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تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396
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چکیده:
نقش سیاسی ،اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسالمی همواره نقشی
برجسته و تعیینکننده بوده است .این نقش در حالتی تکلیفمدارانه جهت حفظ استقالل سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی جوامع اسالمی و ای ستادگی در برابر طمعورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان
و به ویژه تشیع نقش بسته است .مرجعیت شیعی در جامعه اسالمی به عنوان نیرویی ری شهدار ،پرتوان ،متکی
به معنویت ،برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی
اجتماعی و راهبری آنها را به نحو م ستقیم و غیرم ستقیم دار یکی از مهمترین کانونها و نهادهای قدرت نرم
فقه سیاسی شیعی میباشد.
ما در این مقاله ضممممن بررسم می جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام
فقه سیا سی ا سالم به دو مؤلفه مهم آن ،که خود نیز منبع قدرت نرم میبا شند میپردازیم .رویکرد ویژه در
این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم میباشد.
کلید واژهها :مرجعیت ،شئون مرجعیت ،فتوا ،حکم.
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فرهنگ غنی ا سالم به مثابه یک مکتب هنجاری -حقوقی با توجه به ظرفیتهای دا شته در ایجاد قدرت
نرم از جمله نهاد مرجعیت و شئون سهگانه آن (ق ضاوت ،فتوا ،حکم) ضمن آنکه عاملی ا ست ایجابی برای
 .1دانشجوی دکتری و مربی گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور .ایران (نویسنده مسئول).
 .2استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.
 .3استادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور
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وحدت و هم سازگری در جوامع ا سالمی ،به اقت ضای زمان عامل سلبی ا ست در برابر نفوذ و رخنه فرهنگ
بیگانه و تسلط بر جوامع اسالمی1.از این حیث مشکالت و کاستیهای موجود در نظریههای غربی که ناشی
از سممیحینگری ،بیتوجهی به خدامحوری ،معنویت ،اخالق و ..اسممت توسممط مؤلفههای گوناگون قدرت
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در اختیار دا شتن ابزار اجتهاد در شئون دوگانه فتوا و حکم به عنوان دو مؤلفه مهم قدرت عالوه بر شک ستن

مطالعات

نرم نظام فقاهتی اسالم از جمله نهاد مرجعیت ایدئولوژیکی به روشنی جبران می شود .مرجعیت شیعی ضمن دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ابهت ا ستعمار و ا ستکبار و قیع دخالت آنان در امور داخلی دیگر ک شورها ،پیامی رو شن به جوامع ب شری
داشمممته که در آن بر اسمممتقرار عدالت و آموزههای الهی ،حق آزادی توأمان با مسمممئولیت انسمممانی در برابر

 ،...حق دفاع در برابر تجاوز ،حمایت از مسممملمین و مظلومین جهان و ...تأکید مینماید .تبیین دقیق این نهاد
از ابتدا حیات جامعه اسممالمی تا زمان فعلی مؤید این واقعیت اسممتکه مرجعیت و شممئون دوگانه آن به عنوان
گونهای از قدرت نرم نظام هنجاری ا سالم در طول حیات جامعه ا سالمی من شأ خدمات بی شماری در ابعاد
مختلف علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...در جهت حفظ کیان اسالم بوده است.

 .1تبیین نظری مسأله
در فرهنگ سیاسی شیعه؛ رهبری و رسیدگی به امور دینی ،قضایی ،سیاسی و حکومتی در دوران غیبت
بر عهده فقهاء و علمای واجد شرایط میباشد .بر این اساس هرگونه حکومت غیر مأذون از طرف معصوم از
طرف ایشممان نامشممروع تلقی میشممود .آنان به عنوان نائبان عام امام معصمموم موظف به اداره جامعه بر مبنای
اجتهاد بوده و در راسممتای تحقق این وظیفه صممرف بسممنده نمودن به بیان احکام الهی کفایت نمیکند ،بلکه
جایگاه اجتهاد با در نظر گرفتن اصول استنباط و رد فروع سیّال و متغیر بر اصول ثابت ،باید به نیازهای زمانه
خویش پاسمممخ داده و راه حلهای مناسمممب را پیش روی امت اسمممالمی قرار دهد و به عبارتی افزون بر بیان
احکام ،عندالضمروره در موضموعشمناسمی احکام و تبیین شمرایط فعلیت حکم و تکلیف شمرعی نیز به یاری
مکلفان و جامعه اسممامی بیاید( .فخلعی محمدعلی )100 ،1388 ،از این حیث موقعیت اجتهاد مراجع و فقهاء
ن سبت به احکام ا سالمی به عقیده متفکران ا سالمی جایگاه موتور حرکت و پویایی ا سالم در دوران غیبت
ا ستکه با تکیه بر اندی شه پویا و عمیق برخوا سته از ژرفنگری خویش ،پا سخگوی م شکالت مردم و جوامع
ان سانی در گذر زمان بوده تا بدین و سیله تحوالت تکالیف الهی متناسب با هر عصر و زمانی را می سر سازد.
از مجموع برر سی مفاهیم اینگونه برمیآید که " سختکو شی" عن صر ا سا سی اجتهاد ا ست (ابن منظور،
 1405ق ،ج  -33 ،3احمممدابن فممارس ابن زکریمما ،1387 ،ج  )-484 ،1و تعممابیری همنون "اسمممتفرا
 .1فتاوای مربوط به وحدت اسالمی و تقریب مذاهب و جهاد دفاعی از سوی مراجع معظم تقلید و مجتهدین هر عصر و دوره
نشان از حضور قدرت ساز مرجعیت دینی دارد.

احمد فدوی و همکاران

همهجانبه ابناء ب شری از هر نژاد و مذهبی ،نفی سلیه خارجی در عر صههای سیا سی ،اقت صادی ،اجتماعی و

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

خداوند ،مبارزه با کلیه مظاهر تباهی و ف ساد ت ضعیف کننده جایگاه ارز شی صلح و امنیت ،توجه به حقوق

قدرت رنم

وسممع""،بذل وسممع""،بذل طاقت" و  ...همگی بیانگر مفهومی واحدند« :تالشممی سممخت و پیگیر و سممازمان
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

یافته برای برداشتن باری سنگین و حل مشکلی اسا سی که ما حصل آن یافتن حکمی فقهی است»( .جباری،
مصیفی.)44 ،1377 ،

 .2گستره شئون مجتهد
در عصر غیبت که مردم از دسترسی مستقیم به امام عصر محرومند و عالمان متعهد ادامه دهنده راه آنان
هسممتند ،پرسممش اسمماسممی این اسممتکه با توجه به جایگاه عالمان دینی در اسممالم و مکتب اهل بیت ،شممئون و
ر سالت فقیهان و عالمان دین تا کجا ست؟ به عبارت دیگر ،قلمرو اختیارات فقیهان تا کجای زندگی ان سانی

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

را شامل میشود؟
«مرحوم شمممیخ مفید فقیه دوران آل بویه معتقدند همه اختیارات ائمه معصمممومین به مراجع و فقهاء منتقل
می شود»( .احمدی )239 :1390،شهید اول فقیه دوران امپراطور متع صب عثمانی شئون مرجعیت را در سه
قلمرو افتاء ،قضمماوت و اجرای حدود و تعزیرات دسممتهبندی نموده اسممت( .شممهید اول )65 :1417 ،مرحوم
شیخ ان صاری نیز منا صب افتاء ،ق ضاء و والیت را برای فقیه جامعال شرایط مدنظر قرار داده و معتقد ا ستکه
منصب افتا و قضاوت بال خالف ثابت است« .للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثالثه ،احدها االفتاء فیما یحتاج
الیها العامی فی عمله ،الثانی :الحکومه ،الثالث :والیه التصمممرف فی االموال و االنفس»( .انصممماری:1415 ،
 )546/3آیه اهلل جوادی آملی فقیه جامع ال شرایط را دارای چهار شأن دینی میدانند( :حفاظت .افتاء .ق ضاء.
والء)( .جوادی آملی)235 :1388 ،
مرحوم آیت اهلل خوئی منا صب سه گانه [فتوا ،حکومت و ق ضاوت ،والیت ت صرف] را برای فقیه محرز
دانسمممته و میفرمایند« :انَّ للفقیه ثالثه مناصمممب :االول -االفتاء فیما یحتاج إلیه الناس فی عملهم  ،...الثانی-
الحکومه والقضاوه ،فال شبهه فی ثبوت هذا المنصب له ایضاً بالخالف ....الثالث -والیه التصرف فی االموال
واالنفس»( .خوئی)279/5 :1378 ،
حضرت امام خمینی هر چند در رساله اجتهاد و تقلید حدود شش مورد را به نحو عام به عنوان شئونات
مجتهد در برابر شممئون مقلد مفروم میدارند( :من ال یجوز لهان یرجع إلی غیره فی تکالیفه الشممرعیه و من
یجوز له العمل علی طبق رأ یه و یکون معذورا أو مثابا لو عمل به ،و من یجوز له اإلفتاء ،و من له منصمممب
الق ضاء و یکون حکمه فا صال للخ صومه ،و من یکون له الوالیه و الزعامه فی األمور ال سیا سیه ال شرعیه ،و من
یکون مرجعا للفتیا و یجوز أو یجب لغیره الرجوع إلیه( .خمینی )279/5 :1378 ،عدم جواز مراجعه به غیر در
تکالیف شرعی ،جواز عمل بر طبق رأی خودش ،من صب افتاء ،من صب ق ضاوت ،من صب زعامت سیا سی،
مرجعیت تقلید) ،لکن در مباحث اصمممولی خویش با ارائه نظریه والیت فقیه و اعتقاد به ثبوت همه شمممئون
پیامبر برای فقیه جامع الشمممرایط سمممه وظیفه والیت و زعامت ،قضممماوت و افتاء را برای فقیه برمیشممممارد.
(حیدری بهنوئیه)273 :1378 ،

بنابراین ،از مجموع کلمات فقهاء استفاده می شود که سه شأن قضاوت ،افتاء و والیت (حکومت) برای
مجتهد و فقیه جامع الشممرایط مورد اتفاق اسممت .با این حسمماط طبق منصممب افتاء ،مجتهد میتواند در مورد
مسأله شرعی فتوا دهد .بر مبنای منصب حکم قدرت صدور حکم مییابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک
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کاری به خاطر م صلحت ا ست و نهایتاً مجتهد بر ا ساس من صب ق ضا به حل و ف صل دعاوی و خ صومت بین دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
افراد میپردازد( .شاهمرادی)13 :1392 ،
بدلیل ارتباط مستقیم مباحث در ادامه به تبیین جایگاه مفهومی فتوا و حکم میپردازیم.

ا صیالحی فتوا چنین آمده« :فتوا عبارت ا ست از خبر دادن از حکم کلی الهی در مو ضوعات کلی که این
اخبار با ا ستناد به دالیل چهارگانه (کتاط ،سنت ،عقل و اجماع) بیان می شود .حال ممکن ا ست این فتوا در
ال شراط حرام ا ست یا
قالب الفاظ خاص خود یا به صورت خبر القا شود و یا به صورت امر بیان گردد .مث ً
شممراط نخورید( .والیی )230 :1387 ،شممهید اول فتوی را صممرف خبر دادن از حکم خداوند در یک قضمیه
میداند ( .شهید اول )320 :1417،صاحب جواهر اخبار از حکم شرعی الهی را که به یک کلی تعلّق گرفته
اسمممت؛ فتوا قلمداد میکند( .نجفی )100/40 :1404 ،آ یهاهلل خویی فتوی را ب یان احکام کلی بدون نظر به
تیبیق آنها بر موارد جزئی میداند( .خویی )5/41 :1428 ،آیهاهلل مکارم شمممیرازی فتوا را خبر دادن از حکم
کلی الهی در موضمموعات کلی میداند( .مکارم شممیرازی )436 :1427 ،دکتر لنگرودی در نگاهی کلی قائل
اسممت به اینکه «نظری را که شممخص صمماحب نظر در مسممائل شممرعی اظهار میکند ،فتوا مینامند و فرد فتوا
دهنده را مفتی گویند»( .جعفری لنگرودی :1384 ،ش  )499در یک نگاه کالن فتوا مبین اسممتراتژی مراجع
تقلید در اداره جامعه بشمممری بوده و درصمممدد اسمممت تا از این رهگذر به اداره جامعه بشمممری در زمینههای
گوناگون نائل آید»( .رجحان )46 :1378 ،فتوا با تعابیر مختلف و در قالب الفاظی خاص ممکن اسمممت از
سممموی مفتی ومرجع تقلید بیان گردد .کلماتی مانند «مکروه ،حرام ،واجب ،مباح و مسمممتحب» و عباراتی
همانند« :اظهر آن است ،بنابر اقوی ،اقوی آن است ،خالی از وجه نیست ،البأس ،اولی آن است ،بعید نیست،
ظاهر چنین اسممت ،الاشممکال و(»...عاملی )157 :1413،در مقام فتوا به کار میروند و بیانگر فتوای مجتهد به
امر وجوبی هستند( .هاشمی شاهرودی)460/1 :1426 ،

احمد فدوی و همکاران

فتوا در لغت به معنای پاسمممخ دادن به مشمممکالت احکام اسمممت( .اصمممفهانی )15/4 :1362 ،در تعریف

قدرت رنم
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

 -1فتوا
 :1-1مفهوم فتوا

مطالعات

 :2-1حجیت فتوا
هر م سلمان معتقد ا ست جهت پاس دا شتن مرزهای حالل و حرام الهی ،ضرورت ًا اعمال و رفتارش باید
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منیبق با احکام و دستورات دینی باشد .از این جهت به حکم عقل ،یا باید فرد مکلف خود دین شناس باشد

مطالعات

تو سط نهاد افتاء و با ا ستمداد از منابع معتبر و در پرتو اجتهاد م ستمری محقق می شود که ری شه در رابیه و

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی و یا باید از نهاد مرجعیت به عنوان نخبگان دینی ،جویای رفع نیازهای شمممرعی خویش باشمممد« .رفع این نیاز

قدرت رنم

نفوذ عمیق نهاد مرجعیت با توده مردم و مکلفین دارد .رابیهای مبتنی بر عشممق و عاطفه عمیق انسممانی که بر
اساس وظیفه و تکلیف شرعی شکل گرفته است»( .پیشه فرد)38 :1379 ،

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

این جایگاه نقش حیاتی و تاثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی مسمملمین ایفا میکند به گونهای که
با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقائع از حکم شرعی نمیتوان حیات خلوتی برای
فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد .در جایگاه فتوا ،فقیه در مسائل فرعی و موضوعات استنباطی مورد
نیاز جامعه غور نموده و براسمماس یافتههای خویش از کتاط و سممنت و اسممتنباطی که از آنها دارد ،اقدام به
صممدور فتوا نموده و احکام الهی را برای مکلفین بیان میدارد« .به بیانی نظر مجتهد نسممبت به حکم شممرعی
یک مسممئله ،برای آگاهی مقلدان به فتوی ختم میشممود»( ،مرکز میالعات و مدارک اسممالمی)500 :1389 ،

که در این مقام ویژه ،فقیه دارای ملکه اجتهاد اسمممت که به سمممبب آن میتواند احکام اهلل را بیان نماید..
(بحرالعلوم)230 :1412 ،
در زمان غیبت امام ،این جایگاه مخصمموص مجتهدان و فقیهان جامع الشممراییی اسممتکه شممرایط علمی و
عملی و اعتقادی و اخالقی الزم را دارا بوده و برحسب دالئل متعدد میتوانند متصدی این امر خییر باشند.
وظیفه فقیه در ساحت قدسی مسائل علمی و احکام اسالمی ،اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد
بر مبانی ا ستوار و پذیرفته شده در ا سالم و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتبهای غیرالهی و دوری از
آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و اسممتحسممان و مص مالح مرسممله و  ...میباشممد .وظیفة فقیه جامع
ال شرایط در زمینه افتاء ،فقط ک شف و به د ست آوردن احکام ا سالمی ا ست؛ بدون آنکه هیچ گونه دخل و
تصرفی در آن نماید.
در میان آیات قرآن آیه نفر «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِ فَةٌ لِیتَفَقَّهُوا
فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»(توبه )122/که به عدهای دسممتور تفقه در دین را
داده تا بدینوسیله احکام الهی را شناخته و سپس به انذار قوم خویش بپردازند .مهمترین دلیل بر امر وجودی
فتوا اسممت .در این آیه غایت فتوا و انذار ،حذر اسممت .به عبارتی با فتوای انذاری مجتهد بر مردم و مقلدین،
حذر و اجتناط واجب اسمممت؛ زیرا خود قرآن میفرماید بر هر آننه نمیدانید به اهلالذکر رجوع نمایید،
«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ» (انبیاء )7/و قد متیقن از اهلالذکر در زمان کنونی فقیهاناند.

در روایات نیز به صراحت دستور امام معصوم را داریم که به افراد دستور دادهاند بنشین و برای مردم در
امور دین فتوا صادر کن .امام صادق ،به ابان ابن تغلب میفرماید« :اِجلِسْ فی مَجلِسِ المَدینه و أفتِ الناسَ؛
فإنّی اُحِبُّ أن یری فی شمممِیعَتی مِثلُک» (نجاشمممی :1407 ،باط  )7از رسمممول اکرم نقل شمممده که فرمودند:
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«سَیأتِیکم أقوامٌ ییلُبُونَ العِلمَ ،فإذا رَأیتُموهُم فقُولُوا :مَرحَبا بِوَصِیهِ رسولِ اللّه و أفتُوهُم»( .محمدی ریشهری ،دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
)52/9 :1384
سمممیرت متشمممرعه و اجماع علماء در طول تاریخ نیز نشممماندهنده این اسمممت که مردم همواره برای حل
مشممکالت خویش به عالمان دین و فقیهان مراجعه و احکام شممرعی خود را از آنان سممؤال میکردهاند .عقل

خراسممانی در این زمینه میفرمایند« :جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم ،فی الجمله بدیهی و فیری اسممت و
نیازمند دلیل نی ست»( .خرا سانی )435/2 :1378،آیه اهلل خوئی معتقدند« :اولین دلیل بر حجیت فتوای مجتهد
که قابل استناد و ارتکازی است با بنای عقال ثابت میشود»( .خوئی )11/1 :1418،حضرت امام خمینی جواز
رجوع جاهل به عالم را بنای عقال دانسته و در مقابل ،ادله نقلی را ارشادی دانسته است و معتقد است که تنها
دلیل در این زمینه همان بنای عقال است( .امام خمینی)508/2 :1387 ،
در مجموع «نبا ید از نظر دور داشمممت که ب یان احکام و فتاوا هر چه به زبان و زمان مردمان هر عصمممر
نزدیکتر باشمممد ،تأثیر عملی آنها در زندگی افراد بارزتر اسمممت .امروزه مراجع عظام نه تنها باید به سمممبک و
شیوه زمان خود به نگاشتن احکام بپردازند بلکه باید عصر نوین و تکنولوژی رو به رشد را نیز در نظر گرفته،
موضوعات و مسائل جدید را هم مورد اهتمام و بررسی قرار دهند و با توجه به وسائل پیشرفته ارتباط جمعی
به رساله نویسی و بیان فتاوای خویش بپردازند»( .دهقانی)13 :1382 ،

 :3-1کارکردهای فتوا
فتوا به عنوان یک ا ستنتاج علمی ،دارای کارکردها و خ صو صیاتی ا ست که مهمترین آنها موارد ذیل
است:

 :1-3-1مرجع صدور و اعالن:
افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی جایگاه مهمی در سممماختار اندیشمممه دینی دارد .در نهاد افتاء ما با یک
مثلث مواجهیم که عبارتند از :مفتی یا فتوا دهنده .مسمممتفتی یا خواهان فتوا .فتوی که خروجی رأی مفتی در
پاسخ به پرسش مستفتی یا میلق اظهار نظر مفتی در مورد یک م سئله شرعی است گرچه پی شینه پرسشی نیز
نداشته باشد.
بیان فتوا از جانب مفتی (اهل سممنت) و مرجع تقلید (شممیعه) صممورت میگیرد و در واقع مفتی مجتهدی
ا ست که مراحل مقدماتی د ستیابی به توانایی ا ستنباط احکام شرعی فرعی از ادله را از قبیل فراگیری علوم

احمد فدوی و همکاران

دینی فقهای جامعالشراییی هستند که مردم به آنها مراجعه نموده و احکام خود را از آنان میگیرند .آخوند

قدرت رنم
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

نیز همواره حکم می نماید که جاهل راجع به چیزی که نمی داند باید به عالم رجوع کند و اهل خبر در امور

مطالعات

مختلفی که اسممتنباط احکام شممرعی بر آنها متوقف اسممت و به دسممت آوردن تجربه کافی در چگونگی رد
112

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

فروع بر اصول و غیره را پشت سر گذاشته و توانایی استنباط به صورت ملکه در وجود او ثبات پیدا کرده و
اکنون در مقامی قرار گرفته که با استناد به مبانی احکام به صدور فتوا اقدام میکند.
مقام مفتی ،مقامی واالسممت و نباید بر عهده کس می گذاشممته شممود که شممایسممتگی آنرا چه بلحاظ فقه و
اندی شه ،چه از نظر دین و اخالق ندارد .مرحوم شاطبی در اینباره معتقد ا ست :مفتی در میان امت جان شین
پیامبر خدا برای بیان احکام شممرع اسممت و به مردم میگوید این حالل و این حرام اسممت( .شمماطبی:1965 ،
 )244/4فرق مفتی با مجتهد آن اسمممت که مجتهد ،عام اسمممت و برای هر کس که ملکه اجتهاد و قدرت
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ا ستنباط احکام شرعی را دارا با شد ،صدق میکند ،اما مفتی ،عالوه بر اینکه ملکه اجتهاد دارد ،مقلدانی هم
دارد که از او استفتا میکنند و از این رو باید دارای شرایط فتوا دادن نیز باشد.
ناگفته نماند که فقیه در مقابل حق افتاء ،این حق را نیز دارد که در مسئلهای سکوت اختیار نموده و فتوا
صمممادر نکند و یا اینکه از اعالن فتوا خودداری نماید .بنابراین اگر مرجعی چنین اسمممتنباط نمود که اعالن
فتوایی به لحاظ شممراییی خاص و حتی به لحاظ مفاسممد مترتب بر اعالن ،آشممکار نمودن فتوا جایز نیسممت،
مسممملم ًا موظف خواهد بود از اعالن فتوا خودداری نموده و سمممکوت اختیار نماید .برخی عدم اعالم فتوا
بدالئل خاص را در اصیالح حقوق اسالمی «تقیه» نامیدهاند .البته باید توجه داشت که تقیه به معنای ترس و
وحشت از اعالم فتوا برای حفظ جان مفتی نیست ،بلکه به معنایی بسیار عمیقتر یعنی رعایت مصالح جامعه
اسالمی و سعادت آن است .به عبارتی مجتهد در برخی موارد خاص و حساس که اقدام به اعالن فتوا مدنظر
خود نمیکند  ،بدلیل احراز مصممملحت جامعه و اهم و مهم نمودن تبعات بیان فتوا اسمممت و در مقابل اگر
مصممملحت اعالن را احراز نماید ،به چنین امری اقدام نمودن و تمام تبعات آن را نیز می پذیرد گرچه به از
دست دادن جانش بیانجامد.
بر این اسمماس ،یکی از مصممالحی که ممکن اسممت مانعی برای ابراز فتوا شممود ،رعایت حدود و مرزهای
جغرافیایی میان ک شورها ا ست ،ولی این محدودیت به معنای ت سلیم محض جهت اجازه توهین و بیحرمتی
به اعتقادات و اصممول مسمملم اسممالمی نیسممت .به نظر میرسممد قضممیه سمملمان رشممدی دقیقاً نمونهای از همین
وضعیت بود که با وجود اتفاق در قلمرو دولت انگلیس ،مانع از صدور حکم و فتوای امام خمینی نگردید و
ای شان بر ا ساس قانون الهی و دقیقاً با هدف تأمین امنیت ب شری اقدام به صدور فتوا نمودند و به دنبال تبیین
این نکته بودند که حتی حفظ قداسمممت اصمممل آزادی بیان ،مانع از اقدام مناسمممب علیه اسمممتهزای دین و
بیاحترامی به اعتقادات نمیگردد.

 :2-3-1عاملی برای تحبیب و تقریب
افتاء میتواند عاملی برای تحبیب و تقریب با شد کما این که این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و
تکفیر باشممد .مفتی اگر در هنگامه افتاء روح شممریعت را دریافته باشممد و دغدغههای شممارع را برای ایجاد

همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشمممد تالش خود را صمممرف یافتن راه حلی برای تقر یب و تحب یب
خواهد کرد .لکن چناننه تعصبات مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خویش قرار دهد خروجی فتوای وی
روشممی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سمموی تکفیر سممایرین خواهد بود .کما اینکه

113

تأسف برخی با عدم درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهرهگیری از ظرفیت بسیار مناسب

مطالعات

امروزه متأ سفانه در برخی ک شورهای ا سالمی و صاحبان فتوا م شاهده می شود .در دوران معا صر ،با کمال دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

افتاء به نزدیکی و تقریب جهان ا سالم به یکدیگر بیندی شند از این ظرفیت منا سب برای تکفیر ک سانی بهره
میگیرند که به وحدانیت خدا و ر سالت نبی ا سالم اعتراف دارند و اختالف شان با دیگران یا در رویکردهای

دیگر کارکرد مهم فتوا ،به تأثیر آن در حرکتهای اجتماعی و فرهنگی بر میگردد .فتوا همان گونه که
میتواند به حرکتهای علمی و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع بخشد این ظرفیت را
دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد غیرقابل نفوذی ب شود .در م سائل برون مذهبی و
حتی برون دینی افتاء میتواند در کنار دیگر دانشمممها مسمممیر تعالی انسمممانی را هموارتر کند .همان گونه که
میتواند با ایجاد موانعی خود را از م سیر تاثیرآفرینی بیرون کند و سرنو شت حرکتهای ان سانی را به د ست
عرف و عقالء سپرده و خود را از نقشآفرینی محروم کند .پارهای از کج اندی شان که هنوز سودای زندگی
در غارها را در سر میپرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانشها و یا روشها و ارزشها را خروج
از جاده حق دانسممته و با نام دفاع از سممنت و رویکرد سممنتی به مبارزه با نوآوری میپردازند غافل از این که
بدعت با نوآوری دو مقوله کامالً جداست.

 :2حکم
رسالت مرجعیت در افتاء و منصب قضاوت منحصر نبوده و در زمان غیبت ،فقیه دارای منصب [صدور
حکم] حکومی و حکومت نیز میباشممد .به عبارتی صممدور حکم حکومتی از اختیاراتی اسممت که بر اسمماس
مبانی حکومت اسالمی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه مصیلح به رسمیت شناخته شده است.
هر چند که در حدود و ثغور ،اطالق و نسبی بودن این منصب دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

احمد فدوی و همکاران

 :3-3-1ظرفیتی حرکت ساز

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

ویژه به این اصول است و یا در پارهای فروعات دینی است.

قدرت رنم

 .1-2مفهوم حکم
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مطالعات

قدرت رنم

جهت شممناخت مفهوم حکم ،به بررسممی حکومت نیاز داریم .چوآنکه گفته شممده حکومت با حُکْم هم
ریشه و بلکه بن آن است« .الحکومه مصدر الحکم»( .الشرتونی)219/1 :1403 ،
در بیان لغتشممناسممان فارسمی برای حکم ،معانی زیادی میرح شممده اسممت؛ در لغتنامه «دهخدا» ،حکم
بهمعنای «حکومت کردن ،امر کردن و فرمان دادن» آمده اسمممت( .دهخدا )753/19 :1373 ،مرحوم معین
حکم را به معنای «امر ،فرمایش ،داوری ،قضا ،منشور ،ابال  ،فرمان ،اجازه ،فتوا ،نسبت اسنادی بین موضوع
و محمول» آورده اسمممت (معین )1366/1 :1360 ،و واژه حکم در آیه «إِنِ الْحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسمممف )40/به
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معنای لغوی «فرمان» آمده است.
دامنة اصیالحی حکم نیز آن قدر وسیع و گسترده استکه بدست آوردن تعریفی جامع از حکم را دشوار
مینماید .هر چند در اصممیالح رایج فقهی ،غالباً گفته شممده که حکم همان خیاط شممرعی و آثار آن ،مانند
«وجوط و حرمت»« ،داوری ق ضایی»« ،د ستورهای والیی و حکومتی» و «فتوا» ا ست ،اما فقهاء واژه حکم را
به مناسمممبتهای گوناگون در البهالی کلماتشمممان با کاربردهای متعدد بکار بردهاند( .علوی )7 :1391،شمممهید
صدر معتقدند« :الحکم هو التشریع الصادر مناهلل تعالی لتنظیم حیاه االنسان -حکم ،تشریعی است از طرف
خداوند برای منظم ساختن زندگی ان سان» ( .صدر )53/1 :1406،مرحوم صاحب جواهر آورده« :اما الحکم
فهو انشاء انفاذ من الحاکم ،ال منه تعالی ،لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص -حکم
انشممای انفاذ حکم شممرعی یا وضممعی یا انفاذ موضمموع این دو در چیزی مخصمموص ،از سمموی حاکم اسممت».
(نجفی )100/40 :1404 ،آیه اهلل صافی نیز همین تعریف را برگزیدهاند( .صافی گلپایگانی)22/1 :1417 ،
آیت اهلل مکارم شمممیرازی ضممممن آنکه حکم حکومتی را جدا و در طول احکام اولیه و ثانویه میدانند
ن سبت به تبیین حکم ،معتقدند« :از جمله مهمترین معانی حکم ،د ستورات و فرامین رهبر جامعه ا ست و آن
عبارت اسمممت از مقرراتی که از سممموی ولیّ امر جامعه و سمممایر مسمممؤوالن حکومتی که زیر نظر وی ،برای
برقراری نظم و تأمین مصممملحت عمومی ایفای نقش میکنند ،صمممادر میگردد»( .مکارم شمممیرازی:1425 ،
 )551/1همننین آیت اهلل محمد تقی حکیم معتقدند« :الحکم؛ االعتبار الشمممرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً
مباشممراً او غیر مباشممر -حکم ،اعتبار شممرعی اسممت که به عمل مکلف ،تعلق میگیرد؛ چه آن تعلق ،مسممتقیم
باشممد و چه غیر مسممتقیم که در اینجا تعلق مباشممر ،راجع به حکم تکلیفی و تعلق غیر مباشممر ،راجع به حکم
وضعی است»( .حکیم)55 :1979 ،
با توجه به اینکه حکم میتواند در قالب فرمانهای جزئی و و ضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام
و قوانین شممرعی که رهبر مشممروع جامعه در حوزه مسممائل اجتماعی و ...با توجه به حق رهبری و مصمملحت
جامعه صادر شود دیدگاه دکتر گرجی ،به عنوان صاحب نظری در حقوق ا سالمی ،میتواند تعریفی جامع
باشد:

«حکم [حکومتی] یعنی اینکه ولی جامعه بر مبنای ضمموابط پیشبینی شممده ،طبق مصممالح عمومی ،برای
حفظ سممالمت جامعه ،تنظیم امور آن ،برقراری روابط صممحیح بین سممازمانهای دولتی و غیردولتی با مردم،
سممازمانها با یکدیگر ،افراد با یکدیگر در مورد مسممائل فرهنگی ،تعلیماتی ،مالیاتی ،نظامی ،جنگ و صمملح،
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ارزی ،حقوقی ،اقت صادی ،سیا سی ،نظافت و زیبایی سرزمینها و سایر م سائل احکامی مقرر دا شته ا ست».

مطالعات

بهداشممت ،عمران و آبادی ،طرق و شمموارع ،اوزان و مقادیر ،ضممرط س مکّه ،تجارت داخلی و خارجی ،امور دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
(گرجی)287/2 :1369 ،

 .2-2کارکردهای حکم

 :1-2-2مرجع و قلمرو ماهیتی و اعتباری حکم
«اگر وظیفه حاکم ا سالمی ،محدود به اجرای احکام شرعی با شد و ادارت امور دنیوی جامعه ا سالمی در
دایرت اختیارات وی نبا شد طبیعی ا ست که حاکم ا سالمی حق ندارد در موارد غیر من صوص حکمی صادر
نماید»( .حسینی)167 :1391،
اما بررسمی متون شمرعی و آثار اندیشممندان اسمالمی ،نشمان میدهد که خداوند متعال وظایف بسمیاری
همنون حفظ دین ،دفاع از اسممالم و مسمملمین ،ایجاد امنیت نحوه ارتباط با سممایر دولتها و ملتها و ...برعهدت
حاکم اسالمی به عنوان وظیفه قرار داده که در دو امر کلی خالصه می شود :حفظ دین و ادارت دنیا« .در این
صورت و به تنا سب وظیفه ،حاکم جامعه ا سالمی د ستورهایی صادر میکند که بخ شی از آنها در را ستای
اجرای احکام شرع است و بخشی از انها در راستای اداره امور جامعه»( .میهری)63 :1374 ،
نظر به اینکه م شروعیت صدور حکم خ صو صاً در را ستای اداره امور جامعه از والیت ن شأت گرفته و
اقتضممای جعل والیت ،صممدور فرامینی برای اداره اجتماع اسممت ،پس مرجع صممادرکننده حکم حکومتی،
متولی حکومت اسالمی استکه در زمان حضور خود حضرات معصومین و در زمان غیبت فقیه جامعالشرایط
عهدهدار این منصممب خواهد بود .با توجه به اینکه مرجع صممدور حاکم اسممالمی اسممت؛ این نکته ضممروری
استکه هر فقیهی نمیتواند اعمال والیت کند ،بلکه با توجه به گستردگی حوزه اختیارات حاکم و پینیدگی
امور و فراوانی موضوعات مستحدثه ،شرایط دیگری نیز الزم است و صرف اینکه فردی فقیه و عادل باشد،
نمیتواند در رأس جامعه قرار بگیرد .بنابراین ،بر مبنای سخن ح ضرت علی شای ستهترین فرد برای حکومت
و خالفت ،کسی استکه درباره اداره امور امت تواناترین و داناترین مردم درباره زمامداری و حکومت باشد.
«إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِیهِ( .»...دشتی)233 :1386 ،

احمد فدوی و همکاران

این منصب در ادارت جامعه اسالمی توسط حاکم اسالمی و فقیه جامعالشرایط است.

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

حکم نیز همانند سایر شئون فقیه دارای کارکردها و ویژگیهایی است که نشاندهنده تأثیرگذاری باالی

قدرت رنم

* قلمرو ماهیتی حکم حکومتی در موارد ذیل قابل رویت میباشد:
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 .1احکام حکومتی ،احکامی جزیی و انشائیاند که بر اساس این احکام ،حاکم اسالمی شخصی را که
طبق موازین شریعت دارای شای ستگی ا ست ،برای منا صب مختلف حکومتی ن صب میکند ،مانند انتخاط

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی فرماندهان لشکر ،قضات ،استانداران و مدیران( .مکارم شیرازی)501 :1422 ،

مطالعات

قدرت رنم

 .2احکام خاصم میاند که منشمممأ آنها تیبیق کبرای احکام اولیه بر مصمممادیق خویش اسمممت ،مانند امر به
جمعآوری زکات ،خمس و هزینه کردن آنها در جای خود و یا بسممیج نیرو برای جهاد و تعیین زمان جنگ
و صلح( .توالیی)64 :1393 ،

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

 .3احکام خاصممی که منشممأ آن تیبیق کبرای احکام ثانویه بر مصممادیق آن اسممت ،مانند امر به وجوط
رعا یت مقررات عبور و مرور در سمممیح معابر و جاده ها که مقدمه برقراری نظم در جامعه و حفظ جان
شممهروندان اسممت و نیز مانند تحریم برخی روابط تجاری یا س میاس می با بیگانگان به منظور در هم شممکسممتن
شوکت و عظمت آنان و کوتاه کردن دست ای شان از دخالت در امور مسلمانان( .هاشمی شاهرودی:1426 ،
)363/3
 .4احکامی که در راستای دفع ستم و تجاوز به حقوق دیگران صادر میشود ،مانند امر به گشودن درط
انبار محتکران و فروختن کاالهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کاالهای مورد نیاز مردم
برای پیشمممگیری از گرانی اج ناس و اج حاف بر مردم( .محقق حلی )21/2 :1408 ،حضمممرت ا مام خمینی
آوردهاند« :امام و والی مسلمین میتواند هر اقدامی را که به صالح مسلمین است انجام دهد ،از جمله تثبیت
قیمت کاال و( .»...خمینی)626/2 :1390 ،
 .5احکام صادره در حوزهای که شریعت در آن دستور و نص خاصی ندارد .در این حوزه ،شاهد تحقق
عنوان منیقه الفرا هستیم که اولین بار در اندیشه شهید محمد باقر صدر تبلور یافته است .نظریه منیقهالفرا
حاکی از این است که دخالت دولت تنها به تیبیق احکام ثابت شرعی بر موارد معین خالصه نمیشود ،بلکه
از سویی بر این تیبیق اصرار میورزد و از سویی دیگر ،به وضع قوانین متناسب با ظرفیتهای زمانی و مکانی
در حوزههای خالی از تشممریع میپردازد تا اهداف عام اقتصمماد اسممالمی و عدالت اجتماعی مورد نظر اسممالم
پیاده شود»( .صدر)680 :1401 ،
این نظریه مدافع قدرت مانورحداکثری حاکم جامعه برای اداره هر چه بهتر آن است که با تشخیص اهم
و مهم و ترجیج اهم بر مهم (یا همان م صلحت) محقق می شود و در مقابل عدم توجه به این م سأله ضربات
جبرانناپذیری را به جامعه وارد خواهد سمماخت .به عنوان مثال ،اگر رفتن به حج برخالف مصممالح و موجب
ضرر به جامعه اسالمی باشد ،حاکم میتواند آن را موقتاً تعییل نماید.

* قلمرو زمانی و اعتباری حکم حکومتی نیز در موارد ذیل قابل تصور است:
 . 1حکم مقید به زمان خاص که در این صورت رو شن ا ست که حکم حکومتی بعد از انق ضای موعد
مقرر از اعتبار خواهد افتاد.
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 . 2حکم مقید به موضممموع خاص که در این صمممورت هم چناننه موضممموع خاص از بین برود ،حکم دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

حکومتی نیز خود به خود پایان می یابد ،مانند پایان مقررات اعمال شمممده بر حالت جنگ و جهاد با اتمام
جنگ.
 . 3حکم مقید به مصممملحت و ضمممرورت که این احکام هم تا زمانی معتبرند که عناوین مذکور وجود

و ضرورتهای بروز جامعه اسالمی است و چنین فرم میشود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگری که
مبنای احکام پیشین بوده ،جای خود را به عنوان یا عناوین جدید دادهاند.
 .4نهایتاً با توجه به اینکه منشأ این احکام ضروریات و مصالح و مفاسد اجتماعی است ،این امور هم تابع
همین ضمممرور یات بوده و با تغییر شمممرایط زمانی و مکانی از بین میروند .ب نابراین حکم حکومتی دیگر
مو ضوعیت نمییابد و به ا صیالح سالبه به انتفاع مو ضوع ا ست .در نتیجه احکام حکومتی موقتی ه ستند و
تنها تا زمانی الزماالجرا هسممتند که موجبات ایجاد آنها پا برجا باشممند« .از اینرو بر حاکم الزم اسممت که به
معیارهای سنجش ثابتات و متغیرات در احکام و موضوعات توجه الزم را بکند»( .علیدوست)717 :1388 ،

 :2-2-2اسباب و شرایط صدور حکم
مراد از اسباط و شرایط صدور حکم ،آن است که با چه شرایط و اسبابی و برای چه اهدافی حکمی از
جانب حاکم ا سالمی صادر می شود .از البالی مباحث پی شین میتوان دریافت که سبب و مالک صدور
حکم حکومتی در چهار محور به ترتیب ذیل است:

الف :مصلحت نظام
مصلحت ،یکی از عناوینی است که در فقه اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و تبیین مفهومی آن
موجب روشن شدن رابیه آن با احکام شرعی و تبیین دامنه اختیارات ولی فقیه جامعه برای اداره بهتر جامعه
اسممالمی میگردد .به عبارتی در پرتو مصممالح نظام شممرایط اقتضمما میکند که حاکم برای تأمین مص ملحت،
احکامی را برای مقررات اداری ،نظامی ،اقتصممادی و وضممع مالیاتها و غیره ...وضممع کند .مثالً شممیخ مفید
معتقد ا ست« :حاکم میتواند احتکار کننده را وادار نماید تا کاالیش را بیرون آورده و در بازار م سلمین در
معرم فروش قرار دهد ....و میتواند با مصلحتاندیشی بر آن قیمت نهد»( .شیخ مفید )616/3 :1410 ،شیخ
طوسی نیز در بحث اراضی مفتوح عنوه مینویسد« :حاکم اسالمی در اینگونه زمینها آنگونه که مصلحت
م سلمانان اقت ضا دارد ،میتواند ت صرف کند» ( .شیخ طو سی )33/2 :1378 ،مؤلف کتاط درا سات فی والیه

احمد فدوی و همکاران

باشد ،حکم جدید کماکان معتبر است؛ زیرا حکم حکومتی جدید آخرین تشخیص حاکم بر اساس مصالح

قدرت رنم
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

داشته باشند .حتی بهنظر میرسد در صورتی که حکم حکومتی با احکام حکومتی قبل از خود منافات داشته

مطالعات

الفقیه نیز راجع به مالیات اسممالمی و نظایر آن و اینکه اختیار آن در دسممت دولت اسممالمی اسممت و حکومت
میتواند بر اسمماس مصمملحت عمومی جامعه آن را به مصممرف برسمماند ،چنین نظری دارد( .منتظری:1411،
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 )108/4در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ،نیز تأکید زیادی بر رعایت مصالح عمومی در حوزت احکام

مطالعات

منافع عامه م سلمین را در نظر بگیرد»( .امام خمینی )106/17 :1375،ای شان در سیا ست خارجی ،حتی مقوله

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی حکومتی شده و معتقدند« :کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و

قدرت رنم

فروش سالح به د شمنان را تابع م صلحت جامعه ا سالمی میدانند( .امام خمینی )152/1 :1379 ،شهید صدر
ضمن استدالل به اینکه ولیّ فقیه در دوره غیبت ،حقّ تشخیص مصلحتها و قانونگذاری براساس آن را دارد

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

مینویسممد« :هر کاری که نصّ شممرعی بر حرمت یا وجوط آن نباشممد ،ولیّ امر میتواند بر اسمماس مصممالح،
صممفت و حکم ثانوی به آن بدهد .پس اگر او از کاری که مباح اسممت نهی کند ،آن کار حرام میگردد و
اگر به آن دستور دهد واجب میشود»( .صدر)686 :1401 ،
آیه اهلل جوادی آملی ،در اینباره چنین میگوید« :در هنگام اجرای دسممتورهای الهی ،گاه مواردی پیش
میآید که احکام الهی با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند .در اینجا ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام
ا سالمی ،اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینیِ مهمتر موقتاً تعییل میکند و اختیار او در
اجرای احکام و تعییل موقت اجرای برخی از احکام ،میلق اسمممت و شمممامل همه احکام گوناگون اسمممالم
میباشمممد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم ،اهم بر مهم مقدم میباشمممد و این تشمممخیص علمی و تقدیم عملی ،به

عهدت فقیه جامعال شرایط رهبری ا ست»( .جوادی آملی )251 :1388 ،آیه اهلل م صباح یزدی نیز در تو ضیح

این میلب میگوید« :ولی فقیه از آن رو که به احکام ا سالمی آگاهی کامل دارد و م صالح جامعه را بهتر از
دیگران میداند ،میتواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصممالح مهمتر متوقف کند( .نادری:1379 ،
 )107البته باید توجه دا شت که حاکم ا سالمی فقط به صورت موقت میتواند برای مدتی در هنگام تزاحم
احکام و بنا به مصلحت حکمی را ملغی یا صادر نماید و نمیتواند اساس یک حکم مثل حج را تا ابد باطل
نماید .چون حرام و حالل خداوند تا قیامت ادامه دارد ،اما اگر تزاحمی در مقام عمل و اجرا حادث شمممد،
فقیه در مقام تعیین اهم و مهم قرار میگیرد.

ب :جلوگیری از اختالل در نظام با توسل به قاعدة حفظ نظام
اگر انجام دادن کاری یا ترک امری ،موجب اختالل در نظام شود ،حاکم ا سالمی برای رفع آن اختالل
میتواند مانع انجام دادن آن کار یا موجب تحقق آن امر شود .این حکم کلی در پرتو قاعده حفظ نظام و به
اندازهای دارای اهمیت اسمممت که در ابواط مختلف فقهی و از جمله فقه سمممیاسمممی تحت عنوان «واجبات
نظامیه» یاد میشود( .امام خمینی)13 :1376 ،
امام خمینی در بیان حکم حفظ نظام میفرماید« :همانا حفظ نظام از واجبات بسممیار مؤکد اسممت و ایجاد
اخالل در امور م سلمانان از امور مورد غضب است»( .امام خمینی )619/2 :1415،محمدمهدی شمسالدین

نیز به صمممراحت حکم حفظ نظام و اخالل در نظام را اینگونه بیان کرده اسمممت« :از جمله تکالیف قیعی
شممرعی ،واجب بودن حفظ نظام عمومی اجتماع و حرام بودن اخالل در آن اسممت»( .شمممسالدین:1412،
 )440آیه اهلل مکارم شیرازی نیز حفظ نظام را از واجبات قیعی دانسته استکه ادله اربعه بر آن داللت میکند
و علت برای بسیاری از احکام دیگر مثل حدود و تعزیرات واقع میشود( .مکارم شیرازی)505 :1422 ،
نکته قابل تأمل اینکه گاهی «مصلحت» به عنوان یکی از اسباط و شرایط صدور حکم حکومتی به نحو
خاص در کنار مسأله «حفظ نظام اسالمی» قرار گرفته و مبین «مصلحت حفظ نظام و یا ضرورت حفظ نظام»
میباشد و از این طریق ،منجر به صدور احکام ثانوی به جهت جلوگیری از اختالل نظام میگردد.

الف :جواز صدور حکم مبنی بر از بین بردن مخالفان و معاندان اسالم که در نظام مسلمین ایجاد فساد و
اختالل میکنند و به نفع دشمنان جاسوسی مینمایند؛ هر چند اصل اولی ،عدم والیت بر قتل دیگران است.
(ملک افضلی اردکانی)117 :1389 ،
ب :جواز تجسس به جهت شناسایی و کشف دشمنان نظام اسالمی که بر ضد اسالم و مصالح عمومی
فعالیت مخفی و جاسوسی میکنند؛ در حالیکه اصوالً تجسس در امور مردم ممنوع است( .منتظری:1369 ،
 )383/4امام خمینی عنصمممر مصممملحت حفظ نظام را نیز یکی از موجبات و موجِّهات جواز جاسممموسمممی از
د شمنان دان سته و در پا سخ به ا شکالی مبنی بر عدم جواز تج سس در ا سالم ،بر این میلب تأکید ورزیده و
میگوید« :یک بینارهای به من نوشمممته بود که شمممما که گفتید که همه اینها باید تجسمممس بکنند یا نظارت
بکنند ،خوط ،در قرآن میفرماید که «وَ ال تَجَ سَّ سُوا» را ست ا ست؛ قرآن فرموده ا ست؛ میاع هم ه ست امر
خدا .اما قرآن ،حفظ نفس آدم را هم فرموده اسممت که هر کسممی باید «ال تَقْتُلُوا انْفُس مَکمْ» .این اشممکال را به
سیدالشهداء بکنید .وقتی که اسالم در خیر است ،همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسالم را».
(امام خمینی« )116/15 :1375،احکام اسالم برای مصلحت مسلمین است؛ برای مصلحت اسالم است .اگر
ما اسالم را در خیر دیدیم ،همهمان باید از بین برویم تا حفظش کنیم ،اگر دماء مسلمین را در خیر دیدیم،
دیدیم که یک دسممته دارند توطئه میکنند ...بر همه ما واجب اسممت که جاسمموسممی کنیم»( .امام خمینی،
)116/15 :1375
ج :جواز تعزیر کسمممانی که به یقین و علم قاضمممی اطالعاتی دارند و این اطالعات برای نظام و جامعه
اسالمی و رفع فتنه و فساد و تقویت اسالم مفید است.
د :جواز ک شتن غیرنظامیان و م سلمانانی که د شمن ،آنها را سپر خود در مقابل ل شگر ا سالم قرار داده
ا ست که ا صیالحاً » تترّس» گفته می شود .بنا به گفته فقها ،زمانی که جنگ برپا با شد ،بدون ق صد ک شتن
کسانی که سپر قرار داده شدهاند ،میتوان به سمت دشمن تیراندازی کرد و در صورتی که تیرها به کسانی
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عبارتند از:

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

نمونه هایی از احکام ثانوی که متعاقب بروز عنوان ضمممرورت یا مصممملحت حفظ نظام ،پدید میآیند
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که جلوی آنها هسممتند اصممابت نماید ،بر قاتل آنها ضمممانی ثابت نیسممت؛ چرا که در غیر این صممورت ،جهاد
120

تعییل و در پی آن ،نظام اسالم مختل خواهد شد( .سبزواری)126/15 :1413 ،
هــــ :جواز وجوط تقیه برای حفظ نظام دین و نظام اجتماعی ا سالم ،شخص مؤمن در ظاهر از اعتقاد

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی راستین خود دست کشد و به احکام دین عمل نکند .به وسیلة تقیه ،میتوان در صفوف دشمنان نفوذ کرد و

مطالعات

قدرت رنم

از آنان کسممب اطالعات نمود و توطئههای آنها را بر ضممدّ نظام دین و نظام مسمملمین و حکومت اسممالمی،
کشممف و خنثی نمود .در توجیه حفظ دین به وسممیلة تقیه ،گفته شممده که تقیه و عدم افشممای اسممرار ،باعث
استحکام دین می شود؛ زیرا بدین وسیله ،هم جان رهبران اصلی دین محفوظ میماند و هم فرصت بیشتری
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برای ترویج دین در اختیار آنان قرار میگیرد( .صفری)212 :1381 ،

ج :نفی مفسده
حاکم اسممالمی میتواند برای جلوگیری ،یا رفع مفسممدهای که برای بقا و پیشممرفت جامعه خیر آفرین
اسممت؛ حکم صممادر کند تا از مفاسممد حاصممله جلوگیری شممود ،مانند تعزیرات حکومتی و تحریم روابط
اقتصادی و سیاسی مفسده انگیز با برخی از دولتها و غیره.

د :نفی حرج
برخی از احکام ،سبب ایجاد عسر و حرج برای مکلفان میشوند ،مانند زنی که شوهرش صالح نیست و
زن در ع سر و حرج ا ست و ق صد طالق گرفتن دارد ،اما شوهرش او را طالق نمیدهد .در این مواقع حاکم
ا سالمی میتواند براساس اختیارات حکومتی ،این حرج را از بین برده و بر اساس اختیارات حکومتی زن را
طالق دهد که به این طالق ،طالق حکومتی میگوی ند( .نمازی فر )56 :1379 ،جالب آنکه حضمممرت امام
خمینی در خیابی به مجلس ،تمامی محورهای چهارگانه باال را مورد توجه قرار داده و میفرمای ند« :آننه
در حفظ نظام جمهوری اسمممالمی دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اخالل در نظام شمممود و آننه
ضرورت دارد که فعل و ترک آن م ستلزم فساد است و آننه عمل یا ترک آن م ستلزم حرَجَ است ،پس از
تشممخیص موضمموع به وسممیله اکثریت وکالی مجلس شممورای اسممالمی با تصممریح به موقت بودن ،مادام که
موضمموع محقق اس مت و پس از رفع موضمموع خود به خود لغو میشممود ،مجازند در تصممویب و اجرای آن».
(خمینی )188/15 :1375 ،یا در جای دیگر آورده« :بالفرم هم اگر نتوانیم حرمت بلیتهای بختآزمایی را
ثابت کنیم ،میتوانیم به عنوان حاکم شرع به خاطر مصالح اقتصادی مسلمین آن را تحریم نماییم»( .خمینی،
)217/15 :1375
اهم احکام حکومتی امام خمینی در جایگاه فقیه جامعال شرایط به دو برهه زمانی تق سیم می شود :قبل از
ت شکیل جمهوری ا سالمی :حکم به حرمت تقیه در راه مبارزه با طاغوت ،حکم به تحریم روابط سیا سی و
تجاری مسمملمانان با اسممرائیل ،حکم به تحریم قراردادهای سممرمایه داران آمریکایی با ایران( .توالیی:1393،
 )60بعد از تشکیل جمهوری اسالمی :حکم تشکیل شورای انقالط ،حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی،

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ،حکم به تعییلی حج ،ارتداد سلمان رشدی و(...باقرزاده1387 ،؛ )30
بنابراین ،در یک جمعبندی ،مبنا و هدف کلی و ویژگی اسممماسمممی حکم حکومتی را میتوان «حصمممول
مصلحت مکلّفان ،حفظ نظام و پیشگیری از هرج و مرج و اختالل نظام» دانست( .ملک افضلی)57 :1390 ،

 .3وجوه افتراق فتوا و حکم
گرچه ا شتراک بارز فتوا و حکم در این ا ستکه هر دو سبب تحقق تکلیف شرعی می شوند؛ هر دو از
اجتهاد روشمند بهره میبرند؛ هر دو مبتنی بر منابع فقهی و اصمممولیاند ،تحقق مصممملحت و جلوگیری از
مفسده در هر دو مورد توجه است ،لکن در مقابل این دو وضعیت با یکدیگر تفاوتهایی هم دارند:

است و به نحو قضیه حقیقیه بیان می شود ،اما حکم حکومتی غالباً جزئی است و به نحو قضیه خارجیه صادر
میگردد و سپس حکم بر م صداق تیبیق می شود که جنبه د ستوری و اجرایی آن ا ست ( .شاهدی:1391،
)45
به عبارتی در فتوا ،مجتهد خبر از حکم کلی شمممرعی متعلق به کل یات میدهد .بنابراین ،به لحاظ کلی
بودن ،مصممالح و شممرایط خاص مکلفان مدنظر قرار نمیگیرد ،مثل اینکه مالقی خمر و بول نجس اسممت .اما
حکم فرمان اجرای حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آن دو در شیء مخصوص است ،پس به لحاظ موردی
و جزیی بودن شرایط و مصالح مکلفان و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت میشود ،اعم از
اینکه این حکم در حوزه مسائل سیاسی باشد یا اجتماعی( .علیدوست )678 :1388 ،مرحوم آیت اهلل فاضل
لنکرانی در این زمینه معتقد اسمممت که« :الفرق بین القضممماء و الفتوی عباره عن أنّ الفتوی هی بیان األحکام
الکلّیه و الکبریات العا مّه من دون نظر إلی التیبیق علی الموارد و بیان المصمممادیق ،ففی قوله« :الخمر حرام»
تکون الفتوی عباره عن الحکم بالحرمه الثابته للخمر ،و أمّا أنّ أی مائع خمر خارجاً أو ال یکون خمراً ،فهو ال
یرتبط بالمجتهد و من إلیه رجع فی التقلید ،فإذا قال المجتهد « :هذا المائع خمر» ،فال یکون قوله ح جّه من
جهه االجتهاد و المرجعیه» (لنکرانی)17 :1418 ،

 :2-3در حوزه صدور
گاهی مرجع صدور حکم حکومتی شخص حاکم ا ست که در این حالت مجتهد عالوه بر مقام فقاهت
باید دارای مقام والیت نیز باشد و به عنوان حاکم اسالمی ادارت حکومت اسالمی را عهدهدار شود .در حالی
که صرف من صب افتا و اجتهاد برای صدور فتوا کافی ا ست .در مواردی حکم حکومتی ،م ستقیماً تو سط
حاکم صادر نمی شود ،بلکه افراد من صوط از جانب ای شان در حوزه اختیارات تفوی ضی از سوی حاکم ،به
صدور حکم اقدام میکنند که در این صورت وجود قوه فقاهت در آن ا شخاص شرط نی ست .در واقع این
نوع از احکام به طور غیرمستقیم از جانب حاکم صادر میشوند و بر افراد واجب است اطاعت کنند .در این
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فتوا و حکم ،از نظر کلی و جزیی بودن موضمموع ،با یکدیگر متفاوت هسممتند .فتوا ،بیان کلی حکم الهی
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تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

 :1-3در حوزه موضوع
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مجال بیانی از بنیانگذار انقالط اسالمی ما را در فهم بیشتر این مسأله یاری میدهد .ایشان بعد از آنکه اجازه
122

فقیه به دیگران را در ب سیاری از موارد جایز میداند ت صریح مینماید که این اجازه ،همگانی نی ست ،بلکه به
کسمممی اجازه میدهند که از قانونهای خدا که پایهاش به اسممماس خرد و عدل بنا نهاده شمممده تخلف نکند.

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی (شعبانی)18 :1392 ،
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مقام معظم رهبری نیز در پا سخ به سؤالی که «آیا اطاعت از د ستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که
داخل در قلمرو نمای ندگی اوسمممت ،واجب اسمممت؟ میفرمایند :اگر دسمممتورات خود را بر اسممماس قلمرو
صالحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است ،صادر کرده باشد ،مخالفت با آنها جایز
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نی ست»1.از بیانات فوق ،میتوان دو نکته را به د ست آورد .الف .ا صدار حکم حکومتی میتواند به دیگران
تفویض شود .ط .در صورتی حکم نماینده حاکم ،حجت خواهد بود که شخص نماینده در م سیر والیت
حق ،قرار گیرد و از شرط عدالت نیز برخوردار باشد.

 :3-3در نحوه بیان
با توجه به اینکه فتوا بیان حکم کلی برای عموم است ،نحوه بیان در فتوا به شکل «قضیه حقیقیه» خواهد
بود .مانند اینکه مواد مخدر برای همه مردم حرام اسمممت .اما بیان حکم حاکم که حاکی از دسم متور به انجام
دادن یا ترک کار مشخصی در زمان مشخصی است ،به شکل «قضیه شخصیه» است مانند تحریم کاالهای
اسرائیلی برای مردم ،بخصوص در برهه زمانی خاص( .مکارم شیرازی )437 :1427 ،هرگز فقیه از آن جهت
که فقیه است وارد در موضوعات و تشخیص مصادیق نمی شود و این کار برعهده خود مکلفین است .فقیه
میگوید خمر حرام اسمممت ،اما نمیگوید این مایع خارجی خمر اسمممت یا سمممرکه فقیه میگوید در فالن
مسافت نمازت شکسته می شود ولی نمیگوید که تو اکنون این مسافت را طی کردهای یا نه فقیه نشانههای
بلو را بیان میکند ولی درباره اینکه این نشمممانهها در فالن شمممخص وجود دارد یا نه ،سمماکت اسمممت .فقیه
میگوید روزه بر مریض واجب نیست ،اما نمیتواند تشخیص دهد که فالن شخص بیمار است یا نه

 :4-3در حوزه تطبیق
در فتوای فقهی ،تیبیق دادن حکم شرعی به مورد آن و تشخیص موضوع در اختیار مردم است ،ولی در
مورد صدور حکم تیبیق آن ،به نظر حاکم ا ست و در واقع حاکم به کار شنا سی مو ضوع و تیبیق آن اقدام
میکند( .علیدوسممت )670 :1388،بنابراین مخاطبان حکم ،در رابیه با تیبیق هینگونه دخالتی ندارند .مانند
حکم حاکم به رؤیت هالل ماه رمضان.

. http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=956#
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 :5-3در قلمرو زمانی
فتوا امری ثابت و دائمی ا ست ،مگر اینکه ت شخیص مجتهد ،تغییر یابد و رأی تازهای صادر کند ،به این
معنا که رأی سممابق را اشممتباه بداند یا اینکه موضمموع حکم در تیور زمان ،دگرگونی یابد و از تحت عنوان
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حکم حلیت بر آن صادر کند .اما حکم امری موقتی و مختص به زمان و مکان خاصی است و با از بین رفتن

مطالعات

اولی ،بیرون آید .مثالً شیرنج را به عنوان آلت قمار ،حرام بداند و پس از خروج شیرنج از آلت قمار بودن ،دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
شرایط ،حکم ملغی می شود نه اینکه غلط بوده است و صحیح شود .مثالً صدور حکم تحریم تنباکو ،هرگز
به معنای حرمت ا ستعمال تنباکو برای همه اع صار و مکانها نی ست ،بلکه در شرایط خا صی ،در ایران چنین

گسترت فتوا معموالً محدود و نسبی است ،ولی گسترت حکم ،میلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ
مرجع فتوا دهنده و مقلدان او الزم االجراسممت و تنها بر آنها حجت شممرعی و تکلیفآور اسممت ،در حالیکه
حکم حاکم اسمممالمی بر مقلدان فق یه حاکم و همننین مقلدان مراجع دیگر و حتی بر خود حاکم و مراجع
دیگر نیز تا زمانی که حکم ملغی نشممده باشممد ،حجت شممرعی و واجب االتباع اسممت .حتی بر مجتهدی که
اعلم از حاکم شممرع باشممد نیز حجت اسممت و نقض آن جایز نیسممت( .خویی )329/1 :1418،صمماحب عروه
معتقد است« :حکم الحاکم الجامع للشرائط الیجوز نقضه حتی لمجتهد آخر»( .یزدی )20/1 :1419،آیت اهلل
سممیسممتانی نیز همین میلب را آورده و در انتها میفرماید تنها زمانی مخالفت با حکم حاکم جایز اسممت که
مخالفت قیعی با کتاط و سممنت داشممته باشممد« :حکم الحاکم الجامع للشممرائط الیجوز نقضممه حتی لمجتهد
آخر ،إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قیعاً من الکتاط و ال سنه» ( .سی ستانی )16 :1427،شایان ذکر ا ستکه اطاعت
از حکم حکومتی در موارد اقتصمادی ،سمیاسمی و اجتماعی نیز بر شمهروندان غیرمسملمان سماکن در کشمور
اسالمی واجب خواهد بود .هر چند بنا بر نظر برخی بر همه الزم االجرا نیست( .نراقی)418/10 :1415 ،

 :7-3قابلیت نقض
تفاوت دیگر اینکه حکم ،قابل نقض نی ست؛ زیرا باعث اختالل در حکومت می شود ،ولی فتوا میتواند
ناقض فتوای دیگر باشممد و یا خود توسممط حکم نقض گردد ،در واقع حکم حاکم وسمیعتر از فتوای مجتهد
ا ست؛ زیرا فتوا در حق مقلد و خود فقیه حجت ا ست ،اما حکم حاکم حتی درباره مجتهدان دیگر ولو اعلم
هم نافذ است .حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده و بر آن حاکمیت دارد .به عنوان مثال :اگر
چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوط حج ،و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسالم است ،ولی
در صممورتی که همین فریضممه مهم دینی با مصممالح کشممور اسممالمی و امت مسمملمان تزاحم پیدا کند ،حاکم
اسالمی میتواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیری کند.

احمد فدوی و همکاران

 :6-3در حوزه مشموالن

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

حکمی صادر شده است.

قدرت رنم

 .4انگارههای تناقض فتوا و حکم
124

یکی از انگارههای قابل اعتنا در ن سبت سنجی میان حکم و فتوا توجه به این نکته ا ست که چه ب سا بین
حکم با حکم یا حکم با فتوا تناقض بوجود آید .هر چند در اَشکال و صور گوناگون نقض فتوا و حکم بالغ

علم هش
دو فصلناهم ی – ژپو ی بر پانزده مورد قابل ارائه و پیشبینی اسممت1لکن در اینجا صممرفاً به انگاره نقض حکم با حکم و انگاره نقض
مطالعات

قدرت رنم

فتوا با حکم اشمماره میکنیم و به نقض فتوا بوسممیله فتوا بدلیل داخل شممدن در احکام شممرعی تکلیفی فردی
داخل نمیشویم.

 :1-4انگاره نقض حکم بوسیله حکم
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این فرم زمانی قابل تصور است که ما قائل به امکان تعدد حکم به لحاظ اینکه هر مجتهد جامعالشرایط
برای فتوا ،حاکم شممرع نیز هسممت باشممیم .توضممیح اینکه در مقابل اگر قائل به انگاره وحدت حاکم شممرع و
وحدت حکم حکومتی باشمممیم ،در این صمممورت قاعدت ًا حاکم فقیه جامعالشمممرایط ،مبسممموط الید بوده و
مجتهدین غیر حاکم صالحیت صدور حکم را ندارند؛ زیرا آنان حاکم شرع تلقی نمی شوند .بدین ترتیب
دیگر حکمی غیر از حکم حاکم وجود ندارد تا حکم او را نقض کند .بر اساس این انگاره ،برخی از پیروان
مکتب والیت میلقه معتقدند اگر در مسائل اجتماعی مراجع متعدد تصمیمگیر وجود داشته باشد و در مقابل
هر فرد آزاد باشد به هر مرجعی که خواست مراجعه کند ،نظام اجتماعی دچار هرج و مرج میشود ،بنابراین
مرجع تصمیمگیری واحد الزم است( .مصباح یزدی)125 :1382 ،
اگر حاکم نظام اسممالمی حکمی حکومتی صممادر کند و این حکم با احکام سممایر مجتهدین ،در فرم
تعدد حکم حکومتی تعارم داشممت ،وظیفه مجتهدین جامعالشممرایط افتاء چیسممت؟ آیا آنان باید به حکم
حاکم تمکین کنند یا میتوانند میابق با نظر خود حکمی صممادر کرده ،خود و مقلّدانشممان به آن عمل کنند.
مثالً اگر حاکم ،حکم به قیع روابط سیا سی با دولتی داد ،آیا بر فقهای دیگر و مقلدان آنان واجب ا ست به
لوازم آن پایبند باشند یا میتوانند به حکم متعارم مبنی بر جواز روابط سیاسی با آن دولت عمل کنند؟
شهید ثانی در این مورد معتقد ا ست :اگر حاکم حکمی صادر کرد بر حاکم ثانی ج ستجوی م ستند آن
واجب نیسمممت ،لکن اگر در آن تأمل کرد و خیای حاکم اول در حکم ظاهر شمممد ،حاکم ثانی باید آن را
نقض کند چه مستند حکم ،قیعی باشد و چه ظنی .ایشان معتقدند که حاکم ثانی در صورتی میتواند حکم
حاکم اول را نقض کند که علم به بیالن آن دا شته با شد و بیالن آن با مخالف بودن حکم با نص کتاط یا
خبر متواتر یا اجماع یا خبر واحد غیر شاذّ و قیاس منصوص العله محقّق می شود ( .شهید ثانی167/2 :1416 ،
و )388/13
 .1جهت آگاهی ر.ک :موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتوای دیگر ،حسنعلی اکبریان ،مجله کاووشی
نو در فقه ،شماره .73

برخی از علماء حکم حاکم را در صممورتی که حق باشممد بر ای حاکم دیگر الزامآور میدانند ،ولی اگر
حق نباشممد حاکم ثانی باید آن را باطل کند .چه مسممتندش قیعی و یا اجتهادی باشممد( .محقق حلی:1408 ،
( ،)67/4ابن حمزه( ،)210 :1408 ،شممیخ طوسممی( ،)214/6 :1416 ،عالمه حلی .)142/2 :1410،امام خمینی
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آن را ندارد .از نگاه ای شان حکم حکومتی ،حکمی ا ست با عنوان ثانوی و تا عنوان ثانوی مو ضوع آن باقی

مطالعات

معتقدند حکم حکومتی حاکم ،بر تمام علماء و مجتهدین دیگر واجباالطاعه اسممت و هیچ کس حق نقض دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

اسممت حکم باقی اسممت و هینکس حق نقض آن را ندارد .ولی همینکه عنوان از بین رفت حکم حکومتی،
خود نقض میشمممود .ایشمممان الزمه نظریه والیت میلقه فقیه را نفوذ حکم حکومتی حاکم بر سمممایر فقهاء

نظر صمماحب عروه نیز بر این اسممت که نقض حکم حاکم ،برای هینکس حتی برای مجتهد دیگر جایز
نیسمممت ،مگر اینکه اشمممتباه حاکم برای مجتهد ثابت گردد( .یزدی )20/1 :1419 ،آیت اهلل تسمممخیری که از
معتقدین به انگاره وحدت حاکم شممرع و وحدت حکم حکومتی هسممتند میفرمایند مصمملحت اعالی نظام
ا سالمی اقت ضا میکند والیتی که مقدمه این م صلحت ا ست ،مخ صوص او با شد و فقهاء دیگر حق ندارند
حکمی خالف او صمممادر نمایند .این امر اقتضممما دارد که باقی فقهاء با حکومت و حکم او مخالفتی ننمایند؛
زیرا این مخالفت به تشممتت مسمملمین میانجامد و این خود از بزرگترین محرمات اسممت( .تسممخیری:1415 ،
)112
برخی از فقهاء همانند مرحوم آیت اهلل خوانسممماری و مرحوم منتظری در کنار قول به عدم جواز نقض
حکم قضایی حاکم ،به عدم جواز نقض حکم حکومتی فقیه نیز تصریح کردهاند( .خوانساری،)3/6 :1405،
(منتظری )102/2 :1409 ،مرحوم نراقی در مورد ممنوعیت نقض حکم حاکم توسممظ حکم سممایر مجتهدین
ادعای اجماع دارند( .نراقی)80/17 :1415 ،
بدین ترتیب بررسی آراء و دیدگاههای علماء ما را به این نتیجه رهنمون می سازد حکم حکومتی امری
نافذ و نقض آن جایز نیسممت ،چوآنکه حکم حکومتی مصممالح اسممالم و امور عامه مسمملمین تأمین مینماید،
بگونهای که حکم حکومتی حتی گاهی مسممتلزم نفوذ به قلمرو ممالک و نظامهای غیراسممالمی اسممت و در
اینصممورت باید مصممالح نظام اسممالمی را در مقابل نظام اجنبی حفظ کند و اگر نقض حکم او توسممط فقیهی
دیگر جایز باشد ،چیور میتواند مسلمین را متحد و از مصالح نظام اسالمی حراست و حفاظت کند« .بقولی
پایان یافتن خصومتها و حفظ نظام و اجرای حدود و ریشهکن کردن ماده اختالف و فساد ،متوقف بر نفوذ
حکم [حاکم] است .در غیر اینصورت سنگ روی سنگ ،بند نمیشود و همواره مردم در درگیری و منازعه
هسممتند .این امر ،موجب فسمماد و اختالل در نظام زندگی مردم میشممود»( .سممیفی مازندرانی)29/3 :1387 ،
بنابراین نقض حکم حکومتی حاکم در صمممورت تعارم با احکام سمممایر مجتهدین جایز نیسمممت جز در دو

احمد فدوی و همکاران

و )50

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

میداند؛ زیرا تمام شئون حکومتی پیامبر و ائمه برای فقیه عادل حاکم مقرر ا ست( .امام خمینی124 :1423 ،

قدرت رنم

صورت؛ یک در صورت ظهور خیا در مستند حکم و دوم علم به خیا بودن حکم؛ یعنی اگر نزد مجتهدی
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

دیگر و یا خود حاکم ،علم به خیا بودن حکم حکومتی حاصممل شممد بر مجتهد دیگر یا خود حاکم ،واجب
است آن را نقض کند.

 :2-4انگاره نقض حکم بوسیله فتوا
در ارتباط میان حکم حکومتی و فتوا از دو بعد میتوان مسمممأله را مورد ارزیابی قرار داد .گاهی نسمممبت
1

حکم حکومتی با فتاوای علماء یکی از ن سبتهای تخ صیص ،تخ صص ،حکومت و یا تزاحم ا ستدر اینجا
قاعدتاً حکم حکومتی حاکم با فتاوای علماء قابل جمع اسممت .اما نکته اصمملی بحث مواردی اسممتکه حکم
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حکومتی با فتوای برخی مراجع تعارم داشممته باشممد .این نسممبت تعارم در جایی اسممتکه فتوایی با حکمی
حکومتی در مقام جعل و انشمماء تکاذط داشممته باشممد و تکاذبشممان هم در مقام امتثال نباشممد و عموم فتوا هم
عموم استغراقی باشد (یعنی اینکه حکم فتوا تمام مصادیقش را شامل شود)؛ زیرا اگر عموم فتوا بدلی باشد
حکم و فتوا ،قابل جمعاند .مثالً در مورد مثال باال اگر حاکم به وجوط شرکت در تظاهراتی خاص در یک
مقیع زمانی حکم کند ،در حالیکه مراجع تقلید فتوا به استحباط موضوع کلی شرکت در تظاهرات دادهاند
و این اسممتحباط ،به عموم اسممتغراقی تمام افراد کلی مشممارکت در تظاهرات را شممامل باشممد ،این بحث پیش
میآید که حکم حاکم مقدم است یا فتوای مرجع تقلید؟
اکثر فقهای معاصممر ،بنا بر الزمة اطالق والیت فقیه در این مکتب که همان وجوط اطاعت و عدم نقض
احکام صادره توسط فقیه حاکم است ،نقض حکم حکومتی با فتوا را جایز نمیدانند .مقام معظم رهبری در
پاسخ به سؤال «حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا میباشد؟ و در صورت تعارم با رأی
مرجع تقلید اعلم ،کدامیک مقدم اسمممت؟ میفرمایند :اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب اسمممت و
فتوای مرجع تقلید نمیتواند با آن معارضه کند»( .خامنهای )22 :1389،صاحب جواهر معتقدند« :جایز نیست
حکم حاکم با فتوا نقض شمممود حتی از سممموی خود حاکم»( .نجفی )98/40 :1404 ،آیه اهلل مصمممباح یزدی
آوردهاند :در صممورت تعارم فتوا و حکم ولی فقیه با فقهای دیگر در امور فردی میتوان به مرجع تقلیدی
که در فقاهت ،اعلم تشممخیص دادهایم ،مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشممه نظر ولی فقیه مقدم بوده و
نقض حکم او حتی از طرف فقیهی دیگر که اعلم از او باشد حرام است( .مصباح یزدی)67/1 :1378 ،
مرحوم آیت اهلل آقا م صیفی خمینی به طور میلق مخالفت با فقیهی را که حکومت ا سالمی را بنا نهاده
و رهبری مسممملمین را برعهده گرفته ،جایز نمیداند و برای فق یه دیگری دخالت در امور را مجاز نمیداند،
چه این مخالفت به صممورت فتوایی باشممد و چه به صممورت حکمی( .امام خمینی )77 :1418 ،آیت اهلل میرزا
 .1جهت آشنایی با این مفاهیم به کتب اصولی و از جمله اصول فقه مظفر و کفایه االصول آخوند
خراسانی باب تعادل و تراجیح مراجعه نمایید.

جواد آقا تبریزی بر تبعیت میلق از مقررات مو ضوعه ب شری تا وقتی که خالف شرع نبا شد ،حتی در بالد و
نظامهای غیر اسمممالمی تأکید کرده اسمممت و حکم حاکم را بر فتوای مجتهد مقدم میداند( .تبریزی:1380 ،
)290/1
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امام خمینی در همین زمینه میفرمایند« :مرحوم شیرازی در تحریم تنباکو چون حکم حکومتی بود برای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

فقیه دیگر هم الزم االتباع بود .همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند»1.و یا در
مورد م سأله زکات میفرمایند« :اِذا حَکمَ بالدفعِ الیهِ لم صلحه اال سالم والم سلمین فیجبُ اتباعهُ و اِن لم یکن
مقلداً ،اگر حاکم ا سالمی بر م سلمین حکم کند که زکات را به ای شان بپردازند اگرچه مقلد حاکم ا سالمی

بخرد بعد معلوم شود که با عرق جنب از حرام برخورد کرده و فتوای مرجعش بر نجاست آن مایع باشد و با
فروشمممنده نزاع کنند در صمممحت معامله و به نزد حاکم بروند اگر آن حاکم به صمممحت معامله حکم نماید
خریدار باید معامله را بپذیرد و این از مواردی اسممت که فتوی بوسممیله حکم نقض میگردد»( .علیاکبریان،
)54 :1391
نتیجه اینکه در خصوص نسبت حکم و فتوا ،در صورتی که نسبتهای تخصیص ،تخصص ،حکومت و
ورود بین حکم حکومتی حاکم و فتاوای فقهاء برقرار باشمممد ،حکم حکومتی و فتاوا قابل جمع هسمممتند و
مکلّفین اعم از مجتهد و مقلّد میتوانند هم به فتاوا و هم به حکم حکومتی عمل کنند .در موارد تزاحم و یا
تعارم حکم حکومتی حاکم با فتاوای مراجع ،مجتهدین دیگر به هیچ وجه حق نقض حکم حکومتی را
ندارند و خود و مقلدانشان باید از حکم حکومتی حاکم تبعیت کنند.
در مورد تعارم حکم مراجع تقل ید و فقهاء جامعالشمممرایط با حکم حکومتی حاکم ،به وجهی که از
عمل به یکی نقض دیگری حاصممل شممود و قابل جمع نباشممند ،بنابر انگاره واحد بودن حاکم ،تعارض می بین
حکم حکومتی حاکم با حکم دیگر فقهاء حاصل نمیشود .اما بنابر انگاره تعدد حکّام شرع ،حکم حکومتی
حاکم با احکام مجتهدین دیگر تعارم پیدا میکند که در این صورت حکم حکومتی حاکم مقدم است و
مجتهدان و مقلّدان شان باید از حکم حاکم تبعیت کنند مگر در دو صورت؛ یکی در صورت ظهور خیا در
مسممتند حکم و دوم در صممورت علم به خیا بودن حکم .یعنی زمانیکه نزد مجتهدی دیگر و یا خود حاکم،
علم به خیا بودن حکم حکومتیاش حاصل شود( .کریمی)72 :1392 ،

 .1به نقل از روزنامه رسالت ،یکشنبه 1 ،بهمن  ،1376شماره  ،3497ص .5
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محمد کاظم یزدی صاحب عروه دارد و در خصوص خرید شیء متنجّس میفرماید« :اگر شخصی مایعی را

قدرت رنم
تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

هم نباشممد واجب اسممت امر حاکم را اطاعت نماید»( .امام خمینی )343/1 :1390،همین نظر را مرحوم سممید
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دوران غیبت کبرا نهاد مرجعیت و اجتهاد به عنوان یکی از منابع مهم تأثیرگذار در طول تاریخ بوده اسمممت.
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دینی و مجتهدین مبرز به نقش و جایگاه مرجعیت و اجتهاد اذعان داشممته و در اکثر مباحث میروحه خویش

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی بررسمممی تحلیلی فقهی این نهاد نشمممان میدهد که از دوران ابتدای آغاز غیبت و به فاصمممله کوتاهای مراجع

قدرت رنم

شئون چندگانهای را برای فقیهان در نظر میگرفتند که مهمترین آنها میتواند شأنیت فتوا و حکم باشد.
فتوا و حکم به عنوان مهمترین ابزار مولد قدرت نرم فقه سممیاس می بدنبال خبردادن از حکم کلی الهی در

سال هفتم ،شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 1396

موضممموعات کلی و جزئی میباشمممند .نباید از نظر دور داشمممت که بیان فتوا و حکم هر چه به زبان و زمان
مردمان هر عصممر نزدیکتر باشممد ،تأثیر عملی آنها در زندگی افراد بارزتر اسممت .امروزه مراجع عظام نه تنها
باید به سبک و شیوه زمان خود به نگاشتن فتوا بپردازند بلکه باید عصر نوین و تکنولوژی رو به رشد را نیز
در نظر گرفته ،موضوعات و مسائل جدید را هم مورد اهتمام و بررسی قرار دهند و با توجه به وسائل پیشرفته
ارتباط جمعی به رسمماله نویسممی و بیان فتاوای خویش بپردازند .این دو منبع قدرت نرم به عنوان اسممتنتاجی
علمی ،دارای اسباط و مالکاتی هستند که عبارتند از :مصلحت نظام ،جلوگیری از اختالل در نظام با توسل
به قاعدت حفظ نظام ،نفی مفسده ،نفی حرج.
با این حال ا سباط و مالکات م شترکی همنون؛ هر دو سبب تحقق تکلیف شرعی می شوند؛ هر دو از
اجتهاد روشمند بهره میبرند؛ هر دو مبتنی بر منابع فقهی و اصممولیاند ،هر دو تحقق مصمملحت و جلوگیری
از مفسده برایشان مهم است دلیل نمی شود که با یکدیگر تفاوتی نداشته باشند .تفاوت حکم و فتوا به عنوان
دو منبع مهم قدرت نرم در نظام فقاهتی و سممیاسممی اسممالم در اموری همانند حوزه موضمموع ،حوزه صممدور،
حوزه بیان ،حوزه تیبیق ،در قلمرو زمانی ،در حوزه مشمممموالن و ...کامالً مشمممهود و مورد اتفاق اکثر علما
میباشد.
این تفاوتها در این دو منبع قدرت نرم سبب شده که در برخی موارد انگاره تناقض و تعارم میان این
دو فرم بوجود بیاید که توضیحات مفصل آن را در داخل مقاله مورد بررسی قرار دادهایم.

منابع و مأخذ
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تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

 ابن حمزه طوسممی ،محمد بن علی 1408( ،ق) .الوسممیله إلی نیل الفضممیله .قم :انتشممارات کتابخانه آیه اهلل مرعشممینجفی.
 ابن فارس ،ابوالحسین .)1387( ،معجم مقاییس اللغه .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. اصفهانی ،راغب .)1362( ،مفردات فی غریبالقرآن .تهران :کتابفروشی مرتضوی. امام خمینی ،روح اهلل .)1379( ،تنقیح االصول (حسین تقوی ،تقریر) تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. امام خمینی ،روح اهلل .)1390( ،تحریر الوسیله .قم :مؤسسه میبوعاتی اسماعیلیان. امام خمینی ،روح اهلل 1420( ،ق) .الرسائل العشره .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. امام خمینی ،روح اهلل ( 1423ق) .والیت فقیه .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. امام خمینی ،روح اللّه .)1424( ،توضیح المسائل :.قم :دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه قم. االنصاری ،محمد علی 1415( ،ق) .الموسوعه الفقهیه المیسره .قم :مجمع الفکر االسالمی بحرالعلوم ،محمد 1412( ،ق) .االجتهاد اصوله و احکامه .بیروت :دارالزهراء تبریزی ،جواد .)1380( ،استفتاءات جدید .قم :دفتر انتشارات اسالمی .جلد اول. تسخیری ،محمدعلی .)1402( ،حول الدستور االسالمی .بیروت :منظمه االعالم االسالمی. ت سخیری ،محمدعلی 1415( ،ق) .الدوله اال سالمیه درا سات فی وظائفها ال سیا سیه و االقت صادیه .بیروت :منظمهاالعالم االسالمی.
 جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1384( ،ترمینولوژی حقوق .تهران :انتشارات گنج دانش. جوادی آملی ،عبداهلل .)1388( ،حق و تکلیف در اسالم .قم :مرکز نشر اسراء. حیدری بهنوئیه ،عباس ،)1378( ،گزارش اجمالی از رسمماله اجتهاد و تقلید امام خمینی ،فصمملنامه علوم سممیاسممی،شماره پنجم.
 خامنهای ،سید علی .)1389( ،رساله أجوبه االستفتائات .تهران :انتشارات پیام عدالت. خراسانی آخوند ،محمد کاظم .)1378( ،کفایه االصول ،قم :انتشارات کتابفروشیاسالمیه. خوانساری ،سید احمد 1405( ،ق) .جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ،قم :مکتبة الصدوق خویی ،سید ابوالقاسم 1418( ،ق) .موسوعه اإلمام الخوئی ،قم :مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی. خوئی ،سید ابوالقاسم .)1378( ،مصباح الفقاهة ،قم :موسسه النشر االسالمی ،جلد پنجم. دشتی محمد ،ترجمه نهج البالغه .)1386( ،قم :انتشارات گلستان ادط ،نامه .53رجحان ،سممعید ،)1383( ،فقه و نیازهای جدید در دوره پس از اسممتقرار حکومت اسممالمی ،فصمملنامه کتاط نقد،شماره .33
 السبزواری ،عبداالعلی 1413( ،ق) .مهذط االحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم :مکتبه آیه اهلل السید سبزواری. سیستانی ،سید علی 1427( ،ق) .منهاج الصالحین ،قم :مکتب آیه اهلل العظمی السید السیستانی. سممیفیمازندرانی ،علیاکبر .)1387( ،دلیل تحریر الوسممیله لإلمام الخمینی ،تهران :مؤسممسممه تنظیم و نشممر آثار امامخمینی ،جلد سوم.
 شمماطبی ،ابواسممحاق 1965( ،م) .الموافقات فی اصممول الشممریعه( ،محمد قادر الفاضمملی ،تحقیق) .البیروت :مکتبهالعصریه ،جلد چهارم.
شاهمرادی ،محبوبه ،)1392( ،تزاحم حکم و فتوا ،پایان نامه دوره دکتری ،دانشگاه یزد ،دانشکده علوم انسانی. الشممرتونی ،سممعید الخوری 1403( ،ق) .اقرط الموارد فی فصممح العربیه و الشمموارد ،قم :کتابخانه آیه اهلل العظمیمرعشی نجفی ،جلد اول
 شمسالدین ،شیخ محمد مهدی 1412( ،ق) .نظام الحکم و االداره فی االسالم ،قم :دارالثقافه للیباعه و النشر. شهید ثانی ،زینالدین بن علی 1416( ،ق) .مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،قم :مؤسسه معارف اسالمیه،ج  .2شیخ طوسی33/2 :1378 ،
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 صافی گلپایگانی ،لیف اهلل .)1417( ،جامع االحکام ،قم :انتشارات حضرت معصومه ،جلد اول. صدر محمدباقر .)1421( ،المدرسه القرانیه ،قم :مرکز االبحاث و الدرسات التخصصیه لشهید الصدر. صدر ،سید محمد باقر 1417( ،ق) .الفتاوی الواضحه ،بیروت :دارالتعارف المیبوعات. طباطبائی الحکیم ،محسن 1405( ،ق) .مستمسک العروه الوثقی ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی. طباطبائی یزدی ،سید محمد کاظم ( 1419ق) .العروه الوثقی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی .جلد اول. طباطبائی ،محمد حسین .)1387( ،بررسیهای اسالمی( ،هادی خسرو شاهی ،تحقیق) .قم :بوستان کتاط. الیوسی ،محمد ابن الحسن 1416( ،ق) .الخالف( ،علی خراسانی و جواد شهرستانی ،تحقیق) .قم :مؤسسه النشراالسالمی ،الجزء الخامس.
 عاملی ،یاسین عیسی 1413( ،ق) .االصیالحات الفقهیه فی الرسائل العملیه ،بیروت :دارالبالغه. عالمه حلی ،حسن ابن یوسف 1410( ،ق) .ارشاد االذهان ،قم :انتشارات جامعه مدرسین. علیاکبریان ،حسنعلی ،)1391( ،بررسی موارد نقض حکم یا فتوا با حکم یا فتوای دیگر در فقه سید یزدی ،مجلهکاووشی نو در فقه ،شماره هفتاد و سوم.
 علیدوست ،ابوالقاسم .)1388( ،فقه و مصلحت ،قم :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. الفاضل اللنکرانی ،الشیخ محمّد 1418( ،ق) .تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ،قم :مرکز فقهی ائمه اطهار القرافی ،محمد ابن ادریس 1995( ،م) .االحکام فی تمییز الفتاوی عن االحکام و تصمممرفات القاضمممی و االمام،تحقیق عبدالفتاح ابوغده ،حلب :مکتبه المیبوعات االسالمیه.
 گرجی ،ابوالقاسم .)1375( ،مقاالت حقوقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران .جلد دوم. محمدی ری شهری ،محمد .)1384( ،میزان الحکمه ،قم :انتشارات مؤسسه فرهنگی دارالحدیث. مصممباح یزدی ،محمدتقی .)1382( ،نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه ،قم :موسممسممه آموزشممی و پژوهشممی امامخمینی.
میهری ،مرتضی .)1374( ،اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :انتشارات صدرا.معرفت ،محمد هادی .)1377( ،والیت فقیه ،قم :موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.مکارم شیرازی ،ناصر 1422( ،ق) .بحوث فقهیه هامه ،قم :انتشارات مدرسه علی بن أبی طالب. مکارم شیرازی ،ناصر 1425( ،ق) .انوار االصول ،قم :مدرسه امام علیابنابیطالب .جلد دوم. مکارم شیرازی ،ناصر .)1427( ،استفتاات جدید ،قم :انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب. ملک افضمملی اردکانی ،محسممن ،)1390( ،حکم حکومتی در قانون اسمماسممی و جایگاه آن در حقوق اسمماسممیجمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه حکومت اسالمی شماره .62
 منتظری ،حسینعلی 1411( ،ق) .دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه ،قم :انتشارات دارالفکر. موسوی اردبیلی ،عبدالکریم .)1381( ،فقه القضاء ،قم :جامعة المفید. نائینی ،محمدحسین 1419( ،ق) .تنبیه االمة و تنزیه الملة ،قم :مؤسسه احسن الحدیث. نجفی ،محمد حسن 1404( ،ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی. نراقی ،مأل احمد 1417( ،ق) .مستند الشیعه فی أحکام الشریعه ،قم :مؤسسه آلالبیت. والیی ،عیسی .)1387( ،فرهنگ تشریحی اصیالحات اصول .تهران :نشر نی. ها شمی شاهرودی ،سید محمود 1426( ،ق) .فرهنگ فقه میابق مذهب اهلبیت علیهمال سالم ،قم :مؤ س سه دایرهالمعارف فقه اسالمی ،جلد اول.

