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 يدهکچ
 قیتطب یدر مرزها رییتغ یدر اسالم سازوکارها یشناخت نظامات مصالح حکومت

 ی. بازشناسکندیحکومت بهتر مشخص م کیبر محذورات  یرا مبتن یاسالم تیمشروع
کشف  یمتدلوژ ینیمصلحت، بازب لیتحل یمبناشناس گر،یکدیاهداف حکومت بر  یدهتیاولو
 زانیم لیمنظور تحلمصلحت به یاجرا وکشف  یبرا ییصلحت، راهکارهام یریکارگو به

و قلمرو انحالل  ارهایارائه خواهد داد. شناخت مع یدر نظام اسالم تیمشروع یکارکردها
دارد. سؤال  عتیشر یبا اهداف و مقاصد اساس ییارتباط مبنا ینید تیموقت احکام در حاکم

اهداف  انیم یشناستیبا اولو یقف موقت احکام الهتو انیم یرابطه نییپژوهش تب نیا یاصل
 یهاو شاخصه ارهایمع دیپرسش با نیپاسخ به ا یاست. برا یاسالم تیحکومت در حاکم

 میتقد یارهایمع قینو شناخت و با تطب یبه اهداف حکومت را در چارچوب یدهتیاولو
پژوهش با روش  نیا پرسش پاسخ داد. نیبه ا هیاول نیبر عناو یو حکومت هیثانو نیعناو
 یاثبات آن است که به فرض انحالل موقت غالب احکام و حدود اله یدر پ یفیوصت-یلیتحل

 یاسالم یهیاحکام جزئ یتر از اجرامشروع است اگر بتواند، اهداف مهم یاسالم تیحاکم
را  لیسب یمانند نف یتریاساس یهاقاعده نیاسالم و همچن یاسیو س یمانند حفظ نظام اجتماع

 محقق کند.

 مصلحت. ت،یمشروع ،یحکومت اسالم ،یاحکام حکومت :گان کليدیواژ
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 مقدمه
 و شریعت مقاصد میان ارتباط چگونگی و رابطه تحلیل با تا است آن پی در اثر این
 کند،می ارائه قسم دو این در که جدیدی تقسیمات با همچنین و اسالم در مصلحت هایسنجه

 حدود اجرای از فراتر اهدافی تحقق برای اسالمی حکومت ایجاد هک یازد دست فرضیه این به
 خطرو ازاین .دشو متوقف هاآن تحقق برای موقتاً تواندمی نیز الهی حدود حتی که است الهی

 مقاصد و اهداف با دینی حاکمیت یک در ثانویه و اولیه معیارهای یکنندهمنحل قرمزهای
 .دارد تنگاتنگ یشریعت رابطه اساسی

ابتدا نسبت مقاصد شریعت و احکام شریعت بررسی و سپس نظام در این تحقیق 
بندی مقاصد با بندی جدید مقاصد شریعت تبیین شده و جایگاه فقه در اولویتاولویت

تفصیل توضیح داده شده است. جایگاه مصلحت و نقش فقه در تعیین آن و راهبردهای آن به
بندی های این پژوهش است که با تأثیر از نظام اولویتشنظام اولویت دادن به آن از دیگر بخ

 اهداف در حکومت اسالمی نگارش شده است. 
تا با تحلیل رابطه و چگونگی ارتباط میان مقاصد شریعت و  پژوهش قصد دارداین 

 کند،میمصلحت در اسالم و همچنین با تقسیمات جدیدی که در این دو قسم ارائه  هایسنجه
دست یازد که ایجاد حکومت اسالمی برای تحقق اهدافی فراتر از اجرای صرف به این فرضیه 

د. شوبرای تحقق آن اهداف متوقف  موقتاً تواندمیحدود الهی است و حتی حدود الهی نیز 
لزوماً اجرای احکام  ،در زمان غیبت موضوعیت دارد آنچه در ماهیت حکومت دینی تراز اسالم

ه حفظ نظام اسالمی و کیان مسلمین با تأکید بر رعایت بلک ،ی شریعت نیستئفرعی و جز
 .قواعد اساسی اسالمی همچون نفی سبیل است

 تحلیل مبنای و منبع مصلحت، از تفسیر یکدیگر، بر حکومت اهداف دهیاولویت
 اجرای و کشف عوامل مصلحت، کارگیریبه و کشف هایروش و ابزار روش، مصلحت،
و  است مؤثر حقوقی و سیاسی نظام هر کارکردهای و مشروعیت میزان تحلیل در مصلحت

 مهم و اهم معیارهای شناختآید. شمار میمتدلوژی نیل به اثبات مدعای این پژوهش به
تر عمل تا در توقف موقت احکام اسالمی دقیق کندمی کمک اسالمی حاکم به حکومتی مصالح

 .کند و مرزهای مشروعیت را درننورد
 در سنجیمصلحت نقش و حکومت اهداف ترتب بحث به نونتاک که آثاری اهماز 

 حکومت یفصلنامه در ورعی جواد سید تمقاال به توانمی اند،پرداخته حکومت مشروعیت
 تطبیقی بررسی»و « مشروعیت یمسئله و شیعه» عنوان با فیرحی داوود یمقاله یا اسالمی
 مذاق مفهوم یمقایسه»ی مقاله اشاره کرد. قمرالدین و زمانی مشترک اثر «شریعت مقاصد
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نیز  ی فقه و تاریخ تمدنفصلنامهابوالفضل علیشاهی در « شریعت مقاصد و مصلحت با شریعت
 های فقهی این حوزه را تا حدودی بررسی کنند.اند نظریهسعی کرده

 مصلحت جایگاه» خصوص فصلبه دوستعلیابوالقاسم  مصلحت و فقه کتاب متأخران از
فصل  آملی جوادی عدالت و فقیهوالیت  و «مکشوف فقهی و شرعی احکام اجرای و تطبیق در
اهداف  نقش و المقاصدی فقه مباحث کلیات به حدودی تا نیز «آن اهداف و اسالمی حکومت»

 جامع عنوان با عاملی حر شیخ کتاب نامتقدم از. اندپرداخته مشروعیت در مصلحتحکومت و 
کرده  بررسی مشروعیت و مصلحت موضوع به را شیعه فقه گاهن نیز القواعد شرح فی المقاصد

 مقدمۀفاضل مقداد،  الرائع التنقیحشهید ثانی،  إلی تنقیح شرایع اإلسالم مسالک األفهام .است
استفاده در کشف نسبت مقاصد شریعت های قابل میساوی نیز از کتاب مقاصدالشریعه اإلسالمیه

 و اولویت اهداف حکومت است.
و  یاسالم یتآن حاکم تبعبه و یعتاهداف شر یتقدم رتب یلدر تحل یدقوق جدش یجادا
 در ضمن. بودخواهد  یقتحق ینا هاییازامت از یهقواعد حاکم بر احکام اول از یدجد یلتحل
 مدرن حکومتنوین توجه به اهداف  ینتحقق مصلحت در ع یندهایافرتطبیقی از  یلتحل
 .یدشمار آهپژوهش ب ینقوت ا ینقطه تواندمی

 نسبت احکام شریعت و مقاصد شریعت. 1
 میان اهداف حکومت برای تحقق حداکثری نیازهای اجتماعی بندیاولویتو  بندیطبقه

و  آنچه در ماهیت حکومت دینی تراز اسالم روازایناست. اساسی  یضرورت تابعان بالد اسالمی
 جزئیوماً اجرای احکام فرعی و در زمان غیبت موضوعیت دارد نه لز هایحکومتتمایز آن از 

بلکه حفظ نظام اسالمی و کیان مسلمین با تأکید بر رعایت قواعد اساسی اسالمی  ،شریعت
 .است ی علو )االسالم یعلو و ال یعلی علیه(و قاعده همچون نفی سبیل

 هاآن شناخت که کندمی پیروی هاییمؤلفه و ساختار از اهداف این از کدام هر ترتب و تقدم
 کند.تحقق اسالمی بودن حکومت و میزان تحقق مشروعیت آن کمک می فرایند تبیین تواند بهمی

 بندیچارچوببشری در  یمرز میان تحقق اهداف شریعت و نیازهای اساسی جامعه
 هاآنبر  مؤثرعوامل  اما تاکنون اهداف غایی و اساسی مصلحت و شود،میمصلحت تعیین 

تقل در تعیین حدود مرزهای مصلحت بررسی شده و بررسی ابعاد یک عنصر مس عنوانبهکمتر 
کلی اهداف حکومت در اسالم مورد توجه قرا نگرفته است.  تأخرمصلحت با توجه به تقدم و 

برای تحلیل اقتضایی از نسبت اهداف حکومت و شرایط اجتماعی نیز  مندنظامنبود ساختاری 
که پژوهشی تاکنون متعرض آن نشده است.  از معضالت حاکمیت مدرن مبتنی بر اسالم است
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 قلمرو حدود و مطرح شده آن مفهومی چارچوب و مصلحت یدرباره متعددی تحقیقاتالبته 
اهداف  نقش ،نبوده توجه مورد تاکنون آنچه امااست،  کرده تبیین را ثانویه و اولیه احکام

 یدربارههم حققان متعددی تاکنون م است. اسالم نظام مبتنی بر هایاولویت تغییر در شریعت
. اما اندکردهو حدود قلمرو احکام را تبیین  اندهمصلحت و چارچوب مفهومی آن سخن گفت

 است. کمتر مورد توجه قرار شریعت در نظام اسالمی هایاولویتنقش مصلحت در تغییر 

 نسبت فقیه و فقاهت با احکام شریعت و مقاصد شریعت. 1ـ1
احکام اسالمی در گرو تحلیل نسبت فقیه با اصول دین و فروع درک نسبت فقیه با اجرای 

دین و نسبت این دو با یکدیگر است. فقیه امکان ایجاد توقف موقت در فروع دین برای حفظ 
اصول دین را دارد. اما عناصری میان اصول و فروع دین وجود دارد که از نظر ساختاری حاکم 

ی یابند. این الیهها قوام، انسجام و هویت میآن یواسطهبر فروع هستند و فروع شریعت به
توان دارای عناصری همچون اهداف شریعت، روح حاکم بر شریعت، حاکم بر فروع را می
 ی شریعت و... دانست.خصلت شریعت، ذائقه

نهفته  شریعت کالن در است که منطقی همان یا شریعت کل روح معنای به الشریعهوحر
از روح حاکم  هاییسرنختوان و قواعد حاکم بر این احکام می جزئی اماحک بر تمرکزاست. با 

به  توانمینیز  فقهی شریعت فارغ از احکام عام نصوص کرد. اما با مراجعه به اخذ بر شریعت
 عدالت،روح حاکم بر احکام شریعت را  برخی از این اصول کلی دست یافت. مرتضی مطهری

داند می حسن و قبح عقلی و حجیت عقل، األمریسکام از مصالح و مفاسد نفتبعیت اح
 احکام بودن فطری یا تکوین دستگاه با تشریع دستگاه تطابق(. برخی 13: 1 ، ج1831)مطهری، 

 (.22: 1831آوردند )رحیمیان، را نیز جزو روح حاکم بر شریعت می شرعی

ع یا خصایص ناشی از فرو شریعت هایخصلت حاکم بر فروع شریعتعنصر دیگر 
حنفیت )متابعت از شریعت مانند خصلت  ناپذیراساسی و تفکیک هایخصلتاست.  شریعت

، همه دین آفرین()وحدت منفره بودنغیرو  گیری()بخشندگی و سهل سماحتاز حق(، 
 .اندناپذیر شریعتخصایص جدایی

 زا توانمی آن صیتشخ ی شریعت نیز امری حاکم بر احکام فرعی الهی است و برایذائقه
 و مصلحت موضوع، و حکم انیم مناسبت متشرعان، ارتکاز سنت، یبررس مانندهای ذیل راه

 حتی یا مخالف نص توجیه به ،ی شریعتذائقه بر تکیه با فقیهاحکام بهره برد. ولی مناطات
 او هدف و دارد تیهس و انانس از که سیریم او، هایآموزه شارع، بینیجهان .پردازدمی آن طرد

ی شریعت ذائقه به فقیه دستیابی برای دیگری روش تواندمی نیز انسان و هستی شینآفر از
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 سبب هک دارد یخاص فتعری زن تمنزل و تهوی شخصیت، یدرباره مثال شریعت باشد؛
(. 22: 1831 ،نیا)حکمت دکن عوض زن یهاردرب اریفتع آن اب بمتناس یخاص مکااح شودمی

 جایی در است، احکام جعل در شارع روش و آهنگ سبک، از آگاهی یمعنا به شریعت مذاق
 در شارع روش با حکم، که جاازآن اما ،ندارد وجود حکم استناد یبرا قطعی و ظاهر دلیل که
 (.81 :1812 شاهی،علی) شودمی روشن مسئله حکم دارد، مناسبت احکام آن

کلی  اهدافمان ه شریعت، مقاصداند. اهداف شریعت نیز حاکم بر احکام فرعی شریعت
 و شده تشریع آن حصول برای اباحه و نهی و امر به مربوط نصوص که است عمومی و دائمی

طور کلی . پس  بهاست یافته تدوین مکلفان زندگی در هاآن ساختن محقق برای جزئی احکام
ا هتواند در اجرای آنتوان گفت احکام شرعی یا فروع دین ثابت و الیتغیر است و آنچه میمی

 تغییر ایجاد کند، سیاست حاکم مبتنی بر اصول حاکم بر این احکام و اصول کلی دین است.
گویند که بیشتر در حدود، دیات و الشرایع میی الهی عللپس به هدف در احکام جزئیه

گویند که بر تمام ضوابط قصاص متجلی شده، ولی به مقصود کلی شریعت مقاصد شریعت می
 حاکم است.های شریعت و چارچوب

 احکام شریعت بندیاولویتو  بندیطبقه. 2ـ1
 ءبرخی جز ،بندی احکام حکومتی برخی احکام حکومتی را جزء احکام اولیهدر طبقه

قلمداد  بندیتقسیمآن را در عداد احکام اولیه و ثانویه و شق سوم این  ایعدهاحکام ثانویه و 
 احکام که دندکر تأکید مطلب این بر ندی،چ هایمناسبت نیز به )ره( خمینی امامکنند. می

 برخی فقیهان معاصر(. 713: 22 ج ،1833 امام، )صحیفه است اسالم یهاولی احکام از حکومتی
 :نویسدمی است، اسالمی یثانویه و اولیه احکام به محدود والیت قلمرو اینکه بیان از پس

البته برخی  .(11ق: 1718 یرازی،ش مکارم) «است الهی فرعیه احکام چارچوب در فقیهوالیت»
 اولیه احکام تطبیق از اندعبارت حکومتی احکام» دارند: زمینه در ایننظر دیگری  نظرانصاحب

 جوادی) «گیردمی صورت جامعه حاکم توسط که مصادیقی و موضوعات بر شرعی یثانویه و
 جایز نیز، را کمحا و والی خود توسط حکومتی، حکم نقض حتی . ایشان(763: 1831 آملی،
 و الهی قانون مشمول نیز او و بوده احکام مجری فقط اسالمی، حاکم که دلیل این به. داندنمی
 مگر است، الزم همه بر اسالمی حاکم والیی حکم از پیروی وی، نظر به. است آن محض تابع
مصباح  از نظر. (761 :1838 آملی، جوادی) شود حاصل حکم آن اشتباه به وجدانی یقین آنکه

 ضرورت حد به منحصر حکومتی احکام یهو حوز فقیهولیتصرف و اختیارات  یهیزدی دامن
مجاز  فقیهولیحد ضرورت نیز نرسد ولی رجحان عقلی داشته باشد،  به یامسئله اگر و نیست
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 .(236: 1833 یزدی، مصباح) به تصرف در آن است
ترخیصات  قانونگذاریگاهی در  ، احکامندامصلحت یاحکام حکومتی مبتنی بر قاعده

 عنوانبهو گاهی مصلحت  دشونیشارع مقدس یا همان مباحات به الزامات قانونی تبدیل م
تشخیص . دکنیشرع مقدس را به حکم ثانویه تبدیل م ییهیکی از عناوین ثانویه حکم اول

 فقیه یطلقهم والیت دارای که شرایطی جامع فقیه برای تنها حکومتی احکام مصلحت نظام در
 ند.اخبره افراد و کارشناسان اجتماعی، مصالح تشخیص مرجع اما ،است ثابت شده است

 و سیاسی شرایط و زمان مسائل به آگاهی) درونی سازوکارهای به توجه با فقیهوالیت 
 و( شریعت احکام و مبانی با آشنایی همچنین و جهان، و خود یجامعه اقتصادی و اجتماعی

 نصیحت، نظران،صاحب با مشورت کارشناسی، هایگروه تشکیل همانند) بیرونی سازوکارهای
 دکنمی تعیین را اسالمی امت مصالح( گیریرأی و پرسیهمه و منکر از نهی و معروفامر به 

 .(31-37 :1837 تقوی،)
 احکام ،تا حد امکان کند تالش است الزم اسالمی حاکم برتر از همه، و مهم مکلف هر بر

 ترک موجب که ثانویه عناوین تحقق از امکان، صورت در و کرده اجرا تمامِرا به  شرع ییهاول
 یقطع در بستر والیت مطلقه طوربهاین تکلیف  .کند جلوگیری ،شودمی اولیه احکام از بخشی

فقیه و با اختیار کامل داشتن حاکم در تغییر موقت برخی مرزهای مشروعیت با عنایت به ترتب 
این چارچوب را  تواندنمی فقیهوالیت  هاینظریهحکومت محقق خواهد شد و دیگر اهداف 

 به ثمر بنشاند.

 اسالم در حکومت اهداف احکام در بندیاولویتاصول کلی . 1ـ2ـ1
 این یهمه آیا که آوردمی پدید را سؤال این حکومت، روی پیش اهداف تکثر و تنوع

 باید حکومت و هستند درجه یک در اهمیت میزان نظراز  و دندار قرار سطح یک در هاآرمان
 مبانی براساس حقوقی، هایمکتب از یک گیرد؟ هر کاربه یکسانی اهتمام هاآن به دستیابی برای

 را «امنیت و نظم» برخی. ورزندمی تأکید اهداف این از یکی ترجیح و برتری بر خود، خاص
 ترینباارزش را «عدالت» فطری حقوق کتبم مقابل، در. دانندمی جامعه مصلحت ترینمهم

هم عدالت را  هانظریهبرخی . کندمی تلقی ارزش فاقد را «عدالت بدون نظم» و داندمی هدف
 اجتماعی زندگی اصلی یپایه امنیت، و نظم(. 122-31: 1836، پژوهدانش) کنندمیفدای امنیت 

 هایآرمان ضرورت، این افتادن خطر به. گرفت نادیده تواننمی را آن شرایطی هیچ در که است
 تواننمی مقدسی غایت هیچ به ومرجهرج حاکمیت با و اندازدمی مخاطره به را حکومت واالی
 کردن قربانی یاجازه نظم، حفظ یبهانه به ولی فرمانروایان(. 176 یخطبه ،البالغهنهج) رسید
 اندعقیده این بر معموالً سنت اهل .(113 و 131: 1813 عنایت،) کنندمیپیدا  را آزادی و عدل
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 رضا، رشید) او بر خروج جواز سبب نه و گرددمی او عزل سبب نه خلیفه، فجور و فسق که
 النووی،) انجامدمی آشوب و خونریزی ،ومرجهرج به کاری چنین زیرا ،(863: 6 ج تا،بی

 مخدوش رایگر اصول اگر د ،در دیدگاه تشیع اما نظم در اولویت است(. 131: 12 ج ق،1711
 (.161 حکمت ،البالغهنهج) الخالق معصیته فی لمخلوقالطاعة  نکند.

: فرمایدمیعدالت  یقرآن کریم دربارهعدالت نیز از اهداف اساسی شریعت اسالم است. 
(. 21)حدید:  «بالقسط الناس لیقوم المیزان و الکتاب معهم انزلنا و بالبینات رسلنا ارسلنا لقد»

عدالت موضوع مهم و پرتکرار در شریعت اسالمی است. موارد بسیاری در کالم  یمسئله
 «اساس اقوی العدل: »فرمایندمی( ع) امیر وجود دارد. حضرت زمینهن یبزرگان شیعه در ا

 مفاسد و مصالح از احکام تبعیت و عدل اصل به اعتقاد دلیل .(12211: تابی تمیمی،)
 رودمی شماربه شیعی فقه زیربنای عدل عقل، حجیت و عقلی قبح و حسن اصل و االمرینفس

 سنجش در و است تقییدناپذیر اصل یک «عدالت» اصل، این بر مبنای .(87: 1831: مطهری)
 .دشونمی آن جایگزین دیگری چیزهیچ و داد قرار «مقیاس» را آن باید دیگر، هایارزش
 به با و باشد دینی احکام و میاسال هایارزش به مقید باید حکومت اسالمی، دیدگاه در

 در این زمینه )ع( دهد. امیرالمؤمنین قرار مدنظر را انسان معنوی یارتقا شریعت، گذاردن اجرا
 یعادالنه توزیع روایناز(. 181 یخطبه ،البالغهنهج) «دینک من المعالم لنرد: »فرمایندمی

 دولت القصوی هغای تبعیض، و ظلم از جلوگیری و اجتماعی، قسط به رسیدن مادی، امکانات
)ع(  امیرالمؤمنینمبنای اصالت آخرت بر دنیا  بر. آیدنمی حساببه آن یینها آرمان و علوی

 ال و بدارکم لیست... هافی ترغبون و تتمنوها اصبحتم آلتی الدنیا هذه ان و اال: »فرمایندمی
 .(138 حکمت ،البالغهنهج) «له خلقتم الذی منزلکم

حکومت  تشکیل دین، دستورهای احکام و اجرای معصوم، جان حفظ ن،دی اصل حفظ
 مسلمانان، اجرای جان حفظ اجتماعی، یکپارچگی و وحدت تحقق آن، صیانت و حفظ و دینی

 حفظ حفظ نسل، افراد، آبروی و عرض حفظ مختلف، جهات از آن به مصادیق توجه با عدالت
 اند.صد اصلی و عمومی شریعتمال، همگی از اهداف و مقا حفظ و عقل حفظ نسب،

 اسالم در اهداف بندیاولویت نظام. 1ـ1ـ2ـ1
. دانست آزادی و رفاه عدالت، امنیت، توانمی طور کلیبه را هاحکومت عمومی اهداف

 هایضرورت یمسئله شناخت در تواندمی حکومت اهداف اولویت و رتبی تقدم دانستن
 اهداف ترتب یادله بیان در .باشد مفید سالمیا حکومت در الهی احکام برخی ترک و توقف

 که است اهداف تریناساسی از( کیان و بیضه) اسالم حفظ که گفت باید اسالمی حکومت در
. انددیده آن مقابل در اغماض قابل را اهداف دیگر و کرده اشاره آن اولویت به متعددی روایات
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 هدف این از بعد الجرم پس. است اسالمی سیادت و علو یقاعده پذیرفتن فرضیه این توابع از
 اهداف دیگر تحقق امکان که است امنیت این یسایه در زیرا ،گیردمی قرار نظام امنیت

 قائل تفاوت بخش این در سیاسی امنیت و اجتماعی امنیت بین باید البته. دارد وجود حاکمیت
 مراتببه مسلمین دتوح و صفوف اسالمی، نظام حفظ اولویت اسالمی مبانی در زیرا ،شد
 ،باشد نداشته وجود اجتماعی نظام این تا عقالً زیرا ،است حکومت و سیاسی نظام از ترمهم

 در پس. ندارد وجود اجتماع بر حکمرانی برای سیاسی حکومت ایجاد برای بستری و شرایط
 دارد. تقدم هم سیاسی نظام حفظ بر اجتماعی نظام حفظ اولویت مقام

 خواهد جلوه مهم اسالمی حاکمیت برای آنچه سیاسی-اجتماعی بستر این ایجاد از پس
 سویبه حرکت به انسان نیل و توحید استقرار و تحقق عبارتیبه ،است تربیتی اهداف ،کرد

 بستر و روش بهترین عنوانبه عدالت. است اسالمی حکومت اهداف ترینمهم از ،خدا بندگی
 دین در اجتماعی ساختارهای به بخشاستحکام لعام تریناساسی و خدا بندگی هدف تحقق
 .آورد شمارهب تعالی و تعلیم هدف از بعد رتبی تقدم در توانمی را اسالم

 و اقتصادی اهداف بر توانمی حداقل را عدالت دین، مفهومی منطق و روایات براساس
 کارناپذیریان ضرورت اقتصاد که جاازآن. دانست مقدم اسالم در حکومت یخواهانهآزادی
 در خواهانهآزادی هایخواست بیان برای انگیزشی عمومی طوربه آن نبود صورت در که است

 توانمی راحتیبه امام کالم به رجوع با. است کرده پیدا اولویت آزادی بر اقتصاد ،نیست اجتماع
 عه،جام در عدالت تحقق با ایشان نظر از واقع در. برد پی( عدالت-آزادی) نسبت این به

 عدل اسالمی حکومت اسالمی، جمهوری: »شودمی فراهم رفاه و آزادی یزمینه خودخودبه
« بود خواهند رفاه و استقالل و آزادی در همه، و همه اسالمی، عدل با. کنید مستقر را اسالمی

 .(111 :3 ج، 1833 ،خمینی)
 و عدالت مفهومی یبررس با خمینی امام سیاسی فقهی هایاندیشه کتاب در زادهقاضی کاظم

 استفاده با که افرادی که کندمی اقتضا عدالت اصل: »نویسدمی خمینی امام یاندیشه در آزادی
 محدودیت با آزادی این از استفاده در ،اندازندمی مخاطره به را دیگران آزادی خویش آزادی از

 از و کندمی قیدم را آزادی اطالق که است عدالت اصل این تزاحم، صورت در و شوند مواجه
 .(728: 1833، زادهقاضی« )است برخوردار برتری از عدالت آزادی، اصل به نسبت جهت این

 آزادی فقدان که جهت آن از ؛دانست امور دیگر بر مقدم جهتی از توانمی را آزادی البته
 ایجاد معنای به آزادی بندیتقسیم این در اما ،برد خواهد بین از را اهداف این تحقق امکان
 .است شده معنا اجتماعی آحاد برای مشروع هایآزادی بستر

 از کشیستم و ستم نفی ضرورت. اندکرده امعن کشیستم و ستم نفی را آزادی بسیاری
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 شده تبیین واضحی نحوبه نیز اسالم زبان و شرع در ارشادی طوربه ولی ،است عقلیه مستقالت
 اگر ،یافت خواهد تحقق حکومت حفظ تبعبه یآزاد پس. است شده فراوان تأکید آن بر و

 .باشد مطابق اسالمی هایشاخصه با حکومت و مشروع آزادی

 اسالمی حکومت اهداف اولویت و ترتیب نظام جدول*

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصالح حکومت در فقه امامیه بندیاولویتاصول کلی . 2ـ1ـ2ـ1
ند که توسط غزالی امصالحی ،مصالح کلی که تاکنون در منابع اسالمی معتبر شناخته شدند

-123ق: 1822)غزالی،  دند. این مصالح حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال هستندشمطرح 
که فقه امامیه نیز بر وجود چنین مصالحی البته با تعابیر دیگری  گفتتوان می طور کلیبه (.172

در  هاآنها و ترتب سنجه یدرباره االصولفوایددر  کاظمی صحه گذاشته است. محمدعلی
های زیر وجود دارد: مصلحت کبیر بر برای تحلیل هر مصلحت نیز سنجه»گوید: مصالح می

ی و صغیر، عام نسبت به خاص، دائم بر موقت و منقطع، جوهری و اساسی بر شکلی و صور
 .(881 :ق1721)کاظمی، « درنهایت متیقن نسبت به موهوم

تبی برخی مصالح بر دیگر مصالح تقدم ر موجب طور کلیبههایی که معیارها و شاخصه
 در ذیل این بخش بررسی شده است: ،است

 بر دیگر مصالح مقدممصلحت حفظ دین اولویت . 3ـ1ـ2ـ1
 دین حفظ اهمیت دین، حفظ و جان حفظ مصلحت اهمیت میان تزاحم در اهلل خوییآیت 

 پسند مورد امر یک دین، حفظ راه در را موارد این سایر و انسان جان شدن فدا و را آن تقدم و
 او بر دین حفظ که شدنیکشته» :ندکمی مطرح چنین و دانسته عقل نزد داشتنیدوست و

 اولویت اهداف حکومت

 مداردر حاکمیت دین

 ی جدید(بندطبقه)

اولویت اهداف حکومت در 

مدار حاکمیت دین

 ی سنتی(بندطبقه)

 دین م )بیضه و کیان(حفظ اسال
 -امنیت اجتماعی اوالًحفظ نظام )

 یاً امنیت سیاسی(ثان
 جان

 عقل تربیت و تعالی
 آبرو عدالت
 نسل اقتصاد
 مال آزادی
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 در ،)ره( خمینی امام 1.«پسندعقل و داشتنیدوست امر یک مگر نیست چیزی باشد متوقف
: دارد شیوایی بسیار مطلب مصالح، و هاحقوق، ارزش سایر بر دین حفظ تقدم حق و اهمیت

 خود حق از دین حفظ برای حتی اند؛بوده اسالم مبین دین حافظ مسلمین اسالم، ظهور ولا از»
 مطابق ظاهراً چون کردند،می همکاری خلفا با -السالمعلیه -امیرالمؤمنین حضرت. گذشتندمی

 .(121 :1، ج 1833)خمینی،  «نمودندمی عمل دین دستور
 از اعم بشریت کل برای و واجبات یهمه بر حاکم را دین حفظ مصلحت اهمیت امام
 حکمی یک حق، دینِ حفظ. دنیاست یهمه برای تکلیف این»: داندمی غیرمسلمان و مسلمان

 :11ج  ،1833 )خمینی، .«شده.. واقع دنیا یهمه برای واجبات رأس در دنیا، یهمه برای است
 .عقل هم و است شرع هم رجحان این ( البته مبنای736

 مصلحت جان بر دیگر مصالح اولویت. 4ـ1ـ2ـ1
جان بر تمام مصالح جز مصلحت دین مقدم است.  مصلحت گفتتوان می طور کلیبه
 شراب از تواندمی مضطر فرد اجباری، واداشتن هنگام یا تشنگی سبببه هالکت موقع در اینکه

 حفظ مصلحت بر متأخر عقل حفظ مصلحت که دهدمی نشان بنوشد، اضطرار رفع میزان به
 .(278: 1833است )الهاللی،  نجا

 تبعی مصالح بر اصلی مصالح اولویت. 5ـ1ـ2ـ1
. است شده خمر گرفته از ذینب مکح یعنی ؛«ذیالنب اصل الخمر» مانند فرع، برابر در اصل
 ندیگو فرع ست،یثابت ن که را یگرید موضوع و اصل را شرع طرف از ثابت مکح موضوع

 ؛ندکن مزاحمه هم با تبعی و اصلی عنوان دو با است کنمم . مصالح(228 :1837 ،یعامل ی)جبع
 و شود عمل خودش باید فقط یعنی ؛باشد اصلی حکم نامتزاحم طرفیک  که صورت این به
 این در ؛مقدمه وجوب مانند باشد، تبعی که باشد حکمی دیگر طرف ولی. شد خواهد ترک اال

 .(276 :1837 ،یعامل ی)جبع است تبعی بر مقدم اصلی حکم صورت

 است داربدل مصالح بر مقدم بدل بدون مصالح اولویت . 6ـ1ـ2ـ1
 مقدم باشد، نداشته بدل که حکم مقدم است. مصلحت «البدل له ما» بر «البدل له لیس ما»
 صل حکم اجتماع غصبی، مکان در وقت یسعه با نماز مانند. باشد داشته بدل که حکمی بر است

 شمولی التغصب اما دارد، دیگر زمان در نماز افراد چون است، بدلی مصلحت حکم التغصب، و
یا در  (.273: 1837 عاملی، ندارد )جبعی بدل که الغریق انقذ مصلحت مثل. ندارد بدلی و است

 رفع برای وافی یا که است موجود آبی مقدار آمده است: زمینهمثال مشهور دیگری در این 
 نفس حفظ و ندامتزاحم تکلیف دو ینا. وضو برای وافی یا و است محترمه نفس عطش
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 .(831 :8 ج ق،1233 ن )حرعاملی،یالطهور أحد ممیالت دارد، بدل وضو ولی ندارد بدل محترمه

 موسع بر مقدم فوری و مضیق مصلحت اولویت. 7ـ1ـ2ـ1
 یازاله و صالت مانند. است مؤخر و موسع بر مقدم فوری و مضیق مصلحت تردیدبی

 را نماز تواندمی مکلف حال در این که نماز، برای وقت یتوسعه تصور در مسجد از نجاست

 یکی و است، مضیق واجب دو هر که (، جایی321 :7 ج کاظمی، )محمدعلی دارد عمل زمان که

 نمازهای خواندن میان امر دوران مانند ندارد، مختص دیگری وقت اما دارد، مختص وقت هاآن از

 جا،این در است؛ مضیق آن وقت که آیاتی نماز کردن ادا و ست،ا آن وقت آخر کهدرحالی روزانه،

 آیات نماز و دارد یومیه نماز به اختصاص چون وقت، این است، مضیق آیات نماز وقت اگرچه

 (.313: 1831محققان،  از شود )جمعیمی مقدم یومیه نماز انجام بوده، اتفاقی امر یک

 رمتغیمصالح  ثابت بر مصالح اولویت. 8ـ1ـ2ـ1
 مصلحت که است ثابت مصلحت با متغیر مصلحت مهم، و اهم تزاحم موارد از دیگر یکی

 ویژه جایگاه زمان و مکان نقش مهم و اهم و تزاحم این در. است متغیر مصلحت بر مقدم ثابت
 احدالواجبین کون» :مصالح مشروط نیز مانند مصالح متغیر است .(122: 1831دارد )صالحی، 

 که حج وجوب مزاحمت مانند ،«شرعاً بها الواجب علی فیقدم ،شرعاً بالقدره غیرمشروط
 مقدار به مکلفی اگر. منجز است و مطلق که دین ادای وجوب با است استطاعت به مشروط

 مقدم دین ادای باشد، مدیون کمتر از آن، یا اندازه همان به و داشته تمکن حج، سفر یهزینه
 احراز است، حج وجوب در معتبر شرط هک استطاعت مزاحمت، فرض در چون است؛
 .(813 السید، الواعظ)نیست  محرز زنی مشروط شرط، احراز عدم با و شودنمی

 فرد مصلحت بر جامعه مصلحت اولویت. 9ـ1ـ2ـ1
 مصالح با تزاحم در آن اهمیت و بوده افراد عموم متوجه که است نفعی جمعی مصلحت

 زیرا است، محتکر شخص دست از غذا اجباری دنکر خارج و احتکار، حریم. است بیشتر دیگر
 شود،می زندگیشان مایحتاج ازدیاد و اجتماع و مردم یعامه مصلحت دادن برتری موجب کار این

 .شودمنجر می سود بر او نیافتن دست و محتکر شخص فردی مصلحت رفتن بین از به هرچند
ین مصالح تأمکند، زیرا با یمین تأم مصلحت نظام هم مصالح افراد و هم مصالح آحاد اجتماعی را

 احکام و فردی احکام میان تزاحم گیرد. دریماجتماع بستر تحقق مصالح افراد بهتر انجام 
 بر تواندمی حکومتی و والیی احکام دلیل همین به شود،می مقدم اجتماعی مصالح اجتماعی،

 باب ارشادی از حتی و امضایی اماحک جمیع بر و آن یثانویه و فقهی مولوی یاولیه احکام جمیع
 (.116: 1831)مطهری،  گردد مقدم فرد بر جامعه تقدم و فرد حق با جامعه حق تزاحم
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تقدم  هایسنجهو  داراولویت موارد از دیگر هایینمونه الفقه اصول کتاب در مظفر مرحوم
 همچون :واجبات دیگر بر اسالم اساس حفظ وجود اولویت .1» :ذکر کرده است را مصلحت

 کهدرصورتی دایه بر روزه وجوب عدم مانند: اهللحقبر  الناسحق اولویت .2 .و مال جان
 حفظ بر ناموس و جان حفظ اولویت. 8 .باشد داشته زیان شیرخوار کودک برای او داریروزه
 دروغ اولویت. 1در نماز.  قرائت مثل رکنی غیر جزء بر رکوع مثل رکنی جزء اولویت. 7 .مال

 .(222: 1832)المظفر، « انگیزفتنه راست بر آمیزتمصلح

 به مرجحات، بین این فرایند در فقه تحت عنوان ترجیح مرجحات ذکر شده است. ترجیح
 است، شیخ دلیل چند یا دو بین تعارض حل هنگامبه مرجحات سایر بر مرجحی داشتن مقدم معنای

 مضمونی و مرجح جهتی مرجح سندی، مرجح قسم سه به ترتیببه را مرجحات انصاری ابتدا
(. 321: 2 ج ق،1721)کاظمی، « است الزامی هاآن میان ترتیب رعایت»: گویدو می کندمی تقسیم

 عنوان مرجح مقدم دارد )ضیاءالدینالبته هر یک از این مرجحات قائالنی در میان اصولیون به
 (.113 ق،1722نی، ؛ الشهرستا332 :7ق، ج 1721 ؛ کاظمی،713-711 ق،1722عراقی، 

 احکام بندیاولویتنسبت مصلحت با . 2

 ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه معیارهای تقدیم عناوین. 1ـ2
ده است، شاولیه ذکر  عناوین بر حکومتی و ثانویه عناوین متعددی برای تقدیم معیارهای

ندارد. از  وجهی ضرورت و اضطرار مثل خاصی موارد به ثانویه عناوین کردن منحصر روازاین
به  توانمی ،دیگر مواردی که سبب رجحان عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه است

 موارد ذیل اشاره کرد:

 اضطرار و ضرورت. 1ـ1ـ2
 نفسه؛ علی التلف یخاف من هو المضطر: »نویسدمی مضطر تعریف مقام در حلی عالمه

 یقاعده .(887 :8 جق، 1712، ی)الحل «باشد داشته بیم خویش تلف از که است کسی مضطر
 آیات و. شودمی مجاز منهیات از برخی اضطرار و ضرورت ورود کند بابیان می« ضرورت»

 تقدر الضرورات»و  «المحظورات تبیح الضرورات» جمله از دارند، داللت آن بر زیادی روایات
حدود الهی شود  اسقاطمورد  ،مقداری که سبب رفع ضرر شده باید به تنها ضرورت«. بقدرها

باید توجه کرد که تا وقتی  طور کلیبه .(763 :11 جق: 1721 عاملی، نه بیشتر از آن )حر
باقی باشد که عینی منجز بوده و اجزا و عناصر  تواندمییک قاعده  عنوانبهضرورت و اضطرار 

 باقی بوده باشد. تمامِآن به 
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 ضرر. 2ـ1ـ2
 شده مطرح متعددی روایات و آیات در که است عناوینی ترینمهم از ضرر یثانویه عناوین

 امام حضرت قول از زراره که است جندب بنسمرة  یقضیه به مربوط روایت جمله است. از
، ضرر ثانوی عنوان که داشت توجه باید (.212 :1 ج ،1833 کلینی،) است کرده نقل( ع) صادق

 حکم به عمل که مواردی، ضرر نوانع حکم به زیرا ،است متفاوت ضرورت عنوان از کلیبه
 ضرر .نیست جایز آن انجام، نرسد هم اضطرار یمرحله به اگر حتی ،کند ایجاد را ضرری اولیه
 که معنابدین شود؛می نیز ممنوعیت سبب گردد،می اولی حکم رفع موجب کهگونههمان

 خود به زدن ضرر ،اینبنابر. اندحرام و ممنوع دارند، توجه درخور ضرر که آورزیان چیزهای
 شود، شمرده ضرر عرف نظر از هرچه و است عرف ضرر، تشخیص مالک. بود خواهد حرام
 یا و نیرو و توان رفتن دست از یا مزاج فساد یا باشد هالکت بیم خواه بود؛ نخواهد جایز

ن حکم به لسا ی، نفنفی ضرر یفاد قاعدهم (.13 ق،1721 ،یالنراق) آن غیر و بیماری پیدایی
ضرر، عالم عین و خارج است و در مواردی که  یموضوع است؛ به تعبیر دیگر، ظرف نف ینف

عناوین اولیه است، چنانچه ضرر محتمل باشد، حکم آن  یمبنا احکام بر یموضوعات دارا
 نیا و ندارد تیمشروع اسالم در (. ضرر263)آخوند خراسانی،  شودمیموضوع ضرری، مرتفع 

. شودمی شامل را نیقوان و قواعد یاجرا و عیتشر یمرحله و تاس مطلق تیمشروع عدم
و ضرر تشریع ممکن است  داندمی یمنتف عیتشر یمرحله در را ضرر امبریپ ،گرید عبارتبه
شرایط خاص محیطی و محاطی ایجاد شود که شارع دستور اسقاط موقت حکم شرعی  سبببه

 را در این موارد داده است.

 باراکراه و اج. 3ـ1ـ2
 متوجه جانی یا مالی ضرر ندادن، انجام صورت در که کنند وادار عملی به را کسی یعنی اکراه

 هایحرام دیگر و مردم مال دزدیدن گفتن، دروغ خوردن، شراب مانند شود، نزدیکانش یا او
 حالل( باشد شده هاآن بر اکراه فقهی تعبیر به یا) اجبار فرض در که اخالقی مفاسد و شرعی

 و قصد فاقد فاعل اجبار، در که است معتقد امامیه، فقهای از یزدی محمدکاظم سید 2.شد هدخوا
 و (. اجبار811ق، 1712است )طباطبایی،  مجبورکننده اختیار در ابزاری همچون بلکه بوده، اراده
 اجبار. اندمتفاوت وضعی حکم در تأثیر حیث از اند،مشترک تکلیفی حکم رفع در هرچند اکراه
 فعل وضعی آثار قبال در مضطر و نیست چنین اکراه در اما شود،می وضعی حکم زوال بموج
در رعایت مصلحت باید به حداقل ممکن با رعایت احتیاط کفایت کرد.  .است مسئول خود

 و باشد داشته را حرام نظر یا لمس فقط باید جااین در است؛ لمس یا نظر بر متوقف معالجه
 (.771: 1 ج ق،1713 یزدی، کاظم) شود حرام دو هر مرتکب تواندنمی
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 حرج و عسر. 4ـ1ـ2
خارج است و سبب سختی و  انسانآنچه از طاقت « الیکلف اهلل اال وسعها» یآیه براساس

 عسر و حرج به عنوان اثبات مقام در از تکلیف خارج خواهد شد. فقها شود،میتعب ماالیطاق 
 الدین فی علیکم جعل ما و» یآیه جمله از اند؛کرده استناد متعدد دیگری نیز روایات و آیات

 خیش) معروف رفع حدیث در( یطیقون ال) عبارت یوسیلهبه نیز و ؛،(33)حج:  «حرج من
 از خداوند که شودمی استفاده در این زمینهروایات  و آیات مجموع از (.731: 1833 صدوق،

 این به. است برداشته اسالم امت از را بارمشقت و سخت حرجی، احکام تفضل، و لطف روی
 کمال هک گفت توانیم قاعده نیا یادله در دقت . باگویندمی حرج و عسر نفی یقاعده مسئله
 عقال یبنا و است یعقل یقاعده یک حرج و عسر ینف یقاعده .ینوع نه است یشخص حرج

 است. محال عقال ،باشد مشقت موجب هک یزیچ هر به فیلکت چراکه ،است آن مؤید زین
 لسان به مکح ینف کند،میبه شرایط زمان و مکان تغییر  حکم بنا یوقتی شرایط اجراکننده

 حرج، ینف لیدل با هکنیا یعنی موضوع، ینف لسان به مکح یموضوع رخ داده است. نف ینف
. شودیم ینف زین آن بر مترتب مکح جه،ینت در. است شده یحرج موضوع یقیحق ینف یادعا
 یجهینت و اثر هک مکح ینف م،یرمستقیغ طوربه و شده ینف ییادعا قیطر به موضوع قتیحق در
 (831 :2 ق، ج1782خراسانی،  شود )آخوندیم اراده است آن

 مهم و اهم. 5ـ1ـ2
 اولی حکم، شود عارض، است برخوردار مهم عنوان از که موضوعی بر اهمی عنوان گاه هر
 حکم به تمسک با را عنوانی چنین دهد. فقهامی اهم ثانوی حکم به را خود جای مهم عنوان
 بحکم المهم علی االهم تقدیم فیجب»: نویسدمی خوئی مرحوم نمونه برای .کنندمی اثبات عقل

 المقدار تفویت یوجب المهم تقدیم فان. معها قیاساتها لتیا القضایا من المرجح هذا و العقل
 جای مهم بر اهم تقدیم در .(861 :8 ج تا،بی یی،خو) «االهم تقدیم بخالفالمصلحة  من الزائد
 موجود مالک و مصلحت از مقداری شودمی سبب اهم بر مهم زیرا تقدیم ،نیست تردید و شک

 هم، صورت این در که مهم بر اهم واجب تقدیم برخالف، برود دست از اهم واجب در
 .آیدمی دستبه اهم واجب مصلحت هم و مهم واجب مصلحت

 و اهداف برای هم باید را قانون این که است اهم و مهم این یقاعده یم دربارهموضوع مه
 قرار مدنظر شارع جزئی هایدستور و شرعی احکام رعایت برای هم و شارع کلی هایخواسته

 است ممکن شرعی، احکام و کلی اصول و اهداف یعنی هم با سنخ دو این یمقایسه در اما. داد
 از برخی است؛ مقدم شرعی احکام بر همواره شرع، یعامه مقاصد و اهداف که آید نظربه ابتدا

 قرار خود الشعاعتحت را اهداف برخی است ممکن که اهمیتی دارند چنان شرعی معین احکام
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 تقدیم» قالب در شیعه فقه در امور این .(13 :1838 صرامی، ؛771 :1833 علیدوست،) دهند
 .اندشدهو... نام برده « اخف الضرورتین»، «اسددفع افسد به ف» ،«المصلحتین ارجح

 حرام یمقدمه و واجب یمقدمه. 6ـ1ـ2
 یمقدمه عنوانبه وقتی اما، است کراهت یا استحباب یا اباحه، عناوین از بسیاری یاولیه حکم

مانند ؛ شودتبدیل می حرمت یا وجوب به هاآن یاولیه حکم، شوندمی مطرح حرام یا واجب
حج و استعمال تنباکو در زمان میرزای شیرازی  سفر برای گذرنامه و مرکب، توشه و ادز یتهیه

 ذات معتقدند «خراسانی آخوند» مرحوم همچون علما، ی استیالی اجنبی بود. مشهورکه مقدمه
 .(17 ق:1721 خراسانی، آخوند)است  واجب شرط و قید بدون مقدمه،
 از والیت بر متوقف منکر، از نهی و معروف به امر اگر امامیه، فقیهان برخی نگرش در
 وجود صورت در «به اال الواجب الیتم ما» زیرا ،بود خواهد واجب والیت باشد، جائر جانب

 در جائر، جانب از والیت وجوب که است عقیده این بر سبزواری محقق. است واجب قدرت،
 شود ثابت که است ورتیص در است، آن بر متوقف منکر، از نهی و معروف امر به که جایی

 از قدرت، تحلیل حال، این در و نیست قدرت به مشروط و بوده مطلق ،معروفامر به  وجوب
 .(788 ق:1212بود )سبزواری،  خواهد واجب مقدمه باب

 نظام حفظ. 7ـ1ـ2
رایج فقهی آن، حکم مستقل عقلی  معنای به، «حرمت اختالل نظام»یا « وجوب حفظ نظام»

 هایکتاب در منتظری . حسینعلیدر این زمینه، تأکیدی بر حکم عقل استاست و حکم شرع 
 و الهرج و الواجبات اوجب من النظام حفظ بالجمله و» است: آورده الحکم نظام و دراسات

 «بالحکومه اال النظام حفظ الیتم و تعالی هلل االشیاء ابغض من المسلمین االمور اختالل و المرج
منتظری به دیدگاه حداکثری یعنی اطالق نظام به  اهللآیت .(133 :8 ج ،1832 )منتظری،

ولی در مقابل این دیدگاه  ،امور مسلمین ولو بدون شرایط محقق اسالمی معتقد بود یدهندهنظم
 اما دانم،می واجب را نظام حفظ بنده» گوید:قرار دارد که می خراسانی وحید اهللفقهی آیت

 باشد، اسالمی احکام بر منطبق که نظامی باشد، البالغهنهج ارمد دائر که نظامی. مشروط واجب
این دیدگاه ناظم امور مسلمین که دفاع از  براساس .«باشد دین حفظ برای ایوسیله باید نظام

 باید شرایط اسالمی را دارا باشد. ،آن واجب است
 واجب را منظا حفظ و ورزیده تأکید جامعه در نظم حفظ ضرورت نیز بر )ره( امام خمینی

 بشود، برداشته کار از نظم اگر. دارد الزم نظم جامعه یهمه» :است دانسته شرعی و عقلی
 محفوظ باید نظام که است عقلیه و شرعیه واجبات از یکی نظام، حفظ. رودمی بین از جامعه
 .(717 :11 ج، 1833 خمینی،) «باشد
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 تقیه. 8ـ1ـ2
 داده قرار او برای خدا که ایوظیفه طبق بر واجب انجام صورتِ در بترسد کسی اگر یعنی

 خواهد واجب آن ترک و حرام واجب، دادن انجام وضعیت این در افتد، خطر در شجان است،
توان حدود و قلمرو حاکم را برای اسقاط احکام پس یکی از مواردی که با استناد به آن می .شد

در  )ره( مام خمینیب و حرام است. ااخص تقیه واج طوربهتقیه و  یمسئله ،اولیه تعیین کرد
وی باعث هتک حرمت  ایتقیهبارز مذهبی باشد و عمل  هایشخصیتکه مکره از  جایی

دله فیما اذا کان المکره الیشکل تحکیم ا» :فرمایدمیو  پذیردنمیتقیه را از وی  ،مذهب شود
ه لبعض القبایح موجبا فی نظر الخلق بحیث یکون ارتکاب الدینیةبالفتح من الشخصیات البارزه 

 .(272: 1833)خمینی، « المذهب و وهن عقاید اهله حرمةلهتک 
 فساد موجب تقیه که فرضی هم در«. دَم» در إال هست تقیه جاهمه که است آمده روایات در

 از آنچه تضییع و کفر هایپایه و مبانی تحکیم و امام کشتن گذاردن، بدعت مانند ـ شود دین در
 پرده که جاآن .بود خواهد حرام تقیه ـ آبروست و مال و جان حفظ از ترمهم آن ظحف شارع، نظر

 و ظلم گسترش یا ایمانی،بی و کفر تقویت یا فساد نشر موجب آن کتمان و عقیده روی بر افکندن
 و شعائر محو و مردم گمراهی موجب یا اسالم، ارکان در تزلزل یا ها،نابسامانی یتوسعه یا جور،

 (.711: 1832شیرازی،  است )مکارم واجب تقیه سد شکستن گردد، احکام شدن پایمال

 نسبت مصلحت با استثنائات حاکم بر احکام اولیه. 2ـ2
 ،کندنسبت مصلحت با استثنائات حاکم بر احکام اولیه را معین میموضوعی که  ترینمهم

 شناخت قواعد حاکم بر احکام اولیه است.

 احکام اولیه استثنائات حاکم بر. 1ـ2ـ2

 بر احکام اولیه« حفظ نظام یقاعده» حکومت. 1ـ1ـ2ـ2
 هم اسالمی حکومت اگر حتی. نیست قیدبردار و است مطلق واجب اجتماعی عام نظام حفظ

 .دارد حساببی و زیاد هایزیان بدان اخالل زیرا هست، خویش جایبه واجب این نباشد،
اهداف حکومت بر خود حکومت در اسالم تقدم دارد روست که بسیاری از فقیهان معتقدند ازاین

 گسیختگی و ومرجهرج از پیشگیری و اجتماعی نظام حفظ برای فقیهان .(112: 1832 مهوری،)
 که است واجباتی نظامیه واجبات. اندگفته سخن «نظامیه واجبات» نام به واجباتی از حتی امور،

 .کندمی تضمین را بسامان و منظم یجامعه یک در انسان زندگی بقای استمرار
 به نظام، حفظ وجوب با «اسالم اساس» معنای به نظام، حفظ وجوب میان یسهمقای در
 بر دومی و دومی بر اولی ،«سیاسی نظام» معنای به نظام، حفظ وجوب با «اجتماعی نظام» معنای
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 ،«سیاسی نظام» ای «اجتماعی نظام حفظ» و «اسالم حفظ» بین دَوَران رد. دارد تقدم سومی،
 ،«سیاسی نظام حفظ» و «اجتماعی نظام حفظ» بین دَوَران در چنانکه. است مقدم «اسالم حفظ»
 مصداق و بوده مشروعیت فاقد سیاسی، نظام آنکه مگر دارد، تقدم «اجتماعی نظام حفظ»

 یسیره. باشد اجتماعی نظام اختالل یمفسده از بیش آن بقای مفاسد که باشد جائری حکومت
 .(82: 1818است )ورعی،  مطلب این بر گواه ائمه

 ،باشد، قابلیت حفظ شدن را دارد اجتماعی نظام حفظ راستای در سیاسی، نظام حفظ اگر
 در سیاسی خاص نظام حفظ اگر اما. شرعی وجود ندارد یدر حفظ آن ادله صورت ایندر غیر 
 که دید را اسالمی حکومت تشکیل خاص یادله باید اجاین نباشد، عام نظام آن حفظ راستای

 ادله، برخی وجود دارد یا خیر؟ از خاص دلیل هم اجتماعی عام نظام حفظ از نظرصرف آیا
 مثل ندارد، اجتماعی عام نظامبه  ربطی که احکام برخی اجرای که شودمی استفاده خوبیبه

 شرایط یهمه که مشروع سیاسی نظام. است خاص مجریان و شرایط، اوصاف به منوط حدود،
 کند. اجرا را حدود تواندمی دارد، را مشروعیت مراتب و

 اسالم( بر احکام اولیه یاسالم )بیضه کیان از دفاع یحکومت قاعده. 2ـ1ـ2ـ2
 مقدم بر شرعی احکام دیگر با تزاحم مقام در و الهی واجبات اهم از اسالم یبیضه حفظ

 یبیضه به اسالمی حکومت و اسالم اصل از هیهای فقجهاد در کتاب فصل در هاست. فقهاآن
 نصبه من او االمام یکن لم متی» :نویسدمی ی حفظ نظامطوسی درباره شیخ کنند.می تعبیر اسالم
 ویخشی االسالمبیضة  علی یخاف امر یدهم ان ااِل اللهم اصالً فعله الیحسن بل الوجوب سقط االمام
 (.217 :3 ، ج1833 طوسی، )شیخ« دفاعهم ینذح یجب فانه منهم قوم علی یخاف او بواره

 ،ق1233 ،یالعامل حر)دادند  اسالم کیان از دفاع وجوب به روایات متعدد فتوا براساس فقها
 با جهاد فقها از ایعده ،بود حاکم جور سلطان اینکه با روس و ایران جنگ در .(836 :11 ج

 روس و ایران دوم جنگ در قیممست برخی و (1836: 183)قمی،  دانستندمی واجب را روس
 کردند. دخالت

 به، اولی که فرق این با، است «نظام حفظ» اخری عبارت نیز «اسالم یبیضه حفظ» یقاعده
 به دومی و شودمی مربوط خارجی دشمنان و اجانب از داراالسالم حفظ خارجی هایسیاست
 محدود منظوربه که ریتدابی و مقدمات یکلیه روازاین ،است مرتبط داخلی هایسیاست

ند. برخی امطاع «نظام حفظ» باب از، شودمی تدارک داخل در مردم به ظلم و استبداد نساخت
 چراکه؛ است بیشتری نسبت به استبداد خارجی برخوردار اهمیت از معتقدند استبداد داخلی

 .است خارجی استعمار تعدی و نفوذ ساززمینه داخلی استبداد
 از حفاظت برای و دارد فراوان تأکید زمینهدر این  که است کسانی از الغطاءکاشف مرحوم
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 تصرف حتی و خراج رساندن مصرف به اسالمی یجامعه و اسالم اصل یعنی اسالم، یبیضه
 .(21 :1832، یشمارد )آجدانمی جایز...  و فقیه اذن با را شاه هایزمین در

 بر احکام اولیه« علو یقاعده»حکومت . 3ـ1ـ2ـ2
اعتبارات در  یکلیه یتامه علت ،وجود دارد اسالم در که عزتی و شرف اینکه مقتضی به
 استخفاف و مسلمانان ذلت موجب که نشود تشریعی قوانین و احکام باید از حیث ،است اسالم
 اْلِعزة   ولِلهِ: فرمایدمی ـ و تعالیتبارک  ـ خداوند کهگونههمان بنابراین، شود، کفار علو و آنان

 (ص)اکرم  پیامبر فرمایش هم ، و(3)منافقون:  یعْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِینَ وَلَکن وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلِرَسُولِهِ
 و خود عزت همسنگ را مؤمنان عزت سبحان خداوند« علیه یعلی ال و یعلو االسالم» یعنی

لمانان از عزت و سبب دور افتادن مس آنچه هر دیگرعبارت به. است داده قرار خود رسول
االسالم یعلو و الیعلی »باید ترک شود یا واجب است محقق شود. همچنین  شود،میکرامتشان 

به مخاطره  را آنبرتری اسالم بر دیگر ادیان است و کسی یا امری نباید  یکنندهبیان« علیه
 به تن رندندا حق مسلمانان )ع( معصومین یشده از ائمهروایات متعدد نقل براساساندازد. 

 الی فوض اهلل ان(: ع) الصادق االمام عن» :فرمایندمی )ع( امام صادق. بدهند خواری و ذلت
 عزیزاً یکون فالمؤمن یقول تعالی اهلل تسمع اما ذلیالً یکون الیه یفوض لم و هاکل اموره المؤمن

 .(871: 1833)کلینی، « ذلیالً... والیکون

 بر احکام اولیه« نفی سبیل یقاعده»حکومت . 4ـ1ـ2ـ2
 هر قاعده، این مقتضی به یعنی؛ اولیه یادله بر دارد واقعی حکومت «سبیل نفی» یقاعده

 ،شود مسلمان بر کافر تسلط موجب اگر قراردادی هر و ایقاع هر و معامله هر و پیمان و عقد
 ایقاعات، عقود، از ،شودمی واقع هاآن بین که اموری تمامی در ندارد. اعتبار و شود باید منتفی

 و فردی روابط از اعم مسائل این تمام در ذلک غیر و هاازدواج ها،پیمان معاهدات، والیات،
 طرف از اسالم دین در بنابراین. باشند داشته سلطه مسلمانان بر توانندنمی کفار اجتماعی

باشد  مسلم بر کافر سلطنت و تسلط موجب که است نشده تشریع حکمی گونههیچ تعالیباری
 .(226 ـ 221: 1832، یبجنورد ی)موسو

 یسبب سیطره قراردادی کهدرصورتی المللیبین هایپیمانعمل به  بودن ضروریبا وجود 
 هرچند. سازدمی لغو را قرارداد آن خودخودبه سبیل ی نفیقاعده، شود کافران و مسلمانان میان
 نام( بالعهود اوفوا) عهد به وفای وجوب که دیگر فقهی یقاعده براساس شدهبسته قرارداد فسخ
ی کلی، حتمی و ، البته منظور از این احاطه، سیطره(833: 1863شکوری، )نباشد  جایز دارد،

 گیرد.ناپذیر است که تمام آحاد اجتماع مسلمین را در برمیجبران
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این ضرر ممکن است مصلحت بزرگی مانند استقالل، عزت ملی و اسالمی یک کشور باشد. 
که سبب و... درصورتی FATF ،2282المللی مثل پالرمو، های بینپیوستن ایران به کنوانسیون

 ی غرب بر منابع انسانی، مالی، اقتصادی و نظامی باشد، از مصادیق نفی سبیل باشد.احاطه

 اهداف حکومت براساسمصالح  بندیاولویت کاربست و سازوکار. 5ـ1ـ2ـ2
فقیه و با  یقطع در بستر والیت مطلقه طوربهکام اولیه اح المقدوریحتیتکلیف رعایت 

اختیار داشتن حاکم در تغییر موقت برخی مرزهای مشروعیت با عنایت به ترتب اهداف 
 این نظریه را به ثمر بنشاند. توانندنمی فقیهوالیت  انواعحکومت محقق خواهد شد و دیگر 

قراری حکومت اسالمی یا وجود ضرر قطعی میان بر فقیهولیتوقف  یمثال در نمونه طوربه
به حیثیت اسالم یا ساختار اجتماعی حاکم موظف به اسقاط حکومت اسالمی  ناپذیرجبران

حکومت موجب ایجاد خسارت مالی و  یگاه ادامه اما هر ،برای حفظ کیان اسالم خواهد بود
اهداف جانی و مالی اسالم مقدم بر  یچون هدف حفظ بیضه ،جانی به برخی از مسلمین باشد

 فقیه حق اسقاط حکومت را نخواهد داشت. ،است
تواند طور مستقل یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام میفقیه در جایگاه رهبری به

منظور تقدم بخشیدن به برخی اهداف حکومت برخی حدود قطعی را موقتاً محدود یا ملغی به
های اجتماعی را نیز به همین ادله دود و آزادیتواند برخی حکند. پس به طریق اولی فقیه می

 قانون اساسی مانند اصول در اساسی هایو آزادی حقوق این از تعطیل و متوقف کند. برخی
 بخشی به اهداف حکومت در برخیاست. البته مشروعیت تقدم و اولویت شده ذکر 78 اصل

 نقض عدم یا اسالم مبانی به اخالل عدم مانند ضرورت قانون اساسی نیز ذکر شده است، اصول
اسالمی که همانند هدف  جمهوری اساس ملی و وحدت استقالل، عمومی و اصول حقوق

 تأمین امنیت اولویت دارد.
 مصلحت تشخیص ی مجمعبندی در حقوق ایران، مصوبههای عینی این اولویتنمونه

 در اسالمی زاتمجا قانون 213 یماده به تبصره یک الحاق 6/12/1832ی جلسه در نظام
 نظر تأیید است. این مجمع با مسلمانان با کشور دینی هایاقلیت یدیه میزان خصوص

با عنایت به . داد غیرمسلمانان و مسلمانان یدیه برابری به رأی اسالمی، شورای مجلس
ی ایران، مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسید شرایط زمانی و مکانی امروز جامعه

نظام اجتماعی و ضرورت  حفظ یهای شریعت و با عنایت به قاعدهدر اولویت که با تغییر
ی زن مسلمان و توجه به مصالح زندگی مسلمانان و غیرمسلمانان به برابری دیه

 غیرمسلمان رأی دهد.
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 گيرینتيجه
نسبت اهداف در حکومت اسالمی، با توجه به نسبت اهداف با یکدیگر، اثر عنصر زمان و 

داف، نسبت رشد عقالنیت متشرعین بر اهداف، نظام حل تزاحم میان اهداف و مکان بر اه
شود. فقیه با شناخت اصول ی فردی و اجتماعی اهداف حکومت در اسالم تعیین میگستره

ی فقیه ی والیت مطلقهکلی فقهی و اصولی و تطبیق شرایط زمانی و مکانی تنها براساس نظریه
 سبیل نفی و علو نظام، حفظ هایقاعده اهداف بر یکدیگر شود. دهیتواند اقدام به اولویتمی

 به بنا تواندنمی هم فقیهولی حتی و نداحکومت اهداف دیگر بر اسالم کیان اولویت نشانه همه
 .دکن اولویت در این تغییر به اقدام یضرورت هیچ

اکراه اجبار و  ی حرام،ی واجب، مقدمهضرر، اضطرار، اهم و مهم، حفظ نظام، تقیه، مقدمه
اند. اولیه عناوین بر حکومتی و ثانویه عناوین برای تقدیماصلی  معیارهایعسر و حرج 

رغم اهمیتشان قادر به نفی کیان اسالم نخواهند شد، ولی قادر خواهند بود معیارهایی که به
 طور موقت متوقف کنند. برخی احکام و حدود شرعی را به

 نداشته وجود جامعه در هم صالحی حکومت اگر حتی و است عام اجتماعی، نظام حفظ
در حاکمیت  نامشروع حکومتتنها وقتی  چراکه بماند، محفوظ اجتماعی باید نظام باشد،

 .کند حفظ را اجتماعی عام نظامتواند حکومت کند که بتواند اسالمی می
 امر اگر ع،مشرو سیاسی نظام اختیارات با اجتماعی عام نظام دیدن آسیب میان تزاحم در

 نظام طبیعتاً کند، پیدا تزاحم آن هاینظامخرده از یکی یا اجتماعی عام نظام اینکه بین است دایر
گاه از اولیت و اولویت خارج نخواهد شد و حفظ کیان اسالم هیچدارد.  ترجیح اجتماعی عام

 هیچ اولویت و هدفی باالتر از حفظ هویت و حیثیت اسالم نخواهد بود.
زدایی مطلق از حدود الهی پیش به سمت مشروعیت گاههیچدر فقه شیعه  اییگرمصلحت
های فردی و اجتماعیِ دنیوی و شاخصه براساسشیعی  گراییمصلحتزیرا  ،نخواهد رفت

ای که تمام حدود الهی موقتاً ممکن است در تعارض کند و چنین فرضیهاخروی تحقق پیدا می
 سالبه به انتفاع موضوع است. ،گیرندبا ضروریات و مصالح اجتماعی قرار 
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 هایادداشت
 .«ومطلوبا محبوبا إال الخارج فی یقع ال الدین حفظ علیه المتوقف المحترمة النفس قتل وکذا» .1

 .126 نحل: .2



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

36 

 منابع
 ، تهران: نشر اختران.مشروطیت انقالب و علما (،1832اهلل )آجدانی، لطف .1
 2ی ، دوره1، ش ی نورعلمنشریه، «اسیده فتوای مذهبی و سی»(، 1837استادی، رضا ) .2

 .2ی شیخ انصاری، چ اول، ج ، قم: کنگرهالمکاسبق(، 1711انصاری، مرتضی ) .8

ی زارعی سبزواری، چ ، تعلیقهاألصولکفایهق( 1782آخوند خراسانی، محمدکاظم ) .7
 ششم، قم: مؤسسۀ النشر االسالمی.

تحقیق: ابراهیم عجوز، بیروت: ، اإلحکام فی أصول األحکامق(، 1721آمدی، ابوالحسن ) .1
 ، چ اول.العلمیةدارالکتب 

 اسالمی. مدارک و اطالعات قم: مرکز ،فقه اصول ینامهفرهنگ(، 1831محققان ) از جمعی .6

 ، قم: مرکز نشر اسراء.فقیه: والیت فقاهت و عدالتوالیت(، 1831جوادی آملی، عبداللّه ) .3
البیت إلحیاء ، قم: مؤسسۀ آلیعةوسائل الشق(، 1233حر العاملی، محمد بن حسن ) .3

 .11 التراث، ج
 المنار.مؤسسة ، نجف: بحوث فقهیهق( 1711حلی، حسین ) .1

 االحکام، قواعد ،(ق1712) المطهر بن یوسف بن الحسن بن محمد طالب أبی الحلی، .12
 البیت. اهل معارف نشر و ی تحقیقاتمؤسسه: قم ،الفوائد ایضاح

ی تنظیم و نشر تهران: مؤسسه سالمی )والیت فقیه(،حکومت ا(، 1831اهلل )خمینی، روح .11
 آثار امام خمینی )ره(.

ی تنظیم و نشر آثار امام تهران: مؤسسه ی امام خمینی،صحیفه(، 1836) ---------- .12
 .21خمینی )ره(، ج 

ی تنظیم و نشر آثار امام ، تهران: مؤسسهی امام خمینیصحیفه(، 1833) ---------- .18
 .12،11،11،22،21،1،1،1خمینی )ره(، ج 

 ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.، تهران: مؤسسهوالیت فقیه(، 1833) ---------- .17

 حقوق بر تأکید با «عدالت و حقوق یرابطه» در تأملی»(، 1836پژوه، مصطفی )دانش .11
 زمستان. و پاییز ،26 ، شی حقوق اسالمیپژوهشنامه، «اسالم

ی حسن مطیعی امین و محسن ، ترجمهاسالم سیاسیی تجربه( 1833روآ، الیویه ) .16
 چی، تهران: الهدی.مدیرشانه

 حسین آقا یهکنگر الرسائل ،رسالة فی مقدمة الواجب، (ق1212) سبزواری، محمدباقر .13
 خوانساری.



 
 
 

 یدر نظام مقاصد حکومت اسالم عتیاحکام شر یبندتیاولو یهاسنجه یبررس 
 

 

32 

 ، قم: نشر حُر، چاپ دوم.2، ج اسالم یاسیفقه س( 1863ابوالفضل )، یشکور .13
 التراث. إلحیاء السالمعلیهم البیتآل مؤسسة: قم ،صولال کفایةق( 1722جواد ) الشهرستانی، .11

 ، تهران: کتابچی.خصال(، 1833) بابویه، محمدبن علیصدوق ابن .22

ی سیاسی ی دکتری جایگاه مصلحت در اندیشهرساله(، 1831صالحی خادم، حسین ) .21
 ، قم: مجتمع آموزش عالی فقه.فقهای معاصر

 بیروت: دارالتعارف. اقتصادنا،م(، 1133صدر، سید محمدباقر ) .22

، ش، ی قبساتمجله، «درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه»(، 1838اهلل )صرامی، سیف .28
 ، تابستان.82

 اسماعیلیان.: ، قممکاسب بر حاشیه ،(ق1712) محمدکاظم یزدی، طباطبایی .27

 ، قم: نشر تشیع.معنویت تشیعق(، 1831طباطبایی، سید محمدحسین ) .21

 .3 ، تهران: مرتضوی، چ سوم. جالمبسوط فی فقه االمامیهق(، 1833طوسی محمد بن حسن ) .26
، بیروت: 2 ، جالنهایة فی مجرد الفقه و الفتویق(،  1812) --------------- .23

 دارالکتاب العربی.

جامع المقاصد فی شرح ق(، 1717الدین محمد بن مکی بن احمد )عاملی، شمس .23
 .1البیت )ع(، ج ، قم: مؤسسه آلالقواعد

، تهران: سازمان انتشارات پژهشگاه فرهنگ فقه و مصلحت( 1833القاسم )علیدوست، ابو .21
 ی اسالمی.و اندیشه

 تهران: امیرکبیر. مصلحت(،) قواعد فقه سیاسی(، 1837عمید زنجانی، عباسعلی ) .82

 .1 ، بغداد: مکتب مثنی، جالمستصفی من علم االصولق(، 1822غزالی، محمد ) .81

ی ی دانشکدهمجله، «مشروعیت، بین نظریه و نصشیعه و مسأله »(، 1831فیرحی داوود ) .82
 ، بهار.13، ش حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 .1ج  ، تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، تهران: کیهان،جامع الشتات(، 1836قمی، ابوالقاسم ) .88

 النشر اإلسالمی. مؤسسة، قم: فوائد االصولق(،  1721کاظمی، محمدعلی ) .87

 ، قم: قدس.فروع کافی(، 1833کلینی، محمدبن یعقوب ) .81

 .8، تهران: صدرا، ج ختم نبوت(، 1831مطهری، مرتضی ) .86

 .2 ج التفسیر، السابعه، قم: دار ،الفقه اصول (،1832محمدرضا ) المظفر، .83



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

38 

جا[: دارالطباعه محمد تقی بن محمد مهدی ، ]بیالمقنعهق(، 1237مفید، محمد بن محمد ) .83
 التبریزی.

 اإلمام علی بن أبی طالب.مدرسة ، قم: بحوث فقیه هامه، (1832مکارم شیرازی ناصر ) .81

 .1 ابیطالب، ج بن علی االمام دراسه :قم ،الفقهیة القواعد ،(1832) ------------- .72

، قم: نشر دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه(، 1832منتظری، حسینعلی ) .71
 .1 تفکر، ج

 ، تهران: میعاد، چ دوم.فقهایهقواعد ( 1832موسوی بجنوردی، سید محمد ) .72

 ، پاییز.21-22، ش ی حکومت اسالمیفصلنامه(، حفظ نظام، 1832مهوری، محمدحسین ) .78

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی تنبیه االمه و تنزیه المله(، 1832نائینی، محمدحسین ) .77
 ی قم.ی علمیهحوزه

 علیهم البیتآلمؤسسة : قم ،الشیعه مستند ،(ق1721) مهدی محمد بن أحمد النراقی، .71
 .11 التراث، ج إلحیاء السالم

ی فصلنامه، «ی اختالل نظام، مفاد و قلمرو آن در فقهقاعده»(، 1818ورعی، سید جواد ) .76
 .1818، بهار 31، ش حکومت اسالمی

 .8 الداوری، جمکتبة : قم ،االصول مصباح تا(،سرور )بی محمد السید الواعظ، .73

ی مجتبی دوروزی، تهران: نشر ترجمه ها در اسالم،فهم اولویت، (1833الهاللی، مجدی ) .73
 احسان.

 
 


