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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
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 و طرح بحثمقدّمه 

بررسی  غیبت زمان در حکم یاقامه وجوب اثبات یادله دوم یمقدمه عنوان به دوم بخش در که ایادله آخرین

 تحاکم به طاغوت. حرمت بر کنندمی داللت که هستند ایادله ،شوندمی

 موضوع این در دیگر یاآیهبررسی 

َ ََو  ن ُبواَالَّذين  ََاْجت  اُغوت  ْنََالطَّ
 
ْعُبُدوهاَأ ََي  ناُُباَو 

 
ََأ ََِإل  ِ ُمََاّللَّ ُ ْرََاْلُبْشرىََل  شِّ ب  1َِعباِدََف 

 او عبادت و طاغوت از اجتناب یکی :دارند خصوصیت دو سعادتمندند، و اندگرفته قرار الهی بشارت مورد که افرادی

 .اهلل الی یانابه دوم خصوصیت و است

 .نباشند پرستبت که نیست این فقط طاغوت از اجتناب

 نقل شده که: البیانمجمع در السالم علیه صادق امام از روایتی

 2.عبده فقد جبارا أطاع من و هم أنتم قال( ع) اهلل عبد أبي عن بصير أبو روى

 )بندگان خداوند( شمایید و کسی که از جبّاری عبادت کند، همانا او را پرستیده است.ایشان 
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 .اوست عبادت نوعی دارد، حکومت ادعای که جباری از اطاعت و خداست مخصوص حاکمیتپس 

، کرد پیدا حاکمیت طاغوت اگر یعنی. اوست از اطاعت همان طاغوت عبادت که این بر کندمی داللت روایت این

 است. کرده عبادتش کرد، تبعیت او از که کسی

 :به نقل از کافی است که الحکمهمیزان در السالم علیه صادق امام از دیگر روایت

 عَنْ سَعِيدٍ، بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَنَاحٍ، بْنِ سَعِيدِ عَنْ الْعَبَّاسِ، بْنِ مَنْصُورِ  عَنْ خَالِدٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا، مِنْ عِدَّةٌ

 عليه مَرْيَمَ بْنُ عِيسَى مَرَّ: »قَالَ السالم، عليه هِاللّ عَبْدِ أَبِي عَنْ:الْأَسَدِيِّ مُهَاجِرٍ عَنْ الْكُوفِيِّ، عَلِيٍّ بْنِ« 1» الْحَمِيدِ عَبْدِ

« 3» مَاتُوا لَوْ وَ ،«2» بِسَخْطَةٍ إِلَّا يَمُوتُوا لَمْ إِنَّهُمْ أَمَا: فَقَالَ  دَوَابُّهَا، وَ طَيْرُهَا وَ أَهْلُهَا مَاتَ قَدْ قَرْيَةٍ عَلى السالم

 أَعْمَالُهُمْ؟« 4» كَانَتْ مَا فَيُخْبِرُونَا لَنَا، يُحْيِيَهُمْ أَنْ هَاللّ ادْعُ كَلِمَتَهُ، وَ هِاللّ رُوحَ يَا: الْحَوَارِيُّونَ فَقَالَ.الَتَدَافَنُو مُتَفَرِّقِينَ

 عَلى بِاللَّيْلِ السالم عليه عِيسى فَقَامَ نَادِهِمْ، أَنْ : الْجَوِّ مِنَ فَنُودِيَ ،«6» رَبَّهُ السالم عليه عِيسى فَدَعَا«.5» فَنَجْتَنِبَهَا

 وَيْحَكُمْ،: فَقَالَ ،«8» كَلِمَتَهُ وَ هِاللّ رُوحَ يَا لَبَّيْكَ: مُجِيبٌ مِنْهُمْ فَأَجَابَهُ الْقَرْيَةِ،« 7» ذِهِه أَهْلَ يَا: فَقَالَ الْأَرْضِ، مِنَ شَرَفٍ

 1الدُّنْيَا حُبَّ وَ الطَّاغُوتِ،« 9» عِبَادَةَ: قَالَ  أَعْمَالُكُمْ؟ كَانَتْ مَا

 زنده را ایشان از یکی حضرت بودند؛ مرده آن اهالی یهمه که کردمی عبور ایقریه از السالم علیه عیسی ضرتح

 .دنیا محبت و طاغوت عبادت: گفت اید؟شده مجازات اینگونه که بوده چه شما گناه پرسید و کرد

حضرت عیسی علیه السالم پرسید: عبادتتان از طاغوت چگونه بوده است؟ گفت: ما از گنهکاران اطاعت و 

 کردیم.فرمانبرداری می

 اند.اما امام علیه السالم عبادت را به اطاعت تفسیر کرده ،عبادت یکی از مصادیق طاعت است 
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 غیردینی تشکیل بشود، اطاعت از آن در حقیقت عبادت طاغوت است.نتیجه این است که اگر حکومت 

 کند که در زمان غیبت حکومت دینی تشکیل بدهیم.با توجه به ضرورت تشکیل حکومت، تأمین ضرورت اقتضاء می

 عمر بن حنظلهمقبوله 

ی عمر بن حنظله است که مورد تمسّک در بحث اثبات والیت فقیه تر مقبولهی روایات معروفاز همهمینه، این زدر 

ی آنها پاسخ دارد. با فرض این که این روایت ر خصوص سند و داللت آن ایراداتی وارد است که همهاست. البتّه د

 ی حرمت مراجعه به حکومت غیر دینی است.پذیرفته بشود، ابتدای این روایت همین مسأله

 بْنِ  عُمَرَ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 وَ  السُّلْطَانِ إِلَى فَتَحَاكَمَا مِيرَاثٍ أَوْ دَيْنٍ  فِي مُنَازَعَةٌ بَيْنَهُمَا أَصْحَابِنَا مِنْ رَجُلَيْنِ عَنْ -ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ : قَالَ حَنْظَلَةَ

 يَأْخُذُ  فَإِنَّمَا لَهُ يَحْكُمُ مَا وَ الطَّاغُوتِ إِلَى تَحَاكَمَ فَإِنَّمَا بَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ فِي إِلَيْهِمْ تَحَاكَمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ يَحِلُّ  أَ الْقُضَاةِ إِلَى

 اكَمُوايَتَح أَنْ يُرِيدُونَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بِهِ يُكْفَرَ أَنْ اللَّهُ أَمَرَ قَدْ وَ الطَّاغُوتِ بِحُكْمِ أَخَذَهُ لِأَنَّهُ  ثَابِتاً حَقّاً كَانَ إِنْ وَ سُحْتاً

 1بِهِ  يَكْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا قَدْ وَ اغُوتِالطّ إِلَى

: کسی که در مسأله حق یا باطلی به ایشان حضرت فرمودندو  ح در پرسیدن حکم حالل و حرام استمسأله تصری

 ]برای حکمیت[ مراجعه نموده است.مراجعه نماید، همانا به طاغوت 

اجعه به دستگاه و دادگاه جور مراجعه به طاغوت همین مرانحصاری تحاکم و دهد که مصداق نشان می «انما»این 

حت و و حتی اگر حق ثابت خودش را گرفته باشد، ولی چون به حاکم و قاضی جور مراجعه کرده، آن مال سُ است

 ده است.حرام و نجس است؛ زیرا از مسیر حرام به آن رسی
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تعدادی از آنان را قبالً نقل  ی روایاتی که در این زمینه وارد شده است، غالباً در حدّ تواتر معنوی است.مجموعه

زم نیست یعنی مضمون این روایات متعدّد آنقدر متّحد است که دیگر ال ی عمر بن حنظله و ...کردیم، همچون مقبوله

ی عمر بن حنظله وارد شده با سلسله سند آن را اثبات کنیم )این یکی از پاسخهایی است که به خدشه به سند مقبوله

ای در سند داشته باشند، آن خدشه شان خدشهاست( و وقتی روایات به تواتر معنوی رسیده باشند، حتّی اگر بعضی

 کنیم.پذیرفته نیست و آن روایات را قبول می

 اند و ما در عامه نیز روایات بسیاری داریم.ی اینها روایات شیعه بودهبر این، همه عالوه

 سوره انسان در این مورد 21آیه بررسی 

 کنیم:مطرح می در این بحث هم هست که به عنوان آخرین دلیل ی دیگریآیه

َ اْصِبْ ََِلُحْكِمََف  ك  بِّ ََر  ََُتِطْعََالَو  ْ ْوََآِِثا ََِمْْنُ
 
ُفوراَأ 1َك 

 تامل است: در مورد این آیه قابلند نکته چ

کند. یعنی از افراد طاغوت به ی عام میافاده )او( این تردید «کفورا اوو ال تطع آثما »فرموده  خداوند ین کهاول ا

افراد طواغیت نباید اطاعت کرد، چه آثم باشند و  یچکدام ازاز ه ؛هیچ عنوان اطاعت نکن، چه آثم باشد و چه کفور

 چه کفور.

دهد که حکم پروردگار نیاز به مجاهده دارد. اگر نیاز فرماید فاصبر لحکم ربک: این نشان میکه می ی دوم ایننکته

به مجاهده نداشت، فاصبر معنا نداشت. اگر تحقق حاکمیت الهی در جامعه مستلزم مجاهده بود، باید مجاهده کرد. 

تند باید مجاهده و مقابله کرد تا حکم خدا ی حکم کار آسانی نیست و در مقابل طواغیتی که در مقابل حق هساقامه
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ی حکم است و هم وجوب صبر و پایداری بر همین عنصر مقاومت هم دال بر وجوب اقامهدر جامعه پیاده بشود. 

 آن.

ی فقاهتی و اجتهادی توجّه داشت این است که نهی در اینجا در مقابل امر آمده است. ای که باید از نظر جنبهنکته

ی او در ی سلطهفرماید التطع. معنای آن این است که اطاعت از آثم و کفور الزمهید صبر کن و بعد میفرمااول می

ی حکم دینی است. اطاعت از آثم و کفور براندازی حاکمیت دینی است. نهی با امر زندگی است و این منافی اقامه

کند که اگر به منهی عنه تمسک کردید، می قبلی در ارتباط است. منهی عنه دقیقا ضد مامور به است. این داللت

 مامور به را براندازی کردید.

آیا عدم اطاعت فقط در اثم و کفر است یا این که  «وال تطع منهم آثما او کفورا» در ی دیگر آیه این است کهنکته

اند که گفته اند وای مفسرین و فقهاء در این مسأله نظر دادهحتی اگر دعوت به خیر هم بود اطاعت نکنیم؟ عده

اطاعت در اثم حرام است، ولی اگر فرمان او در حقی بود، اطاعت از او حرام نیست. یعنی اگر حکومتی بود که حاکم 

 آثم است، اوامر نامشروعش را اطاعت نکنیم، ولی اوامر مشروعش را بپذیریم.

 :های در اصول داریم کاین قول درست نیست، چون نهی در اینجا مطلق است و قاعده

 ... بعليته مشعر الوصف علي الحكم تعليق ان 

خداوند حکم نهی را به اطاعت از آثم و کفور معلّق کرده است. پس آنچه که علّت نهی است، کفر کفور و اثم آثم 

هر جا که اطاعت صدق کرد، ممنوع است. به مجرد  است و این اثم و کفر علیت دارد بر حکم حرمت اطاعت. پس

 ثم و کفور به طور مطلق حرام است.اطاعت از آنتیجتاً  شود.می تحقق علت، معلول محقق

 در مورد معنای حکماشکال 

ی آیهاین تردید است.  «حکم»ی کلمه معنای ی دیگر این است که ممکن است کسی اشکال کند که در موردنکته

 است که: آیهی این ادامهانسان در  یسوره یشریفه
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ا ْحُنََِإنَّ
ْلناَن  زَّ ََن  ْيك  ل  ََع  ََاْلُقْرآن  ْنزيل  َت 

حکم پروردگار همان است که خداوند در  ؛ پسی انسان، ارتباط لفظی آیات آن با همدیگر استخصوصیت سورهو 

امر به صبر ل است، قانون قرآن است و ربطی به حکومت ندارد. وده است؛ آن حکمی که در قرآن منز  قرآن نازل فرم

 .است، نه حکومت خداوند به حکم قرآن تعلّق گرفته

 اشکالپاسخ 

ی نزول کتاب است. آیاتی داریم که تصریح دارد به این که ما قرآن پاسخ این اشکال این است که اوال حکومت نتیجه

 را برای این فرستادیم که حکم کنی

ا ْلناَِإنَّ ْنز 
 
ََأ ْيك  ََِإل  ََاْلِكتاب  ََِباْلح قِّ ْحُكم  ََلِت  ْي  اِسََب  ََِِباَالنَّ راك 

 
ََأ ُ ََاّللَّ ُكْنََالَو  ََت  خاِئني  ََِِلْ صمي   1َخ 

مفعول مطلق برای بیان نوع خاصی از فعل است و نشان  آن، و ی تنزیال هم داریمضمن این که ما در اینجا کلمه

آن تنزیل خاص به تناسب حکم و  و «نحن نزلنا الیک القرآن تنزیال» دهد که نوع خاصی از تنزیل مراد استمی

 موضوع، تنزیل برای حکومت است.
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