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تعطیلی «حجّ» از سوی حاکم اسالمی


محمد صرفی ،سيدحسن عابديان کلخوران

(تاريخ دريافت6315/16/61 :؛ تاريخ پذيرش)6315/11/61 :

چکيده
«حجّ» ،يکی از ارکان دين مبین اسالم میباشد و جايگاه «حجّ» به قدری ويژه میباشد که فقها آن را جزء ضروريات دين دانسته اند .برر
هر مسلمانی که مستطیع شده باشد انجام اين عمل عبادی واجب میباشد .به گونه ای که در برخی از روايرات از ترارح حرجّ بره ع روان
«يهودی» و «نصرانی» نام برده شده است و برخی ديگر از روايات ترح «حجّ» را عامل نزول بال دانسته انرد .بره موجرب روايرات و برر
اساس فقه امامیه ،حاکم اسالمی موظف است اسباب برگزاری «حجّ» را برای آحاد جامعه اسالمی فراهم نمايد و اگرر «حرجّ» بره دييرل
فردی مان د فقر و نداری يا کاهلی و سستی تعطیل شود؛ حاکم موظف است اين فريضه را ولو با صرف اموال از بیت المال مسلمین احیراء
نمايد .مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اختیارات حاکم برای تعطیلی «حجّ» به جهت رعايت مصالح عامّ جامعه اسالمی می پردازد .و بیران
می دارد تعطیلی «حجّ» فقط برای مدتی محدود در اختیار حاکم اسالمی می باشد.

کليدواژگان
تعطیلی حجّ ،حاکم ،حجّ ،حکم ثانوی ،حکم حکومتی.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مباني حقوق و اندیشه امام خميني ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهsarfiamir@yahoo.com :

 استادیارگروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
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مقدمه
از دیرباز ،باالخص پس از پيروزی انقالب اسالمي ،عده ای با بيان مطالبي ،سعي در تعطيلي «حج »
دارند؛ اگر در سایت ها ،وبالگ ها و شبکه های اجتماعي ،جستجویي اجمالي داشته باشيم ،متوججه
خواهيد شد که مطالب متعددی پيرامون مخالفت با این فریضه الهي نوشته شده اسجت ،کجه پجس از
ح ِّ خونين امسال بر حجم این مطالب افزوده شد.
در این مطالب از مسلمانان به دالئل مختلف خواسته شده است که این تکليجف الهجي را تجر
کنند .و از دولت اسالمي خواسته شده است جلوی انجام این فریضه الهي را بگيرد .از جملجه ادلجه
ای ک ه در ميان این استدالالت زیاد به چشم مي خورد ،این است که چجرا هزینجه هجای کالنجي کجه
برای «ح » خرج مي شود را صرف رفع مشکالت داخلي نکنيم؟ چرا حاجي ،هزینه سفر خجود بجه
سرزمين وحي را صرف رفع گرفتاری از یک خانواده بي بضاعت و یا تهيه جهيزیه برای یک دختر
جوان نمي کند؟ چرا باید با صرف هزینه جهت «ح » به کشتار مردم یمن و بحرین ،کمجک کنجيم؟
چرا باید با انجام ح به دولت سعودی کمک نمود؟ چرا به «ح » برویم ،تا مظلومانه کشته شویم؟
این نوشتار ،در مقام پاسخ به این سواالت مي باشد و بيان خواهد داشت که تعطيلجي «حج » در
دست حکم اسالمي و با ضوابط و قواعد مخصوصي است و نمي توان بجه بهانجه هجای واهجي ایجن
فریضه الهي را تعطيل نمود.
مفاهيم و کليات
پيش از این که به بررسي موضوع در ابعاد مختلجف آن برجردازیم؛ الزم اسجت مفجاهيم کليجدی ایجن
تحقيق ،به درستي تبيين شود.
معنای لغوی حج

«ح » در لغت به معنای «قصد» ميباشد (حميرى0241 ،ق )0424 ،3 ،و هر قصدی را «ح » گفتجه
اند (ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا0212 ،ق )42 ،اصل «ح » ،قصد زیارت است (ابي القاسم
الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني.)011 ،0334 ،
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معنای اصطالحي حجّ

اّلل،إمب هكد إعدأإاءامإعسك دصإصص ىفد إاإع دكوصإصص ىفد ،إ سدك »
«ح » در اصطالح به معنجای القصد إىل إيتد إ ه
ح  ،آهنگ خانه خدا در مکّه نمودن همراه با انجام عبادتهاى مخصوص در آنججا اسجت کجه بجه
مکانهاى خاصى مربوط مىباشد (حلّى ،بي تا.)314 ،0 ،
معنای لغوی تعطيل

«تعطيل» در لغت به معنای «بيکار کردن»« ،:دست از کار کشيدن»« ،مهمل گذاشتن» چيزی ميباشجد
(عميد.)922 ،0 ،0323 ،
تعطيلي حجّ

تعطيل «ح » در اصطالح به معنای تر کردن «ح » است و بجا خجالى شجدن مکّجه از حاجيجان در
موسم «ح » تحقّق مىیابد (جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى0243 ،ق.)932 ،4 ،
اهميّت «حجّ»

اسالم دارای ارکاني است که یکي از این ارکان ح ميباشد .امام باقر (ع) مجيفرمایجد« :يُ َدي َِ
إاإ ِ دم ُإإ
ىإالصم َةإو َّ
إاْل َهجإوإالِ َليد » (کلينى0211،ق )02 ،4 ،اگر کسي عمداً «ح » را
إالص ِ َإإو ِ
إالزك َكةإو َّ
ولىإَخِسإإول َّ
به جا نياورد ،نسبت به یکي از ارکان دین سستي ورزیده است و در نتيجه اسالم خویش را از بجين
برده است.
خداوند متعال در سوره «ح » فرمان خود به حضرت ابراهيم عليجه السجالم را ایجن گونجه بيجان
إِب ِْل َجإَیِتُکإ َرجكَلًإوإولیإ ُک َل َ
ميکند« :وإا َذه ِنإفَیإالسه َ
إضكعصإَیِتَنی َإع ِنإ ُک َهلإف هإجإومتدٍإلَت ِ دد ُ واإعسدكفَأإمدُ » (حج ،
كس َ ه
ه
41 ،44و  )42به طور عمومي مردم را به انجام مراسم «ح » دعوت کن تا آنان پياده و سواره از راه
های دور دست به نزد تو آیند [و در مراسم «ح » شرکت کنند] تا شاهد منافع [مختلجف دنيجوی و
اخروی «ح »] برای خویش باشند.

َ َ َ
دنإيدُِس َ ُقد إُإَِفإ دَْ َتلإ
امام صادق (ع) درباره اهميت «ح » ميفرمایجد« :لد ِ إكدكنإَدد ُك ِ إعُِ ُدلإاَ إ ُدْد ِدتسإذ ْ
ََّ
اْلدج» اگر کسي به وزن کوه ابي قبيس طال انفاق کند ،ججای «حج » را نمجي گيجرد (حجر
اّللإعدكإود إإ ِ
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عاملى0212 ،ق )002 ،00 ،قرآن کریم نيز ح تمتع را برای همه کساني کجه اسجتطاعت و توانجایي
انجام آن را داشته باشند ،واجب شمرده شده است و ميفرماید« :و َََّ
دكس َ
إّللإولىإالسَّ َ
إدد اجإالِْدِتد َ إعد َنإا ِ دَ ك إ
إاّللإغسَ ٌّیإود َنإالِادكلمنی» (آل عمران )21 ،3 ،براى خدا« ،ح » آن خانه بجر کسجانى
ىلَلِت َإ ْتمًإوإع ِنإک صإفَإ َّن َّ
که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است .و هر که راه کفر پيش گيرد ،بدانجد کجه خجدا از
جهانيان بىنياز است و امام صادق (ع) ميفرماید« :ع ِنإإعكتإإوإلإِإَيُجإإد َّج َِ
إاإ ِ مَ إلِإَتِسد ِا ُ َإع ِدنإذلَدصإدكجد ْإ
َ
َ
ح َ
َ
صدصاََتهإكً» (کلينجي0211 ،ق.)432 ،2 ،
تٍإفَت َ ِ
فإيَ إا ِوإعص ْ
ُُِت إ ُ
إاْل َّجإا ِوإ ُ ِل ك ْنإَيِسداُ ُإفد ِلت ُمد ِإ-إيد ُدد ء هاًإا ِوإَ ِ
ضإَلإيُ ُ
علي (ع) همواره فرزندان خود را به شرکت در مراسم «حج » توصجيه مجي نمجود« :اإيسَ َّدیإاَُُِ ُدصواإيدِتد إ
مإیِلُد َّن َإعدِس ُک ِ إفدمإتُسدكو ُصوا» (نه البالغه :نامه  )21فرزندانم! به خانه خدایتان توججه کنيجد کجه از
ريَه ُک ِ إف إ
شما خالي نماند؛ چرا که [در این زمينه] مهلت داده نمي شوید .امام صادق (ع) نيز تجر «حج » را
دجإلمدكإَدُ َو ُصواإالِاد ا إ» (کلينجي0211 ،ق،
دكسإ ِ
اْل َّ
برابر با نزول عذاب الهي ميداند و ميفرماید« :ل ِ إتددص إالسَّ ُ
.)410 ،2
تاريخچه تعطيلي حج
در طول تاریخ توسط علمای شيعه؛ ح واجب را برای مدتي تعطيل اعالم نموده اند که در این جا
به برخي از آنها اشاره ميشود:
در سال  0344هج.ش .زائری ایراني از مردم یزد به اتهام اهانت به حرم ،دسجتگير و اعجدام شجد.
این زائر که ابوطالب یزدی نام داشت ،به دليل گرمي هجوا درون مسججدالحرام دچجار تهجوع شجد و
مأموران حرم که مي پنداشتند وی قصد آلوده ساختن حرم را داشته ،او را دستگير و پس از محاکمه
اعدام کردند .دولت ایران به اجرای این حکم سخت اعتراض کرد و خواستار عذرخواهي عربستان
سعودی شد .در نامه نگاریهای ميان دو دولت ،مقامهای سعودی صدور حکم اعجدام را صجحيو و
آن را پشتوانه گواهي شاهدان و اعترافات مقتول دانستند .در اثر این اتفاق آیجتاهلل سجيد ابوالحسجن
اصفهاني که در کربال مقيم بود واکنش شدید نشان داد .اهالي نججف و کجربال اعتجراضشجان را بجا
حادثه اعالم داشتند .در ایران عزای عمومي اعالم و در اکثر شهرها مجالس ختم برگزار گردیجد .در
نهایت با فتوای مرحوم آیت اهلل اصفهاني و تصميم دولت وقت ایران اعزام زائر بجه سجرزمين وحجي
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به مدت چهار سال تعطيل و تحریم شد و روابط دو کشور نيجز قطجع شجد (قاضجي عسجگر،0321 ،
ص .)04در سال  0392و با فرمان امام خميني قدس سره مراسمي برای اعالم برائت از مشرکين بجا
محوریت امریکا و اسرائيل در عربستان در ایام ح تمتع برگزار ميشد .از دیدگاه امام خمينيقجدس
سره این مراسم بخش جدایي ناپذیر مراسم ح و اجرای دستور قرآن کریم و سنت پيامبر صلي اهلل
عليه و آله و سلم در اعالن برائت از مشرکين در ح سال نهم قمری بود .مراسم برائت از مشرکين
حجاج ایراني همواره با مخالفت مقامات عربستان مواجه ميشد و گاهي برخورد پليس عربستان را
در پي داشت اما در سال 0333ش دولت عربستان بجا بجرگجزاری مراسجم مخالفجت کجرد و در روز
بر گزاری مراسم ،پليس عربستان به سوی حاجيان شرکت کننده تيراندازی و  211تن را شهيد کجرد.
حضرت امام قدس سره در پي این عمل وحشيانه طي پيامي تاریخي ضجمن محکجوم کجردن اقجدام
عربستان سعودی فتوا به تحریم ح و قطع روابط با عربستان سعودی داد کجه تجا  0311نيجز ادامجه
داشت و از ایران فردی عازم عربستان نميشد.
حکم اوليه حجّ
در کتب فقهي از دو منظر به ح نگاه شده است؛
از منظر فردی

«ح » نسبت به تک تک افراد جامعه؛ وجوب عيني دارد ،یعني بر افجردی کجه مسجتطيع مجي شجوند
واجب عيني است که این فریضه را انجام دهند .فقها با توجه به آیات و روایات فجراوان« ،حج » را
ضروری دین و واجب عيني مي دانند« .ح » از ضجروریات فقجه ،بلکجه از ضجروریات دیجن اسجت
(سبحاني تبریزی0244 ،ق.)41 ،0 ،
از منظر جامعه اسالمي

فقها با نگاه به آحاد جامعه« ،ح » را واجب کفایي ميدانند ،صاحب عروه در این مورد مي نویسجد:
دنإاْلجددك »
دجإك كي د إولددىإكد هدلإاد د إِفإكد هدلإوددك إىلذاإكددكنإعَم هكس دكًإ ت د إَلإتْقددىإع هك د إ كلت د إود
ه
«َلإيْا د إوج د إاْلد ه
(طباطبائي یزدی0202 ،ق ،2 ،ص .)323آنان برای کفایي بودن ح دالیل زیر را بيان نمودهاند:
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منع خالي بودن «مکّه» از «حاجي»

اْلدجإ»
خالي نماندن «مکّه» از حاجي به قدری دارای اهميت است که باب «و َإإج ا َزإتد ِا َ ت َدلإالِك ِاْد َإود َنإإ ِ

در کتاب وسائل الشيعة این امر اختصاص یافته است .این اخبار مانند وصيت حضرت اميجر (ع) بجه
فرزندان است که ميفرماید« :اإيسَ َّیإاَُُُِصواإيدِت إريَه ُک ِ إفمإیِلُ َّإنإ َعِس ُک ِ إفدمإتُسدكو ُصوا» (نه البالغجه :نامجه )21
فرزندانم! به خانه خدایتان توجه کنيد که از شما خالي نماند؛ چرا کجه [در ایجن زمينجه] مهلجت داده
دجإلمدكإ
دكس ِ
إاْل َّ
نمي شوید .و تر «ح » برابر با نازل شدن عذاب الهي قرار داده شده است؛ «لد ِ إتددص إالسَّ ُ
إاّللإ( )إىلَنإإ
َُ َو ُصواإالِاد ا إ» (حر عاملي0202 ،ق )44 ،00 ،و در روایت دیگر آمده استُ « :د ِلد ُ َإََ إوِْد َ ََّإ
ص َ
دكسإ
الص ُج ُلإإد َّج ً ُ
َن كً َإع ِنإ ُؤَل َمإالِ ُق َّ
كصإيد ُق لُ نإىلَذاإدجإإ َّ
إثإإتص َّقإإوإوىفدلإكدكنإ ِدًاًإلد إُإفدقدك إكد يُ اإلد ِ إفدادلإإ د اإالسَّ ُ
َّكس( ».پيشجين) راوی مجي گویجد :محضجر امجام
إاّللإوَّزإوإج َّلإجالإ اإالِْدِت إ َتكعكًإلَلس َإ
لاُ َهلإ اإالِْدِت ُإ-إىلَ َّن َّ
صادق عليه السالم عرضه داشتم ،گروهى از این معرکهگيرها مىگویند :وقتى شخص یکبار «حج » بجه
جا آورد؛ دیگر به «ح » نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم کند ،از «ح » بجرایش
بهتر است؟ حضرت فرمودند :دروغ ميگویند ،اگر مردم این کار را بکنند ،این بيت تعطيل مىشجود؛
در حالى که خداوند متعال «کعبه» را براى استوارى و سامانبخشيدن به کار مردم قرار داده

است.

یعني بقای اسالم به بقای «کعبه» است و اگر سرزمين «مکّه» خالي شود ،کلِّ اسالم از بين رفتجه
است .هرچند شخصي که یک بار «ح » رفته است .ح های بعدی او مستحب است؛ لکن صجدقه
و صله رحم ج هر چند مورد پسند و از اعمال خير و دارای ارزش واال ج نميتواننند در ججای حج
بنشينند ،چرا که هر عملي جایگاه ویژه خود را دارد و باید در جای خود قرار گيرد و الّجا بجه تعبيجر
شهيد مطهری مانند کاریکاتور ميشود؛ «اگر فرض کنيم که یک انسان فقجط بينجىاش رشجد کنجد و
سایر قسمتهاى بدنش رشد نکند -مثل کاریکاتورهایى که مىکشند -یا فقط چشمهایش رشجد کنجد
یا فقط سرش رشد کند و تنش رشد نکند و برعکس ،و یا دستش رشد کند و پایش رشد نکند و یا
پایش رشد کند و دستش رشد نکند ،چنين انسانى رشد کرده است ولى رشد ناهماهنگ( ».مطهری،
بي تا.)004 ،43 ،
ملزم شدن حاکم به گسيل مردم جهت انجام «حجّ»

حاکم اسالمي موظف است بستر عبادت و بندگي خداوند را در تمامي زمينه ها فراهم نماید؛ قجرآن
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وهإوَددد اإود َنإالِمسكد َصإوَََّ
اإِبلِمادص َ
َ
اإالصدمةإووت د ُ َّ
إاَ ِر َ
ّللإ
نإع َّكسَّدك ُ ِ َإِف ِ
دكع َّ
کریم ميفرمایجد« :الَّد َينإىلَ َّ
ضإا ُ
ِ
ُ
اإالزكدكةإواع ُدصو ِ ُ
إاَ ُُعد َإر» (ح  )20 ،44 ،همان کساني که هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيدیم ،نمجاز را برپجا
وك َْد ُ ِ
ميدارند ،و زکات ميدهند ،و امر به معروف و نهي از منکجر مجيکننجد ،و پایجان همجه کارهجا از آن
خداست« .ح » نيز یکي از تکاليف مهم است کجه حجاکم اسجالمي بایجد از تعطيلجي آن جلجوگيری
نماید.
تعطيل شدن حجّ
نرفتن مردم به «ح » ،دالیل متعددی ميتواند داشته باشد:
داليل فردی

یکي از عواملي که ميتواند باعث تعطيل شدن «ح » در یک یا چند سال گردد از سوی خود مردم
است ،مثالً به دليل فقر ،بيماری ،کاهلي و  ...مردم از رفتن به سمت «مکّه» و به ججا آوردن مناسجک
«ح » خود داری مي نمایند.
اگر عامل نرفتن مردم به حجاز و به جا نياوردن «ح » فقر باشد؛ بر «حاکم» واجب است با رفع
این مانع مردم را به «ح » گسيل دارد .حتّي اگر شده مخارج عده ای را از بيت المال تجامين نمایجد

إلِإي ُك ِدنإمدُ ِ إعدك ْإإإاَِد دٍإإ
تا این فریضه مهم ،تعطيل نشود .امام صادق (ع) در این مجورد مجيفرمایجد« :فدَإ ِن إ
ولِت َد ِ َإع ِنإيدِت َإإعك َ إالِ ُم ِسلَ َمنی» (صدوق0203،ق )241 ،4 ،اگر مردم مالي [جهت به ججا آوردن «حج »]
ندارند ،از بيت المال مسلمين به آنها انفاق شود.
و اگر عامل تر «ح » کاهلي و سستي در این مهم ميباشد« ،حاکم» آنها را مجبجور بجه انججام
«ح » مي نماید تا از تعطيل شدن این واجب الهي جلوگيری شود .امام صادق (ع) مجيفرمایجد« :لد إ
إُي َدرُ ِ إولدىإذلَدص» (پيشين) اگر مردم «ح » را تر کنند ،بجر والجي
ا َّنإالسَّكسإتدصُك ِ
اإاْل َّجإلككنإولىإالِ َاِلإا ِن ُِ
[امت اسالمي] است که آنان را به انجام «ح » و اقامت در کنار «کعبه» مجبور کند .امام صجادق (ع)
اْلدجإإل جدنإول َِ
َّ
دجإىلَ ِنإادكمُواإوإىلَ ِنإاي د ِاإفدَإ َّنإ
إُي َدرُ ِ إول ِ
دكسإإ ِ
دىإاإعدكَ إا ِن ُِ
دىإاْل َه
در کالم دیگر ميفرماید« :لد ِ إو دلإإالسَّ ُ
َ
دكإو َضدأإلَِإلحدج» (کليني0211 ،ق )414 ،2 ،اگر مردم «ح » را تعطيل کنند ،بر «امجام» اسجت
اإالِْدِت إىلََّّن ُ
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که آنها را بر رفتن «ح » مجبور کند؛ چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند؛ زیجرا ایجن خانجه تنهجا
براى انجام «ح » وضع شده است.
واضو است که منظور از «امام» و «والي»« ،حاکم» و «ولي امجر مسجلمين» اسجت ،چجرا کجه ایجن
اجبار ،جز از سوى امام مبسوط اليد ،کجه بالفعجل قجدرت و امکانجات حکومجت بجه دسجت اوسجت
امکان پذیر نيست ،چنان چه اختيار بيت المال مسلمين هجم بجه دسجت امجام بالفعجل جامعجه اسجت
(منتظری نجف آبادی0212 ،ق409 ،0 ،و.)403
بنا به نظر فقها« ،حاکم» موظف است در صورتي که مجردم بجه دالیجل فجردی «حج » را تعطيجل
نمودند ،آن ها را مجبور به «ح » نماید و لو این که در این راه از بيت المال مسلمين هزینجه نمایجد
(حلي0212 ،ق )031 ،0 ،و (کاشف الغطاء0243 ،ق )022 ،4 ،و (عاملي ،بجي تجا )303 ،3 ،هرچنجد
افرادی که از طرف «حاکم» اعزام مي شوند« ،ح » واججب خجود را بجه ججا آورده باشجند (مکجارم
شيرازی0243 ،ق.)12 ،
داليل اجتماعي

اگر «ح » به دالیل اجتماعي تعطيل شود ،مثل این که راه نااَمن شود ،یجا منازعجات سياسجي وججود
دكس»
دج» (صجدوق ،همجان) و «وإ و َّدلإإالسَّ ُإ
اإاْل َّإ
داشته باشد ،با توجه بجه اطجالق روایجات «لد إا َّنإالسَّدكسإتدصُكد ِ

(کليني ،همان) حکم اوليه آن است که «حاکم» موظف است نسبت به رفع موانع «ح » بکوشجد تجا
مسلمين به راحتي این واجب را به جا آورند.
تعطيلي «حجّ» توسط «حاکم»
نسبت به تعطيل شدن «ح » توسط حاکم مطالب ذیل قابل طرح ميباشد:
واليت داشتن حاکم

در ادله «والیت فقيه» بيان شده اسجت کجه «والیجت فقيجه ،همجان والیجت رسجول اهلل (ص) و ائمجه
معصومين (ع) است .و شأن فقيه همجان شجأن رسجول خجدا اسجت (ججوادی آملجي ،بجي تجا)092 ،
امام قدسسجره در این باره مي نویسد« :حکومت که شعبه اى از والیت مطلقة رسول اللّه (ص) اسجت،
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یکى از احکام اولية اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتجى نمجاز ،روزه و حج اسجت  ...و
مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى -که جریان آن مخجالف مصجالو اسجت -از آن تجا
وقتى که چنين است ،جلوگيرى کند ( »....خميني [امام] ،بي تا 290 ،41 ،و .)294
تشخيص اهم و مهم درموارد تزاحم درباب الزاميات ج کجه تجابع محجدود مصجالو اجتمجاعى و
عمومى مردم است ج به دست «ولى فقيه» است؛ به عنوان مثال اگر ولى فقيه مصلحت بداند کجه بجه
منظور قطع رابطه با حکومت ستمکارى که بر حرمين شریفين مسلط اسجت ،درفجالن سجال «حج »
تعطيل شود و این مصلحت در نظر او از مصلحت رفتن به «ح » مهم تر باشد و امر به تر «ح »
کند ،اطاعت از این فرمان ،بر اجتماع الزم است (جمعي از مولفان ،بي تجا )32 ،40 ،و امجام صجادق
(ع) ميفرماید « :دَلِ إاِبإوْد َ ََّ
دنی َإعدنإا ِ َ
دكإعسكزود إْإَِفإءيِدنإا ِو َإعدًا إفدَحككمدكإ
ُ
ِ
ىفدحكيسكإيدِتدسد ُدم ُ
اّللإولتد إالسدم إو ِدنإر ُجل ِ َ ِ
َ َ َ
َ
َ
َ
دكإَي ُكد ُإلد ُإ
ىلَ إال اسد ِل كنإوإىلَ إالِ ُقَدكةإاإَي ادلإذلدصإ دك إع ِدنإمدكك إىلَل ِدت َد ِ َإِفإد هدٍإا ِوإِبَّندلإفَإََّّندكإمدكك إىلَ إال َّدكغُ تإوإع ِ
فَإََّّنكإَیِ ُ إ دحَكًإوإىلَ ِنإكدكنإدإ هقدكًإايََدكً َإَََّد إا د حإَ كِد َ إال َّدكغُ َ
إاّللُإتدادك إإيَُصيد ُ ونإا ِنإ
إاّللُإا ِنإيُ ِك دصإيَد َإ دك َّ
تإوإ د ِ إاعدص َّ
ُ ُِ
ُ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ص دسداكنإ ددك إيدِسُدُدصانإىل إإعد ِدنإكددكنإعدِس ُك ِ إَدَّ ِدنإ د ِ إرو إ
يدَحددكك ُم اإىلَ إال ددكغُ تإإوإ د ِ إاُعد ُدصواإا ِنإي ِك ُ د ُدصواإي د إإ ُد ِلد ُ إفكِتددفإي ِ
د د َيُدسكإوإَُددص َإِفإدملَسددكإوإدص َاعسددكإوإوددصهإا ِدككعسددكإفد ِلتد ِصض د ِاإيَد َإدكم دكًإف دَإَهإإ د ِ إجا ِلَُ د إُإولد ِدت ُك ِ إدككَم دكًإف دَإذاإدك د إ
إاّللإوإولتدسكإرَّءإوإال َّدصا اءإولتدسدكإال َّدصا اءإول ََّ
فإَ ِك َ ََّ
َ
َ َ
دىإاّللإوإ ُ د إولدىإدد هَإال َه دص َ َ
ّللإ ُد ِلد ُ إ
إِب ََّإ
ِ
ِ
ُكِمسكإفدل ِ إيد ِقْد ِل ُإعِس ُإفَإََّّنكإا ِ َإخ َّ ُ
ِ
فَإ ِنإككنإ ُك الإرجلإا َكرإرج ًم َإعنإاىفحكيَسكإفدص َضتكإا ِنإي ُك َنإالس َ
َّكوصيِ َن َإِفإد َهق َدمكإوإا ِ َدل كإفَتمكإدكمكإوإكَم ُُهدكإا ِ َدل دكإ
ُ ِ ُ ِ ِ
َِفإدد َيَُ ُك » (کليني0211 ،ق )31 ،0 ،از امام صادق (ع) پرسيدم :دو نفر از ما (شيعيان) کجه در بجاب
«دین» و «ميراث» نزاعي دارند ،پس به نزد سلطان یا قاضيان [حکومتهجای ججور] جهجت حجلّ آن
ميروند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود :هر کس در موارد حق یا باطل به آنجان مراجعجه
کند؛ در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است .از این رو آن چه بر اسجاس
حکم او [که خود فاقد مشروعيت است] دریافت ميدارد ،به باطل اخذ نموده اسجت؛ هجر چنجد در
واقع حقّ ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است .خداوند امر فرموده اسجت:
باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسميت نشناسند] آنگاه پرسيدم :پس در ایجن صجورت چجه
باید کنند؟ امام (ع) فرمود :باید به کساني از شجما (شجيعيان) کجه حجدیث و سجخنان مجا را روایجت
ميکنند و در حالل و حرام ما به دقت مينگرند و احکام ما را به خوبي بجاز مجيشناسجند مراجعجه
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کنند و او را به عنوان حاکم برذیرند .من چنين کسي را بر شما حاکم قرار دادم .پس هرگاه به حکم
ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ،حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده اسجت و آن کجه
ما را رد کند ،خدا را رد کرده است و چنين چيزی در حد شر به خداوند است.
در روایت عبارت « ِ إجا ِلَُإُإول ِدت ُك ِ إدككَمدإكً» آمده اسجت ،یعنجي تمجام شجئوني کجه بجرای حاکمجان
منصوب از طرف حضرت رسول (ص) و امير المومنين (ع) بوده است ،برای حاکم جامع الشجرایط
اسالمي در عصر حاضر نيز وجود دارد؛ بدیهي است که مثالً ما اشتر یا محمد بن ابي بکجر بجرای
تمام امورات از امام اجازه نمي گرفتند .با این تفاوت که حيطه اختيارات حاکمان منصوب به نصب
خاص محدود به محدوده ای خاص بوده است.

َ
َ
إاردد ِ إ ُ ل دك َلإ َتدلإلد ُإاإ
إاردد ِإإ ُ ل دك لإاللَّ ُدد َّ ِ
إاردد ِ إ ُ ل دك لإاللَّ ُدد َّ ِ
و پيغمبر اسالم (ص) مجيفرمایجد« :اللَّ ُدد َّ ِ
ََّ
إاّللإوإع ِنإ ُ ل ُكؤ إ ك إالَّ َينإَیِتُ ن َإع ِنإيد ِا َيإيد ِدصُوونإدد َيَُلإوإ ُ دسََّ إ» (صدوق0213 ،ق )319 ،خداوندا!
رُ
خلفای مرا مرحمت فرما! خداوندا! خلفای مرا مرحمت فرما! خداوندا! خلفای مجرا مرحمجت فرمجا!

گفته شد :خلفای شما چه کساني هستند یا رسولاهلل؟ فرمودند :کساني که پجس از مجن مجيآینجد و
حدیث و سنّت مرا روایت ميکنند .و چون فقها جانشينان پيامبر (ص) هستند ،پجس تمجامي شجئون
ایشان را نيز دارا مي باشند.
دكإاْل د َاء ُإإالِ ا َا د ُإفددكرَجا اإفَتدددكإىلَ إرو َاةإد د َيَُسكإف دَإَدَّد إد َّج د َ إإولددت ُك إإوإاَنإد َّج د ُ ََّ
إاّللإولد ِدت َد » (صججدوق،
«وإا َّعد ِ
ِ ُ
ُ
ُِ ُ
ِ ِ
ُ
0329ق )222 ،4 ،و اما حوادثى که براى شما پيش مىآید( ،براى دانستن حکم آنها) رجوع کنيد به
راویان حدیث ما زیرا آنها حجت من بر شما هستند ،و من حجت خدا بر آنها مي باشم .و روایجت

إد َّكك ْإإولىإإالسَّكس» (نوری0212 ،ق )340 ،01 ،علما حاکمان بر مردم اند.
«الِاُلمكمُ ُ
احکام تابع «مصالح» و «مفاسد»

خداوند تبار و تعالي بر اساس «مصالو» و «مفاسد» ،برخجي اعمجال را واججب و برخجي را حجرام
نموده است .که این «مصلحت» و «مفسده» ،باید به صورت جامع مدِّ نظر قجرار گيجرد و آن را تنهجا
یک بعدی ندانسجت .چجون «مصجلحت» و «مفسجده» در نگجاه شجارع مقجدس در زنجدگي فجردی و
اجتماعي؛ جسم و روح و دنيا و آخرت ،موثر است .و یکى از امتيازات فقه شيعه توجه به «مصالو»
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و «مفاسد» است ،و به همين جهت است که فقه شيعي پویا و پاسخگوى نيازها و مقتضيات زمان و
شرایط است.
«احکام ثانويه» در اسالم

فقط با «احکام اوليه» نمىتوان یک کشور را اداره کرد ،لذا برای اداره نظام اسالمي نياز بجه «احکجام
ثانویه» وجود دارد« .احکام اوليه» ،مانند وجوب نماز ،حرمت نوشيدن شراب و وجوب وضو بجرای
نماز ،در شرع مقدس به لحاظ «عناوین اوليه» و شرایط عادی وضع گردیدهاند ،و برای موقعيتهای
ویژه «احکام ثانویه» جعل شدهاند .این احکام با وصف «اضطرار»« ،اکراه»« ،ضرر» و دیگجر عنجاوین
«عارضي» و «ثانوی» بر موضوع بار ميشوند؛ مانند کسي که ميخواهجد نمجاز بخوانجد ،بایجد وضجو
بگيرد ،و اگر غسل بر او واجب شده باشد واجب است که بجرای نمجازش غسجل کنجد .از سجویي،
وجوب وضو و غسل از «احکام اوليه» و ناظر به وضعيت عادی است که هم بدن سالم است و آب
برای آن ضرر ندارد ،و هم آب در اختيار انسان است .اما اگر به علت بيماری شستوشوی بدن بجا
آب زیان داشته باشد یا به دليل عدم دسترس به آب ،نتوان وضو گرفجت ،وججوب تجيمم بجه منزلجة
«حکم ثانوی» جایگزین وجوب وضو یا غسل ميشود .از این جهت ميگوینجد اگجر آب در اختيجار
نداشتيد یا آب برای بدن شما ضرر داشت ،تيمم جایگزین و بدل اضطراری وضو و غسل ميشجود.
و مانند جواز افطار در ماه رمضان برای کسي که روزه بجرایش ضجرر دارد .دليجل نامگجذاری چنجين
حکمي به «حکم ثانوی» این است که در طول «حکم اولي» قرار دارد (جمعجي از محققجان،0322 ،
009و )003برخي از «عناوین ثانوی» در فقه اسالمي که متناسب با آنها «احکام ثانوی» جعجل شجده
است عبارتاند از:
حفظ نظام

این عنوان به معنای حفظ نظم در درون جامعة اسالمي و برقجراری نظجم و انضجباط ميجان مجردم و
سازماندهي اجتماعي و جلوگيری از اختالل و هجرج و مجرج اسجت (مصجباح یجزدی)429 ،0324 ،
امام قدسسجره در این مورد مي نویسد« :اکنون که در دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احکجام
حکومتي اسالم باقي بماند و استمرار پيدا کند ،هرج و مرج روا نيست» (خميني[امام] ،بي تا.)34 ،
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مصحلت نظام

این «عنوان ثانوی» بيشتر در مواردی به کار ميرود که رعایت آنها به نفع و صالح جامعجه اسجت و
رعایت نکردن آن ها موجب اختالل و فساد در جامعه نميشود ..صدور حکم در موارد «مصجلحت
نظام» از جمله اختيارات «حاکم اسالمي» است (مکجارم شجيرازی0241 ،ق )409 ،گجاهي مصجلحت
جامعه اسالمي ایجاب ميکند که آن اموری از سوی حاکم اسالمي ممنوع یا الزماالجرا شود؛ ماننجد
نرخگذاری کاالها و وضع قوانين راهنمایي و رانندگي.
عسر و حرج

قاعد «نفي عسر و حرج» در فقه و قوانين اسالمي کاربرد فراوان دارد و تمسک فقها به این قاعجده
در ابواب گوناگون فقه گویای آن است .قاعد مزبور به این معناست کجه از سجوی شجارع مقجدس،
حکم حرجي جعل نشده است.مثالً برای کسي که جبيره بر صورت و یا دست دارد و برداشجتن آن
مستلزم عسر و حرج است ،وضوی اختياری و معمولي جعل نشده ،بلکجه در ایجن مجورد ،وضجوی
جبيره جعل شده است.
نفي ضرر

قاعد «نفي ضرر» یکي از «قواعد ثانوی» مهمي است که در فقه اسالمي کجاربرد فراوانجي دارد و از
دیرباز فقها در موارد گوناگون بدان تمسک و استدالل کردهاند .قاعد نفي ضجرر کجه بجا عنجوان «ال
ضرر و ال ضرار» در سنت و کلمات فقها شناخته شده در تمام منابع فقه اسالمي تثبيت شده است.
نفي اکراه

از جمله عناوین ثانوی «اکراه» است که احکام و آثار ویژه ای در ابجواب گونجاگون فقجه بجر آن بجار
ميشود و به منزلة یک قاعد فقهي که مستند آن «رفع ما استکرهوا عليه» است ،مسئوليت کيفجری و
کيفر مخالفت با حکم اولي را رفع ميکند (مصباح یزدی ،همان.)423 :
روشن است شارع مقدس بر تعطيلي بجدون قيجد و شجرط احکجام دارای «مصجالو» و «مفاسجد»
ملزمه ،راضي نيست .بلکه زماني ميتوان حکمي را تعطيل نمود که مصلحتي باالتر در ميان باشد.
بنابراین ،حکم به تحریم و تعطيلي «ح » ،حکمي حکومتي است که در صورت تزاحم «احکجام
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اوليه» با مصالو جامعه اسالمي توسط حاکم اسالمي صادر مي شود؛ مثالً اگر شجيوع بيمجاری هجای
واگير در مکّه باعث سرایت آن به «حاجيان» و انتقال بيماری به کشور شود .این جا اگر چجه نفجس
انجام «ح » واجب است ،اما الزمه این «ح » ،آلوده شدن یک جامعه است ..این جا چه کجار بایجد
کرد؟ وقتى سرپرستى همه امت به حاکم واگذار شده است و تشخيص مىدهجد کجه انججام «حج »
چنين ضرر وسيعى را بر ملت تحميل مىکند؛ قهراً از باب والیت و سرپرستى کجه نسجبت بجه کجل
جامعه دارد ،جلوی «ح » را برای مدت محدود مي گيجرد .ایجن تقجدم عنجوان «ثجانوى» بجه هنگجام
«تزاحم» است ،آن چه اهميت بيشتر دارد ،مقدم بر آنچه کم اهميتتر اسجت مجي شجود (جمعجي از
مولفان ،بي تا.)42 ،02 ،
البته باید دقت داشت مصلحتي که موجب تعطيلي امر عبادی ،یا غير عبجادی مجيشجود ،بایجد از
طریق کارشناسي و تخصصي ثابت شود که از مصلحت موجود در آن امر عبادی یا غير عبادی مهم
تر باشد .در این جا چند مثال که فقها در کتبشان ذکر نموده اند و به واسطه آن فقيه ميتواند حکجم
به تعطيلي «ح » در یک یا چند سال دهد را ذکر مي نمایيم ،بدیهي است که منحصر در موارد ذیل
نميباشد:
ج حفظ جان مسلمانان یا شيعيان یک کشور یا منطقه در مقطع خاص؛
ج جلو گيری از وهن به اسالم و تشيع؛
ج جلوگيری از بدبيني مردم دنيا یا بعض آن ها نسبت به اصل مذهب ؛
ج وجوب منع از استيالی کفار،
عناوين ثانوی محدود و موقتي

«احکام ثانویه» معلول «مصالو» و «مفاسد» ،موقت و محدود است ،که پجس از مرتفجع شجدن علّجت
وضع حکم ،آن حکم از بين مىرود و موضوعى که محکوم به «حکم ثانوى» شده است بجار دیگجر
محکوم به «حکم اولى» خود مىباشد (جعفری تبریزی0202 ،ق )093 ،مثال اگر وضو بجراى کسجى
ضرر داشت ،وجوب آن مرتفع شده و تکليف او مبدل به تيمم مىشود ،ولى مادامىکه ضجرر بجاقى
است و اگر ضرر مرتفع شد ،حکم تيمم نيز مرتفع مىگردد.
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بدیهى است که مسألة «ضرر» و «حرج» و سایر «عناوین ثانویه» ،گاهى فردى است ماننجد مثجال
فوق الذکر و احياناً اجتماعى و عمومى ،اعم از ضررهاى اقتصادى ،سياسى یا دینجى و مجذهبى .مجن
باب مثال :بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولت هاى خارجى چنان چه به مصجلحت اسجالم و
کشور باشد جایز است و مشمول عمومات «وفا به عقد» و «تجارت عن تراض» مىباشد ،ولى اگجر
در مقطعى از زمان و تحت شرایط خاصى موجب ضرر به اسالم و یا کشور مسجلمانان شجد ،حجرام
خواهد بود ،مانند آنکه عقد قرار داد تنباکو با دولت انگليس در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى

قدسسجرّه

موجب تسلّط انگليسي ها بر کشور مسجلمان ایجران تشجخيص داده شجد و ایشجان ،فتجواى تحجریم
استعمال دخانيات را صادر فرمود (خلخالي0244 ،ق )343 ،تعطيل نمودن «ح » توسط حجاکم نيجز
چون تابع مصالو و «مفاسد» است تا زماني استمرار پيدا مي کند که علتِّ وضع آن باقي باشجد و بجا
منتفي شدن علّت ،تعطيلي «ح » هم منتفي مي گردد.
نتيجه
«ح » یکي از واجبات و از ارکان مذهب شيعه است و به قدری دارای اهميت اسجت کجه تجر آن
برابر با عدم پذیرش اسالم قرار داده شده است.
«ح » در فقه شيعه به «حکم اوليه» دارای وجوب فوری استد و اگر مسلمانان به دالیل شخصي
آن را تر نمودند ،بر حاکم واجب است نسبت به رفع موانع «ح » بکوشد و آن را احياء نماید.
گاهي به «حکم ثانویه» مانند حفظ کيان اسجالم و مجذهب یجا حفجظ نفجوس عامجه مسجلمين یجا
مسلمانان یک منطقه ،حاکم صالح و مصلحت را در آن مي بيند که ح بجرای یجک یجا چنجد سجال
تعطيل شود ،تشخيص این «حکم ثانوی» بر عهده امام اسجت و مجادامي کجه ایجن مصجلحت ثجانوی
اقتضاء کند؛ حکم ثانوی هم باقي است .اما هميشگي نميباشد.
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