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چکیده
به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی ،نظریه منطقه و مساحتی خاالی از حمام المامای باه ننا ا
منطقة الفراغ مشخص شده و امر قان گذاری در آ به ولی فقیه سپرده شده است .طبق نظار اماا
خمینی(ره) در یک نظا دینی اسلامی ،هرگم نمیت ا زما حم مت را به دسات کسای داد کاه در
فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آ بیانتنا باشد یمای از اختیااراو ولای فقیاه ،ادور حمام
حم متی در منطقه فراغ است .این حمم میت اند در جهت اجرای احما شرع یا در مقا اداره کشا ر
باشد .حمم حم متی می ت اند جنبه وضع قان داشته باشد .مشرونیت حمام حما متی ،باا نظریاه
منطقه الفراغ بی ارتباط نیست به تعبیری دیگر ،حمم حم متی به اختیاراو حاکم اسلامی در منطقاه
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دور حمم اقدا کند.

واژگان کلیدی
منطقه الفراغ ،تقنین ،احما حم متی ،ولایت فقیه.
- 1استاد گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد
smrayati@yahoo.com
اسلامی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
-2استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق ،الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگگاه
kr.setayesh@gmail.com
آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگکده حقگوق ،الهیگات وعلگوم سیاسگی ،واحگد علگوم
f.salemrahbar@gmail.com
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1331/11/13 :
تاریخ ارسال1331/4/3 :

104



فصلنامه نلمی ا پژوهشی انقلاب اسلامی ،س  ،8زمستا  ،88ش 31

مقدمه

منطقه الفراغ یک نظریه فقهی ،اصولی است که قدمتی طولانی دارد که در حوزه احکام بگه صوگو
احکام حکومتی ابراز شده است .بر اساس این نظریه در شریعت مناطقی وجود دارد که صالی از احکام
الزامی است و در این محدوده حاکم اسلامی با شناصت موالح امگت اسگلامی ،مگیتوانگد بگه تقنگین و
تشریع احکام حکومتی دست زند( .علامه حلی .)131 ،1 ،1421 ،در نتیجه نظریه منطقه الفراغ پشتوانه
ای برای مرحله تقنین قوانین و قابل استفاده در مجلس شگورای اسگلامی ،شگورای نگهبگان و مجمگع
تشخیص مولحت نظام صواهد بود .برای تبیین بیشتر این نظریه احکام شرعی را به دو قسگم احکگام
ثابت یا الزامی و احکام متغیر (غیرالزامی) تقسیم میکنند.
بعد از روشن شدن انواع احکام شرعی باید در تبیین حقیقت «منطقةالفراغ» چنگین گفگت :منطقگه
الفراغ به حوزهاى از شریعت اسلامى ناظر است که صالی از احکام الزامی است .در این منطقگه ،شگارع
وضع ا حکام مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکگان را بگا حفگو ضگوابد و در چگارچو
معینى به عهده ولى امر مسلمین گذاشته است.
پیامبراکرم به لحاظ اینکه افزون بر مبلغ شریعت ،ولىامر نیز بود ،صود در این منطقه بگه وضگع
قواعد دست زده است و احکام حکومتی پیامبراکرم در این ناحیه است .این احکام حکومتی قابلیگت
تغییر از سوى اولیاى امور بعدى را صواهد داشت .نتیجه مهم این صواهد بود کگه ولگى امگر مسگلمین،
مجمع تشخیص مولحت نظام و دولت اسلامى در برصورد با این احکام و روایات حاکى از این احکام،
آنها را ثابت ندانسته و میتوانند با رعایت ضوابطى ،صود در این محدوده با رعایت موگلحت عمگوم،
به قانونگذارى دست زنند.
این که میگوییم در منطقه الفراغ حکم نداریم مقوود این نیست که در این منطقگه هگیح حکگم
شرعی وجود ندارد و در نتیجه دین اسلام ناقص است؛ بلکه مقوود این است که در این منطقه حکگم
الزامی و ثابت نداریم وگرنه هر موضوعی و هر عنوانی در شریعت حکم دارد.
آنچه جامعه اسلامی برای رشد ،بالندگی واعتلای صود بدان نیازمند است ،تا در سطح جامعگه بگین
الملل ظاهرشده والگوئی برای سائر ملل تلقی گردد؛ اداره جامعه اسلامی و مگدیریت کلگان کشگور بگه
نحو احسن توسد ولی امرمسلمین میباشد .منطقه الفراغ به عنوان ابزاری کارآمد در اصتیار ولگی امگر
قرار دارد ،تا ولیّ امر علاوه بر بکارگیری احکام شرعی اولیه وثانویه ،براساس مولحتها در چگارچو
اهداف کلی شریعت برگرفته از کتا و سنت ،در حوزه منطقة الفراغ بگه تشگریع قگانون باگردازد .لگذا
ضرورت دارد تا با تبیین جایگاه منطقه الفراغ در حوزه تقنین و تبیین ارتباط نظریگه منطقگه الفگراغ بگا
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احکام حکومتی ،ظرفیت بهرهگیری از این نظریه را در حوزه تشریع و تقنین برسی کنیم.
با توجه به مطالعات وبررسیهای انجام شده فقگدان رسگالههگای تحقیقگاتی در موضگوع «تقنگین
احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسد ولی فقیه» بحث کاملگا مشگهود بگوده و نیگز بگه غیگراز
دیدگاههای چند تن از فقهاء متقدم و دو قرن اصیر از جمله :شیخ انواری ،مرحوم نائینی ،شهید محمد
باقرصدر درکتب ایشان؛ از متأصرین  -هرچند به طور غیرمستقیم از منطقة الفراغ نام برده شده اسگت
 تألیفات چندانی دراین موضوع به چشم نمیصورد و نیز مقالات اندکی به زیور طبع آراسگته گردیگدهاست .بنابراین صلأهای تحقیقاتی موجود ،نیاز مبرم به بررسی موشگکافانه علمگی و پهوهشگی در ایگن
زمینه را ازجنبه نظری وعملی میرساند؛ تا از فواید چشمگیر آن بهره برده شود.
سؤال اصلی این مقاله این است که شیوه قانونگذارى در منطقة الفراغ و ارتبگاط ایگن نظریگه بگا
ولایت فقیه و احکام حکومتی چیست؟
حضرت امام(ره) ولایت سیاسی وتدبیگری برای ولی امر قائل بوده وحکومت را شعبه ای از ولایگت
مطلقه رسول الله میدانند وحکومت را از احکام اولیگه اسلام دانسته ،اصتیگارات گسگتردهای را بگرای
حاکم اسلامی قائل شدهاند؛ بر اساس این دیدگاه حضرت امام میتوان نتیجه گرفت که منطقة الفگراغ
حوزهای وسیع با ظرفیت بالائی است ،که ولی امر براسگاس موگلحت و صگلاحدید صگود در چگارچو
اهداف کلی شریعت میتواند سیاستهای راهبردی صود را در جهت مگدیریت کلگان جامعگه بگا جعگل
قوانین و تدوین احکام حکومتی اعمال نماید .این تحقیگ کگاربردی بگه روش تحلیلگی توصگیفی بگه
بررسی منطقه الفراغ در حوزه تقنین و ارتباط آن با ولایت فقیه و احکام حکومتی میپردازد.
پس از روشن شدن این مقدمه به تبیین جایگاه منطقه الفراغ در حوزه تقنین و تشریع و ساس بگه
بیان رابطه نظریه منطقه الفراغ با ولایت فقیه و احکام حکومتی میپردازیم.
یکم :جایگاه منطقه الفراغ در حوزه تقنین و تشریع

بر اساس این نظریه منطقه و مساحتی صالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشگخص شگده و
امر قانونگذاری در آن به ولی امر و حاکم سارده شده ولی برای این امر مهم ضوابد و موازینی وجود
دارد.
 .1دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه در منطقه الفراغ

محکمترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلام ،بدون گرداننگده و مجگری،

101



فصلنامه نلمی ا پژوهشی انقلاب اسلامی ،س  ،8زمستا  ،88ش 31

بیاثر و لغو و بیهوده میباشد .در یک نظام دینی اسلامی ،هرگز نمیتوان زمام حکومگت را بگه دسگت
کسی داد که در فقه و فقاهت گ کگه دسگتورالعمل حیگات فگردی و جمعگی جامعگه اسگلامی اسگت گ
متخوص نبوده یا به آن بیاعتنا باشد .در نظامهای سیاسی دنیگا هگم ،زمامگدار حکومگت متخوگص
ومعتقد به نظام حکومتی صود است مثل زمامدار مارکسیس متخوص و معتقد به مارکسیسم اسگت و
رهبر حکومت لیبرال و سکولار و  ...باید آشناترین و معتقدترین فرد به آن نظگام حکگومتی باشگد؛ لگذا
نمیشود زمام حکومت دینی را به دست کسی داد که به تمام یا به عمده احکام مربوط بگه سگاصتارت
آن حکومت آگاه و یامعتقد نباشد.
امام صمینی(ره) درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه مینویسد« :همان دلایلی که لزوم امامگت
پس از نبوت را اثبات میکند ،عیناً ،لزوم حکومت در دوران غیبت حضگرت ولگی عوگر(عج) را در بگر
دارد .به ویهه ،پس از آن همه مدت که از غیبت آن بزرگوار میگذرد و شاید این دوران هزارهگا سگال
دیگر نیز ادامه یابد؛ علم آن نزد صداوند است و ما از طولانی شدن آن به صدای بزرگ پناه میبریم.
آیا میتوان توور کرد که آفریدگار حکیم ،امت اسلامی را به حال صود رها کرده ،تکلیفی برای آن
معین نکرده باشد؟ و آیا صرمندانه است که بگوییم صداوند حکیم بگه هگرو و مگرو میگان مسگلمین و
پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواسگت کگه بگگوییم حکمگی
قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان صدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شگده باشگد؟»
(امام صمینی1421 ،ه.ق.)113 ،2 ،
.2دلائل نقلی اثبات ولایت فقیه
الف :آيات

ُِعلَ َ
«يَا دَاوُدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِ وَ لاَ تَتَبِعِِ الْهَعََ فَي ِ
ِسعابِ» (سگوره
عَنْ سَبِيلِ اللَهِ إِنَ الَذِينَ يَِِلَُنَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسَُا يََْمَ الْح َ
 .) 21 ،ای داود همانا تو را جانشین در زمین قرار دادیم پس میان مگردم بگه حگ حکگم کگن و از
هوس پیروی مکن که از راه صدا گمراهت کند همانا آنان که از راه صدا گم شوند ایشان را شکنجهای
سخت است به سبب این که روز حسا را فراموش کردند.
«إِنَ اللَهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَاسِ أَنْ تَحْكُمُعَا بِالْعَعدْ ِ»
(سوره نساء .)11 ،همانا صداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صگاحبان آنهگا بازگردانیگد و
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چون در میان مردم داوری کنید ،به عدالت حکم برانید.
بر اساس این آیات حاکم اسلامی باید به عدل در منطقه الفگراغ حکگم کنگد و از هگوی و هگوس
پیروی نکرده و موالح مجتمع اسلامی را در نظر داشته باشد.
ب :روايات

روایات فراوانی در این باره وجود دارد که از آن ولایت فقیه استفاده میشود که به یک روایگت اشگاره
میکنیم:
شیخ صدوق حدیثی را با این عنوان ذکر کرده است :قا اميرالمؤمنين  قا رسَ الله :اللهعم
ارحم خلفائي قيل :يا رسَ الله من خلفاءك؟ قا  :الذين يعاتَن معن بععدر يعروون حعدي ي
وسنتي( .صدوق .)430 ،4 ،1331 ،پیامبرفرمود :صدایا! جانشینان من را رحم کن .سؤال شد :جانشینان
شما چه کسانی هستند؟ فرمود :آنان که بعد از من میآیند و احادیث و سنّت من را بگرای مگردم نقگل
میکنند.
.3شرایط ولی امر
الف :علم وشناخت قانون

ولی فقیه و کسی که متودی جعل حکم در منطقه الفراغ میشود باید علم و شناصت کافی نسبت به
احکام الهی داشته باشد .برای شرط بودن این مورد به ذکر یک آیه قرآن و روایت میپردازیم:
«وَ قَا َ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَ اللَهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالَُتَ مَلِكاً قَالَُا أَنَى يَكَُنُ لَهُ الْمُلْ ُ عَلَيْنَعا وَ نَحْعنُ
أَحَقُ بِالْمُلْ ِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَا ِ قَا َ إِنَ اللَهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِعي الْعِلْعمِ وَ
الْجِسْمِ» (سوره بقره .)243 ،و گفت بدیشان پیامبرشان همانا صگدا برانگیخگت بگرای شگما طگالوت را
پادشاهی گفتند چگونه وی را بر ما فرمانروائی باشد و ما سگزاوارتریم از او بگه پادشگاهی و داده نشگده
است گشایشی در مال گفت همانا صدا برگزیدش بر شما و بیفزودش عظمتی در دانش و پیکر و صگدا
دهد پادشاهیش را به هر که صواهد و صدا است گشایشمند دانا.
صداوند در این آیه صفت علم را ملاک برای انتخا رهبری اشاره میفرماید و از این آیه اسگتفاده
میشود که علم و آگاهی از شراید رهبری حاکم است.
حضرت امیر  در نهج البلاغه به این شرط برای رهبر اشاره میکند« :ای مردم سزاوارترین مگردم
به این امر ،قویترین آنها به آن و داناترینشان به دستورات صداوند است ،پس اگر فسگاد برانگیخگت
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مورد عتا قرار صواهد گرفت واگر ابا و انکار کرد با وی جنگ

و قتگال صواهگد شگد»( .سگید رضگی،

 1414ه.ق ،صطبه .)243 ،133
ب :رعايت عدالت

کسی که میصواهد متودی امور جامعه شود و ولایت داشته باشد مسلماً به حکم عقل نمیتواند فگرد
فاس یا آلودهای باشد و یا ستمکار باشد برای استدلال به ذکر یک آیه اکتفا میشود.
«وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَا َ إِنِي جَاعِلُ َ لِلنَاسِ إِمَاماً قَا َ وَ مِنْ ذُرِيَتِي قَا َ
لاَ يَنَا ُ عَهْدِر الظَالِمِينَ» (سوره بقره( )124 ،به صاطر آورید) هنگامى که صداوند ،ابراهیم را با وسایل
گوناگونى آزمود .و او به صوبى از عهده این آزمایشها برآمد .صداوند بگه او فرمگود« :مگن تگو را امگام و
پیشواى مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد« :از دودمان من (نیز امامانى قرار بده!)» صداوند فرمگود:
«پیمان من ،به ستمکاران نمىرسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معووم باشند ،شایسگته
این مقامند)».
ج :کفايت وصلاحيت

صرف داشتن آگاهی و تقوای شخوی کافی نیست ،تجربه کاردانی و قدرت و تگدبیر نیگز بگرای یگک
حاکم ضروری میباشد که همان آیه  243سوره بقره به آن اشاره دارد .امام صمینی(ره) نیگز درکتگا
بیع صود بر این مسئله تأکید نمودهاند که کفایت و صلاحیت برای زمامداری امگری ضگروری اسگت و
حاکم اسلامی باید آن را داشته باشد( .امام صمینی 1421 ،ه.ق.)123 ،2 ،
.4ادله حجیت قانونگذاری از طرف حکومت
الف :آيه اولي الامر

یکی از مهمترین ادلهای که شهید صدر به آن تمسک جسته این آیه شریفه میباشد:
«يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنَُا أَطِيعَُا اللَهَ وَ أَطِيعَُا الرَسَُ َ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (س ره نساا،،
 .)18اى کسانى که ایما آوردهاید! اطانت کنید خدا را! و اطانت کنیاد پیاامبر
خدا و احبا امر را.

شهید صدر در استدلال به این آیه چنین بیان میکند :این نص بر وجو فرمانبگرداری از والیگان
امر دلالت دارد و در اینکه والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی
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بین مسلمین میباشند ،اصتلافی نیست و اصتلاف در شراید و صگفات آنهاسگت ،پگس مقتگدران بلنگد
مرتبه جامعه اسلامی ح دارند در تدبیر امور دصالت نموده و دیگگران از آنگان اطاعگت کننگد( .شگهید
صدر ،ه.ق .)123 ،1402
ب :دليل عقلي

شهید صدر دلیل عقل را بر سه مقدمه مبتنی میسازند:
مقدمه اول :آنکه بیهیح تردیدی نظام اقتوادی باید بر عدالت اجتماعی استوار باشد این مقدمگه
روشن است چون آیات و روایات که ما را به برپایی عدالت فرا میصواند فراوان است و نیز حسن عدل
وقبح ظلم از مستقلات عقلی است.
مقدمه دوم :آنکه چگونگی استقرار عدالت اجتماعی و موالح عمگومی در بسگتر زمگان دگرگگون
شده و تغییر مییابد.
مقدمه سوم :آنکه تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی و موالح عمومی آن است که ایگن منوگب
به ولی امر سارده شود.
راه محتمل دیگر آن است که مردم را به صود مردم واگذار کنیم ولی این امر موجب اصتلال نظام
صواهد شد هرچند که حضور مردم در تمام عرصهها در جهت برقگراری عگدالت لگازم اسگت .بنگابراین
برای تودی امور امت اسلامی جز ولی امر کسی صلاحیت آن را ندارد( .شهید صگدر ،اقتوگادنا1402 ،
ه.ق.)301 ،
.5نقد شبهات تشریع قوانین در منطقه الفراغ توسط ولی فقیه

در ادامه شبهاتی که ناظر به قانونگذاری ولی فقیه در منطقه الفراغ است را بررسی نموده و پاسخ این
شبهات را ذکر میکنیم:
الف :شبهه انحصار حق تشريع قانون برای خداوند

با طرح نظریهی منطقةالفراغ که ح تشریع و قانونگذاری را با محاسبات و سنجش شراید زمگانی و
مکانی و موالح مسلمین به ولیّ امر و زعیم امت میدهد ،این اشکال مطرح مگیشگود کگه از ادلگهی
شرعیه ،به روشنی استفاده میشود که تشریع و قانونگذاری ،مختص پروردگار جهانیان است و کسی
غیر از پروردگار ،ح قانونگذاری را ندارد .فقهاء در زمان غیبت ،فقد ح تشخیص حکم پروردگار را
دارند و باید در پیشآمدهای اجتماعی ،حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند.
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به عبارت دیگر ،یک حکم ،مراحلی دارد که مرحلگهی تشگریع و قگانونگگذاری آن ،از مختوگات
پروردگار است و مرحلهی تشخیص آن حکم ،از مختوات فقهاء است؛ همانطور کگه مرحلگه تعیگین
صد مشی این حکم با نظارت یا واگذاری ولیّ امر ،میتواند به عهگدهی مجلگس شگورای اسگلامی یگا
مجمعی مانند آن باشد.

در بیان این اصتوا  ،بعضی از فقهای معاصر گفتهاند :قانونگذاری فقد از آن صگدا اسگت و بگه
جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد .هیح فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهن

و قدرت فکگری و

اجتماعی باشد ،ح اینکه حکمی را مقرر کند ،ندارد( .سبحانی ،ه1430.ق.)301 ،
همچنین یکی دیگر از بزرگان عور حاضر فرموده است« :اصول و فروع دین ،کامل است و جای
قانونگذاری برای کسی باقی نمانده است( ».مکارم شیرازی1311 ،ش .)103 ،1 ،گویی دانگشورانگی
که ح تشریع و قانونگذاری را مختص پروردگار میدانند ،به آیاتی که برصی از آنها را بیگان مگی-
کنیم ،استدلال مینمایند.

در سوره انعام فرمود« :حکم ،تنها از آنِ صداوند است ،ح را از باطل جدا میکنگد و او جداکننگده
[ح از باطل] است( ».سوره انعام.(13 ،
پاسخ این است ما هم همه این دلایل را میپذیریم و قانونگذاری را از آنِ پروردگار جهانیان می-
دانیم و نظریهی منطقةالفراغ و تشریع و تقنین در این منطقه توسد ولی فقیه را در تعارض با این ادله
نمیدانیم .زیرا اول باید دانست که مراد از این که قانونگذاری مختص پروردگار است ،چیسگت؟ اگگر
گفته شود که برای شخوی در عرض قانونگذاری پروردگار ،ح قانونگذاری قائل شویم ،این مردود
است و همان چیزی است که ادله ،به روشنی آن را رد میکنند و هیح فقیهگی چنگین حقگی را بگرای
اشخا

قائل نیست .اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معوومین  و ولگی فقیگه ،در طگول قگانونگگذاری

پروردگار و در چارچو شریعت ،با اذن پروردگار آن هم در مواردی کگه صداونگد ،در آن مگوارد حکگم
الزامی ندارد ،بخواهند با ضوابطی که باز صداوند مقرر نمگوده ،منطقگةالفراغ را پگر کننگد ،ایگن همگان
قانونگذاری الهی است و اصتوا

تشریع به پروردگار است.

پس این بیان که انحوار قانون برای پروردگار است ،صحیح است و منطقگةالفراغ در تعگارض بگا
این بیان نمیباشد .بر همین اساس است که تشریع قانونگذاری به پیامبراکرم و ائمه  هم واگگذار
نموده است( .کلینی 1403 ،ه.ق.)213 ،1 ،
ب :شبهه لزوم تبديل احکام الهي

نظریهی منطقةالفراغ ،ح قانونگذاری و تشریع را برای حاکم شرعی در احکام غیرالزامگی مگیدانگد؛
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یعنی حیطه اصتیارات ولیّ امر در منطقةالفراغ ،اموری است که نص تشگریعی دال بگر الگزام در آنهگا
وجود نداشته باشد؛ در حالی که از وضع هر حکم و قانونی بر صلاف احکام و قوانین الهی ،نهگی شگده
است و همه احکام پنجگانهی تکلیفی مورد اهمیت هستند و حکم پروردگار محسو میشوند و دلایل
فراوانی وجود دارد که هیح کس ،حتی در مباحات و احکام غیر الزامی ح تغییر و تبدیل احکام الهی،
را ندارد .برای تأیید این اشکال ،میتوان به آیات و روایاتی تمسک نمود کگه برصگی از آنهگا را بیگان
میداریم:

در سوره مائده فرمود :ای کسانی که ایمان آوردهاید! چیزهای پگاکیزه را کگه صداونگد بگرای شگما
حلال کرده است ،حرام نشمرید و از حد ،تجاوز ننمایید؛ زیگرا صداونگد متجگاوزان را دوسگت نمگیدارد.
(سوره مائده.)11 ،
بیان استدلال این که در این آیه شریفه ،از حرام دانستن حلالهای الهی ،نهی شده اسگت و آن را
تجاوز به حریم احکام الهی میشمارد .اگر گفته شود کلمه «طیبات» ،بیانگر ایگن اسگت کگه حکگم،
ویههی صوراکیها و مانند آن است ،میگوییم چنین نیست؛ زیرا جملهی «و لا تعتدوا» در پایگان آیگه،
عمومیت دارد و هر گونه تجاوز از احکام الهی را در بر میگیرد؛ یعنی جمله «و لا تعتدوا» در پی بیگان
قاعدهای کلی است که موداقش در آغاز آیه آمده است و دیگر این که کلمه «طیبات» ،بیگانی بگرای
حلال ها است؛ به این گونه که صداوند متعال ،به حکمت حلال کردن اشیاء اشاره نمگوده کگه آنچگه را
حلال کردهایم ،طیب و پاکیزه است ،پس نباید آن را حرام دانست( .طباطبایی1411 ،ه.ق.)101 ،3 ،
نتیجه این که همان گونه که بیاعتباردانستن محرمات الهی تجاوز به حریم احکام الهی محسو
میشود ،حرام دانستن حلالها و دوری جستن از آنها نیز تجاوز به حدود الهی بهشمار مگیرود .پگس
مخالفت با حلال صدا نیز جایز نیست؛ زیرا حلال صداوند هم حکم اوست و مخالفت با حکم پروردگگار،
تجاوز است تا آنجاکه فرمود« :صداوند تجاوزکاران را دوست ندارد( ».مائده .)13 ،پس اگر حکمی که
از سوی ولی امر ،صادر شود ،مباح (حکم غیرالزامی) را الزامی کند ،طبگ ایگن آیگات ممنگوع اسگت و
منطقةالفراغ ،مستلزم تبدیل حکم الهی است و این تبدیل در اسلام جایگاهی ندارد.

در ادامه شواهدی از روایات را متذکر میشویم که در این روایات نیز تبدیل حتی مباحگات را منگع
نمودهاند:
الف :پیامبر اکرم فرمود« :صداوند ،همانگونه که دوست دارد واجبگات او رعایگت شگود ،دوسگت
دارد مباحات او نیز رعایت شود( ».حرّ عاملی 1401 ،ه.ق.)103 ،1 ،
در این حدیث شریف ،میان واجب و مباح که یکی حکم الزامی و دیگری غیرالزامی است ،از ایگن
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جهت که حکم الهی است ،تفاوتی در آنها دیده نشده است و رعایت هر دو از طرف پروردگار عگالم،
محبو شمرده شده و صداوند دوست دارد که هر کدام از احکام پنجگانه تکلیفی ،در ظرف صود ،مورد
عمل قرار گیرد .پس چگونه ولیّ امر میتواند در مباحات ،تغییر ایجاد کند و به حکگم دیگگری تبگدیل
نماید؟
)در روایت «تحف العقول» از امام صادق  که «شیخ انواری» در ابتگدای کتگا «مکاسگب»
آوردهاند ،امام صادق  درباره والی عادل ،به «بلازیادة و لانقیوگة» تعبیگر مگیکننگد( .حرّانگی،1313 ،
 .)331بر طب این روایت ،همکاری با والی عادل ،از آن جهت صحیح است که مطاب احکام صداوند،
بی آن که هیح کاستی یا فزونی در آنها پدید آید ،عمل کند و آن والی که در احکام ،تغییر یا تبدیلی
ایجاد کند ،والی عادل شمرده نشده است و یکی از گونههای احکام هم احکام غیرالزامی میباشد کگه
منطقةالفراغ ،در همان احکام است و گویندهی منطقةالفراغ ،این احکگام را توسگد والگی عگادل قابگل
تغییر میداند.

نتیجه روایات اینکه مستشکل ،از مجموع آیات و روایات استفاده میکنگد کگه هگیح حکمگی بگر
صلاف احکام پنجگانه تکلیفی الهگی از ناحیگه ولگیّ امگر و حگاکم شگرعی جگایز نیسگت و در پگی آن،
«منطقةالفراغی» در تشریع و قانونگذاری اسلامی وجود ندارد.

در ادامه دو جوا برای پاسخ به اشکال استلزام تبدیل احکام شرعی تجاوز از حگدود الهگی بیگان
میداریم:

جوا نخست :احکامی که در صطابات شرعی برای موضوعات ،ثابت شگده از یگک منظگر بگه دو
دسته تقسیم میشوند:

 .1احکامی که برای موضوعاتشان به نحو مطل و بیقید و شرط و در هر حال ،ثابگت هسگتند؛
صواه عنوان جدیدی عارض بشود یا نشود؛ مانند اغلب احکام واجبات و محرمات که حکم بگه وجگو
فعل و حرمت ترک آن ،یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن ،مطل است و مقید نیست به این کگه
برای ذات موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروضِ عنوانِ جدید باشگد .بگه عنگوان مثگال ،نمازهگای
پنج گانه واجب است؛ صواه عنوان جدیدی از قبیل نذر ،شرط ،قسم ،دستور پدر یا مادر و مانند آن بیاید
یا نیاید .یا این که نوشیدن شرا حرام است؛ چه نذر یا عهد یا قسم یا شرط یا امر پدر و  ...باشگد یگا
نباشد؛ آری! نسبت به برصی از عناوین که عنوان ثانوی محسو میشوند و بر عناوین اولیه حکومگت
دارند ،مسئله فرق میکند؛ مثلاً وضو یا غسل یا روزه و  ...واجب است ،اگر حرجگی یگا ضگرری نشگود
وگرنه به حکم قانون نفی حرو و ضرر ،وجو  ،ساقد میشود یا صگوردن مگردار و  ...حگرام اسگت ،در
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صورتی که اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد وگرنه در فرض اکراه یا اضطرار ،حرمت از فعلیگت مگی-
افتد .اما از اینها که بگذریم ،نسبت به عناوینی از قبیل نذر ،شرط ،قسم ،امر پدر و مانند آنها وجو
روزه یا حرمت [صوردن مردار] و  ...برداشته نمیشود.

. 2احکامی که برای موضوعاتشان ثابت شدهاند ،اما فی نفسها؛ یعنی با نظگر بگه ذات موضگوع و
با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی دیگر ،مانند اغلب مباحگات و مسگتحبات و مکروهگات؛ مثلگاً
صوردن گوشت به صودی صود و بدون عروض نذر ،عهد ،قسم ،امر پگدر و مگولی و  ...مبگاح اسگت یگا
حکم استحبا برای نماز شب ،بدون عروض این عناوین و به صودی صود مسگتحب اسگت و در ایگن
گونه موارد ،ثبوت حکمی دیگر برای موضوع با عروض عنوان جدید ،هیح مانعی ندارد و با حکم اولگی
و اصلی موضوع هم تنافی ندارد؛ زیرا این دو حکم ،در طول هم برای دو موضوع ثابگت اسگت؛ یکگی
حکم اصلی است که به عنوان مثال ،اباحه باشد و بگرای ذات موضگوع ثابگت اسگت و دیگگری حکگم
عارضی وجو یا حرمت است که برای موضوعِ معنون به عنوانِ عارضی ،ثابت است؛ مثلاً نمگاز شگبی
که نذر شده واجب است یا صوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا اگر امر به ترک صوردن آن
نموده حرام است و  ...که اینگونه از احکام ،با عروض عنوان جدید ،قابل تغییر است و با حکم اولی و
اصلی هم منافاتی ندارد.

با توجه به این تقسیم ،آیات و روایاتی که ما را از تغییر و تبدیل احکام شرعی باز میدارد ،ناظر به
احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعاتشان به نحو مطلگ و بگیقیگد و شگرط و در
همه حالات ،ثابت هستند و عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دصلی داشته باشد کگه نظریگهی
منطقةالفراغ ،هم در تنافی و تضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطل و احکگام
الزامی ورودی ندارد و به فقیه ،اجازه تشریع و قانونگذاری نمیدهد؛ زیرا این احکگام ،دلیگلشگان بگه
گونهای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگر ولی امر با حکمگش یگا شگخص
با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد ،در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار میگیرد -
که آیات و روایاتی که به صورت مفول بیان شد ،ما را از این تغییر و تبدیل احکام بر حذر میداشگت،
متوجه تغییردهنده میشود  ،-بلکه منطقةالفراغ برای ولیّ امگر در احکگام قسگم دوم اسگت؛ یعنگی در
صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و بگا قطگع نظگر از عگروض هگر عنگوان
عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد؛ اینجا است که ولگیّ امگر در
صورتی که شراید زمانی و مکانی و موالح ایجا کند ،میتواند آن حکگم را مطگاب شگراید ،تغییگر
دهد .مثلاً در همین احکام مباح هم گاهی لسان صود دلیل یا دلیل صارجی ،بیانگر آن است که عنوان
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دیگری نمیتواند عارض شود و این حکمِ اباحه قابل تغییر نیست که بگاز هگم مگیگگوییم بگر مبنگای
نظریهی منطقةالفراغ ،برای ولیّ امر ،اصتیاری در تغییر اینگونه احکام نیست؛
همانطور که در «تفسیر عیاشی» به نقل از امام باقر ،از امیرالمؤمنین  در مورد مردی که با زنی
ازدواو کرده و ضمن عقد ،شرط کرده که اگر چنانچه ازدواو دیگری بکند یا از این زن فاصله بگیگرد
و قهر کند یا کنیزکِ فِراشی 1بیاورد ،این زن مطلّقه باشد که امیرالمؤمنین  فرمود :شرط صداوند قبل
از شرط شما است ،اگر مرد صواست به شرطش وفا میکند (ازدواو مجگدد نکنگد و اگگر ازدواو مجگدد
کرد ،زن اول را طلاق بدهد) و یا اگر صواست میتوانگد زنگش را نگگهداری کنگد (طلگاق ندهگد) و زن
دیگری بگیرد و کنیزک فراشی بخرد و با او قهر کند و اگر زن قهر کگرد ،بگهصاطر ایگن اعمگالِ مگرد،
صداوند فرمود :با زنان (پاک) مورد علاقهی صود ازدواو کنید دو یا سه یگا چهگار همسگر و بگاز فرمگود:
کنیزکان شما بر شما حلال است و با زنانی که از ناشزه شدنشان میترسید قهگر کنیگد .حگرّ عگاملی،
 1401ه.ق .)31 ،11 ،پس کنیزک فراشی از مباحات است ،ولی این روایت ،قرینه میشود که ایگن دو
مباح از مباحات قسم اول است و دلیل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضی ،مانند شرط و  ...نمیتواند
آنها را تغییر دهد.

نتیجه اینکه با تقسیمی که برای احکام شرعی در صطابات شرعیه بیان شد ،به دست میآید کگه
آنچه ما را از تبدیل احکگام شگرعی بگاز مگیدارد ،نظگر بگه احکگام قسگم اول دارد کگه در نظریگهی
منطقةالفراغ هم نظری به قسم اول نیست ،بلکگه منطقگةالفراغ ،جایگگاه حکگم و تشگریع را بگا وجگود
شراید برای فقیه ،در قسم دوم از احکام میداند.

بنابراین ،اگر گفته میشود صداوند جعل حکم برصی از موضوعات را به حاکم شرع و امام مسلمین
واگذار کرده ،نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع ،صود انسان نیز گاهی مگیتوانگد ،چیگزی را کگه
صداوند واجب و یا حرام نکرده است ،بر صودش واجب یا حرام گرداند و گاهی دیگران نیز میتوانند بر
انسان چیزی را که صداوند واجب یا حرام نکرده است ،واجب یا حرام کنند کگه ایگنگونگه تغییرهگا در
محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات ،در برصی موارد امری مسلّم و مورد قبول اکثر فقهاء
است؛ مواردی مانند این که انسان میتواند با نذر ،عهد ،قسم ،شرط و  ...امر مباحی را بر صگود واجگب
یا حرام گرداند که بیان همهی کلمات فقهاء در این موارد ،در این مختور نمیگنجد .به عنوان مثگال،
فقد چند نمونه از فتاوای آنها را بیان میداریم:

 .1کنیزی که برای ازدواو صریداری شده است.
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«شیخ ط سی» در م رد نذر فرم د« :هرگااه ما ردن ناذر تحقاق پیادا کناد ،بار
نذرکننده ،پیروی از آ چه نذر کارده واجاا اسات و تارر ناذر بارای او جاایم
نیست( ».ط سی1380 ،ه.ق.)111 ،2 ،

«سیدابوالحسن اصفهانی» نیز در مورد عهد میگوید« :عهد نباید از نظر دینی یا دنیگوی مرجگوح
باشد (مراد متعلّع ِ عهد است) ،ولی لازم هم نیست که رجحان داشته باشد تا چگه رسگد بگه ایگن کگه
طاعت محسو شود؛ همانطور که رجحان در نذر ،شرط است .پس اگر بر فعگل مبگاحی عهگد کنگد،
لازم (واجب) میشود( ».اصفهانی ،سیدابوالحسن1312 ،ش.)211 ،2 ،
«مرحوم حکیم» در مورد شرط ضمن عقد میگوید« :همانطور که وفای بگه عقگد لگازم ،واجگب
است ،وفای به شرطی که در ضمن آن عقد است هم واجب میباشد؛ مانند آن جایی که بایع اسبی را
در مقابل بهایی مشخص میفروشد و با مشتری شرط میکند که برای او پیراهنی هگم بگدوزد ،پگس
حقیقتاً دوصتن پیراهنی از طرف بایع بر عهده مشتری میآید و بر مشتری ،دوصتن این پیراهن واجگب
میشود( ».حکیم1311 ،ق.)11 ،2 ،
جوا دوم :یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر که در مقگام دفگاع از نظریگهی منطقگةالفراغ بگه
پاسخگویی به این اشکال ،پرداصته است ،فرموده :اسلام ،منطقگةالفراغ را بگه فکگر شخوگی ولگی امگر
واگذار نکرده است که ولی امر با سگلیقهی شخوگی صگودش ،بگدون درنظرگگرفتن قواعگد و قگوانینِ
چگونگیِ پرکردنِ این منطقه ،بخواهد هر گونه و در هر زمانی که صواست ،اصتیار قانونگذاری داشگته
باشد ،آن هم اصتیار محض در تعیین حدود این منطقه داشته باشگد ،بلکگه اسگلام ،معیارهگا و ضگوابد
عامی جهت پرکردن منطقةالفراغ قرار داده است و آن ضوابد بر سه قسم است:

یک قسم آن برمیگردد به آن شخوی که میصواهد در ایگن منطقگه قگانونگگذاری کنگد کگه او
چگونه تعیین میشود و چگونه شخوی است؛ زیرا هر کس صلاحیت عهدهداری این منوب حسگاس
را ندارد ،بلکه باید شراید و صفات لازم جهت عهدهداری این منوب در او جمع باشد.

و قسم دوم این ضوابد ،به مرزبندی منطقةالفراغ برمیگردد که گسترهی آن در سه مگورد اسگت:
 .1تشخیص موضوعات؛  .2تشخیص اهم و اصلح ،هنگامی که تزاحم بین احکام شرعیه به وجود آید؛
 .3موالحی که در دایرهی مباحات عارض میشود ،اما در دایرهی الزام احکام شرعی ،ولی امگر ،حگ
تغییر حکم ندارد ،مگر زمانی که این حکم شرعیِ الزامی با حکم دیگری تزاحم کند که داصل در مورد
تشخیص اهم از مهم ،هنگام تزاحم میشود.

و قسم سگوم از آن ضگوابد عامگه ،بگه چگگونگی اصتیگارکردن احکگام مناسگب ،جهگت پرکگردن
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منطقةالفراغ است که میبایست حکم مناسب با آن منطقه اصتیگار شگود( .حگائری1413 ،ه.ق ،ش،11
.)131-133
صلاصه ،پاسخ دوم به اشکال این است که زمینهسازی اندیشهی منطقةالفراغ برای تعدیل و تبدیل
احکام شرعی ،توهمی نادرست است؛ زیرا منطقةالفراغ ،به معنای اصتیار مطل ولی امگر و آزاددانسگتن
غیرشرعی نیست ،بلکه باید در چارچو های صا  ،این منطقه پر شگود؛ چنانکگه تشگخیص احکگام
ثابت الهی و احکام متغیر نیز تنها در صلاحیت فقهای متخوص و واجد شراید است .پس ولی امر در
این منطقه با رعایت قواعد کلی اسلام از قبیل قاعده لا ضرر و لاحرو ،و رعایت مولحت امت اسگلامی
به تقنین می پردازد و این حکم که در آن قواعد کلی اسلام و مولحت مسلمانان رعایت شگده ،هرگگز
تجاوز نسبت به احکام الهی نخواهد بود.
دوم :ارتباط نظریه منطقه الفراغ با تقنین در حوزه احکام حکومتی

همان طور که در فولهای گذشته بیان شد منطقه الفراغ منطقهای است کگه حگاکم اسگلامی در آن
منطقه میتواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان و مولحت احکامی را صادر کند به این احکام کگه
ولی امر مسلمین در منطقه الفراغ صادر میکند حکم حکومتی میگویند .بنابر این در این قسگمت مگا
به بحث و بررسی حکم حکومتی میپردازیم.
.1تبیین حکم حکومتی

یکی از صاحبنظران حکم حکومتی را چنین در حقوق اسلامی ارائه کرده است« :حکم حکگومتی ،آن
حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابد پیشبینی شده طب موالح عمومی ،برای حفو سگلامت
جامعه ،تنظیم امور آن ،برقراری روابد صحیح بین سازمانهای دولتی و غیردولتی با مردم ،سازمانهگا
با یکدیگر ،افراد با یکدیگر در مگورد مسگائل فرهنگگی ،تعلیمگاتی ،مالیگاتی ،نظگامی ،جنگ

و صگلح،

بهداشت ،عمران و آبادی ،طرق و شوارع ،اوزان و مقادیر ،ضر سکه ،تجارت دصلی و صگارجی ،امگور
ارزی ،حقوقی ،اقتوادی ،سیاسی ،نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سگایر مسگائل مقگرر داشگته
است( ».گرجی1313 ،ش .)213 ،2 ،در این تعریف ،قلمرو حکم حکومتی در اداره امگور کشگور بسگیار
گسترده فرض شده است.
امام صمینی نیز قلمرو حکم حکومتی را بسیار گسگتره دانسگته و حکومگت اسگلامی را شگعبهای از
ولایت مطلقه رسولالله دانسته و میفرماید ... :اگر اصتیارات دولت در چهارچو احکگام فرعیگه اسگلام
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است ،باید در عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم یک پدیده بیمعنا و بیمحتگوا
باشد .اشاره میکنم به پیامدهای آن ،که هیحکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلگاً صیابگانکشگی-
هایی که مستلزم تورف در منزلی یا حریم آن است ،در چارچو احکام فرعیه نیست  ...بایگد عگرض
کنم حکومت شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله است ،یکی از احکام اولیه اسلامی اسگت و مقگدم بگر
تمام احکام فرعیه ،حتی نماز و روزه و حج است .حاکم میتوانگد مسگجد یگا منزلگی را کگه در مسگیر
صیابان است تخریب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند .حاکم میتواند مسجد را در صورت لزوم
تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ،درصورتیکه دفع بدون تخریب نشگود ،صگرا کنگد .حکومگت
میتواند قراردادهای شرعی را که صود با مردم بسته است ،در موقعی که آن قگرارداد مخگالف موگالح
کشور و اسلام باشد ،یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را عبادی یگا غیرعبگادی ،کگه جریگان آن
مخالف موالح اسلام است ،مادامیکه چنین است جلوگیری کنگد .حکومگت مگیتوانگد از حگج کگه از
فرایض مهم الهی است ،در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست ،موقتگاً جلگوگیری کنگد».
(امام صمینی1313 ،ش.)130 ،20 ،
در هر یک از تعاریف فوق به بعضی از ویهگیهای حکم حکومتی اشاره شده است ،اما به هرحگال
میتوان گفت که این تعاریف به نحوی نیز قابلجمعاند ،زیرا در همه آنها برصگی از نکگات مشگترک
هستند؛ مثلاً اینکه حکم حکومتی از جانب ولی جامعه صادر میشود ،حالت امر و نهگی دارد و بالگاصره
اینکه اغلب ،مولحت به عنوان مبنای صدور چنین احکامی مطرح شده است.
.2پیشینه تاریخی حکم حکومتی

تاریخ صدور اولین احکام حکومتی در اسلام به دوران قبل از تشکیل حکومت اسگلامی بگر مگیگگردد.
پیامبر اکرم در سیزده سال اول بعثت صود در مکه با اینکه هنوز حکومت اسگلامی برپگا نشگده بگود،
احکام حکومتی صادر میکردند .مبنای این احکام موالحی بود که حضرت برای نظگام بخشگیدن بگه
امور مسلمانان و گزینش بهترین راه برای حفو آنان و تبلیغ هر چه بهتر اسلام تشخیص میدادند.
زمانی فرمان هجرت به سوی حبشه را صادر میکردند تا مسلمانان ضمن در امان ماندن از آزار و
اذیت مشرکان به تبلیغ اسلام در آن سرزمین باردازند .در اواصر دوران حضور در مکه بگه موگعب بگن
عمیر دستور میدهند به مدینه برود و قرآن و احکام اسلامی را به تازه مسلمانان بیاموزد.
هنگامی که آن حضرت در مدینه حضور یافتند و بگه تشگکیل حکومگت پرداصتنگد ،تمگام احکگام،
فرامین و قوانین صادره از سوی ایشان که در ارتباط با اصلاح جامعه اسلامی بود و آنها را بگه مرحلگه

111



فصلنامه نلمی ا پژوهشی انقلاب اسلامی ،س  ،8زمستا  ،88ش 31

اجرا میگذاشتند ،احکام حکومتی تلقی میگردد .این امور شامل تشکیل سااه ،بسگتن پیمگان بگرادری
بین مسلمانان ،بستن عهدنامه با گروههای مختلف داصل شهر مدینه و گروههای صارو از شگهر ماننگد
صحرانشینان و قبایل اطراف ،امضاء صلحنامههای مختلف با دشمنان گوناگون ،فرستادن دسگتههگای
نظامی به اطراف (سریهها) ،صدور دستور جن  ،فرستادن پیکهایی به دربگار شگاهان و  ...مگیشگود.
(صرامی1310 ،ش.)21 ،
همچنین میتوان نمونههایی از احکام حکومتی ،در دوران حکومت پنج سگاله حضگرت علگی  را
چنین برشمرد:
 -1موادره اموالی که به ناح در زمان عثمان از بیت المال به اطرافیان و صویشگان او بخشگیده
بود .حضرت این حکم صود را در راستای تحق عدالت در جامعه دانسگته اسگت( .سگید رضگی 1414
ه.ق.)13 ،
 - 2امیرمؤمنان در مقطعی برای جبران کسری بیت المال و بر اسبهگا مالیگات قگرار داد :وضگع
امیرالمؤمنین علی الخیل الراعیة فی کل فری فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دینگاراً» (حگرّ
عاملی 1401 ،ه.ق)11 ،1 ،
امیرالمؤمنین  بر اسبان چرنده گ بر هر اسبی در سال گ دو دینار گذارد وبگر اسگبان بگارکش یگک
دینار .آنچه حضرت قرار داد موداق حکم در منطقه الفراغ با رعایگت موگلحت مسگلمانان اسگت .در
اینجا لازم به ذکر است که برصی این احتمال را مطرح کردهاند که اساساً منابع و مقادیر زکات وابسگته
به نظر ولی امر بوده تا شراید متحوّل زمان و مکان رعایت شود( .صرامی1310 ،ش.)31 ،
 -3یکی از منابع مهم حکم حکومتی در دوران حضرت علی  عهدنامهای است کگه آن حضگرت
برای مالک اشتر گ هنگامی که او را مأمور فرمانروایی مور گردانیگده بگود گ نوشگت .ایگن عهدنامگه
متضمن احکام حکومتی است .این عهدنامه بقدری مهم است که در باره آن کتا  ،پایاننامه و مقاله-
های متعددی نوشته شده است.
 .3اقسام حکم حکومتی

حکم حکومتی را میتوان از جهاتی تقسیمبندی کرد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره صواهد شد:
الف) حکم حکومتی به لحاظ مودر؛ حکم حکومتی یا جزء احکام حکومتی رسول الله است یگا از
ائمه یا از فقها.
) حکم حکومتی به لحاظ نوع حکم؛ یا ماهیتی اجرایی دارد مانند اجرای حدّ و حکم قتل سلمان
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رشدی به عنوان موداق سا ّ النبی و عزل و نوگب مسگئولان اجرایگی حکومگت و یگا مگاهیتی غیگر
اجرایی دارد مانند حکم رؤیت هلال.
و) حکم حکومتی به لحاظ آثار و نتایج؛ به احکام اقتوادی ،اجتماعی ،سیاسی ،جزایگی و عبگادی
تقسیم میشود( .رحمانی1310 ،ش ،ش.)103 ،21
 .4تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی

هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی ،تزاحم و یا تعارض برقرار شود ،وظیفه چیست؟ بیشک ،یکی از
مرجّحات در دو حکم متزاحم ،تقدیم حکم اهمّ بر مهمّ است.
بنابراین ،از نظر عقلی ،روشن است که در دو حکم متزاحم ،حکمی که اهمّیت بیشتری (موگلحت
بیشتر) دارد ،مقدم است .بنابراین ،حکم حاکم ،چون در ارتباط با مولحت جامعه و همه افراد حکومت
است ،از اهمیت بیشتری بخوردار است و به همین جهت ،مقدم میشود .مثلاً اگر شخوگی امگوالش را
برای رسیدن به نفع بیشتر احتکار کند و با این عمل ،موجب ایجاد بازار سیاه و زحمت دیگگران شگود،
بیگمان حکم حاکم بر منع از احتکار ،بر حکم اولی مستفاد از «الناس مسلّطون علی امگوالهم» مقگدم
است .حضرت امام صمینی(ره) در نامهای که به مقام معظم رهبری نوشتهاند مگیفرماینگد« :حکومگت
که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله است ،یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بگر تمگام احکگام
فرعیهّ حتی ،نماز و روزه و حج است .حاکم میتواند مسجد و یا منزلی را که در مسگیر صیابگان اسگت،
صرا کند»
صاحب عروه دراینباره میفرمایند« :همانطور که نقض حکم به حکم حاکم دیگر جگایز نیسگت،
نقض آن با فتوا نیز جایز نیست .مثلاً :اگر شخوی مایعی را بخرد و ساس معلوم شود که با عرق جنب
از حرام ملاقات کرده است و فتوای مرجع تقلیدش بر نجاست این مایع باشد ،درصورتیکه حاکم حکم
کند به صحت معامله ،این مشتری باید تن به این معامله بدهد و میتواند از این مایع اسگتفاده کنگد».
(طباطبایی1412 ،ه.ق.)21 ،2 ،.
حضرت امام صمینی(ره) درباره تقدم حکم حکومتی میرازای شیرازی مگیفرمایگد :حکگم میگرزای
شیرازی در حرمت تنباکو ،چون حکومتی بود ،برای فقیه دیگر هم واجب الاتبگاع بگود و همگه علمگای
بزرگ ایران ،جز چند نفر ،از این حکم متابعت کردند( .امام صمینی1423 ،ه.ق.)124 ،.
یکی از ادله تقدیم حکم حکومتی بر حکم و فتوای دیگران ،این است کگه ادلگه حجیگت فتگوا آن
اندازه اطلاق ندارد که حتی صورت مخالفت با حکم حاکم را که (موجب مفسده زیگاد اجتمگاعی مگی-
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شود) شامل شود.
. 5حکم حکومتی و منطقة الفراغ

یکی از اصتیارات دولت و حاکم اسلامی ،صدور حکم حکومتی است .ایگن حکگم مگیتوانگد در جهگت
اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد .به لحاظ موضوع ممکن است به شگخص یگا مگوردی
صا

ناظر بوده و به صورت فرمان جزئی ،صادر شود یا به عنوانی کلی ناظر بوده که در این صگورت

حکمی کلی بهشمار میرود .هم چنین حکم حکومتی میتواند جنبه وضع قانون داشته باشد .با توجگه
به موارد پیشین ،روشن میشود که مشروعیت حکم حکومتی ،با نظریه منطقه الفراغ بیارتباط نیست؛
هرچند وجود یکی ،دیگری را نفی نمیکند .به تعبیری دیگر ،حکم حکومتی به اصتیارات حاکم اسلامی
ناظر است .منطقه فراغ ،به بخشی از حگوزهای نگاظر اسگت کگه حگاکم اسگلامی مگیتوانگد در آن بگه
قانونگذاری باردازد؛ هرچند حاکم میتواند در حوزه ثابت نیز درزمینه اجرا یا تزاحم ،بگه صگدور حکگم
اقدام کند.
الف :تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه

الف) محور صدور احکام حکومتی وجود موالح و مفاسد متغییر اجتماعی است؛ «هرچند حلال محمگد
تا روز قیامت حلال است ،ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسگی ولایگت سرچشگمه
گرفته ،و به حسب مولحت وقت ،وضع و اجرامی شود ،و در بقا و زوال صود تگابع مقتضگیات زمانگه-
اند»(.طباطبایی 1331 ،ه.ق .)31-21 ،ولی محور صدور احکگام اولیگه وجگود موگالح و مفاسگد ثابگت
واقعی است« .حکم اولی این است که شارع مقدس بر اساس موالح و مفاسد واقعی کگه در افعگال و
ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه میپردازد تا سعادت انسانها را در دنیا و آصرت تأمین کند».
) تشخیص موالح و مفاسد در احکام اولیه به عهده شارع مقگدس اسگت؛ «شگارع مقگدس بگر
اساس موالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه میپردازد»[ .همان]
و در احکام حکومتی تشخیص موالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است؛ «در فقه صووصی ،شارع
مولحت عموم افراد جامعه را در نظر میگیرد احکامی را جعل میکند ،اما فقگه حکگومتی امگری جگد
است ،چراکه اساساً ضرورتی ندارد شارع احکام حکومتی و موالح جامعه را در نظگر بگیگرد ،بلکگه بگر
عهده اهل زمان است که با توجه به کلیات دین ،تکلیف جزئیات را روشن کنند»(.حقیقگت1334 ،ش،
.)204 ،2
و) احکام اولی دائمی ،ثابت و همیشگی است ،ولی احکام حکومتی موقت و قابلتغییر اسگت؛ «بگا
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این تفاوت ،قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر ،و مقررات وضعی قابلتغییر ،و در ثبگات و بقگا ،تگابع
مولحتی میباشد که آنها را به وجود آورده است»( .طباطبگایی1331 ،ه.ق .)110 ،احکگام حکگومتی
حکم دائم نیست بلکه تابع مولحتی هستند که بر اساس آن جعل شده و با منقضی شدن موگلحت،
آن حکم نیز منقضی میشود( .توکلی1314 ،ش.)332 ،
د) پیروی از احکام حکومتی حاکم برهمه لازم است؛ حکگم میگرزای شگیرازی در حرمگت تنبگاکو،
چون حکم حکومتی بود ،برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود .اما در احکام اولی هر مکلف از مرجگع
تقلید صویش پیروی میکند.
هگ) قلمروی احکام اولی امور فردی و اجتماعی است ولی گستره احکام حکومتی امگور عمگومی و
اجتماعی است.
ب:تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه

الف) احکام حکومتی در حکم اولی به نام حکومت اسلامی تحق مییابد؛ ولی احکام ثانویه این طگور
نیست.
) ملاک احکام حکومتی موالح اجتماعی مسلمین و موالح اسلام است؛ «احکام حکومتی مبتنی
بر مولحت است؛ ولی احکام ثانویه بر عناوین ثانوی چون ،عسر ،حرو ،ضرر ،تقیه ،اضطرار و غیره بار
میشود .حکم ثانوی به وصف اضطرار ،اکراه ،و دیگر عناوین ثانوی بار مگیشگود( .تگوکلی1314 ،ش،
.)332
و) دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است؛ «دامنه احکام حکومتی به احکام قضگایی
و یا اجرای محدود نمیشود و مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اسگاس ضگوابد شگرعی و رعایگت
موالح و ضرورات اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی جامعه بگرای اداره
کشور صادر و به اجرا گذاشته میشود  ...و این دامنه اصتوا

به احکام مستقیم صادره از سوی ولی

امر ندارد بلکه احکامی که غیرمستقیم توسد نهادهای گوناگون مانند قوای مقننه ،قضگاییه و مجریگه
وضع میشود و شکل قانونی مییابد آنها هم حکگم حکگومتی محسگو مگیشگوند»( .پیشگه فگرد،
1331ش) .بنابراین احکام حکومتی دایرهشان بسیار وسگیع و گسگترده مگیباشگد ولگی احکگام ثانویگه
محدود به عروض عناوین ثانویه میشود.
ج :اوليه يا ثانويه بودن حکم حکومتي؛

در اینکه احکام حکومتی از زمره احکام اولیه است یا ثانویه اقوال مختلفی بیان شده است؛
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الف) گروهی که احکام حکومتی را همان احکام ثانویه میدانند؛ مثلاً مرحگوم شگهید صگدر مگی-
نویسد« :به موجب نص قرآن کریم ،حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اصتیارات دولت را مشخص
می کند ،هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد ،یعنی ولی امر اجازه دارد ،هر فعالیت و اقدامی
که حرمت یا وجوبش ،صریحاً اعلام نشده را به عنوان دستور ثانویه ممنگوع و یگا واجگب الگاجرا اعلگام
نماید ،ازاینرو هرگاه امر مباحی را ممنوع کند آن مباح حرام میگردد و هرگگاه اجگرای آن را توصگیه
نماید ،واجب میشود .البته کارهای که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه واجب شناصته شده را نیگز ولگی
امر نمیتواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان صدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد».
(شهید صدر1402 ،ه.ق.)332 ،2 ،.
) گروهی دیگر که بعضی از احکام حکومتی [نه همه آنها] را ثانویه دانسته و مینویسد« :بگین
احکام ثانویه و احکام حکومتی ،عموم و صوو

من وجه است ،مواردی هم هست که هگم موگداق

احکام حکومتی و هم موداق احکام ثانویه است .مواردی هم هست که احکام ثانویه جگدا مگیشگود؛
اصلاً مولحت در آن نیست بلکه به صاطر مسائل حرو ،ضرر ،نظم و نظایر ایگنهاسگت .مگواردی هگم
هست که صرفاً مولحت است» (عمید زنجانی1334 ،ش.)220 ،14 ،
و) گروه سوم که احکام حکومتی را از احکام اولیه اسلام میدانند؛ مرحوم امام صمینگی(ره) کگه در
این زمره قرار دارد توریح میکنند که« :ولایت فقیه و حکم حکگومتی از احکگام اولیگه اسگت» (امگام
صمینی1313 ،ش .)413 ،20 ،به نظر میرسد نظر حضرت امام صمینی تنها نظر صحیح است .لیکن
در توضیح باید گفت این که ولی فقیه ح حکومت و تشریع احکام دارد از احکام اولیه اسلام اسگت و
این که احکام او بر سایر احکام تقدم دارد از این جهت است که ایگن احکگام صگادره موگداق احکگام
ثانویه است که بر احکام اولیه حکومت و تقدم دارد و شاید به این بیان اصتلافات مرتفع گردد.
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 .12حرانی ،حسنبنعلیبنشعبه1۵3۵ ، ،تحف العقول ،قم :النشر الاسلامی ،چ.،۲

 .11حقیقت ،صادق ،1۵12 ،استنباط و زمان و مکان ،مجموعه آثهار کنگهر بررسهی مبهانی فقههی امهام
خمینی ،گروهی از نویسندگان ،ج ،۲قم :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
 .1۲حتیم ،سیدمحسن1۵۵3 ،ق منهاج الصالحین ،ج ،۲نجف اشرف :مطبعة الغرا،
 .1۵رحمانی ،محمد ،1۵12 ،حکم حکومتی در فقه علوی ،فقه اهلبیت ،شمار ،۲1
 .12سبحانی ،جعفر12۵2 ،ق ،معالم الحکومة ،اصفهان :متتبة الامام امیرالمؤمنین،
 .1۳شهید صدر ،سید محمدباقر1۵11 ،ق ،ا تصادنا ،بیروت ،دارالفتر ،الطبعة الثالثة،
 .13صرامی ،سیف الله ،1۵12 ،احکا حکومتی و مصلحت از دیدگاه فقه شیعه ،تهران :مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نشر عبیر
 .13صدوق ،محمّد بن على بن بابویه ،1۵31 ،فقیه من لا یحضره الفقیه ،موسسه نشر اسلامی ،قم.،
 .11طباطبایی ،سیدمحمدحسهین 1۵3۵ ،ش،ترجیاه تفسایر الییا ان ،محمدباقرموسهوا همهدانی ،قهم:
انتشارات اسلامی حوز علمیه قم،
 .11طباطبایی ،سیدمحمدحسین1۵12 ،ق ،الیی ان فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة اعلمی.،

 .۲2طباطبایی ،محمدحسین؛ 1۵13ق ،بررسیهای اسلامی ،قم :دفتر تبلیغات اسلامی، ،
 .۲1طباطبایی یزدا ،سیدمحمدکاظم121۲ ،ق ،عروة الوثقی ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،چ.،۲
 .۲۲طوسی ،محمدبنحسن1۵12 ،ق ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی ،بیروت :دارالتتب العربی.،

 .۲۵عمید زنجانی ،عباسعلی1۵12 ،ش ،مصاحبه دربار احتام و منابع فقهی و تحولات زمانی و متهانی،
مجیوعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت اما  ،موسسه نشر آثار.
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 .۲2کلینی ،محمدبنیعقوب12۲1 ،ق ،الکافی ،قم :دارالحدیث للطباعة و النشر،
 .۲۳گرجی ،ابوالقاسم ،1۵31 ،مقالات حقو ی ،تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگا تهران،
 .۲3متارم شیرازا ،ناصر ،1۵11 ،انوار الفقاهة ،قم :دارالنشر الامام علیبنابیطالب.

