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چکیده

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسالمی ،اجرای احکام شر یعت در جامعه شمرده شده است.

قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام میکند تا از این طر یق،
امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهتر ین شکل تأمین کند .سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این
قوانین افزون بر ارتکاب جرم ،وقوع گناه را به دنبال دارد ،به طوریکه عالوه بر مجازات دنیوی ،مجازات اخروی
هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسالمی در پاسخ به این مسئله
دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند :بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین
حکومت اسالمی را همواره مالزم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود
به عدم تعارض با احکام شر یعت دانسته اند و گروه دیگر مالزمۀ بین قوانین و احکام شر یعت را به طورکلی نفی
نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی ،وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند .در این پژوهش با
نقد و بررسی آرای مختلف ،رابطۀ حق یقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح ،قدمی مناسب در
پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
کلیدواژه ها :جرم ،تحر یم ،احکام حکومتی ،شر یعت ،قانون.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8901/90/90:؛ تاریخ تصویب نهایی.8900/94/42:
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Abstract
Implementing the rules of Sharia is considered as one of the important goals of
establishing the Islamic state. The legislator, too, while considering the material and
spiritual needs of the society, enacts laws and regulations in order to ensure the
security of the society and the rights of different strata in the best possible way. The
essential question is whether the violation of these laws, in addition to committing a
crime, amounts to the occurrence of a sin, so that in addition to the worldly
punishment, the afterlife punishment awaits the perpetrator, or there is no
connection between crime and sin. In response to this question, the Islamic thinkers
have offered different views: some have denied the connection between crime and sin;
another group maintain that violation of Islamic state laws constantly correlates with
the occurrence of sin before Allah; the third group have limited the realization of the
two titles to the absence of conflict with Sharia rules and another group have not
completely denied the correlation between the laws and the Sharia rules and in case
Islamic government decrees are violated, have accepted the occurrence of crime and
sin in certain cases. In this research, by criticizing and examining different opinions,
the real relationship between crime and haram (forbidden) has been explored and by
explaining the correct point of view, an appropriate step has been taken in response
to this question.
Keywords: Crime, Forbidding, Government Decrees, Sharia, Law.
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مقدمه (بیان مسئله)
عنوان گناه در تعالیم دینی و مکاتب الهی امری استت کته از نافرمتانی و سترپینی بنتدگان نستبت بته
وظایف شرع مقدس حاصل میشود و تحقق عنوان اثم در تعالیم دینی موجبتات عقتاب اختروی را فتراهم
میآورد .این عنوان بهمعنای تام کلمه زمانی صورت میپذیرد که ملتزمنبودن به تکتالیف ،موجتب تعطیلتی
اوامر و نواهی الهی میشود و زمینۀ مخالفت با شرع را فتراهم آورد .از ستوی دیگتر نتوع ارتبتاط و برختورد
انسان ها با یکدیگر سبب ضرورت وجود الزامات و مقرراتی در زندگی اجتماعی بتود و بتا گذشتت زمتان و
تغییر در رویه و رویکرد زندگی بشر ،قوانین و مقرراتی از جانب حکومت برای کنتترل رفتارهتای اجتمتاعی
بشر وضع شد تا از این طریق ،نظم در جامعه حاکم شود و امنیت پایدار صتورت حقیقتت بته ختود گیترد.
بیشک در حکومتهای سکوالر راه دین و حکومت هیچگونه ارتباط منطقی و ماهوی بتا یکتدیگر نتدارد و
مسیری غیر از دیگری را می پیماید ،اما در حکومت اسالمی پیوند بین دیتن و حکومتت امتری انکارناپتذیر
است و اساس تشکیل حکومت دینی در راستای تحقق فرامین الهی ،مدل جدیدی از حکومت را در دنیتای
کنونی فراهم می سازد .توجه به این نکته ضروری است که ارتبتاط بتین شتریعت و قتانون ،تمتام رفتارهتا و
کنشهای افراد را در بر میگیرد ،اما این ارتباط ،تالزمی با تحقق عنوان جرم بر تخطتی از احکتام شتریعت
ندارد و بدین معنا نیست که نسبت به هر گناهی ،جرمانگاری صورت پتذیرد .آننته متدنظر استت بررستی
احکام شرعی تخلف از قوانین حکومت میباشد و سؤال اساسی این است که مبنای الزامات حکتومتی کته
به شکل قانون درآمده ،چیست؟ آیا تمام الزامات قانونی که ازطریق حکومت اسالمی تأسیس میشود ،جنبۀ
شرعی دارد یا الزامات قانونی و شرعی مسیر جداگانه را طی کرده و فقط در بعضی موارد تداخل در عناوین،
تحقق پیدا میکند؟ بهبیان دیگر آیا تخلف از قوانین حکومت اسالمی ،تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه را
در پی دارد؟
 .0بررسی واژگانی
ماهیتت متقابتل بته
کشف رابطۀ حقیقی بین دو مفهوم مختلف زمانی امکانپذیر استت کته معنتای دو
ق

بهترین شکل ممکن روشن باشد و بر اساس معنای صحیح برگرفته از لفظ ،رابطۀ این مفهوم با مفاهیم دیگر
ق
در نظر گرفته شود.
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 .1-1مفهومشناسی جرم
 .1-1-1مفهوم لغوی
در کشف رابطۀ بین دو مفهوم معنای اصطالحی جرم کارگشا است ،اما توجه به معنتای لغتوی و ریشتۀ
معنای اصطالحی نیز در بهبود فهم آن تأثیر ویژه خواهد داشت .ازحیث لغوی جرم بهمعنای تعدی ،گنتاه و
معصیت است و در کتب لغت بهمعنای قطعکردن و بریدن نیز آمتده استت اصتاحببنعباد)101/7 ،؛ بته
دلیل اینکه جرم سبب بریدن عمل واجب میشود اعسکری )222 ،و اطالق گناهکار بر فرد مجرم بهستبب
قطع فعل پسندیده ازسوی فرد خاطی است.
 .2-1-1مفهوم اصطالحی جرم در فقه
ازنظر فقهی ،جرم به عملی اطالق میشود که مخالفت با دستورات الهتی را در پتی داشتته باشتد .ایتن
ق

دستورات باتوجهبه شئون مختلفی که دربارۀ آن متصور است ،بهصورت کلی بته دو بختش حقتوق الهتی و
حقوق انسان تقسیم می شود .بنابراین معنای جرم دارای مفهوم عامی است که شامل تمام تخلفتات انستانی
نسبت به احکام شریعت است که از شئون مختلف فردی و اجتماعی تشکیل میشود و فرد متخلف نستبت
به حقوق الهی یا افراد جامعه یا در برخی موارد نسبت به هر دو تخطی میکند ابروجردی)9/31 ،؛ لذا باید
گفت که از منظر فقه شیعه ،اوامر و نواهی الهی به اموری تعلق پیدا میکند که جنبۀ عبتادی و اجتمتاعی در
آن مدنظر قرار گرفته است .به بیان دیگر بنابر مبنای فقه شیعه مجرم به سه صورت به حقتوق دیگتران تجتاوز
میکند :گاهی دستورات یا نواهی عبادی را زیر پا مینهد؛ مثل حرمت صوم در عیدین که الزمۀ آن نافرمانی
با اوامر یا نواهی الهی است؛ گاهی حقوق افراد دیگر را تحتتأثیر منفی ختود قترار میدهتد و گتاهی فعتل
مجرمانه ،هر دو مخالفت با شریعت و تجاوز به حقوق دیگران را در پی دارد؛ لذا اساس تحقق جرم از منظر
فقه شیعه تجاوز به حقوق سایرین است .رعایت و تجاوز به حقوق منحصر در روابط اجتماعی فرد با جامعه
نخواهد بود ،بلکه حقوق الهی بهعنوان وظایف حقیقی در جامعه نوع دیگری از الزامات را برای فرد به وجود
میآورد.
 .3-1-1مفهوم اصطالحی جرم در حقوق موضوعه
ازحیث قانونی مادۀ  6قانون مجازات استالمی مصتوب  1916در تعریتف جترم مقترر متیدارد« :هتر
رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جترم محستوب میشتود» و
درحقیقت ،جرم به عملی اطالق میشود کته قانونگتذار آن را از طریتق کیفتر منتع کترده استت اجعفتری
لنگرودی.)111 ،
ازنظر جرمشناسی
ق
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اندیشمندان جامعهشناسی و جرمشناسان باتوجهبه فرهنگ و تمدن هر جامعهای بیان میدارند که جترم
درحقیقت رفتاری است که وجدان عمومی را جریحهدار میستازد ادانتش)12 ،؛ چناننته دراینبتاره بیتان
می دارند که ماهیت جرم ،رفتاری علیه آزادی فرد و اجتماع است که در تضاد با اصتول اخالقتی حتاکم بتر
جامعه بوده و قانونشکنی را در پتی دارد ،درنتیجته مجازاتهتایی راجتع بته آن در نظتر گرفتته شتده استت
امظلومان .)61 ،دورکیم باتوجهبه طبیعیبودن تحقق جرم در جوامع بشری در تعریف جرم میگوید« :جرم
ازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میسازد» ا.)62
 .2-1مفهومشناسی حکم حکومتی
احکام شریعت بهصورت کلی تقسیمبندیهای متعددی دارند .نکتۀ شایان توجته ایتن استت کته همتۀ
احکام شرعی دارای خصوصیت اجرایی و حکومتی در جامعه نیستند ،بلکه بسیاری از دستتورات شتریعت
به عنوان احکام غیرحکومتی داری جنبۀ شخصی بین بنده و خداوند هستند و این نوع از احکام نقطۀ افتتراق
ً
ً
در بحث جرم و گناه محسوب و تخصصا از بحث ارتباط بین جرم و گناه خارج میشوند؛ زیرا اساسا تخلف
از احکام غیرحکومتی که از طریق استنباط احکام شرعی بهدست میآید ،جرم محستوب نمیشتود و فقتط
عنوان گناه بر آن مترتب میشود .ازسوی دیگر باتوجه به مصالح و مفاسد گوناگون اجتماعی و بتا استتناد بته
قواعد کلی فقهی ،احکامی ازجانب حاکم اسالمی بیان میشود که جنبۀ اجرایی و عمتومی دارد امنتظتری،
رساله استفتائات .)162/9 ،صاحبجواهر دراینباره بیان میکند« :حکم عبارت است از :فرمان حاکم انه
خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمتل بته موضتوع آن دو ،در
مورد خاص» ا .)100/10مکارم شیرازی نیز می گوید :احکامی که در راستای تحقق احکام اولیته و ثانویته
در جامعه وضع شده و به اجرا در میآید ا .)612بنابراین معیار اصلی احکام حکومتی را احکتامی تشتکیل
کلتی فقهتی بته
میدهد که از سوی حاکم اسالمی بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی و استناد بته قواعتد ق

مرحلۀ اجرا میرسد .اشکالی که از جانب بعضی منتقدان و متفکتران غربتی بتهجهت اجترای شتریعت در
جوامع انسانی مطرح میشود ،توجه به ُبعد عبادی در مجموعۀ دین و نبودن نظارت و غفلت شریعت نسبت
ً
به رفتارهای اجتماعی است .این اعتراضات بهحدی است که در بعضی متوارد اساستا دیتن را متانعی بترای
حیات اجتماعی بشر میپندارد و مبارزه با دین را یکی از راههای نجات بشر از نامالیمات اجتماعی میدانند

اپییتر ،)616 ،اما حقیقت امر این است که مجموعۀ دستورات و اوامتر شتریعت بتهمنظور ایجتاد عتدالت
اجتماعی و رفاه جمعی برای ه مۀ افراد جامعه است و تحقق این امر از اهتداف اساستی تشتکیل حکومتت
دینی خواهد بود .فاضل مقداد دراینخصوص بیان میکند« :دین و حکومت دو همزاد و همراهاند که یکی را
بدون دیگری فایدهای نخواهد بود .مقتضای حکمت آن است که این دو ،در یک تن فراهم آیند» ا.)621
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ازلحتار رتبته ،بتاالترین هتدف شتریعت
شهید صدر نیز میگوید« :برقراری قسط و عتدل اجتمتاعی
ق

آسمانی محسوب میشود و اساس دین بهمنظور تأسیس عدالت اجتماعی بنا نهاده شتده استت» االفتاواا

الواضحة .) 21 ،در این صورت باید گفت که آننه جامعه سکوالر با کنار زدن دین در پی بهدست آوردن آن
است هدف اساسی تشکیل حکومت و جامعه دینی برای رسیدن بته آن استت .امتری کته نته تنهتا در امتور
اجتماعی؛ بلکه هدف اصلی در امور عبادی نیز محسوب میشود .شهید صدر در این متورد بیتان میکنتد:
« باید هر حکم شرعی در دین با این هدف اساسی در شریعت ابرقتراری قستط و عتدل اجتمتاعی) تطتابق
داشته باشد» اهمون.)21 ،
تحقق و برقراری عدل اجتماعی موافق با اصول قرآنتی و بعثتت انبیتا استت ،بهگونتهای کته هتر مبنتا و
ّ
استدالل فقهی که مخالف با این مبنای مسلم باشد ،مردود است و پذیرفتنی نیست؛ درنتیجه آننه حکومت
دینی درصدد پیریزی و دستیابی به آن است نهتنها با عدالت اجتماعی تضاد ندارد ،بلکته یکتی از اهتداف
بلند شریعت تأمین عدالت اجتماعی به بهترین شکل ممکن در جوامع بشری است .در این صورت احکتام
ق
حکومتی دارای ماهیت خاص و متفاوتی نستبت بته احکتام اولیته و ثانویته نیستتند ،بلکته بترای تحقتق و
شکلگیری جامعۀ اسالمی ،احکام حکومتی از سوی حاکم صادر میشوند و درحقیقت تنها جنبتۀ اجرایتی
دارند؛ مانند اینکه معیار انتصابات و تغییرات دولتی ،نظامی و سیاسی در جامعه بر اساس موازین استالمی
صورت پذیرد تا از این راه احکام شریعت به بهترین صورت ممکن در جامعه پیاده شود.
 .2رابطۀ جرم و گناه در احکام حکومتی
در خصوص صدق عنوان گناه هنگام تخلف از قوانین موضوعۀ حکومتت استالمی چنتد نظریتۀ کلتی
وجود دارد:
 .1-2نظر یه اول :نفی کلی ترتب جرم بر گناه
این نظریه داللت بر لزوم تبعیت از احکامی میکند که از طریق استنباط احکام شرعی بهدست میآید،
اما در غیراحکام شریعت و دستوراتی که بهعنوان حکم حکتومتی صتادر میشتود ،تبعیتت از فقیته واجتب
نیست ،بلکه لزوم پیروی از فقیه در غیرقوانین مستنبطه از شریعت ثابت نیست؛ درنتیجه تحقق عنتوان گنتاه
مبتنی بر تخلف حکمی از احکام شریعت است .تخلف در غیراحکام شریعت به هیچ عنوان ستبب تحقتق
عنوان گناه نخواهد شد ،اگرچه قوانین حکومتی از سوی حاکم شرع صادر شده باشد .افتزون بتر ایتن لتزوم
تبعیت از فقیه در غیراحکام شرعی ثابت نیست .مرحوم اصفهانی راجع بته ایتن بیتان میکنتد« :فقیته از آن
جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است ،نه سایر اموری که مربوط استت بته ادارۀ
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امور بالد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها؛ پس معنا ندارد که اینگونه امور بته فقیته
ازحیث فقاهت واگذار شود» ا.)212
بنابراین نه تنها تشکیل حکومت دینی بتر فقیته واجتب نیستت ،بلکته پیتروی از او منحصتر در احکتام
شریعت خواهد بود و تب عیت از الزامات حکومتی و قوانین موضوعه و متورد تأییتد فقیته بترای عمتوم متردم
درخور استناد نخواهد بود.
دلیل نظر یۀ اول
دلیلی که از سوی صاحبنظران دراینخصوص بیان میشود این است کته ادارۀ تمتام امتورات متادی،
نظامی جامعه نیازمند شناخت و آگتاهی کامتل نستبت بته اوضتاع و احتوال
معیشتی ،اقتصادی ،سیاسی و
ق
اجتماع است .امری که تحقق آن برای غیرمعصوم امکانپذیر نیست و معصوم ازاینجهت که آگاهی کامتل
نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه دارد ،اقدام به تشکیل حکومت و وضع قوانین مختلف میکند
و احاطهنداشتن فقیته نستبت بته ادارۀ امتور و تمتام جوانتب موجتود جهتت ادارۀ جامعته ،علتت اساستی
واجبنبودن تبعیت از وی است .مرحوم اصفهانی دراینباره بیان میکند« :علتت اینکته اینگونته امتور نیتز
اعالوه بر تبیین احکام الهی) به امام معصوم ّ
محول شده ،این است که امام معصوم نزد ما اامامیته) از همتۀ
مردم به احکام و اجرائیات و سیاسات عالمتر است؛ پس نباید او را به دیگران قیاس کرد» ا.)212
بنابراین تبعیت از احکام و قوانین معصوم بر همۀ مسلمانان واجب و الزم است و دستورات غیرمعصوم
به دلیل عدم احاطۀ کافی نسبت به امتورات جامعته ،واجتب و الزماالجترا نخواهتد بتود .فقهتای استالمی
صالحیت اظها قرنظر در امور غیردینی را ندارند و لزوم تبعیت از ایشان امری پذیرفتنی نیست.
نقد نظر یه

به نظر میرسد انحصار فقیه به استنباط احکام شترعی و دخالتنداشتتن در امتور حکتومتی ،نگرشتی
نادرست از وظایف فقها و دینشناسان است و درنتیجه انحراف جامعه از مستیر صتحیح را در پتی خواهتد
داشت .افزون بر آن گستردگی امورات جامعه و احاطهنداشتن فقیه نسبت به تمامی امور ،داللتت بتر جتواز
گوشه نشینی از جامعه نخواهد داشت؛ زیرا چنین احاطه و تسلطی نسبت به تمام احتیاجتات اجتمتاع بترای
هیچ فردی از افراد جامعه تحققیافتنی نیست و این اشکال به تمام متصدیان حکومتهای غیراستالمی نیتز
وارد خواهد بود و فقهای عادل باتوجه به آگاهی از اهداف و مبانی شریعت و با عنایتت بته حفتظ حقتوق و
تأمین رفاه و آرامش جامعه ،بهترین گزینه در راستای هدایت جامعه دینی هستتند .ازایتنرو پیتروی از آننته
فقیه در جامعه الزم میکند ،امری خدشهناپذیر به نظر میرسد؛ زیرا احکام و دستورات حاکم استالمی بتر
اساس جلب مصالح و دفع مفاسد و با مشورت با کارشناسان تحقق پیدا میکند که لزوم تبعیت از آن بترای
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اقشار مختلف جامعه امری انکارناپذیر خواهد بود که در ادامه توضیح بیشتری در ایتن زمینته ارائته خواهتد
شد.
 .2-2نظر یه دوم :ترتب کلی حرمت بر عنوان جرم در احکام حکومتی
اساس تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای تحقق احکام و مقررات شریعت صورت میپذیرد و از سوی
دیگر اجرای الزامات دینی بدون تحقق مقدمات و بسترهای الزم در جامعۀ اسالمی امکانپذیر نیست و این
مهم با وضع قوانین و مقررات جدید از سوی قانونگذار تأمین خواهد شد و حاکمیت دینی جهتت حفتظ و
حراست از قوانین موضوعه ،مجازاتهایی را برای برخورد با متخلفتان وضتع میکنتد تتا از ایتن راه امنیتت
روانی و اجتماعی جامعه به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد؛ درنتیجه تخلف از قوانین موضوعۀ حکومت
اسالمی جایز نیست و بهمنظور قوام و تحکیم جامعۀ دینی صدق عنوان گناه بر تخلف از مقتررات استالمی
صحیح خواهد بود .بهبیان دیگر پیامبر اسالم باتوجهبه لتزوم اجترای دستتورات شتریعت اقتدام بته تشتکیل
حکومت اسالمی کرد تا از این راه ساختارهای الزم جهت اجرای قوانین الهی بهصورت کامل تحقق یابتد.
طبق این نظریه تمام شئونی که برای پیامبر اسالم و خلفای حقیقی او ثابت است ،بعد از ایشان برای فقهتای
عادل نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا فقهای عادل در مقایسه با اقشار مختلف جامعه از شناخت کاملتری نسبت
به احکام دین برخوردارند و جامعه را بهسمتی سوق میدهند که احکام و قوانین شریعت بته بهتترین شتکل
اجتماعی متدنظر شتریعت بهصتورت کامتل در جامعته تحقتق یابتد .امتام خمینتی
ممکن و امنیت و نظم
ق

دراینخصوص بیان میکند« :همان طور که پیغمبر اکترماص) متأمور اجترای احکتام و برقتراری نظامتات
اسالم بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ،فقهتای عتادل
هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسالم را مستقر گردانند» ا.)26
طبق این نظریه ،اطاعت از حاکم اسالمی و قوانینی که بنا بر مصلحت جامعۀ استالمی تأستیس شتده،
واجب است و احکام حاکم شرع در راستای تحقق جامعۀ دینتی احکتام پیتامبر و درنهایتت احکتام الهتی
خواهد بود .چنانکه فقها نیز به این مطلب تصریح کردهاند احلبتی263 ،؛ نراقتی127 ،؛ صتاحبجواهر،
 ،172/16حسینی حائری ،المرجعیة ا القیودة.)162 ،
بهبیان دیگر تخطی از قانون به هر صورتی سرپینی نسبت به حاکم اسالمی محسوب شده و افزون بتر
صدق عنوان جرم بر این نافرمانی ،مستلزم تحقق عنوان گناه نیز است .حاکم و قانون با یکدیگر تالزم دارند،
چنانکه در ادامه بیان میکند« :حاکم درحقیقت قانون است» اخمینی.)29 ،
بنابراین تمام قوانین کلی و جزئی که از سوی نهادهای مختلف وضع و توسط حاکم اسالمی تأیید شده
است ،از احکام حکومتی محسوب میشود و تخلف از آنها بر اساس قاعدۀ الضرر و وجوب حفتظ نظتام
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اسالمی ،حرام بوده و مخالف با شریعت محسوب میشود .چنانکه بعضی از فقها به ایتن مطلتب تصتریح
کردهاند امکارم شیرازی.)216 ،
دلیل نظر یۀ دوم
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
مهمترین دلیل مستند این نظریه آیۀ شریفۀ «أط ُیعوا الل َه َو أط ُیعوا َّ
الر ُسول َو أولتی اأ َمتر م َتن َ
کم» انستا::
ق
ق
ق
ق ق

 ) 91است .به این بیان که منظور از اطاعت اوامر پیامبر انحصار تبعیتت در احکتام شتریعت نیستت؛ زیترا
بسیاری از احکامی که از سوی پیامبر صادر شده جنبۀ قضایی و بخش عظیمی از آن جنبۀ حکتومتی داشتته
است و اطالق قأط ُیعوا در آیۀ شریفه همۀ جنبههای احکام الهی ،قضتایی و حکتومتی را شتامل میشتود و از
سوی دیگر این شأن برای اولیاالمر نیز ثابت شده است و اطاعت از ایشان در کنار اطاعت از خدا و رستول
ً
ً
قرار گرفته است؛ درنتیجه تخلف و سرپینی از ایشان اوال جرم تلقتی میشتود؛ ثانیتا ستبب تحقتق گنتاه و
معصیت خواهد شد .همننین باتوجهبه فقدان ظاهری معصتوم و در دستترسنبودن مستتقیم ایشتان ،بایتد
افرادی عهدهدار مسئولیت های منصوبین الهی در جامعۀ اسالمی باشند و فقهای عادل و آگاه به مسائل زمان
بهترین افراد برای پیادهسازی احکام شریعت در جامعه هستند و امانتدار حقیقی شریعت در زمتان غیبتت
معصوم به شمار میآیند .تصریح روایات به «الفقها ،امنا ،الرسل» اکلینی )12/1 ،از باب جانشینی واقعتی
فقها بهعنوان افرادی مورد اعتماد است که عهدهدار تمام مسئولیتهای پیامبران و امامان در جامعه هستتند و
این اطاعت از فقهای عادل در تمام موضوعات مختلتف حکتومتی و اجتمتاعی واجتب استت و تخطتی و
تخلف از آن گناه و سرپینی نسبت به خداوند متعال محسوب میشود.
بهبیان دیگر جهت حفظ و صیانت از جامعتۀ استالمی و جلتوگیری از فستاد و اغتشتاح در حکومتت
اسالمی وضع قوانین و مقررات مختلف الزم است و از سوی دیگر رعایت و التزام به قوانین از ستوی آحتاد
جامعه امری الزم شمرده میشود ،چنانکه آیتالله مکارم شیرازی دراینخصتوص بیتان میکنتد« :از بتاب
مقدمۀ واجب ایعنی حفظ جان مردم و اموال و دارایی آنها بلکه حفظ نظام جامعه) واجب استت مقتررات
عبور و مرور وضع کنیم و مردم را ملزم به آن کنیم تا چنان مشکالتی رخ ندهتد .روشتن استت کته وجتوب
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مقدمۀ واجب دیگری به نام حفتظ جتان و متال و نظتام جامعته استت»
ا.)161
بنابراین نظریۀ تشکیل حکومت اسالمی از سوی فقیه عادل ،امتری انکارناپتذیر محستوب متیشتود و
تبعیت از همۀ قوانین و آییننامههای تدوینشدۀ زیرنظر حاکم شرع بر افتراد جامعته واجتب خواهتد بتود و
تخطی از هریک از الزامات حکومتی موجب تحقق دو نوع جرم و گناه خواهد شد.
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 .3-2نظر یه سوم :ترتب عنوان حرمت بر جرم بنا بر منطقةالفراغ
تبعیت از حاکم اسالمی نسبت به مواردی که نص شرعی و حکمتی دربتارۀ آن موجتود نیستت ،ثابتت
خواهد بود و با تشخیص مصلحت و الزام از سوی حاکم اسالمی عنتوان وجتوب و حرمتت نستبت بته آن
تحقق پیدا میکند .مسئلهای که شهید صدر تعبیر منطقۀ فترا را دربتارۀ آن بته کتار میبترد ،امتا راجتع بته
ازنظر تشریعی احکام اولیۀ خاصی دارند ،تغییر احکام از سوی حاکم اسالمی جایز نیستت.
موضوعاتی که
ق

شهید صدر دراینخصوص بیان میدارد:

« محدودۀ قاعدۀ منطقةالفرا که به حتاکم استالمی اختیتار جعتل قتوانین را میدهتد ،مربتوط بته هتر
موضوعی است که احکام حرمت و وجوب نسبت به آن تشریع نشده است که در ایتن صتورت صتالحیت
تحقق لزوم و منع از سوی حاکم را خواهد داشت ،اما افعالی مانند ربا که حرمت تشریعی آن بهصورت عام
ثابت شده است ولیامر حق امر و جواز نسبت به آنها را ندارد .همننان که افعالی مانند لزوم پرداخت نفقه
ممنوعیت آن از سوی ولیامتر ممکتن
از سوی زوج به زوجه که در شریعت حکم به وجوب آن کرده است،
ق
نیست؛ زیرا اطاعت ولیامر تا زمانی الزم است که تعارضی با دستورات الهی و احکام عامه نداشته باشتد»

ااقتصودنو.)210 ،
بنابراین نظریۀ لزوم تبعیت از دستورات حکومتی محدود به چهتارچوبی استت کته تضتاد صتدوری و
اجرایی با احکام شریعت نداشته و تنافی با احکام و دستورات دین پیدا نکند ،امتا در صتورت مخالفتت بتا
قوانین موضوعۀ حکومت و تنافی با شریعت ،تحقق دو عنوان جرم و گناه محرز خواهد بود.
دلیل نظر یه
َ
ّ
بسیاری از دالئل نظریۀ دوم و سوم با یکدیگر اشتراک دارند .چنانکه استناد به آیۀ شریفۀ «أ قط ُیعوا الل َته َو
َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ
اأ َمر م َن َ
کم» انسا )99 ::بهعنوان دلیل برای این نظریه صتحیح خواهتد بتود .در ایتن
أ قطیعوا الرسول و أ قولی ق ق
صورت لزوم تبعیت از حاکم اسالمی امری صریح است که از محتوای این آیۀ شریفه و آیات و روایات دیگر
ً
کامال برداشت میشود .همننان که شهید صدر باتوجهبه آیۀ مذکور میگوید:
« هرگاه حاکم اسالمی اولی فقیه) با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد ،پیتروی از او بتر
همگان الزم است ،حتی بر کسانی که عقیتده دارنتد مصتلحت مقصتود حتاکم اهمیتت نتدارد» االفتاوا
الواضحة.)112/1 ،
نقطۀ افتراق بین دو نظریه ،تفسیر متفاوت از محدودۀ لزوم تبعیت از اولیاالمر است که بنا بر نظریۀ دوم
محدودۀ آن تمام شئونی است که برای پیامبر و معصومان در نظر گرفته شده است و حاکم میتوانتد احکتام
اولیه را نیز تغییر دهد احسینی حائری ،المرجعیة ا القیودة ،)122 ،اما بتر استاس نظریتۀ ستوم محتدود بته
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مواردی است که احکام شرعی در آن وجود نداشته و در تعارض با احکام اولیه نباشد و در صتورت تخلتف
از قوانین حکومت ،تحقق دو عنوان جرم و گناه محرز است.
نقد و بررسی
شتئون
نکتۀ جالب توجه این است که طرفداران نظریۀ دوم و سوم با گستترح مفهتوم اولیاالمتر ،تمتام
ق
معصوم را برای فقها ثابت دانستهاند .درحالی که در روایتی به این مطلب تصریح شده استت کته مقصتود از
اولیاالمر ،شخص معصوم است« :مقصود از اولیاالمر در آیۀ شریفۀ تنهتا متا هستتیم» اکلینتی)267/1 ،
ّ
فاقنظر بین فقها اشاره میکند اجمعی از
مطلبی که مدنظر غالب فقها است ،چنانکه میرزای قمی به این ات ق
نویسندگان .)122/32 ،با چشمپوشی از اشکال فوق ،مطلب دیگری که دربارۀ دو نظریه به نظر میرسد این
شأن وضع قوانین از سوی حاکم اسالمی متفاوت است؛ زیرا بنا بر آننه
شأن تشریع احکام الهی با ق
است که ق

از مجموع روایات به دست میآید امکان تغییر در احکام اولیۀ الهی وجود ندارد ،چنانکه در روایت شریف
َ
َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ َ
َ ُ ُ َ
توم ال قق َی َام قتة ال َیکتون غ َی ُترُه َو ال
آمده است« :حالل محم ٍد حالل أبدا قإلی ی قوم ال ققیام قة و حرامه حرام أبدا قإلی ی ق
َ
َی قجي ُ :غ َی ُرُه» اکلینی .)92/1 ،این مطلب بدین معنا نیست که قانونگذار برخالف مبانی شتریعت اقتدام بته
جعل قوانین کند ،بلکه درهرحال باید مقاصد شریعت و روح قانون دینی را حفتظ و البتته احکتام حرمتت،
وجوب ،حلیت و مصوب از سوی معصومان را که در طول مقاصد شریعت است ،اجرا کند استند.)299 ،
افزون بر ای نکه شأنی که در شریعت برای منصوبان الهی است ،متفاوت با شأنی است که برای غیر ایشان در
نظر گرفته شده است؛ زیرا منتصبان الهی عصمتی دارنتد کته در همتۀ متوارد در تشتخیص و وضتع قتوانین
بهصورت کلی و جزئی هیچگونه خطا و اشتباهی در آن وجود ندارد ،امری که اثبات آن برای غیرمعصوم بنتا
تکلیفی تمام
بر آننه از دالیل نقلی و عقلی به دست میآید ،امری ناممکن به نظر میرسد .درنتیجه وجوب
ق

مقررات و آئیننامههای مصوب دولت ،مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستتا متفتاوت استت و اثبتات
وجوب تکلیفی ازاینجهت نیازمند دالئل دیگری است؛ چه آنکه در بعضی از موارد اشتباه در سیاستتهای
کلی ،جزئی و وضع قوانین صورت پذیرفته است .در این صورت اطالق جترم بتر تخطتی از قتوانین متغیتر
امکان پذیر خواهد بود ،اما صدق عنوان عاصی و گناهکار بر فترد متخلتف ،نیتاز بتهدلیل مستتقلی خواهتد
داشت؛ همننان که در بعضی کتب فقهی احکام صادره از سوی حکومت در موارد اشتباه عمدی و ستهوی
نافذ دانسته نشده است و لزوم تبعیت از اینگونه احکام و قوانین صادره ثابت نیست.
حکم حاکم در موارد تقصیر را موجب سقوط و اعتبارنداشتن آن دانسته است
چنانکه مرحوم سبزواری ،ق

و دربارۀ قصور و اشتباهاتی از روی خطا ،سهو ،نسیان و مانند آن اکه میتوان مشاورۀ اشتتباه کارشناستان را
یکی از آنها دانست) بیان میدارد« :مقتضای اصل ،عدم حرمت رد و نقض چنین احکامی است و ترتیتب
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متفتاهم عرفتی از اطالقتات ادلته
اثر و اجرای چنین احکامی الزم نیست؛ زیرا متیقن از ادلۀ عقلی و آننته
ق
است ،نفوذ احکامی است که بر اساس موازین و دستورات شریعت باشد» ا.)102

مرحوم خوئی میفرماید« :زمانیکه خطای حاکم در صدور حکم معلوم شود و قطع وجدانی نسبت به
ق
حکم حاکم بالضرورة حجیت نخواهتد داشتت» االمساتد یاش حار
مخالف حکم با واقع حاصل شود ،ق
العراة الوثقش.)91/2 ،
 .4-2نظر یه چهارم :ترتب کلی حرمت بر جرم در برخی موارد (نظر یه مختار)
بر اساس این نظریه ،متابعت از حاکم و قانونگذار جامعۀ اسالمی امری الزم و ضتروری استت؛ یعنتی
حاکم شرع احکام الهی بیان شدۀ شریعت را باید در جامعۀ اسالمی پیاده سازد و بنا بر شترایط و مقتضتیات
زمان قوانینی را برای عم وم جامعه وضع کند و در این صورت همۀ اقشار جامعته ملتزم بته تبعیتت از قتانون
هستند .نقطۀ افتراق این نظریه با نظریۀ دوم و سوم این است که آننه از تخلفات قانونی تحقق پیدا میکنتد،
در صورت انطباق بر جرائم دینی و هتک دستورات شریعت ،عنوان گناه بر آن صدق میکند و فعل واحتد دو
ازنظر مصداق منطبق بر عمل ناهنجار خواهد بود ،امتا در
جهت جرم و گناه را خواهد داشت و هر دو عنوان ق

ازنظتر قتانونی هرچنتد حتاکم شترع میتوانتد بتا
غیر این صورت تطبیق عنوان گناه صحیح نخواهتد بتود.
ق

برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد کند ،اما این مطلب داللت بر تحقق گناه نمیکند .بتهبیان دیگتر
وجه افتراق این نظریه این است که بههنگام تشکیل حکومت اسالمی تبعیتت از قتانون تأسیستی و تأییتدی
قانونگذار بر همگان الزم است و تبعیت از فقیه منحصر در احکام و مسائل شرعی نیست ،امتا در صتورت
تخلف از قوانین تأسیسی صدق عنوان گناه در همۀ موارد محرز نخواهد بود .درحقیقت لزوم اجرای قتوانین
ق
مطلبی است و تطبیق عنوان گناه بههنگام تخلف از قوانین حکومتی مطلب دیگری است که دلیلی دیگری را
میطلبد .بهبیان دیگر احکام صادره از سوی حاکم شریعت نبوده و در معرض تغییر و تبدیل است ،هرچنتد
لزوم تبعیت از این قوانین امری بدیهی به نظر میرسد .عالمته طباطبتائی دراینبتاره میفرمایتد« :احکتام و
ً
مقرراتی که در جامعۀ اسالمی از مقام والیت صادر میشود ،عموما قابتل تغییتر بتوده ،در بقتا و زوال تتابع
مصلحت وقت است و ازاینجهت شریعت نامیده نمیشوند» اوالیت و زعامت.)19 ،
وجوب تبعیت از احکام حکومتی بدین معنا است که حاکم استالمی بترای حفتظ ،امنیتت و ستالمت
مادی و معنوی جامعه اموری را بر همۀ اقشار جامعه الزم میگرداند و نافرمانی از جانب افراد جامعه نسبت
به قوانین دولت اسالمی جایز نیست؛ زیرا تخلف از قتوانین ،موجتب اختتالل در نظتام اجتمتاعی و ایجتاد
آشفتگی در جامعۀ اسالمی است .درحقیقت موضوع حکم عدم جواز بر مدار تحقق هرجومترج در جامعتۀ
دینی است و هر زمان اخالل در نظام اجتماعی یا ضرر یا امثال آنکته از عنتاوین مستتقل احکتام استت در
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جامعه تحقق پیدا کند ،صدق عنوان جرم و گناه مسلم خواهد بود .چنانکه بعضی از فقها تصریح میکننتد:
ّ
ّ
رسمی تصویب قوانین گذشته باشتد ،جتایز نیستت و
طریق
«تخلف از
قوانین مصوب دولت اسالمی که از ق
ق
ق
موجب هرجومرج اجتماعی خواهد بود» امنتظری ،رسولۀ استفتوئوت .)692/6 ،با فرض منافاتنداشتن بتا
احکام اولیه و ثانویه ،اعتبار عنوان گناه بر تخلفات قانونی صحیح نخواهد بود؛ زیرا مشروعیت وضع قوانین
حکومتی و اطالق جرم بر رفتارهای ناهنجار مبتنی بر دو امر است:
أ .وضع قوانین بنا بر مصالح و مفاسد
حاکم اسالمی ،احکام حکومتی را با تکیه بر قوۀ استنباط و مشورت با کارشناسان وضع میکند و البتته
این مطلب تالزمی با ثبوت و دوام این گونه قوانین در تمام اوقات ندارد و همیشه احتمال تغییتر در مقتررات
حکومتی وجود دارد و فلسفۀ تغییر قوانین بر این مبنا است که موضوع حکم تغییریافته و دگرگتونی موضتوع
نیز ناشی از تغییر شرایط و قی ود است و اساس تغییر شرایط نیز بر مبنای مصالح و مفاسدی است کته علتت
حقیقی جعل حکم برای موضوعات است .بهبیان دیگتر کشتف مصتالح و مفاستد جدیتد ستبب تغییتر در
موضوعات را فراهم آورده و تغییر در موضوعات تبدیل در حکم را در پتی خواهتد داشتت .در ایتن صتورت
تخطی فرد نسبت به قانون قدیم و جدید سبب تحقق جرم خواهد شد و اثبات گناه از این راه صحیح خواهد
بود .چنانکه گفته شده است« :اگر فقیه در حوزۀ احکامی که به یقین ّ
تعبدی نیستند ،با تشخیص کارشناسان
به تغییر مصلحت و مفسدۀ واقعی قطع و یقین پیدا کرد ،بهطوریکه بقای حکم اول گزاف باشتد ،در چنتین
موردی میتواند حکم جدیدی را استنباط کند .درحقیقت در اینگونه موارد حکم سابق تغییتر نیافتته ،بلکته
موضوع حقیقی آن ،که همان مصالح یا مفاسد واقعی میباشد تغییر کرده است و تعبیتر بته تغییتر حکتم در
آنها تعبیر مسامحهای است» اهمو ،همون.)909/2 ،
بهبیان دیگر باید توجه کرد که احکام حکومتی به چه عنوانی تحقق پیدا میکند .اگر مبنای تحقق احکام
حکومتی در مقام تزاحم بین حکم اولی و ثانوی باشد ،در این صورت مخالفت با حکم حاکم ،حرام شرعی
به شمار می آید؛ زیرا حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که بر اساس کشف مصالح و دفع مفاسد برای
حفظ اجتماع مسلمانان بیان شده است و در صورت تخطتی و تخلتف هنجارشتکنان از قتوانین حکومتت
عالوه بر حیثیت جرم ،حیثیت گناه نیز تحقق پیدا میکند.
آیتالله صافی گلپایگانی نیز دربارۀ دایرۀ تبعیت از حاکم میفرماید« :نسبت به اوامتر حکتومتی کستی
نمیتواند بگوید که تشخیص موضوع بهعهدۀ من است و برای من ثابت یا محرز نشده است ،بلکه اطاعتت
از حاکم غیرمعصوم نیز الزم میباشد» ا.)116
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بنابراین تغییر احکام بهعنوان احکام ثانوی امری است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تحقق پیتدا
میکند ،چنان که جعل احکام اولیه نیز بر استاس مصتالح و مفاستد واقعتی امتری انکارناپتذیر استت و در
صورت تزاحم بین دو حکم ،احکام ثانویه به دلیل اهمیت بیشتر مقدم میشوند؛ زیرا گتذر زمتان ماهیتت و
نوع احکام الهی را تغییر نمی دهد ،بلکه عناوین مختلف از نگاه شریعت دارای حکم ثابتی هستند که تنها از
طریق شارع حکیم تغییر در آن جایز و تشخیص مصادیق بر عهدۀ صاحبنظران خواهد بود .در این صورت
تخلف از احکام اولیه و ثانویه موجب تحقق دو حیثیت جرم و گناه خواهد بود ،اما نکتۀ درخور اهمیت این
است که معیار کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف اجتماعی در تشخیص عمل ناهنجار و منافی
با منافع جمعی ب ر اساس منافع و مضرات ظاهری جامعه است و این احتمتال همیشته وجتود دارد کته ایتن
کارشناسان بعد از پیادهسازی قانون در موارد متعدد به نواقص و کاستیهای آن پی برده و درصتدد نستخ یتا
تغییر یا اصالح قوانین موضوعۀ سابق برآیند .همننانکته در برختی متوارد مصتلحت شخصتی و گروهتی
بعضی صاحبان مناصب سبب تدوین قوانین و مقررات بهگونهای است که بیشترین بهره و استفاده را از منافع
عمومی و بیت المال ببرند که در این صورت و با فرض تخلف از چنین مقرراتی ،اثبات دو عنوان جرم و گناه
بر تخلف از قوانین برگرفته از نظر کارشناسان ثابت نخواهد بود.
بهبیان دیگر احکام و دستورات حاکم اسالمی برخالف نظر اهلسنت دارای موضوعیت نیستند تا در هر
صورت حجیت داشته و در عرض یا مغیر واقع محسوب شود ،بلکه تمام قوانین و دستورات حاکم از جهت
طریقیت حجت است که درحقیقت بهعنوان مسیری برای رسیدن بهواقع میباشد کته در صتورت اشتتباه از
حجیت ساقط خواهد بود .چنانکه بعضی از فقها به این مطلب تصتریح کردهانتد« :حکتم حتاکم ،طریتق
شرعی و حجت بر واقع است نظیر سایر امارات و طرق ،پس در صورت علم بهواقع ااعم از اینکته درستت
باشد یا اشتباه) دیگر مجالی برای حکم حاکم باقی نمیماند» امنتظری ،مبونش یقهاش کووماا اسا،مش،
.)22/9
به عبارت دیگر مبنای حقیقی در صدور و اجرای دستورات حکومت ،بر اساس موازین و قواعد شریعت
و درک واقع است و هرگونه قصور و اشتباه دراینخصوص موجتب ستقوط حکتم از حجیتت خواهتد بتود.
چنانکه مرحوم نائینی نفوذ قوانین ّ
متغیر را منوط به حفظ نظام و نظارت دقیق و جلوگیری از تجاوز متصدیان
نوعی اجتماع
شروط مدنظر شریعت و
و منتخبان مردم دانستهاند ا)136؛ درنتیجه مواد قانونی که
ق
ق
مصلحت ق

در آن رعایت نشود ،ضمانت اجرایی از سوی حکومت خواهد داشت ،اما ضمانت اجرایی شرعی آن ثابتت

نیست و در فرض سرپینی از اینگونه قوانین ،عنوان جرم یا تخلف تحقق مییابد و مالزم با عنوان معصیت
و گناه نخواهد بود.
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وضع بعضی از قوانین ،ضمانت اجرایی از سوی حکومتت را خواهتد داشتت و بتهدلیل عتدم تحصتیل
مصلحت حقیقی و کشف مفاسد جدید ،تخلف از قانون تحقق جرم را در پی دارد ،اما با تحقق عنوان گنتاه
مالزم نخواهد بود .لذا در فرضی که متصدیان امور دولت ،شوراها و سایر نهادهتای حکتومتی ،مصتلحت
شخصی و حزبی را بر مصلحت نوعی مقدم و مصلحت عمومی را از روی قصور و تقصتیر تفویتت کننتد،
لزوم تبعیت شرعی از قوانین موضوعه ثابت نخواهد بود؛ زیرا اساس مشروعیت قوانین حکومتی در صورتی
ق
است که بر اساس موازین و قواعد شریعت باشد و در صورت تضتاد بتا احکتام شتریعت ،حجیتت قتوانین
ق
مصوب ثابت نخواهد بود .چنانکه در فرمایش امام صادقاع) عبارت «اذا حکم بحکمنا» اکلینتی)62/1 ،
به این مطلب داللت تام و کامل دارد و بنا بر تصریح بعضی از فقها عنوان «حکم بحکمنا» بر کستی کته در
مبادی حکم تقصیر و قصوری کرده باشتد ،صتدق نمیکنتد امنتظتری ،مباونش یقهاش کووماا اسا،مش،
ً
ً
برخالف موازین شترعی حکمتی
 .)22/9اگر حاکم اسالمی عمدا ،سهوا ،بهسبب اشتباه یا هر دلیل دیگری
ق

صادر کند ،حجیت آن ثابت نخواهد بود .همننانکه عدهای از فقها نقض حکمتی کته بتر استاس اجتهتاد
نادرست بیان شده است را الزم و حکم جدید را نافذ دانستهاند اطوسی ،91/2 ،ابنبتراج ،999/2 ،عالمته

حلی ،ارحود ،121/2 ،فخر المحققین ،319/2 ،319/2 ،حستینی حتائری ،القضاو یاش الفقاإل امسا،مش،
 ،793فخرالمحققین ،199/10 ،طوسی.)216/6 ،
زمانی که حکم صادره از سوی حاکم در صورت مخالفت با مصالح شرعی و عمومی حجیتت نتدارد،
قوانین و مصوبات از سوی ارگانها و ادارات که در تضاد با مصالح شرعی و نوعی باشتد ،بتهطریق اولتی از
حجیت ساقط خواهد بود؛ زیرا احکام صادره از سوی حاکم از باب سببیت و در عترض واقتع نیستت و در
صورت علم بهواقع نوبت به حکم حاکم نمیرسد .بعضی فقها دراینخصوص بیان میکنند« :حکم حاکم
بهصورت ّ
سببیت در عرض واقع یا تغییردهندۀ واقع نیست ،بلکه حکم حاکم طریق شرعی و حجت بر واقع
است نظیر سایر امارات و طرق ،پس در صورت علم به واقع ااعم از اینکه درستت باشتد یتا اشتتباه) دیگتر
مجالی برای حکم حاکم باقی نمیماند» امنتظری ،مبونش یقهش کووما اس،مش.)22/9 ،
تخلف و سرپینی از این گونه قوانین مستلزم عنوان گناه نخواهد بود و دلیل این مطلب بنا بر نظتر شتیخ
طوسی اجماع و سنت است .بهبیان دیگر نکتۀ اساسی دربارۀ معصوم این است که احتمتال ستهو ،نستیان و
اشتباه در قول او داده نمیشود ،برخالف غیرمعصوم که با فترض تحقتق عتدالت و صتالحیت حکمرانتی و
قانونگذاری از سوی او ،تحقق سهو و اشتتباه دربتارۀ او ممکتن استت و همتین امتر اطاعتت از او را مقیتد
میسازد .آیتالله جوادی با تأکید به این مطلب میفرماید« :عدالت مانع عصیان عمدی است نه مانع سهو
و نسیان .کسی که احتمال اشتباه علمی و عملی در کار او باشد ،اطاعت از او مقید میشود بته متواردی کته
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فرمان او مطابق با خواست و فرمان الهی باشد؛ چراکه بر اساس دلیل عقلی و بر مبنای روایتت مشتهور کته
َ َ ََ َ َ ُ
َ َ َ ََ َ
تال قق» احرعتاملی )197/11 ،فرمتان
وق قفي مع قصتی قة الخ ق
فریقین از رسول اکرم نقل کردهاند« :ال طاعة قلمخل ٍ
مخلوقی که برخالف فرمان خالق و خداوند باشد ،نادرست است و هیچ اعتباری نتدارد» اجتوادی آملتی،
 .)99افزون بر آن ،حکم حقیقی در واقع متعدد نبوده و به یک امر تعلق پیدا میکنتد و باتوجهبته دو روایتت
«من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ّرد» ااحسایی )220/1 ،و « ّردوا الجهتاالت إلتی الستنن» احرعتاملی،
 ،)397استناد به اجتهاد را در موارد ظهور اشتتباه جتایز ندانستتهاند اطوستی .)216/6 ،فخترالمحققین در
َ
ُ
توضیح دلیل عالمه که نقض حکم سابق و تصویب حکم حق را الزم میشمارد ،به این آیه « َو َم َن ل َم َی َحک َم
ََ َ ّ
قبما أن َزل الل ُه» امائده )27 :استناد و بیان می کند :خطا و ااشتباه و امثال آن) از جانب خداونتد نتازل نشتده
است ا ،) 321/2بنابراین وقتی حکمی از سوی خداونتد متعتال صتادر نشتده باشتد ،ترتتب عنتوان گنتاه و
سرپینی از واقع دربارۀ آن صحیح نیست ،اگرچه تبعیت از قانون با دالئل دیگر ثابت شده باشد و تحقق دو
حیثیت جرم و گناه ثابت نخواهد بود.
ب .جعل قوانین ،مقدمۀ اجرای احکام شریعت
ق
حکومت دینی در راه رسیدن به امنیت ،آرامش و عفت مدنظر شریعت ،اقدام به جعل قوانین و مقتررات
متعددی میکند تا از این طریق زمینۀ مناسب برای صورتپذیرفتن حکومت دینی تحقق پیدا کند و آننته از
سوی حاکم شرع بهعنوان قانون در جامعۀ اسالمی وضع میشود ،در راستای زمینهسازی و ایجاد مقتدمات
الزم جهت احکام شریعت است تا واجبات شریعت به بهترین صورت ممکن در جامعه تحقق پیدا کند .در
این صورت قوانین حکومت بهعنوان مقدمهای برای قوانین الهی محستوب میشتود و ایتن زمینهستازیها و
ق
شریعت عقال الزم است؛ زیرا بسیاری از مقررات شریعت بدون وضع قتوانین و
احکام
تحقق
مقدمات برای
ق
ایجاد بسترهای مناسب از سوی حکومت ممکن نیست .آیتاللته مکتارم شتیرازی میفرمایتد« :حکومتت
اسالمی احکام مختلفی در زمینۀ مجازات قاچاقنیان و چگونگی برخورد با آنها و همننین معتادان صادر
میکند .این احکام که مقدمهای برای اجرای حکم ثانوی حرمت متواد مختدر یتا دخانیتات استت ،حکتم
حکومتی محسوب میشود» ا.)216
ّ
مرحوم نائینی دراینخصوص بیان میدارد« :اگر اقامۀ واجبی هم بر آن امقدمات) متوقف شود ،بهناچار
ّ
ً
عقال الزمالعمل و بالعرض واجب خواهد بود ،هرچند اتصاف مقدمۀ واجب را به وجوب شرعی استتقاللی
ّ
هم قائل نباشیم؛ چه بالضروره توقف واجب بر آن عقال موجب لزوم اتیان است» ا.)102
تحقق آننه مدنظر شریعت است بدون ایجاد مقدمات ،امری غیرممکن است که هم از جهت عقلی و
عقلتی تحقتق
هم از جهت عقالیی نسبت به آن شکی نیست؛ مانند اینکه قتدرت بتهعنوان یکتی از شتروط
ق
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شروط الزم در راستتای تحقتق منویتات دیتن استت و
واجبات شریعت است ،قوانین حکومتی نیز بهعنوان
ق

تخلف از آن از سوی افراد و اقشار مختلف جامعه ،مجتازات و تأدیتب مناستب را در پتی خواهتد داشتت.
عقلی اتیان مقدمۀ واجب ادعای اجماع کردهاند اشفتی.)30/2 ،
چنانکه بعضی از فقها نسبت به لزوم ق

اساس تشکیل حکومت دینتی امتری استت کته از طریتق عقلتی و
توجه به این نکته ضروری است که
ق

بهعنوان مقدمۀ واجب الزم میباشد ،اما اینکه لزوم تشکیل حکومت دینی برابر با وجوب تمام آئیننامتهها و
مصوبات ارگانهای دولتی و شورا های حکومتی باشد ،مطلبی است که از باب مقدمۀ واجب قابلیت اثبات
نخواهد داشت و نیاز بهدلیل جداگانهای دارد .نتیجۀ وجوب و حرمت عقلی ذیالمقدمه این است که تنها با
تخلف و تخطی نسبت به ذیالمقدمه استحقاق عقاب تحقق پیدا میکند ،اما نسبت به اجرانشدن مقدمات
و بسترهای مورد نیاز ذیالمقدمه عقابی از سوی پروردگار متوجه شخص خاطی نخواهد بود .بهبیان دیگتر
مولوی مقدمه ،از سوی ذیالمقدمه از طریق شریعت ثابت نیست و تعلق وجوب و اطاعت مقدمته
وجوب
ق

از راه ارشاد به حکم عقل است ،نه اینکه مالزمۀ تشریعی در این مورد وجود داشتته باشتد؛ درنتیجته حکتم
شرعی التزام به قوانین و حرمت تخلف از احکتام صتادره ثابتت نیستت و آننته از وجتوب
تکلیفی وجوب
ق
ق

مقدمات ثابت میباشد ،بهعنوان ارشاد به حکم عقل است که عقاب اخروی را در بر نخواهد داشت.

واجب مشروط ،متصف
آخوند خراسانی دربارۀ این میفرماید« :بدیهی است که مقدمۀ واجب از سوی
ق
ً
به وجوب نمیشود ،هرچند عقل مستقال مقدمۀ واجب را متصف به وجوب گرداند و اگر وجتوب مقدمته را
نیز بپذیریم ،تعلق وجوب اطاعت از عقل بهعنوان ارشاد به حکم عقلی است تا حفظ از عقاب تحقتق پیتدا
حکتم امولتوی) وجتوب از
کند ،نه اینکه وجوب مولوی از باب مالزمه ابین مقدمه و ذیالمقدمه) و تعلق
ق

ذیالمقدمه به مقدمه سرایت کرده باشد» ا.)92

علمای دیگری نیز به این مطلب تصریح و وجوب مقدمۀ شرعی برای واجب را نفتی کردهانتد اعراقتی،
336؛ صدر ،دراس271/2 ،؛ انصاری272/1 ،؛ خوئی ،مصبو االصول209/1 ،؛ ابنشهیدثانی.)63 ،
اگر در شریعت دلیل خاصی نسبت به حرمت بعضی مقدمات مانند خمر و ربا و لزوم بعضی مقدمات
شرعی ختاص خواهنتد بتود .البتته تعلقنداشتتن
حکم
دیگر مانند وضو وجود داشته باشد ،مقدمات دارای ق
ق
هنجارشکنان نظتم
امی شرعی به مقدمات ،تالزمی با برخورد نامناسب از سوی حکومت نسبت به
ق
ق
حکم الز ق

و امنیت اجتماع نخواهد داشت؛ زیرا بین نفی عقاب اخروی از سوی پروردگار متعال و نفی مجازات دنیوی

از سوی حاکم مالزمه وجود ندارد و تخلف از قوانین موضوعه موجب تحقق عنوان جرم در جامعه گشتته و
حاکم اسالمی اختیار تام در برخورد مناسب بتا متجتاوزان و هنجارشتکنان در جامعتۀ استالمی را خواهتد
داشت.
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دلیل نظر یۀ مختار
هدف از تشکیل حکومت اسالمی ،اجرای احکام به بهترین شکل ممکن در جامعه است و این مطلب،
حاکم اسالمی را ملزم به وضع قوانین و مقررات مختلف در چهارچوب موازین و اهداف شتریعت میکنتد.
بهبیان دیگر جواز قانونگذاری برای حتاکم ،داللتت بتر لتزوم تشتریع بهصتورت آزاد و بتدون درنظرگترفتن
شریعت ندارد ،همننان که ائمه معصومیناع) هتیچ مصتلحتی را مقتدم بتر مصتلحت و متوازین شتریعت
ندانسته و مشروعیت حکومت ظاهری را مبتنی بر موازین صحیح شریعت میدانستند .چنانکه بعضی فقها
به این مطلب تصریح کردند اسند.)263 ،
بین شأن شارع و غیرشارع در زمینۀ جعل قوانین تفاوت ماهوی وجود دارد؛ زیترا دستتوراتی کته توستط
معصوم و در راستای تحقق جامعۀ اسالمی وضع میشتود ،بتر استاس مصتالح واقعتی صتورت پذیرفتته و
ازاینرو الزماالجرا است و سرپینی از آنها ،تخلف از اوامر الهی را درپی داشته و منجتر بته تحقتق عنتوان
جرم و گناه است؛ به سبب اینکه معصوم از تمام جوانب و اغراض شریعت آگتاه بتوده و بتر استاس مصتالح
واقعی قوانین را جعل میکند .شیخ محمد سند دراینخصوص بیتان متیدارد« :عصتمت نظتری در قتوانین
الهی کفایت نمیکند ،بلکه در مقام عملی و تطبیق احکام نیز عصمت الزم میباشد تا قوانین الهی به شکل
متناقض با اهداف شریعت تحقق پیدا نکند» ا .)291اما فقیه عادل باتوجهبته موضتوعات جدیتد و مستائل
گوناگون اجتماعی و شکلگیری جرائم متفاوت و بر اساس مصالح ظتاهری ،قتوانینی را وضتع میکنتد کته
هدف از آن ،تحقق و حفظ احکام و الزامات شریعت در جامعه است؛ یعنی حاکم شرع باتوجهبه کلیتات و
قواعد مستخرج از شریعت درصدد وضع قوانین و الزاماتی بر میآیتد کته روح قتانون حتاکم بتر جامعته از
آسیبهای اجتماعی در امان و شریعت در جامعه مستحکم و پایدار بماند.
افعال خالف قانون مصداق دو حیثیت جرم و گناه هستند ،اما اطالق گناهکار بتر فترد
وقوع بسیاری از ق

متخلف در تمام موارد تخطی از قانون صحیح نیست؛ زیرا وضع احکام واجب و حرام مختص به پروردگار
است و حق مستقلی است که سیطرۀ حقیقی و ملکیت تام آن به خداوند اختصاص دارد یتا بنتا بتر مصتالح
جامعه چنین حقی را با صراحت به عدۀ محدودی واگذار میکند .بدیهی است تخطی از مقرراتی که از غیر
ایشان ثابت شده است با تحقق مفهوم گناه در همۀ موارد مالزمهای ندارنتد ،بلکته ملتزمنبتودن بته آنهتا در
جامعۀ دینی تنها موجب تحقق عنوان جرم خواهد شد .افزون بر اینکه صدق عنوان حکم حکومتی بتر تمتام
قوانین و مصوبات شوراها و آئیننامههای داخلی ادارات و ...امری دور از ذهن بهنظر میرستد .درحقیقتت
حکم حکومتی در شرایطی خاص و باتوجهبه مقتضیات ویژهای که در جامعه تحقتق پیتدا میکنتد ،صتادر
میشود و هر زمان بنا بر دالیل مختلف ،اقتضای تغییر و تحول در اینگونه از قوانین وجود دارد .چنانکه در
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تعریف حکم حکومتی آمده است« :حکم حکومتی حکمی است که حاکم شرع جامعالشترایط در شترایط
خاص و استثنایی بهطور موقت و بااستناد و اتکای به قواعتد کلتی فقته اعتالم میکنتد» امنتظتری ،رستاله
استفتائات.)129/3 ،
محقق نائینی نیز به این مطلب تصریح میکند « :قوانین راجع به این قسم اسیاسات) نظتر بته اختتالف
مصالح و مقتضیاتش به اختالف اعصار به ناچار مختلف و در معترض نستخ و تغییتر استت و ماننتد قستم
ااحکام اولی) مبتنیبر دوام و تأیید نتواند بود» ا.)136
ً
عالمه طباطبائی دراینخصوص میفرماید« :اعتبار اینگونه مقررات طبعا تابع مصلحتی است که آن را
ایجاب کرده و به وجود آورده است و بهمحض ازمیانرفتن مصلحت از بین میرود ،اما احکام الهی که متن
شریعت میباشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کستی حتتی ّ
ولیامتر نیتز حتق نتدارد کته آنهتا را بته
مصلحت وقت تغییر دهد و بهمالحظۀ ازبینرفتن پارهای از آنها درنظر او ،آنها را الغا کند» ابررسی هتای
اسالمی.)26/1 ،
آیتالله سند نیز به این مطلب تصریح کرده است ا.)272
نکتۀ شایان توجه این است که زمانی عنوان گناه بر تخلف از احکام حکومتی مترتتب خواهتد بتود کته
ثانوی حرام در جامعۀ اسالمی باشد؛ مانند اینکه تخلف از احکام حکومتی ستبب
مالزم با یکی از عناوین ق

هرجو مرج در جامعه ،خلل و نوسان نظم عمومی و ضرر به افراد جامعه شود .بهبیان دیگر ترتب عنوان گنتاه
بر تخلف از احکام حکومتی مبتنی بر تحقق اغتشاح و ضترر در جامعته خواهتد بتود و در صتورت عتدم
اخالل در نظام اجتماعی صدق عنوان گنتاه بتر تخلتف از قتوانین حکتومتی ثابتت نخواهتد بتود ،هرچنتد
مترتبنبودن عنوان گناه بر تخلف از مقررات و آئیننامههای حکومتی داللت بر جواز رفتارهتای غیرقتانونی
نخواهد داشت و صدق عنوان تخلف و جرم در این موارد محرز و برخورد قانونی بتا متخلفتان الزم خواهتد
بود.
دین به مجموعهای از بایدها و نبایدهای الهی اطالق میشتود کته در قالتب احکتام اولیته و ثانویته در
جامعه ظهور پیدا میکند ،اما اینکه همۀ مصوبات ّ
متغیر دولت و مجلس و شتوراهای شتهر و روستتا جتز:
احکام اولیه و ثانویه و داخل در مجموع دین قرار گیرد که مخالفت با آنها تبعتات اختروی را در بتر داشتته
ً
باشد ،امری است که نیازمند دلیل جداگانهای خواهد بود .عالمه طباطبتائی باتوجهبته ایتن قضتیه صتراحتا
قوانین متغیر را جز :شریعت ندانسته و دایرۀ شریعت را شامل اینگونه از مصوبات نمیداند و بیان میکنتد:
«اینگونه مقررات ّ
متغیر و غیرثابت بهحسب اصطالح دین ،احکام و شرایع آستمانی محستوب نمیشتود و
ق
دین نامیده نشده است» ابررسی های اسالمی.)61/1،
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تصرفات حکومت اسالمی خارج از چهارچوب شریعت نیست و نفوذ احکام و الزامات حکومتی مربوط به
مواردی است که طبق ادلۀ اولیه حکم الزامی در آن موضوع وجود نداشته باشد .همننانکه آیتالله تبریتزی
اختیتتارات حکومتتت را محتتدود بتته قتتوانین و احکتتام شتتریعت دانستتته و میفرمایتتد« :الزامتتات شتتریعت
درهرصورت مقدم بر قوانین حکومت است؛ مانند تصرفات غیرمجتاز در شتریعت کته از دایترۀ دخالتت و
والیت حاکم اسالمی خارج است» ا.)20/3
بنابراین باید گفت که تمام قوانین ّ
متغیر حکومتی بهعنوان احکام و قوانین شرعی به شمار نمیآید و این
مطلب تالزمی با جواز هتک احکام حکومتی نخواهد داشت .بهبیان دیگر لزوم پایبندی به قوانین حکتومتی
داللت بر وجوب شرعی همۀ قوانین موضوعه ندارد و سرپینی خاطیان نسبت به قوانین ،عتذاب اختروی را
در پی نخواهد داشت ،اما حاکم شرع می تواند بترای بقتا و صتیانت از آرامتش روحتی و روانتی جامعته بتا
متجاوزان برخورد کند .احکامی که از سوی حاکم شرع به شکل قانون تتدوین میشتود ،در راستتای حفتظ
نظام و تحقق احکام شریعت است .چنانکه آیتالله صتافی گلپایگتانی بیتان متیدارد« :احکتام حکتومتی
ً
مستقال و بدون ارتباط با احکام ثابت شرعی ،اعم از اولیه و ثانویه صادر نمیشوند ،بلکه بهمنظور تحقتق و
امتثال احکام اصلی صادر میشوند» ا.)119
نتیجه گیری
ّ
از مجموع پتژوهش حاضتر بهدستت آمتد کته ترتتب حرمتت و گنتاه بتر تمتام جرائمتی کته از ستوی
ً
هنجارشکنان در جامعۀ اسالمی تحقق پیدا میکند ،صحیح نخواهد بود؛ زیرا اساسا گناه با تخلف انسان از
دستورات شریعت تحقق پیدا میکند و مبنای صورتپذیرفتن جرم تخطی از قتوانین حکومتت و تعتدی بته
حقوق افراد جامعه است .البته مترادفنبتودن دو مفهتوم و انفکتاک ماهیتیشتان بتر تضتاد و عتدم اجتمتاع
مصداقیشان داللت ندارد؛ زیرا در موارد متعددی قوانین موضوعه از سوی حکومت اسالمی ،نص احکام و
الزامات شریعت هستند و تخلف از احکام حکومتی ،تخلف از احکام شریعت به شمار متیرود و در ایتن
صورت عنوان جرم و گناه مالزم با یکدیگر خواهند بود .از ستوی دیگتر بستیاری از قتوانین و آییننامتههای
حکومتی بهمنظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی وضع شده و مورد تأیید حاکم و فقیه عادل قرار گرفتهاند ،اما
در متن شریعت بهصورت مستقیم به آنها اشارهای نشتده استت .در ایتن صتورت قتوانین صتادره از ستوی
حکومت به دو گونهاند:
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 -1حاکم اسالمی در صورت تعدد مالکات و تزاحم بین احکام اولیته و ثانویته و بترای حفتظ جامعتۀ
حکم تغییر و تعطیل احکام اولیۀ اسالم را صادر میکند که در این صورت عنوان جرم و گنتاه بتر
مسلمانان ،ق
ثانوی تأییدشتده توستط حتاکم استالمی ،امتری غیتر از
تخطی از قوانین حکومتی صادق است؛ زیرا حکم ق

احکام شریعت نیست .اما احکام ثابتی که برای موضوعات بتدون انکشتاف از مصتالح و مفاستد حقیقتی

تحقق پیدا می کند و قانونگذار بر اساس منافع و مضار ظاهری و با قصور و تقصتیر از ستوی کارشناستان و
صاحب نظران نسبت به کشف مصالح و مفاسد واقعی ،اقدام بته جعتل قتانون میکنتد ،پیادهستازی چنتین
قوانینی ،اختالل و ناهنجاریهای اجتماعی را در پی خواهد داشت ،در این صورت تخطی از اینگونه قانون
ازلحار ظاهری موجب تحقق جرم است ،هرچند در واقع صدق عنوان گناه بر عمتل شتخص هنجارشتکن
ازنظر شریعت حجیت نخواهند داشت.
صحیح نیست؛ زیرا چنین قوانینی ق

 -2قوانینی که بهعنوان مقدمه و بستری برای تحقق احکام شریعت بوده بهطوریکه بدون وضع اینگونه

ازنظر قتانونی بتر همتۀ اقشتار
قوانین اجرای احکام شرع امکانپذیر نخواهد بود .تبعیت از این نوع الزامات
ق

ازلحار حقوقی جرم به شمار میرود ،اما ترتب عنوان گناه بر تخلتف از
جامعه الزم است و تخلف از آنها
ق
قوانین حکومت ثابت نیست؛ زیرا وضع احکام و الزامات شریعت امری خارج از اختیارات حکومت استت

ازنظر
و آننه از سوی حاکم اسالمی بهعنوان قانون وضع میشود ،زمینهای برای تحقق احکام الهی است و
ق
عقلی تالزمی با وجوب شرعی آن نخواهد داشت؛ زیرا متعلق احکام شریعت ذیالمقدمته استت کته البتته
تخلف از آن گناه محسوب میشود.
منابع
قرآن کریم
آخوند خراسانی ،محمدکاظمبنحسین ،کفویة االصول ،چاپ اول ،قم :آلالبیت1209 ،ق.
ابنبراج ،عبدالعزیزبننحریر ،المهذب ،چاپ اول ،قم :اسالمی1206 ،ق.
ابنشهیدثانی ،حسنبنزینالدین ،معولم ال ین ا م،ذ المجته ین ،جاپ نهم ،قم :اسالمی ،بیتا.
احسایی ،محمدبنعلی ،عوالش اللئولش العزیزیة ،چاپ اول ،قم :سید الشهدا1209 ،:ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،کوحیۀ مووسب ،چوپ اول ،قم :انوار الهدی1116 ،ق.
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،مطور األنظور ،چاپ دوم ،قم :مجمع الفکر االسالمی.1969 ،
بروجردی ،حسین ،مدوبع یقإل حیعإل ،چاپ اول ،تهران :فرهنگ سبز1161 ،ق.
پییتر ،آندره ،مورکس ا مورکسیسم ،ترجمۀ شجاعالدین ضیائیان ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.1392 ،
تبریزی ،جواد ،إرحود الطولب إلش التعلیق علش المووسب ،چاپ سوم ،قم :اسماعیلیان1112 ،ق.

809

فقه و اصول

شمارة 841

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمیدولوژ کقوق ،تهران :گنج دانش.66 ،1919 ،
جمعی از نویسندگان« ،مجلۀ یقإل اهل بیا(ع)» ،قم :دایرة المعارف فقه اسالمی ،بیتا.
جوادی آملی ،عبدالله ،االیا یقیإل االیا یقوها ا ع الا ،چاپ سوم ،قم :اسرا.1961 ،
حرعاملی ،محمدبنحسن ،اسوئل الشیعة ،چاپ اول ،قم :آلالبیتاع)1209 ،ق.
حسینی حائری ،کاظم ،المرجعیة ا القیودة ،چاپ سوم ،قم :دارالتفسیر1229 ،ق.
_____________ ،القضو یش الفقإل امس،مش ،جاپ اول ،قم :مجمع اندیشۀ اسالمی1119 ،ق.
حلبی ،ابوالصالح ،الوویش یش الفقإل ،چاپ اول ،اصفهان :کتابخانۀ عمومی امیرالمؤمنیناع)1109 ،ق.
خمینی ،روحالله ،االیا یقیإل ،چاپ اول ،تهران :تنظیم و نشر آثار امام خمینی1161 ،ق.
خوئی ،ابوالقاسم ،مصبو االصول ،چاپ اول ،قم :داوری1166 ،ق.
__________ ،المستد یش حر العراة الوثقش ،بهتقریر مرتضی بروجردی ،بیجا :بینا ،بیتا.
دانش ،تاجزمان ،مجرم کیسا ،جرم حدوسش چیسا ،چاپ دوم ،تهران :کیهان.1926 ،
دورکیم ،امیل ،دربورۀ تقسیم کور اجتموعش ،ترجمۀ باقر برهام ،چاپ اول ،تهران :مرکز.1921 ،
ّ
سبزواری ،عبداالعلی ،مهذب األکووم ،چاپ چهارم ،قم :المنار1213 ،ق.
سند ،محمد ،أسس الدظوم السیوسش عد اممومیة ،چاپ اول ،قم :فدک1162 ،ق.
شفتی ،محمدباقر ،تحفة االبرار من آثور ائمة االبرار ،چوپ اول ،اصفهان :کتابخانۀ مسجد بزرگ1101 ،ق.
صاحببنعباد ،اسماعیلبنعباد ،المحیط یش اللغة ،چاپ اول ،تهران :عالمیة1111 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الو،م یش حر حرائع امس،م ،چاپ هفتتم ،بیتروت :دارإحیتا :التترا
العربی1101 ،ق.
صافی گلپایگانی ،لطفالله ،التعزیر ،أکوومإل ا ک اده ،بیجا :بینا ،بیتا.
صدر ،محمدباقر ،اقتصودنو ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1112 ،ق.
__________ ،الفتوا الواضحة ،چاپ هشتم ،بیروت :دارالتعاریف للمطبوعات1109 ،ق.
__________ ،دراس یش علم األصول ،چاپ اول ،قم :دارالفراقد1166 ،ق.
طباطبائی ،محمدحسین ،بررسشهو اس،مش ،چاپ دوم ،قم :بوستان کتاب.1322 ،
__________« ،والیت و زعامت ،بحثی دربارۀ مرجعیت ،روحانیت» ،جمعی از دانشتمندان ،چتاپ دوم ،تهتران:
شرکت سهامی انتشار ،بیتا.
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمع البحرین،تهران :کتابفروشی مرتضوی1112 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،الخ،ف ،چاپ اول ،قم :اسالمی1102 ،ق.
عراقی ،ضیا:الدین ،ب ائع االیوور ،بهتقریر هاشم آملی ،چاپ اول ،نجف :المکتبة العلمیة.1920 ،
عسکری ،حسنبنعبدالله ،یراق اللغة ،چاپ اول ،بیروت :داراالفاق الجدیدة1160 ،ق.

پاییز 0011

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی

808

عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،ارشاد االذهان الی احکام االیمان ،چاپ دوم ،قم :انتشارات اسالمی1110 ،ق.
__________ ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،چاپ اول ،قم :اسماعیلیان1962 ،ق.
فاضل مقداد ،مقدادبنعبدالله ،اللوامع املهیة یشالمبوکث الو،میة ،چاپ اول ،قم :اسالمی1166 ،ق.
فخرالمحققین ،محمدبنحسن ،إیضو الفوائ یش حر مشو،ت القواع  ،چاپ اول ،قم :اسماعیلیان1962 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،اصول من الوویش ،چاپ اول ،قم :دار الکتاب االسالمی1102 ،ق.
مظلومان ،رضا ،جرم حدوسش ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه ملی.1999 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،دائرة المعورف یقإل مقورن ،چاپ اول ،قم :مدرسۀ امام علیبنابیطالباع)1162 ،ق.
منتظری ،حسینعلی ،کووما دیدش ا کقوق انسون ،چاپ اول ،تهران :ارغوان دانش1161 ،ق.
__________ ،رسولۀ استفتوئوت ،قم :بینا ،بیتا.
__________ ،مبونش یقهش کووما اس،مش ،چاپ اول ،قم :کیهان1101 ،ق.
نائینی ،محمدحسین ،تدبیإل االئمة ا تدزیإل الملة ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1161 ،ق.
نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ،عوائ األیوم یش بیون قواع األکووم ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1217 ،ق.

