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 از حکومت باب تعارض  یلیتحل

 1یطاهر ینمحمدحس

 دهیچک

تقدیم قاعده الضرر بر ادله احکام واقعی، یا    مانند  ،ادله نقلیاز  برخی   در تحلیل رابطهانصاری  شیخ   
که   دارد پرده برمی  «حکومت»از رابطه جدیدی به نام    ه،ی بر ادله اصول عملینتقدیم ادله امارات ظ

حکومت را از اقسام  وی آید که  دست میشیخ به هایعبارتاز ایشان مطرح نبوده است. از    پیشتا 
بیشتر فقها و    مقدم است.  آنهابر   عرفاً اقسام،سایر آن از شمارد که در عین استقالل  جمع عرفی می

قل  از حکومت به   آنان  نهاند؛ ولی  کردهاین اصطالح استقبال و استفاده  اصولیان متاخر از  ر مست طو
اند،  کردهصورت پراکنده بررسی    به را  مباحث و ضوابط آن  انصاری؛ بلکه  شیخ  خود  نه  اندبحث کرده
به استقالل  وی که  ، با ایندیدتوان میصدر نیز    حتی در کلمات شهیدرا این پراکندگی    تا آنجا که

اهتمام داشت بحث  بر ساماناست.    هاین  با   کوشدیم  بحث حکومت،  یدهمقاله حاضر افزون  تا 
حکومت را همچون    توانیاثبات کند که م حکومت ذکر شده،  یکه برا  یازاتیو امت  یارهامع یبررس

 توسعه داد.  یانصار   یخش  یبه فراتر از مدعا  ینی،یمحقق نا
 

 .نظارت قهری شخصی، نظارت تمهیدی، حکومت، تفسیر، نظارت  :یدیکلگان  واژ
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 مقدمه

 ضرورت مسأله -1

در باب انسداد، حکومت  دارد: حکومت  کاربرد  دو  اصول  علم  در  »حکومت«  اصطالح 

باب انسداد، کسان در  تعارض.  باب  انـد و به »اصحاب ظن خاص  یتکه منکر حج  یدر 

علم و  علم  باب  دانستن  مسدود  با  دارند،  شهرت  حجت   ی،انسداد«  را  ظنون  مطلق 

ا  دانند؛یم در  است    یلدل   یجهنت  ینکهاما  کشف  حکومت، اختالف نظر دارند.   یاانسداد، 

به  ینا  «یکشف  انسداد»  یمعنا عقل  که  مقدمات   یلدل   یمقتضا  است  از  که  انسداد، 

م  یمتعدد کشف  گرفته،  ا  کندیشکل  به   ینکهاز  انسداد،  فرض  در  مقدس  خود شارع 

بنابر مقتضا  یظن مطلق حکم کرده است؛ برخالف انسداد حکومت  یتحج مقدمات  یکه 

 .داندیرا منجِّز و معذِّر م  یهر ظن یبه مقتضا  لآن، عقل، عم

ب  در حکومت  اصطالح  تعارض،  ادله  یکارراه  یانباب  تعارض  حل   یااست جهت 

متناف ظاهر  در  نهاندیکه  تعارض  باب  حکومت  برا.  ترج  یلتعد  یتنها   یثاحاد  یحو 

برخبه در  که  متعارض،  اصول   یظاهر  مباحث  باا  یزن  یاز  دارد.  اگرچه   حالینکاربرد 

توجه جدّ  یاناصول  به حکومت  ا  یقاند، تحقکرده  یمتأخر   یدهپسند  یمسأله سامان  یندر 

به فراخور آن بحث، مطرح شده است.   یو مباحث آن، پراکنده است و در هر بحث  یافتهن

تنظ  یدصدرشه  یحت به  تبو  یمکه  برخ  ینا  یبو  داشته،  اهتمام  و   یمسأله  مسائل  از 

ابواب د  علم اصول مطرح کرده است. یگرفروعات حکومت را در 

 یانصار یخکه ش یاگونهجامع و مانع است؛ به یفحکومت، نداشتن تعر  یگرد  اشکال

 ینکرده، که در برخ یینتب یخوبتنها ضابطه حکومت را بهاصطالح است، نه  ینکه مبدع ا

 وجود دارد.  یناسازگار  افزاید،یکه بر اقسام آن م  ینیحکومت و عناو  یفتعر ینکلمات ب

 یقتحق  یشینهپ -2

تعارض از زمان ش  ینکها  با باب  احتمال   یافته،دست او شهرت  و به  یانصار  یخحکومت 

فق ش  یهانآنکه  حق  یزن  یخقبل  منتف  یقتاز  باشند،  کرده  استفاده  در یستن  یحکومت   .

 استشهاد کرد:  توانیم یربه مطلب ز  بارهینا
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ش  یرشت  میرزای صاحب  یانصار  یخو  درس  مبه  باب   یخمرحوم ش  رفتند؛یجواهر  از 

م حاضر  درس  سر  در  شدیاحترام  در    یکی.  جواهر  صاحب  جلسات،  مسأله   یکاز 

ا  ی،فقه بدون  را  متعارض  تق  یصاز تخص  ینکهادله   یو مانند آن استفاده کند، بعض  ییدو 

ادله را بر بعض د تعارض را حل    یگراز  اتمام درس، وجه ا  یرزا. مکردمقدم و  از   ینبعد 

صاحب مرحوجمع  از  را  شجواهر  ا  پرسدیم  یخم  م  یشانو  تقددهدیپاسخ  »نکته   یم،: 

التفات نداشت و با ذهن عرف  یحکومت بود ول  خود به  یخود صاحب جواهر هم به آن 

 آن عمل کرد«.  یمقتضا

کهنه انصاری،  معاصر شیخ  فقیهان  تعارض، دلیلی را بر   تنها  حل  برای  نیز  متقدم  فقهای 

می حاکم  دیگر  نقل  کردند.  دلیل  األمطارطبق  ص۴ج  ،۱۳۸۳)کالنتری،    نظارح   ،۴۲۳ )

حتی اصطالح  انصاری  شیخ   و  و   دهدنسبت میصدوق    شیخرا به  آن  حقیقت حکومت 

پیدر  مالحظه   موجب  را  ایشان  حقیقت میکلمات  این  به   شیخداند. اصل عبارت  بردن 

)ابن اعتقادات  کتاب  در  ص۱۴۱۴  بابویه،صدوق  این۱۱۴،  است:(  في »  گونه  اعتقادنا 

الصادق قال  كما  المجمل،  على  يحكم  أنّه  المفسّر  گزارش همچنین  .  «الحديث  طبق 

در چهار  آیت صدوق  مرحوم  زنجانی  این   یهالفق  یحضرهمن الاز کتاب    بخشاهلل شبیری 

را   بهآورعبارت  لکن  است؛  میده  هماننظر  )تونی،  رسد  تونی  فاضل  که  ، ۱۴۱۵گونه 

آیت۳۳۲ص و  )در(  زنجانی  خارجواهلل  دانسته۱۸/۱۱/۱۳۹۱فقه،    س  محتمل   ،اند( 

نبوده  «حکومت»صدوق    شیخمقصود   مدعای    ،مصطلح  بودن  ایشانبلکه  حدیث   مقدم 

مجمل  مفسِّ حدیث  بر  اینکه  استر  از  نظر  قطع  با  یا   وجه،  باشد  تخصیص  تقدیم، 

دیگر بیان  به  حدیث   صدوق  شیخمقصود    ،حکومت.  به  استدالل  و  استناد  جواز  عدم 

است، کند  مجمل  تفسیر  را  آن  معنای  دیگری  حدیث  اینکه  چگونگی مگر  درباره  اما  ؛ 

بیان نکرده است   تقدیم، مطلبی   .تفسیر و وجه 

متأخران،  ،حال  هردر   دیگر  ایروانی،  محقق  همچون  اصولیان  از  معدودی  جز  این   به 

و  هاهرچند در تحدید تعریفاند؛  ن استفاده کردهرا پذیرفته و از آ  اصطالح مرحوم شیخ

اقسام محقق نادارنداختالف    ،تشخیص  میان،  این  در  بیش از دیگران در مصادیق ینی  ی. 
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بسا جامع   که چه  از اقسام حکومت شمرده استرا    هاییتقدیمو    دادهتوسعه    حکومت

 د.نندار  سایر اقسام حکومتمشترکی با  

گذشت، حکومت  همان که  تعارض در آثار بیشتر متأخران به شکل مبسوط و گونه  باب 

تهرانی   آقابزرگ  گزارش  طبق  البته  است.  نشده  تحقیق  ج۱۴۰۸تهرانی،  )متمرکز   ،۱۱، 

»  (۳۲۹ص  ،۱۶ج  همان،  ؛۱۴۹ص عنوان  با  مستقل  اثر  و   فصلدو  الورود  فی  الخصومة 

عراقی  محمدباقر  میرزا  تألیف  «الحکومة تعارض  »  و  خمینی  فی  بیان  رسالة  و  الفرق األدّلة 

الحکومةبین   و  هیچ  محمدهادی  شیخ  اثر  «الورود  متأسفانه  که  تدوین شده  کدام تهرانی 

است.به  دست ما نرسیده 

های معاصران نیز بحث حکومت، استقالل و انسجام الزم را ندارد و در میان در پژوهش

به شهیدصدراصولیان  ص۷ج  ،۱۴۱۷  هاشمی،)  جز   حکیم،)  حکیم  سعید  سید  و(  ۱۶۵، 

از   ، کسی فصل مستقلی به بررسی حکومت اختصاص نداده(۵۳۴، ص۲ج  ،۱۴۲۸ است. 

پژوهش نیز  اصولی  مقاالت  جامعی  میان  و  نظیر نمی  دیده  مستقل  مقاالتی  و  شود 

)مخلصی،  »نوآوری انصاری«  شیخ  ص۱۳۷۳های  »شیوه۷۵،  و  از (  زدایی  تعارض  های 

)راغبی،   استنباط«  محدود و در ضمن سایر   أله حکومت را بسیار( مس۷۵، ص۱۳۸۲ادله 

کرده  اند.مباحث بررسی 

با  تا  بحث حکومت است و کوشیده  کامل  و  مستقل  بررسی  حاضر،  مقاله  اساسی  امتیاز 

شکل مستقل و آوری توضیحات پراکنده، مسائل و اختالفات موجود در بحث را بهجمع

دهد.  منطقی سامان 

 موضوع مسأله

با واکنش  یانصار  یخش  ینوآور »حکومت«  اصطالح  جعل  مواجه شده   یمتفاوت  یهادر 

تفک  یاست؛ از کسان اند، تا را انکار کرده یاقسام جمع عرف  یرحکومت از سا  یککه اصل 

پذ  یکسان با  ض  یا  یک،تفک  ینا  یرشکه  را  مدعا  تریقآن   یفتعر  یانصار  یخش  یاز 

از ادعا  یااند،  کرده موجود در  هاییدگاهاند. مجموع دعه دادهتوس  یشانا  یآن را به فراتر 

 برشمرد: توانیم  یدگاهحکومت را تا پنج د  یفتعر
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نبا .۱ را  د  یدحکومت  اقسام  با  یزمتما  یگراز  بلکه  تطب  یدساخت؛  از  را   یقاتآن 

ج۱۳۷۰  یروانی،»اظهر و ظاهر« دانست )ا  (؛۲۴۳، ۲، 

تفس .۲ نظارت  مطلق  وجود  به  حکومت  هرچند شخص  یریقوام  نباشد.   یاست، 

تقس  صاحب با  به دو قسم قصد  یمعروه  ا  یو قهر  یحکومت  کرده   یدتأک  یدگاهد  ینبر 

 (؛۵۴، ص۱۴۲۶ یزدی،است )

نظارت شخص  یازامت .۳ مطلق  وجود  به  تفس  یحکومت  هرچند  نباشد.   یریاست، 

نا تعم  یینیمحقق  واقع  یمبا  حکومت  به  انتخاب   یدگاهد  ینا  ی،و ظاهر  یحکومت  را 

ج۱۳۷۶  یینی،کرده است )نا  (؛۱۹، ص۳، 

شه  یانصار  یخش .۴ تفس  یازامت  یدصدرو  نظارت  وجود  به  را   یریحکومت 

صر  دانند،یم  یشخص )کالنتر  یحهرچند  ج۱۳۸۳  ی،باشد  ص۴،  هاشم۴۱۲،   ی؛ 

 (؛۱۶۵، ص۷ج  ،۱۴۲۶  ی،شاهرود

برخ  صاحب .۵ در  امت  یعروه  خود،  کلمات  را مختص به  یازاز  ظارت ن  حکومت 

تفس  یشخص  (.۵۹، ص۱۴۲۶ یزدی،دانسته است ) یحصر یرغ یریو 

م  رابطه با د  یخطابات  یانموجود  است، از سه حال   یگریکه مدلول هر کدام متفاوت 

ن است مانند »صلّ و صُم«،    یا:  یستخارج  برقرار  تخصص  و »  یارابطه  المسجد  صلّ فی 

الحمام فی  الحمامحاکم است، مانند »  یرابطه جمع عرف  یا«؛  التصلّ  و التصلّ فی  «؛ و صلّ 

مست یا تکاذب و تعارض   «.صلّ و التصلّدارند، مانند » قررابطه 

تحل  یانصار  شیخ تناف  یلدر  حل  به  یبرخ  یو  خطابات  قسم از  دو  متعارض،  ظاهر 

را مانع از وقوع تعارض م  کندیاضافه م  یگرد  :داندیو آنها 

اعتبار  ۱ و  تعبد  مجرد  ورود:  تکوقانون  یاموال  .  اثر  عقل  ینیگذار،   یعنیدارد؛    یو 

تعداد مصاد  یقتاًحق  شودیموجب م تغ  یلموضوع دل   یقو عقالً   یو مصداق  یابد  ییرمورود 

 بر آن افزوده شود. یااز آن کاسته شود  
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حکومت: ش۲  عرف  یانصار  یخ.  جمع  اقسام  از  را  است که   شماردیم  یآن  معتقد  و 

برتر  یازامت است.   «یریتفس  یبه »نظارت شخص  یاقسام جمع عرف  یربر ساحکومت    یو 

 اتفاق نظر ندارند.  یخضابطه مرحوم ش ینالبته متأخران بر ا

 خالصه کرد:  یاردر سه مع توانیموجود در ضابطه حکومت را م  اختالفات

 یریتفس  یاول: نظارت شخص معیار

استظهار  توانیم -شودیم  یدهکه در آنها د  یبا وجود اختالفات  -  یانصار  یخکلمات ش  از

مع که  به شکل مطلق، ضابطه حکومت م  یارکرد  را  ، ۲، ج۱۴۲۸  ی،)انصار  داندینخست 

ج۴۶۲ص همان،  ص۳؛  ج۳۱۴،  همان،  ص۴؛  کالنتر۱۳،  ج۱۳۸۳  ی،؛  ص۴،   ،۴۱۲ .)

شخص نظارت  از  د  یک  یمقصود  خطاب  بر  در   یلفظ  ظهور  یگر،خطاب  ناظر  خطاب 

از  یرتفس و  اول نفس خطاب بر  یاعرف،    یدد  است  خود   یو مدلول مطابق  یهحسب ظهور 

جا تفس  یی)در  ادات  باشد(    یرکه  رفته  کار  مقتضا  یابه  ثانو  یبه  برا  یهظهور   ی)که 

لغو محذور  از  گرفته است( داللت م  یا  یتاجتناب  موضوع شکل  و  حکم   کندیتناسب 

ا م  ینکهبر  ا  تکلمغرض  تفس  یناز  صرفاً  د  یاخطاب    یرخطاب،  است؛   یگریحکم 

د اقسام  عرف  یگربرخالف  تخص  یجمع  در   یکه خطاب خاص، ظهور حال   یص،همچون 

دارد؛   نه  یعنینظارت  خاص،  خطاب  هنفس  داللت  یچتنها  و  نحو به  ی)حت  ینوع ظهور 

ثانو تفسیهظهور  قصد  بر  ب  یر(  در  که ظاهر  ندارد،  عام  قصد جعل   ومستقل    یانخطاب 

لحاظ کردن دو نکته ذ  یدکم جدح اما   یهکه عرف، از ظهور اول   شودیموجب م  یلاست. 

 :یدخطاب عام حمل نما  یرکند و آن را بر قصد تفس یدخطاب خاص رفع  

را مفسِّر کالم عام قرار م  .۱  دهند؛یعرف عقال، کالم خاص 

متکلم  .۲ هر  حال  عرف  یظاهر  محاورات  ب  ی،در  در  و  است  بودن  عرف   یانتابع 

جد خود، روش  بنابرا  یدیمقاصد  را   یخطاب خاص هر متکلم  ینرا وضع نکرده است. 

 .دهیمیمفسِّر خطاب عام او قرار م

با پذ  شهید  ینیترا وضع کرده است و قر  یدینخست، اصطالح جد  یارمع  یرشصدر 

شخص »نظارت  را  حکومت  در  نظارت  قر  «یو  سا  ینیتو  در  نظارت  جمع   یرو  اقسام 
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نوع  یعرف »نظارت  ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم  نامدیم  «یرا  ص۷،  ا۱۶۵،  با   ین(. 

م یحات،توض  ث مشترک هستند:یاز دو ح یو نوع  یشخص ینهکه قر  شودیروشن 

هر  یعنی: مفسِّر قرار دادن هر دو قسم در نزد عرف متعارف است؛ یکبر  یثاز ح  .۱

قر قسم،  م  یهعرف  ینهدو  دو ش  شوندیقلمداد  هر  از  عقال  عرف  قربه  یوهو  و   ینهعنوان 

م یرتفس  کنند؛یاستفاده 

 یوقت یعنی کند؛یحمل م  یر: عرف استعمال آن دو را به قصد تفسیصغر  یثاز ح  .۲

از    یندبب متکلم  ا  یکیکه  که غرض او از   کندیاستظهار م  کند،یاستفاده م  یوهدو ش  یناز 

مفسِّر قرار دادن  ینا  بوده است.  یگریدبر   یکیاستعمال، 

تفس  ی،و نوع  یشخص  ینیتقر  یانفارق م  تنها  یرااست؛ ز  یردر مستند استظهار، قصد 

قر در  مخاطبان  از نفس کالم متکلم و بر اساس اصالت ظهور، غرض   ی،شخص  ینهعرف 

م استظهار  را  قر  یول   کنند؛یاو  نه از نفس کالم، که از ظاهر حال متکلم و   ی،نوع  ینهدر 

تبع اصالت  اساس  مح  یتبر  از  م  ی،عرف  ارواتمتکلم  کشف  را  او  چراکه   کنند؛یقصد 

ن  دانندیم چن  یزمتکلم  از  عرف  قر  به  هایییوهش  ینهمانند  م  ینهعنوان  بهکندیاستفاده   . 

م  یگر،د  یرتعب نوع  یشخص  ینهقر  یانفارق  م  یو  و    توانیرا  حمل  خالصه   یلتحمدر 

قر در  ز  ی،شخص  ینهکرد:  است؛  عرف  حمل  استظهار،  مد  یرامستند  کالم   لولنفس 

تفس  یممانعت قصد  بر  حمل  ول   یراز  قر  یندارد؛  تحم  ی،نوع  ینهدر  استظهار،   یلمستند 

ز است؛  تفس  یراعرف  نفس مدلول کالم با قصد  ندارد، عرف، مفسر   یسازگار  یرهرچند 

اول   رغمیعلبودن را )  .کندیم یلکالم( بر آن تحم یهظهور 

با  یارمع  یحتوض  در حکومت،  تفس  یدنخست  نظارت  عملکرد  که  دو   یریافزود  به 

عنوان  یگرباشد که در موضوع حکم د یگونه است: اگر خطاب حاکم، ناظر به توسعه در 

ا حکومت  است،  شده  صورت  شود؛یم  یدهنام  یمیتعم  یا  یجابیاخذ  در  خطاب   یو  که 

 نامندیم ییقیتض یا یحکومت سلب  اباشد، آن ر  یگرموضوع حکم د  ییقحاکم ناظر به تض

 است. یصتخص  یهکه لبّـاً شب
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لحال دلیل آخر من حیث  متعرّضا  اللفظيّ  بمدلوله  الدلیلین  يكون أحد  بالحكومة: أن  المراد  و 

لشي عنهإثبات حكم  نفیه  أو  معنى الحكومة أن يحكم ( ...  ۴۶۲، ص۲، ج۱۴۲۸  ی،)انصار  ء  و 

أو الش الحاكم،  الدلیل  هذا  لوال  اآلخر  الدلیل  يقتضیه  عمّا  الید  رفع  بوجوب  دلیل  ضمن  في  ارع 

الحاكم الدلیل  لوال  دلیله  يقتضیه  ال  بحكم  مورد  في  العمل  شي  بوجوب  »تنزيلُ  حاصله:  ء ]و 

علیه، أو داخل في موضوعه،  ترتیب أحكامه  الموضوع في  منزلة ذلك  عن موضوع دلیل  خارج 

ترتیب أحكامه علیه«[منزلة الخار منه في عدم   (.۳۱۴، ص۳، ج۱۴۲۶  ی،)انصار  ج 

که معروف است، چنان  یشترب  یو مکتوبات اصول   یدر محاورات علم  یسلب  حکومت

به  یوقت اجمال بخواهند  ب  ی،طور  توض  ینفرق  را  حکومت  و  دهند، حکومت   یحورود 

م  یسلب قرار  ورود  برابر  در  م  دهندیرا  »علگویندیو  دو   ینکها  رغمی:  هر  در  خروج 

ا  یموضوع در  و  تخص  یناست  با  خرو  یص،مقدار  انـد، در است، متفاوت  یحکم  جِکه 

حق موضوع،  از  فرد  خروج  تکو  یقیورود،  در حکومت، خروج فرد از   یاست؛ ول   ینیو 

 (.۳۵۵، ص۱۴۲۴ یثم،است« )ه  یو تعبد  ییموضوع، ادعا

نظارت شخص  یحاتیتوض  از درباره  م  داده شد،  یکه  از   شودیروشن  گروه  که سه 

تعارض، در م  یاثبات  یهارابطه دارد، از   یرخطابات متعدد و متفاوت تصو  یانکه در باب 

 اند:خارج یریتفس  ینظارت شخص  یفتعر

موارد۱ ه  ی.  دل   یک  یچکه  دو  نظارت  یچه  یل،از  نوع  ینوع  د  ی،هرچند   یگریبر 

گاه مقا  یندارد.  دل   ینب  یسهبا  م  یلدو  دست  م  آیدیبه  ه  یانکه  دو  نظارت  یچآن   ینوع 

ندارد؛   م  یعنیوجود  استظهار  خطاب  دو  نفس  از  نه  لحاظ   کندیعرف،  بر  متفرعاً  که 

د از ظاهر    یگرخطاب  نه  و  است،  م  حالصادر شده  برداشت  او،   کندیمتکلم  قصد  که 

تعارض مستقر، سه مورد.  ۲  .باشدیمقابل م  یلدل   یرتفس است که در  یتخصص، ورود و 

 ته دوم قرار دارند.دس ینا

موارد۲ تفس  یکیکه    ی.  نظارت  خطاب،  دو  د  یشخص  یرغ  یریاز  دارد؛   یگریبر 

عرف  یعنی جمع  اقسام  قر  یهمه  اند؛ خارج از حکومت  یست،ن  یبودن آنها شخص  ینهکه 

توف نصّ  ید،مانند عام و خاص، مطلق و مق  .یعرف  یقو ظاهر، اظهر و ظاهر و 
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موارد۳ نظارت ش  یککه    ی.  د  یرتفسیریغ  یخصخطاب،  حکم  مانند   یگربر  دارد؛ 

 .شودیداده م یحتوض یندهو جعل حکم مماثل، که در آ  یموارد جعل حکم ظاهر

مع  کسانی فقط  م  یارکه  حکومت  ضابطه  را  ض  شمارند،ینخست  و  سعه  آن   یقدر 

»آاختالف که  دارند   یاانـد  از موارد حکومت  یری،تفس  یهمه اقسام نظارت شخص  یانظر 

م  یبرخ  یدبا از  کرد؟«  استثنا  را  اقسام  نظارت شخص  یاناز  قسم   یری،تفس  یاقسام  سه 

 وگو است:گفت محل

 یریحکومت تفس  -1-1

تفس  یناظر  دلیل در  بلفظه ظهور  و  بنفسه  تفس  یادارد،    یرکه  به  د  یرناظر   یگر»خطاب« 

تفس  یااست   به  د  یرناظر  خطاب«  ایگر»مدلول  قسم  جا.  در  که    ییول  از دو   یکیاست 

استعمال  داللت  به  باشد  ناظر  د  یلدل   یِخطاب،  حکم  بر  عرف  یعنی  یگر؛دالّ  دارد   یظهور 

ا رتبه سابق،    ینکهدر  در  ا  خطابیموال  لحاظ کرده و  خطابات خود را  خطاب دوم   یناز 

تفس منظور  به  استعمال   یررا  ب  یمراد  سابق  خطاب  از  اکندیم  یانخود  موارد  ین.   یدر 

تفس ادات  از  لفظاً  و  صراحتاً  موال  که  »  یراست  أعِنیهمچون  و  مانند   یریتعاب  یا  «أی 

عادالً» عالماً  ذلک  من ذلک کذا»  یا«  ولیکن  اُريدُ  ا  فاده« استو  لبّاً و   ینکرده باشد.  قسم که 

تفس همان  یرلساناً  خواست،  مرحوم  که  )خو  یحتوض  ییگونه  ج۱۴۲۲یی،داده   ،۱ ،

به  ۶۲۸ص تقس(  قسم  ز  پذیریمدو  از جهات خطاب اول، که خطاب   یآن جهت  یرااست؛ 

تفس مقام  در  دارد:    یرناظر  صورت  دو  است،  استعمال   یاآن  داللت  به  خطاب   یناظر 

و   تع  یامتکلم در خطاب اول است    یمراد استعمال   یقسعه و ض  بیانمحکوم،   یینناظر به 

آ که  است  اول  خطاب  صدور  ب  یاشده    صادر  یهتق  قصدبه  یاجهت  مقام  حکم   یاندر 

 بوده است.  یواقع

موارد  قسم در  تفس  یدوم  به  ناظر  ناظر،  خطاب  که  از   یکبرا  یراست  مستفاد  حکم 

د ا  یگرباشد،خطاب  از  نظر  قطع  حکم    یلدل   ینکهبا  بر  چ  یاددالّ  چه   یستشده  از  و 

است؛    یقیطر تب  یعنیمنکشِف شده  عرف ظهور دارد در  در  دوم   یحد واقع  یینخطاب 

د تفاوت  یگر،حکم  از سنخ    یو  حکم  آن  که  احکام   یاباشد    یواقع  احکامندارد  نوع  از 
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برایظاهر از قب  پایه،ین.  ناظر را  خطاب  انشائ  یلعرف  که در   شماردینم  یطلب  یجمالت 

ب جد  یانمقام  حکم  خبر  یدند؛جعل  از سنخ جمالت  را  آن  که موال فقط   داندیم  یبلکه 

د یعنوان یقض  یاسعه    یانب یمتصد  اخذ شده است. یگراست که در موضوع حکم 

با قطع نظر از اختالف در برخ  ینکها  در  یقو اقسام آن، از مصاد یاتجزئ  یقسم دوم، 

ترد است،  ایستن  یدیحکومت  به   ، اصطالح  در  متأخران  واقع  ین.  »حکومت   «یهقسم 

از  یراز  گویند؛یم موال  تفس  یلدل   غرض  صرفاً  )اعم از   یگراحکام د  یحد واقع  یرحاکم، 

واقع است؛  یو ظاهر  یاحکام  جعل   یعنوان  یقض  یاسعه    ناساندنش  یعنی(  عالم  در  که 

اخذ شده است.  در موضوع آن احکام 

گفتن  اما اول  قسم  مرحوم ش  یدرباره  که  مطارح  یخاست  بهدر  ااألنظار   ینصراحت 

)کالنتر است  شمرده  حکومت  اقسام  از  را  ج۱۳۸۳  ی،قسم  ص۴،  و ۴۱۴و  ۴۱۲،   ،)

)نا شارحه  حکومت  را  آن  ج۱۳۷۶  یینی،معاصران،  ص۴،  تفس۵۹۳،   ی)هاشم  یریه(، 

ج۱۴۲۶  ی،شاهرود ص۴،  ج۱۴۱۴  یم،)حک  یانیهب  یا(  ۳۲۷،  نام۶۴ص  ،۶،  در اندیده(   .

صاحب   ناممقابل،  حکومت  از  تفس  یدنعروه  را   کندیم  یوددارخ  یریهحکومت  آن  و 

م مفسّره«  »جمله  نحو،  علم  مصطلحات  ص۱۴۲۶  یزدی،)  نامدیطبق  ابن۵۹،  هشام، ؛ 

ج۱۴۰۴ ص۲،  به۳۳۹،  م(.  ا  رسدینظر  در  لفظ  ینکه  صاحب  ی،نزاع  عروه   مخالفت 

مع  یراز  پذیرد؛ینم  یهیتوج آنکه  از  لفظ  یاربعد  داللت  را  تفس  یحکومت  بر   یرخطاب 

تفکندار  یوجه  یم،دانست که قائل به   یه،را که بدون کنا  یو خطابات  یمشو  ییقو تض  یکد 

تفس بدان یرند،نص در   .یمخارج 

 یسلب یلیحکومت تنز  -1-2

تفس  یناظر  خطاب در  ظهور  به  یرکه  ص  دارد،   یجا  به  یگاه  ی،ظاهر  یاغتلحاظ 

تفس ادات  از  ص  یر،استفاده  بهره م  یلتنز  یاغتاز  تعبد   ینمونه، موال برا  ی. براگیردیو 

»وجوب اکرام علما«، کنا  یقض  یانب لسان »  واریهبودن موضوعِ  بعاِلماز  لیس  الفاسق  « العالمُ 

از اییو مرحوم خو  یینیاز محقق نا  یرویر معاصران )به پیشت. بکندیاستفاده م قسم  ین( 

الوضع«   عقد  در  »تصرف  عنوان  ج۱۳۷۶  یینی،)نا  کنندیم  یادبا  ص۳،  خو۲۶۲،   یی،؛ 
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ج۱۴۲۲ روحان۴۲۰، ص۲،  ج۱۴۱۳  ی،؛  نامگذار  ید(. شه۴۸، ص۲،  با  »حکومت   یصدر 

»دل   یلدل   «یلیتنز به  را  تفس  یلیحاکم  لبّاً  ح  یرکه  لساناً  توص  کومتو   کندیم  یفاست« 

ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم ص۴،  ز۳۷۲،  تفس  یرا(؛  در  د  یرمتکلم   یوهاز ش  یگرحکم 

خراسان  یهادعائ  یقتحق محقق  سکاک  ی)که  »مجاز  را  منامدیم  «یآن  بهره  و   گیرد،ی( 

 .دهدیقرار م  یهعلمنزّلٌ یراز تفس یهرا کنا یلتنز یاغتص

: در یابدیحکومت، در سه مرحله تحقق م  یریگشکل  یندفرا  یلی،تنز یحکومت واقع در

 یقمرحله تطبناظر به  ی،و مدلول مطابق یهحسب ظهور اول مرحله نخست، خطاب حاکم بر

خبر  یعنیدر عالم خارج است؛  یگر،موضوع حکم د یمُثبِت وجود خارج یا یو ناف  ی،کبر

. در مرحله دوم،  یستن  یامنطبق است    ینیگر، بر چه عناوید یلکه موضوع حکمِ دل   دهدیم

ا  یمدار  یعلم خارج انطباق، به معنا  یاانطباق    ینکه  کذب و خالف واقع   یقی،حق  یعدم 

برا انطباق »  یاست.  از  اِخبار  در  عاِلمٌنمونه،  العالم  »ولد  العالم«، قطعاً   یقیمصداق حق  «ولد 

فرد عالم فاسق از   تردیدی« بالفاسق لیس بعاِلم»  نطباقدر خبر از عدم ا  یا  یست،عنوان »عالِم« ن

ه دلخطاب حاکم به جهت دال  ینعنوان »عالِم« است. بنابرا یقیحق  یقمصاد  یل لت اقتضا و ب

کذب از  کالم  ثانو  یی،گوحفظ  تنز  یظهور  اعتبار ادعا  یلدر   یجه. در نتکندیم  یداپ  ییو 

جعل  یانخطاب، در صدد ب ینبا ا موال ینکهدر ا یابدیخطاب حاکم، در نزد عرف ظهور م

تعبد حق  یعنوان  یبرا  یمصداق  که  ن  یقتاًاست  موضوع  سلب مصداق   یا  یست،مصداق 

 و عرفاً مصداق موضوع است. که عقالً  کندیم  یدر عنوان  یتعبد

تنز  یتنها  در مرحله سوم،  در  ثالث  یاد  یلو  ظهور  عرفاً  تفس  یشده،  نظارت   یریدر 

د م  یعنی  کند؛یم  یداپ  یگرحکم  استظهار  ا  کندیعرف  ص  ینکه  و   یل،تنز  یاغتلسان 

نفس   و  است  واقع شده  استعمال  عالم  در  ندارد و مقصود موال   یتموضوع  یلتنزصرفاً 

ا  ییبلکه غرض نها  یست؛ن از  تنزیاص  ینموال   یحد واقع یانو ب یراز تفس یهکنا یل،غت و 

حکم    یعنوان موضوع  در  که  ا  یگرید  یاحکام شرع  یااست  خطاب   یناخذ شده و در 

اعتبار قرار گرفته است.  یهعلحاکم، منزّلٌ  و طرف 
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تنز  یانم  از حکومت  بحث واقع شده، خصوص حکومت   یلی،اقسام  محل  که  آنچه 

تنز  یسلب  یلیتنز لسان  د یل،است که با   .کندیم یقرا ض یگرموضوع حکم 

ا  ترپیش که  ب  ینگذشت  حکومت  از  لبّاً و   یراز سا  یشقسم  و  است  معروف  اقسام 

با تخص راکه موال آنان است؛ چ  یظاهر  یاغتفارقشان ص  یگانهاست و    یکسان  یصروحاً 

ب  یاخود،    ینقوان  ییقو تض  یصتخص  یبرا قانون عام خود را نقض   پردهیبه صراحت و 

 .کندیاز آن استثنا م یزآمنرم و مسالمت  یوار و با زبانیهکنا یا  زندیو بر آن تبصره م کندیم

أو  عقل  من  واسطة  إلى  تقديمه  في  يحتاج  ال  لذا  و  الخصومة  ال  الصلح  لسان  الحاكم  لسان 

بل بلفظه  العام  يبیّن  ال  الخاصّ  فإنّ  التخصیص،  بخالف  يرفع   غیره  و  له  مبیّنا  يجعله  العقل 

 (.۳۷، صتابی  یستانی،؛ س۶۷، ص۱۴۲۶  یزدی،)  الخصومة بینهما.

م  شهید »حکومت  با  سلب  یدننام  «یرزائیهصدر  م  یلی،تنز  یحکومت   یینینا  یرزایبه 

تقر یرادیا منعکس شده است:  نیابه دو ب یشانا  یراتدارد که در   متفاوت 

 ییقیتض یلیبر اصل حکومت دانستن حکومت تنز یاول، اشکال کبرو  بیان

مدع  شهید »نف  یصدر  که  نف  یاست  لسان  به  با  یحکم  را  ورود   یدموضوع«  اقسام  از 

از انشـا  یراز  یی؛ورود ادعـا  یلاز قب  یدانست، ول  که رافع  یتعبد ی»ورود« عبارت است 

د  یقیحق احکام  بعض  یگرموضوع  موجب شود  و  عنوان  یباشد  و   ییهااز  در سابق  که 

بود  یشپ موضوع  در  داخل  تعبد،  صدور  تفاوت  یقتاًحق  ند،از  که   کندینم  یخارج شوند. 

حق  ینا به  یقیخروج  موضوع،  واقع  از  دهد    یوجدان  یصورت  حق  به  یارخ   یقتنحو 

سکاکچنان  یی،ادعا قسم  یدٌ»ز  یکه  از  را  لذا حکومت شماردیم  ییادعا  یقتحق  أسدٌ«   .

م  یدننام نادرست  مصطلحات  از  ا  یینینا  یرزایآن،  به  که  م  یناست  آن را تیلحاظ  وان 

ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم  یدهم نام «یرزائیه»حکومت م  (.۳۴۱، ص۶، 

 ییقیتض  یلیهحکومت تنز یقاتاز تطب یبه برخ  یدوم، اشکال صغرو  بیان

مقدمه  یکصدر آمده است، با   یدکه به شکل پراکنده در کلمات شه  یمناقشه صغرو  این

م اشودیروشن  م  یبرا  یشان:  ذکر  معنا  دو  »ورود«   ی،شاهرود  ی)هاشم  کندیاصطالح 

ج۱۴۲۶  (:۴۹، ص۷، 
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به  .۱ تعبد  یمعناورود   یگرموضوع احکام د  یقیمُثبِت حق  یا  یاست که ناف  یخاص، 

 یعنوان  ی،طور قهرموجب آن و به  کنند که به  یاعتبار  یا جعل  عقال  یاموال    یعنیباشد؛  

ا از  قبل  تا  مصاد  یعتشر  ینکه  از  تعبد،  نم  یقو  محسوب  حکم   یقتاًحق  شد،یموضوع 

موضوع شود؛   در  داخل  عقالً(  و  ا  یفرد  یا)عرفاً  از  تا قبل  افراد حق  ینکه  از   یقیتعبد، 

م قلمداد  سلب المصداق شود  شد،یموضوع   یلیو از موضوع خارج گردد. به دل   وجداناً 

ب متکفل  است که   یکه متضمن حکم  یلیوارد« و به دل   یلاست، »دل   یتعبد  ینچن  یانکه 

 .گویندیمورود« م یل»دل   کنند،یم ییرتغ افراد موضوعش

تض  تخصص ورود  حق  ی)تعبد  ییقیو  رافع  شباهت   رغمیعل  موضوع است(  یقیکه 

با   است  یقیتفاوت دارند. در تخصص، خروج عنوان از موضوع، حق  یکدیگرفراوانشان، 

ن تعبد ندارد، بلکه به  یازیو  تعبدپذ  یدشه  یرتعببه   ییقیدر ورود تض  یول   یست؛ن  یرصدر 

 .شودیم واقعتعبد   یلهوس از موضوع، به  یقیخروج حق

خروج از آن است،   یاموضوع،    عنوان در  یقیعام، مطلق دخول حق  یمعناورود به  .۲

ا منشاء  حق  یاانطباق    ینچه  تنز  یقی،ارتفاع  و  به  یلتعبّد  ورود  همان  که   یمعنا  باشد، 

م )و  است  ادعا  توانیخاص  »ورود  را  حق  یاانطباق    ینا  یا(؛  یدنام  «ییآن   یقی،ارتفاع 

 .یندصادق باشد که در اصطالح به آن »تخصص« گو عقال،به تعبد موال و   یازبدون ن

م  شهید به  م  یینینا  یرزایصدر  ا  دهدینسبت  تنز  یشانکه   یمعنارا به    یلیحکومت 

تعر )  یفاعم  است  است، اعم از   یگرموضوع حکم د  یقیکه رافع حق  یتعبد  یعنیکرده 

حق  ینکها حق  یاباشد    یواقع  یقیِرافع  نتییادعا  یقیِرافع  در  و  بهورو  یجه،(   یمعنا  د 

تنز حکومت  اقسام  از  را  شه  یسلب  یلیخاص  سپس  است.  ا  یدپنداشته  با   ینصدر 

ا به  م  یشانانتساب،  تنز  کندیاشکال  حکومت  فرض  یلیکه  به  تعبد،   یمنحصر  است که 

ادعا تعبد  ییرافع  نبا  یو  و  باشد،  حق  یتعبد  یدموضوع  رافع  که  وجدان  یقیرا   یو 

ج۱۴۱۷عبدالساتر، موضوع است، داخل در حکومت دانست )  (.۴۶۵، ص۴، 

م  به ب  رسدینظر  تقر  یانکه  اشتباه  اساس  از  ز  یراول  است؛  مت  یراشده  از   یقنقدر 

هم »نف  ینحکومت،  نف  یقسم  لسان  به  آن   یحکم  دانستن  و حکومت  است  موضوع« 
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ننه اصطالح  خالف  ادعا  یست،تنها  ورود  غر  یدننام  ییکه  به    یبآن  و  صرف است، 

تنز سلب  یسلب  یلیشباهت حکومت  ورود  دل تواینم  ی،به  آن شود.   یدنبر ورود نام  یلند 

تنز با  یم،را ورود بخوان  یسلب  یلیاگر قرار باشد حکومت   یجابیا یلیحکومت تنز  یدپس 

ن ادعا  یزرا  شب  یم،بنام  ییورود  ا  یهچراکه  ب  یجابیورود  دوم هرچند درست و   یاناست. 

نااست،    یقدق محقق  کلمات  به  مراجعه  با  آنچه  مبه  یینیلکن  که   ینا  آیدیدست  است 

تنز  یشانا که  یستو مشخص ن داند،یخاص نم  یمعنارا شامل ورود به  یلیهم حکومت 

بر چه اساس  یدشه  داده است. ینسبت  ینچن  یینیبه محقق نا  یصدر 

 یحکومت مضمون  -1-3

تفس  یشخص  نظارت د  یک  یریو  خطاب  بر  ص  یگر،خطاب  لحاظ  به   ی،ظاهر  یاغتبه 

پذ امکان  ا  یرسه شکل  چه  تفس  یخطاب  ینکهدارد:  دارد،   یگرحکم د  یرکه عرفاً ظهور در 

نکته شکل و  تفسبه  یاظهور،    ینا  یریگمنشـأ  از ادات  است )حکومت   یرجهت استفاده 

به  به  یا(،  یریتفس تعبد است )حکومت  نزیلت  یاغتص  یریکارگجهت   یا(، و  یلیتنز  و 

تفس ادات  از  استفاده  ص  یربدون  تفس  یهمچنان ظهور عرف  یل،تنز  یاغتو   یاحکم    یردر 

د چه  یگراحکام  به  ینکهادارد،  آن  مدلول  و  نشان م  یاگونهمضمون  که   ینا  دهدیاست 

د حکم  لحاظ  بر  متفرعاً  به    یگر،خطاب  صاد  یکبرا  یرتفس  یتنو  ملحوظ  شده   رحکم 

ا  یداست. شه مضمون  ینصدر  »حکومت  را  ، ۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم  نامدیم  «یقسم 

، ۱۳۵۲  یینی،)نا  کندیم  یفبه »تصرف در عقد الحمل« توص  یینی(، محقق نا۱۶۹، ص۷ج

د۱۶۳، ص۲ج کلمات  در  و  بدون اسم، تصو  یز،ن  یگران(  چند   یزدی،شده است )  یرهر 

ص۱۴۲۶ آشت۵۳،  ج۱۳۸۸  یانی،؛  ص۸،  ج۱۴۲۷  ینی،قزو  وسویم؛  ۳۲،  ص۶،  ؛ ۴۵۵، 

 (.۴۱۲، ص۲، ج۱۳۷۵  ی،اراک

مضمون  یادظهور    گیریشکل حکومت  مختلفِ  موارد  در  متفاوت   تواندیم  یشده 

در   است  ممکن  ا  یکباشد.  مطابق  یجادمرحله  مدلول  و  مضمون  نفس  از  و   یشود، 

تفس نظارت  حاکم،  »  یدهفهم  یریخطاب  خطاب  مانند  يُجعَشود؛  لم  الوجوب  علی إنّ  ل 

العلماء من  )خمالفاسق  ج۱۴۲۳  ینی،«  زيدٍ»  یا(،  ۱۷۸،ص۲،  مورد  فی  الوجوب  يُجعَل   «لم 
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داماد، لیس فی مورد ز  یا(،  ۵۴۵، ص۲، ج۱۳۸۲)محقق  أکرم   ید»وجوب اإلکرام  بعد قوله 

)خوانسار ج۱۳۷۳  ی،العلماء«  ص۲،  برخ۲۱۵،  در  و  دو   ی(؛  در  است  ممکن  موارد، 

تحقق   مرحله  یابدمرحله  در  اول :  ظهور  از  نظارت،  اصل  مطابق  یهنخست،  خطاب   یو 

فه انشان    یمدلول مطابق  یعنیشود؛    میدهحاکم  لحاظ حکم   یندهد که  بر  خطاب متفرعاً 

 صادر شده است.  یگرد

اول   ظهور  تحقق  نظارت،    یهالبته  ق  یااصل  اساس  خطاب   یدیبر  متن  در  که  است 

برا  یاآمده،   است.  موضوع  و  حکم  تناسب  آمده،   یدیق  یبراساس  خطاب  متن  در  که 

م را  الحرج  »  توانیقاعده  خطاب  در  زد.  الِدِّينمثال  ِفي  قالحَرَج  الدِّین«   ید«،  »فِی 

»د)به بودن  متشکل  قوان  «ینجهت  و  احکام  م  یشرع  یناز  سبب   ینف  شودیمجعول( 

نا محقق  مصطلحات  نف  یینیمذکور، طبق  ترک  ییقحق  یدر  حرج  یبیو  همان   یا)  یحکم 

ل  مفاد خطاب مزبور   یعنی(؛  ۲۶۴ص  ،۳، ج۱۳۷۶  یینی،کند )نا  یداناقصه( ظهور پ  یسمفاد 

م ا  کندیداللت  و   حقیقتاًاند،  جعل شده  یعتکه در شر  ینیاحکام و قوان  یان»در م  ینکهبر 

حرج تعبداً، حکم  و  ادعاءً  ا  ینه  و  ندارد«،  وصفِ وجود است؛   ینف  یمعنابه  ینوجود 

 یبی،ترک ینف یانبودن احکام مجعول. واضح است که ب  یاز عدم ضرر  دهدیخبر م  یعنی

ا  یمبتن بر  ز  ینکهاست  باشد؛  کرده  لحاظ  را  موجود  احکام  سابق،  رتبه  در   یرامتکلم 

وصف مضر بودن را   تواندینم  یرد،الوجود نگرا مفروض  یشرع  مکه وجود احکا  یمادام

کند سلب  آنها  ن  یبرا  ۳.از  موضوع  و  حکم  شه  توانیم  یز،تناسب  صدر،   یدهمچون 

زد؛ ز مثال  را  الضرر  خطابات  یراقاعده  )البته  »الضرر«  خطابات  ق  یمدلول  آنها  در   یدکه 

ن  ی»ف نف  یامدهاالسالم«  در  چند  هر  تکو  یقیحق  یاست(  ضرر  ینیو  ظهور   یحکم 

چه  ۴دارند. تردلکن  نف  یجادا  یدبسا  که  ب  مذکور، مردد  یشود   یعنی)  یطبس  ینف  یناست 

عدم جعل حکم از  از   یعنی)  یبیترک  یاست( و نف  یکه بطبعه و بذاته حرج  یخبر  اِخبار 

ضرر در شر  یعدم  موجود  احکام  ول یعتبودن  نها  ی(؛  تناسب حکم و   ینهقر  به  یتدر 

ظهور   نف  خطابموضوع،  م  یبیترک  یدر  احکام  شود؛یمستقر  جعل  اساساً  که   یچراکه 

ضرر بنا  یبطبعه  که  مقدس،  حق شارع  در  سهله و سمحه است،   یعتبر شر  یشباشند، 
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ن مُـحتمل  و  انتظار  جا  یست،قابل  دفع   یو  »الضرر«  خطاب  با  بخواهد  تا  ندارد  توهم 

 توهم کند.

ثانو  درهرصورت، دوم، ظهور  مرحله  در  نخست،  مرحله  از  تفس  یبعد  قصد   یردر 

م ا  ینا  یریگو علت شکل  گیرد،یشکل  ب  ینکهظهور و  حکم   یحد واقع  یانغرض موال، 

د  یا به  یگریاحکام  لغو  است،  محذور  در همان دو مثال قاعده الحرج   یتجهت  است. 

ا  شتند،دا  یبیترک  یو الضرر، بعد از آنکه ظهور در نف از  تفس  یناگر قصد موال  و  یرخبر، 

اول   ییدتق اول   یهاطالقات  لغو منب  یهاحکام  هر چند   یگری،د  یدهفا  یچچراکه ه  شود؛یاشد، 

با تحفظ بر اطالقات احکام اول . چهیستدر حد دفع توهم خالف، بر آن مترتب ن  یه،بسا 

آ یا ییگوتناقض هم الزم   .یدکذب 

نام  یستانیس  اهللآیت م  ینا  یدنحکومت  انکار  را  معتقد است حکومت   کندیقسم  و 

با  یعقدالحمل  یا  یمضمون تخص  یدرا  اقسام  حق  یصاز  بر  عالوه  چون  و   یقتدانست؛ 

ح از  ن  یاغتص  یثلبّ،  لسان  تخص  یزو  که )  یصاست؛ چراکه در تخص  تریهشب  یصبه 

مستق موضوع،  بر  تحفظ  با  دارد(  خصومت  ضیماًلسان  را  حکم  موضوع  صراحتاً  و   یق 

کنا  یول   کند؛یم دارد(  مسالمت  لسان  )که  حکومت  به  واریهدر   یم،مستق  یرغطور  و 

ض  ینف  یمتصد و  م  یقحکم  مثالشودیموضوع  در  که  است  واضح  حکومت   یها. 

نف  ی،عقدالحمل تنز  یلسان  لسان  کنا  یلحکم،  ن  یا)  یهو  مسالمت(  لسان   یستهمان 

 (.۳۵ص  ،تابی  یستانی،)س

بر دو قسم   یاشاره شد، حکومت مضمون یزن  تریشآمده، و پ  یشانکه در کالم اچنان  لکن

تفس  یماًمستق  یااست:    یگرموضوع حکم د  ییقو تض  یراز نفس مضمون و مدلول خطاب، 

در طول دو مرحله،  یا«؛ إنّ الوجوب لم يُجعَل علی الفاسق من العلماءمانند »  شود؛یاستظهار م

تض  یرتفس د  وعموض  ییقو  ال  یگرحکم  »قاعده  مانند  است،  استظهار  و قاعده قابل  حرج 

است، لکن    پذیریقنسبت به قسم اول کامالً درست و تصد  یستانیس  اهللیتالضرر«. اشکال آ

و   ییددر تق  یکه لسان »الحرج و الضرر« و مثل آن، صراحت  آیدینظر منسبت به قسم دوم، به
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  یقض  یانگرو با لسان مسالمت و مصالحه، ب  یرمستقیمنداشته باشد، بلکه غ  یهاحکام اول   ییقتض

 لسان خصومت و معارضه ندارد.  وجهیچهاحکام است و به

 یدوم: مطلق نظارت شخص معیار

تفس  یشخص  نظارت قسم  دو  تمه  یریبه   یدو غرض برا  یراز  است؛  پذیریمتقس  یدیو 

ناظر آن را متفرع بر   یخطاب  عرف  و  کرده،  صادر  را  آن  حکم سابق  لحاظ  با  موال  که 

د است:    داند،یم  یگرحکم  ب  یامتصور  از  موال  تفس  یانغرض  حکم   یکبرا  یرخطاب، 

د خطابات  از  تف  یگرمستفاد  »نظارت  که  از   یا  شود؛یم  یدهنام  «سیریاست،  موال  غرض 

جعل جد و  انشاء  ناظر،  خطاب  تفسخطا  یعنیاست؛    یدصدور   یرب دوم عرفاً ظهور در 

د بلکه ظاهر در جعل جد  یگرحکم  و   یاقاز س  یا  یاست، منتها از مدلول مطابق  یدندارد؛ 

تنز ا  یللسان  بودن  )متفرع  نظارت  هم  د  ینخطاب،  حکم  لحاظ  بر  هم یگرخطاب  و   )

برا ینبودن ا  مقدمه  .شودیم  یدهموال فهم  یدجعل جد ینظارت 

قسم    یزن  یدیتمه  نظارت دو  گاه  پذیریمتقسبه  تمه  یاست.  نظارت  از   یدی،غرض 

حکم به  «یظاهر  »جعل  تعذ  یزتنج  یگر،د  یرتعبو  در فرض شک است.   یحکم واقع  یرو 

مب عرف  نزد  دوم  واقع  یظاهر  یتوضع  ینخطاب  در   یاحکام  و ظهور  است  مشکوک 

ا  ینا با  موال  که  ب  یندارد  در   یخود به حفظ حکم واقع  هتماما  یزانم  یانخطاب، متکفل 

واقع حکم  لحاظ  بدون  که  آنجا  از  و  است.   یحکم ظاهر  تواندینم  ی،فرض شک شده 

اهتمام خود نسبت به حفظ واقع  یزانو م  یدرا ،که در طول شک به واقع است، جعل نما

ضرور ینرا نشان دهد، بر ا واقع  یاساس،  لحاظ کند.  یاست که در رتبه سابق حکم   را 

ن  د  یزگاه  حکم  لحاظ  از  واقع  یگر،غرض  حکم  با   یعنیمماثل است«.    ی»جعل  موال 

ب  ینا متکفل  واقع  یستأس  یانخطاب،  حکم  جعل  جد  یبرا  یو  است،   یدموضوع  شده 

چون حکم جد د  یهشب  ید،لکن  حکم  مماثل  لحاظ آن   یناوست، بد  یگرو  با  جهت موال 

م اول،  حکم  به  مخاطبان  کردن  متوجه  با  و  به آناخوایحکم  حکم   ینن بفهماند که اهد 

ع  یدیعنوان جد ی)که برا  یدجد است(   مثل همان حکم سابق اوست. یناًجعل شده 
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بهدوم    یارمع  مدعای ش)که  کلمات  در  ج۱۴۲۸  ی،)انصار  یانصار  یخاشاره   ،۲ ،

به۴۶۲ص و  نا(  محقق  کلمات  در  ا  ینو متأخر  یینیصراحت  است که از   ینآمده است( 

تمه  ینا نظارت  اول  قسم  تنها  قسم،  تعم  یدی،دو  با  و  است،  حکومت   یممشمول 

واقع قسم حکومت  دو  به  خطاب  بخطا  یارمع  ی،و ظاهر  یحکومت  را   داندیم  یحاکم 

مب و  مفسِّر  واقع  یّنکه  ظاهر  یا  یحدّ  د  یحال  باشد   یگرحکم  شک  ظرف  در 

ج۱۳۷۶یینی،)نا اصفهان۱۹، ص۳،  ج۱۴۲۹  ی،؛  ، ۳، ج۱۴۱۷  ی،فنج  ی؛ بروجرد۵۹، ص۳، 

هاشم۱۴۰، ص۴؛ همو، ج۲۴ص ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی؛   (.۵۹، ص۴، 

تمه  درخور نظارت  دوم  قسم  که  است  نام  یدی،توجه  حکومت  با   یدهاگرچه  نشده، 

واقع ز  یجابیا  یحکومت  برا  یادیشباهت  خطاب  یدارد.  در  ظاهر به  یهانمونه، 

خمرٌ،  توسعه »الفقاع  مثل  به  یادهنده  موال،  عالمٌ«،  طورقطع در رتبه سابق، حکم ولدالعالم 

  یدی جد   یدر صدد جعل حکم واقع یاکه آ  یسترا لحاظ کرده است، اما مشخص ن  یگرید

که در حکم سابق اخذ شده است،  یدر موضوع خواهدیم  یادر عرض حکم سابق است،  

است  یکه در موضوع آن حکم اخذ شده بود، اعم از مفهوم یعنوان توسعه دهد و بفهماند

ناظر مطرح   بکه درباره خطا  یموارد، بحث اثبات   گونهیناست. در ا شدهیم  یالکه تاکنون خ

مع نظر است. به  یجابیا  یجعل حکم مماثل از حکومت واقع  یقمصاد  ییشناسا  یاراست، 

ضابطه  یصتشخ  یبرا  رسدیم ا  یامصداق،  اول   ینکهجز  را   یمول   یهادر خطاب  یاصل 

بر جعل حکم    یدمبنا، خطاب ناظر با  ینطبق ا  ین،وجود نداشته باشد. بنابرا  یم،بدان  یسیتأس

  یاندهنده را بر بتوسعه یهاکه تمام خطاب  یستانیس  اهللیتمقصود آ شایدمماثل حمل شود.  

 (.۳۰ص،  تابی  یستانی،باشد )س ینهم  یزن  کندیحمل م یدجعل جد

 یو قهر  یسوم: مطلق نظارت قصد معیار

تقس  معیار با  قصد  یمسوم  قسم  دو  به  قهر  یحکومت  حکومت   یبرا  یاضابطه  ی،و 

عام  کندیم  یینتع است  ممکن  معکه  دو  از  ا  یشینپ  یارتر  )بنابر  حکومت   ینکهباشد 

ن  یظاهر مع  یاباشد(    یرفتهپذ  یزرا  از  عام و هم  یارفقط  با  یارعرض معنخست،  شد. دوم 

بزرگ عالمان  ب  یاز  با  تعم  یمتقس  ینا  ونگوناگ  هاییانکه  پذ  یمو   توانیم  اندیرفتهرا 
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خراسانصاحب   محقق  أجودالتقر  یینیمحقق نا  یی،مرحوم خو  ی،عروه،  ( یرات)بنابر نقل 

آ برد  یستانیس  اهللیتو  نام  التعارض، ص۱۴۲۶  یزدی،)  را  ، ۲، ج۱۴۲۶؛ همو،  ۵۴، کتاب 

ج۲۵ص ص۳،  خراسان۴۲۳و    ۳۴۸،  ص۱۴۱۰  ی،؛  خو۴۲۸،  ج۱۴۲۲یی،؛  ص۱،   ،۱۹۵ ،

نا۳۰، صتابی  یستانی،؛ س۴۲۱، ص۲ج ج۱۳۵۲ یینی،؛   (.۱۰۷، ص۲، 

که مفسِّر  کندیرا که عرف استظهار م ییهااست که خطاب یگفتن یشتر،ب یحتوض  برای

 ینکه موال ا کند،یعرف از نفس خطاب استظهار م  یانوع است:    هستند، دو  یگراحکام د

د حکم  لحاظ  با  را  ب)به  یگرخطاب  ض  یانغرض  و  برا  یقسعه  و  آن   یرتفس  یموضوع( 

چراکه  شود؛یاستظهار نم یگرحکم د یرتفس یا حاظاز نفس خطاب، ل   یاصادر کرده است؛  

تفس  یتیخطاب صادر از موال نه مشتمل بر خصوص باشد، نه   یراست که نشانه نظارت و 

 ( بهیتآن )به جهت دفع لغو یحاست که تصح یاگونهصدق مضمون و مدلول خطاب به 

د  یرتفس  ینفس مدلول و محک  ییمرحوم خو  یرتعب  به  یراداشته باشد؛ ز  یازن  یگریحکم 

تعبدپذ از  ین. بنابرایردقرار بگ یرو تعذ یزتنج یِموضوع اثر عقل واندتیاست و م  یرخطاب 

تنها ظهور در جعل جد  یدد  یو مقصود بالذات بودن مدلول مطابق یدعرف، نفس خطاب، 

ترت قصد  به  را  خطاب  موال  و  دارد  تنج  یبخطاب  بر آن صادر کرده   یشرع  یا  یزیآثار 

تفس  ظهوری  یگراست و د د؛ بلکه طبق مسلک امتناعِ ندار  یگرموضوع حکم د  یردر قصد 

 دو قصد مُحال است.  ینا یناجتماع انشاء و اِخبار، جمع ب

به  با التزام  ینکهاتوجه  قهر  یعقل  یمدلول  تغ  یو  خطاب،  از   یموضوع بعض  ییرمفاد 

د محذورات  یمحک  یموال  یگراحکام  )تا  تناقض  یاست  عرف   ییگومثل  ندهد(  رخ 

دوم ا  یاستظهار  بر  تحم  ینرا  ا  یمبن  کندیم  یلخطاب   یخطاب  ینکه چن  ییموال  ینکه،بر 

تعبد انش  یرا صادر کرده و در ضمن آن،  به لوازم  یدناچار باامضا کرده است، به    یا  اءرا 

ا  را که  یدسته از احکام  ملتزم باشد و آن  یزآن ن ارتباط  ینبا  تناسب آن اند و به  جعل در 

تغ  ییرتغ  یدبا بنابرا  داده  ییرکنند، قطعاً  ا  یناست.  که حکومت  یلخطاب و تنز  ینعملکرد 

شب  شود،یم  یدهنام  یقهر عرف  نزد  »  یهدر  ز  «ورودعملکرد  خطاب   یرااست؛  اگرچه 
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حکم به  ناظر  قهر  یست،ن  یحاکم  رافع  را  آن  د  یعرف  حکم  نظر   یزن  یگرموضوع  در 

 .داندیمورود م  یلموضوع دل   یوارد را رافع قهر  یلدل   «یکه در »ورود سلبچنان گیرد،یم

قهر  یبرا  اصولیان آورده  یحکومت  مثال  عملکرد سه  نخست،  مثال  دو  در  که  اند، 

سلب تعبد  یحکومت،  رافع  ول   یبعض  یتفرد  یو  است؛  حکم  موضوع  افراد  مثال   یاز 

ا تعبد  یجابیسوم،  افراد موضوع است )انصار  یبعض  یتفرد  یو مثبت  ، ۳، ج۱۴۲۸ ی،از 

 (۱۸۴ص

)که  ۱ اول  مثال  شخص.  نظارت  محذور   یریتفس  یاستظهار  حاکم،  خطاب  داشتن 

ظن  یاثبات امارات  حکومت  ا  یهبر اصول عمل  یدارد(،   امارات به  یتحج  ینکهاست )بنابر 

علم  یمعنا علم  یت،جعل  اصول  موضوع  وجدان  یه،و  علم  ا  یعدم  در   ینباشد(. 

تنز تعبد به علم  یلحکومت،  با قطع نظ  یتو  اثر  یدارا یه،لاز جعل اصول عم  رخبر ثقه، 

بنابرا  یتنجز عقل  یبوده و موضوع برا اول   یناست.  است که عقال و  ینعرف ا یهاستظهار 

جعل   زمان  در  مقدس  لحاظ نکرده  یهخبر ثقه، اصول عمل  یتحج  یامضا  یاشارع  اند را 

ا نفس  فقط  مقصود آنـها است؛ منتها در خالل جعل حج  ینبلکه  جعل  و  و به   یتتعبد 

تناقض    دلیل حج  یتحجدفع  با  عمل  یتامارات  م  یه،اصول  حج  شودیکشف   یتکه 

ض ابتدا  از  مصاد  یقاصول  از  ادعائاً  را  ثقه  خبر  موارد  موال  و  اصول   یقبوده،  موضوع 

 است.  دانستهینم یهعلم

نظارت شخص۲ استظهار  )که  دوم  مثال  دارد(   یداشتن خطاب حاکم، محذور ثبوت  ی. 

سنخ، هم یو مسبب  یکه اصل سبب  یاست. در موارد  یبر اصل مسبب  یحکومت اصل سبب

دل  سبب  یتشانحج  یلو  استصحاب  حکومت  مانند  باشد،  مسبب  یواحد  استصحاب   ی،بر 

تنز تعبد  یلمحال است که موال   یلدل  یرقصد تفس به کند،یم اعتبار یکه در اصل سبب  یو 

مسبب  یتحج ز  یاصل  مشروح    یراباشد؛  و  ممف  یااتحاد شارح  الزم  مفسَّر  و  . آیدیسِّر 

سبب  ینبنابرا اصل مسبب  یاصل  لحاظ  ترت  و به  ی،بدون   ی،آثار خود اصل سبب  یبغرض 

اما عرف به و  یتکه حج کندیدو اصل، کشف م  ینا  یتعارض درون  یلدل   حجت است؛ 
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تعبداً و ادعائاً موارد جر  یقض  یاصل مسبب  یانجر را  یاصل سبب یانبوده، و شارع مقدس 

 ندانسته است. یاصل مسبب یمصداق و مجرا

ا۳ در  )که  سوم  مثال  ن  ین.  شخص  یزمثال  نظارت  حاکم   یاستظهار  خطاب  داشتن 

ثبوت مع  یمحذور  اخبار  حکومت  )اخباردارد(،  د  یالواسطه  خبر  از  اِخبار   یگرکه 

ادهندیم در  است.  خبر سابق  بر  ب  یتحج  ینجا،(  بداً و تع  اینکهیلدل به  واسطه،یخبر ثقهِ 

تعم  دهد،یاز آن است، مصداق خبر ثقه قرار م  یرا که حاک  یاعتباراً خبر دوم  یمموجب 

م  یتحج  یلدل  دوم  خبر  ا  شود،یبه  اخ  یتحج  یلدل   ینکهبا  به  یرخبر  محذور )  جهت 

مشروح( و  تعم  تواندینم  اتحاد شارح  به  تفس  یمناظر  خبر دوم باشد،   یتحج  یلدل   یرو 

تعم  یه عقلو الزم  یقهر  یعرف مقتضا  .بیندیم  یتحج  یلدل   یمآن را 

م  یحاتتوض  ینا  از که خطاب حاکم و   یدر موارد  یکه حکومت قهر  شودیروشن 

مشترک  بمحکوم  قر  یچه  یانگراند،  تفس  ینیتنوع  مواردیستندن  یریو  در  دل   ی.   یلکه 

صدر از نوع   یدشه  یگذارطبق نام  ی،حکومت قهر  ینیتِحاکم و محکوم متعدد است، قر

ز  «ینوع  ینیت»قر بود؛  خطاب، ظه  یراخواهد  تفس  ورینفس  عرف،   یردر  بلکه  ندارد؛ 

د  یاگو احکام  مفسِّر  را  موال  از  صادر  خطاب  اقتضا  داللت  باب  ا  شمارد،یم  یگراز   ینبا 

به  خطاب،  نفس  صحت  و  صدق  حفظ  جهت  به  اقتضا،  داللت  موارد  در  که  تفاوت 

جد م  یدیداللت  قهر  یول   شود؛یملتزم  حکومت  صدق   به  ی،در  بر  تحفظ  جهت 

د  .کندیرا استظهار م  یدیجد  هورظ یگر،خطابات 

 حکومت یارسه مع  یبررس -4

ا  یابیدست  برای مع  یککدام    ینکهبه  واقع  یاد  یاراز سه  ضابطه  است،   یشده،  حکومت 

اختصاص  یبررس  یدبا آثار  که  تطب  یکرد  در  مصطلح،  ا  یککدام  یقاتحکومت  سه   یناز 

اصول   یانجر  یارمع و  یبرا  یاندارد.  چهار  بر برشمرده  یاختصاص  یژگیحکومت  که  اند 

د اقسام  از  حکومت  عنوان  هم  آن،  عرفیاساس  جمع  ا  ی،گر  فاقد   هایتخصوص  ینکه 

ا  یزهستند متما که منکر استقالل حکومت بود )و   یروانیخواهد شد، و هم اشکال محقق 
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ش مرحوم  که  را  آنچه  م  یخهر  تطب  دانست،یحکومت  نظر   یقاتاز  در  و ظاهر«  »اظهر 

ج۱۳۷۰یروانی،)ا  شودی(، مرتفع مگرفتیم  (.۲۴۳، ص۲، 

دل   یمتقد  .۱ کسان  یلمطلق  د  یحاکم:  اقسام  برابر  در  حکومت  استقالل  از   یگرکه 

عرف خطاب حاکم،   یرا قبول دارند که ضعف دالل   یتخصوص  ینا  کنند،یدفاع م  یجمع 

تقد محکوم    یمدر  خطاب  که از   یدر فرض  یو خطاب حاکم حت  کندینم  یجادا  یخللبر 

ضع  یثح باشد،    تریفظهور  محکوم  خطاب  افراد، عام  یثاز ح  یااز ظهور  تر از شمول 

ن  مقدم خواهد شد. یزعنوان خطاب محکوم باشد 

زمان  .۲ خراسان  یلدل   یتأخر  محقق  عبارت ش  یحاکم:  تعر  ی،انصار  یخاز   یفکه در 

ق )انصار  یدحکومت،  کرده  اضافه  را  ج۱۴۲۸  ی،»متفرّعاً«  ص۴،  کرده   (۱۳،  برداشت 

ا که  زمان  یشاناست  م  یلدل   یتأخر  را شرط  و   ۴۲۸، ص۱۴۱۰  ی،)خراسان  داندیحاکم 

 (.۴۳۷، ص۱۴۰۹

ا  یدحکومت: شه  ینبودن طرف  یلفظ  .۳ با  حکومت،   یقتاستدالل که در حق  ینصدر 

قسم نظارت  ینظارت شخص هر سه  و  است  لفظ  هاییت، از خصوصاخذ شده   یداللت 

و  یکیاست،   لفظ  یاقسام جمع عرف  یرحکومت از سا  یزتما  هاییژگیاز   یلبودن دل   یرا 

م محکوم  و  ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم  داندیحاکم  که در ۱۷۲، ص۷،  است  روشن   .)

تفس تفس  یری،حکومت  از ادات  از  لفظ  یر،استفاده  محکوم است. در   یلبودن دل   یناظر به 

تنز مجاز  ییادعا  یالتتنز  یزن  یلیحکومت  به    ی،و  و  استعماالت  عالم  در   یلهوسفقط 

اما در حکومت مضمونیرندپذالفاظ تحقق تناسب حکم و موضوع شکل   ی.  که بر اساس 

ا لفظ  یلدل   ست،گرفته  دل   یلزوم  ا  یلبودن  محکوم  و  تناسب حکم و   ینحاکم  که  است 

مادام لفظ  یموضوع،  به  یکه  منجر  و  لفظ  یریگشکلنباشد   یچدر کالم نشود، ه  یظهور 

 ندارد.  یمستقل یتاعتبار و حج

  ینه اجمال قر  یص،مثل تخص یاقسام جمع عرف  یراجمال حاکم منفصل: در سا  یتسرا .۴

ذوالقر سرا  ینهبه  عام  خطاب  به  منفصل  خاص  م  کند؛ینم  یتو  حکومت،  در   یرزااما 
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اجمال  یت قائل به سرا   یشانکه ا  دهدیلوسائل نسبت مابه صاحب اوثق  ینیابوالحسن مشک

 (.۱۱۹، ص۵، ج۱۴۱۳  ینی،است )مشک  بودهمحکوم   یلحاکم منفصل به دل   یلاز دل 

ممتاز حکومت  یتخصوص توانیاول را م  یتتنها خصوص  یت،چهار خصوص  ینا  از

ز  یتوجود دارد. درباره خصوص  یجد  هایییدترد  یگرد  هاییتدر خصوص  یرادانست؛ 

زمان )تأخر  به  یدوم  محاکم(  مشکهمان  رسدینظر  مرحوم  که  کرده   ینیطور  اشاره 

تنها در تحقق حکومت تف۱۱۸، ص۵، ج۱۴۱۳  ینی،)مشک  یمادام یرامعتبر است؛ ز سیری( 

مثل  یریبا ادات تفس یستاز متکلم صادر نشده باشد، معقول ن یکه در زمان گذشته خطاب

ل   ای  «ی»أ در   یخواهد گفت؛ ول   یندهباشد که در آ  یخطابات  یرتفس  یذلک« متصد  یکن»و 

د اقسام  چنان  یگرصدق  خراسانحکومت،  محقق  ن  یکه  الزم  کرده،   یلدل   یستمناقشه 

هممفروغ  وممحک بلکه  باشد؛  کافمفروض  کهینالوجود  باشد  )خراسان  یالوجود   ی،است 

ص۱۴۱۰ حت۴۳۷، ص۱۴۰۹و    ۴۲۸،  بلکه  به   یتاشتراط خصوص  توانینم  ی(؛  را  دوم 

کرده  یرتفس یممحسن حک یدکه سنسبت داد؛ چراکه عبارت »متفرعاً«، چنان  یانصار  یخش

تأ۵۵۲، ص۲ق، ج۱۴۰۸  یم،است )حک صرفاً در   ظهور دارد.  یطبع یا یرتب  خر( 

کرده،   یحتصر  یینیه که محقق ناگونهمان  رسدینظر مبه  یزسوم ن  یتخصوص  درباره

اختصاص لفظ  یحکومت،  ادله  لبّ  یبه  ادله  در  و  ، ۱۳۷۶  یینی،است )نا  یجار  یزن  یندارد 

با  یادحاکم در هر سه قسم    یلکه دل   یستن  ی(. نزاع۵۹۳، ص۴ج باشد، که   یلفظ  یدشده 

و از  حکومت    هاییژگیالبته  معتبر است.   یزن  یجمع عرف  یگرو در اقسام د  نیستممتاز 

لفظ  ینهمچن لزوم  تفس  یلبودن دل   یدر   یول  یست؛ن یدیترد  یزن  یریمحکوم در حکومت 

مثل حکومت مضمون  یلیتنز  یهادر  مستق  یو  تفس  یماًکه  به  کبرا  یرناظر  حکم   ینفس 

دل  از  لفظ  یلمستفاد  هستند،  دل   یمحکوم  وجه  یلبودن  استد  یمحکوم   هایاللندارد. 

ن  یدشه لزوم    یشب  یزصدر  اثبات نم  یلبودن دل   یلفظاز  و درباره   یان. در پاکندیحاکم را 

ن  یتخصوص مهمان  یزچهارم  که  مشک  یرزاگونه  است   ینیابوالحسن  داده  گزارش 

ج۱۴۱۳  ینی،)مشک ص۵،  د۱۱۹،  دو  دارد؛  یگرد  یدگاه(  مختار   یدگاهد  وجود  که  اول، 

م شه  ینیمشک  یرزایخودِ  )هاشم  صدر  یدو  ج۱۴۲۶  ی،شاهرود  یاست  ( ۱۷۲ص،  ۷، 
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سرا عدم  به  ا  یتقائل  از  و  است  منفصل  سا  ینب  یثح  یناجمال  و  اقسام   یرحکومت 

عرف بنابرایستن  یفرق  یجمع  دل   ین.  خطاب   یلاجمال  به  اتصال،  فرض  در  تنها  حاکم، 

نم  یول   کند؛یم  یتمحکوم سرا محکوم  اجمال  موجب  انفصال  فرض   یدگاه. دشودیدر 

بعض  یگرد به  را  آن  م  یهکفا  ینمحشاز    یکه  حکومت   ینب  یلتفص  دهد،ینسبت  اقسام 

تفس حکومت  در  محکوم سرا  یری،است.  به  منفصل  حاکم  در   یول   کند،یم  یتاجمال 

نم  یرسا محکوم  اجمال  به  منجر  حاکم،  اجمال  حکومت،  بهشودیاقسام  م  .   رسدینظر 

را  ینهو ذوالقر  ینهقر  ینب  یصله زمانعرف فا  یرااست؛ ز  پذیریقتصد  یتعدم سرا  یدگاهد

از سرا قر  یتمانع  ذ  ینهاجمال  فرق  بیندیم  القرینهیبه  قر  کندینم  یو  از   ینهکه  منفصل 

 .یشخص  ینیتاز نوع قر یاباشد،   ینوع  ینقرا یلقب

و  یبررس  یدبا  پایه،براین که  )تقد  یژگیکرد  حکومت  آ  یمممتاز  در   یامطلق(  تنها 

که از   یو حکومت قهر  یدر مثل حکومت ظاهر  یحت  یااول ثابت است    یارمع  یقاتتطب

م  یارمع  یقاتتطب و سوم شمرده   یژگیو  ینا  رسدینظر ماست؟ به  یجار  یزن  شوندیدوم 

تمام  یری،شده است، مثل حکومت تفس  یدهنام  تکه حکوم  یموارد  یممتاز حکومت در 

واقع دارد و عرف عقال وجود    یو حکومت قهر  یحکومت ظاهر  ی،مضمون  یحکومت 

ا همه  دالل   یقات،تطب  یندر  ضعف  افراد  یا  یهرچند  خطاب  یعموم  باشد،  را که   یداشته 

نام است، به    یدهحاکم  ا  کنند،یطورمطلق بر خطاب محکوم مقدم مشده  تفاوت که   ینبا 

قهر  یقصد  کومتح قر  ی،و  متفاوت  مالک  دو  نوع  یشخص  ینیتبا  مالکات   ی،و  از 

عرف م  یجمع  تفس  ینیتنوع قر  یچه  ی،در حکومت ظاهر  یول   شوند؛یمحسوب   یریو 

 وجود ندارد.

مع  ینا  برای م  یارسه  جامع  توانیحکومت،  برا  یعنوان  کرد.  محقق   مثال،یانتزاع 

هرچند   کند،یم  یفتعر  یگرد  یلدر مفاد دل   یلدل   یکحکومت را به مطلق تصرف    یینینا

تفس  ینا تصرف،  و  )نانب  یقصد  یا  یرینظارت  ج۱۳۷۶  یینی،اشد  (. ۷۱۲و  ۵۹۳، ص۴، 

 یکرد، مشکل یداپ  یجامع و مشترک  یفتعر  ،حکومت  یارسه مع  ینا  یاگر نتوان برا  یحت

ا  شهید  کهچنان  شودینم  یجادا داشته باشد، به   ییبه مرحوم خو  یرادیا  ینکهصدر بدون 
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لفظ  یو قهر  یدو قسم حکومت قصد  یشانا  یاکه گو  دهدینسبت م  یشانا  یرا مشترک 

 ذکر نکرده است.  یجامع و مشترک  یفدو تعرآن   یدانسته، و برا

کأنّه  و  قسمین،  إلی  رأساً  قسّمها  إنّما  و  جامع؛  بتفسیر  الحکومة  يفسّر  لم  األستاذ  السیّد  و 

بینهما  (.۱۶۹، ص۷ج  ،۱۴۲۶  ی،شاهرود  ی)هاشم  مشترک لفظیّ 

 یریگنتیجه

ا  یستن  تردیدی هر  ینکهدر  مع  حکومت طبق  حل   یباشد برا  یراهکار  تواندیم  یارسه 

نقل ادله  ا  یتعارض  با  مقدس،  برخ  ینشارع  طبق  که  جمع   یارها،مع  یتفاوت  مصحح 

واقع  ینب  یعرف احکام  بعض  یکدیگربا    یادله  طبق  و  بود،   تواندیم  یارهامع  یخواهد 

عقل جمع  حکم ظاهر  یمصحح  ادله    یادله  باشد.   یگرد  یاحکام ظاهر  یا  یواقع  احکامبا 

مع در  که  است  ظاهر  یارواضح  »حکومت  ،که  وجود   ینیتیقر  شود،یم  یدهنام  «یدوم 

ا و  تغ  ینندارد  و  تصرف  متضمن  تعارض،  دل   ییرحل  واقع  یا  یلدر  حکم   یموضوع 

 .یستن  یکدیگر

همچون شه  یحتوض  ینا  با باش  یداگر  داشته  اصرار  که حکومت مصطلح را   یمصدر 

از   عرفمنحصراً  جمع  کن  یاقسام  ا  یدبا  یا  یم،قلمداد  قر  یشانمثل  حکومت را   ینیت)که 

دانسته و به قرخاص انتخاب کن  یارمحدود کرده است( مع  یشخص  ینیتتر   یا  یم،اول را 

صاحب کم  مانند  با  تفسیتوسعه، مع  یعروه  و   یاعم از قصد  یری،ار را به مطلق نظارت 

 .یمده  یمتعم  (یو نوع  یخصصدر اعم از ش  یدطبق مصطلحات شه  یا)  یقهر

نا  اما محقق  همچون  عام  ی،حکومت را فراتر از جمع عرف  یینی،اگر   یمبدان  یراهکار 

تعارضات موجود در مجموعه  یبرا ادله احکام واقع  یاحلّ  ا  ی،و ظاهر  یاز   یازامت  ینبا 

خطاب بر  مطلق  شکل  به  حاکم  خطاب  خطاب  یگرد  یهاکه  هرچند  است،   یهامقدم 

اقو  یگرد و  اظهر  داللت  قوت  افراد، اخص از آن باشند،   یا  یاز جهت  از جهت شمول 

 را از مالکات حکومت دانست.  یارهر سه مع  یدبا
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 :هانوشتپی

آ  ینا  .۱ را  مستق  ینحس  یدس  اهللیتمطلب  س  یمشمس،  مرحوم  احمد   یداز 

ننقل    یخوانسار مظفر  مرحوم  البته  مکردند.   یرزایاضافه هم هست که م  ینا  کند،یقل 

تعر  یرشت م  یفاز  ش  پرسدیحکومت  مرحوم  در   یخو  ماه حضور  بر شش  را  آن  فهم 

للمظفر ص  سازدیم یمجلس درس مبتن  (.۵۵۳)اصول الفقه 

است که متکلم در استعمال   یفیتینبودن ک  یاز عرف  یناش  یا. علت عدم ظهور حال،  ۲

هرچند نوع استعمال   ینکها  یا  یست،که مُفسِّر قرار دادن آن متعارف ن  یبکار برده، در حال 

قرا از  عرف  ینمتکلم  م  یمتعارف  که متکلم در محاورات خود   شود،یقلمداد  احراز شده 

م  یخاص یوهاز ش  کند.  یاستفاده 

به حساب    ییابتدا  یانب  یط،بس ینف  یانب  اصلِ وجود(  ی)نف  یرترکیبیو غ  یطبس یدر نف.  ۳

مبتن  آیدیم غ  یو  لحاظ  بنابرایستن  یربر  خطاب الحرج، نف  ین.  مفاد  حکم   یطبس  یاگر 

 یکعرفاً  اند،یکه بطبعه و بذاته حرج یاز عدم جعل احکام دادیخبر م یعنیبود،    یحرج

 نداشت. یظهور یگرو در نظارت و لحاظ احکام د رفتیم  اربه شم  ییاِخبار ابتدا

  یمحقق خراسان  نمونهیهم مطرح شده است. برا  یگریالبته در قاعده الضرر احتماالت د.  ۴

از قب را  )ناظر به تصرف در عقد الوضع( و مفاد   یلیتنز  یحکومت واقع  یلقاعده الضرر 

نف را  اداندیاند( م)که متعلق احکام  یافعال ضرر  یوجود خارج  ییادعا  یخطاب   ین. بر 

ل  با  خطاب الضرر  تنز  یتعبد  ینف  ساناساس   یقیحق  یاز نف  دهدیموضوع، خبر م  یلیو 

 .(۱۹۱ص  یستانی،. )ر.ک: قاعدة ال ضرر و ال ضرار للسیحکم موضوعات ضرر
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