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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
بحثي كه در پايان مكاسب محرمه مطرح است به نحوي هم مسئله اقتصادي است هم سياسي است و هم يكي از 

در اقليت باشند. خود اين فقه اقليت ابعاد و زواياي بسياري  ايجامعهكساني در  كهĤنابعاد فقه اقليت است. به اين بي
كنند. ولي عنوان هاي غربي زندگي مييعني كساني كه در محيط ؛شودفقه المغتربين ناميده مي عنوانبهدارد. گاهي 

 ايامعهجخواهند زندگي كنند ولي در ترش اين است كه اقليت افرادي كه شيعه هستند و با اعتقادات شيعي ميكلي
گيرد. گفتيم كه بحث ما در هستند كه اكثريت مذاهب يا اديان ديگر دارند. اين تحت چنين عنوان عامي هم قرار مي

شود با حاكمان جائر كه زكوات و خراجات و مقاسماتي را آخرين فصل كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين بود كه مي
ر نافذ است يا نافذ نيست. گفتيم ادله خاصه برخالف قواعد عامه ها در اين اموگيرند معامله كرد معامله با آنمي

اكنون به  و ؛كرد. ذيلش هم وارد فروع و تنبيهاتي شديم كه سه فرع و تنبيه را ظاهراً بحث كرديمداللت بر نفوذ مي
 .پردازيمميبيان فرع چهارم 

 

 گانهبيان فرع چهارم از فروع بيست
ح كرد اين است كه اين بحث در زكوات و خراج بود. با همان تعريفي كه شود طرفرع چهارمي كه اينجا مي 

كه اينجا وجود دارد اين است كه عالوه بر زكوات و خراج يعني خراج در  سؤالي اما ؛مشخصاً در فقه ما آمده است
راج و ها مشمول همين حكم هست يا نيست؟ خگيرد كه آيا آنهاي ديگري هم مياراضي خراجيه، حكومت ماليات

كامالً گونه باشد اينكه روز اول عرض كرديم و احياناً مورد ديگر  طورهمانمقاسمه در اراضي مفتوحه عن وطن 
مسالك و تعاريفش روشن و مشخص است. اين رواياتي كه  موارد، طورهمينتعريف مشخص در فقه دارد. زكات هم 

. سؤال اين است كه حكومت درآمدهايش فقط مختص به ها بوددر وسائل آمده بود و موارد مختلف عمدتاً در همين
ببينيد  ؟ها چه حكمي داردگيرد. آنهاي ديگر هم مياين اراضي خراجيه يا زكوات نيست بلكه در موارد ديگر ماليات

بود. اين روايات عمدتاً مربوط به خراج و مقاسمه و  گونهاينمالحظه كرديد  53اين رواياتي كه در وسائل باب 
بود و روايات ديگر هم همين  گونهاينمثالً روايت دوم  .گيرندها ميكه آن ايصدقههمچنين  بود وناً زكوات احيا
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در روايات آمده است. اين چيزي است كه در  هااينمقاسمه و امثال  ر صدقه در آن آمده يا چيزهايي ماننداست تعبي
 روايات است.

 هاي غيردينيمالياتواليت نداشتن حاكم جائر در اخذ 
گيرد و جائر است حق ندارد گيرد چه تكليفي دارد؟ انواع ماليات ميهاي ديگري كه حكومت مياما ماليات 

ماليات وضع كند و بگيرد. بله در حكومت حق واليت اين اختيار را دارد كه فراتر از خمس و زكوات جعل ماليات 
 كه سؤال مهمي است. اما او حق ندارد. اين هم يك سؤال است ؛بكند

 پاسخ اول
شود كه اصل اين است كه اين اموالي گفته مي .دو پاسخ وجود دارد. پاسخ اول طبق قاعده است طبعاًدر اينجا  

 ؛ها كه مطابق عناوين اوليه استزكات و خراج و امثال اين چه تحت عناوين اوليه يعني مانند گيردكه او از مردم مي
اموال  ؛ يعنيطبق قاعده است كه كند يا خراجمي او هم جمع است و حكم الهي زكات زيرا ندتوايعني طبق قاعده مي
شود آن اموال را معامله كرد يا ماليات بر آن بست. حاال با آن ماليات بستگي دارد معامله هم عمومي است و مي

بق قاعده در احكام اوليه آمده است گيرد. اين طماليات مي و بنددشود كرد يا نه آن جاي خودش ولي ماليات ميمي
 كند حق ندارد بگيرداما ساير اقسام مالياتي كه اين حكومت جائر دريافت مي ؛و ادله هم مخصوص اين قسم است

تواند جعل قانون بكند و مصوبه داشته باشد بعد بفرستد مشروع نيست نمي كههنگامي .حكومتش مشروع نيست زيرا
بنابراين چون اين  ؛ناروا است همچنين .ها همه تصرفات غصبي و باطل استنه كردن ايناز گرفتن تا هزي .جمع كند

 وشود. اين طبق قاعده است حكمي كه در اين روايات آمده است خالف قواعد اوليه است به همان مورد اكتفا مي
 امر روشني است. 

 پاسخ دوم
و تنقيح مناط الغاي خصوصيت هاي ديگر هم با است كه ماليات بگويد ايناما وجه ديگري كه ممكن است كسي 

و احياناً روايات ديگري كه ما نخوانديم  وسهپنجاهآنچه در اين روايات باب  كهان شود. با اين بيمشمول اين قصه مي
ته است كه يعني روايات اين را در نظر گرف ؛آمده است اقتضاي اين روايات و فلسفه اين روايات همان تسهيل بود

اين فرد در يك اقليت است در يك حكومت جائر و غير مشروع است و اگر بخواهيم او را محدود كنيم موجب 
با  شدهگفتهزيرا اين اقليت در اين حكومت جائر راحت زندگي بكند و در اين حالت  ؛تنگنا و سختي براي اوست
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اما فلسفه  ؛ها را بگيريد مانعي نداردمعامله كرد اينشود زكات و خراج جمع كردند مي عنوانبهها اموالي كه آن
بنابراين  ؛زندگي اين اقليت در اين حكومت كه اكثريت نامشروع است سازيآسان و ؛تشريع همان تسهيل است

يك مالك اطميناني قطعي بگوييم نسبت به ساير امور هم  عنوانبهشود از همين فلسفه ما مطمئن باشيم و مي
و شود خيلي به آن باور كرد شود براي وجه دوم گفت. ولي نمي. اين منتهاي چيزي است كه مياست گونههمين

زكات است يا خراج است و ذاتاً مشروع است  عنوانبهچيزي  كههمينبه اين امر پيدا كرد براي اينكه شايد  اطمينان
دهد كه اصلش انجام مي درجاييل را كند ولي اين تسهيآن دخالت در اين تجويز داشته باشد درست است تسهيل مي

باالخره آن مردمي كه بايستي زكات بدهند يا خراج بدهند طبق عناوين اوليه و احكام اوليه  .امر درستي بوده است
شود زيرا اين مشروع نيست. خوب انجام نمي هااينها و مصرف درست اين آوريجمعموظف به اين امر بودند. 
و هزينه و تصرفاتش درست نيست  آوريجمعها عالوه بر اينكه اما نسبت به ساير مالياتشارع اين را اجازه داده 

ها را اينجا شود آنمطابق قوانين اوليه شرع نيست. بلكه بر اساس يك اختيارات ثانوي واليي مي همآناصل گرفتن 
 .زندگي روشن است سازيآسانخواهد انجام بدهد. مصلحت تسهيل و كه ديگر تسهيل نيست شايد نمي قرارداد

است و آن نبايد  موردقبول االصولعليكه زمينه آن حكمي باشد كه شرعاً  درجاييها جزئي از فلسفه است اما اين
ها و عوارض و خراج و ضرائب بنابراين در ساير ماليات ؛گويد عيب ندارد دخالت او را هم قبول كندخالت كند مي

حتي در بعضي روايات كه ممكن است تصور  و ؛شود تسري داداين حكم را نمي شودضرائب كه گفته مي اصطالحبه
بود كه تام نبود. ممكن است الغاي خصوصيت بشود يك اطالقي دارد آن اطالق هم تام نيست حاال اين وجه بود كه 

اطالق دارد  1»رَاء الطَّعامما لَك لَا تَدخُلُ مع علي في ش« داردكسي بگويد بعضي از اين روايات مثل روايت اول كه 
در اين روايات آمده  كهمانند آناين طعام الزم نيست حتماً زكات باشد ولي اين اطالق هم محرز نيست و طعام و 

بنابراين نه تنقيح مناط اينجا تام است و نه اطالقي كه  ؛شودهمه منصرف به همان چيزي است كه از زكوات جمع مي
از اين دو وجه درست نيست نه  يكهيچاست كه  جهتازاينبشود به آن دل بست و بر اساس آن قائل به اطالق شد. 

اينكه وقتي رجوع كنيم به روايات ديگر اهميت فاصله گرفتن از حكومت جائر و  اضافهبهتنقيح مناط و نه اطالق 
لذا در فضاي كلي ما  .كردالغاي خصوصيت شود از اينكه بتوان مانع مي همآنها يدات بر تصرفات باطل آنتأك
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گيرند يك قاعده كلي بشود. اين ها از مردم ميتوانيم چندان به اين سمت تمايل پيدا كنيم و بگوييم هر چه ايننمي
واليت مطلقه امام معصوم كه قطعاً  بنا برند. اكنون ها را جعل كتواند آنهايي كه حاكم حق مينسبت به ماليات

ها مشمول اين حكم نيست. تواند. اين نوع مالياتديدگاه واليت مطلقه مي بنا برتواند جعل كند غير معصوم هم مي
يعني اراضي خراجه و امثال اين  شدهمشخصكه  جاييهمانآني كه مشمول اين حكم است زكات است و خراج در 

نوع درآمدي است كه حكومت دارد.  يكاينشود مشمول حكم نيست. هايي كه جمع ميماليات زاينغيرااست 
را هم اگر ادامه بدهيم يك  هاآنها چگونه است؟ آن هم دارد ديگري اقسامي كه گفتيم درآمدهاي غيرازبه حكومت

هاي ات مشمول حكم هست ماليات. تا اينجا گفتيم اراضيه خراجيه و مقاسمه و زكوشودميانواع و اقسام ديگر 
اما حكومت ممكن است درآمدهاي ديگري داشته باشد   اولي مشمول اين حكم نيست. عنوانبه غيرشرعيمجعول 

كند يا انفال را اگر  گذاريسرمايهخود حكومت ممكن است  كهان اين بي به كه آن درآمدها احياناً مشروع هم باشد.
كه تصرف  يكجاهايييبت يا زماني كه حكومت نيست در آن تصرف كرده است بگوييم آزاد گذاشتند در زمان غ

هايي را تأسيس كرده و شركت گذاريسرمايهدانيم حرام است مشروع است يا خودش آمده از وجوهي كه ما نمي
ه هايي دارد كه برايش درآمدزا است كگذاريسرمايهكند يك كند شركت برپا ميكرده يا خود حكومت تجارت مي

تواند كه كاسبي كند آدم زيرا فرض اين است كه او جائر و ظالم باشد مي ؛طبق قاعده جايز است و مشكلي نيست
خوب اكنون مالك شده حاال ملكيت حكومت و ملكيت شخص حقوقي  .شودفاسق و جائر و غير مشروع مالك مي

حقيقي يا دولت  عنوانبهگوييم شخص اينكه ب برفرضكنيم. ولي حاال ها را اگر فرصتي شد بعد بحث ميو اين
در  ونقلحملكرده در زراعت، تجارت، كشتيراني و  گذاريسرمايهحقوقي درآمدها و اكتساباتي داشت كه  عنوانبه
كردند.  گذاريسرمايهرا جمع كردند و در بهداشت، درمان و مواردي از اين قبيل  ايسرمايهآمدند  هامقوله گونهاين

اين هم يك نوع از درآمدهاي حكومت است. اين هم نوع ديگري است كه اينجا وجود دارد تقسيمش را آخر عرض 
 كه گفتيم غيرازاين همهاي مجعول كنم. پس اينجا زكوات شد و اراضي خراجيه كه گفتيم جايز است در مالياتمي

اش جواز است و با آن خواهد قاعدهآنجا دليل نميجايز است.  طبعاًدر درآمدهايي كه مشروع است  .جايز نيست
ها اين عليهاهللالعنهيزيد  الرشيد،هارونفاسق فاجر  .تواند معامله بكند و درآمد هم داشته باشدفاسق و فاجر هم مي

ماند مي آمدند درآمد داشتند. درآمد اگر اصلش درست بوده يا احتمال صحتش بود اين نافذ است و مشكلي ندارد.
كه از ناحيه اوقاف و اموال وجود دارد كه موقوفات است و  يك قسم ديگر اين قسم هم مهم است مانند درآمدهايي

 انكند. موقوفاتي است كه متولي براي آنكند. موقوفات عامه است كه در آن تصرف ميها تصرف ميحكومت در آن
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در جمعش و هزينه گردش و مسائلي از اين قبيل  ولي او شدهتعيينتعيين نشده است. يا موقوفاتي است كه متولي 
 خصوصبهدر اينجا بعيد نيست بگوييم در امثال موقوفات عامه يا  .كند. اين هم يك قسم ديگر استدخالت مي

شود. اينجا بعيد نيست بگوييم شبيه ميالغاي خصوصيت ن است ولي هم ندارد كه حاكم همان ولي آآنجايي كه مت
اولي هم اين موقوفات صحيح بود و اموري است كه  عنوانبهشود چرا؟ زيرا ميغاي خصوصيت اليعني  ؛زكوات است

ممكن  زكوات و اراضي خراجيه خوب مانندداد در موقوفات اجاره را مي تصرفصاحبطبق حكم شرعي بايستي 
د نيست ولو در اين بعيالغاي خصوصيت كه همان حكم اراضي خراجيه و زكوات است  هاايناست بگوييم حكم 

اما موضوع همان است هيچ تفاوتي ندارد از اين نظر كه اگر به  ؛اينكه عنوان زكات يا خراج در اراضي خراجيه ندارد
را به اين كسي كه وقف را تصرف  االجارهمالاين  يا گويد بايد اين پول رابينيم قواعد هم ميادله آن مراجعه كنيم مي

د بدهد. امور عمومي است كه براي عامه مردم است يا از چيزهايي است كه متولي كنكند يا موقوفه را تصرف ميمي
معين ندارد و بايد به حكومت بدهد حاال اين حكومت است. اين بعيد نيست كه ملحق به آنجا بشود و بگوييم اين 

اس سير و صبر و بر اس اآلنمسئله هم جايز است. حاال اگر بخواهيم بحث چهارم را جمع بكنيم بايد بگوييم ما 
 نشديم.الغاي خصوصيت قائل به  يكجاهاييشديم و الغاي خصوصيت قائل به  درجاييتقسيمي كه كرديم 

 بيان اقسام درآمدهاي دولت و حكومت
 شود. حداقل سه قسم است.تقسيم كنيم كه درآمدهاي حكومت و دولت به سه قسم كلي تقسيم مي گونهاينبايد 

 قسم اول
خراج در اراضي خراجيه كه   ،زكات مانند ؛اولي درست است و بايد پرداخت بشود عنوانبهيك درآمدهايي كه 

موال عامه و مواردي از اين قبيل موقوفات و ا ؛ مانندكرديمالغاي خصوصيت در خود روايات آمده است يا آني كه 
كنيم ميالغاي خصوصيت  دهيم كه موردش در روايات آمده است بقيه را همها را در قسم اول قرار مياين كه
 گويد نافذ است.بر اساس قواعد تصرف او درست نيست و معامله با او هم نافذ نيست ولي دليل خاص مي گوييممي

 قسم دوم
 چنينهمهايي است كه طبق عناوين اوليه جعل نشده است و جزء اموال عمومي هم نيست قسم دوم آن ماليات 

انواع عوارض و  مانندها را ولي حكومت حق اين واليت را دارد كه آن ؛تجزء اختيارات اوليه حكومت هم نيس
ها همه جنبه واليي و حكومتي دارد. اين قسم نه اين كار ها وجود دارد قرار بدهد. اينضرائبي كه امروز در حكومت
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يرا اين قسم شرعاً شود كرد چرا؟ زنميالغاي خصوصيت روي اين قسم  و شود معامله كرداو نافذ نيست و با او نمي
خواهد جعل بشود كه تسري حكم از آني كه شرعاً مجعول بود به آني كه جعل نشده است بلكه با واليت حكومت مي

 شود درست نبود و اطمينان به اين تسري وجود ندارد.با حق واليي جعل مي

 قسم سوم
طبق قواعد اين هم مانعي  كه ستكرده ا گذاريسرمايه كاركرده وقسم سوم آن درآمدهايي است كه خود او 

 ندارد.

 بندي مباحث فرع چهارمجمع
شود به اين شكل است كه پس معامله ما با دولت جائر در درآمدهاي او كه به يكي از اين سه قسم تقسيم مي

تصريح يا با  .جايز است و مانند آنزكات و خراج و احياناً موقوفات  مانند ؛اولي مجعول است حكمبهدرآمدهايي كه 
و  اولي شرعي مجعول نيست عنوانبهدرآمدهايي كه  دو دو قسمي كه در قسم اول بود. خصوصيتاناي روايات يا الغ

واليي مجعول است اين نافذ نيست. سه درآمدهايي كه از طريق كسب و تجارت او به دست آورده است اين  با عنوان
 هم طبق قاعده نافذ است. قسم اول بر طبق روايات نافذ است قسم سوم بر طبق قاعده و قسم دوم هم كه دليل ندارد

 شد. اينجا بيانكه در شود كرد اطالقي هم نيست. اين هم مطلب چهارم اي خصوصيتي نميو الغ

 گانهفرع پنجم از فروع بيست
فرع و تنبيه و مطلب پنجم در ذيل بحث اين است كه آيا اين حكم اختصاص دارد به شيعه يا به همه اختصاص 

هركدام اين ترخيصي كه دادند تسهيلي كه انجام دادند ائمه طاهرين از باب حكم اولي يا حكم اذن صاحب حق  ؟دارد
هست؟ ثمره بحث هم اين است كه اگر براي ديگران باشد  هم ديگرانين مخصوص شيعيان است يا براي بگوييم ا كه

 اآلناز  را ها كرده است و بعد شيعه شده است حكم صحتخوب بعد آن شخصي كه شيعه نبوده اين معامله را با آن
اگر اين غير شيعه اين غير  كه اين استاش تواند بر آن ترتيب بدهد. يا اينكه اگر كسي در آن ترديد كند ثمرهمي

با او  خواهدميمؤمن واسطه خورد آمد با حكومت جائر در همين زكوات و اراضي خراجيه معامله كرد بعد شيعه 
معامله بكند كه اينجا واسطه خورد. اينجا اگر بگوييم اين حكم مخصوص شيعه است خوب براي شيعه ظاهر روايات 

اما اگر بگوييم نه اين حكم براي همه است  ؛گيردن معامله را بكند و ديگر اينجا را نميآنجايي است كه مستقيم اي
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است زيرا واسطه مشمول اين حكم جواز بوده است. اين هم يك سؤال است  جايزاينجا واسطه هم خورده است باز 
 .گيردبرميكه حكم مختص به شيعه و مؤمنين است يا ساير پيروان مذاهب ديگر را هم در 

 احتمال اول
كند و ظاهر روايات هست اين است كه شيعه دارد پرسش مي آنچهاينجا هم شبيه آن دو وجه قبلي است 

مؤمن و  ،ها اين است كه محدوده حكمبخر. ظاهر همه اين :فرمايدخواهد از اين تنگنا بيرون برود و امام هم ميمي
 .گيردبرنميشيعه است و ساير فرق مسلمين را در 

 ال دوماحتم
به اين معنا الغاي خصوصيت ها در بعضي از اين ،اما احتمال دوم كه ممكن است كسي بدهد اين است كه نه 
 درواقعدهد ولي امام دارد پاسخ به او مي .شيعه است كنندهپرسششود كه مورد ديگر دخيل نيست. درست است مي

وجه دوم در بحث  مانندود كه اين وجه دوم هم شميالغاي خصوصيت حكم كلي است و اطالق دارد يا  ،اين حكم
ن تسهيل آ اين حكم حكمي كه خالف قواعد است و فلسفه كهايناطميناني به  گونهاينقبلي است الجواب الجواب 

اين است و لذا با اين يعني ظن قوي به  ؛است و اين تسهيل ممكن است شيعه بودن در آن دخالت داشته باشد
الغاي ا بكنيم خصوصيت را از مورد شيعه به غير شيعه اين بعيد است. ظاهرش اين است كه اين مالحظات الغ
در ثمره دومي كه  .ها مشمول اين حكم نيستند اما ثمره شايد خيلي نداشته باشدلذا آن و ؛جايز نيستخصوصيت 

گوييم روايات اطالق دارد اين را يعني آنجايي كه واسطه بخورد چرا زيرا آنجا كه واسطه بخورد ممكن است ب ؛گفتيم
 كنيم.لذا معلوم نيست اين ثمره زيادي داشته باشد آن واسطه را بحث مي و ؛كنيمبعد بحث مي

 گانهفرع ششم از فروع بيست
مباشر و مستقيم با حكومت معامله  طوربهمطلب ششم اين است كه اين روايات مربوط به آنجايي است كه مؤمني 

خرد و غير شد و او از غير مؤمن مي غيرمستقيماما اگر آمد  ؛خردها را ميات جمع شده و خراجكند و اين زكومي
داند اين همان زكوات يا مؤمن از حاكم خريده است و او از يك آدم معمولي كه شيعه نيست خريده ولي مي

داند و مشخص است از او ياش را يا گندمش را مسكه كهان هايي است كه از حكومت خريده است به اين بيخراج
كه  هاييباواسطهواسطه خورده است. اين حكمش چيست آنجايي كه خريدار زكوات و خراج است اما  خريده و

 عبور كرده است مستقيم و مباشر نيست.
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 وجه اول
اش موردش آنجايي است كه از خوب اينجا هم ممكن است كسي بگويد اين جايز نيست چرا؟ زيرا روايات همه 

خرد تا آنجايي كه فروشنده خود حاكم يا عمال او هستند مشمول اين روايات است اما وقتي عامل يا حاكم جائر مي
يگر آن عناوين صادق نيست پس روايات هم ها خارج شد چون چند تا واسطه خورده داز عنوان حاكم و عامل اين
 گيرد.را نمي باواسطهگيرد كه حكم خالف قاعده را مي

 وجه دوم
الغاي خصوصيت  ازجملههم نافذ است و درست است. يك وجوهي  باواسطهاما ممكن است وجه دوم را بگوييم 

كند اين  آسودهخواهد ره آن را مياست كه بگوييم اينجا ما مطمئنيم كه همان مصلحت تسهيل اينجا هم هست باالخ
الغاي خصوصيت وجه است كه كسي اطمينان پيدا كند به اينكه  يكاينندارد  تفاوتيهيچ  غيرمستقيممستقيم و 

اگر شبهه  همآنادعاي اطالق بشود  همآنها نيست كه ممكن است بعضي از شود. اگر اطالقي بگوييم در اينمي
شايد الزام هم تمسك كند.  قاعدهبهآن بعيد نيست. ضمن اينكه ممكن است كسي الغاي خصوصيت داشته باشيم 

اما قاعده ؛ و اين را اگر كسي بگويد ممكن است 2»أَنْفُسهمبِما أَلْزَموا  أَلْزِموهم«تمسك كردند در اينجا شايد  بعضي
 كهو مانند آن. آن الزام مثل نكاح شودينمشود جاري كرد يا نه الزام محل بحث است كه در اين نوع موارد هم مي

آن بعيد نيست. قاعده الغاي خصوصيت در اينجا محل بحث است. ولي  بودنانانگونه است جاري است اما جاري 
 كنيم. اين هم مسئله ششم كه بيان شد.الزام را وقتي فرصت شد بحث مي

 گانهفرع هفتم از فروع بيست
 هاي مسلماناقسام حكومت

 قسم اول
غير معتقد به  درواقع. باشدميمطلب هفتم اين سؤال هست كه گاهي حكومت مسلمان است ليكن غير مؤمن 

 مسلمان هستند. ظاهربهامامت ائمه طاهرين است. ولي 

                                                            
 ق. ١٤٠٩قم، چاپ: اول،  -شيخ حر عاملی، دمحم بن حسن، وسائل الشيعة  2
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 قسم دوم
 ؛ها بودندهايي كه بعد از آنو خيلي از حكومت عباسبنيو بني مروان و  اميهبنينوع است مثل حكومت  يكاين 

 عباسبنيو  اميهبنيهاي چند قرني و دائم داشتند است كه حكومت ايطايفهها اين چند طايفه حكومت عثمانيمانند 
نوع  يكاينبودند و حاكميت داشتند  بيتاهلغير مؤمن و غير معتقد به امامت و مكتب  آنانها كه و بعد هم عثماني

 است.

 قسم سوم
حكومت غير مشروع  آنانن است شيعه باشند ولي حكومت هاي جائر ديگري است كه ممكيك نوع حكومت 

شيعه بودند و خود  ظاهربهها در بخشي از دوره صفويه به بعد هايي كه در ايران بوده است ايناست مانند پادشاهي
هاي غير اثني عشري هم گاهي كرد كه ما حكومت شيعه هستيم يا شيعهپهلوي دوم جايي كه الزم بود افتخار مي

م در فاطميون و از اين قبيل كه سني نيستند بلكه شيعه هستند ولي حكومتشان حكومت جائر است حكومت داشتي
فاسد است حكومت نامشروع است. اذني نه از باب عدول مؤمنين بودند چون عدالت نداشتند اگر كسي بگويد عدول 

نظر ديگر اذني از فقيه و ولي  بنا برمؤمنين حق واليت دارد حكومت دارد يا نه حتي اگر عادل هم بودند بايستي 
نوع از حكومت شيعه است ولي باطل است نامشروع است. اين هم يك  يكاينداشته باشند اين اذن را هم نداشتند 

 نوع است.

 قسم چهارم
كند يعني او آيد زكات يا خراج را جمع ميي كه ميغيرمسلماناست.  غيرمسلمانهاي نوع ديگر هم حكومت 
كافر است يا  بااينكهگويد شما بايد زكات بدهيد كند و ميباب قاعده الزام مسلمانان به عكسش عمل مي آيد ازمي

عراق مفتوحه عن وطن است عمدتاً  شدهگذاشتهاست عاملي مثالً در عراق يا جاي ديگر  طوراينبايد اراضي اينجا 
دهد. انجام مي غيرمسلمانا يك حكومت كافره و ها را بدهيد اين كار رگويد طبق قانون خودتان بايد خراجآن مي

 و ؛بنابراين گاهي حكومت نامشروع عامه هستند گاهي خاصه هستند و گاهي كافره هستند ؛اين هم يك قسم است
شود يا سؤال اين است كه آنچه در روايات بود همين قسم اول است آيا اين حكم شامل اين اقسام بعدي هم مي

ها در حكومت شيعه است اما نامشروع است يا اصوالً حكومت كافره است اين ،كه حكومت شود؟ يعني آنجايينمي
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كنند اين هم مشمول اين روايات هست زكوات هم جمع مي همين محدوده اراضي خراجيه و خراج اراضي خراجيه و
 يا نيست؟

 وجه اول
هاي قبلي است اينجا هست و آن اين است كه ممكن است بگوييم كه مانند بحث دووجهياينجا هم باز همان  

به امثال  كه ؛خير چرا؟ زيرا آنچه در اين روايات هست همه شأن نزول و مورد حكومت مسلمان غير مؤمن است
ست كه اين در آنجا شيعه را مجاز دانسته ا و ؛حكومت نامشروع گفت توانميها يا عثماني عباسبنيو  اميهبني

ها است كه در روايات آمده است اين ها بخرد. مگر اينكه بداند حرامي در اينتواند از آنزكوات و خراج را مي
شود كاري كه حكومت شيعه اختصاص به اين دارد و چون حكم خالف قاعده است در دو نوع بعدي جاري نمي

 دهد.كند يا حكومت كافر انجام مينامشروع مي
 
 

 وجه دوم
وجه دوم الكالم الكالم تقريرش همان تقرير است. گفته بشود كه اين حكم براي تسهيل بر شيعه بود و اين تسهيل 

باشد يا مانند قاجار  الرشيدهاروننسبت به قسم دوم و سوم هست و هيچ تفاوتي ندارد حكومت انگونه باشد مانند 
نوع  و ؛شودر آن شرايط براي تسهيل بر شيعه وارد ميباشد باالخره د غيرمسلمانيا پهلوي باشد يا مانند حكومت 

ممكن است  .اينكه اين حكومت نامشروع است اين مشترك است منتها به چه نحوي نامشروع است يك تفاوتي دارد
شود داد ولي تا حدي شايد اينجا راه براي بگوييم اين فرق در حكم دخالت ندارد. خوب اينجا همان جواب را مي

بيشتر از بعضي فروع قبلي باز باشد زيرا اين نوع اينكه اين حكومت نامشروع است الغاي خصوصيت اطمينان به 
شيعه است بگوييم نه اين نافذ  كهان مسلمان سني كه حاكم شده و نامشروع است اين اجازه داده شد اما اين مسلم

بلكه اولويت بشود الغاي خصوصيت كنيم اين است كه آيد در قسم دوم ما تفصيلي كه عرض مينيست. به نظر مي
هاي شيعه كه نامشروع كند به حكومتشود كرد يعني تسري پيدا ميميالغاي خصوصيت گفت اولويت نگوييم 

كند هستند. اين بعيد نيست تسري كند بله حكومت كافر ممكن است بگوييم نه اينكه كفر دارد و دارد اين جمع مي
دهيم نسبت به حكومت كافره و قسم سوم تسري نمي درواقعكند. ها ميت از آنعنواني در آن است كه اين را متفاو
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شود تسري داد زيرا اسوع حاالً نيست. ممكن است در چون اسوع حاالً سني است اما نسبت به شيعه نامشروع مي
 هم بحث هفتم كه بيان شد. اين حقيقت در وجه سوم قائل تفصيل بشويم.

 
 


