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 دهچکی
 است. شده شمرده هجامع در عتیشر احکام یاجرا ،یاسالم حکومت لیتشک مهم اهداف از یکی

 ق،یطر نیا از تا کندیم اقدام مقررات و نیقوان وضع به اجتماع یمعنو و یماد یازهاین بهباتوجه زین قانونگذار

 نیا از تخلف ایآ که است نیا یاساس سؤال کند. نیتأم شکل نیبهتر به را مختلف اقشار حقوق و جامعه تیامن
 یاخرو مجازات ،یویدن مجازات بر عالوه کهیطوربه دارد، دنبال به را گناه وقوع جرم، ارتکاب بر افزون نیقوان
 مسئله نیا به پاسخ در یاسالم متفکران ندارد؟ وجود یارتباط گناه و جرم نیب ای باشد مرتکب انتظار در هم

 نیقوان از تخلف یاعده اند؛کرده انکار را گناه و جرم نیب ارتباط یبعض :نداکرده ارائه یمتفاوت یهادگاهید
 محدود را عنوان دو تحقق سوم گروه اند؛دانسته یاله شگاهیپ در گناه تحقق با مالزم همواره را یاسالم حکومت

 ینف یطورکلبه را عتیشر احکام و نیقوان نیب ۀمالزم گرید گروه و انددانسته عتیشر احکام با تعارض عدم به
 با پژوهش نیا در .اندرفتهیپذ موارد یبرخ در را گناه و مجر وقوع ،یحکومت احکام از تخلف صورت در و نکرده

 در مناسب یقدم ح،یصح دگاهید نییتب با و شده کشف حرام و جرم یقیحق ۀرابط مختلف، یآرا یبررس و نقد

   است. شده برداشته مسئله نیا به پاسخ
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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. 
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 (بیان مسئلهمقدمه )

عنوان گناه در تعالیم دینی و مکاتب الهی امری استت کته از نافرمتانی و سترپینی بنتدگان نستبت بته 
شود و تحقق عنوان اثم در تعالیم دینی موجبتات عقتاب اختروی را فتراهم وظایف شرع مقدس حاصل می

نبودن به تکتالیف، موجتب تعطیلتی مملتزپذیرد که معنای تام کلمه زمانی صورت میآورد. این عنوان بهمی
و زمینۀ مخالفت با شرع را فتراهم آورد. از ستوی دیگتر نتوع ارتبتاط و برختورد شود اوامر و نواهی الهی می

ها با یکدیگر سبب ضرورت وجود الزامات و مقرراتی در زندگی اجتماعی بتود و بتا گذشتت زمتان و انسان
هتای اجتمتاعی ن و مقرراتی از جانب حکومت برای کنتترل رفتارتغییر در رویه و رویکرد زندگی بشر، قوانی

بشر وضع شد تا از این طریق، نظم در جامعه حاکم شود و امنیت پایدار صتورت حقیقتت بته ختود گیترد. 
گونه ارتباط منطقی و ماهوی بتا یکتدیگر نتدارد و های سکوالر راه دین و حکومت هیچشک در حکومتبی

پیماید، اما در حکومت اسالمی پیوند بین دیتن و حکومتت امتری انکارناپتذیر میمسیری غیر از دیگری را 
است و اساس تشکیل حکومت دینی در راستای تحقق فرامین الهی، مدل جدیدی از حکومت را در دنیتای 

سازد. توجه به این نکته ضروری است که ارتبتاط بتین شتریعت و قتانون، تمتام رفتارهتا و فراهم میکنونی 
گیرد، اما این ارتباط، تالزمی با تحقق عنوان جرم بر تخطتی از احکتام شتریعت افراد را در بر می هایکنش

انگاری صورت پتذیرد. آننته متدنظر استت بررستی ندارد و بدین معنا نیست که نسبت به هر گناهی، جرم
کتومتی کته سؤال اساسی این است که مبنای الزامات حباشد و احکام شرعی تخلف از قوانین حکومت می

شود، جنبۀ به شکل قانون درآمده، چیست؟ آیا تمام الزامات قانونی که ازطریق حکومت اسالمی تأسیس می
شرعی دارد یا الزامات قانونی و شرعی مسیر جداگانه را طی کرده و فقط در بعضی موارد تداخل در عناوین، 

سالمی، تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه را دیگر آیا تخلف از قوانین حکومت ا بیانکند؟ بهتحقق پیدا می
 در پی دارد؟ 

 
 بررسی واژگانی .0

پذیر استت کته معنتای دو ماهیتتق متقابتل بته کشف رابطۀ حقیقی بین دو مفهوم مختلف زمانی امکان
بهترین شکل ممکن روشن باشد و بر اساس معنای صحیحق برگرفته از لفظ، رابطۀ این مفهوم با مفاهیم دیگر 

 گرفته شود.  در نظر
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 شناسی جرممفهوم. 1-1
 لغوی مفهوم. 1-1-1

معنتای لغتوی و ریشتۀ  در کشف رابطۀ بین دو مفهوم معنای اصطالحی جرم کارگشا است، اما توجه به
معنای تعدی، گنتاه و معنای اصطالحی نیز در بهبود فهم آن تأثیر ویژه خواهد داشت. ازحیث لغوی جرم به

(؛ بته 7/101عباد، بنکردن و بریدن نیز آمتده استت اصتاحبمعنای قطعغت بهمعصیت است و در کتب ل
ستبب ( و اطالق گناهکار بر فرد مجرم به222شود اعسکری، دلیل اینکه جرم سبب بریدن عمل واجب می
 قطع فعل پسندیده ازسوی فرد خاطی است. 

 فهوم اصطالحی جرم در فقه . م1-1-2
شود که مخالفت با دستورات الهتی را در پتی داشتته باشتد. ایتن ق میازنظرق فقهی، جرم به عملی اطال

صورت کلی بته دو بختش حقتوق الهتی و به شئون مختلفی که دربارۀ آن متصور است، بهدستورات باتوجه
شود. بنابراین معنای جرم دارای مفهوم عامی است که شامل تمام تخلفتات انستانی حقوق انسان تقسیم می

شود و فرد متخلف نستبت یعت است که از شئون مختلف فردی و اجتماعی تشکیل مینسبت به احکام شر
(؛ لذا باید 31/9کند ابروجردی، به حقوق الهی یا افراد جامعه یا در برخی موارد نسبت به هر دو تخطی می

متاعی در کند که جنبۀ عبتادی و اجتگفت که از منظر فقه شیعه، اوامر و نواهی الهی به اموری تعلق پیدا می
بیان دیگر بنابر مبنای فقه شیعه مجرم به سه صورت به حقتوق دیگتران تجتاوز آن مدنظر قرار گرفته است. به

نهد؛ مثل حرمت صوم در عیدین که الزمۀ آن نافرمانی کند: گاهی دستورات یا نواهی عبادی را زیر پا میمی
دهتد و گتاهی فعتل تأثیر منفی ختود قترار میبا اوامر یا نواهی الهی است؛ گاهی حقوق افراد دیگر را تحت

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 

عنوان وظایف حقیقی در جامعه نوع دیگری از الزامات را برای فرد به وجود نخواهد بود، بلکه حقوق الهی به
 آورد. می

 حقوق موضوعهدر مفهوم اصطالحی جرم . 1-1-3
هتر »دارد: در تعریتف جترم مقترر متی 1916قانون مجازات استالمی مصتوب  6ازحیث قانونی مادۀ 

و « شتودتعیین شده است، جترم محستوب میرفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات 
شود کته قانونگتذار آن را از طریتق کیفتر منتع کترده استت اجعفتری درحقیقت، جرم به عملی اطالق می

 (.111لنگرودی، 
 شناسی ازنظرق جرم
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دارند که جترم ای بیان میبه فرهنگ و تمدن هر جامعهشناسان باتوجهشناسی و جرماندیشمندان جامعه
بیتان  بتاره(؛ چناننته دراین12ستازد ادانتش، دار میتاری است که وجدان عمومی را جریحهدرحقیقت رف

دارند که ماهیت جرم، رفتاری علیه آزادی فرد و اجتماع است که در تضاد با اصتول اخالقتی حتاکم بتر می
ده استت هتایی راجتع بته آن در نظتر گرفتته شتشکنی را در پتی دارد، درنتیجته مجازاتجامعه بوده و قانون

جرم »گوید: بودن تحقق جرم در جوامع بشری در تعریف جرم میبه طبیعی(. دورکیم باتوجه61امظلومان، 
 (.62« اسازددار میازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه

 شناسی حکم حکومتی مفهوم. 1-2
توجته ایتن استت کته همتۀ دارند. نکتۀ شایان های متعددی بندیصورت کلی تقسیماحکام شریعت به

احکام شرعی دارای خصوصیت اجرایی و حکومتی در جامعه نیستند، بلکه بسیاری از دستتورات شتریعت 
عنوان احکام غیرحکومتی داری جنبۀ شخصی بین بنده و خداوند هستند و این نوع از احکام نقطۀ افتتراق به

شوند؛ زیرا اساسًا تخلف بحث ارتباط بین جرم و گناه خارج میدر بحث جرم و گناه محسوب و تخصصًا از 
شتود و فقتط آید، جرم محستوب نمیدست میاز احکام غیرحکومتی که از طریق استنباط احکام شرعی به

به مصالح و مفاسد گوناگون اجتماعی و بتا استتناد بته دیگر باتوجه شود. ازسویمیعنوان گناه بر آن مترتب 
 شود که جنبۀ اجرایی و عمتومی دارد امنتظتری،ی، احکامی ازجانب حاکم اسالمی بیان میقواعد کلی فقه

حکم عبارت است از: فرمان حاکم انه »کند: بیان می بارهجواهر دراین(. صاحب9/162 رساله استفتائات،
در  کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمتل بته موضتوع آن دو،خدای متعال( بر عمل

گوید: احکامی که در راستای تحقق احکام اولیته و ثانویته (. مکارم شیرازی نیز می10/100« امورد خاص
(. بنابراین معیار اصلی احکام حکومتی را احکتامی تشتکیل 612آید ادر جامعه وضع شده و به اجرا در می

بته قواعتد کلتیق فقهتی بته  دهد که از سوی حاکم اسالمی بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی و استنادمی
جهت اجترای شتریعت در اشکالی که از جانب بعضی منتقدان و متفکتران غربتی بتهرسد. مرحلۀ اجرا می

و غفلت شریعت نسبت  به ُبعد عبادی در مجموعۀ دین و نبودن نظارت شود، توجهجوامع انسانی مطرح می
در بعضی متوارد اساستًا دیتن را متانعی بترای حدی است که های اجتماعی است. این اعتراضات بهبه رفتار

دانند های نجات بشر از نامالیمات اجتماعی میپندارد و مبارزه با دین را یکی از راهحیات اجتماعی بشر می
منظور ایجتاد عتدالت (، اما حقیقت امر این است که مجموعۀ دستورات و اوامتر شتریعت بته616یتر، اپی

مۀ افراد جامعه است و تحقق این امر از اهتداف اساستی تشتکیل حکومتت اجتماعی و رفاه جمعی برای ه
اند که یکی را و همراهدو همزاد دین و حکومت »کند: خصوص بیان میدینی خواهد بود. فاضل مقداد دراین

 (.621« اتن فراهم آیندای نخواهد بود. مقتضای حکمت آن است که این دو، در یک بدون دیگری فایده
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برقراری قسط و عتدل اجتمتاعی ازلحتارق رتبته، بتاالترین هتدف شتریعت »گوید: نیز میشهید صدر 
الفتاواا  « امنظور تأسیس عدالت اجتماعی بنا نهاده شتده استتشود و اساس دین بهآسمانی محسوب می

دست آوردن آن (. در این صورت باید گفت که آننه جامعه سکوالر با کنار زدن دین در پی به21، الواضحة
تنهتا در امتور  است هدف اساسی تشکیل حکومت و جامعه دینی برای رسیدن بته آن استت. امتری کته نته

کنتد: شود. شهید صدر در این متورد بیتان میاجتماعی؛ بلکه هدف اصلی در امور عبادی نیز محسوب می
ابق باید هر حکم شرعی در دین با این هدف اساسی در شریعت ابرقتراری قستط و عتدل اجتمتاعی( تطت»

 (.21، همون« اداشته باشد
ای کته هتر مبنتا و گونتهتحقق و برقراری عدل اجتماعی موافق با اصول قرآنتی و بعثتت انبیتا استت، به

استدالل فقهی که مخالف با این مبنای مسّلم باشد، مردود است و پذیرفتنی نیست؛ درنتیجه آننه حکومت 
با عدالت اجتماعی تضاد ندارد، بلکته یکتی از اهتداف  تنهاریزی و دستیابی به آن است نهدینی درصدد پی

بلند شریعت تأمین عدالت اجتماعی به بهترین شکلق ممکن در جوامع بشری است. در این صورت احکتام 
حکومتی دارای ماهیت خاص و متفاوتی نستبت بته احکتام اولیته و ثانویته نیستتند، بلکته بترای تحقتق و 

شوند و درحقیقت تنها جنبتۀ اجرایتی تی از سوی حاکم صادر میگیری جامعۀ اسالمی، احکام حکومشکل
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. 
 کومتی رابطۀ جرم و گناه در احکام ح .2

در خصوص صدق عنوان گناه هنگام تخلف از قوانین موضوعۀ حکومتت استالمی چنتد نظریتۀ کلتی 
 وجود دارد: 

یه اول: . 2-1         نفی کلی ترتب جرم بر گناه نظر
آید، دست میکند که از طریق استنباط احکام شرعی بهاین نظریه داللت بر لزوم تبعیت از احکامی می

شتود، تبعیتت از فقیته واجتب عنوان حکم حکتومتی صتادر مییعت و دستوراتی که بهاما در غیراحکام شر
نیست، بلکه لزوم پیروی از فقیه در غیرقوانین مستنبطه از شریعت ثابت نیست؛ درنتیجه تحقق عنتوان گنتاه 

عنوان ستبب تحقتق  هیچ مبتنی بر تخلف حکمی از احکام شریعت است. تخلف در غیراحکام شریعت به
گناه نخواهد شد، اگرچه قوانین حکومتی از سوی حاکم شرع صادر شده باشد. افتزون بتر ایتن لتزوم  عنوان

فقیته از آن »کنتد: تبعیت از فقیه در غیراحکام شرعی ثابت نیست. مرحوم اصفهانی راجع بته ایتن بیتان می
ط استت بته ادارۀ جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است، نه سایر اموری که مربو
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گونه امور بته فقیته ها؛ پس معنا ندارد که اینها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینامور بالد و حفظ مرز
 (.212« اازحیث فقاهت واگذار شود

تنها تشکیل حکومت دینی بتر فقیته واجتب نیستت، بلکته پیتروی از او منحصتر در احکتام بنابراین نه
عیت از الزامات حکومتی و قوانین موضوعه و متورد تأییتد فقیته بترای عمتوم متردم شریعت خواهد بود و تب

 درخور استناد نخواهد بود. 
یۀ اول  دلیل نظر

شود این است کته ادارۀ تمتام امتورات متادی، خصوص بیان مینظران درایندلیلی که از سوی صاحب
گتاهی کامتل نستبت بته اوضتاع و احتوال  معیشتی، اقتصادی، سیاسی و نظامیق جامعه نیازمند شناخت و آ

جهت که آگاهی کامتل پذیر نیست و معصوم ازایناجتماع است. امری که تحقق آن برای غیرمعصوم امکان
کند نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه دارد، اقدام به تشکیل حکومت و وضع قوانین مختلف می

جوانتب موجتود جهتت ادارۀ جامعته، علتت اساستی  نداشتن فقیته نستبت بته ادارۀ امتور و تمتاماحاطهو 
گونته امتور نیتز علتت اینکته این»کند: باره بیان مینبودن تبعیت از وی است. مرحوم اصفهانی دراینواجب

اعالوه بر تبیین احکام الهی( به امام معصوم محّول شده، این است که امام معصوم نزد ما اامامیته( از همتۀ 
 (.212« اتر است؛ پس نباید او را به دیگران قیاس کردت و سیاسات عالممردم به احکام و اجرائیا

بنابراین تبعیت از احکام و قوانین معصوم بر همۀ مسلمانان واجب و الزم است و دستورات غیرمعصوم 
االجترا نخواهتد بتود. فقهتای استالمی دلیل عدم احاطۀ کافی نسبت به امتورات جامعته، واجتب و الزمبه

نظر در امور غیردینی را ندارند و لزوم تبعیت از ایشان امری پذیرفتنی نیست. صالحیت اظها  رق
یه   نقد نظر

نداشتتن در امتور حکتومتی، نگرشتی رسد انحصار فقیه به استنباط احکام شترعی و دخالتنظر میبه 
واهتد شناسان است و درنتیجه انحراف جامعه از مستیر صتحیح را در پتی خنادرست از وظایف فقها و دین

تمامی امور، داللتت بتر جتواز  نداشتن فقیه نسبت بهاحاطهداشت. افزون بر آن گستردگی امورات جامعه و 
نشینی از جامعه نخواهد داشت؛ زیرا چنین احاطه و تسلطی نسبت به تمام احتیاجتات اجتمتاع بترای گوشه

های غیراستالمی نیتز یان حکومتیافتنی نیست و این اشکال به تمام متصدهیچ فردی از افراد جامعه تحقق
به آگاهی از اهداف و مبانی شریعت و با عنایتت بته حفتظ حقتوق و وارد خواهد بود و فقهای عادل باتوجه

رو پیتروی از آننته تأمین رفاه و آرامش جامعه، بهترین گزینه در راستای هدایت جامعه دینی هستتند. ازایتن
رسد؛ زیرا احکام و دستورات حاکم استالمی بتر پذیر به نظر میناکند، امری خدشهفقیه در جامعه الزم می

کند که لزوم تبعیت از آن بترای اساس جلب مصالح و دفع مفاسد و با مشورت با کارشناسان تحقق پیدا می
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اقشار مختلف جامعه امری انکارناپذیر خواهد بود که در ادامه توضیح بیشتری در ایتن زمینته ارائته خواهتد 
 شد. 
یه دوم: . 2-2         ترتب کلی حرمت بر عنوان جرم در احکام حکومتینظر

پذیرد و از سوی اساس تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای تحقق احکام و مقررات شریعت صورت می
پذیر نیست و این های الزم در جامعۀ اسالمی امکاندیگر اجرای الزامات دینی بدون تحقق مقدمات و بستر

گذار تأمین خواهد شد و حاکمیت دینی جهتت حفتظ و مقررات جدید از سوی قانون مهم با وضع قوانین و
کنتد تتا از ایتن راه امنیتت هایی را برای برخورد با متخلفتان وضتع میحراست از قوانین موضوعه، مجازات

روانی و اجتماعی جامعه به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد؛ درنتیجه تخلف از قوانین موضوعۀ حکومت 
منظور قوام و تحکیم جامعۀ دینی صدق عنوان گناه بر تخلف از مقتررات استالمی می جایز نیست و بهاسال

به لتزوم اجترای دستتورات شتریعت اقتدام بته تشتکیل دیگر پیامبر اسالم باتوجه بیانصحیح خواهد بود. به
رت کامل تحقق یابتد. صوهای الزم جهت اجرای قوانین الهی بهحکومت اسالمی کرد تا از این راه ساختار

طبق این نظریه تمام شئونی که برای پیامبر اسالم و خلفای حقیقی او ثابت است، بعد از ایشان برای فقهتای 
تری نسبت عادل نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا فقهای عادل در مقایسه با اقشار مختلف جامعه از شناخت کامل

دهند که احکام و قوانین شریعت بته بهتترین شتکل ق میسمتی سوبه احکام دین برخوردارند و جامعه را به
صتورت کامتل در جامعته تحقتق یابتد. امتام خمینتی ممکن و امنیت و نظم اجتماعیق متدنظر شتریعت به

طور که پیغمبر اکترماص( متأمور اجترای احکتام و برقتراری نظامتات  همان»کند: خصوص بیان میدراین
مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهتای عتادل  اسالم بود و خداوند او را رئیس و حاکم

 (.26« اهم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسالم را مستقر گردانند
طبق این نظریه، اطاعت از حاکم اسالمی و قوانینی که بنا بر مصلحت جامعۀ استالمی تأستیس شتده، 

شرع در راستای تحقق جامعۀ دینتی احکتام پیتامبر و درنهایتت احکتام الهتی  واجب است و احکام حاکم
جواهر، ؛ صتاحب127؛ نراقتی، 263اند احلبتی، که فقها نیز به این مطلب تصریح کردهخواهد بود. چنان

 (.162، المرجعیة ا القیودة، حسینی حائری، 16/172
به حاکم اسالمی محسوب شده و افزون بتر هر صورتی سرپینی نسبت  دیگر تخطی از قانون به بیانبه

صدق عنوان جرم بر این نافرمانی، مستلزم تحقق عنوان گناه نیز است. حاکم و قانون با یکدیگر تالزم دارند، 
 (.29اخمینی، « حاکم درحقیقت قانون است»کند: که در ادامه بیان میچنان

تلف وضع و توسط حاکم اسالمی تأیید شده های مخبنابراین تمام قوانین کلی و جزئی که از سوی نهاد
ها بر اساس قاعدۀ الضرر و وجوب حفتظ نظتام شود و تخلف از آناست، از احکام حکومتی محسوب می
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که بعضی از فقها به ایتن مطلتب تصتریح شود. چناناسالمی، حرام بوده و مخالف با شریعت محسوب می
 (.216اند امکارم شیرازی، کرده

یۀ دوم  دلیل نظر
تَنکَم »ترین دلیل مستند این نظریه آیۀ شریفۀ مهم َمترق مق

َ
تی اَأ ُسوَل َو ُأولق یُعوا الرَّ یُعوا الّلَه َو َأطق انستا:: « َأطق

( است. به این بیان که منظور از اطاعت اوامر پیامبر انحصار تبعیتت در احکتام شتریعت نیستت؛ زیترا 91
ۀ قضایی و بخش عظیمی از آن جنبۀ حکتومتی داشتته بسیاری از احکامی که از سوی پیامبر صادر شده جنب

یُعوا در آیۀ شریفه همۀ جنبه شتود و از های احکام الهی، قضتایی و حکتومتی را شتامل میاست و اطالق أطق
االمر نیز ثابت شده است و اطاعت از ایشان در کنار اطاعت از خدا و رستول دیگر این شأن برای اولیسوی 

شتود؛ ثانیتًا ستبب تحقتق گنتاه و جه تخلف و سرپینی از ایشان اواًل جرم تلقتی میقرار گرفته است؛ درنتی
نبودن مستتقیم ایشتان، بایتد به فقدان ظاهری معصتوم و در دستترسمعصیت خواهد شد. همننین باتوجه

گاه به مسائل زماندار مسئولیتافرادی عهده  های منصوبین الهی در جامعۀ اسالمی باشند و فقهای عادل و آ
دار حقیقی شریعت در زمتان غیبتت سازی احکام شریعت در جامعه هستند و امانتبهترین افراد برای پیاده

( از باب جانشینی واقعتی 1/12اکلینی، « الفقها، امنا، الرسل»آیند. تصریح روایات به معصوم به شمار می
پیامبران و امامان در جامعه هستتند و  هایدار تمام مسئولیتعنوان افرادی مورد اعتماد است که عهدهفقها به

این اطاعت از فقهای عادل در تمام موضوعات مختلتف حکتومتی و اجتمتاعی واجتب استت و تخطتی و 
 شود. تخلف از آن گناه و سرپینی نسبت به خداوند متعال محسوب می

ومتت دیگر جهت حفظ و صیانت از جامعتۀ استالمی و جلتوگیری از فستاد و اغتشتاح در حکبیان به
دیگر رعایت و التزام به قوانین از ستوی آحتاد  اسالمی وضع قوانین و مقررات مختلف الزم است و از سوی

از بتاب »کنتد: بیتان میخصتوص الله مکارم شیرازی دراینکه آیتشود، چنانجامعه امری الزم شمرده می
جامعه( واجب استت مقتررات  ها بلکه حفظ نظاممقدمۀ واجب ایعنی حفظ جان مردم و اموال و دارایی آن

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

 (.161ا
شتود و دل، امتری انکارناپتذیر محستوب متیبنابراین نظریۀ تشکیل حکومت اسالمی از سوی فقیه عا

شدۀ زیرنظر حاکم شرع بر افتراد جامعته واجتب خواهتد بتود و های تدویننامهتبعیت از همۀ قوانین و آیین
 تخطی از هریک از الزامات حکومتی موجب تحقق دو نوع جرم و گناه خواهد شد.
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یه سوم: . 2-3  اغترتب عنوان حرمت بر جرم بنا بر منطقةالفر نظر
مواردی که نص شرعی و حکمتی دربتارۀ آن موجتود نیستت، ثابتت تبعیت از حاکم اسالمی نسبت به 

خواهد بود و با تشخیص مصلحت و الزام از سوی حاکم اسالمی عنتوان وجتوب و حرمتت نستبت بته آن 
راجتع بته بترد، امتا ای که شهید صدر تعبیر منطقۀ فترا  را دربتارۀ آن بته کتار میکند. مسئلهتحقق پیدا می

موضوعاتی که ازنظرق تشریعی احکام اولیۀ خاصی دارند، تغییر احکام از سوی حاکم اسالمی جایز نیستت. 
 دارد: خصوص بیان میشهید صدر دراین

دهتد، مربتوط بته هتر محدودۀ قاعدۀ منطقةالفرا  که به حتاکم استالمی اختیتار جعتل قتوانین را می»
به آن تشریع نشده است که در ایتن صتورت صتالحیت  موضوعی است که احکام حرمت و وجوب نسبت

صورت عام تحقق لزوم و منع از سوی حاکم را خواهد داشت، اما افعالی مانند ربا که حرمت تشریعی آن به
ها را ندارد. همننان که افعالی مانند لزوم پرداخت نفقه امر حق امر و جواز نسبت به آنثابت شده است ولی

امتر ممکتن که در شریعت حکم به وجوب آن کرده است، ممنوعیتق آن از سوی ولیبه زوجه زوج  از سوی
« امر تا زمانی الزم است که تعارضی با دستورات الهی و احکام عامه نداشته باشتدنیست؛ زیرا اطاعت ولی

 (.210، اقتصودنوا
دوری و بنابراین نظریۀ لزوم تبعیت از دستورات حکومتی محدود به چهتارچوبی استت کته تضتاد صت

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. 

یه   دلیل نظر
یُعوا الّلتَه َو »استناد به آیۀ شریفۀ که بسیاری از دالئل نظریۀ دوم و سوم با یکدیگر اشتراک دارند. چنان َأطق

ی ُسوَل َو ُأولق یُعوا الرَّ َنکَم َأطق َمرق مق
َ
عنوان دلیل برای این نظریه صتحیح خواهتد بتود. در ایتن ( به99انسا:: « اَأ

صورت لزوم تبعیت از حاکم اسالمی امری صریح است که از محتوای این آیۀ شریفه و آیات و روایات دیگر 
 گوید: به آیۀ مذکور میشود. همننان که شهید صدر باتوجهداشت میکاماًل بر

هرگاه حاکم اسالمی اولی فقیه( با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد، پیتروی از او بتر »
الفتاوا  « اهمگان الزم است، حتی بر کسانی که عقیتده دارنتد مصتلحت مقصتود حتاکم اهمیتت نتدارد

 (.  1/112، الواضحة
االمر است که بنا بر نظریۀ دوم افتراق بین دو نظریه، تفسیر متفاوت از محدودۀ لزوم تبعیت از اولی نقطۀ

توانتد احکتام محدودۀ آن تمام شئونی است که برای پیامبر و معصومان در نظر گرفته شده است و حاکم می
استاس نظریتۀ ستوم محتدود بته  (، اما بتر122 المرجعیة ا القیودة،اولیه را نیز تغییر دهد احسینی حائری، 
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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
ر، تمتام شتئونق االمتتوجه این است که طرفداران نظریۀ دوم و سوم با گستترح مفهتوم اولینکتۀ جالب 

که در روایتی به این مطلب تصریح شده استت کته مقصتود از اند. درحالیمعصوم را برای فقها ثابت دانسته
( 1/267اکلینتی، « االمر در آیۀ شریفۀ تنهتا متا هستتیممقصود از اولی»االمر، شخص معصوم است: اولی

کند اجمعی از نظر بین فقها اشاره میّتفاقق که میرزای قمی به این امطلبی که مدنظر غالب فقها است، چنان
رسد این پوشی از اشکال فوق، مطلب دیگری که دربارۀ دو نظریه به نظر می(. با چشم32/122نویسندگان، 

است که شأنق تشریع احکام الهی با شأنق وضع قوانین از سوی حاکم اسالمی متفاوت است؛ زیرا بنا بر آننه 
که در روایت شریف آید امکان تغییر در احکام اولیۀ الهی وجود ندارد، چنانیاز مجموع روایات به دست م

َیاَمتةق اَل َیُکتوُن »آمده است:  َلی َیتَومق اَلقق َیاَمةق َو َحَراُمُه َحَراٌم َأَبدًا إق َلی َیَومق اَلقق ٍد َحاَلٌل َأَبدًا إق  َغَیتُرُه َو اَل َحاَلُل ُمَحمَّ
ي گذار برخالف مبانی شتریعت اقتدام بته معنا نیست که قانون (. این مطلب بدین1/92اکلینی، « ُ: َغَیُرهُ َیجق

جعل قوانین کند، بلکه درهرحال باید مقاصد شریعت و روح قانون دینی را حفتظ و البتته احکتام حرمتت، 
(. 299وجوب، حلیت و مصوب از سوی معصومان را که در طول مقاصد شریعت است، اجرا کند استند، 

نکه شأنی که در شریعت برای منصوبان الهی است، متفاوت با شأنی است که برای غیر ایشان در افزون بر ای
شده است؛ زیرا منتصبان الهی عصمتی دارنتد کته در همتۀ متوارد در تشتخیص و وضتع قتوانین نظر گرفته 

رمعصوم بنتا گونه خطا و اشتباهی در آن وجود ندارد، امری که اثبات آن برای غیصورت کلی و جزئی هیچبه
رسد. درنتیجه وجوب تکلیفیق تمام آید، امری ناممکن به نظر میبر آننه از دالیل نقلی و عقلی به دست می

های اسالمی شهر و روستتا متفتاوت استت و اثبتات های مصوب دولت، مجلس و شورانامهمقررات و آئین
های عضی از موارد اشتباه در سیاستتجهت نیازمند دالئل دیگری است؛ چه آنکه در بوجوب تکلیفی ازاین

کلی، جزئی و وضع قوانین صورت پذیرفته است. در این صورت اطالق جترم بتر تخطتی از قتوانین متغیتر 
دلیل مستتقلی خواهتد پذیر خواهد بود، اما صدق عنوان عاصی و گناهکار بر فترد متخلتف، نیتاز بتهامکان

ه از سوی حکومت در موارد اشتباه عمدی و ستهوی که در بعضی کتب فقهی احکام صادر داشت؛ همننان
 گونه احکام و قوانین صادره ثابت نیست.نافذ دانسته نشده است و لزوم تبعیت از این

که مرحوم سبزواری، حکمق حاکم در موارد تقصیر را موجب سقوط و اعتبارنداشتن آن دانسته است چنان
توان مشاورۀ اشتتباه کارشناستان را یان و مانند آن اکه میو دربارۀ قصور و اشتباهاتی از روی خطا، سهو، نس

مقتضای اصل، عدم حرمت رد و نقض چنین احکامی است و ترتیتب »دارد: ها دانست( بیان مییکی از آن
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اثر و اجرای چنین احکامی الزم نیست؛ زیرا متیقن از ادلۀ عقلی و آننته متفتاهمق عرفتی از اطالقتات ادلته 
 (. 102« است که بر اساس موازین و دستورات شریعت باشداست، نفوذ احکامی ا
که خطای حاکم در صدور حکم معلوم شود و قطعق وجدانی نسبت به زمانی»فرماید: مرحوم خوئی می

المساتد  یاش حار  « امخالف حکم با واقع حاصل شود، حکمق حاکم بالضرورة حجیت نخواهتد داشتت
 (.2/91 ،العراة الوثقش

یه چهارم. 2-4 یه مختار( ترتب کلی حرمت بر جرم در برخی موارد :نظر  )نظر
بر اساس این نظریه، متابعت از حاکم و قانونگذار جامعۀ اسالمی امری الزم و ضتروری استت؛ یعنتی 

شدۀ شریعت را باید در جامعۀ اسالمی پیاده سازد و بنا بر شترایط و مقتضتیات حاکم شرع احکام الهی بیان
وم جامعه وضع کند و در این صورت همۀ اقشار جامعته ملتزم بته تبعیتت از قتانون زمان قوانینی را برای عم

کنتد، هستند. نقطۀ افتراق این نظریه با نظریۀ دوم و سوم این است که آننه از تخلفات قانونی تحقق پیدا می
د دو کند و فعل واحتدر صورت انطباق بر جرائم دینی و هتک دستورات شریعت، عنوان گناه بر آن صدق می

جهت جرم و گناه را خواهد داشت و هر دو عنوان ازنظرق مصداق منطبق بر عمل ناهنجار خواهد بود، امتا در 
توانتد بتا غیر این صورت تطبیق عنوان گناه صحیح نخواهتد بتود. ازنظترق قتانونی هرچنتد حتاکم شترع می

دیگتر بیان کند. بتهق گناه نمیزنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد کند، اما این مطلب داللت بر تحقبرهم
هنگام تشکیل حکومت اسالمی تبعیتت از قتانون تأسیستی و تأییتدی وجه افتراق این نظریه این است که به

قانونگذار بر همگان الزم است و تبعیت از فقیه منحصر در احکام و مسائل شرعی نیست، امتا در صتورت 
. درحقیقت لزوم اجرای قتوانین موارد محرز نخواهد بودتخلف از قوانینق تأسیسی صدق عنوان گناه در همۀ 

هنگام تخلف از قوانین حکومتی مطلب دیگری است که دلیلی دیگری را مطلبی است و تطبیق عنوان گناه به
دیگر احکام صادره از سوی حاکم شریعت نبوده و در معرض تغییر و تبدیل است، هرچنتد بیان طلبد. بهمی

احکتام و »فرمایتد: بتاره میرسد. عالمته طباطبتائی دراینانین امری بدیهی به نظر میلزوم تبعیت از این قو
تغییتر بتوده، در بقتا و زوال تتابع  شود، عمومًا قابتلمقرراتی که در جامعۀ اسالمی از مقام والیت صادر می

 (. 19والیت و زعامت، « اشوندجهت شریعت نامیده نمیمصلحت وقت است و ازاین
از احکام حکومتی بدین معنا است که حاکم استالمی بترای حفتظ، امنیتت و ستالمت  وجوب تبعیت

گرداند و نافرمانی از جانب افراد جامعه نسبت مادی و معنوی جامعه اموری را بر همۀ اقشار جامعه الزم می
د به قوانین دولت اسالمی جایز نیست؛ زیرا تخلف از قتوانین، موجتب اختتالل در نظتام اجتمتاعی و ایجتا

مترج در جامعتۀ وآشفتگی در جامعۀ اسالمی است. درحقیقت موضوع حکم عدم جواز بر مدار تحقق هرج
دینی است و هر زمان اخالل در نظام اجتماعی یا ضرر یا امثال آنکته از عنتاوین مستتقل احکتام استت در 
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کننتد: که بعضی از فقها تصریح می، صدق عنوان جرم و گناه مسلم خواهد بود. چنانجامعه تحقق پیدا کند
تخّلف از قوانینق مصّوب دولت اسالمی که از طریقق رسمیق تصویب قوانین گذشته باشتد، جتایز نیستت و »

ا نداشتن بت(. با فرض منافات6/692، رسولۀ استفتوئوتامنتظری، « مرج اجتماعی خواهد بودوموجب هرج
احکام اولیه و ثانویه، اعتبار عنوان گناه بر تخلفات قانونی صحیح نخواهد بود؛ زیرا مشروعیت وضع قوانین 

 های ناهنجار مبتنی بر دو امر است: حکومتی و اطالق جرم بر رفتار
 أ. وضع قوانین بنا بر مصالح و مفاسد 

کند و البتته ت با کارشناسان وضع میحاکم اسالمی، احکام حکومتی را با تکیه بر قوۀ استنباط و مشور
گونه قوانین در تمام اوقات ندارد و همیشه احتمال تغییتر در مقتررات این مطلب تالزمی با ثبوت و دوام این

مبنا است که موضوع حکم تغییریافته و دگرگتونی موضتوع  حکومتی وجود دارد و فلسفۀ تغییر قوانین بر این
ود است و اساس تغییر شرایط نیز بر مبنای مصالح و مفاسدی است کته علتت از تغییر شرایط و قی نیز ناشی

دیگتر کشتف مصتالح و مفاستد جدیتد ستبب تغییتر در  بیانحقیقی جعل حکم برای موضوعات است. به
خواهتد داشتت. در ایتن صتورت موضوعات را فراهم آورده و تغییر در موضوعات تبدیل در حکم را در پتی 

ون قدیم و جدید سبب تحقق جرم خواهد شد و اثبات گناه از این راه صحیح خواهد تخطی فرد نسبت به قان
یقین تعّبدی نیستند، با تشخیص کارشناسان اگر فقیه در حوزۀ احکامی که به »که گفته شده است: بود. چنان

ر چنتین که بقای حکم اول گزاف باشتد، دطوریبه تغییر مصلحت و مفسدۀ واقعی قطع و یقین پیدا کرد، به
گونه موارد حکم سابق تغییتر نیافتته، بلکته تواند حکم جدیدی را استنباط کند. درحقیقت در اینموردی می

باشد تغییر کرده است و تعبیتر بته تغییتر حکتم در موضوع حقیقی آن، که همان مصالح یا مفاسد واقعی می
 (.2/909، هموناهمو، « ای استها تعبیر مسامحهآن

کند. اگر مبنای تحقق احکام اید توجه کرد که احکام حکومتی به چه عنوانی تحقق پیدا میدیگر ببیان به
حکومتی در مقام تزاحم بین حکم اولی و ثانوی باشد، در این صورت مخالفت با حکم حاکم، حرام شرعی 

رای آید؛ زیرا حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که بر اساس کشف مصالح و دفع مفاسد ببه شمار می
حفظ اجتماع مسلمانان بیان شده است و در صورت تخطتی و تخلتف هنجارشتکنان از قتوانین حکومتت 

 کند. عالوه بر حیثیت جرم، حیثیت گناه نیز تحقق پیدا می
نسبت به اوامتر حکتومتی کستی »فرماید: الله صافی گلپایگانی نیز دربارۀ دایرۀ تبعیت از حاکم میآیت

عهدۀ من است و برای من ثابت یا محرز نشده است، بلکه اطاعتت موضوع به تواند بگوید که تشخیصنمی
 (.116« اباشداز حاکم غیرمعصوم نیز الزم می
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عنوان احکام ثانوی امری است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تحقق پیتدا بنابراین تغییر احکام به
د واقعتی امتری انکارناپتذیر استت و در که جعل احکام اولیه نیز بر استاس مصتالح و مفاستکند، چنانمی

شوند؛ زیرا گتذر زمتان ماهیتت و صورت تزاحم بین دو حکم، احکام ثانویه به دلیل اهمیت بیشتر مقدم می
دهد، بلکه عناوین مختلف از نگاه شریعت دارای حکم ثابتی هستند که تنها از نوع احکام الهی را تغییر نمی

نظران خواهد بود. در این صورت و تشخیص مصادیق بر عهدۀ صاحبطریق شارع حکیم تغییر در آن جایز 
تخلف از احکام اولیه و ثانویه موجب تحقق دو حیثیت جرم و گناه خواهد بود، اما نکتۀ درخور اهمیت این 

های مختلف اجتماعی در تشخیص عمل ناهنجار و منافی نظران حوزهاست که معیار کارشناسان و صاحب
ر اساس منافع و مضرات ظاهری جامعه است و این احتمتال همیشته وجتود دارد کته ایتن با منافع جمعی ب

های آن پی برده و درصتدد نستخ یتا سازی قانون در موارد متعدد به نواقص و کاستیکارشناسان بعد از پیاده
کته در برختی متوارد مصتلحت شخصتی و گروهتی تغییر یا اصالح قوانین موضوعۀ سابق برآیند. همننان

ای است که بیشترین بهره و استفاده را از منافع گونهعضی صاحبان مناصب سبب تدوین قوانین و مقررات بهب
المال ببرند که در این صورت و با فرض تخلف از چنین مقرراتی، اثبات دو عنوان جرم و گناه عمومی و بیت

 بر تخلف از قوانین برگرفته از نظر کارشناسان ثابت نخواهد بود. 
سنت دارای موضوعیت نیستند تا در هر دیگر احکام و دستورات حاکم اسالمی برخالف نظر اهل بیانبه

صورت حجیت داشته و در عرض یا مغیر واقع محسوب شود، بلکه تمام قوانین و دستورات حاکم از جهت 
شتتباه از باشد کته در صتورت اواقع میعنوان مسیری برای رسیدن بهطریقیت حجت است که درحقیقت به

حکتم حتاکم، طریتق »انتد: که بعضی از فقها به این مطلب تصتریح کردهحجیت ساقط خواهد بود. چنان
واقع ااعم از اینکته درستت شرعی و حجت بر واقع است نظیر سایر امارات و طرق، پس در صورت علم به

 قهاش کووماا اسا،مش،مبونش یامنتظری، « ماندباشد یا اشتباه( دیگر مجالی برای حکم حاکم باقی نمی
9/22.) 

عبارت دیگر مبنای حقیقی در صدور و اجرای دستورات حکومت، بر اساس موازین و قواعد شریعت به
خصوص موجتب ستقوط حکتم از حجیتت خواهتد بتود. و درک واقع است و هرگونه قصور و اشتباه دراین

نظارت دقیق و جلوگیری از تجاوز متصدیان که مرحوم نائینی نفوذ قوانین متغّیر را منوط به حفظ نظام و چنان
(؛ درنتیجه مواد قانونی که شروطق مدنظر شریعت و مصلحتق نوعیق اجتماع 136اند او منتخبان مردم دانسته

در آن رعایت نشود، ضمانت اجرایی از سوی حکومت خواهد داشت، اما ضمانت اجرایی شرعی آن ثابتت 
یابد و مالزم با عنوان معصیت نین، عنوان جرم یا تخلف تحقق میگونه قوانیست و در فرض سرپینی از این

 و گناه نخواهد بود. 
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دلیل عتدم تحصتیل وضع بعضی از قوانین، ضمانت اجرایی از سوی حکومتت را خواهتد داشتت و بته
مصلحت حقیقی و کشف مفاسد جدید، تخلف از قانون تحقق جرم را در پی دارد، اما با تحقق عنوان گنتاه 

هتای حکتومتی، مصتلحت ها و سایر نهادنخواهد بود. لذا در فرضی که متصدیان امور دولت، شورامالزم 
شخصی و حزبی را بر مصلحت نوعی مقدم و مصلحت عمومی را از روی قصور و تقصتیر تفویتت کننتد، 

تی لزوم تبعیت شرعی از قوانین موضوعه ثابت نخواهد بود؛ زیرا اساس مشروعیت قوانینق حکومتی در صور
است که بر اساس موازین و قواعد شریعت باشد و در صورت تضتاد بتا احکتام شتریعت، حجیتت قتوانینق 

( 1/62اکلینتی، « اذا حکم بحکمنا»که در فرمایش امام صادقاع( عبارت مصوب ثابت نخواهد بود. چنان
بر کستی کته در « احکم بحکمن»به این مطلب داللت تام و کامل دارد و بنا بر تصریح بعضی از فقها عنوان 

، مباونش یقهاش کووماا اسا،مش کنتد امنتظتری،مبادی حکم تقصیر و قصوری کرده باشتد، صتدق نمی
سبب اشتباه یا هر دلیل دیگری برخالفق موازین شترعی حکمتی (. اگر حاکم اسالمی عمدًا، سهوًا، به9/22

استاس اجتهتاد  متی کته بترای از فقها نقض حککه عدهصادر کند، حجیت آن ثابت نخواهد بود. همننان
عالمته ، 2/999بتراج، ، ابن2/91اند اطوسی، نادرست بیان شده است را الزم و حکم جدید را نافذ دانسته

 القضاو  یاش الفقاإل امسا،مش،، حستینی حتائری، 2/319، 2/319فخر المحققین، ، 2/121، ارحودحلی، 
 (.6/216، طوسی، 10/199، فخرالمحققین، 793

صادره از سوی حاکم در صورت مخالفت با مصالح شرعی و عمومی حجیتت نتدارد، که حکم  زمانی
اولتی از  طریقها و ادارات که در تضاد با مصالح شرعی و نوعی باشتد، بتهقوانین و مصوبات از سوی ارگان

حجیت ساقط خواهد بود؛ زیرا احکام صادره از سوی حاکم از باب سببیت و در عترض واقتع نیستت و در 
حکم حاکم »کنند: خصوص بیان میرسد. بعضی فقها دراینحکم حاکم نمیواقع نوبت به علم بهصورت 

صورت سببّیت در عرض واقع یا تغییردهندۀ واقع نیست، بلکه حکم حاکم طریق شرعی و حجت بر واقع به
باه( دیگتر واقع ااعم از اینکه درستت باشتد یتا اشتتاست نظیر سایر امارات و طرق، پس در صورت علم به 

 (.9/22، مبونش یقهش کووما اس،مشامنتظری، « ماندمجالی برای حکم حاکم باقی نمی
گونه قوانین مستلزم عنوان گناه نخواهد بود و دلیل این مطلب بنا بر نظتر شتیخ تخلف و سرپینی از این

ستهو، نستیان و بیان دیگر نکتۀ اساسی دربارۀ معصوم این است که احتمتال طوسی اجماع و سنت است. به
شود، برخالف غیرمعصوم که با فترض تحقتق عتدالت و صتالحیت حکمرانتی و اشتباه در قول او داده نمی

قانونگذاری از سوی او، تحقق سهو و اشتتباه دربتارۀ او ممکتن استت و همتین امتر اطاعتت از او را مقیتد 
کید به این مطلب میسازد. آیتمی ع عصیان عمدی است نه مانع سهو عدالت مان»فرماید: الله جوادی با تأ

شود بته متواردی کته و نسیان. کسی که احتمال اشتباه علمی و عملی در کار او باشد، اطاعت از او مقید می



 841 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          812

فرمان او مطابق با خواست و فرمان الهی باشد؛ چراکه بر اساس دلیل عقلی و بر مبنای روایتت مشتهور کته 
قق اَل »اند: فریقین از رسول اکرم نقل کرده تَیةق َاَلَختالق ي َمَعصق َمَخُلوٍق فق ( فرمتان 11/197احرعتاملی، « َطاَعَة لق

اجتوادی آملتی، « مخلوقی که برخالف فرمان خالق و خداوند باشد، نادرست است و هیچ اعتباری نتدارد
ت بته دو روایتکنتد و باتوجه(. افزون بر آن، حکم حقیقی در واقع متعدد نبوده و به یک امر تعلق پیدا می99

احرعتاملی، « رّدوا الجهتاالت إلتی الستنن»( و 1/220ااحسایی، « من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردّ »
(. فخترالمحققین در 6/216اند اطوستی، (، استناد به اجتهاد را در موارد ظهور اشتتباه جتایز ندانستته397

َو َمَن َلَم َیَحُکَم »ه این آیه شمارد، بتوضیح دلیل عالمه که نقض حکم سابق و تصویب حکم حق را الزم می
ما َأَنَزَل الّلهُ  کند: خطا و ااشتباه و امثال آن( از جانب خداونتد نتازل نشتده ( استناد و بیان می27امائده: « بق

(، بنابراین وقتی حکمی از سوی خداونتد متعتال صتادر نشتده باشتد، ترتتب عنتوان گنتاه و 2/321است ا
نیست، اگرچه تبعیت از قانون با دالئل دیگر ثابت شده باشد و تحقق دو  سرپینی از واقع دربارۀ آن صحیح

 حیثیت جرم و گناه ثابت نخواهد بود. 
 ب. جعلق قوانین، مقدمۀ اجرای احکام شریعت

حکومت دینی در راه رسیدن به امنیت، آرامش و عفت مدنظر شریعت، اقدام به جعل قوانین و مقتررات 
پذیرفتن حکومت دینی تحقق پیدا کند و آننته از ق زمینۀ مناسب برای صورتکند تا از این طریمتعددی می

سازی و ایجاد مقتدمات شود، در راستای زمینهعنوان قانون در جامعۀ اسالمی وضع میسوی حاکم شرع به
الزم جهت احکام شریعت است تا واجبات شریعت به بهترین صورت ممکن در جامعه تحقق پیدا کند. در 

ها و ستازیشتود و ایتن زمینهای برای قوانین الهی محستوب میعنوان مقدمهقوانینق حکومت بهاین صورت 
مقدمات برای تحقق احکام شریعتق عقال الزم است؛ زیرا بسیاری از مقررات شریعت بدون وضع قتوانین و 

کومتت ح»فرمایتد: اللته مکتارم شتیرازی میهای مناسب از سوی حکومت ممکن نیست. آیتایجاد بستر
ها و همننین معتادان صادر اسالمی احکام مختلفی در زمینۀ مجازات قاچاقنیان و چگونگی برخورد با آن

ای برای اجرای حکم ثانوی حرمت متواد مختدر یتا دخانیتات استت، حکتم کند. این احکام که مقدمهمی
 (.216« اشودحکومتی محسوب می

ناچار اقامۀ واجبی هم بر آن امقدمات( متوّقف شود، بهاگر »دارد: خصوص بیان میمرحوم نائینی دراین
العمل و بالعرض واجب خواهد بود، هرچند اّتصاف مقدمۀ واجب را به وجوب شرعی استتقاللی عقاًل الزم

 (.102« اهم قائل نباشیم؛ چه بالضروره توّقف واجب بر آن عقال موجب لزوم اتیان است
مقدمات، امری غیرممکن است که هم از جهت عقلی و  تحقق آننه مدنظر شریعت است بدون ایجاد

عنوان یکتی از شتروط عقلتیق تحقتق هم از جهت عقالیی نسبت به آن شکی نیست؛ مانند اینکه قتدرت بته
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عنوان شروطق الزم در راستتای تحقتق منویتات دیتن استت و واجبات شریعت است، قوانین حکومتی نیز به
لف جامعه، مجتازات و تأدیتب مناستب را در پتی خواهتد داشتت. تخلف از آن از سوی افراد و اقشار مخت

 (. 2/30اند اشفتی، که بعضی از فقها نسبت به لزوم عقلیق اتیان مقدمۀ واجب ادعای اجماع کردهچنان
توجه به این نکته ضروری است که اساسق تشکیل حکومت دینتی امتری استت کته از طریتق عقلتی و 

ها و نامتهد، اما اینکه لزوم تشکیل حکومت دینی برابر با وجوب تمام آئینباشعنوان مقدمۀ واجب الزم میبه
های حکومتی باشد، مطلبی است که از باب مقدمۀ واجب قابلیت اثبات های دولتی و شورامصوبات ارگان

با المقدمه این است که تنها ای دارد. نتیجۀ وجوب و حرمت عقلی ذیدلیل جداگانهنخواهد داشت و نیاز به
کند، اما نسبت به اجرانشدن مقدمات المقدمه استحقاق عقاب تحقق پیدا میتخلف و تخطی نسبت به ذی

بیان دیگتر المقدمه عقابی از سوی پروردگار متوجه شخص خاطی نخواهد بود. بههای مورد نیاز ذیو بستر
جوب و اطاعت مقدمته المقدمه از طریق شریعت ثابت نیست و تعلق ووجوب مولویق مقدمه، از سوی ذی

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

 اب اخروی را در بر نخواهد داشت. عنوان ارشاد به حکم عقل است که عقباشد، بهمقدمات ثابت می
بدیهی است که مقدمۀ واجب از سوی واجبق مشروط، متصف »فرماید: آخوند خراسانی دربارۀ این می

شود، هرچند عقل مستقاًل مقدمۀ واجب را متصف به وجوب گرداند و اگر وجتوب مقدمته را به وجوب نمی
د به حکم عقلی است تا حفظ از عقاب تحقتق پیتدا عنوان ارشانیز بپذیریم، تعلق وجوب اطاعت از عقل به

المقدمه( و تعلق حکتمق امولتوی( وجتوب از کند، نه اینکه وجوب مولوی از باب مالزمه ابین مقدمه و ذی
 (.92« االمقدمه به مقدمه سرایت کرده باشدذی

اعراقتی، انتد علمای دیگری نیز به این مطلب تصریح و وجوب مقدمۀ شرعی برای واجب را نفتی کرده
 (. 63شهیدثانی، ؛ ابن1/209، مصبو  االصول؛ خوئی، 1/272 ؛ انصاری،2/271، دراس؛ صدر، 336

اگر در شریعت دلیل خاصی نسبت به حرمت بعضی مقدمات مانند خمر و ربا و لزوم بعضی مقدمات 
نداشتتن تعلقدیگر مانند وضو وجود داشته باشد، مقدمات دارای حکمق شرعیق ختاص خواهنتد بتود. البتته 

برخورد نامناسب از سوی حکومت نسبت به هنجارشکنانق نظتم حکمق الزامیق شرعی به مقدمات، تالزمی با 
و امنیت اجتماع نخواهد داشت؛ زیرا بین نفی عقاب اخروی از سوی پروردگار متعال و نفی مجازات دنیوی 

تحقق عنوان جرم در جامعه گشتته و از سوی حاکم مالزمه وجود ندارد و تخلف از قوانین موضوعه موجب 
حاکم اسالمی اختیار تام در برخورد مناسب بتا متجتاوزان و هنجارشتکنان در جامعتۀ استالمی را خواهتد 

 داشت. 
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یۀ مختار  دلیل نظر
هدف از تشکیل حکومت اسالمی، اجرای احکام به بهترین شکل ممکن در جامعه است و این مطلب، 

کنتد. انین و مقررات مختلف در چهارچوب موازین و اهداف شتریعت میحاکم اسالمی را ملزم به وضع قو
گترفتن صتورت آزاد و بتدون درنظردیگر جواز قانونگذاری برای حتاکم، داللتت بتر لتزوم تشتریع بهبیان به

که ائمه معصومیناع( هتیچ مصتلحتی را مقتدم بتر مصتلحت و متوازین شتریعت شریعت ندارد، همننان
که بعضی فقها دانستند. چنانمت ظاهری را مبتنی بر موازین صحیح شریعت میندانسته و مشروعیت حکو

 (.263به این مطلب تصریح کردند اسند، 
بین شأن شارع و غیرشارع در زمینۀ جعل قوانین تفاوت ماهوی وجود دارد؛ زیترا دستتوراتی کته توستط 

اقعتی صتورت پذیرفتته و شتود، بتر استاس مصتالح ومعصوم و در راستای تحقق جامعۀ اسالمی وضع می
ها، تخلف از اوامر الهی را درپی داشته و منجتر بته تحقتق عنتوان االجرا است و سرپینی از آنرو الزمازاین

گتاه بتوده و بتر استاس مصتالح جرم و گناه است؛ به سبب اینکه معصوم از تمام جوانب و اغراض شریعت آ
عصتمت نظتری در قتوانین »دارد: صوص بیتان متیخکند. شیخ محمد سند دراینواقعی قوانین را جعل می

باشد تا قوانین الهی به شکل کند، بلکه در مقام عملی و تطبیق احکام نیز عصمت الزم میالهی کفایت نمی
بته موضتوعات جدیتد و مستائل (. اما فقیه عادل باتوجه291« امتناقض با اهداف شریعت تحقق پیدا نکند

کنتد کته م متفاوت و بر اساس مصالح ظتاهری، قتوانینی را وضتع میگیری جرائگوناگون اجتماعی و شکل
به کلیتات و هدف از آن، تحقق و حفظ احکام و الزامات شریعت در جامعه است؛ یعنی حاکم شرع باتوجه

آیتد کته روح قتانون حتاکم بتر جامعته از قواعد مستخرج از شریعت درصدد وضع قوانین و الزاماتی بر می
 ر امان و شریعت در جامعه مستحکم و پایدار بماند. های اجتماعی دآسیب

وقوع بسیاری از افعالق خالف قانون مصداق دو حیثیت جرم و گناه هستند، اما اطالق گناهکار بتر فترد 
متخلف در تمام موارد تخطی از قانون صحیح نیست؛ زیرا وضع احکام واجب و حرام مختص به پروردگار 

حقیقی و ملکیت تام آن به خداوند اختصاص دارد یتا بنتا بتر مصتالح  است و حق مستقلی است که سیطرۀ
کند. بدیهی است تخطی از مقرراتی که از غیر جامعه چنین حقی را با صراحت به عدۀ محدودی واگذار می

هتا در نبتودن بته آنای ندارنتد، بلکته ملتزمایشان ثابت شده است با تحقق مفهوم گناه در همۀ موارد مالزمه
دینی تنها موجب تحقق عنوان جرم خواهد شد. افزون بر اینکه صدق عنوان حکم حکومتی بتر تمتام  جامعۀ

رستد. درحقیقتت نظر میهای داخلی ادارات و... امری دور از ذهن بهنامهها و آئینقوانین و مصوبات شورا
کنتد، صتادر ا میای که در جامعه تحقتق پیتدبه مقتضیات ویژهحکم حکومتی در شرایطی خاص و باتوجه

که در گونه از قوانین وجود دارد. چنانشود و هر زمان بنا بر دالیل مختلف، اقتضای تغییر و تحول در اینمی
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الشترایط در شترایط حکم حکومتی حکمی است که حاکم شرع جامع»تعریف حکم حکومتی آمده است: 
رستاله  امنتظتری،« کنتدفقته اعتالم می طور موقت و بااستناد و اتکای به قواعتد کلتیخاص و استثنایی به

 (.3/129 استفتائات،
قوانین راجع به این قسم اسیاسات( نظتر بته اختتالف »کند: محقق نائینی نیز به این مطلب تصریح می

ناچار مختلف و در معترض نستخ و تغییتر استت و ماننتد قستم مصالح و مقتضیاتش به اختالف اعصار به
 (.136ا «تأیید نتواند بود بر دوام وااحکام اولی( مبتنی

 را آن که است مصلحتی تابع طبعاً  مقررات گونهاین اعتبار»فرماید: خصوص میعالمه طباطبائی دراین
،اما احکام الهی که متن  رودمی از بین مصلحت رفتنازمیان محضبه و است آورده وجود به و کرده ایجاب

هتا را بته امتر نیتز حتق نتدارد کته آنو کستی حتتی ولّی باشد برای همیشه ثابت و پایدار است شریعت می
بررسی هتای « اها را الغا کندها درنظر او، آنای از آنرفتن پارهمالحظۀ ازبینمصلحت وقت تغییر دهد و به

 (.1/26 اسالمی،
 (.272الله سند نیز به این مطلب تصریح کرده است اآیت

بر تخلف از احکام حکومتی مترتتب خواهتد بتود کته  نکتۀ شایان توجه این است که زمانی عنوان گناه
مالزم با یکی از عناوین ثانویق حرام در جامعۀ اسالمی باشد؛ مانند اینکه تخلف از احکام حکومتی ستبب 

دیگر ترتب عنوان گنتاه بیان مرج در جامعه، خلل و نوسان نظم عمومی و ضرر به افراد جامعه شود. بهوهرج
 بر تحقق اغتشاح و ضترر در جامعته خواهتد بتود و در صتورت عتدممتی مبتنی بر تخلف از احکام حکو

اخالل در نظام اجتماعی صدق عنوان گنتاه بتر تخلتف از قتوانین حکتومتی ثابتت نخواهتد بتود، هرچنتد 
هتای غیرقتانونی های حکومتی داللت بر جواز رفتارنامهنبودن عنوان گناه بر تخلف از مقررات و آئینمترتب

داشت و صدق عنوان تخلف و جرم در این موارد محرز و برخورد قانونی بتا متخلفتان الزم خواهتد  نخواهد
 بود. 

شتود کته در قالتب احکتام اولیته و ثانویته در های الهی اطالق میها و نبایدای از بایددین به مجموعه
ای شتهر و روستتا جتز: هکند، اما اینکه همۀ مصوبات متغّیر دولت و مجلس و شتوراجامعه ظهور پیدا می

ها تبعتات اختروی را در بتر داشتته احکام اولیه و ثانویه و داخل در مجموع دین قرار گیرد که مخالفت با آن
بته ایتن قضتیه صتراحتًا ای خواهد بود. عالمه طباطبتائی باتوجهباشد، امری است که نیازمند دلیل جداگانه

کنتد: داند و بیان میگونه از مصوبات نمیعت را شامل اینقوانین متغیر را جز: شریعت ندانسته و دایرۀ شری
شتود و حسب اصطالح دین، احکام و شرایع آستمانی محستوب نمیگونه مقرراتق متغّیر و غیرثابت بهاین»

 (.  1/61بررسی های اسالمی،ا« دین نامیده نشده است
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حتال حتوزۀ اختیتارات و وجوب تبعیت و اجابت مردم نسبت به حاکم امری مستّلم استت، امتا درعین
تصرفات حکومت اسالمی خارج از چهارچوب شریعت نیست و نفوذ احکام و الزامات حکومتی مربوط به 

الله تبریتزی که آیتمواردی است که طبق ادلۀ اولیه حکم الزامی در آن موضوع وجود نداشته باشد. همننان
الزامتتات شتتریعت »فرمایتتد: و می اختیتتارات حکومتتت را محتتدود بتته قتتوانین و احکتتام شتتریعت دانستتته

درهرصورت مقدم بر قوانین حکومت است؛ مانند تصرفات غیرمجتاز در شتریعت کته از دایترۀ دخالتت و 
 (.3/20« اوالیت حاکم اسالمی خارج است

آید و این عنوان احکام و قوانین شرعی به شمار نمیبنابراین باید گفت که تمام قوانین متغّیر حکومتی به
بیان دیگر لزوم پایبندی به قوانین حکتومتی زمی با جواز هتک احکام حکومتی نخواهد داشت. بهمطلب تال

داللت بر وجوب شرعی همۀ قوانین موضوعه ندارد و سرپینی خاطیان نسبت به قوانین، عتذاب اختروی را 
معته بتا تواند بترای بقتا و صتیانت از آرامتش روحتی و روانتی جادر پی نخواهد داشت، اما حاکم شرع می

شتود، در راستتای حفتظ متجاوزان برخورد کند. احکامی که از سوی حاکم شرع به شکل قانون تتدوین می
احکتام حکتومتی »دارد: الله صتافی گلپایگتانی بیتان متیکه آیتنظام و تحقق احکام شریعت است. چنان

منظور تحقتق و شوند، بلکه بهمستقاًل و بدون ارتباط با احکام ثابت شرعی، اعم از اولیه و ثانویه صادر نمی
 (.119« اشوندامتثال احکام اصلی صادر می

 
 گیری نتیجه

دستت آمتد کته ترّتتب حرمتت و گنتاه بتر تمتام جرائمتی کته از ستوی از مجموع پتژوهش حاضتر به
کند، صحیح نخواهد بود؛ زیرا اساسًا گناه با تخلف انسان از هنجارشکنان در جامعۀ اسالمی تحقق پیدا می

پذیرفتن جرم تخطی از قتوانین حکومتت و تعتدی بته کند و مبنای صورترات شریعت تحقق پیدا میدستو
اجتمتاع شتان بتر تضتاد و عتدم نبتودن دو مفهتوم و انفکتاک ماهیتیحقوق افراد جامعه است. البته مترادف

ص احکام و شان داللت ندارد؛ زیرا در موارد متعددی قوانین موضوعه از سوی حکومت اسالمی، نمصداقی
رود و در ایتن الزامات شریعت هستند و  تخلف از احکام حکومتی، تخلف از احکام شریعت به شمار متی

های نامتهصورت عنوان جرم و گناه مالزم با یکدیگر خواهند بود. از ستوی دیگتر بستیاری از قتوانین و آیین
اند، اما حاکم و فقیه عادل قرار گرفتهمنظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی وضع شده و مورد تأیید حکومتی به

ای نشتده استت. در ایتن صتورت قتوانین صتادره از ستوی ها اشارهصورت مستقیم به آندر متن شریعت به
 اند: حکومت به دو گونه



            810                           ینیعنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت د قیتطب یبازپژوه                    0011پاییز 

حاکم اسالمی در صورت تعدد مالکات و تزاحم بین احکام اولیته و ثانویته و بترای حفتظ جامعتۀ  -1
کند که در این صورت عنوان جرم و گنتاه بتر تعطیل احکام اولیۀ اسالم را صادر میمسلمانان، حکمق تغییر و 

تخطی از قوانین حکومتی صادق است؛ زیرا حکم ثانویق تأییدشتده توستط حتاکم استالمی، امتری غیتر از 
احکام شریعت نیست. اما احکام ثابتی که برای موضوعات بتدون انکشتاف از مصتالح و مفاستد حقیقتی 

کند و قانونگذار بر اساس منافع و مضار ظاهری و با قصور و تقصتیر از ستوی کارشناستان و میتحقق پیدا 
ستازی چنتین کنتد، پیادهنظران نسبت به کشف مصالح و مفاسد واقعی، اقدام بته جعتل قتانون میصاحب

ونه قانون گهای اجتماعی را در پی خواهد داشت، در این صورت تخطی از اینقوانینی، اختالل و ناهنجاری
ازلحار ظاهری موجب تحقق جرم است، هرچند در واقع صدق عنوان گناه بر عمتل شتخص هنجارشتکن 

 صحیح نیست؛ زیرا چنین قوانینی ازنظرق شریعت حجیت نخواهند داشت. 
گونه که بدون وضع اینطوریعنوان مقدمه و بستری برای تحقق احکام شریعت بوده بهقوانینی که به -2

پذیر نخواهد بود. تبعیت از این نوع الزامات ازنظرق قتانونی بتر همتۀ اقشتار ای احکام شرع امکانقوانین اجر
رود، اما ترتب عنوان گناه بر تخلتف از ها ازلحارق حقوقی جرم به شمار میجامعه الزم است و تخلف از آن

یارات حکومت استت قوانین حکومت ثابت نیست؛ زیرا وضع احکام و الزامات شریعت امری خارج از اخت
ای برای تحقق احکام الهی است و ازنظرق شود، زمینهعنوان قانون وضع میو آننه از سوی حاکم اسالمی به

المقدمته استت کته البتته عقلی تالزمی با وجوب شرعی آن نخواهد داشت؛ زیرا متعلق احکام شریعت ذی
 شود. تخلف از آن گناه محسوب می
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