
 شهید ثانى و زندگى در دولت جائر 
  سید محمد رضا موسويان

 شهید ثانى 

و ) 1(اهل جبل عامـل )) شهید ثانى((شیخ زین الدین ابن نور الدین على ابن احمد عاملى معروف به , فقیه و دانشمند بزرگ شیعه
ــ  911وى در ســیزدهم شــوال . از اعــاظم فقهــاى شــیعه مــى باشــد او . ق بــه شــهادت نائــل گردیــده اســت.هـــ  966ق متولــد و در .هـ

شهید ثانى ابتـدا در محضـر پدر خــویش و سـپس براى كسـب دانـش بیشتر . فقیهى جامع بوده و در علوم مختلف دستى داشته است
 )2.(به مسافرتهاى بسیارى رفته و از محضر اساتید بزرگى چون محقق كركى كسب فیض نموده است

 )3.(م به تدریج شهرت یافته و توانست شاگردان و محققان زیادى را تربیت كند1541/ ق .هـ 948وى پس از سال 
عـراق و اسـتانبول عزیمت نمـوده و بـه تحقیق و كســب , بیت المقـدس, حجـاز, دمشـق, شهید ثانى در طى مسافرتهاى خود بـه مصر

 . طب و نجوم نیز آگاهى داشته است, از فلسفه و عرفان, وى عالوه بر فقه و اصول. علوم مختلف پرداخته است
شبها بـه هــیزم شـكنى پرداخته و صبحها , درباره زهد و تقواى وى همین بس كه به نوشته شاگردانش شهید براى تإمین مخارج خانواده

, شــافعى,  حنبلــى, جعفــرى(عمــق و غنــاى دانــش فقهــى و دیــنى وى در آنجــا كــه بـه پنـج مــذهب . بــه تـدریس مشـغول مــى گشــته اسـت
 )4.(متجلى مى گردد, تدریس مى كرده) مالكى, حنفى

شرح لمعه شهید اول و مسالك االفهام كه شرح بـر شرایع االسـالم محقـق , تإلیفات زیادى از وى باقى مانده كه معروفترین آن در فقه
مى باشد در میـان علماى فعـال و تالشـگر جبل عامـل همواره تـرس از مجازات به دست مقامهاى مركـزى وجـود داشته , حلى است

ناشـناس زنـدگى مى , او دست كم ده سال پیش از شهادتش. این ترس و احتیاط متعاقب آن در مورد شهید ثانى آشكارتر بود. است
امـا على رغـم جـو خفقـان و اختنـاق آن زمـان و با وجـود دعوتها و ) 5.(كرد و تالش مى كرد تا از دید مقامهاى عثمـانى دور بمانـد

حاضر به این سفر نگردیده و سختى و مشـقت ترویج اسالم در جبـل عامل , اصرار فراوان علماى ایران مبنى بر مهاجرت به ایران
 . و منطقه تحت سیطر عثمانى را بر راحتى و آسایش در ایران ترجیح داده و از سفر به ایران استنكاف ورزید

 
 :شهادت

از سوى هیچ یك از حوزه هاى آموزشى سنى كه , عجیب اینكه نخستین شكایتهایى كه علیه شهید ثانى نزد مإموران عثمانى برده شد
بلكـه شهید ثانى ابتـدا از ; و نیز از سوى هیچ گروه یا چهره قابل اعتناى سنى در دمشق هم نبود. نبود, وى در آنها شركت مى كرد

مورد , كه دعواى خود علیه فردى دیگر را نزد شهید برده تا میـان آنان قضـاوت كند)) معروف((طریق تحریك یك عاملى موسوم به 
 .توجه مقامهاى عثمانى قرار گرفت

ى و حكــم شــهید ثــانى بـه نفـع رقیـب و طــرف دعــواى خــود ناخشــنود گردیــده بــود)) معــروف(( ٕ تصــمیم گرفــت فعالیــت و , كــه از ایــن را
 .را نزد قاضى افشا كند)) حكم((هویت این 

 )6.(مجرم و بدعت گذار معرفى شد, شهید ثانى به خاطر اتخاذ آراى فقهى مغایر با مذاهب فقهى چهارگانه سنى
یادآورى مى شود قاضى نسبت به شهید ثانى اهانت روا داشته و به همین دلیل شهید ثانى تصمیم گرفت ـ به عنوان وسیله اى براى 

سلطان بـا آگـاه شـدن از قضیه تصـمیم گرفت شهید ثانى را بـه دربـار خویش . اختفا ـ جبل عامل را مخفیانه به قصد زیارت ترك كند
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ایـــن بعـــد از آن بـــود كـــه عالمـــان برجســـته ســنى از عقایـــد مـــذهبى حقیقـــى وى پـــرده . آورده و دســـتور اقــدام مناســـب را علیـــه او بدهـــد
تصمیم گرفـت بـه جـاى اینكه او را بـه دربار , اما مإمورى كه از سوى سلطان بـراى جلـب شـهید از مكه فرسـتاده شـده بـود.  برداشتند

 .سلطان ببرد خودش در راه بازگشت از زیارت وى را به شهادت برساند
هم جلـوه هـاى مبهـم و , اینك نظرى بر دیدگاه وى در مقوله دولت نامشروع و جور مى افكنیم تا در پرتو نظریات فقهى ـ سیاسى اش

 .ناشناخته اندیشه وى را بازشناسى كرده و هم راهكارى براى امروزمان بیابیم
 

 مقدمه 
حكومـت حـق و عـدل یـا مشروع و دیگـرى حكومت ; حكومت را به طور كلى به دو نوع تقسیم مى كنـد, شهید ثانى همانند سایر فقها

مالك این تقسیم نیز همان حاكمیت خداوند بر سرنوشت انسانهاست كه به دلیل . نامشروع كه تحت عنوان جور از آن یاد مى شود
اذن داشـته باشـند و , تنها كسـانى اجـازه حكومـت كـردن و رهـبرى بـر مـردم را دارا مـى باشـند كه از ناحیه حضـرت حق, این حاكمیت

 .ثابت گردیده است, و نایبان و جانشینان خاص و عام آنان) ع(و امام معصوم) ص(صدور این اجازه براى پیامبر
اذن , جـائر محسـوب مـى شـود مگــر اینكه از ناحیـه اینان, هر فرد دیگرى كه حكومت را به دست گیرد, فراسوى این محدوده و فضا

, بـدون طـى ایــن مراحـل, تمـامى حاكمـان و سالطین تحـت هـر نـام و عنوانـى, بنـابراین. و اجـازه در ایـن مــوارد را تحصـیل كـرده باشــد
 .جور و نامشروع تلقى مى گردند

بــر لــزوم روابـط مســالمتآمیز مــردم بــا آنهـا در مــوارد ضــرورى تإكیـد كـرده و , شــهید ثــانى در عیـن نكوهیـده بــودن رابطـه با حــاكم جـور
 .اجبار و اختیار و وظایف مردم در برابر آنان پرداخته است, تبعیت, سپس به كیفیت این روابط و مقوالت همكارى

 
 )نامشروع(حاكم و سلطان جائر 

در منظـر شـهید , زمـام امـور را بـه دسـت گرفتـه و بـر اریكه قدرت تكیه زده است, حاكم جـائر یـا كسـى كه بـدون طـى مراحـل شرعى
نار قبـل الحساب ) ص(قـال رسـول اهللا: ((ثانى غیر مشروع بوده و روایتى از پیـامبر را تإیید بر گفتـار خـویش مىآورد سته یـدخلون ال

ٕ بالجور.. بسته  )7...))(االمرا
قبل از مرحله محاسـبه , جائر و ستمگر باشند, سالطین و پادشاهانى كه نسبت به مردم و یا در اصل والیت و حكومت, به عبارتى

حاكمان جائر مـورد تقبیـح قـرار گرفتـه و بـه لحـاظ شـرعى هیچ , بنـابراین . و حسابرسى وارد جهنم شده و مورد عذاب واقـع مى شوند
 .گونه حقى نداشته و جواز تصرفات حكومتى بدانان اعطا نگردیده است

آن را غیر , شهید ثانى در مبحث تحویل اموال میت بدون وارث به سلطان جور در صـورتى كــه قـادر بـر امتناع از این عمل باشـد
این مطلـب مسلم و مفـروض , نـزد شـیعه) 8)).(النه غیر مستحق له عنـدنا: ((جایز دانسته و دلیل عدم جواز را چنین تبیین مى كند

حاكمان جائر و . است كه سلطان جائر حق دریافت این اموال را ندارد و صرفا این تصرفات منحصر در امام و نایب او مى باشد
بـه . تكیه زننـد و قــائم مقام آن گردنـد) امامـان معصـوم و جانشـینان آنـان(سـتمگر هیـچ گاه نمى توانند بـر جایگاه زمامداران مشـروع 

پـس بدیهى اسـت كه چنین , اصـال به فكـر مــردم و تإمین نیازها و مایحتاج آنهــا نمى باشــند, این پادشاهان جائر((نظر شهید ثانى 
اینـان لیاقـت ) 9. (به طریق اولى به فكر دین مردم و رشد معنوى آنان نمى باشند, زمامدارانى كه به امور دنیوى مردم توجهى ندارند

یعنـى / 124بقـره)) الینـال عهدى الظالمین((چنانكه خداوند متعال در آیه كریمه مى فرماید , و شایستگى این مقام را دارا نمى باشند
 )10.(والیت و مقام خالفت از جانب خداوند نمى رسد, به ظالمین و سالطین جائر

 
 تقدم حكومت حق بر حكومت جور 
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تقبیح و مذمت حكومت جور در نصوص و روایات ما بـه حدى است كـه هیچ شـك و تردیـدى در ناسـزاوارى آن بـاقى نمـى گذارد و 
مســئول خــراج و مقاســمه و زكــات و , والــى, قاضــى: مثــل, مســلمانان وظیفــه دارنــد در تقابــل بــا ســلطان جـائر و عوامـل كــارگزاران آن

فقهـاى جـامع الشرایط مــى , ائمه اطهــار و نایبان خاص آنهـا بـوده و در عصر غیبـت, به حاكم شرعى كــه در عصر حضور, غیره
مراجعه كرده و به جهت مبارزه با سـتمگران و غاصـبان حكومت تا حـد امكـان از رفتن بـه سـوى آنـان خوددارى ورزیده و به , باشند

 )11.(حاكم عدل و اهل حق پناه ببرند
بـه , بـر ایـن مطلـب تإكیـد مى ورزد كـه اگـر كسـى بـا وجـود فقیـه جامع الشرایط, شهید در مسإله مراجعه به نایب امـام و قاضى حق

زیـرا ایـن عمل جـزء گناهان كبـیره تلقـى ; مرتكب منكر گردیـده و فاسق محسـوب مى شود, گردن نهاد و آن را پذیرفت, قضاوت جائر
إیمـا مــومن قدم مومنا فى : ((استناد مى كند كـه) ع(وى در این رابطه به روایت امام صادق) 12))(الن ذلك كبیره عندنا((مى گردد 

 )13)).(خصومه الى قاض إو سلطان جائر فقضى علیه بغیر حكم اهللا فقد شركه فى االثم
قاضى یا سلطان جائرى را بر قاضى حق ترجیح دهد و طرف دعواى خود را به نزد جائر ببرد و , اگر كسى در دعوا یا منازعه اى

شریك , محققـا این فرد در گنـاه جـور و ستم جـائر, به حكم او تن در دهد و آن جائر به غـیر حكم خـدا اقدام به صـدور حكم نماید
در حقیقت این كار موجب تقویت نظام جائرانـه و استحكام پایـه هـاى آن مى گردد و كسـى كه در جهـت تقویت . محسوب مى شود

طبـق آیـه شــریفه مصـداق بردن محاكمه بـه نـزد طـاغوت به شـمار آمـده و مراجعـه بـه طـاغوت هــم , حكومت جائر عملـى انجـام دهد
لذین یزعمـون إنهم آمنـوا بمـا إنـزل الیك و مـا إنـزل مـن قبلـك((گناهى بزرگ است  )) یریـدون إن یتحاكموا الـى الطاغوت, الم تر الـى ا

یك فرد مسلمان بایستى همواره حكومت حق و كارگزاران آن و احكام صـادره آنـان را بـر , بنابراین در فرهنگ سیاسى اسالم/. 60نسإ
از مراجعــه بــه , تــرجیح داده و تـا آنجــایى كــه امكــان دارد در وصــول حــق خــویش, دیگــران كــه غاصــبانه بـه قــدرت دســت یازدیــده انــد

اگـر كسى مرتكب خالف گردیـد و بـه آنان مراجعـه كرد و از قضـاوت و , و با این شـرایط و زمینه ها. سلطان جور خوددارى ورزد
بـه حـق خویش نائـل , اگرچه حق با او بوده و با حكـم قاضـى جور; از دایره مسلمین بیرون مى رود, امتناع ورزید, حكم قاضى حق

 .آمده است
در پاسخ مسائلى ) ع(به مقبوله عمر ابن حنظله استناد كرده كه امام صادق, شهید ثانى در بحث مراجعه به سلطان و قاضى جائر

من تحاكم الـى : ((مى فرمایند, مى توانند به نزد سلطان جور و قضات او بروند, آیا دو نفر كه با هم منازعه دارند((كه پرسیده بود 
 )14)).(النه إخذ بحكم الطاغوت و قد إمر اهللا إن یكفر به, الطاغوت فانما یإخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا

كــار شــخص مراجعــه كننـده بــه طــاغوت حــرام و قبیــح محســوب گردیــده اگرچــه حــق بــا او باشــد و حكــم قاضــى هــم در جهــت حــق او 
 . زیرا وى به حكم طاغوتى گردن نهاده كه خداوند امر فرموده باید نسبت به او كفر ورزید; صادر شده باشد

, البته یـك مـورد استثنا وجود دارد و آن. شهید ثانى از این مطالب نتیجه مى گیرد كه بردن محاكمه به نزد اهل جور خطا مى باشد
راهــى جــز مراجعـه به حـاكم جــور نداشــته باشــد و ایـن در , صــورتى اسـت كـه در وصــول بــه حــق و دســتیابى بــه حـق مشــروع خــویش

بنابرایــن . مبســوط الیــد نبــوده و قــدرت بــه طــور كامــل در اختیــار جــائر باشــد, شــرایطى تحقــق مــى پــذیرد كــه حــاكم حــق و اهــل عــدل
صـورت , موارد سابق, بنابراین. همانگونه كه در تحصیل حق به غیر قاضى هم مى توان مراجعه كرد, مراجعه به او جایز مى شود

... و یستثنى منه ما لـو توقـف حصـول حقه علیه. ((اختیار را شامل مى شود و در موارد اضطرارى احكام صادره متفاوت مى گردد
 )15)).(و النهى فى هذه االخبار محمول على الترافع الیهم اختیارا مع امكان تحصیل الغرض بإهل الحق

 
 برخورد واقعگرایانه 

شـهید ثانى اصـل حكومــت و ضرورت امامـت را پذیرفتـه اســت و آن را امــرى غـیر قابــل انكـار دانســته و حكومـت مطلـوب و آرمانـى 
حكومت امام و نایبان بر حق وى تلقـى مــى كند و همـواره طرف مقابـل و رقیب كالمـى ــ سیاسـى خویش را مورد ایـن نقد , خویش را
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نتوانســته انــد تصــویر روشــنى از حكومــت مطلــوب و , قــرار داده كــه آنهــا داراى امــام واحــد نیســتند و غلــیرغم وجــود نصــوص مربوطــه
دچار تشتت و اختالف گردیده و نظرات متفاوتى را پس از شكســت نظریه , در نظر و عمل,  آرمانى اسالم ارائه دهند و بدین جهت

 )16.(ارائه نموده اند, سابق خود
حكومتها و دولتهایى بر اریكـه قدرت تكیه زده , در جهان خارج از نظریات, در مواجهه با واقعیات ملموس و عینى, از طرف دیگر

جایگــاهى قائـل نبـوده و تالش دارنـد بــا ظلـم و جــور بــه ایــن سـیطره خـویش اسـتمرار بخشـند و , انـد كـه اصــوال بــراى امــام و نایــب وى
, وى تـالش دارد كـه راهكارهـایى را ارائـه نمایـد كه در عیـن زیستن در كنـار حكومت جور, بنـابراین. امكان مقابله با آنان وجود ندارد

از برخـى , بتوان به پاره اى از اهداف و غایات دین اسالم دست یافت و یا اینكه با ورود در ساختار درونى حكومت و نفوذ در آن
وضع گردیده , مسـإله تقیـه بـراى همین موارد. جلوگیرى كرد, آفات و خطراتى كه اسالم و مسلمین و كیان شریعت را تهدیـد مى كنـد

 )17.(باید آن را پیشه خود ساخت, كه در جایى كه امكان خطر و احتمال ضرر وجود دارد
در تمـام امور زنـدگى از , اساسا انسان بدون حكومت نمى تواند زندگى كند و هرگاه فردى شیعى بخواهد بر حسب اعتقـادات خـویش

دچار ضرر و خسـارتهاى فراوانى گردیده و مشـكالت بسـیارى , سلطان جائر و دستگاه حكومتى وى كنـاره گــیرى و انزوا اختیـار كند
 )18.(خود اجازه داده اند كه از برخى امكانات جائر استفاده شود, گریبان گیر او شده و امامان معصوم نیز

باید با زوایاى محدوده این رابطه و كیفیت رفتار با سلطان جور آشنا گردید تا از طرفـى دچـار این عواقب سوء نشـده و از , بنابراین
 .به ترویج دین اسالم و حفظ اسالم و مسلمین نیز همت گمارد, طرف دیگر

 
 راهكارهاى زیست مسالمتآمیز در حكومت جور 

زمانى كه حاكم جائر و ستمگرى بر مسند قدرت تكیه زده و زمام امور را به دست گرفته و حق امام معصوم و نایبان بر حق او را 
چه رفتـارى را بایسـتى از خود نشــان دهند كـه در عیـن , شیعیان چه وظایفى داشته و در راستاى اهداف خـویش, غصب نموده است

اهداف اولیه و مسائل ضـرورى بر زمین نمانـد و امور مسلمین بـر طبـق روال , عدم تبعیت از سلطان جائر و نامشروع دانستن وى
در این زمینه شـهید ثـانى راه حلهایى را ارائه مى . قابل قبولى برقرار باشد و شیعیان در سختى و مشقت غیرقابل تحمل قرار نگیرند

 :دهد
تبعیت و همكــارى بـا , كیفیت ورود و همراه شدن بـا جـائر مـى باشد كـه شـهید, یكى از مواردى كه در این مقوله قابل طرح مى باشد

همكارى غیر حكومــتى و در حد روابط یـك فرد عادى كـه بـه لحاظ حكومتى اعتبار چنـدانى نـدارد و ; سلطان جائر را در دو سطح
 .مطرح مى نماید, همكارى حكومتى و مشاركت نظام سیاسى و قضایى

 
 همكارى غیر حكومتى 

بلكه به نیت و قصد فرد اقدام كننده به ایـن ; شهید ثانى معتقد است كه تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق ناپسند و مذموم نبوده
 .بستگى دارد, تبعیت

واعلم إن القدر المذموم من ذلك لیـس هـو مجـرد اتباع السـلطان كیـف اتفق بـل اتباعه لیكون توطئه له و وسـیله الـى ارتفـاع الشإن ((
 )19)).(والترفع على االقران و عظم الجاه و حب الدنیا و الرئاسه و نحو ذلك

بلكـه هرگــاه ایـن تبعیت و فرمانبرى مقدمه و , صـرف تبعیـت از وى و به هـر شكلى كه باشد نیست, ذم و نكوهش روابط بـا سـلطان
زمینه اى براى باال بردن شخصـیت ظـاهرى و ارتقاى مقـام نسـبت به همطرازان خـویش و رشد خصـلت مقام طلبى و دنیا دوسـتى و 

حب الجـاه : ((چنان كه پیـامبر گرامـى اسالم مى فرمایـد; مصداق روایات وارده در این مورد محسوب مى شود, ریاست خواهى باشد
مقام خواهى و مال دوستى موجب رویش و رشد نفاق و دورویى در قلب ) 20)).(والمال ینبتان النفاق فى القلب كما ینبت المإ البقل
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 .باعث رویش گیاهان و سبزیجات مى شود, همچنانكه آب, و دل مى گردد
دنیـاطلبى دخیـل نباشد و انسـان صرفا بـه دلیـل مصونیت و در امان بودن از شـر و ظلـم و , اما هرگاه در برقرارى رابطه با سـلطان
و ان كان محتاجا الى ذلك اتقإ ضروره فهو ((معذور بوده و مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت , ستم سلطان اقدام به ایجاد رابطه نماید

بـا دقـت و تإمـل در . جـائز و بدون اشكال مى باشـد, زیـرا جلوگیرى از شـر و ضـرر) 21))(معذور الحرج علیه فان اتقإ الشر جائز
, پـى مى بـریم كه قصـد و نیـت فرد در جــواز و حرمـت ورود بـه دربار سـلطان جـائر و همكارى و مشاركت بـا آنهـا, مطالـب مـذكور

البتـه بایـد ایـن نكتـه را متـذكر گردیـد كـه هرگونـه عملـى بـراى سلطان در دیدگاه . دخیل بوده و منشإ صدور احكام مختلفى خواهد شـد
بـه , تفكیكى انجــام داد, بلكه باید بیـن اعمال; حمل بر فعل حرام و معصیت نمـى شـود, شهید ثانى در صورت عدم تقیه و ضرورت

كمك و معاونت بـه ظلـم وى تلقـى شده و , این صورت كه آن دسته از اعمال و افعالى كه در راستاى ظلم و ستم سلطان جائر بوده
و ((حكم اباحه به خود گرفته و یا نهایتا مكروه مى باشـد , حرام محسوب مى گردد و سایر اعمال و افعال كه واجد این صفت نباشد

)).(معونه الظالمین بالظلم كالكتابـه لهم و احضـار المظلوم و نحوه ال معــونتهم باالعمال المحللـه كالخیاطـه و ان كره التكسـب بماله
22( 

همكارى با ظالمین را در جهت ظلم و سـتم آنها متـذكر مى , شهید اول در كتاب لمعه در ذیل مواردى كه تكسب به آنها حرام بوده
مقولـه كمـك به ظلم سـلطان بـه ماننـد نویسـندگى ــ در صـدور احكام ظالمانـه ــ و یـا جلــب ; گـردد و شهید ثانى در شـرح آن مـى گویـد

مظلومین به بى دادگاههــاى جائر و غیره بـوده و افعـال و اعمـال مبـاح نظـیر خیاطى و دوزنـدگى كه براى سلطان جـائر انجـام مى 
 .اگرچه كسب اموال از این طریق نیز به خودى خود كراهت دارد; حرام نمى باشد, گیرد

اذعان دارد كه هرگونه عملى براى جائر ـ اگرچه كامال بى ضرر باشد , شهید ثانى همانند سایر فقها با استناد به نصوص و روایات
ـ بر كراهت خود باقى است و این تإكید به این جهت است كه اساسا برقرارى روابـط حسـنه بـا حاكم نامشـروع و جـائر مهــر تإییـدى ـ 

حــتى دوختــن لبــاس و كفــش بــراى ســلطان جــائر و , بنــابراین. هرچنــد بســیار ضــعیف ـــ بــر اعمــال غاصــبانه و جائرانــه او مــى باشــد
 .در دیدگاه شرع ناپسند بوده و احتراز از آن مطلوب است, كارگزاران وى

 
 همكارى حكومتى با سلطان جائر 

. نقـش و جایگاه ویژه اى را داراسـت, باید توجه داشت كه هدف از برقرارى ارتباط و همچنین فرد برقـرار كننـده ارتبـاط, در این سطح
تـرویج حـق و نـابودى باطل و , باالبردن و ارتقـاى ارزش دیـن, فردى كه با انگیزه برپایى و ایجاد یك نظام اجتماعى انسانى, بنابراین

در پى نیـل به , از سلطان جـائر تبعیت كرده و یا بـا مشاركت در نظـام حكومـتى, بدعت گذاران و امر به معروف و نهى از منكر
 .تا چه رسد كه كارش مجاز و مباح تلقى گردد, با فضیلت ترین عمل را انجام داده است, این اهداف باشد

شهید ثانى این گونه ورود به حوزه كارگزاران سلطان را بسیار ارج نهـاده و آن را طریق انحصـارى جمـع بیـن روایـات مـذمت همكارى 
, مــى دانــد و ســیره و عملكــرد تعــدادى از شخصــیتهاى معــروف جهــان اســالم) جــواز همكــارى(بــا ســلطان جــائر و روایــات ترخیصــى 

 )23.(را موید منظور خویش مىآورد) عج(از نواب امام زمان) نوبختى(عبداهللا نجاشى و ابوالقاسم ابن روح , على ابن یقطین: مانند
بلكـه منحصرا كسـانى مورد نظـر مى باشند , افراد عـادى و فاقد مهارتهــاى ویـژه قـرار نگرفته, قابل تذكر اینكه در این سطح همكارى

كه داراى قدرت علمى یا مدیریتى و قضایى باشند و در سایه حكومت جور به نوعـى بتوانند مبـانى اسـالم و اهـداف عالیـه پیـامبر را 
روایــت ) ع(چنانكــه علــى ابــن یقطیــن از امـام هفتــم. تقویــت كــرده و مــومنین و شــیعیان را از گزنــد و آســیب كــارگزاران ســلطان برهاننـد

بندگان صالحى اسـت كه خداونـد به وسیله آنهـا گرفتاریها و بالها را , خداى را نـزد حاكمـان جــور((كرده كه آن حضرت مى فرماید 
 )24)).(از مومنین دفع مى نماید
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 والیت از جانب سلطان جائر 
از مقوالتى است كه شایسته بررسى بیشتر است و چه بسا تسامح , پذیرش یا عدم پذیرش والیت و همكارى حكومتى با سلطان جائر

توجیهات و تحلیلهاى نادرست و وابستگى بـه دسـتگاه حكومتى جـائر و در زمره عمـال و مزدوران وى در آمدن را بـه همراه , در آن
در ایـن زمینـه ضـرورى اسـت از اكـراه و اجبـار یـا اختیـار و رغبـت ســخن بـه میــان آورد كــه اگـر حـاكم و سـلطان جائـر . داشـته باشـد

وظیفه فرد , فردى را با اكراه و اجبار به قضاوت گماشت یا والیت و سرپرستى مورد خاصى را به شكل تحمیلى بر عهده كسى نهاد
 .مجبور چه بوده و چگونه باید عمل كند

منكــر دخالــت اجبــار و اكــراه بــوده و انتقــادى را متوجـه صــاحب شــرایع مــى , شــهید ثــانى در بحــث والیــت و پـذیرش آن از ســوى افـراد
عجـــز از , اكـــراه و اجبـــار از جانـــب ســلطان دانســته و عـــالوه بـــر آن, شـــرط پـــذیرش والیــت از ســـوى جـــائر را,  چـــه اینكـــه وى; نمایـــد

این است كه امكان اجتماع اكــراه از سوى ظالـم , نقد شهید. خالصى و عدم قدرت بر رهایى از این والیت را نیز دخیل شمرده است
اذا إكرهـه الجـائر على الوالیه ((و قدرت بر رهایى از سوى افراد وجود دارد و شروطى را كه محقق حلى در شرایع مطرح مـى سـازد 

موضوعا منفك از یكدیگر مى داند و شرط اكـراه را در اصل قبـول )) جاز له الدخول و العمل بما یإمره مع عدم القدره على التفصى
وى تقـارن این دو مشروط را مغایـر . مقصود صاحب شـرایع تلقى مى كنـد, والیت و عدم قدرت بر خالصى را در عمل به محرمات

چه بسا , بـه عبـارت دیگر. زیرا همواره اینگونـه نیسـت كه والیـت مسـتلزم امـر به محرمات و عمل به آنها باشـد; و مختلف مى داند
ند به چنیـن اقـدامى مبـادرت ورزد; والیتى را از جانب سلطان پذیرا گردد, فردى ى خـودش عمــل كند و اگر كســى بتوا ٕ , اما بر طبـق را

البتـه در صـورتى كه تمكـن و قدرت بـر اجـرا و اقامــه حــق را دارا , بلكـه واجـب مـى گـردد; پـذیرش والیـت نـه تنهـا جایز و یـا مستحب
 :باشد

بـل قـد یجـوز و قـد , ان إخذت الوالیه منفكه عن االمر فجواز قبولها الیتوقف على االكراه مطلقـا كما ذكـره هنـا: اذا تقرر ذلك فنقول((
 )25)).(فجعل االكراه شرطا فى قبول الوالیه مطلقا غیر جید, یستحب بل قد یجب كما تقدم

بــراى تقیــه و دورى , در تحــت حكومــت جــائر مجبــور بـه اجــراى احكـام و اقامــه حــدود الهــى گردیـد, اگــر فــردى غــیر از فقیــه, بنــابراین
برخـى از . همچنانكـه در غــیر حــدود الهـى هـم جــایز شـمرده شـده اســت; مـى توانــد بـه آن عمــل مبــادرت ورزد, گزیــدن از شــر ســلطان

قصد نیابت را با عدم فقاهت شرعى ناسازگار , اما شهید; قصد و نیت نیابت از امام حق را الزمه جواز این اعمال دانسته اند, علما
حكم جواز این , مهم اجبار و اكراه است كه با تحقق آن, پس. دانسته و غیر فقیه را مجاز به قصد نیابت از امام معصوم نمى داند

 )26.(عمل صادر مى گردد
 :وى ضابطه و معیار اكراه و اجبار و شرایط تحقق آن را براى پذیرش والیت از جانب سلطان جائر چنین تبیین مى نماید

قد تقدم فى بـاب االمـر بـالمعروف إن ضـابط االكراه المســوغ للوالیـه الخـوف علـى النفـس إو المال إو العـرض علیـه إو علـى بعض ((
 )27)).(بحسب حال المكره فى الرفعه و الضعه بالنسبه الى االهانه, على وجه الینبغى تحمله عاده, المومنین

این است كـه , در بحث امر به معروف گفته شد كه معیار اجبار و اكراهى كه مجوز پـذیرش والیـت مى باشد: شهید ثانى مى گوید
به طورى كه تحمل آن عادتا بـراى افراد امكان نداشـته و , بایستى فرد مجبور بر جان یا مال یا آبروى خویش یا سایر مومنین بترسد

یـا سـزاوار نباشـد و ایـن مقولــه بسـتگى بــه فــرد مكــره و مجبـور دارد كـه بــه لحـاظ ذاتـى و مقـام دنیـوى نسـبت بــه اهانت و تحقـیر مـورد 
به این معنا كه هــر فـردى با شكل ویـژه و خـاص خویش ممكن اسـت مـورد اهانت قرار گـیرد و (انتظار در چه مرحله اى قرار دارد 

البتـه مى تـوان در ) چه بسا عملى توهین به فردى محسوب گردد كه همان عمل نسبت به فرد دیگر كمترین بى احترامى تلقى نگردد
اهانــت و تحقــیر و در نتیجــه اجبــار , اینگونــه مــوارد بــه عــرف مراجعــه كــرد كــه مشــخص ســازد چــه ضــرر و خســارتى بــر فــرد معیــن

 .محسوب مى شود
قــدرت و توانــایى امــر بــه , توجــه بــه ایـن نكتــه حــائز اهمیــت اســت كــه اساسـا بحـث اجبـار در جــایى قابــل طــرح اســت كــه فـرد مجبــور
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اكراه تحقق نخواهـد , معروف و اطمینان از عدم ورود به محرمات را نداشته باشد و اال در صورت دارا بودن چنین توان و اطمینانى
 .بلكه بر آن شخص جایز و مباح مى گردد كه به این اعمال دست زده اگرچه اجبارى هم در كار نباشد; پذیرفت

زیـرا حكومت در اختیار مذهب ; شـهید ثانى فـرع و جنبه دیگرى را مطـرح مى سازد كه نـاظر بـه اوضاع معاصـر خـویش مى باشد
, مجبور بودند كه بـر طبـق خواسته حكومت عصـر خود عمـل كنند و آن, مخالف بوده و بعضا افراد براى تقیه و حفظ جان خویش

) خـواه فقیـه باشـد یا غیر فقیه(حكمى صـادر كنـد , عبارت از این است كه اگر كسى اضطرار پیدا كرد كه بر طبق مـذهب مخـالف
شــهید بــراى اثبـات ایــن نظــر روایــتى را هــم از امــام . بایســتى تــا آنجــا كــه مــى توانــد احكــام را نزدیــك بــه حكــم مــذهب حــق صــادر كنــد

 :به عنوان شاهد مىآورد) ع(معصوم
ال فرق فى ذلك بین الفقیه الشرعى و غیره و یجب حینئذ التعلق من مذاهب اهـل الخـالف باالقرب الـى الحـق فاالقرب اذا إمكنه و ((

 )28)).(اذا كنتم فى ائمه الجور فامضوا فى احكامهم و التشهروا انفسكم فتقتلوا): ع(قد روى عن زین العابدین على ابن الحسین
از احكـام و دسـتورات آنان اطاعـت , هنگـامى كــه تحت حكومـت زمامداران جـائر بـه سـر مـى بریـد: مى فرمایـد) ع(امام زین العابدین

البتـه اگـر . شـهرت پیــدا كــرده و منجر بـه قتل شــما شـود, كنیـد و آنهـا را نافـذ بدانیــد و طـورى عمــل نكنیــد كـه بـه مخالفـت بــا حكومـت
بـدیهى اسـت كـه ضـامن و , بر خالف آن حكم داد, حكـم كند و على رغم ایـن توانـایى) شـیعه(ممكن باشد كه بـر طبـق مـذهب حـق 

تقیه و پرهیز از شرور سلطان جائر را تا آنجا مجاز مى دانند كـه منجر به , سخن آخر اینكه همه فقها. گناهكار محسوب مى شود
چون ) 29(;دیگر تقیه اى وجود نداشته و هر فردى مسوول اعمال خویش مى باشد, قتل و خونریزى نگردد و اگر بدان مرحله رسید

اگـر , دامنه و محدوده ارزش هر فرد و حرمت او تـا جایى اســت كه حیات دیگران مورد تهدیـد واقع نشود كـه در غـیر ایـن صورت
زیـرا ; مجبـور تلقى نمـى گــردد, دیگر فـرد, خـون انسـانى به نـاحق بر زمین ریختـه شود, قرار باشد براى نجات از ظلم و ستم سـلطان

 .افراد انسانها در حق حیات با همدیگر برابر مى باشند
البته شهید ثانى از نزدیك شدن به دربار سالطین جائر اگرچه بـراى حفظ اسـالم و مسلمین باشد احساس خطـر كرده و اظهار مـى 

ولــى گردنــه اى ; باعــث نجــات جــان مســلمین از چنــگ ســتمگران و تــرویج دیــن اســالم مــى گــردد, دارد كــه علــى رغــم اینكــه ایــن عمــل
 . هر لحظه امكان سقوط وجود دارد, صعب العبور و لغزشگاه بزرگى است كه با توجه به وسوسه هاى شیطان

لدنیا و حـب الرئاسه واالسـتعإل اذا نبتـا فـى القلب (( واعلم إن هذا ثواب كریم لكنه موضع الخطـر الوخیم و الغرور العظیـم فان زهره ا
 )30)).(غطیا علیه كثیرا من طرق الصواب و المقاصد الصحیحه الموجبه للثواب فالبد من التیقظ فى هذا الباب

زیــرا زیباییهـاى دنیــا و ریاســت طلــبى و ; بـدان كـه ایــن عمــل داراى ثــواب بسـیارى اســت ولــى موضـع خطرنــاك و فریبگــاه بزرگــى اسـت
راههـاى صـحیح و اهداف عالیه اى را كـه موجب پـاداش است بر انسـان مــى پوشـاند , بزرگى خواهى هنگامى كه در قلب رشـد كرد

 .پس بایستى در این امر كامال هشیارانه اقدام كرد, )كه دیگر انسان قادر به تشخیص راه نجات و فرار از هالكت نمى باشد(
 

 موارد همكارى و مشاركت با سلطان جور
در بحث همكارى با سلطان جائر گفته شد كـه بـه نظر شهید ثانى در تحـت لـواى حكومـت جـور مـى تـوان زنـدگى كـرد و از مواهـب 
آن برخوردار بود و ضمن ترویج دین و تبلیغ حق ـ تا حد ممكن ـ از حكومت به عنوان یك واقعیت خارجى و عینیت غیرقابل انكار 

 .ضرورى مى نماید, اینك بیان موارد خاص همكارى را كه شهید ثانى در مباحث مختلف خویش بدآنها پرداخته. فرمان برد
 
 و زكات مإخوذه توسط سلطان) 31(ـ تصرف در خراج و مقاسمه1

از دیربــاز در مباحـث فقــه و در لسـان فقهــاى , و احكــام آن) مفتـوح العنـوه(بحــث زمینهـایى كــه بـا قهـر و غلبـه از دشـمن گرفتـه شــده 
منافع و عایدات این اراضى را , شهید ثانى. اسالم وجود داشته است و آنان كیفیت برخورد با این مقوله را به سایرین تعلیم مى دهند
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پاسـدارى از : همانند; مـى دانـد تـا ایشـان هـم آنها را در راه مصـالح و منـافع مسلمین) ع(در اختیار امام معصوم, در عصر حضور
در صورتى كه فقیه جـامع الشرایط , اما در عصـر غیبـت. مرزها و هزینه رزمندگان و حقوق حاكمان و فرمانداران مصرف مى كند

مستقال بتواند از آنها استفاده كند كه آنها را همانند امام معصوم در جهت مصالح مسلمین هزینه مى كند و اگر در اختیار حكومت 
مى توان از تصرفات وى استفاده كرد و خراج و مقاسمه و معامالتى را كه جائر با آنها انجام مى دهد , ظلم و نامشروع قرار داشت

اینـك امكان . و ائمه اطهار نیز اجازه مصرف آن را داده اند) 32(جایز دانست و آنها را همانند اموال مباح در زندگى به كار بست
اگرچـه سلطان در اخـذ آن ظـالم باشد ; استفاده از خراج و مقاسمه اى كه سلطان جائر از منافع این اراضى اخذ مى كند وجود دارد

بـاز در اصـل , و رضایت مالك اصـلى هم الزم نیست و اگر وى به تظلم و دادخواهى پرداخت) زیرا محق در اخذ آن نبوده است(
خراج و مقاسمه را بیشـتر از حد معمـول و , البته این در صورتى اسـت كه سـلطان. جواز تصرف در آنها خدشه اى وارد نمى شود

والقول بتحریمه الضـرر والحـرج العظیم علـى هذه الطائفـه والیشــترط رضى المالـك و الیقـدح فیـه . ((... متعارف از افراد نگرفته باشد
 )33)).(تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد إخذه من عامه الناس فى ذلك الزمان

ید  این نكته نیز شایسته تذكر است كه با توجه به مبناى شهید ثانى در پذیرش ضرورت حكومت و رهـبرى و وجود دولتى مبسوط ال
در ایــن صــورت حكومــت جــور هــم ; و اینكــه فقــدان حكومــت موجــب فســاد و تبــاهى شــده و آحــاد مــردم بــه یكــدیگر ظلــم مــى نماینــد

هر حاكم و امـیرى بایسـتى از جانـب , در زمان حضور و غیبت امام,  به عبارت دیگر. جایگاهى مى یابد و داراى منزلتى مى گردد
نامشـروع و جور تلقـى مى , حكومت, در غیر ایـن صـورت, امام معصوم اذن خاص یا عام براى به دست گرفتن قـدرت داشـته باشـد

شود و مردم نیز وظیفه گردن نهادن به فرمان حاكم مشروع را به عهده دارند و در صورت امكان باید از قوانین حاكم جور سر بـاز 
شهید ثانـى ,  در بعضى موارد كه حاكم و سلطان غلبه دارد و مورد هم از مقوله حكومت و تصرفات دولتى است, با وجود این. زنند

بلكـه اجازه حكومـت را ; اجازه نمى دهد كه افراد خودسرانه عمل كرده و همانند اموال بـى صاحب و یـا مثـل هدیـه با آن برخورد كنند
 : چنانچه در مورد اراضى مفتح العنوه و تصرف در آن مى گوید; الزم دانسته است

و إما جواز التصرف فیها كیـف اتفـق لكـل إحـد من المسلمین فبعید جـدا بـل لم إقف علـى قائـل بـه الن المسلمین بین قائـل بإولویه ((
فمع غیبته یرجع االمر الى نائبه فالتصرف بـدونهما ال ) ع(الجائر و توقف التصرف على اذنه و بین مفوض لالمر الى االمام العادل

 )34)).(لشیعتهم فى التصرف حال الغیبه) ع(دلیل علیه و لیس هذا من باب االنفال التى إذنوا
بلكــه مـن هیچ قـائلى بـه اینگونـه تصــرف ; بسـیار امــر بعیدى مـى باشـد] نـه تنهـا[ تصـرف خودسرانه در اراضى مزبــور و جـواز آن((

یا اولویت و تقـدم را بـه حـاكم جائر داده و تصـرف در ایـن اراضـى را ) دسته سومى وجود ندارد(زیرا مسلمین بر دو دسته اند ; نیافتم
بایستى بـه , منوط به اجازه او مى دانند و یا این امور را مربـوط بـه امام عادل دانسـته كه به وى تفویض شـده و در صـورت غیبـت

در دســترس نیســت و تصــرف در ایــن ) حــاكم جــور یــا حــاكم عــادل(نــایبش مراجعــه كــرد و هیــچ دلیلــى بــر تصــرف بــدون اذن آن دو 
 )).براى شیعیانشان در عصر غیبت اجازه تصرف داده اند) ع(همانند انفال نمى باشد كه ائمه اطهار, اراضى
تصرف , به عبـارت دیگر. تكیه مى كند) 35(به جایگاه حكومت اشاره مى كند و به یك اجماع مركب , شهید در این مقام, بنابراین

البتـه وى در اینجا اشـاره اى بـه . خودسرانه در اینگونه امور را خـارج از حیطـه حكومتى و مخـالف با نظـم عقالنى جامعـه مى بینـد
وى تعییـن , اما در جاى دیگر روى این نكته پاى مى فشارد كـه در صورت وجـود امام عادل; نظر خود در میان این دو قول ندارد

) 36))(الیجـوز تناوله بغـیر اذن الجـائر: ((پـس, اما اگر حاكم جائرى در زمان قدرتش بر آن اراضى سیطره یافتـه است; كننده است
از افـراد خــراج و , بــدون اجــازه وى نباید از منــافع آن اراضــى استفاده نمـود و هرگـاه حـاكم جــائر با اعتقــاد بـه اسـتحقاق خــود در اخــذ

 )37.(مقاسمه گرفت عهده افراد نسبت به خراج و مقاسمه زمین برائت پیدا مى كند
این مطالب در مورد زكاتى هم كه سلطان اخذ مى كنـد صـادق بـوده و در معـامالت و تجـارت مى تـوان , عالوه بر خراج و مقاسمه
مى تـوان با , عمل كرد, اكنون باید به این نكته توجه كرد كه اگر سلطان جائر به هر شكلى كه مایل بود. از آن زكات استفاده كرد
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ند, او این معامالت را داشت یا اینكـه بـراى این مجوز شهید ثانى بـراى . محـدوده اى را هم بـراى اختیارات سـلطان در نظـر گرفته ا
مشـخص مــى , محدوده اى را تعیین مى كند و در حقیقت گستره تصرفات افراد را در زكاتى كه سلطان اخـذ مى كنـد, اختیارات جائر

 :نماید
لكن یشترط هنا إن الیإخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فى مذهبه و إن یكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحیث الیعد ((

 )38))(عندهم غاصبا اذ یمتنع االخذ عندهم إیضا
 :شهید ثانى مى گوید

اقدام كرده و از , در استفاده از زكات شرط مى شود كه سلطان جائر بایستى در حدود شـرعى كه در مذهب خـودش مقـرر اسـت((
زكات را در راهى مصرف كند كه نزد اهل مذهب خودش معتبر باشد بـه طـورى كـه نـزد آنان غاصب , آن تعدى نكند و دیگر اینكه

 .))نیز گرفتن چنین مالیات یا زكاتى جایز نیست) سلطان جائر(به عقیده هم مذهبان وى , محسوب نگردد كه در آن صورت
همین تصرفات و زیست مسالمتآمیز در كنـار سـلطان جائر با توجه بـه شرایط و قـانون منـدیهایى جـایز مى باشـد و هرگـاه , بنابراین

شـهید ثانى در ادامه بحــث بــه عنـوان یـك فقیه به . دیگـر نمــى تـوان بـه آن رفتار ادامـه داد, سـلطان از آن قانون مندیها تجــاوز كنـد
آیا ذمه , تكالیف مسلمین در این باره پرداخته و سوالى را مطرح ساخته كه اگر سلطان جائر مالى را به عنوان زكات از افراد گرفت

وى در ایــن زمینــه اقــوال . و عهــده پرداخــت كننــده تبرئــه شــده و یــا اینكــه وى موظــف اســت مجــددا زكــات را بــه اهلــش پرداخــت نمایــد
ولى نهایتا به این نتیجه مى رسد كــه , مختلف و دالیل آنها را بیان كرده آنگاه قول قوىتر را عدم اكتفا به پرداخت اولى تلقى مى كند

زكات آنچـه را كـه از او گرفتـه اند از عهده اش ســاقط مـى شـود و در صورت پـذیرش ایـن قـول , اگر تفریطى صورت نپذیرفته باشد
زیـرا پرداخت بـه سـلطان اگر هـم ; نیـت و قصـد زكـات را بنمایـد, الزم مى شـمارد كه وى هنگام پرداخت) برائت ذمه پرداخـت كننـده(

اعم از این است كه به خاطر زكات بوده و یا به این دلیل بود كـه مى خواسته با دسـتورات و فـرامین حاكم كنـار آمــده , واجب باشد
م بـا ضــرر جلوگـیرى كـرده باشـد ٕ و وجـوب دفعــه الیـه إعــم مــن كونـه علـى وجــه الزكـاه إو . ((و مماشــات داشــته باشـد و از برخــورد تــوا

 )39)).(المضى معهم فى احكامهم والتحرز على الضرر بمباینتهم
 
 ـ جوایز سلطان ظالم 2

راهــى اســت كـه نظـام ظلــم و ســتم را قـادر مـى سـازد تــا بــدان وســیله عالقــه و احساسـات و , از آنجــا كــه قبــول هـدایاى حاكمـان جـور
, آن را بـه بحـث گــذارده و در اطـراف آن, فقهاى شیعه با دغدغـه خـاطر بسیارى, عواطف آحاد مردم را به ســوى خـود معطوف دارد

كه اصل جایزه را فقط در صـورتى حرام دانســته كـه علـم ((شهید ثانى در شرح گفتار محقق حلى در شرایع االسالم . سخنها گفته اند
حقوق بـه ناحق (مظـالم , اگرچه ما علم اجمالى داریم كه در اموال سلطان ظـالم: مى گوید, ))به حرام بودن عین جایزه حاصل گردد

جایـز , گـرفتن آن, مـال حرام نباشـد, امـا اگر جـایزه به طـور معیـن; بسیارى اسـت كه بـا ظلـم و تعـدى از مــردم گرفتـه است) اخذ شده
البتـه كراهت اخـذ ایـن جوایـز بـه قـوت . فـرض و واجـب باشـد, بوده و همانند اموال مختلط به حرام نمى باشـد كـه اجتنـاب از همـه آن

 خود باقى است
التقلید بالعین اشاره الى جواز إخذها و ان علم إن فى ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظـالم و الیكــون ...)) جوائز الظالم((قوله ((

 )41)). (نعم یكره اخذها حینئذ. على ذلك) 40(حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب اجتناب الجمیع للنص 
 :پس جوایز سلطان در ابتداى امر به دو شكل كلى تقسیم مى گردد

چیزى را از كسى به زور گرفته اند و سپس همان چیز را بـه عنـوان جـایزه بـه (مال حرام مى باشد , جوایزى كه به طور مشخص. 1
حال اگر كسى مرتكب معصـیت گردید و اقـدام به اخـذ آن از سـلطان . كه اخذ و گرفتن این جوایز حرام است) فرد دیگرى مى دهند

 :وظایفى بر عهده اش قرار مى گیرد, كرد
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 . یا مالك اصلى آن را مى شناسد كه بدون هیچ شك و تردیدى بایستى به صاحبش باز گرداند) الف
مثـال در نقطه دورى قـرار دارد و یـا در (صاحب مال را نمى شناسد و یا دسترسى به او مشـكل مى باشـد , یا اینكه گیرنده جایزه) ب

یكـى از راهها این است كه , در این صورت) جایى است كه امكان وصول به او یا ممكن نیست و یا با مشقت بسـیارى روبروسـت
مالك اصلى , حال اگـر بعـد از مدتى. در صـورتى اسـت كـه از یـافتن او مـإیوس شده باشد, از طرف صاحبش صدقه بدهد كه این

 .بایستى مثل آن مال یا قیمت آن را به او بپردازد, هویدا گردید و راضى به آن صدقات نشد و مطالبه اموالش را نمود
بـه او , آن مال را به رسم امانت به حاكم شرعى بسپارد تـا بـه هنگـام یـافتن مالـك) بعد از یإس از یافتن مالك اصلى(راه دیگر اینكه 

 .تحویل شود
 )42)).(و یجوز له دفعها الى الحاكم و ابقاوها إمانه فى یده و الضمان فیها((
در ایـن , اگر ظـالم دیگرى از وى بـه زور گرفت, مال حرام مى باشد, بعد از اخذ جایزه در حالى كه مى داند مشخصا آن جایزه) ج

بـه حرمـت آن آگــاهى یافتـه كـه , صـورت یـا از ابتـدا علـم بـه حرمـت آن داشـته كـه ضـامن مى باشــد و یـا بعـد از تحویـل گــرفتن جــایزه
 )43.(دیگر ضمانتى در كار نیست

 .گرفتن آن صرفا كراهت داشته و حرمتى را به دنبال ندارد, عین مال حرام نباشد, در صورتى كه جایزه. 2
 
 بدون وارث) میت(ـ ارث فرد 3

امـام معصـوم , شیعه بر این اعتقاد است كه هرگاه فردى از دنیا برود و هیچ وارثى از خود به جاى نگذارد, در زمینه اختیارات امام
برخــى قائلنــد بــه اینكــه ایــن امــوال . امــا بـراى ایــن مسـإله در دوران غیبــت امــام اقــوال مختلفــى وجــود دارد. وارث آن امــوال خواهـد بــود

برسـد و بعض دیگر آن را قابل تقسیم و توزیع بین فقـرا و مسـاكین دانسته ) مستحق واقعى(بایسـتى حفظ گـردد تا بـه امام معصوم 
بــه لحـاظ اینكـه مسـوول , را جـزء مصــالح عامـه و منـافع عمومى تلقـى كنیـم) تقســیم و توزیــع بیـن نیازمنــدان(اینـك اگـر این عمـل . انـد

 .مشروع خواهد بود, والیت وى در این مورد, فقیه جامع الشرایط مى باشد, تإمین مصالح عمومى جامعه
البتـه با .  نبایستى به سلطان جائر پرداخـت شــود, شهید ثانى به این نكته توجه دارد كه على رغم اختالف اقوال در نحوه مصرف آن

, آن فـرد, هرگــاه امتنـاع از پرداخــت بــه جــائر غیرممكن گـردد و ســلطان ظــالم بــه زور از او بگــیرد, توجــه بــه موقعیـت زمـان و مكـان
زیرا حـاكم جائر استحقاق اخذ آن را نداشـته و منحصـرا حـاكمى كه از طریق اذن خـاص یـا , دیگر ضمانتى بر عهده نخواهد داشت

نابراین. حق تحویـل گرفتن چنین ارثـى را خواهد داشـت, به این مقام نائل گردد) ولى فقیه(اجازه عام امام معصوم  در صورتى كه , ب
ضـامن آن امــوال خواهد , بـا اراده و اختیـار خویش بـه وى تحویل داد, فردى با علم به عـدم جـواز تحویـل ایـن اموال بـه سـلطان ظـالم

 .بود
و علـى ... و امـا مــع غیبته فقد اختلـف فیه... اذا عدم الوارث حـتى ضـامن الجریـره فعنـدنا إن الـوارث هواالمام)) فاذا عـدم: ((قوله((

كل حال الیصح دفعه الى الجایر مــع االمكـان لخروجه عـن االستحقاق علـى كل تقدیر و مـع عدم االمكان الضـمان علـى من إخـذه 
 )44)).(منه قهرا

قول صحیح تر را در مورد اموال و ارث میت بدون وارث در این مى بیند كه در عصر , شهید ثانى در شرح عبارت شرایع االسالم
نظریه حفـظ ایـن اموال تا زمان , در شرح عبارت شهید اول) روضه البهیه(اما در شرح لمعه ; غیبت بین فقرا و مساكین توزیع گردد

سپردن آن بـه سلطان جـائر ممنـوع , امـا نكتـه مهـم ایـن اسـت كـه در هر دو صورت. را احوط دانسته است, )ع(تحویل به امام زمان
اگـر كمك بـه ظلـم , اخذ هر آنچـه كه در دست جائر مـى باشد, چنیـن برداشـت مـى شود تا بـه نظـر شهید ثانى, بنـابراین. مى باشد

تحویــل آن بـه , امــا اگـر در اختیار مــردم باشـد; در نهایــت مكـروه و ناپسـند تلقـى مــى شــود, نبــوده و مـال حرامــى هــم محسـوب نگـردد
موجب تقویت اركـان حكومت وى ـ كــه بـه نـاحق و غاصـبانه بر آن تكیه زده ــ شده و ایـن عمل در نـزد شـیعه عملـى , سلطان جائر
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 . حرام و نابخشودنى است
 

 نتیجه گیرى 
نیابــت از امـام معصــوم را دارا بـوده و تــا آنجـایى كــه مبســوطالید و قــادر بـه تصــرف حكومتــى , فقیــه جــامع الشـرایط در عصــر غیبــت

بایستى اقدام بـه تصـمیم گــیرى و عمل بـر طبق ایـن نیابـت نموده و مقـام زعامـت سیاسى اجتماعى خـود را به منصـه بـروز و , باشد
حــال اگــر ایــن فقیــه نتوانســت اقــدامات و . ظهــور برســاند و مــردم نــیز وظیفــه حمایــت و مســاعدت از اقــدامات او را بــر عهــده دارنــد

; بایــد تــالش كنــد كــه اســالم را حفــظ كـرده و شــیعیان را از گزنــد ســالطین جــور نجــات و رهــایى بخشـد, تصــرفات حكومــتى انجـام دهـد
اما باید این نكتـه مــورد توجـه قـرار گـیرد كـه یك عالـم . اگرچه این عمل منوط و متوقف بر وارد شدن در دستگاه حكومتى جائر باشد

احساس ذلت كـرده و رفتـار , و دانشمند دینى و نایب امام معصوم هرگز نباید بـه خـود اجازه دهد كـه در مقابل شـاهان و سالطین
 .بلكه باید داراى عزت نفس بوده و به خاطر منافع دنیوى به آنان نزدیك نگردد; خاضعانه اى در برابر آنان از خود نشان دهد

خائن به امانت الهى دانسـته و به , شهید ثانى هر فقیه و دانشمند دینى را كه براى دنیاطلبى به سلطان و پادشاه جائرى نزدیك گردد
, لحــاظ عملــى و تجربــه تـاریخى هـم ادعـا دارد كــه اكــثر اینهــا نتوانسـته انــد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد ـــ و بــه دلیــل ذلــت نــزد ســلطان

شخصیت و هویت اصلى شان لگدكوب گردیده و دیگر همانند آن عالمان با عزت نمى باشند ـ اگرچه به برخى اهداف دنیوى پست 
فمـن فعـل ... منقبضـا عـن الملوك و اهـل الـدنیا الیدخل طمعا, إن یكـون عفیـف النفـس عـالى الهمه, الخـامس. ((خود دست یافتـه انـد

 )45)).(ذلك فقد عرض نفسه و خان امانته
درپاسـخ به سـوالى پـیرامون )انسـانهاى الهــى منحصـربه فرد(شـهید ثانى در تحلیل ایـن مطلب بـه قـول برخى از اولیـاى الهـى و ابدال 

 :علل افت منزلت علم و علما استناد كرده و نقل مى كند
در حـالى كـه در زمانهــاى , ارزش خـود را از دست داده و شــاهان بـه علــم و دانــش توجـه نمـى كننــد, علـت اینكـه علــم در زمـان مـا((

پادشـاهان به خـدمت علما مىآمدند و متـاع دنیـاى , توجه بیشترى به دانش و علما مى شده در این است كه در زمــان گذشته, پیشین
امــا علما بـه دنیـاى آنــان بــى توجهــى نشـان داده و منــت آنـان را از عهـده ; خـود را عرضه كـرده تـا از علـم و دانــش آنــان بهـره جوینــد

در حالى ; كوچك و منزلت علم نزد آنان واالیى خاصى مى یافته است, دنیا در نظر دنیاطلبان, به همین جهت. خویش برداشته اند
علما و دانشـمندان رو بـه پادشاهان آورده و دانش خود را براى نیـل بـه امكانات و منافع دنیوى ) زمان شهید ثانى(كه در زمان ما 

دنیــا , در چشــم حاكمــان, بنــابراین. از خــود حقــارت و ذلـت نشـان مــى دهنــد, عرضــه كـرده و در اختیــار مــى گذارنــد و در ایــن مســیر
 .مقامى واال یافته و منزلت علم سیر نزولى پیدا كرده است

الفقهإ إمنإ الرسل مـا لم یدخلوا : ((گفتارى نقل مى كند كه مى فرماید) ص(از پیامبر اسالم, سپس شهید ثانى در ادامه تحلیل خویش
 )46)).(و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا فى ذلك فاحذروهم على دینكم! قیل یا رسول اهللا, فى الدنیا

سوال مى شود ) ص(از پیامبر. امانتداران پیامبران هستند تا زمانى كه به دنیا وارد نشده اند, فقها: ((پیامبر گرامى اسالم مى فرمایند
پس هرگاه علما و فقها اقدام به , تبعیت و فرمانبرى از سلطان و پادشاه: كه منظور از ورود آنان به دنیا چیست؟ پاسخ مى فرمایند

 .))از آنان بر دینتان برحذر بوده و بپرهیزید, این تبعیت و پیروى نمودند
تا زمانى مورد احترام و گرامى اندكه بـه مقـام نیابت از امـام و امانتـدارى از پیامبران بـذل توجـه , فقها و دانشمندان, به عبارت دیگر

نـه , نموده و در نظر و عمل از دنیا و دنیاطلبان و شاهان و دربار آنان چشم پوشى كنند و هرگاه به این گونـه مسائل روى آوردنـد
بلكه همانند تیغى در دست زنگى مست بوده و بایـد ; تنها صالحیت خود را در رهبرى سیاسى و زعامت مسلمین از دست مى دهند

 .زیرا كه عالمانى بى تقوا هستند; از آنان بر دین و دیندارى خود ترسید
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 : پى نوشت ها
 .ـ اطراف و حومه دمشق و لبنان كنونى1
 .مفاخر اسالم, على دوانى. 2
 .184ص, الدرالمنثور, شھید ثانى. 3
 .212ـ  211صص , 1372, قم) ره(نشر كتابخانه آيه هللا مرعشى نجفى, فقھاى نامدار شیعه, عقیقى بخشايشى. 4
 .مصطفى فضائلى, علماى جبل عامل در دولت صفويه, ريوال جوردى. 5
 .ھمان. 6
عاملى . 7 عن احكـام الغیبـه, )شـھید ثـانى(شیخ زين الـدين  ضوى, كشـف الريبـه  عات و تحقیقـات , ناشـر مرت كز مطال مر

 .قم, اسالمى
 .191ص, 8ج, بیروت, نشر دارالعالم االسالمى, روضه البھیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, )شھید ثانى(شیخ زين الدين . 8
 .ق.ھـ  1409, نشر كتابخانه آيه هللا مرعشى نجفى, حقائق االيمان, )شھید ثانى(شیخ زين الدين . 9

 .ھمان. 10
 .161ص, 12ج, وسائل الشیعه, شیخ حر عاملى. 11
سالم, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 12 شرائع اال عارف , مسالك االفھام الى تنقیح  شر موسسـه الم چاپ اول ن

 .111ـ  110صص, 3ج, ق.ھـ  1413, قم, االسالمیه
 .ھمان. 13
 .352ص, 2ج, چاپ قديم, ھمان. 14
 .ھمان. 15
 .158ص, حقايق االيمان, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 16
 .112ـ  111صص, 3ج, مسالك االفھام, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 17
 .143ـ  142صص , ھمان. 18
ثانى(شیخ زين الـدين عــاملى . 19 يد فـى إدب المفیـد و المسـتفید, )شھید  غات , چاپ ســوم, منیـه المر نشـر دفـتر تبلی

 .164ص, اسالمى حوزه علمیه قم
 .51ص, پیشین, كشف الريبه عن احكام الغیبه, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 20
 .ھمان. 21
 .213ص, 3ج, پیشین, روضه البھیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 22
 .164ص, پیشین, منیه المريد فى إدب المفید و المستفید, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 23
 .به بعد 139ص, 12ج, و وسائل الشیعه, ھمان. 24
 .140ـ  139صص, 3ج, مسالك االفھام, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 25
 .107ص, ھمان. 26
 .139ص, ھمان. 27
 .112ـ  111صص, ھمان. 28
 .141و ص 112ـ  111صص , ھمان. 29
 .165ـ  164صص, پیشین, منیه المريد فى إدب المفید و المستفید, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 30
 . سھمى از حاصل و منافع زمین كه به عنوان عوض از زراعت گرفته مى شود: ـ مقاسمه31

 .مقدار مال و پولى كه به عنوان كرايه زمین دريافت مى گردد: خراج
 .154ص, 7ج, پیشین, روضه البھیه فى شرح اللمعه الدمشقیه, )شھید ثانى(شیخ زين الدين . 32
 . 143ـ  142صص, 3ج, پیشین, مسالك االفھام, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 33
 .378ص, 6ج, و وسائل الشیعه 55ص, ھمان. 34
بنابراين قول بـه تفصـیل , ـ اجماع بر امرى كه دو جنبه بیشتر ندارد و ھمگان يا به اين جنبه و يا به جنبه ديگر اعتقاد دارند35

 .وجود ندارد
 .143ص, ھمان. 36
 .287ص, 2ج, چاپ قديم, مسالك االفھام, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 37
 .143ص, ھمان, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 38
 .ھمان. 39
 .من ابواب ما يكتسب به, 51باب  156ص, 12جلد, ـ وسائل الشیعه40
 .141ص, ھمان. 41
 .ھمان. 42
 .142ـ  141صص , ھمان. 43
 .191ص, 8ج, و روضه البھیه فى شرح اللمعه الدمشقیه 339ص, ھمان. 44
 .163صص, منیه المريد فى إدب المفید و المستفید, )شھید ثانى(شیخ زين الدين عاملى . 45
 .164ـ  163صص , ھمان. 46
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