه یعنــی رفــع، ب ــد بگویــد حكــم ا هســت؛ زیــرا تمــام اركان آن وجــود دارد. امــا ایشــان می توان

خاطــر وجــود مانــع جــاری نیســت، چنانكــه تفصیــل مطلــب بیــان شــد یــا اینكــه ایشــان بخواهــد 

كــه  كــه بــه امــر جائــر بــر غیــر وارد می ســازد و ضــرری  بحــث را توســعه داده و ضــرر را اعــم از ضــرری 

كــراه هــم نباشــد. گرچــه ا می خواهــد آن را دفــع نمایــد بدانــد، 

كــه هــر امــر حرامــی به واســطۀ آن مبــاح شــود«، البتــه به جــز  ایشــان فرموده انــد: »اول آن اســت 

یختــن خــون طبــق آنچــه در تنبیــه نخســت اختیــار فرمــود و مــا بــه آن اشــكال داشــتیم. ر

كــه  گــردآورده اســت  ســپس بــه بیــان صــور محتمــل بــرای مــورد دوم آغــاز نمــوده و آنهــا را در ُنــه مــورد 

كــه مكــِره بــه او دســتور داده یــا خــودش  از ضــرب ســه )احتمــال اضــرار بــه نفــس یــا عــرض و یــا مــال 

كــراه نشــده باشــد( در ســه )احتمــال اضــرار بــه جــان، عــرض و  گرچــه ا می خواهــد آن را دفــع نمایــد 

كنــد( بــه وجــود آمــده اســت؛  كــه مكــِره او را وعــده داده در صــورت اســتنكافش، بــه غیــر وارد  مــال 

كــه ترجیــح اهــم را در موقعیــت تزاحــم، اختیــار كنــد صــور مزبــور بــه ایــن لحــاظ مضاعــف  و زمانــی 

كــه می خواهــد از غیــر دفــع نمایــد متعلــق بــه  گــر ضــرری  خواهــد شــد. شــیخ می فرمایــد: »و دوم: ا

نفــس باشــد، ارتــكاب هــر امــر حــرام حتــی اضــرار مالــی بــه غیــر جایــز خواهــد شــد؛ امــا ضمــان بــر او 

كــراه مانــع از ضمــان و اســتقرار آن نیســت و امــا  گــر ســبب آن محقــق شــود؛ زیــرا ا مســتقر می گــردد، ا

گفتــه شــده و در اهمیــت  اضــرار آبرویــی بــه زنــا و ماننــد آن جــای تأمــل دارد؛ بــه دلیــل آنچــه قبــاًل 

كــه می خواهــد از غیــر دفــع  گــر ضــرری  مناقشــه نمودیــم و ترجیــح نفــس بــر آن بعیــد نیســت. امــا ا
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نمایــد متعلــق بــه مــال باشــد، مطلقــًا جایــز نیســت بــه غیــر ضــرر بزنــد، حتــی در مــال انــدک؛ 

كــه االغ دیگــری را در معــرض  گــر دفــع شــر درنــده ای از اســب او متوقــف بــر آن باشــد  بنابرایــن ا

ــه عــرض باشــد، در اینكــه  گــر آن ضــرر، متعلــق ب ــود و ا ــز نخواهــد ب ــرار دهــد، جای ــده  شــدن ق ی در

كــه مــورد دفــاع  اضــرار مالــی همــراه بــا ضمــان جایــز باشــد یــا هتــک عــرض خفیف تــر از عرضــی 

ــر را ترجیــح  ــا مهم ت كنیــم ی كــه مطلقــًا از چنیــن اضــراری منــع  ــرار می گیــرد، محــل تأمــل اســت  ق

ــر،  ــا عــرض بزرگ ت ــه نفــس ی گــر اصــاًل اهــم نباشــد تخییــر نماییــم. و امــا اضــرار ب ــا اینكــه ا دهیــم ی

كــه می خواهــد از  ــز نیســت«؛1 یعنــی آن ضــرری  ــه غیــر بــدون هیــچ اشــكالی اصــاًل جای نســبت ب

غیــر دفــع نمایــد، هرچــه باشــد جایــز نیســت.

كــه ایشــان نســبت بــه برخــی صــور جــازم اســت؛ ماننــد جــواز ارتــكاب ســایر محرمــات  روشــن شــد 

حتــی اضــرار بــه مــال غیــر بــرای حفــظ نفــس و عــدم جــواز اضــرار بــه نفــس و عــرض بزرگ تــر دیگــران 

كنــد، هرچــه باشــد در ایــن جهــت  كــه وعــده داده شــده یــا می خواهــد دفــع  و مقــدار ضــرری 

تفاوتــی نــدارد.

و البتــه مــا بســیاری از ایــن مــوارد را ممنــوع دانســته و مــوارد رخصــت را تحدیــد نمودیــم و بــه نظــر 

كــردن، بــه ذوق ســلیم نســبت بــه احــكام شــرعی  گذاشــتیم، چــه اینكــه حكــم  و دیــدگاه فقیــه وا

ــاز  ــوال، نی ــاع و اح ــرایط و اوض ــتبهات و ش ــا مش ــنایی ب ــه و آش ــه تجرب ــز ب ــا و نی ــن آنه ــح بی و ترجی

دارد تــا ایــن احــكام مستمســكی بــرای ظلــم و فســاد قــرار نگیــرد و خــدا خــودش حافــظ و نگهبــان 

ماســت.

1. المكاسب المحرمة:94-93/2.
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تنبیه سوم: شرطیت قدرت نداشتن در رهایی از امر جائر

شــیخ انصــاری فرمــوده اســت: »برخــی مشــایخ معاصــر مــا گفته انــد:1 ظاهــر كلمــات فقها آن اســت 

كراهــی و عــدم چنیــن اعتبــاری  كــه دربــارۀ اعتبــار قــدرت نداشــتن بــر تخلــص و رهایــی از مــورد ا

كــراه بــر خــود پذیــرش  كــه ســومین آن عبــارت اســت از: تفصیــل بیــن ا ســه دیــدگاه مطــرح اســت 

كــه در اول قــدرت نداشــتن بــر تخلــص شــرط  كــه حــرام اســت و بیــن محرمــات دیگــر  والیــت جائــر 

نیســت، ولــی در دومــی معتبــر اســت.

ــان اختالفــی در  كــه آن كــراه ظاهــر می گــردد آن اســت  كلمــات فقهــا در بــاب ا و آنچــه از دقــت در 

كــه حرجــی و متوقــف بــر ضــرر نباشــد؛ چنانچــه  كــه عجــز از تفصــی وقتــی شــرط اســت  ایــن ندارنــد 

گرفتــه و در بیت المــال  كــه مــال را  كنــد  كــراه نماینــد و او چنــان وانمــود  او را بــر اخــذ مــال مؤمــن ا

گرفتــه، امــا در خفــا  قــرار داده اســت، درحالی كــه واقعــًا مــال را برنداشــته اســت یــا مــال را در علــن 

كننــد  گــر او را امــر بــه حبــس مؤمنــی  بــاز پــس داده باشــد، چنانكــه ابــن یقطیــن چنیــن می كــرد و یــا ا

ــی تظاهــر  كنــد، ول ــه نیكویــی پذیرایــی  ــدون هیــچ بنــدی ب ــۀ وســیعی و ب و او آن مؤمــن را در خان

گرفتــه اســت. كــه او را محبــوس ســاخته و بــر او ســخت  نمایــد 

یــاد باشــد و آنچــه باعــث  گــر در آن ضــرر ز و نیــز اختالفــی در معتبــر نبــودن عجــز از تفصــی نیســت، ا

كــه مســئله اختالفــی اســت، عبارتــی از مرحــوم شــهید ثانــی در مســالک  كننــد  گمــان  شــده برخــی 

كــه نظــر ایشــان مخالــف  گویــا از آن چنیــن برمی آیــد  كــه  و در شــرح عبــارت شــرایع می باشــد 
محقــق می باشــد.	

كالم محقــق، بیــن دو امــر تفصیــل  كــه شــهید ثانــی جهــت توجیــه  در ابتــدای تنبیــه اول بیــان شــد 

داده اســت: داخــل شــدن و ورود ابتدایــی تحــت والیــت جائــر و عمــل بــه اوامــر جائــر مبنــی بــر 
ــه منظــور شــیخ، ســید محمــد مجاهــد صاحــب المناهــل اســت؛ امــا  ک کتــاب مكاســب احتمــال داده  1. محقــق 
ــن  ــت: »در ای ــه اس گفت ــئله  ح مس ــر ــد از ط ــه بع ــت، بلك ــداده اس ــناد ن ــا اس ــر فقه ــه ظاه ــه گانه را ب ــوال س ــان اق ایش
کالم برخــی  کــه : دیــدگاه دوم اســتظهار صاحــب مصابیــح از  مســئله اقوالــی اســت ... تــا اینجــا رســیده اســت 
کــه بیــن تولیــت و عهــده دار شــدن مســئولیت و انجــام فعــل حــرام تفــاوت قائــل شــده اســت« )ر.ک  فقهاســت 

المناهــل: 318، و المصابیــح )مخطــوط(: 53(.
2. المكاسب: 95/2.
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كــه در اولــی عجــز از تفصــی شــرط نیســت، امــا در دومــی شــرط می باشــد. ارتــكاب محرمــات؛ 

كنیــم،  گــر والیــت جائــر را از دســتور او منفــک  و شــهید ثانــی ایــن توجیــه را مــردود شــمرده اســت: »ا

كــراه نیســت؛ چنانچــه خــود ایشــان متذكــر شــده اســت و بلكــه  جــواز قبــول آن مطلقــًا متوقــف بــر ا

گذشــت؛ پــس  گاهــی واجــب اســت، چنانچــه  گاه مســتحب و حتــی  گاه مكــروه،  گاه جایــز، 

كــراه در قبــول والیــت به صــورت مطلــق صــواب نیســت. امــا عمــل بــه دســتورات حــرام  اشــتراط ا

گذشــت؛ البتــه جــواز در غیــر جــان  كــراه اســت، چنانچــه در بــاب امــر بــه معــروف  او مشــروط بــه ا

كــه هیــچ قدرتــی برخــالف نداشــته باشــد. فقهای  قابل قبــول می باشــد و مشــروط بــه الجــاء نیســت 

ــرای  ــر ایــن مســئله تصریــح نموده انــد. بنابرایــن اشــتراط عجــز از تفصــی ب كتاب هایشــان ب مــا در 

كــه در ایــن صــورت هــم تعبیــر مناســبی بــه  كــراه باشــد  مــا روشــن نیســت، مگــر آنكــه منظــور همــان ا

كــراه، مجــّوز امتثــال اوامــر جائــر اســت، در صورتــی  گفته انــد: »و ا كــه  كار نرفتــه اســت«.1 تــا اینجــا 

كــه خــوف ضــرر باشــد، هرچنــد قــدرت بــر مخالفــت هــم داشــته باشــد«.

كالم محقــق تأمــل نمایــد مخفــی  كــه در  كســی  و شــیخ بــر ایــن نوشــته تعلیقــه زده اســت: »بــر 

كــه  كــراه اعتبــار ننمــوده اســت. نكتــۀ ایشــان آن اســت  كــه ایشــان شــرطی افــزون بــر ا نخواهــد بــود 

كــه غالبــًا چنیــن اســت، و در برخــی از  هنگامی كــه جائــر والــی را بــر اعمــال حــرام امــر می كنــد 

آنهــا امــكان مخالفــت یــا ادعــای امتثــال ظاهــری داشــته باشــد چنانچــه ســابقًا مثــال زدیــم، جــواز 

امتثــال امــر جائــر را به صــورت ناتوانــی از تخلــص، قیــد زده اســت. به هرحــال عبــارت شــرایع 

كــه امــكان تخلص  مطابــق روال معمولــی تولیــت از ســوی والیــان اســت و امــر آنــان در امــور كثیــری 

در برخــی از آنهــا وجــود دارد و منظــور ایشــان از تفصــی و تخلــص، مخالفــت بــا امــر جائــر و تحمــل 
ضــرر نیســت«.	

تعلیقات

یم: ما چند تعلیقه بر این مطلب دار

1. مسالك األفهام: 140/3.
2. المكاسب: 97/2.
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كــه شــرط قــادر نبــودن بــر .1	 كــه ســابقًا بیــان شــد، آن اســت  كــراه و عناصــر آن  ظاهــر از تعریــف ا

ــدم،  ــۀ متق ــن در صحیح ــن یقطی ــی ب ــذا عل ــدارد؛ ل ــی ن ــق آن دخل ــی در تحق ــص و رهای تخل

كــه امــوال شــیعیان را  ی ایــن امــكان را داشــت  واقعــًا مصــداق مكــَره اســت درحالی كــه و

كــه اصــرار برخــی علمــا بــر  روز بگیــرد و شــب مرجــوع نمایــد. از همین جــا روشــن می شــود 

اشــتراط ایــن شــرط محــل نظــر و تأمــل اســت؛ مثــل ایــن ســخن مرحــوم امــام خمینــی: »اعتبــار 

كــه ضــرر مهــم دیگــری بــر او وارد نشــود  و اشــتراط عــدم قــدرت بــر تفصــی و تخلــص به گونــه ای 
قابــل شــک و شــبهه نیســت«.1

كــراه و ترتیــب آثــار رفــع، دخیــل اســت؛ .1	 كــه قــدرت بــر تفصــی در جریــان حكــم ا یــم  قبــول دار

گــر بــه  كــه مكــَره قــدرت بــر تخلــص داشــته باشــد حكــم مكــَره بــر او جــاری نیســت و ا زمانــی 

رخصــت اخــذ نمایــد، معــذور نخواهــد بــود و ایــن نكتــه، از نوشــتۀ مرحــوم محقــق در شــرایع 

كــراه نمایــد، بــر او جایــز اســت تحــت والیــت او  گــر جائــر او را بــر والیــت ا ظاهــر می گــردد: »ا

داخــل شــده و بــه دســتورات او عمــل نمایــد، درصورتی كــه قــدرت بــر تخلــص نداشــته باشــد« 

كنــون ذكــر شــد نیــز در ایــن معنــا صراحــت دارد: »جــواز  كــه هم ا و عبــارت شــیخ انصــاری 

كــم جائــر، به صــورت عجــز از تخلــص مقّیــد شــده اســت«. بنابرایــن علــی بــن  امتثــال امــر حا

ــر  ــد درصورتی كــه ب ــه آنهــا برنگردان گــر امــوال شــیعیان را ب یقطیــن مصــداق مكــَره اســت، امــا ا

كار قــادر باشــد، معــذور نخواهــد بــود. ایــن 

موهم  دارد،  تخلص  بر  قدرت  كه  مكَرهی  نبودن  معذور  به  فقیهان  وجدانی  احساس  چه بسا 

كنند؛  وارد  را در تعریف  و این شرط  آنها سلب نموده  از  را هم  كه عنوان مكَره  این معنا شده 

درحالی كه معذور نبودن مكَره، ناشی از عدم ترتب آثار رفع بر اوست. برخی علمای معاصر در 

كراه اخذ  این زمینه نوشته اند: »ظاهرًا اعتبار عجز از تفصی از حیث لغت و عرف در مفهوم ا

یا ترک واجب مثل خوردن روزۀ واجبی مكَره  بر نوشیدن شراب  گر شخصی  شده است؛ پس ا

را به جای شراب  كه می تواند آن  آنجا مایعی شبیه و هم رنگ مشروب موجود است  شود و در 

بنوشد یا می تواند مفطر را در جیب لباس بریزد یا تظاهر به خوردن آن نماید یا اینكه راه فرار از 

1. المكاسب المحرمة: 252/2.
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آن مجلس داشته باشد و مانند آن، بی گمان مكَره بر شرب خمر یا افطار روزه واجب محسوب 

كند و او را ارشاد نماید یا مالی به او  گر بتواند با مكِره صحبت  نمی شود و بلكه این چنین است ا
داده و خود را نجات دهد. این موارد از قبیل قدرت با واسطه می باشد«.1

مالحظه

كــه معذورنبــودن در ایــن مــوارد نــه از جهــت  چنانچــه بیــان شــد نقطه نظــر در كالم ایشــان آن اســت 

كــراه می باشــد. كــراه اســت، بلكــه بــه خاطــر عــدم جریــان حكــم ا عــدم صــدق موضــوع ا

مثل .1	 موردبحث  جهت  همین  )از  كراه  ا نظایر  از  اصول  و  فقه  مسائل  از  شواهدی  می توان 

نه  این شرط در جریان حكم مكَره دخیل است،  كه  نمود  و تجمیع  تقیه( پیدا  و  اضطرار 

در موضوع آن. فقیهان در جواز وضعی و تكلیفِی مبادرت به امتثال مأموربه اضطراری در 

كرده اند و تقریب شاهد از دو جهت ذیل امكان دارد: دانش اصول مبحث اجزاء بحث 

گــر شــرط قــدرت بــر تفصــی، داخــل در تعریــف می بــود بایــد بــی هیــچ مناقشــه ای بــه  جهــت اول. ا

جایــز نبــودن بــدار قائــل می شــدند؛ زیــرا منتظــر بــودن و عــدم مبــادرت بــه عمــل، شــكلی از اشــكال 

ک  تخلــص از اضطــرار اســت، درحالی كــه فقهــا در اجــزاء از جهــت تمامیــت و عــدم تمامیــت مــال

كرده انــد. بدیــل اضطــراری، مناقشــه 

جهــت دوم. فقیهــان محــل نــزاع را اجــزا و عــدم اجــزا در صــورت مبــادرت قــرار داده انــد و نــه صدق 

و عــدم صــدق معنــای اضطــرار را و ایــن یعنــی شــرط قــدرت بــر تخلــص )كــه اینجــا عــدم مبــادرت 

اســت( در حكــم مؤثــر اســت و نــه در موضــوع.

ــی .1	 ــف وقت ــذا مكل ــد؛ ل ــرط نكرده ان ــه ش ــی را در تقی ــا مكان ــی ی ــۀ زمان ــدم مندوح ــا ع ــز فقه و نی

ــر تخلــص شــرط می بــود، بایــد  گــر قــدرت ب كنــد، مجــاز بــه تقیــه اســت و ا وظیفــه اش اقتضــا 

قائــل بــه عــدم جــواز تقیــه می شــدیم؛ زیــرا مندوحــه وجــود دارد	 )می توانــد عمــل تقیــه ای را در 

1. أنوار الفقاهة: 400.
کنیــد؛ مرحــوم ســید در مســئله  ــل، در فصــل »افعــال وضــو« از عروه الوثقــی مراجعــه  ــر حائ ــه مســئلۀ مســح ب 2. ب
کفــش یــا پاپــوش و ماننــد آن در حــال ضــرورت مثــل تقیــه  )33( فرمــوده اســت: »مســح بــر حائــل ماننــد جــوراب، 
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زمــان یــا مــكان دیگــری انجــام دهــد(.

كــراه، اضطــرار و تقیــه بــه لحــاظ تأثیــر ایــن شــرط، همگــی از یــک ســنخ اند و لكــن فقهــای مــا در  ا

نقــاط مختلــف، اقتضــای مبنــا را رعایــت ننموده انــد.

را توجیــه .1	 كالم مرحــوم محقــق  بــا آن  ثانــی  كــه شــهید  از تفصیلــی  بــه بحــث  امــا نســبت 

كــرد؛ چــون دلیلــی نــدارد. صاحــب جواهــر در ایــن  گفتیــم می تــوان آن را نفــی  نمــوده اســت، 

كــه مجــوز دخــول در والیــت حــرام اســت  كراهــی  خصــوص می فرمایــد: »تفاوتــی نیســت بیــن ا

كــه مســّوغ عمــل بــه دســتور جائــر مبنــی بــر ارتــكاب حــرام اســت؛ خــواه تحــت والیت  كراهــی  و ا

او باشــد و خــواه نباشــد؛ زیــرا چنانچــه می بینــی دلیلــی بــر ایــن تفرقــه نیســت، چــه اینكــه در 

كــراه شــرط  گــر قــادر نبــودن بــر تخلــص در تحقــق مفهــوم ا ادلــه تفاوتــی مشــاهده نمی شــود«.1 ا

باشــد، در اصــل والیــت و عمــل بــه اوامــر جائــر نیــز شــرط خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت، 

اینجــا هــم شــرط نیســت.

كــه  امــا می تــوان از ادلــه اعتبــار ایــن شــرط را اســتظهار نمــود؛ مثــل صحیحــۀ »علــی بــن یقطیــن« 

كــه تخلــص از ظلــم و جــور را  تخلــص در آن شــرط شــده اســت و یــا صحیحــۀ »داوود بــن زربــی« 

كــه ظالــم  كــه درخصــوص عمــل بــه معاصــی ای  تقریبــًا محــال دانســته بــود و ماننــد ایــن دو روایــت 

بــه آن امــر می كنــد، وارد شــده اند. امــا قبــول اصــل والیــت بنــا بــر اینكــه آن را حــرام ذاتــی بدانیــم، 

كافــی اســت و مــا وجهــی بــرای تفصیــل  كــراه را دربــارۀ آن به كاربرده انــد،  كــه عنــوان ا نصوصــی 

كــرده و توضیــح دادیــم. بیــان 

كــه شــرط امــكان تخلــص را خــواه قیــد موضــوع بدانیــم یــا قیــد حكــم، .1	 بایــد توجــه داشــت 

امــكان عرفــی آن لحــاظ می شــود؛ لــذا الزم نیســت مكــَره دقــت عقالنــی نمــوده و تأمــل در 

گــر رفــع آن  یــا ســرما جایــز اســت« و در مســئله )35( فرموده انــد: »مســح بــر حائــل تنهــا در ضرورت هــا جایــز اســت، ا
ــا آخــر وقــت بــه تأخیــر بینــدازد. به جــز تقیــه؛ در  گرچــه ت ممكــن نباشــد و چــاره ای به جــز مســح بــر حائــل نباشــد، 
گرچــه ایــن جابجایــی  کــه در آنجــا نیــاز بــه تقیــه نباشــد،  تقیــه، امــر وســعت دارد؛ لــذا واجــب نیســت بــه مكانــی بــرود 

بــدون مشــقت ممكــن باشــد«.
1. جواهر الكالم: 166/22.
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احتمــاالت و محتمــالت را اطالــه دهــد تــا راهــی بــرای رهایــی بیابــد؛ چــه اینكــه ایــن امــر مایــۀ 

عســر و مشــقت بــرای اوســت و خــدا هیچ كســی را جــز به انــدازۀ تــوان او مكلــف نكــرده اســت. 

گــر ازنظــر عــرف امــكان تخلــص برایــش میســر نبــوده و بــرای یافتــن آن بایــد ســختی و  بنابرایــن ا

گــر تخلــص ممكــن  مشــقت بكشــد، ایــن شــرط ســاقط می گــردد؛ چنانچــه همین گونــه اســت ا

باشــد امــا باعــث حــرج و ضــرر باشــد.

كــه الزمــۀ آن ســقوط مطلــِق .1	 گاهــی در مــورد خاصــی نحــوۀ خاصــی از تخلــص ســاقط می شــود 

شــرط نیســت، چنانچــه تخلــص بــه شــكل دیگــری برایــش مقــدور باشــد؛ لــذا از همیــن بیــان 

ی را بــه آن  كــه و ــر معصیتــی  تأمــل در ایــن فرمــوده آیــت اهلل خویــی روشــن می گــردد: »گاهــی ب

كــه در ایــن فــرض امــكان  ــور مترتــب اســت  ــر از معصیــت مزب كــراه نمــوده، مصلحتــی مهم ت ا

كــرده و مكــَره می توانــد  كــراه  كســی را بــر معصیتــی ا تخلــص شــرط نمی باشــد؛ مثل اینكــه جائــر 

ــر،  ــا جائ ــی ب ــت و همراه ــكاب آن معصی ــا ارت ــد؛ ام ــات ده ــود را نج ــكان خ ــروج از آن م ــا خ ب

ــا نجــات جــان محتــرم و ماننــد آن  كــه حفــظ اســالم ی كاری را فراهــم می كنــد  امــكان انجــام 
در آن نهفتــه اســت«.1

مالحظه

ــن  ــا ای ــت ام ــدۀ او نیس ــر عه ــكان، ب ــروج از آن م ــی خ ــص یعن ــوه از تخل ــن نح ــد ای ــر می رس ــه نظ ب

كــه  كنــد  ــم وانمــود  ــرای ظال شــرط به صــورت مطلــق از ذمــۀ او ســاقط نشــده اســت؛ مثــل آنكــه ب

ــر او همچنــان الزم اســت،  ــع انجــام ندهــد؛ پــس شــرط ب ــا درواق معصیــت را انجــام می دهــد، ام

ــدارد. ــی ن ــا تحقــق آن مصلحــت منافات چــه اینكــه ب

كــه یكــی از َاشــكال تخلــص، تحمــل ضــرری اســت .1	 التفــات بــه ایــن نكتــه نیــز بایســته اســت 

ــر وعــده داده، البتــه مادامی كــه ممكــن بــوده و تحمــل آن حــرام نباشــد؛ امــا شــیخ در  كــه جائ

دفــاع از مرحــوم محقــق حلــی چنیــن می فرمایــد: »مــراد از تفصــی و تخلــص مخالفــت بــا امــر 

كالم صحیــح نیســت؛ زیــرا در صــورت امــكان  جائــر همــراه بــا تحمــل ضــرر نیســت«. ایــن 

1. مصباح الفقاهة: 685/1.
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كــه ایشــان در تنبیــه  تحمــل، ایــن خــود یكــی از مصادیــق همــان تخلــص اســت؛ خصوصــًا 

چهــارم تحمــل ضــرر مالــی را جهــت فــرار از پذیــرش والیــت، جایــز دانســته اســت؛ یعنــی قبــول 

والیــت و تحمــل ضــرر رخصــت اســت و نــه عزیمــت؛ پــس چگونــه وجــوب شــرط به واســطۀ 

كــه شــیخ در  كشــف می شــود  مزاحمــت بــا دســتور جائــر ســاقط می شــود؟ از همیــن نكتــه 

كــه امــكان تخلــص در تحقــق معنــا و  یافتــه  كــه ارائــه می دهــد، وجدانــًا در بعضــی وجــوه 

كــراه شــرط نیســت. مفهــوم ا

كــه مراجعــه نمودیــم، موردتوجــه قــرار  كــه ایــن مطلــب در شــروحی از مكاســب  مخفــی نمانــد 

گرچــه مــا بــه فضــل پــروردگار ســابقًا بــه آن التفــات پیــدا نمــوده و در بیــان دیــدگاه  نگرفتــه اســت؛ 

ــم. ــتفاده بردی ــار از آن اس مخت

كراهــی اســت، .1	 گاه امــكان تخلــص مســتلزم تمهیــد مقدمــات بعیــده، پیــش از ابتــال بــه فعــل ا

ی غافــل  كــه از و مثــل تــرک مخالطــه و ارتبــاط بــا ظالمــان و حضــور در مجالــس آنهــا در حــدی 

یــادی  كاری واندارنــد؛ لــذا احادیــث ز شــوند و اصــاًل نــزد آنــان شناخته شــده نباشــد تــا او را بــه 

كــرده تــا زمینــۀ وقــوع در معصیــت حتــی بــدون اختیــار،  كــه از چنیــن امــوری نهــی  وارد شــده 

كنــد مســئول خواهــد بــود؛ زیــرا عــدم اختیــار  كوتاهــی  گــر در ایــن مــورد  گــردد؛ بنابرایــن ا منتفــی 

بــا اختیــار، منافــی اختیــار نیســت.

گــر در .1		  ایــن شــرط هم چنانكــه ابتــداًء مطلــوب اســت، در ادامــه هــم مطلوبیــت دارد؛ لــذا ا

ابتــدای امــر امــكان تخلــص نداشــت، امــا در ضمــن عمــل ایــن امــكان برایــش فراهــم شــد، 

الزم اســت انجــام دهــد.

كــه نســبت قــول خــالف بــه  كالمــش نوشــته اســت: »از بیــان مــا روشــن می شــود  و شــیخ در پایــان 

گــر امــكان مخالفــت بــا امــر  كــه بنــا بــر اعتبــار شــرط عجــز از تفصــی، ا فقهــای مــا صحیــح نیســت 

گفتــه  یــادی متوقــف باشــد، بنابرایــن شــرط، پرداخــت آن الزم اســت. ســپس  جائــر بــر بــذل مــال ز

اســت: ایــن موافــق بــا احتیــاط، بلكــه اقــرب بــه صــواب اســت«.
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بــه نظــر مــا ایــن قــول موّجــه اســت؛ زیــرا بــذل مــال از مصادیــق تخلــص اســت، مادامی كــه تحمــل 

ضــرر حــرام نباشــد.

ــۀ دیدگاهــی تصالــح ایجــاد  ــا ارائ گــروه از فقهــا ب ــوان بیــن دو  و درنهایــت بحــث ایــن تنبیــه، می ت

كــه در دو مبحــث اصولــی »حقیقــت شــرعیه« و »صحیــح و اعــم« نیــز در جهــت  نمــود؛ دیدگاهــی 

كــراه شــرط اســت،  كــه عجــز از تخلــص در تحقــق موضــوع ا حــل اختــالف نافــع اســت: می پذیریــم 

كــراه بــه معنــای لغــوی و عرفــی نیســت، بلكــه حصــۀ خاصــی از  امــا می گوییــم موضــوع، مطلــق ا

كــه در  كراهــی  ــِع تكلیــف. توضیــح بیشــتر اینكــه مقصــود از ا كــراِه راف آن موردنظــر اســت؛ یعنــی ا

حدیــث رفــع و ماننــد آن آمــده و مقتضــی ترتیــب آثــار اســت، معنــای معهــود و شناخته شــدۀ نــزد 

كــه از مجمــوع نصــوص و قرائــن تأســیس یافتــه و غیــر از معنــای لغــوی می باشــد.  متشــرعه اســت 

كــراه قــرار  كــه در معــرض ا گفتــه شــود  كســی  كــه مكــَره بــه  منظــور از ایــن معنــای تأسیســی آن اســت 

كــه  ــدگاه همیــن اســت  ــدارد. وجــه تصالــح بیــن دو دی ــًا امــكان تخلــص و تفصــی ن گرفتــه و عرف

شــرط در حكــم مأخــوذ اســت و لــذا موضــوع گرچــه بــه حیــث لغــت و عــرف عــام اســت امــا بخــش 

كــه همــان موضــوع مقّیــد بــه ایــن شــرط باشــد. خاصــی از آن، منظــور ادلــه بــوده 

ْوُفْا ِبلُْعــُوِد«1 خصــوص عقدهــای 
َ

ــوْا أ ــَن آَمُ �ي ِ
َّ

هَیــا ال
َ

بنابرایــن منظــور از عقــود در آیــۀ شــریفه »ای أ

كــه بــر آن آثــار مترتــب می شــود؛ پــس عقــد فضولــی یــا عقــد صبــی، عقــدی اســت  صحیــح اســت 

كــه وفــای بــه آن واجــب نیســت، لــذا مــراد از عقــد در آیــه ایــن عقــود خــاص اســت.

كــردن بــا زن نامحــرم اســت؛ ایــن عنــوان )خلــوت بــا اجنبیــه( معنــای  و ماننــد آن حرمــت خلــوت 

لغــوی و عرفــی خــود را دارد، امــا حكــم حرمــت مشــروط بــه مأمــون نبــودن از وقــوع در حــرام اســت. 

گفتــه می شــود »خلــوت بــا زن نامحــرم حــرام اســت«، مــراد از موضــوع آن همــان حصــۀ  پــس وقتــی 

خــاص اســت.

كــراه در صــورت قــدرت بــر تخلــص، منتفــی  گــر بپذیریــم موضــوع ا گفــت ا و به اختصــار می تــوان 

كــه درنتیجــۀ انتفــای حكــم اســت؛ یعنــی ایــن یــک اصطــالح شــرعی  می شــود، بایــد دانســت 

1. مائده:1.
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كــه حكــم بــدان مقیــد شــده اســت. كــه مقّیــد بــه همــان قیــدی شــده  بــرای موضــوع اســت 

گفته انــد: »مرجــع  كــه  كــراه مخالــف اســت  كلمــات فقهــا در تعریــف ا گرچــه بــا صریــح  ایــن نظریــه 

ــع شــده اند، عــرف و لغــت  ــوان حكــم شــرعی واق كــه عن ــراه هماننــد دیگــر الفاظــی  ك در مفهــوم ا

اســت؛ زیــرا وضــع و اراده خاصــی در شــرع نــدارد«،1 امــا بعیــد هــم نیســت؛ زیــرا می تــوان وضــع را بــه 

كــه حكــم  كــه بعضــی شــروط را  عــرف خــاص نســبت داد؛ لــذا فقهــا ایــن حــق را بــه خــود داده انــد 

كــه تعریــف متضمــن آن شــرط ها  نســبت بــه فاقــد آن جــاری نیســت؛ در تعریــف داخــل نماینــد 

ــان  كالم ایش ــود«.  ــق نمی ش ــدک محق ــرر ان ــا ض ــراه ب ك ــت: »ا ــته اس ــرایع نوش ــب ش ــت. صاح نیس

ذیــل عنــوان »اخــذ شــرط در حكــم« بیــان شــد و صاحــب جواهــر نیــز بــر آن چنیــن تعلیقــه زده 

كراهــی را بــه خاطــر آن ضــرر انــدک، نیكــو نمی شــمارند و عــرف چنیــن  اســت: »عقــال انجــام فعــل ا

كــراه حســاب نمی كننــد؛ تمــام این هــا بــه خاطــر انــدراج حكــم تحــت عنــوان و لفــظ  مــواردی را ا

كــراه و اضــرار مترتــب شــده اســت و  كــه در نــص، حكــم به عنــوان ا كــراه اســت و اال مالحظــه شــد  ا
كــه عنــوان اخیــر در خــوف بــر مــال مزبــور، محقــق می باشــد«.	 شــكی نیســت 

کتاب الطالق: الشرط الثالث من شرائط المطلق. 1. جواهر الكالم: 11/32، 
2. جواهر الكالم: 12/32.
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تنبیه چهارم: پذیرش والیت در صورت وجود ضرر مالی اندک

كــه مضــر بــه حــال او نباشــد از  شــیخ انصــاری فرمــوده اســت: »قبــول والیــت همــراه بــا ضــرر مالــی 

بــاب رخصــت و نــه عزیمــت، تحمــل آن ضــرر جایــز اســت؛ زیــرا انســان ها بــه اموالشــان مســلط اند 

و بلكــه چه بســا تحمــل ضــرر جهــت فــرار از تقویــت شــكوه و بزرگــی دســتگاه جــور، اســتحباب هــم 
داشــته باشد«.1

كــراه و ماننــد آن نیســت؛  بــه نظــر مــا حكــم بــه رخصــت و عزیمــت از مدلــوالت حدیــث رفــع بــرای ا

زیــرا مفــاد آن ســقوط تكلیــف از عهــدۀ مكلــف اســت، وقتــی ســبب آن ایجــاد شــود؛ امــا حكــم 

كــه در ایــن خصــوص چنــد صــورت  ــد از دلیــل دیگــری اســتنباط شــود  ــع بای آن مــورد پــس از رف

متصــور اســت:

گــر ضــرر وعده داده شــده متعلــق بــه نفــس و ماننــد آن باشــد  گاهــی قبــول والیــت واجــب اســت؛ ا

كــه می دانیــم شــارع نســبت بــه چنیــن امــوری اهتمــام دارد و لــذا تحمــل چنیــن ضررهایــی حــرام 

اســت.

گــر تحمــل آن  گــر ضــرر، مبــاح باشــد، مثــل ضــرر مالــی و ا گاهــی قبــول والیــت رخصــت اســت؛ ا

گفتیــم ســقوط حكــم حرمــت در ایــن دو مــورد رخصــت  گرچــه بــا مشــقت و حــرج، ممكــن باشــد و 

گرچــه در بعضــی مراتــب آن، چنیــن باشــد(. اســت و نــه عزیمــت )ا

گاهــی قبــول والیــت حــرام می باشــد؛ یعنــی برخــالف صــورت نخســت تــرک آن عزیمــت اســت.  و 

ــل  ــا تحم ــال ی ــل دادن م ــد مث ــاح باش ــرر مب ــر ض گ ــی ا ــد؛ یعن ــوان نكرده ان ــا عن ــورت را فقه ــن ص ای

آن بــدون حــرج و مشــقت مقــدور و یــا میســور باشــد. اینجــا تحمــل ضــرر و تــرک والیــت جائــر 

گــر الزمــۀ والیــت او عمــل بــه اوامــرش باشــد؛ ماننــد اضــرار بــه غیر. شــیخ  واجــب اســت، خصوصــًا ا

كاشــف الغطــاء می فرمایــد: »امــا عمــل بــه امــر جائــر در مــورد ضــرر بــه دیگــران، جایــز نیســت مگــر 

گــر تخلــص از او  بــا خــوف ضــرر بــزرگ و مهــم و نــه در غیــر آن«؛ و در جــای دیگــری نوشــته اســت: »ا

1. المكاسب:89/2.
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كــه بــه حالــش مضــر نباشــد، ممكــن باشــد، در بعضــی حالت هــا الزم اســت«.1 بــا دادن رشــوه ای 

ــه قبــول خــود والیــت تعمیــم داده اســت:  كــرده و آن را ب و صاحــب جواهــر نیــز از ایشــان تبعیــت 

ــه دســتور   بیــن والیــت حــرام و عمــل ب
ّ

ــه والیــت محلــل حمــل نماییــم و اال ــد ب »كالم ایشــان را بای
ی آن هاســت، تفاوتــی وجــود نــدارد«.	 كــه مجــّوز هــردو ضــرری او 

و می توان حرمت را در این صورت، به دو وجه تقریب و تبیین نمود:

ــرار نمــود و . 1 كــه ممكــن باشــد از آن ف كــرد و تاجایــی  واجــب اســت از والیــت حــرام اجتنــاب 

كــه بــذل مالــی در حــد معمــول، چنیــن امكانــی فراهــم اســت و لــذا بــذل  مفــروض ایــن اســت 

ــد آب  ــرای خری ــال ب ــذل م ــه ب ــت؛ چنانچ ــب اس ــف، واج ــال تكلی ــۀ امتث ــت مقدم آن از جه

ــر بیــش از حــّد معمــول نباشــد، واجــب اســت و جایگزیــن  گ ــا غســل ا ــرای وضــو ی ــاز ب موردنی
ــز نیســت.3 نمــودن تیمــم در چنیــن حالتــی جای

بر تفصی و تخلص وجود دارد، منصرف است؛ زیرا حكم . 	 كه قدرت  از موردی  دلیل رفع، 

با  اینجا  در  و  نیست  جاری  دارد  تخلص  بر  قدرت  مكلف  درصورتی كه  كراه،  ا موضوع  یا 

تحمل ضرر غیرمضّر به حال، چنین قدرتی مفروض است و لذا دلیل رفع شامل آن نبوده و 

ی این عبارت ایشان »بل  حرمت والیت بدون معارض به قوت خود باقی است. از همین رو

زیرا در این حالت، حكم شرعی، وجوب تحمل ضرر است  رمبا یستحب« قابل تأمل است؛ 
با  بزرگی  و  مهم  الزامِی  حكم  چنین  گر  ا پرسید  می توان  صورت  این  غیر  در  استحباب؛  نه 

یک ضرر مالی غیرقابل توجه، ساقط می شود، سرنوشت سایر احكام چه خواهد شد؟ آیا 

گرچه با  می شود دین را چنین ارزان فروخت؟ یا اینكه حمایت از آن و ثبات قدم در راه آن 

گران و ارزشمند باشد، واجب است. بنابراین قول به رخصت با اهتمام شریعت  بذل مال 

در برپایی معروف و پرهیز از منكر، تناسب بیشتری دارد.

ح القواعد: 99. 1. شر
2. جواهر الكالم: 166/22.

3. سبل السالم: ج1/ العبادات، المسألة )400(.
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كــه می تــوان آن را وجهــی بــرای دیــدگاه  به هرحــال بــر دیــدگاه رخصــت اشــكالی شــده اســت 

گــر رخصــت نباشــد، الجــرم  عزیمــت بــه شــمار آورد )زیــرا قضیــه نــزد فقهــا مانعــة الخلــو اســت )ا

ــت(. ــده اس ــون نش ــان معن كالم ایش ــوم در  ــورت س ــه ص ــت اینك ــه جه ــود( ب ــد ب ــت خواه عزیم

كــه پرداختــن مــال بســیار بــه جائــر از جهــت دیگــری حــرام اســت  حاصــل اشــكال مزبــور آن اســت 

كلمــات فقهــا، بــه دو نحــو می تــوان اســتظهار  و آن لــزوم اعانــه بــر اثــم اســت. عنــوان »اعانــه« را از 

نمــود:

كــرده و آیــت اهلل خویــی هــم هــم رأی بــا ایشــان شــده اســت؛ بــا . 1 كــه شــیخ انصــاری ذكــر  عبارتــی 

كمــک بــه ظلــم  كــه پرداخــت مــال بــه جائــر باعــث قــدرت او و درنتیجــه اعانــه و  ایــن مضمــون 

كالم ایشــان اســت. او خواهــد شــد1 و ایــن معنــا متبــادر بــه ذهــن و ظاهــر از 

گــر بــا رضایــت خاطــر باشــد بی اشــكال . 	 گفته انــد بــذل مــال ا كــه  عبــارت فاضــل ایروانــی 

كــراه  ی بــه بــذل مــال ا كــه و گــر بــدون طیــب نفــس باشــد )كــه مفــروض آن اســت  اســت، امــا ا
ــد.	 ــاه می باش گن ــر  ــاری ب ــت و ی ــرا معون ــت، زی ــرام اس ــذل آن ح ــال و ب ــذ م ــت( اخ ــده اس ش

ی، یعنــی عــدم صــدق معونــت بــر آن  و آیــت اهلل خویــی بــا فاضــل ایروانــی در جهــت صغــرو

اتفاق نظــر دارنــد؛ زیــرا »تجــارت تاجــر اعانــه محســوب نمی شــود؛ چــون ُعشــر و مالیــات می دهــد 

یــا ســیر حجــاج و قافله هــا بــه دلیــل ســرقت ســارقان و ظلــم ظالمــان، اعانــه نیســت و هیچ كســی 

ملتــزم بــه حرمــت تــرک تحفــظ مــال از ســرقت نمی شــود چــون اعانــه بــر اثــم اســت« و اضافــه 

ــه و  ــامل هزین ــاغل ش ــا و مش كارخانه ه ــمی و  ــالت رس ــرای معام ــارت، واردات و اج ــم تج می كنی

گفتــه شــده، بایــد بــه فقــه جدیــدی  مالیــات، معونــت ظالــم محســوب نمی شــود، وگرنــه چنانچــه 

ملتــزم شــویم.

1. مصباح الفقاهة: 686/1.
2. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 270/1، تعلیقة )550(.



219 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

مالحظه

كالم به صــورت مطلــق تمــام نیســت؛ زیــرا می تــوان آن را بــا صــدق اعانــت در  بــه نظــر مــا ایــن 

ــی آن،  ــت خارج ــی واقعی ــد، ول ــوده باش ــم نب ی ه ــر و ــور نظ ــه منظ گرچ ــرد؛ ا ك ــض  ــوارد نق ــی م برخ

كــم  كــه درآمدهایــی را بــرای نظــام حا شــبه مشــاركت اســت؛ مثــل اقدامــات و فعالیت هایــی 

كــه بــاز هــم نظــام  جلــب می كنــد یــا اصــرار بعضــی مزایده گــران و پیمانــكاران بــر افزایــش قیمت هــا 

كــم از آن نفــع می بــرد و ماننــد این هــا. هــرگاه چنیــن مــواردی تحقــق یابــد، داخــل در بــاب  حا

تزاحــم مقتضیــات می شــود )بیــن حرمــت والیــت و حرمــت معونــت بــر ظالــم( و در ترجیــح قواعــد 

همــان بــاب متبــع خواهــد بــود.

كــه از  كســی  كــرده اســت: »در بحــث فــروش انگــور بــه  كبــرای قضیــه را رد  و آیــت اهلل خویــی منفــردًا 
یــم«.1 كــه دلیــل برحرمــت اعانــه بــر اثــم ندار گفتیــم  آن شــراب تهیــه می كنــد، 

مــا بــا ایــن دیــدگاه موافــق نیســتیم؛ زیــرا مناقشــۀ ایشــان در ادلــۀ حرمــت معونــت آمیختــه بــا تكلــف 

كنیــد و در راه  اســت؛ خصوصــًا بــا نظــر بــه آیــۀ شــریفه »در راه نیكــی و پرهیــزگاری بــا هــم تعــاون 
گنــاه و تعــّدی همــكاری ننماییــد«.	

كالم مرحوم شیخ، به شرح ذیل دارد: مرحوم امام خمینی چند تعلیقه بر 

كــه مضــر بــه حــال مكَره نباشــد، رخصت . 1 مقتضــای اطــالق كالم ایشــان ایــن اســت در مــوردی 

گــر مقتضــای تقیــه بــوده و او در مــكان تقیــه باشــد، ایــن مطلــب مبتنــی بــر عــدم  اســت، حتــی ا

كــه مبنــای تــام نیســت؛ بنابرایــن الزم اســت در ایــن صــورت بیــن مــوردی  وجــوب تقیــه اســت 

كــه غیــر از تقیــه  كــه جــزء تقیــۀ واجــب باشــد و قبــول والیــت، به نحــو عزیمــت اســت و مــوردی 

كراهــی  ــورد فعــل ا ــع در م ــت رف ــه روای ك ــر آنچــه میــان فقیهــان مشــهور اســت  ــا ب  می باشــد )بن
رخصــت بــوده و ایــن نظــر فی الجملــه بعیــد هــم نیســت( تفصیــل بدهیــم«.3

1. مصباح الفقاهة: 282/1.
2. المائدة:2.

3. المكاسب المحرمة: 253/2.
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به نظر ما این تعلیقه جایی ندارد، پس از آنكه سخن صرفًا در بارۀ ضرر مالی است.

كــه قبــول در صــورت ضــرر . 	 »مقتضــای تخصیــص حكــم بــه ضــرر مالــِی غیرمضــّر، ایــن اســت 

ــرج  ــب ح ــت آن موج ــه پرداخ ك ــت  ــی اس ــور حالت ــرًا منظ ــد و ظاه ــت باش ــّر، عزیم ــی مض مال

ــان مقبــول  ــزد آن ــا ن كــه بن ــودن دلیــل رفــع حــرج اســت  ــر عزیمــت ب باشــد و ایــن هــم مبتنــی ب

كاًل آن را مرجــح دانســتیم«. ــا  ــا در رســاله تیمــم، بعضــًا ی گرچــه م نیســت، 

كــه جملــه مفهــوم داشــته باشــد، درحالی كــه چنیــن  ــر آن اســت  ــه نظــر مــا ایــن ســخن مبتنــی ب ب

ــی مضــر در مقــام بیــان نمی باشــد. نیســت؛ چــه اینكــه او از جهــت ضــرر مال

كــه قبــول، به صــورت مطلــق عزیمــت باشــد، . 3 »و نیــز مقتضــای ایــن تخصیــص، آن اســت 

درصورتی كــه ضــرر متعلــق بــه عــرض یــا نفــس باشــد و ایــن مطلــب جــای تأمــل دارد؛ زیــرا 

كــه باشــد  كــه قــرار دادن نفــس مؤمــن در معــرض هتــک و ضــرر )هــر ضــرری  مبتنــی بــر آن اســت 

كــت نرســد( حــرام اســت«. گــر بــه حــد هال حتــی ا

كه بر قبلی وارد بود. كالم همان اشكالی وارد است  به این 

کراه و تقیه مجوز قتل مؤمن نیستند تنبیه پنجم، ا

كــراه بــه اجمــاع فقهــا )بنــا بــر آنچــه از تصریح  شــیخ انصــاری نوشــته اســت: »قتــل مؤمــن به واســطۀ ا

گــر خــودش را تهدیــد بــه قتــل نمایــد«. علمــا در برخــی كتــب ظاهــر می شــود( جایــز نیســت حتــی ا

بر این استثنا سابقًا چندین استدالل بیان شد:

دلیــل رفــع امتنانــی اســت و مبــاح بــودن قتــل نفــس محترمــه بــه خاطــر حفــظ جــان خــود، . 1

امتنــان نیســت.

ارتكاز اهل شریعت هم سو با این قضیه است.. 	

ــرای حفــظ جــان تشــریع شــده اســت، . 3 ــرا تقیــه ب ــودن، نقــض غــرض اســت؛ زی الزمــۀ مبــاح ب

ــد؟ ــون باش ــه خ ــب اباح ــود موج ــه خ چگون

گرفتــن جــان مورداحتــرام، بــرای حفــظ جــان . 4 كتفــا نمــود و  در دلیــل رفــع، بایــد بــه قدرمتیقــن ا



221 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

خــود، قطعــًا جــزء متیقــن نیســت.

حداقــل در داخــل شــدن قتــل دیگــران تحــت عمومــات ادلــۀ رفــع، شــک می كنیــم و بــا همیــن . 5

شــک تخصیــص منتفــی شــده و مســئله، تحــت عمومــات حرمــت قتــل نفــس باقــی می مانــد.

كــه مدركــی بــوده و  كــراه اســت  امــا اجمــاع پیش گفتــه بــر اســاس تســری دادن حكــم تقیــه بــه ا

كــه می فرمایــد:  كاشــف الغطاء در تعلیقــه بــه قــول عالمــه حلــی در قواعــد  معتبــر نیســت. شــیخ 

ــی  ــا برخ ــل ی ــا اه ــود ی ــال خ ــا م ــان ی ــه از ج ك ــی  كراه ــا ا ــر ب ــت مگ ــرام اس ــر ح ــت[ جائ ــول والی »]قب

ــد  ــز خواه ــه جای ــل ظالمان ــز قت ــر او به ج ــت اوام ــورت اطاع ــن ص ــه در ای ك ــد  ــف باش ــن خائ مؤمنی

ــه اجمــاع محصــل و منقــول و نیــز روایــات، تقیــه  ــود«. چنیــن می نویســد: »جایــز نیســت؛ زیــرا ب ب

كــراه اســتدالل نمــوده اســت. در دمــاء )جان هــا( جایــی نــدارد«؛1 پــس ایشــان بــه حكــم تقیــه بــر ا

كــراه تعمیــم یافتــه اســت و شــیخ انصــاری  گفتیــم دلیــل اســتثنا بــرای تقیــه بــوده و بــه ا مــا ســابقًا 

كــراه و حــرج جــواز اســت،  گرچــه مقتضــای عمــوم نفــی ا ــه ایــن معنــا اعتــراف نمــوده اســت: »ا ب

كــه فرمودنــد: تقیــه بــرای حفــظ خــون تشــریع  یــم  امــا روایــت صحیــح از امامیــن صادقیــن ؟امهع؟ دار
شــده اســت، لــذا وقتــی بــه حــّد خــون و جــان رســید دیگــر جایــز نیســت«.	

مــا بــر قائلیــن رخصــت به صــورت مطلــق ماننــد شــیخ انصــاری و امــام خمینــی از جهــت الحــاق 

كــه باالتریــن  كــراه بــه تقیــه در تقییــد بــه مــادون نفــس، اشــكال نمودیــم؛ زیــرا آنهــا بــه وجــوه مذكــور  ا

كــراه از  كــه ا آنهــا تقییــد اســت، ملتــزم نیســتند و احادیــث وارده هــم مختــص بــه تقیــه اســت 

كردیــم  جهــات عدیــده ای بــا آن متفــاوت می باشــد. ســپس اتحــاد حكمــی را از ایــن منظــر تقریــب 

و در ایــن جهــت اختالفــی میــان فقهــا نیســت، چنانچــه صاحــب جواهــر ادعــای اجمــاع نمــوده 
اســت بــه هــر دو قســم آن )محصــل و منقــول(.3

كــرده اســت: »قریــب  فاضــل ایروانــی به تبــع عالمــان دیگــر، بــر فهــم روایــت بــه ایــن معنــا اشــكال 

ح القواعد: 99. 1. شر
2. المكاسب: 98/2.

3. جواهر الكالم: 167/22.
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كــه عقــل آن را درک می كنــد و  كــه مــراد از ایــن روایــات امــری وجدانــی اســت  بــه ذهــن آن اســت 

ایــن امــر وجدانــی عبــارت اســت از اینكــه، غــرض از تشــریع تقیــه حفــظ نفــس نیســت؛ چــه اینكــه 

كنــد و چــه  گــردد، چــه تقیــه  گــر ایــن غایــت متصــور نباشــد، یعنــی شــخص بــه هــر صورتــی مقتــول  ا
تقیــه نكنــد، تقیــه الزم نیســت؛ زیــرا غــرض از تشــریع تقیــه منتفــی شــده اســت«.1

مالحظه

ایشــان می خواهــد بگویــد اســتدالل بــه ایــن روایــات بــر اســتثنای جــان صحیــح نیســت؛ زیــرا 

كالم امــام  روایــات بــه ایــن مضمــون نظــری نــدارد؛ امــا ایــن خــالف ظاهــر اســت، خصوصــًا ماننــد 

گــر تقیــه بــه حــّد  ؟ع؟ در روایــت ابو حمــزه ثمالــی: »تقیــه بــرای حفــظ جــان جعــل شــده اســت؛ لــذا ا

یختــن  گــر تقیــه موجــب ر كــه ا جــان برســد جایــز نخواهــد بــود«. ایــن روایــت تقریبــًا صراحــت دارد 

خــون شــود، حــالل نیســت، بلكــه ایــن مضمــون از روایاتــی ماننــد صحیحــۀ »محمــد بــن مســلم« 

گــر بــه خــون  از امــام باقــر ؟ع؟ نیــز ظاهــر اســت: »تقیــه بــرای حفــظ خــون جعــل شــده اســت؛ پــس ا

گرچــه بــه صیغــۀ مذكــر آمــده اســت،  رســید، تقیــه نیســت«.	 واژه »بلــغ« بــه تقیــه متعلــق اســت، 

لــذا موافقــت آیــت اهلل خویــی بــا ایشــان در دومــی و مخالفــت در اولــی فاقــد وجــه اســت.

كــه فرقــی بیــن افــراد مؤمــن از حیــث ســّن،  و شــیخ افــزوده اســت: »مقتضــای عمــوم آن اســت 

جنســیت، دانــش و حریــت وجــود نــدارد«.

بــه نظــر می رســد همــۀ این هــا بــه خاطــر اطــالق واژه »دم« در روایــات اســت و لــذا تفاوتــی بیــن 

گــر مــرض منجــر بــه وفــات باشــد و نیــز در مراتــب صغــِر ســن،  مریــض و ســالم نیســت، حتــی ا

كاشــف الغظــاء نظــر ملحــق نشــدن حمــل،  گــر جنیــن باشــد و شــیخ  فرقــی وجــود نــدارد، حتــی ا

كــرده اســت؛3 لــذا بــرای حفــظ نفــس، ســقط جنین را تجویــز  قبــل از دمیــده شــدن روح را تقویــت 

ــه ایــن  ک ــرده  ک ــی علــی المكاســب: 271/1، تعلیقــة )551(، و در منهــاج الفقاهــة: 216/2 نقــل  1. حاشــیة اإلیروان
کــرده اســت. معنــا را محقــق مجلســی از بعضــی اعــالم روایــت 

2. وسائل الشیعة: 483/11، باب 31، ح1، 2.
کــرده اســت. )جواهــر  گرد ایشــان مرحــوم صاحــب جواهــر نیــز از اســتادش تبعیــت  ح القواعــد: 99، و شــا 3. شــر

.)170/11 الــكالم: 
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كــه منظــور از دم، خــروج روح از بــدن اســت؛ لــذا قبــل  نموده انــد و چه بســا وجــه تفصیــل آن باشــد 

از دمیــده شــدن روح، دم صــدق نمی كنــد و ایــن نكتــه برخاســته از ذوق لطیــف و زالل ایشــان 

كــه از حیــن انعقــاد  اســت؛ امــا ممكــن اســت بگوییــم مــراد از روح در اینجــا حیــات و نفــس اســت 

كــه حســب معــروف، در مــاه چهــارم دمیــده می شــود. نطفــه در جنیــن موجــود می باشــد و نــه روح 

گــر در  كاشــف الغطــاء در ادامــه می نویســد: امــا فــرق بیــن صحیــح و مریــض حتــی ا و شــیخ 

حــال مــوت باشــد معنــا نــدارد. امــا مرحــوم امــام خمینــی در مریــض در شــرف مــوت، تأمــل نمــوده 

ــه شــود. ــع می كنــد مگــر آنكــه دلیلــی ارائ ــه نظــر می رســد اطــالق ایــن تفصیــل را دف اســت.1 ب

تعلق تقیه به مستحق حد یا قصاص

كــراه قتــل او جایــز اســت  آیــا تقیــه نســبت بــه مســتحق حــد یــا قصــاص جــاری اســت و در صــورت ا

گــر مؤمــن بــه خاطــر حــّد، مســتحق قتــل باشــد، نســبت بــه  یــا نــه؟ شــیخ انصــاری نوشــته اســت: »ا

تعمیــم دو وجــه وجــود دارد:

كــه خــون مســتحق حــد،  كالم فقیهــان »تقیــه در دمــاء راه نــدارد« مقتضــی اســت  تعمیــم: اطــالق 

مشــمول اطــالق همیــن مســتثنا باشــد.

گــر بــه حــّد دم رســید  كالم امــام ؟ع؟ »بــرای حفــظ خــون تشــریع شــده و ا عــدم تعمیــم: مســتفاد از 

كــه مأمــور بــه  كــه مــراد از دم، دم محقــون و مصــون باشــد، نــه خونــی  تقیــه نیســت« آن اســت 

یختــن آن هســتیم، و ظاهــر مشــهور فقهــای مــا وجــه نخســت اســت.اما مســتحق قتــل بــه خاطــر  ر

قصــاص فقــط نســبت بــه غیــر اولیــای مقتــول، محقــون الــدم بــوده و جانــش محتــرم اســت«.

كراه  یختــن خــون مســتحق حــد به خاطــر ا بــه نظــر می رســد تعبیــر »وظاهــر املشــهور األول«، یعنــی ر

كــه ذكــر نموده انــد، حــرام اســت؛ پــس حكــم او ماننــد حكــم مســتحق قتــل  یــا تقیــه، بنــا بــر تقریبــی 

كتــاب قصــاص به تفصیــل تصریــح شــده اســت فقهــا مســتحق  بــه خاطــر قصــاص اســت؛ امــا در 

گرچــه اذن امــام شــرط اســت،  ــدم دانســته اند،  ــراد، مهدورال ــرای تمــام اف ــه خاطــر حــد را ب قتــل ب

1. المكاسب المحرمة: 234/2.
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كــرده اســت. گنــاه  كــه ایــن شــرط را رعایــت نكنــد، صرفــًا  كســی  ولــی 

بیان مطلب: مستحق قتل یا دم مهدور، سه قسم است:

ــت . 1 ــورد از تح ــن م ــت؛ ای ــرم نیس ــان او محت ــرا ج ــد، زی ــدم باش ــه مهدورال ــرای هم ــه ب ك ــی  كس

ی اختیــار  كــه دربــارۀ حفــظ خــون بودنــد، تخصصــًا خــارج اســت و لــذا قتــل او از رو روایاتــی 

كــه مانعــی  بــود؛ البتــه مــادام  كــراه به طریق اولــی جایــز خواهــد  جایــز اســت و در شــرایط ا

یــان، نباشــد. عرضــی، مثــل ایقــاع مؤمنــان در ز

كــم شــرع . 	 كــه بــرای همــه مهدورالــدم اســت، امــا مشــروط بــه تحصیــل اجــازه از حا شــخصی 

كــه جهــت اجــرای حــد محكــوم بــه قتــل باشــد. كســی  اســت؛ مثــل 

كســی . 3 كــه هــدر بــودن خونــش بــه شــخص یــا اشــخاص معینــی اختصــاص دارد؛ مثــل  كســی 

ــرای دیگــران  ــرای اولیــای دم هــدر و ب كــه به واســطۀ قصــاص مســتحق قتــل باشــد؛ خــون او ب

محتــرم اســت.

یــاض در  كرده انــد؛ ســید طباطبایــی، صاحــب ر كتــاب قصــاص ایــن تفكیــک را بیــان  و فقهــا در 

شــرط پنجــم از شــروط قصــاص نوشــته اســت: »اینكــه مقتــول شــرعًا محقون الــدم باشــد؛ یعنــی 

كفــر جایــز  كــه شــریعت قتــل او را بــه خاطــر زنــا، لــواط یــا  كســی  قتــل او شــرعًا مجــاز نباشــد؛ پــس 

كــرده باشــد؛ زیــرا  گــر بــدون اذن امــام اقــدام بــه قتــل  دانســته، قاتلــش قصــاص نمی شــود، حتــی ا

ــد؛  ــم می باش ك ــه اذن حا ــروط ب ــل، مش ــه قت ــرت ب ــه مباش گرچ ــوده و ا ــاح ب ــون او مب ــه خ فی الجمل

كــه قصــاص  كســی را  گــر شــخصی غیــر از ولــی دم،  گناهــكار شــده اســت و ا امــا بــدون اذن تنهــا 

ی نســبت بــه غیــر ولــی دم محقون الــدم  كشــته می شــود؛ زیــرا و بــر او ثابــت شــده بــه قتــل برســاند، 
اســت«.1

مالحظه

كــردن قاتــل مختــص بــه اولیــای دم اســت؛ خــدای متعــال فرمــوده  بــه نظــر می رســد حــق قصــاص 

1. ریاض المسائل: 263/16.
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كشــته شــده، بــرای ولــی او ســلطه )و حــق قصــاص( قــرار دادیــم«.1 كــه مظلــوم  اســت: »و آن كــس 

گفــت بیــن ایــن دو مــورد فرقــی وجــود نــدارد؛ زیــرا مــورد اول هــم نســبت بــه غیــر امــام  امــا می تــوان 

ایــن ادعــا اطــالق  بــر  و  او مــأذون در اجراســت، محقون الــدم می باشــد  از ســوی  كــه  نائبــی  و 

كــه به واســطۀ  كســی  كنانــی« داللــت دارد: »از امــام صــادق ؟ع؟ دربــارۀ  صحیحــۀ »ابی الصبــاح 

گــر چنــان بــوده كســی كــس دیگــر را قصاص  قصــاص كشــته شــده، پرســیدم آیــا دیــه دارد؟ فرمــود: ا
ــدارد«.	 ــه ن كشــته شــود، دی كــه به واســطۀ حــد  كســی  نمی كنــد و فرمــود: 

كــم شــرع نیســت،  كــه حــد، حــق حا بلــی، ممكــن اســت ازاین جهــت بــه تفــاوت قائــل شــد 

كــم، بــه ایــن  چنانچــه قصــاص بــرای ولــی دم چنیــن اســت؛ ایــن دو از یــک ســنخ نیســتند و حا

كــه موكــول بــه ســلطان اســت دارد، تنهــا حــق تنفیــذ و اجــرای  كــه والیــت بــر امــور عامــه ای  اعتبــار 

كــه مســتحق حــد قتــل باشــد بكشــد، بــدون  كســی را  گــر  ــد: ا گفته ان كــه  حكــم را دارد. لذاســت 

كــم شــرع اذن داشــته باشــد، نــه قصــاص می شــود و نــه دیــه بــر او الزم می شــود؛ تنهــا  اینكــه از حا

كــراه مرتفــع می گــردد؛ افــزون بــر آنكــه ولــی دم می توانــد  كــه آن هــم بــه خاطــر ا گنــاه كار شــده اســت 

قصــاص را بــه بــدل و یــا غیــر آن اســقاط نمایــد؛ لــذا قتــل مســتحق قصــاص تعیــن نیافتــه اســت. 

كنــد و روایــت صحیحــه اطــالق نــدارد؛  كــم شــرع نمی توانــد اســقاط  امــا قتــل مســتحق حــد را حا

ــرا ازاین جهــت در مقــام بیــان نیســت. زی

اشــكال: چــون بیــن ایــن دو بــاب مالزمــه ای وجــود نــدارد، لــذا جایــز نبــودن قتــل مســتحق حــد در 

اینجــا، بــا وجــوب قصــاص در آنجــا مــالزم نیســت؛ چــون عــدم جــواز تكلیفــی اســت پــس منافاتــی 

ندارد.

پاســخ: مالزمــه وجــود دارد؛ زیــرا دخــول آن در اســتثنای دم، مجــّوز قتلــش را از بیــن بــرده و خــون 

ی محتــرم بــوده و موجــب قصــاص خواهــد بــود. و

1. اسراء/ 33.
کتــاب الدیــات، أبــواب القصــاص فــی النفــس، بــاب 24، ح2.  و بخــش اخیــر روایــت  2. وســائل الشــیعة: 63/29، 

در روایــات متعــدد ایــن بــاب تكــرار شــده اســت.
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ــه شــرایط  كتــاب قصــاص ناظــر ب كــه  كالم فقهــا در ایــن دو بــاب آن باشــد  چه بســا وجــه تفــاوت 

یــاض  وجــود امــام و نائــب اوســت، لــذا اجــرای حــدود برپاســت؛ چنانچــه در فرمــودۀ صاحــب ر

تعبیــر بــه »اذن االمــام« شــده بــود؛ امــا بحــث مــا در اینجــا ناظــر بــه ســلطۀ جائــر اســت و مشــهور فقها 

كــه تنفیــذ و اجــرای  قائــل بــه عــدم جــواز اقامــه حــدود هســتند؛ لــذا مســتحق حــد در وضعیتــی 

گــر  حكــم متوقــف اســت، محقون الــدم می باشــد و مشــمول احادیــث »اذا بلغــت الــدم فاتقیــه« )ا

بــه حــد جــان برســد، تقیــه مجــاز نخواهــد بــود( می گــردد.

كــه بــر نظریــۀ مشــهور مبنــی بــر حرمــت قتــل مســتحق حــد، چنیــن اســتدالل  پــس بهتــر آن اســت 

ــا فــرض تعطیلــی حــدود در زمــان غیبــت، بــه محقون الــدم ملحــق می باشــد؛ نــه  ی ب كــه و كنیــم 

اینكــه ماننــد شــیخ بگوییــم تحــت اطــالق دم داخــل اســت؛ زیــرا به حســب حكــم اولــی، از تحــت 

آن اطــالق خــارج اســت.

ی آنهــا بــه تقیــه  كــه برخــالف مشــهور در هــردو كــرده اســت  امــا فاضــل ایروانــی وجهــی را بیــان 

ــه اســتظهار خــود از  كشــتن آنهــا را مجــاز دانســت. ایشــان اختــالف را ب كــرده و  ــوان تمســک  می ت

تعبیــر امــام ؟ع؟ »لیحقــن الــدم« برگردانــده اســت. ایــن عبــارت ممكــن اســت ناظــر بــه دم محقــون 

بــا مســتحق قصــاص  از جمیــع جهــات باشــد، درنتیجــه مســتحق حــد  به صــورت مطلــق و 

ــرا آن دو از تمــام  ــه حدیــث رفــع در هــردو مــورد فراهــم می گــردد؛ زی ــوده و امــكان اخــذ ب یكســان ب

جهــات محقون الــدم نیســتند.

گرفته  قرار  تقیه  كه در شرایط  كسی  به  یعنی نسبت  باشد؛  و ممكن است مصونیت، اضافی 

محقون الدم  تقیه كننده  به  نسبت  ی  و زیرا  می شود؛  جایز  حد  مستحق  قتل  درنتیجه  است، 

نیست؛ خون او نسبت به همۀ افراد، هدر است؛ اما قتل مستحق قصاص جایز نیست؛ زیرا او 

كرده اند در مورد دوم جریان دارد و نه  كه ذكر  نسبت به متقی محقون الدم است؛ لذا تفصیلی 

در مورد اول.

گــر اســتظهار یكــی از ایــن دو وجــه ممكــن باشــد، بــه همــان مســتظهر اخــذ می شــود. مرحــوم  ا
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ایروانــی می فرمایــد: »بعیــد نیســت روایــت بــه مــورد نخســت منصــرف و یــا حداقــل متیقــن باشــد«؛1 

ی بــوده و بدیــن ترتیــب تفصیــل  كــراه و تقیــه مســاو لــذا دو عنــوان در جــواز قتــل آن دو، در شــرایط ا

ســاقط می گــردد.

ــود؛  ــک می ش ــراه تمس ك ــه و ا ــرایط تقی ــع در ش ــوم رف ــه عم ــد، ب ــر نش ــورد میس ــک م ــتظهار ی ــر اس گ ا

زیــرا داخــل شــدن ایــن فــرد تحــت خــاص، یعنــی اســتثنای دم مشــكوک اســت و لــذا تحــت عــام 

ــد. ــه خاطــر عمومیــت رفــع، باقــی می مان یعنــی جــواز قتــل آن دو ب

و این بیان از جهاتی مردود است:

و عــدم جــواز . 1 آنهــا در جــواز  ی  هــردو لــذا  ایجــاد نمی كنــد  تفاوتــی  ایــن لحــاظ در حكــم، 

یكســان اند؛ زیــرا مســتحق حــد بنــا بــه وجــه دوم نیــز محقون الــدم اســت بــه خاطــر مبنــای 

كــه از فقهــا نقــل شــد. تعطیلــی حــدود در زمــان غیبــت و ســلطۀ جائــر 

كــه ادعــای انصــراف بــه وجــه نخســت بعید اســت؛ زیــرا لفظ . 	 از آنچــه گذشــت روشــن می شــود 

ــد باشــد؛ نهایتــًا می تــوان بــه  دم مطلــق اســت و قدرمتیقــن چنانچــه می دانیــم نمی توانــد مقّیِ

انصــراف روایــات اســتثنا از مهدور الــدم به صــورت مطلــق ملتــزم شــد.

كــه . 3 امــا رجــوع بــه عمومــات ادلــۀ رفــع در مقــام شــک نیــز تمــام نیســت؛ زیــرا جزمــًا می دانیــم 

ایــن ادلــه بــه خاطــر امتنانــی بــودن، شــامل جــواز قتــل نفــس نمی شــود، مگــر اینكــه ثابــت شــود 

كــه مهدورالــدم بودنــش مشــكوک باشــد داخــل در ادلــۀ رخصت  مهدورالــدم اســت. امــا كســی 

كافــی  نیســت و یــا الاقــل انصــراف ادلــه رفــع از قتــل محتمــل اســت و بــرای منــع، قاعــده درء 

اســت؛ درنتیجــه مــورد تحــت عمومــات حرمــت قتــل نفــس محترمــه باقــی می مانــد، مگــر 

شــارع حرمتــش را بــردارد.

كراه در هر امری حتی مورد جان،  كه تقیه و ا به عبارت دیگر ما دلیل عامی به این مضمون نداریم 

جایز است مگر خون محقون؛ تا اینكه بتوان ادعا كرد فرد مشكوک داخل تحت همین عام است.

1. حاشیة اإلیروانی علی المكاسب: 271/1، تعلیقة )552(.



فقه مشارکت در قدرت228

كتاب حدود تحریر شده  كه در  بر احكامی شود  و به هر صورت بایسته است تفصیل مبتنی 

كه قدرت اجرایی دارد  باشد؛ مثل امكان اقامۀ حدود در عصر غیبت توسط فقیه واجد شرایط 

كم شرعی در اسقاط یا تبدیل آن حدود و امثال آن. گسترۀ صالحیت های حا و نیز 

كراه شود: گر بر قتل مخالف، ا ا

ــت از بیــان حكــم  ــا آشــكار می شــود ایــن دو روای ــان م ســپس شــیخ چنیــن فرمــوده اســت: »از بی

كت اند؛ زیــرا تقیــه بــرای حفــظ خــون شــیعیان تشــریع شــده اســت؛ لــذا  خــون مخالفیــن ســا

محــدودۀ آن تــا رســیدن بــه جــان همان هاســت نــه جــان دیگــران.

به عبارت دیگــر روایــت می گویــد در صــورت خون ریــزی غــرض از تشــریع تقیــه نقــض می شــود؛ 

یختــن خــون را  زیــرا تقیــه جهــت مصونیــت جان هــا تشــریع شــده و لــذا نمی تــوان بــرای تقیــه ر

كننــد، و او از بــاب  كــراه  كشــتن مخالــف ا گــر مؤمــن را بــر  كــه ا مشــروع دانســت و معلــوم اســت 

ی را بــه قتــل برســاند، ایــن حالــت پیــش نمی آیــد و در قتــل مخالــف نقــض غــرض حاصــل  تقیــه و
نمی گــردد«.1

ــه، اختــالف  ــا ن كــراه مجــوز قتــل مخالــف توســط مؤمــن می شــود ی میــان علمــا در اینكــه تقیــه و ا

یــاض نوشــته اســت: »آیــا مســلمان شــامل مخالــف هــم می شــود یــا  اســت. ســید صاحــب ر

مختــص بــه مؤمــن اســت؟ ایــن مســئله بــا اشــكال مواجــه اســت و احتیــاط مقتضــی اســت 

گــر  گــر مؤمــن در صــورت تــرک قتــل مخالــف، بــر مالــش خصوصــًا ا كنیــم، ا شــمول را انتخــاب 
ک باشــد، مســئله مشــكل می شــود«.	 گــر بــر جانــش بیمنــا انــدک باشــد، خائــف باشــد؛ امــا ا

ک باشــد.« و نیــز ایشــان  گــر بــر عــرض و بلكــه بــر مــال بیمنــا و صاحــب جواهــر افــزوده اســت: »و نیــز ا

گفته انــد: »ظاهــر روایــت صحیــح مزبــور )فــإذا بلغــت الــدم فــا تقیــة( خــون مؤمــن اســت؛ زیــرا خــون 
كــه تقیــه بــرای حفــظ آن تشــریع شــده اســت«.3 مؤمــن اســت 

1. المكاسب: 99/2.
2. ریاض المسائل: 210/8.

3. جواهر الكالم:170/22.
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كــرده اســت: »بنابرایــن حكــم قتــل  ایشــان تبعیــت  از  ایــن مســئله  آیــت اهلل خویــی هــم در  و 

كــه بــه همــان واســطه حرمتشــان  كــراه، حكــم ســایر محرماتــی را دارد  مخالفیــن به واســطۀ تقیــه یــا ا
رفــع شــده اســت«.1

تقیــه  و  خارج انــد  روایــات  مــورد  از  فرقه هــا  ســایر  از  »غیرمؤمنــان  اســت:  گفتــه  خمینــی  امــام 

اختصاصــًا بــرای حفــظ جــان مؤمنیــن تشــریع شــده و مقتضــای عمومــات جــواز قتــل غیــر مؤمــن 
ــی حــادث شــود«.	 ــا ضرورت ــراه شــود ی ك ــه آن ا ــر ب گ اســت، ا

ــًا تقیــه مشــهور باشــد، یعنــی  كــه مــراد از تقیــه در روایــات، صرف ــر آن اســت  ایــن دیــدگاه مبتنــی ب

كــه حدیــث رفــع امتنــان بــر جمیــع امــت اســالمی اســت و تقیــه  تقیــه از مخالفیــن؛ امــا می دانیــم 

ــه از  ك ــت  ــری اس ــر ش ــز از ه ــام پرهی ــوم ع ــور از آن مفه ــد و منظ ــه عام ان ك ــم دارد  ــری ه ــام دیگ اقس

یاســر چنیــن  كفــار و مشــركین اســت؛ چنانچــه در قضیــه عمار گاهــی تقیــه از  كیــم؛ لــذا  آن بیمنا

كافــران  بــوده و ســبب نــزول ایــن آیــه شــریفه شــده اســت: »افــراد باایمــان نبایــد به جــای مؤمنــان، 

ــدا  ــا خ ــه ای ب ــچ رابط ــد، هی كن ــن  ــس چنی ك ــر  ــد؛ و ه كنن ــاب  ــود انتخ ــت خ ــت و سرپرس را دوس

ــر  ــه خاط ــد )و ب ــا بپرهیزی ــه از آنه ــر اینك ــود(؛ مگ ــته می ش گسس ــدا  ــی از خ ــد او به كل ــدارد )و پیون ن

كنیــد(. خداونــد شــما را از )نافرمانــی( خــود، بــر حــذر مــی دارد؛ و  هدف هــای مهم تــری تقّیــه 
بازگشــت )شــما( به ســوی خداســت«.3

ی  كــه در ایــن جهــت تمــام مســلمانان مســاو گاهــی تقیــه از مســتكبران و دشــمنان دیــن اســت 

ــد. ــراه هــم برابرن ك ــع به واســطۀ ا هســتند؛ چنانچــه در رف

كــه بــر  در غیــر ایــن صــورت بــر قائــل بــه اختصــاص تقیــه بــه مخالفیــن، ایــن نقــض وارد می شــود 

كــراه شــامل تمــام  كــراه اتحــاد نیســت؛ زیــرا حكــم رفــع در شــرایط ا ی میــان تقیــه و ا اســاس نظــر و

مســلمانان اســت و همــان اشــكال ســابق مــا وارد می گــردد.

1. مصباح الفقاهة: 691/1.

2. المكاسب المحرمة: 235/2.

3. آل عمران/ 28.
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بعضــی از اعــالم فرموده انــد: »افــزون بــر آن، می دانیــم احــكام اســالم ازجملــه حفــظ دمــاء در حــق 

تمــام قائــالن بــه شــهادتین جــاری اســت؛ چنانچــه در روایــات، تفســیر اســالم و ایمــان وارد شــده و 
ــد ایــن معناســت«.1 مســاوات دیــه مســلمانان از تمــام فــرق بــی هیــچ تفاوتــی، مؤّیِ

گفتــه شــود ایــن اســتدالل صحیــح نیســت؛ چــه اینكــه این هــا احكامــی ابتدایــی  ممكــن اســت 

كــه در نبــود معــارض و مزاحــم، معتبرنــد، امــا مــا در مقــام تزاحــم هســتیم، لــذا آن احــكام  هســتند 

ابتدایــی وجــود اولویت هــا و تقدیــم اهــم بــر مهــم را نفــی نمی كنــد؛ چنانكــه در برخــی تفصیــالت 

گذشــت، بــا اینكــه قاطــع بودیــم همــۀ آن مــوارد مشــمول ایــن احــكام هســتند. پیش گفتــه 

كــراه و تقیــه بــرای تمــام مســلمانان و شــمول اســتثنای دم نســبت  بنــا بــر عمومیــت رفــع به واســطۀ ا

ــه دلیــل دیگــری  كــراه و تقیــه، بایســتی ب ــه جــواز قتــل مخالــف در شــرایط ا ــل ب ــه همــه آنهــا، قائ ب

یــاض و مستندالشــیعه چنیــن تعبیــر  كلمــات صاحــب ر كنــد و ایــن دلیــِل دیگــر در  تمســک 

شــده اســت: »چنانكــه از نصــوص معتبــر اســتفاده می شــود، هیچ چیــزی معــادل خــون مؤمــن 
نیســت«.	

كــه جــان هــزار مخالــف،  و صاحــب جواهــر افــزوده اســت: »بلكــه در آن نصــوص آمــده اســت 

گــر مؤمــن  معــادل جــان یــک مؤمــن نیســت؛ پــس بی شــک بایــد همیــن نظــر را اختیــار نمــود و بلكــه ا

كــه  كســی  ــر  ــا مالــش داشــته باشــد، همیــن حكــم جــاری اســت؛ چنانچــه ب ــر عــرض و ی خــوف ب

ــدارد«3 و نیــز  ــزد خــدای متعــال ارزشــی ن كــه جــان آنهــا ن ــد  ــه احاطــه داشــته باشــد می دان ــه ادل ب

ــور، خــون مؤمــن اســت«. ــد: »ظاهــر روایــت صحیــح مزب گفته ان

كــه فقهــا ذكــر نموده انــد بــا مســتفاد از نصــوص مطابقــت نــدارد؛ ماننــد  بــه نظــر می رســد مضامینــی 

روایــت »اســحاق بــن عمــار« از امــام صــادق ؟ع؟: »مــال و دارایــی ناصبــی برایــت حــالل اســت، 

ــه مشــركان  ــد ب ــز و نافــذ اســت و رســول خــدا فرمودن ــكاح اهــل شــرک جای مگــر همســرش، پــس ن

کتاب التجارة: 403. 1. أنوار الفقاهة، آیت اهلل مكارم شیرازی، 
2. ریاض المسائل: 210/8، مستند الشیعة: 194/14.

3. جواهر الكالم: 170/22.



231 جهت سوم: الوالیة للسلطان الجائر

كــه در مقابــل  گــر مــا خــوف آن را نمی داشــتیم  ــد و ا دشــنام نگوییــد؛ زیــرا هــر قومــی نكاحــی دارن

كشــته می شــود1 و یــک شــخص شــما بهتــر از هــزار  كشــته شــدن یــک نفــر از آنهــا، یــک نفــر از شــما 

نفــر و صدهــزار نفــر از آنــان اســت، شــما را بــه كشــتن آنهــا دســتور می دادیــم؛ امــا ایــن قضیــه بــه امــام 
گــذارده شــده اســت«.	 وا

كــه مــردی ناصبــی  و نیــز صحیحــۀ »بریــد عجلــی«: »از امــام باقــر ؟ع؟ دربــارۀ مؤمنــی پرســیدم 

كشــته اســت؛ فرمــود: آنهــا از  ی خشــم بــه خاطــر خــدا  كــه بــه ناصبی گــری شــهره بــوده را از رو

ــه امــام عــادل ظاهــر ارجــاع شــود او را نخواهــد  ــر مســئله ب گ ــا ا ی را می كشــند؛ ام ی قصــاص و رو

گــر وارث دارد، امــام بایــد دیــۀ او را از  كشــت. پرســیدم پــس خونــش هــدر مــی رود؟ پاســخ داد: نــه، ا

ی غضــب بــه خاطــر خــدا و امــام و دیــن مســلمانان  ی را از رو بیت المــال بپــردازد؛ زیــرا قاتــل او، و
كشــته اســت«.3

ــه علــی  كــه ب ــارۀ مــردی  كــردم درب ــه امــام صــادق ؟ع؟ عــرض  و صحیحــۀ »هشــام بــن ســالم«: »ب

كــه  گــر نبــود  كــه ا ؟ع؟ دشــنام دهــد چــه می گویــی؟ فرمــود: خونــش حــالل اســت؛ بــه خــدا قســم 

فرمــود: مؤمــن  گفتــم چــرا بی گنــاه متهــم می شــود؟  او بی گناهانــی متهــم می شــود؛  بــه خاطــر 
كافــری مقتــول می گــردد و دیگــر چیــزی نیفــزود«.4 به واســطۀ 

كــه در آن ذكــر شــد و اینكــه مســتحق قتــل هســتند،  ایــن روایــات بــر حرمــت نداشــتن خون هایــی 

داللــت می كنــد؛ امــا آنچــه مانــع از قتلشــان می شــود دفــع ضــرر از مؤمنیــن و رفــع فتنــه اســت. 

كــه ناظــر بــه ناصبــی هســتند و نــه تمــام  لكــن اســتدالل بــه آنهــا ازاین جهــت مخــدوش اســت 

كــرد. ــر جــواز اســتدالل  ــوان ب ــذا نمی ت مخالفیــن؛ ل

ــن  ــاظ ای ــت و لح ــده اس ــیس ش ــوت تأس ــای طاغ ــا نظام ه ــه ب ــالمی در مواجه ــل اس ــه عم ــرای فق ــه امورب 1. اینگون
کافــی نیســت، بلكــه بایــد تمــام جهــات مــد نظــر قــرار بگیــرد و لــذا بایــد در آن هــا بــه فقیــه  مســائل تنهــا از یک جهــت 

گاه اســت، مراجعــه نمــود.  کــه بــه امــور زمانــش آ جامــع شــرایط 
کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 95. 2. وسائل الشیعة: 299/17، ح2، 

3. وسائل الشیعة: 132/29، ح2، أبواب القصص فی النفس، باب 68.
4. وسائل الشیعة: 215/28، ح1، أبواب حد القذف، باب 27.
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ــا نواصــب  ــود؛ ام ــر ناصبــی ب ــارۀ غی ی شــیخ فرمــوده اســت: »همــۀ ایــن مطالــب درب از همیــن رو

ی تقیــه  محقون الــدم نیســتند و علــت منــع از قتــل آنــان حــدوث فتنــه اســت؛ لــذا قتــل آنهــا از رو

كــه ذاتــًا نــزد شــارع محتــرم نباشــد،  بالاشــكال مشــروع اســت و به اجمــال بایــد دانســت هــر خونــی 

كــه  یختــن آن، ماننــد حكــم ســایر محرماتــی اســت  از مــورد ایــن دو روایــت خــارج اســت و حكــم ر

تقیــه بــه خاطــر آنهــا تشــریع شــده اســت«.

متفاوت نبودن مباشرت و تسبیب

صاحــب جواهــر فــرع دیگــری را افــزوده اســت: »در قتــل فرقــی نمی كنــد قاتــل مباشــر باشــد یــا 
كــه فتــوای بــه قتــل داده باشــد، دلیــل مــا اطــالق ادلــه اســت«.1 مســبب؛ مثــل مفتــی 

مالحظه

كــه  بــه نظــر می رســد ایــن اســتدالل وجیــه اســت، البتــه درصورتی كــه تســبیب چنــان مؤثــر باشــد 

كت صحیــح باشــد و درواقــع او هماننــد یــک ســبب مســتقل مثــل  اســناد فعــل بــه او به عنــوان شــرا

كــراه شــود،  گــر مفتــی بــه اصــدار حكــِم قتــل بی گناهــی ا اســباب تولیــدی محســوب شــود؛ پــس ا

ی پذیرفتــه نخواهــد شــد. گــر انجــام داد عــذر مكــَره بــودن از و كاری مجــاز نیســت و ا چنیــن 

آیا قتل، شامل جراحت هم می شود؟

كشــت؛ آیــا  گــر فــالن شــخص را مجــروح نكنــد، او را خواهــد  كــه ا كنــد  گــر ظالــم او را تهدیــد  یعنــی ا

جراحــت داخــل در مســتثنای از حكــم تقیــه اســت یــا خیــر؟

ــه جــرح و قطــع اعضاســت؛  ــد شــمول دم نســبت ب كــه باقــی می مان ــد: »نكتــه ای  شــیخ می فرمای

آیــا ایــن شــمول صحیــح اســت یــا اینكــه مختــص بــه قتــل اســت؟ دو وجــه می تــوان طــرح نمــود: 

نخســت آنكــه بگوییــم عنــوان دم مطلــق اســت، چنانچــه از شــیخ حكایــت شــده اســت و دوم 

كــه  كــراه اســت و اینكــه دم محقــون در خونــی ظهــور دارد  اخــذ بــه عمــوم ادلــه تقیــه و نفــی حــرج و ا

1. جواهر الكالم: 170/22.
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یــاض نقــل شــده و خالــی  كتــب روضــه، مصابیــح و ر عامــل بقــای روح باشــد و ایــن وجــه دوم از 
از قــوت نیســت«.1

كــراه در صــورت مكــَره شــدن  بــه نظــر می رســد وجــه دوم مشــهورتر باشــد	 و لــذا تمســک بــه تقیــه و ا

كالم محقــق  كــرده و بــر  بــه ایــراد جــرح، جایــز اســت؛ امــا مرحــوم شــهید ثانــی در حكــم جــواز تردیــد 

گــر ســلطان او را مضطــر بــه اجــرای حــد بنمایــد، اجابــت خواســتۀ او جایــز  كــه فرمــوده »ا در شــرایع 

اســت، مادامی كــه قتــل ظالمانــه نباشــد؛ چــه اینكــه در دمــاء تقیــه راه نــدارد«، چنیــن تعلیقــه زده 

كــه بــا تعلیــل مصنــف تناســب دارد؛  كــرده  اســت: »مرحــوم شــیخ، جراحــت را هــم بــه قتــل ملحــق 

ــوده و مفیــد عمــوم اســت و  كــه در مــورد دمــاء نفــی شــده اســت، نكــره در ســیاق نفــی ب تقیــه ای 

كــه در قتــل نفــوس تقیــه راه  یــس هســتند3( آمــده  در برخــی عبــارات )كــه از شــیخ طوســی و ابن ادر

كــه منجــر بــه قتــل نشــود، از ایــن قضیــه خــارج اســت و مســتندی بــه ذهــن  نــدارد؛ لــذا جراحتــی 
كنــم«.4 كــه حكــم را بــر آن مترتــب  مــن نمی رســد 

چند وجه برای اثبات قّوت قول دوم قابل ارائه است:

كنایــه از نفــس اســت؛ چنانچــه عكــس ایــن تعبیــر نیــز در . 1 لفــظ دم، در نصــوص و روایــات 

كــه  ــه ایــن اعتبــار  كلمــات فقیهــان رایــج اســت. منظــور از »نفــس ســائله« خــون می باشــد، ب

خــون مایــۀ حیــات اســت. لــذا »بلــوغ الــدم« یعنــی مفارقــت روح از بــدن؛ بنابرایــن مقصــود از 

یختــن خــون محقــق  گــر مــرگ بــدون ر عنــوان دم، خــون نیســت تــا اطــالق آن لحــاظ شــود؛ لــذا ا

كســی در شــمول حدیــث نســبت بــه  شــد، مثــل خفگــی یــا صاعقــۀ آســمانی و امثــال آن، 

كــه بــا روایــات  آنهــا شــک نمی كنــد، درحالی كــه خــون وجــود نــدارد و ایــن معنــا بــرای هركســی 

تعامــل داشــته باشــد واضــح و روشــن اســت.

1. المكاسب: 100/2.
2. ریاض المسائل: 210/8، جواهر الكالم: 169/22.

3. النهایة: 301، السرائر: 25/2، و در صفحات آتی خواهد آمد.
4. مسالك األفهام: 107/3.
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مناســبت حكــم و موضــوع؛ زیــرا ســیاق حدیــث در باالتریــن مراتــب تقیــه یعنــی اتــالف نفــس، . 	

كــه بــا تقیــه مجــاز اســت،  ظهــور داشــته و حرمــت آن را بیــان می كنــد و درصــدد بیــان مراتبــی 

نمی باشــد.

عبــارت محقــق نراقــی: »ثبــوت اطــالق در ماننــد چنیــن تركیبــی محــل تأمــل و نظــر اســت«.1 . 3

كــه بیــان نمودیــم. كالم خوبــی اســت و شــاید بــه همــان وجــه دومــی بازگــردد  ایــن، 

كــه در خــروج از عمومــات تقیــه و ماننــد آن، بایســتی . 4 كرده انــد  برخــی فقهــا ایــن مبنــا را اختیــار 

كتفــا نمــود؛ لــذا مــادون دم  كــه از اطــالق بــه ذهــن تبــادر می كنــد، یعنــی قتــل، ا بــر قدرمتیقنــی 

كــراه باقــی می مانــد. تحــت عمومــات تقیــه و ا

ــه جــواز )جراحــت مــادون قتــل(  كــه: »جــا دارد ب ــد  گفته ان یــاض  و صاحــب جواهــر و صاحــب ر

كــه در صــورت تــرک، بــر جــان خــود خائــف باشــیم و در غیــر خــوف بــر جــان  قاطــع باشــیم، زمانــی 

احتیــاط در تــرک اســت« و صاحــب جواهــر افــزوده اســت: »از ســوی دیگــر احتیــاط معــارض 

ــدارد«. ن

مرحــوم آیــت اهلل خویــی بــر ایــن مطلــب چنیــن تعلیقــه زده اســت: »ظاهــر از فرمــودۀ امــام؟ع؟ )تقیــه 

ــا  ــۀ بقــای حیــات اســت، ام كــه مای ــی اســت  گرچــه خون ــرای حفــظ خــون جعــل شــده اســت(  ب

باوجودایــن نمی تــوان بــه جــواز جــرح یــا قطــع اعضــای دیگــران بــه خاطــر تقیــه قائــل شــد؛ زیــرا 

كراهــی، در مقــام امتنــان وارد شــده اســت و لــذا شــامل  دلیــل جــواز تقیــه ماننــد دلیــل رفــع فعــل ا

ــی  ــان مطلب ــه هم ــورد تقی ــن در م ــد. بنابرای ــته باش ــات داش ــان مناف ــا امتن ــه ب ك ــود  ــوردی نمی ش م
گفتیــم«.	 كــراه  كــه دربــارۀ ا جــاری اســت 

مالحظه

كالم  كالم درســت اســت، امــا خــارج از محــل بحــث می باشــد؛ چــه اینكــه  گرچــه ایــن  بــه نظــر مــا ا

1. مستند الشیعة: 194/14.

2. مصباح الفقاهة: 692/1.
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ــه  ــمول تقی ــخن در ش ــد و س ــت نمای ــاد جراح ــا ایج ــده ت ــل ش ــه قت ــد ب ــه تهدی ك ــت  ــوردی اس در م

نســبت بــه ایــن مــورد نیســت.تعبیر امــام ؟ع؟ )»ال تقیــه«( بــر نفــی جــواب داللــت دارد یــا نفــی 

وجــوب؟

كــه  كــه آیــا قــول امــام ؟ع؟  كنــون تالشــمان را در جهــت پاســخ بــه ایــن ســؤال معطــوف می كنیــم  ا

فرمــود در صــورت رســیدن بــه حــد خــون »ال تقیــه«؛ مفیــد عــدم جــواز اســت؟ یعنــی عمــل بــه تقیــه 

كــه مقتضــی قتــل غیــر اســت، حــرام اســت؟ یــا اینكــه بــر عــدم وجــوب داللــت می كنــد؟

بــه تعبیــر فنــی نفــی در ایــن عبــارت حقیقــی نیســت؛ زیــرا در خــارج واقــع می گــردد، پــس نفــی در 

اینجــا ادعائــی اســت و حقیقــت ادعائــی محتــاج بــه یــک مصحــح اســت تــا صحــت ادعــا ثابــت 

باشــد؛ مصحــح در اینجــا چیســت؟ حرمــت یــا عــدم وجــوب؟

 تقریــب اول: حكــم شــارع بــه حرمــت تقیــه در اذهــان رســوخ یافتــه اســت و همیــن ســبب شــده 

ــود آن  ــی وج ــای نف ــذا ادع ــد؛ ل ــق آن را ببندن ــذ تحق ــام مناف ــوده و تم ــاع نم ــه آن امتن ــل ب ــا از عم ت

م تلقــی شــده اســت و ایــن تقریــب در ســایر 
ّ
به صــورت مطلــق صحیــح اســت؛ زیــرا عــدم آن مســل

ــت  ــده اس ــات آم ــه در روای ــان دارد. چنانچ ــز جری ــتند نی ــاء هس ــد انش ــه مفی ك ــاری  ــالت اخب جم

»یعیــد صاتــه« یــا »یغســل ثوبــه«؛ ایــن جمــالت بــر وجــوب فعــل داللــت دارد؛ چــه اینكــه امتثــال 
گرفته ایــم. آن را مســلم دانســته و مفــروغ 

كــه در ایــن ماه هــا حــج  از مــوارد ایــن تقریــب بــرای حرمــت، آیــۀ شــریفه ذیــل اســت: »پــس هــر 

كنــد.«1 یــا ایــن روایــت از امــام ؟ع؟: »در  كار نــاروا و مجادلــه را بایــد تــرک  می گــزارد زناشــویی، 

كــه موجــب نقــص در دیــن باشــد )تعــرب بعداهلجــره( و دو روز پیاپــی  ســرزمینی ســكنی نگزینیــد 
بــدون افطــار در شــب، روزه نگیریــد« و ماننــد آن.	

گرفتــه اســت؛ نفــی تقیــه یعنــی  ــه لســان نفــی موضــوع صــورت  تقریــب دوم: اینجــا نفــی حكــم ب

كــه حكــم تقیــه پیــش از رســیدن بــه حــد جــان، حســب روایــات، وجــوب  نفــی حكــم آن و ازآنجا

1. البقرة:197.
2. من ال یحضره الفقیه: 359/3 باب األیمان والنذور، ح 4273.
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كــه تقیــه نكنــد دیــن نــدارد«؛ لــذا بــا نفــی تقیــه )بــه لســان  كــه فرموده انــد: »كســی  اســت تــا جایــی 

ــیردهی  ــان ش ــد از پای ــاع بع ــود: »رض ــه فرم ك ــی  ــد روایت ــد؛ مانن ــم آن می باش ــع حك ــوع( درواق موض

كــراه«	 و نیــز فرموده انــد:  نیســت«1 و فرمودنــد: »در حــال خشــم ســوگند نیســت یــا در حــال اجبــار و ا
»ســوگندی نیســت بــرای فرزنــد بــدون اذن پــدر یــا بــرای زن بــدون اذن شــوهر«.3

و از ســخن مرحــوم امــام خمینــی دو وجــه جهــت ترجیــح حمــل حدیــث بــه معنــای دوم بــه دســت 

ــد: می آی

گرفــت، ظاهــرًا ایــن نفــی بــه . 1 »هــر موضــوع دارای حكــم در شــریعت، وقتــی متعلــق نفــی قــرار 

لحــاظ حكــم اســت مگــر قرینــه ای برخــالف موجــود باشــد«4 و صغــرای اســتدالل در اینجــا 

كــه تقیــه حكــم دارد )وجــوب(، پــس نفــی آن بــه معنــای نفــی حكــم آن اســت. ایــن اســت 

كــه فرمــود: همانــا تقیــه جعــل شــده اســت ... از حقیقت هــای ادعایــی بــه . 	 »فرمایــش حضــرت 

كــه نفــی بــه  لحــاظ جعــل حكــم بــرای آن اســت و مناســبت بیــن آن و فقــره دوم اقتضــا می كنــد 

گفتــه شــده: تقیــه بــرای چنیــن امــری واجــب شــده  گویــا  لحــاظ نفــی همیــن مجعــول باشــد؛ 

گــر بــه حــد خــون برســد دیگــر وجوبــی نیســت«. اســت و ا

مالحظه

ــر چنیــن معنایــی  كبــرای درســتی دارد، امــا حمــل نفــی ب گرچــه  ــه نظــر می رســد وجــه نخســت  ب

بعیــد اســت؛ بــه دلیــل:

ی رخصــت در اقــدام اســت و حمــل نفــی در . 1 كتفــا بــه نفــی وجــوب مســاو نقــض غــرض؛ زیــرا ا

كیــد بــر  كــه مفــاد حدیــث در پــی آن اســت )تأ حدیــث بــه چنیــن معنایــی بــا غــرض و هدفــی 

كــراه(، منافــات  كــه باشــد حتــی تقیــه و ا كشــتن افــراد تحــت هــر عنوانــی  حرمــت خون ریــزی و 

کتاب النكاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب 5، ح1. 1. وسائل الشیعة: 290/14، 
کتاب األیمان، باب 16، ح1. 2. وسائل الشیعة: 143/16، 
کتاب األیمان، باب 10، ح1. 3. وسائل الشیعة: 128/16، 

4. المكاسب المحرمة: 228/2.
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كــه  دارد. انســان خودمحــور اســت و ذات خــود را دوســت دارد، ازایــن رو مســتعد آن اســت 

؛ و بخــل ]و بی گذشــت  ــحَّ ُّ ــُس السش ُ �ف �ف
َ
ِت األ ْحــِرَ

ُ
بــرای بقــای خــود دیگــران را بــه فنــا دهــد )َوأ

كشــتن دیگــران  ــر حرمــت شــرعی نباشــد از  گ ــه [ دارد1( و ا ــودن [، در نفــوس، حضــور ]و غلب ب

ابایــی نــدارد، حتــی بــرای امــور جزئــی و پیش پاافتــاده، چنانچــه در نزاع هــای افــراد بی تقــوا 

چنیــن مــواردی پرتكــرار اســت.

ی به صــرف . 	 یــم؛ زیــرا عــدم تحریــم موجــب می شــود و كنــد ندار كــه ادعــا را تصحیــح  چیــزی 

ــر جانــش، مرتكــب قتــل شــود و ایــن جــرم بســیار واقــع خواهــد شــد؛ چــون  احتمــال خــوف ب

مانــع شــرعی بــر ســر راه آن وجــود نــدارد. در ایــن صــورت ایــن ادعــا مفقــود خواهــد بــود؛ یعنــی 

كثــرت وجــود خارجــی آن باشــد و چنانچــه  اینكــه نفــی حقیقــت تقیــه و موضــوع آن مصحــح 

می دانیــم حقیقــت ادعایــی بــدون مصحــح، جایــز نیســت.

كــه آن را تصحیــح  امــا صحــت ایــن معنــا در مــوارد مذكــور در تقریــب دوم بــه خاطــر نكتــه ای اســت 

ــر آن  ــا عرفــی ب ــر شــرعی و ی كــه هیــچ اث ــرای چیــزی  می كنــد و آن نكتــه عبــارت اســت از اینكــه، ب

مترتــب نشــود، فــرض موجودیــت نمی شــود و لــذا تعلــق نفــی بــه آن صحیــح خواهــد بــود؛ آنجــا بــا 

اینجــا تفــاوت دارد؛ زیــرا در آن مــوارد موضوعــی خارجــی موجــود بــود، مثــل نــذر و یمیــن و لــذا نفــی 

ــراد در  ــا م ــر آن اســت؛ ام ــب ب ــار مترت ــود پــس می گفتیــم آنچــه نفــی شــده حكــم و آث ــا ب آن بی معن

اینجــا، نفــی موضــوع تقیــه اســت؛ یعنــی وقتــی بــه حــد جــان می رســد، اصــاًل موضــوع تقیــه وجــود 

نــدارد.

كــه بیــان شــد، اشــكال دیگــری هــم وارد اســت: »مناســبت بیــن  و بــر وجــه دوم، افــزون بــر ایــرادی 

كــه نفــی بــه لحــاظ تحریــم و اثبــات بــه لحــاظ ایجــاب باشــد  حكــم و موضــوع مقتضــی آن اســت 
و ایــن تناســب بیــن دو فقــره می باشــد«.	

اظهــر، معنــای اول اســت )نفــی جــواز( و امــام خمینــی آن را اختیــار نمــوده و برایــش چنــد مؤیــد 

1. النساء:128.
2. المكاسب المحرمة: 229/2.
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گــر نگوییــم متعیــن، الاقــل راجــح اســت؛ بــه خاطــر فهــم عــرف، البتــه درصورتی كــه  آورده اســت: »ا

ذهــن خالــی از شــبهات باشــد و مناســبت حكــم و موضــوع و نیــز بــه دلیــل اینكــه ســیاق جملــه، 

ظاهــرًا ناظــر بــه بیــان اهمیــت دمــاء اســت و اینكــه خــدای متعــال تقیــه را بــرای حفــظ آن واجــب 

نمــوده اســت. پــس وقتــی حفــظ و نگــه داری خــون باعــث وجــوب تقیــه شــده و به منزلــۀ دیــن1 قــرار 

یختــن خــون برســد، موجــب  گــر بــه حــد ر گزیــر ا گرفتــه و تــارک آن بی دیــن معرفــی شــده اســت؛ نا

حرمــت آن خواهــد شــد«.

و مرحــوم امــام خمینــی در جــای دیگــری، چنیــن افــزوده اســت: »فهــم اصحــاب و فقهــای مــا 

كافــی و دلیــل بــر ظهــور عرفــی  گــر نگوییــم از حجت هــای  از روایــات خــود مؤیــدی قــوی اســت، ا

ــت«. ــورد اس ــا بی م ــت،	 در اینج ــل دق ــاِن اه ــی عالم ــردد برخ ــذا ت ــت؛ ل اس

گــر مقصــود از نفــی حكــم، تمــام احــكام و آثــار باشــد نــه  بــه نظــر مــا معنــای اول را می تــوان پذیرفــت ا

صرفــًا حكــم ســابق؛ در ایــن صــورت نفــی آن بــا ایــن لحــاظ صحیــح خواهــد بــود؛ زیــرا مادامی كــه 

هیــچ اثــری بــر ایــن تقیــه مترتــب نشــود، حرمــت خــون دیگــری، بــدون معــارض و رافــع باقــی مانــده 

و درنتیجــه نــزاع لفظــی می شــود.

تعارض بین وجوب حفظ نفس و حرمت قتل غیر

گفتــه می شــود حمــل ایــن عبــارت بــه  گاهــی  بعــد از ارائــه دو وجــه در فهــم عبــارت »ال تقیــه«، 

ــراه و  ك ــر، در شــرایط ا ــم قتــل غی نفــی جــواز یعنــی حرمــت، موجــب اشــكال تعــارض )بیــن تحری

تهدیــد بــه قتــل و بیــن وجــوب حفــظ نفــس و حرمــت القــای در تهلكــه( می شــود و ایــن اشــكال 

كــه تهدیــد جائــر، قتــل یكــی از وابســتگان او یــا دیگــران باشــد، در  بــه مــوردی تعمیــم پیــدا می كنــد 

ایــن صــورت امــر دائــر می شــود بیــن وجــوب حفــظ نفــس یكــی از وابســتگانش و بیــن حرمــت قتــل 

كشــتن او دســتور داده اســت. كــه ظالــم بــه  كســی 

1. اشاره به حدیث )التقیة دینی ودین آبائی ومن ال تقیة له ال دین له(.
2. حاشیة الشیخ محمد تقی الشیرازی ؟هر؟ علی المكاسب: 139، مبحث حرمة الوالیة للجائر.
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كــرد و از میــان دو جــان، مهم تــرش را  در ایــن حالــت بایــد بــه مرجحــات بــاب تزاحــم رجــوع 

ی آورد؛ یــا اینكــه اصــاًل بــه ســراغ مرجحــات نرفتــه  گــر مرجــح نیافــت بــه تخییــر رو انتخــاب نمــود و ا

ــا  َتْبَ
َ
و به صــورت مطلــق قائــل بــه تخییــر شــد؛ بــه دلیــل اطــالق عنــوان دم و نیــز ایــن آیــه شــریفه: »َوك

كــه جــان  ْفــِس؛ و بــر آنهــا ]بنــی اســرائیل[ در آن ]تــورات[، مقــرر داشــتیم  ْفــَس ِبلَّ نَّ الَّ
َ

هِیــْم ِفهَیــا أ َعَ
كــه این هــا احكامــی ابتدایــی  گــر اشــكال پیش گفتــۀ مــا وارد نگــردد  در مقابــل جــان«؛1 البتــه ا

اســت بــا صرف نظــر از تزاحــم و تعــارض یــا اینكــه آیــه وارد در موضــوع قصــاص اســت و بــه محــل 

بحــث ارتباطــی نــدارد.

ــود از نفــی وجــوب؛ لــذا  كــه عبــارت ب ــر معنــای دوم  ــه ب ــر معنــای اول وارد می شــود و ن و اشــكال ب

حرمــت القــای نفــس در تهلكــه )خــود را در معــرض كشــته شــدن قــرار دادن( بــدون معــارض باقــی 

كنــد. می مانــد؛ چــه اینكــه حكــم غیــر الزامــی نمی توانــد بــا حكــم الزامــی معارضــه 

و بعضــی عالمــان معاصــر ایــن اشــكال را چنیــن رد نمــوده اســت: »قتــل غیــر، یــک فعــل ایجــادی 

اســت بــرای رفــع قتــل از خــودش و تــرک آن فعــل، تــرک رفــع اســت؛ نــه اینكــه القــای نفــس در تهلكه 

گرچــه به صــورت اجمــال واجــب اســت، امــا چنانچــه دفــع نمــودن،  باشــد و ایــن فعــل ایجــادی 

كــه از بیــن رفتــن یــک نفــر  یــم؛ بنابرایــن ازآنجا بــه قتــل غیــر، منحصــر باشــد، دلیلــی بــر وجــوب ندار

كــه همــراه ارتــكاب حــرام می باشــد، لــذا وجهــی بــرای  گزیــر اســت و ویژگــی قتــل غیــر آن اســت  نا
یــم«.	 تجویــز آن ندار

مالحظه

كافــی باشــد؛ زیــرا چنانچــه تصریــح نموده انــد ایجــاد  كرده انــد، چه بســا نا ــه نظــر مــا آنچــه بیــان  ب

ــد »ال دلیــل اذا  گفته ان ــه  ــت و اینك ــب اس ــد، واج كن ــع  ــودش رف ــل را از خ ــه قت ك ــی  ــام عمل و انج

انحصــر« عینــًا همــان اشــكال اســت، لــذا نكتــۀ جدیــدی بــه همــراه ندارد.چنانچــه قتــل غیــر حــرام 
اســت، قتــل نفــس هــم در صــورت تمكــن از دفــع و رفــع حــرام می باشــد.

1. المائدة:45.
2. فقه الصادق: 405/21، منهاج الفقاهة: 215/2



فقه مشارکت در قدرت240

اما چند وجه برای رّد اشكال قابل ارائه است:

نســبت بیــن حرمــت قتــل غیــر و عمــوم وجــوب حفــظ نفــس، خــاص و عــام یــا مطلــق و مقیــد . 1

اســت، چنانچــه از روایــات »ال تقیــه یف الــدم )در خــون تقیــه راه نــدارد(« آشــكار می گــردد. ایــن 

ــا تقیــه، اســتثنا  ــزوم حفــظ نفــس ب ــه ل ــر باشــد( از ادل ــر قتــل غی مــورد )حفــظ نفــس متوقــف ب

شــده اســت و در ایــن صــورت خــاص بــر عــام مقــدم شــده و منافــات نــدارد؛ افــزون بــر احادیــث 

ــز  ــه دیگــران را تجوی ــراد ضــرر ب ــد ای الضــرر و ال ضــرار، چــه اینكــه دفــع ضــرر از نفــس نمی توان

گرچــه واجــب اســت، امــا  نمایــد. به عبارت دیگــر حفــظ جــان خــود و هــر نفــس محترمــی ا

نمی تــوان ایــن حكــم را بــا قتــل نفــس محتــرم دیگــری امتثــال نمــود.

ــَره از . 	 ــه مك ك ــت  ــن اس ــارج رخ داده ای ــه در خ ــرا آنچ ــدارد؛ زی ــود ن ــه وج ــای در تهلك ــا الق اینج

كــه از ســوی جائــر دســتور آن صــادر شــده امتنــاع  كــرده و از قتــل نفــس  حكــم شــرعی تبعیــت 

نمــوده و همیــن باعــث خشــم ظالــم و قتــل او شــده اســت و مكــَره مســئول فعــل ظالــم نیســت. 

كــه در هیچ یــک از آنهــا فقیــه ملتــزم بــه  یــادی می تــوان یافــت  بــرای ایــن مطلــب مثال هــای ز

ایــن عنــوان )القــای نفــس در تهلكــه( نمی شــود؛ مثــل انتقــام طاغــوت از صالحــان بــه دلیــل 

گناهــی بــر محســود مترتــب نمی شــود،  كــه  كیــد و مكــر حســودان  اینكــه جــزء صلحاســت یــا 

حتــی به نحــو تســبیب.

حرمــت قتــل غیــر، در ایــن مــورد حكمــی قطعــی و منجــز اســت، امــا حرمــت القــای نفــس در . 3

یــد را بكــش  گفتــه: ز كــت معلــق بــه اســتنكاف از انجــام دســتور ظالــم اســت؛ زیــرا ظالــم  هال

و اال تــو را می كشــم. لــذا ایــن دو در یــک رتبــه نیســتند و حكــم معلــق تــوان معارضــه بــا حكــم 

منجــز را نــدارد.

كــه بــرای عبــارت »ال تقیــه« بیــان شــد، متعــرض ایــن اشــكال  امــام خمینــی ناظــر بــه دو معنایــی 

گــر قائــل بــه عــدم اســتفاده از یكــی از دو وجــه مذكــور یــا وجــه دوم شــدیم، ممكــن  شــده اســت: »ا

گفتــه شــود دلیــل حرمــت قتــل بــا دلیــل حرمــت القــای نفــس در تهلكــه معارضــه می كنــد  اســت 

گــر  یــا دو حكــم یــا حرمــت قتــل نفــس و حرمــت تســبیب قتــل نفــس محتــرم )جــان وابســتگان او ا
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یــم، بیــن آن دو تخییــر  ــر ترجیــح ندار كنــد( تزاحــم می كننــد و چــون دلیــل ب ــان  ــه قتــل آن تهدیــد ب

ــرد. ــورت می گی ص

گاهــی ترجیــح و اهمیــت در یــک طــرف محقــق می شــود؛ مثل اینكــه جائــر او را تهدیــد بــه  بلــی، 

گــر یــک  كــه ا كنــد  گــر جماعتــی را بــه قتــل نرســاند یــا او را تهدیــد  قتــل بعضــی وابســتگانش نمایــد ا
كشــت.1 نفــر را نكشــد، او و جمیــع متعلقینــش را خواهــد 

كه ارتكاب  كرد  در دوران امر بین مباشرت به قتل و ارتكاب حرام دیگری،	 ظاهرًا نباید شک 

كت3 در اینجا  كم تری دارد و با مقتضی قتل تزاحم نمی كند و القای در هال یت  دومی محذور

گر بتواند شر شروری را از  قتل نفس محسوب نمی شود، نه به مباشرت و نه به تسبیب؛ بلكه ا

كار شكلی از القای در  كار را انجام دهد و اهمال در این  كند، عقاًل واجب است این  خود رفع 

كت به این معنا حرام  تهلكه خواهد بود. بنابراین دفع شر از خود واجب و ایقاع نفس در هال

گر امر دائر شد بین اینكه جائر  است؛ اما این حكم در مرتبۀ پایین تر از مباشرت قتل است؛4 ا

نفس محترمه ای را به قتل برساند یا شما نفس محترمه دیگری را به قتل برسانید، نمی توان بین 

كت، قائل به  مباشرت به قتل برای حفظ نفس محترمه و ترک مباشرت و القای نفس در هال

كه بین دو مقتضی تزاحم ایجاد شده و عامل ترجیح وجود ندارد. تخییر شد،5 با این ادعا 

که در مانند این صورت جایز نیست لذا حرمت ثابت است. کرد  1. بیان خواهیم 
گرفته است. کالم را از سر  2. این صرف مقدمه است و اال ایشان 

کت در اینجا او در این بحث است. 3. این تصویری از جریان القای نفس در هال
کنــد چنانچــه مــا ایــن  گــر مقصــود ایشــان در جایــگاه تزاحــم باشــد، بایــد وجهــی بــرای آن تقریــب و تبییــن  4. ا
گــر در غیــر تزاحــم باشــد تفاوتــی  کردیــم و اال صرفــًا یــک ادعــا خواهــد بــود و آن عینــًا همــان اشــكال اســت و ا کار را 
کــه بیــن مباشــرت و تســبیب  کردیــم  کــه در صفحــه 825 بیــان  ــا توجــه بــه نكتــه ای  نخواهنــد داشــت خصوصــًا ب
کــه امــكان دفــع قتــل از نفــس را دارد. مگــر بنــا بــر آنچــه دربــارۀ فــرق بیــن اســبابی  فرقــی نیســت؛ زیــرا فــرض آن اســت 

گفتیــم. کــه اســناد فعــل بــه او صحیــح اســت، 
کالم در وجــه آن و رد اشــكال از آن می باشــد، ضمــن اینكــه ایــن مثــال  5. در عــدم جــواز شــكی وجــود نــدارد، امــا 
کــراه یــا تقیــه در مــورد مذکــور وجــود نــدارد، لــذا دو حالــت مفــروض مســتقل  بــر مســئلۀ مــا تطبیــق نمی کنــد؛ زیــرا ا
کــه  از یكدیگــر هســتند و ممكــن نیســت مباشــرت بــه قتــل را بــرای جلوگیــری از قتــل در حالــت دیگــر مجــاز بشــمریم 

کــراه یــا اضطــرار یــا تقیــه نــدارد، لــذا حرمــت در اینجــا بــدون اشــكال وجــود دارد. ارتباطــی بــا ا
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امــا اینكــه ایشــان در بــاب دوران امــر بیــن اینكــه مكــَره شــخصی را بكشــد یــا مكــِره یكی از بســتگان 

گفتــه اســت: ایــن مســئله از قبیــل دوران امــر بیــن حرمــت قتــل و حرمــت  ــه قتــل برســاند،  او را ب

كــه ایــن، تســبیب قتــل متعلقیــن او نیســت؛1  تســبیب نســبت بــه قتــل اســت؛ ایــن اشــكال را دارد 

چــه اینكــه تخلــف از امــر مكــِره نــه عرفــًا و نــه عقــاًل ســبب قتــل محســوب نمی شــود. ضمــن اینكــه 

گــر آن را بــه نــام تســبیب بخوانیــم( دارد. یــت بیشــتری از ایــن معنــا )حتــی ا مباشــرت قتــل، محذور

گــر امــر دائــر شــد بیــن مباشــرت بــه قتــل یــک شــخص و بیــن مباشــرت  گفــت: ا بلكــه می تــوان 

مكــَره بــه قتــل اشــخاص متعــدد، مباشــرت بــه قتــل جایــز نیســت؛ زیــرا آنچــه واجــب اســت دفــع 

گــر متوقــف بــر ارتــكاب قتــل شــد، دلیلــی بــر جــواز آن  قتــل آنــان در صــورت امــكان می باشــد. امــا ا

یــم. و ترجیــح طــرف مقابلــش ندار

كــه ایــن مــورد ماننــد دوران امــر بیــن نوشــیدن شــراب توســط یــک نفــر و نوشــیدن  آیــا جــز ایــن اســت 

آن توســط یــک جمــع می باشــد؟

و اجمااًل معلوم شد وجوب حفظ نفوس با ارتكاب قتل چندان واضح نیست.

كــرم  كــه بــه هــر صورتــی بایــد جانــش حفــظ شــود، مثــل پیامبرا كنــد  گــر تهدیــد بــه قتــل كســی  بلــی، ا

و یــا ائمــه ؟مهع؟، قتــل غیــر واجــب خواهــد بــود«.

كــه بــرای رد  یابــی كلماتشــان از وجوهــی  بــه نظــر مــا منظــور ایشــان كامــاًل روشــن اســت، چنانچــه ارز

كــه ذكــر نمودیــم واضــح می گــردد. اشــكال و تعلیقاتــی 

ســپس فرموده انــد: »ایــن بیــان بــا صرف نظــر از دلیــل حــرج اســت؛ امــا بــا نظــر بــه آن نوبــت بــه 

ــكوت  ــون و س ــورد خ ــه در م ــم تقی ــودن حك ــوع ب ــرض مرف ــر ف ــه ب ــه اینك ــد؛ چ ــل نمی رس ــم عق حك

كــه بــه خــون برســد، مقتضــای دلیــل نفــی حــرج جــواز ارتــكاب قتــل  روایــت از حكــم مــوردی 

ــر انســان حرجــی  كــه متوجــه غیــر شــده، ب كــه وجــوب دفــع شــر و ضــرری  ــرا بیــان شــد  اســت؛ زی

اســت. به عبارت دیگــر ایجــاب حفــظ نفــس غیــر و یــا حرمــت قتــل او بــا ایقــاع ضــرر بــر خــود، 
کــت اســت، لــذا بایــد بیــن اشــكال تســبیب فــرق  کــه مــورد از مــوارد القــای نفــس در هال کــرده  1. ایشــان چنیــن تصــور 

بگــذارد، چنانچــه در تعلیقــه ســابق بــه آن اشــاره شــد.
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كــه ضــرر وعده داده شــده مربــوط بــه جــان و عــرض وابســتگان او باشــد؛  حرجــی اســت؛ خصوصــًا 

ــدارد. ــی ن ــح او قبح ــل و ترجی ــم عق ــود، حك ــم ش ــرعی قائ ــل ش ــر دلی گ ــن ا بنابرای

ــامل  ــم ش ــن حك ــم ای ــد و بگویی ــت باش ــاء، حرم ــه در دم ــی تقی ــل نف ــتفاد از دلی ــم مس ــر بگویی گ  ا

تمــام اقســام تقیــه در یــک ســطح می شــود و به صــورت مطلــق، تقیــه در مــورد خــون حــرام اســت، 

نســبت بیــن آن و بیــن دلیــل نفــی جعــل حكــم حرجــی عمــوم و خصــوص مــن وجــه اســت؛ زیــرا 

عــدم تقیــه در دم، اعــم اســت از اینكــه در تــرک آن حــرج الزم بیایــد، بنابرایــن دلیــل نفــی حــرج بــر 

كــم اســت، چنانچــه بــر ســایر ادلــه حكومــت دارد. از اینكــه تقیــه جــزء احــكام ثانــوی اســت،  آن حا

ــن  ــت، ضم ــل اس ــان دلی ــه لس ــم ب ــت قائ ــرا حكوم ــود؛ زی ــدا نمی ش ــت پی ــن حكوم ــا ای ــی ب منافات

گــر بگوییــم روایــات نفــی  اینكــه عبــارت »فــا تقیــة« حكمــی اولــی و متعلــق به عنــوان آن اســت. ا

ــدم( چنانچــه اشــاره شــد، ناظــر بــه قضیــۀ عمــار اســت، بایــد  ــا ال ــن هب ــة لتحق ــت التقی ــا جعل تقیــه )إمن

گزیــر خــارج نمــودن آن بــا دلیــل حــرج جایــز  كــراه عمــار بــوده و نا كــه وارد در همــان قضیــۀ ا بپذیریــم 

كــراه همچنــان  گــر مــورد ا ــرا در آن صــورت آن را از مــوردش خــارج ســاخته ایم و ا ــود؛ زی نخواهــد ب

كــراه جایــز نیســت و وعــدۀ بــه قتــل، اخــراج غیــر آن را  یختــن خــون به واســطۀ ا باقــی باشــد؛ یعنــی ر

گــر بــا تهدیــد بــه قتــل جایــز نباشــد، بــا تهدیــد بــه مــادون آن هــم جایــز  تجویــز نمی كنــد، پــس قتــل ا

نخواهــد بــود. به عبارت دیگــر بــر اســاس عقــل و عــرف تفكیــک در دلیــل صحیــح نمی باشــد؛ 

یــم و ایــن آســان تر از حــل تعــارض اســت؛  لــذا بایــد از تحكیــم دلیــل حــرج در اینجــا دســت بردار

كــردن بــه یكــی از  كــرد، یــا بــه دلیــل عمــل  ضمــن اینكــه بــر فــرض آن هــم بایــد از اطــالق آیــه رفــع یــد 

كــه بــر اطــالق آیــه  دو دلیــل و لــو به نحــو اجمــال و یــا بــه دلیــل اجمــاع موردادعــا و شــهرت محقــق 
ــد آن اســت«.1 ترجیــح داشــته، بلكــه مقّیِ

ــم و اال فــرض حــرج در حكــم  كردی ــل  ــب تمامــًا نق ــق مطل ــر تعمی كالم مفصــل ایشــان را بــه خاط

كــراه چیــزی نمی افزایــد. هیــچ تغییــری ایجــاد نمی كنــد؛ زیــرا آن فــرض بــر ا

ــر قتــل یكــی از دو نفــر  كســی را ب گــر ظالــم  نكتــۀ قابل توجــه نوشــتۀ آیــت اهلل خویــی اســت: »بلــی ا

1. المكاسب المحرمة: 234-231/2
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كار مضطــر شــود؛ چنانچــه از بــاالی  ی آنهــا محقون الــدم هســتند یــا بــر ایــن  كــه هــردو كنــد  وادار 

كنــد و الجــرم بــر ســر یكــی از دو نفــر بایــد بیفتــد، بایــد بــه قواعــد تزاحــم رجــوع شــود  بلنــدی ســقوط 

ــر بیــن نجــات یكــی  ــه در دوران ام ك كــردن نكتــه ای   ــا لحــاظ  ــر وضــوح پیــدا می كنــد، ب ــن ام و ای

ــر اینكــه نجــات اهــم و تــرک دیگــری  كســی اشــكال نكــرده ب گفته ایــم. آنجــا  از دو غریــق تحقیقــًا 
كــراه بــر ایقــاع ضــرر مالــی بــر یكــی از دو شــخص اســت«.1 واجــب اســت و ایــن نظیــر ا

بــه نظــر می رســد مــورد اول داخــل در حرمــت اســت؛ زیــرا مكــَره مجــاز نیســت هیچ كــدام از آن 

كــرده اســت قیــاس نمی شــود؛ زیــرا او حســب  كــه بــه آن اضطــرار پیــدا  دو را بكشــد و بــا مــورد دوم 

فــرض فاقــد اراده اســت و نمی توانــد از هــردو اجتنــاب نمایــد؛ لــذا بــه اهمیــت ترجیــح می دهــد 

ــد. ــا یكــی را اختیــار می نمای ی

1. مصباح الفقاهة: 689/1.
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كســی از فقهــاء شــیعه از ایــن منظــر بــه تحلیــل مســئلۀ  كنــون  طــرح ایــن موضــوع تازگــی دارد و تا

كــه مســئولیت های فقیــه در غیــاب امــام معصــوم  كســی  والیــت فقیــه نپرداختــه اســت. بی تردیــد 

بــه جهــاد و جمــع آوری  ؟ع؟ -ازجملــه اقامــۀ حــدود، نمــاز جمعــه، داوری میــان مــردم، اذن 

كــه مــردم بایــد فقیــه را در اقامــۀ امــر  مالیــات- را موردتوجــه قــرار دهــد، بدیــن نتیجــه می رســد 

كــه بســیاری از ایــن مســئولیت ها مصادیــق امــر بــه  بــه معــروف و نهــی از منكــر یــاری دهنــد؛ چرا

معــروف و نهــی از منكرنــد و بــدون یــاری مــردم امــكان تحقــق ندارنــد. ایــن مســئولیت ها را می توان 

ــرای دولــت فقیــه در  ــا به عنــوان یــک برنامــۀ جامــع ب كــرد ت ــه الی مباحــث فقهــا جمــع آوری  از الب

گذشــته بــه بحــث والیــت فقیــه نپرداختــه  كــه بــر ایــن باورنــد فقهــای  كســانی  گرفــت. ازایــن رو  نظــر 

كــه مســئولیت های  و ایــن از مخترعــات فقهــای متاخــر اســت، ســخنی نادرســت اســت؛ چرا

كســی آنهــا را در قالــب یــک نظریــه  گذشــته مطــرح و  كنــده در آثــار فقهــای  گفته شــده به صــورت پرا

جامــع موردتوجــه قــرار نــداده اســت.

بــه هــر ترتیــب، شــیخ مفیــد در »المقنعــة« و شــیخ طوســی در »النهایــة« می گوینــد: »یجــوز للفقهــاء 

لحكــم بــن النــاس مــع األمــن مــن ضــرر  لحــدود یف حــال غیبــة اإلمــام، كمــا هلــم ا العارفــن إقامــة ا
ســلطان الوقــت، ویجــب ىلع النــاس مســاعدمهت ىلع ذلــك؛ ملــا رواه الشــیخ عــن حفــص بــن غیــاث عــن 
لحــدود إىل مــن  لحــدود الســلطان أو القاضــی؟ فقــال: إقامــة ا أیب عبــد اهلل ؟ع؟، قــال: ســألته: مــن یقــم ا
لحكــم «.1 بــر ایــن اســاس، فقهــا می تواننــد در میــان مــردم بــه داوری پرداختــه و اقامــۀ حــدود  إلیــه ا
كــه امــكان اقامــه داشــته باشــند،  كــه تعطیلــی حــدود در عصــر غیبــت در شــرایطی  كننــد؛ چرا

ــه فســاد می شــود.	 منجــر ب

كــه ســلطان ســتمكار جانشــین خــود قــرار  و شــیخ طوســی نیــز دراین بــاره می گویــد: »فقیهــی را 

كنــد و بــر ایــن بــاور  كامــل حــدود را اجــرا  گــذارد، مــی توانــد بــه طــور  دهــد و اقامــۀ حــدود را بــه او وا

كــه حــدود را جــارى می ســازد، نــه اجــازۀ ســلطان  كــه بــا اجــازۀ ســلطان حــق ]امــام[ اســت  باشــد 

کیفیة الحكم، باب 31، ح 1. کتاب القضاء، أبواب  1. وسائل الشیعة: 18/ 220، 
2. المقنعة: 129، النهایة: 301- 302.
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كــه او از حــق و شــرع پــا را فراتــر نگــذارده، یــار و كمــک كارش  جــور و بــر مؤمنــان الزم اســت تــا زمانــی 
باشــند «.1

كــه  به درســتی برخــی از فقهــای شــیعه اقامــۀ حــدود در این گونــه مــوارد را واجــب دانســته اند؛ چرا

ــن«	  ــد: »ان ایقمــوا ادل�ي ــز می فرمای ــد نی ایــن وجــوب برخاســته از وجــوب اقامــۀ دیــن اســت. خداون

كــه برخــی خیــال می كننــد ایــن وظیفــه  كــه مانــع اقامــه دیــن می شــود آن اســت  تنهــا چیــزی 

ــر اســاس ادلــۀ موجــود، بــه فقهــا نیــز اذن در  اختصــاص بــه امــام معصــوم ؟ع؟ دارد؛ درحالی كــه ب

اقامــه داده شــده اســت. ازایــن رو هــرگاه مانعــی در اقامــه دیــن نباشــد، بــر فقیــه نیــز واجــب اســت 

كــه در همــۀ مــواردی  كــه حــدود را بــه اجــرا در آورد. البتــه برخــی از فقهــا پــا را فراتــر نهــاده و معتقدنــد 

كــه فقیــه جامع الشــرایط متصــدی اجــرای شــریعت -خــواه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر باشــد 

ــًا جــرح و قتــل در پــی داشــته و نیازمنــد اذن امــام اســت و خــواه اقامــه حــدود و داوری  كــه احیان

كننــد. ســالر دیلمــی  كــه از او حمایــت  میــان مــردم باشــد- می شــود، بــر مــردم واجــب اســت 

می گویــد: دراین بــاره 

كــه او نصــب می كنــد،  كســی  كــردن در بــاب نهــی از منكــر بــا امــام مســلمین یــا  »كشــتن و مجــروح 

كــه ائمــه اقامــۀ  ــد دانســت  ــه امــام و منصــوب از ِقبــل او متعــذر شــد، بای گــر دسترســی ب اســت. ا

بــه  كرده انــد  را مأمــور  كرده انــد و عمــوم شــیعیان  گــذار  بــه فقهــا وا را  حــدود و صــدور احــكام 
همــكاری آنهــا«.3

كتــاب شــرایع و عالمــه در برخــی از آثــارش، در  بااین همــه برخــی از فقهــا هماننــد محقــق حلــی در 

گیرنــد، نظــری ندارنــد. محقــق  اینكــه فقهــا بتواننــد چنیــن وظائفــی را در عصــر غیبــت بــر عهــده 

حلــی نیــز چنیــن نظــری را بــه شــیخین -شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی- نســبت داده اســت. شــهید 

ثانــی در بحــث امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در اینكــه بــراى فقیهــان رواســت اقامــۀ حــدود، 

گروهــی از فقیهــان شــیعه اســت؛  چنیــن می نویســد: »ایــن قــول، مذهــب شــیخ طوســی و مفیــد و 

1. النهایة: 301.
2. شوری؛ 13

3. المراسم: 261-260. 



247 جهت چهارم؛ وجوب یاری فقیه در اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر

ــاب لطــف  كــه اقامــۀ حــدود از امــور حكومتــی اســت و در اقامــۀ آن مصلحــت عمومــی از ب چــرا 
درزمینــٔه تــرك حرام هــا و جلوگیــرى از دامن گســتری فســادها در نظــر بــوده و ایــن قــول قــوى اســت«.1

اقامــۀ  اینكــه فقهــا می تواننــد  بــر  – مبنــی  نقــل ســخن شــیخ طوســی  از  پــس  نیــز  یــس  ابن ادر  

ــه روایــت حفــص بــن غیــاث از امــام  كــه ب كننــد- می نویســد: »بهتــر بلكــه واجــب اســت  حــدود 

ــن  ــی ای ــیخ طوس ــود. ش ــل نش ــم « عم لحك ــه ا ــن إلی ــدود إىل م لح ــود: »إقامــة ا ــه فرم ك ــادق؟ع؟  ص

گرفته ایــم. مشــكل  كــرده و مــا در مــوارد متعــددی بــر آن ایــراد  كتــاب النهایــة نقــل  روایــت را در 

كــه اصحــاب مــا اتفــاق دارنــد بــر اینكــه مخاطــب ایــن  ایــن روایــت نــه ســند آن، بلكــه ایــن اســت 

كســی حــق اقامــۀ حــدود نــدارد.  گماشــتگان از ســوی آنان انــد. غیــر از ایــن دو  روایــت ائمــه ؟ع؟ و 

مــا نمی توانیــم از چنیــن اجماعــی بــه بهانــۀ خبــر واحــدی -مثــل حفــض بــن غیــاث- دســت 

ــا اجمــاع دیگــری داشــته  كــه ی ــوان از چنیــن اجماعــی دســت برداشــت  كشــیم. در صورتــی می ت
ــد«.	 ــان باش ــری در اختیارم ــر متوات ــا خب ــرآن و ی ــه ای از ق ــا آی ــیم و ی باش

مالحظه

لحكام القائمون بإذمهن یف ذلك «  یس در جمله »وال املخاطب هبا إال األئمه وا  الزمۀ سخن ابن ادر

كه فقها از سوی امام –  كه مشهور فقها معتقدند  كرده است؛ چرا كه او اراده  عكس چیزی است 

كنند. بر اساس روایات متعددی- مأذون اند و همانند امام می توانند اقامۀ حدود 

باوجودایــن، عالمــه حلــی در كتــاب منتهــی دراین بــاره توقــف نمــوده و معتقــد اســت اقامــۀ حــدود 

كننــد.  تنهــا بــرای امــام ؟ع؟ و منصوبیــن او جایــز اســت. غیــر از ایــن دو نمی تواننــد اقامــۀ حــدود 

در عصــر غیبــت تنهــا انســان می توانــد بــر مملــوک خویــش اقامــۀ حــد نمایــد، البتــه به شــرط اینكــه 

ضــرری متوجــه او نشــود. شــیخ طوســی نیــز بــه مــردان اجــازه می دهــد تــا چنیــن حــدودی را در حــق 

یــس نیــز ســخن  همســر و فرزندشــان جــاری ســازند، آنگاه كــه ضــرری متوجــه او نباشــد. ابن ادر

طوســی را نپذیرفتــه و تنهــا آن را در مــورد عبــد جایــز می دانــد.

1. مسالک االفهام: 107/3. 
2. السرائر، 25/2.
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اقامۀ حدود توسط فقها در عصر غیبت

كــه فقهــا می تواننــد در عصــر غیبــت بــه اقامــۀ  كنــون ســؤال ایــن اســت  گفتــه شــد ا بــر اســاس آنچــه 

كــه عالمــه حلــی  كیــد می كنــم  حــدود بپردازنــد؟ پیــش از پاســخ دادن بــه ایــن پرســش مجــددًا تأ

كــه آن دو بــا اســتناد بــه روایــت حفــض  كتــاب منتهــی المطلــب از شــیخین نقــل می كنــد  در 

كــه فقیــه می توانــد بــه اجــرای حــدود بپــردازد، امــا خــود او دراین بــاره توقــف  بــن غیــاث معتقدنــد 

كــرده اســت.1 البتــه در مســئلۀ دیگــری خــود او نیــز هماننــد شــیخین بــه چنیــن ســخنی معتقــد 

یــس  كتــاب المختلــف بعــد از نقــل عبــارت شــیخ طوســی و ابن ادر می شــود.	 عالمــه حلــی نیــز در 

ــاء«. ــك للفقه ــواز ذال ــدی ج ــرب عن می گویــد: »و االق

كــه تعطیلــی حــدود در عصــر غیبــت منجــر بــه ارتــكاب  گفــت   در پاســخ بــه پرســش مذكــور بایــد 

كــه تــرک آن مطلــوب شــارع مقــدس اســت. در تأییــد ایــن  محــارم و نشــر مفاســد می شــود، چیــزی 

كــه مشــهورترین آنهــا روایــت عمــر بــن حنظلــه از امــام صــادق  یــادی وجــود دارد  مســئله روایــات ز

كــه آن حضــرت فرمــود: »انظــروا إىل مــن اكن منكــم قــد روی حدیثنــا ونظــر یف حالنــا  ؟ع؟ اســت 

وحرامنــا وعــرف أحكامنــا فارضــوا بــه حكمــًا فــإین قــد جعلتــه علیكــم حاكمــًا، فــإذا حــم 
ــو  ــاىل، وه ــا راد ىلع اهلل تع ــراد علین ــا رّد، وال ّف وعلین ــُتخِ ــم اهلل اس ــا بحك ــه فإمن ــل من ــم یقْب ــا ف بحكمن
یــس، به رغــم مخالفــت پــاره ای از فقهــا  ىلع حــّد الشــرك بــاهلل عــز وجــل«؛ و عجیــب اینكــه ابن ادر
مثــل شــیخ طوســی، بــر عــدم جــواز اقامــۀ حــدود توســط فقیهــان در عصــر غیبــت ادعــای اجمــاع 

كــرده اســت.3

كتــاب االرشــاد -مبنــی بــر اینكــه فقیــه می توانــد اقامــۀ  محقــق اردبیلــی بــر ســخن عالمــه حلــی در 

كننــد- نیــز حاشــیه زده و می گویــد: شــاید در  كنــد و بــر مــردم نیــز واجــب اســت او را یــاری  حــدود 

گــذار نمــود و آنــان را  كــه امــام؟ع؟ حكــم را بــه فقیهــان وا روایــت عمربــن حنظلــه و ابی خدیجــه4- 

کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر. 1. منتهی المطلب: 15/ 244، 
2. همان، 252/15. 

3. مختلف الشیعه، 478/4، مساله 88. 
کــم بعضكــم بعضــًا إلــی أهــل الجــور  کــم أن یحا 4. بســند معتبــر عــن أبــی عبــد اهلل الصــادق علیــه الســالم قــال: )إیا
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كــه  كــم قــرار داد -اشــاره ای بــه اقامــۀ حــدود توســط آنــان نیــز باشــد و بــر مــردم نیــز واجــب اســت  حا

كســی در آن اختالفــی  كــه مــورد توافــق همــگان اســت و  آنــان را یــاری نماینــد. ایــن ســخنی اســت 
كــه چنیــن همیــاری به نوعــی مســاعدت بــر فعــل بــر و داخــل در امــر بــه معــروف اســت.1 نــدارد؛ چرا

صاحــب جواهــر نیــز بعــد از اینكــه بــر عمــوم والیــت فقیــه اســتدالل می كنــد، می گویــد: »ازایــن رو 

كــه مــردم بایــد هماننــد زمــان حضــور امــام معصــوم ؟ع؟، بــه فقیــه  هیــچ اشــكال و خالفــی نیســت 

كــه  ــر و تقــوا اســت  ــه فقیــه از مصادیــق ب كــه مســاعدت ب كننــد. چرا كمــک  نیــز در اقامــه حــدود 

كالم شــیخین نیــز می افزایــد: بــر مــردم  تعــاون بــر آن واجــب اســت«.	 صاحــب جواهــر بعــد از نقــل 

ــاری نماینــد.  ــود امــام معصــوم را ی كننــد، همچنانكــه واجــب ب ــاری  كــه فقهــا را ی واجــب اســت 

یــس شــنیده ام، ولــی  كــه از ابن زهــره و ابن ادر مــن دراین بــاره رأی مخالفــی ندیــدم، مگــر ســخنانی 

كنــد خــالف آن را بــه دســت آورد. كســی تحقیــق نیــز  گــر  تحقیقــی دراین بــاره نكــرده ام. شــاید ا

ادلۀ وجوب همیاری فقیه در اقامۀ حدود

كــه از فقهــاء بــزرگ شــیعه دربــارۀ وجــوب همیــاری فقیــه در اقامــۀ حــدود بیــان   بــه غیــر از ســخنانی 

كــرد و یكایــک آنهــا را مــورد بررســی قــرار داد: كنــون می تــوان بــه ادلــۀ اربعــه رجــوع  شــد، ا

استدالل به آیات قرآن

كمــک بــه اقامــۀ احــكام الهــی به نوعــی -1	 ــوى«.3 بــر اســاس ایــن آیــه،  ــرِّ َوالَّ عــاَوونا یلَعَ ال�بِ »َو�قَ
مســاعدت بــر و تقــوا شــمرده می شــود. برخــی از فقهــا هماننــد محقــق اردبیلــی و صاحــب 

كرده انــد. بی تردیــد اقامــۀ شــریعت الهــی  جواهــر نیــز بــر چنیــن وجوبــی بــه همیــن آیــه اســتدالل 

بــدون همیــاری مــردم امكان پذیــر نیســت و بــه تعبیــر صاحــب جواهــر این گونــه سیاســات 

کمــوا إلیــه(  ولكــن انظــروا إلــی رجــل منكــم یعلــم شــیئًا مــن قضایانــا فاجعلــوه بینكــم فإنــی قــد جعلتــه قاضیــًا فتحا
کتــاب القضــاء، أبــواب صفــات القاضــی، بــاب 1، ح 5. وســائل الشــیعة: 

1. مجمع الفائدة والبرهان: 7/ 547، 549.
2. جواهر الكالم: 21/ 399.

3.  مائده: 2
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دینــی به صــورت فــردی امــكان تحقــق ندارنــد و مســاعدت فقیــه به نوعــی بــّر و تقــوا بشــمار 

كــه تعــاون بــر آنهــا واجــب اســت. ازایــن رو، ایــن آیــه بــر وجــوب مســاعدت فقیــه بــر  می آیــد 

گــر اشــكال آیــت اهلل خویــی بــر ایــن آیــه را بپذیریــم، بــاز  اجــرای شــریعت داللــت دارد. حتــی ا

ــرد. ك ــتدالل  ــاره اس ــی دراین ب ــّر و نیك ــر ب ــاون ب ــوب تع ــاب وج ــوان از ب ــم می ت ه

ــْرِء - 	 َ ْ
ال ــَن  َب�ي ُ�ــوُل  �ي  َ اَلّ َنّ 

َ
أ ُمــوا  َواْعَ ْ�ییــُمْ  �ي ــا  ِلَ  ْ ُ

َدَعك ِإَذا  ُســوِل  َوِلَرّ  ِ ِلَّ ِجیُبوا  اْســ�قَ ــوا  آَمُ ــَن  �ي ِ
َّ

ال هَیــا 
َ

أ »ای 

وَن؛1 ای اهــل ایمــان، چــون خــدا و رســول، شــما را بــه آنچــه مایــه حیــات  ْ�ــَرُ ــُه ِإَلــِه �قُ َنّ
َ

ــِه َوأ َوَقْلِ
كــه خــدا در میــان شــخص  كنیــد و بدانیــد  كننــد اجابــت  ابــدی شماســت )ایمــان( دعــوت 

گاه اســت( و همــه به ســوی او محشــور  و قلــب او حائــل می شــود )و از اســرار درونــی همــه آ

خواهیــد شــد«.

كــه  همچنانكــه امــام باقــر ؟ع؟ می فرمایــد در خــالل اقامــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت 

ــلُّ امْلَكاِســُب  دیــن باقــی می مانــد و امــت زنــده می شــود: »هبــا ُتقــاُم اْلَفراِئــُض َو َتْأَمــُن امْلَذاِهــُب َو َتحِ

ــُر؛	 به وســیلۀ ایــن اصــل -امــر  ْم ــَتقُم ااْلَ ــداِء َو َیْس ْع ــَن ااْلَ ــُف ِم ْرُض َو ُیَْتَص ــُر ااْلَ ــاِلُ َو ُتْعَم ــَردُّ امْلَظ َو ُت
كســب ها  ــه معــروف و نهــی از منكــر- ســایر فرامیــن الهــی زنــده می شــود، راه هــا امــن می گــردد،  ب

از  می گــردد،  آبــاد  زمیــن  می شــود،  برگردانــده  اصلــی  صاحبــان  بــه  مظالــم  می شــود،  حــالل 

كارهــا روبــه راه مــی شــود«. اقامــۀ اصــل امــر بــه معــروف و نهــی  گرفتــه می شــود و  دشــمنان انتقــام 

از منكــر، نشــانه هایی روشــن از حیــات در میــان مــردم اســت. درواقــع زنــده مانــدن امــت – بــه 

لحــاظ مــادی و معنــوی- وابســته بــه اجــرای همیــن اصــل اســت. ســید مرتضــی علــم الهــدی در 

كــه بــه تفســیر نعمانــی معــروف اســت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ذیــل  رســاله »المحكــم و المتشــابه« 

ــی  ــر والنه ــی، إذ اكن األم ــر والنه ــون إال باألم ــاد ال یحی ــبحانه أن العب ــر س ــه نقــل می كنــد: »أخ ایــن آی

ــببًا  ــك س ــر واكن ذل ــد التدب ــدع ولفس ــه ول یرت ــه والرهب ــقطت  الرغب ــق وإال س لخل ــاء ا ــباب بق ــد أس أح
ــاد«.3 ــاك العب هل

1.  انفال: 24
کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 1، ح 6 2. وسائل الشیعة: 

3. بحار األنوار: 93/ 40.
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كــه احساســات، - 3 ــَن«1 بــی تردیــد، برپایــی دیــن تنهــا در صورتــی تحقــق مــی یابــد  �ي یِقُمــوا ادِلّ
َ

ْن أ
َ

»أ

گــر ایــن اصــل از میــان رود  گردنــد. ا شــعائر و نمادهــای آن از طریــق امــر بــه معــروف و نهــی اقامــه 

دینــی هــم باقــی نمــی مانــد.

ــا دلیــل شــرعی - 4 «	 فقیــه نیــز ب ــُمْ ْمِ ِمْ
َ ْ
وِل األ

ُ
ُســوَل َوأ ِطیُعــوا ارَلّ

َ
َ َوأ ِطیُعــوا اَلّ

َ
ــوا أ ــَن آَمُ �ي ِ

َّ
هَیــا ال

َ
»ای أ

كــه بــا بیــان فتــاوای خــود حكــم خداونــد و پیامبــر و اولــی االمــرش را تبلیــغ  ثابــت می كنــد 

ــت. ــب اس ــت از او واج ــز اطاع ــل نی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می كن

ــا - 5 ِمَّ َحــَرًج  ِســِهْم  ُ �ف �فْ
َ

أ ِف  وا  یــِدُ  
َ

ل ُثَّ  ــْم  َنُ �بَ�ي َشــَرَ  ِفــَا  ُمــوَك  َ�ِكّ �ي َحــَىّ  ــوَن  ؤْیِمُ  
َ

ل ــَك  َوَرِبّ »فَــَا 

)بــه  اینــان  كــه  تــو  خــدای  بــه  قســم  اســت،  چنیــن  نــه  یعنــی  قَْ�ــِلًا؛3  � وا  ُ َ�ــِلّ َو�ي یــَت  َ صف َ �ق
كننــد  حقیقــت( اهــل ایمــان نمی شــوند مگــر آنكــه در خصومــت و نزاعشــان تنهــا تــو را َحَكــم 

كامــاًل )از دل وجــان( تســلیم )فرمــان تــو(  كنــی اعتــراض نداشــته،  كــه  و آنــگاه بــه هــر حكمــی 

ــد،  ــالف می كنن ــه اخت ــد در آنچ ــردم بای ــه م ــر اینك ــت دارد ب ــنی دالل ــه به روش ــن آی ــند«. ای باش

كــه فقیــه در پــی آن اســت.  كننــد و ایــن همــان چیــزی اســت  بــه حكــم رجــوع و بــدان عمــل 

ــه حكــم فقیــه تســلیم و منقــاد باشــند. ــا ب ــر مــردم واجــب اســت ت ــن رو ب ازای

َك -1	 وَلِ
ُ

َوأ َطْعَنا 
َ

َوأ ْعَنا  َسِ یُوُلا  ْن 
َ

أ ْم  َنُ �بَ�ي ِلْحُمَ  َوَرُسوِلِ   ِ اَلّ ِإَل  ُدُعا  ِإَذا  َن  �ي ْؤِمِ ُ ْ
ال َل  َقْ َكَن  ا  َ ِإَنّ

كه چون به سوی حكم خدا و رسولشان بخوانند تا )رسول به  ْفِلُحَن؛4 آن مؤمنان اند  ُ ْ
ُهُ ال

كه شنیده و اطاعت می كنیم  گفت  كند )از دل وجان( خواهند  حكم خدا( میان آنها حكم 

و رستگاران عالم به حقیقت این ها هستند.

بــر اســاس ایــن آیــه خداونــد ســلوک و رفتــار مؤمنــان را تنهــا در اطاعــت و تســلیم در برابــر حكــم اهلل 

كــه فقیــه مــردم  كــرده و راه نجــات را در آن می بینــد و ایــن همــان چیــزی اســت  و رســول منحصــر 

را بــه آن دعــوت می كنــد.
1.  شوری: 13
2.  نساء : 59
3.  نساء:65

4.  نور: 51
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كــه - 7 ْهِلَهــا«؛1 در روایــت معلــی بــن خنیــس آمــده اســت 
َ

َمــاَنِت ِإَل أ
َ ْ
وا األ ْن ُتــَؤُدّ

َ
ْ أ ُ

ك ُمُ
ْ

َ یــأ  »ِإَنّ اَلّ

ــه  ــا عن ــع م ــام أن یدف از امــام صــادق ؟ع؟ دربــارۀ ایــن آیــه پرســیدم حضــرت فرمــود: »ىلع اإلم

إىل اإلمــام الــذی بعــه، وأمــرت األئمــة بالعــدل وأمــر النــاس أن یتبعــومه ؛2 بــر امــام واجب اســت 
كــه  گــذارد. ائمــه بــه عدالــت امــر شــده اند و بــر مــردم اســت  آنچــه نــزد اوســت بــه امــام بعــدی وا

كننــد«. از آنــان تبعیــت 

َوِلْنــِذُروا - 8 ــِن  �ي ادِلّ ِف  ــُوا  َقّ ِلَتَ ــٌة  َ �ف ِ
َطا�ئ ــْم  ُ ِمْ ِفْرَقــٍة   ّ ُكِ ِمْ  ــَر  َ �ف �فَ  

َ
ل فَــَوْ  ۚ َكفَّــًة  ــُروا  ِلْنِ ــوَن  ْؤِمُ ُ ْ

ال َكَن  »َوَمــا 

ْ�ــَذُروَن؛3 و )هنگامی كــه رســول فرمــان خــروج بــرای جنــگ  ُهــْم �ي ُعــوا ِإَلهِیــْم لََعَلّ َ َمُهــْم ِإَذا َر�ب َقْ
گذارنــد( پــس چــرا از هــر طایفــه ای  دهــد( نبایــد مؤمنــان همگــی بیــرون رونــد )و رســول را تنهــا 

گروهــی نــزد رســول بــرای آموختــن علــم دیــن مهیــا نباشــند تــا قــوم خــود  جمعــی بــرای جنــگ و 

كننــد«. كــه )از نافرمانــی خــدا( حــذر  را چــون بــه نزدشــان بازگشــتند بیــم رســانند، باشــد 

ــه اجــرای  ــان ب ــذار مــردم و دعــوت از آن ــه، الزمــۀ وجــوب تفقــه در دیــن، ان ــر اســاس مفــاد ایــن آی ب

ــه آنچــه می گوینــد عمــل  گــوش دهنــد و ب ــان  ــه ســخنان آن كــه مــردم ب احــكام شــرعی، آن اســت 

كننــد و اال وجــوب تفقــه در دیــن بی معنــا می شــود.

كــه الزمــه چنیــن امــر و - 9 در بحــث امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر چندیــن آیــه وجــود دارد 

ِإَل  یــْدُعَن  ــٌة  َمّ
ُ

أ ــُمْ  ِمْ ُكــْن  »َوْلَ آیــات؛  ایــن  جملــه  از  اســت.  آن  به مقتضــای  عمــل  نهــی 

ْفِلــُحَن؛4 و بایــد برخــی از شــما  ُ ْ
ــَك ُهُ ال وَلِ

ُ
ْنَكــِر َوأ ُ ْ

ــْوَن َعــِن ال ْعــُروِف َویْنَ َ ْ
وَن ِبل ُمُ

ْ
ــِر َویــأ َ�ي

ْ
ال

كننــد و امــر بــه نیكــوكاری و نهــی از بــدكاری  مســلمانان، خلــق را بــه خیــر و صــالح دعــوت 

ــا  ــۀ »فََلَّ ــز آی ــود« و نی كننــد و این هــا )كــه واســطۀ هدایــت خلــق هســتند( رســتگار خواهنــد ب

َكوُنا  ــا  ِبَ یــٍس  �بَ�ئِ َعــَذاٍب  �بِ ــوا  َظَلُ ــَن  �ي ِ
َّ

ال َخــْذَن 
َ

َوأ ــوِء  الُسّ َعــِن  ــْوَن  یْنَ ــَن  �ي ِ
َّ

ال نَیــا  َ �ب �فْ
َ

أ ِبــِه  ــُروا 
ّ
ُذِك َمــا  فَُ�ــوا  �
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یدنــد مــا هــم آن جماعــت  ُســُوَن؛1 و چــون هرچــه بــه آنهــا تذكــر داده شــد در آن غفلــت ورز ْ �ف �ي
ــد  كردن كــه ظلــم و ســتمكاری  ــان را  كار بــد منــع می نمودنــد نجــات بخشــیدیم و آن كــه از  را 

َعــُوُه  َكــٍر �فَ َن َعــْن ُمْ َنــاَهْ َ �ق  �ي
َ

كردیــم؛ و آیــۀ »َكوُنا ل گرفتــار  كیفــر فسقشــان بــه عذابــی ســخت  بــه 

كار زشــت خــود نهــی نمی كردنــد و آنچــه  َعــُوَن؛	 آنهــا هیــچ گاه یكدیگــر را از  ْ �ف ْئــَس َمــا َكوُنا �ي َلِ
می كردنــد بســی قبیــح و ناشایســته بــود«.

كــه دعــوت  كســانی را  ــد  ــات دو نكتــه قابل طــرح اســت؛ نخســت آنكــه خداون ــن آی ــر اســاس ای ب

كــرده اســت. دوم آنكــه؛  ــد  ــه معــروف و ناهــی از منكــر را اجابــت نمی كننــد را شــدیدًا تهدی ــر ب آم

ــه ایــن فریضــه عمــل می كننــد، فقهــا هســتند؛ به ویــژه آنكــه در برخــی  كــه ب كســانی  قــدر متقیــن 

ــاُهُ   یْنَ
َ

ل از آیــات قــرآن عالمــان دینــی تنهــا متولــی ایــن فریضــه معرفــی شــده اند؛ ازجملــه »َلْ

گفتــار زشــت و خــوردن مــال  ؛3 چــرا علمــا و روحانیــون آنهــا را از  ْثَ ِ
ْ

ــُم اإل ِلِ ْحَبــاُر َعــْن َقْ
َ ْ
ــوَن َواأل �فِ�ي َبّ ارَلّ

حــرام بــاز نمی دارنــد«.

استدالل به روایات

در مقبولــۀ عمــر بــن حنظلــه، امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »فــإین قــد جعلتــه علیكــم حاكمــًا، 

فــإذا حــم بحكمنــا فــم یقبــل منــه فإمنــا بحكــم اهلل اســتخف وعلینــا رد، والــراد علینــا راد ىلع اهلل 
ــه  ــد جعلت ــإین ق ــز فرمــود: »ف ــاىل« و در معتبــرۀ ابی خدیجــه نی ــاهلل تع ــرك ب ــد الش ــو ىلع ح ــاىل، وه تع
لحــوادث الواقعــه فارجعــوا فیهــا إىل  قاضیــًا فتحاكمــوا إلیــه« و در توقیــع الشــریف فرمــود: »و أمــا ا
كــه  ــاره وجــود دارد  ــه اهلل«. روایــات دیگــری نیــز دراین ب ــا حج ــم وأن ــی علیك ــإمهن حج ــا ف رواه حدیثن
جملگــی بــر وجــوب عمــل بــه آنچــه در شــریعت بــه آن امــر شــده ایم داللــت دارنــد. فعــاًل درصــدد 

كنیــم  ــا روشــن  اثبــات والیــت فقیــه از طریــق ایــن احادیــث نیســتیم، بلكــه بیشــتر در پــی آنیــم ت

كتــاب و ســنت اســتنباط نمــوده و در پــی اقامــه آن اســت واجــب  كــه اطاعــت فقیــه در آنچــه از 
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اســت. بــه غیــر از ایــن روایــات، احادیــث دیگــری هــم در بــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر وجــود 

كیــد دارنــد؛ نخســت آنكــه عمــل بــه اوامــر و نواهــی واجــب اســت  كــه همــه آنهــا بــر دو نكتــه تأ دارد 

كــه در پــی اقامــه چنیــن اوامــر و نواهــی اســت نیــز واجــب مــی باشــد. و دوم آنكــه مســاعدت كســی 

استدالل به عقل

ــل  ــه دلی ــدود ب ــه ح ــه در اقام ــاری فقی ــزوم همی ــز در ل ــا نی ــی از فقه ــات، برخ ــات و روای ــر آی ــالوه ب ع

كــرد: كرده انــد. شــاید چنیــن دلیلــی را بتــوان این گونــه بیــان  عقلــی نیــز اســتناد 

گونــه مــردم بــه طاعــت خداونــد نزدیــک و از  اجــرای شــریعت بــر فقیــه واجــب اســت تــا بدیــن 

گفــت صــرف اینكــه فقهــا در عصــر غیبــت به عنــوان  معصیــت او دور شــوند. حتــی می تــوان 

ــه  كمــک ب نائبــان امــام زمــان ؟ع؟ در میــان مــا حضــور دارنــد، لطفــی ضــروری اســت؛ بنابرایــن، 

فقیهــان نیــز از بــاب مقدمــه یــا مالزمــه بــر مــردم واجــب می گــردد.

إىل  یفضــی  لحــدود  تعطیــل ا »إن  می گویــد:  المختلــف  كتــاب  در  عالمــه  به عنوان مثــال، 

ــر الشــارع؛ تعطیلــی حــدود  ــوب الــرك یف نظ ــر مطل ارتــكاب احملــارم وانتشــار املفاســد، وذلــك أم
كــه از نظــر شــارع  الهــی منجــر بــه ارتــكاب حــرام و نشــر مفاســد می شــود و ایــن چیــزی اســت 

ــه دلیــل عقلــی دربرگیرنــدۀ ایــن  ــه نظــر می رســد اســتدالل ب ــرک شــود«. ازایــن رو، ب ــد ت مقــدس بای

دو مقدمــه اســت:

ارتــكاب حــرام و نشــر فســاد اختصاصــی بــه تــرک حــدود نــدارد بلكــه تــرک همــه احــكام - 	

كــه در انجامشــان مصلحــت و در تركشــان مفســده ای وجــود دارد –منجــر بــه چنیــن  شــرعی - 

می شــود. مفاســدی 

 اجــرای واجبــات اجتماعــی -كــه لطــف خداونــد بــه شــمار می آینــد- توســط فقیــه بــدون - 	

مــردم امكان پذیــر نیســتند. همیــاری 
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استدالل به اجماع

كمــک بــه  كــه در وجــوب  كــرده بــود  كــه مرحــوم محقــق اردبیلــی ادعــا  گفتــه شــد  پیــش از ایــن نیــز 

فقیــه در اقامــه احــكام شــرعی، اختالفــی میــان فقهــا نیســت. صاحــب جواهــر نیــز چنیــن عــدم 

كــه  كــه اصطــالح »عــدم الخــالف« همــان اجماعــی اســت  خالفــی را پذیرفتــه بــود. روشــن اســت 

كــه عــدم الخــالف  كنــد  كســی اشــكال  كرده انــد. البتــه ممكــن اســت  فقهــای مــا دراین بــاره بیــان 

گفــت  تنهــا دربــارۀ اقامــۀ حــدود اســت و شــامل همــۀ شــریعت نمی شــود. در پاســخ می تــوان 

كمــک بــه فقیــه در همــۀ مــوارد واجــب اســت و بــه اجــرای حــدود  كــه  شــواهد بســیاری وجــود دارد 

الهــی محــدود نمی شــود. ازایــن رو؛

كــه علــت وجــوب مســاعدت بــه - 1 ذكــر حــدود، دلیلــی بــر محــدود شــدن موضــوع نمی شــود؛ چرا

فقیــه -مثــل معاونــت بــر بــّر و تقــوی- عــام اســت و تعلیلــی اعــم از مــورد خــاص دارد.

نظــر برخــی از علمــا مبنــی بــر اینكــه فقهــا بایــد در شــرایط مناســب بــه وظیفــۀ خــود عمــل - 	

ــر  گســترده تر از اقامــه حــدود اســت و شــامل همــۀ احــكام شــریعت می شــود.ازاین رو ب كننــد، 

ــی  ــه او به تنهای ك ــانند؛ چرا ــاری رس ــی ی ــات اجتماع ــه را در واجب ــا فقی ــت ت ــب اس ــردم واج م

ــود. ــه اقامــه ایــن قبیــل احــكام شــرعی نخواهــد ب قــادر ب

استدالل به ادلۀ والیت فقیه

كــرد. ایــن ادلــه را در دو  كــه بیــان شــد، بــه ادلــه والیــت فقیــه نیــز می تــوان اســتناد  عــالوه بــر ادلــه ای 

دســته موردبررســی قــرار می دهیــم:

ادله وجوب اطاعت از ولی االمر

ــوا  ــَن آَمُ �ي
َّ

ــا ال َ هیُّ
َ

كــه اطاعــت از اولــی االمــر را واجــب مــی داننــد، از جملــه؛ »ای أ  آیــات و روایاتــی 

گفته انــد دلیــل تكــرار »اطیعــوا« در ایــن  «.1 برخــی  ــُمْ ْمِ ِمْ
َ ْ
وِل األ

ُ
ُســوَل َو أ طیُعــوا ارلَّ

َ
طیُعــوا اّلَ َو أ

َ
أ

كــه اطاعــت خداونــد از  گونــه اطاعــت اســت. اول، اطاعــت ارشــادی  آیــه تمایــز نهــادن میــان دو 
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كــه اطاعــت از رســول خــدا ؟لص؟ و جانشــینان  احــكام او در قــرآن اســت. دوم، اطاعــت مولــوی 

كــه از ســوی آنــان به عنــوان ولــی امــر و ساســة العبــاد صــادر  كــه تمــام اوامــری  او بشــمار می آیــد؛ چرا

گرامــی اســالم و جانشــینان او ناقلیــن  می شــود، جنبــۀ مولــوی دارنــد. در ایــن نــوع اطاعــت، نبــی 

حدیــث و مبلغیــن شــریعت بــه شــمار نمی رونــد، بلكــه خــود صادركننــدۀ اوامرنــد.

ــد مــراد از »امــر« در اولــی االمــر، والیــت و حكومــت اســت.  همچنانكــه آیــت اهلل منتظــری می گوی

كنــد و دیگــری  كــه یكــی امــر  گفتــه می شــود؛ چــون قــوام حكومــت بــه آن اســت  بــه حكومــت امــر 

كــردن در اداره جامعــه و  كــه حــق امــر و نهــی  فرمــان بــرد. منظــور از اولــی االمــر نیــز حكامی انــد 

كــه او حــق امــر و نهــی داشــته  كســی واجــب اســت  فصــل خصومــات دارنــد. ازایــن رو، اطاعــت از 
باشــد خــواه آن فــرد، معصــوم باشــد یــا غیــر معصــوم.1

كــه امیرالمؤمنیــن دربــارۀ حقــوق مــردم و  كلماتــی اســت  كتــاب شــریف نهج البالغــه نیــز مملــو از 

ُكــْم  ــا َحقُّ ؛ َفَأمَّ ــاُس ِإنَّ ىِل َعَلیُكــْم َحّقــًا َو َلُكــْم ىلَعَ َحــقٌّ كــم بیــان فرموده انــد؛ ازجملــه »َأهَیــا النَّ حا

ــوا. َو  ــَم َتْعَلُم ــْم َك ــوا َو َتْأِدبُیُك َهُل ــَا َتجْ ــْم َكی ــْم َو َتْعِلیُمُك ــْم َعَلیُك ــُر َفیِئُك ِف ــْم َو َتْ ــُة َلُك ِصیَح ىلَعَ َفالنَّ
ــُة  اَع ــوُكْ َو الطَّ ــَن َأْدُع ــُة ِح َجاَب ــِب َو اإْلِ ــَهِد َو امْلَِغی ــُة یِف امْلَْش ِصیَح ــِة َو النَّ ــاُء ِباْلَبیَع ــْم َفاْلَوَف ــیِّ َعَلیُك ــا َح َأمَّ
كــه شــما بــه  ؛ اى مــردم، مــرا بــر شــما حقــی اســت و شــما را بــر مــن حقــی اســت. حقــی  ِحــَن آُمــُرُكْ
یــد، انــدرز دادن و نیک خواهــی شماســت و غنائــم را به تمامــی، میــان شــما تقســیم  گــردن مــن دار

كــه مــن  یــد. حقــی  كــردن و تعلیــم دادن شماســت تــا جاهــل نمانیــد و تأدیــب شماســت تــا بیاموز

ى و پشــت ســر نیک خــواه مــن  یــارو كــه در بیعــت وفــادار باشــید و در رو گــردن شــما دارم، بایــد  بــه 
باشــید و چــون فــرا می خوانمتــان بــه مــن پاســخ دهیــد و چــون فرمــان مــی دهــم فرمــان بریــد«.	

یــه نقــل می كنــد: »َعــْن َأیِب َجْعَفــٍر ؟ع؟ َقــاَل َقــاَل  كافــی نیــز بــه ســند صحیــح از بریــد بــن معاو اصــول 

ِصیَحــِة ِإالَّ اَكَن َمَعَنا  َماِمــِه َو َالنَّ اَعــِة إِلِ ِهــُد َنْفَســُه ِبالطَّ ُ َعــزَّ َو َجــلَّ ِإىَل َوىِل َلــُه یجْ ِ ؟لص؟: َمــا َنَظــَر َاهللَّ َرُســوُل َاهللَّ
كــه در فرمان بــرداری از  ؛ خداونــد می فرمایــد بــه هیــچ دوســتی از دوســتان خــود 

ىلْعَ ــِق َاأْلَ ِفی یِف َالرَّ

1. دراسات فی والیة الفقیه للشیخ المنتظری قدس سّره: 2/ 770.
2. نهج البالغة: 1/ 80، الخطبة )34(.
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پیشــوایش و خیرخواهــی نســبت بــه او جدیــت نمایــد نظــر نمی كنــد، مگــر اینكــه در رفیــق اعلــی 
بــا مــا باشــد«.1

كــه مــراد از امــام  كــرده باشــد به خوبــی می دانــد  كــه در روایــات اســالمی تحقیــق  كســی  بی تردیــد 

در این گونــه روایــات ســلطان عــادل در مقابــل ســلطان جائــر اســت. همچنانكــه در وصیــت 

كاظــم ؟ع؟ بــه هشــام بــن حكــم بــه ایــن تصریــح شــده اســت. »وطاعــة واله العــدل متــام العــز؛  امــام 

كافــی روایتــی  كمــال عــزت و اقتــدار اســت«.	 در اصــول  فرمان بــری از حكمرانــان عــادل مایــه 

ــِن  ْحَ ــا الرَّ ــیاِء َو ِرَض ْش ــاُب اأْلَ ــُه َو َب ــَناُمُه  َو ِمْفَتاُح ــِر َو َس ْم ــاَل: ِذْرَوُة اأْلَ دیگــری از زراره نقــل می كنــد: »َق

ــْد  ُســوَل َفَ ِ�ــِع ارلَّ َ َتَبــاَرَك َو َتَعــاىَل یُقــوُل  ﴿َمْ �ي َمــاِم َبْعــَد َمْعِرَفِتــِه مُثَّ َقــاَل ِإنَّ اهللَّ اَعــُة ِلْلِ َتَبــاَرَك َو َتَعــاىَل الطَّ
ظــًا﴾؛ باالتریــن رضایــت خــدای رحمــان اطاعــت و  �ي هِیــْم َ��فِ ْرَســْناَك َعَ

َ
ــا أ

َ
لَّ  ف َ َو َمْ َتَ طــاَع الَّ

َ
أ

كریــم در ســوره نســاء  كــه خداونــد در قــرآن  ی از امــام بعــد از معرفــت امــام اســت. همان طــور  پیــرو

كــرده اســت و اطاعــت ائمــه  كنــد خــدا را اطاعــت  كــه رســول را اطاعــت  كســی  آیــه 80 می فرمایــد: 
كنــد مــا پنــاه دیگــری برایــش قــرار ندادیــم«.3 كــس اعــراض  هــم ماننــد اطاعــت رســول اســت و هــر 

كه نیازی به ذكر همه آنها نیست.4 به غیر از این روایات احادیث دیگری نیز وجود دارد 

ادلۀ ثبوت والیت عامه فقیه

بررســی ایــن ادلــه نیازمنــد بحــث مفصلــی اســت، لكــن در اینجــا تنهــا به ســخنان صاحــب جواهر 

بســنده می كنیــم. او جهــت اثبــات چنیــن والیتــی بــرای فقیــه، بــه روایــات متعــددی همچــون 

لحــوادث الواقعــة  مقبولــۀ عمــر بــن حنظلــه، روایــت ابی خدیجــه و نیــز توقیــع شــریف یعنــی »وأمــا ا

كــرده  ــة اهلل« اســتدالل  ــا حج ــم وأن ــی - علیك ــی- او خلیف ــإمهن حج ــا، ف ــا إىل رواه حدیثن ــوا فیه فارجع
ــًا«  ــم حاكم ــه علیك ــد جعلت ــإین ق ــه یعنــی »ف ــراز از مقبول اســت. از نظــر صاحــب جواهــر ایــن ف

کتاب الحجة، باب: ما أمر النبی علیهما السالم بالنصیحة ألئمة المسلمین، ح 3.  1. الكافی: 1/ 404، 
2. تحف العقول: 390.

کتاب الحجة، باب: فرض طاعة األئمة، ح 1. 3. الكافی: 1/ 185، 
کنید به : دراسات فی والیة الفقیه: 2/ 769- 780.  4. مراجعه 
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كــه بــر آنهــا نصــب شــده اســت،  داللــت روشــنی در والیــت عامــه فقیــه دارد و او در همــۀ امــوری 

والیــت دارد. افــزون بــر اینكــه ایــن فــراز یعنــی »فــإمهن حجــی علیكــم وأنــا حجــة اهلل« داللــت روشــنی 

دارد بــر اینكــه در هرچــه امــام ؟ع؟ بــر مــردم حجــت اســت، فقیــه نیــز حجــت دارد مثــل اقامــه 

كــه معنــای خلیفــه بــودن فقیــه در فــراز »فــإمهن خلیفــی علیكــم« بــه همیــن معناســت.  حــدود؛ چرا

« مــراد از خلیفــه  َــِقّ ْ
ــاِس ِبل ــَن اَلّ ْرِض َفْحــُمْ َب�ي

َ ْ
فَیــًة ِف األ ــاَك َخِ َعْنَ همچنانكــه در آیــه »اَی َداُووُد ِإَنّ �بَ

عرفــًا شــمول والیــت اســت.

كــه علمــا، وارثــان انبیــا، بلكــه هماننــد  عــالوه بــر ایــن روایــات، در احادیــث دیگــر نیــز آمــده اســت 

گــر آنــان نبودنــد، هرگــز مــردم حــق را از باطــل نمی شــناختند. شــبیه  انبیــاء بنی اســرائیل اند و ا

ایــن ســخن در نهج البالغــه نیــز چنیــن آمــده اســت: »اللهــم إنــك قلــت لنبیــك صلواتــك علیــه وآلــه 

ــادیت؛ خداونــدا تــو بــه  ــك مض ــب بذل ــدین وطل ــد عان ــدودی فق ــن ح ــدًا م ــل ح ــن عط ــه م ــر ب ــم أخ ف
یــده اســت«.  كنــد بــا مــن دشــمنی ورز كــه حــدی از حــدود مــرا تعطیــل  كســی  پیامبــرت فرمــودی 

ــر اینكــه ایــن روایــت شــامل همــه زمان هــا  ظاهــر ایــن روایــت و نیــز اجمــاع عالمــان داللــت دارد ب

گــر شــما بــه نصــب آنــان  می شــود. ازایــن رو، مخاطــب ایــن روایــت نیــز عالمــان دیــن اســت، حتــی ا

شــناخت نداشــته باشــی.

كــرده اســت. از نظــر او علمــای مــا اجمــاع  كركــی ادعــای اجمــاع  عــالوه بــر روایــات و آیــات، محقــق 

كــه نیــاز بــه اذن امــام دارد را بــه فقیــه مراجعــه  -محكــی حتــی محصــل- دارنــد بــر اینكــه مــواردی 

كــه فقیــه بــه جــای امــام ؟ع؟ بــر ایــن امــور قیــام نمــوده  كننــد  داده انــد، بــدون اینكــه اســتدالل 

كركــی چنیــن  كــه نــزد آنــان چنیــن مطلبــی روشــن و مســلم بــوده اســت. ســخن  كــرده اســت. انــگار 

اســت:»بثبوت النیابــة هلــم یف كثــر مــن املواضــع ىلع وجــه یظهــر منــه عــدم الفــرق بــن مناصــب اإلمــام 

لحــاك املــراد  أمجــع، بــل میكــن دعــوی املفروغیــة منــه بــن األصحــاب، فــإن كتبهــم مملــوة بالرجــوع إىل ا
بــه نائــب الغیبــة یف ســائر املواضــع«

لجامــع  همــو نیــز در رســالۀ نمــاز جمعــه اش می نویســد: »اتفــق أصحانبــا ىلع أن الفقیــه العــادل األمــن ا

لشــرائط الفتــوی املعــر عنــه باجملتهــد یف  ألحــكام الشــرعیه نائــب مــن قبــل أئمــه اهلــدی علــم 
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ــل« . ــه مدخ ــه فی ــا للنیاب ــع م ــه یف مجی ــال الغیب ــام یف ح الس
كــه در ســخنان صاحــب جواهــر  چهارمیــن دلیــل، ضرورت هــای اجتماعــی و سیاســی اســت 

كــه امــام ؟ع؟ مــا را از رجــوع بــه علمــا، قضــات و حــكام جــور  وجــود دارد. از نظــر او، در شــرایطی 

كنــاف ســرزمین های اســالمی  ــادی در اطــراف و ا ی ــه شــیعیان ز ك نهــی فرمــوده و خــود می داننــد 

ــن  ــان ت ــه والیــت آن كننــد و ب ــه فقهــای خــود رجــوع  كــه مــردم ب زندگــی می كننــد، ضــروری اســت 

گــر چنیــن نكننــد، بســیاری از امــور مربــوط بــه شــیعیان تعطیــل می گــردد. ازایــن رو،  كــه ا دهنــد؛ چرا

گونــه چنیــن  كننــد و بدیــن  توجیهــی وجــود نــدارد تــا برخــی در ادلــه عمــوم والیــت فقیــه ایــراد وارد 

ضرورتــی را نادیــده بگیرنــد.

كــه برخــی از مــردم -نــه فقهــا- دراین بــاره  صاحــب جواهــر در ادامــه می افزایــد: »شــگفت آور اســت 

ــن  ــخنان معصومی ــوز س ــم رم ــد و از فه ــی نبرده ان ــت بوی ــا از فقاه گوی ــرده،  ك ــكیک  ــه و تش وسوس

بهــره ای ندارنــد؛ زیــرا تعابیــر آمــده در روایــات موجــود مثــل »این جعلتــه علیكــم حاكمــا، قاضیــا، 

كــه امــام ؟ع؟ خواهــان برقــراری نظمــی بــرای شــیعیان  ــه« بــه خوبــی نشــان می دهنــد  ــه و خلیف حج
كتــاب المراســم معتقــد اســت  كــه ســالر در  در دورۀ غیبــت اســت. بنــا بــه همیــن ضــرورت اســت 

كــه بایســتی در نظــم امــور  گــذارده  كــه خداونــد بــر عهــدۀ ولــی معصــوم  كــه همــان مســئولیتی 
جامعــه بكوشــد، بعینــه بــر عهــده ولی فقیــه نهــاده شــده اســت«.1

موارد خارج از عموم والیت

كــه خــارج والیــت او  بی تردیــد والیــت فقیــه شــامل همــۀ مــوارد نمی شــود و مــواردی وجــود دارد 

ــه  ك ــور را  ــی از ام ــه بعض ــد: »البت ــده می گوی ــتثنا ش ــوارد اس ــارۀ م ــر درب ــب جواه ــد. صاح ــرار دارن ق

می دانســتند فقهــا بــه آنهــا نیــاز ندارنــد، اذن نداده انــد، مثــل جهــاد ابتدایــی بــرای دعــوت بــه 

كار  كــم و ســرباز و فرمانــده و غیــره اســت؛ زیــرا می دانســتند بــرای ایــن  كــه نیازمنــد حا اســالم 

كافــی بــود، دولــت حــق ظاهــر می شــد  گــر امكانــات  كافــی امكانــات نخواهــد بــود و ا به انــدازۀ 

ــر  گ كــه: »ا ــه آن اشــاره نمــوده اســت  ــد؛ چنان كــه امــام صــادق ؟ع؟ ب و خودشــان اقــدام می نمودن

1. جواهر الكالم - الشیخ الجواهری، ج ٢١، الصفحة ٣٩٧.
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گوســفند( همانــا قیــام می كــردم«1  گوســفندها یــاور داشــتم )چهــل بچــه  مــن بــه تعــداد ایــن بچــه 
ــدارد.	 ــه دلیــل ن كــه نیــازی ب ــه حــدی روشــن اســت  درمجمــوع، ایــن مســئله ب

مالحظه

كــه  كــردن جهــاد ابتدایــی از عمــوم والیــت فقهــا مشــكل باشــد؛ چرا كــه خــارج  ــه نظــر می رســد  ب

كــه از اهــداف جهــاد ابتدایــی  گســترش دیــن  دعــوت بــه اســالم، از میــان بــردن فتنــه و موانــع 

اســت، اختصاصــی بــه امــام معصــوم ندارنــد. در روایــات وارده اذن امــام عــادل شــرط جهــاد 

را در  فقهــا  و  امــام معصــوم  ایــن اصطــالح -امــام عــادل- می توانــد  و  ابتدایــی دانســته شــده 

كــه  كــردم: مــن خــواب دیــدم  برگیــرد. در روایــت بشــیر آمــده اســت: »بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض 

ــل  ــت، مث ــرام اس ــت ح ــب نیس ــش واج ــه اطاعت ك ــی  ــار امام كن ــدن در  ــم: جنگی ــما می گوی ــه ش ب

گوشــت خــوک، و شــما بــه مــن فرمودیــد: بلــی همین طــور اســت. حضــرت  خــوردن مــردار و خــون و 

صــادق؟ع؟ فرمــود: همین طــور اســت، همین طــور اســت«.3 در نوشــتۀ امــام رضــا؟ع؟ بــه مأمــون 

ــادل«.4 صاحــب جواهــر نیــز از برخــی علمــا نقــل  ــام الع ــع االم ــب م ــاد واج لجه نیــز آمــده اســت: »و ا

كــه آنــان جهــاد ابتدایــی را بــرای فقیــه جایــز نمی دانســتند و بــر صحــت آن ادعــای  می كنــد 

گــر چنیــن اجماعــی  یــم، امــا ا كــه ســخنی ندار گــر چنیــن اجماعــی باشــد  كرده انــد. واقعــًا ا اجمــاع 

تمــام نباشــد، می تــوان آن را بــه ادلــۀ عمــوم والیــت فقیــه در عصــر غیبــت و نیــز عمــوم ادلــه جهــاد 
موردنقــد قــرار داد و بــدان اجمــاع وفــادار نمانــد.5

مالحظه

اینكه برخی از فقیهان وجود امام ؟ع؟ در جهاد ابتدایی را الزم دانسته و آن را برای فقیه جایز 

كه پایه و اساسی بر این اجماع وجود ندارد. عالمه حلی  نمی دانند، سخن نادرستی است؛ چرا

کتاب اإلیمان والكفر، باب: قلة عدد المؤمنین، ح 4. 1.  أصول الكافی: ج 2، 
2. جواهر الكالم:397-394/21.

3. وسائل الشیعة: 11/ 32، أبواب جهاد العدو، باب 12، ح 1.
4. همان، باب 1، ح 24.

5. جواهر الكالم: 21/ 13.



261 جهت چهارم؛ وجوب یاری فقیه در اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر

در المنتهی می گوید: »جهاد دو نوع است: یكی جهاد برای دعوت به اسالم و دوم جهاد برای 

دفع دشمنان. نوع اول منوط به اذن امام ؟ع؟ است، اما نوع دوم مقید به وجود امام نیست و 
مطلق است. احمد می گوید: جهاد با وجود هر امام نیكوكار یا تبهكار واجب می شود«.1

مالحظه

كــرد  كیــد  كنیــم، بایــد بــر ایــن نكتــه تأ گفته شــده اشــكال وارد  بــدون اینكــه بخواهیــم در ادلــۀ 

ــر وجــوب وجــود امــام معصــوم؟ع؟ اســت  ــرای فقیــه همــان دلیــل ب ــر چنیــن والیتــی ب كــه دلیــل ب

كــه بتوانــد امــور دینــی و  كســی اســت  و ایــن دلیــل همــان حكــم عقــل و عقــال بــه وجــوب نصــب 

دنیــوی مــردم را ســامان دهــد و از حــدود ســرزمین های اســالمی حراســت نمایــد. امــام علــی ؟ع؟ 

در فــرازی از نهج البالغــه بــه ایــن حكــم اشــاره دارد:

ــنَّ  ، َو َلِك ِ ــْمَ ِإالَّ هلِلَّ ــُه اَل ُح ــْم ِإنَّ ــٌل، َنَع ــا َباِط ــَراُد هِبَ ــقٍّ ی ــُة َح ــاَل ؟ع؟ َكِلَم ــم إال هلل َق ــم »ال ح ــع قوهل ــا مس »مل

ــُن، َو  ــِه امْلُْؤِم ــُل یِف ِإْمَرِت ــٍر یْعَم ــرٍّ َأْو َفاِج ــٍر َب ــْن َأِم ــاِس ِم ــدَّ ِللنَّ ــُه اَل ُب ، َو ِإنَّ ِ ــَرَة ِإالَّ هلِلَّ ــوَن اَل ِإْم ــُؤاَلِء یُقوُل َه
ــُبُل  ــِه السُّ ــُن ِب ــُدوُّ َو َتْأَم ــِه اْلَع ــُل ِب ــَی ُء َو یَقاَت ــِه اْل ــُع ِب َم ــَل َو یجْ َج ــا اأْلَ ُ ِفیَه ــُغ اهللَّ ــُر َو بَیلِّ ــا اْلَكاِف ــَتْمِتُع ِفیَه یْس
كــه خــوارج مــی   اَح ِمــْن َفاِجــٍر؛ وقتــی شــنید  یَح َبــرٌّ َو یْســَرَ ِعیــِف ِمــَن اْلَقــِوی َحــیَّ یْســَرِ َو یْؤَخــُذ ِبــِه لِلضَّ
كــه بــه آن باطلــی خواســته شــده. آرى،  گوینــد، »ال حكــم اال هلل«، فرمــود: ســخن حّقــی اســت 

كــه امــارت و حكومــت ویــژۀ خداونــد اســت  حكــم جــز از آن خــدا نیســت، ولــی اینــان می گوینــد 

كــه مؤمــن در  و بــس، و حال آنكــه مــردم را امیــر و فرمانروایــی بایــد، خــواه نیكــوكار و خــواه بــدكار، 

گیــرد تــا زمــان هریــك بــه ســر  كافــر از زندگــی خــود تمّتــع  كار خــود پــردازد و  ســایه حكومــت او بــه 

گــردد  كننــد و راه هــا امــن  ــا دشــمن پیــكار  گــردآورده شــود و ب ــد، حــق بیــت المــال مســلمانان  آی

و حــق ضعیــف را از قــوى بســتانند و نیكــوكار بیاســاید و از شــر بــدكار آســوده مانــد«.	 بــر اســاس 

چنیــن ضرورتــی، الزم اســت خداونــد امامــی بــرای جامعــه قــرار دهــد و در غیــاب او نیــز فقیهــی 

گاهــی بــه قانــون الهــی دارد را بــه والیــت بــر ایــن امــت برگزینــد.  كــه ویژگی هــای مهمــی مثــل تقــوا و آ

1. المنتهی: 2/ 899.
2. نهج البالغه خطبه40
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ــر ایــن حكــم عقلــی داللــت دارنــد؛ ازجملــه ابــن  برخــی از روایــات اســالمی نیــز به طــور ارشــادی ب

ــد: ــل می كن ــا ؟ع؟ نق ــام رض ــاذان از ام ش

گر بگویند چرا معرفت پیغمبران و فرستادگان خدا و اقرار به ایشان و اعتقاد به اطاعت  »پس ا

كه چون در خلقت و قواى مخلوق ضعیف آن  گفته شود  ایشان واجب شده است، باید جواب 

كه مصالح امورات خود را اتمام نمایند و صانع جل اسمه بلندتر  مقدار دانش و بینش نمی بود 

كه دیده شود و پدیدار است ضعف و عجز این مخلوق از ادراك خداوند جلیل، پس  از آن بود 

كه ازجمله عیوب و معاصی محفوظ   بوده و واسطۀ  چاره نبود از اینكه حق تعالی رسولی فرستد 

كه امر و نهی و آداب پروردگار را بمردم برساند و ایشان را مطلع سازد به  میان او و خلق باشد 

یابند و از ضررهاى خود احتراز كنند؛ چه در اصل آفرینش ایشان آن مقدار  اینكه منافع خود را در

گر بر  كه بشناسند به آن آنچه را محتاج باشند از منافع و ضررهاى خود. پس ا دانشورى نمی بود 

مردم واجب نمی بود اطاعت و معرفت این فرستادۀ خداوند جلیل در آمدن این فرستاده ایشان 

را منفعتی و رفع احتیاجی حاصل نمی شد و فرستادن او عبث و بدون منفعت و مصلحت 

گر بگوید  كرده است هر چیزى را. پس ا كه محكم  بود و این عمل از صفت آن حكیمی نیست 

چرا اولو االمر یعنی ائمه هداة و اوصیاء پیغمبران در هر زمان مقرر شدند و به این منصب جلیل 

كه این مطلب  گفته شود  گردیدند و خلق به اطاعت ایشان مأمور شدند، باید در جواب  مفتخر 

كه چون خلق بر حدى محدود و احكامی  را علت های بسیار است؛ بعضی از آنها این است 

مضبوط   و معدود اطالع یافتند و مأمور شدند كه از این حد تجاوز نكنند؛ زیرا كه در تجاوز از این 

حد فسادهایی بی شمار می بود و ثابت نمی شد و نظم نمی گرفت و قوام حاصل نمی كرد، مگر به 

كردن از حدود  كند از تعدى  كه ایشان را منع  اینكه در میان خلق قیمتی و امینی قرار داده شود 

گر این بر این نهج مسلوك نشود، احدى  و داخل شدن در آنچه از ایشان ممنوع شده است، چه ا

لذت و منفعت خود را به جهت فساد غیر خود فرونگذارد، پس حق تعالی در میان مردم قیمتی 

كند و بعضی از آنها این  كند و حدود و احكام الهی را اقامه  كه ایشان را از فساد منع  قرار داد 

كنند، مگر به وجود  كه باقی باشند و زندگی  كه ما نیافتیم فرقه ای از فرق و ملتی از ملل را  است 

كه ناچارند از وجود او در امر دین و دنیاى خود پس در حكمت  قیم و رئیسی در میان ایشان 
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كه می داند ایشان ال  كسی را  گذارد و در میان ایشان قرار ندهد  كه مردم را وا حكیم جایز نباشد 

بد او را الزم دارند و قوامی از براى ایشان نباشد، مگر به وجود او پس به سبب او با دشمنان خود 

كنند و از براى ایشان اقامۀ نماز جمعه و  كنند و به سبب او غنیمت های خود را قسمت  مقاتله 

گر از  كه ا كند و بعضی از آنها این است  كند و از مظلوم ایشان ظالم ایشان را دفع و رفع  جماعت 

براى مردم قرار داده نمی شد امامی كه قیم ایشان و امین و حافظ   و نگهبان شریعت باشد، هرآینه 

ملت برطرف می شد و دین از میان می رفت و سنن و احكام تغییر می كرد و بدعت كنندگان در 

كه ما خلق را  كم می كردند و امر را بر مسلمانان مشتبه می ساختند؛ زیرا  یاد و ملحدان  دین ز

كندگی  ناقص و محتاج و غیركامل یافته ایم، با اختالف ایشان و اختالف هواى نفسانی و پرا

گر براى ایشان قیمی و حافظی در آنچه رسول خدا آورده است قرار داده  قصدهاى ایشان، پس ا

كردیم و شرایع و سنن و احكام و ایمان تغییر  كه بیان  كرد به نوعی  نشود، هرآینه فساد خواهند 
كلی از براى تمام خلق شود«.1 خواهد یافت و این موجب فساد 

والیت مشروط و محدود فقیه

كــه او غیرمعصــوم اســت و از علــم لدنــی  گفتیــم فقیــه والیــت عامــه دارد، امــا ازآنجا به رغــم اینكــه 

ــت او مشــروط و محــدود  ــدارد، والی گاهــی ن ــز آ كات واقعــی احــكام نی برخــوردار نیســت و از مــال

اســت و اختیــارات او در امــر حكومــت داری ضابطه منــد  می شــود. ایــن محدودیت هــا را می تــوان 

از دو جهــت موردبحــث قــرار داد:

جهت نخست؛ شروط

بحــث  در  آمــده  شــروط  همــان  شــروط  ایــن  بازمی گردنــد.  فقیــه  ذات  بــه  كــه  شــروطی  الــف. 

گیــرد، شــروط  كــه قــرار اســت زعامــت امــت را برعهــده  كــه فقیهــی  مرجعیت انــد، بــا ایــن تفــاوت 

اضافــه تــری دارد. از جملــه:

1. سبل السالم: 31- 33 و  عیون أخبار الرضا علیه السالم, جلد2,  صفحه99  
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فقیه باید باهوش باشد تا فریب دیگران را نخورد.- 

شجاع باشد تا در تصمیم گیری های دشوار دچار تردید نگردد.- 

او بایــد در امــور جامعــه خبــره و آشــنا بــه جریــان وقایــع باشــد تــا امــور بــر او مشــتبه نگــردد و - 

ــجم  ــه ال هتــ ــال بزمان ــد: »الع موجــب تضییــع حقــوق مــردم نشــود. امــام صــادق ؟ع؟ نیــز می فرمای
علیــه اللوابــس «.1

 - ْ ُ
ــْد َجَءك َ كــه در روایــات و آیــات بــه آنهــا اشــاره شــده اســت. »لَ�ق واجــد همــۀ صفاتــی باشــد 

ــا رســولی از  ــَن َرُءوٌف َرِحــٌم؛ همان �ي ْؤِمِ ُ ْ
یــُمْ ِبل ــٌص َعَ ْ َحِر�ي ــُتّ یــِه َمــا َعِ ِســُمْ َعِزیــٌز َعَ ُ �ف �فْ

َ
َرُســوٌل ِمْ أ

كــت شــما بــر او ســخت  كــه فقــر و پریشــانی و جهــل و فال جنــس شــما بــرای )هدایــت( شــما آمــد 

ــان اســت«.	  ــه مؤمنــان رئــوف و مهرب ــر )آســایش و نجــات( شــما بســیار حریــص و ب ــد و ب می آی

فقیــه نیــز بایــد نســبت بــه مــردم مهربــان و حریــص بــر آنــان باشــد.

در مرتبــۀ باالیــی از تقــوا و انصــاف نســبت بــه مــردم باشــد تــا خداونــد متعــال بــرای او نــوری - 

ــازدارد و از  گمراهــی ب كــه تصمیــم صحیــح را تشــخیص داده و او را از ســردرگمی و  ــرار دهــد  ق

َعــْل َلــُمْ  ْ �ب َ �ي ــُوا اَلّ َّ كریــم می فرمایــد: »ِإْن �قَ�ق كات واقعــی احــكام را بشناســد. قــرآن  ایــن طریــق مــال
ــِرِه یْســًرا«4 ْم

َ
ــْن أ ــُه ِم

َ
ــِق اهلَلَّ یْجَعــْل ل ــْن یَتّ فُــْرَقًن«3 و »َوَم

كه به غیر از فقیه بازمی گردند ب. شروطی 

كــراه و ادعــا بــر دیگــران  گفتیــم، فقیــه نمی توانــد بــا ا همچنانكــه در رســالۀ عملیــه -ســبل الســالم- 

كــه والیــت او بــه اراده و قانــع شــدن امــت تحقــق می یابــد. البتــه مــراد از امــت  والیــت نمایــد؛ چرا

كــه هماننــد انتخابــات بــه نامــزدی رأی می دهنــد. بلكــه مــراد  در ایــن بحــث، همــۀ مــردم نیســت 

كــه متدیــن،   صــادق،  از امــت، اهــل خبــره یعنــی علمــا، بــزرگان و اســاتید حوزه هــای علمیه انــد 

1. تحف العقول: 356، الكافی: 1/ 27.
2. توبه آیه 128. 

3.  انفال:29
4.  طالق:4
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گاه نســبت بــه عمــل اجتماعــی و اجــرای طــرح اســالمی باشــند.1 بــه همیــن منظــور  منصــف و آ

بایــد مجلســی از اهــل خبــره تشــكیل شــود تــا دراین بــاره تصمیــم نهایــی را اتخــاذ نمایــد. آنگاه كــه 

ــده  ــر عه ــردم را ب ــتی م ــد سرپرس ــه او می توان ك ــد  ــهادت دهن ــی ش ــدی فقیه ــر توانمن ــای آن ب اعض

ــگاه  ــز پای ــه نی ــی، فقی ــن فرض ــد. در چنی ــت می یاب ــت دس ــب والی ــه منص ــی ب ــن فقیه ــرد، چنی گی

ــۀ مباركــه  ــد آی كنــد. بی تردی ــا برنامه هــای اســالمی را پیــاده  ــود ت ــادر خواهــد ب ــد و ق مردمــی می یاب

ــن« بــر چنیــن شــرطی داللــت دارد و فقیــه نمی توانــد -حتــی بــه فــرض دارا بــودن  »ل اکــراه ف ادل�ي

صالحیــت- خــود را بــر مــردم تحمیــل نمایــد. ســیرۀ اهل بیــت ؟ع؟ نیــز چنیــن بــود و آنــان بــدون 

بیعــت شــئون سیاســی مــردم را بــر عهــده نمی گرفتنــد. پیامبــر؟لص؟ نیــز در مكــه دولتــی تأســیس 

كــه در مدینــه تشــكیل حكومــت داد و بــه  نكــرد و تنهــا بعــد از بیعــت در عقبــه اول و دوم بــود 

تكالیــف اجتماعــی مثــل جهــاد و نمــاز جمعــه پرداخــت. در مكــه نــه آیــه ای در بــاب جهــاد نــازل 

شــد و نــه در بــاب نمــاز جمعــه ســخنی بــه میــان آمــد؛ چــرا پیامبــر در مكــه در موقعیــت ضعــف 

كــه مــردم  كــه قــدرت یافــت. حضــرت امیــر ؟ع؟ نیــز پــس از قتــل عثمــان  بــود و تنهــا در مدینــه بــود 

بــر بیعــت بــا او تجمــع كردنــد، متولــی خالفــت شــد، و اال پیــش از آن قدمــی در ایــن راه برنداشــت. 

خــود حضــرت دراین بــاره می فرمایــد:

ــِة  وا ىلع ِكظَّ جــوِد الناِصــِر، و مــا أَخــَذ اهلّل ُ ىلَعَ الُعَلمــاِء أن ال یقــارُّ ُ
ــِة وبِ لُحجَّ لحاِضــِر، و ِقیــاُم ا »َلــوال ُحُضــوُر ا

گــر نبــود حضــور آن جمعیــت و تمــام شــدن  ــا؛ ا ، و ال َســَغِب َمظلــوٍم، أَللَقیــُت َحبَلهــا ىلع غارهِبِ ظــاِلٍ
كــه بــر ســیرى  گرفتــه اســت  كــه خداونــد از دانایــان پیمــان  گــر نبــود  حّجــت بــا وجــود یــار و یــاور و ا

بــر شــانه اش  را  گرســنگی ســتمدیده رضایــت ندهنــد، هرآینــه مهــار شــتر خالفــت  ســتمگر و 
می انداختــم«.	

كافــی نیســت و تــا مــردم بــه او رجــوع نكننــد قدرتــی نمی یابــد.  بنابرایــن، صــرف ادعــای بــر والیــت 

بــاب والیــت فقیــه  از اشــكاالت موجــود در  بــه چنیــن مبنایــی وفــادار بمانیــم، بســیاری  گــر  ا

كشــوری چندیــن فقیــه وجــود داشــته باشــند، فقیهــی بــه  گــر در  حــل می شــود. به عنوان مثــال ا

1. سبل السالم: 33، المسألة )32(.
2. نهج البالغة: 1/ 36، الخطبة الشقشقیة.
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كــرده باشــند و بــر دیگــر فقیهــان نیــز واجــب اســت از او  كــه مــردم بــا او بیعــت  قــدرت می رســد 

ــرد  ــان تعهــد می گی ــام از آن ــه ام ك ــن بیعــت در عصــر معصــوم؟ع؟ آن اســت  ــر ای كننــد. اث ی  پیــرو

ــه اقامــۀ  كــه امــام از روش هــای طبیعــی مأمــور ب كننــد و او را یــاری رســانند؛ چرا كــه از او اطاعــت 

دیــن اســتونمی توانــد بــه معجــزه تمســک نمایــد. بیعــت نیــز در عصــر غیبــت بنــا بــه دالیــل ذیــل 

ضــروری و واجــب اســت:

چــون فــرد معینــی از میــان فقهــا بــه چنیــن والیتــی منصــوب نشــده اســت، به ناچــار بایــد یكــی - 1

كــرد. كشــف  را از میــان فقهــای موجــود 

كرد.- 	 كه می توان مردم را قانع به اطاعت از فقیه  تنها از طریق بیعت است 

گرفت.- 3 كه می توان جلوی مدعیان والیت را  تنها از این روش است 

ــرد و از - 4 ك ــه  ــریعت را اقام ــردم ش ــل م ــار و تمای ــه اختی ــوان ب ــه می ت ك ــت  ــق اس ــن طری ــا از ای تنه

ــه تصمیمــات فقیــه تــن دهنــد. كــه ب ــان خواســت  آن

جهت دوم؛ محدودۀ قلمرو والیت فقیه

كه والیت عامه فقیهان را محدود می سازد عبارت است از: دومین جهتی 

كرده انــد -مثــل افتــاء، قضــاء- بــرای - 1 كــه امــام ؟ع؟ بــه نــواب عــام خــود تفویــض  هــر منصبــی 

فقیهــان ثابــت اســت.

كــم اســت و نــه معصــوم، دارد نیــز بــه فقیــه - 	 كــه امــام ؟ع؟ بــه اعتبــار اینكــه او حا مناصبــی 

می شــوند. منتقــل 

كــه شــارع راضــی بــه تــرک آنهــا نیســت نیــز بــه فقیــه – از بــاب قدرمتیقــن - - 3 كلیــۀ امــور حســبیه 

گــذار می شــود. وا

كــه در آثــار برخــی از فقهــاء معاصــر  كیــد مــا بــر ایــن محدودیت هــا در مقابــل مبالغــه ای اســت  تأ
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ــور  ــه ىلع أم ــاء- الوالی ــم- أی الفقه ــكل م هماننــد امــام خمینــی وجــود دارد. از نظــر ایشــان »ل

ــه  لحكوم ــت ا ــلمن إذا اقتض ــل ىلع  نفــوس املس ــدود، ب لح ــراء ا ــال إىل إج ــت امل ــن یب ــلمن، م املس
لجهــات املروبطــه بالحكومــه، كل مــا اكن لرســول اهلل ؟امهع؟ واألئمــه  التصــرف فیهــا، فیكــون هلــم یف ا
مــن بعــه صلــوات اهلل علــم أمجعــن«1 در ایــن عبــارت امام خمینــی همۀ آنچــه برای پیامبر اســالم 
گــذار می كنــد؛ درحالی كــه بــه نظــر می رســد این همــه توســعه  و ائمــه ؟ع؟ ثابــت اســت را بــه فقیــه وا

كــه حكومــت بــر اســاس مصالــح  ک اســت؛ چرا در اختیــارات فقیــه حتــی بــر انفــس مــردم خطرنــا

كات واقعــی در اختیــار فقیــه نیســت- اداره می شــود و ایــن نمی توانــد مجــوزی  ظنــی -چــون مــال

ــی در  ــح قربان ــد به جــای ذب ــا فقیــه می توان ــرو و مــال مــردم شــود. آی ــات فقیــه در جــان، آب ــر تصرف ب

كننــد؟  كشورشــان ذبــح  كــه قربانــی را در  منــی -كــه معمــواًل بی اســتفاده می ماننــد- دســتور دهــد 

كنــد؟  كشــتن فــردی دهــد یــا زنــی را از همســرش جــدا  آیــا او می توانــد بنــا بــه مصلحتــی دســتور بــه 

كنــد. بی تردیــد قائــل  چنانكــه برخــی تصــور می كننــد فقیــه بنــا بــه مصالحــی می توانــد چنیــن 

شــدن بــه ایــن ســطح از اختیــارات، نیازمنــد قــوت قلــب و نــور فرقــان اســت تــا او بتوانــد بیــن حــق 

َعــْل  ْ �ب َ �ي ــُوا اَلّ َّ ــوا ِإْن �قَ�ق ــَن آَمُ �ي ِ
َّ

هَیــا ال
َ

و باطــل تمییــز دهــد و همــواره حــق را در همه جــا بشناســد. »ای أ

لحكومــه التصــرف فیــه«  َلــُمْ فُــْرَقًن«	 جملــۀ امــام خمینــی »بــل ىلع نفــوس املســلمن إذا اقتضــت ا
گــر پیامبــر  كاری نكــرده باشــند. ا دربــارۀ معصومیــن درســت اســت، هرچنــد آنــان در عمــل چنیــن 

كــه بــرای  یشــه بركننــد، بــه دلیــل زحمتــی بــود  گرامــی اســالم نیــز دســتور داد درخــت ســمره را از ر

كــردن  دیگــری داشــت و اال او به منظــور رعایــت عدالــت، از اقطــاع زمین هــا و نیــز خصوصــی 

ینــی داد؛  كشــتن فــارس بــن حاتــم قزو آبیــاری منــع می فرمــود. امــام هــادی ؟ع؟ نیــز دســتور بــه 

كشــتن نوجــوان توســط حضــرت  كــه او غالــی، منحــرف و بدعت گــذار بــود.3 ایــن مــورد بــا  چرا

خضــر ؟ع؟ -كــه بــا اعتــراض حضــرت موســی ؟ع؟ مواجــه شــد- فــرق دارد و آن حضــرت بــدون 

كاری نكــرده اســت. شــبیه چنیــن داســتانی نیــز از پیامبــر؟لص؟ وجــود دارد  فرمــان الهــی چنیــن 

کتاب البیع: 2/ 625 فی بحث الحكومة اإلسالمیة ووالیة الفقیه .  .1
2.  انفال: 29.

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 47، ح 1. 3. راجع الروایة فی وسائل الشیعة: 
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كــه ایشــان از آینــده ذی ثدیــه حرقــوص بــن زهیــر خبــر داد،1 امــا مانــع كشــتن شــدن او توســط برخــی 

از صحابــه شــد. امــام صــادق ؟ع؟ نیــز دســتور داد تــا ابــا هــارون مكفــوف وارد آتــش تنــور شــود، امــا 

آتــش او را نســوزاند و بــر او ســرد شــد.

كــه نشــان می دهــد ایشــان والیــت فقیــه  كلمــات امــام خمینــی وجــود دارد  بااین همــه، قرائنــی در 

گســتردگی را قبــول نــدارد و چنیــن اختیاراتــی را به طــور تخصصــی از شــمول ادلــۀ والیــت  بــه ایــن 

فقیــه خــارج می دانــد: »إن مــا ثبــت للنــی ؟امهع؟ واإلمــام ؟ع؟- مــن جهــة والتیــه وســلطنته- ثابــت للفقیه، 

كــه امــام معصــوم؟ع؟ بــر  گــر معتقــد باشــیم  وأمــا مــا ثبــت هلــم مــن غــر هــذه الناحیــه فــا«؛ ازایــن رو، ا
ــت دارد،  ــد- والی ــته باش ــام نداش ــی ع ــه مصلحت ــو اینك ــال -و ل ــرف م ــال، تص ــع م ــالق زن، بی ط

بی تردیــد چنیــن والیتــی بــرای فقیــه ثابــت نشــده اســت و ایــن از اختصاصــات امــام معصــوم 

اســت و دلیلــی بــر تعمیــم ایــن اختیــارات از معصــوم بــه فقیــه نیــز وجــود نــدارد.

بــا  ایشــان فقیــه می توانــد  از نظــر  كــه  امــام خمینــی آن اســت  بــا دیــدگاه  مــا  تفــاوت  بنابرایــن 

كنــد و تصمیمــات مقتضــی را اتخــاذ نمایــد،  رعایــت مصلحــت عمومــی در امــور مــردم دخالــت 

گاهــی نــدارد.  كــه فقیــه بــه مصالــح واقعــی آ كافــی نیســت؛ چرا درحالی كــه ازنظــر مــا چنیــن چیــزی 

ینــی دیگــری مثــل »ضرر« انجــام دهــد و به عنوان مثال  مگــر اینكــه فقیــه تصمیمــات خــود را بــا عناو

كنــد و یــا بنــا  كشــاورزی را بــه خاطــر احــداث خیابانــی تخریــب  برخــی منــازل مســكونی یــا اراضــی 

بــه دلیــل خاصــی -مثــل شــیوع وبــا و ناامنــی در مراســم حــج- مانــع اعــزام حجــاج بــه مكــه شــود. 

گرچــه نائبــان عــام امام انــد، امــا در همــه اختیــارات از او نیابــت نمی برنــد. ازایــن رو، فقهــا 

ادلۀ محدود بودن اختیارات فقیه

حنظله، - 1 عمربن  مقبولۀ  روایت  همان  فقیه  اختیارات  قلمرو  محدودیت  بر  دلیل  نخستین 

كه جملگی بر حوزۀ اختیارات فقیه داللت دارند.  مشهورۀ ابن خدیجه و توقیع شریف است 

که شما )اصحاب( عبادت و نماز خویش را در برابر عبادت و نماز آنان ناچیز  1. و فرمود: او پیروانی خواهد یافت 
که  خواهید شمرد. قرآن خواهند خواند، اما از حلقومشان فراتر نخواهد رفت. از دین به در خواهند شد آن گونه 

گروهی از بهترین مردم خروج خواهند نمود. تیر از شكار به در می شود و بر 
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عبداهلل بن عباس نقل می كند: »در ذی قار )نام موضعی در نزدیكی بصره( بر امیرالمؤمنین 

این  فرمود: قیمت  وارد شدم. پس سؤال  را می دوخت،  كفش خود  پارگی  ؟ع؟ هنگامی كه 

كفش نزد  كه این  كردم: ارزشی ندارد. فرمود: به خدا سوگند  كفش چه قدر است؟ عرض 

من از امارت و حكومت بر شما محبوب تر است، لكن )من قبول چنین امارت و حكومتی 
گردانم یا باطلی را براندازم«.1 نموده ام، برای اینكه( حقی را ثابت 

ــا والیــت فقیــه در همــۀ - 	 كــه آی كنیــم  دومیــن دلیــل، اصــل اولیــه اســت؛ یعنــی آنگاه كــه شــک 

كــه كســی بــر  كــه اصــل اولیــه آن اســت  كــه نــدارد؛ چرا مــوارد جریــان دارد یــا نــه؟ اصــل آن اســت 

كــرده باشــد. مفــروض  كــه خداونــد او را از ایــن اصــل خــارج  دیگــری والیــت نــدارد، مگــر كســی 

كــه چنیــن اســتثنایی وجــود نــدارد. مــا نیــز آن اســت 

گاهــی تصــرف بــدون عنــوان شــرعی –مثــل اعمــال والیــت بــه مجــرد مصلحــت– - 3 دلیــل ســوم؛ 

گــر تصــرف  به عنــوان ثانــوی حــرام می گــردد. ســید محمدصــادق صــدر دراین بــاره می گویــد: »ا

منجــر بــه مفســده عــام یــا تردیــد در عقیــده یــا ضــرر شــخصی بــدون توجیــه شــرعی یــا عقلــی 

گفتیــم فقیــه می توانــد بــدون توجیــه،  گــر  شــود، حــرام اســت و بایــد غرامــت بپــردازد. ازایــن رو، ا

مــال دیگــری را از بیــن ببــرد ذمــه او بــری نمی شــود و بایــد مثــل یــا قیمــت آن را بــه صاحبــش 
بازگردانــد«.	

گفتــه شــود »الغایــه تــرر الوســیله؛ هــدف وســیله را توجیــه می كنــد« و - 4 دلیــل چهــارم؛ اینكــه 

وجــود یــک مصلحــت –به عنــوان هــدف– تصــرف فقیــه را مجــاز می كنــد، ســخن نادرســتی 

اســت. در علــم اصــول چنیــن قواعــدی هماننــد استحســان و مصالــح مرســِل غلط انــد و 

گیرنــد. البتــه در پــاره ای از مــوارد وجــود مصلحــت  نمی تواننــد مســتند حكــم شــرعی قــرار 

می توانــد مصحــح عملــی شــود؛ هماننــد مــوارد ذیــل:

كه مراد آنان مصلحت عمومی باشد و این در مواردی است  الف. نخستین مورد جایی است 

1. نهج البالغة: خطبة )33(.
2. ما وراء الفقه: 9/ 38.
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و  زندان ها  ادارۀ  ارتش،  و  پلیس  ادارۀ  انجام دهند؛ همانند  را  آن  نمی توانند  به تنهایی  افراد  كه 

كه چنین معنایی مراد حامیان دلیل چهارم نباشد. كز درمان عمومی؛ اما به نظر می رسد  مرا

مصلحت سنجی های  شامل  و  باشد  قطعی  عامه  مصلحت های  آنان  مراد  دارد  احتمال  ب. 

ظنی و حدسی نشود.

ج. ممكــن اســت محــل رعایــت مصلحــت، امــور اجرایــی باشــد، نــه اینكــه اصــل تصمیم گیــری بــر 

كــه  گرامــی اســالم ؟لص؟ بــا صحابــه در جنــگ احــد  مصلحــت بنــا شــوند؛ هماننــد مشــورت نبــی 

آیــا در شــهر بــا مشــركان بجنگنــد یــا در بیــرون شــهر.

موارد اعمال والیت فقیه

گفت: كنون می توان دربارۀ حوزۀ اختیارات فقیه سخن  گفته شد، ا كنون  بنا بر آنچه تا

كــه فقیــه در امــور حســبیه والیــت دارد؛ مثــل امــوال مفقــود، قاصــر - 1 فقهــا بــر ایــن امــر اتفــاق دارنــد 

و ارث بــال وارث.

واجبــات اجتماعــی مثــل برگــزاری نمــاز جمعــه، اجــرای حــدود، نصــب قضــات، اعــالن - 	

جهــاد و خدمــت ســربازی اجبــاری.

ــر دیــن و دنیــا مــردم تأثیــر می گــذارد؛ ماننــد تعییــن - 3 كــه ب موضع گیــری صریــح در موضوعاتــی 

كــه دفــاع مســلحانه  آغــاز ماه هــا، بی احترامــی بــه مقدســات و حملــه بــه ســرزمین های اســالم 

را ضــروری می كنــد.

كــه نفعــی عمومــی در پــی دارنــد؛ مثــل اوقــاف عامــه. تصــرف در آنهــا مجــاز - 4 والیــت بــر امــوری 

كشــور و رفــاه مــردم. نیســت مگــر بــا اجــازۀ فقیــه بــرای اطمینــان از اســتفادۀ آنهــا بــرای ســاخت 

نیــز - 5 می شــود  مــردم  امرارمعــاش  تســهیل  و  اجتماعــی  عمومــی  نظــم  حفــظ  موجــب  آنچــه 

فــروش اجناســش،  بــر  مثــل مجبــور ســاختن احتكاركننــده  آن می شــود؛  مشــمول والیــت 

مــردم شــود–،  اذیــت  افزایــش قیمت هــا موجــب  بــر اجنــاس -هنگامی كــه  قیمت گــذاری 

تأســیس نهادهــای دولتــی مثــل پلیــس، ارتــش، دادگاه هــا، زندان هــا، ســاخت بیمارســتان، 
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پس گیــری  پــل، مــدارس، جــاده و ســایر مؤسســات خدماتــی و نیــز اعطــای مجــوز بــرای باز

كــه حقــوق همــۀ  ــه شــیوه و شــرایطی  اراضــی، احیــاء زمین هــای مــوات، اســتخراج معــادن ب

گــردد. فقیــه یــا خــود عهــده دار چنیــن امــوری  كنونــی و آینــده مراعــات  افــراد در نســل های 

كاشــف  می شــود یــا بــه دولــت اجــازه می دهــد تــا شــرعًا چنیــن تصرفاتــی را بــه انجــام رســاند. 

الغطــاء دراین بــاره می گوید:»ولــو صنــب الفقیــه املنصــوب مــن اإلمــام بــاإلذن العــام ســلطانًا أو 

لجــور كمــا اكن ذلــك یف بــی إســرائیل فــإن  حاكمــًا ألهــل اإلســام ل یكــن مــن حــكام ا
ــارع «.1 ــم الش ــن ح ــان م ــا منصوب ــرف كلیهم ــرع والع ــاك الش ح

یــک، تخریــب - 6 دفــع ضــرر و خســارت از مــردم در حــال و آینــده، ماننــد تعریــض جاده هــای بار

كــه بــرای دیگــران مضــر  یختــه و جلوگیــری از رفتــاری  كــه ممكــن اســت فرور ســاختمان هایی 

ــرر و  اســت؛ ماننــد قطــع درخــت ســمرة بــن جنــدب. این گونــه امــور بــر اســاس حدیــث »الض

الضــرار یف االســام« می باشــند.
گرفتــن اولویت هــا، دفــع مفاســد و حفــظ مصالــح بــزرگ جامعــه، هماننــد وحــدت - 7 در نظــر 

كشــور نیــز مشــمول والیــت فقیــه اســت. همچنیــن  ــان و اســتقالل  كرامــت آن مــردم، آزادی و 

گیــرد و اهــم و مهــم نمایــد؛ مثــل فتــوای  كات احــكام را در نظــر  فقیــه بایــد در مــوارد تزاحــم، مــال

كــرد–  كوتــاه  كــو –كــه دســت اجانــب از كشــور اســالمی ایــران را  مشــهور شــیرازی در تحریــم تنبا

كاالهــای داخلــی یــا  كاالهــای وارداتــی جهــت حمایــت از  و همچنیــن وضــع مالیــات بــر 

ــا. ــش قیمت ه ــری از افزای ــور جلوگی ــور به منظ كش ــارج از  ــه خ ــاق دام ب ــری از قاچ جلوگی

دخالت در امور تقنینی برای اطمینان از تفسیر و تطبیق قوانین عادالنه.- 8

لغــو برخــی حقــوق و احــكام –درصورتی كــه توجیهــی وجــود داشــته باشــد- هماننــد اینكــه - 9

ــه زندانیــان عفــو عمومــی دهــد. ــا ب دســتور دهــد حــدود را اجــرا نكننــد ی

 اســتفاده از ابزارهــای موجــود بــرای اعمــال شــریعت اســالمی در همــۀ ابعــاد زندگــی و تــالش - 10

بــرای گســترش آن تحــت عنــوان امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر و دعــوت بــه اســالم. همچنیــن 

فقیــه می توانــد از طریــق مشــاركت در عمــل سیاســی یــا تأثیــر بــر دولــت و مجلــس، بــه تصویــب 

ح القواعد: 99. 1. شر
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یــادی كند تا چنیــن اموری  قوانیــن صالحــه كمــک نمایــد. ازایــن رو فقیــه در ابتــدا بایــد تــالش ز

َن«1 تــا در مرحلۀ بعد  ْحِســِن�ي ُ ْ
ــَع ال َ َ

َ ل ا َوِإَنّ اَلّ َنَ ــْم ُســ�بُ ُ ِدیَنّ وا ِفَنــا َلَنْ ــَن َجَهُ �ي ِ
َّ

گیرنــد »َوال انجــام 

گــردد. ایشــان دربــارۀ وجــوب چنیــن  هماننــد امــام خمینــی بــه تأســیس حكومــت دینــی نائــل 

لحكومــه وتشــكیل أســاس الدولــه اإلســامیه، مــن قبیــل الواجــب  تالشــی می فرمایــد: »فإقامــه ا

غــره  ىلع  یجــب  لحكومــة  لتشــكیل ا أحــدمه  ُوّفــق  فــإن  العــدول،  الفقهــاء  ىلع   الكفائــی 
ی دلیــل چنیــن وجوبــی  ــن «	 و ــام مجتمع ــم القی ــب عل ــم یج ــر إال باجامتعه ــاع، وإن ل یتیّس االتب
ــات أو  ــه باملالی ــكام املروبط ــواء األح ــه- س ــكام اإلهلی را این گونــه توضیــح می دهــد:»إن األح

لحقــوق- ل تنســخ، بــل تبــی إىل ویم القیامــه، ونفــس بقــاء تلــك األحــكام یقضــی  السیاســیات أو ا
بضــرورة حكومــه ووالیــه تضمــن حفــظ ســیاده القــاونن اإلهلــی، وتتكفــل بإجرائــه، وال 

میكــن إجــراء أحــكام اهلل إال هبــا، لئــا یلــزم اهلــرج واملــرج «.3

کم بر احكام اولیه نیست والیت فقیه حا

 همچنانكــه از امــام خمینــی و آیــت اهلل منتظــری نیــز نقــل شــد والیــت فقیــه عنــوان مســتقلی 

كنــد تــا -هماننــد تقیــه، ضــرر و حــرج- بــر  كــه بــر اســاس مصالــح، احكامــی را جعــل  نیســت 

گــردد. ازایــن رو، والیــت فقیــه چیــزی جــز اجــرای احــكام اولیــه و ثانویــه  كــم  عناویــن اولیــه حا

نیســت و او تنهــا در چهارچــوب چنیــن احــكام عمــل می كنــد.

كــه اختصاصــی بــه فقیه نــدارد. همۀ مكلفیــن –اعم از فقیــه و غیرفقیه–  اشــكال: چنیــن مطلبــی 

موظــف بــه انجــام تكالیــف اولیــه و ثانویــه خــود هســتند. پــس امتیاز فقیه به چیســت؟

گر مراد از عناوین ثانویه در امور شخصی باشد، سخن شما درست است كه فرقی میان  جواب: ا

بر عهده همه  آنها  اقدام دربارۀ  یا  امور عمومی، تشخیص  اما در  ندارد؛  فقیه وجود  و غیر  فقیه 

افراد نیست مگر با اجازه ولی فقیه و اال، هرج ومرج پیش می آید. وانگهی تحقق عناوین ثانویه 

1.  عنكبوت:69
کتاب البیع: 2/ 642   .2

3. همان: 2/ 619 
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دربارۀ  مردم  كه  چرا است،  دشوار  جامعه  افراد  عموم  برای  آنها  شناخت  كه  است  مواردی  در 

كه  گاهی ندارند؛ به همین دالیل است  تزاحم میان احكام ثانویه و نیز عناصر تأثیرگذار بر آن آ

تشخیص و اقدام دربارۀ چنین احكامی به ولی فقیه سپرده شده است.

ثار عمل فقیه به امر به معروف و نهی از منكر آ

كیــد شــما  كــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر وظیفــه همگانــی اســت، تأ گــر پرســیده شــود  ســؤال؛ ا

ــاری  ــه او را ی ك ــت  ــب اس ــز واج ــردم نی ــر م ــود و ب ــی ش ــن واجب ــدی چنی ــد متص ــه بای ــه فقی ــر اینك ب

دهنــد چیســت؟

كیــد مــا بــر اینكــه اقامــه امــر بــه  كــه امــر بــه معــروف واجبــی همگانــی اســت، امــا تأ پاســخ: درســت 

كننــد، دلیلــی نمی شــود  كمــک  معــروف وظیفــۀ علمــا اســت و بــر مــردم هــم واجــب اســت بــه آنــان 

ــه دلیــل برخــی از  كننــد. وظیفــۀ فقیــه -ب كوتاهــی  كــه آحــاد جامعــه در انجــام چنیــن وظیفــه ای 

ــم: ــاره می كنی ــا اش ــه بدان ه ــه در ادام ك ــترده تر دارد  گس ــطحی  ــا- س ویژگی ه

برخــی از معروفــات و منكــرات جنبــه اجتماعــی دارنــد و افــراد جامعــه ناتــوان از انجــام آن انــد. - 1

كنــد. ایــن مطلــب یكــی از احتمــاالت  كــه اقــدام  در چنیــن مــواردی ایــن وظیفــه فقیــه اســت 

ــن  ــئل ع ــول وس ــه یق موجــود در روایــت مســعدة بــن صدقــة از امــام صــادق ؟ع؟ اســت: »مسعت

األمــر باملعــروف والنهــی عــن املنكــر أواجــب هــو ىلع األمــة مجیعــا؟ فقــال: ال، فقیــل لــه: ول؟ 
ــر؛ از امــام صــادق ؟ع؟ از امــر بــه  ــن املنك ــروف م ــال باملع ــاع الع ــوی املط ــو ىلع الق ــا ه ــال: إمن ق
كــه آیــا بــر تمــام ایــن امــت واجــب اســت یــا نــه؟ فرمــود: نــه،  معــروف و نهــی از منكــر ســؤال شــد 

كــه نیرومنــد باشــند و مــردم از آنهــا  كســانی واجــب اســت  ــر  ســؤال شــد: چــرا؟ فرمــود: فقــط ب
كننــد و عالــم بــه معــروف از منكــر باشــند«.1 اطاعــت 

مردم پیش از هركس، قیام به این واجب را از وظایف فقیه می دانند. دالیل آن نیز عبارت اند - 	

گاه ترین فرد به معروف و منكر و نیز چگونگی انجام آن می دانند؛ 	( مردم  از: 1( مردم فقیه را آ

1. وسائل الشیعة، أبواب األمر والنهی، باب 2 ح 12.
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او را رهبر دینی خود می انگارند و بدون او حركتی انجام نمی دهند؛ 3( تقلید از مرجعیت 

كه بدون مراجعه به حوزه های علمیه  در فرهنگ شیعی نیز چنین سنتی را به وجود آورده 

كاری انجام ندهند. شهید صدر دوم نیز خطاب به مردم می گفت: »ال تقولوا قواًل وال تفعلوا 

گر –در عمل به معروف- اشتباهی مرتكب شوند،  لحوزه الشریفه«؛ 4( ا فعًا إال بعد مراجعة ا
كار را متوقف و به انتظار اقدام  از تحمل عواقب مذهبی و دنیوی آن ترس دارند؛ بنابراین 

فقیهان می نشینند.

گرچــه همــۀ مــردم مخاطــب امــر بــه معــروف و نهــی از منكرنــد، امــا قدرمتقیــن مخاطــب ایــن - 3

كوتاهــی عالمــان دینــی در  كــه خداونــد  اوامــر و نواهــی علمــا هســتند؛ بــه همیــن دلیــل اســت 

ْحَبــاُر 
َ ْ
ــوَن َواأل �فِ�ي َبّ ــاُهُ ارَلّ  یْنَ

َ
ل ــرار داده اســت: »َلْ انجــام ایــن واجــب را مــورد عتــاب شــدید ق

َعــِن  ــْوَن  َویْنَ ْعــُروِف  َ ْ
ِبل وَن  ُمُ

ْ
َویــأ ــِر  َ�ي

ْ
ال ِإَل  یــْدُعَن  ــٌة  َمّ

ُ
أ ــُمْ  ِمْ ُكــْن  »َوْلَ و   1» ْثَ ِ

ْ
اإل ــُم  ِلِ َقْ َعــْن 

كافــی نیــز از پیامبــر اســالم؟لص؟ نقــل شــده اســت: »إذا  كتــاب المحاســن و  ْنَكــِر«.	 در  ُ ْ
ال

ظهــرت البــدع یف امــی فلیظهــر العــال علمــه، فمــن ل یفعــل فعلیــه لعنــة اهلل«.3 در عیــون االخبــار 
ــدع  ــرت الب ــوا: إذا ظه ــام أمهن قال ــم الس ــن عل ــن الصادق ــا ع ــت: »روین ــده اس ــت ش ــز روای نی

ــان «.4 ــلب ونر اإلمی ــل ُس ــإن ل یفع ــه، ف ــر علم ــال أن یظه ــی الع فعل
علما جایگاه رفیعی در میان مردم مؤمن دارند و آنان می توانند به خاطر چنین موقعیتی به - 4

كنند. اقامه امر به معروف و نهی از منكر پرداخته و از مردم بخواهند در این امر یاری شان 

كــه بــه شــخص امــر بــه معــروف و نهــی - 5 تقــوای عالمــان دینــی و تجنــب آنــان از دنیــا، اتهاماتــی 

از منكــر وارد می شــود را دور می ســازد؛ بــه همیــن دلیــل هرچــه مانــع اجــرای ایــن وظیفــه –مثــل 

یــا و نفــاق یــا جهــل- اســت، برداشــته می شــود. ازایــن رو، عالمــان دینــی  عشــق بــه شــهرت، ر

گمارنــد و جامعــه نیــز آن  به راحتــی می تواننــد بــه اجــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر همــت 

1.  مائده: 63.
2.  آل عمران: 104.

3. همان،  ح 1. 
4. وسائل الشیعة، أبواب األمر والنهی، باب 40 ح 9.
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را بــه صــالح خــود بدانــد.

گاه انــد. چه بســا - 6 علمــاء دیــن بــر مخاطــرات و عواقــب اجــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر آ

كــه در امــر و نهــی نتایــج خوبــی وجــود دارد، امــا در عمــل عكــس  كننــد  افــراد غیــر عالــم تصــور 

كننــد؛ امــا عالمــان دینــی چنیــن نیســتند و بــر زمینه هــا و محدودیت هــای  آن را مشــاهده 

بــه جــان  را  تبعــات آن  از دیــن  امــت و حراســت  بــر اصــالح  و  گاه انــد  آ چنیــن وظیفــه ای 
َرِحــٌم«.1 َرُءوٌف  ــَن  �ي ْؤِمِ ُ ْ

ِبل یــُمْ  َعَ ــٌص  َحِر�ي  ْ ــُتّ َعِ َمــا  یــِه  َعَ »َعِزیــٌز  می خرنــد 

كــه در اختیــار دیگــران قــرار نــدارد. آنــان دارای - 7  عالمــان دیــن دارای ابزارهــای اجرایی انــد 

پیــرو، مــال و مؤسســه و از همــه مهم تــر صاحــب فتــوا هســتند. ازایــن رو آنــان مصــداق ممكنیــن 

ْعــُروِف  َ ْ
ِبل وا  َمُ

َ
َوأ َكَة  ازَلّ ا  َوآَتُ ــَاَة  الَصّ َقُمــوا 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
األ ِف  ــاُهْ  َنّ َمَكّ ِإْن  ــَن  �ي ِ

َّ
»ال شــریفه اند:  آیــه  در 

ْنَكــِر«.	 بــه همیــن دلیــل بارزتریــن وظیفــه آنــان اقامــه امــر بــه معــروف و نهــی از  ُ ْ
ــْوا َعــِن ال َوَنَ

منكــر اســت.

انگیزه های بیشتر برای حضور فقیه در قدرت

فــارغ از اینكــه فقیــه توانایــی حضــور در قــدرت داشــته باشــد یــا نــه؟ حضــور او در قــدرت تأثیــری 

داشــته باشــد یــا نــه؟ از منظــر دیگــری نیــز می تــوان انگیزه هــای دیگــری بــرای حضــور آنــان در 

قــدرت بیــان نمــود:

بــر اســاس ایــن مثــل معــروف –النــاس ىلع دیــن ملوكهــم– بســیاری از مــردم در شــیوۀ زندگــی و - 1

كــه اصــالح و فســاد  رفتــار جمعــی تحــت تأثیــر ســاختارهای قدرت انــد. ایــن نشــان می دهــد 

جامعــه وابســتگی تامــی بــه صاحبــان قــدرت دارد. همچنانكــه حدیــث »صنفــان مــن أمــی إذا 

صلــحـــا صلحــت أمــی وإذا فســدا فســدت أمــی: الفقهــاء واألمــراء« بدیــن معنــا اشــاره دارد. ایــن 
كننــد. بی تردیــد  كــه قدرتمنــدان صالــح می تواننــد جامعــه ای صالــح تربیــت  نشــان می دهــد 

كــه در قــدرت باشــند، می تواننــد از عهــدۀ چنیــن امــری برآینــد. علمــای دیــن آنــگاه 

1.  توبه: 128.
2.  حج: 41.
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گســترده دولــت فرصــت بهتــری بــه - 	 حضــور در قــدرت بــه دلیــل برخــورداری از امكانــات 

اقــدام نمایــد. تــا در جهــت اصــالح جامعــه  صاحبــان قــدرت می دهــد 

حضــور فقیــه در رأس هــرم قــدرت فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا افــراد صالحــی در اركان حكومت - 3

گســترش خیــرات  كننــد و از نگرانــی دولــت در  حضــور یابنــد تــا از پیدایــش فســاد جلوگیــری 

در میــان مــردم بكاهنــد.

اجــرای برخــی از احــكام شــرعی هماننــد حــدود و تعزیــرات نیازمنــد حكومت انــد و تــا قــدرت - 4

كــرد؛ به ویــژه حفــظ مصالــح و حقــوق جامعــه و نیــز  سیاســی نباشــد نمی تــوان آنهــا را اجــرا 

یــع عادالنــه ثروت هــای عمومــی نیازمنــد دولت انــد. درواقــع، تأثیــر نفــوذ اســالم نیازمنــد  توز

كــه دوران شــكوفایی اســالم مربــوط  یخــی نشــان می دهــد  دولــت اســالمی اســت و شــواهد تار

كــه دولتــی بــه نــام اســالم وجــود داشــته اســت. در مكــه تنهــا تعــداد اندكــی بــه  بــه ادواری بــوده 

كــه دولــت در مدینــه تشــكیل دادنــد، اســالم توانســت  پیامبــر اســالم ایمــان آوردنــد، امــا زمانــی 

كنــد و آئینــش را در جهــان بگســتراند. عصــر طالیــی شــیعه در  ســرزمین های بســیاری فتــح 

كــه  دورۀ شــیخ مفیــد، ســیدمرتضی و شــیخ طوســی نیــز همــراه بــا دولــت آل بویــه بــود. زمانــی 

ســالجقه بــه قــدرت رســیدند و شــیعیان بــه حاشــیه رفتنــد، دورۀ افــول تشــیع آغــاز شــد و شــیخ 

كــرد و حــوزه شــكوهمند او نیــز از هــم پاشــید. طوســی از بغــداد بــه نجــف فــرار 

حكومت اسالمی و ادلۀ امر به معروف و نهی از منكر

كــه اقامــۀ برخــی از ســطوح امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نیازمنــد نفــوذ و تأثیــر در ســلطه  ازآنجا

كــه  كســانی  كــرد تــا بــه چنیــن حكمرانــی صالــح رســید. ایــن تــالش بــرای  سیاســی اند بایــد تــالش 

كــه  ــه شــرایط سیاســی مختلفــی  ــا توجــه ب ــد ب ــان بای واجــد شــرایط آن هســتند واجــب اســت و آن

ــت  ــه ای اس ــی مقدم ــل سیاس ــوب عم ــد. وج كنن ــدام  ــه اق ــن وظیف ــام ای ــه انج ــد ب ــرار دارن در آن ق

گراییــده اســت. بی تردیــد، اقامــۀ  ــه تعطیلــی  كــه در عصــر غیبــت ب ــر اقامــه شــریعت. شــریعتی  ب

كــرد تــا ایــن مقدمــات و ابــزار فراهــم  شــریعت نیازمنــد مقدمــات و ابــزاری اســت و بایــد تــالش 

كــه –در اصطــالح فقهــی– این هــا از شــرایط واجب انــد و نــه از شــروط وجــوب. ازایــن رو،  آینــد؛ چرا
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كــه قــرار دارد مخاطــب ایــن شــروط واجــب اســت. به عنوان مثــال یــک  هــر فــردی در هــر موقعیتــی 

گــره از مشــكالت مــردم  گمــارد و  كارمنــد اداری بایــد بــه اصــالح بســیاری از مفاســد اداری همــت 

كــردن مقدمــات اقامــه شــریعت اســت. بی تردیــد  كنــد. ایــن پایین تریــن ســطح از فراهــم  بــاز 

كــه تالشــی مضاعــف می طلبــد. تحقــق وســیع آن نیازمنــد تصــدی ادارۀ دولــت اســت 

»امــروزه شــركت در انتخابــات و برگزیــدن افــراد صالــح واجــب اســت و خــود می توانــد روشــی بــرای 

گفــت در انتخابــات بهتــر از  اقامــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بــه شــمار آیــد. شــاید بتــوان 

گســیل نمــودن افــرادی  روش هــای دیگــر می تــوان بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر پرداخــت و بــا 

گمــارد. همــۀ ادلــۀ وجــوب امــر  گســترش معــروف همــت  صالــح جهــت تدویــن قوانیــن صالــح بــه 

بــه معــروف و نهــی از منكــر –بــه مالزمــه یــا بــه مقدمــه– داللــت دارنــد بــر اینكــه برگــزاری انتخابــات 
و شــركت در آن واجــب اســت«.1

آیــت اهلل منتظــری نیــز دراین بــاره می گویــد: »لــو تّقــف إجــراء املعــروف والــرد عــن املنكــر ىلع 

ــن  ــوالن: م ــل ق ــان، ب ــام؟ وجه ــن اإلم ــاإلذن م ــرطان ب ــًا، أو یش ــان مطلق ــل یجب ــرب فه ــراح والض لج ا
ــال  ــل واخت ــرج ب ــرج وامل ــب اهل ــد ویج ــاق لــكل أح ــو اإلط ــواز بنح لج ــن أن ا إطــاق األدّلــه، وم
النظــام یف بعــض املراحــل «.	 در روایــت جابــر از امــام صــادق؟ع؟ نیــز آمــده اســت: »فأنكــروا 
ید و آن  بقلوبــم والفظــوا بألســنتكم وصّكــوا هبــا جباههــم؛ معصیــت را در دل هایتــان زشــت بشــمار
كنیــد و بــر پیشــانی مرتكبیــن آن داغ ننــگ بزنیــد« و روایــت یحیــی طویــل از  را بــا زبان هایتــان رد 

امــام صــادق؟ع؟ نیــز آمــده اســت: »مــا جعــل اهلل بســط اللســان وكــف الیــد ولكــن جعلهمــا بیســطان 

ــان  ــا را چن ــه آنه ــداده، بلك ــرار ن ــاده ق گش ــت را  ــته و دس ــان را بس ــد زب ــا؛ خداون ــان مع ــًا ویكّف مع
ــا هــم بســته می گردنــد«. ــاز می شــوند و ب ــا هــم ب كــه ب آفریــده 

كه شرط اجرای امر به معروف و نهی از منكر، وجود امام ؟ع؟  غرض از نقل این دو روایت آن است 

نیست و در غیاب ایشان نیز انجام چنین فریضه ای واجب است و تمام ادلۀ امر به معروف و نهی 

ــی  ــزام الربیع ــیخ ع ــتیر للش ــالة ماجس ــی رس ــالمیة: 150- 151 وه ــریعة اإلس ــوء الش ــی ض ــیح ف ــات والترش 1. االنتخاب
ــز الهــدف للدراســات. صــادرة عــن مرک

2. دراسات فی والیة الفقیه: 1/ 151- 152 وراجع أیضًا: ج 1/ 192.
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از منكر داللت دارند بر لزوم تشكیل دولت حقه؛ وجوبی كه مشروط به حضور امام ندارد. بی تردید 

كه نباشد نمی تواند به  اجرای امر به معروف و نهی از منكر نیازمند قدرت و بسط ید است؛ قدرت 

كرد. بعید است خداوند حكمی را  گماشت و متخلف از آن را عقوبت  چنین فریضه ای همت 

كه خاصیتی در پی نداشته باشد.1 ازاین رو، آیت اهلل منتظری تصریح می كند بر اینكه  كند  جعل 

كنند تا معروف ها اقامه و منكرها از میان برداشته شوند.  بر همۀ مسلمانان واجب است تالش 

گرفت  كم اذن  كه عمل به این فریضه منجر به جرح شود باید از حا گفت در مواردی  تنها می توان 

گیرد و بی نظمی رخ ندهد. اگر حكومت ضعیف  تا انجام چنین عملی تحت نظارت او انجام 

كه حكومت  كرد. در فرضی هم  كمک  باشد، باید در اشاعۀ امر به معروف و نهی از منكر به آن 

حقه ای وجود نداشته باشد، باید كاری كرد كه چنین حكومتی برپا گردد و لو به صورت یک دولت 

كه والیت بر چهار واجب دیگر  محلی در منطقه ای معین باشد. در صحیحۀ زراره نیز اشاره شد 

كلید سایر واجبات و والی نیز راهنمای آن است. ازاین رو، جایز نیست  برتری دارد؛ چراكه والیت 

كم است- در خانه بمانند و نسبت به فساد  مسلمانان –به بهانۀ اینكه مبارزه با مفاسد وظیفه حا

و فحشا بی تفاوت باشند. این فریضه بر همگان واجب است و در فرضی كه دولت حقه ای وجود 
ندارد باید كوشید تا چنین دولتی برپا و با این مفاسد مبارزه شود.	

ــۀ  ــی اقام ــا یعن ــی م ــدف نهای ــه ه ك ــت  ــم آن اس ــدف. مه ــه ه ــت و ن ــزار اس ــت اب ــكیل حكوم »تش

شــریعت، تحقــق یابــد چــه به وســیله حكومــت و چــه بــه روش هــای دیگــر. درواقــع آنچــه اولویــت 

ــر علمــای  گ كلمــۀ توحیــد در تمــام الیه هــا و مراحــل زندگــی اســت. ا ــن و اعتــالی  دارد اقامــۀ دی

كــه می بایســت بــه چنیــن  گاهــی می دادنــد و آنــان را قانــع می كردنــد  گذشــته بــه مــردم آ مــا در 

كــه شــرایط  كننــد، امــروزه می توانســتند از ثمــرات آن بهــره برنــد و مرتــب نگوینــد  وظیفــه ای عمــل 

امــام  از رهبــران جهــان مثــل  نبــود. همچنانكــه برخــی  آمــاده  بــرای تأســیس حكومــت دینــی 

گاهی بخشــی بــه توده هــای مــردم آنــان را بــه اقامــه دولــت رســاندند  گانــدی و مانــدال بــا آ خمینــی، 

ــه حكومــت اســالمی دســت یافتنــد«. ــه از مســیر عمــل اســالمی ب گون و بدیــن 

1. همان
2. دراسات فی والیة الفقیه: 2/ 219- 220.
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همچنانكــه در صحیحــۀ زواره آمــده، امامــت و والیــت امــر در نظــام اســالمی از جایــگاه واالیــی 

ْلَحــجِّ َو  اَكِة َو ا ــَاِة َو الــزَّ َســِة َأْشــیاَء ىلَعَ الصَّ ْســَاُم ىلَعَ َخْ برخــودار اســت. امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: »ُبــِی اإْلِ

ــا ِمْفَتاُحُهــنَّ  َ نَّ ــْوِم َو اْلَواَلیــِة َقــاَل ُزَراَرُة َفُقْلــُت َو َأی یَش ٍء ِمــْن َذِلــَك َأْفَضــُل َفَقــاَل اْلَواَلیــُة َأْفَضــُل أِلَ الصَّ
؛ اســالم بــر پنــج چیــز اســتوار اســت: نمــاز، زكات، حــج، روزه و والیــت.  ِلیــُل َعَلیِهــنَّ َو اْلــَواىِل ُهــَو الدَّ
كــدام برتــر اســت؟ فرمــود: والیــت برتــر اســت؛ زیــرا والیــت  زراره می گویــد: پرســیدم: از میــان آنهــا 

كیــد نمــود: ِذْرَوُة  كلیــد آن هاســت و صاحــب والیــت، راهنمــا به ســوی آنهــا می باشــد. بعــد تأ

َمــاِم َبْعــَد َمْعِرَفِتــِه؛1  ــِن َتَبــاَرَك َو َتَعــاىَل الّطاَعــُة ِلْلِ ْشــیاِء َو ِرَضــا الّرْحَ ْمــِر َو َســَناُمُه َو ِمْفَتاُحــُه َو َبــاُب اأْلَ اأْلَ
كلیــد و در همــه چیــز و خرســندى خــداى رحمــان تبارک وتعالــی اطاعــت  كوهــان و  بلنــدى و 

امامــت بعــد از معرفــت اوســت«.

كــه امــام باقــر؟ع؟ درصــدد بیــان اصــول دیــن نبــود و اال  مــروری بــر ایــن روایــت نشــان می دهــد 

كــه امــام اشــاره  الزم بــود بــه توحیــد، نبــوت و معــاد نیــز اشــاره می كردنــد. ایــن نشــان می دهــد 

ٰ ِبــِه وُنًح  ــِن َمــا َوَصّ �ي َع َلــُمْ ِمَ ادِلّ ــر آن اســتوار شــده اســت. »َشَ كــه بنیــان دیــن ب ــه مفهومــی دارد  ب

ُقا ِفــِه؛	 خــدا  ــَرَّ َ  �قَ�ق
َ

ــَن َول �ي یِقُمــوا ادِلّ
َ

ْن أ
َ

نَیــا ِبــِه ِإْبَراِهــَم َوُمــوَس َوِعــَى أ ْوَحَنــا ِإَلــَك َوَمــا َوَصّ
َ

ی أ ِ
َّ

َوال
كــه نــوح را هــم بــه آن  كــه بــرای شــما مســلمین قــرار داد حقایــق و احكامــی اســت  شــرع و آیینــی 

كردیــم و بــه ابراهیــم و موســی و عیســی هــم آن را ســفارش  كــرد و بــر تــو نیــز همــان را وحــی  ســفارش 

یــد و هرگــز تفرقــه و اختــالف در دیــن مكنیــد«. بــر اســاس ایــن آیــه  كــه دیــن خــدا را بــر پــا دار نمودیــم 

كلیــد اقامــۀ دیــن و عامــل جمــع شــدن مؤمنــان  گردیــد و  كــه بــه انبیــا ؟ع؟ ســفارش  آن حقیقتــی 

ــد–  ــی یاب ــی م ــب او تجل ــوم؟ع؟ و نائ ــام معص ــود ام ــه در وج ــه –ك ــلطنت عادل ــان س ــت، هم اس

كــه ســنت ها و فرایــض اقامــه می شــوند.  كــه به واســطۀ چنیــن ســلطه ای اســت  می باشــد؛ چرا

ــك  ــهد أن یــارت امــام حســین ؟ع؟ نیــز این چنیــن آمــده اســت: »أش همیــن مضمــون در فــرازی از ز

ــاة  ــا الص ــزاكه«. در روایــت دیگــری از علــی؟ع؟ نیــز آمــده اســت: »أوهل ــت ال ــاه وآیت ــت الص ــد أقم ق
کتاب اإلیمان والكفر، باب دعائم اإلسالم، ح 5. 1. الكافی: 2/ 18، 

2.  شوری:13.
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لحافظــة لجمیــع الفرائــض والســنن «1 در روایــت  لحــج مث الوالیــة وهــی خامتتهــا وا مث الــزاكة مث الصیــام مث ا
دیگــری امــام رضــا ؟ع؟ فرمــود:

ــول ؟امهع؟  ــة الرس ــة اهلل وخاف ــة خاف ــاء، إن اإلمام ــاء وإرث األوصی ــة األبنی ــی منزل ــة ه  »إن اإلمام
لحســن صلــی اهلل علیــه و آلــه(، إن اإلمامــة زمــام الدیــن  لحســن وا ومقــام أمــر املؤمنــن ؟ع؟ ومــراث ا
ــایم،  ــه الس ــایم وفرع ــام الن ــه أس اإلس ــن، إن اإلمام ــز املؤمن ــا وع ــاح الدنی ــلمن وص ــام املس ونظ
لحــدود  لجهــاد، وتفــر الــی ء والصدقــات وإمضــاء ا لحــج وا باإلمــام متــام الصــاه والــزاكه والصیــام وا
واألحــكام ومنــع الثغــور واألطــراف، اإلمــام یحــل حــال اهلل ویحــرم حــرام اهلل ویقــم حــدود اهلل 

ــه«.2 ــه البالغ لحج ــنه وا لحس ــه ا ــه واملوعظ ــه بالحكم ــبیل رب ــو إىل س ــن اهلل، ویدع ــن دی ــذب ع وی
كــه امامــت در اندیشــۀ شــیعه چــه جایگاهــی  ــر ایــن احادیــث نشــان می دهــد  مــروری اجمالــی ب

بــار آورد. امــام رضــا؟ع؟ دربــارۀ علــل جعــل امــام  بــه  دارد و نبــود آن می توانــد چــه مفاســدی 

ِت  َ ــُة َو َذَهــَب اّلدیــُن     َو ُغــرِّ لَّ ً َأمینــًا حاِفظــًا ُمْســَتْوَدعًا، َلَدَرَســِت امْلِ ــْم امامــًا َقــمِّ َعــْل هَلُ می فرمایــد: »َلــْو َلْ َیجْ

ــِلمَن؛3  ــَك ىلَع     امْلُْس ُهوا ذِل ــبَّ ــُدوَن و َش ــُه امْلُلحِ ــَص ِمْن ــوَن و َنَق ــِه امْلُْبَتِدُع ــزاَد فی ــكاُم، َو َل ــَنُن َو األْح السُّ
كــه قیــم بــر ُامــور آنهــا باشــد، امیــن بــر امــوال و نامــوس و نفــوس آنهــا  گــر خداونــد بــرای آنهــا امامــی را  ا

گنجینــه ذخیــره اســرار الهــی باشــد و در ســینۀ  باشــد، حافــظ دیــن و دنیــای آنهــا باشــد، و خــود 

گــر چنیــن شــخصی را خداونــد بــر آنهــا نگمــارد،  كنــد، ا خــود علــوم الهــی و امانــات الهــی را حفــظ 

ــت از بیــن مــی رود؛ دیــن از بیــن مــی رود؛ ســّنت و احــكام تغییــر و تبدیــل پیــدا می كنــد؛ اهــل 
ّ
مل

بــرای مســلمین  بدعــت در دیــن چیزهایــی اضافــه می كننــد؛ ملحدیــن از دیــن می كاهنــد و 
ایجــاد شــبهه می كننــد«.4

كــه بایــد  كــه غصــب امامــت بزرگ تریــن منكــری اســت  گفــت  بــر اســاس چنیــن اهمیتــی می تــوان 

كــرد. امــام صــادق ؟ع؟ نیــز بــه چنیــن منكــری اشــاره دارد،  آن از میــان برداشــت و بــا آثــار آن مبــارزه 

1. بحار األنوار: 93/ 62، رسالة المحكم والمتشابهة: 77 عن تفسیر النعمانی.
کتاب الحجة، باب نادر جامع فی فضل اإلمام وصفاته، ح 1. 2. أصول الكافی: ج 1/ 

3. علل الشرائع: 1/ 253، الباب 182، ح 5، عیون أخبار الرضا، الباب 34، ح 1.
4. همان.
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ــاَر  ــِه َو ِإْظَه ــِل ُكلِّ ــاَء َاْلَباِط ــِه َو ِإْحی ــقِّ ُكلِّ ــِر َدْوَس َاْلَح اِئ ــَواىِل َاْلجَ ــِة َاْل ــَك َأنَّ یِف ِواَلی ــود: »َذِل ــه فرم ك ــگاه  آن

ِة  ــنَّ ــَل ُس ــاِجِد َو َتْبِدی ــْدَم َامْلََس ــَن َو َه ــاِء َو َامْلُْؤِمِن ی بْنِ ــَل َاأْلَ ــِب َو َقْت ــاَل َاْلُكُت ــاِد َو ِإْبَط ــْوِر َو َاْلَفَس ــْمِ َو َاْلجَ َالظُّ
ــَراِئِعِه«.1 ِ َو َش َاهللَّ

مراحل نهی از منكر در مواجهۀ اهل بیت ؟ع؟ با غاصبان خالفت

نیــز یكایــک  ائمــه ؟ع؟ و  گردیــد،  كــه خالفــت اهل بیــت ؟ع؟ غصــب  از نخســتین روزهایــی 

اصحــاب آنــان علیــه چنیــن عصبــی قیــام نمــوده و درصــدد اصــالح امــور امــت برآمدنــد. در 

كــه امیرمؤمنــان، فاطمــه زهــرا و صادقیــن ؟ع؟ بــه اشــكال  كردیــم  كتــاب نیــز اشــاره  فصــل اول ایــن 

گرفتنــد. در ادامــه بــه تبییــن و بررســی ایــن  گفتــه و موضــع  متعــددی علیــه چنیــن غصبــی ســخن 

مراحــل اشــاره می كنیــم:

مرحلۀ اول؛ تصریح به عدم مشروعیت غاصبان خالفت

كیــد می كردنــد ایــن مقــام بــه اهل بیــت پیامبــر ؟لص؟ تعلــق داشــته و  در نخســتین مرحلــه آنــان تأ

كرده انــد. ایــن صراحــت هــم حجتــی بــود علیــه غاصبــان خالفــت  دیگــران آن را به ناحــق غصــب 

گــذار شــود.  ــه اهلــش وا ــد ب ــا جملگــی بداننــد امامــت اســاس دیــن اســت و بای ــر مــردم، ت و هــم ب

كامــاًل  ــه ســقیفه بنی ســاعده  ایــن حركــت در ســخنان مشــهور حضــرت زهــرا )س( پــس از حادث

مشــهود اســت. امــام علــی؟ع؟ نیــز بــه شــیوه ها و دالیــل متعــددی از ایــن حــق ســخن گفتــه اســت. 

ــُه َلیعــَمُ أنَّ َمَحّلــی ِمنهــا َمَحــلُّ  َصهــا ُفــاٌن وإنَّ ازجملــه در خطبــه شقشــقیه می فرمایــد: »أمــا َواهلّلِ َلَقــد َتَقمَّ

ــُر، َفَســَدلُت دوَنــا َثوبــا، وَطَویــُت َعنهــا  ــیُل، وال یرقــی إىَل الطَّ حــی؛ ینَحــِدُر َعــیِّ السَّ الُقطــِب ِمــَن الرَّ
ــُر،  ــا الكب ــَرُم فیه ــاَء، هی ــٍة َعمی ــِرَ ىلَع َطخی ــّذاَء، أو أص ــٍد َج ــوَل ِبی ــَن أن أص ــی َب ــُت أرَتئ ــحا، وَطِفق كش
ــَر ىلَع هاتــا أحجــی،  ــُه! َفَرَأیــُت أنَّ الصَّ غــُر، ویكــَدُح فیهــا ُمؤِمــٌن َحــّی یلــی َربَّ ویشــیُب فیَهــا الصَّ
 ِ

ــةَّ ، وِش ِ
ُــةَّ ــوِل امل ــَرُت ىلَع ط ــا... َفَص ــی َنب ــجًا؛ أری ُتراث ــِق َش لَحل ــذًی، ویِف ا ــِن َق ــَرُت، ویِف الَع َفَص

ــه خالفــت،  ــگاه مــن ب كــه جای كــرد و او می دانســت  ــن  ــه ت ــی آن را ب ــه خــدا ســوگند، فالن ــِة؛ ب احمِلَن

1. تحف العقول: 212.
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ــن  ــداى م ــه بلن ــده ای ب ــود و پرن ــرازیر می ش ــن س ــش[ از م ــیل ]دان ــت. س ــیاب اس ــور آس ــون مح چ

كــه آیــا  كــردم و پهلــو را از آن تهــی ســاختم. بــا خــود می اندیشــم  نمی رســد. لبــاس خالفــت را رهــا 

كــه بزرگ تــران را فرســوده  كنــم؛ صبــرى  كــورى مــردم، صبــر  بــا دســتی تهــی یــورش َبــَرم یــا بــر ظلمــت 

كوچک تــران را پیــر می كنــد و مؤمــن در آن، رنــج می كشــد تــا بــه مالقــات پــروردگارش رســد.  و 

كــردن بــر آن، خردمندانه تــر اســت. بنابرایــن، درحالی كــه خــار در چشــم و  كــه صبــر  اندیشــیدم 

ــدم... در همــه ایــن  كــردم و میــراث خــود را ازدســت رفته می دی گلــو داشــتم، صبــر  اســتخوان در 

كــردم«. مــّدت طوالنــی، بــا همــه رنــج، صبــر 

ْ َمــْن َجــَرْت 
ی ِبِ ــِة َأَحــٌد، َوال یَســوَّ مَّ ــی َعَلیــِه َو آِلــِه ِمــْن هــِذِه اأْلُ ــد َصلَّ و نیــز فرمــود: »ال یَقــاُس ِبــآِل ُمَحمَّ

ــْم  ــاىل. َوهَلُ ْ یْلَحــُق التَّ
یــِن، َوِعَمــاُد الیِقــِن، ِإَلــْم یــِیُء الَغــاىل، َوِبِ ْ َعَلیــِه أَبــدًا. مُهْ َأَســاُس الدِّ ِنْعَمــمُهُ

لَحــقُّ ِإىَل َأْهِلــِه، َوُنِقــَل ِإىَل ُمْنَتَقِلــِه؛  َخَصاِئــُص َحــقِّ اْلِوالیــِة، َوِفــِمُ الَوِصیــُة َوالِوَراَثــُة، اْلَن ِإْذ َرَجــَع ا
احــدى از مســلمین قابــل قیــاس بــا آل محمــد؟لص؟ نیســت; و ریزه خــوران نعمــت اهل بیــت 

ــه  ــد. اهل بیــت ركــن دیــن و پای ــه یقین ان ــان ركــن دیــن و پای كــه آن ــود; چرا ــر نخواهنــد ب ــان براب ــا آن  ب

یقین انــد و شــرایط والیــت و رهبــرى در آنهــا جمــع اســت و پیامبــر بــه والیــت آنهــا ســفارش نمــوده 
ــد«.1 ــه ارث برده ان ــرت ب ــوى را از آن حض ــاالت معن كم ــان  و آن

در فــرازی دیگــر در شــكایت از قریــش نیــز فرمــود: »خداونــدا، مــن در برابــر قریــش و همدستانشــان 

ــد  كردن ــد خویشــاوندیم را قطــع  ــو شــكایت مــی آورم - آنهــا پیون ــه ت ــم - و ب ــو اســتمداد می جوی از ت

كــه از همــه بــه آن  پیمانــه حقــم را واژگونــه ســاختند و همگــی بــرای مبــارزه بــا مــن در مــورد حقــی 
گشــتند«.	 ســزاوارتر بــودم متفــق 

گاهی بخشی به مردم در دوری از ظلمه مرحلۀ دوم؛ آ

در مرحلــه بعــد، ائمــه ؟ع؟ مــردم را توجیــه می كردنــد تــا از غاصبــان خالفــت دوری جویــد و در 

اعمــال آنــان مشــاركت نكننــد. ابی بصیــر از امــام باقــر ؟ع؟ دربــارۀ اعمــال ســالطین پرســید و 

1. نهج البالغة: الخطبة 2، 3.
2. همان، الخطبة 217.
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ــاوبا  ــیئًا إال أص ــامه ش ــن دنی ــب م ــدمه ال صیی ــم، إن أح ــه ق ــد، ال، وال م ــا محم ــا أب حضــرت پاســخ داد: ی

كــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »إن  ــه «.1 در صحیحــۀ ابــن ابــی یعفــور نیــز آمــده اســت  ــه مثل ــن دین م
أعــوان الظلمــه ویم القیامــه یف ســرادق مــن نــار حــی یحكــم اهلل بــن العبــاد«.	 پیامبــر ؟لص؟ نیــز 
كــه آن  ــا ســلطان  ــن ؛3 زنهــار از مصاحبــت ب ــاب الدی ــه ذه ــلطان فإن ــة الس ــاك ومخالف ــد: »إی می فرمای

دیــن را مــی بــرد«.

و نیــز فرمــود: »إیــاك وأوباب الســلطان وحواشــیها، فــإن أقربــم مــن أوباب الســلطان وحواشــیها أبعــدك 

مــن اهلل عــز وجــل، ومــن آثــر الســلطان ىلع اهلل عــز وجــل أذهــب اهلل عنــه الــورع وجعلــه حــران ؛4 
یــان ســلطان  بــه درگاه و دربار كــه نزدیک تریــن شــما  یــان ســلطان؛ زیــرا  زنهــار از درگاه و دربار

دورتریــن شماســت از خداونــد عّزوجــّل؛ و هركــه ســلطان را بــر خداونــد عّزوجــّل ترجیــح دهــد، 

خداونــد پارســایی را از او ببــرد و سرگشــته و حیرانــش ســازد«. حتــی از ســاختن مســجد هــم بــرای 

آنــان نهــی شــده اســت. در صحیحــۀ یونــس بــن یعقــوب امــام ؟ع؟ می فرمایــد: »ال تعــم ىلع نبــاء 

كاری بــرای  گــر هیــچ  مســجد«.5 در برخــی روایــت نیــز از صــرف نام نویســی در دیــوان آنــان –حتــی ا
آنــان نكنیــم- نهــی شــده اســت. در صحیحــۀ كاهلــی از امــام صــادق ؟ع؟ آمــده اســت: »مــن ســّود 

ــارۀ  ــادق درب ــام ص ــرا« و ام ــة خنزی ــره اهلل ویم القیام ــاس- حش ــوب عب ــابع- مقل ــد س ــه یف دویان ول امس
كیــد فرمــود: »یــا فضیــل واهلل، َلضــرر هــؤالء ىلع هــذه األمــة أشــد مــن شــرر الــرك  خطــر بــزرگ آنهــا تأ

ــم «.6 والدی
كـــه بی توجهـــی بـــه  مـــروری بـــر ایـــن روشـــنگری در دورۀ حیـــات سیاســـی اهل بیـــت نشـــان می دهـــد 

ـــا آنـــان در میـــان شـــیعیان بـــه یـــک فرهنـــگ تبدیـــل شـــده بـــود. خلفـــای  ظلمـــه و عـــدم همـــكاری ب

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 42، ح 5. 1. وسائل الشیعة: 
2. وسائل الشیعة: الباب السابق، ح 6.

3. بحار األنوار: 10/ 368، ح 7.
4. بحار األنوار: 75/ 372، ح 19.

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 42، ح 8، 9. 5. والذی یلیه فی وسائل الشیعة: 

کتاب األمر بالمعروف والنهی عن المنكر، أبواب األمر والنهی، باب 37، ح 6. 6. وسائل الشیعة: 
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گاه بودنـــد و بـــرای شـــیعیان مخاطراتـــی نیـــز فراهـــم می آوردنـــد. كـــه از چنیـــن فرهنگـــی آ جائـــر نیـــز 

كاظــم ؟ع؟ رفتــم بــه مــن فرمــود: اى صفــوان هــر چیــزت  »صفــوان بــن مهــران نقــل می كنــد نــزد امــام 

كرایــه دادن شــترانت بــه ایــن مــرد  كــدام؟ فرمــود:  گفتــم: قربانــت  زیبــا و نیــك اســت جــز یكــی 

ــه شــكار و  ــی و ن ــی و خودنمائ ــراى خوش گذران ــدادم ب ــه ن كرای ــه خــدا  گفتــم: ب -هــارون الرشــید- 

یگــرى، بلكــه بــراى راه مكــه، و خــود هــم متصــدى آن نیســتم و غالمانــم را بــا او می فرســتم،  باز

گفتــم: چــرا قربانــت، فرمــود: می خواهــی  ــر عهــده آنهــا نباشــد؟  ــو ب ــه ت كرای ــا  فرمــود: اى صفــوان آی

كــه مانــدن آنهــا را دوســت دارد از آن هاســت  گفتــم: آرى فرمــود: هــر  كرایــه تــو را بدهنــد؟  بماننــد تــا 

گفــت: رفتــم همــۀ شــترانم را تــا آخــر فروختــم و  كــه از آن هاســت دوزخــی اســت صفــوان  و هــر 

كــه شــترانت  گفــت: اى صفــوان بــه مــن رســیده  خبــرش بــه هــارون رســید و مــرا خواســت و بــه مــن 

كارهــا را  ى  گفتــم: پیــرى ســالخورده ام و غالمــان هــم نیــرو گفــت: چــرا؟  گفتــم آرى  را فروختــی؟ 

كار و آن موســی  كــرده بــه ایــن  كــی بــه تــو اشــارت  گفــت: هیهــات هیهــات، مــن می دانــم  ندارنــد 

گــذار بــه خــدا  گفــت: ایــن ســخن را وا گفتــم: مــرا بــا موســی بــن جعفــر چــه كار؟  بــن جعفــر اســت، 
ــتم«.1 ــو را می كش ــه ت ــود البت ــو نب ــاری ت ــر خوش رفت گ ا

صاحــب َفــّخ، از نــوادگان امــام حســن مجتبــی؟ع؟ - شــهادت 169 هجــری– وقتــی بــه اســارت 

اإلمــام  أی  أمــره-  عــن  إال  حســن  خــرج  مــا  »واهلل  گفــت:  به صراحــت  رســید،  عباســی  هــادی 

ــی اهلل إن  ــت، قتل ــذا البی ــل ه ــه یف أه ــب الوصی ــه صاح ــه ألن ــع إال محبت ــر ؟ع؟- وال اتب ــن جعف ــوىس ب م
ــد و  ــه چنیــن مواجهــه ای پایبنــد نمی مان ــه«.	  البتــه اهل بیــت؟ع؟ از اینكــه جامعــه ب ــت علی أبقی
بدین گونــه موجــب تــداوم حیــات ظلمــه می شــد اظهــار تأســف می كردنــد. در روایتــی امــام ؟ع؟ 

فرمــود: »لــوال أن بــی أمیــه وجــدوا هلــم مــن یكتــب ویجــی هلــم الــی ء ویقاتــل عــم ویشــهد مجاعــمه 

گــر بنی امیــه  ملــا ســلبونا حقنــا، ولــو رتكهــم النــاس ومــا یف أیــدمهی مــا وجــدوا شــیئًا إال مــا وقــع یف أیــدمهی ؛ ا
كنــد و برایشــان بجنگــد و در  كــه برایشــان بنویســد و مالیــات جمــع آوری  كســی را نمی یافتنــد 

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 42، ح 17. 1. وسائل الشیعة: 

2. بحار األنوار: 48/ 151، عن مهج الدعوات: 217- 227.
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ــد«.1 كنن ــلب  ــا را س ــق م ــز نمی توانســتند ح ــود، هرگ ــر ش ــان حاض جماعتش

كــه می توانســت  بااین همــه ائمــه ؟ع؟ روش هــای اقتصــادی دیگــری –مثــل كشــاورزی و تجــارت- 

كــه  جایگزیــن چنیــن مواجهــه ای بــا ظلمــه شــود را بــه شــیعیان خــود پیشــنهاد می دادنــد؛ چرا

تحریــم همــكاری بــا دولت هــای جــور بســیاری از آنــان را در خطــر فقــر قــرار مــی داد و ممكــن بــود 

ــرث«،	  لح ــال ا ــر األعم ایمــان آنــان را بــه مخاطــره انــدازد. از امــام باقــر؟ع؟ روایــت شــده اســت: »خ

كشــاورزان فرمــود: »مه الزارعــون كنــوز اهلل یف أرضــه، و مــا یف  یــا اینكــه امــام صــادق؟ع؟ در وصــف 
ــاره«.4 ــرزق یف التج ــار ال ــعه أعش ــه«3 و یــا اینكــه »إن تس ــن الزراع ــّب إىل اهلل م ــال یش ء أح األعم

دســته  دو  میــان  جــور  حكومت هــای  بــه  همیــاری  حرمــت  در  ؟ع؟  اهل بیــت  نمانــد  گفتــه  نا

كــه به موجــب ظلــم و تــداوم حكومتشــان می شــد؛ 	(  از اعمــال تمایــز می نهادنــد: 1( اعمالــی 

كــه موجــب خدمــت بــه مــردم و جامعــه می شــد مثــل آمــوزش و بهداشــت؛ و از شــیعیان  اعمالــی 

كــه:  اســت  روایــت  در  نكننــد.  كوتاهــی  همكاری هــا  از  دوم  دســته  انجــام  در  می خواســتند 

ــباب  ــرج ش ــاك ان یخ ــن ایب مس ــع اب ــا مین ــال: »م ــه فق ــل انب ــه امساعی ــداهلل ؟ع؟ و عن ــت ىلع ایب عب »دخل
ــأك ؟«  ــت عط ــال ىل : »ل رتك ــاس؟« مث ق ــی الن ــا یعط ــم م ــاس و یعط ــه الن ــا یكفی ــه م ــیعة فیكفون الش
قــال : قلــت : مخافــة ىلع دیــی . قــال : »مــا منــع ابــن ایب مســاك ان بیعــث الیــك بعطائــك ؟ امــا عــم ان لــك 

ــا «.5 ــال صنیب ــت امل یف یب

مرحلۀ سوم؛ مواجهه روبرو با حكومت های جور

در ایــن مرحلــه ائمــه ؟ع؟ خــود مســتقیمًا بــه حكومت هــای جــور امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر 

كــه  می نمودنــد. ایــن مرحلــه به نوعــی پاســخ مثبتــی بــه حدیــث منقــول از پیامبــر ؟لص؟ بــود 

1. المصدر السابق: باب 47، ح 1.
2. الكافی: 5/ 260، ح 2.

3. وسائل الشیعة: 12/ 25، ح 3.
کتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب 1، ح 4، 5، 8. 4. وسائل الشیعة: 

5. تقدمت )صفحة 77(، رقم 11.
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ــال  ــق تق ــة ح ــال ؟امهع؟: كلم ــل؟ فق ــز وج ــب إىل اهلل ع ــاد أح لجه ــول اهلل ؟امهع؟: أی ا ــل لرس می فرمــود: »قی

گــر حیــات آدمــی را بــه خطــر افتــد. در روایــت دیگــری نیــز آمــده اســت »أفضــل  إلمــام جائــر«1 حتــی ا
لجهــاد كلمــه حــق عنــد ســلطان جائــر یقتــل علیــه ؛2 ارزشــمندترین نــوع جهــاد، ســخن حقــی اســت  ا
كشــته می شــود«. امیرالمؤمنیــن ؟ع؟  كــه بــه همــان ســبب  گفتــه می شــود،  كــه بــه ســلطان ســتمگر 

كــه  كســی اســت   3» ِ َضــاِت اَلّ َغــاَء َمْ َســُه ا�بْ�قِ ْ �ف ی �فَ ــاِس َمْ شْیِ نیــز فرمــود: »مــراد خداونــد در »َوِمَ اَلّ
كشــته شــود«.4 بــه خاطــر امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر 

برخی شواهد دیگر

كــه مرتكــب شــده هشــدار داده - 1 كــه در آن بــه شــرارت هایی  یــه  نامــه امــام حســین ؟ع؟ بــه معاو

كتــاب رجالــش،  كشــی در  كتــاب االمامــه و السیاســه،  كــرده بــود. ابــن قتیبــه در  و او را توبیــخ 

قاضــی نعمانــی در دعائــم االســالم، طبرســی در االحتجــاج، ایــن نامــه را آورده انــد: »نامــۀ 

كــه برایــت ناخوشــایند  گفتــه بــودی دربــارۀ مــن بــه تــو خبرهایــی رســیده  تــو بــه دســتم رســید. 

كار  گــزارش این گونــه خبرهــا  بــوده اســت، درحالی كــه مــن اهــل این گونــه اقدامــات نیســتم. 

كننــد. بــه  كــه تصمیــم دارنــد در میــان امــت اســالمی اختــالف ایجــاد  ســخن چینانی اســت 

ک هســتم،  خــدا ســوگند، هرگــز جنــگ بــا تــو را تــرک نكــرده ام. دراین بــاره از خداونــد بیمنــا

كمــه تــو و حــزب ملحــد و ظالــم و دوســتان  گــذاری محا كــه خداونــد در تــرک وا گمــان نمی كنــم 

ی ظلــم و تجــاوز، حجــر بــن عــدی  كــه از رو شــیاطین بــه او از مــن راضــی باشــد. آیــا تــو نبــودی 

كردنــد و از هیــچ خطــری  كــه در برانــدازی ظلــم و مخالفــت بــا بدعت هــا مبــارزه  و یــاران او را 

نهراســیدند، بــه قتــل رســاندی؟ آن هــم بعــد از آنكــه بــا قســم های شــدید بــه آنــان امــان دادی. 

كــه از اصحــاب پیامبــر ؟لص؟ بــود و شــدت  آیــا تــو قاتــل عمــرو بــن حمــق خزاعــی نیســتی؟ او 

كــردی، عمــدًا بــا  كــرده بــود. تــو ســنت پیامبــر را تــرک  عبــادت، بدنــش را ضعیــف و الغــر 

1. مسند أحمد: 5/ 251.
2. مجمع البیان: 2/ 423.

3.  بقره: 207.
4. مجمع البیان: 2/ 301، المستدرك: 2/ 438 نقاًل عن لب اللباب.
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كــردی، و بــدون هدایــت الهــی بــه دنبــال هــوای نفــس خــود رفتــی. تــو  فرمــان او مخالفــت 

كــرده،  كــردی، درحالی كــه او دســت های مســلمین را قطــع  كوفــه  كــم بصــره و  یــاد را حا ابــن ز

ــا تــو قاتــل  كــرده و آنهــا را بــه شــاخه های نخــل آویــزان ســاخته اســت. آی كــور  چشــمان آنهــا را 

یــاد دربــارۀ  آنهــا بــه تــو نوشــت  كــه ز كســانی  آن دو حضرمــی منســوب بــه حضرمــوت نیســتی؟ 

كــه پیــرو دیــن علــی اســت  كــس را  كــه هــر  ــه او نوشــتی  ــو ب آنهــا پیــرو دیــن علــی هســتند؛ و ت

كــرد. آیــا جــز  كشــتن تكه تكــه  كشــت و بــدن آنهــا را پــس از  بكــش. او نیــز بــه فرمــان تــو آنهــا را 

كــه پــدر تــو بــا  كســی اســت  كــه دیــن علــی و دیــن محمــد یكــی اســت؟ و محمــد  ایــن اســت 

كــه باعــث نشســتن تــو در جایــگاه او  او مبــارزه می كــرد. دیــن علــی و محمــد دینــی اســت 

گــر نبــود، بهتریــن فضیلــت تــو تحمــل مشــقت بار ســفر زمســتانی و تابســتانی بــرای  شــده، و ا

بــه دســت آورد ن شــراب بــود... مــن بــرای خــود و دیــن خــود چیــزی را باالتــر از جهــاد بــا تــو 

گــر انجــام ندهــم، بایــد بــه  گــر آن را انجــام دهــم بــه پــروردگار نزدیــک شــده ام و ا نمی دانــم. ا

ــو  ــاد ت یــه! بشــارت ب كنــم. ای معاو كوتاهــی در وظیفــه ام، از خداونــد اســتغفار  گنــاه و  ســبب 

كــه هــر  كتابــی اســت  كــه بــرای خــدا  را بــه قصــاص - بــه دلیــل قتــل حجــر. یقیــن داشــته بــاش 

كوچــک و بزرگــی در آن ثبــت می شــود. آری، خداونــد تــو را بــه خاطــر اینكــه بــا ســوءظن،  گنــاه 

بــا شــبهه و تهمــت، مردمــان را بــه قتــل می رســانی و آنــان را وادار بــه بیعــت بــرای فرزنــد ســفیه 

ــه در  ك ــم  ــو جــز ایــن نمی گوی ــرای ت و شــراب خوار و ســگ بازت می كنــی، نمی بخشــاید. مــن ب

كــه در دســت داشــتی سوءاســتفاده نمــودی و رعیــت  كــردی و از امانتــی  حــق خــود خســران 

كــردی. لعنــت بــر مردمــان ســتمكار. مــن فتنــه ای  گــول زدی و جایگاهــت را پــر از آتــش  خــود را 
ــر ایــن امــت ســراغ نــدارم«.1 ــو ب ســهمگین تر از حكومــت ت

كــه در برخــی منابــع ذكــر شــده اســت. در ایــن نامــه - 	 نامــۀ امــام ســجاد ؟ع؟ بــه شــهاب ُزهــری 

گرفتــه  زهــری بــه جهــت همــكاری بــا دربــار بنی امیــه مــورد ســرزنش آن حضــرت ؟ع؟ قــرار 

كــه موجــب امتحــان و لغــزش انســان را فراهــم  اســت: »خداونــد مــا و تــو را از فتنه هــا )امــوری 

کلمــات اإلمــام الحســین ؟ع؟: 314 عــن الغدیــر للعالمــة األمینــی: 10/ 160، وبحــار األنــوار: 44/ 212، ح  1. موســوعة 
9، ورجــال الكشــی: 1/ 252، واالحتجــاج: 297
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می ســازد( دور بــدارد و از اینكــه در آتــش درافتــی بازداشــته و مــورد رحمــت قــرار دهــد. تــو 

گاه باشــد، بــر تــو  كــه شایســته اســت هركــس بــه حــال تــو آ گرفتــار آمــده ای  كنــون در موقعیتــی  ا

ــد  ــو ســنگینی می كنــد، ایــن نعمت هــا عبارت ان ــر دوش ت ــد ب ترحــم آورد. نعمت هــای خداون

كــه آن را طوالنــی  كــه خداونــد بــه تــو ارزانــی داشــته، و عمــرت  از صحــت و ســالمتی بــدن تــو 

كــه خداونــد تــو را بــه  كــه بــر تــو اقامــه شــده، بدیــن ترتیــب  فرمــوده اســت؛ و حجت هــای الهــی 

گاه  كــرده اســت و تــو را در دینــش فقیــه و آ كتابــش مكلــف فرمــوده و معــارف آن را بــر تــو تفهیــم 

گردانیــده اســت و همچنیــن ســنت های پیامبــرش حضــرت محمــد ؟لص؟ را بــه تــو شــناخته 

كــه بــه آن بــر تــو احتجــاج  كــرده و در هــر حجتــی  كــه بــه تــو انعــام  اســت. خداونــد در هــر نعمتــی 

كــرده اســت، پــس آن نعمت هــا منقضــی نشــد، مگــر  ــر تــو واجــب  فرمــوده اســت، واجبــی را ب

كــرد. پــس او  اینكــه بــا شــكرگزاری تــو در ایــن مــورد، تــو را آزمــود و در آن فضلــش را بــر تــو ظاهــر 

ــما  ــر ش ــم را ب ــید نعمت های ــكرگزار باش ــما دادم ش ــه ش ــه ب ك ــی  ــر نعمت های ــر در براب گ ــود: ا فرم

كنیــد همانــا عــذاب مــن شــدید خواهــد بــود. حــال  كفــران و ناسپاســی  گــر  افــزون می ســازم و ا

ــا  كــن! فــردا هنگامی كــه در محضــر خداونــد خواهــی ایســتاد و او در ارتبــاط ب تــو نیــک نظــاره 

حج هایــش  از  و  نمــودی  رعایــت  را  ایــن  چگونــه  كــه  می كنــد  ســؤال  تــو  از  نعمت هایــش 

كــه  گذرانــدی، در ایــن حــال چگونــه مــردی خواهــی بــود؟ مبــادا  كــه چگونــه آن را  می پرســد 

كــرد و یــا بــه تقصیــر تــو رضایــت خواهــد داد.  كنــی خداونــد از تــو عــذری قبــول خواهــد  گمــان 

كتابــش از »عالمــان«  هرگــز، هرگــز )بســیار دور اســت( و هرگــز چنیــن نیســت. خداونــد در 

گرفتــه اســت هنگامی كــه فرمــود: هرآینــه و حتمــًا حقایــق دیــن را بایــد بــرای مــردم بیــان  پیمــان 

كــه تــو بــه آن دســت  كتمــان  كمتریــن مرحلــۀ  كتمــان نكنیــد؛ و بایــد بدانــی  كــرده و هرگــز آن را 

كــه بــا نزدیكــی بــه ظالمــان،  كشــیدی ایــن اســت  كــه بــر دوش  زدی و ســبک ترین بــاری 

گردیــدی، آنهــا را در  ــان هنگامی كــه دعــوت  ــه آنهــا نزدیــک شــدی و اجابــت آن هنگامی كــه ب

گیرشــان انیــس شــدی و راه و شــیوه تجــاوز و ســتم بــه مــردم را بــرای آنهــا آســان و  وحشــت فرا

ــا ســتمكاران  ــردا ب كــه ف كــم  ــو بیمنا ــرای ت ــه ایــن امــور مــن چقــدر ب ــا توجــه ب همــوار نمــودی. ب

گیــری و از آنچــه به عنــوان دســتمزد بــه  خیانت پیشــه، بــا جــرم بــزرگ خــود در یكجــا منــزل 
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گیــری. تــو اموالــی  یافــت داشــته ای، مــورد بازخواســت قــرار  خاطــر اعانــت بــر ظلــم ســتمگران در

ــو  ــرای ت كــه اســتحقاق آن را نداشــته ای و ب كــرده ای  یافــت  ــد، در ــو داده ان ــه ت ــان ب را از آنچــه آن

كــه حــق هیچ كــس را بــه او  كســی تقــرب جســته و بــه او نزدیــک شــده ای  نبــوده اســت! و تــو بــه 

كــه تــو را بــه نزدیــک خــود بــرده اســت نتوانســته ای هیــچ باطلــی را  پرداخــت نمی كنــد و زمانــی 

كــه او  گفتــه ای(  كســی را دوســت داشــته ای )و او را لبیــک  رد نمــوده، از آن مانــع شــوی. و تــو 

نمودنــد  تــو دعــوت  از  كــه  زمانــی  آنــان  كــه  اســت  ایــن چنیــن  نــه  آیــا  دشــمن خداســت. 

ی تــو، ســنگ  كــه بــا نیــرو و آبــرو می خواســتند بــا ایــن دعــوت، تــو را محــور و قطبــی قــرار دهنــد 

گــردش وا دارنــد. آری، آنهــا تــو را پلــی قــرار دادنــد تــا بــا عبــور از  مظالــم و ســتم های خــود را بــه 

كــه بــرای رســیدن بــه  آن بــه بالیــا و فتنه هــای خــود برســند و درواقــع تــو »نردبانــی« بــودی 

یــک  نقــش  ندانســته  یــا  دانســته  تــو  شــدی.  واقــع  سوءاســتفاده  مــورد  آنهــا،  گمراهی هــای 

كــه مــردم را بــه اطاعــت آنــان می خوانــی و در همــان  تبلیغاتچــی را بــرای آنهــا بــازی می كنــی 

كمــان ســتمگر و  كــه حا راه و طریــق آنــان بــه ســلوک مشــغول شــده ای. تــو وســیله ای شــده ای 

»نظــام ســلطه« بــا سوءاســتفاده از تــو، ســایر عالمــان را دچــار شــک و تردیــد می كننــد )و اساســًا 

كــرده و نگــرش بــه آنهــا را  بــا جــذب تــو مــردم را نســبت بــه جایــگاه عالمــان دیــن دچــار شــک 

كــردن قلــوب مــردم جاهــل و ســطحی نگر  دچــار تزلــزل می نماینــد.( و ایــن نیــز مقدمــه جــذب 

كار شــده ای؛ بنابرایــن تــو خدمتــی بــه ایــن  كمــه« اســت و تــو وســیله ایــن  به ســوی »دســتگاه حا

آنهــا و زمینه ســازی رفت وآمــد  آنهــا درزمینــٔه توجیــه مفاســد  نظــام بیدادگــر و ســردمداران 

كــه هرگــز از عهــده مخصوص تریــن وزیــران  »خــواص« و »عــوام« به ســوی آنهــا، انجــام می دهــی 

كــه تــو بــه اینــان ارائــه می كنــی  و قوی تریــن یاورانشــان ســاخته نیســت. بــا توجــه بــه خدماتــی 

كــه بــا ایــن حســاب چــه ناچیــز و انــدک اســت آنچــه به عنــوان مــزد بــه تــو  بایــد متوجــه باشــی 

كــه از تــو می گیرنــد. حقــًا آنچــه بــرای عمــران و آبــادی تــو هزینــه  اعطــا می كننــد، در برابــر چیــزی 

می كننــد چقــدر ناچیــز و حقیــر اســت و در مقابــل چگونــه تــو را و دیــن و ایمــان و ســعادت 

كــه جــز تــو  كرده انــد؟ پــس بایــد خــود بــه حــال خویــش بنگــری؛ چرا واقعــی تــو را تخریــب 

هیچ كــس بــه نفــع تــو در ایــن میــدان وارد نمی شــود و همچنیــن بایــد به مثابــه یــک »مــرد مــورد 
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كــه در  كســی  ســؤال و مؤاخــذه«، به حســاب خــود رســیدگی نمایــی. بنگــر ســپاس تــو در مقابــل 

كودكــی و بزرگــی بــا نعمت هــای خــود تــو را تغذیــه نمــوده اســت، چگونــه اســت. آه، چقــدر 

كتابــش در مــورد آنهــا  كــه خداونــد در  كــه تــو مصــداق آن دســته از افــرادی باشــی  می ترســم 

كتــاب آســمانی را بــه ارث بردنــد و  كــه  گروهــی به جــای آنــان جایگزیــن شــدند  فــروده اســت: 

كــه متــاع بــی ارزش ایــن عالــم پســت را بــرای خــود برمی گیرنــد و چنیــن  ایــن در حالــی اســت 

كــه در ســرای جــاودان نیســتی. تــو در  یــده خواهنــد شــد. تــو  كــه بــه زودی آمرز می پندارنــد 

گــوش می رســد! مگــر بقــاء و دوام آدمــی از پــی مــرگ  كــوچ از آن بــه  كــه صــدای  منزلــی هســتی 

كــه در دنیــا همــاره نگــران فرجــام و  كســی  اقرانــش، چقــدر می توانــد باشــد؟! خوشــا بــه حــال 

گناهانــش از پــس او بــر جــای بمانــد.  كــه بمیــرد و  كســی  آخــرت خویــش اســت. بــدا بــه حــال 

ــت  ــق رفتن ــه تحقی ــه ب ك ــا  ــادرت نم ــد و مب ــو داده ش ــه ت ــدارهای الزم ب ــه هش ك ــاش  ــذر ب ــر ح ب

كارهایــت را می دانــد و  كــه همــه  بــا خدایــی اســت  تــو  كار  زمان بندی شــده اســت. ســر و 

ــو  ــدًا از ت ــت اب ــب اس ــظ و مراق ــو حاف ــر ت ــه ب ك ــی  كس ــان  ــت و هم ــیده نیس ــر او پوش ــز ب هیچ چی

كــه ســفری بســیار دور و بعیــد بــرای تــو نزدیــک شــده اســت و  غافــل نیســت. بــار خــود را بربنــد 

كــه  گمــان بــری  گردیــده اســت. تــو نبایــد  كــه مرضــی شــدید آن را داخــل  دیــن خــود را مــداوا نمــا 

ــرم،  ــب بگی ــو عی ــر ت ــم و ب كن ــت  ــرده مالم ك ــخ  ــو را توبی ــم ت ــوده و می خواه ــادی ب ــن م ــزۀ م انگی

بلكــه می خواهــم خداونــد، آنچــه از رأی و نظــر تــو فــوت شــده اســت جبــران و تــدارک نمایــد و 

كــه از دیــن تــو دور شــده و از دســتت رفتــه بــه تــو برگردانــد. آری فرمایــش خداونــد  آنچــه را 

كــه تــذكار، مؤمنیــن را نفــع  كــه در كتابــش می فرمایــد: تذكــر و پنــد بــده  متعــال را بــه خاطــر آوردم 

گذشــته اند، غافــل مانــده ای  كــه  می رســاند. تــو از سرگذشــت اقــران و همســاالن پیشــین خــود 

و بعــد از آنــان ماننــد شــاخ شكســته ای تنهــا باقــی مانــده ای. بنگــر آیــا آنهــا به مثــل آنچــه تــو بــه 

كرده انــد؟ آیــا آنهــا در آنچــه تــو درگیــر شــده ای درگیــر شــده اند؟  آن مبتــال شــده ای، ابتــال پیــدا 

كــه آنهــا نســبت بــه آن اهمــال و سســتی روا  كــه تــو چیــزی را متذكــر هســتی  آیــا می پنــداری 

كــه آنهــا نمی دانســته اند؟ تــو در جامعــه دارای منزلــت  داشــته اند و تــو چیــزی را می دانــی 

گردیــدی و آنــان مكلــف بــه تبعیــت تــو شــدند، آنهــا  شــدی و در ســینه مــردم دارای موقعیــت 
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كنــی  گــر چیــزی را حــالل  بــه نظــر تــو اقتــدا می كننــد و بــر اســاس دیــدگاه تــو عمــل می كننــد، ا

گــر بــه حرمــت چیــزی فتــوا دهــی آنــان نیــز بــه حرمــت آن  آنهــا نیــز آن را حــالل می داننــد و ا

كــه ایــن امــور  كــرده ای، ولــی بــدان  ــرو و بیایــی پیدا معتقــد می شــوند. به هرحــال در جامعــه ب

یشــۀ آن اقبــال مــردم بــه تــو و بــه آنچــه تــو از آن بهره منــدی، ایــن  بــه خاطــر شــخص تــو نیســت. ر

كــه اواًل عالمــان صالــح و وارســته از جامعــه رخــت بربســته اند و ثانیــًا هــم تــو و هــم آنــان  اســت 

یاســت اســت، و طمــع رســیدن  گردیده ایــد. مســئلۀ واقعــی حــب ر مبتــال بــه جهالــت واقعــی 

ــت آن  ــا وق ــت. آی ــازمان داده اس ــازی را س ــد ب ــن مری ــه ای ك ــت  ــان اس ــو و آن ــان ت ــا در نه ــه دنی ب

كــور و جهالت هــای انبــوه خــود و غرورهــا و غــره  كــه بــه خــود برگــردی و بــه نقطه هــای  نرســیده 

ــود در  ــای موج ــه و باله ــه فتن ــا ب ــر آی ــوی دیگ ــوی. از س ــف ش ــود، واق ــود در خ ــدن های موج ش

مــردم نمی نگــری؟! تــو آنــان را مبتــال نمــودی و بــا فتنه انگیــزی از جانــب تــو در پرتــو آنچــه دیدنــد، 

گــول معلومــات ظاهــری تــو را خــورده( و نفوسشــان  كســب وكار خــود منصــرف شــدند )و  از 

كــه تــو رســیدی و یــا اینكــه بــه ادراک آن نائــل  كــه بــه مرتبــه ای از علــم برســند  كــرد  اشــتیاق پیــدا 

یــای ژرفی از گمراهــی در غلتیدند  شــوند كــه تــو نائــل شــدی و نتیجــۀ این همه این شــد كــه در در

كــه انــدازۀ آن قابل تقدیــر نیســت.  گردیدنــد  كــه عمــق آن قابــل ادراک نیســت، و بــه بالیــی مبتــال 

كمــک  كــه بایــد بــه  كســی اســت  كــه بــرای مــا و توســت و او تنهــا  در ایــن شــرایط ایــن خداســت 

ــاروای  ــد از تمــام موقعیــت و امكانــات ن ــه دنبــال نجــات هســتی[ بای گــر ب گرفتــه شــود. ]حــال ا

خویــش روی برگردانــی، تــا ایــن تــوان را پیــدا كنــی كــه به صالحیــن ملحق گردی، همان كســانی 

كــه بــا كهنــه جامــه زاهدانــه خویــش بــدرود حیــات گفتــه و وارد قبــر شــدند، درحالی كــه پشتشــان 

بــه شكمشــان بــه خاطــر نهایــت زهــد و دوری از تن پــروری و زیاده خــوری چســبیده بــود. آری، 

بیــن آنــان و خدایشــان هیــچ حجــاب و پــرده ای وجــود نداشــت. دنیــا آنهــا را نفریفت و به وســیله 

كمــاالت بلنــد انســانی دارای رغبــت  ــرای وصــول بــه  دنیــا نیــز بــه فتنه گــری مشــغول نبودنــد. ب

آنچــه  بــه  كــه  نكردنــد  درنــگ  درنتیجــه چیــزی  و  دارای طلــب شــدند  آن  پــی  در  و  بودنــد 

گــر دنیــا بــه ایــن درجــه از افتضــاح و بدبختــی به وســیلۀ امثــال تــو  می خواســتند رســیدند. پــس ا

گذشــته و دیگــر پیرمــرد شــده ای و بــا توجــه بــه رســوخ علــم تــو و  كــه از تــو  می رســد، بــا ایــن ســنی 
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ــد،  ــه در برن ــه جوان ســاالن جــان ســالم ب اینكــه دیگــر اجلــت نیــز فرارســیده اســت، پــس چگون

بــوده و عقــل و قــوه  درحالی كــه بهــره ای از علــم هــم ندارنــد و رأی و دیدگاهشــان ضعیــف 

گردیــده اســت. انــا هلل و انــا الیــه راجعــون. بــه چه كســی بایــد تكیــه  تشخیصشــان دچــار فســاد 

كــرده و بــه كجــا بایــد پنــاه آورد؟ و آرزوی برگشــتن نــزد چه كســی اســت؟ مــا شــدت غــم و نگرانــی 

خــود را و آنچــه در مــورد تــو شــاهدیم به ســوی خداونــد شــكایت می بریــم و مصیبت هــای خــود را 

كســی  كــه در برابــر  یــم. نیــک بنگــر  كــه از ناحیــه تــو عایــد می شــود، به حســاب خداونــد می گذار

كودكــی چــه در حــال بزرگــی تغذیــه نمــوده اســت،  كــه تــو را بــا نعمت هــای خــود، چــه در حــال 

كــه به وســیلۀ دینــش تــو را در میــان مــردم دنیــا قــرار داده  كســی  چگونــه شــكرگزار هســتی و بــرای 

ــو را در میــان  ــا آن ت ــد ب كــه خداون ــه از پوششــی  ــه او را تعظیــم مــی داری؟ و چگون اســت، چگون

كــه  كســی  مــردم پوشــانیده اســت، صیانــت نمــوده ای؟ و چگونــه اســت نزدیكــی در درون تــو از 

ــه از  ك ــده  ــه ش ــو را چ ــی؟! ت ــل بدان ــود را ذلی ــش خ ــی و در مقابل ــک باش ــه او نزدی ــا ب ــوده ت ــر نم ام

خــواب خرگوشــی خــود بیــدار نمی شــوی و از لغزش هایــت توبــه نمی كنــی؟ چــرا نمی گویــی: 

گــردد،  ســوگند بــه خداونــد مــن حتــی بــه یــک كار باعــث احیــای دیــن او و یــا از بیــن رفتــن باطــل 

بــرای خــدا قیــام نكــردم. آیــا ایــن اســت شــكر كســی كــه از تــو مســئولیت بــه بار كشــیدن بــار تبلیغ 

كتابــش  را مســألت داشــت. چقــدر می ترســم از اینكــه تــو مصــداق ایــن قــول حضــرت ربوبــی در 

كردنــد و شــهوت ها و تمایــالت نفســانی را تبعیــت نمودنــد، پــس  كــه: نمــاز را ضایــع  باشــی 

بــه زودی بــه ســزای اعمالشــان بــه گمراهــی مطلــق دچــار خواهنــد شــد. خداونــد كتاب خــود را بر 

دوش تــو نهــاد و علمــش را بــه تــو ودیعــه ســپرد ولــی آن را ضایــع نمــودی. امــا مــا خداونــد را ســپاس 
می گزاریم كه از آنچه تو را بدان مبتال نموده است، عافیت بخشید«.1

منصــور دوانیقــی در نامــه ای بــرای امــام صــادق ؟ع؟ نوشــت: »چــرا تــو هماننــد ســایر مــردم - 3

كــه  یــم  نــزد مــا نمی آیــی و بــا مــا آمــد و رفــت نــداری؟ امــام در جوابــش فرمــود: مــا چیــزی ندار

كــه بــه امیــد دســتیابی بــه آن  نگــران حفظــش باشــیم و پیــش تــو هــم از آخــرت خبــری نیســت 

كــه بابتــش بــه تــو تهنیــت بگوییــم و قــدرت و  بــه ســراغت بیاییــم؛ نعمتــی در دســتت نیســت 

1. تحف العقول: 173- 175.
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كــه بابتــش بــه تــو تســلیت بگوییــم. پــس آمــدن مــا نــزد تــو  حكومتــت را مصیبتــی نمی بینیــم 

یافــت پاســخ حضــرت صــادق ؟ع؟، در نامــه ی دیگــری  فایــده ای نــدارد«. منصــور پــس از در

ــادق  ــام ص ــد. ام كنی ــت  ــا را نصیح ــه م ك ــت  ــن اس ــما ای ــد ش ــا از رفت وآم ــور م ــت: »منظ نوش

؟ع؟ در پاســخش فرمــود: هركــس دنیــا را بخواهــد، تــو را نصیحــت نمی كنــد و هركــس آخــرت 

گفــت: بــه خــدا ســوگند،  را بخواهــد بــا تــو هم نشــین نمی شــود. منصــور بــا خوانــدن پاســخ امــام 

كــرد و دنیاخواهــان را از آخــرت خواهــان جــدا ســاخت و خــود  جایــگاه مــردم را نــزد مــن روشــن 
كــه آخــرت را می خواهنــد، نــه دنیــا را«.1 كســانی اســت  او از 

ــام - 4 ــه ام ــم( ب ــوای هفت ــان پیش ــی از آرم گاه ــب آ كس ــش و  ــور آزمای ــاید به منظ ــارون )ش روزی ه

كــه حاضــر اســت »فــدک« را بــه او برگردانــد. امــام فرمــود: در صورتــی  كــرد  كاظــم اعــالم  موســی 

كــه آن را بــا تمــام حــدود و مرزهایــش پــس بدهــی! هــارون  حاضــرم فــدک را تحویــل بگیــرم 

ــس  ــز پ ــم هرگ ــدود آن را بگوی ــر ح گ ــود: ا ــام فرم ــت؟ ام ــدام اس ك ــای آن  ــدود و مرزه ــید: ح پرس

كار را انجــام خواهــد داد. امــام  كــه ایــن  كــرد و ســوگند یــاد نمــود  نخواهــی داد. هــارون اصــرار 

حــدود آن را چنیــن تعییــن فرمــود: حــد اولــش، عــدن؛ حــد دومــش، ســمرقند؛ حــد ســومش، 

كــه بــا شــنیدن هــر  آفریقــا؛ و حــد چهــارم آن نیــز مناطــق ارمنیــه و بحــر خــزر اســت. هــارون 

یــک از ایــن حــدود، تغییــر رنــگ مــی داد و به شــدت ناراحــت می شــد، بــا شــنیدن حــدود 

گفــت: بــا ایــن ترتیــب چیــزی  كنــد و بــا خشــم و ناراحتــی  كنتــرل  چهارگانــه، نتوانســت خــود را 

كــه نخواهــی پذیرفــت و بــه همیــن دلیــل از  بــرای مــا باقــی نمی مانــد! امــام فرمــود: می دانســتم 
گفتــن آن امتنــاع داشــتم.	

گفتــه اســت: »در خراســان نــزد موالیــم حضــرت رضــا ؟ع؟ بــودم. مأمــون - 5 محّمدبن ســنان 

كــه دیــدار عمومــی داشــت، حضــرت ؟ع؟ را ســمت راســت  روزهــای دوشــنبه و پنجشــنبه 

كــرده اســت. پــس او  كــه مــردی صوفــی، ســرقت  خــود می نشــاند. بــه مأمــون خبــر رســید 

كــرد و پوســت پیشــانی اش  ی را بیاورنــد. مأمــون هنگامی كــه بــه صــورت او نــگاه  دســتور داد و

کتاب التجارة، أبواب ما یكتسب به، باب 37، ح 2. 1. وسائل الشیعة: 

2. مناقب آل أبی طالب، فصل فی معالی أموره ؟ع؟، بحار األنوار: 48/ 144، ح 20.
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ــی  كس ــت  گفــت: چــه ناپســند اس ــه او  گشــته، ب ــن و چركیــن  ــر ســجده، خش ــر اث ــه ب ك ــد  را دی

ــا بــا وجــود  كار زشــت را انجــام داده باشــد. آی ایــن اثــر زیبــا را بــر پیشــانی داشــته باشــد و ایــن 

كــه مــن در ظاهــرت می بینــم، نســبت ســرقت بــه تــو درســت اســت؟ مــرد  ایــن اثــر زیبایــی 

ــار و  ــرا از خمــس و خــراج نمی دهــی، به اجب ــو حــّق م ــه دلیــل آنكــه ت گفــت: مــن آن عمــل را ب

گفــت: تــو را چــه حّقــی از خمــس و خــراج اســت؟  ی اختیــار مرتكــب شــده ام. مأمــون  نــه از رو

مــرد پاســخ داد: خداونــد خمــس را بــر شــش قســم نمــود و فرمــود: بدانیــد هرگونــه غنیمتــی بــه 

ــد خمــس آن از آن خــدا و پیامبــر و خویشــاوندان و یتیمــان و مســكینان و در راه  ی دســت آور

كــه خــدا از مــردم  مانــدگان اســت1 و مالیــات را بــر شــش قســم نمــود و فرمــود: آن غنیمتــی 

كــرده اســت از آن خداســت و پیامبــر و خویشــاوندان و یتیمــان  قریه هــا نصیــب پیامبــرش 

كــه  ــو حــّق مــرا درحالی كــه مــن در راه  مانــده ای  و مســكینان و مســافران در راه مانــده.	 پــس ت

كــردی و باوجوداینكــه مــن نیازمنــدی می باشــم  مالــش را دزدیده انــد هســتم، از مــن منــع 

كــه راه بــه جایــی نــدارد و از جملــه حامــالن قــرآن هســتم، آن را از مــن قطــع نمــودی. پــس 

كــردی،  كــه  كنی هایی  ــه خاطــر ایــن قّصــه و افســانه پرا گمــان می كنــی ب گفــت:  ــه او  مأمــون ب

كــرده، دربــارۀ  تــو اجــرا نمی كنــم؟  كــه خداونــد بــرای ســارقان مشــخص  احــكام و حــدودی را 

گــردان؛ ســپس بــه تزكیــۀ نفــس  كیــزه  كــن و نفســت را پا گفــت: از خــودت شــروع  مــرد صوفــی 

ــاری  ــد ج ــران ح ــر دیگ ــپس ب ــن، س ك ــاری  ــودت ج ــر خ ــی را ب ــدود اله ــرداز؛ اول ح ــران بپ دیگ

گفــت: شــما چــه می گوییــد؟ حضــرت فرمــود: او  كــرده و  ی  نمــا. مأمــون بــه ابوالحســن ؟ع؟ رو

ــی شــد  ــذا او هــم مرتكــب دزدی شــد. مأمــون به شــدت عصبان كــردی ل ــو ســرقت  ــد ت می گوی

كــه  گفــت: آیــا تــو  كــه دســتت را قطــع می كنــم. مــرد  گفــت: بــه خــدا ســوگند  و بــه مــرد صوفــی 

گفــت: وای بــر تــو، مــن از چــه  كنــی؟ مأمــون  بنــده ی مــن هســتی، می خواهــی دســت مــرا قطــع 

كــه مــادر تــو، از مــال مســلمانان، خریــداری  زمانــی بنــده ی تــو شــده ام؟! او پاســخ داد: چرا

كــه در شــرق و  كســانی هســتی  كــه آزادت نكننــد، بنــدۀ تمــام  شــده اســت؛ پــس تــو تــا زمانــی 

1.  انفال: 41.

2.  حشر: 7.
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گذشــته از آن، تــو خمــس را بلعیــدی  غــرب عالــم زندگــی می كننــد و مــن تــو را آزاد نمی كنــم و 

و حــّق خانــدان رســول خــدا و حــّق مــن و هم كیشــانم را نپرداختــی و دیگــر اینكــه شــخص 

ــر  كــه مثــل خــودش اســت، تطهیــر نمی كنــد و ایــن تنهــا ب ک دیگــری را  ــا ک، شــخص ناپ ــا ناپ

كــه اول حــّد  كــه مســتحق حــد الهــی اســت، تــا زمانــی  كســی  ک و مطّهــر، جایــز اســت؛  فــرد پــا

ــد  كــه خداون ــا نشــنیده ای  كنــد. آی ــر دیگــری حــّد جــاری  ــد ب ــزده باشــد، نمی توان ــر خویــش ن ب

ْعِقــُوَن؛   فَــا �قَ
َ

ــُوَن اْلِکتــاَب أ ْ ْنــُتْ �قَ�ق
َ

َســُمْ َو أ ُ �ف �فْ
َ

َســْوَن أ ــرِّ َو �قَ�فْ ــاَس ِبْل�بِ وَن الَّ ُمُ
ْ

 َتــأ
َ

ــد: أ عّزوجــّل می فرمای

یــد؟ امــام رضــا ؟ع؟  گفــت: دراین بــاره، چــه نظــری دار كــرد و  ی  مأمــون بــه امــام رضــا ؟ع؟ رو

ــرای خداســت1 و  ــه محمــد؟لص؟ فرمــود: دلیــل رســا ]و قاطــع[ ب ــد بلندمرتبــه ب فرمــود: خداون

كــه بــه جاهــل می رســد و او بــا وجــود نادانــی اش بــه آن احتجــاج می كنــد، ماننــد  حّجتــی 

كــه بــا دانشــش محاّجــه می كنــد تنهــا از آن خداســت و دنیــا و آخــرت، همــه بــه وجــود  عالمــی 
ــا هســتند و ایــن مــرد هــم حّجــت آورد.	 حّجــت برپ

كــه دو نفــر در - 6 شــیخ طوســی در تهذیــب و اســتبصار از ابوســعید خراســانی نقــل می كنــد 

خراســان خدمــت امــام رضــا؟ع؟ رســیدند و از تقصیــر نمــاز پرســیدند. حضــرت در جــواب 

النــك  الــامتم  علیــك  وجــب  لألخــر:  وقــال  قصدتــی،  النــك  التقصــر  علیــك  وجــب  فرمــود: 

یــارت مــن اســت  قصــدت الســلطان؛ بــه یكــی از آن دو، فرمــود چــون قصــد تــو از ایــن ســفر ز
ــو  ــاز ت ــود نم ــت فرم ــلطان اس ــا س ــدار ب ــدش دی ــه قص ك ــری  ــه دیگ ــت و ب ــته اس ــازت شكس نم

ــد. ــل اداء نمای كام ــازش را  ــد نم ــت و بای ــت اس ــفر معصی ــر دوم س ــفر نف ــع س ــت.3 درواق ــل اس كام

مرحلۀ چهارم؛ هشدار به موجبات تسلط ستمكاران

ــه تســلط ظالمیــن و اشــرار  كــه منجــر ب ــی  گناهان ــه خطاهــا و  ــه ائمــه ؟ع؟ مــردم را ب در ایــن مرحل

بــر آنــان می شــود هشــدار می دادنــد. ایــن می توانســت مانــع بــه قــدرت رســیدن ظلمــه بــر امــورات 

1.  انعام: 149.
2. علــل الشــرائع: 240 بــاب 174 علــة قتــل المأمــون للرضــا علیــه الســالم، عیــون أخبــار الرضــا: 452، بــاب 59 

بنفــس العنــوان وفــی الســند عــن ســنان فقــط لكــن فــی العلــل محمــد بــن ســنان.
کتاب الصالة، أبواب صالة المسافر، باب 8، ح 6. 3. وسائل الشیعة: 
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امــت شــود. درواقــع ایــن همــان عــالج قبــل از وقــوع اســت. در ذیــل بــه پــاره ای ایــن هشــدارها 

اشــاره می كنیــم:

تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر؛ مثــل روایــت منقــول از امــام رضــا؟ع؟: »لتأمــُرنَّ باملعــروف  - 1

ولتنهــنَّ عــن املنكــر، أو لیســتعملن علیكــم شــرارك فیدعــو خیــارك فــا یســتجاب هلــم «.1 شــیخ 
ــا  ــر م ــی بخ ــزال أم مفیــد نیــز در المقنعــه و شــیخ طوســی در التهذیــب نیــز نقــل می كننــد: »ال ت

أمــروا باملعــروف ونــوا عــن املنكــر وتعــاوونا ىلع الــر والتقــوی، فــإذا ل یفعلــوا ذلــك انتزعــت 
ــماء«.	 بــر  ــر یف األرض وال یف الس ــم ناص ــن هل ــض ول یك ــم ىلع بع ــلط بعضه ــراكت وس ــم ال م
كننــد، نــه دعایشــان  گــر مــردم امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر را تــرک  اســاس ایــن دو حدیــث، ا

كســانی بــر آنهــا مســلط خواهنــد شــد  مســتجاب می شــود و نــه بركاتــی بــر آنهــا نــازل می گــردد. 

كســی در زمیــن و آســمان بــه یاری شــان نیایــد. كــه 

»ســیأیت - 	 كــه فرمــود:  نقــل شــده اســت  از پیامبــر؟لص؟  بــه عالمــان اهــل عمــل؛  بی رغبتــی 

زمــان ىلع النــاس یفــّرون مــن العلمــاء كمــا یفــّر الغــم مــن الذئــب، فــإذا اكن ذلــك ابتــامه اهلل 
ــث  ــرًا والثال ــلطانًا جائ ــم س ــّلط اهلل عل ــاین س ــم والث ــن أمواهل ــة م ــع الرك ــیاء: األول یرف ــة أش بثاث
ــزان  گری ــا  ــردم از علم ــه م ك ــد  ــد آم ــن خواه ــت م ــر اّم ــی ب ــان ؛3 زمان ــا إمی ــا ب ــن الدنی ــون م یخرج
ــه  ــه ای را ب ــن جامع ــد چنی ــت، خداون ــزان اس گری ــرگ  گ ــفند از  گوس ــه  ك ــوری  ــوند، همان ط ش

ســه نــوع عــذاب مبتــال می گردانــد: 1. بركــت و رحمــت خــود را از امــوال ایشــان برمــی دارد؛ 	. 

حكم فرمائــی ظالــم و بی مــرّوت را بــر آن هــا مســلط می گردانــد؛ 3. هنــگام مــرگ و جــان دادن، 

بی ایمــان از ایــن دنیــا خواهنــد رفــت«.

كــردن علمــا از - 3 تهــی شــدن دیــن از محتــوی و قناعــت بــه ظاهــر دیــن و نیــز شــانه خالــی 

»ســیأیت ىلع أمــی زمــان ال  اســالم؟لص؟ دراین بــاره می فرمایــد:  پیامبــر  رســالت های خــود؛ 

ــدون اهلل إال  ــن، وال یعب ــوت حس ــرآن إال بص ــون الق ــن وال یعرف ــوب حس ــاء إال بث ــون العلم یعرف
1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 1، ح 4، 18.

2. بحار األنوار: 22/ 454 عن جامع األخبار: 125- 126، ف 22.
3. بحار األنوار ، العالمة المجلسی ، ج 22 ، ص 454
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ــه «.1 ــم ل ــه وال رح ــم ل ــه وال ح ــم ل ــلطانًا ال ع ــم س ــّلط اهلل عل ــك س ــإذا اكن  كذل ــان، ف ــهر رمض یف ش

مرحلۀ پنجم؛ خروج بر سلطان

 ائمــه ؟ع؟ جنبــش اعتراضــی علیــه نظــام ســلطه را به عنــوان انجام وظیفــۀ امــر بــه معــروف و نهــی 

ــرد از ابزارهــا و روش هــای شــرعی  ــر آنچــه تكلیــف اقتضــا می ك ــا ب ــد و بن از منكــر رهبــری می كردن

ــغ نمی فرمــود؛ به شــرط اینكــه؛ ی علیــه چنیــن نظامــی در

كــه مراتــب امــر بــه معــروف - 1  انــكار منكــر تحقــق نمی یافــت مگــر بــه اســتفاده از ابــزاری خــاص 

و نهــی از منكــر آن را مشــخص می كــرد.

)ای - 	 و شــما  ٍة؛	  َ�ْعُتْ ِمْ ُقَّ ــْم َمــا اْســ�قَ وا َلُ ِعُّ
َ

»َوأ باشــد:  فراهــم  آن  اینكــه مقدمــات  به شــرط 

تمــام  آیــه دربرگیرنــدۀ  ایــن  كنیــد«.  را مهیــا  كافــران خــود  آن  بــا  مبــارزه  مؤمنــان( در مقــام 

اســت. ســطوح  همــۀ  در  معنــوی  و  مــادی  آمادگی هــای 

كــه در پــاره ای مواقــع توجیهــی بــرای خــروج - 3 مصلحــت دیــن و جامعــه رعایــت شــده باشــد؛ چرا

یــادی بــر آن –مثــل فتنــه و هــرج و مــرج– مرتــب  وجــود دارد، امــا ممكــن اســت خطــرات ز

گــردد. در چنیــن فرضــی خــروج غیرمجــاز می شــود.

كــه بــه چنیــن تكلیفــی قیــام كنند وجود - 4  افــراد صالحیــت داری –مثــل فقهــاء جامع الشــرایط- 

كــه  داشــته باشــند و بتواننــد آن را در عرصــه واقعیــت عملــی ســازند. ایــن نشــان می دهــد 

خــروج بــر ســلطان تنهــا نیازمنــد توجیهــات نظــری نیســت و بلكه بایــد متولــی صالحیت داری 

نیــز داشــته باشــد.

مشروعیت خروج از سلطه

كــرد:  كریــم اســتفاده   مشــروعیت قیــام علیــه ســالطین جــور را می تــوان از برخــی از آیــات قــرآن 

1. بحار األنوار: 22/ 454 عن جامع األخبار: 125- 126، ف 88.
2.  انفال: 60.
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َ

ل »َوَلْ نیــز  و  اِن«1  َ ْ
دل َواْلِ َســاِء  َواِلّ َجِل  ارِلّ ِمَ  َن  َعِف�ي ْ صف ْســ�قَ ُ ْ

َوال  ِ اَلّ یِل  َســ�بِ ِف  اِتــُوَن  َ �ق �قُ  
َ

ل َلــُمْ  »َوَمــا 
ــًرا  ِث�ي

َ
ك  ِ اَلّ اْســُم  ِفهَیــا  ــُر 

َ
یْذك َوَمَســاِجُ  اٌت  َوَصــَوَ ــٌع  ِ�ي َو�ب اِمُ  َصَ َمــْت  ِدّ َلُ  ٍ

ْعــصف َ ِ�ب �ب ُهــْم  َ َبْع�ف ــاَس  اَلّ  ِ اَلّ َدفْــُع 
ــه  ــع شــر بعضــی از مــردم را ب ــر خــدا )رخصــت جنــگ ندهــد و( دف گ ُه؛2 و ا ــُرُ ْ �ف ُ َمْ �ي َنّ اَلّ ــُرَ ْ َوَل�ف
كــه در آن )نمــاز و( ذكــر  كنشــت ها و مســاجدی  ــا صومعه هــا و دیرهــا و  بعــض دیگــر نكنــد همان

كنــد البتــه خــدا او را یــاری  كــه خــدا را یــاری  خــدا بســیار می شــود همــه خــراب و ویــران شــود. و هــر 

كــرد«. خواهــد 

بــا  برخــورد  مشــروعیت  از  ؟لص؟  پیامبــر  رحلــت  از  پــس  بالفاصلــه  نیــز  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

ــر مركبــی می كــرد و دســت  كــرد، آنگاه كــه زهــرا )س( را شــبانه ســوار ب ی هــای جامعــه دفــاع  كج رو

دو فرزنــدش را می گرفــت و به ســوی خانــه انصــار و اهــل بــدر می رفــت و از آنــان می خواســت 

ــرت دراین بــاره می فرمــود: »لــو وجــدت  ــد. آن حض ــد، امــا آنــان اجابــت نمی كردن كنن یــاری اش 

ــا اراده مــی یافتــم حتمــاً   گــر چهــل نفــر یــاور مصمــم و ب ــوم ؛ ا ــت الق ــم لناهض ــزم م ــن ذوی ع أربع
ــردم«.3 ك ــی  ــام م قی

كــه از اطاعــت از ســلطان  كوشــیده اند تــا بــا فرهنگــی  در پــارۀ دیگــری از روایــات نیــز ائمــه ؟ع؟ 

–و لــو فاســق– را واجــب و خــروج بــر آن را حــرام دانســته اند مبــارزه، و دشــواری انجــام چنیــن 

گوشــزد نماینــد. ازجملــه ایــن احادیــث؛ مواجهــه ای را بــه مــردم 

ــر - 1 ــة باملنك لخاص ــت ا ــة إذا عمل لخاص ــب ا ــة بذن ــذب العام ــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟: »إن اهلل ال یع ق

لخاصــة باملنكــر جهــارًا فــم تغــر ذلــك العامة اســتوجب  ســرًا مــن غــر أن تعــم العامــة، فــإذا عملــت ا
گناهانــی را علنــی انجــام می دهنــد  گــروه خاصــی  ــل؛ یــک  ــز وج ــن اهلل ع ــة م ــان العقوب الفریق
ــه  ــوند؛ خاص ــاب می ش ــته عق ــر دو دس ــد. ه ــر نمی كنن ــی  از منك ــا را نه ــم آنه ــردم ه ــوم م و عم

گنــاه، و عامــه هــم بــه خاطــر نهی ازمنكــر نكــردن«. پیامبــر ؟لص؟ نیــز فرمــود: »إن  بــه خاطــر آن 

املعصیــة إذا عمــل هبــا العبــد ســرًا ل ضیــر إال عاملهــا، فــإذا عمــل هبــا عانیــة ول یغــر علیــه أضــرت 
1.  نساء: 75.

2.  حج: 40.
کتاب السقیفة للجوهری ووقعة صفین لنصر بن مزاحم وغیرهما. 3. بحار األنوار: 28/ 313 عن 
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گنــاه  یــان می رســاند، و هــرگاه آشــكارا  كنــد، تنهــا بــه خــود ز گنــاه  بالعامــه؛ هــرگاه بنــده پنهانــی 
گنــاه بــه همــه مــردم آســیب خواهــد رســاند« و امــام صــادق  كار غیــرت نــورزد، آن  كنــد و بــر ایــن 

گنــاه آشــكار خــود، دیــن خــدا را خــوار می كنــد و  كــه او بــا  تــش ایــن اســت 
ّ
؟ع؟ فرمــود: »عل

ــد «.1 دشــمنان خــدا از او سرمشــق می گیرن

كسانی - 	 یخ خود از عبدالرحمن بن ابی  لیلی، فقیه معروف -از  حمد بن جریر طبرى در تار

كه می گوید: »در  كرده  كرد- نقل  كه براى پیكار بر ضد حجاج همراه ابن اشعث خروج  بود 

كه با شامیان  سخنانی كه عبدالرحمن برای تشویق مردم ایراد كرد چنین گفت كه در روزى 

ثواب  و  برتر نماید  را در میان صالحان  كه خداوند درجاتش  از علی ؟ع؟  بودیم، من  روبرو 

كه چنین فرمود: اى مومنان، هركس ظلم  كند، شنیدم  شهیدان و صدیقان را به او عنایت 

كه  كار زشت و منكرى را ببیند  گرفتن است یا  كه در حال انجام  كند  و ستمی را مشاهده 

كند، راه سالمت را برگزیده و  گر تنها با قلبش آن را انكار  مردم را به سوى آن فرامی خوانند، ا

كه با زبان  گناهی بر او نیست )به شرط این كه بیشتر از آن در توان نداشته باشد( و آن كس 

گروه  از  و مقامش  الهی خواهد داشت  پاداش  كند،  انكار  را  آن  و  برخیزد  مبارزه  به  بیان  و 

كه راهی جز آن نیست( براى اعالى  كه با شمشیر )در آنجا  نخست، برتر است. اما آن كس 

كه به راه هدایت راه یافته و بر  كسی است  نام خدا و سرنگونی ظالمان، به انكار برخیزد او 

گام نهاده ونور یقین در قلبش تابیده است«.	   جاده حقیقی 

لحــق وخابــط الغــی مــن إدهــان وال إهیــان، - 3 »قــال ىلع ؟ع؟: ولعمــری مــا ىلع ِمــن قتــال مــن خالــف ا
فاتقــوا اهلل عبــاد اهلل وامضــوا یف الــذی نجــه لكــم ، وقومــوا مبــا عصبــه بــم فعلــی ضامــٌن لفلجكــم 
كنــد  كــه مخالفــت حــق  آجــًا إن ل متنحــوه عاجــا؛ بــه جــان خــودم ســوگند، در نبــرد بــا كســی 
گمراهــی ســپرد، نــه مداهنــه می كنــم و نــه سســتی. اى بنــدگان خــدا، از خــداى  و طریــق 

كــه در پیــش پــاى  بترســید و از خشــم خــدا، در پنــاه رحمــت خــدا بگریزیــد. و آن راه روشــنی را 

كــه علــی  كنیــد،  گشــاده اســت بســپرید و بــه آنچــه شــما را بــدان مكلــف ســاخته، قیــام  شــما 

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 4، ح 1.
2. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 3، ح 8، نهج البالغة: 3/ 243، الحكمة )373(.
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ضامــن پیــروزى شماســت در آن جهــان، هرچنــد، در ایــن جهــان پیــروزى حاصــل نكنیــد«.1

ــد، - 4 ــت بودن ــنگی ناراح ــان از تش ــود و اسب هایش ــید و خ ــال رس كرب ــه  ــر ب ــكر ح ــه لش هنگامی ك

ــد و پــس از حمــد  ــان خطبــه خوان ــرای آن ــد. پــس از آن ب حضــرت دســتور داد آنهــا را آب دادن

و ثنــای الهــی و صلــوات بــر پیامبــر ؟لص؟ او فرمــود: »ای مــردم، پیامبــر خــدا ؟لص؟فرمــود: 

كــه حرام هــای خــدا را حــالل می كنــد و عهــد و پیمــان خــدا  هركــس ســلطان سركشــی را ببینــد 

گنــاه و ســتم  را می شــكند و بــا ســنت رســول اهلل مخالفــت می كنــد و در میــان بنــدگان خــدا بــا 

كــه  كــردار، بــر خداســت  گفتــار و نــه بــا  حكومــت می كنــد و هیــچ مقابلــه ای بــا او نكنــد، نــه بــا 
كنــد«.	 او را )در روز قیامــت( بــا آن ســلطان ظالــم در یــك جــا محشــور 

یــاد بــه دســت حــر رســید، او نامــه را بــه امــام نشــان - 5 هم چنیــن هنگامی كــه نامــه عبیــداهلل بــن ز

كوفــه بازداشــت، امــام برخاســت و پــس از حمــد و ثنــای الهــی  داد و ایشــان را از رفتــن بــه 

ی نمــی  كــه بــه حــق عمــل نمــی شــود و از باطــل و بیــداد رو فرمــود: هــان، آیــا نمی نگریــد 

كــه در چنیــن محیــط ننگ بــار و بــه دیــدار پــروردگارش شــور و عشــق  گرداننــد، شایســته اســت 

نشــان دهــد، مــن در چنیــن شــرایطی مــرگ را جــز نیــک بختــی و زندگــی بــا خودكامــگان را 
چیــزی جــز رنــج و نكبــت نمی دانــم.3

محمــد بــن حنفیــه خدمــت بــرادرش سیدالشــهدا ؟ع؟ رســید و حضــرت را از رفتــن بــه ســمت - 6

عــراق بــر حــذر داشــت. حضــرت از تصمیــم خــود بازنگشــتند، آنــگاه ایــن وصیت نامــه را 

نوشــتند و بــه دســت بــرادر ســپردند: »ایــن وصیــت حســین بــن علــی اســت بــه بــرادرش محمــد 

بــن حنفیــه: شــهادت می دهــد بــه اینكــه جــز اهلل خدایــی نیســت، یگانــه اســت و او را شــریكی 

كــه به حــق از جانــب حــق آمــد و اینكــه  نیســت و اینكــه محمــد، بنــده و فرســتادۀ اوســت 

كــه در  بهشــت و آتــش حــق اســت و قیامــت بــدون هیــچ شــكی آمدنــی اســت و خداونــد هــر 

ى سركشــی و خوش گذرانــی و فســاد و  قبرهاســت را زنــده می كنــد؛ خــروج و قیـــام مــن از رو

1. نهج البالغة: 1/ 58، الخطبة )24(.
2. تأریخ الطبری: 7/ 300، الكامل البن األثیر: 4/ 48.

3. تأریخ الطبری: 7/ 301.
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ــه معــروف  كــردم و می خواهــم ب ــراى اصــالح در امــت جــدم؟لص؟ قیــام  ظلــم نیســت، تنهــا ب
كنــم«.1 كنــم و از منكــر بــازدارم و بــه ســیره جــدم؟لص؟ و پــدرم علــی بــن ابیطالــب عمـــل  امــر 

ــوا - 7 ــم وال تخاف ــا جباهه ــوا هب ــنتكم وصّك ــوا بألس ــم والفظ ــروا بقلوب امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: »فأنك

كنیــد و  كاران را بــا قلــب مــورد انــكار قــرار دهیــد و بــا زبــان نهــی از منكــر  یف اهلل لومــة الئــم ؛ خطــا
بــا ســیلی بــه صورت هــای آنــان بكوبیــد، و در راه خــدا از مالمــت هیــچ مالمتگــری نهراســید«.2

ــذ اهلل ىلع - 8 ــا أخ ــر، وم ــود الناص ــة وبج لحج ــام ا ــر وقی لحاض ــور ا ــوال حض ــود: »ل ــز فرم ــن نی امیرالمؤمنی

ــام-  ــن الطع ــاء م ــد االمت ــان عن ــری اإلنس ــا یع ــة وم ــی البطن ــة- وه ــاّروا ىلع كّظ ــاء أن ال یق العلم
گــر نبود حضــور آن جمعیت  ظــال، وال ســغب- أی جــوع- مظلــوم، أللقیــت حبلهــا ىلع غارهبا؛ ا
گرفتــه  ــان پیمــان  ــد از دانای كــه خداون ــر نبــود  گ ــاور و ا ــار و ی ــا وجــود ی و تمــام شــدن حّجــت ب

گرســنگی ســتمدیده رضایــت ندهنــد، هرآینــه مهــار شــتر  كــه بــر ســیرى ســتمگر و  اســت 
خالفــت را بــر شــانه اش می انداختــم«.3

)سعادتمند( - 9 كیزه  پا و  پاك  »هرگز  می گفت:  پیامبر؟لص؟  كه  شنیدم  فرمود  امیرالمؤمنین 
گرفته نشود«.4 كه حّق ناتوان بدون ترس و لرز از قدرتمند  نگردد آن اّمتی، 

كــه مســلمان، به ویــژه عالمــان دینــی، بــا ابــزار و   تقریــب دو حدیــث اخیــر نشــان می دهنــد 

كت بماننــد و نســبت بــه بی عدالتی هــا  كردیــم، نمی تواننــد ســا كــه مــا بــرای آنهــا ذكــر  نفــوذی 

ــت  ــن روای ــالق ای ــند. اط ــاوت باش ــد، بی تف ــاق می افت ــردم اتف ــرای م ــه ب ك ــی  ــادره حقوق و مص

شــامل همــۀ ابزارهــای تغییــر حتــی جنــگ مســلحانه در خــروج بــر ظلمــه می شــود، مگــر اینكــه 

مانعــی در میــان باشــد.

 فضیــل بــن عیــاض از امــام صــادق ؟ع؟ نقــل می كنــد: »یــا فضیــل واهلل لضــرر هــؤالء ىلع هــذه - 10

1. بحار األنوار: 44/ 329.
2. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 3، ح 1.

3. نهج البالغة: 3/ 113، الكتاب 53.

4. نهج البالغة: 3/ 113، الكتاب 53.
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كــه ضــرر اینــان بــر ایــن امــت بیشــتر از ضــرر  األمــة أشــد مــن ضــرر الــرك والدیــم ؛ قســم بــه خــدا 
تــرک و دیلــم اســت«.1

كــه فرمــود: »مــن مســع رجــًا ینــادی یــا للمســلمن فــم یجبه - 11 گرامــی اســالم   روایــت مشــهور از رســول 
ــم «.2 فلیس مبس

گرفتــن حقــوق محرومیــن و  بــرای  كــه قیــام  بــر محتــوای ایــن روایــات نشــان می دهــد  مــروری 

كرامــت آنــان واجــب اســت و مؤمنیــن نبایــد به صــرف احتمــال ضــرر  مســتضعفین و نیــز آزادی و 

ســاِن و َكــفَّ  كــه می فرمایــد: »مــا َجَعــَل اهلّلُ  بَســَط اللِّ كمــان ظالــم خــروج نكننــد؛ به ویــژه روایاتــی  بــر حا

گشــاده قــرار  الیــِد، و لِكــن َجَعَلُهمــا بیَســطاِن َمعــا و یَكّفــاِن َمعــا؛ خداونــد زبــان را بســته و دســت را 
كــه بــا هــم بــاز می شــوند و بــا هــم بســته می گردنــد«. ایــن بدیــن  نــداده، بلكــه آنهــا را چنــان آفریــده 

كــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بــه زبــان جایــز اســت بــه دســت نیــز  كــه در هــر مــوردی  معناســت 

كوچكــی باشــد و چــه  كــرد. حــال ایــن منكــر چــه امــر  جایــز اســت و بایــد به طــور عملــی هــم اقــدام 

كــه خــروج بــر آن واجــب اســت. منكــر بزرگــی مثــل ســلطان ظالــم 

 پروژۀ سیاسی اهل بیت ؟ع؟

كــه معصومیــن؟ع؟ در رد دولــت جائــر و نفــی مشــروعیت آن بیــان  مــروری بــر تمــام احادیثــی 

كــه بســیاری از مــردم – تحــت تأثیــر چنیــن فرهنگــی- از فرمان هــای  فرمودنــد نشــان می دهــد 

دولتــی تمــرد جســته و در پــاره ای از مواقــع علیــه چنیــن دولتــی به طــور مســلحانه قیــام می كردنــد. 

امــا آنچــه در ورای ایــن نفــی و خــروج اهمیــت داشــت، طــرح ایــن پرســش بــود كه بدیل ایــن دولت 

كــه بــه ســخنان اهل بیــت  چیســت و چــه دولتــی مشــروعیت دارد؟ به هرحــال بــرای هركســی 

ــه و  ــت ظلم ــن دول ــه جایگزی ك ــید  ــی می رس ــن پرسش ــه چنی گاه ب ــودآ ــی داد ناخ ــرا م ــوش ف گ ؟ع؟ 

كــه قیامــی موفــق داشــتند  كســانی  كیســت؟ و چــه ویژگی هایــی دارد؟ به ویــژه بــرای  خلیفــه جائــر 

كــه بــه اهل بیــت  كــه دولــت مشــروع دولتــی بــود  و خواهــان بنــای دولتــی مشــروع بودنــد. روشــن بــود 

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 37، ح 6.
کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 59، ح 1 2. وسائل الشیعة: 
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كــه رضایــت  كــه برخــی از ایــن قیام كننــدگان مدعــی بودنــد  یــخ نیــز شــنیده ایم  بازگــردد و چقــدر تار

گرفتــه و بــدون اذن آنــان قیــام نكرده انــد. برخــی دیگــر از شــیعیان نیــز از ائمــه  اهل بیــت؟ع؟ را 

ــه دلیــل اینكــه مــردم  ــان ب ــا آن كننــد، ام كــه علیــه دولت هــای وقــت قیــام  ــد  ؟ع؟ تقاضــا می كردن

ــام  ــه ام ك ــت  ــده اس ــی آم ــد. در روایت ــر می كردن ــروج صرف نظ ــد از خ ــی ندارن ــن قیام ــی چنی آمادگ

كــه چنیــن  ــرد و تمایــل داشــت  ؟ع؟ از روحیــه خواهــی در میــان برخــی شــیعیان اســتقبال می ك

ــاِب َأیِب  ــْن ِكَت ــًا ِم ــَراِئِر َنْق ــِر الَسّ ــَس یِف آِخ ــُن ِإْدِری ــُد ْب روحیــه در میــان شــیعیان مانــدگار شــود: »ُمَحَمّ

ــٍد ص َفَقــاَل اَل  ِ ع َمــْن َخــَرَج ِمــْن آِل ُمَحَمّ اِرِیّ َعــْن َرُجــٍل َقــاَل ُذرِكَ َبــْنَ َیــَدْی َأیِب َعْبــِد اهلَلّ ــَیّ ِ الَسّ َعْبــِد اهلَلّ
ــٍد َخــَرَج َو  اِرِجــَیّ ِمــْن آِل ُمَحَمّ ْلخَ ــٍد َو َلــَوِدْدُت َأَنّ ا اِرِجــُیّ ِمــْن آِل ُمَحَمّ ْلخَ ــْرٍ َمــا َخــَرَج ا َأَزاُل َأَنــا َو ِشــیَعِی ِبخَ
كــه خــروج بكنــد از آل محمــد بــه میان  َّ َنَفَقــُة ِعَیاِلــِه ؛1 پیــش امــام صــادق ؟ع؟ وقتــی ذكــر كســی  ىلَعَ
آمــد، حضــرت فرمودنــد همــواره مــن و شــیعیانم آســوده ایم مادامی كــه اون خارجــی از آل محمــد 

كــه او خــارج شــود، هزینــه خانــواده اش بــر مــن«.  خــارج شــود. مــن دوســت دارم 

دلیــل اینكــه امــام صــادق؟ع؟ فرمــود چنیــن خروجــی بــرای مــن و شــیعیانم خیــر اســت، ممكــن 

اســت بــه دو وجــه ذیــل باشــد:

تــداوم ( 1 آن  بــه  و  را حفــظ می كنــد  و بی عدالتــی  بــا فســاد  مبــارزه  یشــه  ر قیام هایــی  چنیــن 

. می بخشــد

ــه فســاد و ( 	 ــر ب كمت گســترش چنیــن خیزش هایــی،  ــرس از  ــه دلیــل ت ــز ب كمیــت سیاســی نی حا

ظلــم همــت می گمــارد.

بــه چنیــن ( 3 را  كمیــت سیاســی  نیــز چنیــن خیزش هایــی می توانســت حا مــوارد  پــاره ای  در 

نمایــد. كــم  را  اهل بیــت؟ع؟  بــر  فشــار  بدین صــورت  و  مناقشــاتی ســرگرم 

و درنهایــت چنیــن قیام هایــی می توانــد امیــد فقیــران و مســتضعفین را بــه اقامــه دولــت حــق ( 4

و عدالــت افزایــش دهــد.

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 13، ح 12. 1. وسائل الشیعة: 
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كــه امــام ؟ع؟ –درصورتی كــه مصلحــت دیــن و مســلمانان اقتضــا  بــر اســاس چنیــن تحلیلــی بــود 

می كــرد- مانــع چنیــن خیزش هایــی نمی شــد و آنــان را از ادامــه راه ناامیــد نمی كــرد. در روایتــی 

طوالنــی امــام صــادق ؟ع؟ بعــد از بیــان شــرایط قیام كننــدگان بــه جهــاد می فرمایــد: »ولســنا نقــول 

ــن:  ــن واجملاهدی ــل ىلع املؤمن ــز وج ــرائط اهلل ع ــن ش ــا م ــا وصفن ــاف م ــو ىلع خ ــاد وه لجه ــن أراد ا مل
لجهــاد الذیــن بایعهــم  ال تجاهــدوا، ولكــن نقــول: قــد عّلمنــاك مــا شــرط اهلل عــز وجــل ىلع أهــل ا
ــك،  ــن ذل ــر ع ــن تقص ــه م ــن نفس ــم م ــا ع ــرؤ م ــح ام ــان، فلیصل ــم بالجن ــهم وأمواهل ــم أنفس ــری م واش
ــن أذن اهلل  ــه مم ــه فإن ــت فی ــا وتكامل ــد ویف هب ــه ق ــإن رأی أن ــل، ف ــز وج ــرائط اهلل ع ــا ىلع ش ولیعرضه
لجهــاد، وإن أیب إال أن یكــون مجاهــدًا ىلع مــا فیــه مــن اإلصــرار ىلع املعــایص  عــز وجــل لــه یف ا
لجهــاد بالتخبیــط والعمــی والقــدوم ىلع اهلل عــز وجــل بالجهــل والروایــات  واحملــارم واإلقــدام ىلع ا
ــوام  ــن بأق ــذا الدی ــر ه ــاىل ینص ــل أن اهلل تع ــذا الفع ــل ه ــن فع ــر یف م ــاء األث ــری ج ــد لعم ــة فلق الكاذب
ال خــاق هلــم، فلیتــق اهلل عــز وجــل امــرؤ ولیحــذر أن یكــون مــم، فقــد بــن لكــم وال عــذر 
لجهــل وال قــوة إال بــاهلل وحســبنا اهلل علیــه تكلنــا وإلیــه املصــر«.1 در ایــن روایــت  لكــم بعــد البیــان یف ا
كــه بــر آنهــا هســت  امــام ؟ع؟ فی الجملــه مخالفتــی بــا جهــاد نمی كنــد، امــا مــردم را بــه وظیفــه ای 

دعــوت می كنــد.

عدم حمایت علنی امام ؟ع؟ از قیام مسلحانه

كــه امــام ؟ع؟ بــا چنیــن قیام هایــی ارتباطــی علنــی داشــته باشــد و از  البتــه ایــن بدیــن معنــا نبــود 

كــه امــام  آنــان به طــور آشــكار حمایــت ورزد، بلكــه بالعكــس، برخــی روایــات نیــز نشــان می دهنــد 

؟ع؟ از مواضــع برخــی از صحابــه نزدیــک بــه خــود مثــل زراره و مؤمــن طــاق راضــی اســت، آنگاه كــه 

كــرد. یــد را در خــروج نپذیرفتنــد. شــاید بتــوان چنیــن موضعــی را چنیــن توجیــه  آنــان دعــوت ز

كمیــت سیاســی نمــی داد تــا او را از میــان - 1 امــام بــا چنیــن موضعــی عمــاًل بهانــه ای دســت حا

بردارنــد.

كــه بــه برنامــه او ایمــان داشــته - 	 كــه جامعــه صالحــی بســازند  وظیفــۀ امــام و فقهــا آن اســت 

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 9، ح 1. 1. وسائل الشیعة: 11/ 28، 
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باشــند نــه اینكــه بخواهنــد برخــی اقدامــات موقتــی را انجــام دهــد.

ــه - 3 ــه ب ك ــانی  كس ــه از  ك ــت  ــلحانه آن اس ــای مس ــان ؟ع؟ از جنبش ه ــت امام ــاید عدم حمای ش

كننــد و مانــع از بیــن رفتنشــان در این گونــه خیزش هــا  روش آنــان ایمــان دارنــد محافظــت 

گــر امــام به طــور آشــكار از مبــارزه مســلحانه حمایــت علنــی می كــرد تعــداد  شــوند. بی تردیــد ا

بســیاری بــه ایــن مبــارزه می پیوســتند و امــام نیــز از چنیــن رخــدادی شــاد می شــد و حتــی 

كــه چنیــن حمایتــی  ــر عهــده می گرفــت، امــا ایشــان می دانســت  نفقــه خانواده هــای آنهــا را ب

ــان منجــر می شــد. ــه از میــان رفتــن آن ب

از برخی روایت ها نیز استفاده می شود علت اینكه امام ؟ع؟ از برخی از مبارزات مسلحانه - 4

یا  و  از رهبران این خیزش ها حسن ظن نداشتند  به برخی  كه  بود  این  حمایت نمی كردند 

یخرج  یزال  ما  ؟ع؟:  الصادق  للمام  »قیل  نمی پسندیدند:  را  امامت  دربارۀ  آنان  عقاید  اینكه 

فم  إن  ؟ع؟:  قال  مث  طویًا  فأطرق  كثر،  بشر  معه  ویقتل  فیقتل  البیت  أهل  منكم  رجل 
الكذابن ویف غرمه املكّذبن «.1

اختالف علما در ارزیابی خیزش های مسلحانه

ــودن موضــع ائمــه ؟ع؟ در قبــال مبــارزات مســلحانه از  ــه دلیــل ســری ب برخــی از عالمــان دینــی ب

یابــی خــود از قیام هــای مســلحانه  یک ســو و نیــز وجــود روایــات متعــارض از ســوی دیگــر، در ارز

كتــاب »دور االئمــه  اختالف نظــر دارنــد. به عنوان مثــال ســید محمدصــادق صــدر در حاشــیه بــر 

كــه  فــی الحیــاة االســالمیة« می گویــد: مــن در بررســی چنیــن قیام هایــی بدیــن نتیجــه رســیدم 

كــه همــه آنهــا حتــی  آنهــا از نظــر دینــی، فرهنگــی و اهــداف اختــالف دارنــد و ثابــت نشــده اســت 

گرفتــه باشــند؛ به ویــژه آنكــه برخــی از آنهــا اساســًا اجــازه ای  ــه از ائمــه ؟ع؟ اجــازه  به طــور مخفیان

از آل البیــت ؟ع؟ ندارنــد و برخــی دیگــر در پــی بنــای دولتــی بــه نــام خــود بودنــد. بــه غیــر از قیــام 

1. االحتجاج: 2/ 120.
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ــا  ــی از آنه ــد. برخ ــت نبودن ــه اهل بی ــا ب ــی وف ــا در پ ــه قیام ه ــد	 بقی ی ــن ز ــی ب ــی1 و یحی ــن عل ــد ب ی ز

مثــل ســید حســنی - صاحــب طبرســتان - نیــز در خیــزش خــود موفــق شــدند و دولتــی نیــز 

گــذاری آن بــه اهل بیــت نبودنــد. احتمــال دارد دعــوت مــردم بــه  كردنــد، امــا در اندیشــۀ وا برپــا 

گســترده مــردم از آنــان باشــد.  اهل بیــت در برخــی از ایــن قیام هــا، فقــط یــک شــعار بــرای حمایــت 

ــه حكــم  ــان ب گاهــی آن ــا برخاســته از ناآ به هرحــال ســاقط شــدن حكــم تقیــه از ســوی انقالبیــون ی

اســت یــا نیازمنــد بــه اذن از ســوی امــام ؟ع؟ اســت. شــاید بتــوان شكســتن حكــم تقیــه از ســوی 

كــه همــۀ آنــان در اندیشــه وفــاداری بــه اهل بیــت  كــرد، امــا دشــوار اســت  آنــان را حمــل بــر صحــت 

ــت  ــد اس ــد بعی كنن ــت  ــاركت در حكوم ــت مش ــه درخواس ــان از ائم ــر آن گ ــه ا ك ــه ای  ــند. به گون باش

كــه از میــان چنیــن قیام هایــی  گیــر اســت  كــه ائمــه بپذیرنــد؛ چــرا دولــت موردنظــر آنهــا دولتــی فرا

ــا احســاس  ســر برنمــی آورد. درهرصــورت، ایــن انقالب هــا فقــط جنبش هــای مذهبــی هســتند ت

بی عدالتــی در واقعیــت زندگــی را فریــاد زننــد. بیــش از ایــن، نمی تــوان بــه بســیاری از آنهــا اعتبــار 

داد و مشــروعیت بخشــید. البتــه مــا در پاســخ بــه ایــن نگــرش، در پــی تطهیــر همــۀ قیام هــای 

یــم، امــا نمی تــوان به راحتــی از  مســلحانه نیســتیم و قصــدی هــم در مشــروعیت دهی آنهــا ندار

كــرد و از آنهــا دفــاع نكــرد؛ ازایــن رو بایــد بــه بررســی احتماالتــی  گــذر  درســتی برخــی از ایــن قیام هــا 

ــم: ی ــا بپرداز ــن خیزش ه ــل ای در تحلی

حضرت - 1 آن  با  ظاهر  در  اما  داشتند،  كامل  توافق  ؟ع؟  امام  با  پنهان  در  انقالبیون  از  برخی 
1. قیــام زیــد بــن علــی در صفــر ســال 122ق در زمــان حكومــت هشــام بــن عبدالملــک مصــادف بــا دورۀ امامــت امــام 
گرفتــن خالفــت از دســت  ــه معــروف و نهــی از منكــر و  ــا انگیــزۀ خونخواهــی امــام حســین؟ع؟، امــر ب صــادق؟ع؟ ب

کشته شــدن زیــد و بســیاری از یارانــش انجامیــد. خ داد و بــه  بنی امیــه ر
ــد  ــن یزی ــوه امــام ســجاد؟ع؟ در ســال 125 هجــری در زمــان حكومــت ولیــد ب ــن علــی ن ــد ب ــن زی 2. قیــام یحیــی ب
ــش  ــی و یاران ــدن یحی ــته ش کش ــه  ــت ب خ داد و در نهای ــان ر ــادق؟ع؟، در خراس ــام ص ــت ام ــا دورۀ امام ــادف ب مص
انجامیــد. شــهادت یحیــی بــه نمــادی از مقاومــت در برابــر امویــان تبدیــل شــد و مــردم را در همراهــی بــا قیــام 
ــد  ــر فرزن ــید، ه ــهادت رس ــه ش ــی ب ــه یحی ک ــالی  ــده س ــه  ش گفت ــاخت.  ــم س ــان مصم ــانی در خراس ــلم خراس ابومس
ــهادت  ــه ش ــی ب ــن عل ــد ب ــه زی ــس از آنك ــد. پ ــر او نهادن ــد را ب ــا زی ــی ی ــام یحی ــد، ن ــد ش ــان متول ــه در خراس ک ــری  پس
کــرد تــا بتوانــد بــه وصیــت پــدر خویــش دربــارۀ اســتمرار قیــام و مبــارزه  رســید، فرزنــدش یحیــی خــود را پنهــان 
کــه امــام  کنــد. در ایــن بیــن برخــی از بــزرگان از ســر دلســوزی او را از قیــام بــاز می داشــتند. نقــل شــده اســت  عمــل 
کشــته خواهــد شــد، او را از قیــام بــاز  کــردن او از این کــه همچــون پــدرش  گاه  صــادق؟ع؟ بــه او نامــه ای نوشــت و بــا آ

ــرد. ک ــود و از ایــن رو آهنــگ خراســان  ــه قیــام ب داشــت.ولی یحیــی مصمــم ب
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كه دولت های  كنند؛ چرا از امنیت آن امام اطمینان پیدا  تا بدین صورت  مخالفت نموده 

رسانند.  شهادت  به  را  ایشان  بود  ممكن  و  پرداخته  امام  اذیت  به  بهانه ای  اندک  به  وقت 

گاهی چنین مخالفت های علنی به برخی از صحابه صدمه وارد می كرد، اما چاره ای  گرچه 

گوش  جز این نبود. از آن سو نیز امام ؟ع؟ علنًا از چنین خیزش هایی برائت می جست تا به 

را فهمید.  وارده  از احادیث  كنون می توان برخی  ا بر اساس چنین تحلیلی  برسد.  دولتیان 

كتاب االحتجاج از امام صادق ؟ع؟ نقل می كند: »لیس منا إال وله عدو من  به عنوان مثال، 
لحسد«.1 لحق؟ قال: بلی ولكن مینعهم ا لحسن ال یعرفون ملن ا أهل یبته، فقیل له: نبو ا

نزدیكانشان مخفی می كردند - 	 از  را  امامان بعدی  نیز ائمه؟ع؟ جزئیات اسامی  گاهی مواقع 

گرفتن از امام؟ع؟ نباشند؛ چون ممكن  كه قصد خیزش داشتند مجبور به اذن  تا رهبرانی 

گونه شور چنین قیام هایی از میان رخ بربندد. بود امام به آنان اذن در خروج ندهد و بدین 

پژوهشی دربارۀ قیام های علوی و لزوم رجوع به ولی امر

در برخــی از روایــات بــه جنبه هایــی از ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت، مثــل معتبــرۀ ابــان: »َقــاَل: 

ــا  ــا َأَب ــاَل ىِل ی ــُه َفَق ــاَل َفَأیَتُت ٍف َق ــَتخْ ــَو ُمْس ــِه َو ُه ــَث ِإَلی ــِن ع َبَع ْلُحَس ــِن ا ــَن ىلَعِ ْب ــَد ْب ــَوُل َأنَّ َزی ْح یِن اأْلَ ــَرَ َأْخ
ــُه  ــُت َمَع ــاَك َخَرْج ــاَك َأْو َأَخ ــُه ِإْن اَكَن َأَب ــُت َل ــاَل َفُقْل ــُه َق ــُرُج َمَع ــا َأ َتخْ ــاِرٌق ِمنَّ ــَك َط ــوُل ِإْن َطَرَق ــا َتُق ــٍر َم َجْعَف
ــُت  ــُل ُجِعْل ــا َأْفَع ــُت اَل َم ــاَل ُقْل ــی َق ــُرْج َمِع ــْوَم َفاْخ ــُؤاَلِء اْلَق ــُد َه ــُرَج ُأَجاِه ــُد َأْن َأْخ ــا ُأِری ــاَل ىِل َفَأَن ــاَل َفَق َق
ْرِض  ِ یِف اأْلَ ــا ِهــی َنْفــٌس َواِحــَةٌ َفــِإْن اَكَن هلِلَّ َ ْفِســَك َعــیِّ َقــاَل ُقْلــُت َلــُه ِإمنَّ ِفــَداَك َقــاَل َفَقــاَل ىِل َأ َتْرَغــُب نِبَ
ــُف َعْنــَك  لِّ ْرِض َفامْلَُتخَ ــٌة یِف اأْلَ ِ ُحجَّ ــاِرُج َمَعــَك َهاِلــٌك َو ِإْن اَل َتُكــْن هلِلَّ ْلخَ ــُف َعْنــَك َنــاٍج َو ا لِّ ــٌة َفامْلَُتخَ ُحجَّ
كــه متــوارى و پنهان بود  یــد بــن علــی بــن حســین ؟امهع؟ زمانی  گویــد: ز ــاِرُج َمَعــَك َســَواٌء؛ احــول  ْلخَ َو ا
گــر از مــا خانــواده كســی نــزد تــو آیــد )و تــو  گفــت: اى ابــا جعفــر، ا مــرا خواســت، نــزدش رفتــم، بــه مــن 

گــر پــدرت  گفتــم: ا ى؟ بــه او  را بــه یــارى طلبــد( چــه جــواب می دهــی، بــا او بــه جبهــه جنــگ مــی رو

گفــت مــن می خواهــم بــه جنــگ ایــن قــوم بــروم بــا مــن بیــا،  یــد  یــا بــرادرت مــرا بخواهنــد مــی روم، ز

گــردم. بــه مــن گفــت: جــان خــودت را بــر مــن ترجیــح می دهــی؟! گفتــم مــن یــك  گفتــم: نــه قربانــت 
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گیــرد،  كنــاره  ى زمیــن امامــی جــز تــو باشــد، هركــس از تــو  گــر در رو نفــرم ]یــك جــان بیــش نــدارم [ ا

كســی  ى زمیــن نباشــد،  گــر بــراى خــدا، امامــی رو گشــته و ا نجــات یافتــه و هركــس بــا تــو آیــد هــالك 

كنــد، برابرســت«. كنــد بــا آنكــه همراهــی ات  كنــاره  كــه از تــو 

ْقَمــَة  ُد ىِل اللُّ ــِمیَنَة َو یــَرِّ ــَواِن َفیْلِقُمــِی اْلَبْضَعــَة السَّ ْلخِ »َقــاَل َفَقــاَل ىِل یــا َأَبــا َجْعَفــٍر ُكْنــُت َأْجِلــُس َمــَع َأیِب ىلَعَ ا
یــد بــه  یِن ِبــِه؛ ز ــِرْ یــِن َو َلْ یخْ َك ِبالدِّ ــاِر ِإذًا َأْخــَرَ َد َشــَفَقًة ىلَعَ َو َلْ یْشــِفْق ىلَعَ ِمــْن َحــرِّ النَّ َة َحــیَّ َتــْرُ ْلَحــارَّ ا
گوشــت چــرب را برایــم  گفــت: اى ابــا جعفــر، مــن بــا پــدرم ســر یــك ســفره می نشســتم، او پــاره  مــن 

گرمــی آتــش دوزخ بــه مــن  لقمــه می كــرد و لقمــۀ داغ را بــراى دلســوزى بــه مــن ســرد می كــرد، او از 

دلســوزى نكــرده اســت؟ از روش دیــن داری بــه تــو خبــر داده و بــه مــن خبــر نــداده اســت؟!«

َك َخــاَف َعَلیــَك َأْن اَل َتْقَبَلــُه َفَتْدُخــَل  ــِرْ ــاِر َلْ یخْ »َفُقْلــُت َلــُه ُجِعْلــُت ِفــَداَك ِمــْن َشــَفَقِتِه َعَلیــَك ِمــْن َحــرِّ النَّ
ــت  ــردم قربان ك ــرض  ــاَر؛ ع ــَل النَّ ــاِل َأْن َأْدُخ ــْل َلْ بَی ــْوُت َو ِإْن َلْ َأْقَب ــُت َنجَ ــِإْن َقِبْل ــا َف یِن َأَن ــَرَ ــاَر َو َأْخ النَّ
ــو  ــه ت ك ــید  ــرا می ترس ــت، زی ــداده اس ــرت ن ــرده، خب ك ــوزى  ــو دلس ــه ت ــش دوزخ ب ــون از آت ــردم، چ گ

گــر بپذیــرم نجــات یابــم و  كــه ا نپذیــرى و ازآن جهــت بــه دوزخ وارد شــوی. ولــی بــه مــن خبــر داده 

ــر او نباشــد ]زیــرا هرچــه باشــم فرزنــد او نیســتم[«. كــی ب گــر نپذیــرم از دوزخ رفتــن، مــن با ا

ــا  ــَف  ی ــوُب ِلیوُس ــوُل یْعُق ــُت یُق ــاُء ُقْل ی بْنِ ــِل اأْلَ ــاَل َب ــاُء َق ی بْنِ ــُل َأِم اأْلَ ــُمْ َأْفَض ــَداَك َأْن ــُت ِف ــُه ُجِعْل ــُت َل »مُثَّ ُقْل

ــُه َو  ــیَّ اَكوُنا اَل یِكیُدوَن مُهْ َح ــِرْ ــدًا ِلَ َلْ یخْ ــَك َكی ــُدوا َل ــَك َفیِكی ــاَك  ىلَع  ِإْخَوِت ــْص ُرْؤی ــَی ال َتْقُص ُب
گــردم،  گفتــم: قربانــت  ــُه َخــاَف َعَلیــَك؛ ســپس بــه او  نَّ َلِكــْن َكَتَمُهــْم َذِلــَك َفَكــَذا َأوُبَك َكَتَمــَك أِلَ
گفتــم: یوســف بــه یعقــوب می گویــد داســتان  شــما بهتریــد یــا پیغمبــران؟ فرمــود: پیغمبــران، 

خوابــت را بــه برادرانــت مگــو، مبــادا برایــت نیرنگــی بریزنــد. او خوابــش را نگفــت و پنهــان داشــت 

كــرد؛ زیــرا بــر تــو بیــم داشــت. كــه برایــش نیرنگــی نریزنــد، همچنیــن پــدر تــو مطلــب را از تــو پنهــان 

ــِة َو  ــُب ِباْلُكَناَس ــُل َو ُأْصَل ــِة َأینِّ ُأْقَت ــَك ِبامْلَِدیَن ــِی َصاِحُب َث ــْد َحدَّ ــَك َلَق ــَت َذِل ــْن ُقْل ِ َلِئ ــا َو اهللَّ ــاَل َأَم ــاَل َفَق »َق
ــاَل ىِل  ــُه َفَق ــُت َل ــا ُقْل ــٍد َو َم ــِة َزی َقاَل ِ ع مِبَ ــِد اهللَّ ــا َعْب ــُت َأَب ْث ــُت َفَحدَّ ــِی َفَحَججْ ــی َو َصْل ــا َقْتِل ــًة ِفیَه یَف ــَهُ َلَصحِ ِإنَّ ِعْن
ــِه َو  ــِت َقَدَمی ــْن َتْح ــِه َو ِم ــْوِق َرْأِس ــْن َف ــِه َو ِم اِل ــْن ِشَ ــِه َو َع ــْن مِییِن ــِه َو َع ــْن َخْلِف ــِه  َو ِم ــِن  یَدی ــْن  َب ــُه  ِم َأَخْذَت
ــام  ــت )ام كــه موالی ــدان  گویــی ب كــه چنیــن  كنــون  ــد فرمــود: ا ی ــُلُكُه؛ ز ــَلكًا یْس ــُه َمْس ْك َل ــْرُ َلْ َت
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كوفــه بــه دار زده می شــوم  كناســه  كشــته می شــوم و در  كــه مــن  صــادق( در مدینــه بــه مــن خبــر داد 

گویــد:  كشــتن و بــدار رفتــن مــن در آن نوشــته اســت، احــول  كــه  كتابــی نــزد اوســت  كــه  و خبــر داد 

كــه راه  كــردم، فرمــود: تــو  یــد بــه حضــرت صــادق عــرض  گفتگــوى خــودم را بــا ز مــن بــه حــج رفتــم و 

پیــش و پــس و راســت و چــپ و زبــر و زیــر را بــر او بســتی و نگذاشــتی بــه راهــی قــدم بــردارد ]یعنــی 
كــردی[«.1 محكومــش 

زراره نیز نقل می كند:

؟امهع؟  محمــد  آل  مــن  رجــل  یف  تقــول  مــا  فــی  یــا  ؟ع؟:  اهلل  عبــد  أیب  عنــد  وأنــا  ىلع  بــن  زیــد  ىل  »قــال 

ــی  أن  ــة فل ــروض الطاع ــر مف ــه وإن اكن غ ــة صنرُت ــروض الطاع ــت: إن اكن مف ــال: قل ــتنصرك؟ ق اس
أفعــل و ىل أن ال أفعــل، فلمــا خــرج قــال أوب عبــد اهلل ؟ع؟: أخذَتــه واهلل مــن بــن یدیــه ومــن خلفــه ومــا 

ــرج«.	 ــه مخ ــت ل رتك
در برخــی منابــع شــیعی نیــز بــه نامــۀ امــام صــادق ؟ع؟ بــه بنی الحســن در زنــدان و نیــز برخــی 

كــه جملگــی بــر صحــت اعتقــادات آنــان بــه امامــت ائمــه ؟ع؟  روایــات دیگــر اشــاره شــده اســت 

كــه  داللــت دارنــد. ازجملــۀ ایــن احادیــث روایتــی اســت از ابراهیــم بــن عبــداهلل بــن الحســن 

ــاىل  ــن اهلل تع ــة م ــدی ع ــال: إن امله ــذرك فق ــذی ی ــدی ال ــو امله ــد أه ــه محم ــن أخی ــئل ع می گویــد: »س

ــام  ــد ق ــه، وق ــت زمان ــه ول ویّق ــمَّ بعین ــًا ل یس ــه همدی ــن أهل ــل م ــه أن یجع ــه وع ــوات اهلل علی ــه صل لنبی
أخــی هلل بفرضیــة علیــه یف األمــر باملعــروف والنهــی عــن املنكــر فــإن أراد اهلل أن یجعلــه املهــدی 
ــه  ــة اهلل علی ــی فرضی ــرك أخ ــم ی ــاده وإال ف ــن عب ــاء م ــن یش ــه ىلع م ــن ب ــل اهلل می ــو فض ــذرك فه ــذی ی ال

ــاره «.3 ــر بانتظ ــاد ل یؤم ــار میع النتظ
در پــاره ای از مــوارد امــام ؟ع؟ بــه اســامی برخــی از ایــن انقالبیــون آشــكارا اشــاره می فرمایــد، لكــن 

كــه مثــاًل قیــام بــه پایــان رســیده و عمــاًل نــام بــردن از چنیــن افــرادی محــذوری  در شــرایطی خــاص 

کتاب الحجة، باب االضطرار إلی الحجة، ح 5. 1. الكافی: ج 1، 
2. االحتجاج: 2/ 120.

3.  بحار األنوار: 47/ 299- 304 عن إقبال األعمال: 3/ 28.
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یــد بــن علــی. در صحیحــۀ عیــص بــن قاســم از امــام صــادق؟ع؟  بــه دنبــال نــدارد؛ هماننــد قیــام ز

نقــل می كنــد:

گــر فــردی از خانــدان مــا ســوی شــما آمــد، بنگریــد بــر چــه اســاس و هدفــی آهنــگ شــورش  »ا

یــد مــردی دانشــمند  كــرد ]پــس بــرای مــا ایــن كار نیــز رواســت[ چــه، ز یــد خــروج  می كنیــد. نگوییــد ز

كــه امــروز خــروج می كنــد شــما را بــه چــه چیــز می خوانــد؟ بــه  و راســت گوی بــود. ولــی آن كــس 

كســی راضــی نیســتیم  كــه بــه چنیــن  گــواه می گیریــم  كــه مــا شــما را  همــان رضــای آل محمــد؟ع؟؟ 

ــا را  ــا و درفش ه ــه پرچم ه ــد و هنگامی ك ــا می كن ــی م ــت، نافرمان ی نیس ــا و ــی ب كس ــه  ك ــروز  و او ام

كــه همــه  پشــت ســر خویــش ببینــد، بــه نشــنیده گرفتــن ســخن مــا ســزاوارتر خواهــد بــود، مگــر كســی 
گــرد آینــد«.1 فرزنــدان فاطمــه پیرامــون او 

كردیــد امــام ؟ع؟ بــه مــا منــاط می دهــد، دربــارۀ هــدف و رهبــر  كــه در روایــت مشــاهده  همان طــور 

گاه و دیــن دار بــود و در مســیر مــا اهل بیــت قــرار داشــت  گــر قیامــی بــا رهبــری عالــم و آ قیــام؛ یعنــی ا

گــر قیامــی هدفــی  و هدفــش در راســتای هــدف اهل بیــت بــود، ایــن قیــام صحیــح اســت، ولــی ا

ــان  ــد می ــه، بای ــت. بااین هم ــت نیس ــای اهل بی ــورد رض ــام م ــت، آن قی ــت داش ــدف اهل بی ــز ه ج

كــه مالزمــه ای میــان  گذاشــت؛ چرا ــد بــن علــی در ایــن روایــت و تأییــد قیــام او تمایــز  ی تمجیــد ز

ــب  ــد یح ــد باشــد. –ان اهلل ق ــی عملــش ب ــردی خــوب، ول ایــن دو نیســت؛ یعنــی ممكــن اســت ف

كنــد  یــد را توجیــه  كــه ممكــن بــود چنیــن قیامــی ز العبــد و بیغــض عملــه– شــاید دلیلــش ایــن باشــد 
ــر  ــد بــن علــی، جهــت مشــاوره خدمــت امــام باق ی ــی ز ــه وجــود آورد. در روایــت طوالن ــا فرقــه ای ب ت

كــه او را بــه طــرف خــود خوانــده و از اجتمــاع  كوفــه همــراه داشــت  ؟ع؟ رســید و نامه هایــی از اهــل 

ــا از  ــن نامه ه ــود: ای ــه او فرم ــر ؟ع؟ ب ــام باق ــد، ام ــت داده بودن ــتور نهض ــوده و دس ــش نم گاه ــود آ خ

كــرده ای؟  كــه بــه آنهــا نوشــته ای و ایشــان را دعــوت  خــود آنهــا شــروع شــده یــا جــواب نامــه ای اســت 

كرده انــد، زیــرا حــق مــا را می شناســند و قرابــت مــا را بــا رســول خــدا )صلــی  گفــت: ایشــان شــروع 

كتــاب خــدا وجــوب دوســتی و اطاعــت مــا را می بیننــد  علــی علیــه و آلــه و ســلم( می داننــد و در 

كشــیدن مــا را مشــاهده می كننــد. امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: اطاعــت )مــردم  گرفتــاری و بــال  و فشــار و 

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 13، ح 12. 1. وسائل الشیعة: 
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كــرده و  كــه خــدا آن را در پیشــینیان امضــا  گشــته و روشــی اســت  از پیشــوا( از طــرف خــدا واجــب 

در آخریــن همچنــان اجــرا می كننــد، و اطاعــت نســبت بــه یــک نفــر از ماســت و دوســتی نســبت 

بــه همــه مــا و امــر خــدا )امامــت و وجــوب اطاعــت یــا خــروج و نهضــت یــا صبــر بــر اذیــت( نســبت 

بــه اولیائــش جــاری می شــود، طبــق حكمــی )متصــل از امامــی بــه امــام دیگــر( و فرمانــی قطعــی و 

یــاد و موعــدی معیــن در وقتــی معلــوم  آشــكار و حتمــی بودنــی انجام شــدنی و انــدازه ای بی كم وز

ــدازه و مدتــش معیــن می شــود و حتمــی و  ــه امــام از طــرف خــدا ان ــوط ب )حاصــل اینكــه امــور مرب

كننــد، ایشــان تــو را  كــه ایمــان ثابتــی ندارنــد، تــو را ســبک  كســانی  قطعــی و الیتغیــر اســت( مبــادا 

كــه خــدا به واســطۀ شــتاب  در برابــر خواســت خــدا هیچ گونــه بی نیــازی ندهنــد، شــتاب مكــن 

بندگانــش شــتاب نمی كنــد )زمــان رســیدن دولــت حــق را پیــش نمیانــدازد(. تــو بــر خــدا ســبقت 

گفــت:  یــد در اینجــا خشــمگین شــد و  كــت انــدازد. ز كنــد و بــه خا گرفتــاری ناتوانــت  كــه  مگیــر 

كــه در خانــه نشــیند و پــرده را بینــدازد و از جهــاد جلوگیــری  امــام از مــا خانــدان آن كــس نیســت 

كنــد و چنان كــه ســزاوار اســت در  كــه از حــوزۀ خــود دفــاع  كســی اســت  كنــد. امــام از مــا خانــدان 

كنــد و دشــمن را از حریــم و پیرامونــش برانــد. امــام  كنــد و نیــز از رعیتــش دفــاع  راه خــدا جهــاد 

ــی،  ــود می بین ــم در خ ــت ه ــبت دادی، حقیق ــود نس ــه خ ــه را ب ــو آنچ ــرادر، ت ــود: ای ب ــر ؟ع؟ فرم باق

كتــاب خــدا یــا برهانــی از قــول پیغمبــر ؟لص؟بیــاوری و یــا  به طوری كــه بتوانــی بــرای آن دلیلــی از 

ــرای جهــاد و زمامــداری مســلمین آمــاده  كــه خــود را ب ــو  كنــی؟ )ت ــرای آن ذكــر  ــه و ماننــدی ب نمون

كــرده ای چنیــن شایســتگی را در خــود ســراغ داری؟( همانــا خــدا حــالل و حرامــی وضــع فرمــوده 

كــه  و چیزهایــی را واجــب ســاخته و مثل هایــی زده و ســنت هایی را مقــرر داشــته و بــرای امامــی 

كــه بــرای او واجــب ســاخته، شــبهه و تردیــدی باقــی  بــه امــر او قیــام می كنــد نســبت بــه اطاعتــی 

نگذاشــته تــا امــام بتوانــد امــری را پیــش از رســیدن وقتــش انجــام دهــد یــا در راه خــدا پیــش از 

ــد: )وقتی كــه محــرم  ــارۀ شــكار می فرمای كنــد. درصورتی كــه خــدا درب ــرا رســیدن موقعــش جهــاد  ف

كــه خدایــش محتــرم  كشــتن انســانی  كشــتن شــكار مهم تــر اســت یــا  هســتید شــكار را نكشــید( آیــا 

كــرده، چنانچــه می فرمایــد: )چــون از احــرام درآمدیــد  شــمرده، خــدا بــرای هــر چیــز موعــدی معیــن 

كنیــد( و فرمــوده اســت )شــعائر خــدا و ماه هــای حــرام را حــالل نكنیــد( و ماه هــا را شــمارۀ  شــكار 
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معلومــی قــرار داد )	1 مــاه( و چهــار مــاه از آن را حــرام ســاخت و فرمــود: )چهــار مــاه در زمیــن 

ید( ســپس فرمــود: )چــون ماه هــای حــرام  كــه شــما خــدا را ناتــوان نســاز كنیــد و بدانیــد  گــردش 

كشــتن موعــدی قــرار داد و بــاز  ســپری شــد، مشــركین را در هركجــا یافتیــد بكشــید( پــس بــرای 

فرمــوده اســت: )قصــد بســتن عقــد زناشــویی نكنیــد تــا مــدت مقــرر بــه ســر رســد( )عــدۀ زن ســپری 

شــود( پــس خــدا بــرای هــر چیــزی موعــدی و بــرای هــر موعــدی نوشــته ای مقــرر داشــته اســت. 

كارت پیشــت  گواهــی داری و نســبت بــه امــر خــود یقیــن داری و  گــر تــو از پــروردگارت  كنــون ا ا

كــه نســبت بــه آن شــک و تردیــد داری پیرامونــش نكــرد،  روشــن اســت خــود دانــی، وگرنــه امــری را 

ــد  ــیده و موع ــود نرس ــان خ ــه پای ــرده و ب ــام نك ــه روزی اش را تم ك ــلطنتی  ــن س ــان رفت ــرای از می و ب

گــر پایانــش برســد و روزی اش بریــده شــود و موعــد مقــررش برســد،  كــه ا مقــررش نیامــده قیــام مكــن، 

كــه بــرای دولــت حــق رخ داده بــود بریــده شــود( و نظــام  حكــم قطعــی بریــده شــود )فاصلــه ای 

ــرای فرمانــده و فرمانبــر )دولــت باطــل( خــواری و زبونــی در پــی آرد،  گــردد و خــدا ب حــق پیوســته 

گــردد، )وقــت قیــام و خــروج خــود را  گمــراه  كــه از وقت شناســی  بــه خــدا پنــاه می بــرم از امامــی 

ــدا  ــم خ ــه به حك ك ــی  ــام برحق ــند )ام ــده باش ــر از فرمان ــه آن دانات ــبت ب ــران نس ــد( و فرمان ب نشناس

ــر  ــرده دانات ك ــام  ــع قی ــا و بی موق ــه بیج ك ــی  ــوای باطل ــرده از پیش ك ــار  ــه گیری اختی گوش ــكوت و  س

كافــر شــدند  كــه بــه آیــات خــدا  كنــی  باشــد(. بــرادرم! تــو می خواهــی ملــت و آییــن مردمــی را زنــده 

كردنــد و بــدون رهبــری خــدا پیــرو هــوای نفــس خــود شــدند و بــدون دلیلــی  و نافرمانــی پیغمبــرش 

كردنــد؟ بــرادرم! تــو را در پنــاه خــدا می بــرم  از جانــب خــدا و فرمانــی از پیغمبــرش ادعــای خالفــت 

یختــه شــوی، آنــگاه چشــمان حضــرت جوشــید و اشــكش جــاری  كناســه بــدار آو از اینكــه فــردا در 

كــرد و راز مــا را فــاش ســاخت و  یــد و حــق مــا را انــكار  شــد و فرمــود: میــان مــا و آنكــه پــردۀ مــا را در
كــه خــود نگفتیــم، خــدا داور باشــد«.1 گفــت  مــا را بــه غیــر جدمــان نســبت داد و دربــارۀ مــا چیــزی 

یــد »لیــس اإلمــام مّنــا مــن جلــس یف یبتــه و أرخــی ســره وثّبــط النــاس عــن  برخــی ایــن عبــارت ز

ــه  ــن رعیت ــع ع ــاده ودف ــق جه ــبیل اهلل ح ــد یف س ــه وجاه ــع حوزت ــن من ــا م ــام من ــن اإلم ــاد ولك لجه ا
مذهــب  مقابــل  در  جدیــد  مذهــب  تأســیس  بــه  او  تمایــل  از  نشــانه ای  را  حرمیــه «  عــن  وذّب 

کتاب الحجة، باب ما یفصل بین دعوى المحق والمبطل، ح 16. 1.  الكافی: 1/ 356 
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یــد بــه معنــای تائیــد  اهل بیــت دانســته اند. ایــن نشــان می دهــد تمجیــد امــام صــادق؟ع؟ از ز

قیــام او نیســت. در روایتــی دیگــر بــه چنیــن تفكیكــی اشــاره شــده اســت. امــام صــادق؟ع؟ 

ــی  ــرج فصل ــن خ ــاه ح ــدًا أت ــی زی ــو أن عّم كوفــه مــی فرمایــد: »ل دربــارۀ فضلیــت مســجد ســهله در 

یــد بــه آن جــا می رفــت و بــه خــدا پناهنــده  گــر عمویــم ز ــنه؛ ا ــرین س ــاره عش ــاهلل ألج ــتجار ب ــه واس فی
می شــد، خداونــد، بیســت ســال او را پنــاه مــی داد«. در ایــن روایــت امــام نفرمــود: »لنصــره اهلل« 

بلكــه فرمــود: »الجــاره عشــرین ســنه«.

كتــاب ُعیــون اخبــار الرضــا ؟ع؟، بابــی را تحــت عنــوان »ســخنان  شــیخ صــدوق ابن بابویــه در 

گشــوده و از ابــن عبــدون از پــدرش  یــد بــن علــّی بــن الحســین«  حضــرت رضــا ؟ع؟ دربــارۀ ز

كــه  ــار( را  ــد الّن ی ــه ز ــن جعفــر ؟ع؟ )معــروف ب ــن موســی ب ــد ب ی ــه ز ك ــی  چنیــن نقــل می كنــد: »زمان

ــزد مأمــون  ــود، ن كــرد و خانه هــای بنی العبــاس را آتــش زده ب در )ســال 199 ه ق( در بصــره خــروج 

ــرادرش، علــی بــن موســی الرضــا ؟ع؟ بخشــید و بــه  عباســی بردنــد، مأمــون جــرم او را بــه خاطــر ب

ــام  ــی انج كارهای ــان  ــرده و آن چن ك ــام  ــرادرت قی ــر ب گ ــن! ا ــت: ای ابالحس گف ــا ؟ع؟  ــرت رض حض

گــر بــه خاطــر جایــگاه تــو نــزد مــن نبــود،  كشــته شــد و ا كــرد و  یــد بــن علــی قیــام  داده درگذشــته نیــز ز

كوچــک نبــوده اســت. حضــرت رضــا ؟ع؟ فرمــود: ای  كــه انجــام داد  كاری  ــرا  او را می كشــتم؛ زی

ــای آل  ــی از علم ــن عل ــد ب ی ــرا ز ــن؛ زی ــه مك ــی مقایس ــن عل ــد ب ی ــا ز ــد را ب ی ــرادرم ز ــن، ب امیرالمؤمنی

كــرد تــا در راه  كــرد و بــا دشــمنان او جهــاد  كــه بــرای خداونــد عّزوجــّل غضــب  محمــد ؟لص؟ بــود 

كــه از پــدرش جعفــر بــن محمــد بــن  كــرد  كشــته شــد. پــدرم موســی بــن جعفــر ؟امهع؟ برایــم نقــل  او 

كنــد؛ زیــرا او مــردم را بــه رضــا )و  یــد را رحمــت  كــه می فرمــود: خداونــد عمویــم ز علــی ؟مهع؟ شــنید 

ــه آنچــه مــردم را  ــروز می شــد، ب ــر پی گ ــرد و ا شــخص پســندیده( از آل محمــد ؟لص؟ دعــوت می ك

گفتــم: ای  كــرد و مــن بــه او  بــدان دعــوت می كــرد وفــا می نمــود، و بــا مــن دربــارۀ قیامــش مشــورت 

یختــه شــود، ایــن  ُكناســه پیكــرت بــه دار آو ــه 
ّ
كشــته شــوی و در محل كــه  گــر راضــی هســتی  عمــو! ا

ــک  كم ــاد  ــه فری ك ــی  كس ــر  ــود: وای ب ــادق ؟ع؟ فرم ــام ص ــد، ام ی ــن ز ــس از رفت ــده. پ ــام ب كار را انج

گفــت: ای ابــا الحســن! آیــا روایاتــی در مذّمــت  یــد را بشــنود و او را یــاری نكنــد. مأمــون  خواهــی ز

كنــد وارد نشــده اســت؟ حضــرت رضــا ؟ع؟ فرمــود: همانــا  كــه به ناحــق اّدعــای امامــت  كســی 
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كنــد، او می گفــت: شــما را  كــه چنیــن  ــر از ایــن بــود  یــد بــن علــی ادعــای ناحــق نكــرد. او باتقوات ز

كــه وارد شــده  ــی  ــه شــخص َمرضــی و پســندیده از آل محمــد ؟لص؟ دعــوت می كنــم. آن روایات ب

كنــد منصــوب از جانــب خداســت و مــردم را بــه غیــر دیــن خــدا  كــه اّدعــا  كســی اســت  در مــورد 

كنــد(، ولــی بــه خــدا ســوگند  كنــد و آنــان را بــدون علــم از راه خــدا منحــرف ســازد )و گمــراه  دعــوت 

وا ِف اّل  یــد بــن علــی از )مجاهــدان فــی ســبیل اهلل و( مخاطبــان بــه خطــاب ایــن آیــه بــود »َو َجِهُ ز
1.» اْجَتبــُمْ ُهَ  َهــاِدِه  ِ حب َحــقَّ   ِ

كــرد و ســپس  گریــه  یــد بــن علــی  كــه امــام صــادق؟ع؟ بــر شــهادت ز در روایــت دیگــر آمــده اســت 

عنــد اهلل احتســب عّمــی اّنــه اكن نعــم العــّم، إّن عّمــی اكن رجــًا  عــون،  فرمــود: »اّن ّل و اّن الــه را�ب

لحســن  لدنیانــا و آخرتنــا، مضــی و اهلل عّمــی شــهیدًا كشــهداء استشــهدوا مــع الّنــّی ؟لص؟ و ســّم و ىلّع و ا
لحســن؛ مــن در نــزد خداونــد متعــال در صــف محشــر از بــراى عمــوی خــود طلــب مــزد و ثــواب  و ا
كــه در دنیــا و آخــرت از بــراى مــا منفعــت داشــت و  می كنــم؛ چــه خــوب عمویــی بــود و مــردى بــود 

كــه بــا  كــه عمــوی مــن شــهید وفــات یافــت؛ مثــل شــهدایی  دارد و دومرتبــه فرمــود. بــه خــدا قســم 

رســول خــدا و علــی و حســن و حســین شــهادت یافتنــد«.

گفتــه  یــد  كــه بــه او ز پیامبــر اســالم فرمــود: »ای حســین، از ُصلــب تــو مــردى خــارج می شــود 

كــرده و بــدون حســاب  گــردن مــردم )در روز محشــر( عبــور  می شــود. او و اصحابــش از فــراز ســر و 

كــه مــردم بــراى حسابرســی در صــف  وارد بهشــت می شــوند. )كنایــه از اینكــه در شــلوغی محشــر 

كنــار زده و بی حســاب وكتاب وارد بهشــت می شــوند(«. ایســتاده اند، آنــان مــردم را 

كــرده و رهســپار مدینــه شــدم و در  كرایــه  كشــته شــد، مركبــی  یــد،  فضیــل نقــل می كنــد وقتــی ز

یــد را بــه  آنجــا بــه خدمــت حضــرت صــادق ؟ع؟ رســیدم، بــا خــود گفتــم: نبایــد خبــر كشــته شــدن ز

كنــد، وقتــی بــه حضــرت وارد شــدم، فرمــود: عمویــم  حضــرت بدهــم، چــون ممكــن اســت بیتابــی 

كــه او  گفتــم: بلــه، قســم بــه خــدا  كشــتند؟  گرفــت، فرمــود: او را  گلویــم را  كــرد؟ بغــض،  یــد چــه  ز

كــه جنــازه اش را  گفتــم بلــه، قســم بــه خــدا  كردنــد؟  كشــتند، فرمــود: آیــا جنــازه اش را هــم بــر دار  را 

1. عیون أخبار الرضا ؟ع؟: 173، باب 25، ما جاء فی زید بن علی، ح 1.
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ــاى دّر از دو  ــون دانه ه ــک هایش همچ ــاد و اش ــه افت گری ــه  ــرت ب ــد: حض گوی ى  ــد، راو ــم دار زدن ه

ــا اهــل شــام همــراه  ــا در جنــگ ب یخــت، ســپس فرمــود: فضیــل! آی طــرف صــورت مباركــش می ر

كــردم: شــش  یــد حضــور داشــتی؟ گفتــم: بلــه، فرمــود: چنــد نفــر از آنــان را كشــتی؟ عــرض  عمویــم ز

ــان  گــر شــک داشــتم، آن كــردم: ا ــا در ایــن جنــگ شــک و شــبهه اى دارى؟ عــرض  نفــر، فرمــود: آی

كــه امــام صــادق می فرمــود: خداونــدا مــرا نیــز در ثــواب ایــن  را نمی كشــتم. در ایــن موقــع شــنیدم 

كــه عمویــم و یارانــش شــهید از دنیــا رفتنــد همچــون علــی  گــردان! قســم بــه خــدا  جنــگ شــریک 
بــن ابــی طالــب ؟ع؟ و یارانــش.1

كــه ســرهای آنــان )شــهدای فــخ( را بــه نــزد موســی و  دربــارۀ صاحــب فــخ نیــز روایــت شــده اســت 

ــک از  ــتند، هیچ ی ــور داش ــز حض ــین ؟ع؟ نی ــن و حس ــدان حس ــی از فرزن ــد و جماعت ــاس آوردن عب

گفتــه شــد ایــن ســر حســین  ی  كــه بــه و آنــان چیــزی نگفــت، جــز موســی بــن جعفــر؟ع؟، هنگامــی 

اســت، فرمــود: بلــه، انــا هلل و انــا الیــه راجعــون؛ او بــه خــدا ســوگند مســلمان، صالــح، روزه دار، 
كننــده بــه معــروف و بــاز دارنــده از منكــر از دنیــا رفــت.	 پایــدار بــر حــق، امــر 

همچنیــن روایــت شــده اســت آنگاه كــه شــیعیان می خواســتند بــا حســین بــن علــی، شــهید فــخ 

كننــد، ایشــان می گفــت: بیعــت 

كتــاب خــدا و ســنت پیامبــر خــدا؟لص؟ و بــر اینكــه اطاعــت خــدا شــود و  »مــن بــا شــما بــر اســاس 

ــا  ی صــورت نگیــرد بیعــت می كنــم و شــما را بــه رضــای آل محمــد فرامی خوانــم، و ب معصیــت و

كتــاب خــدا و ســنت پیغمبــر؟لص؟ و عدالــت  كــه در میــان شــما بــر اســاس  شــما پیمــان می بنــدم 
كنــم«.3 ی عمــل  در رعیــت و تقســیم بیت المــال به صــورت مســاو

1. بحار األنوار: 46/ 171 تأریخ علی بن الحسین ؟ع؟، الباب 11، ح 20
2. بحار األنوار: 48/ 165.

3. مقاتل الطالبیین: 299- 302.
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خروج امام حسین ؟ع؟

كــه  بی تردیــد خــروج امــام حســین ؟ع؟ بــر یزیــد باالتریــن مرتبــه شــورش علیــه ســلطان ظالــم اســت 

كــه  توســط شــخص امــام معصــوم رهبــری شــده اســت. پیــش از ایــن نیــز دربــارۀ اهــداف ایــن قیــام 

گفتیــم. همــان اصــالح و امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر باشــد ســخن 

جمع بندی

كــه دالیــل متعــددی  مــروری بــر آنچــه در بحــث خــروج بــر ســلطان جائــر بیــان شــد، نشــان داد 

هماننــد رواج بدعــت، فســاد و منكــرات، تضییــع آزادی و حقــوق مــردم و حكــم بــه غیــر ماانــزل اهلل 

كــه باالتریــن آنهــا خــروج مســلحانه علیــه آن اســت.  كننــد  می تواننــد مراتبــی از خــروج را واجــب 

كــه عبارت انــد از: یــادی وجــود دارد  بــر چنیــن مســئله ای ادلــۀ ز

كه دراین باره وجود دارند.- 1 روایات خاصی 

كــه بــر وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر داللــت دارنــد و شــامل - 	 اطــالق روایــات و آیاتــی 

چنیــن خروجــی نیــز می شــوند.

سیرۀ عملی سیدالشهداء ؟ع؟.- 3

بااین همــه، برخــی از فقهــا بــا اســتناد بــه پــاره ای از روایــات چنیــن قیامــی را حــرام می داننــد. 

ــه  ك ــوارد  ــی م ــه در برخ ك ــم  ــد می كنی كی ــز تأ ــون نی كن ــم و ا گفتی ــخن  ــد آن س ــز در نق ــن نی پیش ازای

اقامــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر تنهــا منــوط بــه چنیــن قیامــی اســت، خــروج علیــه ســلطان 

گــر فقیــه بــه چنیــن خروجــی اذن دهــد– مانعــی  جــور واجــب می گــردد. در چنیــن شــرایطی –ا

ــدارد. ــرای قیــام وجــود ن ب
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تنبیهات

تنبیه اول؛ خروج منحصر به مبارزه مسلحانه نیست

در اینجا بیان چند نكته ضروری است؛

كــه - 1 مــراد از خــروج بــر ســلطان جائــر صرفــًا در عملیــات مســلحانه منحصــر نمی شــود؛ چرا

مخالفــت بــا چنیــن دولتــی مفهومــی فراتــر از قیــام مســلحانه دارد. ســیره سیاســی ائمــه ؟ع؟ 

كاری را داشــته اند، امــا مخالفــت بــا  كــه آنــان نیــز بااینكــه تــوان چنیــن  نیــز نشــان می دهــد 

ســلطان ظالــم را منحصــر در شــورش های مســلحانه نفرموده انــد. حتــی در برخــی از مواقــع 

كرده انــد. دیگــران را از انجــام چنیــن قیامــی منــع 

كــه حركــت امــام حســین ؟ع؟ از مدینــه بــه عــراق اقدامــی نظامــی نبــود و - 	 گفــت  حتــی می تــوان 

گــر چنیــن بــود بــا خانــواده و زن و  كــه ا آن حضــرت در پــی قیامــی مســلحانه نبــوده اســت؛ چرا

بچــه راهــی ایــن مســیر نمی شــد. هــدف او اصــالح امــت رســول خــدا؟لص؟ و احیــاء ســنت او 

و نیــز از بیــن بــردن بدعــت بــود. البتــه بعدازاینكــه هــزاران نامــه از اهالــی كوفــه بــه دســت ایشــان 

كــرد تــا از بیعــت مــردم مطمئــن شــود بــه ســمت عــراق  رســید و پســرعمویش را روانــه آن دیــار 

حركــت نمــود. درواقــع موضــع او پاســخ دادن بــه درخواســت مــردم دیــار عــراق بــود، هماننــد 

كردنــد؛ آنگاه كــه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟  كــه مــردم پــس از شــهادت عثمــان از پــدرش  درخواســتی 

لحجــة وبجــود الناصــر أللقیــت حبلهــا ىلع غارهبــا ولســقیت  لحاضــر وقیــام ا فرمــود: »لــوال حضــور ا

آخرهــا بــكأس أوهلــا وأللفیــم دنیــاك هــذه أزهــد عنــدی مــن عفطــة عنــز«. بــر همیــن اســاس، 
كســی نجنگیــد. او حتــی بــه یارانــش  امــام حســین؟ع؟ در روز عاشــورا تــا بــا او نجنگیدنــد بــا 

كــرد تــا لشــكر ابــن ســعد حملــه ور نشــوند شــما بــه آنــان حملــه نكنیــد. مســلم بــن عقیــل  امــر 

كســی نجنگیــد. بــه همیــن دلیــل  كــه مجبــور نشــد دســت بــه شمشــیر نبــرد و بــا  نیــز تــا زمانــی 

كرده انــد تصمیــم داشــت  كشــته و مــردم بی وفایــی  كــه مســلم را  كوفــه شــنید  وقتــی امــام در راه 

كوفــه راه داد و نــه راه بازگشــت بــه مدینــه را  یاحــی نــه او را بــه  بــه مدینــه بازگــردد، امــا حــر بــن ر
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كربــال شــد«.1 گشــود و امــام ؟ع؟ نیــز مجبــور بــه فــرود در ســرزمین  بــرای او 

امــام حســین ؟ع؟ مكــررًا بــا لشــكریان یزیــد ســخن می گفــت و از آنــان می خواســت تــا دعــوت 

او را بپذیرنــد و بــا او نجنگنــد. درواقــع امــام هماننــد بــردارش امــام حســن؟ع؟ –كــه امــارت بــر 

ــا  ــود ت ــر مــردم ب گــذار نمــود– در پــی اتمام حجــت ب ــه خودشــان وا كــرد و آن را ب مســلمین رهــا 

كــه حركــت امــام حســین؟ع؟ خیزشــی  چیــزی بــر آنــان تحمیــل نكننــد. ایــن نشــان می دهــد 

ــالمیة«  ــاة االس ــی الحی ــة ف ــاب »دور االئم كت ــز در  ــدر دوم نی ــهید ص ــت. ش ــوده اس ــی نب نظام

كمــه  ــد نقــش ایجابــی امــام اقتضــا می كــرد جهــت نشــان دادن انحــراف دســتگاه حا می گوی

گونــه باطــن دروغ را آشــكار و برنامه هــای آن  تــا مواجهــۀ نظامــی و شــهادت پیــش رود تــا بدیــن 

را فلــج نمایــد.

كــه آیــا حركــت امــام حســین - 3 شــهید ســید محمدصــادق صــدر در پاســخ بــه ایــن پرســش 

كــه خــروج آن حضــرت از مدینــه تكلیــف  ؟ع؟ تكلیــف خــاص ایشــان بــود؟ اشــاره می كنــد 

گریــز از خطــر از  كــه متوجــه ایشــان شــده بــود. درواقــع امــام می بایســت بــرای  خاصــی بــود 

كوتاهــی بــه یمــن رود. حتــی امــام می توانســت بــا  مدینــه خــارج شــود و لــو اینكــه بــرای مــدت 

كــه بــد به حســاب نمی آمــد هماننــد رفتــاری پــدر و بــردارش  یزیــد از در دوســتی درآیــد. عملــی 

بــا خلفــای وقــت داشــتند. این هــا مســیرهای بهتــری از انتخــاب شــهادت بــود. امــا چــرا همــه 

كــه از چشــم همــگان  كــرد و شــهادت را برگزیــد؟ بی تردیــد حكمتــی در آن بــود  آنهــا را رهــا 

ــه دو حكمــت از آنهــا اشــاره می كنیــم: ــود. در ذیــل ب مخفــی ب

كشــته شــدن آن را فراهــم نمــی آورد. -  كــه جــز  در شــهادت آن حضــرت و یارانــش حكمتــی بــود 

درواقــع درجــات معنــوی واالیــی بــرای آن حضــرت و یارانــش مقــرر شــده بــود و شــهادت تنهــا 

كــه بــرای مــردم و دیــن  گفــت مصالــح دنیــوی  راه رســیدن بــه آن درجــات بــود. حتــی می تــوان 

نیــز وجــود داشــت تنهــا بــه شــهادتش بــه دســت آمــد.

كــه بــه جامعــه بازمی گشــت. درواقــع -   عــالوه بــر ایــن، در شــهادت آن حضــرت مصلحتــی بــود 

1. الصحیح من مقتل سید الشهداء ؟ع؟ وأصحابه: 581.
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كــه می توانســت بــرای همــه انســان های آزاده  كاری در راه خــدا بــود  كاملــی از فــدا او نمونــه 
كاری در راه خــدا باشــد.1 الگویــی از ایثــار و فــدا

مالحظه

بــا ایــن بــه نظــر می رســد ســخن صــدر دوم ســخنی ناتمــام اســت؛ زیــرا معنــای ایــن ســخن آن 

كــه چنیــن شــرایطی داشــته باشــد نمی شــود؛ بــه  كــس دیگــری  كــه چنیــن تكلیفــی متوجــه  اســت 

دلیــل اینكــه اواًل دلیــل خاصــی بــر اختصــاص ایــن تكلیــف بــه سیدالشــهدا وجــود نــدارد. ثانیــًا 

ــه در  ك ــانی  كس ــۀ  ــت و هم ــف او نیس ــا تكلی ــن تنه ــه ای ــر اینك ــد ب ــح دارن ــرت تصری ــود آن حض خ

كننــد.  قبــال انحرافــات عصــر یزیــد احســاس مســئولیت می كننــد وظیفــه دارنــد علیــه او خــروج 

كــه آن حضــرت در بــاب خــروج خــود علیــه یزیــد بیــان فرمــود عام انــد. رابعــًا  ثالثــًا اهــداف و عللــی 

كــه دیگــران نیــز بــه انجــام  كردنــد نشــان می دهــد  یــد بــن علــی دفــاع  اینكــه ائمــه ؟ع؟ از خــروج ز

كــه ایــن تكلیــف تنهــا متوجــه امــام  گــر منظــور از ایــن ســخن ایــن باشــد  وظیفــه پرداخته انــد. البتــه ا

ــوده و امامــان بعــدی را در برنمی گیــرد، همچنانكــه وظیفــۀ امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ در  حســین ؟ع؟ ب

یــه، وظیفــۀ امــام رضــا؟ع؟ قبــول  ــا معاو دورۀ ســه خلیفــه صبــر، وظیفــۀ امــام حســن؟ع؟ صلــح ب

كالمــی نادرســت  گــر مــراد غیــر از ایــن باشــد،  والیت عهــدی می بــود، ســخن درســتی اســت؛ امــا ا

اســت و هــر فــرد دیگــری موظــف اســت در فــرض وجــود شــرایط دســت بــه خــروج علیــه ســلطان 

جائــر و فاســد زنــد. بــه ســخنی فقیهانــه، ویژگــی حركــت امــام حســین ؟ع؟ در موضــوع –حصــول 

ــرای فــرد دیگــری چنیــن  گــر ب كــه ا زمینــه و شــرایط- اســت و نــه در حكــم. ایــن بدیــن معناســت 

شــرایطی فراهــم آیــد خــروج بــر ســلطان نیــز بــر او واجــب می شــود.

تنبیه دوم؛ همزیستی با سلطان

كــه در بحــث خــروج بــر ســلطان جائــر وجــود دارد، در پــاره ای از مــوارد  گونه هــای متعــددی  به رغــم 

نیــز اهل بیــت؟ع؟ بــه خاطــر مصلحــت دیــن و جامعــه بــا چنیــن ســالطینی از در دوســتی درآمــده 

كــرد: كرده انــد. دالیــل چنیــن تعایشــی را می تــوان این گونــه بیــان  و بــا آنهــا همزیســتی 

1. دور االئمه فی الحیاه االسالمیه: 31. 
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ــر اینكــه درصــدد شــورش علیــه - 1 كمیــت سیاســی مبنــی ب كــردن حا عمــل بــه تقیــه و متقاعــد 

كنــار نهــادن فرهنــگ انقــالب در میــان شــیعیان  خالفــت نیســتند، بــدون اینكــه قصــدی بــر 

كــه بــه چنیــن دلیلــی اشــاره می كننــد.  یــادی وجــود دارد  داشــته باشــند. دراین بــاره روایــات ز

عبــداهلل  بــن  یحیــی  بــه  ؟ع؟  جعفــر  بــن  موســی  امــام  كــه  اســت  نامــه ای  به عنوان مثــال، 

نوشــته اســت: »مــن بــه تــو ســفارش می كنــم و از نافرمانــی خلیفــه بــر حــذرت مــی دارم و بــه 

كــه بــراى خــود امانــی بگیــرى،  فرمان بــرداری و اطاعتــش تشــویقت می كنــم و دســتور می دهــم 

گلوگیــر شــوى و از هــر ســو بخواهــی نفــس كشــی،  پیــش از آنكــه در چنــگال افتــی و از هــر طــرف 

ــت  ــو من ــر ت ــاه اهلل( ب ــه )ابق ــوزى خلیف ــود و دلس ــل خ ــان و فض ــه احس ــدا ب ــا خ ــی، ت ــی نیاب راه

ــی اهلل علیــه و آلــه( 
ّ
كنــد و خویشــان پیغمبــر )صل نهــد و خلیفــه امانــت دهــد و بــر تــو مهربانــی 

كنــد بــه مــا  ى  كــه از هدایــت پیــرو كســی  ــر  كنــد، درود ب ــو ]به واســطه تــو[ حفظــ    را نســبت بــه ت

ی می گویــد:  كنــد و رو بگردانــد راو كــه تكذیــب  كســی اســت  كــه عــذاب بــراى  وحــی رســیده 

كــرد  كــه نامــۀ موســی بــن جعفــر بــه دســت هــارون افتــاد، چــون آن را قرائــت  بــه مــن خبــر رســید 

گفــت: مــردم مــرا بــر موســی بــن جعفــر می آغالنــد، درصورتی كــه او ازآنچــه متهمــش می كننــد 
منــزه اســت«.1

تــالش بــرای شــكل گیری دولتــی مناســب و جلوگیــری از مخاطــرات دولــت ضعیــف، هــدف - 	

كــه می تــوان در تحلیــل تعایــش بــا دولت هــای وقــت بیــان نمــود. بی تردیــد  دیگــری اســت 

و  طاغوتیــان  گــر  ا –حتــی  آن  بــدون  و  اســت  مســتحكم  دولتــی  نیازمنــد  اســالمی  جامعــۀ 

كــه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ در  ــوام نمی گیــرد؛ هماننــد نقشــی  كننــد– ق ــر آن حكومــت  فاســقین ب

كــرد و بــرای قــوام چنیــن دولتــی هــم بــه شــبهات یهودیــان پاســخ  دورۀ خلیفــه اول و دوم ایفــا 

مــی داد و هــم ســفارش های مهمــی بــه خلیفــه دوم بــه هنــگام خــروج از مدینــه جهــت جنــگ 

یــخ مداخلــه  بــا فارســیان می نمــود. ایشــان همچنیــن در اختــالف صحابــه دربــارۀ مبــدأ تار

یــخ هجــری قــرار داد. ــه مدینــه را آغــاز تار كــرد و هجــرت پیامبــر؟لص؟ ب

1. الكافی: 1/ 366 باب ما یفصل به بین المحق والمبطل فی أمر اإلمامة: ح 19.
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در دورۀ امــام ســجاد ؟ع؟ نیــز آمــده اســت پادشــاه روم بــرای عبدالملــک بــن مــروان نامــه ای نوشــت 

كــه پــدرت بــر آن ســوار شــد و از مدینــه فــرار  گوشــت شــتری را خــوردی  كــه: »تــو  بــه ایــن مضمــون 

یافــت ایــن  كــرد! مــن بــا ســیصد هــزار لشــگر بــا تــو ســخت خواهــم جنگیــد! عبدالملــک پــس از در

نامــه بــه حجــاج نوشــت: به ســوی علــی بــن الحســین زیــن العابدیــن نماینــده ای را بفرســت و بــه 

كــه ملــک روم بــرای مــن نوشــته، برایــش بنویــس. حجــاج فرمــان  او وعده هــای فــراوان بــده و آنچــه را 

كــرد. حضــرت علــی بــن الحســین ؟ع؟ بعــد از خوانــدن نامــه فرمــود: بــرای  عبدالملــک را اطاعــت 

كــه هــرروز ســیصد مرتبــه بــه آن توجــه می كنــد  پادشــاه روم بنویســید خداونــد لــوح محفوظــی دارد 

ــن  ــد. م ــل می كن ــا ذلی ــد ی ــز برمی گردان ــد، عزی ــده می كن ــا زن ــد ی ــی را می میران كس ــی  ــر توجه و در ه

كنــد. حجــاج پیــام امــام را بــرای عبدالملــک  ــو را تمــام  كار ت امیــدوارم یكــی از همیــن توجهــات 

كــرد. پادشــاه روم بعــد از خوانــدن  فرســتاد و عبدالملــک نیــز عینــًا آن را بــرای پادشــاه روم ارســال 

گفــت: ایــن فقــط می توانــد از زبــان یكــی از پیامبــران خــدا خــارج شــده باشــد«. نامــه 

و  سیاســی«  كمیــت  »حا میــان  سیاســیون،  همــه  از  فراتــر  ؟ع؟  ائمــه  كــه  می دهــد  نشــان  ایــن 

بنیان هــای  جائــر،  و  فاســد  حكومت هــای  از  تنفــر  دلیــل  بــه  و  می نهادنــد  تمایــز  »حكومــت« 

و  نهادهــا  تمامــی  بــا  سیاســی  نظــام  كــه  چرا نمی كردنــد؛  تخریــب  را  سیاســی  كمیــت  حا

بایــد باشــند؛ درحالی كــه حكومت هــا  كــه دارد در خدمــت مردم انــد و همــواره  ســازمان هایی 

بایــد  كــه  كمیــت سیاســی اســت  آنچــه مهــم اســت نظــام سیاســی/ حا می آینــد و می رونــد، 

كــه امــام ســجاد ؟ع؟ در صحیفــه ســجادیه مرتــب بــرای مــرزداران  بمانــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

كــه نگهــدار آنــان باشــد. ایــن تمایــز  همیــن حكومت هــا دعــا می كنــد و از خداونــد می خواهــد 

كــه ســوگمندانه سیاســیون امــروز درک نمی كننــد و بــه بهانــۀ مخالفــت بــا حكومــت  مهمــی اســت 

بــه تخریــب پایــه نظــام سیاســی می پردازنــد.

كــه بتوانــد برخــی از صحابــه خــود - 3 در مــواردی دیگــر هــدف امــام از چنیــن تعایشــی آن اســت 

كاهــش و  را روانــه اركان حكومــت نماینــد تــا شــاید حضــور آنــان در قــدرت بتوانــد ظلــم را 

احســانی را در میــان مؤمنــان بگســتراند. هماننــد داســتان علــی بــن یقطیــن در زمــان امــام 

كســانی باشــند  كاظــم ؟ع؟. امــام رضــا ؟ع؟ می فرمایــد: »بــراى خــدا در درگاه ظالمــان  موســی 
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ــا بدان هــا از دوســتانش دفــاع  كــرده و در بــالد قدرتشــان داده ت ــه برهــان روشنشــان  كــه خــدا ب

ــد و  ــان و ب ی ــاه مؤمنــان اســت از ز ــرا او پن كنــد؛ زی كنــد، و بدان هــا امــور مســلمانان را اصــالح 

پناهنــد حاجتمنــدان شــیعۀ مــا به وســیله آنهــا خــدا هــراس مؤمــن را در خانــه ســتمكاران در 

ــور  ــد ن ــان باشــند امینــان خــدا در زمینــش، آنان ان امــان ســازد، آنان انــد مؤمنــان به درســتی، آن

ــراى اهــل آســمان ها  ــی در زیردستانشــان روز قیامــت و بدرخشــد روشنی شــان ب خــداى تعال

بماننــد اختــران پرنــور بــراى اهــل زمیــن، آنان انــد چراغ هــای روز قیامــت فضــاى قیامــت از آنهــا 

گــوارا بــاد  درخشــان شــود، آفریــده شــدند بــه خــدا بــراى بهشــت و بهشــت برایشــان آفریــده شــده 

گفــت،  ى  گــر خواهــد بــه همــۀ این هــا برســد. راو كــه ا كســی از شــما را مانعــی نباشــد  برایشــان، 

كنــد بــه شــاد  گفتــم: قربانــت بــه چــه وســیله ؟ فرمــود: بــا آنهــا باشــد )حــكام جــور( و مــا را شــاد 

كــردن مؤمنــان از شــیعۀ مــا. اى محمــد، تــو از آنهــا بــاش«.

لجــور  كاظــم ؟ع؟ می فرمایــد: »ان اهلل خلــق قومــًا مــن أولیائــه مــع أعــوان الظلمــه ووالة ا  امــام موســی 

یدفــع ب عــن الضعیــف ویحقــن ب الدمــاء«.

ضوابط همكاری با سلطان

ــرک همــكاری  ــاره ای از مــوارد امــام ؟ع؟ اجــازۀ ت ــر، در پ به رغــم وجــود ظلــم و جــور در دولــت جائ

كــه علــی بــن یقطیــن از اینكــه در دســتگاه  ــا چنیــن دولتــی را نمــی داد. در روایــت آمــده اســت  ب

هــارون مســئولیت پذیرفتــه بــود ناراحــت بــود و از امــام ؟ع؟ خواســت تــا بیــرون رود. امــام بــه او 

لحســن مــوىس؟ع؟: إن قلــی ضییــق ممــا أنــا علیــه مــن  چنیــن اجــازه ای نفرمــود. »أنــه كتــب إىل أیب ا

ــواب:  لج ــع ا ــه، فرج ــت من ــداك هرب ــی اهلل ف ــت جعل ــإن أذن ــارون- ف ــرًا هل ــلطان- واكن وزی ــل الس عم
ــه فرمــوده اســت:  گون ــق اهلل « در روایتــی دیگــر نیــز امــام ایــن  ــم، وات ــن عمله ــروج م ــك بالخ ال آذن ل
لجبابــرة مــن یدفــع ب عــن  لخــروج مــن عمــل الســلطان، فــإن هلل عــز وجــل بــأوباب ا »إین ال أری لــك ا

یــادی  ــك«. بــه غیــر از ایــن دو روایــت، احادیثــی ز ــق اهلل یف إخوان ــار فات ــن الن ــاوه م ــه ومه عتق أولیائ
دراین بــاره وجــود دارد.
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كــه اجــازه همــكاری بــا حكومت هــای جائــر بــدون ضابطــه نیســت و ائمــه  گفتــه پیداســت  نا

بــا  بهانــه ای  اندكــی  بــه  و  هــوی  از ســر  تــا هركــس  فرموده انــد  ؟ع؟ دراین بــاره ضوابطــی مطــرح 

او در  اســت.  بــوده  امــام صــادق؟ع؟  از دوســتداران  نكنــد. عبــداهلل نجاشــی  آنــان همــكاری 

عصــر خالفــت عباســی، بــه اســتانداری اهــواز منصــوب می شــود. عبــداهلل در نامــه ای از امــام 

صــادق؟ع؟ راهنمایــی و نصیحــت می طلبــد و در نامــه ای خطــاب بــه امــام می نویســد: مــن بــه 

والیــت اهــواز مبتــال شــدم و از آقــا و مــوالی خــود می خواهــم حــد و حــدود مــن را مشــخص نمایــد 

كنــم و بــه چه كســی  تــا بفهمــم بــا چــه عملــی بــه خــدا نزدیــک شــوم و چگونــه بیت المــال را خــرج 

اعتمــاد نمایــم و چه كســی را اهــل ســّر خــود قــرار دهــم. امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ بــه ایــن نامــه نیــز 

بعــد از دعــا در حــق عبــداهلل می فرماینــد:

ــت خوشــحالی ایــن  ــم ناراحــت. عل كــرد و ه ــحال  ــم خوش ــو بــر اهــواز مــرا ه ــدن ت »خبــر والــی ش

كــه شــاید خداونــد به وســیلۀ تــو بــه شــیعیان عــزت دهــد و ضعــف آنــان را برطــرف نمایــد و  اســت 

كــه  كــه مبــادا نســبت بــه دوســتان مــا لغزشــی مرتكــب شــوی  امــا ناراحتــی ام بــه ایــن دلیــل اســت 

كــه خــالص و رهایــی تــو در حفــظ خــون مؤمنیــن  باعــث شــود بــوی بهشــت را هــم نشــنوی. بــدان 

و دســت برداشــتن از آزار آنــان و رفــق و مــدارا بــا مــردم اســت و همچنیــن در تأنــی و معاشــرت 

نیكــو و نرمــی بــدون ضعــف و صالبــت بــدون خشــونت. مواظــب بــاش ســخن چینان و افــراد 

كــه در ایــن صــورت خــدا بــر تــو غضــب خواهــد نمــود  نمــام و دوبه هــم زن، خــود را بــه تــو نچســبانند 

گــر ایمــان بــه خــدا و آخــرت داشــته باشــد، نگاهــش بــه مقــام و  یــت را خواهــد بــرد. انســان ا و آبرو

كــه مایــۀ  موقعیــت خصوصــًا در حكومــت اســالمی صرفــًا نــگاه بــه یــک موقعیــت خطیــری اســت 

آزمایــش بســیار ســختی بــرای او خواهــد بــود و بــا وجــود چنیــن ایمــان و عقلــی،  انســان بایــد از 

كنــد یــا خدای نكــرده  پســت و مقــام فــراری باشــد، نــه اینكــه بــرای بــه دســت آوردن آن رقابــت 

كــه امتحــان  كــن  كســی اعتمــاد  كارهــا تنهــا بــه  بــرای رســیدن بــه آن مرتكــب حــرام شــود. در امــور و 

پــس داده باشــد و او را آزمــوده باشــی و اهــل بصیــرت باشــد، یــاران خــود را خــوب تشــخیص بــده 

ــا  ــق ی ــاعران متمل ــه ش ــاًل ب ــی و مث كن ــرج  ــدا خ ــر خ ــی را در راه غی ــادا درهم ــای! مب ــه را بیازم و هم

كارمنــدان و زحمتكشــان داده شــود. مبــادا چیــزی از  دلقــكان دهــی، جوایــز و هدایــای تــو بایــد بــه 
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كــه آتــش غضــب خــدا  گرســنه  كــردن شــكم های  طــال و نقــره بــرای خــود بینــدوزی. هیــچ گاه ســیر 

ــمار«. ــک مش كوچ ــد  ــوش می كن را خام

در مرســلۀ صــدوق از امــام صــادق ؟ع؟ نیــز آمــده اســت: »كفــاره عمــل الســلطان قضــاء حوائــج 

كفــارۀ همــكاری بــا ســلطان برطــرف نمــودن حاجــات بــرادران ایمانــی توســت«. بــر  اإلخــوان ؛ 
كــه برخــی از اصحــاب ائمــه ؟ع؟ مناصــب مهمــی در دولت هــای  ــود  اســاس چنیــن ضوابطــی ب

وقــت بــر عهــده می گرفتنــد و بــه رعایــت ایــن ضوابــط متعهــد بودنــد. ازجملــۀ ایــن افــراد؛

- علی بن یقطین، وزیر هارون عباسی

كاظم ؟ع؟ و وزیر دولت عباسی - محمد بن اسماعیل بن بزیع، از اصحاب امام 

- عبداهلل بن سنان از اصحاب امام صادق و وزیر مالی در دربار منصور، مهدی، هادی و رشید

- عبداهلل نجاشی، از اصحاب امام صادق و والی اهواز

 - محمد بن علی بن عیسی، از اصحاب امام هادی و امیر دولت عباسی

كــه  ضمــن اینكــه برخــی از ایــن افــراد در شــیعه بــودن مشــهور بودنــد و دولتیــان هــم می دانســتند 

كــه در یكــی از ســال ها مهــدی عباســی وارد مدینــه  آنــان پیــرو تشــیع اند. در روایتــی آمــده اســت 

گمــان  كــرد و بــرای آنكــه بــه  كاظــم ؟ع؟ مالقــات  یــارت قبــر پیامبــر ؟لص؟ بــا امــام  شــد و پــس از ز

خــود از نظــر علمــی آن حضــرت را آزمایــش كنــد. بحــث »َخمــر« )شــراب( در قــرآن را پیش كشــید و 

كــرد: مــردم اغلــب می داننــد  پرســید: آیــا شــراب در قــرآن مجیــد تحریــم شــده اســت؟ آنــگاه اضافــه 

كــه معنــای ایــن نهــی، حــرام بــودن آن  كــه در قــرآن از خــوردن شــراب نهــی شــده، ولــی نمی داننــد 

اســت. امــام فرمــود: بلــی. ایــن حرمــت شــراب در قــرآن مجیــد صراحتــًا بیــان شــده اســت.

كجای قرآن؟ ـ در 

ــْیَ  ْثَ َو اْلَ ِ
ْ

َ�ــَن َو اإل َ ــا َو مــا �ب َهــَر ِمْ َ مــا �فَ َ اْلَفاِحــ�ش َم َرِبّ ــا َحــَرّ كــه خداونــد می فرمایــد: »ُقــْل ِإَنّ ـ آنجــا 

كــه در ایــن آیــه تحریــم شــده، فرمــود:  «. آنــگاه امــام پــس از بیــان چنــد موضــوع دیگــر  َــِقّ ْ
ــِر ال ْ �ي َ عف �بِ

ــرا  ــت، زی ــراب اس ــان ش ــرده، هم ك ــم  ــد آن را تحری ــه خداون ك ــه  ــن آی ــم« در ای ــه »إث كلم ــود از  مقص

َماِفــُع  َو  ــٌر  ِب�ي
َ

ک ِإْثٌ  ِفهِیــا  ُقــْل  ْیــِرِ  َ ْ
ال َو  َْمــِر 

ْ
ال َعــِن  َْ�ــَئُوَنَ  »�ي می فرمایــد:  دیگــری  آیــه  در  خداونــد 



325 تنبیهات

كــه در ســورۀ اعــراف صریحــًا حــرام معرفــی شــده، در  ِعِهــا« و »إثــم«  ْ �ف ــُر ِمْ �فَ َ �ب
ْ

ک
َ

ُهــا أ ــاِس َو ِإْثُ ِلَّ
كار رفتــه اســت، بنابرایــن شــراب صریحــًا در قــرآن مجیــد  ســورۀ بقــره در مــورد شــراب و قمــار بــه 

حــرام معرفــی شــده اســت.

كــرد و  گرفــت و بی اختیــار رو بــه علــی بــن یقطیــن  مهــدی ســخت تحــت تأثیــر اســتدالل امــام قــرار 

كــه  گفــت: شــكر خــدا را  گفــت: بــه خــدا قســم ایــن فتــوا، فتــوای هاشــمی اســت. علــی بــن یقطیــن 

ایــن علــم را در شــما خانــدان پیامبــر ؟لص؟ قــرار داده اســت. مهــدی از ایــن پاســخ ناراحــت شــد و 

گفــت: راســت می گوئــی ای رافضــی. درحالی كــه خشــم خــود را به ســختی فرومی خــورد 

ــروان امــام  ــن یقطیــن از پی ــه اینكــه علــی ب كــم ب گاهــی حا ــه آ ك چنیــن داســتانی نشــان می دهــد 

ــه  ــد و ب كن ــا  ــی را ره ــدی عباس ــا مه ــكاری ب ــه او هم ك ــد  ــن نمی ش ــع از ای ــت مان ــادق ؟ع؟ اس ص

محرومیــن نیكــی نــورزد. آنچــه در ایــن تنبیــه بیــان شــد می توانــد تأمــالت فقهــی روشــنی در بــاب 

گــذارد. البتــه وقتــی ســخن از تعامــل بــه میــان می آیــد  همــكاری بــا دولت هــای غیرشــرعی بنیــان 

كــه مدل هــای تعامــل به حســب تنــوع نظام هــای سیاســی  مــراد یــک مــدل از تعامــل نیســت؛ چرا

ــاره ای  ــد. در پ ــز ممكــن اســت از مدل هــای مختلفــی ســخن بگوی مختلــف می شــوند و فقیــه نی

كــه شــرایط بــدو اجــازه دهــد پیــروان خــود را در قالــب یــک دولــت ســازمان دهی می كنــد  از مــوارد 

و در مــواردی دیگــر بــه آنــان اجــازه می دهــد تــا بــا دولت هــای وقــت همــكاری نماینــد. ایــن نكتــۀ 

كــه اغلــب فقهــا در بحــث همــكاری بــا دولت هــای عصــر غیبــت از آن غفلــت  مهمــی اســت 

نمــوده و تنهــا عــده ای از آنــان هماننــد عالمــه حلــی، محقــق كركــی، شــیخ بهایــی و شــیخ كاشــف 

الغطــاء بــدان توجــه نموده انــد.

تنبیه سوم؛ خروج بر سلطان منوط به اذن فقیه است

ــر  كــه خــروج ب كــرد  كیــد  ــر ایــن نكتــه تأ ــد ب كــه در تنبیهــات قبــل بیــان شــد، بای ــارغ از مســائلی  ف

ــه: ك ــرا  ــت؛ چ ــز نیس ــرایط جای ــه جامع الش ــا فقی ــوم؟ع؟ ی ــام معص ــازۀ ام ــدون اج ــر، ب ــلطان جائ س

كســی نمی توانــد - 1 خــروج بــر ســلطان از اختیــارات والیــت امــر – اعــم از امــام و فقیــه – اســت و 
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كنــد، اال اینكــه از او اجــازه داشــته باشــد. در چنیــن قلمرویــی تصــرف 

كــه داناتــر از همــۀ مــردم در تشــخیص مصالــح خــروج - 	 كســی اســت  دوم آنكــه امــام عــادل تنهــا 

كنــد. بــه همیــن  بــر ســلطان جائــر اســت و می توانــد همــۀ جوانــب چنیــن خروجــی را تحلیــل 

كنــد یــا بــه كــس دیگــری اجــازه دهــد. در روایتی، بشــیر دهــان از امام  دلیــل یــا خــود بایــد خــروج 

ــرض  ــام املف ــر اإلم ــع غ ــال م ــك: أن القت ــت ل ــام أیّن قل ــت یف املن ــه: إین رأی ــت ل صــادق ؟ع؟ »قل

ــك «. در ایــن  ــو كذل ــك ه ــو كذل ــد اهلل ؟ع؟: ه ــزی أوب عب لخن ــم ا ــدم ولح ــة وال ــل املیت ــرام مث ــه ح طاعت
روایــت خــروج بــر غیــر از امــام واجــب االطاعــه حــرام دانســته شــده و فقهــا نیــز در حرمــت جهــاد 

كرده انــد. ابتدایــی در عصــر غیبــت بــه آن تمســک 

تنبیه چهارم؛ جواز خروج و غیر تحمیلی بودن نظام بدیل

ــوان  ــه نظــام سیاســی خاصــی – به عن ك ــن نیســت  ــه معنــای ای ــر ســلطان عــادل ب جــواز خــروج ب

كــه ارادۀ مــردم در تعییــن نــوع نظــام سیاســی محتــرم اســت و  بدیــل- بــر مــردم تحمیــل شــود؛ چرا

كــه بــدون اقبــال و ارادۀ مــردم نظــام  گــذارده شــود؛ چرا بایــد بــه رأی آنهــا در چنیــن انتخابــی احتــرام 

سیاســی فرومی پاشــد و بــه برنامــه اســالم در تأســیس دولــت صدمــه می زنــد. البتــه می تــوان مــردم 

كــرد، امــا نبایــد آن را بــر آنــان تحمیــل  را از بــاب امــر بــه معــروف بــه نظــام سیاســی خاصــی دعــوت 

كــه شــهروندان آزادنــد و ارادۀ خــود را از  نمــود. ازایــن رو، خــروج در نظام هــای سیاســی دموكراتیــک 

كثریــت مــردم در  كــه ا ــا زمانــی  طریــق صندوق هــای رأی متجلــی می ســازند، توجیهــی نــدارد و ت

كــرد. چنیــن نظامــی مشــاركت دارنــد بایــد حمایــت 

بررسی روایات مخالف جواز خروج بر سلطان

كــه بــر ممنوعیــت خــروج علیــه ســلطان داللــت دارنــد. برخــی از چنیــن  یــادی وجــود دارد  روایــات ز

ــردن  ك ــا  ــود و ره ــت خ ــزوا و عزل ــب ان ــه موج گون ــن  ــوده و بدی ــتنباط نم ــق را اس ــع مطل ــی من روایات

ســالطین شــده اند. در ذیــل برخــی بــه برخــی از ایــن روایــات اشــاره می كنیــم:
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الف؛ نكوهش خروج قبل از قیام حضرت حجت؟ع؟

ربعــی از امــام ســجاد ؟ع؟ نقــل می كنــد: »واهلل ال یخــرج أحــد منــا قبــل خــروج القائــم إال اكن مثلــه - 1

كمثــل فــرخ طــار مــن وركه قبــل أن یســتوی جناحــاه فأخــذه الصبیــان فعبثــوا بــه ؛ بــه خــدا ســوگند! 
كــه قبل  هركــس از مــا خانــدان پیامبــر قبــل از قیــام قائــم، قیــام كنــد، همچــون جوجــه ای اســت 

ــازی  ی  ب ــا و ــد و ب كــودكان او را بگیرن كنــد، پــس  ــرواز  ــه اش پ كامــل شــدن بال هایــش از الن از 
كننــد«.1

در زمــان امــام صــادق؟ع؟ نیــز فضــای شــورش و انقــالب علیــه بنی امیــه و بنی عبــاس بــا - 	

آن  و  اســت  بزرگــوارش  پــدر  زمــان  از  داغ تــر  یــت  مهدو ادعــای  و  حســنی  ســادات  رهبــری 

حضــرت ضمــن عــدم همراهــی بــا ایــن قیام هــا شــیعیان را نیــز از پیوســتن بــا آنهــا بــر حــذر 

مــی دارد: »مــا خــرج وال یخــرج منــا أهــل البیــت إىل قیــام قائمنــا أحــد لیدفــع ظلمــا أو ینعــش حقــا إال 

كــه زمــان قائــم مــا فرانرســیده،  اصطلمتــه البلیــة واكن قیامــه زیــادة یف مكروهنــا وشــیعتنا؛ تــا وقتــی 
كنــد، بالهــا او را فرامی گیــرد و  ــا إقامــه حــق قیــام  ــع ظلــم ی ــرای دف ــر ب ــدان پیامب هركــس ازخان

قیامــش موجــب افزایــش ناراحتــی مــا اهل بیــت و شــیعیان می گــردد«.	

در تحلیل این دو روایت به نظر می رسد؛

ایــن دو روایــت ضعیف الســند می باشــند. در روایــت اول ربعــی مشــترک اســت میــان دو نفــر، - 

كــه  كــه بــه نظــر نجاشــی ثقــه اســت و ربعــی بــن محمــد  یعنــی ربعــی بــن محمــد بــن الجــارود 

گفته انــد،  اساســًا چنیــن شــخصی وجــود خارجــی نــدارد. همچنانكــه برخــی منابــع روایــی مــا 

ربیــع بــن محمــد، صحیــح اســت. البتــه مشــهور در روایــت اول همــان ربعــی بــن محمــد 

كــه ســندی ضعیــف دارد. امــا در روایــت دوم، دو نفــر در سلســله ســند آن  الجــارود اســت 

كــه توثیــق نشــده اند.  یعنــی محمــد بــن المثنــی الحضرمــی و عثمــان بــن یزیــد قــرار دارنــد 

امــا در روایــت منقــول از صحیفــه ســجادیه، محمــد بــن عبــداهلل بــن المطلــب الشــیبانی 

1. الكافی ج 8،  ص 264.
2. الصحیفة السجادیة، ص: 20.
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را  او  مــا  اصحــاب  از  بســیاری  اســت:  گفتــه  آن  دربــارۀ  نجاشــی  كــه  دارد  قــرار  ابوالفضــل 

كتابــی را بــه او نســبت می دهــد و آیــت اهلل منتظــری  كرده انــد. نجاشــی هــم چنیــن  تضعیــف 

آن را –بــه دلیــل اینكــه در راســتای سیاســت های بنی عبــاس نگاشــته اســت– مشــكوک 

كــرده اســت. البتــه منتظــری در آخــر می گویــد:  می دانــد. ابــن غضائــری نیــز او را بــد توصیــف 

ــل«.1 در  ــًا فتأم ــه عم ــل ىلع تثیق ــه دلی ــه من ــاب الصحیف ــاب كت ــی األصح ــال أن تل ــم إال أن یق »الله
كتــاب صحیفــه ســجادیه را از او پذیرفته انــد، آن را دلیلــی بــر  واقــع از نظــر او چــون اصحــاب 

كــه نــزد  كــه دعاهــای صحیفــه را بــا نســخه ای  توثیقــش می داننــد. شــاید دلیــل آن ایــن باشــد 

كــه قبــول روایــت دلیلــی  امــام صــادق ؟ع؟ بــوده مطابقــت داده انــد؛ هرچنــد بــه نظــر می رســد 

ی نیســت. ــر توثیــق راو ب

شــاید مــراد از نهــی از خــروج در ایــن روایــات اشــاره بــه مــورد خاصــی در آن روزگار باشــد و جنبه - 

كــه مــردم را نــه بــه اهل بیــت؟ع؟  عمومــی نــدارد. درواقــع ایــن روایــات اشــاره بــه مــواردی دارنــد 

لخوارج  یــادی هم وجــود دارد مثــل: »إیــاك وا كــه دربــارۀ روایــات ز بلكــه بــه خــود فرامی خواندنــد 

ــن  ــا م ــوك إىل الرض ــوم إىل یش ء یدع ــا الی ــارج من ــوا ىلع یش ء وال إىل یش ء«	 و »فالخ ــإمهن لیس ــا ف من
آل محمــد فنحــن نشــهدك إنــا لســنا نرضــی بــه وهــو یعصینا الیــوم «.3

كــه -  گفتــه شــد  شــاید مــراد از منــع خــروج اشــاره بــه خــروج مســلحانه داشــته باشــد. قبــاًل هــم 

ائمــه ؟ع؟ مطلــق شــورش علیــه ســلطان را جایــز ندانســته و اســتفاده از هــر وســیله ای مجــاز 

ندانســته اند.

نمــودن -  مهیــا  بــدون  كــه  اســت  شــورش هایی  مــراد  كــه  می دهــد  نشــان  قرائــن  از  برخــی 

كــه هنــوز  مقدمــات و شــرایط شــروع می شــوند. ازجملــه ایــن قرائــن تشــبیه قیــام بــه جوجــه ای 

بــال درنیــاورده اســت.

1. دراسات فی والیة الفقیه: 1/ 223.
2. مستدرك الوسائل: ج 11، ص 35، ح 5 عن الغیبة النعمانی: ص 194، باب 11، ح 2.

3. وسائل الشیعة: ج 11، ص 35، ح 1.
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- مــراد از روایــت منقــول از صحیفــه ســجادیه –بــر فــرض صحــت صــدور- بیــان حكــم خــروج 

كــه جایــز باشــد یــا نباشــد، بلكــه بیــان یــک امــر غیبی اســت كه امام ســجاد  بــر ســلطان نیســت 

كــه از مــا خــروج می كنــد صــد  كســی  كــرده اســت و آن اینكــه،  یافــت  كان خــود در ؟ع؟ از نیــا

كــه بــه مصیبــت و بــال مبتــال نگــردد. هــر امــر ناخوشــایندی  درصــد موفــق نمی شــود، به گونــه ای 

در شــریعت اســالمی مكــروه یــا حــرام نمی شــود. چه بســا ممكــن اســت شــما چیــزی را بــد 

گــردد. ازایــن رو، بی رغبتــی ائمــه  ــر آن مترتــب  ــرای شــما نیكــو باشــد و بركاتــی ب بدانیــد، امــا ب

كــه  كــه متوجــه آنانــی می شــود  ؟ع؟ بــه خــروج قبــل از قیــام حضــرت حجــت؟ع؟ فوائــدی دارد 

گــوش فراداده انــد. بــه همیــن دلیــل حدیــث منقــول داللتــی بــر تخطئــه خــروج  بــه ســخن امــام 

یــۀ دیگــری بــه آن می نگــرد. اینكــه پیامبــر اســالم ؟لص؟ از شــهادت امــام حســین  نــدارد و از زاو

یــد بــن علــی ســخن فرمــود، مانــع قیــام نمی شــود و لــو اینكــه  ؟ع؟ خبــر داد و امــام از شــهادت ز

كــه هــر دو در انجــام چنیــن قیامــی مكلــف بوده انــد.1  بدانــد ســرانجام آن مــرگ اســت؛ چرا

كــه ایــن روایــت در مقــام بیــان حكــم شــرعی باشــد، بی تردیــد ایــن حكــم بــه خــود  برفــرض 

ــۀ  ــه بهان ــدارد و انزواطلبــی –ب ــه مــا در عصــر غیبــت ن اهل بیــت ؟ع؟ مرتبــط اســت و ربطــی ب

ایــن حدیــث– را جایــز نمی كنــد.

ب. ستایش ماندن در خانه

امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »یــا ســدیر ألــزم یبتــك وكــن حلســا مــن أحاســه و اســكن مــا ســكن - 1

اللیــل والنهــار فــإذا بلغــك أن الســفیاین قــد خــرج فارحــل إلینــا و لــو ىلع رجلــك؛ ای ســدیر، 
ــا  ــاش ت ــز آرام ب ــو نی ــد ت ــب و روز آرامن ــه ش ــاش و مادامی ك ــالس آن ب ــون پ ــه ات و چ ــالزم خان م

كــن، ولــو بــا پــای  كــوچ  هنگامی كــه خبــر خــروج ســفیانی بــه تــو برســد؛ در آن وقــت به ســوی مــا 
پیــاده«.	

ــه - 2 ــب أن أعرض ــا أح ــًا وأن ــروی حدیث ــر اكن ی ــن بك ــد اهلل ب ــا ؟ع؟: إن عب ــن الرض لحس ــت ألیب ا »قل

1. دراسات فی والیة الفقیه للشیخ المنتظری قدس سّره: 1/ 225.
2. مستدرک وسایل الشیعه،:ج11، ص36، ح3
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ــال:  ــن زرارة ق ــد اهلل ب ــی عبی ــر: حدث ــن بك ــال اب ــت: ق ــث؟ قل لحدی ــك ا ــا ذل ــال: م ــك، فق علی
ــه  ــل علی لحســن إذ دخ ــد اهلل بــن ا ــم( بــن عب ــد )إبراه ــروج محم ــام خ ــد اهلل ؟ع؟ أی ــد أیب عب ــت عن كن
لخــروج  رجــل مــن أصحانبــا فقــال لــه: ُجعلــُت فــداك، إن محمــد بــن عبــد اهلل قــد خــرج فمــا تقــول یف ا
ــن  لحس ــال أوب ا ــروج، فق ــن خ ــا م ــم وم ــن قائ ــا م ــماء واألرض فم ــكنت الس ــا س ــكنوا م ــال: اس ــه؟ فق مع
ــد اهلل ؟ع؟  ــی أوب عب ــا ع ــر، إمن ــن بك ــه اب ــا تأّول ــر ىلع م ــس األم ــد اهلل ؟ع؟ ولی ــدق أوب عب ؟ع؟: ص

ــش «.1 ــف بالجی لخس ــن ا ــداء، واألرض م ــن الن ــماء م ــكنت الس ــا س ــكنوا م اس
بأیدیــم - 3 تحركــوا  وال  البــاء،  ىلع  واصــروا  األرض،  »الزمــوا  فرمــود:  نیــز  امیرالمؤمنیــن 

أنفســكم «.	 هــوی  یف  وســیوفكم 
بنشــین - 4 زمیــن  بــر  جابــر،  »ای  می فرمایــد:  باقــر؟ع؟  امــام  می گویــد  جعفــی  یزیــد  بــن  جابــر 

كــه  )خانه نشــین بــاش( و دســت و پایــی حركــت مــده )فعالیتــی نكــن( تــا نشــانه هایی را 

گــر بــدان برســی؛ نخســتین آنهــا اختــالف بنی عبــاس اســت و  برایــت یــاد می كنــم ببینــی ا
كنــد و شــما را آوازی از جانــب دمشــق بــه فتــح برســد«.3 آوازدهنــده ای از آســمان نــدا 

كــردم: »مــرا موعظــه بفرمــا. حضــرت فرمــود: تــو را - 5 ابوجــارود می گویــد بــه امــام باقــر ؟ع؟ عــرض 

بــه تقــوای الهــی ســفارش می كنــم و بــه اینكــه مــالزم خانــه ات باشــی و در میــان تــوده مــردم بــا 

كــه قیــام می كننــد؛ زیــرا آنهــا  كســانی از خانــدان مــا  كنــی و بــر حــذر باشــی از  آرامــش زندگــی 

كــه مــردم  كــه بــرای بنی امیــه ســلطنتی مقــدر اســت  نــه برحق انــد و نــه به حــق می رســند. بــدان 

كــه هــر وقــت زمانــش  نمی تواننــد از آن جلوگیــری كننــد و بــرای اهــل حــق نیــز دولتــی وجــود دارد 

كــه بخواهــد می ســپارد. هــر یــک از شــما آن  ــه هــر یــک از مــا اهل بیــت  ــد آن را ب برســد خداون

گــر قبــل از آن دولــت  دولــت را درک كنــد همــراه مــا در باالتریــن درجــات بهشــت خواهــد بــود و ا

كــه بــرای دفــع ظلــم و عــزت دیــن  گروهــی  كــه هــر  گاه بــاش  بمیــرد، بــاز برایــش خیــر اســت. آ

1. مستدرك وسائل الشیعة: ج 11، ص 39، ح 14.

2. مستدرك وسائل الشیعة: ج 11، ص 40، ح 15.

3. مستدرك وسائل الشیعة: ج 11، ص 41، ح 16.
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ک می افكنــد«.1 كننــد بالهــا آنهــا را بــر خــا قیــام 

گفت؛ در بررسی این دسته از روایات باید 

ایــن احادیــث در مقــام بیــان موضــع ائمــه ؟ع؟ در قبــال قیــام علویــون –به ویــژه بنی الحســن– . 1

كــه بــا امــام صــادق ؟ع؟ دشــمنی داشــتند. روایــت حســین بــن خالــد از امــام رضــا ؟ع؟  اســت 

دراین بــاره صراحــت دارد.

همچنانكــه از ظاهــر برخــی روایــات بــه دســت می آیــد ایــن روایــات درصــدد تكذیــب مدعیــان . 	

یــت می كردنــد تــا مــردم بــه دورشــان جمــع شــوند.  یت انــد. اینــان بــه دروغ ادعــای مهدو مهدو

كننــد. گمــراه  گــذارده تــا مــردم را  كــه لقــب خــود را مهــدی  مثــل برخــی از بنی الحســن ؟ع؟ 

برخــی از روایــات نیــز –مثــل روایــت منقــول از نهــج البالغــه– از ممنوعیــت قیام هایــی ســخن . 3

كــه بــدون برنامــه و حماســی رخ می دهنــد. می گویــد 

در برخــی از روایــات نیــز فــرد خاصــی مخاطــب آن اســت و جنبــۀ عمومــی نــدارد؛ مثــل روایــت . 4

كــه شــتاب زده تصمیــم داشــت خــروج نمایــد. ســدیر 

كــه بــرای محافظــت در برابــر ظلــم و ســتم   ممنوعیــت خــروج در برخــی از روایــات بدیــن معناســت 

بــه اهل بیــت؟ع؟ دعــوت علنــی بــه امامــان ؟ع؟ نكننــد و عقایــد خــود را هویــدا نســازند. محمــد 

كــرد؟ و چگونــه  بــن ابــی نصــر از امــام رضــا نقــل می كنــد: مگــر ندیــدى خــدا بــا آل برمــك چــه 

گرفــت، و طایفــه بنی اشــعث را هــم خطــر بزرگــی تهدیــد می كــرد،  انتقــام موســی بــن جعفــر ؟ع؟ را 

كاظــم ؟ع؟ خطــر را از آنهــا برداشــت، شــما در  ولــی خــدا به واســطۀ دوســتی آنهــا نســبت بــه امــام 

ــه  كــه خــدا چــه مهلتــی ب ــار ایــن فرعونیــان )بنی عبــاس و اعمالشــان( را می بینیــد  عراقیــد و رفت

كســانی  كنیــد و )زندگــی( دنیــا شــما را فریــب ندهــد، وضــع  آنهــا داده اســت. تقــواى خــدا را پیشــه 

گــول نــزد، مثل اینكــه حكومــت بــه دســت شــما افتــاده )ایــن جملــه  كــه مهلــت یافته انــد شــما را 

1. مستدرك وسائل الشیعة: ج 11، ص 35، ح 5.
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ــز  ــن ســعید نی ــودن آن(.1 در مرســلۀ عثمــان ب ــم ؟ع؟ و قطعــی ب ــه ظهــور امــام قائ بشــارتی اســت ب

ــم «. ــوا بیوتك ــنتكم والزم ــوا ألس كــه امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »كّف آمــده اســت 

ج. روایات تقیه

كــه خــروج بــر ســلطان بــا تقیــه در اندیشــه سیاســی شــیعه منافــات دارد، خــروج نیــز مــورد  از آنجــا 

گرفتــه اســت؛ مثــل: منــع قــرار 

 التقیه ترس املؤمن، والتقیة حرز املؤمن، وال إمیان ملن ال تقیه له ؛- 
التقیة من دیی ودین آبائی وال إمیان ملن ال تقیه له ؛- 
ال دیــن ملــن ال ورع لــه، وال إمیــان ملــن ال تقیــه لــه، وإن أركمــم عنــد اهلل أعملكــم بالتقیــه، قیــل: - 

یــا ابــن رســول اهلل إىل مــی؟ قــال: إىل قیــام القائــم، فمــن رتك التقیــه قبــل خــروج قائمنــا فلیــس منــا.2
گفــت اعتقــاد بــه تقیــه منافاتــی بــا مســئلۀ خــروج بــر ســلطان  در بررســی ایــن روایــات نیــز بایــد 

نــدارد. چــون؛

كــه خــروج یكــی - 1 روایــات تقیــه منافاتــی بــا وجــوب امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر ندارنــد؛ چــرا 

كــه شــرایط آن - از جملــه عــدم مانعــی مثــل تقیــه  از مراحــل ایــن واجــب اســت و در فرضــی 

– واجــب اســت.

گــر اخبــار تقیــه مانــع خــروج باشــد پــس چــرا امــام حســین ؟ع؟ خــروج فرمــود. ایــن نشــان مــی - 	 ا

1. دولــت و شــوکت آل برمــك و انحطــاط و زوال آنهــا بــه دســت هارون الرشــید در تواریــخ و ســیر معــروف و مشــهور 
گرفتــارى و زنــدان و شــهادت موســی بــن جعفــر ؟ع؟ آنهــا بوده انــد، و  کــه علــت  اســت، و از ایــن روایــت پیداســت 
جعفــر بــن محمــد اشــعث بــا اوالدش باآنكــه در دســتگاه هارون الرشــید بودنــد، از شــیعیان موســی بــن جعفــر ؟ع؟ 
بودنــد و هارون الرشــید پســرش محمدامیــن را بــه جعفــر ســپرده بــود، و همیــن پســر را خلیفــه اول خــود ســاخته 
کار جعفــر بــاال خواهــد  بــود، یحیــی بــن خالــد برمكــی چــون دید،پــس از هــارون محمــد خلیفــه خواهــد شــد و 
کــرد، ســپس یحیــی از موســی بــن جعفــر ؟ع؟  گرفــت همــواره از او نــزد مأمــون ســعایت می کــرد، ولــی خــدا او را حفــظ 

گرفتــارى آن حضــرت شــد.  کــرد و ســبب  نــزد هــارون ســعایت 
2. وسائل الشیعة: 11/ 34، ح 1، 2، 3.



333 تنبیهات

كــه قیــام آن امــام نقضــی بــر روایــات تقیــه اســت. دهــد 

ی و دیــن مؤمنــان واجــب شــده اســت امــا در - 3 بی تردیــد تقیــه جهــت حفــظ جــان، مــال، آبــرو

كــه اصــل دیــن در معــرض خطــر و زوال اســت چــه جایــی بــرای تقیــه می مانــد؟  شــرایطی 

ــذل جــان در راه حفــظ  ــر ب كــه جملگــی ب ــادی در منابعــی حدیثــی مــا وجــود دارد  ی ــات ز روای

كــه دیــن در معرض خطر اســت جایی  دیــن داللــت دارنــد. طبیعــی اســت در چنیــن شــرایطی 

ــه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ آمــده  گرامــی اســالم ب ــرای تقیــه نمی مانــد. در وصیــت مشــهور پیامبــر  ب

لخامســة:  اســت: »یــا ىلع أوصیــك یف  نفســك بخصــال فاحفظهــا، اللهــم أعنــه،-إىل أن قــال:- وا

كــه  بذلــك مالــك ودمــك دون دینــك «.1 در روایتــی دیگــر از امــام صــادق ؟ع؟ نیــز آمــده اســت 
امیرالمؤمنیــن بــه اصحابــش فرمــود: »إذا حضــرت بلیــة فاجعلــوا أموالكــم دون أنفســكم، وإذا 

لحریــب مــن  نزلــت نازلــة فاجعلــوا أنفســكم دون دینكــم، واعلمــوا أن اهلالــك مــن هلــك دینــه وا
كنیــد  ــه ؛ چــون بالیــی ]بــراى جانتــان[ فرارســد، مال هــاى خــود را ســپر جانهایتــان  ــرب دین ح
كنیــد و بدانیــد  ــد، جان هایتــان را فــداى دینتــان  ــراى دینتــان[ پیــش آی ــه اى ]ب و چــون حادث

كــه  كســی اســت  كــه دینــش هــالك شــده باشــد و غارت شــده  كســی اســت  گشــته  كــه هــالك 

دینــش بــه غــارت رفتــه باشــد«.

گاهی بر اجازۀ امام در خروج د. لزوم آ

كه به پاره ای از آنها اشاره می كنیم: دراین باره نیز چندین روایت وجود دارد 

عیـص بـن قاسـم گویـد: »شـنیدم از امـام صـادق )علیـه السـالم( كـه می فرمـود: بـر شـما بـاد بـه - 1

كـه بـه خـدا سـوگند مـردى  كـه شـریك نـدارد، و خـود را واپائیـد  تقـوا و تـرس از خـداى یگانـه ای 

از شـما كـه رمـه گوسـفند دارد و بـراى آنهـا چوپانـی داناتـر بـه وضـع گوسـفندان او اسـت بجـاى 

گـر بـراى یـك نفر از شـما دو جان بـود كه با یكی از آنهـا )در زندگی(  او گـذارد. بـه خـدا سـوگند ا

نبـرد می كردیـد و تجربـه می آموختیـد، و دیگـرى به جـای می مانـد و بـا آن بـدان چـه بـراى او 

كار می كـرد )چـه خـوب بـود(، ولـی )متأسـفانه( یـک  آشـكار شـده بـود )و تجربـه آموختـه بـود( 

1. الروایة والتی تلیها تجدهما فی وسائل الشیعة: 11/ 450، أبواب األمر والنهی، باب 22، ح 2، 5.
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كـه )وقـت پشـیمانی و(  جـان بیشـتر نیسـت، و چـون آن یـك جـان بیـرون رفـت بـه خـدا قسـم 

توبـه از دسـت خواهـد رفـت، پـس   شـما خـود بهتـر می توانیـد )رهبـر( بـراى خویـش انتخـاب 

كـرد(  گـر یكـی از مـا خانـدان بـه نـزد شـما آمـد )و شـما را بـه شـورش و خـروج دعـوت  كنیـد، ا

ى چـه منظـور و هدفـی می خواهیـد خروج و شـورش كنید، و )براى سـر و صورت  بنگریـد تـا رو

كار جایـز  ایـن  مـا هـم  بـراى  كـرد )پـس  یـد خـروج  ز كارتـان و عذرتراشـی( نگوییـد:  بـه  دادن 

یـد مـرد دانشـمند و راسـت گوئی بـود و شـما را بـه خویشـتن دعـوت نمی كـرد،  اسـت(؛ زیـرا ز

بلكـه او شـما را بـه پسـندیده از آل محمـد )و آنكـه موردپسـند خـدا اسـت از مـا خانـدان، یـا 

آنچـه مـورد پسـند و رضایـت آل محمـد اسـت و ایـن معنـاى دوم مناسـب تـر اسـت بـا آنچـه 

گـر پیـروز شـده بـود به طـور مسـلم بـه همان كـه شـما را بـدو  كـرد و ا در ذیـل بیایـد( دعـوت مـی 

كـرده بـود )یعنـی همـان عنـوان پسـندیده یـا پسـند آل محمـد( وفـادارى می نمـود )و  دعـوت 

كـه ازهرجهـت فراهـم و  ید  كـه او بـه حكومتـی شـور حـق را بـه اهلـش می سـپرد( جـز ایـن نبـود 

آمـاده دفـاع از او بـود و می خواسـت آن )قـدرت فشـرده( را در هـم بكوبـد )و ازاین جهـت موفـق 

كـه امـروز خـروج كنـد آیـا بـه چه چیز شـما دعوت كنـد؟ آیا  بـه شكسـت آن نشـد( ولـی آن كـس 

كـه بـه چنیـن  گـواه می گیریـم  كـه مـا شـما را  كنـد؟  بـه همـان پسـند آل محمـد ؟لص؟ دعـوت 

ى همـراه نیسـت،  كسـی بـا و كـه  كسـی راضـی نیسـتیم )و موردپسـند مـا نیسـت( و او امـروزه 

كنـد و هنگامی كـه پرچم هـا و بیرق هـا را پشـت سـر خـود ببینـد، سـزاوارتر اسـت  نافرمانـی مـا 

كـه همـۀ فرزنـدان فاطمه  كـه سـخن مـا را نشـنود )و بـه خواسـت مـا عمـل ننمایـد(، مگـر كسـی 

كـه شـما می خواهیـد  كننـد(. بـه خـدا سـوگند آن كـس را  گـرد او جمـع شـوند )و بـا او همراهـی 

كـه همـه )بنی فاطمـه( بـر گرد او جمع شـوند. همین كه ماه رجب شـد، به  نیسـت، مگـر كسـی 

یانی نیسـت  ید، ز گـر خواسـتید تـا مـاه شـعبان هم عقـب انداز یـد و ا نـام خـداى عزوجـل رو آور

گـر بخواهیـد مـاه رمضـان هـم )اقـدام بـكارى نكنیـد و( فریضـۀ روزه را در  )و عیبـی نـدارد( و ا

ى بیشـترى براى شـما باشـد و همان  میـان خانـدان خـود بگیریـد، شـاید ایـن كار موجـب نیرو
خـروج سـفیانی )بـراى عالمـت و نشـانه( شـما را بـس   اسـت )و آن نشـانه حتمـی اسـت(«.1

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 13، ح 1. 1. وسائل الشیعة: 
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ــوم! - 	 ــت ش ــم: فدای گفت ــا ؟ع؟  ــرت رض ــه حض ــه: »ب ك ــت  ــده اس ــل ش ــداهلل نق ــن عب ــد ب از محم

كــه بــه آن  كشــور مــا پایــگاه مــرزی اســت  كــه در  به راســتی پــدر مــن از پــدران شــما نقــل می كــرد 

كــه در  قزویــن می گوینــد و در برابــر آنــان دشــمنی بــه نــام دیلــم اســت. آیــا رخصــت می دهیــد 

ــه، پــس  ــاد ایــن خان ــر شــما ب گفتــه اســت: ب كنیــم؟ و جــّد شــما  جهــاد و در مرزبانــی شــركت 

كــرده و پــدر شــما در هــر بــار فرمــوده اســت:  كنیــد. پــدرم ســه بــار ســخنش را تكــرار  قصــد آن 

كــه آیــا شــما را  كنیــد. و در آخریــن نوبــت افــزوده اســت  بــر شــما بــاد ایــن خانــه، پــس قصــد آن 

كنــد و منتظــر فرمــان مــا  كــه در خانــه خــود بنشــیند و بــرای عیــال خــود خــرج  راضــی نمی كنــد 

كــه در ركاب رســول خــدا بــه جنــگ بــدر  كســانی اســت  كنــد، هم تــراز  گــر آن را درک  بمانــد؟ ا

كــه بــا قیام كننــدۀ ماســت در  كســانی اســت  گــر در حــال انتظــار بمیــرد، هم تــراز  رفته انــد و ا

كنــار هــم می نشــینند. ابوالحســن رضــا فرمــود:  ســراپرده او ماننــد ایــن دو انگشــت شــهادت در 
كــه او در خاطــر دارد «.1 گفتــه اســت، همان گونــه اســت  آری راســت 

كه؛ كرد  كید  در بررسی این دو روایت باید تأ

ید بن علی است و جنبۀ عمومی ندارد.- 1 روایت اول آشكارا دربارۀ ز

نهایتــًا اینكــه هــر دو روایــت بــدون اذن امــام خــروج را جایــز نمی داننــد یــا اینكــه قیام كننــدگان - 	

مــردم را بــه خــود دعــوت می كرده انــد. بی تردیــد خــروج منــوط بــه اذن امــام اســت و جایــز 

كســی بــرای اغــراض شــخصی خــود قیامــی بپــا نمایــد. نیســت 

وانگهــی می تــوان گفــت روایــت اول برعكــس اســتدالل مخالفیــن خــروج داللــت دارد؛ زیــرا در این 

كــه قیــام او مطابــق  یــد بــن علــی شــده اســت. ایــن نشــان می دهــد  روایــت تمجیدهــای فراوانــی از ز

یــد خصوصیــت  كــرده اســت. ازایــن رو، ز ــوده و او نیــز شــروط قیــام را رعایــت  تعالیــم ائمــه ؟ع؟ ب

خاصــی در ایــن روایــت نــدارد و امــام ؟ع؟ درصــدد بیــان قیام هــای مجــاز بــوده اســت.

کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب 12، ح 5. 1. وسائل الشیعة: 
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ذ. عدم جواز خروج قبل از حصول نشانه های ظهور

كــه پنــج نشــانه قبــل از قیــام قائــم وجــود  - عمــر بــن حنظلــه می گویــد از امــام صــادق ؟ع؟ شــنیدم 

گفتــم:  ــی.  دارد: صیحــه آســمانی، ســفیانی، خســف )فرورفتــن زمیــن(، قتــل نفــس زكیــه و یمان

ــویم؟  ــراه ش ــا او هم ــد ب كن ــام  ــانه ها قی ــن نش ــل از ای ــما قب ــدان ش ــی از خان كس ــر  گ ــوم، ا ــت ش فدای
امــام فرمــود: نــه«.1

- در صحیحــۀ عیــص بــن قاســم نیــز فرمــود: »خــروج ســفیانی  )بــرای عالمــت و نشــانه قائــم 

اســت«. بــس  بــرای شــما  به حــق( 

كســانی  گفتــه شــود ایــن احادیــث نیــز درصــدد تكذیــب  ــد  ــات نیــز بای در بررســی ایــن قبیــل روای

كــه خــود را مهــدی خوانــده و مــردم را بــه خــود دعــوت می كننــد. درواقــع ایــن روایــات  اســت 

كــردن مــردم بــه مهــدی واقعــی و نشــانه های قیــام مبــارک اوســت. ازایــن رو ایــن  درصــدد آشــنا 

روایــات داللتــی بــر ممنوعیــت خــروج در عصــر غیبــت ندارنــد و ســخن مــا دربــارۀ قیام هایــی 

اســت در ســایۀ اطاعــت امــام ؟ع؟ صــورت می گیــرد و می توانــد مقدمــه ای بــرای اقامــه دولــت آن 

ــد. ــه شــمار آی حضــرت ب

گمراهی و. علم های برافراشته 

دراین باره هم چندین روایت وجود دارد:

كل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اهلل. 	- 1
كل رایة ترفع قبل رایة القائم ؟ع؟ فصاحبها طاغوت .3- 2

مــراد از چنیــن علم هایــی نیــز پرچم هایــی اســت بــدون اذن امــام شــرعی و – در مقابــل پرچــم 

كنــد و قصــدی  ــا نائبــش خــروج  ــه اذن امــام ی كســی ب گــر  ــه همیــن دلیــل ا امــام – برافراشــته اند؛ ب

1. الكافی: 8/ 310، ح 483.
2. وسائل الشیعه، ج37/11، ح6.

3. مستدرك الوسائل: ج 11، 34، أبواب جهاد العدو، الباب 12، ح 1.
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ــت،  ــن حقیق ــد ای ــود. مؤی ــات نمی ش ــن روای ــمول ای ــد مش ــته باش ــه نداش ــور جامع ــالح ام ــز اص ج

كــه قیــد »ضاللــت« را در مــورد ایــن نــوع حركت هــا، دعوت هــا  فرمایــش امــام محمدباقــر؟ع؟ اســت 

ــاُل  جَّ ــُرَج الدَّ ــُه َلیــَس ِمــْن َأَحــٍد یْدُعــو ِإىَل َأْن یخْ و پرچم هــا به كاربــرده اســت. ایشــان می فرمایــد: »َو ِإنَّ

ــوت؛ هیچ كــس مــردم را تــا زمــان خــروج  ــا َطاُغ ــٍة َفَصاِحُبَه ــَة َضَاَل ــَع َرای ــْن َرَف ــُه َو َم ــْن بَیایُع ُد َم ــیجِ ِإالَّ َس
ــا او بیعــت می نماینــد و هركــس  كــه ب دجــال فرانمی خوانــد، مگــر این كــه افــرادی یافــت می شــود 

پرچــم ضاللتــی برافراشــت، صاحــب آن طاغــوت اســت«.1

س. لزوم صبر و نهی از عجله در خروج

دراین باره نیز چندین روایت وجود دارد:

ــروبن - 1 ــا املق ــتعجلون و نج ــال: املس ــر؟ ق ــا احملاض ــت: و م ــر، قل ــت احملاض ــادق ؟ع؟: »هلك ــال الص ق
...، كــوونا أحــاس بیوتكــم، فــان الفتنــة ىلع مــن أثارهــا؛ امــام صــادق فرمــود: محاضیــر نابــود 
كــه )بــرای حصــول فــرج(  كســانی  ی می پرســد: محاضیــر یعنــی چــه؟ امــام فرمــود:  شــدند. راو

نزدیــک می شــمارند و منتظــرش هســتند نجــات  را  كــه آن  كســانی  امــا  عجلــه می كننــد. 

كنیــد ضــرر فتنه هــا فقــط بــه خــود فتنــه  گــر چنیــن  كــه ا می یابنــد. پــالس خانه هایتــان باشــید 

انگیــزان می رســد«.

كــه  بــه نظــر می رســد امــام ؟ع؟ درصــدد بیــان ایــن نكتــه بــه روای –ابی المرهــف– بــوده اســت 

دولت هــای ظلمــه فقــط متعــرض خروج كننــدگان می شــوند و او نبایــد در ایــن امــر تعجیــل 

ــان  ــه اوامــر آن كــه خــود را ملتــزم ب كســانی بودنــد  ــه  كنــد. درواقــع امــام در مقــام بیــان مطلبــی ب

می دانســتند.

یــد بــن علــی: بــرادر خــود به طــور تفصیــل - 	 كلینــی در »كافــی«، مكالمــه امــام باقــر ؟ع؟ را بــا ز

كــه: موقــع قیــام  كردنــد و نشــان دادنــد  كــه چگونــه حضــرت بــه او نصیحــت  آورده اســت 

ِذیــَن اَل  َك الَّ نَّ فَّ نیســت و قیــام بایــد بــه امــر امــام باشــد و در موقــع خــود تحّقــق پذیــرد: »َفــَا یْســَتخِ

1. الكافی: 8/ 296، الروضة، ح 456.
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َلــِة اْلِعَبــاِد، َو اَل تَْســِبَقنَّ  ــُل ِلَعجَ ــْل! َفــإنَّ اهلَل اَل یْعجَ ْ َلــْن یْغُنــوا َعْنــَك ِمــَن اهلِل َشــیئا، َفــَا َتْعجَ ُ ویِقُنــوَن إمهنَّ
كــردن امــرى اســت واجــب از خداونــد  كــه اطاعــت  ــَزَك اْلَبِلیــُة، َفَتْصَرَعــَك؛ به درســتی  اهلَل َفُتْعجِ
كــه خداونــد در اولیــن و ســابقین امضــا فرمــوده اســت، و همچنیــن  تی اســت  عــّز و جــّل، و ســّنَ

كــردن فقــط بــراى یكــی از مــا  در آخریــن و الحقیــن اجــرا نمــوده و دســتور داده اســت و اطاعــت 

واجــب اســت، اّمــا مــوّدت نمــودن بــراى همــۀ مــا الزم و فــرض اســت و امــر والیــت و زمامــدارى 

و صاحب اختیــاری بــراى اولیــای خــدا به حكــم الهــِی رســیده، و قضــاِء بریــده شــده و یكســره 

ــوم،  ــت معل ــراى وق ــرده ب ــام ب ــِل ن ــده، و اج ــدازه زده ش ــِر ان ــه، و تقدی ــِت ثابت ــده، و حتمی گردی
گردیــده اســت«.1 معیــن و مشــّخص 

كــه نامــه ابومســلم خراســانی بــرای او - 3 كاتــب می گویــد: خدمــت امــام صــادق ؟ع؟ بــودم  فضــل 

كردیــم بــا یكدیگــر  آمــد، حضــرت فرمــود: نامــه تــو جــواب نــدارد از نــزد مــا بیــرون شــو، مــا شــروع 

گفتــن، فرمــود: ای فضــل چــه ســخنی آهســته بــا هــم می گوییــد؟ همانــا خــدای  آهســته ســخن 

كوهــی از  كنــدن  عــز و جــل بــرای شــتاب بنــدگان شــتاب نمی كنــد، و به راســتی كه از جــا 

كــه عمــرش بــه آخــر نرســیده، ســپس  كــردن حكومتــی  جــای خویــش آســان تر اســت از ســرنگون 

فرمــود: همانــا فــالن پســر فــالن تــا بــه هفتمیــن فرزنــد فــالن )عبــاس( رســید )این هــا بــه خالفــت 

ــم  گــردم )قائ كــردم: پــس چــه نشــانه ای میــان مــا و شــما اســت قربانــت  رســند(. مــن عــرض 

ــفیانی  ــا س ــن ت ــت نك ــود حرك ــای خ ــل از ج ــود: ای فض ــد(؟ فرم ــام می كن ــی قی ــه زمان ــق چ ح

كالم را تكــرار  ــار ایــن  ــد ـ و ســه ب ی كــرد به ســوی مــا رو آور كنــد و چــون ســفیانی خــروج  خــروج 
كــه ایــن از نشــانه های حتمــی )ظهــور قائــم( اســت.	 كــرد- 

ْرَض - 4 كوفــه دربــارۀ خــوارج فرمــوده اســت: »اْلَزُمــوا اأْلَ امیرمؤمنــان؟ع؟ در خطبــه ای در شــهر 

ــا َلْ  ُلوا مِبَ ــَتْعجِ ــَنِتُكْم َو اَل تَْس ــَوی َأْلِس ــیوِفُكْم یِف َه ــُمْ َو ُس ــوا ِبَأیِدی ُك ــَاِء َو اَل ُتَحرِّ وا ىلَعَ اْلَب ــِرُ َو اْص
ــِه َو َحــقِّ َرُســوِلِه َو  ــُه َمــْن َمــاَت ِمْنُكــْم ىلَعَ ِفَراِشــِه َو ُهــَو ىلَعَ َمْعِرَفــِة َحــقِّ َربِّ ـــُه َلُكــْم َفِإنَّ ْلــُه اللَّ یَعجِّ
ی ِمــْن َصاِلــحِ َعَمِلــِه َو َقاَمــِت  ـــه َو اْســَتْوَجَب َثــَواَب َمــا وَنَ َأْهــِل یَبِتــِه َمــاَت َشــِهیدًا َو َوَقــَع َأْجــُرُه ىلَعَ اللَّ

کتاب الحجة، باب ما یفصل به بین دعوى المحق والمبطل، ح 16. 1. أصول الكافی: 1/ 356، 
2. وسائل الشیعة: 11/ 37، ح5.
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ً َو َأَجــًا؛ بــر جــای خــود محكــم بایســتید،  یــُة َمَقــاَم ِإْصَاِتــِه ِلَســیِفِه َفــِإنَّ ِلــُكلِّ یَش ٍء ُمــةَّ النِّ
كنیــد، شمشــیرها و دســت ها را در هــوای زبان هــای  در برابــر بالهــا و مشــكالت اســتقامت 

را الزم ندانســته شــتاب نكنیــد؛  آنچــه خداونــد شــتاب در آن  و  كار مگیریــد  بــه  خویــش 

ــروردگارش و حــق پیامبــر؟لص؟ و  ــا شــناخت حــق پ كــه در بســتر خــود ب ــرا هركــس از شــما  زی

اهل بیــت پیامبــر؟لص؟ بمیــرد، شــهید از دنیــا رفتــه و پــاداش او بــر خداســت و ثــواب اعمــال 

كشــیدن را دارد.  كــه قصــد انجــام آن را داشــته خواهــد بــرد و نیــت او ثــواب شمشــیر  نیكویــی 
ــا هــر چیــزی را وقــت مشــخص و ســرآمدی اســت«.1 همان

كامــل بنی عبــاس - 5 گویــد در زمــان ظهــور ابومســلم و قبــل از تســلط  معلــی بــن خنیــس مــی 

ــه محضــر امــام صــادق ؟ع؟ رســیدم و نامه هــای جمعــی از اصحــاب ازجملــه عبدالســالم  ب

ــر  كــه ام ــم  كرده ای ــد مــا پیش بینــی  كــه در آن نوشــته بودن ــه ایشــان دادم  ــن نعیــم و ســدیر را ب ب

خالفــت بــه شــما خواهــد رســید، نظــر شــما چیســت؟ حضــرت نامه هــا را بــر زمیــن زد و فرمــود: 

ــه  ــا و ب ــم م ــانه قائ ــد نش ــان نمی دانن ــا این ــتم. آی ــت نیس ــن جماع ــام ای ــن ام ــا! م ــر این ه »وای ب
كشــته شــدن ســفیانی اســت«.	 خالفــت رســیدن مــا، 

كــه شــرایط و زمــان مناســبش فرانرســیده را نفــی  بی تردیــد ایــن روایــات نیــز اقــدام بــه خروجــی 

ــارۀ  كــه بایــد توســط رهبــر اســالمی جامع الشــرایط معیــن می گــردد. درب می كنــد. شــرایط و زمانــی 

كــه خیــال  ــه امــام اســت  گفــت در مقــام تصحیــح اشــتباه برخــی از صحاب روایــت آخــر نیــز بایــد 

كــه  كــه آن كســی  كردنــد  كیــد  می كردنــد خالفــت بــه امــام صــادق خواهــد رســید. امــام نیــز تأ

كــه افــرادی مثــل ســدیر دراین بــاره  تشــكیل دولــت می دهــد، او نیســت. ایــن نشــان می دهــد 

كــرده  كشــی نقــل  گفته انــد. شــبیه همیــن روایــت را نیــز رجــال  كــه چنیــن ســخنی  توجیــه نبوده انــد 

اســت: »كنــت عنــد أیب عبــد اهلل، فأتــاه كتــاب عبــد الســام بــن عبــد الرحــن بــن نعــم، وكتــاب الفیــض 

بــن املختــار وســلمن بــن خالــد یخرونــه أن الكوفــة شــاغرة برجلهــا، وأنــه إن أمــرمه أن یأخذوهــا 

1. همان، 40/11، ح 15.
2. وسائل الشیعة: 11/ 38، ح 8.
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ــفیاین «.1 ــم الس ــون أن صاحبه ــا یعلم ــام، أم ــؤالء بإم ــا هل ــا أن ــال: م ــه، مث ق ــاب ریم ب ــرأ كت ــا ق ــا، فلم أخذوه

ش. ستایش دوری از مردم

كــه برخــی از آنهــا را ذكــر  دربــارۀ ســتایش دوری جســتن از مــردم چندیــن روایــت وجــود دارد 

: می كنیــم

و - 1 النــاس  اعتــزال  یف  منهــا  تســعة  أجــزاء،  عشــرة  فیــه  العافیــة  تكــون  زمــان  النــاس  ىلع  »یــأیت 
ــه جــزء آن در  كــه ن كــه عافیــت ده جــزء دارد  ــر مــردم فرامی رســد  ــی ب ــت؛ زمان ــة یف الصم واح

دوری از مــردم و یــک جــزء آن در ســكوت اســت«.

ــاىل - 	 ــن اهلل تع ــل ع ــن عق ــل فم ــوة العق ــة ق ــة عام ــر ىلع الوح ــام: الص ــا هش ــم ؟ع؟ ی ــال الكاظ »ق

وصاحبــه  الوحشــة  یف  أنســه  واكن  رّبــه  عنــد  فــم  ورغــب  فیهــا  والراغبــن  الدنیــا  أهــل   اعتــزل 
ــی  ــه خدای ك ــی  كس ــت.  ــرد اس ــدى خ ــانه نیرومن ــی نش ــر تنهای ــر ب ــام! صب ــه؛ اى هش یف الوح
ى آورد و خداوند  گیــرد و بــه آنچــه نــزد خداســت رو كنــاره  بیندیشــد. از اهــل دنیــا و دنیاطلبــان 

انیــس وحشــت او باشــد و یــار تنهایــی و خلــوت او و مایــه بی نیــازی او در نیازمنــدى«.

 قــال الصــادق ؟ع؟: »إن قــدرمت أن ال تعَرفــوا فافعلــوا ومــا علیــك إن ل یثــن علیــك النــاس، - 3

گمنــام  گــر توانســتید  ــودا؛ ا ــد اهلل محم ــت عن ــاس إذا كن ــد الن ــًا عن ــون مذموم ــك أن تك ــا علی وم
گــر مــردم تمجیــدت نكننــد، و اینكــه نــزد مــردم  كار را بكنیــد، تــو را چــه می شــود ا بمانیــد، ایــن 

ــی«. ــتوده باش ــدت س ــزد خداون ــه ن ــی درحالی ك ــت باش ــورد مذّم م

ــی - 4 ــه وبك ــة رّب ــتغل بطاع ــه واش ــه وأكل قوت ــزم یبت ــن ل ــویب مل ــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟: »ط  ق

كــه پرداختــن  كســی  ــه؛ خوشــا  ــه یف راح ــاس من ــغل والن ــه یف ش ــن نفس ــكان م ــه ف ىلع خطیئت
كــه در خانــه اش بمانــد و  كســی  بــه عیــب خــود او را از عیــب دیگــر مــردم بازمــی دارد و خوشــا 

گناهــان خــود بگریــد. چنیــن  روزى خــود بخــورد و بــه طاعــت پــروردگارش مشــغول باشــد و بــر 

كار خــود پرداختــه و هــم مــردم از او آســوده اند«. ــه  كســی، هــم ب

1. رجال الكشی،  353. 
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كــه  كــه مفــاد هــر یــک از آنهــا بــر چندیــن معنــا داللــت دارد  در بررســی ایــن احادیــث نیــز بایــد گفــت 

هیچ كــدام از آنهــا بــا جــواز خــروج بــر ســلطان منافاتــی ندارنــد.

گناهــان آنــان باشــد نــه بــه - 1 گرفتــار نشــدن در  شــاید مــراد، دوری جســتن از اخــالق بــد مــردم و 

گرفتــن از آنــان. معنــای عزلــت 

كــه نصیحــت، وعــظ و ارشــاد آنــان ســودمند نیســت. هماننــد - 	 كســانی اســت  یــا مــراد دوری از 

فرمایــش امــام صــادق؟ع؟: »مــا مینعــم إذا بلغكــم عــن الرجــل منكــم مــا تكرهــون ومــا 

یدخــل علینــا بــه األذی أن تــأته فتؤنبــوه وتعذلــوه وتقولــوا لــه قــواًل بلیغــًا، قلــت: جعلــت  فــداك، 
ــهم ؛ چــه چیــزی شــما را بازداشــت از اینكــه  ــوا مجالس ــرومه واجتنب ــال: اهج ــا، ق ــون مّن إذن ال یقبل
كــه ناخوشــایند شــما و موجــب ناراحتــی و اذیــت ماســت  وقتــی از طــرف یكــی از شــما خبــری 

كــردم  گوییــد؟ عــرض  كنیــد و بــا كالم رســا بــا او ســخن  بــه شــما می رســد او را تنبیــه و ســرزنش 

ــان دوری  ــرده و از مجالش ك ــری  كناره گی ــان  ــود: از آن ــد فرم ــا نمی پذیرن ــان از م ــوم آن ــت ش فدای
گزینــد«.1

گمراه كننــده اســت نــه عمــوم دوری - 3 گزیــدن از فتنه هــا و تماس هــای  یــا اینكــه مــراد دوری 

ــردم. ــتن از م جس

ــد واجبــات خــود را انجــام دهــد و - 4 كــه در میــان مــردم نمی توان كســی دارد  ــه  ــا اینكــه اشــاره ب ی

مجبــور اســت از مــردم دوری جویــد. در همیــن رابطــه امــام صــادق ؟ع؟ می فرمایــد: »تــزال لئا 

یكــون مقصــرًا یف أداء واجبــه، وورد هــذا املعــی یف الروایــة عــن اإلمــام الصــادق ؟ع؟ قــال: إن 
ــرج مــن یبتــك فافعــل فــإن علیــك یف خروجــك أن ال تغتــاب وال تكــذب وال  قــدرت أن ال تخ
كار را  ــه ات بیــرون نیایــی، ایــن  گــر توانســتی از خان ــن ؛ ا ــع وال تداه ــی وال تتصن ــد وال ترائ تحس
كاری  یــا بكــن؛ زیــرا وقتــی بیــرون آمــدی بایــد غیبــت نكنــی، دروغ نگویــی، حســادت نــورزی، ر

نكنــی، تملــق نگویــی و سازشــكاری نكنــی«.	

1. وسائل الشیعة: أبواب األمر والنهی، باب 7، ح 3.
2. تحف العقول: 270. 
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از منكر، نماز  و نهی  به معروف  امر  روایات عزلت نمی توانند واجبات اجتماعی مثل  ازاین رو، 

جمعه و جماعت -حتی برخی مستحبات همانند صله رحم و شعائر دینی- را از میان بردارند. 

كه امیرالمؤمنین؟ع؟ كسانی را كه جهاد را ترک می كردند، سرزنش می كرد.  به همین دلیل است 

از  امیرالمؤمنین؟ع؟  است.  گرفته  قرار  سرزنش  مورد  نیز  گیری  عزلت  روایات  برخی  در  حتی 

پیامبر ؟لص؟ نقل می كند: »اكن رسول اهلل ؟امهع؟ یأیت أهل الُصّفة، واكونا ضیفان رسول اهلل ؟امهع؟- إىل 

اللیل  ونم  أن  حضرین،  ومن  ؟امهع؟  اهلل  رسول  وُأشهد  اهلل،  ُأشهد  إین  فقال:  أشجّ  بن  سعد  فقام  قال-  أن 
ىلع حرام، فقال رسول اهلل ؟امهع؟: ل صتنع شیئًا، كیف تأمر باملعروف وتنهی عن املنكر إذا ل تخالط 

لحضر كفر للنعمه«.1 الناس؟ وسكون الریه بعد ا
خالصه

كه روایاتی كه خروج بر سلطان را منع می كنند یا سند ضعیفی  مروری بر آنچه آمد نشان می دهد 

دارند و یا اینكه به مورد خاصی -مثل خروج بالسیف بدون اذن امام، خروج بدون آماده سازی 

مقدمات، خود را مهدی دانستن و مردم را فریب دادن- اشاره دارند. برخی از این روایات نیز 

ازاین رو،  برمال سازند.  را  تا مدعیان دروغ گو  به قیام حضرت حجت اند  گاهی بخشی  آ درصدد 

هیچ یک از این روایات درصدد بیان حكم شرعی خروج نیستند. برخی هم در تالش اند تا روشن 

كه خیزش های قبل از ظهور حضرت حجت ؟ع؟ به همۀ اهداف خود دست نمی یابند.  سازند 

به همین دلیل این روایات نمی توانند در اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منكر، ازجمله 

كارگزاران مزدور دولت های  توطئه  نباید هم  البته  كنند.  ایجاد  بر سلطان ظالم، مانعی  خروج 

چنین  نیز  روایی  منابع  از  برخی  در  گرفت.  نادیده  را  احادیث-  این گونه  یج  ترو -جهت  جائر 

كه توصیه می كند: »من رأی من أمره شیئًا یكرهه فلیصر علیه، فإنه  روایات جعلی وجود دارد 
لجماعة شهرًا فمات إال مات میتة جاهلیه«.	 من فارق ا

كــه  كارگــزاران دولتــی -اعــم از نظامــی و اداری-  ی از  بــه نظــر می رســد ایــن روایــت، بــر لــزوم پیــرو

1. مستدرك الوسائل: 12/ 183، عن نوادر الراوندی: 25
2. البخاری: 9/ 59، مسلم 6/ 21.
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كمــان جــور آن را نســبت بــه  گمــارده می شــوند، داللــت دارد، ولــی حا كــم شــرعی  از ســوی حا

كرده انــد. در البخــاری و نیــز صحیــح مســلم از اســید بــن حضیــر و انــس بــن مالــک  خــود تحریــف 

گفــت: كــه مــردی از انصــار  روایــت شــده اســت 

ــن  ــه م ــئولیتی ب ــرده ای، مس ك ــذار  گ ــئولیتی وا ــی مس ــه فالن ــه ب ك ــور  ــا همان ط ــدا، آی ــول خ »ای رس

ىلع  َتلَقــویِن  َحــیَّ  وا  َفاصــِرُ َأَثــَرة  َبعــِدی  َســَتلَقون  ُكــم  ِإنَّ فرمــود:  ؟لص؟  رســول اهلل  نمی دهــی؟ 

كنــار حــوض  كنیــد تــا مــرا در  لَحــوض؛ پــس از مــن تبعیــض و حق ُكشــی خواهیــد دیــد؛ پــس صبــر  ا
مالقــات نماییــد«.1

در ایــن روایــت نیــز توصیــه بــه صبــر شــده اســت، در حالــی بــه نظــر می رســد ایــن روایــت به شــرایطی 

كمیــت را تغییــر دارد، نــه اینكــه در همــۀ شــرایط و اوضــاع توصیــه  كــه در آن نتــوان حا اشــاره دارد 

كــه پیامبــر  بــه صبــر نمایــد. ابوزهــره در كتــاب »المذاهــب االســالمیه« از صحیحیــن نقــل مــی كنــد 

یــد و  كــه شــما آنهــا را دوســت دار كســانی هســتند  گرامــی اســالم فرمــود: »بهتریــن پیشــوایان شــما 

ــر آنهــا درود می فرســتید و آنهــا بــر شــما درود می فرســتند و  آنهــا نیــز شــما را دوســت دارنــد، شــما ب

یــد و آنهــا شــما را دشــمن  كــه شــما آنهــا را دشــمن می دار كســانی هســتند  بدتریــن پیشــوایان شــما 

كردیــم ای رســول  می دارنــد، شــما آنهــا را لعــن می كنیــد و آنهــا نیــز شــما را لعــن می كننــد. عــرض 

ــا آنهــا وارد جنــگ نشــویم؟ حضــرت فرمــود:  ــا ب ــا در ایــن زمــان آنهــا را رهــا نكنیــم و ی ــا م خــدا! آی

كمــی بــر شــخص  گــر حا گاه باشــید ا كــه آنهــا در میــان شــما نمــاز را بــر پــا می دارنــد. آ نــه، تــا زمانــی 

كــرد و از او معصیــت خــدا را دیــد، فقــط از ارتــكاب آن چیــز ناخوشــایندی خــود را  والیــت پیــدا 
كنــد امــا دســت از اطاعــت او بــر نــدارد «.	 اعــالم 

گمراهی جاهلیت[  كردم ما در راه شــر ]و  حذیفة بن یمان می گوید: »به رســول خدا ؟لص؟ عرض 

بودیــم، خداونــد بــرای مــا خیــر ]و نیكــی اســالم[ آورد آیــا پشــت ایــن خیــر، شــری بــه مــا می رســد، 

كــردم  كــردم آیــا بعــد از آن شــر، خیــری هــم هســت؟ فرمودنــد: آری، عــرض  فرمودنــد: آری، عــرض 

1. همان، 9/60 ، مسلم 19/6.
2. المذاهب االسالمیه:158.



فقه مشارکت در قدرت344

كــه بــه هدایــت رهنمــون نمی كنند و به ســنت  چگونــه، فرمودنــد: بعــد از مــن امامانــی خواهنــد بــود 

كــه قلوبشــان قلب هــای شــیطان اســت و  مــن عمــل نمی كننــد و در بیــن آنــان مردانــی هســتند 

ــردار  ــد: فرمان ب كــردم وظیفــۀ مــا در ایــن هنــگام چیســت؟ فرمودن جسمشــان جســم آدم، عــرض 

گرچــه تــو را بزنــد و اموالــت را بگیــرد؛ فرمان بــردار و مطیــع  و مطیــع امیــر بــاش و ســخنش را بشــنو ا
بــاش«.1

گونه هــای ظلــم و فســاد را پذیرفتــه و مــردم را  كــه ایــن روایــت بدتریــن  به خوبــی روشــن اســت 

كمــان می كنــد. از حســن بصــری نیــز روایــت شــده اســت  ی بی چون وچــرای حا ــه پیــرو مجبــور ب

ــدون «.	  ــا یفس ــر مم ــح أك ــا صیل ــوا، واهلل مل ــاروا وإن ظلم ــة وإن ج ــی أمی ــوك ب ــة مل ــب طاع كــه: »تج

كننــد. ایــن روایــت نیــز اطاعــت مطلــق از حــكام بنی امیــه را الزم می دانــد، و لــو اینكــه ظلــم پیشــه 

كنیــم و یــا بایــد آنهــا  گفتیــم حمــل  كــه  بــه هــر ترتیــب، یــا بایــد ایــن روایــات را بــر معنــای درســتی 

كــه مفــاد آنهــا دروغ اســت و بــا ســایر تعالیــم دینــی ســازگاری ندارنــد. در روایتــی  كنیــم؛ چرا رد 

ــم  ــرء املس ــة ىلع امل ــمع والطاع كــه حضــرت فرمــود: »الس از پیامبــر اســالم ؟لص؟ نقــل شــده اســت 

كــه تنهــا اطاعــت  ــه«3  ــع وال طاع ــا مس ــه ف ــر مبعصی ــإذا أم ــه، ف ــر مبعصی ــا ل یؤم ــب وركه، م ــا أح یف م
در غیــر معصیــت را جایــز می دانــد. عبدالرحمــان بــن عبــد می گویــد: »داخــل مســجد )الحــرام( 

گــرد  كعبــه نشســته و مــردم اطرافــش  كــه در ســایۀ  شــدم. عبــداهلل بــن عمــرو بــن العــاص را دیــدم 

ــه  ــس ب ــم. هرك ــدا ؟لص؟بودی ــول خ ــراه رس ــفری هم ــا در س ــت: م ــم. او می گف ــزدش رفت ــد. ن آمده ان

گهــان منــادی رســول خــدا ؟لص؟مــردم را فراخوانــد. حضــرت فرمــود: هیــچ  كاری مشــغول بــود. نا

كــرد...  پیامبــری قبــل از مــن نیامــد، مگــر اینكــه اّمتــش را بــه آنچــه خیــر آنــان می دانســت هدایــت 

ــاء  ــان ج ــتطاع، ف ــه ان اس ــه فلیطع ــرة قلب ــه ومث ــة ی ــاه صفق ــا فاعط ــع امام ــن بای ــود(: »وم ــه فرم ــا آنك )ت

آخــر ینارعــه فاضــروبا عنــق الخــر« فــدونت منــه فقلــت لــه: انشــدك اهلّل آنــت مسعــت هــذا مــن رســول 
قلــی.  ووعــاه  نــادی  اذ  مسعتــه  وقــال:  بیدیــه  وقلبــه  اذنیــه  إىل  فاهــوی  صلی اهلل علیه و ســم؟  اهلّل 

1. مسلم:20/6.
کمون:28.  2. الشیعه و الحا

3. البخاری:78/9 و مسلم: 15/6.
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ــول:  ــنا واهلّل یق ــل انفس ــل ونقت ــا بالباط ــا یبنن ــأكل اموالن ــران ن ــه یأم ــك معاوی ــن عّم ــذا اب ــه: ه ــت ل فقل
ــُوآْا  ُ �ق ْ �ق �قَ َوَل  ــُمْ  ِمّ َتــَراٍض  َعــن  ـــَرًة  َ �ب ِ

�ق َتُكــوَن  ن 
َ

أ ِإلَّ  ـِطـــِل  ِبْلَ َنــُم  �بَ�ي َلــُم  ْمــَو 
َ

أ ُوآْا 
ُ
ك

ْ
َتــأ َل  ــوْا  َءاَمُ ــَن  �ي ِ

َّ
ال هَیا 
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1. مسلم:18/6.
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سخن پایانی

بــدون شــک، ایــن تحقیقــات بــه جزئیــات بیشــتری احتیــاج دارد و مــا بــه همیــن مقــدار جهــت 

كــه در برابــر ایــن واجــب دینــی دارنــد، بســنده  گاهی بخشــی بــه مــردم نســبت بــه مســئولیتی  آ

كننــد و در سرنوشــت جامعــۀ دینــی مشــاركت  ــا شــاید ســهل انگاری و رخــوت را رهــا  می كنیــم ت

كالمــی از آیــت اهلل منتظــری بــه پایــان  بیشــتری از خــود نشــان دهنــد. در پایــان ســخن خــودم را بــا 

كــه فرمــود: چگونــه علمــا بــه امــور جزئــی -به عنــوان امــور حســبیه هماننــد حفــظ مــال  می بــرم 

كــه شــارع بــه راضــی بــه تــرک آنهــا نیســت- اهتمــام می ورزنــد، امــا بــه امــور بــزرگ  صغیــر و غائــب 

زندگــی اهمیتــی نشــان نمی دهنــد و تصــدی آنهــا را خــالف احتیــاط شــمرده و تولــی شــئون آن را 

كــه نــه علمــی بــه دیــن دارنــد و نــه التزامــی. البتــه در ابتــدا بــه نظــر  گــذارد می كننــد  بــه افــرادی وا

كنــار مــدارس دینــی زندانــی شــده و قرن هــا  گوشــه و  كــه آنــان مقصــر نباشــند؛ زیــرا آنهــا در  می رســد 

كــه  از حــوزۀ سیاســت دور بودنــد. ناامیــدی آنــان از دســتیابی بــه حكومــت نیــز ســبب شــده بــود 

كننــد. البتــه اســتعمار نیــز در تعمیــق  بــه مقدمــات و لــوازم حكومــت نیندیشــند و از آن غفلــت 
چنیــن دسیســه ای بی نقــش هــم نبــود.1

ــه ایفــای نقــش و مســئولیت خــود در  ــد ب كــه علمــا بای ــی نیســت؛ چرا كاف ــه  بااین همــه، ایــن بهان

كــه  كننــد، بــدون اینكــه بــه ثمــرات و نتایــج آن بیندیشــند؛ چرا روشــنگری جامعــه اســالمی عمــل 

تحقــق نتایــج نــه بــه دســت عالمــان، بلكــه بــه دســت ذات باری تعالــی اســت. امــا بایــد بــه ایــن 

كافــی  كــه نظریه پــردازی و اشــتیاق به تنهایــی بــرای ایجــاد دولــت اســالمی  كنیــم  واقعیــت توجــه 

ــه توانایی هــای امــت اســالمی نیــز جهــت تحقــق چنیــن اطمینــان داشــته  ــد ب نیســت، بلكــه بای

ــه علمــاء دیــن از میــان  ــر ایــن صــورت، چهــرۀ اســالم مخــدوش و اعتمــاد مــردم ب باشــیم؛ در غی

كــه ایــن شــرط، شــرط واجــب اســت و نــه شــرط وجــوب، بــر عالمــان دینــی  مــی رود. امــا ازآنجا

كــه در قبــال حكومــت  واجــب اســت تــا زمینــۀ چنیــن قیام هایــی را فراهــم و همــه را از مســئولیتی 

كــه تنهــا از طریــق عملــی شــدن امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر  گاهــی دهنــد؛ واجبــی  دینــی دارنــد آ

-در تمــام ســطوح و مراحلــش- تحقــق مــی یابــد.

1. دراسات فی والیه الفقیه:242/1.
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 بهــا النفــاق وأهلــه، وتجعلنا 
ُّ

 اللهــم إنــا نرغــب إلیــك فــی دولــة كریمــة ُتعــّز بهــا اإلســالم وأهلــه وُتــذل

فیهــا مــن الدعــاة إلــی طاعتــك والقــادة إلــی ســبیلك، وترزقننــا بهــا كرامــة الدنیــا واآلخرة.




