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 دهچکی
ک رغمبه جائر تیوال رشیپذ  نیا و است شده قلمداد زیجا یموارد در آن، حرمت بر ینید نصوص دیتأ

 با نوشتار نیا در فقهاست؛ نزد شدهرفتهیپذ یکل قواعد از یبرخ مطابق ای و است ینید نصوص به مستند ای جواز

 در که است آنچه از ترعیوس جائر، تیوال رشیپذ جواز موارد که آمده دست به نکته نیا یفقه متون به مراجعه

 ینه و معروف به امر» قصدبه جائر تیوال رشیپذ است. شده منطبق یکل قواعد بر ای شده اشاره آن به نصوص
ریم یاله واجب دو نیا به عمل جائر، یسو از ِسَمت رشیپذ بدون نکهیا دیق با «منکر از  نیترمهم از نباشد سَّ

 متون در افتهیسامان یکل قواعد با نداشتنمطابقت و ینید نصوص در آن نشدنذکر رغمبه که است یموارد

 فقها اتفاق به بیقر مشهور رشیپذ مورد و محسوب جائر تیوال رشیپذ ییروا اسباب از یکی عنوانبه یفقه

 صورت در رشیپذ جواز به درحکم فقها مشهور استناد مورد یهاسنجه به رو شیپ نوشتار است. شده واقع

 است. افتهی دست مسئله نیا حل به یگرید ۀویش به مخالفان، ۀادل و آن یبررس و نقد با و پرداخته زبورم
 

 .جائر تیوال ادله تعارض مهم، و اهم افسد، و فاسد جائر، تیوال جواز -جائر تیوال ها:کلیدواژه

                                                 
 .10/11/2931: یینها بیتصو خی؛ تار12/12/2931وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  2
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Abstract 

Accepting the oppressor's rule, in spite of the emphasis of religious texts on its 

prohibition, has been permitted in some cases and such permissibility is either based 

on religious texts or in accordance with certain rules admitted by Islamic jurists. In 

the present paper, through referring to jurisprudential texts, it has been concluded 

that cases of permitting the oppressor's rule  are wider than the cases mentioned in 

the texts or which have been considered as instances of the general rules. Accepting 

the oppressor's rule  with the purpose of enjoining the right and forbidding the 

wrong, provided that without accepting the authority proposed by the oppressor, 

complying with these two divine obligations won’t be possible, is one of the most 

important cases which, although not mentioned in religious texts and not being in 

accordance with the general rules established in jurisprudential texts, is regarded as a 

cause of the admissibility of accepting the oppressor's rule and has been admitted by 

the vast majority of famous Islamic  jurists. The present paper has dealt with the 

criteria relied upon by Islamic jurists in authorizing the acceptance of the oppressor's 

rule in the above said case and by criticizing and reviewing it and the arguments of 

opponents, has achieved another way to solve this problem. 

Keywords: the Oppressor's Rule, Permissibility of the Oppressor Rule, Corrupt and 

more Corrupt, Important and more Important, Contradiction of Proofs of the 

Oppressor's Rule 
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 مقدمه

گو از پذیرش والیت جائر و احکام مترتب بر آن یکی از مسائل مهمم در بحمف فقمه وبدون تردید گفت
باشد؛ چراکه دارای ساحات مختلف و از نظر فرهنگی، معرفتی، اجتمماعی، سیاسمی و حقموقی سیاسی می

 دارای آثار متعددی است.
؛ آل 11، 11نصاری را نهمی کمرده امائمده  همان گونه که قرآن در آیات متعدد، پذیرش والیت یهود و 

شدت نهی کرده است افرقان  (، از پذیرش والیت و اطاعت از کفار و منافقان نیز به122؛ نساء  42عمران  
های راستا با آیات قرآنی، پذیرش والیت جمائر در میمرار روایمی شمیعه بمه شمیوه(. هم22-1؛ احزاب  14

کمه در برخمی از روایمات هماننمد کفمر و از کبمائر شممرده شمده  شدت نهی شده است تا جماییمختلف به
تر از پمذیرش والیمت جمائر شمدن، آسمانقطعهسقوط از پرتگماه و قطعهو در برخی دیگر( 1/432اعیاشی، 

(. ناراحتی ائمه از تکرار پرسش حکم پذیرش والیت جائر توسط شمیعیان 1/111قلمداد شده است اکلینی، 
جویی پی همهاینبا (.111/ 1سازد اهمو، ا به شدت حرمت این پذیرش رهنمون میو برخی از راویان، ما ر

یافته در این مسمئله، قبمول منصمب در رساند که روایات ساماناز نصوص شرعی، محقق را به این نتیجه می
شمارند. موارد جواز پذیرش منصمب در حکوممت جمائر در های جائر را در برخی موارد جایز میحکومت

انگیمزۀ »(؛ 3/122، ادریم اابن« قهمر و جبمر»انمد از  یات به مواردی منحصر شده اسمت کمه عبارتروا
نحوی کمه قمادر بمه ضیق معاش بمه»(؛ 3/122اهمو، « زدن به دشمنان و رساندن نفع به برادران شیعهضرر

 (.6/331، تهذيب األحكاماطوسی، « زندگی نباشد
چند خبر از اتفاق در حرمت پمذیرش والیمت ۀ فقیهان شیعه هرجویی از اندیشبررسی متون فقهی و پی

ها در خصوص روایی پذیرش این والیمت در مموارد اسمت،نا، درمجممو  از رویمۀ دهد، اما گزارشمزبور می
شده در نصوص شرعی برای تجویز پذیرش که برخی از فقها به موارد مطرححالیدهد؛ درواحدی خبر نمی

دهنمد کمه نمه (، برخی دیگر است،نا را به مواردی گسمترش می4/112اند اخمینی، هوالیت مزبور بسنده کرد
یافته در فقمه شمیعه اسمت نص خاصی بر آن داللت دارد و نه مقتضای نصوص عامه و قواعمد کلمی سمامان

اقاممۀ »، «صمورت مطلمقمصمال  عبماد به»قصمد (. مواردی مانند پذیرش والیت جائر به4/14اانصاری، 
 توان در این زمره قلمداد کرد.و برخی امور دیگر در متون فقهی را می« لیغ دینتب»، «حدود

والیمت را پذیرفتمه و « معروف و نهمی از منکمربهامر»قصِد که کارگزار بهپذیرش والیت جائر درصورتی
ر نباشد، یکی از مهم دی است ترین مواربدون پذیرش ُپستی از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّ

کمه در حالیانمد؛ دراتفاق فقها آن را از حکم حرمت پذیرش والیمت جمائر، اسمت،نا کردهبهکه مشهور قریب
یافته در متمون فقهمی نداشتن با قواعد کلی سمامانشود و مطابقتنصوص دینی اثری از این است،نا دیده نمی
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ن یکی از اسباب روایی پذیرش والیت جائر ذکر و عنواحال بهاینکند؛ اما بااین است،نا را با مشکل مواجه می
انمد اخمینمی، ای از فقیهمان بمه مخالفمت بما آن پرداختهچنمد عمدهنزد مشهور فقها پذیرفته شده است، هر

شود این است که با فقمدان نمص خماص در مسمئلۀ مزبمور و (. حال پرسشی که در اینجا مطرح می4/411
یافته در متون فقهی که روایی این پذیرش را موجمب شمود، مشمهور ننداشتن آن با قواعد کلی سامامطابقت

عنوان اسمت،نایی بمر اصمل حرممت را بمه« معروف و نهی از منکربهامر»ای اقدام به فقها با چه معیار و سنجه
 اند؟پذیرش والیت جائر قلمداد کرده

ین مسئله، پاسخ به این پرسمش صدد است تا با نقد و بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان انوشتار حاضر در
را با اسلوبی منطبق بر ضوابط دانش فقه و اصول دنبال کرده و از این رهگمذر، محملمی بمرای توجیمه سمایر 

 عنوان است،نا بر اصل حرمت پذیرش والیت جائر از طرف فقها عنوان شده، پیدا کند.مواردی که به
 

 های موجود در مسئله. اندیشه0

جوگر را به دو اندیشه در ارتباط با مسمئلۀ ممورد بحمف، وهی، عالمان شیعۀ جستجویی در متون فقپی
اتفاق فقها بر جواز پذیرش این نو  والیت اصرار دارند، در مقابل عدۀ که مشهور قریب بهرساند. درحالیمی

به نقل و نقد  کنند. در ادامهمعدودی از فقیهان نسبت به صحت این پذیرش تردید جدی داشته و آن را رد می
 پردازیم.ها میاین اندیشه

 . اندیشۀ اول: اندیشۀ جواز1-1
معروف و نهمی از منکمر انگیزۀ امربمهدیدگاه مشهور فقیهان امامیه این است که پذیرش والیت جائر بمه

خالی از اشکال است و به اجما ، اقتضای قواعد و نیمز فحموای نصموص ممرتبط بما ایمن مبحمف تمسم  
؛ 12/146نی است که فقهای طرفدار اندیشۀ اول، برخمی بمر وجموب ایمن پمذیرش ابحرانمی، اند. گفتکرده

کید می4/6محقق حلی، ؛ 316، ، النهاية( و برخی نیز بر استحباب اطوسی4/11انصاری،  ورزنمد. ( آن تأ
 معنای اعم آن در مقابل سلب کلی است کمه در اندیشمۀمقصد ما در این بحف تنها بررسی جواز پذیرش به

 شود.دوم مطرح می
 اندیشۀ دوم: اندیشۀ انکار .1-2

دیدگاه انکار با نظارت بر اندیشۀ اثبات و با تالش بر پاسخ به آن معتقمد اسمت. پمذیرش والیمت جمائر 
معروف و نهی از منکر جایز نیست. امام خمینی پ  از تصری  به این مطلب با چنین تعابیری انگیزۀ امربهبه

سبب منافع شیعه( به جمواز پمذیرش والیمت جمائر حکم ااز روایت جواز پذیرش بهتسری »کند  بیانش می
که شخص علمم دارد بما صحی  است، حتی درصورتیمعروف و نهی از منکر مشکل بلکه غیرقصد امربهبه
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سمبب (. هرچند درنهایت به4/411اخمینی، « کند...این پذیرش منکر معمول و معروف متروک را دفع می
 پاشد.ونی مانند شهرت گسترده بر جواز، بذر تردید را بر مسئله میعوامل بیر

 
 . ادله و نقد و بررسی آن2

 . ادلۀ موافقان2-1
 . اجماع:1-1-2

( برای اثبات این اندیشه به اجمما  تمسم  8/808ریاض اطباطبایی، گروهی از فقها ازجمله صاحب
 مفتاا  الكااما شمده اسمت. صماحب نسبت داده  اند. ادعای نفی خالف در مسئله، به عالمه حلی نیزکرده

 نویسد باره چنین میدراین
که بمر نظر دارند کمه دخمول در اعممال والمی جمور جمایز نیسمت، مگمر درصمورتیاصحاب ما اتفاق»
ها بر مسمتحقان آن و یماری بمرادران تمکمن داشمته و معروف و نهی از منکر، تقسیم صدقات و خم امربه

شود و بنا بر آنچه از اشته باشد که در صورت دخول در اعمال جائر، مرتکب گناه نمیهمچنین یقین یا ظن د
 (.14/311احسینی عاملی، « منتهی حکایت شده است از تمام این موارد، نفی خالف شده است

 نقد و بررسی
رو شمده و ادعمای شمهرت هرچند اندیشۀ جواز پذیرش با استقبال چشمگیر فقهای متقدم و متأخر روبه

عظیم در این مسئله، بسیار موجه است اما استناد به اجما  برای اثبات این اندیشه، خالی از تأمل نیست. با 
توان به ناروایی انتساب عدم خالف در مسمئله بمه می منتهی المطلبمروری بر نوشتۀ عالمه حلی در کتاب 

 نویسد مسئلۀ فوق چنین میوی که توسط صاحب مفتاح الکرامه نقل شد، یقین یافت. وی در پیوند با 
معروف و نهی از منکر که بر امربهوالیت از سلطان جائر در حالت اختیار جایز نیست، مگر درصورتی»

ها بر مستحقان آن و یاری برادران تمکن داشته و همچنین یقین یا ظمن غالمب و نیز تقسیم صدقات و خم 
نشمدن شود اما اگر یقین و ظن بمر مرتکبناه نمیداشته باشد که در صورت دخول در اعمال جائر مرتکب گ

(. واضم  11/211اعالممه حلمی، « گناه نداشته باشد، بدون اختالف پذیرش والیت از جائر جایز نیسمت
است که نفی خالف توسط عالمه بر موردی ادعا شده است که شمخص بما انتفمای علمم و ظمن غالمب بمر 

ب جائر را بپذیرد و بین ایمن ادعما و ادعمای نفمی خمالف نشدن گناه در صور مذکور، والیت از جانمرتکب
ها فاصمله معروف و نهمی از منکمر فرسمن انگیزۀ امربهمنتسب به وی در مورد جواز پذیرش والیت جائر به

 (.4/416اند اخمینی، است. به این مطلب برخی از فقهای معاصر تصری  کرده
( واض  است که تمسم  بمه اجمما  246راسانی، جدا از اشکال پیشین، بنا بر مبنای برخی اآخوند خ
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زعم طرفمداران باوجود برخی از مخالفان و نیز وجود اسناد دیگری در مسئله، پمذیرفتنی نیسمت؛ چراکمه بمه
تموان دریافمت کمرد، از دیگمر منشمأهای اندیشۀ جواز پذیرش، بدون تردید آنچه از اجما  در این مسئله می

 یافتنی است.استناد نیز دست
 اقتضای قواعد .2-1-2

دانستن ایمن حرممت و ادلمۀ وجموب  برخی از فقها با مقایسۀ ادلۀ حرمت پذیرش والیت جائر و نفسی
وجه دانسته، ناسازگاری بین مدلول ایمن دو معروف و نهی از منکر، رابطۀ بین آن دو را عام و خاص منامربه

شمدن بمه م تعارض حل کمرده و درنهایمت بما قائلکردن احکاها در مادۀ اجتما  را با پیادهدلیل و تعارض آن
اند. بیان مطلمب اینکمه از تخییر در فرض تعارض، به جواز پذیرش والیت جائر در فرض مذکور حکم کرده

معروف و نهی از منکر دال بر وجوب این فریضه بر هر مکلمف و از سموی دیگمر نصموص سو ادلۀ امربهی 
سمت و ایمن دو دسمته از روایمات در مموردی کمه انجمام فریضمۀ دینی دال بر حرمت پذیرش والیت جمائر ا

کنند و بنا بمر مبنمای معروف و نهی از منکر مبتنی بر پذیرش والیت جائر باشند با یکدیگر تعارض میامربه
 خصوص، تخییر در مادۀ اجتما  است.این برخی از فقها قاعدۀ تعارض در 

رمت نفسی پذیرش والیت جائر، ادلمۀ دال بمر وجموب نویسد  بنا بر حجواهر در این رابطه میصاحب
معروف و نهی از منکر در تعارض با ادلۀ دال بر حرمت والیت از جانب جائر، است؛ بنابراین در ممادۀ امربه

شمویم معروف و نهی از منکر است( قائل به تخییمر میسبب امربهاجتما  اکه همان پذیرش والیت جائر به
 (88/161جواهر، ز پذیرش است اصاحبکه این تخییر مقتضی جوا

معروف و برخی دیگر از فقها با انکار نسبت تعارض بین ادلۀ حرمت والیت جائر و ادلۀ وجموب امربمه
که اند؛ به این بیان نهی از منکر، مسئله را از باب تزاحم شمرده و احکام باب تزاحم را در مسئله جاری کرده

و اثبات بر مورد واحد است، به این صورت که دو دلیمل بمر موضمو   مالک تعارض بین دو دلیل، ورود نفی
دلیل عدم واحدی وارد شود و یکی از آن دو بر وجوب و دیگری بر حرمت آن داللت کند؛ در این صورت به

یافته در ایمن بماب داده و بمه قواعمد سمامان امکان اجتما  دو حکم متناقض در موضو  واحد، تعمارض ر 
و روشن است که مالک مذکور در این مورد وجود ندارد؛ چراکمه موضمو  حرممت والیمت شود مراجعه می

؛ سمبحانی 1/448، مصااا  الفااها معروف و نهی از منکمر اسمت اخمویی، جائر و موضو  وجوب امربه
اسمت، در بماب « توقف واجمب بمر مقدممۀ حمرام»اساس مسئلۀ محل بحف از قبیل این(. بر288تبریزی، 

معروف و که وجوب امربمهبرشمرد و ازآنجایی« اهم و مهم»ه و باید آن را از مصادیق قانون تزاحم جای گرفت
 شود.تر از حرمت پذیرش والیت جائر است، بر آن مقدم مینهی از منکر مهم
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 نقد و بررسی
کند این است که فهم تعارض و ناهمگونی میان دو دلیل، به عمرف آنچه عرصه را بر گفتار فوق تن  می

(. در برخمی 892، فاا    راا گذارشده و این کارایی عرف مورد وفاق همۀ فقیهان اسمت اعلیدوسمت، وا
موارد، عرف بین دلیل وجوب، صحت و جواز امری با حرمت امر دیگر که اتحاد و تساوی مصداقی بما اممر 

عمرف یم   فهمد. نفهمیدن تعارض در برخی موارد بدان دلیل است کهاول دارد، تعارض و ناهمگونی نمی
نسبت به برخی ادله قائل است و شمول آن اسمناد نسمبت بمه حصمۀ حمرام را « تضییق»و « ضیق ذاتی»نو  
شمود وجو در متون فقهی، موارد بسیاری برای این کارایی عرف یافت می(. با جستهمانپذیرد اهمو، نمی

از فقها ضمن انکار رابطۀ عام و م،ال برخی عنوانصورت جدی و عملی پذیرفته شده است؛ بهکه نزد فقها به
بیننمد و علمت شرط، تعارضی بین ایمن دو دلیمل نمیخاص من وجه بین ادلۀ محرمات و دلیل لزوم وفای به

شرط و شمول آن نسبت به حصۀ حرام است. محقق اعتقادنداشتن به تعارض، همان ضیق ذاتی ادلۀ وفای به 
 نویسد با پیوند فوق میخویی دررابطه

شرط، عموم و خصوص ممن شود که نسبت بین دلیل محرمات و ادلۀ وجوب وفای به وهم میگاهی ت»
شود؛ اما ایرادی که بر این سمخن وجه است و در مورد اجتما ، حکم به تساقط و رجو  به اصول عملیه می

 شرط در فرضی است که مشروط بمه خمودی خمود خمالی ازشود این است که اواًل وجوب وفای به وارد می
شرط در موردی است کمه شمیء الزام باشد و همین صورت در مورد شرط نیز صادق است. وجوب وفای به 

اخمویی، « شمودشمرط نمیقبل از تعلق شرط به آن، مبغوض نباشد وگرنه مشمول دلیمل وجموب وفمای بمه 
 (.2/181، مصاا  الفااه 

مشمروط بمه حصمول آن از اسمباب  معروف و نهی از منکر راحال در مسئلۀ مورد بحف نیز عرف، امربه
معروف و نهمی از منکمر ضمیق ذاتمی دیگر ادلۀ امربمهعبارتداند و بهندادن آن از راه حرام میحالل و انجام

معروف با فعل منکر و نهمی از منکمر بما تمرک نسبت به حصۀ حرام آن دارد؛ چراکه در غیر این صورت امربه
معروف ارض بین ادلۀ حرمت پذیرش والیت جائر و ادلۀ امربهاساس نسبت تعشود. براینمعروف انجام می

 و نهی از منکر که فقیه جواهری به آن معتقد است، قابل دفا  نیست.
انمد، گماه در نقد کالم بزرگانی که برای جواز پذیرش والیت جمائر بمه قمانون اهمم و مهمم اسمتناد کرده

 شده است گفته
معروف بودن مالک وجوب امربمهبر اهمصورت مذکور، مبنیاستدالل به جواز پذیرش والیت جائر در 

دلیل اینکمه از شمدنی نیسمت؛ بمهاثباتراحتی و نهی از منکر و رسیدن آن به حد الزام است و این مسئله بمه
بودن این وجوب، وجود ندارد و از سوی دیگر قمانون اولویمت سویی هیچ دلیلی اعم از عقلی و نقلی بر اهم
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 (1/42لب منفعت، مقتضی تقدم حرمت پذیرش والیت جائر است اایروانی نجفی، دفع مفسده بر ج
بر کالم این بزرگان اشکاالت دیگری نیز وارد است که در ضمن نقد اندیشۀ قائالن به عدم جواز پذیرش 

 پردازیم.معروف و نهی از منکر، به آن میسبب امربهوالیت جائر به
 . فحوای روایات3-1-2

عنوان صورت رسمی و بمهدر طلیعۀ بحف اشاره شد نص ملفوظی وجود ندارد که در آن بهگونه که همان
معروف و نهی از منکر مجوز پذیرش والیت جائر باشد، اما فقهای طرفدار ایمن اندیشمه بما اسمتناد بمه امربه
ود به جمواز شگفته می« روایات تسویغ پذیرش والیت جائر»ها ای از روایات که در اصطالح فقه به آندسته

 اند.معروف و نهی از منکر قاطع شدهقصد امربهپذیرش والیت جائر به
معروف ونهی از منکر و بما قصد امربهبه متن ذیل که در مقولۀ حکم فقهی جواز پذیرش والیت جائر به

 نگاشته شده است، توجه کنید « روایات تسویغ»نگاه به 
المنکمر، المؤمنین جازت أیضا لألمر بالمعروف و النهي عنالجائر الصالح أمور إذا جازت الوالیة عن»

 «.إما بالفحوی، أو ألن ذلك من جملة إصالح أمورهم
دلیل امر به معروف و نهمی از منکمر دلیل اصالح امور مؤمنان جایز باشد، بهاگر پذیرش والیت جائر به

و نهی از منکر از مصادیق اصالح اممور  معروفسبب اینکه امربهنیز جایز خواهد بود یا از باب اولویت یا به
 (.1/448، مصاا  الفااهةاخویی، « مؤمنان است

قصمد محقق خویی در این متن، وجوه حضور این دسته از روایات را، در اثبات جواز پمذیرش جمائر به
 معروف و نهی از منکر رصد کرده و آن را به دو وجه رسانده است امربه

معروف و نهمی از قصمد امربمهالح امور مؤمنان، پذیرش والیت جمائر بهوجه اول  یکی از نمادهای اص
کاررفتمه در ایمن منکر است. مطابق این وجه، استدالل به روایات برای مسئلۀ مدنظر بمه توسمعۀ مفماهیم به

که مستفاد از منطوق است، بمر  روایات، نیازی نیست، بلکه استدالل به عموم این روایات و انطباق عموم آن
 باشد.فرد خاص میی  

وجه دوم  در کالم محقق خویی وجه دوم تنقی  مناط است، تنقی  مناطی که به اولویت و فحوا اسمت. 
وغم  آنمان قصد اصالح حال مؤمنان و زدودن هم  با این توضی  که وقتی شار  مقدس قبول والیت جائر را به

امر مستحبی مانند اصالح امور ممؤمن و زدودن  دلیل اهمیتی کهتصری  برخی از روایات بهداند ابهجایز می
معروف و نهمی از منکمر اولی نسبت به واجبی مانند امربهطریق وغم  او نزد خداوند دارد(، این اهمیت بههم  

کار رفته در روایمات، صمورت گرفتمه و از طریمق  های بهوجود دارد. در این وجه، الغای خصوصیت از واژه
شده است. در قصد مزبور، شرعًا جایز شمرده لویت و فحوای پذیرش والیت جائر بهتنقی  مناط قطعی به او
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؛ 1/42صورت مختصر اشاراتی از فقیهان دیگر صورت گرفته اایروانی نجفمی، مسئلۀ محل بحف هرچند به
 ( ولی متن شاخص همان بود که نقل شد.282سبحانی تبریزی، 

پردازیم. نقد و بررسی این روایات می و سپ  به شده،ترشدن بحف نخست به روایات اشارهبرای روشن
 توان در دو دستۀ کلی ذکر کرد این روایات را می

 بر جواز پذیرش والیت جائر منوط به داشتن نیت صالح . روایات دال  1-3-1-2
 شود به برخی از این روایات اشاره می 

هما اسمت، شمد کمه در دیموان آن از امام صمادقا ( در ممورد ممرد مسملمانی سمؤال»صحیحۀ حلبی  
شود و در گروه آنان حضور دارد و زیر پرچمشان ها خارج میدارد و با آنکه آل محمد را دوست میدرحالی

کند ]راوی[ گفت  از او در مورد مرد مسکینی شود. امام فرمودند  خداوند او را بر نیتش مبعور میکشته می
امید اینکه چیزی از ]مال[ آنان به او برسد و خداوند به این وسمیله او شود بهسؤال کردم که داخل در آنان می

منزلۀ اجیر است، همانا خداوند بر نیت میرد. ]امام[ فرمودند  این شخص بهنیاز کند و در گروه آنان میرا بی
در  (. فقرۀ اول این روایت را نیز شمیخ صمدوق6/119، تهذيب األحكاماطوسی، « فرمایدبندگانش عطا می

 (.164، المانعبابویه، کند اابننقل می المانع
تردیدی نیست که استدالل به این دسته از روایات، به عموم آن و انطباق این عموم بر یم  فمرد خماص 

 باشد.می
 نقد و بررسی

شود این توان گفت که آنچه از این روایات برداشت میانگیزۀ نقد بر استدالل به روایات دستۀ اول میبه
ست که اگر کسی با نیت خیر وارد دستگاه جائر شود و در این راه کشته شود، خداوند او را بر اساس نیمتش ا

محشور خواهد کرد و جزای خیر به او خواهد داد. اما آیا از این مسئله، تأیید امام برای پذیرش والیت جمائر 
اشمد؛ چراکمه بمین نجمات در شود؟ به نظر جمواب منفمی بتوسط این شخص و حقانیت فعل او فهمیده می

سبب جهل و بما نیمت خیمر، والیمت جمائر را بسا شخصی بهای نیست و چهآخرت و حقانیت فعل، مالزمه
 بپذیرد.

عمن رجمل »، فقمرۀ دوم روایمت را بما عبمارت  سائل الشیع فارغ از اشکال پیشین، شیخ حر عاملی در 
کمه مصمدر  تهاذيبکه شیخ طوسی در ( نقل کرده است؛ درحالی17/414احر عاملی، « مسکین خدمهم

( 6/339، تهذيب األحكااماطوسی، « عن رجل مسکین دخلهم»نقل وسائل در این روایت است با عبارت 
کند؛ بنابراین طبق نقل شیخ حر عاملی ظاهر روایت سؤال از شخصی است کمه در اممور شخصمیۀ نقل می

کند و واژۀ مسکین نیمز شماهد بمر خدمت میسلطان جائر که هیچ ارتباطی با حکومت و سلطنت او ندارد، 
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 باشد و روشن است که این خدمات از محل بحف خارج است.این مدعا می
 1قصد مصلحت مؤمنان و احسان به آنانبر جواز پذیرش والیت جائر به . روایات دال  2-3-1-2

دلیل مصلحت بهفقهای طرفدار اندیشۀ جواز، به تعدادی از روایات متضمن جواز پذیرش والیت جائر 
کاررفته در این روایات و تنقی  های بهو احسان به مؤمنان، تمس  کرده و از طریق الغای خصوصیت از واژه

معروف و نهی از منکر را به اولویمت و فحموا، جمایز قلممداد قصد امربهمناط قطعی، پذیرش والیت جائر به
 شوند کنند. این روایات به چند دسته تقسیم میمی

وسیلۀ آناان از ساایر همراه جباران، مؤمنان و اولیایی هستند که خداوند بهدال  بر اینکه  وایاتیر أ. 
 کند.مؤمنان و اولیای خود دفاع می

کمه سو نیستند؛ درحالینحوی انعکاس یافته، در نگاه اول همها بهروایاتی که موضو  محل بحف در آن
کید بر جواز پذیرش والیت جبخشی از آن نوعی از دلیل دفا  از مؤمنان داشته، بلکه همدایت و بمهائر بهها تأ

های زیمر گشایند. بمه نمونمهکنند، بخشی دیگر زبان به مالمت و ذم چنین اشخاصی میاین کار ستایش می
 توجه کنید 

فرممود  همیچ جبماری نیسمت مگمر از امام شنیدم که می»محمد از امام صادقا (  بن. روایت مهران1
تمرین بهمره را در کنمد. آنمان کموسیلۀ او از مؤمنان بمال را دفمع میراه او مؤمنی است که خداوند بهاینکه هم

 (2/111اکلینی، « برندآخرت می
وتعمالی هممراه بما جعفرا ( به من فرمود  خداوند تبارکبنموسیابوالحسن»یقطین  بن. روایت علی8

، ما    يضرااا الفایا بابویمه، اابن« کنمدی خمود دفما  میوسیلۀ آنمان از اولیماسلطان اولیایی دارد که به
1/126.) 

شده که فرمود  خداوند همراه با سملطان از امام رضاا ( روایت«  »المقنع». روایت شیخ صدوق در 1
 (.164، المانعکند اهمو، وسیلۀ آنان از اولیای خود دفا  میاولیایی دارد که به

آمممدن از کارهممای حکممومتی بممه امممام یقطین دربممارۀ بیرونبنیعلمم»گویممد  مممی یقطممین. محمممدبن4
آممدن از کارهمای گونمه پاسمخ داد  ممن بیرونای نوشمت. امماما ( ناممۀ وی را اینجعفرا ( نامهبنموسی

هما از وسمیلۀ آنبینم؛ زیرا خداوند در درگاه سمتمگران کسمانی را دارد کمه بهحکومتی را به مصلحت تو نمی
یا « کنند و آنان آزادشدگان خداوند از آتش هستند. پ  دربارۀ برادرانت از خدا بترسا  میاولیای خویش دف

 (11/111سخنی شبیه به این. انوری، 
                                                 

 این شهرت لکن هستند، معتبر سند فاقد دیگر برخی و معتبر سند دارای شوند،می اشاره که روایات از برخی. 2

 .کندمی نیازبی احادیث این اسناد بررسی از را هفقی احادیث، تعدد و اخبار
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خدا بر درگاه ستمکاران کسمانی را دارد کمه »کند که فرمود  بزیع از امام رضاا ( نقل میبن. اسماعیل2
وسیلۀ آنان از دوسمتانش دفما  کنمد و کارهمای ا بانفوذ کرده تا بهها ربرهان را برای آنان آشکار  و در بالد، آن

ها روی آورد و خدا مؤمن برد و شیعۀ نیازمند، به آنها پناه میمسلمانان را اصالح کند، مؤمن از سختی به آن
زممین  دارد. آنان مؤمنان راستین و امنمای خداونمد دروسیلۀ آنان در خانۀ ستمکاران، از هراس آسوده میرا به

درخشد، ها میهستند، آنان نور خداوند در روز قیامت در میان بندگان او هستند و نور آنان برای اهل آسمان
شود. برای بهشت خلمق درخشد. از نور آنان قیامت روشن میگونه که نور ستارگان برای اهل زمین میهمان
ان باد! مانعی نیست برای هرکدام از شما کمه شده است، پ  گوارای آنها خلق اند و بهشت نیز برای آنشده

همراه آن سمتمکاران اگر خواهد به همۀ این امور برسد. راوی گفت گفتم  چگونه؟ قربانت شوم. فرممود  بمه
 (.6/496امجلسی، «. ها باش ای محمدباشی و ما را شاد کنی. با شادکردن مؤمنان شیعه، تو از آن

 (.11/111؛ نوری، 1/126، م    يضراا الفای بابویه، دارد اابنباره وجود روایات دیگری نیز دراین
کردن نگرانی و... از سبب مواسات با مؤمنان و برطرفبر پذیرش والیت جائر بهدال   ب. روایات

 آنان 
رساند که این دسمته یافته در موضو  محل بحف، محقق را به این نتیجه میجویی در نصوص سامانپی

که گروهمی از ایمن روایمات بمر جمواز سو نیستند؛ درحالینند دستۀ پیشین در نگاه اول ی از روایات هم ما
کننمد، برخمی دیگمر بمه ایمن پذیرش در فرض مذکور داللت دارند و از پذیرندگان این والیمت سمتایش می

این عمل ها را کفارۀ کردن حاجات مؤمنان و برطرف کردن نگرانی آنپذیرش نگاهی انتقادی داشته و برآورده
ای، از پمذیرش صمورت مطلمق و بمدون همیچ پیشمینهآورند. این در حالی است که گروه سوم بهشمار میبه

 والیت جائر در فرض مصلحت و اغاثۀ مؤمنان حکایت دارند.
 های زیر توجه کنید ها و نمونهبه گروه

ا ( به من فرمود  ای زیماد! تمو جعفرا ( رفتم. امامبننزد امام موسی»کند  سلمه نقل میابیبن. زیاد1
کنی؟ گفتم  آری! اماما ( فرمود  چرا؟ گفتم  من مردی با شخصیت و عیالوار هستم برای حکومت کار می

تمر تکه شوم، نزد من محبموبای ندارم! اماما ( فرمود  ای زیاد! اگر براثر سقوط از کوه بلندی تکهو اندوخته
دار مسئولیتی گردم یا بر بساطش گام گذارم، مگر برای چمه چیمز؟ هدهها عاست از اینکه از سوی یکی از آن

کردن اندوه مؤمنی یا آزادی دربنمدی یما پرداخمت دانم فدایت شوم! امام فرمود  مگر برای برطرفگفتم  نمی
 (. 2/109اکلینی، « بدهی مؤمنی

کردن انمدوه ممؤمن فتردیدی نیست آنچه در این روایت ذکرشده، جواز پذیرش والیت جائر برای برطر
جز ایمن روایمت، روایمات متعمدد باره بمهصورت مطلق و بدون هیچ تشویق یا ذکر کفاره است. دراینو... به
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 (.111-11/110؛ نوری، 8/190؛ 2/109،110،111دیگری نیز وجود دارد اکلینی، 
منمان را مصمداق ای از روایات برای پذیرش مذکور، کفارۀ درنظر گرفته است و رفع حموائ  مؤ  دسته8

 گوید می انباری حسینبنعنوان نمونه حسنشمارد؛ بهاین کفاره بر می
خواسمتم. در نوشتم و از وی برای کاری حکومتی اجازه میسال به امام رضاا ( نامه میمدت چهارده»

گوید  تو رافضی هستی و مما یادآور شدم که من برجانم بیمناکم و حاکم به من می ام به اماما (آخرین نامه
ای. امماما ( در پاسمخ نوشمت  از مضممون شك نداریم که تو به همین دلیل، کارهای حکومتی را رها کرده

گاه شدم. پ  اگر مینامه شمدی،  دار مسئولیتیدانی که وقتی عهدهات و اینکه گفتی بر جان خود بیمناکی، آ
گزینمی و کیشمانت بمر میکنی و همکارانت و نویسندگانت را از همبه دستورهای رسول خدااص( عمل می

کمه خمود، هماننمد طوریکنی؛ بهدست آوردی، تهیدستان مؤمن را در آن شریك میهرگاه از این راه مالی به
، در غیمر ایمن صمورت اجمازه [ خواهمد بمودیکی از آنان باشی. این کارها در مقابل آن ]پمذیرش مسمئولیت

 (.2/111اکلینی، « نداری
گیرند و روایت عیاشی در تفسیرش نیز در این دسته قرار می م   يضراا الفای روایت شیخ صدوق در 

 (.8/161؛ عیاشی، 1/126، م    يضراا الفای بابویه، اابن
که به نفع مؤمنان عملی رتی. در مقابل آنچه گذشت برخی روایات اقدام به پذیرش والیت جائر درصو1

کنمد کمه از اممام صمادقا ( شمنیدم کمه شود. در روایتی معتبر زید شمحام نقمل میانجام دهد، ستایش می
عهده گیمرد، پم  بمه عمدالت رفتمار کنمد، درهمایش را هر ک  کاری از کارهای مسلمانان را به»فرمود  می

ازد؛ بر خداونمد شایسمته اسمت کمه در روز قیاممت هایش را بردارد و به کارهای مردم بپردبگشاید و حجاب
 (.842، ، األماليبابویهاابن« ترسش را ایمنی بخشد و وارد بهشتش نماید

 نقد و بررسی
 کند این دسته از روایات تن  میجهات ذیل، عرصه را بر استدالل به 

تموان گفمت  اواًل د، میکنمدر پیوند با روایاتی که داللت بر وجود برخی از مؤمنان در دستگاه جمور می
بدون ش  این احادیف بر فرض صحت و صدور آن از معصوم، در مقام بیان جمواز پمذیرش والیمت جمائر 

توان ادعا کرد که این نصوص بدون اشاره به حکممی سبب دفع بال و سایر مصال  مؤمنان نیست، بلکه میبه
از شمأن تشمریع، حکمومتی و ام،مال آن  دیگر این نصوصبیانخاص، درصدد بیان واقعیت موجود است. به

باشد، صادر ها که یکی از شئون شار  اقدس و مبینان امین معارف دین مینیست، بلکه از شأن بیان واقعیت
 (.204، فا    مصلضتشده است اعلیدوست، 

تر این روایات متعرض اصل وجود این اشخاص در دستگاه جور است اما جهمت حضمور بیان روشنبه
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سمبب اند یا نه و آیا این مجوز، حلیت پمذیرش بهر این دستگاه و اینکه آیا مجوزی برای پذیرش داشتهها دآن
 مصلحت مؤمنان بوده یا از باب اضطرار یا تقیه، مسکوت است.

کنند، بلکه اگر ادعای ظهور در تنها داللت بر جواز نمیثانیًا برخی از این روایات امانند روایت اول( نه
فرماید  کسی که مؤمن باشمد و از مؤمنمان دیگمر نیمز شود، سخن گزافی نیست؛ چراکه امام میمنع پذیرش 

جبمار از بهمرۀ کمتمری برخموردار  دلیل مصاحبت بادفا  کند و دارای اعمال صالحی نیز باشد، در آخرت به
ف شود ولی مصاحبت با جبمار باعماست. به دیگر سخن سایر اعمال صال  باعف نجات شخص مؤمن می

 شود.نقص در اعمال صال  شخص مؤمن می
توان گفت  استدالل بمه ایمن دسمته از روایمات اواًل متوقمف بمر انطبماق با دستۀ دوم روایات میدررابطه

سمبب مصملحت مذکور در این روایات بر جائر یا ظالم و ثانیًا متوقف بر انحصار جمواز پمذیرش به« تولی»
تموان سمند ارائمه تنها دلیل ندارد، بلکه بمرخالف آن میو این امر نه باشدبندگان و سایر مبررات ذکرشده می

هرچند پرسش و پاسخ از قبول والیت « سلمهابیبنزیاد»کرد. با این بیان؛ در روایات قسم اول مانند روایت 
جائر است ولی جهت پرسش از پذیرش والیت جائر، فقر و اضطرار سائل به این پذیرش است و پیدا است 

حف ما در قبول والیت جائر در صورت اضطرار و اکراه نیست و امام جواز پذیرش والیمت مزبمور را در که ب
 اند.فرض فوق بیان کرده

در روایات قسم دوم باید گفت  هرچند برخی از محدثان و فقها، این روایات را دلیل بر جمواز پمذیرش 
کمه  الشیع  سائلکه عملکرد شیخ حر عاملی در اندانند، چنرساندن به مؤمنان میانگیزۀ نفعوالیت جائر به

باب جواز الوالیة من قبل الجائر لنفمع الممؤمنین و المدفع عمنهم و العممل بمالحق بقمدر »عنوان این باب را 
انموری،  مساترک  السساائل( و تأیید این عملکرد توسط محدر نموری در 12/198احر عاملی، « االمکان

( و برخی روایات دیگر اهممو، 11/118ست. روایت فضل هاشمی اهمو، (، تأییدی بر این مدعا ا11/110
واکنش نشان داده اسمت « ال بأس»( که در آن امام در فرض مذکور با جملۀ 11/111،118،116،112،141

بمه ضمعف و انگیزۀ فوق باتوجهباشد، ولی احتمال حرمت پذیرش والیت جائر بهنیز پشتیبان این اندیشه می
گیرد؛ چراکمه اسمتفاده از ایمن واژه روایات و نیز استعمال واژۀ کفاره در این روایات قوت می ارسال تمام این

گیری در مورد عقاب و مؤاخذه این شخص را کننده است که شار  تصمیمتوسط معصوم به این نکته هدایت
برداشت، او را عقاب  کند. اگر در راه قضای حوائ  مؤمنان و احسان به آنان قدمموکول به سایر اعمال او می

 دهد.نکردن را کفارۀ فعل حراِم پذیرش والیت جائر قرار میکند و این عقابنمی
با قسم سوم اصل انطباق مذکور زیر سؤال است؛ چراکه وقتی شار  مقدس حکمی را تشریع اما دررابطه

جمزا و عقمابی را در نظمر  دهمد و بمر آناز آن مخاطبان خود را به پیروی از این احکام فرممان می کرده، پ 



 211 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          211

(. بمر ایمن 99، ، فا    حاسق قااک دادهااگیرد، به اعتبارات خود نظر دارد نه اعتبارات دیگران اعلیدوستمی
دهد، این تولی باید در چارچوب شریعت باشد نمه بنیان اگر به تولی امری برای پیشبرد امور مردم دستور می

عنوان تضییق ذاتی ادله نسبت به حصۀ حرام قمباًل ذکمر شمد. حتبیشتر و این بنیان، همان مطلبی است که ت
کافی است به ذهنیت فقها مراجعه کرده تا معیاری برای داوری در مورد این روایات به دست آوریم. محقمق 

انمد ایروانی در پاسخ به کسانی که از این دلیل، استفادۀ جواز پمذیرش والیمت جمائر در فمرض مزبمور کرده
 نویسد می

ید مراد از تولی این شخص، تولی از جانب سلطان عادل باشد و این روایت در مقام اطالق نیسمت شا»
ن 1/44اایروانی نجفی، « تا شامل تولی حرام و تولی از جانب سلطان جائر شود (؛ چراکه همیچ دلیلمی مبمی 

 تواند برای خود، موضو  بسازد.موضو  خود نیست و نمی
 . ادلۀ مخالفان2-2
 تضای قواعد. اق1-2-2

برخی از فقیهان با پذیرش ایمن مطلمب کمه مبحمف حرممت یما عمدم حرممت پمذیرش والیمت جمائر 
معروف و نهی از منکر این والیت را بپذیرد، از مصادیق باب تزاحم اسمت قصد امربهکه کارگزار بهدرصورتی

مالحظمۀ اهمم و مهمم و علت تمامیت همۀ ادله، بر مراجعه به ترجیحات مالکی و لمزوم و در باب تزاحم به
کید میسنجش مالک گرفتن این مسئله در مصادیق شود، باوری به این مضمون دارند که بر فرض جایها تأ

 (.1/224، مصاا  الفااهةقانون تزاحم، راه کشف اهمیت مالک در نهایت اشکال قرار دارد اخویی، 
توانمد ای اسمت کمه میاندیشمهتفکی  میان درک عقل در محدودۀ تزاحم مالکمات و تمزاحم احکمام،  

موردی اسمت کمه پشتوانۀ این باور قرار بگیرد. توضی  مطلب اینکه تزاحم در کاربرد اول تزاحم مالکات در 
عملی هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده؛ در این قسم از تزاحم، مکلف هیچ نقشمی در تعیمین و 

ای و حرکت کند. اصواًل درک چنین مصملحت یما مفسمده تبع شار کند و بر او است که بهانتخاب ایفا نمی
( و ایمن 3/11،  مضاضااا  فاي ولاسل الفاا تعیین اهم، از حوزۀ درک عقل مکلف بیمرون اسمت اهممو، 

برخالف اقتضای تزاحم در کاربرد دوم است که احکام الهی روشن بوده و این مکلف است که از امت،ال هر 
های تشخیص اهم از مهم همان درک عقل است ا مقدم کند و یکی از راهدو عاجز است. در اینجا باید اهم ر

سان چون تزاحم در این مسئله از باب تزاحم در مالکات است، راهمی (. بدین411تا462/ 3، هماناهمو، 
 شود.برای عقل در کشف اهمیت یکی از دو مالک تصور نمی

اقشه کرده و جریان قمانون تمزاحم و تقمدیم برخی دیگر از فقیهان بر اصل جواز پذیرش والیت مزبور من
اند که تزاحم نسبت به شخص واحمد باشمد، جواز پذیرش را منحصر به مواردی کرده اهم بر مهم و افتای به
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م،ال در عنواناما در صورت توجه تزاحم مالکات به دو شخص، مجالی برای جریان قاعدۀ مزبور نیست؛ به
ها و تقدیم اهم بمر مهمم بمه میمان آورد کمه مصملحت وم مالحظۀ مالکتوان سخن از تزاحم و لززمانی می

ای تزاحم داشته که ی  شخص مجبور شود یا بما گونهمعروف و مفسدۀ پذیرش والیت از سوی جائر بهامربه
معروف، ترک واجب کند یا با پذیرش والیت جمائر مرتکمب حمرام شمود. ایمن در گرفتن وجوب امربهنادیده

ر مصلحت انجام واجب از سوی فردی با مفسدۀ ارتکاب حرام از سوی فرد دیگری تزاحم حالی است که اگ
کند، دیگر مجالی برای جریان قانون تزاحم نیست، هرچند مصلحت انجام واجب اهم از مفسمدۀ ارتکماب 

 (.4/192حرام باشد اخمینی، 
 نقد و بررسی

ادی بمه درک عقمل و داوری وی در کند این است که اگمر اعتممآنچه عرصه را بر سخن نخست تن  می
خرد است که منتظر تشریع الهی باشد؛ چگونه است کمه بمه قسم اول اتزاحم مالکات( نیست و بر صاحب

شود و عنان کبرا الزوم تقدیم اهمم بمر مهمم( و صمغرا همین عقل در قسم دوم اتزاحم در احکام( اعتماد می
ر مکلف قادر به درک اهم در ایمن قسمم اسمت و ایمن اساس اگشود؟ برایناتشخیص اهم( به وی سپرده می

ها اقسمم اول(، بایمد درک درک، اعتبار شرعی دارد؛ پ  در صورت رسیدن به چنین قطعی در تزاحم مالک
رسمد و در وی، سند برای اصدار حکم شرعی باشد. کلیت این سخن که عقل در تزاحم احکام بمه قطمع می

ها و احکام نبوده و ، صحی  نیست؛ بنابراین فرقی بین تزاحم مالکرسدها به چنین قطعی نمیتزاحم مالک
 (.193، فا    مصلضتمعیار فقط قطع است اعلیدوست، 

وانگهی اساس این مطلب که مورد از مموارد تمزاحم در مالکمات باشمد نمه تمزاحم در احکمام، سمخن 
ن وجمود دارد کمه در مقمام های روشمنادرستی است؛ چراکه در مسئلۀ مورد بحف دو حکم الزامی با مالک

 .دنبال تشخیص اهم بوداند و الزم است بهامت،ال متزاحم شده
های مدنظر شار ، هر مکلفی بایمد توان گفت  این سخن که در حوزۀ تزاحم مالکدر نقد کالم دوم می

رد، اممر دلیل استلزام حرج در مموارد بسمیار، لزوممی نمداخود را در نظر گرفته و مالحظۀ وضعیت دیگران به
دلیل همین وضوح، قائمل ممذکور خمود را از روشنی است و ارتکاز فقیهان شیعه بر وفاق آن است و شاید به

همه در جایی است که ارتکاب حمرام توسمط شمخص نیاز دیده است، اما اینآوردن دلیل برای این سخن بی
که م،ال درصمورتیعنواننکنمد؛ بمهگونه ارتباطی به مکلف اول نداشته و هیچ تکلیفمی را متوجمه او دوم هیچ

شخص اول مرتکب گناهی شود امانند کذب( که مانع از ارتکاب گناه توسمط شمخص دوم شمود و مفسمدۀ 
ارتکاب آن کمتر از گناهی باشد که شخص دوم درصدد ارتکاب آن است امانند زنا( بمدون اینکمه کمتمرین 

حسب فرض، وظیفۀ خود را در قبال نهی شخص دخالتی در ارتکاب گناه توسط شخص دوم داشته باشد و به
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کند که باید وضعیت او را مالحظه کند و نه دوم از این گناه انجام داده باشد، در این صورت نه عقل درک می
 کند و وظیفۀ هر مکلفی، لحاظ وضعیت خود است.شار  به آن امر می

کنمد، در ایمن شخص مکلمف میاما در برخی موارد ارتکاب حرام توسط شخص دوم تکلیفی را متوجه 
ها و مقتضیات متوجه دو شخص بوده، بلکه از مصادیق تمزاحم نسمبت توان گفت تزاحم مالکصورت نمی

معروف و نهی از منکر به شخص واحد است. در مسئلۀ مزبور ارتکاب حرام توسط شخص دوم، انجام امربه
از منکر در تزاحم با مفسدۀ قبول والیت  معروف و نهیکند اما مصلحت امربهرا برای شخص اول واجب می

 از سوی جائر است.
 . عدم پذیرش وجود اولویت قطعیه2-2-2

داشمتن نیمت حسمنه یما طرفداران این دیدگاه گرچه بر داللت روایات بر پذیرش والیت جائر مشروط به
ت و تنقمی  منماط بر الغای خصوصیاند اما بر اندیشۀ غالب مبنیقصد مصلحت مؤمنان گرایش نشان دادهبه

 شوند.قطعی به اولویت و فحوا دچار ش  می
کیمد بمر آن، الغمای خصوصمیت و  امام خمینی با قبول امکان فهم مالک و مناط احکام توسط عقل و تأ

بیند. بمه اعتقماد وی احتممال اینکمه مصملحت رو میتنقی  مناط قطعی در این مسئله را با تردید جدی روبه
دلیل وضعیت سیاسی خاص آن دوران، حکم به جواز ت، بقای مذهب شیعه بوده و بهدر این روایا شدهاشاره

توان از طریق قطع بمه اولویمت، حکمم آن را بمه مطلمق پذیرش از سوی ائمه صادر شده است، بنابراین نمی
 نویسد معروف و نهی از منکر تسری داد. وی در این رابطه میمصلحت یا خصوص مصلحت امربه

جواز ورود در سلطان آنان در آن اعصار، ی  جواز سیاسی برای مصملحت بقمای شمیعه  احتمال دارد»
باشد؛ چراکه طایفۀ محق  شیعه در آن دوران تحت سلطۀ دشممنان بودنمد و خلفمای جمور و اممرای آنمان از 

ترین دشمنان نسبت به گروه شیعه بودند و اگر پذیرش سلطنت آنان و قبول والیت برای حفظ مصال  دشمن
ها شیعه و دفا  از آنان توسط برخی از بزگان شیعه نبود، جمهور شیعیان در معرض استهالک در سمایر فرقمه

گرفتند و این مصلحت، گرفتند؛ بلکه از شدت ضیق بر آنان، ضعفای شیعه در معرض تزلزل قرار میقرار می
 (.4/413اخمینی، « شدموجب ترغیب بزرگان شیعه برای ورود در دستگاه جور می

دانند مانند صمحیحه حلبمی را وی سپ  عموم روایاتی که نیت حسنه را جواز پذیرش والیت مزبور می
 زند.به مواردی که نیت پذیرش برای حفظ بقای شیعه باشد، تخصیص می

 نقد و بررسی
کند کمه نحوی با موضو  بحف این نوشتار ارتباط دارد این احتمال را تقویت میتتبع در نصوصی که به 

مالک جواز پذیرش در این نصوص، مصلحت بقای شیعه بوده است. تعبیراتی که در برخی از این نصموص 



            211                    از منکر یجائر به قصد امر به معروف و نه تیوال رشیحکم پذ یبررس                 0011بهار 

ه له البرهمان »آمده شاهد صدقی بر این مدعا است. تعبیراتی مانند  ر الل  ه تعالی بأبواب الظالمین من نو  إن  الل 
ه به أمور  ن له في البالد، لیدفع بهم عن أولیائنا و یصل  الل  « المسلمین، إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر  و مک 

ه»( و 6/296امجلسی،  ق الل  (. تأممل در ایمن 11/192احر عماملی، « ال آذن لك بالخروج من عملهم و ات 
روایات و امعان نظر در امر ترغیب و حتی الزام برخی از بزرگان شمیعه توسمط ائممه بمه پمذیرش کمارگزاری 

ای جز برداشت مذکور ندارد. حال اگر ایمن را ممالک جمواز نتیجه حکومت جور و عدم اذن خروج به آنان،
پذیرش و ورود به دستگاه جور بدانیم، طبیعی است که الغای خصوصیت از مصلحت به مطلق مصال  یما 

 معروف و نهی از منکر مشکل است.خصوص مصلحت امربه
نحو مذکور، حمالتی خصوصیت بهاما مانع بر سر راه این استدالل این است که در تنقی  مناط و الغای 

جز قطع پاسخگو نیست؛ چراکه آنچه مدنظر بوده کشف مالک و مناط حکم نزد شار  اسمت بمدون اینکمه 
رسمد ( و بمه نظمر می212، فاا    مصالضتمستند به داللت لفظی نص و سند نقلی باشمد اعلیدوسمت، 

و قطع به این مصلحت ناموجمه بمه  سبب بقای شیعهمحدودکردن جواز پذیرش والیت جائر به پذیرش آن به
جواز پذیرش والیت جائر رسد. به اعتقاد ما، عقل در مسئلۀ فوق مصال  متعددی را رصد کرده و به نظر می

 کند.سبب آن مصال  حکم میبه
 

 . اندیشۀ تحقیق3

ها بما شتهشود که تمام این نگاوضوح یافت مییافته در این موضو  بهبا مروری اجمالی بر متون سامان 
تمرکز بر صرف مصلحت و تأثیر آن بر مفاد نصوص وارده یا عدم تأثیر آن بدون درنظرگرفتن جایگماه عقمل، 

سازی بمرای حضمور اند ولی عبور از مفاد نصوص و توجه به مصلحت و زمینهسعی در حل این مسئله کرده
گذارد. فرایندی که نتیجمۀ ند، بر جای میاعقل در مسئله، فرایندی متفاوت با آنچه پیشینیان به آن دست یافته

مصملحت بمه وجمود آممده و پوشی از مفاد نص و تقدم اقتضای درک قطعمی عقمل کمه از توجمه بهآن چشم
 باشد.متعارض با مفاد نص است، می

 یابد تحقیق در مسئله با بیان چند نکته سامان میبه این مطلب، باتوجه
سد واقعی مبنای شریعت است و بر متکفل استنباط الزم اسمت أ. تبعیت احکام شرعی از مصال  و مفا

دهد، در اجمرا و تمزاحم نظر قرار میگونه که در استخراج و کشف حکم شرعی این مصلحت را مطم همان
(. 212، هماانبه قانون اهم و مهم، مصلحت و مفسده را نادیمده نگیمرد اهممو، احکام مکشوف نیز باتوجه

سبب وجود مفاسمدی سو حرمت پذیرش والیت جائر بهماند که از ی ردیدی باقی نمینکته تاین به باتوجه
دیگر، جعل والیت توسط شار  مقدس بمرای انبیما و  است که بر پذیرش این والیت مترتب است و از سوی
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دلیل وجود مصلحت در ایمن جعمل بموده ائمۀ معصومان و مأذونین از جانب ایشان مطابق ارتکاز فقیهان به
 ست.ا

شود ایمن اسمت کمه آیما مفسمدۀ موجمود در پمذیرش والیمت جمائر ب. پرسشی که در اینجا مطرح می
ای از الزام رسیده است که در کشمکش با مصال  دیگر پای به عقب نذاشته و بر آنان مقدم اسمت؟ درجهبه

و ائمه و مأذونین شویم که آیا مصلحت جعل والیت برای انبیا طرف نیز با پرسشی همسان مواجه می در آن
تموان تصمور کمرد؟ آیما واقعمًا همیچ ای قرار دارد که هیچ مصلحتی باالتر از آن نمیاز جانب ایشان در درجه

دلیل تواند ما را مطمئن به رضایت ائمه در صورت تصمدی پسمت و مقمام از سموی جمائر بمهمصلحتی نمی
 رسیدن به آن مصال  سازد؟

معروف و نهی از منکر که به مؤمنان ها همانند امربهاگر مصلحت توان گفت در پاسخ به این پرسش می
ای کمه مصملحت قبمول ایمن والیمت گونمهگردد، بر قبول والیت جائر مترتب شمود؛ بهیا سایر بندگان بر می

شمده، غلبمه داشمته که توسط شار  حرام اعمالم معروف و نهی از منکر بر مفسدۀ پذیرش آن، انگیزۀ امربهبه
دلیل شدت اهتممامی کمه بمر اقاممۀ کند و بدون ش  ائمها ( نیز بهقل به جواز پذیرش آن حکم میباشد، ع

اند به پذیرش والیت جائر در مفروض مورد بحف، رضایت داشته و به آن معروف و نهی از منکر داشتهامربه
 (.1221، دکس خاکج فا اند اعلیدوست، اذن داده

دلیل برخمی از مصمال  باب تجویز این والیت است که آن را به شاهد بر این مدعا نصوص واردشده در
توان بیند؛ بنابراین میبدون اشکال می« قهر و اجبار»و « ایصال شر به عدو  »، «اصالح معیشت مردم»مانند 

 معروف و نهی از منکر را استظهار کرد.سبب امربهجائر از سوی ائمه به تجویز پذیرش والیت
معروف و نهی از منکمر، د مالحظۀ اختالف اقسام والیت جائر و نیز اختالف افراد امربهالبته ناگفته نمان

صمورت مطلمق را بمر حرممت پمذیرش والیمت جمائر معروف و نهی از منکمر بهافتای به تقدم وجوب امربه
دهد. سزاوار است متکفل استنباط بما لحماظ اخمتالف ممذکور در صورت مطلق در ضیق و شداد قرار میبه
خواهد صورت دهمد، معروف و نهی از منکری که با این پذیرش میسام والیت و سپ  مقایسۀ آن با امربهاق

 در صحن استنباط به افتا بپردازد.
معروف و نهی از منکر اطالق گونه که ادلۀ وجوب امربهشده باید گفت  همانبه مطالب گفتهج. باتوجه

تر ضمیق ذاتمی نسمبت بمه تعبیری دقیقشود و بهحرام نمی ندارد و شامل حصول این واجب از طریق اسباب
شمود حصۀ حرام دارد، ادلۀ حرمت پذیرش والیت جائر نیز اطالق نداشته و این حرمت به مواردی مقید می

 که به ترک واجب نیانجامد و نسبت به این امور ضیق ذاتی دارد.
از منکمر بایمد از اسمباب حمالل بهمره  معروف و نهمیتر شکی نیست که در تحقق امربهتعبیری دقیقبه
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توان به بهانۀ اطالق دلیل آن، در هنگام امت،ال از ابزارهمای ممنمو  اسمتفاده کمرد. امما پرسمش جست و نمی
معروف و نهمی از اصلی این است که آیا پذیرش والیت جائر در فرض ترت ب ی  مصملحت هماننمد امربمه

اساس هرچند اشمکالی کمه باب حرام برشمرد یا خیر؟ براینشود و باید آن را اسمنکر، متصف به حرمت می
گیرد اما اصل این مطلب که مسئلۀ مورد بحف جواهر نقل شد، در ضیق و شداد قرار میگفتۀ صاحبقباًل بر 

 شود.رو نمیاز مصادیق قاعدۀ تزاحم است نه تعارض، با خدشه روبه
وجود برخمی از نصموص کمه موضمو  ممورد بحمف توان ادعا کرد که شده میبه مطالب گفتهد. باتوجه

رسماند کمه مجموزات پمذیرش شده است، متکفل استنباط را بمه ایمن اطمینمان میها منعک نحوی در آنبه
توان تر از مواردی است که در کالم فقیهان ذکر شده است؛ ازجمله این روایات میوالیت جائر بسیار وسیع

هر کم  کماری از کارهمای »فرماید  بر این ذکر شد و در آن امام میصحیحۀ زید شحام را نام برد که سابق 
همایش را بمردارد و بمه گیرد، پ  به عدالت رفتار کنمد، درهمایش را بگشماید و حجمابعهدهمسلمانان را به

کارهای مردم بپردازد؛ بر خداوند شایسته است که در روز قیاممت ترسمش را ایمنمی بخشمد و وارد بهشمتش 
 (.842، األماليابویه، باابن« نماید

اگر شار  بر اینکه توان از اشکال واردشده بر این روایت مبنیبه این مقدمات، میکه باتوجهگفتنی است 
پاسمخ  مقدس به تولی امری برای پیشبرد امور مردم دستور داد، این تولی باید در چارچوب شمریعت باشمد،

تنی بمر ایمن فمرض اسمت کمه پمذیرش والیمت جمائر دارای که وجاهت استدالل مذکور مببیان این داد. به 
چنمین نیسمت، گونه که گفته شد اینای است که هیچ مصلحتی توان مقابله با آن را ندارد، ولی همانمفسده

تموان مفهموم روایمت را توان والیت جائر را پذیرفت؛ بنابراین میتر در میان باشد میبلکه اگر مصلحتی مهم
 ذیرش و تولی امر از طرف جائر تسری داد.توسعه و آن را به پ

سبب تمامیت سندی، وضموح داللمی و موافقمت بما اساس اگر ادعا کنیم که روایت زید شحام بهاینبر
نگفتمهگزافه تواند پایه و اساس توسیع و تضییق سایر ادله قرارگیرد، سخن بهمجمو  قواعد نقلی و عقلی، می

 (1222، دکس خاکج فا ایم اعلیدوست، 
 

 نتیجه
معروف و نهی از منکر این والیمت را قصد امربهکه کارگزار بهأ  در بحف پذیرش والیت جائر درصورتی

ر نباشد، دو اندیشۀ رقیب وجود دارد؛ اندیشۀ  بپذیرد و بدون پذیرش والیت، عمل به این دو واجب الهی میسَّ
 حرمت پذیرش و اندیشۀ جواز آن.

و « اقتضمای قواعمد»، «اجمما »ی امامیه با پذیرش اندیشۀ جواز، دالیل اتفاق فقهابهب. مشهور قریب
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انمد و در مقابمل، برخمی از فقهما بما نظمارت بمر را مستمس  قول خود قرار داده« فحوای برخی از روایات»
 اند.قصد مزبور را انکار کردهاندیشۀ جواز و مناقشه در ادلۀ آنان، جواز پذیرش والیت جائر به

معروف و نهی  مقایسۀ ادلۀ حرمت پذیرش والیت جائر و ادلۀ وجوب امربهی از فقها با ج  هرچند برخ
یافته در ایمن بماب این مسئله را از باب تعارض دانسته و با جریان قواعمد سمامان از منکر و رابطۀ بین آن دو،

شمردن آن از باب رسد وجه صحی  در این مورد، اند، ولی به نظر میسعی در اثبات جواز این پذیرش کرده
 تزاحم و بالتبع جریان قانون تزاحم و تقدیم اهم بر مهم است.

گیری از نصموص وارده در توجه به مصلحت و مفسدۀ موجود در این پذیرش نقش بنیادین در نتیجمه د 
معروف و نهمی از منکمر، بمر قبمول والیمت جمائر ها همانند امربهاین مسئله دارد. بر این بنیان اگر مصلحت

معروف و نهی از منکر بر انگیزۀ امربهای که در صورت غلبۀ مصلحت قبول این والیت بهگونهترتب شود بهم
 کند.جواز پذیرش آن حکم میشده است، عقل به ، که توسط شار  حرام اعالممفسدۀ پذیرش آن

کمر، افتما بمه تقمدم معروف و نهی از منه. مالحظۀ اختالف اقسام والیت جائر و نیز اختالف افراد امربه
صمورت مطلمق را در صورت مطلق بر حرمت پذیرش والیت جائر بهمعروف و نهی از منکر بهوجوب امربه

دهد. سزاوار است متکفل استنباط، با لحاظ اختالف مذکور در اقسام والیمت و سمپ  ضیق و شداد قرارمی
واهد صورت دهد، در صحن استنباط بمه خمعروف و نهی از منکری که با این پذیرش میمقایسۀ آن با امربه

 افتا بپردازد.
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