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 چکیده
سوره نساء است. روايات بسیاری  60منع رجوع به طاغوت از تصريحات قرآنی است که مبنای آن آيه 

 شدتهب، تحاکم به طاغوت را مربوط بدان شده است. اين آيه و رواياتدر تبیین اين آيه از معصومین)ع( نقل 

طاغوت، اند. و آن را از گناهان کبیره برشمرده و تمام مفسران، اين نهی را بر حرمت حمل نموده نهی کرده

راه هدايت و صراط مستقیم، راه اهلل و  ست و هم به دنبال گمراهی خلق است و در مقابل،هم خود گمراه ا

 طواغیت هستند وعیار طاغوت و مالک تشخیص  سنگ محکِ )ع(،بیتاست. اهل )ع(بیتراه اهل ،آن دنباله

 هر قولی در تقابل سخن ايشان، طاغوت است. 

 وتحريم قضاوت طاغوت نبايد آن را به خصوص رجوع به طاغوت به صورت مطلق حرام است و پس 

ی، اعطای زمامداری و ساير اولقيطربهحکومت است و  شئونقضاوت از  چرا کهرجوع به آن محدود کرد؛ 

دم عحنظله، از آثار تحريم رجوع،  عمر بننیز حرام خواهد بود. بر اساس مقبوله  حکومتی طاغوت شئون

 رأی و حکم طاغوت است؛ لذا بر حکم طاغوت نیز هیچ اثری مترتب نیست. نفوذ

 قضاوت، رجوع به طاغوتطاغوت، تحاکم، واژگان کلیدی: 

                                                           

 mhaery@yazd.ac.ir ی مسئول(/)نویسنده زدیدانشگاه  گروه فقه و حقوق اسالمی اریاستاد. 1

 dmirkhalili@gmail.com /بدیدانشگاه م گروه معارف اسالمی اریاستاد. 2

 sahraei65@yahoo.comاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه اردکان/  .3
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 مقدمه -1

ممنوعیت مراجعه به حکّام جور و پذیرش والیت طاغوت، مورد تأکید دین مبین اسالم است. 

َأ َلْم َتَر ِإَلی الَِّذيَن يْزُعُموَن ﴿ :دیفرمایمسوره نساء، در مذمت تحاکم به طاغوت  60 فهیشر هیآ

 َقْد ُأِمُروا َأْن ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَکُموا ِإَلی الطَّاُغوِت َوَأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَليک َو َما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلک 

گونه اهل ایمان را از مراجعه به طاغوت و این 1﴾َيکُفُروا ِبِه َو ُيِريُد الشَّيَطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل َبِعيدًا

اساسًا  ول اینکهضروری است، تبیین سه مفهوم است؛ ا آنچهبازداشته است. در تشریح این آیه 

ممنوعیت تحاکم به طاغوت در این آیه تا  معنای طاغوت در این آیه چیست؟ دوم، محدوده

قضایی است یا اعم از آن بوده و تمام  هکجاست؟ آیا رجوع به طاغوت، تنها محدود به حوز

 گیرد؟ سوم، رأی و حکم طاغوت تا چه میزان اعتبار دارد؟ حکومتی را در برمی شئون

این پژوهش، ابتدا به بررسی معنای لغوی طاغوت و کاربردهای آن در آیات و روایات در 

دهیم. در انتها نیز به تبیین پردازیم و سپس، معنای رجوع به طاغوت را مورد مداقه قرار میمی

 پردازیم.آثار تکلیفی و وضعی حکم طاغوت می

 پیشینه پژوهش -2

 تحقیقات ذیل صورت گرفته است: از سوره نساء 60در رابطه با طاغوت و آیه 

 ؛«بررسی مفهوم طاغوت در قرآن بر اساس تفاسیر»؛ محمدرضا(، )شهاب ییمشا .1

 ش. 1376، پاییز و زمستان 38-37الهیات مشهد(، ش دانشکده مطالعات اسالمی )نشریه

 کهیدرحالدر آیات قرآن پرداخته است؛ « طاغوت»شناسی در این مقاله صرفاً به واژه نویسنده

شناسی قرآنی این واژه، کاربردهای مفهومی و مصداقی واژه پژوهش حاضر عالوه بر مفهوم

طاغوت در روایات را نیز بررسی کرده و مضاف بر آن، به مفهوم و آثار رجوع به طاغوت نیز 

 پرداخته است.

از  ینه و معروفبه امرپژوهشکده  ؛«برای داوری رجوع به طاغوت» ؛مصطفی، کوهی .2

 ش. 1395، بهار قم، منکر

                                                           

هاى آسمانى که( بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان کنند به آنچه )از کتابآیا ندیدى کسانى را که گمان مى. 1

خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟. با اینکه به آنها دستور داده شده که به اند، ولى مىآورده

 هاى دور دستى بیفکند. اه کند، و به بیراههخواهد آنان را گمرطاغوت کافر شوند. امّا شیطان مى
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گر نیز ضمن تبیین معنای قرآنی و روایی طاغوت، به بررسی رویکرد آیات و این پژوهش 

اما  ؛روایات نسبت به رجوع به طاغوت پرداخته و برخی از آثار این رجوع را نیز برشمرده است

 تری با بررسی گسترهپژوهش حاضر، تعیین حدود و قلمرو ممنوعیت رجوع را به نحو دقیق

بر آن، عالوه  قضاوت و حکومت مورد مداقه قرار داده است؛ افزون رجوع به طاغوت در حوزه

روایی  ر ادلهد لیوتحلهیتجزحکم وضعی از طریق  بر تبیین حکم تکلیفی این رجوع، به محدوده

مورد  نظرانبا محوریت مقبوله عمر بن حنظله پرداخته و حاالت و نظرات مختلفی را که صاحب

یر، اخ اند نقد نموده و نظر برتر را با استدالل انتخاب کرده است؛ به نکتهرسی قرار دادهبر

 ادامه همین مقاله(. ر.ک.فوق اشاره نشده است ) در مقاله وجهچیهبه

 شناسی طاغوتمفهوم -3

پردازیم. سپس کاربردهای این واژه ابتدائًا در این قسمت به بررسی معنای لغوی طاغوت می

 گذرانیم.آیات و روایات را از نظر میدر 

 معنای لغوی طاغوت -3-1

گذر کردن از حدّ پسندیده و  باال رفتن، به معنای تجاوز« طغو»و « طغی»از مادّه « طاغوت»

 هر معبودی غیر از خداوند(. 50، ص3، ج1408/ طریحی، 412، ص3، ج1404، ابن فارس) است

، شیطان، کاهنان و پیشوایان ضاللت ( و520ص، 1412ی، راغب اصفهانشود )طاغوت نامیده می

 (.9، ص15ج، 1414، ابن منظوراند )اند، طاغوت نامیده شدهرفتهچون از حد خود فراتر می

، 4، ج1374طغیان انسان بدین معناست که از حدود شرعی و عقلی تجاوز کند )طباطبایی، 

 «ووتطَغَ»یا  «طَغَیوت»، در اصل فَعَلوتوزن  بر صیغه مبالغه« طاغوت»برخی،  (. به عقیده642ص

در و مص جمع آن طواغیت. ل شده استیبدت «الف»مقدّم و به  «غین»آن بر  «واو»یا  «یاء»بوده که 

 (.جاد )ابن منظور، همانروبه کار مینیز مذکر و مؤنث ، جمع، صورت مفردبهآن طغیان است؛ اما 

 دانند؛ مانند کلمات جبروت و ملکوتمعنای طغیان میرا مصدری به « طاغوت»برخی نیز کلمه 

(. 642، ص4همان، جروند )که هر دو مصدرند و به ترتیب در معنای جبر و ملک به کار می

 یجابههای مبالغه است؛ مانند آنجا که کسی را ی اسم فاعل، یکی از راهجابهاستعمال مصدر 

 بنابراین طاغوت به لحاظ لغوی یعنی؛ بیشتر است عادل، عدْل خطاب کنند که قطعاً مبالغه در آن

هر غیر خدایی که با تمرد از فرامین الهی و تجاوز از حدود شرع و عقل، در مقابل خداوند بایستد 

 و دفعات باشد. کراتبهو این تجاوز و گذر از حد، به قرینه مبالغه لفظ طاغوت باید 
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 کاربرد قرآنی طاغوت -3-2

سوره بقره،  257و  256و در پنج سوره قرآن به کار رفته است. آیات  هشت بارکلمه طاغوت 

سوره زمر، آیاتی هستند  17سوره نحل و  36سوره مائده،  60سوره نساء، آیه  76و  60، 51آیات 

 ها ذکر شده است.که عنوان طاغوت در آن

 -4ساحر،  -3کاهن،  -2شیطان،  -1اند: مفسران شیعه، طاغوت را به پنج چیز تفسیر کرده

طوسی، گیرد )ها و هر آنچه جز خدا مورد پرستش قرار میبت -5های سرکش، جنیان و انسان

(. عالمه طباطبایی هم برخی از این اقوال را 631، ص2، ج1372طبرسی، / 312، ص2، جتایب

اشند، بشود که وسیله طغیان مطرح کرده و بر این باور است که این کلمه در مواردی استعمال می

و هر  آدمها و پیشوایان ضاللت از بنیها، جنها، شیطان، بتخدا ریغمانند اقسام معبودهای 

 (.526، ص2، ج1374طباطبایی، ها نیست )متبوعی که خداوند راضی به پیروی از آن

توان بین همه این اقوال، قدر با بررسی نظرات مختلف و با در نظر داشتن معنای لغوی می

 چراکهاعم از شیطان، انسان، بت و ... است؛ یی خدا ریغجامعی تصور نمود. طاغوت، هر معبود 

پرستی است و اطاعت و بندگی طاغوت، نقطه مقابل اطاعت و طاغوت، نقطه مقابل اهلل و یگانه

 است. نفی طاغوت، الزمه پذیرش بندگی خداست و نفی آن، یکی از دو رکن ایمان بندگی اهلل

ور، همه منظ»توان به نظر تفسیر نمونه ذیل این آیه اشاره نمود: است. در تأیید این برداشت، می

شود ها بوده باشد؛ یعنی همان مفهوم عامی که از کلمه طاغوت استفاده میتر از آنها بلکه وسیعآن

، مکارم شیرازی« )گیردو هر آیین و مسیر انحرافی و نادرست را در برمی گرانیطغهر موجود  که

 .(281، ص2، ج1371

در تفاسیر اهل سنت نیز در مورد معنای طاغوت، نظرات مشابهی بیان شده است. تفسیر 

ده و داطبری ذیل این آیات، بر اساس روایات اهل سنت، مبحثی را به معنای طاغوت اختصاص 

ین کند، شیطان است و به چندمعانی مختلفی را برای آن ذکر کرده است. اولین معنایی که ذکر می

کند، ساحر و کاهن است کند. معانی دیگری که وی از آن یاد میروایت در این زمینه استناد می

یح صح وجه»نویسد: ی میریگجهینتکند. طبری در مقام و آن را مستند به روایات دیگری می

برای من در معنای طاغوت، هر کسی است که در برابر خداوند طغیان کند و غیر او را عبادت و 

ا بدون قهر و غلبه و ب نکهیاو چه  پرستش کند؛ چه این پرستش از روی قهر این معبود باشد

 ؛«راین معبود، انسان باشد یا شیطان یا وثن یا بت و یا هر چیز دیگ نکهیاو چه  طیب خاطر باشد

نامد. این نگرش در سایر کتب تفسیری یی را طاغوت میخدا ریغبنابراین، طبری نیز هر معبود 

 (.419، ص5، جتایطبری، باهل سنت نیز انعکاس یافته است )
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اند، استعمال شده در لسان علمای عامه، طاغوت در همان معانی که علمای امامیه به کار برده 

وت، طاغ»نویسد: پس از نقل نظر طبری، در ادامه می میابن قاست؛ یعنی معبودهای غیر خدایی. 

هر عبدی است که در برابر معبود، متبوع و یا مطاع خویش، از حد خود خارج شود؛ طاغوت هر 

ابن ) «است که به غیر از خدا و رسولش بدان تحاکم برند، یا عبادت کنند یا اطاعت کنند قومی

(. اغلب علمای اهل تسنن در آثار خود به پیروی از دو تعریف فوق، 50، ص1، ج1411قیم، 

 اند.اند؛ حتی برخی نیز به نقل این اقوال اکتفا کردهطاغوت را تعریف کرده

 کاربرد روايی طاغوت -3-3

تر به در منابع روایی نیز واژه طاغوت، همسو با معانی قرآنی آن و البته با مصادیقی گسترده

توان به دو دسته تقسیم نمود؛ دسته اول، روایاتی است که کار رفته است. روایات مربوطه را می

های تشخیص طاغوت پرداخته است. دوم، روایاتی ها و مالکبدون ذکر مصداق، به بیان ویژگی

 اند.که به بیان مصادیق طاغوت پرداخته

 مصاديق طاغوت کنندهانیبروايات  -3-3-1

)ص( را طاغوت  اسالم امبریپگانه بعد از ی از این روایات، خلفای سهتوجهقابلتعداد 

آمده « فالن»اند. در این روایات این خطاب به کنایه و اشاره و با استفاده از الفاظی همچون دانسته

 (. 144، ص4، ج1414عاملی، / حر 407، ص2ج، 1429ی، کلیناست )

خلفای (، 273، 234ص، ص20ج، 1403مجلسی، روایات دیگر، کفار و مشرکان قریش )

( را 319، ص1ج، 1429کلینی، عباس )و خلفای بنی (296، ص2، ج1403طبرسی، ) امیهبنی

بنابراین در بسیاری از روایات، خلفای ظلم و جور و ؛ اندطاغوت یا طاغی معرفی کرده عنوانبه

ناحق پیامبر اسالم )ص( به بیت )ع(، مدعیان حکومت و والیت و جانشینان بهحق اهل غاصبان

 اند.عنوان طاغوت معرفی شده

 های طاغوتويژگی کنندهانیبروايات  -3-3-2

 در برخیاند. در کنار روایات فوق، روایاتی هستند که معیارهایی را برای طاغوت برشمرده

اند. مثالً در روایتی که ها، پیشوایان ضاللت و گمراهی، حاکمان جورِ طاغوت نامیده شدهاز آن
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اِحُبَها َضَلاَلٍة َفَصَة يَمْن َرَفَع َرا»فرمایند: در کتاب کافی بدان اشاره شده است امام باقر )ع( می

 (296، ص8ج، 1429کلینی، ) 1«َطاُغوٌت

ا الصَّبَّاِح يا َأبَ »فرماید: نقل شده است که ایشان می در تفسیر عیاشی روایتی از امام صادق )ع(

« ولیجه(. »83، ص2، ج1380عیاشی، ) 2«ِإّياُکمْ َو اْلَوَلاِئَج َفِإنَّ ُکلَّ َوِليَجٍة ُدوَنَنا َفِهَی َطاُغوٌت َأْو َقاَل ِندٌّ

شونده است و مقصود از آن، کسی است که از خودِ انسان نیست ولی در لغت به معنای داخل

 (.243، ص7، ج1412قرشی، )انسان، او را محرم اسرار و مورد اعتماد خویش قرار داده است 

. این ذ استنفوبنا بر توضیحات فوق، ولیجه به معنای پشت و پناه، شخص مورد اعتماد و ذی

َن َجاَهُدوا َأْ  َحِسْبُتْم َأْن ُتْتَرُکوا َو َلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذي﴿بار در قرآن به کار رفته است: واژه فقط یک

/ 9)توبه:  3﴾َمُلوَنْعِمْنُکْم َو َلْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َو َلا َرُسوِلِه َو َلا اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجًة َو اللَُّه َخِبرٌي ِبَما َت

نقل شده است. راوی )سفیان  ( در تفسیر ولیجه در این آیه، حدیثی از امام حسن عسکری )ع(16

نامه نوشته و از آن حضرت پرسیدم: منظور از ایشان خدمت »گوید: بن محمد صبغی( می

چیست؟ و در همان  ﴾َرُسوِلِه َو َلا اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًةَو َلْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َو َلا ﴿در آیه  ﴾َوِليَجًة﴿

؟ حضرت پاسخ دادند: ولیجه کسی را یستکه مقصود از مؤمنین در اینجا چ با خودم گفتمحال 

گویند که او را به جای ولی امر نصب کنند و اینکه با خود اندیشیدی مقصود از مؤمنین در آیه 

ستند که به خدا ایمان آورده و مردم را از عذاب الهی امان ه امامانیآنان چه کسانی هستند، 

بنابراین، هر ولی  (629، ص2، ج1429کلینی، ) «کند.میو خداوند امان آنان را تنفیذ  دهندمی

 گاه و معتمدی جز معصومین، طاغوت خواهد بود.یهتکامر، پشت و پناه و 

از امام باقر )ع( و امام صادق )ع( نقل کرده  انیالبمجمعروایت دیگری را صاحب تفسیر 

که استقصا شد، این حدیث در منابع روایی قبل از این تفسیر وجود ندارد. طبرسی  گونهآناست. 

سوره نساء ذکر کرده و مجلسی در  60 هیآاین روایت را مرسل و بدون ذکر روات آن، ذیل 

کرده است. در این روایت کوتاه آمده است بحاراالنوار از همین تفسیر، این روایت را نقل قول 

                                                           

 طاغوت است.  ،کسی که پرچم گمراهی برافرازد. 1

 ای به غیر از ما طاغوت یا شبیه آن است. ها بر حذر باشید. پس به راستی هر ولیجهای اباالصباح! از ولیجه. 2

که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا  شوید در حالى که هنوز کسانىآیا گمان کردید که )به حال خود( رها مى. 3

اند؟. )باید آزمون شوید؛ و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، )از دیگران( مشخّص نشده

 کنید، آگاه است. و صفوف از هم جدا گردد؛( و خداوند به آنچه عمل مى
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، 3، ج1372طبرسی، ) 1«اْلَحقِبَغرِي  مُ ْحُکُکلُّ َمْن ُيَتَحاَکُم ِإَليِه ِممَّْن َي« طاغوت»َأنَّ اْلَمْعِنی ِبِه »که: 

. بر اساس این روایت، هر کسی که هنگام تحاکم بدو، به (75، ص9، ج1410مجلسی، / 102ص

 است.غیرحق حکم کند، طاغوت 

 ُکلُّ»نقل شده است:  االسالم، روایتی از امیرالمؤمنین )ع( در بیان مصداق طاغوتدر دعائم

ِريُدوَن َأْن َيَتحاکُموا ِإَلی ُي﴿َحاِکٍم َيْحُکُم ِبَغرِي َقْوِلَنا َأْهَل اْلَبيِت َفُهَو َطاُغوٌت َو َقَرَأ َقْوَل اللَِّه َتَعاَلی 

ُثمَّ َقاَل َقْد َو اللَِّه َفَعُلوا  ﴾َأْن َيکُفُروا ِبِه َو ُيِريُد الشَّيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًلا َبِعيدًاالطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا 

ْد يَعُتَنا َو قَ ِش َتَحاَکُموا ِإَلی الطَّاُغوِت َو َأَضلَُّهُم الشَّيَطاُن َضَلاًلا َبِعيدًا َفَلْم َيْنُج ِمْن َهِذِه اْلآيِة ِإلَّا َنْحُن َو

مضمون این روایت مانند روایت قبلی  (530، ص2، ج1385حیون،  ابن) 2.«َهَلک َغرُيُهْم ... 

بیت )ع( حکم نکند، طاغوت است است. بر اساس این روایت، هر حاکمی که بر اساس قول اهل

ون ع( چبیت )اند. راه و رسم اهلیافتگانبیت )ع( هستند که از نجاتو تنها شیعیان و پیروان اهل

 (.381، ص2، ج1373در راستای اراده و شریعت الهی است، تنها راه نجات است )فاضل مقداد، 

 شناسی رجوع به طاغوتمفهوم -4

ندات پردازیم. ابتدا مستمی« رجوع به طاغوت»پس از تبیین معنای طاغوت به تشریح مفهوم 

 کنیم.قرآنی و حدیثی مربوطه را ذکر می

 قرآنی ادله -4-1

سوره  60 هیآممنوعیت مراجعه به طاغوت و پذیرش والیت آن، مورد تأکید اسالم است. 

َأ َلْم َتَر ِإَلی الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ﴿ :دیفرمایمنساء، در مذمت رجوع به طاغوت 

ِبِه َو ُيِريُد  ِإَلی الطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن َيکُفُرواِإَليک َو َما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلک ُيِريُدوَن َأْن َيَتحاکُموا 

گونه افراد این آیه بر این نکته داللت دارد که ریشه تحاکم این ﴾.الشَّيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًلا َبِعيدًا

                                                           

 کند. شود و به غیر حق حکم میمعنای طاغوت، هر کسی است که به سوی او تحاکم برده می. 1

از علی علیه السالم نقل شده است که فرمود: هر حاکمی که به غیر از قول ما اهل بیت حکم کند، طاغوت . 2

خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟. با اینکه به آنها دستور است و گفته خداوند را خواند که مى

هاى دور دستى بیفکند. خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراههشوند. امّا شیطان مىداده شده که به طاغوت کافر 

ای هسپس گفت: به خداوند سوگند که کردند و تحاکم به طاغوت بردند و شیطان آنها را گمراه کرد و به بیراهه

هالک شد و هرکس  دوردست افکند و از این آیه کسی نجات نیافت مگر ما و شیعیان ما و هرکسی غیر از آنها

 نشناخت پس لعنت خدا بر او باد. 
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، اغوای شیطان است و غرض شیطان از این القائات این است که پیروانش را به طاغوتبه 

، 4، ج1374طباطبایی، / 416، ص5، ج1408رازی، ی دور از نجات گرفتار کند )ابوالفتوح ضاللت

 (.446، ص3، ج1371شیرازی،  مکارم/ 643ص

اند که میان یک یهودی و یک منافق در اکثر مفسران در مورد شأن نزول این آیه نوشته

و  عدالتیاهل بی ر اسالم )ص(دانست که پیامبای، اختالفی به وجود آمد. یهودی چون میمسأله

فصل آن به ایشان رجوع کنند، ورشوه نیست، پیشنهاد داد که هر دو جهت طرح شکایت و حل

ه کند، رجوع بگیرد و به نفع او حکم میدانست که کعب بن اشرف رشوه میاما منافق چون می

سوره نساء نازل  60 آیهپیامبر )ص( را نپذیرفته و خواهان رجوع به کعب شد. پس از این بود که 

. (391، ص4، ج1374طباطبایی، /  102، ص3، ج1372طبرسی، / 238، ص3تا، جطوسی، بیشد )

ص( )علیه پیامبر اسالم  گرانتوطئهو از یهود بزرگان ثروتمند عالمان و کعب بن اشرف یکی از 

های تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی بر ضدمسلمانان شناخته شده بود. او در تاریخ به خاطر فعالیت

ی وی به حدی بوده که پس هاتوطئهو ظاهراً از لحاظ ثروت، سرآمد یهودیان حجاز بوده است. 

تحریک مشرکان علیه  قصدبهکفار قریش،  کشته شدناز پیروزی مسلمانان در جنگ بدر و 

قریش اشعاری سروده است. همچنین در برخی اشعار و اقوال  شدگانکشتهدر رثای  مسلمانان،

وی، توهین به همسران پیامبر ثبت شده است. در همین راستا وی مشرکان مکه را برای جنگی 

گذشته از این، کعب پس از جنگ  (.99ص، 1429، منتظری)مجدد علیه مسلمانان آماده کرد 

ی مکه رفت و برای جلب اعتماد مشرکان مکه، بر دو بت سوبهوانان احد، با هفتاد سوار از پهل

 (.185، ص5ج، 1372طبرسی، )از پیامبر خطاب نمود  ترافتهیتیهداها را ها سجده نمود و آنآن

با توجه به نقش وی در ایجاد و تقویت جنگ علیه پیامبر و مسلمانان، عنوان طاغوت بر او صادق 

 است.

 روايی ادله -4-2

نساء در ممنوعیت تحاکم به طاغوت، به بررسی برخی از روایات  سوره 60 پس از تشریح آیه

 پردازیم.مربوطه می

 مقبوله عمر بن حنظله -4-2-1

فوق از مستندات اصلی ممنوعیت رجوع به طاغوت است که مناقشات  این روایت، در کنار آیه

 فراوانی در مورد سند و داللت آن وجود دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت:
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 ُمَحمَُّد ْبُن َيْحيی َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسنِي َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسی َعْن َصْفَواَن ْبِن َيْحيی َعْن َداُوَد ْبنِ »

َعٌة ِفی َديٍن َحْنَظَلَة َقاَل: َسَأْلُت َأَبا عبداهلل )ع( َعْن َرُجَلنِي ِمْن َأْصَحاِبَنا َبيَنُهَما ُمَناَز ْبِناْلُحَصنِي َعْن ُعَمَر 

َحقٍّ َأْو َباِطٍل َفِإنََّما  یَأْو ِمرَياٍث َفَتَحاَکَما ِإَلی السُّْلَطاِن َأْو ِإَلی اْلُقَضاِة َأَيِحلُّ َذِلک َقاَل َمْن َتَحاکَم ِإَليِهْم ِف

ُحکِم الطَّاُغوِت ِبَتَحاَکَم ِإَلی الطَّاُغوِت َو َما َيْحُکُم َلُه َفِإنََّما َيْأُخُذ ُسْحتًا َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا ِلَأنَُّه َأَخَذُه 

 ِبِهَو َقْد ُأِمُروا َأْن َيْکُفُروا  وِتالطَّاُغُيِريُدوَن َأْن َيَتحاَکُموا ِإَلی ﴿ی َتَعاَلَو َقْد َأَمَر اللَُّه َأْن ُيکَفَر ِبِه َقاَل اللَُّه 

 (.67، ص1ج، 1429کلینی، ) 1«﴾ ...

( شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی)این روایت از روایات مشهوری است که مشایخ ثالثه 

راویان این حدیث، مناقشاتی  سلسله. در اندکردهب خود و در باب قضاء آورده و بدان عمل کتدر 

در مورد عمر بن حنظله، داود بن حصین و محمد بن عیسی وجود دارد. مال احمد نراقی در 

در سند این روایت تنها در مورد داود به حصین توقف وجود »مورد این روایت نوشته است: 

اقفی وسی مبنی بر ودارد که البته نجاشی وی را توثیق نموده است؛ لذا حتی اگر کالم شیخ ط

خواهد بود نه ضعیف؛ عمر بن حنظله نیز توثیق شده  موثقبودن وی نیز صحیح باشد، روایت 

و به مقبوله مشهور  شودیمضعف آن با شهرت جبران  نکهیبااتضعیف این روایت  بنابراین؛ است

 (19، ص17، ج1415)نراقی، « شده است، صحیح نیست.

روایت قبل از عمر بن حنظله و داود بن حصین، صفوان بن  گذشته از این نکته، در سند این

د سن سلسلهیحیی وجود دارد که از هجده اصحاب اجماع است. بزرگان معتقدند اگر روایت با 

اشکال بر  بنابراین،؛ است حیصحصفوان بن یحیی رسید، روایت،  ازجملهصحیح به این چند نفر 

؛ اوال نجاشی وی را توثیق کرده ستینت، وارد سند روایت به اینکه داود بن حصین واقفی اس

، پس در مورد واقفی موثق نیز قطعاً خواهیم میریپذیماست و ثانیا روایات عامی دارای توثیق را 

صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است در سند این روایت وجود  نکهیاپذیرفت؛ مخصوصاً 

ایت را نقل کرده است )حسینی تهرانی، دارد و خودش از داود بن حصین و عمر بن حنظله رو

 (.238، ص1، ج1421

                                                           

مذهبان ما که درباره دین یا ارث اختالف گوید: از امام صادق )ع( پرسیدم از دو مرد از همعمر بن حنظله می. 1

فرمود: هر که به حق یا حضرت  دارند، نزد سلطان وقت یا قاضیان به محاکمه روند، آیا حالل این کار است ؟

آنها به محاکمه رود پیش طاغوت به محاکمه رفته با اینکه خدا فرمان داده به طاغوت کفر ورزند و پشت ناحق نزد 

  . دخواهند پیش طاغوت به محاکمه روند با اینکه دستور دارند بدان کافر باشنمى»کنند، خداى تعالى فرماید: 
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 انددهکربسیاری از علمای شیعه قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند و به روایات او عمل 

عمر « بولهمق»و این روایت از اصحاب امامیه تلقی به قبول شده است تا آنجا که در کتب شیعه به 

نساء،  سوره 60 وایت، امام صادق )ع( با استناد به آیهبن حنظله شهرت یافته است. صدر این ر

از رجوع به طاغوت برای احقاق حق منع نموده است و مال مأخوذِ متعاقب حکم طاغوت را 

 داند.حرام می

 روايت عبداهلل بن سنان از امام صادق )ع(  -4-2-2

ِد ْبُمَحمَُّد ْبُن َيْحيی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِبی َع»

کِم اللَِّه يِه ِبَغرِي ُحَعَلی َفَقَضِئٍر جا ناُسْلَطَأْو  َقاٍضاهلِل )ع( َقاَل: َأيَُّما ُمْؤِمٍن َقدََّم ُمْؤِمنًا ِفی ُخُصوَمٍة ِإَلی 

 .1«َفَقْد َشِرکُه ِفی اْلِإْثِم

، من (411، ص7، ج1429کلینی، )این حدیث در کتب مهم روایی شیعه ازجمله کافی 

( نقل شده 219، ص6، ج1407( و تهذیب )طوسی، 4، ص3، ج1413الیحضره الفقیه )صدوق، 

، مجلسی؛ 11، ص6ج، 1406مجلسی، محمدتقی، )است  حیصحو بنا به نظر مجلسی اول و دوم 

 عنوانبهبسیاری از علمای متأخر نیز در آثار خویش از این روایت  (.272، ص24، ج1404

. بر اساس این روایت نیز تحاکم نزد قاضی کنندیمیاد  عبداهلل بن سنان از امام صادق )ع( حهیصح

 که فرد، شریک در گناه شخص جائر گردد. شودیمیا سلطان جائر باعث 

 خديجه از امام صادق )ع( روايت ابی -4-2-3

َقاَل: َبَعَثِنی َأُبوعبداهلل  اْلَجْهِم َعْن َأِبی َخِدجَيَةَعْنُه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعِن اْلُحَسنِي ْبِن َسِعيٍد َعْن َأِبی»

ِمَن اْلَأْخِذ َو  ٍءیَشيَنُکْم ِفی ی َبَتَداَر)ع( ِإَلی َأْصَحاِبَنا َفَقاَل ُقْل َلُهْم ِإّياُکْم ِإَذا َوَقَعْت َبيَنُکْم ُخُصوَمٌة َأْو 

ا َو َحَراَمَنا َفِإنِّی اْلَعَطاِء َأْن َتَتَحاَکُموا ِإَلی َأَحٍد ِمْن َهُؤَلاِء اْلُفسَّاِق اْجَعُلوا َبيَنکْم َرُجًلا ِممَّْن َقْد َعَرَف َحَلاَلَن

، 6ج، 1407طوسی، ) 2«ُضکْم َبْعضًا ِإَلی السُّْلَطاِن اْلَجاِئِر...َقْد َجَعْلُتُه َقاِضيًا َو ِإّياُکْم َأْن ُيَخاِصَم َبْع

 .(303ص

                                                           

هر مؤمنی که مؤمن دیگر را در مورد خصومتی به نزد قاضی یا سلطان جور بیاورد و قاضی یا سلطان جور به . 1

 غیر حکم خدا بر او حکم کند، وی شریک قاضی یا سلطان جور در گناهش خواهد بود. 

ت و خصوم امام صادق علیه السالم مرا به سوی اصحاب فرستاد و گفت که به آنها بگو هنگامی که میانتان. 2

تحاکم کنید؛ بلکه بین خود مردی را که حالل و حرام ما را  ،نزاعی روی داد، مبادا برای اخذ یا عطا به این فساق

 د را نزد سلطان جائر ببرد.خصومت خو من او را بر شما قاضی قرار دادم. مبادا برخیداند قرار دهید، پس می
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، آل عصفورو شیخ حسین آل عصفور ) (57، ص7، ج1406مجلسی، محمدتقی، )مجلسی اول  

، مجلسی) داندیم، اما مجلسی دوم آن را مجهول دندانیم حیصح( این روایت را 5ص، تایب

 چراکهامام خمینی معتقد است که سند این روایت دارای اشکال است،  (.214، ص10، ج1404

همان بکیر بن اعین باشد و حسین بن سعید همان اهوازی باشد، حدیث مرسل  ،الجهماگر ابی

حسین بن سعید از اصحاب  کهیدرحالفوت کرده  بکیر در عصر امام صادق )ع( چراکه شودیم

و بالواسطه از وی نقل کرده باشد. احتمال  ماًیمستقبوده است؛ لذا بعید است که  امام رضا )ع(

الجهم باشد که از جد خودش نقل کرده هم دارد که حسین بن سعید، حسین بن سعید بن ابی

ولی باید توجه داشت که این روایت،  (،598، ص4، ج1418، ینیخم)باشد که این نیز بعید است 

معروف « جهیخدیاب مشهوره»که حتی در میان اهل حدیث به ای ونهگحدیثی مشهور است به

این روایت در تهذیب  هرحالبهضعف سندی آن را با شهرت جبران نمود.  توانیملذا  است؛

، 27، ج1409وجود دارد و صاحب وسائل الشیعه نیز آن را نقل کرده است )نک. حر عاملی، 

 (.139ص

اِء َهُؤَل»پیشین، مراجعه به اهل جور را که در این روایت با این روایت نیز همانند مستندات 

ایگزین ج عنوانبه، ممنوع کرده است و در مقابل، عارفان به احکام الهی را اندشدهمعرفی « اْلُفسَّاِق

 .کندیمقضاوت معرفی 

 از امام صادق )ع(  ریبص یابروايت  -4-2-4

ُمَحمَُّد ْبُن َيْحيی َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسنِي َعْن َيِزيَد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َهاُروَن ْبِن َحْمَزَة اْلَغَنِوی َعْن »

اُه َدَعَف َحِريٍز َعْن َأِبی َبِصرٍي َعْن َأِبی عبداهلل )ع( َقاَل: َأيَُّما َرُجٍل کاَن َبيَنُه َو َبنَي َأٍخ َلُه ُمَماَراٌة ِفی َحقٍّ

لَِّذيَن َقاَل اللَُّه َتَعاَلی: ا ِإَلی َرُجٍل ِمْن ِإْخَواِنِه ِلَيْحُکَم َبيَنُه َو َبيَنُه َفَأَبی ِإلَّا َأْن ُيَراِفَعُه ِإَلی َهُؤَلاِء کاَن ِبَمْنِزَلِة

يُدوَن َأْن َيَتحاَکُموا ِزَل ِمْن َقْبِلَک ُيرِ َأ َلْم َتَر ِإَلی الَِّذيَن يْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبما ُأْنِزَل ِإَليَک َو ما ُأْن﴿

  1«اْلآيَة ﴾ِبِهِإَلی الطَّاُغوِت َو َقْد ُأِمُروا َأْن َيکُفُروا 

، من (649، ص14ج، 1429کلینی، )کافی  حدیثیاین روایت نیز در هر سه کتاب مهم 

( 220، ص6، ج1407و تهذیب االحکام )طوسی،  (4، ص3ج، 1413، )صدوقالیحضره الفقیه 

                                                           

ورد حقی بود و او را به سوی یکی دیگر از برادرانش برای جاری ای در مهر مردی که بین او و برادرش منازعه. 1

که خدا در موردشان  کردن حکم خدا فراخواند و او ابا ورزید و به سوی اینان ترافع نمود مانند کسانی است

 فرمود: ...
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آمده و معموالً در آثار مختلف با عنوان صحیحه از آن یاد شده است. مجلسی اول و دوم آن را 

. این (16، ص10، ج1410مجلسی،  ؛10، ص6ج، 1406، یمجلسی، محمدتق)اندصحیح دانسته

نساء، رجوع به طواغیت را  سوره 60روایت منقول دیگر، با اشاره به آیه  سانبهروایت نیز 

الذکر هرگونه رجوع به طاغوت را ممنوع و روایات فوق نهی کرده است. بنابراین آیه شدتبه

 اعالم کرده است. 

م کنیم. از کالقبالً به واکاوی معنای طاغوت پرداختیم و در ادامه معنای رجوع را تبیین می

نساء و روایات مربوطه،  سوره 60 هیآشود که مضمون نظران چنین استفاده میی صاحببرخ

به طاغوت است؛ و برخی دیگر از علما معتقدند که رجوع به « قضاوت»مختص رجوع برای 

مورد نظر خواهد بود. ذیالً به تشریح این دو دیدگاه و  ادلهطاغوت تحت هر عنوانی مشمول 

 .میپردازیمهریک  ادلهبیان 

 قدر متیقن از معنای رجوع -4-3

قضاوت و برای داوری و  عنوانبهدارند که رجوع به طاغوت  نظراتفاقتمام مفسران شیعه 

خصومت، حرام و ممنوع است. به دیگر سخن، قدر متیقن از این آیه این است که  وفصلحل

 ت.قطعاً داوری و قضاوت بردن نزد طاغوت، ممنوع و مشمول آیه مورد بحث اس

سوره نساء در مورد تقبیح ارجاع داوری در اختالفات  60دلیل این واقعیت، شأن نزول آیه 

گونه که قبالً ذکر شد، یکی از منافقین در پی ارجاع داوری به که همانبه طاغوت است، چه این

 تدر این نکته تردید ندارد که رجوع به طاغو کسچیهطاغوت بود که این آیه نازل شد؛ بنابراین 

 برای قضاوت، قطعاً مصداق آیه مذکور خواهد بود.

در مورد قضاوت طاغوت صادر شده  صراحتبهگفته نیز یا گذشته از این آیه، روایات پیش

لقی حنظله، به ت عمر بنو یا اینکه در مورد ارجاع قضاوت، وضوح بیشتری دارد. مثالً در روایت 

برخی، سؤال راوی از حضرت در مورد منازعه در امور مالی و تعیین قاضی صالح صراحت 

بنابراین اکثر مفسران در هنگام بحث از این آیه، معموالً به همان قدر متیقن یعنی  بیشتری دارد؛

ر ا به قرائت اکثبناند؛ لذا اند و در مورد شمول فراتر از آن اظهارنظر نکردهقضاوت اکتفا کرده

 .(237، ص2، ج1409، منتظری)قضائی شمول دارد  حوزهایشان، این آیه تنها در 

ا از هنظران مختلف، در مورد چرایی تحلیل مشهور و برداشت آنبا دقت نظر در آثار صاحب

 ارائه داد: توانیممختلفی  ادلهآن به باب قضاوت،  محدود کردناین آیه و 
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راغب اصفهانی، ) استتر به قضاوت نزدیک شناسانلغتاز نگاه « حکم» واژهاینکه  اول: 

 نوعاً « حکومت» واژه، قدیمی لغت بدر کت .(142، ص12ج، 1414ابن منظور،  /126ص، 1412

 «سلطنت»یا « خالفت»همچون  ییهاواژهبیشتر از ، و برای زمامداری است« قضاوت»به معنای 

 .(238ص، 1429، منتظری) ه شده استاستفاد« امارت»و یا « والیت»یا 

ی حکم، حکومت، حاکم و حکام، اکثراً در بحث هاواژهی قرآنی و روایی کاربردهادوم: 

ِإنَّ اتَُّقوا اْلُحُکوَمَة َف»قضاوت است و استعمال آن در خصوص این معنا غلبه یافته است؛ مانند: 

، 7، ج1429کلینی، ) 1«ِباْلَقَضاِء اْلَعاِدِل ِفی اْلُمْسِلِمنَي ِلَنِبیٍّ َأْو َوِصیِّ َنِبیاْلُحُکوَمَة ِإنََّما ِهی ِلْلِإَماِم اْلَعاِلِم 

 هیآیا مشخصاً در  (58 /4: نساء) 2﴾َو ِإذا َحَکْمُتْم َبنَي الّناِس َأْن َتْحُکُموا ِباْلَعْدِل﴿و نیز  (406ص

َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم َو  َو ُتْدُلوا ِبَها ِإَلی اْلُحّکاِ  ِلَتْأُکُلوا َفِريقًا ِمْنَو اَل َتْأکُلوا َأْمَواَلکْم َبيَنُکْم ِباْلَباِطِل ﴿

 ،منتظری) انددانستهمفسران باالتفاق منظور از حکام را ُقضات ( 188/ 2)بقره:  3﴾َأْنُتْم َتْعَلُموَن

 (.237ص، 1429

ی است که میان آن منافق و امنازعهنساء، در مورد قضاوت و  سوره 60 هیآشأن نزول  سوم:

 ی بود که به تحاکم و ترافع به کعب بن اشرف رضایت دادند.هودفرد ی

توان ممنوعیت را از مورد قضاوت به شود این است که آیا میسؤالی که در اینجا مطرح می

ن ایسایر موارد ازجمله مصداق اکمل و اتم رجوع یعنی والیت و حکومت تعمیم داد یا باید به 

 قدر متیقن اکتفا نمود؟

 حکومتی شئونتعمیم رجوع به کلیه  -4-4

دیگر این است که منظور از رجوع در این آیه را باید فراتر از قضاوت دانست و دیدگاه 

 عموماً هرگونه رجوع به طاغوت، مشمول این آیه بوده و منحصر در قضاوت نیست.

این  اثباتسوره نساء اعم از قضاوت است. وی در  60معتقد است آیه  صراحتاًی نیامام خم

 سوره 58. ایشان معتقد است آیه پردازدیمنساء  سوره 60و  59، 58نظر ابتدائاً به تشریح آیات 

                                                           

برای  ،. از قضاوت کردن بپرهیزید پس به راستی که قضاوت فقط مختص امام عالم به قضا، عادل میان مسلمین1

 نبی یا وصی نبی است. 

 کنید، به عدالت داورى کنید. و هنگامى که میان مردم داورى مى. 2

و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید. و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، . 3

 )این کار، گناه است(.  دانید)قسمتى از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالى که مى
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ت که خطاب به کسانی اس ﴾َو ِإذا َحَکْمُتْم َبنَي الّناِس َأْن َتْحُکُموا ِباْلَعْدِل﴿: دیفرمایمنساء که 

نه حکومت؛  کندیمو نه ]صرف[ قضاوت. قاضی قضاوت  کنندیمزمامدار بوده و حکومت 

قضاوت، یک بخش از  کهیدرحالنه حکم اجرایی؛  کندیمفقط حکم قضائی صادر  چراکه

یی دیگری هستند که به همراه قضاوت، حکومت را هابخشو تقنین،  اجراحکومت است و 

 جملههای حکومت است. ایشان معتقد است در . پس قضاوت یکی از شأنهنددیمتشکیل 

منظور از ، 1﴾ِإنَّ اللََّه يْأُمُرکْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلی َأْهِلَها ...﴿: داردیمکه مقرر  58ابتدائی آیه 

امانت، تمام امور دینی است که یک بخش آن حکومت است و باید به اهل آن واگذار شود. پس 

هم قاضی نباید خالف عدالت حکم کند و اینکه مبنای قضاوت وی باید قانون اسالم باشد و هم 

ه از نگا 58 هیآمجریان این حکم و آن قانون نیز نباید فاقد عدالت باشند و این تفسیر صحیح 

وِلی يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُ ﴿ هیآایشان است. امام خمینی در تفسیر 

ْلآِخِر ذِلَک ا َفُردُّوُه ِإَلی اللَِّه َو الرَُّسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو اْلَيْوِ  ءٍ یْ َشی فاْلَأْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتناَزْعُتْم 

االمر، پیروی از او در (، معتقد است اطاعت از پیامبر و اولی59/ 4)نساء:  2﴾َخْيٌر َو َأْحَسُن َتْأوياًل

مرجع رفع تنازعات میان  هاآنو  شودیماوامر حکومتی است و عیناً اطاعت از خدا محسوب 

زه عمومی و اداری. امام خصوصی باشد خواه در حو حوزهمردم هستند، خواه این تنازعات در 

های حکومت هیآنساء نیز بر این باور است که منظور از طاغوت در این  60 هیآخمینی در مورد 

. شمول این آیه نیز اعم از قضات و حکام اندکردهجوری هستند که در برابر حکومت الهی طغیان 

بنابراین، نفی تحاکم ؛ ردیگیممعموالً رجوع برای دادرسی، به قضات حکومت انجام  چراکهاست؛ 

 .(90-83، صص1423، ینیخم) شودیمحکومتی  شئونالی الطاغوت شامل تمام 

و « محکمه»، «حاکم»، «حکمت»، «حکومت»، «حکم»های واژه» ی نیز نوشته است:آمل یجواد

ه همراحکام، منع و مانند آن را به اِتقان، ااند که معنای ، همگی از ریشه واحدی برخاسته«محاکمه»

گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند می« حََکمَه»د و اگر به لگام اسب، ندار

که قاضی را نیز در اثر گویند؛ چه اینمی «حاکم»آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را 

                                                           

 دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید. خداوند به شما فرمان مى. 1

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو األمر ]اوصیاى پیامبر[ را! اى کسانى که ایمان آورده. 2

)و از آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز  و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید

 رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است. 
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جوادی آملی، )« کلمه حاکم، اختصاص به قاضی نداردبنابراین  ؛نامندمی« حاکم»منع از ظلم،  

 .(193-192، صص1379

در مقام داوری میان این دو نظر، باید نظر گروه دوم را مقرون به صحت دانست؛ البته باید 

 ،اندکردهاین ممنوعیت را محدود به قضاوت  حوزهدقت داشت که گرچه بسیاری از مفسران، 

به علت  رسدیمهای جور باشند. به نظر بودن حکومت اما بدین معنا نیست که منکر طاغوت

قضاوت فراتر ننهاده و شمول این آیه را در مورد  حوزهنقلی، بیشترِ ایشان پا را از  ادلهوجه غالبی 

 .اندنکردهحکومت بحث 

وی باید پذیرفت که معنای لغ اگرچهة گروه اول باید گفت، شدمطرحهای در پاسخ به استدالل

« محک»تر است اما باید دانست که استعماالت روایی ماده ، به قضاوت نزدیکحکومت و حکم

 مترادف والی و والت قاًیدقمنحصر در قضاوت نیست؛ بلکه در برخی موارد لفظ حاکم و حکام 

ها حکام نه به معنای قضات، بلکه استعمال شده است؛ مانند برخی عبارات معصومین که در آن

 اندرمودهفدر احوال مؤمنان پیشین  به کار رفته است. مثالً امیرالمؤمنین )ع(به معنای والی و سلطان 

ایی ها مُلک، فرمانروایی و پیشوکه به خاطر صبر و استقامتشان در برابر نامالیمات، خداوند بدان

. همچنین، ایشان در (192خطبه ، نهج البالغه) 1«َفصاُروا ُمُلوکًا ُحّکامًا َو أِئمًَّة أْعالمًا»عطا نمود: 

 ِرَقاِب َجَعُلوُهْم ُحكَّامًا َعَلي »که:  ندیگویمجای دیگری، از به ریاست رسیدن منافقان سخن 

َلماُء َو اْلُعالنَّاِس  َعَلي ُحكَّاٌم اْلُمُلوُك : »اندفرموده و نیز امام صادق )ع( (201همان، خطبه ) 2«النَّاس

 (.183، ص1، ج1410مجلسی، ) 3«اْلُمُلوک َعَلي ُحكَّاٌم

نساء در  60است، آیه  کردهطور که امام خمینی هم بدان اشاره گذشته از این دلیل، همان

عام  58 هیآها پیوستگی دارد. عبارت ابتدائی قبل بوده و با آن هیآارتباط معنایی عمیقی با دو 

 شئون مههو قطعاً عالوه بر قضاوت شامل  ﴾اْلَأَماَناِت ِإَلی َأْهِلَهاِإنَّ اللََّه يْأُمُرُکْم َأْن ُتَؤدُّوا ﴿است: 

را مطرح کرده است  االمریاولنیز که بحث اطاعت از خدا، رسول و  59 هیآ. شودیمحکومتی 

نیز مطلق آمده و روشن است که نباید محدود به مبحث قضاوت باشد. در این آیه مؤمنین به 

نیز مرجع تنازعات، خدا و رسولش  59آیه  ادامه. در اندشدهمطلق فرمان داده  صورتبهاطاعت 

 صلوفحلطور که بسیاری از تنازعات امت اسالمی باید برای . بدیهی است هماناندشدهمعرفی 

                                                           

 و پیشوایانی بنام گشتند.  فرماو آنان فرمانروایانی حکم. 1

 آنها را فرمانروایانی بر گردن مردم قرار دادند. . 2

 پادشاهان، فرمانروایان مردم و علما فرمانروایان بر پادشاهان هستند. . 3
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قضات  عهدهآن از  وفصلحلبه قاضی ارجاع داده شود، بسیاری از منازعات نیز وجود دارد که 

به  59و  58به دست وُالت تعیین تکلیف گردد؛ بنابراین مسلم است که آیات خارج بوده و باید 

. هرچند که شأن نزول کنندیمخاطر عموم و اطالقی که دارند فراتر از بحث قضاوت را مطرح 

و ارجاع به قاضی طاغوت است؛ اما باید گفت محدود کردن  الناسنیب، مبحث اختالفات 60آیه 

، است الف سیاق دو آیه قبل و همچنین سیاق آیات دیگر قرآناین آیه به بحث قضاوت، خ

 . دنکنیممخصوصاً آیاتی که در مورد طاغوت صحبت 

و شیطانی است که در  کنندهگمراه ظالمانهاساساً مفهوم طاغوت در آیات قرآن، به معنای نهاد 

ه یان فقط بکرده است. روشن است که شیطان، طاغوت و طاغوت اندامعرضبرابر دستگاه الهی 

ی هستند؛ تعالیباردنبال قضاوت بر مردم نیستند بلکه در پی برپایی حکومت در برابر دستگاه 

گفت مؤمنین بر اساس این قاعده، تنها از ترافع و ارجاع داوری به طاغوت منع  توانینمپس 

ود وجاما در سایر شئون حکومتی ازجمله اجرا و تقنین، چنین ممنوعیت و محدودیتی  اندشده

قضاوت نکرد و قائل بود که  حوزهندارد. بنابراین باید منع تحاکم الی الطاغوت را محدود به 

ممنوع بوده و همه باید بدان کفر  آن ریغاعم از قضاوت و  هانهیزم همهرجوع به طاغوت در 

 ورزند.

ند. کمیگذشته از ادله مذکور، توجه به صدر دو روایت مذکور، نظر مورد اختیار را تقویت 

ند، کمسأله مربوطه را پرسش می صدر مقبوله عمر بن حنظله که در مقام سؤال از امام صادق )ع(

َلی ... َفَتَحاکَما ِإَلی السُّْلَطاِن َأْو ِإهم از مرافعه به قضات سخن گفته و هم از تحاکم به سلطان؛ )

 تحاکم به سلطان و قاضی هر دو را در (؛ اساساً پرسش، عام است و صریحاًاْلُقَضاِة َأَيِحلُّ َذِلک...

گیرد. سُلطان بر وزن فُعالن، از سالطه به معنی قهر و غلبه گرفته شده است و بدین دلیل برمی

شود که در اوج و کمال قهر و غلبه بر مردم قرار دارد. این کلمه مصدر است و سلطان نامیده می

شود به مسلط نیز به عادل، عدل گفته میگونه که اطالق آن به والی از باب مجاز است؛ همان

که اداره آن را  کسآنشود و منظور از آن در این روایت، حکومت است و هر سلطان گفته می

 .(408، ص2، ج1382مازندرانی، )دارد یعنی حاکم 

در روایت دیگری که مستند این قاعده است نیز همین نکته وجود دارد. در روایت عبداهلل بن 

يِه ِبَغرِي ُحکِم َعَلی َقضَ َف ِئٍرجا ناُسْلَطَأْو  َقاٍضَأيَُّما ُمْؤِمٍن َقدََّم ُمْؤِمنًا ِفی ُخُصوَمٍة ِإَلی »است: سنان آمده 

ار خود امام ب سان مقبوله عمر بن حنظله، اما این؛ در این روایت نیز به«اللَِّه َفَقْد َشِرکُه ِفی اْلِإْثِم

در روایت صادق )ع( رجوع به قاضی و یا سلطان جائر را برای دادخواهی مطرود دانسته است. 
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لسُّْلَطاِن ا... ِإّياُکْم َأْن ُيَخاِصَم َبْعُضکْم َبْعضًا ِإَلی » اند:تصریح داشته خدیجه نیز امام صادق )ع(ابی

 به حاکم طاغوتی، به معنای اعم از قضاوت است.بنابراین در روایات، سخن از رجوع ؛ «... اْلَجاِئِر

 آثار رجوع به طاغوت -5

 دهیم.پس از تبیین معنای رجوع به طاغوت، آثار این رجوع را نیز مورد مداقه قرار می

 حکم تکلیفی -5-1

ی مشهوری بندمیتقسیا گناهان کبیره و صغیره،  ریصغاو  رئکبادر منابع اسالمی تقسیم گناه به 

است که آثار مختلفی بر آن بار شده است؛ مثالً با ارتکاب گناه کبیره، شخص مکلف از عدالت 

 .دیآیم حساببهو در عداد فساق  شودیمخارج 

وجود دارد. ایشان  در مورد مالک تشخیص کبیره از صغیره، روایتی مشهور از امام صادق )ع(

)نساء:  1﴾ًلا َکِرميًاَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّْر َعْنُکْم َسيِّئاِتُکْم َو ُنْدِخْلُکْم ُمْدخَ ِإْن َتْجَتِنُبوا َکَباِئ﴿ در مورد آیه

( 276، ص2، ج1429کلینی، ) 2«اْلکَباِئُر الَِّتی َأْوَجَب اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َعَليَها النَّارَ »( فرمودند: 31/ 4

ها قرار داده است. بر اساس این یعنی گناهان کبیره گناهانی است که خداوند آتش را بر انجام آن

عذاب الهی در مورد آن گناه  وعدهروایت، نظر مشهور در مورد مالک تشخیص کبیره از صغیره، 

 60بر کبیره بودن رجوع به طاغوت تأکید دارند. آیه  صراحتبهنیز  نظرانصاحباست. برخی از 

وت زعم االیمان و تحاکم الی الطاغپس نساء داللت بر تحریم تحاکم و بلکه کفر بدان دارد.  سوره

 .(687، صتایاردبیلی، ب)نیست  جمعقابل

توضیحات فوق، کسی از علما، منکر کبیره بودن تحاکم به طاغوت نشده است و دلیل  بنا بر

نساء، صریحاً دستور به کفر به طاغوت داده و تحاکم به  60 هیآکبیره بودن نیز این است که در 

 گمراهی شیطان دانسته است. جهینتطاغوت را 

 حکم وضعی -5-2

این است که آیا این حرمت تکلیفی، اثر وضعی نیز دارد؟ یعنی به  نجایادر  طرحقابلسؤال 

که  شودیماساساً ترافع به طاغوت حرام است، این حرمت ترافع به طاغوت باعث  نکهیاعلت 
                                                           

 پوشانیم؛ و شما را در جایگاهشوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را مىاگر از گناهان بزرگى که از آن نهى مى. 1

 . سازیمخوبى وارد مى

 گناهان کبیره گناهانی است که خداوند عز و جل برای آنها آتش جهنم را قرار داده است. . 2
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ة متعاقب حکم طاغوت، به مدعی منتقل نشود؟ آیا رأی و حکم آمددستبهمثالً مالکیت اموال 

 یکن است؟لماثر و کأنطاغوت، بی

جوع منع رنساء سخنی از حکم وضعی تحریم تحاکم نیست. سایر روایاتی که بر  60 هیآدر 

و تنها بر حرمت رجوع به طاغوت تأکید  آمدهمطلق  صورتبهبه قضات طاغوت اِشعار دارند نیز 

نظران شده مقبوله عمر بن حنظله میان صاحب نظراختالف؛ اما روایت مشهوری که منشأ اندداشته

 است.

 نیترمهمعلم مدعی به استحقاق خویش، رأی طاغوت نافذ است.  شرطبهبرخی معتقدند 

 َعَلي َنُمَسلَُّطو النَّاُس»دلیل این گروه، ضعف مقبوله عمر بن حنظله است. حدیث مشهور نبوی 

مال مورد نزاع، متعلق  چراکه( نیز مؤید این قول است؛ 272، ص2، ج1403)مجلسی، 1«َأْمَواِلِهم

به مدعی است، لذا وی را باید مسلط بر مال خویش )حتی متعاقب حکم طاغوت( بدانیم. روایت 

 اعتمادقابلبوده و  السند فیضع چراکه کندینمعمر بن حنظله با حدیث نبوی فوق تعارض پیدا 

نساء  سوره 60 هیآبنابراین، قائالن این نظر، اوالً با استناد به  (.709ص تا، ، بیییطباطبانیست )

 اعدهقو ثانیًا با ضعیف خواندن مقبوله عمر بن حنظله و با استناد به  دنریپذیمحرمت تکلیفی را 

 .شوندیمتسلیط، اساساً منکر تأثیر وضعی در هنگام علم به استحقاق 

مال مورد منازعه،  کهیدرصورتمعتقدند تنها  نظرانصاحبدر مقابل دیدگاه فوق، بعضی از 

بر اساس حکم طاغوت،  توانیمعین معین بوده و مدعی به حقانیت خویش اعتقاد داشته باشد، 

. طرفداران این دیدگاه در (689تا، صمال را از منکر اخذ و در آن تصرف نمود )اردبیلی، بی

 ه استحقاق خود مظنون یا مشکوک باشدیی که مال مورد مناقشه، عینی باشد که مدعی نسبت بجا

و نیز در جایی که مال مورد نظر دَین باشد، قائل به تأثیر حکم حاکم طاغوت نیستند. این گروه 

 «دَین یا میراث»عمر بن حنظله، راوی از مرافعه به طاغوت در  مقبولهدر صدر  ازآنجاکهمعتقدند 

ق )ع( را ناظر به سؤال سائل دانست که سؤال کرده است؛ بنابراین باید پاسخ مطلق امام صاد

اما میراثِ  گرددیمعین نیز مشمول عنوان میراث  اگرچهمحدود به دین و منصرف از عین است. 

/ 222، ص1، ج1404)مجلسی،  ابدییمعینی، معین نیست بلکه با حکم قاضی تعین و تشخص 

 (.688تا، صاردبیلی، بی

یمحکم طاغوت  عدم نفوذبرخی دیگر نیز معتقدند که حرمت ترافع به طاغوت، موجب 

. از نگاه قائالن این قول، این حکم شودینمو با حکم طاغوت، ملکیت مال به مدعی منتقل  گردد

                                                           

 مردم بر اموال خویش تسلط دارند. . 1
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وضعی، مطلق است، چه مال عین باشد، چه دین و چه مدعی علم به استحقاق خویش داشته  

در صدر مقبوله عمر بن حنظله را از « دین و میراث». این گروه، ذکر باشد و چه نداشته باشد

دانند؛ لذا با توجه به اطالق موجود در پاسخ می هیقضباب تمثیل و برای اختصار در کالم و یا 

، 1365فاضل جواد، / 409، ص2مازندرانی، جگذارند )امام صادق )ع(، میان عین و دین فرقی نمی

 .(244، ص4ج

تر باشد. رسد که قول سوم به صواب نزدیکاوری میان این نظرات، به نظر میدر مقام د

و  دانکردهبسیاری از علمای امامیه قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند و به روایات او عمل 

گونه که قبالً مورد اشاره قرار گرفت، از اصحاب امامیه تلقی به قبول شده تا این روایت، همان

عمر بن حنظله شهرت یافته است؛ بنابراین باید این روایت را که در مورد « قبولهم»آنجا که به 

 لَُّطونَ ُمَس النَّاُس»اثر وضعی حکم طاغوت است مطمح نظر قرار داد و تضعیف آن در مقابل حدیث 

مخصص،  نعنوابهشایسته نیست. در تعارض این دو روایت، مقبوله عمر بن حنظله « َأْمَواِلِهم َعَلي

بر اساس مفاد مقبوله عمل خواهد شد. در  نکهیاو نتیجه  زندیمعموم روایت نبوی را تخصیص 

 ادامه نوشتار به تحلیل مقبوله عمر بن حنظله خواهیم پرداخت.

در این روایت، راوی در مقام سؤال، از منازعه میان دو نفر از شیعیان در دین یا میراث پرسیده 

ُقَضاِة َأ َأْصَحاِبَنا َبيَنُهَما ُمَناَزَعٌة ِفی َديٍن َأْو ِمرَياٍث َفَتَحاَکَما ِإَلی السُّْلَطاِن َأْو ِإَلی اْلَرُجَلنِي ِمْن »است: 

اما خود او با آوردن محدود شده است، « دین یا میراث»سؤال راوی به ذکر  اگرچه« َيِحلُّ َذِلک؟

که مورد سؤال وی  دهدیمنشان « السُّْلَطاِن َأْو ِإَلی اْلُقَضاِةَفَتَحاکَما ِإَلی »عبارت در « السُّْلَطاِن» واژه

اختالفات با سلطان نیست. کار قاضی  گونهنیاحل  چراکهدر دین و میراث، تمثیلی است؛ 

قضاوت است و کار سلطان سلطنت و حکومت؛ لذا استناد به دین و میراث در سؤال راوی برای 

سؤال روایت محدود به دین و میراث نیست  تنهانهو محدود کردن شمول روایت صحیح نیست 

 .شودیمی اجتماعی و سیاسی را شامل هانزاع همهبلکه محدود به امور مالی نیز نیست و 

توان به سه بخش تقسیم کرد. به نظر یمبا دقت در پاسخ امام صادق )ع(، جمالت ایشان را 

 مجزاست:رسد هر یک از این سه بخش درصدد بیان سه حکم یم

، این فقره حکم «َمْن َتَحاَکَم ِإَليِهْم ِفی َحقٍّ َأْو َباِطٍل َفِإنََّما َتَحاَکَم ِإَلی الطَّاُغوِت»عبارت  اول:

را مراجعه به طاغوت و  هاآنو رجوع به  کندیمرا بیان « السُّْلَطاِن و اْلُقَضاِة»تکلیفی رجوع به 

 .کندیمحرام اعالم 
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، حکم تأثیر ، این بخش«َيْحُکُم َلُه َفِإنََّما َيْأُخُذ ُسْحتًا َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًاَو َما »عبارت  دوم:

مشخصاً مال مورد نزاع  «َما َيْحکُم َلُه»در « مای موصوله»وضعی تحاکم به طاغوت است. منظور از 

 بهفعولمدر این عبارت  «ُسْحتًا»کند. یماین مال را حرام اعالم « َفِإنََّما يْأُخذُ ُسْحتًا»است که عبارت 

دة مدعی شمؤید این برداشت است؛ یعنی اگرچه مال، حق ثابت «َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا» فقرهاست و 

( قطعًا «ًاَو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبت»بنابراین بر اساس این دو قرینه )یعنی مای موصوله و عبارت  باشد.

پس  «َو َما َيْحُکُم َلُه َفِإنََّما يْأُخُذ ُسْحتًا َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا» جمله بوده و بهمفعول« ُسْحتًا» واژه

ابتدایی به دنبال بیان اثر وضعی تحاکم به طاغوت است. قسمت پایانی این عبارت یعنی  ازجمله

باشد  نیز نشانگر آن است که حتی اگر مال مورد نظر، حق واقعی مدعی« َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا»

 احکام تکلیفی و وضعی مذکور همچنان پابرجاست.

در مقام بیان چرایی این حکم وضعی است. علت  «ِلَأنَُّه َأَخَذُه ِبُحْکِم الطَّاُغوِت» عبارت سوم:

عدم تأثیر حکم طاغوت و حرمت اخذ و تصرف در مال مورد نظر این است که حاکم، طاغوت 

 .«يکَفَر ِبِه َو َقْد َأَمَر اللَُّه َأْن»است 

از عموم و اطالق برخوردار  انددادهیی که امام صادق )ع( به این سؤال هاپاسخبنابراین تمام 

و شئون مورد  تمام امور« َحقٍّ َأْو َباِطٍل»، اطالق «َمْن َتَحاکَم ِإَليِهْم ِفی َحقٍّ َأْو َباِطٍل»است. در عبارت 

. همچنین در ردیگیبرمر مالی و غیرمالی( را در اختالف )اعم از دین و عین و حتی اعم از امو

مطلق « ای موصولهم»نیز « َو َما حْيکُم َلُه َفِإنََّما يْأُخُذ ُسْحتًا َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا» فقرهعبارت،  ادامه

؛ ردیگیبرمدو حالت علم و جهل را در  است. ظاهر این جمالت، هر دو نوع عین و دین، و هر

بهترین  «َو ِإْن کاَن َحّقًا َثاِبتًا»توان میان حاالت گوناگون تفکیک قائل شد. عبارت ینمبنابراین 

ثابت بودن حق، اعم از آن است که مدعی به این اثبات حق علم  چراکهمؤید برای این ادعاست 

 هُ ِلَأنَّ»)ع( یعنی  ، تعلیل امام صادقآخردست و داشته باشد یا خیر و اعم از عین و دین است.

و عین جاری است. علت حکم تحریم ترافع به طاغوت،  در هر دو فرد دین «َأَخَذهُ ِبُحکمِ الطَّاُغوِت

تأیید ضمنی طاغوت با این عمل است و این علت، هم در عین و هم در دین جریان دارد؛ 

 هبنابراین عالوه بر حرمت تکلیفی ترافع، اخذ هر دو نیز حرام است و ملکیتی متعاقب این اخذ ب

 .گرددینممدعی منتقل 
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 گیرینتیجه 

از شیطان، ، هر معبود غیر خدایی اعم در آیات و روایات، عنوان طاغوت مفهوماً و مصداقاً -1

 پرستی است. اطاعت و بندگی طاغوتطه مقابل اهلل و یگانهکه نق گیردمیانسان، بت و... را دربر

دایت و راه هبر پایه روایات معصومین علیهم السالم،  نقطه مقابل اطاعت و بندگی اهلل است. نیز

 بیت )ع( است. راه اهل ،آن دنبالهصراط مستقیم، راه اهلل و 

اعم از  هانهیزم همهقضاوت نیست و رجوع در  حوزهمنع رجوع به طاغوت، محدود به  -2

 قضاوت و سایر شئون حکومتی ممنوع بوده و همه باید بدان کفر ورزند. 

رأی و حکم طاغوت  عدم نفوذحنظله، از آثار این تحریم رجوع،  عمر بن اساس مقبولهبر  -3

 است؛ لذا بر حکم طاغوت هیچ اثری مترتب نیست.
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