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عرف است که در ای مقاحه به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.

کلید واژگان :فقهسیاسی ،حکمحکومتی ،حکم ثانوی ،مالک احکام حکومتی.
مقدمه
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اسالم دینی است که برای همه زمینههای فردی ،اجتماعی ،دنیووی و اخوروی انسوا
برنامه و دستورالعمل زندگی دارد .از سویی احکام شارع مقدس تابع مصالح ،مفاسد ،منوافع
و دفع ضرر بندگا و جوامع انسانی پایهریزی و مقرر شده است .حکم حکومتی هم که در
سایه مصالح عمومی صادر می گردد نیز از این قاعده مستثنا نیست و تابع مصالح و مفاسود
میباشد .بنابراین ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر مالک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛
چراکه حاکم نمیتواند بدو ضابطه در اجرای احکوام شورعی مداخ وه نمایود یوا تک یو
یکوی از
جدیدی بر مردم تحمیل نماید .ازاینرو مالک حکم حکوومتی و رو کفو
جوانب این مسئ ه است و بررسی و یافتن پاسخ شایسته فقهی در این زمینوه بوه برخوی از
نیازهای امروز جامعه اسالمی پاسخ خواهد داد .در این مقاله به بررسی ابعاد و ویژگیهوای
مالک حکم حکومتی و رو هایکف مالک این احکام و اینکه چه امووری مویتواننود
مالک صدور حکم حکومتی قرار بگیرند ،خواهیم پرداخت.
چیستی احکام اولی ،ثانوی و حکومتی

حکم اولی ،حکم ثانوی و حکومتی در فقه شیعه این چنین تعری شدهاند :حکمِ اولوی
حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوا های اولی نها بار میشود ،ماننود وجوو
که بر نماز صبح بار میشود .حکمِ ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وص اضوطرار،
اکراه و دیگر عنوا های عارضی بار میشود ،مانند جواز افطار در ماه رمضا به کسی کوه
روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانوی
است که در طول حکم اولی قراردارد ( مشکینى ،4731،ص .)421
حکم حکومتی این گونه تعری شده است :مجموعۀ دستورات و مقرراتی که بر اسواس
ضوابط شرعی و عقالیی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از سووی حواکم اسوالمی و بورای
و تنظویم روابوط
اجرای احکام و حدود الهی و به منظور ادارۀ جامعه در ابعاد گونواگو
داخ ی و خارجی صادر میگردد (ککنتری ،4711 ،ص.)44
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فقه شیعه احکام اولی ،ثانوی و حکومتی را در طول هم قرار میدهد(مشاکینی،4731 ،

ص)421؛ به این بیا که مالک جعل حکم حکومتی را عدم امکا عمل به حکم اولوی و

دارند .این نگاه بادیدگاه شهید صدر که احکام حکومتی را از سنخ حکوم ثوانوی مویدانود،
تناسب بیفتری دارد .شهید صدر می نویسد« :به موجب نص قر کوریم ،حودود و ق مورو
زادی که اختیارات دولت را مفخص می کند ،هر عمل تفریعی است کوه بالطبیعوه مبوا
می باشد؛ یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی را که حرمت یوا وجووبش صوریحاً
اعالم نفده ،به عنوا دستور ثانوی ممنوع کند که عمول حورام و هرگواه اجورایش را
توصیه نماید واجب می شود ...زیرا فرما ولی امر نباید بوا فرموا خودا و احکوام عموومی
تعارض داشته باشد» (ص ر4711 ،ق ،ص .)772مؤید ایون بحو صودورِ حکوم میورزای
شیرازی به تحریم تنباکو با استفاده از عناوین ثانویه است؛ چراکه استعمال تنباکو با عنوا
اولیا مبا است ،ولی با عنوا ثانوی مانند مقدمیت که برای س طه و نفوذ استعمارگرا
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حکم ثانوی میداند و در صورت عدم امکا دستیابی و عمل به حکم اولی به هر دلی یکه
باشد ،شارع مقدس حکم دیگری برای بندگا مقرر می کند؛ زیرا هیچ واقعه و موضوعی بر
بندگا نمی گذرد مگر اینکه شارع برای حکمی مقرر کرده است .بنابراین تا زمانی کوه
حکم اولی جاری میشود نمی توا حکم جدیدی صادر نمود .احکام حکوومتی و ثوانوی از
چند جهت با هم شباهت دارند؛ اوالً از این جهت که این احکام تأثیر در موضوع و موالک
احکام اولی می گذارند که با عارضشدنفا حکم اولی را تغییر مویدهنود و حکوم جدیود
ورده میشود و ثانیاً در صورت عدم امکا دستیابی و عمل به حکم اولی ،برای برطور -
کرد نیازهای متغیر و مسائل مستحدثه قرار داده شدهاند و لوذا رموز پویوایی فقوه شویعه
میباشند .با این مقدمه یا میتوا گفت این دو حکم یکیاند؟
در یک تقسیم ک ی احکام ثانوی را می توا به دو قسم تقسیم نمود )1 :احکام ثوانوی
فردی مانند جواز افطار در ماه رمضا به کسی که روزه برایش ضرر دارد .اجرای این دسته
از احکام ،از جم ۀ تکالی افراد مک است و بوهطورمسوتقیم هویچ ارتبواطی بوا حواکم و
مدیریت جامعه ندارد )2 .احکام ثانوی اجتماعی این نوع از احکوام بوا شوئو اجتمواعی و
مسائل مربوط به جامعه ارتباط پیدا می کنند؛ بنابراین اعمال و اجرای این اموور بور عهوده
حاکم و ابزار والیی ا است تا اختالل و هرج و مورج اجتمواعی الزم نیایود ،بورای مثوال
قیمت گذاری کاالها (ککنتری ،4711 ،ص)431؛ بنابراین ارتباط وثیقی با احکام حکوومتی
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باشد ،حرام میباشد.
اما اشکال این دیدگاه این است که نمیتوا حودود و اختیوارات حکوموت اسوالمی را
محدود به حوزۀ مباحات کرد؛ درحالیکه مسئولیت اص ی حکوموت اسوالمی حفو کیوا
اسالم و محافظت از نظام جامعوه اسوت کوه ایون مهوم در بعضوی از شورایط منووط بوه
تعطیل نمود برخی واجبات مانند حج یا تجویز بعضی از امور مانند منع احتکار موی باشود.
بنابراین بسیاری از احکام حکومتی هیچ ارتباطی به عنوا ثانویه نودارد و حواکم اسوالمی
برای مص حت جامعه و جهت اجرا صادر می کند؛ ممکن است حاکم حکمی را صوادر کنود
که نه اولی باشد و نه تحت عنوا ثانوی قرار گیرد؛ مثالً حکم ولی امر مس مین بوه افوراد
جوا که در فال سن باید به سربازی بروند .از سویی منحصرکرد احکام حکوومتی بوه
احکام ثانوی مغایر با ف سفۀ جعل این احکام می باشود و طور بحو اختیوارات حکوموت
بیهوده خواهد بود.
امام خمینی دراین باره می نویسند« :اگر اختیاراتِ حکومت در چار چو احکوام فرعیوه
الهیه است ،باید عرضِ حکومت الهیه و والیت مط قه مفوّضه به نبى اسوالم یوک پدیوده
بىمعنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهاى که هیچ کس نمىتواند م تزم به نها
باشد؛ مثالً خیابا کِفیها که مست زم تصر در منزلى است یا حریم است در چارچو
احکام فرعیه نیست؛ نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبههها و ج وگیرى از ورود و خروج ارز
و ج وگیرى از ورود یا خروج هر نحو کاال ،قیمتگذارى و صدها امثال که از اختیوارات
دولت است»(امام ،4734،ج ،21ص .)152
بر این اساس نمی توا احکام حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصوط ح شومرد،
اگرچه حکومت اسالمی می تواند در ادارۀ امور جامعه و حل معضالت مسوتحدثه از احکوام
ثانویه بمانند ابزار کار بهره گیرد؛ برای نمونه حاکم اسالمی می تواند در بسیاری از موارد از
با مقدمه برای حف نظام اقدام به نرخ گذاری کاالها کند که به حسب عنووا اولوی
جایز نیست .اما این حکم ،حکم ثانوی نیست ب که حکم حکومتی است؛ زیرا حکم ثوانوی
قسیم حکم اولی است و مجعول شوارع موی باشود و جعول بیورو از حیطوۀ شوئو و
اختیارات حاکم است .جمعشد این دو نوع از احکام ،حکم حکوومتی را مؤکّود مویسوازد.
بنابراین انجامدهندۀ این حکم حکومتی به حکم عقل استحقاق ثوا بیفتری دارد؛ چراکه
او در حقیقت دو حکم را امتثال کرده است؛ حکم حکومتی و حکوم ثوانوی .حکوم ثوانوی

نیست؛ زیرا بر خال تصمیمات و احکام حکومتی در تعری حکم شرع پای شارع و جعل
یا خطابات او در میا است .اما حکم حکومتی غیرمستقیم حکم شرعی به شمار موی یود؛
حکمی که حاکم صادر می کند ،از جهت که خداوند این حق را به او اعطا کرده ،حکوم
شرعی و الهی محسو میشود.
 تمامی دستورها و تصمیمهای حاکم اسالمی با مفروعیت اصل والیت فقیه مفروعو واجباالتباع هستند و در مقام تزاحم میا احکام اولی و ثوانوی حکومِ حکوومتی مقودم
میشود.
 تفخیص و اجرای احکام ثانوی فردی بر عهدۀ خود شخص مک است و تنهوا درحق کسانی جریا دارد که مفمول عناوین باشند؛ یعنی واقعۀ موورد ابوتال را بررسوی
می کند تا مع وم شود واقعه مصداقِ کدام عنوا است؛ مثالًروزهگرفتن در ماه رمضا را
برای سالمتی خود مضر تفخیص می دهد .اما احکام حکومتی به ع ت اینکوه مربووط بوه
مسائل اجتماعی است ،تفخیص و نحوۀ اعمال و اجرای این امور با حاکم اسالمی یا ابوزار
والیی اوست.

مالک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه

حکم شرعی است و موافقت با ثوا دارد؛ اما حکم حکومتی بوا نکوه حکموی شورعی
نیست ،به دلیل ادلهای که اذ حکومت به فقیه جامعالفرایط از طور شوارع داده اسوت؛
نفوذ حکم او مفروع و مورد رضایت شارع خواهد بود؛ چو اذ در شیء اذ در لوازم
نیز خواهد بود؛ بر طبق چنین اذنی هر عقل س یمی گواهی بوه لوزوم اطاعوت از قووانین و
احکام حکومتی می دهد و شخص مطیع را سزاوار پادا می داند؛ در صوورت مخالفوت دو
عقا مترتب میشود؛ زیرا او بر حسب واقع با دو حکم مخالفت کرده است.
تفاوت احکام اولی و ثانوی با حکومتی را میتوا به صورت مختصر بیا کرد تا تموایز
و حیطۀ ایناحکام مفخص شود:
 از جهت انفا و جعل ،جاعل حکم حکومتی حاکم اسالمی است؛ اما جعل حکم اولیو ثانوی از شئو شارع است و به دستگاه تفریع مربوط میشود.
 ازجهت سنخ ،حکم اولی و حکم ثانوی هر دو خطا شرعی هستند و بهطورمستقیمحکم شرعی می باشند؛ اما احکام حکومتی اصوالً از سنخ احکام شورعی نیسوتند؛ زیورا در
تعری حکم شرعی گفته شده حکم خطا شارِع است که به افعال مک فین تع وق گرفتوه
است (حلّى4117 ،ق ،ص .)1پس تعری حکم شرعی بور حکوم حکوومتی قابول تطبیوق
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 پیروی از غیرحاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما اختیار مرجع در احکام اولیه وثانویه وجود دارد.

روش کشف مالک احکام در فقه

بح مالک احکام یکی از ابعاد مهم اجتهاد در فقه شیعه است؛ بررسی نقوش موالک
در فقوه ارتبواط وثیقوی بوا پویوایی فقوه در ایجواد مسوائل
احکام و راه های استکفا
مستحدثه و چارهجویی فقه برای پاسخ به ایون مسوائل دارد .در ابتودا بوه تعریو موالک
میپردازیم .مالک به معنای معیار ،ع ت ،دلیل و مقوم است .مالک چیزی است که به
اعتماد میشود (اب منظور4141 ،ق ،ج ،41ص .)111اما در اصطال تعریفی از موالک در
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کالم ع مای اصول دیده نمیشود .البته بعضی از جم ه شهید صدر با نگاه به معنای لغتوی
به تعری مالک پرداختهاند؛ ایفا در تعری مالک مینویسد « :نچه پایوه و مبنوا بورای
اعتبار و جعل حکم قرار می گیرد ،مالک حکوم اسوت» (صا ر4127 ،ق ،ج ،4ص.)211
بنابراین مالک ع تی است که حکم بر اساس وضع شده است.
اما بح مهم این است که از چه راهی میتوا ع ت حکم را بهدست ورد؟ یا انسا
میتواند با تکیه بر عقل خود به فهم مالک و مناط احکام شرع دست پیدا کند؟ پاسخ بوه
این پرسش مترتب به بیا مقدماتی در چگونگی کف مالک احکام در فقه میباشد.
اگر بخواهیم یک فهم ک ی از دین داشته باشیم ،میتوا گفت اهدا دین بهطورک ی
بر ما مجهول نیستند و اجماالً هد ک ی دین ،هودایت بفور بوه سووی ترقوی و سوعادت
انسانی و در یک کالم وصول به قر الهی میباشد و انسا میتواند به مدد عقل به ایون
هد ک ی نایل شود .اما یا فهم مالک امور جزئی دین هم برای انسا میسر است؛ مثالً
کف مالکات احکام عبادی امکا دارد ،یا فرقی بین احکوام عبوادی و غیور عبوادی در
کف مالک وجود دارد یانه؟
نچه از کالم فقها در این زمینه بهدست می ید ،این است که فقها بین احکام عبادی و
غیر عبادی فرق گذاشتهاند و معتقدند فهم مالک احکام عبادی دشوار مویباشود .مرحووم
مظفر مینویسد« :مالکات احکام قابل دسترسى براى عقول نیست یا مجوالى بوراى نظور
عق ى در مالکات احکام وجود ندارد .مگر از راه شنید از مب ّغ احکام  ...سرّ اینکه احکام و

مالکات نها قابل دسترسى براى عقول نیست ،روشن است؛ چراکوه نهوا اموور تووقیفى و
متوق بر جعل شارعاند و از راه تأمل عق ى مع وم نمىشوند؛ مگر نجا که مالزمات عق یه
قطعیهاى وجود داشته باشد» ( مظفر4171 ،ق ،ج ،2ص.)215

راههای بهدستآوردن مالک احکام در اصول فقه

با توجه به این مقدمه ،یا در فقوه راههوایی بورای کفو موالک حکوم وجوود دارد؟
اصولیها برای دستیابی به مالک حکم سه راه را بیا نمودهاند:

مالک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه

بنابراین فهم مالک احکام برای عقل کاری دشوار مویباشود؛ اموا بایود توجوه داشوت
عبادات تنها جنبۀ احکام دین و تنها بعد از زندگی بفر نیستند و دین نیز محودودۀ خوود را
منحصر در عبادات نمی داند؛ از همین رو شارع دستیابی عقالی جامعه را بوه موالکهوای
احکام غیرعبادی -مثل قوانین معامالت و دیگر قوانین که برای حف نظوام بفور تنظویم
شدهاند -اجازه داده است؛ زیرا امور پنها و مخفی که در مالک عبادات مطر میشود ،در
اینگونه احکام وجود ندارد و بسیاری از فقها بر اند که اکثر احکامی که در غیر عبوادات
مطر میشوند ،احکام امضایی هستند نه تأسیسی .بر این اساس فقها بین احکام عبادی و
غیرعبادی فرق گذاشتهاند .امام خمینی دراینباره مینویسد« :عقل فی الجم ه امکا درک
و دسترسی به مصالح و مفاسد را دارد و قدر مس م در ابوا معامالت است که امکوا
یافتن مناط و دسترسی به مصالح و مفاسد احکام وجوود دارد کوه ایون مهوم بوا تودقیق و
اجتهاد میسر میشود؛ اما در امور عبادی دست عقل بهطورک ی بسته است و راهوی بودا
با نیست» (امام خمینی4124،ق ،ج ،7ص.)15

 .1تنقیح مناط

تنقیح مناط از شیوههای استنباط حکم است که در پرتو اجتهاد و نظور ،ع وت حکوم از
اوصا غیردخی ی که در نص مده ،شناسایی و درنتیجه حکم به تمامی مواردی که ع وت
در نها وجود دارد ،تعمیم داده میشود .اصولیین تنقیح مناط را به قطعوی و ظنوی تقسویم
میکنند و تنقیح مناط یقینی را حجت میدانند و تنقیح مناط ظنی را حجت نمویشومارند.
(حکی 4141 ،ق ،ص.)745
 .2تحقیق مناط

تحقیق مناط به دو صورت تقسیم شده است:
34

 )1قاعدۀ ک ی ثابت به اتفاق فقها یا نص معتبر وجود داشته باشد و مجتهد در تطبیوق
با مصادیق اجتهاد کند؛ مثل اجتهاد در قب ه در جایی که قب ه مع وم نیست .حکم قب وه
در اینجا به نص مع وم است؛ اما اجتهاد در تفخیص قب ه از بین جهات است.
 )2ع ت حکم به نص معتبر یا اتفاق فقها در اصل مع وم باشد و مجتهد به وجود در
فرع اجتهاد کند (همان ،ص .)741تحقیق مناط که ع ت حکوم در اصول بوه دلیول معتبور
مع وم است ،نزد بسیاری از امامیه به دو شرط حجت است )1 :ع وم بوه تاموهبوود ع وت
منصوص؛  )2ع م به وجود در مقیس داشته باشیم (مظفر ،4171 ،ص.)433
 .3تخریج مناط
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تخریج مناط جایی است که شارع حکمی صادر کرده ،ولی به ع ت اشارهای ننموده
است و مجتهد برای دستیابی به ع ت حکم وصفی را بوه دلیول مناسوبت انتخوا کنود و
هما را ع ت حکم اصل به شمار ورد ،بدین گموا کوه بوین حکوم اصول و وصو
مناسبت وجود دارد .به قیاس مناسبت یا اخاله هم میگویند .این نوع قیاس از دیودگاه
فقهای امامیه مردود و باطل است و نمیتواند مبنای اسوتنباط احکوام شورعی قورار گیورد
(همان ،ص.)741
روش استکشاف مالک از طریق نص

رو کف مالک در جایی که در نصی از نصوص قر یا احادی به نحو مستقیم و
بهتصریح یا غیرمستقیم و به کنایه ع ت حکم ذکر شده باشد ،چگونه خواهد بود؟ میتووا
برای فروضی مطر کرد:
 )1یا در کالم شارع به ع ت حکم تصریح شده است؛ چنا که امام رضا مىفرماید:
چاه داراى منبع و ماده است ،به مجرد مالقات با نجاست نجس نمىشود (کلینی،
چو
4113ق ،ج ،4ص .)415در این روایت ع ت نجس نفد

بیا شده است و

منبع و

است .پس فقیه استنباط کند هر بی که منبع داشته باشود خوواه
ماده دار بود
چاه باشد یا غیر چاه به مجرد مالقات با نجاست نجس نمیشود .اصولیین بوه ایون قسوم
قیاس مصر الع ه میگویند و را حجت میدانند .حجیت ایون قسوم قاعودتاً بوه لحواظ
حجیت قطع میباشد؛ زیرا حجیت قطع ذاتی است و لزوم متابعت از چیزی که انسا به
قطع پیدا کرده شرعی نیست ب که عق ی میباشد؛ لذا متابعت از قطع و عمل بر طبوق
الزم است و تفریع شارع تحصیل حاصل میباشد.

 .2راههای ظنی :راههای ظنی کف ِ مالک راههاییاند که مالک را با ظن و گما به
مجتهد نفا میدهند .این راهها بر دو قسماند:
ال ) راههای با پفتوانه قطعی :هرگاه ظن راه دستیابی به ع ت باشد ،در صورتی قابول
استناد است که اعتبار با دلیل قطعی دیگری ثابت شود؛ مانند مالکهایی که از ظواهر
نصوص شرعی بهدست می یند .بنابراین راههای ظنی کفو موالک بوا پفوتوانه قطعوی
همانند راههای قطعی ارزشمند است و در استناد به بین اندیفمندا شیعه و اهل سنت
اختالفی نیست(همان ،صص .)774 – 723

مالک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه

 )2یا شارع از ع ت حکم به صراحت سخن نرانده و عقل ع یت حکم را از کالم شوارع
استنباط میکند .این بر دو قسم است :ال ) یا استنباط قطعی است که چنین استنباطی
حجت است؛ زیرا حجیت قطع هما گونه که ذکر شد ذاتی اسوت .بوه ایون قسوم قیواس
مستنبطالع ه میگویند و فقهای امامیه استنباطی را که از طریق قیواس مسوتنبطالع وه بوه
استنباط قطعی باشد ،حجت میدانند ) .یا استنباط ظنی است که حجت نمیباشد.
 ) 3یا شارع به ع ت حکم نه تصریح نکرده باشد و عقل هم نتواند به دست پیدا کند
و فقط عقل استنباط ظنی از ع ت حکم داشته باشد .در این قسم فقهای شویعه از طریوق
تنقیح مناط و هم درصورتیکه ع ت بهدست مده یقینی باشد ،حجت میباشد.
بنابراین راههای شناخت ع ت حکم را میتوا به صورت مختصر اینگونه بیا نمود و
اعتبار را مورد نقد و بررسی قرار داد:
 .1راههای قطعی :راههای قطعی کف مالک راههاییاند که مجتهد را بهطوریقینی به
ع ت حکم رهنمو میسازند؛ مانند :تنقیح مناط قطعی و قیاس منصوصالع وه .بوه اتفواق
اهل اصول این قسم اعتبار تردیدناپذیر است؛ زیرا یقین از اعتبار ذاتی برخوردار است و
حجیت انکارپذیر نیست (حکی  ،4141 ،ص.)725

) راههای بدو پفتوانه قطعی :راههایی که مجتهد را با ظن و گما به مالک حکم
میرسانند؛ ولی پفتوانه قطعی ندارند و بیفتر به ذوق و استنباط شخصی افراد وابسوتهانود.
اندیفمندا شیعه هیچ گونه اعتباری برای این گونه راهها قایل نیستند.
روش کشف مالک از طریق غیرنص

اما جايی که در نصی از نصوص قرآن يا احاديث بثه نحثو مسثتیيم و بثهتصثري يثا
غيرمستیيم و به کنايه علت حکم ذکر نشده باشد ،روش کشف مالک چگونه خواهد بثود
56

با بررسی کتب اصولی میتوان اين راهها را استخراج نمثود و اعتبثار آن را نیثد و بررسثی
نمود.
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عقل یکی از منابع شناخت و معار بفری است .دربارۀ عقل مباح زیوادی در کتوب
اصولی بیا شده است و ما در اینجا بهاختصار به دو بعد از نقش عقل میپردازیم:
 .1نقش عقل در جریا استنباط احکام؛
 .2نقش عقل در تفخیص مالک احکام و تعیین حکم موضوعات احکام.
در یک تقسیم ک ی کاربرد عقل در استنباط حکم به دو صورت است :ال ) اسوتقاللی؛
) غیراستقاللی.
ال ) استقاللی :در این کاربرد عقل منبعی مستقل از قر و حدی شمرده مویشوود؛
یعنی هرگاه عقل در انجام کاری مص حت قطعی حتمی دید ،میتوا با استناد به این دید
عق ی کار را واجب شرعی خواند و بر دو قسم اسوت )1 :مسوتقالت عق وی موراد از
مواردی است که به عقل مربوط میشود و عقل در صغرا و کبرای قیاس حواکم اسوت؛ در
این مورد صغرا و کبرا هر دو عق یاند )2 .غیرمستقالت عق یه مواردیکه تنها کبرای قیاس
در اختیار عقل قرار دارد؛ مثالً نماز واجب شرعی است و هر عم ی که واجب شرعی باشود،
مقدماتش هم شرعاً واجب است .صغرای قیاس غیرعق ی و کبرای عق ی اسوت .عقول
میا وجو شرعی ذوالمقدمه و وجو شرعیمقدمات مالزمه میبیند (مظفر4171 ،ق،
ج ،4ص .)211
) غیراستقاللی :عقل ابزاری در خدمت سایر منابع است که میتووا بوه کموک ،
حکم شرعی را از منابعی چو قر و حدی استنتاج کرد .در ایون موقعیوت نقوش عقول
چینش منطقی صغرا و کبرا و شکلداد قیاس است .در این کواربرد عقول نیوروی درک-
کننده است که به مسئ های ک ی دست یافته و موجب انتقال از امور مع وم به امر دیگوری
میشود .در این کاربرد واژۀ عقل بر اصطال منطقی منطبق است.
اثبات کبرا در کاربرد استقاللی متوق بر پذیر مالزمه میا حکم عقل و شرع است
یعنی هرگاه عقل وجود مص حتی قطعی در پدید ورد عم ی را کف کند و لزوم انجوام-
را دریابد و فاع ش را مستحق ستایش و ثوا ببیند ،شرع مقدس نیز بوه وجوو
داد
عمل حکم میکند؛ بنابراین فقیه با استناد به این درک عقل میتوانود وجوو شورعی

عمل یادشده را نتیجه بگیرد .اما تثبیت کبرا در غیرمستقالت عق یه به این نحو اسوت کوه
ثابت کند هرگاه عقل بین دو چیز مالزمۀ قطعی دید ،میتوا با اعتماد بر این دیود عقول
مالزمه را به شرع نیز نسبت داد (علی وست ،4713،ص .)34- 77
نچه مورد پذیر امامیه در بح از عقل در استنباط احکام است ،این میباشد که هر
حکم عق ی که موجب قطع به حکم شرعی گردد مقبول است؛ یعنی هر قضیه عق یهای که
موجب قطع به حکم شرعی شود دلیل عق ی میباشد و حجت خواهد بود .در اهمیت عقل
همین بس که عقل در روایات در ردی انبیا قرار گرفتوه اسوت .اموام کواظم موىفرمایود:
خداوند دو حجّت بر مردم دارد؛ حجّت ظاهرى و حجّوت بواطنى؛ حجّوت ظواهرى انبیوا و
ائمهاند و عقول حجّت باطنى است (کلینى4113 ،ق ،ج،4ص .)25بنابراین مع وم مویشوود

نقش عقل در تشخیص مالک احکام

یکی از مباح مهمی که در بح از عقل مطر میشود ،این است که یا میتوا بوا
عقل مالک برخی از احکام را استنباط کرد؟ اصولیا در نقش عقل در تفخیص مالکوات
احکام دو گروه شدهاند:
) 1گروهی از نا قدرت عقل بور درک مناطوات احکوام شورع را رد کوردهانود .شویخ
انصاریمینویسد«:انصا این است که اعتماد به عقل در نچه به ادراک مناطات شورعی
مربوط است ،سبب افتاد در خطا و لغز است و روایات بسیار به این مضمو وارد شده
است ،أ ّ دین ال ّه ال یصا بالعقول» (انصارى4121 ،ق ،ج ،4ص.)32
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که این حجت درونی هم میتواند چیزهایی را درک کنود و در کنوار پیوامبرا بفور را بوه
سعادت برساند؛ اگر عقل قدرت تفخیص حسن و قبح و خوبی و بدی را حداقل در بعضی
از امور نداشته باشد ،نمیتواند بمانند حجت و راهنما مطر باشد .بنابراین تطبیق اصول بر
فروع و مراحل مخت استنباط و استدالل شرعی بر پایه عقل استوار است.

 )2گروهی دیگر قایل به اثبات قدرت عقل بر درک مناط احکام شدهانود .قوایال بوه
این نظر برای اثبات مدعای خود با ارائۀ دلیلهای نقضی به رد نظر مخالفا درک عقول
پرداختند و مواردی را ذکر کردند که خود این گروه از فقها در استنباط حکم شرعی صورفاً
به عقل اعتماد کردهاند ،مثالً شیخ انصاری در اثبات جواز معام ۀ مالی که صواحبش اجوازه
نداده ،میفرماید« :بر فرض اینکه مثل فروختن و خرید و بستن قرارداد تصر در موال
غیر باشد .این نوع تصرفات اندک به حکم قطعی عقل جایز است؛ نظیر استفاده از نوور یوا
55

تش دیگری»(همو4145 ،ق ،ج ،4ص.)421
عالوه بر این بسیاری از فقها معتقدند که مواردی وجود دارد که جز عقول هویچ دلیول
دیگری وجود ندارد؛ از جم ه این فقها ابنادریس است که ایفا در کتا سرائر مىگوید:
«هرگاه در مورد مسئ هاى نه از کتا و سنّت چیزى به دست مد و نه از اجماع خبرى بود،
محقّقا در شناخت حکم مسئ ه به دلیل عقل تمسّک جستهاند» (حلای4141،ق ،ج،4
ص  .)41بیتردید عقل وقتی میتواند منبع مستق ی قرار گیرد که فقیه بوا عقول خوویش
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مالک حکم شرعی را بهدست ورد و بر اساس حکم شرعی را استخراج کند.
در استفاده از دلیل عق ی باید به دو مسئ ه توجهکرد)1 :احکام عق ى در زمینه مستق ّات
عق ى پاسخگوى همه پرسشهاى فقهى نیستند؛ زیرا احکام عق ى ک ّى است؛ درحالىکوه
کار فقیه استنباط مسائل شرعى فرعى است که بیفتر نها تعبّدىاند و از دایوره مسوتق ّات
عق ى خارجاند و در شناخت بیفتر احکام فرعىِ شرعى تنها راه مراجعوه بوه منوابع شورعى
(کتا  ،سنّت ،اجماع) است؛ زیرا عقل در زمینه مسائل به مالکهاى واقعى دسترسوى
ندارد )2 .برخى از احکام عق ى در مرتبه فقدا نصّ و دلیل معتبر شرعى اسوت و قبول از
مراجعه به کتا و سنّت و اجماع نمىتوا به نها تمسّک کرد؛ مثل حکم به «قبح عقوا
بال بیا » .پس در چنین مواردى ابتدا باید به منابع کتا و سنّت و اجماع مراجعوه کورد و
اگر از نها بیانى به دست مد ،نوبت به حکم عقل نمىرسد و اگر بیانى به دست نیامود در
صورت حکم عقل جارى است و ظاهرا کسانى که عقل را در طوول کتوا و سونّت و
اجماع دانستهاند منظورشا چنین احکام عق ى است و نوه مط وق احکوام عق وى (والیاى،
 ،4713ص.)223


فقهای شیعه از عر برای شناسایی و کف موضوعات احکام استفاده نمودهانود و در
گفتهاند« :روشی است که در بین مردم شناخته شده است و بر طبق مفوی
تعری
میکنند» (حکی  ،4141 ،ص .)141ع مای شیعه از بح عر در قالب بنواء عقوال بهوره
گرفتهاند .نایینی دراینباره مینویسد« :قد یعبر عنالطریق العقالئیهببیوا العور و الموراد منوه

العوور  ...لوویس بنوواء العوور شوویئا یقابوول الطریقووه العقالئیووه» (نااانینى ،4733 ،ج ،7ص.)13
هما گونه که مفاهده می کنید مقصود از بناء عقال هما عر است .اموام خمینوی بنواء
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عقال را این گونه تعری میکنند« :بنای عقال پدیدهای است که خردمندا همگی در همۀ
امور زندگی و تصمیمگیریها و ادارۀ امور و داد و ستدهای خود بوه عمول مویکننود»
(امام خمینی4145 ،ق ،ج ،4ص.)711
ع ما تعاری متعددی برای عر و بناء عقوال ذکرکوردهانود؛ اموا بایود گفوت تعواری
شر االسمیاند و معنای دقیقی از عر را مفخص نمیکنند .باید معنای عر را از خوود
عر گرفت؛ زیرا واژه عر اصطال شرعی نیست و در لسا یات و روایات نیامده است،
ب که واژهای عرفی میباشد و عر نچه را ریفه در فطرت ،سرشوت و ارتکوازات تموامی
انسا ها داشته باشد ،عرفی میداند.
شروط حجیت بناء عقال

ص.)12
کاربرد بناء عقالء در کف مالک :عر در تفخیص موضووعات و تطبیوق احکوام و
فتاوا بر مصادیق نقش مهمی دارد؛ مثالً شارع در برخی موارد خود به معنای خاص اشواره
دارد و مصداق را تعیین کرده است ،مانند معنای صالت؛ اما در بعضی از موارد نظر عور
برای تعیین مصداق مالک است؛ مثالً یا شطرنج در حال حاضر کاربرد تفریحی و فکوری
دارد یا فقط وسی ه قمار است؟ در این خصوص میتوا به عر رجوع کرد .صاحب جواهر
دراینباره مینویسد«:در زمینههایی به عر مراجعه میشود که موضوع حکوم شورعی از
عر گرفته شده باش د؛ ولی در مثل صالت که شارع را در معنای خاص شرعی بهکوار
گرفته ،برای تعیین مصداق نقفی ندارد» (نجفى4111 ،ق ،ج ،44ص.)35
فقها برای کف موضوعات احکام به عر استناد کردند؛ بنابراین تنها نقفی که برای
عر میتوا قایل شد ،کف موضوعات احکام است و خود حکم را نمیتووا از طریوق
عر بهدست ورد .امام خمینی دراینباره مینویسد« :رجوع به عر در شناختن موضوع و
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ع مای امامیه اعتبار بناء عقال را منوط به شرایطی دانستهاند:
 .1مخال نص نباشد؛ زیرا با وجود دلیل شرعی متقن از قر یا سونت دیگور مجوالی
برای عر نیست؛ همانند حکم عر به ح یت مفروبات الک ی که مباین با نص شوریعت
میباشد.
 .2از نوع مسامحات عرفی و عادات تق ید بیاساس نباشد؛ ب کوه مبتنوی بور ارتکوازات
عقالیی باشد؛ چنا که شیخ انصاری قایل به این شرط میباشد (انصاارى4145 ،ق ،ج،7
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عنوا احکام امری است درست که گریزی از

نیسوت» (اماام خمینای4124 ،ق ،ج،4

ص.)551
ماهیت و ویژگیهای مالک احکام حکومتی
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احکام شارع مقدس تابع مصالح ،مفاسد ،منافع و دفع ضورر بنودگا و جواموع انسوانی
پایهریزی و مقرر شده است .حکم حکومتی هم که در سایه مصالح عمومی جامعوه صوادر
می گردد ،از این قاعده مستثنا نیست و تابع مصالح و مفاسد مویباشود؛ بنوابراین ضورورت
ابتنای احکام حکومتی بر مبنا و مالک خاصی بور کسوی پوشویده نیسوت؛ چراکوه حواکم
نمیتواند بدو ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخ ه نماید یا تک ی جدیودی بور موردم
تحمیل نماید .مالک حکم حکومتی یعنی ع تی که حکم حکومتی بر اساس صادر شده
است ،بنا بر تعریفی که برای حکم حکومتی شده است ،مفتمل بر سوه رکون اسوت )1 :از
سوی حاکم اسالمی باشد؛ )2با توجه به مصالح و نیازهوای جامعوه باشود؛ )3در چوارچو
شریعت باشد.
بنابراین مص حتهای جامعه مبنایی است که حاکم اسالمی بر طبق حکم حکومتی
را صادر میکند که باید در چارچو ضوابط شرعی تفخیص داده شود ،نه اینکه در عرض
نها باشد ،ب که باید در طول احکام شرع قرار گیرد؛ ازاینرو روشن مویشوود کوه شوناخت
مصالح جامعه بستگی شکاری با مسئ ه شناخت مالکات احکام دارد تا تفخیص و صودور
این گونه احکام خارج از چارچو ضوابط شرعی نباشد .پس اهمیت پرداختن به این بح
در این است که اگر مصالح و مالکات احکام روشن نباشد ،چگونه میتووا ادعوا کورد در
چارچو ضوابط شرع مصالح جامعوه تفوخیص دادهشودهاسوت؛ ازایونرو ناچواریم حکوم
حکومتی را منوط به مالک و ضابطهای کنیم .توجه به ایون نکتوه مهوم اسوت کوه موراد
مالکهای شارع در تفریع حکم حکومتی نیست؛ ب که بوا فورض اینکوه حکوم حکوومتی
دست حاکم است ،حاکم چه مالکهایی را باید برای صدور حکوم حکوومتی لحواظ کنود؛
یعنی مالکهای قابل قبول برای صادرکرد حکم حکومتی توسط فقیه چه میباشند.
بح دیگری که از با مقدمه الزم است به اشاره شود ،این است که یا مالکوات
حکم حکومتی از حی عدد محصور به عدد خاصی میشوند؟ یوا ایون مالکوات از حیو
مناط و مجاری دارای مجرایی مفترکاند و ارتباطی وثیق با برخی دیگر دارند ،بهگونوهای
که چند تا از نها بتوانند مناط برای یک حکم باشند یا اینکوه هور کودام از ایون مالکوات

متباین و مستقل از دیگریاند و هر کدام ق مرو ویژه و منحصر به خود را دارند.
حصر عددی

حصر و تعدد از حیث مناط و مجاری

با تأمل و جستجو در ادله و موارد کاربرد احکام حکومتی در متو فقهی روشن میشود
که برخی از این مالکات ارتباطی وثیق با برخی دیگر دارند؛ از با مثال ممکون اسوت در
بسیاری از موارد مص حت و اضطرار مناط حکم حاکم باشند؛ کما اینکوه در برخوی مووارد
مناط حکم حاکم مص حت و نفی ضرر است و گاهی مناط حکم حاکم مص حت و عسور و
حرج میباشد .بنابراین مالکات احکام حکومتی از حی مناط و مجاری میتوانند مجرایوی
مفترک و ارتباطی وثیق با برخی دیگر داشته باشند .پس میتوا گفت از این جهت هوم
حصری وجود ندارد .اما در احکام حکومتی که در مورد فرد یا گوروه خاصوی صوادر شوده
باشند ،این حصر به چفم می ید؛ برای مثال عبارت شیخ مفید که «حاکم میتواند محتکر
در بازار مس مین وادار نماید ،زمانی که مردم به
را به بیرو ورد غ ۀ خود و فرو
نیاز داشته باشند و میتواند جنس او را گونه که مص حت میدانود نورخ گوذاری کنود»
(مفی 4147،ق ،ص ،)343نفا میدهد حکم حاکم شامل افرادی میشود که متع ق حکم
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انحصار به این معنا وج هی نودارد؛ زیورا بوا توجوه بوه تعریو و همچنوین ضورورت و
مص حتی که در جعل حکم حکومتی قورار داده شوده اسوت ،ایون احکوام شوامل س سو ه
دستورها و مقرّراتی می شوند که بهطورمستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسالمی برای
اداره جامعه و تنظیم روابط داخ ی وخارجی که در راستای نیازهای زما و مکا حادث
میشوند ،صادر میگردد و از طرفی بعضی امور وجود دارند که در هیچ یک از اقسام احکام
ثانوی و احکام اولی قرار نمی گیرند ،همچنین از سویی دیگر هیچ موضووع و واقعوهای بور
بندگا نمی گذرد مگر اینکه شارع برای حکمی مقرر کرده است و هرگواه دسترسوی و
عمل به حکم اولی و ثانوی ممکن نباشد ،شارع حکم حکومتی را مقورر مویکنود .بودین
ترتیب نمیتوا مالک حکوم حکوومتی را منحصور در عودد خاصویدانسوت؛ زیورا حکوم
حکومتی در فقه ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای مستحدثه است که حاکم اسالمی بوا
تفخیص خود یا با ابزار والییا و برای بهتر ادارهکرد جامعه و تنظویم روابوط داخ وی
وخارجی که در راستای نیازهای زما و مکا حادث میشوند ،از استفاده میکند و لذا
مالک حکم حکومتی منحصر در عدد خاصی نمیباشد.
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قرار گرفته است؛ بنابراین از این جهت حصر وجود دارد.
اموری که به عنوان مالک احکام حکومتی قرار میگیرند

سال هفدهم /شماره شصت و هشتم  /زمستان 45

با مراجعه به کتب فقهی میتوا مواردی را احصا نمود کوه مصوداق و موالک حکوم
حکومتیاند .چنا که در تعری حکم حکومتی گفته شد ،احکام حاکم اسالمی با توجه بوه
مصالح جامعه در چارچو احکام شوریعت بورای ادارۀ جامعوه اسوالمی صوادر مویشووند.
بنابراین در موضوع جواز صدور حکم حکومتی مص حتاندیفی اخذ شده اسوت توا جامعوه
اسالمی در عرصه تغییر و تبدل موضوعات که در جوامع انسانی اتفاق میافتد ،دچار عقوب
افتادگی و ادارۀ جامعه دستخو معضالت نفود؛ بدین ترتیب میتووا مصو حت را پایوه
مدیریت جامعه و مهمترین مالک صدور احکام حکومتی دانست؛ یعنی حاکم اسوالمی بوا
توجه به قوانین و خواستههای مجموعۀ دین اسالم و با توجه به نیازها و مقتضیات متغیر و
گوناگو جامعه مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید.
اما سؤالی که اینجا مطر میشود ،این است کوه حواکم چوه مصو حتی را تفوخیص
می دهد ،یا مص حت جعل احکام را نیز میتواند تفخیص دهد؟ نچه به نظر میرسد ،این
است که باید بین مص حت تفریع احکام با مص حتی که حاکم تفخیص مویدهود ،فورق
گذاشت تا مراد از مص حتی که مبنای حکم حکومتی است ،مفخص شود.
مص حت تفریع از ناحیۀ خداوند متعال میباشد؛ زیرا تفخیص ایون گونوه مصوالح بوا
کسی می تواند باشد که گاهی کامل به همۀ ابعاد انسا و مصالح و مفاسود او دارد .پوس
مصدر تفخیصدهندۀ در این مص حت خداوند است .اما مص حتی دیگر در ادامۀ مص حت
تفریعیه وجود دارد که مص حت اجرائیه است؛ یعنی اسالم اجرای خواستهها و اهدا خود
را از انسا عاقل و گاه میط بد ،انسانی که باید در هر موقعیتی شورایطی را بسونجد و از
میا خواستۀ اسالم را عم ی سازد .تفخیصدهندگا مص حت در مرح ۀ اجرای احکام
انسا های عادی و در سطح جامعه حکومت اسالمی میباشند .پس مراد از مصو حت کوه
یکی از عناصر مهم حکم حکومتی اسوت ،مصو حت اجرائیوه مویباشود (صارامی،4711،
ص.)415
بنابراین مالک صدور احکام حکومتی با توجه به مص حتهای جامعوه اسوت و صودور
چنین حکمی منوط به وجود مص حت اسالم و نظام مس مین و مص حت مس مانا است و
مص حت در احکام حکومتی از چنا حیطهای برخوردار اسوت کوه حتوی مویتووا گفوت
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ثانوی و حکومتی را شامل می شود ،اما در مرح ۀ اجرا و بوهکوارگیری مصو حت نیواز بوه
ابزاری دیگری نیز است؛ مثالً ممکن است چند مص حت با یکدیگر تداخل کنند که اینجوا
برای حل از قاعدۀ اهم مهم استفاده می شود و مص حت اهم تفخیص داده مویشوود.
بنابراین مالکات داخ ی حکم حکومتی ترکیبی و چند وجهی مویباشوند؛ بورای نمونوه در
بسیاری از موارد مص حت و اضطرار مالک حکم حاکم باشند کما اینکه در برخوی مووارد
مالک حکم حاکم مص حت و نفی ضرر است .پس مص حت مبنای صدور حکم حکوومتی
توسط حاکم است؛ اما حاکم با چه شیوههایی میتواند را تفخیص دهد ،نیاز به تحقیق
و پژوهش جدیدی دارد.
بدین ترتیب مالک حکم حکومتی از یک مالک عام برخوردار است مانند مص حت که
زمینۀ صدور تمام احکام حکومتی است و از یک مالک خواص برخووردار اسوت کوه تنهوا
مالک برای صدور احکام حکومتی در زمینههای خاص میباشد ،مانند مالک اهم و مهم،
اضطرار و...که در مواردی زمینهسازی برای مص حت و صدور حکم حکومتی میکننود .در
ادامه از با نمونه به ذکر برخی از مالکات خاص حکم حکومتی میپوردازیم و توجوه بوه
این نکته مهم است که مالکات منحصر در این چند نمونه نمیباشند.
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قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی استفاده میشود ،بدو استثنا مبتنی بر عنصر
مص حتاند.
عمید زنجانی در بیا این مط ب مینویسد« :رکن اص ی قواعدی کوه در فقوه بورای
اثبات احکام ثانوی مورد استفاده قرار میگیرند ،بر مص حت شخصی یا نوعی استوار است؛
به عنوا مثال ال ضرر هر نوع حکمی را که موجب ضرر و زیا گردد ،از نظر شرع منتفی
میداند که این نفی ضرر و زیا از مک درحقیقت نوعی مص حتاندیفی اسوت کوه بور
طبق احکام ضرری در اسالم نفی گردیده است .بنابراین مص حتاندیفی توا سور حود
نفی احکام اولیه پیش میرود و یا در قاعده الحرج دشواری و مفقت در عمل بوه احکوام
اولیه موجب می گردد که طبق قاعدۀ نفی حرج هر نوع حکم حرجی که مفقت و دشواری
داشته و موجب تنگناهایی در زندگی فردی و اجتماعی میگردد منتفوی شوود .درحقیقوت
مص حت سا گیری و سهولت در شریعت اسالم بر مصالحی که از طریق احکام دشووار و
مفقتبار به دست می ید ترجیح داده شده است و بر این مبنا احکام حرجی نفوی گردیوده
است»(عمی زنجانی ،4713 ،ص .)253براین اساس دایرۀ شومول مصو حت تموام احکوام
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از دیگر اموری که ابزار حاکم در صدور حکم حکوومتی اسوت ،قاعودۀ اهوم بور مهوم
میباشد؛ به این بیا که از نظر شرع عمل به حکم اولی مهم است و در صورت عادی باید
به عمل نمود؛ اما در پارهای از موارد عمل طبق احکام حکومتی اهم است که حکموی
عق ی میباشد که هنگام دورا امر میا اهم و مهم باید به اهم عمل نمود .قاعده اهوم و
را حاکم بر مناط صدور بسیاری از احکام
مهم گستره وسیعی دارد و به نحوی می توا
حکومتی حاکم اسوالمی دانسوت .فقوه شویعه مرجوع تفوخیص اهوم و مهوم در مسوائل
سرنوشتساز را به حاکم فقیه واگذار نموده است؛ زیرا از طرفی به همه احکام واق اسوت
و از طر دیگر گاه به زمانه خود است .بنابراین بهترین فردی است که میتواند مص حت
جامعه را تفخیص دهد و همچنین در تأمین مصالح نظام اسالمی و صدور احکام حکومتی
به این قانو استناد کند و احکام شورع اعوم از احکوام اوّلوى و ثوانوى تحکوومتیر را در
راستاى اصال و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند و در موارد تزاحم دو حکم-کوه
امکا اجراى همزما هر دو فراهم نیست-با توجه به قاعدۀ اهمّ و مهم و لحواظ مصوالح
مس مانا با عنایت به شرایط زمانى و مکانى و رایزنى با اندیفمندا و صاحبنظرا  ،حکم
به تقدیم یکى (اهمّ) بر دیگرى (مهم) کند و اجراى را بهطورموقت متوقو و تعطیول
نماید (جوادی آملی ، 4711 ،ص.)213
یکی از مالکات خاص احکام حکومتی حف نظام است .مالک واقع شد این عنووا
برای حکم حکومتی به این معناست که حاکم اسالمی می تواند عم ی ماننود تحصویل یوا
تدریس را که در واقع مبا است و انجام برای حف دین و نظام مؤثر اسوت ،را واجوب
نماید و حکم وجوبی که از این قاعده به دست می ید درواقع حکم عق ی خواهود بوود کوه
فقهای شیعه این نوع حکمسازی عق ی را که از تطبیوق عق وی بوه وجوود موی یود ،فتووا
نامیدهاند و در اجتهاد را معتبر نفمردهاند و هر فرد میتوانود چنوین اسوتنتاجهوایی را از
احکام ک ی به دست ورد و به تعبیری حکمسازی عق وی نمایود (عمیا زنجاانی،4713 ،
ص .)251وجوبی که از این قاعده به دست می ید مادامی بر گرد مک

56

است که در

مص حت باشد؛ بنابراین میتوا برخی از واجبات کماهمیت را که انجام نها به اصل نظام
اسالمی لطمه وارد میکند ممنوع کرد یا برخوی از محرموات را کوه ایون مصو حت را بوه
مخاطره میافکند الزماالجرا دانست و همچنین در بعضی از موارد که حف نظام متوقو
بر انجام یا ترک برخی امور است؛ اموری که ممکن است فوی نفسوه مبوا باشوند ،ماننود

احتکار ولی به سبب حف نظام واجب یوا حورام شووند .خووئی در اشواره بوه ایون مط وب
مینویسد« :همۀ اقسام صنایع از امور مبا محسو میشوند و فوینفسوه بوه اسوتحبا
متص نمیگردند ،چه رسد به اینکه متص به حکم وجو شوند .ب وه هرگواه رهوانمود
این صنایع سبب اخالل به نظام شود ،حکم وجو بر نها عارض میشود و در این صورت
تصدی برای انجامداد نها واجب کفوایی یوا عینوی خواهود بوود»(خاویى4731،ق ،ج،2
ص.)23

مالک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه

از جم ه قاعده های فقهی که در سرتاسر فقه از استفاده مویشوود و در بسویاری از
مسائل سیاسی و اجتماعی میتواند کارساز باشد ،قاعدۀ الضرر است .امام خمینی نفوی در
حدی الضرر را به معنای نهی میداند .منظور از نهی ،نهی س طا و در مقام اجرای حکم
الهی است .بنابراین مفاد الضرر حکم حکومتی که پیامبر دستور میدهد مویباشود؛ یعنوی
کسی در استیفای حقوق خود به دیگری زیا وارد نسازد .ازاینرو موضوع حدی ال ضورر
اشاره بوه مقوام و شوأ سو طنت و ریاسوت پیوامبر اسوت .پوس قضویۀ مورد انصواری و
سمرهبنجند ربطی به حکم تک یفی و وضعی ندارد .پیامبر پس از پیفنهاد واگذاری درخت
در مقابل درختا زیاد در دنیا و خرت و رد سمره ،از حکم س طانی استفاده کرده و به مرد
انصاری دستور کند درخت را داده امام در ادامه مینویسند« :جم ۀ الضر و الضرار حکم
س طانی است؛ چو که پیامبر مدیر و حاکم امت اسالمی میباشد ،نه حکم الهی شورعی.
پس ال ضرر حکم س طانی عام است و معنایش این است که در حکومت اسوالمی احودی
نباید به دیگری ضرر بزند و مردم هم موظ به قبول این حکم هسوتند؛ چوو پیوامبر از
طر خداوند مفترضالطاعه است»(امام خمینی4127،ق ،ج ،7ص.)442
از دیگر مالکات حکم حکومتی مقدمه واجب و حورام مویباشود .بسویاری از واجبوات
اجتماعی نظام بر اساس این قاعده میباشند؛ زیرا در بسیاری از موارد حف نظوام متوقو
بر انجام یا ترک برخی امور است ،اموری که ممکن است فی حد نفسه و بوه حسوب ذات
مبا باشند ،ولی به سبب توق مزبور واجب یا حرام شووند؛ بورای مثوال حفو زنودگی و
حیات اجتماعی نظام به افرادی بستگی دارد که دارای شغلهای مخت فی از قبیل مفواغل
صنعتی ،موز اند .بنابراین با عارضشد عنوا مقدمیت حاکم اسالمی میتواند حکم به
وجو یا حرمت برخی امور کند که انجام یا ترکفا مقدمۀ حف نظام میشوند؛ مثالً گاه
مجتهد که مقام والیت امر را دارد ،متصدّى تطبیق حکم اضطرارى با موضوع مىشود
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و حکم خاصّى صادر مى کند ،ولى نه از جهت که مفتى است ب که از جهت که ولىّ
امر است ،مانند حکم معرو میرزاى شیرازى بزرگ در استعمال تنباکو کوه را تحوریم
دانست؛ چراکه ریفه این حکم در این حقیقت بود
کرد و در حکم محاربه با امام زما
که «هر چیزى که سبب ضع مس مین و تقویت دشمنا اسالم گردد ،از با مقدّمۀ حرام
یا اعانت بر اثم حرام است»( مکارم4123 ،ق ،ص .)115
نتیجه
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احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد واقعیاند که کفو مالکوات احکوام توابع قواعود و
رو های فقهی خاصی است .حکم حکومتی هم که پاسخگوی بخش زیوادی از مسوائل
مستحدثه اجتماعی سیاسی است از این قاعده مستثنا نیست .مالک حکم حکوومتی یعنوی
ع تی که حکم حکومتی بر اساس صادر شوده اسوت .بنوا بور تعریو حکوم حکوومتی
مص حت جامعه مبنایی است که حاکم اسالمی بر طبق حکم حکومتی را صادر میکند
که باید در چارچو ضوابط شرعی تفخیص داده شود نه اینکه در عرض نها باشد ،ب کوه
باید در طول احکام شرع قرار گیرد ،ازاینرو روشن میشوود کوه شوناخت مصوالح جامعوه
بستگی شکاری با مسئ ه شناخت مالکات احکام دارد توا تفوخیص و صودور ایون گونوه
احکام خارج از چارچو ضوابط شرعی نباشد .در رابطه با مالک احکام حکومتی میتووا
دو دسته مالک از فقه بهدست ورد که یا این مالکات از یک مالک عام برخوردارند ،مانند
مص حت که زمینۀ صدور تمام احکام حکومتی است یا از یک مالک خاص برخوردارند که
تنها مالک برای صدور احکام حکومتی در زمینههای خاص میباشد ،مانند موالک اهوم و
مهم ،اضطرار که در مواردی زمینهسازی برای مص حت و صدور حکم حکومتی میکنند.
از ویژگیهای دیگری که از فقه شیعه برای مالک احکام حکومتی بهدسوت موی یود،
منحصر در عدد خاصی نمیباشند و از حی مناط و مجاری میتوانند مجرایی مفوترک و
ارتباطی وثیق با برخی دیگر داشته باشند .توجه به مالک استنباط حکوم حکوومتی باعو
ضابطهمندشد استنباط این احکام خواهد شد.
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