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  چكيده
 ضروري و متغير نيازهاي شيعه به فقه پاسخگويي راهكارهاي از يكي حكومتي حكم
 هاي چالش و مسائل از بسياري اسالمي، انقالب پيروزي از بعد كه باشد مي اسالمي جامعه
مقاله در باب  اين مسئله . است شده حل آن اساس بر اسالمي حكومت ـ اجتماعي سياسي
 صورت در اخروي عقاب بر اطاعت و ثواب تعلق عدم يا از تعلق بحث حكومتي احكام

 واليت از تبعيت ادله از كه فقهي رويكرد دو براساس كه است حكومتي حكم با مخالفت
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 مقدمه
عنوان آخرين دين، براي زندگي فردي و اجتماعي  اسالم ديني جاودانه است كه به 

مسلمانان برنامه و راهبردهاي مختلف و در پاسخ به نيازهاي عمومي مكلفين، قواعد و 
اي  مستحدثهپيروزي انقالب اسالمي در ايران مسائل . كند راهكارهايي در هر زمان ارائه مي

هاي  سياسي و اجتماعي در برابر فقهاي معاصر قرارداد كه حكم حكومتي از شيوه در حوزه 
هاي اسالم در هر  با توجه به اينكه پياده كردن برنامه. پاسخگويي به اين نيازهاي جديد است

هاي گوناگون زندگي فردي و جمعي  زمان و مكاني متناسب با بلوغ فكري و رشد جنبه
است، اما به علت عدم توفيق تاريخي فقه شيعه به تشكيل حكومت اسالمي، در گذشته انسان 

بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز ابعاد، . حكم حكومتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است
كه شايسته است از حكم حكومتي ارائه  چنان چيستي و همچنين تعريف منقّح و واحدي آن

عنوان كليدي مشروع و  تبيين كنيم كه به   اي  حكومتي را به گونه نشده است؛ لذا بايد احكام
هاي فردي، سياسي و  گويي فقه به نيازهاي زمان در عرصه اتكا براي پاسخ مستندي قابل
  .اجتماعي باشد

ترتّب يا عدم ترتّب ثواب بر اطاعت و عقاب اخروي بر مخالفت با حكم حكومتي 
از نيازهاي  تن پاسخ شايسته فقهي در اين زمينه به برخييكي از جوانب اين مسئله است و ياف
به بررسي داليل عقلي و نقلي اطاعت و  در اين مقاله . امروز جامعه اسالمي پاسخ خواهد داد

حرمت مخالفت با حكم حكومتي پرداخته و پيامدهاي آن را در آراي فقهاي شيعه بررسي 
  .كنيم مي

  چيستي حكم حكومتي 
علما تعريف واحدي كه بتواند به همه جوانب و ابعاد حكم حكومتي بپردازد، ارائه 

هاي برخي فقهاي گذشته  ناچار در ابتدا به تعاريف مختلفي كه در آثار و نوشته اند؛ به نكرده
صاحب جواهر در مقام بيان فرق بين فتوا و حكم بيان . كنيم  و معاصر ذكر شده اشاره مي

، فرمان اجراي حكم شرعي يا وضعي و يا موضوع آن دو در شيء اما حكم«: كند مي
 )100: 40ق، ج1404نجفي، (. »مخصوص از سوي حاكم است، نه از جانب خداي تبارك و تعالي

كه وجود آن در رابطه با احكام  در اين تعريف اشاره به عنصر مصلحت نشده، در حالي
كند و  ي است كه قاضي صادر ميحكومتي الزم است و از جهت ديگر اينكه بيانگر حكم
از امام خميني اين تعريف را  .گردد شامل همه احكام صادره از سوي حاكم اسالمي نمي

احكام حكومتي احكامي است كه رهبر جامعه با توجه «: ه استارائه نمودحكم حكومتي 
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تورهاي كند و با احكامي كه در مقام بيان اوامر و دس به رياست و واليتي كه دارد صادر مي
  )52: 1ج ،ق1410امام خميني،(. »شود متفاوت است الهي بيان مي

  احكام حكومتي تصميماتي است كه حاكم اسالمي در سايه«از نظر عالمه طباطبايي،  
كند و طبق آنها  حسب مصلحت وقت اتخاذ مي قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به

االجرا و مانند شريعت داراي اعتبار  زماين مقررات، ال. كند مقرراتي را وضع و اجرا مي
حسب مصلحت وقت، وضع و   اين مقررات از كرسي واليت سرچشمه گرفته، به. باشند مي

اشكالي كه  )85- 83: 1341، طباطبايي(. »شود و جاي خود را به قوانين بهتر خواهند داد اجرا مي
يم توسط شخص حاكم گاهي به طور مستق بر اين تعريف وارد است اينكه احكام حكومتي

گانه انجام  شود و گاهي به نحو غيرمستقيم يعني توسط ابزار حاكم مانند قواي سه صادر مي
  . پذيرد، بنابراين در تعريف عالمه به اين بعد از مسئله توجه نشده است مي

: گونه تعريف نمود توان حكم حكومتي را اين با توجه به تعاريفي كه ذكر شد، مي
طور مستقيم يا  رات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و عقاليي بهدستو  مجموعه«

جامعه   منظور اداره غيرمستقيم از سوي حاكم اسالمي و براي اجراي احكام و حدود الهي و به
   )11: 1388كالنتر، (. »گردد در ابعاد گوناگون آن و تنظيم روابط داخلي و خارجي آن صادر مي

  فقه سياسي سنخ شناسي حكم حكومتي در 
با توجه به تعاريفي كه براي حكم حكومتي ذكر شد، اكنون الزم است به اين مسئله 

هاي  گيرد؟ در اين باره، ديدگاه بپردازيم كه حكم حكومتي در چه سنخي از احكام قرار مي
  :كنيم مختلفي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

هاي شهيد صدر و  از نوشته. انوي هستنداحكام حكومتي از سنخ احكام ث :ديدگاه اول
موجب   به: فرمايد شهيد صدر مي. باشند قائل به اين ديدگاه مي  آيد كه عالمه جعفري برمي

كند هر عمل  نص قرآن كريم حدود و قلمرو آزادي كه اختيارات دولت را مشخص مي
ت و اقدامي كه تشريعي است كه بالطبيعه مباح هست؛ يعني ولي امر اجازه دارد هر فعالي

عنوان دستور ثانوي ممنوع كند آن عمل حرام و  حرمت يا وجوبش صريحاً اعالم نشده را به
زيرا فرمان ولي امر نبايد با فرمان خدا و ... شود هرگاه اجرايش را توصيه نمايد واجب مي

  )332: 1417  صدر،( .احكام عمومي تعارض داشته باشد
توان حدود و اختيارات  چگونه مياوالً، است كه  جهت مورد نقد  اين ديدگاه از اين

كه مسئوليت اصلي حكومت اسالمي،  حكومت اسالمي را محدود به مباحات كرد، در حالي
حفظ كيان اسالم و محافظت از نظام جامعه است كه اين مهم در بعضي از شرايط منوط به 

ثانياً  ر است؛مانند منع احتكاتعطيل نمودن برخي واجبات مانند حج يا تجويز بعضي از امور 
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اگرچه حكومت  ،توان احكام حكومتي را احكام ثانوي به معناي مصطلح آن شمرد نمي
عنوان ابزار كار  امور جامعه و حل معضالت آن از احكام ثانويه به  تواند در اداره اسالمي مي

ندارد و حاكم عنوان ثانويه  بهره گيرد؛ زيرا بسياري از احكام حكومتي هيچ ارتباطي به
  .كند اسالمي براي مصلحت جامعه آن را جهت اجرا صادر مي

احكام حكومتي نه از احكام اوليه هستند و نه از احكام ثانويه، بلكه قسيم  :ديدگاه دوم
فقيه و حق حاكميت  مطابق اين ديدگاه اگرچه اصل واليت )127: همان(. باشند اين دو مي

احكام حكومتي را نه از سنخ احكام اوليه بدانيم و نه از اسالمي از احكام اوليه است، اما 
مقام واليت از احكام اوليه : اهللا محمدي گيالني در اين باره معتقد است آيت. احكام ثانويه

كند  حكمي كه او انشا مي. و بعد براي علما و فقها) ع(و معصومين) ص(است براي پيامبر
انوي قرار گيرد؛ مثالً حكمي كه ولي امر ممكن است نه اولي باشد و نه تحت عنوان ث

محمدي (. مسلمين تشخيص دهد كه افراد جوان در فالن سن بايد اجباراً به سربازي بروند
حكم حكومتي : نويسد باره مي اهللا محمد علي علوي گرگاني نيز دراين آيت )63: 1382 ،گيالني

از اين باب است كه كأنّه  حكم حكومتي... وراي حكم اولي و ثانوي به معناي واليت است
فقيه و  بر اساس اين ديدگاه واليت )214: 14ج ،1374 ،نويسندگان گروهي از( .اعمال واليت است

اسالم است، اما احكام و دستورهاي حاكم اسالمي و قواي   حق حاكميت از احكام اوليه
ل حكم واليت وابسته به او، نه از احكام اوليه است و نه از احكام ثانويه، زيرا در جع

گونه كه شارع مقدس وجوب نماز را  يك از عناوين ثانويه جعل نشده است؛ يعني همان هيچ
الشرايط را نيز با همين عنوان جعل  عنوان اولي جعل نمود، وجوب پيروي از حاكم جامع به

  :اين ديدگاه بر دو ركن استوار است. نمود
  وليه است؛فقيه و حق حاكميت اسالمي از احكام ا  واليت. 1
  نه از احكام اوليه است و نه از احكام ،دستورهاي حاكم اسالمي و قواي وابسته به او. 2
  .ثانوي

توان گفت در جعل حكم واليت عناوين ثانويه لحاظ  براي اثبات ادعاي نخست مي
طور كه  اند و جعل اين حكم مانند جعل ديگر احكام اوليه است؛ يعني شارع همان نشده

الشرايط را نيز به   عنوان اولي جعل نموده، وجوب پيروي از حاكم جامع ا بهوجوب نماز ر
  .همين لحاظ جعل نموده است

 شرعي خطاب دو هر ثانوي حكم و اولي حكم كه نمود توجه بايد اما ادعاي دوم،
احكام حكومتي اصوالً از سنخ احكام شرعي نيستند، زيرا در تعريف حكم شرعي  اما هستند،

پس  )9 :1403 حلّى،(. آمده، حكم يعني خطاب شارع كه به افعال مكلفين تعلق گرفته است
تعريف حكم شرعي بر حكم حكومتي قابل تطبيق نيست؛ زيرا در تعريف حكم شرع پاي 
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يعني همان چيزي كه در تصميمات و احكام  شارع و جعل يا خطابات او در ميان است،
اين ديدگاه نسبت به دو ديدگاه ديگر با توجه به شموليتي كه در  .حكومتي مطرح نيست

دهد و هر دو ديدگاه مطرح شده را  آن وجود دارد، سنخ حكم حكومتي را بهتر نشان مي
  .شود شامل مي

ين ديدگاه متأثر از جمله امام ا. احكام حكومتي از سنخ احكام اوليه هستند :ديدگاه سوم
 ،امام خمينى(. »فقيه و احكام حكومتي از احكام اوليه است  واليت«: خميني است كه فرمودند

شود كه ايشان حكم حكومتي را از احكام اوليه  اول چنين تداعي مي  در وهله )170: 20ج ،1361
ي شد، سخن امام خميني داند؛ اما بر اساس تفكيكي كه بين اصل واليت و احكام حكومت مي
راحتي قابل توجيه است كه ايشان بر اولي بودن واليت و اصل فرمان واليي و حكومتي  به

فقيه و مشروعيت حاكميت اسالمي  تصريح كردند نه مصداق آن، به اين بيان اصل واليت
برخي از . يك از عناوين ثانويه لحاظ نشده است از احكام اولي است كه در جعل آن هيچ

اي از واليت مطلقه  حكومت كه شعبه«: ستهاي امام نيز مؤيد اين برداشت ا هنوشت
است، يكي از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز ) ص(اهللا رسول

ليت از احكام حكومتي مستلزم اثبات ثانوي البته بايد توجه داشت كه نفي او. »و روزه است
ا امام در نفي ثانويت از حكم حكومتي فرمودند كه احكام ثانوي ربطي بودن آن نيست، زير

با چنين تفسيري، ديدگاه امام خميني نيز جزو  )202: 17همان، ج(. »به اعمال واليت فقيه ندارد
  .گيردديدگاه دوم قرار مي

  هاي فقها در باب حرمت مخالفت با حكم حكومتي ديدگاه
آنها   اب بر حكم صادره از حاكم مبتني بر مبانيآراي فقها در بحث ترتّب ثواب و عق

شان از روايات و ادله واليت فقيه است؛ به اين معنا كه اگر  فقيه و برداشت در بحث واليت
 به متعلّق كليه اموري كه شخص فقيه بر  قائل به واليت مقيده بشويم، در اين صورت واليت

 بوده و در تبعيت از اوامر آنها ترديدياست، همانند واليت امام  حاكم وظيفه و سياست
بنابراين در صورت مخالفت، عالوه . باشد مولوي مي ؛ لذا احكام حكومتي صادره از اونيست

 به متعلق جزئيه امور در شود؛ اما بر جرم قانوني، عقاب اخروي نيز بر آنها مترتب مي
ادر شده در اين حوزه، اوامر ص ،بر اين اساس. اشكال است محل اثبات واليت فقيه اشخاص،

شود و تنها جرم قانوني براي آن  شده، ثواب اخروي بر آن مترتب نمي  حمل بر ارشادي
  .توان جزو اين گروه دانست ي را ميشيخ انصاري و آخوند خراسان .گردد ثابت مي

 آن در ائمه پيامبر و كه امري ، طبق اين مبنا هرباشيماما اگر قائل به واليت مطلقه 
 آن غيبت، زمان در امروز بودند، اسالمي جامعه حافظ و حاكم از آن رو كه ارند،د واليت
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يابد، كه يكي از شئون قابل  مي انتقال الشرايط جامع حاكم و مجتهد به ابعادش، همه با واليت
شود و بر مخالفت با  انتقال براي فقيه، حكم كردن است؛ لذا اوامر آنها حمل بر مولويت مي

  . گردد آن، عالوه بر جرم قانوني، ثواب و عقاب اخروي نيز مترتب مي
  ديدگاه واليت مقيده فقيه. 1

را  قلمرو واليت شخص فقيهاند و  گروهي از فقها در حدود واليت فقيه قائل به تفصيل
و حدود اطاعت  است مسلّم و محرز خارج در آنها ايجاد مشروعيت كه دانند اموري مي در

است  مشكوك آنها مشروعيت كه اموري در دانند؛ اما از فقيه را محدود به اين امور مي
اين . رداست و مخالفت با آنان در اين امور اشكالي ندا پذيرش غيرقابل و مردود امام نيابت
 و ثواب شدن بنابراين مترتب دارند، بودن ارشادي برداشت فقيه واليت از تبعيت  ادله عده از
 به دليل را آن با مخالفت اما پذيرند؛ نمي را حكومتي حكم با مخالفت در اخروي عقاب
 حكومت كنند كه مي تلقي قانوني بر طبق اصل عقاليي، جرم عمومي، نظم در اختالل

  .كنيم در ادامه، نظريات آنان را به اختصار ذكر مي. كند مجازات را مجرم تواند مي
  شيخ انصاري) الف

انصاري در كتبي كه از واليت فقيه بحث كرده، دو ديدگاه قابل  از اقوال و آراي شيخ
 قاضي صفات ذيل »الشهادات و القضاء« عنوان تحت اي رساله وي در. برداشت است

  :نويسد مي
 خصوصيات تمام در قاضي حكم كه است اين متقدم روايات ظاهر از

 عرفاً متبادر چون است، نافذ شرعي احكام خاص موضوعات در و شرعي احكام
 ظاهر مطالب اين از و...  باشد االطالق علي مسلط كه است كسي حاكم لفظ از
  )48: 1415 انصارى، (. است مرجع خاصه موضوعات و عامه امور در فقيه شود مي

 مثل عامه امور در ولي فقيه از روايات مورد استناد شيخ انصاري، اطاعت به توجه با 
 تخاصم موارد در چه - خاص موضوعات در... غايبان و  ديوانگان، يتيمان، اموال موقوفات،

 اتباع فقيه، ولي حكم عامه حجيت و مطلقه واليت به شدن قائل به توجه با و - آن غير چه و
با توجه به اين مبنا، . است عقاب مستوجب با ايشان مخالفت و واجب حاكم و والي از مردم

  .داند شيخ در اين بحث مطلقاً مخالفت با حكم حاكم را جايز نمي
اموري  را در فقيه و واليت   نموده تعديل را نظريه خود مكاسب كتاب اما ايشان در

 كه اموري در فقيه شده ياد  ادله بنابر... « :است محرز و مسلّم فقيه ورود كه داند مي
 بر نيز فقيه نبودن با كه اي گونه به است مسلّم و محرز خارج در امور آن ايجاد مشروعيت

 اما است؛ واليت داراي فقيه ميت، دفن مثل كنند آن به اقدام كه بوده كفايي واجب مردم
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... غير معصوم، شخص توسط حدود اقامه مثل است مشكوك آنها مشروعيت كه اموري در
 تنها شريف توقيع همچون اي ادله. گردد نمي ثابت فقيه براي آن مشروعيت مزبور ادله از

 و كند نمي فقيه به مراجعه لزوم بر داللت دوم، قسم در كند، ولي مي ثابت را اول مورد
 غيرقابل و مردود بدانيم امام نائب جهات  كليه از و ها مسئوليت همه در را فقيه اينكه ادعاي
  )556: 3ج ،1415  انصارى،( .»است پذيرش

 تصرفات همه است، آن امور مشروع و محرز در فقيه ورود كه مواردي در بنابراين
 حرام و آن با مخالفت و بوده حاكم نافذ حكم باشد و جايز مي موارد آن در فقيه واليي

طبق ديدگاه ايشان، در كتاب بيع بايد قائل به تفصيل شويم و  .عقاب است مستوجب
عنه است جايز نيست و بر مخالفت با آن  مخالفت تنها در اموري كه واليت حاكم مفروغ

  . شود ثواب و عقاب مترتب مي
  خراساني آخوند) ب

كه  دارند فقيه  واليت عنوان تحت بحثي مكاسب بر خود حاشيه در آخوند خراساني
 اطاعت سمت به را بحث آن، از قسمتي در باشد و ايشان نزديك به شيخ انصاري مي ديدگاه
  :كند مي معطوف امام نواهي و اوامر از مردم

 مطلقاً امام نواهي از اجتناب و امام اوامر پيروي و اطاعت مردم بر آيا...
و  عادي امور قبيل از الهي احكام غير و سياسي امور غير در حتي است واجب
 در است؟ الهي احكام و سياسي امور به مختص مردم پيروي اينكه يا شخصي

 اطاعت كه است اين روايات و آيات از قدر متيقن و است اشكال مطلب اين
. است واجب شود مي صادر امامت و نبوت جهت از ايشان از آنچه خصوص در

  )93 :1406 خراسانى،(
 و) ص(پيامبر تشريعي واليت و دانسته ربوبي ذات در منحصر را ايشان واليت مطلقه

 شخص فقيه را واليت اثبات  ادلّه و كند مي اعالم سياسي امور مهم كليات به مقيد را )ع(ائمه
 امور بر امام واليت در«: نويسد مي باره در اين  آخوند. يابد مي ناتوان شخصيه امور جزئيه در
 جزئيه امور در اما نيست، ترديدي است رئيس وظيفة و سياست به متعلّق كه كليه مهم

 ـ ثبوت مردم اموال در تصرّف از آن غير و خانه فروش اشخاص ـ از قبيل به متعلق
اند مخالفت با   طبق تفصيلي كه آخوند قائل )93: 1406همان، (. »اشكال است محل او واليت

از . حكم حاكم تنها در امور كليه سياسي جايز نيست، اما در امور عرفيه محل اشكال است
شود؛ به اين  تبعيت از حاكم حمل بر ارشاد مي  آيد كه ادله عبارات اين دو فقيه به دست مي

اى ندارد؛ لذا در  طلب بهره  معنا كه امر ارشادى امر صورى و ظاهرى است كه از حقيقت
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اوامر ارشادى، ثواب و عقابى وجود ندارد، زيرا اوامر ارشادى چيزى جز تشويق مكلف به 
بنابراين در هر موردى كه عقل مستقالً حكمى داشته باشد، .  امتثال اوامر مولوى نيست

مشكينى، (. انظلم و خوبى احس  اند، مثل زشتى شود ارشادى اوامرى كه در آن موارد وارد مى
 به دليل آن با مخالفت شوند و بر طبق اين مبنا، احكام حكومتي حمل بر ارشاد مي )75: 1374

 حكومت شود كه مي تلقي قانوني بر طبق اصل عقاليي، جرم عمومي، نظم در اختالل
  . كند مجازات را مجرم تواند مي
  ديدگاه واليت مطلقه فقيه. 2

 پيامبر و كه امري اند، طبق اين مبنا هر يت مطلقه شدهديگر از فقها قائل به وال گروهي 
 در امروز بودند، اسالمي جامعه حافظ و حاكم كه جهت از اين  دارند، واليت آن در ائمه
. يابد مي انتقال الشرايط جامع و حاكم مجتهد به ابعادش، همه با واليت آن تمام غيبت زمان

توان كرد، يعني طلب حقيقى  مي مولوي برداشت واليت فقيه، از تبعيت ادلة از اين گروه از
اى كه به امتثال آن امر پاداش  گونه چيزى به جهت مصلحتى كه در آن چيز وجود دارد، به

را  حكومتي حكم با بنابراين مخالفت )75: همان(. شود و به مخالفت با آن كيفر مترتب مى
 ادله نيز مخالفت حرمت ناي براي و كنند مي تلقي اخروي عقاب و ثواب استحقاق موجب
  .پردازيم در ادامه به نظريات اين گروه از فقها مي. نمايند مي ارائه زيادي عقلي و نقلي
  نراقي) الف

را ذكر  اي بندگان، ادله امور به متعلق افعال در واليت بحث از ادلة در مال احمد نراقي
 و داند مي فقهي قواعد و اجماع و آن به شرعي بر اثبات واليت را امر دليل  از جمله كند؛ مي
  :كنيم آنها اشاره مي از آن ذكر كرده كه به يكي براي دليل چند

 شارع است بندگان افعال به متعلق كه امري هر اينكه در نيست شكي
 اين مفروض و نمايد منصوب متولّي و قيم و ولي آن براي بايد حكيم رئوف
 ثبوت بر داللت همين و باشد نمي فقيه از غير شارع نصب اين بر دليلي كه است

  )538: 1417 نراقى،(. نمايد مي امور اين در فقيه واليت 
واليت فقيه   ايشان در ادامه بعد از اثبات عقلي و شرعي واليت فقيه، به بحث از گستره

  :پردازند مي
 و حاكم كه جهت  از اين دارند واليت آن ائمه در و پيامبر كه امري هر     
 همه با واليت آن تمام غيبت زمان در امروز بودند، اسالمي جامعه حافظ

 و حكومت آن كهچرا يابد، مي انتقال الشرايط جامع حاكم و مجتهد به ابعادش،
  )536: همان(. اند گرفته دوش بر اينان امروز را حفاظت
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يكي از شئون  آيد كهدر باب واليت مطلقه فقيه به دست مي مبناي مال احمد نراقي از
صادر كردن حكم حكومتي است و لذا الزم است كه مردم از آن ) ع(و امام) ص(پيامبر

  . شود تبعيت كنند و در صورت مخالفت با آن، مستوجب عقاب شرعي مي
  محقق نائيني) ب

توان واليت شخص فقيه  عالمه نائيني بعد از اثبات واليت براي امامان، در اينكه آيا مي 
  :نويسند دانست مي) ع(دهنده واليت ائمهرا هم ادامه 

 تشريعي واليت دوم مرتبه اعتبار به غيبت عصر در واليت فقيه اما      
 كه است اين احسن لكن... است آن   گستره حيث از علما بين اختالف محل
 اعطا و جعل قابليت واليت دوم مرتبه در اينكه در نيست اشكالي شود گفته
 كما باشد مالشان و جان در مردم بر اُولي اينكه در شود والي خود همچون شده
 همان طور است شده واقع واليت اعطاي اين الجمله في كه نيست شكي اينكه
: 2، ج 1413نائينى، ( .دارد داللت خالفتشان زمان در) ع(علي امام و پيامبر سيره كه
333(   

 كه الهي تشريعي واليت در دايره را آن عموميت عدم و فقيه  واليت عموميت ايشان
 و دهد مي قرار بررسي است مورد ثابت تشريع عالم در خداوند جانب از) ع(ائمه براي
  :فرمايد مي

 اشكالي گذاشتيم بنا حنظله ابن مقبوله بركت به فقيه واليت  عموميت بر اگر
 قبيل از واليان وظايف به مربوط امور همه در دارد واليت فقيه اينكه در نيست
 واجب آن از پيروي و نافذ معصومين تشريعي واليت مانند و واليت، اعطاي
 قضاوت امر در فقيه تصدي قدر متيقن شديم عموميت به قائل اگر ولي شود، مي

   )333: 2، ج 1413نائينى، (. است
دهد و بحث ثواب  در اختيار ما قرار مي در اين عبارت مبنايي كلي  ناييني محقق بنابراين
  واليت فقيه قابل اثبات  توان مترتب بر برداشتي دانست كه از روايات و ادله ميو عقاب را 

  .است
  خميني امام) ج

 مطرح گسترده صورت به را فقيه  واليت نظريه هم كه فقيهي ترين برجسته فقها ميان در
 مباحث مختلف هاي كتاب در ايشان. است خميني امام ساخت، عملي را آن هم و نمود

در  مردم وظايف و فقيه ولي اختيارات حكومت، ضيق و توسعه حدود فقيه، واليت به مربوط
 مسئله تحريرالوسيله امام خميني در .قرارداده است بررسي و بحث مورد را حاكمان برابر
 كه است كفايي واجب مردمبر « :نويسد مي منكر از نهي و معروف به امر باب چهارم
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 فقها مختصات از كه حسبيه امور از آن غير و سياسي امور اجراي در را فقيهان االمكان حتي
 واليت فقيه كتاب در و )483: 1، ج1421 امام خميني،(» نمايند ياري است غيبت عصر در
 و خاست پا به باشد) عدالت و علم(خصلت  دو اين داراي كه اليقي فرد اگر«: فرمايد مي

 داشت جامعه اداره امر در) ص(اكرم رسول حضرت كه واليتي همان داد حكومت تشكيل
 است بديهي )51: 1423امام خميني، (. »كنند اطاعت او از كه است الزم مردم همه بر و داراست

 .در پي دارد را الهي عذاب آن عصيان و است شرعي حكم ولي فقيه، از اطاعت وجوب كه
  .است شده تأكيد معنا اين به ولي فقيه از اطاعت بر همواره حضرت امام مختلف آثار در

فقيه و نيز  در بحث واليت  مباني آنها با فقها هاي ديدگاه گفت توان مي نهايت در
 مبنايي شان، ارتباط وثيقي دارد؛ از اين رو در بحث واليت فقيه هر روايات مورد استدالل

 .است تسرّي و جريان قابل مختلف تفاصيل و موارد همه در شود، اتخاذ كه

  استحقاق ثواب و عقاب بر موضوعاتچگونگي ترتّب و فهم 
ت و تنها از طريق نقل و جعل شرعي به دس است اي شرعي ثواب و عقاب مسئله

  :نويسد امام خميني مي. آيد مي
جعل و وضع است نظير جزاهاي   واسطه ثواب و عقاب در نشئه آخرت به

هاي سياسي است؛ از اين رو  هاي متمدن و حكومت قراردادي رائج بين دولت
طور كه بر عملي جزاء قرار داده است، همان گونه شارع مقدس جزاي  انهم

بنابراين ثواب و عقاب نسبت به اعمالي ... سيئه را مثل آن سيئه قرار داده است
نظير قرارداد جعاله است، به اين معنا كه مثالً هر كس گمشده مرا برگرداند 

 ت بعيد نيست؛اين قول به مقتضاي آيات و روايا. برايش اين چنين است
  )148: 3ج ،1376 خمينى، امام(. ابراين ثواب و عقاب تابع جعل استبن

 و ثواب بين استحقاق اي رابطه شود اين است كه چه اما در ادامه سؤالي كه مطرح مي 
كه از طريق جعل به دست  عقاب و ثواب خود با كند مي آن را درك عقاب كه تنها عقل

  است؟ آيد برقرار مي
 فرق عقاب خود و عقاب استحقاق بين سيد محمد باقر صدر اهللا نظير آيت ها ياصول اكثر

 عقاب خود ولي كند، مي درك عملي عقل را عقاب استحقاق اين بيان كه به و اند شده قائل
 اند از فقها قائل برخي مقابل، در )295: 1ج ،1423صدر، (. آوريم مي دست به شرع طريق از تنها را
 بيان و دانند مي فلسفه و كالم  حيطه در را آن از بحث و كند مي درك عقل را عقاب كه

 حتي عقل معتقدند ديگر دانند؛ بعضي مي ارشادي را اعمال در عقاب و ثواب در مورد شارع
 تقسيم اخروي و دنيوي دسته دو به لذايذ چون كند، نمي درك هم را عقاب استحقاق
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 توان مي عقاليي امور كلي طور به و لذايذ بين تعارضات و دنيوي لذايذ مورد در و شود مي
 در ولي كند؛ مي درك را عقاب تشفّي، مالك به يا عقاليي نظام حفظ مالك به عقل گفت
 و شرع طريق از بايد حتماً عقاب استحقاق و كند نمي درك را چيزي اخروي عقوبات مورد
  )148: 3، ج1376 خمينى، امام(. برسد ما به نقل

  معصيت و عقاب بين رابطه
 اين است؟ برقرار معصيت و عقاب ميان اي رابطه چه كه است اين مسئله مهم ديگر

 تعالي باري مورد در وعيد و وعده خلف بين رابطه در انديشمندان بين معروف بحث همان
 نظريه دو كه در اينجا به شود مي تقسيم دسته چند به علما هاي ديدگاه بحث، اين در. است
  :كنيم مي اكتفا مهم و عمده
 قائل تفكيك دو اين بين عقل و است معصيت از مستقل امري عقاب :نظريه مشهور .1
 تبديل توبه، قبيل از موانعي است ممكن و است عقاب مقتضي معصيت تنها و شود مي

اين بنابر )408: تا حلي، بي(. گردد مقتضي تأثير از مانع و بيايد... و شفاعت حسنات، به سيئات
  .خُلف وعيد قبيح نيستنظريه، 

 رابطه يك يعني است؛ معلولي و علّي  رابطه عقاب و معصيت بين  رابطه :مشهور غير .2
 نظير است، برقرار مولي طرف از عقاب و توسط عبد عصيان تحقق بين تكويني وجودي
 خُلف نظريه اين .شود مي ناگزير هالكت سم، خوردن تحقق با كه هالكت و سم بين رابطه
اي را كه از  نتيجه )144: 3، ج1376 خمينى، امام( .داند  نمي جايز خداوند با رابطه در هم را وعيد

توان گرفت اين است كه استحقاق ثواب و عقاب امري عقلي است،  مقدمات مطرح شده مي
ولي خود ثواب و عقاب تابع جعل و نقل شارع است و همچنين عقاب امري مستقل از 

 سيئات تبديل توبه، قبيل از اگر مانعي و است عقاب معصيت، مقتضي معصيت است و تنها
اثر خود را خواهد گذاشت و در نتيجه بر معصيت،  مقتضي نيايد... و شفاعت حسنات، به

كنيم و از  بنابراين از طريق عقل استحقاق ثواب و عقاب را ثابت مي. شود عقاب مترتب مي
باشد ثواب و عقاب شرعي  شرع برقرار ميكه بين حكم عقل و   اي عقلي طريق مالزمه
 يا »مصلحت« يك عقل هر جا: رابطه مالزمه اين گونه برقرار است. گردد استنباط مي

 حكم معلول، به علت از استدالل راه از و »لمى« دليل به  كند كشف را قطعى »مفسده«
. دارد مفسده آن دفع يا مصلحت آن استيفاى بر مبني حكمى اينجا در نيز شرع كه كنيم مى

 يا وجوبى حكم شرع كه هر جا باشد، و نرسيده ما به نقل طريق از حكم آن هر چند
 علت، به معلول از استدالل راه از و  »انّ«به دليل ما و بدهد كراهتى يا و استحبابى يا تحريمى
 آن وجود از ما عقل بالفعل هر چند است، در كار اى مفسده و مصلحت كه كنيم مى كشف

بنابراين به علت اينكه ثواب و عقاب را  )60: 3ج ، 1376نائيني، ( .نباشد آگاه مفسده يا مصلحت
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 مقدمات بيان از رويم؛ از اين رو بعد نقلي مي  تابع جعل دانستيم براي اثبات آن به سراغ ادله
   .پردازيم ميو نقليِ بر اطاعت حكم حكومتي و نهي از مخالفت با آن  عقلي  ادله بررسي به

  حكومتي و مخالفت با احكام اطاعت
 حكومت به اذن شارع طرف از الشرايط جامع فقيه براساس آن كه اي ادله به توجه با

 اذن شيء در اذن باشد، چون مي شارع رضايت مورد و مشروع نيز او حكم نفوذ دارد، طبعاً
 از اطاعت لزوم بر گواهي سليمي عقل هر اذني، چنين طبق بر .بود خواهد نيز آن لوازم در

  داند؛ مي مجازات و پيگيري سزاوار را متخلف و دهدمي حكومتي احكام و قوانين
شمارد و از طرفي قوانين  زيرا ضرورت زندگي اجتماعي بشر، قوانيني را براي او الزم مي

داند؛ از اين رو اصل عقلي و بناي عقال گواه بر  بدون ضمانت اجرا را عبث و بيهوده مي
 احكام، گونه اين از اطاعت مورد در .لزوم اطاعت مردم از قوانين و احكام حكومتي است

انديشمندان  نظريات و حقوقي و فقهي هاي فلسفه در فكري مختلف مكاتب بين اختالفي
  .ندارد وجود

  نقد حكم حكومتي و اطاعت بين رابطه 
 در است؛ چرا كهنقد از حكم حكومتي، سخت و دشوار  و اطاعت بين رابطه بررسي

 قوانين در برابر مردم نقش هست كه فراواني هاي  نمونه عيني رفتارهاي نيز و ها انديشه
از حكومت و قوانين حكومتي  اطاعت صرف به زمامداران، رفتارهاي همه بلكه جامعه
 يا حق مردم كه داد نسبت چنين عقال و عقل به توان نمي اينجا در بنابراين. شود مي محدود
 اما دارند؛ زمامداران تصميمات برخالف احياناً را اظهار نظري هرگونه يا نقد بررسي،  وظيفه

با توجه به اينكه منبع اصلي تشخيص مصالح جامعه، عرف و بناي عقالست و همچنين 
آزادي بيان در جامعه،   در زمينه... از منكر و هاي فقها در ابواب امر به معروف و نهي  استدالل
توان بر  برد جامعه به سوي خير و صالح مي رساند كه آنچه براي پيش ه اين نتيجه ميما را ب

بدين ترتيب . عقالي جامعه امكان پذير است  آن تكيه كرد، تنها با مشاركت عمومي همه
برد و صالح جامعه تشخيص و  بديهي است كه مصالحي را كه عقالي از مردم براي پيش

بررسي را داشته باشند؛ زيرا ممكن است در بين مردم كساني  برند قابليت نقد و به كار مي
 عقالي از مردم بررسي و نقد راه تر را تشخيص دهند؛ بنابراين باشند كه خير بهتر و مناسب

. نباشد جامعه عمومي نظم مخلّ كه آنجا است؛ البته تا باز حكومتي رفتارهاي همه بر
  )255: 1380صرامي،(

 ضرورت بر اساس حكومتي حكم از اطاعت اگر د كهشو حال اين پرسش مطرح مي
 دليل همچنين به و باشد عقال و جامعه مصالح بر اساس و جامعه برد پيش و نظم عقالييِ
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 مصلحت، قائل به تشخيص خطاي در احتمال واقعي و مصلحت به يابي دست عدم احتمال
 كه گرفت نتيجه توان مي صورت اين در آيا بودن احكام حكومتي باشيم، بررسي و نقد قابل
 سنت و كتاب از فقيه توسط مستقيماً كه فقهي احكام همانند احكام اين از پيروي عدم

   دارد؟ دنبال به را اخروي عقاب شود مي استنباط
دليل  صرف نظر از آيات و روايات دال بر حرمت مخالفت با حكم حكومتي، نهايت

 كه آنجا است كه انتقاد از احكام حكومتي تااطاعت از احكام حكومتي اين   عقليِ دال بر
عالوه بر اين، در بحث مخالفت با حكم حاكم، . نباشد اشكالي ندارد جامعه عمومي نظم مخلّ

 شخص مرتكب كه است جرم قانوني شد قائل توان متخلف مي شخص تنها چيزي كه براي
نخواهد  عمل اخروي نتايج در دخالتي هيچ باشد،  اسالمي اندازه هر حكومت و است شده

 سعادت به براي قانون وضع و حكومت و عقال نوع منافع و مصالح مباحث اساساً داشت و
 اختيار و نداشته اخروي عقاب و ثواب مباحث با ارتباطي هيچ جامعه يك افراد رساندن
 مجازات و پاداش به ربطي افراد براي مجازات و پاداش جعل و حكم بيان و قانون وضع

توان استنباط كرد كه  اما آيا دليل خاصي از منابع شرعي مي )255: همان(. ندارد اخروي
حرمت شرعي بر مخالفت و ثواب بر اطاعت را بتوان از آن به دست آورد؟ به همين 

 بر عقاب و لزوم اطاعت از حاكم و ترتّب ثواب بر روايات دال و منظور به ذكر آيات
  .پردازيم مي مخالفت با آن
در صورت  عقاب در صورت اطاعت و بر ثواب داللت كه رواياتي و آيات استلزامات
لزوم : شوند  مي تقسيم قسم دو به از آنها استنباط كرد، توان حكومتي را مي حكم مخالفت بر
  .شرعي و نهي از عدم اطاعت حاكم اطاعت از

   حاكم لزوم اطاعت از .1
 آمده، قرآن در االمر اولي و رسول و خدا از اطاعت خصوص در كه عالو بر آياتي

تأكيد  آن بر معرفي كرده و) ع(ائمه رو را دنباله الشرايط  جامع فقهاي فراواني روايات
  :اند؛ از جمله نموده

 و حاللنا في نظر و حديثنا روى قد منكم رجل إلى انظروا« :حنظله بن عمر مقبوله )الف
 بحكمنا حكم فإذا حاكماً، عليكم جعلته قد فإنّي حكما، به فارضوا أحكامنا، عرف و حرامنا
   )98: 18، ج1409 حر عاملى، (. »اهللا على راد علينا الراد و رد قد علينا و استخف فبنا منه، يقبل فلم

هر كه از من اطاعت كند از خدا : آمده است) ص(در صحيح مسلم از نبي اكرم) ب
اطاعت كرده است و هر كه مرا نافرماني كند خدا را نافرماني كرده است و هر كه از امير 
. »پيروي كند مرا پيروي كرده است و هر كه امير را نافرماني كند مرا نافرماني كرده است

  )223 :1420مسلم،(
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 حاكم بر رد يا خورد مي چشم به آنها در كه عصياني يت به اين گونه روايات، آيابا عنا
 مجرم و تخلف از بحث تنها يا كند مي اثبات را معصيتي و است شرعي حكم يك ،...و

از روايات  دارد؟ پاسخ به اين پرسش بستگي به نوع برداشت  نظر در را متخلف شناختن
اطاعت، عقوبت اخروي و مبغوضيت مولوي در برابر با    ادلهكه اگر از   دارد، به اين بيان

 و روايات مجموع از مخالفت با حكم حكومتي را برداشت كنيم، در اين صورت آنچه
 حاكم حكم با مخالفت گردد، حرمت و معصيت الهي در صورت مي استفاده باب اين آيات
 حكم از متابعت روايات در اين زيرا التزامي است، صورت به چه و عملي صورت به چه

 نيز حكم آن نافرماني و عصيان بنابراين. است تكليفي الزم و الهي حكم از متابعت حاكم
 را الهي عذاب اخروي عقاب اقتضاي ترتيب بدين .است خداوند معصيت و نافرماني
حرمت   ندارد؛ ولي اگر ادله وجود نيز كند سلب را اقتضا اين كه مانعي هيچ و داراست
نظم و ايجاد حق مجازات متخلفان براي حكومت تلقي   را حمل بر ارشاد به اقامه مخالفت

  .كنيم، فقط جرم حقوقي قابل اثبات است
  نهي از عدم اطاعت. 2

 و كندمي سرزنش خدا رسول از نافرماني علت به را مردم متعال خداوند زيادي آيات در
 نافرماني به دست مغرضانه هاي انگيزه با يا غفلت و انگاري سهل علت به كه كساني با
  :نمايد مي برخورد شدت به زنند مي

  )20  انفال، آيه(. »تَسمعونَ أَنْتُم و عنْه تَولَّوا الَ و رسولَه و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«
»ينَ تَكُونُوا الَ ونَا قَالُوا كَالَّذعمس و مونَ الَ هعمس21همان، آيه (. »ي(  
 إِنْ و حملْتُم ما علَيكُم و حملَ ما علَيه فَإِنَّما تَولَّوا فَإِنْ الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا قُلْ«
وهيعوا تُطتَدتَه ا ولَى مولِ عالَغُ إِالَّ الرَّسبِينُ الْب54آيهنور، (. »الْم(  

 و حكومت و مردم بين روابط از بحث در) ع(معصومين ائمه روايات فراواني نيز از
 به ادامه در. كه از عدم اطاعت از حاكم شرع نهي كرده است شده وارد آنها متقابل حقوق
  :پردازيم مي آنها از تعدادي بررسي
 اطيعوا و له فاسمعوا« :است آمده مصر، اشتر، والي مالك به) ع(علي حضرت نامه در
  )4: 38، نامه هالبالغنهج(. »أمره

 و االمام علي الرعيه حق« عنوان با  موضوع، بابي اهميت به با توجه روايي كتب در
 اين شما بر من حق اما« :فرمايدمي )ع(امام علي. است شده آورده »الرعيه علي االمام حق
شما  كه هنگامي و پذيريد نصيحت غياب و حضور در و كنيد وفا من با بيعت به كه است
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 مجلسي،(. »كنيد اطاعت دهم مي دستور شما به هنگامي كه و كنيد اجابت كنممي دعوت را
  )132: 1، ج1410

 امام حق :فرمودند دارد؟ مردم بر گردن حقي چه امام سؤال شد) ع(باقر امام همچنين از
  )342: 2، ج1429 كليني،( .كنند اطاعتش و دهند گوش سخنانش به كه است اين مردم بر

 ؛»هداتكم والتغشوا والتكم التختانوا) ع(أميرالمؤمنين قال«: فرمايد نيز مي) ع(امام صادق
 آنان براي كنيد مي پنهان آنچه خالف و نكنيد خيانت خود حاكمان به )343: 2، ج1429كليني، (

  .نكنيد اظهار
كه اطاعت از حاكم  اي و همچنين با توجه به ادله باب روايات اين و آيات مجموع از

قرار داده و مخالفت با حاكم را نهي كرده است، ) ع(شرع را اطاعت از خدا و معصوم
 مطابق كه مواردي در شرع حاكم و مسلمين امر ولي از اطاعت كه گرفت نتيجه توان مي
 مردم بر نگرفته فاصله شريعت و اسالمي اصول از كه زماني تا و است شريعت و حق
 دنبال به اخروي را عقاب و است الهي معصيت مردم نافرماني و عصيان و بوده االطاعه الزم
 احكام درباره گفت و گو و مباحثه و بررسي و نقد راه كه نيست معنا بدان اين اما. دارد
 گردانيم، مكلف حاكم ولي از شرط و قيد بي اطاعت به را مردم و باشد بسته شرع حاكم
 در ادب و احترام حفظ با و دهد مي اجازه عمومي نظم و جامعه مصالح كه آنجا تا بلكه

 استفاده روايات از بسياري از نيز نكته اين و است آرا تبادل قابل ها رسانه و رسمي محافل
) ع(علي امام به عباس بن عبداهللا كه نمود بيان را تاريخي اي قضيه توان مي جمله از شود؛ مي

 او را مملكت اوضاع شدن آرام از پس و نگه دارد باقي خود بركار را معاويه تا داد پيشنهاد
 گاه آن بينديشم، من و بگويي را خود رأي كه است بر تو«: فرمود پاسخ در امام كند، عزل
  )321البالغه، حكمتنهج(. »كني اطاعت من از نمودم تو با مخالفت اگر

  حكومتي حكم اطاعت و مخالفت با پيامدهاي
پايبند  اسالمي قوانين به آن افراد و است اسالمي جامعه، و حكومت آنكه به توجه با
 معارف و قوانين به تفصيلي آشنايي كه شخصي كه كندمي حكم عقل معتقد هستند، و بوده

 شده اثبات شرعي موازين طبق ـ كه را مردم بر حكومت و واليت شرايط و دارد اسالمي
 موازين بر اساس و احسن نحو به بتواند كند تا حكومت جامعه و مردم بر است ـ داراست،

 ولي فقيه توسط كه را قوانيني بايد بنابراين. صادر كند مسلمين مصالح براي احكامي شرعي
 آن در برابر و باشند پايبند آن به همه افراد جامعه شود مي وضع و تنفيذ شرع حاكم و

 جزايي قوانين كنند مي تمرّد قوانين اين از كه كساني براي آورند و فرود تسليم سر قوانين
و  اطاعت پيامدهاي توان مي بنابراين .شود گرفته قوانين اين از تخلف جلو تا شود مي وضع

  .نمود تقسيم اخروي و دنيوي پيامدهاي به را اسالمي قوانين مخالفت از
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  دنيوي اطاعت و مخالفت پيامدهاي. 1
 تشخيص و امور اصالح در خصوص حكومتي اطاعت از حكم پيامدهاي بخشي از

 اسالمي  جامعه در كه است شرعي معيارهاي و موازين صحيحِ اجراي و جامعه مصلحت
 است اهميت حائز مسلمانان براي حتي احكام اجتهاد و استنباط طريق از الهي نظر تشخيص

شرايط  و نمايد اجرا و استنباط را احكام اين ممكن وجه بهترين به تواندمي كه كسي تنها و
 و بوده شرع حاكم همان باشد، دارا را )...و مديريت و تقوا قبيل از( والي براي معين شده

سوي  از است ايشان دستورهاي و اوامر از اطاعت مردم وظيفه و است نافذ نيز ايشان حكم
 متخلفان و مجرمان عقاب مجازات به قوانين و حكومتي احكام با مخالفت پيامدهاي  ديگر، 

 تخلف سزاي تا شودمي وضع متخلف براي تنبيهي مجازات از رشته يك و گردد مي باز
 و كندمي مشخص شرع گاهي را اين مجازات و نمايد خودداري عمل آن از و ديده را خود
 مشخص شرع كه را مجازات جزايي از دسته آن است؛ شرع حاكم و قوانين به منوط گاهي
 تخلفات، اين صورت ارتكاب در شود و مي ...و ديات و حدود مسائل به مربوط كندمي

 كه را جزايي مجازات از ديگر اي دسته و بيند، مي شرع حكم با را خود عمل سزاي خطاكار
 در تعزير، و حبس قبيل از است نموده شرع حاكم نظر به مترتب و نكرده مشخص شرع

  . رسد مي به عقوبت حاكم تشخيص با خطاكار تخلفات، اين صورت ارتكاب
  ي اطاعت و مخالفتاخرو پيامدهاي. 2

 به  اشاره كند، بحث مي حاكمان و مردم متقابل روابط درباره كه برخي از رواياتي
 مترتب حكومتي اطاعت حكم بر كه هايي عقاب و ها ثواب اطاعت و اخروي پيامدهاي

 اعمال برترين با شمارد برمي منقاد و مطيع افراد براي كه را فضائلي و نمايد مي  اشاره شود مي
 دنبال به را اخروي ثواب اعمال، آن از بيشتر حتي موارد برخي در و نمايد مي برابري عبادي
) ص(اكرم پيامبر كه اي خطبه در :كنيم مي ذكر اي را نمونه فضائل آن ميان از كه آورد مي

 آن آمده از قسمتي در كه نمودند زمينه اين در نكاتي به اشاره كردند، قرائت وفات هنگام
 خداوند فرموده خاطر به اين و اسالم است تقويت تقويت، و پشتيباني مردم، اي«: است
 عمل .برد مي باال را آن صالح عمل و كند مي صعود طيبه كلمه او، سوي كه به است متعال
 )477: 22، ج1410مجلسي، ( .»است زدن چنگ او ريسمان به و مسلمين امر ولي اطاعت صالح
 از بسياري در كه اند كرده ذكر صالحي عمل همان را امام حضرت اطاعت روايت، اين طبق

آيد كه  بنابراين از مفهوم اين روايت به دست مي .است شده تأكيد آن به آيات و روايات
شود  مخالفت با حاكم و به خصوص احكام صادر شده از سوي آن سبب تضعيف اسالم مي

هاي اخروي  مجازات و عقوبتباشد و از پيامدهاي اخروي آن،  كه از اعمال ناصالح مي
  .است
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  )60تا  43(
 

  گيري نتيجه
 بعد. است اسالمي حكومت اجتماعي امور ساماندهي راهكارهاي از يكي حكومتي حكم

 زمينه زيادي، مستحدثة مسائل با اسالمي حكومت شدن مواجه و اسالمي انقالب پيروزي از
 حل در آن كارآيي و گرديد برجسته شيعه سياسي فقه در حكومتي حكم شدن مطرح

 حكم عيني پيامدهاي دليل به چند هر. رسيد اثبات به امور يافتن سامان و اجتماعي معضالت
 بررسي فقهي لحاظ به اما نيست، شكي آن در كارآيي جامعه، به بخشي نظم در حكومتي

 از كه برخي از فقها. است گرفته قرار بررسي مورد فقها ديدگاه از آن با اطاعت و مخالفت
 عقاب و ثواب شدن مترتب دارند، بودن ارشادي برداشت فقيه،  واليت از تبعيت ادله

 به دليل را آن با مخالفت اما پذيرند، نمي را حكومتي اطاعت از حكم با مخالفت در اخروي
 مجازات را مجرم تواند مي حكومت كنند كه مي تلقي قانوني جرم عمومي، نظم در اختالل
 دارند، را اوامر بودن مولوي برداشت فقيه،  واليت از تبعيت ادله كه از فقيهاني اما كند؛

 دانند و مي اخروي عقاب و ثواب استحقاق موجب را حكومتي اطاعت از حكم مخالفت و
 در  كه اند كرده ارائه زيادي عقلي و نقلي ادله نيز مخالفت لزوم اطاعت و حرمت اين براي
 با مخالفت و اطاعت عقلي دليلي جنبه رسد مي نظر به بنابراين .گرديد بيان تفصيل به مقاله
 مخالفت اين نقلي، داليل از نظر صرف با چون پذيرند،مي فقها همه را حكومتي حكم

 اختالف اينكه دليل به اما است؛ پذيرش غيرقابل و شود مي حكومت نظم در اختالل موجب
 كه است قانوني جرم مخالفت ارشادي، رويكرد در دارد، وجود رويكرد دو اين بين مبنا در

و اطاعت  اخروي عقاب مخالفت اوامر، بودن مولوي رويكرد در اما ندارد؛ اخروي عقاب
 تأييد و لزوم را حرمت اين نيز نقلي ادله عقلي، داليل بر عالوه كه ثواب اخروي دارد

  .كند مي
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