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 جائرالتولی من قبل 
 مرور بر گذشته

ی خاصه و روایات، امام (ره) جز ادلهکه عرض کردیم، به طورهمانای در مورد نظریه امام (ره) عرض کردیم. در جلسه قبل، نکته
 از: اندعبارتکنند. این ادله دالیل عقلی دیگری را بیان می

است. اگر این اصل را  حکومت حق حاکمی است که خداوند وی را تعیین کرده با مفروض گرفتن مقدماتی که عرض کردیم،
تصرف در مال غیر ی حکومت الهی، کند که تصرف در دایرهی سیاسی اقتضا میی خاصه نداریم. این فلسفهنیاز به ادله مابپذیریم،

 و سلطنت غیر است. این امر قبیحی است. این از مستقالت عقلیه است حتی از مدلوالت الزامی خود ادله است.

 ر ادله عقلینیاز ادله نقلی در کنا
اگر هیچ نقلی در کار نباشد، معلوم نیست استدالل تمام باشد. به صرف مقدمات عقلی ما به این نتیجه نخواهیم رسید. مقدمات 

ام این حکومت و والیت نیز به دست اوست. خداوند الزامی ندارد که به کس خاصی عقلی این است که والیت از آن خدا است. زم
رسیم، آن مقتضی این است که خداوند حق سپردن صرف ربوبیت تکوینی به والیت نمیدهد. هد میبخوا هرکسیبدهد و به 

نظریه امام (ره) در ابتدا نیاز به ادله نقلی دارد.  حکومت را دارد. این اشکال نظریه حضرت امام (ره) نیست، بلکه تکمیلیه آن است.
 ) اثبات بکنیم.السالمیهمعلتوانیم والیت تشریعی برای پیامبر و امام (دلیل نقلی نمی هرگونهبدون 

کند. از این مطالب نتیجه کند و نقل فعلیت را بیان میعقل زمینه را مطرح می استنتاج والیت تشریعی نیاز به ادله نقلی دارد.
رف در حکومت دیگران، عقًال جایز نیست. مشروعیت حکومت نیز به تص گیریم که والیت تشریعی ائمه نیاز به دالیل نقلی دارد.می

 دالیل نقلی نیاز دارد. البته در تصرف حکومت دیگران، ادله نقلی زیادی داریم.

 شبه نقد به نظریه امام (ره)
حکم را ندارد،  نیاامام (ره) فرمودند که تصرف در حاکمیت مشروع غصب است و جایز نیست؛ البته تمام مراتب تولی از قبل غیر،

 باید باشد.های باالی اداری و حکومتی ای از والیت و حاکمیت است، حکم جاری است. یعنی در رتبهبلکه درجاتی در آن رگه

 کار کردن در دستگاه ظالم و جائر، از حیث این دلیل جایز است.
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احد است، تمام پیکره حکومت، وکند. ی عمومی تصرف میاین نکته تام نیست. مفروض این است که کارمند نیز در یک حوزه
ها ندارد بلکه کارمندان نیز مشمول این قاعده اند. اختصاص به مسئولین و بلندرتبهاجزاء به شکلی تصرف در حاکمیت کرده

 هستند.

 گرفت. اما این دلیل عقلی و مستقل امکان شمول دارد.تمام این مراتب را میی وسیعی داشت و ادله نقلی دایره

 هاي بعد از غیبتفرع پنجم: حکم تولی در حکومت
 آیا منظور از حکومت اسالمی، در زمان غیبت است یا دیر غیر از زمان غیبت نیز مشمول قاعده است؟

 در این سؤال چند وجه وجود دارد: 

 کنند.گیری میو بعد از آن مردم تصمیم است)السالمیهمعلائمه (دیدگاه این است که حکومت اسالمی تنها در زمان  یک .١

 دارند. بر عهدهرا  های مشخصی زعامتدر زمان غیبت تعیین تکلیف شده است. افراد و اشخاصی به ویژگی زعامت .٢

ای که حکومت بر مردم سپرده شده است؛ شده است، حتی بر نظریه در دوران غیبت، تکلیف زعامت مشخص ای کهبنا بر نظریه
امام  یلدل شوند.، و کسانی این حکومت مشروع را غصب کردند، شامل این قواعد مییعنی اگر ما قائل به حکومت مشروع شدیم

 شود.(ره) نیز اینجا را شامل می

. حکم شودکه حکومت حق فقیه دارای شرایط است، اگر کسانی دیگری جز فقیه حکومت را بگیرد، شامل قواعد می گوییمما می
شود. وقتی حکومت مشروع از طریق او را غصب کرد، مشمول قاعده می هرکسیگوید، حکومت مشروع این است و عقلی نیز می

کسانی که در رأس و قاعده هستند  چهتمام اشخاص، شود. حالمی ادله نقلی ثابت شد، غصب آن توسط ادله عقلی مشمول قاعده
 تولی از قبل غاصب، غصب است. اند و حرام است.تری هستند، غصب انجام دادهو چه کسانی که در مراتب پایین

 نکته
السالم) است. در امتداد و به نیابت معصوم (علیهم فقیهوالیتکند متفاوت است، بعضی از ادله اقتضا می فقیهولیضی از ادله عب

 دهند.بعضی از ادله این اقتضا را ندارند و فقط مشروعیت را مورد بحث قرار می
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ها را با الغای خصوصیت به این مطلب تسری السالم) بوده است، آنی نقلی که در اینجا وارد شده است، از معصومین (علیهمادله
 گیرد و حرام است.عقلی آن را می ی در این الغای خصوصیت و تنقیح مناط مشکل داشت، دلیلاگر کس اما دهیم.می

 فرع ششم: شمول ظالم به غیر از حکومت
 شود. جائر بر دو نوع است:غیر از حکومت را شامل می آیا ظالم و جائر

 کنند.که حکومت را تصرف می یجائران .١

 های جائر و ظالم.. باندها و گروه٢

قاعده اعانه بر اثم (اعانه بر ظلم)  ازکاری بکند،ها همهای جائر، ظلم است. اگر کسی با ایندرست است که کار باندها و گروه
 است؟ حرام های ظالم و جائر، و قبول مسئولیت ایشان،حرام است. اما آیا پذیرش افراد در باندها و گروه

اند و حرام است و اگر به شکلی کمک کنند از قاعده اعانه عمل کنند، که ظلمی کرده افراد با وارد شدن در این باندها، اگر مستقیماً 
 شود؟و ادله خاصه این امر را شامل می )ره)امام (سؤال در اینجا این است که آیا ادله عقلی (نظریه  اند.را انجام داده یحرامبر ظلم،

 وجه اول
 شمول این قاعده نیست.ی حکومتی ندارند و بهها جنادله نقلی و عقلی مباحث حاکمیت داشت، این

 وجه دوم
مشمول این  نیز شامل نشود، ولی باندهای بزرگ ظلم و جائر جاهمهها نیز یک نوع حکومتی هستند. اگر توانیم بگوییم که اینمی

 شوند.ادله می

 وجه سوم
ی حاکمیت را ندارد و باندهایی است که جنبهها و بخشی از کارهای گروهی و تیمی، مشمول حرمت هستند. از طرفی گروه

 شود.مشمول ادله نمی
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 : بخش خصوصیفرع هفتم
 ها چیست؟. حکم اینسپاردکند و گاهی حکومت بخشی را به بخش خصوصی میگاهی حکومت خود اعمال ظلم می

به معنای عام است.  یتحاکم تشکیل دادند و کسانی در آنجا مشغول شدند، اشکال دارد. ییشورااگر کسانی خارج از ضوابط،
واگذار کرد، اشتغال در آن مانعی ندارد اما اگر در محدوده  اجتماعی مشمول است. اگر جایی را به بخش خصوصی شئونیعنی تمام 

 اجازه نباشد اشکال دارد.

 شویم.تا اینجا ادله و فروعات را مورد بحث قرار دادیم. اکنون وارد استثنائات می

 استثنائات
 شیخ، دو مورد را استثناء قرار دادند. مرحوم

 سودی به دیگران برساند. کهاینلمصالح العباد است. برای اولین استثناء تولی من قبل الجائر 
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