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 *ی احکام شرع ریبا سا یحکم حکومت زیتما

 
 
 
 
 
 

 1چکيده

های کند و کیفیت استفاده از این پدیدیهتکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه می
طلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و احکام مناسبی را از اجانب شریعت می ،نوظهور

 ،که طبق مصالح ضروری استفقیه حاکم عادل  احکام و دستورمند نمودن آنها بخشی و جهتثانویه نیست و تنها راه سامان
زهای بخشی به نیاو از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامان کندمیجرا قوانین متناسب و مقررات الزم را صادر و ا

 شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است. ،جامعه بسیار مهم است
رو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم مقاله پیش
ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و اولی واقعی و 

تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه 
کید و  رزیده است.رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأ

 حکم حکومتی، مصلحت مرسله، مصلحت ملزمه، حکم اولی. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
های تطبیق اسالم با مقتضیات زمان حکم حکومتی است. بر این اساس بحث از حکم حکومتی در فقه شیعی یکی از شیوه

د و لباس عمل نکنمسئولیت میکه نسبت به سایر احکام الهی احساس چنانو امت اسالمی  استجایگاه مهمی  دارای
چرا که اطاعت از دستور و  ؛نسبت به احکام حکومتی هم باید احساس مسئولیت نموده و بدان عمل نمایند ،ندانپوشمی

 بر ،طور که بر تخلف از احکام الهی آثاری مترتب استاحکام صادره از جانب فقیه حاکم عادل امین واجب است و همان
ماهیت آن  واقسام  بامباحث حجیت حکم فقیه حاکم و آشنایی  . بنابرینشودمیاکم هم آثاری بار تخلف از دستور فقیه ح

و  متأسفانه از احکام واقعی اولی .بیش از پیش در حوزه فقهی مورد توجه قرار گیردباید و تفاوت آن با سایر احکام شرعی 
خورد، اما از حکم حکومتی و مسائل مربوط به آن می های فراوانی به چشمثانوی و احکام ظاهری در فقه و اصول تحلیل

های اخیر به وفور صورت گرفته است، اما همه این مباحث بحث از والیت فقیه در دوره .شودمباحث قابل اعتنایی دیده نمی
متر ک مند کردن نظام حاکم و حفظ اسالمیت آنمحصور گردیده و به نقش دستور ولّی در جهت ،حول اثبات و نفی والیت

ه فقی ، احکام و دستوربخشددر حالی که اگر احکام شرعی الهی به رفتار جامعه سمت و سوی الهی می ،توجه شده است
لذا ضروری  .دهدشکل و شمایل دینی می ،اجراییو تقنینی  ،حاکم هم به مجموعه نظام اسالمی در ابعاد مختلف نظامی

 و عنایت بیشتر واقع شود. است که مباحث مربوط به حکم حکومتی مورد توجه 

 ادله حجیت حکم حکومتی

اند و والیی و حکومتی صادر کرده هایدستور و ائمه معصومین در ضمن مباحث آینده خواهد آمد که پیامبر اسالم
های این نگرش و مشروعیت این احکام و ملزم بودن یکی از ریشه .دانستنداطاعت آنها را بر خود فرض و الزم مینیز مردم 

ُسوَل َو اولی» :سوره نساء است 59جامعه به عمل به این احکام آیه  طیُعوا الرَّ
َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ یَها الَّ

َ
االمر یا أ

چرا که تکالیف  ؛خطاب به همه امت است نه فقط مردان مؤمن «یا ایها الذین آمنوا»پر واضح است که  .(59)نساء: « ِمْنُكْم 
 الهی برای همه است.

طور که اطاعت . پس همانانداالمر با اطاعت خداوند در یک سیاق قرار گرفتهدر این آیه اطاعت رسول خدا و اولی
نیز بر همگان  معصومینو ائمه  اطاعت از دستور پیامبر ،و احکام الهی بر همگان فریضه است بودهخداوند واجب 
داند به حکم قاعده عبودیت و مولویت، پس از آنجا که عقل اطاعت از اوامر و نواهی الهی را واجب مینیز فرض است و 

اگر  . به عالوه اینکهشود ارشادیمی «وجوب اطاعت»در این صورت  خواهد بود،ارشاد به همین حکم عقلی  «اطیعوا الله»
ید در صورت مخالفت اوامر الهی مثل اوامر متعلق به نماز، زکات، حج و جهاد دو آباشد الزم میمولوی  «اطیعوا الله»

 و تعدد عقاب از نگاه فقها «اطیعوا الله»بر مخالفت  دیگری: یکی بر مخالفت امر و گرددعقاب بر مخالفت آنها مترتب 
االمر را واجب و اولی ریفه اطاعت از دستور پیامبراالمر، امر مولوی است آیه شمنتفی است، اما اطیعوا الرسول و اولی

االمر بر و اولیاطاعت از پیامو پر واضح است که برای پیامبر و اولواالمر دستور پیشینی نبوده که توهم ارشادیت بیاید  و نموده
و حفظ آن است که اطاعت در امور اجتماعی، سیاسی، قضایی و نظامی است، یعنی اطاعت در تنظیم امور مربوط به نظام 

 :میان متعلق این دو حکم است یوجود چنین تفاوت ،در آیه شریفه «اطیعوا»روزآمد و به روز است. علت تکرار  هااین دستور
هَ »ارشادی بودن حکم اولی  ُسوَل َو اولی»و مولوی بودن « َأطیُعوا اللَّ طیُعوا الرَّ

َ
اثبات  ؛ یعنیحکم دومی .«االمر ِمْنُكْم أ

االمر همچون پیامبر از عصمت بر برخوردار یاکم منوط به این است که اولححکم حکومتی فقیه عادل از  وجوب اطاعت
س ، په استاالمر با رسول در یک سیاق گنجانده شده و بدون هیچ قیدی اطاعت از آنها واجب گردیداز اینکه اولی .باشند
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مردم را از کند که هرگز خداوند متعال چرا که عقل حکم می ؛همچون رسول الله از عصمت برخوردار باشند االمرباید اولی
علمای امامیه باالتفاق  به همین دلیلکند دعوت نمی ،کند و اهل فسق و طغیان استبه اطاعت کسی که او را معصیت می

 ائمه معصومین هستند. االمریاولگویند مراد از می
مراد از  متفقند کههمگی  بیتداند و تفاسیر مکتب اهلامام خمینی این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه می

 اند.االمر ائمه معصومیناولی
َرُکْم َتْطهیرا  » :آیه تطهیر ْهَل اْلَبیِت َو یَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ یُد اللَّ و  ،حدیث ثقلین ،(33)احزاب: « ِإنَّما یر

 گنجد. دارد که شرح آنها در این مقاله نمی اطهارها شاهد دیگر داللت بر عصمت ائمه حدیث سفینه و ده
 بر .نسبت به احکام حکومتی در راستای حفظ دین و اداره جامعه و حفظ نظام بوده است و ائمه اطاعت پیامبر

اطاعت از ولی فقیه جامع الشرائط را واجب نمودند. پس  ائمه معصومین (حفظ نظام و حفظ دین)همین اساس 
های مناصب اجتماعی االمر و احکام حکومتی آنها در تنظیم امور اجتماعی نظیر عزل و نصباولیکه اطاعت از همچنان

اطاعت از حکم و دستور فقیه حاکم در جهت حفظ دین و سیاست امور  طبق دستور همین ائمه ،و... واجب است
 االمر است. در حقیقت اطاعت از حکم حکومتی فقیه اطاعت از اولی .عی واجب استاجتما

غیبت تا و در عصر  (ائمه معصومین)االمر و بعد از آن حق اولی والیت و سرپرستی جامعه حق رسول اعظم بنابراین
الزم به جامعه اسالمی  هایدستورظهور منجی عالم، به نیابت از ائمه معصومین حق فقیه عادل است و فقیه عادل باید با 

سامان بخشد و از دین و نظام اسالمی حراست نماید. البته این امام واجب االتباع به انتخاب مردم یا به کودتا و غلبه و یا به 
شود، بلکه والیت فقیه منصبی الهی است، مشروط به شرایطی که تحقق آنها ها و... حاصل نمیانتخاب نمایندگان پارلمان

و این غیر از آن والیتی است که  یابدنمی م در حدوث والیت و هم در بقای آن معتبر است و با فقدان این شرایط تحققه
َمِة َو َتْض »گوید: باقالنی می فوِس الُمَحرَّ الُحقوِق ییِع ال یْنَخِلُع اإلماُم ِبِفْسِقِه َو ُظْلِمِه ِبَغْصِب األْمواِل َو َضْرِب األْبشاِر َو َتناُوِل النُّ

و ال ینعزل اإلمام بالفسق، »گوید: تفتازانی می نه آنچهو  (181: 1411)باقالنی، « َو َتْعطیِل الُحدود و ال یجب الخروج علیه
أو بالخروج عن طاعة الّله تعالی، و الجور )أی الظلم علی عباد الّله(، ألّنه قد ظهر الفسق، و انتشر الجور من األئمة و األمراء 

 (. 185: 1407)تفتازانی، بعد الخلفاء الراشدین، و السلف کانوا ینقادون لهم ... 
بر این اساس واضح  .اطاعت سلطان واجب و قیام علیه او حرام است کند:میتصریح   تالاللمامیی مقاالاشعری در 

است که برداشت اهل تسنن از والیت منصب الهی نیست، بلکه امامت نزد اهل حدیث و اشاعره منصبی دنیوی و سیاسی 
سوره نساء است که وجوب  59اشت خالف آیه تواند از راه جور و غلبه و کودتا و جنگ به دست آید و این برداست که می

چون حکومت فسق و ظلمه و اهل خیانت  ؛منزلت انسان نیز چنین اقتضایی دارد و امقم ،داندمعصومین می اطاعت را از آِن 
نت الهی را حمل کرد و مسئول کرامت اهدایی حق اهمان انسانی که ام ؛بر جامعه انسانی خالف شأن و کرامت انسان است

های لذا همه فق .معصوم است او نیزگردید و این کرامت و شأن و منزلت تا قیام قیامت ادامه دارد و والی و حاکم واقعی  یتعال
امامیه معتقدند که حاکمیت و والیت فقیه به اذن آن امام منجی است و وجوب اطاعت از فقیه حاکم در واقع اطاعت از امام 

االمر هر کسی است که حق امر کردن دارد، پس اولوااالمر یعنی صاحبان حق یگفته شود مراد از اول . شایدمعصوم است
حکومت. درست است که معصومین فرد اعالی صاحبان حق حکومت هستند، اما حق منحصر به آنها نیست و حصر حق 

 جور هستند کهدر برخی از روایات حضر اضافی است نه حقیقی این روایات در مقام خارج ساختن حاکمان  آنهاوالیت به 
 کسانی که حق امر کردن دارند. یعنیاولوااالمر  پسدر زمان ائمه حکومت را در دست داشتند. 
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مالک انسان است و او این حق را از نگاه عقلی  وکسی است که خالق  پاسخ این شبهه آن است که حق امر کردن از آِن 
یمحق امر کردن پیدا  تنها به اذن او دیگرانو نقلی به کسی داده است که از خطا و عصیان و طغیان و غفلت به دور باشد و 

قرار در زمره اولواالمر شده متصدی این حق  فقیه حاکم طبق دستور صاحب حق، یعنی ائمه معصومین. بنابراین کند
شرایط والیت فقیه حاکم حدوثًا و بقائًا معتبر است. بر  ،بالذات فاقد این حق است و لذا از منظر فقهی ، وگرنهگرفته است

د که حصر اولواالمر به معصوم حصر حقیقی است و در زمان غیبت هم این نید دارکتأ بیتهمین اساس روایات اهل
 امین و عادل است، و نیابت فقیهتنها کسی که مشابه معصوم است، نیز بت است و در عصر غی امام معصوم متعلق بهحق 

بینیم که حکومت همان چیزی است که در ارتکاز عقالی عالم است و امروز می ،در عصر غیبت در حاکمیت یفقیهچنین 
مین ند عدالت را در زتوانها نمیگویند این نوع حکومتسلطنتی مورد مناقشه عقالیی است و می و دیکتاتوری، دموکراسی

 توان یکی از ادله والیت را دلیل عقلی و عقالیی به شمار آورد.پیاده نمایند. بنابراین می
ماعی متوقف بر آنها است تدار تأمین نیازهایی است که حفظ نظام اجحاکم عهدهفرماید: میالله بروجردی مرحوم آیت

پیامبر اعظم  ،د مسلمینئدر صدر اسالم قا .را طبق نظر او اجرا نمایندکند و باید آنها و برای این جهت احکامی مقرر می
دار این مسئولیت بودند و پر واضح است که تدبیر و سیاست امور عهده ائمه اطهار ویپس از  .دار این وظایف بودعهده

 ن در همه اعصار است. نااجامعه مختص به زمان حضور ائمه نبوده است، چون تنظیم امور مسلمین از مسائل ابتالی مسلم
ه کسانی را برای تدبیر امور جامع ایقینی است که آنها چه در زمان حضور که بسط ید نداشتند و چه در زمان غیبت کبر

با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه، به ناچار فقیه عادل برای  .انداند و مردم را از رجوع به طاغوت منع کردهمنصوب نموده
شود باید مجری احکام الهی باشد. پس باید مجتهد و آشنا به احکام منصوب می ؛ زیرا کسی کهاحراز این مقام متعین است

 (. 208: 1380 )واعظی،نیست مگر فقیه عادل امین هم الهی باشد و آن 
نظام جامعه باید بر اساس  .یعیان در عصر غیبت به هرج و مرج واگذار نشده استامر شفرماید: میصاحب جواهر 

ی بر قسط مبتن وعالوه بر این، باید نظام اجتماعی الهی  .عدالت مستقر شود و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه کنند
 عالوه بر اینها آنکه نظم .و شرعًا مردود استعقاًل  ،ودشچرا که اگر نظم و نظام بر اساس کفر و طغیان مستقر  ؛و عدل باشد

باشد و چنین کسی جز فقیه عادل  آندار است باید خود عامل به قانون و مجری جامعه و گسترش عدل را در جامعه عهده
پر واضح است که این اصول عقلی الزم االجرا  (.171)مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، امین متعهد به اسالم نیست 

های تواند خواستمی ، آنکهنه نظام دموکراسی قدرت اجرای آن را دارد و نه نظام مبتنی بر استبداد و نه نظام سلطنتیرا 
لذا شیوه حکومت در مکتب  .نظام اجتماعی لباس عمل بپوشاند فقیه عالم، عادل و امین است موردعقالیی و عقلی در 

کید شده  .بیت یک شیوه عقلی و عقالیی و الهی استاهل اگر در روایات زیادی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط تأ
را واجب قلمداد نموده همه و همه جهت استواری این شیوه عقلی و عقالیی در جامعه بشری است به آیات و  اوو اطاعت 

 » :روایات ذیل دقت کنید
ُ
نَُّهْم آَمُنوا ِبما أ

َ
ذیَن یْزُعُموَن أ  َلْم َتَر ِإَلی الَّ

َ
ْن یَتحاَکُموا أ

َ
یُدوَن أ ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك یر

ُ
ْنِزَل ِإَلیَك َو ما أ

ُهْم َضالال  َبعیدا   ْن یِضلَّ
َ
یطاُن أ یُد الشَّ ْن یْكُفُروا ِبِه َو یر

َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َو َقْد أ   (.60)نساء: « ِإَلی الطَّ

ْن ال» مَّ
َ
َبَع أ ْن یتَّ

َ
َحقُّ أ

َ
 َفَمْن یْهدی ِإَلی اْلَحقِّ أ

َ
ْن یْهدی أ

َ
ی ِإالَّ أ   (.35)یونس: « َفما َلُكْم َکیَف َتْحُكُموَن  یِهدِّ

یتی َو ِإِذ اْبَتلی» اِس ِإماما  قاَل َو ِمْن ُذرِّ ُهنَّ قاَل ِإنِّی جاِعُلَك ِللنَّ َتمَّ
َ
ُه ِبَكِلماٍت َفأ بُّ قاَل ال یناُل َعْهِدی  ِإْبراهیَم َر

اِلمیَن   (. 124)بقره: « الظَّ
ْساَلِم َکُحُصوِن ُسوِر اْلَمِدیَنِة َلَها» :م کاظمروایت اما نَّ اْلُمْؤِمِنیَن ُحُصوُن اْْلِ

َ
 (.38/ 1: 1407)کلینی، « ِِل
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د بود و توسط محم نوشتهدر پاسخ به سؤاالت اسحاق بن یعقوب  ای که حضرت ولی عصردر توقیع و جواب نامه
ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا ِفیَها »چنین آمده:  ،به اسحاق بن یعقوب رسید بن عثمان دومین نائب خاص امام زمان مَّ

َ
َو أ

هِ  ُة اللَّ َنا ُحجَّ
َ
ِتی َعَلیُكْم َو أ ُهْم ُحجَّ   (.140/ 27: 1409)حر عاملی، « ِإَلی ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإنَّ

حکام علی ایدی العلماء بالله االمناء علی حالله و ان مجاری االمور و اال»در ضمن گفتاری فرمود:  امام حسین
آورده است که  21 لدلذا صاحب جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر ج .(316/ 16: 1408)نوری، « حرامه

 والیت فقیه و اطاعت از آن از امور روشن است. 
ت در روای .رودادله عقلی و عقالیی به شمار می به هر حال، شهرت روایی و فتوایی این روایات و داللت آیات در راستای

ْلَطاِن اْلَجاِئرِ »آمده:  خدیجه از امام صادقابی ْن یَخاِصَم َبْعُضُكْم َبْعضا  ِإَلی السُّ
َ
/ 18: همان)حر عاملی، « َو ِإیاُکْم أ

 اند. این حدیث را شیخ صدوق و شیخ طوسی و کلینی در کتب اربعه نقل کرده (.100
داللتش بر حجیت حکم حکومتی روشن  ،مقبوله عمر بن حنظله که از حیث سند معتبر و مورد قبول فقها استروایت 

به نحوی که  ،کندرا تحریم می جورمراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت  و واضح است. در این روایت امام صادق
کند و در مقابل مراجعه به فقیهان فاقد ارزش قلمداد می حتی اگر صحیح باشد داند ومنتفی میحکم صادره از جانب آنها را 

 از«. فانی قد جعلته علیکم حاکماً »فرماید: کند، میتوصیه می را جهت حل و فصل امور فردی و اجتماعی آل محمد
ید و آاین جمله نصب فقیه عادل به والیت و حاکمیت در امور اجتماعی و قضایی و تنظیم مسائل سیاسی به دست می

اهر هرچند ظ ؛کندبرای فقها فقط منصب قضاوت جعل می :و گفت قضاوت دانستتوان جمله مذکور را اختصاص به نمی
 .مسئله قضاوت یکی از مصادیق آن استو پرسش در خصوص مسئله منازعه و قضاوت است. پاسخ امام عام و کلی است 

ز طور که اهمان :و تبیین روایت عمر بن حنظله آورده استدر تفسیر  والیتافقیهدر کتاب  امام خمینی به همین جهت
موضوع مسئله حکم کلی بوده و امام تکلیف کلی  ،آیدبه آیه شریفه به دست می صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام

کرد و در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می طور که حضرت امیرالمؤمنینرا بیان کرده، همان
مور تا خیال نشود که فقط انمود تعبیر « حاکما»ها وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و دیگر اینکه امام به عموم مسلمان

 (.108 - 102، 98/ 18: همان)قضاوت مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد 
 عمر بن حنظله: 

هِ َعْن ُعَمَر ْبِن َحْنَظَلَة َقاَل:  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
ْو ِمیَراٍث َفَتَحاَکَما  َسأ

َ
ْصَحاِبَنا َبیَنُهَما ُمَناَزَعٌة ِفی َدیٍن أ

َ
َعْن َرُجَلیِن ِمْن أ

ْو َباِطٍل َفِإنََّما 
َ
 یِحلُّ َذِلَك َفَقاَل َمْن َتَحاَکَم ِإَلیِهْم ِفی َحقٍّ أ

َ
ْو ِإَلی اْلُقَضاِة أ

َ
ْلَطاِن أ َم ِإَلی َطاُغوٍت َو َما یْحُكُم َتَحاکَ ِإَلی السُّ

َمَر اللَّ 
َ
اُغوِت َو َقْد أ َخَذهُ ِبُحْكِم الطَّ

َ
نَُّه أ

َ
ُخُذ ُسْحتا  َو ِإْن َکاَن َحّقا  َثاِبتا  له ِِل

ْ
ْن یْكَفَر ِبهِ َلُه َفِإنََّما یأ

َ
ُه َتَعاَلی ،ُه أ یُدوَن  :َقاَل اللَّ یِر

اُغوِت َو َقْد  ْن یَتحاَکُموا ِإَلی الطَّ
َ
ْن یْكُفُروا ِبهِ  أ

َ
ِمُروا أ

ُ
ْن َقْد َرَوی  :َقاَل  ؟َفَكیَف یْصَنَعاِن  :ُقْلُت  .أ یْنُظَراِن َمْن َکاَن ِمْنُكْم ِممَّ

ْحَكاَمَنا َفْلیْرَضْوا ِبِه َحَكما  َفِإنِّی َقْد َجَعْلُتُه َع 
َ
َنا َلیُكْم َحاِکما  َفِإَذا َحَكَم ِبُحْكِم َحِدیَثَنا َو َنَظَر ِفی َحاَلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ

ْرِك ِباللَّ َفَلْم یْقَبُل ِمْنُه َفِإنََّما اْس  ِه َو ُهَو َعَلی َحدِّ الشِّ ادُّ َعَلی اللَّ ادُّ َعَلیَنا الرَّ ِه َو َعَلیَنا ُردَّ َو الرَّ / 27: همان) هِ ُتِخفَّ ِبُحْكِم اللَّ
137.) 

 .قاضی طاغوت هم طاغوت است و مورد تطبیق کلی بر آن است .قدرت حاکم ظالم است نه قاضی ،طاغوت ازمراد 
 :انبا توجه به این بیو تواند مطلب را کاماًل روشن نماید که مراد مراجعه به قدرت طاغوتی است شریفه می استدالل به آیه

فقیه عادل  به حاکم اسالمی است نه قاضی. پس امام مراجعه کند که مرادمشخص می ،«فانی قد جعلته علیکم حاکماً »
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 را به حکومت نصب کرده و اطاعتش را واجب نموده است. 

  امبحث والیت فقیه در کتب فقها بعد از غیبت کبر طرح
ابن و  (422/ 3: 1403)حلبی،  للکافیافیاللفقهوالیت فقیه از مباحثی است که سابقه هزار ساله دارد. ابوالصالح حلبی در 

الدین ابن علی عاملی معروف به شهید ثانی در شرح عبارت زین .اندمسئله والیت فقیه را مطرح کرده لرلئرادریس در 
مفتاحاصاحب  (.53/ 1: 1413)شهید ثانی، مبحث والیت فقیه امام عادل در زمان غیبت را مطرح کرده است  ،محقق
گوید: می دلیل عقلیضمن کرده و در  استنادعقل و اجماع و اخبار ادله بر این مطلب به  (21/ 20: 1419)عاملی،  للکرلمه

: شیعه فرمایدمینیز در بحث اجماع  .گسلداگر فقیه نیابت نداشته باشد مردم به هرج و مرج افتاده و نظام زندگی از هم می
 های اسحاق بندر جواب امام به پاسخ پرسش لکمالاللدی در مبحث اخبار به روایت صدوق در  .در این امر اتفاق نظر دارد

 اشاره دارد. « الواقعة الخاما الحوادث » ، به یعقوب
. هر عملی که به دین و دنیای مردم 2 ؛والیت داشته . بر آنچه پیامبر1مال احمد نراقی فقیه بر دو امر والیت دارد: 

 مربوط باشد.
اردبیلی در  محققمسئله والیت فقیه را مطرح نموده است.  (.142/ 1تا: )کرکی، بی صماةاجمعه همحقق کرکی در رسال

این مبحث را  (187/ 8: 1417)نراقی،  لالیام عولئدمحقق نراقی در و  (205/ 4: 1403)اردبیلی،  للفائدةاواللبرهانمجمعا
 .اندبه تفصیل آورده

)حر به بحث والیت فقیه اشاره دارد. شیخ حر عاملی  (39/ 21و  178/ 16: 1421)نجفی، مرحوم صاحب جواهر 
و مرحوم  (243: 1415؛ همو، 159: 1415)شیخ انصاری،  مکالبشیخ انصاری در کتاب  ،(101/ 18عاملی، همان: 

 . اندشیخ مرتضی حائری در مبحث صالة الجمعه به این مبحث اشاره نموده
را به  فقیه جامع الشرائطوجوب اطاعت از  ،بحث والیت فقیه در (488/ 2تا: )خمینی، بی یعبللامام خمینی در کتاب 

 است.  کردهبررسی تفصیل 

 ها در تعریف حکم حکومتی دیدگاه
اهی به گ ،کندی که حاکم اسالمی در راستای حفظ نظام اسالمی مبتنی بر والیت مطلقه فقیه صادر میهایاوامر و دستور

 ؛گیردمنظور عمل به یک حکم شرعی تکلیفی یا وضعی است و یا به هدف تعیین موضوع حکم شرعی و وضعی صورت می
متی حکم حکونیز گاهی  .شودگوید: فردا اول شوال است که بطالن صوم و حرمت آن بر این حکم مترتب میمثل اینکه می

یعنی حکمی باشد که مصالح معنوی و اخروی  ،. حفظ توازن اجتماع2 ؛. تأمین حفظ دین1 :شودبا اهداف دیگری صادر می
شود طلبد و مانع مین توازن مصلحت ملزمه است که حکم حکومتی را میحفظ ای .تأمین کند رامصالح مادی و دنیوی  و نیز

. گاهی حکم حکومتی به هدف کشاندن اصول ثابت اسالم به پاسخ به تغییرهای 3 ؛نشینی به وجود آیدگرایی یا خانهکه ماده
 شود.دنیای امروز صادر می

امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها  احکام حکومتی تصمیماتی است که ولیفرماید: میعالمه طباطبایی 
این مقررات الزم االجرا بوده  .آوردوضع نموده و به اجرا در میرا کند و طبق آنها مقرراتی به حسب مصلحت زمان اتخاذ می

قررات مجعول م است، ولی ناپذیرباشد با این تفاوت که قوانین شریعت ثابت و تغییرو مانند احکام شریعت دارای اعتبار می
کامل جامعه پیوسته در تحول و ت . از آنجا کهند و در ثبات و بقا تابع مصلحت هستندناپذیرتغییر مادامی و از جانب ولی امر

بحثی درباره مرجعیت و روحانیت مقاله والیت و زعامت شرکت سهامی انتشارات ) یابندمیاست طبعًا این مقررات تغییر 
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 .(سید محمدحسین 1341
هرچند موجب شود  ؛حکم حکومتی این است که برخاسته از مصلحت و به داعی حفظ نظام صورت گیرد الزمهنقد: 

این تعریف از زاویه خاصی به حکم  پسکند تعطیل گردد. که بعضی از احکام اسالمی تا مدتی که مصلحت اقتضا می
ه در اینجا کیفیت اجرا به حاکم واگذار شده آیاست و نحو کلی  بهحکومتی نگریسته است، مثل اینکه اصل حکم منصوص 

 بیانگر این معنا است.  (60)انفال: « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»
مصلحت نظام بر و احکام حکومتی در چارچوب احکام و قوانین فرعیه اولیه و ثانویه نیست فرماید: میامام خمینی 

 سایر احکام تقدم دارد.
از حاکم نسبت به حکم شرعی یا وضعی « دستور اجراء»انفاذ  یداند از انشاا عبارت میصاحب جواهر حکم حکومتی ر

گردد؛ در موارد مشخص طبق این تعریف حکم حکومتی از حکم اولی و ثانوی جدا می .یا موضوع حکم شرعی و وضعی
 اکم ندارد.به جعل ح یزیرا نفس حکم شرعی و وضعی اولی یا ثانوی به جعل شارع محقق شده است و نیاز

حکم است تعریف این این  کند و الزمهاجرایی می و اوامر این تعریف حکم حکومتی را منحصر به دستورنقد: 
ن که در غیر ایحکومتی، دستورات اجرایی و منحصر به موارد اختالف و فصل خصومات است، با اینکه حکم حکومتی 

الزم نیست حکم حکومتی فقط در موارد نزاع و فرماید: میلذا صاحب جواهر برای رفع این شبهه  .موارد هم نافذ است
 زند.به رؤیت هالل مثال می سپس ،اختالف باشد

حکم حکومتی به  ؛ یعنیاستشده نگریسته  یاشکال عمده این تعریف این است که حکم حکومتی از زاویه محدود
مثاًل  ؛کندایشان در واقع این است که انشاء به انفاذ و اجرای حکم شرعی تعلق پیدا مینظر است. حکم انفاذی تعبیر نموده 

م حک ،حاکم با امر به رعایت آن ،کنددر جامعه موقعیت لرزان پیدا میـ چه تکلیفی و چه وضعی ـ اگر یک حکم شرعی 
که دایره حکم حکومتی خیلی اوسع از در حالی  ،کندسازد و عمل به آن را تقویت میشرعی را از این وضعیت خارج می

احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات والیت مفوضه الهی به فقیه فرماید: میلذا امام خمینی  ،این محدوده است
حکمی را صادر و یا  ،دهدی که تشخیص میاتواند با توجه به مصالح ملزمه و مفاسد ملزمهشود و در پرتو آن میناشی می
حکم فرماید: میبر همین اساس مرحوم شهید مطهری  (20تا: )امام خمینی، بید و نیز مقرراتی را وضع کند تغییر ده

 ات انطباق قوانین با نیازهای اجتماعی و فردی است. ممحکومتی یکی از مت

 ثانوی ،اولی ،وجوه افتراق میان حکم حکومتی
نشأت گرفته از اختیارات مفوضه الهی و برخاسته از مصلحت ملزمه و در جهت )بنا بر آنچه در تعریف حکم حکومتی آمده 

 یا حکم حکومتی را وحکم ثانوی دانست و آن را محدود به منطقة الفراغ نمود را حکم حکومتی توان نمی است(حفظ نظام 
اهیت اجرایی قلمداد کرد که توان حکم شرعی به حساب نیاورد و صرفًا آن را مدر طول حکم اولی و ثانوی دانست و نمی

دهد و از باب تطبیق احکام اولی و ثانوی بر موضوعاتشان فقیه با توجه به مصالح دستور به اجرای حکم اولی و ثانوی می
اگرچه حفظ نظام از احکام اولیه است ولی حکم حکومتی که مبتنی بر آن است از  :گوینداینها می .کندحکم صادر می

حکم حکومتی  (.15: 1412؛ صافی 13: تابی)امام خمینی، آمده است  والیتافقیهمسئله در این تفصیل  .احکام اولیه نیست
حکم ثانوی نیست بدین دلیل که احکام ثانوی از نظر عروض بعضی از قیودی است که شارع بر عناوین اولیه افزوده حاصل 

 ، نذر، عهد،تاگر موضوع یا متعلق حکم اولی مقید به یکی از عناوین اضطرار، ضرر، عسر، حرج، تقیه، مقدمی .شودمی
شود حکم ثانوی متحقق می ،اهم و مهم در موارد تزاحم گردید ،قسم، اکراه، اطاعت من یجب اطاعته، شرط در ضمن عقد
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 اما ،حکم ثانوی داشته باشد یحکومتی نسبت به اجراتواند حکم چنین نیست، اگرچه حاکم میولی حکم حکومتی این
شوند و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی هستند ولی احکام حکومتی غالبًا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی استفاده می

م احکام اولیه دائمی است و احکا .شودو شناخت موضوعات صادر میملزمه بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح 
ر اند و لذا وقتی موضوع تغییقرار داده شده ءاسما« موضوعات»احکام تابع  ،در احکام اولیه و ثانویه .حکومتی موقتی است

م است مستقل الز ایاما در حکم حکومتی انش ،دهد اتواند بر آن اساس فتوکند و فقیه و مفتی میکرد حکم آن هم تغییر می
اما  ـ چه اولی و چه ثانوی و چه ظاهریـ مسئول اجرای احکام الهی است  ،قیه حاکمف . بلهو حاکم باید حکم صادر نماید
 توان گفتمی ،بدهددستور تواند به اجرای احکام اولیه و ثانویه حکم است و چون می یدر بعضی از موارد مسئول انشا

جرای یک حکم اولی و یا ثانوی حکم حکومتی همواره دستور به ا ، به همین جهتحاکم بر ادله اولی است ،حکم حکومتی
 ،بحث از تشخیص مصادیق است که با شناخت مصداقو شناسانه است ندارد و لذا بحث از حکم حکومتی همیشه موضوع

شود حکم به اجرا اگر حکم و موضوع حکم اولی و یا ثانوی مشخص است، ولی بدان عمل نمی شود و حتیصادر میحکم 
 حکم. بنابراین کندحکم مستقل صادر می ،مصداق حکم اولی و ثانوی نیست کهد دهد و اگر موضوعی شناخته شمی

بعضی حکم ثانوی را هم  .به خالف حکم اولی و ثانوی که بحث از خود حکم کلی است ،موقت است وحکومتی جزئی 
 ، معلوم گردید که اینها معادل هم نیستند.شداز آنچه ذکر  .اندعدل حکم حکومتی دانسته

تواند در این محدوده حاکم می . به اعتقاد ویداندید صدر قلمرو اختیارات و احکام حکومتی را مباحات میهمرحوم ش
 واجب را حرام و حرام را مباح گرداند.و تواند تصرف کند احکام الزامی داشته باشد، ولی در احکام الزامی نمی

ه حکم اما اینک ،الزامی داشته باشد سخن درستی است تواند تصرف کند و احکاماینکه در دایره مباحات حاکم مینقد: 
 حکم حکومتی در .حکومتی منحصر به تصمیمات حاکم در این محدوده باشد با ماهیت اختیارات حاکم سازگار نیست

ترین مالک در حکم حکومتی تشخیص مصالح مهم غیر آن.چه در منطقة الفراغ و چه در  ؛چارچوب مصالح نظام است
 در حالی که حکم ثانوی مبتنی بر قواعد متعددی است که قباًل شمردیم. ،جمعی و فردی است نظام و مصالح

 ،حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی این است که احکام حکومتی همه شئون فردی، اجتماعی هایتفاوتاز دیگر یکی 
کند و رع حکیم تکلیف موضوعات را تعیین میشا ، تنهاگیرد در حالی که در احکام اولیه و ثانویهقضایی و غیره را در بر می

ن کند ولی چودر احکام حکومتی، حاکم خود حکم را انشا می ، اماکندحکم شارع را استخراج می ،فقیه با ادله تفصیلی
فقیه حاکم از طریق استنباط از آیات و روایات به  .والیتش به تفویض الهی است حکمش از اعتبار شرعی برخوردار است

کند و لذا فرامین حکومتی جنبه روزآمد دارد نه حکم را صادر می ،رسد، بلکه با تشخیص مصلحتکومتی نمیحکم ح
کنند. شهید صدر جامعه ملزم به اجرای حکم حکومتی هستند، حتی سایر فقها که از انظار خود پیروی می دائمی و همه

 فرمان دهد بر همگان پیروی از او واجب است. هرگاه حاکم اسالمی بر اساس مصلحت عمومی به چیزیفرماید: می
بر فقهای دیگر واجب است که از او پیروی  ،اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت یافتفرماید: نیز میامام خمینی 

حال آنکه در احکام حکومتی همه  .نظر مرجع تقلید خود هستند انجامن مکلف به اکنند. در احکام اولیه و ثانویه همه مقلد
احکام اولی و ثانوی ربطی به اعمال والیت فقیه ندارد فرماید: میبا توجه به اینکه حضرت امام  .باید به حکم حاکم عمل کنند

باید مرادش از اینکه حکم حکومتی حکم اولی است این باشد که وقتی اصل  ،داندو از طرفی حکم حکومتی را حکم اولی می
 حکم اولی دو قسم .الزمه والیت هم که حکم حکومتی و والیی است نیز حکم اولی استپس  ،ت فقیه حکم اولی استوالی

ی دائم . اولیاست: حکم اولی تشریعی که خود شارع متصدی آن است و حکم اولی حکومتی که فقیه حاکم جاعل او است
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الله احمدی موقتی است )مقاالت آیت دومیو « م القیامهحالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یو » .است
ولی امر نموده، تبعیت از  پیروی ازمیانجی اطالعات و تحقیقات از نظر اسالم، مجله نور العلم( و از آنجا که شرع دستور به 

 است و منتسب به شریعت است. بوده این احکام همچون تبعیت از سایر احکام اولیه الهی
و حاکم اسالمی ناشی  احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و والیت مفوضه الهی به ولّی فرماید: میامام خمینی 

امام )حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع کند  ،تواند با توجه به مصالح و مفاسد ملزمهشود و در پرتو آن میمی
 (. 170/ 2: 1370خمینی، 

چه اولیه و چه  ـ نویسد: حکم حکومتی در چارچوب احکام فرعیهای به امام جمعه وقت تهران مینامه امام خمینی در
ت و از مقام حاکمی بودهتوان گفت حکم اولی تشریعی نیست و چون ناشی از مصلحت ملزمه پس می .گنجدنمیـ ثانویه 

 ، حکم اولی است. (لیحکم وضعی او)همچون خود والیت  ،شودمشروعه و مأذونه فقیه صادر می
پیروی و اطاعت از دستور نیز شارع  وپس حکم حکومتی از آن جهت حکم شرعی است که منتسب به شارع است 

 ست.وحاکم اسالمی را واجب نموده است. پس حکم حکومتی مجعول مستقیم شارع نیست، ولی با یک واسطه منسوب به ا

 قلمرو حکم حکومتی 
 قلمرو وسیعی دارد:  و تطبیق اسالم با مقتضیات زمان استیکی از اهداف حکم حکومتی 

 . تنظیم نهادهای اجتماعی، مثل عزل و نصب کارگزاران و تصمیمات مربوط به اداره جامعه. 1
 . فرمان اجرای احکام الزامی شرعی. 2
 . آوری زکات و خمس. فرمان جمع3
 . فرمان تحریم یا ایجاد رابطه با کفار. 4
مثل حکم میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو و  ؛شودعناوین ثانوی که موجب تبدل حکم اولی می. تطبیق 5

 حکم میرزامحمدتقی شیرازی برای جهاد. 
 . حکم به اجرای اهم در موارد تزاحم اهم و مهم. 6
 افتد. ها می. تخریب منازلی که در مسیر خیابان7
 ها. . اعزام الزامی به جبهه8
  .گذاریفروشی و قیمتجلوگیری از گران و های مقرراخذ مالیاتو منع احتکار و یری از خروج ارز و کاال . جلوگ9

 . جلوگیری از حمل اسلحه.10
یکی از احکام اولیه و مقدم بر واجبات فرعیه  .ای از والیت رسول الله استوالیت فقیه شعبهفرماید: می حضرت امام

هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی اگر  . ازتواند حکم به تعطیلی مسجدی بدهدحاکم می ،حتی نماز و روزه و حج ،است
 اگر حج رفتن مخالف مصالح ،تواند حکم به تعطیلی حج نمایدمی .جلوگیری نماید ،جریان آن مخالف مصالح اسالم است

 شود: اشاره می توان ارائه نمود که به بعضی از آنهاهای زیادی مینظام است. بنابراین نمونه
از معصومین  «َحَکم» و« َقضی  »عباراتی اکثر فرماید: میحضرت امام  و ائمه اطهار های پیامبر. عزل و نصب1

 مربوط به حکم حکومتی است.
 . حکم امر به معروف و نهی از منکر حتی با وارد کردن جراحات.2
های بنی البکا فرمود: اینجا با مشاهده خانه ام علیدر روایت وارد شده که ام .های غیر مجاز. تخریب ساختمان3
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 . (روایت اصبغ ابن نباته)دستور تخلیه و تخریب داد  ، لذاجزء بازار است
از کسب صرافی اهل ذمه جلوگیری  :نویسدمی (رفاعه)به قاضی اهواز  علی .صرافیو . منع اهل ذمه از تجارت 4

 کن.
 . دستور کندن درخت ثمره.5
 . حکم به مصادره اموال اشعث بن قیس. 6
تعیین آن در اختیار حاکم و اندازه مشخص ندارد  جزیهفرماید: می. حکم به عفو یا تعیین مقدار جزیه. شیخ طوسی 7
 اری کند. ذگتواند قیمتحاکم می :آورده است مسالکشهید در  .است
 . حکم به تخریب مسجد ضرار.8

 ،شک در حکم واقعی است ،چرا که موضوع حکم ظاهری ؛است ، بسیار واضحظاهریتمایز میان حکم حکومتی و 
حکم ظاهری مجعول شرعی است و  .ولی حکم حکومتی قطعی است و حاکم شک ندارد که این حادثه حکم دیگری دارد

اما حکم حکومتی  ،کندحکمی ترخیص یا حکمی مماثل حکم واقعی جعل می ،شارع در صورت شک در حکم واقعی
اما حکم حکومتی  ،جایگاه حکم ظاهری در صورتی است که از وصول به حکم واقعی عاجز باشد .مجعول حاکم است

 آید.ممکن است با قطع به حکم واقعی جریان داشته باشد. بر این اساس حکم حکومتی از نوع احکام ظاهریه به حساب نمی
 لح ملزمه انای مصفرق میان حکم حکومتی فقیه حاکم و فتوای فقیه مفتی بر مب

چرا  اند، پساحکام شرعی هم که تابع مصالح ،ممکن است این توهم پیش آید که اگر حکم حکومتی تابع مصلحت است
 نامید؟ یکی را حکم حکومتی و دیگری را حکم شرعی می

 دونبیک اصل استنباطی است که اگر فقیه مصلحت قطعی  ،مصلحتی که در باب احکام شرعی مطرح است :پاسخ
حکم شرعی را کشف کند، چون مصلحت قطعی حجت است و  ،تواند با قاعده مالزمهمی ،تزاحم با مفسده را ادراک کرد

دهد، ولی این ادراک مصلحت یا مفسده قطعی در مواردی است  اتواند بر طبق آن فتومالزم با حکم شرعی است و فقیه می
 از قبیل حسن عدل ومورد تطابق آرای عقال  . همچنینقل عملی باشددر ع ولیه قع تدر مستقال وکه حسن و قبحش ذاتی 

مساوی با ادراک  ،ادراک حسن و قبح در این موارد ،و قبح ظلم باشد که کشف اراده شارع در همچون مواردی قطعی است
 و مصلحت اما حکم حکومتی غالبًا در موضوعات جزئی است ،مصلحت ملزمه است که مالزم با اراده تشریعی شارع است

و مفسده آنها بر اساس تنظیم اداره جامعه است و یا حفظ نظام و ایجاد توازن اجتماعی است و اگر حاکم بر طبق آن مصلحت 
تشریعی  حکم حاکم، حکم .مبتنی بر اصالح امور اجتماعی است ، بلکهکند از باب استنباط نیستیا مفسده حکم صادر می

 نیست، حکم حکومتی است. 
ولی  ،نظیر ندارد و ائمه معصومین دیگر: اگر فرض کردیم موضوعی حادث شده که در عصر پیامبربه عبارت 

رعی حکم ش ،نماید و با قاعده مالزمهعقل مستقاًل حکم به اتیان آن می ،مشتمل بر مصلحت کلی و مورد اتفاق عقال است
مثاًل در خرید و فروش  ؛مجتهد تشریعی ندارد ،ندکعقل حکم شرعی را کشف می ی کهاما در موارد ،کندمولوی را ثابت می

 کندقاعده مالزمه بین حکم عقل و شرع حکم شرعی کشف میبر اساس عقل و مخدرات همه عقال متفقند که مضر است 
مصلحت ادراکی توسط حاکم و یا ممکن است به کمک نخبگان صورت  :چرا که اوالً  ؛و این غیر از حکم حکومتی است

 حاکم .کند نه اینکه حاکم توسط این مصلحت روزآمد حکم تشریعی را کشف کندگیرد در اینجا خود حاکم حکم می
شود در ای که موجب کشف حکم شرعی میتواند در امور عبادی هم حکم حکومتی داشته باشد، ولی مصلحت ملزمهمی
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 ور عبادی راه ندارد.ام
آید که حکم حکومتی که منشأش مثل تشخیص مصلحت در اداره نظام از جانب فقیه به دست می شداز آنچه گفته 

ما ا دارد،تفاوت  ،مزاحم یا مفسده اهم است و بدونحاکم است با فتوای مجتهد که گاهی مبنایش مصلحت قطعی ملزمه 
وجه تمایز هریک از حکم حکومتی و فتوای فقیه شیعی در موارد مصالح با قاعده مصلحت و استصالح نزد علمای عامه به 

اینها قائلند که اگر دلیل عام یا خاصی بر  .کنداین است که فقیه سنی بر اساس مصلحت مرسله حکم تشریعی صادر می
توان حکم به رأی را مبتنی بر آن مصلحت نمود و به می باشد،لشریعه مصلحت نباشد، اما این مصلحت داخل در مقاصد ا

 در مصلحت مرسله نزد اهل تسنن دو تفسیر کلی آمده است:  .عنوان حکم الهی جعل کرد
مقصود شارع است و مقصود شارع هم  حفظچرا که اگر مصلحت مرسله  ؛. مصلحت مرسله یک اصل مستقل نیست1

اصلی به نام مصلحت و  :گویندها میپس خارج از کتاب و سنت نیست و لذا شافعی ،مستفاد از کتاب و سنت است
 توان حکم شرعی را بر آن مترتب نمود. استصالح وجود ندارد و نمی

کل مصلحة رجعت الی حفظ مقصود شرعی علم کونه مقصودًا بالکتاب و السنة و »گوید: میغزالی شافعی مسلک 
 «.الکتاب و النسة و االجماع»االصول االجماع فلیس خارجًا من هذا 

 ،داند که مستند به دلیل خاص نیست، بلکه از ادله کثیره کتاب، سنتبرده از آن جهت مصلحت مرسله را مرسله مینام
شود، لذا مصلحت مرسله که همان مقصود کتاب و سنت و اجماع است باید قراین احوال و امارات متفرقه استفاده می

 (.143/ 1: 1418)غزالی، اشد مقطوع الحجیة ب
چون مصلحت همان  ؛آوردبر این اساس غزالی قاعده استصالح را اصل مستقل در مقابل کتاب و سنت به حساب نمی

 شناخته شود. تحفظ مقصود شرع است و مقاصد شرع باید از کتاب و سن
کند منحصر به تحصیل آنها از کتاب و سنت و اجماع مصالحی که مقاصد شرع را حفظ می :پاسخ غزالی آن است

چرا که  ؛تواند بدون اعتماد بر نص خاص یا عام و بدون استناد به کتاب و سنت کشف کندنیست، بلکه عقل نیز گاهگاه می
 را کشف کند.تواند با قاعده مالزمه حکم شارع عقل قدرت کشف مصالح و مفاسد را دارد و می

 یداند، اگرچه در مصالح حاجیات و تحسینیات ابتنابعید نمیرا حکم شرعی بر مصالح ضروری  یخود نامبرده هم ابتنا
 داند.حکم شرعی بر مصلحت را جایز نمی

این اصول  .هرچه متضمن اصول خمسه باشد مصلحت است و هرچه مفوت آنها باشد مفسده استگوید: میغزالی 
حفظ دین، )پس هر نفع و ضرری که در جهت حفظ مقاصد شریعت  .تواند پایه اجتهاد مجتهد واقع شودمی نیز خمسه

والیبی مصالح مرسله را داخل در مفاهیم د و توان حکم شرعی را بر آن مبتنی نمودباشد می (نفس، عقل، نسل و مال مردم
« ان الله یأمر بالعدل و االحسان»ال ضرر و آیه داند و مستند حجیت مصالح مرسله را حدیث می تعامه از کتاب و سن

 کند.قلمداد می
من استصلح فقد شرع کما ان من استحسن فقد شرع »استصالح تشریع است:  به حرمتمشهور است که شافعی معتقد 

 . «و االستصالح کاالستحسان متابعة الهوی
 ند.دانها مصلحت مکشوفه از ناحیه عقل را حجت نمینتیجه اینکه شافعی

صلحت به عقل سپرده شده است، محق استکشاف این و یک از نص شرعی متکی نیست . مصلحت مرسله بر هیچ2
عل یا فعل عقل در ترک فتوسط بر این تفسیر کشف مصلحت  «.ال تستند الی اصل کلی او جزئی»گوید: میلذا ابن برهان 
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هر مصلحتی است که نص خاص یا عامی بر اعتبارش شیء از جمله ادله تشریع به حساب آمده است. پس مصالح مرسله 
ولی در اعتبارش منفعت یا دفع ضرر متحقق است که بر این اساس نزد اینها برای اصدار حکم شرعی در  باشد،قائم نشده 

غای نه دلیل بر اعتبار و نه دلیل بر الـ نداشت  یشود. پس اگر مصلحت مرسله دلیل شرعما ال نص فیه طریق شرعی واقع می
 (. 284تا: ؛ حلی، بی140/ 3: 1418)غزالی، فهو صالحة الن یبتنی علیه االستنباط ـ اعتبار 

ار و بر اعتب یای که دلیل شرعمصلحت مرسله :اند و قائلندمالک و احمد بن حنبل و تابعین آنها طرفداران این نظریه
طوفی از علمای حنابله مصلحت مرسله را در صورت تعارض با نصوص  .استنباط قرار گیردتواند مبنای الغایش نیست می

یا ایها الذین آمنوا ال تقدموا »گوید: در حالی که قرآن می(. 81تا: )طوفی، بیاگر قابل جمع نباشد  ،داردشرعی مقدم می
ا به شود آیکند تشریع محسوب نمیجه اعطا میگیرد و به زووج میزرا از  طالقآیا کسی که حق « بین یدی الله و رسوله

هواداران این نظریه به قاعده مصلحت نصوص شرعی را تقیید هم  !توان نصوص دینی را از اعتبار انداختمی تبهانه مصلح
اره ال کفتواند رادع از خصاین فرد می ؛بر مفطر غنی صیام شصت روز متعین استکه در مسئله خصال کفاره قائلند  .زنندمی

این عمل اخذ به  :گوینددر توجیه این بدعت می .«لعسر الصیام و یسرهما» :خوری نه اطعام و تحریر رقبهاز روزه ،باشد
بر همین اساس خلیفه برای مؤلفة قلوبهم سهمی از زکات قائل نشد به مناط  (.238تا: بی )بحر االسالم،روح قانون است 

دادند لذا مقداری از زکات را به بعضی از کفار میبوده است. ن اکت کافرواینکه حکم مذکور ناشی از ضعف مسلمین و ش
سوره توبه را تقیید  60آیه  ،این مناط در زمان خلیفه منتفی بوده است و طبق این مصلحت .ن حمایت کنندانامسلماز تا 

َدقاُت  ِإنََّما» :زدند َفِة  َو  َعَلْیها اْلعاِملیَن  َو  اْلَمساکیِن  َو  ِلْلُفَقراِء  الصَّ   .(60)توبه:  «ُقُلوُبُهْم  اْلُمَؤلَّ
 آورد.اعتبار مصلحت در این حد و اندازه بطالنش واضح و روشن است و سر از بدعت و تشریع در می

ولی متأسفانه  ،تواند با شرایطی قابل توجیه باشدمی (،استصالح) یمصلحت عقل اساسحکم در ما ال نص فیه بر  ایاما انش
امعه ج اند:گفتهحکم طبق مصلحت مرسله در ما ال نص فیه  یدر توجیه انشاای عدهگردد. آن شرایط در انظار عامه رعایت نمی

و تشریع نشود مردم در حرج واقع  اکام مناسبی در مورد مصالح مردم انشانسانی پیوسته در تطور و تجدد است. پس اگر اح
قف نمود رود متوتوان تشریع را با اینکه جامعه به سوی تکامل به پیش میگردد. پس نمیشوند و مصالح جامعه تأمین نمیمی

 (.587/ 2: 1381؛ سبحانی، 81: همان)طوفی، 
ادی مثل اذان دوم برای نماز جمعه بدعت و حرام است. ثانیًا تشریع طبق منافع تشریع در امور عب :پاسخ این است که اوالً 

تشخیص داد فالن فعل مصلحت یا ـ مثاًل ـ چون اگر یک فقیهی  نیست؛دهد حجت و مضاری که عقل فردی تشخیص می
این کاشف از آن نیست که در واقع این فعل مصلحت دارد؛ چون عقل فردی از احاطه به مصالح و مفاسد  ،مفسده دارد

 لذا تشخیص .ممکن است این مصلحت تشخیص داده شده مزاحم با مفسده باشد و یا بالعکس ؛ زیراواقعی عاجز است
 بعد جیل عالم جیالً  یرد اطباق عقال باشد، عقالبله اگر این تشخیص مو .تواند مالک تشریع باشدفرد واحد یا چند فرد نمی

 ی، ولی در اینجا نباید سخن از انشانداردکنند در این صورت اخذ به حکم عقل اشکال میاین مصلحت ملزمه را درک 
خود  در صورتی که شارع ه،بل .کند و تشریعی در کار نیستحکم باشد. بلکه عقل در این صورت حکم شرعی را کشف می

 حکم یحکم وجود دارد اما این انشا یانشااست، ی را تشریع نموده و کیفیت عمل به آن را به حاکم شرعی سپرده حکم کل
وا َلُهْم »مثاًل خداوند تهیه عده و ُعّده را جهت مقابله با دشمن واجب نمود:  ؛حکم تشریعی یانشا حکومتی است، نه ِعدُّ

َ
َو أ

ٍة َو ِمْن  ُکْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِه َو َعُدوَّ باِط اْلَخیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ فقیه حاکم طبق این نص الهی باید  (.60)انفال: « ِر
های الحبه خرید یا ساخت س ، یالذا ممکن است بر این اساس امر به تشکیل سپاه قدرتمند نماید .بیضه اسالم را حفظ نماید
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اند و حکم در این موارد ناشی از حکم یاین اوامر همه انشا .صب فرماندهان کندامر به عزل یا ن دستور دهد و یامناسب 
مصلحت است، اما این احکام، تشریعی نیست، بلکه حکومتی است و یا اگر عمل به تشریع اسالمی مستلزم حرج و ضرر 

کم ثانوی و تقدیم آن بر حکم به اجرای ح وتواند رفع حرج نماید حاکم می ،باشد و یا میان دو حکم واقعی تزاحم رخ دهد
اما این احکام همه و همه حکومتی هستند و احکام الهی  ،حکم واقعی نمایددو از  اولی حکم نماید و یا حکم به تقدیم اهّم 

گوید: نصوص شرعی چون متناهی که میاست سخن جناب عبدالوهاب خالف  :لذا باید گفت .دائمی و تشریعی نیستند
: همانطوفی، )فالبد من األخذ بقاعدة االستصالح حتی تجاب عنه  :احکام حوادث غیر متناهیه نیستاست وافی به استنباط 

او اگر اختیارات حاکم اسالمی را مورد توجه  .ی از عدم اطالع به مجموعه احکام و ادله شرعیه استناش سخناین  (.81
کرد و نسبت به اطالقات و عمومات کتاب و سنت ه میداد و به نقش عناوین ثانوی نسبت به ادله احکام اولیه توجقرار می

 گرفتار قاعده استصالح و مصلحت مرسله و قائل به تشریع ،دادداد و تن به حسن و قبح عقلی میتحقیق مناسبی صورت می
 گردید.الهی بر مبنای مصلحت مرسله نمی

 گوید: میمحقق سبحانی 
رائع لم یفّرقوا بین األحکام الشرعیة و األحکام الوالئیة الحکومیة، فاّن اّن کّل من کتب حول قاعدتی االستصالح وسد الذ

ولی أحکام شرعیة جاء بها النبی
ُ
لتبقی خالدة إلی یوم القیامة، و أّما الطائفة الثانیة فإّنما هی أحکام مؤقتة أو  الطائفة األ

 (.520/ 2: همان)سبحانی، مقررات یضعها الحاکم اإلسالمی )علی ضوء سائر القوانین( لرفع المشاکل 
 گوید: مینامبرده 

اّن ما مّثلوا به لقاعدة االستصالح فإّنما هو فی الواقع من صالحیات الحاکم الشرعی، فمثاًل عّدوا األمثلة التالیة من مصادیق 
. فرض اإلمام العادل علی األغنیاء من المال ما ال بّد منه کتکثیر الجند و 3. سّك النقود. 2. إنشاء الدواوین. 1تلك القاعدة: 

 )همان(.  . سجن المتهم کی ال یفر. إلی غیر ذلك مّما یعد من صالحیات الحاکم الشرعی4یة البالد. إعداد السالح و حما
ح ن به حجیت مصالاما در عین حال قائال ،پایه و اساس ندارد ،قاعده استصالح و مصلحت این است:مطالب گذشته  نتیجه

اگر احکام شرعی برای  :گویندمثاًل می ؛(75تا: )طوفی، بیاند که ال ُیسیُن و ال یغنی من جوع مرسله به وجوهی متمسک شده
س پ .فهمدطور که عقل قبح منهیات را میتواند آن مصالح را درک کند همانتحقق مصالح مردم و جامعه تشریع شده، و عقل می

 ،کندمکشوفه به عقل انشا میای رخ دهد که نصی بر آن داللت ندارد ولی مجتهد حکم آن حادثه را بر پایه ضرر و نفع اگر حادثه
 این عمل صحیح و معتبر و شرعی خواهد بود.

این استدالل بر پایه ایمان به تحسین و تقبیح عقلی و مبتنی بر این است که درک عقل از حسن و قبح، نفع و ضرر  :اوال  
نیست  همه افعال ذاتیحسن و قبح چرا که  ،تواند جزم و قطع به حسن و قبح فعلی پیدا کندقطعی باشد ولی آیا عقل فردی می

حسن و قبح ندارد و افعالی که از حسن و قبح ذاتی برخوردارند بسیار نادرند و در همین افعال هم خیلی از اوقات  یاقتضاو 
ع کند. بله اگر قطتوان قطع به حسن و نفع آنها نمود، چون ممکن است موانعی در کار باشد که عقل مجتهد آن را درک نمینمی

تواند حکم شرعی را کشف نماید نه اینکه حکم شرع را انشا توان گفت که عقل میعقلی و عقالیی باشد در آنجا می ،ه حسنب
 نماید.

بعد از وفات او به حوادثی مبتال شدند و در  اصحاب پیامبر :گویندمیو کنند اینها گاهی به سیره صحابه استدالل می
 آوری. ابوبکر امر به جمعنمودندو حکم شرعی انشاء  کردندتشخیص دادند امر و نهی  این سلسله حوادث بر طبق مصالحی که

سه طالق را به کلمه واحد تجویز نمود. استدالل به سیره بر مدعا عقیم نیز کرد و عمر امر به جنگ با مانعین زکات  .قرآن نمود



 
 

14 
 

 د.پذیرنقل چند حادثه از جانب چند فرد تحقق نمی سیره بهچرا که  ؛است
شود و اند و قطع آنها به مصلحت موجب قطع همه مجتهدان نمیآنها طبق نظر شخصی خودشان عمل کرده :ثانیا  

چون آنها  ؛تساز نیستصرفات فردی در بعضی حاالت دلیل .به نام قاعده مصلحت در استنباط را ثابت کند یتواند اصلنمی
 حجت است. شان و مقلدانمعصوم نبودند و اجتهاد آنها فقط برای خودشان 

ه وجود ندارد. بای بر حجیت چنین سیره یدلیل :شود و ثانیاً سیره از نقل چند حادثه از چند فرد محقق نمی :پس اوالً 
 اینکه خیلی از این تصرفات با نصوص شرعی در تضاد است. عالوه،

معنای حدیث نفی ضرر  :گویدمی ،به حدیث ال ضرر استدالل نموده (.91 - 90: همان)طوفی، طوفی در رساله خود 
. پس این حدیث بر همه ادله وجود داشته باشدو مفاسد در شریعت است و این نفی، عام است، مگر اینکه دلیل خاصی 

، شودیم نفیال ضرر حدیث  باگردد. پس اگر ادله شرعیه متضمن ضرر بودند می آنهاشرعیه تقدم دارد و موجب تخصیص 
  )همان(.و الجمع بین النصوص فی العمل بها اولی من التعطیل بعضها  آیدتعطیلی حدیث ال ضرر الزم می وگرنه

رر مفسده چون ض ؛افزاید: این حدیث نبوی اثباتًا مقتضی رعایت مصالح و نفیًا مقتضی نفی مفاسد استنامبرده می
 النهما نقیضان و ال واسطة بینهما.  ؛اثبات نفع و مصلحت است اشالزمه ،شارع مفسده را نفی نمود، و هرگاه است

نسبت حدیث به ادله اولیه نسبت مخصص نیست، چون مورد استعمال مخصص جایی است که عامی و پاسخ: 
 در حالی که نسبت بین حدیث ال ،و تمام باشدتام خاصی باشد و عرف خاص را قرینه بر تصرف در عام بداند تا تقدیم 

باید احکام تعارض پیاده شود  گیرد،شکل میضرر و ادله اولیه نسبت عموم من وجه است که در ماده اجتماع تعارض 
حدیث ال و است چه ضرری باشد و چه نباشد  آنمثاًل دلیل وجوب وضو موجب وجوب  (؛ترجیح یا تخییر ،تساقط)

کنند و بر این اساس وجه تقدیم د و چه غیر وضو، لذا در ماده اجتماع تعارض میکند چه وضو باشضرر نفی ضرر می
 مذکور از جناب طوفی صحیح نیست. 

د حاکم بر دلیل دیگر باش یدلیل هرگاهاما از باب حکومت نه تخصیص و  ،حدیث ال ضرر مقدم بر ادله اولیه است ،بله
ند به زشود که وجوب وضو را تقیید میضرر در اینجا این میمعنای حکومت ال  . سپسشوددو نسبت سنجی نمیآن بین 

 وضو غیر ضرری.
و  رر باشدشود که ضمفسده نفی می زمانیاین بود که نسبت ضرر و مصلحت نسبت تناقض است، پس  ایشان نکته دیگر

ین این بو الستحالة ارتفاع النقیضین، ولی ضرر به معنای نقض در مال یا عرض یا بدن است  ؛شودمصلحت محقق می سپس
س نه پ ،کندکند و نه ضرر میضرر و مصلحت واسطه است، پس اینها نقیضین نیستند، مثاًل تاجری از تجارت نه سودی می

ر و مصلحت پس بین ضر .در حالی که چنین نیست ،طبق آنچه ایشان آورده باید ارتفاع نقیضین باشد .مفسده بوده و نه مصلحت
شود نه حدیث ال ضرر تکلیف رفع می باگویند تضاد است نه تناقض، لذا انتفای مفسده مستلزم مصلحت نیست و لذا فقها می

 حدیث ال ضرر بر حجیت مصالح مرسله استدالل نمود.  توان بانمیاینکه تکلیفی ثابت گردد، پس 
تقدیم مصلحت بر اجماع به این  ؛شودقاعده مصلحت بر نصوص و اجماع مقدم داشته می :هآورد 109طوفی در ص 

 ،ن آن استان اجماع و مخالفادانند پس رعایت مصالح مورد اتفاق موافقن اجماع رعایت مصالح را الزم میااست که منکر
 .«تمسک بما اختلف فیهالتمسک بما اتفق علیه اولی من ال»د و ندر حالی که بعضی اجماع را قبول ندار

بر اینکه  امت است. بله،بین رعایت مصالح و قاعده استصالح نگذاشته  یاشتباه طوفی در این دلیل این است که فرق
ن به رعایت مصالح هم قائلند که فهم اقاعده استصالح اختالفی است و معتقددر ولی  ،انداند متفقاحکام تابع مصالح



 
 

15 
 

 چون احکام او تابع مصالح و مفاسد واقعی است. ؛از جانب شارع است مصالح از ناحیه تشریع احکام
الف در احکام الهی است که تخاتعارض موجب این گوید: نصوص گاهی متعارضند و نامبرده در باب نصوص هم می

م لذا قاعده مصلحت بر نصوص هم مقد .که مورد اتفاق است بودهولی رعایت مصالح امری حقیقی  ،شرعًا مذموم است
 پس برای فرار از اختالف امت در موارد اختالف نصوص باید به قاعده مصلحت پناه برد. ،است

است که موجب چیزی عنه همان اختالف منهیاست. عنه و اختالف ممدوح خلط نموده نامبرده بین اختالف منهی
ر د . به عالوه اینکهشودالف میها موجب الفت و تؤگردد ولی اختالف در نصوص و برداشتتشتت و تفرقه میان امت می

 آنای که اختالف در آنها نیست خیلی کم است و در غیر خورد و مصالح حقیقیهقاعده مصلحت اتفاقی به چشم نمی
سبب اتفاق امت نیست، بلکه سبب اختالف امت خواهد  نه تنها اختالف خیلی زیاد است، پس رو آوردن به قاعده مصلحت

 بود.
 ؛نیست (بر مبنای مصلحت مرسله تشریع کردن)شد دلیلی بر حجیت قاعده به اصطالح استصالح بعد از اینکه ثابت 

چون نه ناشی از کتاب و سنت است و نه از ادراک عقلی جامع شرایط یعنی ادراک مصلحت ملزمه خالی از مفسده یا 
 ند حافظ مقاصد شریعت باشد. اتولذا نمی .عقولو مانند حفظ نفوس  ،احتمال مفسده

اما این ادراک مصلحت فردی است و عقل فردی از  ،اگر مصلحت مستفاد از ادراک جمیع عقال عالم بود، حجت بود ،بله
ع یا چند فقیه تشریو توان با ادراک عقلی یک فقیه آن هم ادراکات ظنیه درک مصالح و مفاسد واقعی عاجز و قاصر است و نمی

در جریان داعش  ؛ مثالً هرج و مرج دینی رخ خواهد دادـ ه نزد بعضی از عامه شده کچنانـ نمود و چنانچه این باب گشوده شود 
لذا نباید قاعده  .های زیادی را مباح نمودجنایت و خالف شرع ،در سوریه و عراق اتفاق افتاد و در این جریان قاعده استصالح

تفاوت این است، معتبر دانست. بنابرشی از مصلحت را با حکم صادر از فقیه که او نیز نا (بر طبق مصلحت حکم کردن)استصالح 
ای فقیه حاکم شیعی بر مبن :شود کاماًل روشن استو تمایز حکم فقیه حاکم با حکم فقیه سنی که هردو ناشی از مصلحت می

فقیه  مصلحتی که .کندقاعده استصالح حکم واقعی صادر می اساسکند ولی فقیه سنی بر مصلحت حکم حکومتی صادر می
دهد در جهت حفظ نظام اسالمی و ایجاد توازن و تعادل نظام اسالمی است، اما مصلحتی آن دستور می اساساکم شیعی بر ح

دهد مصالح و مفاسد واقعی است که از حیطه ادراک او خارج است، فقیه سنی معتقد است که فقیه سنی مبنای حکمش قرار می
 تا وقتی است که مصلحت اقتضاو به روز  هایششیعی دستورحاکم فقیه  ولی ،الهی استو که حکم ناشی از مصلحت دائمی 

داند در حالی که تشریع حق شارع مقدس است و قواعد مضافًا بر اینکه فقیه سنی قاعده استصالح را مصدر حکم شرعی می .کند
  .آیندو ادله شرعی فقط کاشف از احکام تشریعی شارع به شمار می

حکم واقعی و ثانوی و ظاهری نیست و نیز با حکم واقعی که از قاعده  ،دیم که حکم حکومتیتاکنون به این نتیجه رسی
شود متفاوت است و با قاعده استصالح نزد فقهای عامه نیز تباین اساسی خالی از مفسده ناشی می و مصلحت ملزمه قطعی

بر این  .حکم حکومتی حکمی والیی است که مشروعیتش به جعل والیت برای فقیه عادل امین صورت گرفته است .دارد
در سایه حکم اولی  واساس از قسم احکام اولی است اما نه حکم اولی واقعی دائمی بلکه حکم برخوردار از اعتبار شرعی 

هم به تبع اصل والیت احکام اولیه محسوب  دستور ولّی  وحکم اولی  ،اصل والیت .واقعی که برای فقیه جعل شده است
 گردد. می

 نتیجه
ریف وانگهی تع .تحلیل و بررسی شده است ،در مقاله پیش رو ابتدا حجیت حکم حکومتی از منظر کتاب و سنت و عقل
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 تی و حکم اولیدر ادامه به وجوه افتراق میان حکم حکوم .های مختلف مورد بحث قرار گرفته استحکم حکومتی از نگاه
های از احکام حکم به نمونه . سپسو حاکم ثانوی و نیز فرق میان حکم حکومتی و حکم ظاهری پرداخته شده است

در  .ده استش اشارهحکومتی و نیز به وجوه افتراق بین حکم مصلحتی فقیه حاکم و فتوای مبتنی بر مصلحت ملزمه فقها 
حاکم شیعی و تشریع حکم بر مبنای مصلحت مرسله از جانب فقیه سنی افتراق میان حکم مصلحتی نیز مباحث نهایی 

که با مخدوش بودن ادله حجیت مصالح مرسله و مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد  این شدنتیجه  .تبیین گردیده است
بر  دلهتنها راه کشف مقاصد شرع نصوص و ظواهر قرآن، سنت و ا ،شریعت از کانال قیاس و استحسان و مصلحت مرسله

 نه تشریع حکم الهی بر اساس ظن به نفع یا ضرر.  ،آن است
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