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چکيده
ويژگي شاخص مناســک حج ،گردهمايي مســلمانان از اقصا نقاط جهان در يک مکان
ولي
اســت .اما احکام حکومتي ،به مثابه اســناد باالدســتي ،بر آن نفوذ و تأثير دارند؛ زيرا ّ
فقيه حســب اوضاع جامعه انساني ،از سوي شارع ،مأذون در صدور حکم مبتني بر مصالح
همگاني اســت و حج نيز از موضوعات مجراي حکم حکومتي اســت .اين پژوهش ،با روش
توصيفي ـ تحليلي ،به دنبال پاســخگويي به اين ســؤال است که نقش احکام حکومتي در
ارتقاي ثمرات سياسي و اجتماعي حج چيست .دستاوردهاي تحقيق ،حاکي از آن است که
ثبوت هالل ذيالحجه ،که نشــان موعد برگزاري حج است ،با تعيين و اعالم حاکم مخالف،
حتــي در صورت علم به مخالفت با واقع ،صورت ميگيرد؛ از ســويي ،گســتره نفوذ احکام
حکومتي در موضوع حج ،فقط به تعليق يا تعطيل کردن آن محدود نميشــود؛ بلکه حاکم
تعدد موضوعات ،که گاهي احکام آنها
اســامی مجاز اســت با توجه به وســعت حکومت و ُّ
تشرف به حج حامل
متعارض منافع همگاني قرار ميگيرند ،به اقتضاي اوضاع اجتماعي ،از ُّ
مــواد مخدر يا قاچاقچي کاال يا بدهکار مالياتي ،ممانعت به عمل آورد و با بازگشــت منافع
اجتماعي به مردم تحت حاکميت اسالمي ،مصالح عامه محقق شود.
کليدواژگان :حج ،حکم حکومتي ،مواد مخدر ،هالل ذيالحجه ،وحدت.
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مقدمه

شارع ،اقسام مختلفي از عبادات را در شريعت واجب کرده است؛ چنانکه قسمي
از آنها صرف ًا مالي هســتند مانند خمس و زکات و قسمي ،صرف ًا بدني هستند مانند

روزه؛ امــا در اين بين ،حج فريضهاي جامعاالطراف اســت که هر دو بُعد مالي و

بدني را در بر ميگيرد( .نجف ،بيتا)7 ،؛ طوري که اگر شــخصي در صورت داشتن
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اســتطاعت ،اعم از بدني ،مالي ،طريقي و ،...از انجام دادن حج امتناع کند ،مستند به

نص (آل عمران )97 ،کفر ورزيده است و به نظر ميرسد علت اين اتّصاف به کفر ،از
حيث کفران نعمت استطاعت و توانايي در برگزاري حج باشد؛ زيرا چنين شخصي

از موهبت توانايي در تشــرف به حج و زيارت بيتاهلل سستي کرده است .اهميت

حجگزاري ،به اندازهاي اســت که در صورت خالي بودن کعبه معظمه از حاجي و
عدم استطاعت مالي مسلمانان براي رفتن به حج ،حاکم مجاز به پرداخت هزينه سفر
زائران از بيتالمال اســت .اگرچه والي اسالم ،به اجبار ميتواند گروهي را به حج
بفرستد ،در مقابل نيز به استناد حکم حکومتي و مبتني بر مصالح همگاني ،مجاز به

بازداشــتن افرادي از سفر حج نيز هست .ازاينرو ،ثمره حکم حکومتي در موضوع

حج ،فقط به تعليق يا تعطيل کردن آن محدود نميشــود؛ بلکه قلمرو حکم حاکم،
فراتر از اين دو عنواني است که افاده ممنوعيت همگاني دارند.

هرچند پژوهشهاي متعددي با محوريت حج و حکم حکومتي صورت گرفته

است ،هر يک به وجوه مختلف پرداختهاند .ازاينرو تحقيق حاضر ،تلفيقي از تأثير
حکم حکومتي در ارتقاي ثمرات حج را بررســي ميکند که به رغم خطاب فردي
حکــم حکومتي ،ثمرات و نتايج جمعي را در بر دارد و از حيث تأثير حکم بر منع

موليعليه ،از نوآوري برخوردار اســت .تحقيق ،دو بخــش کلي دارد :بخش اول،

به مفهومشناســي ،گستره واليت حاکم اســامي و ضرورت ارتقاي ابعاد سياسي

ـ اجتماعي حج پرداخته است و بخش دوم ،تطبيقات صدور حکم حکومتي را در
راستاي ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج بررسي ميکند و پاسخگوي سؤاالت

ذيل است:

 .1ادله حيطه واليت حاکم اسالمي ،چگونه موضوع حج را در بر ميگيرد؛
 .2تطبيقات صدور حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي حج چيست؛

 .3تطبيقات صدور حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد اجتماعي حج ،چه مصاديقي دارد.

 .1حکم حکومتي

درباره حکم حکومتي ،تعاريف متعددي به دست داده شده است که در ادامه ،به

حاکم در عناوين شرعي يا وضعي با لحاظ موضوع آنها درباره مورد خاصي ،صادر
اجتماعي ،بر اساس معيارهاي شرعي و عقلي ،با هدف اجراي احکام ديني يا اداره

جامعــه ،در ابعاد گوناگون آن و تنظيم روابط داخلي و خارجي ،بهطور مســتقيم يا
غير مســتقيم ،صادر يا وضع ميکند (کالنتري ،1378 ،ص )109يا ممکن است احکام

حکومتي .1 :در راستاي اجراي احکام شرع يا در مقام اداره کشور و انجام مقررات

مسکوت شرعي (غير منصوص) باشد؛  .2وجهه قانونگذاري يا اجرايي داشته باشد؛

 .3بهطور مستقيم توســط حاکم يا به طور غير مستقيم و توسط اشخاص (حقيقي
يا حقوقي) صادر شــود (نعمتاللهي ،1379 ،ص .)129همچنين دســتوري که از سوي

حاکم اســامي مبني بر اعتبار حکم تکليفي يا حکم وضعي 1يا موضوع آن دو در

مشخص نافذ باشد ،حکم حکومتي است( ،طباطبائي يزدي ،مقيسه و حاجي محمره،
موارد
ْ

 ،1395ص .)30ميتوان گفت که تعريف اخير از حکم حکومتي ،تناســب بيشتري با
 .1هر حکم شرعي که تکليفي نباشد (موحدي لنکراني ،1379 ،ج ،14ص.)330
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ميشود (نجفي ،بيتا ،ج ،40ص )۱۰۰يا حاکم جامعه اسالمي ،قوانيني را در حوزه مسائل
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بعضي از آنها پرداخته ميشود .حکم حکومتي عبارت است از :انشايي که از جانب
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حج دارد؛ زيرا قلمرو نفوذ آن را تا موضوعات وضعي که حج نمونهاي از آنهاست

(موحدي لنکراني ،1379 ،ج ،14ص ،)332گسترش ميدهد.
 .2حاکم اسالمي

مقصود از واژه «اولياالمر» 1بنابر تفاسي ر شيعه و سني ،خلفاي پيامبر 9هستند که
ِ
غيبت معصوم ،:حاکمان و فرمانروايا ِن جانشــين ايشان شمرده ميشوند
در زمان
(طوســي ،بيتــا ،ج ،3ص236؛ قرطبي ،1384 ،ج ،5ص259؛ فيض کاشــاني ،1418 ،ج ،1ص217؛
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مجلســي ،بيتــا ،ج ،23ص284؛ بيضــاوي ،1418 ،ج ،2ص206؛ زحيلــي ،1418 ،ج ،5ص126؛

طنطاوي ،1997 ،ج ،3ص191؛ زحيلي ،1422 ،ج ،1ص336؛ خطيب شربيني ،1415 ،ج ،1ص.)312
اولياالمر ،باالصاله همان امامان معصوم :هســتند که در صورت وجود موقعيت،
زعامت امت را عهدهدار ميشوند .اولياالمر تبعي ،همان فقهاي عاد ِل جامعالشرايط
هســتند که عصمت در آنها شــرط نيســت و اختيارات آنها در بسيج سپاه ،تعيين
اســتانداران ،گرفتن ماليات و ...در راســتاي مصالح مسلمانان با اختيارات ائمه:

سازگاري دارد (جوادي آملي ،1378 ،ص370؛ خميني ،بيتا ،ص50ـ .)51لفظ «امر» به داللت

التزامــي 2بين بالمعني االعم ،به جنبههاي اجتماعي و عمومي امت اشــاره دارد که

سخن شــيخ اعظم ،مؤيد اين مطلب است« :فانّ الظاهر من هذا العنوان عرف ًا من جيب
الرجوع إليه يف ُ
خاص» (انصاري ،1410 ،ج،3
األمور العا ّمة التي مل حتمل يف الرشع عىل شخص
ّ

ص .)549بنابراين ،کسي که از سوي خداوند منصوب ميشود ،چند حالت دارد .1 :به

 32طور مســتقيم منصوب ميشود؛ مانند پيامبر9؛  .2با واسطه نصب ميشوند؛ مانند
امامان معصوم :که پيامبر 9آنها را به مقام امامت منصوب کردهاند؛  .3با واسطه
نصب ميشــوند؛ مانند نايب خاص يا عام (فقيه جامعالشرايط) که امام معصوم7

آنها را به نصب خاص يا عام منصوب ميکند تا سرپرستي ،تنظيم و ساماندهي امور

َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ
َْْ ْ ُ ْ
ول الم ِر مِنكم) (نساء.)59 ،
( .1يا أيها الِين آمنوا أطِيعوا اهلل وأطِيعوا الرسول وأ ِ

« .2يدل اللفظ عىل معني خارج معناه املوضوع له الزم له يستتبعه استتباع الرفيق الالزم اخلارج عن ذاته» (مظفر،1388 ،
ج ،1ص.)44

بندگان را در گستره اختيارات و واليت تفويضي از سوي خداوند به انجام رسانند
(هاشــمي شاهرودي ،بيتا ،ج ،3ص .)199اگرچه مصداق فرمانروايي بر سرزمين و کشور
ميتواند قاضي و والي باشد ،مصداق واقعي آن در عصر غيبت ،فقيه جامعالشرايط

اســت (کرکي ،بيتا ،ج ،11ص .)267بنابراين ،حاکم اسالمي فردي منصوب از جانب

خداوند اســت که به تشکيل حکومت اســامي اقدام ميکند و سرپرستي جامعه
اسالمي را بر عهده ميگيرد تا احکام شريعت را اجرا کرده ،امنيت و عدالت را برقرار

 .3ابعاد سياسي و اجتماعي حج

عبادات جنبههاي فردي و اجتماعي دارند؛ چنانکه افزون بر تأثيرات بر فکر ،روح،

اخالق و رفتار افراد ،با جنبههاي عمومي و مسائل اجتماعي نيز مرتبط ميشوند .از
زيرا زمان ،مکان و فضاي حج و همچنين ديگر ضرورتهاي اين فريضة بينالمللي
درباره آنها حکم حکومتي و قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسالمي وجود

دارد ،که مخاطبانش را به اطاعت و اجراي آن موظف ميکند ،بُعد اجتماعي اســت

(حسيني ،1387 ،ص .)132ازاينرو ،جنبه اجتماعي حج ،از ظرفيتهاي متعدد مدنياي
برخوردار است که منافع يا ضررهاي آن به عموم افراد جامعه اسالمي باز ميگردد
و شامل مصاديق اقتصادي ،فرهنگي ،گردشگري ،استفاده از دانشهاي روز و تبادل
آنها و ...است .فعاليتي که با روابط بينالملل مرتبط ميشود و بايد استقالل و منافع

کشــور را تأمين و حفظ کند ،بُعد سياسي است .در موضوع حج ،برقراري يا تدوام
ِ
مناسک حج نيز بايد در راستاي مصالح و منافع نظام و ملت
رابطه با کشــورِ ميزبا ِن
اسالمي باشد؛ وگرنه اعزام مک ّلفان براي حجگزاري وجاهت ندارد .بنابراين ،سياست

نيز قسمي از بُعد اجتماعي است که گستره آن ،فراملي است.
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گستره و حيطه واليت حاکم اسالمي

ضرورت وجود حاکم اســامي ،از راه عقل و نقل ،اثبات شــدني است .راه عقلي؛

حفظ نظام ،سدّ ثغور و مزرهاي کشور اسالمي ،حفظ جوانان از انحراف و جلوگيري از

اهم و اوضح امور حسبيه ميشمارد که در پرتو تشکيل حکومت
تبليغ عليه اسالم را از ّ

اسالمي ،زمينه تحقق آنها فراهم ميآيد .افزون بر حکومت ديني ،وجود حاکم اسالمي
که توانايي اداره جامعه و اجرا کردن تعاليم الهي را داشته باشد نيز از نيازهاي اجتماع

انساني و اسالمي است؛ طوري که نبود هر دو يا يکي از آنها به فساد و تباهي جامعه
نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن
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ميانجامد (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص31ـ  .)32فقهاي متقدّ م ،بر واليت فقيه اجماع دارند

و تمام اموري را که در عصر غيبت نيازمند نيابت اســت ،به فقيه جامعالشرايط شيعه،

که مجتهد در احکام شرع است ،سپرده و به واليت فقيه تصريح کردهاند (مقدس اردبيلي،

بيتا ،ج ،12ص28؛ شهيد ثاني ،بيتا ،ج ،13ص360؛ فيض کاشاني ،1418 ،ج ،1ص55؛ کرکي ،بيتا،

ج ،1ص142ـ  .)143بنابراين ،حکومت ديني و حاکم اسالمي ،الزم و ملزوم يکديگرند.
ادله حيطه و گستره واليت حاکم اسالمي
 .1ادله نقلي

نصب و اِعمال واليت والي اسالمي ،به استناد اين عبارت از روايت مقبوله عمر ابن

حنظله « َف ّان قد جعلتُه حاک ًام» (کليني ،1367 ،ج ،7ص ،)412به امام 7منتســب شده است و
قلمرو اِعمال واليت حاکم و اختيارات او را مانند ديگر حاکمان عصر پيامبر 9ميداند
(انصاري ،بيتا ،ج ،3ص .)554بنابراين ،تمام اختياراتي را که امام 7بما هو حاکم داراست،

فقيه نيز دارد و محدويت جغرافيايي و موضوعي بر واليت ايشان حاکم نيست (عندليبي
اللهم ارحم خلفائي» (صدوق،
و درگاهــي ،1394 ،ص .)41همچنين بنابر روايت مستفيضه « ّ

بيتا ،ج ،4ص ،)420فقيهي که عنوان خليفه يافته اســت ،مقام حکومتداري دارد؛ زيرا
فقها جانشينان پيامبر 9معرفي شدهاند و واليت آنها همه امور تحت اختيار حکومتي

پيامبــر 9را دربرميگيرد (عندليبــي و درگاهــي ،1394 ،ص .)44همچنين روايت توقيع
فانم
شــريف است که در آن ميفرمايد« :ا ّما احلوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حديثناّ ...

حجتي عليکم» (طبرسي ،1386 ،ج ،2ص .)283درخصوص مورد ،به دو قسمت از روايت

استناد ميشود :اول ،واژه «حوادث» است که مراد ،نفس و مطلق وقايع و نوازل است
که عرف ًا يا شرع ًا يا عق ً
فان
ال بايد به رهبر يا حاکم اسالمي ارجاع کرد .دوم ،عبارت « ّ
حجتي عليکم» است که مبين شأن عصمت و امامت معصوم 7است و به وجود خود

اختيارات امام 7ثابت است (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص.)44
 .2دليل عقلي

عقــل ،لزوم وجود قانون الهي ،حکومت دينــي و مجري قانون را درک و تأييد

دچار هرجومرج در تمام ابعاد سياســي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...ميشود .بر همين
دســتيابي انسان به سعادت است ،به فقها منتقل شــده و حيطه واليت آنان ،همان

گستره واليت انبيا و امامان :است (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص.)50
 .3دليل عقلي ـ نقلي

اين قســم از ادله ،با استفاده از ادله امور حسبيه ،به مثابه دليل نقلي و هر چيزي

که الزمه دفاع از اســام ،اجرا کردن تعاليم شــريعت و حفظ اجتماع بشري است،
واليت ثابت ميشود؛ تا جايي که از حيث قلمرو اختيارات،
براي فقيه نيز به استناد
ْ
محدوديت حکومتي براي حاکم اســامي قائل نيســت تا او بتواند اسالم و قوانين
آن را به طور کامل اجرايي کند (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص .)51بنابراين ،عقل حکم
ميکند که در عرصه عمليکردن اســام ،اگــر محدوديت واليي براي فقيه در نظر

بگيرد ،به اجرا نشدن تمام يا بخشي از قوانين شريعت ،و همچنين از بين رفتن منافع

بهار و تابستان 1398
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ميکند؛ زيرا در صورت نبود يکي از اين ارکان ســهگانه ،حيات اجتماعي انسانها

پژوهشنامه حج و زيارت

ايشان منحصر ميشود؛ اما حاکم بودن و حکومت کردن براي فقيه نيز با همان حوزه
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يا مصالح عمومي و اسالمي ميانجامد.

در نتيجه ،ادله نقلي و عقلي ميرســانند که ظرفيت قلمرو واليت حاکم اسالمي

مباحات بسته به وجود و تشخيص
مطلق اســت؛ طوري که تصرف ايشان در حيطة
ْ

مصلحت است و در گستره واجبات و محرمات نيز به رعايت ضوابط تزاحم يعني به

اهم و مهم بستگي دارد (حسيني ،1387 ،ص)125؛ چنانکه مقبوله عمر بن حنظله
مراعات ّ
و توقيع شــريف ،اين شمول را تأييد ميکنند و حکم فقيه را در همه امور حکومتي
(اعــم از فردي و اجتماعي) حجت ميدانند (درگاهــي و عندليبي ،1394 ،ص)80؛ به اين

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن
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بيان که «ال» موجود در کلمه «الحوادث» ،افاده عموميت ميکند و تمام وقايع حيات

ٍ
انســاني را در بر ميگيرد؛ يعني «يف ِّ
حوادث ارجعوا »...؛ بنابراين «ال» ،جايگزين
کل
ّ
«کل» شده اســت .به عالوه ،نکته شايان توجه ،در باب روايات و چگونگي ارتباط

آنها با موضوع و مســائل حج است .اگرچه حج موضوعي عبادي است که کمتر در
معرض اِعمال واليت حاکم قرار ميگيرد ،در عصر کنوني ،موارد و اَشکال جديدي
از تشــرف به حج ،به ويژه حصول اســتطاعت پديد ميآيد که اطالق واليت والي
اسالمي ،حج را نيز تحت تص ُّرف قرار ميدهد .بنابراين ،حاکم اسالمي همانگونه که

مجاز به تعطيل يا تعليق يا تحريمکردن حج است ،به طريق اولي ،بر حسب مصالح

نظام و اجتماع انساني ـ اسالمي ،بر ممانعت از حجگزاري برخي افراد نيز موالست.

ولي
احکام حکومتي مبني بر منعالحج کردن بعضي افراد ،منشعب از حيطه واليت ّ
فقيه و همچنين مبتني بر مصالح اجتماعي و حکومت اسالمي است که صادر و اجرا

ميشود؛ زيرا اهرمي که ميتواند در تقابل حکم شرعيِ وجوب حج به دليل حفظ نظام
و جامعه اسالمي قرار گيرد ،حکم حکومتي است .ازاينرو ،گستره نفوذ احکام واليي

تا جايي اســت که حتي تشرف به حج مکلفان را نيز مانع ميشود؛ زيرا بعضي فقها،

مشروعيت دخالت حاکم اسالمي در موضوع عبادي حج را استثنايي بر حيطه واليت
ولي فقيه را شامل دو دسته ميداند:
ايشان ميدانند؛ چنانکه نراقي ،امور تحت واليت ّ
دسته اول ،تمام اموري که براي پيامبر 9و امام 7در مقام حکمران مردم ثابت بوده

ولي فقيه نيز مشروعيت دارد؛ به جز مواردي که با نص يا اجماع يا دليل
است ،براي ّ

ديگري خارج شده باشند .دسته دوم ،همه اموري که متعلق دين و دنياي مردم است
و شــرع ًا بايد انجام شــوند و عرف ًا بر عهده حاکم است که به آنها رسيدگي کند .در

نتيجه ،به تناسب سرپرستي و توليت جامعه اسالمي ،ايشان مجاز و محق به تص ُّرف و
دخالت در امور است (نوايي ،1378 ،ص223ـ .)224ازاينرو ،منعالحج کردن برخي افراد با
حکم حکومتي ،به اتکا دارابودن واليت مطلقه حاکم اسالمي ،مشروع و قانوني است.

والي جامعه اسالمي ،به استناد نصوص ،مأذون در انشاي حکم با محوريت مصلحت

پژوهشنامه حج و زيارت

حکم حاکم مبني بر معلق يا معطل گذاشتن حج صادر ميشود .اسبابي مانند نا امني حرم
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ضرورت و اهميت ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج

است؛ اما گاه صدور حکم ايشان ،همسو با حکم اهلل قرار نميگيرد .از موضوعات داراي
اهميت ويژه براي جهان اسالم برگزاري حج است که بر اساس اوضاع اجتماع ،انشاي
يا مسجدالحرام ،سوء رفتار با حجاج و رواج بيماري ،از عوامل اين اتخاذ رأي هستند.

و اسالمي بوده است؛ چنانکه ميرزاي قمي ،شيخفضلاهلل نوري ،ابوالحسن اصفهاني و

شيخمحمدحسين نائيني ،فتوا به تحريم حج دادهاند (ملکافضلي ،درگاهي و عندليبي،1393 ،

ص15ـ  .)16امام خميني نيز سال  1366شمسي ،در پي کشتار زائران ،حکم تحريم سهساله
حج را دادند .اگرچه فتوا و حکم بر تعطيلي حج در تاريخ جامعه اسالمي يافت ميشود،

تفاوت ويژه و وجه مشترکي ميان تعطيل يا تعليق حج با ممانعت از برگزاري آن وجود
دارد؛ زيرا مع ّلق يا ّ
معطل گذاشــتن حج به صورت همگاني ،در ســطح کشور اسالمي
اِعمال ميشــود؛ اما منع از برپايي حج درباره فرد يا افراد خاصي که مرتکب افعالي با
عناوين مجرمانه شدهاند ،صورت ميگيرد .وجه مشترک هرسه موضوع تعليق ،تعطيل
و منع ،دفاع و پاسداشت مصالح عامه و صيانت از حکومت اسالمي است؛ ازاينرو بر
تشرف به حج در مقايسه با منع عمومي آن ،آثار و مزاياي بيشتري
بازداشت انفرادي از ّ
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احکامي که در تحريم حج صادر شده ،به سبب ادله و مقتضيات حاکم بر اجتماع انساني
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مترتب ميشــود؛ زيرا با توجه به اوضاع کنوني ،تعطيلکردن حج محجوريت شيعه را
در پي خواهد داشــت (همان ،ص .)20ازاينرو گسترش جامعه اسالمي ،حدوث مسائل
جديدي را در موضوع حج به دنبال دارد که از آنها ،چگونگي به دستآوردن استطاعت

ََ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ت م ِن استطاع
است .رفتن به حج ،از ســوي خداوند به استناد آيه ( ِلِ ع انلَّ ِ
اس حِج الي ِ
ً
َ
إ ِ ْل ِه َســبِيل) (آل عمران )97 ،براي مصالحي واجب اســت و «استطاعت» مقدمه وجوب

موضوع عبادي حج اســت که به باور مشــهور فقيهان امامي و اهل سنت ،با حدود و
شرايط خاصي بايد فراهم آيد( .درگاهي و عندليبي ،1394 ،ص .)77بر همين اساس ،برخي

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن

به گمان حصول اســتطاعت ،فريضه حج را بر خود واجب دانسته ،اقدام به تش ُّرف به

مکه معظمه ميکنند؛ غافل از اينکه کســب اســتطاعت مالي از هر طريقي ،مورد نظر
شريعت نيست؛ بلکه حصو ِل ِ
شرط استطاعت بايد از راه مشروع و قانوني صورت گيرد.
ازايــنرو تعدّ د موضوعات نوين در امر عبادي حج ،ارتقاي حجگزاري افراد را با توجه
به راههاي کسب درآمد نامشروع ،ضروري ميکند .بنابراين ،صدور حکم حکومتي در
خصوص منعالحج کردن اين قســم افراد ،الزم و داراي جايگاه ويژهاي است که حکم
واليي ،به مثابه سند باالدستي ،از خروج آنها از کشور ،هرچند براي حجگزاري ،ممانعت

به عمل آورد؛ زيرا يگانه مرجعي که بتواند افراد را منعالحج کند و از وجاهت شــرعي

و قانوني نيز برخوردار باشد ،حکم حکومتي حاکم اسالمي است که بهواسطه دارابودن
واليت مطلقه ،اجازه و اختيار دارد تا از تشــرف برخي افراد به مکه جلوگيري کند که
در اين ممانعت از متخلفان يا مرتکبان جرائمي همچون قاچاق کاال ،قاچاق مواد مخدر،

 38بدهکاران و فراريان مالياتي و ،...ثمراتي عايد جامعه اسالمي و جامعه بينالملل اسالمي
ميشود که از آنها ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
 .1عبرتآموزي براي متخلفان و مجرمان جرائم؛
 .2تغييــر در نگرش اشــخاصي که براي انجام دادن حج مانعي قائل نيســتند و

معتقدنــد هيچ امري نميتواند جلوي حج رفتن را بگيرد ،زيرا موضوعي ،عبادي و

مطلوب شارع است؛

 .3رواج و شيوع نيافتن جرايم در فضاي جامعه اسالمي و بينالملل؛
 .4بازگشت پول به چرخه اقتصادي اجتماع و جلوگيري از فقر ملت؛
 .5پيشگيري از بدنام شــدن مسلمانان ايراني به دليل حمل مواد مخدر و بدبين

شدن سعوديها؛

 .6ايجاد امنيت اقتصادي؛
 .7گسترش عدالت اقتصادي؛
بنابراين ،حاکم اســامي ميتواند درباره برخي افراد در قالب مصاديق جزئي که

پژوهشنامه حج و زيارت

حاکم اســامي است که با صدور حکم حکومتي که شرعي و قانوني است ،مختار

شماره هفتم

ولي فقيه و. ...
 . 8اميدوار شدن مردم تحت حاکميت ّ

فراگير نيســت و در موضوعات مالي مستحدثه براي فراهم کردن شرط استطاعت
مالــي ،حکم منعالحج را صادر کند؛ زيرا يگانه مقامِ مشــرو ِع منعالحج کرد ِن افراد،

جايگاه ويژه و آثار متعددي بر حکم حکومتي مترتب ميشود و ازآنجاکه وجود و
تشخيص مصلحت از سوي حاکم اسالمي در تعطيل يا تعليق يا تحريم کردن حکم
شــرعي الزم است ،در صورت تزاحم احکام اوليه با مصالح جامعه اسالمي ،حاکم

اســامي به واسطه واليت مطلقه ،شأن و اختيار ممانعت از عمل به احکام شرع را
موقت ًا و در مقطعي از زمان دارد و شارع نيز بنابر مصلحت اسالم و مسلمين ،به اين
امر راضي است (درگاهي و عندليبي ،1394 ،ص 87ـ.)90

تطبيقات صدور حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج

تشــخيص موضوع و اقدام به صدور حکم حکومتــي ،از مميزات ويژه حاکم

حکومت اســت که با در نظر گرفتن جوانب مســئله و نتايجي که از آن به دست
ميآيد ،تصميم به صدور حکم ميگيرد .حج ،مهمترين مراســم جهاني مسلمانان

بهار و تابستان 1398

ولي امر در موضوع حج،
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است که دستاوردها و بازتابهاي آن در سطح کالن ظاهر ميشود .بر همين اساس،
موعــد برگزاري حــج و انجام دادن اعمال آن ،به دليل فرامــرزي بودن ،اهميت و
حساسيتي خاص را در پي دارد .نمونههايي از اثربخشي و نفوذ حکم حکومتي در

دو بُعد سياسي ـ اجتماعي تبيين ميشود.

 .1تطبيقات صدور حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي حج
الف) آثار تبعيت از حکم حاکم مخالف در ثبوت هالل ذيالحجه
نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن

در موضــوع حج ،رؤيت هالل ذيالحجه و انجــام دادن اعمال آن ،مالک حکم

حاکم سعودي است .اين موضوع براي شيعيان ،جايگاه ويژهاي دارد و ديدگاه فقيهي
که به حرمت تبعيت از حکم حاکم معتقد باشد ،مشاهده نشد .عموم فقها و مراجع،

وجوب يا جواز متابعت از حکم حاکم مخالف را برگزيدهاند و اطالقات و عمومات
روايات ،تقيه را اساس ادله تبعيت دانستهاند( 1درگاهي و عندليبي ،1394 ،ص .)1آثاري
که بر حکم حاکم اسالمي مبنيبر متابعت در ثبوت هالل ذيالحجه در ارتقاي ابعاد
حج مترتب ميشود ،به اجمال عبارتاند از:

يکـ ايجاد محبت و الفت با مسلمانان ديگر بالد :جلب محبت و حسن معاشرت

مســلمين ،که مصداقي از اخالق اجتماعي است ،سبب استحکام اردوگاه اسالم در

مقابل اجانب ميشود؛ چنانکه نفوذ قلبي ميتواند به اشاعه مذهب تشيع و خروج
ايــن مذهب از انزوا بينجامد .مهمتــر از آن ،توطئه و تخريب ديگر ملل و فِرقي را

 40که ســعي در ايجاد انزجار از اسالم و هراس از مذهب شيعه دارند ،خنثي ميسازد؛
زيرا رفتار مسلمانان ،معرف کيش و مسلک آنهاست .همايش حج ،از سويي فرصت

مغتنمي براي بسترسازي و بهرهمندي در جهت جذب مسلمانان اقصا نقاط جهان به

مذهب تشيع است و از سوي ديگر ،عطوفت و محبت ميان مسلمين را به مصداق
َ

َ َ

ُ َ
(ر
ح ُاء بيْن ُه ْم) (فتح )29 ،ظاهر ساخته ،گسترش ميدهد.

 1امام خميني= ،محقق اصفهاني ،محقق داماد ،شيخ نوري ،شيخ فاضل ،خويي (درگاهي و عندليبي ،1394 ،ص.)1

دوـ حفظ وحدت مســلمين :اساسيترين نتيجه سياسي متابعت در ثبوت هالل

ذيالحجه ،حفظ اتحاد و انسجام مسلمين است؛ زيرا جدايي و شکاف ميان صفوف

آنان ،به ضعف اســام و جامعه اسالمي و انزواي شــيعه ميانجامد( .همان ،ص.)1

يکپارچگي ،رمز کاميابي در هر مجموعهاي براي رســيدن به مقصود جمعي است؛
حال آنکه اختالف ،سبب چيرهشدن بيگانگان و فروپاشي نظام آن مجموعه است که

خويش را هموار يا تثبيت کنند؛ ازاينرو حج ،که گردهمايي سراســري مسلمين را

در مرآ و منظر تمام دول و بالد ظاهر ميســازد ،نمايش عملي وحدت را به ظهور
ميرســاند .بنابراين ،متابعت در ثبوت هالل ،هرچند با علم به خالف ،روزنهاي را

را در ديدگان ديگران ،برتربيني جلوه ميدهد و اين امر ،مســبب جدايي از جامعه
فرقهاي (حتي با فرض مطابقت با واقع) از جمعيت مسلمانان ،راضي نيست (همان،
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مسلمين ميشود و ما بر اين مقصود ،قطع داريم که شارع مقدس ،به جدايي گروه يا

شماره هفتم

براي رخنه و ورود معاندان اســام و مسلمين باز نميگذارد؛ زيرا دشمن ،تکروي

پژوهشنامه حج و زيارت

تسد» شمرده ميشود؛ زيرا دشمنان اسالم از حربه تفرقه و بدبيني
مصداقي از ِّ
«فرق ُ
براي ايجاد خأل و عداوت ميان مذاهب اســامي بهره ميبرند تا تس ّلط و حاکميت

براي ضربه زدن به تشــيع در قالب اقداماتي نظير تخريب و تکذيب اين مذهب و
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ص .)25ازاينرو ،مســلمانان از همايش جهاني حج و حضور در مکانهاي ا ّمالقري
اســام ،بايد بهره ببرند و هرچند گفته ميشود رژیم سعودی از منابع درآمدي حج

ترويج عقايد نادرســت وهابيت استفاده ميکند ،از دستاوردهاي حج ،تقويت امت

اســامي در دو زمينه «اتحاد سياســي ـ اجتماعي» و «اتحاد اقتصادي» (حج27 ،ـ)28

اســت که حاکم اســامي از هر دو عرصه ،براي پيشبرد مقاصد اسالم بهره ميبرد.

بنابراين ،برگزاري حج بر حقيقت بيداري اسالمي در جهت حفظ وحدت ،آگاهي
مسلمانان و معرفي شيعه ،خنثيسازي توطئههاي دشمنان و وهابيت ،اثرگذار است

(ملکافضلــي ،درگاهــي و عندليبي ،1393 ،ص18ـ)20؛ زيرا در پرتو نگهداشــت وحدت،

صيانت از اسالم و برنامهريزيهاي اجتماعي و اقتصادي نظير تشکيل اتحاديه جهان

اســام ،ممنوعيت يا محدويت فروش نفت به کشورهاي مخالف اسالم ،گسترش
ارتباطات تجاري يا گردشــگري ميان بالد اسالمي با حذف رواديد و ،...براي آينده

مسلمانان طرحريزي ميشود.

ب) آثار اعالن برائت از مشرکان بر ارتقاي ُبعد سياسي حج

از اعمال حاجيان ،اظهار تبري از مشرکان است؛ همان افراد بتپرستي که خداوند

نيز از آنها دوري ميجويد (توبه .)3 ،اما مخاطب برائت در حج ،يک فرد بتپرســت
نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن
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نيســت؛ بلکه شرک سازمانيافتهاي اســت که در قالب جبهه مشرکان در تقابل با

جبهه اســام و به قصد ريشهکني آن ظاهر ميشــود (کمالي اردکاني ،1395 ،ص.)86

اعالن برائت از مشــرکان ،جوارحي است و نه جوانحي؛ زيرا نوعي اظهار زباني و
ْ
مشرک مخفي و وسيع هستند
عملي اســت .مهمتر اينکه در جهان امروز ،مصاديق

که چهرههاي آنها در اَشــکال يهوديت صهيونيســتي و مسيحيت امريکايي آشکار
ميشود؛ ازاينرو تبري از مشرکان هر جبههاي را که معاند اسالم و مسلمين باشند،

دربرميگيرد (همان ،ص .)85در کنار اظهار نفرت از مشرکان ،که از اعمال حج است،
گردهمايي جهاني مسلمانان ،تبليغي براي گسترش اسالم بهشمار ميآيد؛ زيرا مراسم
حج ،در اقصا نقاط جهان بازتاب دارد و از اين حيث ،قلمرو اسالم به سرزمينهاي

مسلماننشين محدود نميشــود .بنابراين ،اظهار نفرت از مشرکان در مراسم حج،

مشمول تمام مستکبراني است که خواهان تسلط بر جامعه مسلميناند که بنابر آيه
نفي سبيل ،اعم از بتپرســت ،اهل کتاب و ...است (همان ،ص)86؛ چنانکه بررسي

آيه شــريفه نفي سبيل در تفاسير ،افاده عموم ميکند (علوي ،1396 ،ص .)161با توجه
بــه برخي ابعاد متابعت از حکم حاکم در ثبوت هالل ذيالحجه و با فرض قطع به

مخالفت با واقع ،ميتوان گفت در زمان کنوني که فعاليتهاي دشــمنان گســترده،

مخفيانه و فريبکارانه اســت ،حکم حکومتي بر انجام دادن مراســم حج به همراه
ديگر مسلمانان بالد اســامي ،حکمي در راستاي صيانت از شريعت اسالم ،حفظ
جان زائران و جلوگيري از تشتُّت و جدايي ملل مسلمان است.

تطبيقات صدور حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد اجتماعي حج
 .1نقش حکم حکومتي بر ممانعت از تشرف بدهکاران مالياتي به حج

در مکتب اقتصادي اســام ،دو نوع پرداختهاي مالي وجود دارد .نوعي از آنها

مســتند به نص ،ثابت و دائم هســتند؛ مانند خمس و زکات؛ اما شــارع ،منطقهاي

مســکوت از حکم شرعي در شــريعت قرار داده است که موضوعات مستحدثه را

ولي فقيه قرار دارد که حکمشــان حســب موقعيت ،اهداف و
در اختيار دولت يا ّ

پژوهشنامه حج و زيارت

(زرگوشنســب ،عليمحمدي و غيبــي ،1393 ،ص .)97دولت در قبال فراهمکردن امکانات

شماره هفتم

در بر ميگيرد .از آنها چگونگي تأمين مخارج حکومت و جامعه انســاني است که
نيازها مشخص ميشود .اما برنامهريزي و وضع قانون در گستره جامعه انساني و بر

مبناي مصلحت همگاني که تأمينکننده هزينههاي ضروري آن باشد ،مستلزم وضع
مالياتهاي حکومتي است که تعيين آنها در قلمرو گزينش حاکم اسالمي قرار دارد
آموزشي ،بهداشــتي ،تأمين امنيت جامعه ،اداره مملکت و ...به شهروندانش متعهد

منصب واليت دارد که به اتکاي آن ،مأذون بر صدور حکم بر موليعليهم اســت؛
زيرا اداره حکومت اســامي و مرتفعکردن نيازهاي اقتصادي آن ،به منابع درآمدي
دولت وابسته اســت؛ ازاينرو ماليات ،عنوان کلي منابع مالي دولت است که انواع

مختلفي مانند ماليات بر گمرک واردات ،ماليات بر حقوق ،ماليات بر ارزش افزوده
و ...دارد .اهميت ماليات در عايدات حکومت ،بهاندازهاي است که در صورت امتناع

ولي امر ميتواند آنان را مجازات کند .بنابراين،
کردن برخي افــراد از پرداخت آنّ ،

نپرداختن ماليات جرم به شــمار ميآيد (همــان ،ص100ـ  .)101مالياتهاي حکومتي
همانند مالياتهاي منصوص ،جزء پرداختهاي واجباند؛ زيرا دِينبودن آنها ثابت

اســت و تفاوتي ميان مالياتهاي ثابت و حکومتي نيســت (حبيبيان و کفشگر،1394 ،

ص .)129تأسيس دولت و حکومت ،اداره قواي سهگانه ،توازن اقتصادي ،تأمين سطح
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است و ماليات ،در راستاي اين مقاصد اخذ ميشود .حاکم اسالمي از سوي شارع،
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زندگي يکسان براي افراد جامعه ،ممانعت از تضييع حقوق عامه و ...از اهداف کلي و

مهم تعيين ماليات هستند (زرگوشنسب ،علي محمدي و غيبي ،1393 ،ص108ـ  .)109بر اين

اساس ،پيشبيني ماليات در سند چشمانداز ،برنامههاي ميانمدت توسعه اقتصادي،

اجتماعي و بودجه ساالنه کشور ،از اهميت و جايگاه برخوردار است (حبيبيان و کفشگر،

 ،1394ص .)127مبلغي که در قالب ماليات از شهروندان اخذ ميشود ،صرف مخارج
گذشته ،حال يا آيندة دولت ميگردد و ازآنجاکه ماليات ،دِين و پرداخت آن واجب
اســت ،اگر شخصي ماليات نپردازد و از کاالهاي عمومي استفاده کند ،طبق ديدگاه

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن

بيشتر فقها و علما مرتکب حرام شده است؛ ازاينرو پرداخت مالياتهاي حکومتي
از نظر شــرع و قانون ،الزامي است (زرگوشنسب و علي محمدي و غيبي ،1393 ،ص.)100
ماليات ،موضوعي حکومتي اســت که با صالحديد و حکم حاکم وضع ميشــود

(موحــدي و رضايــي ،1391 ،ص )158و با توجه به فرمايش رهبري مبني بر فريضهبودن
ماليات و اينکه از راههاي قطع وابستگي به درآمد نفت ،تکيه بر منابع مالياتي توليد

و تجارت اســت (روزنامه سامان ،1393 ،ش ،)107افرادي که بدهي مالياتي دارند ،مجرم
شناخته ميشــوند و به اســتناد ماده  202قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب،)1394
اجازه خروج از کشور را ندارند .البته ممانعت از خروج بدهکاران مالياتي ،مستندات

ديگري نظير ماده17ق .گذرنامه ،مواد  247و  509ق .آيين دادرسي کيفري ،ماده201

آييننامه اجرايي ،بخشنامه شماره  222اداره ثبت اسناد و امالک ،ماده واحدة اليحه
قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانکها مصوب  1359شوراي انقالب نيز دارد.

 44حال ،اين سؤال مطرح اســت که آيا ممانعت از خروج بدهکاران مالياتي ،مشمول
زائران بيتاهلل نيز ميشود و آيا حاکم اسالمي ،مجوز ممنوعالحج کردن برخي افراد
را دارد .باور برخي افراد ،مبتني بر عدم جواز ابطال معامالت نامشروع و ممانعت از
ولي امر است؛ زيرا اين عملکرد در تعارض با
رفتن به حج متخلفان مالياتي ،با حکم ّ

حکم شريعت قرار ميگيرد که مصداقي از «ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق» قلمداد

ميشــود و ازاينرو ،حکم حاکم بر منع از حجگزاري ،مشــروعيت ندارد (درگاهي

و عندليبــي ،1394 ،ص92ـ )94؛ زيرا حج فريضهاي واجب ،و متع َّلق حکم شــارع قرار
گرفته؛ درحاليکه ماليات ،موضوعي واليي و متعلق حکم حاکم اســامي است که
لزوم پرداخت دارد .در نتيجه ،تقابل حکم شرعي وجوب حجگزاري بر مستطيع و

حکم حکومتي منعالحج روي ميدهد که نمونهاي از «صدّ عن سبيل اهلل» است .اما

اگرچه مجموع ادله و گســتره داللت آنها ،مبين وسعت واليت و سرپرستي فقيه و
اشراف ايشان بر مسائل جامعه اسالمي است ،تمام اختيارات پيامبر 9و ائمه :را

مأذون به ممنوعالخروج کردن بدهکاران مالياتي ،حتي به قصد تشــرف حج است؛
زيرا نفوذ احکام واليي در عناوين اجتماعي ،که دائرمدار مصالح همگاني هســتند،

اســتناد حکم حکومتي ،که مبتني بر مصالح نظام اسالمي از بُعد اقتصادي و مصالح
منافاتي با يکديگر ندارند (همانجا)؛ زيرا اثرگذاري جرايم غير مالي مانند لغو امتيازات،

قرارگرفتن در ليســت سياه ،ممنوعالخروج شــدن و ...با توجه به جامعه هدف در

ماليات ،مانند اهرم بازدارنده بســيار مهم و کارآمدي عمل ميکند (حبيبيان و کفشگر،

 ،1394ص .)136بنابرايــن ،تعارضي ميان وجوب شــرعي انجام دادن حج ،هرچند با

تشــرف به حج ايجاد
اجبار حاکم و با هزينه بيتالمال ،و ممانعت از خروج براي
ّ

نميشــود؛ زيرا مصالح حکومتي و جمعي ،حاکم را مجاز و ملزم به اتخاذ رأيي بر
صدورحکم واليي عدم خروج بدهکاران مالياتي کرده است .بنابراين ،از بُعد فقهي

انجام ندادن تکاليف مالي و به تبع آن مالياتها ،مصداقي از حقالناس است و از بُعد
حقوقي نيز به اســتناد مواد  274تا  282قانون اصالح مالياتهاي مستقيم ،هرگونه
اقدام نظير اختفاي فعاليتهاي اقتصادي ،ممانعت از دسترســي مأموران مالياتي به
اطالعــات مالياتي و ...که به نپرداختن ماليات و فرار از آن بينجامد ،جرم مالياتي به
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عامه است ،موجه شمرده ميشود .بنابراين ،اطاعت از حاکم ،اطاعت از خداست و
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اعتبار دارد و نافذ است .ازاينرو ،ممانعت مسئوالن از خروج بدهکاران مالياتي ،به

پژوهشنامه حج و زيارت

که مرتبط با حفظ اسالم و جامعه اسالمي است ،در بر ميگيرد (همانجا) و ازآنجاکه
اخذ ماليــات ،موضوعي عامالمنفعه و مصداقي از دِين و حقالناس اســت ،حاکم
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شــمار ميآيد .ازاينرو ،بازداشتن مسئوالن از خروج بدهکاران مالياتي ،حتي براي

تشرف به بيتاهلل ،عالوه بر داشتن مستندات فقهي و حقوقي ،متعلق حکم واليي به
مثابه حکمي باالدستي است؛ زيرا مابقي احکام شرعي ،جنبه اجرايي دارند؛ اما حکم

حکومتي ،جنبه انشائي دارد.

 .2نقش حکم حکومتي بر ممانعت از تشرف قاچاقچيان و حامالن مواد مخدر
به حج

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن

مواد مخدر ،موضوع مستحدثهاي نيست؛ زيرا دستکم چهار عنوان از آنها مانند

بنج ،مفتر ،مخدر و افيون در کلمات ائمه :و فقهاي متقدّ م آمده اســت« .فساد و

ســکر» از داليل حرمت مواد مخدرند؛ چنانکه برخي مراجع ،فساد اجتماعي آن را
دليل حرمت مضاعف آن ،و قاچاقچيان را از مصاديق بارز مفســدان في االرض و

نابودکنندگان حرث و نســل دانســتهاند .وضع مجازات براي اين افراد ،با توجه به
اوضاع ،مصالح اجتماعي ،موقعيت خاص شــخصي و ...در قلمرو تعزيرات شرعي

و حکومتي است .به اســتناد ماده  17قانون اصالح قانون مبارزه با مخدر (مصوب

 ،)1396/7/12هرگونــه اقدام اعم از نگهــداري ،حمل و قاچاق موضوع اين قانون

به داخل يا خارج کشــور ،موجب ابطال گذرنامه و ممنوعالخروج شدن شخص يا
اشخاص ميگردد؛ ازاينرو حاکم اسالمي از طريق حکم حکومتي ،واليت دارد که

مانع به حج رفتن اين گروه از افراد شــود .ايشان با تفويض اين اختيار به مسئوالن،

 46ســبب صيانت از شــأن و منزلت ديگر زائران بيتاهلل و حفظ ســامت اجتماعي
شــهروندان و عبرتآموزي براي ديگران ميشود؛ چنانکه با حکم معاون قضايي
دادستان کل کشــور 1507 ،نفر از زائران کعبه در سالهاي  92و ،93به جرم اخفا،
حمــل و نگهداري مواد مخدر تحت پيگرد قضايــي قرار گرفته ،اِعمال مجازات و
ممنوعالخروج شــدند .کشور عربستان ،قوانين ســخت و سنگيني براي فرد حامل
مواد مخدر يا هرگونه فعاليتي که مرتبط با آن موضوع باشــد ،وضع کرده اســت و

اجرا ميکند .در نتيجه ،در راســتاي جلوگيري از تحقير و وهن مذهب جعفري و

صيانت از منزلت و شأن شيعيان ،حاکم اسالمي ميتواند به محروميت يا ممنوعيت
تشرف افراد به بيتاهلل حکم دهد (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص .)95بنابراين ،عالوه
از ّ

بر فتواي فقها درباره ن ْفس مواد مخدر ،اعتياد و اســتعمال آن ،حمل و نقل و قاچاق
آن نيز به دليل افســاد نسل و ابزار استعماري دشمن ،حرمت دارد؛ زيرا ترويج مواد

مخدر ،ازبينرفتن اخالق و ارزشها در جامعه اسالمي را در پيدارد و به گسترش
از بُعد فقهي مشــروعيت ندارد و از بُعد حقوقي نيز هرگونه فعاليت در اين حوزه،

مستلزم مجازات اســت .به هر حال ،ممنوعالحج کردن اشخاصي که معتاد ،حامل
ولي فقيه در قالب
مواد مخدر يا هر نوع عمل مرتبط با آن هستند ،با تفويض حکم ّ
حقيقت جايگاهي براي شــأن انساني و اهميتي
حوزه مواد مخدر فعاليت دارند ،در
ْ

ملوث به وجود
به حج جلوگيري شــود تا عبادت خالص حج و محيط سالم کعبهَّ ،
و پول اين افراد نگردد تا از هر راهي درصدد حصول اســتطاعت نباشــند و تسلي

خاطري برايشــان فراهم نيايد .حکم حکومتي بر بازداشتن اين افراد از حجگزاري،

شــرعي ،قاطعانه و عبرتآموز اســت؛ زيرا امر به برگزاري حج ،اجرايي است؛ اما
حکم حاکم بر منع انجام دادن آن ،انشائي و در حوزه اجتماعي ،برتري دارد.

تشرف قاچاقچيان کاال به حج
 .3نقش حکم حکومتي بر ممانعت از
ّ

از منظر فقها ورود کااليي که به اقتصاد کشــور آســيب برساند ،اقدامي خالف

شرع است؛ زيرا به استناد روايات ،قاچاق مصداقي از مال حرام است که مصاديقي

نظير خريــد و فروش حرام ،خيانت در بيتالمال ،کــمکاري ،غش در معامله و...

مضر به حال دولت بوده ،داراي اشکال است (ريگي
دارد .از ديدگاه رهبري ،قاچاق ّ
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براي اسالم و آبروي هموطنانشان قائل نيستند و ازاينرو ،شايسته است از رفتن آنها

شماره هفتم

حکم حکومتي ،به دليل مصالح اســام و مسلمين ،مجاز است؛ زيرا افرادي که در

پژوهشنامه حج و زيارت

جــرم و جنايت ميانجامد (قرباني و اکبــري ،1393 ،ص122ـ .)140بنابراين ،مواد مخدر
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و آل بويه ،1396 ،ص1ـ )3؛ زيرا قاچاق کاال بهطور مســتقيم و غير مســتقيم پيامدها و
تبعات منفي در پي دارد که اجتماع اســامي و شــهروندان آن را در معرض خطر
قرار ميدهد .از اين پيامدها ،تهديد امنيت جامعه اسالمي ،بيعدالتي ،رانتخواري،
تضعيف کارآمدي نظام اسالمي و ...است (عندليبي و درگاهي ،1394 ،ص .)94به استناد

مــاده يک قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،انجام دادن يا ترک کردن هر فعلي که

موجب نقض تشــريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کاال و ارز شــود ،طبق
اين قانون و ديگر قوانين ،قاچاق بهشــمار ميآيد و در هر نقطهاي از کشور اعم از

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن

مبادي ورودي يا محل عرضه آن در بازارهاي داخلي کشــف شود ،مجازات دارد.

از لحاظ حقوقي ،قراردادن مــال موضوع عايدات دولت در مبادي ورود يا خروج

کاال در مســيري غير مجاز يا غير معمول و نامتعارف ،قاچاق است (ريگي و آل بويه،

 ،1396ص1ـ  .)3بــه افرادي که به صورت مخفيانه کاالها را از مرزهاي کشــور وارد
يــا خارج ميکنند ،قاچاقچي و به کاال قاچاق اطــاق ميگردد که اين موضوع در
اقتصاد ،با عنوان اقتصاد پنهان معروف است و زيانهايي به اصناف ،توليدکنندگان،

مردم و حکومت ميرســاند .ميتوان گفــت از ميان اين چهار گروه ،ضرري که به
حکومت وارد ميآيد ،مهمتر اســت و در اولويت قــرار دارد؛ زيرا در قبال کاالي
قاچاق ،تعرفهاي پرداخت نميشود؛ حال آنکه از منابع درآمدي دولت ،حق گمرکي

است که بر اثر نپرداختن آن ،ضربه اقتصادي به دولت وارد ميآيد .به عالوه ،کاالي
قاچاق با قيمتي کمتر وارد بازار ميشــود و اشــباع آن را در پي دارد که اين امر ،به

 48تعطيل شدن کارخانهها ،کارگاهها و ...و بيکارشدن نيروهاي فعال در آن مجموعهها
ميانجامد؛ اما وجه اهم اين اقدام (قاچاق) ،ميتواند موجب غلبه و تســلط کفار بر
بازار و اقتصاد مســلمانان باشد که مذموم است .از همين روست که امام خميني=

حفظ اســتقالل و آزادي اسالمي و نفي هرگونه سلطه و نفوذ اجانب شرق و غرب
را از محورهاي اصولي نظام دانسته و در پيامها و بيانات و وصيتنامة خود به اين

مهم پرداخته است (جليلي ،1395 ،ص109ـ  .)113پديده قاچاق ،به استناد ماده  57قانون

مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز (مصوب  )1392از جرائم اقتصادي به شــمار ميآيد.
همچنيــن مطابق ماده  69اين قانون ،مرجع ذيصالح ميتواند مرتکب را حســب
موقعيت ،شخصيت و تعداد دفعات تکرار جرم ،افزون بر مجازاتهاي مقرر در اين

قانون ،به منزله مجازات تکميلي نيــز به يک يا چند مورد از محروميتهايي نظير
تعليق موقّت يا ابطال دائم کارت بازرگاني ،کارت مبادالت ارزي ،پروانه کسب و...
و ممنوعالخروج شدن از کشور از يک تا پنج سال محکوم کند .از اختيارات حاکم
تشرف به حج محروم کند (عندليبي
از کشور است که او را از هر نوع سفري ،حتي ّ

و درگاهي ،1394 ،ص .)94اگرچه حج ،موضوعي شرعي و حکم وجوب بر آن مترتب

ميشود ،حاکم اسالمي با مد نظر قراردادن مقتضيات جامعه و آسيبهايي که قاچاق

آنان ،که تمايل به تحصيل مال و ثروت نامشروع دارند و خالف قانون عمل ميکنند،
ممانعت به عمل آورد .برخي از اين افراد ،انديشه تطهير پولشان را از راه تشرف به

مکه دارند که با بازداشتن آنان از اين سفر ،اين ذهنيت نيز تصحيح ميشود؛ ازاينرو

حکم حکومتي ،که عنواني مشــروع و قانوني اســت ،همانند قوه قاهره (به معناي
لغوي آن) و در قالب انشاي حکمي با محدوديت خروج مجرمان از کشور ،هرچند
براي حجگزاري ،اِعمال ميشــود .بنابراين ،اينگونه نيست که برخي گمان کردهاند

مانعي در محروميت از سفر حج اشــخاص وجود ندارد؛ زيرا حج ،مأموربه شارع

و عملي عبادي به شــمار ميآيد و ديگر نفوذي براي واليت و حکم حاکم در آن

متصور نيست و حاکم نميتواند کسي را از حج ممنوع کند؛ حال آنکه مصالح نظام

و اجتماع اسالمي ،مجوز منعالحج کردن متخلفان را به حاکم ميدهد و حکمش را
نافذ ميکند (همان ،ص 93ـ .)94
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کشور ،مجاز است درباره مرتکب يا مرتکبان جرم قاچاق ،احکام حقوقي و اقدامات
قانوني را که از آنها ممنوعالخروجي است ،اِعمال کند؛ تاجاييکه حتي از حجگزاري

شماره هفتم

به مجموعه حکومت وارد ميسازد ،با تفويض اختيار به دستاندرکاران و مسئوالن

پژوهشنامه حج و زيارت

جامعه اسالمي ،مصادره اموال متخلف معامالتي يا منع از خروج مرتکب فعلِ قاچاق
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نتيجهگيري

اگرچه تشکيل حکومت در هر مجموعهاي مبناي تنظيم امور و جلوگيري از هرج و

مرج است ،کارکرد حکومت اسالمي افزون بر موارد پيشگفته ،اجراي احکام و قوانين
شريعت نيز هست .بنابراين ،وجود حاکم آگاه به احکام الهي ضرورت دارد تا اجراي

تعاليم شــرعي را عهدهدار شود و حکمي در تعارض حکم اهلل بدون عنصر مصلحت،

ولي امر در موضوعات اجتماعي ،که دائرمدار مصالح همگاني
صادر نکند و ازآنجاکه ّ

هستند ،از سوي شريعت به استناد آيه اطاعت و مطابق بند يک ماده  110قانون اساسي،

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن
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مأذون و مجاز به انشاي حکم بر موليعليهم است ،اين انشاء که حکم حکومتي ناميده

ميشــود ،تفاوت مهمي با ديگر احکام شــرعي دارد؛ زيرا نوع احکام اوليه و ثانويه،

اجرايي و ثابت؛ ولي نوع احکام حکومتي ،به دليل متأثربودن از اوضاع جامعه انساني،

انشائي و متغير است که اين ويژگي ،سبب انعطاف قوانين حکومتي ميشود .همچنين
قلمرو نفوذ حکم حکومتي ،عناوين غير عبادي و عبادي غير توقيفي است که وجهه و

ولي فقيه ،مدافع حقوق عامه است .حتي در موضوع حج،
شأني اجتماعي دارند؛ زيرا ّ

با وجود حکم وجوبي تشــ ُّرف به مکه معظمه و تأکيد بسيار بر انجام دادن آن ،حاکم
اسالمي به لحاظ اوضاع اجتماع و با محوريت مصالح عمومي ،مأذون به صدور حکمي

ي است که ممانعت از انجام دادن حج را در پي دارد که از سويي ،در تقابل با
حکومت 
حکم شرعي قرار ميگيرد و از سوي ديگر ،نفوذ حکم ،در ظاهر عمومي نيست؛ نظير

ممنوعالخروج کردن بدهکاران مالياتي ،قاچاقچيان و حامالن مواد مخدر ،و قاچاقچيان
کاال که مصاديقي از تحصيل مال نامشروع هستند؛ اما در واقع ،بازگشت ثمرات حکم
حکومتي منع از تشرف به بيتاهلل ،به همگان بر ميگردد .به عالوه ،حکم حاکم اسالمي
به تبعيت از حاکم مخالف (ســعودي) در تعيين موعد حجگزاري و انجام دادن اعمال

آن ،با فرض علم به خالف است که ثمرات متابعت و همراهي با ديگر حجاج جهان
اســام و شرکت در همايش سراسري حج ،نتايجي مانند حفظ اتحاد و انسجام جهان
اسالم ،اعالن برائت از مشرکان ،عدم انزواي شيعه و ...را در پي دارد.
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1010جوادي آملي ،عبداهلل (1386ش) .جرعهاي
از صهباي حج ،تهران ،نشر مشعر.

1.1آذري قمي ،احمد ( .)1372واليت فقيه از

1111ـــــــــ (1378ش) .واليت فقيه :واليت

2.2آلوسي ،محمود بن عبداهلل (1415ق) .تفسير

1212جوهري ،اســماعيل بن حماد (1404ق).

ديدگاه فقهاي اسالم ،قم ،دارالعلم.

اول.

3.3امام الحرمين ،عبدالملک بن عبداهلل (بيتا).
االرشــاد الي قواطع االدلــة في اصول

4.4انصاري ،مرتضي بن محمدامين (1410ق).
المکاسب ،قم ،دارالکتاب.

بيروت ،جامعة الحکمة ببغــداد ـ المکتبه

الشرقيه.

6.6بيضاوي ،عبداهلل بن عمر ( .)1418تفســير
البيضاوي ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي،
چاپ اول.

7.7بيهقي ،احمد بن حسين (1424ق ـ 2003م).
السنن الکبري ،بيروت ،دارالکتب العلميه،

چاپ دوم.

حسين (زمستان « .)94بررسي راهکارهاي

فقهي ـ قانوني جرايم مالياتي» ،پژوهشنامه

ماليات ،شماره  ،28مسلسل.76

1414حــر عاملي ،محمــد بن حســن (بيتا).

وسائل الشيعه ،قــم ،مؤسسه آل البيت:

الحياء التراث.

1515حســيني ،ســيدابراهيم (« .)1387محــدوده
اختيــارات رهبــري وحاکم اســامي در عصر

غيبت» ،مکاتبه و انديشه ،ش ،32ص 117ـ .137

1616خطيب شربيني ،محمد بن احمد (1415ق
ـ 1994م) .مغنــي المحتــاج ،بيــروت،
دارالکتب العلميه ،چاپ اول.

1717خميني ،سيدروحاهلل (بيتا) .واليت فقيه،
تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام=.

8.8جرجاني ،علي بن محمد (1403ق ـ 1983م).

1818درگاهي ،مهدي و عندليبي ،رضا (بهار.)1394

9.9جليلي ،ســعيد (بهار « .)95اهميت مبارزه

هالل ذيالحجــه» ،پژوهشهــاي فقهي،

التعريفات ،بيروت ،دارالکتب العلميه.

با قاچــاق کاال در تحقق اقتصاد مقاومتي»،

«اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت

دوره ،11شماره يک ،ص 1ـ .30
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5.5باقالني ،محمد بن طيب (1975م) .التمهيد،

1313حبيبيان نقيبي ،مجيد و کفشــگر جلودار،

شماره هفتم

االعتقاد ،بيروت ،دارالکتب العلميه.

الصحاح ،بيروت ،دارالعلم للماليين.

پژوهشنامه حج و زيارت

اآللوسي ،بيروت ،دارالکتب العلميه ،چاپ

فقاهت و عدالت ،قم ،اسراء ،چاپ هشتم.
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1919رهبر ،محمدتقي ( .)1377ابعاد سياسي ـ

حاجيمحمره ،محمدحســن (1395ش).

2020روزنامه سامان (اســفند 1393ش) .نشريه

محور انديشه امام خامنهاي (دامتبرکاته)،

2121ريگــي ،حامد و آل بويــه ،علي (.)1396

3030طبرســي ،احمــد بــن علــي (.)1386

اجتماعي حج ،تهران ،نشر مشعر.

داخلي سازمان امور مالياتي کشور ،شماره.107
«بررســي قاچاق کاال از منظــر فقه اماميه،

تهران ،دانشگاه امام حسين.7

االحتجاج ،نجف.

حنفي و شــافعي» ،دومين کنفرانس ملي

3131طنطاوي ،محمدســعيد (1997م) .التفسير

2222زحيلي ،وهبه (1422ق) .التفسير الوسيط،

3232طوسي ،محمد بن حسن (بيتا) .التبيان فی

2323ــــــــــــــ (1418ق) .التفسيرالمنير،

3333علــوي وثوقــي ،سيديوســف (.)1396

2424زرگوشنسب ،عبدالجبار و عليمحمدي،

در تفاســير فريقيــن» ،فصلنامه مطالعات

«بررســي مباني مالياتهاي غيــر ثابت»،

3434عندليبــي ،رضا و درگاهي ،مهدي (.)1394

حقوق ،الهيات و علوم سياسي.

نقش حکم حکومتي در ارتقاي ابعاد سياسي ـ اجتماعي حج و تطبيقات آن
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درآمدي بر فقــه حکومتي و مديريتي با

دمشق ،دارالفکر ،چاپ اول.

دمشق ،دارالفکر ،چاپ دوم.

طاهر و غيبي ،سيدهمعصومه (زمستان.)1393
پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمي ،سال

يازدهم ،شماره ،38ص 93ـ .116

الوسيط ،قاهره ،دارالنهضه مصر ،چاپ اول.

تفسير القرآن ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي.
«بررســي تطبيقي آيه شــريفه نفي سبيل
تفسيري ،ج ،8شماره ،31ص 151ـ .164

حج و واليت فقيه ،تهران ،نشر مشعر.1393 ،

3535غزالــي ،محمد بــن محمــد (1418ق ـ

2525ســانو ،قطب مصطفي (1427ق) .معجم

1997م) .الوجيز في فقه الشافعي ،بيروت،

2626شــيخ صدوق ،محمد بن علي (بيتا) .من

3636فيض كاشــاني ،محمد بن شــاه مرتضي

مصطلحات اصول الفقه ،دمشق ،دارالفکر.

اليحضره الفقيه ،جماعه المدرســين في
الحوزة العلميه.

داراالرقم بن ابي االرقم.

( .)1418المحجــة البيضــاء ،جماعــة
المدرسين بقم ،مؤسســة النشر االسالمي،

2727صاحب جواهر ،محمدحسن (بيتا) .جواهر

چاپ چهارم.

2828طباطبائــي ،سيدمحمدحســين (بيتــا).

2010م) .مناســک الحــج و العمرة في

2929طباطبائييزدي ،احمد و مقيســه ،رضا و

و االرشاد.

الکالم ،بيروت ،داراحياءالتراث العربي.
الميزان ،قم ،اسماعيليان.

3737قحطاني ،ســعيد بــن علــي (1431ق ـ
ضوءالکتاب و السنة ،القصب ،مرکزالدعوه

3838قرباني ،ابراهيم و اکبري ،کريم (زمســتان

4747مقدس اردبيلــي ،احمد بن محمد (بيتا).

مصرف مواد مخدر و اســباب گســترش

4848ملکافضلي اردکاني ،محسن و درگاهي،

« .)1393حرمت خريد و فروش و ســوء

مجمع الفائده ،مؤسسه النشر االسالمي.

آن از ديد فقه اســامي» ،فصلنامه سالمت

مهدي و عندليبي رضا (پاييز« .)1393تعليق

ص119ـ.147

حکومت اسالمي ،شماره ،73ص 5ـ .26

اجتماعي و اعتياد ،دوره يک ،شــماره،4

3939قرطبي ،محمد بن احمد (1964 / 1384م).
چاپ دوم.

4949موحــدي بکنظــر ،مهــدي و رضايــي،
محمدجــواد (« .)1391ارتبــاط وجوهات
شــرعي و مالياتهاي حکومتــي در الگوي

4141کرکي ،علي بن حسين (بيتا) .رسائل ،قم،

5050موحــدي لنکراني ،فاضل ( .)1379سيري

4242کالنتــري ،علياکبــر (1378ش) .حکم

5151نجف ،محمدمهدي (بيتــا) .فقه الحج،

معجم لغة الفقها ،دارالنفائس ،چاپ دوم.
مکتبه آيةاهلل المرعشي النجفي.

کتاب ،چاپ اول.

کامل در اصول فقه ،قم ،فيضيه.

تهران ،نشر مشعر.

5252نعمتاللهي ،اســماعيل (زمستان .)1379

4343کمالي اردکاني ،حميد (بهار و تابستان .)95

«گستره حکم حکومتي» ،قبسات ،دوره ،5

«مشرک»» ،پژوهشنامه حج و زيارت ،سال

5353نوايي ،علياکبر (تابســتان « .)1378واليت

«اعالن برائت از مشــرکان و تحليل مفهوم
اول ،شماره اول ،ص 71ـ .96

4444ماوردي ،علي بن محمد (1383ش) .آيين
حکمراني ،ترجمه حسين صابري ،تهران،
علمي و فرهنگي ،چاپ اول.

4545مجلســي ،محمدباقر (بيتا) .بحاراالنوار،
بيروت ،داراحياءالتراث العربي.

4646مظفر ،محمدرضــا ( .)1388المنطق ،قم،
اسماعيليان.

شماره 15ـ  ،16ص 127ـ .144

و قدرت حاکــم اســامي» ،پژوهشهاي

اجتماعي اسالمي ،شماره ،17ص220ـ .245

5454هاشــمي شــاهرودي ،محمــود (بيتا).
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت،:
قم ،مؤسســه دائرة المعارف فقه اسالمي بر

مذهب اهل بيت.:

بهار و تابستان 1398

ثانوي در تشريع اســامي ،قــم ،بوستان

ماليات ،ج ،20شماره ،15ص 153ـ .173

شماره هفتم

4040قلعجي ،محمدرواس (1408ق1998 /م).

پيشــرفت اســامي ـ ايراني» ،پژوهشنامه

پژوهشنامه حج و زيارت

تفسير القرطبي ،القاهره ،دارالکتب المصريه،

يا تعطيل حج از ســوي حاکم اســامي»،
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