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 الحمدل ل رب العالمین و صلی ال ل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

اس ت دو نکت ه را مص     یفقه  یالزام که مطابق حکم ییمصوب در جا نینسبت به قوان گذارقانونوجه سوم گفته شد  نییتب در

حک م  نکهیا گریاست؛ و د اریمع یاگر مورد اختالف است مطابق فتوا ایاست و  یشرع یمضمون قانون حکم قطع نکهیا یکی: کندیم

 یکه نسبت به احک ام الزام  یباشد(. در حال یمبتال به تزاحم مورد نکهیاست )مگر ا ییجه اجرایو در نت ستیمبتال به تزاحم ن یشرع

 اجرا وجود دارد. نیتضم یخاص طیمصوب تنها با شرا ریغ

 .شودیم دهیکه البته با دقت در مطالب قبل فهم میکنیماضافه  یگرینکته د م؛یمتذکر شد نهیزم نینکته در هم چند

 در مورد وجه سوم یانکته 
ک ه  یدر صورت یالزام قانون نیا تیمصروع یسؤال مطرح بود: مبنا نی، اشودیموضع  یکه طبق حکم شرع یفریخصوص قانون ک در

اس ت ک ه  نی ا ده دیم که با وض ع ق انون انج ام  یتنها کار گذارقانوندر وجه سوم گفته شد  ست؟یباشد، چ یاختالف یحکم فقه

و  س تیآن مبتال به ت زاحم ه م ن یاجرا است و اریمع یمطابق فتوا ایوفاق است و  ردمو یمضمون قانون حکم فقه کندیممص   

 ضمانت اجرا دارد.  جهیدر نت

ممک ن  یعمل و مجازات او در صورت ت لف، تنه ا در ص ورت کیش   به  کیاست که الزام  نیوارد است ا انیب نیکه بر ا یاشکال

 اشیفقه اگر مجتهد اس ت نظ ر  مثالا  یعنیفرد.  یشرع فهیمطابق وظ ایباشد و  یقطع یمطابق حکم فقه ایاست که مضمون قانون، 

ک ه  یفرد مت ل ف را ب ه جه ت عمل  توانینمباشد؛ و گر نه  نیمقلد است نظر مرجعش چن رقانون( باشد و اگ) اریمع یهمانند فتوا

 یو متض من حک م حک ومت کن دیم ضمانت اجرا  صرفاا است که قانون  نیفرض ا) مجازات کرد پنداشتهیمحالل  یطبق حجت فقه

 نی ا نکهیبر ا یاست مبتن اریمع یهم فتوا وننقا نیممنوع است. مستند ا یمعامالت هرم یکه برخ شودیمقانون وضع  (. مثالا ستین

به چ ه  ،داندینمعمل را مصداق قمار  نیاست که ا یکه مقلد مرجع یقمار و حرام است. حال در حق کس ینوع یاقتصاد تینوع فعال

 .( تا مستحق عقوبت باشدفاا یمرتکب نصده )تکل یاست که گناه و جرم نیفرض ا مجازات اعمال کرد؟! توانیموجه 

 ینباشد بلکه متضمن حکم حک ومت اریمع ی( صرفاا متضمن فتوایدر موارد اختالف) است که قانون نیمجازات او ا یراه ممکن برا تنها

 داشته باشد. یباشد و طبعاا ضمانت اجرا در پ زین

 واهد شد.که در ادامه ذکر خ شودیم یباشد، وجه چهارم «یانصاء حکم حکومت»! اگر مراد قائل از ضمانت اجرا بله

 چهارم وجه
 یاز س ن  حک م حک ومت -یفریک نیز جمله قوانا-د شویم بیتصو یدر مورد حکم فقه یاسالم یآنچه در مجلس شورا یطور کل به

طبق آن هم وج ود دارد ک ه ق انون متکف ل انص اء آن  یحکم حکومت کی زیوجود دارد ن یالزام یکه حکم فقه ییدر جا یعنیاست. 

 هستند. یو هر دو مصداق حکم حکومت ستیشرب خمر ن تیو قانون ممنوع اتیلقانون ما نیب مثالا  یفرق نی؛ بنابرااست

 احتمال را مطرح کردند. نیا میشاخ  درس خارج داشت دیاسات یکه با برخ یشفاه یدر گفتگو سابقاا 

   :میمواجه هست زیموارد با سه چ گونهنیاکه قبالا داده شد در  یحیبر توض بنا

 وجوب  ایحرمت  ی. حکم فقه1

 (  کندیمفعل  ایکه الزام به ترک  ی)قانون ی. حکم حکومت1
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 اجرا نی. تضم9

 وجه چهارم یبررس
دارد ک ه  یاالزم هدارد لکن  یصتریمطابقت ب شودیمانجام  گذارانقانونوجه با آنچه که در عمل توسط  نیا رسدیمچند به نظر  هر

 التزام به آن مصکل است.

شود و دو اس تحقاق عق اب  است دو گناه محسوب یفقه یفیکه منطبق بر حکم تکل یاست که ت لف از قانون نیوق اف انیب یالزمه 

ش ارع از ش رب  یم الفت با نه  یکیباشد:  تیشرب خمر اگر قانوناا هم ممنوع باشد مصداق دو معص مثالا داشته باشد.  به دو مالک()

اگ ر  همچن ان ک هآن را واجب کرده اس ت(. « حکم الحاکم عوایاط» مثالا )که شارع به لسان  یم الفت با حکم حکومت یگریخمر و د

 خواهد بود. تینباشد، م الفت با آن از دو جهت معص یامر ارشاد نیو ا ردیپدر به فرزند امر کند که روزه واجب بگ

 نک هینباش د، مث ل ا نیشته باشد. اما اگ ر چن ش   با قانون تطابق دا یشرع فهیاست که وظ یتعدد استحقاق عقاب در صورت البته

 نک هیا ای نفس ه مب اح اس ت،  یباشد که آنچه قانون الزام کرده ف نیا شینظر فقه مورد اختالف باشد و ش   مت لف ،یحکم شرع

 ( صورت گرفته است.یم الفت حکم حکومت) گناه کیصورت تنها  نیدر ا ،دارد ینظر نیباشد که چن یهیمقلد فق

 ( ملتزم شود و التزام به آن را ممکن بداند.تیتعدد معص) امدیپ نیوجه به ا نیا داررفطاست  ممکن

 یوج ود دارد و ب را یالزام  یکه حکم فقه ییدر جا یو صدور حکم حکومت تیاعمال وال ای. آستین تأملاز  یحال مسئله خال نیا با

ک ه  یو مجازات وجود دارد و کس  یاست که حجت بر حکم شرع نیدارد؟ فرض ا یوجه شرع ده،یعام مقرر گرد ایآن مجازات خاص 

 کیدر تمام موارد مصلحت باشد  ستیصورت معلوم ن نیو مستحق مجازات است، در ا از آن بوده تیمرتکب خالف شده ملزم به تبع

هم ک ه حکوم ت داش تند  السالمهیعل نیرالمؤمنیامو آله و  هیال ل عل یصل امبریجعل شود. در زمان پ (یحکم حکومت) یااضافهحکم 

صادر  یقانون درست شود حکم حکومت حیتصح یبرا یوجه نکهیابه صرف  تواندیم یحاکم اسالم اینبوده است. آ یجار یروال نیچن

 مردم کند؟  تیمعص یبرا یکند و موضوع ساز

 .دیآیم لیباشد که در ذ یزیکه بتوان ذکر کرد آن چ یقابل قبول ریتصو دیشا حیتوض نیا با

 نظر مختاروجه پنجم:  
 .میپردازیموجه م تار  حیبه توض یامقدمهبا ذکر  

آن  یب را یو معموالا مج ازات گذاردیم گرانیرا به عهده د یفیاست که تکل یفریک نیکه مکرر گفته شد فعالا بحث در قوان طورهمان

 .شودیمداده  حیآشنا هست توض الجمله یفضالء بزرگوار ف یرا که برا یانکته. ن ست ردیگیمدر نظر 

 قانون و مردم نسبت
آن  بیو با تص و کندیم بی. معموالا مجلس قانون را تصوشودیممنعکس « قضا»و « اجرا»، «نیتقن»متعارف در سه امر  یحقوق نظام

قانون مردم هستند ک ه در خص وص  گری. ضلع دکندیمکه دارند، ملزم به اجرا  یتیو... را، متناسب با مسئول هیو قوه قضائ هیقوه مجر

 .  1موظف به عمل هستند شودیم بوطکه به آنها مر ینیقوان

                                                
شود  یفالن وزارت خانه موظف م نکهینصده است؛ مثل ا فهیوظ نییمردم تع یو مانند آن دارد و در آنها برا یتیحاکم یاختصاص به نهادها نیقوان یبرخ 1

 ناظر به مردم است. نیاز قوان یاریهر شش ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد. اما بس
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ب دون در نظ ر گ رفتن مج ازات  و ییب ه تنه ا« ق انون» ا،ی دارد، در نظامات متعارف دن فیتکل نییکه نسبت به مردم تع ینیدر قوان

هستند به آن توج ه و عم ل  یکه قانونمند و اهل انضباط اجتماع یانندارد. تنها کس یاثمرهزندان و...( چندان  ،یمال مهیجر) مناسب

 م ثالا دادگ اه دخال ت کن د.  نک هیا ای دیایب شیفرد پ یبرا یکه در صورت ت لف، مصکل ادار شودیمظاهر  یزمان ی. اثر اصلکنندیم

قانون الزام ک رده آن  نکهیا لیافراد به دل ی، ممکن است برخکندیموضع  انهیعوارض سال یواحد مسکون یبرا یامقرره ایقانون  یوقت

 ای ب واهند آن را بفروش ند و ق انون  مثالا که  کنندیماقدام به پرداخت  یستند و تنها زمانین طورنیااز مردم  یاریرا بپردازند، اما بس

وادار ب ه پرداخ ت کن د. ام ا اگ ر  یدادگاه او را به نحو مثالا  نکهیا ایمقررات، فروش منزل را مصروط به پرداخت عوارض کرده باشد؛ 

از قانون ظاهر ن واه د ش د )مگ ر در م وارد  یایعملاثر  نکنند یاقدام عمالا  هادادگاه نکهیا ایش   قصد فروش خانه نداشته باشد 

 نادر(.

 الزم( طیبا ش را) است ی(. قانون اگر از نوع حکم حکومتنینیمتد یبرا کم)دست متفاوت دارد یتیوضع نیقوان ،ینینظام د کیدر  اما

 یهادس تگاهو  ه ادادگاهنباشد( ، چ ه  یاگر حکم حکومت یحت) است یاگر منطبق بر حکم شرع طورنیهمشود و  یرویپ دیبا شرعاا 

 .نکننددخالت  و چهدخالت کنند  گرید

 :نکهیا حیتوضت. اس زیصور ابهام آم یمطلب در برخ ریالبته تصو 

   :چند فرض دارد قانون

 است؛  یحکم حکومت: مصداق الف

 و مورد وفاق است؛ یقطع ی: منطبق بر حکم شرعب

 اری مع ی( همس ان ب ا فت وادی تقل ای اجتهاد  ی)ازروافراد  یبرخ ایهمه  یفهیوظلکن  ستیمورد اتفاق ن ی: مضمون آن از نظر فقهج

 یمع امالت هرم  یبرخ  ش ودیم ن وض ع قانو مثالا . کردندیمعمل  طورنیهم دیهم نبود با یاگر قانون یعنیمضمون قانون( است. )

 .داندیمنوع معامالت را حرام  نیهستند که ا یافراد مقلد مجتهد یبرخ ایهمه  گریممنوع است، از طرف د

نفس ه( چ ه  یش    ف  یش رع ف هیوظ لی ب ا ب ه دل یحکم حک ومت لیبه دل ای)واجب العمل است  شرعاا سه فرض، قانون  نیا در

 دخالت کنند و چه دخالت نکنند. ییو قضا ییاجرا یهادستگاه

 م ثالا متفاوت است.  اریمع ی( با فتوادیتقل ایاجتهاد  یاز رو) ش   یشرع فهیوظ و ستیمورد اتفاق ن یمضمون قانون از نظر فقه :د

هس تند ک ه  یافراد مقلد مجته د یبرخ ایهمه  گریاست، از طرف د ریتعز یممنوع و دارا یمعامالت هرم یبرخ شودیمقانون وضع 

 .داندیمنوع معامالت را مجاز  نیا

 محل چالش است ریفرض اخ 

فوق  یبود، لکن در ادامه به نقطه چالص« است یالزام یکه منطبق بر حکم شرع یایفریک نیقوان»هر چند بحث ما در آغاز، در باره  

قط ع نظ ر از حک م ) یاز اف راد از نظ ر فقه  یف رض ک ه برخ  نیاست با ا یاختالف یکه متضمن حکم شرع ینیقوان یعنی. میدیرس

 .  ستندیملزم به عمل ن (یحکومت

 مختار در حل مسأله انیب
 شود. بیتصو یبه صورت دو وجه یفریک نیاست که قوان نیا مسأله( یهاحل راهاز  یکی ای) مسئله حل

 مطلب: حیتوض
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 داده حیتوض  قبالا که  یبه گونه ا) ابراز و اظهار است گریدرکن است و رکن  کی« قصد»که قانون از سن  انصاء است، در انصاء  میگفت

 کی  ش ودیم دارد. آنچه در ظاهر مص اهده  یمطلب در معاطات نمود واضح نی. اکندیم نییرا تع ینوع امر انصائ ت،یشد(. قصد و ن

 ن هیهم با قر نی)طرف شودیم نیبا قصد مع گر،ید زیچ ایهبه معوض  ایاجاره  ایاست  عیب دادوستد نیا نکهیاست اما ا یعمل دادوستد

 (.فهمندیمرا  گریکدیمقصود 

 یص ورت ک ه: ب را نی انصاء کند، ب ه ا یوضع قانون در موارد فوق به صورت دو وجه خواهد توانست هنگام گذارقانون ح،یتوض نیا با

( ؛ یب دون حک م حک ومت) اج را ش ود نیصرفاا تضمطابق مضمون قانون است، م -د یتقل ایه اجتهاد ب -ا آنه یشرع فهیکه وظ یکسان

ه ر ک دام از نهاده ا ب ه تناس ب ) کنن د یرا عمل  - یحک م فقه  -را ملزم کند که مضمون ق انون  وطمرب ینهادها گذارقانون یعنی

 (.اجرا نیانصاء کند )به اضافه تضم یحکم حکومت دانندینمواجب العمل  شرعاا که آن را  ی(. اما در حق کسانفصانیوظا

 خود را بدانند. فیتکل نیخود علناا اعالم کند تا مردم متد یگذارقانون کردیفوق را به عنوان رو وهیش گذارقانوناست  الزم

ب ه  ای  ،یبه عنوان حک م ش رع) شوندیمموظف به عمل به مضمون قانون  شرعاا در موارد اختالف در فتوا، ، وجه، همه افراد نیبنابرا  

 باشد. تیمستلزم دو معص نکهیبدون ا(، یعنوان حکم حکومت

 شودیمدر عمل انجام  یاسالم یآنچه در مجلس شورا هیتوج 
 یبه صورت حکم حک ومت نوعاا  یعنی؛ کنندیم بیتصو وهیش کیرا به  نیقوان معموالا  ندگانینما رسدیمکه گذشت به نظر  طورهمان 

از جانب ح اکم  گذارقانون تیذونأاز وکالت و م یناش نیقوان یو الزام آور تیمصروع ،هیفق تیاز آنجا که طبق اصل وال .کنندیمانصاء 

 گ ذارقانونهر چن د  جهیکند. در نت دیشد مق ریبر اساس آنچه در باال تصو اذن و وکالت خود را تواندیم یاست، حاکم اسالم یاسالم

دارد  زی ن یگریبحث تتمه د نیا .شودیمواقع  مؤثرشد تنها در موارد خاص که اشاره  یول کندیمانصاء  یدر همه موارد حکم حکومت

 .شودیمکه در جلسه بعد مطرح 

 


