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  )ره(خميني اي امام ماده 8نگاهي به مباني ديني فرمان 

   )با رويكرد حقوق شهروندي(
  

  1سيد حميد موسويان
  

  چكيده
در اين ميان با توجه به مباني ديني، حكومت به عنـوان قـدرت   . ها است دين مبين اسالم ديني مبتني بر اخالق و رعايت حقوق انسان

، اميـر  )ص(هاي پيـامبر گرامـي اسـالم   تأكيـد . داراي وظـايفي در قبـال آحـاد افـراد جامعـه اسـت      برتر در يك جامعه انساني طبيعتاً 
و ساير ائمه نشان دهنده اين موضوع است كه نه تنها قدرت حكومت، راهـي بـراي كسـب منـافع حاكمـان نيسـت كـه        ) ع(المومنين

  .هرگونه تخلف و تعرض به حريم افراد جامعه مستوجب شديدترين برخوردها است
هاي آن عالم آگاه و اهتمام ايشـان بـه    سال از پيروزي انقالب اسالمي نشان دهنده نگراني 3از  تر كماي حضرت امام در  ماده 8فرمان 

بـر  تأكيـد  اي را بـا   مـاده  8با توجه به تسلط به مباني دينـي، فرمـان   ) ره(آنچه مسلم است امام خميني. عدم تضييع حقوق مردم است
توان از نحوه بيان ايشان در اين فرمان به دست آورد كه ايشان در مقام بيـان حكـم    اند و به خوبي نيز مي مودهدستورات ديني صادر ن

  . اند و نه اينكه تنها از جايگاه حاكم دستوراتي را ابالغ نموده باشند شرعي بوده
اين فرمان پرداخته خواهد  7تا  4به بندهاي  هلتوان به چند موضوع كلي تقسيم نمود كه در اين مقا اي را مي ماده 8فرمان  ،در مجموع

  .شد كه به حريم خصوصي و حيطه دخالت دولت اختصاص دارد
  .نمايد تبييناين مقاله خواهد كوشيد با نگاهي به قرآن كريم و منابع روايي، مباني ديني اين فرمان را 

  )ره(امام خميني، اي ماده 8دولت، حريم خصوصي، فرمان  :واژگان كليدي

                                                            
 hamidmusavyan@gmail.com  م ؛عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي واحد ق -1
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  مقدمه

ترسيم رويكرد رهبر انقالب  برايدر ابتدا . انقالب اسالمي ايران با هدف تحقق حكومت ديني شكل گرفت
با گذشت زمان و نزديـك  . به مباحث ساختار حكومت از نگاه فقه شيعه پرداخته شد تر بيشنسبت به حكومت 

پردازي در اين  اوج نظريه. گيرد يشدن به پيروزي انقالب اسالمي كم كم مباحث مربوط به حقوق مردم شكل م
نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي تـا رفرانـدوم قـانون اساسـي در نظـر       ئه پيشتوان پس از ارا زمينه را مي

ها در ادامه نيز با توجه به اقتضاي ورود رهبر انقالب و ساير افراد در حكومت و مواجه  اما اين موضوع. گرفت
  . شود ي ديگر مطرح ميها شدن با مسايل مختلف به شكل

اهميـت  . از جايگاه خاصي برخوردار است 1361آذر  24در ) ره(اي حضرت امام ماده 8فرمان  ،در اين ميان
ايـن فرمـان پـس از    . شود كه به برهه زماني صدور اين فرمان توجه شـود  مشخص مي تر بيشاين فرمان زماني 

ابتـداي دولـت   ازمان منافقين، عزل دولت بني صدر و درگيرهاي شديد نيروهاي انقالبي و دولت با نيروهاي س
توان حساسيت نيروهاي انقالبي و مطرح شـدن لـزوم    از شرايط اين زمان به خوبي مي. صادر شده است بعدي

اي در  مـاده  8فرمـان  . هاي حكومتي از نيروهاي غير معتقد به انقـالب را برداشـت نمـود    تصفيه نهادها و ارگان
صوصي افراد جامعه و محدوده دخالت حكومت در امور افراد اسـت و از مبـاني   حقيقت در خصوص حريم خ

  . شود فقهي امام ناشي مي
اي امام خميني، رويكرد ايشان را  ماده 8اين مقاله در پي آن است كه با نگاهي اجمالي به مباني ديني فرمان 

  .در خصوص حريم خصوصي افراد مورد بررسي قرار دهد
 

  )ره(اي حضرت امام  ماده 8ان نگاهي گذرا به فرم
هاي برگزيده  در ابتدا بخش. اي را بازخواني نماييم ماده 8الزم است فرمان  ،قبل از بررسي مباني ديني فرمان

  :كنيم اين فرمان را در زير مالحظه مي
 ها با سـرعت و دقـت عمـل انجـام شـود تـا       ها و دادگاه رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان :] ماده دوم[«

امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و بـه همـين نحـو رسـيدگي بـه صـالحيت سـاير        جريان 
هـاي جاهالنـه كـه گـاهي از      تراشـي  بدون مسامحه و بدون اشـكال كامل طرفي  كارمندان و متصديان امور با بي

اشخاص مفيد و مؤثر شوند  شود صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي تندروها نقل مي
  ....با اشكاالت واهي كنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلي اشخاص است

هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايـد باشـد توقيـف     :] ماده چهارم[
ب تعزيـر  توقيف يا احضار به عنـف جـرم اسـت و موجـ    . كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد

  .شرعي است
هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غير منقـول و در مـورد حـق كسـي دخـل و       :] ماده پنجم[

تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ثبـوت حكـم از   
  .نظر شرعي
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وارد  هـا  محل كار شخصي كسي، بـدون اذن صـاحب آن  هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا  :] ماده ششم[
شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يـا نسـبت بـه فـردي     

به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري بـه نـام كشـف    يا اسالمي مرتكب شود  _اهانت نموده و اعمال غير انساني
يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شـنود بگـذارد و يـا     و ندجرم يا كشف مركز گناه گوش ك

يـك نفـر   براي يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو غير نمايد و  از گناهانِتجسس دنبال اسرار مردم باشد و 
بسـيار بـزرگ    راز كباي» اشاعه فحشا و گناهان«ون ها چ گناه است و بعضي از آن] و[تمام اينها جرم . فاش كند

ها موجب حد شرعي  است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن
  .باشد مي

هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه  شود كه اگر براي كشف خانه تذكر داده مي كداًو مو...  :] ماده هفتم[
منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلـت   نظام جمهوري اسالمي، از روي خطا و اشتباه به

برخـورد كردنـد، حـق ندارنـد آن را پـيش       ت قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدرهلهو يا آال
ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتـك حرمـت    ديگران افشا كنند؛ چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ

فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كـه در اسـالم مقـرر اسـت     . ضوابط شرعيه نمايدمسلمان و تعدي از 
و تعـدي از حـدود   . عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند

 نـد ابتـدائاً  هيچ يك از قضات حق ندار و همچنين. ..... باشد الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي
كـار افـراد وارد    هـاي  ان اجرا اجازه داشته باشند به منازل يـا محـل  ي صادر نمايند كه به وسيله آن، مأمورحكم

ليه نظام جمهوري اسالمي، كـه صـادركننده و   هاي ديگر ع شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه
بايد همه بـدانيم كـه پـس از اسـتقرار حاكميـت      . ..كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي استاجرا

حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كـه بـه اسـم    و از نظام .... قدرت نظام جمهوري اسالمي  و اسالم و ثبات
خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خـالف مقـررات الهـي و اخـالق كـريم       ،انقالب و انقالبي بودن
  .ويات صادر شودتوجه به معن اسالمي، از اشخاص بي

احساس آرامـش و امنيـت نماينـد و آسـوده خـاطر و       حال استقرار و سازندگي استبايد ملت، از اين پس كه 
مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند، و اسالم بزرگ و دولت اسالمي را پشتيبان خود بدانند، و 

ي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظـامي  ها و اجراي عدل و حدود اسالم قوه قضائيه را در دادخواهي
و اين امور بر عهـده همگـان   . ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و سپاه پاسداران و كميته

باشد و تخلف از آن موجـب غضـب    بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي است، و كار
  )143-139، ص17ج، a 1385امام خميني، ( »...يب و جزاي دنيوي استخداوند قهار و عذاب آخرت و تعق

  :اي از نظر مباحث مطرح شده به چند نكته اشاره دارد ماده 8فرمان 
احضار و توقيف افراد و تصرف در اموال منقول و غير منقول بـدون حكـم حـاكم شـرعي كـه براسـاس        )1

 .)في ضرر و اصل عدم واليتقاعده سلطنت، قاعده ن(موازين صادر گرديده، جايز نيست 
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شـف جـرم و   ها و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه براي جلب يا بـه نـام ك   ورود به مغازه )2
 .)قاعده سلطنت، قاعده نفي ضرر، اصل عدم واليت و حرمت تجسس( ارتكاب گناه، ممنوع است

از گناهـان غيـر و دنبـال    سس تجشنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم،  )3
 ).قاعده نفي ضرر و حرمت تجسس(اسرار مردم بودن جايز نيست 

ان قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل شخصي اگر مأمور. رم و گناه استفاش ساختن اسرار مردم ج )4
آن را  يا محل كار خصوصي شدند و با آالت لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد كردنـد حـق ندارنـد   

پيش ديگران افشا كنند و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي تعـدي كنـد و   
 ).حرمت اشاعه فحشا(حق جلب آنان را نيز نداشته و تنها بايد نهي از منكر كنند 

هاي مخالف نظـام جمهـوري    ها و مقابله با گروهك در صورتي جايز است كه براي كشف توطئهتجسس  )5
ها را دارند، قرار گيرد كه كار آنان مصداق افساد في االرض  المي كه قصد براندازي نظام و ترور شخصيتاس

چرا كه تعدي از  .بايد ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان باشدتجسس در صورت جواز . است
 .)استثناهاي حرمت تجسس(حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است 

ان اجازه ورود به منازل يا محل كار افراد را داشـته باشـند   ندارند حكمي صادر كنند كه مأمورت حق قُضا )6
  ).قاعده نفي ضرر و اصل عدم واليت( مي است و نه محل توطئه عليه نظامكه نه خانه امن و تي

دينـي  ل مطرح شده در اين فرمان، داراي يك مبناي فقهي و يك از مسائ شود هر گونه كه مشاهده ميهمان 
توان با استخراج اين مباني، حوزه دخالت دولت و حكومت در حريم خصوصي افـراد جامعـه را از    است و مي

  .ديدگاه اسالم مشخص نمود
  :در ادامه نگاهي گذرا به اين مباني خواهيم نمود

  
  اصل عدم واليت) الف

   :اين اصل بر اساس. اين اصل به عنوان يك اصل فقهي برگرفته از آيات قرآني و سنت است
  ."هيچ انساني بر انسان ديگر واليت ندارد" 

زيرا  .دهدها دستور  تواند به انسان اين اصل برگرفته از اين نكته است كه در بينش اسالمي، تنها خداوند مي
چـون از ناحيـه   . اي بـر دسـتوراتش سـايه نيفكنـده اسـت      او خالق بشر و آگاه به مصالح او است و هيچ انگيزه

خداونـد در قـرآن   ). 54، 1383موسـويان،  (فرماني بشر، هيچ نفع يا ضرري متوجه او نخواهد شـد  اطاعت و نا
  :كند داند و رهايي از واليت غير خدا را راه صحيح بشر معرفي مي پيروي از غير خود را نادرست مي

و ال يتخـذ بعضـنا   شـيئا   قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا و بينكم أال نعبد إال اهللا و ال تشرك بـه «
  )64، )3(آل عمران (»... بعضا أربابا من دون اهللا

خبرنگـاري   به همـين دليـل در پاسـخ بـه سـؤال     . خدا ، اصل توحيد يعني نفي واليت غير)ره(به نظر امام 
  :گويند مي
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هـيچ انسـاني    آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسـليم باشـد و از   به ما مي] توحيد[اين اصل «
هـاي   هيچ انساني هم حق ندارد انسـان و بنا بر اين . نبايد اطاعت كند، مگر اين كه اطاعت او اطاعت خدا باشد

  )387، ص5ج، a 1385امام، . (»ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند
آن هـم از  (بر اين اساس، اصل اولي در اسالم عدم واليت هر فردي بر فرد ديگـر اسـت مگـر خـالف آن     

با توجه بـه همـين اصـل اسـت كـه واليـت داشـتن        ) 67، 1376مصطفي خميني، . (ثابت شود) جانب خداوند
اما اضافه بر اينكه دارا بودن واليت براي هر شخصي، الزم به دليل . نيازمند استدالل است) ع(و ائمه) ص(يامبرپ

نيز پس از اثبات واليت ) ع(ر مورد معصومينيعني حتي د. دارد است همچنين حوزه واليت او نيز به دليل نياز
ايـن  . ها از جانب خداوند نيز مورد بررسي قـرار گيـرد   بايست حدود واليت تفويض شده به آن ها، مي براي آن

  :در رساله واليت فقيه خود اشاره نموده است) ره(خميني نكته را مصطفي
داللت ندارد كه پيامبر اولي از مومنين به خودشان باشد بر اين ] النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم[آيه شريفه ... «

شان داشته باشد بلكه چه بسا مقصود اولويت پيامبر بر مـومنين   ها نسبت به شخص به معني اينكه اولويت بر آن
پدر و پـدر بـزرگ و   ] واليت[با ] اين اولويت پيامبر[ها در مقابل برخي ديگر، پس  باشد به نسبت بعضي از آن

  .)56همان، ( »...كند مزاحمت نمي.. .وصي و 
  :در اين خصوص اين گونه نقل شده است) ع(علي امام در روايتي از 

اي حاضر شد پس او سزاوارتر به نماز بر آن جنـازه   هرگاه سلطان به حقي كه از جانب خداست بر يك جنازه«
  ).22-3، 1399تبريزي، ( »است اگر ولي ميت او را مقدم بدارد و گرنه غاصب است

از اند و پـس   مخالفت كرده) ص(شود كه مسلمانان با سخن پيامبر هايي مشاهده مي در سيره نبوي نيز نمونه
  :اند ظر خود را تغيير دادهنيز ن) ص(بيان استدالل پيامبر

ايد در اينجـا نـزول    اين دستور جنگي كه فرموده: گفت] پيامبر[حباب بن منذر در جنگ طائف به آن حضرت «
شود نظرات ديگـر   كه در مقابل آن مي(وري الهي است و از جانب خداست يا نظر شخصي شماست؟ كنيم دست
جـاي   اينجـا : گـاه حبـاب گفـت    آن. توانيد نظر دهيد اين دستور الهي نيست و مي: حضرت فرمودند). بيان كرد

، 1377ضـي زاده،  قا( »ترين آب نسبت به دشمن فرود آييم مناسبي نيست، حركت كنيد و به سر اولين و نزديك
288(.  

  :اند ليد به اصل عدم واليت اشاره كردهامام خميني نيز در رساله اجتهاد و تق
اصل اولي اين است كه حكم كسي بر ديگري در قضاوت و غير آن نافذ نيست و مقصود از نفوذ اين است كـه  

ر اين معنا، پيامبر يا امام و يـا  هر چند مخالف با واقع باشد و د ؛تخلف از آن جايز نبوده و نقض آن حرام باشد
شود كه قضاوت و حكم آنان نافذ باشد،  دوستان خدا تفاوتي ندارد؛ زيرا باال بودن درجات كمال آنان سبب نمي

كند كه حكم خدا كه آفريننده انسان است در حق او نافذ باشد زيرا اين حـق، ذاتـي    ليكن عقل فطري حكم مي
  .بخواهد نافذ شود بايد به دستور خدا باشد و از طرف او قرار داده شودپس هر حكمي كه . است نه اعتباري

پس از او، جانشين خدا در زمين هستند ) ع(و امام) ص(رد بر اينكه پيامبرآيات و روايات و قواعد داللت دا
  )100ق، 1385امام خميني، . (كه امر حكومت و قضاوت را خداوند به آنان داده است
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اين بحث را بايد بررسي كرد كه حدود واليت ايشـان تـا چـه    ) ع(و امامان) ص(يامبرپس از اثبات واليت پ
حد است؟ و در صورت اثبات واليت براي فقيه، آيا فقيه نيز تمام اختيارات معصوم را در امر حكومت داراست 

  يا خير؟ 
رسـد مسـلمانان از    ر مينقل شد، به نظ) ع(گونه كه در تعبيرات فقها و نكاتي كه از سيره نبوي و ائمه  همان

واليـت  ) حتي امور خصوصي آنهـا (در مورد همه چيز ) ع(اصالً اين برداشت را كه معصوم) ع(واليت معصوم 
به عبارت ديگر واليت محدود به حدودي است و اثبات اصل واليت به منزله اثبات اختيـار  . داشته باشد ندارند

در حقيقت اصل عدم واليت به قوت خود باقي است مگر در مـواردي كـه اسـتثناء شـده     . ام براي ولي نيستت
  :يعني. است

كنـيم   از قاعده كلي عدم واليت كسي بر ديگري، به قدر متيقن از آيه واليت كه امور اجتماعي بود، رفع يد مي«
قاعده به قوت خود باقي اسـت   ،...يش عقايد، وو خصوصي افراد و تفت ولي در امور شخصي. زنيم مي ءو استثنا

از طريق وحي به عدم ايمان منافقان پي بـرد،  ) ص(پيامبر كه اينلذا با  ؛و كسي حق ورود به اين حوزه را ندارد
  )248، 1385موسويان، . (»و برخورد با آنان نكرد ءاما هرگز اقدام به افشا

نشان از اين نكتـه  ) ص(ه مشورت از جانب خداوند به پيامبردستور ب) از قبيل نائيني(به نظر برخي از فقها 
بايست براي امور مربوط به مردم كه دستور صـريحي از جانـب خداونـد نـدارد بـا آنـان        دارد كه پيامبر نيز مي

  )258همان، . (مشورت نمايد
  :اند قيه خود به اين نكته اشاره نمودهامام خميني در كتاب واليت ف

ي باشد، مال و جـان مـردم را بـه بـازي     ستبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأا... ت اسالمي حكوم«
شـد و هـركس را خواسـت،    اش تعلق گرفت، بكُ ه دخل و تصرف كند، هر كس را ارادهبگيرد و در آن به دلخوا

و ) ص(رسـول اكـرم  . ببخشـد انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و امالك و اموال ملت را به اين و آن 
  )43امام خميني، بي تا، . (»و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند) ع(المؤمنينحضرت امير

النبـي اولـي   «، با اشاره به آيـه   ايشان پس از اثبات واليت براي فقيه در مورد حدود اختيار فقيه در حكومت
پيـامبر در تصـرف در تمـام امـور     و تفسير برخي از اولويت ذكر شده در آيه به اولويت » بالمؤمنين من أنفسهم

  :گويند شخصي افراد، چنين مي
اگر قايل شويم كه معصوم واليت بر طالق زن از مردش، يا فروش مال فرد، يا گـرفتن مـال از او را دارا اسـت    

  )b 1379 ،654امام خميني،(. گرچه براي رعايت مصلحت عموم نباشد، اين واليت براي فقيه ثابت نيست
حكومـت نيـز    اسالم نيست؛ زيراگونه كه بيان شد اين اصل هرگز به معني نفي حكومت در  در نتيجه همان
اما با پذيرش اين اصل، هر نوع حكومت يا الزامي از جانب او، بايد مستند به دليلي معتبر . امري ضروري است

ن است كه اصل، اي والًفايده اين اصل ا. خالف آن به اثبات برسد كه اينزيرا اصل بر عدم واليت است تا . باشد
يعني همه آدميان حاكم بر سرنوشت خويش هستند و اين محجوريت است كـه   ؛هاست عدم محجوريت انسان

در هر اعمال واليتي ترديد حاصل شد، اين اصـل   ثانياً. ه رشيد بودن محتاج اثبات باشدك ينخواهد نه ا مي دليل
  )54، 1383وسويان، م. (جاري است و واليت ديگري در آن مورد منتفي است



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

7  

  
  قاعده سلطنت) ب

تواند نسبت به ملك خود هر تصرفي انجـام دهـد مگـر     قاعده سلطنت به اين معني است كه هر انساني مي
به عبارت ديگر انسان در مورد هر آنچه مربـوط بـه اوسـت از    . ه دليل معتبر شرعي يا عقلي از آن منع كندك اين

توانـد انجـام    هر دخل و تصرفي را كه خالف شرع يا عقل نباشد مـي  اين لحاظ كه اختيار آن در دست اوست،
  .شود دهد و اين قاعده شامل سرنوشت فرد نيز مي

در ميـان روايـات   . سوره نساء به اين قاعده اشاره دارد 29و  4، 2سوره بقره و آيات  188آياتي از قبيل آيه 
اسـت كـه   ) ص(ها كالم پيامبر گرامي اسالم ن آننيز روايات بسياري در اين مورد قابل ذكر است كه مشهورتري

 .)273، 1403مجلسي، ( »إن الناس مسلطون علي أموالهم« :فرمايند مي
قيـاس   امـا بـر اسـاس   . تنها به اموال اشاره شـده اسـت   ،در آيات و روايات مطرح شده در مورد اين قاعده

مكـارم شـيرازي،   . (انـد  قاعده برداشت كردهدار بودن در مورد خود را نيز از همين اولويت، حقوق فرد و اختيار
1411 ،7-36 (  

اند كه در صورت تعميم اين قاعده بايد پذيرفت كه انسان حق هر گونه ضـرر   به اين استدالل اعتراض كرده
گونـه كـه در    همـان . اض در اصل قاعده نهفتـه اسـت  پاسخ اين اعتر. رساندن به بدن خود را نيز خواهد داشت

شود اجازه دخل و تصرف تا جايي وجود دارد كه كار خالف شرع و عقـل صـورت    مي قاعده سلطنت مشاهده
  )همان. (اين موضوع در اين مورد نيز صادق است و به همين دليل اعتراض وارد نيست. نگيرد

  
  قاعده نفي ضرر) پ

ومتي بر اساس اين قاعده حكم شرعي يا حك. ين قواعد فقهي اسالمي، قاعده نفي ضرر استتر مهميكي از 
  .نبايد مستلزم ضرر بر نفس فرد يا مال او و يا غير او باشد

ــارت            ــت عب ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــن قاع ــتند اي ــده و مس ــر ش ــدد ذك ــات متع ــه در رواي ــري ك   تعبي

و اميـر  ) ص(رد متفاوت از پيـامبر گرامـي اسـالم   هاي مختلف و در موا است كه به بيان "ضرر و ال ضرارال "
پردازند و اين قاعـده را يـك    يعه و سني بر همين اساس به استخراج احكام مينقل شده است و ش) ع(المؤمنين

  .كنند مبناي محكم تلقي مي
بنا به نظر ايشان با . اند اي مستقل به بيان اين قاعده و مباحث مربوط به آن پرداخته در رساله) ره(امام خميني

 جا آناين نكته از . دانند ومت يا قضاوت ميتوجه به شواهد موجود در روايات، جايگاه اين قاعده را حوزه حك
ن حكومـت و  ي و بيان احكام شريعت، داراي دو شأن ابالغ وحغير از شأ) ص(ود كه پيامبر اسالمش حاصل مي

در هنگـام بيـان عبـارت ال    ) ع(آن دارد كه پيامبر يا حضرت علـي روايات موجود نشان از  .اند قضاوت نيز بوده
  )113-7، 1414امام خميني، . (اند ت بودهضرر در مقام حكومت يا قضاو
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كنـد و   در مجموع اين قاعده در مقام بيان اين نكته است كـه مبـاني اسـالم، ضـرر را در احكـام نفـي مـي       
حكومت در جايگاهي است كه بايد جلوي ضرر شهروندان را بگيرد كه به طريق اولي خود حكومـت در ايـن   

  .زاران خود نمايد كه فعاليت آنها باعث ضرر به شهروندان نشودي از خود و كارگتر بيشزمينه بايد مراقبت 
  
  و اشاعه فحشاتجسس حرمت ) ت

يـا أيهـا   « :كنـد  در امور ديگران با شديدترين تعبيرها ياد مـي تجسس خداوند در قرآن در خصوص نهي از 
  .)12 ،)49(حجرات ( »...ال تجسسواالذين آمنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و 

  :به عنوان امري زشت ياد شده استتجسس نيز ) ص(در بيانات پيامبر گرامي اسالم 
  )311ق، 1409،  هندي( .»شان را بشكافم مردم را بكاوم و درونهاي  ام كه دل من مأمور نشده«

نيـز در شـرح چهـل    ) ره(امـام . هاي اخالقي مباحث فراواني مطرح شده است اين موضوع در كتابدرباره 
بـا توجـه بـه    ). 306 -305 ،1383امـام خمينـي،   (اند  ث به اثرات فردي و اجتماعي اين عمل اشاره نمودهحدي

را تجسـس  تـرين اثـر    امـام خمينـي بـزرگ   . پـردازيم  موضوع مقاله در اين بحث به اثرات اجتماعي اين كار مي
  :دانند گسترش نفاق در جامعه مي

شود در بين جمعيتي، موجب كينه و حسـد و بغـض و عـداوت     پر واضح است كه اين كبيره موبقه اگر رايج« 
وحدت و اتحاد جامعـه را  ... ها ايجاد كند  شده و ريشه فساد در جمعيت بدواند، درخت نفاق و دورويي در آن

  )310همان، .(»گسسته كند
  :كنند را نهي ميتجسس اي،  رد زن بدكارهحتي در مو) ص(پيامبر

شود بـه آسـاني    گونه كه به راحتي مرتكب فحشا مي با تو فسق كرد؟ زيرا همانچه كسي از زن بدكاره نپرسيد «
  )48، 1365طوسي، . (»كند گناهي را بدنام مي هم مسلمان بي

در اين زمينه لزوم حفظ آبروي افراد جامعه تجسس شود علت نهي پيامبر اكرم از  طور كه مالحظه مي همان
نـه از   مسـئله در واقع پيگيـري ايـن   . جامعه از طرف ديگر است از طرفي و جلوگيري از اشاعه فحشا در سطح

بـر  . ل در سـطح عمـوم  نه از نظر مطرح شدن اين قبيل مسـائ نظر ايجاد اصالح در فرد خطاكار صحيح است و 
از زن بدون شوهري كه حامله شـده اسـت را نادرسـت     ام خميني در تحرير الوسيله حتي سؤالهمين اساس ام

  :داند را مستوجب حد نمي داند و حتي آن زن مي
شود، مگر چهار بار اقرار به زنا كنـد يـا چهـار مـرد      شود، حد بر او جاري نمي زني كه شوهر ندارد حاملهاگر 
  )c 1385 ،490امام خميني، . (و تفتيش از واقعه را ندارد ادل به آن شهادت دهند و كسي حق سؤالع

در . انـد  ن خصوص تذكرات بسيار زيادي را بيان كـرده ايشان در دستورات حكومتي به عوامل اجرايي در اي
  :نماييم هاي ايشان را بررسي مياز تأكيداي  اين بخش نمونه

رويـد، موظـف نيسـتيد كـه آلبـومش را       حتي شما اگر براي كشف مواد مخدر به خانه كسي مي: فرمود امام مي«
. »يسـتيد كـه او را بگيريـد و افشـا كنيـد     ببينيد، يخچالش را نگاه كنيد و حتي اگر گناهي كرده باشد، موظـف ن 

  )406، 1378رجايي، (
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خـارج از مأموريـت خـود ندارنـد تأكيـد      هـاي   ه كه عوامل قضايي حق ورود بـه حـوزه  ايشان بر اين مسئل
) ره(بـه نظـر امـام   . گـردد  نمايند و حتي روند گزينش كاركنان ادارات دولتي باعث واكنش شديد ايشان مـي  مي
دار كردن نظـام   شود و يا آگاهانه جهت خدشه ز ناداني افراد نسبت به احكام اسالمي ناشي ميگونه رفتار يا ا اين

  :زنند اسالمي دست به اين كارها مي
چهره نوراني اسـالم يـا جمهـوري     ه نمودنمشول، قوي است كه براي تمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائاح«

  )a 1385 ،17 /219ني،امام خمي. (»اند اسالمي به اين امر اقدام نموده
  :كنند در مورد افراد غير فاسد را به شدت نهي ميتجسس در جاي ديگر 

احكام اسالم در تمام ابعادش بايـد عمـل شـود؛    . نمودن خالف اسالم استتجسس رفتن و جاسوسي كردن و 
ني تفتيش نماييم به فسق شود، نبايد ظلم كنيم، يع متجاهريعني نه جاسوسي شود و نه تفتيش عقايد و نه كسي 

احوال اشـخاص در   تجسس از« )162 -161، ص17صحيفه امام، ج( .گذرد هاي مردم چه مي كه در داخل خانه
چه  چناناز افراد به اين كه چند معصيت نمودي،  ممنوع است و سؤال هاي خرابكار مطلقاً غير مفسدين و گروه

بايـد در  . كـار اسـت   سالم تجسس كننـده معصـيت  مخالف ا شود، ت مين نحوه سؤاالبنا به بعضي گزارشات اي
  )221، ص17ج همان،. (»گزينش افراد اين نحوه امور خالف اخالق اسالمي و خالف شرع مطهر، ممنوع شود

  
  نتيجه

شناس با توجه به اين نكته كه در كنار لـزوم تشـكيل حكومـت اسـالمي،      امام خميني به عنوان فقيهي زمان
اي رحماني از دين در نظر عموم خواهـد   ه چهرهئبه مقررات اسالمي باعث ارا پايبندي عوامل اجرايي حكومت

اگر اين ديد وسيع را در كنار جايگـاه  . هاي تند و خارج از اصول اسالمي مخالف بودند شد به شدت با حركت
باعث  كاريزماي ايشان هرگونه حركت يا گفته بهخاص ايشان در رهبري انقالب اسالمي قرار دهيم كه با توجه 

  . شده مالحظه نمود ارائهتوان درايت ايشان را در دستورات  گرديد به خوبي مي خروش مردم مي
حكومت اسـالمي بـه عنـوان حكومـت      شود به نظر ايشان مشخص مي) ره(هاي امامگونه كه از تأكيد همان

م اسـالمي بدانـد و بـا    اي ملتزم به اصول و احكـا  بايست خود را بيش از هر مجموعه آمده از مباني اسالم ميبر
  .چهره واقعي اسالم كمك كند ارائهها و اعمال كارگزاران خود به  نظارت مدام بر فعاليت

بايست در خصوص حوزه دخالت خود در جامعه مراقبت نمايـد   با توجه به اصل عدم واليت، حكومت مي
به نحوي اثباتي بر ميـزان تسـلط    قاعده نفي ضرر و سلطنت. هاي غير مجاز از نظر اسالم وارد نشود تا به حيطه

اختيارات شهروندان در خصـوص حـريم خصوصـي خـود      ةحوز بيانگرشهروندان بر حقوق خود نظر دارد و 
  . است

گونه كه در فرمـان   تجسس و اشاعه فحشا در اسالم، هماندر حوزه كشف جرم نيز با توجه به حرمت اكيد 
بـه همـين   . بايد با احتياط بااليي در اين زمينه عمـل نماينـد   شده است كارگزاران حكومتنيز تأكيد اي  ماده 8

هـاي اسـالمي در ايـن     علت هر فردي صالحيت فعاليت در اين بخش را ندارد و بايـد افـراد آشـنا بـه دغدغـه     
  .خصوص به كار گرفته شوند
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ي در رسيدن ه دهنده راهكارهاي بسيار خوبه جامع به اسالم و فقه شيعه، ارائرسد نگا در مجموع به نظر مي
  . به حكمراني خوب در سطح جامعه خواهد بود
اميد . اي كوچك به مباني اسالم در زمينه حقوق شهروندي است مباحث مطرح شده در اين مقاله تنها اشاره

  .تر امكان بررسي دقيق ديدگاه اسالم در اين مورد فراهم شود است در مجالي گسترده
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  منابع
 قرآن كريم  
  ،قم، مهر)3ج( ارشاد الطالب الي تعليق المكاسب،) ق 1399(تبريزي، جواد ،.  
  ،جا ، بيواليت فقيه) بي تا(خميني، روح اهللا . 

 -----------   ،)1385قم، اسماعيليانالرسائل، در رساله اجتهاد و تقليد) ق ،. 
 -----------   ،)1414امـام   ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار  بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر) ق

  .خميني
  -----------   ،)1383 (تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيشرح چهل حديث ،.  
  -----------   ،) a1385 ( صحيفه امام)تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)5ج(و  )17ج ،.  
  -----------   ،) b1379 ( كتاب البيع)م خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار اما)2ج .  
  -----------   ،) c1385 ( تحرير الوسيله ترجمه)تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)2ج ، . 

  ،تهران، مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار امـام     ثالث رسايل، در رساله واليت فقيه) 1376(خميني، مصطفي ،
  .خميني

  ،تهران، مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار    )2ج( هايي از سيره امام خميني برداشت) 1378(رجايي، غالمعلي ،
  .امام خميني

  ،تهران، دارالكتب اإلسالميه)10ج(تهذيب األحكام ) 1365(طوسي، محمد بن حسن ، .  
  ،فر، تهـران،   ، با همكاري سعيد ضياييسياسي امام خميني -هاي فقهي انديشه) 1377(قاضي زاده، كاظم

  .مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري
 بيروت، مؤسسه الوفاء)2ج(بحار األنوار ) ق 1403(حمد باقر، مجلسي، م ،. 
  ،ع(، قم، مدرسه االمام امير المؤمنين)2ج(القواعد الفقهيه ) ق 1411(مكارم شيرازي، ناصر.( 

   ،مـردم  ، در انسان مختار و حد آمريت حكومـت از ديـدگاه اسـالم   ) 1385(موسويان، سيد ابوالفضـل
  . زاده، تهران، نشر عروج اظم قاضي، به كوشش ك)2ج(ساالري ديني 

  ،آفتـاب ، در »اصل عدم واليـت «حق حاكميت مردم و مباني فقهي ) 1383(موسويان، سيد ابوالفضل ،
  .35شمارة 

  ،بيروت، مؤسسه الرساله)11ج (كنز العمال ) ق1409(هندي، عالء الدين متقي بن حسام الدين ، .  
  

  :ستفاده شده استآوري اين مقاله از منابع زير نيز ا در جمع
  ،تهران، عروجاصول اخالق اجتماعي اسالم از منظر امام خميني) 1387(هدايتي، ابوالفضل ،.  
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   در ))ره(اى امام خمينـى  بازخوانى فرمان هشت ماده(دولت دينى و حريم خصوصى مهريزي، مهـدي؛ ،
 .12فصل نامه حكومت اسالمي، شماره 
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