
 

 68-45صص /1400بهار و تابستان  /17 مارهش /منه سال مقارن/ فقه علمی دوفصلنامه
 پژوهشی( )مقاله

 
 
 

تدبیر والیی و اطاعت از اوامر حاکم جامعه اسالمی در 
 اجرای احکام حکومتی از منظر فریقین

 
 3سید محمد شفیعی مازندرانی 2نسرین کریمی، 1موسوی سادات،زینب 

 (31/3/1400، تاریخ پذیرش: 28/4/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

تدبیر والیی از جمله ملزومات نظام اسالمی است که از سوی ولی امر به سبب مسائل 
« حکومتیحکم »شود. فرامین و احکامِ صادره از سوی ولی امر، جدیدالحدوث صادر می

رود که حکم حکومتی وی گاهی به تغییر، نام دارد. تدبیرِ وِالیی ولی امر تا جایی پیش می
گردد. پژوهش حاضر این نتیجه را اتخاذ کرده که تبدیل و حتی به تعطیل حکم منجر می

دامنه تدبیرِ والیی از منظر فقیهان مذاهب به تناسب مسائل جدید گسترده است. باید دانست 
برای تمشیت و تدبیر امور جامعه احکام نسبتاً کلی و  کم و دولت اسالمی معموالًکه حا

ا گذاری یکند. صدور و انشاء این احکام، معموالً با عناوین قانونفراگیر انشاء و صادر می
تقنین همراه است. از این رو بحث از حق انشاء و صدور قوانین یا احکام کلی توسط ولی 

ساز دریافت صحیح از نسبت احکام مزبور با مسئله تشریع دینی زمینه امر و دولت اسالمی،
 تیالو تیمحوراست. ضرورت تأمل در ابعاد گوناگون تدبیر والیی در این مفهوم است که 

از  یعیفقه ش»مذاهب اسالمی  انیم یاساس زیتوان موجب تمایرا م عهیش یاعتقاد یدر مبان
 .دانست «تسننفقه اهل
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 تدبیر والیی، ولی امر، حکم حکومتی، تغییر حکم. ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
های فقهی سیاسی نظام اسالمی دارد. فقیهان تدبیر والیی، نقش کلیدی در تبیین اندیشه

مذاهب هر عمل سودمند و مفید را که در جهت مصلحت و خیرخواهی جامعه و معارض با 
اند. تدبیر والیی تصمیمات و رفتهقرآن، سنت، اجماع، قیاس و قول صحابی نباشد را پذی

مصلحتی هست که ولی امر در چارچوب شرع برای حفظ و مدیریت جامعه اسالمی اخذ 
کند، از این رو ضرورت وجود ولی امر در جامعه اسالمی از سوی فقیهان مذاهب امری می

 بدیهی است. 
 با و شرعی اولی حکم جایگاه از ولی امر که است حکومتی حکومتی، دستوری حکم

 یاحکام حکومتکند. می آن صدور به اقدام اسالمی جامعه مادی و معنوی مصالح تأمین هدف
رو نه تنها امتثال آنها واجب است،  نیاز ا و اسالم دارد یاسیس شهیدر اند یعیرف گاهیجا

ام تخلف از احک نیاست. بنابرا یعقوبت اخرو یو مقتض انیعص زیبلکه تخلف از آنها ن
 ،بر وجوب اطاعت از حاکم مشروع است یمبن یتخلف از حکم اله یبرا یصداقم یحکومت
 ریتواند نسبت به تخلف از آنها حکم به تعزیم زیرو، ولی امر ن نیگفت از هم توانیکه مچنان

 .کند
روشن شود ولی امر  که ضرورت بررسی نقش تدبیر والیی در اجرای احکام از آنجاست

نهی بلکه گاهی  و امر حق عبارتی به و قدرت اعمال و حکومت حق مبنایی چه و حاکم بر
ی هااگر ولی امر مرتکب خالف شرع و تحریف آموزه. امر به تغییر و تعطیل حکم را دارد
سنت معتقدند باید اطاعت بی چون و چرا گونه که اهلدین شد تکلیف چیست. آیا همان

ه باید علیه او اعتراض، مبارزه و در داشت و در برابر ظلم و جور او سکوت کرد یا نه بلک
 یحکومتنهایت علیه او خروج کرد. اهمیت این مسئله از آن جهت است که مقوله احکام 

و هم  عهیهم در فقه ش که رودشمار میبه یحکومت یاسیدر فقه س از مباحث یاریمقدمه بس
عه، یدر فقه ش یاحکام حکومت مورد توجه واقع شده است. منظور از اریسنت بسدر فقه اهل

 ولی امراز جانب ، یحدود اله یو اجرا یمصالح اجتماع نیتأم، یاسالم هدرست جامع هادار
، اسیمختلف استصالح، ق یدر قالبهادر احکام حکومتی  سنت مصلحتدر فقه اهل و است

، عنصر مصلحت در کنار قاعده یاحکام حکومت اجرایدر . آمده است عیاستحسان و سد ذرا
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مترتب بر فعل مشروع است که در صورت  یقتیحق، مصلحت شود ویمطرح م« حفظ نظام»
ز این ، اشودیم لینا« حفظ نظام»به  جهیمتصف و در نت قتیانجام آن فعل، فاعل به آن حق

 .بسیار حائز اهمیت است حفظ نظام مصلحت ورو تدبیر ولی امر در جهت 
است که حقیقت معنایی حکم در نوشتار پیش رو آنچه به آن پرداخته خواهد شد آن 

حکومتی چیست؟ تدبیر والیی یا احکام حکومتی ولی امر چه جایگاهی دارد؟ آیا از منظر 
تواند والیت امری جامعه را به عهده گیرد یا نه بلکه باید از شرایط فریقین هر کسی می

ر تا مای برخوردار باشد؟ از منظر فریقین گستره تدبیر و حکم حکومتی ولی اتعریف شده
 تواند حکمی را تغییر، تعطیل بلکه تبدیل کند؟ کجاست؟ آیا ولی امر می

 
 مفهوم ولی امر

اصطالح ولی امر، امام اعظم و یا امامت کبری، از جمله الفاظ مشترکی است که از سوی 
ق، 1431عابدین، کار رفته است )ابنمذاهب در مورد امام یا ولی امر و حاکم مسلمین به

سنت بر این باورند که برای انعقاد والیت امری، (. اهل4/362تا، شربینی، بی ؛ خطیب2/240
 الزم است شخص امام از ویژگیهایی برخوردار باشد. 

نویسد: برای اینکه شخصی شایسته خالفت باشد باید هفت شرط در او جمع ماوردی می
. سالمت 4ت حواس؛ . سالم3. علم تا درجه اجتهاد؛ 2. عدالت با همه شرایط آن؛ 1باشد: 
واسطه آن مصالح جامعه را حفظ و سیاست مردم را اداره نمود؛ . رأی و بینشی که به5بدن؛ 

. شرافت نسبی یعنی از طایفه قریش بوده باشد. آنچه قابل ذکر است اینکه 7. شجاعت؛ 6
د انندحنبل، شافعی و ابوحنیفه شرط عدالت را الزم نمیبرخی از فقهای سنی از جمله ابن

 . (142ق، 1406)ماوردی، 
ای اند باعث شده است که عدهسنت برای والیت امری منظور داشتهشرایطی که اهل

حکومت را فاقد هرگونه قداست معنوی و صرفاً وی را فردی جهت حمل امانت زمامداری 
-نویسد: با دقت و تتبع در نظریه خالفت از ابتدای شکلتصور کنند. به عنوان مثال نبهان می

دهنده قداست برای ای که نشانگونه واژهگیری آن تا امویین و سپس خلفای عباسی هیچ
یابیم، بنابراین خالفت فاقد منشأ الهی است و تنها عقدی است از سوی مردم خلفا باشد نمی

 (. 142تا، )نبهان، بی
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در مورد ماوردی بر این باور بود که ولی امر باید به مسائلی اهتمام ورزد، از این رو 
 و است اجماع مسلمین مورد در که مستقر اصول براساس دین نویسد: حفظوظایف او می

 ورمنظ به خصومات رفع و اختالفات گمراهی، رسیدگی به و بدعت هرگونه از جلوگیری
 تا مسلمین عرض و مال، جان از مظلوم، حمایت به ظالم تجاوز از جلوگیری و اجرای عدل

 و الهی، حراست احکام حرمت حفظ برای حدود کنند، اقامه زندگیامنیت  در مردم اینکه
 ای بپذیرد را اسالم یا که ای تا اسالم با معاندین مسلمین، جهاد کشور مرزهای از پاسداری

 موقعبه صدقات، توزیع فیء و و غنایم شود، گردآوری داخل ذمه اهل زمره در که ای
 شخصی نظارت و شایسته و البته مباشرت و آزموده گماشتگان و کارگزاران المال، نصببیت
 (. 142ق، 1406امور عامه )ماوردی،  در

م جهاتِ گوناگون اع در تواند باشد کهولی امر و امام کسی می که است باور این بر شیعه
ه از تمامی افراد بشر برتر باشد و ب« و اخالقی نفسی فضلِ، قُربی، فضلی، عملی، کمالی»از 

رین تترین، حلیمترین، زاهدترین، شجاعترین، کاملترین، عادلعالم»امام باید عبارت دیگر 
 ییحکم وال ای ییوال ریتدب (.206ق، 1409، باشد )آخوند خراسانی ترینِ مردمو سخی
به عنوان ولی  یکه حاکم جامعه اسالم ینه امر و :از است ی از این دیدگاه عبارتحکومت

احکام شرع تنها در  عیآنچه روشن است بدون شک، زمام تشرکند. یامر مسلمانان صادر م
با  (عیتشر قتیامر )حق نیتنها او عالم به مصالح و مفاسد است. ا رایدست خداوند است؛ ز

تا، یب، یحلمحقق ثابت است ) زین و امامان معصوم امبریپ یمتعدد، برا اتیتوجه به روا
 . (40/100ق، 1404نجفی، ؛ 64ش، 1354طباطبایی، ؛ 173

به  واقع موظف است درندارد؛  عیشأن تشر هینظر معتقدند که فق نیبر ا هیامام یهمه فقها
موارد  در ی، احکام شرع را از منابع آن استخراج و استنباط کند و به عنوان قاضهیعنوان فق

بنابر  -مسلمانان امری و به عنوان ول دیاختالف و نزاع، طبق احکام شرع، انشاء حکم نما
و  یاول احکام شرع، اعم از احکام -بتیدر عصر غ هیبراى فق تىیوال نیقول به ثبوت چن

در موارد تزاحم  و را در راستاى اصالح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا کند یثانو
با توجه به قاعده اهم و مهم  -ستیکه امکان اجراى همزمان هر دو فراهم ن -دو حکم نیب

و  مندانشیبا اند زنىیزمانى و مکانى و را طیبه شرا تیکردن مصالح مسلمانان با عناو لحاظ
 طور موقت)مهم( کرده و اجراى آن را به گرىی)اهم( بر د کىی میحکم به تقدران، نظصاحب
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در طول احکام شرع  ییچون حکم قضاهم ىیحکم والن، ی. بنابر ادینما لیمتوقف و تعط
 . ستیخارج ن عتیمعنا که از قلمرو احکام شر نین، بداست نه در عرض آ

ا فتوا ؟ ابتدا تفاوت آن بستیچاز این دیدگاه  ییبا حکم قضا ییوال ریتفاوت حکم و تدب
از حکم ثابت در شرع  هیفتوا عبارت است از اخبار فق .میکنیرا مطرح م ییو حکم قضا

-صلهیمنطبق با احکام شرع براى ف یعبارت است از انشاء حکم جزئ ییمقدس و حکم قضا

 تی)تحت عنوان وال ىیدادن به نزاعها و اختالفها و احقاق حقوق افراد؛ در حالى که حکم وال
در اسالم( عبارت است از انشاء حکم درباره آنچه به مصالح عمومى  تیحاکم ای هیفق

ق، 1416، یازریشود )مکارم شمربوط مى -اجتماعى و اقتصادىاسى، یاعم از س -مسلمانان
511). 
 

 اطاعت از فرامین حاکم جامعه اسالمی و گستره تدبیر والیی از منظر فریقین
تدبیر والیی در واقع تصمیمات و مصلحتی هست که ولی امر در چارچوب شرع برای حفظ 

کند، از این رو ضرورت وجود ولی امر در جامعه اسالمی و مدیریت جامعه اسالمی اخذ می
 از سوی فقیهان مذاهب امری بدیهی است. 

اهمیت مسئله تدبیر والیی در گِرو ضرورت برقراری نظام اسالمی و والیت امریِ ولی 
امر است. اگر ضرورت حاکمیت تبیین شود بالتبع لزومِ تدبیر والیی روشن خواهد شد. فریقین 

ب حاکمیت و والیت امری بر این باورند که مسئله والیت امری، مستنبط از درباره وجو
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ »قرآن، سنت و اجماع است. آنان با استناد به آیاتی از جمله آیه: 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا »( و آیه: 30)بقره، « .دهممی قرار زمین در جانشینی یقین به: خَلِيفَةً
 [نیز] و کنید اطاعت خدا از! ایمان اهل ای: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

 عصمت مقام دارای پیامبر چون و اندبیت اهل از امامان که] خودتان امر صاحبان و پیامبر از
-معروف و نهیامربه( و بسیاری از آیات حدود، قصاص، 59)نساء، « کنید اطاعت[ هستند

 (.46-1/48ق، 1408جماعه، اند )ابنازمنکر، ضرورت این امر مهم را بیان داشته
دانند؛ سنت و علمای ایشان اطاعت از حاکم اسالمی را در قبول فرامین او میجماعت اهل

چرا که از دیدگاه ایشان ولی امر، نزد ما باید فاضل، عالم، عادل و اهل احسان و قادر بر 
سنت اجماع (. علمای اهل11/5441تا، ؛ شوکانی، بی16/ 5ق، 1421قیام باشد )نمری، 

 دارند بر اینکه اطاعت از ولی امر و تدبیر والیی حاکم باید در جهت مصالح مسلمین باشد.
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اشعری، مؤسس مذهب کالمی اشعری که اکثر شافعیان و مالکیان جهان اسالم در مساول 
ل و گوید: چهپرهیز از قیام علیه ولی امر و لزوم تبعیت از او می کالمی پیرو او هستند، در

پنجمین اجماع که علما بر آن اتفاق دارند اطاعت از حاکم و تدابیر او برای حفظ نظم در 
 پردازدریختگی اصولی که منتهی به حفظ حکومت است میهمجامعه و جلوگیری از به

 (.168ق، 1413)اشعری، 
طور مطلق از والیان امر با هر رویکردی سنت بهآید که اهلت میاز دالیل فوق به دس

اطاعت پذیری محض دارند و از این رو تدبیر حکومتی حاکم نیز بر اطاعت از او نوعی 
سنت است. تنها در وفاق به اصول کلی تبعیت از اوامر حاکم نیز مورد قبول جامعه اهل

آشکار و جلی، یعنی کفر صریحی که ) واحورزند که دچار کفرِ بصورتی با او مخالفت می
د( نشده باشد، از این رو اطاعت از حکم کنقابلیت تأویل ندارد و کفر غیرصریح را خارج می

 حکومتی حاکم که در جهت مصلحت جامعه صادر شود بر مسلمین واجب است. 
الیی، ر وآنجا که اطاعت از امام وتدبی معتقد است نیز اتیبا استناد به قرآن و رواه عیش
 یجراو دستور ا یو مقررات کل نیوضع قوان، یجزئ ی. فرمانها و دستورالعملهافرما باشدحکم

از جانب  که- یمشروع جامعه با توجه به حق رهبر ی، که رهبریشرع نیاحکام و قوان
و با لحاظ مصلحت جامعه صادر  -است دهیگرد ضیتفو یبه و معصومان ایخداوند متعال 

 یثانو محک قِیباشد و چه از مصاد یحکم اول قِیاز مصاد یچه حکم حکومت. حال کندیم
. آنچه مهم است تبعیت و اطاعت از حکم والیی حکومتی حاکم اسالمی باید شمار رودبه

محور  بر زیهمه چ یعیدر جامعه شچرا که همراه و همگام با حکومت و مشروعیت باشد، 
کومت ضرورت ح بر عهیش یاسیفقه س هگون نیترمهمدر واقع . ردیگیشکل م تیوال امامت و

 (.27 ق،1426مظفر، ) دارد دیتأک تیمشروع و
 د وعامل رش نیتریبه عنوان اصل یعیدر جامعه ش ابتین حکومت و گرید ریبه تعب ای

با مفاهیم متنوعی مواجه هستیم « حکم حاکم»زمینه اطاعت و انقیاد شود. یکمال شناخته م
مخالفت با آن است. به این معنا که حکم تکلیفی او باید تبعیت شود. که بیانگر موافقت و 

م حک»که حکم وضعی او نیز باید مبنای عمل قرار بگیرد؛ به عنوان مثال ضرورت چنان
مثابه ضرورت رعایت احکام و قوانین حکومتی توسط، مخاطب یا مخاطبان به« حاکم

حسین آشتیانی در کتاب القضاء در این غیرمجتهد و مجتهد مورد تأکید است، میرزا محمد 
فرماید: احکام هر حاکم و مجتهدی باید مورد تأیید و امضای دیگر فقها قرار گیرد موارد می
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انند، دنزد کسانی که دایره نفوذ را نیز محدود می« حکم حاکم»و از دیدگاه خویی اصل نفوذ 
 (.4/340ش، 1396، نعیمیان، 1/419ق، ج1418امری قابل پذیرش است )تبریزی، 

عالوه برادله نقلی بر وجوب امتثال حکم حکومتی، آیات مختلفی نیز بر لزوم اطاعت از 
 کنند:و نواب خاص و عام آنها داللت می و ائمه معصومین احکام پیامبر

 يفِ تَنَازَعْتُمْ فَإِنْنْكُمْ يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَُّهَ وَأَطِيعُوا الرَُّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِ» -1
 :اأْوِيلًتَ وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَرِ الْآخِ وَالْيَوْمِ بِاللَُّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَُّسُولِ اللَُّهِ إِلَى فَرُدُُّوهُ شَيْءٍ

 از امامان که] خودتان امر صاحبان و پیامبر از[ نیز] و کنید اطاعت خدا از! ایمان اهل ای
 از] چیزی درباره اگر و. کنید اطاعت[ هستند عصمت مقام دارای پیامبر چون و اندبیت اهل

 رایب] را آن داشتید، نزاع[ پیامبر از پس جانشینی و حکومت و معنوی و مادی امور و احکام
 نای دهید؛ ارجاع پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر[ یافتنش فیصله

 ( 59)نساء، « .است نیکوتر عاقبت نظر و از بهتر شما برای[ دادنارجاع]
 حمتر مورد تا برید فرمان پیامبر و خدا از و: وَأَطِيعُوا اللَُّهَ وَالرَُّسُولَ لَعَلَُّكُمْ تُرْحَمُون» -2
 (132)آل عمران، « .گیرید قرار
 خدا از و :لْمُبِينُا الْبَلَاغُ رَسُولِنَا عَلَى فَإِنَُّمَا تَوَلَُّيْتُمْ فَإِنْوَأَطِيعُوا اللَُّهَ وَأَطِيعُوا الرَُّسُولَ » -3

 فقط امبرپی عهده بر[ که بدانید] برگردانید روی اگر و برید، فرمان پیامبر از و کنید اطاعت
 ( 12)تغابن، « .است[ وحی پیام] آشکار رساندن

 عَمَ اللَُّهَ إِنَُّ وَاصْبِرُواوَأَطِيعُوا اللَُّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » -4
 و سست هک مکنید، اختالف و نزاع یکدیگر با و برید، فرمان پیامبرش و خدا از و: الصَُّابِرِينَ

 با خدا زیرا ورزید؛ شکیبایی و رودمی میان از شوکتتان و قدرت و شوید،  می دل بد
 (46)انفال، « .است شکیبایان

وجوب امتثال اطاعت از احکام والیی « وجوب امتثال احکام حکومتی»دلیل عقلی بر 
تواند ضرورت آن را دریابد. بیان این ضرورت را وقوانین حکومتی امری است که عقل می

أمین مصالح اساسی جامعه و دفع توان به صورت زیر تقریرکرد: از منظر عقل و عقال، تمی
چنین مقتضی حفظ نظم و نظام جامعه است؛ به این مضار از آن امری ضروری است و هم

معنا که در تلقی عقل و عقال مقتضی برخورداری زمامدار جامعه به عنوان حفظ نظم و نظام 
زمامداران آن از حق صدور امر و نهی در جامعه و جعل قوانین است. از این رو برخورداری 

از حق صدور احکام حکومتی بدون ضرورت اطاعت از این احکام، امری لغو خواهد بود و 
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به فروپاشی نظم و نظام جامعه و رواج هرج و مرج خواهد انجامید، از این رو به حکم عقل 
 امتثال احکام و قوانین حکومتی امری ضروری واجب است.

 
 قوله اجتهاد از منظر فریقینجایگاه نقش تدبیری والیی و نسبت آن با م

-هاز ب یخاص لیآن است که آنان تحل ینسبت مقتض نیتسنن ااهل دگاهیمجموع از د در
سه  نهیزم نیدر ادر واقع . کنندمطرح می تدبیر امور جامعه از سوی پیامبر مقوله یریکارگ

آن الیی این تدبیر واز  یبخش ی، ادعایتلق نیدر ا (الف کنند:یم کیتفک گریکدیمقوله را از 
ر ز تدبیا یگریبخش د (ب ؛گرددیم بازمتعال  یسخنان خدا حضرت، به فهم متن قرآن و

ی خشب (ج ؛شودیمنصوص مربوط م رینسبت به امور غ عیآن حضرت، به تشرامور از سوی 
رو مفهوم  نی(. از ا90، م1977گردد )مبارک، یمباز یشرع یاحکام کل قیبه تطب زین دیگر
صدور احکام  یتسنن، شامل سازوکارهااهل ینزد علماوالیی و اطاعت از حکم حاکم  تدبیر

 (.4/1769ا، تی، بیعرب؛ ابن330-3/333، ق1405صاص، هست )ج زین یحکومت
 -یریتدب عیاستنباط و تشر انهیتسنن، مقوله اجتهاد در ماهل یعلم یاسیدر عرف س

ها و یتلق از یاریتوانسته است بس، یخیتار ندیفرآ ابیقرار گرفته است و در آس یاسیس
گذارد  شیبه نما تدبیر والیی و حکومتیرا در قالب مقوله  یاسیس -یریتدب یهامیتصم

 .(335ق، 1415، ی)سبحان
-و بهره یمندضرورت بهره یمقتض، یموسوم به خالفت اسالم یاسینظام س نیتکو خیتار

جامعه  یاسیس ریجامعه بوده است. تدب ریتدب یبرا یو عرف ینیدی هااز همه پشتوانه یریگ
قالب  در دو یعمل یازهایرو، ن نیبوده است. از ا یحکومت یکارانداختن الزامهابه یمقتض زین

رده است. ک یو عمل ینظر یانیبرا پشت یالزامات حکومت «فهیفرمان خل» ای «حابهاجتهاد ص»
مستند  ینید یاهتوانست به آموزهیکه نم یاسیس یهامیاز تصم یاریبس هیتوجگر، ید ریبه تعب

 .(100-110، م1992)محمود،  افتی هیهر دو عنصر مزبور تک ای یکیشود، بر 
 تین اهمآ لیتحل مهم است و یامقوله یعیش یمقوله اجتهاد در تلق و ییوال ریتدب نسبت

چرا که نوع نگاه  ،دارد «یاصول فقه حکومت و یمبان»از ابعاد مهم  یکیبه عنوان  یوافر
. تأمل در مسائل گوناگون است یمقوله اجتهاد مقتض ای ییوال ریدر باره نسبت تدب عهیش

 ،دارند یاساس یسنت تفاوتفقه اهل و عهیفقه شاین است که  انین مینکته در ا نیتریاصل
 یریجتهاد تدبا ای یقیتطب یریاجتهاد تدب و یاجتهاد استنباط انیمناسبات م میدر ترسچرا که 
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 امبریپ از جانب تیوال عیتشر یکه برا یتیتسنن در وضعاست. فقه اهل نیآفرنقش ییوال
زمامداران جامعه را بر  خلفا و تیوال واقعسراغ ندارد. در  یپس از خود مستند یبرا
که  میهست روهروب دگاهید نیبا ا عهیاستوار کرده است. در فقه ش یشبه عرف و یعرف ییهایتلق

نجفی، عام آنهاست ) نواب خاص و یابتین تیپس از آن وال و ائمه اطهار تیبه وال یمتک
 (.171ش، 1371؛ خمینی، 293ش، 1389آبادی، ؛ طاهری خرم40/100ق، 1404
 یقطع حکم» گاهیجا شأن و میالزم است که بدان« مقوله اجتهاد و ییوال ریتدب»مسئله  در
 دارد یدر مباحث فقه حکومت یبردرچه کا و ستیچ «ریتدب»و  «استنباط» نهیدر زم« عقل

ست صورت ا نیمسئله به ا نیدر ا عهیش تسنن واهل کردیاست. رو تیحائز اهم اریبس زین
ل از عقل مستق یهافراورده یبرا یاآور، مجال گستردهظن ابعبر من هیتسنن با تک-اهل که:

رغم بهه آن است ک یمقتض یفقه و یاصول تیعقالن عهیآور آن قائل هستند. از نظر شنوع ظن
محدود به احکام  یرا در مقام کشف احکام اله یورزعقل رهیاحکام عقل مستقل، دا رشیپذ

 «یوالی یریهاد تدبتاج»کارانداختن بهکه ولی امر در  حیتوض نیداند. با ایعقل م یقطع
 اهم و قیشناخت مصاد و یاحکام اله قیمصاد صیتشخ یبرا یتواند از عقل مستقل قطعیم

 یام الهامتثال احک و قیتطب یعقل مستقل در راستا یصورت، توانمند نی. در اردیمهم بهره گ
 میاشاشاره را داشته ب نیاالزم است  زین لیتحل نیشدن اروشن یکار گرفته شده است. برابه

 در امور شیتوانند از عقل مستقل خویم یاحکام اله قیتطب یمکلفان، برا کیکایکه 
 ،ردیتواند مورد قبول قرار گینم یآن در حوزه عموم یکارانداز. اما بهرندیبهره بگ یخصوص

از  تیتبع کند و دایتفاوت پ یگریاز مکلفان ممکن است با د کیهر صخیچرا که تش
 یهمنتمی جامعه عموشدن امور به نابسامانی و متزلزلتواند یمتفاوت آنان م یهاصیتشخ

حاکم  اراتیاخت رهیموضوع وحکم مزبور از دا نی(. بنابرا313-314، ش1384شود )مؤمن، 
واقع شود که  یحاالت و طیموضوع مزبور در شرا، مگر آنک ؛کارگزاران او خارج است و

صورت دخالت ولی  نی. در اشود «یعرصه امور عموم»ورود آن به  موضوع و رییتغ یمقتض
 جهینخواهد بود. در نت «یخصوص عرصه امور»منزله ورود به به گریکارگزاران او د امر و

قش ن یمورد ای یکل ییاحکام وال است و یدر عرصه امور عموم یاله احکام قیتطب امتثال و
 ورحال آنکه در ام دهند.یانجام م یمزبور در حوزه امور عموم قیتطب یوساطت را برا

 صیتشخ یاواسطه چیاز مکلفان بدون ه کیهر و ستیوساطت ن نیبه چن ازین یخصوص
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 یآذر؛ 2/477، 1379خمینی، دار خواهند بود )عهده یانجام احکام اله خودرا در امتثال و
 (.197، ش1372، یقم

توانند یم یموضوع راتییشوند و تغیم انیب هیقیحق هیبه نحو قض یاله یاحکام کل معموالً
داده  ، پوششهیشرط یایآنها با زبان قضا بیترک انیب و هیقیحق هیچند قض بیترک قیاز طر

. رندیگیمکلفان قرار م اریدر اخت و کشف «یاجتهاد استنباط» قیاز طر یاحکام اله نیشوند. ا
دهنده تواند پوششیم ییوال یصدور احکام مورد و انشاء ای یحکومت یلک نیجعل قوان

 «ییروالیتدب» یسنجاز نکات که به نسبت یکی نیدر موضوعات باشد. بنابرا رییاز تغ یبخش
است.  ریغمت قیبر مصاد یاحکام کل قینحوه تطب، خوردیگره م «یمقوله اجتهاد استنباط» با

 ازمندین یاسیی سامور اجتماع رهیدر دا ریمتغ قیمصاد بر یاحکام کل قیدر تطب گرید ریبه تعب
امتثال  زییتم یعنی حکومتی  ییوالنقش احکام  و است یحکومت ای ییاحکام وال ینیآفرنقش
ور در عرصه ام یاحکام اله قیتطب از امتثال و یدر عرصه امور خصوص یاحکام اله قیوتطب

 در(. 3/429، ق1423سبحانی، ؛ 56ش، 1384ن، روشن است )مؤم نهیزم نیدر ا یاجتماع
صالح جامعه بر اساس م ریبر تدب یاسیس یریگمیتسنن، مدار تصماهل یو رسم ینید تیذهن
ده کننانیب را عمدتاً اسیشامل قرآن، سنت، اجماع و ق یاست و منابع اصل یو اخرو یویدن

 صیچرخند، در خدمت تشخیرا که بر مدار مصلحت م یایاحکام ثابت دانسته و منابع تبع
باط سنن ارتتدر نگاه اهل یرو، احکام حکومت نیدانند. از ایم ریو احکام متغ نیقوان یاجتهاد
، عیمانند استصالح، سد ذرا یایاگر محصول منابع ظن ژهیوبه ؛ابدییبا مقوله اجتهاد م یخاص

 شود یلقت یاحکام شرع ،هستند یو اخرو یویدن یکننده مصلحتهانتبیی کهو...  عیفتح ذرا
آن است که  یمنابع مقتض نیابودن ی(. ظن4/198، م1995، ی؛ شاطب222م، 1978، یزلم)

 یارائه احکام متنوع از جانب ذوقها ینبوده و مقتض هیآن چندان قابل تک یدستاوردها
 ازمندین یشرع ریموضوعات متغ، یتلق نیا در (.658ق، 1296متفاوت باشد )مجاهد، 

د، و با اجتهاد بر اساس موازنه مصالح و مفاس یتبع منابعبر  هیبا تک دیهستند که با یاحکام
 .رندیعمل حکومت و زمامداران قرار گ یشناخته شوند و مبنا

 
 تعبیر حکم حکومتی از نگاه مذاهب اسالمی

حکم حکومتی از جمله احکام موجود در فقه سیاسی مذاهب است که از آن با تعبیرات 
 شودیاد می« ما رآه الوالی، ما رآه االمامحکم الحاکم، احکام السلطانیة، »چون گوناگونی هم
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 «هیما ال نصّ ف»سنت در مورد از دانشمندان اهل یجمع(. 413ش، 1393)نیکی ملکی، 
 هیبه فق یاجازه قانونگذار، از طرف شارع وارد نگشته است یکه حکم الزام ییجا یعنی

آن را ب، یتصو دهیبه عقاند و بنا شمرده هیاحکام اول فیرا در رد یاحکام نیاند و چنداده
 :اند به قرار ذیل است. تعریفهایی که فریقین از حکم حکومتی ارائه دادهدانندیحکم خدا م

 به لحاظ یکه از حاکم جامعه اسالم یعبارت است از دستورات و مقررات یحکم حکومت
دو « اداره امور جامعه»و « احکام شرع یاجرا» .شودیمنصب اجرا و اداره، صادر م یتصد
 . (366، ش1362، خلدونابن) است یمجامعه اسال یحاکم و ول یاصل فهیوظ

ه کردن بدر تعریف دیگر آمده است: حکم حکومتی عبارت است از فرمان حاکم بر عمل
حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص 

 (.40/100ق، 1404)نجفی، 
 بارتع حکومتی ترین بحث مشروعیت تقنین والیی و صدور حکممهم از دیدگاه شیعه

 احکام اجرای دستور و کلی مقررات و قوانین وضعجزئی،  دستورالعملهای و فرمانها است از
 خداوند جانب از )که رهبری حق به توجه با جامعه مشروع رهبری که، شرعی قوانین و

. ندکنمی صادر جامعه مصلحت لحاظ با و است( گردیده تفویض وی به معصومان یا متعال
 بر یوالیی حکومت باشد، حکم داشته وجود فتوا تزاحم و حکومتی والیی حکم بین که آنجا
 رگرفت؛ د نظر در را والیی، شرطی حکم برای توانمی چنینهم. دارد تقدم و برتری فتوا

-337ش، 1383مصباح یزدی، ) شود رعایت عمومی مصلحت باید حکومتی حکم صدور
 (.237ق، 1422؛ موسوی خلخالی334ش، 1374؛ مظاهری، 336

 در تجربه نیز در این باب مطرح است، بر این مفاهیم اشاره دارد. سنتآنچه از نگاه اهل
 ،شوندیخلفا از سنخ اجتهاد محسوب م یاسیس و یفقه ءآرا تسنن، معموالًاهل یاصول و یفقه

 به دو گروه منابع ی راسنت منابع فقهشوند. اهل هدینام یآنها احکام حکومت آنکه لزوماًیب
ه، تمسک به مصالح مرسل ،تصالح)استحسان، اس یتبع ( واسی)قرآن، سنت، اجماع، ق یاصل

 نیمنابع استنباط از شرع است و در ا نیکه ا کنندتقسیم می و...( ع، عرفی، فتح ذراعیسد ذرا
تا  کنند دایپ یحکومت نیبا مقوله تقن یقیوثتوانند ارتباط یکه می هستند منابع تبع نیا انیم

؛ 658، ق1296، دست آورد )مجاهدرا به ریحکم موضوعات متغ نوشونده و یازهایبتوانند ن
 (.4/198، م1995، ی؛ شاطب222، م1978، یزلم
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 سنتاحکام سلطانیه نزد اهل
دیگر شامل قضایای حقیقیه و سیاسات شرعیه جاری در حکمرانی اعم از عزل، نصب و 

آوری اوامر حاکم به تدابیر کلی و جزئی حکومتی است. در هر حال بخشی از مسئله الزام
تسنن، اطاعت از حاکم و ولی امر واجب است. این گردد که بنا بر فقه سیاسی اهلاین برمی

م، 1975مسئله درباره همه اوامر و نواهی است که بر خالف احکام الهی نباشد )عثمان، 
تسنن مبنی بر عدم ورود نص شرعی درباره این ضرورت بنا بر تلقی اهل(. 364-363

بسیاری از موارد و برخورداری ولی امر از حق تشریع در این زمینه پررنگ است. در چنین 
ای حکم حاکم در مواردی نافذ دانسته شده است که نصی در آنها وارد نشده یا نصی تلقی

بودن محتوای این اوامر لتش اختالف است. شرعیوجود دارد، اما نسبت به ورودش یا دال
برآمده از لزوم رعایت قواعد کلی شرعی و رعایت مبادی عام اسالمی خواهد بود )محمود، 

آوری احکام قوانین حکومتی به محتوای (. بخش دیگری از مسئله الزام100-110م، 1992
 گردد.آنها باز می

حکامی است که درباره آنها نصی وارد نشده تسنن اجتهاد متولی استنباط ااز نظر اهل
ان گیرد. اگر بتوکه درباره مواردی که نصی وجود نداشته باشد، دو کار انجام میاست. چنان

شود. در حکم آنها را از طریق قیاس با حکم موارد دیگر به دست آورد، این راه پیموده می
ر راهها و از منابع دیگری شود که حکم آنها را از طریق دیگغیر این صورت تالش می

(. 371-369م، 1975شوند )عثمان، تحصیل شود که برخوردار از مشروعیت شرعی تلقی می
ع تسنن باید در خدمت تشریدر واقع اجتهاد سازوکاری است که بنا بر تلقی بسیاری از اهل

 م،1977و در چارچوب ضوابط خاصی در حوزه فقدان نص به کار انداخته شود )مودودی، 
(. بنابراین مشروعیت احکام حاکم در این حوزه در تلقی آنان برجستگی یافته 151-145

(. اما در نسبت اجتهاد و احکام حاکم در این حوزه و فرض 125م، 1977است )مبارک، 
دهند. برای رفع این مشکل عدم برخوداری حاکم از توان اجتهاد نیز بیان دیگری را ارائه می

و در تناقض با تأکید بر حق مزبور برای حاکم، راهکارهایی مانند نظری در فضای کنونی 
(. در این میان با اموری چون 105ارجاع به هیئت فقها مورد توجه قرار گرفته است )همان، 

آفرینی مصلحت در فقدان نص و... مواجه خواهند لزوم تبعیت از اجماع در فقدان نص و نقش
 ر زمره قانونگذاری و تشریعات عادی تلقی شده است. بود که در برخی از تلقیهای معاصر د
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اجماع بر »، «اجتهاد»، «قیاس»، «تأویل نص»مودودی با توسعه موارد اجماع به 
شدن از امور را فراهم آورده است، چنانکه اجماع ، امکان عرفی«اتفاق اکثریت»، «مصلحت

 آور دانسته است )مودودی،میا اکثریت اهالی حل وذعقد یک کشور را برای دیگر کشورها الزا
را که اجماع نیز بر آن شود را به تبعیت از « مصلحت»(. او مفهوم 183-185م، 1977

بازگشت به امر »و « پذیرش عقلی»، «سازگاری با مقاصد شرع»شاطبی، مشروط به 
 (. 185دانسته است )همان، « ضروری و رفع حرج الزم در دین

 
 سنتنقش مصلحت از نگاه اهل

رداری از حق صدور حکم و جعل قانون در صورت فقدان نص اهمیت کلیدی در نسبت برخو
ردی ای بسیار کاربمیان اجتهاد استنباطی و تدبیر والیی جامعه دارد. در واقع مصلحت مقوله

شدن مصلحت است که در اجتهاد سنی در حوزه فقدان نص به کار افتاده است. برجسته
اهمیت  -ق(716ویژه در تلقی طوفی )مبه-عامالت و عادات مثابه دلیل شرعی در عرصه مبه

گیری در این زمینه دارد که تا حدودی تجویزگر عبور از نصوص دینی بوده است یا چشم
گیریهای مبتنی (. بنابراین تصمیم43ق، 1419کم توانسته به این امر دامن بزند )عالیه، دست

نیاید، از چنان اهمیتی برخودار است که  نیز به دست« دلیل جزئی»بر مصلحت در جایی که 
نجیم مصری در کتاب از سیاست شرعی خود نشان داده است. او سیاست در تعریف ابن

انجام کاری توسط حاکم بنابر مصلحتی که »شرعی را بدین صورت تعریف کرده است: 
 (. 87م، 1992)محمود، « وارد نشده باشد« دلیل جزئی»بیند، هر چند نسبت به آن می

 اید که ولی امر ندهیدست به دست هم م یآن است که چه عوامل نجایدر ا یاصل الؤس
نت، به سحکم از منظر اهل افتنیرییتغ یطور کلکند. بهیحکم م رییاقدام به تغ، یحاکم اسالم

تابع  یرعش احکام نسخ گفته است: زیدر بحث تجو یحلمحقق . علل گوناگون وابسته است
مکن است م نیکند. بنابرایم رییتغ نیزمان و تفاوت مکلف رییو مصالح با تغ استمصالح 

به انجام آن امر شده  جهیدر زمان مصلحت داشته باشد و در نت یگروه یخاص برا یحکم
 ندشو یاز انجام آن نه جهیمفسده داشته باشد، در نت گرید یو در زمان یگروه یباشند و برا

 .(173تا، یب، یحلمحقق )
در  و سدینویحکم م رییسنت درباره نقش زمان در تغاهل نیاز متفکر یقرضاو وسفی
رتبط با م احکام رییتغ لیدل یگاه. سدینویحکم م رییمکان در تغ ریدرباره تأث گرید یجا
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، م2001، یاحکام دارالحرب با داراالسالم( )قرضاو مکان هست، مانند: تفاوت رییتغ
8/131). 

 
 طیشرا رییتغ

: دیگویم ارهب نیکند و در همیذکر م طیشرا رییحکم را تغ رییعلل تغ گریاز د یشابورین حاکم
از صحابه به حمل سالح در  امبریپ یمانند: نه ؛است طیشرا رییحکم، تغ رییسبب تغ یگاه

، ق1411، یشابوری)حاکم ن نهیبه حمل سالح در مد شانیحکم و امر به ا رییمکه و تغ
2/77-76 .) 

ار روشن است که احکام به اعتب رایز ،ندارد تیکل یحکم چیه: نگاردیم زین یلیاردب محقق
لمان عا ازیکنند و امتیم رییاوضاع، احوال، زمانها، مکانها و اشخاص مختلف تغات، یخصوص

از شرع  که یقیاختالفات و انطباق آن بر مصاد نیواسطه استخراج همبه گرانیاز د هانیو فق
 .(3/436، تایب، یلیاردب مقدسشود )یمقدس گرفته م

استطاعت  مانند: ؛گرددیمبر یو اقتصاد یاجتماع، یاسیس طیحکم به شرا رییتغ زین یگاه
حمل و نقل و جواز  مانند یجانب یهانهیحمل و نقل، هز طیشرا لیکه امروزه به دل ؛در حج

 (.124، ش1389، یورود به حجاز و... اثرگذار است )قرضاو
 

 ضوابط عمومی صدور حکم حکومتی
را بر  «یاحکام حکومت»، یعقل لیبا استناد به دل تاًیفقه و نها یبا استفاده از قواعد کل هیفق

ن آن داشت یکه افراد، ادعا یکند. البته نه با هر عقلمی صادر اساس مصالح و مفاسد اجتماع
 . قابل احتجاج و استناد باشد یاله شگاهیکه در پ یرا دارند، بلکه عقل

، یاز تناسب با احکام شرع ی، برخوردار«یاحکام حکومت»صدور  یبرا یعموم ضوابط
جامعه و نظام  ریتدبی و... مصالح عموم تی، رعاعتیاز تناسب با اهداف شر یبرخوردار

، یجامعه و نظام اسالم ریاست؛ چه آنکه تدب ییوال اراتیاخت یکاراندازبه ازمندین یاسالم
 یو ستایو ر یاست که بر دوش ولی امر و نظام تحت سرپرست ینید یتیو مسئول فهیوظ

 رعت که شااس یاراتیاخت یکاراندازبه یمقتض، ینید تیمسئول نیا یفایکند. ایم ینیسنگ
د وجوبه عنوان مثال به او اعطا کرده است.  یاسالمجامعه و نظام  ریحسن تدب یمقدس برا
م بر مهم اه میتقد، آوراکتفا به مقدار ضرورت و مصلحت الزام ،ریپذمصلحت تقدم ایضرورت 
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اشاره  انتویم یاسیدر گستره نظام س یزن ییعالوه بر ضوابط فوق، به مال کهاو...  در تزاحم
 و یشناسبر مصلحت در گرو زمان یمبتنمها و اعمال یکرد که بر اساس آن، هرگاه تصم

 یمدارتیاستوار باشد، با غا ینگرجانبهو همه یشیبر دوراند و قرار گرفته یقدق یشناسمکان
را بر مصلحت افراد مقدم دارد و  یاسیو مصلحت جامعه و نظام س دههمراه بو یشیو دوراند

محور مشورت با صاحبان را بر  یشیاندو مصلحت یسازیمتصم یندفرآ یزن یحاکم اسالم
 قرار یشخو یمهایمشورت را سرلوحه تصم یو تخصص قرار داده و مقتضا یشهخرد، اند

 عبارت از انشائات یا مصوباتی از را« احکام حکومتی»تفکر شیعه، طور کلی از نظر بهدهد. 
که به صورت عزل و نصبهای جزئی، فرمانهای خاص، دستور  داندیجانب حاکم مشروع م

اجرای احکام اولیه و ثانویه و یا وضع قوانین مورد نیاز با عنایت به مصلحت جامعه اسالمی 
 گردد. اعمال میهای گوناگون، در زمینه

کند که در عرف یاز احکام اشاره م یکم به بخشتسنن دستاهل انیدر م« رُخص»مفهوم 
بحث  ینروشکه بهچنان ،شودیم ناختهش هیبه عنوان احکام ثانو یعیاصول فقه ش فقه ومتأخر 

که  یمورد بحث آنان قرار دارد. اما ظرافت و وسعت زیحرج ن مانند الضرر و یدرباره امور
، یشود )کالنترینم دهیاز مباحث آنان د یاریشود، در بسیم دهید عهیش یدر مباحث اصول

نا ، بدان معهیو ثانو هیاحکام اول هومدو مف یریکارگبه ذکر است عدم به(. الزم 30، ش1378
ما انداز آنها به دور بوده است، ااز چشم یطور کلبه میتقس یمحتوا ایآنها  قیکه مصاد ستین
 ت.اس یگریپژوهش مستقل د ازمندیدارد که ن یتفاوت مشرب اقتضاعات نیا دیتردیب

ظر از ن هیشرع استیس گاهیسنت، شناخت جااهل دگاهیدمقوله اجتهاد از  در کنار فقه و
ه و یا تیمیچون کتاب السیاسة الشرعیه ابنهم یاست. آثار تیحائز اهم اریبس زین شانیا

ار موضوعات و مسائل فقه را در کن غالباًیه جوز قیمالطرق الحکمیه فى السیاسة الشرعیه ابن
 استیدر واقع س (.100ق، 1423جوزیه، قیم کنند )ابنیه مطرح میالشرع استیسمسائل 

احکام  نیتواند ایم هیفق ندارد و عتیدر شر یحیاشاره دارد که حکم صر یبه احکام هیالشرع
نظر تمام  نیچرا که از ا ،اعتبار کند جعل و نیمنافع جامعه مسلم را بر اساس مصلحت و

ا رشارع احکام  :دیگویم ی. به عنوان مثال شاطبشوندیم یمصلحت جار هیاحکام بر پا
محمصانى در (. 4/140م، 1977است )شاطبی،  دانسته زیآنجا که مصلحت باشد جا

نویسد: احکامى که براساس اجتهاد قرار دارد با تحول زمان و مى زیالمجتهدون فى القضاء ن
از نگاه زرقاء: احکام شرعى  ای و (29م، 1980)محمصانی شوند مکان و احوال متحول مى
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صلحت احکام بر اساس م کند وپیدا مى رییشوند تغ عاتزمان که باعث تبدل موضو با اختالف
 (.2/924ق، 1383)زرقاء،  شوندیم یجار

مهم اشاره دارد که ضرورت دین و مسلمات فقه را  نینمر در کتاب االجتهاد نیز به ا
دانجا اندیشى و رعایت عرف و عادات تنها بهمیشه و در هر جا باید نگه داشت و مصلحت

 نیبنابرا(. 131-138م، 1987)نمر،  اعتبار دارد که اصلى از این اصول را زیر پا نگذارد
در  زیرو احکام صادره از فقها ن نیاز ا ستین یفقه سائلاز م یجدا هیشرع استیاصول س

 واحد قابل مشاهده است.  ییسمت وسو
، یصدور حکم حکومت درحاکم  ییوال اراتینظر رسد که اختبه ییچه بسا در نگاه ابتدا

ر منابع ب یگردد و اجتهاد متکیباز م ینیو ع یبر موارد خارج یشرع یاحکام کل قیبه تطب
 ازنی و بنابراین (169، ش1391است )پرور،  یمتکفل استنباط آن احکام کل، یتبع ای یاصل

، دیتردی: بیدر امور حکومت هیبر احکام اول ریاحکام اضطرا حیترجی برا ییبه حق وال
مخالف احکام شرع دست  ییتوان به صدور احکام والینمت، یاز حق وال یبدون برخوردار

 نیتکو یمقتضر، ییتغپر طیمثابه شرط الزم است. گو آنکه شراامر به نیاگر، ید ری. به تعبدیازی
امر،  نیشوند، اما ا هیاز احکام اول یتوانند مقدم بر برخیاست که م یفراوان هیثانو نیعناو

، بدان طیراش ریی، تغیگذار خواهد بود و در امور حکومتری، تأثیمقتض یریگتنها در حد شکل
د، در حوزه یاحکام جد نیشود، بلکه ا داریپد یدیخود احکام جد یکه به خود ستیمعنا ن

 اما ،افتیتوسط حاکم، امکان تحقق خواهد  ییحکم وال ءتنها در قالب انشا، یامور عموم
م حاک نیسخن و فرام تیحجمشروعیت و  آنچه از منظر شیعه در این امر مورد تأکید است

 او از یمتوقف بر برخوردارباشد. چرا که انشاء حکم حکومتی از سوی حاکم اسالمی می
 است.  ییو صدور حکم وال یتصرف در امور عموم یبرایی حق وال

 چند از یکی است ممکن و ثانوی اولی احکام با مقایسه اسالمی در جامعه حاکم حکم
 باشد: داشته را زیر حالت

 هروز یا نماز به اینکه باشد؛ مانند شرعی احکام از یکی عیناً حاکم حکم موضوع الف(
 واقع در هم آن از اطاعت وجوب. شودنمی نامیده حکومتی حکمی، حکم چنین. کند امر

 آیه ذیل امت امام. حاکم از حکم ناشی نه و است شرعی حکم اطاعت وجوب از ناشی
و  رسول اطاعت نه است خداوند اطاعت الهی اوامر اطاعت: »است فرموده...« اهللا اطیعو»
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 نماز بخواند، نمازش امام یا رسول از اطاعت قصد به کسی اگر جهت همین به. االمر اولی
 (.2/477ش، 1371)خمینی، « است باطل

 احکام موضوع عیناً آن باشد، اما موضوع شرع احکام اجرای راستای در حاکم حکم ب(
 . خمس و زکات آوریدستور جمع نباشد، مثل شرع

 یا -کرده وضع وی یا نمایندگان خود که -عرفی قوانین اجرای مقام در حاکم حکم ج(
 . نباشد پیشین قسم قبیل آن، از و موضوع شود صادر کشور امور اداره

 عطیلیت به اینکه بگیرد، مثل تعلق شرع احکاماز  یکی موقت تعطیلی به حاکم حکم د(
 است.  حکومتی حکم مصادیق از اخیر قسم سه هر. کند حکم حج موقت
 

 یحکمِ ثانو ای یحکمِ اول قِیاز مصاد، یحکم حکومت
قل و مست تیقسم یاحکام حکومت ایمطرح است که آ یالؤنظران سو صاحب هانیفق نیب در

شمار به هینه بلکه از احکام ثانو ایاسالم است،  هیاز احکام اول نکهیا ایاحکام هست  از یجدا
 .رودیم

 :شودیوجود دارد که به هر کدام پرداخته م دگاهید 4 مورد نیدر ا
 .تاس هیو ثانو هیدر کنار احکام اول هیاز احکام واقع یبخش، یاول: حکم حکومت دگاهید

کند که از نظر یصادر م یمصلحت تامه ملزمه، حکم صیتشخ لیبه دل یولی امر، گاه
در صدر اسالم در  اکرم امبریکه پ یهمان حکم خداوند است. احکامات، یقرآن و روا

 به است و ازمبتال زیکردند، در عصر حاضر نیچون مصادره مال محتکر صادر مهم یمسائل
 تیریمصلحت ملزمه و مد یکه از رو یشمار رفته و حکم وبه هجامع یاقتصاد دیمسائل تهد

د، شویاستنباط م طیشرا نیکه در ا یشود. حکم یشود، حکم اهلل تلقیجامعه محسوب م
مستقل است و حکم  یحکم یحکم حکومت نکهیا لیخواهد بود. دل یو اول یواقع یحکم
حکم  نی. استشک لحاظ نشده ا، یحکم نیچون در ظرف موضوع چن ستین یظاهر

 چون ضرر وهم ینیبر عناو هیاحکام ثانو رایهم نخواهد بود، ز یثانو یحکم واقع، یحکومت
 گرید ایو  یمن ایو فروش خون  دیاساس، حکم جواز خر نیهستند. بر ا یحرج مبتن

بلکه ، ستیاز باب ضرر و حرج ن ایو  یکه امروزه قابل استفاده هستند، حکم ظاهر ینجاسات
که  یالندارند در ح ینجاسات منفعت قابل توجه نیبود که ا نیبر ا یآن مبن یبلمانند حکم ق

وع به موضوع موض لیبا توجه به تبد گریموضوع است. به عبارت د رییبر تغ یحکم دوم، مبتن
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هستند. ادله ولی امر هم  یواقع یتوان گفت که حرمت و جوازِ هر دو حکم شرعیمگر، ید
 نیکند، مجرا هست بلکه از ایصادر م یحاکم اسالم ایکه ولی امر  یحکم دیگویبه ما م

 ولی امر است.  تیوال یبه معنا یو ثانو یحکم اول یورا، یمنظر، حکم حکومت
 .هست یاحکام ثانو قیاز مصاد، یاحکام حکومت ایدوم: حکم  دگاهید

رو  نیاز ا و هستند یبودن حکم حکومت یقائل به احکام ثانو شمندانیاز اند یبرخ
هستند که در گذر زمان، به جهت بروز  ینیاز معارف اسالم، مقررات و قوان یبخشاند: گفته

دسته از احکام که به آنها  نیگردد. ایتوسط ولی امر مسلمانان وضع م، یمصالح و مفاسد
ا و پابرج یکه مصالح و موجبات و علل صدور آن باق یتا هنگامند، یگویم هیاحکام ثانو

موقع اسباب آن برطرف  نگردد، ثابت و پابرجاست و هر برطرف عمفاسد و موان ایباشد و 
 .تنباکو میتحر ریگردد؛ درست نظیشد، حکم هم برطرف م

رابطه  ،یو ثانو یو احکام اول یبین حکم حکومت که اندبر این عقیده برخی سوم: دگاهید
 عموم و خصوص من وجه است. 

، ی)کالنتر یاست و نه از احکام ثانو یاحکام اول نه از یچهارم: حکم حکومت دگاهید
 .(112ش، 1374
شود تا روشن شود حکم یاشاره م یبا حکم حکومت یحکم اول یتفاوتها انیادامه به ب در

 است. کی مصداق کدام یحکومت
 

 یبا حکم اول یتفاوت حکم حکومت
 :است لیدارد که به قرار ذ یجد ییتفاوتها یبا حکم اول یحکم حکومت

 ستند،هاند که فلسفه صدور حکم یالحدوثدیمصالح و مفاسد جد هیتفاوت از ناح نیاول -1
از  یمنظر حاکم و ولی امر مطرح است، اما برخ مصالح و مفاسد یدر حکم حکومت رایز

چند  هر»است.  هیمفسده اول ایمدار همان مصلحت  ریدا یمصالح و مفاسد در احکام اول
وجود دارد که از  ریمتغ اجاتیرشته احت کیاما  امت حالل است،یتا روز ق حالل محمد

شود یولی امر، وضع و اجرا م ریسرچشمه گرفته و به حسب مصلحت و تداب تیوال یکرس
 (. 25-35، ق1396، یی)طباطبا« اندزمانه اتیو در بقا و زوال خود تابع مقتض

ت( )دوام و موق رییو عدم تغ رییدر قلمرو زمان استمرار حکم و امکان تغگر، یفاوت دت -2
رفته تعلق گ یحکم به عنوان، یچون در احکام اول ،است رییتغقابلریغ یحکم اول رایز ،است
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مانند وجوب نماز که به عنوان انسان مکلف  ،کند دایپ یکه در هر زمان و مکان وجود خارج
وده و ب رییشود قابل تغیکه از جانب ولی امر صادر م یاما حکم حکومته، عاقل تعلق گرفت

 (. 428، ش1393، یملک یکیدر بقا و زوال تابع مصلحت زمان هستند )ن
ف در موارد اختال یچون حکم اول ،نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است گریفرق د -3

 یرویحجت است، وجوب پ شیکه آن را استنباط کرده و بر مقلدان خو یتنها بر مجتهد
 یرویبه همراه مقلدان واجب است پ گریبر تمام مکلفان و مجتهدان د یدارد، اما حکم حکومت

، ش1371، ینیاعلم باشند نقض آن ناروا خواهد بود )خم یماگر از جهت عل یکنند و حت
 (. 1/116تا، ی؛ صدر، ب2/466

شارع صادر  یاز سو یاحکام اول رایز ،مصدر جعل است یهاز ناح گریتفاوت د -4
ط توس ایبه عنوان شارع است  یمجعول ذات اقدس اله ماًیمستق ای یشود؛ چون حکم اولیم

شده  انیبه عنوان اِخبار از اراده شارع مقدس ب یاز ائمه هد یکی ایو  رسول خدا
اِخبار از اراده  ایاست نه به عنوان  ی، حاکم اسالمیتاست. اما مصدر صدور حکم حکوم

 .(4/100، ق1404، یشارع )نجف
 یرسد که حکم حکومتینظر مبه یو حکم اول یموجود در حکم حکومت یتفاوتها انیب با

احکام الهی معموالً به اند. رفتهینظر را نپذ نیا یباشد هرچند برخ یحکم ثانو قیاز مصاد
شوند، اما در مقام تدبیر جامعه، انشاء و صدور احکام دیگری نحو کلی انشاء و صادر می

 (.253/ 3ق، 1425آنها محدودتر است )مکارم شیرازی، مورد نیاز است که دایره مصداقی 
 

 هیمستقالت عقل ذیاحکام شرع در تنف رییعدم تغ
تذکر که  نیالبته با ا ،صورت برشمرد نیتوان بدیرا م هیاز موارد مهم از مستقالت عقل یبرخ

حفظ  یوجوب عقل برخوردار شوند: زیمشترک ن قیتوانند از مصادیموارد م نیاز ا یگاه برخ
به  در عمل دیتردیدفع افسد به فاسد. ب یعقل جوبتقدم اهم بر مهم و و ینظام، وجوب عقل

ام احک، یحکومت -ییانشاء و صدور احکام وال قیاز طر یاحکام مستقل عقل نیا یمقتضا
 تیوال از یشرع است و برخوردار زیامر به تجو نیچه آنکه ا ؛افتینخواهد  رییتغ یاله یکل

 .(56ش، 1388، ینی؛ کل362ق، 1399، یاست )حل یامر نیچن یمقتض بر انشاء حکم
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 نتیجه
. دامنه تدبیر والیی به تناسب شرایط گسترده است و ولی امر با اتکا به منابع استنباط، 1

کند. تغییر حکم علل گوناگون دارد که گاهی متناسب با هر زمان، احکام حکومتی صادر می
گاهی تغییر عادات و عرف و گاهی شرایط و توانایی مردم در به جهت تغییر زمان و مکان، 

ای از اوقات حکمی خالف شرع صادر این مورد نقش دارند. ممکن است ولی امر در پاره
 شود. کند که در نتیجه تکلیف جدیدی متوجه دیگران می

 قهف انیم یاساس زیموجب تما توانیرا م عهیش یاعتقاد یدر مبان« تیوال» تیمحور. 2
 ییالاز شئون و هیقف یبه برخوردار انیعیاعتقاد ش تسنن دانست. باور واز فقه اهل یعیش

وفقه  یاز جمله در فقه حکومت ییوال و یاصول استنباط اصول به فقه و توسعه فقه و یمقتض
، تیسطوح باالتر وال یتصد یمناسب برا یهانهیزم نیتکو دیتردیبمطرح است.  یاسیس
 ی. برادانست ینیدانش د رهیبالقوه در دا و یغن تیظرف نیا یسازبالفعل یتواند مقتضیم

 امبریپ عاتیتشر مختصر بسنده کرد: یحیتوان به توضیشده مگفته میمفاه نیشدن انروش
 امتیتا روز ق یجاودانگ از ثبات و یهمانند احکام اله یبرخ بر دو گونه است: اکرم

به  گرید یبرخ .ثابت است عاتیتشر نیا انگریکه ب« یسنن النب»برخوردارند، مانند مفهوم 
ه دوم دست گرید ریشوند. به تعبیصادر م نیامور مسلم صلحتبر اساس م صورت موقت و

طور که گفته شد باور عموم همان. هستند یاحکام حکومت ای یجزئ و یاز سنخ احکام مورد
از جانب  ییور احکام والصد متضمن حق انشاء و، تیآنان از وال یبه برخوردار انیعیش
 ییاحکام وال است. در هر حال آنان برخوردار از حق تصرفات و ائمه اطهار و امبریپ

ام ه در احکچو  هیعام فقها، چه در احکام اول یهاابتین خاص و یهاابتیهستند که ن یحکومت
 .جا نشأت گرفته استنیاز هم یاحکام حکومت نیچنهم و هیثانو

 مطرح« الشرعیه سهالسیا»توان در غالب تسنن احکام والیی را میاهل. از نظر علمای 3
ام احک نیتواند ایم هیفق ندارد و عتیدر شر یحیکه حکم صرپردازد می یبه احکامکرد و 

 .اعتبار کند جعل و نیمنافع جامعه مسلم را بر اساس مصلحت و
 و ییوال نیقوان گاهیجا افت، کهی خواهد استقرار یهنگام یحاکم نظام اسالم تیحاکم. 4

از آنها  انیعص مخالفت و زیاما تجو ،شود انتیص در اذهان عموم حفظ و یاحکام حکومت
خواهد  تیاصل حاکم فیتضع یبلکه مقتض و« یاحکام حکومت»گاه یجا فیتضع یمقتض
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الفت مخ نیمرج خواهد شد. بنابرا دچار هرج و تیحاکم هتصور کرد ک توانیم جهیشد. در نت
 .ستین یحکومت چیه تیمخالفت با آنها مورد رضا زیتجو ای و «یاحکام حکومت»با 
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 م.1995، هیالعلم دارالکتبروت، ی، باالعتصام شاطبی، ابراهیم بن موسی، -

 م.1977، عفانجا، دار ابنبی، الموافقات ،همو -
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د، ، صنعاء، مکتبة جیل الجدیالفتح الرباني من فتاوی االمام الشوكانيشوکانی، محمد بن علی،  -
 تا.بی

 تا.، بیروت، دارالتعارف، بیالفتاوی الواضحهصدر، سید محمدباقر،  -

فرهنگ  پژوهشگاه علوم و ،، قمدر اسالم یرهبر و تيوال، حسن دی، سیآبادخرم یطاهر -
 . ش1389ی، اسالم

هران، ، تبحثي درباره مرجعيت و روحانيت )مقاله واليت و زعامت(طباطبایی، سید محمدحسین،  -
 ش.1354انتشار، شرکت سهامی 

 ق.1396، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، بررسيهای اسالميهمو،  -

 ق.1419، بیروت، المؤسسه الجامعیه، نظر الدوله و آدابها في االسالمعالیه، سمیر،  -

 م.1975، قاهره، دارالکتاب الجامعی، رياسة الدوله في الفقه االسالميعثمان، محمد رأفت،  -
، قاهره، دارالتوزیع و النشر اإلسالمیه، المنتقي من كتاب الترغيب و الترهيبقرضاوی، یوسف،  -

 م.2001

، ترجمه محمد مقدس، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب موجبات تغيير الفتوی في عصرناهمو،  -
 ش.1389اسالمی، 

، میه قمعلقم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه ، ياسالم عيتشر در یحكم ثانواکبر، ی، علیکالنتر -
 .ش1374

 ش.1388، هسالمی، تهران، دارالکتب اإلالكافي کلینی، محمد بن یعقوب، -
 ش.1406مکتب االعالم اإلسالمی،  قم، ،السلطانيه األحكاممحمد،  بن ماوردی، علی -

 م.1977، تهران، رابطه الثفاقه و العالقات اإلسالمیه، نظام االسالممبارک، محمد،  -

 ق. ،1296تیآل البمؤسسه  قم، ،االصول حيمفاتمحمد،  دیمجاهد، س -

 .تایب ،تیآل البمؤسسه ، قم، معارج االصول محقق حلی، جعفر بن حسن، -

، قاهره، دارالکتاب المصری، االسالم و المشكالت السياسيه المعاصرةالدین محمد، محمود، جمال -
 م.1992

 م.1980 نا،بی بیروت،، في القضاء المجتهدونحمصانی، صبحی، م -

، ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیدر پرتو واليتمصباح یزدی، محمدتقی،  -
 ش.1383

ها كنگره بررسي مباني فقهي مجموعه مصاحبه، «احکام والیی و حکومتی»مظاهری، حسین،  -
 ش.1374، حضرت امام خميني: نقش زمان و مكان در اجتهاد

 ق.1426 نجف، مکتبه الحیدریه،، هيممااال دئعقا ،مظفر، محمدرضا -
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ات ، قم، دفتر انتشارمجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -
 تا.ی، باسالمی

 ق.1416، قم، نسل جوان، انوار االصولمکارم شیرازی، ناصر،  -
 ق. ،1425طالب، مدرسه امام على بن ابىقم، انوار الفقاهههمو،  -

 م.1977، کویت، دارالقلم، مفاهيم اسالميه حول الدين و الدولهمودودی، ابواالعلی،  -

 ش.1384ثاق، یصبح م ،قم، هيفق يول اراتياخت و ياحكام حكومت گاهيجامؤمن، محمد،  -

 م.1987کویت،  کویت، جامعه، االسالم في الحكم نظامفاروق،  محمد، نبهان -

 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -
 ق.1404

 ش.1396 ،فردا کتاب، ، قمحكومتي فقه و اصول مبادی حكومتي احكام ضوابط، اهللذبیح، نعیمیان -
 م.1987، قاهره، الهیئة المصریه العامه للکتاب، االجتهادنمر، عبدالمنعم،  -

، بیروت، دارالکتب العلمیه، لمذاهب فقهاء األمصار الجامعر اإلستذكا عبداهلل،نمری، یوسف بن  -
 ق.1421

 ش.1393، تهران، آیین سلوک، فقه مصلحتاهلل، نیکی ملکی، حجت -


