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در راستای تمسک به ادله اثبات می توان به عهده داری امر حکومت توسط برخی انبیای گذشته )فتامل(، 

ای استدالل  استناد کرد، هر چند باید به گونه السالم علیهمو برخی ائمه  صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر اسالم 

عصر غیبت گفتگو می کند(، پیش نیاید. ازکرد که خروج از موضوع )که   

 ادله نفی 

مشروعیت تشکیل حکومت اسالمی )= دولت اسالمی( از قرآن و اجماع هیچ هدایت و  در راستای اثبات عدم

متکی به تجربه و برخی روایات است. داللتی نداریم. آنچه در این مجال امکان حضور دارد. داللت عقلِ  

متکی به تجربه  .عقل1ِ  

میسر تر است؛ به اسالم  گاه گفته می شود، اجرای مقاصد و احکام االهی، هر چند با وجود حکومت منسوب 

در ساحت های مختلفی ناتوان هستند یا ناتوان می نمایند، همیشه بخشی از توده  ها لکن عموما حکومت

مردم از حاکمیت ناراضی خواهند بود و بالطبع این عدم رضایت به بدبینی نسبت به دین می انجامد.این 

ن گردید، غالب خواهد بود.حاصل، بر آنچه به عنوان ثمره وجود حکومت اسالمی بیا  

از این رو البته این عرض ناخاسته، هر چند ذاتی حکومت نیست؛ لکن عموم حکومت ها عاری از آن نیستند؛ 

آنچه را بیان کردیم اقتضای عقل متکی بر تجربه بر شمردیم؛ با عنایت به اینکه حاکمیت می تواند با تدبیر 

 صالحان حکیم از این مشکل برهد.

 نقد

د این استدالل می توان گفت: در نق  

عارض مورد اشاره در استدالل وقتی می تواند موضوع ساز برای عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسالمی 

 در عصر غیبت شود که الزم الینفک حکومت باشد، امری که در خود استدالل نیز نفی گردیده است.

پذیرفته شود که البته عمومی بودن آن و به غلبر فرض که  -نهایت اثبات عروض غالبی عارضِ مورد اشاره، 

این است که مشروعیت تشکیل حکومت را  -هیچ دلیلی بر آن نیست و این ادعا متکی بر کار میدانی نیست

سوال ببرد نه اصل مشروعیت را به طور مطلق.زیر در فرض مزبور   

عدم مشروعیت به طور مطلق  واضح است که در اینجا نمی توان گفت: غلبه محذور مذکور برای جعل قانونِ

م احکام اند نه در احکام کَحِ و )= حکمت( در احکام غیر عقلی است که مناطات کافی است؛ زیرا غلبه مناط

 عقلی که موضوعات احکام اند. )دقت شود(.

.روایات و نقد و بررسی2  

ار:می آید، وجود روایاتی در این راستا است، بدین قرآنچه عمده دلیل در مساله به شمار 
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مرحوم عاملی هفده روایت را با عنوان » باب حکم الخروج قبل قیام القائم علیه السالم« ذکر کرده است1 که 

می تواند مورد تمسک مخالفان  -وارد است ها فارغ از نقدی که بر استدالل به آن–حداقل برخی از آن ها 

 مشروعیت واقع شود.

میرزای نوری نیز ذیل همین عنوان به چهارده روایت، اشاره می کند.2 در ادامه به مقدار الزم به این روایات، 

 اشاره می شود:

.روایت اول1  

 حدیث اول معتبره عیص بن القاسم است با این سند و متن:

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان بن یحیى، عن عیص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اهلل )علیه السالم(  »

یقول: علیکم بتقوى اهلل وحده ال شریک له وانظروا ألنفسکم فواهلل إن الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فإذا 

الذی هو أعلم بغنمه من الذی کان  .ک الرجلوجد رجال هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه ویجیئ، بذل

فیها واهلل لو کانت الحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت األخرى باقیة فعمل على ما قد استبان لها 

ولکن له نفس واحدة إذا ذهبت، فقد واهلل ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا ألنفسکم، إن أتاکم آت منا  

فإن زیدا کان عالما وکان صدوقا ولم یدعکم إلى نفسه  تخرجون وال تقولوا خرج زیدفانظروا على أي شئ 

إنما دعاکم إلى الرضا من آل محمد )علیهم السالم( ولو ظهر لوفى بما دعاکم إلیه إنما خرج إلى سلطان مجتمع 

ن نشهدكم إنا فالخارج منا الیوم إلى أي شئ یدعوكم إلى الرضا من آل محمد )علیهم السالم( فنحلینقضه 

إال مع  لسنا نرضى به وهو یعصینا الیوم ولیس معه أحد وهو إذا كانت الرایات واأللویة أجدر أن ال یسمع منا

، إذا کان رجب فأقبلوا على اسم اهلل عز فواهلل ما صاحبکم إال من اجتمعوا علیهمن اجتمعت بنو فاطمة معه 

وإن أحببتم أن تصوموا فی أهالیکم فلعل ذلک أن یکون وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فال ضیر  
 أقوى لکم وکفاکم بالسفیانی عالمة«.3

 روایت مزبور از سند عالی برخوردار است4 و فقرات مورد نظر در این حدیث، جمله هاي: 

 ما واهلل»و « أن ال یسمع منا . . .فالخارج منا  »و « !فانظروا على أي شئ تخرجون وال تقولوا خرج زید »

است. واین در حالی است كه در نقد استدالل به این حدیث شریف در « صاحبکم إال من اجتمعوا علیه

 راستاي اثبات مدعا، می توان گفت:

                                                 
 .56-50، صص 13، ابواب جهادالعدو، باب 15جالوسائل، .  1
 .39-34، صص 12، ابواب جهاد العدو، باب11، جمستدرک الوسائل. 2
 .426، ص8جالکافی، . 3
ی که به دلیل تاکید احتمالی برر برخر   . به جهت تعدد روایات باب، گفتگو از اسناد روایات، گاه غیر ضرور می نماید، در حالی 4

فقرات که احیانا در بعضی روایات است و در بعضی نیست و به جهت ارزیابی قوت یا ضعف استدالل )حداقل بر بنیرانِ برخری   
 رور می نماید.ضمبانی اجتهادی( این بررسی 


