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 طرح مسئله
پرسش اصلي مقاله آن است که آیا در حکومت اسالمي هر جرمي گناه است یا فقط 
برخي جرایم گناه و داراي مجازات اخروي است؟ آیا قوانین عرفي که از سوي حکومت 

 حکومت مشروع دیني وضع شود و به شرع هم ارتباطی ندارند، چون از سوي وضع مي
د، جزو شرعند و تخلف از آنها عالوه بر جرم بودن، گناه است و در نتیجه مرتکب شون مي

آن فاسق و عالوه بر مجازات دنیوي، داراي عقاب اخروي است؟ آیا میان زمان حضور و 
غیبت، و رهبر معصوم و غیرمعصوم از این جنبه تفاوتي وجود دارد؟ آیا میان احکام و 

 انین در این موضوع فرقي هست؟قو
ها به روشن شدن ماهیت احکام حکومتي و قوانین و مقررات   پاسخ به این پرسش

با این توضیح که قوانین و مقررات . دولتي و نسبت آنها با احکام شرعي بستگي دارد
اگر کسی قوانین و مقررات دولتی را مصداق . دولتی را مصداقی از احکام حکومتی بدانیم

شده در این بحث شامل این دسته از  های ارائه ام حکومتی نداند، طبعاً استداللاحک
 .قوانین و مقررات نخواهد شد

کنیم و سپس به نقل و   ابتدا به نظریات مختلفي که در این زمینه وجود دارد، اشاره می
 . رسانند پردازیم که ما را به پاسخ این پرسش می بررسي دالیلي از قرآن و روایات می

 
 ضرورت و پیشینۀ بحث
رو ضرورت دارد که وقتي حکومتي دیني در ایران تأسیس شد،  پاسخ به پرسش مقاله از آن

برخي بر این باور بودند که باید به قوانین و مقررات کشور جنبۀ دیني و شرعي بخشید تا 
 تقید مردم مؤمن به رعایت قوانین و مقررات. ضمانت اجراي آن تأمین یا تقویت شود

اجتماعي چنانکه باور داشته باشند که قوانین و مقررات اجتماعي صبغۀ دیني و شرعي دارد 
و بر اطاعت از قوانین و مقررات آثاري چون ثواب اخروي و بر تخلف از قوانین عقاب اخروي 

 .در این مسئله تردیدي وجود ندارد. ابدی د، افزایش ميشو مترتب مي
و مقرراتي که از سوي مجلس، دولت، شوراهاي شهر از طرف دیگر، بسیاري از قوانین 

د، بر اساس مصالحي است که متصدیان نهادهاي شو هاي دیگر وضع مي و روستا و نهاد
 هر  دهند، نه لزوماً حاکم شرع و فقیه عادل با مشورت کارشناسان، مربوط تشخیص مي

 در موارد فراواني .کند چند در نهایت به او که محور نظام سیاسي است، استناد پیدا مي
بر مصالح و منافع ه به مصلحت جامعه نیست و گاه بناقوانین و مقررات یادشد
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شوند و پس از مدت کوتاهي و با تغییر مدیران و متصدیان  جناحي،گروهي یا فردي وضع می
کنند و جاي خود را به قوانین و مقررات  مربوط و به قدرت رسیدن گروه دیگر، تغییر می

در چنین فضایي که جوامع را از آن گریزي نیست، برخي بر این باورند که . ندده دیگري می
مستند کردن همۀ این قوانین و مقررات به دین و شرعي شمردن آنها نه تنها ضمانت اجراي 

 .دهد، بلکه نوعي بدبین کردن مردم به دیانت و شریعت است قوانین و مقررات را افزایش نمي
ردم که دغدغۀ دین و شریعت دارند، همواره این سؤال را از سوي دیگر بسیاري از م
آورند که آیا این همه قوانین و مقرراتي که از سوي نهادهاي  در ذهن دارند و بر زبان مي

شود، جزو دین است و تخلف از آنها موجب عقاب در  مختلف دولتي و غیردولتي وضع مي
شبي از  ه مثالً یک مرتبه، نیمهروز قیامت و سلب عدالت و فسق در دنیاست؟ آیا کسي ک

چراغ قرمز عبور کرده یا کسي که در بناي ساختمان منزلش بر خالف مقررات شهرداري 
باشد، مرتکب » اختالل نظام اجتماعي«چند متر اضافه ساخته است، بدون آنکه اقدام او 

وانی گناه شده است و اگر آن را تکرار کند، فاسق است؟ اگر موجب فسق شود، احکام فرا
اگر چنین فردی وليّ امر، مفتي، قاضی، امام جمعه و جماعت، . بر آن مترتب خواهد شد

تواند به اعمال والیت، افتاء،  قضاوت، امامت یا  باشد، دیگر نمی... شاهد در دادگاه و 
 . شهادت در دادگاه بپردازد

ن در این هاي زیاد از دفاتر رهبري و مراجع تقلید از ابتداي انقالب تاکنو  پرسش
رو، بعید است کسي در  اي در اقشار مذهبي است؛ از این زمینه، نشانۀ وجود چنین دغدغه

 .ضرورت پرداختن به این بحث تردیدي داشته باشد
توان یافت، مطالبي است که برخي از علما در توجیه  اي که براي این بحث مي پیشینه

صافي گلپایگاني، (اند  رح کردهضرورت استناد حکومت و ارکان و قوانین آن به شرع مط
همچنین در برخي از بیانات امام خمیني و پاسخ تعدادي از مراجع به ). ٣٦: ١٣٦٣

افزون بر آن، در برخي . توان ردپاي این بحث را مشاهده کرد استفتائاتي در این زمینه، مي
 صورت مجمل مطرح شده از کتب استداللي در موضوع حکومت دیني و والیت فقیه، به

تنها اثر مستقلي که نویسنده در این زمینه مشاهده کرده، کتابي است با عنوان . است
به قلم آقاي سید صادق سید حسیني تاش که از سوي پژوهشگاه » رابطۀ جرم و گناه«

 .علوم و فرهنگ اسالميِ دفتر تبلیغات اسالمي حوزۀ علمیۀ قم منتشر شده است
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 تيماهیت حکم حکومتي و قوانین دول. ١
در این موضوع که ماهیت احکام حکومتي و قوانین و مقررات دولت اسالمي چیست؟ 

 .پردازیم نظریات و مباني مختلفي وجود دارد که به نقل، نقد و بررسي آنها مي
  

  حکم حکومتي، حکم شرعي است .١. ١
تلقي رایج آن است که احکام حکومتي جزو دین و شریعت و در زمرۀ احکام اولیه یا 

برخي از فقیهان این دسته از . اند و مخالفت با آنها معصیت و موجب فسق است نویهثا
با این توضیح که تنها . دانند احکام را حکم اولي و برخي دیگر آنها را حکم ثانوي مي

هم که مالك » مصلحت عمومي«از عناوین ثانویه نیست، بلکه » اضطرار«و » حرج«، »ضرر«
هایي از نظر  اینک نمونه. شود انوي دیگري محسوب میاحکام حکومتي است، عنوان ث

 :عالمان و متفکران دیني
را از احکام اولیه » حکومت اسالمي و والیت فقیه«امام خمیني در مواردي تنها 

 از سوي حاکم اسالمي را هم حکم شده اند، اما در یک مورد حکم حکومتي صادر دانسته
اي از والیت مطلقۀ  حکومت که شعبه«. اند ردهاولي و در چند مورد آن را حکم ثانوي شم

است، یکي از احکام اولیۀ اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتي ) ص(هللا  رسول
 ).٤٥١: ٢٠، ج١٣٧٨امام خمیني، (» نماز و روزه و حج است

 ).٤٢٧: ٢٠، ج ١٣٧٨امام خمیني، (» است اولیه احکام از یحکومت حکم و فقیه والیت« •
 یبرا بود، یحکومت حکم چون تنباکو حرمت در یشیراز یمیرزا مرحوم محک« •
 حکم این »یثانو «عنوان به و مسلمین مصالح یرو ....بود  االتباع واجب هم دیگر فقیه

  ).١٢٤: ١٣٧٧امام خمینی، (فرمودند  صادر را یحکومت
ی که در اختیار:  مبنی بر اینکه مجلسی کمیسیون امور بازرگاندر پاسخ به پرسش •
الوسیله ، به امام و والی داده شده تا بر اساس مصلحت جامعه تصمیم بگیرد، حکم اولی  تحریر

  ).٤٢٣: ١٧ ، ج ١٣٧٨امام خمیني، (» حکم ثانوی است«: است یا ثانوی؟ مرقوم فرمودند
 ...ست ی یک ملت چیطور نیست که خدا در نظر نگرفته باشد که مصلحت برا این •

آید که  یها پیش م  در جامعهی یک مسائلی همین معناست که گاهیرااحکام ثانویه ب
 ی الهۀ است، منتها احکام ثانویی در کار باشد، آن هم احکام الهیا باید یک احکام ثانویه

  ).٢٤٩: ١٧، ج ١٣٧٨امام خمیني، (است 
گانۀ فوق از امام خمیني در مقاطع گوناگون صادر شده که برخي با   موارد پنج

 .  ناسازگار بوده و نیازمند جمع عرفي استیکدیگر
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 . اند در جمالت اول و دوم اصل حکومت اسالمي و والیت فقیه را از احکام اولیه دانسته 
» حکم ثانوي«و در جمالت بعدي آن را » حکم اولي«در جملۀ دوم حکم حکومتي را 

 ي آنها را برطرف کرد؟توان ناسازگار اما چگونه مي. اند که با جملۀ دوم ناسازگارند دانسته
احتمال اول آن است که امام پیش از انقالب و در دروس فقهي خود احکام حکومتي 

» حکم اولي«دانستند، ولي پس از انقالب رأیشان تغییر کرده و آن را  مي» حکم ثانوي«را 
اما این احتمال با عبارات چهارم و پنجم ایشان که به بعد از انقالب مربوط . اند دانسته

 .شوند، ناسازگار است مي
دانستند، ولي  احتمال دیگر آن است که ایشان از ابتدا حکم حکومتي را حکم اولي مي

حکم «حکم میرزاي شیرازي بوده است، نه » موقت بودن«شمردن آن به اعتبار » ثانوي«
 . اما این احتمال هم با عبارات اخیر سازگار نیست. »حکم اولي«مصطلح و قسیم » ثانوي

اند و  دانسته طور کلي حکم حکومتي را حکم ثانوي مي مال سوم آن است که بهاحت
اند، اما در جملۀ دوم مقصودشان از  چند بار هم در مقاطع گوناگون آن را تکرار کرده

 . حکم حکومتي، اصل حکومت بوده و عطف در جمله نیز عطف تفسیري است
 :به نظر نگارنده احتمال سوم اقوي است؛ زیرا

که اولي بودن  در حالي اند،  ، ثانوي بودن حکم حکومتي را چند مرتبه تکرار کردهاوالً
 .اند دنبال اصل والیت آورده آن را تنها یک مرتبه و به

ثانیاً، حکم اولي بودن احکام حکومتي معناي محصّلي ندارد؛ زیرا بر تعریف رایج از 
یري است که خداوند حکم اولي احکام ثابت و تغییرناپذ. حکم اولي منطبق نیست

که حکم حکومتي  در حالي. سبحان بر اساس مصالح و مفاسد واقعي جعل کرده است
حکمي است که حاکم جامعۀ اسالمي بر اساس مصالح متغیري که در شرایط متفاوت 

است » ناپذیر ثابت و تغییر«پس حکم حکومتي نه . دکن زماني و مکاني متغیرند، جعل مي
از ). که دو خصوصیت بارز حکم اولي است(د شو صادر مي»  آسمانيمنشأ الهي و«و نه از 

رو، به احتمال بسیار قوي نظر ایشان ثانوي بودن احکام حکومتي است، گرچه خود  این
بر این اساس حکم حکومتي مثل خود حکومت جزو . حکومت و والیت حکم اولي است

 .شریعت استشریعت است، چون احکام ثانوي هم مثل احکام اولي بخشي از 
دهد که احکام  آنچه از ایشان در مباحث اصولي هم بر جاي مانده است نشان مي

 و اطاعت از آنها را اند حکومتيِ پیامبر و جانشینان معصوم ایشان را جزو شرع شمرده
 . دانند مثل اطاعت از احکام ثابت، واجب و تخلف از آنها را حرام و موجب فسق مي
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 صادرة تکون قد ،)ع(المعصومین األئمّة عن و) ص(اللَّه رسول نع الصادرة األوامر أنّ«
 الرئاسة لهم و ، یتعال اللَّه قبل من الرعیّة یعل مسلّطون أنّهم بما و اإللهیّة؛ السلطنة بعنوان
 بخروج )ع( المؤمنین أمیر کأمر و ثابت، بن اسامة جیش مع بالخروج )ص( کأمره العامّة،
  ـعنها التخلّف و اإلطاعة، واجبة منهم، صادرة أنّها بما األوامر فهذه أشباههما، و للشام، الجیش
للفسق؛ اوامر صادره از رسول خدا و ائمۀ معصوم  موجب حرامٌ  ـأوامرهم أنّها بما و بنفسها

عنوان سلطنت الهي و اینکه آنان از جانب خدا بر شهروندان سلطه و ریاست دارند،  گاهي به
ن پیغمبر مبني بر خروج با لشکر اسامه، و فرمان امیرمؤمنان به  مثل فرما شوند، صادر مي

خاطر آنکه از  گونه فرامین به خروج لشکر براي جنگ با شامیان و مانند آنها، اطاعت از این
لحاظ اینکه  خودي خود و هم به  و سرپیچي از آنها ـ هم به اند، واجب، سوي آنان صادر شده

        ).٥٩: ١٤٢١امام خمینی، (» و موجب فسق استفرمان ولي امر است ـ حرام بوده 
 . اما عبارات دیگري از ایشان وجود دارد که ظاهرش متفاوت است

 الحکم أنّ مع. الشرعیّة ال السلطانیّة، األحکام من النواهي تلک کون کاحتمال...«
 یإل االمّة يف نافذة السلطانیّة، أحکامه أنّ  یإل مضافاً نفسه، في بعید السلطاني التنزیهي

با آنکه نهي . مثل احتمال اینکه این نواهي از احکام حکومتي باشند، نه شرعي... األبد؛ 
نفسه بعید است، گذشته از اینکه احکام حکومتي پیامبر براي همیشه براي  حکومتي في

      ).٦٠٨: ٥، ج ١٣٧٩امام خمینی، (» امت نافذ است
 نه  است،» احکام شرعي«قسیم » م حکومتياحکا«شود که  از این عبارت استفاده مي

 .را ندارد» احکام شرعي«قسمي از احکام شرعي؛ بنابراین آثار 
در عبارت فوق معناي خاص و مضیّق » االحکام الشرعیه«رسد که مراد از  نظر مي اما به

احکام شرعي بوده که همان احکام ثابت شرعي است، نه معناي عام و موسّع آن که 
حکم » قسیم«عالوه، اینکه حکم حکومتي  به. شود کومتي و متغیر هم ميشامل احکام ح
. یک از آثار حکم شرعي را ندارد دلیل بر آن نیست که حکم حکومتي هیچ شرعي است، 

داراي مصلحت واقعي بودن «، »ثابت بودن«ممکن است بسیاري از آثار حکم شرعي مثل 
حرمت داشته «اما از این نظر که  اشد، ، و مانند آن را نداشته ب»به تشخیص خداي متعال

 .، مثل حکم شرعي باشد»شود و نافرماني آن موجب فسق مي
نتیجه آنکه از دیدگاه ایشان، حکم حکومتي از احکام ثانویه و جزو شریعت است و 

، از جملۀ »فسق کسي که از اطاعت آن سر باز زند«و » حرمت عصیان«و » وجوب اطاعت«
را داراي ) ع(شان در عبارت فوق تنها اوامر پیامبر و ائمۀ معصومین البته ای. آثار آن است
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والیتِ فقهاي عادل در عصر غیبت و همانندي شئون «قهراً به ضمیمه . اند این اثر دانسته
افزون بر . ، اوامر آنان هم داراي این اثر خواهد بود»آنان با شئون رسول خدا و ائمۀ هدي

برابر کساني که با دولت موقت منصوبِ خودشان مخالفت آن، ایشان در اوایل انقالب در 
 :کردند، هشدار دادند مي

یک حکومت . الْاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند ایشان را که من قرار دادم واجبُ«
 ،مخالفت با این حکومت.  است؛ باید از او اتّباع کنندی نیست، یک حکومت شرعیعاد

قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون . ر علیه شرع استمخالفت با شرع است، قیام ب
     ).٥٩: ٦، ج ١٣٧٨امام خمینی، ( » آن بسیار زیاد استیما هست، در فقه ما هست؛ و جزا

 مصر مقایسه کردند که از طرف در جاي دیگر آن را با حکومت مالک اشتر در
      ).٦٩: ٦، ج ١٣٧٨امام خمینی، (منصوب شده بود ) ع(علي

نتیجۀ این نظریه آن است که تخلف از اوامر صادرشده از جانب رسول خدا و ائمۀ 
اند، و فقیه عادل در عصر  عنوان رهبران امت اسالمي که داراي زعامت سیاسي هدي به

 . غیبت، حرام و موجب فسق است
آید که آن را دولت اسالمي و شرعي و  از عبارات ایشان دربارۀ دولت موقت بر مي

دانستند، اما ظاهراً مقصود ایشان مخالفت با اصل و اساس  ت با آن را حرام ميمخالف
دولت بود، نه مخالفت با یک مصوبۀ دولت پس از پذیرش اصلِ دولت؛ روي سخن ایشان 
در آن مقطع تاریخي با جریانات ضد انقالب بود که با اصل و اساس دولت موقت که از 

کردند، نه با کساني که دولت  ند و کارشکني ميجانب امام نصب شده بود، مخالفت داشت
چنانکه بسیاري . کردند را پذیرفته بودند ولي با یک تصمیم یا مصوّبۀ دولت مخالفت می

هاي انقالبي و شاگردان امام در موارد متعددي با تصمیمات دولت  از علما و شخصیت
 همۀ آنان مرتکب آیا به نظر امام. کردند موقت مخالف بودند و آن را اظهار هم مي

 .؟ موضوع سخن در این بحث، دومي است!شدند و فاسق بودند معصیت می
آیا تخلف از قوانین و مقررات مصوب مجلس شوراي اسالمي یا شوراهاي شهر و 

هاي دولتي نیز  هاي مصوب هیأت دولت و ادارات و سازمان نامه روستا یا مقررات و آیین
 است که در این  يهای امت عقاب دارد؟ پرسشحرام و موجب فسق است؟ و در روز قی

 .   دنبال پاسخ آنیم بخش به
آید و  دست مي نکتۀ دیگري هم به» کتاب البیع«از یکي از عبارات حضرت امام در 

تواند حکم حکومتي دائمي جعل و صادر  مي) ص(کم رسول خدا  آنکه از نظر ایشان دست
احتمال دارد که این . اند  و مادام المصلحهکه احکام حکومتي معموالً موقت در حالي. کند
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تفاوت را بتوانیم میان رسول خدا و حاکمان مشروع دیگر، اعم از معصوم و غیرمعصوم 
تواند مصلحت و مفسدۀ  بوده و مي» حق تشریع«قائل شویم که چون رسول خدا داراي 

ر واقعي و دائمي را تشخیص دهد، حق دارد حکم حکومتي دائمي هم جعل کند، د
 . کنند که دیگران تنها حکم حکومتيِ موقتي جعل مي حالي
 

 حکم حکومتي جزو دین و شریعت نیست: نظریۀ دوم. ٢. ١
احکام و قوانین «در میان متفکران اسالمي عالمه طباطبایي با صراحت از تفاوت میان 

سخن گفته و تنها دستۀ اول را جزو دین دانسته » احکام و قوانین حکومتي«و » شرعي
شمارد، آنها را در  ایشان با آنکه دستۀ دوم از قوانین را مانند دستۀ اول معتبر مي. است

 : عبارات وي چنین است. داند محدودۀ شریعت نمي
واسطۀ وحي به رسول اکرم نازل شده و ما آنها را  احکام و قوانین آسماني که به« 

 که در کتاب و سنت است، نامیم، به موجب مدارك قطعیه شریعت اسالم و احکام هللا مي
مقرراتي است ثابت و غیر قابل تغییر و اجراي آنها و مجازات متخلفین آنها به دست مقام 

گیرد و در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها ، ولي امر  والیت اسالمي انجام مي
االجرا  الزممقررات نامبرده . تواند یک سلسله مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا بیاورد مي

باشند، با این تفاوت که قوانین آسماني ثابت و غیر قابل  و مانند شریعت داراي اعتبار مي
باشد که آنها را  تغییر و مقررات وضعي قابل تغییر، در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي

و چون پیوسته زندگي جامعۀ انساني در تحول و رو به تکامل است، . وجود آورده است به
»  این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند دادطبعاً

 ).٨٣: تا طباطبایي، بی(
دهد، احکامي است که مجموعاً شریعت   و قوانین ثابته که اسالم تشخیص ميمواد«

 ).٨٥: تا طباطبایي، بی(» شود نامیده مي
شود، عموماً قابل   صادر مياحکام و مقرراتي که در جامعۀ اسالمي از مقام والیت«

، و از این جهت شریعت نامیده باشد و زوال تابع مصلحت وقت مي در بقاء  تغییر بوده، 
اي  طور نیست، مسئلۀ والیت مسئله شوند، ولي خود مسئلۀ والیت و حکومت این نمي

حکم رو،  و از این... نیاز باشد تواند از آن بي است که هیچ اجتماعي در هیچ شرایطي نمي
 ).٩٣: تا طباطبایي، بی(» والیت یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر فطري است

نظر ایشان در زمینۀ ثابت و دائمي بودن اصل والیت و حکومت مانند دیدگاه امام 
شود، اما نسبت به احکامي که از حکومت  است، و در این موضوع اختالفي مشاهده نمي
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 اینکه احکام حکومتي موقت هستند و جزو دین و .د، اختالف کامالً روشن استشو صادر مي
. شریعت نیستند و قهراً از نظر آثار با احکام ثابت که جزو دین است، تفاوت خواهد داشت

افزون » فرمانبرداري از احکام حکومتي«ها به این مسئله معطوف است که  یکي از این تفاوت
ر و طبعاً داراي ثواب اخروي بر مصالحي که در مورد حکم وجود دارد، حاوي مصلحت دیگ

اي که موجب شده است تا  افزون بر مفسده» نافرماني از احکام حکومتي«نیست، چنانکه 
شبیه اوامر و نواهي . چنین حکمي صادر شود، داراي مفسده نیست و عقاب اخروي ندارد

دهد و فراتر از مفسده و  ارشادي که صرفاً ارشاد به حکمي است که عقل تشخیص مي
  .کنند، مفسده و مصلحت دیگري در کار نیست حتي که ما را به آن ارشاد ميمصل

کند، چون بر اساس نظریۀ  از این جنبه نظریۀ مذکور با نظریۀ قبلي تفاوت پیدا مي
قبلي احکام حکومتي حکم اولي یا ثانوي بوده و جزو دین و بخشي از شریعت است و 

که این نظریه  ان فرامین دیني است، در حاليفرمانبرداري و نافرماني آنها، اطاعت و عصی
قهراً نه حکم اولي خواهد بود و نه حکم ثانوي، بلکه . داند آنها را جزو دین و شریعت نمي

تفاوتش با دو دستۀ مذکور این است که اوالً، منشأ صدورش . سنخ ثالثي از احکام است
اس مصالح موقتي جعل شارع مقدس نیست، بلکه رهبر امت اسالمي است؛ ثانیاً، بر اس

شود که حاکم اسالمي تشخیص داده است، نه بر اساس مصلحت و مفسدۀ واقعي و  مي
 .کند االمري که خداوند جعل مي نفس

در نتیجه، بر اساس این نظریه، هرچند اطاعت از احکام، قوانین و مقررات حکومتي 
ت و نه نافرماني از واجب است، نه اطاعتش افزون بر آثار دنیوي داراي ثواب اخروي اس

فرمانبرداري و نافرماني از این . آن موجب فسق در دنیا و عقاب در آخرت خواهد شد
اي است که حاکم جامعۀ اسالمي بر  دستۀ احکام و قوانین، تنها داراي مصلحت و مفسده

تواند براي تخلف از قوانین  البته حکومت مي. اساس آن به جعل آنها مبادرت کرده است
هایي را تعیین کند، اما به هر تقدیر نافرماني قوانین و احکام  خویش مجازاتموضوعۀ 

 . معناي مصطلح آن نیست حکومتي، گناه به
مگر آنکه احکام و قوانین حکومتي در حقیقت همان احکام شرعي باشد که پیامبر و 

 آنها دهد یا حکومت فقط مثالً دستور شرکت در جهاد مي. کنند امام فقط آن را ابالغ مي
خواري علني یا  را در قالب قانون درآورده و ضامن اجراي آنهاست، مثل ممنوعیت روزه

 در ممنوعیت رباخواري و کالهبرداري و تعیین مجازات حدّي یا تعزیري براي آنها؛
صورت مخالفت با آنها، مخالفت با شرع است و این دسته از قوانین در واقع احکام  این

 .ند، نه احکام حکومتي مصطلحشو ثابت شرعي محسوب می
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تخلف از فرامین حکومتي : توان گفت آید آن است که آیا مي اما پرسشي که پیش مي
عنوان رهبر جامعۀ اسالمي مثل دستور شرکت در  به) ع(و ائمۀ هدي ) ص(رسول خدا 

جنگ و جهاد یا پرداخت مالیات از سوي دارندگان اسب و مانند آن عقاب ندارد و موجب 
اي را به عالمه طباطبایي نسبت داد؟ در  توان چنین نظریه ست؟ آیا ميفسق نی

 .بندي بحث به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد جمع
 

 حکم حکومتي در راستاي تحقق احکام ثابت شرعي است: نظریۀ سوم. ٣. ١
هاي اجرایي  نامه برخي از فقیهان، احکام و قوانین حکومتي را در حکم مقررات و آیین

چنانکه دولت براي اجرایي و عملیاتي کردن قوانین . اند ین ثابت شرعي شمردهقوان
کند، ولي هرگز حق تصویب  هایي اقدام مي نامه مجلس، به تصویب مقررات و آیین

تواند به وضع  قوانیني را در عرضِ قوانین مجلس ندارد، حاکم اسالمي هم تنها مي
د که تحقق احکام ثابت الهي، اعم از اولي و هایي مبادرت کن نامه قوانین، مقررات و آیین
شأني در عرض خداوند ) ص(حاکم اسالمي حتي پیامبر اکرم . ثانوي را تسهیل کنند

تواند احکام، قوانین و مقرراتي را در  تنها مي. ندارد) که قانونگذار حقیقي است(حکیم 
 . جهت تحقق احکام شرعي جعل کند و به اجرا گذارد

ایشان معتقدند که علما . لپایگاني از جملۀ این دسته از فقیهان استهللا صافي گ  آیت
 »اطیعو هللا واطیعو الرسول و اولي االمر منکم«و دانشمندان اسالمي با استفاده از آیۀ 

 :اند احکام را دو گروه دانسته) ٥٩: نساء(
ناظر » اطیعو هللا«فراز . کند احکام اصلي که ثابت هستند و در گذر ایام تغییر نمي. ١

کند و  به این دسته از احکام است و آیه وجوب اطاعت از این دسته از احکام را بیان مي
 .کند که دلیل آن قرآن باشد یا سنت فرقي نمي

کنند، زیرا این دسته   احکام حکومتي که به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر مي.٢
. شوند  مختلف دگرگون مياز احکام تابع مصالح و مفاسدي است که به تناسب شرایط

 کمبود علت ـ فروش غالت را به کفار یا انتقال آن را به مناطق دیگر به گاهي حاکم ـ مثالً
دلیل قحطي و  کند؛ و گاهي به کاالیي در یک منطقه یا مفاسدي که دارد، ممنوع مي

اهي گ شمارد؛  گرسنگي و نجات جان مردم در یک منطقه انتقال کاال را به آنجا الزم مي
داند؛ و مانند آن از مصالح  مصلحت را در مصالحۀ با دشمن و گاهي در جنگ با آنان مي

دستور اطاعت از رسول خدا و اولي . یابد شماري که بدون دخالت حکومت سامان نمي بي



  ١٦٣ آیا در حکومت اسالمي هر جرمي گناه است؟

االمر در آیه، اشاره به این دسته از احکام است و تردیدي نیست که هر دو گروه از احکام 
 .تناد داردبه خداي متعال اس

 :افزاید مي» اطاعت از احکام حکومتي« ایشان در تشریح معناي 
صرفاً براي رعایت احکام ثابت اصلي و تحقق آنچه » لزوم اطاعت از حکومت« 

اگر این دسته از اوامر و نواهي ثابت . باشد قانونگذار بدان امر کرده یا از آن بازداشته، مي
دهد  بنابراین، حاکم اگر ـ مثال ـ دستور مي. ودشرعي نبود، اطاعت از حکومت واجب نب

که این افراد که مبتال به بیماري مسري هستند، وارد این شهر نشوند یا خروج اهالي یک 
خاطر حفظ جان مردم از آلوده شدن به آن  کند، به منطقه را از آن منطقه منع مي

حفظ «: کند که فرموده بیماري است، و در حقیقت با این فرمان قانون الهي را اجرا مي
از همین قبیل است اگر رهبري مذهبي، . »نفوس واجب و اضرار به مسلمانان حرام است

رفع یا دفع «منظور  کند، در واقع به مثل میرزاي شیرازي استعمال تنباکو را تحریم مي
لزوم نفي سبیل «و » سلطۀ کفار از مسلمانان و گسترش نفوذ سیاسي و اقتصادي آنان

هاي اسالمي و  حرمت یاري کفار براي تسلط بر سرزمین«خاطر  یا به» ر مؤمنانکافران ب
 . آن است» تمهید اسباب و مقدمات

خالصه، احکام حکومتي مستقالً و بدون ارتباط با احکام ثابت شرعي، اعم از اولیه و 
. گردند منظور تحقق و امتثال احکام اصلي صادر مي بلکه به. شوند ثانویه، صادر نمي

خاطر آلودگي به بیماري مسري نباید وارد شهر  اي که اگر خود مردم بدانند که به گونه هب
شوند یا از شهر خود خارج گردند، یا نباید در این برهه از زمان تنباکو استعمال نمایند، 

البته غیر از حکومت کسي حق ندارد کساني را که اطالع از لزوم . بر آنان واجب است
گونه امور الزام نماید، چون الزام به چنین اموري شأن  مور ندارند، به اینانجام دادن این ا

خاطر تأمین همین جهات، اطاعت از او را  حکومت است، حکومتي که شرع مقدس به
گونه امور اهمال کند و به مردم  زیرا اگر حکومت نسبت به این. واجب گردانیده است

ان اقدام کند یا ترك نماید، مفاسد واگذار شود تا هر کس بر اساس تشخیص خود بد
فرق میان حاکم و دیگران در . گردد کند و مصالح فراواني تفویت مي بزرگي بروز مي

خصوص احکام مرتبط با مصالح عامه، در همین نقطه است و آن اینکه اگر موضوع احکام 
لزام اي که با مصالح عامه مرتبط است، براي حاکم ثابت شود، همگان را بدان ا اولیه
شود، هر چند آن موضوع براي برخي از مردم ثابت  کند و اطاعت بر مردم واجب مي مي

که غیر حاکم چنین حقي ندارد که دیگران را به انجام یا ترك  نشده باشد؛ در حالي



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٦٤

رو، نسبت به اوامر  از این. کاري وادار نماید و بر دیگران نیز اطاعت از او واجب نیست
تشخیص موضوع بر عهدۀ من است و براي من «: ندارد بگویدحکومتي، غیر حاکم حق 

ام، بلکه اطاعت از حاکم بر او واجب است، حتي اگر  ثابت نشده یا من آن را احراز نکرده
 ).١١٧ـ١١٥: ١٣٦٣صافي گلپایگاني، (» حاکم معصوم نباشد

 و نه احکام بر مبنای این نظریه احکام و قوانین حکومتي، نه در زمرۀ احکام اولیۀ اسالمند،
 . از این جنبه نظریۀ مزبور مشابه نظریۀ دوم است. بلکه سنخ ثالثي از احکام هستند. ثانویه

مخالفت با این دسته از احکام مخالفت با شرع نیست و داراي : شاید گفته شود
اما از این جنبه که هر دو دسته را به خداي متعال مستند . مجازات اخروي نخواهد بود

یعني تخلف از احکام حکومتي هم مثل تخلف از .  مشابه نظریۀ اول استاند، دانسته
 . احکام اولي و ثانوي خواهد بود و همان آثار را دارد

 
  بررسي دالیل و مستندات.٢

آثار فرمانبرداري و نافرماني از احکام، قوانین و مقررات «اینک نوبت آن است که دربارۀ 
 .مینه روشن شودبحث و مقتضاي ادله در این ز» حکومتي

شکي نیست که فرمانبرداري از احکام شرعي، اعم از اولي و ثانوي ثواب، و نافرماني 
. میزان ثواب و عقاب به درجۀ اهمیت حکم شرعي بستگي خواهد داشت. آنها عقاب دارد

اما با توجه به نظرهای مختلفي که نسبت به ماهیت احکام حکومتي و نسبت آنها با 
عي ابراز شده است، در این زمینه هم پاسخ یکساني وجود ندارد، از شریعت و احکام شر

 .رو، مراجعه به آیات و روایات و یافتن پاسخ این پرسش ضروري است این
 

 آیات قرآن. ١. ٢
 دستۀ اول . ١. ١. ٢

» نافرماني خدا و رسول«و نهي از » اطاعت از خدا و رسول«در یک دسته از آیات دستور 
ر شده؛ چنانکه در برخي از آنها وعدۀ پاداش اخروي براي اطاعت و صورت یکجا صاد به

، ١٤، ١٣: ؛ نساء١٣٢، ٣٢: آل عمران(وعید عقاب اخروي بر نافرماني آنها داده شده است 
گونه موارد بر این باورند  مفسران در این). ١٣: ؛ مجادله١٧: ؛ فتح٤٦، ٢٠، ١: ؛ انفال٦٩

این دسته . ز خدا و نافرماني او نافرماني خداستکه اطاعت از رسول در حقیقت اطاعت ا
اگر رسول خدا دستور اقامۀ نماز داد، در . از آیات بیانگر احکام و قوانین الهي هستند



  ١٦٥ آیا در حکومت اسالمي هر جرمي گناه است؟

اطاعت و نافرماني از . »اقیموا الصاله«: حقیقت همان دستور خداوند است که فرمود
ي امر خدا نیست که دستور پیغمبر مبني بر اقامۀ نماز، چیزي جز اطاعت و نافرمان

این دسته از احکام چون ناظر به احکام حکومتي پیامبر . »نماز را بر پا دارید« :  فرمود
 .نیست، از موضوع بحث فعلي ما خارج است

 
 دستۀ دوم. ٢. ١. ٢

صورت جداگانه داده شده  به» اطاعت از رسول«و » اطاعت از خدا«در یک دسته از آیات دستور 
حسینی جرجاني، ( حاکي از دو نوع اطاعت از دو نوع حکم و فرمان است، که به نظر مفسران،

و آثاري بر این اطاعت یا نافرماني مترتب ) ٣٨٨: ٧، ج ١٤١٧؛ طباطبایي، ٣٢٨: ١، ج ١٤٠٤
این دسته از آیات چون به احکام حکومتي صادرشده از رسول خدا و اولیاي امر نظر . شده است

 .پردازیم رو به بررسي این آیات مي از این. کند میدارد، به بحث ما ارتباط پیدا 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي . ١
 نُهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَ شَيْ

 ).٥٩ ـ ٥٨: نساء( تَأْوِیالً
در این آیه تنها اثري که براي اطاعت از خدا و اطاعت رسول و صاحبان امر و مراجعه 

صراحت یا ظهوري در . است» نیکویي و حسن عاقبت«به خدا و رسول مترتب شده، 
 . یان نداردترتب ثواب و عقاب بر اطاعت و عص

 الْبَالَغُ رَسُولِنَا یعَلَ أَنَّمَا فَاعْلَمُوا تَوَلَّیْتُمْ فَإِنْ احْذَرُوا وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا وَ .٢
 ).٩٢: مائده(

در این دو آیه بر ). ١٢: تغابن( این آیه با تفاوت اندکی در سورۀ تغابن هم آمده است 
: را مترتب کرده، از آنجا که فرموده است» ضرر به خود«سول خدا، اثر رویگرداني از اطاعت ر

کنایه از اینکه . اي جز ابالغ دستور خداوند ندارد اگر روي برگردانید، بدانید که پیامبر وظیفه
ناظر به » واحذروا«البته این احتمال هم دور از ذهن نیست که . متوجه او نیست ضرر و زیاني

 مستحق«رو، برخي از علما در ترجمۀ آیه، جملۀ  از این. رر دنیويباشد، نه ض» مجازات«
شود از  معلوم مي. اند اضافه کرده» اگر روي برگردانید«را پس از جملۀ » بود دیخواه مجازات

 . آیه این برداشت را دارند که رویگرداني از اطاعت رسول خدا مجازات دارد
 وَ حُمِّلْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ وَ حُمِّلَ مَا عَلَیْهِ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَإِنْ سُولَالرَّ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا قُلْ .٣

 .)٥٤: نور(  الْمُبِینُ الْبَالَغُ إِالَّ الرَّسُولِ یعَلَ مَا وَ تَهْتَدُوا تُطِیعُوهُ إِنْ



 ١٣٩٤ یکم، بهار و تابستان ، شمارۀهشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٦٦

 مفاد این آیه هم تقریباً مثل آیۀ قبلي است که اگر از فرمان پیغمبر سرپیچي 
چنانکه پیامبر مسئول اعمال خویش است و اگر اطاعت کنید، هدایت  ردید، مسئولید، ک

توان نتیجه گرفت که سرنوشت سرپیچي از فرمان  به قرینۀ مقابله مي. خواهید شد
 .است» ضاللت و گمراهي«پیغمبر 
 .)٣٣: محمد ( أَعْمَالَکُمْ تُبْطِلُواالَ وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا. ٤

 در آیۀ پیشین به کساني که پس از آشکار شدن راه هدایت کافر و مانع راه خدا 
زند و  دهد که کفر آنها به خدا ضرری نمي شدند و با رسول خدا دشمني کردند، تذکر مي

مؤمنان هشدار سپس در آیۀ مورد بحث به . گرداند زودي اعمالشان را باطل مي خداوند به
دهد که از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و با سرپیچي از فرامین خدا و دستورات  مي

اي که در این آیه بر سرپیچي از دستورات  نتیجه. رسول خدا اعمال خود را ابطال نکنید
معناي آن  بدیهي خواهد بود که ابطال اعمال به. است» ابطال اعمال«پیغمبر مترتب شده، 

سان در روز قیامت بدون اعمال صالح محشور شود و کسي که بدون عمل است که ان
 .صالح به پیشگاه الهي رود، عاقبتش معلوم است

 .)٦٦:احزاب( الرَّسُوالَ أَطَعْنَا وَ اللَّهَ أَطَعْنَا لَیْتَنَا یَا یَقُولُونَ النَّارِ فِي وُجُوهُهُمْ تُقَلَّبُ یَوْمَ. ٥
کند و از حسرت و پشیماني آنان در  نم را تبیین مياز این آیه که سرنوشت اهل جه

آید که اطاعت از فرامین الهي و دستورات پیغمبر  گوید، بر مي روز قیامت سخن مي
چنانکه سرپیچي از آنان . شود که انسان از آتش جهنم نجات پیدا کند موجب مي

د که مراد از ده اما دقت در آیات قبلي و بعدي نشان مي. سرنوشتي جز آتش جهنم ندارد
هایشان در آتش جهنم دگرگون خواهد شد، کافراني هستند که اطاعت  کساني که چهره

 و به خدا و اند از آباء و اجداد و رؤساي خود را بر اطاعت از خدا و رسول خدا ترجیح داده
، ٦٥ ـ٦٤: احزاب(رسول او ایمان نیاوردند، و مورد لعن و نفرین خداي متعال قرار گرفتند 

در حالي که بحث ما دربارۀ مسلمانان و مؤمناني است که در موردي از ). ٦٨  ـ٦٧
 .فرامین حکومتي حاکم اسالمي سرپیچي کنند

اطاعت از خدا و «در عین حال ممکن است از این آیه برداشت شود که چون آنان 
شود که سبب گرفتاریشان  عنوان آرزو مطرح کردند، معلوم مي را به» اطاعت از رسول خدا

 .»کفر و ایمان نیاوردن«بوده است، نه » اطاعت نکردن از خدا و رسول او«در آتش جهنم 
 

  دستۀ سوم. ٣. ١. ٢
اند که طبعاً غیر از اطاعت  دستۀ دیگري از آیات تنها دستور اطاعت از رسول خدا را داده

 :از آن جمله. ناد شودشاید به این دسته از آیات هم در بحث فعلي ما است. خداست



  ١٦٧ آیا در حکومت اسالمي هر جرمي گناه است؟

 غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْکُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ إِنْ قُلْ. ١
 ).٣١:  عمران آل ( رَحِیمٌ

آید که آیۀ شریفه در  از برخي از روایاتي که در شأن نزول آیه نقل شده است، بر مي
کردند   مشرکان، و اهل کتابي نازل شده است که خود را محبوب خداوند قلمداد ميبرابر

صورت پیام آیه دعوت  در این). ٢٠٧: ٢، ج ١٣٣٦؛ کاشاني، ٧٣٤: ٢، ج ١٣٧٢طبرسي، (
 . عنوان رسول خدا و نه رهبر امت اسالمي است آنان به پیروي از پیامبر به

عنوان رسول خدا  وامر و نواهي پیامبر به اما گذشته از ظاهر آیه که به تبعیت از ا
بالغي، (اند  دانسته» هللا حسبنا کتاب«رو آیه را ردّ ادعاي  اختصاصي ندارد و از همین

، روایاتي هم نقل شده که آیۀ شریفه در برابر مسلماناني است که )٢٧٥: ١، ج ١٤٢٠
، ج ١٣٣٦ي، ؛ کاشان١٧: ٢، ج ١٤٠٤سیوطي، (کردند  خود را محبوب خداوند تصور مي

صورت تبعیت از پیامبر مطلق است و شامل اوامر و نواهي حکومتي آن  دراین) ٢٠٧: ٢
 . دشو حضرت هم مي

 افزون بر آن، در برخي از روایات براي لزوم تبعیت از پیامبر و اهل بیت آن حضرت، 
 که اطاعت از در حالي) ٣٢٧: ١، ج ١٤١٥فیض کاشاني، (اند  به این آیه استشهاد کرده

 . کنندۀ احکام الهي عنوان امام امت مطرح است، نه صرفاً بیان اهل بیت پیامبر به
را قرینه قرار ) ٣٢: آل عمران(» ...قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول« البته اگر کسي آیۀ بعدي 

دهد، شاید پیروي از پیامبر را در آیۀ مورد بحث هم، مربوط به اوامر و نواهي الهي بداند، 
 . ه مطلق اوامر و نواهي آن حضرتن

 به هر تقدیر، بر مبنای اینکه آیه شامل پیروي از اوامر و نواهي حکومتي پیامبر هم 
بشود، تبعیت از رسول خدا را موجب جلب محبت الهي و آمرزش گناهان دانسته است 

 . که هم اثر دنیوي و هم اخروي دارد
 
 ). ٥٦ :نور(  تُرْحَمُونَ لَعَلَّکُمْ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ کَاةَالزَّ آتُوا وَ الصَّالَةَ أَقِیمُوا وَ .٢

قرار » پرداخت زکات«و » اقامۀ نماز«را در کنار » اطاعت از رسول خدا« در این آیه نیز 
از اینکه اطاعت پیامبر در عرض اقامۀ نماز و . داده که موجب جلب رحمت الهي است

 :شود م سه نکته استفاده میک پرداخت زکات قرار گرفته است، دست
از احکام » وجوب اقامه نماز و پرداخت زکات«مانند » وجوب اطاعت پیامبر« اول آنکه، 

 .اولیۀ شرع بود و آثار این دسته از احکام را دارد
گونه که اطاعت از احکام شرع داراي ثواب و سرپیچي از آنها داراي  که، همان  دوم آن

 .ا هم ثواب و سرپیچي از دستورهای او عقاب داردعقاب است، اطاعت از رسول خد
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 سوم آنکه، مقصود از اطاعت رسول خدا، اطاعت از دستورات خدا که توسط پیامبر 
 اییه بلکه منظور فرمان) مثل اقامۀ نماز و پرداخت زکات نیست(شود  به مردم ابالغ مي
های حکومتي   فرماناطاعت از. کند عنوان رهبر امت اسالمي صادر مي است که پیامبر به

راوندي، : رك(پیامبر مثل اطاعت از احکام شریعت و دستورات خداي متعال است 
حتي زمخشري آیۀ مورد بحث را ) ١٥٧: ١٥، ج ١٤١٧ طباطبایي،  ؛٢١٢: ١، ج ١٤٠٥

) ٥٤: نور(» ....قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما «عطف به آیۀ پیشین 
اگر ما در آن . آن قلمداد کرده است» تأکید وجوبِ«دانسته و تکرار اطاعت از رسول را 

دانیم، اینجا هم  آیه اطاعت از رسول را اطاعت از اوامر حکومتي ایشان بدانیم که مي
 . تأکید همان مطلب است

گیرد و امر  ی این آیه از بهترین آیاتي است که در بحث فعلي ما مورد استناد قرار م
دهد که اطاعت از دستورهای حکومتي رسول خدا مثل  را نشان می) اطیعوا(به اطاعت 

اقامۀ نماز و پرداخت زکات واجب است و انجام دادن یا ترك آن آثار دنیوي و اخروي 
 . کند نظر از اینکه موجبات جلب رحمت الهي را نیز فراهم مي دارد؛ صرف

 :ت که اطاعت رسول خدا را اطاعت خدا دانسته است البته آیۀ دیگري در قرآن هس
 
 ).٨٠: نساء(» حَفِیظاً عَلَیْهِمْ أَرْسَلْنَاکَ فَمَا یتَوَلَّ مَنْ وَ اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ«. ٣

عنوان فرستادۀ خدا و صرفاً در  ممکن است ظاهر آیه ناظر به اطاعت از پیامبر به
اهي الهي باشد، اما دستور اطاعتِ مطلق از پیامبر، آن هم در برابر قلمرو اوامر و نو

توانند به حاکمان  کردند، دستورات الهي آنان را بس است و مي منافقان که تصور مي
: ٤، ج ١٤١٧طباطبایي، (جائر مراجعه کنند و به مراجعه به رسول خدا نیازی ندارند 

از سوي برخي » ...هللا و اطیعوا الرسولاطیعوا «همچنین تشبیه این آیه به آیۀ ) ٤٠٤
نشانۀ اعم بودن اطاعت از پیامبر در همۀ اوامر و ) ١٠٠: ٣، ج ١٣٧٢طبرسي، (مفسران 

عالوه، اطاعت از  به. شود نواهي ایشان است و فرامین حکومتي رسول خدا را نیز شامل می
حتماً » ه و اتوا الزکاهاقیموا الصال«کند، مثل  پیامبر در اوامري که از جانب خدا ابالغ مي

نیازمند تذکر آن است که مردم بدانند اطاعت . اطاعت خدا بوده و نیازي به گفتن ندارد
 .عنوان رهبر جامعه، مثل اطاعت از خداست از دستورات پیامبر به
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 دستۀ چهارم. ٤. ١. ٢
 دستۀ چهارم آیاتي است که در آنها سخن از نافرماني یکي از پیامبران الهي مطرح

 :از آن جمله. شده است
 حَدِیثاً اللَّهَ کْتُمُونَ َالَ وَ الْأَرْضُ بِهِمُ یتُسَوَّ لَوْ الرَّسُولَ عَصَوُا وَ کَفَرُوا الَّذِینَ یَوَدُّ یَوْمَئِذٍ

 .)٤٢: نساء(
 غَفُورٌ فَإِنَّکَ انِيعَصَ مَنْ وَ مِنِّي فَإِنَّهُ تَبِعَنِي فَمَنْ النَّاسِ مِنَ کَثِیراً أَضْلَلْنَ إِنَّهُنَّ رَبِّ
 .)٣٦: ابراهیم(  رَحِیمٌ

گرچه برخي از . نخستین آیه دربارۀ کافراني است که در برابر رسول خدا سرکشي کردند
سرپیچي از فرامین حکومتي آن حضرت «مفسران سرپیچي از فرامین رسول خدا را در آیه 

ه اختصاصي به کافران ندارد که در نتیج»  نه نافرماني از احکام شریعت اند، تفسیر کرده
در برخي روایات هم آیۀ شریفه مربوط به مسلماناني دانسته ). ٣٥٧: ٤، ج ١٤١٧طباطبایي، (

، ١٣٦٦بروجردي، (اند  را غصب کرده) ع( که از فرمان پیغمبر سرپیچي و خالفت علي است شده
کافراني مربوط است که به نظر کردن از روایت فوق، آیه به  نظر نگارنده با صرف اما به). ٧٢: ٢ج 

پیامبر ایمان نیاوردند و از آن حضرت نافرمانی کردند و بعید است شامل مسلماناني شود که در 
 .اند یک یا چند مورد از فرامین پیغمبر سرپیچي کرده

اما آیۀ دوم دربارۀ حضرت ابراهیم آمده که از زبان وي در قرآن نقل شده است که هر 
از این . از من است و هر که نافرماني مرا بکند، تو آمرزندۀ مهربانيکه از من پیروي کند، 

شود که سرپیچي از دستورات پیامبر خدا گناه است، وگرنه فعلي که گناه  آیه استفاده مي
 .نباشد، به آمرزش از جانب خداي متعال نیاز ندارد

ت موسي آیات دیگري هم وجود دارد که از ایستادگي و سرکشي فرعون در برابر حضر
و از سرنوشت شوم سرکشي ) خواند اسرائیل فرا مي زماني که او را به توحید و رها کردن بني(

 . که ارتباطي به بحث ما ندارند)٢٥، ٢١: ؛ نازعات١٦: مزمل(اند  سخن گفته
 

 بندي آیات جمع. ٢. ٢
م الهي از برخي از آیات فوق استفاده شد که نافرماني رسول خدا مانند زیر پا نهادن احکا

: توان گفت پس نمي. مثل اقامۀ نماز و پرداخت زکات، داراي آثار دنیوي و اخروي است
تخلف از دستورات حکومتي پیامبر، تنها از دست دادن مصلحت یا گرفتار شدن به «

مثالً اگر رسول خدا فرمان داد که . باشد اي است که در متعلق دستور پیامبر مي مفسده
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 مصلحتي را که همراهي با سپاه  ید، آنان که اطاعت کردند،با سپاه اسالم حرکت کن
و آنان که سرپیچي نمودند، تنها آن مصلحت را از کف داده یا گرفتار  داشته احراز کردند، 

اطاعت از فرمان پیغمبر داراي ثواب اخروي و تخلف . مفسدۀ عدم همراهي با سپاه شدند
ف از احکام، قوانین و مقررات حکومتي پس تخل. »از فرمان او داراي عقاب اخروي نیست

 . گناه و موجب فسق در دنیا و عذاب در آخرت است
اما نکتۀ شایان توجه آن است که در آیاتي که داللتشان را در این مفاد پذیرفتیم، 

بود، نه هر حاکمي؛ نهایت آنکه جانشینان معصوم ایشان » اطاعت پیامبر«تنها سخن از 
 که برای آنان مثل رسول خدا دارای مقام امامت و رهبری  وجود روایاتیدلیل هم به

همین حکم را دارند، اما حاکمان » وحدت مالك«دلیل  اند و هم به جامعه را قائل شده
غیرمعصوم چنین جایگاهي ندارند که تخلف از دستوراتشان موجب فسق شده و داراي 

منصوب رسول خدا در مثالً عدم همراهي فرماندۀ سپاه اسالم و . عذاب اخروي باشد
اما معلوم نیست . شود، گناه است  آنکه تخلف از فرمان پیغمبر شمرده ميعلت جنگ، به

. تخلف از فرمان فرمانده هم تخلف از فرمان پیغمبر، گناه و داراي عقاب اخروي باشد
همچنین تخلف از فرمان امیر مؤمنان در نصب مالک اشتر به والیت مصر و نپذیرفتن 

 گناه است، اما تخلف از برخي دستورات مالک اشتر چطور؟این فرمان 

بدیهي است که اگر تخلف از فرمان مالک، تخلف از فرمان امیر مؤمنان باشد، همان حکم 
را دارد، ولي اگر کسي بعد از قبول والیت امیر مؤمنان و پذیرش زمامداري مالک اشتر 

سرپیچي کند، آیا مرتکب  ز دستورات مالکاي از یکي ا هر دلیل و بهانه عنوان والي مصر، به به
گناه شده و فاسق و روز قیامت مستحق مجازات الهي است، یا فقط تخلفي کرده که مجازات 
 دنیوي دارد؟ گرچه سرپیچي از فرمان شخص منصوب از طرف پیغمبر یا امام معصوم تخلف

 ؟ خواهد بود یا خیر» گناه«شود، سخن در این است که این تخلف  محسوب می
رسد هر جا تخلف از فرمان شخص منصوبِ پیامبر و امام معصوم عرفاً تخلف از  نظر مي به

پیامبر و امام باشد، گناه است، اما هر جا این تخلف، تخلف از فرمان پیغمبر و امام نباشد، 
بلکه تخلف از فرمانِ کارگزار آنان باشد، معلوم نیست گناه باشد و آثاري که در آیات فوق بر 

 . ف از فرمان پیغمبر مترتب شده است، بر تخلف از کارگزار ایشان هم مترتب شودتخل
  
 روایات. ٣. ٢

در برخي از روایات اطاعت از . در روایات هم چند دستۀ مرتبط با موضوع وجود دارد
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رسول خدا، اطاعت خدا و تخلف از فرمان او، تخلف از فرامین الهي شمرده شده، چنانکه 
و ) ص( و فرزندان معصوم ایشان را اطاعت رسول خدا  )ع(عت علي برخي روایات اطا

یک نمونه  .اند سرپیچي از دستورات آنان را سرپیچي از فرامین رسول خدا توصیف کرده
 :از این دسته روایات

صاني فقد ن عَ علیّا فقد عصاني، و مَیصن عَمَ! أیها الناس«: فرمود) ص(رسول خدا 
، یا أیها  و جلّن أطاعني فقد أطاع اللّه عزّ فقد أطاعني و مَاًلیّ ع  أطاع ن اللّه، و مَیعص

 اللّه فوق ین ردّ عليّ فقد ردّ عل و مَ، فقد ردّ عليّ أو فعلٍ في قولٍ عليٍّیدّ علن رَمَ! الناس
 ن اختار عليّ نبیّاً، و مَ فقد اختار عليّ نبیاً عليّ إماماًین اختار علمَ! عرشه، یا أیها الناس

 یلین و مولحجّ المُرّ الغُین و قائدُ الوصیّ سیّدُاً، یا أیها الناس إن علیّاً اللّه ربّیتار علفقد اخ
  ).٤٢: ٣، ج ١٤١٧حر عاملي، (»  ه عدوّي اللّه، و عدوُّي وليُّه ولیّي و ولیّالمؤمنین، ولیُّ

آید که  بر مي) ٢٦٠: ١، ج ١٤١٣شیخ مفید، ( از این روایت و روایات مشابه دیگر 
و تخلف از فرامین آنان » اطاعت شرعي«) ع(و ائمۀ هدي) ص( اطاعت از رسول خدا 

شود که از روایات  معلوم مي. در آخرت است» استحقاق عقاب«و » فسق«و موجب » گناه«
بنابراین به بحث . آید دست نمی مطلبی فراتر از آنچه از آیات قرآن استفاده شد، به

  . طاعت از پیامبر و ائمه لزومی نیستتفصیلی دربارۀ روایات مربوط به ا
آنچه نیازمند بررسي خواهد بود حکم اطاعت از کارگزاران غیرمعصوم آنان در عصر  

حضور و فقیهان منصوب از طرف ایشان در زمان غیبت و در مراحل بعدي والیت مؤمن 
. شمارند روایات قابل استناد و بررسی در این زمینه، انگشت. عادل و حتي مؤمن فاسق است

 .پردازیم که شاید در این بحث به آنها استناد شود در عین حال به روایاتي می
 

 رد حکم حاکم، رد حکم امام: دستۀ اول. ١. ٣. ٢
بارۀ  در) ع(از امام صادق  ) ٦٥١: ١٤، ج١٤٢٩کلیني، (بن حنظله  در روایت مقبولۀ عمر

 و نزد اند رث به نزاع برخاستهاال بارۀ بدهي یا سهم دو نفر از شیعیان که با یکدیگر در
) ع(روند، پرسیده شده که مراجعه به آنان حالل است یا حرام؟ امام  قاضي یا سلطان مي

مراجعه به طاغوت و پذیرش حکم او را، هرچند انسان به حق خویش برسد، ناروا دانسته 
داده که به آنان دستور  در حالي« که اند و چنین شخصي را مشمول آیۀ شریفه شمرده

 » !شده که به طاغوت کافر شوند، براي صدور حکم نزد او مي روند
 پس در چنین مواردي چه کنند؟ : پرسد سپس راوي مي
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 : دهد امام پاسخ مي
کند و در حرام و حالل ما نظر  ببینید در میانتان چه کسي سخن ما را نقل مي«
را من او را بر شما حاکم  دهید، زیرضایتداند، به حکمیت او  دهد و احکام ما را مي مي

قرار دادم، پس اگر بر اساس حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، بدون شک حکم 
خدا خفیف شمرده شده و ما را رد کرده و کسي که ما را رد کند، خدا را رد کرده و 

 . »چنین کسي در مرز شرك به خدا قرار گرفته است
در این .  استناد باشد، همین استترین حدیثي که در این بحث قابل شاید مهم

بنا بر داللت حدیث بر (داند و  فقیهي که احکام خدا را مي» نپذیرفتن حکم«حدیث 
در امور اجتماعي و سیاسي باید به او مراجعه کرد، در ) حاکمیت سیاسي فقیهاي عادل

. حکم نپذیرفتن حکم امام معصوم و مساوي با نپذیرفتن حکم خدا دانسته شده است
کسي که از حکم قضایي یا حکومتي فقیه عادل سرپیچي کند، در حقیقت از حکم پس 

قضایي و حکومتي امام معصوم سرپیچي کرده و مرتکب گناه بزرگي در حد شرك به 
 .گناهي در این حد، موجب فسق در دنیا و مجازات در آخرت خواهد بود. خدا شده است

 
 نقد و بررسي

ل داللت حدیث بر حاکمیت سیاسي فقهاي عادل، با فرض پذیرش اعتبار سندي و قبو
پیامد یادشده در روایت مربوط به سرپیچي از آن دسته احکام قضایي و والیي است که 

 . منطبق بر حکم امام معصوم باشد، نه هر حکمي
بارۀ این جمله  چیست؟ در) حَکَمَ بِحُکمِنا(مقصود از انطباق حکم فقیه بر حکم ما 

 :رسد ينظر م چند احتمال به
کند، در جهت اجرا و تحقق حکمي از احکام الهي بوده و  حکمي که او صادر مي. ١

در حقیقت تنفیذ یک حکم کلي شرعي مثل اجراي حد یا قصاص شخص جاني، یا دادن 
در این فرض حکم صادرشده در حقیقت همان حکم . مالي به شاکي بر اساس بیّنه باشد

 . عي الهيشرعي است، نه حکمي در عرض احکام شر
مخالفت با حکم قضایي یا والیي فقیه عادل چون در حقیقت مخالفت با شرع است، 

اما موضوع . نه مخالفت با وي، طبعا گناه و موجب فسق در دنیا و عذاب در آخرت است
پس مفاد حدیث به یک معنا اصالً ناظر به .  نیستشده بحث، این دسته از احکام صادر

 . مصطلح نیستقوانین و مقررات حکومتي 
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کند، بر اساس موازین قضایي و والیي باشد، نه لزوماً حکمي  حکمي که صادر مي. ٢
 منطبق بر شده عبارت دیگر، حکم صادر به. در جهت اجرا و تحقق حکمي از احکام الهي

 . کند صرف اینکه مخالف با شرع نیست، کفایت نمي. شرع و مطابق با آن باشد
از احکام حاکم نسبت به » نافرماني شرعي«و » طاعت شرعيا«بنابراین احتمال دایره 
احکام والیي و قضایي فقیه «یعني عالوه بر اینکه اطاعت از . کند احتمال اول توسعه پیدا مي

اطاعت » عادل که در راستاي تحقق احکام ثابت شرعي و در حقیقت تنفیذ آن احکام است
شود، ولي  ه تنفیذ آنها شمرده نميشرعي است، اطاعت از احکام حکومتي و قضایي او ک

 . منطبق بر آنهاست، هم اطاعت شرعي است و نافرمانیش همان پیامدها را دارد
گفتني است بر مبنای این احتمال، تنها مخالفت با احکام منطبق بر شرع چنین 

عدم «پیامدي دارد، نه همۀ احکام حکومتي و همۀ قوانین و مقررات که معموالً با مالك 
 .شود تصویب و به اجرا گذاشته مي» ت با شرعمخالف
صادر شده، کافي است تا چنین ) ع(همین که حکم از یک مقام صالح و منصوب امام . ٣

چون فقیه عادل از جانب امام معصوم به این مقام و منصب برگزیده شده، . اثري داشته باشد
نظر از اینکه حکم صادرشده  صرف. االتباع و تخلف از حکم او، گناه بزرگي است حکم او الزم

 .چه حکمي باشد، حکمي در راستاي اجراي حکم ثابت شرعي یا حکم موقت حکومتي
بر مبنای این احتمال، البته تخلف از قوانین و مقررات حکومتي و قضایي گناه است، 
. زیرا تنها مالك آن خواهد بود که حکومت، مورد رضایت شرع مقدس باشد، نه بیشتر

انطباق یکایک احکام حکومت بر شرع احراز شود تا مخالفتش داراي چنین لزومي ندارد 
بر مبنای این احتمال، اطاعت از همۀ احکام والیي و قضایي و همۀ قوانین . پیامدي باشد

تفاوت این احتمال با احتمال . و مقررات دولتي اطاعت شرعي و زیر پا نهادنش گناه است
نافرماني «بنا بر احتمال اول مالكِ معصیت، . گناه بودن تخلف است» مالكِ«سوم در 
نافرماني حاکمِ منصوب از «بوده، و بر مبنای احتمال سوم، مالك معصیت، » حکم خدا
نافرماني از «هرچند به یک معناي عام مالك در هر دو یکي و آن . است» طرف شرع

 . است» حکم ثابت شرعي
» حَکَمَ بِحُکمِنا«به معنا و مفهوم گانه نسبت  نظر نگارنده در میان احتماالت سه به

 :قرایني هم بر این مدعا وجود دارد. احتمال نخست اقوي است
تخفیف (از حکم فقیه عادل در روایت یعني » پیامد تخلف«قرینۀ یکم، تناسب میان 

 . با احتمال) حکم خدا و شرك به خدا
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 است که در این پیامد بزرگ مربوط به نافرماني از آن دسته از احکام حکومتي
اند، مثل اجراي حدود، قصاص، دستور جهاد و مانند آن؛ نه  حقیقت اجراي حکم الهي

. دشو اي براي بهبود زندگي اجتماعي وضع مي قوانین و مقررات عادي که در هر جامعه
استخفاف حکم «و قوانین عرفي دیگر » مخالفت با قوانین راهنمایي و رانندگي«التزام به اینکه 

نقض قوانین و «باشد، بسیار دشوار و ناپذیرفتنی است، مگر آنکه » رك به خداش«و » خدا
یا » اختالل نظام«اي درآید که عرفاً  گونه از سوي فرد یا افراد به» مقررات راهنمایي و رانندگي

 چون اختالل نظام و مخالفت با  صورت البته گناه است، باشد، در این» مخالفت با فقیه عادل«
ولي باید توجه داشت که حرمت در . به حکم اولي شرعي حرام است) نه احکام او(فقیه عادل 

مترتب » ضدیت با حکومت دیني و ولي فقیه«و » اختالل نظام« چنین مواردي بر عناوین 
نقض «شود، نه صرفاً بر نقضِ قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي؛ گرچه گاهي عنوان  مي

 .شود ا آن عناوین متحد ميب» قوانین و مقررات راهنمایي
است و شرع در این دو مورد » دین«و » ارث«قرینۀ دوم، مورد روایت که مربوط به 

قاضي در نزاع میان دو نفر در موضوعات یادشده بر اساس حکم الهي قضاوت . حکم دارد
اصوالً روایت مربوط به آن دسته از احکام قضایي و والیي است که در جهت . کند مي

تنفیذ احکام الهي باشد، نه هر حکم قضایي و والیي؛ قهراً پیامد یادشده هم در تحقق و 
 .ارتباط با این دسته از احکام قضایي و حکومتي است
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 در نامۀ خود به مردم مصر در هنگام اعزام مالک اشتر نخعي به والیت آن) ع(امام علي 
 :دیار نوشت

 ی نگرانی شما فرستادم که در روزهای از بندگان پروردگار را به سویا من بنده«
 فاجر یها  که بر آدمیکس.  هراس به خود راه ندهد،نیارامد و در ساعات ترس از دشمن

پس گوش بدو سپارید و . باشد یتر است و او مالک بن حارث مذحج م از آتش سوزانده
 ی از شمشیرهای اطاعت نمایید که او شمشیر،ابق با حق استفرمانش را در آنچه مط

بنابراین اگر به شما فرمان داد . اثر نگردد ی آن کند نشود و زدن آن بی است که تیزیاله
 دشمن بروید، روانه شوید و اگر گفت نروید، در جاي خود بمانید که او نه بر یسو که به
 مگر آنکه از من دستور ،س آید و نه پیش رودایستد و نه پ ی کند و نه باز میباک ی بیکار

 ).٣٨نامۀ : البالغه نهج( »بگیرد
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شود امر  معلوم مي. واجب بود بر اساس این دستور پیروي از فرامین مالک اشتر 
با آنکه مالک . و اطاعتش واجب و نافرماني از آن حرام و گناه است) ع(کارگزار امر امام 

 .ده است و همان آثار را داردمعصوم نبود، حکم او حکم امام بو
: در منابع اهل سنت هم روایتي به رسول خدا نسبت داده شده است که حضرت فرمود

هر که امیر مرا پیروي کند از من پیروي کرده و هر که از امیر من سرپیچي کند، از من «
 ).٧٧٩: ١، ج ١٤٠٨؛ به نقل از منتظري، ١٤٦: ٣ج  مسلم،(» سرپیچي کرده است

 
 بررسينقد و 

یعني اطاعت از » فیما طابَقَ الحَقّ«اطاعت از اوامر مالک را مقید کرده به ) ع(اوالً، امام 
 .کارگزار غیرمعصوم مشروط است نه مطلق

 مالک اطاعت از کار برده، اطاعت از ثانیاً، با توجه به تعابیري که امام دربارۀ مالک به
. ت امام بوده است و همان آثار را دارد، و تخلف از دستورات او تخلف از دستورا)ع(امام
یک از کارگزاران امام جایگاه مالک را نداشت و چنین تعابیري دربارۀ آنان نقل نشده  هیچ
طبعاً . کند، از اختصاصات مالک است اینکه او بدون اذن من اقدامي نمي. است

اما از . اهد بودفرمانبرداري از چنین کارگزاري واجب شرعي و نافرماني او حرام و گناه خو
شود که فرمانبرداري و نافرماني از هر حاکم غیرمعصومي آثار  این بیان استفاده نمي

 .فرمانبرداري و نافرماني از معصوم را دارد
آید که موضوع سخن، دستور مالک براي جنگ و جهاد است که  ثالثاً، از تعابیر امام بر مي

ا معاویه و لشکر شام بود و اساساً امام مالک را موضوع روز و مبتالبه آن روز امام در مصاف ب
از خصوصیاتي هم که امام براي . منظور جنگ با شامیان اعزام کرد براي بسیج مردم مصر به

گویا سخن از اوامر و نواهي مالک در موضوع . شود شمارد، همین مطلب استفاده مي مالک بر مي
از اوامر و نواهي حاکم که در جهت پیشتر یادآور شدیم که آن دسته . جنگ و جهاد است

تحقق حکمي از احکام الهي مثل وجوب جهاد باشد، موضوعیت ندارد و اطاعت و نافرماني از 
حاکم، در حقیقت اطاعت و نافرماني از احکام الهي است و قهراً اطاعت آنها اطاعت شرعي و 

که اطاعت از همۀ اوامر و توان نتیجه گرفت  از این بیان نمي. نافرماني از آنها هم گناه است
 .نواهي حاکم، اطاعت شرعي و تخلف از آنها معصیت است

منتظري، (اند  اما روایات اهل سنت که دستور اطاعت مطلق از امرا و حکام را داده
اینکه رسول . افزون بر ضعف سندي، با اصول و موازین سازگار نیست) ٧٧٩: ١، ج ١٤٠٨
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مَراي خود را اوامر و نواهي خود بشمارد، با آنچه از طور مطلق اوامر و نواهي اُ خدا به
از امرایي اطاعت کنید که بر اساس کتاب خدا و «ایشان و ائمۀ هدي نقل شده است که 

یا از امراي ) ٧٨٠ـ ٧٧٩: ١، ج ١٤٠٨منتظري، (کنند،  سیره و سنت رسول خدا رفتار مي
 .سازگار نیست» عادل اطاعت کنید

یايِ نسبت باشد، یعني از امیري که من » امیري«در کلمۀ » ي«احتمال دیگر آن است که 
 .نصب کردم اطاعت کنید، نه از هر امیري که با قهر و غلبه بر شما مسلط شده است
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 : نقل شده، دربارۀ حق مردم بر سلطان آمده است) ع(در رسالۀ حقوقي که از امام سجاد 
خاطر قدرت تو و ضعف  ما حق رعیت تو بر سلطان آن است که بداني که آنان بها«

 تو نهاده شده است، پس الزم است عهدۀاند و وظیفۀ نگهبانیشان بر  ایشان رعیتت شده
 ورزي و بر ایشان مانند پدري مهربان باشي و نادانیشان را ببخشي و  دربارۀ آنان عدالت

 ).٥٦٧: ٢، ج ١٣٧٦صدوق، ( »....در مجازاتشان عجله نکني 
 ). ٥٣نامۀ : البالغه نهج(به مالک اشتر نیز نقل شده است ) ع(شبیه این سخن از علي 

هاي عمدي و سهوي  از اینکه یکي از حقوق مردم بر حکومت آن است که از لغزش
شود که مقصود تخلفاتي است که مردم در ارتباط با وظایف  مردم در گذرد، معلوم مي

شوند، نه تخلفاتي که جنبۀ شخصي دارند و  د در قبال حکومت مرتکب مياجتماعي خو
تواند از آنها بگذرد، زیرا  اگر تخلفات اجتماعي گناه باشد، حاکم نمي. احیاناً گناه است

در نتیجه، تخلف از قوانین و مقررات اجتماعي تنها . شخص مستحق عقاب اخروي است
تواند از مجازات آن بگذرد، نه گناه که  جرم است که حکومت مي. جرم است، نه گناه

 .مجازات آن در آخرت بر عهدۀ خداي متعال است
 

 نقد و بررسي
آنها تالزمی » نفي گناه بودن«توصیه به عفو و بخشش تخلفات مردم از سوي حاکم، با 

زیرا ممکن است نافرماني از قوانین و مقررات حکومتي داراي دو حیثیت باشد، هم . ندارد
.  هم اخروي؛ به این معنا که هم داراي مجازات دنیوي و هم عقاب اخروي باشددنیوي و

توصیه به عفو مردم از سوي حاکم، دلیل بر آن نیست که تخلف حتماً جرم است و گناه 
شاید شرعاً گناه هم باشد و حاکم تنها جنبۀ جرم بودن را عفو کند و از مجازات . نیست
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شود که تخلف از احکام حکومتي و  مام استفاده نمياز این سخن ا. شخص در دنیا بگذرد
 .کند قوانین و مقررات اجتماعي گناه نیست، گرچه گناه بودن آن را هم اثبات نمي
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اند  روایاتي وجود دارند که اطاعت از حاکم را حق او و متقابالً تکلیف مردم دانسته
مفاد و مضمون این نوع از روایات ناظر به این حقیقت است که هر ). ٣٤خطبۀ : البالغه نهج(

حکومتي براي انجام دادن وظایف و تعهداتي که بر عهده دارد، نیازمند همراهي مردم است 
این معنا . که یکي از مظاهر آن اطاعت از تصمیمات و قوانین و مقررات حکومتي خواهد بود

اصوالً الزمۀ جعل حق حاکمیت براي فرد یا . دهاي دیني هم اختصاص ندار به حکومت
بنابراین . افرادي، لزومِ اطاعت از آنان از سوي مردم است واال جعل آن حق لغو خواهد بود

 . حق اطاعتي که حکومت بر عهدۀ مردم دارد، با شرعي بودن اطاعت هیچ تالزمي ندارد
 بر آن نیست که حتي اگر اطاعت از حکومت، اطاعت شرعي هم باشد، باز هم دلیل

زیرا شاید فرمانبرداري از حکومت مستحب و داراي ثواب . نافرماني از حکومت گناه است
 .باشد، اما ترك این مستحب گناه نباشد

در مواردي که از آثار و پیامدهاي رعایت یا عدم رعایت حقوق ) ع(افزون بر آن، علي 
میان  روي و مجازات در قیامت به سخني از آثار اخ اند، متقابل مردم و حکومت سخن گفته

 . اند که به زندگي اجتماعي در دنیا مربوط است اند و صرفاً از آثاري سخن گفته نیاورده
 چنین کردم بر خداست که به شما نعمت دهد و بر شماست که از من اطاعت یوقت«
. ید نکنیدانم کوتاه ی که من صالح می ننمایید و در کاریو از فرمان من سرپیچ. کنید

 من ۀ تحمل نمایید و اگر شما این حقوق را دربار، را که در راه حق استیهای و سختي
 او را کیفر سخت و . نزد من خوارتر از کجرفتار شما نخواهد بودی کس، نکنیدرعایت
 ).٢١٦ و خطبۀ ٥٠نامۀ : البالغه نهج(»  پیش من برایش نیستیدهم و راه نجات یبزرگ م
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روایات دیگري وجود دارند که از اهمیت وفاداري به بیعت با امام و حق امام شمردن آن 
 ).٤٠٥: ١، ج ١٤٢٩کلیني، (گویند  شکني سخن مي بر عهدۀ مردم و عقوبت بیعت

چون موضوع آنها . واضح است که این دسته از روایات از حریم بحث فعلي خارج است
است » فرمانبرداري و نافرماني مدني«بوده و غیر از » شکني بیعت «و» وفاداري به بیعت«
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شکني گناه باشد و  اگر بیعت. که بعد از پذیرش اساس حکومت و بیعت با امام خواهد بود
 .عقوبت اخروي در پي داشته باشد، دلیل بر گناه بودن نافرماني مدني نیست

 
 ويجایگاه رفیع امام و اطاعت از : دستۀ ششم. ٦. ٣. ٢

، کسي )٢٥٤: ١٤٠٤ابن شعبه حرّاني، (» هللا ولي«روایات متعددي وجود دارند که امام را 
، )٧٧٧: ٢، ج ١٤٠٨شیخ مفید، به نقل از منتظري، (» خداوند به او والیت بخشیده«که 

، اطاعت از امام را )٢٥٤: ١٤٠٤ابن شعبه حرّاني، (» اطاعتش را خدا واجب شمرده«
االمر و سنامه و  ذروه«، )٧٧٧: ٢، ج ١٤٠٨فید، به نقل از منتظري، شیخ م(» االسالم نظام«

برترین عامل تقرب «، )١٨٥: ١، ج ١٤٢٩،  کلیني(» االشیاء و رضا الرحمن مفتاحه و باب
نافرماني خدا و « و نافرماني او را اند توصیف کرده) ١٨٥: ١، ج ١٤٢٩،  کلیني(» به خدا
) ٣٣١: ٢٩، ج ١٤٠٣مجلسي، (» مرگ جاهلیت«و ) ١٨١: ١، ج ١٤٢٩،  کلیني(» رسول
دهد جایگاه حاکم اسالمي و اوامر و نواهي او مثل جایگاه پیامبر و  اند که نشان مي خوانده

 .اطاعت و نافرماني از او، اطاعت و نافرماني از پیامبر است
 

 نقد و بررسي
م، امام معصوم گونه از روایات شواهد و قراین کافي وجود دارد که مقصود از اما در این
اند، کامالً گویاست که از اختصاصات امام معصوم  از مقاماتی که برای امام برشمرده. است

 . توان احکام آن را به غیرمعصوم گسترش داد است و نمی
اند  برخي از آنچه اهل سنت نقل کرده و حتي اطاعت از سلطان را اطاعت از خدا دانسته

 و چه بسا از سوي جاعالن حدیث براي ناپذیرند اعتماد، از نظر سندي )٣٣٨: ١٣٧٦صدوق، (
ویژه در زمان حاکمیت امویان، گروهی از حاکمان  به. توجیه خلفاي جائر جعل شده باشد

در زمین ) هللا خلیفه(اموی به جانشینی رسول خدا قانع نبودند و خود را جانشین خدا 
 ! ائل بودنددانستند و برای خود حتی مقامی فراتر از رسول خدا ق می

 
 گیري  بندی و نتیجه جمع

فرمانبرداری و نافرمانی از پیامبر و جانشینان «از مجموع آیات و روایات، در زمینۀ 
  : دست یافتذیلتوان به نتایج  مي» معصوم آن حضرت

تخلف از فرمان پیامبر و امام معصوم گناه و موجب فسق در دنیا و مجازات در . ١
 .آخرت است

به قوانین و مقررات حکومت مشروعِ غیرمعصوم، چنانکه سرپیچی از آنها اما نسبت . ٢



  ١٧٩ آیا در حکومت اسالمي هر جرمي گناه است؟

اما اگر صرفاً . عرفاً تخلف از پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است و آثار گناه را دارد
سرپیچی از قوانین و مقرراتی شمرده شود که جنبۀ عرفی دارد، نه تخلف از شرع و 

 .ند تخلف و دارای مجازات دنیوی باشدپیامبر و امام معصوم، گناه نیست، هرچ
اختالل نظام «نکتۀ پایانی آنکه اگر تخلف از قوانین و مقررات حکومتِ مشروع عرفاً . ٣

باشد، » مخالفت عملي با اصل و اساس حکومت دیني«یا » غیراضرار به «، »اجتماعي
.  خواهد بودهم ممنوع» تخلف از قوانین و مقررات«گانۀ فوق،  دلیل حرمتِ عناوین سه به

و » اضرار به غیر«، »اختالل نظام اجتماعي«با این توضیح که مالكِ حرمت و ممنوعیت، 
که » تخلف از قوانین و مقررات حکومتی«است، نه » مخالفت با اساس حکومت دینی«
 .خودی خود گناه نیست به
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