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چکیده
یکى از مسائلى که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسالمى، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسالمى قرار گرفته، مسئله 
ــترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد  ــت. با توجه به کاربرد گس «حفظ نظام» اس
ــتناد شده است، مى توان آن را به عنوان یک قاعده فقهى مهم و  ــرعى، اس به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم ش
ــینیان، از چنین قاعده اى نام برده نشده است، این  ــى قرار داد، هرچند در آثار فقهى پیش فراگیر، طرح کرد و مورد بررس
حکم کلى و عام یکى از احکام فقهى مذاهب اسالمى به شمار مى رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهى در حیطه 
ــرعى (اولیه، ثانویه و والیى) موضوع اصلى این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفى و کتابخانه اى  احکام ش
ــود، آن گاه حکم  ــى واژه نظام در مباحث فقهى، انواع آن ذکر مى ش ــت، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناس اس
ــتره احکام شرعى از جمله صدور احکام ثانوى و والیى و همچنین چگونگى استناد  ــاز بودن این قاعده فقهى در گس س

احکام اولیه به آن مورد بررسى قرار مى گیرد.

کلیدواژه ها: ضرورت حفظ نظام، نظام کالن اجتماعى، بیضه اسالم، حکم والیى، حکم ثانوى.

احکام  قلمرو  در  حفظ نظام  ضرورت  سازى  حکم 
فقهى مذاهب اسالمى دیدگاه  شرعى از 
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مقدمه
تبیین آن دسته از مسائل فقهى که مبتنى بر مسئله ضرورت 
ــرورت به عنوان  ــند، گاهى از باب ض ــظ نظام مى باش حف
ــدوث یک عنوان ثانوى که منجر به صدور حکم ثانوى  ح
مى گردد، مطرح است و گاهى براساس اینکه علت و مستند 
ــرعى قاعده «ضرورت حفظ نظام» تشخیص داده   حکم ش
ــرعى صادر گردیده است. از این رو فقهاى  شده، حکم ش
ــالمى در موارد تزاحم بین ضرورت حفظ نظام  مذاهب اس
ــام را یکى از ادله حاکم  ــایر احکام فقهى، اختالل نظ با س
ــایر احکام و مقررات اسالمى به شمار مى آورند و در  بر س
هر موردى که حکمى از احکام اسالم موجب اختالل نظام 
گردد، آن را منتفى و به عنوان ثانوى بى اثر تلقى نموده اند. 
ــتدالل را مى توان در کتب  ــیارى از این نوع اس موارد بس
ــازى ضرورت  ــاهد نمود که ما در بحث حکم س فقهى مش

حفظ نظام به بیان برخى از آنها مى پردازیم.
ــه اى از عناصر و آحاد  نظام در اصطــالح عام به مجموع
ــود که با ایجاد روابط متقابل، کلیت واحدى را  گفته مى ش
ــام در اصطالح فقها عبارت  به وجود مى آورند.1 حفظ نظ
ــتقرار  ــراى نظرى و عملى از اس ــت از: حفاظت و اج اس
ــیادت و حاکمیت اسالم و اداره شئون مجتمع به گونه اى  س
ــود و  که نیازهاى مادى و معنوى آن به قدر امکان مهیا ش

روابط و مناسبات داخلى و خارجى تنظیم گردد.2
ــدید، مشقت  واژه ضرورت از اضطرار به معناى حاجت ش
و شدتى است که راه گریزى از آن وجود ندارد.3 ضرورت 
در اینجا به عنوان یکى از عناوین ثانویه حکم ساز که منجر 
ــدور حکم حکومتى یا تبدیل حکم اولیه به ثانویه و  به ص
ــتحدثه مى گردد، مد  ــائل مس یا صدور حکم اولیه در مس

نظر است.
ــائلى که کاشف و مبین  فقه به عنوان دانش و مجموعه مس
ــبت به ضرورت حفظ نظام  ــت، نمى تواند نس ــریعت اس ش
ــتحکام آن بى اعتنا باشد و  ــالمى و ایجاد و تداوم و اس اس
ــف و استنباط خود نمى تواند از حفظ  فقیه در عملیات کش
نظام به عنوان «مصلحت عام» غافل و به ارتباط آن با فقه 

، ص384. .1
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، ص58.  .3

ــالم تا کنون فقها و اندیشوران  ــد. از صدر اس بى توجه باش
ــالمى به ممنوعیت آنچه موجب اختالل نظام مى شود،  اس
حکم داده و در مقابل، حفظ نظام را واجب دانسته اند و به 
ــت، واجب شمرده اند.  تبع آن هر آنچه الزمه حفظ نظام اس
ــرى از خطرات  ــئله حفظ نظام و جلوگی ــیعه مس فقهاى ش
ــالم را گاهى به عنوان یک ضرورت فقهى  تهدید کننده اس
ــوان مصلحت ملزم و یا «ما  ــّلم و گاهى به عن و امرى مس

الیرضى الشارع بترکه» تلقى نموده اند.
گرچه بیشترین موردى که فقها متعرض این مسئله شده اند، 
ــراى کلى  ــن عام بودن کب ــت، لیک ــاب جهاد و دفاع اس ب
(ضرورت حفظ نظام) مورد استناد در این قبیل امور حاکى 
ــت که مى تواند مصداق این  از تعمیم آن به همه  مواردى اس
امر کلى باشد.4 برخى از صاحب نظران به دلیل همین کلیت 
ــه ضرورت حفظ نظام در  ــر بودن احکام مربوط ب و فراگی
ــام مباحث فقهى از آن به عنوان قاعده فقهى نام برده اند  تم

که مستند بسیارى از فتاوى قرار مى گیرد.
ــا در تعریف قاعده فقهى گفته اند: «قواعد فقهى، احکام  فقه
ــک از آنها، احکام جزئى اى  ــتند که تحت هری کلى اى هس
ــت، مندرج مى شود. خواه این احکام  که منطبق با آنها اس
جزئى، مربوط به ابواب مختلف فقه باشد یا مربوط به یک 

باب از ابواب فقه».5
ــاق ویژگیهاى  ــى و انطب ــف قاعده فقه ــه تعری ــا توجه ب ب
ضرورت حفظ نظام بر این تعریف مى توان گفت: این حکم 
ــمار  ــه فقهى به ش کلى و عام یکى از قواعد عامه یا رئیس
ــرعى بوده  مى رود؛ زیرا: اوًال؛ حفظ نظام یک حکم کلى ش
ــر واجبات نظامیه،  ــى مانند جواز اخذ اجرت ب که احکام
ــزوم مراعات مصلحت عمومى،  وجــوب جهاد و مرابطه، ل
ــکیل حکومت، جواز اعمال حدود و اجراى  ضرورت تش
مجازات، با تطبیق بر آن حاصل مى شوند. ثانیًا؛ داللت آن 
بر واجبات و مصادیق زیرمجموعه اش بى واسطه و به طور 
ــت. ثالثًا؛ با بررسى فقه روشن مى شود که این  مستقیم اس
قاعده از گستردگى و دامنه شمول زیادى برخوردار است، 

به طوري که قابل جریان در همه ابواب فقهى است.
ــیهاى فقهى، قواعد فقهى زیادى مورد  از آنجا که در بررس

، ج9، ص39.  .4
، ج1، ص83.  .5
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استفاده فقها قرار مى گیرد که محصول داورى عقل هستند،6 
ــد عقلى غیر قابل  ــوان گفت که این قاعده جزء قواع مى ت
انکار، نه تنها در بین مسلمانان، بلکه نزد هر صاحب عقلى 
به شمار مى رود که فقها از آن تحت قاعده ضرورت حفظ 

نظام و برخى به عنوان مصلحت حفظ نظام، نام برده اند.

مفاهیم نظام در گستره مباحث فقهى
از آنجا که واژه نظام داراى مفاهیم متعددى است، با توجه 
ــه) باید مفاهیمى از آن  به دامنه موضوع (فقه مذاهب خمس
ــند، از گفتار فقها در مباحث  ــه مرتبط با بحث مى باش را ک
فقهى به دست آورد، با دقت در منابع فقهى متوجه مى شویم 
ــت که با وجود کاربرد شایع  که نظام از جمله مفاهیمى اس
ــیر  ــون فقهى و حقوقى، کمتر مورد تعریف و تفس آن در مت
قرار گرفته است. بنابراین باید از طریق مالحظه کاربردها 
و موارد استعمال آن، به معناى مورد نظر فقها از این مفهوم، 
ــت یافت. با تفحص در کلمات فقها آشکار مى شود که  دس

معموًال «نظام» در معانى زیر آمده است:
1) نظام کالن اجتماعى

ــت که تنظیم حیات  ــام کالن اجتماعى همان نظامى اس نظ
ــالمى  ــده دارد و در فقه مذاهب اس ــر عه ــى را ب اجتماع
ــتى مردم، حفظ  ــى چون: حفظ نظام معیش داراى مصادیق
ــاد آن (امنیت داخلى و  ــم عمومى و امنیت در تمام ابع نظ
خارجى)، حفظ آراستگى درون جامعه، حفظ نوع انسان، 
ــوان مثال تصّدى  ــد. به عن ــظ مصالح عام و ... مى باش حف
ــت که فقها به وجوب  منصب قضاوت از جمله امورى اس
آن تصریح و یکى از براهین وجوب تصّدى این منصب را 

حفظ نظام اجتماعى بیان کرده اند.
ــد: «منصب قضا یکى از  ــه حلى در این باره مى گوی عالم
ــده اى به آن اقدام کنند، از  ــت. هرگاه ع واجبات کفایى اس
ــود. اگر هیچ کس به آن اقدام نکند،  عهده بقیه ساقط مى ش
مستحق شدیدترین عقاب مى گردند، به خاطر فایده اى که 

در آن است از قیام به نظام عالم ...».7
2) بیضه اسالم

مراد از بیضه در اینجا اصل و اساس اسالم است که از آن 

، ص100.  .6
، ج2، ص79.  .7

ــود. با توجه به  ــالم نیز نام برده مى ش تحت عنوان کیان اس
ــیادت  ــالم؛ حفاظت از س این معنى، مراد از حفظ بیضه اس
ــالم و جلوگیرى از خدشه دار شدن و وارد آمدن آسیب  اس

به حاکمیت آن مى باشد.8
3) حکومت اسالمى

ــت از سازمانى که مردم یک محدوده  حکومت عبارت اس
ــف و حقوق افراد، به  ــى خاص براى تعیین وظای جغرافیای
وجود مى آورند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات در 
رفع نیازها، تأمین منافع، از بین بردن مشــکالت و به طور 
کلى برآوردن مقتضیات زندگى عمومى اتباع خود کوشش 
مى نماید؛ حکومت همان دستگاهى است که بر رفتارهاى 
اجتماعى یک جامعه اشراف دارد و سعى مى کند آنها را در 

مسیر خاصى جهت داده و هدایت نماید.9
ــبرد  ــى براى اداره کارها و پیش ــدون تردید، هر اجتماع ب
ــى، نیاز به هیئت عالى رتبه اى دارد تا به  برنامه هاى همگان
ــگیرى از ستم و تجاوز به دیگران  گسترش دادگرى، پیش
ــدن حقوق مردم بپردازد و پیوند  و جلوگیرى از پایمال ش
ــون اجتماعى،  ــائل گوناگ ــتگى ضرورى را در مس همبس
شیوه هاى دفع احتیاجات، گردآورى نیروهاى کارآمد و به 
کارگیرى آنان در بهترین راهى که مصالح اجتماعى اقتضا 

مى کند، فراهم آورد.
ــه بپذیریم زندگى  ــت ک ــرورت حکومت بدین معنا اس ض
ــان در قالب جامعه سامان مى یابد و زندگى اجتماعى  انس
ــدا نمى کند. بحث از  ــرد و قوام پی ــکل نمى گی بدون آن ش
لزوم حکومت، یک امر عقالنى است که هیچ کس نمى تواند 
ــفى علت محدثه  ــاس اصلى فلس ــکار کند و براس آن را ان
علت مبقیه نیز مى باشد، بنابراین مى توان گفت که همه ادله 
ــکیل حکومت (علت محدثه) بر وجوب حفظ  وجوب تش
ــتمرار آن (علت مبقیه) نیز داللت مى کند و هرکس به  و اس
هر دلیلى که حکومت را بپذیرد، مجبور به پذیرش وجوب 

حفظ و استمرار آن نیز خواهد بود.
حفظ حکومت در اینجا به معناى تداوم استقرار حکومت و 
استحکام آن است، اما اینکه مراد فقهاى مذاهب اسالمى از 
حکومت اسالمى در بحث حفظ حکومت چه نوع حکومتى 

، ص217.  .8
، ج2، ص274.  .9
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است؟ و مهم ترین اصلى که در این زمینه (استقرار و ایجاد 
ــد؟ مسئله اى است که  ــت، چه مى باش حکومت) مطرح اس
ــئله مبانى  ــى قرار گیرد. پرداختن به مس ــد مورد بررس بای
مشروعیت حکومت، براى یافتن پاسخ هریک از سؤاالت 

فوق، ضرورى مى نماید.

دیدگاه فقهى مذاهب اسـالمى و مشـروعیت 
حکومت

ــروعیت حکومت و  ــتاى مش در بیان نظرات فقها در راس
ــروع، پرداختن به چند نکته اساسى،  وظایف حکومت مش

ضرورى مى نماید:
1)  مفهوم مشروعیت

ــه معناى آنچــه موافق  ــروع ب ــروعیت یا از ماده مش مش
ــرعیت به معناى راه پیدا و  ــد و یا از واژه مش ــرع باش ش
ــن خداوند بر بندگان، گرفته شده است.10 مشروعیت  روش
حکومت عبارت است از توجیه عقالنى حقانیت و قانونیت 
ــردم، و نیز اطاعت  ــام داران براى اعمال حکومت بر م زم

شهروندان از آنان.
2) جایگاه مشروعیت حکومت در فقه اسالمى

ــت به منزله  ــلمانان11در باب ضرورت حکوم ــاع مس اجم
پذیرش هماهنگ مصادیق و نحوه استقرار و انتقال قدرت 
ــت. خالفت و یا امامت در اساس جانشینى  حکومت نیس
ــلمانان و جامعه  ــرع در اداره امور مس ــب ش عالیه صاح
اسالمى است و طبعًا مشروعیت آن باید در چنین ارتباطى 
مورد سنجش و بررسى قرار گیرد. نگرش عمومى شیعیان 
ــت  که امامت  ــروه 12  امامیها حاکى از آن اس ــه ویژه گ ب
ــیر آن براساس  ــرع بوده  و توجیه و تفس در زمره اصول ش
قاعده لطف مى باشد.12 بنابراین بحث از حکومت ابتدا جزء 
ــت و چون نوبت به نیابت فقها از معصوم  اصول مذهب اس
ــد، این مسئله عالوه بر وجهه اصولى سمت و سوى  مى رس
ــنت امر حکومت را  فقهى نیز مى گیرد. در حالى که اهل س
ــده  در زمره مصالح عامه مى دانند که به نظر امت واگذار ش
ــائل حکومتى از دیدگاه اهل سنت از  است.13 بنابراین مس

، ص334.  .10
، ص113.  .11

، ص507.  .12
، ج1، ص408.  .13

همان ابتدا در فقه مورد بحث بوده است.
ــت قرار  ــه در مصدر حکوم ــى ک ــت کس ــیعه معتقد اس ش
ــت،  ــت خدا دخالت کرده اس ــه واقع در والی ــرد، ب مى گی
ــى خواهد بود که  بنابراین اعمال والیت نیز در انحصار کس
مجوز چنان تصرفى و والیتى را از طرف خداوند یا پیامبر 
ــالم از طریق نص عام یا نص خاص داشته باشد؛ زیرا  اس
ــد، والیتى غاصبانه است  ــتند به خدا نباش اگر والیت مس
ــیعیان با پذیرش  ــت. ش ــه خداوند آن را تحریم کرده اس ک
ــاس نص، مفهوم  ــاس قاعده لطف و براس باور امامت براس
ــاى دادند. امام،  ــروعیت را در چهارچوب ویژه اى ج مش
ــت که براساس نص  ــروع است و وى کسى اس حاکم مش
ــاخه حسین بن  ــل فاطمه و از ش از فرزندان على و از نس
ــت، بنابراین حکومت وى  ــده اس على معیّن و منصوب ش
ــروع؛ یعنى براساس شرع  در صورت تحقق و فعلیت، مش
ــد. در چنین تعبیرى، جایى براى پذیرش و یا رأى  مى باش
مردم و حتى پیامبر اسالم14 باقى نمى ماند. در واقع مى توان 
ــیعى   12 امامى ـ صرف نظر از تحقق و یا  گفت که امام ش
عدم تحقق حکومتش، مشروعیت دارد و به بیان دیگر امام 
شیعى فى نفسه مشروع است و مقبولیت و یا عدم مقبولیت 
مردم تأثیرى در مشروعیت وى ندارد. مسئله مقبولیت تنها 
در ارتباط با فعلیت امر حکومت موضوعیت پیدا مى کند.15 
ــنت از آن رو که امر حکومت  ــى که در نظر اهل س در حال
ــروعیت این  را از منظر و اختیار عامه مى نگرند، طبعًا مش
حکومت و حاکمانى که متصدى آن مى شوند، در حیطه  اى 
ــرار مى گیرد.  ــیر متعدد، ق ــاط با تفاس ــترده و در ارتب گس
ــنن، به تفاوت درجه  ــروعیت حکومت از نظر اهل تس مش
در راستاى مقبولیت خلق، مفهوم پیدا مى کند. خلیفه (امام) 
ــه داراى مشروعیت نیست. مشروعیت خلیفه  سنى فى نفس
سنى با فعلیت حکومت وى عجین شده و فعلیت حکومت، 
ــا مقبولیت، از آن رو که امر حکومت از  خود در ارتباط ب

مصالح عامه و در اختیار خلق است، قرار دارد.
از دیدگاه طرف داران سنت و با توجه به جایگاه صحابه و 
ــروعیت در انطباق با قول و فعل  یاران نزدیک پیامبر، مش
ــود و از آن رو که خود اصحاب  اصحاب شکل پذیر مى ش

صص4 - 34. ،  .14
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ــیس و یا تداوم  موضع و کالم واحدى براى چگونگى تأس
ــتند، طبعًا مشروعیت  ــالم نداش حکومت پس از پیامبر اس
نمى توانست خط سیر واضح و مجراى روشنى را در پیش 
ــروعیت در این بستر گسترده و پهناور  گیرد. بنابراین مش
ــخص، شکل بندیها و تقریرات مختلفى  بعضًا مرزهاى نامش

را به خود دید.16
3) مبانى مشروعیت حکومت در فقه

از آنجا که در اسالم حاکم و والى در جمیع مسائل حکومتى 
ــت،  ــى و محورى اس ــال حاکمیت داراى نقش اساس و اعم
ــروعیت دینى  بنابراین ارتباط تنگاتنگ و نزدیکى میان مش
ــى و چگونگى تعیین حاکم اسالمى وجود دارد،  نظام سیاس
به طورى که بحث درباره مبانى مشروعیت حکومت و شیوه 
ــاره چگونگى تعیین حاکم  ــته به بحث درب اعمال آن وابس
اسالمى خواهد بود. این برداشتها و تفاسیرى که در مطالب 
ــیم کننده دو باور جداگانه در  باال بیان کردیم، در واقع ترس

باب شخص حاکم و مشروعیت حکومت وى است:
ــیعه در خصوص  ــر ش ــیعه 12 امامى: نظ ــاور ش ــف) ب ال
ــى بعد از پیامبر؛  ــروعیت حکومت در دو فاصله  زمان مش
ــال 11ق تا سال 260ق و مرحله دوم؛ از سال  یعنى از س
260ق؛ یعنى از آغاز غیبت حضرت مهدى(ع) تا به امروز 
ــس از رحلت  ــه در برهه زمانى پ ــت ک بدین صورت اس
رسول گرامى اسالم، شیعه معتقد به وجود 12 امام معصوم 
ــت که آنان را با ادله عقلى و نقلى و با نصوص خاص  اس
ــد و در دوران پس از  ــب خداوند مى دان منصــوب از جان
ــیعه با اعتقاد به اینکه حکومت حق  غیبت، غالب فقهاى ش
امام معصوم است، قائل به نصب الهى فقهاى واجد شرایط 
ــده اند که تحت عنوان  ــه عنوان نواب عام امام معصوم ش ب

نظریه «والیت فقیه» قابل طرح است.
مقصود از والیت در بحث والیت فقیه، به معناى سرپرستى 
ــت؛ زیرا  ــامى اس ــن معنا داراى اقس ــت، والیت به ای اس
ــت که به حسب آنچه سرپرستى  سرپرستى، چند سنخ اس
مى شود (مولى علیه)، متفاوت مى گردد. والیِت سرپرستى، 
ــریع است،  ــت، گاهى والیت بر تش گاه والیت تکوینى اس
ــت تکوینى به دلیل  ــریع. در والی ــى والیت در تش و زمان
ــود، رابطه  آنکه به تکوین و موجودات عینى مربوط مى ش

، صص43 -46.  .16

حقیقى میان دو طرف والیت وجود دارد و والیتى حقیقى 
ــتى موجودات جهان و عالم خارج و  ــت؛ یعنى سرپرس اس
ــتن در آنها، مانند والیت نفس انسان بر  تصرف عینى داش
ــن جهت به آن والیت حقیقى  ــواى درونى خودش. از ای ق
ــریع و والیت در تشریع هردو  مى گویند، اما والیت بر تش

والیت وضعى و قراردادى هستند.
«والیت بر تشریع» همان والیت بر قانون گذارى و تشریع 
ــت جعل قانون و  ــت؛ یعنى اینکه کسى سرپرس احکام اس
ــد. والیت در تشریع،  وضع کننده اصول و مواد قانونى باش
والیتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود 
ــوران و دیگرى  ــت: یکى والیت بر محج ــم اس بر دو قس
ــت بر جامعه خردمندان. اگرچه این نوع از والیت در  والی
ــت، اما از آنجا که  ــه والیت اعتبارى و قراردادى اس حیط
«والیت فقیه» به معناى والیت فقاهت است؛ یعنى والیت 
ــت  ــالمى، مى توان گفت که بازگش ــب تام و کامل اس مکت

چنین قیومیت و والیتى به والیت خداوند است.
ــى با والیت بر محجوران دارد؛  والیت فقیه، تفاوت اساس
ــراد ناتوان و حفظ حقوق مردگان،  زیرا یکى مربوط به اف
ــت و دیگرى مربوط به  ــفیهان و صغیران اس محجوران، س
اداره جامعه اسالمى و اجراى احکام اسالمى و ... بنابراین 
ــت و نه والیت  ــنخ والیت تکوینى اس والیت فقیه نه از س
ــریع و قانون گذارى و نه والیت بر محجوران، بلکه  بر تش
ــه به منظور  ــت ک ــالمى اس ــِت مدیریتى بر جامعه اس والی
ــهاى دینى و شکوفا ساختن  اجراى احکام و تحقق ارزش
استعدادهاى افراد جامعه و رسانیدن آنان به کمال و تعالى 

درخور خویش صورت مى گیرد.17
براى اثبات نظریه والیت فقیه دالیل سه گانه عقلى، نقلى و 
ــت که  دلیل مرکب از عقل و نقل در کتب فقهى موجود اس
ــوط پیرامون تمام آن ادله خارج از محور اصلى  بحث مبس
ــت. دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت  این مقاله اس
نظم در جامعه اسالمى است، حیات اجتماعى انسان و نیز 
ــد قانونى الهى  ــویى نیازمن ــال فردى و معنوى او، از س کم
ــت که مصون و محفوظ از  ــاد فردى و اجتماعى اس در ابع
ــوى دیگر،  ــد و از س ــى باش ضعف، نقص، خطا و فراموش
نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل است، براى 

، صص148-122.  .17
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ــانى بدون این  تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انس
ــود و فقدان آن دو  دو و یا با یکى از این دو، محقق نمى ش
سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى شود که هیچ 
ــه دالیل نقلى  ــود. از جمل ــدى به آن راضى نمى ش خردمن
ــاء»؛18 «الفقهاء امناء  ــوان به؛ «العلماء ورثۀ االنبی نیز مى ت
الرسول ما لم یدخلوا فى الدنیا»؛19 «اللهم ارحم خلفائى ... 
ــنتى»20 و دهها  الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و س

روایت دیگر در این زمینه اشاره کرد.
ــى بر والیت فقیه چنین مى توان گفت  در تبیین دلیل تلفیق
ــا و دوام تا قیامت، یک  ــالم براى بق که صالحیت دین اس
ــت و هیچ گاه بطالن و ضعف و  ــن اس مطلب واقعى و روش
ــِه الَْباِطُل ِمْن  ــت: «َال َیْأِتی ــتى در آن راه نخواهد داش کاس
ــالم در عصر  بَْیِن َیَدْیِه َوَال ِمْن َخْلِفِه»21 و تعطیل نمودن اس
ــد سبیل خدا و  غیبت و عدم اجراى احکام و حدود آن، س
ــالم در همه شئون عقاید و اخالق و  مخالفت با ابدیت اس
اعمال است. از این جهت هرگز نمى توان در دوران غیبت 
ــى سپرد.  ــت فراموش ــالمى را به دس بخش مهم احکام اس
ــالمى از درك حضور امام  در این دوران اگرچه جامعه اس
ــت، ولى هتک نوامیس الهى و مردمى،  معصوم محروم اس
ــالم هیچ گاه  و ضاللت و گمراهى مردم و تعطیل نمودن اس
ــه همین دلیل، انجام این  ــت و ب مورد رضایت خداوند نیس
ــام حضرت ولى  ــده نمایندگان خاص و ع ــف بر عه وظای
ــى اجتماعى اسالم،  ــت. بررسى احکام سیاس عصر(ع) اس
ــت فقیه جامع  ــدون زعام ــت که ب ــاى این مطلب اس گوی
ــت. به عنوان  ــرایط، تحقق این احکام امکان پذیر نیس الش
ــى اجتماعى زوال ناپذیر  مثال حج که یکى از احکام سیاس
ــالم است، از بارزترین مناسک آن وقوف در عرفات و  اس
مشعر و بیتوته در منى است، این اعمال همان گونه که مکان 
معیّنى دارند که وقوف در غیر آن مکان کافى نیست، زمان 
مشخصى دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزى نمى باشد 
ــخیص حدود اصلى مکان،  ــخیص زمان، همانند تش و تش
ــاده اى نیست؛ زیرا تشخیص زمان مناسک براساس  کار س

، ج1، ص32.  .18
، ج2، ص145. .19

، ج1، ص46.  .20
21. فصلت، 42.

ــتهالل و مشاهده هالل  رؤیت هالل صورت مى گیرد و اس
ــتنباط عقل از  ــت. اس ــى نیس کار افراد بیگانه از افق شناس
ــارع مقدس، به الزم  ــت که ش ــن مجموعه (حج) آن اس ای
ــته و آن را تصویب و جعل  ضرورى نظام حج اهتمام داش
ــرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعالم اول ماه  ک
ــت. در این زمینه مى توان  ذى الحجه و رؤیت هالل آن اس
ــدود و تعزیرات  ــادى از جمله: جهاد، دفاع، ح احکام زی

الهى، حجر، تفلیس و ... را نام برد.
ــنن در این  ــنت: با نگاهى به متون اهل تس ب) باور اهل س
ــت و خلیفه در  ــروعیت حکوم ــه درمى یابیم که مش زمین
ــاس  ــتقرار خلیفه و رفتار وى براس طول تاریخ، روند اس
ــرع آن گونه که از سوى صحابه پیامبر فهم شد  انطباق با ش
ــد، و دربر گیرنده  ــدین عمل گردی و در زمان خلفاى راش
ــروعیت خود  ــد و مش ــردم» نیز بود، مى باش رضایت «م
صحابه و خلفاى راشدین در صحابی گرى آنان و رضایت 
ــى به  ــت. تأس ــح و یا ضمنى دیگر اصحاب نهفته اس صری
ــلمین، بعدها منجر  عمل صحابه در جهت تعیین امام المس
ــاب گردید که طى آن مهم ترین  ــه نظریه پردازى در این ب ب
شیوه هاى تعیین حاکم عبارتند از: 1. استخالف یا انتصاب 
ــتیال و  امام قبلى 2. انتخاب و بیعت اهل حل و عقد 3. اس
قهر و غلبه22 4. نصب و نص از سوى پیامبر اسالم(ص).23 
لیکن در مورد نصب و نص از سوى پیامبر، اهل سنت قائل 
به این هستند که در این زمینه نصى از پیامبر نیست و اگر 

مى بود، ما مأمور به رعایت آن بودیم.

حکم سـاز بودن ضرورت حفظ نظام در مسائل 
فقهى

ــالمى به عنوان  ــه مذاهب اس ــرورت حفظ نظام در فق ض
ــاز و یا یک اصل عقلى معتبر که  یک قاعده فقهى حکم س
زیربنا و مستند بسیارى از احکام فقهى را تشکیل مى دهد، 
ــرعى از احکام اولیه گرفته  مى تواند در رابطه با احکام ش
تا احکام ثانویه و حکومتى به حکم سازى موقت یا مادام 
ــت  المصلحۀ بپردازد. ضرورت حفظ نظام در معناى حراس
از موجودیت دین و حاکمیت اسالم که فقها از آن به حفظ 

، ج1، صص268و269.  .22
، ج 8  ، ص251.  .23
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ــک اصل حاکم بر  ــالم تعبیر مى کنند، به عنوان ی بیضه اس
سایر ادله احکام استفاده مى شود و هر حکم ثابت اسالمى 
ــود  ــد، به عنوان ثانوى ملغى مى ش که در تزاحم با آن باش
ــه از این قاعده براى  ــز بنا بر نظریه والیت مطلقه فقی و نی
ــتفاده  ــازى در قالب احکام والیى و حکومتى اس حکم س
ــام به معناى رعایت  ــود. همچنین ضرورت حفظ نظ مى ش
ــرى که فقها از این اصل به حفظ  ــته زندگى بش نظام شایس
ــى «اختالل نظام» جهت  ــام اجتماعى و یا با تعبیر منف نظ
ــدن نظام شایسته  نفى هرگونه حکمى که موجب مختل ش

اجتماعى مى شود، یاد مى کنند.
ــا کنیم و نابودى  ــظ نظام را به حفظ حکومت معن اگر حف
حکومِت موجود مساوى با نابودى کیان اسالم باشد، حفظ 
ــد؛  ــت و مقدم بر فروعات دین مى باش حکومت واجب اس
ــود، در این صورت  زیرا هیچ اصلى فداى فرع خود نمى ش
ــت که مسّلم  ترین  ــالمى اس حفظ حکومت از واجبات اس
ــود و  ــته مى ش واجبات و محرمات در برابر آن هیچ انگاش
ــت آن بر همه ادله تقدم دارد. گویاترین  ادله وجوب حراس
ــاهد مدعا «زوال حرمت دماء» در برابر حفظ حکومت  ش
ــلم دارد، در  ــالم حرمت مس ــت. با اینکه خون در اس اس
ــرار گرفتن در برابر حکومت، نه تنها حرمت آن  صورت ق
ــاره اى اوقات، احراق آن وجوب پیدا  از بین مى رود، که پ
مى کند و در همین راستا است که ابواب «بغاة و متجاسرین 

علیه حکومت اسالمى» در فقه اسالمى طرح مى شود.24
ــت که شیخ انصارى حفظ و اقامه نظام را  به همین جهت اس
از واجبات مطلقه دانسته است25 که هیچ قیدى نمى تواند آن 
ــر آن را از اهم واجبات  ــص بزند و صاحب جواه را تخصی
مى داند.26 به طور کلى مى توان گفت: حفظ نظام اگر به امرى 
ــته شود، فقها به وجوب آن فتوا مى دهند و هیچ فقیهى  وابس
ــى به ایجاد هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن کیان  راض
ــلمانان نیست و از هر  ــالمى و هویت جمعى مس کشور اس
ــود، منع مى کند و در فقه هر  امرى که به این نتیجه منجر ش
موضوعى که مخل نظام باشد، ممنوع شده است؛ زیرا اصل 

آن است. ضرورت حفظ نظام حاکم بر

، ج1، ص680.  .24
، ج2، ص63.  .25
، ج21، ص395.  .26

ضرورت حفظ نظام گاهى در حوزه استخراج احکام اولیه 
ــت و  ــه علت حکم اولیه قرار گرفته اس ــه این صورت ک ب
گاهى تحت عنوان ثانوى در کنار سایر عناوین ثانویه مثل 
اکراه، اضطرار، عسر و حرج و ... در صورت عارض شدن 
ــوى و همچنین احکام حکومتى  ــوزه احکام ثان آن، در ح
ــد. از این طریق مى تواند، یک  ــاز مى باش (والیى) حکم س
ــد تحصیل، تدریس  ــر حکم اولى) مانن ــل مباح (از نظ عم
ــه هاى مختلف دینى  ــه مذاهب و اندیش ــق در زمین و تحقی
تبادل  ــاز مانند ــب و نیز یک اقدام مج ــادى را واج و الح
ــازد. از این رو مى توان گفت که قاعده  فرهنگها را حرام  س
ــتنباط احکام الهى تأثیر بسزایى دارد که  حفظ نظام در اس

در این مبحث به آن پرداخته مى شود.

ضرورت حفظ نظام در حوزه احکام اولیه
حکم سازى ضرورت حفظ نظام اسالمى در حوزه احکام 
اولیه هنگامى میسر است که عمل فرد یا گروهى، مصداقى 
ــن، حفاظت عملى  ــى از مفاد (حفظ محتواى دی براى یک
ــراى عملى و عینى احکام  ــدى جامعه به دین، اج در پایبن
ــد و عمل مزبور به طور  ــالمى و اقامه شعائر دین) باش اس
ــى از مراتب و مراحل  ــیدن به یک ــتقیم در تحقق بخش مس
ــد. در این صــورت حکم  ــالمى مؤثر باش ــظ نظام اس حف
وجوب به دست آمده در واقع یک حکم عقلى خواهد بود 
ــه حقیقه به تعبیر منطقى) در  ــه با تطبیق حکم کلى (قضی ک
ــت مى آید. فقهاى شیعه این نوع حکم  موارد جزئى به دس
ــود مى آید، فتوا  ــه از تطبق عقل به وج ــازى عقلى را ک س
ــمرده اند و هر فردى  ــده و در آن اجتهاد را معتبر نش ننامی
مى تواند چنین استنتاجاتى را از احکام کلى به دست آورد 

و به تعبیرى حکم سازى عقلى نماید.27
ــن و دفاع از حریم  ــى از روایات28 لزوم حفظ دی در برخ
ــرعى مورد استناد قرار  آن به عنوان دلیل در بیان حکم ش
ــت و صریحًا اعالم شده که عدم حمایت از دین  گرفته اس
ــالم،  ــبت به خطرات تهدید کننده کیان اس و بى تفاوتى نس
موجب آن مى گردد که دین به تدریج فرسوده و ریشه هاى 
آن در دلها و جامعه سست گردد و از این حالت در روایات 

، ج9، ص37.  .27
، ج11، صص22-19.  .28
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ــده است. «اندراس»  به «اندراس ذکر محمد(ص)» یاد ش
ــودگى و از میان رفتن یاد پیامبر(ص) و  که به معناى فرس
ــد و کنایه از به مخاطره افتادن نظام اسالمى  دین او مى باش
و سستى حاکمیت اسالم است، در روایات به عنوان علت 

و دلیلى بر وجوب جهاد و دفاع ذکر شده است.
ــتناد مى شود  فقها معموًال علتهایى که در روایات به آنها اس
ــته و حتى احتمال تقیه را در آن منتفى  را دلیل واقعى دانس
ــزوم حفظ دین که در  ــمارند، و به تعبیر دیگر مفاد ل مى ش
ــم آمده، حکایت از علت  ــن روایات به عنوان دلیل حک ای
منصوص دارد و استناد به علت منصوص کلى قابل تسّرى 
ــد. اگرچه بیشترین موردى  به تمامى موارد مشابه مى باش
ــده اند، باب جهاد  ــئله متعرض ش که فقها در فقه به این مس
ــد، لکن به دلیل عام بودن کبراى کلى مورد  و دفاع مى باش
ــم آن به همه  ــور حکایت از تعمی ــتناد در این قبیل ام اس
ــد.29  ــواردى دارد که مى تواند مصداق این اصل کلى باش م
بنابراین در منابع فقهى در بسیارى موارد از جمله؛ اجتهاد 
ــد، اثبات والیت فقیه، جواز اخذ اجرت در واجبات  و تقلی
ــار، قضاوت و ... در فقه امامیه و عدم  نظامیه ادعاى اعس
ــتیال و  ــروج بر حاکم جائر، پذیرش والیت از طریق اس خ
ــق و ظلم و ... در  ــوه قهریه و عدم عزل حاکم بر اثر فس ق
فقه اهل تسنن، شاهد استناد فقها به این اصل کلى هستیم.

اخذ اجرت بر واجبات نظامیه
ــات نظامیه از آنها  ــات واجبه که تحت عنوان واجب صناع
ــود، نام واجباتى هستند که استمرار بقاى زندگى  یاد مى ش
ــانها در یک جامعه منظم و بسامان را تضمین مى کنند  انس
ــت.30 توضیح اینکه  که حفظ نظام بندگان بر آنها مبتنى اس
ــر واجبات مورد  ــه امامیه، اخذ اجرت ب ــر باز در فق از دی
ــرى فریضه ضرورى  ــت؛ یعنى اگر انجام ام بحث بوده اس
ــانى در بقا و قوام  ــد، به این دلیل که نظام جوامع انس باش
ــل بشر بر آن استوار باشد، آیا اخذ  خود و ادامه حیات نس
اجرت در برابر انجام دادن چنین امرى رواست؟ در پاسخ 
ــبهه، مشهور فقها در عین حال که به وجوب نظام  به این ش
ــه آن معتقدند، اخذ اجرت را منافات با  و حرمت اخالل ب

، ج9، صص43-39.  .29
، ج2، ص3.  .30

وجوب آن ندانسته اند.31
ــد: «همانا صناعاتى  ــن مورد مى گوی ــیخ انصارى در ای ش
ــت، به خاطر اقامه نظام  ــه نظام جامعه بر آنها متوقف اس ک
واجب کفایى هستند، بلکه در صورت انحصار مکلف قادر 
ــز پیدا مى کنند.  ــى از این صنایع، وجوب عینى نی در برخ
ــام این صناعات از جمله  ــواز اخذ اجرت در مقابل انج ج

مسائلى است که اختالفى در آن بین فقها نیست».32
ــت و با  ــئله، موضوع حفظ نظام مفروغ عنه اس در این مس
ــتفاده از آن برخى از شغلها و حرفه ها را مثل طبابت و  اس
ــت. عالوه بر این برخى از  ــمرده شده اس فقاهت واجب ش
ــتند جواز اخذ اجرت بر این واجبات را (با اینکه  علما مس
وجــوب آنها با جواز اخذ اجــرت در عوض آنها منافات 

دارد) ضرورت حفظ نظام مى دانند.33

بیع
ــع ثمارة مارة؛ فروش  ــئله «بی عالمه وحید بهبهانى در مس
ــى»، اثبات حق  ــع در معابر عموم ــاى درختان واق میوه ه
ــروط مى داند و دلیل  ــه اندك بودن عابران مش المارة را ب
ــالل نظام معاش مردم بیان مى کند.34 ابن عابدین  آن را، اخت
ــد:  ــث «البیع» مى نویس ــب در مبح ــى ذیل باب کس حنف
ــت و حکمش ثبوت ملکیت است و  «موضوع بیع مال اس
حکمت آن نظام بقاى معاش است». وى سپس در توضیح 
ــته است به جاى «نظام بقاى  این عبارت مى گوید: «شایس
معاش» گفته شود؛ بقاى نظام معاش؛ زیرا خداوند سبحان، 
ــه کامل ترین وجه خلق کرد و پایه هاى امر  نظام عالم را ب
ــاش نظام عالم را نیکو بنیان نهاد و این امر (امر معاش)  مع
تمام نمى گردد، مگر به وسیله بیع و شراء؛ زیرا احدى قادر 
ــش را برآورده  ــه به تنهایى ما یحتاج خوی ــد بود ک نخواه
ــازد؛ زیرا اگر مشغول شخم زدن زمین و کاشتن بذر در  س
ــرس کردن درختان آن و چیدن محصوالتش و به  آن و ح
طور کلى رسیدگى به کار کشاورزى شود، در این صورت 
ــادر نخواهد بود که به تنهایى از پس تهیه آالت حرس و  ق

، ج22، ص119.  .31

، ج2، ص13.  .32

، ج22، ص107.  .33
، ص160.  .34
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ــکن و لباس  حصد و ... و همچنین مایحتاج دیگرش از مس
ــت، البته غیر از آنچه  و هر چیز دیگرى که به آن نیازمند اس
ــغول به آن است، برآید. اگر این مایحتاج را  که خودش مش
ــه از دیگران  ــره اش غصب می کند یا اینک نخــرد با قوه قاه
درخواست خواهد کرد. به هر حال چون اینها از احتیاجات 
ــار بگذارد؛ زیرا  ــد، نمى تواند آنها را کن ــمار مى رون او به ش
ــت که  ــد، به همین دلیل اس ــن صورت تلف خواهد ش در ای
ــده، نظام معاش در بقاى خود نیازمند بیع است».35  گفته ش
ــتى از مصادیق  ــد، نظام معیش همان طور که قبًال هم بیان ش
ــادر نظام در مباحث  ــى و از مفاهیم متب ــام کالن اجتماع نظ

فقهى به شمار مى رود. 

قضاوت
ــید کاظم حائرى نیز در بیان ادله وجوب القضاء مى گوید:  س
ــوان در بیان وجوب امر قضا  ــاید بهترین دلیلى که مى ت «ش
ــت که، ما قطع داریم به اینکه شارع مقدس  بیان کرد این اس
ــه در اثر عدم وجوب یا عدم تصدى امر قضا  به هر آنچه ک
ــتن بابهاى  ــود؛ از جمله فوت حفظ نظام و بس حاصل مى ش
ــتمگرى و عصیان، به هیچ وجه راضى نیست».36  ظلم و س
ــئله قضاوت را در دو رژیم اسالم مشروع و  وى سپس مس
ــى مى کند و مى گوید؛ در هردو رژیم  ــروع بررس رژیم نامش
سیاسى، قضاوت براى حفظ نظام واجب است، اگرچه اسالم 

این واجب را با ویژگیهاى مخصوصى تنظیم کرده است.
ــئله قضاوت، فقهاى شیعه سلسله مراتب یکسانى را  در مس
ــه این صورت که در  ــب قضات معرفى مى کنند، ب براى نص
صورت وجود نبى(ص) یا ولى(ع) در برقرارى قسط و عدل 
در نظام اجتماعى به آنها رجوع مى شود و در صورت غیبت 
ــى به  آنها به مجتهد و فقیه و در صورت عدم امکان دسترس
ــایر مؤمنان عادل مراجعه مى شود، دلیل آن را هم  فقیه به س
ــه عدم اختالل نظام  ــک از این مراتب، حکم عقل ب در هری

اجتماع معرفى کرده اند.37

نپذیرفتن ادعاى اعسار 
ــار غریم  ــل نپذیرفتن صرف ادعاى اعس ــتیانى در تعلی آش

، ج4، ص506.  .35
، ص15.  .36

ص17.  .37

بدون تفحص مى گوید: «اگر ادعاى اعسار بر عدم فحص و 
جستجو از وضعیت مدعى بنا شود، هر آینه به ابطال حقوق 
ــه اختالل نظام منجر  ــراد بلکه باالتر از آن ب ــیارى از اف بس
مى شود؛ زیرا مبتى شدن ادعاى اعسار بر عدم فحص منجر 
ــیارى از مدیونهایی که نمى توانند دین  ــتفاده بس به سوء اس

خود را بپردازند، مى گردد».38

والیت در امور عامه
ــتانى مى گوید: «والیت در امور عامه اى که حفظ نظام  سیس
ــت، براى فقیه عادلى که متصدى  اجتماعى متوقف بر آن اس
انجام این امور شده و از طرف مردم نیز پذیرفته شده است، 
ثابت مى باشد».39 نائینى در این باره مى گوید: «همه کسانى 
ــده عدم والیت همه  ــت معتقدند، مى گویند؛ قاع که به والی
ــت فقیه تنها به دلیل  ــتثناى والی والیتها را نفى مى کند و اس
حفظ نظام، صحیح است».40 در مسئله عدم جواز مزاحمت 
ــا با فقیه متصدى والیت، یکى از دالیلى که فقها در این  فقه
ــظ نظام و عدم  ــتناد مى کنند، ضرورت حف ــتا به آن اس راس

اخالل به آن است.
منتظرى در این باره بیان مى دارد: «با فرض پذیرش والیت 
ــت،  ــا باید گفت که بر همه فقها والیت واجب اس براى فقه
ــد، اگر فقیهى حکومت  ــون اختالل نظام پیش مى آی ولى چ
ــکیل داد، دیگران تکلیفى ندارند بلکه الزم است از وى  تش

اطاعت کنند».41

امر به معروف و نهى از منکر
ــواز مطلق امر به معروف  ــالمى، ج از نظر فقهاى مذاهب اس
ــاختن (ضرب و  و نهى از منکر در مرحله زدن و مجروح س
جرح) موجب هرج و مرج و اختالل نظام مى گردد، بر همین 

اساس به آن فتوا نداده اند.42

جهاد
از نظر فقه اسالمى جهاد در سه مورد متعین مى شود، یکى از 

38. همان، ص99.
، ص76.  .39

، صص73و74.  .40
، ص142.  .41

، صص68و277.  .42
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ــت که سرزمین اسالمى توسط دشمن  این موارد هنگامى اس
اشغال شده باشد، در این صورت جهاد بر مردم آن سرزمین 
ــالمى متعین مى شود.43 امام خمینى  به جهت حفظ نظام اس
نیز در این رابطه مى گوید: «اگر دشمن به سرزمین مسلمانان 
ــه بر اثر آن ترس  ــا مرزهاى آن حمله کند به طورى ک و ی
ــلمانان (نظام اسالم)  ــالم و جامعه مس از بین رفتن بیضه اس
ــت که به هر وسیله  ــلمانان واجب اس حاصل گردد، بر مس
ــد».44 صاحب  ــان از آن دفاع کنن ــن از بذل مال و ج ممک
ــرعى وجوب جهاد دفاعى  ــر نیز براى اثبات حکم ش جواه
بدون وجود امام و نایب او در شرایطى که موجودیت اسالم 
ــمن قرار گیرد، به ضرورت  ــلمانان در خطر دش و بالد مس

حفظ نظام تمسک کرده است.45
ــود که، فقه عبادى نیز  ــن مى ش ــى متون فقهى روش با بررس
ــام را به  ــئله ضرورت حفظ نظ ــائل مس ــاره اى از مس در پ
ــت.  عنوان دلیل یا حکمت حکم، مورد اهتمام قرار داده اس

نمونه هاى زیر از این دست است:
1. طهارت: عدم تنجیس متنجس در صورت تعدد واسطه و 
ــئله اعتماد به قول ذى الید در مورد طهارت  همچنین در مس
ــت آنچه در دست او است و مسئله عدم اعتماد به  یا نجاس

وسوسه در قضایاى طهارت و نجاست.46
ــت آورى براى حکم  ــر در عل ــب جواه ــاد: صاح 2. اجته
ــایى  ــت آوردن مرتبه اجتهاد براى گره گش ــه دس وجوب ب
ــتیزها،  ــردن حق از باطل و جلوگیرى کردن از س و جدا ک

مى نویسد: «لتوقف النظام علیها».47

ضرورت حفظ نظام در حوزه احکام ثانوى
ــاره اى از موارد  ــى «اختالل نظام» در پ ــگاه رایج فقه در ن
ــرار مى گیرد، بدین معنا که به  ــد عموم یا اطالق احکام ق قی
ــالم باید عمل شود و اگر در جایى عمل به  احکام اولى اس
ــود و آن  ــث اختالل نظام جامعه بش ــى از احکام باع حکم
ــد، طبعًا در  ــالل نظام جامعه نباش ــم مهم تر از اخت حکم ه
چنین شرایطى یا براساس قانون اهم و مهم، حکم اهم مقدم 

، ج10، ص65.  .43
، ج1، ص485.  .44

، ج21، صص14و46.  .45
، ج1، صص172و322.  .46

، ج21، ص406.  .47

مى شود (به مالك تزاحم در مقام امتثال)، یا گفته مى شود به 
مالك عنوان ثانوى اختالل نظام جامعه، عمل مى شود؛ زیرا 
ــت که عنوان ثانوى  لزوم پایبندى به حکم اولى تا جایى اس
عارض نشود و به طور طبیعى در شرایطى که عنوان ثانوى 
ــد. گاهى  ــش مى آید، طبق حکم ثانوى، عمل خواهد ش پی
ــت به دلیل مصلحت حفظ نظام، اجراى برخى از  ممکن اس
احکام اولى شرعى، متوقف شده و به جاى  آن احکام ثانوى 
ــرعى تشریع گردد. براى روشن شدن مطلب ابتدا تعریفى  ش

هرچند کوتاه از احکام اولیه و ثانویه ارائه مى دهیم.

تعریف حکم اولى و ثانوى
حکم اولى عبارت است از حکمى که براى موضوعى اوًال و 
بالذات؛ یعنى بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوى 
ــک و جهل مکلف نسبت به  و بدون در نظر گرفتن حالت ش
ــم واقعى، جعل گردد؛ مانند وجوب وضو براى نماز. به  حک
ــه تعلق گرفته است،  بیان دیگر، حکمى که به موضوع لنفس

حکم واقعى اولى نام دارد.
ــم دیگر احکام واقعى و در  احکام ثانوى: احکام ثانوى، قس
مقابل احکام واقعى اولى است. احکام ثانوى به احکامى گفته 
ــدن حاالتى همچون اکراه،  ــود که به خاطر عارض ش مى ش
ــر و حرج و یا عناوینى مثل نذر، عهد، یمین و  اضطرار، عس
ــردد و در جعل آن، حالت جهل و  تقیه بر مکلف جعل مى گ
شک مکلف به حکم واقعى در نظر گرفته نشده است، مثًال با 
اینکه حکم روزه ماه مبارك رمضان وجوب است، ولى همین 

حالت نسبت به مضطر و ُمکره تغییر پیدا مى کند.48
ــود و به دنبال  به عوارضى  که بر یک موضوع مترتب مى ش
ــى آورد، «عناوین ثانویه»  ــود حکم ثانوى را به وجود م خ
ــرورت و اضطرار،  ــد ضرر و ضرار، ض ــود، مانن گفته مى ش
عسر و حرج، اجبار، اکراه، تقیه، حفظ نظام، مصلحت، نذر، 
ــم، مقدمه واجب، مقدمه حرام و غیره.49 چه بسیار  عهد، قس
ــبب عروض عناوین ثانویه بر آنها،  احکام اولیه اى که به س
ــود، مثل  ــا از اولى به ثانوى، تبدیل مى ش ــم واقعى آنه حک
ــتحب و  تغییر واجب به حرام و حرام به مباح و مباح به مس
غیره.50 احکام ثانوى نقش و آثار بسیارى در حوزه احکام 

، ص116.  .48
، ص505.  .49

، ج2، ص69.  .50
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ــیار گره ها و معضالتى که به این وسیله  فقهى دارند، چه بس
قابل حل است.

برخى از فقها ضرورت حفظ نظام را یکى از عناوین ثانویه 
ــت، و حتى قدما  ــد که از دیرباز مورد توجه بوده اس مى دانن
ــه موجب هرج و  ــز به وجــوب آن و حرمت هر عملى ک نی
ــد.51 این مطلب در  ــردد، فتوا داده ان ــرج و اختالل نظام گ م
واقع وجه و بیان دیگرى از بحث تابعیت همه احکام شرعى 
ــت. در اینجا به نمونه هایى از احکام  از مصالح و مفاسد اس
ثانوى که متعاقب عنوان ضرورت حفظ نظام، پدید مى آیند، 

اشاره مى کنیم:
ــاز جماعت در نماز  ــواز انفراد از نم ــدس اردبیلى ج 1. مق
ــت  ــالم نموده اس ــتند به دلیل حفظ بیضه اس ــوف را مس خ
ــر مطلوبیت آن،  ــاز به خاط ــتن نم ــم حرمت شکس و به رغ
شکستن نماز جماعت را به دلیل عارض شدن عنوان ثانوى 

«ضرورت حفظ نظام»، تجویز نموده است.52
ــاید بتوان گفت که از  ــا بیان این دلیل براى جواز انفراد ش ب
نظر مقدس اردبیلى داللت ادله نقلى و روایات وارده در این 
ــئله، یا از جهت سند یا از جهت نص ضعیف بوده است،  مس
ــان داللت ضرورت حفظ نظام را به عنوان یک  بنابراین ایش
ــا از این اصل کلى که  ــر قوى تر مى داند. ی ــل عقلى معتب دلی
مى گوید؛ «زمانى که دلیل معتبر عقلى بر مسئله اى داریم که 
ــارع مقدس آن را ردع نکرده است، احتیاج به تمسک به  ش
ادله نقلى نیست و ذکر ادله نقلى در این راستا از باب تأکید 

آورده مى شود»، پیروى کرده است.
ــتن غیر نظامیان و مسلمانانى که دشمن، آنها را  2. جواز کش
سپر خود در مقابل لشکر اسالم قرار داده است، که اصطالحًا 
ــود. بنا به گفته فقها زمانى  به این عمل «تتّرس» گفته مى ش
ــد، بدون قصد کشتن کسانى که سپر قرار  که جنگ برپا باش
ــمت دشمن تیراندازى کرد و در  داده شده اند، مى توان به س
ــتند اصابت  ــانى که جلوى آنها هس صورتى که تیرها به کس
نماید، بر قاتل آنها ضمانى نیست؛ زیرا در غیر این صورت، 

جهاد تعطیل و در پى آن، نظام اسالم مختل خواهد شد.53
ــى نیز در این باره مى گوید: استقرار نیروهاى دشمن  سرخس
ــد، مانع از جهاد  ــانى که جانشان محترم مى باش در پناه کس

، ص260.  .51
، ج2، ص346.  .52

، ج15، ص126.  .53

ــت، حتى اگر منجر به کشته شدن آن عده از مسلمانان  نیس
شود. لیکن باید قاعده «االهم فاالهم» نیز در موارد مختلف 

این حکم رعایت گردد.54
ــه حکم اولیه، حرمت  ــاهد کردیم، به رغم اینک چنان که مش
ــدن عنوان ثانوى  ــت، در پى عارض ش ــلمانان اس دماء مس
ــالم، این حکم اولى به حکم ثانوى،  ضرورت حفظ نظام اس
ــمن آنان را سپر خود  ــتن مسلمانانى است که دش جواز کش

قرار داده است، تبدیل مى شود.
3. جواز تجسس از امور خصوصى مردم به منظور شناسایى 
ــالمى که بر ضد اسالم و مصالح  ــمنان نظام اس و کشف دش
ــد، در حالى که اصوًال  ــردم فعالیت مخفى مى کنن عمومى م

تجسس در امور داخلى مردم ممنوع است.55 
4. جواز یا وجوب تقیه، موارد کاربرد تقیه متعدد و متفاوت 
ــت که  ــش آمدن موردى اس ــوارد آن، پی ــت؛ یکى از م اس
ضرورت ایجاب نماید براى حفظ نظام دین و نظام اجتماعى 
اسالم، شخص مؤمن در ظاهر از اعتقاد راستین خود دست 
کشد و به احکام دین عمل نکند. به این نوع تقیه، تقیه خوفى 

گفته مى شود که برخى آن را «تقیه حفظى» نامیده اند.56

ضرورت حفظ نظام در حوزه احکام والیى
ــکام والیى  ــام در قلمرو اح ــرورت حفظ نظ ــتناد ض به اس
ــت و مادام  ــازى موق ــز مى توان به حکم س ــى نی و حکومت
ــات کم اهمیت  ــت زد و حتى برخى از واجب ــۀ دس المصلح
ــالمى لطمه  ــا به اصل حفظ دین و نظام اس ــه انجام آنه را ک
ــى آورد، ممنوع و یا برخى از محرمات را که رعایت  وارد م
ــت.  این مصلحت را به مخاطره مى افکند، الزم االجرا دانس
ــت به خاطر امکان  ــازى از مصلح ولى از آنجا که حکم س
اشتباه در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم 
ــدارى از حریم دین و نظام اسالمى از  ضرورت حفظ و پاس
ــوابق زیادى در  ــیت برخوردار است و در تاریخ س حساس
ــوء  استفاده از این نوع حکم سازى به وقوع پیوسته، نوع  س
ــط فقیه جامع الشرایط و نوع احکام  احکام ثانوى باید توس
ــط فقیه مبسوط الید انجام شود.57 در تعریف  حکومتى توس

، ج10، ص65.  .54
، ج4، ص383.  .55

، ص212.  .56
، ج1، ص682.  .57
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حکم حکومتى (والیى) گفته شده است: حکم والیى، حکم 
ــت از ناحیه حاکم و از تطبیق قوانین کلیه الهى بر  جزئى اس

مصادیق جزئیشان حاصل مى شود.58
ــروط اساسى در صدور حکم حکومتى توجه به  یکى از ش
ــکام حکومتى صدور و  ــت. اح عنصر مصلحت عمومى اس
تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم 
حکومتى، مصلحت اندیشى اخذ شده است. از آنجا که حفظ 
نظام از بزرگ ترین مصالح عمومى است که شارع راضى به 
ترك آن نیست و از طرفى، حفظ نظام براى احکام اسالمى 
ــترى براى اجراى احکام الهى  طریقیت دارد؛ یعنى نظام بس
است،59 مى توان نتیجه گرفت که حفظ نظام در حوزه احکام 
ــت. یکى از محققان پس از بحث  ــاز اس حکومتى حکم س
فراگیر پیرامون حکم حکومتى، سرانجام در یک جمع بندى، 
ــى حکم حکومتى را «حصول مصلحت  مبناى کلى و اساس
ــگیرى از هرج و مرج و اختالل  مکلفان، حفظ نظام، و پیش

نظام» دانسته است.60
یکى از احکام حکومتى که در راستاى ضرورت حفظ نظام 
صادر گردیده است، حکم تاریخى میرزاى شیرازى مبنى بر 
ــتعمال تنباکو است. فقیهى چون میرزاى شیرازى  حرمت اس
ــى که حکم مى کند به اینکه تدخین تنباکو امروزه حرام  زمان
است، در حقیقت نگاه مى کند به حکم کلى «هر چیزى سبب 
اضعاف مسلمانان و کسر اقتدار آنان و باعث سلطه دشمنان 
ــلمانان)، حرام مى باشد» و  ــود (اختالل نظام مس بر آنان ش

، ص499.  . 58
59. «بررسى معناى لغوى و اصطالحى مصلحت»، ص139.

، ص693.  .60

ــر او مصداقى براى این حکم کلى  ــتعمال تنباکو بنا به نظ اس
الهى است. بنابراین حکم به مثل این، حکم والیى است، که 
ــلمانان) حکم نیز  ــا ارتفاع علت موجبه (اختالل نظام مس ب

مرتفع مى شود.

نتیجه  گیرى
ــوان گفت که واژه نظام در فقه  در یک جمع بندى کلى مى ت
ــه معناى: نظام کالن اجتماعى، بیضه اسالم و  اسالمى در س
ــئله حفظ نظام  ــالمى به کار رفته است که مس حکومت اس
ــوان یکى از کانونهاى توجه  ــک از این معانى به عن در هری
ــوده که گاهى، از باب  ــائل فقهى و افتا، ب فقها در تبیین مس
ــام ـ به عنوان حدوث  ــرورت ـ یعنى ضرورت حفظ نظ ض
ــم ثانوى و والیى  ــوان ثانوى، منجر به صدور حک یک عن
ــرعى و مستند احکام  گردیده و گاهى علت و دلیل حکم ش
ــالمى بر  ــت. عالوه بر تأکیدات فقه اس اولیه قرار گرفته اس
ــرورت آن اذعان دارد و  ــئله حفظ نظام، عقل نیز بر ض مس
ــتقرار و استمرار یافته  ــیره عقال در طول تاریخ بر آن اس س
ــارع مبنى بر نهى و  ــت و هیچ نص و دلیلى از طرف ش اس

زجر از آن ثابت نیست.
ــم عقل و نه در  ــر مصداقى هیچ تعینى نه در حک ــا از نظ ام
ــرع، وجود ندارد، بلکه مصادیق براساس اوضاع  امضاي ش
ــوال و نیازهاى اجتماعى و مقتضیات زمان و مکان و  و اح
... تعیین مى شوند و على االصول متغیرند، البته ممکن است 
ــود،  ــد و عوض هم نش چیزى قرنها مصداق حفظ نظام باش

برعکس آن هم نیز ممکن است.
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