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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 25 جلسه:                                   ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 90/90/1900 تاریخ: بررسی مشروعیت شخصیت حقوقی دولت نامشروع)ادامه روایات جواز قبول منصب( موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 

 الدائم علی اعدائهم اجمعینبسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن 
 

 ابواب ما بکتسب به از حدیث چهارم از باب چهل و چهار مهران بن محمد در سندبررسی  باز
 

ِد بِْن َأْحَمَد َعْن َأْحَمَد بِْن الَْحَسِن َعْن َأبِیِه َعْن ُعثَْماَن بِْن ِعیَسی َعْن مِْهَراَن بْ  ِد بِْن َو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َأبِي نَْصٍر َعْن َأبِي َعبِْد ِن ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل َسِمْعتُُه یَُقولُ  ُ َعزَّ َو َجلَّ بِِه َعِن الُْمْؤِمنِیَن َو ُهَو َأقَلُُّهْم َحظ   ال ل ل اً فِي اْْلِخَرِة یَْعنِي َأقَلَّ َما مِْن َجبَّاٍر ِإَّلَّ َو َمَعُه ُمْؤِمٌن یَْدفَُع ال 

اً بُِصْحبَ  ِد بِْن َأْحَمَد ِمثْلَهالُْمْؤِمنِیَن َحظ  ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  .1ِة الَْجبَّاِر. َو َرَواُه الشَّ

و دلیلی بر وثاقت ایشان نداریم. مرحوم نجاشی از یکی از مشایخ   چنانچه بیان شد مهران بن محمد ابی نصر مجهول است

کنند به دست ما رسیده است. عبارت ایشان چنین است: یکند که کتاب مهران بن محمد با سندی ذکر مخود)ابن بطه( نقل می

له کتاب. قال ابن بطة: حدثنا الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن أبي  مهران بن محمد بن أبي نصر السکوني 

  .2محمد بکتابه بن عمیر، عن مهران

ابن ابی عمیر است و بنا بر مبنای َّلیروی اَّل عن ثقه در مورد شود که مهران بن محمد از مشایخ از این عبارت فوق استفاده می

ابن ابی عمیر ممکن است گفته شود که مهران بن محمد ثقه است، در حالی که این در صورتی است که سند تا ابن ابی عمیر 

راین مهران بن ف دارد. بنابمبتال به اشکال نباشد و در این جا ابن بطه که شیخ نجاشی است نه تنها فاقد توثیق است بلکه تضعی

 محمد از این طریق نیز قابل توثیق نیست.

 

 دو رویکرد در نحوه استدالل به روایات مذکور

 

همانطور که گفتیم دو راه برای استدَّلل به این روایات برای اثبات جواز قبول منصب از ناحیه حاکم جور وجود دارد یکی اینکه 

ود شها نسبت به حکم پیدا میم و دیگر اینکه صرف نظر از سند، به وثوقی که از مجموع آنتنها به روایات تام السند اتکا کنی

 اعتماد کنیم.
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 رویکرد اول)استدالل به روایات تام السند(

 

ها نیز از نظر دَّللت برای اثبات جواز استخدام به عنوان از مجموع روایات استقصا شده تنها چهار روایت تام السند بودند که آن

 مال حاکم جور کافی نیستند:ع

 

 باب چهل و شش از ابواب ما یکتسب به ،روایت اولبررسی  باز. 1

 

ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسیِْن بِِإْسَناِدِه َعْن َعلِيِّ بِْن یَْقِطیٍن قَاَل: قَاَل لِي َأبُو الَْحَسِن ُموَسی بْنُ  ِ تَبَاَرَك َو تَعَ   َجْعفٍَر عُمَحمَّ ل لَی َمَع اِإنَّ ِل 

لَْطاِن َأْولَِیاَء یَْدفَُع بِِهْم َعْن َأْولَِیائِِه. لِيِّ عَ  َو َرَواُه الْکُلَْینِيُّ َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن بَْعِض َأْصَحابَِنا َعنْ  السُّ

 . 1ِمثْلَه بِْن یَْقِطینٍ 

واند تکند)که میروایت از نظر سند تام است ولی از نظر دَّللت صرفا بیان خبری از واقعیت نظام عالم میهمانطور که بیان شد 

با مبررهای شرعی از جمله اضطرار تحقق یابد( و اگرچه به نوعی در مقام تشویق برای مخاطب امام کاظم علیه السالم یعنی 

مقام بیان یک قاعده برای تجویز عمومی این امر)به عهده گرفتن مسئولیت توان آن را در علی بن یقطین ایراد شده باشد ولی نمی

 از ناحیه سلطان جور( دانست. 

است، اعم از به عهده گرفتن مسئولیت است و  هبه عالوه اینکه ممکن است گفته شود معیت با سلطان که در روایت ذکر شد

پیش سلطان به عنوان شخص وجیه و صاحب نفوذی شناخته شده  تواند به انحاء مختلفی تحقق یابد مثل اینکه آن ولی خدا،می

لیه السالم توانیم بیان امام عباشد و به نوعی با سلطان در رفت و آمد باشد. بله، اگر مخاطب)علی بن یقطین( را قرینه بگیریم می

 را شامل صاحب منصب بودن نیز بدانیم.

 

 ما یکتسب بهباب چهل و شش از ابواب  ،روایت هفتمبررسی  باز. 2

 

اِب َعْن َعلِيِّ بِْن ال فَّاِر َعِن الَْحَسِن بِْن ُموَسی الَْخشَّ ِد بِْن الَْحَسِن َعِن الصَّ ِ بِْن ُمْسکَاَن َعْن َو فِي اْْلََمالِي َعْن ُمَحمَّ ل نُّْعَماِن َعْن َعبِْد ال 

دٍ  اِدَق َجْعفََر بَْن ُمَحمَّ اِم قَاَل َسِمْعُت الصَّ حَّ َمْن تََولَّی َأْمراً ِمْن ُأُموِر النَّاِس فََعَدَل َو فَتََح بَابَُه َو َرفََع ِستَْرُه َو نََظَر فِي  ع یَُقولُ  َزیٍْد الشَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ َأْن یُْؤِمَن َرْوَعتَُه یَْوَم الِْقَیاَمِة َو یُْدِخلَُه الَْجنَّ  ل اً َعلَی ال   .2ةَ ُأُموِر النَّاِس کَاَن َحق 

 َمْن تََولَّی َأْمراً مِنْ توان گفت این است که ین روایت نیز از ثقات هستند و از نظر دَّللت نهایت چیزی که در مورد آن میراویان ا

شود ولو اینکه این مساله از طریق استخدام در یک پست شامل تمام افرادی که به نوعی تولی امر مردم را بکنند می ُأُموِر النَّاِس 

 به عبارت دیگر این عبارت اقتضای چنین اطالقی را دارد. دولت نامشروع باشد.

لَْجائِِر إَِّلَّ ادر اینجا نیز با وجود روایاتی که در باب قبلی یعنی باب چهل و پنج از ابواب ما یکتسب به)بَاُب تَْحِریِم الِْوََّلیَِة مِْن قِبَِل 

توان اخذ به اطالق این روایت کرد بلکه به طور مطلق دارند، نمی دَّللت بر منع قبول وَّلیت از ناحیه سلطان جائر (َما اْستُثْنِي

توان این روایت را مثبت جواز تولی امور مردم به وسیله قبول شوند. بنابراین نمیعرفا آن روایات مقید این روایت محسوب می
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 منصب از ناحیه سلطان جائر دانست. 

 

 واب ما یکتسب بهبررسی روایت چهاردهم، باب چهل و شش از اب . باز3

اِء ِإلَی َأبِي الَْحَسِن ع ِد بِْن ِعیَسی الُْعبَْیِديِّ قَاَل: کَتََب َأبُو ُعَمَر الَْحذَّ ِه یُْعلُِمُه َأنَُّه کَاَن  -َو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َو قََرْأُت الِْکتَاَب َو الَْجَواَب بَِخطِّ

ي َأنَُّه کَانَ  َصیََّر ِإلَیِْه ُوُقوفاً َو َمَواِریَث بَْعِض ُولِْد الَْعبَّاِس َأْحَیاًء َو َأْمَواتاً َو َأْجَرى َعلَْیِه اْْلَْرَزاَق وَ  یَْختَلُِف ِإلَی بَْعِض ُقَضاِة َهُؤََّلِء َو َأنَّهُ   یَُؤدِّ

َ َأْن ََّل یَْدُخَل لَُهْم ِفي َعَمٍل َو َعلَیْ  ل َُّه بَْعُد َعاَهَد ال  ِه َمئُونٌَة َو قَْد تَلَِف َأکْثَُر َما کَاَن ِفي یَِدِه َو َأَخاُف َأْن یَْنکَِشَف َعْنُه اْْلََمانََة ِإلَْیِهْم ثُمَّ إِن

َُّه ُمْنتَِظٌر َأْمَرَك فِي َذلَِك فََما تَْأُمُر بِِه فَکَتََب ع ِإلَیِْه ََّل َعلَیَْك َو ِإْن َدَخلَْت َمَعهُ  َما ََّل یُِحبُّ َأْن یَْنکَِشَف مِنَ  ُ یَْعلَُم َو نَ الَْحاِل فَِإن ل ْحُن ُم ال 

 .1َما َأنَْت َعلَْیهِ 

ِد بِْن َعلِيِّ بِْن َمْحبُوٍب َعْن ِإبَْراِهیَم النََّهاَونِْديِّ َعنِ  یَّاِريِّ َعِن ابِْن ُجْمُهوٍر َو غَْیِرِه  با توجه به سند روایت قبل)َو بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ السَّ

ه کنند که هم ایشان ثقاشعری نقل میبن محبوب  محمد بن علیدر تهذیب از این روایت را نیز ِمْن َأْصَحابَِنا قَال(، شیخ طوسی 

اند، تام است. محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین نیز از ثقات هستند و هم طریق شیخ یه ایشان، که در فهرست بیان کرده

حذاء ابوعمرال اند، مجهول بودناست وقبال بیان شد که با توجه به اینکه خود ایشان شهادت به رویت نامه امام علیه السالم داده

 زند.آسیبی به صحت سند نمی

ی مخاطب بوده است که هم مبتال به اضطرار معیشتی از نظر دَّللی با توجه به اینکه تجویز امام علیه السالم ناظر به شرایط ویژه

دام نیست مخاطب به استختوان آن را به عنوان یک اجازه عام تلقی کرد. به عالوه اینکه معلوم اند، نمیو هم اضطرار  امنیتی بوده

ها همکاری داشته است. حاکم جور درآمده بوده باشد بلکه نهایت امر این است که در امر اوقاف و مواریث به نوعی با قضات آن

 بنابراین این روایت نیز در اثبات مراد کافی نیست.

 

 روایت دوم، باب چهل و هشت از ابواب ما یکتسب به بررسی باز .4

ِ َو بِِإْسَنا اٍد َعِن الَْحلَبِيِّ قَاَل: ُسئَِل َأبُو َعبِْد ال ل   ع َعْن َرُجٍل ُمْسلٍِم َو ُهَو ِفي ِدیَوانِ ِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسعِیٍد َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

ٍد ص ُ َعلَی نِیَّتِِه قَاَل َو َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل  فِي بَْعثِِهمْ  َو یَْخُرُج َمَع َهُؤََّلءِ  -َهُؤََّلِء َو ُهَو یُِحبُّ آَل ُمَحمَّ ل فَُیْقتَُل تَْحَت َرایَتِِهْم قَاَل یَبَْعثُُه ال 

ُ بِِه فََماَت ِفي بَْعثِِهْم قَاَل ُهَو بَِمنْ  ل ُ الِْعبَادَ ِزلَِة اْْلَِجیِر ِإنَُّه إِ ِمْسِکیٍن َخَدَمُهْم َرَجاَء َأْن یُِصیَب َمَعُهْم َشْیئاً فَُیْغنِیَُه ال  ل  َعلَی نََّما یُْعِطي ال 

 .2نِیَّاتِِهمْ 

همانطور که بیان شد سند شیخ به حسین بن سعید تام است و در مجموع سند روایت صحیح است. اما در مورد دَّللت روایت 

ر حلبی از تکلیف غیمطابق برداشت مرحوم امام از آنجا که روایت در مقام کسب تکلیف شرعی است و معنا ندارد کسی مانند 
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 توان گفت اطالقشیعه سوال کند، ناچار مراد از رجل مسلم  و رجل مسکین شیعه هست، و حتی اگر این مطلب را نپذیریم می

 شود.این عنوان شامل شیعه نیز می

 

دٍ رسد با توجه به اینکه رجل مسلم مقید به به نظر می نه تواند شیعه بوده باشد وگرم نمیشود مراد از مسلمی َو ُهَو یُِحبُّ آَل ُمَحمَّ

تقیید به این قید معنا نداشت و بعید نیست که بگویییم حلبی در مقام سوال از عاقبت چنین اشخاصی است که آیا محبت این 

شود یا خیر)و این سوال با شان حلبی سازگار است(، حتی علی فرض اینکه این امور جایز نیست ها میاشخاص سبب نجات آن

د قرینه بر توانکند میها را بیان میاند سوال شکل گرفته باشد)قبال بیان شد که خود اینکه فرض مردن و کشته شدن آنتومی

ها نیست( و در مورد رجل مسکین هم همین احتمال در مقام سوال مطرح این باشد که فضای سوال، پرسش از تکلیف شرعی آن

 است.

 

ُ َعلَی نِیَّتِهِ یَبْعَ مطلب دیگر آن است که از عبارت  ل ُ الْعِبَاَد َعلَی نِیَّاتِِهمْ یا عبارت  ثُُه ال  ل نوان یک توان به عنمی ِإنَُّه ِإنََّما یُْعِطي ال 

ا هقاعده نتیجه گرفت که مطلق نیت خیر مصحح این امور است، چراکه روایت صرفا به طور اجمال تاثیر نیت را در سرنوشت آن

کند که چه نیتی سبب نجات و چه نیتی سبب فیت آن و متعلق نیت نشده است)یعنی بیان نمیکند و متعرض کیبیان می

سقوط او خواهد شد(، تا بتوان از آن اطالق گرفت. در امثال این گونه موارد که چیزی ذکر نشده است)در اینجا نیت خیر( تا 

قن یعنی اقل که در اینجا مواردی است که نیت شخص رفع بتوان از آن اطالق گرفت، و امر دائر بین اقل و اکثر است به قدر متی

رسد چیزی)مردد بین مواخذه، شود، نظیر اینکه در حدیث رفع قلم که به نظر میاضطرار امنیتی یا معیشتی است حمل می

 توان اخذ به اطالق کرد و گفت مراد مطلق اَّلثر است.حرمت، بطالن،  کفاره، قضا، جمیع آثار( محذوف باشد نمی

 

ُ بِهِ مطلب سوم آن است که از عبارت  ل توان استفاده کرد که شخص به لزوما نمی َخَدَمُهْم َرَجاَء َأْن یُِصیَب َمَعُهْم َشْیئاً فَُیْغنَِیُه ال 

َ کند و چه بسا تعبیر ها درآمده است بلکه روایت اجماَّل نوعی همکاری و همراهی را ثابت میاستخدام آن را  ِجیرِ ُهَو بَِمْنِزلَِة اْْل

 بتوان شاهد بر این مطلب دانست.

شود این است که فی الجمله برای برخی اشخاص در شرایطی قبول وَّلیت در نتیجه نهایت دَّللتی که برای این روایت تصور می

 به قدر شود اخذسلطان جایز است)بر فرض اینکه نجات اخروی مالزم با اباحه دنیوی باشد(. در این موارد که روایت مجمل می

کنیم که در اینجا مواردی که نیت شخص رفع حالت اضطرار امنیتی یا معیشتی است، قدر یقینی جواز قبول منصب متیقن می

 باشد.می

 

 نتیجه نهایی:

 

تواند نحو دَّللتی به مراد داشته باشد که در مورد آن هم همانطور که از مجموع این چهار روایت تنها روایت چهارم است که می

 شود.ته شد چون مجمل است به قدر متیقن از جواز عمل برای سلطان جور بسنده میگف

 

 رویکرد دوم)اطمینان به حکم از مجموع روایات صرف نظر از ضعف سندی(

 

ها رسانند)نظیر تواتر اجمالی(، تنها به قدر یقینی از آندر این موارد که تعداد زیادی از روایات اجماَّل مضمون واحدی را می
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توان عمل کرد که در اینجا همانطور که بیان شد حالت اضطرار امنیتی یا معیشتی است. این مطلب را مرحوم امام نیز بیان یم

 کنند.می

 

 موضوع جلسه بعد

 

در جلسه آینده بحث خواهیم کرد که آیا این میزان از دَّللت که از روایات استفاده شد)که منحصر در قدر متیقن یعنی وضعیت 

 ای وجود ندارد.تواند دَّللت بر مشروعیت تصرفات حکام جور بکند یا خیر، چنین مالزمهشد(، می اضطرار

 
 
 


