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  روایت تبیینبررسی و 
»البد اسِلنّل أَن میرٍم رٍو فاجِأَ رٍّب«  

  *قاسمی محمد
  چكيده

گيرد و عمالً تصـور  ها، در درون نظام سياسى و حكومت شكل مىزندگى اجتماعي انسان
ومـت را بـه   زندگى بدون حكومت مشكل است. به همين جهت، انديشمندان همـواره حك 

اند؛ اين يك ضرورت حکم عقلي است و آنچـه  عنوان يك ضرورت اجتماعى تلقي نموده
از روايات شريفه در اين زمينه وارد شده، ارشاد و مؤيد همين حکم عقلي است. از جملـه  

در نهج البالغه است كه در مقابـل   روايات در باب ضرورت حکومت، بيان اميرالمؤمنين
دادند و بـر  سر مى» هللا؛ جز حكم خدا، حكمى نيست الحكم اال«عار خوارج افراطى، كه ش

انّه البد للنّـاسِ مـن   « :نفى وجود هر نوع حكومت در جامعه اسالمى تاكيد داشتند، فرمود
» .بايد حاكمى داشته باشند، نيكوكار باشد و يا بدكار ،؛ مردم به ضرورت...اميرٍ برٍ اَو فاجِرٍ

انـد، تفاسـير   بيان، حاکم عادل و فاجر در عرض يکـديگر قـرار گرفتـه   از آنجا که در اين 
متعددي از آن ارائه شده است. اين مقاله، با رويكرد نظرى و روش تحليلى، اين روايت را 
مورد ارزيابي قرار داده، تساوي عادل و فاجر در تصدي حکومت را صرفاً تأکيدي بر اصل 

 داند.ضرورت حکومت در جامعه مي

  الصدور، حاکم عادل، حاکم فاجر.حکومت، روايت موثوق  :هاژهكليدوا
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   ۷۵» رٍو فاجِأَ رب يرٍمأَن م اسِلنّل دالب« روايت تبيينبررسي و 

  مقدمه
پذیرد و از سـوي  خداجو وعبودیت و بندگی خدا را می 1سو براساس فطرتش انسان از یک

مستخدم دیگران است. و از آنجایی کـه از بـدو خلقـت، خـود را      2دیگر، براساس طبیعتش
یابـد.  مت زندگی جمعی و تشکیل جامعه سوق مـی داند، به سنیاز از سایر هم نوعان نمیبی

روشن است که اگر زندگی جمعی، داراي نظم و قانونی درست نباشد، تـزاحم، درگیـري و   
کـس  را نابود خواهد ساخت. بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ هرج، مرج و فساد، آن

  اگزیر از دو چیز است: خود را بر دیگري تحمیل نکند. برقراري نظم در جامعۀ انسانی، ن
الف. قانونی که براساس آن، افراد انسانی بتوانند به زندگی خود ادامه دهنـد. بـر اسـاس    

  تواند داشته باشد. اندیشۀ صحیح اسالمی، چنین قانونی جز خاستگاهی الهی نمی
، و ساختار مسئول این امـر  »حاکم«مجري قانون که به اصطالح به آن  ب. وجود ناظم و

  گویند.» ومتحک«را 
همواره در قرون متمادي بحث از نیاز به قانون و حکومت، نـوع، و منشـأ آن دو، مـورد    
توجه اندیشمندان بوده است. البته این نوع مباحث، نظریات متعددي را نیز به دنبـال داشـته   

-است. در این میان، بحث از اصل نیاز به حکومت تقریباً مورد اتفاق تمام اندیشـمندان مـی  

توانـد  ، می»ضرورت حکومت«شود این است که آیا د. اما سئوالی که در اینجا مطرح میباش
توان گفت: چون جامعـۀ  گر نوع حکومت و شخص حاکم باشد. به بیان دیگر، آیا میتوجیه

بشري نیازمند حکومت است، آنچه مهم و اساسی است، وجـود حکومـت اسـت؛ فـارغ از     
  شکلی باشد؟اینکه حاکم چه کسی و یا حکومت چه 

رٍّ أَو  ...»    ممکن است با استناد به روایت معروف امیرالمؤمنین یـرٍ بـنْ أَم لنَّاسِ مـل دلَا ب
  پاسخ به ایـن پرسـش مثبـت تلقـی باشـد. و چـون چنـین برداشـتی در نگـرش          3،»فَاجِرٍ...

ر اسالمی مردود است، اصل روایت نیز به جهت مخالفت و تعارض با مسلّمات شـیعه، کنـا  
  رو، الزم است وجوه محتمـل از ایـن روایـت، مـورد بررسـی و تبیـین      گذاشته شود. از این

قرار گرفته، معنا و مقصود صحیح از آن استخراج شـود. بـدین منظـور، الزم اسـت ابتـدا از      
لحاظ سندي این روایت بررسی و سپس، بـه محـتمالت داللـی آن پرداختـه شـده، معنـاي       

  صحیح آن روشن شود.



۷۶      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  متن روايت
  نقـل شـده اسـت. ابتـدا الزم اسـت هـر سـه        این روایت، به سه صورت از امیرالمـؤمنین 

هایی با یکدیگر دارند، بیان شده و از لحاظ سـندي و داللـی مـورد ارزیـابی     نقل، که تفاوت
  قرار گیرند.

  :. روايت اول۱
قٍّ   قَالَ علیـه السـالم:   » الحکم إال هللا«فی الخوارج، لما سمع قولهم  و من کالم له ۀُ حـ مـکَل

نْ  ها باطلٌ نَعم إِنَّه لَایرَاد بِ لنَّاسِ مـل دلَاب إِنَّه و لَّهرَةَ إِلَّا لقُولُونَ لَا إِمی ؤُلَاءنَّ هلَک و لَّهإِلَّا ل کْمح
یهف عتتَمسی نُ وؤْمالْم هرَتی إِملُ فمعفَاجِرٍ ی رٍّ أَویرٍ بأَم عمجی لَ وا الْأَجیهف لِّغُ اللَّهبی رُ وا الْکَاف

الْفَی ـ  بِه ب تَرِیح سـتَّى یح نَ الْقَوِيم یفلضَّعل ؤْخَذُ بِهی لُ وبالس نُ بِهتَأْم و ودالْع قَاتَلُ بِهی و رٌّ ء
  4و یستَرَاح منْ فَاجِرٍ

ولـى  ، باطلى اراده شده. آرى، حکم جـز از آن خـدا نیسـت   سخن حقّى است که از آن 
اي بـراي  گویند که امارت و حکومت ویژه خداوند است و بس، و حال آنکه، چارهاینان مى

ــار    ــر) نیکوک ــن امی ــر نیســت، خــواه (ای ــانروا و امی ــردم از وجــود فرم ــدکار  5م و خــواه ب
اعمال(صالح)خود را انجـام   باشد.(فرمانروایی)که در حکومت آن فرمانروا، شخص با ایمان،

گردد و خداوند (بـه وسـیلۀ برقـراري امینـت     مند میدهد و شخص کافر از دنیایش بهرهمی
شود، راهها گرداند، غنائم جمع گردیده، با دشمنان جهاد میاجتماعی)، عمرها را طوالنی می

هـاي  خوشـی شود، تا اینکه حاکم نیکوکـار از نا امن گردیده وحق ضعیف از قوي گرفته می
  ».دنیا آسوده گردد و اهل دنیا از فاجر آسوده گردند

  . روايت دوم:۲
ا      در نقل دیگر چنین آمده است؛  قَـالَ أَمـ و یکُم رُ فـ أَنْتَظـ ه لَما سمع تَحکیمهم قَالَ: حکْم اللـَّ

ع مدتُـه و      الْإِمرَةُ الْبرَّةُ فَیعملُ فیها التَّقی و أَما الْإِمرَةُ إِلَـى أَنْ تَنْقَطـ یق الْفَاجِرَةُ فَیتَمتَّع فیها الشـَّ
تُهینم رِکَه6.تُد  

چون سخن ایشان را در باب حکمیت شنید، فرمودند: حکم خدا را درباره شـما انتظـار   
 کشم. در حکومتى که نیکان بر سر کار باشند، پرهیزگار به طاعت حـق مشـغول اسـت و   مى

شود. تا زمان هر یک بـه پایـان آیـد و    مند میدر حکومت امیر ظالم، بدکردار از زندگى بهره
  .فرا رسد مرگش
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  . روايت سوم:۳
 ــیلقَــالَ: قَــالَ ع ــنْ أَبِیــهانَ عمــلَی ــنِ سب ــارِثــنِ الْحب ــه ــاءو عــنْ عبــد اللَّ ــاأَرى هؤُلَ   : لَ

لَیرِینَ عإِلَّا ظَاه مالْقَو   ام إِمـ کُملَـیفَإِذَا کَانَ ع ،هِملاطلَى بع هِماعمتواج ،قِّکُمنِ حع کُمبِتَفَرُّق کُم
رُّ أَو   یعدلُ فی الرَّعیۀِ، و یقْسم بِالسوِیۀِ، فَاسمعوا لَه و أَطیعوا فَإِنَّ النَّاس لَایصلحهم إِلَّا  بـ ام إِمـ

ـ      فَاجِرٌ یهلَ ف مـع ا، و یهـف ه بـنُ رؤْم الْمـ د بـإِنْ کَانَ فَاجِراً ع ۀِ، ویالرَّع ی ولرَّاعرّاً فَلا . فَإِنْ کَانَ ب
هل7.الْفَاجِرُ إِلَى أَج  

فرمودند: معتقدم، بـه   کند که امیرالمؤمنینعبداهللا بن حارث سلیمان از پدرش نقل می
سستی شما در حق، بر شما غلبه خواهند کـرد. ایـن پیـروزي بـه      خاطر همین ناهماهنگی و

خاطر همبستگی و همدلی آنها بر باطل است. پس چون در میان شما امـامی اسـت کـه بـه     
کنـد، بـه حـرفش    کند و در تقسیم منابع تسـاوي را رعایـت مـی   عدالت با مردم برخورد می

شود، مگر به واسطۀ یک امام نمی گوش دهید و از او اطاعت نمایید؛ زیرا امور مردم اصالح
و رهبر، اعم از اینکه عادل باشد و یا فاجر. پس اگر نیکوکار بود، هم به نفـع رهبـر اسـت و    
هم به نفع مردم. و اگر بد کردار بود، مؤمن در (سایۀ امنیت به وجود آمده)، بنـدگی خـدا را   

  ادامه خواهد داد. کند و فاجر نیز تا هنگامی که حکومتش زائل شود، به کار خودمی

  بررسي سندي روايات
 روايت اول و دوم

در بارة روایت اول و دوم باید گفت: با توجه به اینکه این حدیث شـریف در نهـج البالغـه    
اند، الزم است ابتدا شبهه را به صورت مرسل بیان نموده آن سید رضیآمده است و مرحوم 

ی شود. در این رابطه، باید به دو طریق عدم سندیت، و به بیان دیگر، ضعف سندي آن بررس
  )، و خاص (بحث سندي خاص این روایت)، بحث کرد؛  نهج البالغهعام (بحث سندي کل 

  بررسي سندي از طريق عام 
بحـث   ، روایت موردبه امیرالمؤمنین نهج البالغهدر این روش، با اثبات صحت استناد کل 

  گردد.ل استدالل میالبالغه قابنیز به عنوان یکی از مصادیق نهج
  در این زمینه باید گفت:

، این احتمال که ایشان ترواشات سید رضی. با توجه به جاللت شأن و وثاقت مرحوم 1
 8، بیان کرده باشند، به هیچ وجه درست نیسـت. ذهنی خود را به عنوان کالم امیرالمؤمنین
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وجـه اسـت.   باشـد، بـی   یسید رضبیان شخص  نهج البالغهرو، این ادعا، که عبارات از این
بـاز   سید رضـی ، به پیش از زمان مرحوم نهج البالغهعالوه بر اینکه، سند بسیاري از بیانات 

   9گردد و از شهرت روایی برخوردار است.می
، بیانگر حکم تعبدي نیست تا لزوم اتصال سـندي را اقتضـاء   نهج البالغهاکثر مطالب  .2

، بلکـه اکثـر قریـب بـه اتفـاق آن،      البالغهنهجات قصار ها و کلمها و نامهنماید. غالب خطبه
هاى منطقى است. بنابراین، نیازى به سلسـله اسـناد بـه    مطالبى مستدل و یا در خور استدالل

عنوان مباحث تعبدى ندارد؛ زیرا بخش عظیمى از آن درباره معارف اعتقادى، مبـدأ و معـاد،   
 و مانند آن است. صفات خداوند، دالیل عظمت قرآن و پیامبر اسالم

ت   بخش دیگرى از آن، دربارة مواعظ و نصایح و درس هـاى  هاى عبـرت در زنـدگى امـ
پیشین و آیین کشوردارى، زندگى اجتماعى، آداب جهاد و امثال آن است. اینها هـم عمومـاً   

رسد، روایت مورد بحـث نیـز در   مطالبى منطقى و مستدل یا قابل استدالل است. به نظر می
  گیرد.جاي می از بیانات امیرالمؤمنین این دسته

 ، آن قدر در نهایت اعجاز، فصـاحت نهج البالغهدر  . بیانات منسوب به امیرالمؤمنین3
در نهایت بعد بوده و تا بـه   و بالغت بیان شده است که احتمال صدور آن از غیر معصوم

  10حال نیز نظیر آن نیامده است تا سندي بر قوت این احتمال باشد.

  بررسي سندي از طريق خاص
با توجه به آنچه گذشت، استدالل به روایت مزبور بالمانع اسـت، امـا بـراي اطمینـان و     
وثاقت بیشتر به صحت صدور این روایت از طریق خاص نیز صـحت صـدور آن را مـورد    

  دهیم.ارزیابی قرار می
سید مرحوم الزم به یادآوري است، هر چند روایت مورد بحث، به طرق مختلف قبل از 

توان از طریق وثاقت روایان، صحت سـندي آن  اما با این وجود نمی 11نقل شده است، رضی
را اثبات نمود. بنابراین، در این زمینه بررسـی روایـات دیگـري، کـه بـا همـین مضـمون از        

  وارد شده، ضروري است تا از این جهت ضعف سندي آن جبران شود.  معصومین
  ت یک روایت، دو مبنا وجود دارد:  توضیح آنکه، در اثبات حجی

باشد. در این صورت، براي الف، دلیل بر حجیت خبر واحد و یا یک روایت، آیۀ نبأ می
  حجیت یک روایت و صحت استناد به آن، باید عدالت تمامی روایان روایت احراز شود.
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ي ب دلیل بر حجیت روایت و یا خبر واحد، سیره و بناء عقالست. در این صورت، بـرا 
صحت استناد به یک روایت و یا خبر واحد، هرچند عدالت روات حدیث بـراي مـا احـراز    

 کیـ  يبـرا  نتـوان اگـر   12کافی است اطمینان به صدور روایت براي ما حاصل شـود.  نشود،
 اقامـه  یقرائنـ  ،بتوان اگر رسدبه نظر می اما ،کرد ارائه یمحکم سند ،يسند لحاظ از تیروا
 آن ،جـه ینت دری اسـت.  کاف آن به استدالل باشد، یتیروا بودن دورالص موثوق بر دال که کرد
  .بود خواهد حجت تیروا

سه روایت زیر، از جمله روایاتی هستند که از لحاظ سـندي تـام، و از حیـث مضـمون     
  باشند:مشابه روایت مورد بحث می

1 .اللَّه دبنْ أَبِی عع ٍامإِلَّا بِإِم النَّاس لُحصک  قَالَ: لَایإِلَّا بِـذَل ضالْأَر لُحلَاتَص بـه سـند   و .
شـود، مگـر بـه    امور مردم اصالح نمی«نقل شده است که فرمود:  از امام صادق 13،صحیح

  14»رود.واسطه پیشوا و رهبري و جز به وسیلۀ او زمین به سمت آبادانی پیش نمی
2 .اللَّه دبنْ أَبِی عع :َقَال ،»النَّاس لُحصلَّ   لَای جـ زَّ وع فَاجِرٌ إِنَّ اللَّه امإِم لٌ وادع امإِلَّا إِم

ارِ      دعونَ إِلَـى النـَّ ۀً یـ مـأَئ ملْنـاهعج قَالَ و رِنا وونَ بِأَمدهۀً یمأَئ ملْناهعج قُولُ وبـه سـند    15؛ی
پیشـواي عـادل و یـا    کنـد، مگـر   فرمودند: امور مردم را اصـالح نمـی   امام صادق 16موثق،

فرماید: (برخی از) آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم کـه در سـایۀ       پیشواي بدکار، خدواند می
کنند و (برخی دیگر) را امامانی قراردادیم که در سایۀ تبعیـت  فرامین ما، مردم را هدایت می

  »دهند.از امیال خویش، مردم را به سوي دوزخ سوق می
در » اصـالح «آید کـه مـراد از   خداوند متعال، چنین به دست میبه کالم  از تمثیل امام

این بیان، اصالح امور مادي است. تنها حصول اصالح معنوي، در سایۀ رهبـري امـامی، کـه    
 نماید.عادل نیست، غیر ممکن می

3 .اللَّه دبا عأَب تعمس یمرَاهإِب اریقول: ... فَس    َخَـر و ه عـا م یعِ مـمبِج   ه عـم ک لـالْم ج
یمرَاهإِب ی خَلْفشمی یمرَاهإِبظَاماً لإِع یمرَاهالَى إِلَى إِبتَعو كارتَب ى اللَّهحفَأَو ۀً لَهبیه و 

لْهعنِ اجلَک و خَلْفَک وی هشمی و لِّطتَسارِ الْمبالْج امشِ قُدلَا تَم و فأَنْ ق    شِ و امـ و ک امـأَم
   یمرَاه إِبـ قَـففَـاجِرَةٍ فَو رَّةٍ أَوضِ بی الْأَررَةٍ فنْ إِمم دلَاب لَّطٌ وسم فَإِنَّه هبه و هظِّمع   َقَـال و

ی   للْملک امضِ فَإِنَّ إِلَهِی أَوحى إِلَی الساعۀَ أَنْ أُعظِّمک و أَهابک و أَنْ شـأَم ی وامأَم کمأُقَد
یمرَاهإِب ذَا فَقَالَ لَهبِه کى إِلَیحأَو کلالْم فَقَالَ لَه لَالًا لَکإِج خَلْفَک      ک لـالْم فَقَـالَ لَـه م نَعـ

 .17... ُو ودعه الْملکأَشْهد إِنَّ إِلَهک لَرَفیقٌ حلیم کَرِیم و إِنَّک تُرَغِّبنی فی دینک قَالَ 
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 چـه  هـر  ابـراهیم منقـول اسـت:    در روایتی طوالنی از امام صادق 18به سند صحیح،
 کـرده  پیـدا  او از کـه  هیبتـى  و ابراهیم احترام براى نیز پادشاه .افتاد براه و برداشته ،داشت

  ).کند بدرقه را او قدمى چند تا( افتاد براه پیاده ابراهیم سر پشت ،بود
 که ،جبارى پادشاه روى پیش و بایست که کرد وحى ابراهیمه ب تعالى و تبارك داىخ
 و شـمار  بـزرگ  را او و بـرو  راه سرش پشت خود و انداز جلو را او و مرو راه ،دارد تسلط
 فرمـانروائى  یـک  زمـین  روى در بایـد  ناچـار هب و دارد، قدرت و تسلط او زیرا ؛بدار محترم
: گفـت  پادشاهه ب و ایستاد تعالى خداى دستورهب ابراهیم. دکردارب چه و نیکوکار چه ،باشد

 و شـمارم  محتـرم  و بزرگ را تو: فرمود وحى منه ب اکنون هم ،من خداى زیرا ؛برو پیش تو
) تعجـب  با( شاه. بروم راه سرت پشت خودم ،تو بزرگداشت خاطره ب و انداخته پیش را تو

  کرده؟ وحى چنین توه ب راستى: گفت
 .اسـت  مهربـان  براسـتى  تو خداى که دهم گواهى من: گفت شاه .آرى: فرمود مابراهی
 حضـرت  آن بـا  پادشـاه  ،هنگـام  این در .کردى خود دینبه  مایل مرا تو و بردبار و بزرگوار

 19...افتاد براه ابراهیم و کرد خداحافظى
از حیث این سه روایت، از لحاظ سندي تام بوده وصحیح یا موثق هستند. از آنجایی که 

البـد للنـاس مـن امیـر بـر او      : «مضمون با بخش اصلی از روایت منقـول از امیرالمـؤمنین  
اطمینـان حاصـل شـده و    ، باشند. در صدور این فـرازِ روایـت، از معصـوم   ، یکی می»فاجر

فرض اینکه کسی اصل روایـت مـورد اسـتدالل     توان آن را مورد استدالل قرار داد. بنابراین، برمی
نخواهـد   اي جز پذیرش صدور ایـن فـرازِ روایـت از معصـوم    ناقشه قرار دهد، چارهرا مورد م

  کند.داشت، و همین مقدار براي حجیت و صحت استدالل به روایت مورد بحث کفایت می

  روايت سوم
-از حیث سندي جداً ضعیف است و قابل استناد نمی روایت سوم، منقول از امیرالمؤمنین

تـوان  از حیث داللی نیز با توجه به مضـطرب بـودن عبـارات، نمـی     عالوه بر اینکه، 20باشد.
  توجیه منطقی و قابل قبولی براي آن ارائه کرد. 

البـد للنـاس مـن    «علت بیان ما این روایت این بود که؛ اوالً، شاهدي براي اصل عبارت 
، در ایـن  ارائه شود. ثانیاً، در صدد بودیم عبارت منسوب بـه امیرالمـؤمنین  » امیر برّ اوفاجر

  رابطه را بیان کنیم.



   ۸۱» رٍو فاجِأَ رب يرٍمأَن م اسِلنّل دالب« روايت تبيينبررسي و 

شـود کـه از لحـاظ سـندي اشـکالی در جهـت       با توجه به مطالبی که بیان شد، ثابت می
تـوان آن را مـورد   نیست و می» فَاجِرٍ أَو برٍّ أَمیرٍ من للنَّاسِ بد لَا«استدالل به این بیان شریف 

  استدالل قرار داد.
 بررسي داللي روايت

اي صحیح، ابتدا معناهاي احتمالی این روایت بیان نموده، و پس از ارزیـابی  پیش از بیان معن
  پردازیم.هر یک از محتمالت، به بیان معنا و برداشت صحیح می

  وجوه محتمل از معناي روايت
  برداشت اول:

ها، افرادي را پیشوا و ند در میان انساناوو پیشوایی انسان بر انسان مشروع است. خد تامار
  دهد.رار میراهبر ق

  برداشت دوم:
با توجه به فرازهایی بعدي روایت و ناسازگاري آنها بـا امـارت فـاجر، بایـد گفـت: صـرفاً       

  امارت و پیشوایی انسان عادل بر انسان مشروع است.

  برداشت سوم:
به هر حال، پیشوایی الزم است، اعم از اینکه پیشوایی و حاکمیت فـاجر باشـد و یـا عـادل     

در صـورت نبـود حـاکم عـادل در رأس حکومـت، بایـد حـاکم فـاجر را         جامع الشرایط و 
بـه   21پذیرفت و به حاکمیت او به همین مقدار که اصل حاکمیت تحقق یافته، راضی باشـیم. 

بیان دیگر، در دین برخی مسایل اجتماعی به عنـوان یـک تکلیـف بیـان شـده اسـت. از آن       
یکی از احکام و دستورات دیـن   اصالت حکومت و نظام است. در واقع، این روایت ،جمله

باشـد. خـواه ایـن    و اقامه و حفظ آن می» اصل حکومت«کند و آن، تکلیف بودن را بیان می
  22خواه توسط فرد عادل. ،تکلیف توسط فرد فاجر اقامه شود

را،  الزم به یادآوري است که الزمۀ هریک از معانی فوق این است کـه، امیرالمـؤمنین  
عی یا در مقام تشریع بدانیم؛ به این بیـان کـه، حضـرت در معنـاي     در صدد بیان حکم تشری

اول، در صدد بیان مشـروعیت حاکمیـت انسـان بـر انسـان، و در معنـاي دوم، مشـروعیت        
حاکمیت انسان عادل بر انسان و در معناي سوم، لزوم اطاعت از حـاکم، را بـه عنـوان یـک     

مـت را بـه عنـوان یـک امـر      و در معناي چهـارم، وجـوب حکو  23واجب شرعی بیان نموده،
  کنند. تکلیفی بیان می
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  برداشت چهارم:
ضـرورت  «صرفاً درصدد ارائه یک امـر ارشـادي بـوده، و آن     در این روایت امیرالمؤمنین

در جامعه انسانی است؛ بدین بیان که جامعه انسـانی، بـدون داشـتن حکومـت و     » حکومت
ر ضروري است که جامعه با داشتن یـک  قدپاشد. این امر آنیک حاکم و فرمانروا از هم می
اي که حکومت نداشته و در آن هرج و مـرج حـاکم باشـد،    حکومت و امیر فاجر، بر جامعه

  ارجحیت دارد.
  ارزيابي محتمالت داللي 

ابتـدا   باشد براي اثبات این مدعا، الزم استمعناي اخیر صحیح می ،از میان معانی محتمل فوق، به نظر
  .و بررسی شده و پس از ابطال آنها، به اثبات معناي مختار پرداخته شود سه معناي اول تحلیل

  نقد و بررسي برداشت اول از روايت
  تواند سه احتمال باشد:، که در سه معناي اول آمده است، می»مشروعیت«مراد از 

 . مشروعيت به معناي جواز، يعني اباحه(مشروعيت اباحي).۱
 یرا عالوه بر آنکه با مقام احتجـاج، کـه امیرالمـؤمنین   این احتمال از روایت باطل است؛ ز

باشـد؛ زیـرا وقتـی    اند سازگار نیست. الزمۀ آن پذیرش مدعاي خوارج مـی درصدد آن بوده
با ادعا و تقاضـاي خـوارج و در    حاکمیت صرفاً در حد اباحه باشد، مخالفت امیرالمؤمنین
  نهایت، مالمت و جنگ با آنان توجیهی نخواهد داشت.

 ي).استحباب تيمشروع. مشروعيت به معناي استحباب (۲
    البـد  «در ارتباط با این احتمال فوق باید گفت: مقتضاي این احتمال این اسـت کـه عبـارت

اي کـه  جملۀ خبریه در مقام انشاء باشد. از آنجا که اصل در جمالت خبریـه » للناس من امیر
ر استحباب نیازمند قرینه خواهـد بـود.   بیانگر حکم انشائی هستند، حمل بر وجوب است، حمل ب

روایـت   اي براي معناي استحبابی نداریم، چنـین برداشـتی از روایـت، خـالف ظـاهر     چون قرینه
است. عالوه بر اینکه، قرینۀ مقامیه بر خالف معناي استحبابی اسـت. بنـابراین، تنهـا معنـاي     

  بدانیم.» وجوب«بر  قابل قبول در تفسیر اول از روایت، این است که مشروعیت را دال

 ٢٤ي).وجوب تيمشروع. مشروعيت به معناي وجوب (۳
این احتمال نیز در تفسیر اول از روایت، با اشکال مواجه است. توضـیح اینکـه، در روایـت    

عاطفه تساوي برقـرار شـده اسـت. از    » اَو«شریفه بین امیرِ حاکم برّ و حاکم فاجر، با آوردن 



   ۸۳» رٍو فاجِأَ رب يرٍمأَن م اسِلنّل دالب« روايت تبيينبررسي و 

ان بر انسان، نیز نباید بین فاجر و عادل تفاوت قایل شد. ت انسمیرو، در مشروعیت حاکاین
که، این نوع تفسیر، مخالف با روایاتی است که مقتضاي آنهـا، نهـی از حاکمیـت و    در حالی

تـوان  باشد. از جمله این روایات میزعامت فرد غیرعادل، و نهی از پذیرش حاکمیت او می
  به روایات زیر اشاره نمود:

1 .اوِیعنْ معاللَّه دبنْ أَبِی عبٍ عهنِ وۀَ ب َقُـولُ : قَالی تُهعمکَـانَ أَبِـی  « :س  ُقُـولی...:  و
   لَاتُطْل بِ الْفَـاجِرَ وح لَاتَصـ و ه ه  احذَر صدیقَک منَ الْأَقْوامِ إِلَّا الْأَمینَ و الْأَمینُ منْ خَشی اللـَّ عـ

لَاتَأْم و رِّكلَى سع    م هـبنَ رخْشَـوینَ یذ ورِك الـَّ ی أُمـرْ فتَشاس و کانَتلَى أَمع پـدرم امـام   ». نْه
ی کردن با غیر امین از هر قومی دوست از و کن، دورى دشمنت از وفرمود:... دائماً می باقر

 او و مشو، صحبت هم بدکار با. بترسد خدا از که کسى مگر نیست امینکه باشد پرهیز نما. 
  25.ترسندمى خدا از که، کن مشورت کسانى با خود کار در و مکن مطلع خود سرّ بر را

از همنشینی و آگـاه کـردن فـاجر بـه      26در این روایت، که از لحاظ سندي صحیح است،
اسرار شخصی، و همچنین امین دانستن وي و مورد مشاوره قرار دادن او، نهی شـده اسـت.   

قرار دادن وي جایز نیسـت. در نتیجـه، بـا درعـرض یکـدیگر      بنابراین، به طریق اولی حاکم 
(برّ او فاجر) در روایت مـورد بحـث، بـراي تصـدي حاکمیـت      » فاجر«و » عادل«قرار دادن 

  معارض است. 
2 .اللَّه دبنْ أَبِی عع، ْلَا ال قَ وملَا الْأَح الْفَاجِرَ و یاخومِ أَنْ یلسلْمی لغنْبقَالَ لَای ؛ »کَـذَّاب

فرمودند: براي یک مسلمان سزاوار نیست که بـا آدم بـدکار و یـا احمـق و یـا       امام صادق
  27دروغگو برادري نماید.

نِ الْفَضْـلِ بــنِ شَـاذَانَ   . 3 نِ الرِّضَــا   28عـ ونِ قَــالَ   علیـه الســالم  عـأْم إِلَــى الْمـ تَابِـهی ک فـ:  
اي به مأمون، فرمود: نماز پشت سر انسـان بـدکار   امهدر ن ؛ امام رضا»لَا صلَاةَ خَلْف الْفَاجِرِ

  29صحیح نیست.
با استناد به این دو روایت اخیر باید گفت: به طریق اولی، از حاکمیت فـرد فـاجر نهـی    

دانسته، و جـواز آن را پـذیرش    30»والیت«شده است. به خصوص اگرحاکمیت را به معناي 
  والیت از سوي محکوم علیه تفسیر نماییم. 

انْظُرُوا إِلَى منْ کَانَ منْکُم قَدروى حدیثَنَا و نَظَرَ فی حلَالنَا و حرَامنَا : «... ن الصادق. ع4
  نَا فَلَـمکْمبِح کَمماً فَإِذَا حاکح کُملَیع لْتُهعجکَماً فَإِنِّی قَدح ا بِهضَونَا فَارکَامأَح رَفع و لْـهقْبی 
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رْك  إِنَّما بِحکْمِ اللَّه قَداستَخَف و علَینَا رد و الرَّاد علَینَا الرَّاد علَى اللَّه و هو علَى حدمنْه فَ  الشـِّ
کنـد و در (تشـخیص)   ؛ کسی را که در میان شما شیعیان احادیث مـا را روایـت مـی   ...»بِاللَّه

به احکام ماست بیابید، به حکمیت او تن دهید؛  حالل و حرام ما، صاحب نظر است و عالم
ام. پس اگر حکم مـا را بیـان کـرد،    زیرا من چنین شخصی را (در میان شما) حاکم قرار داده

(آنچه حکم کرد، حکم ما بود) و مورد قبول واقع نشد.(گویا) حکم خداوند استخفاف شده 
د است. آن در حد شرك بـه خداونـد   ایم. و انکار ما، انکار خداونو ما مورد انکار واقع شده

   31متعال است.
آید کـه حـاکم،   از این روایت و فرازهاي بعدي آن، که به اختصار بیان شد، به دست می

تواند فاجر باشد. در این فراز از روایت، دو خصوصیت براي حـاکم بیـان شـده اسـت:     نمی
روي حـدیثنا  « داشـتن:  ، علـم بـه احکـام الهـی و معـارف اهـل بیـت       »منکم«شیعه بودن 

کنـد، و  از تعارض سئوال مـی  عمر بن حنظلهاما از فراز بعدي همین روایت، ـ که  ». ونظر...
 الْحدیث فی أَصدقُهما و أَفْقَههما و أَعدلُهما بِه حکَم ما لْحکْما«فرماید: حضرت در پاسخ می

ا ومهعرأَو لَا و تلْتَفا إِلَى یم یکُمح آیـد کـه خصوصـیت سـوم،     ـ به دست مـی ...» الْآخَرُ بِه
توانـد  رو، بر اساس این روایت نیز فاجر نمـی یعنی عدالت مفروض تلقی شده است. از این

  متصدي امر حکومت باشد.
توان بـه  بنابراین، با توجه به ناسازگاري معناي اول با مدلول و معناي سایر روایات، نمی

دانست. عالوه براینکه، اگر این گونه  د و آن را مفاد روایت امیرالمومنیناین معنا ملتزم ش
توان به معناي اول ملتزم شد؛ چرا که با توجه به قرینۀ مقامیه، این نوع روایات هم نبود، نمی

  معنا با فهم متشرعه و متبادر عرفی نیز ناسازگار است.

  بررسي برداشت دوم از روايت نقد و
  م توضيح برداشت دو

مشـروعیت حاکمیـت   «تـوان  چنانکه بیان شد، برخی مدعی هستند از این روایت فقـط مـی  
  را به دست آورد. تعمیم آن به امیر فاجر، از دو جهت داراي اشکال است:» انسان عادل

الف. مخالفت با صریح آیات قـران و روایـاتی کـه در آنهـا ازحاکمیـت فـاجر و قبـول        
حال آنکه، الزمۀ مشروعیت حاکمیـت فـاجر، ایـن     حاکمیت وي، به شدت نهی شده است.

  برحاکمیت وي و قبول آن نشده باشد. اياست که نهی
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  ب. فرازهاي بعدي روایت مورد بحث، با حاکمیت فرد فاجر تناسبی ندارد.
  ـ برخی آیات و روایاتی که دال بر نهی وحرمت حاکمیت فاجر هستند. 

1» .مزْعینَ یتَرَ إِلَى الَّذ ونَ أَن   أَلَمرِیـدی ک لـن قَبا أُنزِلَ ممو کا أُنزِلَ إِلَینُواْ بِمآم مونَ أَنَّه
 یـدعضَالَالً ب ملَّهضطَانُ أَن یالشَّی رِیدیو کْفُرُواْ بِهرُواْ أَن یأُم قَدو واْ إِلَى الطَّاغُوتاکَمتَح؛ آیـا  »ای

آنچه(از کتب آسمانی) بر تو و بر پیشینیان نازل شـده،  کنند به ندیدي کسانی را که گمان می
خواهند طاغوت و حکام باطل را به داوري بطلبند، با اینکه بـه آنهـا   اند، ولی میایمان آورده

خواهد آنها را شـدیداً گمـراه کنـد و بـه     دستور داده شده، به طاغوت کافر شوند. شیطان می
  32».هاي دور دستی بیفکندراههبی

ها و یا هر چیـزي کـه غیـر از خـدا     تق از طغیان است و آن بر شیطان یا بتطاغوت مش
گردد. از دیگر مصادیق طـاغوت،  شود و یا مانع عبادت خداوند گردد، اطالق میعبادت می

ایـن   33کند و متصدي حاکمی است که اهلیت آن را نـدارد. کسی است که به باطل حکم می
. در هـر جـا، معنـاي مناسـب آن مقـام برداشـت       اسـت لفظ، هفت بار در قرآن کریم آمـده  

  باشد.شود. و مناسب در اینجا، همان حاکمان طاغوتی میمی
2» .اللَّه دبو عی أَبۀَ قَالَ قَالَ لیجنْ أَبِی خَدع ،  ِل ضاً إِلَى أَهـعب ضُکُمعب ماکحأَنْ ی اکُمإِی

نَکُم فَـإِنِّی قَدجعلْتُـه       الْجورِ و لَکنِ انْظُرُوا إِلَى رجلٍ یـب لُوهعنَا فَـاجنْ قَضَـائئاً مشَی لَمعی نْکُمم
هوا إِلَیاکَمیاً فَتَح؛ ابی خدیجه گوي: امام صادققَاض    :مبـادا وقتـی بینتـان    «به مـن فرمودنـد

آمـد، بـراي   نزاعی واقع شد و یا اختالفات حقوقی همانند اختالف در اموال، برایتـان پدیـد   
حل آن به این جماعت زشت کردار مراجعه نمایید، بلکه مردي از خودتان کـه بـه حـالل و    
حرام ما آگاه است را بین خودتان داور قرار دهید. من چنین شخصی را بر شما قاضی قـرار  

 34».ام. مبادا در منازعاتتان به سلطان و حاکم جور مراجعه نماییدداده
ۀٌ   ۀَ قَالَ سأَلْت أَباعبداللَّهعمرَ بنِ حنْظَلَ. «3 عـنَازا ممنَهیکُونُ بابِنَا یحنْ أَصنِ ملَیجنْ رع

اکَم إِلَـى       نْ تَحـ فَقَـالَ مـ ک لُّ ذَلـحإِلَى الْقُضَاةِ أَی لْطَانِ أَوا إِلَى الساکَمفَتَح یرَاثم نٍ أَویی دف
 لَه کَمفَح رَ  الطَّاغُوت أَمـ قَد و کْمِ الطَّاغُوتأَخَذَ بِح أَنَّهثَابِتاً ل قُّهإِنْ کَانَ ح تاً وحأْخُذُ سا یفَإِنَّم

 کْفَرَ بِهأَنْ ی عمربن حنظله گوید: در مورد دو نفر از شـیعیان، کـه بینشـان در مـورد      ؛...»اللَّه
به سلطان یا قاضیان حکومتی رجوع دین(قرض)یا ارث نزاعی واقع شده، و براي رفع نزاع، 

اند، سئوال کردم که آیا چنین عملی جایز است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هرکس به کرده
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آنها، چه در مورد حق یا باطل، براي محاکمه مراجعه نماید، به طاغوت رجوع کـرده اسـت.   
ام اسـت؛ چـرا   هر آنچه که از حکم آنها به دست آورد، اگر حق مسلم او هم باشد، بر او حر

که به حکم طاغوت به دست آورده است. حال آنکه خداوند دستور داده نسبت به آنها کفـر  
فرمایـد:  بورزید (با آنها مخالفت و از دستورات آنها سـرپیچی نماییـد). خـداي متعـال مـی     

که، به آنها دستور داده شده به خواهند محاکمات خویش را پیش طاغوت ببرند در حالیمی«
  35».کفر بورزندطاغوت 

ه ... »:     الصادقِعن . «4 لَاتـۀُ و وِلَایـ رِ وائ ی الْجـالۀُ الْـوۀِ فَوِلَاینَ الْوِلَایرَامِ مالْح هجا وأَم و
ع کلُ ذَلفَاع ذَّبعم رَّمحم رَامح مۀِ لَهۀِ الْوِلَایبِجِه مهعم بالْکَس و ملُ لَهمنْ   فَالْع یـلٍ مـلَى قَل

در حدیثی طوالنی فرمودند: اما جهت حرام از حاکمیت حاکم و  ؛ امام صادقفعله أَو کَثیر
و کارگزان اوست. بنابراین کار براي آنها و داد و ستد با آنان حرام شده، و انجـام   والی جائر

    36»دهندة آن، اندك باشد یا بسیار، در روز قیامت عذاب خواهد شد.
5 .»اللَّه دبأَبِی عل یرٍ قَالَ قُلْتصنْ أَبِی بع        التَـأْکُلُوا و تَابِـهی ک لَّ فـ جـ زَّ و عـ ه قَولُ اللـَّ

أَنَّ یا أَبا بصیرٍ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَـدعلم   :فَقَالَ .أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ و تُدلُوا بِها إِلَى الْحکَّامِ
لَم ا إِنَّهونَ أَمورجکَّاماً یۀِ حی الْأُما    ف رِ یـو لِ الْجـ أَهـ کَّامنَى حع نَّهلَک لِ ودلِ الْعأَه کَّامنِ حعی

   ى علِ فَـأَبد لِ الْعـ کَّامِ أَهـإِلَى ح تَهوعقٌّ فَدلٍ حجلَى رع کَانَ لَک لَو إِنَّه دمحاما أَنْ   أَب ک إِلـَّ لَیـ
 لُ اللَّهقَو وه و إِلَى الطَّاغُوت اکَمنْ حملَکَانَ م قْضُوا لَهیرِ لولِ الْجکَّامِ أَهإِلَى ح کعرَافی زَّ وع

ک یرِیـدونَ أَنْ    جلَّ أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذینَ یزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیک و ما أُنْـزِلَ   لـنْ قَب مـ
وا إِلَى الطَّاغُوتتَحاکَمگوید از امام صادقابی بصیر می 37؛ی   و اموالتـان  «دربارة آیۀ شـریفۀ

در میان خود به ناحق مخورید و آن را به سوى قاضیان (به عنوان رشوه) سرازیر نکنیـد تـا   
 38،دانیددر حالى که (حرمت کارتان را) مى ،اى از اموال مردم را به گناه و ناحق بخوریدپاره

ده اسئوال کردم. حضرت فرمود: اي ابابصیر! خداوند متعال از ایـن آیـه حاکمـان جـور را ار    
دانست در ایـن امـت، حاکمـانی ناشایسـت وجـود خواهنـد داشـت و        کرده است؛ زیرا می

باشـی و او بـراي    محمد! اگر بر فردي حقی داشـته حاکمان عادل را اراده نکرده است. اي ابا
رفع مخاصمه بینتان تو را مجبور کند که به حاکمان جور براي رفع مخاصمه رجـوع نماییـد   
تا او قضاوت نماید، هر آینه چنین فردي از کسانی خواهد بود که به طاغوت مراجعه نموده 

ه بـه  پندارند که به آنچآیا ننگریستى به کسانى که مىاست و از مصادیق این آیه خواهد بود: 
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اند، ولى سوى تو نازل شده و به آنچه پیش از تو (به پیامبران گذشته) نازل شده ایمان آورده
در  .خواهند (در موارد نزاعشان) محاکمه به سوى طاغوت (حاکمان طغیانگر کفار) برنـد مى

خواهد آنها را بـه گمراهـى دور و درازى   مأمورند به آن کفر ورزند؟! و شیطان مى ،حالى که
  39.»اه سازدگمر

آنچه از آیۀ کریمه و این چهار روایت، و برخی روایات با مضمون مشابه دیگر به دست 
آید، این است که، حاکمیت حاکم جائر و طاغوت به هیچ وجه مشـروع نیسـت و تأییـد    می

  وي و حتی قبول منصب از او نیز فی نفسه حرام است. 
لُ «عالوه بر اینکه، فرازهاي بعدي روایـت،   مـعنُ     یؤْم الْمـ ه رَتـی إِم ا    -فـ یهـف عتتَم سـی و

بلُ   -و یقَاتَلُ بِه الْعدو -ء و یجمع بِه الْفَی -و یبلِّغُ اللَّه فیها الْأَجلَ -الْکَافرُ السـ نُ بِهتَأْم و-  و
 نَ الْقَوِيم یفلضَّعل ؤْخَذُ بِهتَرِی -یستَّى ینْ فَاجِرٍحم تَرَاحسی رٌّ وب اي ، هیچ نوع سـازگاري »ح

، چون اصـل  »و یؤْخَذُ بِه للضَّعیف منَ الْقَوِي«با حاکمیت فاجر ندارد. توضیح اینکه، عبارت 
عکس. در غیر ایـن صـورت،   حاکمیت فاجر، بر پایۀ اخذ از ضعیف براي قوي است و نه به

با تضعیف حاکم عادل و اخذ ظالمانـه از او مسـاوي اسـت،     وجود خود او در حاکمیت، که
اولین حقی است که باید از وي، که ظالم است و االن در قدرت است، گرفته شود و به امام 
عادل، که در موضع ضعف است، داده شود. طبیعی است که حتی گرفتن حق در حکومـت  

قـوي بـراي ضـعیف، از     فاجر، سحت و رجوع به او حرام است. پس چگونه گرفتن حق از
  شود!مزایاي حکومت فاجر شمرده می

، چه راحتی براي مؤمن در حکومتی که »حتَّى یستَرِیح برٌّ و یستَرَاح منْ فَاجِرٍ«. عبارت -
قوانین خداوند اجراء نشود، وجود دارد. همین اجـراي قـوانین اسـت کـه موجـب راحتـی       

ونه مؤمن در حاکمیت فاجر آرامش داشته باشد، در باشد. اما، چگظاهري و باطنی مؤمن می
حالی که، حاکم و امیر، فاجر است و اصل وجود ایـن فـاجر، در مقـام حاکمیـت، موجـب      

  باشد؟! اذیت و دفع مصالح و جلب مفاسد می
، آیا در حکومت فاجر مؤمن، افراد به راحتی کارهاي »یعملُ فی إِمرَته الْمؤْمنُ«ـ عبارت 

  گونه نیست.دهند؟ قطعاً در غالب موارد اینا متناسب با شرع و صالح خود انجام میخود ر
، هرچند استمتاع کافر هست، ولـی آن گونـه کـه دیـن     »و یستَمتع فیها الْکَافرُ«ـ عبارت 

  دستور داده، نیست.
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و داراي دو معنی اسـت:   اشاره به کار خداوند است» و یبلِّغُ اللَّه فیها الْأَجلَ«ـ و عبارت 
اول آنکه، مقصود، به انتها رسیدن مهلت حکومت فاجر است. دوم آنکه، در حکومت فـاجر  

کنـد،  ماند. خداوند متعال مردم را در اجلِ معین توفی میها از ریخته شدن محفوظ میخون
  ریز و از بین برندة مردمند.هاي فاجر، خونحال آنکه، در غالب موارد حکومت

وجه آنچه گذشت، اگر گفته شود تمام اوصاف مـذکور از اوصـاف حاکمیـت عـادل     با ت
است، (مضمون روایت دوم) هیچ مشکلی وجود ندارد. بلکه این گونـه معنـی کـردن کـالم     

، با هیچ اصلی تضاد ندارد، نه ادبیات و لغت، و نه ثابتـات دیـن. بنـابراین، ایـن معنـا      امام
ن به فرد فاجر)، اساساً نادرست است. باید با توجـه بـه   (تعمیم جواز حاکمیت انسان بر انسا

، اسـتخراج گـردد. معنـاي    آیات و روایات معارض، معناي صحیح روایـت امیرالمـؤمنین  
صحیح این است که، تعمیم جواز حاکمیت انسان بر انسـان را مقیـد بـه فـرد عـادل کنـیم.       

اي کـه مثبـت جـواز    بـه گونـه   بنابراین، مراد از معناي اول، جواز حاکمیت انسان بر انسـان، 
رسـد. امـا بـا ایـن     حاکمیت ِفرد فاجر باشد، نیست. در نتیجه، معناي اول صحیح به نظر می

تفسیر، این جواز ِمشروعیت، با توجه به مقتضاي سایر آیـات و روایـات، منحصـر بـه فـرد      
  باشد.عادل می

جریان اخراج حضرت که بیانگر  40،قصص االنبیاءروایتی از برخی به تبع اشکال مذکور، 
باشد، را مـورد تحلیـل   توسط نمرودیان و هجرت آن حضرت به بیت المقدس می ابراهیم

اند که، این روایت به جهت مخالفت با اصول ثابتـۀ دیـن،   و ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفته
از حجیت ساقط است؛ چون اکرام حاکم فاجر و رضایت به بقاء او، حداقل در اسالم حـرام  

باشد. عالوه بر اینکه نزدیکی زیادي با فرهنـگ معرفـی شـده از جانـب     غیرقابل قبول می و
  امیه و برخی اهل سنت در مسئله حکومت دارد.بنی

  اشکاالت وارده بر تفسیر دوم از روایت
صرفاً در یکی از سه  ـ تقریر دوم، مبتنی بر این است که روایت منقول از امیرالمؤمنین

رو، در مقام فعلیت عمـل بـه روایـت، ناچـار بـه حـل       ظهور دارد. از اینمعناي محتمل اول 
مشکل تعارض با سایر روایات و آیـات بـر آمـده، و پـس از آن، معنـاي اول را از روایـت       
اختیار نموده است، بدون اینکه توجهی به معناي چهارم شده باشد. حال آنکه، دلیلی وجود 

ایت محتمل بدانیم. چنانکه بیان خواهیم کرد، روایـت  ندارد که صرفاً سه معناي اول را از رو
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فقط در معناي چهارم ظهور دارد؛ سایر معانی، مخالف بـا ظـاهر حـدیث اسـت. بیشـتر بـه       
رو، طبـق معنـاي منتخـب، نوبـت بـه      تفسیر به راي شباهت دارند تا معناي روایـت. از ایـن  

  رسد، تا در صدد حل تعارض برآییم. تعارض نمی
اً یکی از سه معناي اول را محتمل بدانیم، اوالً، قول به تعـارض بـین یـک    ـ اما اگر صرف

تـوان در  روایت و آیۀ قرآنی، ناشی از خلط مبحث تعارض است. توضیح اینکه، اصوالً نمی
تـوان  جایی مـی  اینجا ما قائل به تعارض و اجراي قواعد باب تعارض بود. به بیان دیگر، در

عارض شد که روایت درمقام تخصیص آیه شریفه باشـد. در  بین یک روایت و آیۀ قائل به ت
این صورت، قول به تعارض بین آیه و روایت به صورت بدوي و مسـامحی بـدون اشـکال    

ماند، تا بحـث از تعـارض و   باقی نمی 41است. در غیر این صورت، حجیتی براي خبر واحد
ب تعـارض در مـورد عـام    اجراي قواعد باب تعارض مطرح شود. توضیح اینکه، اجراي قواعد با

اش لغویت صـدور  روایی با خاص قرآنی، در جایی که علم به تأخر عام روایی داشته باشیم الزمه
سازگار نیست. بنابراین، به فـرض وجـود چنـین     روایت(عام روایی) است. این با مقام معصوم

  وضعیتی، وظیفه تأویل بردن معناي آیه یا روایت است، نه تخصیص عام روایی.
  نیــز اگــر مقیــد باشــیم بایــد خــاص قرآنــی  42الوه بــر اینکــه در ایــن گونــه مــواردعــ

را قرینۀ متصله دانسته و عام روایی را تخصیص زد، با ایـن وجـود ایـن قـول در اینجـا، بـا       
توانـد  صادر شـده اسـت، نمـی    توجه به اینکه عام روایی با تصریح به مصادیق از معصوم

  صحیح باشد.
برخالف ظاهر عبارتش، در اینجـا همـان   ، از تعارض و حل آن البته ممکن است منظور 

لزوم تأویل باشد. در این صورت، الزم است از اصل این اشکال صرف نظر شود، اما اشکال 
گونه معنا کردن روایت، در واقـع تأویـل   معناي مؤول خواهد بود و آن اینکه، این دیگري بر

شی از روایت است، کـه اصـطالحاً بـه آن    روایت نیست، بلکه حذف و یا نادیده گرفتن بخ
  شود. گفته نمی» تأویل«

در » فـاجر «ثانیاً، اگر تعارض را بپذیریم، منشأ تعارض، ناشـی از ایـن اسـت کـه کلمـۀ      
در آیه و روایـات متعـارض، متـرادف    » جائر«و » طاغوت«، و کلمات روایت امیرالمومنین

یان دیگر، قول به تعارض ناشی از عدم باشند. حال آنکه، این سخن، محل اشکال است. به ب
تشخیص معناي صحیح هر یک از این عبارات، و دچار خلط مفهومی شـدن اسـت. الزمـۀ    
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حاکم جائر و طاغوتی بودن، فاجر بودن است اما الزمۀ فاجر بودن، جائر بودن و یا طاغوتی 
  بودن نیست.

هو المنبعث بالمعاصـی  و الفاجر: «، در معناي فاجر چنین آمده است؛ مجمع البحریندر 
.در حالی که، جائر در مورد انسانِ نقیض عادل و به معناي ظالم، در موردي که 43»و المحارم

  گردد.متعلق آن غیر باشد، اطالق می
    44»العدل الجور: نقیض«گویند: چنین می لسان العرب در ابن منظور، و العین در فراهیدي

اعی اوست. حال آنکـه، فـاجر غالبـاً وصـف     بنابراین، جائر در مورد انسان، وصف اجتم
باشد. مؤید این مطلـب آن اسـت کـه در میـان روایـات وارده، هـیچ گـاه        فردي شخص می

به عنوان وصف حاکم غیرمشروع بیـان نشـده اسـت. هرچنـد در روایـت ضـعیفی،       » فاجر«
وه ، اما عـال »45وجور کل سلطان فاجر...«...چنین عبارتی آمده است ؛ منسوب به امام زمان

  ، اشعار به وصف جائریت سلطان فاجر دارد. »جور«بر ضعف سندي کلمۀ 
کــه، بــر فــرض وجــود تعــارض، بایــد گفــت: آنچــه از روایــت منقــول از   حاصــل آن

 خورد، حاکم فاجري است که عالوه بر فاجر بودن، جائر هـم ، تخصیص میامیرالمومنین
ا بـوده و تعـارض ثابـت شـده، صـرفاً      مدع باشد، نه مطلق حاکم فاجر. بنابراین، دلیل اعم از

  46تعارض بدوي خواهد بود. این مشکل، مانع استدالل به روایت نخواهد بود.
را بپـذیریم، الزمـۀ چنـین    » امیـر عـادل  «ثالثاً، بر فرض تعارض و تخصیص روایـت بـه   

وضیح اینکـه، ایـن گونـه    تحملی، عمل به عام قبل از فحص کامل از مخصص خواهد بود. 
ي مشروعیت حکومت، صرف داشتن عدالت حاکم کافی باشد. به بیـان دیگـر،   نیست که برا

  توان علی االطالق حاکم عادل را مشروع دانست. شاهد مدعا، روایت زیر است:نمی
ه  عبد أَبِی عنْد قَاعداً کُنْت قَالَ الْهاشمی عتْبۀَ الْکَرِیمِ عبد عنْ« ولَ  أَنَّ ، فقـال...: اللـَّ سـر 
اللَّه َنْ :قَالم ضَرَب النَّاس هفیبِس و ماهعإِلَى د هنَفْس ی وینَ فملسنْ الْمم وه لَمأَع نْهم وفَه 

  47؛»متَکَلِّف ضَالٌّ
کنـد کـه اگـر متصـدي     این روایت که به لحاظ سندي، تام وصحیح است، تصـریح مـی  

کـه از او عـالمتر اسـت، وجـود داشـته باشـد،        حکومت، عادل باشـد و در عـادل دیگـري،   
  حاکمیتش مشروع نخواهد بود.

آید که اساسـاً تعـارض   رابعاً، با توجه به فرازهاي بعدي روایت، این مطلب به دست می
ى  «بدوي هم به وجود نمی آید. توضیح اینکه، فرازهاي بعدي روایت، بـه جـز عبـارت     حتـَّ
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م تَرَاحسی رٌّ وب تَرِیحسباشد. به بیان دیگـر،  ، در محل رفع وجر، جمالت وصفی می»نْ فَاجِرٍی
باشـند. بنـابراین، معنـاي    مـی » البد للناس من امیر بر او فاجر«در عبارت » امیر«صفت براي 

اي نیسـت بـراي مـردم از وجـود     صحیح، همانطور که در ترجمه آوردیم، چنین است: چاره
ل(صالح) خود را انجـام دهـد و شـخص کـافر     شخص با ایمان عمامیري، که در حکومتش 
مند گردد و خداوند (به وسیلۀ برقراري امینت اجتماعی) عمرها را براي (براي دنیایش) بهره

طوالنی گرداند، غنائم جمع گردیده، با دشمنان جهاد شود، راهها امن گردیده و حق ضعیف 
یا آسوده گردد و اهـل دنیـا از   هاي دناز قوي گرفته شود، تا اینکه حاکم نیکوکار از ناخوشی

  ».فاجر آسوده گردند
در شرح نهج البالغه، فرازهاي بعدي روایت را از خصوصیات حکومت  ابن ابی الحدید

  48فاجر بر شمرده است. اما هیچ وجه مستدلی براي آن بیان نکرده است.
در  در فرازهاي بعدي روایت، ممکن است بر این تفسیر اشکال شود که، امیرالمومنین

مقام بیان ثمرات حکومـت عـادل و فـاجر هسـتند. شـاهد بـر آن، دو روایـت دیگـر از آن         
حضرت است که در ابتداي بحث بیان شد. در نتیجه، به قرینۀ دو روایـت بعـدي، فرازهـاي    

  شود.این روایت نیز حمل بر بیان ثمرات می
  در پاسخ باید گفت:

أَما الْإِمرَةُ الْبرَّةُ فَیعملُ فیها التَّقی و أَما «پذیریم که در دو روایت بعدي، فرازهاي میالف. 
 یا الشَّقیهف تَّعتَمرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیو در روایت دوم، و فرازهاي » الْإِم»     ی و لرَّاعـرّاً فَل فَـإِنْ کَـانَ بـ

 هبنُ رؤْمالْم دبإِنْ کَانَ فَاجِراً ع ۀِ، ویالرَّع   ه لـا الْفَـاجِرُ إِلَـى أَجیهلَ فمع ا، ویهو در روایـت  » ف
توانـد  باشد. اما در صورتی میسوم، بیانگر ثمرات حکومت حاکم نیکوکار و حاکم فاجر می

در مورد روایت اول قرینه باشد که در علم اصـول، بـر خـالف مشـهور، معتقـد باشـیم کـه        
تـوان آن را قرینـه بـر فرازهـاي موجـود در      دارد. در غیر این صورت، نمـی » مفهوم«وصف 

روایت اول دانست. و حال آنکه، علی المشهور معتقدیم وصف مفهوم ندارد. توضیح اینکه، 
اگر قائل به حجیت مفهوم وصف باشیم، مفهوم روایت دوم چنین خواهد بود کـه: فقـط در   

دازد و فقـط در  تواند به اعمـال صـالحه بپـر   حکومت فرد نیکوکار است که انسان مؤمن می
مند خواهد بود. در نتیجه، این مفهوم قرینه بـر تفسـیر   حکومت فاجر است که فرد کافر بهره

  گرفت.سایر فرازهاي روایت اول قرار می
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ب. الزمۀ فرازهاي بعدي موجود در روایت را ثمرة حکومـت حـاکم نیکوکـار و بـدکار     
. حـال آنکـه، ایـن برداشـت،     دانستن، این است که این جمالت را، جمالت مستقل بـدانیم 

  .باشدخالف ظاهر روایت می
ج. چنانکه اشاره شد، روایت سوم از لحاظ سندي جـداً ضـعیف اسـت و قابـل اسـتناد      

  باشد. عالوه بر اینکه، با مدعاي مستشکل هم سازگار نیست.نمی
نْ فَـاجِرٍ   «خامسا، فراز  مـ تَرَاح سـی رٌّ وب تَرِیحستَّى یدر محـل » حتـی «ز ، جملـۀ بعـد ا  »ح  

حـاکم فـاجر در عبـارت    بوده، و در مقام بیان غایت براي حاکمیت حاکم نیکوکـار و  » جر«
است. چنانکه عبارت در این مطلب ظهـور دارد، نـه اینکـه    » البد للناس من امیر بر او فاجر«

  عطـف بـر سـایر فرازهـا باشـد. ایـن نـوع تعبیـر در مـرگ         طبق ظـاهر مـدعاي مستشـکل    
بدکار رایج است. ما در این زمینه روایات متعددي داریم که به عنوان نمونـه،  فرد نیکوکار و 

  کنیم:یک مورد بیان می
» ه تَرَاح منْـه:    قَـالَ النَّبِـی  :«قَـالَ  عنْ أَبِی عبد اللـَّ سـم و تَرِیح سـم،    د بـفَالْع تَرِیح سـا الْم أَمـ  

ا         الصالح استَرَاح منْ غَم الدنْ أَمـ رَةِ ویمِ الْـآخ نَعـ ۀِ و ةِ إِلَـى الرَّاحـاد بـنَ الْع مـ یـها کَانَ فم ا وی
   و لُـهأَه و ه مـخَاد و ه لَیـفَظَانِ عحلَکَانِ اللَّذَانِ یالْم نْهم تَرِیحسفَالْفَاجِرُ ی نْهم تَرَاحسالْم  ضالْـأَر 

هلَیی عشمی کَانَ ی49».االَّت  
با توجه به آنچه بیان شد، اشکال تفسیر اول از روایت شـریفه روشـن شـد. بـه عبـارت      

توان از این روایت، مشروعیت مطلق انسان، اعم از فاجر و عادل بـر انسـان را بـه    دیگر نمی
دست آورد. مشروعیت حاکم عادل، در صورتی که اعدل از وي نباشد، هرچند مطلب حقی 

  آید. ت به دست نمیاست، اما از این روای

  ارزيابي روايت منقول از قصص االنبياء
 ، که به سند صحیح در ابتـداي مقالـه مطـرح   قصص االنبیاءاما در ارتباط با روایت منقول از 

شد، ممکن است چنین برداشت شود که مستفاد آن، رضایت به بقاي حاکم جائر و اطاعـت  
امل روایت، از هیچ جاي روایت رضـایت بـه   باشد. اما باید گفت؛ با دقت در متن کاز او می

آید. به دلیل اینکه، صرف مقدم کـردن حـاکم بـر    بقاي حاکم جائر، بلکه فاجر، به دست نمی
، چنانکـه از  خویشتن، دلیل بر رضایت به بقاي او نیسـت. بلکـه روش حضـرت ابـراهیم    

بـه جهـت   آید، با توجه به واقع شدن آن حضرت در موضع ضعف، روایت نیز به دست می
ارِ     « در امان بودن از ضرر احتمالی از جانب حاکم بوده است: بـالْج امشِ قُـدلَـاتَم و ف أَنْ قـ
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لَّطٌ       سـم ه ه فَإِنـَّ بـه و ه ظِّمـع شِ و امـ و ک امـأَم لْهعنِ اجلَک و خَلْفَک وی هشمی و لِّطتَسالْم «
اي به وجود آمـده و هنـوز   براي اولین بار چنین مواجه اند کهحضرت با حاکمی مواجه شده

داند، آیا با چنین حاکمی، اسالم دستور خاصی غیر از رفتار چیزي از خداپرستی و خدا نمی
آن حضرت را داده اند؟! به خصوص با توجه به اینکه با رفتار آن حضـرت، حـاکم متمایـل    

  به خداپرستی گردید.
ر، در راه رفتن بر خویشـتن، بـا توجـه بـه موقعیـت      اگر صرف مقدم داشتن حاکم فاج 

، با اصول ثابتۀ دین اسالم ناسـازگار باشـد، بایـد بـه طریـق اولـی، اقـدام        حضرت ابراهیم
یم  «، آنجا که فرمود: حضرت یوسف لـیظٌ ع فـضِ إِنِّی حنِ األَرلَى خَزَآئی علْنعو  50»قَالَ اج

و حال آنکـه،   51ز مخالف با اصول ثابته دین بدانیمنی تقاضاي منصب از حاکم فاجر را نمود،
  احدي قائل به آن نیست.

  نقد و بررسي برداشت سوم از روايت
تواند الزمۀ تفسیر سوم نیز مشروعیت اصل حکومت است، اما در اینجا مشروعیت صرفاً می

 در ایـن دو تفسـیر، خبـر از    باشد، بدین معنا که امیرالمـومنین » وجوب شرعی«به معناي 
وجوب تشکیل حکومت و پیروي از حـاکم حکـومتی و یـا در مقـام انشـاء ایـن مناصـب        
(تشکیل حکومت، از سوي فرد نیکوکار و فاجر، و اطاعت و پذیرش حاکمیت آنان یکی از 
واجبات شرعیه خواهد بود)، هستند. با توجه به این مطلب، اشکال اول بـر تفسـیر اول، بـر    

  شود.این دو تفسیر نیز وارد می
بـه عنـوان   » حکومـت «در پایان الزم به یادآوري است که براساس تفسیر سوم روایـت،  

شود. اما آیا واقعا چنـین اسـت؟ بـه بیـان دیگـر، آیـا       یک اصل و یکی از واجبات تلقی می
تشکیل حکومت یک واجب نفسی و مستقل است؟ در پاسخ به این سئوال، کافی اسـت بـه   

باب قضاء، جهاد، تقسـیم   م از جمله اجراي حدود،برخی احکام و دستورات دین مبین اسال
غنائم، امر به معروف، جمع آوري وجوهـات شـرعیه، همچـون زکـات و خمـس و برخـی       
احکام دیگر توجه شود. طبیعی است که اجراء و یـا اجـراي کامـل ایـن احکـام در جامعـه       

بنابراین، بـه   دار باشد، ممکن نیست.مسلمین، بدون حکومتی که اجراي احکام الهی را عهده
آید که نفس حاکمیت و حکومت فی نفسه در دین اسالم، به عنوان یک واجـب و  دست می

جز همان ضرورت عقلیه، جایگاهی ندارد، بلکه به تبع این احکام و از باب مقدمـۀ   تکلیف،
   الواجب، تشکیل و حفظ آن واجب است. چنانکه روایت زیر مؤید این مطلب است:
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ـ  پـس  آمـد،  فـرود  ربـذه  در شـد  رهسـپار  بصـره  سوىهب ،امیرالمؤمنین چون و  ۀدنبال
 کـه  آمدنـد  گـرد  حضـرت  آن دور برخوردنـد،  حضرت بدان ،آمدندمى مکه از که یحاجیان
 ،رفـتم  او نزدهب من: گوید عباس ابن .بود خود سراپرده در حضرت .بشنوند ایشان از سخنى

 سر ما کاره ب اینکهه ب ما نیاز) مؤمنان امیر اى: (گفتم به ایشان .میزند پینه را خود نعلین دیدم
 بـا  حضـرت )! سرگرمى بدان و( کنىمی که است کارى این از بیشتر توه ب ،بدهى صورتى و

 لنگـه  بـا  را آن ،سـپس  .زد وصله را خود نعلین و شد فارغ خود کار از تا ،نگفت سخن من
 چقـدر  آن ارزش کـه ( کـن  قیمـت  مـرا  نعلـین  جفـت  یـک  این: فرمود منه ب و کرد جفت دیگر

 ارزش درهـم  یـک  از کمتـر : گفتم ندارد؟ ارزشى که همین با: فرمود ندارد، ارزشى: گفتم) است؟
 دوسـت  شـما  بر زمامدارى از بیش من را نعلین جفت یک این سوگند خداه ب :فرمود .دارد
  52.مکن جلوگیرى را باطلى یا دارم پا بر را حقى) زمامدارى این وسیلههب( اینکه مگر ،دارم

برخی با اتهام کج فهمی نسبت به قائلین وجـوب و ضـرورت تشـکیل حکومـت، ادعـا      
اند. مثالً ادلۀ جهاد و قضـاء و مبـارزه   برخی خوبان در این مسیر دچار اشتباه شده«کنند: می

انـد. بـه نظرشـان آمـده کـه ایـن احکـام بـدون         با طاغوت یا مسایل اقتصادي اسالم را دیده
د. پس، نتیجه گرفته اند که حکومت مقدمۀ این احکام است. در شوحکومت وحاکمیت نمی

اي دیگر نیز این ادلـه و احکـام را فهمیـد.    توان به گونهاند از اینکه میحالی که، غفلت کرده
آن اینکه بگوییم: اگر به تمام این احکام با ترتیب و چینش شدة خداوند متعال عمـل شـود،   

شـود. در واقـع، احکـام    مند نیز هویـدا مـی  نظامدر ضمن آن تحقق یک مدنیت و حکومت 
  »خداوند متضمن این معنا است.

در رد این سخن باید گفت: قائلین به مقدمیت و ضرورت حکومت، به این جهت آن را 
دانند که تنها راه عمل به بسیاري از احکام دیـن مبـین اسـالم، بـا همـان      الزم وضروري می

ده، داشتن حکومت و حاکم اسـالمی ممکـن اسـت. و ایـن     ترتیب چینشی که خداي متعال قراردا
نیازي بـه   صرفاً ادعایی بدون شاهد است که اگر احکام دین به همان ترتیب و چینش عمل شود،

تـوان بـه ایـن    تشکیل حکومت نیست، بدون اینکه مشخص شـود اوالً، اساسـاً چگونـه مـی    
  تشکیل حکومت عمل کرد؟   احکام، با همان ترتیب و چینشی که خداوند بیان کرده، بدون

و  ثانیــاً، اگــر راهــی جــز تشــکیل حکومــت وجــود دارد، چــرا نبــی مکــرم اســالم  
  حکومت تشکیل دادند؟  امیرالمؤمنین
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 اثبات برداشت چهارم از روايت
و روشن شدن این مطلب که حضرت  53با توجه به بطالن سه احتمال اول از معناي روایت،

شـود.  اند، احتمال چهارم تثبیـت مـی  حکم شرعی نبودهدر این روایت شریف، درصدد بیان 
  عالوه بر اینکه، روایت زیر نیز شاهدي بر این مدعا است:

ا بِقَـیمٍ و       عن الرضا نَ الْملَـلِ بقُـوا و عاشُـوا إِلـَّ لَّۀً مـلَا م رَقِ ونَ الْفرْقَۀً مف أَنَّا لَا نَجِد... :
م ملَه دا لَابمیسٍ لئارنْیالد ینِ ورِ الدی أَمف توضیح اینکه، حضـرت در مقـام رد ادعـاي     54...نْه

واهی خوارج مبنی بر عدم نیاز به حاکم و حکومت، به یک امر مرتکـز عنـدالعقالء تمسـک    
به همان حکم عقل است که یک جامعه انسانی، بـراي   55اند، ارشادنموده و آنچه بیان فرموده

هاي خاصـی دارد. بـه   گیتماعی خود نیاز به حکومت و حاکم با ویژهدوام و بقاي حیات اج
عبداهللا بـن وهـب   همین جهت، حتی خود خوارج، بعدها از این شعار خود عدول کردند و 

  56را به عنوان امیر خود انتخاب نمودند. راسبی
مسئله لزوم حکومت براي قوام یک جامعه، آن قدر روشن و بدیهی است کـه بزرگـانی   

، ضمن مفروغ عنه دانستن ضرورت آن، مدعی ضرورت والیـت فقیـه   حب جواهرصاچون 
سـواد  اند. ایشان با مورد سرزنش قرار دادن منکران والیت فقیـه، ایـن دسـته را بـی    نیز شده

حال آنکه؛ مسئله والیت فقیه و ضـرروت آن، پـس از اصـل مسـئله ضـرورت       57اند.دانسته
  شود.حکومت مطرح می

  گيريهنتيج
وجه به آنچه گذشت روشن گردید که روایت شریفه از لحـاظ حجیـت، تـام و قابـل     . با ت1

  استدالل است.
در مقام داللت و بررسی مفهوم روایت، که چهار معنا و تفسیر از آن محتمـل بـود، سـه    
تفسیر اول، به صورت بالجمله از روایت قابل استفاده نبـوده، بلکـه معنـا و تفسـیر صـحیح،      

  باشد.همان معناي چهارم می
. مسئله حکومت در یک جامعه، آن قدر اهمیـت دارد کـه حتـی حاکمیـت فـاجر بـر       2

  حکومتی و هرج و مرج ارجحیت دارد.  بی
. مسئله وجوب تشکیل و حفظ حکومت در دیدگاه اسالم، به عنوان مقدمه واجـب، و  3

  مقدمۀ للغیر بوده و حفظ آن به همین دلیل، حکم وجوب را به دنبال دارد.
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روایـان آن   این حدیث موثقـه اسـت.   .375 ، صأهل المعاصی مجالسۀباب ، 2ی، جالکاف، محمد بن یعقوب .27

عبارتند از؛ جمعی از شیعیان، احمد بن محمد بن خالد برقی، عثمان بن عیساي کالبی، محمد بن یوسف صنعانی، 
میسر بن عبد العزیز نخعی. عثمان بن عیسی، غیر امامی بوده و سپس امامی شده است، با این حال بزرگان وي را 

 مد باقر صدر، بحوث فی شرح عورة الوثقی.ثقه دانسته اند. (مح
 بـن  علـی نیشابوري،  عبدوس بن محمد بن عبدالواحد، الحسین بن علی بن محمد.راویان حدیث عبارتند از؛ 28

  .این روایت نیز از لحاظ سندي صحیحه است.شاذان بنو فضل  ابورينیش قتیبۀ بن محمد
   ،315، صدم جواز االقتداء بالفاسقباب ع ،8ج، . محمد بن حسن(حر عاملی)، وسائل الشیعه29
 نیز باشد. منظور والیت به معناي اخص می باشد،نه والیت به معناي اعم که دربرگیرندة والیت تکوینی وتشریعی. 30
. مشهور از این روایت به جهت اینکه اصحاب به آن عمـل  34، ص1. محمد بن حسن (حر عاملی)، همان، ج31

اند، هر چند برخی معتقدند این روایت صحیحه است. به هر حال تـام االسـتدالل   هاند، عنوان مقبوله یاد کردکرده
است. راویان آن عبارتند از؛ محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن یحیاي عطار، محمد بن حسن صفار، صفوان بن 

  یحیی، داوود بن حصین و عمر بن حنظله.
  .60: .نساء32
 .222،ص2. محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج33
. روایت از حیث سندي صحیحه است. روات آن عبارتند از؛ حسین بن 412، ص7. محمد بن یعقوب، کافی، ج34

 محد بن عامر، معلی بن محمد بصري، حسن بن علی وشاء، و سالم بن مکرم(ابی خدیجه).
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  .412. محمد بن یعقوب، همان، ص35
، روایت از لحاظ سندي ضـعیف اسـت   این -. 84،ص17. محمد بن حسن(شیخ حر عاملی)، وسائل الشیعه،ج36

واین ، لکن با این وجود بین متاخرین مشهور است وبسیاري از بزرگان به آن استدالل، وبرطبق آن عمل نموده اند
داللت می کند که نسبت به ضعف سندي آن اغماض نشان داده اند وعلت آن شاید همان وجهی باشد که مرحوم 

إنّ هذه الرّوایۀ الشّریفۀ و إن کانت مرسلۀ  فرماید:رموده است .ایشان میصاحب عروه در حاشیه اش بر مکاسب ف
و ال جابر لها ألنّها و إن کانت مشهورة بین العلماء فی هذه األعصار المتأخّرة إال أنّ الشّهرة الجابرة و هی ما کانت 

و مع ذلک فیها أمارات الصدق فال عند القدماء من األصحاب أو العلماء غیر متحقّقۀ لکن مضامینها مطابقۀ للقواعد 
. و چون مبناي ما در اخذ به روایات موثوق الصدور بودن 2، ص: 1حاشیۀ المکاسب (للیزدي)، ج .بأس بالعمل بها

  آنهاست، لذا این روایت را در جهت استدالل ذکر کردیم.
ت، البتـه بنـابر اینکـه    . روایت شریف از لحاظ سندي موثقه اس412، ص7. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج37

نسبت غلو به عبد اهللا بن بحر را بپذیریم. روایت حدیث عبارتند از؛ محمد ین یحیاي عطار، احمد بن محمد بن 
 عیسی، حسین بن سعید اهوازي، عبداهللا بن بحر، عبداهللا بن مسکاان و ابوبصیر اسدي.

  188: . بقره 38
  .60: . نساء 39
. این روایت چنانکه ذیل بحث از صحت سـند روایـت   106ص ،1نبیاء، ج. سید نعمت اهللا جزائري،قصص اال40

 نیز آمده است. 372،ص)8منقول از امیرالمومنین علیه السالم آوردیم،با سند صحیح در کافی (،ج
  . فرض تعارض خبرمتواتر با آیه شریفه ممکن است که دراین صورت تاویل بردن یکی یا هردو متعین است.41
 وسپس عام روایی وارد شده باشد. . ابتدا خاص قرانی42
  434ص:  ،3 ،ج تحقیقِ سید احمد حسینی، ،البحرینمجمع، . فخر الدین طریحی43
 .153، ص 4لسان العرب، ج ،، و ابن منظور176، ص: 6ج کتاب العین،، خلیل بن احمد فراهیدى. 44
  ،باب االدعیه واالحراز274،ص92. محمد باقر مجلسی، بحار االنوار،ج45
به ، ین جواب را در فرازهاي بعدي روایت که مستشکل به عنوان دلیل بر تعارض بیان کرد نیز خواهیم داد. هم46

این بیان که ؛ خصوصیات مطرح شده به صورت موجبۀ جزئیه براي حاکم فاجر ثابت اسـت، یعنـی بـدین معنـا     
  حکومتش داري این خصوصیات باشد.، نیست که هر حاکم فاجري

گوید: نزد امـام صـادق علیـه السـالم     .عبدالکریم عتبۀ هاشمی می27 ص، 5لینی، کافی،ج. محمد بن یعقوب ک47
نشسته بودم، حضرت فرمودند: پیامبر اسالم فرمودند: هر کس بر مردم حکمرانی کند و آنها را به دستور از خویش 

ي که اسباب مشقت خویش را ه افرمان دهد در حالی که در میان مردم از او عالم تر وجود داشته باشد، گمراه کنند
  فراهم کرده است.

 .307،ص2. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البالغه،ج48
.این روایت از لحاظ سندي حداقل موثقه است. (انسان یا) راحت 254،ص3ج، . محمد بن یعقوب کلینی، کافی49

شـود و از  دنیا راحت می کننده است و یا راحت شونده؛ ذاحت شونده فرد مؤمنی است که از غم و سختی هاي
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شود. اما راحت کننده، فرد فاجري است که با مردنش دو ملک موکل او و اهل و نعمت هاي آخرت بهره مند می

بستگان و زمین از شرش آسوده می شوند. روایت موثقه است و آن به جهـت وجـود اسـماعیل بـن ابـی زیـاد       
 (سکونی) در سلسلۀ سند است.

  .55:. یوسف50
  قاضاي منصب اماره بر رضایت به بقا و مشروعیت حاکم غیر مشروع خواهد بود.. زیرا ت 51
 241، ص1ج ،فی معرفۀ حجج اهللا علی العباد رشادالاترجمه  ،محالتى رسولى.  52
. الزم به ذکر است که بحث ما در معانی محتمله از روایت می باشد وفعال کاري به صحت وسقم هریـک از  53

 نداریم.، وایتتفاسیر جداي از مدلول ر
محمد باقر مجلسی،  -، باب علل الشرائع و أصول اإلسالم251، ص1الشرائع جعللمحمد بن علی بن بابویه، . 54

،باب االضطرار إلى الحجۀ . این روایت نیز از لحاظ سندي صـحیح اسـت. سـند روایـت     32،ص23بحاراألنوار،ج
طار قال حدثنی أبو الحسن علی بن محمـد بـن قتیبـۀ    عبارتند ازعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوري الع

النیسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان النیسابوري .البته در ادامه این سند نیامده که فضل بن شاذان از امام 
رضا علیه اسالم این روایت را نقل می کند، لکن در جاهاي دیگرکه سندبه تفصیل نیامده، به این مطلب تصـریح  

  وجه استدالل به این روایت شریف به جهت اطالق آن می باشد.-است.شده 
األمر اإلرشادي فهو أجنبی عن الرجحان الشرعی، إذ ال یأمر اآلمر به  . در تعریف اوامر ارشادي چنین آورده اند؛55

این حدیث  )،در480، صفحه 5الدرایۀ، ج منتهى.(إالّ من حیث انه مخبر بما فیه من الحسن، ال من حیث انه شارع
شریف نیز نهایت چیزي که می توانیم ازآن به دست بیاوریم این است که جملۀ خبریه را به عنـوان یـک جملـۀ    
انشائیه تلقی نماییم ودر این صورت نیزبا توضیحاتی که گذشت، این بیان شریف صرفا یک امر ارشادي خواهد 

  بود.
  .79، ص10. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البالغۀ، ج56
بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و ال فهم من لحـن قـولهم و    وسوسۀ. فمن الغریب 57

رموزهم أمرا، و ال تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجۀ و خلیفۀ و نحو ذلک مما یظهر 
نجفـی، جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرائع       اجعۀ إلیهم...(منه إرادة نظم زمان الغیبۀ لشیعتهم فی کثیر من األمور الر

  )397اإلسالم، ص 


