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  چکیده
سنجی احکام حکومتی با مردمساالری هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت

حکومتی مانعی بر این اساس، سؤال پژوهش این است: آیا احکام دینی است. 
گر مردمساالری روند و یا اینکه جلوهبرای تحقق مردمساالری به شمار می

مقام  نیباالتر یبرخورداردینی هستند؟ فرضیه پژوهش بدین ترتیب است: 
 تیو اهداف اصل حاکم یمبانتوجه به با  ژه،یو اراتیکشور از اخت یاسیس
 یریاست، تغا یتماعو تحقق عدالت اج یکه محو استبداد و خودکامگ نونقا

ترین نتایج پژوهش حاضر این است: . از مهمنداردبا مردمساالری دینی 
ایران با مشخص نمودن اختیارات مسئولین و برابر .ا.قانون اساسی ج

ها بینی ابزارهای نظارتی بر عملکرد آنها با سایر مردم با پیششمردن آن
اسالم، حاکم اسالمی حق این اصل را پذیرفته است، از طرفی به موجب شرع 

دارد مطابق مصالح عمومی برای پاسخگویی به نیازهای مردم، تصمیمات 
الزم را اتخاذ نماید. حکم حکومتی بر این اساس راهی برای دفاع از منافع 
عمومی بر مبنای مصلحت عامه مردم است که برحسب تحوالت زمانه ممکن 

تفاده در این پژوهش است ابعاد مختلفی نیز پیدا کند. روش مورد اس
 تحلیلی است.-توصیفی
حاکمیت قانون، والیت فقیه، حکم حکومتی، مصلحت، قانون  :واژهکلید
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 مقدمه

ترین نیازهایی است که ضرورت تشکیل حکومت و اداره جوامع بشری یکی از اساسی
ما اختالف و اندیشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته است. انزد مکاتب تشکیل آن در 

. اداره و اختیارات حکومتی وجود دارد ،نحوه تشکیل ،نظر اساسی و جدی در کم و کیف
های متفاوتی را برای اداره جامعه، میزان های سیاسی مختلف، شیوهبدین معنا که نظام

با این حال دغدغه . گیرندمیبه کار  اختیارات رهبران سیاسی، تفکیک قوا و تعدیل قدرت
و تمرکز قدرت  اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد پردازان این حوزه،اصلی تمام نظریه

 بنابراین در نظریات حقوقی به منظور تحقق عدالت اجتماعی،ت. گروه اندکی اس دستدر 
حاکمان  بر این اساسود. شبه عنوان یک اصل اساسی مطرح می" حاکمیت قانون"اصل

و سیاستمداران خود مشمول قانونند و میزان مشروعیت حکومت آنها به میزان وفاداری 
 د.آنان به معیارهای قانونی بستگی دار

ای عقالنی بر مبنای دالیل قانونی گیری و عمل حکومت به شیوهتصمیم به طور کلی،
انون اساسی با مروری به اصول قت. توان جوهره مفهوم حاکمیت قانون دانسرا می

توان پی برد که اصل حاکمیت قانون به رسمیت شناخته جمهوری اسالمی ایران نیز می
اما چگونگی اعمال این اصل و کم و کیف آن در سطح جامعه جای بحث ت. شده اس

رهبر و حاکم اسالمی حق دارد  از طرف دیگر به موجب منویات شرع مقدس اسالم،د. دار
که در قالب  های الزم را اتخاذ نمایدگیریتصمیم و مسلمین،بر طبق مصالح عمومی اسالم 

که پاسخگوی ه طوریشود باصول و قواعدی نظیر مصلحت و احکام حکومتی مطرح می
های مختلف سیاسی و اجتماعی باشد. این در عرصهحوائج و نیازهای عمده مردم 

صدور حکم د. شونامیده می"احکام حکومتی "صمیمات در فقه اسالمی تحت عنوان ت
یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسالمی برای والی و رهبر  حکومتی،

ولی فقیه بر اساس این اختیار که  ت.سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده اس
حکم والیی مقتضی  از ناحیه شارع مقدس به او تفویض شده، بنا به ضرورت و اقتضاء،

 . کندمیون کشور را نمایان ئامور و ش های از والیت خود برهجلوصادر کرده و 

سازی اصل مشروع والیت فقیه در قانون اساسی پذیرش و نهادینه، عالوه بر این
یافتن و  ،شناخت دالیلت. آثار زیادی را در پی داشته اس جمهوری اسالمی ایران،

تشخیص  یه والیت فقیه،های نظام از ناحناشی شدن همه مسؤولیت مشروعیت حکومت،
تفوق و نظارت رهبری نسبت به  مصالح نظام و صدور احکام حکومتی متناسب با مصالح،
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از آثار شرعی و حقوقی اصل و... داشتن اختیارات وسیع و مهم اجرایی و قضایی  سایر قوا،
ین بارها شاهد اجرای ا تاریخ بعد از انقالب اسالمی ایران،د. رووالیت فقیه به شمار می

در هیچ یک از اصول قانون اساسی  اما با این حال، اختیار از سوی ولی فقیه بوده است؛
از این رو ت. شناخته نشده اس جمهوری اسالمی ایران این اختیار به صراحت برای رهبر،

ممکن است موجب تردید در اختیار قانونی رهبر در صدور احکام حکومتی شود و این 
ل حاکمیت قانون به وجود آورد که حکم حکومتی در تضاد و شبهه را در ارتباط با اص

 د.شوناهمسازی با این اصل بوده و به نوعی گریز از آن محسوب می

اهمیت موضوع به نحوی است که با توجه به ماهیت اسالمی نظام و پذیرش آیین و 
 ود،به خودی خ احکام اسالمی در قانون اساسی و نهادینه شدن اصل والیت مطلقه فقیه،

توان بر آن می که در اصطالح حقوق موضوعه، –داللت بر امکان صدور حکم حکومتی 
از سوی رهبر و ولی فقیه و -اطالق کرد "قوانین و مقررات یا احکام و الزامات قانون"

با این وجود اصل حاکمیت قانون در د. اعتبار آن به عنوان یک نهاد شرعی و حقوقی دار
ای را به خود اختصاص ام جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژهجوامع بشری و از جمله نظ

با ذکر این نکته که قانون در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد اعتبار و مشروعیت  داده است،
-با قانون در جوامعی که بر مبنای دین، تدبیر میی( جوامع با حاکمیت غیر دیند )یابمی

جامعه اسالمی مفهوم قانون خود معانی گوناگون در د. تفاوت جوهری و اساسی دار ،گردد
توان در جوامع نکه آیا اصالً میآتر و مهمت های هر یک با هم متفاوت اسدارد که حوزه

نگاهی به نظریات فقها بیانگر ت. جای مباحث عمده و مبنایی اس ،دینی قانون وضع کرد
ترین قوانین را قانون مهم ای که آنهابه گونهت؛ نها در خصوص قانون اسآتفاوت دیدگاه 

ای هم عدهد. دانندانند و آن را بدعت در دین میدانند لذا جعل قانون را روا نمیالهی می
با تقسیم قانون به منصوصات و غیر منصوصات و با تأکید بر اینکه در غیرمنصوصات و 

ن مورد حاکم اسالمی باید راه حل و قانون مناسبی در ای آنکه حکمش در شرع نیامده،
وضع کند و این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختالف آنها 

د. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکردی تحلیلی اندر خور دگرگونی
 به بررسی نسبت احکام حکومتی و مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران بپردازد. 

 ق پیشینه تحقی-1-1
موضوع احکام حکومتی و جایگاه آن در نظام اسالمی از دیدگاه متفکران و 

ترین آنها پرداخته پژوهشگران متعددی مورد توجه قرار گرفته است که به برخی از مهم
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ر تألیف اسماعیل پرو «ی، چیستی و چگونگی احکام حکومتییچرا»کتاب  شود:می
 ینین حسیرالدید منیاستاد س یهاشهیر انداز منظ یبر مسئله احکام حکومت یشرح( 1392)
 یقابل بحث و بررس یاز ابعاد مختلف یاحکام حکومت ییچرا در آن،است که  یرازیش

کتاب مورد توجه قرار گرفته است. همچنین،  یاسیو س ی، کالمیاست که در بُعد فقه
قمی با تحقیق  منؤاهلل عالمه محمد مآیت« جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه»

 که نویسنده به ارزیابی نظریه دفتر نشر معارف ،(1393)و تعلیقات محمدمهدی بهداروند 
امر، تبیین موضوع احیای تفکر دینی، جایگاه والیت فقیه، نقش بیعت در مشروعیت ولی

، (ع)حکومتی امام علی  های فقهی سیرهاحکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، بازتاب
ی نگهبان و احراز صالحیت کاندیداهای خبرگان پرداخته شورایت انتخابات و مشروع

نویسنده کتاب  احمد مرکز  ،"هاحاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت"در کتاب ت. اس
کوشیده است ضمن بررسی مفاهیم و مبانی با (، است که در آن نویسنده 1385) مالمیری

و برداشت از  (Concept) قانون تفکیک میان دو اصطالح مفهوم حاکمیت
در تحلیل مفهومی، معنای اولیه مورد توافقی د. بحث خود را آغاز کن (Conceptio)نقانو

اما برداشت، گامی فراتر از صرف درک حداقلی و د. درباره یک اصطالح وجود دار
د. آیبه میان میصحبت های فلسفی، حقوقی و سیاسی تئوری است و در آن ازمشترک 

(، 1390) ا.ا.ج ید بر قانون اساسیکأت قانون و برداشت از آن با تیمفهوم حاکم"قاله م در
ها از م و برداشتیمفاه یبا بررس ینین کاظمیدمحمدحسیو س یاصالن روزینویسندگان ف

ند. ینماین مییا تب.ا.ج ینظر را در قانون اساس ه و برداشت موردیت قانون مفهوم اولیحاکم
نویسندگان فرید  ،(1392«)در نظام قضایی ایران اصل حاکمیت قانون»در مقاله همچنین 

های پور پس از تحلیل مفهوم حاکمیت قانون و تبیین قرائتاصغر فرجمحسنی و علی
د. دهندر این زمینه، مورد سنجش و ارزیابی قرار می مختلف از آن، نظام قضایی ایران را

 و حکومتی یراستنباط احکام شرعمصلحت و نقش آن د"در مقاله در نهایت اینکه 
عبداله نظرزاده، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه  (، نوشته1392)

برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، را اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی 
سیاسی و اقتصادی مدّ نظر قرار داده است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که 

 د.گر باشومت اسالمی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایتحک

های انجام شده هریک به نحوی مسأله احکام حکومتی را مورد بر این اساس، پژوهش
اند و از این جهت دارای اشتراکاتی با پژوهش حاضر هستند، اما آنچه توجه قرار داده
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سنجی آن با سازد، نسبتمایز میهای ذکر شده متپژوهش حاضر را از پژوهش
مردمساالری دینی است که به طور مشخص، تغایر و یا عدم تغایر احکام حکومتی با 

 . دهدمیحکومت مردمساالرانه را مورد توجه قرار 
 شناسی تحقیق روش-1-2

به عبارتی روش تحقیق به صورت ت. روش تحقیق تحلیلی و تا حدودی نیز توصیفی اس
ها و به توصیف واژه ابتدادر این روش ت. و به صورت استقرایی استوصیفی تحلیلی 

موارد مذکور را از حیث  ت. سپساصطالحات اساسی مرتبط با موضوع خواهیم پرداخ
از آنجا که از جمع د. ارتباط مفهومی با یکدیگر تحلیل کرده و به نتیجه نهایی خواهیم رسی

رسید روش پژوهش به صورت  آوری مطالب جزیی به نتیجه کلی در آخر خواهیم
، یبردارشیفحاضر به اشکال مختلفی از جمله  مطالعهت. ضمن اینکه مطالب استقرایی اس

 ی، بررسی اسناد و منابع فقهی انجام شده است. های اطالعاتبانک -ایکتابخانه
 مبانی نظری تحقیق

 . احکام حکومتی 2-1

ای اداره جامعه توسط حاکم فقه الحکومۀ، مجموعه احکام و قوانینی است که بر
شود. در خصوص حکم گفته می« حکم حکومتی»شود، که به آن اسالمی وضع می

حکومتی چندین تعریف ارائه شده است؛ یکی از اندیشمندان در تعریف حکم حکومتی 
بینی شده حکم حکومتی حکمی است که ولیّ جامعه بر مبنای ضوابط پیش»گوید: می

(. احکام حکومتی در محدوده 287: 1369)گرجی، « داشته استطبق مصالح عمومی مقرر 
لذا شوند و حول محور مصالح اسالم و مسلمین است. سنجی حاکم صادر میمصلحت

اندیشی شرط شده صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ آن، مصلحت
اختصاص به مصالح به عبارتی قوانین و احکام حکومتی به تناسب حکم و موضوع،  .است

شوند. امور عبادی، عمومی و جهان اسالم داشته و تنها در حوزه مسائل اجتماعی مطرح می
مادامی که در حوزه فردی مطرح شوند و از جهت اجتماعی، اقتضائی وجود نداشته باشد، 

هر گونه مقررات جدید که »گوید: طباطبائی میاند. عالمهاز قلمرو احکام حکومتی خارج
پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صالح اسالم و مسلمین تمام شود، در 

گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست مربوط به اختیارات والی است و هیچ
(. بنابراین تفاوت آن با دیگر احکام اولیه در این است، که احکام 43: 1387)طباطبایی، 

از یک  کندمیحاکم اسالمی حکمی را صادر  حکومتی وصف دائمی بودن را ندارند و
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منظر، از آن جهت که این حاکم، حاکمیتش از طرف شارع جعل شده این یک حکم 
، این کندمیکلی اولی است و از طرف دیگر با این اختیاری که پیدا نموده و جعل حکم 

ر )ص( و شود؛ اختیاراتی که پیامبی والیت فقیه استفاده میحکم حکومتی است. از ادله
الشرایط رهبری نیز داده شده است؛ اند، به فقیه جامعداشته« امر مسلمینولی»ائمه به عنوان 

شود که حاکم است، معلوم می« مصلحت اجتماعی»و از آنجا که موضوع حکم حکومتی 
ی اسالمی های جامعهغیر معصوم باید با به کارگیری کارشناسان خبره و امین، مصلحت

شرع تشخیص داده و اقدام به جعل حکم حکومتی نماید. به عبارتی حاکم  را در محدوده
ها به اصل گیریو در تصمیم کندمیاسالمی بر اساس عدالت و مصلحت امت اقدام 

.)موسوی کندمیمشورت با اهل فن و کارشناسان اعتقاد دارد و از استبداد به رأی پرهیز 
گرایی مصلحت»گوید: می« کتاب الحدود»ر اهلل منتظری د(  آیت461، 2، ج1410خمینی، 

جا در حوزه مصلحت متغیر، باید در یک چارچوب و اصول مشخصی باشد و گرنه به آن
تواند به جهت مصلحت یک گوید: امام میرسد که مالک )مبدع مصالح مرسله( میمی

اند: (. ایشان افزوده298، 1400)منتظری، « سوم افراد را به خاطر دو سوم دیگر بکشد
کشف مصالحی که تابع شرایط زمانی و مکانی هستند بر عهده کارشناسان است و عقال »

 (179: 1381گیری بپردازند )منتظری، گونه موارد به تصمیمو کارشناسان باید در این

بنابراین احکام حکومتی عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتی که حاکم اسالمی 
ی اسالمی، تأمین مصالح اجتماعی یا اجرای احکام و حدود جامعهی درست به منظور اداره

 نماید.الهی صادر می
داند، بلکه این امام خمینی )ره( نه تنها احکام حکومتی را به عنوان احکام شرعی می   

در  خمینی امام  داند.احکام را به عنوان احکام اولی شرعی، بر سایر احکام اولی، مقدم می
است یکی  )ص(رسول اهلل یهای از والیت مطلقحکومت که شعبه»... : گویندمیاین زمینه 

از احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. 
تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به حاکم می

اجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که تواند مسصاحبش ردّ کند. حاکم می
تواند ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می

قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح 
غیر عبادی است تواند هر امری را، چه عبادی و یا کشور باشد، یک جانبه لغو کند و می

که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. 
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تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح حکومت می
.   (171-170، 20، ج1369موسوی خمینی، )«.کشور اسالمی دانست موقتاً جلوگیری کند

متی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع که احکام حکوخالصه این
جواز صدور حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. با توجه به مبانی قرآنی و 
روایی حکومت در اسالم، و با لحاظ فلسفه تشکیل حکومت و اختیارات حاکم اسالمی، 

 شوند.احکام حکومتی، ماهیتاً شرعی محسوب می
، احکام سلطانی و احکام حکومتیسان فقها با عنوان احکام حکم حکومتی که در ل

الفراغ، احکام مصلحتی و احکام اجتماعی نیز آمده است حکمی حاکم، احکام منطقه
صورت مستقیم توسط است که بر اساس مصالح اجتماعی در حوزه والیت ولی امر، به

برای اداره جامعه اسالمی  خود ولی امر یا غیر مستقیم توسط قوای مقننه و قضاییه و مجریه
شود و تابع شرایط زمان و مکان و حل مشکالت مردم و تنظیم امور، وضع و جعل می

تعبیر به حکم عمومی و اجتماعی و یا قوانین دولتی نیز  که از این قسم احیاناً باشدمی
عنوان به  بندی در کلمات فقهای پیشین نیز بوده است.رسد این تقسیمشود. به نظر میمی

گیرد تصرف پیامبر در امور گاهی به عنوان تبلیغ صورت می»د: فرمایمی نمونه شهید اول
که آن فتواست و گاهی به عنوان امانت و رهبری است مانند دستور جهاد و تصرف در 

المال و گاهی به عنوان قضا و داوری است، مثل فیصله دادن بین طرفین دعوی به بیت
صاحب جواهر در تعریف (. همچنین 240: 1372 ،یمک بن)« و اقراروسیله شاهد یا سوگند 

حکم حاکم عبارت است از دستور اجرای حکم تکلیفی یا »نویسد: حکم حکومتی می
وضعی از طرف حاکم که موضوع آن دو حکم در چیز مخصوصی بوده و از سوی خداوند 

 . (001: 1365 ،ینجف خیش) «دستور خاصی در آن مورد وجود نداشته باشد

  ه است:صاحب جواهر در این تعریف پنج قید را لحاظ کرددر همین زمینه، 
 ؛نخست آنکه؛ دستور مقنن اسالم درباره افعال متکلفان

 ؛دوم آنکه؛ این مقررات باید اجرا شوند )این معنای حکم در مقابل معنای فتواست(
 ؛سوم آنکه؛ این دستور اعم از احکام تکلیفی، وضعی و موضوعات است

  ؛چهارم آنکه؛ حکم مقررات شرعی متضمن مصلحت اکید مردم است
شود، پس مقررات پنجم آنکه؛ احکام حکومتی برای تنظیم امور مسلمین صادر می

 (99 :1395 ،یرضو دیس)  سرپرستی جامعه است
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عالمه طباطبایی پس از تقسیم احکام اسالمی به دو قسم ثابت و متغیر به تشریع احکام 
توان تعریف زیر را برای احکام پردازد که از مجموع سخنان ایشان میحکومتی می

ی قوانین احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایه»د: حکومتی به دست آور
و طبق آنها مقرراتی  کنندمیشریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ 

االجرا شان در ادامه فرموده مقررات نامبرده الزمآورد. ایوضع نموده به موقع به اجرا در می
. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل باشدمیو مانند شریعت دارای احکام 

تغییر است. مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی باشند که آنها را به 
طبعا این  ،ول و رو به تکامل استوجود آورده است و چون زندگی جامعه انسانی در تح

 ،ییطباطبا) «تبدیل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد به تدریحمقررات 
این تعریف چون از سوی اجرایی بودن احکام حکومتی را مطرح کرده و (. 178 ،1387

ده است از سوی دیگر اختیار وضع قوانین و مقررات را به ولی امر یا حکومت اسالمی دا
 د. شود مورد قبول قرار گیرتوانند با اصالحاتی که به آن اشاره میمی

 نکته مهم در این تعریف آن است که احکام حکومتی را مقید به احکامی که صرفاً
بلکه محدودیت آن را فقط در موافقت آن  ،گرداندجنبه اجرایی احکام ثابت است، نمی

همچنین اگر گفته شود عالمه در مقام تبیین هر  گیرد.احکام با احکام ثابت در نظر می
توان اشکال گردد در این صورت میحکمی است که از جانب حاکم اسالمی صادر می

ها و یا حکم به ثبوت هالل ماه از ها و فرمانکرد که احکام جزئی مانند عزل و نصب
در ذیل ربط متغیر  تعریف بیرون نیامده است اما با توجه به اینکه گفته شد کالم نویسنده

به ثابت آمده است. لذا مقسم و محور این بحث را مقررات و قوانین قرار داده است، ممکن 
قسمتی  اند، بلکه صرفاًدر مقام بیان همه اقسام حکم حکومتی نبوده است گفته شود اساساً

 اندگردد، مورد بحث و تعریف قرار دادهاز آن را که به شکل مقررات و قوانین ظاهر می
 .(44: ،1380 ،یصرام)

 . مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران 2-2
مردمساالری دینی شکل متمایزی از اداره نظام سیاسی است که با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران مطرح شده است. در این رویکرد، نقش مردم به عنوان شکل حکومت و 

نظام اسالمی مدنظر است. با در نظر گرفتن نقش احکام اسالمی به منظور تعیین محتوای 
احکام اسالمی در تعیین محتوای نظام اسالمی، مردم نیز دارای وضعیت مناسبی برای 

های مختلف هستند. به عبارتی دیگر، در الگوی مردمساالری دینی، حضور در عرصه
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طه، در حاکمیت مردم، حالتی است که در آن هریک از افراد مردم متساویاً و بدون واس
(. داشتن نقش 43: 1387تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی داشته باشند )هاشمی، 

که در این تعریف به آن تصریح شده است دارای « اساسی در تعیین سرنوشت خویش
ها فراهم شوند، نقش داشتن، در تعیین الزامات و مطالب مقدماتی است که اگر آن
این مقدمات و الزامات باید توسط قانون  سرنوشت نیز تحقق خارجی پیدا خواهد کرد.

 بینی و تأمین شود، که اصول عمده آن عبارتند از :اساسی یک کشور پیش
 تساوی و برابری شهروندان در همه حقوق.-1
امکان برگزاری انتخابات سالم و مراجعه مستقیم به آرای عمومی و انتخاب  -2

 مسئوالن امر توسط مردم.
 توسط نمایندگان و مبعوثان ملت.انجام قانونگذاری  – 3
 تفکیک قوا. -4
 دور بودن نظامیان از صحنه سیاست و منع حکومت نظامی به هر نحو. -5
عدم امکان قانونی تعرض حاکمان و دولتمردان به حقوق و حریم مردم و  -6

 شهروندان.
ر این، های اصلی حاکمیت مردم به شمار آورد. عالوه بتوان از مؤلفهموارد را می این

طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مسئوالن امر در نظام جمهوری اسالمی منتخب 
-و برگزیده مستقیم و یا با واسطه مردم هستند و مردم منشاء مشروعیت نظام محسوب می

در »(. چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده است: 75: 1391شوند )عمید زنجانی، 
مور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: جمهوری اسالمی ایران ا

ها، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر این
عالوه بر این، «. گرددیا از راه همه پرسی در مواردی در اصول دیگر این قانون معین می

ان فقهای واحد شرایط بر عهده مجلس خبرگان در اصل یکصد و هفتم، انتخاب رهبر از می
بنابراین قانون اساسی معرفی کرده است. « منتخب مردم»گذاشته و خبرگان را هم 

جمهوری اسالمی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد 
پرسی  توان به همهو تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسالمی مؤید این معناست که می

تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
 بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.های شوراها به عنوان نمونه
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با در نظر گرفتن نقش مستقیم و غیرمستقیم مردم در الگوی مردمساالری دینی در امر 
مندی مردم سالمی ایران در خصوص بهرهانتخاب مدیران جامعه، قانون اساسی جمهوری ا

از حقوق و آزادیهای بنیادین، سیاست مشارکتی خاصی را در پیش گرفته است. دو فصل 
از مجموع چهارده فصل از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، با سی اصل اساسی به 

پرداخته طور مستقیم به دفاع از حقوق و آزادی اساسی مردم و تبیین و تعریف موارد آن 
است. مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان 

-از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص کس نمی
«. کندمیآید اعمال خداداد را از طرقی که در اصول بعد میقرار دهد و ملت این حق 

بنابراین اصل پنجاه و ششم یک اصل طالئی در راستای حاکم ساختن ملت ایران بر 
های بنیادین نیز به طور عمومی و کلی و طبعاً حقوق و آزادی باشدمیسرنوشت خویش 

در  هاانسانه حقوق بنیادین تحت پوشش آن قرار دارند. الزم به ذکر است موارد مربوط ب
به طور دقیق معین « حقوق ملت»ضمن اصول بیست و چهارگانه فصل سوم با عنوان 

(. مضافاً بر موارد فوق، اصل نهم قانون اساسی نیز، آزادی 14: 1390اند )نیکزاد، گردیده
ر ای و حتی از رهگذرا جزء حقوق ذاتی ملت تلقی کرده و آن را به هیچ وسیله و بهانه

داند و در واقع بر اصول دیگر حاکم است. بنابراین وضع قوانین و مقررات قابل سلب نمی
های مختلف اداره ساالری دینی، به معنای توأمانی دین و سیاست در عرصهالگوی مردم

 نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
 جایگاه احکام حکومتی در مردمساالری دینی  -3

با در نظر گرفتن الگوی مردمساالری دینی به عنوان یک نظام سیاسی اسالمی و 
برخاسته از رأی مردم، مسأله حکم حکومتی به عنوان ابزاری برای اداره جامعه در شرایط 

و براساس آن، اختیارات خاص حاکم اسالمی توجیه و  کندمیخاص نیز ضرورت پیدا 
چ ین بدون هیت حقّه معصومین و اهل طاعت والیقی اهل یبراشود. به طور کلی، تبیین می

ات یز از مدلول روایو ما ن روشن و مبرهن شده است یات قرآنیبا مدلول آ یاشک و شبهه
هَا یا أَی): کندمیجایی که بیان  م.یباشیبت میه در زمان غیت فقیشان متذکر اصل والیا

د، یامان آوردهیکه ا یکسانای الْأَمْرِ مِنْکُمْ: یولِرَّسُولَ وَأُعُوا الیعُوا اللَّهَ وَأَطِینَ آمَنُوا أَطِیالَّذِ
 . د(یش فرمان بریاالمرخو ید و از رسول و اولیاز خدا اطاعت کن
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ارجاع مرافعه به دستگاه طاغوت و وجوب  یه نهیا آیل یسب یه نفیچون آ یاتیبر آبنا   
ط یالشراهان جامعیفق یت برایاثبات وال یبرا یقنیتوان به قدر متیکافر شدن به آن م

دا کردن یو قوام پ یقرآن یهابه متروک ماندن ارزش ید.خداوند متعال که هرگز راضیرس
ست و امر نموده که معروفات اقامه شده و منکرات نابود و یکافران ن یالحاد یهاارزش

ثال امت یبرا یمؤمنان الزم و فرض است که از هر راه مشروع و ممکن یمتروک شود برا
ن یبهتر بدین ترتیب، نکنند. یفروگذار یچ کوشش و اجتهادیبهره برده و از ه یاوامر قرآن

سطوح جامعه  یمنکرات از تمام یو تناف هها در جامعارزش یداریو بلکه تنها صراط پا
 یل حکومتید در تدارک تشکیمان بایاهل ا پس مآالً .باشدمی یل حکومت اسالمیتشک

ت و شباهت را با حکومت ین سنخیشترید بیتا سر حد امکان با ن حکومتیا اما باشند.
ت یوال یها تدارک نظام حکومتستهین بایا یداشته باشد که اقتضا)ع(  معدل امام معصو

و  یق قرآنیاستدراکات عم یط دارایه جامع الشرایفق که اوالً به این دلیل .باشدمیه یفق
و  یین دو امر در کنار کارآیاست که ا یطلبعدالت یملکه قو یا دارایاست ثان یفقه
ن نوع حکومت با حکومت انسان یشتر ایط متضمّن تشابه بیالشراه جامعیه فقیت عالیریمد

گر یشقّ د شود.یمحقق م یامتثال اوامر اله یبرا یجه تالش حداکثریو در نت باشدمیکامل 
ز داللت دارد که ین یه نقلن نوع ادلیا .باشدمین یات مأثوره از معصومیات روایاز باب نقل

د یخود با یاجتماع یدادهایل و حوادث و رویر مسایرفع مرافعات خود و سا یمردم برا
اء بوده و یا خلفا و وارثان انبی ان دارد که فقها أمنیا داللت بر ایو  ندیبه فقها مراجعه نما

 .باشدمی یربّان یبدست علما یو احکام اخرو یویامورات دن یمجار
با حکومت امام معصوم داشته باشد قهراً ثابت  یتماثل حداکثرباید ه یفق یولحکومت 

و  او شرعاً  یطه حکومتیدر ح)ع( امام معصوم  یکه برا یاراتیشود که هر آنچه اختیم
چرا که عدم  .باشدمی ارات محفوظیدسته اخت ز آنین هیفق یول یعقالً متصور است برا

 یاز حدود اله یاریه بسیفق یت ولیآنست که در حاکم ین مطلب داشتن مقتضیقول به ا
م به ین فوت و متروک شود که گفتیاسالم و مسلم یاز برا یادیل شود و مصالح زیتعط

ن یبنابرا شارع قرار نگرفته است. ید و امضایین امر هرگز مورد تأیم ایدانیم یهیصورت بد
ل دادن یعه تحت امر خود و ناداره کردن هر چه بهتر شدن جام یبرا یحاکم شرع اسالم

 ینیو محکمات د یدر چهار چوب قواعد اسالم یه انسانیمدارج عال کماالت و یآن بسو
را  یمهدو هنه فاضلیاز مد یاشمه یها الهاقامه ارزش ین کند تا در راستایرا تقن ینیقوان
 (.5: 1393ی،دستگرد) دیا نمایأحرار امت آماده و مه یبرا
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امام معصوم  یبه نصب عام از سو بتی، همه فقها در عصر غخمینی )ره( نظر امام از    
داد و مردم  لیحکومت تشک ط،یشرا یدارا یاز فقها یکیاند. اگر گمارده شده تیبه وال

که امام  یو در همه امور دیآیاز قوه به بالفعل درم یو تیوال رفتند،یاو را پذ تیوال
نسبت به مصلحت  زین هیفق یژه امام است، ولیکه و یدارد به جز موارد تیمعصوم وال

 :20ج ،1361؛ 479، 2هـ.ق: ج1415 ،ینی)امام خم دارد تیوال یجامعه و امت اسالم
مطلقه برگمارده  تیبه دستور خداوند به وال )ع( را امام معصوم هیفق یول ن،یبنابرا(. 170

و...  یعاد نیقوان ،یگانه قانون اساسسه یقوا ،یحکومت یو نهادها یاست و نظام اسالم
هر اندازه که رسول  زیحکومت ن اری. درباره حوزه اختگیرندمیخود را از او  تیمشروع

 ،ینی)امام خم هم دارد هیفق یاند، ولداشته اریجامعه اخت ارهمعصوم در اد انیشوایخدا و پ
هر  کهیاگونهگسترده است، به اریامر مسلمانان بس یول تیحوزه وال رو،نی( ازا39: 1373

با توجه به مصلحت جامعه  یاسیو س یاقتصاد یدهآنچه را که در اداره جامعه و سامان
  .ردیگیرماست، درب ریزناپذیو مسلمانان گر یاسالم
 توجیهات احکام حکومتی در نظام مردمساالری دینی -4

شکل توان شود، میبر مبنای آنچه نظام مردمساالری دینی در قالب والیت فقیه بیان می
جدیدی از نظام سیاسی را تصور نمود که در آن، عالوه بر اختیارات مندرج در قانون 

تواند درباره مسائل شود که میای به حاکم اسالمی داده میاساسی، اختیارات ویژه
مستحدثه، شرایط خاص و استثنائی تصمیماتی را اتخاذ نماید و حتی در عرصه اجرا نیز به 

 شود: ه برخی از نظریات مطرح شده در این زمینه پرداخته میکار گیرد. در اینجا ب
 احکام حکومتی و توجه به مصالح عامه مردم  -4-1

ترین توجیهی که در نظام مردمساالری دینی در حمایت از احکام حکومتی و مهم
صدر  دیشهشود، مصالح عام مردم است. اختیارات خاص حاکم جامعه اسالمی داده می

( با در نظر گرفتن مصلحت هیفق یهرگاه حاکم اسالمى )ول»فرموده است:  بارهنیا در
ده یروى از او بر همگان الزم است حتى بر کسانى که عقیزى فرمان دهد پیعموم به چ

. در چنین حالتی است (116، 1 :1412)صدر، « ت نداردیدارند مصلحت مقصود حاکم اهم
 یمال ریغ ای یدر امور مال یّبه عنوان ول حق دارند که شرعاً یکسان ه،یدر فقه امامکه 

افراد،  نیاز ا یکیتصرف کنند، تصرفشان فقط در محدوده مصلحت معتبر است.  گرانید
 ،یاسی)س یاست که حق دارد در امور مختلف جامعه اسالم یحاکم جامعه اسالم ایامام 

 ماتیکند احکام و تصم یریگمی( دخالت و تصمیو اقتصاد یفرهنگ ،یحکومت ،یاجتماع
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(. 560: 1417،ینراق) باشد یجامعه اسالم معتبر است که به مصلحت یتنها هنگام زین یو
حق دارد  نیمسلم اکماز فقها، از جمله حضرت امام رحمه اهلل ح یبرخ دهیچنان که به عق

است انجام دهد و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و  نیآنچه را که به صالح مسلم
 ( 378: 1408صدر،) وضع کند یدیاحکام و مقررات جد ،یابط شرعضو

« یمصالح عموم»، ییصدور احکام وال ینکه مالک و مبنایبا توجه به ابر این اساس، 
 یاست که حکم حکوم یا همان مصالحیمالک و مبنا  یاست، طول مدت اعتبار آن، تا بقا

بنابراین احکام (. 1362:65، یی؛ طباطبا269:ق1419، یبر آن بنا شده است )سبحان
توان یمیز نامیده شود. ن« هیا مصالح مقتضیحوادث واقعه » تواندحکومتی در اسالمی می

همچنین در همین راستا  د.ینام یحکم حکومت« بودن یا موقتی یتداوم نسب»را  یژگین ویا
را  یا ثانوی یاول یک از احکام شرعیچ ید هینبا یتاحکام حکومشود که چنین بیان می

ا ی ییاجرا یدر مقام صدور احکام جزئ یح آنکه حاکم جامعه اسالمینقض کند. توض
ن مبنا، ی، حکم صادر کند. بر همیتواند برخالف احکام شرعینم یهمان احکام حکومت

شود، ین دست که به منظور حفظ نظام صادر میاز ا یجه گرفت که احکامیتوان نتیم
، منطبق بوده و برخالف آنها نباشد، مگر آنکه یو احکام شرع ینید ید با مبانیهمواره با

سه با حفظ یم اهمّ بر مهمّ، حکم و کار خالف شرع در مقایتقد یبرحسب قاعده  عقل
ن یکردن ا ن صورت، صادریت باشد. در ایو کم اهمّ یو نظام، جزئ یمصلحت عموم

، مقدم یر احکام شرعیسا بر ییدارد و از باب قاعده مزبور، حکم وال یه شرعیاحکام توج
 (. 5: 1393ی،اردکان یملک افضل) شودیمحسوب نم یر شرعیاست و اصوالً غ

های عامه مردم بر این اساس، مردمساالری دینی عالوه بر توجه به قانون، نظر و دیدگاه
در قالب نهادهای مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی، جهت حمایت از مصالح عامه، شکل 

نماید که نه تنها مخالفتی با حاکمیت مردمی ندارند، بلکه ترتیبات را اتخاذ مینوینی از 
روند. این موضوع در بیان امام خمینی )ره( از نظام تکمیل کننده آن به شمار می

 سیکه رئ ستین یحکومت استبداد ،یاسالم حکومت»شود: مردمساالری دینی بیان می
و در آن به دلخواه دخل  ردیبگ یمردم را به بازباشد، مال و جان  یدولت مستبد و خودرأ

اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر و تصرّف کند، هرکس را اراده
و آله  هیاهلل عل یصل اکرمو آن بخشد. رسول  نیکه خواست بدهد، اموال و امالک را به ا

امام ) «نداشتند. یاراتیاخت نیخلفا هم چن ریالسالم و سا هیعل نیرالمؤمنیو حضرت ام
 (32-33: 1394،ینیخم
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شود، معلوم خواهد  یبررسی شداوریاگر مسأله با اندک دقّت و به دور از پ ن،یبنابرا  
پا نهادن قانون  ریو ز یخودمحور یداشتن رهبر به معنا یفراتر از قانون اساس یاراتیشد اخت

 ییخاص و استثنا طیه هنگام شراها بخارج کردن جامعه از بن بست یو تنها به معنا ستین
بودن  لقهمط نیجامع ب ران،یا یاسالم یجمهور یمطرح شده در قانون اساس سمیاست. مکان

شرح و بسط  ،یقانون بودن اوست. در واقع قانون اساس تیّو تحت حاکم هیفق تیوال
 .باشدمیاعمال آن  سمیمکان یو نظام اسالم هیفق تیاصل وال ییاجرا

اداره و  یاسالم برا ریعام و فراگ یهازهیدر اهداف و انگ دیمصالح بابدین ترتیب، 
دار و به سمت تحقّق هر چه جهت دیبا مصالح گر،یجامعه داخل باشد. به عبارت د تیهدا

ضابطه  نیا لی. دلباشدی اسالم در جهت سعادت جامعه انسان یاهداف متعال ترشیبهتر و ب
 یهازهیحرکت جامعه، اهداف و انگ یها براکه در آن یفراوان اتیو روا اتیآ یاز رو
که  کندمیهم اثبات  اتیو روا اتیآ نیا قت،یشده، قابل اثبات است. در حق انیبیمتعدّد

و  فیباشد و هم آن اهداف را تعر نیّدرجهت اهداف مع دیدر جامعه با یشیاندمصلحت
اصالت  ،یحکومت اسالم یو شرع تیمشروع یدر مبنا اگر. ضمن اینکه، کندمیمشخّص 

قرار  اریعقل همو را مع تینها در دیبا زین نجایدر ا م،یفرد بده کی گاهیرا سرانجام به جا
 اراتیاخت و هاتیجامعه، صالح یّ ول ایرهبر  گاهیهرچند ممکن است آن فرد در جا م؛یده

گوناگون واگذارد؛  یهاها به افراد و دستگاهو تخصّص هاییتوانا ازها،یخود را متناسب با ن
در کاربرد قانون اهمّ و مهم،  صیتشخ یبرا دیبا م،یامّا اگر اصالت را سرانجام به جامعه داد

قانون اهمّ و مهم در صحنه جامعه  قیتطب در گر،ید ی. از سومیکن فیتعر یعقل جمع کی
انند آن و م یملّمنافع جامعه،حقوق عامّه که تحت عنوان مصالح  تیو اولو تیّبه اهم دیبا

 مبذول داشت. یتقدّم دارد، توجّه کاف یو قشر یصنف ،یقابل درک است و بر حقوق فرد
 در نظام مردمساالری دینی« اهم بر مهم»رعایت  -4-2

رود. ی بارز نظام مردمساالری دینی به شمار میهاویژگیبرقراری نظم و امنیت یکی از 
نظم و امنیت عمومی در نظام که بر همین اساس، در کنار قانون اساسی، هنگامی

شود، حاکم اسالمی این اختیارات را پیدا مردمساالری دینی با خطرات جدیدی مواجه می
و  یمبنا و هدف کلکه با دفاع از امنیت عمومی، تصمیمی خاص اتخاذ نماید.  کندمی

از  یریشگیحصول مصلحت مکلّفان، حفظ نظام و پ»را  یحکم حکومت یاساس یژگیو
ن امر، همان وجه ی. ا(693: 1388، دوستیدانسته است )عل« ج و اختالل نظامهرج و مر

بنابراین حمایت حاکم اسالمی در نظام مردمساالری  ن گونه از احکام است.یا یاجتماع
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شتابند ای است که قواعد فقهی نیز به کمک آن میدینی از نظم و امنیت عمومی به گونه
 است. « اهم بر مهم»ن قاعده در این زمینه قاعده نمایند. مهم تریو آن را توجیه می

بوده، بلکه  رشیکه نزد تمام خردمندان مورد پذ« ت اهم نسبت به مهمیّاولو» منطق
 رفتهیپذ عهیدر فقه و اصول ش شود،یمحسوب م شانیآنان در زندگ رهیو س یعمل کردیرو

گاه هر(. 422 – 424 : 2وج 127 :4ج: 1405  ،ی. )عراقردیگیقرار م استناد شده و مورد
امتثالش  زمان خواه شود،یمقدم م یگریباشــد بر د تریاز دو حکم مالکش قو یکی

بلکه  داند،یم حیقب را غرض مهم لیت اهم و تحصیعقل تفو رایمقارن، ز ایمتأخر باشد و 
اگر حکم به الزام مهم کند  اال شود و لیاست که عبد را به اهم الزام کند تا تحص یبر مول

(. به طور کلی، 68: 3ج1416،میاست.)حک حیقب نیو ا شودیمرجوح بر راجح م حیترج
مورد توجّه قرار  دیمصلحت با صیاز ضوابط تشخ یکیصورت قانون اهمّ و مهم به قیتطب

شارع که در  یکلّ یهااهداف و خواسته یهم برا دیقانون را با نیکه ا استنیا رد،یگ
که در ضابطه  یشرع یاحکام کلّ تیرعا یبرابطه اوّل مطرح شد، مدّنظر قرار داد و همضا

 ،یواحکام شرع یاهداف و اصول کلّ یعنیدو سنخ با هم  نیا سهیامّا در مقا د؛دوم بو
مقدّم  یکه اهداف و مقاصد عامّه شرع، همواره بر احکام شرع دیممکن است ابتدا به نظر آ

 نهیقر کیفقط  یشرع یهابودن در مطلوب یهدف و مقصد کلّ رسدینظر م بهیاست؛ ول
در مقام تزاحم با آن رقم زند؛  یشرع یبر حکم کلّ  آن را حیترج تواندیاست که م اریو مع
که ممکن است  دارند یتیّچنان اهم یشرع نیّاز احکام مع یتصوّر کرد که برخ توانیامّا م
 تیمصالح، رعا صیدر تشخ. عالوه بر این، ر دهندالشعاع خود قرااز اهداف را تحت یبرخ
ضابطه  نیاز هم مصلحتصیتشخی اصل کرهیپ قت،یاست. در حق یو کارشناس تویخبر
گوناگون  یهاصالح و سعادت است. در جنبه ر،یخ ی. مصلحت به معناشودیم یناش
و  یعلم ییحدّاکثر توانا دیداده شود، با صیانسان تشخ ریخ کهنیا یبرا یبشراتیح

 یعیطور طبو صالح جامعه مربوط باشد، به ریاگربه خ صیتشخ نیبه کار رود. ا یصّصتخ
گوناگون  یهانهیزم از یانهیمتخصّصان هر زم نینخبگان و بهتر صیدر قالب تشخ دیبا

 و... باشد. یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع

 ینظام اسالم تیگفته، با اسالم شیاز ضوابط پ ریتوجّه داشت که دو ضابطه اخ دیبا
 صیتشخ یبرا یادر هر جامعه یتیریکه هر دستگاه مد استیعیندارد. طب ینسبت لزوم

بر اساس قانون اهمّ  اًیو ثان بنددیم جامعه خود را به کار تیمصالح خود اواّلً دانش و خبرو
است  یعیطباس، (. بر این اس11: 1383می،صرا) کندمیو مهم تزاحم مصالح را رتق وفتق 
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 رایز باشد، قرار داشته یضابطه مشخص لیدر ذ ستیبایم زین« اهم بر مهم حیترج» ندیفرآ
 قیمصاد بلکه متناسب با موارد و ست،ین یهمواره عقل یگذار تیاولو یهاشاخصه نییتع

 یتنگ در نکهیا ری)نظیشرع فیکه در تزاحم دو تکلیتزاحم متفاوت خواهد شد. در حال
 «ماندهی نماز در وقت باق یادا»و « رفع نجاست از مسجد»یف نماز، به دو تکل یوقت شرع

 نیاما مالک در ا ،کندمیاهم و ترک مهم  فیامر شده است،( عقل حکم به انجام تکل
 ت،یاهم صیتشخ یشده و برا نییتع عتیو صاحب شر فیبا توجه به مبدأ تکل دیبا ت،یّاهم
متزاحم  یهادهی)که پد یدر مسائل اجتماع هیقض نیاما ا رد؛یمالک عمل قرار گ یو نظر
بر « اهم»است. گرچه همچنان  گرید یا( به گونهشودیواقع م یاسیبُعد متفاوت س دو در

امور در حوزه خردمندان قرار دارد و  نیا نکهیبه ا تیمقدم خواهد بود، لکن با عنا «مهم»
و  طلبدیدرخور م یرافت و دقّتاهم، ظ یآنها، و بازشناس انیم تیّاهم تناسبی برقرار

به  را یاسیمنافع س وی نیاعم از مصالح د ،یمصالح مل تواندیمیی خطا هرگونه خلط و
حوزه  نیدر ا« ترمالک مهم»و شناخت  «تیاهم» مالک نییلذا تع اندازد،یمخاطره ب

خاص نهاده شود که در  یهاویژگیبا  یحاکم اسالم عهدهبر یخاص ندیدر فرآ ستیبایم
 .گذردینظر م از مصلحت صیادامه و در بحث تشخ

گستره ، هانیاز فق یاری، بساین قاعده فقهی در نظام سیاسی مردمساالری دینیر اساس ب
و در  عتیمحدود به مباحات نکرده، بلکه آن را در همه احکام شر رای احکام حکومت

. مطابق دانندیم ریو ... فراگ یاجتماع ،یفرهنگ ،ینظام ،ییقضا ،یاقتصاد ،یاسیمسائل س
 یسنجمصلحت تواندیبا مراعات اهم و مهم م هانهیزم نیا در همه یمعنا حاکم اسالم نیا

)گرچه به صورت ظاهر در تقابل با ظاهر احکام  مصلحت بر یمبتن یکند و حکم حکومت
امام خمینی )ره( در توجیه  توان به دیدگاهدر این زمینه می .دی( صادر نماعتیشر هیاول

 : کنندمیدر نظام مردمساالری دینی اشاره نمود. جایی که بیان « اهم بر مهم»رعایت قاعده 

اسالم  هیاز احکام اول یکی)ص( است، اهللت مطلقه رسولیاز وال یاکه شعبه حکومت»
 ابانیخ ریمس را که در یمنزل ایمسجد  تواندیحاکم م ه؛یاست و مقدم بر تمام احکام فرع

را در موقع  مساجد تواندیاست خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم م
 نشود، خراب بیتخر بدون که رفعیکه ضرار باشد در صورت یکند و مسجد لیلزوم تعط

که آن  یمردم بسته، در موقع با خود که رای شرعی قراردادها تواندیکند. حکومت م
را که  یهر امر تواندیلغو کند و م جانبه کیکشور اسالم باشد، قرارداد مخالف مصالح 

. حکومت کندی ریاست جلوگ نیچن کهیمادام آن مخالف اسالم است از آن، انیجر
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ی که مخالف صالح کشور اسالم یاست، در موقع یاله که از فرائض مهم از حج تواندیم
منطق،  نیمطابق هم(.  452: 20ج1378،ینی)امام خم «کندی ریدانست موقتا جلوگ

 یصادره از سو فرض شده است و احکام عتیشر هیاز احکام اول زیحکومت و لوازم آن ن
: ردیگیم قرار هیاحکام اول لیدر ذ زیحاکم بر اساس مصالح عامه حکومت و جامعه ن

و  است اسالم هی)ص( است، از احکام اولاهللمطلقه رسول تیاز وال یاحکومت که شعبه»
 (.452: 20ج: 1378 ،ینی)امام خم«... .هیتمام احکام فرع مقدم بر
اهم بر مهم  حیاز باب ترج گر،یبرخى از احکام بر بعضى د میو تقد حیترج نیبنابرا

 زیدر مسائل اجتماعى ن لیدل نیآن و به هم عیاست در مقام اجراى احکام و نه در مقام تشر
ثابت الهى را ندارد؛ بلکه در محدوده  نیاز قوان کی چیکاستن در ه ایحاکم، حق افزودن و 

به حکم عقل و شرع قانون  د،یدر تزاحم د گریحکمى را با حکم د رگاهه ن،یاجراى قوان
است که عمل به هر دو ممکن  نیدر تزاحم دو حکم، فرض بر ا رایدارد؛ زمی اهم را مقدّم

بر  یمبتن یمنطق که حکم حکومت نیا رشیپذ با (.89: ش1368 ،یآمل ی)جواد ستین
 انیو به حکم شرع، در مرحله تزاحم م دارد قرار ینیدر زمره احکام د یشیمصلحت اند

مکلّف را در ترک آن،  دیبایم ابد،ی تواند بر آنان تقدمیم عت،یاحکام شر ریآن و سا
و به منظور اداره  یشرع یندیفرآ را یدانست و حکم حکومت یاله فریمسئول و مستحق ک

و اسالم  عتیشر ییغا اهداف نیتأم یبر مصالح نظام و در راستا یو مبتن یمنظام اسال نهیبه
 کرد. یابیارز
 محو استبداد سیاسی و توجه به حقوق عامه مردم -4-3

یکی دیگر از توجیهاتی که در تأیید حکم حکومتی در نظام مردمساالری دینی به کار 
اسالمی و جایگزینی مصلحت عموم شود، از بین بردن استبداد فردی در نظام گرفته می

مردم به جای آن است. بر این اساس، دغدغه اصلی حاکم اسالمی، حقوق عامه مردم است 
که در  یمطهر دیشهتواند به تعطیلی برخی از احکام اسالمی نیز منجر شود. می که حتی

 گرید یبه برخ فوق، منطق حیضمن توض یدر عبارت ردیگیقرار م هانیدسته از فق نیا لیذ
 :کندمیاز جوانب آن را اشاره 

 تیرضا گری)د احداث شود یابانیکه خ کندمی جابیشــهر ا کیکه مصلحت  یوقت»
او فراهم  رفاهی برا لیوسا نیکه ا کندمیمصلحت اقتضا  نجایمسلّم ا ( ...ستیاو شرط ن

منافع  نیچن ابانیخ کردن خراب یعنیوجود نداشت؛  یمصلحت نیچن میبشــود. در زمان قد
 جادیای ها براخانه کردنخراب امروز که یدربر نداشت، ول نیمسلم یرا برا یبزرگ
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که  کندمیاساس حکم  نیا بر که است هیفق دارد،ی مصلحت بزرگ نیچن ابانیخ
هم از  اتیکرد... وضع مال تربزرگی هامصلحتی فدا دیرا با ترکوچکی هامصلحت

مصلحت جامعه  اگری ... حتیعموم مصالح به خاطر یعنی اتیاست. وضع مال لیقب نیا
( ی)حاکم شرع شود، تیسلب مالک یطور کل به مالک کی که از کندمی اقتضای اسالم
به خاطر  است،ی شکل درآمده غده سرطان نیا به که تیمالک نیداد که ا صیتشخ

شک  یکل یکبرا نیدر ا یهیفق چیرا بکند... ه یکار نیچن تواندیتر ممصلحت بزرگ
تر دست برداشت از مصلحت کوچک دیاســالم با تربزرگ ندارد که به خاطر مصلحت

تر را کوچک یهامفسده دیبا شود،یکه اســالم دچارش م یبزرگتر و به خاطر مفسده
ی رییاسالم به حکم خود اسالم، نه تغ نیاست در داخل قوان ییرهایتغّ نهای... اشد متحمل

 ،ی)مطهر «قانون است به حکم قانون رییتغ ست،یبخواهد بدهد؛ نسخ ن یگرید که
 (332ـ 333: 23ج1380

و  دییاحکام شرع، نه به معناى تق ریاحکام حکومتى بر سا حیو ترج میاز تقد مقصود
حکومت برخى از احکام  یحکم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلکه به معنا صیتخص

 ،یصدور حکم حکومت یمبنابدین ترتیب،  م شرع است.از احکا گریالهى بر بعضى د
 طورنیو هم یطبق قانون اساس ه،یفق یّاساس، ول نی. بر همباشدمی یمصلحت جامعۀ اسالم

از طرق معهود در قانون  تواندیکند م جابیاگر مصلحت جامعه ا ،یفقه یبر اساس مبان
 رسدیم نظربه. مبادرت ورزد ،ی، به صدور حکم حکومت110اصل ژهیوو به یاساس

 ریقانون، مغا تیبا اصول حاکم هیفق یول یرا برا یکه صدور حکم حکومت ینظرگاه
طراحان  یرا مدّ نظر قرار نداده است؛ چرا که قصد و غرض اصل تیحاکم یمبنا داند،یم

بر مصالح  یمنافع شخص حیو عدم ترج یقانون، محو استبداد و خودکامگ تیاصل حاکم
دادن  یمعنابه وجهچیبه ه زین هیفق یتوسط ول یحکم حکومت ورجامعه است و صدعموم 

از  یستیبلکه صرفاً با ،باشدمین یمنافع شخص نیحق سوء استفاده از قدرت در جهت تأم
 یدر قانون اساس رو،نیاستفاده گردد. ازا یمصلحت جامعه اسالم یقدرت در راستا نیا

 (.107اصل  لی)ذ باشدمی کسانی نونبا آحاد ملت در برابر قا یرهبر ،یاسالم یجمهور

 رهبر» اند:توجه داده یمهم یهافوق به عبارت لیتحل یمعظم انقالب در راستا رهبر
که در  «هیمطلقۀ فق تیوال» نیکنند که امى الیخ هایکند. بعض تیّتبع از قانون دیهم با

العنان است و هر کار که دلش ى مطلقاست که رهبر نیا شیقانون اساسى آمده، معنا
را  نیمو قوانموبه ستىی. رهبرى باستین نیمطلقه ا تیتواند بکند! معناى والبخواهد، مى
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اندرکاران امور آنها احترام بگذارد، منتها در مواردى اگر مسؤوالن و دست هاجرا کند و ب
شوند. قانون بشرى مو عمل کنند، دچار مشکل مىبخواهند قانونى را که معتبر است موبه

که  ىیآنجا چنین بیان کرده استاى را باز کرده و اساسى راه چاره قانون است. طورنیهم
خارجى، بازرگانى، صنعتى و  استیس ای اتىیقانون مال مسؤوالن امور در اجراى فالن

 ستین طورنیتوانند بکنند ـ مجلس هم اکار نمى چیشوند و همى قهیدانشگاهى دچار مض
جواب دهند ـ رهبرى، مرجع  شماکنند و به  بیو فردا تصو دیرا ببر زىیکه امروز شما چ

کار را  نیا دیبا ریناگزبه  کند و اگر احساس کرد کهاست... رهبرى بررسى و دقّت مى
هم که به صورت معضل مهمّ کشورى است، به مجمع  ىیدهد. جاهابکند، آن را انجام مى

مطلقه است و االّ رهبر،  تیمعناى وال نیشود. امصلحت، ارجاع مى صیتشخ
« باشند...  میتسل دیو با مندیهمه در مقابل قانون تسل ندگان،یوزرا و نما جمهور،سیرئ
 (.15/5/1382مسؤوالن و کارگزاران نظام،  داریدر د اناتی)ب

توان با این اوصاف و در راستای توجیه حکم حکومتی در اداره جامعه اسالمی می
 دانست: ریتوان به شرح زمی را یو اوصاف حکم حکومت هاویژگی

 در مقام اداره کشور. ایاحکام شرع است  یاجرا یدر راستا ای یحکومت حکم. 1

داشته باشد و ممکن است جنبه  یممکن است جنبه قانونگذار یحکومت محک. 2
 باشد. ییاجرا

 ایخاص و  یمورد ایو ناظر به شخص  یممکن است دستور جزئ یحکم حکومت .3
 باشد. یکلای قانون و قاعده

به  میمستق ریبه طور غ ایتوسط خود حاکم،  ماًیممکن است مستق یحکم حکومت .4
 صادر شود. گرید یحقوق ای یقیاشخاص حق ایشخص  لهیوس

 یبرا ایکشور  یامور مختلف داخل میممکن است به منظور تنظ یحکم حکومت .5
 صادر شود. یالملل نیو ب یروابط خارج میتنظ

 باشد. یفیتکل ای یممکن است وضع یاحکام حکومت .6

 شود.می یسیو تأس ییشامل هر دو قسم احکام امضا یاحکام حکومت .7

 صادر شود. یبا توجه به مصلحت جامعه اسالم دیبا یحکم حکومت .8

 است. یمولو یحکم ،یحکم حکومت .9

: 1378،ینیخم) باشد. یو عموم یدر حوزه مسائل اجتماع دیبا هیفق یحکم حکومت .10
654) 
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چرا که امر به انجام  ست؛ین یثانو ای یاول یاحکام شرع ،یموضوع احکام حکومت .11
است  یمولو ه،یاوامر فق ی. تنها در صورتیاست نه مولو یامر ارشاد ،یثانو ای یاحکام اول

 دیخر میدر حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحر یکه حکم و
 .یرازیش یرزایم یو فروش تنباکو از سو

 گیری نتیجه
ان بخش شود، به عنوحکم حکومتی بر مبنای آنچه مصلحت جامعه اسالمی خوانده می

 طیدر شرا ن،یبنابرارود. مهمی از اختیارات حاکم در نظام مردمساالری دینی به شمار می
برخالف آن  یو تنها در صورت کندمی تیاعمال وال یقانون یاز مجار یمقام رهبر ،یعاد

حل معضل  یبرا یراه حل عاد اًیشده باشد و ثان یشود که اوالً نظام دچار معضلیعمل م
اجازه داده است که  یبه مقام رهبر یقانون اساس ط،یشرا نیوجود نداشته باشد. تنها در ا

حل مشکل  یرا برا یمصلحت نظام، راه حل مناسب صیمشاوره با مجمع تشخ قیطر از
تنها در  یبرخالف مقررات قانون یو صدور احکام حکومت تیاعمال وال ن،ی. بنابراابدیب

 . است زیجا ییموارد استثنا
از طرفی احکام حکومتی یکی از منابع اصلی نظام مردمساالری دینی و حقوق اساسی 

شود و امکان آن وجود دارد که بطور مستقیم در مباحث حقوق اساسی، ایران، شمرده می
مورد استناد قرار گیرد یا از آنها قواعد کلی حقوق اساسی را استنباط کرده و در قضایای 

های ناد کرد. بر این اساس، ولی فقیه در نظام سیاسی ایران به شکل سیاستمرتبط به آن است
کلی و حل معضالت غیرقابل حل از طرق عادی، به صدور حکم حکومتی مبادرت 

عت ین شریه قوانیاست که ولى امر در سا یحکومتى مقررات احکامورزد. بدین ترتیب، می
بر این آورد. اجرا درمى حسب مصلحت زمان وضع نموده و بهها بهت موافقت آنیو رعا

اساس، در راستای حفظ نظم و مصالح عامه مردم، حقوق شهروندان در مردمساالری و 
اعتبار قائل شدن به حقوق عمومی آنان، حکم حکومتی به عنوان یکی از ابزارهای حاکم 

حکم حکومتى گیرد. بر این اساس، قرار میاسالمی جهت استیفای آنان مورد توجه 
ن آسمانى ثابت ین تفاوت که قوانیعت داراى اعتبار است با ایاالجرا بوده و مانند شرالزم
رند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که ییر و مقررات وضعى قابل تغییرقابل تغیو غ
ر تحول و رو به تکامل است وسته زندگى جامعه انسانى دیها را به وجود آورده است. پآن

دا کرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند یر و تبدل پییجاً تغین مقررات تدریطبعاً ا
و بر اساس آن است و اال  هیقف تیوال تیاز مشروع یناش یحکم حکومت تیداد. مشروع
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 یو اجرا یگذارقانون نی. بنابراستیمستلزم مشروع بودن آن ن ینفس حکم هر حاکم
هستند که جاعل آن حاکم است. نسبت به  یجمله موضوعات حکم حکومت از نیوانق

 یدارد و در طول احکام شرع ییدو، جنبه اجرا نیو موضوع ا یو وضع یفیاحکام تکل
 تیعقل و ادله مشروع ات،یقرآن، روا اتیآ ،آن تیمشروع یمبان نیترقرار دارد. مهم

 است. هیفق تیوال
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 کریم.قرآن  -
 :قم .در اسالم( ی)رهبر هیفق تیوال. 1368 .ع ی.آمل یجواد -

  .رجاء

: قم .چاپ دوم .االصول العامۀ للفقه المقارن. 1979 .م میحک -
  .السالم همیت علیمؤسسۀ آل الب

فه نور، 1369س. ر. خمینی،  -  ،تهران ،21و20و19ج ،صففحی
 . سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی

ـــه  :تهران چاپ اول. .هیفق تیوال .1373ر. ی، سنیخم - ـــس مؤس
 ی.نیخمو نشر آثار امام میتنظ

و نشــر  میموســســۀ تنظ :تهران .نور فهیصح .1378ر. س ینیخم -
  .)ره(ینیآثار امام خم

سالم) هیفق تیوال. 1394ر. س ینیخم - شارات جهان ا  میتنظ(. انت
 . 29چاپ  ی.نیو نشر آثار امام خم

ـــر البیعکتاب هـــــــ.ق.  1415خمینی، ر. . - ـــه النش ـــس . قم: مؤس
 االسالمی.

 .7مؤسسه امام صادق :قم .الرسائل األربع. 1415 .سبحانى ج -

 .جایب .2ج .علم األصففول یدروس ف .1405. مصــــدر س -
 .دارالمنتظر

ـــدر -  فیدارالتعار :روتیب .الفتاوىالواضففحه .1412. مس ص
 .للمطبوعات

فصلنامه ، مصلحت در فقه گاهیبر جا یدرآمد. 1383. س میصرا -
 . 81-100، صص 32، شماره 9دوره قبسات، 

ــا - ــاطب  :قم .القرآن ریتفسفف یف زانیالم .1375. مس ییطب
 ی.انتشارات اسالم

 .دارالمعرفه .روتیچاپ دوم ب .انیمجمع الب. 1367. ف یطبرس -

ستیعل - صلحت. 1388 .ا دو سازمان  :تهران .چاپ اول .فقه و م
 ی.اسالم شهیانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

سی قانون کلیات فقهی مبانی. 1391عمید زنجانی، ع.  - سا  ا
سالمی جمهوری شاراتچاپ پنجم، تهران:  ،تهران ،ایران ا  انت

 . جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی

 ای یدوگانگ :یو حقوق خصوص یحقوق عموم. 1387. ع یگرج -
  .33ش. یحقوق قاتیمجله تحق ؟یگانگی

قاالت ، 1369گرجی، ا.  - ، تهران، انتشــــارات 2و1، جحقوقیم
 دانشگاه تهران. 

، قم: های اسالمی و حقوق بشرمجازات، 1381منتظری، ح.  -
 ارغوان دانش. 

، و فقه الدولۀ االسففالمیۀ والیۀ الفقیه ق. 1400ح. منتظری،  -
 قم: دارالفکر. 

 .شففرح شففرائع ا سففالم یجواهر الکالم ف. 1404. م نجفى -
 .یاء التراث العربیدار إح :روتیب .22ج  .چاپ هفتم

ناو .1417. مس .نراقى - دفتر  :قم .چــاپ اول .ۀین الفقهیالع
 .ه قمین حوزه علمیانتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرس

، حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی 1390نیکزاد، ع.  -
 . 7-21، صص 29شماره  مجله رواق اندیشه،ایران، 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، حقوق . 1387هاشمی، م.  -
 تهران: نشر میزان.  حاکمیت و نهادهای سیاسی،

 

 

 

 




