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و شرعیاحکام فقهىالزام درمنشأ
19/4/94تأیید: خ یتار15/11/93:افتیخ دریتار

*یفیشرتیعنا_____________________________________

چکیده 
الزامـات  گونـه نیـ الـزام نهفتـه اسـت. دربـاره خاسـتگاه ا     ینـوع یو شـرع یدر احکام فقه

از اشـاعره  یهماننـد برخـ  يادانند و عـده یالزام مأعقل را منشیبرخ.وجود دارداختالف 
از کیـ هـر  رسـد یبـه نظـر مـ   یولـ ؛داننـد یالزام مأفطرت را منشیو برخیالهیامر و نه

الـزام  أ. از نظر نگارنـده منشـ  باشندبه نوعی داراي اشکال میباره نیاارائه شده دراتینظر
و لـزوم  فیلاانجام تکـ باشد که مکلفان را وادار به میدرك و کشف عقلیو شرعیفقه

.نمایدیمیالهیو ترك از نواهیاطاعت از اوامر اله

.مدرکات عقلوفقه، احکام شرعی، الزامات شرعیواژگان کلیدي:

).enayat.sharifi@yahoo.com(تهرانییعالمه طباطبادانشگاهاریدانش* 
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مقدمه  
اسـتوارى نظـم، عـدالت و تـأمین     ـفقه و احکام شرعی براى دستیابى به اهـداف خـود    

اى از امـور را کـه از مصـالح و    ـ انجـام و تـرك پـاره   ها در دنیا و آخرتسعادت انسان
مفاسد بیشتري برخوردارند به گونه واجب و حرام بر مکلفانی که داراي شرایط تکلیـف  

ـ ملزم ،اجبار و الزام نموده است و مکلفان،باشندمی د و باشـن ر انجـام یـا تـرك آن مـی    ب
برخی دیگر از احکام که از مصالح و مفاسد کمتري برخوردارنـد بـه گونـه مسـتحب و     

بر عهـده مکلفـان   ،باشدمیتر از واجبات و محرمات مرتبه الزام آن دو ضعیفمکروه که
.توانایی مستحبات را انجام و مکروهات را ترك نمایندگذاشته است که در صورت

ي بسـیار مهـم و   هـا ی و شـرعی، یکـی از بحـث   بحث از منشأ الزام در احکام فقه
ولی متأسفانه به صورت جدا و مستقل مورد بررسی قـرار  ؛اساسی در فلسفه فقه است

نگرفته است، هرچند در مباحثی همانند تبعیت احکام از مصالح و مفاسـد و مالکـات   
نشأ احکام در یکی و دو قرن اخیر مطالب فراوانی گفته شده که به نحوي به مبانی و م

با روش تحلیلی و انتقـادي  پژوهش حاضر در صدد استروایناز،الزامات نظر دارند
اي از منابع فقهی، اصولی، روایـی  آوري اطالعات به صورت کتابخانهجمعطریقاز و

منشأ الزام در قـوا  از قبیل: هاي بپردازد و به سؤاالت و پرسشمسئلهو حقوقی به این 
به عبارت دیگرچه نیـروي پنهـان و درعـین حـال     چیست؟نین فقهی واحکام شرعی 

را وادار بـه تکلیـف   هـا پشتیبان قوانین فقهی و احکام شرعی اسـت کـه انسـان   ،قوي
جایگـاه امـر و نهـی    باشد؟میکند؟ نقش وجایگاه فطرت در الزامات فقهی چگونه می

شـرعی نقش عقل و مدرکات آن در الزامات فقهی و الهی در الزامات شرعی چیست؟
پاسخ دهد.باشد؟میچگونه 

فطرت و الزامات فقهی.1
دانـد و مـردم   نامد و تشریع را متناسب با تکوین مىقرآن مجید، اسالم را دین فطرت مى

فَطَرَ النَّاس علَیها ال فَأَقم وجهک للدینِ حنیفاً فطْرَت اللَّه الَّتی«خواند:را به سوى فطرت فرا مى
اى انسان روى آور به دینى که : »تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذلک الدینُ الْقَیم و لکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمون
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در حد اعتدال و استقامت اسـت و (پیـروى کـن) از فطرتـى کـه خـدا انسـان را بـر آن         
ـ  (فطرت) آفریده است. آفرینشى که هرگز دگرگون نمى ن مسـتقیم و  شود. این اسـت دی

.)30:(رومدانندمعتدل ولکن بیشتر مردم نمى
برخـى از  خاتمیـت پیـامبر اسـالم   مسـئله به استناد این امر و نیز بـا انضـمام   

نویسندگان فلسفه حقوق اسالمى بر این باورند که فطرت، منشأ الـزام در قـوانین و   
احکام شرعى است.

سد:نوییکى از حقوقدانان معاصر در این زمینه مى
که به مسائل گونـاگون و  -نباید تردید کرد که فطرت انسان در بخشى از اصول حقوقى

شود ـ صاحب نظر است. همین فطرت است که مسـاوات   هاى مختلف مربوط مىرشته
کند و بر پایه اصل مسـاوات،  خواهد، نیز اوست که دائما از اصل آزادى بحث مىرا مى

اند که در حقوق اسالمى ـ امامیه ـ به نام اصل عدم والیت   اصل دیگرى را فراهم آورده
عه بر یکدیگر، خوانده شده اسـت. ایـن اصـل در حقـوق اساسـى و مـدنى و       افراد جام
تواند نتایج درخشان داشته باشد، پس چنین نیست که فطرت فقط در حقـوق  ادارى مى

امامیه یکى اصل حقوقى بسیار مشهور را که به نام استصحاب بخش باشد.اساسى نتیجه
.)21ص]،تابی[،عفري لنگرودي(جاندخواند شده است، از حقوق فطرى بیرون کشیده

اى طــوالنى و داراى ســابقهاســالمواژه فطــرت در مکتــب : ارزیــابى نظریــه فطــرت
عالمـه  دانـد.  مفهومى عمیق است و قرآن اصـول و فـروع اسـالم را مطـابق فطـرت مـى      

نویسد:درباره اهمیت این امر چنین مىتفسیر المیزان، در طباطبایى
مل قرار أاین عالم که در حال تکامل هستند مورد دقت و تاگر انواع مختلف موجودات 

شود که هر یک در نـوع خـود، مسـیر معـین و مراحـل مخصوصـى را       گیرند معلوم مى
پیماید و باالخره پس از طى این مراحل در همراه با تجهیزات ذاتى و استعداد فطرى مى

سد. انسان نیـز از  رصورت وجود مقتضى و فقدان مانع به کمال و غایت نوعى خود مى
ها مرحله به مرحله از حالـت جنینـى   این قاعده کلى مستثنى نیست و مانند دیگر آفریده

رود. از آنجـا کـه صـنع الهـى     و مراهقه و جوانى و کهولت و پیرى پیش مـى تا کودکى
انسان را مانند انواع دیگر موجودات به ادوات و قوا و جهازاتى مجهز کرده اسـت تنهـا   

د متناسـب و      انسان طریق کمال را به انتها مـى در صورتى،  رسـاند کـه از سـنن و قواعـ
مطابق با آن جهازات پیروى کند مثالً؛ چون مجهز به جهاز تغذیه است، الزم است سنن 
و قوانین متناسب با این جهاز را عمل نماید و چـون مجهـز بـه جهـاز توالـد و تناسـل       

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



ی/ 
الم

 اس
وق

حق
فی

شری
هللا 

ت ا
عنای

70

دقیقا اجرا شود تا سـیر تکامـل انسـان    است، باید قوانین قراردادى مخصوص این جهاز
ها و نواهى متعددى ادامه پیدا کند. گرچه در طول حیات انسان، قوانین و آداب و فرمان

خوانـد  هاى درونى و برونى انسان ناشى شده است. هر کدام او را به چیزى مىاز نشانه
ه از احتیاجـات  اما در این جهان آنچه نافع و سودمند به حال بشر است، قانونى است ک

فطرى و واقعى او منبعث شود و به خواستهاى حقیقى و طبیعى او جواب مثبـت دهـد،   
هاى طبیعى همان نیازهاى جهازات خلقت انسـان هسـتند کـه اگـر مرتفـع      این خواست

گـردد و اسـالم آئـین و محتـوى     شوند بشر سعادتمند و راه رشد بـراى او همـوار مـى   
ى فطرت و بر مبناى تکوین و خلقت قرار دارد و لذا تشریعى است که قوانین آن مقتضا

.)192ـ173،]تابی[طباطبایی، (دین فطرت نامیده شده است
مطالب ذکر شده حاکى از آن است که چون قوانین اسـالم از اراده الیـزال الهـى    

شود و خداوند نیز خالق انسان و طبیعت و آگاه از تمام نیازهاى بشر است، ناشى مى
احکام نورانى اسالم، منطبق با فطرت و متناسب با نیازهاى فردى و اجتمـاعى  لزوماً

بدین معنا نیست که فطرت اعتبار دهنده و منشأ الـزام  سخناناینانسان است. ولى
قوانین اسالم باشد.

مـدرس،  /31ــ 30]،تـا بـی [(جعفـري لنگـرودي،   بر این اساس، سخن نویسندگانى
وان منشأ الزام در احکـام و قـوانین اسـالمى، معرفـى     که فطرت را به عن)45ص، 1375
زیرا معانى چندگانـه فطـرت در گفتـار بسـیارى از آنـان خلـط       ؛اند، صحیح نیستکرده

گردیده است.
از این رو، اگر مراد از فطرت، آن است که ریشـه همـه احکـام تشـریعى در نهـاد و      

ناپذیر است که اصـل  نابطور خالصه وجود دارد، این یک واقعیت اجتخلقت انسان به
(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام  کندهماهنگى دستگاه تکوین و تشریع آن را تأیید مى

.)66ص،1377خمینی،
اگر مراد از حقوق فطرى، قواعـدى برتـر از اراده حکومـت و مـردم باشـد کـه هـم        

پیـروان قـانون   قانونگذاران باید بکوشند آن قواعد را بیابند و راهنماى خود سازند و هم 
این مفهوم از فطـرت  )45ص،1375(مدرس، معتقدندبرخىدر برابر آن خاضع باشند.

بودن قوانین اسالمى که بیـان  طرىفبا قوانین اسالمى قابل تطبیق است و وجه دوم براى
زیرا اثبات عقلى خود دلیل بر قواعـدى برتـر اسـت کـه     ؛کندشد، این معنا را توجیه مى
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.کندها را درك مىعقل مستقالً آن
در پاسخ این نظریه باید گفت، حکم عقل در این موارد به آن دلیل معتبـر اسـت کـه    

تواند بر خالف احکام شرع باشد.رو داورى عقل نمىکاشف از حکم شرع است از این
شاهد بر این امر، آن اسـت کـه طرفـداران حسـن و قـبح عقلـى، دایـره اسـتناد بـه          

اصل کلى و بدیهى مانند، حرمت عقاب بالبیان، ترجیح بدون مستقالت عقلى را به چند 
اند.مرجح، لزوم رفع عسر و حرج و... محدود کرده

هـاى قـانونى خـود را از    مفهوم حقوق فطرى آن است که ما تمام نیازمنـدى چنانچه
آوریـم،  طریق مراجعه به قوانین طبیعت و یا با درك مبتنى بر فطرت خود به دسـت مـى  

آنچه با مراجعـه بـه فطـرت    .به صورت کلی قابل قبول نیستومحض استاین اشتباه 
گـوى  توان یافت، بیشتر از یک سلسله اصول کلى نیست و ایـن اصـول کلـى، پاسـخ    مى

کند.نیازهاى قانونى بشر را پر نمى

امر و نهی الهی و الزامات شرعی.2
دانند میتابع اعتبار شرع قبح عقلی و ذاتی افعال بوده و آن راو منکر حسن اکثر اشاعره 

باشد، میشارعو بر این باورند که حسن و قبح افعال اختیاري انسان ناشی از امر و نهی
است و هر فعلی را به یعنی هر فعلی را که شارع به حسن آن حکم کرد حسن (واجب)

.قبح آن حکم نمود، قبیح (حرام) است
مناط ،صرف نظر از آن،حکم شارع استبه بیان دیگر، تنها مناط حسن و قبح افعال 

بلکـه  ،باشندپس اعمال ذاتاً نه خوب و نه بد می،دیگري براي حسن وقبح وجود ندارد
مرکز /252ص،2ج]،تابی[،خوبی و بدي آنها به حکم شارع بستگی دارد (ر.ك: ارموي

،به همـین دلیـل از نظـر ایـن گـروه     .)222ـ221، ص1392،اطالعات و مدارك اسالمی
تواننـد منشـأ   میفقط اوامر و نواهی الهی ،امر و نهی خداست،چون منشأ احکام شرعی

.الزام در احکام شرعی باشند
از جملـه این نظریه از جهاتى مورد نقد و ایراد قرار گرفته اسـت  ارزیابی این نظریه:

نخواهنـد  بوده و ثابـت و مطلـق   متغیر و نسبیاحکام شرعی،اینکه بر اساس این نظریه
نهی شـارع خواهـد بـود و    امر و،تنها مناط احکام شرعی،زیرا بر اساس این نظریه؛بود
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به حال حسـن و واجـب  یعنی آنچه تا،اي را به گونه دیگري اعتبار کنداگر شارع قضیه
و اگـر کـاري را تقبـیح وحـرام    نماید آن کـار نیکـو و واجـب   تقبیح وحرام،دانستمی
تـوان  مـی در نتیجه ن؛شودمیو واجب آن کار حسن،سن شمارداز امروز ح،دانستمی

هستند.ادعا کرد که احکام شرعی مطلق و ثابت
براساس این نظریه در آنجایى که امر و نهى الهى وجـود نداشـته باشـد، الـزام     دیگر اینکه

.)337، ص1407،(عالمه حلیدر میان نخواهد بود در حالى که چنین نیستشرعی

عقل و الزامات فقهی .3
،انـد عقل و مدرکات آن را سرچشمه الزامات شرعی دانسـته میبرخی از دانشمندان اسال

مجموعـاً چنـد   ،تواند منشأ الزامات فقهی باشـد در اینکه عقل و مدرکات آن چگونه می
تقریر وجود دارد:

برخی از معتزلهنظریه.3_1
توانـد حـاکم   مـی بر این باورند که عقل) 267، ص1360،برخی از معتزله (ر.ك: حکیم

کنند که که اگر حکومت و فرمـان عقـل نباشـد    و چنین استدالل میباشد و فرمان بدهد
شود. به راستی اگـر شـأن عقـل نظـري و عملـی      حکومت و مولویت خداوند ثابت نمی

دهد؟ مخالفـان حکومـت   میچه کسی نخستین فرمان را به مکلف،درك است نه فرمان
،کننـد مـی کشند و نخسـتین فرمـان را بـه نـام شـرع ثبـت       میاي شرع را به میان پ،عقل

را به پذیرش دستورهاي شرع فرا نخواند فرمان شـرع اثـري   درحالی که تا فرمانروایی ما
تردید پاي حکم عقل به لزوم اطاعت از شرع اقدس به میـان  بی، بنابراین.نخواهد داشت

.)58، ص1381آید (علیدوست، می
همانند روایـاتی  ،دهندمیحکومت عقل گواهی برخی از روایات نیز بر،اینون برافز

) یـا مکمـل   29ــ 28، 19صصـ ، 1ج،1365،مردم (کلینـی که عقل را حجت خداوند بر
زیرا که ؛شمار این گروه از احادیث جاي دارنددر.کنندمی) معرفی 14، ص1ج،(همان

.دانندمیدرك بدون الزام و مولویت را حجت ن
اسـت  سخنی از امیر المومنین،دهدمیروایت دیگري که بر حکومت عقل گواهی 
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دهنده بـه  و فرمانعقل دورکننده از منکر»:العقل منزه عن المنکر و آمر بالمعروف«:که فرمود
.)13311، ح2033ص،5ج،1419، (محمدي ري شهري»معروف است

مناط حکـم  درك و کشف،ن عقل نظريکار عقل عملی چواوالًارزیابی این نظریه:
اي مسـئله است نه حکم و فرمان. عقل جز درك شأنی نـدارد البتـه متعلـق عقـل گـاهی      

به همین دلیل ،نظري است و گاهی عملی که در آنها مولویت و حکم عقل وجود ندارد
، 4ج،1413،حکـیم /16، ص2ج،1386،متـأخر (خـویی  است که برخـی از اصـولیون  

) بر این باورند که عقـل  280، ص1360،حکیم/98ص،]تابی[رشدي، /438و26صص
ن اسـت و اشأن والیـت دار ،کنند که حکومتمیندارد و چنین استدالل شأنی جز درك

.)16ص،4ج،1386،عقل بر صاحبش والیتی ندارد (خویی
و تشـریع را شـأن آن دانسـته   ،ثانیاً اگر عقل را از شأنیت امر و نهی برخوردار کنـیم 

این با توحیـد در تشـریع سـازگاري نـدارد    ایم وشارعی در برابر شارع مقدس قرارداده
.)16ص،1ج،1410نایینی،(

اگـر حـدیثی   واسـت » درك عقـل «ثالثاً آنچه در روایات بر آن تأکید شده است نیز
:دهـد بایـد بـا توجـه بـه روایـات دیگـر تفسـیر کـرد (ر.ك         میفرمان را به عقل نسبت 

.)6، ص1381،علیدوست

نظریه برخی از حقوقدانان . 3_2
عقل عـالوه بـر آنکـه منبـع احکـام و قـوانین در       این باورند کهبر،برخى از حقوقدانان

یکى از حقوقدانان معاصـر  منشأ الزامات قوانین و احکام اسالمى نیز است.،اسالم است
نویسد:در این راستا چنین مى

، 57، 248، 232ـ ماننـد مـواد   ز قوانین تأثیر مستقیم دارداى ا... از آنجا که عقل در پاره
و روشـن  دنیروى الزامى عقل در ایـن بخـش از قـوانین، مشـهو    ـ، از قانون مدنى  595

تبعـیض نـژادى   مسئلهمثالً وقتى ؛است و راهى براى انکار این اندیشه در دست نیست
خیـزد و آن  شود، عقل با هرگونه تبعیض نژادى و غیرنژادى به مخالفت برمـى مطرح مى
نظر از هر نوع اندیشـه دیگـر (ماننـد    زیرا ترجیح بدون مرجح را، صرف؛کندرا رد مى

.)33، ص]تابی[،جعفري لنگرودي(داندحسن و قبح امور) محال مى
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ى عقل به عنوان منبع قـوانین اسـالم و نیـز بـه     یکى دیگر از نویسندگان، ضمن معرف
آوردن آن (عقل) جزو منابع براى آن اسـت  «گوید:الزامات قوانین اسالم، مىأعنوان منش

باشد و در مواردى و تحت شـرایطى  که در مذهب امامیه دلیل چهارم از ادله تفصیلى مى
.)181ص،1375،(مدرس»قابل تمسک و استناد است

ترجیح مبنابودن عقـل ـ منشـأ الزامـات ـ در قـوانین اسـالمى بـه ایـن          آنگاه در 
موضوع که در تدوین حقوق، وضع قـوانین و جسـتجوى عـدالت، تأسـیس قواعـد      

هـا و نیازهـا، درك تحـوالت تـاریخى و اجتمـاعى و      حقوقى، تشـخیص ضـرورت  
ید و نمامقتضیات زمان، عقل انسان نقش اساسى و وظیفه سنگینى را دارد، استناد مى

براى تقویت این استدالل به اهمیت توجه به عقل و تعقل از دیدگاه قرآن و احادیث 
کند که هدف نهایى اجتمـاع اسـالمى،   پردازد و در پایان به این موضوع اشاره مىمى

کوشد انسان در فکر و عمل از عقل تأمین سعادت انسان براساس تعقل است که مى
.)181ص(همان، و حق پیروى کند

کى نیسـت کـه در میـان علمـا و فقهـاى اسـالمى نیـز، عقـل         شـ ارزیابى این نظریه:
، صـاحب  مهـدى نراقـى  محمد مال جایگاهى بس رفیع را دارا است و به قول عالم بزرگ

عقل همان حجت الهى است که امتثال آن واجب و حاکم عـدلى  «، جامع السعادتکتاب 
،(نراقـی » شـد بود، شرع شناخته نمىاست که احکامش با واقع مطابق است و اگر عقل ن

ولى واقعیت آن است که تمام آنچـه دربـاره اهمیـت عقـل از دیـدگاه      ؛)117ص1406
.تواند منشأ الزام قوانین اسالم را توجیه نمایدنمى،اسالم و دانشمندان اسالمى بیان شد

اهمیـت و  اجماالً به ضرورت دارد که،رسد براي ارزیابی کامل این نظریهبه نظر می
را مورد بحث و بررسی قرار دهیم:در فقه و استنباط احکام شرعیي عقلهاکارایی

یـک تقسـیم کلـی بـه دو قسـم     دري عقل در فقه و استنباط احکام شرعیهاکارآیی
غیر استقاللی تقسیم میگردد:.2استقاللی .1

ر کتـاب و  منظور از کاربرد استقاللی عقل آن اسـت کـه در کنـا   کاربرد استقاللی:.1
سنت دلیل حکم شرعی قرار گیرد و نیز بر دو قسم است:

شـود و در صـغرا و   مـی کالً مربوط به عقل الف) مستقالت عقلی: مواردي است که
عدل عقالً نیکـو و الزم اسـت و   «مثالً در قیاس معروف ؛عقل حاکم است،کبراي قیاس
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صغرا ،»واجب شرعی استپس عدل،سازدمیشرع آن را واجب ،آنچه عقالً الزم باشد
اند.و کبرا هر هردو عقلی

ب) غیر مستقالت عقلـی: مـواردي اسـت کـه تنهـا کبـراي قیـاس در اختیـار عقـل          
،نماز واجب شرعی است و هر عملی که واجب شـرعی باشـد  «مثالً در قیاس ؛قراردارد

صـغراي قیـاس   » مقدماتش هم شرعاً واجب است پس مقدمات نماز شرعا واجب است
غیر عقلی و کبراي آن عقلی است.

این عقل در سه جا کاربرد اسـتقاللی دارد؛ صـغرا و کبـراي مسـتقالت عقلـی و      ربناب
.)67ـ65ص، 1381کبراي غیرمستقالت (علیدوست، 

عبـارت اسـت از نقـش عقـل در     کاربرد غیر اسـتقاللی  : کاربرد غیر استقاللی. 2
این نقش در سه صورت زیر ،اجتهاد نه به عنوان دلیلی مستقل بر حکم فرعی فقهی

شود: میآشکار 
الف) کاربرد آلی: این در صورتی است که عقل در خدمت منابع و دلیل قرار گیرد و

.تعمیم و... بپردازد،تفسیر، تخصیص، تقیید،رد،به تثبیت
ـ   ب) کاربرد ترخیصی کـار  ه و تأمینی: وقتی عقل براي نفی حکم و وظیفـه شـرعی ب

.رود و خاطر مکلف را از ناحیه تکلیف و عقاب آسوده سازد
ي کلـی دال بـر حکـم شـرعی     هاگردد قاعدهمیج) کاربرد تسبیبی: وقتی عقل سبب 

.جزیی ثابت شود یعنی عقل دلیل بر دلیل است
دفـع افسـد بـه    «،»الضرر«قبیل قاعده نقش عقل در تأسیس بسیاري از قواعد فقه از 

(ر.ك:از موارد کاربرد تسبیبی عقل اسـت » اولویت دفع ضرر بر جلب منفعت«و»فاسد
.)163ـ160ص،همان

انـد و  خلط نمـوده با غیر استقاللیکاربرد استقاللی عقل رادر اینجاآنچه مهم است 
ه در حقوق اسالم در مرحله اند همه حکایت از آن دارد کتمام وجوهى را که بیان داشته

تواند ایفا کنـد و در مـواردى هـم    داللت و کشف احکام اسالمى عقل نقش مهمى را مى
در مجموع مطالب کند.مستقالً و بدون استعانت از هیچ دلیل شرعى این نقش را ایفا مى

دهی عقل را اثبات کند.تواند نقش حکومت و فرمانمییادشده ن
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نظریه حق الطاعه.3_3
ترین مباحث علم اصول این است که هرگاه مکلف در ثبوت تکلیف اعـم از  یکی از مهم

درك و ،یـا نفـی آن نداشـته باشـیم    وجوب یا حرمت شک کند و دلیل شرعی بر اثبات
گروهی از ،در میان دانشمندان اصول فقه اختالف است؟کشف عقل دراین باره چیست

) منـع  106ص، 2، ج1392صدر، /442ص،4ج،1413،متقدمان و متأخران (ر.ك: حکیم
طرفـدار  اي) و عده202ص،1368،اند و معتقد به احتیاط عقلی هستند (خوییرا پذیرفته
.اي نیز به توقف اعتقاد دارنداند و عدهترخیص

احتیاط عقلـی را  ،الحکماز کسانی است که در وقایع مجهولصدردر این میان شهید 
نویسد:  میدراین مورد ،شماردمیرا مردود » بال بیانقبح عقاب«قاعده ،پذیرفته

مولویت موالي حقیقی و شـرعی را بـا   » طرفداران برائت عقلی و قبح عقاب بالبیان«
اند کـه چـون   مقایسه و چنان استدالل کردهمیاولی را با دو،مولویت عرفی اشتباه گرفته

،شهروند متخلف را مؤاخذه کند،تواند بدون بیان تکلیفمین،قانونگذار و موالي عرفی
حـق مؤاخـذه متخلـف را    ،قانونگذار حقیقی و شارع مقدس نیز تا بیان تکلیـف نکـرده  

بـا  ،زیرا مولویت مـوالي حقیقـی  ؛ندارد، در حالی که این مقایسه و استنتاج اشتباه است
اعتبـاري و  مـی اولـی ذاتـی اسـت و دو   ،تفـاوت جـوهري دارد  ،مولویت موالي عرفـی 

مولویت و حق طاعت تـا چـه مقـدار    قراردادي باید مالحظه کرددر مولویت،يقرارداد
یابیم این مولویت و حـق طاعـت در   میدر ،کنیممیوقتی مالحظه ،قرار داده شده است

امـا در  ؛اطاعـت الزم نیسـت  ،در موارد مشکوكمواردي است که تکلیف قطعی باشد و
عقـل حـاکم بـه احتیـاط اسـت (مکـارم       ،مولویت ذاتی تا ترخیص از ناحیه شارع نرسد

.)57، ص3، ج1415شیرازي، 
زیـرا کـه شـارع    ؛ الطاعه صحیح نیستنظریه حق،رسدمیبه نظر ارزیابی این نظریه:

مسؤلیت رساندن قانون به مکلف را خود برعهده گرفتـه اسـت و رسـماً اعـالم     ،مقدس
و ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهیم »: والنَبعثَ رسو ما کُنَّا معذِّبِینَ حتى«کرده است 

در .)15:(اسـراء کرد، مگر آنکه پیامبرى مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کنـد) 
امت من در بـاره  ،)463، ص2، ج1365،حدیث رفع آمده است: رفع ماالیعلمون (کلینی

را بـر یسـر و رفـع عسـر حـرج      و اساس شریعت خـود تکلیفی ندارند،دانندمیآنچه ن
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.قراررداده است
در این صـورت عقـل   ،به حکم دست نیافتبر این اساس اگر مکلفی تحقیق کرد و

خواند نه به احتیاط.میکند که او تکلیفی ندارد و او را به برائت فرا میدرك 

نواهی الهیاز اوامر و تركعقل به لزوم اطاعتدرك. 3_4
بـه عنـوان   به لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترك نـواهی الهـی  درك عقلاز نظر نگارنده

براى اثبـات آن بایـد در دو مقـام بحـث و     ،باشدمیقانونگذار در احکام شرعی و فقهی 
بررسى صورت گیرد.

. مقام اول3_4_1
ات نظریـ هاى مطرح دیگر در مورد خاستگاه الزامات شرعى که در ضمن طرحرد نظریه
داللت هریک از آنهـا بـه   زمینه و بررسى آنها به این نتیجه رسیدیم کهدر این ارائه شده

در واقع طرح نظریات مذکور و نقد آنهـا در جهـت مقـام    الزام نا تمام است عنوان منشأ
نخست صورت گرفت.

مقام دوم. 3_4_2
رسد قبل از بررسى کامل ایـن نظریـه الزم اسـت نخسـت    اثبات نظریه مختار: به نظر مى

به عنوان مقدمه ارائه گردد.چند امر 

درتقنینتوحید در تشریع و توحیدمقدمه اول:. 3_4_2_1
مـراد از  . گرددمیتکوینی و توحید تشریعی تقسیم توحید،قسمدو بهمیتوحید در تقسی

شـمار  هـاي بـی  توحید تکوینی آن است که نظام این جهان، که شـامل مجموعـۀ پدیـده   
شود.یک پروردگار اداره میهتحت تدبیر حکیمانشود، گذشته و حال و آینده می

مراد از توحید تشریعی آن است که فقط خداوند حقّ قانونگذاري براي مردم را دارد 
بـه تکلیـف وادارد و ملـزم بـه تکلیـف نمایـد      و تنها او این اختیار را دارد که بندگان را 

ســبحانی و /256، ص3، ج]تــابــی[،ســبحانی/57و54صصــ،1، ج]تــابــی[،خــرازي(
.)148، ص1385،محمدرضایی
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،طورکه خداوند حـاکم مطلـق برجهـان و انسـان اسـت     همان،مجیدقرآناز دیدگاه 
بـه همـین   .باشد و هیچ قانونی جز قانون الهی مشروعیت نداردمیحاکم بر نظام تشریع 

الْحکْم إِلَّا للَّـه إِنِ «داند:تعالى مىدر تعداد زیادى از آیات، حکم را منحصر به خدايدلیل
اهواْ إِلَّا إِیدبرَ أَلَّا تَعأَممینُ الْقَیالد کحکم و فرمـان مخصـوص خداسـت و فرمـان داده     »:ذَال

.)40:(یوسفاست که جز او را نپرستید که این محکم و استوار است
حکم تنها از آن خداست، حق را از »:ینان الحکْم االّ للّه یقُص الحقَّ و هو خیرُ الفاصل«.2

.)57(انعام آیهکند و او بهترین جدا کننده [حق و باطل] استباطل جدا مى
. در برخى از آیات کسانى را که از جانب خود احکامى را وضع کرده و بـه جعـل   3

الکذب هذا حاللٌ وال تقولوا لما تَصف السنتکم «فرماید:کند و مىاند، مذمت مىقانون پرداخته
بـا آنچـه کـه    »: و هذا حرام لتَفْتَروا على اهللا الکذب انَّ الذین یفترون علـى اهللا الکـذب الیفلحـون   

کند به دروغ نگویید که این حالل و آن حرام است تا به خـدا کـذب   زبانتان توصیف مى
ودشــو افتــرا ببندیــد کــه هــر کــس بــر خداونــد دروغ و افتــراء بنــدد، رســتگار نمــى 

.)116(نحآلیه
دهد که تنها و تنها از وحـى الهـى پیـروى    . در تعدادى آز آیات به پیامبر فرمان مى4

و ان احکم بیـنَهم بمـا   «نماید و از پیروى آرا و هواهاى نفسانى دیگران، به شدت بپرهیزد:
نزل اهللا الیک فان تَولَّو فاعلم اَنَّما یریـد  اَنْزَلَ اهللا والتَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم اَنْ یفْتنوك عن بعضِ ما ا
در میان آنها (اهـل کتـاب)، طبـق    : »اهللا اَنْ یصیبهم ببعضِ ذُنُوبِهم و انَّ کثیرا من الناس الفاسقون

هاى آنان پیروى مکن و از آنها بر حـذر  آنچه خداوند نازل کرده، داورى کن و از هوس
ه خدا بر تو نازل کرده، منحرف سـازند و اگـر آنهـا   باش. مبادا تو را از بعضى احکامى ک

اى خواهد آنان را به خاطر پاره(از حکم و داورى تو) روى گردانند، بدان که خداوند مى
.)49: (مائدهاز گناهانشان مجازات کند و بسیارى از مردم فاسقند

نشـان  هایى بود از آیات فراوانى کـه در ایـن زمینـه اسـت و    آیاتى که ذکر شد نمونه
دهند که جز خدا کسى حق قانونگذارى در احکام و قوانین شرعى را ندارد و اوست مى
بخشیدن فرد و جامعـه بـه وضـع    ها، جهت سامانمفاسد و حکمت،مصالحبر اساسکه

.قوانین شرعى پرداخته است
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یا حکومتیو احکام متغیراحکام ثابت یا اولیهمقدمه دوم:. 3_4_2_2
تقسـیم  یا حکومتی» متغیر«یا اولیه و »ثابت«اسالم احکام و قوانین به در دین مبین 

گردد. احکام ثابت ناظر به آن دسته از نیازهاي انسان است که با نظر بـه فطـرت   می
در امور فطري ،انسان وضع گردیده است و تغیرا ت زمانه هیچ تأثیري در آن ندارد

وضع قوانین متغیر براي فطریـات ثابـت   هیچ تفاوتی ندارند، ،اولین انسان با آخرین
به مقتضـیات رسـالت خـویش بیـان     لذا آنچه نبی مکرم اسالم،انسان معنا ندارد

حالل است، محمدحالل «روایت معروف ،و تغییر ناپذیر استمیکرده است دائ
، 1365(کلینـی »همیشه تا روز قیامت و حرام او حرام است همیشه تـا روز قیامـت  

/172، ص1377،نیز ناظر به ایـن قبیـل احکـام اسـت (ر.ك: معرفـت     ،)58ص،1ج
.)73، ص1380،نیا و کاویانیهدایت

،تعبیر به احکـام حکـومتی  ،که از آنهااحکام متغیر قرار دارند،در مقابل احکام ثابت
تعاریف گوناگونى از سوى برخى از عالمـان و  شود کهمیوالیی یا احکام سلطانی گفته 

، پـس از تقسـیم قـوانین    عالمه طباطبایىاره حکم حکومتى ارائه شده است:محققان درب
اسالم به ثابت و متغیر و وظیفه حاکم یا ولى امر مسلمین وضعِ قوانین و مقرّرات دسـته  
دوم؛ این احکام و مقررات قابـلِ تغییـر یـا اختیـارات والـى و بـه تعبیـر دیگـر، احکـام          

کند:حکومتى را چینن تعریف مى
تواند یک سلسله تصمیمات یه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولى امر مىدر سا

مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجـرا  
(طباطبـایی،  باشـند بیاورد مقررات نامبرده الزم االجراء و مانند شریعت داراى اعتبار مى

.)69ص،]تابی[
گـذارى بـین احکـام اولـى و ثـانوى بـا احکـام        معاصر به هنگام فرقیکى از فقهاى 

حکـم حکـومتى   : «کنـد حکومتى، حکم حکومتى را به طور ضمنى چنـین تعریـف مـى   
(والیى) حکمى جزئى از ناحیه حاکم است که از راه تطبیق قوانین کلى الهى بر مصادیق 

.)180ـ179، ص1، ج1415،(مکارم شیرازي»آیدجزئى آنها به دست مى

گذار در احکام شرعى: کیستى قانونسوممقدمه. 3_4_2_3
اینکه شارع کیست و قانونگذار دراحکام و قـوانین شـرعى چـه کسـى اسـت، در میـان       
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و شـیعه  اهـل سـنت  بسیاري از عالمـان .اندیشمندان اسالمى و اصولیون اختالف است
ــوزهره ــی[،(ر.ك: اب ــاب ــی/63ص]،ت ــر/144ص،1405،زحیل /145ص،1412،زهی

، 1375،مکـارم شـیرازي  /116، ص1357،جوادي آملـی /11، ص10، ج1410،شیرازي
که شارع و قانونگذار در احکام و قوانین شرعى فقط خداى تعالى است )103، ص10ج

(مؤسسـه آموزشـی و   برخى از اندیشمندان امامیه و غیر از او کسى چنین حقى را ندارد.
بر این باورنـد کـه عـالوه بـر خـداى تعـالى،       )85ـ83، ص1377،پژوهشی امام خمینی

.حق قانونگذارى و احکام شرعى را دارند،نیزو ائمه اطهارخدارسول
بـر ایـن اسـاس    رسد که در احکام ثابت و اولیه قانونگذار فقـط خداسـت  میبه نظر 

ـاحکـام ثابـت  ـفقها و مجتهدین در این گونه احکام و قوانین  پیامبران، ائمه معصوم
وقتـى از  نقش تبیین و تبلیغ احکام و قوانین الهى را دارند نـه تقنـین و قانونگـذارى را؛   

هاى فقهى چـه بـه صـورت انشـایى و چـه      جملهو ائمه معصومسوى رسول خدا
گردد به این معناسـت کـه   بیان مى»اقیموا الصالة و الصلوة و اجبۀٌ«صورت اخبارى؛ نظیر:به

که این گونه قوانین و دستورات را خداى تعالى وضـع نمـوده   خواهند بیان کنندآنان مى
است و در عالم حقیقت و واقع وجود دارد ولى از آنجا که خداوند حکیم و علیم به مـا  

ما بدون اجتهاد و تحقیق، حکم اهللا واقعى را نقل و بیـان  ،علم لدنى، عنایت نموده است
ت و مـا آن را جعـل و اعتبـار کنـیم و     کنیم نه اینکه این حکم قبالً وجود نداشته اسـ مى

و ائمه دهد و با این تفاوت که رسول خداهمچنین است فقیه یا مجتهدى که فتوا مى
با علم لدنى که خداى تعالى به آنان عنایت نموده است حکم اهللا واقعـى را  معصومین

ـانـه کنند ولى فقیه و مجتهد با تالش و مجاهدت خویش از طریق ادلـه چهارگ بیان مى
کنـد کـه ممکـن    حکم اهللا واقعى را کشف و اسـتنباط مـى  ـکتاب، سنت، اجماع و عقل  

است کاشف از حکم اهللا واقعى باشد و ممکن اسـت کاشـف نباشـد کـه در اصـطالح،      
تخطئه و تصویب گویند.

و ولـى فقیـه در مقـام    ائمه معصـومین ،رسول خدادر احکام متغیر و غیرثابت
وحـق  حـق قانونگـذارى را دارنـد   به دالیل زیر به عنوان ولى و حاکم اسالمى، ،والیت
مکلفان را وادار به انجام تکالیف نماینـد و مکلفـان ملزمندکـه اینگونـه احکـام یـا       دارند

:تکالیف را انجام دهند
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رابطه خاصى که بین این بزرگواران و خداوند متعال در پرتـوى عصـمت و علـم    .1
خداوند متعال اجازه جعل و اعتبار احکام شرعى را به آنان داده ،اردفوق بشرى وجود د

باشد.است و نقش آنان منحصر در تبیین احکام نمى
آیات زیادى از قرآن کریم دستور داده است که بایـد مسـلمانان هـر آنچـه را کـه      .2

اسـاس رفتـار   دهد که بر دهد بپذیرد و او را الگوى مردم قرار مىپیامبر به آنها دستور مى
آنچـه را  »: ...ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهـاکم عنـه فـانتهوا   «او، رفتار خود را تنظیم نمایند:

رسول خدا براى شما آورده بگیریـد [و اجـرا کنیـد] و از آنچـه نهـى کـرده خـوددارى        
.)7:(حشرنمایید...

»: اللّـه و الیـوم االخـرَ و ذَکَـرَ اللّـه کثیـرا      ولَقَد کانَ لکم فى رسول اهللا أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ یرْجوا «
سرمشق نیکویى هست، براى آنها که امیـد بـه   خدامسلماً براى شما در زندگى رسول

.)21:(احزابکنندرحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى
به موجب روایـات فروانـى، از جملـه حـدیث معـروف و متـواتر       سول خدار. 3

.را به جاى خویش در کنار قرآن معرفى کرده استاطهارثقلین، ائمه 
اختصـاص داده اسـت و   » تفویض«بابی را به کافیدر کتاب شریف کلینی. مرحوم 4

بر اسـاس ایـن روایـات   ،در آن احادیثی را در خصوص تشریعات پیامبر نقل کرده است
، 1365،(ر.ك: کلینـی با اجازه از خداوند و تفویض او قانونگذاري کرده استپیامبر

.)365، ص1ج

مالك و مناط احکام شرعى:چهارممقدمه. 3_4_2_4
به معناى هرامرى است که حکم شـرعى بـا آن در پیونـد باشـد و     ،اصطالح فقهدرمناط
،آمـدي /20ص،2ج]،تابی[،(میرزاي قمیشودمترادف با مالك به کار گرفته مىتقریباً

).279ص، 3ج]،تابی[
تقریبا همه مذاهب اسالمى به جز اشاعره، بر این باورند که در شریعت اسـالمى  
هیچ باید و نبایدى نیست مگر آن که تابع مصلحت و مفسده است. این بدان معنـى  

حـرام یـا   است که آنچه واجب یا مستحب شناخته شده براساس مصـلحتى و آنچـه  
در نـائینى باشد. محقق مکروه شمرده شد به دلیل مفسده و مضرتى است که دارا مى
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گوید:چنین مىفوائداالصول
نیسـت  تبعیت احکام از مصالح و مفاسدى که در متعلقات آنها وجود دارد، قابل انکـار 

در یعنى افعال مشتمل بر مصالح و مفاسدى هستند که با قطع نظر از امر و نهـى شـارع  
نـد و ادراك عقـل نسـبت بـه ایـن      اذات آنها نهفته است و آنها علل و مناطـات احکـام  

.)22ص، 3ج، 1409،(نائینیمناطات غیرقابل انکار است
:نویسددر مبحث مبادى حکم تکلیفى مىصدرشهید 

کند که فعل چـه مقـدار از مصـلحت را    پس موال در مرحله ثبوت، مشخص و معین مى
شود. وقتى وجود یک درجه مشخص از مصـلحت را درك  نامیده مىدارد و این مالك

شـود... و  اى متناسب با همان مقدار مصلحت از وى تولد یافتـه و ایجـاد مـى   کرد، اراده
گوید: [مثالً] من این را از شـما  که مىرسد، چنانبعد هم نوبت به ابراز و مقام اثبات مى

.)14-13ص، 2ج،1412،(صدرخواهممى
،براین درجه الزام و مفسده هم بـه درجـه مصـلحت و مفسـده بسـتگی دارد     عالوه

نویسد:میدر این مورد صدرکه شهید چنان
اراده شدید است که دروراي آن مصلحتی اسـت کـه بـه درجـه     ،... پس مبادي وجوب

،باالیی رسیده است به نحوي که اباي از ترخیص و ترك دارد و باید حتماً انجـام شـود  
مت هم مبغضویت شدید است که در وراي آن مفسده اي است که تا نهایـت  مبادي حر

آینـد  مـی درجه ي خود رسیده و استحباب و کراهت نیز مبادي همنوع خود بـه وجـود   
ــده در آن  ــلحت و مفس ــن مص ــاولک ــعیفی دارد و...ه ــه ض ــدردرج ، 2ج، 1412،(ص

.)14ـ12ص
هـا  احکام الهى با مصالح انسـان طبق این اصل کلى و مسلّم، مجالى براى ناسازگارى 

ماند و اگر در جایى گمان رود که حکم الهى با منافع انسـانها در تضـاد باشـد،    باقى نمى
آن است که یا منافع فردى و اجتماعى درسـت درك نشـده و یـا در فهـم و     دهندهنشان

استنباط حکم الهى خطا شده است.

نظر مختار
فقهـی و  الزامـات أرسیم که منشاین نتیجه مىاکنون با توجه به مقدمات ذکر شده به

زیـرا  ؛باشـد مـی درك عقل به لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترك از نواهی الهـی  ،شرعى
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خداونـد  باشـد بـراین اسـاس   میکه دانستیم توحید بر دو قسم؛ تکوینی و تشریعی چنان
ریکى جهـان را  تنها خالق جهان هستى است، بلکه او به تنهایى و بـى هـیچ شـ   نهمتعال 

اوست که قوانین حاکم بر افراد و جوامـع انسـانى را جعـل و اعتبـار     کند و نیزتدبیر مى
کند و این جعل و اعتبار توسط خداوند حکیم و علیم هرگز گـزاف نبـود و اوامـر و    مى

االمـرى  اساس واقعیات جهان هستى و نیز با رعایت مصالح و مفاسـد نفـس  نواهى او بر
و در اوامر حکیمانه الهى نفع غایى بشر مورد نظر بوده و هـر امـرى   وضع گردیده است

گیـرى و دفـع مفاسـدى اسـت کـه      که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پـیش 
در احکام ثابـت فقـط   کند کهمیبراین اساس عقل درك گیر آدمى باشد.تواند گریبانمى

حق دارد که بندگان را بـه تکلیـف   و فقط اوست که حق قانونگذاري دارد و تنها او این 
او مـوالى واقعـى و ولـى    ،کند کـه چـون  میونیز درك وادارد و ملتزم به تکلیف نماید

نعمت است و اگر چیزى را از عبد طلب و از او انجام کارى را خواسـت، بـر عبـد الزم    
ه است که منبعث شود و از زجر او منزجر و تکلیف را انجام دهد و این انجام تکلیف، ب

فرماید:میدر این باره صادقکه امام درك عقل است. چنان
انَ العاقل لداللۀ عقلیۀ الذي جعله اهللا قوامه و زینته و هدایتـه علـم انَ لخالقـه محبـۀ و انَ لـه      «

نگهـدار،  عاقل به رهبري همان عقلـی کـه خداونـد   »: ...کراهۀً و انَ له طاعۀ ً وانَ له معصیۀً
دانـد کـه خـدا حـق و پروردگـار او اسـت و       می،ارداده استزینت و سبب هدایتش قر

،1365، (کلینـی خالقش را پسند (اراده) و ناپسند (کراهت) و اطاعت و معصیتی است...
.)34، ص1ج

بر این باور است فواید االصولدر نـائینى مرحوم محقق شاید به همین دلیل است که 
بـاره  جمله امورى که عقل مسـتقالً در معنى که از عقل است. بدیندركکه وجوب، به

.)132ص، 1ج،1409،(نائینیکند، باب اطاعت از مولى و آمر استمىدركآن 
و ولـى فقیـه در مقـام    ائمـه اطهـار  ،خدارسولدر احکام متغیر و غیرثابتولی 

بین آنان و خـداي اذن خدا و رابطه خاصی کهبابه عنوان ولى و حاکم اسالمى،،والیت
گونـه  ندکـه ایـن  ااز این جهت مکلفان ملزمحق قانونگذارى را دارند.وجو د دارد یتعال

.احکام یا تکالیف را انجام دهند
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نتیجه
بـاره  نوعی الزام در انجام یا ترك فعل وجود دارد و در،در احکام و قوانین فقهی.1

امر و نهـی  ،اشاعرهاي همانندو عدهدانندمیبرخی عقل را منشأ الزام خاستگاه این الزام
الهی را و برخی دیگر فطرت را.

زیرا که در باره فطرت چند معنـا ذکرشـده اسـت و    ؛نظریه فطرت صیحیح نیست. 2
.معانی چند گانه فطرت در گفتار بسیاري از آنان خلط شده است

بپذریم که تنهـا  نظریه طرفداران امر و نهی الهی (اشاعره) صحیح نیست؛ زیرا اگر. 3
اش این ا ست که احکام شرعی ثابت حسن و قبح افعال امر ونهی الهی باشد الزمهمناط 

حکم شرعی نیز ،و مطلق نباشند و نیز در جایی که امر و نهی شرعی وجود نداشته باشد
.طور نیستوجود نداشته باشد در حالی که این

کار اوالًازیر؛نظریه برخی از معتزله در باره حاکمیت و فرمان عقل صحیح نیست. 4
ثانیاً اگـر عقـل از شـأنیت امـر و نهـی      . کردن است نه حاکمیت و فرمان دادنعقل درك

برخودار باشد و تشریع و قانونگذاري را شأن آن بدانیم در واقع شارعی در برابر شـارع  
.ایم که با توحید در تشریع سازگاري نداردمقدس قرار داده

زیرا که بـین کـاربرد اسـتقاللی عقـل و     ؛نیستنظریه برخی از حقوقدانان صحیح .5
انـد همـه حکایـت از آن    و تمام وجوهى را که بیان داشتهاند خلط نموده،کاربرد آلی آن

دارد که در حقوق اسالم در مرحله داللت و کشف احکام اسالمى عقل نقـش مهمـى را   
لیـل شـرعى ایـن    تواند ایفا کند و در مواردى هم مستقالً و بدون استعانت از هـیچ د مى

کند.نقش را ایفا مى
زیرا که ؛در باره احکام مجهول الحکم صحیح نیستصدرالطاعه شهید نظریه حق.6

رساندن قانون و احکام به مکلـف را خـود برعهـده گرفتـه اسـت و اگـر       ،شارع مقدس
برائت است نه احتیاط.درك عقل،تحقیق کرد و به حکم نرسیدمیمکلفی در باره حک

أ الزام، درك عقل به انجام تکلیـف و لـزوم طاعـت از اوامـر و نـواهی الهـی      منش. 7
حـقّ قانونگـذاري را دارد و   فقط خداست کـه  ،و اولیهثابتدرا حکامزیرا که؛باشدمی

بـه تکلیـف وادارد و ملـزم بـه تکلیـف نمایـد و      تنها او این اختیار را دارد که بندگان را 
قـوانین  بخشیدن بـه فـرد و جامعـه   جهت سامان،مفاسدبا پشتیبانی مصالح و اوست که
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ي آسـمانی بـه   هـا شرعی را وضع و جعل کرده و از طریق ارسال رسوالن و انزال کتاب
.ابالغ نموده استهاانسان

و ولـى فقیـه در مقـام    ائمـه اطهـار  ،خدارسولحکومتیدر احکام متغیر و ولی 
بین آنان و خـداي اذن خدا و رابطه خاصی کهبابه عنوان ولى و حاکم اسالمى،،والیت
گونـه  که اینندااز این جهت مکلفان ملزم،گذارى را دارند.حق قانونوجو د دارد تعالی

.احکام یا تکالیف را انجام دهند
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