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موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است    تحیر در  روش رفع  نعنوابهاصول عملیه  

در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی    اغلب که  
و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل  

در حقوق    یشناسروشی  نوشته در راستااین حال، این    نهادهای مختلف قرار گرفته است. با
حقوق   و  لزوم  المللنیبعمومی  و  دینی  منابع  از  برداشت  روش  تفاوت  به  قائل   یارتقا، 

اصلی    مسئلهپیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین    منظوربه  احکام  استنباط  معیارهای
به اصول عم-قیق توصیفیاین تح استناد  امتناع  یا  امکان  این  تحلیلی،  به  استناد  نیز شیوه  لیه و 

و متکامل بودن زبان    یسیتأسدر راستای »ضرورت    رسدیم  نظربهاصول در حکمرانی است.  
ر  شارع جهت تفاهم با تاریخ«، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها د

شارع، حفظ نظام    و عقل، بنای عقال، مذاق  شوداستفاده  در حکمرانی    تواندیمقالب »رویکرد«  
 . کندیمستناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع زمینه ا

 رع. مذاق شااصول عملیه، حکمرانی، حقوق عمومی، احتیاط،   : ی د ی واژگان کل 
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قدمه م  
، در شوند ی م گرفته    کار به اصول عملیه، به معنای اصولی که برای رفع تحیر مکلف از شک،  

. این اصول رند ی گ ی م مورد استناد قرار  تکالیف فردی و فقه رایج، بسیار  اصول فقه ناظر بر افعال و  
واقع   به  تحی   رند ندا نظری  رفع  برای  ظاهری  حکمی  تنها  ارائه  و  با دهند ی مر  روی  هر  به   .

آیا  حکومت،  فعل  مشروعیت  لزوم  و  حکمرانی  و  فردی  حوزه  میان  تفاوت  درنظرداشِت 
است؟ این پرسش حتی در صورت  ر ی پذ امکان لیه  مشروعیت افعال حکمرانی از رهگذر اصول عم

ه رسد به آنکه برای فقه جنبه اعتقاد به جنبه صرف نظارتی برای فقه، همچنان قابل طرح است؛ چ 
شد   ی ز یر برنامه و    ی ده برنامه  قائل  نیز  مدیریت  این    1. و  ادبیات   مسئله اهمیت  در  پیشینه  فاقد 

جم  از  است؛  نمایان  مختلفی  مصادیق  در  در پژوهشی،  در   . 1  له  احتیاط  اصل  به  استناد  امکان 
م نظارت بر انتخابات یا اصل عدم فسق در این خصوص و نگاه هنگا   واگذاری مناصب عمومی 

هنگام طرح به عدم امکان استصحاب در موارد شک در صالحیت وزرا )  .2امانت مالکی در آن؛  
ی اصول عملیه در حوزه دلیل اشکال به اصل اجرا به استیضاح وی در مجلس شورای اسالمی(  

تصحاب و عدم وحدت متیقن و مشکوک و نیز توجه به کمرانی و یا فراهم نبودن شرایط اسح 
به رابطه مشروعیت و مقبولیِت کارگزاران با منبع آن و  گونهی اض یر لزوم پویایی مشروعیت و نگاه 

ه قوانین پیش امکان اجرای اصول عملیه نسبت ب .  3یا امکان اجرای استصحاب در این خصوص؛  
اعتب  انقالب و  ا از  افعال   . 4؛  ها آن عتبار  ار یا عدم  به  امکان و گستره رعایت اصل صحت نسبت 

مطابقت قانون با شرع یا صرف عدم مغایرت   . 6؛  اصل برائت نسبت به حکمرانان   . 5؛  حکمرانانه 
 قوانین مجلس با شرع براساس اصل برائت از حرمت و وجوب.

داش  توجه  باید  مقابل،  ادر  به  استناد  امتناع  که  حکمرانی،  صولت  فقه  در  کمتر    عملیه  یا 
این فقه به اصول عملیه، ناشی از عدم »تفکیک روش از رویکرد« در مقام استناد    یریپذارجاع

اصول عملی رویکرد و جهت کلی شارع را نمایان  به اصول عملیه نباشد. توضیح آنکه برخی  
در حقیقت   گونهن یا.  دکرنفی    توانی نما  کرد رروی  مثابهبهو اصل عملی    سازدیم اصل عملی 

»یندی  ابر به  شارع  کالن  و  کالمی  نگاه  و    یهاحوزهاز  است  شرعی«  اصل    گونهنیامختلف 
ده است.  مذاق و هنجاری فرازین بر سر تمام منظومه فقهیِ آن حوزه سایه افکن  عنوانبهعملی  

زاری برای روش رفع شک و فهم و  ، ابروش  مثابهبهاصل    این در حالی است که تنها کارکرد
رویکرد«، اصل    مثابهبهتفسیر ادله است. بر این اساس، برخالف »حاکمیت بالمنازع اصل عملی  
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و پس از قطع و ظن )دلیل   ابدییمدی  ، قدرت استنامراتب سلسلهروش، در یک    عنوانبهعملی  
اصالت آزادی یا استثناگونگی   توانی مو اماره(، نوبت به اجرای آن خواهد رسید. برای نمونه  

)اصالت   تکلیف  برتری  و  آزادی  و  را  حظرحق  معنای  به(  به  و  رویکردی  عملی  اصل  عنوان 
 2. تعیین جهت کلی یک نظام حقوقی دانست 

ا اساس،  بر  عملی  این  اصل  که  است  آن  نگاشته،  این  مدعای  حل  بهگرچه  روش  یک  عنوان 
برخالف    تواندیمیک رویکرد    عنوانبه  کند،حل  مباحث پیچیده حکمرانی را    تواندینم  مسئله

در راستای اصل حاکمیت قانون را    ی نیبشیپ و قابل    مندنظامحقوق اتمیک، حقوق سیستمی و  
واحد تنسیق    یارچوبچ  حاکمیتی را در صورت نبود دلیل و قانون، در  یهاهیروو    پدید آورد 

اسایی ماهیت و منطق  قره نخست، به شناین نوشته در ف  در  ،مسئله . با این ایضاح در اقمار  دکن
، با توجه به ذاتیات حکمرانی، امکان یا امتناع استناد به  بعداصول عملیه پرداخته و در قسمت  

کمتر اصول   یریپذارجاعو پس از آن، با اعتقاد به    شده است تحلیل    اصول عملیه در حکمرانی
 شده استقسمت سوم( مطرح برای استناد به اصل عملی در حکمرانی )در عملیه، قیودی 

 هیو منطق اصول عمل  تی ماه .1
 معتبر  هادل  به  یدسترس  عدم  هنگام  که  است   یقواعد  ه یا ادله فقاهتی،عملی  اصول  از  منظور

اجماعکتاب، سن   مانند قرار    عقل،  و  ت،  فقیه  مراجعه  : ق1416)مکارم شیرازی،    رد یگ یممورد 
این    (. بر293:  5، جق1414،  طباطبایی ؛25:  1، جق1419؛ انصاری،  19:  3، جق1410؛ صدر،  87

 اساس: 
 ؛ شودیم  یجار برائت  اصل( حرمت  و  وجوب) حکم اصل  در شک و تردید موارد در. 1
 ؛ شودیم تمسک تخییر اصل به  حرمت  و وجوب بین امر دوران به هنگامه. 2
باشد،(  حرمت   یا  وجوب،  از  اعم)  سابقه  حالت  حکم  که  یموارد  در.  3   وفق   داشته 

 ؛ شودیم  حکم سابقه  به حالت  استصحاب،
  احتیاط   به  حکم  باشد،  محصور  احتمال  چند  یا   دو  میان  یا حرام در  واجب   که  یموارد  در.  4

از همه   دبایتمامی احتماالت را انجام داد و در صورت حرمت،   دبایو در مورد وجوب    شودمی
 (.236: 2، ج1386)مظفر، د کرحاالت اجتناب 

، بنابر  شوندیماستخدام شده و در جملگی ابواب جاری  باط  استن مقام گرچه اصولی که درا
(؛ ولی در این نوشته، تمامی 3:  2، ج1368،  نائینی، منحصر در همین چهار اصل است )استقرا



 

 
 39شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
128 

جمل از  است؛  لحاظ  مورد  نیز  خاص  ابواب  در  مجری  عملیه  اصول  جمله  از  اصالة   هاصول 
)مظف و...  آن(  بودن  عملی  اصل  پذیرش  )بنابر  خصوص   (.269:  1386ر،  الصحة  در  اما 

و هی التی ینتهی مختصات، رتبه و پیامدهای اصول عملیه، در تعریف اصول عملی آمده است: »
بدلیل الظفر  عن  الیأس  و  الفحص  بعد  المجتهد  )جزایری،  الیها  جق1403«  بنابراین  147:  5،   .)

به    دستیابی  از  دیناامی  و  جو و جست   از  پس  حکمی،  شبهات   در   عملی  اصول  به   ستنادعبارات، ا
است و در صورت عدم فحص    و صحیح  ریپذامکان  موارد،  آن  در   شرعی  حکم  بر  اماره   دلیل و

 مقام  در  عملی  اصل  به  اکتفا  برای  وجهی  کافی یا فحص و عدم یاس از دستیابی به دلیل شرعی،
 (.238: 2، ج1369)مظفر،  بود نخواهد عمل

کمی است  الک حجیت در اصل عملی، حاصول عملیه آن است که م  یهایژگیواز دیگر  
(. در واقع،  13:  5، جق1417محتمل است؛ البته احتمالی بدون قدرت و قوت )صدر،    نوعاًکه  

عملیه، تنها تطبیق  اصول عملیه، توجهی به واقع نداشته و در هنگام جعل حجیت برای اصول  
  در صورت استناد حکم ظاهری که    عمل بر اساس این اصول مدنظر قرار گرفته است. همچنین

  ن یا، نوعی جعل حکم در قبال حکم واقعی نیست؛ چه در غیر  شودیمبه اصول عملیه، تجویز  
ندارند. بنابراین خصلت حکم که در فقه امامیه بدان باور    شودی ممنجر  به »تصویب«  ،  صورت

راز ناشی از اصول عملیه، آن است که شارع در مقام جهل به حکم واقعی، بدون آنکه واقع، اح
 (.301 :1 ج ،1368)نائینی،  کندیمشود، تعبدا آثار احراز واقع را بار  

 یدر حکمران هیامتناع استناد به اصول عمل   ای  مکان. ا2

به  اسا   مسئلهفرضیه و   توجه  با  که  آن است  این قسمت  در  نویسنده  میان    یهاتفاوتسی 
اصول عملیه مورد   مسائل حقوق خصوصی و فقه فردی با مسائل حکمرانی و حقوق عمومی،

جملی  . البته رویکردهای مختلف و مکار رودبهدر فقه حکمرانی  تواندینماستفاده در فقه فردی 
در خصوص نسبت اصول عملیه و حکمرانی بیان شده است. برخی، قائل به تعارض میان فقه  

برخی    4.نندادیم  یسازنظام و با اصول عملیه، فقه را ناتوان از    3حکومتی و اصول عملیه هستند
 نظربه.  (25  :1390،  فریائیض)   دانندیمدیگر نیز در فقه حکومتی، جریان اصول عملیه را کمتر  

عملیه    رسدیم اصول  به  توجه  امتناع  یا  مختلفی    مثابهبهامکان  از جهات  در حکمرانی،  روش 
 قابل بررسی باشد:
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 « مدی اکار . اصول عملیه و »عنصر زمان و مکان«، »مصلحت« و »2-1
نائینی   »قوانیسدینو یممحقق  و  :  مصالح  اختالف  به  نظر  )سیاسات(  قسم  این  به  راجع  ن 

اعصار   اختالف  به  مانند قسم    ناچاربهمقتضیاتش  و  تغییر است  و  نسخ  در معرض  مختلف و 
)نائینی،   بود«  نتواند  تابید  و  دوام  بر  مبتنی  اولی  نیز  136:  ق1424احکام  عالمه  :  دیفرمایم(. 

  است  آورده  وجود به  و  کرده  تابع مصلحتی است که آن را ایجاب  طبعاًمقررات    ونهگنیا»اعتبار  
: سند،  ؛ نیز ر.ک 86:  1، ج1388« )طباطبایی،  رودیم  بین  از  مصلحت   از میان رفتن  به محض  و

این در حالی است که اصول عملیه نظری به واقع نداشته و  93:  تایب؛ صدر،  272:  ق1426  .)
و  تغ زمانی  شرایط  پیامدها،  ییر  و  ندارد.    اغلب مکانی  عملیه  اصول  به  استناد  نتیجه  در  اثری 

:  20، ج1378خمینی،  )«  مدیاکار »  اساسی در احکام حکمرانی،  مؤلفهیک    عنوانبهبر این،  افزون
س218 جق1425  ،یمازندران  یفی؛  یا  13:  1،  دیگربه(  جامعه    ری تأث  عبارت  تشکیل  بر  استنباط 

اسالمی   طیبه  حیات  و  و  1371/ 08/ 24،  یاخامنه) نمونه  امروز  نیازهای  پاسخگویی  توان  و   )
( مطرح است و اصول عملیه  1376/ 03/ 14،  یا خامنهو دولت اسالمی )  ها حکومت   کننده اداره

 شود. منجر به ضرر در حوزه عمومی  تواندیمز اقتضایی ندارد و حتی در این خصوص نی
 عملیه اصول   یپندارت ی معذرحکمرانی و   ییگراواقع .  2-2

دنبال به  صرفاًدارد. اما در برابر، اصول عملیه    هات یواقعحقوق عمومی، ریشه در    یهاده یپد
نظری به نسبت به حکمرانی خوب و اداره مثبت    رونیازامعذریت از عذاب اخروی است و  

یا   اسالمی  در  بهحکومت  اجتماعی  تکامل  همانا  که  اسالمی  حکومت  هدف  دیگر  عبارت 
ال تقرب  چنین  راستای  البته  داشت.  نخواهد  است،  برابر    یاجهینتهی  در  معذریت  جنبه  خود 

ار را نیز نفی خواهد کرد. بنابراین حتی اگر در تنجیزی و تعذیری بودن اصول، بهبود پروردگ 
اقتصادی،   شود؛  یطیمحست یزحکمرانی  لحاظ  نیز  و...  فرهنگی  باید حکمرانی  بدین،  که  معنا 

قیامت،به در  که  باشد  باشید، همچن  نحوی  داشته  چنین    دتوانینماصول عملیه    غالباًان  حجت 
مانند اصل برائت  ا؛  دسازتعذیری را محقق   امتداد بهگرچه برخی اصول  به  امتنانی بودن،  دلیل 

بر  افزون.  شودیماصل متوقف    یاجرااجتماعی حکم نیز نظر داشته و در صورت عواقب سوء،  
  دست  در   ابزاری  عنوان به  تدریجبه  گرایی،تجربه  دانفق  و  هاارزش  این  بودن  ذهنی  دلیلهباین، »

 .(58: 1390، رانهمکادرخواهند آمد« )توسلی نائینی و  شخصی منافع و هاحکومت 
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 مخالفت با وجه امتنانی بودن برخی اصول عملیه .  3-2
برائت   امتنان باشد، برای جریان اصل  به  برائت وابسته  آنکه اصل  از دو شرط احر   دبای بنابر 

)بر  کاظمی،  212:  3ج ،  ق 1417وجردی،  شود  که 423:  3ج ،  1376؛  است  آن  شرط  نخستین   .)
معنا که سبب ضرر و سختی نشود. همچنین اجرای این بدان اجرای برائت برخالف امتنان نشود؛  

ب که  امتنان باشد؛ یعنی موجب رفع سختی شود. بر همین اساس است  نیز موافق  از اصل  رائت 
 شودی م . همچنین امتنان در جایی واقع شود ی نمرد شک در استحباب جاری  حکم مستحب در موا 

که امکان خالف آن حکم باشد و خالف آن حکم، مخالف امتنان باشد تا شارع اجازه اعمال اصل 
خالف   توانی نم ن  عملی )امتنانی( را دهد. بر این اساس، در موارد احکام عقلی )غیرتعلیقی(، چو 

احکام عقلی در حوزه حکمرانی )در   رون ی ازاو    رد ی پذ ی نم نانی صورت  آن، حکمی جعل کرد، امت 
به  صورت وجود( بر اصول عملی مقدم خواهند شد. برای نمونه فقها در مورد وجوب مقدمه، 

 (.544: 1ج،  ق 1422بودی،  )به   دانند ی نم همین دلیل، برائت شرعی را جاری  
 تغییر پارادایم حاکم  .2-4

ا که  است  معتقد  طباطبایی  مقام  عالمه  از  اسالمی  جامعه  در  صادر  حکام   شود یموالیت 
تعلق  93:  تا یب)طباطبایی،   کل  عناوین  به  و  موضوعات  ردیگیم(  بر  حاکم  پارادایم  برخالف   .

از رابطه عبد و    متأثرحکم    یالقا ه در آن، کیفیت  خرد و فقه ناظر بر ساحات غیرحکمرانی ک 
فقهی و اصولی ناظر به حکمرانی، از »عبد و    یهاگزارهمولی است. با تغییر پارادایم حاکم بر  

  و   هدایت   مقصد و مذاق شارع،  نیتربزرگمولی« به »مربی و متربی« یا »ولی و مولی علیهم«،  
عملی  باید  دلیل،  این  به  و  شودیم  انسان  تربیت  اصول  به  استناد   رویکرد،   این  با  را  شرایط 

حبه  . کرد  بازخوانی  ذاتیِ  این  پرتو  در  دیگر،  حکمرانعبارت  مناسبات  همه  اسالمی،  ی  کومت 
اسی  مبنای نظم قانون اس  عنوانبهامامت  -در حول ولی تعین بیابد و تکالیف در نظام امت   دبای

، بلکه از مجرای ولی میان  شود ینمایران، »به صورت مستقل میان مکلفین نظام سیاسی توزیع  
آثار 135:  1396قری،  « )میرباابدییمتوزیع شده و بر همان محور هم تکامل    هاآن  از دیگر   .)

پار نظریه  اتغییر  که  است  آن  توسعه    الطاعهحقدایم،  تکالیف   گونهاطیاحتو  به  تکالیف  دایره 
بتوان اصل قانونی بودن بهتا    رسدینم  نظربهدر ساحت حکمرانی مقبول    5مشکوک آن  وسیله 

نهاد کنار  را  مجازات  و  محدودیت    جرم  به  باو  یهایآزادو  همچن شهروندی  داشت.  با  ر  ین 
ی »از قبیل عام مجموعی و متوجه جامعه بما هی جامعه  لحاظ اینکه، احکام در ساحت حکمران
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  ی ا گونهبه(، هر کسی با توجه به جایگاه خود در این کلّ، باید  569:  ق1408است« )منتظری،  
شو  غایت  به  منتج  دیگران  افعال  کنار  در  که  ورزد  اهتمام  تکلیفش  امتثال  به  د  نسبت 

امتثال   در پیوستگی  و (. بنابراین، هماهنگی76: 1392یرباقری، سرنوشت افراد( )م ی خوردگ گره)
  در   تکالیف   بودن  متقّوم  نتیجه  )هماهنگی میان افراد و نهادهای امت یا قوای مختلف حکومتی(

 6. هستند هم کنار
 عدم ثبات )سیالیت( موضوع در حکمرانی  .2-5

تصرف    بلند به نام    گامظیفه و موضوع آن در یک  مجری فقه نیست؛ بلکه و  صرفاًحکومت  
 کند ی مو سیر دادن جامعه از یک وضعیت به وضعیت دوم است. و حکومت در جامعه تصرف  

. بر همین اساس، مکلف و موضوع در  دهدیمو جامعه را از یک وضعیت به وضعیت دوم سیر  
رای حکمی بوده به  قدیم داکه در    یامسئلهیک کل متغیر است و »  عنوانبهحکمرانی، جامعه  

در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم   مسئلهظاهر همان  
شیرازی به تحریم تنباکو و    اهللت یآ(؛ مانند حکم  98:  21ج،  1378خمینی،  جدیدی پیدا کند« )

به طریقیت س توجه  با  بعد.  در سال  آن  تحریم  قوانین و عملکردهرفع  مقیاس  اختارها و  در  ا 
را    دنبایحکمرانی،   ابعاد  دربهاین  ایستا  از اصول   صورت  انتزاعی  برای عناوین  نظر گرفت و 

اصول،   این  از  استفاده  با  یا  گرفت  بهره  و    صرفاًعملیه  ثابت  قوانین  و  ساختارها  طراحی  به 
مو   شمولجهان بلکه  کرد؛  را  اکتفا  حکمرانی  با    ست یبایمضوعات  و  جامعه  بستر حرکت  در 

بر این، وقتی »مکلف« و عامل اصول عملی در یک  افزونگاشت.  »مدیریت و واحد« در نظر ان
نظم سیاسی در حال تغییر و تحول است )اعم از تکامل یا تنزل(، نظام تکالیف جدیدی مطرح 

( دارای نتیجه واحد برای این تغییر پاسخی اغلب از اصل عملی )  توانینم  رونیازاو    شودیم
 .دیدتدارک 

اسالمی بر    یهاارزشنظر داشت که یک انقالب انسانی مبتنی بر    پس از این همه باید در 
تغییر اصل عملی   سبب رونی ازاسیاسی و انسانیِ در حوزه حکمرانی اثرگذار است و  یهاده یپد

آن   به  استناد  و  رجوع  شیوه  در  تفاوت  و  انحای  شودی محاکم  نوع    یرگذاریتأث.  بر  حکومت 
بر حکم اولی )از طریق تغییر موضوع از جمله به شکل تغییر کاربری    ریتأثدر    توانی محکم را  

(. نظیر تغییر نوع حاکمیت  89:  1394انست )مشکانی،  موضوع، حکم حکومتی و حکم ثانوی د
به   منجر  که  غنایی  حرمت  در  یا  خمس  در  تصرف  یا  و  مباحات  حیازت  در  اباحه  اصل  بر 



 

 
 39شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
132 

 فرهنگی(. رانی )حکم شود یمتقویت نظام سیاسی حاکم 
 تزاحم در موضوعات حکمرانی  .2-6

سایر    مرانی،ک ح  موضوعات موضوعات  دچاهاحوزهبرخالف  هستند  ،  دائمی«  »تزاحم  ر 
بر این، تزاحم نیز ناظر بر عدم امکان صدور فعل کثیر از فرد واحد  افزون(.  3:  1373  ،یالهاشم)

کثیر )هماهنگ( از افراد    است )مانند تزاحم صالت و غصب(؛ بلکه اینجا با فرض صدور افعال
؛ نظیر تزاحم میان حق بر  دهدیمکثیر، تزاحمی دائمی میان تخصیص امکانات و مقدورات رخ  

میراث   و  مسجد  بنای  حفظ  با  شهری  توسعه  لزوم  میان  تزاحم  تجسس؛  و  خصوصی  حریم 
قوا و  بودجه و توسعه )تزاحم و اختالفات میان    یهابرنامهفرهنگی یا محدودیت منابع و انجام  

که همچ مبرهن است  در حوزه  نهادهای مختلف(.  بلکه  فقه فردی و  اطمینان  ون  با  حکمرانی 
و قادر به تشخیص   است گفت که اصول عملیه از رفع این تزاحم دائمی ناتوان    توانیمر  یشتب

ضریب اولویت میان موضوعات نخواهد بود و هرم و قواعد مذاق شارع )نظیر تقدم حفظ جان  
دقیق این   طوربه  تواندینمو.. یا قاعده تقدم مقصد نوعی بر مقصد شخصی( نیز  بر حفظ مال  

حل   را  موضوع  دکنتزاحم  امر  دو  میان  رتبه،  یک  در  گاه  آنکه  چه  رخ عرضهم؛  تزاحم   ،
  تِ یاولو  ب ی ضر  هک است    ییهاپژوهشازمند  ین  انات،کام  صیتخص  ی»الگو   رونیازا؛  دهدیم

  ، یاجتماع  و  یفرهنگ  ،یانکم   و  یزمان  ،ییایجغراف  و  یخیتار  ط متفاوت ی شرا  در  را  موضوعات
 (. 5: 1373 ،یالهاشم)د« ینما ارائه و  ردهک  یبررس

 « در حقوق عمومی  نگریکل منطق » .2-7
حکمرانی   و  عمومی  حقوق  دانشی  بر  بهمدل  حاکم  منطق  برخالف  که  است  نحوی 

خرد موضوعات  فقهی  بت  گونهآن،  استنباطات  آن  ماهیت  شناخت  در  که  به  نیست  تنها  وان 
اج و  داخلی  بسنده  مقومات  آن  مفهومی  ذات،  به.  دکرزاء  اصالت  برخالف  دیگر،  عبارت 

و  هانسبت  جایگشت  تعریف    ها ربط،  در  این    یشناس حکمو    مسئلهنیز  در  دارد.  دخالت  آن 
دخیل در شناخت ماهوی شیء    یهامؤلفه، جزو  سبت، جهت و هماهنگی اجزارویکرد، اصل ن

پدیده و    یهانسبت نظر گرفتن    ، بدون درنگرهیتجزو    یاگزاره، حقوق  رونیا زا.  ردیگ یمقرار  
نتیجه خواهد داد که   ناقص را  تفقهی  آن،    ی اجزاجریان اصل عدم )مخالفت(  با    اغلب روابط 

. در شودیمداده    صیتشخمثل بانک به صورت مستقل، غیرمخالف با اصول شریعت    یاده یپد
استنباط   و  اجتهاد  »به  غیرقابل    گراذهنواقع،  دین   قی تطبو  گزینش  و  به جزء  نیز  و  انجامیده 
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حکمرانی اقتصادی از رهگذر بانک، یک    کهیدرحال(.  33:  3  ج  ،1392،  نیاالمخواهد انجامید« )
اعتباری   اقتصادی  روابط  به  ناظر  مانند    استسیستم  اقتصادی  سیستم  دیگر  اجزای  با  که 

استناد به اصول عملیه  . منطق انحاللی که امکان تکثر  سهامی، بیمه و... ارتباط دارد  یهاشرکت 
درب ماهیت  را  زیرا  بود؛  ناتوان خواهد  نیز  اجزاء  از شناسایی  کل،  دلیل عدم شناخت  به  ردارد، 

و روابط نیز در مسیر غایت آن کل، قابل    با یکدیگر نهفته بوده و اجزا  هاآناجزاء نیز در روابط  
؛  277:  1ج،  ق1421؛  665:  2  ج  ،1379خمینی،    :ک ر. ؛  271  :1394بازشناسایی است )میرباقری،  

هر43:  4ق142صدر،   که  است  ممکن  نمونه  برای  اجزا  (.  از  حکمرانی   ییتنها بهیک  در 
 هاآناقتصادی، ذیل یکی از عمومات یا اصول عملی قرار گیرند و مشروع باشند؛ ولی مجموعه  

قرار   منکم«  االغنیاء  بین  »دولة  عنوان  حک  یردگ تحت  دیو  ازم  را  کند.    گری  طلب  شریعت 
یا  افزون  رونیازا اقتصادی  مجموعه مکتب  در ورای  انسجام در حکمرانی، حکمت  نابودی  بر 

 سیاسی اسالم نیز محقق نخواهد شد.
 الفراغ منطقة اقتضائات  .2-8

اما  وارد   منطقه  آن   در  الزامی  تشریع  که  است   یامنطقه   منطقةالفراغ  و   ایطشر  بنابر  نشده، 
 اقدام  حوزه  آن  در  اجتماعی  تحوالت  با  کل مکتب   هماهنگی  و   تطبیق  به  اسالمی  حاکم  مصالح،

 فرایند  یک  با  ست یبا یم  غلفرااطقهمن  در  قوانین  جعل  .کندیم  قانونگذاری  و  الزام  جعل  به
مبتنی با مصلحت   شرع و  کلی  اهداف  بر  اجتهادی و    رو نیازاگیرد و    صورت  عهجام  متناسب 

:  ق1424باشد )الصدر،    داشته  نیاز  حاکمیت   سوی نظام  از  قانون  هاده  تصویب   به  است   ممکن
الزام و قانون معافیت جسته و قصد حفظ نظام با 686 (؛ نه آنکه با چند اصل عملی از تعیین 

داشت؛   را  اصل  چند  به  »اباحه«    خصوصبهتمسک  اصل  در   عنوانبهکه  رویکرد،  یک 
حکمرانی    غالفرامنطقه  مقیاس  همچنین  است.  تمرکز  زونفا موجود  تکلیفی  احکام  بر  اینکه  بر 

ارزشی تفقه را به سمت احکام توصیفی و  ارتقا    دارد؛ دامنه  آنکه، بادهدیم نیز    پذیرش   ؛ چه 
حکمرانی،    و  هاعرصه  تمامی  در  دین  حاکمیت   ضرورت ساحت  کل  در  الهی  والیت  جریان 

 لیفی« شود. شامل هر سه حوزه »ارزشی، توصیفی و تک دبای»استناد به منابع دینی« 
 اصل احتیاط  یهاشران ی پ.  2-9

تدبیر  تنظیم و  در  که حکومت  احکامی است  استنباط  اسالمی،  هدف اصلی در حکمرانی 
ویژه  بهدر موارد بسیاری امکان رجوع به اصول عملیه    رونیازاست.  هاآنامور جامعه محتاج به  
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و   پیشران  آنکه  چه  نیست؛  که    یشرطشیپاحتیاط  فقهاست  حوزه حکمرانی    ب اغل مدنظر  بر 
است؛   تطبیق  مطرح  بهقابل  فقها،  دیگر،  یا    انددهکرعبارت  عمومی  احکام  در حوزه  همان  که 

دارند« احتیاط    سروکارفراوان با آن    طوربه»مواردی که مورد ابتالی بیشتر مردم است و مردم  
مام نیز درباره  (. مرحوم ا292:  1369؛ التبریزی،  232:  1ج،  1381الغطا،  کاشف)   شودینمجاری  

عملی   اصول  د  ندیفرما یممطلق  اصول  بدین  تمسک  نابجا که  تمسکی  حکومتی  امور  ست  ر 
(. برخی دیگر از فقها در خصوص استناد به اصول عملی در حوزه  228:  1ج،  1373خمینی،  )

تبعات   مثال    ریناپذجبرانحکمرانی  را  قمیاندآورده دیگری  میرزای  ج1378)  ؛   ،1  :247 )  
»سدینو یم م:  اموری  در  بخواهیم  امنیت جامعه اگر  از  باید  کنیم  احتیاط  به قصاص  انند حکم 

پوشید« نیز    .چشم  شیرازی  قوی؛    یورزاطیاحت:  سدینو یممیرزای  احتمال  یک  بود  موارد  در 
مانند ظن به تکلیف یا مهم بودن محتمل، مثل جان و مال و ناموس و دیگر حقوق مردم، ولو 

واجب و حتی مستحب باشد؛ زیرا احتیاط حتی در  تواندینمنشود،  اعث اختالل نظام همآنکه ب
تفتیش و تجسس در زندگی   مانند  اموال، مشکالتی  موارد دارای اهمیت مثل نفوس، فروج و 
شخصی و عیوب مردم را در پی دارد که مورد نفرت اسالم بوده و مغایر با اهداف کلی دین  

به هر روی مقتضای    و رسوایی خواهد شد...  یآبرویبسبب ریخته شدن دماء،  اسالم است و  
«. برخی دیگر از فقها در موارد  7هاستاطیاحت  گونهنیامطلوبیت عقلی و شرعی احتیاط، ترک  

  اختالل نظام، عسر و حرج، وهن مذهب و.. و هرج و مرج و اخالل به زندگی در اثر احتیاط، 
. برخی دیگر از اصولیین نیز  8( 071:  2ج،  ق1417)بهسودی،    دانندیمحقیقت احتیاط را منتفی  

(. رویکرد حکمرانانه 342:  1،  ق1419در مواردی که امکان ازاله شک مقدور نباشد )انصاری،  
مجرای    سبب نیز   فردی،  رویکرد  با  فقهای  که  را  مواردی  از  بسی  فقها  برخی  است  شده 
(. اما در برابر،  228: 1ج، 1373خمینی، ، از قلمرو احتیاط خارج بدانند )انددانستهاالحتیاط لةاصا

فردی،   نگاه  در  شدن  تمامی   یروادهی زمحصور  در  اجتهاد  »باب  و  داده  نتیجه  را  احتیاط  در 
 (.  36: 1374بست« )جناتی، جدید ناشی از مدنیت و تمدن معاصر را خواهد  یهاده یپد

اصول    برخی  نیز    ماننداجرای  عمل  در  توقف  و  نظر(  )در  فرآیند  احتیاط  در  توقف  به 
ام تعطیل  و  امور حسبیه  حکمرانی  در  تعلل  و  و  -ور  امهال  به  راضی  روی  هیچ  به  شارع  که 

 خواهد شد.منجر  -اهمال در آن نیست 
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 تناقض در حکمرانی  .2-10
د در استناد به اصول عملیه نیز خود موجب اختالف رویه در تحقق عدالت تفاوت عملکر

نخواهد بود،    ساز مشکلف حکم،  خواهد بود. در حقیقت، برخالف امور فردی که در آن اختال
را   حکومت  اداره    توانینماما  متناقض  احکام  برخی  د  کربا  در  عملیه،  اصول  به  استناد  با  و 

فراهم    هاحوزه رویه  تشتت  و  مرج  و  هرج  برای  را  جریان  ساخت زمینه  در  نمونه  برای  ؛ 
رویک رهبری،  بر  نظارت  میزان  در خصوص  اساسی،  قانون  بازنگری  شورای  ردهای  مذاکرات 

با تمسک به   یادستهمختلفی مطرح شده که نشان از پارادوکس در استناد به اصول عملی دارد.  
احتیاط )از    اصل  رهبری  بر  نظارت  کیفی  و  کمی  توسعه  به  باور  نفوس،  و  اعراض  دماء،  در 

این   در  استناد  مورد  اصل  دیگر،  برخی  برابر  در  اما  داشتند.  زمانی(  گستره  و  ابزارها  حیث 
ر به  خصوص  و  »اتفاقی«  را  رهبری  بر  خبرگان  مجلس  نظارت  نوع  و  دانسته  استصحاب  ا 

 یهانهیزم. از دیگر  9و نه نظارتی نهادی   دانندیم  صورت موردی و در صورت دریافت گزارش
معتبر   فقهی  منابع  به  یا رجوع  و  معیار  فتوای  تشخیص  عملیه،  اصول  اجرای  از  ناشی  تناقض 

 ( است. 167)براساس اصل 
 از کارگزاران  حقوقی  انتظار .2-11

و تکوین وحدت    ینیآفرقاعدهدر این میان، ذاتی عمل حکمرانی، در حوزه تقنین و اجرا،  
عملکرد   حقیقت    متأثر در  در  است.  اجتماعی  عدالت  مبانی  از    توانینماز  حقوقی  انتظار 

یا شورای نگهبان در خصوص موضوعات    نمایندگان مجلس )در خصوص موضوعات نوپدید(
امخترع ش به سرحد  را  اجراییِ شریعت،  قوانین  اصول  رعی و  از  یا  ستفاده  تقنین و  در  عملیه 

یا در صورت نبود قانون، به کارکرد قوه اجرایی و قاضی در استفاده  تقنین اصول عملیه کاست  
شریعت    ی نگارقانونمتکثر از اصول عملیه بسنده کرد. در واقع، کارویژه مجلس قانونگذاری،  

ال نص    و ما  الفراغمنطقه   یهاحوزهی در  انونگذاربرای اجرای آن و نیز ق  یزیرمهبرنایا  اسالمی  
فیه است و این مطلب به معنای »ایجاد دلیل« در معنای اصولی آن است )قانونگذاری فعال( و  
نه تمسک به اصول عملی و یا برجای گذاشتن ابهامات متعددی که مجریان و قاضیان با توسل  

سخنان مقام    این برداشت    د یمؤ در حاکمیت را از بین برند.    ، هماهنگیبه دو سه اصل عملی
  د ید  معرض  در  و  شودیم  داده  ونی سیم ک   به  حهیال  کهیوقت  ...»:  اندفرمودهکه  ست  امعظم رهبری  
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 ند؛ک یم  رفتار  خود  شخص  به  مربوط  ارک   کی  مثل  حه یال  نیا  با   گاهی  رد،یگ یم  قرار  ندهینما  نیا
 در   را  مطلب   ند،ک یم  مباحثه  ندینشمی  ارشناسک  با  ند،ک یم  قی تحق  ند،ک یم  مطالعه  ند،ک یم  دقت 
  مجلس   در  طرحی  مثالً  ای  دیآمی   حهیال  نه،  هم  گاهی  ند؛ک یم  میترس  محقق  صورتبه  خود  ذهن

  احساس   لییخ  داند،ینم  را  طرح   و   حهیال  محتوای  لییخ  ندهی نما  ن یا  شود،  بیتصو   خواهدیم
  طرحی،   ای   حهیال  نیچن  کی  به  او  «نه»  ای  «آری»  رأی  نیا.  ند..کینم  دگی یرس  ند،ک ینم  تیمسئول
 رأی   مینیبنش  نجایا  میامدین  ه ک   ما.  ست ین  شبهه  از  خالی  هم  او  ممتنع  رأی  .ستین  شبهه  از  خالی
  انسان   هک   است   ییآنجا  مال  ممتنع  رأی.  نشود  نیا  بشود،  نیا   مییبگو   میاآمده  ما  م؛یبده  ممتنع

 البته  نجایا  خب،  د؛ینرس  ییجا   به  ذهنش  باألخره  رد،ک   را  دشخو  ارک   د،یشک   را  خودش  زحمت 
 به   ذهنش  بعد  شد...ک یم  را  خودش  زحمت   هک   مجتهدی  و  هیفق  مثل  دهد؛یم  ممتنع  رأی  انسان
 (. 03/1399/ 8است« ) نجایا مال ممتنع رأی. ندارم.. رأی من دیگو یمرسد...ینم جایی

به اصل عملی و سلوک براساس آن   یخشبتقدم اصول عملیه،    -یاهیرو-یهاب یآساز دیگر  
ناشی از   ،10بر اینکه در میان برخی از فقها نیز بوده افزونپیش از فحص دلیل است. این اشتباه،  

 عدم توجه به منطق »اصل عملی« مبنی بر رفع تحیر از مواقع شک است. 
مجموع   فق  دبای که    رسدیم  نظربهدر  احکام  با سنخ  را  احکامِ ساحت حکمرانی  هی  سنخ 

ط حاکم بر آن با احکام فقهی، دیگرگون باشد. ستنبامتفاوت دانست و از این رهگذر، ابزارهای ا 
احکام حکمرانی   که    ی اگونهبهدر حقیقت، سنخ  از  افزوناست  استفاده  در  تفاوت  اقتضای  بر 

بهره    تواندیمپیشتر ممنوع در استنباط    یهاروشاصول عملیه، پیش از اصول عملیه، از برخی  
منظر مشروعیت، میان احکام حکمرانی با احکام فقهی تفاوت وجود دارد    حقیقت، از  یرد. درگ 

انتخاب   و در طول احکام فقهی قرار دارد؛ به عبارت دیگر، احکام حکمرانی در مقام عمل و 
مطلق ظن    حجیت   توانیم، حتی  رونیازاشیوه اجرایی مناسب برای تحقق احکام فقهی است و  

)برخالف حجیت ظن در مقام استنباط حکم(؛ چه   در این حوزه اعتقاد داشت و نیز قیاس را  
این خصوص   در  مطلق  امر عقالیی است و ظن  احکام حکمرانی، یک  در  اجرای حکم  آنکه 

به    تواندیم توجه  با  آن  در  که  است  احتمال، ساحت حکمرانی، ساحتی  این  در  باشد.  مقبول 
جانب حاکم بیان  د به قواعد کلی فقهی، احکامی از  مفاسد مختلف اجتماعی و با استنا  مصالح و

(. مرحوم صاحب جواهر و  186:  3ج،  تایبکه جنبه اجرایی و عمومی دارد )منتظری،    گرددیم
برخی فقهای معاصر نیز حکم را عبارت از فرمان حاکم )نه خداوند متعال( مبنی بر عمل کردن 
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)نجفی،   دانندیمیفی یا وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص  حکم شرعی تکل به  
؛ نراقی،  263:  ق1403: حلبی،  ر.ک ؛ همچنین  216:  ق1427؛ مکارم شیرازی،  100:  40،  ق1404
 (.  115: تایب؛ صافی، 168: ق1425؛ حسینی حائری، 187: ق1417

در حکومت  صورتیاما  حکم  موارد  که  در  بلکه  جملگی،  نه  حکمی  منطقة را  بتوان  الفراغ 
در   دانست،  اجرایی(  نه  )و  حکم    دبای،  صورت  نیافقهی  استنباط  موازین  با  صدوری  تضاد 

نداشته باشد و احکامی که براساس موازین و دستورات شریعت نباشد، بنابر متیقن از ادله عقلی  
از حکومت  قات ادله، نافذ نبوده و ترتیب اثر و اجرای چنین احکامی  و متفاهم عرفی از اطال

خطای حاکم   که یزمان( یا به تعبیر مرحوم خویی، »102:  ق1413)سبزواری،    الزم نخواهد بود«
در صدور حکم معلوم گردد و قطع وجدانی نسبت به مخالفت حکم با واقع حاصل شود، حکم  

( یا در مواردی که مبنای حکم 91:  2ج،  تایبد داشت« )خوئی،  حاکم بالضرورة، حجیت نخواه
موارد، حکم حکومتی، همان   نیدر ادر مقام تزاحم بین حکم اولی و ثانوی باشد و  حکومت  

 حکم ثانویِ در راستای مصالح و دفع مفاسد برای حفظ اجتماع مسلمین است. 
 شیوه و رتبه استناد به اصول عملیه  .3

نوشته   به  افزوناین  استناد  حتی  و  حکمرانی  در  عملیه  اصول  به  افراطی  استناد  به  نقد  بر 
عملی  بر اصل  نادرست  تشخیص  یا  و  در حکمرانی  احتیاط  نظیر  اصول  محل مد  اکارخی  در 

. در واقع،  دهدیمخود، معتقد است که زمینه رجوع به اصل عملی در امور حکمرانی، کمتر رخ  
عرصه سیاست و حکومت، عقل امکان دسترسی به مالکات احکام را   رباحث ناظر  در عمده مب

و   )ایزدهی  سایر    تواندیم  رونیازا(،  85:  1399،  زادهیتقدارد  به  نسبت  را  آن  مالک،  فهم  با 
یا   العله  قیاس منصوص  )به مالک  تعمیم دهد  تسری و  نیز  تنقیح    هالعلمستنبطموارد مشابه  یا 

همچنین  یکدیگر    مناط(.  به  متراکم  ظنون  حیث    الکذبمعلومدلیل  بهانضمام  از  نیز  نبودن 
حکمرانی  یشناسمعرفت  حوزه  نه    -در  شرعی  لزوماًو  به   «ریپذامکان»امری    -ارزش  و  بوده 

« این است که در یشناختمعرفت . مائز میان »ارزش شرعی« و »ارزش  است   تر کینزد»واقع« نیز  
ارزش   مدار وجود و عدم است ولی  دائر  ارزش شرعی  تشکیکی،    یشناختمعرفت اولی  امری 

»ال    ، »ظن« است و نهشودیمه هم ضمیمه  آنچه در این بحث ب  رونیازاست.  فازی و قابل ارتقا
قطع یا اطمینان شود، نیز حجت    حصول  به  منجر  ظنون  تراکم  حجت«. در ارزش شرعی نیز اگر

بود محقق   11. خواهند  از جمله  است؛  گرفته  قرار  فقها  مستند  متعددی  موارد  در  رویکرد،    این 
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  : ق1423محقق حلی،  )  داندیمحلی »تکرارِ یک خبر« را مفید تقویت ظن و حتی تبدیل به علم  
(. در دیدگاه شیخ انصاری نیز تعدد فتوادهندگان به ظن، موجب ارتقای ارزش فتوای ظنی  201

(. از دیگر 192  :1ج  ،ق1419انصاری،  )  شودی ممعصوم    یرأبه اطمینان و حتی یقین و کشف  
نون به  الصاق ظ  به حجیت مذاق شرع که برآمده از تتبع در مجموع ادله و ناشی از   توانیمآثار،  

 (.188 :1، ج1381، الغطاءکاشــفیکدیگر است، دانست )
از دیگر قواعد استنباط در حوزه حکمرانی توجه به مذاق شارع است. میزان اهمیت توجه  

  بلکه   ،کندینم  کفایت   قوانین الهی  در  نظری  »عصمت   :اندنوشتهاست که برخی    حدیبه مذاق به
متناقض  به  الهی  قوانین  تا  باشدیم  الزم  عصمت   زنی  احکام  تطبیق  و  عملی  مقام  در   با   شکل 

که  291:  ق1426)سند،    نکند«  پیدا  تحقق  شریعت   اهداف است  معتقد  نیز  جواهر  (. صاحب 
جان   یا  مال  تلف  سبب  واجب،  یا  مستحب  مباح،  اقدام  یک  انجام  این  شودیمگاهی  در   ،

،  1392نخواهد بود« )نجفی،  اساس مذاق شارع مجاز    تصریحی نیست؛ اما برخصوص با اینکه  
این عنصر روشی،  328  :40ج از  بر امضایی    طوربه(. استفاده  ویژه در حوزه سیاست که اصل 

که    پذیرفت   توانیمالبته »ادعای مذاق را تنها از فقیهی  باشد.    اکاربسیار    تواندیمبودن است،  
باشد«   داشته املیک  یآشنای الحدیثی،فقهارهای  ک سازو  با و بوده، فقاهت  دریای غواص عمری

تئوری حکومت،    کههمچنان(.  129:  1391)عندلیب و ستوده،   امام در خصوص  آرای مرحوم 
در    هازشورعمومی، عدالت اجتماعی، برخی اقسام    یهاثروتامر به معروف و نهی از منکر،  

  ( 94:  1389؛ ایازی،  177:  21ج،  1373خمینی،  حکومت اسالمی و ارج نهادن بر علوم تجربی )
ضرورت  مالک  و  مقصد  به  فقیه  والیت  در  همچنین  است.  بوده  شریعت  اهداف  بر  مبتنی 

اری برای اجرا  ( و احکام، امری ابز94:  1389)ایازی،    ندینمایماستمرار اجرایی احکام استدالل  
(. همچنین ایشان در حوزه  633: 2ج، 1379خمینی، )  و استقرای حکومت و بسط عدالت است«

منجر به تصحیح ربا    یهالهی حمبتنی بر اهداف شارع، روایاتی را که حکم    حکمرانی اقتصادی،
تخریب چهره اهل بیت است   که در پی دانندیمرا مستند به رفتار اهل بیت کرده است، مجعول 

دو مقصد »افزایش ثروت ملی« و »توزیع عادالنه و   (. همچنین است 531:  5ج،  1379خمینی،  )
جامعه   درون  در  محرومیت  )مقام   عنوانبهاسالمی«  رفع  اقتصادی  حکمرانی  در  شارع  مذاق 

   (.44ل در دیدار با مسئوالن اقتصادی اجرای اص 1385/ 11/ 30معظم رهبری، 
باشد، ولی   احکام  استنباط  در  فقیه  برای  دلیل  قاعده، سند و  نتواند  اگر مذاق شارع،  حتی 
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حداقل   مقاصد،  به  فقیه  ظهو   مثابهبهتوجه  برای  حالیه  باعث  قرینه  شرعی،  نص  در    شودیمر 
.  ردیگ یمورت  موارد بسیاری برداشت فقیه از ادله، غیر از برداشتی باشد که بدون این توجه ص

(.  376:  1388)علیدوست،    شود یمهمچنین این توجه همچنین باعث حضور عقل در کنار نص  
غی و  سیاسی  موضوعات  اصالح  یا  امضا  در  شارع  عمده  رویه  به  توجه  با  رمخترع  همچنین 

ده از عقل و  (، استفا82:  1400،  زادهیتقشرعی بودن موضوعات و مسائل حکمرانی )ایزدهی و  
سیره   و  روایات  از  مراد شارع  فهم  در  نیز  عقال  نقش    مثابهبهبنای  بسیار  عقل  به حکم  ارشاد 

به اتصال  حتی  و  تکرار،  استدالل،  نیز  عقال  رویه  ارزش  و  حجیت  در  داشت.    عصر  خواهد 
 ی اجامعه   و  زمان  هر  رد  عقال  رویه  رون یازا(.  130:  2ج،  ق1410خمینی،  زم نیست )ال  معصوم
این   گرچها  یابد،  استقرار باشد،  یهازمان  در  مورد    معصوم  دید  برابر   در  متأخر  و   د ییتأبوده 

زمینه اصول عملیه و تکثر   تواندیماست. استفاده از قواعد فقهی بنیادین در حوزه حکمرانی نیز  
؛ از جمله »مصلحت، حفظ نظام و پیشگیری از هرج و مرج و  دزسابه آن را نیز مرتفع  استنادی  

با رویکرد    اغلب (. این قواعد  693  :1388؛ علیدوست،  250  :15ج  ،تایبخمینی،  اختالل نظام« )
است؛    ینگرکل بوده  و   کههمچنانمطرح  دیده  کل  به  توجه  با  مواردی  در  را  جزء  یک  فقها 

نمونه در خصوص عدم حرمت اخذ اجرت بر واجبات کفایی در جامعه،   ؛ برایانددهداحکم  
]نه آنکه عدم انجام    دهندینمکه چون همه افراد چنین کارهایی را تبرعا انجام    اندآوردهدلیل  

اخذ   رونیاازیک یا دو نفر موجب اختالل شود[ و مجموع جامعه با اختالل مواجه خواهد شد.  
)آشتیانی ندارد  اشکالی  از  36:  1369،  اجرت  نیز جلوگیری  فعل غیر  از اصل صحت  (. هدف 

 (. 284: 1350اختالل نظام است )مامقانی، 
 گیری نتیجه 

آنچه   استعمال اصول عملیه،  یشناس مفهوممطرح شد،  بنابر  منطق  به  نگرشی  و    اصل عملی و 
لوازم آن،    یشناسسنخ با حکمرانی و ذاتیات و  به اصول  استناد    اغلب گرچه  اآن، و مقارنه آن 

ممتنع   را  امور حکمرانی  در  عین حال،  ساخت یمعملیه  در  ولی  استنادی    توانیم؛  گستره  به 
سایر   نسبت  )به  عملیه  اصول  برای  قائلهاحوزهمحدودتری  اسالم،   (،  موازین  واقع،  در  شد. 

همچون مذاق    ییهامناطمصرح در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، و درج  
شریعت، فرصت استناد به اصول عملیه را محدودتر و رتبه مراجعه به اصول عملیه را  شارع و  
در   شرطشیپ،  هانیا بر  افزون.  دهدیمقرار    مؤخرتر عملیه  اصول  به  استناد  برای  دیگری 
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این   که  دارد  وجود  به    شرطشیپ حکمرانی،  مربوط  مسائل  در  غیرحکمرانی    یها حوزهیا 
ندارد در صورت ضر  ضرورتی  رخ  یا  کمتر  نگاه    دهدیمورت،  نیز  آن  تحلیل    یامنظومهو  و 

گرچه مبتنی بر دستاورد این ا حکمرانی، و یاس از نبود دلیل قطعی و ظنی است.  مسائل    نگرکل
پژوهش، تحلیل رویه حکمرانان )در حوزه نظارت بر شرعی بودن قوانین و مقررات، تصویب  

ولی این نوشته به    ، یگر و...( امری ضروری است قوانین، نظارت بر انتخابات، قوا و نهادهای د
این    یها فرضشیپو    شنهادهایپاستناد به اصول عملی بدون رعایت  دلیل مجال محدود، تکثر  

در صورت استناد به اصول عملیه نیز سخن از »تقدم    . همچنینداندیممقاله را امری نامطلوب  
 همیت است. اصول عملیه نسبت به یکدیگر« موضوعی دارای ا تأخرو 
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 ها داشت ادی

ر.ک.  1 فقه،  برای  نظارتی صرف  نقش  به  اعتقاد  و  تفکیک  این  دیدن  در خصوص  88:  1376: شبستری،  برای   .
قواعد فقهی نیز همین پرسش قابل طرح است و در مورد شمول برخی قواعد در عرصه حکمرانی نکات متعددی  

به این معودشینمج شامل والیت اسالمی  قابل بررسی است؛ برای نمونه، قاعده الحر نا که اگر پذیرش والیت  ؛ 
خدا یا پیامبر یا امام یا فقیه، برای کسی حرجی ایجاد کند، دلیلی برای قبول والیت شیطان نخواهد بود )لنگرانی،  

 (.http://fiqhenezam.com/%D9، قابل دسترسی در: 1/10/1400

احتها من آکد بحظرها و ابق  علوالفروج و احکامها و ما یت: »سدینویم. برای نمونه در حوزه رویکرد، سید مرتضی  2
منها یشتبه  لما  التعرض  من  النهی  و  علیها  عند االقدام  التحرز  و  امرها  التی قد شدد فی  الشریعة  )احکام  ،  ی الهدعلم« 

ی االحتیاط(. برخی نیز در : الن باب الفروح مبنی عل64: 13، جق1414سرخسی،  :ر.ک ؛ همچنین38: 1، جق1405
 (.  24: 1397)یوسفی و مادرشاهی،   اندکرده یکدیگر خلط باا  این خصوص رویکرد و روش ر

 https://iqna.ir/fa/news/3852306: مدرسی، قابل دسترسی در: . ر.ک3

 .1390، خرداد 12ماهنامه مهرنامه، شماره : علیدوست، قابل دسترسی در: . ر.ک4

وارد تکلیف محتمل را کم عقل در مح  ص،این نظریه در موارد شبهات بدوی و نیز علم اجمالی در موارد نبود ن . 5
 (.141: 1 ج ،ق1410عقلیه )صدر،  تا بر برائت دهدیمبر احتیاط عقلیه قرار 

بمیپارادا. از دیگر آثار تغییر  6 به دلیل کشف فعل متجری  ه از خباثت متجری و عدم  ، معنا نداشتن قبح تجری 
دلیل مفاسد یا بهومت، فعل  ت؛ چه در حکاس ت  ( در حکوم259:  ق1409رعایت رسم عبودیت )آخوند خراسانی،  

 . شودیممصالح عامه نهفته متصف به حسن یا قبح 

 .396: 2، ج1381الغطاء، کاشف؛ 457 و 226 -226: 14، جق1435حر عاملی،  :. ر.ک7
  داند ی م. برخالف نظر مرحوم آخوند که حرجی بودن احتیاط را باعث نفی وجوب احتیاط که یک حکم عقلی  8
عقل استقالل در حکم ندارد و حکم عقل به احتیاط از    کهیدرحال(؛  118:  2، جق1409سانی،  )آخوند خرا  ندداینم

 (.440: 4ج، ق1417پیامدهای حکم شرع است )صدر، 
 . 259-250 :1397، جوان آراستهو   یافضلملک :. ر.ک9

احادیث  10 به  بیشتری  عنایت  که  فقها  از  دیگر  برخی  استنباطی  سیره  برخالف  بهشت دا.  کمتر  و  عملیه    ه  اصول 
 (.128: 1379)مجله حوزه،  اندجستهیمتمسک 

تراکم ظ 11 نتیجه  اگر  البته  تنها  .  که    یامرتبهنون ضعیف،  گردد  معرفت ظنی  است،    سطحهماز  ظنون خاص  با 
چون   خاص  »ظنون  که  است  اصولی  اختالفی  مبنای  این  پذیرش  به  منوط  معرفت،  این  حجیت    ی امرتبهاثبات 

 «. اندشده، حجت آورندیمبه وجود ظن شخصی را ز ا خاص
 
 

 

http://fiqhenezam.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7/
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