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 ماهيت حكم

∗سيد كاظم مصطفوى

و مباني دانشگاه شهيد بهشتياستاديار  گروه فقه
)24/9/1386: تاريخ تصويب-21/6/1386:تاريخ دريافت(

:چكيده
و در قرآن نيز به همين معنى به كار واژه و فرمان است ى حكم در فرهنگ لغات به معنى داورى

اگ.رفته است بهاييبگيرد، معنر در برابر فتوى قرار در اصطالح فقها،  خاص دارد اما اگر

و گونه.ى مطلق بيايد، به معنى دستور شرعى استگونه كه بارزترين بسيارند هاى حكم اقسام

و شاخه و وضعى، با فروعات هاى مربوط، واحكام حكومتى با زير مجموعه آن آنها، تكليفى

و هركدام بار حقوقى ويژه دارد  واست و ديدگاه اشكافىو مراحل حكم از اقتصا تا تنجز شده

و اقسام آن آمده استفقهاى سنّى مذهب نيز درباره .ى حكم

:واژگان كليدي

. مورد- متعلّق- موضوع- تقسيم-حق- حقوق- اقسام- فتوا- فقه-احكام-حكم
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 تعريف حكم
ال چه بهتر واژه حكم و اصطالحى آن موردبراى شناسايى هر كه معناى لغوى  زم است

. قرارگيردتوجه

، عبارت است از قضا به معناى قضاوت كردن، چنان كه فيومى دانشمند معناى لغوى حكم

.)141،ص12جق،1363،لسان العربابن منظور،(»الحكم القضاء واصله المنع«: گويدلغوى معروف مى

و و قضاوت كردن عادالنهدر تعريف ديگر، حكم عبارت است از علم كه ابن. فقه چنان

به طور كلي.»الحكم، العلم والفقه والقضاء بالعدل«: گويدمنظور، لغت شناس مشهور مى

به اين شرح است كه ـ داورى، قضا2ـ امر، فرمايشى،1: براى حكم معانى متعدد آمده

اس5ـ اجازه، فتوى4 منشور، ابالغ، فرمان،-3 و محمولـ نسبت فرهنگ(.نادى بين موضوع

.)معين

إِنِ الْحكْم إِالَّ(ى مثالً در آيه.رفته است كار در قرآن كريم واژه حكم به معانى لغوى به

.آمده استبه معنى فرمان)40/يوسفسوره()لِلَّهِ

و و اضافات، معاني به اعتبار نسبت ها معناي اصطالحي حكم در اصطالح فقهي، حكم

به شرح زير استكارب :ردهايي دارد كه

ـ حكم حاكم شرعى1
:اين عنوان چند نوع كاربرد دارد

و يا حكم حاكم شرعى،نوع اول كه. عبارت است از قضاوت كردن قاضى  روشن است

به كار رفته استو بدون هيچاستاين معنى از حكم درست همان معناى لغوى .گونه تغيير

 بدين معنى كه حاكم. حاكم شرعى در رديف فتواى مجتهدعبارت است از حكم،نوع دوم

و يا حرام اعالم كند، مانند تحريم تنباكو از سوى ميرزاي بزرگيشرع چيز  خاص را واجب

مى.)قدس سره(شيرازى به كار كه مجتهد داراى اهليت، وظايف اين حكم در برابر فتوى رود

به شكل حكم شرعى براى همگان اعال مىشرعى مردم را .داردم

و به دست آمد تا اينجا فرق اجمالى بين حكم دو فتوى و مناسب است كه فرق كامل اين

.شود عنوان با شرح بيشترى بيان

و فتوى  فرق بين حكم
به شرح طبق آنچه فقها فرموده اند، حكم حاكم با فتواى مجتهد در چهار مورد فرق دارد كه

:زيراست
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د عبارت است از بيان احكام كلى براى عموم مثل فتوى بر فتواى مجته:ى بيانـ نحوه1

كه سيگار كشيدن براى همه ى مردم حرام است كه خوشبختانه از مؤثرترين فتواها در تاريخ اين

به شكل قضيه و اين نحوه از بيان را در اصطالح علمى، اعالم حكم ى حقيقيه معاصر است

.گويندمى

به در فتواى فقهى تطبي:ـ تطبيق2 و ق كردن حكم شرعى به مورد آن در اختيار مردم است

و مخاطب خصوصدر. مجتهد ربطى ندارد به نظر حاكم است  صدور حكم تطبيق كردن آن،

.گونه صالحيت نداردبه حكم در رابطه با تطبيق هيچ

به فتواى مجتهد فقط براى مقلّدين وى الزم:ـ حجيت3 و حجت شرعى االجرا است

درآحساب مى يد، اما حكم حاكم شرعى اختصاص به مقلّد ندارد بلكه براى همه مردمى كه

از. حجيت دارد،گيرندقلمرو خطاب قرار مى كه اعلم از حاكم باشد، پس  حتّى مجتهد ديگر

و مخالفت با حكم حاكم شرع صدور حكم با شرايط الزم، بايد از حكم صادر شده تبعيت كند

.جايز نيست

به احكام الزاميه:ـ قلمرو4 حكم حاكم شرعى عبارت است از دستور الزامى كه اختصاص

ويفتواى مجتهد قلمرو. دارد- واجب وحرام- كه شامل احكام الزاميه -غيرالزاميه وسيع دارد

و مكروهات . شودمى-مستحبات

كه اين حكم همان دستورات اجرايى،نوع سوم  عبارت است از حكم حاكم نظام دولتى

به زبان عربى، نظام الحكم كه در اصطالح روز، سيستم حكومت را زمامدار كشور است، چنان

كه در كشور عراق با اختياراتمى به شوراى حكومتى و در تاريخ معاصر شكليگويند  محدود

.گويندگرفته است، مجلس الحكم مى

ك شور، يك سرى اين نوع از حكم عالوه بر دستورات اجرايى نسبت به احكام قانونى

مىالعادهدستورات فوق مى را نيز در بر كه آنها را احكام حكومتى و شرح آن در گيرد گويند

.بندى احكام خواهد آمدتقسيم

به يادآورى است كه در اصطالح ادارى روز، اعالم قرارداد كارمند را حكم كارگزينى الزم

ومى و از معانى حكم، در اين گويند كه اين كاربرد در ارتباط مستقيم با حاكم  حكومت است

.باشدمورد مى

ـ حكم فقهى2
و غيرالزامى-منظور از حكم فقهى در اصطالح فقها همان وظايف شرعى  است-الزامى

مىبكه از سوى شرع .شودا مبانى صحيح فقهى اعالم
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و متداول است كه اين معناى اصطالحى در بين فقها مشهور بهي، توجهو از آن جا خاص 

كهيهاىو تعريفمعطوف شده آن  ويژه براى حكم در اصطالح فقه، بيان شده است

به شرح زير استى آن تعريفهاى برجستهنمونه :ها

»الحكم عبارة عن اعتبار نفسانى من المولى وباالنشاء يبرز هذا االعتبار النفسانى«ـ1

.)77ص،4جق،1422،مصباح االصولالواعظ،(

المجعوالت الشرعية، كلها حكم شرعى قد اعتبر لمصالح خاصة بناء على تبعيهـ2

 االحكام للمالكات الواقعية
.)52،ص2جش،1377،مصباح الفقاهة التوحيدي،(

و اعتبارى حكم فقهى عبارت است از وظيفه - كه از سوى شارع-حقوقى-ى شرعى

مى-صاحب شريعت و اعتبار و با بيان وضع مىشود .گردد كردن اعالم

به مالك همه،به عبارت ديگر بهى وظايف قراردادى شرع، براساس وابستگى هاى واقعى،

مىهاى ويژهجهت مصلحت .شود اعتبار

ـ الحكم الشرعى هو التشريع الصادر من اهللا تعالى لتنظيم حياة االنسان، والخطابات3

. عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسهالشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة

.)65صم،1978،الحلقة االوليالصدر،(

و قرارداد كه از سوى خداوند براى-گذارى قانون- حكم شرعى عبارت است از وضع

به زندگى انسان شكل مى و بيانسامان دادن و-هاى شرعى گيرد  ابرازكننده- روايات آيات

و كشف كنن حكمدهحكم شرعى نه خود .ى آن است

 مراحل حكم
ن به عنوان قراردادى حقوقى در كه تقسيمخستينحكم شرعى بندى چهار مرحله دارد

. تنجز-4 فعليت-3 انشا-2 اقتضا-1: عبارتند از

باهر كدام از اين مراحل چهارگانه ويژگى تعريف شده كه به گزيده اى دارد هايى نگريستن

ت و مىاز بيانات فقها كه داده شدوضيحاتى .شود، روشن خواهد

ى جذب، درست همانندى اقتضا عبارت است از زمينه مرحلهيعنيى نخست اما مرحله

و فعليت همان،ى اقتضارابطه: شودتقاضا براى خريد كاال در بازار تجارت كه گفته مى  انشا

و عرضه رابطه .استى تقاضا، تهيه

به وضع قانون است كه حقوق دادن از ديد حقوقى، اقتضا در اين جا به معنى نيازمندى

به نيازمندى قآگاه مى را در جهت رفع نيازمندىينيانوهاى جامعه، .ندكها وضع

مىطلبد مرحلههمين نيازمندى كه وضع قانون را مى .باشدى اقتضا
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باى انشا طبق مثال قبلى، پس از نيازمندى جامعه به قانون، بايد در مرحله متناسب

و با ديد كارشناسىنيازمندى و تنظيم شود،ها . قانون آماده

كه در حقيقت شكل آفرينشوى انشا همان مرحلهاستگيرى ساختار قانون اين مرحله

كه شارع مقدس پس از تشخيص  به اين ترتيب است و انشاى حكم نيز  قانون است

و مسئوليتنيازمندى و انشاايى را متناسب با آن نيازمندىههاى انسان، احكام  ها تنظيم

.نمايدمى

حكممرحله حكم؛ى فعليت، عبارت است از اعالم شدن كه به طور طبيعى پس از آن

به عنوان وظيفه و آن گاه حكم مذكور و انشا شد بايد براى مردم بيان شود اى شرعى وضع

.آفريندبراى واجدين شرايط مسئوليت مى

مىبدين .باشد ترتيب منظور از فعليت حكم، همان مسئوليت آفرينى

و رفع هرگونه معذوريت كه همان مرحلهمرحله ىى تنجز، عبارت است از انگيزندگى

و اين مرحله وقتى فرا مى كه حكم بيان شده از سوى شرع در قطعى شدن حكم است رسد

و آنان وظيفه دسترس مردم قرار بگيرد كه طبق اصطالح فقها گفتهى شرعى خود را  دانند

مىمى به وجود .آيدشود، تنجز حكم پس از علم بدان

انسان مكلّف اگر پس از علم داشتن به وظيفه، سرپيچى كند مورد بازخواست قرار خواهد

و هيچ عذرى براى او وجود نخواهد داشت .گرفت

كه فشريدر مجموع، مراحل مختلف حكم آثار به اين ترتيب استده گوناگون دارد :ى آن

و زمينهمرحله .اى براى امتثال امر وجود نداردى انشا داراى مسئوليت نيست

و مسئوليت آفرين استهنمرحله فعليت، زمي .ى امتثال امر دارد

و امتثال، بعث وانگيزندگى نيز داردمرحله .ى تنجز، عالوه بر مسئوليت

كدر تقسيم  گفته.استه مراحل حكم عبارت از مراتب آن بندى ديگر، با اين نگرش

كه حكم دو مرتبه مى .داردشود

كه محقق نائينى االحكام المجعولة انما هى مجعولة على: فرمايدمى) قدس سره(چنان

.طبق االرادة الشتريعية فى عالم الظاهر ولها مرتبة عليا فى مرتبة اللوح المحفوظ

ـ-واالخبار المأثورة عن المعصومين مصرحة بثبوت هذا الجعل عليهم الصالة والسالم

اهللا( وثبوت االرادة التشريعية .)381ص،2جق، 1352،التقريراتاجود خوئي،آية

واحكام وضع شده -ى تشريعى اراده-بيان شارع مقدسى شرعى، فقط براساس اراده

و اعالم مى .شودبراى مردم تهيه
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و مرتبهاين احكام قبل از پديدار شدن در ى عالى در لوح عالم ظاهر، داراى جايگاه ديگر

به طور صريح بيان محفوظ مى كه روايات وارده از سوى معصومين، اين مطلب را باشد

:ى اين پندار، حكم دارى دو مرحله استدر نتيجه.كند مى

مىـ مرحله1 و انشاء صورت كه در آنجا وضع .گيردى عالى در لوح محفوظ

مىـ مرحله2 كه پس از بيان شدن در اختيار مكلّفين قرار .گيردى ظاهر

مىدر تقسيم كه حكم دو مرحلهبندى سوم گفته  مقام ثبوت:ازندو آن دو، عبارت دارد شود

مىو كه شهيد صدر اذا حللنا عمليه الحكم، نجد انها تنقسم الى«: فرمايداثبات چنان

و: مرحلتين فى. االخرى مرحله االثبات واالبراراحداهما مرحله الثبوت للحكم فالمولى

أن-مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة  تولدت ارادة لذلك الفعلن- الى

و اعتبار و ارادة .فيعتبر الفعل على ذمة المكلف فهناك فى مرحلة الثبوت مصلحة

و هى مرحلة التىو بعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثالثة، تبدأ مرحلة االث بات

محمد(» مرحلة الثبوت بدافع من المالك واالرادة- بجملة انشائية أو خبرية-يبرز فيها المولى

.)13-14صصم،1978،الحلقة الثانيةباقر الصدر، 

كه حكم دو مرحله كه يكى داردوقتى كار حكم را بررسى كنيم در خواهيم يافت

و ديگرى مرحله مرحله  مصلحت-ى ثبوت، ارزشمند بودن در مرحله. استى اثباتى ثبوت

كه كارداشتن كار از سوى مولى مالحظه مى و پس از اين و مصلحت شود داراى ارزش

و مورد ارادهشناخته شد، خواستنى مى مى شود پس از اراده، همان كار. گيردى مولى قرار

مىارزشمند از سوى مولى بر عهده و اعتبار .شودى مكلّف وضع

و بعد از كامل شدن بنابراين در مرحله و اعتبار وجود دارد و اراده ى ثبوت، مصلحت

سه گانهمرحله مىى خود مرحلهى ثبوت با عنصرهاى  در اين مرحله است.شودى اثبات آغاز

و تعلّق گرفتن اراده براى مكلّفين بيان ومى كه مولى تكليف را براساس مصلحت داشتن كند

مىدر قالب انشا  و براساس اين نگرش، حكم داراى دو مرحله. داردو يا اخبار ابراز ى ثبوت

.هاى فوق خواهد بوداثبات يا ويژگى

 تقسيمات حكم
و حكم وضعى ـ حكم تكليفى  الف
و حكم ظاهرى ـ حكم واقعى ب
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آن: الف و اقسام  ماهيت حكم تكليفى
ى مكلّفين اعتبار شده بر عهده عبارت است از مسئوليتى كه از سوع شرع،حكم تكليفى

و عمل انسان مكلّف مى و در ارتباط مستقيم با كار  از اين رو در اصطالح فقها.باشداست،

 شود كه موضوع حكم تكليفى افعال مكلّفين استگفته مى
ق، 1421، منية الطالبموسي الخوانساري،(

.)106،ص2ج

كه استاد شهيد صدر مى الت«: فرمايدچنان محمد باقر(»كليفية التلعق بافعال االنساناالحكام

ص1978، الحلقة الثانيةالصدر،  به افعال انسان مكلّف ارتباط دارد«:)13م، ى در نتيجه.»احكام تكليفى

اين توضيح كوتاه روشن شد كه ماهيت حكم تكليفى عبارت است از اعتبار شرعى در ارتباط با

.عمل انسان

 اقسام حكم تكليفى
ا  جمالىتقسيم

و غيرالزامى تقسيم مى و اجمالى به دو قسمت الزامى و اين حكم تكليفى در ديد كلى شود

و اختيارى تعبير مى .شوددو قسم در بيان ديگر، اقتضايى

كه مرحوم آية اهللا خوئى مى والعبارة الجامعة أن االحكام التكليفية عبارة«: فرمايدچنان

ح ق، 1422، مصباح االصولالواعظ،(»يث االقتضاء والتخييرعن االعتبار الصادر من المولى من

به احكام تكليفى به تعبير جامع)78،ص2ج عبارت است از اعتبار شرعى فرارسيده از سوى مولى

و تخيير  نحو اقتضا
ج1421، منية الطالبموسي الخوانساري،( )106،ص2ق،

 تقسيم تفصيلى
مىبندى معروف به پنج قسم حكم تكليفى در تقسيم از تقسيم شود كه عبارت است

و و اباحه وجوب و كراهت و حرمت -ى اين اقسام همان دو قسم باال جانمايه.استحباب

و غير الزامى مىبهبندى،كه با طبقهاست-الزامى .آيد پنج قسمت در

و لكل واحد من االحكام التكليفية الخمسة مبادىء«: فرمايدچنان كه استاد شهيد صدر مى

ى تكليفى، مبادى در خور طبيعت آن وجود براى هر يك از احكام خمسه» مع طبيعتهتتفق

.دارد

و سرچشمه ياى وجوب، ارادهبنابراين مبادى و خواست جدى مولى، داشتنى قطعى

مىدرجه جااى باال از مصلحت .كه هرگونه سرپيچى غيرمجاز خواهد بود باشد تا بدان

اى باال از مفسد است تا بدان جا كه هرگونه داشتن درجهباى شديدو مبادى حرمت، اراده

و لكن مخالفت، غير مجاز مى و همان مصلحت و كراهت، همان اراده و مبادى استحباب باشد
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و درجه رو.استاى پايين در شكل ضعيف و، از اين و سرپيچى از استحباب  مخالفت كردن

.كراهت مجاز خواهد بود

دراما اباحه، عبارت اس و ترك  نگاه شرعىت از مساوى بودن فعل
الحلقة محمد باقر الصدر،(

صص1978، الثانية .)15-16م،

 اقسام وجوب
به عنوان مهم كه با دستهوجوب، بندى دقيق ترين حكم شرعى، تقسيمات گوناگونى دارد

:به شرح زيراست

 تقسيم وجوب به اعتبار نوع آن
و وجوب كفايى1 ـ وجوب عينى

مى عبارت است از حكمى كه بر عهدهاولى، آنى شخص مكلف قرار گيرد كه بايد شخصاً

.را انجام دهد، مثل وجوب نماز يوميه

كه برعهده مىو دومى عبارت است از حكمى و با مبادرت كردن بعضىى عموم قرار گيرد

مى از مردم براى انجام آن، از عهده .شود مانند دفن ميت مسلمانى همه ساقط

و تخييرى2 ـ وجوب تعيينى
به چيزى معين تعلّق بگيرد مثل وجوب نماز كه نسبت .اولى، عبارت است از حكمى

و دومى، عبارت است از حكمى كه بر چند چيز، به نحو تخييرى تعلّق بگيرد، مانند وجوب

آ به سه عمل روزه گرفتن دو ماه، اطعام شصت نفر فقير، كه زاد كردن كفاره افطار روزه رمضان

و مكلّف مى سه عمل را انتخاب كنديك برده به نحو انتخابى تعلّق دارد .تواند يكى از اين

و وجوب غيرى3 ـ وجوب نفسى
و روزه كه به خود عمل تعلّق دارد، مثل وجوب نماز .اولى، عبارت است از حكمى

به جهت بستگى تنگاتنگ با حكم به) وجوب(دومى، عبارت است از حكمى كه ديگرى

.وجود آمده است مانند وجوب طهارت براى انجام نماز

 هاى متعلّقتقسيم وجوب به اعتبار ويژگى
و توصلى1 ـ تعبدى

كه بايد به عنوان عبادت قربة الى .امتثال شود... اولى، عبارت است از حكمى

كه در عمل كردن بدان نياز  ندارد، به قصد قربت وجودو دومى، عبارت است از حكمى

و زدودن نجاست .مانند وجوب طهارت از خبث
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و وجوب تبعى2 ـ وجوب اصلى
به نحو مستقيم  استفاده شود، مانند-مستقل-اولى، عبارت است از حكمى كه از كالم مولى

.وجوب نماز از اقيموا الصاله

و با داللت التزامى از كالم مولى اس كه غير مستقيم تفاده دومى، عبارت است از حكمى

.شود، مانند وجوب رفتن در بين مردم برگرفته از وجوب تبليغ احكام

و وجوب ضمنى3 ـ وجوب استقاللى
به چيزى تعلّق مى به نحو مستقل كه گيرد مانند وجوب اولى، عبارت است از وجوبى

.ى واجب قرآن سجده

به جزيى از آن كل تع مىدومى، عبارت است از وجوبى كه در ضمن وجوب كل، گيرد، لق

.ى نمازمانند وجوب سجده

 تقسيم وجوب به اعتبار شرايط
و مشروط1 ـ مطلق

كه پس از تحقّق تكليف  حالت- فراهم شدن شرايط عامه-اولى، عبارت است از وجوبى

به چيزى نباشد، مانند وجوب نمازمنتظره و فعليت وجوب وابسته .اى در كار نباشد

به تحقّق امرىدومى، عبارت است از وجو باشد، مانندمى- شرط-بى كه فعليت آن وابسته

كه مشروط به استطاعت .است وجوب حج

و مطلق2 ـ فعلى
كه در فعليت با واجب، هم در اولى، عبارت است از وجوبى زمان باشد، مثل روزه رمضان

.اين ماه

ب اشد، مثل وجوب حج دومى، عبارت است از وجوبى كه فعليت آن قبل از فعليت، واجب

كه زمان فعليت آن قبل از زمان فعليت واجب -پس از حصول استطاعت وقبل از موسم،

.باشدمى- موسم

و عرضى3 ـ ذاتى
به چيزى تعلّق بگيرد كه بدون واسطه كه از وجوبى در- اولى، عبارت است  بدون واسطه

ـ مثل وجوب روزه رمضان .عروض

به واسطهدومى، عبارت است از وجوبى به چيزى تعلّق بگيرد، مانندكه ى شرط ونذر

كه براى برآورده شدن حاجت نذر شودروزه .ى عيد غدير
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 تقسيم وجوب به اعتبار وقت
و غير موقت1 ـ وجوب موقّت

اولى، عبارت است از وجوبى كه زمان خاصى براى آن از سوى شرع تعيين شده است،

.همانند وجوب نمازهاى واجب روزان

كه زمان خاصى براى انجام آن تعيين نشده است مانند! دومى، عبارت است از وجوبى

.وجوب نماز قضائى

و مضيق2 ـ وجوب موسع
اولى، عبارت از وجوبى كه وقت وسيع براى امتثال آن وجود دارد، مانند وجوب نماز ظهر

و يا آخر وقت تعيين شدهكه مى و يا وسط . امتثال كرد-وقت ظهر- توان آن را در اول

كه زمان امتثال آن هيچ گونه وسعتى ندارد، مانند وجوب دومى، عبارت است از وجوبى

.روزه ماه رمضان

و غير فورى3 ـ فورى
 مثل وجوب جواب دادن،اولى، عبارت است از وجوبى كه بدون تأخير بايد امتثال شود

.سالم

ا متثال آن مانعى ندارد، مثل وجوب دادن خمس دومى، عبارت است از وجوبى كه تأخير در

.و زكات

ب  اعتبار دليله تقسيم وجوب
و عقلى1 ـ وجوب شرعى

كه منحصراً از طريق دليل شرعى ثابت شده باشد مثل اولى، عبارت است از وجوبى

و مانند آن .وجوب نماز

به حكم عقل ثابت شده باشد كه بدان البد كه  يت عقليهدومى، عبارت است از وجوبى

. مانند وجوب مقدمه واجب،گويندمى

و ارشادى2 ـ مولى
كه توسط امر موالى شرعى بدون دخالت حكم عقل، ثابت اولى، عبارت است از وجوبى

.شده باشد، مثل وجوب نماز

ى حكم عقل ثابت دومى، عبارت است از وجوبى كه توسط دستور شرعى با پيش زمينه

.وب اطاعت موالى حقيقىشده باشد، مانند وج
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و طريقى3 ـ وجوب حقيقى
و متعلّق آن داراى كه با دليل شرعى ثابت شده باشد اولى، عبارت است از وجوبى

.مصلحت باشد

كه عنوان طريقيت دارد مثل به عملى كه متعلّق است دومى، عبارت است از وجوبى

و گفته مى خو وجوب احتياط نه در خودد دستورشود كه در اين فرض مصلحت در است

.عمل

و اقسام آن  حرمت
و معناى آن الزام در ترك مى كه حرمت از احكام الزاميه است و در الزامشكى نيست باشد،

.پايه با وجوب است هم

و بعد نظرى، نزديك به كميه اقسام بنابراين مى كه اقسام حرمت در مقام ثبوت توان گفت

به جز دو قسم و و تخييرىكف-وجوب باشد هم-ائى خوانى ندارد، كه با طيبعت حرمت

و قابل تصور است بقيه .ى اقسام وجوب، در تقسيم حرمت امكان دارد

د باره و بعد عملى، چيز قابل توجه هاى بحثدر-بندى حرمتى تقسيماما در مقام اثبات

.شود ديده نمى- فقهى

به چشم مى كه در اصطالح فقها به شرح زيراست موارد اندك از اقسام حرمت :خورد،

و حرمت عرضى1 ـ حرمت ذاتى
اولى، عبارت است از حرمتى كه مستقيماً از دليل شرعى به دست آمده باشد، مانند حرمت

.نوشيدن شراب

 مثل،باشدى نذر يا سوگند عارض شده دومى، عبارت است از حرمتى كه به واسطه

.حرمت قليان كشيدن پس از قسم خوردن به ترك آن

و حرمت عقلى2 ـ حرمت شرعى
كه با دليل شرعى ثابت شده باشد . مثل دروغ گفتن،اولى، عبارت است از حرمتى

به اثبات رسيده باشد، مانند خوردن دومى، عبارت است از حرمتى كه به حكم عقل قطعى

كه مضر باشد .خوراكى مباح

و حرمت غيرى3 ـ حرمت نفسى
كه به خود عمل تعلّق داشته باشد، مانند ضرر زدن به ديگران .اولى، عبارت است از حرمتى

كه مقدمه ى حرام شود، مانند خوابيدن در وقت نماز كه دومى، عبارت است از كار مباحى

.شود به صورت عمد به قضا شدن نماز كشيده
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و اقسام آن  ندب
مىاين حكم براس و رجحان فعل شكل و مطلوبيت متعلّق در اس مطلوبيت متعلّق گيرد

 در آن حدى نيست كه ترك كردن آن گناه به حساب بيايد، از اين رو گفته- استحباب- ندب

و ترك مى كه انجام دادن آن ثواب دارد كه عمل مستحب، عبارت است از كار غيرالزامى شود

.آن، گناه ندارد

 اقسام ندب
مى،طالح فقهىدر اص به كار به دو قسم :رود ندب فقط

ـ استحباب غيرمؤكّد2ـ استحباب مؤكّد1

كه محبوبيت متعلّق آن در حد قابل توجه باشد مثل اولى، عبارت است از استحبابى

.استحباب نماز جماعت

لوبيت دومى، عبارت است از استحبابى كه متعلّق آن داراى مطلوبيت باشد هر چند اين مط

. مثل استحباب بعضى از تعقيبات نماز،و رجحان در حد بااليى نباشد

به وسيله كه مراتب مطلوبيت به يادآورى است مى الزم به دست .آيدى بيان شرعى

و اقسام آن  كراهت
مى-اى مقابل ندب نقطه-اين حكم، براساس مبغوضيت متعلّق و ناپسندى عمل شكل گيرد

به حساب بيايدمكروه در حدى نيس كه انجام آن گناه مى.ت شود كه ترك از اين رو گفته

و انجام آن گناه ندارد .مكروهات ثواب دارد

 اقسام كراهت

:روددر اصطالح فقهى، كراهت فقط به دو قسم به كار مى

ـ كراهت شديد1

ـ كراهت غير شديد2

كه متعلّق آن داراى مبغوضيت  مانند قرض، زيادى باشداولى، عبارت است از كراهتى

به افراد نيازمند .ندادن

و مرجوح باشد، هرچند اين كه متعلّق آن ناپسند  دومى، عبارت است از كراهتى

و تنگ .مرجوحيت در حد بااليى نباشد، مانند پوشيدن لباس سياه

مىو اين مراتب همان .شودگونه كه در استحباب گفته شد، با بيان شرعى كشف
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آناباحه و اقسام
و رفع هرگونه الزام، از اين رو براى انجام كار اين حكم، عبارت است از آزادى در كار

و پاداشى وجود ندارد و ترك آن هيچ كيفر .مباح

و اباحه خاصه1 ـ اباحه مطلقه
كه اباحه و انجام ندادن آن به اين معنى اولى، عبارت است از آزادى در انجام دادن عمل اى

ك و استحباب هم خواهدشامل .شد راهت

مى اى كه قسم پنجم از احكام خمسه دومى، عبارت است از اباحه و معناىى تكليف باشد

و ترك- اباحه در اين صورت همان تساوى طرفين . است- فعل

و اباحهـ اباحه2 ى عقلىى شرعى
كه از سوى شرع اعالم شده باشد، مانند اولى، عبارت است از اباحه  مباح بودن اكل اى

مارة كه از سوى شرع براى عبوركنندگان از كنار درخت مثمر اجازه صادر شده است كه

.ى آن درخت بخورند توانند از ميوه مى

مىدومى، عبارت است از اباحه به دست آيد مانند اى كه با داورى خرد، روا بودن كار

كه خطر  كه مال غير باشد، براى رفع تشنگى .هالكت جان در پى داشته باشدنوشيدن آبى

و اقتضائىـ اباحه3 ال اقتضائى ى
و ترك، مانند بعضى از و انگيزه فعل اولى، عبارت است از خالى بودن عمل از مالك

.خود صاحب مال بر مال- غير ضرورى-تصرّفات

غير- بردارىدومى، عبارت است از ثبوت آزادى در كار، مانند آزاد بودن انسان در بهره

خ از توانمندى-الزامى ص1978، الحلقة الثانيةمحمد باقر الصدر،(ود هاى بدنى ،16(.

و اقسام  حكم وضعى
و امنيت عمومى از.اين حكم، عبارت است از قرارداد شرعى در جهت نظم  حكم وضعى

ق و همسان با ه مثالً نقش واليت ولى فقي. رسمى جهان امروز استوانينلحاظ ساختار همپايه

و هم به عنوان حكم وضعى، برابراست با نقش رياست رئيس جمهور به عنوان قانون حقوقى

رو. چنين در موارد ديگر  فرق- تعيين تكليف- احكام وضعى با احكام تكليفى،از اين

آن؛ساختارى دارد مىها هرچند هر دوى كه مرحوم محقق نائينى. باشد حكم اعتبار شرعى چنان

 الوضعى عبارة عن كل مجعول تشريعى بنحو القضية الحقيقية غير الحكم«: فرمايدمى

ج1352، اجود التقريراتآية اهللا خوئي،(»االحكام الخمسة التكليفية .)383ص،2ق،
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به نحو عموم، جدا از احكام پنج گانه ى حكم وضعى، عبارت است از هر قرارداد شرعى

.تكليفى

 اقسام حكم وضعى
به شرح زيراستهاىحكم وضعى، از زاويه كه : گوناگون، تقسيمات گوناگون دارد

از زاويه جعل شرعى  تقسيم حكم وضعى
كه حكم وضعى به اعتبار جعل مرحوم محقّق خراسانى صاحب كفاية االصول مى فرمايد

سه قسم است :شرعى، بر

ازـ ماال يكاد يتطرق اليه الجعل اصالً،1 وج قسم اول، عبارت است به هيچ كه ه حكمى

و مانعيت و شرطيت اى است از رابطه سببيت عبارت.قابل جعل شرعى نيست، مانند سببيت

و مسبب، مانند رابطه و انشاى ويژه بين سبب و با جعل ى عليت كه يك اصل تكوينى است

.آيدشرعى بوجود مى

اال تبعاً للتكليف2 از، قسم دوم، عبارـ ماال يكاد يتطرق اليه الجعل التشريعى ت است

و مانند آنها ـ به ـ مكلف و شرطية عمل كه قابل جعل شرعى بالتبع است، مانند جزئية .حكمى

كه مستقالًـ ما يمكن الجعل فيه استقالالً بانشائه،3 قسم سوم، عبارت است از حكمى

و مانند آنها و زوجيت االمحقق الخراساني،(.قابل جعل شرعى است مانند مالكيت ق، 1417، الصولكفاية

مى)302-306،صص2ج كه مرحوم محقّق نائينى به: فرمايد الزم به يادآورى است حكم وضعى

:اعتبار جعل شرعى، دو قسم است

و مالكيت وغيره1 .ـ حكم داراى قابليت جعل مستّقل شرعى، مانند زوجيت

و شرطيت2 ق، 1352، اجود التقريراتي، آية اهللا خوئ(ـ حكم انتزاعى از حكم تكليفى مانند سببيت

ص2ج ،382(.

و امضا  تقسيم حكم وضعى به اعتبار انشا
ـ حكم وضعى امضائى1

ـ حكم وضعى تأسيسى2

اولى، عبارت است از حكمى كه در ميان مردم به عنوان يك روش خردمندانه، قبل از

و از سوى شرع نيز تأييد  اشدشريعت اسالم وجود داشته است كثريت احكامه است، مانند

و مانند آنها، زوجيت،وضعيه از قبيل مالكيت . حريت

 مانند واليت فقيه،گذارى شده است حكمى كه از سوى شرع بنيان دومى، عبارت است از

.استكه توسط شريعت اسالم تأسيس شده
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ب و ترخيصه تقسيم حكم وضعى  اعتبار الزام
 وضع لزومى غير قابل انفساخ-1
 قابل انفساخـ وضع لزومى2

كه در حد ذات خود قابل انفساخ .نيست اولى، عبارت است از زوجيت

.باشددومى، عبارت است از ملكيت كه قابل انفساخ مى

 ترخيصى غيرقابل اسقاطـ حكم وضعى3
 ترخيصى قابل اسقاطـ حكم وضعى4

كه به عنوان يك حكم شرعى مى و قابل اسقاط باشد اولى، عبارت است از جواز در هبه

.نيست

و قابل اسقاط استدومى، عبارت است حق خيار كه يك حق شرعى مى محمد علي( باشد

ج1377، مصباح الفقاهةتوحيدي،  .)52،ص2ش،

و اقسام آن  حكم واقعى
به اثبات رسيده باشد، حكم واقعى، عبارت است از وظيفه كه توسط دليل معتبر اى شرعى

م .كلفمانند وجوب نماز براى

 اقسام حكم واقعى
ـ حكم واقعى اولى1

ـ حكم واقعى ثانوى2

و وضعيت عادى، مانند وجوب وضواولى، عبارت است از وظيفه ى شرعى در حال اختيار

.گرفتن براى خواندن نماز

اى شرعى كه در حال اضطرار توسط دليل معتبر شرعى ثابت دومى، عبارت است از وظيفه

به هر دليلى توان وضوگرفتن را شده باشد مانند  كه تيمم كردن در عوض وضو، براى كسى

.باشد نداشته

و ثانوى، همان، تقسيم آن به از اين رو مى توان گفت كه تقسيم حكم واقعى به اولى

و اضطرارى و ضرر نيز اختيارى و حرج و اضطرار در برابر اختيار، شامل عسر .باشدمى است

و اقسام آنحكم ظاهرى
.هاى مختلف، تقسيمات مختلف داردحكم ظاهرى از زاويه
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 تقسيم حكم ظاهرى به اعتبار كميت
ـ حكم ظاهرى خاص1

ـ حكم ظاهرى عام2

اولى، عبارت است از حكمى كه ره آورد اصول عمليه باشد مانند وجوب اجتناب از

.ى احتياطهاى متعارف بين مردم، براساس قاعدهاستماع موسيقى

مى، عبارت است از حكمى كه بر فرض شك به حكم واقعى پديد آمده باشد كه در اين دو

كه مؤداى اماره باشد، نيز خواهدى وسيعافرض، حكم ظاهرى گستره و شامل حكمى تر دارد

كه پس از اقامه اماره- حكم واقعى-شد، مانند شك در وجوب به- خبر ثقه- سوره در نماز

.وجوب آن، ثابت شود

م حكم ظاهرى به اعتبار جعل شرعىتقسي
به واقع1 ـ حكم ظاهرى ناظر

به واقع2 ـ حكم ظاهرى بدون نظر

كه در حوزه حكم- مانند جعل حجيت،ى اماره باشداولى، عبارت است از حكم ظاهرى

كه اين اماره، طريقى براى كشف حكم شرعى- وضعى ظاهرى به لحاظ اين  براى خبر ثقه

.باشدواقعى مى

و جهل به آن انشاد كه در صورت شك به حكم واقع ومى، عبارت است از حكم ظاهرى

و ارتباط با حكم واقعى، مانند حكم به طهارت چيزى براساس شده باشد بدون هيچ گونه نظر

.ى طهارتقاعده

 تقسيم حكم ظاهر به اعتبار نوعيت اصول
ـ حكم ظاهرى تنزيلى1

ـ حكم ظاهرى غير تنزيلى2

به اولى و محرز باشد، مانند حكم ، عبارت است از حكم ظاهرى كه مؤداى اصل تنزيلى

.ى فراغى قاعدهصحت عمل مركّب بعد از فراغ به واسطه

كه مفاد اصول عمليه غير تنزيليه باشد .دومى، عبارت است از حكم ظاهرى

 تقسيم حكم ظاهرى به اعتبار ترخيصو الزام
ـ حكم ظاهرى الزامى1

 حكم ظاهرى ترخيصىـ2



 305 ماهيت حكم

كه به واسطه ى احتياط به اثبات برسد مانند اجتنابى قاعدهاولى، عبارت است از حكمى

.از سيگار كشيدن

به واسطه كه به اثبات برسد، ماننددومى، عبارت است از حكمى ى اصاله االباحة

.هاى مواتبردارى از زمينبهره

و عقلىتقسيم حكم ظاهرى به اعتبار دلي ل شرعى
ـ حكم ظاهرى شرعى1

ـ حكم ظاهرى عقلى2

به اثبات برسد، مانند وجوب اولى، عبارت است از حكمى كه توسط اصول عمليه شرعيه

.ى احتياط شرعىاى تحريميه به واسطهاجتناب در شبهه

به عنوان وظيفه كه به واسطه دومى، عبارت است از حكمى ى اى عملى در مقام اطاعت

به تخيير در موقع دوران امر بين محذورين  حكم عقل تعيين شود، مثل حكم
محاضرات الفياضي،(

ص44جق، 1422، في علم االصول ج1417، اصول الفقه؛ المظفر،67، .)250،ص1ق،

 احكام حكومتى
:شودبه طور كلى احكام حكومتى در دو بخش خالصه مى

كه مقامات1 و قانونى ى دستورهاىى مملكتى همه بلند پايهـ اجراى دستورات شرعى

و) حاكم شرعى(قانونى را زير نظر ولى فقه و منطقى، در جامعه پياده كنند با روش خردمندانه

و ناديده گرفتن آن جلوگيرى كنند .از فروگذارى احكام شرعى

مى2 تواند با در نظرگرفتنـ اجرائات نوين در جهت مصلحت عمومى، كه حاكم شرعى

به ضرر بعضى جمع، احكامى سودمند براى جامعه صادر كند، هرچند اينمصلحت  گونه احكام

و صالحيت كه جزء اختيارات مىبينجامد، اين احكام عالوه بر اين باشد، هاى زمامدار كشور

و مهم  و) تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد(براساس قانون اهم روشى منطقى

.است خردمندانه

كه جان مايهشايان ذكراست، احكا وم حكومتى به كارگيرى تالش در جهت رشد ى آن

و از ضرورتسرافرازى جامعه است از ديد فقهى جز اختيارات ولى امر جامعه مى هاى باشد

و حكومت به حساب مى به اصطالح خاص فقها زير مجموعهزمامدارى و ى عناوين ثانوى آيد

ج1379، كتاب البيعامام خميني،( گيردقرار مى .)617-626،صص2ش،

و صالحيتى اين ويژگىهمين احكام با همه هايى است كه ها، درست همانند اختيارات

كه زمامدارى،  و پيشرفته جهان وجود دارد، براى اين امروزه براى زمامداران كشورهاى مقتدر

و حكم راندن خواهد داشت نياز .مبرم به فرمانروا



 1388 بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 306

حكم حكومتى، ارتباط تنگاتنگ با ضرورت اصل شود كه ضرورت از اين رو گفته مى

.حكومت دارد

از ديدگاه فقها اهل بيت و اقسام آن )عليهم السالم(حكم
 تعريف حكم

به شرح زيراستحكم شرعى از ديد مذاهب سّنى، تعريف :هاى گوناگون دارد كه

؛ـ حكم شرعى، عبارت است از خطاب شرعى متعلّق به افعال مكلّف1

و تخييرـ خطاب شرع2 به نحو اقتضا ؛ى با ويژگى باال

كه داراى فايده3 .شرعى باشديهاـ خطاب شارع

 اقسام حكم
كه در اقسام حكم احكام شرعى تكليفى همان پنج قسم مشهوراست با همان ويژگى هايى

از تقسيم واجب نيز همان تقسيم.تكليفى بيان شد ـ را و تخييرى و كفايى، تعيينى ـ عينى بندى

شدد كه در بحث قبلى شرح داده  يد اصوليون سنّى دارد
م، 1987، االحكام في اصول االحكاماالمدي،(

صص1ج ،178 -135(.

و فرض  وجوب
كه از طريق دليل قطعى به در مذهب حنفى، فرض به آن حكم وجودى الزامى مى گويند

.اثبات رسيده باشد

كه مدرك آن دلي ولى از ديد مذاهب.ل ظنّى باشداما وجوب، عبارت است از حكم فوق

و فرض فرقى باهم ندارد .ديگر اهل سنّت وجوب

به) عليهم السالم(شايان ذكر است كه در مذهب اهل بيت و فرض در يك معنا نيز وجوب

.رودكار مى

و محظور  حرمت
و فرض در يك معنا به و محظور همانند وجوب در اصطالح مذاهب اهل سنّت، حرمت

كه در بين اهل سنت.كه در مذهب اهل بيت نيز همين گونه استرود،كار مى  با اين تفاوت

مىواژه و قابل توجه به كار و محظور در حد زياد و در بين پيروانى فرض رود

به كارواژه) عليهم السالم(بيت اهل و نادر مى هاى باال در موارد اندك .شودگرفته

و وضعى  تقسيم احكام به تكليفى
به دو قسم است) الموافقات شاطبى(ث اصول فقه در بح كه احكام شرعى :آمده است
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مى1 به خطاب تكليف بر كه و اين قسم منحصرـ قسم اول، عبارت است از حكمى گردد

الشاطبي،( وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، اباحة:استى تكليفى گانهبه همان احكام پنج

ج1986، الموافقات .)67،ص1م،

ا2 به جهت كارهاى ويژهـ . وضع شده استما، قسم دوم، عبارت است از احكامى كه

به طور كلّى، دو نوع و مقدور- اين قسم . است- غير مقدور

و مانع، مانند اضطرار كه سبب حليت اكل ميتة و شرط نوع اول، عبارت است از سبب

و جنون كه مانع از به پاداشتن  و بلوغ كه شرط تكليف است از. نمازاستاست در بعضى

 است نيز در جمع احكام وضعى آمده- مانند ركوع-هاى اصولى ديگر عنوان ركنبحث
زحيلي،(

و ادلته ج1374، الفقه االسالمي .)67،ص1ش،

و معامالت و بطالن، در عبادات .نوع دوم، عبارت است از صحت

و معامله صمعناى صحت عبارت است از ترتيب آثار براى عبادت حيح، اما معناى بطالن،ى

. يعنى ترتيب نيافتن آثار عمل;است درست عكس معناى صحت

و بطالن  فساد
و بطالن از ديد مذهب حنفى با هم فرق دارد كه فساد به يادآورى است  فساد، عبارت؛الزم

به صيغه از.ى امراست از خلل پديد آمده در اصل عقد، مانند ايجاب  بطالن، عبارت است

پ . ديد آمده در وصف عقد، مانند تعليق در عقدخلل

و بطالن وجود ندارد و ادلتهزحيلي،( اما از ديد مذاهب ديگر، فرقى بين فساد ، الفقه االسالمي

ج1374 .)70،ص1ش،

 اقسام كراهت
:كراهت از ديد مذهب حنفى بر دو قسم است

و الزامى عمل،1 و آن عبارت است از ترك حتمى آنـ كراهت تحريمى ولى مدرك اثبات

.باشد، مانند كراهت بيع غررىحكم، دليل ظنّى مى

و آن عبارت است از ترك غيرحتمى با وصف ظنّى بودن مدرك حكم،2 ـ كراهت تنزيهى

.مبرم مانند خوردن گوشت استر در صورت نياز

كه در ترك مكروه، در هر دو صورت ثواب به دست خواهد آمد .الزم به يادآورى است

د .ر ترك مكروه تحريمى عقاب نيز وجود داردو

الفقه زحيلي،(.از اين رو كراهت تحريمى با تحريم از ديد مذهب حنفى فاصله چندانى ندارد

و ادلته ج1374، االسالمي .)71،ص1ش،
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 گيري نتيجه
و نتيجه آنچه را كه مي به عنوان برآيند مقاله ي به دست آمـده از بحـث اعـالم كـرد، توان

ميموا كه به شرح زير :باشدردي است

و واشكافي معناي حكم از ديدگاه-1 و اصطالحيتوضيح  هاي مختلف لغوي

و شفاف-2  سازيبيان تمامي اقسام حكم با توضيح
بي همانند درباره-3 و حكمي واژهتتبع گسترده ي

و حقوقيارائه-4 و قابل توجه حكم از لحاظ فقهي ي جايگاه بايسته

ش-5 و اصطالحات فقهي فريقيننقل اقوال فقهاي و سني  يعه

و مأخذمنابع
ص العروة الوثقى،)1415( الطباطبائى اليزدى، سيد كاظم،.1 .مكتبة الداورىقم،،87،

جكفاية االصول،)1417( المحقق الخراسانى، محمد كاظم،.2 .مكتبة المصطفوىتهران،،2،

.مطبعة اآلداب، نجف األشرف، االصولمنتهى،)1419( السيد ميرزا الموسوى البجنوردى،.3

..مطبعة النجف،نجف االشرف، عناية االصول،)1370( حسينى فيروزآبادى، السيد مرتضى،.4

. اسماعليان قم،، تقريرات درس امام خمينى،تهذيب االصول،)1414( سبحانى، جعفر،.5

.مكتبة الداورىم،ق مستند العروة الوثقى،،)1415( الطباطبائى يزدى، محمد كاظم،.6

. اسماعيليانقم، تحرير الوسيله،،)1360( الموسوى الخميني، روح اهللا،.7

.مهرقم،،1جمنهاج الصالحين،،)1410( الخوئى، سيد ابو القاسم،.8

.دار الكتاب العلميةقم،،1جالمصباح المنير،،)1395( الفيومى، احمد بن محمد المقرى،.9

.، دار صادر، بيروت12جلسان العرب،،)1363(فضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، ابى.10

.امير كبيرتهران،،)1378(فرهنگ معين، معين، محمد،.11

.آثار الجعفريةتهران، مكتبة المرتضوية الحياء مفردات الفاظ قرآن،)1392( راغب اصفهانى،.12

.دار احياء التراث العربىبيروت،،3ج الكالم،جواهر،)1367( الشيخ النجفي، محمد حسن،.13

. مكتبة المرتضوية الحياء آثار الجعفريه، تهرانتذكرة الفقهاء،،)1388( عالمه الحلّى،.14

.، المكتبة المرتضوية، تهران1جالمسبوط،،)1411( الشيخ الطوسى،.15

. آل البيتقم، المقنعة،،)1410( الشيخ الصدوق،.16

..منشورات االعلمىتهران،،2جشرايع االسالم،،)1372( لّى، محقق الح.17

ج4جمصباح االصول،،)1422( الواعظ، السيد سرور،.18 .مكتبة الداورى قم،،2،

. مكتبة الداورى قم،،2جمصباح الفقاهة،،)1377( التوحيدى، شيخ محمد على،.19

.دار الكتاب اللبنانى، دار الكتاب المصرى، بيروت الحلقة االولى،،)1978( الصدر، سيد محمد باقر،.20

..كتابفروشى مصطفوىقم،،2جاجود التقريرات،،)1352( الخوئى الغروى، السيد ابو القاسم،.21

.دار الكتب اللبنانىبيروت، الحلقة الثانية،،)1978( الصدر، محمد باقر،.22

ا،)1421( الخوانسارى، موسى بن محمد نجفى،.23 .مؤسسه نشر االسالمىقم،،1جلطالب،منية

.مؤسسه احياء آثار امام خوئى،قم،44ج محاضرات فى علم االصول،،)1422( الفياضى،.24

.جمعية منتدى النشر وكلية الفقهنجف االشرف،،1جاصول الفقه،،)1417( المظفر، الشيخ محمد رضا،.25
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و نشر آثار امام خمينى تهران،،2،ج)1379(كتاب البيع امام الخمينى،.26 .مؤسسه تنظيم
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