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 چکیده
مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در  بستیپاتکوین حکومت و 

و در « حاکمیتی یسازوکارهاصحیح بودن نهادها و »حکومت است. « صحیح» یابیشکلگرو 
در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، « حکومت ناقص»فقهی  افتهینقوام هینظرمقابل، 
و ابهامات متعددی  هاچالشبر این، نقصان حکومت، با افزوندارند.  زیادی یهاتفاوت

تیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان روست که بر نسبت اخهروب
تحلیلی، از سویی به -خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی رگذاریتأث

و از  پردازدیمآن در فقه امامیه  یهانهیزمتطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و  یسنجنسبت
مشروعیت یا اعتبار  مسئلهظر دارد. سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی ن

، نیز شوندیمند یا ااقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونی
 یهاحکومتبعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی  تواندیمدر چارچوب حکومت ناقص، 

و انتخاب  نامؤمنیت عدول باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، وال چنینی
 تحقق حکومت ناقص قرار گیرد. یهانهیزمیا  هاقالب تواندیمحکمرانی شخص غیراصلح به 
، فقه سیاسی عامه، فقه سیاسی امامیه، گراواقعشناسایی حکومت ناقص،  واژگان کلیدی:

 .مؤمنانوالیت عدول 

                                                                                                                                                       
 استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران

  Email: M.ghaemi313@gmail.com 
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 مقدمه
بطی است که برخی مربوط به شرایط و ضوا هافهمشیپحکومت در اندیشه فقهی، مبتنی بر 

حکمرانی  بر فرایند حاکمان و برخی دیگر مربوط به شرایط تکوین دولت و دسته سوم ناظر 
است. در برابر، تاریخ اندیشه فقهی، گویای آن است که گاه، حکومتی در داراالسالم یا در 

اعد فقه دولت بوده باشد، در مرحله تکوین، پایبند به قو آنکهیبکه  دیآیمدارالکفر روی کار 
در برابر آن، چه در قالب پذیرش والیت سیاسی و تبعیت  مؤمنانشده و رفتار فقها و « بالفعل»

( تحت عنوان شناسایی رسمی یا شناسایی اضطراری مطرح یالمللنیبو چه همکاری )داخلی و 
 .شودیم

دو )در برابر  لفعلیا شناسایی با 1دوفاکتودر اصطالح حقوقی، این وضعیت تحت عنوان 
هنگامی است که رژیم سیاسی یا بر . این اصطالح، ناظر شودیم( فهم یا شناسایی قانونی 2ژورِ

دیگر و چه از سوی  ی، تغییر کند و شناسایی دوفاکتو چه از سوی کشورهایحکومت کشور
شناسایی موقتی و برقراری مناسبات سیاسی در سطح پایین است  منظوربه، هاملت

(Geldenhause, 2001: 24 دولت دوفاکتو را .)زیر دانست:  ییهایژگیوواجد  توانیم 
 ؛ شدهسازماندهیدارای رهبری  -
 مردمی؛ هایحمایتاز  ایدرجه ی ازبرخوردار -

 ,pegg)حداقل دو سال( ) مشخص کنترل قلمرو سرزمینی مشخص در بازه زمانی -

 (؛16 :1998

دیگر  طلبانهجداییاندوم یا اقدامات تمایل به رسمیت تام و دوژور از طریق رفر -
(Bahcheli, 2013: 12; Stansfield, 2008: 99.)  

در فقه « دولت ناقص»بر « دولت دوفاکتو» یهایژگیوشایان ذکر است که صدق تمامی 
از  یادرجهعامه و پس از آن در فقه امامیه، محل تردید است؛ از جمله برخورداری 

؛ ه دولتی اسالمی براساس تغلب و سیطره روی کار آمده باشدمردمی در آنجایی ک یهاتیحما
 آن، موضوع این نوشتار نیست.در خصوص  تأملالبته بررسی وجوه افتراق و اشتراک و 

، در خصوص وضعیت حقوقی دوفاکتو و لیتفصبهکه در آن  المللنیببرخالف حقوق 
خارجی با دول دیگر سخن  و اختیارات دولت دوفاکتو در برقراری روابط هاتیصالحمقدار 

و  هاچالشکلی  طوربهدر خصوص وضعیت مشابه آن در اسالم و  گاهچیهگفته شده، ولی 
 بنابرعمل نیامده است. نوشته حاضر بهوضعیت حقوقی دول ناقص از منظر فقه سیاسی تحلیلی 

ر ضرورت به نگارش درآمده است. البته این نوشته، در خصوص همکاری با دولت جائ نیا
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عصر صفوی بر فقهی ناظر  یهانگاشته خصوصبهقوی در ادبیات فقهی  یانهیشیپدارای 
به رویکرد فتوایی ویا تحلیل سیاسی، گذشته و در این آثار،  اغلب، ولی این پیشینه 9است

فقهی و رصد تطور رویکرد فتاوا نسبت به حکومت ناقص در فقه امامیه، -حقوقی یهاچالش
 .خوردینمبه چشم 

حکومت ناقص در فقه سیاسی عامه و  یشناسمفهومتحقیق،  مسئلهاساس این ضرورت بر
پدیدارشناسانه آن در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی آن با شناسایی حکومت  یسنجامکان

که تفکیک شناسایی رسمی و شناسایی  روستآناز مسئلهدر فقه عامه است. اهمیت این 
بتوان در فقه، معیار مناسبی برای تفکیک  رسدیم نظربهولی  ،غیررسمی در عمل پیچیده است

این دو نوع شناسایی ارائه کرد. همچنین، گاه برخی نهادها و مقامات درون حکومت اسالمی 
در این نوشته، پیشایند  یهالیتحل. دهندیم)به معنای اعم آن( شرایط شرعی خود را از دست 

را معین و مدلل، و جنبه کاربردی پژوهش  هاآنات ماهیت حکمی تصرفات و اقدام تواندیم
 سازد. تریقوبرای عصر حاضر را 

حکومت ناقص در فقه  یهاچالشنخست به مفهوم و  روشیپنوشته در بر این اساس، 
تاریخی  یهادولتو پس از آن، به مواجهه فتوایی فقهای شیعه با تکوین و تکامل یمعامه 

پذیرش و  در خصوصو احکام فقه سیاسی امامیه  هانهیزم. در نهایت نیز به پردازیممی
 در قالب بالفعل پرداخته خواهد شد.  دولتشناسایی 

 . مفهوم دولت ناقص در رویکرد فقه سیاسی عامه1
نظام  ییکه به هر دلیل، برپا شودیممفهوم دولت ناقص در فقه سیاسی، به وضعیتی اطالق 

؛ چه آنکه، ابندییمارد، مسلمانان خود را در تنگنا ح ممتنع شده است. در این مویومت صحکح
ن نظام یا ییگر، از برپایاز سوی د ،هستند ین نظامیچن ییموظف به برپا شرعاًآنان از سویی، 

آمد. بنابراین  درخواهدر راشد( یصورت ناقص )غبهط، نظام حکومت یند. در این شرااناتوان
. حکومت صحیح، سه خصیصه ابدییم« راشدحکومت صحیح »دولت ناقص، خود را در برابر 

 ذاتی دارد:
 ؛عت آزادانه(یبراساس قرارداد است )ب یمبتن« نظام راشد. »1
ومت کح ادارهتا حسن  استرده، که فقه مقرر ک یتی. حاکم یا نامزد حکمروایی، واجد اهل2
 ؛ن شودیتضم

عت یجرای شرسیاسی و دینی، التزام به ا یهاتیصالح. عمل حکمرانی، مشتمل بر 9
 و تضمین اتحاد سراسر داراالسالم باشد. یاسالم
 :یمپردازیمبه تکوین دولت ناقص در اثر فقدان هریک از این عوامل ترتیب بهدر بندهای زیر  
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که زمانی: »... کندیم. حکومت مبتنی بر قدرت و زور: المواقف در این خصوص نقل 1-1
غیرقابل  ییهایدشوارو  هایآشفتگاز خالفت باعث  افته و منع وییا فاسق غلبه یجاهل  یفرد

ساختن  یه براکنشود  یسکتا همچون  ماندینم یرش امامت او باقیاحتراز شود، گریزی جز پذ
(. فقه عامه به پذیرش بالفعل 59: 8 ج ،1911)عضدی، « کندیمران یامالً وکشهر را  یکقصرش 

جنگ داخلی که نتیجه آن مشخص نیست، ضرر  چنین حکومتی اعتقاد دارد؛ چه آنکه در قیاس با
(. شرط نخست 111: 1999)سنهوری،  یو عباس یحکومت دو خاندان امو، مانند کمتری دارد

پذیرش این حکومت آن است که در مرحله تثبیت نظام و امنیت، از زور استفاده شده باشد. 
 یالحظهم واقع، که حومت ناقص، بکشدن ح یهنگامه شرع»نوشته است:  سنهوریکه گونههمان
: 1999گردد )سنهوری،  مندبهرهت یآن حکومت از ثبات نظام و امن واسطهبهه جهان اسالم کاست 
این حکومت نباشد،  یهاانیبن دکنندهیتهدکه درصورتی هامخالفت(. همچنین وجود برخی 118

 (.181: 1999ومت باشد )سنهوری، کبودن ح یشرع یبرا یمانع تواندینم
ومت کمسلمانان به ح یلکو ش یعنوان اعتراف رسمبهعت است؛ بیعت یدیگر، لزوم بشرط 

عت ینظیر ب ،؛شودیمد و رشوه منعقد یا تهدیراه کمستقر با زور، در این حکومت، با اجبار و ا
. به هر شودیمد بن معاویه، و از دیگر سو نسبت به کسی که اهلیت حکمروایی ندارد، اخذ یزی

برای این  ینی )بیعت( در کنار عنصر واقعی )سیطره غالبانه(، اعتباری قانونروی، عنصر قانو
 است.کرده حکومت ایجاد 

ناشی از سقوط والیت  تواندیم. فقدان اهلیت حاکم: آغاز مکانیزم ناقص حکومت 1-2
 یمعنا که حاکم، شروط اهلیت برای اعمال والیت را از دست دهد. ماوردبدین ؛صحیح باشد

ا نقص یب ی. اول: عشودیم یت ولیه سبب سقوط والکدو حالت وجود دارد »: دیگویم
ب یند ]نظیر فسق یا ارتداد[ و دوم: نقص و عکل یزا یا اسالم را از ویه صفت عدالت ک یمعنو

 تیحرا یبدن  یا اعضایاز حواس  یکی( که به از دست دادن 14: 1921، ی)ماورد یجسمان
: 4، جق1411، مرگ و استعفا را نیز افزود )ابن حزم، توانیمشود. بر این موارد، منجر  یو

(. البته در خصوص استعفا، قیودی متصور است که برای طرف حاکم صحیح، قدرت پایان 111
برخی دیگر معتقدند حاکمیت، حقی اصیل برای . کندیمدادن به عقد عمومی حکومت را سلب 

بنابراین هنگام حاجت به او وی حق دست آورده؛ بهحاکم نیست و منصبی است که از امت 
 ی(. در نظری دیگر، تفتازانی، استعفا114: 1914، ی؛ وصف212: 1911، یاستعفا ندارد )طماو

را ناتوان از انجام  یه وک یه سببکنیمگر ا ،داندینمز یمنفرد خود را جا ارادهفه با یخل
ت یافتن والیان ین حالت پایاشده باشد. البته در منجر به استعفا  ،رده باشدک شیهاتیمسئول

 (.212: 2، جق1411ت است نه استعفا )تفتازانی، یسبب سقوط والبه
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برای . نادری نیز قابل پیگیری استنظرهای فسق بر تکوین دولت ناقص،  ریتأثدر حوزه 
ا یفسق  یست ولیرعادل سزاوار مقام خالفت نیا غیشخص فاسق »معتقد است:  یمثال تفتازان

(. برخی دیگر 141و  212: 2، جق1411)تفتازانی،  شودینمسقوط صفت خالفت ظلم منجر به 
 دندانیمسبب فسق را امری اختیاری در دست امت به، برکناری خلیفه المواقفنظیر صاحب 

دلیل مفاسد مترتب بر عزل خلیفه )از جمله ناآرامی به(. نظریه سوم نیز 959: 8، جتایب)ایجی، 
(. به هر روی، در دو رویکرد 959: 1، جتایب)ایجی،  داندیمری داخلی( بقای وی را ضرو

 .دینمایمی و موقتی یاخیر، بقای خلیفه، حکومت را اضطراری، ناقص، استثنا
را الزم  یاهل سنت با آنکه حاکم جائر را مذمت کرده، اطاعت از و یاسیبر این مبنا، فقه س

 یتیدر روا )ص( امبریات است؛ از جمله آنکه پیاز روا یادستهل آنان یدل نیترعمدهشمرده است. 
 هاآند که ید و اطاعت کنیبشنو»: دیفرمایم ،زدندیمباز  که از حقوق ملت سر یدرباره زمامداران

، یدی؛ حم11: 1ج ،ق1411، یهقی)ب «دیش هستیو شما مسئول کار خو اندشیخو یمسئول کارها
عامه و  ییگراواقع(. 299: 5ج ،ق1415، یبران؛ ط999: 11، جتایب، یانک؛ شو941: 2، جق1429

سیاسی، واالترین ارزش در سیاست را، نه  یهاتیواقعنظری اهل سنت با  یهاانیبنهمبست 
حکومت و حفظ قانون و نظم جامعه  یین نگرش توانایدر ا. »دهدیمعدالت، که امنیت قرار 

(. البته این نظریه مشهور در 99: 1981 )عنایت،« برخوردار است یشتریاز منزلت ب انسبت به تقو
و آن را در جدال با  دیآیمشمار بهمیان قائالن معاصر به انفتاح باب اجتهاد، امتداد استبداد سیاسی 

، ییگراقانونشورا،  یهاآموزهبر  دیتأکاین روایات و  لیتأو. این نواندیشان، با داندیمدموکراسی 
؛ چه دانندیمبرای حاکم از سوی امت را با روایات سازگار قوا، تعیین مدت  یکو تفک یینهادگرا

از فساد و  یریو جلوگ یزیاز هرج و مرج و خونر یریز از فتنه و جلوگیمراد روایات، پره
 (.199: 1999؛ سنهوری، 119: ق1424استبداد است )سلیم العواء، 

که در  یا جائر مادامیاطاعت از امام عادل : »است نگاشتهدر میانه این دو نظر، نووی، چنین 
 (.499: 9 ج ،تایب، ی)نوو« مخالفت با حکم شرع نکرده است واجب است یامر و نه

بر سقوط والیت به سبب از دست رفتن برخی شرایط حاکم، در صورت بیعت مردم افزون
، جاحظ گفته است: بیعت 4جای فاضل، بدون آنکه عذری موجه در میان باشدهبا مفضول ب

ست؛ یز نیجا یگرین باشد عدول از آن به دکانتخاب برتر مم کهیهنگام؛ زیرا ودشینممنعقد 
ست. یز نیآن نص باشد عدول از آن جا کبر تر یلیدل یه وقتک یام شرعکنظیر اجتهاد در اح

و به جواز قضاوت  شودیمکه بیعت منعقد  انددهیعقولی اکثریت فقها و متکلمان بر این 
ب در انتخاب یو نیز آنکه افضلیت، سبب ترغ اندآوردهقیاس مفضول در صورت وجود افضل 

نظریه نخست را به نظریه کشف تعبیر کرد  توانیم. ستیناست و در شروط استحقاق معتبر 
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. در مقابل، کنندیمسوی تنها فرد شایسته در میان امت قلمداد بهکه بیعت را نوعی هدایت 
 شودیمآن قدرت عمومی به وی تفویض  واسطههباکثریت، بیعت را تصرفی انشائی دانسته که 

 (.5: 1921)ماوردی، 
 یح، وحدت جهان اسالم، اجرایدر خالفت صح ی. چنانکه گفته شد، عناصر اساس1-9

ن یبودن ا یشرع یاست. تنها توجیه برا یاسیو س ینیو اعمال شئون د یعت اسالمیشر
سبب خالفت است. این التزام گاه بهامت به پذیرش بالفعل این  بستیپا، التزام و هاخالفت

سیاسی و دینی است  یهایژگیوناتوانی خالفت در تحقق وحدت اسالمی و یا تفکیک میان 
 یه معاصر خلفاکدر بغداد  یعباس یخلفادر اندلس و  یترتیب نظیر وضعیت خالفت اموبه)

 یاسین به استفاده از نظم سدلیل اضطرار ناشی از مقتضیات زما( و یا بهاندبودها یدر اسپان یامو
البته در خصوص پایان این  (.185: 1999گانه )سنهوری، ین بین برگرفته از قوانیو قوان

از زوال این حکومت در اثر نابودی قوه اجباری حکومت سخن گفت یا  توانیمحکومت، 
که کنند آنکه حاکم غاصب، دارای شرایط خالفت صحیح شود و مردم به اختیار با وی بیعت 

ط ین شرایدر این صورت، حکومت به صحیح تبدیل خواهد شد. البته گفته شده است که در ا
ت ید، والیعت جدیه بر قدرت، بدون انجام بکیت یجابهفه یتحول نظام، خل یاست برا یافک

(. اما در خصوص پایان 195: 1999ند )سنهوری، ک یامت مبتن یخود را بر موافقت جمع
ی )و نه کاشف( مردم برای یبر لزوم رفع اضطرار، رضایت انشافزونااضطراری،  یهاحکومت

 عزل حاکم نیز ضروری است.
 فهمشیپدانست؛ نخست  فهمشیپحکومت ناقص را مبتنی بر دو  توانیمدر مجموع 

بر حکومت مشروع و غیرمشروع  دیتأکتشکیکی به حکومت. براساس این عقیده، فقه، بدل از 
از مشروع و غیرمشروع توجه دارد که نه مشروع به معنای تام است و  یاانهیمدر معنای تام، بر 

بر حکومت مشروع و افزونو  ردیگیمبه خود « طیف»نه غیرمشروع؛ بلکه مفهوم، حالت 
 .ردیگیمغیرمشروع، حکومت ناقص نیز در آن قرار 

عالی و در حکومت، از مبانی مت یگراواقعپذیرش بالفعل و  یریگفاصلهدوم نیز  فهمشیپ
همان « تیعنصر واقع»فقه سیاسی(. منظور از  ییگراواقعبرابر، توجه به واقعیت موجود است )

م در حکومت مبتنی بر زور یا اضطرار به وجود حکومتی ولو ناقص است. کحا یفعل طرهیس
 تا اثری برآیند از مشروعیت. ماندیمبنابراین حکومت ناقص بیشتر به یک واقعیت 

 حکومت ناقص یهاچالش. 2
 . چالش مشروعیت2-1

پذیرش حکومت ناقص، سه رویکرد اساسی در نظریات سیاسی عامه قابل در خصوص 
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، کندیمکه برپایی خالفت راشده )کامل( را محال تلقی  یروآناست؛ نخستین اندیشه، از یریگیپ
ت(. رویکرد )نظریه ضرور داندیمتنها الگوی قابل پذیرش را در حکومت اسالمی ناقص منحصر 

ولی منضم به این حکم، تالش در راه بازگشت  ،کندیمدوم، نظام ناقص را به قید توقیت تجویز 
به نسبت میان حکومت موجود و  آنکهیب. رویکرد سوم، داندیمبه خالفت راشد را امری بایسته 

اصی از نظریه سیاسی اسالم نسبت به شکل خ»حکومت کامل بپردازد، از رهگذر باور به اینکه 
، سعی بر همسازی و سازگاری مطالبات شریعت و شرایط «حکومت ال اقتضا و منعطف است

، که حاصل تعدیل رویکردهای فقهی است، حکومت کامل و برایندناگزیر موجود دارد. حکومت 
( یاد کرد Stilt, 2011: 8) 1و تلفیق فتوایی 5به راهبرد ترجیح توانیمراشد خواهد بود. از این الگو 

ایجاد آن را برخالف  ،باور ندارد« امتناع حکومت دوژور»گرچه همچون رویکرد قبل به اکه 
 ینی؛ نهضتی که میان امور دداندیمممکن « نهضت علمی فقه اسالم»رویکرد اخیرش، تنها در پی 

دائمی احکام  یریپذانعطاف»مربوط است، تمایز نهد و  یویات دنیه به حک یامکمحض و اح
. این اعتقاد، همزیستی ساکنان مسلمان دهدیماصل بنیادین این راهبرد را شکل « نویدنیایی و می

را از « یجامعه ملل شرق»در چارچوب  یجهان جامعهن یوکو غیرمسلمان و نیل به سمت ت
 (.298: 1999)سنهوری،  کندیمپیامدهای مثبت خود ارزیابی 

تقدند با وجود حکم فقیهان سنتی بر مع یالشاوقیتوفمانند به هر روی، برخی نواندیشان، 
ناقص، چنین انحنای تاریخی، هرگز نخواهد توانست ضرورت  یهاحکومتجواز شرعی 

زیرا همواره نیاز است که ، اهتمام به تمایز حکومت مطلوب و نامطلوب را جملگی کنار بگذارد
معیار در شورایی مطلوب، معیاری برای ارزیابی انحراف  یهادولتبا تصویری درست از 

 (.119: تایبناقص موجود باشد )الشاوی،  یهاحکومت

 حکومت ناقص یهاتیصالح رب. چالش ناظر 2-2
خالفت  یهاتیصالح، تمامی شودیممعرفی « احکام یریناپذلیتعطاصل »بنابر آنچه 

صحیح، مشروط به امکان اجرا و توانایی، در حکومت ناقص نیز خواهد بود؛ نظیر تعیین 
ات، ائمه جمعه و ین دارای اختیار )قضات، وزرا، فرمانداران، سران ارتش، مأموران مالنمایندگا

(، اجرای شئونی چون اعالن جنگ، صرف زکات در 218: 1941جماعات و...( )رشید رضا، 
نیز  المقاصدمصارف شرعی، حق والیت قضایی، تنفیذ احکام قضایی و اقامه حدود. صاحب 

ام کت احیومت، به شرط عدم اجبار و رعاکح یهاتیصالح یامکلی، تم طوربه: »سدینویم
(. البته این 211: 5 ج ،ق1412)تفتازانی، « ز استیاسالم برای حکومت ناقص نیز جا یشرع

( استثنا دارد. همچنین در صورت خالفت ناقص ینیگزفهیخلاصل در مواردی مانند استخالف )
مبانی و هنجارهای شرعی، در صورت ضرورت مبتنی بر غلبه و زور، عدم التزام حکمروا به 
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، جز در هاانگارهبنابراین  (.242: تایبتنفیذ شود )کردستانی،  تواندیمگزینش ضرر أخفّ، 
فرض عدم التزام حکومت به شریعت، در خالفت ناقص اضطراری، خروج علیه حکومت، 

م کبه آن حا کردن کمکولی در فرض حکومت ناشی از زور، بر مسلمانان ، غیرشرعی است
 ،ح را داردیومت صحکجاد حیت ایه اهلک یام فردیس در صورت قکه به عکست؛ بلیواجب ن

با زور  الیاسته با هدف کگر وجود داشته باشد ید یاکنندهامیقاگر  یدهند. ول یارید او را یبا
 (.95: 1941درضا، ینند )رشک کمکه به او کست یبر مسلمانان واجب ن ،ام نموده استیق

 نیال حاکم دیگر بر خالفت ناقص، لزوم وحدت دولت و عدم تزاحم است و در غیر اص
جهان اسالم و دعوت فردی به وحدت و پاسخگو  یسازکپارچهیو در فرض امکان  صورت

اسالمی ناقص جایز خواهد بود. در غیر  یهادولت، جنگ میان زیآممسالمتنبودن راهکارهای 
ناقص  یهاتیحاکمابط اقتصادی و فرهنگی دوستانه میان ، اصل حاکم، برقراری روصورت نیا

 تواندیمالبته برخی راهبردها در نظریات مدرن عامه،  (.249: ق1411، یالعربابناست )
حکومت ناقص را کاهش دهد؛ راهبرد نخست بر تفکیک امور دینی و سیاسی از  یهاچالش

تی مستقل شکل أزا در قالب هیبر این اساس، سازمان دینی مج. یکدیگر نظر اندوخته است
که در عصر نقصان حکومت محرک اساسی خالفت خواهد بود تا حکومت راشد امکان  ابدییم

برابر نمودن کامل »تکوین یابد. راهبرد دیگر، موانع تشکیل دولت صحیح را از طریق 
حول برخی بر ت دیتأک»)با وجود آزادی دینی آنان( و از سوی دیگر « غیرمسلمانان با مسلمانان

 .داندیم ریپذامکان« تمدن جدید یهاضرورتدر امور اقتصادی همگام با  خصوصبهاحکام 
( به حکومت کامل، شیوه 1بنابراین معیار تفکیک حکومت ناقص )یا در برخی تعابیر المُلک

صورت شورا یا انتخاب یا استخالف باشد بهکه این شیوه حاکم است. درصورتی ینیگزتیوال
خالفة زمینه حکومت کامل ) ،صورت عادالنه حکومت نماید )نظیر عمر بن عبدالعزیز(بهیا 

ولی اگر ناشی از  ،اصلی و اولی شریعت فراهم خواهد بود یهاآموزه( و شناسایی مبتنی بر نبوة
 (.911: 8، ج1991خالفت ناقص خواهد بود )زحیلی،  ،اضطرار و یا قوه و سیطره به زور باشد

 در فقه امامیه . نقصان حکومت3
همچون عامه، امکان خالفت  توانیموضعیت نقصان در فقه دولت امامیه،  ییجویپدر 

و  هادهیپدیا به  کردپیگیری « حکومت اضطراری»و « حکومت زور»ناقص را در دو فرض 
. در حقیقت، نجامدیببسترهایی در فقه امامیه رجوع کرد که از حیث پیامدی، به شناسایی عملی 

ولی  ،شودیمیافته بر اسالم محقق تحمیلدلیل شرایط بیرونی و ناقص در امامیه، گاه بهدولت 
امکان تحقق  عمالًبر شرایط حاکمان و بندهای مشروعیت حکومت،  دیتأکدلیل بهگاهی فقه نیز 

ه کن امر مسلم انگاشته شده است یا یاسالم یاسیس یهاهینظر. در کندیمرا از خود سلب 
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ر بر او یالبد للناّس من ام»است؛  ریناپذاجتنابومت، کبه نام ح ی، امریانسانجوامع  یبرا
مرد با »که در این حکومت  اندفرموده(. در ادامه حضرت 911: 2ج ،ق1414 )معتزلی،« فاجر

ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد. تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو فرا 
را ایمن  هاراهت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و رسد. در سایه حکوم

او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند  یسازند و به نیرو
گرچه مشروعیت تام ا(. بنابراین، حکومت 99: 1915، یدی)شه« و از گزند تبهکار در امان ماند

مالیات و  یدر صورت انجام کارکردهای اولیه )از جمله نظم و امنیت و گردآور نداشته باشد،
. شودیمو وجود آن توجیه است از ظلم و ستم( از سطحی از مشروعیت برخوردار  یجلوگیر

)مجلسی،  انددانسته، امام، وجود سلطان ستمگر را بهتر از فتنه طوالنی یدر سخن دیگر
اس است که اسالم در پذیرش حکومت جائر یا عدول (. بر همین اس959: 12ج ،ق1419
، یمرتض دیس) کندیمبه فوایدی چون حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج استناد  مؤمنان
که به  هاحکومت(. البته این کارکردها به معنای حقانیت یا مشروعیت تام این 89: ق1415

 وجود و تداوم دولت است.« کنندههیتوج»و بیشتر نیست عصر حضور امام گره خورده، 

 . مواجهه فتوایی فقها با نقصان حکومت3-1
بر اینکه دیگر افزون، «جایگاه دنیوی»از « جایگاه معنوی خلیفه»پس از حمله مغول، تمایز 
، یعلییاب)ابن ساخت متمایز « مخالفت با خدا و خروج از دین»مخالفت با حاکم را از جرگه 

قتاً این دو منصب اموری مالزم یکدیگرند؟ فاصل نهادن دولت به (؛ اما آیا حقی244: 1ج ،تایب
، ق1411و تطبیق مصداق سلطان عادل بر امام معصوم )حلی، « عادل»و دولت « جائر»دولت 

است. اما پس از سرنگونی عباسیان در بغداد و آغاز  یانگاروستیپبازتاب  ینوعبه( 141: 2ج
شدند که فقط مدعی استیالی سیاسی بر جامعه  روروبهحکومت مغوالن، مسلمانان با دولتی 

اسالمی بود و در خصوص استیالی معنوی، ادعایی نداشت. در این برهه، با تفکیک میان دو 
به حاکمیتی که از طرق رعایت « مشروعیت»، ابرواژه سیاسی «حکومت»و « خالفت»مفهوم 

باشد یا  مقاصدانگارانه، برخی قواعد شرعی فراهم آمده باشد، پیوست شد. چه این ضرورتی
، آن هم در نبود والیت عدل امامان، «لزوم انکارناپذیر وجود دولت»ضرورتی برخاسته از 

 (.88: ق1419)حلبی،  )ع( برخالف دوران حضور امام معصوم
است که در آن، نخست  گونهفیطکه دولت، مفهومی  کندیمتاریخ فقه سیاسی امامیه، داللت 

غیرمعصوم و تخطئه مطلق همکاری ]و به طریق اولویت  یهاحکومتجائریت مطلق »
پس از آن، « غیرمأذون یهاحکومتجائریت مطلق »(، 282: ق1419)حلبی، « شناسایی[

؛ 98: 2ج ،ق1419)عاملی، « هایحکمرانهمکاری فقها با این  مجددجائریت مطلق ولی جواز »



 

 
 53/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

01 

عدالت در شروط حکومت و تبعاً دگردیسی مفهوم »(، و در نهایت نظریه 115: ق1419مفید، 
وجود دارد. در این مبنا، با دگراندیشی در معنای روایت « تحول ماهیت غصب حکمرانی

(، با نظر به 295: 8، جق1411)کلینی، « قیام هر پرچمی قبل از ظهور امام زمان یانگارتیطواغ»
« هورقید نیابی بودن حکومت عصر غیبت و فرض تحویل حکومت به حضرت، پس از ظ»

 (، تشکیل دولت در عصر غیبت، مشروع انگاشته شد.11: ق1495 ،)اراکی
بنابراین، در ابتدای دوران فقهی شیعه و در آغاز غیبت کبری، شخصیت حقوقی حکومت 

لزوم نصب در »ولی پس از مدتی، نظریه  ،جور، مفهومی مجمل، سلبی و متصلب داشت
، طاووسابنعدول یافت )« ملکرد عادالنهع»، به نظریه «استحاله دولت جور به دولت عدل

واقع  یپوشچشم( و نقصان حکومت از جهاتی مورد 99: ق1415، یالطقطقابن؛ 8: 9ج، تایب
، دولت جائر، دولت غیرمأذون نیست، بلکه دولتی است که بر مردم ظلم کند؛ رونیازاشد. 

ر فسق( زمانی برای و شرط عدالت معنوی )عدالت در براب 8اگرچه حاکم آن مسلمان باشد
سلطان، ضروری است که او داعیه ریاست معنوی هم داشته باشد و خود را جانشین پیامبر در 
بعد والیی آن حضرت بداند؛ اما وقتی حاکم فقط مدعی ریاست اجتماعی است، شرط عدالت 

و « ترسمی»، میان زمینه. در همین رسدیم نظربهاجتماعی )عدالت در برابر ظلم( در او کافی 
تفاوت دقیقی نهفته است؛ در اولی، دولت ازآنجایی که توان برقراری حق در « مشروعیت»

 ولی معیارهای حاکم در شریعت را دارا نیست.  ،شودیمبه رسمیت شناخته  ،جامعه را دارد
انگاشت و  در نظررا « مدیاکار»در شریعت، از سویی در تعریف دولت مشروع،  توانیم
را بدان اعطا کرد و از دیگر سو، دخالت آن دولت در  هاتیحصالبرخی  رونیازا
« مشروعیت )از جمله نصب، اذن و...(»را منوط به کسب « ناظر امور دینی یهاتیصالح»

به امام، والی، سلطان،  هاآناین برداشت، عباراتی در نصوص است که حکم در  دیمؤدانست. 
امام معصوم یا منصوب »این واژگان را تنها بر  انتوینمو است معلق شده  هاآنحاکم یا مانند 
جامعه  اداره دارعهدهبلکه گاهی به معنای عام به هر شخصی که  کرد،حمل « از طرف ایشان

؛ از شودیم(. همچنین اختیاراتی برای ایشان ذکر 11: تایباست، اطالق شده است )منتظری، 
رب در مراحل امر به معروف و صالحیت اذن سلطان ولو غیرمشروع در خصوص ض»جمله 

مشروعیت »، «صالحیت رفع اختالفات در جامعه»(، 911: ق1429)طوسی، « نهی از منکر
و حتی در تولی عقد صلح که فقط در  هانیزمدستور حاکم جور درباره وضعیت تملک 

 «.اختیارات امام معصوم و نایب ایشان است یطهیح

 ناقص. امور حسبیه، والیت عدول و حکومت 3-2
هنجارهای موضوعه در حوزه امور حسبیه را بتوان منتهی به حکومت ناقص  رسدیم نظربه
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نائینی، )امور حسبیه، اموری است که حفظ نظام متوقف بر آن است دانست. توضیح اینکه، 
نیست و  یراض هاآن ترک به شارع کهاست ؛ یا به تعبیری دیگر، اموری (991: 1ج ،ق1418

 یمتولحال، برخی اوقات،  نیعدر  .دارد قاطع یسلبیا  یجابیا احکام هاآن درباره نید
و  سرپرستیب اموال، سرپرستیبافراد  یسرپرست چون یموارد، ندارد یخصوص
در « ضرورت اجرا». بنابراین، معیار (115: 2ج، 1919)خمینی،  و.... یوقفیا  المالکمجهول
« تکوین دولت»و « نظریه حسبه»ست. در پیوند عنوان اصلی نهادین مطرح ابه، الحسبةاحکام

زیربنای تشکیل  تواندیم، این مبنا یاهینظرگوناگونی قابل پیگیری است. در  یهادگاهید
؛ مکارم شیرازی، 115: 2ج، 1919)خمینی،  حکومت اسالمی در عصر غیبت انگاشته شود

ور حسبه را در زمره . دیدگاه دیگر، رویکردی مجرد از دولت دارد و ام(51: 2ق، ج1424
 فهمشیپ. دهدیمواجبات فردی و عام اجتماعی کفایی )فارغ از دخالت و نظارت دولت( قرار 

 است.« فقدان حکومت مشروع»نهفته در این دیدگاه، 
؛ عامه، با فرض کندیمنظریه اخیر، مرزی میان رویکرد فقه سیاسی امامیه با عامه ترسیم 

امور حسبه حتی در قالب حکومت »، به اجرایی شدن «ممنوعیت قیام علیه حکومت جور»
. ولی در امامیه، آوردینمنظر دارد و به رویکرد فردی و مجرد از ساخت دولت روی « جور

در شرایط فقدان حکومت مشروع، ، (21-19: 1985)عمید،  هادگاهید نیترقیمضحتی در 
از نظارت دولت جائر وجود دارد و انفرادی و جدا  طوربهامکان و جواز اقدام به امور حسبیه 

مقتضای حرمت همکاری با دولت جائر، وجوب عمل به حسبه بدون همکاری با دولت جائر 
 ،ابدییم، موارد تشکیل حکومت ناقص در فقه امامیه تا حد زیادی کاهش رونیازا. استحاکم 

 یابند. جز آنکه عناوین ثانوی همچون تقیه، اکراه، ضرورت و اضطرار و مصلحت تحقق

ضمنی طرح یک دولت  طوربه، اندداشتهکسانی که به نظریه اول گرایش تمامی  رسدیم نظربه
دلیل احتمال بهو کرده گرچه از قبول صریح آن خودداری ا ،اندرفتهیپذبه معنای خاصی را 

از  ،انددانستهیممنحصر )ع( تناقض در مبنای نظریه که مشروعیت را در دولت امام معصوم 
حسبه در درون یک تشکیالت  یابیانجامزیرا قبول  اند،کردهرود به این مرحله امتناع و

. بنابراین، دقت در شدیمحکومتی به معنای پذیرش رسمی و تام حکومت غیرمعصوم تلقی 
که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر  دهدیمموارد و مصادیق حسبه نشان 

حکومت بااقتدار محدود نیست و نمونه این نوع  ی، چیزی جز نوعتشکیالت هرچند مردمی
که مسئولیت دولت را محدود به کرد لیبرالیستی مشاهده  یهاهینظردر میان  توانیمدولت را 

دلیل عمومی بودن آن امور و نداشتن بهکه مردم  دانندیمارائه خدمات عمومی و انجام اموری 
 .نهندیوامرا به دولت منتخب خود  هاآنفرصت و امکانات الزم، انجام 
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دست یافت، « دولت ]در دولت[»به پدیده  توانیمگرچه براساس این دیدگاه نیز ابنابراین، 
فقه سیاسی عامه و امامیه، در این خواهد بود که در فقه امامیه، امور حسبیه، در وجه تمایز 

، شودیمانگاشته  «لت در دولتدو»عنوان بهسیاسی مناسب، تنها -صورت نبود شرایط اجتماعی
و  مطلقاًاما در شرایط مناسب، خود مبنایی برای تشکیل دولت مستقل است؛ ولی در فقه عامه، 

 در هر حالتی، امور حسبیه مبنایی برای تشکیل دولت مشروع یا دولت بالفعل خواهد بود.
 دآییم شیپکه حسب شرایط اضطرار و ضرورت در جامعه اسالمی  مؤمنانوالیت عدول 

. البته این والیت، مورد اجماع آورد شیپوضعیت نقصان را در حکمرانی اسالمی  تواندیمنیز 
، ینی)خمرا جایز  مؤمنانو در میان موافقان نیز برخی پذیرش مشروعیت حکومت  9فقها نیست

. به هر روی، بنابر (581: 2ج، ق1418، ی)المراغ دانندیمو برخی واجب ( 111: 2ج، 1919
پارادایم تشکیکی به شرایط حاکم و حکومت، در عصر غیبت و شرایط تعذر، والیت را 

)نائینی،  دهدیم کافر قرارة مؤمنان، و همه مردم ولو یموثق، بقعادل،  مؤمنترتیب بر فقیه، به
کومت ح یهاتیصالحالبته بسته به نوع و میزان شرایط مفقود، گستره . (991: 1ج، ق1418

: اندنگاشتهامور حسبه  یبندمیتقس)ره( نیز در مورد  ینیامام خم. ناقص متفاوت خواهد بود
را بر عهده  یخاص دارد، همان سرپرست، تصد یمتصد میدانیمه کاز امور حسبه را  یموارد»
ه در آن معتبر است و یمانند فق یه اجازة شخص خاصک یاز امور حسب یادسته... ردیگیم

مطلق شرط است، در صورت  طوربهن نظر، یم ایست، اگر بدانیشارع ن موردنظرمطلق  طوربه
ف یلک، تبردینمن یت آن را از بیه، مطلوبیم نبود فقیف ساقط است و اگر بدانیلکه، آن تینبود فق

]مانند برقراری نظم و امنیت که تجلی  ردیگیمگران قرار یاست و بر عهدة د یبه قوت خود باق
 (. 491: 2ج ،1919، ینیست[ )خمین بردارلیتعطن امور یا چراکه[]حکومت است

ا افتا یا یدر برخی نظریات )برخالف مشهور(، در امور مشروط به فقیه ]نظیر رفع اختالف 
: 2ج، 1989( و حدود )اصفهانی، 511: 9ج، ق1415ر )انصاری، کاز من یاز مراتب نه یبرخ
 یالک([ اششودیمه کج فحشا شود )ید و تروآن سبب فسا کتر کهیهنگام( و قصاص، 412

 (.512: 1981ست )مکارم شیرازی، ین امور نیت مؤمنان عادل در اینسبت به وال
فة یه وظکآنچه را  ی: تصداندنگاشتهبرخی نیز بدون تصریح به شرط اجتهاد و اذن فقیه، 

ة یه و جبایخراج یاراض یرات، قبول سرپرستیم است )مانند جهاد، دفاع، حدود، تعزکحا
(، غیرقابل انجام هانیاحفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال  ینه برایاالموال و صرف هز

به آن  توانندیمه افراد کرا  یو امور انددانسته دیالرمبسوطیغو حتی فقیه  مؤمنانتوسط افراد و 
، یمحقق اصفهان) انددانستهم یتیع مال یت و بیمبادرت ورزند، تنها در مواردی مانند نماز م

(. بنابراین در صورت تشکیل حکومت توسط افرادی غیر از افراد دارای 412: 2ج ،1989
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حکومت قرار خواهد  یهاتیصالحشده در ابتدای نظریه در حیطه گفتهوالیت شرعی، وظایف 
حکومت  یهاتیصالحگرفت. این نتیجه در برابر رویکرد فقه عامه قرار دارد که اصل را بر توسعه 

بر این مالک، ضرورت فقاهت، مالک دیگری برای محدوده صالحیت افزون .دهدیمبالفعل قرار 
« ه حفظ نظام متوقف بر آن استکاست  یامور»شده است و آن،  ینیبشیپ مؤمنانحکومت ناقص 

ه عقل، آن را مصلحت کاست  یرا از اموریز ،(114: 2ج، 1919، ینی؛ خم991: 1ج، ق1418، ینی)نائ
رها را یز ،بر این، قاعده اهم و مهم نیز بر این پذیرش غیررسمی داللت دارد. افزونداندیمملزمه 
نیز  یاعده(. 411: 1ج، تایبد اول، ی)شه شودیمت مستحق محتاج ین امور، موجب محرومیا کردن

ل، نسبت به ین دلی(. ا241: 2ج، ق1419)نائینی،  اندجسته کتمس« الحرج»و « الضرر»به قاعده 
ان ین، حال ضرورت را بیشیل پیرا دلیز، دارد یشتریبگستره ، یل قبلیژه دلیوبهن، یشیل پیالد
بود  یرلفظیغ یلی، دلیل قبلین دلی. همچنشودیمز ین یرضروریغل، شامل موارد ین دلی، اما ادکریم
 کمسبه اطالق آن ت توانیمه کاست  یل، لفظین دلیاما ا، ردک کبه اطالق آن تمس توانینمه ک

(. همچنین ازآنجا که احسان، مبنای اقدامات این حکومت است، 195: 1988جست )هاشمی، 
 (. 581: 2ج ،ق1418نخواهد بود )المراغی،  آورضمان

عدول، ثقات و مردم )برخالف ماهیت عمل فقیه در باید توجه داشت که ماهیت عمل 
در  رونیازا، (411: 2ج، 1989، یاالصفهان)عصر غیبت( از قبیل تکلیف است و نه والیت 

صورت فراهم شدن شرایط تشکیل حکومت فقیه و به تعبیری حکومت مشروع، این حکومت 
؛ معناستیبف میان فقیه با عادل یلکه تزاحم در تکچرا ،ناقص، فاقد مشروعیت نخواهد بود

ن و همگا عهدهف بر یلکا تیست؟ آکی عهدهه بر یف اولیلکه تکن بحث رخ دهد یه اکمگر آن
ه است و در صورت تعذر و در یفق عهدهاول بر  مرحلهدر  نکهیاا یاست؟  ییفاکنحو واجب به

در صورت ماهیت  کهیدرحال؟ شودیمف متوجه عدول مؤمنان یلکه، تیدسترس نبودن فق
 . شدیمبرای این امر، بعضاً یا کلّاً، موجب سقوط اقامه آن وظایف از سوی فقیه « والیت»

 شخص غیراصلح به حکمرانی حکومت اسالمی . انتخاب3-3
گاهی ممکن است با وجود شخص اصلح، مردم شخص بدون شرایط نظیر غیرفقیه یا فقیه 

 گونهچیهشک انتخاب فرد فاقد صالحیت، بیمفضول را به حکمرانی برگزینند. از نظر قواعد، 
، ق1418، ی)منتظر ابدیینم او انعقاد یت برایو اصوالً وال کندینمجاد یاو ا یرا برا یتیمشروع

ند، کهمچنین اگر شخص منتخب فاقد شرایط و یا مفضول، مقررات اسالم را اجرا ن(. 541: 2ج
 سبب. در فرض اجرا نساختن مقررات اسالم نیز، بهماندینمدر لزوم مقابله با او  کیچ شیه

ه ک یطیاقد شراومت شخص فکد به حیجامعه اسالمی، با ترمهمتزاحم این مقابله با مصالح 
: 2ج ،ق1418متزلزل نشود )منتظری،  یدر داد تا اصل نظام اسالم تنمنتخب مردم است، 
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 شتر است.یماندن مفضول در رأس قدرت، ب یمراتب از باقبه اشمفسدهه ک(، 251

 ناقص سرنوشت حکمی تصرفات در ساخت حکمرانی. 4
مور و تولّی حکومت اسالمی، که بیان شد، فقدان شرایط شرعی و قانونی در گذار اانچن

( مطرح 29: تایبتحت عنوان حکومت ناقص یا حکومت وضعی در بیان برخی فقها )بحرانی، 
در این مدت موقت یا  افتهیانجامنکته اساسی در این است که آیا اقدامات حال، . شودیم

رگزار جدید است؟ نامعین، اصالت و اعتبار دارد یا اعتبار آن، منوط به تصویب بعدی فقیه یا کا
ظاهر این است که نیازمند تصویب بعدی نیست و ماهیت عمل حکمرانی )و استمرار آن( و 

نیز همین است.  ساخت ناقصبه  ینیچننیا یهاتیصالحاقتضای جواز در خصوص اعطای 
اعطا « قدرت تولی»و « والیت»، هیچ ساختگفت که به این  توانیم، ترقیدقدر تحلیلی اما 

در فقه معتقد شد. همچنین  ساختیبه چنین  توانینمجز بنابر ادله ثانوی  رونیازات، اس نشده
توضیح اینکه،  را از منظر روایی و اصولی تحلیل کرد. مسئلهدیگر این  یاگونهبه توانیم
هم یالمهنّأ و عل کل»این تصرفات و اقدامات اعم از مالی و غیرمالی را بنابر سیاق روایی  توانیم

بر ایشان است( و اذن عام موجود در این مؤاخذه )حظ و بهره برای تو، و وزر و « 11زرالو
 نامؤمنتسهیل بر عامه حیث روایات برای تصرفات برخی دول، صحیح دانست. این اذن از 

آن را از قبیل وکالت و تفویض در مواردی که فرد منتخب یا منصوب، از ابتدا  توانینماست و 
 تواندینمبر آنکه نهاد وکالت افزونزیرا  ،، دانستاست بوده یا چنین شدهفاقد شرایط اولیه 

 ییهافهمشیپهویت فقهی مقامات منتخب و منصوب قرار گیرد، وکالت در این موارد، بنابر 
نبوده و اگر از دست رفته، وکالت نیز منفسخ شده است. همچنین  اساساًمنعقد شده که 

ت شرعی اقدامات ولو از جانب فرد فاقد شرایط شرعی جوهرگرا بود و صرف صح توانینم
را مدنظر قرار داد؛ چه آنکه تشخیص این صحت، خود یا منوط به نظارت نهادهای نظارتی 
است یا وارسی توسط فرد واجد شرایطی که در آینده روی کار خواهد آمد. البته نظارت 

وارد، نظام اقتصادی، اجتماعی واپسین و تصحیح اقدامات وی در آینده، ممکن است در برخی م
را نظیر ترتب ایادی محدود در مسائل فقه خصوصی  مسئلهاین  توانینمریزد و بهم  و.. را بر

 دانست که بتوان عرق ظالم را به راحتی و بدون مانع رفع کرد.
بنابراین، غیر از آنکه پذیرش مشروعیت اقدامات افراد و نهادهای فاقد شرایط شرعی، در 

است  نامؤمنباشد، نوعی امضای تسهیلی و امتنان بر  تواندیمظ نظام )در معنای عام( قالب حف
و این فرد و  شودیمکه با تصرفات این افراد و نهادها، نظیر اقدامات صحیح و شرعی رفتار 

بر این ماهیت، چنانکه گفته شد، مواجهه روایی و افزون .شودیممنزله ولی شرعی بهنهاد نازل 
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 داشت.داللت یز بر تنفیذ اقدامات دولت غیرشرعی، در مواردی که پیشتر گفته شد، فتوایی ن
المهنّأ او  کل»بنابر گزاره  رسدیم نظربهامضای تکلیفی دانست، بلکه  توانینمالبته این امضا را 

و حرمت تکلیفی تصرف )عدوانی( بر عهده آن مقام است و  اخذهؤم« هم الوزریالحظ و عل
از روایات نیز بر این معنا داللت دارند  یافهیطای در مال، وضعی است و امضای تصرف و

(. البته این امضا نیز منوط به وجود حظ و .8، 1، 5ث ی، حد291: 11ج، ق1419 ،حر عاملی)
بوده و تا حدی است که به اخالل در نظام عمومی و ضرر بر عامه مردم  مؤمنانفایده برای 

مگر در حالتی که عناوین  ،م شرعیت چنین تصرفاتی استبنابراین اصل عد نشود.منجر 
گرچه عسر و حرج، تنها رافع حکم حرمت انظیر حرج پیش آید. بر همین اساس،  شدهطرح

، باید توجه داشت که اسالم، شریعت سهله و کندینمتصرف است و اثبات حکم و امضای آثار 
عی و تکلیفیِ برآمده از سمحه بوده و حکمت احکام مجعول در شریعت، در احکام وض

مُ کدُ بِیرِیسْرَ وَ ال یمُ الْکدُ اللّهُ بِیرِی»نظیر  یاادلهعبارت دیگر، بهسهولت و یسر مساوی است. 
، چه در جعل حکم نهدینمن، حرج اداللت بر این دارند که شارع بر مکلف( 185)بقره: « الْعُسْر

 و چه در رفع حکم.
حکم  یتحت عنوان اجزا تواندیماضطرار، همچنین این بحث، در صورت تحقق 

، «دستیابی به تمامی مصلحت»، در فرض اضطراری )نوعی( از حکم واقعی مطرح شود که ثبوتاً
. در فرضی هم که اندشده، علما قائل به اجزا «عدم دستیابی به مصلحت و عدم امکان جبران»یا 

ب تدارک، اقدامات اضطراری دلیل وجوبهبه مصلحت دست نیافته ولی قابل تدارک باشد، 
ولی در مقام اثبات، فقها به اجزا معتقد شده و  ،(241: 1ج ،1911مجزی نخواهد بود )نائینی، 

در صورت شک در اطالق ادله نیز با تمسک به اصل برائت، به عدم لزوم انجام دوباره آن، 
  (.224: 1ج، ق1411)عراقی،  انددادهحکم 

 جهینت
 یک مثابهبهناقص  یهاحکومتکومت نیابتی و حکومت ناقص، با لحاظ تفکیک میان ح

عت یهمواره از نظر شر یآن بر عالم اسالم در طول قرون متماد طرهیس با وجودت، یواقع
گرچه جور ابوده است. در فقه سیاسی امامیه،  ییاستثنا یاسالم حالت یو حقوق عموم یاسالم

توحیدی و نصب از سوی خداوند،  ینیبنجهااز حیث  یابرهه)در مقابل حکومت عدل( تا 
پس از آن، با پیوند دادن عدل به مالکات رفتاری، معنای جور از لحاظ منبع و  ،شدیم دییتأ

افر عادل کومت کح توانیمبنیادهای مشروعیت، به جور در عملکرد تغییر داد که براساس آن 
تغییر، گستره حکومت بالفعل ومت جائر مسلمان ترجیح داد. با این کرا در فرض تزاحم بر ح

 عصر غیبت افزوده شد. یهاحکومتمحدودتر شد و به شناسایی شرعی و رسمی 
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ل حکومت بالفعل کیام تشکاح یتحقیق، مالحظه شد که مبنا سؤاالتهمچنین، در تحلیل 
ه غلبه بر آن کاست  یاز وجود قدرت یا ناشیکه این حالت  ؛بر حالت ضرورت است یمبتن

. فقه عامه سازدیمن کرممیح را غیحکومت صح ییر از قدرت برپایغ یا مانعیممتنع است و 
هر نوع نظام حکومتی( به  ییبنابر گزینه اصل ضرر کمتر )حکومت ناقص در قیاس با عدم برپا

از قاعده حفظ نظام و الضرر  ظاهراًولی فقه امامیه  ،وجوب برپایی حکومت ناقص اعتقاد دارد
ی پذیرش حکومت ناقصِ روی کارآمده بهره برده است و حتی در در راستا صرفاًو الحرج 

عادل نیز، گاه به وجوب تصدی و گاه به صرف جواز  مؤمنانخصوص امور حسبیه و تصدی 
ومت ناقص کبه ح یبودن را به لحاظ نظر ینظر داده است. همچنین، فقه عامه، صفت شرع

ولی  ،امل باشدکح و یام به نظام صحن نظیح ایتا هدف و آرمان امت همواره تصح کندیماعطا 
و  کندیم دیتأکبر ضرورت وجود آن  صرفاًفقه امامیه بدون تعرض به شرعیت حکومت جور، 

 عادل و مراتب پس از آن نظر دارد. مؤمناندر مقابل بر شرعیت موقتی حکومت 
با پذیرش غیررسمی حکومت ناقص در فقه سیاسی، قواعد نظریه ضرورت در آن جاری 

ه تمام ک یومتکولی ح ،سازدیمز یگرچه ضرورت امر محظور را جاامعنا که بدیند شد؛ خواه
 ین ضرر محسوب شود، شرعیمترکه کیتا زمان ،ح را نداردیومت صحکط الزم در نظام حیشرا

)الضرورات تتقدر بقدرها(.  شودیم. همچنین، ضرورت تنها به مقدار الزم لحاظ شودیمشمرده 
از  کیچیهبه حکومت ناقص،  هاتیصالحدر اعطای »نظریه فقه عامه که  ن، برخالفیبنابرا

، در حکومت ناقص فقه امامیه، تنها «ندکجاب یه ضرورت اکنیمگر ا شودینمل یام تعطکاح
 .شودیمضروری به حکومت ناقص اعطا  یهاتیصالح

رسمی از شناسایی برای تمییز شناسایی غیر توانیم، مذکوردستبهبر نتایج عالوهبنابراین و 
تام، به دو مالک عدالت در رفتار و ضرورت اجرای احکام اشاره  یبخشتیمشروعرسمی و 

اقدامات و تصرفات افراد و نهادهای ناقص  توانیمکرد. همچنین، در حالت نقصان حکومت، 
اجزای دلیل حفظ نظام، قائل به بهرا با توجه به وقوع عسر و حرج و نیز تحقق اضطرار و 

 دامات نهادها و افراد شد. اق
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 هاادداشتی

1- De facto. 
2- De jure. 

: 1919؛ ایروانی، 54: 9ق، ج 1415؛ انصاری، 115: 2، ج 1919های فقهی، ر.ک: خمینی، ببرای نمونه در کتا - 9

: 1994 ؛ رشیدی و دیاری،129: 1995( و در خصوص آثار جدید، ر.ک: ورعی، 154: 1، ج1918؛ خویی، 44

 .119: 1999و همکاران،  نژادقهرمان؛ 529

عذر موجه نظیر آنکه، افضل غایب یا مریض باشد یا اینکه مردم از مفضول فرمانبرداری بیشتری کنند و در  -4

 نفوذ بیشتری داشته باشد. هادل
5- The exercise of preference 
6- Patching (talfiq) 

ثمَّ تصیر »، روایتی منقول از حضرت رسول )ص( است که فرمودند: «مُلک»منطق نامگذاری حکومت ناقص به  -1

و معنای کالم این است که خالفت، به ملک تبدیل خواهد  ابدییمو ضمیر در تصیر، به خالفت برگشت « مُلکاً

شد. بدیهی است که حکم بر شیء مستدعی وجود آن شیء است. بنابراین حکومت ناقص یا همان ملک وجود 

 (.911: 1992داشت )اآلمدی،  خواهد

)ص( است که فرمودند: هر که رئیس قومی شود خدای عز و  اهللرسولاز جمله مستندات این نظریه، روایت  -8

و دست به گردن بسته محشور شود در قیامت اگر به  داردنگهجل او را به هر روزی هزار سال در کنار دوزخ 

ق: 1429ا آزاد کند و اگر ستم کرده او را به آتش دوزخ فرو برد )صدوق، دستور خدا میان آنان کار کرده خدا او ر

199.) 

( و محقق 211: 2ق، ج1411ادریس، ادریس )ابنبه ابن توانیم نامؤمناز جمله مخالفان والیت عدول  -9

 ( اشاره کرد.411: 2، ج1989اصفهانی )محقق اصفهانی، 

 .291: 11ق، ج1419ر.ک: حر عاملی،  -11
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