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  : خالصه بحث گذشته

ز حكم ر ايم حاكم، به نظر ما غا حكي يا حكم سلطاني ينجا گفته شد كه حكم حكومتي كه تا ايت به مطالبيبا عنا

د فرق ين مطلب ما بايت به ايان شد قابل اثبات است با عناي كه بي مسئله با مالحظه چند امرني است و اي و حكم ثانوياول

ن حكم متفاوت يم اييگوياگر م. ميان كني را بي با حكم ثانوين فرق حكم حكومتي و همچني را با حكم اوليومتكحكم ح

  .مي را اشاره كن آنهايها فرقآنگاه الزم استه يه است و نه از سنخ احكام ثانويم است نه از سنخ احكام اولاز آن دو حك

  :ي با حكم اوليفرق حكم حكومت

ك مجتهد جامع الشرائط يله عمومات در همه مسائل مشخص كرده، و حاكم هم يف ما را بوسيشرع وظا :سؤال

 جاها هست كه مجتهد از ي كه بعضين قول چهارميپس ا. ن فتوا را انشا كندي و اتواند در هر مسئله فتوا بدهديهست و م

  ن حل نشد؟يدهد، اي مي حكميز خارج از مسائل شرعيك چيكند و ي استفاده ميشأن حكومت

خواهد ي ميد و اوامريشوي مواجه ميكنم شما در اداره و زعامت نسبت به جامعه با مسائلياجماالً عرض م :استاد

ك معنا عادتاً يد به ي و نه شايك حكم دائمي صادر كرده باشد به عنوان ين نه شأن خداوند است كه از قبل حكمي اكه

ن يش ايم معناييگويض كه ميغمبر هستند، تفويه خداوند به پيض حكم از ناحي از بزرگان قائل به تفويبعض. ممكن باشد

ض باطل يآن تفو.  نشسته باشديل شده و در كناري خودش تعطي و كارهاغمبر واگذار كردهين كار را به پيست كه خداوند اين

  . ستيمد نظر ن

اند و ها آن را توسعه دادهي است و بعضينياند در محدوده امور د گفتهيض البته اختالف است بعضيدر محدوده تفو

-ي ميغمبر شده است، وقتين واگذار به پيشود اي كه به زعامت و اداره جامعه مربوط مي آن مقدارينير امور ديدر غاند گفته

  .ده استيه خداوند رسي از ناحيانيز بيان آن ني اطاعت و عصيم واگذار شده براييگو

 ين شأن و  اعتبار را برايو ارا داده ن اذن و اجازه ي اي خود خداوند تبارك و تعاليعنيشود يض مي كه تفويوقت

 است  كه در جامعهييازهايات و نيذار كرده است، كه با مالحظه شرائط و مقتض را به او واگيك موارديامبر قائل شده و يپ

 عمومات و يعنيشود ين جهت مربوط مي به ايم بخشي داري حكم شرعيام در هر واقعهييگوينكه ما مي اتو حكم صادر كن

امبر در موارد مربوط به ي پض صدور حكم بهين تفوين عمومات همي از ايكيشود يه خداوند صادر مي كه از ناحياطالقات

 ي از اجزاي در هر جزئيز به طور كليست كه در همه چين طور ني از آن عمومات است ايكين خودش يا. اداره جامعه است
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 موارد مربوط به رددگاه اذن صدور حكم ين ديشد طبق ا آن موقع صادر شده باي الهيك حكم شرعي از اول تا آخر يزندگ

دا كرده است و اگر ما قائل به يك منصب حاكم بودن و حكومت پي به عنوان يك منصبير داده شده لذا امبياداره جامعه به پ

  . رديگيار آنها هم قرار ميار آنها و در محدوده اختين بخش در اختيم پس اين منصب به فقها هم شديانتقال ا

ن است كه اگر ي ابه آن توجه كردد يابكه ن موضوع ي از سؤاالت و مشكالت در ايكيست، ي حد و مرز نين بياما ا

 ي سؤال اساسيكيدهد، ين كار را انجام ميعتاً او بر اساس مصلحت اين شأن قرار داده شد طبيامر به حاكم واگذار شد و ا

ستند، ين امور كه كم هم ني از اي واگذار شود بخشيآورد؟ وقتي شدن فقه و فقاهت در نمين سر از عرفيا اين است كه آيا

 ين در طوالنيا ايص آن با حاكم است آي تشخن به مدار مصلحت باشد كهير داده شود و اار حاكم قراي مسائل اگر در اختنيا

   شدن فقه و دستگاه استنباط نخواهد شد؟يمدت منجر به عرف

ده است كه ار داده شيض شده و اختيامبر واگذار و تفوين شأن به پينكه اي اي ندارد برايچ منافاتين با آن مطلب هيا

ك يكند ي منصوب ميي را از طرف خودش در جاياندهيك نماي كه يد كسي هم هست فرض كنيز متعارفيك چين يا

 ن شخصيشود اما همي دستورات ميدهد، و او مجري او ارائه ميها اعمال او و برنامهي براييهادستورات و چهار چوب

د ير و مسئول بايشود كه او به عنوان مدي داده م به اوياراتي اختييهاهك حوزيه ما فوق است در يل از ناحيكه منصوب و وك

 ي منصوب شده براخداامبر هم از طرف يپ. ديآيش مي پي خاصتواند اداره كند چرا كه مسائليآنها را داشته باشد و اال نم

ان و يات را بيا خداوند تمام جزئي را اداره كند، كه دو راه دارد كه يني جامعه ددي با حكومت ولي تشكت جامعه ويهدا

ن ي هم هميره عقالئيچه س  عمومات و اطالقات قرار دهد چنانيكسرينكه در قالب يا اي، امةيوم القي يان كند اليحكام را با

  .است

ن انعطاف در مورد فرستاده خداوند به خرج داده شده كه فرستاده و منصوب از طرف ينها ايم همه ا رغي اما عل

ن اساس يست و بر ايض باطل نيض از جنس تفوين تفويا.  باشدياراتي اختيدارا و زعامت جامعه يني امور دخداوند در

ن يه خداوند داده شده و اعتبار ايم اصل آن از ناحييگويجا هم منيدر هم. د نداردييفرماي كه ميا با آن مسئلهيچ مشكليه

  .كنديت مين مسئله را هداي اشده قرار داده شي برايگاهيهمان جااو در باشد و يه خداوند ميت از ناحين موقعيشأن و ا

   علما از عمومات استفاده كنند و فتوا صادر كنند و نه حكم؟:سؤال

 يست، اخبار از حكم الهي هست كه از جنس فتوا نيك مواردي يتوانند صادر كنند، ولي فتوا كه بطور مسلم م:استاد

الفقهاء «م كه يغمبر دارد و فرض كردين منصب را پيم كه ايب گفتين ترتين منصب را با اياما اصل . باشديست بلكه انشاء مين

  . ارات به فقها منتقل خواهد شدين اختيگاه و اين جاين منصب و ايكه امام هم فرمودند ا» اءيا العلماء ورثة األنبيأمنا الرسل 

 داشت كه يليرار بود كه فتوا باشد پس چه دل حكم انشاء بكند و اگر قتوانديم هست كه حاكم يك موارديپس 

  !ش قائل باشنديشأن صدور حكم برا
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تواند صادر ي مي هم از طرف ويم حكميرين است كه بپذي اگر شأن صدور حكم حاكم ثابت شود الزمه آن ايعني

نكه ياست مگر ا يست بلكه استنباطات وين انشاء نيدهد اي حكم مي هر چه وچون طبق فرضشود واال لغو خواهد بود 

  .ديت بحث كنيارات واليت و اختيوال ثبوت  موضوعد دريگر است كه شما بايز ديك چي ني اد كهين شأن شويشما منكر ا

  ض حكم از طرف خداوند شوند؟يد حتماً قائل به تفوي كه قائل به قول چهارم هستند باي پس كسان:سؤال

ن ياز ي نينير دين است كه در امور غيها قائلند اما بحث ايلي كه خيني است، در امور دين طوري حتماً ا:استاد

  .ن نظر ملتزم هستنديبه ا) ره(ن به قول چهارم از جمله امام ي؟ كه قائلا نگرفتهيصورت گرفته است 

ا يشود حاال ي صادر مي و ثانوي كردن احكام اولي اجرائيكومت برا و در حياسيك نظام سي كه در ينينقوا

ن شأن را به آنها يرند و حاكم ايگيت خود را از حاكم مي كه مشروعييا از طرف نهادهايخص حاكم م از طرف شيمستق

م آن دستورات و ي گفتي كه در اقسام حكم حكومتي از موارديكيما . يشود حكم حكومتينها ميعتاً ايواگذار كرده طب

  .شوديه داده ميه و ثانوي احكام اولي اجراي كه براينيقوان

ن به يده است ايامبر به فقها رسيامبر سپرده و از پي كه خداوند به پي انشاء حكم شرع وضين مسئله تفوي ب:سؤال

  ك مقدار خلط در مبحث شده است؟ينظر من 

اگر قائل ؟ ريا خيهستند امبر قائل ي پي را براييكنم، اصالً شأن حكومت و صدور احكام والي از شما سؤال م:استاد

است و اداره ي ريم تمام آنچه را كه برايم و گفتي حاكم ثابت دانستين را براياگر ا! ض استي تفور ازين مگر غياد يباش

  . كنندي ميم كه انشاء حكم شرعيي دارد بگويشود چه اشكاليه منتقل مي به فقمامبر و امايجامعه الزم است از پ

د كه نماز واجب يفرمايامبر ميثال پ به عنوان م است كهيموارد، منظور من يحكم شرع  انشاء است درست:سؤال

  ؟ي را نه حكم حكومتيكند حكم شرعي انشاء حكم منجاي ااست،

 شده، ي وحيتوسط خداوند به وكه ل ين قبي از ايو احكام» الصالة واجبة«د يگوي ميك وقتي) ص(امبر ي پ:استاد

-ي ميبعض: كند نظرها مختلف استيان ميامبر بيپ كه ين احكامينجا نسبت به ايكند در ايان مي مردم بين را برايامبر ايپ

-ي انشاء كرده به مردم ابالغ م كه خدايكند و دارد حكمي نميچ دخالتيكند و هي را ميغ حكم الهيامبر فقط تبليند كه پيگو

مردم انشاء  يبراغمبر يه پين از ناحيزل كرده اغمبر ناين است كه آنچه را كه خداوند از احكام بر قلب مقدس پيك نظر اي. كند

امبر انشاء شده يست بلكه توسط پيامبر نيه پيغ از ناحيم صرف تبليكني كه عمل مي و احكامينجا حكم شرعي ايعنيشود يم

  . است

كند مانند يان مي مردم بيغاً برايغمبر تبليك دسته از احكام را پين است كه نه احكام دو دسته هستند يك نظر هم اي

شود كه حق نظر يامبر انشاء ميعاً توسط پين امور است تشري از احكام كه خارج از ايكسري حج و وجوب نماز و روزه و

نه . دگاه مخالف استين ديم كه با اي دارياتير، رواي دارد و الغيغيغمبر فقط شأن تبليم كه پييم بگويتوانينه م. سوم است

ن است كه يح است و به نظر درست است ايكند بلكه آنچه صحيع ميكند و اوست كه تشريم كه فقط انشاء مييم بگويتوانيم
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  هم البته در همان محدودهيغ آنها است مانند احكام فرعي دارد و موظف به تبليغيغمبر فقط جنبه تبلي از احكام را پيبرخ

ن فقط مسائل ي اصرفاً انشاء است و حوزههم  يك بخشينسبت به  را انشاء كرده باشند، و يامبر حكمياتفاق افتاده كه پ

  . استي و اجتماعياسي و سيحكومت

د ي خود بايثبوت آن است كه در جاما  فرض باشد كهي فقها مين شأن براي اثبات انسبت بهد يسؤال عمده شا

  .م شدي خارج خواهيبحث شود وگرنه از محدوده حكم حكومت

غ است نه يامبر ابالغ و تبليصر فقط شأن پن حيبنابر ا»  الرسول اال البالغيما عل« در قرآن گفته شده كه :سؤال

  . انشاء حكم

كند از طرف ماست و ابالغ ي را هم صادر مي اگر حكمي حتيعنين است كه يش اين معنايا: اوالً :استاد

  . كنديان ميث را بين مقام و حيم كه اي دارياتيات و روايباالخره آ.ماست

 يان حكم الهيا نه؟ در قضاوت بيا شأن قضاوت دارد يا نه؟ آيد يتامبر قائل هسي پيا شما قضاوت را براي آ:اًيثان

 يعني فقها ي انسداد باب قضا، قول به عدم ثبوت حكم برايعني) ص(امبر ي پيكند؟ قول به عدم ثبوت شأن حكم برايم

  .انسداد باب قضا، در قضا انشاء و حكم است

م و بعد محدوده آن يقبول كن) ص(امبر ي پي شأن را برانيم كه اي ندارياپس اصل انشاء مورد قبول است، ما چاره

فه يان حكم خدا شأن صدور حكم هم داشته و لو در باب قضا پس وظير از بيامبر غيباالخره پ. ميرا اثبات و مشخص كن

-قي مضگر ايعنيلو در موضوعات  كند ويغ احكام با انشاء حكم فرق ميتبلقطعاً ست، چون يغ احكام نيمبر منحصراً تبلايپ

   .ن شأن استي است و آن ثبوت ايقطعك امر يد يار كني اخت همارات حاكم راين قول در باب اختيتر

غ يامبر منحصر در تبليفه پيد كه وظين ملتزم شدين به ايم، بنابرايارات برويد سراغ اختيرفتيحاال كه اصل را پذ

ازمند است، ين شأن حكم نيد كه به ايآيش مي پيشد، مصالحن نباين را دارد محدود به اي ايست؛ همان ادله اقتضاياحكام ن

ن دو يفرق ا. توان حكمش را استفاده كرديد نمييفرماين با عمومات احكام كه ميابان كه ايمانند قرار گرفتن مسجد در خ

ر نداشتند و يمسر يي در تغي هستند التزامي كه معتقد به حكم حكومتيدر مورد مسجد كسان: ن استين مثال ايدگاه در ايد

  . ر كندييد تغين حتماً بايد اييگوي كه ميدگاهي طبق ديب كردند وليمسجد را تخر

  .نيالحمد هللا رب العالمو .ست و بحث كردين ادله چيد ايد دي است كه بايفعالً بحث نظر


