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بهره گیری از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سیاسی

و امام است .ولی این شأن تنهاا شاأن
ابالغ پیام الهی یکی از مهمترین شئون پیامبر
آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع ،والیت و ارشاد داشتهاند .در این
مقاله تالش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله باه بریای از دیگار شائون معصاومان
بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی بریی از روایاتی که احتمال دارد از ساایر شائون
معصوم صادر شده باشد ،بیان شود .با این بیان اگر روایتی از شأن عاادی معصاوم صاادر
شده باشد از قلمرو فقه یارج یواهد بود و این یکی از پیامدهای اساتفاده از ایان شائون
یواهد بود .پیامد دیگر این توجه این است که ممکان اسات بریای از احکاامی کاه در
روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه یاود حکام فقهای کاه جاوداناه و
جهانشمول است .پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقاه سیاسای
است .در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیا ،،تفسایر و
تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است ،ولی روایاتی که از شائون دیگار
صادر شده است ،علیالقاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.
کلیدواژهگان :شئون معصوم ،حکم فقهی ،حکم حکومتی ،فقه سیاسی.

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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شئون معصوم ـ همچون صفات معصوم ـ يکی از مباحث کالمی قابل استفاده در فقه
و اجتهاد است .در اين مقاله نمونههايی از بهرهبرداری از شئون معصوم در استنباط مسائل
فقه سیاسی بررسی میشود.
پرسش اصلی اين نوشتار اين است که در استنباط مسائل فقه سیاسی از شئون معصوم
چه استفادههايی میتوان داشت؟ برای پاسخ دادن به اين پرسش الزم است فقه سیاسی را
تعريف کنیم و تفاوت حکم فقهی با حکم حکومتی را توضـی دهـیمس سـمه مهـمتـرين
داشتهاند ذکر نمايیم و روايـاتی را کـه بـه احتمـا از
و امام
شئونی را که پیامبر
شئون مختلف معصوم صادر شده استس به عنوان نمونه بیان کنیم.
الف) تعریف فقه سیاسی

فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که در آن حکم رفتارها و فعالیتهای معطوف بـه
قدرت استنباط میشود (ضیائیفر ،1931 ،ص.)93
سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

ب) تفاوت حکم فقهی و حکم حکومتی

حکم فقهی ـ چه در عرصه فقه سیاسی چه در ساير عرصهها ـ حکمی است که فقیـه
آن را از منابعش استنباط میکند؛ ازاينرو نقش فقیه در آن نظیـر اببـار اسـت .امـا حکـم
حکومتی حکمی است که حاکم واجد شرايط جعل میکند؛ لذا از مقوله انشاست نه اببـار.
حکم فقهی به زمان و مکان باصی ابتصاص ندارد؛ بلکه جاودانه و جهانشمو است (امام
یمینی ،1933 ،ج ،5ص)189؛ ولی حکم حکومتی از جنبههای مختلف (نظیر زمانس مکان
و افراد) قابل ابتصاص است (مکارم شیرازی1111 ،ق ،ج ،1ص.)37

محل بحث در اين نوشتار استفاده از شئون معصوم در استنباط حکم فقهـی در قلمـرو
سیاست استس نه استفادهای که میتوان از شئون معصوم در صدور حکم حکومتی داشت.
شئون معصوم

معصــوم شــئون مختلفــی دارد کــه نرارنــده در جــای ديرــری توضــی داده اســت
(ضیاییفر ،1937،ص .)933ما در اينجا از مهمترين شئونی ياد میکنیم که در فقه سیاسی
کاربرد دارد:

 )1شأن ابالغ
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شأن ابالغ پیام و حکم الهی به مردم است.
و امام
يکی از شئون اصلی پیامبر
پیامبر حکم و پیام الهی را معصومانه از جانـ بداونـد دريافـت و آن را بـه مـردم ابـالغ

دريافت و به مردم ابالغ میکند.
میکندس همانطور که امام معصومانه آن را از پیامبر
و
در آيات (مائده )73 :و روايـات (مجلسای1139 ،ق ،ج ،7ص )3ايـن شـأن پیـامبر
امام

مطرح شده استس همانطور که متکلمان هم اين شأن را مطرح کردهاند (عالماه

حلی1135 ،ق ،ص 73ا .)93

بدون ترديد بربی روايات در عرصه سیاسی از شأن ابالغ صادر شده است که بربی از
نمونههای احتمالی آن را در عرصه فقه سیاسی ذکر میکنیم:
 «ان االمامه عهد من اهلل عزوجل معهود لرجا مسمین لیه لالمام ان يزويها عـنالذی يکون من بعده» :همانا امامت پیمانی است کـه از جانـ بداونـد بـرای اشخاصـی
مشخص بسته شده است؛ امام حق ندارد آن را از شخصی که بعد از او به امامـت تعیـین
شدهس بریرد و به ديرری بدهد (مجلسی1139 ،ق ،ج ،11ص.)197

با توجه به اينکه شواهدی برصدور روايت از ديرر شئون معصوم به چشم نمـیبـوردس
اين دو روايت را علیالقاعده بايد صادر از شأن تبلیغ به حساب آورد.

 .2شأن تبیین و تفسیر
به تفسیر و تبیین نیاز دارد؛ ازاينرو
دستکم بربی از آيات قرآن و سخنان پیامبر
يکی از شئون پیامبر و امام تفسیر و تبیین است .گاهی تفسیر در حد بیـان حـدود معنـايی
مفردات استس نظیر واژه صعید و مؤلفه قلوبهم و گاهی بیان معنای يک يا چند جمله است
نظیر آيه شريفه «والياب الشهداء اذا – ما دعوا» (بقره )787 :که آيا ايـن آيـه بـر وجـوب
تحمل شهادت داللت می کند يا بر وجوب ادای شهادت يا بر هر دو .قرآن کـريم (نحال:
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 «حق علی االمام ان يحکم بما انز اهلل و ان يعد فی الرعیه» بر زمامـدار واجـاست که طبق آنچه بداوند فرو فرستاده است حکم کند و در میان مردم به عـدالت رفتـار
کند (قبانجی1171 ،ق ،ج ،1ص.)783

 19ا  )11و روايات (عروسی حویزی[ ،بیتا] ،ج ،1ص )537اين شأن را برای پیـامبر
قايل شدهاند.
و امامان اهل بیت
در تفسیر بايد حدود معنايی جمله يا کلمه بهبوبی روشن شود؛ ازاينرو همانند تعريـف
بايد جامع و مانع باشد .از اين نکته روشن میگردد که بیـان مصـاديق و زيرمجموعـههـا
تفسیر نیست؛ بلکه بیان زيرمجموعه های مفاهیمِ کالن تفريـع و بیـان مصـاديقِ بـارجی
تطبیق است که در آينده توضی بواهیم داد.
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نمونه احتمالی روايت تفسیری در فقه سیاسی روايتی است که امانـت در آيـه شـريفه
«ان اهلل يأمرکم ان تؤدوا امانات الی اهلها» (نساء )58 :را بـه واليـت و حکومـت تفسـیر
کرده است (عروسی حویزی[،بی تا] ،ج ،1ص .)133يا در روايتی در تفسیر امـام و بلیفـه
آمده است« :انما الخلیفه من سار بکتاب اهلل وسنه نبیه» :بلیفـه پیـامبر کسـی اسـت کـه
سیرهاش طبق کتاب بدا وسنت پیامبر باشد (مجلسي1041 ،ق ،ج ،00ص.)98
با توجه به اينکه از يک سو شواهدی بر صدور از ديرر شئون نیست و از سـوی ديرـر
ادبیات آن به ادبیات تفسیری نزديک استس علی القاعده بايد گفت اين دو روايت از شـأن
تفسیر صادر شده است.

 .1شأن تشریع

سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

يکی از شئون قابل بحث برای پیامبر و امام شأن تشريع حکم اسـت .تشـريع حکـم و
جعل قانون به دو صورت دايم و موقت متصور است .جعل قانون موقت از ابتیارات واليی
معصوم است و ذيل شأن واليت از آن بحث میکنیم .مراد از شأن تشريعس تشريع احکـام
و
دايم است؛ يعنی همان طورکه بداوند زکات را در نه کاال واج کرده استس پیـامبر
امام زکات را در کاالهايی ديرری قرار دهد؛ در روايات آمده حضرت امیرالمؤمنین
زکات را در اس قرار داد (حرعاملی1117 ،ق ،ج ،3ص.)33
نظیر بداوند واليت بر تشريع دارد؛ ولی نهتنها دلیل کافی
به اعتقاد نرارنده پیامبر
بر واليت امام بر تشريع وجود نداردس بلکه ادله مکفی بر نفی واليت امام بر تشـريع وجـود
دارد که از زمره آنها ادله بتم نبوت و اکما دين و شريعت است (ر.ك :عالمه طباطباایی،
[بی تا] ،ص  .)735نرارنده در جای ديرری ديدگاههای در اين زمینه و ادله آنها را بررسی
کرده است (ر.ك :ضیائیفر،1988 ،ص.)39
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ديدگاهها و احتما های متفاوتی درباره حديث معروف «الضـرر» مطـرح شـده اسـت.
يکی از احتما ها اين است که اين حديث از شأن تشريع پیامبر گرامی اسالم صادر شـده
باشد؛ يعنی پیامبر جواز ضرر نرسانیدن به ديرران را تشريع کرده باشد .ظاهر کالم بربـی
صادر شده است .اين احتما در
از فقها اين است که اين حديث از شأن تشريع پیامبر
کالم امام بمینی وجود دارد .ايشان دراينباره میآورد« :الضرر و الضرار» ظـاهر در ايـن
بما انه سطان است؛ آن حضرت از ضرر و ضـرار بمـا انـه
است که از تشريعات پیامبر
حاکم امت و رئیه دين استس نهی کرده است (اماام یمینای1985 ،ق ،ج ،1ص .)55در

نراه ابتدايی ممکن است تصور شود اين کالم بـه حکـم حکـومتی منصـرف اسـت؛ ولـی
قراينی در کالم وی وجود دارد که صدور از شأن تشريع را تقويت میکند که بربی از آن
چنین است:
رئیسالمله» استفاده میشود که اين تعبیر
سائساالمه» از تعبیر « 

الف) در کنار تعبیر «
ظاهر در تشريع دينی است نه تشـريع حکـومتی کـه امـری موقـت اسـت (ر.ك :هماان،

ص.)55
ب) در ادامــه از ايــن حکــم بــه «الحکــمالسیاســیالکلــی» (همااان ،ص )58و
«الحکمالسلطانیالکلی» (همان ،ص )53تعبیر میکنـد .در جـای ديرـر مـیگويـد :حکـم
سلطانی کلی پیامبر

تا ابد نافذ است (اماام یمینای ،1933 ،ج ،5ص)738؛ درحالیکـه

حکم حکومتی حکمی جزئی است (مکارم شیرازی1022 ،ق ،ص.)089

 ،1985ص)79؛ يعنی اين حکم را حکم اولی دانسته است که آن را طرف تعارض با حکـم
مستفاد از قاعده سلطنت گرفته استس وگرنه روشن است که حکم حکومتی بـر هـر حکـم
اولی حاکم نیست.
د) در بربی موارد در کنار اينکه گفته حکم صادر از پیامبر

«بماانهسلطانعلی 

االمه» استس با عطف آورده است که «حکمه علی االولین حکمه علـی اخبـرين» (ر.ك:

همان ،ص )79و روشن است که احکام تشريعی آن حضرت چنین ويژگیای دارد و احکام
حکومتی آن حضرت علیالقاعده به موقعیت باص ابتصاص داشته است؛ همانطورکه در
روايات نمونه هايی از احکام آن حضرت ذکر شده و گفته شده است اين حکم به موقعیـت
جنری ابتصاص داشت (شیخ طوسی1933 ،ق ،ج ،3ص.)11
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ج) اين حکم را حاکم بر «قاعده سلطنت» که حکم اولی است میداند (اماام یمینای،

هـ) در ادامه بحث ناسازگاری میان اين دلیل و دلیل الحرج را مطرح مـیکنـد (ر.ك:

امام یمینی ،1985 ،ص .)77روشن است اگر به نظر ايشان مفاد حـديث «الضـرر» حکـم
حکومتی استس جای صحبت از انصراف حـديثس در جـايی کـه مسـتلزم حـرج مـیشـودس
نمیباشد.
باشدس قابل استناد در فقه است .البته به نظر بربی
روايتی که از شأن تشريع پیامبر
از فقها مرتبه آن پايینتر از احکامی است که از تشريعات بداوند است؛ چراکـه تشـريعات 111

پیامبر

نمی تواند تشـريعات الهـی را نقـن کنـد (سیساتانی1111 ،ق ،ج ،1ص)113؛

همان طورکه در بربی روايات به پايینبودن مرتبه اشاره شده اسـت (حرعااملی1117 ،ق،

ج ،5ص.)131
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شأن تفريع يکی از شئون پیامبر و امام است .تفريع مفاهیم زيرمجموعۀ يـک مفهـوم
کالن و بسیار کلی است؛ مثالً مفهوم معروف مفاهیم بسیاری چون صداقتس امانتس انفاقس
کمک به ديررانس قرضدادن را پوشش میدهد يا مفهوم «اکل مـا بـه باطـل» مفهـوم
گستردهای است که برمفاهیمی نظیر رشوهس غص س تصاح ما از راه قمار اشتما دارد.
بداوند حکیم برای اينکه احکامش جهانشمو و تا روز قیامت جاودانه بماندس از مفاهیم
عام و کلی استفاده کرده است و بیان زيرمجموعه های وابسته به زمان و مکان از شـئون
پیامبر و امام و فقیه است؛ ازاينرو همانطورکه مقتضای شأن ابالغ و تفسیر معصوم بیـانِ
احکام الهی برای مردم همه زمان هاستس مقتضای وظیفۀ هدايت مردم معاصر بـا معصـوم
نیز بیان فروعات احکام کلی است که در کتاب و سنت آمده اسـت؛ چـون همـانطورکـه
معصوم وظیفه هدايت مردم همه اعصار و امصار را داشته استس وظیفه هدايت مردم زمان
بويش را هم داشته است؛ ازاينرو گاهی مفاهیم کالن کتاب و سنت را که فراتر از زمان و
مکان و اشخاص بوده استس به مفاهیم کلی ديرری که زيرمجموعه آن است تبديل کرده
ال مفـاهیم کلـی عـالی و نهـايی بـه مفهـوم
است؛ ولـی ايـن بـدان معنـا نیسـت کـه او ً
زيرمجموعهای که در روايات آمده منحصر استس ثانیاً اگر بر اثـر تحـوالتی کـه در طـو
زمان رخ می دهدس بربی از مفاهیم از ذيل يک مفهوم عالی که از آن نهی شده است بارج
شدس باز هم مورد نهی شارع است يا برعکه اگر مفهومی قبالً ذيل عنوان عالی مورد نهی
شارع نبود ولذا مباح بود و اخن ذيل عنوان عالی مورد نهی شارع قرار گرفته استس باز هم
مباح باشد.
حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» يکی از احکـام کـالن و بسـیارکلی قـرآن اسـت کـه
ممکن است در طو زمان و عرصه زمین زيرمجموعههای فراوانی داشته باشد که يکی از
زيرمجموعههای آن در فقه سیاسی «فروش اسلحه به دشمنان» اسـت .در فقـه سیاسـی
درباره فروش اسلحه به دشمنان روايات متفاوتی به چشـم مـیآيـد (حرعااملی1117 ،ق،
ج ،13ص 131به بعد) .اگر اين روايات را صادر از شأن تبلیغ يا تفسیر بدانیمس رواياتی که از

فروش اسلحه به دشمنان دين نهی میکند با رواياتی که فروش اسلحه به دشمنان دين را
جايز میداند متعارض بواهد بود؛ ازاينرو بايد به شیوهای علمی راه حلی برای رفع تعارض
اين دو دسته روايت ارائه داد؛ همانگونهکه بربی از فقها اين روايات را صادر از شأن تبلیغ
دانستهاند و تالش کردهاند بهگونهای میان اين دو دسته روايات چارهجويی کننـد (بحرانی،
1118ق ،ج ،18ص .)738اما اگر اين روايات را صادر از شأن تبلیغ و امثا آن ندانیمس بلکه

روايات آمدهس به مطلق ظالم نظیر فروش به راهزنان مسل س سارقان و ظالمانِ محلی تعدی
کردهاند (اردبیلی1111 ،ق ،ص .17امام یمینی،1978 ،ج ،1ص.)157
بنابراين تفريعیدانستن اين دو قسم روايت باعث میشود که هم تعارض میان روايات
جواز فروش اسلحه و حرمت فروش اسلحه حل شود و هم حکم کلی فرازمانی و فرامکانی
استنباط شود.

 .0شأن والیت
يکی از شئون پیامبر و امام واليت آنان بر رهبری و مديريت جامعه است؛ بـدين معنـا
که پیامبر و امام در زمانی که شرايط فراهم بودس عهدهدار مديريت جامعـه از طريـق نهـاد
حکومت میشدند و احکام حکومتی جهت تدبیر و مديريت جامعه صادر مـیکردنـد؛ نظیـر
در مدينه و احکام حکومتی حضرت امیرالمؤمنین در دوران
احکام حکومتی پیامبر
تصدی امر بالفت .در زمانی که شرايط فراهم نبودس هرچند رسماً عهدهدار حکومت نبودندس
هم شرعاً از جان بداوند به واليت منصوب بودند و هـم عمـالً پیـروان بـود را رهبـری
میکردند و دستورهايی در اين زمینه میدادند؛ نظیر دستور پیامبر به مهاجرت مسلمانان به
به مباحبودن بمه برای شیعه در بربی از زمانهـا
حبشه يا دستور امامان اهل بیت
بنا بر نظر نرارنده (ر.ك :ضیائیفر ،1987 ،ص.)583
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صادر از شأن تفريع بدانیمس اساساً تعارضی میان اين دو دسته روايات نخواهد بود تا نیاز به
چاره جويی باشد؛ چراکه امام مورد سؤا ِ سـائل را مصـداق زيرمجموعـه و تفريـع عنـوان
حرامی نظیر «تعاون بر اثم و عدوان» دانسته است و ازاينرو از آن نهی کرده اسـت؛ ولـی
مورد سؤا ديرر را زيرمجموعه عنوان «تعاون بر اثم و عدوان» ندانسته است؛ ازاينرو آن
را حرام ندانسته است .بر همین اساس میبینیم بربی از فقهـا عنـوان «تعـاون بـر اثـم و
عدوان» را عنوان کلی که متعلق حکم شرعی فرازمانی و فرامکانی حرمت است دانستهاند
(اردبیلی1111 ،ق ،ج ،8ص .17عاملی1171 ،ق ،ج ،17ص .)18ازاينرو از دشمنان که در
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رواياتی در قلمرو فقه سیاسی هم وجود دارد که احتما صدور آنها از شأن واليی داده
می شود؛ رواياتی وجود دارد که مردم را از مبارزه با حکومت جائر بـاز مـیدارد؛ نظیـر ايـن
روايت از امام صادق  :يا سدير الزم بیتک و کن حلساً من احالسه و اسـکن مـا سـکن
اللیل و النهار (حرعاملی1117 ،ق ،ج ،15ص .)51در اين روايـت امـام بـه يکـی از يـاران
دستور می دهد که علیه دولت جائر قیام نکند .بـر اسـاس چنـین روايـاتیس بربـی از فقهـا
گفته اند قبل از قیام حضرت حجت مبارزه علیه دولت ظالم جايز نیست يـا در ايـن زمینـه
دچار توقف شدهاند و از نظردادن سرباز زدهاند؛ برای نمونه شیخ حرعاملی در عنـوان ايـن
باب مینويسد« :باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم » (همان ،ص .)53وی اين
عنوان را (باب حکم )...برای مواردی انتخاب میکند که نتوانسته است به نظری دست پیدا
کند (ر.ك :همان ،ص .53نوری1138 ،ق ،ج ،11ص.)91
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صادر شده باشـد
اما به نظر نمیرسد اين قبیل روايات از شأن ابالغ يا تفسیر امام
تا حکمی جاودانه و جهانشمو و قابل استفاده در فقه باشد؛ بلکـه حکمـی واليـی اسـت.
قراين واليیبودن اين حکم فراوان است که مهمترين آنها بدين قرار است:
 .1امام اشخاص باصی را از قیام نهـی کـرده و بـه بانـهنشـینی سـفارش مـیکنـد؛
درحالیکه در جای بود گفته شد حکم شرعی و فقهی حکمی کلی جهانشـمو و جاودانـه
است و به شخص و زمان و مکـان بـاص ابتصـاص نـدارد (اماام یمینای ،1933 ،ج،5
ص.)189
 .0در بربی روايات که به قیام نکردن دستور مـیدهنـدس گفتـه شـده اسـت تـا زمـان
مشخصی نظیر رج و شعبان صبر کنید تا روشن شود اوضاع سیاسـی چرونـه مـیشـود
(حرعاملی1117 ،ق ،ص.)51
 .1طبق بربی روايات در برابر اين اشکا که چطور کسـانی نظیـر زيـدبنعلـی قیـام
کردندس امام نمیگويد وظیفه زيد هم اين بود که قیام نکند و وی بربالف وظیفـهاش
رفتار کردس بلکه میگويد :زيد مطالبه به حقی داشـت و بـه مـورد رضـايت اهـل بیـت فـرا
میبواند (همان ،ج ،15ص .)51اگر حکم شرعی همه افراد عدم قیام و مبارزه قبل از قیام
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بودس فرقی میان زيدی که قیامش تأيید شده و ديرران نبود.
حضرت حجت
 .1در رواياتی که از قیام نهی شده استس کلماتی وجود دارد که داللت بر نارضـايتی از
قیام در شرايط زمانی باصی داردس نه در همه زمانها؛ نظیر «فالخارج منّا الیوم الی ایّ شئ

يدعوکم؟» (حرعاملی1117 ،ق ،ج ،15ص« .)51الیوم» به شرايط زمانی باص نظر دارد.
ازاينرو بربی فقها تالش کردهاند اين قبیل روايات را پاسخ دهند (منتظاری1138 ،ق،

ج ،1ص )759و به اين نظر گرايش پیدا کنند که اگر حاکمی جائر شد به مقتضای ادلهای
نظیر ادله نهی از منکر بايد به مقابله با وی برباست (منتظری ،هماان ،ج ،1ص )535و در
اين فتوا فرقی میان زمان حضور و غیبت نیست؛ در هر دو زمان هم مقابله با دولـت جـائر
الزم است و هم تالش برای استقرار حکومت عاد (امام یمینی،1933 ،ج ،7ص.)771

 .6شأن عادی ـ عرفي
يکی از شئونی که بربی از فقها برای معصوم ذکر کردهاند شأن عـادی اسـت (شاهید

اول[ ،بیتا] ،ج ،1ص)711؛ شأنی برباسته از اين حقیقت که پیامبر و امام طبیعت انسـانی

جزیرةالعرببه زبان عربی سخن میگفت و ازاينرو اگر به عقد بیع يا اجازه يـا نکـاح

دست میزدس به زبان عربی بود .البته به صرف اين عمل نمیتوان نتیجه گرفت زبان عربی
شرط صحت عقد بیعس اجارهس نکاح و امثا آن است و اگر عقد به زبان فارسی يا انرلیسـی
باشدس صحی نیست.
آيات (ابراهیم )1 :و روايات (مجلسی ،1979 ،ج ،3ص 731و ج ،5ص )918اشاراتی به
اين شأن دارند .مثا برای عمل صادر از شأن عادیس ايراد بطبه فريضه عبادی – سیاسی
بطبه نماز جمعه را به اين
يا امیرالمؤمنین
نماز جمعه به زبان عربی استس پیامبر
دلیل به زبان عربی ايراد میکرد که هم بودش و هم مخاطبانش عربزبان بودند .ازاينرو
تنها به دلیل تأسی به آن بزرگواران نمیتوان گفت ايراد بطبه نمازجمعه به زبـانی غیـر از
زبان عربی مجزی نیست؛ آنطورکه بربی از فقها گفتـهانـد و آن را بـه اکثريـت فقهـای
امامیه نسبت دادهاند (عاملی1113 ،ق ،ج ،1ص.)95
در جنگ بیبر لشکر اسالم را بـه گـروههـای ده نفـره
همچنین نقل است پیامبر
تقسیم کرد و بر اين اساس بربی از فقها گفتهاند مستح است امام لشکر را به چند گروه
تقسیم کند و برای هر گروه فرماندهای قرار دهد (شیخ طوسی[ ،بیتا] ،ج ،7ص)35؛ ولـی
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دارد يا از مردم جامعه بهحساب میآيد؛ مثالً سخنگفتن و غـذابـوردن مقتضـای طبیعـت
انسانی معصوم است و به زبانی باصی سخنگفتن مقتضای جامعهای است که معصوم در
بـه مقتضـای زنـدگی در
آن زندگی مـیکـرده؛ بـرای نمونـه پیـامبر گرامـی اسـالم
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از شأن عرفی آن حضرت صادر شده است .بنـابراين
به نظر میرسد اين عمل پیامبر
اگر عملی يا گفتاری از شأن عادی يا عرفی معصوم صادر شده باشدس نمـیتـوان تنهـا بـا
اعتماد بر صدور از معصوم به شرعی بودن آن نظر داد؛ بلکه چنـین امـوری از قلمـرو فقـه
بارج بواهد بود.

 .7شأن ارشادی
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بـه عنـوان انسـانهـای عاقـل و بـا تجربـه و از روی
و امام
گاهی پیامبر
بیربواهی مردم زمان بود را به امری سفارش میکردند که اصالً جنبه دينی نداشـت يـا
اگر جنبه دينی داشت به اين دلیل به آن توصیه نمیکردندس بلکه از جنبه عقاليـی بـه آن
برمیانریختند؛ اين قبیل سفارشها جنبه مولوی نداردس بلکه صرفاً ارشادی است.
به نظر میرسد بربی از روايات از شأن ارشادی معصومان صادر شده اسـت؛ ازايـنرو
بربی از فقها دربارۀ اين قبیل روايات گفتهاند :اين قبیل دستورهای معصومان ارشادیاند و
به استحباب و کراهت موصوف نمیشوند (جزائری[ ،بیتا] ،ص .)733يکی از فقها رواياتی
را که فاصله میان چاه آب و چاه فاضالب را بیان میکندس صادر از شـأن ارشـاد دانسـته و
دراينباره می آورد :آنچه برای من آشکار شد اين است که ايـن روايـاتس روايـات فقهـی و
ملجـأ مـردم و
تشريعی نیستندس بلکه به مصال امت راهنمايی مـیکننـد .اهـلبیـت
پناهراه اسالم و مسلمانان بودهاند و مردم در هر نیازی به ايشان مراجعه میکردندس چه امر
سیاسی ـ اعم از سیاست مدنی يا تدبیر منز ـ چه مقاصد عالیه غیرسیاسـی؛ پـه نبايـد
میان روايات فقهی و غیر آن بلط کرد و صحی نیسـت ايـن قبیـل روايـات را در کتـاب
در مقام بیان
وسائل قرار داد  ...بلکه ظاهر اين روايات اين است که امامان اهل بیت
مصال مردم و محافظت آنان از افتادن در امور هالکتبار بـودهانـد (یمینای ،1937 ،ج،7
ص 57ا .)59
يا امام در زمینه مسائل سیاسـی
احتما دارد بربی از دستورهايی که پیامبر
صرفاً ارشادی باشد و از جنبه تشريعی صادر نشده باشد که نمونه آن روايتهای زير است:
 «من حسنت سیاسته وجبت اطاعته» :هرکه سیاستش پسنديده باشد اطاعت از ویواج است (ریشهری1175 ،ق ،ج ،1ص.)973
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 «من احسن الکفايه استحق الواليه» :کسی که شايسـتریهـايش را نیکـو برردانـدسزاوار واليت و سرپرستی است (نجفی1179 ،ق ،ج  ،3ص.)973

 «حسن السیاسه يستديم الرياسه» :بوب تدبیرکردن باعث استمرار رياست مـیشـود(ریشهری1175 ،ق ،ج ،1ص.)973
يا در روايتی درباره اوصـاف امـام آمـده اسـت :عـالم بالسیاسیه (فای ،1975 ،،ج،9

ص.)181
شايد بتوان گفت اين قبیل روايات به حکم عقل ارشاد میکند؛ نظیر اينکه هـر کسـی
که سیاستش پسنديده باشد مردم از وی اطاعت میکنند نه اينکه وجوب شرعی اطاعت از
هر کسی را که سیاستش پسنديده و نیکو باشد ثابت کند يا اشـتراط علـم بـه سیاسـت در
امامس چراکه عقل حکم میکند کسی که میبواهد به تدبیر و سیاست امور مـردم بمـردازد
بايد به سیاست آگاه باشد .ازاينرو بربی فقها گفتهاند عقل و عقالً به اين شـرط و صـفت
حکم میکنند (منتظری1138 ،ق ،ج ،1ص.)931

سنت يکی از مهمترين و پراستفادهترين منابع احکام فقهی است؛ لکن فقیه در استنباط
مسائل فقه سیاسی نمی تواند بدون بررسـی هـر روايتـی را مسـتند اسـتنباط فقهـی بـود
قراردهد؛ بلکه افزون بر احراز صدور روايت از معصوم –هرچند به صـورت تعبـدی -بايـد
مراحل زير را بررسی کند:
 .1آيا قرينه ای وجود دارد که اثبات کند روايت از شأن عادی معصوم صادر شده است
يا نه؟ درصورتیکه قرينۀ معتبری بر صدور از شأن عادی وجود داشته باشدس چنین روايتی
اساساً از قلمرو فقه سیاسی بارج بواهد بود و نمیتوان آن را مستند استنباط احکـام فقـه
سیاسی قرار داد.
صـادر
 .0آيا قرينهای وجود دارد که اثبات کند روايت از شـأن تشـريعی پیـامبر
وجود
شده است يا نه؟ درصورتی که قرينۀ معتبری بر صدور از شأن تشريعی پیامبر
داشته باشد اين روايت قابل استناد در فقه سیاسی بواهد بود .اما حکـومتی بـر تشـريعات
الهی نخواهد داشت؛ بلکه برعکه محکوم احکام جعلیِ بداوند بواهد بود.
صادر شـده
 .1آيا قرينه ای وجود دارد که اثبات کند روايت از شأن واليی معصوم
است يا نه؟ درصورتیکه قرينه معتبری بر صدور از شأن واليی وجود داشته باشدس نبايد آن
را مستند استنباط حکم سیاسی قرارداد .البته اگر مثالً بتوان از آن بـه مـالع عـام رسـیدس
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نتیجه
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طبق مالع عام میتواند مستند استنباط حکم فقه سیاسی قرار گیرد.
 .1آيا قرينه ای وجود دارد که اثبات کند روايت صادر از شأن تفريعی معصوم اسـت يـا
نه؟ درصورتیکه قرينه معتبری بر صدور از شأن تفريع وجود داشته باشـدس نمـیتـوان بـر
اساس مصداقی که در روايت آمده استس حکمی استنباط کردس بلکه عنوان عامی که فوق
اين مصداق استس قابل تمسک در استنباط حکم فقه سیاسی بواهد بودس حتی با توجه بـه
اين عنوان عام می توان تعارضی که میان دو دسته روايت زيرمجموعه وجود دارد برطـرف
کرد.
 .1درصورتیکه قرينه معتبری بر صدور روايت از شأن عادیس ارشادیس واليی و تفريعی
وجود نداشته باشدس معلوم بواهد شد روايت از شأن تبلیغ يا تفسیر معصوم صادر شده است
که در اين صورت قابل استناد در استنباط حکم فقه سیاسی بواهد بود يا از شـأن تشـريع
صادر شده است که در اين صورت هم میتوان حکم فقه سیاسـی را بـه آن
پیامبر
مستند کردس ولی به نظر حاکم بر تشريعات الهی نخواهد بود.
ناگفته نماند سیره رايج در میان بسیاری از فقها اين است که روايت را صـادر از شـأن
ابالغ يا تفسیر میدانند و په از احراز صدور آن را مستند استنباط در قلمرو فقـه سیاسـی
قرار میدهند؛ ولی به نظر نرارنده بايد او قراين و شواهد معتبر در هر يک را بررسی کرد
و اگر قرينۀ معتبری بر يکی از شئون عادیس ارشادیس واليی و تفريعی يافت نشدس روايت را
مستند استنباط حکم فقه سیاسی قرار داد.

کتابنامه
ـ قرآن کریم.
مجمعالفائدهوالبرهان ،چ ،1قم :مؤسسه النشر االسالمی1111 ،ق.

 اردبیلی ،احمد، امام خمینی ،سیدروحاهلل ،الرسائل ،چ ،1قم :اسماعیلیان1831 ،ق. ـــــــــــ ،المکاسبالمحرمه ،چ ،8قم :مؤسسه اسماعیلیان.1833 ،کتابالبیع ،چ ،1تهران :مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.1831 ،

 ـــــــــــ، بحرانی ،یوسف ،الحدائقالناضره ،چ ،1بیروت :دارالضواء1113 ،ق.التحفۀالسنیه[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا].

 جزائری ،سیدعبداهلل،سائلالشیعه ،چ ،8قم :مؤسسة آلالبیت1113 ،ق.
 -حرعاملی ،محمد ،و 

 -ریشهری ،محمد ،موسوعهاالمامعل بناب طالب

ف الکتابوالسنۀوالتیارخ  ،چ ،2قـم:

دارالحدیث1121 ،ق.
آیۀاهلل سیستانی1111 ،ق.
 سیستانی ،سیدعلی ،الرافدف علماالصول ،چ ،1قم :مکتب  شیخ طوسی ،محمد ،المبسوطف فقهاالمامیه ،چ ،2تهران :المکتبۀ المرتضویه[ ،بیتا].تهذخباالحکام ،چ ،2تهران :دارالکتب االسالمیه1811 ،ق.

 -ـــــــــــ،

 ضیائیفر ،سعید« ،بررس اجمال روخکردحکومت بهفقیهواجتهیاد» ،درآمـدی بـر رویکـردحکومتی به فقه ،چ ،1قم :نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1811 ،
 ـــــــــــ ،جاخگاهمبان کالم دراجتهاد ،چ ،1قم :بوستان کتاب.1832 ، -ـــــــــــ« ،والختپیامبروامامبرتشرخع» ،فصلنامه معارف اسالمی ،ش.1833 ،21

بهره گیری از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سیاسی

 -خمینی ،سیدمصطفی ،الطهارةالکبیر ،چ ،1تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1833 ،

 ـــــــــــ ،فلسفه علم فقه ،چ ،1قم :پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.1812 ،مفتاحالکرامه ،چ ،1قم :مؤسسهالنشراالسالمی1121 ،ق.

 عاملی ،سیدمحمدجواد،مدارکاالحکام ،چ ،1قم :موسسة آلالبیت1111 ،ق.

 ـــــــــــ، عروسی حویزی ،عبدعلی ،نورالثقلین ،چ ،1قم :اسماعیلیان[ ،بیتا]. عالمه حلی ،حسن ،االلفین ،چ ،1کویت :مکتبۀااللفین1111 ،ق. -عالمه طباطبایی  ،سید محمدحسین ،حاشیه الکفایه[ ،بـی جـا] :بنیـاد علمـی وفکـری عالمـه

101

طباطبایی[ ،بی تا].
 فیض کاشانی ،محمدمحسن ،الواف  ،چ ،1اصفهان :مکتبهاالمام امیرالمؤمنین علی -قبانجی ،سیدحسن ،مسنداالمام علی

.1831 ،

 ،چ ،1بیروت :مؤسسه االعلمی1121 ،ق 2111/م.

 مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،چ ،2بیروت :مؤسسه الوفاء1118 ،ق. معزی مالیری ،اسماعیل ،جامعاحادخثالشیعه ،چ ،1قم :مؤلف.1831 ، مکارم شیرازی ،ناصر ،بحوثفقهیۀمهمه ،چ ،1قم :نسل جوان1122 ،ق. منتظری ،حسینعلی ،دراساتف والیۀالفقیه ،چ ،1قم :المرکـز العـالمی الدراسـات االسالممیۀ،1113ق.
 -نجفی ،هادی ،موسـوعه احادیـث اهـل بیـت

 ،چ ،1بیـروت :دار احیـاء التـرال العربـی،

1128ق.
مستدرکالوسائل ،چ ،2بیروت :مؤسسة آل البیت1113 ،ق.

 نوری ،حسین،سال هفدهم /شماره شصتوششم /تابستان39

101

