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عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده
برای سرپرستی یک امت یا اداره جامعه عالوه بر مقررات و تکالیف منصوص شرعی ،گاهی الزم است احکام
و قوانین الزامی وضع شود که در احکام الهی بهطور خاص نامی از آنها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امکان
نـدارد .لـذا اجـازه صـدور آن احـکام کـه در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته میشـود به حاکم اسلامی از طرف
شـرع دادهشـده اسـت .بسـیاری از فقها به وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی تصریح کردهاند .این نوشـتار
در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشـروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونههایی از حکم حکومتی ،پرداخته
و چنین نتیجه گرفته اسـت که جعل حکم حکومتی و تشـخیص مصلحت توسـط حاکم ،بر اسـاس والیتفقیه
مورد تأیید و خواست شارع میباشد.
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مقدمه
حاکم در ساختار فقه حکومتی امامیه ،در عصر غیبت کبری فقیه عادل باکفایت(ولیفقیه)
اسـت .والیـت او ماننـد والیـت امـام معصـوم؟ع؟ بـه نحـوی اسـت کـه والیـت اسـتقاللی تصـرف در
امـور عامـه و مسـائل اجتماعـی مـردم داشـته و هرگونـه تصـرف در امـور خصوصـی و اجتماعـی مردم
منوط به اذن از فقیه میباشد .از سوی دیگر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی دامنه اختیارات
ولیفقیـه ذکـر شـده و یکـی از اختیـارات ولیفقیـه کـه مـورد بحـث جـدی در فقـه و قانـون اساسـی
اسـت صـدور حکـم حکومتـی اسـت کـه اطاعـت از آن بـر همـه واجـب اسـت؛ لـذا ایـن تحقیـق بـه
بررسـی آن پرداخته و درصدد پاسـخ به پرسـشهایی از این قبیل اسـت :حکم حکومتی چیسـت؟
مبانی صدور آن چیست؟ در چه شرایط زمانی و مکانی صادر میشود؟ آیا حاکم حق دارد در هر
مسـئلهای حکم حکومتی بدهد؟ این نوشـتار در نهایت نتیجه میگیرد که هرگاه حاکم بر اسـاس
مصلحت تشخیص دهد میتواند حکم حکومتی صادر کند و مبنای مشروعیت آنهمان مبنای
حکومـت ولیفقیـه اسـت .در انتهـا نیـز نمونههایی از احکام حکومتـی پیغمبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ و در
عصر غیبت کبری ذکر شده است.
 .1مفاهیم

به نظر میرسد قبل از ورود به بحث اصلی به تبیین مفاهیمی که در درک صحیح موضوع مؤثر
است (،مبادی تصوری بحث) پرداخته شود.
 .1-1حکومت
حکومـت کـه مصـدر «حکـم ،یحکـم» میباشـد ،در لغـت بـا توجـه بـه حرفـی کـه آن را متعـدی
میکند دارای معانی مختلف زیر میباشد :اگر حکم با حرف تعدیه «فی» متعدی شود به معنای
عهـدهدار شـدن اداره شـئون بلاد و برطـرف کـردن ظلم اسـت .اما اگـر با حرف دیگـری مانند «علی»
یا «الم» یا «باء» متعدی شود به معنای قضاوت و فصل خصومت و نزاع است( .معلوف،1380 ،
ص235؛ ابن منظور  ،1414ج،12ص)140
ازایـنرو برخـی از اسـاتید در ایـن رابطـه مینویسـند« :بعیـد نیسـت کـه آیـه «فاحکـم بیـن النـاس
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بالحـق» بـه قرینـه ورود آن پـس از آیـه «یـا داود انـا جعلنـاک خلیفـه فـی االرض» ناظـر بـه همیـن معنـا
(عهدهدار شئون اداره بالد) باشد( ».مکارم شیرازى،1427 ،ص)521
ً
گـر چـه حکومـت در اصطلاح علـوم مختلـف ،دارای معانـی متفاوتـی میباشـد ،امـا معمـوال
معانی نزدیک به یکدیگری دارد .حکومت در اصطالح فقهی به این دو معنا بهکاررفته است:
ناظر و مفسر بودن دلیلی نسبت به دلیلی دیگر ،این معنا از ابتکارات شیخ انصاری است
و مقصود این است که یکی از دو دلیل در مباحث فقهی و یا اصولی بر یک دلیل دیگر
بهصورت سیطره گونه ،مقدم میشود ( .مظفر ،1424،ص)554
حکومت در اصطالح فقهی آن به مفهوم وسیع سیاسی ،اقتصادی،قضایی و فلسفی
معموال بحث حکومت با عنوان والیتفقیه در کتب فقهی در ابواب
بهکاررفته است و
ً
والیت تصرف در اموال و انفس مورد بحث واقع میشود( .انصار ى ،1415 ،ج 3ص)551

در متـن حاضـر مقصـود از حکومـت ،معنـای دوم میباشـد ،درواقـع مقصـود از حکومـت همـان
مجموعه نهادهای حاکم در یک جامعه میباشد.
 .2-1والیتفقیه

در لغت ،هر کس امر شخص دیگری را بر عهده گیرد ّ
ولی آن شخص محسوب میشود،

الوالیه با کسر واو به معنای سلطان و فرمانروا است( .رازی ،1406 ،ص736و )737فقیه
نیز برگرفته از واژه فقه است به معنای فهم و علم و ادراک که در اینجا منظور فهم احکام
شریعت است و به کسی که این علم را دارد فقیه میگویند( .همان ،ص)502
در اصطالح ،ولیفقیه عبارت است از کسی که بهوسیله تالش و کوشش بسیار و تحمل
رنج و سختی فراوان دارای درک بهروز ،فراگیر و پویایی از اسالم و منابع آن و همچنین تهذیب
نفس شود و دارای ملکه و قدرتی شود که بتواند به تمام شرایط مسائل جدید احاطه یابد.
(صدر ،1410،ص )133
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 .3-1حکم حکومتی
حکـم در لغـت بـهمعنـاى «قضـاوت» اسـت( :الزبیـدی1425 1،ق ،ج ،16ص160؛ ابـن منظـور،
1416ق ،ج ،3ص )270همچنیـن بـه معنـای منـع و بازدارندگـى آمـده اسـت( .راغـب اصفهانـی،
1416ق ،ص.)248
و در تعریـف فقهـی حکـم آمـده« :حکـم شـرعى ،عبـارت اسـت از خطـاب شـارع کـه مربـوط بـه
اعمـال مکلفـان مىشـود ،حـال بـه گونـهاقتضـاء باشـد یـا تخییـر» (شـهید اول ،بیتـا ،ج ،1ص)39
و «حکـم شـرعى ،تشـریعى اسـت کـه از طـرف خـدا بـراى منظمسـاختن زندگـى انسـان صـادر شـده
است» (صدر ،1389 ،ص23و)161
صاحب جواهر میفرماید« :حکم عبارت است از فرمان حاکم بر عمل کردن به حکم
تکلیفی یا وضعی یا موضوع آن دو در چیزی»( .نجفی ،1404 ،ج ،40ص  )100اگرچه تعریف
ایشان مربوط به حکمی است که از قاضی صادر شود اما با توجه به اینکه قضا از شئونات
حاکم است و همچنین از اطالق مقبوله عمر بن حنظله (عاملى[،بیتا] ،ج ،18ص)254
که صاحب جواهر به آن تصریح میکند و از آن برای حاکم جامعالشرایط جعل والیت به
دست میآید؛ میتوان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم
صادر میشود چه در منصب قضا باشد و چه در منصب اداره جامعه یعنی هم حکم
قضایی و هم حکم حکومتی را در برمیگیرد( .نجفی ،1404 ،ج ،40ص )100

این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:
اول اینکـه جاعـل حکـم حکومتـی حاکـم اسـت ،زیـرا بیان میکنـد فرمان حاکـم ،در برابر حکم
شرعی غیر حکومتی که جاعل آن شارع مقدس است.
دوم اینکه حکم حکومتی نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و موضوع این دو ،جنبه اجرایی
دارد و در طول احکام شرعی قرار دارد .
صاحـب جواهـر بـرای اینکـه ایـن اشـکال پیـش نیایـد کـه طبـق ایـن تعریـف احـکام حکومتـی
همیشـه جنبـه اجرایـی دارد ،درحالیکـه بعضـی از احـکام حکومتـی چنیـن نیسـت ،مثـال میزنـد
ُ ْ
ّ
ّ
ّ
«الحکم ـ بالضم ـ القضاء ِفی الشیء بانه کذا أو لیس بکذا»
.1
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به حکم رؤیت هالل که نه مورد اختالف اسـت و نه جنبه اجرایی دارد اما حکم حکومتی اسـت.
(همانجا)
صاحـب المیزآنهـم تعریفـی در زمینـه حکم حکومتی بیان کردهاند؛ ایشـان پسازاینکه قوانین
اسلام را بـه دو دسـته ثابـت و متغیـر تقسـیم کردهانـد ،وظیفـه وضـع قوانیـن ومقـررات دسـته دوم را
کـه بـر حسـب مصالـح مختلـف زمانهـا و مکانها مختلف میشـود بر عهده حاکم دانسـته و بیان
میکند«:احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت
بـا آنهـا بهحسـب مصلحـت زمـان میگیـرد و مطابـق آن مقرراتـى وضع نمـوده و به اجـرا درمىآورد».
(طباطبایى[ ،بیتا]،ج ،4صص )85-83
سـپس میفرماینـد مقـررات مذکـور (حکـم حکومتـى) الزماالجـرا بـوده و ماننـد شـریعت داراى
اعتبـار هسـتند بـا ایـن تفـاوت کـه قوانیـن آسـمانى ثابـت و غیـر قابـل تغییـر و مقـررات وضعـى قابـل
تغییرنـد و در ثبـات و بقـا تابـع مصلحتـى هسـتند کـه آنهـا را بـه وجـود آورده اسـت و چـون پیوسـته
ً
ً
زندگـى جامعـه انسـانى در تحـول و رو بـه تکامل اسـت طبعا این مقررات تدریجـا تغییر و تبدل پیدا
کرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد( .همانجا)
در این تعریف هم به «وضع» و تصویب مقررات و هم به «اجرای» آنها اشـاره شـده اسـت
کـه هـر دو در قلمرو حکم حکومتی قرارگرفتهاند .بنابراین قانونگـذاری و اجرای قوانین ازجمله
موضوعات حکم حکومتی هستند.
حاکم جامعه اسلامی حق دارد در امور مختلف جامعه اسالمی(سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و نظامی) دخالت و تصمیمگیری کند؛ البته احکام و تصمیمات وی تنها هنگامی معتبر
اسـت که به «مصلحت جامعه اسلامی» باشـد .مصلحت ،نهتنها در وضع احکام و قوانین(اعم از
شرعی و حکومتی) نقش اصلی را داراست ،بلکه در اجرای قوانین شرعی ثابت نیز نقش به سزایی
م در حوزه مسائل اجتماعی صادر
دارد؛ چراکه احکام حکومتی ،در محدوده مصلحتسنجی حاک 
میشوند.
ت حاکـم
شــهید مطهـری نیـ ز بـ ا اسـتفاده از عباراتـی ماننـد «اختیـارات حکومتـی»« ،اختیـارا 
ی از عوامل و راههای انطباق اسلام با
شـرعی » و «اختیارات وسـیع حــاکم» احــکام حکومتی را یک 
مقتضیات زمان دانسته است(.مطهری ،1374 ،ج  ،2صـص  62و )64
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 .2ضرورت تشکیل حکومت

هر انسان عاقلی میداند که حفظ جامعه از هرگونه هرجومرج ،برقراری نظم و ثبات در جامعه،
جلوگیری از ظلم و حفظ حقوق انسـانها نیازمند به تشـکیل حکومت اسـت .بنابراین عقل حکم
میکند که تشکیل حکومت از ضرور یترین امور جامعه است.
ازآنجاییکـه عقـل حجـت و پیامبـر باطنـی انسـان و درواقـع از منابـع اسـتنباط احـکام فقهـی
محسـوب میشـود؛ بعدازاینکـه عقـل تشـکیل حکومـت را بـرای حفـظ نظـم و انسـجام جامعـه یـک
امر ضروری میداند -،بر اسـاس مالزمه بین حکم عقل و شـرع -دین نیز تأسـیس حکومت را امری
واجب برای یک اجتماع خواهد دانست.
در جامعههای ساده نیاز به تشکیل حکومت بیشتر جنبه قضایی داشته و برای رفع اختالفات
بوده است ،اما با کمی دقت در متون احادیث و چگونگی احکام مختلف دینی میتوان دریافت
کـه حکومـت در اصطلاح اسلامی بـه معنـای وسـیع سیاسـی ،قضایـی ،اقتصـادی و فلسـفی آمـده
است.
قوانیـن مختلفـی کـه در اسلام مطرح میباشـد از گسـتردگی زیـادی برخوردار اسـت بهنحویکه
حوزههـای مختلـف اجتماعـی و اقتصـادی و سیاسـی و نظامـی را دربرمیگیـرد ،کـه خـود ایـن
گستردگی قوانین دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است ،چراکه اجرای این قوانین گسترده اسالمی
نیاز به پیریزی یک دولت و تشکیل حکومت دارد.
ازاینرو به دیدگاه علمای اسالم درباره ضرورت حکومت پرداخته میشود.
الف)ضرورت حکومت از منظر علمای امامیه
مهمترین فقیه در این عرصه که خود موفق به تشکیل حکومت اسالمی شد ،امام خمینی؟هر؟
بودند .ایشان درباره ضرورت تشکیل حکومت چند دلیل ذکر میکند.
 .1عمل پیامبر؟ص؟ در تشکیل حکومت.
 .2ضـرورت اسـتمرار اجـرای احـکام الهـی کـه فقـط در زمـان پیامبـر؟ص؟ ضـرورت نـدارد بلکـه
همیشگی است.
ماهیت و کیفیت قوانین اسالم که بدون حکومت قابل اجرا نیست (امام خمینى،1423 ،
ص)4
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عدهای از علمای شیعه بر ضرورت تشکیل حکومت ادعای اجماع کردهاند .صاحب
جواهر به نقل از رسالهای که مرحوم محقق کرکی درباره نماز جمعه تألیف نموده مینویسد:
«تمام اصحاب شیعه امامیه وحدت نظر دارند بر اینکه فقیهی که عادل و امین بوده و جامع
شرایط صدور فتوا میباشد و به وی مجتهد احکام شرعی گفته میشود در زمان غیبت
جانشین ائمه؟مهع؟ میباشد و نیابت وی در تمام مواردی است که نیابت از ائمه در آنها
دخالت دارد( ».نجفى،1404،ج،21ص)396

بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن رسـالتهای امـام معصـوم همـان تشـکیل حکومـت اسـت
نیابت فقها در این امر نیز خواهد بود.
ب) ضرورت حکومت از منظر علمای عامه
بادقـت در نظـرات علمـای اهـل سـنت دانسـته میشـود کـه اختالفـی در ضـرورت حکومـت بـا
علمـای شـیعه ندارنـد ،هرچنـد کـه علمـای اهـل سـنت بـا نـام خالفـت و علمـای تشـیع بـا امامت و
والیت ازحکومت نام بردهاند ،اما بسیاری ازعلمای اسالم ضرورت برپایی نظام خالفت یا امامت
و والیـت را از موضوعـات اتفاقـی (اجماعـی) همـه فرق مسـلمین میداننـد ،در اینجا نظرات برخی
از آنان بیان میشود:
ابن خلدون یکی از دانشمندان اهل سنت میگوید« :بدان که شرع از تشکیل حکومت بر
حظر نداشته و ذات حکومت را مورد نکوهش قرار نداده است ،بلکه مفاسد ناشی از آن
مانند استبداد و ستم و لذتجویی را مورد مذمت قرار داده است( ».ابن خلدون[ ،بیتا]،
ج ،1ص)192
وهبه زحیلی در کتاب «الفقه االسالمی و ادلته» میگوید«:اسالم یک نظام دینی و مدنی
متکاملی است .و وجود مسلمانان با تشکیل حکومت متالزم یکدیگرند و از مهمترین
قبال اشاره شد ،وجود حکومت سیاسی عام و مقتدری
ارکان هر حکومتی همانطور که ً

است ،که همه افراد بر این اجتماع سیاسی مقتدر خاضع باشند .ازاینرو میبینیم که اکثر
علماء اسالم اعم از اهل سنت و مرجئه و شیعه و معتزله تشکیل حکومت مقتدر را واجب
میدانند ( ».زحیلی[ ،بیتا] ،ج ،8ص 420و)421

سپس از ابن تیمیه نقل میکند «:ضروری است که بدانیم والیت بر مردم از بزرگترین واجبات
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دیـن میباشـد ،بلکـه دیـن بـه پا نشـده اسـت مگـر برای همیـن امر .چراکـه مصلحت انسـانها فقط
بهوسـیله اجتمـاع بـرآورده میشـود ،زیـرا عدهای از انسـانها به عدهای دیگر محتاج بـوده و ناچار بر
تشکیل اجتماع و حکومت میباشند ،ازاینرو پیامبر صلیاهلل علیه و سلم میفرماید :هنگامیکه
سه نفر به مسافرت بروند باید یکی از آنها را حاکم و امیر خود قرار دهند(».همانجا) همچنین از
ابن حزم نقل میکند«:همه اهل سـنت و مرجئه و شـیعه و معتزله و خوارج بر وجوب امامت اتفاق
نظـر داشـته و بـر امـت واجـب میداننـد کـه از امـام عادلـی که بیـن آنها احـکام الهی را بـه پا میکند
اطاعت کنند(».همانجا)
 .3دیدگاه فقهاء در مورد والیتفقیه

اصل اولیه در فقه ،این است که هیچکسی بر دیگری هیچگونه والیتی ندارد و بر همین اساس
بـرای اثبـات والیـت بـه هـر میـزان بـرای هر کس نیـاز به دلیل شـرعی و عقلی خواهد بـود ازاینرو ادله
عقلـی و نقلـی بـر اثبـات والیـت مطلـق خداونـد و پیامبـر و ائمـه؟مهع؟ اقامـه شـده اسـت( .آل بحـر
العلوم ،1403،ج3ص)214
والیتفقیه در زمان غیبت و حدود این والیت در فقه مورد بحث واقعشده بهاینترتیب که در
میان فقهاء امامیه در اصل ثبوت والیت برای فقیه ،اختالفی وجود ندارد و از نظر دلیل مورد اتفاق
فقهاست اما در رابطه با حدود والیتفقیه و موارد آن دو نظر عمده وجود دارد:
نظریه اول
همانگونـه کـه والیـت امـام معصـوم؟ع؟ بـه نحـوی اسـت کـه والیـت اسـتقاللی تصـرف در امـور
عامـه و مسـائل اجتماعـی مـردم داشـته و هرگونه تصرف در امور خصوصـی و اجتماعی مردم منوط
بـه اذن از معصـوم میباشـد فقیـه نیـز چنیـن والیت مطلقـی دارد( .همـان ،ج3ص )220البته با این
توضیـح کـه تصـرف در امـور خصوصـی مردم که فاقد مصلحت اهم یا ملزمه اجتماعی باشـد شـأن
فقیه نیست.
بنابرایـن نظریـه ،فقیـه همـه اختیـارات امـام معصـوم؟مهع؟ را داراسـت مگـر آنچـه کـه بـه دلیـل
خاص از مختصات امام شـمرده شـده اسـت ،که این امور اختصاصی ،نیز مربوط به جنبه والیت
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و حاکمیـت امـام نمیباشـد بلکـه بـه خاطـر جهات شـرافت شـخصی امـام معصوم؟مهع؟ میباشـد.
(امام خمینی ،1423 ،ص)34
نظریه دوم
والیتفقیـه ماننـد والیـت معصـوم؟ع؟ عام نمیباشـد بلکه فقیه فقط در مـوارد خاصی که ادله
فقهی بهطور قطعی بر آنها داللت دارد والیت خواهد داشت .مانند والیت بر امور مجهولالمالک
و والیت بر امور حسبیه و نظائر آن.
بسـیاری از فقهـاء شـیعه بـه والیـت مطلـق فقیـه و همـان نظریـه اول قائلنـد بهخصـوص در زمان
معاصـر کـه تشـکیل حکومـت اسلامی در ایـران ،مـا را بـه ایـن سـخن امـام خمینـی؟هر؟ نزدیکتـر
میکنـد کـه ایـن نظریـه تصدیقـش فقـط نیازمنـد تصـور صحیـح آن اسـت و بـه دلیـل دیگـری نیـاز
نـدارد ،بهعبارتدیگـر از امـور بدیهـی محسـوب شـده و نیـازی به دلیل نقلی نخواهد داشـت گرچه
ایشان بهصورت مفصل ادلهای را از روایات برای اثبات نظریه اول آوردهاند(.امام خمینی،1423 ،
ص47؛ عمید زنجانى ،1421 ،ج2ص)341
 .4ادله مشروعیت حکم حکومتی

بـا توجـه بـه اینکـه در مبانـی حکومـت اسلامی ،حاکـم مسـئول اداره جامعه اسلامی میباشـد،
لزوم داشتن اختیارات الزم نیاز به بحث و بررسیهای طوالنی نخواهد داشت.
در فلسـفه حقـوق ،مسـئولیت را فـرع بـر اختیـار دانسـته و مکلـف شـدن شـخص بـدون داشـتن
قـدرت و اختیـار الزم بـرای اجـرای آن را قبیـح و ناممکـن میداننـد .ازآنجاییکـه عقـل تناسـب
مسـئولیت و اختیـار را یـک امـر ضـروری میدانـد ،پـس اگـر شـخصی را «اولواالمر» نامیدنـد باید به او
اجـازه گرفتـن تصمیماتـی کـه بـرای اداره جامعـه اسلامی در زمـان و مـکان خاص نیـاز دارد بدهند.
این مطلب آنقدر بدیهی است که هیچیک از مذاهب اسالمی و حتی سایر نظامهای سیاسی و
حقوقی در مورد جواز صدور احکام حکومتی اختالف نظری ندارند.
البته این مطلب به این معنا نیست که مستندات شرعی در این زمینه نادیده گرفته شود بلکه
منظـور ایـن اسـت کـه حتـی اگـر ادلـه نقلـی در این رابطه وجود نداشـت بهوسـیله همیـن حکم عقل
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میتوان مشـروعیت حکم حکومتی را اثبات کرد و به همین دلیل اسـت که اوال حکم حکومتی را
مختص حاکمان معصوم و منصوص ندانسـتهاند و به هر حاکم مشـروعی تعمیم میدهند و ثانیا
دالیل نقلی را ارشاد به حکم عقل میدانند و ازجمله احکام مولوی تعبدی به حساب نمیآید( .
نراقى ،1417،ج2ص)571
ادلۀ کتاب و سنت در این زمینه:
 ) 1قرآن کریم
َْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ّ
الف< .یا َأ ُّی َها الذ َین َآم ُنوا أط ُیعوا ا ّلل َه و َ أط ُیعوا َّ
ْ 1
الر ُسول َ و َ أ ِولی الأ ْم ِر ِم ْنکم>
ِ
ِ
ِ

اکثـر نویسـندگان بـرای اثبـات حکـم حکومتـی به این آیه اشـاره کردهاند اما اسـتدالل بـه این آیه
احتیـاج بـه مقدماتـی دارد :اوال اینکـه در ایـن آیـه کلمـه «اطیعـوا» تکـرار شـده و هرچنـد در ادبیـات
عـرب تکـرار نشـانه تأ کیـد اسـت ولـی اینجـا معنـای تأ کیـد نـدارد زیـرا احـکام خداونـد و پیامبـر بـا
یکدیگـر متفـاوت اسـت .عالمـه طباطبایـی میگوینـد« :اطاعـت از خدا پیروی از دسـتوراتی اسـت
که پیامبر؟ص؟ از طریق وحی به مردم میرساند و اطاعت از رسول؟ص؟ پیروی از احکامی است که
توسـط ایشـان صادر شـده و بهعبارتدیگر اطاعت از احکام حکومتی اسـت»(.طباطبایی ،بیتا،
ج ،4ص )389ثانیا اطاعت بهصورت مطلق ذکر شده هم برای اوامر خدا و هم رسول؟ص؟ و مقید
به قیدی نشـده اسـت لذا نتیجهاش این اسـت که هرچند حکم پیامبر غیر از حکم خداسـت ولی
موافق با حکم خداست و خدا راضی به حکم رسول؟ص؟ است(.همانجا) در ادامه برای اینکه از
آیـه کریمـه بتـوان بـرای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشـرائط اسـتدالل نمود بایددانسـت که
منظـور از «اولیاالمـر» چـه کسـانیهسـتند؟ چنانکـه در ایـن آیه اطاعت از ایشـان نیـز بهطور مطلق و
بدون قید گفته است.
در پاسـخ ایـن سـؤال ،چنـد نظریـه مطـرح شـده اسـت)1:علما و مجتهدیـن (مقـدس اردبیلـی،
،1375ج،1ص )2)861امیـران مسـلمان و حاکمـان هرچنـد جائـر باشـند (نظـر اکثـر اهـل سـنت)
(ابـن االمـام،1996 ،ص )3)180اهـل حـل و عقد(همانجـا) )4فرمانروایـان حـق (کشـاف،1366 ،
 .1سوره نساء ،آیه 52
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ج ،1ص )5)184ائمه معصومین؟مهع؟ .برداشـت اخیر مورد تایید روایات وارده در این باب اسـت،
روایـات مسـتفیضهاى اسـت کـه امامیـه نقـل کردهانـد .بنابرایـن روایـات ،امامـان شـیعه فرمودهانـد:
«مقصود از اولواالمر در این آیه شریفه تنها ما هستیم»( .کلینی ،1407 ،ج ،1ص )276و همانگونه
کـه برخـی از مفسـرین نوشـتهاند ،تأمـل در آیـه شـریفه ،نیـز چنیـن تفسـیری را برمیتابـد؛ چراکـه امـر
اطاعت «اولی االمر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی تنها درجایی
شایسـته اسـت که شـخص مورد اطاعت ،معصوم باشـد (طباطبایی ،بیتا ،ج ،4ص )389حتی
حضـرت امـام؟هر؟ ایـن تفسـیر را از ضروریـات مذهـب شـیعه میداننـد( .امـام خمینـی،1423 ،
ص)75
حـال بایـد دیـد آیـا میتـوان فقیـه جامعالشـرایط را نیـز در شـمار اولـی االمـر درآورد تـا اطاعـت از
احـکام حکومتـی وی نیـز واجـب باشـد؟ هرچنـد در روایـات« ،اولیاالمر»بـه ائمـه معصومیـن تفسـیر
شـده اسـت ،امـا دسـتور خـود ائمـه؟مهع؟ مبنـی بـر اطاعـت از فقیـه جامـع الشـرائط ،وی را در زمـره
اولـی االمـر قـرار میدهـد( .نجفـی ،1404 ،ج ،15ص)422یا اینکه بگوییـم ازآنجاکه اطاعت از اوامر
ائمه؟مهع؟ بر طبق آیه کریمه واجــب اســت ،اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی
از اوامر ائمه ،لزوم اطاعت از فقیه است( .صافی گلپایگانی ،الف  ،1375ص )23
َّ َ
ْ
َْ ُ
ْ 1
الن ِب ُّی أ ْولى ِبال ُم ْؤ ِم ِنین َ ِم ْن أنف ِس ِهم>
ب< .
َْ
َ
ْ
َ
ُ
فقیهان و مفسران از آیه < ّ
الن ِب ُّی أ ْولى ِبال ُم ْؤ ِم ِنین َ ِم ْن أنف ِس ِه ْم> 2نیز در جهت اثبات والیت پیامبران
ً
و نفـوذ احـکام حکومتـی آنهـا بـرای جامعـه اسلامی اسـتفاده کردهانـد .مثلا عالمـه طباطبائـی
میفرمایند منظور از اولویت ،اولویت در تمام امور دینی و دنیوی است زیرا آیه اطالق دارد و شامل
تمام امور میشود( .طباطبایی ،بیتا ،ج ،16ص )423طبرسی نیز در تفسیر آیه میفرماید :اولویت
سـه معنـا دارد؛ اولویـت در اداره شـئون مـردم ،اولویـت خواسـت پیامبـر بـر خواسـت مـردم ،اولویـت
پیامبـر بـر والیـان دیگـر( .طبرسـی ،1367 ،ص  )530بنابرایـن در اداره امـور جامعـه و امـور مربـوط بـه
دیـن و دنیـای مـردم پیامبـر بـر دیگـران اولویـت دارد .ازایـنرو اطاعـت از دسـتورات صادره ایشـان در
این جهت بر همگان واجب است.
 .1قرآن ،احزاب 6 :
 .2قرآن ،احزاب 6 :
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این احتمال هم که حق مزبور تنها براى پیامبر جعل گردیده و نمیتوان از آن براى جواز صدور
حکـم حکومتـى توسـط سـایر حاکمـان شـرعى اسـتفاده کـرد ،مـردود میباشـد؛ زیـرا جعـل ایـن حـق
بـراى پیامبـر بـه مناسـبت شـأن والیـت و امـارت بـر مؤمنیـن اسـت ،نـه بـه جهت نبـوت او تـا بتواند از
«اختصاصـات النبـى» بـه شـمار آیـد .اسـتناد خـود حضـرت بـه ایـن آیـه بـراى حاکـم پس از خـود نیز
شاهد صدقى بر این مدعاست(.امام خمینی ،1423 ،ص)45
ج< .قل ا اهلل اذن لکم ام علی اهلل تفتر ون>

1

مقتضـای آیـه شـریفه ایـن اسـت کـه حرمـت و حلیـت منـوط بـه اذن خداسـت .هرچنـد ایـن آیه
درباره اطعمه و اشربه است ولی به نظر میرسد میتوان آن را به موارد دیگر نیز تعمیم داد .از یکسو
شامل احکام شرعی وضعی مثل نجاست و طهارت میشود به این معنا که هر چه که شارع گفته
ماذون بوده وگرنه افتراء است و از سوی دیگر شامل احکامی میشود که از سوی شارع صادر نشده
ولی ماذون از جانب اوسـت بهاینترتیب که اگر اذن قطعی شـارع درباره حکمی را به دسـت آوریم
بـه معنـی مشـروعیت آن حکـم اسـت ،اگرچـه بیـان تصریحـی از جانب وی نباشـد .به نظر میرسـد
یکـی از مـوارد مهمـی کـه میتـوان اذن خـدا را دربـاره آن حکـم بـه دسـت آورد حکـم صـادره از طـرف
حاکم اسالمی است که ماذون از طرف شارع بوده است لذا حاکم از جانب خدا حق صدور حکم
دارد و حکم او به علت اذن دارای مشروعیت است .بهعنوان مثال احکامی که پیامبر؟ص؟ و ائمه
معصومین؟مهع؟ صادر کردهاند یا باید جزو «ما اذن اهلل» باشد یا «افتراء» یعنی یا باید مشروع باشد یا
از مصادیق دروغ و افترا به خدا؛ اما با توجه به اینکه طبق آیه «اطیعوا» اطاعت از پیغمبر؟ص؟ و اولی
االمر واجب است فرض دوم باطل است و احکام ایشان مشروع است .حال درباره والیتفقیه که
مقامـی اسـت کـه براسـاس اذن خـدا بـه وجـود آمـده و واجـب االطاعـه اسـت؛ احـکام او نیـز در دایره
«مااذن اهلل» واقعشده و مشروع میباشد( .بابایی ،بیتا ،ص)135
 )2روایات
ازآنجاکـه اطاعـت از اوامـر ائمـه؟مهع؟ بـر طبـق آیـه کریمـه واجـب اسـت ،اطاعـت از دسـتورهای
 .1قرآن ،یونس59 :
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فقیـه نیـز واجـب اسـت؛ زیـرا یکـی از اوامر ائمه ،لزوم اطاعت از فقیه اسـت( .صافـی گلپایگانی،ب
 ،1375ص  )118احادیـث و روایـات متعـددی بـر وجـوب اطاعـت از فقیه جامع الشـرائط و از فقها
در امـور حکومتـی و درنتیجـه بـر اعتبـار و نفـوذ احـکام حکومتی ایشـان ماننـد «فاما الحـوادث الواقعه

فارجعـوا فیهـا الـی رواة حدیثنـا فانهـم حجتـی علیکـم و انـا حجـة اهلل»(عاملـی ،بیتـا ،ج ،27ص،)11
«الفقهـا امنـا الرسـل» (کلینـی ،1407 ،ج ،1ص )46و «العلمـا ورثـة االنبیـاء» (همـان ،ص )34وجـود
دارد .یکی از روایاتی که به مقصود ما نزدیک است را توضیح میدهیم .امام صادق؟ع؟ در مقبوله
عمربـن حنظلـه( ،عاملـی ،بیتـا ،ج ،27ص )136پـس از نهـی شـیعیان از مراجعـه بـه سلاطین و
قضـات جـور ،بـه ایشـان دسـتور داده اسـت که بـه راویان حدیـث ائمه؟مهع؟ که از احکام ایشـان خبر
ً
داشـته و حالل و حرام را میشناسـند ،مراجعه کنند ،سـپس صریحا میفرمایند« :فانی قد جعلته
علیکم حاکما ».یعنی :من چنین کسی را حاکم بر شما قراردادم.
اسـتدالل بـه ایـن روایـت بـر اعتبـار احـکام حکومتـی ،مبتنـی بـر دو مقدمـه اسـت .مقدمـه اول:
ً
مقصود از «حکومت» در این روایت ،صرفا قضاوت نیست ،بلکه معنای کلیتری داشته و اجرای
احکام را هم دربرمیگیرد( .نجفی ،1404 ،ج ،21ص )395مقدمه دوم :مقصود از راویان حدیث،
تنهـا محدثیـن و کسـانی کـه بـه نقـل احادیـث میپردازنـد نیسـت ،بلکـه مقصـود از آن ،بـا توجـه بـه
صفاتی که برای آنها ذکر شده است ،عالمان و فقیهان است( .امام خمینی ،1423 ،ص)80
بنابرایـن ،اطاعـت از فقهـا در امـور مربـوط بـه حکومـت و اداره جامعـه اسلامی الزم اسـت و ایـن
وجـوب اطاعـت ،بـر اعتبـار و نفـوذ احـکام آنهـا داللـت دارد؛ زیـرا معنا نـدارد که اطاعـت از احکام
آنها واجب باشد ،اما احکام ایشان معتبر نباشد( .میرداداشی ،1384،شماره  44ص)33
شهید صدر دراینباره فرموده است« :هرگاه حاکم اسالمى (ولیفقیه) با در نظر گرفتن
مصلحت عموم به چیزى فرمان دهد پیروى از او بر همگان الزم است حتى بر کسانى که
عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد( ».صدر ،1412 ،ج  ،1ص )116

 )3عقل
تردیـدی نیسـت کـ ه حتـی اگـر نتوانیـم هیچ دلیــل نــقلی بــر اعتبـار احـکام حکومتی فقیـه اقامه
ی که در لسـان
د مورد اســتناد واقــع شـود؛ عقل 
کنیم ،دلیل عقل بهعنوان یکی از ادله اربعه  ،میتوان 
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روایـات از آن بـه «حجـت درونـی» تعبیـر شـده اسـت .عقـل بـا اجتمـاع ضوابـط خــاص ،ضــرورت
ن حــکومت ،بــرای جلوگیـری از هــرگونه هرجومـرج و اختلال نظـام
ت عنـوا 
ایجـاد تشـکیالتی تحـ 
ی آن لـزوم پیــروی از احـکام حکومتـی حاکـم نیـ ز روشـن اسـت.
را بهخوبـی درک میکنـد و در پـ 
(میرداداشی ،1384،شماره  44ص)33
ی از فقهـا نیـز بـرای اثبـات والیتفقیـه بـه اسـتدالل عقلـی روی آوردنـد (.نــراقی،
ازایـنرو ،برخـ 
 ،1417ص 538؛) و ادلهای چون :قاعده لطف ،حکمت الهی و ضرورت نظم اجتماعی (بهعنوان
ادلـه عقلـی محـض) و نیـز ادله عقلی غیر محض (تفصیل رک :کربالیی پازوکی ،والیتفقیه؛ ادله،
پیشینه وحدود اختیارات ،صص  )169 -161بر اثبات والیتفقیه ارائه شده است.
تمـام ادلـه عقلـی کـه مثبـت وجـوب و ضـرورت والیتفقیـه (بـه معنای خـاص آن) میباشـد به
تبع ،احکام حکومتی و صادره از ولیفقیه را نیز اعتبار بخشیده و تبعیت از آنها را الزم میشمارد.
 .5نمونههایی از صدور احکام حکومتی

بـرای اسـتیناس و آشـنایی بهتـر بـه چنـد نمونـه از حکـم حکومتـی از صدر اسلام تا بـه امروز ذکر
میشود:
 )1نمونههایی از حکم حکومتی در زمان پیامبر اعظم؟ص؟
بنابـر روایـات وارده پیامبـر شـرکت در نمـاز جماعـت را در مدتـی از دوران حکومتشـان واجـب
نمودنـد و اعلام کردنـد هـر کـس در نمـاز جماعـت شـرکت نکنـد خانـهاش را آتـش بزننـد( .عاملـی،
بیتا ،ج ،5ص)377
بـدون شـک شـرکت در نمـاز جماعـت بـر همسـایگان مسـجد و دیگـر مـردم واجـب نیسـت و
مجازاتی هم برای شرکت نکردن در آن وجود ندارد .اما پیامبر؟ص؟ به خاطر مصالحی مانند حضور
مـردم در صحنـه و شکسـت توطئـه منافقیـن ایـن عمـل مسـتحب را واجـب کرده و بـرای ترک آنهم
مجازاتی بهعنوان تعزیز حکومتی تعیین نمودند.
بنابر روایت وارده در فروع کافی ،رسول خدا؟ص؟ حکم کردند که کسی از مردم مدینه ،اضافی
آب و چراگاه خویش را از دیگران دریغ ندارد( .کلینی ،1413 ،ج5ص)294
شهید صدر در اینجا بعد از نقل روایت بیان کرده است« :با توجه به اینکه جمهور فقیهان
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معتقدند انسان میتواند زائد بر ملک خویش را از دیگران دریغ داشته باشد به این نتیجه
میرسیم که این فرمان از پیامبر صلیاهلل علیه و آله بهعنوان ولی امر صادر شده است».
(صدر ،1349 ،ج2ص)333

 )2نمونههایی از حکم حکومتی در زمان ائمه معصومین؟مهع؟
ائمـه؟مهع؟ برخـى از اصحـاب خویـش را بـه جهـت مصالحـى از ازدواج موقـت منـع کردهانـد.
علـى؟ع؟ از رسـول خـدا نقـل مىکنـد کـه آن حضـرت در جنـگ خیبـر (در ایـام جنگ) گوشـت االغ
اهلى و ازدواج موقت را حرام کرد( .عاملی ،بیتا ،ج ،14ص )441واضح است منع موقتى ازدواج
موقت با تحریم همیشگى آنکه بدعت است تفاوت بسیار دارد.
حضرت امیر در عهدنامه مالک اشـتر فرموده اسـت« :باید خریدوفروش آسـان و براسـاس میزان
و عدالت و با نرخهاى رایج انجام گیرد تا به فروشـنده و خریدار اجحاف نشـود»( .فیض االسلام،
 ،1399ص)345
در میان فقها و علمای اهل سنت هم این بحث وجود دارد؛ بهعنوان نمونه نقلشده است
شخصی سرقت نمود و خلیفه دوم دستور داد که دو برابر غرامت جزای نقدی از سارق گرفته
شود و گفت این از اختیارات حکومت است( .شرفالدین،1396 ،ص )335

 )3نمونههایی از حکم حکومتی در زمان غیبت کبری
در میـان فقهـا نیـز مـواردی از صـدور حکم حکومتی وجود دارد که همگی نشـانهای از قبول این
منصـب بـرای فقیـه در زمـان غیبـت اسـت .ماننـد صـدور فرمـان تنباکـو ،توسـط میرزا محمدحسـن
شـیرازی ،فرمان جهاد با اشـغالگران انگلیسـی در عراق ،توسـط میرزا محمدتقی شـیرازی (مشـهور
بـه میـرزای دوم) ،حکـم جهـاد علیـه ایــتالیا ،روسـیه و انگلیـس توسـط آیــه اهلل ســید محمدکاظـم
یـزدی و حکـم جــهاد و بــسیج عمومـی علیـه انگلیـس از سـوی آیـتاهلل سـید عبدالحسـین الری و
در نهایت صدور حکم اعدام سـلمان رشـدی مرتد و تعطیل شـدن حج در چند سـال توسـط امام
خمینی؟هر؟.
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نتیجه
احـکام حکومتـى مقرراتـی اسـت کـه ولـى امـر در سـایه قوانیـن شـریعت و رعایـت موافقـت آنها
بهحسـب مصلحـت زمـان وضـع نموده و ب ه اجـرا درمىآورد .حکم حکومتى الزماالجرا بوده و مانند
شـریعت داراى اعتبـار اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه قوانیـن آسـمانى ثابـت و غیرقابـل تغییـر و مقـررات
وضعـى قابـل تغییرنـد و در ثبـات و بقـا تابـع مصلحتـى هسـتند کـه آنهـا را بـه وجـود آورده اسـت.
ً
ً
پیوسـته زندگـى جامعـه انسـانى در تحـول و رو بـه تکامـل اسـت طبعـا ایـن مقـررات تدریجـا تغییـر و
تبـدل پیـدا کـرده و جـاى خـود را بـه بهتـر از خـود خواهنـد داد.مشـروعیت حکـم حکومتـی ناشـی از
مشـروعیت والیتفقیـه و بـر اسـاس آن اسـت و اال نفـس حکـم هـر حاکمی مسـتلزم مشـروع بودن آن
نیسـت .بنابرایـن قانونگـذاری و اجـرای قوانیـن ازجملـه موضوعـات حکـم حکومتـی هسـتند کـه
جاعـل آن حاکـم اسـت .نسـبت بـه احـکام تکلیفـی و وضعـی و موضوع این دو ،جنبـه اجرایی دارد
و در طول احکام شـرعی قرار دارد .مهمترین مبانی مشـروعیت آن آیات قرآن ،روایات ،عقل و ادله
مشروعیت والیتفقیه است.
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 1407ه ق
2323کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب؛ فروع الکافی ،چاپ اول ،بیروت :دار االضواع1413 ،ق
2424مـطهری ،مـرتضی؛ اسالم و مقتضیات زمان ،چاپ شـشم ،قم :صدرا،1374 ،
2525مظفر ،محمدرضا؛ اصول الفقه ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه بوستان کتاب قم 1424 ،ه ق
2626معلوف ،لویس؛ المنجد ،محمد بندر ریگی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات ایران 1380 ،ه ش
2727مقدس اردبیلی؛ زبدة البیان فی احکام القرآن ،قم  :کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی1375 ،ش،
2828مکارم شیرازى ،ناصر؛ دائرة المعارف فقه مقارن ،چاپ اول ،قم  :انتشارات مدرسه امام على بن
ابى طالب؟ع؟ 1427 ،هق
2929نجفى ،محمدحسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چاپ هفتم ،بیروت  :دار إحیاء
التراث العربی 1404 ،ه ق
3030نراقى ،سید میر عبد الفتاح بن على حسین؛ العناوین الفقهیة ،چاپ اول ،قم  :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1417 ،ه ق
3131بابایی ،مجید؛ (شرعیت حکم حکومتی) ،مجله حکومت اسالمی سال شانزدهم ،شماره چهارم،
شماره پیاپی شصت و دو 1417 ،ه ق
3232میرداداشی ،سید مهدی؛ (بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی) ،مجله رواق اندیشه ،شماره
1384 ،44

