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حکم حکومتی و 
مصلحت عمومی

مقدمه
ــامی و  ــای اس ــان فقه ــاز می ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــی موضوع ــم حکومت ــوص حک ــی درخص ــث و بررس بح

ــه  ــه ب ــم جامع ــط حاک ــور توس ــا اداره ام ــتی ی ــت و سرپرس ــخن از والی ــرگاه س ــته و ه ــان رواج داش حقوق دان

میــان آمــده، به مــوازات آن بــه مقولــۀ مصلحــت نیــز اشــاره شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مصلحت اندیشــی 

موجــب حفــظ اصــل وجــود جامعــه و کیــان جمعــی و تأمیــن بقــای نظــام اجتماعــی و تمشــیت امــور عمومــی 

ــد  ــزوم بتوان ــع ل ــه در مواق ــادی ک ــی نه ــذا پیش بین ــی، 1390، ص 108(، ل ــات کمیتک ــخ و بی ــردد )راس می گ

ــد،  ــم مقتضــی را اتخــاذ نمای ــکان تصمی ــان و م ــا زم ــه را تشــخیص داده و متناســب ب ــح و مفاســد جامع مصال

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

افــزون بــر آن، احــکام و موازیــن اســامی تابــع مصالــح و منافــع جوامــع انســانی اســت. حکــم حکومتــی هــم 

کــه در ســایه مصالــح عمومــی صــادر می گــردد از ایــن قاعــده مســتثناء نبــوده و تابــع مصالــح و منافــع جوامــع 

انســانی می باشــد؛ بنابرایــن ضــرورت ابتنــای احــکام حکومتــی بــر مبنــا و مــدار مشــخص بــر کســی پوشــیده 

نیســت؛ چراکــه حاکــم اســامی نمی توانــد بــدون تعییــن قلمــرو اختیــارات خــود و مــاک مشــخص در اجــرای 

قوانیــن و مقــررات مداخلــه نمــوده یــا تکلیــف جدیــدی بــر مــردم تحمیــل نمایــد. ازایــن  رو مبنــای صــدور حکــم 

ــن  ــته در ای ــخ شایس ــن پاس ــده و یافت ــی گردی ــه آمیز تلق ــائل مناقش ــی از مس ــف آن یک ــی و روش کش حکومت

ــا  ــی در برنامه ریزی ه ــش اساس ــد داد و نق ــور خواه ــخ درخ ــه پاس ــروز جامع ــای ام ــی از نیازه ــه برخ ــه ب زمین

ــه  ــی پژوهــش حاضــر، ارائ ــن رو، هــدف اصل ــرد. ازای ــا خواهــد ک ــی ایف ــای حکومت و سیاســت گذاری های نهاده

ــا مصلحــت  تصویــری دقیــق یــا دســت کم روشــن از مفهــوم و ماهیــت حکــم حکومتــی و تبییــن نســبت آن ب

ــن  ــن پژوهــش بهتری ــه شــده در ای ــای ارائ ــا اســتفاده از ماک ه ــر ب ــان ام ــت متولی ــا درنهای ــی اســت ت عموم

تصمیــم را در مــوارد مقتضــی اتخــاذ نمایــد؛ بنابرایــن حــوزه واکاوی ایــن پژوهــش، نســبت حکــم حکومتــی بــا 

ــر ماهیــت حکــم حکومتــی و مبنــای موجهه ســاز آن یعنــی  مصلحــت عمومــی اســت. در ایــن میــان افــزون ب

مصلحــت عمومــی، گســتره صــدور حکــم حکومتــی نیــز مســئله ای چالش برانگیــز بــوده و در میــان اندیشــمندان 

اســامی نظــر واحــدی در این بــاره وجــود نــدارد. برخــی از صاحب نظــران، قائــل بــه محدودیــت حــوزه صــدور 

ــران  ــر از متفک ــی دیگ ــتند و برخ ــن هس ــراغ دی ــر منطقه الف ــک تعبی ــه ی ــا ب ــات ی ــه مباح ــی ب ــم حکومت حک

ــر از حــوزه مباحــات و  ــد کــه می تــوان فرات ــر ایــن باورن ــه درســتی ب ــر اتخــاذ نمــوده و ب موضعــی قابــل دفاع ت

حتــی آنجــا کــه نــص صریحــی در شــرع وجــود دارد، حکــم حکومتــی صــادر نمــود.

بــر ایــن مبنــا در نوشــتار پیــش رو، ابتــدا در بخــش نخســت تــاش گردیــده تــا تعریفــی صحیــح و جامــع 

از مفهــوم حکــم حکومتــی ارائــه شــود و در بخــش دوم قلمــرو و محــدوده صــدور حکــم حکومتــی بــر مبنــای 

مصلحــت عمومــی تبییــن گــردد.
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1. حکم حکومتی؛ در جستجوی معنا

ــدان  ــنت ب ــل س ــه اه ــم در فق ــیعه و ه ــه ش ــم در فق ــه ه ــی اســت ک ــه موضوعات ــی ازجمل ــم حکومت حک

پرداختــه شــده و آثــار و منابــع فقهــی و آیــات و روایــات شــیعی به طــور ضمنــی و پراکنــده در ابــواب مختلــف 

بــدان اشــاره نموده انــد. در کتــب فقهــی قدیمــی از حکــم حکومتــی بــه عنــوان حکــم الحاکــم و حکــم الوالــی 

و در کتــب فقهــی اهــل ســنت به عنــوان احــکام ســلطانی یادشــده و تعبیــری رایــج و متــداول در کلمــات فقهــا 

نبــوده اســت )ماننــد: محقــق حلــی، 1418، ص 291(.

هم چنیــن حکــم حکومتــی اصطــاح جدیــدی اســت کــه در متــون فقهــی معاصــر مورداســتفاده قرارگرفتــه 

اســت. )ماننــد: فاضــل لنکرانــی، 1429 ق، ص 36( بااین وجــود اکثــر فقهــای شــیعه متقــدم و متأخــر بــر ایــن 

ــه عنــوان حاکــم هســتند کــه می تواننــد براســاس آن  ــر شــأن فتــوا، دارای شــأنی ب ــد کــه فقیــه عــاوه ب باورن

ــه عنــوان نمونــه شــهید اول در اثــر فقهــی خویــش ســه نــوع تصــرف و شــأن ازجملــه تبلیــغ،  حکــم کننــد. ب

امامــت و قضــاوت بــرای پیامبــر )ص( قائــل شــده اســت )نــور مفیــدی، 1394، ص 256( و بــا اشــاره بــه وجــود 

ایــن شــأن در مــورد پیامبــر )ص( می فرمایــد: »تصــرف النبــی)ص( تــاره بالتبلیــغ و هــو الفتــوی و تــاره باالمامــه 

ــاره بالقضــا کافصــل الخصومــه بیــن المتداعییــن بالبینــه او الیمیــن  کالجهــاد و التصــرف فــی بیــت المــال و ت

اواالقــرار« )مکــی عاملــی، ]بــی تــا[، صــص 215-214( 

گاهــی نســبت بــه برخــی از مــوارد ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه آیــا ایــن مــورد مربــوط بــه شــأن تبلیــغ 

ــر )ص( درخصــوص  ــش پیامب ــال برخــی فرمای ــوان مث ــه عن ــر اســت؟ ب ــا شــأن قضــاوت پیامب ــر اســت ی پیامب

احیــاء اراضــی مــوات را مربــوط بــه شــأن تبلیــغ پیامبــر می داننــد )حلــی، 1405، ص 142(. امــا برخــی دیگــر 

آن را مربــوط بــه شــأن امامــت و حکــم کــردن از موضــع ریاســت و امامــت می داننــد )طوســی، 1387، ص 270(.

ــه شــأن تبلیــغ و بیــان حکــم  ــوط ب ــی ظاهــر می شــود کــه اگــر آن را مرب ــدگاه درجای ــن دو دی تفــاوت ای

شــرعی بدانیــم احیــاء اراضــی مــوات بــرای همــه جایــز اســت و هرکــس زمیــن مواتــی را احیــا کنــد مالــک آن 

می شــود امــا اگــر آن را مربــوط بــه شــأن ریاســت و امامــت بدانیــم قاعدتــًا احیــاء اراضــی مــوات منــوط بــه اذن 

پیامبــر و امــام اســت )نــور مفیــدی، 1394، ص 457(. 

همچنیــن محقــق خویــی، )محقــق خویــی، بی تــا، ص 3(، مرحــوم شــیخ )موســوی خمینــی، 1415، صــص 

551-545( و امــام خمینــی )موســوی خمینــی، 1421، صــص 629-626( بــه ایــن شــأن اشــاره دارنــد بــا ایــن 

تفــاوت کــه امــام خمینــی اختیــارات گســترده ای بــرای حاکــم قائــل اســت. هم چنیــن امــروزه در اکثــر کشــورها 

ــرار  ــه ق ــوه مجری ــار ق ــرای رأی در اختی ــد و اج ــع می کن ــن را وض ــه قوانی ــوه مقنن ــی، ق ــون اساس ــاس قان براس

ــه طــور  ــا ب ــرای همیشــه ی ــوه مقننــه ب ــد کــه ق ــا در عیــن حــال ممکــن اســت مــواردی پیــش آی می دهــد. ام

ــد )نمــازی  ــض کن ــه تفوی ــوه مجری ــه ق ــی و اضطــراری ب ــی را در طــول جنــگ و شــرایط بحران ــت اختیارات موق

ــام  ــه تم ــرام ب ــت احت ــا رعای ــارف ب ــای متع ــارغ از محدودیت ه ــود را ف ــارات خ ــا اختی ــر،1379، ص 48(. ت ف

آزادی هــای افــراد بــه کار گیــرد کــه از آن بــه عنــوان اختیــارات ویــژه تعبیــر می شــود. )بارنــت، 1386، ص 204(.
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کشــورهایی چــون آمریــکا، هندوســتان، فرانســه، یوگســاوی و اتریــش از ایــن قبیل انــد. بــه عنــوان نمونــه 

ــادر  ــی ص ــزوم فرامین ــورت ل ــد در ص ــور می توان ــت: »رئیس جمه ــده اس ــد آم ــی هن ــون اساس ــل 25 قان در اص

کنــد کــه ماننــد قانــون الزم و ضــروری باشــد...«. یــا در اصــل 17 قانــون اساســی یوگســاوی آمــده اســت: »در 

ــدرت  ــد فرامینــی صــادر کنــد کــه ق ــع ضــروری مثــل جنــگ، رئیس جمهــور می توان غیــاب مجلــس و در مواق

اجرایــی قانــون را خواهــد داشــت«.

در آمریــکا نیــز اجــازه صــدور چنیــن احکامــی را بــه هنــگام ضــرورت بــه رئیس جمهــور داده انــد )اصــل دوم 

بخــش ســوم قانــون اساســی آمریــکا(. امــا آیــا بــه راســتی صــدور حکــم حکومتــی توســط حاکــم نیــز می توانــد 

ــه ایــن ســؤال بی گمــان  ــرای پاســخ ب مصــداق اعمــال اختیــارات ویــژه از ســوی رئیس کشــور قلمــداد شــود؟ ب

ــپس از  ــان داده و س ــی را نش ــم حکومت ــای حک ــن معن ــرای تبیی ــری ب ــای نظ ــی از تاش ه ــتی نمونه های بایس

ذکــر تعاریفــی کــه از ســوی اندیشــمندان و فقهــا در بــاب ایــن مفهــوم ارائه شــده، درنهایــت تعریــف قابــل قبــول 

حکــم حکومتــی را معرفــی نماییــم:

1.1. معانی نابسنده

تعبیــر مرحــوم شــهید اول از حکــم حاکــم بدیــن گونــه اســت: »والحکــم انشــاء اطــاق او الــزام فــی مســائل 

اجتهادیــه و غیــر هامــع تقــارب المــدارک فیهــا ممــا یتنــازع فیــه الخصمــان لمصالــح المعــاش« )مکــی عاملــی، 

بی تــا، ص 320(.

ازنظــر شــهید اول دامنــه انشــای الــزام یــا اطــاق هــم شــامل مســائل اجتهــادی و هــم مســائل غیــر اجتهادی 

ــرد:  ــت ک ــوان دو برداش ــهید می ت ــل کام ش ــان« در ذی ــه الخصم ــازع فی ــا یتن ــارت »مم ــر عب ــت. از ظاه اس

ــی  ــه کام ایشــان حاک ــه پنداشــت ک ــوان این گون ــان« می ت ــه الخصم ــازع فی ــا یتن ــه »مم برداشــت اول از قرین

ــوان  ــه اســتناد دو شــاهد و قیــد می ت از ایــن امــر اســت کــه حکــم حاکــم منحصــر در حکــم قضایــی اســت ب

ــم  ــت حک ــر عمومی ــی نیســت و ب ــم قضای ــًا حک ــم صرف ــم حاک ــه در برداشــت دوم شــهید اول از حک ــت ک گف

ــد مقصــود ایشــان  ــد نشــان می ده ــن قی ــه ای ــاش« اســت ک ــح المع ــد »لمصال ــاهد قی ــت دارد. ش ــم دالل حاک

صرفــًا حکــم قضایــی نیســت چراکــه اگــر مــراد از حکــم حاکــم صرفــًا رفــع خصومــت و قضــاوت بــود نیــازی بــه 

بیــان ایــن قیــد نبــود و ذکــر ایــن قیــد در تعریــف فــوق بیانگــر هــر انشــاء الــزام یــا اطاقــی اســت کــه خــارج از 

محــدود عبــارات و بــه مصلحــت معــاش بنــدگان می باشــد و ایــن محــدوده تحــت حکــم حاکــم قــرار می گیــرد 

و وســیع تر از امــور قضایــی اســت )نــور مفیــدی، 1394، ص 463(. شــاهد دوم، تفاوتــی اســت کــه شــهید اول 

بیــن حکــم و فتــوا قائــل شــده اســت و در بیــان فــرق ایــن دو می فرمایــد حکــم و فتــوا هــر دو اخبــار از حکــم 

خداســت و اعتقــاد مکلــف بــه هــر دو الزم اســت ولــی فتــوا، صــرف خبــر دادن از حکــم خداونــد در یــک قضیــه 

ــا[، ص 320(.  ــی، ]بی ت ــی عامل اســت )مک
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در کنــار تعریــف شــهید اول از حکــم حکومتــی، تعبیــر صاحــب جواهــر نیــز در ایــن بــاب، قابل توجــه بــه 

ــد  ــف می کن ــه ای تعری ــم را به گون ــم، حک ــوا و حک ــاوت فت ــان تف ــام بی ــر در مق ــب جواه ــد. صاح ــر می رس نظ

کــه شــامل حکــم حکومتــی نیــز می شــود: »و امــا الحکــم فهــو انشــا انفــاذ مــن الحاکــم االمنــه تعالــی لحکــم 

الشــرعی او وضعــی او موضوعهمــا فــی شــی مخصــوص: حکــم عبــارت اســت از فرمــان حاکــم بــه خــدای متعــال 

بــر عمــل کــردن بــه حکــم شــرعی تکلیفــی یــا عمــل بــه حکــم وضعــی یــا عمــل بــه موضــوع آن دو در مــورد 

ــا[ ، ص 100(.  ــی، ]بی ت ــاص« )نجف خ

تعریــف عامــه طباطبایــی از حکــم حکومتــی، به مثابــه حکــم متغیــر مصلحتــی، از دیگــر تعاریــف موجــود 

ــریعت و  ــن ش ــایر قوانی ــد: »در س ــف می کن ــن توصی ــی را چنی ــکام حکومت ــان اح ــت. ایش ــه اس ــن زمین در ای

رعایــت موافقــت آنهــا ولــی امــر می توانــد یــک سلســله تصمیمــات مقتضــی به حســب مصلحــت وقــت گرفتــه، 

طبــق آنهــا مقرراتــی وضــع نمایــد و بــه اجــرا درآورد مقــررات نامبــرده الزم االجــرا و ماننــد شــریعت دارای اعتبــار 

اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه قوانیــن آســمانی، ثابــت و غیرقابــل تفســیر بــوده و مقــررات وضعــی، قابــل تفســیر و 

در ثبــات و بقــا، تابــع مصلحتــی اســت کــه آنهــا را بــه وجــود آورده اســت و چــون زندگــی جامعــه انســانی در 

تحــول و رو بــه تکامــل اســت، طبعــًا ایــن مقــررات تدریجــًا تحــول پیداکــرده و جــای خــود را بــه بهتــر از خــود 

خواهــد داد« )بــه نقــل از مــکارم شــیرازی، 1422، ص 513(. در همیــن راســتا، مرحــوم شــهید مطهــری حکــم 

حکومتــی را چنیــن تعبیــر می کنــد: »حکومــت اســامی در شــرایط جدیــد و نیازمندی هــای جدیــد می توانــد 

ــًا  ــد کــه درگذشــته موضوع ــررات وضــع نمای ــک سلســله مق ــی اساســی اســامی ی ــه اصــل و مبان ــا توجــه ب ب

ــاره  ــن ب ــامی در ای ــوق اس ــران در حق ــی از صاحب نظ ــری، 1334، ص 86(. یک ــت« )مطه ــوده اس ــی ب منتف

ــر مبنــای ضوابــط پیش بینی شــده،  چنیــن گفتــه اســت: »حکــم حکومتــی، حکمــی اســت کــه ولــی جامعــه ب

ــی،  ــی، مالیات ــا یکدیگــر در مــورد مســائل فرهنگــی، تعلیمات ــرای حفــظ ســازمان ها ب ــح عمومــی ب طبــق مصال

نظامــی، جنــگ و صلــح، بهداشــت و ســایر مســائل مقــرر نمــوده اســت« )گرجــی، 1380، ص 287(. 

2.1. معنای بسنده 

ــوان  ــد بت ــر می رس ــه نظ ــف، ب ــن تعاری ــک از ای ــود در هری ــر موج ــور و عناص ــف مذک ــه تعاری ــه ب ــا توج ب

تعریــف ذیــل را بــا توجــه بــه جامــع و مانــع بــودن، تعریفــی قابــل قبــول بــه شــمار آورده و دربرگیرنــده تمــام 

ــت:  ــاب دانس ــن ب ــب در ای ــی رقی ــای مفهوم تحلیل ه

حکــم حکومتــی؛ بــه هــر نــوع حکمــی اطــاق می شــود کــه از ســوی حاکــم جامعــه اســامی در راســتای 

اجــرای قوانیــن شــرعی و اداره امــور کشــور صــادر می شــود؛ لــذا حکــم حکومتــی ممکــن اســت بــه دو منظــور، 

اجــرای قوانیــن شــرعی و اداره امــور کشــور صــادر شــود. حکمــی کــه در مقــام اول یعنــی اجــرای قوانیــن شــرعی 

ــر  ــاد احــکام شــرع نباشــد در غی ــًا مف ــاد آن عین ــه مف ــی اســت ک ــم حکومت ــی حک صــادر می شــود در صورت
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ایــن صــورت حکــم ارشــادی خواهــد بــود و حکمــی کــه در مقــام دوم یعنــی اداره امــور کشــور صــادر می شــود 

ــررات  ــه قوانیــن و مق ــی داشــته باشــد؛ به عبارت دیگــر کلی ــۀ اجرای ــا جنب ــه قانون گــذاری ی ممکــن اســت جنب

کــه حاکــم اســامی بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم وضــع می کنــد )قانون گــذار عرفــی( و نیــز کلیــه احــکام 

و قوانیــن و دســتوراتی کــه از جانــب وی در اجــرای قوانیــن شــرعی و عرفــی صــادر می شــود، حکــم حکومتــی 

اســت )نعمــت الهــی، 1386، ص 212(.

2. ماهیت حکم حکومتی؛ در محاصره دیدگاه های رقیب

در مــورد ماهیــت و ســنخ حکــم حکومتــی، دیدگاه هــای گوناگونــی مطــرح شــده اســت. دیدگاه هــای مــورد 

نظــر در قالــب ســه تئــوری یــا نظریــه بــا عناویــن ذیــل قابــل شناســایی اســت.

1.2. حکم حکومتی به مثابه حکم اولیه

برخــی از قائلیــن بــه ایــن نظریــه حکــم حکومتــی را قســمی از احــکام اولیــه قلمــداد می کننــد و بــر ایــن 

باورنــد کــه احــکام اســام به ویــژه احــکام سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی احــکام عبــادی از ابتــدا مقیــد 

بــه نبــودن حکمــی از ســوی حاکــم اســامی اســت. بــر همیــن اســاس تمــام احــکام حکومتــی کــه ولی فقیــه بــا 

تشــخیص مصلحــت آن را صــادر می کنــد، از احــکام اولیــه اســت هرچنــد ممکــن اســت دربرخــی از مــوارد بــر 

احــکام ثانویــه نیــز منطبــق باشــد )عارفــی شــیرداغی، 1390، صــص 176-177(. در توضیــح و توجیــه دیــدگاه 

ــه و  ــد: »والیت فقی ــان اســتناد می نماین ــت از شــورای نگهب ــی در حمای ــام خمین ــه یکــی از ســخنان ام خــود ب

حکــم حکومتــی از احــکام اولیــه اســت. نهــاد شــورای نگهبــان همیشــه مــورد تأییــد اینجانــب اســت و بــه هیــچ 

وجــه تضعیــف نشــده و نخواهــد شــد« )موســوی خمینــی، 1387، ص 170(.

دررابطه بــا دیــدگاه مذکــور ایراداتــی چنــد قابل طــرح بــه نظــر می رســد. به طورکلــی احــکام اولیــه مبتنــی 

بــر مصالــح و مفاســد ذاتــی بــوده و به عــاوه احــکام کلــی و دائمــی می باشــند؛ همچنیــن بایــد در نظــر داشــت 

کــه هرچنــد درســت اســت کــه اگــر ولی فقیــه حکمــی را صــادر نمایــد کــه برخــاف حکــم اولیــه اســت بایــد 

بــه آن عمــل نمــود امــا ایــن مطلــب نشــانگر آن نیســت کــه احــکام اولیــه مقیــد بــه عــدم صــدور حکــم مخالــف 

از ســوی ولی فقیــه اســت )کانتــری، 1388، ص 256(. 

همچنیــن کام امــام را نمی تــوان دلیــل قابــل قبولــی بــرای ایــن رویکــرد در نظــر گرفــت: چراکــه ایشــان 

ــد و ممکــن اســت  ــه کار برده ان ــوی تعابیــر متفاوتــی را ب ــی و ثان ــا حکــم اول ــاره نســبت حکــم حکومتــی ب درب

ایــن تعابیــر در مــواردی متناقــض بــه نظــر برســند و از مجمــوع عبــارات امــام خمینــی ایــن برداشــت حاصــل 

می شــود کــه ایشــان اصــل والیــت و حکومــت را از احــکام اولــی می دانــد امــا از منظــر ایشــان حکــم حکومتــی 

غیــر از حکــم اولــی و ثانــوی اســت )نورمفیــدی، 1394، ص 508(. 

ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه خداونــد در تشــریع حکــم بــه رســول اکــرم )ص( اذن داده و اگــر ایــن اذن نبــود 
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خــود پیامبــر هــم حــق انشــای حکــم را نداشــت؛ زیــرا اصــل اولــی آن اســت کــه جعــل و انشــای حکــم مختــص 

خداونــد اســت و حتــی پیامبــر هــم بــدون اذن از جانــب خداونــد حــق جعــل و انشــای حکــم را نــدارد )موســوی 

خمینــی، 1422، ص 575(. همچنیــن ایشــان بــا توجــه بــه آیــات و روایــات مختلــف در ایــن زمینــه، اطاعــت و 

عصیــان مســتقلی بــرای پیامبــر قائــل گردیــد و ایــن اطاعــت و نافرمانــی را در کنــار اطاعــت و نافرمانــی خداونــد 

بــرای پیامبــر )ص( در نظــر گرفتــه و معتقــد اســت کــه اگــر دســتورات پیامبــر، همــان احــکام و دســتورات الهــی 

باشــد در ایــن صــورت دســتور بــه اطاعــت مســتقل و نهــی از عصیــان مســتقل نســبت بــه پیامبــر معنــا نداشــته 

ــدل شــده و در عــرض احــکام الهــی اســت  ــه دســتورات و حکــم الهــی مب ــر ب ــی دســتورات پیامب ــن یعن و ای

)موســوی خمینــی، 1426، ص 19(. همچنیــن مــواردی کــه بــا لفــظ »قضــی«، »حکــم« و »امــر« بــه پیامبــر 

نســبت داده شــده تــا بدین وســیله حکمــی را صــادر نماینــد بیانگــر حکــم مولــوی ســلطانی اســت کــه از ســوی 

ــه  ــا اســتفاده از مطلــب فــوق می تــوان ب ــا[، ص 107(. ب پیامبــر تشــریع شــده اســت )موســوی خمینــی، ]بی ت

ایــن نتیجــه رســید کــه »حکــم حکومتــی پیامبــر غیــر از حکــم الهــی اســت و اگــر ماننــد امــام قائــل بــه ایــن 

امــر شــویم و ایــن شــأن را بــرای همــه فقهــا بدانیــم، آنــگاه ادعــای تفــاوت حکــم حکومتــی بــا حکــم اولــی و 

ثانــوی ثابــت خواهــد گردیــد« )نــور مفیــدی، 1394،ص 510(. 

2.2. حکم حکومتی به مثابه حکم ثانویه

بخشــی دیگــر از نظریه پــردازان، حکــم حکومتــی را از احــکام ثانویــه قلمــداد می کننــد. یکــی از قائلیــن بــه 

ایــن نظریــه، شــهید صــدر اســت وی پــس از آنکــه می گویــد وجــود قلمــروی از آزادی )منطقه الفــراغ( نقصــی 

ــا اشــاره بــه آیــه مبارکــه  »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اطیعواللــه و اطیعــو الرســول  در اســام بــه شــمار نمی آیــد ب

و اولــی االمــر منکــم« اعــام مــی دارد کــه محــدوده منطقه الفــراغ عبــارت اســت از هــر عملــی کــه حرمــت و 

وجوبــش اعــام نشــده و مبــاح اســت؛ لــذا در ایــن محــدوده ولــی امــر مجــاز اســت کــه بــه عنــوان دســتورات 

ــت  ــه حرم ــم ب ــد حک ــواردی می توان ــه در م ــه ولی فقی ــد. البت ــام کن ــب اع ــا واج ــوع ی ــری را ممن ــوی، ام ثان

دهــد کــه وجــوب امــر از طــرف شــارع اعــام شــده باشــد و بالعکــس. لــذا قلمــرو حکــم حکومتــی محــدود بــه 

امــوری اســت کــه طبیعتــًا مبــاح اعــام شــده اســت )صــدر، 1408، ص 484(. برخــی از صاحب نظــران دیگــر 

ــوی قلمــداد کــرده و چنیــن گفتــه اســت:  ــه عامــه محمدتقــی جعفــری، حکــم حکومتــی را حکــم ثان ازجمل

ــور  ــروز و ظه ــت ب ــه جه ــان ب ــذرگاه زم ــه در گ ــی هســتند ک ــررات و قوانین ــارف اســامی، مق »بخشــی از مع

ــد. ایــن دســته از احــکام کــه بدانهــا احــکام  ــا مفاســدی توســط ولــی امــر مســلمین وضــع می گردن ــح ی مصال

ــا مفاســد و  ــح و موجبــات و علــل صــدور آنهــا باقــی و پابرجــا باشــد و ی ــه می گوینــد تاهنگامی کــه مصال ثانوی

موانــع برطــرف نگــردد و ثابــت و پابرجــا بــوده و هرموقــع کــه اســباب آنهــا برطــرف شــوند برطــرف می گردنــد« 

)جعفــری، 1371، ص 79(. شــاید بتــوان از برخــی از ســخنان امــام خمینــی )ره(، ثانــوی بــودن حکــم حکومتــی 

را برداشــت نمــود. ایشــان دربــارۀ حکــم میــرزای شــیرازی چنیــن فرموده انــد: »حکــم مرحــوم میــرزای شــیرازی 
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در تحریــم تنباکــو، چــون حکــم حکومتــی بــود، بــرای دیگــران هــم واجب االتبــاع بــود و همــه علمــای بــزرگ 

ایــران جــز چنــد نفــر از ایــن حکــم متابعــت کردنــد، حکــم قضــاوت نبــود روی مصالــح مســلمین بــر عنــوان 

»ثانویــه« ایــن حکــم را صــادر فرمودنــد و تــا عنــوان وجــود داشــت ایــن حکــم نیــز بــود و بــا رفتــن حکــم نیــز 

برداشــته شــد« )موســوی خمینــی، 1371، ص 113(. از بنیادی تریــن اشــکاالت وارد بــر ایــن نظریــه می تــوان 

بــه مرتبــط بــودن احــکام ثانــوی بــا مصالــح شــخصی و فــردی اشــاره نمــود. ایــن در حالــی اســت کــه احــکام 

ــر مصالــح و مفاســد نوعــی و اجتماعــی اســتوار اســت. هم چنیــن احــکام ثانویــه از جهــات متعلــق  حکومتــی ب

مــاک و تشــخیص مــاک اصــل اســام و بقــای نظــام اســامی اســت. از حیــث تشــخیص مــاک نیــز، تشــخیص 

ــی شــیرداغی،  ــه اســت )عارف ــه ولی فقی ــوط ب ــی مرب ــد و در حکــم حکومت ــه خداون ــوط ب ــه مرب در حکــم ثانوی

1390، صــص 184-183(. 

درخصــوص احــکام اولیــه و ثانویــه ایــن مســئله نیــز بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد کــه »واقعیــت ایــن اســت 

کــه دو دســته احــکام اولیــه و ثانویــه در مقابــل یکدیگــر قــرار ندارنــد و درواقــع، احــکام ثانویــه قســمتی از احــکام 

اولیه انــد. اصــل ایــن اســت کــه همــه ی احــکام شــرعی، اولیــه و دائمــی هســتند و احــکام ثانویــه، یــک حالــت 
اســتثنایی و موقتی انــد، امــا احــکام حکومتــی نمی تواننــد یــک حالــت اســتثنایی بــه شــمار آینــد«1

بــا ایــن حــال ایــن نظــر قابــل ایــراد اســت چراکــه نقطــه افتــراق میــان حکــم حکومتــی و احــکام ثانویــه 

در وجــود وعــدم وجــود مصلحــت دانســته شــده اســت. بــه نظــر می رســد ایــن امــر غیرقابــل قبــول باشــد زیــرا 

همان طــور کــه حکــم حکومتــی براســاس مصالــح صادرمــی شــوند، احــکام ثانــوی و احــکام اولــی نیــز مبتنــی 

ــند. ــر مصلحــت می باش ب

3.2. حکم حکومتی به مثابه نهادی مستقل؛ نظریه قابل دفاع

رویکــرد ســوم کــه ایــن نوشــتار بــه دفــاع از آن برخاســته، نظریــه حکــم حکومتــی به مثابــۀ نهــادی مســتقل 

اســت کــه بــه موجــب آن، حکــم حکومتــی نــه تنهــا زیــر مجموعــه احــکام اولیــه و ثانویــه نبــوده بلکــه به عنــوان 

نهــادی مســتقل در عــرض حکــم اولــی و ثانــوی اســت.

ــوان  ــامی به عن ــه اس ــم جامع ــروعیت حاک ــت و مش ــل والی ــر اص ــی ب ــی مبتن ــکام حکومت ــه اح درنتیج

ــل  ــه دالی ــی ب ــری، 1388، ص 340(. »نگاه ــرد. )کانت ــای می گی ــه ج ــه و ثانوی ــکام اولی ــه، ورای اح ولی فقی
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1. برخــی از صاحــب نظــران معتقدنــد رابطــه حکــم حکومتــی بــا احــکام ثانویــه از نــوع رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه 

می باشــد. بــه ایــن معنــا کــه وجــوه اشــتراک و افتراقــی میــان حکــم حکومتــی و احــکام ثانویــه نیــز قابــل مشــاهده اســت. 

درواقــع ممکــن اســت بــا مــواردی مواجــه شــویم کــه هــم مصــداق احــکام حکومتــی و هــم مصــداق احــکام ثانویــه اســت. 

هم چنیــن مــواردی هــم وجــود دارد کــه از احــکام ثانویــه جــدا می شــود و هیــچ مصلحتــی در آن نیســت، بلکــه بــه خاطــر 

رفــع مســائل جــرح و ضــرر و زیــان و نظایــر اینهــا وضــع شــود و مــواردی نیــز وجــود دارد کــه صرفــًا در آن مصلحــت اســت« 

)ر.ک : عمیــد زنجانــی، 1374، ص 220( 
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ــن  ــه عمــر ب ــت مقبول ــال در روای ــاب مث ــه اســت کــه از ب ــن نکت ــی روشــنگر ای ــه به خوب مشــروعیت والیت فقی

حنظلــه از امــام صــادق علیــه الســام می خوانیــم: هرکــس از شــما حدیــث مــا را روایــت کنــد و نظــر در حــال 

و حــرام نمایــد و احــکام مــا را بشناســد بــه َحَکــم بــودن او راضــی نشــوید، زیــرا مــن چنیــن شــخصی را حاکــم 

بــر شــما قــراردادم. ســپس هــرگاه بــه حکــم مــا حکــم نمــود ولــی حکمــش پذیرفتــه نشــد و رد گردیــده در 

ــده اســت و ردکننــدۀ مــا، ردکننــدۀ خــدا  حقیقــت حکــم الهــی ســبک شــمرده شــده و رد متوجــه مــا گردی

اســت و چنیــن کاری در حــد شــرک ورزیــدن بــه خداســت. در توقیــع مبــارک صاحب الزمــان نیــز آمــده اســت؛ 

در پیش آمدهایــی کــه رخ می دهــد بــه روایت کننــدگان حدیــث، رجــوع کنیــد زیــرا اینــان حجــت مــن و مــن 

حجــت خــدا هســتم« )همــان، ص 342(.

ــه ذکــر نشــده  ــه و ثانوی ــور نامــی از احــکام اولی ــت مذک ــک از دو روای ــوق در هیچ ی ــن ف ــه مت ــا توجــه ب ب

ــا  ــند ب ــر می باش ــه منحص ــه و ثانوی ــم اولی ــی از دو قس ــه یک ــرعی ب ــکام ش ــه اح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس

انتفــاء یکــی از ایــن دو، قســم دیگــری ثبــوت می یابــد. درخصــوص ادعــای دوم بایــد توجــه داشــت کــه حکــم 

ــذا  ــد ل ــه ورود کن ــه و ثانوی ــی از دو قســم اولی ــه در یک ــوع احــکام شــرعی نمی باشــد ک ــی اصــواًل از ن حکومت

ــاء موضــوع اســت. )همــان، ص 344(.  ــه انتف چنیــن بحثــی ســالبه ب

زیرا تعریف حکم شرعی بنا به آنچه معروف است عبارت است از: 

»الحکــم خطــاب الشــرع المتعلــق بافعــال المکلفیــن...« حکــم عبــارت اســت از خطــاب شــرع کــه بــه افعــال 

مکلفیــن تعلــق گرفتــه اســت« )ســیوری، 1377، ص 9(.

همچنیــن صاحــب فصــول در تعریــف حکــم شــرعی گفتــه اســت: »الحکــم الشــرعی مــا جعلــه الشــارع فــی 

الشــریعه ممــا لیــس یعمــل« حکــم شــرعی عبــارت اســت از آنچــه شــارع در امــور مربــوط بــه شــریعت جعــل 

نمــوده اســت از چیزهایــی کــه عمــل نیســت« )حائــری اصفهانــی، 1404، ص 336(. 

همچنیــن در توجیــه و دفــاع از نظریــه فــوق می تــوان بــه وجــود افتــراق گوناگــون میــان حکــم حکومتــی 

ــوی یــک حکــم الهــی و از ناحیــه  ــی و ثان ــه دیگــر ســخن حکــم اول ــوی اشــاره نمــود. ب ــی و ثان ــا حکــم اول ب

شــارع انشــاء شــده و فقیــه از آن خبــر می دهــد و از ســوی ســایر فقهــا قابــل نقــض اســت درحالی کــه حکــم 

حکومتــی توســط فقیــه کشــف می شــود و قابــل نقــض نیســت و تابــع مصالــح و مفاســدی اســت کــه متناســب 

بــا شــرایط اوضاع واحــوال براســاس نظــر حاکــم صــادر می گــردد و نوعــًا متغیــر اســت درحالی کــه حکــم اولــی 

ــور مفیــدی، 1394، صــص 503-502( ــوی فاقــد ایــن شــرایط و ویژگی هاســت. )ن و ثان

به طورکلــی بــا عنایــت بــه مطالــب و توضیحــات اشــاره شــده و ذکــر وجــوه افتــراق میــان حکــم حکومتــی 

بــا حکــم اولــی و ثانــوی می تــوان چنیــن برداشــت نمــود کــه حکــم حکومتــی در عــرض حکــم اولــی و ثانــوی 

اســت و بــا آن دو متفــاوت اســت و نظریــه حکــم حکومتــی بــه عنــوان نهــادی مســتقل قابــل دفــاع بــه نظــر 

می رســد. 
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3. مصلحت عمومی؛ مبنای صدور حکم حکومتی

ــی1 را  ــی، مصلحــت عموم ــوم حکــم حکومت ــل مفه ــای تحلی ــای اســامی و برمبن ــار فقه ــه آث ــا توجــه ب ب

می تــوان مــاک اصلــی و اساســی حکــم حکومتــی دانســت. چنانکــه در تعریــف هــم گفتــه شــد، احــکام حاکــم 

اســامی باتوجه بــه مصالــح جامعــه در چارچــوب احــکام شــریعت بــرای اداره ی جامعــه اســامی صــادر می شــوند. 

ــا جامعــه اســامی در عرصــه  بدیــن ترتیــب مصلحت اندیشــی، موضــوع جــواز صــدور حکــم حکومتــی اســت ت

تغییــر و تحــوالت و ادارۀ جامعــه دســتخوش معضــات و دچــار عقب افتادگــی نشــود؛ بنابرایــن مصلحــت عمومــی 

ــات  ــه مقتضی ــا توجــه ب ــن ترتیــب حاکــم اســامی ب ــار صــدور حکــم حکومتــی اســت. بدی ــا و معی ــدار، مبن م

ــا ایــن همــه پذیــرش و دفــاع از مصلحــت  ــه صــدور حکــم حکومتــی می نمایــد. ب گوناگــون جامعــه مبــادرت ب

عمومــی بــه عنــوان معیــار و مبنــای صــدور حکــم حکومتــی پیــش از هرچیــز منــوط بــه فهمــی روشــن و صحیــح 

از ایــن مفهــوم اســت. فقهــای شــیعه از دیربــاز بــه مفهــوم مصلحــت عمومــی توجــه کرده انــد و در بســیاری از 

ــت  ــت مصلح ــتی و ماهی ــه چیس ــخ ب ــرای پاس ــن رو ب ــته اند. از ای ــره جس ــود از آن به ــاوای خ ــت ها و فت برداش

عمومــی بــه عنــوان مبنــا و مــاک صــدور حکــم حکومتــی، نمونه هایــی از تاش هــای نظــری و تعاریفــی کــه از 

ســوی برخــی از متفکــران برجســته شــیعی ارائــه شــده اســت را نشــان می دهیــم.

1.3. مصلحت حکومت

نظریــه دولتــی مصلحــت، بــا رویکــرد حکومت مــدار درخصــوص مصلحــت، گاه بدیــن نحــو مطــرح می شــود 

کــه مصلحــت عبــارت از آن چیــزی اســت کــه در فرمــان مقامــات حکومتــی آمــده و درنتیجــه محــدود بــه طیــف 

ــه،  ــن نظری ــر اســاس ای ــه دیگــر ســخن ب طرح هــای حکومتــی است.)راســخ و بیــات کمیتکــی،1391،ص98( ب

هیــچ معیــار و ماکــی بــرای تعییــن مصادیــق مصلحــت عمومــی خــارج از تشــخیص و نظــر حاکــم وجــود نــدارد 

ــان  ــدگاه، در می ــن دی ــی اســت. ای ــت عموم ــان منفع ــکاس اتوماتیکم ــد، انع ــن می کن ــم تعیی ــر آنچــه حاک و ه

فقهــای شــیعه نیــز از اقبــال قابــل توجهــی برخــوردار اســت. بــه عنــوان مثــال لــزوم رعایــت مصلحــت از دیــدگاه 

شــیخ مفیــد بــه عنــوان مبنــا و ضابطــه تصمیمــات و احــکام رهبــری جامعــه اســامی محــدود بــه زمین هــای 

مفتوح عنــوه )مفیــد، 1427ق، ص288( نمی شــود و در مــوارد دیگــری از قبیــل احتــکار )همــان،ص267( 

ــه آورده اســت تعییــن  ــاره جزی ــه آنچــه شــیخ مفیــد درب ــاد می شــود. برپای ــر ایــن نکتــه ی ــه صراحــت ب نیــز ب

انــدازه ی آن بــر عهــده حاکــم اســت و ایشــان بــا در نظــر گرفتــن مصلحت هــا و اوضــاع و احــوال اقتصــادی اهــل 
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ــراد  ــام اف ــت مشــترک تم ــوان منفع ــور را می ت ــوم مذک ــی، مفه ــدد درخصــوص مصلحــت عموم ــات متع 1. براســاس نظری

به عنــوان اعضــای جامعــه و شــامل مــوارد کلــی و حداقلــی دانســت کــه نبــود آن قطعــًا اصــل حیــات جمعــی را در معــرض 

ــد. ــرار می ده ــر ق خط

)Barry , 1967, pp 195-196.1 ،  Barry , 1997, p. 116.2 ر. ک(
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ــار  ــد )همــان، ص274(. شــیخ طوســی نیــز هماننــد شــیخ مفیــد معی ــه را مشــخص می نمای ذمــه مقــدار جزی

ــه و  ــدار جزی ــاهد، وی مق ــوان ش ــه عن ــد. ب ــر می دان ــم و ولی ام ــخیص حاک ــر و تش ــت را نظ ــاک مصلح و م

ــا نظــر اســتادش هم عقیــده اســت و  ــد و ب ــراد را از اختیــارات حاکــم می دان ــر اف ــا ب ــر اراضــی و ی تعییــن آن ب

چنیــن اظهــار می کنــد کــه: »حاکــم بایــد احــکام شــرعی و وظایــف دینــی را همــدوش و همســنگ مصلحــت 

ــد وجــوب  ــی مانن ــاوه ســخنان وی در باب های ــا بســنجد و در نظــر بگیرد«)طوســی، 1981م، ص251(. به ع م

ــم جنگــی  ــان )همــان، ص289(، غنای ــد ام ــه )همــان، ص98(،عق ــا، ص52(، جزی ــاد )طوســی، بی ت عینــی جه

)همــان، صــص50-51( و... بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ایشــان مصلحــت را ضابطــه و مبنــای احــکام حکومــت 

ــان  ــد فقیه ــه همانن ــیعی ک ــران ش ــر متفک ــد. از دیگ ــت می باش ــت حکوم ــه مصلح ــه نظری ــل ب ــد و قائ می دان

پیــش از خــود، مصلحــت را مــاک ومبنــای صــدور حکــم حاکــم می دانــد و نخســتین کســی قلمــداد می شــود 

ــه مصلحــت را در  ــوط ب ــه نمــوده و بســیاری از مســائل مرب کــه طــرح نســبتًا جامعــی در زمینــه مصلحــت ارائ

مرحلــه اول بــه عنــوان قواعــدی کلــی در شــمار قواعــد فقــه گنجانــده و در مرحلــه اســتنباط احــکام شــرعی در 

ــه مصلحــت، تصمیم گیری هــای مهمــی داشــته اســت،  ــر پای ــار فقهــی خــود آورده و در مرتبــۀ عمــل نیــز ب آث

ــان  ــی، 1406ق، ص87(. ایش ــی عامل ــت )مک ــهید اول اس ــه ش ــروف ب ــی مع ــی عامل ــمس الدین محمدبن مک ش

در ابــواب مختلــف فقــه ماننــد جزیــه )همــان، ص483(، مهادنــه )همــان، ص488( و... نظــر حاکــم را مــاک و 

ــد. ــی می دان ــن مصلحــت عموم ــای تعیی مبن

2.3. مصلحت مردم

تئــوری مصلحــت حیــات جمعــی یــا مصلحــت مــردم کــه مصلحــت عمومــی را منفعــت همگانــی و مشــترک 

تمــام اعضــای جامعــه می دانــد در میــان متفکــران شــیعی نیــز از اقبــال ویــژه ای برخــوردار اســت. بــر اســاس 

ایــن دیــدگاه، حاکــم بایســتی منفعــت مــردم را معیــار و مــاک تصمیم گیــری قــرار داده و بــر مبنــای مصلحــت 

آنهــا عمــل نمایــد. بــر مبنــای ایــن دیــدگاه، عمــل و تصمیــم حاکــم تابــع مصالــح مــردم وذمحــدود بــه اقتضائات 

و الزامــات مصلحــت عمومــی اســت؛ بــه عنــوان نمونــه صاحــب جواهــر از مصلحــت چنیــن تعبیــر می نمایــد:»از 

اخبــار و ســخنان فقیهــان از ظاهــر قــرآن بــه دســت می آیــد همــه معامــات و غیــر این هــا بــرای منافــع دنیــوی 

ــا،  ــده می شــود، تشــریع شــده اســت«.)نجفی، بی ت ــا مصلحــت و ســود نامی ــردم یعنــی آنچــه عرف و اخــروی م

ص58(. همچنیــن امــام خمینــی)ره( بــا اســتفاده از تعابیــر متفاوتــی از جملــه مصلحــت کشــور، مصلحــت نظــام، 

مصلحــت اســام و... لــزوم توجــه و تــاش بــرای تأمیــن مصالــح عمومــی را گوشــزد می کنــد؛ بنابرایــن مصلحــت 

عمومــی در نظریــه امــام )ره( ازجملــه مفاهیــم محــوری بــه شــمار می آیــد )شــبان نیا و قربانــی، 1392، ص43(. 

ایشــان در آثــار و فرازهــای متعــددی از بیانــات خــود، ضمــن تأکیــد بــر مصلحــت عمومــی بــه تبییــن جایــگاه 

آن و تــاش بــرای تأمیــن ایــن مهــم پرداختــه اســت. بــه عنــوان مثــال، در کتــاب البیــع عمــل و نظــر حاکــم را 

تابــع مصلحــت عمومــی دانســته اســت )موســوی خمینــی، 1421ق، ص621(. وی در جــای دیگــر والیــت فقیــه 
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ــه  ــت مطلق ــت ائمــه قلمــداد نمــوده و حــوزه و گســتره والی ــق والی ــًا مطاب ــر حکومــت و سیاســت را عین در ام

ــی  ــادل، تمام ــه ع ــس فقی ــد: »پ ــاره می گوی ــن ب ــد و در ای ــردم می دان ــت م ــه مصلح ــر ب ــدود و منحص را مح

ــد  ــت را دارا می باش ــت اس ــه )ع(ثاب ــر )ص( و ائم ــرای پیامب ــه ب ــت ک ــت و سیاس ــه حکوم ــوط ب ــارات مرب اختی

و در ایــن زمینــه، تفاوتــی میــان فقیــه عــادل و ائمــه معصومیــن)ع( نیســت. چراکــه والــی ـ هــر شــخصی کــه 

ــت و  ــر اس ــای دیگ ــراج و مالیات ه ــده خ ــی و گیرن ــدود اله ــده ح ــریعت و اقامه کنن ــکام ش ــری اح ــدـ مج باش

ــردم  ــد م ــد... و همان گونه کــه مصلحــت اقتضــا کن ــا تصــرف می کن ــردم باشــد در آنه به گونه ای کــه مصلحــت م

را بــه اوامــری کــه والــی در آنهــا صاحیــت دارد امــر می کنــد و بــر مــردم نیــز واجــب اســت تــا اطاعــت کننــد« 

ــح کشــور باشــد، ولــی فقیــه موظــف  )همــان،ص622(. همچنیــن از منظــر ایشــان اگــر حکمــی مخالــف مصال

اســت در راســتای تأمیــن مصلحــت عمومــی، موقتــًا آن را تعطیــل نمایــد. ایشــان در این بــاره می گوید:»حکومــت 

ــف صــاح کشــور اســامی دانســت  ــد از حــج کــه از فرایــض مهــم الهــی اســت، در مواقعــی کــه مخال می توان

موقتــًا جلوگیــری کنــد« )موســوی خمینــی، 1387، ص52(.

4. گستره صدور حکم حکومتی؛ مباحات یا فراتر از مباحات؟

ــود دارد و  ــر وج ــی اختاف نظ ــکام حکومت ــرو و محــدودۀ صــدور اح ــاره قلم ــران اســامی درب ــان متفک می

ــا خــارج از آن، نظــر  ــراغ اســت ی ــارات حکومــت، حــوزۀ مباحــات و منطقه الف ــره اختی ــا دای ــورد اینکــه آی در م

واحــدی وجــود نــدارد؛ لــذا در ایــن مبحــث ذیــل دو ســرفصل بــه برخــی از دیدگاه هــای متفــاوت فقهــای شــیعه 

پیرامــون قلمــرو مجــاز صــدور احــکام حکومتــی برمبنــای مصلحــت عمومــی اشــاره خواهیــم کــرد. 

1.4. صدور حکم حکومتی در حوزه مباحات

ــه دلیــل نقــش کلیــدی آن در صــدور حکــم حکومتــی و فقــه سیاســی موردتوجــه  ــۀ منطقه الفــراغ ب نظری

ــی  ــه احــکام الزام ــراغ، حــوزه ای از شــریعت اســامی اســت ک ــران سیاســی اســت. منطقه الف ــان و متفک محقق

ــات و  ــر احــکام، موضوع ــه ســبب ماهیــت متغی ــا ب ــرر نشــده و حکــم اباحــه در آن جــاری اســت، ام در آن مق

ــم  ــارات حاک ــه اختی ــی ب ــم حکومت ــب حک ــن ترتی ــذاری دارد. بدی ــت قانون گ ــر قابلی ــی ام ــط ول ــن توس عناوی

اســامی و منطقه الفــراغ ناظــر بــر بخشــی از حــوزه ای اســت کــه حاکــم اســامی براســاس مصلحــت عمومــی بــه 

قانون گــذاری در آن می پــردازد. )راعــی، 1391، ص 34(.

در کنــار احــکام تکلیفــی شــرعی، احــکام دیگــری وجــود دارد کــه والیــت و صاحیــت امــر و نهــی دربــاره 

ــد در حــدودی کــه صــاح  ــه حاکــم شــرع واگــذار شــده اســت. بدین ســان او می توان ــد ب آنهــا از ســوی خداون

می دانــد، بــر مــردم امــر و نهــی و اعمــال والیــت نمایــد. ایــن مصــداق امــری اســت کــه بــه قــول شــهید صــدر 

در منطقه الفــراغ صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن منطقه الفــراغ جایــی اســت کــه در آن هیــچ حکــم الزامــی شــرعی 

وجــود نــدارد و ایــن اختیــار از جانــب شــارع بــه حاکــم اســامی تفویــض شــده تــا در برخــی مســائل اجتماعــی، 

58

حکم حکومتی و 
مصلحت عمومی



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

براســاس نیازهــای هــر زمــان و بــا در نظــر گرفتــن اصــول و ضوابــط، حکــم و قانــون متناســب بــا اهــداف کلــی 

ــا، ص 33( و شــامل افعالــی می باشــد کــه حکــم شــرعی اولیــه  شــریعت وضــع کنــد. )جمعــی از مؤلفــان، بی ت

آنهــا کراهــت، اســتحباب یــا اباحــه اســت و حاکــم شــرع می توانــد براســاس اهــداف و مصالــح اســام بــه وجــوب 

یــا حرمــت یــا اباحــه بــه معنــی اعــم حکــم نمایــد. )صــدر، 1408، ص 689( در همیــن راســتا، شــهید صــدر 

احــکام ثابــت شــریعت کــه از نظــر فقهــی کامــًا مســلم هســتند تاآنجاکــه بــه زندگــی اجتماعــی ارتبــاط پیــدا 

ــاور اســت کــه هرجــا شــریعت، حکــم  ــر ایــن ب می کنــد را بخــش ثابــت حقــوق اساســی در نظــر می گیــرد و ب

الــزام آور و قاطعــی مبنــی بــر حرمــت یــا وجــوب نداشــته، قــوه مقننــه منتخــب مــردم، می توانــد هــر قانونــی را 

کــه مصلحــت می دانــد بــه شــرط آنکــه مغایــر بــا قانــون اساســی نباشــد، وضــع نمایــد. )صــدر، 1410، صــص 

61-63(. شــایان ذکــر اســت کــه بســیاری از علمــا و متفکــران اســامی، نظیــر ایــن دیــدگاه را مطــرح کرده انــد.

آیت اللــه محمدحســین نائینــی دربــاره حــوزه قانون گــذاری بــه احــکام منصــوص و غیرمنصــوص اشــاره کرده 

ــر آن تصویب کننــدگان قانــون اساســی مشــروطه، امــور عرفــی را از  اســت )نائینــی، 1378، ص 100(. افــزون ب

ــون اساســی محاکمــات، امــور اداری را مشــمول  ــد. شــهید مــدرس در تأییــد قان امــور شــرعی تفکیــک کرده ان

ــد )هدایتــی، 1332، ص 12(. قوانیــن وضعــی می دان

عامــه طباطبایــی »احــکام جزئــی مربــوط بــه حــوادث جــاری را کــه براثــر تغییــر زمــان، بــه ســرعت متغیــر 

ــر  ــت و دومــی را متغی ــی را ثاب ــه مقاصــد« اشــاره کــرده، اول ــه »مقاصــد شــریعت« و »راه وصــول ب اســت .... ب

ــا  ــر دیدگاه ه ــراغ« را از دیگ ــه منطقه الف ــه نظری ــان آنچ ــن می ــروش، 1380، ص 104(. در ای ــته اند )س دانس

ــه ســبب تطــور و تحــول و عــدم ثبــات آن،  متمایــز می کنــد، تبییــن و تحدیــد منطقــه ای معیــن اســت کــه ب

حاکــم و دولــت اســامی می توانــد در آن براســاس اصــول، قواعــد و اهــداف، قوانیــن متناســب بــا اوضاع واحــوال 

جامعــه وضــع نمایــد )حکمــت نیــا، 1381، ص 45(.

ــط قانون گــذاری در منطقه الفــراغ  ــاره ضواب ــرادات بنیادیــن اســت کــه آنچــه درب ــه دارای ایــن ای ایــن نظری

بیــان شــده، آن چنان کــه در ســایر کشــورها مرســوم اســت، ارائــه شــود و ثانیــًا بتوانــد فــرد محقــق را از انطبــاق 

ــراغ مرجــع  ــه منطقه الف ــع نظری ــن ســازد. درواق ــن مطمئ ــا اهــداف شــریعت و دی ــم شــرع ب ــذاری حاک قانون گ

ــر  ــت ب ــرای والی ــروع ب ــای مش ــی روش ه ــر و معرف ــات متغی ــذاری موضوع ــذاری را در قانون گ ــروع قانون گ مش

ــی، 1394، ص50(. ــه دانســت )حســن پور و برزوی ــن نظری ــت ای ــا نقطــۀ مثب ــوان تنه ــت را می ت ام

همچنیــن منطقه الفــراغ، محــدود بــه دایــره مباحــات اســت. دلیــل بســیاری کــه دســت حاکــم را در دایــره 

مباحــات بــاز می داننــد، ایــن اســت کــه در ایــن محــدوده حکــم الزامــی شــرعی نــدارد؛ بنابرایــن هرگونــه حکــم 

مشــروط و ممنــوع مطلــق، مخالــف حکــم شــرعی نخواهــد بــود )حســینی، 1381، ص 96(.

همچنیــن ایــن نظــر شــواهد جــدی از آیــات قــرآن کریــم و روایــات متواتــر دارد. ماننــد »یــا ایهــا الذیــن 

آمنــوا التحرمــوا طیبــات مــا احــل اللــه لکــم...« )آیــه 87 ســوره مائــده( یــا ایــن روایــت از امــام صــادق )ع( »ال 

ــه بیانــی دیگــر فقــط  ــی یــوم القیامــه« ب ــداً ال ــی یــوم القیامــه و حرامــه حــرام اب ــد ال حــال محمــد حــال اب
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حساســیت بــه محــدوده ای کــه خداونــد آن را حــال قــرار داده اســت بایــد مــورد توجــه و اهمیــت قــرار گیــرد. 

ــی، 1363، ص 59(. )کلین

درمجمــوع بایســتی چنیــن اذعــان داشــت کــه بــه رغــم آنکــه نظریــه منطقه الفــراغ، صــدور حکــم حکومتــی 

ــی  ــرای صــدور احــکام حکومت ــات شــریعت را ب ــا غای ــت ارزش ه ــه حــوزه مباحــات نمــوده و رعای را محــدود ب

ــکان  ــه ام ــد ک ــه گردیده ان ــراغ ارائ ــری از منطقه الف ــات فراگیرت ــد، نظری ــی می نمای ــوزه ضــروری تلق ــن ح در ای

صــدور حکــم حکومتــی بــر مبنــای مصلحــت عمومــی خــارج از حــوزه اشــاره کــرد کــه حــوزه عمــل و اختیــارات 

ولــی امــر را حاکــم بــر جمیــع احــکام الهــی دانســته )خمینــی، 1371، ص 170(. و بــا طــرح مفهــوم مصلحــت 

عمومــی فقــه شــیعه را از ســاحت قدســی بــه ســاحت عرفــی وارد می نمایــد کــه در ذیــل بــه آن اشــاره خواهیــم 

کــرد.

2.4. صدور حکم حکومتی فراتر از حوزه مباحات

ــد.  ــده باش ــرح ش ــی مط ــام خمین ــوی ام ــا از س ــه تنه ــت ک ــدی نیس ــث جدی ــه، بح ــه فقی ــت مطلق والی

نخســتین گام را در دوره غیبــت در جهــت اثبــات نیابــت فقیــه از امــام زمــان )عــج( شــیخ مفیــد برداشــته اســت. 

)مفیــد، 1274، صــص 810(. و پــس از وی، فقهــای بزرگــوار شــیعه، قلمــرو گســترده ای را بــرای ولی فقیــه قائــل 

ــه را مســلم دانســته و پــس از شــرح و بررســی دلیل هــای  ــزرگان، اصــل والیت فقی ــن ب شــده اند. بســیاری از ای

ــت  ــه، والی ــت عام ــت نیاب ــه در دوره غیب ــه فقی ــد ک ــاور دســت یافتن ــن ب ــه ای ــه، ب ــای ولی فقی حــدود اختیاره

عامــه و مطلقــه دارد. بــه عنــوان نمونــه مرحــوم محقــق کرکــی می نویســد »فقهــای شــیعه، اتفــاق دارنــد کــه 

فقیــه عــادل امامــی دارای همــه شــرایط فتــوا، کــه از آن بــه مجتهــد در احــکام شــرعی تعبیرمــی شــود، نایــب 

ــا، ص  ــی، بی ت ــق کرک ــت دارد...« )محق ــت در آن دخال ــه نیاب ــوری ک ــه ام ــان معصــوم )ع( اســت در هم از امام

142(. بیــش از ایــن در اینجــا مجــال نیســت کــه آراء فقیهــان نامــور را در بــاب نیابــت عامــه فقیــه یــادآور شــویم. 

برایــن اســاس، آنچــه اکنــون ضــرورت می یابــد، شناســاندن درســت و روشــن محــدوده صــدور حکــم حکومتــی 

ــر مصلحــت مهــم و  ــد اگ ــد می کن ــاط تأکی ــن ارتب ــی در ای ــه خمین ــی اســت. آیت الل ــای مصلحــت عموم برمبن

اساســی در میــان باشــد می تــوان خــارج از حــوزه مباحــات، حکــم حکومتــی صــادر نمــود و موقتــًا مانــع جریــان 

امــور عبــادی و غیرعبــادی شــده )خمینــی، 1371، صــص 33-32(.

ــدود  ــت و مح ــی اس ــی و اجتماع ــی سیاس ــور عموم ــام ام ــر تم ــم ب ــه حاک ــه فقی ــت مطلق ــن رو، والی از ای

ــه  ــًا مقیــد ب ــه هیــچ امــری حتــی احــکام فرعیــه الهیــه نمی گــردد و احــکام حکومتــی حاکــم اســامی صرف ب

مصلحــت عامــه و مــردم اســت و حکومــت بــه عنــوان حکــم اولــی بــر تمــام احــکام اولیــه و ثانویــه تقــدم دارد؛ 

ــر  ــرات شــرعی، نظــارت ب ــی، اجــرای حــدود و تعزی ــت فقه ــوا و مرجعی ــر حــوزه فت ــا ب ــه نه تنه ــذا والیت فقی ل

حکومــت و ســایر امــور عمومــی منحصــر و محــدود نمی گــردد و برجمیــع امــوری کــه امــام معصــوم )ع( والیــت 

ــه جامــع شــرایط احــکام فرعــی الهــی نیــز  دارد فقیــه نیــز والیــت خواهــد داشــت، بلکــه والیت فقیــه مقیــد ب
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نبــوده و تنهــا قیــد احــکام حکومتــی حاکــم اســامی، »مصلحــت عمومــی مــردم« اســت )خســروپناه، 1378، 

ص 205(. ایشــان در ایــن راســتا تأکیــد می کنــد اگــر امــام معصــوم می توانــد همســر کســی را طــاق دهــد یــا 

مالــش را بگیــرد و یــا بفروشــد، اگــر مصلحتــی در کار نباشــد، ایــن امــر در حیطــه وظایــف حاکــم شــرع نخواهــد 

بــود؛ چراکــه تصرفــات او تنهــا در قلمــرو مصلحــت مــردم اعتبــار دارد )خمینــی، 1368، ص 66(. افزون بــرآن، 

بررســی حقوقــی نظریــه والیــت مطلقــه فقیــه در اندیشــه امــام خمینــی، بیانگــر آن اســت کــه دولــت اســامی 

ــاد دارای  ــن نه ــت و ای ــی را داراس ــور حکومت ــات و ام ــه  موضوع ــرف در هم ــت و تص ــق دخال ــاق ح علی االط

کارکــردی موضوعــی بــوده و فاقــد جنبــه شــخصی اســت )هاشــمی، 1382،ص 66(.

هم چنیــن ایشــان در بحــث والیــت مطلقــه فقیــه درحالی کــه از یــک ســو قابلیــت و شــانیت صــدور حکــم 

حکومتــی را جوهــره والیــت مطلقــه تلقــی نمــوده، بــر ایــن بــاور اســت کــه حکومــت اســامی در همــه شــئون 

ــون الهــی سرچشــمه می گیــرد و هیچ یــک از کارگــزاران حکومتــی در اســام، نمی تواننــد اســتبداد  خــود از قان

ــا  ــر ب ــد براب رأی داشــت باشــند و همــه چیــز در حکومــت اســامی حتــی پیــروی از کارگــزاران حکومتــی، بای

قانون هــای الهــی باشــد. نظــر و دیــدگاه حاکــم اســامی در موضوعــات مختلــف هماننــد عمــل او تابــع مصالــح 

ــح  ــه رأی نیســت بلکــه عمــل براســاس مصال ــه تنهــا اســتبداد ب ــاری ن اســام و مســلمین اســت. چنیــن اختی

جمعــی اســت )موســوی خمینــی، 1368، صــص 21-20(.

ــر حکــم شــرعی  ــودن حکــم حکومتــی ب ــر همیــن اســاس می تــوان چنیــن برداشــت نمــود کــه مقــدم ب ب

اولــی، بــه معنــای تعطیــل کلــی و یــا نســخ آن نیســت، بلکــه دســتور بــر تعطیلــی موقــت اجــرای آن بــه ســبب 

تزاحــم بــا یــک حکــم شــرعی اهــم اســت. ایــن صاحیــت را شــرع و عقــل بــه حاکــم اســامی داده و ایــن کار، 

بــه معنــای قربانــی کــردن شــریعت بــه پــای مصلحــت نیســت، بلکــه نگاه داشــت خیــر و صــاح مــردم اســت کــه 

در خــود شــریعت پیش بینــی شــده اســت. )رضوانــی، 1392، ص 15(. بــه ایــن ترتیــب می تــوان چنیــن نتیجــه 

گرفــت کــه نظریــه فقه المصلحــه امــام خمینــی به مثابــۀ نظریــه ای فقهــی درســت از درون دســتگاه فقاهــت ایــن 

ظرفیــت را بــه فقــه سیاســی شــیعه ارزانــی مــی دارد کــه اقتضائــات زمانــی و مقتضیــات مکانــی را تــاب آورده و 

حضــور پویــا و فعــال خــود در ســاحت حیــات جمعــی را تــداوم بخشــد.

نتیجه

از مجمــوع مباحــث مطروحــه و مطالعــات صورت گرفتــه در پژوهــش حاضــر می تــوان این گونــه نتیجه گیــری 

نمــود: حکــم حکومتــی، شــامل هــر نــوع حکمــی اســت کــه از جانــب مقــام صالــح در مواقع ضــرورت با تشــخیص 

مصالــح و مفاســد جامعــه در راســتای اجــرای قوانیــن شــرعی و اداره امــور کشــور صــادر می شــود. پرواضــح اســت 

ــد از  ــح و مفاس ــا تشــخیص مصال ــح ب ــام صال ــم اســامی و مق ــه حاک ــی می بایســت از ناحی ــم حکومت ــه حک ک

جانــب وی در محــدوده قلمــرو جامعــه اســامی صــادر گــردد. به هــرروی، آنچــه از بررســی دیدگاه هــای فقهــی 

ــار  ــاک و معی ــا، م ــه مبن ــی روشــن می شــود، آن اســت ک ــم حکومت ــت حک ــاب چیســتی و ماهی شــیعی در ب
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صــدور حکــم حکومتــی، مصلحــت عمومــی اســت.

بــا ایــن همــه پرســش مهمــی کــه بــه رغــم تعییــن مبنــای موجهه ســاز حکــم حکومتــی همچنــان بــه قــوت 

خــود باقــی اســت، آن اســت کــه گســتره صــدور حکــم حکومتــی برمبنــای مصلحــت عمومــی تــا کجاســت؟ 

ــای  ــر مبن ــی ب ــم حکومت ــدور حک ــدوده ص ــرو و مح ــوص قلم ــت در خص ــان داش ــتی اذع ــخ بایس در پاس

ــهید صــدر و... مصلحــت را  ــیعه همچــون ش ــای ش ــود دارد. برخــی از فقه ــر وج ــی اختاف نظ مصلحــت عموم

دارای محتــوای دینــی خالــص بــه شــمار آورده و امــکان تعییــن مصالحــی ناســازگار بــا احــکام شــریعت را منتفــی 

دانســته اند و بــر ایــن مبنــا نتیجــه گرفته انــد کــه محــدوده صــدور احــکام حکومتــی و مصلحت اندیشــی حــوزه 

مباحــات بــوده و حاکــم شــرع نمی توانــد فراتــر از حــوزه مباحــات بــه صــدور احــکام حکومتــی برپایــه مصلحــت 

ــه  ــود و مواج ــی خ ــای واقع ــت از معن ــودن مصلح ــی نم ــردی خال ــن رویک ــی چنی ــه عمل ــد. نتیج ــدام نمای اق

ســاختن آن بــا محدودیت هــای جــدی اســت. بــه دیگــر ســخن، مطابقــت بــا احــکام و مقاصــد شــرع بــر طبــق 

ــت مصلحــت  ــر ماهی ــی در مصلحت ســنجی موجــب تغیی ــا و آخرت گرای ــان آنه ــه می ــدی صورت گرفت اولویت بن

عمومــی به طورکلــی می گــردد. ایــن در حالــی اســت کــه براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در نوشــتار حاضــر، 

ــه  ــده و ازآنجاک ــادر گردی ــی ص ــت عموم ــای مصلح ــر مبن ــتقل ب ــاد مس ــک نه ــوان ی ــه عن ــی ب ــم حکومت حک

مصلحــت عمومــی منفعــت مشــترک یکایــک اعضــای جامعــه اســت، هویتــی جمعــی والجــرم فراخاقــی داشــته 

لــذا گســتره صــدور حکــم حکومتــی نمی توانــد محــدود بــه حــوزه مباحــات گــردد.
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