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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و الصاله و السالم، علی سیدنا و نبینا 

الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیه ابی القاسم محمد وآله 

  .اهلل علی اعدائهم اجمعیناهلل فی االرضین و لعنه 

 چکیده: 

قاعده تقیه یکی از قواعد مهم فقهی است که تأثیرات گسترده آن 

توان در ابواب مختلف کتابهای فقهی مشاهده نمود. با این همه را می

های مضاف و از جمله فقه به دلیل نو پدید بودن عموم فقه –

اطالع یافتن بر تأثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی، نیازمند  -سیاست

باشد. از این رو در این نوشتار رسی جداگانه و دقیق میفحص و بر

تالش شده است تا به روش تحلیلی توصیفی، تأثیرات این قاعده مهم 

در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی به صورت خاص، 

 مورد فحص موضوعی و بحث فقهی قرار داده شود. 
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از در عرصه مباحث مربوط به مشروعیت حاکمیت، قاعده تقیه، 

یک سو، در مواقع متعدد، برمیزان تبیین مبنای مشروعیت از سوی 

امامان معصوم )ع( و عالمان شیعه تأثیرگذار بوده و در برخی مواقع 

نیز موجب بروز رفتارهایی از سوی آن بزرگواران شده است که توهم 

پذیرش مشروعیت حاکمان جور را از سوی آنها به دنبال دارد؛ 

های زمان، عدم رهیز از قیام در برابر طاغوترفتارهایی همچون: پ

تالش در راستای برپا نمودن حکومت اسالمی، به کار بردن تعابیری 

و... در رابطه با خلفای جور و پادشاهان  "امیرالمومنین"همچون 

های های طاغوتی و پذیرش مسئولیتظالم، همکاری با حکومت

 اجتماعی از جانب آنان...  -سیاسی

حوزه مباحث مربوط به مشروعیت، باید به دو همچنین در 

مطلب اساسی توجه داشت: اول آنکه مشروعیت حکومت اسالمی در 

های مستحکم کالمی و فقهی برخوردار زمان غیبت، از ادله و پشتوانه

بوده و ظواهر برخی روایات ضعیف در باب تقیه، تاب معارضه با ادله 

حکومت اسالمی در زمان ای بر مشروعیت مذکور را نداشته و خدشه

سازد. دوم آنکه عنصر جمهوریت و توجه به رأی غیبت، وارد نمی

مردم، به عنوان یک رکن اصلی از ارکان حکومت اسالمی، ریشه در 

آیات و روایات و مبانی پیشرفته اسالمی داشته و تصور اینکه دلیل 

پذیرش آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی، التزام به مقتضیات 
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باشد، توهمی بیش نیست. در عده تقیه در عرصه بین الملل میقا

یعنی:  –حوزه سیاست داخلی در سه محور عمده این حوزه 

قاعده تقیه تأثیر گذار  -های قانون گذاری، اجرائی و نظارتیعرصه

توان در قانون اساسی جمهوری است که نتایج این تأثیرات را می

های اجرائی و لکرد دستگاهاسالمی، قانون مجازات اسالمی و عم

 نظارتی مشاهده نمود.

نتایج این قاعده مهم فقهی در حوزه سیاست خارجی نیز در 

مانند: تبلیغ -مسائل مهمی همچون: میزان پیگیری اهداف فراملی، 

ها اسالم و تشیع در جهان، صدور انقالب اسالمی، دفاع از سرزمین

و مقاومت در  های اسالمی، حمایت از مستضعفین جهانو ملت

برابر سلطه جویی مستکبران، مساله جهاد و دفاع و تعیین 

چگونگی مواجهه با قوانین و معاهدات بین المللی، قابل مالحظه 

 است.

تقیه، فقه، فقه سیاسی، تأثیر تقیه، سیاست  کلیدواژه ها:

 داخلی، سیاست خارجی.
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 مقدمه 

 بیان مساله و قلمرو آن -1
به جهت حکومت –اعد مهم فقهی است که قاعده تقیه یکی از قو

تواند بسیاری از احکام شرعی در می -ادله آن بر ادله احکام اولیه

ابواب مختلف فقه را دستخوش تغییر و دگرگونی نماید. از آنجا که 

محققین، مباحث فقه را به مباحث فردی و مباحث اجتماعی تقسیم 

که آیا قاعده تقیه، تنها  آیدنموده اند، در اینجا این سوال به وجود می

توان تأثیرات در صدد تضییق دایره احکام فردی است و یا اینکه می

مباحث  –به طور خاص  -آن را در حیطه مباحث اجتماعی اسالم و

فقه سیاسی نیز مشاهده نمود؟ در واقع، نگارنده بر آن است تا در این 

حث مختلف فقه نوشتار، به بررسی تأثیرات گوناگون قاعده تقیه بر مبا

تواند بسیاری از مسائل سیاسی بپردازد؛ تأثیراتی که دامنه آن می

 سیاست داخلی و خارجی را در بر بگیرد.

 –در حوزه سیاست داخلی در سه محور عمده این حوزه 

قاعده تقیه  -های قانون گذاری، اجرائی و نظارتییعنی: عرصه

یر تقیه در مسائل تأثیر گذار است. در حوزه سیاست خارجی نیز تأث

مهمی همچون: میزان پیگیری اهداف فراملی، مساله جهاد و دفاع و 
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تعیین چگونگی مواجهه با قوانین و معاهدات بین المللی، قابل 

 مالحظه است.

 ضرورت تحقیق  -2
این تحقیق افزون بر کاربردی و نوبودن مباحث آن از دو جهت 

 ضرورت دارد:

سیاسی باالخص قواعد و اصول آن یکم: لزوم توجه به مبانی فقه 

به ویژه قاعده تقیه؛ زیرا این مباحث در تدوین اصول اساسی سیاست 

داخلی و خارجی حکومت اسالمی و نیز اجرای این اصول بسیار تأثیر 

 گذار است.

دوم: نقش تعیین کننده این بحث در پاسخگویی به بسیاری از 

خارجی حکومت های داخلی و مسائل فقه سیاسی و چرایی سیاست

اسالمی، بر کسی پوشیده نیست و از مباحث این تحقیق نیز آشکار 

 گردد.می

 اهداف و فوائد تحقیق -1
بی شک قواعد فقهیه در فرایند استخراج نظامات اسالمی، نقش 

ای دارند. از این رو بررسی تأثیرات قاعده تقیه بر فقه تعیین کننده

ج نظام سیاسی مطلوب دین، تواند ما را در استخراسیاسی شیعه می

 یاری نماید.
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تواند توسط قانون گذاران در تشریع و مباحث این تحقیق می

اجراء قوانین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مباحث آن در تطبیق 

 تواند راهگشا باشد.سیاست خارجی کشور بر قوانین اسالمی می

 پیشینه تحقیق و امتیازات پژوهش حاضر -1
ه همواره در کنار اصول فقه، تاثیر فراوانی بر قواعد فقهی

استنباط احکام شرعی داشته اند. با این وجود فقیهان شیعه تا مدتها 

مبادرت ننموده و  "قواعد فقهیه"به تالیف کتابی مستقل با عنوان 

تنها به طرح برخی قواعد مهم فقهی در ضمن مباحث اصولی و 

تقل در رابطه با برخی فقهی و یا حد اکثر تدوین رساله های مس

 قواعد فقهی خاص، اکتفا می نمودند. 

در واقع اولین کتابی که توسط یک عالم شیعه و هدف جمع  

 "القواعد و الفوائد"آوری قواعد فقهیه نگاشته شده است، کتاب 

شهید اول )ره( می باشد؛ مولف تالش نموده است تا در این 

در قالب یک کتاب کتاب، قواعد موثر در عملیات استنباط را 

مستقل تدوین نماید؛ هر چند همه قواعد مطرح شده در این 

کتاب، قاعده فقهی نبوده و در کنار قواعدی همچون قاعده تقیه، 

برخی از قواعد ادبی و... را نیز می توان در این کتاب مالحظه 

 نمود.
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این کاستی و نقیصه باعث شد تا برخی از فقیهان معاصر،  

بنگارند که از میان  "قواعد فقهیه"با عنوان  کتابهای مستقلی

مرحوم  "القواعد الفقهیه"کتابهای مذکور می توان به کتاب 

مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل  "القواعد الفقهیه"بجنوردی، کتاب

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  "القواعد الفقهیه"لنکرانی و  کتاب

 اشاره نمود.

قاعده تقیه از اهمیت فراوانی و اما در میان قواعد فقهیه، 

برخوردار است؛ تاثیرات گسترده این قاعده بر ابواب مختلف فقه 

را می توان در غالب ابواب و مسائل موجود در کتابهای فقهی 

مشاهده نمود. لذا اهمیت فوق العاده ی این قاعده در مباحث 

کالمی و تاثیرات عمیق و فراگیر آن بر مسائل مختلف فقهی باعث 

در قالب رساله  -ه است تا همواره متکلمان و فقیهان بسیاریشد

، به بررسی -های مستقل و یا در ضمن مباحث کالمی و فقهی

مسائل مربوط به این قاعده بپردازند؛ محقق کرکی و شیخ اعظم 

انصاری از جمله عالمانی هستند که رساله مستقلی در رابطه با 

عدها بحث از این قاعده در قاعده تقیه تدوین نموده اند. همچنین ب

نیز مشاهده می  "قواعد فقهیه"اکثر کتابهای نگاشته شده با عنوان 

 شود.
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تخصصی شدن فقه از یک سو، و گسترده بودن دامنه قواعد 

فقهیه از سوی دیگر، باعث شده است تا برخی از محققین معاصر 

همچون: قواعد فقه سیاسی،  –در صدد تدوین قواعد فقهیه مضاف 

بر آیند. البته در این میان تا کنون کتابی  -عد فقه االقتصاد و...قوا

که در بر دارنده خصوص قواعد فقه سیاسی باشد، نوشته نشده 

اثر روح اهلل شریعتی  "قواعد فقه سیاسی"است؛ هر چند کتاب 

همین عنوان را دارد اما بر خالف عنوان کتاب،این گونه نیست که 

قواعد فقه سیاسی باشند بلکه برخی  همه قواعد مطرح شده در آن،

از این قواعد، قواعد فقه اجتماعی و یا قواعد فقه حکومتی هستند 

 که رابطه آن با قواعد فقه سیاسی، عام و خاص مطلق می باشد. 

با توجه به مطلب فوق، طبیعی است که یافتن کتاب یا مقاله 

 ای که از میان قواعد فقه سیاسی، به صورت خاص، به بررسی

تاثیرات سیاسی قاعده تقیه، پرداخته باشد، بسیار دور از انتظار 

است. با این همه، می توان از یک مقاله نام برد که تالش نموده 

است تا تاثیرات قاعده تقیه بر فقه سیاسی شیعه را بررسی نماید؛ 

تقیه و کاربرد "جناب نائب علی کمیلی نگارنده این مقاله، عنوان 

را برای مقاله خود انتخاب نموده و در  "شیعهآن در فقه سیاسی 

ضمن آن به بررسی تاثیرات قاعده تقیه بر سیره سیاسی ائمه )ع( و 

برخی از مسائل فقهی پرداخته است. با این همه به نظر می رسد 
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که تاثیرات قاعده تقیه -که هنوز جای یک تحقیق کامل و فراگیر 

در این  -ه باشدرا در بخشهای مختلف فقه سیاسی بررسی نمود

عرصه خالی است. از این رو در رساله حاضر تالش شده است تا 

در حد امکان، تمامی تاثیرات قاعده تقیه در بخش های مختلف 

اعم از مباحث مربوط به سیاست داخلی و مباحث  -فقه سیاسی

به صورت منظم و منسجم مورد بحث قرار  -سیاست خارجی

باحث سعی نموده است که گیرد. همچنین نگارنده در اکثر م

مطالب مورد ادعا را به کلمات صریح فقیهان نامدار شیعه مستند 

سازد. تطبیق تاثیرات قاعده تقیه بر قانون اساسی، قانون مجازات 

اسالمی و رویه ی اجرائی جمهوری اسالمی، یکی دیگر از مزایای 

 موجود در رساله حاضر می باشد.

 روش تحقیق -1
یلی توصیفی است که با استفاده از روش این تحقیق تحل

ها و نرم افزارها به گردآوری اطالعات و سپس دسته بندی و کتابخانه

 تحلیل آنها پرداخته شده است.

 سواالت تحقیق -6
قاعده تقیه چه تأثیراتی بر فقه سیاسی شیعه سؤال اصلی: 

 دارد؟

 سؤاالت فرعی: 
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 مفاد قاعده تقیه چیست؟ -4

یراتی بر مباحث مربوط به سیاست قاعده تقیه چه تأث -1

 داخلی دارد؟

قاعده تقیه چه تأثیراتی بر مباحث مربوط به سیاست  -3

 خارجی دارد؟

 های تحقیقفرضیه -7
مفاد قاعده تقیه برداشتن احکام الزامی است در مواردی که  -4

خطری نسبت به فرد مسلمان از سوی مخالفان و دشمنان وجود داشته 

 باشد.

یه در حیطه مباحث مربوط به سیاست داخلی قاعده تق -1

تواند مسائل مهمی همچون: چگونگی تعامل با حکومت جور، می

کیفیت تدوین ساختار سیاسی،میزان پایبندی به احکام اولیه اسالم در 

روند قانون گذاری، نوع تعامل حاکم اسالمی با منتخبین ملت،قلمرو 

داخلی حکومت های مدنی،چگونگی برخورد با مخالفین آزادی

 ها را تحت تأثیر قرار دهد.اسالمی و حقوق اقلیت

در بخش مربوط به سیاست خارجی نیز، این قاعده فقهی  -3

تواند مسائل متعددی را تحت تأثیر قرار دهد؛ مسائلی از قبیل: می

ها و میزان پیگیری اهداف فراملی )تبلیغ اسالم، دفاع از سرزمین
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لومین، مبارزه با مستکبرین(، مساله جهاد های اسالمی، دفاع از مظملت

 و صلح و مباحث مربوط به قوانین و معاهدات بین المللی.

 کاربرد نتایج تحقیق -1
تواند محققین و دانش پژوهان فرهیخته نتیجه این نوشتار می

را در مسیر تحقیق پیرامون مباحث فقه سیاست و استخراج نظام 

 سیاسی مورد نظر اسالم یاری نماید.

. 
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 گفتار اول: مفاهیم
در این پایان نامه واژگان کلیدی و پُرکاربرد وجود دارد که باید 

 برای روشن شدن مباحث، مفاهیم این واژگان را ابتدا بررسی کنیم:

 . تقیه1
 کنیم:این واژه را از جهت لغت و اصطالح بررسی می

 قیهالف: مفهوم لغوی ت
از نظر لغوی، دو بحث عمده وجود  "تقیه"در رابطه با واژه 

 دارد؛

و اینکه آیا این لفظ از گردد باز میبحث اول به ریشه این واژه  

گرفته شده است یا از اتّقی، یتّقّی که  -یعنی: تقی، یتقی -ثالثی مجرد

 ثالثی مزید است؟ 

ر دو ه "القواعد الفقهیه"هر چند مرحوم بجنوردی در کتاب 

احتمال را ممکن دانسته اند، اما شیخ انصاری )ره( و برخی از فقیهان 
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معاصر، معتقد به اشتقاق این لفظ از ثالثی مزید بوده و در مقابل، 

 4مرحوم خوئی )ره( آن را ماخوذ از ثالثی مجرد شمرده اند.

البته اختالف مذکور تأثیری در مفهوم تقیه نداشته و معنای آن بنا 

 1باشد.قول فوق، واحد میبر هر دو 

شود به ماهیت این کلمه و اینکه آیا این بحث دوم مربوط می

 واژه مصدر است یا اسم مصدر؟

شیخ انصاری )ره(، مرحوم خوئی و برخی دیگر از محققین 

باشد که بنا بر این قول، معنای آن معتقدند که واژه تقیه، مصدر می

بر اسم مصدر بودن این اما مرحوم بجنوردی  3خواهد بود. "تحفظ"

 1لفظ تاکید نموده است.

 ب: مفهوم اصطالحی تقیه 

                                                 

. مکارم، نارص، القواعد 94، ص 5القواعد الفقهیه، ج ر.ک بجنوردی، حسن،  1

، 9. خوئی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی رشح عروة الوثقی، ج 683، ص 1الفقهیه، ج 

 .356ص 

 .683، ص 1ر.ک مکارم، نارص، القواعد الفقهیة، ج   3

 .154ر.ک مشکینی، مریزاعلی، مصطلحات الفقه، ص   6

. مکارم، نارص، 94، ص 5اعد الفقهیه، ج ر.ک بجنوردی، سید حسن، القو  9

. خوئی، سید ابوالقاسم،التنقیح فی رشح عروة 683، ص 1القواعد الفقهیه، ج 

 .356، ص 9الوثقی، ج 
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در کلمات فقیهان نامدار شیعه، چهار تعریف متقارب در رابطه با 

 توان یافت؛تقیه می

التقیة كتامن احلق و سرت االعتقاد فیه و مکامتة » )ره(:. شیخ مفید4

تقیه عبارت « و الدنیااملخالفني و ترك مظاهرهتم بام يعقب رضرا يف الدين 

است از مخفی نمودن حق و پوشاندن اعتقاد حقیقی خود و مخفی 

کاری با مخالفین در مواردی که موجب آسیب دنیایی و یا دینی 

 4گردد.می

التقیة جماملة الناس بام يعرفون و ترك ما ينکرون » . شهید اول )ره(:1

ن با مردم در رابطه تقیه عبارت است از مدارا نمود «حذرا من غوائلهم

شمرند و پرهیز از آنچه که نزد آنها ناپسند با اموری که پسندیده می
 1 است با هدف دور شدن از شرّ آنها.

إظهار موافقة أهل اخلالف يف ما يدينون به ». محقق کرکی )ره(: 3

تقیه عبارت است از آشکار نمودن همراهی با مخالفین در « خوفا

 3نها است، به جهت ترس.اموری که مورد اعتقاد آ

                                                 

 .  33تصحیح االعتقاد، ص بغدادی، مفید،   1

 .155، ص 3القواعد و الفوائد، ج عاملی، شهید اول،   3

 .51، ص 3رسائل حمقق كركی، جعاملی، كركی،  6
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التحفّظ عن ضرر الغیر، بقول أو ». شیخ اعظم انصاری )ره(: 1

تقیه عبارت است از تالش برای حفظ خود از « فعل مخالف للحقّ 

 4آسیب رساندن دیگران، بواسطه گفتار یا رفتار مخالف حق.

البته چنان که مالحظه خواهد شد، هیچکدام از تعاریف فوق از 

رخوردار نبوده و همه اقسام پیش روی تقیه را در بر جامعیت کامل ب

گیرند. با این حال، تعریف ارائه شده از سوی شیخ اعظم )ره(، نمی

 باشد.نسبت به بقیه تعاریف از شمول افزون تری برخوردار می

 . مفهوم فقه سیاسی2
و  "فقه"، خود مرکب از دو واژه "فقه سیاسی "از آنجا که واژه  

شود، و درحقیقت زیرشاخه این دو علم، شمرده میبوده  "سیاست"

پس آنگاه که بخواهیم در رابطه با مفهوم فقه سیاسی سخن بگوییم، 

ناگزیر هستیم که پیش از آن به بررسی مفهوم دو واژه فقه و سیاست 

 بپردازیم؛

 الف: تعریف فقه
 1باشد.می "مطلق فهم"از نظر اکثر لغویون به معنای  "فقه"لفظ  

در اصطالح، مشهورترین تعریف از علم فقه عبارت است از؛ و اما 

                                                 

 .973، ص 3كتاب الصالة، ج انصاری، مرتضی،   1

.كافی الکفاة، 673، ص 6.ک فراهیدی، خلیل بن امحد، كتاب العني، ج ر 3

. جوهرى، اسامعیل بن محاد، تاج 697، ص6صاحب بن عباد، املحیط فی اللغه، ج 



26 ......................................... تقیه بر فقه سیاسی شیعه قاعده .تأثیرات 
 

آگاهی نسبت به  «العلم باألحکام الرشعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة»

  4احکام شرعی فرعی، به وسیله ادله تفصیلی آن. 

 ب: تعریف سیاست
 سیاست در لغت، این گونه معنا شده است:

َس الرجُل ُسْسُت الرعّیة ِسَیا»جوهری در الصحاح:  - َسًة. و ُسوِّ

سیاست کردم مردم « أموَر الناس، عىل ما مل يسم فاعله، إذا ُملَِّك أمرهم

را سیاست کردنی. و سیاست داده شد آن مرد امور مردم را، به نحوی 

که فاعل آن حدف شود ]و به صورت مجهول آورده شود[ هنگامی 

 1است که آن شخص بر امور آنها مسلط گردانیده شود.

 گوید: ابن منظور نیز در تعریف سیاست می -

ياَسُة، يقال ساسوهم َسْوسًا، و إِذا َرأَُّسوه قیل: » ْوُس: الرِّ السَّ

ُسوه و َأساسوه به معنای ریاست است؛ چنانکه گفته  "السوس"« َسوَّ

                                                                                              

 .ابن اثری، مبارک بن حممد، النهايه فی غريب3396، ص 3اللغة و صحاح العربیة، ج 

، ص 6. ابن منظور، حممد بن مکرم، لسان العرب، ج 935، ص 6احلديث و االثر،ج 

   و... 655، ص 3جممع البحرين، ج طرحيى، فخر الدين،  ،533

 .5قمی، ابوالقاسم، قوانني االصول، ص   1

 .468، ص 6جوهرى، اسامعیل بن محاد، تاج اللغة و صحاح العربیة، ج   3
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شود: سیاست کنید آنها را سیاست کردنی. و هنگامی که او را می

 4ست دهید او را . شود:[ سیاریاست دهند، ]گفته می

 کند:مرحوم طریحی نیز سیاست را چنین معنا می -

و سیاست ورزید زید « و ساس زيد سیاسة: أمر و قام بأمره»

 1سیاست کردنی: امر نمود و قیام کرد به امر خود.

 در تاج العروس نیز سیاست این گونه تعریف شده است: -

َیاَسُة: الِقیاُم عىل الْش »  بام يُ و السِّ
ِ
و سیاست: قیام بر چیزی « ْصلُِحهء

 3به آنچه که صالح آن است.

و اما در اصطالح، برخی سیاست را اینگونه تعریف نموده 

 اند؛

سیاست در مفهوم خاص، تدابیری است که حکومت ها در »

اداره ی امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود 

 1«کنند.اتخاذ می

                                                 

 .138، ص 3لسان العرب، ج ابن منظور، ابو الفضل،   1

 .78، ص 9طرحيى، فخر الدين، جممع البحرين، ج   3

 .633، ص 8واسطى، زبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج   6

 .658علی بابايی، غالمرضا، فرهنگ سیاسی، ص   9
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ین باره چنین آمده در فرهنگ لغت معین نیز در ا -

 :است

سیاست: حکم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملکت، »

 4« حکومت کردن، ریاست کردن

همچنین در فرهنگ لغت عمید، سیاست این گونه  -

 معنا شده است؛

اصالح امور خلق و اداره کردن کارهای مملکت، »

مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، رعیت داری، مردم 

 1«داری

 "فقه سیاسی": تعریف ج
و  "فقه"اکنون پس از اشاره به تعاریف ارائه شده از دو واژه 

 "فقه سیاسی"، به ذکر تعاریف مطرح شده پیرامون واژه"سیاست"

 پردازیم؛می

ای از اندیشه سیاسی اسالم یا فقه عمومی . فقه سیاسی شاخه4

است، است که با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، در عرصه اجتماع و سی

نحوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط 

                                                 

 معني، حممد، فرهنگ لغت معني، ذيل واژه سیاست.  1

 ه سیاست.عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید، ذيل واژ  3
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دولت اسالمی با دیگر دولتها، مسائل نوپدید، گشایش مشکالت 

 4کند.اجتماعی و ارائه الگوهای مطلوب را بررسی می

ای نوپدید در عرصه به عنوان واژه "فقه سیاسى". اصطالح 1

احث فقهى است که با رفتار سیاسی اى از مبفقه، مشتمل بر مجموعه

و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مؤمنان 

بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع 

 1«کندو ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى

 و مسائل از از فقه سیاسی بخشى مراد خاص، کاربرد . در3 

 و سیاسى موضوعات به خاص طور به که است ىفقه مباحث

 3پردازد. مى حکومتى

الفقه السیاسی هو الفهم الدقیق لشئون االمة الداخلیة و .»1

اخلارجیة و تدبری هذه الشئون و رعايتها علی ضوء احکام الرشيعة و 

فقه سیاسی عبارت است از فهم دقیق از شئون داخلی و « هدهیا

                                                 

 .39سید كاظم سید باقری، فقه سیاسی شیعه، ص   1

، حقوق اسالمی، شامره 1649، «ماهیت فقه سیاسی»ايزدهی، سید سجاد،   3

 .177 -156ص  ،99

، دو فصلنامه دانش سیاسی، 1649،«مسائل فقه سیاسی»لک زايی، نجف، 6

 .153 -137، صفحه 11شامره 



31 ......................................... تقیه بر فقه سیاسی شیعه قاعده .تأثیرات 
 

شئون مذکور در سایه احکام و  خارجی امت و تدبیر و رعایت

 4های شریعت.هدایت

با صرف نظر از اجمال و تفصیل موجود در تعاریف فوق، 

ها و نواقصی توان گفت که هر کدام از این تعاریف از مزیتمی

 شود؛برخوردار هستند که به برخی از آنها اشاره می

در تعریف اول، مصادیقی ذکر شده است که از مسائل فقه 

نحوه ارتباط فرد با دیگر  "رود؛ مواردی همچون: به شمار نمیسیاسی 

گشایش مشکالت اجتماعی و ارائه "و  "مسائل نوپدید " ،"شهروندان

 ."الگوهای مطلوب 

اشکال تعریف چهارم نیز در این است که ظاهر آن، عرفی و 

عقالئی دانستن سیاست و حدّ اقلی شمردن ورود شریعت به این 

چند این تعریف مشتمل بر یک مزیت فوق العاده  باشد. هرعرصه می

در موضوع فقه  "االمة"باشد که عبارت است از استفاده از واژه نیز می

سیاسی؛ در واقع به کار بردن واژه مذکور در تعریف فقه سیاسی از 

سوی این محقق، نشان دهنده توجه وی به حقیقت اتحاد آحاد و 

ی بودن حکومت اسالمی های اسالمی با یکدیگر و فرامرزملت

 باشد.می

                                                 

السیاسی عند االمام الشهید حسن البنا، ص حممد عبدالقادر، الفقه ابوفارس،   1

19. 
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توان گفت که از میان تعاریف فوق، تعریف دوم و در نتیجه می

 باشند.سوم مناسب تر از دو تعریف دیگر می

 . مفهوم سیاست داخلی1
برخی از تعاریف موجود پیرامون سیاست داخلی عبارت است 

 از؛

 ،هبرىِ صلح آمیز یا غیرصلح آمیزِ روابطِ میان افرادالف: ر

 4گروهها و احزاب در داخل یک کشور.

ب: سیاست داخلى عبارت از اصول و قواعد حاکم بر روابط 

 1سیاسى میان نیروهاى اجتماعى در داخل یک کشور است.

ج: سیاست داخلى عبارت است از راه و رسم حکومت و کاربرد 

قدرت و تمام امورى است که در قلمرو اختیارات دولت و نهادهاى 

 3صه داخلى قرار دارد.سیاسى در عر

د: هر امرى که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و 

)در عرصه داخلى( باشد را سیاست  مقاصد و چگونگى فعالیت دولت

 1داخلى گویند.

                                                 

 .63ص  ،عامل، عبد الرمحان، بنیادهاى علم سیاست  1

 .61ص  ،بنیادهاى علم سیاست ،عبد الرمحان عامل  3

 .578طلوعی، حممود، فرهنگ جامع سیاسى، ص   6

 .313آشوری، داريوش، دانشنامه سیاسى، ص   9
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همان گونه که مالحظه شد، سیاست داخلی، در تعریف اول، 

نوعی رهبری و در تعریف دوم، از سنخ اصول و قواعد و در تعریف 

، نوعی روش حکومت شمرده شده است. اما تعریف چهارم از سوم

 باشد.شمول و گستردگی افزون تری برخوردار می

  

 . مفهوم سیاست خارجی1
برخی از تعاریف ارائه شده پیرامون سیاست خارجی به شرح 

 باشد:ذیل می

اجرا و ارزیابى تصمیم گیرى هایى که از دیدگاه  ،تدوین -4

را سیاست خارجى  ،رون مرزى داردخاص همان کشور جنبه ب

 4گویند.

سیاست خارجى در یک تعریف دیگر عبارت است از راهبرد  -1

یا رشته طراحى شده عمل که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت 

ها و واحدهاى بین المللى به منظور اهداف در مقابل دیگر دولت

 1مشخص اعمال مى شود.

                                                 

 .۴2در تئورى و در عمل، ص  كاظمی، عىل اصغر، روابط بني امللل  1

حقیقت، سید صادق، مبانى اصول و اهداف سیاست خارجى دولت اسالمى،   3

 .24ص 
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که به روابط کشورى خود آن دسته از فعالیت هاى دولتى  -3

 4فرمان یا دولت هاى جداگانه و خود فرمان دیگر مربوط مى شود.

عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش  -1

طرح ریزی شده توسط تصمیم گیران حکومتی که مقصود آن دست 

یابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی 

خارجی شامل تعیین، اجرا و تامین یک سلسله اهداف  است. سیاست

و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولتها انجام 

  1پذیرد.می

سیاست خارجی عبارت است از خط مشی و روشی که  -7

دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ 

منافع خود حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل 

 3کنداتخاذ می

یکی از نواقص موجود در تعریف چهارم و پنجم آن است که 

این دو تعریف، اهداف سیاست خارجی را منحصر در تحصیل 

منافع ملی نموده است. حال آن که گاهی برخی دولت ها عالوه 

                                                 

ترمجه كامران فانى و  ،دايره املعارف دموكراسى ،سیمور مارتني لیپست  1

 .252ص  ،مهکاران

 .658علی بابايی، غالمرضا، فرهنگ سیاسی، ص   3

 .11رجي مجهوري اسالمي ايران، ص منصوری، جواد، نظري به سیاست خا  6
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بر منافع ملی، در سیاست خارجی خود منافع دینی، مذهبی، نژادی، 

دهند. به عنوان نمونه را نیز مورد توجه قرار میایدئولوژیک و ... 

توان به اهداف فراملی حکومت اسالمی اشاره نمود؛ اهدافی می

همچون تبلیغ اسالم، دفاع از مظلومین جهان، مبارزه با استکبار 

 جهانی و...

 گفتار دوم: کلیات
در اینجا دو موضوع مشروعیت تقیه و اقسام تقیه را ذکر می 

 کنیم:

 عیت تقیه. مشرو1
با وجود شبهات متعددی که در رابطه با اصل تشریع قاعده 

تقیه از سوی نا آگاهان به مبانی اسالم مطرح می گردد، آیات و 

روایات فراوانی بر مشروعیت این قاعده داللت دارند که در ادامه 

 به برخی از این ادله اشاره می شود؛

اْلکافِِريَن َأْولِیاَء ِمْن ُدوِن ال َيتَِّخِذ املُْْؤِمنُوَن »آیه کریمه  4.1

 إاِّل َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهمْ يِف َشْ  َعْل ذلَِك َفَلیَْس ِمَن اهللامْلُْؤِمننَِي َو َمْن َيفْ 
ٍ
ُتقاًة  ء

ُرُكُم اهلل افراد باایمان نباید به جاى  «امْلَِصریُ  َنْفَسُه َو إََِل اهلل َو حُيَذِّ

ن دوست و سرپرست خود انتخاب کنند مؤمنان، کافران را به عنوا

اى با خدا ندارد مگر اینکه از آنها و هر کس چنین کند، هیچ رابطه
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دارد و تقیه نمایید. خداوند شما را از ]نافرمانى[ خود، بر حذر مى

 4 بازگشت همه به سوى خداست.

رِهَ وَ قَلْبُهُ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلّا مَنْ أُكْ»آیه کریمه  1.1

مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ 

مگر آنها  -کسانى که بعد از ایمان کافر شوند« وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ

اند در حالى که قلبشان آرام و با ایمان که مورد اکراه واقع شده

اند، نها که سینه خود را براى پذیرش کفر گشودهآرى، آ -است

 1است.  غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیمى در انتظارشان

وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ »آیه کریمه  3.1

مِنْ  إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللّهُ وَ قَدْ جاءَکُمْ بِالْبَیِّناتِ

داشت و مرد مؤمنى از آل فرعون که ایمان خود را پنهان مى« رَبِّکُمْ

گوید: خواهید مردى را بکشید بخاطر اینکه مىگفت: آیا مى

پروردگار من اللَّّه است، در حالى که دالیل روشنى از سوى 

پروردگارتان براى شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغ او 

گرفت و اگر راستگو باشد، بعضى از  دامن خودش را خواهد

                                                 

 .38آل عمران:  1

 . 133نحل:   3
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دهد به شما خواهد رسید خداوند کسى عذابهایى را که وعده مى

 4کند. را که اسراف کار و بسیار دروغگوست هدایت نمى

چنان که مالحظه می شود، در این آیه کریمه در رابطه با 

پنهان نمودن ایمان از سوی مومن آل فرعون، سخن به میان آمده و 

نیز درباره آن نشده است که این خود دالت بر تایید این  نکوهشی

 عمل دارد.

التَِّقیَُّة ُتْرُس »صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق )ع(  1.1

تقیه سپر « امْلُْؤِمِن َو التَِّقیَُّة ِحْرُز امْلُْؤِمِن َو اَل إِياَمَن ملَِْن اَل َتِقیََّة َله...

کسی که تقیه نکند، ایمان  مومن است و تقیه حرز مومن است و

 1ندارد... 

التَِّقیَُّة ُتْرُس »صحیحه حریز بن عبداهلل از امام صادق )ع(:  7.1

  3تقیه سپر خداوند میان او و خلقش می باشد.« اهللَِّ َبْینَُه َو َبنْيَ َخْلِقهِ 

إِنَّ َأِِب َكاَن »صحیحه جمیل بن صالح از امام صادق )ع(:  2.1

 َأَقرُّ لِْلَعنْيِ ِمَن التَِّقیَِّة إِنَّ التَِّقیََّة ُجنَُّة املُْْؤِمنِ َيُقوُل َأيُّ َشْ 
ٍ
پدرم همواره « ء

                                                 

 .38غافر:   1

 . 36، باب التقیه، ح 331، ص 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   3

 .14، باب التقیه، ح 333، ص 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   6
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می فرمود: چه چیز مانند تقیه، موجب آرامش است؟ همانا تقیه، 

 4نگاهبان مومن است.

َيا َأَبا ُعَمَر إِنَّ »روایت ابوعمر اعجمی از امام صادق )ع(:  5.1

يِن يِف التَِّقیَِّة َو اَل ِديَن ملَِْن اَل َتِقیََّة َلُه َو التَِّقیَُّة يِف ُكلِّ َشْ تِْسَعَة َأْعَشاِر   الدِّ
ٍ
ء

نْي  ای اباعمر! همانا نه دهم از دین در « إاِلَّ يِف النَّبِیِذ َو املَْْسِح َعىَل اخْلُفَّ

تقیه است و کسی که اهل تقیه نباشد، دین ندارد. و تقیه در هر 

 1دارد اال نبیذ و مسح کشیدن بر کفش.امری وجود 

ُقوا َعىَل ِدينُِکْم »روایت بن ابی یعفور از امام صادق )ع(  2.1 اتَّ

ُه اَل إِياَمَن ملَِْن اَل َتِقیََّة َله نسبت به دین خود، ...« َفاْحُجُبوُه بِالتَِّقیَِّة َفإِنَّ

قیه تقیه کنید. پس آن را با تقیه پنهان سازید که همانا کسی که ت

 3نکند ایمان ندارد.

َسِمْعُت َأِِب »روایت حبیب بن بشر از امام صادق )ع( :  9.1 

ٌء َأَحبَّ إََِلَّ ِمَن التَِّقیَِّة َيا َحبِیُب َيُقوُل اَل َو اهللَِّ َما َعىَل َوْجِه اأْلَْرِض َشْ 

 ْ ُه َمْن َكاَنْت َلُه َتِقیٌَّة َرَفَعُه اهللَُّ َيا َحبِیُب َمْن مَل  َتُکْن َلُه َتِقیٌَّة َوَضَعُه اهللَُّ َيا إِنَّ

                                                 

التقیة مع ، باب وجوب 313، ص 11وسائل الشیعة، ج حر عاملی، حممدبن حسن،   1

 .53اخلوف...، ح 

 .3، باب التقیه، ح 317، ص 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   3

 .5، باب التقیه، ح 318، ص 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   6
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اَم ُهْم يِف ُهْدَنٍة َفَلْو َقْد َكاَن َذلَِك َكاَن َهَذا از پدرم « َحبِیُب إِنَّ النَّاَس إِنَّ

شنیدم که فرمود: به خدا سوگند که بر روی زمین چیزی نزد 

خداوند، محبوب تر از تقیه نیست. ای حبیب! کسی که اهل تقیه 

، خداوند او را باال می برد و کسی که تقیه نکند، خداوند او باشد

را پست می گرداند. ای حبیب! همانا مردم در صلح می باشند. 

 4پس اگر چنان بود چنین می شد.

روایت نقل شده در وسائل الشیعة از امیرالمومنین )ع(:  1..4

َیا» تِي َصاِحُبَها فِیَها بِاخْلِ ْخَصُة الَّ ا الرُّ َفإِنَّ اهللََّ ََنَى املُْْؤِمَن َأْن  -رِ َو َأمَّ

ْخَصِة َلُه ِعنَْد التَِّقیَِّة يِف  -َيتَِّخَذ اْلَکافَِر َولِّیاً  ُثمَّ َمنَّ َعَلْیِه بِإِْطاَلِق الرُّ

َ بَِصاَلتِِه َو َيْعَمَل  -َأْن َيُصوَم بِِصَیاِمِه َو ُيْفطَِر بِإِْفَطاِرهِ  -الظَّاِهرِ  َو ُيَصِّلِّ

عاً  -هِ بَِعَملِ  َعَلْیِه فِیِه َو َعَلْیِه َأْن َيِديَن اهللََّ  َو ُيْظِهَر َلُه اْستِْعاَمَل َذلَِك ُمَوسَّ

ِمَن امْلَُخالِِفنَي امْلُْسَتْولنَِي  -بِِخاَلِف َما ُيْظِهُر ملَِْن ََيَاُفهُ  -َتَعاََل يِف اْلَباطِنِ 

ةِ  ِمْن ُدوِن  -ِذ امْلُْؤِمُنوَن اْلکافِِريَن َأْولِیاءَ َقاَل اهللَُّ َتَعاََل ال َيتَّخِ  -َعىَل اأْلُمَّ

 َفَلْیَس ِمَن اهللِّ يِف َشْ  -امْلُْؤِمننَِي َو َمْن َيْفَعْل ذلَِك 
ٍ
إاِّل َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم  -ء

َل اهللَُّ ِِبَا َعىَل امْلُْؤمِ  -ُتقاةً  ٌة َتَفضَّ ُرُكُم اهللُّ َنْفَسُه َفَهِذِه َرمْحَ ننَِي َرمْحًَة َو حُيَذِّ

إِنَّ اهللََّ  -َو َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص -لَِیْسَتْعِمُلوَها ِعنَْد التَِّقیَِّة يِف الظَّاِهرِ  -ََلُمْ 

و اما رخصتی .« َكاَم حُيِبُّ َأْن ُيْؤَخَذ بَِعَزاِئِمهِ  -حُيِبُّ َأْن ُيْؤَخَذ بُِرَخِصهِ 

                                                 

 .9، باب التقیه، ح 317، ص 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   1
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ز این که که شخص در آن مختار است؛ همانا خداوند مومن را ا

کافر را به عنوان دوست و سرپرست برگزیند، نهی نموده است. 

سپس بر او منت نهاده و او را نسبت به تقیه نمودن در ظاهر، آزاد 

گذاشته است تا بتواند بر اساس تقیه روزه گرفته و افطار نماید و 

بر اساس آن نماز خوانده وعمل کند و آشکارا به او اجازه داده 

نماید. پس بر اوست که در واقع و پنهان، معتقد به است که تقیه 

دین الهی باشد بر خالف آنچه ظاهر نموده است به جهت ترس از 

مخالفین که بر امت مسلط شده اند؛ خداوند متعال می فرماید: 

مگر اینکه از آنها تقیه نمایید. خداوند شما را از ]نافرمانى[ خود، »

از باب  -ت که خداوندپس این رحمتی اس«. داردبر حذر مى

به واسطه آن بر مومنان تفضل نموده است تا آن را هنگام  -مهربانی

تقیه، در ظاهر به کار گیرند. و رسول خدا )ص( می فرمایند: 

خداوند دوست دارد که به رخصت های او عمل شود چنان که 

 4 دوست دارد به الزام های او عمل شود.

 . اقسام تقیه 2
 م وجود دارد:برای تقیه دو تقسی

                                                 

ب جواز التقیة فی ، با137، ص 1وسائل الشیعة، ج حر عاملی، حممدبن حسن،   1

 .1العبادات و وجوِبا عند خوف الرضر، ح 
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 الف: تقسیم تقیه بر اساس حکم تکلیفی آن
تواند هر کدام از احکام برخی از فقهاء معتقدند که تقیه می 

توان تقیه را به اقسام ذیل براین اساس می 4خمسه را داشته باشد؛

 تقسیم نمود:

 تقیه واجب؛ .2

 تقیه مستحب؛ .2

 تقیه حرام؛ .5

 تقیه مکروه؛ .0

 تقیه مباح. .2

( در توضیح اقسام تکلیفی تقیه مرحوم شهید اول )ره

تقیه بر اساس همان اقسام پنچگانه احکام، تقسیم » فرمایند:می

گردد؛ اما قسم واجب آن در جایی است که اطمینان و یا می

گمان به حصول ضرر برای خود شخص و یا مومنان دیگر، 

در صورت ترک تقیه، وجود داشته باشد. و اما قسم مستحب 

ست که ترس از یک آسیب فوری وجود تقیه در مواردی ا

نداشته و تنها احتمال وقوع ضرر در آینده موجود باشد و یا 

                                                 

 .76رسائل فقهیه، ص ر.ک انصاری، مرتضی،   1
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آسیب مورد نظر، اندک و قابل اغماض باشد و یا اینکه از 

مانند: رعایت  –اساس، تقیه در رابطه با یک امر مستحب 

ترتیب در اذکار تسبیحات حضرت زهرا )س( و یا ترک 

باشد. و اما قسم مکروه از تقیه،  –های اذان برخی از بخش

تقیه در رابطه با امور مستحب است؛ چرا که در این موارد 

هیچ گونه ضرر فوری و غیر فوری وجود نداشته و از طرفی 

ممکن است که این نوع از تقیه موجب به اشتباه افتادن عوام 

از مومنین گردد. و اما قسم حرام تقیه در جایی است که هیچ 

فوری و غیر فوری وجود نداشته باشد و یا اینکه گونه ضرر 

یک مسلمان گردد. و اما قسم مباح از تقیه  تقیه منجر به قتل

در رابطه با امور مباحی است که مخالفین، آنها را صرفا 

دهند و با ترک این امور، آسیبی متوجه انسان ترجیح می

 4 «گردد.نمی

                                                 

التقیة تنقسم بانقسام : »157، ص 3القواعد و الفوائد، ج عاملی، شهید اول،   1

األحکام اخلمسة: فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الرضر برتكها به، أو ببعض املؤمنني. و 

ب: إذا كان ال َياف رضرا عاجال، و يتوهم رضرا آجال، أو رضرا سهال، أو كان املستح

تقیة يف املستحب، كالرتتیب يف تسبیح الزهراء علیها السالم، و ترك بعض فصول األذان. 
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 ب: تقسیم تقیه بر اساس منشأ آن

ه تقیه را بر اساس منشأ و عامل پدید آمدن آن، به عالمان شیع

 :4چهار نوع نقسیم نموده اند

 . تقیه اکراهی4

 . تقیه خوفی 1

 . تقیه کتمانی3

 . تقیه مداراتی1

ای است که بواسطه وعده عقوبت از مقصود از تقیه اکراهی، تقیه

گیرد. مانند: پذیرش مناصب حکومت سوی دیگری، صورت می

                                                                                              

و املکروه: التقیة يف املستحب حیث ال رضر عاجال و ال آجال، و َياف منه االلتباس عىل 

لتقیة حیث يأمن الرضر عاجال و آجال، أو يف قتل مسلم. قال عوام املذهب. و احلرام: ا

فإذا بلغ الدم فال تقیة. و املباح:  ،أبو جعفر علیه السالم: إنام جعلت التقیة لیحقن ِبا الدم

 «.التقیة يف بعض املباحات التي ترجحها العامة، و ال حيصل برتكها رضر.

. مجعی از پژوهشگران 363ص  ،3ر.ک مخینی، روح اهلل، املکاسب املحرمه، ج   1

، 3زير نظر شاهرودی، حممود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم، ج 

 .585ص 
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و اما تعریف و توصیف  4فشار و تهدید حاکم جائر.طاغوت، به جهت 

بقیه اقسام تقیه، در این کالم مرحوم امام )ره( در مکاسب محرمه، به 

 صورت اجمالی بیان شده است؛

ای است که به جهت مراعات حسن تقیه مداراتی؛ تقیه» 

معاشرت با مخالفین، تشریع شده است و تقیه خوفی؛ آن قسم از تقیه 

باشد؛ خواه تشریع آن، حفظ شأنی از شئون شیعه می است که جهت

آن شأن مربوط به شخص تقیه کننده باشد و یا بقیه شیعیان. و اما تقیه 

کتمانی؛ در مقابل انتشار و آشکار نمودن اسرار است که بر اساس 

روایات متعدد، کتمان سرّ اهل بیت )ع( از واجبات شمرده شده 

 1 «است.

                                                 

ر.ک سیفی مازندرانی، علی اكرب، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة   1

 .166، ص 3االساسیة، ج 

قّیة املداراتّیة الت»...  : 363، ص 3مخینی، روح اهلل، املکاسب املحرمه، ج   3

املرشوعة ملراعاة حسن العرشة معهم، و التقّیة اخلوفّیة املرشوعة حلفظ شأن من شؤون 

الشیعة، سواء كان من املّتقي أو غریه من إخوانه املؤمنني، و التقّیة الکتامنّیة، يف مقابل 

 .«. اإلذاعة و اإلفشاء، الواجبة لکتامن رّسهم، كام وردت يف كّل منها أخبار عديدة
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 1"مُتّقی عنه" ج: تقسیم تقیه بر اساس
شویم با مراجعه به ظواهر تعاریف ارائه شده از تقیه، متوجه می

که دایره متقی منه در تقیه، نزد همه فقیهان، یکسان نبوده و برخی از 

ایشان تقیه را منحصر در خوف و یا مدارا در قبال خصوص اهل 

سنت دانسته وبرخی دیگر، کفار و برخی از اهل مذهب را نیز طرف 

 "شمرده اند. به عنوان نمونه؛ در تعریف شیخ مفید، تعبیر  تقیه

وجود  "اهل الخالف"و در تعریف محقق کرکی تعبیر  "المخالفین

دارد که هر دو واژه ظهور در خصوص اهل سنت دارد. اما در تعریف 

شویم که با اطالق خود، مواجه می "الغیر"شیخ انصاری )ره( با تعبیر 

شود. لذا از آنجا که تی اهل مذهب نیز میشامل کفار، مخالفین و ح

مرحوم امام )ره( نیز در این موضوع با جناب شیخ )ره( هم رأی 

 فرمایند:هستند، تقیه را به پنج دسته تقسیم نموده و می

گاهی تقیه در مقابل کافران و افراد غیر معتقد به اسالم، صورت »

دی. گاهی نیز تقیه گیرد؛ خواه از قبیل حاکمان باشند و یا مردم عامی

شود. سومین در قبال حاکمان اهل سنت و کارگزاران آنها واقع می

قسم تقیه؛ در مقابل فقیهان و قاضیان اهل سنت و چهارمین قسم تقیه 

گیرد. و اما پنجمین قسم در قبال مردمان عادی اهل سنت صورت می

 شود.تقیه؛ تقیه در برابر حاکمان و مردمان عادی شیعه واقع می

                                                 

 .گریدمی صورت او از تقیه كه است شخصی "منه متقی"مقصود از   1
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تواند در اینجا وجود داشته های دیگری نیز میهمچنین صورت

 4«باشد.

چنان که در مباحث  -در پایان، تذکر این مطلب الزم است که

عموم اقسام تقیه بر فقه سیاسی تاثیر  -پیش رو مشاهده خواهد شد

مانند:  -خواهند داشت؛ اگر چه ممکن است تاثیر برخی از اقسام

 د.یه اقسام باشبیشتر از بق -تقیه خوفی

. 

                                                 

فتارًة: تکون التقّیة من الکّفار و غری : » 4الرسائل العرشة، ص مخینی، روح اهلل،   1

املعتقدين باإلسالم؛ سواء كانوا من قبیل السالطني أو الرعّیة. و ُأخرى: تکون من 

: من فقهائهم و قضاهتم. و رابعًة: من عواّمهم. و سالطني العاّمة و ُأمرائهم.و ثالثةً 

 «.خامسًة: من سالطني الشیعة أو عواّمهم إَل غری ذلك.
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 فصل دوم:  
 

 تأثیر قاعده تقیه بر مشروعیت وحاکمیت
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 مقدمه
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مسائل علم سیاست، مسأله 

مشروعیت حاکمیت است. در رابطه با مشروعیت سیاسی تعاریف 

 که در اینجا به برخی از این تعاریف اشاره 4مختلفی ارائه شده است

 شود؛می

. مشروعیت یا حقانیت، هماهنگ بودن چگونگی به قدرت 4

ها و باورهای اکثریت مردم رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه

جامعه است که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن برای رهبران 

  1و وظیفه فرمانبری برای اعضای جامعه یا شهروندان است.

ت از توجیه عقالنی اعمال سلطه و . مشروعیت عبارت اس1

 3اطاعت.

                                                 

ر.ک تکلو، علی، بررسی فقهی و حقوقی مبانی مرشوعیت اقتدار دولت در   1

 .17 ص ،1646اشخاص، خصوصی هایحتديد مالکیت

 .133 ص سیاست، مباين عبداحلمید، ابواحلمد،  3

، 1673رجیانی، حممدجواد، نقد دينداری و مدرنیسم، انتشارات اطالعات، ال  6

 .51ص 
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و اینکه  "اعمال قدرت حاکم"مشروعیت یعنی توجیه عقلی . 3

توجیه  حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه

کنند. مشروعیت، متضمن توانایی عقلی برای اطاعت از حاکم ارایه می

ادهای سیاسی است که نه نظام سیاسی درایجاد و حفظ این اعتقادات

موجود، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند.مشروعیت ارتباط 

  4التزام به فرمانبرداری دارد. نزدیکی با مفهوم تعهد و

 1. مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است.1

. وقتی حکومت، مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد 7

اقدامات، تصمیمات،  که، ساختار،عملکردها،راستین داشته باشند بر این

سیاستها، مقامات، رهبران یا حکومت از شایستگی، درستکاری یا 

  3الزام آور برخوردار باشند. خیراخالقی از حق صدور قواعد

شود مالک و مبنای مشروعیت در تعاریف چنانکه مالحظه می

اده فوق اموری همچون توجیه عقالنی، رضایت عمومی و... قرار د

به  -شده است. این در حالی است که از منظر دین نیز، هیچ انسانی

حق امر و نهی و حاکمیت بر دیگران نداشته و  -صورت طبیعی
                                                 

 .37 – 38 ص ،دولت هایر.ک برشويه، حسني، نظريه  1

 .135عامل، عبدالرمحن، بنیادهای علم سیاست، ص   3

 .73ر.ک ظفريان، حسني، جتزيه و حتلیل جديد سیاست، ص   6
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حاکمیت به صورت ذاتی تنها شایسته خداوند است. چرا که تمام 

تفاوتها و کماالت ظاهری و باطنی افراد بشری، بعد درونی داشته و 

گردد. به اکمیت نسبت به دیگران نمیموجب به وجود آمدن حق ح

عنوان مثال: اگر شخصی از قدرت بدنی و علم ودانش باالتری 

شود که شخص مذکور، برخوردار باشد، این کماالت، تنها باعث می

نسبت به دیگران کاملتر بوده و از توانایی بیشتری برخوردار باشد. اما 

حقی نسبت به  شود تا این شخص،آیا وجود این کماالت، باعث می

 دیگران پیدا نموده و بتواند در امورات دیگران تصرف نماید؟ 

و لذا در نصوص دینی، حتی حق حاکمیت خداوند متعال نیز، به 

جهات کمال او، استناد داده نشده است. مثال: گفته نشده است که: 

چون »و یا « چون خداوند ازلی است، پس حق حاکمیت دارد»

بلکه «. شود، برای او حق فرمانروایی ثابت میخداوند قادر مطلق است

شود، صفاتی آن جهتی که موجب حق حاکمیت ذاتی در خداوند می

است که به نحوی انعام نسبت به انسان بوده و صرفا جهت کمال 

درونی برای خداوند ندارد؛ صفاتی مانند: خالقیت و مالکیت حقیقی 

 امور عالم و...خداوند متعال نسبت به انسان، رزاقیت، تدبیر 

 نماید؛دقت در آیات ذیل، به خوبی مطلب فوق را تایید می

امواِت َو اأْلَْرَض يف» -  ُکُم اهللَُّ الَّذي َخَلَق السَّ اٍم ُثمَّ  إِنَّ َربَّ ِستَِّة َأيَّ

ُر اأْلَْمَر ما ِمْن َشفیٍع إاِلَّ ِمْن َبْعِد إِْذنِِه ذلِکُ  اْسَتوى  ُم اهللَعىَل اْلَعْرِش ُيَدبِّ
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همانا پروردگار شما اهلل است که آسمانها « رَّبُّکُمْ فَّاعْبُدُوهُ أَّ فَّال تَّذَّکَّّرُونَّ

و زمین را در شش روز آفریده و سپس بر عرش تکیه زده و امور را 

ای نخواهد بود مگر با اذن او. اوست اهلل نماید. شفاعت کنندهتدبیر می

کنید. آیا متذکر  که که پرودگار شماست. پس او را عبادت

  4شودید؟ نمی

قُلْ مَّنْ یَّرْزُُقکُمْ مِنَّ الّسَّماءِ وَّ الْأَّرْضِ أَّمَّّنْ یَّمْلِکُ السَّّمْعَّ وَّ » -

الْأَّبْصارَّ وَّ مَّنْ یُخْرِجُ الْحَّیَّّ مِنَّ الْمَّیِّتِ وَّ یُخْرِجُ الْمَّیِّتَّ مِنَّ الْحَّیِّ وَّ مَّنْ 

بگو چه کسی شما را از « فَّقُلْ أَّ فَّال تَّتَّّقُونَّ یُدَّبِّرُ الْأَّمْرَّ فَّسَّیَّقُولُونَّ اللَّّهُ

دهد؟ و یا چه کسی مالک شنوایی و آسمان و زمین روزی می

چشمهاست؟ و آن کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج 

کند؟ پس خواهند گفت نماید؟ و چه کسی است که تدبیر امور میمی

  1کنید؟ یشه نمیکه آن اهلل است! پس بگو: آیا تقوا پ

ءٍ فَّاعْبُدُوهُ وَّ هُوَّ ذلِکُمُ اللَّّهُ رَّبُّکُمْ ال إِلهَّ إاِلَّّ هُوَّ خالِقُ کُلِّ شَّیْ» -

آن اهلل است که پروردگار شماست و خدایی جز « ٍء وَّکیلٌکُلِّ شَّیْ عَّلى

او نیست. او آفریننده تمام هستی است. پس او را عبادت کنید و او 

 3ان است.بر همه چیز نگاهب

                                                 

 .6يونس/   1

 .61يونس/  3

 .133انعام/  6
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توان گفت که از منظر دین، تنها خداوند است که به در نتیجه می

صورت ذاتی، دارای حق حاکمیت و فرمانروایی است و دیگر 

موجودات، ذاتا حق حاکمیت و امر و نهی نداشته و اثبات این حق 

قُلِ اللَّّهُمَّّ مالِکَّ الْمُلْکِ » برای آنها، در گرو اذن و نصب الهی است؛

بگو: باراها! ای که « ی الْمُلْکَّ مَّنْ تَّشاءُ وَّ تَّنْزِعُ الْمُلْکَّ مِمَّّنْ تَّشاءُ...تُؤْتِ

مالک فرمانروایی عالم هستی و هر آن کس را که خواهی فرمانروایی 

 4بخشیده و آن را از هر کسی که خواهی منع نمایی... 

حال که نظریه اسالم در رابطه با مشروعیت، به اجمال مطرح 

ید دید که قاعده تقیه چه تأثیراتی بر مباحث مربوط به گردید، با

 مشروعیت خواهد داشت؟

 توان در شش گفتار پیش رو مالحظه نمود؛این تأثیرات را می

 گفتار اول: عدم تبیین مبنای اصیل مشروعیت
عالمان و  ،1 براساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(

ف دین را به مردم تعلیم نموده دانشمندان دینی، وظیفه دارند که معار

                                                 

 . 33آل عمران/  1

باب النهي عن  9ص :  3. جملسی، حممدباقر، بحاراألنوار ج : 154ر.ک بقره/ 3

  كتامن العلم و اخلیانة و جواز الکتامن عن غری أهله.
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با توجه به جایگاه  -البته بدیهی است که 4و از کتمان حقائق بپرهیزند.

، -ممتازی که عنصر امامت در عرصه هدایت و راهبری جامعه دارد

 باشد.این تکلیف، به صورت ویژه، متوجه شخص امام )ع( می

 از سوی دیگر، باید توجه داشت که مساله حاکمیت و نظریه

سیاسی دین، از مهم ترین و بنیادی ترین بخش های دین محسوب 

شود تا آنجا که در نظر برخی از اسالم شناسان، عنصر حکومت، می

دهد. امام خمینی )قدس سره اساس و شاکله اصلی دین را تشکیل می

 فرمایند: الشریف( در این باره می

سالم، و هي اإلسالم هو احلکومة بشؤوَنا، و األحکام قوانني اإل»

شأن من شؤوَنا، بل األحکام مطلوبات بالعرض، و ُأمور آلّیة إلجرائها 

اسالم عبارت است از حکومت همراه با شئون  .«و بسط العدالة

باشند که قانون نیز خود، مختلف آن و احکام در واقع قوانین اسالم می

توان گفت که احکام، مطلوب شأنی از شئون حکومت است. بلکه می

ای هستند برای اجرای حکومت و گسترش ی نبوده و تنها وسیلهاصل

 1 عدالت.

                                                 

عراقى، آقا ضیاء الدين، تعلیقة استداللیة علی العروة الوثقی، ص  1

 ة االرشاد.، قاعد69.مصطفوی، سید حممد كاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص 16

 .366: ص ،3 كتاب البیع، جمخینی، روح اهلل،   3
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اکنون سوال اساسی این است که امامان معصوم )ع( و عالمان 

شیعه تا چه اندازه به تبیین نظریه سیاسی اسالم پرداخته اند؟ و آیا این 

مقدار از تبیین و تبلیغ، با میزان و درجه اهمیت این موضوع، تناسب 

 خیر؟ دارد یا

در پاسخ به سوال فوق باید گفت: بی تردید، هم در روایات 

توان معصومین )ع( و هم در رفتار و گفتار عالمان شیعه، می

های روشنی بر چگونگی دیدگاه دین در عرصه سیاست و داللت

حاکمیت، یافت که در اینجا به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره 

 شود؛می

 ومشروعیت حاکمیتمساله اکرم و.پیامبر1
تاسیس حکومت اسالمی توسط رسول گرامی اسالم )ص( در 

و وضع و اجرای قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از  4مدینه منوره

سوی ایشان، شاهدی گویا بر سیاسی بودن قیام الهی نبی مکرم اسالم 

باشد. از این رو کسانی و لزوم الهی بودن حکومت از نظر ایشان می

اند تا حرکت اسالم را از ابتدا غیر سیاسی جلوه دهند، نمودهکه تالش 

در مقام تفسیر رفتارهای سیاسی مذکور از سوی پیامبر اکرم )ص(، 

 شوند.درمانده می

                                                 

 .13رک قرضاوی، يوسف، من فقه الدولة فی االسالم،  ص   1
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قرآن کریم نیز به حق حاکمیت نبوی تصریح نموده و باالترین 

 داند؛سطح حق فرمانروایی را برای ایشان ثابت می

وَّ الرَّّسُولَّ فَّإِنْ تَّوَّلَّّوْا فَّإِنَّّ اللَّّهَّ ال یُحِبُّ الْکافِرینَّ .  قُلْ أَّطیعُوا اللَّّهَّ -

بگو: از خدا و رسولش تبعیت کنید و اگر روی گردان شدند، خداوند 

  4کافران را دوست ندارد.

بِالْمُؤْمِنینَّ مِنْ أَّنْفُسِهِمْ. پیامبر )ص( نسبت به مومنان  النَّّبِیُّ أَّوْلى -

 1وارتر است.از خود آنها سزا

فَّال وَّ رَّبِّکَّ ال یُؤْمِنُونَّ حَّتَّّى یُحَّکِّمُوکَّ فیما شَّجَّرَّ بَّیْنَّهُمْ ثُمَّّ ال  -

أَّنْفُسِهِمْ حَّرَّجاً مِمَّّا قَّضَّیْتَّ وَّ یُسَّلِّمُوا تَّسْلیماً. قسم به  یَّجِدُوا فی

پروردگار تو سوگند که آنها ایمان حقیقی نخواهند داشت مگر آنکه 

تو را حاکم قرار داده و پس از آن، حتی در درون در منازعات خویش 

ای احساس نارضایتی ننموده و تسلیم خود، از آنچه به آن حکم نموده

  3محض باشند.

إِنَّّ اللَّّهَّ وَّ مَّالئِکَّتَّهُ یُصَّلُّونَّ عَّلَّى النَّّبِیِّ یا أَّیُّهَّا الَّّذینَّ آمَّنُوا صَّلُّوا  -

خداوند و فرشتگانش بر پیامبر )ص( عَّلَّیْهِ وَّ سَّلِّمُوا تَّسْلیماً. همانا 

                                                 

 .63آل عمران/   1

 .  3احزاب/   3

 . 35نساء/   6
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فرستند. ]پس[ ای کسانی که ایمان آورده اید ]شما نیز[ بر او درود می

 4درود فرستاده و در برابر او تسلیم محض باشید.

همچنین نفی مشروعیت حکومتهای بزرگ آن زمان،از سوی 

ایشان، به خوبی نوع نگاه آن بزرگوار به مبنای حاکمیت و اعتقاد 

نماید؛ های طاغوتی را منعکس میبه عدم مشروعیت حکومتایشان 

به عنوان نمونه ایشان در نامه خویش خطاب به پادشاه امپراطوری 

مِنْ مُحَّمَّّدٍ رَّسُولِ اللَّّهِ إِلَّى کِسْرَّى بْنِ » نگارند:بزرگ ایران چنین می

رْبٍ مِنَّ اللَّّهِ وَّ رَّسُولِهِ وَّ هُرْمُزْدَّ أَّمَّّا بَّعْدُ فَّأَّسْلِمْ تَّسْلَّمْ وَّ إِلَّّا فَّأْذَّنْ بِحَّ

از محمد فرستاده خدا به کسری فرزند « مَّنِ اتَّّبَّعَّ الْهُدى السَّّالمُ عَّلى

هرمزد؛ اسالم بیاور تا سالم بمانی! و در غیر این صورت، آماده جنگ 

 1با خدا ورسولش باش! درود بر کسی که از هدایت پیروی کند.

 ومشروعیتمیت )ع( و مساله حاک.امیرالمومنین2
امیرالمومنین )ع( نیز از ابتدا با پافشاری بر مساله امامت و 

مخالفت علنی با بدعت خالفت، دیدگاه الهی خویش در باب 

 حاکمیت و مشروعیت را آشکار نمودند. 

                                                 

 .  53احزاب/   1

، باب مراسالته الی ملوک 681، ص 33بحار االنوار، ج جملسی، حممد باقر،   3

 .7يث العجم و...، حد
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ها تا پایان عمر شریف آن حضرت ادامه پیدا کرده این روشنگری

ریه اسالم در رابطه و ایشان در هر فرصت مناسب به تبیین حقیقت نظ

 پرداختند؛با حکومت و مشروعیت می

توان به احتجاجات ایشان در شورای تعیین به عنوان نمونه می

که به دستور خلیفه دوم و  -خالفت اشاره نمود؛ ایشان در آن مجلس

پس از یادآوری  -با هدف تعیین خلیفه سوم تشکیل شده بود

مساله حکومت و جانشینی، فرمایشات پیامبر اکرم )ص( در رابطه با 

 خطاب به اعضای شورا فرمودند: 

حال که بر علیه خویش اقرار نمودید و مطلب از جانب »... 

پیامبرتان بر شما آشکار گردید، پس بر شما باد که تقوای خداوند بی 

دهم و همتا را در پیش بگیرید. و شما را از غضب الهی بیم می

هل آن بازگردانید. و از سنت پیامبر نافرمانی او ننموده و حق را به ا

خود تبعیت نمایید که اگر ]با سنت او[ مخالفت کنید، با خداوند 

مخالفت نموده اید. پس حکومت را به کسی واگذارید که او اهلیت 

 4«حکومت دارد و حکومت حق اوست.

                                                 

ا إَِذا َأْقَرْرُتْم »... ، بیان: 693، ص 61بحار االنوار، ج جملسی، حممد باقر،   1 َأمَّ

ى اهللَِّ َعىَل َأْنُفِسُکْم َو اْسَتَباَن َلُکْم َذلَِك ِمْن َقْوِل َنبِیُِّکْم َصىلَّ اهللَُّ َعَلْیِه َو آلِِه َفَعَلْیُکْم بَِتْقوَ 

يَك َلُه، َو  بُِعوا َوْحَدُه اَل رَشِ وا احْلَقَّ إََِل َأْهلِِه، َو اتَّ َأَْنَاُكْم َعْن َسَخطِِه َو اَل َتْعُصوا َأْمَرُه، َو ُردُّ

ُکْم إَِذا َخاَلْفُتْم َخاَلْفُتُم اهللََّ، َفاْدَفُعوَها إََِل َمْن ُهَو َأْهُلَها َو ِهَي َلُه.  ..«.ُسنََّة َنبِیُِّکْم، َفإِنَّ
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ایشان در موضعی دیگر بر مشروعیت مدعیان حاکمیت اسالمی 

ای که به غیر هر حکم کننده»فرمایند:یخط بطالن کشیده و چنین م

گفته ما اهل بیت حکم کند، طاغوت است. سپس این آیه را تالوت 

خواهند که حکمیت نزد طاغوت ببرند در حالی که نمودند: آنها می

اند به انکار طاغوت .... سپس فرمودند: حقیقتا اینان چنین امر شده

طان آنها را به گمراهی اند و شیاند و حکمیت نزد طاغوت بردهکرده

شدید کشانده است. پس از ] آن خطری که گوشزد شده است در[ 

این آیه، نجات نیافته است جز ما و شیعیان ما و دیگران هالک 

  4«گردیده اند...

به راستی باید از منکران سیاسی بودن اسالم پرسید که نزاع 

مدعیان خالفت  اصلی میان امیرالمونین )ع( و امامان بعد از ایشان با

بر سر چه بود؟ آیا اختالف اساسی بر سر تولیت کرسی افتاء و تبیین 

دین بود یا مساله حاکمیت؟ آیا غاصبان حکومت که امامان مظلوم 

رساندند، با نظرات ایشان شیعه را یکی پس از دیگری، به شهادت می

                                                 

كتاب آداب  ،563، ص 3دعائم االسالم، جحممد،  متیمی مغربی، نعامن بن  1

ُکُم بَِغرْیِ َقْولِنَا َأْهَل اْلَبْیِت َفُهَو َطاُغوٌت َو َقَرَأ » : 13القضاء، حديث  انه َقاَل: ُكلُّ َحاكٍِم حَيْ

َقاَل َقْد َو اهللَِّ َفَعُلوا َو  ُيِريُدوَن َأْن َيَتحاَكُموا إََِل الطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن َيْکُفُروا بِِه اْْلَيَة ُثمَّ 

ْیَطاُن َضاَلاًل َبِعیدًا َفَلْم َينُْج ِمْن َهِذِه اْْلَيِة إاِلَّ َنْحُن  اَكُموا إََِل الطَّاُغوِت َو َأَضلَُّهُم الشَّ َو حَتَ

 «.ِشیَعُتنَا...
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های فقه فردی مشکل داشتند و یا مساله، مساله احساس در عرصه

 ت در عرصه سیاسی بود؟رقاب

روش پیامبر » فرمایند:مرحوم امام )قدس سره( در این باره می

اسالم نسبت به امور داخلى مسلمین و امور خارجى آنها، نشان 

دهد، که یکى از مسئولیتهاى بزرگ شخص رسول اکرم )ص( مى

علیه  -مبارزات سیاسى آن حضرت است. شهادت امیر المؤمنین

و حبس و شکنجه و تبعید و  -علیه السالم -ینو نیز حس -السالم

همه در جهت مبارزات سیاسى  -علیهم السالم -مسمومیتهاى ائمه

 4«شیعیان، علیه ستمگریها بوده است.

 .امام مجتبی )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت1
وجود مقدس امام مجتبی )ع( نیز همواره در مواضع مختلف به 

ب بودن معاویه، اشاره اختصاص حق حاکمیت به خود و غاص

نمودند که این مساله خود نشان دهنده دیدگاه ایشان نسبت به می

 باشد؛ مساله مشروعیت می

به عنوان نمونه، از ایشان نقل شده که در یکی از فرمایشات 

َو إِنَّ ُمَعاِوَيَة َناَزَعنِي َحّقًا ُهَو »... خود، پس از صلح با معاویه فرمودند: 

ْكتُ  ِة َو َحْقِن ِدَماِئَهاَِل َفرَتَ ... و همانا معاویه درباره امری با  «ُه لَِصاَلِح اأْلُمَّ

                                                 

 .188، ص 5صحیفه نور،ج مخینی، روح اهلل،   1
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من منازعه دارد که حق مسلم من است. اما من حق خود را به جهت 

 4صالح امت و محافظت از جان آنها رها نمودم.

ای دیگر فرمودند: ... همانا معاویه در ذهن شما چنین یا در نقطه

که من او را شایسته خالفت دانسته و خود را الیق  القاء نموده است

گوید؛ ما در کتاب خدا و لسان پیامبر )ص( دانم. او دروغ میآن نمی

شایسته ترین افراد معرفی شده ایم. البته از وفات رسول خدا )ص( 

تا کنون، ما اهل بیت، مظلوم واقع شده ایم. خداوند میان ما و کسانی 

، کسانی که بر ما حاکم گردیده و مردم را بر ما که به ما ستم نموده اند

 1مسلط نموده اند، حکم نماید!

 .امام حسین )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت1 
وجود مقدس سید الشهداء )ع( نیز در مواضع مختلف به بیان 

حقیقت حاکمیت در اسالم اشاره نموده و بر غاصب بودن حاکمان 

 وقت، تاکید فرموده اند؛ 

                                                 

 ، باب كیفیة مصاحلة احلسن...53، ص 99، ج . جملسی، حممدباقر، بحاراالنوار 1

باب كیفیة مصاحلة احلسن...،  33، ص 99جملسی، حممدباقر، بحاراالنوار، ج .  3

َو إِنَّ ُمَعاِوَيَة َزَعَم َلُکْم َأينِّ َرَأْيُتُه لِْلِخاَلَفِة َأْهاًل َو مَلْ َأَر َنْفِِس ََلَا َأْهاًل َفَکَذَب : »...  13ح 

ْ َنَزْل َأْهَل ُمَعاِوَيُة نَ  ْحُن َأْوََل بِالنَّاِس يِف كَِتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َعىَل لَِساِن َنبِیِِّه )ص( َو مَل

نَا َو َتَوثََّب  َعىَل  اْلَبْیِت َمْظُلوِمنَي ُمنُْذ َقَبَض اهللَُّ َنبِیَُّه )ص( َفاهللَُّ َبْینَنَا َو َبنْيَ َمْن َظَلَمنَا َحقَّ

 ...«.َو مَحََل النَّاَس َعَلْینَا ِرَقابِنَا 
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»... فرمایند: پاسخ به نامه ی معاویه خطاب به وی می ایشان در

و إين ال أعلم َلا فتنة أعظم من إمارتك علیها.... و إين و اهللَّ ما أعرف 

ای بزرگتر از بدان که من برای امت جدم فتنه« ... أفضل من جهادك...

شناسم.... و به خدا سوگند که من عملی را فرمانروایی تو بر آن نمی

 4دانم....جهاد با تو نمی افضل از

ای از همچنین آن حضرت دو سال پیش از مرگ معاویه، عده

خواص دنیای اسالم را در سفر حج گرد هم آورده و مساله امامت و 

حقیقت حاکمیت در اسالم را به آنها گوشزد نمودند. آن بزرگوار در 

 د:فرماینهمام مجلس و در مقام بیان علت اهمیت این گونه سخنان می

این سرکش ]یعنی: معاویه[ بالهایی بر سر ما و شیعیان ما آورده »

است که شما نسبت به آن آگاه هستید و خود مشاهده نموده و به 

پرسم ]و به شما گوش شما رسیده است. اکنون از شما اموری را می

کنم[ پس اگر مرا در آن امور صادق یافتید، تصدیق نموده یادآوری می

داشتید، تکذیب نمایید. سخنان مرا شنیده و آن را پنهان و اگر کاذب پن

دارید. سپس به شهرهای خود و در میان قبایل خود رفته و آن را به 

ترسم که این حق افراد مورد وثوق خود برسانید. چرا که من می

                                                 

 .  336، ص 1االمامه و السیاسه، ج دينوری، ابن قتیبه،   1
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]یعنی: مساله امامت[ فراموش شده و از بین برود و البته خداوند نور 

 4«ند هر چند کافران را خوش نیاید...گرداخویش را فروزان می

ایشان در مجلس دیگری و در حضور معاویه، مردم را مخاطب  

ما حزب غالب خداوند، عترت نزدیک و » قرار داده و فرمودند:

خانواده پاک سرشت پیامبر و یکی از دو ودیعه گرانسنگ هستیم که 

ر آن رسول خدا )ص( ما را عِدل کتاب الهی قرار داده است که د

شرح همه چیز وجود دارد و از هیچ سو، باطل به آن راه نداشته و 

تفسیر آن به ما واگذار شده است. نه تنها تاویل آن بر ما مخفی نیست 

نماییم. پس از ما تبعیت کنید بلکه ما از حقایق موجود درآن تبعیت می

که بر همگان واجب گردیده است چرا که طاعت ما در کنار طاعت 

فرماید: از سول قرار داده شده است؛ خداوند عزّ وجلّ میخدا و ر

خدا و رسول و صاحبان امر خود تبعیت نمایید. پس چنانچه در رابطه 

با چیزی دچار اختالف شدید، آن را به خدا و رسول ارجاع دهید. 

همچنین فرموده است: اگر مردم اختالف خود را به رسول و صاحبان 

                                                 

أما بعد فإن الطاغیة قد »... :  343، ص 3طربسی، امحدبن علی،االحتجاج، ج  1

صنع بنا و بشیعتنا ما قد علمتم و رأيتم و شهدتم و بلغکم و إين أريد أن أسألکم عن 

دقوين و إن كذبت فکذبوين اسمعوا مقالتي و اكتموا قوَل ثم أشیاء فإن صدقت فص

ارجعوا إَل أمصاركم و قبائلکم من أمنتموه و وثقتم به فادعوهم إَل ما تعلمون فإين 

 «.أخاف أن يندرس هذا احلق و يذهب و اهلل متم نوره و لو كره الکافرون...
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مر بر کسانی که در جستجوی حقیقت دادند، اامر خود ارجاع می

شد. و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، جز هستند، روشن می

 4«نمودید.اندکی، همواره از شیطان تبعیت می

و در آخر، باید گفت آن حضرت با رفتارهای سیاسی خاص 

همچون: امتناع از بیعت با یزید )لع(، اقدام به اخذ بیعت از  -خود

به خوبی موقف  -و مبارزه مسلحانه با حاکمیت زمان مردم زمان خود

های زمان خویش را خویش در باب حاکمیت و مشروعیت طاغوت

 برای همگان روشن نموده اند.

 .امام سجاد )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت1

غالبا  -به جهت وجود خفقان شدید –امام سجاد )ع( نیز که 

نمودند، در برخی از مواضع معارف دینی را در قالب ادعیه بیان می

پرداختند؛ ایشان دعا، به تبیین اهمیت امامت و نظریه سیاسی شیعه می

                                                 

حن حزب اهلل .... ن» : 348، ص 3طربسی، امحد بن علی، االحتجاج، ج   1

الغالبون و عرتة رسول اهلل ص األقربون و أهل بیته الطیبون و أحد الثقلني الذين جعلنا 

ء ال يأتیه الباطل من رسول اهلل ص ثاين كتاب اهلل تبارك و تعاَل الذي فیه تفصیل كل ش

فأطیعونا بني يديه و ال من خلفه و املعول علینا يف تفسریه ال يبطئنا تأويله بل نتبع حقائقه 

فإن طاعتنا مفروضة أن كانت بطاعة اهلل و رسوله مقرونة قال اهلل عز و جل َأطِیُعوا اهللََّ َو 

ُسوَل َو ُأوَِل اأْلَْمِر ِمنُْکْم َفإِْن َتناَزْعُتْم يِف َشْ  ُسوِل و قال َو َأطِیُعوا الرَّ وُه إََِل اهللَِّ َو الرَّ  َفُردُّ
ٍ
ء

ُس  وُه إََِل الرَّ ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم َو َلْو ال َفْضُل اهللَِّ  وِل َو إَِلَلْو َردُّ ُأوَِل اأْلَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَّ

ْیطاَن إاِلَّ َقلِیال َبْعُتُم الشَّ  «.َعَلْیُکْم َو َرمْحَُتُه اَلتَّ
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که  -بار الها! این مقام» فرمایند:در بخشی از دعای عید قربان چنین می

اختصاص به جانشینان، برگزیدگان و امناء تو در درجات بلند داشته و 

ای و تو چنین مقدر نموده را تصاحب نموده اند. -مختص ایشان بوده

و در امر خود، مغلوب نیستی! و کسی را یارای آن نیست که از آنچه 

تو قطعا به آن گونه و آنجا که خواسته ای، تدبیر نموده ای، عبور 

نماید. و نسبت به آنچه تو آگاه تر هستی برای خلق خود و اراده 

نشینان تو، نموده ای، مورد اتهام نیستی! تا آنکه برگزیدگان و جا

مغلوب و مقهور و مغصوب واقع شدند. آنها حکم تو را تغییر یافته، 

کتاب تو را مهجور، فرایض تو را منحرف گردیده از مسیر خود و 

 4«بینند...های پیامبر تو را ترک شده میسنت

 فرمایند:همچنین آن حضرت در دعای عرفه خویش می 

ر )ص( درود بفرست! همان پروردگارا! بر پاکان از اهل بیت پیامب»

بزرگوارانی که آنها را برای امر خویش برگزیده و ایشان را نگاهبانان 

                                                 

، باب استحباب 193، ص 3مستدرک الوسائل، ج . نوری، مریزا حسني،   1

ُهمَّ إِنَّ َهَذا املََْقاَم خِلَُلَفائَِك َو َأْصِفَیائَِك َو َمَواِضَع ُأَمنَائَِك : »... 1ن...، ح اسشعار احلز اللَّ

ُر لَِذلَِك، اَل ُيَغاَلُب  وَها، َو َأْنَت املَُْقدِّ ا َقِد اْبَتزُّ تِي اْخَتَصْصَتُهْم ِِبَ فِیَعِة الَّ َرَجِة الرَّ َأْمُرَك، يِف الدَّ

اَوزُ  َكْیَف ِشْئَت َو َأنَّى ِشئَْت، َو ملَِا َأْنَت َأْعَلُم بِِه َغرْیُ ُمتََّهٍم َعىَل  املَْْحُتوُم ِمْن َتْدبرِِیكَ  َو اَل جُیَ

يَن، َيَرْوَن  َراَدتَِك َحتَّى َعاَد ِصْفَوُتَك َو ُخَلَفاُؤَك َمْغُلوبنَِي َمْقُهوِريَن ُمْبَتزِّ َخْلِقَك َو اَل إِلِ

اًل، اِعَك، َو ُسنََن َنبِیَِّك  ُحْکَمَك ُمَبدَّ َفًة َعْن ِجَهاِت َأرْشَ َو كَِتاَبَك َمنُْبوذًا، َو َفَرائَِضَك حُمَرَّ

وَكًة...  «.َمرْتُ
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علم و حافظان دین خود، جانشینان خویش بر روی زمین و حجت 

بر بندگان خود قرار داده و به خواست خویش، آنها را از پلیدی و 

در هر زمان،  آلودگی مبرا داشته ای.... بارالها! تو همواره دین خود را

که او را راهنمای خالیق و روشنی بخش بالد قرار  -بوسیله پیشوایی

بخشی؛ پس از آنکه ریسمان او را به ریسمان نصرت می -داده ای

خود متصل نموده، او را مسیری برای رسیدن به رضایت خویش قرار 

داده، تبعیت از او را واجب نموده، مردم را از نافرمانی او بر حذر 

ه و به امتثال اوامر و گردن نهادن به نواهی او امر نموده، وامر داشت

ای به اینکه کسی بر آنها مقدم نشده و و از آنها عقب نماند که نموده

او نگاه دارنده پناه آوران، پناهگاه مومنان، دست آویز تمسک جویان و 

  4« خوش منظران عالمیان هستند.

 شروعیت.امام باقر )ع( و مساله حاکمیت و م2 
                                                 

َربِّ َصلِّ َعىَل »: 317الصحیفةالسجادية، صامام سجاد، علی بن احلسني )ع(،   1

ْم أِلَْمِرَك، َو  هَتُ ِذيَن اْخرَتْ َجَعْلَتُهْم َخَزَنَة ِعْلِمَك، َو َحَفَظَة ِدينَِك، َو َأَطايِِب َأْهِل َبْیتِِه الَّ

َنِس َتْطِهریًا  ْجِس َو الدَّ ْم ِمَن الرِّ ْرهَتُ ُخَلَفاَءَك يِف َأْرِضَك، َو ُحَجَجَك َعىَل ِعَباِدَك، َو َطهَّ

ْدَت ِدينََك يِف ُكلِّ َأَواٍن بِإَِماٍم َأَقْمتَ  ُهمَّ إِنََّك َأيَّ ُه َعَلاًم لِِعَباِدَك، َو َمنَارًا يِف باَِلِدَك بِإَِراَدتَِك... اللَّ

ْضَت َطاَعتَُه، َو  ِريَعَة إََِل ِرْضَوانَِك، َو اْفرَتَ َبْعَد َأْن َوَصْلَت َحْبَلُه بَِحْبلَِك، َو َجَعْلَتُه الذَّ

 ِعنَْد ََنْ 
ِ
ْرَت َمْعِصَیَتُه، َو َأَمْرَت بِاْمتَِثاِل َأَواِمِرِه، َو ااِلْنتَِهاء ٌم، َو اَل َحذَّ َمُه ُمَتَقدِّ یِِه، َو َأالَّ َيَتَقدَّ

کنَِي، َو َِبَ  ئِِذيَن، َو َكْهُف املُْْؤِمننَِي َو ُعْرَوُة املَُْتَمسِّ ٌر َفُهَو ِعْصَمُة الالَّ َر َعنُْه ُمَتَأخِّ اُء َيَتَأخَّ

 «.اْلَعاملَنِيَ 



.حاکمیتفصل دوم: تآثیر قاعده تقیه بر مشروعیت  . . . . . . . . . .  65 

 

امام باقر )ع( نیز در برخی مواضع، به صراحت به تبیین نظریه 

سیاسی اسالم پرداخته و موقف خویش را در رابطه با مساله 

 مشروعیت بیان نموده اند؛ 

توان به روایت نقل شده در تاویل اآلیات به عنوان نمونه می

در این کتاب آمده که آن حضرت خطاب به برخی از اشاره نمود: 

أَّنْتُمُ الَّّذِینَّ اجْتَّنَّبُوا الطَّّاغُوتَّ أَّنْ یَّعْبُدُوهَّا وَّ مَّنْ »حاب خود فرمودند: اص

شما ]شیعیان[ همان کسانی هستید که ]قرآن « أَّطَّاعَّ جَّبَّّاراً فَّقَّدْ عَّبَّدَّه

گوید:[ کسانی که از عبادت طاغوت کریم درباره آنها می

ی اطاعت کند در پرهیزند.]سپس فرمودند[ و هر کسی که از جبّارمی

 4واقع او را عبادت نموده است.

توان موقف ایشان در این رابطه را در قالب برخورد همچنین می

 آن حضرت با قیامهای معاصرشان، به خوبی مشاهده نمود؛ 

به عنوان نمونه ایشان در مقام تایید شخصیت مختار ثقفی و قیام 

َج اَل َتُسبُّوا املُْْخَتاَر َفإِ :»فرمایندوی می ُه َقْد َقَتَل َقَتَلَتنَا َو َطَلَب بَِثْأِرَنا َو َزوَّ نَّ

ةِ  َم فِینَا امْلَاَل َعىَل اْلُعْْسَ مختار را دشنام ندهید! چرا که او  «َأَراِمَلنَا َو َقسَّ

های ما را قاتالن ما را کشت، از ما خون خواهی کرد، زمینه تزویج بیوه

  1دستگیری نمود.فراهم کرده و در زمان تنگدستی از ما 

                                                 

 .533تاويل اْليات، ص اسرتآبادی، سید رشف الدين،   1

 .135رجال كشی، ص مد بن عمر، كشی، حم  3
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بدیهی است که اگر حکومتهای آن زمان مشروعیت داشتند، قیام 

 در بر برابر آنها و تایید قیام کننده گان به هیچ وجه جایز نبود.

 .امام صادق )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت7

از وجود مقدس امام صادق )ع( روایات فراوانی نقل شده است 

ر رابطه با حاکمیت و مشروعیت که به خوبی دیدگاه اسالم را د

 دهد؛انعکاس می

گوید: به محضر امام صادق )ع( عرض عمر بن حنظله می - 

کردم: دو نفر از شیعیان در رابطه با بدهی و یا میراث، با یکدیگر نزاع 

دارند و بنا دارند که در این رابطه به حکومت و قاضیان حکومتی 

مام )ع( فرمودند: هر کسی که رجوع نمایند. آیا این عمل جایز است؟ ا

در رابطه با دعوای حق یا باطل خود به آنها رجوع کند، در واقع به 

آورد، حرام طاغوت رجوع نموده و آنچه در این مسیر به دست می

باشد؛ هر چند در واقع، حق با او باشد. چرا که آن شیء را با حکم می

امر نموده  طاغوت به دست آورده است در حالی که خداوند متعال

خواهند که است به انکار طاغوت؛ آنجا که فرموده است: آنها می

اند به انکار دعوای خود را به نزد طاغوت ببرند در حالی که امر شده

آن. عرض کردم: پس در این حالت آن دو باید چه کنند؟ فرمود: باید 

کند، نسبت به حالل و حرام نزد کسی بروند که احادیث ما را نقل می

شناسد. پس باید که او را حاکم قرار ما آگاهی دارد و احکام ما را می
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داده و به حکم او رضایت دهند. چرا که من او را حاکم بر شما قرار 

دادم. پس چنانچه او بر اساس حکم ما حکمی نموده و از او نپذیرد، 

در واقع حکم خداوند را سبک شمرده و حکم ما را رد نموده است. و 

کم ما را رد نماید، در واقع حکم خدا را رد نموده است و کسی که ح

  4این در حد شرک به خداوند است...

گوید: از محضر امام صادق عبد االعلی مولی آل سام نیز می -

)ع( در رابطه با تفسیر این آیه کریمه پرسیدم که: بگو بار الها! ای 

هی عطا صاحب فرمانروایی! تو هستی که حاکمیت را به هرکس بخوا

نمایی! عرض کردم: آیا چنین نموده و از هر کس که بخواهی دور می

نیست که خداوند عزّوجلّ فرمانروایی را نصیب بنی امیه نموده 

اندیشی! همانا خداوند است؟! امام فرمودند: آن گونه نیست که تو می

                                                 

، باب الرد الی الکتاب و السنه، 37، ص 1كافی، ج. كلینی، حممدبن يعقوب،   1

: َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللَِّ )ع( َعْن َرُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحابِنَا َبْینَُهاَم ُمنَاَزَعٌة يِف َدْيٍن َأْو  13حديث 

اَكَم إَِلْیِهْم يِف َحقٍّ َأْو ِمرَیاٍث َفَتَحاَكاَم إََِل السُّ  ْلَطاِن َو إََِل اْلُقَضاِة َأ حَيِلُّ َذلَِك؟ َقاَل: َمْن حَتَ

اَم َيْأُخُذ ُسْحتًا َو إِْن َكاَن َحّقًا َثابِتاً  ُکُم َلُه َفإِنَّ اَكَم إََِل الطَّاُغوِت َو َما حَيْ اَم حَتَ ُه  َباطٍِل َفإِنَّ أِلَنَّ

اُغوِت َو َقْد َأَمَر اهللَُّ َأْن ُيْکَفَر بِِه َقاَل اهللَُّ َتَعاََل ُيِريُدوَن َأْن َيتَحاَكُموا إََِل َأَخَذُه بُِحْکِم الطَّ 

الطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن َيْکُفُروا بِِه. ُقْلُت: َفَکْیَف َيْصنََعاِن؟ َقاَل: َينُْظَراِن إََِل َمْن َكاَن 

َضْوا بِِه َحَکاًم ِمنُْکْم ِِمَّْن َقْد َرَوى َحدِ  يَثنَا َو َنَظَر يِف َحاَللِنَا َو َحَراِمنَا َو َعَرَف َأْحَکاَمنَا َفْلرَیْ

اَم اْسَتَخفَّ بُِحکْ  ِم اهللَِّ َو َفإيِنِّ َقْد َجَعْلُتُه َعَلْیُکْم َحاكاًِم َفإَِذا َحَکَم بُِحْکِمنَا َفَلْم َيْقَبْلُه ِمنُْه َفإِنَّ

ِك بِاهللَّ..َعَلْینَا َردَّ َو ال ْ ادُّ َعىَل اهللَِّ َو ُهَو َعىَل َحدِّ الرشِّ ادُّ َعَلْینَا الرَّ  «.رَّ



68 ......................................... تقیه بر فقه سیاسی شیعه قاعده .تأثیرات 
 

عزّوجلّ حاکمیت و فرمانروایی را به ما عطا نموده و بنی امیه آن را 

اند؛ چنان که لباسی از آنِ شخصی باشد و دیگری آن را برباید؛  ربوده

 4پس آن لباس از آنِ رباینده نخواهد بود. 

شیخ صدوق )ره( نیز در سه کتاب حدیثی برجسته خود؛ ثواب  -

سعید الحلوانی از امام صادق االعمال، معانی االخبار و علل الشرایع از 

 ند:کند که آن حضرت چنین فرمود)ع( نقل می

بینا عیسى ابن مريم )ع( يف سیاحته إذ مر بقرية فوجد أهلها موتى » 

يف الطريق و الدور فقال إن هؤالء ماتوا بسخط و لو ماتوا بغریها تدافنوا. 

قال: فقال أصحابه: وددنا تعرفنا قصتهم فقیل له: نادهم يا روح اهلل! 

 قال: ما حالکم فقال: يا أهل القرية! فأجابه جمیب منهم: لبیك يا روح اهلل

و ما قصتکم قال أصبحنا يف عافیة و بتنا يف اَلاوية...قال: و ما بلغ بکم ما 

أرى قال: حب الدنیا و عبادة الطاغوت... قال: و ما بلغ من عبادتکم 

امام صادق )ع( فرمودند:  «الطاغوت قال كانوا إذا أمرونا أطعناهم...

                                                 

 : 84، حديث القباب، حديث 333، ص 8كافی، ج كلینی، حممدبن يعقوب،   1

َأ َلْیَس َقْد « ْن َتشاءُ ُقِل اللَُّهمَّ مالَِك املُْْلِك ُتْؤِِت املُْْلَك َمْن َتشاُء َو َتنِْزُع املُْْلَك ِِمَّ »ُقْلُت َلُه: »

اَنا املُْْلَك آَتى اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ َبنِي ُأَمیََّة املُْْلَك؟ َقاَل: َلْیَس َحْیُث َتْذَهُب إَِلیِْه إِنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ آتَ 

ُجِل َيُکوُن َلُه الثَّْوُب َفَیْأُخُذُه   «.اْْلَخُر َفَلْیَس ُهَو لِلَِّذي َأَخَذُه َو َأَخَذْتُه َبنُو ُأَمیََّة بَِمنِْزَلِة الرَّ
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که اهالی آن هالک شده ای رسید روزی عیسی بن مریم )ع( به منطقه

ها افتاده بودند. عیسی )ع( فرمود: اینان ]به ها و کوچهو در خانه

اند و اگر غیر از این بود، یکدیگر را یکباره[ دچار عذاب الهی شده

نمودند. اصحاب ایشان عرضه داشتند: ای روح اهلل! با آنها دفن می

آنها به سخن در  سخن بگو! عیسی )ع( نیز آنها را ندا داد. پس یکی از

آمده و عرضه داشت:لبیک ای روح اهلل! عیسی )ع( پرسید: ماجرای 

شما چیست؟ عرضه داشت: ما صبحگاهان در سالمت بودیم و به 

ناگاه در شامگاه گرفتار عذاب شدیم.... عیسی )ع( پرسید: چه چیز 

موجب عذاب شما شد؟ عرضه داشت: حب دنیا و عبادت طاغوت!.... 

د: چگونه دچار عبادت طاغوت شدید؟ پاسخ داد: عیسی )ع( فرمو

  4« نمودیم...کردند، از آنها اطاعت میآنگاه که طواغیت ما را امر می

در اینجا عالمه مجلسی )ره( کالم متینی از شیخ بهایی )ره( در 

اند که نقل آن در این مقام بسیار توضیح این حدیث شرف نقل نموده

                                                 

، باب عقاب حب 359ثواب االعامل، ص صدوق، حممد بن علی بن بابويه،   1

معانی االخبار،  حممد بن علی بن بابويه،. صدوق، 1الدنیا و عبادة الطاغوت، حديث 

ع، علل الرشايصدوق، حممد بن علی بن بابويه، . 1باب معنی اَلاويه، حديث  691ص 

 .31، باب النوادر، حديث 933، ص 3ج 
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و نظرچنین به نظر برسد که آنچه در شاید در بد» باشد؛سودمند می

مبنی بر اینکه اطاعت از اهل معصیت،  -این روایت شریف آمده 

، به نوعی مجاز گویی است نه استعمال -شودعبادت آنها محسوب می

حقیقی. اما چنین نیست و استعمال عبادت در مورد تبعیت از اهل 

نیست معصیت، استعمال حقیقی است چرا که همانا عبادت، چیزی 

جز فروتنی، گردن نهادن و فرمانبری. و به همین جهت است که 

خداوند متعال، تبعیت از هوای نفس را عبادت هوا شمرده و در قرآن 

فرماید: آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفسش کریم می

قرار داده است؟! همچنین به همین جهت است که تبعیت از شیطان را 

فرماید: ای فرزندان آدم! آیا از شما عهد نگرفتم میعبادت او شمرده و 

که شیطان را عبادت نکنید؟! سپس مرحوم شیخ بهایی روایات فراوانی 

فرمایند: حال که تبعیت از غیر و را با همین مضمون نقل نموده و می

شود، پس باید گفت که سرسپردگی در برابر او عبادت محسوب می

های نفس دون مایه و شهوات تهاکثر مردم در حال عبادت خواس

حیوانی فراوان و متنوع خویش هستند. در واقع این هواها و شهوات، 

گردند و شریک هایی هستند که بتهایی هستند که مردم به گرد آن می

کنند و این همان شرک پنهان است که از به جای خداوند عبادت می
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را از آن دور  خواهیم که به مَّنّ و کرَّم خود ماخداوند سبحان می

 4«داشته و جانهای ما را از آن پاکیزه گرداند.

با تامل در روایات و سیره عملی امام صادق )ع( نیز خواهیم دید 

های روشنی بر موقف نظری که در گفتار و رفتار آن بزرگوار، داللت

اهل بیت )ع( در قبال مساله حاکمیت و مشروعیت وجود دارد؛ در 

قبوله عمر بن حنظله اشاره نمود؛ آنجا که توان به ماین میان می

مَّنْ تَّحَّاکَّمَّ إِلَّیْهِمْ فِی حَّقٍّ أَّْو بَّاطِلٍ فَّإِنَّّمَّا تَّحَّاکَّمَّ إِلَّى »فرمایند: می

الطَّّاغُوتِ وَّ مَّا یَّحْکُمُ لَّهُ فَّإِنَّّمَّا یَّأْخُذُ سُحْتاً وَّ إِنْ کَّانَّ حَّقّاً ثَّابِتاً لِأَّنَّّهُ أَّخَّذَّهُ 

                                                 

 :368، ص 13مرآة العقول فی رشح اخبار آل الرسول، ج جملسی، حممد باقر،   1

و قال قدس رسه: لعلك تظن أن ما تضمنه هذا احلديث من أن الطاعة ألهل املعايص »

ادة عبادة َلم جار عىل رضب من التجوز ال احلقیقة و لیس كذلك بل هو حقیقة فإن العب

لیست إال اخلضوع و التذلل و الطاعة و االنقیاد و َلذا جعل سبحانه اتباع اَلوى و 

َذ إَِلَُه َهواُه و جعل طاعة الشیطان عبادة له  َ االنقیاد إلیه عبادة للهوى فقال: َأ َرَأْيَت َمِن اَّتَّ

ْیطاَن. ثم نقل أخبارا كثریة يف ذلك فقال تعاَل: َأ مَلْ َأْعَهْد إَِلْیُکْم يا َبنِي آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا  الشَّ

فقال بعد ذلك: و إذا كان اتباع الغری و االنقیاد إلیه عبادة له فأكثر اخللق عند التحقیق 

مقیمون عىل عبادة أهواء نفوسهم اخلسیسة الدنیة و شهواهتم البهیمیة و السبعیة عىل كثرة 

یها عاكفون و األنداد التي هم َلا أنواعها و اختالف أجناسها و هي أصنامهم التي هم عل

من دون اهلل عابدون و هذا هو الرشك اخلفي نسأل اهلل سبحانه أن يعصمنا عنه و يطهر 

 «.نفوسنا عنه بمنه و كرمه
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تِ وَّ قَّدْ أَّمَّرَّ اللَّّهُ أَّنْ یُکْفَّرَّ بِهِ قَّالَّ اللَّّهُ تَّعَّالَّى یُرِیدُونَّ أَّنْ بِحُکْمِ الطَّّاغُو

هر کسی که در « یَّتَّحاکَّمُوا إِلَّى الطَّّاغُوتِ وَّ قَّدْ أُمِرُوا أَّنْ یَّکْفُرُوا بِهِ...

چه برای  -منازعات خود به حکام و قاضیان منصوب آنها رجوع نماید

ی اقامه یک ادعای باطل و بی اساس گرفتن حق ثابت خود و چه برا

در واقع به رجوع به طاغوت نموده و مالی که از این راه به  -باشد

آورد، حرام است هر چند حق واقعی او باشد. زیرا این مال دست می

را با حکم طاغوت گرفته است و این در حالی است که خداوند امر 

خواهند دعوی ها میفرماید: آننموده است به نفی طاغوت؛ آنجا که می

 4 اند به نفی آن...به نزد طاغوت ببرند در حالی که امر شده

های توان به چگونگی مواجهه امام )ع( با برخی قیامدر پایان می

شیعی وقت، اشاره نمود که به وضوح، نشان دهنده اعتقاد ایشان به 

باشد؛ به عنوان عدم مشروعیت حکومت وقت و جواز مبارزه با آن می

إِنْ » فرمایند:مونه آن حضرت در رابطه با قیام زید بن علی )ع( مین

ءٍ تَّخْرُجُونَّ وَّ لَّا تَّقُولُوا خَّرَّجَّ زَّیْدٌ أَّتَّاکُمْ آتٍ مِنَّّا فَّانْظُرُوا عَّلَّى أَّیِّ شَّیْ

اکُمْ فَّإِنَّّ زَّیْداً کَّانَّ عَّالِماً وَّ کَّانَّ صَّدُوقاً وَّ لَّمْ یَّدْعُکُمْ إِلَّى نَّفْسِهِ إِنَّّمَّا دَّعَّ

هر گاه « إِلَّى الرِّضَّا مِنْ آلِ مُحَّمَّّدٍ ع وَّ لَّوْ ظَّهَّرَّ لَّوَّفَّى بِمَّا دَّعَّاکُمْ إِلَّیْه...

                                                 

، باب الرد الی الکتاب و السنه، 37، ص 1كافی، ج كلینی، حممدبن يعقوب،   1

 .13حديث 
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کسی از ما شما را دعوت به قیام نمود، پس بنگرید که بر چه اساسی 

کنید. هرگز نگویید که زید خروج کرده است چرا که او خروج می

کرد بلکه تنها دعوت نمیعالم و راستگو بود و شما را به سوی خود 

نمود و شما را به سوی شخص مورد رضایت اهل بیت )ع( دعوت می

شد به آنچه شما را به سوی آن خوانده بود، وفا اگر پیروز می

 4نمود.... می

 .امام کاظم )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت1
امام کاظم )ع( نیز با وجود فضای فوق العاده اختناق آلود زمان  

، در هر فرصت ممکن به تبیین دیدگاه خویش در رابطه با خود

 پرداختند.حاکمیت و مشروعیت می

نقل  "المناقب"به عنوان نمونه مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب  

خواست که کند که هارون الرشید )لع( همواره از امام کاظم )ع( میمی

ا آن حضرت محدوده فدک را مشخص کنند تا آن را باز پس دهد. ام

نمودند. هنگامی که امام )ع( ایشان در هر بار از این کار امتناع می

« لَّا آخُذُهَّا إِلَّّا بِحُدُودِهَّا»اصرار هارون را دیدند، خطاب به او فرمودند: 

من فدک را نخواهم گرفت مگر با تمامی حدود آن! هارون گفت: 

حدود فدک را مشخص کن تا آن را به شما بازگردانم. امام )ع( 

اگر حدود آن را بگویم، آن را « إِنْ حَّدَّّدْتُهَّا لَّمْ تَّرُدَّّهَّا»مودند: فر

                                                 

 .81حديث القباب، ح  ،339، ص 8كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   1
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به حق جدّ « بِحَّقِّ جَّدِّکَّ إِلَّّا فَّعَّلْتُ»نخواهی داد! هارون عرض کرد: 

شما قسم که آن را باز پس خواهم داد.در این هنگام امام )ع( حدود 

الْأَّوَّّلُ فَّعَّدَّنُ فَّتَّغَّیَّّرَّ قَّالَّ: أَّمَّّا الْحَّدُّ »فدک را این گونه مشخص نمودند؛ 

وَّجْهُ الرَّّشِیدِ وَّ قَّالَّ: إِیهاً قَّالَّ: وَّ الْحَّدُّ الثَّّانِی سَّمَّرْقَّنْدُ فَّارْبَّدَّّ وَّجْهُهُ قَّالَّ: وَّ 

الْحَّدُّ الثَّّالِثُ إِفْرِیقِیَّةُ فَّاسْوَّدَّّ وَّجْهُهُ وَّ قَّالَّ: هِیهِ قَّالَّ: وَّ الرَّّابِعُ سَّیْفُ الْبَّحْرِ 

ءٌ فَّتَّحَّوَّّلَّ إِلَّى لِی الْجُزُرَّ وَّ إِرْمِینِیَّةُ قَّالَّ: الرَّّشِیدُ فَّلَّمْ یَّبْقَّ لَّنَّا شَّیْمِمَّّا یَّ

مَّجْلِسِی قَّالَّ: مُوسَّى قَّدْ أَّعْلَّمْتُکَّ أَّنَّّنِی إِنْ حَّدَّّدْتُهَّا لَّمْ تَّرُدَّّهَّا فَّعِنْدَّ ذَّلِکَّ 

رحالی که د -فرمودند: مرز اول آن عدن است. هارون« عَّزَّمَّ عَّلَّى قَّتْلِهِ

گفت: ادامه بده! امام )ع(  -رنگ صورتش تغییر پیدا کرده بود

فرمودند: مرز دوم آن سمرقند است. و در این هنگام صورت هارون 

از خشم سرخ شده بود. امام )ع( فرمودند: مرز سوم آن افریقا است. 

هارون که صورتش سیاه شده بود گفت: ادامه بده! امام )ع( فرمودند: 

آن سیف البحر در کنار جزر و ارمنیه است.هارون گفت: با مرز چهارم 

ماند تا تو مجبور باشی به مجلس این حساب برای ما چیزی باقی نمی

ما بیایی! امام )ع( فرمودند: به تو گفته بودم که اگر مرزهای فدک را 

بیان کنم، آن را باز پس نخواهی داد! در این هنگام بود که هارون 

 4ن گرفت. تصمیم به قتل ایشا

                                                 

 .633، ص 9املناقب، ج مازندرانی، حممد بن شهرآشوب،   1
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 .امام رضا )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت1
توان به پاسخ از میان فرمایشات امام رضا )ع( در این باره می

ایشان در مقابل پیشنهاد قبول خالفت از سوی مامون )لع( اشاره نمود 

اگر این خالفت از آن تو باشد و خداوند آن را به تو »که فرمودند: 

که لباسی را که خداوند به تو پوشانده  داده باشد، پس جایز نیست

است بر دیگری بپوشانی! و اگر خالفت از آن تو نیست، پس روا 

 4« نباشد که آنچه را که صاحبش نیستی به دیگری واگذار نمایی!

توان به پاسخ ایشان به نامه حسن بن الحسین همچنین می

 االنباری اشاره نمود؛

ه از علی بن موسی )ع( گوید: تا چهارده سال همواراو می 

نمودم که به من اجازه دهند در مشاغل حکومتی ورود درخواست می

أَّنِّی أَّخَّافُ عَّلَّى خَّبْطِ عُنُقِی »...پیدا کنم. در آخرین نامه چنین نوشتم: 

وَّ أَّنَّّ السُّلْطَّانَّ یَّقُولُ لِی إِنَّّکَّ رَّافِضِیٌّ وَّ لَّسْنَّا نَّشُکُّ فِی أَّنَّّکَّ تَّرَّکْتَّ 

من نسبت جان خود بیمناک هستم و از این « لِلسُّلْطَّانِ لِلرَّّفْضِ الْعَّمَّلَّ

                                                 

، باب جواز قبول 336ص :  ،17الشیعة، ج حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل  1

َفَقاَل َلُه املَْْأُموُن َفإيِنِّ َقْد َرَأْيُت َأْن َأْعِزَل َنْفِِس َعِن : »...  3الواليه من قبل اجلائر، حديث 

اَلَفُة َلَك اخْلِ  َضا ع إِْن َكاَنْت َهِذِه اخْلِ َو َجَعَلَها اهللَُّ  اَلَفِة َو َأْجَعَلَها َلَك َو ُأَبايَِعَك َفَقاَل َلُه الرِّ

اَلَفُة َلْیَسْت لَ  َك َو إِْن َكاَنِت اخْلِ َعَلُه لَِغرْیِ َلَع لَِباسًا َأْلَبَسَك اهللَُّ َو جَتْ َفاَل  َك َلَك َفاَل جَیُوُز َأْن ََّتْ

َعَل َِلَ َما َلْیَس َلك...  «.جَیُوُز َلَك َأْن جَتْ
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ترسم که حاکم بگوید: تو رافضی هستی و بدون شک همین مساله می

شوی! امام )ع( در باعث شده است که وارد مناصب حکومتی نمی

َعىَل َقْد َفِهْمُت كَِتاَبَك َو َما َذَكْرَت ِمَن اخْلَْوِف » پاسخ وی چنین نوشتند:

یَت َعِمْلَت يِف َعَملَِك باَِم َأَمَر بِِه َرُسوُل  َنْفِسَك َفإِْن ُكنَْت َتْعَلُم َأنََّك إَِذا ُولِّ

ُ َأْعَواَنَك َو ُكتَّاَبَك َأْهَل ِملَّتَِك َفإَِذا َصاَر إَِلیَْك َشْ  ٌء اهللَِّ ص ُثمَّ ُتَصریِّ

« َتُکوَن َواِحدًا ِمنُْهْم َكاَن َذا بَِذا َو إاِلَّ َفاَل َواَسْیَت بِِه ُفَقَراَء امْلُْؤِمننَِي َحتَّى 

مقصود تو را دانستم و ترسی را که متذکر شدی درک نمودم! پس اگر 

مطمئن هستی که در صورت قدرت یافتن، بر اساس اوامر رسول خدا 

)ص(عمل نموده و یاران و دیوان ساالران خود را از هم کیشان خود 

نمایی تا آنجا خود را با فقیران شیعه تقسیم میدهی و درآمد قرار می

تواند که از نظر مالی مانند آنها باشی، در این صورت، این کارها می

عوضی برای آن ]مفسده ورود در حکومت جور[ باشد و اال ورود تو 

 4در مناصب حکومتی جایز نخواهد بود.

 .امام هادی )ع( و مساله حاکمیت و مشروعیت12
توان به برخی فقرات شات امام هادی )ع( نیز میاز میان فرمای

و بیزاری » فرمایند:زیارت جامعه کبیره اشاره نمود؛ آنجا که می

                                                 

باب رشط من اذن له فی  ،111، ص: 5كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج   1

 . 9اعامَلم...، حديث 
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 "طاغوت"و  "جبت"جویم به سوی خداوند از دشمنان شما و از می

و اهریمنان و حزب ستمکار آنها که حق شما را انکار نموده و از 

اث شما را غصب کرده، درباره والیت شما خارج شده اند؛ آنها که میر

شما تردید روا داشته و از مسیر شما منحرف گشته اند. و بیزاری 

جویم از هر گروه جدای از شما و هر اطاعت شونده غیر از شما و می

خواهم کنند. از خداوند میاز پیشوایانی که به سوی آتش دعوت می

وار داشته و که مرا تا آخرین نفس، بر والیت، محبت و دین شما است

 4«مرا توفیق فرمان برداری از شما عنایت فرماید.

همچنین آن حضرت در پاسخ به نامه محمد بن بن علی بن 

عیسی که در رابطه با جواز همکاری با بنی عباس پرسیده بود،چنین 

َو َما َخاَل َذلَِك َما َكاَن امْلَْدَخُل فِیِه بِاجْلرَْبِ َو اْلَقْهِر َفاهللَُّ َقابُِل اْلُعْذِر :»نوشتند

آن مقدار از همکاری که به  «َفَمْکُروٌه َو اَل حَمَاَلَة َقلِیُلُه َخرْیٌ ِمْن َكثرِِیِه...

                                                 

باب الزيارات اجلامعه...،  ،161، ص 44بحاراألنوار، ج   جملسی، حممدباقر،   1

َیاطِنِي َو َو َبِرْئُت إََِل اهللَِّ عَ »...:  9ح  ْبِت َو الطَّاُغوِت َو الشَّ زَّ َو َجلَّ ِمْن َأْعَدائُِکْم َو ِمَن اجْلِ

ْرثُِکْم  ُکْم َو املَْاِرِقنَي ِمْن َواَلَيتُِکْم َو اْلَغاِصبنَِي إِلِ املنَِِي َلُکْم اجْلَاِحِديَن حِلَقِّ ِحْزِِبُِم الظَّ

نَي فِیُکْم املُْنَْحِرفنَِي َعنُْکْم  اكِّ ِة الشَّ َو ِمْن ُكلِّ َولِیَجٍة ُدوَنُکْم َو ُكلِّ ُمَطاٍع ِسَواُكْم َو ِمَن اأْلَئِمَّ

ِذيَن َيْدُعوَن إََِل النَّاِر َفَثبََّتنِي اهللَُّ َأَبدًا َما َحیِیُت َعىَل ُمَوااَلتُِکْم َو حَمَبَّتُِکْم َو ِدينُِکمْ  َقنِي الَّ  َو َوفَّ

 «.لَِطاَعتُِکْم...
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واسطه جبر و زور باشد، خداوند پذیرنده عذر است و غیر آن ناپسند 

 4باشد. و در هر صورت اندک آن بهتر از بسیار آن است....می

امامان معصوم )ع( در حد  چنان که مالحظه شد، هر کدام از

امکان، به تبیین دیدگاه اسالم در رابطه با مساله حاکمیت و مبنای 

با وجود فحص نسبتا  -مشروعیت آن، پرداخته اند. البته نگارنده

نتوانست به کالم صریحی از امام جواد )ع( و امام عسکری  -گسترده

علت آن )ع( در این عرصه، دست پیدا کند که در مباحث پیش رو به 

 اشاره خواهد شد. 

 عالمان شیعه و مساله حاکمیت و مشروعیت
و اما عالمان شیعه نیز همواره در خالل مباحث فقهی و یا کالمی 

خود به تبیین نظریه سیاسی اسالم پرداخته و در حد امکان، موقف 

شیعه را در عرصه حاکمیت و مشروعیت مطرح نموده اند؛ برخی از 

 قهی عبارتند از:این عناوین کالمی و ف

 . تقسیم حاکم به حاکم بر حق و حاکم جائر 4

حاکم "یکی از اصطالحات رایج در کلمات فقهاء شیعه، واژه 

 "حاکم مُبطل"و یا  "حاکم جائر"باشد که گاهی از آن به می "جور

سید مرتضی )ره( در مقام تقسیم انواع حکومت نیز تعبیر شده است؛ 
                                                 

، باب حتريم الواليه 143، ص 17الشیعة ج مدبن حسن، وسائلحر عاملی، حم  1

 .4من قبل اجلائر...، حديث 
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ان على ضربین: محق عادل، و مبطل ظالم اعلم أن السلط»فرمایند: می

بدان که حاکم دو گونه است: حاکم بر حق عدالت پیشه و « متغلب

  4حاکم ستم پیشه دغل کار. 

السلطان » فرماید:جناب ابن ادریس حلی )ره( نیز در این باره می

على ضربین: أحدهما سلطان الحق العادل، و اآلخر سلطان الجور 

دو گونه است: حاکم بر حق عدالت پیشه و  حاکم« الظالم المتقلب

  1حاکم جور ستم پیشه و دغل کار.

فرماید: مرحوم قاضی ابن براج )ره( نیز در این رابطه چنین می

السلطان على ضربین: أحدهما سلطان اإلسالم العادل و األخر السلطان »

 3.حاکم دو گونه است: حاکم اسالم و حاکم جائر« الجائر

حاکم "شود، مقصود فقیهان شیعه از لفظ ه میچنان که مالحظ

و الفاظ مشابه آن، حاکمی است که از مشروعیت الهی  "جائر

برخوردار نبوده و اساس حکومت او بر پایه انحراف از مسیر حق 

باشد و به همین جهت است که آن را در مقابل واژه هایی همچون می

                                                 

 .84: ص ،3رسائل الرشيف املرتىض؛ جرشيف مرتضی، علی بن حسني،   1

 .333، ص 3حلی، حممد بن ادريس، الْسائر، ج   3

 .693: ص ،1 طرابلسی، ابن براج، املهذب، ج  6
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در کار برده اند. به "سلطان االسالم"و  "سلطان الحق"، "حاکم محق"

و الفاظ مرادف آن، منحصر در امام  "حاکم اسالم"حالی که واژه 

معصوم )ع( و منصوبین ایشان دانسته شده است؛ شیخ مفید )ره( در 

فأما إقامة احلدود فهو إَل سلطان » فرمایند:تعریف سلطان اسالم می

مد ع و من اإلسالم املنصوب من قبل اهلل تعاَل و هم أئمة اَلدى من آل حم

نصبوه لذلك من األمراء و احلکام و قد فوضوا النظر فیه إَل فقهاء 

و اما بر پا داشتن حدود شرعی، در اختیار  .«شیعتهم مع اإلمکان..

سلطان اسالم است که از جانب خداوند متعال منصوب شده است و 

آنها عبارتند از: ائمه هدایت از خاندان محمد )ص( و امیران و 

ه آنها برای این هدف منصوب نمایند که البته آن حاکمانی ک

بزرگواران، ورود به این مساله را به فقهای شیعه خود واگذار نموده 

 4« اند؛ البته در صورت امکان...

و » فرمایند:لذا مرحوم طریحی در تبیین معنای حاکم جائر می

و أی مال عنه.  "جار عن الطریق "الجور: هو المیل عن القصد. و منه

و جور همان  «عن طریق الهدی أی المائل "الحاکم الجائر "منه

                                                 

 .813املقنعه، ص ربی، مفید، حممد بن نعامن عک  1
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شود: انحراف از طریق میانه است. و از همین باب است که گفته می

جار عن الطریق یعنی: از راه منحرف شد. همچنین از این باب است 

 4حاکم جائر به معنای حاکم منحرف از راه هدایت. 

فقیهان شیعه، هر حاکم غیر توان گفت که در نگاه در نتیجه می

منصوب از طرف امام )ع(  -به صورت خاص و یا عام -معصومی که

 شود.نباشد، حاکم جائر و غیر مشروع شمرده می

 . عدم جواز قبول مسئولیت از طرف حاکم جور1

یکی دیگر از مباحث فقهی که دیدگاه فقیهان شیعه را در رابطه با 

های مربوط به ید، بحثنمامشروعیت حاکمان زمان، مشخص می

 باشد؛ حرمت پذیرش مناصب حکومتی می

پذیرش مسئولیت » فرمایند:مرحوم عالمه )ره( در این رابطه می

از طرف حاکم عادل مستحب است. البته اگر حاکم عادل او را ملزم 

نماید و یا امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر پذیرش او باشد، 

پذیرش مسئولیت از طرف حاکم جائر، حرام واجب خواهد بود. و اما 

باشد. مگر آنکه توانایی بر امر به معروف و نهی از منکر داشته می

باشد و یا آنکه در صورت عدم قبول، نسبت به جان و مال خود یا 

                                                 

 .351، ص 6جممع البحرين، ج طرحيی، فخرالدين،   1
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خانواده و یا بقیه مومنان، ایمن نباشد که در این صورت، عمل به اوامر 

و را به کشتن از روی ظلم امر باشد مگر آنکه احاکم جائر جایز می

نماید که در این صورت تبعیت حرام است حتی اگر منجر به قتل 

 4«خودش شود.

روشن است که این نوع موضع گیری در رابطه با پذیرش 

مسئولیت از طرف حاکمان زمان، منبعث از اعتقاد به عدم مشروعیت 

ت حرمت باشد. و لذا مرحوم کاشف الغطاء در مقام بیان علآنها می

 : فرمایندوالیت از طرف جائر می

پذیرش والیت از طرف حاکم جائر به خودی خود، عقال و »

شرعا حرام است؛ خواه آن جائر مسلمان باشد یا کافر، شیعه باشد یا 

غیر شیعه. چرا که این عمل، موجب تشریع در رابطه با مناصب 

دن منزلت شرعی شده و مشتمل بر تبعیت،خضوع، میل، تقویت، باال بر

شود که واجب است در صورت امکان و مقام نسبت به کسانی می

                                                 

 من الوالية»: 194: ص ،13تذكرة الفقهاء، ج حلی، عالمه، حسن بن يوسف،   1

لعادل مستحّبة. و قد جتب إذا ألزمه ِبا، أو كان األمر باملعروف و النهي عن املنکر ال ا قبل

ائر، إاّل مع التمّکن من األمر باملعروف و النهي عن املنکر، يتّم إاّل بواليته. و حترم من اجل

أو مع اإلكراه باخلوف عىل النفس أو املال أو األهل أو بعض املؤمنني، فیجوز حینئذ 

 «.اعتامد ما يأمره إاّل القتل الظلم، فإّنه ال جیوز له فعله و إن قتل.
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امور مذکور را از آنها سلب نماییم. البته اگر این عمل، متضمن بر 

ستم نسبت به جان و مال و آبروی رعیت و یا موجب ترساندن و 

 4«اموری از این قبیل باشد، گناه آن بزرگتر خواهد بود...

 یز سلطان. عدم جواز دریافت جوا3

یکی از پرسش هایی که همواره از سوی شیعیان،متوجه فقهای 

شیعه بوده است، سوال در رابطه با حرمت و یا عدم حرمت پذیرفتن 

توان یافت باشد. از این رو کمتر فقیهی را میجوایز سلطان جائر می

 که در خالل مباحث فقهی خود، متعرض این بحث نشده باشد. 

و جوائز اجلائر » فرمایند:( در این رابطه میمرحوم عالمه حلی )ره

إن علمت حراما وجب دفعها إَل أرباِبا مع املکنة، و مع عدمه يتصدق 

ِبا عنه، و لو مل يعلم حتريمها جاز تناوَلا، و ينبغي إخراج اخلمس منها، و 

                                                 

د العالمه ابن كاشف الغطاء، جعفر بن خرض، رشح الشیخ جعفر علی قواع  1

و حترم يف ذاهتا من اجلائر مسلاًم أو كافرًا، مؤمنًا أو  الوالية من اجلائر؛» : 47املطهر، ص 

خمالفًا عقاًل و رشعًا لتضمنها للترشيع فیام يتعلق باملناصب الرشعیة و الشتامَلا عىل التبعیة 

ن جیب نفي ذلك عنه و التذلل و اخلضوع و الركون و التقويم و إعالء الشأن و الرفعة مل

مع اإلمکان، و يتضاعف اإلثم بتضمنها ظلم الرعیة يف نفوسهم أو أعراضهم أو أمواَلم 

 «.أو بإدخال الرعب علیهم إَل غری ذلک
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و جوایز حاکم جائر؛ اگر علم به حرمت آن  «يصل إخوانه من الباقي.

ا بشناسد، باید به او تحویل دهد و اگر مالک آن داشته و صاحب آن ر

را نشناسد، باید آن مال را از طرف او صدقه بدهد! و اما اگر علم بر 

باشد؛ هر حرام بودن آن مال نداشته باشد، مصرف نمودن آن جایز می

چند که در این صورت نیز بهتر است که خمس آن را پرداخت نموده 

 4ن دینی خود ببخشد.و باقی مانده آن را به برادرا

قائل  -به استناد روایات معصومین )ع( -هر چند که اکثر فقهاء

، لکن نفس کثرت سوال و 1به جواز پذیرش جوایز مشکوک شده اند

طرح بحث فقهی در این رابطه، نشان دهنده ارتکازی بودن اصل عدم 

 باشد.مشروعیت حاکم جائر نزد فقیهان بلکه عوام شیعه می

صب قضاوت به امام معصوم )ع( و . اختصاص من1

 کسانی که از جانب ایشان منصوب شده اند

                                                 

حترير األحکام الرشعیة عىل مذهب اإلمامیة، ج حلی، عالمه، حسن بن يوسف،   1

 .371: ص ،3

، 9کرامة فی رشح قواعد العالمة، ج ر.ک عاملی، سید جواد بن حممد، مفتاح ال  3

 . 113ص 
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یکی دیگر از نظریات فقهی که نشان دهنده نوع نگاه فقیهان 

باشد، مساله اختصاص شیعه به مساله حاکمیت و مشروعیت می

 منصب قضاوت به ائمه معصومین )ع( و منصوبین ایشان است؛

و بدان که هر » فرمایند:میمرحوم صدوق )ره( در کتاب المقنع 

کسی که میان او و برادر شیعه اش نزاعی واقع شود و از او بخواهد 

که نزاع خود را نزد یکی دیگر از برادران شیعه شان ببرند، اما او تنها 

به رجوع به قاضیان حکومتی رضایت دهد، به منزله کسانی خواهد 

یا ندیدی کسانی را که فرماید: آبود که خداوند متعال در شان آنها می

کنند که به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان دارند؛ گمان می

آنها بنا دارند که دعوا به نزد طاغوت ببرند در حالی که به نفی و انکار 

 4«آن امر شده اند.

                                                 

و اعلم أن أيام رجل كان » :643صدوق، حممد بن علی بن بابويه، املقنع، ص ا  1

بینه و بني أخ له ِماراة يف حق، فدعاه إَل رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه، فأبى إال أن 

 ْ ُْم آَمنُوا  يرافعه إَل هؤالء، كان بمنزلة الذين قال اهلل عز و جل:أمَل ِذيَن َيْزُعُموَن َأَنَّ َتَر إََِل الَّ

اَكُموا إََِل الطّٰاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن  ا ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن َيَتحا باِما ُأْنِزَل إَِلْیَك َو ما

 «.َيْکُفُروا بِهِ 
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ال جیوز احلکم بني »فرمایند: مرحوم عالمه )ره( نیز در این باره می

إاّل لإلمام أو ملن أذن له اإلمام. و قد فّوض األئّمة  الناس و القضاء بینهم

علیهم السالم ذلك إَل فقهاء شیعتهم، املأمونني املحّصلني العارفني 

باألحکام و مداركها، الباحثني عن مأخذ الرشيعة، القیّمني بنصب األدّلة 

جایز نیست قضاوت میان مردم مگر برای امام )ع( و  «و األمارات...

از سوی ایشان اجازه داشته باشد. و به تحقیق امامان )ع( یا کسی که 

این مساله را به فقیهان از پیروان خود، واگذار نموده اند؛ آنها که مورد 

اعتماد، دانشمند و آگاه به احکام و مدارک آن بوده و اهل جستجو در 

 4باشند...منابع شریعت و به کار گیری صحیح ادله و امارات می

مساله قضاوت و مرجعیت در دعاوی، از بدیهی است که 

ملزومات اصلی حکومت بوده و نفی آن به معنای عدم مشروعیت 

 باشد.حاکمیت می

. اختصاص اقامه جمعه به امام )ع( و کسانی که از 7

 جانب ایشان نصب شده اند

                                                 

إلمامیة، ج حترير األحکام الرشعیة عىل مذهب احلی، عالمه، حسن بن يوسف،   1

 .393، ص 3
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های اسالمی، همواره برپا نمودن نماز در طول تاریخِ حکومت

ه است. لکن فقهای شیعه در جمعه، از شئون حاکم شمرده شد

ای آشکار، حاکمان به ظاهر اسالمی را فاقد صالحیت اقامه نماز مقابله

دانستند و این مطلب به روشنی، دیدگاه آنها در رابطه با جمعه می

 دهد؛مشروعیت حاکمان زمان را انعکاس می

برای بر » فرمایند:مرحوم محقق کرکی در توضیح مطلب فوق می

معه، وجود امام معصوم )ع( یا نائب ایشان شرط است و پایی نماز ج

باشد... دلیل این این مطلب مورد توافق و اجماع قاطبه فقیهان می

مطلب، پیش از اجماع، این است که پیامبر اکرم )ص( و خلفای پس 

نمودند همان گونه که از ایشان برای امامت جمعه افرادی را معین می

کردند. و همان گونه که جایز ن میبرای قضاوت اشخاصی را تعیی

نیست کسی خود را بدون اذن امام، به عنوان قاضی قرار دهد، جایز 

نیست بدون اذن امام اقامه نماز جمعه نماید. و این استدالل مستلزم 

قیاس نیست بلکه استدالل به سیره مستمره در طول اعصار است و در 

4« شد.بانتیجه مخالفت با آن مستلزم نقض اجماع می

                                                 

يشرتط » : 199، ص 1كركی، علی بن حسني، رسائل املحقق الکركی، ج   1

لصالة اجلمعة وجود االمام املعصوم أو نائبه، و عىل ذلك إمجاع علامئنا قاطبة... و األصل 

و  -يف ذلك قبل اإلمجاع االتفاق عىل أن النبي صىل اهللّ علیه و آله كان يعني إلمامة اجلمعة

و كام ال يصح أن ينصب اإلنسان نفسه قاضیا من  ،كام يعني للقضاء -كذا اخللفاء بعده
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. اختصاص فرمان جنگ و شئون نظامی به امام )ع( و 2

 منصوب ایشان

یکی از مهمترین شئون حاکمیت، مسائل مربوط به جنگ و دفاع 

است و لذا سلب اختیار این شأن از یک حکومت، به معنای عدم 

 باشد؛مشروعیت آن می

جهاد » فرمایند:شیخ طوسی )ره( در رابطه با شرایط جهاد می

ر فرض يف رشع اإلسالم، و هو فرض عىل الکفاية إذا قام من يف الکفا

قیامه كفاية سقط عن الباقني. و لوجوبه رشوط: أوَلا وجود امام عادل أو 

جهاد با کافران در شریعت اسالمی  «من نصبه امام عادل للجهاد...

باشد. از این رو با به واجب بوده و بر هر مسلمانف واجب کفایی می

گردد. و برای واجب شدن افراد الزم، از دیگران ساقط میپا خواستن 

آن شرط هایی وجود دارد که اولین آنها عبارت است از وجود امام 

 4« عادل یا کسی که امام او را برای امر جهاد نصب نموده است...

 

                                                                                              

دون اذن االمام فکذا إمام اجلمعة، و لیس هذا قیاسا بل استدالل بالعمل املستمر يف 

 «.األعصار، فمخالفته خرق لإلمجاع.

 .613طوسی، حممد بن حسن، االقتصاد اَلادی الی طريق الرشد، ص   1
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 . اختصاص اقامه حدود به امام )ع( و منصوب ایشان 5

حدود را از اختیارات حاکمان به ظاهر اسالمی، همواره اجرای 

دانستند و لذا نفی این موضوع از سوی فقیهان حکومتی خود می

 باشد؛شیعه، به معنای نفی مشروعیت اسالمی آنها می

فأما إقامة » فرمایند:شیخ مفید )ره( در رابطه با اقامه حدود می

احلدود فهو إَل سلطان اإلسالم املنصوب من قبل اهلل تعاَل و هم أئمة 

من آل حممد ع و من نصبوه لذلك من األمراء و احلکام و قد  اَلدى

و اما بر پا داشتن حدود  «فوضوا النظر فیه إَل فقهاء شیعتهم مع اإلمکان

باشد که از جانب خداوند متعال الهی، مربوط به سلطان اسالم می

نصب شده است و آنها همان امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر 

ن و حاکمانی که ائمه )ع( آنها را برای این امر نصب باشند و امیرامی

اند که البته آن بزرگواران، ورود به این امر را به فقیهان از نموده

 4اند البته به شرط وجود تمکن از این امرشیعیان خود تفویض نموده

 . اختصاص دریافت وجوه شرعی به امام )ع( و منصوب ایشان2

جیب عىل » فرمایند:ر این باره میمرحوم ابوالصالح حلبی )ره( د

كل من تعني علیه فرض زكاة أو فطرة أو مخس أو أنفال أن َيرج ما وجب 

                                                 

 .813، حممد بن نعامن عکربی، املقنعة، ص: مفید 1
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علیه من ذلك اَل سلطان اإلسالم املنصوب من قبله سبحانه، أو اَل من 

ينصبه لقبض ذلك من شیعته لیضعه مواضعه، فان تعذر األمران فإَل 

زکات مالی، زکات فطره،  هر کسی که پرداخت« الفقیه املأمون...

خمس و یا انفال بر او واجب شده باشد، الزم است که آن را به 

سلطان اسالم که از جانب خداوند منصوب شده است و یا کسی که 

از جانب او برای این کار نصب شده است تا آن را شیعیانش گرفته 

موارد مقرر شده صرف نماید، تحویل دهد. پس اگر هیچ کدام از آن 

 4، موجود نبودند، باید آن را به فقیه مورد اطمینان تسلیم نماید... دو

 . اختصاص امور اجرائی جامعه به امام )ع( و منصوب ایشان 9

بی شک امور اجرائی، از شئون اصلی هر حکومت است و نفی 

اختیار آن از یک حکومت، به معنای سلب مشروعیت از آن حکومت 

اند که عهده فقیهان شیعه تصریح نمودهباشد. با این حال، برخی از می

دار شدن شئون اجرائی جامعه، در انحصار امام )ع( و اشخاص 

 باشد؛منصوب ایشان می

                                                 

 .173حلبی، ابوالصالح، الکايف يف الفقه، ص:   1
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الوالية للقضاء، أو النظام و » مرحوم صاحب جواهر )ره(:

السیاسة، أو عىل جباية اخلراج، أو عىل القارصين من األطفال، أو غری 

لسلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا، بل ذلك، أو عىل اجلمیع من قبل ا

راجحة... و رّبام وجبت عینا ... و قد يلحق به نائبه العاّم يف هذا الزمان 

پذیرفتن مسئولیت قضاوت و  «إذا فرض بسط يده يف بعض األقالیم....

یا امور سیاسی یا گرفتن خراج و یا سرپرستی افراد بی سرپرست 

سرپرستی همه مردم، جایز بلکه راجح مانند:کودکان و غیر آنها و یا 

باشد... و چه بسا در مواردی بر ما واجب شود.... و در مواردی می

نائب عام امام )ع( در این زمان نیز در این حکم ملحق به ایشان 

4باشد؛ هنگامی که در برخی مناطق بسط ید داشته باشد... می

 مرحوم کاشف الغطاء )ره( نیز پس از بیان مضمون فوق

و لو نصب الفقیه المنصوب من اإلمام باإلذن العام »... فرمایند:می

ذلک  سلطاناً أو حاکماً ألهل اإلسالم، لم یکن من حکام الجور کما کان

فی بنی إسرائیل فإن حاکم الشرع و العرف کلیهما کانا منصوبان من 

 -که به صورت عام منصوب امام )ع( است -و چنانچه فقیه « الشرع

ها حاکمی تعیین نماید، این حاکم، مصداق حاکم جائر لمانبرای مس

                                                 

 .155، ص 33نجفی، حممد حسن، جواهر الکالم، ج   1
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نخواهد بود همان گونه که این قضیه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و 

 4حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از طرف شرع منصوب شدند. 

تأثیر قاعده تقیه بر تبیین نظریه سیاسی شیعه 
 در باب مشروعیت

فقیهان  -تبع آنها -)ع( و چنان که مالحظه گردید امامان شیعه

امامیه، در موارد مختلف به تبیین نظریه سیاسی شیعه و نوع نگاه 

اسالم به حاکمان جور، پرداخته اند. لکن باید توجه داشت که ظروف 

و شرایط زمانه و رعایت اصل تقیه این مساله راهم از نظر کمی و هم 

 از نظر کیفی تحت تأثیر قرار داده است؛ 

کمی؛ طبیعی است که میزان ورود امامان معصوم )ع( و  اما از نظر

باشد. عالمان مذهب به هر مساله، تابع اهمیت و جایگاه آن مساله می

از این رو و با توجه به اهمیت فراوان مساله حاکمیت و مشروعیت در 

رود که متون روایی و فقهی، در بر دارنده میزان قابل اسالم، انتظار می

مربوط به این عرصه باشند. با این وجود، هنگام توجهی از مباحث 

اندکی از احادیث و فتاوای  -نسبتا -تفحص در این متون، با میزان

شویم که هرگز مرتبط با مقوله حاکمیت و مشروعیت روبرو می

تناسبی با اهمیت و جایگاه این مسئله در منظومه معارف اسالمی 

                                                 

كاشف الغطاء، جعفر بن خرض، رشح الشیخ جعفر علی قواعد العالمه ابن   1

 .44املطهر، ص: 
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وجب آن شده که در ندارد. در واقع ظروف تقیه و خفقان دوران م

توان حتی یک روایت از وجود مقدس امام جواد کتابهای حدیثی نمی

 )ع( و امام عسکری )ع( در این رابطه پیدا نمود. 

چنان که در خالل مباحث گذشته  –و اما از نظر کیفی نیز 

عمده مطالب به صورت غیر مستقیم و با تکیه بر داللت  -مشاهده شد

توان با یک کالم صریح و مستقیم و کمتر می التزامی، بیان شده است.

روبرو شد که مبنای مشروعیت حاکمیت را بیان نموده و یا مشروعیت 

 حاکم زمان را به صراحت نفی نماید.

توان گفت که قاعده تقیه تأثیر فراوانی بر کمیت و در نتیجه می

 کیفیت تبیین نظریه سیاسی اسالم از سوی امامان و عالمان شیعه داشته

 است.

 گفتار دوم: خودداری از قیام در برابر حاکمان جور 
لزوم برپایی حکومت دینی از یک سو و ضرورت از میان 

های غیر الهی از سوی دیگر، موجب شده است تا برداشتن حکومت

دیدند، بسیاری از پیامبران و اولیاء الهی که شرایط زمان را فراهم می

د. در تاریخ امامان شیعه )ع( نیز به دنبال قیام و تشکیل حکومت باشن

 توان به مواردی از این دست اشاره نمود:می

. مقاومت چند روزه امیر المومنین علی )ع( در برابر جریان 4

 سقیفه؛
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. درگیری نظامی علی )ع( با حکومت نامشروع معاویه و فتنه 1

 گران جمل؛

 . درگیری نظامی امام مجتبی )ع( با معاویه )لع(؛3

 خونین امام حسین )ع( در برابر حکومت نا مشروع یزید.. قیام 1

توان یافت در میان فرمایشات آن بزرگواران نیز فرازهایی را می

 که داللت بر لزوم به پا خواستن در برابر حاکمان جور دارد:

در جنگ صفین شنیدم که » گوید:عبد الرحمن بن ابی لیلی می

که ظلمی را مشاهده کند که فرمود: ای مومنان! هر کسی علی )ع( می

مبنای عمل قرار گرفته و یا منکری را ببیند که دیگری به سوی آن 

کند، پس او آن را در دل، انکار نماید، سالم مانده و رهیده دعوت می

است. و کسی که آن را با زبان خود انکار نماید، ماجور بوده و از 

انکار نماید تا امر  باشد. و کسی که با شمشیر آن راگروه اول برتر می

خداوند رفعت یافته و امر ستمگران تنزّل یابد، او کسی است که به 

گیرد و نور یقین در مسیر هدایت راه یافته و در طریق الهی قرار می

 4«شود.دل او روشن می

                                                 

باب وجوب  ،166ص  ،13حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعة، ج   1

َا : » 8االمر و النهی بالقلب..، حديث  اِم َأهیُّ إيِنِّ َسِمْعُت َعلِّیًا )ع( َيُقوُل َيْوَم َلِقَینَا َأْهُل الشَّ

ُه َمْن َرَأى ُعْدَوانًا ُيْعَمُل بِِه َو ُمنَْکرًا ُيْدَعى إَِلْیِه َفَأْنَکَرُه بَِقْلبِِه َفَقْد َسلِمَ  َو َبِرَئ َو  املُْْؤِمنُوَن إِنَّ

ْیِف لَِتُکوَن َكلَِمُة ا هللَِّ َمْن َأْنَکَرُه بِلَِسانِِه َفَقْد ُأِجَر َو ُهَو َأْفَضُل ِمْن َصاِحبِِه َو َمْن َأْنَکَرُه بِالسَّ



.حاکمیتفصل دوم: تآثیر قاعده تقیه بر مشروعیت  . . . . . . . . . .  95 

 

وجود مقدس سیدالشهداء )ع( نیز در دوران حکومت نا مشروع 

رخی از بزرگان شیعه ای خطاب به بو ظالمانه معاویه، در نامه

اَّمَّّا بَّعْدُ فَّقَّدْ عَّلِمْتُمْ أَّنَّّ رَّسُولَّ اللَّّهِ ص قَّدْ قَّالَّ فِی حَّیَّاتِهِ  »...فرمودند: 

مَّنْ رَّأَّى سُلْطَّاناً جَّائِراً مُسْتَّحِلًّا لِحُرُمِ اللَّّهِ نَّاکِثاً لِعَّهْدِ اللَّّهِ مُخَّالِفاً لِسُنَّّةِ 

ادِ اللَّّهِ بِالْإِثْمِ وَّ الْعُدْوَّانِ ثُمَّّ لَّمْ یُغَّیِّرْ بِقَّوْلٍ وَّ لَّا رَّسُولِ اللَّّهِ یَّعْمَّلُ فِی عِبَّ

دانید اما بعد، پس شما می« فِعْلٍ کَّانَّ حَّقِیقاً عَّلَّى اللَّّهِ أَّنْ یُدْخِلَّهُ مَّدْخَّلَّه

که رسول خدا )ص( در زمان حیات خود فرمودند: هر کسی که حاکم 

را حالل شمرده، پیمان خداوند را های الهی منحرفی را ببیند که حرام

نقض نموده، با سنت پیامبر مخالفت کرده در میان بندگان خدا بر 

نماید و او با گفتار و یا رفتار خود در اساس معصیت و ستم رفتار می

صدد تغییر برنیاید، بر خداوند است که او را با همان حاکم منحرف 

 4محشور نماید.

یط دشوار زمان باعث شده تا عمده با این همه، باید گفت که شرا

ی حیات نورانی امامان معصوم )ع( همراه با سکوت و تقیه و عدم 

 قیام در برابر ظالمین سپری شود؛ 

                                                                                              

ِذي َأَصاَب َسبِیَل اَْلَُدى َو َقاَم َعىَل الطَّ  ْفىَل َفَذلَِك الَّ املنَِِي السُّ َر يِف اْلُعْلَیا َو َكلَِمُة الظَّ ِريِق َو َنوَّ

 «.َقْلبِِه اْلَیِقنُي 

ما جری علیه بعد بیعة  ،681، ص 99جملسی، حممدباقر، بحاراالنوار، ج  1

 الناس. 
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توان به سکوت بیست و پنج ساله به عنوان نمونه می

امیرالمومنین )ع( پس از آغاز خالفت اشاره نمود که آن حضرت 

سکوت طوالنی خویش را این  بعدها شرایط شکننده آن زمان و علت

َفَبْیناََم َنْحُن إِْذ َنَفَر امْلُنَافُِقوَن َفاْنَتَزُعوا ُسْلَطاَن »... دهند؛ گونه توضیح می

َنا، َفَبَکْت لَِذلَِك َو اهللَِّ اْلُعُیوُن َو  ْوُه َغرْیَ َنبِیِّنَا َصىلَّ اهللَُّ َعَلْیِه َو آلِِه ِمنَّا َو َولَّ

ُدوُر، َو اْيُم اهللَِّ َلْو اَل خَمَاَفُة اْلُفْرَقِة  اْلُقُلوُب ِمنَّا مَجِیعًا، َو َخُشنَْت َو اهللَِّ الصُّ

َنا َذلَِك َما  ْ يُن، َلکِنَّا َقْد َغریَّ ِمَن امْلُْسلِِمنَي َأْن َيُعوُدوا إََِل اْلُکْفِر، َو َيُعوَد الدِّ

ی از منافقان به پا ادر حالی که ما حضور داشتیم، عده« ... اْسَتَطْعنَا...

خواسته و حکومت پیامبر ما را از ما ستانده و به دیگری واگذار 

نمودند. در آن زمان چشم و دل ما همگی گریان گردید و به خدا 

قسم که سینه هایمان به تنگ آمد. و سوگند به خدا که اگر نبود ترس 

از این که تفرقه موجب بازگشت مسلمانان به کفر و نابودی دین 

 4پرداختیم... دد، تا آنجا که توان داشتیم به تغییر شرایط میگر

وَّ طَّفِقْتُ أَّرْتَّئِی بَّیْنَّ أَّنْ »... فرمایند: و یا در خطبه شقشقیه می 

أَّصُولَّ بِیَّدٍ جَّذَّّاءَّ أَّوْ أَّصْبِرَّ عَّلَّى طَّخْیَّةٍ عَّمْیَّاءَّ یَّهْرَّمُ فِیهَّا الْکَّبِیرُ وَّ یَّشِیبُ 

فَّرَّأَّیْتُ أَّنَّّ الصَّّبْرَّ عَّلَّى  دَّحُ فِیهَّا مُؤْمِنٌ حَّتَّّى یَّلْقَّى رَّبَّّهُ فِیهَّا الصَّّغِیرُ وَّ یَّکْ

هَّاتَّا أَّحْجَّى فَّصَّبَّرْتُ وَّ فِی الْعَّیْنِ قَّذًى وَّ فِی الْحَّلْقِ شَّجًا أَّرَّى تُرَّاثِی 
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در آن زمان در با خود اندیشیدم که آیا بدون یاور وارد نبرد « ... نهبا

یم بر تاریکی و شرایطی که پیران را فرسوده شوم و یا این که صبر نما

دهد. پس دیدم و جوانان را پیر نموده و مومن را تا دم مرگ رنج می

که صبر، عاقالنه تر است. پس صبر نمودم در حالی که خار در چشم 

دیدم که به غارت رفته و استخوان در گلو داشتم و میراث خود را می

 4است...

َفنََظْرُت َفإَِذا »فرمایند: یگر میهمچنین آن حضرت در جایی د

َلْیَس َِل َرافٌِد َو اَل َمِعي ُمَساِعٌد إاِلَّ َأْهُل َبْیتِي، َفَضنِنُْت ِِبِْم َعِن اَْلاََلِك، َو َلْو 

ْ ُأَبايِْع  ي مَحَْزُة َو َأِخي َجْعَفٌر مَل َكاَن َبْعَد َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْیِه َو آلِِه َعمِّ

در آن زمان نگریستم و دیدم که جز خاندان خود، یار و یاوری  «ْرهاكَ 

ندارم پس مرگ را بر آنها روا ندانستم. و اگر بعد از رسول خدا )ص( 

تنها عمویم حمزه و برادرم جعفر زنده بودند، هیچگاه به اجبار بیعت 

 1نمودم. نمی

 سیدم:گوید از وجود مقدس امام هشتم )ع( پرهیثم بن عبداهلل می

ْ جُیَاِهْد َأْعَداَءُه » َ مَل يِن َعْن َعِِّلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب )ع( مِل َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ! َأْخرِبْ

                                                 

 ، خطبه سوم. 98َنج البالغه، ص سید رضی،   1

باب آخر فیام كتب )ع(...،  ،19ص  ،63بحاراألنوار، ج  جملسی، حممدباقر،   3

 . 1حديث 
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اِم ِواَلَيتِِه؟ يَن َسنًَة َبْعَد َرُسوِل اهللَِّ )ص( ُثمَّ َجاَهَد يِف َأيَّ ای « مَخْسًا َو ِعرْشِ

ابی طالب )ع( تا بیست و فرزند پیامبر! مرا آگاه کنید که چرا علی بن 

پنج سال بعد از رسول خدا )ص( با دشمنان خود نجنگیدند اما بعدا 

ُه اْقَتَدى » در زمان والیت خود، وارد نبرد شدند؟ امام )ع( فرمودند: أِلَنَّ

ِة َثاَلَث َعرْشَ  َة َبْعَد النُُّبوَّ كنَِي بَِمکَّ َة َسنًَة بَِرُسوِل اهللَِّ )ص( يِف َتْرِك ِجَهاِد امْلُرْشِ

ِة َأْعَوانِِه َعَلْیِهْم َو َكَذلَِك َعِِّلٌّ )ع(  َو بِامْلَِدينَِة تِْسَعَة َعرَشَ َشْهرًا َو َذلَِك لِِقلَّ

ِة َأْعَوانِِه َعَلْیِهمْ  زیرا ایشان اقتدا نمودند به رسول « َتَرَك جُمَاَهَدَة َأْعَداِئِه لِِقلَّ

ل در مکه و نوزده ماه خدا )ص( در ترک نبرد با مشرکان؛ سیزده سا

در مدینه. و علت آن، کمی یاران پیامبر بود. همچنین علی )ع( نیز 

 4جهاد با دشمنانش را ترک نکرد مگر به علت کمی یاران خود. 

توان در صلح امام مجتبی )ع( و واگذاری نمونه دیگر را می

حاکمیت به معاویه )لع( مشاهده نمود. ایشان شرایط دشوار زمان 

»... دلیل صلح با معاویه را این گونه توضیح داده اند؛  خویش و

ُْم َِل ِشیَعًة اْبتََغْوا َقْتِِّل َو اْنَتَهُبوا َثَقِِّل َو َأَخُذوا َماَِل َو اهللَِّ أَلَْن  َيْزُعُموَن َأَنَّ

ْن َيْقُتُلويِن آُخَذ ِمْن ُمَعاِوَيَة َعْهدًا َأْحَقُن بِِه َدِمي َو آَمُن بِِه يِف َأْهِِّل َخرْیٌ ِمْن أَ 

َفَتِضیَع َأْهُل َبْیتِي َو َأْهِِّل َو اهللَِّ َلْو َقاَتْلُت ُمَعاِوَيَة أَلََخُذوا بُِعُنِقي َحتَّى 

                                                 

باب سقوط جهاد  ،88، ص 15وسائل الشیعه، ج حر عاملی، حممدبن حسن،   1

 . 1الکفار و املرشكني، حديث 
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پندارند در حالی که اینان خود را شیعه من می« ... َيْدَفُعويِن إَِلْیِه ِسْلاًم...

! اگر از به دنبال قتل من بوده و اموال مرا غارت نمودند. به خدا قسم

معاویه عهدی ستانده و جان خود و نزدیکانم را حفظ نمایم بهتر از 

آن است که اینان مرا بکشند و نزدیکانم پایمال شوند. به خدا سوگند! 

و در موضعی  4اگر با معاویه بجنگم، اینان مرا تسلیم او خواهند کرد. 

ِمْن ِشیَعتِنَا َعىَل َوْجِه اأْلَْرِض  َو َلْو اَل َما َأَتیُْت ملََا ُتِركَ »...فرمایند: دیگر می

نمودم، هیچ یک از شیعیان ما اگر با معاویه صلح نمی «َأَحٌد إاِلَّ ُقتِل....

 1رسید. بر روی زمین نبود اال این که به قتل می

البته همین وضعیت سکوت ظاهری در مقابل حکومت معاویه، 

و شرایط زمان به  در زمان امامت سید الشهداء )ع( نیز وجود دارد

ای است که ایشان نیز تا آخر حیات نکبت بار معاویه هیچ اقدام گونه

دهند. در برخی نقل ها وارد شده که علنی علیه حکومت او انجام نمی

آن حضرت در خالل آن دوران خفقان، خطاب به شیعیان خویش 

ل لیکن كل امرئ منکم حلسا من أحالس بیته ما دام هذا الرج»فرمودند: 

حّیا، فإن هیلك و أنتم أحیاء رجونا أن َيرّی اهلل لنا و يؤتینا رشدنا و ال 

باید که هر  «يکلنا إَل أنفسنا، فإّن اهلل مع الذين اّتقوا و الذين هم حمسنون

                                                 

 .343، ص 3االحتجاج، طربسی، امحد بن علی،   1

 .311، ص 1صدوق، حممد بن علی بن بابويه، علل الرشايع، ج  3
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کدام از شما تا زمانی که این مرد ]یعنی: معاویه[ زنده است، همچون 

و بمیرد و شما زنده زیرانداز، مالزم خانه خود باشد. پس آنگاه که ا

باشید، امید آن دارم که خداوند در آن زمان زمینه را برای ما فراهم 

نموده، راه هدایت را عطا فرموده و ما را به خود وا نگذارد که همانا 

 4خداوند با کسانی است که اهل تقوا بوده و نیکوکاری پیشه نمایند.

ود داشته این مشکل در زمان امامان بعد، به صورت جدی تر وج

و راه را بر هر گونه قیام و حرکت به سمت تشکیل حکومت الهی 

بندد. تا آنجا که حتی احتمال معارضه با حکومت، گاهی موجب می

 شد؛ تبعید، شکنجه و حتی قتل امام )ع( می

توان به وضعیت دشوار امام صادق )ع( در به عنوان نمونه می

است که روزی منصور  زمان منصور دوانیقی اشاره نمود؛ نقل شده

امام را به قصد کشتن احضار نموده و در حالی که خشم سراسر 

ِذي َتْأُخُذ اْلَبیَْعَة لِنَْفِسَك َعىَل »وجود او را فرا گرفته بود، گفت:  َأْنَت الَّ

َق مَجَاَعَتُهْم َو َتْسَعى يِف َهَلَکتِِهْم َو ُتْفِسَد َذاَت   امْلُْسلِِمنَي ُتِريُد َأْن ُتَفرِّ

این تو هستی که برای خود از مسلمانان بیعت ستانده و « َبْینِِهْم؟

خواهی در میان آنان تفرقه نموده، جانشان را به مخاطره انداخته و می

« مَّا فَّعَّلْتُ شَّیْئاً مِنْ هَّذَّا»روابط آنان را تیره نمایی؟ امام )ع( فرمودند: 

ور گفت: هرگز هیچ کدام از این کارها از من سر نزده است. منص
                                                 

 . 153، ص 6ب االرشاف، ج انسابالذری، امحد بن حيیی،   1



.حاکمیتفصل دوم: تآثیر قاعده تقیه بر مشروعیت  . . . . . . . . . .  111 

 

دهد که تو چنین کرده فالنی شهادت می« فَّهَّذَّا فُلَّانٌ یَّذْکُرُ أَّنَّّکَّ فَّعَّلْتَّ »

 4گوید... قطعا او دروغ می« إِنَّّهُ کَّاذِبٌ...» ای! امام فرمود:

روز دیگری آن ملعون مجددا امام )ع( را احضار نموده و 

إِنْ لَّمْ أَّقْتُلْکَّ أَّ  قَّتَّلَّنِیَّ اللَّّهُ»هنگامی که چشمش به ایشان افتاد، گفت: 

خدا مرا بکشد اگر امروز تو را « تُلْحِدُ فِی سُلْطَّانِی وَّ تَّبْغِینِی الْغَّوَّائِلَّ؟

به قتل نرسانم! آیا به حکومت من چشم داری و علیه من توطئه 

وَّ اللَّّهِ مَّا فَّعَّلْتُ وَّ لَّا أَّرَّدْتُ فَّإِنْ کَّانَّ بَّلَّغَّکَّ »کنی؟! امام )ع( فرمودند: می

به خدا سوگند که من چنین نکرده ام و حتی قصد آن « مِنْ کَّاذِبٍ...فَّ

را نداشته ام. پس آنچه به تو گزارش داده شده، از سوی دروغ پردازان 

 1بوده است!...

شد تا امام )ع( همواره یاران همین اوضاع خطرآلود باعث می

خویش را از هر گونه معارضه علنی با حاکمیت بر حذر دارند؛ 

کند که آن حضرت خطاب به اصحاب خویش صیر نقل میابوب

تُِکْم ُقوُلوا َما َيُقوُلوَن َو اْصُمُتوا » فرمودند: مَّ
ُقوا اهللََّ َو َعَلیُْکْم بِالطَّاَعِة أِلَئِ اتَّ

ِمنُْه َعامَّ َصَمُتوا َفإِنَُّکْم يِف ُسْلَطاِن َمْن َقاَل اهللَُّ َتَعاََل َو إِْن كاَن َمْکُرُهْم لِتَُزوَل 

باُل. تقوای الهی پیشه کنید. و بر شما باد اطاعت از پیشوایانتان؛ ..« اجْلِ

                                                 

 . 739، ص 3اخلرائج و اجلرائح، ج راوندی، قطب الدين،   1

باب احللف صادقا و  ،383، ص 131جملسی، حممدباقر، بحار االنوار، ج   3

 .33كاذبا...، حديث 
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کنند شما هم گویند بگویید و نسبت به آنچه سکوت میآنچه می

برید که خداوند سکوت کنید چرا که شما در زمان حکومتی به سر می

 4 درباره مکر آنه فرموده: اگر چه مکر آنها کوه را از جا برکند!....

البته ایشان خود نیز تا حد امکان از هر گونه کالم یا رفتاری که 

نشانگر مخالفت عملی و یا حتی نظری با حکومت باشد، پرهیز 

شدند که خود را در ظاهر همراه با نمودند. بلکه گاهی مجبور میمی

آنها و سیاست هایشان نشان دهند؛ به عنوان مثال: پوشیدن لباس سیاه، 

رفت و روی گردانی از آن صلی بنی العباس به شمار میاز شعارهای ا

تا آنجا که در تاریخ  1شد.به نوعی، مخالفت با حکومت محسوب می

نقل شده است که برخی از خواص به این جرم محکوم به زندان 

شدند؛ ابوالفرج اصفهانی در ترجمه عبد اهلل بن الحسین بن عبد اهلل می

گوید: عفر بن أبی طالب علیه السالم میبن إسماعیل ابن عبد اهلل بن ج

                                                 

 . 337امالی، ص طوسی، ابوجعفر،   1

ذ آن زمان بوده و اين فشارها تا حدی بود كه امثال اوزاعی كه از فقیهان با نفو  3

نزد خلفاء از احرتام خاصی برخوردار بود، برای ترک پوشش سیاه، خود را ملزم به 

 اجتمع قد و نويسددر اين باره می كثری ابن دانست؛كسب اجازه خاص از خلیفه می

 أراد ملا و عظمه، و املنصور أحبه و وعظه و الشام دخل حني باملنصور األوزاعي

 يف األوزاعي كان قد و...  له فأذن السواد يلبس ال أن استأذنه يهيد بني من االنرصاف

لبدايه و ا كثری، ابن دمشقی، ک.ر) السلطان أمر من عندهم أعز أمره مکرما معظام الشام

 (.117، ص 13النهايه، ج 
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رأى و امتنع من لبس السواد، و خرقه ملا طولب بلبسه، فحبس بّْسمن »

و او از پوشیدن لباس سیاه امتناع  «حتى مات يف حبسه، رضوان اهلل علیه

ورزید و هنگامی که از او خواسته شد که لباس سیاه بپوشد، آن را 

زندانی کردند و تا زمانی که از دنیا  پاره نمود. پس او را در سامرا

 4رفت در حبس بود.

اما امام صادق )ع( علیرغم میل باطنی خود، حتی در این امور نیز 

 نمودند؛ تقیه نموده و با حاکمیت همراهی می

یَعُة َتْسَأُل َأَبا َعبِْد اهللَِّ ع َعْن ُلبِْس » گوید:داود رقّی می َكاَنِت الشِّ

َواِد َقاَل  َفَوَجْدَناُه َقاِعدًا َعَلْیِه ُجبٌَّة َسْوَداُء َو َقَلنُْسَوٌة َسْوَداُء َو ُخفٌّ السَّ

َأْسَوُد ُمَبطٌَّن بَِسَواٍد ُثمَّ َفَتَق َناِحَیًة ِمنُْه َو َقاَل َأَما إِنَّ ُقْطنَُه َأْسَوُد َو َأْخَرَج ِمنُْه 

شیعیان همواره از امام « ْس َما ِشْئتُقْطنًا َأْسَوَد ُثمَّ َقاَل َبیِّْض َقْلَبَك َو اْلبَ 

پرسیدند تا آنکه یک روز آن صادق )ع( در رابطه با پوشش سیاه می

حضرت را دیدیم در حالی که لباس سیاهی بر تن، کاله سیاهی بر سر 

و کفشی سیاه بر پا داشتند که قسمت داخلی آن نیز سیاه بود. در این 

و فرمودند: پنبه درون کفش  هنگام امام )ع( قسمتی از کفش را شکافته

                                                 

 .  976مقاتل الطالبني، ص اصفهانی، ابوالفرج،   1
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نیز سیاه است و مقداری پنبه سیاه از آن خارج نمودند. سپس 

 4خواهی بپوش! فرمودند: دلت را سفید کن و پس از آن هر چه می

فعل ذلك » فرمایند:مرحوم صدوق در توضیح روایت فوق می

 كله تقیة ... و أي غرض كان له )ع( يف أن صبغ القطن بالسواد إال ألنه

كان متهام عند األعداء أنه ال يرى لبس السواد فأحب أن يتقي بأجهد ما 

همه آنچه امام )ع( انجام « يمکنه لتزول التهمة عن قلوِبم فیأمن رشهم

داده اند، به جهت تقیه بوده است... به راستی ایشان چه هدفی 

د اند جز اینکه ایشان نزاند از اینکه حتی پنبه کفش را سیاه نمودهداشته

اند که اعتقادی به پوشش سیاه ندارند و دشمنان متهم به این بوده

اند که با این عمل، تا حد ممکن تقیه نموده و اتهام مذکور را خواسته

 1از قلب آنها زدوده و از شرشان در امان بمانند. 

توان گفت که اصل اعتقاد به لزوم قیام در نتیجه مطالب فوق می

زد امام )ع( امری مسلم بوده و این عدم در برابر حاکمان جور، ن

آمادگی شرایط و امکانات است که مانع ایشان در تحقق این هدف 

شود که ایشان در مواقعی که با مطالبه گردیده است. و لذا مشاهده می

                                                 

باب كراهة لبس  ،685ص ، 9حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعه، ج   1

 . 4السواد اال...، حديث 

 .697، ص 3علل الرشائع، ج صدوق، حممد بن علی بن بابويه،   3
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شدند، اصل لزوم قیام را انکار قیام از سوی یاران و شیعیان مواجه می

 نمودند:شاره میننموده و به همین اوضاع نا مناسب ا

گوید: به محضر امام صادق )ع( رسیده و سدیر صیرفی می

کنید؟ فرمودند: برای چه؟ عرض عرض کردم: چرا شما قیام نمی

کردم: به علت فراوانی یاران و شیعیان شما؛ به خدا سوگند که اگر 

امیر المومنین )ع( به اندازه شما یاور داشتند، قبیله تیم و عدیّ در 

کردند! امام )ع( فرمود: به نظر تو یارانی که طمع نمی غصب حق او

گویی به چه تعداد هستند؟ عرض کردم: صد هزارنفر! فرمود: صد می

ه بلکه دویست هزار! فرمود: دویست هزار؟! نهزار؟! عرض کردم: 

عرض کردم: بلکه نصف دنیا! در این هنگام امام )ع(سکوت نموده و 

کان دارد که با ما تا منطقه یَّنبُع پس از مدتی فرمودند: برای تو ام

همراه باشی؟ عرض کردم: بله.... در بین راه چوپانی را دیدیم که 

َو »چراند. حضرت رو به من کرده و فرمودند: تعدادی گوسفند را می

 َما َوِسَعنِي اْلُقُعودُ 
ِ
َداء ای  «اهللَِّ َيا َسِديُر َلْو َكاَن َِل ِشیَعٌة بَِعَدِد َهِذِه اجْلِ

یر! به خدا سوگند که اگر به تعداد این گوسفندان، شیعه داشتم، سد

گوید: هنگامی که گوسفندان را نمودم! سدیر میقیام را ترک نمی

 4شمردم، دیدم تعداد آنها هفده عدد است! 

                                                 

باب فی قلة عدد املومنني، حديث  ،393، 3كلینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج  1

9. 
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گوید: نزد موالیم امام صادق )ع( بودم همچنین مامون رقی می

م، عرض کرد: ای که سهل بن حسن خراسانی وارد شد. او پس از سال

فرزند رسول خدا! شما اهل مهربانی و محبت و خاندان امامت هستید! 

چه چیز باعث شده که از برنمی خیزید و از حق مسلم خود دفاع 

اند تا در کنار کنید در حالی که صد هزار نفر از شیعیان شما آمادهنمی

ق تو شما شمشیر بزنند؟ امام فرمودند: بنشین ای خراسانی! خداوند ح

را پاس بدارد! سپس فرمودند: ای حذیفه! تنور را روشن کن! هنگامی 

که تنور شعله ور گردید، خطاب به سهل فرمودند: ای خراسانی بر 

خیز و درون تنور بنشین! سهل عرض کرد: ای موالی من! ای فرزند 

رسول خدا! مرا به آتش نسوزان و از من درگذر! امام فرمودند: از این 

در این هنگام هارون مکی در حالی که کفش خود را به  امر گذشتم.

دست داشت وارد شده و به حضرت سالم داد. امام )ع( خطاب به او 

فرمودند: کفش خود را بینداز و در آتش بنشین! هارون بالفاصله 

کفش خود را انداخته و در تنور نشست. سپس امام )ع( با سهل 

ند؛ چونان کسی که در مشغول سخن گفتن در رابطه با خراسان شد

خراسان است. سپس فرمودند: ای خراسانی! برخیز و و درون تنور را 

مشاهده کن! پس دید که هارون چهارزانو در تنور نشسته. پس از تنور 

خارج شده و بر ما سالم داد. در این هنگام امام )ع( خطاب به سهل 

د نفر مثل این مرد در چن« کَّمْ تَّجِدُ بِخُرَّاسَّانَّ مِثْلَّ هَّذَّا؟» فرمودند:
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اَل َو » خراسان دارید؟ سهل گفت: حتی یک نفر نداریم! امام فرمودند:

اهللَِّ َو اَل َواِحدًا. َأَما إِنَّا اَل َنْخُرُج يِف َزَماٍن اَل َنِجُد فِیِه مَخَْسًة ُمَعاِضِديَن َلنَا 

ونه ندارید! آری به خدا سوگند که یک نفر هم اینگ« َنْحُن َأْعَلُم بِاْلَوْقت

کنیم که حتی پنج نفر یاور بدانید که ما هیچگاه در زمانی خروج نمی

 4نداشته باشیم. ما نسبت به شرایط زمان آگاهتر هستیم!

این فضای سنگین و دشوار در زمان امامان بعد نیز تداوم پیدا 

کند و در این مدت، کوچکترین احتمال نسبت به معارضه با می

رخورد حکومتی را به به دنبال دارد. لذا برخی حاکمیت، شدیدترین ب

از مورخین همچون ابوالفرج اصفهانی معتقدند که مهمترین عامل 

حبس و سپس شهادت امام کاظم )ع(، سعایت برادرزاده ایشان محمد 

بن اسماعیل و نسبت دادن معارضه عملی با حکومت در قالب جمع 

 1باشد؛آوری خراج می

فرمایند: )ع( برادر بزرگوار ایشان میجناب علی بن جعفر صادق 

َيا َأِمرَی امْلُْؤِمننَِي َخلِیَفَتاِن يِف عبداهلل بن اسماعیل نزد هارون رفته و گفت: 

اأْلَْرِض ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر بِامْلَِدينَِة جُیَْبى َلُه اخْلََراُج َو َأْنَت بِاْلِعَراِق جُیَْبى َلَك 

                                                 

باب معجزاته و دعواته...،  ،136، ص 97بحار االنوار، ج جملسی، حممدباقر،   1

 . 173حديث 

 .919ر.ک اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبني، ص   3
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یا دو خلیفه بر روی زمین وجود دارد؟ یکی ای امیر مومنان! آاخْلََراُج؟ 

شود موسی بن جعفر که در مدینه است و به نام او خراج ستنانده می

  4ستانند؟ و دیگری شما که در عراق هستید و برایتان خراج می

البته این مساله در زمان امام رضا )ع( از نظر شکل و ظاهر دچار 

در پوشش پیشنهاد تغییر شده و همان حالت فشار و سخت گیری 

نماید. مامون که رفع مشکالت سیاسی خود را والیت عهدی رخ می

بیند، ابتدا در گرو امضاء ظاهری حکومت از سوی امام )ع( می

پیشنهاد خالفت و پس از امتناع ایشان، مساله والیت عهدی را مطرح 

کند. طبیعی است که امام )ع( نباید به این پیشنهاد پاسخ مثبت می

شود تا ایشان در این مساله اما فشار مامون و تهدید او باعث میدهند 

با حاکمیت همراهی نمایند. در مجامع روایی شیعه، احادیث متعددی 

وجود دارد که استناد پذیرش والیت عهدی بر قاعده تقیه را تایید 

 نماید؛می

َضا»گوید: ریّان بن صلت می ع  َدَخْلُت َعىَل َعِِّلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ

َفُقْلُت َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ ص إِنَّ النَّاَس َيُقوُلوَن إِنََّك َقبِْلَت ِواَلَيَة اْلَعْهِد 

ُت  ْ ْنَیا َفَقاَل ع َقْد َعلَِم اهللَُّ َكَراَهتِي لَِذلَِك َفَلامَّ ُخریِّ ْهَد يِف الدُّ َمَع إِْظَهاِرَك الزُّ

ُت اْلَقُبوَل َعىَل اْلَقتْلِ َبنْيَ َقُبوِل َذلَِك َو َبنْيَ اْلقَ  به محضر امام ...« تِْل اْخرَتْ

                                                 

 . 619مسائل علی بن جعفر، ص . علی بن جعفر،   1
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گویند که شما چگونه رضا )ع( مشرف شده و عرض کردم: مردم می

والیت عهدی را پذیرفتید در حالی که نسبت به امور دنیوی اظهار بی 

نمایید؟! امام )ع( فرمودند: خداوند از ناخوشنودی من آگاه رغبتی می

که میان قبول والیت عهدی و کشته شدن قرار گرفتم، است. اما آنگاه 

  4آن را ترجیح دادم...

همچنین در برخی از نقلها وارد شده که هنگامی که مامون )لع( 

َفبِاهللَِّ »... با امتناع امام )ع( مواجه شد، خطاب به آن حضرت گفت: 

ُتَك َعىَل َذلَِك َفإِْن َفَعْلَت َو إاِلَّ ُأْقِسُم َلِئْن َقبِْلَت ِواَلَيَة اْلَعْهِد َو إاِلَّ َأْجرَبْ 

ْبُت ُعنَُقَك  به خدا سوگند که اگر والیت عهدی را نپذیری تو را  «رَضَ

مجبور خواهم نمود و اگر نپذیرفتی تو را خواهم کشت! امام )ع( 

اأْلَْمُر َعىَل َهَذا َقْد ََنَايِنَ اهللَُّ َأْن ُأْلِقَي بَِیِدي إََِل التَّْهُلَکِة َفإِْن َكاَن »فرمودند: 

خداوند مرا نهی نموده از اینکه خود را به هالکت « َفاْفَعْل َما َبَدا َلك

 1خواهی انجام بده! بیافکنم! پس اگر چنین است، هر کاری می

ای بود که آن و اما شرایط زمان امام جواد )ع( نیز به گونه

ه، به بغداد حضرت مجبور شدند که عالوه بر تن دادن به دامادی خلیف

                                                 

باب جواز قبول  ،336، ص 17وسائل الشیعه، ج ، حر عاملی، حممدبن حسن  1

 .9الواليه من قبل اجلائر...، حديث 

قبول باب جواز  ،336، ص 17حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعه، ج  3.
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رفته و میان دست اندرکاران حکومت زندگی کنند؛ مراقبتی که حتی 

شد. البته شاید ظاهر این وضعیت اندرونی خانه ایشان را نیز شامل می

در نگاه ساده انگارانه برخی، موجب عزت و رفاه برای ایشان بود اما 

 حقیقت و واقعیت آن چیزی نبود جز یک بازداشت غیر رسمی؛

دَّخَّلْتُ عَّلَّى أَّبِی جَّعْفَّرٍ بِبَّغْدَّادَّ وَّ هُوَّ »گوید: کاری میحسین م

عَّلَّى مَّا کَّانَّ مِنْ أَّمْرِهِ فَّقُلْتُ فِی نَّفْسِی هَّذَّا الرَّّجُلُ لَّا یَّرْجِعُ إِلَّى مَّوْطِنِهِ 

وْنُهُ فَّقَّالَّ أَّبَّداً وَّ مَّا أَّعْرِفُ مَّطْعَّمَّهُ قَّالَّ فَّأَّطْرَّقَّ رَّأْسَّهُ ثُمَّّ رَّفَّعَّهُ وَّ قَّدِ اصْفَّرَّّ لَّ

یَّا حُسَّیْنُ خُبْزُ شَّعِیرٍ وَّ مِلْحُ جَّرِیشٍ فِی حَّرَّمِ رَّسُولِ اللَّّهِ أَّحَّبُّ إِلَّیَّّ مِمَّّا 

در بغداد به خدمت امام جواد )ع( رسیده و ایشان را در آن « تَّرَّانِی فِیهَّا

وضعیت مشاهده نمودم. با خود گفتم که این مرد با چنین وضعی که 

کند! در این هنگام امام )ع( سر طن خود مراجعت نمیدارد دیگر به و

بلند کرده و در حالی که چهره مبارکشان زرد شده بود، فرمودند: ای 

حسین! قرصی نان جو و قدری نمک نامتبوع در کنار حرم رسول خدا 

 4بینی!)ص( برای من محبوب تر است از حالتی که اکنون مرا درآن می

 4بینی!می

رر از سوی خلیفه، این وضعیت را البته فشارها و تهدیدهای مک

نمود و هر گونه مبارزه را با برای امام )ع( به مراتب دشوارتر می

 ساخت؛دستگاه جائر غیر ممکن می

                                                 

 .686، ص1اخلرائج و اجلرائح، ج،  ،راوندی، قطب الدين  1.
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ای از وزیران خود را معتصم عباسی عده» گوید:ابن ارومه می

فراخوانده و از آنها خواست که علیه امام جواد )ع( به دروغ شهادت 

مبنی بر اراده قیام از سوی ایشان جعل نمایند. پس ای داده و نامه

ایشان را احضار نموده و گفت: تو قصد داشتی که علیه من قیام کنی! 

ایشان فرمودند: هرگز چنین نکرده ام! معتصم گفت: فالنی و فالنی 

دهند. سپس آنها را فراخوانده و آنها نیز گفتند: این علیه تو شهادت می

تو گرفته ایم! در این هنگام امام )ع( که در  ها را از غالماننامه

ای نشسته بودند، دست به آسمان بلند کرده و عرضه داشتند: غرفه

بندند، پس آنها را از روی زمین بردار! بارالها! اگر اینها بر من دروغ می

لرزید و و چون به آن غرفه نظر نمودیم، چنان بود که به شدت می

 4« کرد.حرکت می

ام هادی )ع( نیز در یکی از دشوارترین زمانها زندگی و اما ام

کردند؛ زندگی در منطقه نظامی و تحت حفاظت شدید آن هم در می

                                                 

باب معجزاته صلوات اهلل  ،98، ص 53جملسی، حممدباقر، بحار االنوار، ج   1

ِد ْبِن إِنَّ املُْْعَتِصَم َدَعا مَجَاَعًة ِمْن ُوَزَرائِِه َفَقاَل اْشَهُدوا َِل : :» 14علیه...، حديث   َعىَل حُمَمَّ

ُه َأَراَد َأْن ََيُْرَج ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل إِنََّك َأَرْدَت َأْن ََّتُْرَج عَ  َِّلَّ َفَقاَل َعِِّلِّ ْبِن ُموَسى ُزورًا َو اْكُتُبوا َأنَّ

وا َفَقاُلوا َنَعْم َهِذِه  َو اهللَِّ َما َفَعْلُت َشْیئًا ِمْن َذلَِك َقاَل إِنَّ ُفاَلنًا َو ُفاَلنًا َشِهُدوا َعَلْیَك  َفُأْحرِضُ

ٍو َفَرَفَع َأُبو َجْعَفٍر ع َيَدُه َو َقاَل  اْلُکُتَب َأَخْذَناَها ِمْن َبْعِض ِغْلاَمنَِك َقاَل َو َكاَن َجالِسًا يِف َِبْ

ْیَف َيْرُجُف َو َيْذَهُب َو اللَُّهمَّ إِْن َكاُنوا َكَذُبوا َعَِّلَّ َفُخْذُهْم َقاَل َفنََظْرَنا إََِل َذلَِك اْلَبْهِو كَ 

 «.جَیِي
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شرایط  ،-یعنی: متوکل -عصر یکی از عنودترین خلفای بنی عباس

بسیار سختی را برای آن حضرت به وجود آورده بود. طبیعی است که 

توانست با بدترین پاسخ میدر چنین وضعیتی هر گونه رفتار مشکوک 

 از سوی دستگاه خالفت همراه باشد؛

ای نزد متوکل نویسد: عدهمسعودی در مروج الذهب چنین می 

از امام هادی )ع( سعایت نموده و گفتند: در خانه علی بن محمد، 

ها و چیزهای دیگری است که نشان دهنده اراده قیام از نامه ،هاسالح

ای از عامالن حکومتی را به سمت خانه عده سوی اوست! او نیز شبانه

امام )ع( فرستاد. هنگامی که سربازان به خانه ایشان هجوم بردند، 

ایشان را در اتاقی ساده در حال عبادت و تالوت قرآن یافته و ایشان 

که  -را با همان حال و در دل شب به نزد خلیفه بردند.اما متوکل

ع شیء مشکوک در خانه امام از یافتن هر نو -مشغول شرب خمر بود

 4)ع( نا امید شده بود.

شد تا امام )ع( نهایت کتمان و تقیه این شرایط دشوار باعث می

را در مقابل دستگاه خالفت به کار بسته و حتی در مواردی مجبور 

 شدند که در ظاهر به مشروعیت و حقانیت خالفت صحه بگذارند؛می

                                                 

باب ما جری بینه و بني  ،311ص  53جملسی، حممدباقر، بحار االنوار، ج   1

 .35خلفاء زمانه...، ذيل حديث 
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ولد أبیک  ما یقول» روزی متوکل خطاب به آن حضرت گفت:

نظر خاندان تو در رابطه با جناب عباس « فی العباس بن عبد المطلب؟

بن عبدالمطلب چیست؟ امام )ع( در قالب کالمی دو پهلو و تقیه آمیز 

و ما يقول ولد أِب يا أمری املؤمنني يف رجل افرتض اهلل طاعة » فرمودند:

رمومنان! چه بگویند ای امی« بنیه عىل خلقه و افرتض طاعته عىل بنیه؟

خاندان من در رابطه با مردی که خداوند اطاعت از فرزندان او را 

واجب نموده بر خلق خود و اطاعت او را نیز بر فرزندان خود الزم 

شمرده است؟! پس متوکل امر نمود تا صد هزار درهم به ایشان هدیه 

 4بدهند. 

وارتر و اما وضع در زمان امام عسکری )ع( از گذشته نیز دش

شده بود تا آنجا که حتی ایشان را برای مدتی در زندان محبوس 

نموده و در عین حال دائما گزارش وضعیت ایشان از زندان نیز برای 

طبیعی است که در چنین شرایطی هر گونه قیام  1شد.خلیفه ارسال می

نمود؛ شرایطی و حتی اعتراض لسانی در برابر حاکمیت ناممکن می

ع( در برقراری کمترین ارتباط با شیعیان خود، دچار که حتی امام )

 مشکل بودند؛

                                                 

 .11، ص 9مروج الذهب، ج مسعودی، علی بن احلسني،   1

مکارم اخالقه و  ،616، ص 53ر.ک: جملسی، حممدباقر، بحار االنوار، ج   3

 . 11احواله...، حديث  نوادر
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ای از شیعیان در نزدیکی محل اقامت امام گوید: با عدهحلبی می

عسکری )ع( اجتماع نموده و در انتظار خارج شدن امام )ع( و 

ای از جانب ایشان با این مضمون به مالقات با ایشان بودیم که نامه

ا لَّا یُسَّلِّمَّنَّّ عَّلَّیَّّ أَّحَّدٌ وَّ لَّا یُشِیرُ إِلَّیَّّ بِیَّدِهِ وَّ لَّا یُومِئُ أَّلَّ» دست ما رسید:

هشیار باشید؛ مبادا که احدی از شما ...« فَّإِنَّّکُمْ لَّا تُؤْمِنُونَّ عَّلَّى أَّنْفُسِکُمْ 

 4به من سالم دهد و یا به من اشاره کند که جان شما در امان نیست... 

امیر "تعابیری همچون گفتار سوم: به کار بردن 
 در رابطه با حاکمان جور  "المؤمنین

کنیم که با مراجعه به مصادر روایی، به موارد متعددی برخورد می

یا امیر "ائمه )ع( در مقام تخاطب با حاکمان زمان خود از تعبیر 

  1استفاده نموده اند. "المومنین

                                                 

باب معجزاته و معالی  ،334ص :  53جملسی، حممدباقر، بحاراألنوار ج :   1

 .69اموره...، حديث 

باب انه ال يشفع فی حّد  ،151ص  ،8ر.ک: كلینی، حممدبن يعقوب، الکايف، ج   3

باب حتريم اخلمر  ،933ص   ،3الکايف  ج  ، . كلینی، حممدبن يعقوب169...، حديث 

باب الفیء و  ،596ص  ،1. كلینی، حممدبن يعقوب، الکايف، ج 1ی الکتاب، حديث ف

باب مولد أِب احلسن الرضا )ع(، حديث  ،943ص  ،1ج ،. الکايف5االنفال...، حديث 

 و... 8
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ن در واقع به کار بردن این لفظ به معنای به رسمیت شناخت

امارت خلیفه بر مومنان و به عبارت دیگر، موهم قبول مشروعیت 

باشد. در حالی که از نظر امامان شیعه این واژه دارای حکومت وی می

ویژگی خاصی است و حتی در برخی روایات وارد شده که خداوند 

متعال آن را مختص وجود مقدس علی بن ابی طالب )ع( قرار داده 

 ؛ 4است

گوید: مردی از امام صادق )ع( پرسید که آیا می عمر بن ابی زاهر

خطاب خواهد شد؟ ایشان  "امیر المومنین"به قائم )عج( با صفت 

لَّا ذَّاکَّ اسْمٌ سَّمَّّى اللَّّهُ بِهِ أَّمِیرَّ الْمُؤْمِنِینَّ لَّْم یُسَّمَّّ بِهِ أَّحَّدٌ »پاسخ داند: 

تُ جُعِلْتُ فِدَّاکَّ کَّیْفَّ یُسَّلَّّمُ عَّلَّیْهِ قَّبْلَّهُ وَّ لَّا یُسَّمَّّى بِهِ بَّعْدَّهُ إِلَّّا کَّافِرٌ قُلْ

هرگز! این اسمی است که خداوند « قَّالَّ تَّقُولُ السَّّلَّامُ عَّلَّیْکَّ یَّا بَّقِیَّّةَّ اللَّّهِ 

بر امیر مومنان ]علی )ع([ نهاده و تا پیش از او کسی به این اسم 

خوانده نشده و بعد ازو نیز جز کافر، کسی به این اسم خوانده نشود! 

                                                 

باب انه ال جیوز ان  ،333، ص 19الشیعة، ج حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل  1

 َياطب احد بامرة املومنني...
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عرض کردم: قربان شما گردم! پس چگونه به ایشان سالم داده 

 4گویی: سالم بر تو ای بقیة اهلل! شود؟ فرمودند: میمی

لذا با توجه به نکات یاد شده و قرائن موجود در متن این 

ماند که دلیل به کار بردن این لفظ برای روایات، شکی باقی نمی

چرا که امتناع از این عمل، حاکمان جور، تنها رعایت تقیه بوده است 

شده در واقع به معنای عدم پذیرش حاکمیت خلیفه محسوب می

 است.

البته باید توجه داشت که نظایر این نوع تعابیر در کلمات برخی 

باالخص در عهد  –عالمان شیعه نیز نسبت به حاکمان زمان آنها 

 وجود دارد؛ -صفویه

ملی )ره( در مقدمه به عنوان نمونه مرحوم شیخ بهاء الدین عا

پس امر نمود »... نگارند: چنین می "حرمة ذبائح اهل الکتاب"کتاب 

ای کوبنده، سلطان اعظم و خاقان عادل گرامی، مرا به نگارش رساله

کنند به ورود در حاشیه همان کسی که پادشاهان بزرگ افتخار می

ر کنار های گرامی به قرار گرفتن دکنند خاقاندرگاه او و مباهات می

او، واالمقام ترین پادشاهان زمین و باالترین آنها از جهت منزلت و 

جایگاه، همه گیر ترین آنها در عدالت و احسان، او که شمشیر و نیزه 

                                                 

، باب انه ال جیوز 331ص :  19الشیعة ج : عاملی، حممدبن حسن، وسائل حر  1

 . 3ان َياطب احد بامرة املومنني...، حديث 
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اش بُرنده ترین است، قوی ترین آنها در حجت و برهان، صاحب 

نسب نبوی و نیای علوی، ابوالمظفر شاه عباس حسینی موسوی 

گردن پادشاهان در برابر درگاه او خاضع و پیشانی صفوی که همواره 

 4«ها از خاک درگاه او غبارآلود استخاقان

خود را به شاه سلطان  "زاد المعاد"عالمه مجلسی )ره( نیز کتاب 

 نویسد:حسین صفوی تقدیم نموده و در مقدمه کتاب مذکور چنین می

شته فوری، واقع و از آنجا که این رساله و ابتدا و انتهای این نو»... 

شده است در زمان دولت عدالت و اوان حکومت سعادت، دولت 

های عصر، تثبیت کننده اوراق سرور سالطین زمانه و سرآمد خاقان

ملت و دین، صاحب مقام نقاوت ذریه سید المرسلین، مایه طراوت 

باغستان مصطفوی، نور چشم خاندان مرتضوی، پادشاهِ صاحب 

ی که مالکان، مملوک او هستند، زاده شجاعت خادمان فراوان و خاقان

که شمشیر او در قطع نمودن سرهای کافران و سوق دادن آنها به 

                                                 

...فأمرين السلطان » :58عاملی، حممد بن حسن، حرمة ذبائح اهل الکتاب، ص   1

 سلك يف باالنخراط العظام السالطني األعظم، و اخلاقان األعدل األكرم الذي يفتخر

 و شأنا األرض ملوك أعظم حاشیته سمط يف باالنتظام الکرام اخلواقني يتباهى و اشیتهح

و إحسانا و أمضاهم سیفا و سنانا و أقواهم حجة  عدال أشملهم و مکانا و منزلة أعالهم

و برهانا، صاحب النسب النبوي و احلسب العلوي أبو املظفر الشاه عباس احلسیني 

اب السالطني خاضعة عىل بابه وجباه اخلواقني مصفرة املوسوي الصفوي  ال برحت رق

 «.أن أكتب رسالة قامعة... ،برتاب أعتابه
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کند بر سر لرزد و تیغی که ارسال میسوی جایگاه نابودی نمی

فرماید؛ فرستاده مخالفین و معاندین، مصداق آیه شریف است که می

ن حسین موسوی ای از آتش... شاه سلطاشود بر سر شما شعلهمی

های دولتش بر حسینی صفوی بهادرخان. امید است که همواره پرچم

افراشته و جمع دشمنانش منهدم گردیده باشد. امید دارم که این تحفه 

مقبول طبع اشرف او واقع شده و آن عالی مقام، از آن سیراب گردند 

ر به حق محمد و خاندان پاکنهاد او. و خداوند توفیق دهنده و یاری گ

 4 «است.

                                                 

... و حیث إن هذه الرسالة و » :4جملسی، حممد باقر بن حممد، زاد املعاد، ص   1

بدء و انتهاء هذه العجالة كان يف زمان دولة العدالة و أوان سلطة السعادة دولة سید 

رأس خواقني العرص، مثبت أوراق امللة و الدين، نقاوة أحفاد سید  سالطني الزمان و

املرسلني، ِبجة الرياض املصطفوية، و قرة عني األرسة املرتضوية، السلطان ذي اخلدم 

اجلم، و اخلاقان مالئکي احلشم، سلیل الشجاعة الذي مل يضطرب سیفه البتار يف حّز 

حسامه الذي يرسل محام عىل رؤوس  رؤوس الکفار و سوقهم إَل دار البوار، و كان

ٌٌ ِمْن نارٍ َعَلْیُکاما  ُيْرَسُل : الرشيفة لآلية املخالفني و املعاندين مصداقا ا و من حياكي  ، ُشوا

دعاة مزيد رفعته يف أعتابه الرفیعة البنیان بالکف اخلضیب للرشكاء و رصاخ املتصوفة 

ن سدرة املنتهى، و من لو جرد أحد الصفوة برتنیمة دعاء اخللود لدولة األبد، عنادل أغصا

سیف احلقد مرة غمده يف وجهه ارتعش كالصفصاف، و من لو أتاه أحد بأربع مرايا 

النفاق، لرأى فیها املنافق صورة موته، و من جبني غضبه و قهره فاتح لعقد املغالیق، و 

الدين، كرمه وجوده البحر، و نواله سحائب مزارع أمل الذابلني، مؤسس قواعد امللة و 
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های رسیده البته با مطالعه تاریخ دوران صفویه و تحلیل گزارش

، به 4از نوع تعامل ممتاز و احترام آمیز پادشاهان صفوی با عالمان شیعه

رسیم که علت اصلی این نوع رفتارها از سوی فقیهان این نتیجه می

د تواند عمل به قاعده تقیه باشد. بلکه بایبرجسته دوران صفوی، نمی

گفت که هدف اصلی از به کار بردن این نوع تعابیر خیره کننده، 

اموری همچون اقامه شریعت، بسط عدالت و حفظ کیان تشیع بوده 

 فرمایند:مرحوم امام خمینی )قدس سره( در این رابطه می 1است.

                                                                                              

مرّوج رشيعة آبائه الطاهرين، حیاض ساحة مأوى اخلالئق، و ملجأه من تقبیل شفاه 

ال خواقني العرص يرددون يف الرصح املمرد لعزته و ز ما من و ء،سالطني الزمان مِّل

ُّ ؛ أعني السلطان األعظم و اخلاقان األ ناا َو َأْهَلنَا الرضُّ َا اْلَعِزيُز َمسَّ عدل جالله بنداء: َأهیُّ

األكرم ملجأ األكارسة و مالذ القیارصة حمیي مراسم الرشيعة الغراء و مشید قواعد امللة 

البیضاء السلطان بن السلطان و اخلاقان بن اخلاقان الشاه سلطان حسني املوسوي 

احلسیني الصفوي ِبادر خان، ال زالت رايات دولته مرفوعة و هامات أعدائه مقموعة، 

لتحفة مورد قبول ذلك الطبع األرشف، و أن ينتفع به ذلك العاَل طمعت يف أن تقع هذه ا

 «.الشأن، بمحمد و آله الطاهرين، و اهللّ املوفق و املعني.

 . 364، ص 6صحیفه امام، ج مخینی، روح اهلل،   1

، پايگاه اطالع «زندگی سیاسی شیخ ِبايی»ر.ک سلطان حممدی، ابوالفضل،   3

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی )ره(، تاريخ رسانی گروه تاريخ انديشه معارص

 . 33/9/48مراجعه: 
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اند از یک ها گذشت کردهبینیم که یک طایفه از علما اینمی»

دیدند مردم یک سالطین با این که می اند بهمقاماتی و متصل شده

مخالفند، لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسالمی و ترویج 

اند به یک سالطین، و این سالطین را ها متصل شدهمذهب حق، این

ها اند خواهی نخواهی برای ترویج مذهب تشیع و اینوادار کرده

ویسندگان ما آخوند درباری نبودند. این اشتباهی است که بعضی ن

کنند. سالطین، اطرافیانِ این آقایان بودند. اآلن هم حجره شاه می

سلطان حسین در چهارباغ اصفهان، در مدرسه چهارباغ اصفهان، اآلن 

[ حجره نه اینکه او اش هست. اینها او را کشاندنش تو ]ىهم حجره 

اینها اغراض سیاسی داشتند،  .اینها را کشیده است دنبال خودش

خورد که مثال اض دینی داشتند. نباید یک کسی تا به گوشش میاغر

مجلسی رحمه اهلل، محقق ثانی رحمه اهلل، شیخ بهایی رحمه اهلل با 

کردند، شان میها، همراهیرفتند سراغ ایناند و میها روابط داشتهاین

اند برای جاه و عزت، و احتیاج داشتند به این خیال کنند که اینها مانده

ها ها عنایتی بکنند. این حرفسلطان حسین و شاه عباس به آنکه 

اند برای ها گذشت کردند، یک مجاهده نفسانی کردهنبوده در کار، آن

مصالح  ها ترویج کنند...ها، به دست آناین که مذهب را به وسیله آن

کنیم. فوق این مطالبى اسالم فوق این مسائلى است که ما خیال مى 

کنیم. این دسته از علمایى که جانفشانى کردند و ال مى است که ما خی
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کنید از باب خودشان را جورى کردند که حاال شما به آنها اشکال مى 

اینکه اطالع بر واقعه ندارید؛ نه سوء قصد دارید، نه سوء نیت دارید، 

توانستم یک سلطان اطالع از واقعیات ندارید. من هم اگر چنانچه مى 

شدم. شما هم تکلیفتان  رفتم دربارى مىاه بیاورم مى جائرى را به ر

این بود که اگر بتوانید یک سلطان جائرى را آدمش کنید بروید 

سازى است. نه این دربارى بشوید.این دربارى شدن نیست. این آدم

 4«.خواهند آدم بسازند است که اینها دربارى شدند، اینها مى

 کمان جور گفتار چهارم: پذیرش همکاری با حا
، بر اساس آیات و روایات 1چنانکه پیش از این نیز اشاره شد

وارده، همکاری با حاکم نامشروع، مصداق تعاون بر اثم بوده و شرعا 

با این وجود در تاریخ زندگانی ائمه )ع( و عالمان  3باشد.حرام می

های جائر بزرگ شیعه، با موارد متعددی از همکاری آنها با حکومت

                                                 

جعفر املهاجر، اَلجرة العاملیة الی ايران فی العرص الصفوی. تركامن، ر.ک   1

. فلسفی، نرصاهلل، زندگانی شاه عباس اول، 1اسکندر بیگ، تاريخ عامل آرای عباسی، ج

 و...   1ج 

 ر.ک: گفتار اول از فصل دوم.   3

، باب حتريم 187، ص 17ر.ک: حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعه، ج   6

، 16الوالية من قبل اجلائر اال ما استثنی. نوری، مریزا حسني، مستدرک الوسائل، ج 

 ، باب حتريم الوالية من قبل اجلائر اال ما استثنی.134ص 
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ها و بیان شویم که در ادامه به ارائه فهرستی از این همکارییروبرو م

 پردازیم؛جهت آن، می

 های مختلف حکومتی . پذیرش مسئولیت1
در منابع تاریخی،حد اقل دو مورد نقل شده است که علی )ع( 

در غیاب خلیفه دوم، جانشینی وی در مدینه را پذیرفته اند؛ اولین 

که خلیفه دوم، با هدف حمله به روم به شود به زمانی مورد مربوط می

سمت شام حرکت نمود؛ بر اساس برخی نقلها، خلیفه دوم هنگام 

أهیا »خروج از مرکز خالفت، مردم را اینگونه مخاطب قرار داد: 

الناس! إين خارج إَل الشام لألمر الذي قد علمتم، و لوال أين أخاف عىل 

ريض اهلل عنه باملدينة،  املسلمني ملا خرجت، و هذا عِّل بن أِب طالب

فانظروا إن حزبکم أمر علیکم به، و احتکموا إلیه يف أموركم و اسمعوا له 

ای مردم! من قصد حرکت به سوی شام را دارم با آن هدفی « و أطیعوا

که شما از آن آگاه هستید و اگر از جان مسلمانان بیمناک نبودم، چنین 

نه است. پس اگر امری کردم! و این علی بن ابی طالب در مدینمی

پیش آمد به او رجوع نمایید و در امور خود از او پیروی کنید و 

 4بشنوید و اطاعت کنید. 

                                                 

ي أشاروا عىل عمر ، ذكر املشورة الت335، ص 1الکوفی، ابن اعثم، الفتوح،  ج  1

 . 338، ص 6بن اخلطاب... . طربی، ابن جرير، تاريخ الطربی، ج 
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بر اساس نقل برخی مورخین، دومین مورد نیز در فتح قادسیه 

ثّم مجع وجوه » کند:اتفاق افتاد؛ ابن اعثم در این باره اینگونه نقل می

و سّلم، و أرسل إَل عِّّل، و كان  أصحاب رسول اهلل، صىّل اهلل علیه

سپس بزرگان اصحاب پیامبر )ص( را جمع « استخلفه عىل املدينة

نموده و کسی را نیز در پی علی بن ابی طالب فرستاد که او را 

 4جانشین خود در مدینه قرار داده بود.

همچنین همکاری ایشان در امور قضایی در زمان خلیفه دوم تا 

مورخان، ایشان را متولی رسمی قضاوت از حدی بود که برخی از 

سوی حاکمیت در آن زمان، معرفی نموده اند؛ طبری در ذکر امور 

و کان عامل عمر فی »گوید:مربوط به سال سیزدهم هجری اینچنین می

على مکة عتاب بن اسید، و على الطائف  -على ما ذکر -هذه السنه

على بن ابى  -یما ذکرف -عثمان بن ابى العاص، .... و کان على القضاء

و بنا بر نقل، در این سال، « طالب و قیل: لم یکن لعمر فی ایامه قاض

عتاب بن اسید و حاکم طائف نیز عثمان بن حاکم مکه از سوی عمر، 

ابی العاص بود... و بنا بر نقل، علی بن ابی طالب مسئولیت قضاوت را 

                                                 

.طربی، ابن جرير، تاريخ الطربی، ج  953، ص 3كوفی، ابن اعثم،الفتوح، ج   1

 .953، ص 3. ابن اثری، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاريخ، ج 981، ص 6
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خالفت خود  اند که عمر در ایامبر عهده داشت. البته برخی گفته

 4مسئول قضاوت نداشته است.

 خواص توسط های مختلف. پذیرش مسئولیت2
توان به اسامی زیر از میان اصحاب خاص امیرالمومنین )ع( می

های گوناگون، به اشاره نمود که در مواضع مختلف و در قالب

 همکاری با دستگاه خالفت پرداخته اند:

و پس  3حضور داشته ایشان در فتح مدائن  1سلمان فارسی؛ -4

از فتح آن منطقه توسط لشکر سعد بن ابی وقاص، با فرمان خلیفه دوم 

البته آن چنان که برخی محققین نقل  1به امارت مدائن منصوب شدند.

نموده اند، جناب سلمان در ابتدا از پذیرش این مسئولیت امتناع نمود 

ش جناب اما با توصیه امیرمومنان )ع(، این مسئولیت، مورد پذیر

       7سلمان )ره( قرار گرفت.

                                                 

 .974، ص 6الطربي،جطربی، ابن جرير، تاريخ  1

ر.ک خوئی، . )باشدايشان يکی از چهار صحابی خاص امریاملومنني )ع( می  3

 (.149، 4ابوالقاسم، معجم رجال احلديث، ج 

 . 33، ص 7البداية و النهاية، ج ابن كثری، اسامعیل بن عمر،   6

. مسعودی، علی بن احلسني، مروج 333، ص 1الکوفی، ابن اعثم، الفتوح، ج   9

 .  633، ص 3الذهب، ج 

 .6، شامره 1638 ،عاملی، سید جعفر مرتضی، فصلنامه مطالعات تارَيی  5
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؛ ایشان در زمان خالفت خلیفه دوم، به امارت 4عمار یاسر -1

. این یار با وفای علی )ع( در فتح شوشتر 1کوفه منصوب گردیدند.

و البته پیش از آن و در زمان خالفت ابوبکر در جنگ  3حضور داشته

 1 یمامه نیز شرکت نموده بود.

 6اند ایشان نیز در فتح مصر حضور داشته ؛7مقداد بن اسود -3

                                                 

ر.ک خوئی، . )باشدايشان يکی از چهار صحابی خاص امریاملومنني )ع( می  1

 (.383، ص 16ابوالقاسم، معجم رجال احلديث، ج 

. ابن عبد الرب، يوسف 134ر.ک دينوری، امحد بن داود، االخبار الطوال، ص   3

، ص 9. ابن اثری، علی بن حممد، اسد الغابة، ج 683، ص 3داهلل، االستیعاب، ج بن عب

.زركلی، خریالدين، 699، ص 9،عسقالنی، امحد بن علی بن حجر، االصابة، ج 133

 .  63، ص 5االعالم، ج 

 . 163دينوری، امحد بن داود، االخبار الطوال، ص   6

. ابن اثری، 1167، ص 6یعاب، جر.ک ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل، االست  9

. بالذری، امحد بن حيیی، انساب االرشاف، 361، ص 6علی بن حممد،اسدالغابة، ج 

 و... 131، ص 1ج

 خوئی، ک.ر) رودوی يکی از چهار صحابی خاص امریمومنان )ع( به شامر می  5

 (.693 ص ،14 ج احلديث، رجال معجم ابوالقاسم،

. ابن اثری، علی بن 918، ص 3، االستیعاب، ج ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل 3

 . 316، ص 1حممد، اسد الغابة، ج 
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؛ این یار با وفای امیر المومنین )ع( نیز در 4مالک اشتر نخعی -1

حاضر شده و در فتح  1زمان عمربن خطاب در جنگ قادسیه 

همچنین آن بزرگوار  3میافارقین نیز فرماندهی لشکر را بر عهده داشت.

آن جنگ از دست و چشم خود را در  1در نبرد یرموک شرکت نموده

 7داد.

؛ وی در جنگ نهاوند شرکت نموده و پس 2حذیفه بن یمان -7

از کشته شدن نعمان بن مقرن، فرماندهی لشکر اسالم را در دست 

  4داشت.

                                                 

 ابوالقاسم، خوئی، ک.ر.) باشندايشان از اصحاب خاص امریاملومنني )ع( می 1

 (137 ص ،15 ج احلديث، رجال معجم

 . 133دينوری، امحد بن داود، االخبار الطوال، ص   3

 .  354، ص 1الفتوح، ج الکوفی، ابن اعثم،   6

. رازی، مسکويه، جتارب 931، ص 6تاريخ الطربی، ج طربی، ابن جرير،   9

 . 349، ص 1االمم، ج 

 .331املحرب، ص اَلاشمی، حممد بن حبیب،   5

ايشان از خواص اصحاب پیامرب اكرم بوده و در میان اصحاب به عنوان   3

لرب، يوسف بن عبداهلل، ابن عبد ا ک.ر. )شدندمی شدندصاحب رّس ايشان شناخته می

( 938، ص 1اسدالغابة، ج ابن اثری، علی بن حممد، . 665، ص 1االستیعاب، ج 

 مرحوم رود؛مهچنني ايشان از خواص شیعیان و ياران امری املومنني )ع( به شامر می
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: وی در زمان خلیفه اول و در حمله 1جریر بن عبداهلل بجلی -2

همچنان که در جنگ  4به عراق و حیره، از فرماندهان سپاه بود؛ 

 1یه نیز در زمره فرماندهان قرار گرفت.قادس

                                                                                              

 نقل( ع) امریاملومنني از بزرگوارشان جدّ  و پدر بواسطه ايشان و( ع) باقر امام از كشی

 و تنرصون ِبم و ترزقون ِبم بسبعة األرض ضاقت»: فرمودند حرضت آن كه كنندمی

ذر و عامر و حذيفة )رمحة اهلل علیهم( و أبو و املقداد و الفاريس سلامن منهم متطرون، ِبم

)كشی، حممد بن عمر، « كان عِّل )ع( يقول و أنا إمامهم، و هم الذين صلوا عىل فاطمة 

( و لذا عاملان  651، ص 33قر، بحاراالنوار، ج . جملسی، حممد با 7رجال كشی، ص 

يعنی: ياران خاص چهارگانه علی )ع( شمرده  "اركان اربعه"علم رجال ايشان را از 

. حلی، ابن داود، رجال ابن 65، ص 1اند. )ر.ک طوسی، ابوجعفر، رجال طوسی، ج

، ص 1. حلی، عالمه، حسن بن يوسف، اخلالصه للحلی، ج133، ص 1داود، ج 

33.) 

. دينوری، امحد بن 669، ص 1ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل، االستیعاب، ج   1

 .537، ص 9. ابن اثری، علی بن حممد، اسد الغابة، ج 163داود، االخبار الطوال، ص 

در برخی از مصادر اهل سنت به صورت مرفوع از امری املومنني )ع( نقل شده   3

، ص 1.ک عسقالنی، ابن حجر، االصابة، ج )ر« جرير منا اهل البیت»كه فرمودند: 

( مرحوم سید حمسن امني نیز در اعیان الشیعة نام وی را در زمره شیعیان  586

امریاملومنني )ع( ذكر نموده است و ظاهرا جهت اصلی اين مساله، دو نقل تارَيی بوده 

فت نامه است: يکم: اينکه جرير در زمان خالفت عثامن، والی مهدان بود و به حمض دريا

هذا كتاب أمری املؤمنني عِّّل »علی )ع( و درخواست بیعت، در میان مردم رفته و گفت: 
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 1و قادسیه4؛ ایشان نیز در نبرد جلوالء3زید بن صوحان -5

 حضور داشتند.

                                                                                              

بن أِب طالب. و هو املأمون عىل الدين و الدنیا. و كان من أمره و أمر عدّوه ما قد سمعتم، 

ن فاحلمد هللَّ عىل أقضیته. و قد بايعه السابقون األولون من املهاجرين و األنصار و التابعو

أال و إن البقاء  ،بإحسان، و لو جعل اهلل هذا األمر شورى بني املسلمني لکان عِّّل أحق ِبا

يف اجلامعة، و الفناء يف الفرقة، و عِّّل حاملکم عىل احلق ما استقمتم له، فإن ملتم أقام 

(  دوم آنکه آن 111، ص 1)ر.ک دينوری، ابن قتیبه، االمامة و السیاسة، ج « میلکم...

 وی و نوشته نامه معاويه برای خواستندابتدای خالفت خود هنگامی كه می حرضت در

دن نامه نمودند. اما برخی از حمققني رسان مامور را جرير بخوانند، خود بیعت به را

معتقدند كه جرير پس از اين ماجرا راه بی طرفی را برگزيده)ر.ک ابن اثری، علی بن 

، ص 9ربی، ابن جرير، تاريخ الطربی، ج . ط55، ص 8حممد،البداية و النهاية، ج 

( و حتی بعدها در زمره هواداران آل امیه در آمد. )ر.ک امني، سید حمسن، اعیان 531

 (.73، ص 9الشیعة، ج 

. محوی، ياقوت، معجم 393فتوح البلدان، ص بالذری، امحد بن حيیی،   1

 .  663، ص 1البلدان، ج 

 . 165وال، ص دينوری، امحد بن داود، االخبار الط  3

ايشان از اصحاب خاص امریاملومنني )ع( بوده و در جنگ مجل به فیض شهادت   6

( نقل شده 655، ص 8نايل شده اند)ر.ک خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال احلديث، ج 

است كه امری مومنان )ع( در هنگام شهادت، بر بالني وی حارض شده و خطاب به وی 

ای زيد! خداوند بر تو « كنت خفیف املئونة عظیم املعونةرمحک اهلل يا زيد! »فرمودند: 
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بنا بر نقل تاریخ، فتح ری به فرماندهی  ؛3براء بن عازب 1.2

و پس از آن از سوی خلیفه سوم به عنوان والی آن  1ایشان انجام شد

قزوین و زنجان نیز به  همچنین فتح ابهر7منطقه منصوب گردیدند.

 2دست ایشان صورت پذیرفته است.

و  2؛ ایشان نیز در نبرد جلوالء حضور یافته5حجر بن عدی 1.9

را بر عهده داشتند. این صحابی بزرگوار  4فرماندهی جناح چپ لشکر
                                                                                              

رمحت فرستد! تو مهواره كم هزينه بودی و پر فايده )ر.ک حلی، حسن بن يوسف، 

 (.76رجال العالمة، ص 

. اسد 553، ص 3ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل، االستیعاب، ج   1

 .933املعارف، ص  ،3/193الغابة:

. ابن عبد الرب، يوسف بن 173، ص 3طبقات الکربی، ج الالبرصی، ابن سعد،   3

 . 566، ص 3عبداهلل االصابة، ج 

وی از برگزيدگان اصحاب امریاملومنني بوده است. )ر.ک خوئی، ابوالقاسم،   6

 (. 189، ص 9معجم رجال احلديث، ج 

 .  157، ص 1االستیعاب، جابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل،   9

 . 93، ص 3االعالم، ج ن، زركلی، خری الدي  5

. ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد،  93، ص 3العالم، ج زركلی، خری الدين، ا  3

 .  533، ص 3تاريخ ابن خلدون، ج 

ايشان از اصحاب خاص امریمومنان )ع( بوده و بعدها به دست معاويه )لع( به   7

 (.317ص ، 5شهادت رسید. )ر.ک خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال احلديث، ج 

 .34، ص 7لبداية و النهاية، ج دمشقی، ابن كثری، ا  8
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و فتح شام نیز شرکت نموده و منطقه مرج عذری در 1در نبرد قادسیه 

 3د.آن منطقه توسط ایشان فتح گردی

؛ ایشان در نبرد قادسیه فرماندهی جناح 1هاشم بن عتبه .1.4

، و فتح جلوالء به دست ایشان واقع 4چپ لشکر را بر عهده داشته 

                                                                                              

.بالذری، امحد بن حيیی، فتوح البلدان، 319، ص 1الفتوح، ج كوفی، ابن اعثم،   1

 . 333ص 

. عسقالنی، ابن 933، ص 1ابن اثری، علی بن حممد، اسد الغابة، ج  3

  134ص  ،3االعالم، جزركلی، خری الدين، . 63، ص 3حجر،االصابة، ج 

. ابن سعد، البرصی، 338، ص 5انساب االرشاف، ج بالذری، امحد بن حيیی،  6

 834، ص 3. ثقفی، ابراهیم بن حممد، الغارات، ج 393، ص 3الطبقات الکربی، ج 

 و... 834

 "الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة"سید علی خان شریازی مدنی در كتاب   9

امریاملومنني از میان صحابه ذكر نموده است )ر.ک هاشم بن عتبه را در زمره شیعیان 

( ايشان از شجاعان زمان خويش حمسوب 35، ص 1 {امني، سی حمسن، اعیان الشیعة

. بود گرديده "مرقال" به ملقب نربد، در چابکی و رسعت جهت به كه آنجا تا شدمی

 در و است بوده لشکر لواء صاحب صفني نربد در و داشته حضور مجل جنگ در وی

 بن يوسف الرب، عبد ابن ک.ر. )است گرديده نائل شهادت رفیع فیض به جنگ مهني

ينوری، امحد بن داود، االخبار الطوال، ص د. 1593 ص ،9 ج االستیعاب، عبداهلل،

و...( در تاريخ نقل شده است كه اين شخصیت بصری در هنگامه جنگ صفني در  171

و أنت يا أمری املؤمنني أقرب »... عرضه داشت: برابر مردم، خطاب به امری املومنني )ع( 

الناس من رسول اهلل ص رمحا و أفضل الناس سابقة و قدما و هم يا أمری املؤمنني منك 
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همچنین وی در جنگ یرموک شرکت نموده و چشم  1شده است.

 1خود را در آن نبرد از دست داد.

 . وزارت علی بن یقطین1
خاص و مورد عنایت  و از اصحاب 1ایشان ازعالمان زمان خود

که در دولت عباسی سمت وزارت را به دست  7امام کاظم )ع( بودند

 2آورده بودند.

                                                                                              

مثل الذي علمنا و لکن كتب علیهم الشقاء و مالت ِبم األهواء و كانوا ظاملني فأيدينا 

یحة و أنفسنا تنرصك مبسوطة لك بالسمع و الطاعة و قلوبنا منرشحة لك ببذل النص

جذلة عىل من خالفك و توَل األمر دونك و اهلل ما أحب أن َل ما يف األرض ِما أقلت و ما 

علی )ع( نیز در پاسخ « حتت السامء ِما أظلت و أين والیت عدوا لك أو عاديت ولیا لك.

ة يف اللهم ارزقه الشهاد»به اين عرض ارادت و ابراز بصریت، او را اينگونه دعا نمودند:

، ص 3)ر.ک منقری، نرص بن مزاحم، وقعة صفني، ج «. سبیلك و املرافقة لنبیك 

113.) 

 . 131الخبار الطوال، ص دينوری، امحد بن داود، ا  1

 .1593، ص 9ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل، االستیعاب، ج   3

 .331املحرب، ص اَلاشمی، حممد بن حبیب،   6

 .933، ص 3طبقات الفقهاء، ج  ر.ک سبحانی، جعفر، موسوعة  9

 . 41ر.ک حلی، ابن مطهر، اخلالصة للحلی، ص   5

  586، ص 33ک بروجردی، حسني، منابع فقه شیعه، ج ر. 3
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 . پذیرش والیت عهدی توسط امام رضا )ع(1
های تاریخی امام هشتم حضرت رضا )ع( در سال بر اساس نقل

هجری از سوی مامون به عنوان ولی عهد حکومت عباسی  1.4

ا زمان شهادت آن حضرت یعنی سال این مساله ت 4منصوب شدند.

و ایشان مجموعا دو سال، ولی عهد  1هجری ادامه پیدا کرد 1.3

 رسمی دولت عباسی بودند.

 . ورود برخی از فقهاء در مناصب حکومتی1
بی شک بسیاری از عالمان شیعه در عصر غیبت، با حاکمان زمان 

ان از توخود روابط سیاسی نزدیکی داشته اند که در این میان می

فقیهان نامداری همچون قاضی ابن براج، خواجه نصیر الدین طوسی، 

محقق کرکی، شیخ بهایی و عالمه مجلسی نام برد. این بزرگان با 

پذیرش سمت هایی همچون قضاوت، وزارت، شیخ االسالمی و... در 

 حکومتهای زمان خود، نقش اساسی داشته اند. 

 بررسی علل تصدی مناصب حکومتی 
توان گفت که عمده ترین دلیل حضور عه موارد مطرح شده، میبا مطال

برخی از امامان و زعیمان شیعه در ساختار حاکمیت، حفظ اسالم و تشیع و اقامه 

                                                 

 .161، ص 9مسکويه رازی، ابوعلی، جتارب االمم، ج   1

 .191، ص 9مسکويه رازی، ابوعلی، جتارب االمم، ج   3
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احکام دین بوده است که رفتار امیرمومنان )ع( و یاران ایشان، علی بن یقطین و 

بته این تحلیل را توان بر اساس مذکور تحلیل نمود. و العالمان عصر غیبت را می

مطالعه دقیق گفتارها و رفتارهای آن بزرگواران و شرایط زمان آنها، به خوبی تایید 

 نماید؛ می

اگر در زمان خلفای راشدین، امیر دهد که تاریخ به خوبی شهادت می

نمودند، جامعه نوپای المومنین )ع( از حمایت و خیرخواهی حاکمیت، امتناع می

اسالمی در ابعاد مختلف باالخص جهات علمی و نظامی دچار آسیب اساسی 

شد. چرا که در حکومتهایی همچون حکومت نبوی، مهمترین بعد حکومت، می

ه حاکمیت نتواند از مبانی نظری خود در مقابل بعد نظری و علمی است و چنانچ

 گردد.شبهه افکنان و ناقدان خارجی دفاع نماید، از اساس دچار تزلزل می

همچنین در شرایطی که دشمنان متعدد و قدرتمند خارجی و مخالفین پنهان 

داخلی، کمر به نابودی حکومت تازه کار اسالم بسته بودند، کوچکترین ضعف و 

توانست منجر به نابودی کامل اسالم و حاکمیت آن گردد. و امی مییا اشتباه نظ

شاید این کالم امیر مومنان )ع( سالها پس از ماجراهای سقیفه، اشاره به همین 

 مطلب داشته باشد؛

فَّخَّشِیتُ إِنْ لَّمْ أَّنْصُرِ الْإِسْلَّامَّ وَّ أَّهْلَّهُ أَّنْ أَّرَّى فِیهِ ثَّلْماً أَّوْ هَّدْماً تَّکُونُ ».... 

مَّا لْمُصِیبَّةُ بِهِ عَّلَّیَّّ أَّعْظَّمَّ مِنْ فَّوِْت وِلَّایَّتِکُمُ الَّّتِی إِنَّّمَّا هِیَّ مَّتَّاعُ أَّّیَّامٍ قَّلَّاِئلَّ یَّزُولُ ِمنْهَّا ا

کَّانَّ کَّمَّا یَّزُولُ السَّّرَّاُب أَّوْ کَّمَّا یَّتَّقَّشَّّعُ السَّّحَّابُ فَّنَّهَّضُْت فِی تِْلکَّ الْأَّحْدَّاثِ حَّتَّّى 

پس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمین « زَّهَّقَّ وَّ اطْمَّأَّنَّّ الدِّینُ وَّ تَّنَّْهنَّهَّ...زَّاحَّ الْبَّاطِلُ وَّ 

را یاری نکنم، شکاف و ویرانی در آن ایجاد شود که مفسده آن بیش از فوت 
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حکومت بر شماست که تنها توشه روزهای اندک است و همچون زوال سراب و 

سکوت نمودم تا آنکه باطل  گردد. پس در آن حوادثگذر نمودن ابرها، زائل می

 4نابود گردید و دین مستقر شده و باطل را کنار زد.... 

در رابطه با جناب علی بن یقطین نیز وضع به همین منوال است و در برخی 

روایات تصریح شده است که علت حضور ایشان در سمت وزارت بنی العباس، 

 بوده است؛ یاری نمودن شیعیان اهل بیت )ع( در آن روزگار دشوار 

کند که پس از مدتی، جناب علی بن محمد بن عیسی بن یقطین نقل می -

ای به محضر موسی بن جعفر )ع( نگاشته و از ایشان اجازه خواستند یقطین نامه

إِنِّی لَّا أَّرَّى » که از امور حکومتی کناره گیری کنند. اما امام )ع( در پاسخ فرمودند:

السُّلْطَّانِ فَّإِنَّّ لِلَّّهِ عَّزَّّ وَّ جَّلَّّ بِأَّبْوَّابِ الْجَّبَّابِرَّةِ مَّنْ یَّدْفَّعُ بِهِمْ لَّکَّ الْخُرُوجَّ مِنْ عَّمَّلِ 

بینم که از من صالح نمی« عَّنْ أَّوْلِیَّائِهِ وَّ هُمْ عُتَّقَّاؤُُه مِنَّ النَّّاِر فَّاتَّّقِ اللَّّهَّ فِی ِإخْوَّانِک

ان، کسانی را امور حکومتی کناره گیری کنی چرا که خداوند بر درگاه جبار

نماید و آنها کسانی گماشته است که بواسطه آنها شرور را از اولیاء خود دفع می

هستند که خداوند ایشان را از آتش ایمن ساخته است. پس در رابطه با برادران 

 1خود، تقوای الهی پیشه نما!

                                                 

 .33، نامه 951َنج البالغة، ص سیدرضی،   1

، باب جواز الوالية 163، ص 16مستدرک الوسائل، ج نوری مریزا حسني،   3

 .  1من قبل اجلائر، حديث 
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همچنین بررسی شرایط زمان و اقدامات عالمان شیعه در عصر غیبت نشان 

های گوناگون با حاکمان زمان خود، حفظ و ه آنان نیز در قالب همکاریدهد کمی

 نموده اند؛نشر اسالم و تشیع و اقامه احکام الهی را دنبال می

صاحب کتاب ریاض العلماء در رابطه با علت پذیرش منصب قضاوت از 

أنه تولى القضاء فی طرابلس، لدفع الضرر » نویسد:سوی جناب ابن براج می

ه بل عن غیره أیضا، و التمکن من التصنیف، و قد عمل أکثر عن نفس

الخلق ببرکته بطریق الشیعة، و قد نصبه على القضاء جالل الملک عام 

ها را از خود و او مسئولیت قضاوت در طرابلس را پذیرفت تا آسیب« ه 132

م دیگران دور نموده و فرصتی برای تالیف پیدا کند و به برکت وجود او اکثر مرد

 132نمودند و این جالل الملک بود که او را در سنه به طریق شیعه عمل می

 4هجری به قضاوت منصوب نموده بود. 

حضور خواجه نصیر الدین طوسی در دربار هالکوخان نیز، فتح بغداد و 

سرنگونی حکومت ستمگر و ریشه دار عباسیان را به دنبال داشت. همچنین 

مانند:  -های علمی مسلمانانری از گنجینهوساطت ایشان باعث شد تا بسیا

همچون: –و برخی عالمان مسلمان  -کتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعه الموت

از آتش خشم و خشونت مغوالن در امان بمانند. و البته  -ابن ابی الحدید معتزلی

این حضور پر برکت خواجه در دستگاه مغول بود که باعث شد تا این قوم 

هجری  291از تمدن، به سمت اسالم گرایش یافته و در سال خونریز و دور 
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قمری اسالم را به عنوان دین رسمی ایران پذیرفتند و در دوران حکومت آنها 

 4خدمات شایانی به اسالم و مسلمان صورت پذیرفت.

همچنین بررسی نقش فقیهان زمان صفویه در تحوالت آن عصر، 

رگواران از ورود به دهد که هدف اصلی آن بزبه خوبی نشان می

های حساسی همچون شیخ مناصب حکومتی و پذیرش پست

االسالمی، حفظ و نشر مکتب تشیع بوده است. با تشکیل حکومت 

صفوی و دعوت از عالمان شیعی جبل عامل، بحرین، عراق و... برای 

هجرت به ایران، خیل عظیمی از علماء بزرگ شیعه به ایران آمده و از 

های متعدد درس و مدارس علمیه و تشکیل حلقهیک سو به تاسیس 

تحقیق پرداخته و از سوی دیگر با تصدی مناصب مهم حکومتی، 

تالش نمودند تا ساختار حکومت را به سمت و سوی اهداف دینی 

جهت دهی نمایند. بی شک اگر این تالشهای مجدانه از سوی عالمان 

... صورت بزرگی همچون محقق کرکی، عالمه مجلسی، شیخ بهایی و

گرفت، عقاید فاسد صوفیانه از یک سو و تبلیغات مسموم نمی

ای از هندیان همچون: کشیشان غربی و عده -خارجیان مقیم ایران

توانست اساس اعتقادات و فرهنگ می -1گسیل شده به سمت ایران

 جامعه را متحول نماید.

                                                 

 . 33ر.ک پاک نیا، عبد الکريم، خاطرات ماندگار از خوبان روزگار، ص   1

 .395المه جملسی، صر.ک مهدوی، سید مصلح الدين، زندگی نامه ع  3
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های گسترده در نهایت، همین تالشهای بی وقفه فقهاء و حمایت

اکمیت از عالمان دینی باعث شد تا عصر صفویه مبدل شود به یک ح

دوران طالیی برای مذهب شیعه اثناعشری؛ دورانی که مذهب شیعه به 

عنوان مذهب رسمی ایران شناخته شده و بسیاری از آثار ارزشمند و 

گردد که کتاب گرانسنگ بحار ماندگار علمی در این عصر تولید می

این کتابها است. از مرحوم سید نعمت اهلل جزایری االنوار تنها یکی از 

نقل شده که در رابطه با نقش شاه صفوی در به وجود آمدن این اثر 

انه لما تاهب المولى محمد باقر المجلسی »گرانسنگ فرموده اند: 

لتالیف کتاب بحار األنوار و کان یفحص عن الکتب القدیمة و یسعى 

لعلم للصدوق یوجد فی بالد الیمن فی تحصیلها بلغه ان کتاب مدینة ا

فانهى ذلک إلى سلطان العصر فوجه السلطان أمیرا من أرکان الدولة 

سفیرا إلى ملک الیمن بهدایا و تحف کثیرة لتحصیل ذلک الکتاب و انه 

کان قد أوقف السلطان بعض امالکه الخاصة على کتاب البحار لتنسخ 

م مجلسی در حال هنگامی که مرحو« منه نسخ و توقف على الطلبة

های قدیمی بود، متوجه شد که تالیف کتاب بحاراالنوار، به دنبال کتاب

کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق در برخی مناطق یمن وجود دارد. 

پس این مطلب را با پادشاه در میان گذاشت و او نیز یکی از بزرگان 

دولتی را به همراه هدایای فراوان به یمن گسیل داشت. همچنین 
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پادشاه برخی از امالک خاص خود را وقف بر کتاب بحار نموده بود 

 4های فراوانی از آن تهیه شده و در اختیار طالب قرار گیرد. تا نسخه

توان گفت که عمده ترین دلیل لذا بر اساس مطالب گذشته، می

پذیرش مناصب مناصب حکومتی از سوی برخی از امامان )ع( و 

 دین و مذهب بوده است.  عالمان شیعه، حفظ و گسترش

دهد که گاهی نیز دلیل اصلی ورود به اما بررسی دقیق نشان می

شئون حکومتی، عنصر تقیه و لزوم محافظت از جان خویش و یا هم 

کیشان و هم مذهبان بوده است که نمونه بارز آن پذیرش والیت 

 عهدی از سوی امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا )ع( است؛ 

َضا )ع( » گوید:صلت می ریّان بن َدَخْلُت َعىَل َعِِّلِّ ْبِن ُموَسى الرِّ

َفُقْلُت َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ ص إِنَّ النَّاَس َيُقوُلوَن إِنََّك َقبِْلَت ِواَلَيَة اْلَعْهِد 

ْنَیا َفَقاَل )ع( َقْد َعلَِم اهللَُّ َكَراَهتِي لِ  ْهَد يِف الدُّ َذلَِك َفَلامَّ َمَع إِْظَهاِرَك الزُّ

ُت اْلَقُبوَل َعىَل اْلَقْتِل... ُت َبنْيَ َقُبوِل َذلَِك َو َبنْيَ اْلَقْتِل اْخرَتْ ْ به  «ُخریِّ

گویند که محضر امام رضا )ع( مشرف شده و عرض کردم: مردم می

شما چگونه والیت عهدی را پذیرفتید در حالی که نسبت به امور 

! امام )ع( فرمودند: خداوند از نمایید؟دنیوی اظهار بی رغبتی می
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ناخوشنودی من آگاه است. اما آنگاه که میان قبول والیت عهدی و 

  4کشته شدن قرار گرفتم، آن را ترجیح دادم...

در برخی از نقلها وارد شده که هنگامی که مامون )لع( با امتناع 

 امام )ع( مواجه شد، خطاب به آن حضرت گفت: 

ُتَك َعىَل َذلَِك َفإِْن َفبِاهللَِّ ُأْقِس »...  ُم َلئِْن َقبِْلَت ِواَلَيَة اْلَعْهِد َو إاِلَّ َأْجرَبْ

ْبُت ُعنَُقَك  به خدا سوگند باید که والیت عهدی را « َفَعْلَت َو إاِلَّ رَضَ

نمایم و اگر نپذیری سر از تنت جدا بپذیری و اال تو را مجبور می

ََنَايِنَ اهللَُّ َأْن ُأْلِقَي بَِیِدي إََِل  َقدْ » خواهم نمود! پس امام )ع( فرمودند:

خداوند مرا نهی نموده « التَّْهُلَکِة َفإِْن َكاَن اأْلَْمُر َعىَل َهَذا َفاْفَعْل َما َبَدا َلك

از آنکه خود را با دست خویش به هالکت افکنم! پس اگر چنین 

 خواهی انجام بده!است، هر چه می

 ه با مشروعیت گفتار پنجم: منافات ظاهری تقی
کنند برخی از مخالفان نظری حکومت اسالمی همواره تالش می

مبنی بر عدم جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت  -تا نظریه خویش

را مستند به روایات معصومین )ع( نمایند؛ از جمله روایاتی که این  -

 توان به احادیثی اشاره نمود که هراند میافراد مورد استناد قرار داده

                                                 

باب جواز قبول  ،336، ص 17حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعه، ج   1

 . 9الواليه من قبل اجلائر...، حديث 
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خواند و یا روایاتی پرچمی را پیش از پرچم قائم )عج(، طاغوت می

 که وظیفه شیعیان را تا زمان ظهور، صبر و سکوت بیان نموده است. 

شاید بتوان گفت که مهمترین اخباری که توسط این عده مورد 

گیرد، آن دسته از روایات تقیه است که با تمسک و استدالل قرار می

منافات دارد؛ مانند روایت حسین بن خالد از  قیام و تشکیل حکومت

 وجود مقدس امام هشتم )ع( که فرمودند:

اَل ِديَن ملَِْن اَل َوَرَع َلُه َو اَل إِياَمَن ملَِْن اَل َتِقیََّة َلُه َو إِنَّ َأْكَرَمُکْم ِعنَْد اهللَِّ »

و کسی که تقیه کسی که تقوا نداشته باشد، دین ندارد « َأْعَمُلُکْم بِالتَِّقیَّةِ 

ننماید، دین ندارد و همانا گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است 

که بیشتر به تقیه عمل کند. کسی پرسید: تا چه زمانی باید تقیه نمود؟ 

إََِل ِقَیاِم اْلَقاِئِم َفَمْن َتَرَك التَِّقیََّة َقْبَل ُخُروِج َقاِئِمنَا »امام )ع( فرمودند: 

زمان قیام قائم )عج(. پس هر کسی پیش از خروج قائم تا  «َفَلْیَس ِمنَّا

 4ما، تقیه را ترک نماید از ما نیست.

شود در این روایت، وظیفه شیعیان تا قیام چنانکه مالحظه می

قائم )عج(، تقیه بیان شده است و بدیهی است که یکی از مصادیق 

 باشد.قطعی تقیه، پرهیز از قیام در برابر ظالمین می

                                                 

باب وجوب  ،311، ص 13حر عاملی، حممدبن حسن، وسائل الشیعه، ج   1

 .35التقیه مع اخلوف، حديث 



.حاکمیتفصل دوم: تآثیر قاعده تقیه بر مشروعیت  . . . . . . . . . .  141 

 

ُكلَّاَم »یت محمد بن مسلم از امام صادق )ع( که فرمودند:و یا روا 

هر چه این امر ]یعنی: قیام قائم [ « َتَقاَرَب َهَذا اأْلَْمُر َكاَن َأَشدَّ لِلتَِّقیَّةِ 

 4گردد.شود، تقیه نیز شدیدتر مینزدیک تر می

 نقد شبهه تعارض تقیه با مشروعیت حکومت 
، بر اساس آیات متعدد چنانکه در مقدمه این فصل اشاره شد

قرآن کریم و روایات فراوانی که از معصومین )ع( نقل شده است، 

های مشروعیت تنها از آنِ حکومت الهی بوده و در نگاه دین، حکومت

باشند که تبعیت از آنها با حقیقت ایمان و دیگر به منزله طاغوت می

حکومتی  بندگی منافات دارد. لذا از آنجا که سوق جامعه به سمت بی

گردد، خداوند و سرگردانی، موجب اختالل نظام زندگانی بشر می

متعال چنین مقرر فرموده است که در زمان غیبت امام )ع(، فقیه 

که از نظر اوصاف، نزدیکترین شخص در میان افراد عادی به  -عادل

معصوم )ع( بوده و به جای برخورداری از علم الهی، از ملکه فقاهت 

مندی از وصف عصمت، از ملکه عدالت برخوردار  و به جای بهره

 زمام امور اجتماعی جامعه را بر عهده داشته بگیرد. -باشدمی

همچنین قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، بر لزوم اقامه 

و معلوم است که  4ها تاکید فراوان دارداحکام الهی در تمامی زمان

                                                 

 .17باب التقیه، حديث  ،333، ص 3لینی، حممدبن يعقوب، كافی، ج ك  1
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 -نبه اجتماعی داردکه عمده آن ج –برپا داشتن تمامی احکام الهی 

 بدون وجود حکومت اسالمی، عادتا محال است.

توان در برابر ادله مستحکم فوق، به ظاهر حال باید دید که آیا می

برخی روایات غیر قطعی استناد نموده و از واجبات مهمی همچون 

اقامه احکام الهی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر، برپایی 

 م پوشی نمود؟ حکومت اسالمی و... چش

لذا امام خمینی )قدس( در مقام پاسخ به شبهه روایات مذکور، 

 فرمایند:چنین می

وقتى دین خدا را انسان در خطر دید براى خدا باید قیام کند. »

وقتى احکام اسالم را در خطر دید براى خدا باید قیام کند. توانست، 

وظیفه کرده.  عمل کرده به وظیفه و پیش هم برده؛ نتوانست، عمل به

گاهى وقتها تقیّه حرام است. آن وقتى که انسان دید که دین خدا در 

تواند تقیّه بکند. آن وقت باید هر چه بشود برود. تقیّه خطر است نمى

در فروع است، در اصول نیست. تقیّه براى حفظ دین است. جایى که 

 1«دین در خطر بود جاى تقیّه نیست، جاى سکوت نیست.

                                                                                              

رابطه »ر.ک صبوری فریوزآبادی، حمسن، پايگاه اطالع رسانی مرشق نیوز،  1

 . 36/9/48 مراجعه تاريخ ،«شود؟حوزه و سیاست چگونه معنا می

 . 4، ص 8صحیفه امام، ج مخینی، روح اهلل،   3
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ای دیگر و در پاسخ به کسانی که برخی روایات را نقطهایشان در 

 فرمایند:نافی تشکیل حکومت در زمان غیبت شمرده اند، می

گویند که هر عَّلَّمى بلند بشود و هر حکومتى، اینهایى که مى»... 

خیال کردند که هر حکومتى باشد این بر خالف انتظار فرج است. 

اند بهشان که اینها تزریق کردهگویند. فهمند چى دارند مىاینها نمى

گویند. حکومت چى مىدانند دارند چىاین حرفها را بزنند. نمى

نبودن، یعنى اینکه همه مردم به جان هم بریزند، بکشند هم را، بزنند 

هم را، از بین ببرند، بر خالف نص آیات الهى رفتار بکنند. ما اگر 

داشتند، همه را به کردیم دویست تا روایت هم در این باب فرض مى

زدیم؛ براى اینکه خالف آیات قرآن است. اگر هر روایتى دیوار مى

بیاید که نهى از منکر را بگوید نباید کرد، این را باید به دیوار زد. این 

 4«گونه روایت قابل عمل نیست.

 گفتار ششم: توهم استناد جمهوریت به قاعده تقیه
نقشی که در قانون ممکن است برخی اینگونه تصور کنند که 

اساسی برای مردم در حاکمیت در نظر گرفته شده است، تنها به جهت 

                                                 

 .15، ص 31، ج صحیفه اماممخینی، روح اهلل،   1
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تقیه و همراهی با دموکراسی به عنوان یک اصل مورد اتفاق در جامعه 

 4باشد.جهانی، می

و توجه به آراء مردم،  "مقبولیت"اما حقیقت آن است که مساله 

صومین )ع(. بلکه امری است بر آمده از متن نصوص دینی و سیره مع

توان گفت که مقبولیت حاکمیت در میان مردم و همراهی آنها با می

حکومت، شرط عقالئی تشکیل حکومت بوده و در واقع اقامه 

حکومت اسالمی و تداوم آن، بدون همراهی مردم عمال امکان پذیر 

نماید که در باشد. نصوص متعددی نیز این مطلب را تایید مینمی

علت خودداری از قیام در برابر حاکمان جور و عدم " بخش مربوط به

 به برخی از آنها اشاره شد. "تالش جهت برپایی حکومت اسالمی

در چه  "معمار کبیر انقالب اسالمی در پاسخ به این استفتاء که 

 "صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسالمی والیت دارد؟

کن تولی امور مسلمین و والیت در جمیع صُوَّر دارد. ل» فرمایند:می

تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون 

                                                 

، پايگاه اطالع رسانی «رأی مردم تزيینی نیست»ر.ک هاشمی رفسنجانی، اكرب،   1

، «آيا رأی مردم تزئینی است؟». سلیامنی، رضا، 48/ 18/9تابناک، تاريخ مراجعه: 

 . 15، ص 1643روزنامه ابتکار، 
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شده به اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسالم تعبیر می

 4«.با ولیّ مسلمین بیعت

مقام معظم رهبری نیز در رابطه با اهمیت رای و نظر مردم در 

ه نظر مردم اعتبار داده شده در اسالم ب» فرمایند:حکومت اسالمی، می

است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می 

بینید که امیرالمؤمنین دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما می

الصاّلة و السّالم( با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر  )علیه

وقتی که کار به رأی  و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن

مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می 

کند؛ یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسالمی یک شرط 

اگر یک زمامداری بود که  .برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است

مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار 

نشین خواهد شد و مشروعیت والیت و حکومت به بیعت مردم خانه

وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم 

 1«.وابسته است

                                                 

 . 954، ص 33مخینی، روح اهلل، صحیفه امام، ج   1

در اسالم به نظر مردم اعتبار داده شده »، سید علی، ر.ک حسینی خامنه ای  3

 .48/ 18/9، پايگاه اطالع رسانی انتخاب، تاريخ مراجعه: «است
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در اسالم هیچ والیت » فرمایند:ای دیگر چنین میایشان در نقطه

و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص 

رجا که در مسائل فراوان فقهى که به والیت حاکم، والیت کند. ما ه

 -که انواع و اقسام والیات وجود دارد-قاضى یا به والیت مؤمن 

ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این 

والیت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم والیت 

قتى این والیت مورد قبول است که است. این منطق اسالم است. آن و

شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى 

باید اهلیّت و  -اى از والیتدر هر مرتبه-که والیت را به او می دهیم 

صالحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. 

 4«ار مستحکم و عمیق است.ساالرى دینى است که بسیاین منطق مردم
 

                                                 

، پايگاه اطالع «منطق مردم ساالری دينی»ر.ک حسینی خامنه ای، سید علی،   1

 .14/9/48رسانی دفرت مقام معظم رهربی، تاريخ مراجعه:
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 نتیجه فصل
قاعده تقیه موجب شده است که امامان معصوم )ع( و . 4

عالمان شیعه نتوانند چنان که شایسته است به تبیین مبنای 

 اصیل مشروعیت از دیدگاه اسالم بپردازند.

های اصلی خودداری اکثر ائمه )ع( از قیام در یکی از علت. 1

برپایی حکومت اسالمی، شرایط  برابر جور و تالش برای

 باشد.دشوار زمان و لزوم رعایت تقیه می

شد که ائمه )ع( لقب گاهی اوقات رعایت تقیه موجب می. 3

که اختصاص به وجود مبارک علی )ع(  – "امیرالمؤمنین"

را در مورد خلفای جور به کار ببرند؛ هر چند این  -دارد

)ع( به مشروعیت عمل، در ذهن دیگران، توهم اعتقاد ائمه 

 آن ظالمان را به همراه داشت.

در کنار بقیه علت ها، قاعده تقیه یکی از مهمترین علل . 1

پذیرش مناصب حکومتی از سوی برخی امامان و عالمان 

 باشد.شیعه می

بر اساس دیدگاه امام خمینی )قدس سره(، جایگاه تقیه در . 7

ات وارده در توان با استناد به برخی روایفروع بوده و نمی
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باب تقیه، از انجام وظیفه تشکیل حکومت اسالمی و حفظ 

  کیان اسالم، صرف نظر نمود.

توجه به آراء عمومی و در نظر گرفتن نقش اساسی برای . 2

مردم در حکومت اسالمی، ارتباطی با مالحظات بین المللی و 

  قاعده تقیه نداشته و امری است برآمده از متون دینی.

چنان که در  -تذکر این مطلب الزم است که در پایان،

عموم اقسام تقیه بر فقه  -مباحث پیش رو مشاهده خواهد شد

سیاسی تاثیر خواهند داشت؛ اگر چه ممکن است تاثیر برخی از 

 د.بیشتر از بقیه اقسام باش -مانند: تقیه خوفی -اقسام

. 
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 مقدمه
در اصطالح سیاسی، هر امرى که مربوط به دولت و مدیریت و 

تعیین شکل و مقاصد و چگونگى فعالیت دولت در عرصه داخلى 

  4باشد را سیاست داخلى گویند.

شود تا تأثیرات قاعده تقیه در حوزه در این فصل، تالش می

ا که از آنج -سیاست داخلی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا

قانون گذاری، اجرائی  مباحث مربوط به سیاست داخلی در سه محور

شود، در این رساله نیز، تأثیرات قاعده تقیه بر و نظارتی، مطرح می

مباحث سیاست داخلی، در هر کدام از محورهای مذکور، به صورت 

 جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 ن گذاریگفتاراول: تأثیرات قاعده تقیه درحوزه قانو
قاعده تقیه در حوزه قانون گذاری تأثیرات گسترده دارد که این 

 کنیم:تأثیرات را بررسی می

                                                 

 .313سى، ص آشوری، داريوش، دانشنامه سیا  1
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 الف: تأثیرات قاعده تقیه بر حقوق قانونی اقلیت ها
های دینی که در پناه حکومت در احکام اسالم برای اقلیت

کنند، قوانین و احکام خاصی جعل شده که برخی اسالمی زندگی می

 گیرد:ا به واسطه رعایت تقیه مورد عمل قرار نمیاز آنه

 پرداخت جزیه -1
های اهل کتاب، لزوم یکی از مهمترین احکام مربوط به اقلیت

باشد؛ مرحوم عالمه حلی )ره( پرداخت جزیه به حکومت اسالمی می

 فرمایند:در این باره می

وا عىل الیهود و النصارى و املجوس إذا التزموا برشائط الذمه أقرّ » 

هر گاه یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان  «دينهم و تؤخذ منهم اجلزية....

به شرایط ذمه ملتزم گردند، بر دین خود رها شده و ملزم به پرداخت 

  4گردند....جزیه می

 فرمایند:مرحوم صاحب جواهر )ره( نیز در تعریف جزیه می

إلسالم و كف هي الوظیفة املأخوذة من أهل الکتاب إلقامتهم بدار ا»

جزیه عبارت است از آن وظیفه مالی که اهل کتاب در « القتال عنهم

                                                 

حىّل، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد األذهان إَل أحکام   1

 . 651جلد، ص  1اإليامن، 
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مقابل اقامت در سرزمین اسالمی و در امان ماندن از جنگ، پرداخت 

 4کنند.می

های تاریخی اصل دریافت جزیه همواره در میان بر اساس نقل

در ایران نیز قانون اخذ  1های مسلمان رواج داشته است.حکومت

های دینی تا زمان قاجار ادامه داشت تا اینکه در ذی ه از اقلیتجزی

                                                 

نجفى، صاحب اجلواهر، حممد حسن، جواهر الکالم يف رشح رشائع اإلسالم،   1

 .337، ص 31ج 

. طربی، 137، ص 1ر.ک ابن زنجويه، محید بن خملد، كتاب االموال، ج   3

. ابن عساكر، علی بن 1388، ص 1و ج  3391، ص 1، تاريخ الطربی، ج جريرالدين

. ابويوسف قاضی، يعقوب بن ابراهیم،كتاب 189، 3حسن، تاريخ مدينة دمشق، ج 

، 1.كاتب بغدادی، قدامة بن جعفر، اخلراج و صناعة الکتابة، ج163، ص 1اخلراج، ج

ع علی التحقیق و ، ابن بطريق، سعید بن بطريق، كتاب التاريخ املجمو335ص 

. وحید قزوينی، حممد طاهر بن حسني، عباسنامه. نظامی 86، ص 3الصديق، ج

. شمس منشی، حممد بن 133، ص 1باخزری، عبدالواسع بن مجال، منشأاالنشاء، ج

 . 394، ص 3هندوشاه، دستورالکاتب فی تعیني املراتب، ج
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ه ق، ناصرالدین شاه قاجار طی حکمی قانون دریافت  4199الحجه 

 4جزیه از اهل کتاب ایرانی را ملغی نمود.

البته باید توجه داشت که مقتضای اطالق ادله، جواز دریافت 

تواند اسالمی می باشد و اکنون نیزحکومتها میجزیه، در همه زمان

مرحوم صاحب جواهر در این  1های دینی طلب جزیه نماید.از اقلیت

 فرمایند: باره می

و در هر صورت، اگر نائب ]امام )ع( در زمان[ غیبت، توانایی »... 

باشد و حکم عقد قرارداد جزیه و دریافت آن را پیدا کند، صحیح می

وده است، بلکه او ]یعنی: ای را دارد که امام )ع( منعقد نمعقد جزیه

نائب عام امام )ع([ در این رابطه نسبت به حاکم جائر ]مسلمان[ 

اولویت دارد. بلکه چه بسا مراد از نائب در کالم فقهاء، معنایی باشد 

شود... پس با وجود مطالب مذکور، که شامل حاکم جائر نیز می

ه حاکم ای کعجیب است که محقق اردبیلی )ره( در حالل بودن جزیه

                                                 

حممدحسن، روند . مریحسینی، 859، ص 6لوی، حبیب، تاريخ هیود ايران، ج   1

ص  ،ِببود امور زرتشتیان ايران و حذف جزيه از ايشان در دوران نارصالدين شاه 

131. 

 . 611، ص 3-5ر.ک مجعی از مؤلفان، جمله فقه اهل بیت علیهم السالم، ج    3
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وده است و عجیب تر آنکه ایشان مکند، توقف نجائر دریافت می

 4«اند که اساسا جزیه در زمان غیبت، ساقط باشد.احتمال داده

با این حال، رعایت شرایط زمان و مقتضای قاعده تقیه موجب 

شود تا حاکم اسالمی و قانون گذار مأذون از جانب وی، از قرار می

ن قوانین حکومتی، صرف نظر نماید. در دادن قانون جزیه در میا

ای به بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسالمی، اشارهنتیجه، می

 قانون جزیه نشده است.

 تامین بخشی از مخارج لشکریان اسالم-2
تواند اهل ذمه را ملزم ، حاکم اسالمی می1براساس روایات وارده

نماید نها عبور مینماید که آذوقه لشکر مسلمانان را که از موطن آ

 فرمایند: ؛ مرحوم محقق حلی )ره( در کتاب شرایع می3تامین کنند.
                                                 

: 336: ص ،31نجفی، حممد حسن، جواهر الکالم يف رشح رشائع اإلسالم، ج  1

 علیه جرى و صح اجلزية تقرير من و عقده من الغیبة نائب متکن فلو حال كل عىل و... »

لعل املراد بالنائب يف كالمهم ما  بل اجلائر من أوَل هو بل السالم، علیه اإلمام عقد حکم

يشمله، و ربام تسمع لذلك تتمة إن شاء اهللّٰ، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف األردبیِّل 

 «.تامله سقوطها عنهم يف زمن الغیبة.يف حل اجلزية من اجلائر، و أغرب منه اح

، ص 33ر.ک طباطبايی بروجردی، آقا حسني، جامع احاديث الشیعة، ج   3

 ، باب جواز النزول علی اهل الذمة...749

ر.ک كالنرتی ارسنجانی، علی اكرب، اجلزيه و احکامها فی الفقه االسالمی، ص   6

159. 
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و جیوز أن يشرتط علیهم مضافا إَل اجلزية ضیافة مارة »

اهل  -عالوه بر دریافت جزیه -تواندحاکم اسالمی می «العساكر....

 4کتاب را ملزم به پرداخت آذوقه لشکریان نماید.

این حکم را گسترش داده و آن را شامل  برخی از فقهاء، دایره

دانسته اند؛ مرحوم  -اعم از نظامی و غیر نظامی –هر رهگذر مسلمان 

 فرمایند:عالمه در این باره می

اجماع وجود دارد بر اینکه جایز است که در قرارداد ذمه بر آنها »

شرط شود که رهگذران مسلمان را مهمان نمایند. بلکه ]این شرط 

ه علیه و آله( بر باشد. چرا که پیامبر )صلّى اللّ حب مینمودن[ مست

در هر سال سیصد دینار ]به  -که سیصد نفر بودند –نصرانیان ایله 

عنوان جزیه[ مقرر فرمود و شرط نمود که هر رهگذر مسلمان را تا 

سه روز مهمان نمایند و اینکه مسلمانی را فریب ندهند. همچنین 

رط نمودند که از فرستادگان ایشان تا ایشان بر نصرانیان نجران ش

بیست روز پذیرایی نموده و چنانچه اتفاقی در یمن رخ داد، سی 

 1«اسب، سی شتر و سی زره را به مسلمان عاریه دهند....

                                                 

، 1ی مسائل احلالل و احلرام، ج رشايع االسالم فحلی، حمقق، جعفر بن حسن،   1

 . 633ص 

جیوز أن » : 633، ص 4عالمه حلی، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج   3

يشرتط علیهم يف عقد الذّمة ضیافة من يمّر ِبم من املسلمني إمجاعا، بل تستحّب، ألّن 
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با این حال، قاعده تقیه موجب شده است که هیچگاه در قوانین 

ین های دینی تعیمالی و مالیاتی حکومت، چنین تکلیفی برای اقلیت

 نگردد.

 ممنوعیت تبلیغات دینی-1
یکی از شروط ذمه که در کتب فقهی بیان شده است، عدم تبلیغ 

عمومی عقاید اهل ذمه است؛ مرحوم محقق در شرایع در مقام 

 فرمایند: شمارش شروط ذمه می

و ]از جمله شروط ...« و ال يرضبوا ناقوسا أن ال حيدثوا كنیسة»...

  4احداث نکنند و هرگز ناقوس ننوازند... ذمه[ این است که کلیسایی 

 فرمایند:مرحوم خوئی نیز در این باره می

برای اهل ذمه جایز نیست که در سرزمین اسالمی کلیسا، بیعه، »

صومعه و یا آتشکده جدیدی احداث کنند. و اگر چنین کنند، از ذمه 

                                                                                              

يف  -الثامئة نفرو كانوا ث -النبي صىّل اهللّٰ علیه و آله رضب عىل نصارى أيلة ثالثامئة دينار

 رشط و.  مسلام يغشوا ال و أّيام، ثالثة املسلمني من ِبم يمّر  كّل سنة، و أن يضیفوا من

نصارى نجران إقراء رسله عرشين لیلة فام دوَنا، و عارية ثالثني فرسا و ثالثني بعریا  عىل

 امتنعوا من و ثالثني درعا مضمونة إذا كان حدث بالیمن. و ألّن احلاجة تدعو إلیه، و رّبام

 «.مبايعة املسلمني معاندة و إرضارا. و لو مل يشرتط الضیافة، مل تکن واجبة...

، 1رشايع االسالم فی مسائل احلالل و احلرام، ج حلی، حمقق، جعفر بن حسن،   1

 . 631ص 
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 خارج شده و امان نخواهند داشت. البته اینها همه در صورتی است که

این مسئله در ضمن عقد ذمه شرط شده باشد و اال این عمل موجب 

خروج از ذمه نخواهد شد و لکن در این صورت نیز چنانچه ولی امر 

تواند آن را ویران نماید. و اما اگر این اماکن قبل از مصلحت بداند می

فتح سرزمین ساخته شده باشد، در صورتی که ابقای آن با مظاهر و 

افات داشته باشد، بر ولی امر است که آن را ویران و شوکت اسالم من

نابود نماید و در غیر این صورت؛ چنانچه ویران نمودن آن در عقد 

 4«باشد.ذمه شرط نشده باشد، ابقای آن جایز می

این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی، اهل 

ر داده شده کتاب به صورت مطلق در انجام امور دینی خود آزاد قرا

ایرانیان » اند؛ در اصل سیزدهم قانون اساسی چنین آمده است:

شوند که های دینی شناخته میزرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت

                                                 

ال جیوز ألهل الذّمة »:  644، ص 1خوئی، ابو القاسم، منهاج الصاحلني، ج   1

 أحدثوها إذا و اإلسالم، بالد يف النریان بیع و الصوامع و بیوتإحداث الکنائس و ال

ذا اشرتط عدم إحداثها يف ضمن العقد، و إ هذا. ذلك بعد َلم أمان فال الذّمة عن خرجوا

أّما إذا مل يشرتط مل َيرجوا منها، و لکن لوَل األمر هدمها إذا رأى فیه مصلحة ملزمة. و 

قبل الفتح فحینئذ إن كان إبقاؤها منافیا ملظاهر اإلسالم  أّما إذا كانت هذه األمور موجودة

و شوكته، فعىل وَل األمر هدمها و إزالتها، و إاّل فال مانع من إقرارهم علیها، كام أّن 

 «.علیهم هدمها إذا اشرتط يف ضمن العقد.
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در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال 

 4«کنند.شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می

ی، نسبت به ساخت مراکز دینی اقلیت همچنین در قوانین جار

ها، محدودیت خاصی لحاظ نشده است که همه اینها به جهت رعایت 

 باشد.مصالح عمومی و مقتضیات قاعده تقیه می

 محدودیت در تعلیم و تربیت -1
اند که اهل کتاب در رابطه برخی از فقیهان شیعه تصریح نموده

قهری آنها به سمت عقاید با تعلیم و تربیت فرزندانشان و سوق دادن 

باطله دین خود، اختیار تامّ ندارند؛ مرحوم خوئی در منهاج الصالحین 

 فرمایند:می

ای تربیت شود که اوالد خود را به گونهبر اهل ذمه شرط می» 

نکنند که ناگزیر یهودی، نصرانی و یا زرتشتی شوند؛ به این نحو که 

راکز تبلیغ آنها و ارتباط با آنها را از حضور در مجالس مسلمانان و م

آنها منع نمایند، بلکه الزم است که اوالد خود را در انتخاب مسیر آزاد 

بنهند که طبیعی است که در این حالت آنها مسیر موافق با فطرت و 

کند صحیحه راه اسالم را بر خواهند گزید. و بر این حکم داللت می

                                                 

 . 16قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   1
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د: هر مولودی بر اساس فضیل بن عثمان از امام صادق )ع( که فرمودن

شود تا آنکه والدینش او را به سوی یهودیت، نصرانیت فطرت زاده می

کشانند. روش پیامبر )ص( این بود که در ضمن عقد و مجوسیت می

نمودند که فرزندان خود را یهودی، نصرانی و یا ذمه، بر آنها شرط می

 4«مجوسی ننمایند.

نون اساسی مشاهده شد، با این حال چنان که در اصل سیزدهم قا

 "تعلیمات دینی"اهل کتاب قانونا مجاز هستند که در امور مربوط به 

 1بر اساس دین خود عمل نمایند. "احوال شخصیه"و 

                                                 

يشرتط عىل أهل الذّمة » : 648ص ، 1ج  ،خوئی، ابو القاسم، منهاج الصاحلني 1

كالیهودية أو النرصانیة أو املجوسّیة أو  -أن ال يرّبوا أوالدهم عىل االعتناق بأدياَنم

بأن يمنعوا من احلضور يف جمالس املسلمني و مراكز تبلیغاهتم و االختالط مع  -نحوها

أَّنم َيتارون  أوالدهم، بل علیهم َّتلیة سبیلهم يف اختیار الطريقة، و بطبیعة احلال

الطريقة املوافقة للفطرة و هي الطريقة اإلسالمّیة، و قد دّلت عىل ذلك صحیحة فضیل بن 

ما من مولود يولد إاّل عىل الفطرة، »عثامن األعور عن أِب عبد اهللّ علیه الّسالم أّنه قال: 

ىّل اهللّ علیه و آله و فأبواه الّلذان هیّودانه و ينرّصانه و يمّجسانه، و إّنام أعطى رسول اهللّ ص

سّلم الذّمة و قبل اجلزية عن رؤوس أولئك بأعیاَنم عىل أن ال هیّودوا أوالدهم و ال 

 «.  ينرّصوا...

 .16قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   3



161 ......................................... تقیه بر فقه سیاسی شیعه قاعده .تأثیرات 
 

 محدودیت در اعطای مجوز ساختمان سازی -1
اند که اهل ذمه حق ندارند برخی از فقهاء تصریح نموده

ر بسازند؛ مرحوم عالمه در ساختمان خود را از بناهای مسلمانان بلندت

 فرمایند: این رابطه می

و ال جیوز للذمي أن يعلو بنیانه عىل املسلم، و يقّر ما ابتاعه من »

و جایز نیست که ذمی ساختمان خود .« مسلم، فإن اَندم مل جیز التعلیة

را بلندتر از ساختمان مسلمان بسازد. البته چنانچه ساختمان بلندی را 

شود اما اگر آن ساختمان ویران شود، ممانعت نمی از مسلمان بخرد،

  4اجازه ندارد که مجددا آن را بلند بسازد.

  فرمایند:مرحوم خوئی نیز در این باره می

املشهور أّنه ال جیوز للذّمي أن يعلو بام استجّده من املساكن عىل »

ری املسلمني، و عن املسالك أّنه موضع وفاق بني املسلمني، و لکن دلیله غ

نعم، إذا كان  ظاهر فإن تم اإلمجاع فهو، و إاّل فاألمر راجع إَل وَل األمر.

قول مشهور آن است که .« يف ذلك مذّلة للمسلمني و عّزة للذّمي مل جیز

                                                 

حىّل، عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد األذهان إَل أحکام  1

 . 651، ص 1اإليامن، ج 
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های های نوساز خود را بلندتر از خانهبرای ذمی جایز نیست که خانه

مورد مسلمانان بسازند. و از کتاب مسالک نقل شده که این مطلب 

اتفاق میان مسلمین است. لکن دلیل این حکم روشن نیست و اگر 

توان به آن تکیه کرد و اال این مساله در اجماع بدون اشکال باشد می

اختیار ولی امر خواهد بود. بله اگر این عمل موجب خواری مسلمانان 

 4و عزت ذمی شود، قطعا جایز نخواهد بود.

تا در قوانین جاری لکن ظروف و شرایط تقیه باعث شده 

شهرسازی، هیچ تفاوتی از این جهت میان مسلمان و اهل ذمه، دیده 

 نشود.

 ذمی پرداخت خمس زمین خریداری شده توسط -6
یکی از موارد وجوب خمس، زمینی است که کافر ذمی از 

 فرمایند: کند؛ امام خمینی )ره( در این باره میمسلمان خریداری می

اخلمس[ األرض التي اشرتاها الذمي من السادس ]ِما جیب فیه »

مسلم، فإنه جیب عىل الذمي مخسها، و يؤخذ منه قهرا إن مل يدفعه 

ششمین مورد از موارد وجوب خمس، زمینی است که .« باالختیار..

                                                 

 . 83، م 933، ص 1ج  ،لقاسم، منهاج الصاحلنيخوئی، ابو ا  1
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خرد، که در این حالت خمس آن بر ذمی واجب ذمی از مسلمان می

را دریافت شود، و چنانچه اختیارا آن را پرداخت نکرد، اجبامی

 4شود....می

ای طرح نشده و عمال با این همه، در قوانین موجود، چنین مساله

 شود.های دینی اخذ نمیدر این موارد وجهی از اقلیت

 تفاوت در دیه -7
های دینی کمتر از دیه مسلمان بر اساس فتوای فقهاء، دیه اقلیت

 : فرمایندباشد؛ مرحوم امام )ره( در تحریرالوسیله میمی

دية الذمي احلر ثامنامئة درهم هیوديا كان أو نرصانیا أو جموسیا، و »

دية املرأة احلرة منهم نصف دية الرجل، بل الظاهر أن دية أعضائهام و 

دیه ذمیّ  «جراحاهتام من ديتهام كدية أعضاء املسلم و جراحاته من ديته...

مجوسی. باشد؛ خواه یهودی باشد یا نصرانی و آزاد، هشتصد درهم می

و دیه زن اهل ذمه آزاد، نصف دیه مرد ذمی است. بلکه ظاهر آن است 

                                                 

  .653، ص 1مخینى، سید روح اهللّ، حترير الوسیلة، ج  1
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که نسبت دیه اعضاء و جراحتشان به دیه کامل آنها، مانند نسبت دیه 

 4اعضاء و جراحت مسلمان به دیه کامل اوست. 

، 4391قانون مجازات اسالمی مصوب  771با این وجود، در ماده 

رهبری )حفظه اهلل(، دیه بر اساس حکم حکومتی مقام معظم 

 1های دینی برابر با دیه مسلمانان اعالم شده است.اقلیت

مبنا قرار دادن شریعت اسالمی در قضاوت  -1
 میان اهل کتاب

های دینی در منازعات بر اساس فتوای فقهاء، هر گاه اقلیت

شخصی خود به محکمه اسالمی مراجعه نمایند، قاضی موظف است 

انین اسالمی قضاوت نماید نه احکام شریعت بر اساس احکام و قو

 فرمایند: آنها؛ مرحوم عالمه در تذکره می

بني احلکم  إذا حتاكم إلینا أهل الذّمة بعضهم مع بعض، َّترّی احلاكم»

بینهم عىل مقتىض حکم اإلسالم و بني اإلعراض عنهم... لقوله تعاَل َفإِْن 

إّن »َعنُْهْم و لقول الباقر علیه الّسالم:  اُؤَك َفاْحُکْم َبْینَُهْم َأْو َأْعِرْض جا 

كان ذلك إلیه  احلاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل اإلنجیل يتحاكمون إلیه،

                                                 

  .533، ص 3مخینى، سید روح اهللّ موسوى، حترير الوسیلة، ج   1

  559ر.ک قانون جمازات اسالمی، ماده   3
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هر گاه اهل ذمه در منازعات خود  «إن شاء حکم بینهم و إن شاء تركهم

به ما مراجعه نمایند، حاکم مخیر است که یا از قضاوت سر باز زده و 

اسالم میان آنها حکم نماید... دلیل این مساله، قول  یا بر اساس قوانین

فرماید: پس هر گاه که نزد تو آمدند، یا خداوند متعال است که می

میان آنها حکم نما و یا ازآنها روی گردان شو! و همچنین قول امام 

باقر )ع( که فرمودند: هر گاه اهل تورات و انجیل به حاکم مراجعه 

میان آنها حکم نماید و یا از آنها اعراض  نمودند، او مخیر است که

 4کند.

رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال "لکن در قانون 

مصوب  "شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی

مجمع تشخیص مصلحت نظام، محاکم قضایی ملزم  3/1/4351

ز سوی اند که در رابطه با دعاوی و منازعات طرح شده اگردیده

به قواعد و عادات  -اعم از مسلمان و اهل کتاب -ایرانیان غیر شیعه

 مسلمه در مذهب آنها رجوع نمایند.

                                                 

 .685: ص ،4حلی، عالمه، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج  1
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 عدم اعطاء مسئولیت به اهل کتاب -1

برخی از محققین معتقدند که واگذاری مناصب حکومتی به 

های دینی، از مصادیق سلطه بخشیدن به کافر بر مسلمان است اقلیت

و  4«افِِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِیاًل لِْلکا  َو َلْن جَیَْعَل اهلل» شریفه که به حکم آیه

باشد. مرحوم عالمه تهرانی در کتاب قاعده نفی سبیل، حرام می

در رابطه با مساله ورود نمایندگان  "والیت فقیه در حکومت اسالم"

 فرمایند:اقلیت به مجلس می

مجلس شورى، طبق آیه قرآن منفىّ  نمایندگان أهل ذمّه به ورود» 

و اینکه یهود و نصارى أفرادى را به عنوان نماینده ی خود به  است

فرستند، در صورتى صحیح است و با این مجلس شوراى إسالمى مى

آیة قرآن منافات ندارد که مجلس شوراى إسالمى مجلس وکالت 

را باشد. یعنى همان طور که جمیع مسلمین از طرف خود أفرادى 

توانند فرستند، یهود و نصارى هم مىکنند و به مجلس مىوکیل مى

أفرادى را از جانب خود وکیل نمایند، و وکیل هم مطالب موکِّل را 

کند؛ این إشکال ندارد. ولى کالم در این است که: مجلس بیان مى

شوراى إسالمى مجلس وکالت نیست؛ بلکه مجلس والیت عامّه 

                                                 

 . 191نساء/   1



166 ......................................... تقیه بر فقه سیاسی شیعه قاعده .تأثیرات 
 

د دارد؛ قوانینى را که از مجلس شورى است. مجلس شورى کاربُر

بر این أساس که با قانون قرآن و إسالم مطابقت داشته و  -گذرانندمى

در خارج ضامن إجراء دارد؛ و این أفراد  -خالفى هم در آن نباشد

کارهاى  -منتهى نه ولىّ شخص واحد، بلکه ولىّ مجتمع -بعنوان ولىّ

لح و جنگ، و تمام دهند؛ عزل و نصب و صمملکت را انجام مى

گیرند. پس این مجلس، مجلس والئى تصمیمات مملکت را آنها مى

است نه مجلس وکالت! و در مجلسى که داراى چنین شأن و اعتبارى 

 4 «توانند شرکت کنند.است، أفراد غیر مسلمان نمى

قانون اساسی، آمده است که زرتشتیان، کلیمیان  21لکن در اصل 

ر مجلس شورای اسالمی نماینده داشته باشند؛ توانند دو مسیحیان می

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام و مسیحیان آشوری و کلدانی »... 

مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک 

 1«کنند...نماینده انتخاب می

                                                 

، ص 6هترانى، سید حممد حسني حسینى، واليت فقیه در حکومت اسالم، ج   1

111. 

 .39قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   3
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 های اسالمی ب: تغییر و یا حذف برخی مجازات
ی به جهت ناگزیر بودن گاهی اوقات ممکن است حکومت اسالم

از رعایت برخی قوانین بین المللی، نسبت به اصل وجود و یا شکل 

برخی از حدود و مجازاتهای اسالمی، تجدید نظر نماید. به عنوان 

باشد؛ مرحوم نمونه: حدّ زانی محصن، در قوانین اسالمی رجم می

 فرمایند:عالمه در این رابطه می

ا زنى ببالغة عاقلة و كان شاّبا، و حّد و هو حّد املحصن إذ الرجم» 

رجم که آن حدّ مرد « املحصنة الشاّبة إذا زنت بالبالغ و إن كان جمنونا.

همسردار جوانی است که با زن بالغ عاقل زنا نماید و همچنین حدّ 

زن جوان شوهرداری است که با مرد بالغی زنا نماید هر چند آن مرد 

  4دیوانه باشد.

جازات اسالمی تصریح شده است که محکمه لکن در قانون م

حد »تواند به جای رجم، زانی و زانیه را به اعدام محکوم نماید؛ می

زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم 

امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و 

ه باشد، موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شد

                                                 

 . 537، ص 6قواعد االحکام، ج حلی، عالمه، حسن بن يوسف،   1
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صورت  موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این

 4« باشد.موجب صد ضربه شالق برای هر یک می

و یا حد مرتکب لواط که در قانون شریعت چنین تعیین شده 

 است: 

و من ثبت علیه حکم الّلواط بفعله اإليقاب، كان حّده إّما أن »

ي علیه جدار، أو يرضب رقبته، أو يدهده من جبل أو حائط عال، أو يرم

يرمجه اإلمام و النّاس، أو حيرقه بالنّار. و اإلمام خمرّی يف ذلك، أهّیا رأى من 

 -همراه با انجام دخول –و کسی که حکم لواط « ذلك صالحا، فعله

برای او ثابت شود، حدّ او این است که یا او را از کوه و یا ساختمان 

یواری را بر سر او خراب کنند و یا گردن بلندی پرتاب نمایند و یا د

او را بزنند و یا حاکم و مردم او را رجم نمایند و یا با آتش سوخته 

شود و حاکم در انتخاب این امور مخیر است و هر کدام را صالح 

  1تواند انتخاب کندبداند می

لکن در این مورد نیز قانون گذار به جای امور مذکور، مجازات 

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، »ین نموده است؛ اعدام را تعی

اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد 

                                                 

 . 335، ماده 1643قانون جمازات اسالمی   1

 .739تاوی، ص طوسی، ابوجعفر، النهايه فی جمرد الفقه و الف  3
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ضربه شالق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا 

 4«عدم احصان( اعدام است.

توان مستند این البته تذکر این مطلب الزم است که هنگامی می

دانست که دلیل تغییر حکم در این  "قاعده تقیه"ا عمل قانون گذار ر

موارد، اموری همچون: مصون نگه داشتن حکومت اسالمی از 

های بین المللی و مانند آن باشد. لکن در بسیاری از موارد، مجازات

دلیل این رفتار حاکمیت، پرهیز از متهم گردیدن شریعت اسالم به 

قیهان معاصر در این رابطه باشد؛ یکی از فواسطه تبلیغات مسموم می

 نگارد: چنین می

نظر به اینکه هدف اصلى از تشریع احکام قصاص و دیات و »

مانند آنها حفظ جان، آبرو، مال و حقوق فرد و جامعه از تعدى و 

تجاوز افراد مجرم و تنبیه و اصالح مجرمین و هدایت آنها و نیز 

وش نیل به چنین باشد، و رهاى وارده از سوى آنها مىتدارک آسیب

هدفى با توجه به تغییر و تحول روزافزون جوامع گوناگون بشرى در 

ابعاد فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى یکسان نخواهد بود، از این رو 

خاطر عدم تبیین درست از اهداف ها بهممکن است بعضى از مجازات

آن یا عدم اجراى صحیح آن، موجب بدبینى به اصل شریعت و وهن 

د؛ در چنین فرضى از اجراى آن، هرچند به طور موقت و تا آن گرد

                                                 

 .369، ماده 1643قانون جمازات اسالمی   1
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زمان تبیین فلسفة حکم و آماده شدن محیط، باید خوددارى شود. در 

برخى از روایات از حضرت على علیه السالم نقل شده است که 

فرمودند: نباید حدود الهى در سرزمین دشمن بر کسى اجرا شود، زیرا 

اء حدّ گرفتار حالت عصبى و ممکن است شخص مجرم در اثر اجر

از این قبیل روایات استفاده  روحى شده و به دشمن ملحق شود.

شود که اگر اجراى حدّ در زمان یا مکان خاصى عوارض منفى مى

 4«براى فرد یا جامعة اسالمى در پى داشته باشد موقتاً باید ترک شود.

این  ،-بر اساس برخی تقریرها از مفهوم تقیه -البته ممکن است

 نوع موارد را نیز از مصادیق عمل به قاعده تقیه شمرد.

 گفتار دوم: تأثیر قاعده تقیه بر مباحث اجرائی
قاعده تقیه در در مرحله اجرای قوانین نیز تأثیرات گسترده دارد 

 کنیم:که این تأثیرات را بررسی می

 الف: تأثیر قاعده تقیه بر امور فرهنگی
توان در سه محور فرهنگی را میتأثیرات قاعده تقیه بر امور 

 مالحظه نمود:
 ها ممنوعیت هتک مقدسات اقلیت -1

شود تا حاکم جامعه اسالمی،هر گونه رعایت تقیه موجب می

 -توهین به مقدسات ادیان و مذاهب دیگر را در فضای عمومی جامعه

                                                 

 . 65ص  برش، حقوق و اسالمی هایجمازاتمنتظری، حسینعلی،   1
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ممنوع اعالم کند؛ مقام معظم رهبری  -باالخص نشریات و رسانه ها

و استفتاء شرعی پیرامون مقدسات اقلیت هی مذهبی در پاسخ به د

 چنین فرموده اند:

 سوال. اهانت به مقدسات دیگر مذاهب چه حکمی دارد؟

پاسخ: اینجانب همچون بسیاری از علمای اسالم و دلسوزان امّت 

اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که هر گفته و عملی که موجب 

ود و نیز اهانت به مقدّسات برافروختن آتش اختالف میان مسلمانان ش

های مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسالمی، خدمت هر یک از گروه

 4به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسالم و حرام شرعی است.

سوال. شرکت در مجالسی که در آن به مقدسات دیگر مذاهب 

 شود چه حکمی دارد؟توهین می

که در زمان حاضر سوژه  پاسخ: هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری

و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختالف و تفرقه بین 

 .1مسلمین گردد، شرعا حرام اکید است

                                                 

حسینی خامنه ای، سید علی، پايگاه اطالع رسانی دفرت مقام معظم رهربی،   1

 . 48/ 36/9تاريخ مراجعه: 

قام معظم رهربی، حسینی خامنه ای، سید علی، پايگاه اطالع رسانی دفرت م  3

 .48/ 36/9تاريخ مراجعه: 
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قانون اساسی نیز ضمن تصریح به رسمیت مذهب تشیع در 

کشور، بر لزوم حفظ احترام مذاهب دیگر اسالمی تاکید ورزیده است؛ 

ثنی عشری است و این دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری ا»

اصل الی االبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از 

« باشند...حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می
4 

 عدم سختگیری در رابطه با برخی منکرات -2

بر اساس اطالق و شمول ادله نهی از منکر، حاکمیت موظف 

ه رعایت جمیع احکام الهی نموده و با تمامی است که مردم را ملزم ب

 1مظاهر معصیت در سطح جامعه برخورد نماید.

اما گاهی ممکن است توجه به اموری همچون: شرایط خاص  

زمان، تبلیغات مسموم دشمن و ایجاد حس لجاجت در برخی افراد، 

های مختلف به بهانه سلب آزادی و... اعمال محدودیتها و تحریم

ا حکومت اسالمی نسبت به میزان الزام خود در رابطه با موجب شود ت

 تجدید نظر نماید. -همچون حجاب و... -رعایت برخی امور دینی

                                                 

 .13قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   1

، «پژوهشی در الزام حکومتی حکم حجاب»ر.ک مهدوی زادگان، داوود،   3

برخورد عملی با مفسدان ». خلیلی، حممد، 63، شامره 1683مطالعات راهربدی زنان، 

 ، پايگاه اطالع رسانی حوزه.«وظیفه حاكمیت
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 ها در تبلیغات دینیآزادی اقلیت -3
ها چنانکه در فصل گذشته و در ضمن مباحث مربوط به اقلیت

شود تا حاکمیت از حکم مالحظه شد، گاهی رعایت تقیه موجب می

ها تنزل نموده و بنی بر عدم جواز تبلیغات دینی علنی اقلیتشرعی م

 .به آنها در این امور آزادی عمل بدهد

 ب: تأثیر قاعده تقیه بر امور اقتصادی؛ 
تأثیر قاعده تقیه در پذیرش قوانین و معاهدات  -1

 مالی بین المللی

های بر اساس مبانی اسالمی، تبعیت از غیر اهلل در تمامی عرصه

از این رو  4باشد.لی، مردود و به مثابه شرک عملی مینظری و عم

حکومت دینی موظف است که در امور مالی داخلی و خارجی خود 

نیز از قوانین و مقررات اسالمی پیروی نموده و در این عرصه تابع 

 قوانین غیر الهی نباشد.

اما ممکن است که در بسیاری از موارد، رعایت مصالح حکومت  

های مالی و غیر مالی بین المللی موجب ز از مجازاتاسالمی و پرهی

شود تا حکومت اسالمی برخی از قوانین و معاهدات مالی جهانی را 

 مورد پذیرش قرار داده و بر اساس آن عمل نماید.

                                                 

توحید و رشک از ديدگاه استاد مطهری و سید ». ر.ک فاطمی نژاد، جمید،   1

 .16، شمـاره1646، رساج منیـر، «قطب
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 تأثیر قاعده تقیه بر احکام اقتصادی اقلیت ها -2

همان گونه که در فصل گذشته مالحظه گردید، در بین احکام 

های دینی وضع شده است. قوانین مالی خاصی برای اقلیتاسالمی، 

بدیهی است که یکی از عوامل تعطیل گردیدن این احکام در زمان 

 باشد.حاضر، قاعده تقیه می

 ج: تأثیر قاعده تقیه بر امور سیاسی
 تأثیر قاعده تقیه بر چگونگی برخورد با مخالفان داخلی -1

خالف بودن با بدیهی است که در دیدگاه اسالم، صرف م

شود. اما زمانی که این مساله تبدیل به حاکمیت، جرم تلقی نمی

مخالفت عملی با حکومت گردیده و در قالبهایی همچون مخالفت 

مدنی، ایجاد آشوب، براندازی و... به مرحله ظهور برسد، شرع مقدس 

ها را از مصادیق عنواینی همچون باغی و مفسد این اشخاص و جریان

داند؛ شمرده و مستحق برخورد قاطع و مجازات میفی االرض 

 فرمایند: مرحوم کاشف الغطاء در این رابطه می

و يدخل يف الُبغاة كّل باٍغ عىل اإلمام أو نائبه اخلاّص أو العاّم، ِمتنع »

و هر کسی که در مقابل امام )ع( و « ...عن طاعته فیام أمر به، و َنى عنه
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نموده و از اطاعت اوامر و نواهی او  یا نائب خاص یا عام او سرکشی

 4شود...امتناع ورزد، داخل در حکم باغیان می

قانون مجازات اسالمی نیز در رابطه با مصادیق  122در ماده  

طور گسترده، مرتکب هرکس به»بغی و مجازات آن چنین آمده است:

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا 

شور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و خارجی ک

تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز 

ای که موجب اخالل فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه

شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به 

می و خصوصی، یا سبب اشاعه تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمو

االرض محسوب و به فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی

  1«گردد.اعدام محکوم می

گروهی که » از قانون مذکور نیز چنین آمده است: 125در ماده 

در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی 

                                                 

 .637، ص 9كاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء، ج .   1

 .383، ماده 1643. قانون جمازات اسالمی   3
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سالح، اعضای آن به شود و در صورت استفاده از محسوب می

 4«گردند.مجازات اعدام محکوم می

با وجود تصریحات فوق، گاهی رعایت مصالح جامعه و توجه به 

شود تا حاکمیت در برخورد با برخی مقتضیات قاعده تقیه موجب می

از اقسام باغیان، نرمش نشان داده و از اعمال مجازات معین شده در 

 رابطه با آنها صرف نظر نماید.
ها تأثیر قاعده تقیه بر میزان مشارکت بخشیدن به اقلیت -2

 در ساختار سیاسی
همان گونه که در فصل گذشته گفته شد، بر اساس قاعده نفی 

های دینی در برخی مناصب حکومتی سبیل و ادله دیگر، ورود اقلیت

باشد. لکن توجه به شرایط زمان و مقتضیات قاعده تقیه ممنوع می

 -ها در برخی مناصبانون گذار، ورود اقلیتموجب شده است که ق

را مورد پذیرش قرار  -همچون نمایندگی مجلس و نمایندگی شوراها

 .دهد

 گفتار سوم: تأثیر قاعده تقیه بر مباحث نظارتی
تواند تأثیرات گسترده و عمیقی بر مباحث نظارتی قاعده تقیه می

به تناسب، داشته باشد که در فصول گذشته  -به ویژه امور قضایی -

برخی از این تأثیرات مورد بحث قرار گرفت و لذا در اینجا تنها به 

                                                 

 .387، ماده 1643. قانون جمازات اسالمی   1
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شود. البته در میان موارد پیش رو، مورد ذکر عناوین آنها اکتفا می

پنجم، پیش از این مورد بحث قرار نگرفته است و لذا جای آن دارد 

 که در این گفتار، مورد بررسی قرار داده شود.

 شریعت اهل کتاب در قضاوت میان آنها. مبنا قرار دادن 4

 های دینی و مسلمانان. عدم تفاوت میان دیه اقلیت1

 های اسالمی. عدم اجرای برخی حدود و مجازات3

 . انعطاف دستگاه قضایی در برخورد با مخالفین داخلی1

. انعطاف مجلس شورای اسالمی در نظارت بر عملکرد دولت 7

  و رای به عدم کفایت رئیس جمهور

بر اساس قانون، یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسالمی، 

در قانون  4باشد.نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف حکومت می

اساسی جمهوری اسالمی، قانون گذار، به صورت خاص به نظارت 

 مجلس بر دولت و حق استیضاح اعضای آن اشاره نموده است؛ 

در موردی که توانند . نمایندگان مجلس شورای اسالمی می4»

دانند، هیئت وزیران و یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. الزم می

استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده 

نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد 

استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر و 

                                                 

 .73ری اسالمی، اصل . قانون اساسی مجهو  1
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سخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم به آن پا

حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره 

دهند و در صورتی که مجلس استیضاح خود توضیح الزم را می

مقتضی بداند اعالم رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی 

شود.در هر ستیضاح عزل میاعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد ا

توانند در هیئت وزیرانی که دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی

. در صورتی 1شود عضویت پیدا کنند. بالفاصله بعد از آن تشکیل می

که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رئیس 

جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور 

ائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف اجر

مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص 

مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از 

بیانات نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو 

رأی دادند، مراتب  سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور

 4«رسد.به اطالع مقام رهبری می .44اصل  .4جهت اجرای بند 

به جهت رعایت  -با این همه معموال مجلس شورای اسالمی

از حرکت  -های داخلیمصالح نظام و جلوگیری از منازعات و آشوب

                                                 

 .84قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   1
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به سمت استیضاح گسترده در میان وزیران و شخص رئیس جمهور، 

 باشد.ین خود از مصادیق عمل به قاعده تقیه میورزد که ااجتناب می

 نتیجه فصل

قاعده تقیه در حوزه قانون گذاری بر اموری همچون حقوق  .4

های اسالمی تأثیر ها و تغییر و یا حذف برخی مجازاتقانونی اقلیت

 فراوان دارد.

اموری مانند: ممنوعیت هتک مقدسات اقلیت ها، عدم سخت  .1

ها در تبلیغات ات اجتماعی و آزادی اقلیتگیری در رابطه با برخی منکر

 باشد.دینی، از نتایج تأثیر قاعده تقیه بر مباحث فرهنگی می

تواند بر پذیرش در حوزه امور اقتصادی، قاعده تقیه می .3

 ها تأثیر داشته باشد.معاهدات مالی بین المللی و احکام اقتصادی اقلیت

سیاسی و  قاعده تقیه موجب تسامح در برخورد با مخالفان .1

 گردد.ها در ساختار سیاسی میافزودن مشارکت اقلیت

اموری همچون: مبنا قرار دادن شریعت اهل کتاب در قضاوت  .7

های دینی و مسلمانان، عدم میان آنها، عدم تفاوت میان دیه اقلیت

های اسالمی،انعطاف دستگاه قضایی در اجرای برخی حدود و مجازات

عطاف مجلس شورای اسالمی در نظارت برخورد با مخالفین داخلی، ان
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بر عملکرد دولت و رای به عدم کفایت رئیس جمهور، همگی از نتایج 

 د.باشنه تقیه بر مباحث نظارتی میتأثیر قاعد

2. . 



5. . 

2.  

9.  
4..  

44.   

 فصل چهارم:   .21
43.  

 تأثیرقاعده تقیه در سیاست خارجی

41.   
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47.  

42.  

45.  

 مقدمه
ى که سیاست خارجی عبارت است از آن دسته از فعالیتهاى دولت

به روابط کشورى خود فرمان یا دولتهاى جداگانه و خود فرمان دیگر 

 4مربوط مى شود

قاعده تقیه به عنوان یک قاعده مهم و فراگیر در اغلب ابواب 

فقهی، تأثیرات گسترده و عمیقی بر مباحث سیاست خارجی دارد که 

 در این فصل، به بررسی این تأثیرات خواهیم پرداخت.

ی، مسائلی همچون: میزان پیگیری اهداف فراملّی، این قاعده فقه 

مسأله جهاد و دفاع و چگونگی مواجهه با قوانین و معاهدات بین 

 دهد.المللی را تحت تأثیر خود قرار می

 

                                                 

ترمجه كامران فانى و  ،دايره املعارف دموكراسى ،. سیمور مارتني لیپست  1

 .252ص  ،مهکاران
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گفتار اول: تأثیر قاعده تقیه بر میزان پیگیری 
 اهداف فرا ملی

را به تواند اصل و یا میزان توجه به اهداف فراملّی قاعده تقیه می

صورت گسترده تحت تأثیر قرار دهد. اهداف فراملّی در حکومت 

 باشد:اسالمی به شرح ذیل می

 . تبلیغ اسالم و تشیع در جهان1
بر اساس اصل دعوت، قاعده وجوب ارشاد جاهل، و ادله دیگر، 

تبلیغ اصول و معارف اسالم و آگاه ساختن همه انسانهایی که نسبت 

اصول و معارف، جاهل هستند، واجب  به تمام و یا برخی از این

 4باشد؛می

 فرمایند: صاحب کتاب مصطلحات الفقه در این باره می

نزد ما شیعیان بلکه عموم مسلمانان، در رابطه با وجوب تبلیغ »

دین حنیف اسالم، هیچ شبهه و اختالفی وجود ندارد؛ وجوب عینی یا 

                                                 

بررسی جايگاه اصل دعوت در انديشه اسالمی و » . ر.ک زارعی، ِبادر،  1

-77، ص 3شامره  ،1641، فصلنامه سیاست، «سیاست خارجی مجهوری اسالمی

پژوهشی  -، فصلنامه علمی«دعوت، جنگ و صلح در قرآن». شریخانی، علی، 49

 .15، شامره 1683علوم سیاسی، 
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ساندن آن به مردم کفایی بر هر مکلف آگاه که قادر باشد بر ابالغ و ر

یعنی: هر مکلفی جاهل به اصول یا فروع باشد؛ قاصر باشد یا مقصر، 

خواه مانند اهل کتاب، دارای دین باشد و یا مانند زندیقان دینی 

نداشته و منکر مبدا و معاد و... باشد. و این تبلیغ در واقع، دعوت 

ه نمودن مردم به سوی دین است؛ دعوتی گفتاری از سوی آگاهان ب

شود . دین که همراه با نرمی و زیبایی سخن و جدال احسن انجام می

گردد. البته دعوت کفار به سوی و این دعوت شامل کافر و مومن می

اسالم به صورت مجزا در کتاب جهاد مطرح گردیده و انجام آن منوط 

باشد. به امام معصوم )ع( و یا منصوب عام و یا خاص ایشان می

از دعوت، اموری همچون جنگ و دریافت جزیه  همچنین دراین نوع

از برخی اصناف کفار و عدم دریافت آن از اصناف دیگر، وجود دارد. 

و به طور کلی باید توجه داشت که در دعوت و تبلیغ، تفاوتی وجود 

های آن و ندارد میان اصول دین و شئون آن و فروع دین و شعبه

.«. سان تأثیر دارد و غیر آنهمچنین میان مسائل اخالقی که در کمال ان
4 

                                                 

ثم انه ال إشکال و ال » :139. مشکینی، مریزا علی، مصطلحات الفقه، ص   1

خالف عندنا بل عند املسلمني عامة يف وجوب تبلیغ الدين احلنیف أعني دين اإلسالم، 
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های موجود در با این همه بدیهی است که توجه به حساسیت

شود که حکومت جهان نسبت به گسترش اسالم و تشیع، موجب می

اسالمی در بسیاری از مواقع نسبت به کمیت و کیفیت دعوت به 

 معارف حقّه، در عرصه بین الملل تجدید نظر نماید.

 می . صدور انقالب اسال2
ای یا یکی از مباحث نظری چالشی حول انقالب اسالمی، منطقه

 4جهانی بودن این انقالب الهی است؛

                                                                                              

جوبا عینیا أو كفائیا عىل كل مکلف عامل به قادر عىل إبالغه متمکن من اعالمه و إيصاله و

إَل الناس أي إَل كل مکلف جاهل بأصوله أو فروعه، قارص أو مقرص، منتحل بدين غری 

اإلسالم كأهل الکتاب أو غری منتحل بدين كالزنادقة املنکرين للمبدإ و املعاد و من 

غ يف احلقیقة دعوة الناس إَل الدين، دعوة قولیة صادرة من العلامء أشبههم. و هذا التبلی

بالدين مقرونة بلني القول و إطابة الکالم، و اجلدال بالتي هي أحسن، و يعم املؤمن و 

الکافر، و تفارق دعوة الکفار إَل قبول اإلسالم املذكورة يف كتاب اجلهاد، فإَنا تکون من 

به لذلك عاما أو خاصا، و تقارن احلرب و اجلهاد و قبول ناحیة اإلمام املعصوم أو من نص

اجلزية من بعض فرق الکفار و عدم قبوَلا من البعض اْلخر. و ال فرق يف هذا التبلیغ بني 

أصول الدين بشؤونه، و فروعه بشعبه و غصونه، و بني املسائل األخالقیة و غریها، ِما له 

 «دخل يف كامل اإلنسان و علوه.

حتلیل انتقادی گفتامن صدور انقالب امام »ری، حسني؛ سمیه زمانی،. ر.ک اطه 1

-181، ص 69شامره  1643فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، « مخینی )قدس رسه(

 و اسالمی انقالب صدور هایفرصت ها و چالش». عراقی، غالمرضا، 333
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 –در این میان برخی از افراد ناآشنا با مبانی سیاسی اسالم 

ای بودن انقالب و لزوم پرهیز از تالش در بر منطقه ،-وعمدتا ملی گرا

 4اند. راستای صدور آن به کشورهای دیگر، تاکید نموده

با این همه معمار کبیر انقالب اسالمی )قدس سره( همواره بر  

لزوم صدور انقالب و آشنا نمودن جهانیان با مکتب انقالبی اسالم 

 تاکید نموده اند: 

ما باید در صدور انقالبمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه »

 1«کنیم، کنار بگذاریم...انقالبمان را صادر نمی

رهبری )حفظه اهلل( نیز در مقام تبیین نظریه امام مقام معظم 

 فرمایند:خمینی )قدس سره( در این عرصه، می

ی دیگر از نقاط روشن خط امام، جهانی بودن نهضت یک نقطه»

است. امام نهضت را جهانی میدانست و این انقالب را متعلق به 

این  ی ملتهای مسلمان، بلکه غیر مسلمان معرفی میکرد. امام ازهمه

                                                                                              

 باقر اهدانشگ رسانی اطالع پايگاه ،1649 ،«بیداری عرص در آن ارتقا راهربدهای

 .39/9/48: مراجعه تاريخ العلوم،

صدور انقالب؛ مواضع پریامون آن و سریه امام ». ر.ک كالته عربی، جواد،   1

 .39/9/48، پرتال امام مخینی، تاريخ مراجعه: 1643« مخینی

 .  333، ص 13صحیفه امام، ج . روح اهلل، مخینی،   3
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این غیر از دخالت در امور کشورهاست، که ما نمیکنیم؛  .ابائی نداشت

این غیر از صادر کردن انقالب به سبک استعمارگران دیروز است، که 

ما این کار را نمیکنیم، اهلش نیستیم؛ این معنایش این است که بوی 

ی رحمانی باید در دنیا پراکنده شود، ملتها بفهمند که خوش این پدیده

شان چیست، ملتهای مسلمان بدانند که هویتشان چگونه است و وظیفه

 4«کجاست

البته باید دانست که مقصود از صدور انقالب اسالمی،اقدام 

نظامی و لشکرکشی به کشورهای دیگر نیست. بلکه مقصود، همان 

تبلیغ و معرفی آرمانهای انقالب در عرصه جهانی و بیدار نمودن ملتها 

د و استعمار است؛ مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( در در برابر استبدا

 فرمایند:این باره می

امّت اسالمی نسیم بیداری را حس کرده و عطر بازگشت به »

ی اینها از آن نهضت عظیمی که معارف اسالم را بوییده است. همه

شما مردم به راه انداختید و از آن مرد بزرگ و آسمانی که توانست 

الشّأن امام راحل عظیم -متالطم و این دلها را آگاه کند این اقیانوس را 

اند. دشمنی آنها با شما و امام و گیرد؛ آنها هم فهمیدهسرچشمه می -
                                                 

اطالع رسانی دفرت مقام معظم  . ر.ک ر.ک حسینی خامنه ای، سید علی، پايگاه  1

 .  39/9/48رهربی، تاريخ مراجعه: 
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دانند انقالب اسالمی و نظام اسالمی به خاطر این است که می

ی دنیای اسالم سرریز شده جا جوشش کرده و به همهای از اینچشمه

صادر نکنید؛ ما گفتیم انقالب مگر کاالست که  است. گفتند انقالب را

انسان آن را صادر کند؟! انقالب مثل بوی خوش گلهاست؛ خودش 

شود. انقالب مثل باد بهاری است؛ خودش فضاهای گرفته و صادر می

کند. انقالب را کسی نباید صادر کند؛ جا میمتعفّن را عوض و جابه

 4«.شودانقالب خودش صادر می

 های اسالمیها و ملتسرزمین . دفاع از1
بر اساس روایات معصومین )ع(، دفاع از گروه مسلمانی که مورد 

لذا مرحوم  1باشد.هجوم دشمنان قرار گرفته است، واجب می

 فرمایند: ابوالصالح حلبی در این رابطه می

ای از پس اگر نسبت به برخی از بالد اسالمی از جانب عده»... 

مله و آسیب[ وجود داشته باشد، بر هر کافران حربی، ترس ]ح

مسلمان در هر اقلیمی که باشد واجب است که به دفع خطر آنها 

                                                 

. ر.ک حسینی خامنه ای، سید علی، پايگاه اطالع رسانی دفرت مقام معظم   1

 .  39/9/48رهربی، تاريخ مراجعه: 

، ص 63جمله فقه اهل البیت علیهم السالم، ج. ر.ک مجعی از نويسندگان،   3

196. 
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بپردازد. و بر ساکنان بالد دور الزم است که به نزدیک ترین نقطه به 

مرزهای آنها کوچ نمایند البته به شرط وجود نیاز به یاری از سوی 

ی، کسانی حضور داشته آنها؛ تا آنکه در هر نقطه از مرزهای اسالم

باشند که ]در صورت نیاز[ با دشمن جنگیده او را از سرزمین 

مسلمانان دفع نمایند که در این حالت دیگر کوچ نمودن از دیگران 

  4«ساقط خواهد شد...

مرحوم امام )قدس سره( نیز در تحریرالوسیله به این مطلب 

 اشاره فرموده اند: 

میة من هجمة األجانب جیب لو خیف عىل إحدى الدول اإلسال»

بأّي وسیلة ِمکنة كام جیب عىل  عىل مجیع الدول اإلسالمیة الدفاع عنها

های اسالمی، خوف چنانچه نسبت به یکی از دولت.« سائراملسلمني

های اسالمی حمله از سوی بیگانگان وجود داشته باشد، بر همه دولت

                                                 

فان خیف عىل بعض بالد »... :393افی فی الفقه، ص الکحلبی، ابوالصالح،   1

اإلسالم من بعض الکفار أو املحاربني، وجب عىل أهل كل إقلیم قتال من يلیهم و دفعه 

عن دار االيامن، و عىل قطان البالد النائیة عن جماورة دار الکفر أو احلرب، النفور إَل 

 من املسلمني أنصار من ثغر کلب حيصل حتى نرصهتم، اَل احلاجة أقرب ثغورهم، برشط

 .«.عداهم من عن النفور فرض فیسقط عنه، دفعه و العدو بجهاد يقوم
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آن دولت بپردازند واجب خواهد بود که با هر وسیله ممکن به دفاع از 

  4باشد.کما اینکه ]این دفاع[ بر بقیه مسلمانان نیز واجب می

 "دفاع از حقوق همه مسلمانان"قانون اساسی،  471لذا در اصل 

 از اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی شمرده شده است؛

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه »

، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت سلطه جویی و سلطه پذیری

ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر 

های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب قدرت

   1«استوار است

تواند بر کمیت و کیفیت با این همه، وجود وضعیت تقیه آمیز می

 د.دفاع مذکور، تأثیر فراوانی داشته باش

                                                 

 . 7، م 983، ص 1مخینی، روح اهلل، حترير الوسیله، ج   1

 .153قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   3
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 . حمایت از مستضعفین جهان 1
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، حمایت از 

لذا امام  4مظلومین و مستضعفین یکی از تکالیف الهی و انسانی است.

 فرمایند: خمینی )قدس( در این رابطه می

ما باید از مستضعفان جهان پشتیبانی کنیم، ما باید در صدور »

ان کوشش کنیم و تفکر اینکه انقالبمان را صادر انقالبمان به جه

کنیم، کنار بگذاریم؛ زیرا اسالم بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی

  1«شود و پشتیبان تمام مستضعفان جهان استنمی

در قانون اساسی نیز این مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و در 

کید شده بر لزوم حمایت از مستضعفین جهان تا 471ضمن اصل 

جمهوری اسالمی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را »است؛ 

داند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق آرمان خود می

شناسد، بنابر این در عین خودداری کامل از هر گونه همه مردم می

های دیگر، از مبارزه حق طلبانه دخالت در امور داخلی ملّت

 3«کندبر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میمستضعفین در برا

                                                 

 . 973، ص 6ج  ،ر.ک زنجانی، عمید، عباسعلی، فقه سیاسی  1

 .333، ص 13ج  ،حیفه امامصمخینی، روح اهلل،   3

 . 159قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   6
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البته در برخی مواقع، شرایط خاص بین المللی و فشارهای همه 

جانبه از سوی استکبار جهانی، میزان حمایت از مستضعفین را تحت 

 دهد.تأثیر قرار می

 . مقاومت در برابر سلطه جویی مستکبران1
ی که داللت دارند بر بر اساس قاعده نفی سبیل و آیات و روایات

لزوم کفر به طاغوت، هر نوع تعامل با مستکبران که مستلزم تسلط آنها 

 4بر امور و شئون مسلمانان باشد، ممنوع و حرام است.

 فرمایند: امام خمینی )قدس سره( در این باره می 

های اسالمی و بیگانگان چنانچه روابط سیاسی میان دولت»

سرزمین، مردم و یا اموال مسلمانان  موجب مسلط گردیدن آنها بر

شده و یا منجر به اسارت سیاسی آنها گردد، برقراری این نوع روابط 

های اسالمی حرام خواهد بود و عقودی و مناسبات بر روسای دولت

باشد. و بر عموم مسلمانان واجب است که این چنین باشد باطل می

                                                 

قاعده نفی سبیل در » ر.ک زارعی، ِبادر؛ علی زينی وند، كیمیا حممدی،  1.

، فصلنامه مطالعات انقالب «انديشه اسالمی و سیاست خارجی مجهوری اسالمی ايران

 . 63، شامره 1646اسالمی، 
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نمایند؛ و لو به وسیله  که آنها را ارشاد و مجبور به ترک اعمال مذکور

  4«مبارزه منفی

قانون اساسی نیز به این مسله اشاره شده است؛  471در اصل 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه »

سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت 

 ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر

های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب قدرت

 1«استوار است.

با این همه ممکن است گاهی حاکم اسالمی به جهت رعایت 

مصالح اهم و وجود شرایط تقیه، برخی از مصادیق سلطه را به 

 صورت محدود و حساب شده بپذیرد. 

                                                 

لو كانت الروابط » :3م  ،983، ص 1رالوسیله، ج حتريمخینی، روح اهلل،   1.

أو نفوسهم أو  السیاسیة بني الدول اإلسالمیة و األجانب موجبة الستیالئهم عىل بالدهم

أمواَلم أو موجبة ألرسهم السیايس حيرم عىل رؤساء الدول تلك الروابط و املناسبات، و 

برتكها و لو باملقاومات بطلت عقودها، و جیب عىل املسلمني إرشادهم و إلزامهم 

 «.املنفیة.

 . 153قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   3
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 عگفتار دوم: تأثیر قاعده تقیه بر مساله جهاد و دفا
مساله جهاد در برابر دشمنان و دفاع از کیان مسلمین، یکی از 

ای که مهمترین مسائل مطرح شده در میان احکام اسالمی است؛ مساله

حفظ اصل و اساس دین و گسترش آن، وابسته به آن است. البته این 

باشد فریضه الهی دارای اقسام مختلف و شرایط مربوط به هر قسم می

اما گاهی با  4صل فقهی مورد بحث قرار گرفته است.که در کتابهای مف

وجود شروط اولیه وجوب جهاد و یا دفاع، برخی عناوین ثانوی 

گردد که در تاریخ همچون تقیه، مانع از آغاز و یا ادامه جنگ می

معصومین )ع( مصادیقی از این مساله وجود دارد؛ به عنوان نمونه 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 صلح پیامبر در حدیبیه. 1
در سال ششم هجری و پس از چندین سال منازعه و جنگ میان 

مسلمانان و مشرکین، پیامبر اکرم )ص( تصمیم گرفتند که با جمع 

 مسلمانان و با هدف بجا آوردن عمره به سوی مکه حرکت نمایند.

خواستند با وجود اینکه رسول خدا )ص( با برنداشتن سالح می 

تفهیم کنند که در این سفر قصد جنگ ندارند اما  به طرف مقابل

هنگامی که مسلمانان به منطقه حدیبیه رسیدند، به ایشان خبر داند که 

                                                 

، 1رشايع االسالم فی مسائل احلالل و احلرام، ج حلی، حمقق، جعفر بن حسن،   1

 . 383ص 
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اند که از ورود آنها به مکه سران مشرکین تصمیم قطعی گرفتته

جلوگیری نموده و در همین راستا سپاهی را به فرماندهی خالدبن 

 ل داشته اند.ولید به رویارویی با مسلمانان گسی

ایشان خراش بن امیه را به نمایندگی خود به نزد مشرکان  

فرستاده و اعالم نمودند که هدف ایشان، جنگ نیست و تنها تصمیم 

دارند که مناسک عمره را انجام دهند. اما طرف مقابل با پی نمودن 

مرکب خراش و تعرض به وی عمال درخواست ایشان را رد نمودند. 

خدا )ص( با لجاجت سران کفر روبرو شدند، از  هنگامی که رسول

 -یک سو، پیشنهاد صلح را مطرح نموده و از طرف دیگر، از مسلمانان

تعهد گرفتند که تا آخرین نفس در برابر  -در قالب بیعت مجدد

 حمالت احتمالی دشمن پایداری نمایند. 

سران شرک که در ابتدا در پاسخ به درخواست صلح تعلل 

مالحظه روحیه باالی مسلمانان، جنگ را به صالح خود  کردند، بامی

ندیده و جهت عقد قرارداد صلح با رسول خدا )ص( وارد مذاکره 

ای میان مسلمانان و شدند که در پایان این مذاکرات، صلحنامه

مشرکین به امضا رسید که مهمترین بند آن، توقف جنگ میان طرفین 

  4به مدت ده سال بود.

                                                 

. واقدی، حممد بن 76، ص 3الطبقات الکربی، ج. ر.ک البرصی، اين سعد،   1

 و...  546، ص 3عمر، املغازی، ج
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 از سوی امیرالمومنین )ع( . پذیرش حکمیت2
یکی از مهمترین جنگهای دوران حکومت امیرالمومنین )ع(، 

جنگ صفین است؛ پس از کشته شدن خلیفه سوم و به خالفت 

که از زمان خلیفه دوم به عنوان حاکم  -رسیدن علی )ع(، معاویه )لع( 

به بهانه خون خواهی عثمان، از بیعت با امام  -شام منصوب شده بود

  4سر باز زده و آماده پیکار با ایشان گردید.)ع( 

هجری، جنگ میان سپاه شام )لع( و  35نهایتا در ماه صفر سال 

سپاهیان کوفه در گرفت. پس از طی شدن یک درگیری طوالنی و 

نفس گیر، هنگامی که سپاه کوفه تا یک قدمی پیروزی پیش رفته بود، 

نفع سپاه امام )ع(  اتاق جنگ شام که نتیجه قطعی ادامه جنگ را به

ها بر سر نیزه، دید، دست به دامن تزویر شده و با آویختن قرآنمی

خواستار ختم جنگ و حاکم نمودن حکم قرآن در میان طرفین 

  1شدند.

با همراهی برخی منافقین موجود در سپاه کوفه  –این حیله پلید 

مام در دلهای بیمار لشکریان تأثیر نمود تا ا -همچون اشعث بن قیس

)ع( را برای پذیرش آن تحت فشار سنگین قرار دهند؛ تا آنجا که 

شورشیان تهدید کردند که اگر مالک اشتر )ره(هر چه سریعتر از ادامه 

                                                 

 . 84، ص 6رشح َنج البالغه، ج معتزلی، ابن ابی احلديد، .   1

 .978وقعة صفني، ص ر.ک منقری، نرص بن مزاحم،   3
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جنگ دست نکشد، امام )ع( را خواهند کشت. در نهایت، همین 

فشارهای طاقت فرسا باعث شد که امیرالمومنین )ع( ادامه جنگ و 

 4ده و تسلیم حکمیت شوند.پیروزی قطعی را وانها

 . صلح امام مجتبی1

پس از ماجرای حکمیت، حکومت مرکزی در کوفه به کار خود  

ادامه داد لیکن امارت شام به صورت یک حکومت خودمختار کما 

کان تحت حکمرانی معاویه )لع( باقی ماند. امیرالمومنین )ع( تا پایان 

نمودن مردم  عمر شریف خود، نهایت تالش خود را صرف متقاعد

برای حمله به شام و یکسره نمودن فتنه بنی امیه نمودند اما متاسفانه 

ها به نتیجه منتهی نشد در حالی که حکومت معاویه روز به این تالش

 افزود.روز به قوت سیاسی و نظامی خود می

با شهادت امیرالمومنین )ع( و شکل گیری حکومت نوپای امام  

قعیت را برای جنگ و تصاحب حکومت مجتبی )ع(، معاویه که مو

دید، لشکری شصت هزار نفری برای پیکار با کوفیان مرکزی فراهم می

 1آماده نمود.

                                                 

 .943 -941وقعة صفني، ص منقری، نرص بن مزاحم، ر.ک   1

 . 383، ص 9الفتوح، ج كوفی، ابن اعثم،   3
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اما در طرف مقابل، با تمام تالشی که از سوی امام و یاران  

ایشان انجام شد، نهایتا دوازده هزار نفر از مسلمانان جهت رویارویی 

 با لشکر شام مهیا شدند. 

اران سپاهیان کوفه به فرماندهی عبیداهلل بن عباس در طالیه د

منطقه مسکن با لشکر معاویه )لع( روبرو شدند. امام )ع( نیز که به 

همراه بقیه لشکر به سمت مدائن رفته بودند، بنا داشتند به طالیه داران 

ملحق شودند که در این بین چند حادثه مهم روی داد؛ حوادثی که 

 نگ را از ابتدا به نفع لشکر شام رقم بزند؛توانست سرنوشت این ج

مهمترین این حوادث عبارت بود از شورش لشکریان بر علیه  

امام )ع( به بهانه احتمال پذیرش صلح از سوی ایشان؛ تا آنجا که 

ای از آنها تالش نمودند تا امام )ع( را به شهادت برسانند که این عده

ار آن حضرت، ناکام ماند. ای از یاران وفادتحرکات با حمایت عده

لیکن هنگامی که امام )ع( به سمت مدائن حرکت نمودند، خیانت 

 امام )ع( به شدت مجروح شدند. ،دیگری شکل گرفت که بر اثر آن

البته پیش از این، خبری منتشر شده بود که حکایت داشت از  

توافق برخی از خواص عراق با معاویه )لع( برای ترور و قتل امام 

 4)ع(.

                                                 

 . 331، ص 1علل الرشايع، ج صدوق، حممد بن علی بن بابويه،   1
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حادثه مهم دیگری که ضربه مهلکی به لشکریان امام )ع( وارد  

نمود عبارت بود از خیانت برخی فرماندهان سپاه؛ در این واقعه، 

های مالی بنی امیه عبیداهلل بن عباس امیر لشکر کوفه در مقابل وعده

سر فرود آورده و به همراه دو سوم از لشکریان تحت فرمان خود 

 4شام گریخت. شبانه به سمت اردوی

این وقایع باعث شد تا امام مجتبی )ع( علیرغم میل باطنی خود،  

ادامه جنگ را وانهاده و حکوت را در قالب یک صلحنامه به معاویه 

 واگذار کنند.

قوانین و گفتار سوم: تأثیر قاعده تقیه بر
 معاهدات بین المللی

ز در شریعت نورانی اسالم، ایجاد شرایط همزیستی مسالمت آمی

های غیر مسلمان از اهمیت خاصی برخوردار با دولتها و گروه

باشد. از این رو، در مجموعه احکام اسالمیِ مربوط به روابط می

ای در رابطه با چگونگی عقد قراردادها و خارجی، مباحث گسترده

که در نتیجه این مباحث، عقد هر  1معاهدات خارجی مطرح شده است

                                                 

 . 76مقاتل الطالبني، ص نی، ابوالفرج، اصفها  1

 .535، ص 6ر.ک زنجانی، عمید، عباسعلی، فقه سیاسی، ج   3
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ونه توافق بین المللی، منوط به احراز نوع قرارداد و پذیرش هر گ

 باشد: شرایط ذیل می

 . عدم تعارض با احکام اسالمی1
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، حق تشریع 

و قانون گذاری تنها از آنِ خداوند متعال بوده و دیگران حق جعل 

از جانب  حکم و قانون تنها« ان الحکم اال هلل»قانون و تشریع ندارند؛ 

پروردگار شایسته است. بر این اساس، مومنان نیز موظف هستند که 

  4در جمیع امور خود، تنها از قانون الهی تبعیت نمایند.

در نتیجه، چنانچه یک قانون بین اللملی خالف حکم اسالم باشد 

و یا اگر مفاد یک قرارداد و معاهده با برخی از احکام اسالمی تعارض 

 یرش آن از سوی متولیان امر، حرام خواهد بود. داشته باشد، پذ

از این رو در اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم انطباق تمامی 

قوانین و مقرارات حکومت بر موازین و احکام اسالمی، تاکید شده 

کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، » است؛

بر اساس موازین اسالمی  فرهنگی، نظامی،سیاسی و غیر اینها باید

باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و 

                                                 

. بحرانی، حممد 64، ص 39سلسلة املسائل الفقهیه، ج ر.ک سبحانی، جعفر،   1

. منتظری، حسینعلی، دراسات فی  77سند، اسس النظام السیاسی عند االمامیة، ص 

 . 6، ص 3والية الفقیه، ج



.فصل چهارم: تآثیر قاعده تقیه در حوزه سیاست خارجی . . . .  211 

مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای 

 4«نگهبان است.

 . عدم ایجاب تسلط کفار بر مسلمانان2
بر اساس قاعده نفی سبیل، هر امری که موجب تسلط یافتن کفار 

 1باشد.نان گردد، از نظر دین مبین اسالم، مردود و ممنوع میبر مسلما

ای در نتیجه، پذیرش هر نوع قانون بین المللی و عقد هر گونه معاهده

که موجب تسلط کفار بر یکی از شئون مسلمانان گردد، حرام و باطل 

 فرمایند: باشد؛ مرحوم امام )قدس( در تحریر الوسیله میمی

اإلسالمیة عقد رابطة خمالفة ملصلحة  لو أوقع إحدى الدول»

جیب عىل سائر الدول اجلّد عىل حل عقدها بوسائل  اإلسالم و املسلمني

سیاسیة أو اقتصادية كقطع الروابط السیاسیة و التجارية معها، و جیب 

عىل سائر املسلمني االهتامم بذلك بام يمکنهم من املقاومات املنفیة، و 

چنانچه یکی از .« طلة يف رشع اإلسالمأمثال تلك العقود حمرمة با

دولتهای اسالمی قرارداد مخالف مصلحت اسالم و مسلمانان ببندد، بر 

 -سایر دولتها واجب است که با امکانات سیاسی یا اقتصادی خود

در از بین بردن آن قرارداد تالش  -مانند: قطع روابط سیاسی و تجاری

                                                 

 . 9قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   1

 .393ر.ک فاضل، حممد، القواعد الفقهیه، ص   3
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ب است که با تمام وسع نمایند. همچنین بر سایر مسلمانان نیز واج

نسبت به مساله مذکور اهتمام داشته  -همچون: مبارزه منفی -خود

باشند. و امثال این نوع از قراردادها به حکم اسالم حرام بوده و از 

  4باشد.اساس باطل می

هر گونه »قانون اساسی نیز چنین آمده است:  473در اصل 

ی و اقتصادی، فرهنگ، قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیع

 1«ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

 . عدم تعارض با اهداف فراملی حکومت اسالمی1
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد،اهداف فراملی حکومت 

 همچون:  -اسالمی

بر گرفته از معارف و احکام نورانی اسالم بوده و التزام به آنها  

. حال اگر پذیرش یک قانون جهانی و یا یک باشدالزم و ضروری می

معاهده خارجی موجب اخالل در نیل به یکی از اهداف مذکور گردد، 

 3پذیرش آن قانون یا قرارداد ممنوع خواهد بود. 

                                                 

 .8، م 983، ص 1حتريرالوسیله، ج مخینی، روح اهلل،   1

 . 156قانون اساسی مجهوری اسالمی، اصل   3

 513، ص 6ر.ک زنجانی، عمید، عباسعلی، فقه سیاسی، ج   6
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 . عدم تعارض با مصلحت جامعه اسالمی1
قاعده مصلحت یکی از قواعد مهم فقهی است که تأثیر 

  4سیاسی دارد. های مختلف فقهای بر حوزهگسترده

بر اساس این قاعده، مشروعیت هر نوع تصیم گیری داخلی و یا 

خارجی در حکومت اسالمی، منوط به عدم نقض مصالح حکومت 

  1باشد.اسالمی و آحاد مسلمانان می

در نتیجه پذیرش هر قانون و یا قرارداد بین المللی که ناقض 

نظامی و یا های مختلف سیاسی، اقتصادی، مصالح کشور در عرصه

 3باشد.فرهنگی باشد، مردود و غیر مشروع می

باید توجه داشت که با وجود اهمیت فوق العاده شروط 

چهارگانه فوق، ممکن است در برخی موارد خاص، رعایت اقتضائات 

قاعده تقیه موجب شود که حاکم اسالمی نسبت به اصل یا میزان 

و مقطعی،  پایبندی به برخی از شروط مذکور، به صورت موقت

 تجدید نظر نماید.

                                                 

« قاعده مصلحت در فقه سیايس شیعهتبارشنايس »ر.ک افتخاری، اصغر،   1

 .74 -43، ص 1، شامره 1643سیاست متعالیه، 

 مهان.  3

، «قاعده مصلحت در روابط خارجی دولت اسالمی»ر.ک ورعی، سید جواد،   6

 .73، شامره 1643حضور ِبار، 
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 نتیجه فصل:
 -تواند بر میزان پیگیری اهداف فراملّیقاعده تقیه می .4

های اسالمی، ها و ملتهمچون: تبلیغ اسالم، دفاع از سرزمین

تأثیر فراوانی  -حمایت از مستضعفین جهان و مبارزه با مستکبران 

 داشته باشد.

صلح حدیبیه، پذیرش حکمیت در نبرد صفین و  .1

صلح امام مجتبی )ع( از مصادیق تأثیر قاعده تقیه بر مساله دفاع و 

 باشد.جهاد می

در تعیین نوع مواجهه با قوانین و معاهدات بین  .3

المللی، توجه به اموری همچون: عدم تعارض با احکام الهی، عدم 

ایجاب تسلط کفار، عدم تعارض با اهداف فراملّی و عدم تعارض با 

ست. با این حال گاهی قاعده تقیه در تعیین مصالح جامعه ضروری ا

چگونگی مواجهه با قوانین بین المللی تأثیر نهاده و موجب تنزّل از 

 گردد.برخی شروط مذکور می
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 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
به عنوان یک قاعده مهم فقهی که عموم ابواب و  -قاعده تقیه

، تأثیرات متعدد و نمایدمسائل فقه را متاثر از اقتضائات خود می

های مختلف فقه سیاسی دارد؛ در عرصه مباحث عمیقی بر حوزه

مرتبط با مشروعیت حاکمیت، قاعده تقیه، از یک سو، در مواقع 

متعددی، میزان تبیین مبنای مشروعیت از سوی امامان معصوم )ع( و 

عالمان شیعه را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مواقع نیز موجب 

شود که توهم پذیرش ارهایی از سوی آن بزرگواران میبروز رفت

مشروعیت حاکمان جور را از سوی آنها به دنبال دارد؛ رفتارهایی 

به کار بردن تعابیری های زمان، همچون: عدم قیام در برابر طاغوت

و... در رابطه با حاکمان جور، پذیرش  "امیرالمومنین"همچون 

 غوتی و... های طامسئولیت و همکاری با حکومت

همچنین در حوزه مباحث مربوط به مشروعیت، باید به دو 

مطلب اساسی توجه داشت: اوال آنکه مشروعیت حکومت اسالمی در 

های مستحکم کالمی و فقهی برخوردار زمان غیبت، از ادله و پشتوانه

بوده و ظواهر برخی روایات ضعیف در باب تقیه، تاب معارضه با ادله 

ای بر مشروعیت حکومت اسالمی وارد و خدشه مذکور را نداشته

 سازد.نمی
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مطلب دیگر آنکه جمهوریت، به عنوان یک رکن از ارکان اصلی 

حکومت اسالمی، ریشه در مبانی و معارف اسالم داشته و دلیل 

پذیرش آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی، التزام به مقتضیات 

 قاعده تقیه در عرصه بین الملل نیست.

تقیه در حوزه سیاست داخلی نیز سه محور عمده این  قاعده

را تحت  -های قانون گذاری، اجرائی و نظارتییعنی: عرصه –حوزه 

توان در قانون تأثیر گسترده قرار داده است که نتایج این تأثیرات را می

اساسی جمهوری اسالمی، قانون مجازات اسالمی و عملکرد 

 ه نمود.های اجرائی و نظارتی مشاهددستگاه

نتایج این قاعده مهم فقهی در حوزه سیاست خارجی نیز در 

مسائل مهمی همچون: میزان پیگیری اهداف فراملی، مساله جهاد و 

 -دفاع و تعیین چگونگی مواجهه با قوانین و معاهدات بین المللی

 قابل مالحظه است.
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 ش.  4359

الرسائل العشرة، قم: موسسه ...............................،  .12

 ق.  .411تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 

المکاسب المحرمه قم: موسسه  ...............................، .15

 ق.  .411تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 

صحیفه امام، تهران: موسسه ..، ............................. .12

 ش.  4322تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 

خوئی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح عروة الوثقی،  .19

 ق.  4142قم: 

...............................، منهاج الصالحین، قم: مدینة  ..7

 ق. .414العلم، 

 دوانی، علی، مفاخر اسالم، اانتشارات مرکز اسناد .74

  ش. 4357انقالب اسالمی، 
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االمامه و السیاسه، بیروت: دینوری، ابن قتیبه،  .71

 ق.  .414داراالضواء، 

  4359رازی، مسکویه، تجارب االمم، تهران: سروش،  .73

الخرائج و الجرائح، قم: موسسه راوندی، قطب الدین،  .71

 ق.  41.9امام مهدی، 

 م 4929عالم، بیروت: دارالعلم، زرکلی، خیرالدین، اال .77

سلسلة المسائل الفقهیه، قم: موسسه بحانی، جعفر، س .72

 ش.  .432امام صادق )ع(، 

موسوعة طبقات الفقهاء، قم: موسسه  .....................، .75

 امام صادق )ع(، بی تا. 

سید کاظم سید باقری، فقه سیاسی شیعه، قم:  .72

 ش.  4322پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 

فقه الفعال فی سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی ال .79

 ق.  4117القواعد الفقهیة االساسیة، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

 ،دایره المعارف دموکراسى ،سیمور مارتین لیپست ..2

ترجمه کامران فانى و همکاران، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت 

 ش. 4313خارجه، 
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رسائل الشریف شریف مرتضی، علی بن حسین،  .24

 ق.  41.7م، المرتضى،قم: دارالقرآن الکری

شمس منشی، محمد بن هندوشاه، دستورالکاتب فی  .21

 م.  4952تعیین المراتب، بی جا، 

ثواب االعمال، قم: صدوق، محمد بن علی بن بابویه،  .23

 ق.  41.2دار الشریف الرضی، 

علل الشرایع، قم:  ..................................................، .21

 کتاب فروشی داوری، بی تا. 

معانی االخبار، قم:  ................................................،.. .27

 ق.  41.3دفتر انتشارات اسالمی، 

المقنع، قم: موسسه  ..................................................، .22

 ق  4147امام هادی )ع(، 

طباطبایی بروجردی، آقا حسین، جامع احادیث  .25

 ق.  .432مساحة، الشیعة، تهران: مطبعة ال

طبرسی، احمدبن علی، االحتجاج، مشهد: نشر  .22

 ق.  41.3مرتضی، 

طبری، ابن جریر، تاریخ الطبری، بیروت: دار التراث،  .29

 ق.  4325
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المهذب، قم: دفتر انتشارات طرابلسی، ابن براج،  ..5

 ق.  41.2اسالمی، 

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: کتاب  .54

  ق. 4142فروشی مرتضوی، 

طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسى، تهران: نشر  .51

 ش.  .439علم، 

طوسی، ابوجعفر، االقتصاد الهادی الی طریق الرشد،  .53

 ق.  4357تهران: انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون، 

 ق.  4141االمالی، قم: دارالثقافة، .........................،  .51

فتر انتشارات اسالمی، قم: د.........................، الرجال،  .57

 ق.  4147

.........................، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،  .52

 ق.  ..41بیروت: دارالکتب االسالمی، 

عالم، عبد الرحمان، بنیادهاى علم سیاست، تهران:  .55

 نشر نی، بی تا.

عاملی، سید جعفر مرتضی، فصلنامه مطالعات  .52

 .3ه ، شمار4322تاریخ مصاحبه  ،تاریخی
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عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، قم: موسسة آل  .59

 ق.  41.9البیت، 

القواعد و الفوائد، قم: کتاب عاملی، شهید اول،  ..2

 فروشی مفید، بی تا. 

عسقالنی، ابن حجر، االصابة، بیروت: دارالکتب  .24

 ق.  41.9العلمیة، 

عراقى، آقا ضیاء الدین، تعلیقة استداللیة علی العروة  .21

 ق.  4147انتشارات اسالمی،  قم: دفتر، الوثقی

مسائل علی بن جعفر، قم: موسسة آل علی بن جعفر،  .23

 ق.  41.9البیت )ع(، 

علی بابایی، غالمرضا، فرهنگ سیاسی، تهران: آشیان،  .21

 ش.  4321

عمید، حسن، فرهنگ لغت عمید،تهران: کتابخانه ابن  .27

 ش.  4311سینا، 

ه فاضل، محمد، القواعد الفقهیه، قم: مرکز فقهی ادم .22

 ق.  4131اطهار )ع(، 

زندگانی شاه عباس اول، تهران: فلسفی، نصراهلل،  .25

 ش.  4315انتشارات دانشگاه تهران، 
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی.  .22

 .4391قانون مجازات اسالمی  .29

قرضاوی، یوسف، من فقه الدولة فی االسالم، قاهره:  ..9

 م.  4992دارالشروق، 

ن: مکتبة العلمیة قمی، ابوالقاسم، قوانین االصول، تهرا .94

 االسالمیة، بی تا. 

کاتب بغدادی، قدامة بن جعفر، الخراج و صناعة  .91

 ش.  .435الکتابة، تهران: البرز، 

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، شرح الشیخ جعفر  .93

 . .411علی قواعد العالمه ابن المطهر، موسسة کاشف الغطاء، 

، قم: دفتر کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء .91

 ق.  4111ارات اسالمی، انتش

کاظمی، على اصغر، روابط بین الملل در تئورى و در  .97

 ش.  4393عمل، تهران: قومس، 

کشی، محمد بن عمر، رجال کشی، مشهد: انتشارات  .92

 ش.  4312دانشگاه مشهد، 

کالنتری ارسنجانی، علی اکبر، الجزیه و احکامها فی  .95

 ق  4142الفقه االسالمی، قم: انتشارات اسالمی، 
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لینی، محمد بن یعقوب، تهران: دارالکتب االسالمیة، ک .92

 ش.  4327

  4144توح، بیروت: داراالضواء، کوفی، ابن اعثم، الف .99

، دو 4391،«مسائل فقه سیاسی»لک زایی، نجف، ...4

 ..47 -415، ص 44فصلنامه دانش سیاسی، شماره 

لوی، حبیب، تاریخ یهود ایران، لس آنجلس: شرکت  .4.4

 م.  4972کتاب، 

، محمد بن شهرآشوب، مناقب آل ابی مازندرانی .4.1

 ق.  4359 ،طالب، قم: موسسه انتشارات عالمه

مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، بیروت: موسسة  .4.3

 ق.  41.1الوفاء، 

مرآة العقول فی شرح اخبار آل .........................،  .4.1

 ق. 41.1الرسول، تهران: دارالکتب االسالمیه، 

 .4113.، زادالمعاد، اعلمی، بیروت، ........................ .4.7

مروج الذهب،قم: مسعودی، علی بن الحسین،  .4.2

 ق.  41.9دارالهجرة، 

مصطلحات الفقه، قم: مشکینی، میرزا علی،  .4.5

 ش.  4391دارالحدیث، 
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مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم:  .4.2

 ق.  4114دفتر انتشارات اسالمی، 

م: کنگره جهانی مفید، محمد بن نعمان، المقنعه،ق .4.9

 ق.  4143شیخ مفید، 

مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، قاهره:  ..44

 ق.  4144مکتبة مدبولی، 

شرح نهج البالغه، قم: معتزلی، ابن ابی الحدید،  .444

 . 41.1کتابخانه آیت اهلل مرعشی، 

معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران: زرین،  .441

 ش.  4322

قم: مدرسه امام  مکارم، ناصر، القواعد الفقهیة، .443

 ق.  4144امیرالمومنین )ع(، 

منتظری، حسینعلی، دراسات فی والیة الفقیه، قم: نشر  .441

 ق.  41.9تفکر، 

های اسالمی و حقوق مجازات............................،  .447

 ق.  4119بشر، قم: ارمغان دانش، 

منصوری، جواد، نظری به سیاست خارجی جمهوری  .442

 ش.  4327نتشارات امیرکبیر، اسالمی ایران، تهران: ا
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وقعة صفین، قم: کتابخانه منقری، نصر بن مزاحم،  .445

 ق.  41.3آیت اهلل مرعشی، 

الهجرة العاملیة الی ایران فی العصر مهاجر، جعفر،  .442

 .ق .414الصفوی، بیروت: دارالروضة، 

مهدوی، سید مصلح الدین، زندگی نامه عالمه  .449

 ش.  4352زارت فرهنگ، مجلسی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات و

میرحسینی، محمدحسن، روند بهبود امور زرتشتیان  ..41

 ایران و حذف جزیه از ایشان در دوران ناصرالدین شاه. 

نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، بیروت: دار  .414

 م.  4924احیاء التراث العربی، 

نظامی باخزری، عبدالواسع بن جمال، منشأ االنشاء،  .411

 ش.  4375ه ملی ایران، تهران: انتشارات دانشگا

نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: موسسه  .413

 ق.  41.2آل البیت )ع(، 

نهج البالغه، امام علب بن ابی طالب )ع(، قم:  .411

 ق.  4141دارالهجرة، 

واسطى، زبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس،  .417

 ق.  4141بیروت: دارالفکر، 
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موسسة  واقدی، محمد بن عمر، المغازی، بیروت: .412

 ق.  41.9االعلمی، 

وحید قزوینی، محمد طاهر بن حسین، عباسنامه،   .415

 ش.  4319اراک: کتاب فروشی داودی، 

المحبر، بیروت: داراآلفاق هاشمی، محمد بن حبیب،  .412

 م.  4911الجدیدة، 

یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی،  .419

 ق.  4359بیروت، دار صادر، 

 
 




