
 حكومت در اندیشه سیاسى محقق حلى
 )الف(روح اهللا شریعتى

 مقدمه 
اندیشه سیاسى فقها بخشى از تاریخ اندیشه سیاسى اسالم و از مباحثى است كه تا چند دهه اخیر كمتر مورد توجـه 

مسائل و مبانـى ) علیهم السالم(فقها به پیروى از معصومین. صاحب نظران مسلمان و اندیشمندان علوم سیاسى بود
اندیشه سیاسى را در ضمن احكام و نظرگاه هاى فقهـى و كالمـى خـود مورد بحـث قـرار مـى داده و كمتر فقیهى بـه 

از ایـن رو الزم . به ایـن گونـه مباحـث بـه طـور مسـتقل پرداخته باشد, چشم مى خورد كه تا قبـل از دهـه هاى اخیر
 . است كه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهى ژرف به این مباحث بپردازند

محقــق حلــى از فقهــاى مبتكــر و نــوآور در عرصــه هــاى مختلــف فقهــى اســت و در آثــار متعــدد خــود بــه ویــژه شــرایع 
, در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از شانزده اثـر محقق. االسـالم بـه طـور پراكنـده به مباحـث فقه سیاسى نـیز پرداختـه اسـت

 . اندیشه فقهى سیاسى ایشان را بازیابى مى كنیم
 

 زندگى و میراث علمى 
هجــرى در شـهر حلـه دیــده بــه جهـان  602در سـال , معـروف بـه محقــق حلـى, نجــم الـدین ابوالقاســم جعفـر بــن حســن

فقه و اصـول در حـوزه حلـه و نزد فقیهان , كالم, هیئت, ریاضیات, حكمت, وى تحصیالت خود را در منطق. گشود
 .به مرجعیت شیعیان رسید 630و دانشمندان بزرگ شیعى سپرى كرد و در سال 

شیوه فقهى شیخ طوسى كه یكصد سال بر حوزه شیعه سایه افكنده بود به دست ابن ادریس حلى دچار , در این دوره
خدشــه و مضــطرب شــده بــود و الزم بـود فقــه شــیعه ترمیمــى دوبــاره یابــد و ایــن بــار محقــق حلــى بــا روشــى اســتداللى 

كتــاب شــرایع االســالم اســت كــه در آن روایــات معتــبر را بــا , ثمــره ایــن تــالش. طرحــى نــو در فقــه شــیعه در انــداخت
فتاواى مشهور در هم آمیخته و سبكى نو ارائه كرد كه اخالف وى همه از آن تبعیت كردند و فقهاى بسیارى هم بر 

 . از جمله این شرح ها مى توان به مسالك االفهام و جواهر الكالم اشاره كرد; آن شرح نوشتند
المسـلك , نكـت النهایه, المعتبر فى شرح المختصر, مانند مختصـرالنافع, از محقق آثار بسیارى به جـاى مانـده است

االولــى و ((, ))المســائل العزیــه((, ))ثیاســر القبلــه إلهــل العــراق((معــارج االصــول و رســاله هــاى , فــى اصــول الــدین
 )).المسائل الخمسه عشر((و )) المسائل البغدایه((, ))المسائل المصریه((, ))الثانیه

 .دعوت حق را لبیك گفت 676سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با بركت در سوم ربیع الثانى سال 
 

 ضرورت و مشروعیت حكومت 
مـدنى بـالطبع بـودن انســان او را بـه ایجـاد . حكومـت از ضـرورت هـاى زندگى بشـر به شمار مى رود: ضـرورت. 1

چرا كه وجـود امیـال گوناگون , امنیت و تنظیم ارتباطات سالم اجتمـاعى خود مجبـور مـى كنـد, حكومت براى آسایش
در انسان وى را بـه خودخواهى و تعـدى به حقوق افـراد و سـلب آزادى و آسـایش آنان و بر هم زدن نظـم اجتماعى 

 . فرا مى خواند
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وجـود حكومت الزم اسـت و چون وجود , در فقه اسالمى مسائل و احكام بسـیارى وجـود دارد كه بـراى عمـل بـه آنها
پس نمى توان گفت كه شارع مقدس بـراى حكومت در , حكومت پیش فرض بسیارى از این احكام به شمار مى رود

مخصوص بارى تعالى , حق حكومت در وهله اول, چرا كه از نظر گاه اسالم, عصر غیبت چاره اى نیندیشده است
اســت و او ایــن حــق را بــه برخــى از انبیــا تفــویض كــرده اســت و شــیعیان معتقدنــد پیــامبر حــق حكومــتى خــود را بــه 

بــه اعتقــاد , امــا در عصــر غیبــت امــام معصــوم; اوصــیاى معصــومش تفــویض كــرده و حكومــت حــق معصــوم اســت 
حـاكم فــردى اســت كـه بایــد اختالفــات و فتنــه هـا را , حكومـت ضــامن ســالمت جامعـه اســت و در ایــن عصــر, محقــق

 : ریشه كن كند
ان االجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن و الحكمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره االختـالف و لـن یستمر االمـع 

اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگیرى و ایجاد فتنه و آشوب است و حكمت ایجاب مى كند كه بـراى ; السلطان
.(منشإ آنها از بین برود و این امر استمرار نمى یابد مگر بـا وجود سلطان, جلوگیرى از این اختالفات و درگیرىها

1( 
ولى ایـن امر مقطعى است , ممكن است افراد بتوانند به طـور مقطعى اختالفات را حل كننـد, یعنى به اعتقاد ایشان

 . و استمرار آن نیازمند حكومتى نیرومند است
حتى پذیرش والیت از , به اعتقاد محقق تشكیل حكومت براى امر به معروف و نهى از منكر است, از طرف دیگر

در حالى كه ایشـان حكومـت جائر را ) 2(;طرف حاكم جائر بـا هدف امر بـه معـروف و نهى از منكــر مجاز اسـت
اجراى امر به معروف و نهــى , یكى از علل و ضرورت هاى تشكیل حكومت, یعنى از دیدگاه ایشان, حرام مى داند
 .از منكر است

ایــن كــه اجــراى برخــى از احكــام اســـالم و بــه  -كــه در آغــاز نــیز اشـــاره شــد  -دلیــل دیگــر بــراى تشــكیل حكومــت 
یعنى در بسیارى از ابواب فقـه پاى حـاكم و حكومت به , خصوص احكام فقهى به وجود حكومت و حاكم نیاز دارد

نابراین بسیارى از ; ارجاع داده شده اند, میان آمده و مكلفان به پیروى از نظر حاكم و یا واگذارى امر به حكومت ب
:(برخى از آنها كه در آثار محقق آمده بدین قرار اسـت; احكام فقه بدون وجود حكومت مهمل و غیر قابل اجراست

3( 
ســلطان عــادل یــا نماینــده او شــرط وجــوب نمــاز جمعــه در عیــد فطــر و عیــد قربــان وجــود : نمــاز جمعــه و عیــدین. 1

 )4(;است
بـه طـورى كه اگــر امـام از فردى در ; م و حـاكم الزم اسـت eنصـب عامـل براى جمع آورى زكــات بر ام: زكـات. 2

 )5(;خواست زكات مالش را كرد بر وى واجب است زكات را به ایشان بپردازد
امام سهم سادات فقـیر را به آنان مـى دهـد و اگــر مكفـى نبـود الزم اسـت به قـدر كفایت از سـهم امام بـه : خمس. 3

 )7(; تولیت تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است) 6.(آنان بدهد
 )8(; مستحب است امام در منا طى خطبه اى احكام و اعمال آن جا را براى حجاج بگوید: حج. 4
 )9(;یا نماینده ایشان واجب كفایى است) معصوم(جهاد به شرط وجود امام : جهاد. 5
 ;به تفصیل در مباحث آتى خواهد آید; امر به معروف و نهى از منكر. 6
والیــت از ) 10.(مــى تواننـد خریــد و فــروش كننـد) مفلــس, ســفیه, صــغیر(حــاكم یــا وكیــل بــراى محجــوران : تجــارت. 7

 ;واجب است)12(قبول والیت از طرف سلطان عادلى كه امام معین كرده . حرام است) 11(طرف سلطان جائر
 )13(;میتى كه وصى ندارد حاكم در مورد تركه او نظر مى دهد: وصایا. 8
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 )14(; حاكم است ) در برخى موارد(یكى از اولیاى عقد : نكاح. 9
 )15(; اذن امام یا نماینده ایشان براى ثبوت والیت خاصى الزم است : قضا. 10
 )16(; اقامه حدود بر حاكم واجب است : حدود و تعزیرات. 11

 )17. (امام ولى دم اشخاصى است كه ولى ندارند: دیات 12:
 
 
. 1: محقق معتقد است حاكمى مشروع است كه صفات زیـر را دارا باشد, درباره مشروعیت حكومت: مشروعیت. 2

را براى سلطانى كه )) عادل((اصطالح , البته در مواردى. اعلم بودن به احكام شرعى نسبت به دیگران. 2, عدالت
ایشــان فقیــه را نایــب حقیقــى معصـــوم مــى دانــد و از آن جـــا كــه . تمــامى شــرایط را داشــته باشــد اســتفاده كــرده اســت

فقیه , در عصـر غیبـت نـیز به تعبـیر ایشان, مشروعیت حكومت در عصر حضور به حاكمیـت امـام معصـوم است
 . است و چون نایب امام است حكومت به وى واگذار شده است)) من الیه الحكم بحق النیابه((

چه ایـن كه معتقـد است انتخـاب از سوى كل , مشروعیت حكومت از دیدگاه ایشان با انتخاب مردم ایجاد نمى شود
بلكـه مشــروعیت براى امـام معصـوم بـه واسـطه نص و ; افراد ممكن نیست و انتخاب بعض نـیز نمـى توانـد نافذ باشد

معجزه در تعیین امام حاصل مى شود و همچنین است كسى كه امام اختیار خود را به او واگذار كرده و مإذون در 
 . این امر است

 
 انواع حكومت 

 .حكومت عادل و حكومت جائر: حكومت به دو نوع تقسیم مى شود, از دیدگاه محقق
 
محقـق در جـاى جاى مباحث فقهـى خـود دربـاره وظـایف و اختیارات سلطان عـادل سـخن گفتـه و : حكومت عادل.1

شایان ذكر است كه ایشان در آثـار خــود . والیت از طرف سلطان عادل را جایز و در مواردى واجب دانسته است
مواردى كه از اختیارات امام معصوم یا نایب خاص ایشان است را با عنوان اختیـارات امام عـادل یـاد , از یك طرف

مـواردى كـه اذن فقیه جـامع الشــرایط را در آنهـا كـافى مـى دانـد نــیز بــا عنــوان اذن از حاكــم , كـرده و از طـرف دیگـر
. حاكم عادل اعم از امــام معصـوم و نایبان خاص و عام ایشـان اسـت, یعنى از دیدگاه ایشان, عادل یاد كرده است

كسـى كـه حكم; من الیه الحكم بحق النیابه: ((در جاى دیگر ایشان از فقیه جامع الشرایط با این تعبیر یاد مى كنند
و بــه دلیــل آن كــه نائــب اســت حكومــت بــه وى )) و حكومــت بــه او واگــذار شــده كــه حــق نیابـت را بــه جــا آورد) 18(

 . واگذار شده است
محقق معتقد است از آن جا كـه تشــكیل حكومـت براى اجـراى امر بـه معروف و نهى از , درباره حكومت فقیه عادل

پس چنانچه فقیهى قادر بر , منكر است و این هدف حتى والیت از طرف جائر را كه حرام است نیز جایز مى كند
, نه تنهــا حكومـت وى مشـروع است, تشكیل حكومت شود و در قالب آن بتواند امر به معروف یا نهـى از منكر كنـد

با امر بـه معـروف و نهى از منكــر مـى خواهـد احكـام شـرع را پیـاده , چرا كه اوال, بلكه نسبت به دیگران اولویت دارد
یا; كند و وى آگاه ترین فرد به احكام شرع به ویژه مراحـل و مراتـب امر بـه معـروف و نهى از منكر است  فقیه , ثان

از طرف امام معصـوم در مواردى كه در عصـر حضـور اذن امام شرط اسـت وى مجاز و مإذون اسـت و چنانچه 
چون شـرع مقدس بسـیارى از امــور عمومـى را , این موارد را از حكومت جدا كنیم اختیارى براى حاكم باقى نمى ماند
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تنهـا حاكمى , پـس مى تـوان گفـت كه بـا توجـه بـه مبانى محقـق; منوط به اجازه امام معصوم یا نایب ایشان مى دانـد
 . كه مى تواند با بسط ید حكومت را به دست گیرد فقیه جامع الشریط است

 
از دیدگاه محقق هر حاكمى كه شرایط و صفات الزمه براى حكومت را نداشته باشد حـاكم جائر : حكومت جائر. 2

البته از دیدگاه ایشان ; بوده و حكومت وى نامشروع است و كمك به وى و قبول والیت از طرف او نیز حرام است 
چنانچــه والیــت از طــرف جــائر فــرد را قــادر بــر امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر ســازد و او بــه عــدم ارتكــاب حــرام 

به اعتقاد ایشان جهاد همراه با حـاكم جـائر جایز نیست مگر آن كـه . اطمینان داشته باشد پذیرش والیت جایز است
 .همچنین كمك و مساعدت به حاكم جائر نیز از دیدگاه ایشان حرام است) 19.(براى دفاع از كیان اسالمى باشد

 
 صفات و ویژگى هاى حاكم 

فقهـا ســخن بسـیار گفته انـد و صفاتى را بـراى , درباره صفات و ویژگــى هـاى حاكم مشروع اسـالمى و نایـب معصـوم
 : محقق حلى درباره صفات امام مى گوید. وى بر شمرده اند

معصوم از خطـا . 1: از چهار صفت اختصاصى برخوردار است كه عبارت است از, امام عالوه بر صفات والیان
, بعـد از تعبد بـه شرع. 3; )ظاهرا از جهات اخالقـى و معاشـرتى منظور است(برترین مردم باشد . 2; و گناه باشد

 )20.(شجاع ترین فرد در جهاد و در آن مقدم بر دیگران باشد, بعد از تعبد به جهاد. 4; آگاه ترین فرد به آن باشد
در عصـمت امـام و عدم عصمت , این صفات براى امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نایـب ایشـان

و بـا ایـن ) 22(مـى دانـد)) من الیـه الحكم بحـق النیابـه((باز در جاى دیگر فقیه جامع الشرایط را ) 21.(نایب اوست
پیش فرض كه حكومت در عصر غیبت را كسى مى تواند به دست گـیرد كـه بیشترین صـفات از چهار صـفت فـوق 

شـرایط دیگــر را دارا باشد و از طرفــى نایـب , پـس چنانچه فقیهى جــامع الشـرایط كــه بـه جـز عصـمت, را داشـته باشــد
 . حكومت مشروع خواهد بود, امام نیز است حكومت را به دست گیرد

 : با توجه به مقدمات فوق مى توان صفات حاكم از دیدگاه محقق را چنین بر شمرد
چرا كه ایشـان در بحث , به اعتقاد محقق حاكم عالوه این كه باید مسـلمان باشـد بایسـتى مومن نیز باشـد: ایمان. 1

كسى كه والیت قضایى را نداشته باشـد و به قول ایشـان , ایمان را شرط دانسته است و از طرفى, از صفات قاضى
یعــنى هــر شــرطى را كــه , فــردى كــه خــود والیــت بــر قضــاوت را دارا نباشــد نمــى توانــد آن را بــه دیگــرى تفــویض كنــد

 ; قاضى داراست باید حاكم نیز دارا باشد
این سه شرط از شرایط اصلى هر تكلیف است و هر فـردى كه این سـه شـرط را دارا نباشد : عقل و قدرت, بلوغ. 2

 . مكلف نیست تا چه رسد به این كه بتواند حاكم باشد
ناگفتـه نمانــد كـه گـاه ایــن صـفت بــه . عــدالت حاكم اسـت, مهـم تــرین صـفتى كـه محقــق بــر آن تكیـه دارد: عـدالت. 3

حــاكمى كــه تمــامى شــرایط را داراســت نــیز اطــالق مــى شــود كــه تعبــیر محقــق از حــاكم بــه حـاكم عــادل گویـاى چنیــن 
 ; معنایى است 

, محقق معتقد است حاكم باید آگاه ترین فـرد به شـرع باشد و تنهـا مصـداق ایـن صفت در عصـر غیبـت:  فقاهت. 4
عالوه بر این كه ایشان در جاى جاى آثـار خـود از فقیه بـه عنوان نایـب امام معصوم ; فقهاى جامع الشرایط هستند

 ; یاد كرده است 
از آن جـا كـه محقــق وجـود ایــن دو صــفت را در قاضــى الزم مـى دانــد و از طرفـى به : حــالل زادگـى و ذكوریــت. 5
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پـس حاكم نیـز , اعتقاد ایشان حاكم باید شرایط قضاوت را داشته باشد تا والیت قضایى خود را به قاضى واگذار كند
 . باید این دو صفت را دارا باشد

 
 راه هاى تعیین حاكم 

اختیــار و انتخــاب .  2; نــص و معجـزه. 1: محقــق راه هــاى زیــر را بــراى تعییــن امـام و حــاكم مســلمان بــر مــى شــمارد
 . دعوت به قیام اگر داعى هاشمى باشد.3; امت

امامیه به . راه دوم را پذیرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زیدیه مى داند, وى راه اول را مورد قبول امامیه
دلیل آن كه معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت بـه جز بـا نـص و معجزه مشـخص نمى شـود راه 

چرا كه از این دو راه نمـى تـوان عصـمت امـام را مشـخص , محقق دو راه دیگر را نپذیرفته اسـت.  اول را پذیرفته اند
چون انتخاب همه ممكن نیست و انتخـاب بعــض هم حتى بـراى تعییـن قاضـى نافذ , در انتخاب امت, به عالوه; كرد

و راه سـوم نیز اشـكال راه , پس این نوع انتخاب نمى تواند مشـروعیت آور باشـد) 23(,نیست چه رسد به تعیین حاكم
ولى در عصر غیبت , اما نظر محقق در عصر حضور و تعیین وصى پیامبر مى تواند صحیح باشد; دوم را دارد 

البتــه مـى تــوان مشــروعیت را از طریـق ; راه اول بـراى تعییــن فـرد معیــن كـافى نیســت , كــه امــام معصـوم غایــب اسـت
ولى چـون فـرد مشخصى , گرفـت و امـام جانشـینانى مشخص كنـد كـه در هر عصـر بـه آنهـا رجـوع شود)) راه اول((

یعنى از بین افـرادى كـه مشـروعیت و اهلیـت , پس مى توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب كرد, تعیین نمى شود
خالصه این كه اگر افرادى به طور عموم مشروعیت ورود به منصب حكومت را . حكومت دارند فردى انتخاب شود

آگــاه تــرین فـرد بــه شــرع و شــجاع تــرین و برتـرین فــرد انتخــاب مــى شــود و ایــن انتخــاب چنانچـه توســط , داشــته باشــند
بنـابراین بایــد گفــت كـه محقـق راه خاصى را بــراى تعییــن حـاكم در عصــر ; كارشناسـان فـن صـورت گــیرد بهـتر اســت 

چون تعیین كننده )) انتخـاب((ولى از مبانى و استدالالت ایشان چنین برداشت مى شود كه در , غیبت بیان نداشته
اما حال كه از یك طرف نص و معجزه براى تعیین فرد خاص وجود نـدارد و از ; آن را قبول نكرده ,  معصوم نیست

البتـه انتخـاب بایـد از ; پس مى توان همان طریقـه انتخـاب را برگزیـد;شرط عصمت نیز الزم نیست باشد, طرف دیگر
 .مشروعیت نیز پیدا كند, بین افرادى باشند كه امام معصوم به طور عام تعیین كرده است تا با اذن از امام

اذن امام یـا كسى ,  یكى از شرایط ثبوت والیت قاضى: مى گوید, شایان ذكر است كه محقق در ثبوت والیت قاضى
, پس چـون قاضى باید از سوى حاكم تعیین شود) 24.(است كه امام به وى چنین اجـازه اى را تفویض كــرده اسـت

حكومـت بـه وى تفـویض شده باشد , یعنى بایـد از سـوى امام, حاكم باید چنین اجازه اى براى انتخاب وى داشته باشد
 . و این امر به جز در مورد فقیه جامع الشرایط ممكن نیست

 
 وظایف متقابل حاكم و مردم 

متقابال , همچنان كه شهروندان در مقابل حكومت داراى وظایفى بوده و ملزم به رعایت آنها هستند, از دیدگاه اسالم
در این جا بـه بررســى برخى از ایـن وظـایف متقابـل در موضوعات و . حاكم نیز وظایفى در برابـر شــهروندان دارد

 . ابعاد مختلف مى پردازیم
 
 بعد اقتصادى . 1

 وظایف حاكم ) الف
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 : جمع آورى و مصرف اموال سه گانه - 1
و تنهـا ) 25(ایـن امـوال از آن همـه مسـلمانان اسـت و حـاكم حـق فروش یا بخشــش آنهــا را نـدارد: امـوال عمومـى) 1

براى مثال زمین هایى كه با قهر و غلبه به دست ; بهره بردارى از آنها به نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است 
ید ایـن زمین ها را ) اراضى مفتوحه العنوه(سپاهیان اسالم افتاده  از این نوع اموالنـد كـه حـاكم با نظـارت بـر آنها عوا

 . به نفع عموم هزینه مى كند
اموالى كه بـه دست حـاكم مـى رسـد و وى موظف اسـت در موارد معیـن آنها را هزینه : اموال با مصارف خاص) 2

بیــن ; خمــس و زكــات از ایــن دســته انــد كــه حــاكم وظیفــه جمــع آورى و تقســیم آنهــا طبــق دســتور شــرعى ) 26.(كنــد
 . مستحقان را دارد

یاد شده كه این اموال بـه عنـوان حــاكم مسلمانان در )) اموال امام((در فقه از نوعى اموال با عنوان : اموال امام) 3
البتـه ایـن امـوال طبق مصالحى كه حـاكم در نظـر ; اختیار وى قرار داده مى شود نه ایـن كه ملـك شخصى او شـود

حاكم حـق فـروش یـا , دارد هزینه مى شود و بر خالف اموال عمومى كـه حـق فروش آنهـا را نـدارد به اعتقاد محقـق
دیه مقتول بى وارث و میراث میـتى كــه وارثـى نـدارد از ایـن گونه امـوال محسوب مـى . هبه این اموال را نیز داراست

 . شود
 
نگهدارى و نظـارت بـر امــوال بى صـاحب یا اموال افـرادى كـه قاصـر : نگهدارى و جلوگیرى از تلف مال غـیر - 2

البتـه معموال حاكم بـراى انجـام ایـن امـور فـردى را به عنوان ) 27(;از تصرف در اموال خویش هستند با حـاكم است
 .امین مشخص مى كند

 
وظیفه حاكم است كه با افرادى كه در اقتصاد جامعه اختـالل ایجاد : جلوگیرى از اخالل در امور اقتصـادى - 3

بـراى نمونـه محقـق معتقد اسـت حـاكم احتكار كننده را مجبـور بـه فروش امـوال خود بـه قیمـت ; مـى كننـد برخورد كنـد
 )28. (مى كند) دلخواه محتكر(دلخواه 

 
اراضـى عمومــى ملك همـه مسلمانان است و بایـد بـه گونـه اى استفاده : نظارت بر استفاده از اراضـى عمومـى - 4

بــدین جهــت حـاكم مسوول نظـارت بـر استفاده از ایـن امـوال و اخـذ , شــود كــه عایــدات آن بـه تمــامى مســلمانان برســد
 . اجاره آنها به نفع مسلمانان است

 
 وظایف مردم ) ب
محقــق . مــردم موظفنــد خمــس و زكــات امــوال خــویش را بــه حــاكم مســلمانان بپردازنــد:  پرداخــت خمــس و زكــات - 1

 )29.(واجب مى داند, پرداخت این اموال را به حاكم در صورت درخواست وى
سایر اموالى كه حق حكومت به شمار مـى رود ماننـد مالیات نیز بایـد به حـاكم پرداخـت : پرداخت سایر اموال - 2

 )30.(به ویژه مالیاتى كه از غیر مسلمانان به عنوان جزیه مطالبه مى شود, شود
مــردم نــیز نمــى , از آن جــا كــه حــاكم بــراى تعییــن مصــالح عمومــى وظیفــه دارد: اجــازه اســتفاده برخــى از امــوال - 3

اراضـى مفتوح العنـوه  -به گفتـه محقـق  -به طور مثـال ; توانند بدون هماهنگى با وى از اموال عمومى استفاده كنند
 )31.(را صرفا با اجازه حاكم مى توان تصرف كرد
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 بعد قضایى . 2

 وظایف حاكم ) الف
نصــب و عــزل قاضــى صــرفا از اختیــارات حــاكم اســت و چنانچــه حــاكم مطلــع شــد كــه :  عــزل و نصــب قضــات - 1

 )32.(بر وى الزم است كه فردى را به عنوان قاضى به آن شهر گسیل دارد, شهرى فاقد قاضى است
محقــق بـه ایــن مطلــب ) 33. (اقامــه حــدود نــیز از اختیـارات و وظــایف حــاكم اســت: اقامــه حــدود و مجــازات هــا - 2

 )34. (تإكید دارد و در عصر غیبت آن را وظیفه فقها مى داند
چنانچــه امــوال بــى سرپرســتان تضــییع شــود حــاكم مســـوول احقــاق حــق : والیــت بــر بــى سرپرســتان و محجــوران - 3

 )35.(حتى مقتولى كه ولى دم ندارد حاكم ولى دم اوست, آنهاست
 
 وظایف مردم) ب
بــه اعتقــاد محقــق چنانچــه اهــل . مــردم موظفنــد كــه قاضــى منصــوب از طــرف حــاكم را بپذیرنــد:  پــذیرش قاضــى - 1

یعنى امام شورشیان را سـركوب كرده و ) 36(,شهرى از پذیرش امتناع كنند جنگ با آنان تا قبول قاضى جایز است
در جاى دیگر محقق تإكید دارد كه والیت قاضـى بـا انتخـاب از سوى مردم . قاضى را بر كرسى قضاوت مى نشاند

 .ایجاد نمى شود
بر افرادى كه واجد صالحیت قضاوت هستند واجب كفایى است كه قضـاوت را بپذیرند : وجوب كفایى قضاوت - 2

و به اعتقاد ایشان چنانچه حاكم از وجود چنین افرادى اطالع نداشت بر آنان الزم است كه خود را به حاكم معرفى 
 )37.(كنند

و یجـــب علــى النـــاس : ((مـــردم بایـــد در اقامـــه حـــدود بــه حــاكم كمـــك و مســاعدت كننـــد: كمـــك در اقامـــه حـــدود - 3
 )38)).(مساعدتهم على ذلك

 
 بعد نظامى. 3

 وظایف حاكم) الف
وجوب كفایى جنگ به شرط وجود امام معصوم یا نایب خـاص ایشـان , به اعتقاد محقق:  فرمان جنگ و صلح - 1

 :محقق در بیان این كه چرا غنایم ویژه در اختیار امام قرار مى گیرد مى گوید) 39.(و فرمان وى است
تعلــق غنــایم ویــژه بــه امــام بــه دلیــل توجــه وى بــه مصــالح عامــه و آمــاده نگهداشــتن لشــكریان بــراى مقاومــت در برابــر 

این اموال در اختیار وى قرار مـى , دشمن است و به همین دلیل جانشین ایشان برابر چـون این وظـایف را داراسـت
 )40.(گیرد

 )41.(فرمان آتش بس و یا صلح نیز از اختیارات امام است, عالوه بر فرمان جنگ
انعقاد قـرار داد بـا غیرمسـلمانان اعـم از غیرمســلمانان داخلى كه با آنان قرار : انعقاد قــرار دادهـاى بیـن المللـى - 2

داد ذمـه یا تابعیت منعقـد مــى شـود و غیرمسـلمانان خــارج از كشور اسالمى كـه بـا آنـان قـرار داد امــان یـا معاهدات 
 .انعقاد قرار دادهاى نظامى نیز از اختیارات حاكم مى باشد. دیگر بسته مى شود از اختیارات امام است

 
 وظایف مردم) ب
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بـه اعتقاد محقـق ) 42. (پیروى و اطاعت از فرماندهى كه حاكم معین مى كند وظیفه مردم است, شركت در جنگ
 .داست)43(عدم شركت در جنگ علیه دشمنان دین خ, بزرگ ترین گناه براى مسلمان

 
 بعد سیاسى. 4

 وظایف حاكم) الف
گاهى به فردى كه داراى شرایط حاكم اسـت : پذیرش والیت و حكومت از باب امر به معروف و نهى از منكر - 1

 ) 44.(بر او پذیرش آن الزم است, پیشنهاد حكومت مى شود
یكـى از مهـم ترین وظـایف حـاكم اجـراى قسـط و عـدالت اجتماعى و جلوگیرى از ظلـم و : اجراى قسـط و عدل - 2

الزم ,  )45(بـه اعتقـاد محقق از آن جـا كه حـاكم بـراى انجام مصالح عامه منصـوب شـده. اجحـاف در جامعه اسـت
 .است این مصالح را بر هر امر دیگر ترجیح دهد

 .این امر نیز از وظایف مهم سیاسى حاكم به شمار مى رود: تعیین والى براى اداره شهرها - 3
از وظـایف حاكم , این كارویژه كه یكـى از محاسن بعثـت انبیاسـت: ارشاد مردم به مصالح دینى و دنیایى آنان - 4

 )46.(نیز به شمار مى رود
به اعتقاد محقق با وجود این كه امام و حـاكم بـاالترین مقـام سیاسـى حكومـت است در تكـالیف و عمل به قوانین با 

 )47.(دیگران مساوى است
 
 وظایف مردم) ب
بـه قـول محقـق بـر مردم الزم اســت كه حاكم را تعظیم و اجـالل كنند و : لزوم احترام به حاكم و اطاعت از او - 1

برتر بودن او نسبت به دیگـران است بـه گونه اى كــه مسـتحق تعظیـم , به همیـن دلیل است كـه یكـى از صفات وى
 )48.(باشد

گاهــى , گــاهى جــایز, پــذیرش مناصــب از ســوى حــاكم بــر افــراد: پــذیرش ســمت هــا و مناصــب از ســوى حــاكم - 2
 .مستحب و زمانى واجب است

 .بر افرادى واجب است كه در صورت در خواست امام به مقابله با شورشیان بپردازند: كمك به حاكم - 3
 
 در بعد اجتماعى . 5

 وظایف حاكم) الف
امـرى , چـون حكومـت ســبب ریشه كنى فتنـه هـا و اختالفات اجتمــاعى مـى شود: جلوگیرى از مفاسـد اجتماعى - 1

پس وظیفه حاكم است كه از بـاب امــر بـه معروف و نهــى از منكر كـه قـادر بـر انجـام ) 49(;ضرورى و الزم است
 .از شیوع اختالفات و فتنه ها جلوگیرى كرده و آنها را ریشه كن كند, آن است

تعیین امام جمعه با حـاكم اسـت و وى موظـف است كـه سـطح : تعیین امام جمعه و نظارت بر امور فرهنگـى - 2
اعـم از آمــوزش قرآن و آداب اسـالمى و نیز علوم مختلـف بـاال بـبرد و , فرهنگى جامعــه را بـا آمـوزش هـاى همگــانى

 )50.(در این راه مى تواند از بیت المال هزینه كند
حاكم , در اختالفات خانوادگى اى كه بـا تعییـن حكـم توسط و زوجیـن رفع نمى شود: رفع اختالفات خانوداگى - 3

یــا ) 51(بــراى مثــال اجبــار زوج بــه پرداخــت نفقــه; موظــف بــه مداخلــه و حــل اختــالف بــا اســتفاده از قــوه قهریــه اســت
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 .موارد دیگر
 
 وظایف مردم) ب

رجــوع بــه حـاكم و مشــورت بــا او و همكــارى و مشــاوره دادن بـه او در مســائل اجتمـاعى و كمـك بــراى انجــام وظایـف 
 .از وظایف مردم است, حاكم از جمله امر به معروف و نهى از منكر

 
 امر به معروف و نهى از منكر

این امر . امر به معروف و نهى از منكر است, یكى از واجبات الهى كه از فروعات دین اسالم به شمار مى رود
ند یعنـى , و نهى شامل آحاد مردم در مورد منكرات و ترك معـروف هـا مــى گـردد و هیـچ گـروه خاصـى اسـتثنا نشـده ا

دستورى , این واجب, به عبارتى. هم از جنبه آمریت و هم از جنبه تعلق امر و نهى به فرد استثنایى در كار نیست
مى , عمومى براى نظارت همگانى در انجام واجبات الهى و رعایت قوانین جامعه اسالمى است و به عبارت دیگر

بــدین معنــا كـــه كلیــه افــراد در قبــال ; تــوان آن را ضــمانت اجــراى دســتورهاى الهــى و قــوانین جامعــه اســالمى دانســت
ظلم و اجحـاف , شـرك, ماننـد فساد, چرا كه خطرى كه جامعه را تهدید مــى كند, مخالفت با دستورهاى الهى مسوولند

البتــه محقـق شـناخت معـروف و منكــر را شــرط امــر و نهـى . را مــى تــوان بـا انجــام ایـن فریضــه الهــى از جامعـه زدود
 .افراد جامعه مى داند

ســپس , در ایــن جـا الزم اســت ابتــدا بــه شــرایط و مراحــل امـر بــه معــروف و نهـى از منكــر از دیــدگاه محقــق پرداختــه
 .ارتباط این فریضه با حكومت را مورد بررسى قرار دهیم

 
 شرایط وجوب امر و نهى

 :محقق امر به معروف و نهى از منكر را به چهار شرط واجب مى داند
, آگاهى آمر و ناهى و همچنیـن آگاهى فرد مرتكـب از منكر بـودن منكر و معـروف بودن معـروف: آگاهى فرد. 1

 ;همچنین آگاهى آمر و ناهى از مراحل و شرایط امر و نهى
 ;آمر یا ناهى باید امكان تإثیر امر و نهى را در فرد بدهد تا بر وى واجب باشد: امكان تإثیر. 2
, زیرا چه بسا فردى یك بار عملى را مرتكب شــده, فاعل باید مصر بر انجام منكر یا ترك معروف باشد: اصرار. 3

 ;اگر از گناهش چشم پوشى كنیم فرد دیگر مرتكب آن عمل نمى شود
مـال یـا , امـر یــا نهـى چنانچـه سـبب ایجـاد مفســده اى بـراى انسـان یـا مسـلمانى دیگـر از جــان: عـدم ایجـاد مفســده. 4

 )52.(حیثیت وى شود واجب نیست
 مراحل امر به معروف و نهى از منكر

 : محقق امر و نهى را داراى سه مرحله مى داند كه عبارتند از
این مرحلـه اسـت و آن این كه فرد قلبا از انجـام عملى متإثر , نازل تـرین مرحلـه امـر و نهى: امر و نهى قلـبى. 1

 ;شود و این تإثر درونى به گونه اى در وى ظاهر شود كه فرد خاطى را تحت تإثیر قرار دهد
نوبت به مرحلـه دوم مـى رسـد كــه فرد را باید بـا زبان , چنانچه مرحله اول در فرد موثر نباشد: امر و نهى زبانى. 2

 ;محقق همین مرحله را نیز داراى مراتبى مى داند كه به نرمى و خشونت در گفتار مربوط است. امر یا نهى كرد
البتـه ; مى توان فـرد را مورد ضرب قـرار داد,  چنانچـه امر و نهـى زبـانى تـإثیر نداشـته باشد): یـدى(مرحله عملى. 3
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چون این نوع زدن ها كــه موجـب , محقق معتقد است نباید زدن به گونه اى باشد كه منجر به مجروح شدن فرد گردد
 :چنانچه مى گوید. مجاز است) حكومت(جرح یا قتل فرد مى شود صرفا با اذن حاكم

هل یجب قیل نعم و قیل ال اال , و لو لم یرتفع اال بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز و لو افتقر الى الجراح إو القتل
چنانچه فرد از عمل خود دست بر نمى دارد مگـر بـا عمـل هـایى مثـل زدن و شـبیه ) 53(,باذن االمام و هو االظهر

در ایـن كه , نیاز به مجروح كردن یا كشتن فردى باشد) زدن معمولى فایده ندارد(اما اگر ; این عمل جایز است, آن
برخى آن را واجب دانسـته و برخـى آن را واجـب نمى : دو نظریـه وجود دارد, این گونه زدن هـا واجب اسـت یـا خیر

 .و این نظر دوم به اعتقاد ما اظهر است, دانند به جز با اجازه از حاكم
مراعـات تقــدم آسـان تـرین مرتبــه در هــر , )یــدى(محقـق معتقــد اســت در دو مرحلــه زبــانى و عملـى, چنانچـه اشــاره شــد
چه ایـن كه برخى از افـراد , یعنى اگر فرد با گفتار نرم متإثر مى شود باید همان گونه عمـل شود, مرحله الزم است

, ولـى چنانچـه بـا تندى و خشونت امـر و نهـى شـوند نه تنهـا متـإثر نمى شوند, با امر و نهى مالیم متإثر مى شوند
 .بلكه این عمل باعث انزجار آنان از مومنان و دین مى گردد

 
 ارتباط امر به معروف و نهى از منكر با حكومت و حاكم

یا ارتبـاطى با حكومت دارنـد و آیـا حاكم مسوولیتى در , ارتباط این دو فریضه با حكومت و حـاكم بـه این معنـا كـه آ
بــه اعتقــاد محقــق ضــرورت و گاهــى . از مباحــث مهــم اندیشــه سیاســى فقهــا بــه شـمار مــى رود, قبــال آنهــا دارد یــا نــه

چه این كه ـ همـان طـور كه گفتیـم , مشروعیت حكومت را مى توان از باب امر به معروف و نهى از منكر دانست
محقـق یكــى از مـوارد . در مواردى انجام امر به معروف و نهى از منكر اقتضا مى كند كه حكومتى تشكیل شـود -

 : وجوب پذیرش والیت از طرف حاكم عادل را امر به معروف و نهى از منكر مى داند
الوالیــه مــن قبــل الســلطان العــادل جـائزه و ربمــا وجبــب كمــا اذا اعینــه امـام االصــل إو لــم یمكــن دفـع المنكــر إو االمـر 

مانند هنگامى , پـذیرش والیت از طرف سـلطان عـادل جـایز اسـت و گاهى واجـب مى شـود) 54(;بالمعروف اال بها
كه امام معصوم آن را برفردى واجب كند و یا هنگامى كه امكان رفع منكر و امر به معروف بـه جـز بـا پـذیرش آن 

 .والیت ممكن نباشد
دو مثال براى مواردى كه پذیرش والیت بر فرد واجب است ذكر شده كه مثال اول ویژه زمـان , در این عبارت محقق

حضور امام معصوم است و مثال دوم مورد بحـث ماسـت كه چون منظـور از سـلطان عادل در اول جملـه اعم از 
امام معصوم و غیرایشان است ـ به دلیل این كه در مثـال اول یكــى از مصـادیق سـلطان عادل را امـام اصـل دانسته 
است ـ پس مى توان گفت كه پذیرش والیت حتى بدون فرمان امام معصوم نیز گاهى واجب مى شود و آن هنگامـى 
اسـت كــه فـرد بـه آن وسـیله بتوانـد امـر و نهـى كنــد و بــه جـز بــا ایـن طریــق امــر بــه معـروف و نهــى از منكـر ممكــن 

 : محقق در ادامه پا را فراتر نهاده و مى گوید. نباشد
و تحرم من قبل الجائر اذا لم یإمن اعتماد مایحرم و لو إمن ذلك و قدر علـى االمر بـالمعروف و النهى عـن المنكر 

ولى اگر بر عـدم انجام , اگر اطمینان به عـدم انجـام حرام نـدارد حرام است, پذیرش والیـت از سـوى جـائر; استحب
حــرام مطمئــن اســت و بــه آن وســیله قــادر بــر امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر شــود پــذیرش والیــت از طــرف جائــر 

 .مستحب است
بـا قـدرت بر انجـام امــر , اصل كلى حرمت قبول والیت از طرف جائر, در این عبارت مى بینیم كه به اعتقاد ایشان

زیـرا فـرد بـا داشــتن والیت و حاكمیـت و قـدرتى كـه بـه تبـع , تبدیل به اسـتحباب مى شود, به معروف و نهى از منكر
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و تإثیر امر و نهى , بهتر از دیگران مى تواند به امر به معروف و نهى از منكر بپردازد, آن برایش ایجاد مى شود
امكـان وجـود , از طرفــى; وى چــون باپشــتوانه قــدرت حكومــت همـراه اسـت بیشــتر از امــر و نهـى یـك فـرد عـادى اسـت

بـدین علـت وى آسـان تـر و بهـتر از دیگران ; اندك است, مفسده و ضررى كه به سبب امر یا نهى متوجه والى شود
مى تواند امر و نهى كند و شرایط وجوب این دو فریضه در او زودتر از دیگران محقق مـى شـود و مـى تـوان گفت 

وظیفه اولیه او امر به معروف و نهى , كه چون ضرورت و مشروعیت قبول والیت وى با این دو فریضه ایجاد شده
 .والیتش مشروع یا واجب شده است, زیرا به سبب وجوب آنها, از منكر است

 
 روابط حكومت اسالمى با غیرمسلمانان

در بحث از روابط حكومت با غیرمسلمانان از كفار داخل كشور اسالمى و كفار خـارج از كشور و همچنین برخـى 
 .از اصول رفتار با كفار سخن مى گوییم

 
 كفار داخلى

كفــار . 2; كفــار ذمــى. 1: در فقــه بــه دو گــروه تقســیم شــده انــد, كفــارى كــه داخــل كشــور اســالمى زنــدگى مــى كننــد
 .مستإمن

 
كفارى هستند كه در پناه كشور اسالمى زنـدگى مى كننـد و طبق قـرار دادى كـه بـا حكومت اسـالمى : كفار ذمى. 1

حكومت متعهد مـى شــود كـه آنـان را زیـر چتر امنیـتى خویش قـرار داده و هماننـد شــهروندان , مى بندند از یك طرف
آنان متعهد نیـز , مالى و حیثیتى آنان را تإمین نماید و از طرف دیگـر, مسلمان از آنان حمایت كند و امنیت جانى

بـه اعتقاد محقـق كفـارى كـه . مدنى و غیره عمل كننـد,  مالیاتى, مى شوند كه به قوانین كشور اسالمى اعم از جزایى
ناه كشـور اسـالمى قرار , مسـیحیت و زرتشتى هسـتند, متدین به یكى از ادیان یهودىیت چنانچـه بخواهند خود را در پ

دهند حكومت ملزم است آنان را پناه دهد و تـا مـادامى كـه به قرار داد وفـادار باشـند حكومـت نیز نمى توانـد آنـان را 
 .از كشور اخراج كند به اصطالح آنان تبعه دایم كشور اسالمى محسوب مى شوند

حربى اى هســتند كه با امـان از یكى از مسلمانان یا حـاكم اسالمى وارد كشـور , مسـتإمنین كفار: كفار مستإمن. 2
مستإمن هر چند به امان یك مسلمان وارد كشور شـده باشـد هیچ كــس حق تعرض به وى را نـدارد . اسالمى شده اند

شایان ذكر است كه مفهـوم امان امـروزه چـیزى شبیه بـه پناهندگـى . و مادامى كه در كشور است در امان مى باشد
 .سیاسى است كه به طور موقت در كشور زندگى مى كنند

 
 كفار خارجى

. 2; كفــار حربــى. 1: از دیــدگاه اسـالم داراى ســه قســم هســتند, كفــارى كــه خــارج از كشـور اســالمى زنــدگى مـى كننــد
 .كفار محاید. 3; كفار معاهد

فقه . كفارى كه با كشور اسالمى در جنگ بوده و یا سرجنگ دارند كفار حربى محسوب مى شـوند: كفار حربى. 1
هیـچ . مسـلمانان را از روابـط بـا آنـان بر حذر داشـته اسـت, اسـالمى اعمــال مقـررات جنگـى را بـا اینـان مقـرر سـاخته

مال و حیثیت آنان وجود ندارد و هرگونـه تعـرض بـه آنان بـه عنوان تعرض بـه دشـمن در زمان , امنیتى براى جـان
هیچ مســلمانى , البتـه اگر جنگ اینـان بـا كشـور اسـالمى به صلح یـا آتـش بـس منجر شد; جنگ محسوب مى شـود

Page 11 of 14علوم سیاسى

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-med\articles-1\41.htm



حق تعرض به آنان را ندارد و به اعتقاد محقق حتى اگر فردى با فریـب آنان اموالـى از آنهـا را به دسـت آورد حاكـم 
 )55.(وى را مجبور به بازگرداندن آن اموال مى كند

و مادامى كه , كفارى كه با مسلمانان یا حكومت اسالمى قرار داد و پیمانى بسته اند كفار معاهدند: كفار معاهد. 2
. بر پیمان خود باقى باشـند مطابق همـان پیمـان با آنـان رفتـار مى شود و هیچ مسلمانى حق تخلـف از آن را ندارد

 )56.(محقق مصالحه حكومت اسالمى بر سرزمین آنان را طبق معاهده فیما بین الزم االجرا مى داند
ســرزمین بــى طـــرف اســـت و محایــد كفــارى هســـتند در آن )) دارالحیــاد((بــه اصــطالح برخـــى فقهــا : كفــار محایـــد. 3

یعــنى هیــچ ارتبــاط و همچنیــن هیــچ , ســرزمین هــا زنــدگى مــى كننــد و در جنــگ مســلمانان بــا كفــار حربــى بـى طرفنــد
 .دشمنى اى با كشور اسالمى ندارند و حكومت نیز حق تعرض به آنها را ندارد

 
 اصول رفتار با كفار

به طور كلى مى توان گفت كه روابط مسلمانان با كفار خارج از كشور اسالمى بر چنـد اصل اسـتوار است كه در 
 .ذیل برخى از آنها را به اختصار شرح مى دهیم

ایـن مهــم وظیفـه . تـإلیف بــه معنــاى ایجـاد الفـت و مهربـانى در دل كفــار نسـبت بــه مسـلمانان اسـت: تـإلیف قلــوب. 1
قــرآن . حــاكم اســالمى اســت و او بایــد در مــوارد لــزوم بــه انحــاى مختلــف دل آنــان را بــه ســوى مســلمانان متمایــل كنــد

اینـان : مـى گویــد)) مولفـه((محقــق در تعریـف . مجیـد یكــى از مــوارد مصـرف زكــات را تــإلیف قلــوب بــر شـمرده اســت
) 57.(متمایــل بــه همكــارى و شــركت در جهــاد بــا مســلمانان مــى شــوند, كفــارى هســتند كــه بــا اعطــاى صــدقه بــه آنهــا

. برخــى از فقهــا مولـفه را اعم از مســلمانان ضـعیف االیمــان و كفـار دانســته و برخـى صــرفا كفــار را مولفــه مــى داننـد
. حاكم اسالمى مى توانـد كفـارى كه هـم مـرز بـا كشـور اسـالمى هسـتند را بـه انحاى مختلـف متمایـل بـه همكـارى كند
, ایــن همكــارى اعــم از ایــن اســت كــه مســتقیما بــه آنــان كمـــك مــالى كنــد و یــا امــاكن عــام المنفعــه اى ماننــد مدرســه

چه ایـن كه , ناگفته نماند كه تإلیف قلوب به كمك مادى محدود نمى شــود. بیمارستان و غیره براى آنها احداث نماید
 .آنان را بیش از كمك هاى مادى به اسالم و همكارى با مسلمانان متمایل مى كند, گاهى دفاع و دلجویى از افراد

ایــن اصـل بــه ایــن معناســت كــه . اصــل دعــوت اسـت, یكــى از مهــم تــرین اصــول سیاســت خــارجى اسـالم: دعــوت. 2
س آنان حاكم موظفند غیرمسلمانان را با گفتار و رفتار خویش به اسـالم دعـوت كننـد ٕ حتى محقـق , مسلمانان و در را

ید امـام یا نماینـده , معتقد است جهاد شروع نمى شود مگر بعد از دعوت بـه اسالم و دعوت كننده در ایـن مـورد با
و : ((قــرآن كــریم بــه مســلمانان توصــیه مــى كنــد كــه بــا اهــل كتــاب بــه شــیوه نیكــو جــدال كنیــد) 58.(خــاص وى باشــد

چرا كه برخورد خوب و مناسب در مواردى پیـش از منطـق و استدالل ,  ))التجادلوا إهل الكتاب اال باللتى هى إحسن
 .فرد را مجذوب انسان مى كند

نفى سبیل به معنـاى نفى هرگونه سلطه و اسـتیالى كفار بـر مسلمانان است و بـه اعتقاد فقها و به : نفى سبیل. 3
بلكــه همــه روابــط و , ایــن اصــل نــه تنهــا بــر روابــط حكومــت اســالمى بــا دولــت هــاى كفــر حــاكم اســت, ویــژه محقــق

معاشرت هاى مسلمانان با كفار را تحت شمول خود قرار مى دهد و فقها بـه همین دلیـل برخى از روابط خانوادگـى 
ولــن یجعــل اهللا للكــافرین علــى ((شــایان ذكــر اســت كــه ایـن اصــل از آیــه شــریفه ) 59.(بــا كفــار را صــحیح نمــى داننــد

 .گرفته شده است)) المومنین سبیال
در روابـط مسـلمانان , عالوه بر این كه بـر روابـط بین مسـلمانان حاكم اسـت, اصل وفاى به عهد: وفاى به عقود. 4

با كفار نیز اعمال مى شود و مسلمانان ملزم به اجراى این اصل در قراردادهاى خود با غیرمسلمانان هستند و نمى 
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همچنیـن حكومــت اسالمى نـیز در . توانند قراردادها را به علت این كه طرف قرار داد كافر است یك طرفه ملغا كنند
قرار دادهاى خود با حكومت هاى دیگر ملزم به رعایت این اصل اسـت و به دلیـل مصـالح دیگـر نمـى تـوان از ایـن 

اصولى همچـون اصـل احسان و نیكوكـارى نیـز , در روابط با كفـار داخلى عـالوه بر اصول فـوق. اصل تخطى كرد
 . مد نظر قرار مى گیرد

 
 گروه هاى مخالف حكومت

در این جا به دو گروه از گروه هاى مخالف حكومت اسالمى كه در آثار محقق به آنها اشاره شده به اختصار مى 
 :پردازیم

محقق جنگ با بغاه را . فردى است كه علیه حكومت اسالمى دست به شورش زده است) مفرد بغاه(یاغى : بغاه. 1
و معتـقـد اســت چنانچــه بــراى جنــگ بــا آنــان حــاكم از مســلمانان در خواســت كمــك كنــد بــر آنــان ) 60(مجــاز دانســته

 )61.(واجب است كه در این مهم او را یارى دهند
سالح كشیدن و ایجاد رعـب و وحشت ) 62.(محارب فردى است كه براى ترساندن مردم سـالح بكشد: محاربان. 2

شــاید بــه همیــن دلیــل اســت كــه مجــازات . باعــث نــاامنى در جامعــه و بــى اعتمــاد شــدن مــردم بــه حكومــت مــى گــردد
بـه اعتقـاد محقق اگـر محارب فـردى را بكشد و ولـى دم . تعییـن كرده اند, كـه اشد مجازات هاست, محـارب را اعـدام

حال چنانچـه ایـن فرد از كشـور گریخـت و بـه ) 63.(مقتول نیز او را عفو كنـد باز حاكم مى تواند وى را اعدام كنـد
ناه بـرد و آنـان بـه اسـترداد وى اقدام نكردنـد بـه اعتقـاد محقـق مى توان براى استرداد ایـن مجرم بـا آن , كشـور كفـار پ

 .كشور وارد جنگ شد
 

 )از این رو نام مولف ذكر نشده است, آثار محقق حلى است, چون همه منابع استفاده شده(پى نوشت ها
 . دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوھشگر پژوھشكده انديشه سیاسى اسالم. الف

 .280ص , 2ج, المعتبر. 1
 .266ص) انتشارات دارالھدى:بى جا(شرايع االسالم . 2
 .اين مسائل در فقه بسیار زياد است كه ما در ھر باب فقھى نمونه اى را ذكر كرده ايم. 3
 .74ص, شرايع االسالم. 4
 .124ص , ھمان. 5
 .136ص , ھمان. 6
 .138ص , ھمان. 7
 .121ص, مختصر النافع. 8
 .232ص, شرايع االسالم. 9

 .268ص , ھمان. 10
 .266ص , ھمان. 11
 .226ص , ھمان. 12
 .484ص , ھمان. 13
 .501ص , ھمان. 14
 .861ص , ھمان. 15
 .940ص , ھمان. 16
 .1054ص , ھمان. 17
 .138ص , ھمان. 18
 .266ص , ھمان. 19
 .198ص, المسلك فى اصول الدين. 20
 .204ص , ھمان. 21
 .138ص, شرايع االسالم. 22
 .211ص, المسلك فى اصول الدين. 23
 .861ص, شرايع االسالم. 24
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 .792ص , ھمان. 25
 .124ص , ھمان. 26
 .354ص, ھمان. 27
 .275ص, ھمان. 28
 .124ص, ھمان. 29
 .250ص, ھمان. 30
 .138ص, مختصرالمنافع. 31
 .861ص, شرايع االسالم. 32
 .940ص, ھمان. 33
 .260ص, ھمان. 34
 .1045ص, ھمان. 35
 .861ص, ھمان. 36
 .ھمان. 37
 .260ص, ھمان. 38
 .232ص, ھمان. 39
 .235ص , ھمان. 40
 .634ص, 2ج, المعتبر. 41
 .232ص, شرايع االسالم. 42
 .265ص, ھمان. 43
 .266ص, ھمان. 44
 .804ص, ھمان. 45
 .154ص, المسلك فى اصول الدين. 46
 .205ص, ھمان. 47
 .206ص, ھمان. 48
 .280ص, 2ج, المعتبر. 49
 .862ص, شرايع االسالم. 50
 .574ص, ھمان. 51
 .259 - 258ص, ھمان. 52
 .259ص, ھمان. 53
 .266ص, ھمان. 54
 .840ص, ھمان. 55
 .246ص, ھمان. 56
 .121ص, ھمان. 57
 .235ص, ھمان. 58
 .964ص, ھمان. 59
 .961ص, ھمان. 60
 .256ص, ھمان. 61
 .958ص, ھمان. 62
 .959ص, ھمان. 63
 > 
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