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Abstract 

 

The innate and instinctive interest of people in owning achievements and what 

meets their needs in various fields has led humans to recognize the principle of 

ownership for a long time. Celestial religions, including Islamic law as the last 

divine religion, have also signed and affirmed the respect of private property. Islam 

not only gives people control over their property and gives them various 

possessions in their property, but also forbids the interference of others in the 

property of individuals except with their full consent, however, because the ruling 

body is in charge of the affairs of society and responsible Performing public 

services and administering justice in society and laying the groundwork for the 

exercise of individual property. This principle has some limitations and has caused 

the owner to allow the ruling body in some cases to expropriate in order to exercise 

social interests. Restrictions on the private property of individuals by the governing 

bodies can be examined within the framework of the two criteria of "expediency 

and necessity". Accordingly, the present study seeks to investigate the role of 

expediency and necessity in the preference of a kind of social ownership over 

personal property. The results of the study indicate that the need to maintain social 

order and in the highest horizon of social justice requires that the rule of society, in 

the interests of expediency, to impose restrictions on the ownership of individuals 

and social groups so that everyone can in the shadow of the rule of law And its 

implementation, to benefit from the benefits and benefits defined for them, and the 

restrictions should be managed in proportion to the extent of benefit to individuals 

and groups. 
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 نقش مصلحت و ضرورت در ترجیح مالکیت نوعی اجتماعی بر مالکیت شخصی

 1داود یزدانی کچوئی

 2محمدرضا شیرازی

 چکیده

های مختلف برطرف که احتیاجات آنها را در زمینه اوردها و آنچهذاتی و غریزی آدمیان به مالکیت بر دست عالقه

سانمی ست تا ان شده ا صل مالکیسازد باعث  سندها از دیرباز ا شنا سمیت ب سمانی، از جمله  .ت را به ر ادیان آ

اسالم  .و تأیید کرده است ت خصوصی را امضاشریعت اسالم به عنوان آخرین دین الهی نیز محترم بودن مالکی

شان را داده، بلکه دخالت  صرفات گوناگون در ملک سته و به آنها اختیار ت سلط دان شان م نه تنها مردم را بر اموال

با این حال از آنجا که دستگاه حاکم  ،کامل آنها ممنوع ساخته استدیگران در ملک اشخاص را جز با رضایت 

ت زمینه ساز اعمال مالکیو  متولی اداره امور جامعه و مسئول انجام خدمات عمومی و اجرای عدالت در جامعه

ت هایی مواجه شخخده و موجش شخخده که مالک به دسخختگاه حاکم در این اصخخل با محدودی .می باشخخد اشخخخاص

ت خصوصی که بر مالکیّ یهایتبدهد. محدودیعمال مصالح اجتماعی سلش مالکیت را راستای ا دی اجازهموار

ستگاه های حاکم اعمال  سوی د شود، در چارچوبافراد از  ضرورت»دو معیار  می  صلحت و  سی « م قابل برر

 ینوع تیمالک حینقح مصخخلحت و ضخخرورت در ترج بر این اسخخاپ وهوهح حاضخخر به دنبال بررسخخی اسخخت.

ضرورت حفظ نظم و نظام اجتماعی  باشد. نتایج وهوهح حاکی از آن است کهی میشخص تیبر مالک یاعاجتم

عه، در راستای مصلحت، برای ت جامالت اجتماعی ایجاب می کند که توسط حاکمیو در افقی برتر برقراری عد

ت قانون حاکمیسایه شود تا همگان بتوانند در  اشخاص و گروه های اجتماعی محدودیت هایی اعمالت مالکی

بهره ت ها به تناسش میزان ریف شده، بهره مند شوند و محدودیو اجرای آن، از مزایا و منافعی که برای آنها تع

  ت شود.مندی افراد و گروه ها مدیری

 .، حاکمیتت، مالکیواژگان کلیدی: مصلحت، ضرورت
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 مقدمه

صلحت عامّ ضرورت و رعایت م سالمی  مواجههه، تا ویح از صدور احکام حکومتی بر مبنای  نظام جمهوری ا

ستای قانونگذاری ،ایران شکالت فراوان در را شت ن، در فقه مدوّو اجرا با م . دوری شیعه ، کاربرد چندانی ندا

از مهمترین عوامل در مهجور و متروک بودن مباحث حکومتی و اجتماعی در فقه فقه از حکومت و اداره آن، 

ست وس از ویروزی انقالب  شد که  به تدریجشیعه ا شن  شتری  فقها در ابعادرو سی، اهتمام بی سیا اجتماعی و 

شروعیّ سخگوی م ست وا ضرورت نمی توان صرف عنوان  شد که دولت باید مبذول دارند. با این وجود،  تی با

ضرورت اعمال حاکمیّ برای صلحت در کنار  ضوع م ست. از همین رو مو ت خود و اداره جامعه به آن نیازمند ا

ه جدی قرار گرفت در این مسیر، هنگامی که واگذاری تشخیص ضرورتها به مجلس شورای اسالمی، مورد توجّ

اندیشخخه تشخخخیص  نتوانسخخت اختالفات ممتد این مجلس با شخخورای نگهبان در تصخخویش قوانین را فرو کاهد،

صری که حتی فراتر از چارچوب احکام فرعیّ صلحت نظام به عنوان عن صالح و توجه به م ست، هر م شا ه راهگ

شد.  شکارتر می  صل که روز آ صلحت نظام انجامید و طبق ا شخیص م شکیل مجمع ت این روند در نهایت به ت

شروعیّ 112 سی م سا سخگویی قوانت قانونی ویدا کرد. قانون ا ر ین و احکام ثابت به نیازهای متغیّچگونگی وا

حکومت دینی، با آن مواجه هستند گر چه  درران و مصلحان زندگی بشر از بنیادی ترین مسائلی است که متفکّ

شه دینی ندارد، اما تاکید ویهه بر  سی مبتنی بر اندی سیا صاص به نظام های  سئله اخت حاکمیت دین محور این م

کمتر مایل هستند خود را درگیر این چالح نظری در حوزه فلسفه حقوق  ؛ زیرا سایر مکتش های حقوقیاست

آنان، به رغم اینکه طبیعت قانون را مقتضخخی اسخختحکام و دوام می دانند، لزومی بر اصخخرار به مقرراتی که  کنند.

بر  را ودیده ای بشخخری و فاقد تقدّپ می دانند که دلیلی برای وافشخخاری کرده اند نمی بینند. و آن خود وضخخع

حفظ آن وجود ندارد و به مجرد تغییر اوضخخاع و احوال می توان آن را تغییر داد. اما نظام حقوق اسخخالمی که از 

ستر شمول می داند و داعیّ سویی خود را جهان گ سخگویی به نیازهای هر فرد، در هره حاکمیّو زمان   ت و وا

سو سمای دیگر، مقرّمکان و در هر زمان دارد و از  پ و جاودانه می داند و حکم به غیر نی ، مقدّرات خود را آ

 آن را کفر، فسق و ظلم می شمارد، نمی تواند به واک کردن صورت مسئله رضایت دهد. 

 ت معیارهای تحدید مالکیّ

ست می آید اما معیار، کمتر معیارهات هامحدودیّ در زمینه صلی را می توانیم ی دقیقی به د و « ضرورت»های ا

و « ضخخخرورت» ت و عمومی بودن بیان نماییم بنابراین متناسخخخش با دو عنصخخخرت، فعلیّموقّبا قید « مصخخخلحت»

ت خصوصی اعمال می ت هایی بر مالکیّمحدودیّ« شخصی و اجتماعیمنافع »در راستای صیانت از « مصلحت»

 گردد.

 خ ضرورت1

سان  شنا ستهرا به معنی نی« ضرورت»لغت  ستی و ناچاری دان صاحش  (36، 1384 )انطوان،اندازمندی، تنگد و 

شقّ ست.القاموپ الفقهی آن را م ست معنا کرد ا سختی و حاجتی که گریزی از آن نی ق،  1408سعدی: )ت و 

223) 

 صبا همین نگاه ضرورت را عملی دانسته که تخلّ« رسائل الشریف المرتضی»فقیه بزرگ شیعه صاحش کتاب 

ست. ضی، و رهایی از آن امکان وذیر نی سید مرت سنده ( 2/275ق، 1405)  ، « ترمینولوژی حقوق»و از نظر نوی

ضرورت ، عذری است که به موجش آن ارتکاب واره ای از امور ممنوعه مجاز است مانند کسی که گرسنه و »

) جوع بردارد و سپس عوضح را بدهد. می تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سدّ که در شرف هالک است
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 (416 ،1381جعفری لنگرودی، 

ست که به موجش آن ارتکاب  صطالح فقه؛ عذری ا ست.)همو(ضرورت در ا  واره ای از امور ممنوعه مجاز ا

ست که به خاطر آن حکم اولیّضرورت یکی از عناوین ثانویّ شیعه ا شود مبتنی بر این ه در فقه  شته می  ه بردا

تا از احکام عادی و مسلم شرعی در  فان را مجاز ساختهقاعده ی فقهی ، شارع به هنگام وجود ضرورت ، مکلّ

) فرزانه، در این گونه موارد مؤاخذه نشخخوند. ضخخرورت تخطی کنند و به سخخبش نایده گرفتن حکم شخخرعی حدّ

سلش  (33 و 9، 31، 1391 صورت لزوم و نیاز به  سالمی اجازه می دهد در  شرعی که به دولت ا یکی از مبانی 

 ( 1/173، 1389.) بهرامی احمدی، است«  الضرورات تبیح المحذورات» ت دست یازد، قاعده ی فقهیمالکیّ

ضرورت ویح  ستای رفع  ست در را سالمی مجاز ا ضروری، دولت ا ضرورت در مواقع  ساپ مفاد قاعده  بر ا

را بیشتر « ضرورت»ت خصوصی افراد را نادیده بگیرد و به سلش آن اقدام کند. معیار محدود کنننده آمده مالکیّ

ی نگهبان، اسالمی و در موضوعاتی مانند زمین)مرکز تحقیقات شورا در مورد مصوبات مجلس شورایتوان می

 دنبال کرد. (، معادن و آب13/92 ،1390

 قاعده ضرورت -1-1

هاشمی )«کل حرام مضطر الیه ، فهو حالل»و «  إلیه رفع ما الضطروا»، «الضرورات تبیح المحظورات» هایعبارت

جزو نصخوص شخرعی نیسخت و از مفهوم آیات و « لضخرورات تبیح المحظوراتا»عبارت  (9/152شخاهرودی، 

صطیاد روایاتی که مکلّ سته اند ا ضرورت و ناچاری مجاز به ترک واجش و یا ارتکاب حرام دان فان را در هنگام 

 گردیده است. 

سئولیّ» : ه به حدیث نبوی رفع که فرمودندبا توجّ ست:  ه چیزت نُاز امت من م شده ا شته  شیبردا ، خطا، فرامو

ست. چیزی شان نی شوند، آنچه در توان شوند، حسد، دانندکه نمی آنچه به آن اکراه می  ضطر می  ، آنچه به آن م

می توان گفت:  (417، 1362صدوق، )«مادامی که بر زبان نیاوردند ،ر وسوسه آلود در آفرینحفال بد زدن ، تفکّ

ضطرار و فرمایح ویامبر گرامی)ص(  مفهوم قاعده شرعی آنچه که یک ی ا ست که حکم  در حدیث رفع، این ا

شود و برای مرتکش فعل حرام در چنین  شته می  شود بردا ضطرار ناچار به انجام آن می  سلمان در هنگام ا م

مواقعی گناه اخروی و کیفر دنیوی وجود نخواهد داشت. لکن در صورتی که اقدام اضطراری او منتهی به تلف 

من اتلف مال الغیر »ری شده باشد طبق دیگر اصول و قواعد مسلّم شرعی مانند و خسارت مالی نسبت به دیگ

 باید جبران نماید.« فهو له ضامن

سدّ» می فرماید:  )ره(چنان که امام خمینی سی به خوردن مال دیگری برای  ضطرار  اگر ک رمق و حفظ جانح ا

ضطرار د شد و خودش هم به آن غذا ا ضر با صاحش مال هم حا ست که به ویدا کند و  شد واجش نی شته با ا

شخص مضطر دیگری بذل نماید و اگر خودش به آن نیاز ضروری نداشته باشد باید به او بذل کند و اگر وول 

ضطر ست چنانچه م صورت به ذمّ ،آن را خوا شد باید بپردازد و در غیر این  شته با و اگر  ه ی او خواهد بوددا

رمق و ضرورت از مال او بخورد و بهای آن را به گردن  ار سدّمضطر می تواند به مقد ،صاحش غذا حاضر نبود

 (2/171 ،1360موسوی خمینی، ) «بگیرد.

ام مضخخطر الیه کل حرّ»عبارت دیگری که برخی از فقها و محققان برای قاعده اضخخطرار به کار برده اند جمله ی 

شد که در واقع بیان دیگری از « فهو حالل ضطرو»می با ست  می« ا إلیه رفع ما ا شد و معنا و مفهوم آن این ا با

 که  در مورد اضطرار تکلیف از انسان برداشته می شود. 

این قاعده بر دیگر قواعد فقهی ، حکومت دارد و با ویدا شخخخدن اضخخخطرار احکام قبلی رفع و انجام فعل برای 
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اگر » ام می فرماید: در باب حکومت مفاد حدیث رفع بر ادله سخخایر احک )ره(می گردد. امام خمینی ف مباحمکلّ

ه یا بیشخختر عناوین حدیث رفع، عموم و خصخخوص من وجه اسخخت در عین حال چه نسخخبت میان هر یک از ادلّ

 (2/45، 1372)موسخخوی خمینی،  «نسخخبت سخخنجی نمی شخخود، زیرا حدیث رفع بر دیگر دلیل ها حاکم اسخخت.

ضرورت بر دیگر ادلّحاکمیّ ست دزد مواد ه را می توان به ت حدیث رفع و قاعده ی  شنی در قطع نکردن د رو

) صخخریح قرآن باید دسخخت مرد و زن دزد را قطع کرد. مشخخاهده کرد زیرا با آنکه به نصّ یغذایی در سخخال قحط

شد به حکم حدیث  (38مائده/  شد و دزد ، مواد غذایی دزدیده  با سالی و کمبود غذا با لکن چنانچه در قحط 

فان را مجاز ساخته تا از ع از روی امتنان به هنگام وجود اضطرار ، مکلّرفع، دستح قطع نمی شود. بنابراین شار

م شخخرعی در حدّ ضخخرورت تخطی کنند و به خاطر نادیده گرفتن حکم شخخرع در این گونه احکام عادی و مسخخلّ

 نگردند. و عقاب موارد مؤاخذه

  ضرورت ادله اعتبار قاعده -2-1

 آید:چهار عنوان میکنند، ذیل ای که بر اعتبار قاعده داللت میادله

 کتاب 1-2-1-  

ضطرار داللت می کنند. این آیههایی وجود دارد که به وضع تکلیف در حادر قرآن مجید آیه مات را ها، محرّل ا

ی خاص وارد شده اند و برخی نیز مجرایی عام در، در مواهاند. برخی از این آیهبر شخص مضطر تجویز می کن

 ها عبارتند از: دارند. این آیه

« رَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ غَیْ اضْطُرَّ فَمَنِإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ  » خخخ1

دا به هنگام ذبح بر آن گفته شود را یعنی خداوند تنها)گوشت( مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خ

ستمگر و شود در حالی که  ست)ولی( آن کس که )به خوردن اینها( ناچار  شما حرام کرده ا شد،  بر  متجاوز نبا

 (173گناهی بر او نیست.) بقره / 

رَّ غَْیَر فَمَنِ اضْطُ»، با توجه به دو قیدی که در آیه وجود دارد، موضوع )مضطر( از دو جهت مقیّد شده است.البته

 جایز نیست. « عادی»و « باغی»؛ مفهوم آن این است که ارتکاب حرام برای «بَاغٍ وَلَا عَادٍ

سیرهای به ظاهر متفاوت از این دو قید )باغ و عاد( در روایتها  ست. )نجفی: تف سیری فقهی آمده ا و کتابهای تف

ممکن است با هم در مفهوم آیه جمع باشند  در واقع ، این دو با یکدیگر تضاد دارند بلکه(428/ 36ش ،  1362

 به بعضی از آنها اشاره می کنیم: که (435/ 1 ،1370)طباطبایی، بیان مصداق باشد. و این معانی از قبیل 

ضطرار بهانه برای زیاده روی دربرای اینک شود، آیه با دو کلمه  ه ا می « العاد»و « غیر باغ»خوردن غذای حرام ن

ت نباشند و از مقداری که برای مات خواهان لذّنها برای کسانی است که از خوردن این محرّفرماید، این اجازه ت

از ماده « باغی». در اصخخل باغی و عادی بوده اسخخت« ادع»و « باغ»نجات از مرگ ضخخروری اسخخت تجاوز نکنند. 

جاوز می باشد؛ به معنی ت« عادی»ت است و به معنی طلش کردن است و در این جا منظور طلش کردن لذّ« بغی»

 (257/ 1 ،1384؛ طبرسی،  2/86ق، 1409)طوسی، ضرورت. یعنی متجاوز از حدّ

کسی است که به دنبال « باغی»سارق است و منظور از « عادی»منظور از »آمده است :  )ع(در حدیثی از امام نهم

ته بخورند و برای آنها حرام اسخخت. صخخید ) از روی تفریح نه از روی نیاز( می رود. آنها حق ندارند گوشخخت می

شته  بنابراین (155/  1ق،  1415 ؛ الحویزی، 479/  16ق،  1416 ،)حر عاملی صورتی حرمت و عقاب بردا در 

 (435 /1، 1377، )طباطباییکه سبش اضطرار ستم و تجاوز نباشد. می شود 

َصةٍ غَیْرَ مُتَجَانٍِف » ... : مات می فرمایدسوره مائده وس از بیان دسته ای از محرّ 3خخخخ آیه 2 فَمَنِ اْضطُرَّ فِی مَخْمَ
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مات مذکور خخخخ ناگزیر گردند ؛ یعنی ، کسانی که به هنگام گرسنگی به خوردن محرّ« رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّلِإِثْمٍ  

و مهربان است. ذیل بدون آن که متمایل به گناه باشند خ خوردن آن برای آنها حالل است، زیرا خداوند آمرزنده 

ضطرار  ضطرار، و اینکه ا ستآیه حکم و قاعده کلی صورت ا ؛ با این قید که سبش جواز انجام آنهاست، آمده ا

سکین یابد. به این اباحه محرّ سنگی ت شود و درد گر ضطرار مرتفع  ست به مقداری که ا مات مذکور محدود ا

 مضطر تمایل به گناه نداشته باشد.)همو( شرط که

ْضطُوَمَ»خخخخخ 3 لَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِالَّ مَا ا َصّ ْسمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَ )انعام / ؛ « رِرْتُمْ إِلَیْهِا لَکُمْ أَالَّ تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ ا

ست درحالی که )خداوند( آنچه را بر یعنی(119 شده ا سم خدا بر آنها برده  ، چرا از چیزهایی نمی خورید که ا

 (375 /3، 1384؛ الطبرسی، 352/  7، 1377)طباطبایی، رده است، مگر اینکه ناچار باشید. حرام بوده بیان ک شما

ست، بلکه وس از اینکه می گوید همه حرام شده ا شما بیان  این آیه در مورد خاص وارد ن صیل برای  ها به تف

صریح داللت می کند که در صورت اضطرار آیه به طور « مگر آنچه بدان ناگزیر باشید» شده است، می فرماید: 

 ها، حالل است.  حرام

بیین )همه حرام ها برای شما ت« دْ فَصَّلَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمَْق »ویهگی آیه این است  که بعد از اینکه می فرماید: 

موصول به کار رفته که « ما»باشید( کلمه )مگر آنچه بدان ناگزیر « إِالَّ مَا اْضطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ »: فرماید، میشده است(

معنای آن عام است و این کلمه، هم در مستثنی منه و هم در مستثنی، به کار رفته است . بنابراین آیه عام است 

ماتی است که از طرف شارع بیان شده و بعد از بیان حرام خاصی نیامده است. وس در آیه مستثنی منه همه محرّ

ستثنی نیز جو ست و م ستاز ارتکاب هر حرامی اا شده ا صل قاعده ست که مکلف به آن ناگزیر  . وس آیه بر ا

ضرورت را  ست : خداوند متعال در این آیات  شده ا ضرورت این چنین گفته  سیر آیات  داللت دارد. و در تف

ضخخرورت به طور مطلق بیان کرده بیان کرده اسخخت ، در بعضخخی از این آیات حکم اباحه را در صخخورت وجود 

صفی مقیّستا شرطی یا و ْضطُرِرْتُمْ » د کند. مانند آیه . بدون این که به  لَ لَکُم مَّا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِالَّ مَا ا َصّ وَقَدْ فَ

 )الحصخخخاص،. وجود ضخخخرروت ، اباحه وجود دارد مدلول آیه این اسخخخت که ، در هر حالی از حاالت با« إِلَیْهِ

 (147/  1ق، 1415

ران در ذیل آیه مطالبی ی بر شما نگذارد. مفسّ؛ و در دین کار شاقّ« عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ » ...خخخ 4

 آورده اند که نشان می دهد آیه بر اصل قاعده داللت دارد. 

/  3ق،  1407 )الزمخشری،عنی ، فرصتی برای انواع جوازهاست. ؛ ی« فسح بأنواع الرخص»زمخشری می گوید: 

ست : هم (173 شده ا صر و التیمم و أکل المیته»چنین، گفته  ضرورات کالق یعنی، آیه بر « یعنی الرخص عند ال

 (7/97 ،1384)طبرسی، نماز قصر و تیمم و خوردن مردار. ها داللت می کند، مانند جوازها هنگام ضرورت

ست شریعسواء کان حرجاً فی أصل الحکم أو حرجاً طارئاً علیه اتفا»: در المیزان آمده ا سهلة سمحةقاً فهی  ؛ «ة 

، مساوی است که اساساً حکم حرجی باشد یا حرجی باشد که اتفاقاً بر حکم عارض شده باشد. بنابراین یعنی

 (412/ 14ش،  1377اطبایی، شریعت آسان با اغماض است. )طب ،شریعت

 هایی دارد: ، آیه شریفه ویهگیبنابراین

ها که اجتناب از آنها موجش عسر و حرج باشد به وسیله  حرامخخخخ در مورد خاص نازل نشده است، بلکه همه 

 آن نفی شده است.

کند، زیرا را نیز درحالت اضطرار تجویز می مات بود، ولی این آیه ترک واجش خخخخ آیه های قبلی در مورد محرّ

شقّ شد یا وجوب انجام واجش. بنابراین، درمالک ، وجود حرج و م شأ آن ترک حرام با ست، خواه من حال  ت ا
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 اضطرار ، که ترک حرام یا انجام واجش موجش عسر و حرج است، با آیه نفی شده است. 

مواردی در ذیل می آید که وجوب انجام واجش مشقّت دارد و مکلف مضطر به ترک است ، مانند حکم وضو 

وزه از ویر با آب سرد در زمستان که مستلزم حرج و مشقّت شدید باشد، به موجش این آیه برداشته می شود ر

ل برای آنان سخت باشد، برداشته شده ل کنند و یا تحمّمرد و ویرزن که به علت مشقّت شدید نتواند آن را تحمّ

 مات و واجبات( کاربرد دارد. است. وس این آیه در جمیع موارد )محرّ

 ت سنّ  2--1-2

هاست ، و آنها به قرار  ت دارد، روایتای که بر اعتبار قاعده اضطرار داللترین ادلهاز جمله مهم ترین و عمومی

 :ذیل هستند

تسعه ... و ما اضطرّوا  رفع من امتی» فرموده است:  )ص(می فرماید: رسول خدا )ع(: امام صادق خخخخ حدیث رفع1

شده ؛ یعنی«...الیه  شته  ست ... و آنچه بدان ناچارند ... ، از امت من نُه چیز بردا ؛ ابن  458، 1377)ابن بابویه، ا

 (353 ،1388بابویه، 

ی باشخخد، تکلیف برداشخخته   می شخخود. طرار ، که رفع تکلیف در آن امتنائمطابق این حدیث، در همه موارد اضخخ

 مات و واجبات( جریان دارد. بنابراین، قاعده اضطرار در جمیع احکام )محرّ

را امی نیست مگر آنکه خداوند آن ، هیچ حر؛ یعنی«إالّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیهلیس شی ء ممّا حرّم اهلل »خخخ 2

 (690/  4ق، 1416)حر العاملی، در حال اضطرار حالل کرده است. 

«  شیء مما»به دو سئوال در باب قیام نماز بیان فرموده اند در این عبارت کلمه )ع( این عبارتی است که امام علی 

شامل تمامی محرّ ست که بر عموم داللت دارد و  سیاق نفی ا شود ماتنکره در  . بنابراین ، داللت حدیث می 

ضطرار را در محرّ ضطرار داللت می کند و ا ست و بر اعتبار قاعده ا سئولیّ تمام ا ت مات و ترک واجبات رافع م

 داند. می

و علم ما یضرّهم فنها »... نقل می کند ، در این روایت طوالنی آمده است :  )ع(خ خبر مفضّل که از امام صادق 3

ضطرّ ... علیههم عنه و حرّمه  ست می داند ، به ؛ یعنی«م ثم أباحه للم ضرّ ا ، خداوند آنچه را که بر بندگانح م

سا سپس بر ک ست و  ضطر همین جهت بندگان خود را از آن نهی فرموده و آن را بر آنان حرام کرده ا نی که م

 (376/  16باشند مباح کرده است. )همان ، 

شت م شراب ، گو ست ولی امام با اینکه فقط چهار مورد ) شده ا سئوال  شت خوک(  با )ع( ردار ، خون و گو

ست، ولی بر  ست خداوند آن را حرام کرده ا ضر ا سان م ست : هر چیزی که برای ان کبرای کلی جواب داده ا

مضخخطر آنچه به خاطر ضخخرر حرام اسخخت به خاطر اضخخطرار مباح کرده اسخخت . این حدیث نیز بر قاعده فقهی 

 مات را در بر می گیرد. اطالقی که حدیث دارد تمامی محرّاضطرار داللت دارد و با 

: فمن اضطرّ الی شی ء قال اهلل سبحانه» آمده است:  )ع(ر تفسیر منسوب به امام حسن عسکریخخخخ روایتی که د4

 فی الضخخروره رحیم بکم حین أباح لکم المؤمنون ، ارّمات ... إن اهلل غفور رحیم سخختّار لعیوبکم أیهحمن هذه الم

مات اضخخطرار ویدا کند ... ای مومنان حتماً خدا ؛ یعنی ، وس کسخخی که به چیزی از این محرّ«ما حرّمه فی الرخاء

شما  ضرورت بر  ست از این جهت که در هنگام  شما مهربان ا ست ، با  شما شاننده عیوب  آمرزنده مهربان، وو

 (586و  585 ،بی تاسکری، )االمام الع چیزی که در آسایح حرام کرده است.مباح کرده است همان 

ست. بنابراین ، چنان که بعضی از فقها « ما»در این روایت ، کلمه  ست که معنای آن عام ا موصول به کار رفته ا

شامیدنی که  شود. وس نه تنها خوردنی و آ شامیدنی حرام ، مباح می  ضطرار ، هر خوردنی و آ فرموده اند : با ا
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ست حالل م شامیدن آن حرام ا ضطرار به خوردن و آ شود. همچنین، با ا ی گردد، بلکه مال غیر هم حالل می 

خوردن و آشامیدن همه کارهای حرامی که این دو بر آنها متوقف است، مباح می شود. به عنوان مثال، اگر رفع 

ضع و  شراب یا ترک نماز یا تمکین ب شیدن  ضطرار مترتّش بر نو شود. )نراقیا شد این کارها مباح می   ،... با

 (32 /15ق، 1419

 اجماع 3-   -1-2  

ست و گفتهبه اجماع نیز بر اعتبار قاع شده ا ستدالل  ضطرار ا اختالفی نیست که در صورت ضرورت، »: اندده ا

برای اجماع ولی از آنجا که امامیّه  (424/  36  ،1362نجفی، حرام جایز اسخخت بلکه اجماعی اسخخت. ) خوردن

رأی اجماع کنندگان دلیل ظاهری وجود نداشته باشد، کشف قطعی می ، چنانچه برای نقح کاشفیّت قائل است

شود که اجماع کنندگان حکم را از معصوم تلقی کرده اند به تعبیر دیگر، امامیّه اجماع را محقق سنت می دانند 

کرده  ها اجماع ها باشخخخد ، احتمال دارد وس از اطّالع از آیه ها و روایت . اما اگر دلیل اجماع کنندگان روایت

باشند. در این صورت ، این اجماع اصطالحی اصولی نیست ، بلکه اجماع مدرکی است که مردود است ؛ چرا 

ستند مراجعه می کنند. بنابراین، با وجود آیه ها و روایت ستدالل  که در آن صورت به مدرک و م های مذکور، ا

 ت قاعده اضطرار اعتباری ندارد. به اجماع بر حجیّ

 قل ع 4-   -1-2  

  «دلیل ، عقل و بعضخخی از عمومات اسخخت»بعضخخی از فقها قاعده اضخخطرار را با عقل اثبات کرده اند، از جمله : 

ضطر، فرموده اند:  (313/ 11 ق، 1416، )االردبیلی ستدالل بر وجوب خوردن از حرام بر م ألن دفع »یا در مقام ا

به حکم عقل واجش است، البته، عقل به وجوب ؛ یعنی، برای این که دفع زیان و خسارت «المضارّ واجش عقالً

ل آن غرض ل آن آسخخخان یا در تحمّدفع هر زیانی حکم نمی کند؛ به همان جهت، زیانی که کم باشخخخد و تحمّ

ل آن غرض عقالیی باشد، به حکم عقل دفع آن واجش نیست؛ ولی اگر زیانی مورد اهتمام عقال باشد و در تحمّ

 (52ق، 1415، )مومن قمیعقل قبیح است.  به حکمل آن عقالیی نباشد، تحمّ

توضیح این مطلش ضرورت دارد که ، اضطرار از مصادیق باب تزاحم است. تزاحم در اصطالح اصول فقه در 

)مشخخکینی، طوری که نتوان به هر دو عمل کرد.  جایی اسخخت که دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند به

1348، 105) 

متوقف بر ارتکاب حرام باشد، مانند اینکه شخصی به خوردن میته مضطر شود، در اینجا مثالً اگر نجات فردی 

دوران امر بین دو محذور است وجوب حفظ جان و حرمت ارتکاب حرام که مفسده ترک یکی کمتر از دیگری 

ضرورت غیر جانی تزاحم ویدا می کند که در اینجا عقل حکم می کند ضرورت جانی با یک  ست، زیرا یک   ا

م داشخخخت و تخطی از این حکم، قبح عقلی دارد. بنابراین، ارتکاب حرام )خوردن میته( به را باید مقدّ که : اهمّ

سیاری از محرّ ست ؛ زیرا ارتکاب ب صلحت بزرگتر)حفظ جان( ، الزم ا سه با ارزش منظور حفظ م مات در مقای

یا مانند آن ناچار به انجام حرام شخخود و یا ت کمتری دارند. بنابراین، هر گاه کسخخی به خاطر درمان و جان اهمیّ

مضطر بر ترک واجش شود، به حکم عقل جایز است؛ و مطابق قاعده مالزمه بین حکم و عقل مستقل و شرع، 

شود. شرعی نیز ثابت می  شود،  حکم  شامل می  ضطرار ترک واجبات را نیز  ست که ا ویهگی این دلیل این ا

 دارد.  چون مالک حکم عقل درهر دو مورد وجود

 روش عقال 5-   -1-2  

عقال با هر مذهبی که دارند رافعیّت اضخخطرار را وذیرفته اند و در قانون نویسخخی، موارد اسخختثنا را که از جمله 
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اضطرار است ویح بینی و با آوردن تبصره، موارد اضطرار را استثنا می کنند. و اگر شخصی از روی اضطرار ، 

شارع مقدّدر عمل ، ویروی از قانونی را  سرزنح و مجازات نمی کنند.  پ این روش را نه تنها ترک کند، او را 

 ها آن را تأیید کرده است.  ردع و منع نکرده، بلکه با آیه ها و روایت

 ادله دیگر  6-   -1-2  

ده نفی ادله قاع» به فرموده بعضخخی از فقها، ادله دیگری که بر اعتبار قاعده اضخخطرار داللت می کنند، عبارتند از:

ر بعضخخی از روایتها به آن ده و همچنین قاعده ای کلی که ضخخرر و ادله قاعده نفی حرج و ادله یسخخر و ادله تقیّ

؛ یعنی ، هر چه خداوند بر آن غلبه کند، وس آن برای « کلّ ما غلش اهلل علیه فهو أولی بالعذر» اشاره شده است: 

 /36  ،1362)نجفی، می شود. هزار در )باب( گشوده  ،قاعدهاین عذر سزوارتر است؛ و گفته شده است که از 

425) 

 مشروعیّت بخشی قاعده ضرورت و اضطرار در تحدید مالکیّت -3-1

صومین ارو سیره گفتاری و رفتاری مع شان می دهد به  )ع(یات متعددی از  در منابع معتبر دینی وجود دارد که ن

به مردم و اجرای عدالت در جامعه می باشخخد.  ف به خدمت رسخخانیطور معمول، حاکم جامعه اسخخالمی موظّ

بدیهی اسخخخت زمانی که اضخخخطرار ویح می آید و امور در مجرایی غیر عادی جریان یابد به طریق اولی این 

مسئولیّت حاکمیّت، دو چندان خواهد شد. چرا که نیاز جامعه و مردم به دخالت دستگاه حاکم و خدمت رسانی 

ش ستگاه حکومتی بی سط د ضروریّات فزونی می یابد و اگر دولت در این گونه موارد به میدان ر و دتتو ر حد 

 نیاید هرج و مرج و ستمگری جای عدالت و دادگری را خواهد گرفت. 

پ طبق آیات و روایات اجازه می دهد فردی که در حالت اضخخطراری قرار به طور مثال هنگامی که شخخارع مقدّ

حتی بدون رضایت صاحش غذا از مواد غذایی او استفاده نماید گرفته و از گرسنگی در حال تلف شدن است 

و چنانچه مالک آن مانع شد با او درگیر شود و به زور غذای او را به دست آورد و مصرف کند بدیهی است به 

طریق اولی به حاکمیّت اجازه خواهد داد در این گونه موارد به تحدید یا سخخلش مالکیّت از اشخخخاص دسخخت 

 حفظ نظم و جلوگیری از تنشهای کنترل نشده افراد ، مشکل را حل نماید.  یازیده و ضمن

سلش مالکیّت از محتکران و اجبار آنها  ستگاه حاکم ،  سط د از جمله نمونه های مجاز چنین تحدید مالکیّتی تو

ست. زیرا هنگام قحطی و کمبود که مردم از نظر شان به قیمت عادله ی بازار ا ضه و فروش کاالهای مواد  به عر

غذایی و کاالهای اساسی در عسر و حرج و تنگنا قرار می گیرند. نمونه ی بارز ضرورت و اضطرار تحقق یافته 

و دولت مشخخخروع به عنوان مسخخخئول اداره ی جامعه و اجرای عدالت مجاز خواهد بود اختیارات مالکانه افراد 

هرچند بر خالف رضخخایت صخخاحبان آنها ، در  احتکار کننده را نادیده گرفته و کاالی آنها را با قیمت مناسخخش،

صوم  شوایان مع شدیدتر در بین وی صورت  شینه چنین اقدامی و حتی به  نیز وجود  )ع(اختیار مردم بگذارند. وی

شدن انبار غله دارد شیده  سط امیر المومنین علی  که به آتح ک شد. در  )ع(محتکران تو یکی از آن موارد می با

شطّ )ع(ست هنگامی که امام علی آمده ا« کنز العمال»کتاب  شتن از  شد  وس از گذ فرات با انبار گندمی مواجه 

ش شند. که تاجری آن را احتکار کرده بود تا گران  ستور داد آن را به آتح بک /  4ق، 1413 )متقی  الهندی،ود د

102) 

 خ مصلحت 2

ست که در فقه نیز  یاز واژه های« منفعت»و « نفع» شده ا ضوع حکم واقع  ست و رابطهمو نزدیکی با واژه ی  ا

دارد، تا جایی که این واژه ها گاه به جای همدیگر به عنوان مرادف یکدیگر اسخختعمال « مصخخلحت»و « صخخالح»
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شده اند. حسش کاربرد دو واژه ی مصلحت و منفعت به جای یکدیگر نزد فقها و تفسیر آن دو واژه آشکار می 

که مورد « ضخخد فسخخاد»و « خیر»مصخخلحت چیزی جز همان معنای شخخود که مراد فقیهان از منفعت در کاربرد 

در (95 ،1388)علیدوسخت، .نیز اسخت، نیسخت (، ذیل واژهق،  لسخان العرب1408، )ابن منظورتصخریح لغویین 

سی آثار لغت وهوهان و فقم شان می دهد که منفعت به دو معنا هیجموع برر ست اینکه، به کار می رودان ن : نخ

صلحت در نظر منفعت هم در لفظ و  شودهم در معنا همانند م دیگر  صلح( ق، ماده1415؛)بطرپ، گرفته می 

صلحت عالوه بر  صلحت بینجامد، با این تفاوت که در م صالح و م شود که به  آنکه منفعت به کاری گفته می 

 جلش نفع و دفع ضرر، معنای ارزشی نیز نهفته است. 

ما را به این امر رهنمون می سخخازد که شخخایسخخته اسخخت  «مصخخلحت»و « منفعت»ق و تأمل در دو واژه ی تعمّ

بل ضرر بدون این لحاظ به را در مقا« منعفت»را در مقابل مفسده با لحاظ معنای ارزشی و واژه ی « مصلحت»

تدبیری که دولت اسالمی »همان گونه که در تعریفی نسبتاً جامع، مصلحت به  (88، 1388)علیدوست، کار برد. 

« پ، اتخاذ می کندنافع معنوی و مادی جامعه ی اسخخالمی و در راسخختای اهداف شخخرع مقدّبه منظور رعایت م

 (3، 1381)هاشمی، تعبیر شده است. 

صلحت»معیار محدود کننده ی  شرعی بر « م شورای نگهبان در نظارت  را کمتر می توان در اظهار نظر فقهای 

سالمی یافت. هر چند د شورای ا صوبات مجلس  شورا نیم صر مواردی  ست. فقهای ز گام در این عر ه نهاده ا

، به مجلس شخخورای اسخخالمی « الیحه قانونی معادن»در مورد  4/11/1361شخخورای نگهبان در اظهار نظر مور  

شنهاد کردند تا به منظور حل مداخله دولت در امالک شخصی  شین ، ماده ای را به راهکاری را وی مصوبه ی وی

ضافه کنند تا نظارت و کنترل شافات و بهره برداری از معادن طبق  مجلس ا صلحت عامّ»دولت بر اکت مجاز « هم

 (194/ 1 ،1371مهر وور، دانسته شود. )

قانون معادن مصخخوب  22، مجلس شخخورای اسخخالمی نیز در ماده ی  عنایت به همین ویشخخنهاد فقهای شخخورابا 

اجازه بهره برداری و اسخخختخراج معادن بزرگ را مسخخختقیماً توسخخخط وزارت معادن و فلزات، بنا به  1/3/1362

صال»و « ضرورت » سالمیحفظ م ساند. « ح جامعه ا صویش ر شورای نگهبان، به ت /  9، 1390)مرکز تحقیقات 

213) 

یکرد فقهای دوره های نخست شورای نگهبان در وایبندی به احکام اولیّه و احتراز از استناد حسش نگرش و رو

نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد. از این حیث اعمال « مصلحت»به عناوین ثانویّه همچون معیار 

ریق مجمع بیشتر از ط« مصلحت»بات مجلس شورای اسالمی، مبتنی بر معیار محدودیّت ها در خصوص مصوّ

تشخخخیص مصخخلحت نظام انجام می گیرد. بنابر این ، مجمع تشخخخیص مصخخلحت نظام، مواضخخع انعطاف ناوذیر 

 فقهای شورای نگهبان را تعدیل می کند. 

 ، مبنای احکام حکومتی مصلحت1-2- 

وم نظام و لز در اینکه مبنای تصخخرفات و اعمال والیت ولی امر و صخخدور احکام حکومتی، تنها تقدّم مصخخلحت

 (194/ 7 ،1374)حقدار، لحت، مبنای صدور حکم حکومتی است. استیفای آن است ، جای تردید نیست و مص

فات حاکم گاه میان مصخخلحت و ضخخرورت ، تفکیک الزم صخخورت نمی گیرد و این توهّم وجود دارد که تصخخرّ

د، مبتنی بر موضخوع اسخالمی و اسخاسخاً احکام حکومتی و اقداماتی که بر خالف احکام فرعیّه صخورت می گیر

شد؛ حال آنکه محور و  صلحت نمی تواند دلیلی بر جواز این اقدامات با صرف م ست و  ضطرار ا ضرورت و ا

مبنای احکام حکومتی تنها مصخخلحت نظام و جامعه و تشخخخیص به جای آن اسخخت و نیازی به وصخخول به حدّ 
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: اوّلی موضوع برای جریان حکم ثانوی است و و مصلحت دو عنوان مترادف نیستند اضطرار نیست. ضرروت

دومی مجرای تصرفات و احکام حکومتی است. ضرورت به عنوان مبنای احکام ثانویّه، نیازی به اعمال والیت 

 (72/ 6، 1374)مرتضوی، و اعمال آن بر عهده ولی امر است. ندارد ، ولی تشخیص احکام حکومتی 

لزوم رعایت مصخخلحت نظام و جامعه و تقدّم آن بر سخخایر مصخخالح  مالک و مبنای تصخخرفات و احکام حکومتی،

سی  سیا شد یا مصلحت نظام در بُعد  ست؛ خواه مصلحت به مفهوم مصلحت مردم در جهت رفاه حال آنان با ا

 (220/  14 ،1374)عمید زنجانی، ن هم با مقام امامت و والیت است. که تشخیص آ

صخخلحت اسخخت و در موضخخوع جواز صخخدور حکم حکومتی، احکام حکومتی صخخدور و تنفیذشخخان منوط به م

سط ح صدور حکم تو صلحت در  شخیص م ست. جعل حکم حکومتی و ت شده ا شی اخذ  صلحت اندی اکم م

سطه سطه یا با وا سط حاخواه بدون وا صلحت واقعی تو شارع خواهد بود و اگر احراز م شرط ، مورد تایید  کم 

شد، چون ست که در خیلی از موارد ا صدور حکم حکومتی با سخن این ا ست، الزمه این  ین احراز ممکن نی

ست نمی تواند حکم حکومتی را صادر  حاکم مبسوط الید نیست و تا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده ا

کند زیرا تشخیص مصلحت حاکم غیر معصوم چه بدون واسطه و یا با واسطه کارشناسان امین و خبره ممکن 

شته با صادفت ندا ست با واقع م سش دلیل ا صوم در حدّ مقدورات در وی ک شد و خطا برود اما حاکم غیر مع

ست به خطا رود  سان خبره ممکن ا شنا شخیص او با کار ست و به جهت این که ت شرعی ا ظاهری و حجّت 

سمت عمده ای از  صورت تعطیلی در ق شد زیرا در این  صدور حکم حکومتی نمی با مجوزی برای رها کردن 

کار نظام اسخخالمی اختالل ودید می آید بنابراین با توجه به مبانی اصخخولی باید در مده واحکام حکومتی بوجود آ

گفت که اگر تشخیص مصلحت حاکم غیر معصوم، مستقیم و یا غیر مستقیم اگر به واقع اصابت نمود منجزیّت 

 و در صورت عدم اصابت با واقع برای او معذریّت بوجود خواهد آورد.

قابل طرح اسخت؛ چرا که با  (3)مائده / ،«...الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ... »بحث اکمال در همین راسختا اسخت که 

و امامان وس از او فقیهان عصخخر غیبت، امت اسخخالم در هیچ برهه ای در  )ع(جعل والیت برای امیر مومنان علی 

سی، اجتماع سیا سر نمی برد و در حوزه های مختلف نیازهای  صادی و ... حاکم بالتکلیفی به  ی، فرهنگی،اقت

شرایط زمان و مکان در چارچوب ا سالمی با جعل حکم حکومتی مطابق با  سالمی را ا شریعت، جامعه ا حکام 

سالمی درصورت ه خواهد نمود؛ در غیراین ادار سانی با آن ها  جامعه ا شگرفی که جوامع ان صه تغییرات  عر

ص ضوعات که به  ستند و تغییر و تبدیل مو ستایی و یا مواجه ه صورت می گیرد، دچار نوعی ای ستمر  ورت م

ساپ ، ب شد. بر این ا ضالت خواهد  ستخوش مع سالمی د شده و اداره جامعه بزرگ ا نیان گذار عقش افتادگی 

هیچ عملی از فرد و جامعه نیسخت مگر این که مذهش اسخالم بر آن حکمی قرار »: جمهوری اسخالمی می گوید

 (168 4،  1369خمینی، )«داده است

صلحت  صلحت های متغیر که م ست و برای م شده ا صلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده  برای م

شد، حکم متغیّ ست و این امر با جاودانگی ثبات احکام های حکومتی غالباً از این نوع می با شده ا ر قرار داده 

 می فرماید: )ع(دین اسالم هماهنگی دارد. آنجا که امام صادق 

، 1369؛ کلینی،  35 /47ق، 1403)مجلسخخی،  « یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ أَبَداً إِلَى هُلِحَالَو  »

این روایت اشخخاره به احکام ثابتی دارد که مصخخلحت آن در همه زمان ها و مکان ها جاری اسخخت اما  ( 58 /1

سته از آن  ستند از همین جهت احکام بر خا سبی بوده و وایدار نی سیاری، ن صلحت های حکومتی در موارد ب م

 ر می باشند. مصلحت ها نیز متغیّ
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ساپ احکام ثابت، تابع فطرت و غیر قابل  شده اند؛ برخالف احکام حکومتی که بر این ا سته  سخ دان تغییر و ن

مقطعی و به حسش مصلحت وقت است. در مسیر زندگی واقعی انسان که به سعادت و خوش بختی حقیقی او 

می انجامد، راهی وجود دارد که طبیعت و فطرت به سخخوی آن هدایت می کند و بر اسخخاپ مصخخالح و منافع 

شد، نه این که که بپذیرد و خواه خواه واقعی  سات باید ویرو طبیعت و فطرت با سا نپذیرد . زیرا عواطف و اح

طبیعت و فطرت تابع عواطف و احساسات باشد جامعه بشری باید زندگی خود را بر اساپ واقع بینی بنا کند 

می و نه بر وایه لرزان خرافه ورستی و ایده آل های فریبنده و احساسات و همین است فرق ما بین قوانین اسال

سالمی بر  شد ولی قوانین ا ست اکثریت افراد جامعه می با قوانین مدنی. زیرا قوانین اجتماعی معمولی ویرو خوا

ست که قرآن کریم حکم  ست و از همین جا ا شان دهنده اراده خدای متعال ا وفق هدایت طبیعت و فطرت و ن

وَ مَنْ أَحَْسنُ مِنَ  »، (40)یوسف /  «کْمُ إِالَّ لِلَّهِإِنِ الْحُ »و تشریع را در انحصار ساحت کبریای خداوند می داند. 

 (50مائده / )«اللّهِ حُکْماً لِقَوْم یُوقِنُونَ

آنچه که از این سخن بدست می آید آن است که حاکم اسالمی در چارچوب مصلحت و با راهنمایی طبیعت و 

ستند به جعل احکام می وردازد که این نظ شباهتی با نظریه حقوق طبیعی دارد فطرت که مخلوق خداوند ه ریه 

شه در  ست که قوانین موضوعه باید ری که در بین حقوق دانان غربی طرفداران زیادی دارد و عمده نظر بر این ا

طبیعت و فطرت داشته باشند در مقابل این نظریه، نظریه حقوق تحققی مطرح است که قانونگذار خود را ملزم 

 بیعت و فطرت نمی داند. به ویروی از راهنمایی های ط

منطقه »برای تبیین حوزه ای که حاکم اسخخخالمی اختیار جعل احکام را دارد تعبیر به  )ره(آیت اهلل شخخخهید صخخخدر

باط ننموده است. او این بحث را در قسمت مباحث اقتصادی مطرح می کند ولی از کالم او این گونه است« الفراغ

از این »یز قابل تسخخری اسخخت . او با طرح منطقه الفراغ می گوید: می شخخود که این بحث در دیگر ابواب فقه ن

منظر، اقتصخخاد اسخخالم دو جانش دارد از یک جانش احکام ثابت و غیر قابل تغییر اسخخت و از جانش دیگر منطقه 

الفراغ اسخخت که قانون گذاری در این جانش به دولت یا ولی امر واگذار شخخده اسخخت که بر اسخخاپ اهداف کلی 

تأمین  )ص(سخخالمی و به توجه به اقتضخخای زمان به جعل حکم اقدام می نماید ... در زمان رسخخول خدااقتصخخاد ا

ت و تبلیغ احکام، بنابراین آنچه منطقه الفراغ از جانش ایشخخان از جهت عنوان والیت امر بوده و نه از جهت نبوّ

مکتش اقتصادی اسالم برای اجرایی شدن که به عنوان ولی امر بیان کرده فی نفسه احکام دائمی اسالم نیستند ... 

سول اکرمنیاز به نظام حکومتی دارد  شد در غیر این  )ص(که حاکم ، آن اختیارات ر شته با را به عنوان ولی امر دا

 (379خ 378، 1980صدر، )«صورت مکتش اقتصادی اسالم به مرحله عمل و اجرا نمی رسد

 مبانی مصلحت اندیشی در حکومت اسالمی 2-2- 

گفته ها و نوشته های صاحش نظرانی که بویهه در چند دهه اخیر، کوشح کرده اند اسالم را به جوامع بشری از 

ها باشخخد، می توان اسخختداللهایی بر لزوم مصخخلحت  چنان ارائه دهند که واسخخخگوی نیازهای روز و همه زمان

؛ طباطبایی،  84تا  78، ش 1360، د. )طباطباییروومت در چهارچوب اسخخالم، بدسخخت آاندیشخخی در اداره حک

ها که به نظر قابل دفاع تر می آید، با چهره ای اسخخختداللی تر  در اینجا یکی از آن اسخخختدالل (61، 180،  1388

 ارائه می گردد:

 ، اسالم دین فطرت است. الًاوّ

ارد، از جنبه ها و ثابت والیتغیر د ی، انسان، بویهه در روابط اجتماعی خویح ، همچنان که نیازها و جنبه هااًثانیّ

 نیازهای متحول و متغیر فراوانی نیز برخوردار است. فطرت انسان بر این دو گونه نیاز گواه است. 
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شان می دهد که نیازهای متغیر به قانون و حکم  )ع(ثالثاً ، سیره و روش معصومین ، هر چند با ضوابطی معین، ن

صش والیت و حاکمیّ سط من شتو سخ دادهت م سالمی وا شود.  روع ا ؛ ابن  51،  6ق ،  1416 )حر عاملی،می 

 (345/ 3 ،هشام

 م دارد. واداشته باشد، در عصر غیبت نیز تد رابعاً ، این منصش ، با هر نام و مبنای فقهی که

ساً ستای نیازهای متغیّخام صدور حکم، در را ست. ، قانونگذاری و  شی، برای آن نیازها صلحت اندی ر، بر وایه م

ها را  ها و مکان مات فوق ضرورت مصلحت اندیشی، توسط حکومت اسالمی، در همه زماننتیجه منطقی مقدّ

 نشان می دهد. 

 منابع مصلحت3-2- 

با وذیرش استدالل فوق مبنی بر ضرورت مصلحت اندیشی در حکومت اسالمی، اکنون سخن بر سر این است 

خود دارد؟ بدیهی است ورداختن به  که حکومت اسالمی برای بدست آوردن مصالح جامعه، چه منابعی را ویح

نی از مصالح عمومی و توضیح و تفصیل آنها از عهده این نوشتار بیرون است. در اینجا این بحث مصادیق معیّ

مطرح اسخخت که آیا به طور کلی، برای تشخخخیص مصخخالح جامعه می بایسخختی به عرف، بنای عقالء ، آگاهی و 

ت ، همچنانکه در باب اجتهاد و بدست آوردن ا اینکه کتاب و سنّمعارف تخصصی بشر و ... مراجعه کرد؟ و ی

 حکم الهی منبع اصلی است ، در اینجا نیز این گونه است؟

ستداللی که بر ضرورت مصلحت اندیشی در حکومت اسالمی آوردیم ، به خوبی روشن است که مصالح  از ا

د وایه احکام ثابت و همیشخخخگی را بسخخخازند تا در ر جامعه ، به دلیل تغییر و دگرگونی که دارند، نمی تواننمتغیّ

شند. غایت انتظاری که در  صورت حکم ثابت و کلی الهی برای همه زمانها و مکانها، آمده با سنت به  کتاب و 

سنّ ست که در کتاب و  شت این ا ت، خطوط کلی اداره جامعه، از جمله روند قانونگذاری این زمینه می توان دا

ده اند، نمونه ید. برخی از صخخاحش نظران که در زمینه قانونگذاری در اسخخالم اندیشخخو جهت های آن آمده باشخخ

های کلی قانونگذاری در حکومت اسخخخالمی را ارائه داده اند. بر این اسخخخاپ گفته اند  رییهایی از جهت گ

امنیّت  قانونگذاری در اسالم در جهت نفی بدعت و شبهاتی که منجر به سستی ایمان در جامعه می گردد، ایجاد

سی بین مردم با  سیا صادی و ... ، حفظ وحدت  سترش عدالت در زمینه های اجتماعی، اقت داخلی و خارجی، گ

 (336)فتحی الدرینی، بی تا، و ادیان گوناگون و ... می باشد. نهادها

 حفظ اصل اسالم،» شمرده اند: برخی دیگر، مصالح عمومی جامعه را در چهارچوب خواسته های اسالم چنین 

سالم بر کفر، انتظام امور بقای  سالمی، ویروزی ا سلطه اجانش، امکان برقراری حکومت ا سالمی قطع  شور ا ک

رفتن فرهنگ عمومی مسلمین و ... جامعه اسالمی، وذیرش اسالم از ناحیه دیگر جوامع ، بهداشت جامعه ، باال 

صلحت (287/  2گرجی، «) ست، عرفبدین ترتیش آنچه در اینجا، به عنوان منابع م سی ا بنای عقال  ،، قابل برر

 و دانح تخصصی بشر است که به آن می وردازیم. 

 عرف همچون منبعی برای تشخیص مصالح   1-3-2-

اند. یکی از این حقوقدانان، عرف را به عنوان یکی از منابع حقوق قلمداد کرده اند و برای آن تعاریفی آورده 

ست ست » :تعاریف چنین ا که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به ]عرف[ قاعده ای ا

 (188، 1384)کاتوزیان،  «عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.

عادت و عرف آن »ت به تعریف و مباحث عرف، فراوان ورداخته اند. غزالی می گوید:در بین فقها، اهل سخخخنّ

اما  (301بی تا، غزالی، )«ع بی آالیح آن را وذیرفته باشخخد.اسخخت که در خرد مردمان جای گرفته اسخخت و طبای
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شیعه، گرچه در موارد متعددی کلمه عرف را بکار برده اند، ولی بحث مستقل از ( 70 ،1391)منصوری، فقهای 

 (147، ق1400)شهید اول، و نه در اصول ، ارائه نداده اند. آن، نه در فقه

رف سخخخن گفته اند، اما غالباً ، جایگاه و زمینه گفتارهای آنان بر ت بر روی اعتبار و حجیّت عفقهای اهل سخخنّ

عرف همچون منبعی برای بدست آوردن حکم شرع بوده است. از همین رو، عمده اشکال منتقدین بر آنان این 

بوده است که حکم کلی شرع را می بایستی از شارع شنید. آراء و خواسته های مردم، از هر طبقه و گروهی که 

؛  375 ،1979)عالمه حکیم، ه به نحوی کاشخخف از نظر شخخارع باشخخد. د، تنها در صخخورتی معتبر اسخخت کباشخخن

 (134 ،1386دصانی، محم

صدور احکام حکومتی،  صالح در  شخیص م به نظر می رسد چنین نقدی، بر اعتبار عرف همچون منبعی برای ت

سال ست که حکم یا قانونی که از ناحیه حکومت ا ست ا شد. در صویشوارد نبا صادر یا ت شود، مانند  می ،  می 

شی که مجتهد می دهد، به نحوی از أن ست، ولیفتوا و گزار سوب ا سالم من شرع ا سبت حاء به  ، آیا کیفیّت ن

 دراین دو یکسان است؟

ست که آن حکومت، به جز  سالمی، چنین ویدا سط حکومت ا شی تو صلحت اندی ضرورت م ستدالل بر  از ا

کلی و ثابت اسالم)با فرض احرازی معتبر از چنین ثباتی( ، مأمور است تا خالهای وظیفه تنفیذ و اجرای احکام 

ر را نیز ور کند. تفاوت اسخخاسخخی مفتی و حاکم یا هیأت حاکمه، در همین جا آشخخکار می قانونی در موارد متغیّ

می آید، آنچه را شود؛ تالش مفتی در این است که حتی االمکان به دور از تناسش ها و بایسته هایی که به نظر  

سالمی ، به دلیل آن مأموریتی که دارد، کوشخح  شرع می وندارد، گزارش دهد. اما برعکس، حکومت ا خالص 

شرایط متغیّ صلحت را بدمی کند از روی دانح و آگاهی روز و  ست آورد و بر ر زمان و مکان، بهترین موارد م

 ی و متناسش بپردازد.ارش حکم شرع، بلکه به صدور حکم مقتضوایه آنها، نه به گز

به این ترتیش، اگر حکم حکومتی و به طور کلی تصخمیمات حکومتی حکومت اسخالمی به شخرع هم منسخوب 

به این معناسخخت که حاکم یا  کهباشخخد، به این معنا نیسخخت که مفاد و محتوای حکم، شخخرعی و الهی اسخخت، بل

فتی با شریعت و نسبت حکومت مشروع حکومت مورد تأیید شرع، به صدور آن ورداخته است. تفاوت نسبت م

صوب آن  سبت من ستگاه و ن ستگاه حکومتی با آن د سخنگوی یک د سبت  ست که بین ن با آن همچون تفاوتی ا

دستگاه با همان دستگاه وجود دارد. سخنگو، مستقیماً و بدون دخالت رأی و نظر شخصی خود، آراء و مواضع 

ن، با بهره گیری از صالحدید ب، هر چند در چهارچوبی معیّدستگاه متبوع خود را گزارش می دهد ولی منصو

 خود عمل می کند. 

به این ترتیش، اگر از اعتبار و حجیّت عرف، برای صخخدور احکام حکومتی و منبع تشخخخیص مصخخالح، سخخخن 

برانیم، بدون تردید، به آن معنایی که از اعتبار و حجیّت آن در بدسخخت آوردن حکم کلی شخخرع گفتگو می کنیم 

ست. بلن شان  کهی صالح به حکومت، عقل او چه ابزارهایی را به او ن شخیص م ست که با تفویض ت به این معنا

می دهد. عرف، با تعریفی که غزالی از آن کرده اسخخخت، قطعاً ، یکی از آن ابزارهاسخخخت که ما از آن به منبع 

ز منابع تشخخیص مصخالح برخی از اندیشخمندان، بر همین مدعا که عرف ا تشخخیص مصخلحت تعبیر می کنیم.

 ؛«خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ» :اندسخخوره اعراف را شخخاهد آورده 199اجتماعی اسخخت ، آیه 

 بخشح را ویشه خود ساز و به عرف فرمان ده و از ناآگاهان کناره گیر.

ست:  شان چنین ا ستدالل ای صه ا شان می دهد که عرف و معروف یکی از آداب دینی و از »خال امر به عرف ن

وایه های قانونگذاری در اسالم است. عرف بر وایه عادات نیکوی مردم و آنچه که بر اساپ آن در مصالح خود 
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، از در آیات بسخخیاری آمده اسخخت عمل می کنند قرار دارد. معیار بودن عرف در موارد فراوانی از احکام شخخرع،

نمونه های قابل  9/71و  3/103،  22/41جمله، در احکام مالی، زوجیّت و وصخخخف حکومت اسخخخالمی ، آیات 

 ذکری است. 

ممکن اسخخت گفته شخخود : مراد از عرف و معروف در این آیات همان اسخخت که در نصخخوص شخخرعی، به عنوان 

الً : مستقلی برای حکم یا صدور آن نیست. واسخ این است که اوّ کارهای خوب آمده است؛ بنابراین، عرف وایه

اً : این آیه مکّی است و قبل بسیاری از آگاهان معنای عرف را نیکوی نزد عقول و آداب وسندیده دانسته اند. ثانیّ

ف می کند؛ از آن احکام شخخرع نازل نشخخده بود تا بگوییم مراد از عرف، آن احکام اسخخت. ثالثاً : در آیه امر به عر

شرعی ،معروف  ست، آن موارد، قبل از امر  شده ا شرع به آنها فرمان داده  شد که در  اگر مراد از آن، مواردی با

ست. از همین رو، حکم به عرف در  صل ا صیل حا ست، و بعد از آن هم، امر دوباره به آن کردن از قبیل تح نی

صول و کلی شد. البته، ا شرعی موجود نبا ست که نصّ  شریعت می گیریم، ولی بقیه نظام  اتجایی ا ثابتی را از 

با عقالی هر ات رایج در هر زمان و مکانی قرار می دهیم. در این راستا، تصمیم گیری اجتماع را بر اساپ عرفیّ

 (538 /9ق، 1421)محمد رشید، قوم و دانشمندان است. 

 بنای عقال و تشخیص مصالح  2-3-2- 

شیعه، یکی از مناب صولی  ست. از همین منبع با عنوان در آثار ا ستباط حکم مورد بحث و بررسی بنای عقال ا ع ا

سیره عقال هم یاد می گردد. با این وجود تعریف روشنی از سیره یا بنای عقال ارائه نشده است. تنها به ذکر این 

شامل مرتکزات عقالیی ست، بلکه  ِصرف عمل خارجی نی ست که مراد از بنای عقال،  شده ا هم می  نکته اکتفا 

 (234/  4ق،  1417)هاشمی، هیچ رفتار خارجی چهره نبسته باشد.شود، هر چند که هنوز بر طبق آن 

ع، از ورداختن به تبیین و توضیح بنای عقال، همچنین اثبات یا رد آن به عنوان منبعی برای اجتهاد حکم کلی شر

صول الفقه( صولی )ا ست. اما دیدگاه ا شتار بیرون ا شخیص با توجّ، از چهارچوب نو ه کردن به آن، از دیدگاه ت

سیره با زمان  صرت  شتر مباحث ویرامون اثبات معا صولی بی ست. در مباحث ا صالح جامعه، نقطه عنایت آن ا م

ست .اما از دیدگاهشارع، لزوم چنین اثباتی و کیفیّت آ شده ا صالح جامعه، نیازی به طرح  ن ، واقع  شخیص م ت

سالمی ، همچنان که در بحث مربوط این گونه مباحث نداریم. زیرا ب صالح به حکومت ا شخیص م ا واگذری ت

به عرف یادآور شدیم، جای تردید نیست که یکی از راههای بدست آوردن این مصالح بنای عقال یا سیره عقال 

اسخخخت. در این راسخخختا، تفاوتی نمی کند که بنای عقال را همان رفتارهای عمومی جامعه بدانیم که همان معنای 

 رف را دارد، و یا اینکه آن را به فهم کلی عقل از حسن و قبح ذاتی اشیاء باز گردانیم. ع

 دانح و آگاهی بشری و تشخیص مصالح   3-3-2- 

صالح جامعه تلقی کرد؟ بر خالف عرف و  شخیص م سانه را به عنوان منبعی برای ت شنا آیا می توان دانح کار

یک ، دانح و آگاهی و یا به تعبیری علوم روز را ، به عنوان منابع  بنای عقال، نه حقوقدان ها و نه فقها، هیچ

حقوق، نیاورده اند. با این وجود ،توجه به دانح، بویهه علوم معیّنی مانند جامعه شخخخناسخخخی و اخالق در روش 

سانه مو شنا ست. قانونگذاری توسط حقوقدان ها ، و توجه به ماهیّت کار شده ا شزد  ضوعات، توسط فقها، گو

شد  ( 69 ،1384وزیان، )کات ست وذیرش این مبنا با شمار منابع حقوق نیامده ا شاید علت اینکه دانح روز ، در 

که اصخخوالً، وظیفه علوم شخخناختن و خبردادن از واقعیّات موجود اسخخت، بدون اینکه کسخخی را ملزم به چیزی 

ا این وجود، در جای خود نشاندن گرداند؛ در حالی که، در منابع حقوق، نوعی الزام و بایستی اخذ شده است. ب

صالح جامعه نمی کاهد. عرف، بلکه بنای علوم، به هیچ وجه، از اهمیّ شخیص م ضرورت توجه به آن در ت ت و 
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عقال، در هر جامعه ای، همیشخخه متأثر از دانح و خرد آنان نیسخخت. آداب و رسخخوم به جا مانده، گرایشخخهای 

شکی شر و عوامل فراوان دیگری در ت ل عرف دخالت دارد. بعالوه، به اندازه ای هم که دانح و خرد گوناگون ب

سان قابل تعمّ ست و هم خرد ان شر در کاروان تحول و ترقی ا ست، هم علوم و دانح ب ست. بنابراین متأثر ا ق ا

نقح دانح روز، در هر زمینه ای از تشخخخیص مصخخالح، در واالیح و آرایح عرف و بنای عقال، بلکه تشخخکیل 

 نی از مصالح جامعه، غیر قابل انکار است. زمینه های معیّ

 )ص(نمونه های از احکام حکومتی رسول خدا -2-4

صادیق احکام حکومتی در زمان ویامبراکرم  شتر مواردی را برشمرده  )ص(م ست اما از میان آنها بی سیار فراوان ا ب

 ایم که به موضوع ما ارتباط بیشتری دارد.

 منع از ذخیره کردن قربانی 1-4-2- 

ساپ مصلحت و مفسده ای که تشخیص داده اند از ذخیره  )ص(روایاتی داللت دارد بر این که رسول خدا  بر ا

سرزمین منی نهی کرده اند، ولی این منع در زمان  سه روز و خارج کردن آن از  شتر از  شت قربانی بی کردن گو

 برداشته شده است از جمله : )ع(ائمه 

لِمٍ عَنْ الَمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسخخْ لَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ :قَالَ قَالَ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السخخَّ نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ  اَلنَّبِیَّ صخخَ

َضاحِیِّ فَوْقَ ثَالَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَجْلِ اَلْحَاجَةِ فَأَمَّ  1416حر عاملی ،  ؛96/285 ق ،1403 )مجلسی،ا اَلْیَوْمَ فَالَ بَأْپَ بِهاَلْأَ

به جهت نیاز در آن ایام از ذخیره سازی گوشت قربانی  )ص(: رسول خدا می فرمایند )ع(امام باقر  (.148/  10، ق

شکال ندارد. روایات دیگری بر این مطلش داللت دارد و از  بیح از سه روز منع کرده بودند و اما در این زمان ا

 آن جمله ، روایت اول ، دوم ، سوم ، ونجم و ششم همین باب.

 حکم به جلوگیری از دیوار کشی باغ های مدینه  2-4-2-

الَمُ عَنْ سَّ َصلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَى قَدْ ... :قَالَ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَل ُسولُ اَللَّهِ   لِمَکَانِ ، بِالْمَدِینَةِ اَلْحِیطَانُ تُبْنَى أَنْ رَ

؛ مجلسخخخی،  17/ 13ق ،  1416)حر عاملی، .  اَلْمَارَّةِ لِمَکَانِ فَخُرِّبَتْ بِالْحِیطَانِ أَمَرَ نَخْلُهُ بَلَغَ إِذَا کَانَ وَ قَالَ اَلْمَارَّةِ

 (569/  3، 1369، ؛ کلینی75 /100ق ، 1403

صادق سول خدا )ع(امام  ستفاده عابران )ص(می فرمایند: ر ساختن دیوار باغ ها برای جلوگیری از ا از  درمدینه از 

می رسخخید دسخختور می داد دیوار برای اسخختفاده : هرگاه )میوه( درخت خرمایی میوه ها جلوگیری کرد و فرمود

عابران خراب شخخخود. روایات دیگری نیز بر این مطلش داللت دارد، از جمله روایت دوم و دهم همین باب. 

شود مورد  ست، مگر گفته  ضح ا ست وا داللت روایات بر این که فرمان به خرابی دیوار، حکم حکومتی بوده ا

شی مربوط به دی ستور منع دیوار ک سول خدا د ست که اوالً ، در  )ص(وار باغ خود ر سخ آن این ا ست، وا بوده ا

سلمانان می  شامل همه م شی، اطالق دارد که  صل دیوارک ضی از روایات عبارت، اطالق دارد. ثانیاً ، نهی از ا بع

 شود. 

 قرار دادن شرط برای تجارت بعضی از افراد3-4-2- 

شغل سبت به انتخاب  سانی ن ست که هر ان شن ا ست و لکن نظام حاکم و دولت، جهت تنظیم امور  رو آزاد ا

اجتماعی و اقتصادی حق دارد برخی از شغل ها و کارها را در کنترل خود داشته باشد. از این رو، نقل شده که 

 ، نسبت به بعضی از شغل ها شرط و شروط وضع کرده است. برای بعضی )ص(رسول خدا

 لَمْ رَُسولَ اَللَّهِ َصلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ»شرط هایی را جعل کرده است:تجارت از جمله برای حکیم بن حزام در 

ِسرِ إِنْظَارَ وَ اَلنَّادِمِ إِقَالَةَ لَهُ َضمِنَ حَتَّى بِالتِّجَارَةِ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ أْذَنْیَ کلینی، .)«وَافٍ غَیْرَ وَ وَافِیاً اَلْحَقِّ أَخْذَ وَ اَلْمُعْ
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 (385 /17، ق 1416؛ حر عاملی، 151 /5ش، 1369

سول خدا  شرط هایی را بپذیرد( اقاله )ص(ر )رجوع ازمعامله(  به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد تا این که )

وشیمان را به عهده گرفت و به افراد تنگ دست مهلت داد و حق را به اندازه و یا کمتر گرفت. آشکار است منع 

 تی و حکومتی خواهد بود. حکم دائمی و ابدی نیست بلکه موقّافراد از تجارت، 

 تخریش مسجد ضرار4-4-2- 

سول خدا  شاره کردمی توان به فرمان تخری )ص(از جمله احکام حکومتی ر ضرار ا سجد  بنی »:ش و آتح زدن م

آن دعوت را  از در آن دعوت کرد و رسول خدا نیزجهت اقامه نم )ص(عمرو بن عوف مسجدی را بنا و از ویامبر

تی در حدود دوازده و یا وانزده نفر از منافقان از قبیله بنی غنم بن عوف از اجابت کردند در این هنگام جمعیّ

روی حسادت در کنار مسجد قبا مسجدی را بنا کردند تا در آن نماز بخوانند و در جماعت رسول خدا شرکت 

سفر به تبوک بود دعوت کردند که در آن مسجد نماز نکنند. بعد از اتمام نماز از رسول خدا در حالی که ع ازم 

بخوانند و برای آن ها دعا کنند، رسول خدا فرمود: وس از سفر خواهم آمد و چون رسول خدا از سفر به تبوک 

عاصم نازل شد، دراین هنگام رسول خدا با  (107/)توبه. ...«وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَْسجِدًا ِضرَارًا » منصرف شدند آیه 

ستم گران  سجد که اهل آن از  ستور داد که به این م شد و د شم رو به رو  بن عوف العجالنی و مالک بن الدخ

هستند ، بروید و آن را خراب کرده و آتح بزنید. در برخی از روایات آمده است رسول خدا عمار بن یاسر را 

  ؛ ابن هشام، 253 /20ق ، 1403 ؛ مجلسی، 95 /1ق ،  1416)حر عاملی، ت ، به آنجا فرستاد. برای انجام ماموری

 (2/530بی تا، 

 بن جندب ةحکم به کندن درخت سمر5-4-2- 

در ضمن نقل های مختلفی بیان شده است که از آن قاعده الضرر و الضرار  ةواقعه دستور کندن درخت سمر 

ستفاده می شود. وس از شکایت از سمر به آگاه شدن مرد انصاری از  )ص(و ویشنهاد حضرت رسول خدا ةنیز ا

سمر سمر ةورود  شتی و در نهایت نپذیرفتن  ضه با درخت به شنهاد به معاو شدن در باغ و وی  ةبه هنگام داخل 

؛ حر 103/  3ق، 1405)ابن بابویه،  «عْهَا وَ اِْضرِبْ بِهَا وَجْهَهُلاِذْهَشْ یَا فُالَنُ فَاقْ »تمام ویشنهاد را، حضرت فرمود:

برو )خطاب به انصخخاری( درخت خرما را بکن و  (35/303 ق ،1403 ؛ مجلسخخی، 427/  25ق،  1416عاملی، 

 ویح او بینداز.
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 نتیجه گیری

ستاوردگرچه مالکیّ سان بر د صی ان صو سلم و ت خ سوی عقل و عقال امری م شح از  صل کار و تال ها و حا

شده ضا وذیرفته  شرع و دین هم آن را ام شح را در فرد تقویت می کند و  کرده و محترم  و انگیزه تالش و کو

شمرده است لکن این احترام و حرمت، مطلق و دائمی نیست. زیرا همین عقل و شرع به دولت مشروع حاکم 

در مواردی بر جامعه که متولی اجرای عدالت و حفظ نظم و خدمت رسخخانی به مردم اسخخت اجازه می دهد تا 

 ت خصوصی را نادیده بگیرند و به سلش آن اقدام نماید. حریم مالکیّ

و حتی در راسخختای  ت دینی در مسخخیر اداره جامعه و ارائه خدمات عمومیاین منطق باعث می شخخود تا حاکمیّ

نیاز ، در صخخورت تثبیت مالکیّت اشخخخاص به منظور اسخختمرار نظم و نظام اجتماعی و بقای مالکیّت و منافع آن

صالح عامّ صی به اعمال مدیریّبتواند با در نظر گرفتن م صو صالح و منافع خ سازندگی ه و ترجیح آن بر م ت و 

سلش مالکیّ ضی  صاحبان امالک و ارا صورت لزوم از  ست در  سالمی مختار ا ت بپردازد به همین دلیل دولت ا

ش سیر خدمات ، کرده و با تملک دارایی و امالک مورد نیاز جامعه، به انجام وظیفه  رعی و قانونی خویح در م

ها و ساختمان ها عمومی مانند مدارپ و دانشگاه ها د مکاناحداث جاده و خیابان و گسترش فضای سبز و ایجا

 ، ورزش گاه ها و فرهنگ سرا ها و مانند آنها اقدام نماید. 

حکم حکومتی، احکام حکومتی صخخدور و تنفیذشخخان منوط به مصخخلحت اسخخت و در موضخخوع جواز صخخدور 

مصلحت اندیشی اخذ شده است . در شریعت اسالم برای مصلحت های ثابت ، حکم ثابت و دائمی قرار داده 

ست و برای مصلحت های متغیّ شد، حکم متغیّشده ا ر قرار ر که مصلحت های حکومتی غالباً از این نوع می با

ا به وای ادوار مختلف زمان است. تشکیل داده شده است و این نحوه تشریع نشان فراگیری و قدرت تشریع، و

سلمین و  شد که نبود آن موجش هرچ و مرج و اختالل امر م سیله ای برای اجرای احکام الهی می با حکومت و

شریعت برای  شی در چارچوب  صلحت اندی شد م وجود آن موجش اجرای احکام الهی و برقراری نظم می با

 احکام الهی است.  و نظام اسالمی برای اجرایظام اسالمی حفظ ن

و اضطراری نشان می دهد که در این گونه حالت ها در حالت های ضروری  )ع(برخی از اقدام های معصومین 

حاکمیّت موظف به دخالت و جلوگیری از بی نظمی و تجاوزهای احتمالی مردم نسخخبت به یکدیگر می باشخخد 

با محتکران و عامالن مشخخکالت و فشخخارهای اقتصخخادی برخورد و گاه اموال آنها را مصخخادره یا به  )ع(امام علی 

 آتح می کشید. 
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 قران کریم 

، تهران ، انتشخخارات  یزنجان یاحمد فهر یدسخخ یحالخصخخال ، تصخخح، 1377ابن بابویه ، ابو جعفر محمد القمی ،

 .یهاسالم یهعلم

 ، دار االضواء. یروت، بق، من الیحضر الفقیه 1405ن علی ، ابن بابویه ، محمد ب

 لسان العرب ، ذیل واژه صلح ، بیروت ، دار احیاء تراث العربی . ق، 1408ابن منظور ،

 ابن هشام ، السیره النبویه ، مصر ، مطبعه الحلبی .

 ، دار المعرفه. یروت، ب، السیره النبویه)سیره ابن هشام( ابن هشام ، عبد الملک بن هشام ، بی تا

ق، مجمع الفائده و البرهان فی شخخرح ارشخخاد االذهان ، تحقیق اشخختهاردی و عراقی و  1416االردبیلی )محقق( ، 

 ، جامعه مدرسین. ، قمیزدی ، چ اول 

سکری  سکری  )ع(االمام الع سن بن علی الع سوب إلی االمام الح سیر المن سه  )ع(، تف س ، چاپ اول ،بی جا،  مو

 .)ع(لمهدی االمام ا

 ق، قطر المحیط ، ای قاموپ مختصر لغه العربیه ، لبنان ، مکتبه لبنان.1415بطرپ البستانی ، 

 )ع(.، تهران ، دانشگاه امام صادق ، چ دوم  1389بهرامی احمدی ، حمید ، قواعد فقه ، 

 ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانح.،  1381جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 

 ، تهران ، گنج دانح . 1381گرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، جعفری لن

 ق ، وسایل الشیعه، قم ، موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث . 1416حر عاملی ، 

 یروت ، دار الکتش العلمیه.، بق، احکام القرآن ، چاپ اول1415الحصاص ، ابوبکر محمد ، 

، نقح زمان و مکان در احکام، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام 1374حقدار، علی اصغر ، 
 .)ره(، قم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(

 ، المطبعه العلمیه.، قم ق، نور الثقلین ، تصحیح سید هاشم رسولی محالتی 1415الحویزی ، الشیخ عبد علی ،

 ،  صحیفه نور ، تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی . 1369اهلل،خمینی ، روح 

شری ، محمود،  سوم  1407الزمخ سین احمد ، چاپ  صطفی ح صحیح م شاف ، ت ، دار الکتاب  یروت، بق، الک

 العربی.

 ق، رسائل الشریف المرتضی ، قم ، دار القرآن .1405سید مرتضی ، علی بن حسین موسوی ، 

 ق، القواعد و الفوائد، قم ، مکتبه المفید .1400شهید اول ، 

 ، کتاب الخصال ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین . 1362شیخ صدوق ، ابوجعفر محمد بن علی ، 

 م ، اقتصادنا، بیروت ، دارالکتاب اللبنانی . 1980صدر، السید محمد باقر ، 

آن ، چاپ دوم ،تهران،  انتشخخارات دار الکتش ، المیزان فی تفسخخیر القر1377طباطبایی ، السخخید محمد حسخخین ؛ 

 االسالمیه .

 ، جهان آراء.، قم ، فرازهایی از اسالم  1360طباطبایی ، محمد حسین ، 

 ، معنویت تشیع ، قم ، مطبوعاتی اندیشه .1385طباطبایی ، محمد حسین ، 

 المی حوزه علمیه قم . ، بررسیهای اسالمی ، انتشارات دفتر تبلیغات اس 1388طباطبایی ، محمد حسین، 
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، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، تصحیح سید هاشم رسولی محالتی1384الطبرسی ، ابو علی فضل بن حسن، 

 ، مکتبه العلمیه االسالمیه.تهران 

سی سن، الطبر ضل بن ح سولی 1384، ابو علی ف شم ر سید ها صحیح  سیر القرآن ، ت ش، مجمع البیان فی تف

 ه العلمیه االسالمیه. محالتی، تهران، مکتب

سی سن ، الطو سیر القرآن1409، ابو جعفر محمد بن ح صیر العاملی ق ، التبیان فی تف ، ، تحقیق احمد حبیش ق

 چاپ اول ، مکتبه االعالم االسالمی. 

 . )ع(م، االصول العامه للفقه المقارن ، قم ، موسسه آل البیت1979عالمه محمد تقی حکیم ، 

 ، تهران ، وروهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی.، چ اول  1388علیدوست ، ابوالقاسم ، فقه و مصلحت ، 

، احکام و مبابع فقهی وتحوالت زمانی و مکانی ، مجموعه آثار کنگره بررسی  1374عمید زنجانی ، عباسعلی ، 

 .()ره،قم،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(مبانی فقهی حضرت امام

 غزالی ، ابوحامد محمد ، بی تا ،  المستصفی ، بیروت ، دارالفکر .

 فتحی الدرینی ، بی تا ، خصایص التشریع االسالمی ، بیروت ، موسسه الرساله .

سط دولت ،  1391فرزانه ، عبد الحمید ،  سلش مالکیت تو شروعیت  ضطرار در م ضرورت و ا نقح قاعده ی 

 . ،تهران،  فقه و تمدن ملل اسالمی 

 ، تهران ، انتشارات بهنشهر.، چاپ دوازدهم ش، مقدمه علم حقوق1384کاتوزیان ، ناصر 

 ش،  الکافی ، تهران ، دار الکتش . 1369کلینی ، یعقوب ،

 گرجی، ابوالقاسم ، مقاالت حقوقی، تهران، وزارت ارشاد اسالمی .

 .ق، کنز العمال ، بیروت ، موسسه الرساله 1413متقی  الهندی، علی ، 

، بیروت ، موسسه  بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالمق ، 1403مجلسی ، محمد باقر ، 

 الوفاء.

 ق، المنار فی تفسیر القرآن ، بیروت، دارالمعرفه .1421محمد رشید، رضا، 

 ، تهران، امیر کبیر.ش،  فلسفه قانونگذاری در اسالم ، ترجمه اسماعیل گلستانی 1386محمصانی ، صبحی ،

ضیاء ،  سید  ضوی ،  ستگاه ثبات و تغییر در احکام ، مجموعه آثار  )ره(،  امام خمینی  1374مرت ، حکومت و خا

 . )ره(، قم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  )ره(کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام 

 ، انتشارات حکمت. ، قمش ، اصطالحات االصول  1348مشکینی)اردبیلی(، علی ، 

 ش،  نظریه العرف، قم ، دفتر تبلیغات اسالمی.1391منصوری ، خلیل ،

 ، تهران ، کیهان.، چ اول ، مجموعه نظرات شورای نگهبان   1371، مهر وور ، حسین

 ، تحریر الوسیله ، قم ، مطبوعاتی اسماعلیان . 1360موسوی خمینی ، سید روح اهلل ، 

 . )ره(، انوار الهدایه ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  1372هلل ، موسوی خمینی ، سید روح ا

ق، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، موسسه النشر االسالمیه التابعه الجماعه 1415المومن القمی ، شیخ محمد ،

 المدرسین ، قم المقدسه.

، سالم ، تصحیح محمود قوچانی ، چ هفتم ش ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اال 1362النجفی ، محمد حسن، 

 ، دار االحیاء التراث العربی. یروتب
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شیعه 1419النراقی )المحقق( ، احمد ،  ستند ال شهد ،، چاپ اول ق ، م سه دار االحیاء م س شر مو ، تحقیق و ن

 التراث.

صلحت نظام ،  شخیص م سید حسین ، مجمع ت شمی ،  فرهنگی ، قم ، مرکز مطالعات و وهوهح های  1381ها

 حوزه ی علمیه ی قم .

ق،  بحوث فی االصول تقریراً لمباحث السید الشهید آیه اهلل محمد باقر صدرا، قم 1417هاشمی ، سید محمود ،

 ، مجمع العلمی للشهید الصدر.

، قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسالمی مطابق مذهش  )ع(هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت 

 علیهم السالم. اهل بیت
 


