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  چکیده

(انجام  (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال سوگند غیرقضایی
است. برای ورود به  )شایسته بایسته و به گونهو شرایط مشخص با  وظیفه وماموریت 

نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته  و های مهمی مانند ریاست جمهوری لیتمسئو
 محوریتبه دلیل حاکمیت و ( سوگندسو و جایگاه  است. اهمیت این مشاغل از یک

کند. آن  قسم را بیشتر می اسالمی) از دیگر سو، برجستگی این نوعدینی ـ های  ارزش
کند.  شرع مقدس، مستوجب کفاره می توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه

اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در 
ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد ستار با این جُ خورد. قانون به چشم نمی

عدم جواز (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و  شرعی وفای به عهد و عقد
سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر 

عهدی)،  (سوگند قضاییغیرحنث و نقض سوگند  انگاریِ لزوم جرماین باور است که 
  بسیار مدلل و موجه است.
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  مقدمه .1
به جهت قداست و کاربرد دارد و هم به مثابه دلیل اثبات دعوی، هم سوگند و قسم 
با  ، افرادها و تعهدات بندی به قول پایگاه برای تبرک و زمانی  دارد،که ارزش معنوی 

کاربرد دوگانه، موجب کنند. سوگند بر مقدسات، انجام یا ترک اعمالی را بر خود الزم می
. سوگند قضایی از این بحث شده استقضایی و غیرقضایی  سوگند به دو نوع انقسام

ها)،  (یمین نوع دوم ــ سوگند غیر قضایی ــ در متون فقهی در باب اَیْمان .خارج است 
 نقض] فقیهان برای 402ص ،2ج ،4 ؛191، ص6ج ،31 :ـ نک[ نذر و عهد آمده است.

مثل سوگند رییس  ] حال در مواردی191، ص6 ج ،31[ اند. کفاره قائل شده سوگند،
پزشکان، وکال و قضات در  ق.ا)، 67 (اصل ق.ا)، نمایندگان مجلس، 121(اصل جمهور،
آن را جرم دانسته و توان کند یا میآیا فقط کفاره، کفایت می ،سوگند نقضصورت 

ی رسد که عالوه بر ادلهبه نظر می چیست؟این جرم و کیفر کرد؟ مبنای مجازات، مقرر 
توان تخلف از قسم و همچنین حنث قسم، بر اساس ادله شرعی دیگر می وجوب کفاره در

وضع کرد. این نوشتار، تالش  را جرم دانسته و برای آن، مجازات، عمل نکردن به تعهدات
مل در ادله اجتهادی و فقاهتی، به حکم سوگند غیر قضایی و مبانی أبا درنگ و ت دارد

گفتنی است  از دیدگاه شرع و قانون دست یازد. کیفرِ تخلف از آن،انگاری و  جرممشروعیت 
 نمایندگی مجلس قانون اساسی)، 121اصل ( ریاست جمهوری، ،مشاغل مشمولِ لزوم قسم

و استخدام  نشیقانون گز ییاجرا نامه نییآ 10(ماده  ، قضاوتقانون اساسی) 67(اصل 
کانون وکالی  نامه الیحه قانونی استقالل آیین 39برابر ماده ( وکالت ،)1379قضات 

نامه صدور پروانه اشتغال  آیین 3ماده  بند ز،( و پزشکی )1334دادگستری مصوب آذر ماه 
  ، سوگند مقرر شده است.)1360به کار حرف پزشکي و وابسته

  
  قسم و یمینشناسی  واژگان. 2

خوردن یعنی خوردن ارسی به معنی گوگرد بوده و سوگندسوگند در اصل لغت در زبان ف
(یعنی  مقداری آبِ آمیخته با گوگرد ، با خورانیدنردر گذشته نسبتا دویا گوگوگرد. 

گناهی او را تعیین  وی، گناهکار بودن یا بیبر  تاثیرگذاری آن باو  به متهم شربت گوگرد)
] در زبان 817ص ،32[ نمودند. این ماده بعدا به معنی قسم و عهد به کار رفته است.می
 اند (دست راست) گفته یمین ت و بدان جهت سوگند راسوگند اس معادل »نیمی« یعرب
ند، دست راست یکدیگر را خورد بسته و سوگند مي  پیمان ،افراد چون با هم که
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] 682ص ،2ج ،36[ اند. مَجاز، یمین گفته ی رو  سوگند را به گونه  نیفشردند. از هم مي
د بر انجام عمل یا خداوند، قصد و تعهنام در اصطالح، سوگند آنست که انسان با ذکر 

  ترک فعلی در حال یا آینده یا هر دو را داشته باشد.
  

  اقسام سوگند .3
قسم برای تاکید بر ( در منابع فقهی در باب اَیْمان، سوگند را به سه دسته تاکیدی

ادن دیگری بر انجام قسم د( 1، مناشدهه)خبر و اتفاق چیزی در گذشته یا حال یا آیند
و دوم،  نوع اول قسم نند.ک میتقسیم  )انجام یا عدم انجام کاری برقسم ( و عقدی کاری)
قسم ( نوع سوم] 251ص ،3ج ،5[ شود.مترتب نمی ها منعقد نشده و چیزی بر آنشرعا 
به آن  یرو وفا که با اجتماع شرایط، منعقد شده و از همین باشد سوگندی می )عقدی

 ،16[ شود. ی، کفاره مترتب مواجب و مخالفت با آن حرام است و همچنین بر حنث آن
بندی، ذکری از یمین قضایی  ] گفتنی است در این تقسیم111ص ،2ج ،49 ؛85ص ،2ج

اثبات و و  و ادله شهادات ء،که جایگاه فقهی آن بحث قضا به میان نیامده است. چرا
  درسی است.اآیین دانونی آن، منزلگاه ق

مورد بحث و نظر  ،بندی فقهی سیمسوم از تق نوعقسم،  ی گفته از بین انواع پیشاما 
قسم خورد،  یترک عمل ایبر انجام  یاست اگر کس نیا هانیفق ینظر مشهور اجماع. است

و  افتهیمرتبه هم باشد ـ حنث و نقض قسم، تحقق  کیاگر  یاما آن را شکست ـ حت
 89 هیبر آ یحکم کفاره مبتن] 269، ص22ج ،21 ؛27، ص5ج ،46[ .کفاره بدهد دیبا

بر سر این است که قسم و سوگند بر انجام اکنون گفتگو و چالش  .مائده است ی سوره
مشاغلی که شرط ورود به ( عمل و یا ترک عمل، که در ابتدای مسئولیت و مشاغل خاص

ای هست که بتوان چه ماهیتی دارد؟ آیا به گونه الزم است، )ها قسم و سوگند است آن
؟ ه و مآال نقض آن را جرم دانستنوع دانست ی اینرا از زمره مهم مناصبسوگند این 

  ؟آن چیست انگاری جرم مبانی
  

  ؛ واکـاوی حقوقیها هرگاان. آثار قسم و 4
آید که تعهداتشان با تعهدات سایر  میبرگفته  پیشاز مفاد سوگند و تعهدات مشاغل  

قانون تعیین حدود وظایف و  19ماده  است که به همین جهت. افراد تفاوت دارد

                                                                                                                                                                        
 ]422، ص3، ج3تمنا و کسی را بر انجام کاری قسم دادن[یعنی التماس، دعوت، درخواست،  دهمناش. ت1
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رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در  ،های ریاست جمهوری ارات و مسئولیتاختی
دانسته در صالحیت دیوان عالی کشور را رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور 

است که باعث شده  و...) نیز قضات، وکال( مورد نظر مناصبسایر اهمیت تعهدات  است.
گفتنی است در صورت  باشد.خاص نتظامی ا های در دادگاه ها آنرسیدگی به جرایم 

؛ 27، ص5ج ،46[ نقض سوگند از سوی این افراد، در وجوب کفاره هیچ شکی نیست.
  ]269ص ،22ج ،21

  
  ها . انگاره4-1

در خصوص غیرکفاره و آثار حقوقی آن چند احتمال وجود دارد: نگرش نخست بر آنست 
مقام ریاست جمهوری، رسمی ثال مآثار حقوقی دارد. چرا که سوگند  ها سوگنداین که 

کند، حقوق و که به طور ملموس، قابلیت اجرائی پیدا می است  و آن قسمت از مفاد آن
 فاقدِ منافات پیشنهاد سفیرِ ] در خصوص343ص ،2ج ،58[ نماید. تکالیفی را ایجاد می

(مبنی بر حراست از مرزها و  در سوگند نامه ، با تعهد رییس جمهورصالحیت  الزم
 )6/12/65(مورخه  شورای نگهبانـ شرعی فقهی ، نظر ستقالل سیاسی و فرهنگی)ا

چنانچه رییس جمهور در مواردی احراز نماید که امضای او موجب عواقب : «چنین است
ی اسالم و نظام جمهوری اسالمی سوء و بروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح عالیه

ماید و خودداری او از امضاء، خالف قسم شود، شرعا باید از امضاء خودداری نمی
به سوگند، اثر حقوقی خواهد جمهور  یسیبراساس این نظر باید گفت التزام ر». باشد نمی

سوگند نمایندگان مجلس نیز واجد اثر شناخته شده به  ]343ص ،2ج ،58[ داشت.
 اماشود. مجازات می ستحقو م ]593ص ،59ده [ش تلقی گناه تخلف از آن،ای که  گونه

در  121در خصوص اصل  1ی قانون اساسییدر مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نها
  برانگیز است. تامل شده است که نقض سوگند سکوتمورد 
رو که منتخب ملت است، در برابر آنان  یس جمهور از آنیاساس دیدگاه دیگر ربر

دارد و در ضمانت اجرای قوی ن گویا البته .مسئولیت دارد که ناشی از سوگند است
در انتخابات بعدی شده و  روبرو افکار عمومی با واکنش صرفاًممکن است صورت تخلف 

رسد با توجه به اینکه بعضی از  ] اما به نظر می217ص ،19[ با اقبال مردم مواجه نشود.
شارحان قانون اساسی به آثار حقوقی بر سوگند باور دارند و همچنین به دلیل اهمیت 

                                                                                                                                                                        
 .1375، ص121ی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل یصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نها. 1
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این اروایی نقض آن، الزم است که برای تعهدات مندرج در موضوع سوگند و ن
گونه  ، ضمانت اجرا و مجازات متناسب مقرر گردد تا صاحبان اینها سوگندنامه
چنانکه هم ها و مشاغل، متعهد شوند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند مسئولیت

است. و سزاوار شده  جدیدر قانون تخلفات وکال توجه  های انضباطیاین ضمانت اجرابه 
متخلف در موارد ذیل به مجازات : «کند بیان میقانون تخلفات وکال  81ماده  3بند 

همان   76در ماده . در صورت تخلف از قسم) 3...محکوم خواهد شد 5انتظامی درجه 
 ،بنابراین برای تخلف از قسم و سوگند. های انتظامی را بر شمرده است مجازاتنیز  قانون
سابقه  نه بی در این خصوص، به عبارت دیگر وضع مجازات .مجازات تعیین کردتوان می

  .ی است نامدللاست و نه ادعای
لفات اداری با اصطالح مجازات در عنوان مجازات در تخ افزودنی است که هرچند

مثال انفصال از شغل،  .یکسان هستند ،تفاوت دارند، اما در نتیجه قانون مجازات اسالمی
لف وکیل از سوگند و یا عمل نکردن رییس جهمور به تعهدات خود و در صورت تخ

هر چند از واژه مجازات  ،رهبر، خود یک نوع مجازات استاز سوی اجرای اصل صد و ده 
مختلف مثل قانون  مواردانفصال از شغل در  موید این تلقی آنکه. به کار نرفته باشد

  .استدانسته شده ات مجاز از ای گونه ،ارتشاء، اختالس و کالهبرداری
بنابراین به پشتوانه همین نکته که وکیل در صورت تخلف از سوگند مجازات 

توان برای سایر مشاغل مشمول سوگند نیز کیفر مناسب و متناسب در نظر  شود، می می
با اصل قرار دادن مجازات ـ در تخلف وکال از سوگند ـ و به  ،به دیگر سخن. گرفت

، وضع مجازات، نه تنها روا و ]193ص ،44؛ 351ص ،2ج ،45 : ـنک[استناد وحدت مالک 
توان گفت وحدت مالک، دلیل تسری در واقع می. شود جایز، بلکه الزم و بایسته می

  .باشدحکم مجازات از تخلفات وکال به سایر مشاغل مشمول قسم می
. دلیل دیگر تسری مجازات وکال به سایر مشاغل، قیاس اولویت است یک
با افراد کمتری و با یک  داشته و ی غیردولتیوکیل شغل: دی قیاس چنین استبن صورت

های وکال، الزامی را برای قاضیان  یا چند موکل در ارتباط است و از سوی دیگر دفاعیه
هایی از  اما برای چنین شغلی، مجازات. ایجاد نکرده و ممکن است اصال منشا اثر نباشد

به طریق اولی برای رییس جهمور و نمایندگان پس . قبیل انفصال، مقرر شده است
اگر سوگند را نقض است،   اند و سرنوشت جامعه به دست آنان ی مردم مجلس که نماینده

  .توان و بلکه باید مجازاتی را مقرر داشت میکنند، 
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  به عهد یآمره بودن وفا یاقتضا. 4-2
چراکه تعهدات افراد  .ستین زیبه عهد از جمله قواعد آمره بوده و عدول از آن، جا یوفا

. حقوق، آمره بودن قواعد آن است نیا یهایژگیبوده و از و یحقوق عموم لیمشمول قسم، ذ
 نیکنند و هدف ا یچیاز آنها سرپ توانند ینم زیخود ن نیب یبا تراض یاشخاص، حت یعنی

اص از متخلفان مشاغل خ یبرا نیبنابرا] 84ص ،37[ .جامعه است نافعاز م تیحما زیقواعد ن
، مجازات )دیو بلکه با( توان یاند، م کرده ادیترک آنها سوگند  ایانجام  یتعهدات خود،که برا

محقق  ستهیبه نحو احسن و شا یمتناسب در نظر گرفته شود تا اهداف حقوق عموم یریتعز
  .اهداف مهم را به دنبال دارد نیسته ایآن مجازات، تحقق شا یستگیبا. شود

  
  چرایی کیفر .5

ش اساسی این است که این مجازات، به دلیل انجام ندادن تعهد و رها کردن وظایف پرس
قانونی است یا به سبب تخلف از قسم؟ از ظاهر ادله و نصوص شرعی و قانونی به دست 

هنمون راما درنگ بیشتر ما را . آید که کفاره یا مجازات، ناشی از شکستن قسم است می
ای که برآن سوگند یاد  عمل نکردن به تعهد و انجام وظیفهکند به این که این آثار، بر  می

که بر خود قسم چه  اما در توجیه این. شده بود، مترتب است، نه بر شکستن خودِ قسم
کند و توان گفت قسم با متعلق آن است که موضوعیت پیدا می شود، میاثری بار می

به«در اینجا . ردمعنایی ندا» قمتعلَ«یا » بهمتعهدٌ«گرنه شکستن قسم بدون  » متهعدٌ
به«گاه، : دارد حالتدو . کردعملی است که اگر قسم نبود، فرد باید به آن عمل می» متعهدٌ

رسد مواردی که برای به نظر می. خورد، عمل به آن الزم نبودزمانی دیگر،  اگر قسم نمی
ورتی که رییس جمهور و نمایندگان در سوگندنامه آمده است، از نوع دوم باشد که در ص

در این صورت فقط با نقض قسم . شوندبر آنها سوگند یاد کرده باشند، الزم االجرا می
نگفته پیدا است این در صورتی است که بر نقض . توان آنها را ناقض سوگند دانستمی

توان از مثال در مسائل حکومتی و حق مردمی می. قسم، اثری فراتر از کفاره، بار شود
بگوییم صرف یک قسم  -  که به آنها اشاره خواهد شد- دله دیگر باب حفظ نظام و ا

نیست، بلکه نوعی تعهد بوده و عمل به تعهد نیز واجب است و در صورتی که نقض شود 
  .توان بر اساس  ادله، آثار و مجازاتی را بر آن بار کردمی

ب لزوم کار است که در صورت تخلف، از با در گونه نخست اول، قسم برای انجام بهترِ
قسم به  درعمل به تعهدات، حفظ نظام، نظم عمومی و برای باالبردن اعتماد مردم 
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توان مجازات و حتی تشدید های خاص، می و لزوم اعتماد به شاغالن مسئولیت مقدسات
 تفاوتی است که این مشاغل با سایر مشاغل ناشی ازاین تشدید مجازات . آن را مقرر کرد

داشته و همچنین به جهت اهمیتِ ارتباط و  - ها نیست ه آنکه سوگند، شرط ورود ب - 
در این صورت شاید با .تاثیری است که این مشاغل و مناصب بر مردم و نظام دارند

و اعمال تشدید مجازات در ) همانند سوگند بر انجام تعهدات( قراردادن شرایط سخت
تا هر فردی به این  صورت تخلف از قسم، بتوان یک حالت بازدارندگی را بوجود آورد

مشاغل، ورود پیدا نکرده و در صورت ورود، با آگاهی از شرایط، خود را به تعهداتش، 
به ) های اطالقی در برابر دیدگاه( این باور و اندیشه که دیدگاهی تفصیلی. ملزم بداند
ر ن بر کفاره، مجازات و کیفوتوان افز یعنی می.ی شرعی ابتناء دارد آید بر ادله حساب می

و یا ( ، عالوه بر قصاصعمدجرایم مانند قتل برخی هم در نظر گرفت آنگونه که شارع در 
این ] 44ص ،2ج ،26[ .، قاتل را به پردخت کفاره جمع، ملزم نموده است)تبدیلی دیه

 عالوه بر کفاره، مجازات توان برای یک تخلف یا جرم،تحلیل بیانگر آن است که می
مستند به ، جازات تعزیری تخلف از قسم مشاغل مورد بحثم .در نظر گرفترا  )تعزیر(

ی التعزیر لکل عمل محرم، الضرر لزوم عمل به تعهدات، قاعدهاصل ی شرعی همانند ادله
  .دحفظ نظام است که ذکر خواهد شقاعده لزوم و  

  
  بایستگی عمل به تعهدات .6

 ،2ج ،12[ است آمده» عهد« ریقسم است، اما گاه با تعب یسوگند هرچند به معنا
 ]311ص ،3ج ،3[ .عهد با مردم یگریعهد با خدا و د یکی :دارد یکه انواع] 516ص

عهد با مردم  ]496ص ،42؛ 5ص ،57 :ـ نک[ .اند متعرض هر دو نوع شده زین یمنابع فقه
است که انسان با ) جیرا معامالتقراردادها و ( یو قرارداد یمانیگونه عهد، پشامل هر

مشخص، با  یترک عمل ایانجام  یعهد با خدا، آن است که انسان برا. بنددیم گرانید
مشاغل خاص از کدام  ییِقضا ریاست سوگند غ نیاکنون پرسش ا. بنددیم ـمانیخدا پ

 ادیو بر آن قسم  شوندیکه مشاغل به آن متعهد م یسوگند رسد نوع است؟ به نظر می
 ی نده و خدا است و هم از گونهب نیهم از نوع عهد ب یعنی. است هیدوسو کنند،یم

با حقوق مردم سرکار  شتریاز آن جهت که شغل آنان ب. آنان و مردم است نیب یعهد
و  تیولئکه هر مس شود یم یرو عهد در برابر خداوند تلق دارد، از نوع دوم است و از آن

پس در ] 1396، 7[ .از جانب خداوند است یعهدامانت و  ،یدر جامعه اسالم یمنصب
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جهت است  نیبه هم. از هر دو نوع عهد است یقینوع سوگند، تلف نیگفت ا توانیقع موا
شود، و  یم ی، عهد با خدا تلقیهر نوع عقد و قرارداد یدر اصطالح فقه شودیکه گفته م

مصلحت و  ،یبرخ انیهر چند در ب. دشو یم یناش یبودن عقد از این عنصر اله یالزام
 :ـ نک. [باشد یبودن عقد م یو مصلحت جامعه منشأ الزام یطرفین یا نظم عموم ی اراده
از همان تعهد در مقابل  یو ناش یحاک تواند یمصلحت م نیاما ا ]491ص ،3ج ،33

پرداخته شود که هر دو نوع  یا و ادله یاست که به مبان ستهیرو با نیاز هم. خداوند باشد
و اطالق ادله  تیعموم انگریب  ،دیآیبه دست م زیآنچه از ظاهر ادله ن. عهد را شامل شود

مستند عمل به عهد و  ی ادله نیتر در ادامه به مهم. اقسام عهد است ینسبت به همه
  .شودی، پرداخته م)تخلف از عهد یبرا( یریمجازات تعز رشیپذ
  
  به عهد یلزوم وفا یمبان .7
  قرآن .7-1
ؤُلًاوَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَ« :اول هیآ و به پیمان خود وفا کنید، « ]34 :، اسراء1[ سْ

: نخست: است یچند نکته، گفتن ه،یآ نیدر مورد ا». زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد
و  خداانسان و  نیکه ب دانند یم ییها مانیرا شامل عهدها و پ» عهد«غالب مفسران، لفظ 

 ،20؛ 496، ص42؛ 244ص ،2ج ،15 :ـ نک[ .مردم در قالب عهود و عقود است نیب زین
 ه،ی، مستند به آ)در همه انواع عهدها( به عهد یاساس وفا نیبر هم: دو] 73ص ،15ج

در صورت نقض عهد، از ناقض، : سه ]255ص ،3ج، 10؛154ص ،3ج ،39. [واجب است
؛ 338ص ،20ج ،35؛ 219، ص12ج ،6؛ 637ص ،6ج ،30[ شودیسوال و بازخواست م

 ،15ج ،20؛ 621ص ،24[ بوده تینقض عهد، معص ، ضمن آنکه]181ص ،4ج ،23
؛ 637ص ،6ج ،30[ .سرزنش  و مجازات خواهد بود خ،یو آن فرد، مستوجب توب]  73ص
  ]255ص ،3ج ،10 ؛32ص ،4، ج38

 طیفوق، از آنجا که سوگند صاحبان مشاغل خاص، واجد همان شرا ریبر تفس یمبتن
 ها، مانیمنظور از عهد، مطلق پ چراکه. شود یم هیگفت مشمول آ توان است، می یفقه
] 496ص ،42[ .بندد یمردم م ایخود  یخدا ایاست که افراد با خود  ییها و عهدها قسم

 نیو همچن  یبه گردن گرفتن امر مان،یپ یبه معنا یعهد در لغت به معنا نیافزون بر ا
 ،3ج ،3[ .شود می نانیهست که موجب وثاقت و اطم زین نیمیو  ثاقیم یبه معنا

از  یکیکه  یعدم انجام عمل ایانجام  یگرفتن برا به عهده ینوع زیقسم ن] 311ص
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هر  هاعم است ک یمفسران، عهد به معنا حیبنا به تصر ن،یعالوه بر ا. عهد است قیمصاد
؛ 495، ص42؛ 244ص ،2ج ،15: ـ نک[ .شود را مثل سوگند، نذر، عقد شامل می یزیچ

 وَ«عهد، امر نموده یبه وفا هیآ نیعال در اخداوند مت گرید یاز سو] 73ص ،15ج ،20
تخلف  یبرا توان یم جهیدر نت] 70ص ،9[ .که دال بر وجوب و ظاهر در آن است» واـأَوْفُ

  .رفتاز سوگند و عهد، مجازات در نظر گ
رُونَ« :دوم هیآ کُمْ تَذَکَّ هِ أَوْفُوا ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّ و به « ]152 :نعاما ،1[  وَ بِعَهْدِ اللَّ

شما را به آن سفارش کرده است، باشد که پند ) خدا(ست که ا اینها. پیمان خدا وفا کنید
 شتریب. به عهد، صراحت دارد یدر وفا ن،یشیپ ی هیاین آیه نیز همانند آ». گیرید

را که فرد به آن ملتزم  یبه هر عهد و قسم یوفا» أَوْفُـوا«دانشوران بر اساس فعل امـر 
 فهیشر هیآ ]39ص ،2ج ،56؛ 81ص، 13ج ،35؛ 116ص ،2ج ،34[ .دانند جب میشود، وا

 هیتوص د،یتاک نیبا ا دیاست تا شا هیبه عهد مورد توص یتأکید نموده است که وفا یحت
  . برسند ییآن به تقوا و پارسا یلهیمتذکر شده و به وس شتریها ب و صراحت، انسان

 ،یاحتمال قو. اندداده یران احتماالت مختلفمفس ه،یآ نیدر ا» عهد«مفهوم  ی باره در
 ،7ج ،29[با خدا  ثاقیاعم است که شامل عهد و م یدر معنا» عهد« یکلمه ظهور
 یتکالیف اله زیو ن یو تشریع یتکوین یها اعم از پیمان یاله یو همه پیمانها]  376ص

و عام  ریفراگ یبا توجه به معنا ]31ص ،6ج ،47[ .شود یو هر گونه عهد و نذر و قسم م
به آن  یشده و وفا هیگفت سوگند مشاغل خاص، مشمول آ دیبا ه،یآ نیعهد در ا یکلمه

 نیگفت  ا دیدر صورت تخلف آنها را مجازات کرد، با توان می ایآ نکهیاما ا .واجب است
؛ 1 :مائده[ و عقد هدبه ع یکه در خصوص وفا یاتیقبل و آ هیهمانند آ گرید اتیو آ هیآ

، 20ج ،35[ به عهد را واجب دانسته است یآمده است، وفا] 8 :مومنون ؛177 :بقره
از ] 73، ص15ج ،20[. شده است یو نفاق معرف انتیو تخلف از آن سبب خ] 337ص
 ،25[ .پاسخگو باشند دیو افراد با شود سوال می امتیعهدها در روز ق نیسو از ا گرید
 ،2ج ،40[ است رهیگناه کب ای] 621ص ،24[ نقض عهد، گناه نیهمچن] 797، ص2ج
مقدمات فوق  جهینت] 183ص ،4ج ،43[ .است ریمالک تعز ره،یو انجام گناه کب] 285ص
به  .مدلل و موجه است اریاست که در صورت نقض عهد، در نظر گرفتن مجازات بس نیا

انجام ندادن  ایانجام و  یاست که بر مبنا یسوگند مشاغل خاص، عهد گریعبارت د
را انجام داده و در  کیوضع شده است که آنان موظف هستند هر  ییها انمیپ ای اعمال

  .را متحمل شوند یمتناسب با تخلف از آن عمل، مجازات دیصورت تخلف از هر کدام، با
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أَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَ قَدْ: «سوم هیآ هِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَ لَا تَنقُضُواْ الْ جَعَلْتُمُ  وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّ
هَ عَلَیْکُمْ کَفِیالً و چون با خدا پیمان بستید، به پیمان خود وفا کنید و « ]91 :نحل ،1. [اللَّ

و [مشکنید، با اینکه خدا را بر خود ضامن  نهاپس از استوار کردن آ] خود را[ یسوگندها
  ». اید قرار داده]  گواه

از این رو از . است یعهد، هر دو، یک حکم قسم و ییکه گو نیا هیمهمِ مستفاد از آ ینکته
 ،34[ ».وَ لَا تَنقُضُواْ الْأَیْمَانَ: «، فرمود»اوفوا بِعَهْدِ اللَّهِ«تعبیر نموده و بعد از » یمین«به » عهد«
نموده  دیو تاک مربه عهد، ا یقبل، به وفا اتیخداوند همانند آ زین هیآ نیدر ا] 116ص ،2ج

نقض و  یبرا دیگفت با توان یرو م نیاز هم. ه نشودکه سوگند بعد از انعقادش، شکست
  .خود، ملزم شوند یدر نظر گرفت تا افراد به عهدها فریها، مجازات و ک تخلفات از قسم

هُ بِاللَّغْوِ ف :چهارم هیآ ؤَاخِذُکُمُ اللَّ ؤَاخِذُکُم بِما کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ  یال یُ أَیْمَانِکُمْ وَ لَکن یُ
هُ غَفُورٌ کند،  یلغوتان مؤاخذه نم یخداوند شما را به سوگندها« ]:225 :بقره ،1[حَلِیم  اللَّ

کند، و خدا  یمؤاخذه م ت،فراهم آورده اس] عمد یاز رو[هایتان  شما را بدانچه دل یول
  .آمرزنده بردبار است

که چه  نیو ا  هی، در آ)قسم یبه معنا ن،یمیجمع ( »مـانیْاَ« یدر مورد واژه مفسران
کند، احتماالت آن مؤاخذه نمي یاست که خداوند، انسان را برا یقسم و سوگندنوع 
قسم لغو،  ندیگو یبرخ ]249ص ،3ج ،5؛ 569ص ،2ج ،30[ .اندرا داده یمختلف

ه« مانند عبارات. اردند یخاص مانیکه فرد قصد عهد و پ ییسوگندها ه یبل«، »ال واللّ » واللّ
 ،30[ .کنند یم یا و بدون قصد، به زبان جارخود عادت یدر سخنان معمول انیکه آدم

لغو، نقل شده  یها نیمی ریدر تفس (ع) از امام صادق] 223ص ،2ج ،29 ؛569ص ،2ج
ه«مراد : است ه یبل«و » ال واللَّ ه به  نها متداول است و بدو است که در زبان» واللَّ توجّ
و در  تیم امر معصسوگند بر انجا یا پاره] 361، ص3ج ،40[ .شود یآن، گفته م یمعنا

را از انواع قسم لغـو بر  هیپا یسوگند بر اساس گمان و حدس ب زیحال خشم و غضب  و ن
سوگند  نگونهیعدم انعقاد ا یمعنا ایاما مواخذه نکردن ] 249ص ،3، ج6 :ـ نک[ .اندشمرده
 ،1ج ،23 :ـ نک[ .عدم لزوم کفاره، در صورت حنث و نقض است یبه معنا ایاست 

ؤاخِذُکُمْ بِما کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ«مقابل قسمِ لغو، منظور از عبارت  در]  269ص ، آن »وَ لکِنْ یُ
و با قصد و عزم بوده، اما به آن عمل نشود ) مخصوص طیطبق شرا(است که  یسوگند

] 249ص ،3ج ،6؛ 569ص ،2ج ،30[ .تخواهد داش) گناه و کفاره ییعن(که مؤاخذه 
با ]. 569ص ،2ج ،30[ »العقد و النیة: القلب کسبُ« :دیگو یم» کسب« حیدر توض ،یطبرس
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از عنوان قسم لغو  شود، انجام می طیسوگند مشاغل همراه با قصد و با شرا نکهیتوجه به ا
جهت در صورت نقض، مواخذه  نیبه هم. شود یم هیخارج است و مشمول بخش دوم آ

  ]253ص ،2ج ،15. [داشت دخواه
، 1 ؛32 ، معارج:1 ؛8 مومنون: ،1؛20رعد، ،1[ گرید اتیآ زیو ن اتیدسته از آ نیا
هستند که مستند وجوب و لزوم  یشرع - قرآن یادله نیتر و روشن نیتر] مهم177 بقره:
و شمول دارند  تیاست که ادله عموم نیا رسد یبه سوگند و عهد هستند. به نظر م یوفا

 ی و فلسفه یی. اما چرادشو تعهدات را شامل می یبه عهد، همه یکه وفا نیو از جهت ا
و  یتوافق بر همزیست ی است که زمینه نیبه عهد و پیمان، ا یتأکید اسالم بر لزوم وفادار

کرده و  ی، صلح و امنیت با یکدیگر زندگیها با آزاد تا انسان دیآ دیآمیز پد مسالمت یزندگ
 م شود.مشترك تنظی ی و اراده قمشترك بر اساس تواف یاصول و قواعد حاکم بر زندگ

 یو زندگ یدر جامعه اسالم مانیعهد و پ تیاهم نی] آن شمول و ا501ص ،3ج ،33[
در  یو الزامات نیقوان دیالتزام به آن با ینه رخصت) دارد که برا( یمتیاقتضاء عز ،یاجتماع

حقوق  ازو اثر آن بود. الزامات مربوط به هر بخش  جهینظر گرفته شود تا بتوان شاهد نت
قرار گرفته  یخاص خود مورد بررس نیها در قوانشاخه ریتجارت، کار و سا ،یمانند مدن

در نظر  یتعهد است، الزامات ینوع زیقسم مشاغل که ن یبرا دیراستا با نیاست. در هم
هر کس با توجه به  نیکرد. بنابرا نییگرفت تا در صورت تخلف از آن بتوان مجازات تع

 شود، را که بر آن بار می یآثار و تعهدات یو همهبه آن  باشد  بندیپا دیموضوع سوگند با
است اصل تناسب جرم و  یهیگو باشد. بد پاسخ دیو در صورت تخلف از آن هم با ردیبپذ

 یکه ناش - مردم و جامعه ی(جرم) بر زندگ آن رفتار یرگذاریضابطه مقدار تاث زیمجازات و ن
 زیداشته و ن -آن شغل  و کار است تیمسئول زانیم بهمربوط  زیاز نوع و جنس رفتار و ن

را  یخاص یفرهایک یدارد، اقتضا گرانید ایو  تیکه فرد نسبت به خدا، حاکم ینوع تعهد
  آن موثر است. یو چگونگ فریدر وضـع ک ت،یکه شدت و ضعف مسئول دارد. چرا

  
  سنت .7-2
 (ع)یعل دارند.حضرت دیبه عهد و سوگند، داللت و تاک یبه صراحت بر وفا زین یاتیاور

و آثار عمل به تعهد و  جهینت ق،یدق اریبس یا] به گونه53: نامه 2در نامه به مالک اشتر [
و  یکرده است. عمل نکردن به عهد را عالمت گستاخ انیترک آن را ب یامدهایپ
القسم، قابل  در موضوع مشاغل الزم تیروا نی. اداند می ینسبت به خدا تلق یمانیا یب
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اند که به قسم و عهد خود وفادار باشند و  شاغالن خاص عهد کردهاست. چراکه  قیتطب
دفاع از کشور، حقوق و  یخود، برا یندهیاعتماد کرده و آنان را به عنوان نما زیمردم ن

 یو اعتقاد به عهد و سوگند مانیاز ا یاعتماد، ناش نی. اکنند می نییسرنوشت خود تع
 یآرامش خاطر را برا ت،یعتماد است که امنا نی. همکنند یم ادیاست که  افراد مسئول 

در  ت،یبه عهد خود عمل نکند، طبق مفاد روا یفرد و جامعه به دنبال دارد. حال اگر کس
 ببرا که س نانیبعد، اطم ی کرده و در مرتبه یمتعال،گستاخ یاول، به خدا ی درجه

 نیمل به تعهدات از بو التزام در ع یبندیاگر پا رایبرده است. ز نیمردم بوده، از ب تیامن
مردم  نیبر ارتباط متقابل ب یانباریافراد را قبول نکنند، اثرات ز نیبرود و مردم، سخن ا

 یجهیو با نت یاخالق ی آموزه کیصرفا  ت،یروا رسد یو آنان خواهد گذاشت. به نظر م
 کرد تا نییرا تع یراهکارها و مجازات توان . بلکه بر اساس آن میستین هاتن یاخالق
به  کنند، می ادیو بر آن قسم  رندیگ را به عهده می نیسنگ یها تیکه مسئول یافراد
  نکرده و از تعهد خود تخلف نکنند. یعهدشکن یآسان

 یمردم! وفـاء همراه راست یا«نقل شده است:  (ع)یاز حضرت عل ،یگرید تیروا در
 یه از چگونگتر از آن سراغ ندارم. آن کس ک تر و نگهدارنده محکم یاست، که سپر

 زین تیروا نیا ]41، خطبه2[ »بازگشتگاه خود (قیامت) آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد
گفت وفـاء  دیوفـاء، با یکلمهبه اما با توجه  اورده،یهر چند عبارت عهد و قسم را ن

که  شود می دهیفهم تیدر مورد هر گونه عهد، عقد، قسم و نذر باشد. از روا تواند می
 (ع)مهم در نظر حضرت لیاز مسا ،یاجتماع یو زندگ گرانیامورِ مرتبط با د به یوفا
باشد، آنچنان مورد توجه قرار  یعباد ای یاگر عهد، مرتبط با امور شخص رای. زباشد می
بدانند. بلکه شامل  یاریو هوش ریعهدشکنان) را اهل تدب( که افراد جاهل، آنان ردیگ نمی
بنده و  نیب ایمردم و  نیامور مهم ب یکه برا شود می ییها مانیبه همان عهد و پ یوفا

از  لهیبه کار بردن مکر و ح ن،ی. افزون بر اردیگ خدا، (مانند مشاغل خاص)، صورت می
 زین امت،یبه روز ق مانی) و توجه افراد با اهیا(به کن ریطرف افراد به اصطالح اهل تدب

به عهد در امور مهم است. از  یهد، وفابه ع یمنظور از وفا نکهیاست بر ا یگرید یانهیقر
وکالت و قضاوت از  ،یجمهور سییر لیاز قب یسو، معلوم است که امروزه مشاغل گرید

ها، مهم خواهد  از آن یعمل به تعهدات ناش یشده و بالتبع سوگند برا یامور مهم تلق
رسول تر از آن را سراغ ندارد. که محکم داند می یوفا را سپر (ع)یبود. حضرت عل

 فرمود: آنکس که وفاي به عهد و پیمان نکند، دین ندارد. یدر مورد عهدشکن (ص)اکرم
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به عهد  یمومن به سبب وفا مانیو ا انتید ت،یروا نی] بر اساس ا252ص ،81ج ،41[
گفت  شود مسلمان باشد اما به عهد خود وفا نکند، نمی یاگر کس یعنی. شود شناخته می

او کامل  نیگفت د توان ینم ای) یدار نید قتِیحق ی(نف دارد نیاو مسلمان است و د
عمل کردن به  ،یواقع مانیا یالزمه گری). به عبارت دیورز نیکمالِ د ینف( است

که  یکس ندیگو و می استناد کرده تیروا نیبه هم زیاست. مفسران ن ها مانیتعهدات و پ
نکته  نیبه ا زین هانی] فق370ص ،7ج ،14ثبات ندارد. [ نشیدر د کند، نقض عهد می

 رمعنا صراحت دارند: اگ نیقرآن بر هم اتی] آ502ص ،3ج ،33[ اند. کرده اشاره
خود را بعد از عهدشان شکستند و در دین شما طعنه زدند پس کارزار کنید  یسوگندها

وسیله از کارزار  نیبند سوگندهایشان نیستند، شاید به ا یبا پیشوایان کفرکه ایشان پا
 نیدر مورد کافران است، اما مفادش از ا هیآ نی] هر چند ا12، توبه:1[ رند.دست بردا

] همانند 183ص ،9ج ،6[ ،کند خارج می نیفرد را از د ند،نقض سوگ دیگو جهت که می
گفت صاحبان مشاغل خاص، اگر سوگند  توان می گفته شیاست. بر اساس موارد پ اتیروا

مجازات آنان موجه و  جهیانجام داده و در نت رهیخود را نقض کنند، در واقـع، گناه کب
  مدلل خواهد بود.

  
  به عقد یلزوم وفا ی ادله .7-3

استناد  زی، ن»عقد«به  یلزوم وفا یابه ادله توان می الدالله، حیصر اتیو روا اتیبر آ عالوه
عهد  ،یهر عقد یعنیعقد و عهد، عموم و خصوص مطلق است.  نیکرد. چراکه نسبت ب

. شود یآور عقد را بر آن بار م عقد بوده و آثار الزام ینوع ،ییرقضایگند غاست. پس سو
هَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُـواْ بِالْعُقُودِ؛ [: «دیفرما قرآن می أَیُّ که ایمان  یکسان ی] ا1، مائده:1یَ

به  است و آن یوفاء و ایفاء هر دو به یک معن». خود] وفا کنید یاید، به قراردادها [ آورده
مردم  یها عمل کردن به عهد، وعده و عقد است و مراد از عقود، عهـد و پیمـان یمعنا

]  172ص ،2ج ،15؛ 218ص ،6ج ،6[ و بندگان است. یتعال یخدا ییا عهدها گریکدیبا 
به  یو وجوب وفا "عهد و عقد" یآن در معنا تیو استفاده از عموم هیخوانش از آ نیبا ا
مصداق  توان می زیرا  ن ییقضا ری]، سوگند غ337ص ،20ج ،35؛ 154ص ،3ج ،39[ آن

مجازات ناقض عهد و عقد  ت،به صراح از ادله  کی چیاست در ه یآن دانست. گفتن
 یگرید یاحکام وضع ایحق فسخ  یهر چند در خصوص معامالت گاه( است. امدهین

مجازات  جواز یِناف ،یژگیو نی)، اما چنشود ینم یآمده است که البته مجازات تلق
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 نیکه در چن . چراستیدر شکستن عهدها و سوگندها در مشاغل خاص ن یریتعز
 زین گرید یو از سو ستین یمعامالت است، جار ختصحق فسخ که م طیشرا یموارد

حقوق مردم و موجب اختالل در  عیسوگند را که سبب تض یتخلف از تعهدات بر مبنا
 ی ادله لیدر تکم ون مجازات، رها کرد.بد توان ، نمی]73ص ،15ج ،20[ شود تعهدات می

به عهد به  یادر عدم وف فریک ییروا یبرا ،یریمجازات تعز تیمشروع ی ادله گفته، شیپ
  .کارساز است ،ییقضا ریدر تخلف از سوگند غ ژهیو

  
  لکل عمل محرمالتعزیر التعزیر لکل معصیه/ یقاعده .8

اسالم است. اما در  ییم قضامهم در نظا یحقوق -  یاز قواعد فقه یکیقاعده فوق 
است،  ریتعز ی ستهیشا ،ییکه چه اعمال و رفتارها نیقاعده و در ا نیا ی گستره

از  یاختالفات، ناش نی]. ا535ص ،3ج ،17؛ 69ص ،8ج ،31[ وجود ندارد. یهمداستان
حکم  ی] است که مبنا205ص ،28ج ،13؛ 175ص ،7ج ،40[ یاتیخوانش خاص روا

 ایعمل حرام  هر گونه ریتعز تیمشروع یبا وجود تکثر نگرش، برا. اما باشد یم یریتعز
 .شود یقاعده استناد م نیمشخص نشده باشد، به ا یآن حد یکه در شرع برا یتیمعص

هر جامعه بر حسب اوضاع و احوال، تنوع و  یها رو که ناهنجار ] از آن136ص ،4، ج17[
که مانع روابط  ییزا اعمال مفسدهآن، نوع  یبر مبنا دیدارد، با یتوجه ابلق ی گستره

 یانسان یها ارزش یو رشد و شکوفای یسالم و باعث اخالل در سالمت محیط اجتماع
را مقرر شود. البته تعیین نوع جرایم و  یهای است، معین شده و حسب مورد، مجازات

  ] 246ص ،4ج ،43[ است. یالمحکومت اس فیاز اختیارات و بلکه وظا فر،یک
 نیا کفاره عیاست راز تشر یانطباق قاعده بر موضوع بحث، گفتن یمورد چگونگ در

تخلف از قسم، صرف کفاره،  یبرا ایاست که عنوان فعل حرام بر آن صادق است. اما آ
و  یاجتماع اتیداشته و بر ح یکه آن سوگند جنبه اجتماع نیا ژهیبه و کند؟ یم تیکفا
را  یاگر فرد عمل عت،یضوابط شر یر مبناب رسد ینظر م هباشد. ب رگزاریجامعه تاث ی اداره

را  یعمل یو اما اگر فرد شود می یاست، همان حد جار یحد شرع یانجام داد که دارا
اما سبب فساد در جامعه  ست،یحرام ن ایندارد  یشرع یانجام دهد که حرام است و حد

است، بر  دهکر ادیسوگند  زی] و در خصوص مضمون آن ن246ص ،4، ج43[ شود می
بما  ریالتعز ی حوزه مانند قاعده نیادله و قواعد هم ریقاعده و مستند به سا نیهم یبنام
او روا و الزم است. چراکه شکستن قسم، جسارت به خداوند متعال،  ریالحاکم، تعز راهی
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اعتقاد مردم  فیسبب تضع گرید ی. از سوردیگ یشده و حکم حرمت به خود م یتلق
حرمت آن را از باب عمل نکردن به قول و  توان یم یحت حرام است. زیخود ن که شود می

. شود مردم می یاعتماد یب جیچراکه عمل نکردن به قول و تعهد، سبب ترو تعهد دانست.
شخصِ ناقضِ عهد و  ریتعز نیدر هر صورت، عمل حرام انجام شده است. بنابرا یعنی

حاکم  اراتیاز باب اخت ریاگر تعز نیبود. افزون بر ا جهت نخواهد و بال وجه یسوگند، ب
در خصوص  کند، داتسته شود که بر اساس مصلحت و مفسده آن را اجرا می یاسالم

 توان می دهد، می لیو اساس کشور را تشک هینقض قسم در انجام تعهدات مهم که پا
به عهد  یرا هر گونه که او صالح بداند اعمال کرد. چراکه عدم وفا یریوضع مجازات تعز

 نیدارد و به سبب هم یفراوان اجتماع یهامسئوالن مرتبط، مفسده یسو سوگند از و
است که  نیا ر،یوضع تعز یاز مبان یکیکه  . چرااست ستهیروا و بلکه با ریها، تعز مفسده

نقض سوگند صاحبان مشاغل، در  یعنیمفسده باشد. در مساله ما  یدارا یرفتار خاص
 ای) و ی(اعتماد عموم و جامعه اجتماع رواني المتس بیتخر ی موارد مفسده یاریبس
استناد، حاکم  نیبه هم نی. بنابرادیآ یم شیپ ینید تیمردم به حاکم ینگاه  منف جادیا
  .دینما نیفر معیآن ک یآن را جرم بداند و برا دیو با تواند یم
  
  الضرر ی قاعده .9
]. مستند 109، ص8[ شده است. یدر اسالم، نف انیقاعده هرگونه ضرر و ز نیاساس ابر
رفع ضرر، دستور به کندن  یبرا(ص) امبریسمره بن جندب است که پ انیقاعده، جر نیا

 یضرر ناش نیخواه ا ،یخوانش حداکثر کی]. بنا بر 103، ص3ج ،28[ درخت خرما داد.
معتقدند اگر عدم  یبرخ یاز منبعث از ترک عمل. حت ایفعل باشد  ایاز انجام دادن کار 

 ،43 :ـ [نک .دیحاکم نسبت به وضع قانون اقدام نما دیرر شود، باوضع قانون، موجب ض
پشتوانه وضع  تواند یحکم است، بلکه م یالضرر، نه فقط رافع و ناف یعنی]. 158ص ،1ج

باشد،  یجتماعدر بعد ا ژهیانجام نشود و موجب ضرر بو یو جعل حکم هم باشد. اگر کار
را  (ص)امبریفرمان پ توان ینم گرید یسوجعل حکم کرد. از  توان یبه پشتوانه الضرر، م

 یهم برخ رایز ) دانست.یو جمع یاجتماع یو نه زندگافراد ( یفقط ناظر به روابط شخص
 ،1ج ،50[ دانند یم یاصوال فرمان حضرت در کندن درخت را حکم حکومت شورانیاند
مسک ت تیاولو اسیبه ق توان یاست و هم م یاجتماع لی] که بالتبع ناظر به مسا55ص

ضرر  ،یاول قیشده است، به طر ینف ،یضرر شخص یگفته شود وقت یعنیجست. 
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 نیشود. افزون بر ا ینف دی، بااستتر  مهم اریضرر به نظام و جامعه که بس ،یاجتماع
 نی)، چن-که ذکر آن گذشت-نگهبان  یشورا( یمفهوم مخالف نظر مفسر قانون اساس

 یب ضرر، خطر و بروز عواقب سوء براکه سب یموارد بیتصو ایاست که امضاء، وضع 
  .شود، مصداق بارز ضرر و مآال نقض قسم خواهد بود یاسالم یجامعه و نظام جمهور

  
  لزوم حفظ نظام ی قاعده .10 

 یقواعد فقه گریحفظ نظام و منع از اختالل در نظام از د یستگیوجوب و با ی قاعده
] 26، ص1ج ،22[ ه قاعده بودن آنب حیبه آن استناد کرد. هر چند تصر توان است که می

 ،8 :ـ [نک شده است. یادیز دیبر حفظ نظام تاک هانیفق یخر است، اما در کالم و فتاوأمت
 ،8[ یشتیو مع یحفظ نظام زندگ یعنیخود  ین] حفظ نظام در همه معا137ص ،2ج
 ،55[ و مسلمانان یحفظ کشور اسالم یبه معنا زی] و ن42ص ،1ج ،53؛ 137ص، ،2ج
]، حکم 619ص ،2ج ،51[ یحفظ حکومت اسالم یبه معنا نی] و همچن40ص ،21ج

معاصران حفظ  یاست که برخ یا بر وجوب به گونه دیوجوب به خود گرفته است. تاک
به » امور مبغوضه«دانسته و اختالل در آن را از  »دهیواجبات اک« ازسوم) را  ی(معنا نظام

 اتیقاعده، آ نیمستند ا نیتر مهم] 180ص ،18؛ 619ص ،2ج ،51[ اند. حساب آورده
 ،2؛ 253ص ،1ج ،27[ اتیو روا] 77 ، قصص:1 ؛274 ، اعراف:1؛ 60بقره: ،1[ قرآن
از  یریجلوگ وعقال است. مهم، ضرورت حفظ نظام  ی] و حکم عقل و بنا168 یخطبه

  ) است.ی(در همه معان اختالل در آن
آنچه در حفظ « که: چرا .تسین یدیدر استناد به آن، ترد ،یبر هر کدام معانبنا

و ترک آن مستلزم  شود ترک آن موجب اختالل نظام می اینظام...دخالت دارد و فعل 
 بیآن قانون، تصو یالزم است برا شود، فعل و ترک آن سبب حرج می ای شود یفساد م

حدود تجاوز کنند،  نیکه از ا یکسان یشده و حدود و ثغورش را مشخص کرد و برا
نقض قسم  شک، یب گرید ی] از سو511ص ،3ج ،52[ ».مشخص کنند ،یریمجازات تعز

است که اختالل نظام را  یو عمل نکردن شاغالن خاص به تعهدات خود از جمله موارد
سه  یعنیاساس نظام  یدهنده لیافراد تشک نیکه ا . چرابه دنبال دارد یدر تمام معان

(قضات و وکال) و  هیی، قضامجلس) ندگانینما( جمهور)، مقننه سیی(ر هیمجر یهقو
 ی) هستند که اگر به تعهد خود عمل نکنند، سبب ضعف و سستی(پزشک مشاغل مهم

 دیخطرناک، با یمدهاایپ نیاز ا یریجلوگ یبرا جهی. در نتشوند ) میی(در همه معان نظام
   الزم، اعمال شود. هاتینبمتناسب با نقض موارد تعهد مشمول سوگند، ت
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  یجواز سلب اعتماد عمومو عدم  ییناروا .11
نقض  یبرا فریوضع ک یبرا توان است که می ینیعناو گریاز د یاعتماد عموم سلب

 نیاز هم یشاغالن خاص، به آن استناد کرد. مردم بر اساس اعتماد ناش یسوگند از سو
 انیکه قاض یبه حکم ای کنند می لیگرفتن حقشان وک یرا برا یسوگندها است که افراد

تر سرنوشت  اسرار خود قرار داده و از  همه مهم حرمپزشک را م ایتماد کرده اع دهند، می
. سپارند جمهور می سییو ر ندگانیبه دست نما نیقوان یوضع و اجرا یخود و جامعه را برا

بند نباشند و به تعهدشان عمل نکنند،  یافراد به قسم خود، پا نیحال اگر هر کدام از ا
 یآن، سلب اعتماد عموم آمدیو پ اثر نیخواهد گذاشت. اول یمبر افکار عمو یمخرب راتیتاث

از امت من   نقل شده است: دو طایفه (ع)اکرم  امبریاست. از پ تینسبت به نظام و حاکم
ت  هستند که اگر ایشان خوب باشند، امت من، خوب خواهند بود و اگر ایشان بد باشند، امّ

 نی] بنابرا111ص ،1ج ،41[ ان و حاکمان.من متابعت ایشان نموده و بد خواهند شد: عالم
 نیدر ا از مردم انتظار وفا داشت. توان خود وفا نکنند، نمی یاگر مسئوالن به عهد ها

به شکستن تعهـد و  زیبا آنان را از دست داده و خود ن نانیحالت، مردم، اعتماد و اطم
نخواهند  بند یپا نظام یهاامیها و پ ها، برنامه به آرمان گریشده و مردم د بیترغ ها مـانیپ
آن دسته از  یاعمال مجازات برا نیبنابرا خواهد داشت. فینظام تضع جهیو در نت ودب

نه تنها دور از  آورند، را به وجود می یتبعات نیکه با نقض سوگند و عهد خود، چن یافراد
  .بلکه هم نزد عقل و هم از نظر شرع الزم است ست،یمنطق ن

  
  ر امانتد انتیحرمت خ .12

ناقضان سوگند  فریاست که در وضع ک یفقه یاز مبان گرید یکیدر امانت  انتیخ حرمت
امانت است و عدم  ت،یاستدالل که مسئول نیدر مشاغل خاص، قابل تمسک است. با ا

گناه  در امانت، انتیرو که خ در امانت است.از آن انتیبه عهد و نقض قسم، خ یوفا
در امانت در بحث  انتیاست. هر چند که خ واآن ر یبرا )یری(تعز است، مجازات رهیکب
که فرد، ملزم  ی، اما در خصوص امانت منصباست یناظر به امور مال شتریب رات،یتعز

 یقسم که نوع نیتخلف از ا یبرا قیدق یکند، ضمانت اجرا ادی زیاست بر آن سوگند ن
 یاست. مبنا تهقرار نگرفقانونگذار به صراحت مورد توجه  یدر امانت است، از سو انتیخ

در امانت است،  انتیبه قسم که مصداق خ یعدم وفا یبرا یریمجازات تعز تیمشروع
] و 27، انفال 1؛ 58، نساء 1؛ 32 معارج، ،1[ قرآن اتیوارده است: آ اتیو روا اتیآ
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را  انتیاز خ زیبه امانت و پره یامانت و وفا یادا ح،ی]، با لفظ صر251ص ،11[ اتیروا
تو آب و  یبرا یفرماندار نیاز فرمانداران نوشت: ا یکیبه (ع) یعلامام  اند. کردهواجب 
مافوق خود، تحت مراقبت  یاست در گردنت و (بدان) از سو یبلکه امانت ست؛ینان ن
 یدر کارها یو حق ندار یاستبداد به خرج ده ت،یرع ی درباره ی. هرگز حق نداریهست

از اموال خداوند عزوجل  ی. در دست تو بخشیوارد شو نانیبدون اطم ریمهم و خط
 ،یتا به دست من برسان یآن را حفظ کن دیبا ،یداران او هست از خزانه یکیاست و تو 

]. با توجه به عموم 5 یالبالغه، نامه نهج[ تو نباشم. یبرا یبد سییاست که من ر دیام
 ،آن را دیست که باامانت ا ینوع شود، که به افراد داده می یتیادله، حکومت و مسئول

  ]1396،  7[ .دیاداره نما یانتیگونه خ چیبدون ه
 یسیاست. چراکه حاکم و ر یسو امانت اله از یک ت،یاساس، قدرت و مسئول نیا بر

 ،40[ باشد یاست و او وارث این امانت م(ص) خلیفه خدا و جانشین پیامبر یدولت اسالم
دیگر حکومت بر مردم،  ی] و از سو47ص ،1ج ،40[ ] و امانتدار انبیاء است32ص ،1ج

را به  فیتکل دی] پس با199ص ،2ج ،32[. ودیعه و امانت مردم در دست زمامداران است
  ]  89ص ،21ج ،48[ و دقت انجام داد. تیوجه و با درا نیبهتر
گفت اگر افراد مشمول سوگند، قسم خود را  توان ادله می دیو تاک تیتوجه به اهم با

هرچند در شرع مقدس در  رایکرد. ز نییآنها مجازات تع یبرا دیو با توان نقض کنند، می
انون مجازات اسالمی است، اما در ق نشده نییتع یدر امانت، مجازات انتیخصوص خ

آن  یمجازات برا نییمحرم، به تع عمللکل  ریقاعده التعز یبر مبنا )674و  673(ماده 
مانند رد  یموارد یاست که برا هانیقاز ف یا ادعا، نظر پاره نیا دیپرداخته است. مو

 نی] بنابرا534ص ،3ج ،16؛ 416ص ،5[ اند.را الزم دانسته ریاعمال تعز عه،ینکردن ود
 یاجرا یکرد، قطعا برا نییرا تع یمجازات نیدر اموال، چن انتیاگر بتوان در مورد خ

عمل  مقرر شده است، در صورت نقض سوگند و فیعمل به آنها تحل یکه برا یتعهدات
و احترام به سوگند و اعتقادات،  تینکردن به تعهدات، به جهت لزوم حفظ امانات، امن

  وضع شود.  ییها متناسب با شغل خاص، مجازات دیبا
  

   جهینت .13
 یها برا آن تیاز اهم یورود به مشاغل خاص، ناش یبرا ییرقضایسوگند غ عیتشر
قاعده  ات،یروا ات،یآ لیتعدد از قبم یبر ادله یو احسن تعهدات است. مبتن کیانجام ن
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شاغالن  یلکل عمل محرم، حفظ نظام، در صورت نقض سوگند از سو ریالضرر، التعز
 دیاز اسباب تشد یکیرا در نظر گرفت.  یهاتیتنب دیو بلکه با توان مناصب خاص، می

فرد با نقض قسم،  نیا رایفرد بوده است. ز یفهیکه تعهد وظ ییمجازات مربوط به جا
نقض قسم در  یبرا اعتماد مردم به نظام را سلب نموده و سبب اختالل نظام شده است.

 نییمجازات تع توان یم زی) بوده است، نیقانون یفهی(و نه وظ یکه تعهد اخالق یموارد
نشده است، اما  دهید یمشاغل مجازات نینقض قسم ا یموجود برا نیدر قوان ییکرد. گو

الزم است در متن  فشان،یافراد به وظا یبندیل و لزوم پامشاغ نیا تیبا توجه به اهم
در صورت عدم امکان، در قانون خاص و  ایسوگند نامه، تعهدات به طور واضح آورده شود 

 یفریک ییضمانت اجرا گرید یشود و از سو یو سوگند بر آن مبتن دهجدا آورده ش
  .مناسب و متناسب مقرر شود
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  .دارالعلم قم، تحریرالوسیلة، )،1379( ،. ــــــــــــ ]49[
 .موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم،الرسائل)، 1410( ،. ــــــــــــ ]50[
 ر.مؤسسه تنظیم و نشر آثا تهران، ،البیع کتاب )،1421( ،. ــــــــــــ ]51[
  .پنجمچ  ،یقم، انتشارات اسالم ،استفتاءات )،1422( ،. ــــــــــــ ]52[
   .یانتشارات اسالمدفتر  قم، ،المکاسب و البیع )،1413( محمدحسین،میرزا ،ینائین. ]53[ 
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  چ هفتم. داراالحیاءالترات، ،، بیروتجواهرالکالم، )1404( نجفی، محمدحسن،. ]54[
 .دارالکتب بیروت، ،القرآن إعراب )،1421( محمد، احمدبن نحاس،. ]55[
  .یر تبلیغات اسالمقم، دفت ،عوائد األیام)، 1417( ،ی، مهدینراق. ]56[
   .ششمچ  میزان، تهران، ،حقوق اساسی ج.ا.ا )،1383( سیدمحمد، هاشمی،. ]57[
  ر.امیرکبی تهران، ،قانون اساسی برای همه)، 1375( محمد، یزدی،. ]58[
  .قوانین و مقررات. ]59[
  .1379و استخدام قضات  نشیقانون گز ییاجرا نامه نییآ. ]60[
  .1360وانه اشتغال به کار حرف پزشکي و وابستهنامه صدور پر آیین .]61[
  .1334 مصوب آذر ماه یدادگستر یاستقالل کانون وکال یقانون حهینامه ال نییآ .]62[
  .قانون اساسی ج.ا.ا. ]63[
  .قانون تعزیرات .]64[
  





  


