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Background and Aim: This rule is one of the famous rules of jurisprudence that 

has been imposed in order to ensure the interests of society and prevent the chaos 

and instability of society and to organize the social and cultural conditions of the 

people.  

Materials and Methods: This article is a descriptive-analytical one. 

Ethical Considerations All ethical considerations in writing this article have been 

observed. 

Findings: The implication of this rule is that whenever a person refuses to exercise 

the rights of others or performs his duties, the judge may force the committed to do 

so, but if a committed compulsion is not possible, the judge may do so as a 

committed deputy. Therefore, if the debte refuses to pay his debts, the creditor may 

demand the obligation of the ruler to pay the debt, in which case the judge will 

force the debt to pay the debt to prevent the inadmissibility of the debt. The sources 

of this jurisprudential rule are: Quran, hadiths, Reason, consensus, proportionality 

of judgment and subject matter, public interests and other jurisprudential rules such 

as La Zarar. 

Conclusion: This rule is very important in the system of people's life and social 

relations, and its absence destroys the social order in the field of transactions and 

rulings of worship and social. 
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 دهيچک

ثباتي  والیت حاکم بر ممتنع یکي از قواعد فقهي معروف است که در راستاي تأمين مصلحت جامعه و جلوگيري از هرج ومرج و بي :نه و هدفيزم

 .مردم وضع گردیده استاجتماع و سر و سامان بخشيدن به اوضاع اجتماعي و فرهنگي 

 .مقاله توصيفي تحليلي استاین پژوهش یک  :ها مواد و روش

  .رعایت شده است مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش :يمالحظات اخالق

حق، امرش را نزد  ذيمضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسي از أداي حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداري کند اگر  :ها افتهی

از باب والیتي که حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نيفتد، حاکم 

تواند اجبار مدیون به اداي دین را از  ند، دائن ميلذا اگر مدیون از اداي دین خود، خودداري ک. دارد به قائم مقامي از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد

مدارک این قاعده فقهي . حاکم طلب کند که در این صورت حاکم براي جلوگيري از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به اداي دین اجبار خواهد کرد

 .و قواعد فقهي دیگري مانند الضررکتاب، روایات، بناي عقال، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه : عبارت است از

این قاعده اهميت بسيار باالیي در نظام زندگي و روابط اجتماعي مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعي در حوزه معامالت و احکام عبادي  :يريگ جهينت
 .برد و اجتماعي را از بين مي

 .حاکم، ممتنع، الزام، قاعده فقهي :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -4

یكي از قواعد فقهي كه در فقه و حقوق به عنوان دليل مورد 

اختيارت یا والیت حاکم بر » قاعده رديگ يماستناد قرار 

به این معني كه، كساني كه مانع رسيدن افراد  .است« ممتنع

و یا از أداي حقوق دیگران و  شوند يمبه حق قانوني خویش 

در صورت تقاضاي  ،ورزند يمانجام تكاليف خویش امتناع 

گذاري ممتنعين را مجبور به كنار تواند يمحاكم ، حق يذ

و در صورتي كه اجبارسودي  تخلف و مانع تراشي نماید

از خود حاكم با استناد به این قاعده  ،نبخشيد و یا ممكن نباشد

 . طرف نامبرده عمل خواهد کرد

 سابقه قاعده -4

 ترین كتاب فقهي كه در آن به این قاعده استناد شده، قدیمي

شيخ  .باشد ميكتاب المقنعه شيخ مفيد در قرن چهارم هجري 

اگر »در استناد به این قاعده مي گوید  مفيد در بحث احتكار

محتكر، از فروش اجناس براي باال رفتن قيمت آنان، امتناع كند، 

حاكم محتكر را به فروش اجناس اجبار كند تا اینكه اجناس را از 

همچنين در  «.انبار اخراج و در انبار مسلمين به فروش برساند

به زن صورتي كه مرد از أداء حقوق واج در)بحث طالق زن 

اند  و در بحث دیات به این قاعده استناد كرده( خودداري كند

اما هيچ فقيهي پيرامون آن به عنوان قاعده مستقل فقهي 

 .بحث نكرده است

حاضر، توصيفي تحليلي  مقاله تحقيق روش: روش تحقيق-5

 . است

 بحث و نظر

 اهميت قاعده -0
 جلوگيري از هرج و مرج  -4-4

جلوگيري  ،پایه گذاري این قاعده مهم ترین هدف از وضع و

براي مثال اگر  .نظمي در جامعه است از هرج و مرج و بي

اما از تأدیه ثمن  ،خریدار کاالیي را بخرد و مبيع را قبض کند

حال در این صورت اگر مرجعي نباشد  ،به بایع خودداري کند

، از این پس دیگر هيچ که این حق بایع را از مشتري بگيرد

امنيت نخواهد داشت و هيچ کسي براي تأمين اي  معامله

نيازهاي اوليه خود جرأت به انجام معامله نخواهد کرد و اگر 

این  ،خود بایع هم بخواهد مستقيمًا حقش را از مشتري بگيرد

از قبيل اینکه شاید بایع  .هایي همراه خواهد بود هم با دشواري

ا اگر قادر به قادر نباشد مستقيمًا ثمن را از مشتري اخذ کند و ی

باز این خود راه حل کاملي نيست، چون باعث  ،این کار باشد

هر کس به بهانه گرفتن حقش، در اموال مردم  شود مي

بنابراین براي جلوگيري از هرج و مرج وجود  .اندازي کند دست

حاکمي که بر ممتنع اعمال والیت کند ضروري به نظر 

  .رسد مي

 جلوگيري از ظلم و ضرر  -4-2
جلوگيري از ظلم و ستم  ،ي دیگر از فوائد این قاعدهیک

أداي حقوق دیگران و  ناروایي است که بر اثر امتناع ممتنع از

براي مثال اگر فردي  .شود ميیا انجام وظایفش بر دیگران بار 

از دیگري مبلغي را وام بگيرد و در سررسيد مدت أداي دین 

 .خواهد شد مطمئنًا به دائن ضرر وارد ،خود خودداري کند

بنابراین حاکم با اجبارکردن مدیون به أداي دین این ضرر را 

  .جبران خواهد کرد

 رساندن حق به صاحب حق  -4-5
 ؛است حق ذيرساندن حق به  ،از موارد دیگر کاربرد این قاعده

یعني یکي از وظایف حاکم شرع رساندن حق به صاحبش 

براي مثال اگر زوج از دادن نفقه زوجه خودداري کند و  .است

حاکم با اجبار مرد به  ،زوجه امرش را نزد حاکم مطرح کند

رساند و  او را به حق مسلم و قانوني خود مي ،اداي نفقه زوجه

اگر مرد تحت هيچ شرایطي حاضر به پرداخت نفقه نباشد و 

ت حاکم او را اصاًل قادر به انجام این کار نباشد در این صور

 .طالق خواهد داد

 مصلحت عامه  -4-1
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مصلحت عامه یکي دیگر از اهداف پایه گذاري این قاعده 

براي مثال اگر محتکر از فروش اجناس خودداري کند  .است

این  .کند حاکم او را اجبار به فروش کاالهاي احتکار شده مي

چنانچه صاحب  .اجبار صرفًا به خاطر مصلحت جامعه است

ر احتکار محتکر بر بيع را به خاطر مصلحت عامه جواه

  (22/138: تا بينجفي، ). داند مي

 مدارک قاعده -4

اکثر فقهاي » که در مورد دالئل و مدارک این قاعده گفته شده

بزرگوار براي استناد به این قاعده نيازي به استدالل و ارائه دليل 

ناپذیر به این قاعده  ندیده و به عنوان اصلي مسلم و خدشه

عقلي آن   پشتوانهسّر چنين برداشتي، وضوح حکم و . اند ستهینگر

نياز کننده از این  بوده و یا اینکه ادله والیت فقيه را کافي و بي

مؤید  (5/205: 4531محقق داماد، ) «.اند دانسته يمجهت 

کافي بودن ادله والیت فقيه براي استناد به این )مطلب اخير 

ي از فقهاء در مواردي والیت حاکم ا عدهاین است که ( قاعده

و آن را از  دانند يمبر ممتنع را نتيجه والیت عام مجتهد 

بر ممتنع  تواند يمشمارند که  مي طیالشرا جامعفقيه  ونؤش

: 4148اي،  ؛ مراغه3/322: 4530خميني، ) .اعمال والیت کند

2/330) 

بنابراین ادله این قاعده طبق آنچه گفته شد به دو قسمت 

که همان ادله والیت فقيه  ،ادله عامنخست، : شود يمتقسيم 

ي که به طور ا ادلهیعني یکسري  ،ادله خاصو دوم  .باشند يم

به عنوان این قاعده مورد بحث قرار گيرد و  تواند يمجداگانه 

آنچه ما در این نوشتار به دنبال آن هستيم همان ادله خاص 

 .باشد يم

 آیات  -2-4

 « النَِّبيُّ َاوَلي ِبالمؤمنيَن ِمن انُفِسِهْم» آیه  -2-4-4

نسبت ( ص)پيامبر که  دیفرما يمسوره احزاب  1 خداوند در آیه

عالمه طباطبایي . رتر استمنين از خودشان سزاواؤبه م

معناي اولي بودن رسول خدا این است كه آن جناب » دیگو يم

یعني هر فرد مسلمان هر جا امر . سزاوارتر نسبت به مؤمنين است

را دائر بين حفظ منافع رسول اهلل و حفظ منافع خودش دید، باید 

 (41/108: 4515طباطبایي، ) «.منافع رسول اهلل را مقدم بدارد

قرآن در این آیه اولویت »: دیگو يمآیت اهلل مكارم شيرازي 

نسبت به مسلمانان را به طور مطلق ذكر كرده است و ( ص)پيامبر 

مفهومش این است كه در كليه اختياراتي كه انسان نسبت به 

گرچه برخي از . خویشتن دارد، پيامبر از خود او نيز اولي است

ر اجتماعي و یا اولویت در مسأله مفسرین آنان را به مسأله تدبير امو

اما در واقع دليلي بر  اند کردهقضاوت یا اطاعت از فرمان تفسير 

هم در ( ص)لذا باید گفت پيامبر . انحصار یكي از موارد نداریم

مسائل اجتماعي و هم در مسائل فردي و خصوصي و هم در 

مسائل مربوط  به حكومت و هم قضاوت و دعوت از هر انساني 

: 4511مکارم شيرازي، ) «.است تر ياولبه خودش نسبت 

43/204) 

معناي اولویت پيامبر در » معتقد است ،صاحب تفسير التبيان

تدبير است یعني اینكه پيامبر در تدبير نسبت به آنان، از خودشان 

 (8/543: تا بيطبري، ) «.است تر مستحق

 «ِإنَّما َوليَُّكُم اهللهٌُ و رسولُه»آیه  -2-4-2

ي كه در این راستا مورد استناد قرار گرفته است ا هیآدومين 

ِإنَّما َوليَُّكُم اهللهٌُ و » دیفرما يمكه  باشد يمسوره مائده  33آیه 

رسولُه والَّذیَن آَمنوا الَِّذیَن ُیقيموَن الصَّلوَه و یؤتوَن الزَّكوَه َو ُهم 

 جز این نيست كه سرپرست شما خدا و فرستاده او .«راكعوَن

یي كه نماز به پا ها آن .اند آوردهست و كساني كه ایمان ا

 .دهند يمو در حالي كه در ركوع زكات  دارند يم

واژه ولي مفيد این است كه ولي كسي است » دیگو يمطبرسي 

 «.اولي نسبت به تدبير امور آنان و بر آنان اطاعتش واجب است

 . (2/244: 4530طبرسي، )

ي در كافي وارد شده مبني بر در مورد تفسير این آیه روایت

است نسبت  تر مستحقاینكه وليكم یعني كسي كه سزاوارتر و 

: 4103کليني، ) .به شما در امورتان و انفستان و اموالتان

4/283) 

اگر عامل در اثناء » دیگو يمصاحب جواهر در استناد به این آیه 

به مجرد  تواند ينمو مالك  شود ينمعمل فرار كند، مساقات باطل 
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و  شود يمآن، مساقات را فسخ كند بلكه امرش نزد حاكم مطرح 

 کند يمو او را اجبار بر انجام عمل  کند يمحاكم عامل را طلب 

( والیت حاكم بر ممتنع)چون او ولي ممتنع است و دليل این امر 

 (23/80: تا بينجفي، ) «.باشد يم... آیه انما وليكم اهلل ورسوله

ي ا هیآبه این نظر صاحب جواهر اشكال شده مبني بر اینكه 

سول و كه مورد استدالل واقع گردیده است فقط بر والیت ر

و اسـتدالل آن براي والیـت  امام داللت دارد و ال غـير

بلكـه . حـاكم نيـازمند دلـيل اسـت كه آن هـم مفقود است

حنظله  تنهـا دليـل والیـت حاكم بر ممتنع مقبوله عمر بن

گفته نماند اشكال البته نا .دهد يماست كه حاكم را قاضي قرار 

نه ، غير پيامبر و امام باشد وگرمذكور در فرضي است كه حاكم

به تصریح خود ایشان  ،امام یا پيامبر باشد ،اگر منظور از حاكم

 .دليلي بر این قاعده باشد تواند يماین آیه 

 روایات  -2-2

روایاتي  ،دالئل این قاعده نیتر مهمو  نیتر ياصلیكي از 

اینك به تعدادي از آنان  اند شدههستند كه در این مقام وارد 

 .شود يماشاره 

 روایت سلمه بن كهيل -2-2-4

ایشان گفت از  است کهدر باب دین وارد شده  این روایت

مواظب »شنيدم كه خطاب به شریح قاضي فرمودند ( ع)علي

و امروز و فردا  کنند ينمكساني كه دیون خود را پرداخت 

باش و همچنين حقوق  دوانند يمو طلبكار را سر  کنند يم

همان  .مردم را از افرادي كه توان پرداخت دیون را دارند بگير

پس  .فرستند يمام كساني كه اموال مردم را به سوي حك

و  ها نيزمحقوق مردم را از آنان بگير اما اگر امتناع كردند 

را بفروش و حق طلبكار را استيفاء كن چون من  ها آندارایي 

از رسول اهلل شنيدم كه فرمود اگر یك مسلماني موسر باشد و 

با این حال از پرداخت دیونش خودداري ورزد و یا در أداي آن 

لمي است در حق مسلمان دیگر، اما اگر مال این ظ ،تأخير كند

حر عاملي، )« 0.و دارایي نداشته باشد چيزي بر آن نيست

؛ شيخ 41/040: 4101، کاشاني ؛ فيض23/244: 4100

 (1/221: 4103؛ شيخ طوسي، 5/43: 4145صدوق، 

( ع)ينمؤمنال وجه استدالل به این روایت اینگونه است که امير

اهل ) .مواظب اهل معك و مطل باش دیفرما يمبه شریح 

كه در پرداخت دیون مردم با وجود  اند يکسانمعك و مطل 

و بر كار ( کنند يمامكان پرداخت و قدرت مالي سهل انگاري 

آنان نظارت كن و حقوق طلبكاران را با فروش امالك و 

ست فروش مستقيم اموال توسط ا پيدا .اموال ایشان بستان

در ( یح به قضاوت گمارده شده بودكه در اینجا شر)حاكم 

فرضي است كه مدیون از أداي دیون خود امتناع ورزد و به 

انگاري خود مبني بر أداي دین ادامه دهد  مسامحه و سهل

وجهي براي دخالت حاكم  ،وگرنه اگر مدیون دینش را أدا كند

 . ماند ينمبه واسطه فروش اموالش باقي 

 روایت حذیفه بن منصور  -2-2-2

روایت ( ع)در باب احتكار است كه از امام صادق این روایت 

گندم ( ص)در زمان رسول اهلل » شده است كه امام فرمود

نایاب شد مسلمانان به نزد پيامبر رفتند عرض كردند یا رسول 

مگر  شود ينماهلل گندم نایاب شده است و چيزي از آن یافت 

تسبيح خدا كرد  پيامبر. پس او را امر به فروش كن ،نزد فالني

كه گندم  ندیگو يمو به آن مرد فرمود اي فالن، مسلمانان 

نایاب شده جز آن كه مقداري از آن نزد شما باقي مانده، پس 

ي بفروش خواه يمو آن را هر طور كه  اريبآن را از انبار بيرون 

 ؛ فيض43/120: 4100حر عاملي، ) «4.اما آن را احتكار نكن

 (3/411: 4103، کليني؛ 43/500: 4101، کاشاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
اْنُظْر ِإَلي َاْهِل اْلَمعِك َواْلَمْطِل؛ َوَدْفِع ُحُقوِق النَّاِس ِمْن َاهِل اْلَمْقُدَرِه َواْلَيساِر  - 

النَّاِس ِإَلي اْلُحكَّاِم َفُخْذ ِللنَّاِس ِبُحقوِقِهْم ِمْنُهْم َوِبْع ِفيَها اْلعَقاَر  به اموالِممَّن ُیْدِلي 
َیُقوُل َمْطُل اْلُمْسِلِم اْلُموسِِِِر ُظْلٌم ِلْلُمْسِلِم ؤ َمْن َلْم  (ص)َفِإنُّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه

 .َیُكْن َلُه َعقاٌر َو ال َداٌر َو ال َماٌل َفَلا َسبيَل َعَليِه
 
َفأَتاُه اْلُمسِلُمووَن َفَقالوا َیا رسول ( ص)َنِفَد الطََّعاُم َعَلي َعْهِد َرسوِل اللَِّه  - 
الطََّعاُم َوَلم َیْبَق ِمْنُه َشْيءٌُ ِاْلا ِعْنَد ُفالٍن َفُمرُه ِبَبْيِعِه َفَحِمَداللََّه َقْد َنِفَد ( ص)اللَِّه

َواْثَني َعَلْيِه ُثمَّ قاَل یا ُفالُن ِإنَّ اْلُمسِلميَن َذَكروا َأنَّ الطََّعاَم قد َنِفَد ِإلَّا َشيءٌُ ِعنَدك 
 .َفَأْخِرْجُه َو ِبْعُه َكيَف ِشْئَت َوال َتْحِبْسه
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 ،در این روایت اینگونه است که وجه استدالل به این روایت

ي نشده اما ا اشارهبه طور مستقيم و صریح به مرحله امتناع 

به طور ضمني از مراجعه مسلمانان به پيامبر و  توان يماین را 

تقاضاي صدور دستور فروش طعام دریافت كرد چون اگر 

از عرضه طعام و فروش آن امتناع ( محبس كننده طعا) محتكر

لزومي نداشت كه مسلمانان به پيامبر مراجعه كنند و  ،کرد ينم

امر آن را نزد حضرت علي مطرح كنند بلكه خودشان 

حال  .مستقيمًا طعام مورد نياز را از او دریافت كنند توانستند يم

نشان از استنكاف متحكر از  اند کردهكه به پيامبر مراجعه 

این امتناع را از  توان يمهمچنين . و فروش طعام استعرضه 

خود كلمه احتكار فهميد چون احتكار یعني ذخيره كردن طعام 

فروختن آن، كه این مساوي  تر گرانبراي باال رفتن قيمت و 

 .است با امتناع از عرضه و فروش كاال

خواست پيامبر از آن شخص كر است كه صرف درالزم به ذ

بلكه براي عرضه و فروش طعام، اعمال والیتي نخواهد بود 

اعمال والیتي كه ما در  نیبرابنا. نوعي امر به معروف است

كه محتكر بعد از در  شود يمپي آن هستيم زماني محقق 

خواست پيامبر، از فروش طعام خودداري كند و پيامبر به 

اهرمي كه به نام والیت در عنوان حاكم جامعه اسالمي از 

چنان كه نظر . کند يماختيار دارد او را مجبور به فروش طعام 

 .مراجعه كنندگان هم بر این بوده است

 روایت ليث بن ُبختري -2-2-5

نقل شده ( ع)در باب نفقه است كه از امام باقر این روایت

كسي كه در نزد او همسري باشد اما به » است كه امام فرمود

اسي ندهد كه بدنش را بپوشاند و یا به او طعامي نخوراند او لب

 «0.جدائي بيفكند ها آنتواند بين  كه او را حفظ كند امام مي

 (24/30: 4100حر عاملي، )

خودداري مرد از  وجه استدالل به این روایت اینگونه است که

انفاق زن، كه در روایت به آن استدالل شده، چه از روي عجز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
و ُیطِعمَها ما ُیقيُم ُصلَبَها  ها عورتَمن كاَنت ِعْنَدُه اْمَرأٌة َفَلم َیكُسها ما ُیواري  - 

 .َكاَن َحقًَّا َعَلي اْلِإماِم اْن ُیَفرَِّق َبْيَنُهما

و ناتواني مرد از انفاق زن باشد و چه از روي امتناع او از 

پرداخت نفقه زن، ظهور در این دارد كه مرد از طالق زن 

چون اگر مرد از طالق زن خودداري  کند يمخودداري 

نيازي نبود حاكم بين آن دو جدایي افكند، بلكه مرد  کرد ينم

ال كه ح. با مراجعه به دادگاه زن را طالق دهد توانست يم

بيانگر این است كه مرد از طالق  دهد يمحاكم زن را طالق 

كاَن َحقًَّا علي االمام ان » كه عبارت کند يمزن خودداري 

به بنابراین امام . دقيقًا اشاره به این مطلب دارد« یفِرُق َبيَنُهما

اعمال والیت  ،طالق زن بر ممتنع كه مرد است واسطه

 .خواهد كرد

 روایت عمار بن موسي ساباطي -2-2-1

است كه در باب دین وارد شده ( ع)از امام صادق  این روایت

فرد مدیوني را كه از أداي ( ع)امام علي  »: كه امام فرمود

و طلبكاران را سرگردان و معطل  کرد يمدیون خود كوتاهي 

كه  داد يمو سپس به او فرمان  کرد يمحبس  ساخت يم

پس  .به نسبت سهامشان تقسيم كندمالش را بين طلبكاران 

خود آن حضرت آن مال را  کرد يماگر آن فرد امتناع 

کليني، )« 4.کرد يمو سپس بين طلبكاران تقسيم  فروخت يم

؛ حر عاملي، 8/305: 4101؛ فيض کاشاني، 3/402: 4103

4100 :48/143) 

فراز آخر این حدیث صراحتًا به مضمون این قاعده اشاره دارد 

اگر فرد از اداي دیون خود كوتاهي  دیفرما يمبه خاطر اینكه 

نماید حاكم او را حبس، و امر به فروش اموال و پرداخت 

كه در این صورت اگر مدیون بر امتناع خود  کند يمدیون 

و آن را  شود يماصرار ورزید خود حاكم متولي فروش اموال او 

و این همان  کند يمنسبت به سهام طلبكاران بينشان تقسيم 

 .چيزي است كه این قاعده در صدد بيان آن هست

 روایت َسُمره بن جَُُنَدب -2-2-3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
َیْحبُس الرَّجَل ِإذااْلتَوي َعَلي ُغَرمائِه ُثمَّ یأَمُر َفيْقسُم ما ( ع)َكاَن اميراْلمؤمنيَن  - 
 .بالِحَصِص فِإن ابي باَعُه فَيقِسُم َیعني ما َله ام نهيبلُه 
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سمره بن »در زمان پيغمبر نقل شده است كه امام فرمود 

سمره هر  .جندب درخت خرمایي در باغ یكي از انصار داشت

 به درخت خرما سركشي كند بدون اجازه خواست يموقت كه 

رفت و عرض ( ص)مرد انصاري نزد پيامبر  .کرد این کار را مي

 .شود يمكرد یا رسول اهلل سمره بدون اجازه من وارد باغم 

پس به او امر كن كه هرگاه خواست وارد شود اجازه بگيرد كه 

شخصي را به سوي سمره ( ص)پيامبر  .اهلم آماده شود

و را احضار كرد و سپس به او فرمود یا سمره مرد فرستاد و ا

وارد باغ او  ،بدون اذن دیگو يمانصاري از تو ناراحت است و 

سمره  .هرگاه خواستي وارد باغ شوي اجازه بگير .يشو يم

درختي در  ،نپذیرفت و سپس به او فرمود در مقابل این درخت

 فرمود سه .باز هم قبول نكرد ،بهشت براي تو خواهد بود

اما سمره  ،درخت در مقابل این درخت براي تو خواهد بود

به سمره ( ص)پيامبر  .دیورز يمهمچنان بر امتناع خود اصرار 

به مرد ( ص)در این هنگام پيامبر  .فرمود تو مرد مضر هستي

انصاري فرمود برو درخت خرما را از ریشه بكن و به سوي او 

: 4101؛ فيض کاشاني، 3/250: 4103کليني، ) «0.پرتاب كن

 (23/128: 4100؛ حر عاملي، 48/4018

به ( ص)پيامبر  اینگونه است کهوجه استدالل به این روایت 

عنوان حاكم جامعه اسالمي دستور كندن درخت خرما را صادر 

كرد چون پيامبر عالوه بر منصب رسالت و نبوت داراي 

دسـتور پيامبـر مبنـي . منصب قضاوت و حكومت هم هست

بر كنـدن درخـت خرمـا یك حكم مولوي و سلطاني است نه 

مقام  ،مقام ،چون در این روایت ،یك حكم الهي شرعي

بنابراین امر . ال از حكمؤشكایت رعيت به سلطان است نه س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
َكاَن ِلسُمَرَه ْبِن ُجْنَدٍب َنْخَلٌه ِفي َحاِئِط َبِني ُفَلاٍن َفَكاَن ِإَذا َجاءَُ ِإَلي َشيٍء ِمْن  - 

ا َرُسوَل َفَشَكاُه َفَقاَل ی( ص)أهِل الرَُّجِل َیْكَرُهُه َقاَل َفَذَهَب الرَُّجُل إَلي َرُسوِل اهللِِ 
ِإْذِني َفَلْو ُاْرَسْلَت ِإلْيِه َفأَمْرَتُه أْن َیسَتأِذَن َحّتي  ريبه غاهللِِ ِإنَّ سُمَرَه َیْدُخل هَعَليَّ 

َفَدعاُه َفَقاَل َیا َسُمَرُه َما َشأُن ( ص)َتأَخَذ أهِلي ِحْذَرَها ِمْنُه َفأْرَسَل إَلْيِه َرُسوُل اهللِِ 
ُه َذِلَك َیا َسُمَرُه إْذِني َفَتَري ِمْن أْهِلِه َما َیْكَر ريبه غُفالٍن َیْشُكوَك َو َیُقوُل َیْدُخُل 

َیُسُرَك أْن َیُكوَن َلَك َعْذٌق ِفي ( ص)اْستأِذْن إَذا أْنَت َدَخْلَت ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللِِ 
اْلَجنَِّه ِبَنْخَلِتَك َقاَل َلا َقاَل َلَك َثَلاَثٌه َقاَل َلا َقاَل َما أَراَك َیا َسُمَرُه إلَّا ُمَضارًا اْذهْب 

 .ْعَها َواْضِرْب ِبَها َوْجَههَیا ُفالُن َفاْقَط

پيامبر یك حكم سياسي و تأدیبي است و در تعليل این حكم 

 .الضرر و ال ضرار دیفرما يمسياسي 

 روایتي از باب حج -2-2-1

اگر مردم حج را »نقل شده كه امام فرمود ( ع)از امام صادق 

را مجبور به انجام آن و یا ماندن  ها آنترك كردند حاكم باید 

را ( ص)و همچنين است اگر زیارت قبر پيامبر  .در مكه كند

حاكم آن را از  ،اما اگر مالي براي حج نداشته باشند .ترك كنند

؛ فيض 1/232: 4103کليني، ) «4.کند يمين بيت المال تأم

؛ شيخ 44/31: 4100؛ حر عاملي، 42/238: 4101کاشاني، 

در وجه  (2/120: 4145؛ شيخ صدوق، 3/112: 4103طوسي، 

تردیدي وجود  ،براي قاعده مزبور ،استدالل به این روایت

چون این روایت صراحتًا به مضمون این قاعده اشاره . ندارد

 .دارد

 اجماع -2-5

ادعاي اجماع یا . باشد يماجماع  ،دليل بر این قاعده سومين

گاهي . استعدم خالف در ارتباط با این قاعده، به دو صورت 

غروي )ادعاي اجماع بر نفس عنوان این قاعده شده است 

یعني اجماع به عنوان یكي از ادله  (2/520: 4148اصفهاني، 

و گاهي هم بر مصادیق  ثبات این قاعده بر شمرده شده استا

اي این قاعده ادعاي اجماع شده كه در مجموع به خود صغرو 

اگر » دیگو يمبه طور مثال صاحب جواهر . گردد يمقاعده بر 

یكي از شركاء با وجود عدم ضرر و عدم احتياج به رد، از قسمت 

خودداري كند در صورت درخواست شریك، ممتنع به قسمت 

بلكه بر آن ادعاي  مينيب ينمالفي كه در آن خ شود يممجبور 

؛ شيخ طوسي، 21/500: تا بينجفي، ) «.اجماع شده است

شيخ جواد تبریزي در مقام اشكال به این  (3/420: 4103

این اجماع قابل اعتنا نيست چون مدركي است »دیگو يمدليل 

بلكه . حداقل مدرك آن قاعده ایصال الحق الي مستحقه است

دليل اصلي این قاعده بناء عقالء است چون هر یك از شركاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
َلْو أنَّ النَّاس َتَرُكوا اْلَحجَّ َلَكاَن َعَلي اْلَواِلي أْن ُیْجِبَرُهْم َعَلي َذِلَك َو َعَلي  - 

َلَكاَن َعَلي اْلَواِلي أْن ُیْجِبَرُهْم َعَلي َذِلَك وََُ ( ص)اْلُمَقاِم ِعْنَدُه َو َلْو َتَرُكوا ِزیاَرِه النَِّبيِّ
 .ي اْلُمَقاِم ِعْنَدُه َفإْن َلْم َیُكْن َلُهْم أْمَواٌل أْنَفَق َعَلْيِهْم ِمْن َبْيِت َماِل اْلُمْسِلمينَعَل
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حق افراز مال خودش را دارد اگر چه به واسطه اجبار، در 

تبریزي، ) .«صورتي كه ضرري براي سایر شركاء نداشته باشد

 (582: تا بي

 بناي عقالء -2-1

. ستا بناء عقال ،دليل قاعده مزبور نیتر ياصل رسد يمبه نظر 

عقالي عالم قطع نظر از مليت و مذهب و آداب و رسوم 

اجتماعي و زبان و نژاد خاصي كه دارند وجوه مشتركي بينشان 

كه یكي از آن موارد این است كه در مقام . شود يمدیده 

 دهند يمخواهي خود قرار مرجع داد اق حق، قدرت حاكم رااحق

ي موجود بينشان به حاكميت ها نزاعو براي فيصله دادن به 

ي جز این نيست ا چارهالبته . دهند يمقواي صالحه تن در 

ي كم نيستند افرادي كه هنجار ا جامعهچون از طرفي در هر 

و از  شوند يمو باعث تضييع حقوق دیگران  کنند يمشكني 

 کند يمطق حقوقي و عقل سليم ایجاب طرفي دیگر هم من

كه این احقاق حقوق و اجراي عدالت اجتماعي در عين حفظ 

به طوري كه از یك طرف با . نظم و امنيت صورت گيرد

گران و أداي وظيفه و تكليف كساني كه از احترام به حقوق دی

باعث تضييع حقوق  ،كه در صورت عدم انجام آن-خود 

و از  برخوردي قاطع شود کنند يمامتناع  -شود يمدیگران 

طرفي هيچ صاحب حقي نتواند مستقاًل و به صرف اعمال زور 

و بدون توسل به مراجع ذي صالح اقدام به استيفاء حق خود 

شخصًا و مباشرتًا  ،چون اگر افراد براي احقاق حق خود. نماید

قطعًا جامعه در این راستا با  ،اقدام به اجبار ممتنع نمایند

چنانكه آیت اهلل بجنوردي در . و به رو خواهد شدمشكالتي ر

فروش رهن  به واسطهاگر راهن، ازأداء دین، »: دیگو يماین راستا 

فروش رهن،  به واسطه تواند يمیا مال دیگر امتناع كند، مرتهن 

البته این در فرضي است كه حاكم در . دینش را از ثمن رهن بردارد

دسترس نباشد و یا اینكه حاكم قادر به این كار نباشد وگرنه اگر 

حاكم در دسترس باشد و قادر به این كار باشد، واجب است مرتهن 

به حاكم رجوع كند تا حاكم او را  الزام كند كه رهن را بفروشد و یا 

به فروش آن توسط مرتهن یا شخص ثالثي بدهد چون عدم  اذن

مراجعه به حاكم و فروختن رهن توسط خود مرتهن چه بسا 

: 4140بجنوردي، ) «.مستلزم عسر و حرج و هرج و مرج شود

1/34) 

 قاعده وجوب ایصال الحق الي مستحقه -2-3

قاعده فقهي دیگري به نام  ،یكي دیگر از دالیل این قاعده

به این معنا كه . قاعده وجوب ایصال الحق الي مستحقه است

ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن حق به ذي حق یك 

امور حسبيه است كه  نیتر مهمواجب شرعي است و بلكه از 

ترك آن نيست و تعطيلي آن باعث شارع مقدس راضي به 

ركس كه این وظيفه بنابراین ه. شود يمخشنودي شارع نا

ایصال الحق به او واگذار شود بر انجام آن والیت دارد مثل 

كه در رساندن آن به صاحبش  کند يمكسي كه مالي را پيدا 

 (25/558: 4145سبزواري، ) .والیت دارد

این قاعده نزد فقها به عنوان قاعده و اصل مسلم پذیرفته 

ت به طوري شده و از پشتوانه بسيار محكمي هم برخوردار اس

براي اثبات چيزي حتي اگر آن چيز قاعده فقهي  توان يمكه 

دیگر باشد به آن استناد كرد و لذا از سوي فقها به عنوان دليل 

به . این قاعده یا موارد دیگر مورد استدالل قرار گرفته است

اي پيدا شود و یك  اگر لقطه» دیگو يمطور مثال محقق اردبيلي 

و در شرح  «شود ينم، تعریفش ساقط سال از تعریف آن بگذرد

عبارت محقق اردبيلي گفته شده عدم اسقاط تعریف به خاطر 

ي دیگر ا عدههمچنين  .رساندن حق به صاحبش هست

 به واسطهیکي از دالئل جواز قضاوت غير معصوم »اند  قائل

 «.باشد يمعملش قاعده وجوب ایصال الحق الي مستحقه 

 (1/43: 4103خوانساري، )

ن قاعده را منوط به دو قيد كرده جواهر جاري شدن ایصاحب 

یعني اینكه قاعده وجوب ایصال الحق  ،تمكن نخست،: است

به عنوان  تواند يمالي مستحقه در صورتي قابل استناد است و 

مورد استفاده قرار گيرد كه حاكم متمكن از رساندن حق  ،دليل

با  تواند يمبه عبارت دیگر زماني حاكم . به صاحبش باشد

استناد به این قاعده بر ممتنع اعمال والیت كند كه توانایي 
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رساندن حق به ذي حق را داشته باشد در غير این صورت 

و  .به استناد این قاعده بر ممتنع اعمال والیت كند تواند ينم

یعني اینكه رساندن حق به صاحبش باعث  ،عدم ضرر دوم،

اگر شریك  ،طور مثالبه  .ورود ضرر و زیان به دیگري نباشد

از قسمت امتناع كند و این امتناع از قسمت هم به خاطر 

با استناد به  تواند ينمحاكم  شود يمضرري باشد كه متوجه او 

چون این قسمت . ممتنع را مجبور به قسمت كند ،این قاعده

 .شود يمباعث ضرر و زیان به شریك 

قاعده وجوب ایصال الحق الي مستحقه به قاعده » شده که گفته

اواًل باید در آن ضرر : چون. و استقالل ندارد گردد يمال ضرر بر 

شخصي لحاظ شود یعني اینكه قاعده ایصال الحق الي مستحقه 

زماني ضمانت اجرایي دارد كه باعث ورود ضرر و زیان به دیگري 

 به وجودچون اگر . دثانيًا باعث ضرر، اقدام صاحب حق نباش. نباشد

آورنده ضرر، خود صاحب حق باشد در این صورت براي اجراي 

قاعده ایصال الحق الي مستحقه منعي وجود ندارد در حالي كه 

بنابراین این قاعده . قاعده ال ضرر بر این مضمون داللت دارد

ایصال الحق الي مستحقه بيانگر چيزي است كه قاعده ال ضرر در 

 (1/12: 4103خوانساري، ) «.صدد بيان آن است

 قاعده ال ضرر و الضرار -2-1

این قاعده بر گرفته از حدیث پيامبر گرامي اسالم است كه در 

یعني هيچ  «ال ضرر و ال ضرار»داستان سمره بن جندب فرمود 

؛ حر 3/201: 4103کليني، ) .ضرر و ضراري در اسالم نيست

البته در ( 3/413: 4103؛ شيخ طوسي، 23/128: 4100عاملي، 

اما این  ،روایات دیگر از ایشان هم به این عبارت اشاره شده

 .باشد يمروایت مشهورترین آنان 

در مواردي چند از سوي فقها به عنوان دليل  این قاعده هم

حلي، ) .قاعده مورد نظر مطرح و مورد استناد قرار گرفته است

به طور  (505: تا بي؛ صدر، 1/03: 4124؛ مغنيه، 240: 4143

اگر ثمن، بلكه هر » دیگو يممثال شيخ انصاري در مكاسب 

دیني حاّل باشد و یا اینكه حاّل شود بر مالك واجب است كه دین 

را قبول كند هنگام دفع مال به سوي آن، چون اگر امتناع كند این 

باعث ظلم و ضرر در حق مدیون است و مالك این حق را ندارد كه 

مدیون نگه دارد چون مردم مسلط بر نفس  مال خود را در ذمه

حق و بدون دليل از  ريبه غبنابراین اگر مالك . خودشان هستند

به خاطر  شود يمقبول دین امتناع كرد اعتبار رضا از او ساقط 

به . حدیث الضرر، چون مورد روایت سمره هم از این قبيل است

خاطر این كه سمره امتناع كرد از بيع درخت و هم از طلب اجازه 

 (1/241: 4144انصاري، ) «.براي ورود به خانه انصاري

 تناسب بين حكم و موضوع -2-3

قاعده  ،یكي دیگر از دالیلي كه بر این قاعده اقامه شده

به این معني كه باید بين  .باشد يمبين حكم و موضوع تناسب 

به  .موضوع و حكم آن تناسب و رابطه وجود داشته باشد

و  طلبد يمهر حكم موضوع خاص خود را  ،عبارتي دیگر

آیت اهلل خوئي این قاعده را به عنوان . اختصاص به آن دارد

دليل والیت حاكم بر ممتنع مورد استناد قرار داده، و قائل 

با استناد به آن، این والیت را براي حاكم ثابت  توان يماست 

 (3/342: 4518خویي، ) .كرد

گفت حاكم با توجه به وظایفي  توان يم تدر بيان وجه مناسب

حقوق افراد احقاق حقوق كه دارد مثل جلوگيري از تضييع 

مستحقين و به طور كلي برقراري نظم و امنيت در جامعه و 

بر ممتنع كه در صدد تضييع  تواند يمسرپرستي امور عباد 

حقوق دیگران و وارد كردن ضرر و زیان به دیگري است 

گفت شاید وجه  شود يمبه عبارت دیگر  .اعمال والیت كند

 ،ممتنع بر انجام تكاليفش مناسبت از این جهت باشد كه اجبار

و از طرفي هم این  شود يمنوعي اعمال والیت بر او محسوب 

اعمال والیت براي كسي غير از حاكم جایز نيست چون طبق 

بر دیگري اعمال والیت  تواند ينماصل عدم والیت كسي 

بنابراین اعمال والیت بر دیگران نياز به دليل دارد كه  .كند

ما این والیت براي حاكم به واسطه این دليل وجود ندارد ا

 .دليل ثابت شده است

 مصلحت عامه -2-8

ي ا عده. شود يممحتكر بر بيع مجبور » دیگو يمصاحب جواهر 

احتمال دارد . و اشكالي در آن نيست اند کردههم بر آن ادعا اجماع 
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كه اجبار محتكر به خاطر مصلحت عامه و سياست آن در بيشتر 

از تحت این قاعده خارج شود و بتوان با آن  ها مکانو  ها زمان

 (22/183: تا بينجفي، ) «.محتكر را بر بيع مجبور كرد

این دليل صاحب جواهر دليل متقن و محكمي  رسد يمبه نظر 

براي والیت حاكم بر ممتنع باشد به خاطر اینكه اصاًل سنگ 

بناي این قاعده و فلسفه اصلي آن براي مصلحت جامعه 

م براي انجام چنين اموري عبارت دیگر وجود حاك به. باشد يم

چنان كه خود صاحب جواهر در بحث ظهار در این هم. است

اگر زن در صورت ظهار صبر كند بحثي نيست اما » گوید مي باره

اگر صبر نكرد و امرش را نزد حاكم مطرح كرد، حاكم مرد را به 

حاكم چون اصاًل  کند يممجبور ( رجوع یا طالق)احد االمرین 

 (55/411: تا بينجفي، ) «.آماده است براي انجام چنين اموري

 گيرينتيجه

با استناد به این قاعده و با  تواند يمحاكم جامعه اسالمي 

استفاده از این حق قانوني خود مانع تضييع حقوق افراد جامعه 

نظم و شود و جلوي هرج و مرج وبي ثباتي در جامعه را بگيرد 

 .برگرداند امنيت را به جامعه

مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش  :يمالحظات اخالق

   .رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

صورت برابر در نگارش  بهنویسندگان مقاله  :سندگانیسهم نو

 نهایي اصالحات و علمي نظارت واین تحقيق سهيم بوده 

 .ه استگرفت صورت ولؤمس نویسنده توسط

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکسان  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان بدون تأاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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 .موسسه المنار: جا چاپ چهارم، بي. بحرالعلوم

 :نجلد پنجم، تهرا. كتاب البيع (.4530)خميني، روح اهلل  -

 (.ره)تنظيم ونشر آثار امام خميني موسسه 

جامع المدارك في شرح (. 4103) خوانساري، سيد احمد -

جلد ششم، چاپ  علي اكبري غفاري،تحقيق . مختصر النافع

 .موسسه اسماعيليان :دوم، قم

مصباح الفقاهه في (. 4518)، سيد ابوالقاسم خوئي -

: جا جلد هفتم، بي محمد علي توحيدي، تقریر. المعامالت

 .انتشارات وجداني

مهذب االحكام في بيان  (.4145) سبزواري، سيد عبداالعلي -

جلد بيست و سوم،  موسسه المنار، تحقيق .الحالل و الحرام

 .مكتب آیت اهلل سبزواري: چاپ چهارم، قم

. من الیحضره الفقيه .(4145)علي بن بابویه  شيخ صدوق، -

 .رات اسالميدفتر انتشا :جلد سوم، قم

علي تحقيق . الخالف (.4103)محمد  طوسي،شيخ  -

 :قم خراساني، جواد شهرستاني، مهدي طه نجف و دیگران،

 .دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين

 جلد ششم، .تهذیب الحكام (.4103)محمد  طوسي،شيخ  -

 .دارالكتب االسالميه :چاپ چهارم، تهران

سيد  تقریر. قاعده الضرر و الضرار(. تا بي)صدر، سيد محمد  -

 .نا بي: جا بي ،كمال حيدري

 .تفسير الميزان (.4515) طباطبائي، سيد محمد حسين -

جلد دوم و شانزدهم، چاپ  ترجمه سيد محمد باقر موسوي،

دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين  :پنجم، قم

 .حوزه علميه قم

مجمع البيان في تفسير  (.4530) طبرسي، فضل بن حسن -

 .داراالحياء التراث العربي :جلد دوم، بيروت. القرآن

. التبيان في تفسير القرآن(. تا بي) سي ، محمد بن حسنطبر -

 .داراالحياء التراث العربي :بيروت

. حاشيه المكاسب(. 4148) محمدحسين غروي اصفهاني، -

سوم، چهارم تصحيح عباس محمدآل سباغ قطيفي، جلد دوم، 

 .نا بي :و پنجم، چاپ اول ، قم

تحقيق . الوافي (.4101) فيض كاشاني، مال محسن -

مكتبه  :جلد شانزدهم، اصفهان ضياءالدین حسيني اصفهاني،

 (.ع)االمام االميرالمومنين

چاپ جلد اول، . الكافي (.4103) كليني، محمد بن یعقوب -

 .دارالكتب االسالميه :طهران ،چهارم

بخش )قواعد فقه  (.4531) داماد، سيد مصطفيمحقق  -
 .انتشارات سمت :جلد سوم، چاپ دوم، تهران (.قضایي
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 :جلد دوم، قم. العناوین(. 4148) اي، مير عبدالفتاح مراغه -

 .موسسه نشر اسالمي

چاپ  (.ع)فقه االمام الصادق (. 4124) مغنيه، محمد جواد -

 .موسسه انصاریان :سوم، قم

جلد هفدهم،  .تفسير نمونه(. 4511) ناصر مكارم شيرازي، -

 .دارالكتاب االسالميه :تهران

الكالم في شرح شرائع  جواهر(. تا بي) نجفي، محمد حسن -

چاپ جلد بيست و دوم، تحقيق شيخ عباس قوچاني،  .االسالم

  .االحياء التراث العربي دار :هفتم، بيروت
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