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مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی

1

محمدرسول آهنگران
ابوالحسن حقنواز

*

**

چکیده
مشروعیت قانون ،باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض ،محق است فرمان صادر
کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند .عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای
اجتماعی انسان ،می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه
از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل ،فقها (حقوقدانان اسالمی) معتقدند غیر از خداوند
کسی توانایی وضع قانون ندارد .این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه
بندی قرار داده است .دسته اول :تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم :آیات دال بر انحصار
حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم :آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم :شرط بودن
علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم :آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل
اختالفات .نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دالیل قرآنی و با تقسیمبندی آیات مبارکه به
اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این
صورت قوانین مشروعیت داشته و دالیل قرآنی در کنار دالیل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه
ثابت می کند که انحصار قانونگذاری در اختیار خداوند متعال است.
کلید واژهها :مشروعیت ،دالیل قرآنی ،وضع قانون ،الزامآور بودن.

 -1تاریخ وصول1393/10/15 :

تاریخ پذیرش1395/2/23 :

* دانشیار دانشگاه پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ( نویسنده مسؤول) ahangaran@ut.ac.ir
** کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
در علم حقوق ،منظور از مبحث مبانی حقوق ( اعم از داخلی یا بینالمللی) بررسی و تحقیق پیرامون
منشأ نیروی الزام قواعد حقوقی است .به بیان دیگر ،اصوالً مبانی حقوق مبتنی است بر کاوش یک پایه و
اساس محکم برای قوانین و قواعد حقوقی که آنها را بصورت مشروع و قانونی در آورد ،تا بتوان در روابط
اجتماعی حالت تحمیل کنندهای به آنها بخشید .تحقیق در پیدایش این مبانی ،چه در حقوق داخلی و چه در
حقوق بینالملل یکی از ضرورتها بوده و دارای اهمیت بسیار میباشد( ضیائی بیگدلی .)47 ،1382 ،اینکه
در هر جامعهای می بایست یک سلسله قوانین وجود داشته باشند تا دوام جامعه تضمین گردد از بدیهیات
است و در آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
 -2منشأ مشروعیت قوانین از منظر مکاتب مختلف
بطور کلی در جهان دو بینش در باب منشأ قوانین در دیدگاههای اندیشمندان میتوان مشاهده نمود
که سایر تقسیمبندیها مقسم این دو بینش میباشد :گروهی که اهلل را منشأ قوانین و منشأ الزام به انجام
آنها میدانند و گروهی که به منشأ غیرخدایی اعتقاد دارند.
نظریهپردازان ماتریالیستی را میتوان به سه دیدگاه تقسیم نمود :مکتب حقوق طبیعی ،مکتب اصالت
اراده و مکتب اصالت اعیان .مکتب حقوق طبیعی از دید تاریخی مقدم بر آن دو دیدگاه دیگر میباشد که از
این دیدگاه حقوق و قوانین حقوقی مجموعه قواعدی است مبتنی بر عقل و فطرت؛ آدمی که در روابط میان
افراد ،بدون دخالت قدرتهای اجتماعی ،الزامی است.
اساسا حقوق مولود اراده یک کشور است و این اراده خواه
ً
در مقابل مکتب اصالت اراده معتقد است
فردی و خواه جمعی به حقوق  ،قدرت اجرایی میدهد و آن را الزامآور میسازد .در این مکتب چهار بینش
اصلی وجود دارد :نظریه اثباتگرایی مطلق یا نظریه اصالت اراده حقوقی ،نظریه اراده یک جانبه یا نظریه
خود محدودسازی ارادی ،نظریه اصالت اراده مشترک ،نظریه اثباتگرایی جدید یا حقوق وضعی جدید.
مکتب اصالت اعیان یا نظریه عینی حقوق در مقابل نظریه های ارادی قد افراشته که البته خود بر دو
نوع میباشد :نظریه محض حقوقی کلسن که در آن مبنای الزامآور بودن قوانین فقط قاعده بنیادین فرضی
میباشد و نظریه جامعهشناسی حقوقی امیل دورکیم که با اقتباس از اگوست کنت ،معتقد است که بایستی
به یاری مشاهده وقایع و استفاده از تحقیقات تاریخی و آماری ،شرایط زندگی اجتماعی ،رابطه علیت بین
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حوادث را احراز کرد و قواعد حاکم بر این امور را بدست آورد به عبارت دیگر این تجربه تاریخی بشر منتج
از تجربه های آزمون شده است که منشأوضع قوانین در جوامع می باشد .این نظریه اکنون مبانی اکثر
قریب به اتفاق نظریه های حقوقی معروف دنیا میباشد (ضیائی بیگدلی .)60 ،1382 ،مارکس وبر معتقد
است « قانون یعنی هرآنچه در فرایند یک نظام دمکراتیک به تصویب میرسد و این که محتوای قانون چه
باید باشد ،مسأله ای است که برای وبر اهمیت چندانی ندارد» در مقابل وبر اما نیکوالس لومان متعقد است
«قانون بوسیله تصمیم بوجود میآید و اعتبار خود را نیز از تصمیم میگیرد» .به باور لومان ،در نظام
سیستمها قانون تمام اعتبار خود را از وجود واقعی خود بدست میآورد آنگونه که وی به وسیله رویه
دادگاهها بیان میدارد ،قانون هیچ ادعایی در خصوص مشروعیت ندارد؛ نظام حقوقی هیچ چیزی را در قلب
مشروعیت دریافت نمیکند(احمدی.)7 ،1392 ،
گفته شد در مقابل جریانات فکری حقوقی ماتریالیستی ،نحله فکری حقوقی خداباوران (ادیان) قرار
دارد .خداباوران مکاتب حقوقی خویش را شریعت یا فقه مینامند که در این بین میتوان فقه ادیان
ابراهیمی را از سایر ادیان جدا نمود .در ادیان ابراهیمیکه معتقد به پیامبری حضرت ابراهیم (ص) میباشند
نحله فقهی یهود و اسالم از سایر نحلههای فقهی بزرگتر و عمیقتر میباشند؛ فقه اسالم نیز به چندین
شاخه مهم نظری تقسیم میشود که در میان آنها ،اکثر اندیشان و اقلاندیشان را میتوان نام برد .اکثر
اندیشان که شامل تمام فقهای شیعه و سنی میباشد معتقدند تمام احکام فقهی قوانین حاکم بر جامعه باید
از منشأوحی گرفته شود و تنها دلیل الزام آور بودن قوانین را وحی و اراده خداوند متعال میدانند (عباسی،
 .)162 ،1383در مقابل نظریه اقلی وجود دارد که همسو با نظریه دورکیم بوده و الزام مردم به رعایت
قوانین را الزاماً وحی نمیداند بلکه معتقد است تجربه بشری ،نحوه زیستن و ایجاد قوانین حیاتی را به او یاد
میدهد و ضرورت بقا ،افراد یک اجتماع را به قبول و انجام قوانین ملزم مینماید .البته احکام کلی صادره از
سوی خداوند چهارچوب اصلی راهنمای قوانین بشری میباشد.
 -1-2تفاوت جایگاه و نقش «تجربه بشر» در حقوق اسالمی با حقوق غرب
تجربه بشر در نظریه دورکهایم ،در نزد فقهای شیعه گاهی سیره عقال و گاهی عرف نامیده میشود.
سیره عقال نزد حقوقدانان اسالمی (فقها) بر خالف نظریهپردازان غربی منشأجعل حکم و مبنای الزامآور
بودن قوانین نیست بلکه وسیلهای برای استنباط احکام شارع میباشد .مقدس اردبیلی از فقهای بنام شیعه
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بیان میدارد که هر کجا شارع موضوع و متعلق حکم را بیان نکرده باشد ،تشخیص معنی و مفهوم آن ،با
عرف است؛ از جمله در خیار غبن میفرماید « :مرجع در این مسأله عرف است؛ زیرا در شرع ثابت شده که
هر لفظی را که شارع تعریف نکرده باشد ،فهم آن به عرف واگذار شده ،به همان روشی که در میان مردم
رواج دارد»( مقدس اردبیلی .)403 ،1362 ،امام خمینی (ره) عرف را همان «بنای عقال» میداند و گاهی از
عرف با واژههایی همانند «امور عقالئیه ،امارات عقالئیه ،طرق عقالئیه ،بناء عقال ،عمل العقال ،سیره
عقالئیه» نام میبرند و در تعریف آن می فرمایند« :ما یعمل بها العقالء فی جمیع امور معاشهم و سیاساتهم
و معامالتهم ».یعنی« :بنای عقال فرآیندی است که خردمندان در امور زندگی و تصمیمگیریها و اداره امور
و معامالت خود به آن عمل میکنند»(امام خمینی 194 ،1372 ،و .)340
البته برخی حقوقدانان معتقدند :عرف نیز نیروی الزامآور در خود دارد زیرا حقوق اسالمی ،توجه همه
جانبه به عرف و عادت کرده است .اصطالح «معروف» که در فرهنگ اسالمی وجود دارد به معنی کار نیک
و امور پسندیده است و همین استعمال با عرف رابطه دارد؛ زیرا ،غالباً چیزی به صورت عرف در میآید که
اکثریت یک قوم یا ملت آن را نیکو بدانند(جعفری لنگرودی 31 ،1362 ،و  )32و همچنین گفته شده که
قانون و عرف فقط از نظر صورت خارجی با هم تفاوت دارند؛ ولی اقتدار و الزام هر دو ناشی از وجدان
عمومی است؛ با این تفاوت که قانون به طور غیرمستقیم از این منبع الهام میگیرد و عرف محصول
مستقیم وجدان عمومی است(کاتوزیان.)111 ،1366 ،
قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در اصل ششم قانون اساسی برای نظر مردم تنها در اداره کشور
مدخلیت و نقش قائل شده و اظهار میدارد« :در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء
عمومی اداره شود ،از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای
شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد» ولی در
مورد منبع وضع قانون در اصول مختلف تصریح میکند که کلیه قوانین میبایست بر اساس شریعت اسالم
و احکام شرعی تدوین گردد.
اگر عرف با نص شرعی در تعارض باشد از نظر فقیهان ،فاقد اعتبار خواهد بود و به طور مطلق نفی
میگردد و در یک دیدگاه ،خبر ضعیف هم برای کنارگذاشتن سیره عقال یا عرف کافی است .اما بنابر نظر
دیگری کنار گذاشتن عرف ،جز با خبر صحیح جایز نیست و بنابر این دیدگاه ،در صورت ضعیفبودن خبر،
برتری با سیره عقال یا عرف خواهد بود؛ مگر نشانه و خصوصیتی در میان باشد که بیاعتباری عرف را ثابت
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نماید(احمدزاده .)33 ،1382 ،نهای ًتا فقهای شیعه با سیره عقال یا عرف به عنوان منشأجعل احکام و منشأ
الزامآوربودن قوانین به مخالفت جدی برخواستهاند زیرا معتقدند :تجربه کنونى بشر ثابت کرده است که عقل
جمعى نمىتواند سعادت بشر را تشخیص دهد زیرا به روشنى مىبینیم که بسیارى از مفاسد اخالقى و
اجتماعى ،مورد تصویب مجامع قانونگذارى است ،در حالى که بدبختى و هالکت بشر به وسیله همین
رفتارها صورت مىپذیرد.
 -3دالیل مشروعیت قوانین از دیدگاه فقها
کلمه قانون که از واژههای مؤخرالتأسیس میباشد مترادف واژه «حکم » در متون شرعی و فقهی
میباشد که به مجموعه قوانین و مقرّرات اسالم ،احکام شرعى گفته میشود به عبارتی احکام شرعى
مجموعه قوانین و مقرّراتى است که شارع و قانونگذار مقدّس اسالم ،براى اصالح امور معاش و معاد مردم و
جامعه تشریع کرده است .احکام شرعى به اعتبارهاى گوناگون داراى تقسیمهاى مختلفى است که مهمترین
آنها تقسیم احکام به تکلیفى و وضعى است .حکم تکلیفى ،همان بایدها و نبایدها است که به طور مستقیم
به فعل مکلّف مرتبط است و موضوع آن انجام یا ترک فعلى به وسیله مکلّف است .حکم تکلیفى به پنج
نوع وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه تقسیم مىشود .در مقابل حکم تکلیفی ،حکم وضعى قرار
دارد که عبارت از حکمى است که صفت شیئ و یا فعل و ترکى را تبیین مىکند و همواره به طور مستقیم
به فعل مکلّف مرتبط نیست و بیشتر ،موضوع احکام تکلیفى قرار مىگیرد .موضوع حکم وضعى ممکن است
اشیاء و اعیان خارجى باشد ،مانند نجاست و طهارت و یا افعال مکلّفین ،همچون صحّت بیع و جزئیّت و
رکنیّت رکوع در نماز .بجزاحکام پنجگانه تکلیفى ،تمامى احکام شرعى دیگر مانند نجاست ،طهارت ،صحّت،
بطالن ،ملکیّت ،شرطیّت و مانعیّت ،احکام وضعىاند(هاشمی شاهرودی.)42 ،1 ، 1382 ،
شیعه و سنی در اینکه واضع قوانین خداست بحثی و شکی ندارند ولی در نحوه کشف این قوانین بین
دو نحله شیعه و سنی اختالف است .در تعریف فقه که همان حقوق امروزی میباشد گفتهاند :دانش بدست-
آوردن احکام شرعی فرعی بوسیله روشهای معینی از منابع فقه است(مشکینی .)180 ،1416،به عبارت
دیگر علمی که بهوسیله آن احکام شرعی را از ادلّه تفصیلی به دست میآوریم« .دالیلتفصیلی» نزد فقهای
شیعه عبارتند از قرآن ،سنّت ،اجماع و عقل (شبخیز .)102 ،1392 ،اما در میان فقهای سنی عالوه بر این
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چهار دلیل ،ادلّه دیگری مانند قیاس ،استحسان ،مصالح مرسله ،سد ذرایع و عرف و  ...نیز پذیرفته شده
است (آمدی.)34 ، 3 ،1421 ،
 -4مراتب حکم از دیدگاه فقهای شیعه
به عقیده فقیهان شیعه ،برای اینکه قانونی الزامآور گردد بایست از طرف خداوند (شارع مقدس) الزامی
بودن آن بیان گردد .ایشان معتقدند شارع این احکام را در چهار مرتبه بیان نموده است :اقتضاء و انشاء و
فعلیّت و تنجّز(غروى.)39 ،2 ،1374 ،
 -1-4مرحله اقتضاء :یعنی شارع مصالح و مفاسدی راکه در ذات اشیاء وجود دارد و زمینه جعل حکم
بر اساس آنها فراهم میگردد ،در نظر میگیرد (روحانی.)93 ،4 ،
 -2-4مرحله انشاء :که در این مرحله شارع طبق همان مصالح و مفاسد ،احکام مناسبی را قانون
گذاری میکند (خویی.)46 ،2 ،1385 ،
 -3-4مرحله انشاء :در این مرحله حکم به مکلّفین اعالن میگردد و مکلّف به انجام فعل و یا ترک
آن وادار میگردد بعبارتی الزام افراد جامعه به اجرای قوانین مرحله اشا حکم می باشد(صدر)195 ،4 ،1375 ،
و یا به تعبیر دقیقتر فعلیت عبارت است از مرحلهای که شرایط تکلیف تحقق یافته و موانع برطرف می-
گردد.
 -4-4مرحله تنجیز یا تنجز :در مرحلهای است که حکم به مکلّف رسیده و برای ترک آن عذری
ندارد (آخوند خراسانی )70 ،1368 ،و البته برخی نیز آن را شامل تنها دو مرحله جعل ( انشاء و مرتبه فعلیت
(خویی )329 ،5 ،1375 ،میدانند.
از منظر دیگری حکم اهلل و قانونگذاری خداوند یا تأسیس حکم است یا عدم ردع و از این رو دو
تقسیم برای حکم عنوان شده است ؛ حکم تأسیسی و حکم امضایی (مظفر ،بیتا .)171 ،2 ،احکام
تأسیسی ،احکامی هستند که شارع برای نخستین بار و بدون هیچ سابقهای نزد عرف و عقال ،تشریع کرده و
احکام امضایی ،احکامی هستند که عرف و عقال پیشتر بدان عمل میکردهاند و شریعت آنها را تأیید کرده
است (موسوی بجنوردی .)207 ، 5 ،1402 ،قوانین امضایی به سه صورت ،توسط نمایندگان خداوند (ائمه
معصومین علیهم السالم) اعالم میگردد؛ قول ،فعل ،تقریر معصومین .قول؛ به گفتار ائمه گفته میشود،
فعل؛ به رفتارهای ائمه اطالق میگردد و تقریر؛ از مصادیق «سنّت» است .دیگر مصادیق آن عبارت است
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از قول و فعل معصوم (علیهالسّالم) و مراد از تقریر این است که در محضر معصوم (علیهالسّالم) گفتار یا
کرداری از شخصی صادر شود و یا در عصر وی ،سیره و عادتی میان عرف رایج و معمول باشد و معصوم
علیه السّالم بدون داشتن عذری همچون تقیّه ،فاعل (انجامدهنده) یا عرف را از آن عمل (قول ،فعل یا
روش) باز ندارد؛ سکوت معصوم علیهالسّالم در این صورت ،تقریر آن گفتار ،کردار و یا سیره و عادت نامیده
میشود .تقریر به معنای یادشده برای اثبات احکام الهی ،حجّت و سند شرعی است و در قلمرو داللت و
شعاع مفاد آن ،میتوان حکم الهی را در مورد تقریر به دست آورد .مورد تقریر اگر فعل باشد مفاد آن اباحه و
جواز آن خواهد بود .چنانچه آن عمل عبادت و یا از معامالت باشد ،داللت بر مشروعیت و صحّت آن خواهد
کرد و اگر مورد تقریر گفتار باشد ،مانند آنکه کسی در محضر معصوم (علیهالسّالم) حکمی ،یا کیفیّتی خاص
از عبادت یا معاملهای را بیان کند ،سکوت معصوم علیه السّالم حکم امضا و تأیید آن سخن را دارد ،در
نتیجه عمل به مفاد آن کالم ،مشروع خواهد بود(مظفر ،بیتا.)61-62 ،2 ،
آنچه در داللت تقریر گفته شده در صورتی است که شاهد و قرینهای بر تعیین نوع حکم فعل یا قول
تقریر شده وجود نداشته باشد؛ از اینرو ،اگر پارهای عادات و بناهای عقالیی نزد عرف و عقال ،محکوم به
حکم الزامی باشد ،مانند اخذ به خبر ثقه و ظواهر کالم ،مفاد تقریرِ چنین بنایی الزام عمل بر طبق آن بنا
خواهد بود(حکیم ،بیتا  .)236 ،تقریر و تأیید باطل بدون داشتن عذری همچون تقیّه جایز نیست؛ از اینرو،
نشستن در مجلس گناه ،بدون عذر در صورتی که توان بازدارندگی و نهی از منکر را ندارد ،حرام است
(عالمه حلی.)578 ،2 ،1435 ،
هرگاه کسی به صورت استفهام تقریری از دیگری سؤال کند و مثالً بگوید :فالن مبلغ پول از تو طلب
ندارم؟ و او پاسخ دهد :آری .این پاسخ ،اقرار او به دَین میباشد(صاحب جواهر .)83 ،35 ،1365 ،
 -5دالیل قرآنی مشروعیت قوانین
آیات قران کریم در موارد متعدد قانونگذاری را از آن خداوند میداند و هیچ نیروی دیگری را در
مقابل آن نمیپذیرد.
در این آیات اشاره میگردد که خداوند قانونشکنان را به اشد مجازات تنبیه میگرداند و اوست که بر
همه رفتارهای انسان آگاه است و التزام انسانها به قوانین او حکمی است عقلی که انسانها برای فرار از
مجازات باید پایبند به قوانین الهی باشند .ما در این مقاله به بررسی پنج دسته از این آیات میپردازیم :
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 -1-5دسته اول :تعبیر از قوانین به حدود درآیات قران کریم (مانند طالق آیه )1
خداوند متعال قانونگذاری ،نظارت بر اجرای قوانین ،قضاوت و اجرای احکام را از آن ذات مقدس
خویش میداند .همانگونه که گفتیم قانون در متون شرعی با کلمه حکم بیان میگردد این احکام در قرآن
کریم در برخی موارد با عبارت حدود اهلل بیان شده است .با نگرشی در قرآن درخواهیم یافت حدود در دو
معنی بکار رفته است :حدود به معنی األعم و حدود به معنی األخص .حدود در معنی اعم عبارت است از
قانون و در معنی اخص عبارت است از نوع خاصی از مجازات .در اینکه کاربرد واژهی حدّ در روایات معنای
خاص آن است یا معنای عام ،دو احتمال مطرح است(صاحب جواهر .)254 ،41 ،1365 ،واژه حدود در قرآن
مجید  25بار در  12سوره و در  20آیه تکرار شده است.
در این آیات عمدهترین مبحث بر روی کلمه «حدود» استوار است.
حدود در لغت :حدود از ریشه لغوی حدد(الحَدُّ)به معنی فصل و جدایی بین دو شیء است تا اینکه دو
شیء در هم مخلوط نشده و بر هم تعدی نکنند و جمعش حدود میباشد و« حُدُود اهلل » یعنی آن چیزهایی
که حرام وحالل بودن آن از سوی خداوند متعال بیان شده است بطوری که امر بر تمکین از آنها گردیده و
از تجاوز به آنها نهی شده است و به قولی گفته شده حدود به معنی اوامر خداوند است که خود به دو دسته
تقسم میگردد یکی آنکه حدش برای مردم در امور حقوقی صرف است و حدودی که حدش برای امور
جزایی مردم میباشد(ابن منظور.)3،140 ،1414 ،
حد در اصطالح  :حدّ در اصطالح در دو معنای قانون گذاری (به معنی اعم) و نوع خاصی از مجازات
(به معنی اخص) گفته شده است .در متون فقهی به معنای اخص آن گرفته شده و عبارت است از کیفری
که برای برخی از گناهان در قانون اسالم تعیین شده است .تناسب این تعریف با معنای لغوی در آن است
که اجرای حدود ،وسیله منع مردم از گناهان میباشد .با بررسی آیات قرآنی«حدود» مشخص میگردد
«حدود» در لسان قرآن هرگاه استفاده شده است معموالً بعد از بیان مصداقی از حقوق اجتماعی مانند
ازدواج و طالق و ارث وتحریم قتل و زنا و شرب خمر و غیره بیان گردیده است و به عبارتی به معنی
قانونگذاری در روابط اجتماعی استعمال میگردد و قانونگذار هم خداوند است و اال «حدود اهلل» معنی
نخواهد داشت(گلپایگانی.)16 ،1 ،1412 ،
خداوند وقتی قانونی میگذارد آن قانون بر مصالح و مفاسدی استوار است که ذات الیتناهی خداوند
بعلت داشتن حکمت بالغه و وسعت در علم آن مصالح و مفاسد را کامالً تشخیص داده و بهترین نوع قانون-
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گذاری ممکن را انجام خواهد داد(حکیم ،بیتا )383 ،1 ،و مطمئناً چنین قدرت احاطه کامل بر انسان و
قانونگذاری بر او بغیر از ذات الیتناهی خداوند برای هیچ موجودی امکانپذیر نمیباشد(وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ
عَلیمٌ) .خداوند متعال بعد از بیان نحوه قانونگذاری به بیان مجازات کسانی که به شکستن آن قوانین اقدام
کنند نیز مجازات قرار داده است .این مجازاتها بر دو نوع است مجازات دنیوی (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ
عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ(بقره،
.)178
اى اهل ایمان بر شما حکم قصاص مقتوالن چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده
را به جاى بنده و زن را به جاى زن قصاص توانید کرد .چون صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست
بخواهد درگذرد کارى است نیکو ،پس قاتل دیه را در کمال خشنودى ادا کند .در این حکم ،تخفیف (امر
قصاص) و رحمت خداوندى است و پس از این دستور هر که تجاوز کند او را عذابى سخت خواهد بود .البته
مجازات اخروی(تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرینَ عَذابٌ أَلیمٌ) مذکور در آیه مبارکه نشانگر اوج اهمیت موضوع
بوده و نوع بشر تنها قادر به مجازات دنیوی است و مجازات اخروی تنها در ید فعال خداوند متعال میباشد
که این خصوصیت متمایز قوانین خداوندی ،بهترین وسیله بازدارندگی مردم از تخطی به قوانین میباشد؛
چرا که برخی از قانونشکنان با محاسبه سود و زیان خود چنین نتیجه میگیرند که از دست حکام خود فرار
نموده و هیچکس به آنها دسترسی نخواهد داشت و حتی در صورت دستگیری باز همچنان سودی بردهاند
اوال کسی از دید
که هر چقدر از مجازات شوند باز هم برایشان ضرر نخواهد کرد لیکن در قوانین خدایی ً
خداوند حکیم پنهان نیست و اگر در دنیا به مجازات نرسد در اخرت مجازات در انتظار او خواهد بود و ثانیًا
مجازات خداوند بیحد وحصر و ابدی است و هیچ سودی در مقابل آن خسران عظیم قابل معامله و معاوضه
نیست.
نتیجه اینکه در سه مرحله قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و مجازات عدم رعایت قوانین می-
توان مردم را ملزم به انجام قوانین نمود .این آیات بهترین راه ملزمکردن مردم اجتماع به قوانین آن است
که جامعترین قوانین وضع گردد تا مردم عقال آن را وجدانًا بپذیرند و چنین کاری بجز از حیطه خداوند
متعال خارج است و در مرحله بعد مجازات شکستن قوانین (با احاطه خداوند متعال که هیچ کس و هیچ
چیز از دید او پنهان نیست) عالوه بر مجازات دنیوی  ،مجازات اخروی نیز تنها در ید خداوند متعال است.
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 -2-5دسته دوم :آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال(إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلَّهِ)
این دسته از آیات بر روی کلمه«حکم » تأکید دارد .حکم در قرآن کریم  210بار تکرار شده که در 57
سوره و در  189آیه متفاوت ذکر گردیده است .در این دسته از آیات خداوند متعال حکم و قانون را به ذات
مقدس خویش اختصاص داده و از هر گونه خودرأیی ،انسان را بر حذر داشته است.
ال به بررسی
بررسی آیات :این آیات مبارکه عمدتًا بر مبنای کلمه محوری «حکم » استواراند که ذی ً
آن میپردازیم:
حکم در لغت منع براى اصالح (مفردات راغب) و قضاوت بکار رفته است .در کتاب اقرب قید اصالح
ذکر نشده است .در کتاب های قاموس و صحاح از آن به داورى یاد شده است؛ مجمع ذیل آیه  32بقره
گوید :احکام بمعنى اتقان و استوارکردن است و حکیم کسى است که مانع از فساد باشد .گفتهاند« :الحکیم:
المتقن لالمور» حکیم کسى است که کارها را استوار و محکم کند .معناى اوّلى این کلمه همان منع از
فساد و منع براى اصالح است و آن در تمام موارد صادق است(قرشی .)161 ،2 ،1372 ،
در فرق میان میان حکم و قضا باید گفت که قضا هنگامی گفته می شود که فصل األمر به تمامیت
مثال آیه « ثم قضى أجال » ( انعام )2 ،یعنی مدت معینی را بصورت حتمی معین نمود و یا در آیه
اتفاق ً
«وقضینا إلى بنی إسرائیل» (اسراء )4 ،یعنی بصورت اتم و اکمل به بنی اسرائیل اعالم کردیم یا در آیه
مبارکه« قضینا علیه الموت »(سبا )14 ،یعنی مرگ را بصورت حتمی بر او مستولی گردانیدیم همچنین در
آیه « فقضاهن سبع سماوات فی یومین» (فصلت )12 ،نیز به معنی فصل االمر آمده است ،اما حکم فصل-
االمر در احکام است که عقل و شرع مقتضی آن است مثالً هنگامی که گفته میشود« حکم بالباطل »
بدین معنی است که باطل در موضع حق قرار داده شود (ابی هالل العسکری.)432 ،1 ،14 ،
در تفسیر این آیات گفتهاند که این آیات تعلیم بر رسول گرامى اسالم (ص) است که در مقام احتجاج
با بت پرستان و دعوت مردم جهان بدین اسالم ،بگو :از جمله اصول آن توحید در تدبیر پروردگار است که
جز آفریدگار موجودى نمیتواند بطور اصیل در نظام جهان تدبیر کند و مؤثر حقیقى در جهان جزء آفریدگار
نیست و از آن جمله نزول عذاب بر کافران است .چه آنکه آفریدهای که از نعمت هستى پروردگار برخوردار
است و وجود او عاریتى و محکوم تدبیر نظام است چگونه میتواند بطور اصالت در جهان تأثیر نموده
فرمانروائى کند(حسینى همدانى.)335 ،5 ،1404 ،
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شهید مطهری در این باره میگوید« :ان الحکم اال هلل یقص الحق و هو خیر الفاصلین»؛ «فرمان جز
به دست خدا نیست که حق را بیان میکند و او بهترین داوران است( ».انعام )57 ،در این آیه«حکم» از
مختصات ذات حق بیان شده است ،منتهی باید دید مراد از حکم چیست؟ بدون تردید مراد از حکم در اینجا
قانون و نظامات حیاتی بشر است .در این آیه ،حق قانونگذاری از غیرخدا سلب شده و آن را از شؤون ذات
حق (یا کسی که ذات حق به او اختیارات بدهد) میداند .قبول حکومت قرآن اینست که در حادثهای به
هرچه قرآن پیشبینی کرده است عمل شود و اما قبول حکومت افراد پیروی کردن از آراء و نظریات شخص
آنان است و قرآن که خود سخن نمیگوید باید حقایق آن را با اعمال نظر به دست آورد و آن هم بدون
افراد مردم امکانپذیر نیست (مطهری.)154 ،144 ،1389 ،
نتیجه اینکه این آیات نیز قانون گذار را خداوند و قاضی را نیز همو می دانند و حکم (قضاوت کردن)
بدون و بدور از حکم (قانون و قانون گذاری) خداوند باطل(وَ ما أُغْنی عَنْکُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ
لِلَّهِ) و مستوجب حساب پس دادن در درگاه آن ذات پاک خواهد بود (أَال لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبینَ)
(صادقى تهرانى .)135 ،1419 ،بعبارتی دیگر هر گونه فرمان در عالم آفرینش و تکوین و در عالم احکام
دینى و تشریع به دست خداست ،همچنین هر منصبى اعم از رهبرى الهى و قضاوت و حکمیت به کسى
سپرده شده است آن هم از ناحیه پروردگار است (بابایى.)60 ،1 ،1382 ،
از جمله آیاتى که داللت دارند بر اختصاص حکم تشریعى به خداى تعالى این آیه مىباشد« :إِنِ
الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ» (یوسف )40 ،با اینکه این آیه و ظاهر آیات قبلى داللت
دارند بر اینکه حکم تنها براى خداى سبحان است و کسى با او شریک نیست ،در عین حال در پارهاى از
موارد حکم را و مخصوصا « حکم تشریعى» را به غیر خداوند هم نسبت داده است ،از آن جمله این چند
مورد است « :یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ» (مائده )95 ،و درباره رسول خدا (ص) مىفرماید « :وَ أَنِ احْکُمْ
بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» و یا « فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» و نیز «یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ» و همچنین آیات
دیگرى که اگر ضمیمه شوند با آیات دسته اول ،این نتیجه را مىدهد که حکم به حق به طور استقالل و
اوال و بالذات ،تنها از آن خداى سبحان است و غیر او کسى مستقل در آن نیست و اگر هم کسى داراى
ً
چنین مقامى باشد ،خداى سبحان بر او ارزانى داشته و او در مرتبه نازلتر است ،از همین جهت است که
خداى تعالى خود را« أَحْکَمُ الْحاکِمِین» و« خَیْرُ الْحاکِمِینَ» نامیده و فرموده« :أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ»
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و نیز فرموده« :وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ» .الزمه اصالت و استقالل و اولویت همین است (موسوى همدانى،
.)166 ،7 ،1374
البته در کتابهای تاریخ و تفسیر معانی دیگری در مورد معنای حکم مطرح میباشد که گاهی حکم را
به معنی تأخیر و تعجیل در امور ماوراء الطبیعی میدانند (فیض کاشانی324 ،1 ،1418 ،؛ قمی،4 ،1368 ،
 ) 342و یا به معنای عذاب الهی (حسینى شیرازى )146 ،1423 ،ابن عباس مىگوید :حکم براى فیصله
دادن میان حق و باطل و نازل کردن آیات و معجزات ،بدست خداست(ستوده.)11 ،8 ،1360 ،
 -3-5دسته سوم :آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی
این دسته از آیات مبارکه در ادامه آیات قبل که حکم را از آن خداوند متعال می دانست  ،در ادامه،
قانونگذاری را توسط افرادی می داند که به این مقام از سوی خداوند متعال تعیین گردیده باشند مثالً در
آیه  89سوره أنعام آمده است :أُولئِکَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّه .اینان کسانى هستند که به
ایشان کتاب و حکمت و نبوّت بخشیدیم.
آنچه از این آیات بر میآید حکم چه در معنای قانونگذاری و چه در معنای اجرا و قضاوت مجعول و
تعیین شده از سوی خداوند میباشد .در برخی از آیات مبارکه به انسان ها گوشزد شده تا حَکَم را بایست
خداوند قرار دهد و چون خداوند تمام کارهای خویش در این جهان با اسباب و علل آن انجام میدهد
بنابرین حَکَم را باید از سوی خداوند شناخت و آن ذات توصیفناپذیر نیز پیامبران و در راستای آن امامان را
به عنوان حکم (چه در مرحله قانونگذاری و اعالم قوانین و چه در مرحله قضاوت) تعیین مینماید (وَ إِذِ
ابْتَلى إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی
الظَّالِمینَ (بقره )124 ،ترجمه  :و [یاد آرید] زمانى را که ابراهیم را پروردگارش با کلماتى آزمایش کرد .پس
[ابراهیم] آنها را به انجام رسانید[ .خداوند] فرمود« :من تو را براى مردم پیشوا قرار دادم» [ابراهیم] گفت:
«از فرزندان من [نیز پیشوا قرار مىدهى]؟» فرمود« :پیمان من به ستمکاران نمىرسد).
البته در این دسته آیات می توان مشاهده نمود که قانون گذاری خداوند برای تمام ادیان وجود دارد و
بسیاری از آن قوانین برای تمام مکانها و زمانها تشریع گردیده است (زحیلى)464 ،1 ،1422 ،؛ در ذیل آیه
«أَفَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِی حَکَماً » گفته شده است منظور از حکم ،تعیین اوامر و نواهی است که غیر از خداوند
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متعال محکوم علیه است نه حاکم و تمام تدابیر و حکم مخلوقات مشتمل بر نقص و عیب و جور است
بنابرین این آیه ثابت می کند قانون گذاری در ید با کفایت خداوند متعال است (آل سعدى.)29 ، 1408 ،
البته حکم اعطایی از طرف خداوند مورد بحث بسیاری از علما قرار گرفته بطوری که گفته اند حکم
در ظاهر به معنی حکمت است و نیز گفته شده به معنی عقل می باشد و نیز شناخت آداب خدمت نیز گفته
شده است و فراست صادقه و نبوت نیز مورد اشاره قرار گرفته است(آلوسى )392 ،8 ،1415 ،البته برخی نیز
به استنباط احکام نیز معنی کردهاند(نخجوانى.)49 ،1 ،1999 ،
از آیاتى که کلمه حکم در آنها آمده استفاده مىشود که حکم غیر از نبوت است و تفسیر آن به
نبوت تفسیر صحیحى نیست و همچنین تفسیرش به معرفت آداب خدمت یا فراست صادق یا عقل هیچ
یک درست نیست زیرا از لفظ آیه و همچنین از جهت معنا چیزى که داللت بر یکى از آنها نماید وجود
ندارد.
 -4-5دسته چهارم :شرطبودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری
(اسراء)85 ،
معلومات بشری بیشتر جنبه حدس و گمان را دارد ،چنانکه قران کریم به صورت صریح می فرماید به
شما علم داده نشده مگر به مقدار اندک(اسراء )85 ،و از سوی دیگر مسلم است که قانونگذاری برای انسان
نیازمند به علم و آگاهی در مورد ویژگیهای این موجود است و این آگاهی در اختیار کسی است که خالق
انسان میباشد و از این رو احاطه کامل بر وی دارد؛ چنانکه قرآن کریم به این نکته توجه داده و تصریح
میفرماید که خالق و بهوجودآورنده آگاهی و علم دارد مانند این آیه مبارکه :أَال یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطیفُ
الْخَبیر(ملک.)14 ،

علم در لغت به معنی دانستن و دانش است .علم گاهى بمعنى اظهار و روشنکردن است  .طبرسى
ذیل آیه  140از آل عمران وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  ...فرموده خدا قبل از اظهار میداند که آنها از حیث
ایمان متمایز می شوند و پس از اظهار میداند که متمایزاند پس تغییر در معلوم است نه در علم .بقولى
معنى این است :تا خدا معلوم را ظاهر سازد.
در تفسیر المیزان ذیل لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ فرموده :مراد علم فعلى است و آن ظهور شىء و حضورش
بوجود خاصّ نزد خداست ،علم بدین معنى در قرآن زیاد است على هذا همه آیات که در این سیاقاند مراد
از علم در آنها اظهار است .علم گاهى بمعنى دلیل و حجّت آید این کلمه صد و شصت و دو بار در کالم اللّه
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آمده است صدو پنجاه و شش بار درباره خدا و هشت بار درباره دیگران (قرشى .)33 ،5 ،1371،حضرت
امیرالمومنین علی (ع) در تعریف علم خداوند می فرمایند :خداوند از اسرار پنهانى مردم و از نجواى آنان که
آهسته سخن مىگویند و از آنچه که در فکرها بواسطه گمان خطور مىکند و تصمیمهایى که به یقین
مىپیوندد ،از نگاههاى رمزى چشم که از البالى پلکها خارج مىگردد ،آگاه است(دشتی.)1379 ،
در قرآن مجید دو نوع نهی از دستور و عمل در حین نادانی وجود دارد بعضی از آنها مربوط به اصول
اعتقادی است مانند آیه «وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما
یَفْعَلُونَ» (یونس )36 ،و بیشترشان جز از گمان پیروى نمىکنند ،به یقین ،گمان ،ذرّهاى از حق را غنا
نمىبخشد .ولی برخی از این نواهی در معنی اعم بکار رفته است مانند آیه «وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»
که در معنای اعم بکار می رود(خمینی.)276 ،1 ،1372 ،
اخبار بسیار زیادی در تفسیر این آیه از ائمه معصوم صادر گردیده که با لحاظ اینکه بنای مقاله بر
بررسی روایات در این باب نیست تنها به صحیحه خدّا اشاره میگردد که از پیامبر(ص) نقل شده است:
«مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض» هر کس بدون علم بر مردم فتوا دهد لعنت
خداوند و مالئکه و آسمانها و زمین بر او باد .بنابرین هرگونه قانونگذاری ظنی ممنوع گردیده است
(تبریزی .)74 ، 1397 ،در مباحث علم اصول فقه در استفاده از این آیه در مبحث احتیاط اختالفاتی وجود
دارد ولی در باب حرمت اسناد حکم واقعی در موارد شبهه بین اصولیون و اخباریون اختالفی وجود ندارد
(صدر.)86 ،5 ،1375 ،
نتیجه اینکه مطابق این آیات مبارکه هرگونه قانونگذاری باید بر مبنای علم و آگاهی انجام گیرد زیرا
عدم علم باعث عدم دستیابی به نتایج مدنظر قانونگذار خواهد بود و داشتن علمی که احاطه کامل بر نوع
بشر از مراحل زیستی انسان گرفته تا روحیات و خلقیات و روانشناسی و مزاج شناسی و رفتارشناسی و  ...از
عهده هر قانونگذاری غیر از خداوند ،خارج بوده و اعتماد به غیر آن عبث و باعث اتالف عمر بشر و
زیانهای غیرقابل جبران بر نوع بشر خواهد شد در نتیجه قانونگذار عالم بر مبنای این آیات فقط خداست و
انسان در هیچ جایگاهی نمیتواند بدون راهنمایی خداوند در جایگاه قانونگذاری قرار گیرد که وجداناً التزام
به آن قانون باعث سعادت بشر گردد.
 -5-5دسته پنجم  :آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختالفات (شوری)10 ،
این دسته از آیات در مورد اختالف و تنازع در امور میان مردم میباشد شاید بعد از بررسی چهار دسته

مبانی فقهی مشروعیت قوانین ...

25

از آیات ،این آیات در راستای نتیجهگیری آیات قبل باشد زیرا مجرای جریان حکم خداوند را نشان داده که
همانا خدا و رسول و اولی االمر است.
به عنوان نمونه در آیه  10سوره مبارکه شوری آمده است« :وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى
اللَّهِ» در هرچیزی که اختالف پیدا کردید حکمش نزد خداوند متعال است .این جمله حجت بر انحصار
والیت در خداست .اختالف ،گاهى در عقیده پیدا مىشود ،گاهى اختالف در عمل و یا چیزى که مربوط به
عمل است پیدا مىشود .خدا هر حکمى اراده کند مىراند و حکم خداى تعالى دو گونه است ،یکى حکم
تکو ینى ،آن این است که پدیدارشدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد ،وقتى موجودى در بین چند
سبب قرار گرفت که بر سر آن نزاع داشتند ،آن موجود را دنبال سببى قرار دهد که نسبت به بقیه اسباب
سببیتش تام باشد و یکى هم حکم تشریعى است ،مانند تکالیفى که در دین الهى در باره اعتقادات و دستور
العملها آمده ،ودر آیه شریفه« إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»(یوسف )40 ،ترجمه:
حکمى نیست مگر براى خدا ،و او فرمان داده که نپرستید مگر تنها او را ،این همان دین محکم است .حکم
در این آیه شریفه به همین معنا آمده است البته در این بین برای حکم معنای سومى هم هست که ممکن
است به وجهى یکى از مصادیق هر یک از آن دو معنای حکم شمرده شود ،آن عبارت است از حکمى که
در روز قیامت در بین بندگانش در آنچه اختالف مىکردند مىراند  .کلمه «حکم» در آیه شریفه« فَاللَّهُ
یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ» (بقره )113 ،خدا در روز قیامت در آنچه که در بارهاش
اختالف مىکردند حکم خواهد کرد به همین معناى سوم است.
مفسرین در تفسیر جمله« وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ» تفسیرهایى دیگر دارند ،بعضى
گفته اند :این جمله حکایت کالم رسول خدا (ص) است که به مؤمنین خطاب کرد و فرمود :در هر امرى که
کفار ،یعنى اهل کتاب و مشرکین ،با شما اختالف مىکنند ،آنها چیزى مىگویند و شما چیزى دیگر ،حکم
آن امر واگذار به خداست و آن این است که مؤمنین را که حق به جانب ایشان است پاداش ،مبطلین را
عقاب مىکند این قول را صاحب تفسیر کشاف ذکر کرده است(زمخشرى .)16 ،25 ،1407 ،بعضى دیگر
گفتهاند :معنایش این است که هر اختالف و نزاعى که مىکنید ،رسول خدا (ص) را در آن حکم قرار دهید و
داورى دیگران را بر داورى آن جناب مقدم ندارید(روح المعانى )16 ،25 ،و در حقیقت این جمله مطلبى را
بیان مىکند که آیه شریفه« فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» بدان اشاره مىکند.
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بعضى دیگر گفتهاند :در تأویل هر آیه اگر اختالف کردید و آیه برایتان مشتبه شد ،در بیان آن به آیات
محکم کتاب خدا و به ظاهر کلمات رسول خدا (ص) مراجعه کنید .در مقابل گفتهاند :معنایش این است که
در هر مسأله از مسائل علوم ،اگر اختالفى برایتان پیش آمد که هیچ ارتباطى با وظائف و تکالیف شما
مثال وقتى درمسأله
نداشت و راهى هم براى به دست آوردن حق مطلب نداشتید ،بگویید« خدا داناتر است» ً
روح (جان) پرسیده بودند که روح چیست ،همین دستور به رسول خدا(ص) داده شد(آلوسی،25 ،1415 ،
.)16
در این باره از نبی مکرم اسالم (ص) روایت شده است که فرمود :وصف من و وصف آنچه خداوند مرا
با آن فرستاد ،همچون وصف شخصى است که سوى قومى بیاید و بگوید :اى قوم [من] به راستى به چشم
خویش لشکر [دشمن] را دیدم و همانا من جز این نیست که من ترساننده آشکارم ،پس بشتابید [و خویشتن
را ره ا سازید] پس بشتابید [و خود را نجات دهید] .پس گروهى از قومش از او پیروى و صبحگاهان حرکت
کردند و به آسانى [و با حوصله ] رهسپار شدند و نجات یافتند و گروهى از آنان دروغ انگاشتند ،تا سحرگاه به
جاى خود ماندند و لشکر [دشمن] صبحگاهان آنان را دریافت و نابود و فالکت زدهشان کرد و این حکایت
همچون حکایت کسى است که از من اطاعت کند و از آنچه آوردهام پیروى نماید و وصف کسى است که از
من نافرمانى کند و آنچه را که از حقّ آوردهام ،دروغ انگارد»(بخارى )1381،416 ،و نیز از آن حضرت(ص)
روایت شده است که فرمود :آنچه را که رسول خدا (ص) حرام کند ،چنان است که گویى خداوند حرام نموده
است (ترمذى.)138 ،2 ،1421 ،
از مجموع آنچه گفته شد می توان دریافت تفاوتى بین حکم الهى و حکم پیامبر (ص) او ،در مقام
تشریع وجود ندارد و مؤمن معتقد به خداوند حقّ ندارد با حکم پیامبر (ص) از در مخالفت درآید ،چرا که
سرپیچى و سرکشى از فرمانهاى رسول خدا (ص) در حکم نافرمانى از خداوند است و سرباززدن از پذیرش
فرمان رسول خدا (ص) از کارهاى کافران است که در صورت بروز اختالف بین مسلمانان در امور دینى،
حکم قرآن کریم آن است که مرجع رفع تنازع کتاب الهى و سنّت رسول اوست مخالفت با حکم رسول خدا
(ص) در دنیا و آخرت خوارى ،عذاب و ذلّت قرین خود دارد و خداوند نافرمان از حکم رسول را به عذاب
سخت دچار مىسازد .اجابتکردن دعوت و فراخوانى رسول خدا (ص) و دستور او امرى واجب است و
موجب زندگانى پاک و نیکبختى در دنیا و آخرت مىشود .لذا از صفات بارز منافقان آن است که چون فرا
خوانده مىشوند تا از رسول خدا (ص) و سنّت او حکم پذیرند ،سرباز مىزند و راه مىبندند .نیز از صفات
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مؤمنان آن است که در مورد پیش گفته ،لبیک اجابت سر مىدهند و با جان و دل حتى اگر به زیانشان باشد
حکم رسول خدا (ص) را مىپذیرند .منهیات رسول خدا (ص) نیز همچون اوامر آن حضرت الزماالجتناب
است و همه آثار مترتب بر سرپیچى از فرمانهاى آن حضرت در مورد ارتکاب نواهىاش نیز صادق است.
سنت آن حضرت بیان و توضیح وحى الهى است و قرآن کریم براى شرح و بیان بىنیاز از سنّت نیست،
بلکه باید همچون حکم قرآن کریم حکم سنت را هم پذیرفت بنابرین تنها راه مصونیت از گناه و گمراهى و
انحراف تمسک به کتاب الهى و سنّت نبوى است و این حکم تا روز قیامت استوار و خدشهناپذیر است و هر
آن کس که نظرى جز این داشته باشد به مخالفت آشکار با قرآن کریم برخاسته و به هیچ وجه جدایى
افکندن بین کتاب خداوند و سنّت پیامبرش (ص) روا نیست(خرمشاهی ،)17 ،1376 ،نهای ًتا اینکه قانون-
گذاری که خاص خداست ،قوانین به قلب مبارک پیامبر وحی میگردد و او نیز ابواب علم را بر اولیا امر می-
گشاید و چنین خداوند توسط اسباب خویش به اداره جهان میپردازد و بنابرین قول و فعل و تقریر ائمه
معصومین باید مورد تمکین بندگان خدا قرار گیرد زیرا خود ذات مقدس بر کسی آشکار نمیگردد تا با چشم
سر بتوانند او را مشاهده نموده و اطاعت نمایند بلکه این اولیا و عباد برگذیده خداوند هستند که با مقامی که
ازسوی ذات اقدس الهی دریافت نموده اند بین بندگان خدا به قانون گذاری و قضاوت میپردازند(طیب،
.)115 ،4 ،1378
 -6نتیجهگیری
این مقاله با تحلیل ادله قرانی مشروعیت قوانین بدین نتیجه رسید که هر قانونی که بخواهد الزامآور
باشد بایست در سه مرحله دارای جامعیت و فراگیری باشد؛ مرحله اول ،مرحله قانونگذاری است در این
مرحله قانونگذار می بایست دارای احاطهی علمی کامل بر انسان باشد تا سعادت انسان را تأمین نماید
وگرنه التزام به قانونی که بر اساس آزمون و خطا استوار باشد هر آن زندگی انسانها را تباه خواهد نمود لذا
تنها خداست که میتواند قانونگذار باشد .در مرحله دوم نظارت بر اجرای قوانین است در این مرحله نیز
باید ناظری باشد که هیچ کس از دید او پنهان نشود تا تمامی افراد ملزم بدان گردند و این مرحله نیز تنها
در اختیار خداوند متعال است و در مرحله سوم یعنی مرحله اعمال مجازات نیز باید مجازاتی باشد که در هر
حال سنگینتر از سود قانون شکنی باشد و این مرحله نیز در اختیار خداوند است و در نتیجه ملزمبودن به
رعایت قوانین تنها در صورتی است که خداوند واضع و ناظر آن باشد .در ادامه مقاله با بررسی آیات قرآنی
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به طبقهبندی پنج دسته از آیات اقدام مینماید که دسته اول شامل آیاتی میگردد که قانون را با عبارت
«حدود» بیان داشته است و خدا بیان نموده که با آنان که حدود الهی را پاس ندارند با اشد مجازات برخورد
خواهد کرد :در دسته دوم آیاتی قرار گرفتند که دربر دارنده واژه « حکم » بود در این دسته نیز خداوند
اعالم نمود حکم مختص خداوند است و قانونشکنان مجازات سختی خواهند چشید؛ در دسته سوم آیاتی
قرار داده شدند که حکم و قانونگذاری را مجعول از طرف خداوند میدانستند و در دسته چهارم آیاتی قرار
دارند که از قانونگذاری بر مبنای ظن و گمان نهی شده بود تا بشر به بیراهه نرفته و ضررهای جبران-
ناپذیری بر نوع بشر وارد نشود و باألخره در دسته پنجم نحوه قانونگذاری خداوند بیان شده بود که خداوند
قوانین را برای پیامبران و اولی االمر که ائمه معصومین نازل مینماید تا آنها نیز این قوانین را در اختیار بشر
قرار دهند و تنها این قانون است که از خطا و اشتباه بری بوده و عقال بر تمام افراد بشر الزم است تا آنها را
رعایت نمایند وگرنه قانونی که احتمال خطا و اشتباه در آن میرود هرگز کسی را وجدانًا ملزم بر رعایت
نخواهد نمود.
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 -47موسوى همدانى ،سید محمد باقر ،)1374( ،ترجمه تفسیر المیزان ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم.
 -48نخجوانى ،نعمتاهلل بن محمود ،)1999( ،الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه ،دار رکابى للنشر ،مصر.
 -49هاشمیشاهرودی ،محمود ،)1382( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسالم ،مؤسسه دایرهالمعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت (ع) ،قم.

