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مصادیق فقهی و واکاوی فقه حکومتی فرامذهبی با 

 در پرتو مصلحت عمومی استصالح حقوقی
 

 1خدیجه افشین

 (31/3/1400، تاریخ پذیرش: 6/3/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات پیشرفت و توسعه جامعه 
که  صورتیگویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در گردد که ضرورت پاسخاجتماعی می

لی به تحلیـ  روش توصیفی پژوهش حاضر بااست. مصلحت محرز گردد، مورد تأیید شرع 
مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام  که: است گویی به این پرسش اساسیدنبال پاسخ

های پژوهش نشان یافته شود؟استصالحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می
بر مصلحت پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی  بالتبع اجتماع انسانیدهد گسترش می

اکمیت مند که تحت حضابطه استصالحکاربستنِ طلبد. در این راستا بههستند را میعمومی 
گونه کارکرد استصالح از صغریات روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این

عامه را صبغه فرامذهبی آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح شمار میسنت و یا عقل به
رچه استصالح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که بخشد و بنابراین گمی

 در امامیهی فقهاشریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی کلیت 
مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحثِ منافع عمومی و و  موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار

مصالح عامه، استصالح را در ند به اتکای که جنبه حکومتی دار حقوقی همسائل مستحدث
 .بندندکار میقالب سنت و یا عقل به
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، عامه مصالح، اجتماعی و حکومتی ، موضوعاتحکومتی ، فقهاستصالح ها:کلیدواژه
 .فرامذهبی، روح شریعت

 
 لهئطرح مس

است که با تعابیری نظیر استدالل  سنتاهلمرسله از منابع استنباط حکم شرعی  ِمصالح
، (، استصالح )جوینی315 ق،1419مرسل )غزالی،  (، استدالل2/162ق، 1418 )جوینی،

 شان( و... در کتب2/327 ق،1426سیوطی،  ؛10/284 ق،1413غزالی،  ؛2/58 ق،1418
سنت قائل به پذیرش مصالح مرسله نیستند لکن برخی مذاهب شود. تمامی فِرَق اهلدیده می

. که کارکردی مشابه داردگیرند کار میرا به گفته باالپیشتعابیر مرسله  جای مصالحه ب
گویی به حکم موضوعات نوینی مرسله از سوی موافقان در جهت پاسخ کارگیری مصالحهب

واعد لذا فقیه با رعایت ق و برای آنها در دسترس نبود نصیانجام گرفته که در منابع اصلی 
کرد موضوع جدید را حل نماید. نابع، سعی میشرع و تمسُّک به عقل و استنباط از کلیتِ م

ر خألیی د، زیرا اوالً پذیرش آن ،مرسله شأنی قائل نیستند مشهور فقهای امامیه برای مصالح
مرسله  ثالثاً مصالحاست؛ گوی همه موضوعات ثانیاً منابع فقه پاسخ؛ آیدشمار میشریعت به

توسعه  (.189ش، 1383؛ سبحانی، 1/291 ش،1370مظفر، ) الدالله است و اعتبار نداردظنی
های ویژه در حوزهبهو پیشرفت اجتماع انسانی، ضرورت پرداختن به موضوعات نوین 

، اندکردهمرسله را رد  امامیه مصالحی فقهامشهور را در پی دارد گرچه اجتماعی و سیاسی 
برای آن،  ین ضوابطشده از سوی موافقان استصالح و تعیلکن با توجه به تعاریف دقیق ارائه

عالوه هبباشد و آراء فقیهان متأخر امامی که با جرح و تعدیل همراه است، قابل تأمل می
ین بنابراکار گرفته است و ، استصالح را بهالمللقانونگذار نیز در مباحث حقوق داخلی و بین

از  اط فقیهاجتماع با رعایتِ حدود شرعی بر مبنای استنب مقتضیات حَسَبِمصالح مرسله 
 ، رکنِ مهم صدورِ فتوا وبه ویژه بُعد عمومی آن یابد. مصلحتمی ظهورمصلحتِ روز، امکانِ 

در موضوعات اجتماعی است که حکومت مسئول تأمین و محافظت از آن را بر  قانون وضع
گرفته این نهاد را از جهت اعتبار ارزیابی استصالح غالباً پژوهشهای انجام عهده دارد. در باب

نهفته در بعد احکام  اهمیت مصلحت عمومی، وجوهِ اعتبار و ثمراتکه  لکن پژوهشیاند. کرده
ساختار پژوهش متشکل از سه بر آن را بررسی نماید، مشاهده نگردید. فرامذهبی مبتنی 

پردازد و در ذیل متی میحکوهای تشکیل فقه بخش است: بخش اول به ملزومات و مؤلفه
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گردد. بخش دوم جایگاه مصلحت و کارکرد آن در آن عمومیت مصلحت تبیین می
شود. بخش سوم وجاهت یا عدم وجاهت وضع قانون در شدن حکومت بررسی میفرامذهبی

الفراغ را تحلیل نموده تا ارتباط آن با استصالح و مصلحت عمومی آشکار گردد و در منطقه
یِّزه شود تا وجه مممصادیق فقهی و حقوقی آراء استصالحی ذکر و تحلیل میبخش پایانی 

فتاوی و دیدگاههای استصالحی در هریک از آنها روشن گردد. پژوهش سعی دارد برای 
 تحقق اهداف خویش و اثبات آنها به اندازه وُسع به این سؤاالت پاسخ گوید:

تاوی و دیدگاههای فقهی و مصلحت به ویژه مصلحت عمومی چه جایگاهی در ف -1
 حقوقی دارد؟

 شوند؟ فقه حکومتی فرامذهبی چگونه محقق می -2
 

 شناسی پژوهشمفهوم
 در لغت ت. مصلح1

منظور مراد از مصلحت را دهد. ابنجمع مصلحت، مصالح است و معنای صالح و خیر می
اندیشی دهخدا معانی صالح کار و نیک .(2/517تا، منظور، بینویسد )ابنردن میکنیک عمل

، دا)دهخ کندمعنا میاندیشی را رعایت اقتضای حال و مصلحت دانستهاین کلمه را مناسب 
 .(12/18566ش، 1373

 
 در اصطالح تمصلح. 2

مصلحت، جلب منفعت یا دفع ضرر است و در اصطالح پاسداری از مقاصد و آرمانهای شرع 
خروی انسان و اچیزی که مقاصد دنیوی یا  آن. (178-1/179 ق،1413باشد )غزالی، می

ام دارد نمنتج به کسب منفعت یا دفع مضرت شود، مصلحت  کهیا هر دو موافق با وی است 
 دخروی دارانیز در تعریف مصلحت نظر به فوائد دنیوی و  نجفی .(221 ،تا، بیحلی)محقق 

های آفریدگان سبب جلب منفعت یا دفع سنجیمصلحت و مقاصد .(22/344 ،تانجفی، بی)
که شامل حفظ دین، نسل، نفس،  استاما مصلحت، محافظت بر مقصود شرع  ، شودضرر می

پس هر آنچه این اصول را تضمین کند، مصلحت و هر آنچه آنها  گرددمیافراد  و مال عقل
یف فوق از مصلحت توان گفت تعارمی. (381ق، 1418حکیم، ) را تفویت نماید، مفسده است

صورت استقرائی بیشتر نظر به منفعت )دنیوی( دارند تا به مصلحت که تعبیری غیرمادی هب
قویت گونه تهم عجین هستند. این دیدگاه این به عبارت دیگر منفعت و بُعد مادی با و است
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 بعزیرا احکام شرعی تا ،از سنخ منفعت و ضرر نیستند شود که مصلحت و مفسده غالباًمی
منافع و ضررها نبوده و تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان قرار دارند. معلوم است که مصلحت 
و مفسده مساوی ضرر و منفعت نیست چرا که بسیاری از واجبات نظیر خمس، حج و جهاد 

ذا ل و دنو برخی محرمات، منفعت مالی یا بدنی دار همراه هستندبا ضررهای مالی یا بدنی 
-4/405 ،تاخویی، بی) کننداالمری( تبعیت میاز مصالح و مفاسد )نفس واجبات و محرمات

را زی ،از حیث معنای اصطالحی متباین هستند« منفعت» و «مصلحت» بنابراین و (404
واسطه شمّ ادراکی و فهم فرد معنا همصلحت در امور غیرمادی و با دقت در شرایط حاکم ب

حسوس و ملموس کاربرد دارد و از لحاظ مصداقی ر مولکن منفعت غالباً در ام و یابدمی
 دو برقرار است. وجه میان آنای منرابطه

 
 . استصالح3

(، خواست اصلح 3/335تا، منظور، بی؛ ابن1/384ق، 1404تحصیل مصلحت )جوهری، 
 العمل بمقتضى»جایگاه آن در فقه حکومتی فریقین است. و  است (62ق، 1408جی، )قلعه

ال على منعها( إذا لم یصادم  هی المصالح التی ال نص على اعتبارها و المرسلة )والمصالح 
نویسد: استصالح در حقیقت نوعی از حکم جا(. صفار به نقل از دوالیبی می)همان« نصا

مستند به رأی مبتنی بر مصلحت در مسائلی که مسکوت شرعی هستند و دارای همانندهایی 
وشنی رلکه حکم در آنها بر قواعدی کلی استوار است که بهنیست تا بر آنها قیاس شود ب

ای که از چارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست، پس فقیه در دادن گوید هر مسئلهمی
(. 498ق، 1429حکم در هر موردی که مصلحتی در آن ببیند، آزاد و مختار است )صفار، 

 «اِعمال مصالح مرسله»و با عنوان  آوردهبرخی ماهیت استصالح را نزدیک به تعریف فوق 
داوری منفی در مورد اعمال رغم اینکه عبارت مصالح مرسله نوعی پیشکنند، علییاد می

ت سازوکار کننده حقیقکند لکن تعریف دوالیبی را بیشتر ترسیممصلحت را در ذهن تداعی می
یعه هم سنت بوده و شاستنباط فقهی است که البته پایه احکام سلطانیه در فقه حکومتی اهل

، کامالً سنتبیند. استصالح در بینش مذاهب اهلدر رویکرد فقه حکومتی، گزیری جز آن نمی
مرسله و استصالح را توان تفاوتی میان مصلحت واضح نیست اما از فحوای تعاریف می

 ددست آورد که استصالح جنبه سیاسی و در فقه حکومتی فریقین اهمیت دارد ناظر به بعبه



 در پرتو مصلحت عمومی استصالح مصادیق فقهی و حقوقیواکاوی فقه حکومتی فرامذهبی با 

 

  

9 

مرسله از رویکرد استنباطی برخوردار است و لذا رابطه باشد لکن مصالح اجرا و عمل می
 توان عموم و خصوص مطلق در نظر گرفت.مرسله با استصالح را میمنطقی میان مصالح 

 
 عمومی. مصلحت4

ر دهد و داقداماتی است که خواست انسان را به مشارکت مثبت و سازنده در تمدن ارتقا می
(. 117ش، 1381گردند )راسخ، هت خدمت و نفع او قرار دارند، زیرا منتج به خیر همه میج

چنین تأمین حقوق، حفظ ارزشها و تحقق اهداف انسانی در موقعیتهای گوناگون، مصالح هم
(. در ادبیات فقهی و سیاسی غرب، حمایت 53ش، 1388زاده، شوند )حسنعمومی نامیده می

و مصالح مجموع افراد جامعه که متضمن مساوات میان مردم،  از خیر و صالح مشترک
جانبداری نکردن از یک گروه خاص و عدم غفلت از حقوق سایر اعضای جامعه است، 

(. اعمال و اقداماتی که در رساندن 3/549م، 1990گردد )کیالی، مصالح عمومی تلقی می
ؤثر هستند )علیدوست، عموم افراد جامعه به هدف غایی خلقت و تحقق مقاصد شارع م

 (.87ش، 1388
 

 . فقه حکومتی5
الی کتاب القضاء، کتاب الجهاد، کتاب الحدود و... که فقیه متصدی کشف فقه موجود در البه

(. فقهی سیاسی و اجتماعی 24-25ش، 1387و استنباط آن از منابع معتبر است )اسالمی، 
ای نظیر مهندسی زاد و ولد، ژنتیک، مستحدثهگویی حوادث واقعه نظیر مسایل که محل پاسخ

( و یا وصف فراگیر 48-58ش، 1381فقه دیپلماسی و... که نیازمند به اجتهاد است )رشاد، 
و محیط بر تمامی بخشهای فقه )عبادی، اجتماعی ، فردی و...( که معیارهای آن عبارتند از: 

تماعی، هماهنگی با تحوالت حکومت، تأمین مصلحت عمومی افراد جامعه و تحقق عدالت اج
(. تعریف کامل فقه حکومتی چنین است: 146-147ش، 1376جامعه انسانی )مهریزی، 

وصف تمامی ابواب فقهی که ناظر به مقام اثبات و ثبوت است و هر دو موضوع فرد و جامعه 
 وری کهطکند، بهکارگیری در حکومت و لحاظ شئون مختلف آن استنباط میرا با رویکرد به

هدفش سرپرستی و مدیریت نظام اسالمی و تحقق ارزشهای دینی و رشد انسانها و به کمال 
رساندن ایشان در همه شئون و دستیابی به نظام و جامعه نمونه اسالمی در مقابله با نظامهای 
مادی مستکبر از طریق وضع، اجرا و تفسیر )قضاوت( قانون و احکام اسالمی با والیت 

( و لذا فقه 43ش، 1395یط در رأس حکومت است )طباطبایی یزدی، الشرافقیهی جامع
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حکومتی، روش استنباطی احکام فقهی در موضوعات اعم از فردی و اجتماعی جهت رعایت 
 و تأمین مصلحت عمومی است.

 
 شرعی. سیاست6

عقیل در تعریف این اصطالح، چیزی است که مردم و جامعه را به صالح نزدیک منقول از ابن
ز فساد دور نماید هرچند که بر سنت متکی نبوده و یا وحی در موردش نازل نشده باشد و ا

 (.13ق، 1317قیم جوزیه، )ابن
 

 ها و ملزومات تشکیل فقه حکومتیمؤلفه
 ساز و بستر فقه حکومتی. حکومت زمینه1

(، زیرا 17ش، 1384نیاز طبیعی و عامل پایداری زندگی انسان، حکومت است )شاکری، 
بودن انسان، احتیاج وی به تمدن و نظم الطبعرت تأسیس جامعه سیاسی به لحاظ مدنیضرو

بایست مردم برای خویش ( و لذا می44ش، 1385اجتماعی، قانون و... است )نراقی، 
ق، 1409حکومت تشکیل و حاکمی را تعیین کنند که مصلحت همگانی را بخواهد )طوسی، 

مسئولیت الهی )قمی،  فرمایش امام حسن(. تشکیل حکومت مطابق 6/522-521
و  16و  10-12م، 2014( و از حقوق نوعیه و اجتماعی است )نائینی، 2/198ق، 1414

شمارد، زیرا اسالم نظام دینی و مدنی (. زحیلی تشکیل حکومت اسالمی را فریضه می18
مین راستا (. در ه8/6314تا، کاملی است که با وجود مسلمانان مالزمت دارد )زحیلی، بی

و  داند که بر مصلحتتیمیه نیز والیت امر )حکومت( را از بزرگترین واجبات دینی میابن
نفره استناد در تعیین رییس در جمع سه آدم مبتنی است. وی به فرمایش پیامبررفع نیاز بنی

(. تشکیل حکومت، موضوعی فراگیر است که به ملتهای 129ق، 1418تیمیه، کند )ابنمی
بودن نظام انسانی اقتضای این امر را آدم و مدنیشود، زیرا مصلحت بنیان منحصر نمیمسلم

ر بدارد. ماکسیم رودنسون در مقایسه اسالم و مسیحیت یکی از امتیازات اسالم را عالوه 
کردن تمام و کمال زندگی تنها در داند، زیرا اجراییشمولی، تأسیس حکومت دینی میجهان

ت دینی میسر است که برای ما غربیان در انقالب اسالمی نمود یافت سایه تشکیل حکوم
(. دین اسالم، وجود حکومت در میان مسلمین را 554-1/555ق، 1427)مکارم شیرازی، 

(، زیرا صبغه اجتماعی دین و اقامه 1/161ش، 1388امضاء قطعی نموده است )طباطبایی، 
( و حقی دینی و اجتماعی است 191-4/192ق، 1390آن برعهده عموم مردم )طباطبایی، 
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( و لذا تشکیل حکومت منتج به 2/464تا، ؛ خمینی، بی9/264ق، 1390)طباطبایی، 
گردد. امام خمینی بقاء احکام الهی را وابسته به حکومت شدن تعالیم و تجلّی دین میاجرایی

و احکام ( چون اسالم چیزی جز حکومت نیست 2/633تا، شمارد )خمینی، بیو والیت می
( و حکومت اسالمی تابع قانون الهی است 5/472شرعی یکی از شئون حکومت )همان، 

(. ماهیت و ابعاد متعدد احکام و قوانین شرع و اجرای حدود الهی، ضرورت 2/460)همان، 
عالوه ( و به810ق، 1410دهند )مفید، و لزوم برپایی حکومت اسالمی را تشکیل می

تمامی ابعاد زندگی بشر فلسفه عملی حکومت است، زیرا حکومت، سازی کامل فقه در پیاده
قه دهد و لذا فجنبه عملی فقه را در معضالت اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و نظامی نشان می

خواهیم آن را در عمل فرد و جامعه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور است که می
یم. در همین راستا وجود نظام اجتماعی و حکومتی آمدها جواب داشته باشاجرا و برای پیش

که حافظ حقوق همه افراد باشد و مصالح همگانی آنها را تحت لوای حکومت رعایت نماید، 
که در همه زمانها و حتی در جنگلها نیز حکومت و دولت وجود داشته ضروری است، چنان

در حدیث دعائم « یتوال»(. شایان توجه اینکه مقصود از 1/4ش، 1370است )منتظری، 
است، زیرا حکومت همراه با سیاست عادالنه مجری مسائل شرعی و « حکومت» 2االسالم

(. شاگرد امام معتقد 113-20/115ش، 1389شود )خمینی، منتج به اقامه نماز، روزه و... می
 و ردیف با آنهاست باید اجراییاست نماز، روزه و... از احکام عملی هستند و والیتی که هم

شوند )منتظری، عملی )حکومت( باشد، زیرا تحت لوای حکومت، سایر فرایض اقامه می
(. دیدگاه امام نیز که حکومت را از احکام اولیه اسالم و مقدم بر همه 188-189ش، 1370

احکام فرعی )نماز، روزه و...( مؤید این مسئله است. برخی نیز ضرورت حکومت را 
 کند، زیرا بقاء نظم و استمرارخوبی آن را درک میل بشری بهدانند که عقموضوعی عقلی می

 (.83م، 2014معیشت مردم بر وجود سلطه سیاسی متوقف است )نائینی، 
 

 . حاکم مقنن و مجری احکام فقه حکومتی2
ای شکل گیرد، تعیین حاکم یا رییس ضرورتی غیرقابل انکار است. در همین هرگاه مجموعه
 مِنَ هِمْعَلَی لَنَزَّلْنَا مُطْمَئِنِّینَ یمْشُونَ مَلَائِكَةٌ الْأَرْضِ فِی كَانَ لَوْ قُلْ»فرماید: میراستا خداوند 

                                           
علی خمسٍ: علی الصاله و الزکاه و الصوم و الحج و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیه . بنی االسالم 2

 (.2/18ش، 1365)کلینی، 
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 می اهر آرامی با که بودند فرشتگانی[ بشر جای به] زمین در اگر: بگو: رَسُولًا مَلَكًا السَّمَاءِ
 هر گرهدایت زیرا] کردیممی نازل پیامبری به آنان برای آسمان از را ایفرشته یقیناً رفتند،

(. طباطبایی در تفسیر آیه تعیین حاکم را 95)اسراء، « [باشد خودشان جنس از باید گروهی
(. تعبیر مستفاد از ناظر فی 13/205ق، 1390داند )طباطبایی، از ویژگیهای زندگی مادی می

(. 809و  537ان، الزمان )هم(. سلطان669و  675و  673ق، 1410امور المسلمین )مفید، 
چون (. در بیان مفید، حاکم حکومت است که عباراتی هم797-810)همان،  3سلطان االسالم

گویی مسائل و رسیدگی به موضوعات ( به پاسخ810امرها الی سلطان الزمان )همان، 
پردازد. حاکم اسالمی باواسطه منصوب الهی است که اختیاراتی آمده عصر خویش میپیش

امور تحت حاکمیت خویش دارد با بررسی موضوعات مطرح در حوزه اختیار جهت انجام 
ون چای به ظاهر غیرجمعی همآید که در مسئلهدست میوالی از منظر فقها به ویژه مفید به

چون اقامه و اجرای حدود، والیِ حکومت بسط ید دارد که در وصیت و موضوع عمومی هم
عمومی و یا مرتبط با مصلحت همگانی است، ورود هر موضوعی )و لو شخصی( که صبغه 

فقه حکومتی  گیرییابد. بنابراین تشکیل حکومت و تعیین رییس از ملزوماتِ مبنایی در شکل
 هستند.

 
 . والیت قوه مسلط بر ابواب فقه حکومتی3

احکام شرعی منطبق با فطرت هستند که والیت از ضروریات و واضحات آنهاست 
ق، 1390ای بدیهی است )طباطبایی، (، زیرا والیت، مسئله1/160ش، 1388)طباطبایی، 

 َقَلَبْتُمْانْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا»( که به استناد 4/196
 محمّد و: الشَّاكِرِینَ اللَّهُ وَسَیجْزِی شَیئًا اللَّهَ یضُرَّ فَلَنْ عََقِبَیهِ عَلَى ینَْقَلِبْ وَمَنْ أَعَْقَابِكُمْ عَلَى
 قیناًی نیست اند،گذشته[ و آمده] فرستادگانی هم او از پیش که خدا سوی از ایفرستاده جز
( والی به حَسَب مقتضیات زمانی و 144عمران، )آل« دهدمی پاداش را سپاسگزاران خدا

ش، 1388مجری قوانین ثابته در دین است )طباطبایی، مکانی، احکام یا فرامینی صادر و یا 
 مؤمنان به نسبت پیامبر،: أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلَى النَّبِی»عالوه آیاتی از قبیل (. به1/163
 برای را تو من: إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّی»(، 6)احزاب، « است سزاوارتر و اولی خودشان از

                                           
یا امراء و حاکمان نصب شده است، سلطان اسالم یا حاکم اسالم نامیده  . کسی که از جانب ائمه3

 (.810ق، 1410شود )مفید، می
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: حَسَنَةٌأُسْوَةٌاَللّهِرَسُولِفِیلَكُمْكانَلََقَدْ»(، 124)بقره، « دادم قرار امام و پیشوا مردم همه
( و آیات 21)احزاب، « است نیکویی الگوی خدا پیامبر[ رفتار و روش] در شما برای یقیناً

بر جامعه اسالمی اصل والیت است که  مشابه دیگر، سنگ بنای حکومت عامه رسول اهلل
صالح که شده اما شأن مقام والیت به جانشینان ذی متقن و به دور از هرگونه ابهام مطرح

 اللَّهَ أَطِیعُوا آَمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا»چون هستند با نزول آیاتی هم همان ائمه معصومین
 و پیامبر از[ نیز] و کنید اطاعت خدا از! ایمان اهل ای: مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِی الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا
[ دباشن  می عصمت مقام دارای پیامبر چون و اند بیت اهل از امامان که] خودتان امر صاحبان
( تسری داده شد، زیرا والیت و حکومت از حقوق و شئون قطعی 59نساء، « )کنید اطاعت

نیز هست و لذا در هر عصری الزم است حاکمی جهت اداره  ، غیر پیامبرامام معصوم
در عصر غیبت صغری  که امام زمانامور تحت حاکمیت خویش حضور داشته باشد، چنان

 کرد و دراز طریق نواب اربعه به مسائل رسیدگی و امت اسالم را در مسیر حق رهبری می
ای نامعین و عمومی گونه الشرایط بهحال حاضر حکومت و مقام والیت به فقهای جامع

نیز اعتقاد به والیت را از جهت  (. امام10-1/12ش، 1367سپرده شده است )منتظری، 
داند که تشریع یا اجرای قوانین را در سایه تعیین خلیفه برای حکومت امری عقلی می

شمارد را متصدی قوه مجریه می« ولی امر»دار است و بدین ترتیب ایشان حکومت عهده
(. والیت برای فقیه موضوعی جعلی اعتباری است، یعنی حاکم 20-21ش، 1374نی، )خمی

در همه مسائل مرتبط با حکومت و امت است لذا متناسب  دارای اختیارات امامان معصوم
ا، تباشد )خمینی، بیمی« والیت سیاسی» همانا « والیت حاکم»با حکومت و مقصود از 

در اثبات مسئله والیت و وجوب اطاعت از والی آیه (. کاملترین و بهترین بیان 2/497
 ردیگ برخی وسیله به را مردم از برخی[ ستم و تجاوز] خدا اگر و: النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ وَلَوْلَا»

بر فطرت و (. والیت مبتنی 3/231ق، 1390( است )طباطبایی، 251بقره، « )کردنمی دفع
گردد و در همه جوامع و اعصار وجود نمی مهمترین حکم فطری است که ملغی و استثنا

چنین ثبوت والیت فقها و نواب عام جهت (. هم1/156ش، 1388داشته و دارد )طباطبایی، 
حفظ نظام اسالمی و تدبیر امور مسلمین در عصر غیبت از قطعیات مذهب است )منتظری، 

امور جامعه  دادنمسئول رسیدگی و فیصله (. زمان حضور، خود رسول اهلل187ش، 1367
بودند و در بعد از حیات ایشان نیز الزم است شخصی متصدی مسائل باشد )طباطبایی، 

ماند، زیرا که والیت (. حیات جامعه اسالمی به حضور والیت پابرجا می6/70ق، 1390
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( و لذا دین اسالم با چنین 1/174ش، 1388ماندن اجتماع است )طباطبایی، عامل زنده
ا وصف جهانی و جاودانگی الزم است والی داشته باشد که امور مجتمع گستردگی معارف و ب

(. دین، فطری و دربردارنده قوانین 6/70ق، 1390اسالمی را تدبیر و اداره نماید )طباطبایی، 
ثابت است و لذا مقام والیت حق نسخ یا ورود به احکام ثابت الهی را ندارد، زیرا این قسم 

 به نپروردگارتا سوی از را آنچه: إِلَیكُمْ أُنْزِلَ مَا اتَّبِعُوا»قبیل احکام به پشتوانه آیاتی از 
 آنچه و: وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا یحَرِّمُونَ وَلَا»(، 3)اعراف، « کنید پیروی شده نازل شما جانب

ضروریات ( و... از واجبات و 29)توبه، « شمارند نمی حرام اند، کرده حرام پیامبرش و خدا را
ند ام مسلمانان در برابر این احکام یکسانکه همه افراد خواه ولی امرمسلمین خواه عمو هستند

(. انسان در مسیر زندگی خویش با موضوعات نوپدیدی مواجه 2/139ق، 1390)طباطبایی، 
که شارع واضع موضوعات نیست و در آنها دخالتی ندارد، حکمت الهی شود و از آنجاییمی

 مثابه بازویی محکم برای پیشبرد و پیشرفتواسطه اصل والیت که بهکند که بهمیاقتضاء 
(. بدین جهت حاکم اسالمی 4/190ش، 1388جامعه انسانی است، عمل نماید )طباطبایی، 

)به اتکاء والیت( بر حسب ضرورتها و اقتضائات زندگی مسلمانان و به جهت تسهیل و 
، معابر، حمل و نقل عمومی و... در محدوده حکومت تیسیر امور از جمله مسائل اقتصادی

(. بنابراین جهت اداره 114ش، 1387خویش تصرف نموده و قوانینی وضع نماید )طباطبایی، 
ای روی جامعه انسانی و اسالمی الزم است قوه گویی به نیازمندیها و مسائل پیشو پاسخ

ت رف در مسائل زندگی تحت حاکمیوجود داشته باشد تا حاکم به اتکا آن مجوز تدبیر و تص
 روزرسانی فقه داشته باشد.خویش را جهت تشخیص مصالح جمعی از طریق به

 
 عموم مجموعی یا استغراقی مصلحت در فقه حکومتی فرامذهبی

باتوجه به طرح مصلحت عمومی و لزوم رعایت آن در احکام و قوانین حکومتی که با 
شوند، جهت تبیین و اثبات عمومیت مجموعی یا میمحوریت موضوعات اجتماعی صادر 

اصالت  -2اصالت فرد  -1استغراقی مصلحت در فقه حکومتی الزم است مطالبی از قبیل: 
اصالت فرد و جامعه مطرح تا وجه اشتراک مصلحت با یکی از اقسام عام واضح  -3جامعه 
 گردد.
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 . اصالت فرد و ارتباط آن با نوع عمومیت مصلحت1
دکارتِ فردگرا این بود که جامعه چیزی جز جمع افراد و ارتباطات نیست و لذا جامعه  دیدگاه

(. مصباح یزدی از طرفداران 40ش، 1391به خودی خود واقعیتی ندارد )مصباح یزدی، 
فردگرایی است که تعلق انسان به یک گروه یا کشور یا جامعه یا دین یا مذهب و... را موجب 

گرایی و با رد استدالالت فلسفی و عقلی، شواهد علمی و تجربی د جامعهداند و با نقتعدد نمی
( و لذا جامعه بر اساس فردگرایی، 95-125شود )همان، و ادله نقلی قائل به فردگرایی می

 موضوعی اعتباری است، زیرا در حقیقت جامعه متشکل از افراد و روابط میان آنهاست.
 

 عمومیت مصلحت . اصالت جامعه و ارتباط آن با نوع2
دانند که تنها در اجتماع گرایان وجود انسان را قبل از ورود به جامعه بالقوه میجامعه

گیری افکار و احساسات (. آنان شکل18ش، 1366یابد )دوورژه، شخصیت و هویت می
آورند که اراده فرد توان مقاومت در برابر شمار میانسان را متأثر از شرایط اجتماعی به

مثابه دستگاهی متشکل از (. دورکیم جامعه را به44ش، 1385را ندارد )سوزنچی،  جامعه
 (.130ش، 1355کند )دورکیم، ترکیب ویژگیهای افراد محسوب می

 
 . اصالت فرد و جامعه و ارتباط آنها با نوع عمومیت مصلحت3

مباحث  را به اعتبار فرد و جامعه باهم هستند و مصداق این مسئله قائل به برخی اندیشمندان
؛ 72ق، 1379دهند )صدر، فالسفه در باب وحدت در عین کثرت و بالعکس ارجاع می

( و آیاتی از 4/230ش، 1389؛ خمینی، 4/96ق، 1390؛ طباطبایی، 41ش، 1361مطهری، 
 اجلی و معین] زمانی امتی هر برای: یسْتََقْدِمُونَ وَلَافَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا یسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً »قبیل 

-می پیش ساعتی نه و مانندمی پس ساعتی نه سرآید، اجلشان که هنگامی است،[ محدود

: یسْتََقْدِمُونَ وَلَا سَاعَةً یسْتَأْخِرُونَ فَلَا أَجَلُهُمْ جَاءَ إِذَالِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ و »( و 34)اعراف، « افتند
 ایلحظه نه سرآید، اجلشان که هنگامی است، محدود اجلی و معین سرآمدی امتی هر برای
اند؛ ( را به عنوان مویّدی بر اصالت جامعه آورده49یونس، )« افتندمی پیش نه و مانندمی پس

شود و نه شخص منفرد که بر وجود که از اضافه اجل به امت وجود مجموعی فهمیده میچنان
ای دانستن جامعه، مسئله(. حقیقی یا اعتباری4تا، اجتماعی افراد داللت دارد )صدر، بی

زم بودن آن داللت کند، بلکه الاعتقادی نیست تا ظواهر الفاظ در چند آیه و روایت بر حقیقی
با  شناختی وحدت مساوقاهین عقلی اثبات شود. بنابراین در مبانی هستیاست از طریق بر
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اند که امامت و والیت، وجود است، زیرا وحدت و وجود اموری تشکیکی و دارای مرتبه
گردد و لذا تصور وجود عینی جامعه عامل تحقق عینی جامعه و منتج به پیوند آحاد آن می

رسد میان اصالت نظر می(. به323ش، 1387لی، خالف دلیل عقلی نخواهد بود )جوادی آم
ارق است الففرد با عموم مجموعی یا استغراقی مصلحت مناسبتی برقرار نباشد و قیاسی مع

ای سالبه به انتفاء موضوع است زیرا فرد، تناسبی با عمومیت به عبارت دیگر چنین موازنه
را وجه ناقص و محدود شریعت ندارد در همین راستا صدر اکتفا به فرد متدین و وظایفش 

( و اما پذیرش جامعه به عنوان واقعیتی اصیل و 61-62ق، 1403محسوب نمود )صدر، 
توان با عموم استغراقی مرتبط دانست گرچه اصل بر عمومیت استغراقی است عینی را می

تک افراد جامعه امری میسور لکن لحاظ و رعایت مصلحت از سوی والیان اسالمی بر تک
نماید که تطبیق عمومیت مصلحت بر عام استغراقی منطقی و کن نیست، لذا چنین میو مم

فا توان تنها به یک حکم یا فتوا اکتدر فقه سنتی نمی« مکلّف»نباشد، حتی در مورد مقبول 
شود چنان که میان مکلفان در انجام تکلیف و چگونگی آن وحدتی تصور نمینمود، زیرا هم

لحت نیز مصداقی از این مسئله است و بنابراین مراعات مصلحت نمودن مصبلکه فراهم
تک افراد حکومت اسالمی میسور نیست و از آنجایی که رویکرد به فقه، حکومتی است تک

 باشد که با عام استغراقی سازگاری ندارد. نگر میالزمه آن نگرشی کل
د مجموعی صادق بنابر واقعیت داشتن جامعه به عنوان اصل، عمومیت مصلحت در بُع

خواهد و نماید، زیرا حاکم اسالمی، مصلحت جمعی افراد تحت حاکمیت خویش را میمی
شود و در نتیجه باتوجه به اصالت برای مصلحت فردی جایگاهی در حکومت تصور نمی

عالوه سنخ مصلحت در یابد و بهجامعه، مصلحت در قالب عام مجموعی ظهور و بروز می
با مجموعه افراد به صورت هماهنگ و منسجم است که منتج به فقه حکومتی متناسب 

گردد، زیرا قلمرو فقه حکومتی وسیع است و این رویکرد فقهی مانند روح مصلحتی کالن می
ا عدم کند و لذای حکومتی بیابند، نفوذ و رسوخ پیدا میدر تمامی مسائل فقهی که صبغه

اند: که گفتهرسد؛ چناننظر میی محال بهتوجه به بُعد حکومتیِ فقه در موضوعات اجتماع
قیدی وصفی است که معنای توسعه مفهوم مصالح به « عمومی مصالح»در « عمومی»قید 

؛ 564ش، 1389رساند )عمید زنجانی، عامه یا اکثریت مردم به صورت بالقوه یا بالفعل را می
یتی از افراد و جناحها (. هنگامی که مصلحت اکثریت جامعه با اقل48ش، 1391مصباح یزدی، 

گیرد اهمیت و اولویت با مصلحت عموم یا اکثریت افراد است )فتاحی و... در تعارض قرار می
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باشد (، زیرا اساس اقامه اسالم و وجه کامل شریعت، اجتماع می5ش، 1395زفرقندی، 
 (.61-62ق، 1403)صدر، 

 
 شدن حکومتجایگاه و کارکرد مصلحت در فرامذهبی

بار از قبیل اعت-عه و سنی مشروعیت استنباطات اجتهادی در اشکال مختلف اصولیان شی
مرسله، سد ذرایع، ماهیت و ظنون خاص یا عام براساس دلیل انسداد، استحسان، مصالح 

؛ آخوند 2/60تا، دانند )خمینی، بیرا بر اصل مصلحت استوار می -هویت فقه اسالمی
ق، 1420؛ ریسونی، 3/17تا، ؛ قرافی، بی8/232ش، 1325؛ جرجانی، 68تا، خراسانی، بی

های آن بر اجتماع بنا (. اسالم تنها دینی است که پایه72-75ق، 1418؛ قرضاوی، 34-31
(. مبنای تشکیل حکومت 4/94ق، 1390شده و در همه شئون به آن توجه دارد )طباطبایی، 

ی شخص فاقد را نجفی داوراسالمی در زمان غیبت برای دیگران منوط به مصلحت است. 
( و نیز وظایف متولی وقف 40/68تا، داند )نجفی، بیاندیشی امام جایز میاز باب مصلحت

گردد. مؤسس حوزه علمیه نجف به استناد بنابر وجه احتیاط و رعایت مصلحت غیرمعین می
(. 2/162ق، 1387دهد )طوسی، مصلحت به امام اجازه دادن جزیه )مال( به مشرکان می

ی ارد نظر شرع، مصلحت جمعی است و نه مصلحت فردی یا شخصی یا فرقهمصلحت مو
و... در همین راستا افالطون و ارسطو نیز بر تأمین مصلحت عمومی به عنوان هدف اصلی 

 (. پرداختن و اهمیت دادنِ حاکم به مصلحت90ش،1394اجتماع تأکید داشتند )حقیقت، 
؛ 17/651تا، عاملی، بی وجود دارد )حسینی عمومی در آراء و فتاوای فقهای متقدّم نیز

داند چنین امام خمینی حکومت مطلوب را حکومتی می(. هم9/25ق، 1414محقق کرکی، 
که مطابق مصلحت عمومی باشد. مصلحت همگانی مهمترین موضوع در تعالیم اسالمی است، 

ر سیاسی و اجتماعی باشد. امام در اموبر صالح افراد میزیرا تمام احکام اجتماعی مبتنی 
مصلحت روز و شرایط زمان و  -2واقعیتهای عینی جامعه؛  -1دانست: دو نکته را مهم می

معتقد بود کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و 
( و بنابراین در انجام امور سیاسی و 85ش، 1374منافع عامه را در نظر گیرد )خمینی، 

داری و کشورداری( آنچه اولویت و اهمیت دارد، یافتن مصلحت عمومی )حکومت اجتماعی
فارغ از هر مالک دیگر است، حتی تشریع حدود الهی از منظر امام منشعب از مصلحت 

عالوه عملکرد کارگزاران دولت اسالمی نباید در تعارض با مصالح اسالم، جامعه است و به
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(، لذا مصلحت اجتماعی مؤلفه شناور در 18/467، ش1389کشور و یا ملت باشد )خمینی، 
اهلل نوری امور عامه را موضوعات مرتبط با امور عامه است و بر همین اساس شیخ فضل

کننده داند که تأمینامور اجتماعی و سیاسی مرتبط با همه افراد در همه سطوح جامعه می
(. 1/27ش، 1362ان، نظر از مذهب، ملیت و قومیت آنهاست )ترکممصالح عمومی صرف

ای شناور در موضوعات غیرعبادی است که حاکم اسالم با توان گفت مصلحت مسئلهمی
ه پردازد و بسیاسی می-درنظرگرفتن مصلحت جمعی به تقنین یا اجرای احکام اجتماعی

حائز  باشد، اما نکتهگیری و اتخاذ رأی والی میعبارت دیگر این نوع مصلحت مبنای تصمیم
االمری، پیشینی و در اختیار شارع است و ین است که مصلحت در عبادیات نفساهمیت ا

 لکن در غیرعبادیات وابسته به مقتضیات زمان، پسینی و به حاکم اسالمی تفویض گردیده
است. مؤید این مطلب دیدگاه طباطبایی است که احکام یا قوانین برحسب اجتماع وضع 

ش، 1388ه بقاء و زوال مصلحت موجده است )طباطبایی، اند، لذا اعتبار آنها وابسته بشده
ز بایست قبل ا(. جامعه انسانی اقتضای صدور حکم یا وضع قوانینی را دارد که می1/165

آن معیارهایی مدنظر قرار گیرد که اهم آنها صالح حال مسلمین )مصلحت عام( و هماهنگی 
طور طباطبایی در امور مین(. ه4/196ق، 1390باشد )طباطبایی، با نیازهای وقت می

 داند )یزدانیگانه حکومتی، مدیریت داخلی و خارجی، رعایت مصلحت جمعی را الزم میسه
(. محل قرارگیری مصلحت، موضوعاتی است که حاکم اسالمی باید آنها 15ش، 1387مقدم، 

را به لحاظ مصلحت مسلمین یا مصلحت حوزه حکومتی خویش رعایت نماید )خمینی، 
(. بنابراین از دیدگاه امام رعایت مصلحت، همگانی است، زیرا متعلق مصلحت 2/461، تابی

اند؛ لکن اولویت با مصلحت مسلمانان و دوم با مردم اند و یا تحت حاکمیت اسالمیا مسلمان
حت بر مصلطوری که دین، مذهب و... در اتخاذ رأی والی مبتنی تحت حاکمیت والی است، به

افتد. بر همین اساس امام با دیدی فرامذهبی به رعایت مصلحت جمعی عمومی مؤثر نمی
 شهروندان پرداختند. 

ساختن حکومتی فرامذهبی از چند جهت مهم و فلسفه تأکید بر نقش مصلحت در 
 : های مختلف دارددستاوردهایی در حیطه

 ود؛ شاول: رعایت مصلحت عمومی معیاری برای مقبولیت و مطلوبیت حکومت قلمداد می
ویژه در بعد اجتماعی ثمره مهم اِعمالِ مصلحت عمومی در سطح جامعه دوم: عدالت به

 انسانی و حکومت است؛ 
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های مذهبی و شرعی، منبع اصلی ارتزاق فرهنگ در جامعه اسالمی هستند سوم: آموزه
شده نای از مصالح تعییکه بخش عمدهبر تشخیص مصالح و مفاسدند و از آنجایی ی که مبتن

جمعی است و لذا وجود جامعه مذهبی از مصالح شرع در شرع، ناظر و معطوف به مصالح 
(. مصلحت با حریّت )آزادی( و مساوات مرتبط 105ش، 1389آید )سلیمانی، شمار میبه

 شود.می است که به ارتباط آنها پرداخته
 

 . ارتباط مصلحت با حریت1
اصوالً آزادی امری فرادینی است که تا حدودی مورد تأیید دین نیز هست. شریعت اسالم 

آزادی عقیده  کند و امام علیبیان می« ال اکراهَ فی الدین»آزادی در انتخاب دین را با آیه 
. را ندارد. گروهی که تحت شمارد که قابلیت تجزیه، محدودیت و..را حقی از حقوق مردم می
کنند از هر مسلک، دین، مذهب و... که باشند باز هم باهم برادرند، یک حاکمیت زندگی می

(. حاکم اسالمی نیز در اجرا یا وضع 399ش، 1379مسلمان برادر مسیحی و...  )جرداق، 
ی حت جمعنماید و به مصلقانون به مصلحت همگانی فارغ از دین، مذهب، فرقه و... توجه می

دهد. در همین راستا روسو بر آزادی اجتماعی یا مدنی تأکید دارد که از قرارداد اولویت می
شود و به فرد وسیله قانون و اراده عمومی محدود میگیرد. این آزادی بهاجتماعی نشأت می

(. به عقیده وی آزادی از 54ش، 1341دهد )روسو، اجازه انجام یا ترک هر فعلی را نمی
طوری که اگر آزادی نباشد یعنی افراد به قیود و عالیق خصوصی مل سعادت بشر است؛ بهعوا
(. از دیدگاه نوری حریت یعنی 96شود )همان، بست باشند از نیروی دولت کاسته میپای

آزادی از تمام قیود و حدود دینی که منجربه انتشار عقاید مالحده، زنادقه و... شود، اما 
ریت یعنی رهاشدن از قید استبداد پادشاه است تا مردم تحت لوای آزادی، مقصود نائینی از ح

منافع و مصالحشان بدون منافات با شرع تأمین گردد و منتج به تقویت مسلمین و آبادی 
پذیرد (. روسو آزادی مذهبی را می167-171ش، 1393شود )هاشمی، مملکت اسالمی 

چون مذهب اشخاص را ندارد و نیز ای که حکومت حق تفحص در خصوص چندوگونهبه
حکومت تنها در جایی حق ورود به مسئله مذهبی را دارد که نسبتی با جامعه برقرار کند و 

داند که از نفع عمومی عدول بنابراین قرارداد اجتماعی هیئت حاکمه را تا حدی محِق می
ا عدم آن، مصالح که مبنای پایبندی حکومت به تعهد یچنان(؛ هم203ش، 1341نکند )روسو، 

(. الغای قرارداد اجتماعی نیز حق هیئت 20/452ش، 1389اسالم و کشور است )خمینی، 
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( و لذا مسئولیت حکومت اسالمی و 52ش، 1341حاکمه و منوط به مصلحت است )روسو، 
عالوه در رأس آن والی اسالم، تأمین مصلحت عمومی مردم تحت حاکمیت خویش است، به

ی به مصلحت همگانی به عنوان مسئولیتی مدنی، الزم است رویکردی حکومت برای دستیاب
سکوالر را در پیش گیرد و دستورات مذهبی را تا جایی اهمیت دهد که با اخالق و وظایف 

-ای وجود دارد و خوبشود و بنابراین خارج از این محدوده آزادی عقیدهدیگران مرتبط می

 (.98شود )همان، مه مربوط میبودن شهروندان در این دنیا به هیئت حاک
 

 . ارتباط مصلحت با مساوات2
داند که بر دو یا نواب عام می نوری اظهارنظر در امور و مصالح عامه را مخصوص امام

پایه استوار است: مساوات یعنی عدم تفاوت میان ممیز و غیرممیز، عالم و جاهل و... . دولتها 
از منظر نائینی دو قسم هستند: پایه قسم اول بر مالکیت مطلقه و فاعلیت مایشاء و حاکمیت 

 گردد. ایشان دولتوار میمایرید است و اساس قسم دوم، والیت بر اقامه مصالح نوعیه است
شمارد، زیرا حقیقت سلطنت اسالمیه باب امانت است )نائینی، اسالمی را از نوع دوم می

به توجه ایشان به مصلحت  بودن حکومت از منظر امام علی( و از حیث امانت86م، 2014
عمومی حکایت دارد. گستردگی موضوعات اجتماعی مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق، 

ش، 1374کند )خمینی، یر جامعه و... اهمیت مصلحت جمعی را واضح، تأیید و تأکید میتدب
11.) 

انسان در انجام یا ترک افعال خویش عالوه بر درنظرگرفتن سایر عوامل به مصلحت نگاه 
ای دارد، زیرا مصلحت از سنخ منفعت و از جنس مادیات نیست که عمدتاً سود مادی ویژه

ا دقت نظر جهت درک مصلحت اهمیت دارد. هر اندازه قلمرو موضوع عاید فرد نماید و لذ
تر باشد، تشخیص، تعیین تعداد اشخاص و اجرای مفاد حکم جهت تعیین مصلحت گسترده

شود و باتوجه به وسعت سرزمین، کثرت افراد تحت مصلحتی از حساسیت برخوردار می
طلبد تصمیماتی از سوی و... میحاکمیت، تعدّد و تنوع ادیان و مذاهب در حکومت اسالمی 

متولیان اتخاذ تا مصلحت عمومی را تأمین نماید و لذا در عرصه موضوعات اجتماعی و 
دستیابی به مصلحت عامه مسائلی از قبیل دین، مذهب، فرقه، گرایش و... محل نظر و اعتناء 

گانی ت همگیرند، زیرا الزمه تحقق فقه حکومتی فرامذهبی، تدارک مصلححکومت قرار نمی
از راه حریت و مساوات است تا بتوان اوالً از تمام ظرفیت فقه و سازوکارهای فقهی فارغ 
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جمعی  از مذهب خاص در اداره امور حکومتی بهره جست و ثانیاً دفاع عملی از مصلحت
یابد و با پذیرش دین مدنی ثمراتی از قبیل آزادی معنوی و در گستره حکومت ظهور می

 عالوه مردمگیرد. بهای از مذهب و حکومت هستند، شکل میعی که آمیختهاستحکام اجتما
توانند هریک از ادیان را بپذیرند و در صلح زندگی کنند، زیرا هیئت حاکمه جامعه را می

ند اداند ولیکن حکومت حق ندارد افرادی را که مدعینیازمند شهروندانی متعهد به مذهب می
حل تعدد شان میسر میشود را از کشور اخراج کند. راهدین راه رستگاری تنها از مذهب و

ادیان، اعتقادات و مذاهب در حکومت اتکا به مذهب مدنی است که جامعه را از تشتت 
آورد و منتج به حفظ انسجام ملی و مذاهب، ادیان و... مصون و همه افراد را گرد هم می

ئت سیاسی در مورد مذهب هیچ گردد. نکته مهم اینکه هیحفظ فردیت آحاد جامعه می
کند کامالً عمومی هستند )روسو، تواند داشته باشد، زیرا قوانینی که وضع میدخالتی نمی

(. حکومت اسالمی لزوماً در پی تقنین و اجرای احکام و قوانین 196-207ش، 1341
 ی تحتتواند باشد، زیرا اوالً حکومت به هریک از افراد و انسانهامذهبی نمیمنحصراً تک

آوردن نگرد و ثانیاً حکومت به دنبال فراهمحاکمیت خویش به عنوان یک شهروند می
ای دولت مصلحتی بر مدار مصلحت مصلحت همگانی برای عموم مردم است و قائل به گونه

توان گفت آزادی در عقیده، دین، کند و نه آحاد اعضای جامعه. میعموم جامعه حرکت می
همگانی از محسنات  برابر قوانین اجتماعی و رعایت مصلحتمذهب و... مساوات در 

سازی حکومت اسالمی هستند و لذا حریت، مساوات و مصلحت سه ضلع مثلث جهت آماده
ویژه حکومت اندیشی در حوزه حکومت بهحکومت فرامذهبی هستند و بنابراین مصلحت

حت مسائل نیست، زیرا مصل اسالمی موضوعی وابسته به اعتقاد، فرقه، دین، مذهب و یا سایر
ردد و لذا گحکومتی در سطح کالن و ملی می-بر عقل است که منتج به استنباط فقهی مبتنی

تجلی و مصداقی « اتحاد ملی و انسجام اسالمی»فرمایش مقام معظم رهبری در شعار سال 
 آید. شمار میاجتماعی والی اسالم به مصلحت عمومی به-از تدبیر، بینش سیاسی

 
 الفراغ و ارتباط آن با استصالح و مصلحت عمومیضع قانون در منطقهو

 دو دیدگاه کلی در باب جعل حکم الزامی در منطقه الفراغ مطرح است:
اهلل نوری از فقیهان جریان مشروطه بر نامشروع، بدعت و حرام تشریعی شیخ فضل -1

 (.69ش، 1395بودن جعل حکم در منطقه مباحات اعتقاد دارد )میرباقری، 
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جمع کثیری از فقها از جمله نائینی بر این اعتقادند که وظایف مربوط به مملکت و  -2
پذیر است: الف( موضوعاتی که حکم حفظ آن، سیاست و اداره امور امت با دو راهکار امکان

آنها در شریعت معین و وظیفه انسان صرفاً تعبّد به منصوص شرعی است؛ ب( موضوعاتی 
گیری در باب حکم آنها به ولی نوعی واگذار عنه است و لکن تصمیمآنها مسکوتکه حکم 

(. اسالم به جهت تنظیم 134م، 2014شده است که تحت ضابطه اتخاذ رأی نماید )نائینی، 
حیات انسانی به حوزه اقتصادی اهتمام بیشتری دارد و احکام ثابت آن در کتاب و سنت 

گویی به آنها اوالً نیازمند بیداری هستند که پاسخ موجود است، لکن احکام دیگری نیز
سبت قانونی ن-اسالمی نسبت به عناصر ثابت و داللت عمومی آنهاست و ثانیاً ادراک فقهی

به حدود صالحیتهای حاکم شرعی )ولی امر( در راستای شمول موضوعات و عناصری که 
ط حیات اقتصادی در گیرد، لذا تعیین خطودر چارچوب والیت و صالحیت وی قرار می

پردازان جدید شناسان آگاه و نظریهفکری اسالمجامعه اسالمی مسئله مهمی است که به هم
(. نوع تشریعات )جعل احکام و 44- 56ق، 1403جهت همکاری نیازمند است )صدر، 

شد امر مسلمین انجام میتوسط خود ایشان به عنوان ولی  قوانین( در زمان حضور پیامبر
ته احکام صادره دائمی نبودند و جزو ثابتی از مذهب اقتصادی اسالم محسوب که الب

در، یابند )صالفراغ ضرورت صدور میشوند، زیرا حسب شرایط و جهت پرکردن منطقه نمی
اند و در حوزه روابط عبودی و (. قسم اول قوانین که ناظر به منصوصات381ش، 1385

گردند، اما قسم دوم قوانین منسوخ یا ابطال نمیگیرند، ثابت هستند که می ربوبی جای
غیرمنصوصات هستند که وابسته به زندگی یومیه و وسائل معاش مردم و تحوالت حاکم بر 

شوند و نیازمندیهایی از قبیل روابط تجاری، صنعتی و... زندگی بشر ایجاد و یا دگرگون می
صلحت اند که مطابق مب عام واگذار شدهشوند، به نوابر بنیان انسانیت استوارند زائل نمیکه 

(. 104-111م، 2014؛ نائینی، 141-142ق، 1416گیری شوند )طباطبایی، جامعه تصمیم
اما مطهری نیازها را ثابت و اما ابزار تأمین آنها را برحسب عقل بشری، متنوع و متناسب با 

اد، ابزار اصلی (. در همین راستا اجته21/135ش، 1389داند )مطهری، نیاز و هدف می
گردد تطبیق حکم ثابت با موضوع متغیر است که منتج به پویایی و جاودانگی دین اسالم می

االقوی و بالعکس نیست )همان، االحوط به علیوگرنه مقصود از اجتهاد، تبدیل علی
ه ک(. بنابراین راهکار مواجه موضوعات متغیر با احکام دین، وضع قانون است، چنان20/180
بیند، زیرا دین، مبین قوانین کلی است ری، وضع قانون را در تضاد با دین و ممنوع نمیمطه
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( و لذا 21/116و مردم حق دارند که با رعایت قانون کلی الهی، جعل قانون کنند )همان، 
آمدهای زندگی متغیر بشری گویی به مسائل یا پیشیکی از سازوکارهای اجتهاد برای پاسخ

دهد، استصالح است که در تناسب یات و در حوزه امور اجتماعی روی میکه متأثر از مقتض
با اجتهاد و فقه حکومتی قرار دارد. بدین صورت که استصالح در قلمرو موضوعات مسکوت 

دهد، شود که این قسم مسائل، بخش اعظم عناوین زندگی انسان را تشکیل میشرعی واقع می
گونه امور، اجتهاد و استنباط حکم کلی در این ابزار اصلی و کلی جهت تعیین خط و مشی

متناسب با مصلحت عمومی و حفظ حکومت اسالمی است و از آنجایی که فقه حکومتی 
طلبد که نسبت به همه احکام فقهی اجتماعی محیط و مسلط بر تمامی ابواب فقهی است، می

رد فقهی با رویک آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکامنگرش حکومتی داشت، زیرا روی
حکومتی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسالمی است. فقه حکومتی بر برداشت و تلقی 

اند، دین را محدود به حیات خاص از دین استوار است و لذا آنانی که به دین حداقلی قائل
گوی تمامی شئونات فردی و اجتماعی دانند و اما برخی دیگر دین را پاسخخصوصی افراد می

(. استصالح از 74ش، 1374کنند، اعتقاد به دین حداکثری دارند )خمینی، ر معرفی میبش
اصول استنباط در گستره تشریع تدبیری و در عرصه فقدان قانونگذاری الهی محسوب و از 

طوری که استنباط حکم شرعی مدبّرانه در اصول اجتهادی در احکام شرعی الهی نیست، به
شود و بنابراین حکم مستنبط از اسالمی توسط فقها انجام میموضوعات مرتبط با اجتماع 

ق، 1419الدین، آید )شمسشمار میاستصالح، حکم شرعی نیست بلکه حکم تدبیری به
خواهان جامعه انسانی نیازمند دو دسته قوانین است: قوانین شرعی (. از منظر مشروطه114

ذاری از مصادیق نوع دوم است که ثابت و قوانین عرفی متغیر که تأسیس مجلس و قانونگ
با احکام شرعی سنخیتی ندارد، زیرا وظیفه مجتهد در قسم اول استنباط این نوع احکام از 

ثه شوند و مرتبط با امور مستحدمنابع است و اما قوانین عرفی توسط مجلس وضع و نسخ می
یاست و ریعت، سهستند که نباید در تناقض با احکام ثابت باشند. نائینی در کنار حفظ ش

گویی به بسیاری از نیازهای اجتماعی و عمومی را از طریق وضع قانون به حکومت پاسخ
(. از منظر ایشان قانون اساسی و 92-95ش، 1394کند )رفیع، تصمیم مردم واگذار می

(. 107م، 2014مجلس نمایندگان حکم مقدمه واجب در دفاع از کیان اسالم را دارند )نائینی، 
سو حوزه سیالن حوادث است و گردد از یکلفراغ که قلمرو استصالح محسوب میمنطقه ا

شناسی فقه حکومتی در از دیگرسو سیاسات امام و رأی استصالحی وی بر مبنای روش
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جهت حفظ مصالح ضروری، اعتبار و مشروعیت دارد. سیاست شرعی و رأی استصالحی 
ظهور ماهیت ثابت و متغیر فقه اسالمی؛  -1امام در کنار احکام اولیه شرعی ثمراتی دارد: 

ای که در فقه امامیه مورد تأکید و رد مبین ویژگی فرامذهبی فقه حکومتی است. نکته -2
قرار گرفته، اعمال سازوکارهایی نظیر استصالح و... در حوزه استنباط احکام اولیه شرعی 

وان تفقه حکومتی می شناسیاست و لذا در احکام حکومتی و سیاست شرعی بر مبنای روش
ش، 1392ادعای فقه فرامذهبی و طرح آرمانهای حقوق واحد اسالمی را مطرح کرد )شاکری، 

الفراغ قلمرو مشروعیت اجتهاد است که در اختیار حاکم اسالمی (. بنابراین منطقه 123-122
 تقرار دارد که ایشان در بعضی موضوعات مستقیماً بر معیار مصلحت و در چارچوب شریع

نماید و اما در غالب موضوعات با تفویض اختیار به متولیان امور حکومتی، اتخاذ رأی می
های اجتماعی ضرورت و لزوم وضع کند؛ حال آیا همه حوزهدهی میمسائل جامعه را سامان
توان بخش یا بخشهایی از اجتماع انسانی را به خود مردم واگذار قانون را دارند؟ آیا می

 کرد؟ 
ه ثمرات تشکیل حکومت عالوه بر قانون و مساوات، حریت است. حاکم تنها از جمل

متصدی امور عامه اجتماعی است که به عنوان مدافع حقوق همگان موظف به ورود در این 
تر است )از قبیل بودن آنها کمرنگهاست و لکن امور و احوالی که شاخصه همگانیحوزه

دواج و...( به لحاظ ارتباطشان با اشخاص و زراعت، تجارت، ارزاق، مسکن، پوشاک، از
ها، مردم در انتخاب نوع و کیفیت انجام آنها آزاد هستند، زیرا هرکس آن چیزی را خانواده

شرعی داشته باشد و بنابراین مصالح افراد و  گزیند، مگر آنکه منعکه تمایل دارد برمی
ا مساعدت و همیاری مجتمعهای انسانی مقتضی حریتشان است و از سوی حکومت تنه

کند و لذا در امور و موضوعات شخصی بنابر آزادی و اطالق است مگر در موارد کفایت می
ضروری که منع و تحدید به اذن حکومت مجاز باشد، شایسته است حکومت به جای 

سازی در مسائل به طرح مرزبندی کلی اقدام نماید، زیرا اجبار نسبت به بعضی محدودیت
ـ بهاعمال و سلب  ـ با طبع امت و مذاق شریعت سازگاری آزادی  جز موارد خاص و ضروری 

شود، اما شدن تولید منجر میآزادی در امور تولیدی و صنعتی به کمندارد، مهمتر اینکه سلب 
در مقابل توجه به عالقه و میل انسانی و آزادی طبیعی منتج به شور و فعالیت در انسان و 

گردد و متأسفانه بیشتر محدودیتها و ت و تحمل سختیها میافزایش تولید و رشد صنع
شود. با وجود اینکه سران مداخالت در کشورهای اسالمی منجر به تسلط استعمارگران می
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اند که بر اساس میل خویش فعالیت نمایند. دخالت کفر و استعمار امت خویش را آزاد گذاشته
نوع تحدید و مداخله است. مؤید این مطلب دولت در امور زراعتی، تجارتی، صنعتی بدترین 

است، لذا تصدی و ورود حاکم در « انَّ التجارۀَ من السلطانِ مضرّۀٌ بالرعایا مفسدۀٌ للجبایةِ»
د توانامور تجارت و زراعت اشتباهی بزرگ است، زیرا حکومت قدرت بسیاری دارد که می

ش، 1370رساند )منتظری، یان میبازار را تحت قبضه خود گیرد و نهایتاً به مردم ضرر و ز
آملی نیز در باب موضوعات غیرعبادی مؤیدی بر وجود و (. دیدگاه جوادی 2/27-26

الفراغ است. ایشان معتقدند که اسالم، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی ویژگیهای منطقه 
کن در موده و لآنها زیاد است، به دلیل ناتوانی عقل خطوط کلی و جزئیات را بیان و تعیین ن

عناوین مرتبط با اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، نظامی و... خط و مشی کلی را تعیین 
سو عقل را به عنوان منبع دین به رسمیت کند. این مسئله حداقل دو ثمره دارد: از یکمی
دهنده سازگاری و همبستگی قوانین دینی با سیاست است؛ شناسد و از دیگرسو نشانمی
ش، 1391آملی،  تواند خارج از قوانین اسالمی باشد )جوادیکه سیاست صحیح نمیریبطو

د؛ یابالفراغ ظهور و بروز میگیری در منطقه (. آزادی انسان در تفکر و تصمیم334-333
ار کتواند بهیعنی انسان در این حوزه اندیشه و استنباط خویش را در امور غیرعبادی می

گیرند الزم است توسط دارد، زیرا اموری که در این ناحیه قرار میگیرد و مجوز بسط ید 
توانمندیهای بشری در چارچوب مقاصد شریعت به آنها پرداخته شود و به عبارت دیگر 

 آزادی و اجتهاد در چگونگی انجام غیرعبادیات از مختصات این نوع افعال است.
 

  حکومتی استصالح در موضوعات اجتماعی ـ فقهی کاربستمصادیقِ 
-پرداخته می اجتماعی یا حکومتی امامیه در موضوعات یاینک به بررسی برخی آراء فقها

 .استصالحی هستند شوند و نظراتیعامه مرتبط می به مصالحشود که 
 

 . احتکار1
خویی، ؛ 5/493ق، 1430خویی، ) انتظار گرانی احتکار نام دارد بهمواد غذایی  نگهداشتِ

در منابع فقه امامیه به استناد نصوص  احتکارمواردِ  .(3/265 ،تا، بیبابویهابن؛ 3/410تا، بی
 شاملِ گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی است و در غیر این اجناس جایگاهی ندارد

؛ 5/164ش، 1365کلینی، ؛ 12/314 ،تاعاملی، بی حر ؛3/592و  3/265 ،تا، بیبابویه)ابن
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آراء فقها  .(5/498 ق،1430؛ خویی، 3/415 ،تاخمینی، بی ؛3/180ق،1417، شهید اول
د حسب هر بل اجناس احتکار را بر هلکن برخی فقها دامن و مبیِّن حصرِ مواردِ احتکار است

بلکه هر چیزی که به تهیه غذای مردم  ،شودمتفاوت دانسته که تنها به نوع طعام محدود نمی
ثانی به مواردِ منصوصِ احتکار،  چنین شهیدهم. شودمی هیزم( را شامل مرتبط است )مثالً

دیدگاه فقهای متقدِّم مبتنی بر روایات،  .(3/192ق، 1416نمک را افزوده است )عاملی، 
داند. طبقِ دیدگاه مشهور، احتکار مکروه است احتکار را محصور در طعام و وسایل آن می

 .(3/265 ،تا، بیبابویهابناند )نسته، حرمت آن را اقوی دابابویهابناما شهیدثانی و 
زیرا  ،حصرِ مصادیقِ احتکار ممکن نیستتوجه به پیشرفتها و نیازهای اجتماع انسانی،  با

 هازجمل ؛عنه هستند که با حفظ مقاصد الشریعه باید به آنها پاسخ دادبعضی عناوین، مسکوت
ها الکترونیک است که شامل اطالعات، یافته نیازهای ضروری در عصر ارتباطات، تجارت

به همین دلیل، برخی  و باشدافرازهای خدماتی و کاربردی است که مورد نیاز عامه میو نرم
ام کنند که احتکار نبه قصد افزایش قیمت می، اقدام به نگهداشت این قبیل مایحتاج مردم

، دفراست )ایزدی ای نیز حکم به احتکار دادهچنین موضوعات مستحدثه دارد. فقیه در
ن مورد آ تجارت الکترونیک از مستحدثات جامعه انسانی است که نصی در .(26 ش،1395

دهد. حکم به حرمت یا کراهت احتکار آن میفقهی، دسترس نیست و فقیه با استنباط  در
حتی  .داردنو و... حرمت وشت، انرژیهای برنج، گاحتیاجات ضروری عامه مثل  احتکار
جامعه بشری یا مسلمانی است، حرام  نتیجه تحقیقات شخصی علمی که نیازنکردنِ عرضه

ع طعام بر نو علت انحصار احتکار در متون فقها به طعام چیست؟ لفظ. (27باشد )همان، می
زیرا در  ،شودل میچیزی که به جسم و خوراک انسان مربوط است را شام اطعمه یعنی هر

غذایی و... طعام از اهمِّ ضروریات  طبیعی، جنگها، کمبود موادگذشته به دلیل وقوع حوادث 
گرچه به . انداما اکنون، موضوعات دیگری مساوی با طعام اهمیت یافته و شدمحسوب می

قها فلکن  ،گرددشخصی و... طعام اطالق نمی های نو، پژوهشهاییالکترونیک، انرژتجارت 
چارچوب شرع با حفظ مقاصدالشریعه، فتوا به  فیه درله تکوینی ماالنصئدر مس

گردد و این حصر نیز محال منحصرنمی اند. زندگی بشر به طعام و اقالم معدوداحتکارداده
اجتماعی قرار مسائل  حوزه درلکن  دارندنص یا اجماع ن ی ازمستندی که لذا احکامو  است

الب در قگیرند و هستند، تحت عموم ادله الضرر جای میلحت عمومی مص بردارند و مبتنی 
 .با پشتوانه سنت هستند مرسله مصالح
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 . مالکیت فکری یا معنوی2

 نویسد:می از موضوعات مستحدثه فقهی و حقوقی مالکیت فکری یا معنوی است. امام خمینی
؛ اصغری 10/400 ش،1392خمینی، ) حق تألیف و طبع و نظیر آن اساس شرعی ندارد

طبع، تألیف و اختراع به نویسد حق گلپایگانی نیز میصافی  .(3ش، 1389مشهدی، آق
ت ام تطبیق نمایم. از عقود و معامالمفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده نتوانسته

 هقرار گیرد و اگر گفته شود ک« اوفوا بالعقود»هم نیست که تحت عموم یا اطالق ادله مثل
ردع نسبت به حقوقی که عدم ردع شارع دال بر امضای اوست، جواب این است که عدم 

ود ششود، نمیعرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه مستحدث می متأخر از زمان شارع و ائمه
معنوی جهت حق  مُختَصاتِ(. 44ش، 1395به اطالق یا عموم آن تمسُّک نمود )طاهر، 

 اوالً این نوع :طور آمده استنوشتار فقها و حقوقدانان این تطبیق با مالکیت فکری در
درزی، ) قانونی استغیرامتیازی غیرمادی و  مالکیت، قابلیتِ تعلُّق به عین یا ذمه را نداشته و

حقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیتِ فکر و  ثانیاً ؛(99ش، 1385
به استناد عرف و عقال رعایت حق مالکیت فکری  ثالثاً ؛(جانهمادهد )ابتکار خویش را می

جمله  الزم و تجاوز به آن مصداق ظلم و شرعاً حرام است. لنکرانی و مرعشی، این حق را از
آنچه . (102همان، ) دانندعقال ثابت می حقوق نوین قلمداد نموده و اعتبارش را از دیدگاه

دن این نوع مالکیت باشد این است که مالکیتهایی مرسله بو ییدی بر وجه مصالحأتواند تمی
که در شریعت سابقه دارند به عین )مثل بیع( یا منفعت )مثل اجاره( که دارای پایه مادی 

گیرد لکن مالکیت فکری صرفاً موضوعی مبتنی بر وجه غیرمادی است که هستند، تعلق می
، ی معتقدند: این نوع حقای برایش در دسترس نیست. مخالفان مالکیت فکرسابقه فقهی

ت سویی، قابلی ازو لیف، اختراع و... وجود داشته است أجدید نیست و در زمان شارع نیز ت
 .(103ش، 1385درزی، باشد )تطبیق با اطالقات و عموم ادله را ندارد و حق شرعی نمی

ارع ان شتناقضی در نظر مخالفان این قسم از مالکیت وجود دارد اگر این نوع مالکیت در زم
بودن آن هستید؟! و در صورتی که قابلیت انطباق با وجود داشت، چرا قائل به غیرشرعی

باشد. مالکیت فکری موضوعی مستحدثه عموم یا اطالق ادله را ندارد پس مالکیتی نوین می
توجه به  اکه ب دارد تکیهفقهی فقیه  هبا زیربنای عرفی است که بر ثابتات شریعت و شام

حکم دهد شارع نیز چنین موضوعاتی را به عقل ممیِّزه بشری واگذار کرده  مصالح جمعی
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قضائی به استناد دیدگاه برخی فقها  . محاکمبریزد است تا خود انسان برای خویش طرح
توجه  اما با و بودن مولِّف، مخترع و... دادندحقمخالفِ حقِ مالکیتِ معنوی، رأی به عدم ذی

رغم توان گفت علیمی (102، همانو.. )1348لفان سال ؤمبه قانون حمایت از حقوق 
، مقتضیات و مصالح همگانیلکن با توجه به  به موضوعاتِ مستحدثه سکوت شرع نسبت

نشدن لذا به صرف یافتو باشد عقل در چارچوب شریعت مجاز و ملزم به صدور رأی می
قل بلکه باید ع ،مسکوت گذاشتای را لهئتوان حکم مسنص یا عدم مطابقت عموم ادله، نمی

ن و بنابرای چنان محفوظ بماندو لوازم عقالنی اجتهاد را بازمهندسی کرد تا پویایی آن هم
 مالکیت معنوی، موضوعی است که حکم آن از طریق واکاوی عقل و در مصداق مصالح

 آید.دست میمرسله به

 
 . قوانین راهنمایی و رانندگی3

فیه که برحسب نیاز، شرایط موضوعات ماالنص امعه بشری درای از مستحدثات ِجنمونه
د فاقهمگانی وضع شدند، قوانین راهنمایی و رانندگی است که موضوعی  اجتماع و مصلحت

ال حاند. شدهانسان وضع و حفظ نفس زیرا مقررات جهت برقراری نظم  ،ستافقهی  سابقه
کم یابی، حبشر با هدفِ مصلحت برخی فقها نسبت به رعایت این قسم از قوانینِ وضعیِ

 ش،1392خمینی، ) مانند رعایت مقررات دولت اسالمی واجب است ؛اندالزامی صادر نموده
 ای،)خامنه ... را نداردنکردن به قوانین و مقررات حاکم بر ادارات وکسی حق عمل. (10/561
مشروعه الزم و واجب ر قوانین یی و رانندگی و سایرعایت قوانین راهنما .(2/333 ،تابی

به دنبال گسترش جوامع . (78 ش،1386، بهجت ؛61 ق،1413، صافی گلپایگانی) است
شدن آن برای جلوگیری از هرج و مرج، بشر قوانینی را وضع نمود که از انسانی و مکانیزه

به عبارت دیگر جهت حفظ جان انسان به عنوان و مستحدثات فارغ از حکم شرعی است 
ای ساخته لهئدر مس )حفظ نظم( خمسه، مراجع به لحاظ مصلحت همگانی یکی از مصالح

 و راهنمایىاسالمى مثل قوانین  جمهورى قوانین از تخلفمانند  ؛دهنددست بشر فتوا می
مخالفت با . (3/564 ق،1427شیرازی،  شرعى دارد )مکارم رانندگى و مانند آن اشکال

سیستانی،  حسینیمانند قوانین رانندگی جایز نیست )زند قوانینى که نظم اجتماعى را بر هم مى
الشریعه که از جمله آنها حفظ نفس است در موضوع  توجه به مقاصد فقها با .(343ش، 1379
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 یکمحای اجتماعی و بر مبنای عقل بشری در مسئلهمسکوتِ شرعی به اتکا روح شریعت 
 که با استصالح سازگاری دارد.دهند می

 
 . بیمه4

قسم مسائل مطرح  بیمه دو بارهدر .ترین موضوعات فقهی و حقوقی بیمه استاز چالشی
باب پذیرش عقد یا قراردادبودن بیمه است و قسم دوم استقالل یا  قسم اول در :شودمی

صورت گزینش  درد. شوانتساب بیمه به ضمان جریره یا ضمان عاقله یا صلح بررسی می
توان بیمه را مستحدثه محسوب و فتوای فقهاء موافق با قراردادبودن بیمه و استقالل آن، می

مرسله دانست. دیدگاه فقها در مورد ماهیت بیمه از جهت  این دیدگاه را از مصادیق مصالح
 ش،1388شیرازی،  مکارم) دانندعقد یا قرارداد متفاوت است. بعضی، بیمه را قرارداد می

ق، 1415 سیستانی؛ حسینی 57ش، 1377 ،اردبیلی موسوی؛ 513 ش،1382تبریزی،  ؛474
 ق،1421، خراسانی وحید ؛489ق، 1413گلپایگانی،  صافی ؛552 ق،1412خویی،  ؛565
، اراکی ؛602 ش،1373، و برخی معتقد به عقدبودنِ بیمه هستند )نوری همدانی (460

با مداقه آراء فقها، مبنایی بر انتخاب قرارداد یا  .(411ش، 1372خمینی،  ؛555 ش،1371
دست آمد این است که اوالً هاما آنچه از تتبُّع فتاوی مراجع ب ،عقدبودن بیمه حاصل نشد

ثانیاً باحصر عقود معیِّن در فقه و به تبع آن  و پذیرندمشهور فقها قراردادبودن بیمه را می
 ش،1373، آید )نوری همدانیشمار میسابقه فقهی به، بیمه، موضوعی فاقد 4مدنی انونق

عقودِ معین  سبب افزایش تعدادِ. 1 لذا عقددانستن بیمه حداقل دو معذور دارد: و (602
دست  دانستنِ بیمه درمرجِّحی بر عقد. 2 ؛تواند مصداق تشریع باشدگردد که این امر میمی

ر قول اشخاص را محترم شمرده و به اما قانونگذا و ، قبیح استحنیست و ترجیح بالمرج
مدنی قراردادهایِ خصوصیِ افراد را که مخالف قانون نباشد، به رسمیت  انونق 10مادهاستنادِ 

 شناسد. می
مطلب دیگر، استقالل بیمه یا انتسابِ آن به ضمان )عاقله یا جریره( یا عقد صلح است. 

از  و دهندیید دیدگاه خویش ارائه میأت ای جهتدانند و ادلهبعضی فقیهان بیمه را مستقل می
 وسویم) هستندنیست و با حفظ شرایط اولیه صحیح و نافذ معامالت انحصاری جمله: الف( 

مینی، خمخالفتی ندارد )است که با شرع ( و بیمه موضوعی مستحدثه 23 ش،1390 ،بجنوردی
                                           

 بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح.. 4
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له ئب( بیمه مس ؛(602ش، 1373، نوری همدانی ؛555ش، 1371، اراکی ؛2/609: 1434
حسب  زیرا بر ،تواند مستند به شرع باشد( که نمی132 ش،1389، وراست )پیله عقالیی

ج( بیمه قرارداد رایجی بین مردم است که  گردید؛سیس أشرایط و نیازهای جامعه انسانی ت
امنیت، موضوع قرارداد بیمه خریدِ د(  ؛(18 ش،1370 ،با شریعت مغایرتی ندارد )حائری

ضرورت وجود بیمه  .(28 ش،1361مطهری، ) استاست که در عرف عقال مستقل و مشروع 
ت ترین دلیل مشروعیبودن بیمه، محکملکن عقالییو و نیاز جامعه به آن انکارناپذیر است 

تعارض  عدم اما از نظر برخی فقها،، (133 ش،1389، ورآید )پیلهشمار میو صحت آن به
، ورنظرپگردد )بودن و اولویتِ بیمه محسوب میبا شرع و انطباق با اوامر شارع وجه شرعی

بودن بیمه هستند و آن را برای حفظ افرادی که معتقد به استقالل و عقالیی .(138 ش،1391
 اند،سلهمر مصالحبه  قائلگیرند، در حقیقت و کُنه اعتقاد خویش کار میهامنیت )نفس، مال( ب

عقالنی  با پشتوانهآن را موضوعی ویژه بهیک از عقود ندانسته و زیرا بیمه را منتسب به هیچ
 فقهی ندارد.  سابقهاند که شمار آوردهبه

کنند. مناقشاتی بر این دیدگاه وارد منتسب می5جریره برخی عالمان، بیمه را به ضمان
 لکن در انعقاد بیمه به موجبو شود حقیقی منعقد میجریره بین دو شخص ضمان  اوالً :است
یک طرف « الزاماً»تجارت  قانون  583 ماده سیس بیمه مرکزی ایران وأت انونق  31ماده 

له بعد از فوتش به مقدار ثانیاً ضامن در ضمان جریره از مضمون ؛شخص حقوقی است
مه در بی ،شودشخص بسته می ین روند که قراردادی میان دواما ا و بردپرداخت دیه ارث می

اگر وارث نَسَبی در زمان عقد و پس از آن وجود نداشته  ثالثاً ؛فرما باشدتواند حکمنمی
اما این  و صورت ضمانت باطل است این در غیر و یابدجریره رسمیت می باشد، ضامن

رابعاً تاسیس ضامن جریره با  ؛شودرا میرغم وجود وارث نسبی نیز اجدیدگاه در بیمه علی
لکن بیمه جنبه تجاری و هدف ایجاد تعاون و مساعدت به دیگران در وقوع حادثه بوده است 

توجه به موارد فوق بیمه و ضمان جریره ماهیتاً با یکدیگر  گران دارد. باو مادی برای بیمه
 ش،1381، شیخآلوِّر است )سازگار نیستند و تنها شباهت صوری میان این دو موضوع متصَ

زیرا ضمان جریره در قصاص  ،بنابراین بیمه و ضمان جریره تفاوت ماهوی دارند. (116
اما بیمه موارد متعددی مانند حوادث، اشخاص، عمر، حریق، و یابد له موضوعیت میمضمون

                                           
. هر گاه کسی که با دیگری رابطه وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ 5

 له از ترکه او ارث ببرد، این عقد را ضمان جریره نامند.یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون
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له دو چالش پیش شود. از طرفی در صورت پرداخت دیه مضمونسرقت و... را شامل می
 بدهی دیه دیه نشدند، تکلیفأتله مالی نداشت یا وراث حاضر به اگر مضمون :آیدمی

ت و کنونی اس جوامع سیساتِ مستحدثه، متناسب با نیازأشده چیست؟ بیمه از تپرداخت
گذار در انتخاب هریک از انواع بیمه مختار است و اقسام متنوعی است که بیمهدارای شمول 

وان تداند. میصورت دریافتِ مبلغ بیمه، خود را موظّف به انجام تعهُّد میگر نیز در و بیمه
گفت ضمان جریره در عصرحاضر به معنای فقهی، امکان وجود ندارد و انطباق ضمان جریره 

 نماید. و بیمه از نظر موضوعیت، شمول و حکم منتفی می
 خطاییمسئولیت جنایت باشد. عاقله  تواند ملحق به ضماناز دیدگاه بعضی، بیمه می

 ،تای، بطوسیمحض )دیه( طبق رأی مشهور فقیهان امامیه بر خویشاوندان پدری جانی است )
نسبی پدری و مادری یا پدری به  بستگان ذکورانون مجازات اسالمی ق 307ماده  .(5/275

ه ب شناسد. افرادی که قائلدار پرداخت دیه میطور مساوی عهدههترتیب طبقات ارث را ب
فقیهان در  -1 :دانندمسئولیتِ جزائی عاقله نیستند، مناقشاتی بر دیدگاه مشهور وارد می

که آیه  حالی در ،کننداستدالل می نساء 92بها به آیه خون داللتِ حکمِ مسئولیتِ پرداختِ
 -2 ؛مورد مسئول پرداخت آن ساکت است تنها درصدد بیان حکم پرداخت دیه بوده و در

د اند که ضعف سند یا داللت دارنپرداخت دیه از سوی عاقله به روایاتی استناد جستهفقها در 
تمسک به اجماع هم  -3 ؛و یا با اطالقات، عمومات قرآنی یا عقلِ مستقل در تضاد هستند

شود جایی ضامن شناخته می لذا عاقله در و فقها منتفی است وجود مخالفت مفید با مشهور با
 ؛31ش، 1394، احمدونددارجانی شمرده شود )ده یا عرفاً عهدهکه سرپرست جانی بو

بودن مسئولیت کیفری نیز ضمان عاقله با اصل شخصی -4؛ (19-22 ش،1386، ترابابن
ه زیرا اوالً کارکردِ عاقله ب ،نمایدبنابراین الحاق بیمه به ضمان عاقله بعید میمغایرت دارد. 

گر طبق قرارداد منعقده لکن بیمهو دهد می فرض اثبات، جنایت خطای محض را پوشش
ثانیاً: الف( عاقله باید عرفاً سرپرستِ جانی  ؛دار جنایت به معنای اعمِّ باشدتواند عهدهمی
عاقله  (ب و گذار جایگاهی نداردگر و بیمهِنسبتِ نَسَبی میان بیمهاما در بیمه و شمار آید به

 اما در عصر حاضر امکان یافتن بینه، شرایطو ن است در جنایتی که با بیِّنه ثابت شود، ضام
آور است ولی با وجود کارشناسان بیمه، وی و رضایتش برای شهادت و... امری مشقت

ای اقله هزینهجانی به ع ج( ؛کنونی، نیازی به بینه و نظیر آن نیست تجهیزات پیشرفته و دقیق
گر مهدارشدن بیوی شناخته شوند لکن عهدهنپرداخته که در قبالش آنها الزاماً مسئولِ جنایت 
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 ندپذیرمنوط به پرداخت حق بیمه است. بعضی عالمان، انضمامِ بیمه به عقد صلح را می
پذیرش عقد بودن بیمه و استناد آن به  رسدنظر میبه. (488 ق،1413، صافی گلپایگانی)

به  و عقد نه و گلپایگانی بیمه را به عنوان قرارداد پذیرفت صافیاوالً  :نقض باشد شرع قابل
همین دلیل انتساب بیمه به عقد صلح مشکل است و دو موضوع )بیمه و صلح( از لحاظ 

ثانیاً عقد صلح که سیدالعقود است مواردِ کاربردِ بسیاری  ؛یکدیگر سنخیتی ندارند ماهیت با
لکن اطالقِ عقدِ صلح  و بیع، اجاره و...( دارددر عناوین فرعی نسبت به سایر عقود )مانند 

مدنی شمولِ  قانون 752ماده  لذا به موجبو بیمه محل تردید است  برای موضوع مستحدثه
 به شرطی که شرایط اساسی ،آن است عقدِ صلح رفع یا جلوگیری از تنازع در معامله و غیر

در ماده فوق، قصد و رضای شروط مندرج  هجمل از و مدنی را دارا باشد انونق 190ماده
گذار هیچ دخل و تصرفی در تنظیم، تغییر، اضافه و حذف در قرارداد بیمه، بیمه .طرفین است
گذار نتیجه بیمه درو کند تواند داشته باشد و باالجبار و الزاماً آنها را امضا میشرایط نمی

ر وصکارکردِ بیمه با صلح وحدتی تمیانِ  ثالثاً ؛پذیردفاقد رضایت بوده و قهراً مفاد بیمه را می
دست بشر است ولی صلح، دارای  هزیرا بیمه موضوع مستحدثه اجباری و ساخت ،شودنمی

بنابراین بیمه را انسان، حَسب ضرورت و مقتضیات ایجاد  و سابقه شرعی و اختیاری است
نضمام آن ابودن بیمه، نیازی به زیرا در صورت اثبات شرعی ،ای تأسیسی استلهئکرد و مس

مستقلی  همستحدث ، موضوعنبود. بیمهقرارداد یا عقدبودن بیمه انتخاب به موضوعات دیگر و 
 ت ضوابطرعاینظام اجتماعی بر پایه عقل با  و لکن سابقه شرعی برایش یافت نشدکه  است

های عقالنی مرتبط لزوم آن را ایجاد نمود؛ پس بیمه از نمونه عامه مصلحت شرعی و حفظ
 . استمرسله  مصالحبه 

 
 موضوعات اجتماعی ـ حکومتیدر  استصالحکاربستِ حقوقی مصادیق 

ویژه در مواد قانونی است که به حکومت مرتبط های اجتماعی بهاز کلیدواژههمگانی  مصلحت
 شود.شوند به تعدادی از آنها پرداخته میمی

 
 . امنیت عمومی1

از جمله مصداقهای مصلحت عمومی، امنیت عمومی یا امنیت ملی یا امنیت جمعی است. 
م ه باشد نظم و امنیت عمومی بابودن انسان میالطبعامنیت عمومی از آمال مقرون به مدنیُّ 
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اساسی  قانون 22کند. اصلکه امنیت بستر تداوم نظم را فراهم می طوریهب ،عجین هستند
لکن با مجوز و دارد شغل، مال، مسکن، جان و حیثیتِ افراد مصون از تعرض است اشعار می

را  به عبارت دیگر اصل اوّلی عدم تعرض به موارد مذکور و گرددقانونی، این صیانت ملغی می
ای جهت ضمانت اجر و رساند و اگر جایی هم تعرض مجاز باشد، باید تفسیر مضیق نمودمی

وجود و کیان کشور  عمومی، حفظ . هدف امنیت6اند، قوانین عادی نیز وضع شدهاین اصل
 انون مجازاتو... ق 698 و 608و مواد  ساسیاقانون  22که رعایت اصل  از آنجایی ،است

عمومی را از  توان در معنای موسَّع مصلحتشود، میسبب حفظ دین و کشور می سالمیا
و مواد قانون  ساسیاقانون  22شمرد. وجه تطبیق اصلمرسله  شواهد منطبق بر مصالح

 اندمرسله در این است که نصوص، وجه فردی این موارد را لحاظ کرده مجازات بر مصالح
مثالً حفظ اسرار در محیط کوچک دوستانه یا منع اهانت در سطح محدودی چون خانواده  و

ا در اسالم، بنیان جامعه بر خانواده زیر ،ای ندارنداجتماعی گسترده هو... دستورات شرعی جنب
ی یکه قوانین جزا حالی در ،استوار است که تشکیل و حفظ آن دارای دستورات جزئی است

عقاب اخروی را مدنظر دارند اما وجه مهم  اند. نصوصدنیوی در سطح کالن ملی تقنین شده
عمومی منافع خالف نشر اَعمال عدم است که باعث « مجازات دنیوی» در قوانین وضعی

وص پرتو نصدر  برقراری و ثبات امنیت ملیکه به  استصالحی مواد قانونی وجهلذا  و شود
 شمار آورد.اند را از صغریات سنت بهپرداخته

 
 . آموزش عمومی2

تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان اساسی  انونق  43و 3، 30اصولدولت طبق  هوظیف
ه و وسایل تحصیالت عالی رایگان تا حدِ خودکفایی کشور ملت تا پایان دوره متوسط یبرا

 مصلحت همگانی همثابنیاز به حداقلی از آموزش عمومی به، جهت حفظ زندگی جمعی .است
و یا در  کندزیرا مهارتهای ضروری در میان عموم اعضای جامعه یا هرگز بروز نمی ،است

آموزش ابتدایی را در ، اساسیانون به همین دلیل، ق و صورت ظهور تداوم نخواهند داشت
 هر حق اساسی قانون 28 شمارد. اصلمی دولتو اصلی  اولیهدنیا از وظایف و کارکردهای 

حقوق  مخالف اسالم یا داند و لکن، میبرخورداری از شغلی که بدان تمایل داردرا  فرد
                                           

ق. م. ا: منع و مجازات  699ق. م. ا: منع و مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی، ماده 608 . ماده6
 و... . منع و مجازات افشای سِرّ توسط پزشکان ق. م. ا: 648تهدید به افشای سِرّ. ماده 
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 نماید این استیید میآنچه وجه استصالحی این ماده را تأدیگران و مصالح عمومی نباشد. 
به عبارت دیگر انتخاب شغل، و کسب روزی حالل غایت کار و شغل است  طبق نصوصکه 

مخالفتی با دین و نظام . 1 اما: و فرد بستگی دارد تمایلموضوعی مسکوت است که به 
خاب انت دربنابراین تعیین چارچوب قانونی و هدفش، انتفاع همگانی باشد . 2 ؛نداشته باشد

ه سابقعامه است استوار بوده، ولو برای موضوع، بر قاعده الضرر که مدافع مصالح شغل 
 باشد.شرعی در دسترس ن

 
 اشخاص . تابعیت3

فقهی  هتابعیت است که به معنای عرفی، سابق، الملل سیاسیاز موضوعات نوین حقوق بین
شخص و  هرابط عرفی تابعیت .(114ش، 1393، عامری عرب ؛14ش، 1396ندارد )امامی، 

ثیر أتشوند و اعتقادات دینی کم یا بیدولت معین است که مرزها در آن اعتباری محسوب می
حقهاست. تابعیت،  هماحصلِ این اصطالح دیپلماسی، برخورداری از هم .(جاهمانهستند )

مند کشوری معین از تکالیف و حقوقی بهره حقوقی است که شخصِ متعلق به آورِقراردادِ الزام
نفسِ فرد در لوای قدرت عالی سیاسی مصون است )بیات کمیتکی،  در مقابلگردد و می

ه فیه است کحقوقی امروزی از مسائل ماالنصـ  تابعیت، به معنای سیاسی .(130ش،1394
ایجاد شد. هر المللی و... حَسَبِ گسترش جامعه بشری، شرایط حاکم بر آن، روابط بین

ه توجه ب کشوری بنابر اوضاع و احوالِ سیاسی، اقتصادی و... در مقاطع زمانی مختلف با
ز نماید. این قوانین، امنافع و مصالح خویش، مقرراتی مربوط به تابعیت اشخاص وضع می

راهکارِ قطعیِ دائمی، جهت تابعیت اشخاص ارائه نمود توان ثبات برخوردار نیستند و نمی
و اصالحی  1307 مصوب مدنی قانون 980ماده  .(73-74ش، 1344، دریحی)

المنفعه دارد افرادی که مشغول به فعالیت یا مساعدت در امور عاممی اشعار 14/8/1370
ایران باشند و دولت، ورود آنها را به صالحِ جمهوری اسالمی ایران بداند بدون رعایت شرط 

ا یابند. موضوع تابعیت و مسائل مرتبط بتابعیت می ت وزیران امکانِئاقامت با تصویب هی
و  1307مدنی مصوب  قانون 988 و 987، 986، 984آن عالوه بر ماده فوق در مواد 

نیز آمده است. تابعیت اشخاص به دلیل آثار و پیامدهای آن مانند  14/8/1370اصالحی 
باعِ عیت، شرایط ازدواج با اتاز نظر حقوقی بر اساس تاب مثالً اهمیت دارد،تحصیل، نکاح و... 

ایرانی، حقوق زن خارجی ه خارجی با زن یا مرد تبع هخارجی، حکمِ ازدواج مرد یا زن تبع
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 هدندوجودآورهگردد. تابعیت موضوعی مستحدثه است که روابط میان دولتها بو... مطرح می
أسیس عامه تالح مص بر وجه عقالنی و به اتکاء تابعیتبود و لکن نیاز و ضرورت احداث آن 

 .بر عقل استمصادیق استصالحِ مبتنی  ازو  گردید
 

 . اقامتگاه4
الملل، اقامتگاه است. اصطالح از جمله مستحدثاتِ مرتبط به حقوق داخلی وحقوق بین

مسکن، منزل و خانه از نظر ماهیت و کارکرد تفاوت چشمگیری  نظیرِحقوقی که با عناوینی 
 مصوبتجارت  قانون 591 زیرا اقامتگاه مرکز زندگی حقوقی شخص است. ماده ،دارد

 انونق 33داند. مطابق اصل معیارِ تابعیتِ اشخاصِ حقوقی را منوط به اقامتگاهِ آنها می 1311
اساسی حق تبعید فرد از محل اقامت یا منع وی از اقامت یا اجبار وی به اقامت در محلی 

 انونق 34ماده 3مقرر کند. ضرورت تعیین اقامتگاه به موجب تبصره مگر قانون  ،ممکن نیست
ی مهم است )باقری نسامی، ییه و سایر عملیات اجرایثبت جهت ارسال و ابالغ اجرا

-حقوقی داخلی و بین است که روابط مسکوتیموضوعات  اقامتگاه از .(61-64 ش،1387

اظر و... ن اندِ مسکن، منزل، بیت، مأومتون فقهی، الفاظی مان درموجِد تأسیس آن شد. الملل 
اه الملل ندارد. اقامتگبه محل زندگی موقت شخص است که ارتباطی با بُعد حقوقی و بین

آن هدف  از مصادیق استصالح است واست که  حکومتی-اجتماعی موضوع مستحدثه
ه که عقل انسان در چارچوب شریعت ب است الشریعه مصلحت عمومی و رسیدن به مقاصد

 پردازد.تدوین قانون برایش می
 

 قانون ثبت اسناد و امالک 22. ماده 5
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به 
اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک 

ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد، مالک خواهد به ثبت رسیده یا اینکه 
؛ عظیمی 203م، 2001)زیدان،  7شناخت. لزوم ثبت امالک غیرمنقول از باب استصالح است

الظاهر اجتماعی است و ارتباطی با بعد حکومتی این ماده علی (.247ش، 1396تهرانی، 
حساسیّت و اهمیت فرااجتماعی برخوردار  ندارد و بلکه انتقال اموال غیر منقول زمانی از

                                           
 (.203م، 2001. عدم انتقال الملکیه العقار مالم یسجل بدوائر الطابو )زیدان، 7
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شود که اموال غیرمنقول به تملّک گردد و به عبارت دیگر ضریب اهمیت آن بیشتر میمی
الیدبودن اشخاص نسبت همگانی و لزوم حفظ نظام بر مبسوط اتباع بیگانه درآید و لذا مصالح

ک به غیراتباع ایرانی ممانعت شود و از واگذاری امالبه اموال خود در انتقال آنها حاکم می
 کند. می

 
 نتیجه

. دین مشتمل بر قوانین تشریعی و وضعی است و آن دسته از قوانینی که به عبادیات مربوط 1
اند و دسته االمری دارند که تحت حکمت و علم شارع جعل شدهشوند، مصلحت نفسمی

ز سوی انسان ضرورت و دیگر از قوانین به فراخور شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ا
پذیر خواهد های آن امکانیابند که این امر در سایه وجود حکومت و مؤلفهلزوم تقنین می

لیان اند که تشخیص آن به متوبود. متغیربودن، ویژگی آنهاست، زیرا دائرمدار مصلحت عمومی
 حکومت اسالمی واگذار شده است. 

حوزه اجتماع انسانی مطرح است؛ برخی  . دیدگاههای متفاوتی در باب قانونگذاری در2
قلمداد گذاری را بدعت که معتقد به دین حداقلی هستند تنها به منصوصات بسنده و قانون

دانند که حسب کنند و اما گروهی دیگر جامعه انسانی را محل حوادث مستحدثه میمی
 ه مکلفان جهتگویی بشود و پاسخشرایط و نیازمندیها، موضوعات جدیدی در آن ظاهر می

 سازد و لذا به استناد فقه حکومتی که فقهی است مبتنیعدم سرگردانی آنها را ضروری می
بر اصالت جامعه و دیدگاه حداکثری از دین که مُشرِف بر ابواب فقهی است، تقنین در حوزه 

بخشد. حکومت، مقدمه واجب فقه حکومتی است، زیرا با نبود اجتماعیات را لزوم می
به عنوان مرجع تشخیص مصلحت همگانی و مدافع آن قوانینی که دائرمدار این حکومت 

 مسئله باشند، وضع نخواهد شد.
سو موضوعات بایست احکامی وضع نمایند که از یک. متولیان حکومت اسالمی می3

الفراغ را پاسخ دهند، زیرا اجتهاد صرفاً در این حوزه  اجتماعی غیرمنصوص در قلمرو منطقه
عالوه الزمه فقه حکومتی دیدگاه حداکثری نسبت به دین، اصالت جامعه، مشروعیت دارد و به

باشد که شایسته است از سازوکارهای فرامذهبی نظیر گویی به اجتماعیات و... میلزوم پاسخ
استحسان، استصالح و... که کلیت نصوص و روح شریعت بر آنها حاکم است، استفاده شود، 

و محافظت از مصلحت عمومی، حفظ کیان اسالم در حیطه حکومت منتج به چرا که تأمین 
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گردد که ثمره چنین رویکردی، انسجام ملی و گرفتن مذهب، دین، فرقه، جناح و... مینادیده
برخورداری از حقوق یکسان »و « فقه حکومتی فرامذهبی»وحدت اسالمی جهت تحقق 

کومت اسالمی است تا درخشش آن تحت لوای ح« تأمین مصلحت همگانی»و « اسالمی
 جهانی و جاودانه گردد.
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 ش.1370، قم، تفکر، دراسات فی والیه الفَقیه و فَقه الدوله االسالمیهمنتظری، حسینعلی،  -
 ش.1367کیهان، ، تهران، مبانی فَقهی حكومت اسالمیهمو،  -
 ش.1376، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، فَقه حكومتیمهریزی، مهدی،  -
 ش.1377، نجاتقم، ، المسائل توضیحاردبیلی، عبدالکریم،  موسوی -
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تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر » ؛سمیعی زفرقندی، زهرا ؛محمد بجنوردی، سید موسوی -
 ش.1390، 52ماره ش، مجله پژوهشنامه متین، «با رویکردی بر نظر امام خمینی

فقه حکومتی از منظر شهید »میرباقری، سید محمدمهدی؛ عبداللهی، یحیی؛ نوروزی، حسن،  -
 ش.1395، 36، شماره مجله راهبرد فرهنگ، «صدر

 م.2014، بغداد، دارالتنویر، االمه و تنزیه الملهتنبیه نائینی، محمدحسین،  -
 ا.تبیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، سیف االمه و برهان المله نراقی، احمد بن محمدمهدی، -
 ش.1385

صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکتهای بیمه  طراحی»خزایی، ایوب، ؛ نظرپور، محمدتقی -
 ش.1391 ،47شماره  ،اقتصاد اسالمیمجله ، «به بازار سرمایه

 ش.1373، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، المسائل توضیحهمدانی، حسین،  نوری -
مجله ، «ت مبنایی با مشروطهاهلل نوری و مخالفشیخ فضل»هاشمی، عباس؛ مهرآذر، حمید،  -

 ش.1393، 1، شماره ژرفاپژوه
 ق. ،1421العلوم ، قم، مدرسه باقرالمسائل توضیحخراسانی، حسین،  وحید -
ای حکومت و مصلحت در اندیشه امام خمینی و عالمه بررسی مقایسه»یزدانی مقدم، احمدرضا،  -

 ش.1387، 14، شماره مجله مطالعات انَقالب اسالمی، «طباطبایی


