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 جائرالتولی من قبل 
 مرور بر گذشته

ای از احکام و روایات وجود دارد که با حکومت جائر مبارزه در مقدمه ورود بحث تولی از قبل جائر و ظالم عرض کردیم، زنجیره
 مجموعهها و ... مثل محبت، کمک کردن، داخل شدن در سیستم آن یاسی اسالم است.ای از احکام ساین احکام زنجیرهکند. می

 ی فقه سیاسی اسالم است.و زنجیره

 الجائر یکی از مباحث مهم فقه سیاسی در ذیل مبارزه منفی با دستگاه ظلم است. معونة الظالم و تولی من قبل

 کنیم.بررسی کردیم. در اینجا بازگشتی به ادله میبندی و فروعات آن را در جلسات قبل ادله، مفاد، جمع

 درباره تولی من قبل الجائر خمینی (ره) اهللاتیآنظر 
مبحث اعانة الظالم که ایشان نظری نداشتند، در  برخالفامام (ره) در مکاسب  در ادله از روایات عامه و خاصه استفاده کردیم.

 بحث تولی نظریه و دلیل مهمی دارند.

توانیم بحث را بررسی کنیم. یعنی از قواعد اولیه فقه و فلسفه سیاسی اسالم چگونه می این است که بدون استفاده از ادلهنظر ایشان 
 کردیم.چگونه این مبحث را بررسی می

 .اندهکرداثبات از قواعد اولیه، با نادیده گرفتن آیات و روایات، حرمت تولی من قبل الجائر را  شودیمامام (ره) فرمودند که 

 مطلب امام مبتنی بر چند مقدمه است:
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 مقدمات
ه ِإالَّ  ُم کاْلُح  ِإِن «مقدمه  یناول .١ در فلسفه سیاسی اسالم که پشتوانه فقه سیاسی اسالم است، حاکمیت و تصرف در  است. ١»ِللَّ

تکوینی در حکم عقل، مقتضی حاکمیت کرد. امور اجتماعی حق خداوند است. اگر این آیه نیز وجود نداشت، حکم عقل صدق می
 یک حاکمیت تشریعی است. این از احکام مستقل عقلی است. در نظام تکوین هر چه هست از آن خداوند است.

 ِإِن «مقصود از  کند که هر تصرفی در عالم با اجازه خداوند خواهد بود. یعنی نباید منع الهی در آن امور باشد.حکم می عقل .٢

ه ِإالَّ  ُم کاْلُح   ی خداوند باید باشد.این است که حکومت با اجازه »ِللَّ

) داده السالمیهمعلدهیم. در این دوره، خداوند اذن حکومت را به پیامبران (. در عصر حضور این نکته را مورد بررسی قرار می٣
 است.

 اند.السالم) دادهطاهرین (علیهم و ائمهمبنای مشروعیت حکومت، خداوند است. خداوند نیز این مشروعیت را به پیامبر (ص) 

 نتیجه
خواهد مکلف حکومت بشود، یا باید این مقدمات را بپذیریم، کسی که می اگرفرمایند:با توجه به این مقدمات حضرت امام (ره) می

اگر کسی این حکومت  اند.ها اجازه دادهاز طرف خداوند باشد (امامان و پیامبران) یا اینکه کسانی باشند که امامان و پیامبران به آن
کند. این حکم عقلی مستقلی است که حرام است. اگر کسی را غصب کرد؛ کسی که در رأس وجود دارد تصرف در سلطان غیر می

 است. کردهالسالم) بنشیند، غصب جای پیامبر (ص) و امامان (علیهم

پذیرد، تصرف در را می یناعیت ندارد، کسی که کسی که مشرو ازبر عهده بگیرد،مسئولیت  و اگر کسی تولی و پذیرش والیت
 حکومت کرده است، که همان تصرف در سلطنت غیر است.

 تصرف در این نوع، مثل تصرف در نفس یا مال دیگری است.

 انعام، آیه 57 1
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 موجود در نظریه امام (ره) نکات
 . تفاوت اعمال سلطنت با تولی1

پذیرش مسئولیت در این دلیل وجود ندارد. چیزی که از . اما گیردیمتصرف در سلطنت غیر و حاکمیت امام (ع)، رأس و قاعده را 
ی اولیه ی این نکته این است که قاعدهنتیجه آید، تصرف در سلطنت حرام است نه اینکه تولی از قبل آن حرام باشد.دلیل بیرون می

 ارد.هایی داین است که تولی حرام است، منتها نتیجه قاعده اولیه با حرمت تولی، تفاوت

ی حرام است. اما ادلههرم،  قاعدهگوید تصرف رأس هرم یا تفاوتشان این است که قاعده اولیه که مستند به مبانی کلی است، می 
کند. حتی در جایی که کسی مسئولیت را بپذیرد ولی اعمال و فعلی نداشته باشد را نیز حرام تولی چیزی فراتر از این را بیان می

 تولی تعابیری چون دخول در سلطان و ... داشت.عنوان داند. می

شود و ادله خاصه، روی پذیرش و اعمال قدرت و سلطنت شمول دارد. قاعده عامه فقط حاکمیت عملی را شامل می درنتیجه
اینجا  در (ره) متفاوت هستند. یکی عنوان تولی و دیگری اعمال سلطنت دارد. امام باهمشود. این دو عنوان پذیرش را شامل نمی

 فرماید که این دو، دو عنوان مختلف است.می

 هحکومت خارج از ادله عامپایین  مراتبسلسله .2
را شامل  مراتبسلسلهفرمایند این ادله تمام ایشان می نکته دوم این است که از جهت دیگری ادله تولی با این ادله متفاوت است.

است. این قاعده عامه، تصرف در حاکمیت اشکال دارد و تمام مراتب را شامل  وزارتخانهشود. مثًال کسی کارمند فالن نمی
تمام درجات و مراتب  قاعده تجلی از قبل جائرشود. ای که نوعی حاکمیت سلطنت است را شامل میشود. در مراتبی برجستهنمی

 شد.را شامل می

کند که حرمت دارد، ولی از دو و از لحاظ عقلی استدالل میکه بدون در نظر گرفت آیات و روایات  مهم بودن این ادله این است
و عنوان تصرف حاکمیت است. نکته دیگر این است که در امتداد هر نوع فعالیت جهت خاص است. یکی اینکه عنوان تولی نیست، 

 شود.های مهم را شامل میشود بلکه فقط فعالیتدر دستگاه ظلم را شامل نمی
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 نکات اخالقی
 شماره یک انسان شیطان دشمن

ترین دشمنان ما که به اذن خداوند برای آزمایش ما قرار کنیم. از مهمشناسی توجه میی دشمنما در مقام تهذیب اخالق، به مسئله
کنیم، بیش از صد آیه به آن اشاره دارد. خداوند اجازه تصرف در وقتی در بحث شیطان به آیات نگاه می داده شده، شیطان است.

توجه کنیم، بیش از ده  خورد. اگر به آیاتا به شیطان داده است. اگر کسی از این دشمن شرور غافل باشد، حتمًا زمین میانسان ر
 صفت و بیست مأموریت به شیطان نسبت داده شده است.

که یک دشمن کنیم. وقتی بدانیم بررسی کنیم، با دقت بیشتری رفتار می وقتی مجموعه عملکرد و تصرفات شیطان در انسان را
کنیم. در این صورت توجه بیشتری به تهذیب نفس میشویم. کند، بسیار حساس می، پرقدرت، ما را همراهی میباتجربهدانا،

مقامات و درجات عالی برای انسان است. اگر جنگ را احساس نکنیم، شکست  باعثپیروزی و برتری در این میدان جنگ،
 خوریم.می

 روزی ما در این کارزار سخت است.آمادگی و هوشیاری باعث پی

این خطبه، از تشبیه معقول به محسوس ) به این مطلب اشاره دارد. ایشان در البالغهنهجامیرالمؤمنین در  ١٩٢خطبه قاصعه (خطبه 
 جنگ شیطان با انسان را با ابزار و ادوات توضیح داده است.

 شناسی در قرآنشیطان
 ِإنَّ «س های شیطان است. اضالل (لغزاندن)، وعده دادن، فرمان دادن، مکارکردها و فعالیتشناسی در قرآن، یک فصل شیطان

ِذ  َقواْ  َن یالَّ ُهْم  ِإَذا اتَّ َن  َطاِئٌف  َمسَّ ْبِصُروَن  ُهم َفِإَذا ُرواْ کَتَذ  َطاِن یالشَّ  مِّ نشینی، کید هم ترساندن)، تشویق و تحریک،( یفتخو، ١»مُّ

، وسوسه (خیاالت و ٢»َطاُن یالشَّ  َلُهُم  َن یَوَز «، تزیین (تصرف در زیبایی و زشتی) (خیانت)، تمنیه (برانگیختن آمال و آرزوها)

 اعراف، آیه 201 1
 انعام، آیه 43 2
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های و... و نهایتًا والیت از فعالیت ، کمین، وحی (گفتگوی درونی شیطان با انسان)نجوا تحرکات ظریف در وجود انسان)، تفتین،
 شیطان است.

های زندگی و اعماق وجودمان تصرف ی الیهجنبه اخالقی این بحث این است که یک دشمن دانا و توانا همراه ماست. در همه
کند، باید مراقب شیطان کند. اگر کسی بخواهد ترقی کند. این اخطارها، باید انسان را بیدار بکند. در بهترین کارها دخالت میمی

 باشد.
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