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اولویتهای جستارهای فقهی و اصولی
 .1فلسفۀ فقه و اصول فقه؛ به خصوص :ساختار و روابط درونی اصولفقه ،تعامالت و
کارکردهای بیرونی اصولفقه؛
 .2فقه و اصولفقه مقارن؛ به ویژه :بازشناسی و نقد فقه سلفیه ،قواعد فقهی مقارن؛
 .3فقه فرهنگ و تمدن؛ با تأکید بر :فقه شهر و شهرنشینی ،فقه ارتباطات فرهنگی؛
ً
تذکر :صرفا مقاالتی دریافت و ارزیابی میشود که مطابق «ضوابط مقاالت» (صفحات
بعد)تدوین و ارسال شده باشد.
نقل و اقتباس از مقالههای فصلنامه ،با ذکر منبع آزاد است.

ی پژوهشی
ضوابط ارسال مقاالت علم 
ضوابطمحتوا:

 .1مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویسنده ،و برخوردار از محتوا و یافتههای غنی علمی در یکی
از انواع زیر باشد:
الف) نظریۀ جدید؛ ب) تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) اثبات و استدالل جدید برای یک
نظریه؛ د) ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ ﻫ) مقایسه دو یا چند نظریه؛ و) کاربرد و تطبیقات جدید
برای یک نظریه.
 .1مقاله ،فقط برای یک شماره آماده شود و دنبالهدار نباشد.
 .2مقاله ،پیشتر یا همزمان به مجلههای دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آ ن در جای دیگر
متعهدنباشد.
ّ
 .3مسؤولیت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقالهای چند نویسنده
داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد ،ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده
اول است .درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله ،فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.
ضوابطنشر:

 .1نویســندۀ مســئول الزم اســت مقالــۀ خــود را از طریــق پایــگاه اینترنتــی مجلــه بــه نشــانی:
 jostar-fiqh.maalem.irارسال نماید و اطالعات ضروری (*) را تکمیل نماید.
 .2حق قبولّ ،رد و ویرایش مقال ه برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت
ناشناس توسط دو داور متخصص ،داوری همتراز ( )peer reviewمیشود و در صورت اختالف نظر
داوران ،توسط داور سوم ارزیابی میشود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه ،پس از نظر داوران با
هیئت تحریریه است.
 .3ترتیب مقاالت هر شماره ،بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت میگیرد.
ضوابطنگارش:

 .1رعایت دستور خط زبان فارسی ّ
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،الزامی است.
 .2حجم مقاله حداکثر 7500کلمه باشد.
 .3مقالــه روی کاغــذ  A4بــا نرمافــزار  Wordفرمــت  Docو متــن بــا قلــم  ،IRZAR 13و
 Times New Romanبـرای انگلیســی ،چکیــده ،پاورقــی و منابــع بــا همــان نــوع قلمهــادر انــدازه
 11حروفچینــی شــود .همچنیــن صفحهآرایــی دارای حاشــیه بــاال  5cmو پاییــن  ،3cmچــپ و
راســت 2.5cmو میــان ســطور  1 cmباشــد.
 .4هر مقاله باید به ترتیب شامل بخشهای اصلی زیر باشد:
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 عنوان :به طور فشرده وگویا ،مسئلۀ تحقیق را مشخصکند. چکیده :حداکثر در  300کلمه بهطور صریح ،موضوع ،هدف ،ابعاد ،روش ،و نتیجۀ تحقیق رابیان کند و فاقد جزئیات ،جدول ،شکل یا فرمول باشد .و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.
ً
 کلیدواژه :بین  3تا  7کلیدواژه و ترجیحا بر اساس اصطالحنامۀ علوماسالمی (بهنشانی: )thesaurus.islamicdoc.orgباشد.
 مقدمه :به ترتیب شامل بیان کلیات موضوع ،خالصهای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شدهِ
و ویژگیهای هر یک ،بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گرهها و حرکت به سمت یافتههای نوین.
 متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی :تعریف مفاهیم مورد نیاز ،طرح مسئله ،استدالالت ونقدها ،به صورت مرتبط و دنبال هوار.
ً
نتیجهگیری :یافتههای نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیانا طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترشتحقیق به زمینههای دیگر.
 منابع :فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی ،به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی وعربی ،سپس انگلیسی).
 .1منابع در انتهای مقاله ،به شیوۀ زیر (بسته به نوع منبع) درج شود:
 کتاب :نامخانوادگی/لقب ،نام( .سال انتشار) .عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی(ایتالیک) .نام مترجم یا مصحح .نوبت چاپ .محل نشر :نام ناشر.
 مقاله :نامخانوادگی ،نام« .عنوان اصلی و فرعی مقاله» ،نام مجله (ایتالیک) ،سال نشر ،جلد/دوره /سال ،شمارۀ مجله ،شمارۀ صفحات مقاله در مجله.
 پایاننامه :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار .عنوان پایاننامه (ایتالیک) .نام دانشگاه یا سایت اینترنتیکه پایاننامه یادشده در آن قابل دسترسی است.
 سایت اینترنتی :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار و یا روزآمد شدن« .عنوان مطلب» (ایتالیک).آدرس سایت به صورت کامل.
 همایش و کنفرانسها :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار« .عنوان مقاله» (ایتالیک و سیاه) ،عنوانکتاب مجموعه مقاالت ،محل نشر :نام ناشر.
ضوابطاستناددهی:

 .1ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز ،به ترتیب شامل( :نام
مؤلف ،سال انتشار ،جلد /صفحه) آورده شود؛ مانند( :مطهری)40/2 ،1388 ،در صورت استناد مقاله به
دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار ،نام خالصۀ اثر نیز آورده شود.
 .2ارجاعات توضیحی (مانند صورت التین کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن) در پانویس هر
صفحه آورده شود و منابع مستند آنها نیز ،مثل متن مقاله روش درونمتنی درج شود.
 .3در صورت تکرار ارجاع ،باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract
Nowadays، natural scientists try to look at the hidden faces of nature and natural phenomena in the beam of models. On
the other hand، the function of models plays a very important
role in understanding concepts، knowledge and religious beliefs، as well as interpreting religious stories and rituals. One of
the allegories that has been expressed in Islamic theology and especially in jurisprudence and the principles of jurisprudence،
as the manifestation of man’s relationship with God، is the allegory of “Moula-Abd” Which can be considered as a model for
the image of God and man in this relationship. The use of this
model has certain foundations and epistemological outcomes.
1. Sadeqi .A (2020); “ The epistemological outcomes of the model of “Abd – Moula” in the osol e
fegh and passing them through Sadrai’s approach”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 20 ;
Page: 7 -32 ; Doi: 10.22034/jrj.2019.54538.1710

One of the most important foundations of the Moula-Abd model is
the perception of the personal God of mankind. Other outcome of
the Moula-Abd model is the explanation of a true fact by a non-real thing. On the other hand، accepting this model involves the negation of human authority. In addition، the outcome of using this
model as a proof is to go beyond the application of models that epistemologically are not accepted. Also، the other outcome of model of
the “Moula-Abd” is the masculine perception of God.
Now، how can we take a step further in completing the
more detailed and precise image of God and man in this
model? How can we pass from these epistemic outcomes?
This research، using a descriptive-analytical method، seeks to explain these outcomes and claims that with the Transcendental Wisdom approach، we can cross the above-mentioned outcomes to use
the Moula-Abd model.
Keyword: Outcomes، epistemological، model، Abd، Moula، Osol
e fegh، Sadrai’s approach.
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لوازم معرفتشناختی مدل «عبد ـ موال» در
1
ن با رویکردی صدرایی
اصول فقه و گذر از آ 
افالطون صادقی

2

چکیده

امروزه دانشمندان علوم طبیعی میکوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیدههای طبیعی را
در پرتوی مدلها نظاره کنند .از سوی دیگر ،در ادراک مفاهیم ،معرفت و باورهای دینی و
همچنین در تفسیر داستانها و شعائر دینی ،مدلها نقش بسیار زیادی ایفا میکنند .یکی از
تمثیلهای مطرح در کالم اسالمی و بهویژه در فقه و اصول فقه ،بهعنوان نمود رابطۀ انسان
با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان ،تمثیل «عبدـ موال» است .استفاده از این مدل
دارای مبانی و لوازم معرفتشـــناختی خاصی است .از مهمترین مبانی مدل «عبدـ موال»،
ّ
تصور خدای متشخص انســـانوار است .از دیگر لوازم این مدل ،تبیین یک امر حقیقی از
طریق امری اعتباری است .الزمه دیگر ،سلب اختیار انسان است .بهعالوه ،استفاده از این
مدل به عنوان برهان ،فراتر رفتن از کاربرد مدلهاست که از حیث معرفتشناسی پذیرفتنی
نیســـت .همچنین الزمه دیگر مدل «عبدـ موال» برای تبیین امر الهی ،تلقی ذکوریت برای
خداوند است.
حال چگونه میتوان در تکمیل رویکرد کاملتر و دقیقتر به تصور خداوند و انسان در
این مدل ،گام برداشـــت؟ چگونه میتوان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در
 . 1تاریخ دریافت1398/03/25 :؛ تاریخ پذیرش1399/03/07 :
 . 2دانشیار رشته فلسفه تطبیقی گروه االهیات و علوم اسالمی دانشگاه پیام نور یزد ـ ایران؛ a_sadeghi@pnu.ac.ir
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صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه ،بهویژه اصول تشکیک
وجود ،حرکت جوهری و ربط علـــت و معلول ،میتوان از لوازم دخیل مدل «عبدـ موال»
گذر کرد.
مدل عبدـ موال ،اصولفقه ،رویکرد صدرایی.
کلید واژهها :معرفتشناختیِ ،
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مقدمه
بر اساس رویکرد جدید فلسفه علم و معرفتشناسی ،مدل 1قادر است نظریهها را
تبیین کند و تصور و تصویرهایی از جوانب آن و عناصر موجود در نظریه را آشــکار
سازد؛ بهعبارت دیگر ،مدل میتواند ما را به تصور و تصویر جوانب و عناصر نظریهها
ً
نزدیک کرده ،به تبیین نســبتا واقعیتر نظریهها بپردازد .باید گفت که نقش مد ل در
نظریههای علمی و در معرفت بشری نقش استعاره در زبان است .براساس این ،مدل
را دستگاه منسجمی از مفاهیم آشنا تعریف کردهاند که همراه با استعاره قدرتمندی
است که قدرت تبیین ،تفهیم و تفسیر دارد( .) See: Barbour,1990,49این قدرت تبیین،
تفهیم و تفســیر ،بیانگر این امر است که نقش مدل فراتر از استعارۀ زبانی است و در
واقع ،نوعی تصویرسازی از پردازشگرست.
امــروزه بعضی از فیزیکدانــان از مدلهای مکانیکی برای تبیین نظریهها ســود
میبرنــد .لرد کلویــن 2برای اولین بار مدل توپ بیلیــارد را برای تبیین حرکت گازها
3
بهکار برد و باعث پیشرفت زیادی در نظریه جنبش گازها شد .همینطور الیور الج
نظریههای نوین درباره الکتریسته را با اشاره به حرکت رشتههایی در اطراف قرقرهها
نشــان داد .دوئم (1861-1916م) ،فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی ،معتقد است مدلهای
ّ
مکانیکی ابزارهای مفیدی برای تبیین نظریهها هســتند ،اما باید در حد خودشــان از
آنها انتظار داشت؛ بر این اساس ،دوئم به نقد و بررسی رویکردهای موجود به مدلها
میپردازد ( ، Duhem,1954,55-107به نقل از :قائم ینیا.)56 ،1382 ،
1. Model
2. Lord. Kelvin
3. Oliver. Lodge

حتــی بعضی از اندیشــمندان غربی معتقدنــد کاربرد مــدل در همه علوم یک
ضرورت اجتنابناپذیر است؛ زیرا عالوه بر علوم طبیعی ،اندیشمندان و محققان علوم
اجتماعی همواره در تحقیق خود در زندگی جمعی انســانها و واقعیتهای پیچیده،
ّفرار و انتزاعی اجتماعی ،به تصاویر و تمثیلها توسل جستهاند تا جامعه را بهتر معرفی
کنند (ر.ک :توسلی.)143 ،1369 ،
از طــرف دیگر ،متفکران معاصر دیندار غربی بــرای کارکرد مدلها در ادراک
مفاهیم ،معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفســیر داستانها و شعائر دینی نقش
بســیار زیادی قائلاند .انســانها از طریــق مدلها به درک و تصــور و تصویری از
مفاهیم موجود در باورهای دینی دست یافته ،بر اساس آن مفاهیم به تفسیر روایات و
تجربههای دینی میپردازند .ایان باربور1923 -2013( 1م) در خصوص رابطه خدا و انسان
در فرهنگ مســیحی مدلهای چهارگانهای از خدا معرفی میکند که عبارت است
از :مدل پادشاهی و رعایا ،مدل ساعتساز و ساعت ،مدل من و تو یعنی شخصی با
شخص دیگر و مدل فاعل و فعلش (.)Barbour,1974,157
او همچنیــن عالوه بر طــرح کارکرد مدلها در حوزه علــوم و معرفت دینی به
تشــریح آن در ایــن زمینه پرداخته اســت .به نظر او نقش اصلی مدلها در بســط
نظریههاســت و از آنجــا که مدلها جنبه تمثیلی دارند ،رابطــه مدلها و واقعیات،
رابطه عینی نیســت؛ به عبارتی دیگر ،مدلها همــه واقعیت را بیان نمیکنند ،بلکه
بخشی از واقعیت را معرفی میکنند .باربور بر لزوم وحدت فهم مدلها تأکید دارد
(.)See: Barbour,1974,34
البته باید گفت ،با توجه به نگاه دقیق به تاریخ علوم و فلسفه و حتی معارف دینی،
میتوان مالحظه کرد که در ســیر آثار علمی پیشینیان ،مدلها نقش مهمی در تبیین
نظریه و تصــور و تصویر عناصر مطرح در آن ،بهویژه عناصر انتزاعیتر ،داشــتهاند.
با این توضیح که در آثار گذشــتگان این تمثیلها و اســتعارهها با عنوان مدل مطرح
نمیشدند.
1. Ian. Barbour
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در فرهنگ اسالمی هم استفاده از مدلها در تبیین مسائل دینی ،فلسفی و بهویژه
عرفانی ،مســبوق به سابقه است .با توجه به آثار فلسفی و عرفانی و بهطور کلی ،آثار
دینی در حوزه علوم اســامی ،اســتفاده از مدلهای مختلــف از جمله مدل نور در
فلســفه اشراق ،تابش نور در شیشههای مشبک برای تبیین تشکیک وجود در فلسفه
مالصدرا و مدل آیینه در فلســفه و عرفان برای تبیین صورتهای ذهنی و دهها مدل
دیگر به وضوح قابل رؤیت است .شهید مطهری از متفکران اسالمی معاصر هم در
حوزه دینی ،مدل خاصی را برای تبیین نظریه جاودانگی و تغییرپذیری اسالم مطرح
کرده اســت (قائم ینیا .)58 ،1382 ،خالصه هر چند واقع دین هیچگاه بهطور یکجا و
بهطور تمام با مدلها بر ما مکشــوف نمیشود ،میتوان گفت بدون مدل فهم کامل
دین ممکن نیســت .مدلها دریچههایی به ســوی جهان واقعی گسترده دین هستند
(قائم ینیا.)58 ،1382 ،
یکی از تمثیلهایی که در کالم اسالمی و بهویژه در فقه و اصول فقه برای نمود
رابطۀ انسان با خدا مطرح است ،تمثیل «عبدـ موال» است .این تمثیل از گذشتههای
بسیار دور در بحثهای مختلف اصولیها به شیوههای گوناگون استفاده شده است.
با رویکردی جدید میتوان این تمثیل را به عنوان مدلی در تبیین رابطه خدا با انسان و
ایجاد تصوری از خدا و انسان تلقی نمود .علمای اصولی این تمثیل را به عنوان مبنای
وجوب امر و حرمت نهی شارع میدانند .از طرف دیگر ،آنها استحقاق عقاب عبد
را عصیان او نســبت به موال میدانند که به نوعی هتک حرمت موال و بیتوجهی به
حق موال بر عبد بهشمار میآید.
از آنجا که مدل در ایجاد نظری ه و تصور و تصویر مفاهیم نقش اساســی دارند و
از آنجا که این مدل نقش اساســی در مباحث فقهی ایفا میکند ،اهمیت بررسی آن
محرز و آشکار است.
پیشینۀ توجه به این مدل در فرهنگ اسالمی ،نقدها و پاسخهایی است که وجود
ً
دارد .در این زمینه ،معموال غربیها با طرح این موضوع در صدد نقد کلی دین اسالم
هســتند؛ برای نمونه ،پاتریک منینگ میگوید :اسالم با پذیرش و قانونمند کردن
بردهداری ،بیشــتر در خدمت بردهداری بوده اســت تا علیه آن ()Manning,1998,28

یــا گوردن معتقد اســت اســام با قانونمند کــردن بردهداری به رونــق تجارت آن
افزود( ،)Gordon,1989, 21اما منتقدان مســلمان با طــرح نقدهایی در صدد توجیه آن
برآمدهاند .بسیاری از متفکران مســلمان در گذشته ضمن تأیید نظام بردهداری ،بر
حقوق برده در اســام تأکید زیادی نمودهاند تا نشان دهند که اسالم به بردهها هم
اهمیت داده است .غزالی در کتاب احیاء علوم الدین در فصل «حقوق المملوک»
صــد حدیث مشــهور برای توجه به بردههــا گردآوری کرده تا بــه نوعی در توجیه
وجود چنین نظامی به صاحبان برده درس اخالق دهد (ر.ک :غزالی ،1387 ،فصل حقوق
المملوک).
امروزه متفکران معاصر اسالمی در صدد ارائه توجیهات قویتری نسبت به غزالی
هستند .بعضی بر این نکته تکیه دارند که اسالم از نظر اعتقادی ،بیش از ادیان یهودی
و مســیحی بردگی را نفی کرده و در صدد محدود ســاختن این نهاد اجتماعی بوده
است .به نظر عالمه طباطبایی به سبب واقعیات جامعه صدر اسالم و نیز مسئلۀ اسیران
جنگی کافر ،در قرآن و ســنت و به تبع آن در فقه ،بردگی که جنبه رســمی و نهادی
داشــت ،یکسره نفی نشد ،بلکه با تشریع احکامی درباره محدود کردن راههای برده
گرفتن (استرقاق) ،رعایت حقوق مشروع و انسانی بردگان و تأکید بر آزادسازی برده
(عتق) ،بردگی شکل مطلوب و انسانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت و زوال
افتاد (ر.ک :طباطبایی.)346/6 ،1390-1394 ،
موضع بعضی از متفکران دینی معاصر از این هم رادیکالتر اســت .ســید احمد
خــان ،مجدد اجتماعــی هند ،از این نظر دفاع میکند کــه در قرآن ،گرفتن بردگان
جدید منع شــده است .بعضی دیگر مدعیاند که رسم بردگی از رسوم جاهلی بوده
و اسالم تنها به ضرورت وقت با آن مدارا نموده و در عین حال بالقوه آن را لغو کرده
است (.)see: Ameer Ali,1935,262
بعضــی دیگر اظهار میدارند ،بــردهداری از مصادیق احــکام امضایی تحمیلی
اســام اســت .به نظر آنها احکام امضایی اســام به دو قســم مطلوب و تحمیلی
تقســیم میشود .احکام تحمیلی ،مطلوب اسالم نیست ،بلکه به دلیل شیوع عرفی و
محذورات اجتماعی در ممنوعیت آنها ،مورد تأیید اسالم قرار گرفتهاند .این احکام
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مقید به رواج عرفی هســتند و اگر در طول زمان متروک شــوند ،حکم شرعی آنها
متروک و تغییر میکند (محقق داماد.)6 ،1385 ،
بررســی این نقدها و پاســخ به آنها مقــاالت و کتابهای بســیاری را به خود
اختصاص داده و باب این مســئله همچنان گشوده است .موضع اصلی این تحقیق،
طرح مبانی و لوازم معرفتشــناختی استفاده از این مدل در آموزههای دینی و در پی
آن ،ارائه راهحل راه گذر از این پیامدهاست .در راستای این رویکرد ،توجه به بعضی
از این لوازم موضوع بحث و تحقیقی نویســندگان و اندیشــمندان معاصر قرار گرفته
است .شهید صدر ،متفکر و اندیشمند اسالمی معاصر ،ساختار عرفی و اعتباری این
مدل را مورد کنکاش و بررســی قرار داده است (ر.ک :هاشم یشاهرودی1417 ،ق.)223/2 ،
ً
همچنیــن اخیرا بحثهای مفصلتری در قالب پروژه پژوهشــی ،کتاب و مقاله ارائه
شــده اســت که نظر به عبور از این مدل با عناوین مختلف دارد (ر.ک :اله یخ راســانی،
1395و .)9-32 ،1394
این تحقیق در صدد اســت تا با شیوه توصیفی -تحلیلی این مدل مهم فقهی را از
حیث مبانی و لوازم معرفتشناختی بررسی کند و به تبیین رویکردی از مالصدرا در
حوزه رابطه علیت به عنوان یکی از راههای گذر از این مبانی بپردازد.
 .1کتابشناسی مدل «عبدـ موال» در اصول فقه اسالمی

برای نشان دادن گستره مورد استفاده این مدل در دانش اصول فقه ،مختصری از
کتابشناسی این مدل بیان میشود .گستره استفاده از این مدل از حیث زمانی شامل
آثار اولیه اصول فقه متفکران و نویسندگان اسالمی ّ
اعم از شیعه و سنی تا زمان حاضر
است و تا عصر حاضر ،کمتر کتابی در این رشته یافت میشود که در آن ،از این مدل
ً
ذکری نباشد و در جهت اثبات مطلبی از آن استفاده نکرده باشد .این مدل معموال در
مورد توجه
مبحث امر و نهی اکثر کتابها و در بحث اصول عملیه بسیاری از آنها ِ
و استفاده قرار گرفته است.
ً
بعد از شــیخ مفید (413هـ.ق) که معموال در تاریخ فقه و فقها از او بهعنوان اصولی
اولیه یاد میشــود و از این مدل در اثر اصولی خود التذکرة استفاده نکرده (شیخ مفید،

1414ق ،)30-32 ،ســید مرتضی (436هـ.ق) از شاگردان وی ،بر خالف رویکرد استاد ،از
جمله کسانی اســت که در اثر معروف اصولی خود الذریعة فی علم اصول الشریعة
بهطور بسیار گسترده این مدل را برای اثبات نظر خود بهکار برده و در مواردی به نقد
دلیل مخالف خود که از این مدل استفاده کرده ،میپردازد (علم الهدی59/1 ،1366 ،؛ ،60
439 ،422 ،258 ،170 ،161 ،156 ،130 ،115 ،91 ،81 ،75؛  761/2و .)816
شــیخ طوســی (460هـ.ق) ،فقیه همعصر سید مرتضی و شــاگرد او ،در العدة فی
األصــول و محقق حلی (676هـ.ق) در کتاب معــارج األصول این مدل را برای اثبات
نظریههای خود بهکار بردهاند (ر.ک :شــیخ طوســی172-174/1 ،1417 ،؛ 511/2؛ محقق حلی،
.)67-64 ،1403
عالمه حلی (726هـ.ق) ،زینالدین حسن (1011هـ.ق) ،صاحب کتاب معالم األصول،
شیخ بهایی ( 1031هـ.ق) ،شــیخ انصاری (1281هـــ.ق) ،آخوند خراسانی (1328هـ.ق) ،شیخ
محمدرضا مظفر (1388هـ.ق) ،شــهید ســید محمدباقر صدر (1400هـــ.ق) ،امام خمینی
(1410هـ.ق) و نویسنده معاصر شیخ جعفر سبحانی از دیگر فقها و اصولیان امامیه هستند
که همگی به فراخور بحث از این مدل به شیوههای مختلف استفاده کردهاند (ر.ک:
عالمه حلی100 ،1404 ،؛ زی نالدین حســن121 ،104 ،98 ،96 ،94 ،52 ،51 ،40 ،39 ،1378 ،؛ شیخ بهایی،
121 ،114 ،1381؛ شیخ انصاری407 ،360 ،357/3 ،319 ،211 ،203/2 ،483 ،41 ،40 ،32/1 ،1419 ،؛ آخ وند
خ راسانی361 ،268 ،260 ،83 ،63 ،1409 ،؛ مظفر ،ب یتا،153 ،152 ،102 ،84 ،76 ،75 ،67 ،65 ،61-62 ،
188 ،154؛ حیدری،168 ،167 ،161 ،101 ،83 ،45/2 ،254 ،169-176 ،162 ،103 ،100 ،93 ،80/1 ،1376 ،
169؛ امام خمینی،122 ،19/2 ،334 ،261 ،191 ،180 ،176 ،174 ،173 ،141 ،140 ،127 ،117 ،110/1 ،1376 ،

398 ،389 ،360 ،347 ،306 ،251،253؛ سبحانی.)123 ،110 ،109 ،98 ،97 ،92 ،1387 ،
بهعالوه ،استفاده از این مدلّ ،
خاص متفکران امامیه نیست ،بلکه اندیشمندان و
بهویژه اصولیان اهل ســنت هم از آن استفاده کردهاندّ .
جصاص (370هـ.ق) ،شیرازی
(476هـ.ق) ،سرخســی (490هـــ.ق) ،غزالی ( 505هـــ.ق) ،فخر رازی ( 606هـــ.ق) و آمدی
(631هـــ.ق) در آثار خــود و به فراخور بحثهای متعدد به مدل «موال ـ عبد» اشــاره
کردهاند (ر.ک :جصاص1405 ،ق152 ،100/2 ،؛ سرخســی1414 ،ق193 ،94/1 ،؛ غ زالی1417 ،ق،202 ،
208 ،204؛ رازی1412 ،ق118 ،75 ،74 ،53/2 ،150/1 ،؛ آمدی1402 ،ق.)166 ،148 ،137/2 ،
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در اکثر آثار اصولیها ،شــاهد استفاده از مدل «موال ـ عبد» در سه بحث اصولی
یعنــی بحث امر ،نهی و بحث اصول عملیه ،بهویژه برائت و احتیاط هســتیم .در این
بحثها این مدل تحت ســه عنوان «موال ـ عبد»« ،ســیدـ عبد» «سیدـ غالم» بهکار
رفته است .این بحث در آثار کالمی اسالمی هم دیده میشود .سید مرتضی در کتاب
الذریعه میگوید« :فذهب جمیع الفقهاء و طائفة من المتکلمین إلی أن األمر یقضی
ایجاب الفعل علی المأمور به  ...دلیلهم ،قولهم الســید إذا أمر غالمه بفعل ،عقل منه
آالیجاب ،و لذلک یوبخه العقالء و یذمونه إذا خالفه» (عل مالهدی .)59/1 ،1366 ،بهعالوه،
صاحب معالم در بحث عام و خاص هم از این مدل استفاده کرده است (زی نالدین حسن،
1378ق 104 ،و  .)121در ایــن بحثها این مدل گاهی بهعنوان دلیل (ر.ک :عل مالهدی،1366 ،
59/1؛ زی نالدین حســن1378 ،ق ،)52 ،51 ،40 ،39 ،گاهی بهعنوان فرض (ر .ک :حیدری،1376 ،
 )254/1و گاهی هم به عنوان مثال (ر .ک :حیدری )245-247 ،1376 ،آورده شــده اســت.
اســتفاده از این مدل در اصول فقه ،عالوه بر اینکه بهعنوان یکی از دالیل اثبات
وجوب امر و نهی و موارد مربوط به آن و دلیل اثبات برائت یا احتیاط ،مهم است ،از
منظری دیگر هم اهمیت خاصی دارد و آن این اســت که میتوان گفت ،کاربرد این
مدل در ایــن مباحث ،تمام مباحث فقهی را در بر میگیرد؛ زیرا تمام میاحث فقهی
شــامل احکام شرع و خداوند اســت که یا به صورت امر و یا به صورت نهی آورده
ً
شده است .به عبارت دیگر ،از آنجا که تقریبا تمام مباحث فقهی یعنی استنباط احکام
شرعی شامل اوامر و نواهی شــارع بر اساس ادله اجتهادی و فقاهتی است ،مالحظه
میشود که استفاده از این مدل نقشی اساسی در تمام مباحث فقهی پیدا مییابد .به
بیانی دیگر ،دانش اصول فقه بر اساس ساختار عبد و موال ،مسئله بنیادین حکمشناسی
و دیگر مسائل تابع آن را پردازش کرده است و میتوان گفت ،فضای کلی اصول بر
محور عبد و موال میگردد (اله یخ راسانی.)12 ،1394 ،
 .3مبانی و لوازم معرفتشناختی کاربرد مدل «عبدـ موال»

مبانی و لوازم معرفتشناختی هر مدل ،تعیینکننده نوع ،ماهیت و حدود عناصری

است که در نظریه مبتنی بر آن مدل بهکار رفته است .مهمترین عناصر نظریۀ وجوب
امر و نهی بر اساس مدل «عبدـ موال» خداوند و انسان است؛ بنابراین ،مبانی و لوارم
معرفتشــناختی این مدل ،نوع ،ماهیــت و حدود تصور و تصویر خدا و انســان را
مشخص میکند.
 .1 .3خدای متشخص انسانوار

یکی از مهمترین مبانی رابطه انسان و خداوند بر اساس مدل «عبدـ موال» ،تصور
خدای متشخص انسانوار است؛ به عبارت دیگر ،مبنا و الزمه این مدل پذیرش خدای
متشخص انسانوار است.
امروزه در فلسفه دین و از سوی متفکران دیندار معاصر ،بهویژه غربی ،برای تصور
و تصویر خدا اقســام مدلهای کلی مطرح کردهاند که از کتب مقدس و آثار دینی
اخذ شده است .خدای غیر متشخص ،خدای متشخص انسانوار و خدای متشخص
غیر انســانوار ســه مدلی اســت که االهیدانان و متفکران در صدد طرح و اثبات آن
هســتند (ر.ک :تالیافرو .)267-282 ،1382 ،اکثر متفکران دیندار و فیلســوفان دین در غرب
معتقدند که خدای ادیان الهی خدای متشخص انسانوار است .این نظر مخالف نظر
اکثر فالسفه متدین و متفکران دیندار است .این رویکرد حتی نظریه فالسفه الهی را
که خدا را متعالی از زمان میدانند ،انکار خدای شخصوار انسانی تلقی کرده و آن
را مخالف رویکرد ادیان میداند (ر.ک :تالیافرو.)267-282 ،1382 ،
متشخص بودن به معنای متمایز بودن یکی از موجودات از سایر موجودات است؛
بنابراین ،تشــخص و عدم تشــخص خداوند به زبان ساده این است که آیا خدا یکی
از موجودات اســت یا خیر؟ اگر باشــد ،خدای متشخص اســت و اال خیر .خدای
موجود متمایز از ســایر
نامتشــخص یعنــی خدایی که نمیتــوان او را به عنوان یک
ِ
ً
موجودات لحاظ کرد؛ مثال «خدا عین طبیعت است» .خدای متشخص هم دو نوع
تصور میشود .یکی خدای متشخص انسانوار که این خدا ویژگیهای انسانی مثل
مهربانی ،خشنودی ،خشم ،اراده و ...را دارد و دیگری خدای متشخص غیرانسانوار
که خداوند در عین اینکه متشــخص است ویژگیهای انسانی را ندارد .مثل خدایی
که تنها صفات فلسفی یعنی واجبالوجود ،علتالعلل ،نامتناهی ،فوق زمان و مکان
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و  ...را دارد (ر.ک :ملکیان 14 ،1384 ،به بعد).
حال ،مســلم اســت که از مبانی مدل «عبدـ موال» تصور خــدا به عنوان خدای
متشخص انسانوار است؛ تصور پیوند و رابطه در این مدل ،تصوری از رابطه و پیوند
انســانی و شخصی است .توصیف خدا به عنوان شــخص تنها وقتی امکان دارد که
پیوندهای شــخصی میان او و انسان تصور شود (ر.ک :تیکلسون .)25 ،1382 ،در این مدل
تصور این پیوند امری آشــکار اســت .خدایی که مثل موالیی انسانی مملوکی چون
عبد دارد و به او امر و نهی میکند ،بر او خشم میگیرد و از او راضی میشود و...
و انســانی که همچون برده و بنده اوست و چون بردگان و بندگان باید مطیع اوامر او
ً
باشد و چون عصیان کند ،عقال مذموم و مستحق عقاب است.
 .2 .3تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری
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از دیگــر لوازم مدل «عبدـ موال» اســتفاده از امر اعتباری بــرای توجیه یک امر
حقیقی و واقعی است؛ به عبارت دقیقتر ،نه تنها خدا در استفاده از این مدل به عنوان
شخص انسانوار تصور میشود ،بلکه عالوه بر آن استفاده از مدل خدای متشخص
انسانوار در رابطهای اعتباری نیز تصویر میشود .رابطه موال و عبد یک رابطۀ اعتباری
ً
و وضعی است .در میان متفکران و علمای گذشته ظاهرا سید مرتضی به این امر توجه
کرده اســت .بعد از او در دیگر آثار معروف اصولی اشــارهای به آن دیده نمیشود.
ســید مرتضی در اینکه امر بر وجوب داللت میکند ،نظری خالف ســایر اصولیان
دارد .او در کتاب الذریعه درصدد بیان این نظر و تبیین دالیل فقها و متکلمان بر این
نظریه اســت .او ابتدا دالیل موافقان را به دو قسم اعتباری و سمعی تقسیم میکند.
از نظر او برمیآید که مراد از اعتباری بودن دالیل اموری است قراردادی که برگرفته
از عادات و آداب اجتماعی و عامی و زبان اســت (علم الهدی .)60/1 ،1366 ،او ســپس
اولیــن دلیل اعتباری فقها بر داللت امر بر وجوب را ارائه مدل «موال-عبد» میداند:
«فأولها قولهم :السید إذا أمر غالمه بفعل ،عقل منه اإلیجاب ،و لذلک یوبخه العقالء،
و یذمونــه ،إذا خالفه» .او ســپس به نقد آن میپردازد .به نظر ســید مرتضی عقل و
هیچ عاقلی عبد را به صرف مخالفت عبد از امر موال مستحق عقاب نمیداند ،بلکه

وجود شرایطی الزم است .از نظر سید مرتضی شرایط الزم برای استحقاق عقاب عبد
متخلف ،آ گاهی او به عرف جامعه و عادات و رســوم موجود در فرهنگ جامعه و
موالست .بهعالوه مصلحت عبد و نفی مفسده او در امر برای اطاعت ضروری الزم
اســت (ر.ک :عل مالهدی .)55-60/1 ،1366 ،بنابراین مالحظه میشود که سید مرتضی این
مدل را در حوزه تکلیف وجوبی عبد تابع عرف میداند .البته شرط مصلحت و نفی
ً
مفسده ،کاربرد آن را در رابطه خداوند و بنده توجیه میکند ،اما این خود اوال مدلی
ً
فراتــر از مدل «عبدـ موال»ی عرفی میطلبد و ثانیا ســایر اصولیان این دلیل را با این
شرط مطرح نکردهاند.
ً
اخیرا این امر مورد توجه قرار گرفته و نظریههایی در جهت اصالح آن ارائه شده
است .شهید صدر ،متفکر و اندیشمند اسالمی معاصر ،به این مسئله پرداخته و اعتبار را
ساختاری عرفی میداند که در این مدل بهعنوان مولویت موالی بشری نمود دارد .راه
ً
حل او توسعه حوزه اعتباری شخصیت موالی بشری به خداوند است و نهایتا معتقد
است در استفاده از این مدل باید به جای اصالت دادن به اعتبارات عرفی ،بر رعایت
حرمت موال توســط عبد تاکید کرد (ر.ک :هاشمی شاهرودی .)223/2 ،1417 ،یادآوری این
نکته بیفایده نیست که توسعه حوزه اعتباری آن را از اعتبار خارج نمیسازد .بهعالوه
رعایت حرمت موال توسط عبد اصالت دادن به اعتبار عرفی دیگری است.
از طــرف دیگر ،نظریهای مطرح شــده که معتقد اســت از این مــدل به عنوان
پارادایم شــخصیتگرایی که برخاســته از نظــام عرفی ،اجتماعــی و زبانی عبد و
موالســت ،با تفکر قانونی میتوان عبور کرد .در این نظریه ،شــارع را قانونگذار و
بندگان را انســانهایی عاقل میداند که در صدد انجام قانون برای رســیدن به رشد
و مصلحتهای خود میباشــند (ر.ک :اله یخ راســانی .)1395 ،شاید بتوان گفت که این
نظریــه در صدد جایگزینی مدل قانونگذاری بشــری به جــای مدل «عبد ـ موال»
اســت .این رویکرد مشکالت متعدد استفاده از مدل موال-عبد را حل میکند ،اما
بهنظر میرسد چندان پای را از حوزه اعتباری و وضعی فراتر ننهاده است .بههرحال،
از مدل عبدـ موال تصویر و تصور خدای متشــخص انســانوار در حوزهای اعتباری
برداشت میشود.
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از لوازم معرفتی مدل «عبد ـ موال» نوع تصور انســان در این مدل اســت .در این
مدل در مقابل خداوند بهعنوان موال و سید ،انسان بهعنوان بنده و غالم تصور میشود.
بر اســاس این رابطه ،این مدل بهعنوان دلیل داللت امر بر وجوب تلقی میشــود .در
تبیین اصولیها چون بنده و غالم به طور قطع بدون هیچ اختیاری موظف و مکلف
به تبعیت از امر موالســت ،امر بر وجوب داللت میکند؛ به عبارت دیگر ،اصولیها
در تبیین نظریه وجوب امر با ارائه مدل فوق بر این مسئله تأکید دارند که عقل حکم
میکند که عبد حق مخالفت با درخواســت موال را ندارد .از نظر آنها مبنای جواز
و اســتحقاق عقاب عبد اختیار کردن عمل یا روشــی غیر از امر و نهی موالســت.
ً
اصال محور این مدل در اثبات وجوب امر این نکته است .بنابراین ،الزمه پذیرش این
مدل ســلب اختیار انسان اســت و اگر احکام الهی را شامل امر و نهی بدانیم جایی
برای اختیار در انجام احکام شرعی باقی نمیماند .در اینصورت ،با ارتباطی که بین
معارف اسالمی وجود دارد ،لوازم منفی کالمی و اعتقادی بسیاری در پی دارد.
 . 4 .3تلقی ذکوریت برای خداوند

از نقدهایی که بهطور کلی در فلسفه دین نسبت به ادیانی چون مسحیت و یهودیت
و اسالم میشود ،رویکرد این ادیان به مخاطبان خود با نگرشی مذکرمئابانه است .از
این منظر ،امروزه طرفداران حقوق زن ،بهویژه فمنیستها ،ادیان الهی را مورد نقد قرار
میدهند .از طرفی ،این نقد در حوزه فقهی هم مطرح است که فقها در طرح مسائل
ً
ً
مربوط به احکام و مثالها معموال رویکرد مذکرمئابانه دارند .معموال مبنای این نقدها
استفاده از زبانهای مکتوب و شفاهی است که در کتب مقدس و آثار متفکران دینی
بهکار رفته اســت .حتی در بیان از خداوند و بیان خداوند در آثار مقدس و متفکران
دینی از صیغههای مذکر استفاده میشود .البته به این نقدها پاسخهایی هم داده شده
است که در جای خود جالب توجه است.
از لوازم اســتفاده از مدل «عبد ـ موال» در اصول فقه ،ایجاد تصوری مردانه است
که برای انسان از خدا پیدا میشود .آنچه از زبان عربی در طرح این مدل بهکار رفته

ّ
و آنچه در اصول همیشه مد نظر گوینده و شنونده است و آنچه در عرف بردهداری
متداول اســت ،همگی داللتی واضح و روشن دارد که در اینباره در طرفی که موال
قرار دارد ،تصور مذکر اگر نگوییم انحصار دارد ،باید گفت غالب و اکثری اســت.
ً
مســلما انتقال این تصور به خداوند به عنوان شارع و حکمکننده شرع ،نه تنها دور از
ذهن نیست بلکه امری عادی است.
 . 5 .3فراتر رفتن از کاربرد «مدل» در تلقی مدل «عبدـ موال» بهعنوان برهان

اگر بیان رابطه عبد ـ موال در آثار متفکران اســامی را استعاره از رابطه خداوند
و انســان و بــه عنوان مدلی تلقی کنیم که امروزه مطرح اســت ،نمیتــوان آن را به
عنوان برهان و اســتدالل در اثبات امری آورد؛ اما همانطور که اشاره شد بعضی از
اصولیهــا مدل «عبدـ موال» را به عنوان دلیل و برهان بر وجوب امر و ســایر اصول
بهکار بردهاند .سید مرتضی دلیل فقها و متکلمان بر وجوب امر را رابطه عبد و موال
میدانــد (عل مالهــدی .)59 ،1366 ،صاحب معالم بارها همین دلیــل را بر وجوب امر و
اثبات مواردی دیگر آورده اســت (ر.ک :زی نالدین حســن1378 ،ق،96 ،94 ،52 ،51 ،40 ،39 ،
 .)121 ،104 ،98همینطــور کاربرد این مدل به عنوان دلیل در ســایر آثار اصولیها هم
مشاهده میشود.
الزمۀ کاربرد این مدل به عنوان برهان فراتر رفتن از کاربرد مدلهاست و از حیث
ً
معرفتشناســی قابل پذیرش نیست .اصال مدل را نمیتوان به عنوان برهان ارائه کرد
و ارائه آن نوعی فراتر رفتن از حوزه وظیفه الگو و مدل است .امروزه هنگام بحث از
مدلها در فلسفه علم بر این امر تأکید میشود که مدلها نه تنها دلیلی بر اثبات یک
حقیقت نیستند ،بلکه تنها به پارهای از واقعیت اشاره دارند؛ حتی به نظر بعضی مدلها
هر چند در منطق فهم نظری ،عنصری اجتنابناپذیرند ،توان کشــف واقع را ندارند
( .)See: Barbour, Ian, 1990,184بهعبارت دیگر ،باید توجه داشــت که مدلها همواره
ناقص هستند؛ به این معنا که تمام حقیقت را به چنگ نمیآورند و تنها وجوهی از آن
را نشان میدهند (ر.ک :قائم ینیا .)68-70 ،1382 ،بنابراین ،باید گفت استفاده از رابطه عبد
و موال به عنوان دلیل فراتر رفتن از محدوده کاربرد یک مدل است.
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در یــک نگاه کلــی ،کاربردهای مکاتب فلســفی در جهان اســام ،عالوه بر
ّ
حل مشکالت فلســفه در زمان خود ،مدلهایی برای یاری رساندن عالمان دینی در
جهت فهم دقیقتر دین و نظریههای دینی بهشمار میروند .زمانی مدل فلسفه مشاء،
عالمان دینی را در فهم دین یاری میکرد و زمانی مدل حکمت اشراق به آنها یاری
میرســاند .اکنون چندین قرن است که مدل حکمت متعالیه طبیب ّدوار است .این
مدل فلسفی را بزرگترین مدلی میدانند که در عالم اسالم ظهور کرده و نسبت به
مدلهای قبل گامی به واقع دین نزدیکتر است .این مدل تعدادی از مسائل الینحل
از مدلهای سابق را حل کرده است (ر.ک :قائم ینیا 73 ،1382 ،به بعد).
اینکه توانایی و توفیق مدل فلســفی حکمت متعالیــه در جهت فهم دقیقتر دین
اسالم تا چه حد است و تا چه حد در این زمینه موفق بوده است ،نیاز به کاوشهای
بیشــتری دارد که در جای خود باید به عمل آید؛ آنچه در اینجا مورد توجه اســت،
اســتفاده از این مکتب و اصول و مبانــی آن در تکمیل مدل «عبدـ موال» در جهت
رویکرد کاملتر و دقیقتر به تصور خداوند و انســان در رابطه خدا با انســان اســت.
ادعا این اســت که با رویکرد حکمت متعالیه میتوان از لوازم استفاده از مدل «عبدـ
موال» و بسیاری از نتایج منفی کاربرد این مدل گذر کرد .اصول و مبانی این مکتب
ّ
که بیشــتر در اینجا مد نظر است ،اصالت وجود ،وحدت تشکیکی وجود و نگرش
مالصدرا به اصل علیت بر مبنای این مبانی فلسفی است.
 .1 .4اصالت وجود در حکمت متعالیه

اولین و مهمترین اصل در حکمت متعالیه ،اصل مبنایی «اصالت وجود» است.
این اصل روح و اساس حکمت متعالیه است .تمام این نظام فلسفی و مسائل مطرح
در آن بر مبنای اصالت وجود مبتنی است .در اهميت آن میتوان گفت که به نوعی
فصل مميز حکمت متعاليه از تمام نظامهای فلسفی ديگر است .مالصدرا رسيدن به
اين اصل را حاصل هدايت الهی میداند که باعث شــده تا در انديشۀ او تحولی رخ
دهد و از پيروی نظر اعتباريت وجود به اصالت آن که نظريهای اساسی است ،تحول

يابد (صدرالدین شی رازی1981 ،م.)49/1 ،
منظور از اصالت وجود ،به معنای حقيقی ،اين است که تحقق اصلی و اصيل ،در
کل عالم هســتی تنها از ِآن وجود است؛ به عبارت دیگر ،تنها وجود ،عين واقعيت و
حقيقت است و غير وجود ،تابع این حقیقت میباشد .آنچه جهان خارج را پر کرده،
حقيقت وجود است .غيروجود عدم و ماهیت است .عدم يعنی نيستی در سايه وجود
معنا پيدا میکند؛ اگر وجود نباشــد حتی لفظ عدم هم بیمعناســت .ماهيات هم به
تبع وجود معنا و مفهوم دارند ،حقيقت ماهيات همان نفس وجود آنهاست (صدرالدین
شی رازی1981 ،م.)38-39/1 ،
 . 2 .4وحدت تشکیکی وجود در حکمت متعالیه

میتوان گفت پس از اصالت وجود« ،وحدت تشــکیکی وجود» دومين مبنای
اساســی حکمت متعاليه میباشــد .از ديدگاه مالصدرا هستی که جهان را پرکرده
اســت ،هر چند در جهان نمودهای متکثر دارد ،در اصل و حقیقت ،یکی و واحد
است .این واحد بهصورت تشکیکی در جهان هستی نمود دارد .وحدت تشکيکی
وجــود که تحت عنــوان «وحدت در عين کثرت و کثــرت در عين وحدت» هم
مطرح میشود ،مدعی است که عالم ،هم دارای وحدت و هم دارای کثرت است؛
امــا وحدتبخش و کثرتبخش عالم« ،وجود» اســت؛ یعنی از یک طرف ،یک
حقیقت واحد يعنی وجود ،بیشــتر نیســت و از طرف دیگر ،همین وجود با مراتب
مختلف ،به صورت حقایق متعدد خارجی تحقق یافته است .این دیدگاه هم کثرت
را در عالــم ،حقیقی میدانــد و هم وحدت را و به وحــدت در عین کثرت قائل
است؛ به عبارت دیگر ،وجود دارای حقیقت واحدی است که این حقیقت واحد،
دارای مراتب شــدید و ضعیف ،کمال و نقص و ...است (صدرالدین شی رازی1981 ،م،
.)381/2
بر اســاس نظریه وحدت تشکیکی وجود ،خداوند تبارک و تعالی باالترين مرتبه
وجود را داراست .در اين مرتبه كه تنها مرتبهای است كه از هر جهت بالفعل است و
هيچ نقصی ندارد ،تمام مراتب پايينتر حضور دارند و بهطور كلی هر مرتبه از وجود
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شامل تمام مراتب پايينتر میشــود .در مقابل ،همه موجودات عالم از نظر وجودی
وابسته به خداوند هستند؛ به عبارت دیگر ،عین ربط و ارتباط به اویند.
 . 3 .4نگرش مالصدرا به اصل علیت بر اساس مبانی حکمت متعالیه
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علیت در ساحت وجودشناســی مالصدرا که بر مبنای خاص حکمت متعالیه
اســت ،متفاوت با نظر پیشــینیان میباشــد .به نظر او آنچه در فرایند علیت تحقق
مییابد «وجود» اســت .نزد مالصدرا علت و معلول چیزی جز وجود نیست؛ زیرا
ماهیتهــا اصالتی در تحقق ندارنــد (صدرالدین شــی رازی .)49 ،1361 ،مالصدرا بعد از
بیان اینکه علت« ،وجود» و معلول هم« ،وجود» اســت و در فرایند جریان علیت،
تنها «وجود» حاکم میباشــد ،معتقد اســت وجود معلول وجودی ربطی به شمار
مــیرود؛ بهعبارت دیگر ،معلول عین الربط به علتش بوده و بدون علت نیســت و
نابــود میگردد .با عنایت ویژه به معنای ربــط در حکمت متعالیه ،چنین دریافت
میشــود که تمام هویت معلول از آن علتش اســت و همو ســایهاش را آن به آن بر
وجود معلول میگســتراند؛ به دیگر بیان ،با اعتقاد به اصالت وجود ،مدار جاعلیت
و مجعولیت ،وجود میباشــد و هویت مجعول را چیزی جز وجود رقم نمیزند .بر
همین اساس ،علت در نسبتش با معلول ،تنها وجود اعطا میکند و با این افاضه او
را از حضیض عدم به عزیز وجود تعالی میدهد .از سویی ،چون این اعطا هر آن از
سوی علت تحقق میپذیرد ،ربط و تعلق کامل معلول به علت را به نحو افزونتری
تأکید میکند.
از طــرف دیگر ،از نظــر صدرالمتألهین علت حقیقی که دارای وجود مســتقل
محض است ،تنها خداوند میباشد و سایر علتها نسبت به معلول خود دارای وجود
مستقل میباشــند .از این منظر است که در فلسفۀ مالصدرا همۀ معلولهای ممکن
دارای وجودی رابط نســبت به حق تعالی هســتند و این چیزی است که او در فلسفۀ
خود با برهانی یقینی مبرهن میسازد (صدرالدین شی رازی1981 ،م.)329/1 ،
نتیجهای که مالصدرا از این مبانی ـ يعنی مبنا بودن وجود علت و معلول در فرایند
علیت و وجود تعلقی معلول به علت که عین تعلق به آن است ـ میگیرد ،این است که

آنچه معلول نامیده میشود ،هویت حقیقی جدا از هویت علتش ندارد ،بهطوریکه
بتوان برای علت و معلول دو هویت مستقل ،حتی در اشارۀ عقلی لحاظ کرد که یکی
افاضهکننده و دیگری افاضه شده باشد (صدرالدین شی رازی.)49 ،1360 ،
بنابراین ،نکتۀ مهم در تبيين صدرالمتألهين اين است که در فرايند ّ
عليت تنها يک
موجود مستقل وجود دارد و آن هم وجود علت است .معلول وجودی مستقل از خود
ندارد .اين تبيينی اســت که مالصدرا در جاهای مختلف از آثار متعدد خود ،بهويژه
در اســفار اربعه ،آورده است (ر.ک :صدرالدین شــی رازی1981 ،م 219/1 ،و  226 -279/2 ،414و
 270-279و  19/3 ،299-301و  391-392و .)329/6
اگر معلول وجود مســتقلی ندارد ،پس آنچه در جهان هستی وجود دارد ،وجود
ً
علت است .آيا این بدین معناست که معلول اصال تحققی ندارد؟ يعنی تحققی وهمی
معلول خود
و خیالی دارد یا اگر تحققی واقعی دارد ،این تحقق چه نســبتی با وجود
ِ
دارد؟
از نظــر مالصدرا معلول وجود دارد ،اما جلوهای از علت و شــأنی از شــئون آن
اســت .همانطور کــه تبیین گردید ،معلــول دارای وجود رابط اســت .وجود رابط
ّ
وجودی تعلقی و اضافی 1اســت .وجودی اســت که در یک جعل بسیط و نه جعل
مرکب ،آنطور که مشــائیان میگویند ،تحقق دارد .معلول با جعل بسیط ،حقیقتی
جــدا از علتش و معنایی غیــر از متعلق و تابع علت خود ندارد .علت هم معنایی جز
متبوع و مفیض بودن ندارد که عین ذات و وجود آن اســت .پذیرش جعل بسیط در
فرایند علیت مبنایی اساسی است .پذیرش جعل بسیط به این معناست که اصل ّ
علی
و معلولی در اســتلزام طرفینی اســت .آن ،حکایت از وحدت وجود ساری علت در
ّ
معلول خود و وجود تعلقی معلول به علت خود ،میباشــد .از این جهت ،مالصدرا
معتقد است بازگشت علیت الهی ،به تجلی و شأن است.
مالصدرا بر اســاس این رویکرد به علیت و بر اســاس اینکه سلسلۀ علل و معلول
در جهان هســتی متناهی است و این سلسله به ذاتی بسیطالحقیقه که بری از هر نوع
 . 1اضافۀ اشراقی که برخالف اضافۀ مقولی طرفی در مقابل خود ندارد تا به آن اضافه شود ،بلکه خود عین طرف خود میباشد.
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کثــرت ،نقصان ،قصور ،امکان و هر امر زائد بر ذاتی اســت ،نتیجه میگیرد که این
وجود فیاض تنها حقیقت در جهان هستی و اصل و منشأ جمیع موجودات است که
همگی تنها شــئونات و اسما و صفات او هســتند .اصل وجود و وجود اصلی ،تنها
اوست و باقی اطوار و تجلیات اوست (صدرالدین شی رازی.)50 ،1360 ،
 .4 .4مدل «عبدـ موال» با توجه به مبانی و اصول حکمت متعالیه
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با مبانی و اصول پیشگفته از مالصدرا مالحظه میشود که مدل «عبدـ موال» در
پرتوی این اصول و مبانی ،تصور و تصویری دیگر از خدا و انسان را به رخ میکشد؛
به عبارت دیگر ،این مدل در پرتو نور وجود و اصالت آن و ارتباط خاص بین انســان
و موالی حقیقی او ،لوازم معرفتی بسیار متفاوتی را به نمایش میگذارند .هنگامیکه
ایــن مدل در پرتو اصــول صدرایی لحاظ گردد ،ارتباط عبد و مــوال نه تنها ارتباطی
اعتباری نیست ،بلکه ارتباط ماهیتی با ماهیت دیگر هم نمیباشد .ارتباط در حقیقت
ّ
وجود است؛ یعنی ارتباطی که حقیقیتر از آن وجود ندارد .در پرتو این مبانی که حد
ّ
ماهوی وجود ندارد ،جایی برای حد جنســی نیست .تجلی شأن و کمالی که از حق
تعالی در آب و گل آدم خیمه زده است ،وجود مستقلی برای انسان باقی نمیگذارد
تا خدایی متشخص و انسانوار نمود یابد .از طرفی ،انسان در عین وابستگی به موالی
حقیقی خود مجبور به انجام عملی نیســت کــه اراده و اختیار الزمه وجودی چنین
موجود وابسته به اراده و اختیار مطلق است.
بههر حــال ،اگر بخواهد مدل «عبدـ موال» بهعنوان مدلــی در اصول فقه مبنای
وجــوب امر و حرمت نهی قرار گیرد و بر اســاس آن اصولیها این مدل را به عنوان
مبنای وجوب امر و حرمت نهی شارع بدانند ،الزم است در پرتو نظریهای تلقی شود
که آن را در فرایندی تعالی دهد که از محدوده اعتبار ،جنســیت ،شــخصیت و...
بگذرد .بهعبارت دیگر ،در جریان مطالعات دینی ،این نوع مدلها خود در پرتو مدلی
قرار گیرند که برای انسان تصور و تصویر عناصری دینی فراهم میکنند که به واقعیت
و حقیقت نزدیکتر است .یکی از این مدلها که میتوان به عنوان مدلی کارآمد در
این زمینه تلقی کرد ،مدل حکمت متعالیه مالصدرا است.

نتیجهگیری

براساس آنچه بیان شد ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .1بــا رویکردهــای جدید ،مدلهــا قادرند نظریههــا را تبیین کننــد و تصور و
تصویرهایی از جوانب آن و عناصر موجود در نظریه را برای ما فراهم نمایند؛ بنابراین،
ارائۀ مدل «عبدـ موال» در فرهنگ اســامی بهویژه در اصول فقه و کالم ،در معرفی
ارتباط انسان با خدا میتواند کارایی داشته باشد.
 .2این مــدل همچون هر مدل دیگر از لوازم معرفتشــناختی خاصی برخوردار
است.
 .3از لوازم معرفتشناختی این مدل ،برداشت خدای متشخص ،خدای متشخص
انســانوار ،تبیین امر حقیقی از طریق امر اعتباری ،تصور انســان بدون اختیار و حق
مخالفــت ،مذکر تلقی کردن خداوند ،فراتر رفتن از کاربرد مدل با تلقی آن به عنوان
برهان و ...است.
.4کارایی این مدل وقتی است که در مدلی فراتر یا با رویکردی همراه گردد که
از لوازم معرفتشناختی منفی آن درگذرد.
 .5بــا رویکرد حکمت متعالیه و مبانی آن چــون اصالت وجود و وحدت وجود
و رابطه خاص علیت از نظر مالصدرا میتوان از لوازم اســتفاده از مدل عبدـ موال و
بســیاری از نتایج منفی کاربرد این مدل گذر کرد .اگر بخواهد مدل «عبدـ موال» به
عنوان مدلی در اصول فقه مبنای وجوب امر و حرمت نهی قرار گیرد و بر اساس آن
اصولیها این مدل را به عنوان مبنای وجوب امر و حرمت نهی شارع بدانند الزم است
در پرتو نظریهای تلقی شــود که آن را در فرایندی تعالی دهد که از محدوده اعتبار،
جنسیت و ...بگذرد .به عبارت دیگر ،در جریان مطالعات دینی ،این نوع مدلها خود
در پرتو مدلی قرار گیرد که برای انسان تصور و تصویر عناصری دینی فراهم میکند
که به واقعیت و حقیقت نزدیکتر اســت .یکی از این مدلها مدل حکمت متعالیه
مالصدراست.
 .6این مدل در پرتو نور وجود و اصالت آن و ارتباط خاص بین انســان و موالی
حقیقی او لوازم معرفتی بسیار متفاوتی را به نمایش میگذارد .هنگامیکه این مدل در
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پرتو اصول صدرایی لحاظ گردد ،ارتباط عبد و موال نه تنها ارتباطی اعتباری نیست،
ارتباط ماهیتی با ماهیت دیگر نیز نیســت ،بلکه ارتباط در حقیقت وجود است ،یعنی
ارتباطــی که حقیقیتر از آن وجود ندارد .تجلی شــأن و کمالی که از حق تعالی در
آب و گل آدم خیمه زده است ،وجود مستقلی برای انسان باقی نمیگذارد تا خدایی
متشخص و انسانوار نمود یابد .از طرفی ،انسان در عین وابستگی به موالی حقیقی
خود مجبور به انجام عملی نیســت که اراده و اختیــار الزمه وجودی چنین موجود
وابسته به اراده و اختیار مطلق است.
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Abstract
Shiite jurisprudence despite the profoundness of various subjects
and different spheres of human life, in comparison with Sunni jurisprudence, has always been far from social positions and has grown
on the margins of the political and social life of the society. If this
issue considered from its sociological effects aspect on the nature of
sciences, indicates the fact that Shiite jurisprudence is essentially individual and partial in nature In addition to the external supporting
1. Raghebi. A (2020); " Theory of Khiṭābāt-I Qānūnīyy-I (Legal Edicts) and its Role in Social
Jurisprudence"; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 20 ; Page: 33-59 ; Doi: 10.22034/
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points, jurisprudence in its internal aspects, the stage of recognizing
the creed and subject, and then, applying the creeds to the subjects
based on partial logic, which are the result of the basic and philosophical roots of this knowledge based on Aristotelian logic.
In this article, we attempt to explain this methodology by analyzing this kind of methodological individualism in Shiite jurisprudence. In contrast, the authors argue that the theory of legal edict
provides a capacity in the field of social and governmental jurisprudence, which can be said of social duties and obligations.
Keyword: Individual Jurisprudence, Social Jurisprudence, Legal
Edicts, Systematization.
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چکیده

فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرفنگری در حوزههای مختلف ،در مقایسه با فقه
عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه
رشـــد کرده است .این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعهشناختی در ماهیت علوم
ً
مورد دقت قرار گیرد ،مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساسا فردی و جزءنگر
دارد .عالوه بر جنبههای بیرونی ِّ
موجه این نکته ،دانش فقه در جنبههای درونی خود ،مرحله
شـــناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری
را شـــامل میشود که حاصل ریشههای اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی
است .نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردیانگاری فقهی مورد ادعا ،معتقدند نظریۀ
خطابات قانونی به هیچیک از اشکاالت وارده بر نظریه انحاللی خطابات گرفتار نیست و از
این رهگذر میتواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
کلیدواژهها :فقه فردی ،فقه حکومتی ،نظامسازی ،خطابات انحاللی ،خطابات قانونی.
 . 1تاریخ دریافت1398/04/29 :؛ تاریخ پذیرش.1398/09/16 :
 . 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم – ایران؛ khalafkhani110@gmail.com
 . 3استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم – ایران؛ (نویسنده مسئول)؛ ma.raghebi@yahoo.com
 . 4استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه قم – ایران؛ syvosoughi@gmail.com
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مقدمه

اجتهاد فرآیندی است که در آن فقیه با تمسک به منابع اربعه ،به استنباط احکام
شرعی میپردازد .در این فرآیند ،پیشفرض این مدعا این است که برای هر واقعهای،
حکمی وجود دارد ،اما ممکن اســت این حکم در نصوص شرعی «به عنوانه» ذکر
نشــده باشد (حلی1404 ،ق244 ،؛ شــهيد ثانى1416 ،ق ،)322 ،بلکه آنچه در نص آمده ،بیان
قواعد کلی در باب استنباطات فقهی است و کار فقیه کشف احکام افعال مکلفان با
تمسک به همین قواعد و انطباق آن بر موضوعات خارجیه است (جمعی از نویسندگان،
فخ رالمحققین.)264/2 ،1387 ،
روش اجتهادی ،مبتنی بر دو مرحلۀ حکمشناســی و موضوعشناســی است .در
مرحلۀ حکمشناختی ،دو نظریۀ عمده وجود دارد؛ یکی ،نظریه قانونی بودن خطابات
یا عدم انحالل خطابات اســت که از ســوی امام خمینی؟هر؟ طرح شــده (خمینی،
1418ق )426/3 ،و دیگری ،نظریۀ انحاللی بودن خطابات اســت که از سوی آقا ضیاء
عراقی ،میرزای نائینی و مشــهور اصولیان ارائه شده اســت (خطابات قان ونیه.)38 ،1386 ،
جستارهای مشهور خطابات شرعی را تجزیهپذیر به تعداد افراد و اشخاص مورد تخاطب میداند،
فقهی و اصولی
سال ششم ،شماره پیاپی 20در حالیکه امام خمینی؟هر؟ آن را غیر انحاللی و تجزیهناپذیر میداند.
پاییز 1399
بهرغم دقت و عمق فقهی ،استحكام در روش و كثرت تفريعات ،بهنظر میرسد،
36
مبتنــی بر نگاه رایج اصولی ،کشــف احکام و شــناخت موضوعات بــر پایه منطق
جزءنگر و ناظر به مکلف حقیقی و شــخص منفرد صــورت میگیرد .جزءنگری
گویای ماهیت و وجه غالب دســتگاه اجتهادی رایــج در فهم احکام و موضوعات
است و هر آنچه برای پاسخگویی ،به این دستگاه فکری عرضه میشود ،در نهایت،
با این مقیاس ســنجیده شده و به مکلفان تحویل میشــود .در صورتیکه بر اساس
نظریۀ اصولی امام خمینی؟هر؟ عالوه بر کشف احکام افعال افراد حقیقی و همچنین
موضوعــات خرد ،امکان تبیین تکالیف و احکام عام و کلی ناظر بر جامعه انســانی
وجود دارد .در واقع ،پیشفرض اساسی این نظریه ،تفاوت قائل شدن بین موضوعات
فردی و اجتماعی و پذیرش این نکته است که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت
بودن ،میتوانند دارای حکم باشند.

پیشینۀپژوهش

آثار علمی قابل تأملی در این حوزه تولید نشده است و آنچه ارائه شده ،بیشتر جنبۀ
استنباطی و ادعایی دارد که بهصورت خالصه به آنها اشاره میشود:
 .1درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد سیدمحمدمهدی میرباقری در سال
1392هـ.ش؛ مهمترین هدف این سلسله جلسات تبیین و توضیح این نکته است که
فقه شــیعه ،دارای ســه دوره بوده اســت :دوره فقه فردی و دوره فقه نظامات که در
کتاب اقتصادنا و دیگر آثار شهید صدر مطرح شده و دوره فقه حکومتی .در معنای
سوم ،فقه دانش اداره و مدیریت اجتماعی جامعه شناخته میشود؛ در نتیجه ،به لحاظ
ً
ساختاری و منطق اســتنباطی کامال متفاوت از آن دو خواهد بود .این مفهوم که در
نظریههای فقهی و سیاســی و نظریه والیت فقه امام خمینی؟هر؟ طرح شــده است،
ً
در سطح حکم ،موضوع و تکلیف با فقه فردی و نظامات متفاوت است؛ زیرا اساسا
حکم اعتباری شارع ناظر به مدیریت اجتماعی به نحو تکلیف همگانی و به مکلفان
خاصی به نام جامعه و حکومت است.
بهرغم غنای مطالب ،موضوع اصلی نوشتار حاضر یعنی اثبات علمی جزئینگری
فقه رایج ،در این سلسله جلسات مفروض انگاشته شده و بر این اساس به ارائه مطالب
و مؤلفههای فقه نظامات و فقه حکومتی پرداخته شــده است ،در حالیکه پژوهش
حاضر بر آن اســت که تبیین روش جزئینگر دستگاه اجتهادی گامی مقدم بر همه
اینهاست.
 .2مقاله «فقه حکومتی» از استاد مهدی مهریزی که یکی از نخستین نگاشتهها
در تنقیــح تفاوتهای فقــه رایج ـ که صفــت اصلی آن فردینگر بودن اســت ـ با
ً
فقه حکومتی ـ که اساســا نگاه اجتماعی به موضوعات داردـ اســت .ایشــان با این
پیشفرض که فقه رایج فردی و جزءنگر است ،به بیان تفاوتهای آن با فقه حکومتی
در برخی مصادیق پرداخته اســت .از نظــر او ،فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط
برای تمامی بخشهای فقه عبادی ،اجتماعی ،فردی و  ...اســت که بر برداشــت و
تلقی ّ
خاص از دین و شــریعت استوار است (مهریزی .)۱۴۷-۱۴۶ ،1376 ،اين نظریه نوعی
توسیع روششناختی از نگاه فردگرایانه به نگاه حاکمیتی است؛ هرچند موضوع آن،
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همان موضوعات ابواب فقهی موجود است .نقطه قوت این نظریه همین تغییر روش
شناخت احکام در حوزه فقه حکومتی است .البته این نظریه در مرحله نظر و تئوری
اســت و صدق یا کذب ،کارآمدی یا ناکارآمدی آن زمانی مشخص میگردد که به
ش استنباطی آن قاعدهمند
قواعد اصولی فرآوری گردد و عنصر بنیادین حجیت ،در رو 
گردد تا بتواند در جامعه علمی مورد قبول واقع شود.
 .3مقاله «فقه فردی و فقه حکومتی بایســتهها و کاســتیها» نوشته نجفعلی
غالمی و منصور میراحمدی ()1393؛ ادعای این مقاله آن است که فقه شيعه در بستر
زمانــی خود ماهيت فردی به خود گرفته و رويكــرد فردگرايانه بر آن غالب گرديده
اســت که اين مشــی فرد محورانه ،معلول عوامل تاريخی و فکری اســت؛ بنابراین،
نویسندگان جزئینگری در فقه را معلول عوامل بیرونی و تاریخی دانستهاند ،نه عوامل
درونــی علم ،درحالیکه مقاله حاضر ،فردی بودن فقه رایج را در ســاختار درونی و
فرآیند استنباطی آن دنبال کرده است و بدین ترتیب نظریه خطابات را فاقد این اشکال
دانسته است.
جستارهای
 .4مقاله «امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه» از سیدسجاد ایزدهی ()1395؛ نیز
فقهی و اصولی
سال ششم ،شماره پیاپی 20همین نگاه را برگزیده است .وی ضمن بیان اینکه فردینگری در فقه معلول شرایط
پاییز 1399
 38تاریخی و اقتضائات زمانه بوده است ،معتقد است امام خمینی؟هر؟ ضمن بازخوانی
فقه شیعه ،قرائتی حکومتی و در راستای ادارۀ مطلوب جامعه و مدیریت اجتماعی از
آن ارائه کرد.
 .5در مورد مفهوم خطابات قانونی نیز میتوان مدعی شــد ،بســط آن در قالب
یک نظریه اصولی و فقهی ،در آثار امام خمینی؟هر؟ صورت پذیرفته است؛ هرچند
با دقت نظر در آثار مرحوم آخوند خراســانی ،آیتاللــه بروجردی و آیتالله خویی
میتــوان صورت ابتدایی طرح این مســئله را پیگیری نمود (خطابــات قان ونیه،46 ،1386 ،
 .)185-184 ،141تفصیل این نظریــه در کتابهایی همچون مناهجالوصول تألیف امام
خمینی؟هر؟ ،تحریرات فی االصول از ســیدمصطفی خمینی و تهذیب االصول که
تقریرات درس اصول امام خمینی؟هر؟ به قلم جعفر سبحانی است ،بیان شده است.
برخی نویســندگان معاصر نیز در صدد تبیین این موضوع بر آمدهاند؛ از جمله مقالۀ

«نظریۀ عدم انحالل خطابات قانونی» نوشته رضا اسالمی (« ،)1388خطابات قانونیه»
نوشته ابوالقاسم مقیمی (« ،)1393بازپژوهی مالک خطابات حکومی از غیرحکومی»
اثر ناصری و حسینی ( )1395و همچنین مقاله «تحلیل خطابات قانونیه ،آثار ،اشکاالت
و پاســخ آن» نوشــته محمد عربصالحــی ( )1396که به بیان نظریه و اشــکاالت و
پاسخهای آن پرداخته است.
فقهای معاصر نیز برخی اشــکاالت را بر این مبنا وارد ســاختهاند؛ از جمله لزوم
اهمــال در احکام الهــی در صورت عدم اخذ قید قــدرت در تکلیف که به ادعای
ّ
مشهور مستحیل است .مخالفت این مبنا با ظاهر برخی آیات همچون ال ُیکل ُف الله
ْ ً ّ
َنفسا ال ُو ْس َعها . در کیفیت تصویر نظریه نیز اشکال دیگری از سوی فقهای معاصر
اســت .البته باید گفت تقریرکنندگان به اشکاالت این نظریه پاسخ دادهاند که خود
نیازمند بحث دیگری است .به هر حال ،در مجموع اصل مبنا قابل پذیرش است.
نوآوری پژوهش

فردی بودن فقه موجود ،در چند سال اخیر و ذیل مفهوم تبیین و بسط مفهوم فقه
حکومتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و هر کدام به نحوی درصدد بیان
اوصــاف و تمایزات فقه فردی و حکومتــی برآمدهاند ،اما ناگفته نماند که هیچیک
نتوانستهاند با استناد به منطق درونی و اجزای ماهوی فقه موجود ،به تحلیل جزئینگر
بودن آن بپردازند ،بلکه تنهــا به ادعای فردی بودن فقه موجود ،بدون تبیین علمی از
چگونگی آن پرداختهاند .پژوهش حاضر با تصدیق اصل موضوع ،ســعی در تحلیل
آن بر اســاس عناصر و دستگاه روششــناختی فقه موجود (در ناحیۀ حکمشناسی و
موضوعشناســی) داشته اســت و این نکتۀ بدیع و نویی است که تحقیق حاضر را از
پژوهشهای پیشین متمایز میکند.
ادعای نوشــتار حاضر آن اســت که نگاه رایج فقاهتی در دامنه «حکمشناسی»
و «موضوعشناســی» ،به نوعی فردیانگاری یا جزءنگری فقهی منتهی میشود که
امــکان ایفای نقش در تغییرات اجتماعی را ندارد؛ لذا از این رهگذر نظریه خطابات
قانونی میتواند محمل اصولی و تئوریک برای رفع این معضل باشد .در ادامه با تبیین
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ابعاد حکمشــناختی و موضوعشــناختی اصولیان ،با تحلیلی درجه دوم و با اتکای به
روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد و بررسی روششناسی فقه و قواعد اصولی رایج مبتنی
بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی؟هر؟ میپردازیم.
 .1بررسی و نقد فردیانگاری فقهی در ناحیه حکمشناسی
 .1-1تعریف حکم شرعی
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ً
در تعاریف فقهای قدیم غالبا اصطالح حکم و خطاب شرعی در هم تنیده شده
و حکم ،نفس خطاب دانســته شــده اســت .برخی حكم را به خطاب يا مدلول آن
(شهيد اول1400 ،ق ،)39/1 ،خطاب شارع كه مفيد فايده شرعی باشد (آمدی1402 ،ق )94/1 ،يا
خطاب متعلق به افعال مكلفان كه به صورت اقتضا يا تخيير است ،تعريف نمودهاند
(شــهید ثانــی1416 ،ق29 ،؛ فخــر رازی1412 ،ق .)88/1 ،برخی از فقها حکم شــرعی را همان
علم به مصالح و مفاســد افعال دانستهاند؛ به این معنا که مالکی اعم از مصلحت یا
مفسده در فعل مکلف وجود دارد که علم به آن ،حكم شرعی است .برخی از فقها
حکم شرعی را به اراده تعریف کردهاند .آقا ضیاء عراقی آن را به اراده تشريعی كه با
خطـاب ابـراز شـده تعريـف نموده است (ع راقـی1405 ،ق .)164/1 ،به عبارت دیگر از نظر
ایشــان ،اراده خود بر دو قسم است؛ یا اراده تکوینی است یا اراده تشریعی؛ بنابراین،
ارادهای که براســاس آن حکم شرعی صادر میشــود ،همان اراده تشریعی خداوند
است .در مقابل ،برخی معتقدند اراده یک چيـز و یک جنس و یک حقيقت دارد،
آن هم اجماع نفـس اسـت (خمينی)182/1 ،1367 ،؛ یعنی اراده یک چیز است و تفاوت،
در متعلق اراده میباشد؛ بدین ترتیب ،اگر متعلق اراده ،حكم شرعی و قانونی باشد،
اراده تشــریعی و اگر متعلق آن فعلی از افعال حقیقی باشــد ،اراده تکوینی نام دارد
(خمينی .)270/1 ،1367 ،اینکه ایشان غایت تشریع احکام شرعی را اراده بر قانونگذاری
و جعل به اعتبار قانونی میداند ،یکی از مبانی طرح نظریه خطابات قانونی است.
از نگاه شهید صدر حكم شرعى ،نوعى قرارداد و قانونگذارى از سوى خداوند
براى تنظيم زندگى و حيات بشــر است و مجموعه خطابات شرعى كاشف از حكم
هستند (صدر1431 ،ق .)63/1 ،اصولیان مراحل تشریع حکم شرعی را به دو مرحله تقسیم

میکنند؛ مرحله ثبوت احکام شــرعی که شامل «مالک» و «اراده» است و مرحله
اثبات احکام شرعی (صدر1431 ،ق .)176/1 ،مالک عبارت است از وجود زمینه و غایت
برای جعل احکام و اراده نیز مرحله شكلگيرى ،وضع و جعل قانون است .به این دو
مرحله« ،مبادی الحکم» نیز گفته میشود .در مرحلۀ اثبات حکم شرعی نیز موال به
واســطه خطاب شرعی (جمالت انشائیه یا خبریه) ،احکام را بیان میکند؛ به عبارت
ديگر ،احكام توسط خطابات ابراز و كشف مىشود (مکارم شی رازی )425 ،1427 ،و رابطۀ
ایندو از نوع دال و مدلول میباشد .خطاب دال بر حکم (مدلول) است.
مرحوم حکیم حکم شــرعی را به اعتبار معرفی نموده است؛ بدین معنا که مرتبه
حكم قبل از خطاب اســت و شــارع ابتدا آن را اعتبار میکند و ســپس از آن اخبار
مینمایــد (حكيم .)55 ،1390 ،مرحوم کمپانی نیز معنای آن را انشــای چیزی به منظور
ّ
بعث و تحریک مكلف دانسته است (اصفهانی.)34/2 ،1374 ،
بنابراین ،دو دیدگاه کلی در تعاریف مختلف فقها مالحظه میشود .دیدگاه اول
حکم و خطاب را دارای ماهیت حقیقی میداند؛ مانند تعریف حکم شرعی به اراده
تشــریعی ،مصلحت و مفســده و همچنین تعریف آن به تشریع صادر از جانب خدا
برای نظمدهی اجتماعی؛ زيرا اراده و مصلحت و مفســده امور واقعی هستند و قابل
جعل و انشا نيســتند .در مقابل ،دیدگاه مرحوم حکیم ،کمپانی و امام خمینی؟هر؟
ناظر به ماهیت اعتباری احکام است .این تفاوت در تبیین چیستی حکم شرعی ،تأثیر
بهسزایی در موضوع حکم و خطابات شرعی دارد که در ادامه بحث بدان میپردازیم.
حکم شــرعی چه از جنس امور واقعی و حقیقی باشــد و چه اعتباری انگاشــته
ّ
ّ
شود ،یک مفهوم «کلی» است که بر «عنوان کلیه» شرعی یا عرفی منطبق میگردد.
ّ
ّ
همانگونه که کلی در خارج دارای مصادیق اســت ،عناوین کلی نیز در مقام تحقق
ّ
دارای افراد و مصادیق خارجی میباشــد که «حکم کلی» بر آنها منطبق میگردد.
ّ
کلی «تغییرناپذیر» هســتند و آنچه دستخوش ّ
تحول میگردد
در این نگاه ،احکام
و احوال روزگار و اقتضائات تاریخی موجب تغییر آن میشود ،تنها مصادیق خارجی
است (مکارم شی رازی .)70/1 ،1427 ،فقیه مسائل مستحدثه را در قالب عناوین و موضوعات
کلی فقهی شناسایی میکند .سپس حکم آنها را در خالل منصوصات ،یا عمومات
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و اطالقات جســتوجو کرده و در صورت نیافتن حکم آن در ادله اجتهادی ،حکم
آنها را از طریق اصول عملیه (ادله فقاهتی) بیان میکند.
 .2-1انحالل حکم در مقام تطابق با موضوع
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از نظر منطقدانان قضایا از جهت موضوع خود به دو قسماند؛ اگر موضوع قضیه
جزیی باشــد ،در اینصورت به آن قضیه شخصیه یا جزئیه گفته میشود (حلی،1371 ،
ّ
ّ
 )51/1و اگر موضوع قضیه کلی باشد ،در این صورت ،یا حکم بر خود کلی بار شده
اســت که دو صورت دارد؛ یا به نحو کلی طبیعی است که به آن قضیه ّ
طبیعیه گفته
میشــود یا به نحو کلی عقلی که به آن قضیه عامه اطالق میشود (مظفر ،ب یتا132/1 ،؛
نائینی1404 ،ق.)512/2 ،
اصولیان این قضایا را به علم اصول تعمیم داده و قضایا را از جهت موضوع حکم یا
خطاب به دو نوع تقسیم کردهاند :موضوع خطاب گاه جزیی است که در اینصورت
خطاب ناظر به آن جزیی میباشــد که به آن خطابات شخصیه گفته میشود .گاهی
نیز موضوع خطاب کلی است؛ در اینصورت ،خطاب یا بر روی کلی طبیعی از آن
ّ
جهت که کلی است ،رفته است یا بر روی افراد کلی رفته به مثابه همان کلی است.
در هر دو حالت ،اگر خطاب به افراد موجود محدود باشد ،قضیه خارجیه است و اگر
خطاب به افراد موجود محدود نباشــد و مفروضالوجودها را نیز شامل گردد ،قضیه
حقیقیه است .فقهای معاصر معتقدند قضایای شرعیه ،از نوع قضایای حقیقیه هستند
(بجنوردی1401 ،ق ،)180/1 ،ولی در اینکه این خطابات به نحو قضیه طبیعیه حقیقیه هستند
یا به نحو محصوره حقیقیه ،اختالف وجود دارد .خطابات طبیعیه حقیقی را خطابات
قانونــی و خطابات محصوره حقیقیه را خطابات انحاللی میگویند که نظریه غالب
در میان اصولیان است.
(مبرز و کاشف
با توجه به آنچه در باال گذشــت ،حکم شرعی یا خطاب شرعی ِ
حکم) که ماهیت «کلی» دارد ،به دو نحو بر مصادیق تطیبیق میشود :الف) به نحو
انحالل خطابات به مصادیق ،ب) به نحو عدم انحالل (خطاب قانونی).
الف) خطاب انحاللی؛ خطابی اســت که متکفل بیان حکم شرعی برای فرد یا

افراد خاص و معین است .ویژگی این نوع خطاب شرعی ،وضوح و روشن بودن آن
از جهــت مخاطب و نیز دخالت عنصر قدرت و علم بر فعل یا ترک اســت .در این
نوع خطابات ،قدرت ،شــرط فعلیت تکلیف است و تحقق حکم ،مشروط به شرایط
عمومی تکلیف است.
ً
اساســا نظریۀ خطابات شخصی دســت به گونهای انتزاع در دامنه حکمشناسی
میزنــد که در آن طبیعت منتزعــه را آینه افراد میداند؛ بنابراین ،حکم بر طبیعت نیز
حکم بر افراد آن نیز خواهد بود .در این صورت ،ناگزیر حکم به خطابهای شخصی
و تکلیف نیز به تعداد مکلفان منحل میشــود .انحالل در خطاب شخصی ،انحالل
واقعی و حقیقی است نه انحالل حکمی؛ یعنی خطاب منحل به تعداد مکلفان متکثر
میشود.
ً
اشکال مهم این تلقی از خطابات آن است که اوال مبادی مستقلی را برای خطابات
ً
عام و کلی شــارع قائل نیست .ثانیا به همین دلیل ،خطابات عامه را با تکیه بر مبنا و
مبادی خطابات خاص و شخصی تفسیر میکند .نتیجه آنکه در مواجهه با مشکلهای
ارد خطابات عمومی رخ
چــون جمع بین احکام ظاهــری و واقعی ،که در اکثر مــو ِ
ّ
میدهد ،به ناچار یا به انکار اراده جدی شارع نسبت به امر واقعی میرسد یا به لحاظ
ّ
اهمیت امر واقع ،به انکار اراده جدی نســبت به امر ظاهری کشانده میشود .در هر
دو صورت ،فقیه ملتزم به چنین مبنایی ،ناگزیر اســت که از ارزش و استقالل معنایی
نهفته در خطابات عامه شریعت دست بردارد و با تقلیل و انحالل آن در خطابهای
خاص ،در واقع آن را به این بفروشد (فیرحی.)329 ،1394 ،
ب) خطابــات قانونــی؛ نظریه خطاب قانونی بر آن اســت که حکم بر طبیعت
است و طبیعت از آن لحاظ که طبیعت است ،نه از جهت ذات و نه از جهت وضع و
نه از جهت کشف و حکایت ،داللت بر افراد ندارد .موضوع خطاب ،ذات طبیعت،
بدون لحاظ وحدت و کثرت لحاظ میشود و داللت بر افراد کثیر از امر دیگری چون
لفظ «کل» ثابت میشود (م رتضوىلنگرودى .)322/4 ،1376 ،مطابق این مبنا تکالیفی که
شخصی نیستند و مخاطب شخصی ندارند ،در ابتدا به نحو قانون مثـل همـه قوانین
عرفی به جامعه ابالغ میشود ،بدون اینکه خصوصیات و قیـــود و حـاالت مکلفـان
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در آن قیـد شـده باشد .خطاب واحد متعلق به عامه مکلفان است بدون اینکه تکثر و
تعددی در ناحیه خطاب باشد .اراده تشریعی شارع در این مرحله بعث و زجر نیست،
بلکه وضع قانون به نحو عام اســت تا در طی زمان ،هر کـــس که خود را مخاطب
آن دانست به آن عمل کند .در اینجا همین که برخی از مصادیق موضـــوع امکـــان
داعویـت برای آنها موجود بود ،کافی است و الزم نیست همه آنها شـرایط خطـاب
و تکلیـف را داشـته باشـند؛ زیـرا تکلیف منحل به تعداد افراد نمیشود و قیود موجود
در آن مربوط به مرحله اجرا و فعلیت است (عربصالحی.)1396 ،
 .3-1نتیجۀ انحالل و عدم انحالل خطاب در روششناسی فقهی
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تــا اینجا به این مطلب پرداخته شــد که احکام و خطابــات از نظر برخی از فقها
از امور واقعی اســت و بدین ترتیــب ،در مقام توجه خطاب به مخاطبان ،خود حکم
به تعداد افراد مخاطبان منحل شــده ،نســبت به هر یک از آنها جداگانه فعلیت و
ّ
تنجــز مییابد .در مقابل ،از نظر امام خمینی؟هر؟ ،خطابات و احکام دارای ماهیتی
اعتباری و ناظر بر قانونگذاری هستند و خصوصیت اصلی قانونی بودن خطاب ،عدم
تکثر و انحالل آن است؛ همچون قوانین عادی .نگاه اول که همواره نگاه رایج میان
اصولیان بوده ،موجب پیدایش نوعی جزیینگری و فردیگرایی در دامنۀ علم اصول
ً
و فقه شــده است که اساسا امکان نظری پرداختن به موضوعات اجتماعی و ناظر بر
تغییرات اجتماعی را ندارد.
توضیح آنکه انحاللی بودن خطابات (برخالف نظریه خطابات قانونی) و منحل
ً
شــدن تکلیف به تعداد مکلفان ،اساســا خطاب را از عمومیت و شــمول آن ساقط
میکند .این انحالل موجب میگردد احکام مستقل ،به صورت تکالیف مستقل بر
ً
مکلفان مســتقل و منفرد بار شــود؛ یعنی اوال ارتباطی بین احکام لحاظ نمیگردد و
ً
ثانیا روابط میان مکلفان دیده نمیشــود .بر همین پایه ،امکان تحقق افعال اجتماعی
وجود ندارد .به نظر میرسد ،آنچه فقه رایج ارائه میدهد ،عبارت است از یک سلسله
«احکام» از هم جدا و منفصل؛ یعنی هر حکمی به عنوان وظیفه مکلف به صورت
جداگانه استنباط میشود و به عناوین کلی مستقل تعلق میگیرد و در ابواب فقهی به

ّ
صورت منفک از یکدیگر جای میگیرند؛ مثل احکام بیع ،اجاره ،مزارعه ،مساقات.
اســتقاللی بودن تکالیف و احکام و عدم توجه به ارتباط میان احکام ،امکان تحقق
نظامات اجتماعی بر پایه اســتنباط فقهی را نمیدهد؛ زیرا در تحقق نظامات فقهی ـ
اجتماعی ،اولین و مهمترین عنصر ،توجه به ارتباط میان احکام استنباطی است.
نکته دوم در ناحیه مکلف است .مفهوم انحالل حکم و خطاب به افراد مکلفان،
این است که به صورت بالذات و باالصاله ذوات انسانی ،مخاطبان احکام هستند .در
فقه رایج تنها از یک مکلف احکام فقهی سخن به میان میآید و آن هم افراد حقیقی
میباشند .به نظر میرسد همین نکته اساسی ،تفاوت میان فقه فردی و فقه حکومتی یا
اجتماعی را رقم میزند .برخی معتقدند ،مهمترین تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی،
ّ
ّ
تغییری اســت که در ناحیه مکلف اتفاق افتاده اســت .در فقه فردی ،فرد مکلف به
ّ
احکام فقهی اســت و در فقه حکومتی ،حکومت بهعنوان مکلف احکام اســت و
مشــمول امر حکمرانی از فقه میپرسد
تعیین تکلیف خود را در حوزههای مختلف
ِ
(ســعدی .)1395 ،فقهی که تاکنون به عنوان معهود و شناخته شده ،فقه امامیه بوده و با
همه تفاوتهایی که در مکاتب مختلف و ادوار متعدد آن مالحظه میشــود در یک
ّ
نکته متحد است و آن نکته این است که موضوع فقه سنتی ،فعل افراد مکلفان است.
فقیه خود را موظف میداند تا با مراجعه به ادله و منابع ،حکم فعل مکلف را بیان کند
به گونهای که حجت باشد.
بر خالف نظریه انحالل ،نظریه قانونی بودن خطاب در حوزه حکمشناسی فقهی
بســیار مؤثر اســت .در این نظریه خطاب شــرعی به داعی جعل قانون و نه به داعی
تحریک و بعث یا زجر انشــا میشــود؛ اگر چه در ظرف خــود قابلیت تحریک یا
انزجار مکلف را دارد .مخاطب خطاب قانونی جامعه اســت نه یکایک افـــراد؛ در
نتیجـه ،خطـاب قـانونی هرگـز منحـل بـه خطابات شخصی نمیگردد؛ عدم انحالل
اختصاص به گزارههای انشایی ندارد ،بلکه در گزارههای خبری هم جاری است.
خطابات قانونی ،خطاب شارع به عناوین عام و کلی است که وظیفه بیان احکام
برای جمیع مکلفان را به عهده دارد و موضوعی برای بیان تکلیف فردی نیســت .به
همین لحاظ ،زمانمند و مکانمند نیســت .هدف در خطابات قانونی ،فعل یا ترک
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یک امر در جامعه و در بین مکلفان اســت (مقیمی ،ب یتا .)231/42 ،آنچه در این نوع از
اوامر مورد خطاب واقع میشود ،عنوان یگانه مردم و مؤمنان است .در خطاب قانونی،
خطاب به افراد تحلیل نمیشود و واحد است؛ بنابراین ،اگر تکلیف امر مرکبی باشد،
تجزیه تکلیــف در چنین خطابی در همین مرحله ،پیش از تحلیل آن به افراد ممکن
اســت .اما در خطاب انحاللی که خطاب به افراد تحلیل میشود ،هر فرد مستقل از
دیگری مخاطب خطاب است؛ بنابراین ،در این نظریه تجزیه تکلیف به افراد ممکن
نیســت (حســنی .)1388 ،برای مثال ،خطاب لقد ارسلنا رســلنا بالبینات و انزلنا معهم
الکتاب و المیزان لیقوم ُ
الناس بالقسط(حدید ،)25/بر اساس خطابات انحاللی به هر فرد
انسانی و «مکلفین بنفسهم» میگوید که باید اقامه عدل و قسط نمایند و تکلیف نیز
به همان تعداد منحل شده است ،در حالیکه بنابر نظریه خطابات قانونی ،این خطاب
ّ
به طبیعت کلی انســان مؤمن تعلق گرفته است بدون اینکه به خطابات کثیره منحل
گردد (حسنی)51 ،1388 ،؛ بنابراین ،عموم لحاظ شده در واژه «الناس» ،تنها نشانگر عام
ٌ
بودن تکلیف و مکلف اســت و داللت بر عام بودن خطاب و مکلفبه ندارد .البته
عام بودن مکلف در آیه ،به سنخ تکلیف وابستگی دارد .عمومیت تکلیف و توجه آن
ّ
ّ
بر طبیعت مکلفان و کلی انسان ،نشان از آن دارد که تکلیف امری مرکب و نظاممند
و دارای ســطوح اســت که به تعداد اجزا تجزیه میگردد و هر مکلف باید جزئی از
تکلیف را در نظامی هماهنگ و تحت غایت مشترک امتثال نماید.
اراده مولــوی در خطاب قانونی ،اراده جعل قانون اســت نه اراده بعث .به همین
دلیل ،این خطاب شــامل افرادی نیز میشــود که انبعاث ندارند مثل کافر ،عاصی،
غافل و جاهل .شمولیت تکلیف وجوب اقامه قسط بر جمیع مکلفان ،رهنمون به این
ً
نکته است که این تکلیف اساسا یک تکلیف نظاممند است که در تحقق آن جمیع
مکلفان باید حضور داشــته باشــند و به تناسب ،تکلیف خود را امتثال نمایند .امتثال
این تکلیف نیز به گونهای نیســت که با فعل برخی از عهده دیگران ســاقط گردد یا
ً
امتثالها و تکالیف مشابه هم باشند .اساسا در تحقق این تکلیف هر کس نقش خاص
مقوم و ّ
خــود را در مجموع ایفا میکند و فعل هر کــدام در تحقق آنّ ،
مکمل فعل
دیگران است (م رتضوی نژاد و میرباقری)139 ،1396 ،؛ بنابراین ،اقامه قسط در جامعه اسالمی

ً
یا تکالیف نظاممند مشابه ـ که تکالیف حوزه فقه حکومتی غالبا از این سنخ هستندـ
ّ
یک تکلیف واحد مرکب هســتند که به اجزای بســیاری تجزیه میشوند و هر کس
جزئی از این تکلیف را بر عهده دارد تا در نهایت یک فعل واحد از آنان صادر گردد.
 .4-1جامعه ،مکلف حقیقی خطابات قانونی

بــه نظر میآید ،مطابق این نظریه عالوه بر اینکه بســیاری از معضالت در ابواب
مختلف فقه و اصول که معرکه آرا شده ،با قبول ایـــن مبنا بـه راحتی قابل حل است
(ماننــد لغویت تکلیف به موارد خارج از ابتال ،تکلیف عاصی ،کافر ،عاجز ،جاهل،
ساهی ،غافل و نائم ،تزاحم اهم و مهم و مسئله ترتب و )...و ظرفیتی را هم در حوزه
فقه اجتماعی و حکومتی ایجاد کرده است .این نظریه در پاسخ به این پرسش اصلی
شکل میگیرد که آیا خطابات شرعیهای کـــه از طریـــق آنها احکام شرعی اثبات
ً
میشود ،اصالتا متوجه افراد است یا جامعه؟ (موسوی .)84 ،1391 ،صاحب نظریه معتقد
ً
ّ
اســت خطاب شــرعی اوال و بالذات متوجه عموم مکلفان است بدون اینکه تعدد و
ّ
تکثر در ناحیه خطاب پدید آید (خمینی1423 ،ق437/1 ،؛ خمینی1418 ،ق 438/3 ،و .)31/2
ً
ی رفـتارها و ارادههای افراد نیست ،بلکه جامعه
از این منظر جامعه صرفا جمع جـبر 
نیز شخصیت واحدی دارد که دارای حیات و ممات است؛ چـــرا کـــه سـرنوشت
ی میتوا ن از سرنوشــت
انســانها در جامعه با ه م چنا ن گر ه میخور د که به روشــن 
مشترک و اراده جمعی سـخن گـفت و خالصه اینکه جامعه فقط مجموعهای از آرا
ی نیز
ت جمع 
ک افرا د نیست؛ بلکه یـک اراده و یـک حیا 
ی تکت 
و عقاید و ارادهها 
ّ
د ر جامع ه حضو ر دارد .البته باید توجه داشت که این امر به حدی نیست ک ه فردیت
ً
ض د ر مقابل جامعه قرار دهد،
فرد را کامال منحل کن د و فر د را همواره مـنفصل مـح 
ل جـریان
بلک ه فرد دارای عقل و اراده است و به او این امکان را میدهد کـه در مـقاب 
جامعه مقاومت کند (سوزنچی .)52 ،1385 ،از طرف دیگر اینکه جامعه فراتر از اجزای آن
میتواند منشأ آثاری باشد غیر از آثار تکتک اجزا ،حداقل مالکی است که نشانگر
ت (مصبا ح یزدی.)35 ،1368 ،
حقیقی بودن جامعه اس 
حقیقی بودن جامعه و منشــأ آثار بودن جامعه از طرف اندیشــمندان اسالمی نیز
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مورد پذیرش و اثبات قرار گرفته اســت و ادله قرآنی نیز در تأیید آن ارائه شــده است
(اعــراف34/؛ انعام108/؛ جاثیه28/؛ غافر .)5/شـهید مـطهری به تبع عالمه طباطبایی بـ ر ایـن
ی امتها (جامعهها) سرنوشت مشترک ،نامۀ عمل
باو ر اســـت کـه قـــرآن کریم برا 
مشترک ،فهم و شعور ،عـــمل ،طـــاعت و عصیان قائل است .اگ ر جامع ه واقـعیتی
نـداشته بـاشد ،ســـرنوشت و فـهم و شعور و طاعت و عـصیان بـرایش معنا ندارد و
اینها دلیل است ب ر اینک ه قرآن کریم به نوعی حیات یعنی حـیات جـمعی و اجـتماعی
قائل است (سوزنچی.)54 ،1385 ،
در رویکردهای اجتماعی به فقه از جمله نظریه خطابات قانونی در موارد خطاب
غیر شخصی ،مکلف احکام و تکالیف نظاممند« ،جامعه» و «حکومت» هستند که
دارای وحدت و کثرت اجتماعی میباشند؛ به این معنا که ذیل آنها هم فرد دخالت
دارد و منشأ اثر خارجی است و هم هویت جمعی آنها تحت عنوان جامعه ،حکومت
اصیل و دارای منشأ اثر خارجی است .بنابراین ،میتوان گفت این وحدت اجتماعی
و ايــن اراده مجتمع ،مکلف فقه اجتماعی و خطابات قانونی قرار میگیرد .در واقع،
خصلت تخصصی بودن و پیوستگی در موضوعات خطابات قانونی ،نشانگر آن است
ّ
که مکلف چنین فعلی نیز باید مجموعهای منسجم از انسانها باشند که در باالترین
سطح« ،جامعه» نامیده میشود؛ از اینرو ،تکالیف نظاممند ،متوجه تکتک آحاد
مکلفان به نحو برابر و مستقل از یکدیگر نیست ،بلکه به تناسب و بر حسب جایگاه،
به نحوی که فعل هر یک متقوم فعل دیگری باشــد ،بر همگان واجب شــده است
(م رتضوینژاد و میرباقری.)138 ،1396 ،
 .2بررسی و نقد فردیانگاری فقهی در ناحیۀ موضوعشناسی

هر حکمی تابع موضوع خود اســت .موضوعــات مهبط احكاماند و چگونگى 
تلقى از موضوع ،نوع اســتنباط فقيه را جهت مىدهد .بدون شــناخت موضوع ،فقيه
نمىتواند حكم متناسب آن را بيان كند؛ بنابراين ،تعیین حدود موضوع نيز وظيفۀ فقيه
اســت .او بايد حدود موضوع را كه در لســان دليل آمده ،مشخص و تعيين موضوع
كند.

 .1-2تعریف موضوع

تعریف جامعــی از موضوع و ماهیت آن در علم اصول صورت نگرفته اســت
ً
ّ
و اصولیــان معموال بــه ارائه تعریفی کلی از آن اکتفا کردهانــد که گاهی ابهاماتی
را موجب شــده اســت .گاهی اصطالح موضوع در مقام «جعــل» حکم مطرح
اســت؛ بدین معنا که شارع در ظرف اعتبار و تعلق غرض ،حکم تکلیفی یا وضعی
را به موضوعی نســبت و اختصــاص میدهد .میرزای نائینــی در تعریف موضوع
مینویســد :موضوع ،چیزی اســت که در متعلق حکــم ،مفروضالوجود در نظر
گرفته شــده یا آن چیزی است که از مکلف با همه شــرایط و قیودات وی مطالبه
میشود؛ بنابراین ،صلوة متعلق حکم و شخص عاقل بالغ ،مکلف و موضوع حکم
ِ
اســت» (نائینی1404 ،ق .)145/1 ،برای مثال ،در گزارۀ «حرمت نوشیدن خمر» ،حکم
ّ
ف
شرب مکل ِ
عبارت اســت از حرمت ،متعلق حکم نیز خمر است و موضوع آنِ ،
عاقل بالغ است .از نظر شهید صدر موضوع حکم ،جمیع شرایطی است که فعلیت
ِ
حکم شرعی بر آن توقف دارد (صدر1431 ،ق)127/1 ،؛ بنابراین ،در مثال وجوب روزه،
ّ
مکلف غیر مســافر و غیر مریض ،موضوع حکم وجوب اســت و روزه نیز متعلق
حکم میباشد .در این تعاریف که از شیخ نائینی و شهید صدر ارائه شده ،موضوع
حکم همان مکلفان با جمیع شــرایط مورد نیاز برای تحقق آن فعل اســت ،نه فعل
مکلف بما هو فعل.
در دسته دوم از تعاریف ،موضوع مردد است .از نظر برخی موضوع افعالی هستند
فــارغ از ارتباط آن با دیگری؛ مانند نماز یــا روزه .در اینگونه موارد ،حکم ،عبارت
اســت از وجوب و موضوع حکم ،صلــوة بما هی صلوة یا صوم بمــا هو صوم .در
اینگونــه گزارهها موضوع حکم با متعلق برابر دانســته میشــود .گونه دیگر افعالی
هستند که در ارتباط با افعال دیگر قرار دارند .در اینگونه موارد ،حکم شرعی به فعل
مکلف تعلق میگیرد (مکارم شی رازی1427 ،ق426/1 ،؛ اختری .)24-25/4 ،1374 ،فعل غصب
کردن که به چیزی ارتباط پیدا میکند ،مثل غصب کردن خانه دیگری .در این مثال،
َّ
َّ
َّ
غصب کردن ،متعلق اســت و آن چیزی که غصب میشود ،متعلق متعلق یا موضوع
نامیده میشود.
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ً
فقیه در مقام ِ«افتا و موضوعشناسی» سعی دارد موضوع را کامال بشناسد تا حکم
آن را تعیین کند؛ هر چند مرجع آن ممکن اســت عرف باشــد (مکارم شی رازی1427 ،ق،
 .)43وظيفه شــناخت مفهوم موضوعاتی که در لسان ادله به نحو «قضايای حقيقيه»
متعلق حکم واقع شــدهاند ،به عهده فقيه و تقليد در آن واجب است .برخی از فقها
که شأن اصلی فقيه را موضوعشناسی دانستهاند ،نظر به اين مقام داشتهاند که این خود
به موضوعات شرعی و عرفی تقسیم میشود (مهدوی.)174 ،1389 ،
موضوعات شرعی موضوعاتی هستند که یا اختراع شارع هستند یا معنا و اصطالح
خاصی در نظر شــارع دارنــد .زمان و مکان در این موضوعات اثــر ندارد ،بلکه در
این موارد ،شــارع همانطور که حکم را معین میکند ،موضوع و شــرایط آن را نیز
مشخص میسازد مانند مبطالت روزه و شرایط استطاعت (ن وایی .)113 ،1381 ،تفاوتی در
ايــن جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات
مخترعه شــارع نظير «صالة» نیســت .همچنین موضوعاتی که شارع در تعریف آن
تصرف کرده است ،جزء آن دسته از موضوعاتی است که شناسایی آن بر عهده فقیه
است .موضوعات عرفی نیز موضوعاتی هستند که شارع تعریف عرف خاص یا عام
از آن را پذیرفته اســت .در واقع عرف خود نســبت به شناخت موضوع عالم بوده و
نيازمند رجوع به مجتهد در اين زمينه نيســت؛ مانند تشخیص بیماریهای خاص یا
تشخیص بلوغ.
در مقابل موضوعات شرعی و عرفی ،عنوان دیگری از موضوعات وجود دارد که
ِ
تعریف و تعیین حدود آن به مراتب پیچیدهتر اســت و شناسایی آن نیازمند تخصص
اســت .این عناوین ،موضوعاتی هســتند که نه شــرع آنها را معین کرده است و نه
ً
در عرف مردم قابل تشــخیص میباشــند .پدیدههای اجتماعی غالبــا اینگونهاند؛
موضوعاتی از قبیل بانک ،بیمه ،بورس ،شــرکتهای ســهامی که «نظام اقتصادی»
را تشــکیل میدهند ،از این دست میباشــند .این موضوعات را میتوان موضوعات
«تخصصی» یا «کالن» نامید .شناخت این قبیل موضوعات نیازمند منطقی است که
بتواند جایگاه عناصر را در ترکیب با یکدیگر و در نسبت با کل مالحظه کرده و در

نهایت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد.
ً
در حالیکه منطق موجود در فقه رایج اساســا ناظر بر موضوعات ساده شرعی و
ً
عرفی است و ثانیا در صورت توجه به موضوعات تخصصی ،آنها را به صورت مجزا
ّ
و منفک از سایر اجزا بررسی مینماید .به عبارت بهتر ،در شیوه رایج موضوعشناسی،
اشیاء و موضوعات مرکب تجزیه شده و عناوین فقهی موجود بر اجزا و افراد آن تطبیق
داده میشــود ،بدون اینکه روابط و تعلقات افراد و افعال نسبت به هم و در ارتباط با
هم سنجیده شــود (م رتضوینژاد و میرباقری .)135 ،1396 ،برای توضیح این مطلب نیازمند
اشاره به برخی مفاهیم و روشهای شناختی پدیدههای بیرونی هستیم که شرح آن در
ادامه میآید.
.1-2-2مفهومتجزیهنگری

در منطق ارســطویی ،اشیاء بهواسطه جنس و فصل تعریف میشوند (مظفر،1379 ،

 .)123 -116به عبارت دیگر ،ماهیت اشــیا به واسطه ّ
مقومات داخلی و اجزای مفهومی
آنها ـ که همان ذاتیات یک شــئ اســت ـ شناخته میشــود .گاهی در تحلیلهای
منطقی ،از این نوع شناخت به شناخت «ذاتی» اشیا یا نگاه مبتنی بر «اصالت ذات»
تعبیر میشود؛ برای مثال انسان عبارت است از «حیوان ناطق» .در این تعریف حیوان
جنس و ناطق بودن فصل او نسبت به سایر موجودات زنده است .در واقع ،مفهوم عام
ّ
(جنس) و مفهوم ّ
ممیز این شــئ (فصل) ،اجزای مفهومی حد تام  -که جامعترین و
ّ
کاملترین تعریف است -میباشند؛ بنابراین ،اگر بتوان شئ  را به حد تام آن تعریف
کرد به تبع ،آن شئ نیز شناخته شده است.
بر اســاس این تعریف« ،مناســبات»« ،روابط» و «جایگاه» شــئ در تعریف و
هویت شــئای و به تبع در احکام آن هیچ دخالتی ندارند .در این دســتگاه منطقی،
ّ
ربط و نسبتها ،جهت و هماهنگی اجزا در شناخت آن نادیده گرفته میشود و کل
در ســایه تجزیه آن به اجزایش قابل شناخت میگردد؛ بنابراین ،اینکه شئ در ربط با
چه عناصری دیگری باشــد یا در چه جایگاهی افکنده شود ،در شناخت ماهوی آن
تفاوتی ندارد.
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دستگاه رایج فقهی از طریق تجزیه موضوعات بهخصوص موضوعات مستحدثه
به اجزای آن ،به کنکاش در مورد احکام آن میپردازد ،بدون اینکه ربطها و نسبتها
را بســنجد و روابط پدیدههای جدید را در کلیت و وحدت خود تحلیل نماید؛ برای
مثال ،پدیده نوظهور بانک تجزیه شده و هر یک از اجزا و قطعات آن تحت یک باب
فقهی گنجانده میشــود؛ به گونهای که با فقه اسالمی و احکام رساله تطبیق داشته
باشــد .در حالیکه بنا به تفســیر اقتصادی جوهره سود و بهره در آن محفوظ است.
قســمتی از آن با عقد اجاره تصحیح میشود ،قســمتی با مزارعه و غیره ،تا جاییکه
موضــوع تخصصی جدید در چارچوب احکام قرار گیرد و صرف عدم مخالفت آن
با فقه رعایت شده باشد .درحالیکه از این نکته غفلت میشود که آنچه پیش روی
ماست ،یک سیستم و یک مجموعه به هم پیوسته از روابط اقتصادی اعتباری است
که در زمینهای از نظام تولید شــکل گرفته و با اجزای دیگر سیستم اقتصادی (شامل
شرکتهای سهامی ،بیمه ،فروشگاههای زنجیرهای و ،)...در هماهنگی قرار دارد.
 .3-2-2ابتنای نظریه خطابات بر کلنگری

در مقابل ،میتوان نوع دیگری از منطق شناخت در حوزه موضوعشناسی داشت
که به ِن َســب و روابط توجه داشــته باشد و موضوع را در قالب وحدت و کلیت خود
مورد شناســایی قرار دهد .از این منطق با عنوان منطق «کلنگر» یاد میشــود که در
شــناخت موضوعات فقه حکومتی مورد استفاده قرار میگیرد .در این نوع از منطق
رفتاری ،اشــیا و موضوعات خارجی تخصصی بر اســاس «مقیاس» غیرفردی مورد
مطالعه و شــناخت قرار میگیرند .نظریه خطابات قانونــی در ناحیه اخذ موضوع و
حمــل حکم ،آن را در کلیت خود محکوم به حکــم میکند؛ امام خمینی؟هر؟ به
لحاظ اخذ موضوع میان الفاظ عموم و مطلق تفاوتی قائل نیستند و هر دو را محکوم
به عدم انحالل میدانند ،در حالیکه انحالل را قید متعلق میدانند .به سخنی دیگر،
در خطاب «أحل الله کل بیع» به واسطه لفظ «کل» که داللت بر افراد دارد ،متعلق
منحل میشــود به تعداد افــراد آن ،اما در خطاب «أحل الله البیع» چون شــمولیت

بهواسطه اطالق خطاب برداشت میشود ،متعلق قابل انحالل به تعداد افراد آن نیست.
اما درباره موضوع معتقدند ،موضوع در خطابات قانونیه ّ
اعم اســت از اینکه به الفاظ
عموم باشــد یا خیر .از نظر امام خمینی؟هر؟ میان خطاب «یجب علی المکلف» و
«یجب علی کل مکلف» تفاوتی وجود ندارد و موضوع قابل انحالل نیست.
مطابق دیدگاه امام اینکه شارع در خطاب قانونی در مقام جعل قانون است ،قرینه
است بر اینکه حتی اگر کلمه «کل» هم بیاید ،باید در آن تصرف کرد (فاضل لنک رانی،
 ،1390جلسه .)111
از ایــن منظر نظریه خطابات قانونی میتواند محملی تئوریک برای حمل احکام
بر موضوعات تخصصی و مســتحدثه باشــد؛ بدین معنا که خطاب قانونی ،ناظر بر
پدیدههای بیرونی در هویت جمعی و وحدانی خود اســت ،مثل وجوب اقامه قسط
در خطاب لیقوم ُ
الناس بالقسط که در جهان معاصر موضوعی پیچیده و وابسته به
اجزای دیگر جامعه است.
جمعبندی

ً
 .1اساسا فرآیند استنباط احکام شرعی دارای دو مرحله است؛ فرآیند حکمشناسی
و فرآیند موضوعشناسی .ادعای نگارندگان آن است که دانش فقه ،در هر دو مرحله
دارای ماهیت «جزءنگر» یا «فردی» اســت .فردی بــودن ،گویای ماهیت و منطق
رفتاری دستگاه اجتهادی رایج در فهم احکام و موضوعات است.
 .2تبیین فردی بودن فقه در مرحله حکمشناســی ،مستلزم توجه به انحاللی بودن
خطابات ،ناظر بودن احکام بر مکلف فردی است .انحاللی بودن خطابات و منحل
ً
شــدن تکلیف به تعداد مکلفان ،اساســا خطاب را از عمومیت و شــمول آن ساقط
میکند .این انحالل موجب میگردد احکام مستقل ،به صورت تکالیف مستقل بر
ً
مکلفان مســتقل و منفرد بار شود؛ یعنی اساسا ارتباطی بین احکام لحاظ نمیگردد و
ً
ثانیــا روابط میان مکلفان دیده نمیشــود .بر همین پایه امکان تحقق افعال اجتماعی
وجــود ندارد .برخالف نظریه قانونی بودن خطابات که ماهیت خطاب را اعتباری و
غایت آن را قانونگذاری میداند .این خصیصه به این معنی اســت که دیگر خطاب
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به تعداد مکلفان حقیقی منحل نمیشــود ،بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است
و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی اســت ،متعلق خطاب شــرعی است .با این
توصیف ،این نظریه امکان صحبت از تکلیف اجتماعی را میســر میسازد که دارای
خصوصیات منحصر به خود است.
 .3همچنین تکیه فرآیندهای اصولی اســتنباط احکام بر نوعی از منطق شناخت
موضوعــات با عنــوان «منطــق تجزیهنگــر» مقیاس نگاهی اســت کــه در حوزه
ً
موضوعشناســی فقه وجود دارد .این نوع از مقیاس ،اساســا امکان اخذ و شــناخت
ً
موضوعات پیچیــده و نظاممند را از بین میبرد .در مقابل ،نظریه خطاب دقیقا ناظر
بر موضوعات جدید الحدوثی است که ماهیتی کلگونه دارند و در روابط و نسب با
یکدیگر تعریف شده و تأثیر میگذارند؛ بنابراین ،در ناحیۀ موضوعشناختی نیز نظریه
قانونی بودن خطاب بر موضوعات اجتماعی و مســتحدثه نظر دارد و این از حقیقت
کلنگر آن سرچشــمه میگیرد .این نظریه بر آن اســت که حکم بر طبیعت است و
طبیعت از آن لحاظ که طبیعت اســت ،داللت بــر افراد ندارد .موضوع خطاب هم،
ذات طبیعت ،بدون لحاظ وحدت و کثرت است؛ بنابراین ،هم تکلیف و هم موضوع
مورد خطاب وجه کلگونه دارند.
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ابیطالب ؟ع؟.
 .30موســوی ،سیدابراهیم« .1391 .چیســتی معنایابی حکم شــرعی در دانش فقه و اصول
اسالمی ».کوثر معارف (بیست و سوم).25 :
 .31مهدوی ،اصغر آقا .1389 .جایگاه شــناخت موضوع و روش های آن در فقه امامیه.
تدوين توسط کامران ایزدی مبارکه .تهران :دانشگاه امام صادق؟ع؟.
 .32مهریــزی ،مهــدی« .1376 .فقه حکومتــی ».نقد و نظر (پژوهشــگاه علوم و فرهنگ
اسالمی قم) (دوازدهم).165-141 :
 .33نائینــی ،محمدحســین1404 .ق .فوائــد األصــول .تدوين توســط محمدعلی کاظمی
خراسانی .قم :مؤسسه النشر االسالمی.

 .34نوایی ،علی اکبر« .1381 .موضوع شناســی فقهی و رابطه آن با علوم ».اندیشــه حوزه

(پژوهشهای اجتماعی اسالمی) (سی و چهارم).131-104 :
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Abstract
The Permission or prohibition of certain Sharia Solution have
briefly been affirmed by Shiite and Sunnite Jurisprudence. Essentially, Decrees and Laws of a legal system must not conflict with its
objectives, so it is significant to study the authenticity of permission
of a Sharia Solution which is outwardly in contradiction with the
goal of Sharia. This research tries to clarify and criticize the different
standpoints of Islamic Jurisprudents, both Shiite and Sunnite- and
concludes that some of permissible cases are are not Sharia Solution in nature, but lexical solutions or transition of a Sharia Decree
to another; Assuming naming them as Sharia Solution, it does not
1. Naseri. H. (2020); " A Research of   Sharia   Solution (Ḥīli-yi Sharʿī)   in Shiite and Sunnite
Jurisprudence "; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 20 ; Page: 61-94 ; Doi: 10.22034/
jrj.2019.51205.1439

cause any conflict with Sharia objectives. On the other hand, some
of instances which have been named Sharia Solution, are forbidden
in reality because of leading to commiting Haram or if the subject of
Haram does not change, as well as their opposition against Sharia
objectives.
Keyword: Sharia Solution, Lexical Solution, Avoiding Haram,
Committing Haram, Sharia Objectives.
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بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل
1
سنت
طاهرعلیمحمدی
حسینناصریمقدم

2
3

چکیده

ً
جواز و حرمت برخی از حیلههای شرعی ،اجماال مورد تصریح فقهای امامیه و اهلسنت
قرار گرفته اســـت .از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن،
امری ضروری است ،بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری
میان آنها و اغراض شریعت اســـت ،اهمیت خاصی دارد .در این پژوهش ،با تبیین و نقد
دیدگاههای مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شـــده به دست آمده که بعضی از
موارد جواز حیله ،حیله شرعی نیستد ،بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی
به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی ،هیچگونه تعارضی
با اغراض و اهداف شریعت ندارند .همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به
حیل شرعی صحیح است ،به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع یا
حکم حرام نمیشوند ،حراماند.
به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع ِ
کلیدواژهها :حیلۀ شرعی ،حیل ه لغوی ،فرار از حرام ،ارتکاب حرام ،اهداف شریعت.
 . 1تاریخ دریافت1397/03/19:؛ تاریخ پذیرش1398/06/24 :
 .2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه ایالم  -ایران؛ (نویسنده مسئول) .رایانامهt.alimohamadi@ilam.ac.ir :
 .3استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد -ایران ،؛ رایانامهnaseri1962@um.ac.ir :
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انســجام درونی و عدم تعارض قوانین بــا اهداف مورد نظر در یک نظام حقوقی
امری ضروری اســت و قوت و ضعف آن نظام با این موضوع ســنجیده میشود .با
وجود چنین نظمی در شــریعت اســامی ،احکامی هســتند که ممکن است موهم
ناسازگاری میان آنها و مقاصد شریعت باشند .یکی از آن احکام ،حیله شرعی است.
جواز حیل ه شرعی هم البهالی کتب فقهی امامیه و هم در فقه اهلسنت طرح و مورد
رد و ابرام قرار گرفته است .با توجه به توضیحاتی که ذیل عنوان «مفهومشناسی حیله»
میآید ،مقصود از حیله شرعی ،اقدامی در قالب شریعت است که با هدف گریز از
مخالفت با احکام الزامی شرع و عبور از تنگناهای آن صورت میگیرد.
از آنجا فتاوای صادر شــده از سوی تعدادی از فقهای فریقین ،در ادوار مختلف
فقه در خصوص جواز برخی از حیل ،به این شــبهه دامــن میزند ،ضرورت دارد با
بررسی دقیق موضوع ،انسجام کلی نظام حقوقی اسالم آشکار گردد .پژوهش حاضر
به روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل دیدگاهها در اینباره میپردازد و میکوشد
ضمن تحلیل صحیح موضوع ،تعارض فرضی حیل ه شرعی با فلسف ه احکام را به نقد
بکشد.
مفهومشناسیحیله

واژ ه «حیله» که از ریشــه «حول» گرفته شــده ،به معنای مهارت در ساماندهی
کارهــا؛ یعنی تغییر دادن [و بهکارگیری] فکر برای نیل به مقصود (فیومی ،ب یتا)157/2 ،
یا چیزی اســت شخص را از آنچه خوشایندش نیســت به آنچه دوست دارد ،منتقل
میسازد (جرجانی1405 ،ق .)127/1 ،راغب نیز در تعریف آن میگوید :حیله چیزی است
که به وســيل ه آن ،انسان به صورت پنهانی به حالتی برسد (راغب اصفهانى1412 ،ق)266 ،؛
بنابراین ،به نظر میرسد بهترین معادل فارسی آن« ،چارهجویی پنهانی» برای خروج
از تنگنا باشد.
در مورد معنای اصطالحی حیله از ســوی فقیهان شــیعه تا قبل از عصر حاضر به
تعریفی خاص اشاره نشده ،اما از بررسی مصادیق آن و نیز مباحث مطروحه در فقه در

این خصوص (طوسی1387 ،ق95/5 ،؛ محقق حلی1408 ،ق21-20/3 ،؛ شهید ثانی1413 ،ق-203/9 ،

 )204میتوان به دســت آورد که حیله به معنای را ه چاره گریز از مخالفت با قوانین و
احکام الزامی شرع و یا عبور از تنگناهای آن به گونهای شرعی است .برخالف امامیه،
تعاریف مختلفی از ســوی فقهای سنی ارائه شده که به نظر میرسد ناشی از دیدگاه
فقهی آنها در روایی و ناروایی حیله میباشــد؛ از جمله گفتهاند« :حیله آن اســت
که عقد جایزی را آشــکار کند و از آن به منظور نیرنگ زدن و انجام آن چیزی که
خداوند حرام کرده ،مباح شمردن منهیات او یا ساقط کردن عملی واجب یا جلوگیری
از یک حق و مانند آن ،اراده حرام نماید» (اب نقدامه1405 ،ق )56/4 ،یا «حیله راهی است
که انســان به وسیله آن موفق به دور کردن گناهان از خودش میشود» (اب نتیمیه ،ب یتا،
 .)218/3صبحی محمصانی بعد از تقســیم حیلههای شــرعی به مباح و اختالفی ،در
تعریف حیلههای شرعی مباح میگوید« :حیله شرعی مباح ،عبارت است از به کار
بستن حیله در تغییر قانونی که برای أمر معینی وضع شده و به کارگیری آن در حالتی
دیگر به نیت دستیابی به اثبات حق یا دفع ستم یا برطرف کردن نیازمندی خود .این
قسم از حیلهها ،مصلحت شرعی را از بین نمیبرد» (محمصانی ،ب یتا )245 ،و در تعریف
حیلههای مورد اختالف مینویسد« :عبارت است از به کارگیری حیله برای دگرگون
ً
ساختن احکام ثابت شرعی به احکامی دیگر ،به وسیله عملی که ظاهرا صحیح است
ولی در باطن بیهوده میباشد» (محمصانی ،ب یتا.)246 ،
وجه اشــتراک همه این تعاریف ،گریز واقعی یــا ظاهری از مخالفت با قوانین و
احکام الزامی شرع مقدس و عبور از تنگناهای آن در قالب شریعت است.
دیدگاه فقهای امامیه درباره حیله شرعی

در خصوص جواز و عدم جواز حیله شرعی میان فقهای امامیه اختالف نظر وجود
دارد .از میان قدما حسن بن علی ،جد مادری سید مرتضی ،به طور مطلق هر حیلهای
را باطل دانســته(شــریف م رتضی1417 ،ق ،)377 ،در حالیکه سید مرتضی با وجود قول به
عدم صحت بعضی از حیل (شریف م رتضی ،)120 ،1387 ،قائل به جواز شده است (شریف
م رتضی1417 ،ق .)377 ،عد ه دیگری استفاده از حیل ه مباح برای رسیدن به یک امر مباح
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را جایز و توسل به حیل ه نامشروع برای رسیدن به امر مباح را حرام تکلیفی دانستهاند؛
گرچه از نظر آنان به لحاظ وضعی صحیح اســت (طوســی1387 ،ق95/5 ،؛ محقق حلی،
1408ق21/3 ،؛ عالمه حلی1413 ،ق.)283/3 ،
ً
اجماال جواز اســتعمال حیل ه شرعی در میان فقهای امامیه نظریهای مشهور است
(فخ رالمحققیــن454/1 ،1387 ،؛ 220/2؛ 46/4؛ شــهید اول1417 ،ق 302-301 ،298/3 ،231/1 ،و
369؛ کرکی1414 ،ق20/3 ،؛ 275/4؛ شــهید ثانی1413 ،ق330/3 ،؛ 204-203/9؛ ســبزواری1423 ،ق،
 534/1و 551-550؛ فیض کاشــانی ،ب یتا334-333/3 ،؛ اصفهانی1416 ،ق70/9 ،؛ بح رانی1405 ،ق،
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341-340/20؛ 376/25و 378؛ یــزدی1414 ،ق ،)432/1 ،اما در گســتر ه آن اختالفاتی وجود
دارد .صاحــب جواهــر حیلهای را که ناقض غرض از اصل مشــروعیت یک حکم
شرعی باشــد ،باطل میداند (نجفی1404 ،ق .)202/32 ،از کالم و فتاوای محقق اردبیلی
نیز همین محدودیت استفاده میشود (اردبیلی1403 ،ق247 ،18-17/8 ،و 488؛ اردبیلی ،ب یتا،
 .)437فقیهی دیگر با جایز دانســتن حیلههای مباح برای تصحیح معامالت (بهبهانی،
1417ق ،)291 ،با برخی از حیلههای رایج در باب ربا از جمله «قرض دادن به شرط انجام
معامل ه محاباتی» 1مخالفت کرده و آن را موجب حلیت معامل ه ربوی ندانســته است
(بهبهانی1417 ،ق 321-320،و .)344
از میان فقهای معاصر ،امام خمینی تمامی حیلههای رایج در باب ربا را در دو قسم
ی (دو مثل در آن تساوی قیمت دارند) نامشروع دانسته است.
ربای قرضی و معاوض 
ایشان میگوید« :با این همه سختگیری و مخالفتهای شیعه و سنی از طریق قرآن و
سنت با ربا که مثل آن را در سایر گناهان کم میدانند و با آن همه مفاسد اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی که اقتصاددانان برای آن بر می شمرند ،چگونه ممکن است به
وســیل ه حیلهای شرعی حالل شود» (موســوی خمینی1421 ،ق .)541-540/2 ،با وجود این،
ی که دو مثل در آن تفاوت قیمت دارند،
وی حیلههای شرعی را در باب ربای معاوض 
میپذیرد (موسوی خمینی1421 ،ق 544-541/2 ،و  .)532-528/5در هر صورت ،در فقه امامیه
ً
اجماال اصل جواز برخی از حیل شرعی و حرمت برخی دیگر از آنها تردیدی نیست.
 .1مقصود از معامل ه محاباتی هر نوع معاملهای است که وامدهنده کاالیی را به بیشتر از ثمن المثل به وامگیرنده بفروشد یا
اجاره دهد و ...یا آن را از او به کمتر از ثمن المثل بخرد یا اجاره کند (وحید بهبهانی1419 ،ق.)241 ،

دیدگاه فقهای اهل سنت دربارۀ حیله شرعی

فقهای اهل سنت نیز چون امامیه ،دیدگاههای گوناگونی در این خصوص دارند.
در میان تابعان افرادی چون ســعید بن مســیب ،ابراهیم نخعی و عطاء بن ابیرباح با
برخی از مصادیق حیله شــرعی به مقابله پرداختهاند (اب نتیمیه ،ب یتا )102-101/3 ،و برخی
ّ
مثل حســن بصری با وجود مخالفت با نکاح محلل و حیلههای ربوی ،بعضی دیگر
از حیلهها را مجاز دانســتهاند (ر.ک :اب نتیمیه ،ب یتا102 ،و 117؛ نووی1997 ،م .)311/1 ،از ائمه
مذاهب ،ابوحنیفه (اب نبطه1403 ،ق52/1 ،؛ سرخســی ،ب یتــا )244-242/30 ،و به پیروی از او،
ابویوسف و شیبانی (سرخســی ،ب یتا167-166/2 ،و  )240/30و دیگر فقهای حنفی قائل به
جواز شــدهاند (سرخسی ،ب یتا169-168/4 ،203/2 ،؛ مرداوی ،ب یتا32/3 ،؛ اب نحجر هیتمی ،ب یتا،
 .)77/4با توجه به برخی فتاوای شــافعی در جواز حیله شرعی ،میتوان او را در شمار
ّ
مجوزان حیلههای شرعی به شمار آورد (ر.ک :ابن رشد ،ب یتا44/2 ،؛ اب نقدامه1405 ،ق56/4 ،
و 75و 204/5؛ اب نحجر هیتمی ،ب یتا237/2 ،و  .)77/4کتابهای برخی از فقهای شافعی در
زمین ه حیل ه شــرعی (اب نندیم1398 ،ق290/1 ،؛ اب واسحاق شی رازی ،ب یتا )286 ،و فتاوای آنان در
جواز مصادیق مختلف حیل شــرعی (غ زالی1417 ،ق114/5 ،؛ سبکی ،ب یتا147/1 ،و 328؛ ابن
حجر هیتمی ،ب یتا110 ،37/2 ،و  )152-149مؤیدی بر مذهب امامشان است.
در مقابل این گروه ،فقهایی مانند عبدالله بن مبارک (خطیب بغدادی ،ب یتا،)426/13 ،
شریک بن عبدالله نخعی (اب نقیم1973 ،م )161/3 ،و نضر بن شمیل (خطیب بغدادی ،ب یتا،
 )427/13با حیله شرعی مخالفت ورزیدهاند .نیز احمد بن حنبل (اب نقدامه1405 ،ق)74/4 ،
و به پیروی از او فقهای حنبلی به بطالن حیلههای شــرعی اعتقاد داشتهاند (اب نتیمیه،
ب یتــا108-100/3 ،؛ اب نقدامه ،ب یتــا78/2 ،؛ به وتــی1402 ،ق147/1 ،و 292/3و  .)543ابن قدامه در
این باره میگوید« :تمامی حیلهها در هر مسئلهای از دین ،حرام و غیر مجاز است»
(اب نقدامه1405 ،ق .) 56/4 ،مالکبن أنس (اب نتیمیه ،ب یتا110/3 ،؛ زمخشری1407 ،ق276/1 ،؛ ابن
رشــد ،ب یتا44/2 ،؛ اب نقدامه1405 ،ق 55/4 ،و  )56و فقهای پیرو او را هم با توجه فتاوایشــان
میتوان از این دســته شمرد (ق رافی1994 ،م18/5 ،و 336/7؛ مغربی 195/5 ،1398 ،و 327؛ دردیر،
ب یتا.)156/4 ،
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بــا دقت در فتاوا و ســخنان موافقان و مخالفان حیله ،میتــوان نتیجه گرفت که
ً
همچون فقه امامیه اجماال جواز حیل ه شرعی در فقه مذاهب اهل سنت ،اصلی پذیرفته
ً
اســت و ّرد و اثباتها صرفا به دایر ه شــمول آن بر میگردد؛ بــه گونهای كه برخی
جــواز حیله را در مواردی چــون عدم ابطال حق ،عدم تغییر احکام شــرعی و عدم
ورود به حرام دانســته و گروهی دیگر به گون ه مطلــق قائل به جواز و در مواردی هم
به کراهت شدهاند(سرخســی ،ب یتا210/30 ،؛ اب نقدامــه1405 ،ق56/4 ،؛ اب نتیمیه ،ب یتا-165/3 ،
166و 170؛ اب نقیــم1973 ،م240-239/3 ،و  .)334در این میان ،شــاگردان ابوحنیفه و برخی
پیروان شافعی تا بدانجا به جواز حیلههای شرعی قائل شدهاند که حتی حیل به ظاهر
مباح ،و در واقع ،نادرست و عوضکننده احکام را نیز پذیرفتهاند (ر.ک :اب نتیمیه ،ب یتا،
 ،)173/3در حالی که مالک و ابنحنبل و پیروانشــان از این نوع حیلهها منع کردهاند
(ر.ک :اب نتیمیه ،ب یتا110-109 /3 ،؛ محمصانی ،ب یتا)249 ،؛ هرچند در مواردی نیز جواز حیله
به مالک نســبت داده شده 1و مخالفت او به حیلههای رایج در امور غیر مشروع مثل
ربا اختصاص داد ه شــده است (ر.ک :اب نرشــد قرطبی ،ب یتا150/2 ،و 179؛ اب نقدامه1405 ،ق،
ن حنبل نیز عدم مخالفت کلی او استفاده میشود
 .)56/3از برخی ســخنان احمد ب 
(اب نتیمیــه ،ب یتا110/3 ،؛ اب نمفلح1418 ،ق .)317/6 ،مســئله برای اصحــاب و پیروان آن دو
وضوح بیشــتری دارد؛ به گونهای که برخی از آنان ،مواردی از حیله را جایز دانســته
و فتوا دادهاند که حتی با مخالفت امامشــان رو به رو بوده اســت (ر.ک :ابن تیمیه ،ب یتا،
 .)173/3بعضی فتاوای آنان در جواز حیلههای شرعی مؤید این ادعاست (ق رافی1994 ،م،
 383/7و 70/10؛ مــرداوی ،ب یتــا 482-481 ،34/5 ،و 127/9؛ به وتی1402 ،ق 93/5 ،273/3 ،و .)323
حتی افرادی مثل ابنتیمیه و ابنقیم که به شدت با این مقوله مخالفت ورزیدهاند ،نیز
تعدادی ازحیلهها را مباح و روا دانستهاند (ابن تیمیه ،ب یتا 191-19 ،166-165/3 ،و 192؛ اب نقیم،
1973م.)235-333 ،215-214 ،209/3 ،
در هر صورت ،با امعان نظــر در گفتار مخالفان ،مقصود از حیلههای ممنوع آن
ّ
 .1از جمله اینکه نکاح محلل را تنها در فرضی باطل میداند که مرد ،اراد ه تحلیل داشـــته باشد ،اما اگر زن قصد تحلیل
کند ،نکاح مذکور از نظر او باطل نیست؛ بنابراین ،به نظر مالک چنین حیلهای از طرف زوجه ،مبطل نکاح نیست (ر.ک:
ابنرشد ،بیتا.)65/2 ،

حیلی اســت که موجب ارتکاب حرام و به عبارتی ،باعث حالل شدن حرام خدا یا
حرام شــدن حالل او میشود یا حقی را از بین میبرد و به دیگری ضرری میرساند
(ر.ک :اب نتیمیــه ،ب یتــا126 ،109/3 ،237/2 ،و 131؛ اب نقیــم1973 ،م240-239/3 ،و 21/4؛ به وتــی،

1402ق237 ،135/4 ،و  ،)299ولی اگر هدف ،امری مباح و صحیح باشد و از راهی شرعی
اســتفاده گردد ،مجاز اســت (ر.ک :اب نتیمیه ،ب یتا166-165/3 ،؛ اب نمفلــح1418 ،ق317/6 ،؛
به وتی1402 ،ق.)273/3 ،
برای بررسی صحت و ســقم جواز برخی از حیل شرعی و حرمت برخی دیگر،
الزم اســت مهمترین دالیل مطروحه از طرف فقهای امامیه ،یا اهل ســنت یا هر دو
مذهب ،نسبت به جواز یا حرمت آن حیل نقد و بررسی شود.
دالیل جواز حیله شرعی و ارزیابی آنها

مهمترین ادله جواز حیله شرعی به شرح ذیل است:

دلیل اول :قرآن

ََْ َ
 -1در داستان بت شکنی ابراهیم؟ع؟ وقتی که بتپرستان از او پرسیدند :أأنت
ََْ َ َ
ــت َهذا ِب ِآل َه ِت َنا َيا ِإ ْب َر ِاه ُيم( انیباء)62/؛ «آیا تو با خدایان ما چنین کردهای؟» .ابراهیم
فعل
َ
ُ
َ
َ
ْ ُ
وه ْم إ ْن َك ُانوا َي ْنط ُق َ
ون(انبیاء)63/؛ «بلکه این کار را بزرگشان
ِ
در پاسخ گفت :هذا فاسأل ِ

کرده اســت! از آنها بپرســید اگر ســخن میگویند» .در رفع اتهام کذب نسبت به
ابراهیم؟ع؟ وجوهی چند ارائه شــده که براســاس دو تا از آنها ،پاســخ او مصداق
توریه 1اســت که از مصادیق حیله شرعی شمرده شده است .به لحاظ یکی از همین
دو احتمال است که برخی از فقهای امامیه به استناد آیه مذکور و گفتار ابراهیم؟ع؟،
توسل به حیله شرعی مباح را روا دانستهاند (طوسی1387 ،ق95/5 ،؛ طبرسی1410،ق.)213/2 ،
اســتناد به این آیه به لحاظ صغــروی و کبروی محل ایراد اســت؛ زیرا به لحاظ
صغروی ،فرض توریه کردن ابراهیم؟ع؟قطعی نیســت و وجوه دیگری نیز برای رفع
ً
 .1توریه آن است که به وسیل ه مدلول لفظ ،معنایی غیر از آنچه ظاهر لفظ بر آن داللت میکند ،قصد شود؛ مثال از سخن
ً
خود " :از تو قرض نگرفتم" قصد وام نگرفتن در محل یا زمان خاصی را غیر از زمان و مکانی که واقعا در آن ،قرض گرفتن
رخ داده است ،را بکند» (بحرانی1405 ،ق.)388/25 ،
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ً
اتهام کذب از آن حضرت ارائه شــده اســت (طباطبایی1417 ،ق .)300/14 ،ثانیا به لحاظ
کبروی ،توریه حیله شرعی نیست ،بلکه یک حکم شرعی مستقل مثل سایر احکام
شــرعی اســت که میتوان از آن در مقام چارهجویی و حل مشــکل ارتکاب دروغ
استفاده کرد؛ به عبارت دیگر ،در چنین مواردی دو حکم وجود دارد :حرمت دروغ
و خــاف واقــع گفتن ،و حلیت ابراز کالمی که در واقع راســت اســت و فقط در
ظاهر ،دروغ تلقی میشود .این عمل ،حیله شرعی نیست؛ زیرا حیله شرعی در واقع،
ً
ارتکاب عمل حرام به شکل دیگر و با پوششی دیگر است ،اما توریه اصال انجام فعل
حرام (ارتکاب دروغ) نیســت ،بلکه گفتاری راست و جایز است ،منتها از آنجا که
مخاطب توریه ،مقصود او را چیز دیگری تصور میکند و در فهم کالم متکلم فریب
میخورد ،مصداق حیله لغوی است.
َ ُ ْ َ َ ْ ًَ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ
-2آی ه و خذ ِبي ِدك ِضغثا فاض ِرب ِب ِه و ال تحنث(...صاد)44/؛ «بستهای از ساقههای
گندم (یا مانند آن) را برگیر و با آن (همســرت را) بزن و ســوگند خود را مشکن» که
مورد اســتناد برخی فقهای امامیه (طوســی1387 ،ق95/5 ،؛ فیض کاشــانی ،ب یتا )333/3 ،و
اهلســنت (سرخسی ،ب یتا )209/30 ،واقع شده اســت .این نوع اجرای حد به طوری که
نه ســوگند حضرت ایوب؟ع؟شکسته شود و نه همسرش اذیت شود ،یک نوع حیله
شــرعی برای فرار از یک تنگنای شرعی اســت که خداوند متعال آن را به پیامبرش
آموخت.
ً
در ّرد اســتدالل به این آیه میتوان گفت :اوال در علت صدور فرمان خداوند به
«ضعث» از ســوی ایوب؟ع؟ احتماالتی وجود دارد کــه برخی از صور آن
اجــرای ِ
ً
ارتباطی با موضــوع حیله ندارد (اصفهانی1416 ،ق .)59/5 ،ثانیا از دیدگاه امامیه (طوســی،
ّ
ّ
حل ی1408 ،ق143/4 ،؛ نجفی1404 ،ق )341-340/41 ،اجرای حد ضغث
1407ق380/5 ،؛ محقــق
یک حکم شــرعی الزامی نســبت به افراد مریض یا ناتوان است که عدم عمل به آن
خالف شریعت است و معلوم است که استفاده از یک حکم الزامی که در چارچوب
قانون کلی «ســهله و سمحه بودن دین» و «نبودن عسر و حرج در دین» وضع شده،
حیل ه شرعی به شــمار نمیرود ،چنانکه حیله لغوی هم نیست .از دیدگاه اهلسنت
هم اگر ضغث ،حکمی الزامی محسوب نشود ،مصداق انتقال از یک حکم شرعی

به حکم شرعی دیگری است که نام آن را حیل ه شرعی نامیدهاند و صرف نامگذاری،
ماهیت یک چیز را عوض نمیکند .روشن است ارتکاب چنین احکامی که در لسان
اهل ســنت ،فقط در مقام نامگذاری ،موســوم به حیلهاند نه در ماهیت و به عبارت
دقیقتر ،مصداق حیله لغویاند ،در تضاد با احکام و اهداف شریعت نیستند ،بلکه در
چارچوب اهداف شرع رخ میدهند.
َ
ْ َْ
َ ُ
ْ
ِّ
َ
َ  -3و ال ُج َن َاح َعل ْيك ْم ِف َيما َع َّرض ُت ْم ِب ِه ِمن ِخطب ِة النس ِاء(...بقره)235/؛ «گناهی بر
شما نیست که به طور کنایه( ،از زنانی که همسرانشان مردهاند) خواستگاری کنید».
به این آیه بر جواز «معاریض» 1استدالل شده (سرخسی ،ب یتا )212/30 ،که از نظر فقهای
ّ
ی مذهب ،از مصادیق حیله به شمار میآید (اب نتیمیه ،ب یتا 165/3 ،و .)205
سن 
در پاســخ به این اســتدالل باید گفت؛ هر چند به وســیل ه «تعریض» میتوان از
حرام رهایی یافت ،اما جواز آن ،خود ،یک حکم شــرعی اســت .در واقع ،از سوی
ّ
ّ
شارع برای خواستگاری از زن معتده به عد ه وفات دو حکم وجود دارد :یکی حکم
حرمت که مربوط به تصریح در خواســتگاری اســت و دیگــری حکم جواز که به
خواســتگاری کنایهای ارتباط مییابد و مکلف برای فــرار از حرمت ،از حکم دوم
شــارع (تعریض) اســتفاده میکند و از حکم حرمت به حکم جواز منتقل میشود.
چنین اقدام ُمجازی ،حیله شرعی نیست ،بلکه مصداق حیله لغوی است که از محل
بحث خارج است.
در توضیح بیشتر باید گفت :خداوند متعال در باره بسیاری از امور با توجه به نوع
عملکرد و نیت انســان دو حکم حلیت و حرمت دارد؛ مثل انجام نماز که به قصد
قربت ،حالل و به قصد ریا ،حرام است ،یا بیع که در قالب ربا حرام و به شکل غیر
ربوی ،حالل است .نیز مثل بیع که در زمان اقامه نماز جمعه حرام ،و در زمانی دیگر
حالل است .بر اساس این ،همانگونه که انتقال از «انجام این امور به شکل حرام» به
«انجام آنها در قالب فعل حالل» ،موسوم به حیله شرعی نیست ،مواردی چون انتقال
از «انجام خواستگاری به شکل صریح» به «انجام خواستگاری به گونه کنایهای» هم
ّ
 .1خواستگاری کنایهای از زن در عده وفات.
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حیله شرعی نیست ،بلکه انجام یک عمل ،به گونه حالل است .حتی اگر نامگذاری
ً
این نوع اقدام را به حیله شــرعی تســامحا بپذیریم ،ارتکاب آن هیچ گونه تعارضی با
مقاصد و اهداف شــریعت ندارد و دلیلی بر عوض شــدن احکام الهی و به ســخره
ً
گرفتن آنها نیســت؛ زیرا اساسا شریعت اسالمی برای همین آمده است که راههای
حالل و حرام را به مردم نشان دهد و تشویق به انجام امور به شکل حالل کند.
ْ
َ َ َّ
َّ ُ ْ َ ْ ْ
 -4آیهَ م ْن كف َر ِبالل ِه ِم ْن َب ْع ِد إیما ِن ِه ِإال َم ْن أ ك ِر َه َو قل ُب ُه ُمط َم ِئ ٌّن ِبالیمان(...نحل)106/؛
«کســانی که بعد از ایمان کافر شــوند به جز آنها که تحت فشار واقع شدهاند ،در
حالی که قلبشــان آرام و با ایمان اســت» که دربار ه ّ
عمار بن یاسر نازل شده و اینکه
تحت شکنجه مشرکان مکه مجبور به اظهار کفر شد ،اما کارش مورد تأیید پیامبر؟ص؟
قرار گرفت (جصاص1405 ،ق13/5 ،؛ طوسی ،ب یتا428/6 ،؛ زمخشری1407 ،ق .)636/2 ،این اقدام
عمار ،حیلهای شرعی تلقی شده است (بحیری.)461 ،1367 ،
در پاســخ به این اســتدالل باید گفت که آیه مربوط به جواز ّ
تقی ه است که یک
حکم شرعی ثانوی مستقل و اضطراری است در واقع ،دو حکم شرعی وجود دارد:
حرمت دروغ در شرایط عادی و حلیت دروغ در شرایط اضطراری (مثل حفظ جان
مســلمان) .این نیز حیله شــرعی نیســت؛ زیرا چنانکه گفته شد ،حیله اصطالحی،
ارتکاب عمل حرام به شــکل دیگر و با پوششی دیگر به قصد فرار از حرام است ،اما
ً
تقیه گرچه اقدام به دروغ اســت ولی آن دروغ ،اســتثنائا به حکم شارع حرام نیست.
پس تقیه ،انجام فعل مباح است نه اینکه حرام به گونه دیگر و با پوشش دیگر تحقق
پذیرد .اینجــا نیز به دلیل آنکه مخاطب تقیه فریب میخورد ،مصداق حیله لغوی به
شمار میآید.
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
یاء م ْن دون ال ُمؤم َ
نین َو َم ْن یفعل ذلك فل َ
 -5آیه ال یتخذ ال ُمؤمنون ال ِ َ ْ َ
یس
ِ ِ
ِ
ِ
كافرین أو ِل ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ً
ی شــی ٍء ِإال أن تتقوا ِمنهم تقاة ( ...آلعم ران)28/؛ «افراد باایمان نباید به جای
ِم َن الل ِه ف 
مؤمنان ،کافران را دوســت و سرپرســت خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند،
ّ
هیچ رابطهای با خدا ندارد (و پیوند او به کلی از خدا گسسته میشود)؛ مگر اینکه از
آنها بپرهیزید (و به ســبب هدفهای مهمتری ّ
تقیه کنید)» .معاشرت دوستان ه یک
مســلمان با کفار ،به صورت ظاهری و به منظور دفع آزار آنان ،با وجود داشــتن کینه

باطنی ،مصداق حیله شرعی ،آن هم از نوع مجاز تلقی شده است (بحیری،)414 ،1367 ،
در حالی که این کار ،مصداق حیله لغوی یا تقیه است و ارتباطی با حیله اصطالحی
ندارد.
آیــات دیگری نیز وجود دارند کــه بر روایی برخی از حیلههــای مباح ،به آنها
اســتدالل شــد ه که به دلیل خروج موضوعی و ورود آنها در مصادیق حیله لغوی از
تبیین آنها خودداری میشــود (ر.ک :بحیری .)456-414 ،1367 ،با توجه به ارزیابیای که
از ادله مذکور به عمل آمد ،آنچه فقهای فریقین جایز دانستهاند ،در واقع ،حیله شرعی
نیست ،بلکه حیله لغوی یا انتقال از یک حکم شرعی به حکم شرعی دیگر است.
دلیل دوم :سنت

از روایاتی که میتوان به آنها در جواز حیله استناد کرد ،موارد ذیل است:
 -1ســوید بن حنظله میگوید« :خارج شــدیم و وائل بن حجر که قصد دیدار
با پیامبر؟ص؟ را داشــت ،همراه من بود( .در بین راه) دشــمنانش بر او دست یافتند و
کاروانیان از این که سوگند یاد کنند (که با او نسبتی دارند) خودداری کردند .قسم به
خدا خوردم که برادر من است .به همین علت دشمن دست از سر او برداشت .ماجرا
را خدمت پیامبر؟ص؟ بازگو کردم .فرمود :راســت گفتی! مســلمان با مسلمان برادر
اســت» .برخی فقیهان تأیید شدن عمل سوید از ســوی پیامبر؟ص؟ را یکی از دالیل
خود بر جواز حیله شــرعی دانستهاند (طوســی1387 ،ق95/5 ،؛ طبرسی1410،ق .)213/2 ،اگر
از ضعف سند این حدیث چشمپوشی شود (خویی ،ب یتا )399/1 ،بر جواز توریه داللت
دارد که پیشتر به آن پاسخ داده شد.
ّ
 -2امــام صادق؟ع؟در یک حدیث ،ضمن حکم به جــواز مبادل ه هزار درهم به
ضمیمــ ه یک دینار با دو هزار درهم از پدرش امــام باقر؟ع؟نقل میکند که فرمود:
«نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحالل» (کلینی1407 ،ق)247/5 ،؛ چه خوب است از
حرام به سوی حالل فرار کرد».
بر اســاس این حدیث مشهور که مورد اســتناد برخی از فقها قرار گرفته (حسینی
عاملــی1419 ،ق529/4 ،؛ حائری طباطبایــی1418 ،ق 439/8 ،؛ یــزدی1414 ،ق )43/1 ،و به عقیده

بازپژوهی حیله شرعی در
فقه امامیه و اهل سنت

73

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

74

برخی از فقها در ستایش از این قبیل حیلههای شرعی وارد شده (نجفی1404 ،ق،)201/32 ،
مبادلــه همجنس با همجنس به ضمیمه یک جنس دیگر با وجود کم و زیادی جایز
است.
این نشان میدهد که خداوند در مسئله دو حکم دارد:
 -1حکم حرمت ،در جایی که مبادله همجنس با همجنس با کم و زیادی تحقق
پذیرد.
 -2حکم جــواز و حلیت در جایی که جنس ناقص به ضمیمه جنســی دیگر با
همجنس بیشتر مبادله شود.
ِ
طبــق حدیث مذکور ،انجام هر کدام از این دو معامله ،حکم مخصوص به خود
دارد ،اما به نظر میرســد این زمانی است که از همان ابتدا قصد جدی معاوضه یک
دینار و هزار درهم با دو هزار درهم در میان باشــد نه اینکه با توســل به حیله شــرعی
و در واقــع به قصــد ارتکاب همان حرام (مبادله هزار درهم بــا دو هزار درهم) بتوان
ظاهرســازی کرد و با ضمیمه کردن جنسی دیگر به جنس ناقص به شکل صوری از
ارتکاب حرام فرار نمود .اگر اینگونه باشد ،در تعارض آشکار با دالیل بیشمار ناهی
از رباخواری با آن همه شــدت و غلظت ،و منافی اهداف و مقاصد شریعت از وضع
احــکام خواهد بود؛ بنابراین ،این حدیث هرچنــد از نظر عدهای از فقها (میرزای قمی،
ِّ
اتر دال
1413ق )58/2 ،صحیح شمرده شده ،یا باید به دلیل تعارض با آیات و روایات متو ِ
بر حرمت ربا کنار گذاشته شود یا اینکه به گونهای که گفته شد ،توجیه شود.
ّ
دلیل سوم :اطالق و عموم ادله

صاحب جواهر در اینباره میگوید« :اشکال و اختالفی نیست در اینکه از نظر
ّ
شــرع ،توســل به حیلههای مباح و نه حــرام ،...به دلیل اطالق و عمــوم ادله ،و در
صورت عدم علم به منافات آن با غرض و خواسته شارع ،جایز است» (نجفی1404 ،ق،
ً
)203/32؛ مثال اگر شخصی کاالیی را به صورت نسیه به دیگری بفروشد ،میتواند قبل
یا بعد از فرارسیدن زمان پرداخت ثمن ،همان کاال را به صورت نقد از مشتری بخرد؛
گرچه همراه با زیادتی یا نقصان باشــد؛ زیرا آن گونه که از روایات استفاده میشود،

معامله مذکور در واقع ،دو معامل ه جداگانه است (بح رانی1405 ،ق )127-126/19 ،و از آنجا
ّ
ادله ّ
حلیت بیع شامل
که هر کدام از آنها یک بیع مستقل محسوب میشود ،عموم
آنها میشــود و حکم به صحتشان میگردد .این زمانی است که در بیع اول ،بیع
ً
دوم شــرط نشده باشــد و بیع اول واقعا تحقق یابد و گرنه حکم به بطالن آن میشود
(بح رانی1405 ،ق)128-127/19 ،؛ زیرا در این صورت به شکل دیگری ربا تحقق مییابد.
در نقد این دلیل میتوان گفت :این ســخن زمانی صحیح اســت که شخص به
گونهای واقعی موفق به تغییر موضوع شــود و علم به منافات آن با غرض شــارع هم
ّ
نداشته باشــد؛ وگرنه ،مشمول اطالق و عموم ادله نمیشــود؛ مثل «قرض به شرط
معاملــه محاباتی»که برای فرار از ربا انجام میگیرد ،ولــی در واقع ،مصداق معامله
ً
ربوی اســت؛ زیرا در این نوع معامله ،شخص وامدهنده که شرعا نمیتواند در مقابل
وام خود زیادی بگیرد ،به این حیله متوسل میشود که به وامگیرنده ،بدون شرط ربا
مبلغی را قرض میدهد مشروط به اینکه کاالیی را به بیشتر از ثمنالمثل از او بخرد و
یا کاالیی را به بهایی کمتر از ثمنالمثل به او بفروشد .در اینجا قرضگیرنده به لحاظ
نیازی که به وام مذکور دارد ،مجبور اســت شــرط را بپذیرد و گرنه در شرایط عادی
هرگــز حاضر به انجام چنین معاملهای نخواهد بــود؛ بنابراین ،وامگیرنده که هدفش
رسیدن به زیادی و مال ربوی است ،فقط ظاهر قضیه را عوض کرده و در واقع ،عمل
او مصداق معامل ه ربوی است.
دالیل حرمت حیله و ارزیابی آنها

مهمترین ادله حرمت حیله شرعی به شرح ذیل است:

دلیل اول :قرآن

در این خصوص به چند دسته آیه استناد شده است:
-1آیات مربوط به داســتان حیلهگری اصحاب َسبت که بیشترین توجه مخالفان
َّ
ْ
َْ
َ
كان ْت حاض َر َة ْال َب ْحر إ ْذ ْیع ُد َ
ون ِفی
ی
حیله ،به آن معطوف استَ  :و ْس َئل ُه ْم َع ِن الق ْر ِیة الت 
ِ
ِ ِ

ْ
ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ ً
ُ
ون ال َت ْأتیه ْم َكذل َك َن ْب ُل ُ
عا َو ْیو َم ال ْیسب ُت َ
َّ
الس ْبت إ ْذ َتأتیه ْ
وه ْم ِبما كانوا
ر
ش
م
ه
ت
ب
س
م
یو
م
ه
حیتان
م
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُ
یف ُسقون( اع راف)163/؛ «و از آنها دربارۀ (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود،
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بپرس! زمانی که آنها در روزهای شــنبه ،تجاوز (و نافرمانی) خدا میکردند؛ همان
هنگام که ماهیانشــان ،روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود ،بر سطح
آب) آشکار میشدند ،اما در غیر روز شنبه ،به سراغ آنها نمیآمدند .اینچنین آنها
را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی میکردند» .این آیه و دیگر آیاتی که در این
خصوص نازل شــده (بقره 65/و66؛ نســاء47/و 154؛ اع راف ،)166-164/چنانکه در روایات
آمده ،مربوط به جمعی از بنیاســرائیل است که از طرف خداوند ،دستور یافتند که
در روز شنبه ماهی صید نکنند و به علت مخالفت با آن دستور به بوزینه تبدیل شدند
(کلینــی1407 ،ق29/2 ،؛ قمی .)245-244/1 ،1367 ،این گروه از بنی اســرائیل که میدیدند
تعداد ماهیان در روز شــنبه ،زیاد و در ســایر ایام هفته کم است ،به حیلهای متوسل
شــدند تا بدان وســیله آنچه خدا حرام کرده بود ،برای خویش حالل کنند .آنان با
ساختن راههایی که به گودالهایی منتهی میشد به گونهای که برای ماهیها ورود به
آن گودالها ممکن و بیرون رفتنشان غیر ممکن باشد ،ماهیهای گرفتار شده در روز
شنبه را روز یکشنبه صید میکردند .این نحوه عمل قوم یهود ،یک نوع حیله شرعی
محسوب شده (طوسی ،ب یتا12/5 ،؛ اب نکثیر1419 ،ق186-185/1 ،و  )445 -444و مجازات آنان
از نظر برخی فقهای امامیه و اهلسنت دلیل بر حرمت حیل ه مذکور گرفته شده است
(طوسی1387 ،ق96/5 ،؛ طبرسی1410 ،ق214/2 ،؛ بح رانی1405 ،ق376/25 ،؛ نجفی1404 ،ق201/32 ،؛

اب نبطه1403 ،ق 50 ،و 51؛ اب نقدامه1405 ،ق 56/4 ،و 204/5؛ اب نقیم1973 ،م163-162/3 ،و .)230/4
این حیله از آن جهت حرام شــمرده شده که در واقع ،فرار از حرام به سوی حرام
بوده است نه از حرام به حالل؛ زیرا با وجود وقوع شکار در روز یکشنبه ،در اثر اقدام
ً
یهود به کندن گودالها و  ...در روز شــنبه ،حقیقتا صید ماهیان در همان روز شــنبه
ً
اتفاق میافتاد .دقیقا مثل آنجا که صیادی ،تعدادی ماهی را در تور ماهیگیری گرفتار
کند و سپس آنها را از تور جدا ننماید و در داخل آب به حال خود رها سازد و سپس
روز بعد از تور برگیرد.
ْ
ُ
َّ
ُ
َّ
َّ
 -2آیــات نکوهشکننده خدع هورزانَ  :و م َن الناس َم ْ
ــن یقول َآمنا ِبالل ِه َو ِبال ْیو ِم
ِ
ِ

ون إ َّال َأ ْن ُف َس ُ
ذین َآم ُنوا َو ما ْ َ ُ َ
الْخــر َو ما ُه ْم ب ُم ْؤمنین یخاد ُع َ
ــون َّالل َه َو َّال َ
ــه ْم َو ما
ِ ِ  ِ
یخدع ِ
ِ ِ
َ
َ
ً
َّ
ُُ ْ ََ ٌ َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
ْیش ُ
َ
ُ
َ
ٌ
ْ
ُ
َ
ُ
ی قل ِوب ِهم مرض فزادهــم الله مرضا و لهم عذاب ألیــم ِبما كانوا یك ِذبو ن
ــعرو ن  ف 

(بقره)10-8/؛ «گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند« :به خدا و روز رستاخیز
ایمــان آوردهایــم در حالی که ایمان ندارند  میخواهند خــدا و مؤمنان را فریب
دهند؛ در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند؛ (اما) نمیفهمند  در دلهای
آنان یک نوع بیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده؛ و به سبب دروغهایی که
میگفتند ،عذاب دردناکی در انتظار آنهاست».
این آیات و آیه  142نساءّ ،
مبین حرمت خدع ه منافقانی هستند که با تظاهر به ایمان
و اسالم و اختفای کفرشان ،با خداوند و مؤمنان خدعه میورزند .حیله هم یک نوع
خدع ه با خداست (اب نبطه1403 ،ق42/1 ،؛ اب نتیمیه ،ب یتا112/3 ،؛ اب نقیم1973 ،م)161/3 ،؛ زیرا
مخادعه عبارت اســت از ظاهر کردن کاری نیک و پنهــان کردن خالف آن و این
همان حقیقت حیله است (اب نتیمیه ،ب یتا.)113/3 ،
در پاسخ باید گفت ،این آیات ،هیچگونه ارتباطی با حیله شرعی ندارند ،به ویژه
اینکه نفاق مورد بحث در آیه ،مربوط به اصول عقاید است ،در حالی که محل نزاع،
فروع دین و احکام شــرعی است؛ بنابراین ،قیاس خدعه و نفاق با حیله شرعی هم از
حیث موضوع و هم هدف ،قیاس معالفارق است .از لحاظ موضوع که روشن است
و اما از نظر هدف ،غرض اصلی منافق از توسل به خدعه ،رسیدن به حرام و یک امر
نامشروع است ،ولی هدف مســلمانانی که گاه به برخی از حیلههای شرعی متوسل
میشوند ،فرار از ارتکاب حرام و رسیدن به آن به نحو مشروع و مجاز است.
ّ
 -3آیات ناهی از اضرار زن و مرد به یکدیگر در زمان عده طالق؛ مانند آیهَ  :و
َ
َ ََُ
ُّ َ ُ َّ َ ْ ْ
َُْ
ْال ُم َط َّل ُ
یك ُت ْم َن ما َخ َل َق َّالل ُه ف  ْ
حام ِه َّن ِإ ْن
قات َیت َر َّب ْص َن ِبأنف ِس ِه َّن ثالثة ق ُر ٍوء َو ال ِیحل لهن أن
ی أر ِ
ً
ُ َّ ْ َّ َّ
ی ذل َك إ ْن َأ ُ
الله َو ْال ْیوم الْخر َو ُب ُع َول ُت ُه َّن َأ َح ُّق ب َر ِّده َّ
رادوا ِإ ْصالحا (...بقره)228/؛

ف
ن
كن یؤ ِمن ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ

«زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند!
[= عــده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رســتاخیز ایمان دارنــد ،برای آنها حالل
نیســت که آنچه را خدا در رحمهایشــان آفریــده ،کتمان کنند .و همسرانشــان،
برای بازگرداندن آنها (و از ســرگرفتن زندگی زناشــویی) در این مدت (از دیگران)
سزاوارترند؛ در صورتی که (براستی) خواهان اصالح باشند».
ّ
طبق مفــاد این آیه ،زنان مطلقه مجاز نخواهند بود در ایــام عده ،فرزند یا عادت
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ماهیانه خود را پنهان کنند (طوسی ،ب یتا240-239/2 ،؛ طبرسی )575/2 ،1372 ،بدان منظور که
ّ
زودتر از عده بیرون آمده یا در رجوع شوهران خود خلل ایجاد کنند (طباطبایی1417 ،ق،
ّ
 .)231/2نیز رجوع شوهر به زن مطلقه در عده طالق رجعی نباید به هدف اضرار به او
ّ
باشد؛ بدینگونه که او را طالق دهد و تا نزدیکی پایان عده صبر نماید و در آن زمان
به او رجوع کند .سپس مدتی او را به حال خود رها ساخته و بار دیگر طالقش دهد و
ً
ّ
تا نزدیک انقضای عده به سراغ او نرود و در واپسین لحظات مجددا به او رجوع کند
(طبرسی)575/2 ،1372 ،؛ بنابراین ،پنهانکاری زن نسبت به حاملگی خود و نیز رجوع شوهر
ّ
به زن مطلقه در عده طالق رجعی یک نوع حیلۀ حرام اســت (بحیری 76 ،1376 ،و.)78
ایــن نوع از آیات نیز بر حرمت حیله شــرعی داللت ندارند؛ زیرا حیلههای مورد
اشــاره در آیه ،در واقع مصادیقی برای خدع ه مذموم و یا حیل ه لغوی هســتند؛ چون
ً
قاعدتا در حیله شــرعی ،شــخص به دنبال تصحیح عمل خود و یا ایجاد گشایش و
توســعه برای خویش میباشد؛ ولی در این حیلهها ،شخص خدعهگر با پنهان کردن
نیت و هدف اصلی خود ،به دنبال انجام عمل حرام؛ یعنی زیان رساندن به همسر خود
با سوء استفاده از احکام شرعی است.
َ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ َْ
 -4آی ه ناهی از به ریشخند گرفتن آیات و احکام خدا :و ِإذا طلقتم النساء فبلغن

ً
ْ ْ
وه َّن ب َم ْع ُروف َو ال ُت ْمس ُك ُ
وه َّن ب َم ْع ُروف َأ ْو َس ِّر ُح ُ
َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْمس ُك ُ
وه َّن ِضرارا ِل َت ْع َت ُدوا َو َم ْن یف َعل
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ِ ُ ً
َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ
آیات الل ِه هزوا ( ...بقره)231/؛ و هنگامی که زنان را طالق
ِذلك فقد ظلم نفسه و ال تت ِخذوا ِ

ّ
دادید ،و به آخرین روزهای «عده» رسیدند ،یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید
(و آشتی کنید) ،و یا به طرز پسندیدهای آنها را رها سازید! و هیچگاه به خاطر زیان
ّ
رساندن و تعدی کردن ،آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند ،به خویشتن ستم
کرده است( .و با این اعمال ،و سوء استفاده از قوانین الهی) ،آیات خدا را به استهزا
نگیرید» .چنین آیهای که مورد استناد برخی از فقهای اهل سنت قرار گرفته (اب نتیمیه،
ب یتا343 /3 ،؛ اب نقیم1973 ،م325 ،323 ،297/3 ،و  ،)334دو جمله از آن بیشتر مورد نظر است:
ً
ُ
ُ
ــك ُ
وه َّن ِضرارا ِل َت ْع َت ُدوا که مطابق آن ،حیلهای که در آن
یکم -عبارت َ و ال ت ْم ِس
از یک حکم شرعی جهت رسیدن به یک هدف حرام استفاده میشود ،محکوم به
حرمت اســت .برخی معتقدند عبارت مذکور بر حرمت چند حیله داللت دارد که

ّ
از آن جمله اســت :أ -رجوع مرد به زن به قصد طوالنــی کردن دوره عده او ،بدین
ّ
صورت که او را طالق دهد و ســپس تا نزدیکی پایان عده ،او را واگذارد و سپس به
وی رجوع کند .در طالق دوم و ســوم نیز این کار را انجام دهد و بدینسان ،دوران
عده ،نه ماه به درازا کشــد .ب -رجوع پیوســت ه مرد به زن با هدف وادار کردن او به
دادن فدیه و گرفتن طالق ،در حالی که نه نشــوز کرده و نه بدکاریی از او ســر زده
است (بحیری.)94 ،1376 ،
َّ ُ ُ ً
َ َ َّ ُ
آیات الل ِه هزوا بــه دلیل آنکه مقصود از«آیات الله»
دوم -عبــارت و ال تت ِخذوا ِ
احکام شــرعی خداوند اســت (ابن تیمیه ،ب یتا343/3 ،؛ قرطبی ،)156/3 ،1364 ،بر حرمت
حیلههای مخالف مقاصد شارع از تشریع احکام داللت دارد (بحیری.)94 ،1376 ،
نقدی که بر استدالل به آیه قبلی وارد بود بر داللت این آیه در قسمتی که مربوط
ً
ّ
ّ
به آزار رساندن مرد به همسر مطلقۀ خود در ایام عدۀ رجعی است ،نیز عینا وارد خواهد
بــود؛ اما در آن بخش از آیه که به صورت مطلق ،بــازی گرفتن آیات خداوند مورد
نهی قرار گرفته اســت ،اگر مقصود از «آیات الله» امری غیر از احکام شرعی باشد،
از محل بحث خارج اســت و اگر مراد ،احکام شرعی باشد ،در آن صورت ،حرمت
اســتفاده از احکام شرعی در غیر مقاصد و اهدافشــان فهمیده میشود .بنابراین هر
ً
حیلهای که مقاصد احکام و غرض شارع از تشریع آنها را به بازی گیرد ،قطعا حرام
میباشد و حرمت مستفاد از این آیه ،منحصر به چنین حیلههایی است.
افزون بر اینآیات ،به آیات دیگری نیز در این خصوص اســتدالل شــده (بحیری،
 )143-97 ،1376که به وضوح از موضوع بحث خارج ،و در مفهوم لغوی حیله داخلاند.
مثبت حرمت بکارگیری حیله شرعیای است که به
نتیجه اینکه غیر از آیه سبت که ِ
قصد ارتکاب حرام با ظاهر و پوستهای شرعی انجام پذیرد ،سایر آیات ربطی به حیله
مصطلح شرعی ندارند.
دلیل دوم – سنت

 -1احادیــث مذمتکنند ه یهود از بهکارگیــری حیله برای بهرهبردن از پی ه حرام؛
ّ
ماننــد این حدیث که پیامبر؟ص؟ فرمــود« :لعن الله الیهود ّ
الشــحوم
حرمت علیهم
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)1208/3؛ خداوند یهود را لعنت کند که پیهها بر آنها حرام شد (ولی) آنها را فروختند
و پولهایشان را خوردند» .علت لعن 1آنها از سوی پیامبر؟ص؟ این بود که یهودیان برای
فرار از ممنوعیت استفاده از پیه ،حیلهای بدینگونه اندیشیدند که ابتدا پیهها را ذوب
کرده ،سپس اقدام به فروش روغن بهدستآمده نمودند ،با این تصور که چنین کاری
باعث تغییر اسم پیه و برداشته شدن موضوع حرمت میشود و دیگر متهم به استفاده
از آن نمیشــود (ر.ک :اب نتیمیــه ،ب یتا)124-123/3 ،؛ از ایــنرو ،برخی از فقهای امامیه و
اهلسنت به استناد این نوع احادیث ،حیلههایی از این دست را حرام دانستهاند (طوسی،
96-95/5 ،1387؛ طبرســی214/2 ،1372 ،؛ ابــن تیمیه ،ب یتا 57/3،و ابن قیــم1973 ،م112/3 ،و .)160
ابنحجر عسقالنی آن را از جمله دالیل کسانی ذکر کرده که معتقدند حیلههایی که
شخص به وسیله آنها از یک راه مباح به ابطال حق یا اثبات باطلی میرسد ،حراماند
(اب نحجر ،ب یتا.)326/12 ،
در اینجا اقدام قوم یهود ،در واقع ،ارتکاب حرام به شکلی دیگر بوده است؛ زیرا
همانگونــه که از اطالق این احادیث اســتفاده میشــود و چنانکه برخی از فقهای
امامیه نیز تصریح کردهاند (انصاری1415 ،ق )20/1 ،پیه با تمامی منافعش ،چه به صورت
جامد و چه مایع ،بر قوم یهود حرام بوده اســت؛ بنابراین ،ذوب کردن پیه در ماهیت
ّ
قضیه تفاوتی ایجاد نکرده و به وســیل ه آن ،تخلص از حرام رخ نداده اســت .پس هر
 .1مقتضای واژه «لعن» در این حدیث ،حرمت بیع پیههای ذوب شـــده است .فقهایی که در باره حدیث مذکور بحث
کردهاند ،معنایی غیر از حرمت را برای واژه «لعن» ذکر نکرده و به گونهای سخن گفتهاند که گویی داللت آن بر حرمت
مفروغعنه است .برای نمونه ،شیخ انصاری در مقام پاسخ از اشکالی که از ناحیه این حدیث متوجه ادعای او میشود (مبنی
بر اینکه شحوم مثل طین فقط اکلشان حرام است نه باقی منافع آنها و لذا بیع شحوم جایز است) ،اشارهای به داللت احتمالی
واژه «لعن» بر کراهت نمیکند؛ بلکه بهگونهای پاســـخ میدهد که گویی واژه «لعن» هیچ مقتضایی جز حرمت ندارد
ً
(ر.ک :انصاری1415 ،ق .)20/1 ،اساســـا اگر مقتضای واژه «لعن» حرمت نمیبود ،از ناحیه این حدیث اشکالی متوجه
شارحان مکاسب و محشیان نیز چون شیخ ،داللتش را بر حرمت مفروغعنه دانسته و بحثی از لحاظ
ادعای شیخ نمیشد.
ِ
داللت آن بر کراهت نکردهاند (ر.ک :مامقانی18/1 ،1316 ،؛ سید یزدی1421 ،ق14/1 ،؛ ایروانی4/1 ،1406 ،؛ شهیدی
تبریزی .)19/1 ،1375 ،سایر فقها نیز همین طرز تلقی را داشتهاند (موسوی خمینی1415 ،ق247/1 ،؛ خوئی ،بیتا-41/1 ،
42؛ حسینی شیرازی ،بیتا41/1 ،؛حسینعلی منتظری1415 ،ق143/1 ،؛ سبحانی .)32-31 ،1424 ،در این حدیث ،گذشته
از اینکه قرینهای بر حکمی غیر از حرمت وجود ندارد ،قرائنی بر اراده حرمت از «لعن» نیز هست که عبارتند از :عبارت
حرم على قوم أكل شيء ّ
«حرمت علیهم الشحوم» و عبارت« :ان ّالله إذا ّ
حرم عليهم ثمنه» که در همین حدیث نبوی ،بعد
ّ َّ
َّ
ّ
از جملهی حاوی «لعن یهود» آمده است« :لعن الله اليهود ّ
حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و إن الله تعالى إذا
ِ
أكل شيء َّ
َّ
حرم عليهم ثمنه» (نورى.)73/13 ،1408 ،
حرم على قوم

حیلهای که به تغییر در ماهیت موضوع منجر نشود ،سبب فرار از حرام نمیشود و در
نتیجه حرام نیست.
ّ
ّ
 -2حدیث نبوی؟ص؟ «یا علی! ان القوم ســیفتنون بأموالهم ...فیستحلون الخمر
ّ
بالنبیذ و ّ
السحت بالهدیه و ّالربا بالبیع» (نه جالبالغه)220،؛ ای علی! به زودی مسلمانان با
اموال خود آزموده میشوند  ...شراب را به نام آب انگور ،رشوه را به نام هدیه و ربا
را به نام بیع حالل میشــمرند» .این روایت که مورد استناد برخی فقهای امامیه قرار
یشربن ٌ
گرفته (مطهری )241 ،1364 ،و نیز روایاتی مانند روایت نبوی؟ص؟ َ«ل ّ
ناس من ّامتی
الخمر َیس ُّ
ــم َونها بغیر اسمها( »...اب نماجه ،ب یتا)1333/2 ،؛ عدهای از امت من شراب را
می نوشند و آن را به نام دیگری میخوانند» ،که از نظر تعدادی از فقهای اهلسنت
بــر حرمت چنین حیلههایی داللت دارند (اب نقدامه1405 ،ق56/4 ،؛ اب نتیمیه ،ب یتا-119 /3 ،
127 ،120و 129؛ اب نقیــم1973 ،م )117-115/3 ،و همچنیــن حدیث نبوی ناهی از هدیه دادن
به کارگزاران زکات (بخــاری1407 ،ق2559/6 ،؛ اب نتیمیه ،ب یتا ،)241/3 ،در نکوهش حالل
شمردن ّ
محرمات الهی با تغییر عناوین ظاهری بدون تغییر در ماهیت و حقیقت آنها
ً
وارد شــدهاند .چنانکه پیدا است ،چنین حیلی اساســا مصداق خدعه یا حیله لغوی
هستند و از محل نزاع خارجاند؛ زیرا خود شخص خدعهگر هم میداند که عملش
حرام است ،ولی برای فریب اذهان مسلمانان و فرار از مذمت آنان اقدام به تغییر اسم
میکند.
ّ
ّ
 -3حدیث نبوی؟ص؟ «لعن الله المحلل و المحلل له (نسائی1411 ،ق 325/3 ،و 354؛
ّ
بیهقــی1414 ،ق207/7 ،و )208؛ خداوند ،محلل(حاللکننده) و محلل له(حاللشــده به
نفع او) را لعنت کند» .این حدیث به عقیده برخی از فقهای اهل سنت بر حرمت و
بطالن نکاح تحلیل 1داللت دارد (اب نتیمیه ،ب یتا)101-100/3 ،؛ به همین سبب ،آن را یکی
 .1نکاح تحلیل مربوط به زنی است که سه بار طالق داده شده و شوهرش حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد و ازدواج مجدد
آنها مشروط به ازدواج آن زن با مرد دیگر است؛ بهگونهای که اگر شوهر دوم بعد از مقاربت ،او را به هر دلیلی طالق دهد،
ِّ
شوهر نخست میتواند بعد از گذشتن عده ،دوباره او را به همسری برگزیند .حال اگر «محلل» به قصد حالل کردن زن
مطلقه بر شوهر اول او ،با آن زن ازدواج و مقاربت کند و سپس او را طالق دهد ،به آن نکاح تحلیل گویند .به عقیده فقهای
اهل سنت ،چه در متن عقد چنین اقدامی شرط شود و چه خود محلل نیت تحلیل داشته باشد ،در ماهیت این قضیه تفاوتی
ایجاد نمیشود (ر.ک :ابنتیمیه ،بیتا.)101-100/3 ،
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از دالیل حرمت حیله شــرعی تلقی کردهاند (اب نقیم1973 ،م .)160-159/3 ،استناد به این
حدیث زمانی صحیح اســت که حکم حرمت از واژۀ «لعن» استفاده شود .در این
صورت ،حرمت حیلههایی را ثابت میکند که بدون قصد جدی انجام میپذیرند و
با غرض شــارع منافات دارند؛ زیرا نکاح تحلیل از یکسو ،صوری است و از سوی
دیگر ،با تشــریع حکم تحلیل بعد از وقوع ســه طالق که جدایی همیشگی زوجین
اول باشد ،تنافی دارد؛ زیرا تحقق مقاربت در ازدواج با شوهر دوم شرط شده که این
خود نشــانهای بر رضایت شــارع به تداوم زندگی جدید زن است (ر.ک :عل یمحمدی و
ناصریمقدم.)124-110 ،1383 ،
نتیجه اینکه صرفنظر از روایاتی که ارتباطی با حیله مصطلح شرعی ندارند ،باقی
احادیــث ،بر حرمت حیلههای داللت میکنند که به تغییر در ماهیت موضوع منجر
نشوند و موجب ارتکاب حرام به شکلی دیگر گردند یا با غرض شارع در تنافی باشند.
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دلیل سوم :عقل

ً
این دلیل متشکل از دو مقدمه است :الف) تأمین غرض شارع در جایی که قطعا
معلوم باشد ،به حکم عقل واجب است .ب) هر چه عقل به آن حکم کند ،شرع نیز
به آن حکم خواهد کرد (مطهری 212-211 ،1364 ،و 240-329و)270؛ در نتیجه ،تأمین غرض
شارع ،واجب و نقض آن،حرام است.
این دلیل میتواند تعبیری دیگر باشــد از آنچه که صاحب جواهر در اینباره ابراز
داشته اســت« :هر چیزی که در بردارندۀ نقض غرض اصل مشروعیت یک حکم
باشد ،حکم به بطالنش میشود؛ همان گونه که تعداد زیادی از بزرگان به آن اشاره
کردهاند» (نجفی1404 ،ق .)202/32 ،مانند جایی که برخی از مردم برای فرار از پرداخت
زکات و خمس ،کاالی کم ارزشــی را به فقیری که راضی به چنین معاملهای است،
میفروشند .سپس بهای آن را به جای پولی که از خمس یا زکات بدهکارند ،حساب
میکنند .چنین حیلهای با غرض شــارع منافات دارد؛ زیرا مقصود شــارع از تشریع
خمس و زکات ،نظم بخشــیدن به امور اقتصادی مردم و تأمین نیاز فقرا از این طریق
بوده است (نجفی1404 ،ق.)202/32 ،

تبعیت عقد از قصد
دلیل چهارم :لزوم
ِ

بر اســاس این قاعده ،هر عقد و ایقاعی که معنای آن قصد نشــده باشد یا معنای
دیگری غیر از مقصود اصلی شــارع از وضع یا امضای آن اراده شود ،باطل است .به
ّ
همین سبب ،برخی ،به استناد قاعد ه مذکور ،حیلههای باب ربا را که قصد جدی در
آنها وجود ندارد و مقصود اصلی دو طرف معامله ،انجام بیع و غیر آن نیســت بلکه
دادن و گرفتن ربا اســت ،باطل میدانند (محقق اردبیلــی1403 ،ق488/8 ،؛ بح رانی1405 ،ق،
ً
 136/19و  )270-269و چون معامله ربوی و گرفتن ربا حرام اســت ،طبیعتا قصد رسیدن
به این حرام ،به چنین معاملهای سرایت کرده و آن را حرام میسازد.
ّ
مســمای آن کافی
بیتردید ،صرف اجرای صیغه در یک عقد یا ایقاع ،در تحقق
اعتباری معامالت شرعی یا عقالیی مورد تأیید شارع ،به قصد و اراده
نیست و وجود
ِ
ِ
شــخص وابسته اســت؛ بنابراین ،اگر عقد یا ایقاعی به شکل صوری انجام گیرد ،به
واســط ه عدم مطابقت قصد با صیغهّ ،
مسما و معنای آن واقع نمیشود و باطل است.
ِ
حال اگر اســتفاده از حیل ه خاصی در یکی از مصادیــق عقود و ایقاعات ،حاکی از
ّ
عدم مطابقت بین لفظ و قصد جدی باشد ،راهی جز بطالن آن عقد باقی نمیماند.
نتیجهگیری

هر چند جواز و حرمت برخی از حیلههای شرعی ،مورد تصریح فقهای امامیه و
اهل ســنت قرار گرفته ،با ارزیابی ادله اقامه شــده از سوی فریقین بر جواز و حرمت
حیله شرعی ،نتیجه دیگری به دست میآید و آن این است که برخی از مصادیق جایز
حیله از نگاه آنان حیله شرعی نیست ،بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم
شرعی به حکم دیگر و به عبارتی روشنتر ،انتخاب حکم شرعی حلیت بهجای حکم
شرعی حرمت است؛ زیرا آن موارد ،یا مصداق توریهاند یا مصداق تقیهاند (مثل قضیه
عمار یاســر) ،و تقیه هم مثل توریه از احکام شــرعی مستقل و البته حکمی ثانوی و
ً
اضطراری است که از توریه نسبت به صدق حیله شرعی ،دورتر است؛ زیرا تقیه دقیقا
اقدام به دروغگویی است که با عنوان اولیهاش حرام است ،اما در مواقع اضطرار (مثل
ً
حفظ جان مسلمان) از نظر شارع مقدس ،استثنائا جایز شمرده شده است .پس تقیه
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در واقع و از ابتدا ،ارتکاب فعل مباح اســت .اینجــا نیز به دلیل آنکه مخاطب تقیه،
فریب میخورد ،مصداق حیله لغوی اســت .برخی موارد نیز مثل تعریض ،مصداق
انتقال از یک حکم حرام به حکم حالل هستند و اطالق حیله شرعی بر آنها ،غلط
یا تسامحی است .اگر در راستای عدم مخالفت با برخی فقهای امامیه و اهل سنت ،بر
ً
این حیل لغوی ،تسامحا حیله شرعی اطالق گردد ،ارتکاب آنها هیچگونه تعارضی
با مقاصد و اهداف شــریعت ندارد و دلیلی بر عوض شــدن احکام الهی و به سخره
ً
گرفتن آنها نیســت؛ زیرا اساسا شریعت اســامی برای نشان دادن راههای حالل و
حرام و تشویق مردم به انجام امور به شکل حالل آمده است .از طرفی دیگر ،برخی
ً
از مواردی که اصطالحا حیل شــرعی نامیده میشــوند ،به ســبب وقوع در ارتکاب
حرام؛ منتها به شــکلی دیگر (مثل حیله اصحاب سبت و حیله یهود در ذوب کردن
پیه) ،یا به دلیل مخالفت با اغراض و اهداف شریعت (مانند نکاح تحلیل و آن موردی
که برای فرار از پرداخت زکات و خمس کاالی کم ارزشــی به فقیری که راضی به
چنین معاملهای است ،فروخته و سپس بهایش به جای بدهی خمس یا زکات حساب
گردد) یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکم حرام نمیشوند (مثل حالل
شــمردن رشوه و ربا با صرف تغییر دادن اســم آنها به هدیه و بیع) ،حراماند .در این
میــان ،مواردی هم مثل مبادله هزار درهم به ضمیمه یک دینار با دو هزار درهم و نیز
ســایر راهحلهای فرار از ربا که از نگاه بســیاری از فقها حیله شرعی جایز محسوب
ِ
میشوند ،پذیرش جواز آنها با اهداف شریعت از حرمت ربا ناسازگار است؛ بنابراین،
آنچه جایز اســت ،حیله شرعی نیست و با اهداف و مقاصد شرع تضاد ندارد و آنچه
حیله شرعی است ،حرام است.
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دارالکتب العلمیه.
 .11ابن ندیم ،م1398( .ق) .الفهرست .بیروت :دارالمعرفه.
 .12اردبیلــی ،ا1403( .ق) .مجمــع الفائــدة و البرهان فی شــرح إرشــاد األذهــان( .ع.
اشــتهاردی ،آ .عراقی & ،آ .یزدی اصفهانی  ،تدوينكنندگان) قم :دفتر انتشــارات اســامی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .13اردبیلی ،ا( .بی تا) .زبدة البیان فی احکام القرآن( .م .بهبودی ،تدوين) تهران :المكتبة
الجعفرية إلحياء اآلثار الجعفرية.

 .14اصفهانی ،م1416( .ق) .كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام .قم :دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .15انصاری ،م1415( .ق) .المکاسب .قم :کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
 .16ایروانی ،ع1406( .ق) .حاشیة المکاسب .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .17بحرانی ،ی1405( .ق) .الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة .قم :دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .18بحیری ،م .)1376( .حیله های شــرعی ناســازگار با فلســفه فقه( .ح .صابری ،تدوين)
مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
 .19بخاری ،م1407( .ق) .الجامع الصحیح المختصر (نســخه دوم -یمامه)( .م .ریب البغا،
تدوين) بیروت :دار ابن کثیر.
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 .20بهبهانی ،م1417( .ق) .حاشیۀ مجمع الفائدة و البرهان .قم :مؤسسه عالمه مجدد وحید
بهبهانی.
 .21ــــــــــ 1419( .ق) .الرسائل الفقهیة .قم :مؤسسه عالمه وحید بهبهانی.
 .22بهوتی ،ا1402( .ق) .کشــاف القناع عن متن اإلقناع( .تدوین:مصطفی هالل) بیروت:
دارالفکر.
 .23بیهقی ،ا1414( .ق) .سنن البیهقی الکبری .مکه المکرمه :مکتبه دار الباز.
 .24جرجانی ،ع1405( .ق) .التعریفات( .ا .أبیاری ،تدوين) بیروت :دار الکتاب العربی.
.25جصاص،ا1405(.ق).احکامالقرآن(.م.قمحاوی،تدوين)بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی.
 .26جوزی ،ا1973( .م) .اعالم الموقعین عن رب العالمین( .ط .عبدالرووف سعد ،تدوين)
بیروت :دارالجیل.
 .27حائری طباطبایی ،ع1418( .ق) .ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل( .م .بهره
مند ،م .قدیری ،ک .انصاری & ،ع .مروارید ،تدوين كنندگان) قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
ّ
 .28حســینی عاملی ،ج1419( .ق) .مفتاح الكرامة في شــرح قواعد العالمة( .م .خالصی،
تدوين) قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .29حلی ،ج1408( .ق) .شــرائع االســام فی مســائل الحالل و الحرام (نسخه دوم)( .ع.
محمد علی بقال ،تدوين) قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .30ــــــــــ 1413( .ق) .قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام .قم :دفتر انتشــارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .31حلی ،م1387( .ق) .إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد( .ح .موسوی کرمانی،

ع .اشتهاردی & ،ع .بروجردی ،تدوين كنندگان) قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .32خطیب بغدادی ،ا( .بی تا) .تاریخ بغداد .بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .33خویی ،س( .بی تا) .مصباح الفقاهه( .م .توحیدی ،تدوين) بی جا :بی نا.
 .34دردیر ،س( .بی تا) .الشرح الکبیر( .م .علیش ،تدوين) بیروت :دار الفکر.
 .35راغب اصفهانی ،ح1412( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن( .ص .داودی ،تدوين) دمشــق:
دار العلم و الدار الشامیه.
 .36زمخشری ،م1407( .ق) .الکشــاف عــن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی
وجوه التأویل (نسخه سوم)( .م .شاهین ،تدوين) بیروت :دار الکتاب العربی.
 .37سبحانی ،ج1424( .ق) .المواهب فی تحریر أحکام المکاسب( .س .یعقوبی اصفهانی،
تدوين) قم :مؤسسه امام صادق؟ع؟.

 .38ســبزواری ،م1423( .ق) .کفایة األحکام .قم :دفتر انتشــارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 .39سبکی ،ع( .بی تا) .فتاوی السبکی .بیروت :دار المعرفه.
 .40سرخسی ،م( .بی تا) .المبسوط .بیروت :دار المعرفه.
 .41شریف مرتضی ،ع1387( .ق) .جمل العلم و العمل .نجف االشرف :مطبعة اآلداب.
 .42ــــــــــ1417( .ق) .المسائل الناصریات .تهران :رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمیة.
 .43شهید اول ،م1417( .ق) .الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیه .قم :دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .44شــهید ثانی ،ز1413( .ق) .مســالک اإلفهام إلی تنقیح شــرائع اإلســام .قم :مؤسسه
المعارف اإلسالمیه.
 .45شهیدی تبریزی ،م1375( .ق) .هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب .تبریز :اطالعات.
 .46شیرازی ،ا( .بی تا) .طبقات الفقهاء( .خلیل میس ،تدوين) بیروت :دارالقلم.
 .47طباطبایی ،س1417( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :دفتر انتشارت اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .48طبرســی ،ف .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن (نسخه سوم) .تهران :انتشارات
ناصر خسرو.
 .49ــــــــــ1410( .ق) .المؤتلف من المختلف بين أئمة الســلف( .م .ش-.و-.ز-.د-.
د-.د-.س .رجائی ،تدوين) مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیه.
 .50طوســی ،م1387( .ق) .المبســوط في فقه اإلمامي ة (نسخه سوم)( .م .کشفی ،تدوين)

تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة.
 .51ــــــــــــ1407( .ق) .الخالف( .ع .خراســانی & ،و دیگران ،تدوين كنندگان) قم :دفتر
انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .52طوسی ،م( .بی تا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .53علم الهدی ،س1404( .ق) .نهج البالغه .بی جا :انتشارات دارالهجره.
 .54علیمحمــدی ،ط .ناصریمقدم ،ح .)1386( .تحلیلی فقهــی از حدیث محلل .علوم
حدیث.124-110 ،
 .55غزالــی ،م1417( .ق) .الوســیط فــی المذهب( .ا .ابراهیــم & ،م .محمد تامر ،تدوين
كنندگان) قاهره :دار السالم.
 .56فیض کاشانی ،م( .بی تا) .مفاتیح الشرائع .قم :انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.
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 .57فیومی ،ا( .بی تا) .المصباح المنیر فی شرح الکبیر للرافعی .قم :منشورات دار الرضی.
 .58قرافی ،م1994( .م) .الذخیره( .م .حجی ،تدوين) بیروت :دار الغرب.
 .59قرطبی ،م .)1364( .الجامع ألحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .60قمی ،ا1413( .ق) .جامع الشــتات فی أجوبة الســؤاالت( .م .رضوی ،تدوين) تهران:
مؤسسه کیهان.
 .61قمی ،ع .)1367( .تفسیر القرآن الکریم (نسخه چهارم)( .ط .موسوی جزائری ،تدوين)
قم :دار الکتاب.
 .62کرکی ،ع1414( .ق) .جامع المقاصد فی شرح القواعد .قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 .63کلینی ،م1407( .ق) .الکافی (نسخه چهارم) .تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
 .64مامقانــی ،م1317( .ق) .غایة اآلمال فی شــرح کتاب المکاســب .قم :مجمع الذخائر
اإلسالمیة.
 .65مجلســی ،م1414( .ق) .بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار؟مهع؟ .بیروت:
موسسه الوفاء.
 .66محمصانی ،ص( .بی تا) .فلسفه التشریع فی اإلسالم (نسخه پنجم) .بیروت :دار العلم
للمالیین.
 .67مرداوی ،ع( .بی تا) .اإلنصاف فی معرفة الراحج من الخالف علی مذهب االمام احمد
بن حنبل( .م .فقی ،تدوين) بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .68مطهری ،م .)1364( .ربا ،بانک و بیمه .تهران :انتشارات صدرا.
 .69مغربــی ،م1398( .ق) .مواهب الجلیل لشــرح مختصر خلیل (نســخه دوم) .بیروت:
دارالفکر.
 .70منتظری ،ح1415( .ق) .دراسات فی المکاسب المحرمه .قم :نشر تفکر.
 .71موسوی خمینی ،ر1421( .ق) .کتاب البیع .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
ره.
 .72موسوی خمینی ،ر1421( .ق) .المکاسب المحرمة .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ره.
 .73نجفی ،م1404( .ق) .جواهر الکالم فی شــرح شــرائع اإلســام( .ع .آخوندی & ،ع.
قوچانی ،تدوين كنندگان) بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .74نســایی ،ا1411( .ق) .ســنن النســائی( .ع .بنداری & ،س .حســن ،تدوين كنندگان)
بیروت :دارالکتب العلمیة.

 مؤسســه آل: بیروت. مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل.)ق1408( . م، نوری.75
.البیت؟مهع؟
. دارالفکر: بیروت. المجموع.)م1997( . ی، نووی.76
.داراحیاءالتراثالعربیة:تدوين)بیروت،عبدالباقی. (م.صحیحمسلم.)(بیتا.م،نیشابوری.77
. کتابفروشی داوری: تدوين) قم، طباطبایی. (م. تکملة العروة الوثقی.)ق1414( . م، یزدی.78
. مؤسسة اسماعیلیان: قم.) حاشیة المکاسب (نسخه دوم.)ق1421( . ــــــــــ.79
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Abstract
According to the Jurisprudential texts and subsequently dealt
with by the Shiite juristsis the prohibition rule of the Ḥudūd execution in enemy’s territory. This rule is shaped in two parts: Absolute and Qualified Terms. In absolute terms, the Ḥudūd execution
in enemy’s territory is unquestionably prohibited; but, as a qualified
meaning, the prohibition of the Ḥudūd execution in enemy’s territory) is the subject to the fear of joining condemned to the Enemy.
Concerning “the fear of joining to the enemy,” some jurists consid1. Javan Ja’afari Boojnordi. A (2020); “Rethinking and Generalization of evidence to Prohibition
of  Ḥudūd execution in enemy’s territory in the Contemporary World”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli;
Vol: 6 ; No: 20 ; Page: 95-121; Doi: 10.22034/jrj.2019.53847.1657

er it as the ʿIllat (cause)of ruling, and the others consider it as the
Ḥikmat (philosophy) of Ruling. There is, however, a third group
who believe that the combination of ʿIllat and Ḥikmat is possible.
Accepting the recent view, this study believes that since the fear of
joining to the enemy capable to extend to the similar sentences, such
as flogging as Taʿzīrī or Qiṣāṣ (Retaliation) is the ʿIllat of ruling and
since the absence of this fear and existence of other ramifications the
Ḥad sentence and other similar Punishments should not be carried
out in enemy’s territory this fear can be considered as the Ḥikmat.
According to this writing, formation of international human rights
organizations and the advent of technology, make joining to the
enemy is much easier than Imam’s era. The consequences of application of these punishments for the Islamic society became more
widespread. Also, the development of cyberspace in the age of globalization has reduced the importance of geographical boundaries
and has also obscured the meaning of the enemy’s territory. Therefore, rethinking and generalization of this provision (Prohibition
the Hudud execution in Enemy’s Territory) to other punishments
running in Islamic countries seems essential.
key words: Prohibition of Ḥad Execution, Enemy’s Territory, Join
to enemy, Ḥudūd Execution, Ḥikmat of ruling, ʿIllat of ruling.
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بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در
1
سرزمین دشمن در جهان معاصر
محمدحسنمالدار
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
2

3

چکیده

ً
یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشـــاره شده و متعاقبا فقهای امامیه بدان
ی حدود در ســـرزمین دشمن است .این حکم به دو صورت
پرداختهاند ،حکم منعاجرا 
مطلق و مقید وارد شد ه است .در حکم مطلق ،اجرای حد در سرزمین دشمن بهطور کلی
ممنوع اعالم شـــدهاســـت ،اما در حکم مقید ،منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به
خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شد ه است .برخی« ،خوف الحاق به دشمن» را علت
حکم و بعضی آن را حکمت حکم میدانند؛ لکن عدهای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی،
جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانستهاند .این پژوهش با پذیرش دیدگاه
اخیر معتقد اســـت؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت ّ
تسری به احکام مشابه
مانند شـــاق تعزیری یا قصاص را دارد ،علت حکم اســـت و از آن جهت که در صورت
ّ
ت حدی و نظیر آن خودداری
فقدان آن و وجود تبعات دیگر ،باز هم باید از اجرای مجازا 
نمود ،حکمت حکم اســـت .به اعتقاد نگارندگان ،با شکلگیری سازمانهای بینالمللی
 .1تاریخ دریافت1398/01/19 :؛ تاریخ پذیرش( 1398/06/24 :متخذ از رساله دکتری)
 .2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ـ ایران؛
mohammadhasan.maldar@mail.um.ac.ir
 .3دانشیار گروه حقوق جزا  و جرمشناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد -ایران؛(نویسنده مسئول)؛ javan-j@um.ac.ir
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حقوق بشـــری و ظهور تکنولوژیهای نوین ،الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛
آسانتر و پیامدهای آن برای جامعه اسالمی گستردهتراست .همچنین توسعه فضای سایبر
در عصر جهانیشـــدن ،باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم
ســـرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخت ه اســـت؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر
مجازاتهای در حال اجرا در سرزمینهای اسالمی ضروری است.
کلید واژهها :منع اجرای حد ،ســـرزمین دشـــمن ،الحاق به دشمن ،اجرای حدود،
حکمت حکم ،علت حکم.
مقدمه
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حکم منع اجرای حدود در ســرزمین دشــمن در کتابهای فقهی به دو طریق
مطلق و مقید وارد شــده اســت .در روایت ابی مریم ،امام باقر؟ع؟ نقل میکنند که
1
حضرت علی؟ع؟ فرمودهاند :در سرزمین دشمن بر هیچکس حد جاری نمیشود
(حــر عاملی1401 ،ق .)24/28 ،همچنین در روایت غیــاث بن ابراهیم ،امام صادق؟ع؟ از
پدرش امام باقر؟ع؟ نقل میکنند که حضرت علی؟ع؟ فرمود :در سرزمین دشمن بر
هیچکسی حدی را جاری نمینمایم تا از آنجا خارج شود ،مبادا حمیت و عصبانیت
(ناشی از اجرای حد) وی را به دشمن ملحق سازد( 2حر عاملی1401 ،ق.)25 -24 /28 ،
مروری بر مطالعات انجام شده درباره موضوع حاضر ،نشان میدهد که معدودی از
پژوهشگران در نوشتار خود آن هم بهصورت مختصر به حکم مورد بحث اشاره کردهاند؛
برای نمونه ،در مقالهای با عنوان «جستاری درباره تأخیر در اجرای حد» (نوبهار،)1394 ،
ً
سرزمین دشمن از جمله مؤلفههایی برشمرده شده که اجرای حدود را موقتا تعطیل و آن
را به تأخیر میاندازد .در پژوهش دیگری با عنوان «چالش برونفقهی اجرای حدود در
عصر غیبت» (شیدائیان و امیری ،)1389 ،نویسندگان با استناد به حکم مزبور ،اجرای حدود را
در هر زمان و مکانی که اقامه آن با مصلحتی باالتر و مهمتر در تضاد باشد ،محل اشکال
َ
َ
َ َ َ َ َ
ُ .1م َح َّم ُد ْب ُن یعقوب َع ْن َعليِّ ْبن إ ْب َراه َيم َع ْن َأبيه َعن ْابن َف َّضال َع ْن ُ ي ُون َس ْبن َ ي ْع ُق َ
وب َع ْن أ ِبي َم ْر َي َم َع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر قال  :قال
ٍ
ِ
َ ُ َ ُ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ُّ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ِ ِّ ِ
َ ْ
ض العدو.
أ ِم ُير ال ُم ْؤ ِم ِن َين؟ع؟  :ل يقام على أح ٍد حد ِبأر
ِ
ْ . 2ال ُح َس ْي ُن ْب ُن َسع َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ى ع ْن غ َياث ْبن إ ْب َراه َيم َع ْن َج ْع َفر َع ْن َأبيه َع ْن َعليٍّ ؟ع؟ َأ َّن ُه َق َال َ ل ُأق ُيم َع َل َ
ى ر ُجل
ْ ُ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
يد َع ْن ُم َحمْ َ ِد ب َ ِن َ ي َح َي َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ِّ ٍ
ٍ
َ ّ ً َْ
ض ال َعد ِّو َح َّتى يخرج ِمنها مخافة أن تح ِمله الح ِمية فيلحق ِبالعدو .
حدا ِبأر ِ

دانســتهاند .عالوه بر این ،نویسندگان پژوهش «اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و
چالشها» (آهنگ ران و مســعودیان )1388 ،با اســتناد به حکم مورد بحث ،اقامه حدود را چه
در زمان معصوم؟ع؟ و چه غیر آن ،در صورتیکه اجرای آنها با وهن دین مبین اسالم
همراه باشــد ،محل درنگ میدانند .کنکاش در این نوشتارها مبین این مطلب است
ً
که تا کنون منحصرا پژوهشی به موضوع حاضر اختصاص نیافته است؛ لذا تمایز اصلی
ً
ً
مقاله پیشرو از دیگر مطالعات انجام شده ،منحصرا تمرکز بر این حکم و متعاقبا ،طرح
پرسشهایی بدیع و قرائتهایی نوین از برخی مفاهیم مانند «سرزمین دشمن» است که
در دیگر آثار پژوهشی این حوزه دیده نمیشود.
در رابطــه با حکم مورد بحث پرســشهای متعددی ،مطرح اســت .برای مثال؛
بازخوانی حکم منع اجرای حدود در ســرزمین دشمن در شرایط فعلی چه ضرورتی
دارد؟ به عبارت دیگر ،با استناد به چه دالیلی میتوان ادعا نمود که در جهان معاصر
توجه به حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن ،به ضرورتی برای حکومتهای
اســامی تبدیل شده است؟ افزون بر این؛ تعمیم این حکم به دیگر مجازاتها بر چه
ادلهای اســتوار است؟ به دیگر سخن ،کدام دالیل مثبت ادعای عمومیتبخشی این
حکم به کیفرهایی همچون قصاص یا شالق تعزیری است؟ بهعالوه؛ «خوف الحاق
به دشمن» به عنوان مالک حکم ،علت حکم است یا حکمت آن؟ زیرا پذیرش هر
کدام از موارد اخیر ،ثمرات عملی خاص خود را در پی دارد.
پژوهش حاضر برای پاســخ به این پرســشها و نظیر آنها ،با رویکرد اسنادی در
چهار بخش به رشــته تحریر درآمده اســت .در بخش اول ،سند روایات مورد بحث
و بررســی واقع شده اســت .در اینباره باید توجه داشت که روایات مزبور در کتب
فقهی از طریق سلســله روات مختلف نقل شــده اســت ،لکن در این پژوهش برای
جلوگیری از اطاله کالم دو مورد از مشهورترین آنها مورد واکاوی قرار گرفته است.
در بخش دوم ،دیدگاههای فقهای امامیه نسبت به حکم منع اجرای حدود در سرزمین
دشــمن تشریح شده است .در بخش سوم ،نظر اندیشمندان و فقهای شیعه نسبت به
علت یا حکمت بودن «خوف الحاق به دشــمن» بیان و نظر مختار پژوهش تشریح
شــدهاســت .در بخش چهارم نیز دالیل لزوم توجه به حکم مورد بحث در شــرایط

بازخوانی و تعمیم ادله منع
اجرای حدود در سرزمین
دشمن در جهان معاصر

99

فعلی و امکان تعمیم این حکم به دیگر مجازاتها یعنی «سهولت الحاق به دشمن و
گســترش پیامدهای آن برای جامعه اسالمی» و «توسعه مفهومی سرزمین دشمن در
عصر حاضر» به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است.
 .1سندشناسی روایات

در این قســمت از پژوهش پیشرو بر آن اســت تا با تکیه بر کتب رجالی ،اعتبار
روایات مورد بحث را بررسی نماید.
 .1-1روایتابیمریم
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َ
َ َّ
ُ
ُ
«م َح َّمــد ْب ُن یعقوب َع ْن َع ِلــيِّ ْبن ِإ ْب َر ِاه َيم َع ْن أ ِب ِيه َعن ْابــن فض ٍال َع ْن ُ ي ُون َس ْبن
َ َ ََ ِ
َ ِ َ َ َ َ َ ِْ ْ ِ
َ
َ
َي ْع ُق َ
وب َع ْن أ ِبي َم ْر َي َم َع ْن أ ِبــي َج ْعف ٍر؟ع؟ قال :قال أ ِم ُير ال ُمؤ ِم ِن َين؟ع؟ :ل ُ يق ُام على 
ْ ُ
َأ َحد َح ُّد ب َأ ْ
ض ال َعد ِّو».
ر
ٍ
ِ ِ
اولین راوی که بدون واسطه و مستقیم از معصوم؟ع؟ این روایت را شنیده ،عبدالغفار
بن قاســم بن قيس با کنیه ابومریم است .نجاشــی بهعنوان یکی از بزرگترین عالمان
رجالی ،ایشان را مورد وثوق و قابل اعتماد میداند (نجاشی1407 ،ق .)246 ،دومین شخص
در سلســله روات ،یونس بن یعقوب است .این شخص نیز موثق توصیف شده است
(نجاشی1407 ،ق .)446 ،راوی سوم حسن بن علی بن فضال است .صاحب الفهرست ،وی
را عظیمالشأن ،زاهد و ثقه در حدیث و روایات میداند (طوسی1417 ،ق .)98/1 ،چهارمین
نفر ،پدر علی بن ابراهیم یعنی ابراهیم بن هاشــم قمی است .آیتالله خویی ایشان را
ثقه میداند (خویی ،ب یتا .)291/1 ،پنجمین راوی ،علی بن ابراهیم است .نجاشی ایشان را
ثقه در حدیث ،ثابت قدم در ایمان ،شخصیتی مورد اعتماد و شیعه معرفی کرده است
(نجاشی1407 ،ق .)260 ،آخرین فرد نیز شیخ کلینی است .بررسی شخصیت راویان حاکی
از آن است که به اعتقاد مشهور رجالیان ،آنها شیعه دوازده امامی بود ه یا شیعه دوازده
1
امامی از دنیا رفتهاند؛ لذا این روایت در دسته روایات صحیح قرار میگیرد.
 . 1صاحب مرآ ة العقول روایت ابیمریم را موثق یا حسن دانسته است (عالمه مجلسی ،بیتا .)336 /23 ،آیتالله مکارم
شیرازی این روایت را صحیح میدانند .با این حال بر این باورند که اگر هم ضعف سندی وجود داشته باشد ،عمل فراوان
اصحاب ،اشکال سندی دو روایت مورد بحث را برطرف میکند (مکارم شیرازی.)350 /1 ،1377 ،

 .2-1روایت غیاث بن ابراهیم

ُْ َُْ ُْ َ
يد
دومین روایت در این زمینه ،روایت غیاث بن ابراهیم َاســت« :الحسين ب َن س ِع ٍ
َ َ
َ
َع ْن ُم َح َّمد ْبن َ ي ْح َي َ
اث ْبن ِإ ْب َر ِاه َيم َع ْن َج ْعف ٍر َع ْن أ ِب ِيه َع ْن َع ِليٍّ ؟ع؟ أ َّن ُه قال:
ى ع ْن ِغ َي
ِ
ِ
َ ُ ََِ ِ
ى ي ْخ ُر َج م ْن َها َم َخ َاف َة َأ ْن َت ْحم َل ُه ْال َحم َّي ُة َف َي ْل َحقَ
ى ر ُجل َح ّد ًا ب َأ ْرض ْال َع ُد ِّو َح َّت َ
ل أق ُيم عل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
َُْ
ِّ
ِبالعدو» .اولین روایتکننده از معصوم؟ع؟ ،غیاث بن ابراهیم است .در کالم نجاشی
وی شــخصی موثق معرفی شده اســت (نجاشــی1407 ،ق .)305 ،دومین نفر ،محمد بن
یحیی است که نجاشی وی را شیعه ،مورد اعتماد و دارای جایگاه باال و کثیرالحدیث
میداند (نجاشــی1407 ،ق .)353 ،نفر آخر نیز حســین بن سعید است .شیخ طوسی او را
موثق خوانده اســت (طوســی1415 ،ق .)355 ،بررسی شــخصیت راویان مؤید این سخن
اســت که روایت مذکور در شــمار روایات صحیح جای میگیرد؛ زیرا با استناد به
کتب رجالی معتبر ،روات مزبور شیعه دوازده امامی بود ه یا شیعه دوازده امامی از دنیا
1
رفتهاند.
 .2رویکرد فقهای امامیه به حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن

تفحص در دیدگاه علما و فقهای امامیه ،از وجود چهار دیدگاه نســبت به حکم
مــورد بحث حکایت دارد .عــدهای با توجه به این حکم ،اجرای حد در ســرزمین
دشــمن را به طور مطلق حرام دانستهاند .از مشهورترین طرفداران این نظریه ،میتوان
به صاحب الشهادات و الحدود (ج واهری1428 ،ق )217 /2 ،و فقهالصادق (روحانی1414 ،ق،
 )431/25اشــاره کرد .قائالن به حرمت مطلق اجرای حد در سرزمین دشمن معتقدند
ُ
َُ
(ال يق ُام– ال أ ِق ُيم) در این روایات ،ظهور در اطالق حرمت اقامه حدود در
واژه «نفی»
ســرزمین دشمن دارد .شماری از اصولیان بر این باورند که نفی در حرمت ،بیش از
ظهور صیغه نهی در حرمت است؛ چرا که نفی ،جمله خبریه است و نیز ظهور جمله
خبریه در وجوب و حرمت ،بیش از ظهور جمله انشــائیه (امر و نهی) در آن اســت
(محقق خ راسانی ،ب یتا.)71 ،
 . 1آیتالله منتظری روایت غیاث بن ابراهیم را موثق میداند (منتظری .)103 ،1387 ،آیتالله شاهرودی و آیتالله خوئی
بدون ذکر درجه اعتبار احادیث مزبور ،آنها را معتبر میدانند (هاشمی شاهرودی69 ،1375 ،؛ خوئی ،بیتا.)263 /41 ،
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برخی از فقها اجرای حد را در صورتی حرام میدانند که خوف الحاق به دشمن
وجود داشــته باشــد؛ برای نمونه ،صاحب کتاب أسس الحدود ،عدم اجراى حد در
ســرزمين دشــمن را مقيد به ترس از الحاق فرد به دشــمن کرده است؛ از اینرو ،در
صورت عدم وجود خطر الحاق ،اجرای حد در ســرزمین آنان بالمانع است (تبریزی،
 .)136/1 ،1376در همین راستای یکی از فقهای معاصر نیز معتقد است ،مقتضا و علت
عدم اجرای حد ،خوف الحاق مسلمان به دشمن است و در صورت فقدان آن یا علم
به عدم الحاق ،اجرای حد خالی از اشکال است (فاض للنک رانی.)209/1 ،1386 ،
گروهی دیگر از فقها ،اجرای حد در ســرزمین دشــمن را مکــروه میدانند .از
مشهورترین قائالن به این نظر ،میتوان به صاحب تفسیر منهاجالصادقین است .ایشان
ذیل تفســیر آیه دوم 1سوره نور ،اجرای حد در سرزمین دشمن را مکروه دانسته است
(کاشــانی .)249/6 ،1336 ،فقیه دیگری نیز در تفســیر این آیه ،اجرای حد در ســرزمین
دشــمن را به دلیل جلوگیری از رویآوری غیرمســلمانان به دین اسالم مکروه اعالم
کردهاند (فاضل مقــداد1419 ،ق .)342 /2 ،به باور صاحب مجمع الفائدة و البرهان ،ظاهر
روایت حاکی از کراهت اجرای حدود در ســرزمین دشمن است و کراهت نیز افاده
تحریم نمیکند (مقدس اردبیلی1419 ،ق.)80/13 ،
بعضی دیگر اجرای حد در ســرزمین دشــمن را واجب میداننــد؛ برای نمونه؛
صاحب جواهر الکالم در باب جهاد ،بنا به دالیل گوناگونی ،حکم به وجوب اجرای
حد در ســرزمین دشمن دادهاند .نخست ،ایشــان معتقد است دليل شايستهای برای
مقابلــه با ادله وجوب اجراى حد و تأخیــر در اقامه آن وجود ندارد .دوم آنکه از نظر
وی سند روایات ضعیف است .دلیل سوم وی مبتنی بر فقدان شواهدی دال بر اثبات
کراهت (و به طریق اولی حرمت) اجرای حد در سرزمین دشمن است (نجفی1981 ،م،
 .)213 /21البته ایشــان در باب حدود کتاب جواهر الکالم ،اجرای حد در ســرزمین
دشمن را جایز ندانستهاند (نجفی1981 ،م.)344 /41 ،
َّ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ُ َّ
َ
َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ
َْ ٌ
ُ
ون ِبالل ِه َوال َي ْو ِم
 . 1آیه  2سوره نورَّ  :الزا ِن َية َو َّالزا ِني ف ْاج ِل ُدوا كل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائة َجل َد ٍة َول تأخذك ْم ِب ِه َما َرأفة ِفي ِد ِين الل ِه ِإن كنتم تؤ ِمن
َ َْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ ْ
ْ
َ
ُ
ال ِْخ ِر وليشهد عذابهما طا ِئفة ِمن المؤ ِم ِنين؛ «باید هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز

درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید ،و باید عذاب آن بدکاران را جمعی
از مؤمنان مشاهده کنند».

از نظــر نگارندگان ،با توجه به برخی قواعد نقلی و عقلی ،موضع حرمت اجرای
حد در سرزمین دشمن ،بهویژه در شرایط حاضر که رشد پدیده «جهانی شدن» منجر
به کاهش اهمیت مرزهای جغرافیای شــده و نیز الحاق به دشمن آسانتر و همچنین
پیامدهای آن برای جامعه اســامی بیشتر شده ،پذیرفتنیتر است .افزون بر این؛ رشد
پدیده «اسالم هراسی» در جهان کنونی نیز دیدگاه مزبور را تقویت میکند .نخستین
قاعده در این زمینه ،قاعده «نفی سبیل» است .این قاعده که شامل دو حوزه تکوین
و تشــریع شــده و منحصر به زمینه خاصی نمیباشد (موســوی خمینی1421 ،ق ،)721 ،به
معنای ممنوعیت انجام اموری اســت که به ســلطه کافر بر مســلمان منجر میشود
(علیدوســت .)233 ،1383 ،به باور شماری ،مصادیق «سبیل» متغیر است؛ بدین معنا که
این مفهوم تابع شــرایط زمانی و مکانی اســت؛ لذا چه بسا آنچه در گذشته از موارد
ســبیل بوده ،در دوران فعلی در دایره آن جای نگیرد یا مواردی که در سابق مصداق
«ســبیل» نبوده ،در عصر حاضر داخل در این مفهوم باشد (علیدوست .)247 ،1383 ،بر
اساس این نظر ،یکی از اقداماتی که میتواند بسترساز سلطه کافران بر مسلمانان باشد،
اجرای مجازاتهای بدنی ،بهویژه حدود ،در جهان معاصر اســت .در دنیای امروز،
از منظر سازمانهای بینالمللی حقوق بشری ،مجازاتهای حدی در دسته کیفرهای
خشن جای گرفت ه است؛ برای نمونه ،شورای وزیران اتحادیه اروپا در  10دسامبر 2007
م در بیانیه پایانی جلسه  ،2838مجازات سنگسار را ظالمانه و غیرانسانی قلمداد کرده
اســت (بزرگمهری و عزیزی .)87 ،1392 ،اینگونه واکنشهای مختلف نســبت به اجرای
مجازاتهای حدی که شمارشــان هم کم نیســت ،میتواند بستر وضع تحریمهای
متعدد علیه حکومتهای اســامی را فراهم نماید .تصویب تحریمهای مورد بحث
میتوانــد ابعاد حیات فردی و اجتماعی مســلمانان را تحت تأثیــر قرار دهد و عزت
مسلمانان را خدشــهدار نمایند که با روح قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد و ممکن
است با تضعیف جامعه اسالمی ،در نهایت زمینه سلطه آنان در بخشهای گوناگون
را فراهم نماید.
دومین قاعده« ،ضرورت حفظ نظام جامعه» است .مراد از «حفظ نظام جامعه»،
رعایت اموری است که در صورت اخالل در آن ،نظام زندگی مردم به خطر میافتد
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و دچار هرج و مرج میگردد (الماســی ،علی زاده و کری مپور .)10 ،1395 ،بهطور کلی ،از نظر
فقها انجام هر آنچه در ابعاد مختلف سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی ،قضایی و،...
به اختالل در نظم جامعه منجر شــود ،ممنوع و آن چیزی که الزمه حفظ آن باشــد،
واجب است (موسوی خمینی1421 ،ق .)461/2 ،فشارها و تحریمهای مورد بحث میتواند
نظام یک جامعــه را در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی بر هم زند .پیامد اخیر
در تقابل با مفاد قاعده مذکور است؛ لذا بنا به عقیده برخی فقها ،در هر موردی که
حکمی از احکام اسالمی ،موجب اختالل نظام شود ،آن حکم به دلیل ترتب عنوان
ثانوی بیاثر تلقی میگردد (عمید زنجانی )349 ،1373 ،که مجازاتهای حدی نیز از این
امر مستثنا نیست.
 .3خوف الحاق به دشمن؛ علت حکم یا حکمت حکم

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

104

پس از روشــن شدن نظر فقهای امامیه ،حال این پرسش مطرح است که «خوف
الحاق به دشــمن» علت حکم اســت یا حکمت آن؟ زیــرا برگزینی هر یک ،برآمد
متفاوتی به همراه دارد .پیش از دســتیابی به پاسخ این پرسش باید تعریفی از «علت
ِ
حکم» و «حکمت حکم» ارائه شود.
«علت حکم» چیزى است که حکم دائر مدار آن است؛ یعنى هر جا علت باشد،
حکم هم هست و هر جا علت نباشد ،وجود حکم منتفی است .در مقابل« ،حکمت
ً
حکم» چیزى اســت که غالبا همراه حکم هســت و گاهى هم از آن جدا مىشود؛
بدین معنا که بعضى اوقــات بهرغم اینکه حکمت وجود ندارد ،حکم به قوت خود
باقى است (مکارم شی رازی.)78 ،1385 ،
برخی فقها نسبت به منع اجرای حدود در سرزمین دشمن بر این باورند که خوف
الحاق به دشــمن ،علت حکم است (خویی ،ب یتا .)263/41 ،ایشان معتقدند اگر خوف
الحاق به دشــمن «حکمت» باشــد ،مطلق و مقید بر هم حمل نمیشود ،ولی اگر
«علت» باشــد ،مطلق و مقید برهم حمل میشود ،همچنانکه مفاد معتبره ابیمریم
آن است که «حد در سرزمین دشمن اجرا نمیشود» و مفاد معتبره غیاث بن ابراهیم
آن است که «حد در سرزمین دشمن در صورتی که خوف پیوستن به دشمن نباشد،

اجرا میشــود» .در نتیجه ،باید اطالق معتبره ابیمریــم را به قرینه معتبره غیاث بن
ابراهیم قید زد (حاجی دهآبادی .)254-253 ،1387 ،یعنی اگر خوف الحاق به دشمن وجود
نداشــته باشــد ،اجرای حد مانعی ندارد .در مقابل ،قائالن به حکمت بودن «خوف
الحاق به دشمن» بیان داشتهاند« :در معتبره غیاث بن ابراهیم ،حضرت امیرالمؤمنین
علی؟ع؟ چنین فرمود« :حد را بر کسی که در سرزمین دشمن است اجرا نمیکنم،
از بیم آنکه مبادا عصبانیت ،او را وادار سازد که به دشمن بپیوندد» .ظاهر این تعلیل
آن اســت که حضرت میخواهد بفرمایند :از آنجا که چنین بیمی وجود دارد ،حد
در سرزمین دشــمن جاری نمیشــود ،نه اینکه حد در صورتی جاری نمیشود که
ً
چنین بیمی وجود داشته باشد .چون ترس پیوستن حد خورده به دشمن «نوعا» وجود
دارد .در این صورت ،این قید از قیودی اســت که در مورد غالب وارد شــده است و
چنین قیدی دلیل عام یا مطلق را تخصیص و تقیید نمیزند» (گلپایگانی1412 ،ق.)390/1 ،
همچنین یکی از ادله ای که قائلین به حکمت بودن قید(خوف الحاق) ذکر می کنند
ُ
َُ
«ال يق ُام» یا «ال أ ِق ُيم» در قاعده مذکور چون نکره در سیاق نفی
این اســت که لفظ
است ظهور در عموم دارد .به این معنا که به طور کلی در سرزمین دشمن اجرای حد
صورت نمیگیرد و تأویل خوف الحاق در انتهای روایت مذکور ،بر این مهم تأکید
ً
دارد که اصوال حتی مدتی بعد از اجرای حد ،ظن ملحق شدن به دشمن وجود دارد؛
بنابراین نمیتوان گفت اگر در ســرزمین دشمن خوف الحاق نبود اجرای حد جایز
است(رحمتی1415 ،ق.)209 ،
انتخاب هر یک از دو رویکرد اخیر ،ثمرات عملی متفاوتی را به همراه دارد .طبق
نظریه نخســت (علت) ،در صورتی که خـــوف الحاق وجود نداشته نباشد ،اجرای
حد در ســرزمین دشمن جایز است .لکن اگر موضع دوم (حکمت) را برگزینیم ،در
صورت فقدان خوف الحاق به دشــمن ،باز هم میتوان از اجرای حدود در سرزمین
دشمن صرفنظر کرد؛ زیرا وجود حکم دایر مدار آن نیست .تفاوت دیگر آنکه اگر
«خوف الحاق به دشــمن» را علت حکم بدانیم ،با استناد به صناعات اصولی چون
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تعمم و ّ
«العلــة ّ
تخصص» 1و «قیاس منصوص العلــه» ،2حکم منع اجرای حدود را
ِ
ِ
میتوان به هر حکمی که در ســرزمین دشمن موجب الحاق فرد به دشمن میشود،
ســرایت داد ،لکن در صورت انتخاب موضع دوم (حکمت) چنین امری امکانپذیر
نیست (موسوی خمینی1421 ،ق.)87/4 ،
با تأسی از نظر شماری از فقها ،خوف الحاق به دشمن ،میتواند هم علت حکم
باشــد و هم حکمت آن .جهتگیری اتخاذ شــده در این پژوهش ،در راستای نظر
فقهایی اســت که بــاور به امکان جمع بین علت و حکمــت در حکم واحد دارند.
نباره معتقدند هیچ منعی وجود ندارد که مالکی واحد ،در حکمی واحد،
ایشان در ای 
از جهتی حکمت باشــد و از جهتی دیگر علت آن؛ مانند اینکه فقها از یک جهت
«مســتکنندگی» را علت حرام بودن خمر میدانند؛ لذا با اســتناد به تعمیم علت به
موارد مشــابه ،حکم حرمت را در سایر مســتکنندهها نیز جاری کردهاند .از سوی
دیگر ،مالک مزبور را حکمت حکم نیز در نظر گرفتهاند؛ در نتیجه ،حرمت مسکر
را منوط به مست شدن شــارب خمر نمیدانند (مکارمشــی رازی .)103 -102 ،1390 ،در این
مورد نیز از آنجا که خوف الحاق به دشمن قابلیت ّ
تسری به دیگر احکام مانند شالق
تعزیری را دارد ،علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان خوف الحاق
ّ
به دشــمن و به صرف وجود پیامدهای دیگر مانند عدم پذیرش مجازاتهای حدی
در میان شــهروندان جامعه یا الحاق سایر افراد جامعه به دشمن ،حکم مورد بحث به
قوت خود پا برجا و از این حیث ،حکمت حکم است .البته در همین راستا میتوان
بحث اصولی ســبب غیر منحصر را نیز مطرح کرد .معنای ســخن پیش آن است که
ً
عدم اجرای حدود در ســرزمین دشمن لزوما منحصر در خوف الحاق حد خورده به
دشمن نیست ،بلکه اگر اجرای حد در سرزمین دشمن پیامدهای دیگری مانند تنفیر
از دین را نیز به همراه داشت ،اجرای آن محل توقف است.
 . 1یعنی تعلیل مذکور در حکم ،گاه وظیفه تعميم حکم و گاه وظیفه تخصیص آن را بر عهده دارد (موســـویخمینی،
1421ق120/1 ،؛ محقق داماد.)165/2 ،1372 ،
 . 2قیاس منصوص العله ،قیاسی است که علت و جامع در آن از سوی شارع تشریح شده است .در این صورت ،فقها از آن
ً
پیروی کرده ،متعاقبا در موارد مشابه آن را تعمیم میدهند (مظفر ،بیتا.)202 /3 ،

در همین زمینه ،یکی از دیگر دالیل و آثار طرح رویکرد اخیر میتواند بهرهوری
از یــک راهــکار درونفقهی در جهت گذر حکومتهای اســامی از چالشهای
عدیدهای باشــد که در جهان معاصر با آن دســت و پنجه نرم میکنند؛ زیرا به بیان
برخی از فقها ،مهمترین واجب یا به عبارتی ،اوجب واجبات حفظ بیضه اسالم است
(نائینی1424 ،ق )40 ،لذا استفاده از این رهیافت میتواند پاسخی به اقدامات و فعالیتهای
بینالمللی باشد که با هدف ضربه به کلیت و اصل اسالم در حال اجراست.
پرســش دیگر این اســت که آیا حکم منع اجرای حدود در ســرزمین دشمن در
ً
جایی که پس از اجرای حد عمال امکان پیوســتن فرد به دشــمن وجود نداشته باشد
(همانند اجرای حدود مستوجب مرگ بر محکوم علیه) نیز جاری است؟ در اینباره
دو نظر عمده وجود دارد .برخی با این استدالل كه كلمه «حد» در اين دو عبارت،
نكره در ســياق نفى و مفید عموم است (کالنتری ،1)109 ،1375 ،این حکم را در تمامی
ّ
مجازاتهــای حدی جاری میدانند .در مقابل ،عدهای با این اســتدالل که در حد
رجم و قتل ،الحاق محکوم به دشــمن ســالبه به انتفای موضوع میگردد ،این حکم
را مختص جلد (شــاق) دانســتهاند (گلپایگانی ،ب یتا .)144/1 ،به نظر میرسد ،دیدگاه
ً
اول دفاعپذیرتر از دیدگاه دوم اســت؛ زیرا اوال اگر معصوم؟ع؟ نظر به تمامی حدود
نداشت ،خود برخی از آنها چون رجم و صلب را مستثنا مینمود .در اینجا ذکر این
ی بلد
نکته ضروری اســت که این حکم مشــمول مجازات حدی غیربدنی مانند نف 
نیز میشود؛ چرا که تبعید یک نفر نیز میتواند پیامدی چون الحاق وی به دشمن را
ً
ً
در پی داشــته باشــد .ثانیا اجرای حدود سالب حیات مانند رجم لزوما منتج به مرگ
شــخص نمیشود .در همین راســتا برخی از فقها معتقدند در صورت فرار مجرم از
ً
گــودال در مرحله اجرای رجم ،با وجود شــرایطی نمیتوان حد را مجددا اجرا نمود
(موسوی خمینی)466/2 ،1390 ،؛ لذا شخص میتواند پس از اجرای حد به دشمن بپیوندد.

 .1البته موضع نویسنده مزبور همانطور که در ادامه به آن اشاره نمودهاند ،امکان اجرای حدود سالب حیات در سرزمین
ً
دشمن است و ایشان صرفا ادله آن دسته از فقهایی که اجرای تمامی حدود در سرزمین دشمن را ممنوع میدانند ،ذکر کرده
است.
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ً
ثالثا اصول مختلفی از جمله «اصل ظهور»« ،1اصل عموم» 2و «اصل اطالق» 3نظر
اول را تقویت میکند.
 .4ضرورت توجه به حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن و تعمیم آن

به سایر مجازاتها در جهان معاصر

پس آنکه در بخش دوم و ســوم مقاله به ترتیب رویکرد فقهای امامیه نســبت به
حکــم مورد بحث و نیز موضع پژوهش حاضر درباره علت یا حکمت بودن «خوف
الحاق به دشــمن» روشن شــد ،بخش پایانی بر آن است تا چرایی ضرورت توجه هر
چه بیشتر به حکم مزبور و نیز ادله تعمیم این حکم به دیگر کیفرهای در حال اجرا در
سرزمینهای اسالمی را مطرح نماید.
 1-4سهولت الحاق به دشمن و گسترش پیامدهای آن برای جامعه اسالمی
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قبل از تشریح دلیل نخســت ،باید این مفهوم روشن شود که عنوان «دشمن» بر
ً
چه فرد یا گروهی اطالق میگردد تا متعاقبا بتوان الحاق به آن را بررسی کرد .دشمن
در لغــت ،به معنای بدخواه ،عدو ،متخاصم ،مخالف و معاند اســت (معین/1 ،1386 ،
 .)684در کنــار صاحبان کتب لغت ،علما و فقهــا نیز تعابیر مختلفی از این واژه ارائه
دادهاند که میتواند در درک فنی و تخصصی این واژه و نیز دایره شمول آن ثمربخش
باشد .برخی با ارائه یک مفهوم موسع از دشمن ،مطلق غیرمسلمانان و کافران سرتاسر
کره خاکی اعم از حربی و غیر آن را دشــمن دین معرفی کردهاند (رضوی)401 ،1378 ،؛
عدهای ،کفار و به عبارتی ســاکنان دارالکفر را دشــمن دین اسالم معرفی نمودهاند
ً
 .1یعنی عقال کالم را بر ظاهرش حمل میکنند تا وقتی که قرینهای ثابت گردد (موسوی خمینی1415 ،ق )241 /1 ،بتوان
خالف ظاهر را با آن اثبات کرد.
 .2اصل عموم در جایی کاربرد دارد که در گستره و حیطه یک لفظ عام تردید واقع شود .بدین صورت که ندانیم شارع ،آیا
همه افراد یا اشیا را اراده کرده یا آنکه مقصود وی تنها دسته یا عد های خاص از آنها بوده است .در این حالت ،تا زمان احراز
وجود مخصص با استناد به اصل عموم ،احتمال تخصیص ،نفی و به عموم عمل میشود (مشکینی1413 ،ق.)58 -57 ،
 .3هرگاه در لفظی مطلق و بدون قید تردید شود که آیا قصد شارع ،همان معنای مطلق است یا معنای مقید آن؛ اصالت اطالق
جاری میشود؛ زیرا متکلم قیدی را اعالم نکرده و اگر اعالم هم کرده ،به مخاطب نرسیده است؛ لذا به احتمال وجود قید
اعتنایی نمیشود (سبحانی تبریزی1420 ،ق.)28 /1 ،

(سبحانی78 ،1384 ،1؛ کالنتری .)115 ،1375 ،در مقابل ،برخی بر این باورند که تمام کافران یا
ساکنان دارالکفر دشمن تلقی نمیشوند ،بلکه برای تحقق این عنوان ،در حال جنگ
بودن آنها با مسلمانان الزم است (محقق داماد .)115 ،1393 ،بعضی نیز نواصب ،غالت،
بغاة ،خوارج ،ستيزندگان با مذهب اهل بـيت را در کنار کفار و غیر معاهدین در زمره
دشمنان اســام جایدادهاند (عاملی1412 ،ق .)166 /3 ،به نظر نگارندگان؛ ضابطه مهم
برای شناســایی دشمن در حال حاضر ،عدم لزوم حضور فیزیکی وی در داراالسالم
اســت .این نظر مورد تمکین است که دشمن بر کسی عارض میگردد که بالفعل با
جامعه اسالمی در مخاصمه است (محقق داماد ،)113 ،1393 ،لکن باید به این نکته توجه
نمود که دیگر طریق جنگیدن محدود به مبارزه تن به تن نیســت؛ به دیگر ســخن،
برای دشــمن خواندن یک فرد ،به تجاوز فیزیکی او به قلمرو سرزمین اسالمی نیازی
نیست؛ بلکه وی میتواند از هزاران کیلومتر دورتر ،اقداماتی انجام دهد که تبعات آن
ی چنین شخصی در داراالسالم باشد .لذا به اعتقاد
به مراتب بیشــتر از حضور فیزیک 
نگارندگان ،با توجه به شــرایط ویژه حاکم بر جهان فعلی ،مفهوم ســنتی دشــمن و
الحاق به او دستخوش تغییر شده است .بنابراین ،گروهها و سازمانهایی که در جهان
فعلی بدون تجاوز به مرزهای سرزمینهای اسالمی ،با ابزاری مانند رسانه به اقداماتی
چون نمایش چه رهای خشن از دین رحمانی اسالم و جامعه اسالمی در سطح جهان
پرداختهاند ،دشــمن تلقی میشوند؛ لذا پیوند خوردن فرد به آنها به مثابه الحاق وی
به صف دشمن در جنگهای سنتی است .همچین به نظر میرسد ،اسالم و یا عدم
اســام فرد یا گروه نیز در اینباره شــرط نیســت .به این معنا که گروههای به ظاهر
اســامی مانند داعش و یا ســرکردگان اینان نیز که با جنایات خود ،موجب افزایش
اسالمســتیزی در جهان معاصر میشوند ،میتوانند در زمره دشمنان دین اسالم قرار
گیرند.
خوف الحاق به دشمن از زمان معصوم؟ع؟ تا به امروز ،به قوت خود پابرجاست،
لکن به سبب شکلگیری سازمانها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری ،زمینه برای
 . 1ایشان از «ارض عدو» به سرزمین کفار تعبیر کردهاند.
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پیوستن به دشمن حتی قبل از اجرای حد فراه م شده است .در راستای اثبات ادعای
پیشگفته میتوان به بند  9قطعنامه شــماره  1997/37مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد اشاره نمود .مقرره مزبور به دولتها خاطر نشان کرده است که مجازات بدنی
میتواند برابر با کیفرهای ظالمانه ،غیرانســانی و تحقیرکننده یا حتی شکنجه باشد.
ماده  14اعالمیه جهانی حقوق بشــر مصوب 1948م ،برای افراد در معرض شکنجه،
حق درخواست پناهندگی از دیگر کشورها را به رسمیت شناخته است .افزون بر این،
در ماده « »1کنوانســیون مربوط به وضعیت پناهنــدگان مصوب 1951م ،در معرض
شــکنجه قرار گرفتن ،یکی از دالیل درخواســت پناهندگی عنوان شــده است .لذا
محکوم در صورت بخشیدن رنگ و بوی سیاسی یا عقیدتی به چنین حکمی میتواند
به اغلب کشورهای دنیا به آسانی پناهنده شود .برای نمونه ،چنانچه فردی در کشور
ایران برای مصرف مســکر به هشتاد ضربه تازیانه از باب حد و یا برای ّ
ساب النبی به
اعدام محکوم شود ،میتواند با قراردادن حکم دادگاه در اختیار سازمانهای حقوق
بشری یا ارائه آن به سفارتخانه کشورهای مختلف مستقر در ایران یا رسانهای کردن
این موضوع ،زمینه الحاق خــود و حتی خانوادهاش را فراهم نماید .در اینباره حتی
ً
این امکان وجود دارد که شــخص تعمدا با ارتــکاب جرم ،خود را در معرض چنین
مجازاتهایی قرار دهد تا بتواند زمینه پناهندگی خویش را مهیا کند.
افزون بر آنچه گفته شد ،دایره «الحاق معنوی» به دشمن نیز گستردهتر از گذشته
شده است .مراد از الحاق معنوی ،الحاقی است که فرد بهطور فیزیکی و جسمانی از
کشــور اسالمی خارج نمیشود ،بلکه از نظر اعتقادی ،فکری ،اجتماعی و فرهنگی
و ...به دشــمن بپیوندد .در همین راستا یکی از فقهای شیعه خاطر نشان میکند که
ً
الحاق فرد به دشــمن صرفا به شکل پیوستن فیزیکی به دشمن نیست ،بلکه شخص
میتواند بدون خروج از ســرزمین مسلمانان به دشمن بپیوندد (مرعشی)19 ،1380 ،؛ برای
مثال ،یک فرد با مطالعه کتب معاندین دین اسالم یا بازدید از تارنماهایی که مشغول
فعالیتهای اسالمهراسانه هستند و نیز مشاهده تصاویر و فیلمهای ضد دینی به دشمن
بپیوندد .به نظر میرســد پیامدهای چنین الحاقی برای جامعه اســامی به مراتب از
الحاق فیزیکی بیشتر است؛ چراکه شخص در این حالت ،از کشور خارج نمیشود،

بلکه در بین مسلمانان به پخش موارد اخیر و نفرتپراکنی علیه دین اسالم میپردازد.
باید توجه داشت که در زمان معصوم؟ع؟ نیز امکان چنین الحاقی وجود داشت ،لکن
در عصر حاضر به دلیل ظهور تکنولوژیهای نوین و وسایل ارتباط جمعی ،دایره آن
وسیعتر شــده است؛ برای مثال ،فردی میتواند در زمان فعلی بدون خروج از کشور
و با اتخاذ نامی مســتعار ،از طریق فضای مجازی ،به اقدامات اسالمهراسانه پرداخته
و مقاالت و کتب مختلفی با محتوای نقد مغرضانه احکام اســامی به رشــته تحریر
درآورد و در دسترس عموم مردم قرار دهد.
همچنین پیامد الحاق فرد به دشــمن برای جامعه اسالمی ،بیشتر از گذشته شده
ً
است؛ زیرا در قدیم فرد در صورت الحاق به دشمن صرفا میتوانست در جبهه دشمن
شمشــیر بزند یا دیدگاه انســانهای معدودی را نســبت به دین اسالم تحت تأثیر قرار
دهــد ،لکن در زمان فعلی یک مصاحبه یا شــرکت در یک گردهمایی بدون نیاز به
حضور فیزیکی شخص در بین دشمنان ،میتواند افکار هزاران نفر ّ
اعم از مسلمان و
ِ
غیرمســلمان را در زمان واحد تحت تأثیر قرار دهد و آنها را نســبت به اسالم دلسرد
نمایــد .دیگر آنکه در عصر حاضر ،تبعات الحاق برای ملحقشــونده کمتر از زمان
معصوم؟ع؟ اســت؛ چراکه در گذشــته این احتمال وجود داشت که فرد در یکی از
جنگهای بین مسلمانان و مشرکان کشته شود ،ولی در حال حاضر این احتمال تقلیل
ً
یافته است .زیرا در عصر حاضر ،برای مبارزه با دین اسالم منحصرا نیازی به شرکت
در جنگهای تن به تن و شمشیر زدن علیه آن نیست.
در انتهای این قسمت ،الحاق شخص نظامی به دشمن نیز قابل توجه است .مراد
از این گونه الحاق ،پیوســتن شــخص نظامی به جبهه دشمن است؛ برای مثال ،اگر
شخص نظامی به مجازات قطع دست راست و پای چپ به دلیل ارتکاب جرم محاربه
محکوم شــود ،ممکن است به دشمن ملحق شود .این پیوســتن میتواند پیامدهای
جبرانناپذیری چون شکســت جبهه اسالم در مقابل جبهه دشمن را داشته باشد .بر
اســاس این ،پیامبر اسالم؟ص؟ ،قطع دســت در میدان جنگ را ممنوع اعالم کردند
(اب نقيــم جوزیــه1411 ،ق .)13/3 ،البته الحاق چنین شــخصی از منظر معنوی نیز ممکن
اســت؛ بدین شکل که فرد مزبور بدون الحاق جسمانی به دشمن ،به جاسوسی برای
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یکی از مســائل برجسته در عصر جهانی شدن ،توســعه و پیشرفت فضای سایبر
اســت .دسترسی آسان ،ســرعت باالی انتقال و بازدهی بسیار زیاد در زمانی اندک،
موجب استقبال میلیونها انسان از این فضا شده است .همچنین این عرصه باعث شده
که هر انســان به مثابه یک رسانه ،هر آنچه میخواهد ،بدون محدودیت در محیطی
ّ
بیحد و مرز منتشــر نماید .برای نمونه ،صحنه اجرای مجازاتی چون شــاق در مأل
عام که توســط یک فرد تصویربرداری شــده به سرعت به بیرون از قلمرو حاکمیتی
ً
محل اجرای حکم منعکس میشود .لذا اقداماتی از این دست ،صرفا انعکاس ملی
ندارد ،بلکه شــکلی بینالمللی به خود میگیرد .بدین ســبب حکمرانان نمیتوانند
به مانند قرون گذشــته دروازههای کشــور را بر روی دیگران ببندند و آن را از کانون
توجهات دور نگه دارند تا از چشم دیگران پنهان بماند و به تأثیر نگرش دیگران فارغ
از دین ،رنگ و نژاد به مســائل ناهمگون بیاعتنا باشــند .به دیگر ســخن ،این فضا
موجب فروپاشــی معنوی مرزهای سرزمینی شــد ه و محیط اجتماعی جدیدی خلق
کرده است که دیگر نمیتوان آن را فضای مجازی نامید .فضایی است واقعی ،بدون
مرز و محدویت با همه آثار و تبعاتی که از یک فضای واقعی میتوان انتظار داشت.
فروپاشی معنوی مرزها یعنی حرکت دنیا به سمتی که در آن ،روز به روز تأثیر حدود
و ثغور سرزمینی در پنهان کردن مسائلی چون اجرای مجازات کمرنگ میشود.
جهان حاضر با تمام گســتردگیهایش چنان از منظر معنوی کوچک شــده که
میتــوان آن را به یک دهکده تشــبیه کرد .در چنین فضایی اتفاقــات نه تنها از دید
اطرافیان دور نمیماند ،بلکه آنان نسبت به آن واکنش نشان میدهند .این واکنشها
میتواند بر نگاه و بینش دیگر همسایگان و رفتار آنها نسبت به شما اثرگذار باشد .در
عصر حاضر با تراکم زمان و مکان ناشی از فضای سایبر ،وسعت سرزمین دشمن از
نظر مفهومی نسبت به عصر معصوم؟ع؟ گسترش چشمگیری یافته است؛ به طوری
که دشــمن به گونههای مختلــف و متعدد ،از اجرای حدود و لو در ســرزمینهای

اســامی مطلع میگردد ،تصاویر آنها را مشــاهده میکند و نســبت به آن واکنش
نشــان میدهد .همانطور که میتوان به غیر از خوف الحاق مجرم به دشمن ،یکی
دیگر از دالیل بنای چنین حکمی را از جانب امام؟ع؟ ،جلوگیری از مشاهده اجرای
حد توسط دشمن نیز دانست .موضوعی که در جهان معاصر به سهولت قابل تحقق
اســت .به عبارت دیگر ،در زمان فعلی گویا اجرای حد در سرزمینهای اسالمی به
مثابه اجرای حد در ســرزمین دشمن اســت؛ چرا که آنها میتوانند به آسانی در هر
نقطه از کره خاکی هر چند به طور غیرمستقیم نظارهگر اجرای واکنشهای کیفری
در کشورهای اسالمی باشند و نسبت به آن عکسالعملهای مختلف نشان دهند و
از آنها در جهت نیل به اهداف شوم خود استفاده کنند.
نتیجهگیری

یکی از احکام فقهی مســتخرج از روایــات صحیح ،حکم منع اجرای حدود در
سرزمین دشمن است .این جستار با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر جهان معتقد
تها به ضرورتی برای
است ،بازخوانی حکم مورد بحث و نیز تعمیم آن به سایر مجازا 
سیاستگذاران نظام عدالت کیفری کشورهای اسالمی تبدیل شده است .نویسندگان
در جهت اثبات ادعای خود ،دالیلی را ارائه کردند .نخستین دلیل سهولت الحاق فرد
به دشمن و نیز گسترش پیامدهای آن برای جامعه اسالمی است .در عصر حاضر بر
خالف گذشته ،با شکلگیری سازمانهای حقوق بشری ،امکان الحاق فیزیکی فرد
به دشــمن (پناهندگی) ،حتی قبل از اجرای مجازات فراهم است .همچنین به دلیل
ظهور و توســعه تکنولوژی ،الحاق معنوی فرد به دشــمن بدون نیاز به خروج وی از
ســرزمینهای اسالمی به آسانی صورت میپذیرد .گذشــته از این ،در عصر حاضر
پیامدهای الحاق فرد به دشمن برای جامعه اسالمی بیشتر از زمان معصوم؟ع؟ و برای
ملحق شده کمتر از آن دوران است؛ زیرا در دوران معاصر شخص با شرکت در یک
ویدیو کنفرانس ،بدون آنکه آســیب جســمانی متوجه وی باشد ،میتواند علیه دین
اسالم به مبارزه پردازد و در زمانی اندک ،هزاران نفر مخاطب را تحت تأثیر قراردهد.
دومین دلیل ،گسترش مفهومی سرزمین دشمن در عصر حاضر است .در جهان
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معاصر بر خالف زمان معصوم؟ع؟ تفکیک «ســرزمین دشــمن» از «سرزمین غیر
دشمن» به شفافیت امکانپذیر نیســت ،عامل این اتفاق ،ظهور پدیده جهانی شدن
و رشــد فضای سایبر ناشــی از آن است که منجر به تقلیل اهمیت مرزهای سرزمینی
شده است؛ به دیگر سخن ،در جهان کنونی اطالق سرزمین دشمن به مکانی محدود
ً
یا تصور حضور دشــمنان اســام صرفا در موقعیت جغرافیایی خاص دشــوار است؛
زیرا گویی همه مردم دنیا فــارغ از نژاد ،دین و ملیت در دهکدهای کوچک زندگی
میکنند .فضای ســایبر در نتیجه فشــردگی زمانی و مکانی ناشــی از آن ،منجر به
کمرنگ شدن تأثیر مرزهای سرزمینی در پنهان کردن رویدادهای گوناگون از جمله
اجرای مجازاتهای بدنی از دیگر کنشگران عرصه بینالملل شده است .در عصر
حاضــر ،یک رویداد یا خبر ،بدون توجه به موقعیت جغرافیایی وقوع آن ،در حداقل
زمان ممکن به سادگی در تمامی نقاط جهان منتشر میشود؛ لذا اگر یکی از مهمترین
اهداف امام از پایهگذاری این حکم ،عدم نظاره اجرای کیفر توســط دشــمنان بوده
است؛ تحقق این پیامد در حال حاضر ولو آنکه اجرای مجازات در سرزمین اسالمی
صورت پذیرد ،به سهولت امکان پذیر است.
ً
بــه باور نگارندگان ،نتیجه بازخوانی این حکم نباید صرفا محدود به عدم اجرای
حدود در ســرزمین دشمن شــود ،بلکه باید این حکم ،به تمامی مجازاتها ّ
اعم از
ی بلد که اجرای آنها با خوف الحاق به
بدنی و غیربدنی مانند قطع دســت و پا و نف 
دشــمن و در صورت فقدان آن با تبعات دیگری همراه است ،تعمیم یابد ،گرچه آن
مجازات در ســرزمینهای اسالمی اجرا شــود .به تعبیر دیگر ،استناد به این حکم نه
ً
ّ
صرفا در سرزمین دشــمن و نیز نسبت به مجازاتهای حدی ،بلکه نسبت به تمامی
مجازاتهایی که اقامه آنها ولو در سرزمینهای اسالمی با خوف الحاق به دشمن یا
در صورت فقدان آن با پیامدهایی همچون انزوای دین اسالم در جهان معاصر همراه
اســت ،امکانپذیرمیباشــد؛ موضعی که ادله نقلی و عقلی و نیز قواعد فقهی نفی
سبیل ،ضرورت حفظ نظام جامعه و در آخر امکان جمع بین علت و حکمت در یک
حکم واحد آن را تقویت میکند .نتیجه رهیافت اخیر ،عبور حکومتهای اسالمی
از چالشهای متعدد جهان معاصر مانند فشارها و تحریمهای بینالمللی است؛ زیرا

بهرهوری از این رویکرد ،به خنثیسازی فعالیتها و اقدامات بینالمللی اسالمهراسانه
و نیز گذر دین مبین اسالم از تنگناها و نامالیمتیهای دوران معاصر منجر میشود.
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Abstract
Statutory articles of assistance in murder is set that not warrant
comprehensive about penalty of all forms its & therefore, by resorting to jurisprudence & legal strategies to these challenges must be
answered. The purpose of this paper is a murder case that the ssistant involved in it, exactly what the judge dealing on & given that
different assumptions, what can the judicial decision to adopt assistant murder. The current research is using description-analytic
method as well as digital-library sources. The findings of the present
study indicates that judges with numerous statutory articles & different jurisprudential inferences sentencing penalty of assistance
in murder occurred & rightly able to determine not allowed & the
1. Beygi. J (2020);”Ambiguities and Statutory Challenges of Penalty of Assistance in Murder &
Explaining Jurisprudential and Legal Strategies”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6; No: 20; Page:
123-157 ; Doi: 10.22034/jrj.2019.48375.1210

challenges caused some votes to be dispersed. Basic rules of assisting in crime, like other crimes referred to in articles 126, 127, 128 &
129 of Islamic Penal Code is 1392. Penalty of assistance in murder
by retaliation or no retaliation as murder murderer Such as murder
as a defense lacks all legitimacy conditions on the one hand & compliance assistant behavior with assistant shariah or legal is different.
Keyword: Assistant Murder, Statutory Assistance, Shariah Assistance, Statutory Punishment, Jurisprudential Strategy.
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ابهامها و چالشهای قانونی کیفر معاونت در
1
قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی
جمال بیگی

2

چکیده

مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد بهگونهای تنظی م شـــده که بهطور جامع کیفر
همه صور آن را پوشش نمیدهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت
به این چالش ،پاسخ مناسبی یافت .هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد
ً
که معاونی هم در آن نقش داشته اســـت ،دقیقا تکلیف قاضی رسیدگیکننده را روشن و
معین کند که در فرضهای مختلف ،چه تصمیم قضایی را میتواند نســـبت به معاون قتل
عمد اتخاذ نماید .تحقيق حاضر بر اســـاس روش توصيفی ـ تحليلی و بر پايه اسناد و منابع
کتابخانهای نگاشـــته شده اســـت .یافتههای تحقیق حاکی از این است که قضات با مو ّاد
ّ
قانونی متعدد و اســـتنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد
مواجه هســـتند و بهدرستی به تعیین مجازات قادر نیستند .این امر ،چالشی است که باعث
ایجاد نوعی تشـــتت آرا میگردد .قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در
مواد  128 ،127 ،126و  129قانون مجازات اسالمی1392ش .مندرج است .کیفر معاونت
در قتل عمد ،از یکســـو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام
 .1تاریخ دریافت1396/06/05 :؛ تاریخ پذیرش.1398/06/24 :
 .2دانشـــیار رشـــته حقـــوق جـــزا و جرمشناســـی دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد مراغـــه ،مراغـــه -ایـــران؛
jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
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دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر ،انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا
قانونی متفاوت هست.
کلید واژهها :معاون قتل عمدی ،معاونت قانونی ،معاونت شرعی ،مجازات قانونی،
راهکار فقهی.
مقدمه
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بیان مســئله :مطابق نصوص قانونی رفتار مجرمانه همواره ناشــی از رفتار یک
نفر نیســت ،بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب مییابد .این همکاری در برخی
مواقع به شکل غیرمستقیم بوده که در آن شخص یا اشخاصی به یک یا چند نفر که
مباشر اصلی جرم هستند ،مساعدت میکنند .مقنن در اغلب موارد بهجای تعریف
ً
«معاونــت ،»1صرفا به ذكر مصادیقی از آن اكتفا میكند (نوربها .)226 ،1392 ،برابر ماده
 126قانــون مجازات اســامی ،1392رکن مادی معاونت شــامل تحریک ،ترغیب،
تهدید ،تطمیع ،بهكار بردن دسیســه ،فریب و نیرنگ ،ســوء استفاده از قدرت ،تهیه
وسایل ارتكاب جرم ،ارائه طریق ارتكاب جرم و تسهیل وقوع جرم میشود .مصادیق
مذكور در این ماده حصری اســت و ســایر مصادیق كمک و مساعدت به مجرم در
 .1معاونت (( Compliceاز حیث قلمرو مفهومی و مصداقی به ســـبب ( )Causeکه بیشتر در نوشتههای فقهی به چشم
میخورد ،شباهت دارد؛ چراکه سبب نیز مانند معاون نقش مستقیم در انجام عملیات اجرایی جرم ندارد ،بلکه با واسطه در
وقوع آن ایفای نقش میکند ،اما بهرغم این شباهت ،مطالعه و دقت در مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوتهای ماهوی
ً
میان این دو نهاد حقوقی است .در مساعدت به مباشر اصلی جرم ،در رفتارهایی که قانونا از مصادیق معاونت و از نظر فقهی،
مفهوم «سبب فاعلی» است ،اجتماع بین دو مفهوم معاونت و تسبیب ممکن است .چون مفهوم سبب فاعلی در فقه همان
مساعدت و با تهیه مقدمات زمینه حصول وقوع جرم میباشد .اما در بعضی مواقع امکان اجتماع بین مفهوم معاونت و تسبیت
وجود ندارد .برای تحقق معاونت ،وجود توافق و وحدت قصد بین مجرم اصلی و معاون ضرورت دارد ،ولی در مورد تسبیب
ممکن است شخصی برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد ،بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینه
وقوع جرم را بهطور غیر مستقیم فراهم میکند ،جرم به او نسبت داده میشود ،هر چند قصد حصول آن نتیجه مجرمانه را
هم نداشته باشد .معاونت امر تبعی بوده و حیات معاون همیشه نیازمند وجود مباشر یا سبب است .در تعبیر اصولیان سبب
هر چیزی است که وجود آن نشانه وجود مسبب و عدم آن نشانه عدم مسبب باشد (فیض .)134 ،1396 ،از اینرو ،سبب
ندارد ،از عدم رفتارش ،عدم جنایت حاصل میشود و به
شخصی است که هرچند وجود رفتارش مالزمه مستقیم با جنایت ً
سه شکل عرفی ،شرعی(قانونی) و حسی نمود مییابد .سبب که معموال در جنایات جسمانی علیه اشخاص مطرح میگردد،
در واقع ،مباشر غیرمستقیم جرم میباشد که در ایجاد جرم نقش اساسی داشته و لذا به طور مستقل هم مسئولیت کیفری دارد
و چه بسا در مواقعی که در کنار مباشر قرار میگیرد ،به دلیل اقوی بودن مسئول هم قلمداد بشود .در قلمرو جنایات جسمانی
علیه اشخاص ،به جای سبب بهتر است از عنوان «مباشر معنوی» هم استفاده نشود و حتی در جایی که سبب همانند مباشر
از اشخاص جاهل به عنوان ابزار استفاده میکند ،میتوان «سبب معنوی» (در کنار مباشر معنوی) را بهکار برد و وارد بحث
اجتماع اسباب در طول یا عرض هم نشد (شیخ االسالمی.)140-141 ،1396 ،

حقوق ایران شــامل عنوان معاونت نمیشود (گلدوزیان .)211 ،1392 ،همچنین بهموجب
تبصره ماده فوق ،برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی
بین رفتار معاون و مرتكب جرم شــرط است (اردبیلی .)42 ،1393 ،نکته مهم دیگر اینکه
معاون برای مسئول شناخته شدن باید از رکن معنوی دوگانهای برخوردار باشد؛ یعنی
هم باید قصد كمک یا تشــویق را داشته باشــد و آ گاه باشد كه اعمال وی میتواند
به مســاعدت یا تشــویق مرتكب به ارتكاب جرم بینجامد و هم اینکه از رکن معنوی
ّ
مرتكب جرم آ گاه باشد و باید در ارتكاب آن جرم خاص ،مد نظر كمک یا تشویق
كند (گلدوزیان .)218 ،1392 ،با توجه به مبنای مجرمیت عاریهای ،میتوان گفت معاونت
در قتل عمدی یعنی توافق آ گاهان ه دو نفر یا بیشتربرای کشتن دیگری در چارچوب
عملیات ّ
مصرح در قانون بهطور غیر مســتقیم و بدون شــرکت در انجام رکن مادی
قتل؛ بنابراین ،معاون قتل عمدی بدون شرکت در عملیات اجرایی جنایت قتل ،فقط
مقدمات آن را فراهم میکند (قدسی)37 ،1394 ،؛ لذا اگر شخصی قاتل را قبل از وقوع
قتل یا همزمان با وقوع قتل تهدید یا تحریک کند یا وســایل ارتکاب قتل مثل چاقو
ً
برای قاتل تهیه کند و خود نیز شــخصا دخالتی در فرایند گرفتن جان مقتول نداشته
باشــد ،معاون در قتل عمد بهشمار میرود .قانونگذار برابر قسمت اخیر تبصره ماده
 126به اختالفنظرهای کیفر معاونی که مباشــر ،جرمی شدیدتر از جرم مورد توافق
را انجام میدهد ،خاتمه داده اســت« :چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از
آنچه مقصود معاون بوده مرتكب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر
محكوم میشود» .با این حال ،ابهامها و چالشهای قانونی فرا روی کیفر معاونت در
قتل عمدی هنوز برطرف نگردیده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق

بر پایه آموزههای دینی ،قواعد کلی زیادی نظیر قاعده «حرمت اعانت بر اثم» بر
ممنوعیت همکاری با بزهــکاران داللت دارد (محق قداماد173-192 ،1381 ،؛ عمید زنجانی،
 )54-59 ،1391تــا جاییکه برخی از پیامبران بزرگ با خدای خود عهد میبســتند که
َْ َ
هرگز پشــتیبان مجرمان نباشند .در آیه  17سوره قصص آمده استَ  :ر ِّب ِبما أن َع ْمت
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َ

ً ْ

َعل َّی فل ْن أ ک َ
ون ظهیرا لل ُم ْجرم َ
ین( اسماعیل بیگی ،رجایی و محمدی همدانی )10-11 ،1389 ،و
ِ ِ ِِ
در برخی از روایات اســامی هم مســاعدت جانیان مساوی با خروج از دین شناخته
شده است (حر عاملی1412 ،ق 174 ،103/17 ،و  )177از سوی دیگر ،تشتت آرای محاکم 1به
جهت ابهامها و چالشهای موجود در قوانین فعلی از حیث ناسخ و منسوخ و تعیین
کیفر شــرعی حبس ابد و کور کردن چشم یا مجازات حبس قانونی نسبت به معاون
قتل عمدی موجب تضییع حقوق متهمان و تبعیض در اجرای مجازاتها میشــود؛
از اینرو ،تحقیق دربــاره تبیین مبانی نظری فقهی و حقوقی معاونت در قتل عمد و
ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی در جهت رفع این چالشهای قانونی ،ضرورت دو
چندانی دارد و یافتهها و نتایج کاربردی آن به قضات محاکم کیفری در تعیین نوع و
میزان کیفر کمک شایانی میکند.
ایــن تحقیق با هدف تبیین چارچوب نظــری معاونت در قتل عمد و چالشهای
قانونی ناظر بر تعیین کیفر آن میکوشــد تا به این ســؤالهای اساسی پاسخ دهد که
ثمره عملی تفکیک معاونت قانونی در قتل عمد از معاونت شرعی این جرم چیست؟
مهمترین چالشهای قانونی فراروی تعیین کیفر نســبت به معاونت در قتل عمد در
مقررات موجود چیست؟ با چه راهکارهای فقهی و حقوقی میتوان این تعارضها و
تهافتهای قانونی موجود را برطرف نمود؟
ً
تحقیقاتی که در خصوص معاونت در قتل عمد به رشته تحریر در آمده است ،عمدتا
از منظر حقوق کیفری اختصاصی ،در حوزه جرایم علیه اشــخاص و ب ه مثابه یکی از
صور همکاری در جنایت قتل عمدی به آن پرداختهاند که با مالحظه نتایج و یافتههای
تحقیقات انجام یافته به شرح ذیل ،نوآوری مقاله حاضر از حیث تبیین انواع ابهامها و
چالشهای فراروی کیفرانگاری قضایی بــرای معاونت در قتل عمدی ،به ویژه ارائه
ً
راهکارهای حقوقی ،فقهی و اصولی برای برونرفت از این موضوع کامال مبرهن است.
بیگی و پناهی ( ،)1396در مقالهای با عنوان «معاونت در قتل عمدی و چالشهای
 .1به عنوان نمونه میتوان به آرای صادره از محاکم ذیل اشـــاره کرد :دادنام ه شـــمار ه  78/3/29-496شعبه ویژه دادگاه
عمومی بندرعباس /دادنامه شماره  78/4/23-307شعبه  31دیوانعالی کشور /دادنامه شماره  78/7/25-1236شعبه 4
دادگاه عمومی بندرعباس /دادنامه شماره  79/2/1-8شعبه  31دیوانعالی کشور( .به نقل از حکیمینژاد)1393 ،

حقوقی فراروی مجازات آن» ،با بررسی مجازات معاون قتل عمدی در قانون مجازات
اسالمی بیان داشتهاند که به جهت پراکندگی مواد قانونی متعدد ناظر به قصاص قاتل یا
عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر دفاع ،جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون
با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی ،رویه قضایی یکسانی در این خصوص وجود ندارد.
میــر محمد صادقی ( )1395در کتاب «جرایم علیه اشــخاص» معتقد اســت در
صورتیکــه قصاص نفس اجرا نشــود ،مجازات معاون ب ه حکــم تبصره  2ماده 127
ق.م.ا1392 .ش 1 ،تــا  2درجه پایینتر از مجازات مرتکب جرم اســت .البته در این
مورد بین حکم تبصر ه  2این ماده و تبصر ه ماده 612ق.م.ا1375 .ش .تعارض وجود
دارد .به اعتقاد ایشان ،حکم تبصر ه ماده  612ق.م.ا .ناظر به کیفر معاون قتل عمدی
در فــرض عدم اجــرای قصاص نفس ،بهموجب مقررات تبصــره  2ماده  127قانون
جدید نسخ ضمنی شده است.
آقایینیا ( )1394در کتاب «جرایم علیه اشــخاص (جنایات)» مینویســد :در بند
الــف ماده  127ق.م.ا1392.ش ،مقنن تكلیف معاونــت در جرم را نهفقط بهعنوان
معاونت در قتل عمد ،بلكه معاونت در كلیه جرایم منتهی به ســلب حیات مشخص
نموده اســت .شــرایط اساســی در اعمال این بند ،اجرای قصاص قاتل اســت و در
غیر این صورت ،حكم این بند اجرا نخواهد شــد .به اعتقاد این نویســنده ،با وجود
مجازاتهای قانونی ،دادگاه مجاز به اســتناد به مجازاتهای شــرعی برای بعضی از
مصادیق معاونت در قتل عمدی كه حتی نقش آنها در كمک به قاتل ضعیفتر از
موارد ّ
مصرح در قانون است ،نخواهد بود.
کریمی ،موسوی مجاب و آقابابایی بنی ( )1392در مقال ه «معاونت در قتل عمدی
از منظــر فقه جزایی و حقــوق موضوعه» معتقدند با مراجعه به آرای فقهی روشــن
میشــود که در مورد معاونت در قتل از طریق امســاک و نظارت ،مجازات شرعی
ّ
مقرر شده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بنابر صدر ماد ه  127ق.م.ا.
که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلم ه «شرع» ،سپس کلم ه «قانون» را آورده ،باید
به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر میرسد ارجاع مجازات به شرع ،برخالف
اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
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مصطفایی ( )1392در مقال ه «مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتلهای
غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلســتان» با بررســی احکام معاونت و شــرکت
در قتلهای غیر عمد در مواد قانون مجازات اســامی ایران و مقایســه آنها با آرا و
رویههای کیفری در محاکم انگلســتان ،تالش کــرده تا این تفاوتها و ظرافتها را
بیشــتر نشان دهد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که معاونت در قتلهای غیرعمدی
هم قابل تحقق اســت؛ چراکه منظور از وحدت قصــد در تبصره ماده  126ق.م.ا،.
وجــود وحــدت در آن میزان قصدی اســت که در اینگونه جرایم از مباشــر انتظار
میرود؛ یعنی قصد انجام فعل ارتکابی بدون قصد ایجاد نتیجه.
روششناسیتحقیق
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در این تحقیق به کلیه مقررات داخلی و با تکیهبر ارائه چالشهای قانونی فراروی
تعییــن کیفر معاونت در قتل عمدی پرداختهشــده اســت .از ســوی دیگر ،ﭘﺲ از
بررســی ق.م.ا1392 .ش .و تطبیق با مقررات ق.م.ا1375 .ش .و آموزههای فقهی،
ن شده ﺍﺳﺖ.
راهکارهای فقهی ،اصولی و حقوقی ناظر به کیفر معاون قتل عمدی تدوی 
چارچوبنظریتحقیق

علیاالصــول جرم معاونت همیشــه یک جرم تعزیری اســت و جرم اصلی ّ
اعم
از آنکه جنایت یا مســتوجب حد باشــد ،در ماهیت تعزیــری معاونت تغییری ایجاد
نمیکنــد ،در حالیکه در ق.م.ا1392 .ش .1همانند قانون ســابق ،برای معاونت در
ت قانونی تعزیری ،مجازات شرعی حدی هم تعیین شده
قتل عمدی عالوه بر مجازا 
 . 1ماده « ،127در صورتی که در شرع یا قانون ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:
الف .در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه  2یا 3
ب .در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه  5یا 6
پ .در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است  31تا  74ضربه شالق تعزیری درجه 6
ت .در جرایم موجب تعزیر  1تا  2درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره  .۱در مورد بند ت این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است ،مگر در مورد مصادره اموال،
انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه  6 ،4و 7است.
تبصره  .۲در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود ،مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم،
مطابق بند ت این ماده اعمال می شود.

است .این امر باعث ابهام شده و تشتت در رویه قضایی را به همراه داشته است؛ لذا
مســتلزم بررســی چالشهای قانونی و تبیین راهکار فقهی و حقوقی است .با همین
انگیزه در بخش نخست مقاله ،چالشها و ابهامهای پیش روی کیفر معاونت قانونی
ِ
در قتل عمدی و در بخش دوم به چالشهای قانونی فرا روی کیفر معاونت شــرعی
در قتل عمدی و در بخش ســوم هم چالشهای قانونــی کیفر معاونت در قتلهای
بیبهره ّ
اعم از شروع به قتل عمدی و قتلهای عمدی عقیم و محال تبیین گردیده و
در هــر مبحث ،راهکارهای فقهی ،اصولی و حقوقی برای برونرفت از این چالشها
ارائه شده است.
 .1چالشها و ابهامهای فرا روی کیفر قانونی معاونت در قتل عمد و تبیین

راهکارها

در ایــن مبحث ،به کیفرهایی که قانونگذار در فروض مختلف برای معاونت در
قتل عمد پیشبینی کرده ،اشاره میشود تا چالشهایی که قضات در عمل در تعیین
کیفر معاونت با آن مواجهاند ،روشن گردد.
 .1-1کیفر قانونی معاونت در قتل عمد در فرض اجرای قصاص نفس

مجازات قانونی معاونت در قتل عمد در ماده  207از كتاب سوم (قصاص) قانون
مجازات اسالمی مصوب 1370ش .پیشبینیشده بود .بهموجب ماده مذكور «هرگاه
مسلمانی كشته شود قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به  3تا  15سال حبس
محكوم میشود» .در مقررات فعلی ،قانونگذار به مجازات معاون قتل عمدی اشارهای
نكرده است ،لكن در قسمت كلیات در ماده  127تكلیف معاونت در جرم را نهفقط
بهعنوان معاونت در قتل عمد ،بلكه معاونت در كلیه جرایم منتهی به ســلب حیات را
مشخص نموده است .شرایط اساســی در اعمال این ماده اجرای قصاص قاتل است
و در غیر این صورت ،یعنی عدم اجرای قصاص ّ
اعم از اینکه قاتل مســلمان و مقتول
غیرمســلمان باشــد یا به هر دلیل قصاص ساقط شــود ،حكم این ماده اجرا نمیشود
(آقای ینیا ،)108 ،1394 ،همچنانکه اجرای این ماده منوط به مواردی شــده كه در شــرع یا
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قانون ،مجازات دیگری برای معاونت در آنها تعیین نشــده باشد .بهموجب بند الف
ماده مذكور ،مجازات معاون در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات است،
حبس تعزیری درجه  2یا  3میباشد؛ لذا مجازات معاون قتل عمد حبس است و این
حبس متغیر بین بیش از  10تا  25سال میتواند باشد .در مقایسه با قانون قبلی میتوان
گفت که مقررات فعلی ،مجازات معاونت در قتل عمد را تشدید نموده است.
چالــش فرا روی کیفر معاونت قانونی در فرض اجرای قصاص نفس نســبت به
قاتل ،زمانی مطرح میشــود که پدر یا جد پدری ،دیگری را برای قتل عمدی فرزند
ً
خود در اکراه قرار میدهد .اصوال با توجه به اینکه اکراه در قتل ،مجوز قتل نیســت
(طوســی41/7 ،1375 ،؛ حلبی387 ،1360 ،؛ عالمه حلی )283/2 ،1370 ،اکراهشــونده طبق ماده
 375ق.م.ا1392 .ش .به عنوان مباشر این قتل عمدی به قصاص نفس و اکراهکننده
هم به حبس ابد محکوم میگردند؛ لکن در اینجا اکراهکننده به سبب داشتن رابطه
ابوت با مقتول و در نتیجه فقد شرایط عمومی قصاص به نحو مقرر در ماده  ،301به
دلیل اینکه به حبس ابد نمیتواند محکوم شــود ،طبق نص ماده  376این قانون ،به
کیفر معاونت در قتل عمد (یعنی بر اســاس بند الف ماده  127ق.م.ا1392 .ش .به
حبس تعزیری درجه  2یا  )3محکوم میشود .این کیفر قانونی برای پدر یا چد پدری
که بهطور غیر مستقیم و از طریق دیگری ،مسبب قتل فرزند خود شدهاند ،از موردی
که به طور مستقیم و از طریق مباشرت ،مبادرت به قتل عمدی فرزند خود مینمایند،
از حیث میزان کیفر شدیدتر است؛ چرا که در فرض مباشرت در قتل عمدی فرزند،
پدر یا جد پدری به حکم ماده  301این قانون به قصاص نفس محکوم نمیشــود و
تنها در فرض تحقق شرایط ماده  612ق.م.ا1375 .ش ،.به کیفر  3تا  10سال حبس
تعزیری (تعزیر درجه  )4محکوم میشود .در رفع این چالش شاید بتوان شدت کیفر
قانونی مقرر شده برای پدر یا جد پدری در فرض ارتکاب قتل از طریق اکراه دیگری
بــه قتل فرزند خود ،اینگونه توجیه نمود کــه در این نحوه از قتل ،پدر یا جد پدری
عالوه بر قتل فرزند خود ،مسبب قتل اکراهشونده نیز شدهاند .بدیهی است که کیفر
آنها بایستی بیشتر از موردی باشد که به صورت مستقیم و بدون دخالت دیگری و از
طریق مباشرت تنها فرزند خود را به قتل میرسانند.

 .2-1کیفر قانونی معاونت در قتل عمد در فرض عدم اجرای قصاص نفس

طبــق ماده  208ق.م.ا1370 .ش« .هر كس مرتكب قتل عمد شــود و شــاكی
نداشته یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وی موجب اخالل
در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری 1مرتكب یا دیگران گردد ،موجب حبس
تعزیری از  3تا  10ســال خواهد بود» و طبق تبصره ماده فوق «در این مورد معاونت
در قتل عمد موجب حبس از  1تا  5ســال میباشد» .پس اگر قاتل قصاص میشد،
مجازات معاون مشــمول ماده  217یعنی  3تا  15ســال حبس و در غیر این صورت با
تبصره ماده  208به  1تا  5ســال حبس محکوم میگردید .البته مشــابه این حكم در
تبصره ماده  612ق.م.ا1375 .ش .نیز پیشبینیشده است؛ با این بیان که در این مورد
معاونت در قتل عمد موجب حبس از  1تا  5سال میباشد.
در مقررات فعلی ،قانونگذار در تبصره  2ماده  127به موردی اشــاره نموده كه با
مقررات صدر ماده در تعارض اســت .بهموجب تبصره  2ماده « 127در صورتیکه
به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشــود ،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر
فاعل اصلی جرم ،مطابق بند«ت» ،اعمال خواهد شــد» .در بند «ت» هم مجازات
معاون «در جرایم موجب تعزیر  1تا  2درجه پایینتر از مجازات جرم ارتكابی» خواهد
بــود .لذا با عطف به ماده  612ق.م.ا 1375 .و ماده  19ق.م.ا 1392 .میتوان گفت
کــه مجازات معــاون در قتل عمد با فرض عدم اجرای قصــاص ،بیش از  6ماه تا 5
ســال میباشــد .هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره -7/92/949
 1392/5/26معتقد اســت« :با توجه بهصراحت مــاده  127ق.م.ا 1392 .چنانچه
مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تبیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای
ذیل این ماده مجازات معاون تعیین میگردد؛ بنابراین ،با توجه به تبیین مجازات معاون
در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده  612قانون مجازات اسالمی ،1375باید
بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود».
 .1تجری که در اصطالح اصولیان عبارت اســـت از مخالفت عملى با حکم الزامى موال اعم از واجب یا حرام به اعتقاد
انجامدهنده ،در حالىکه پندار وى برخالف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته اســـت (نجفی اصفهانی،
1413ق455 ،؛ حکیم1408 ،ق ،)14/2 ،حالت روانی مجرم و بیم تجری ،حالت دلواپســـی و دلهره مجریان قانون را نشان
میدهد (نظریه شماره 1379-7/5190اداره حقوقی قوه قضائیه).
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بدین ترتیب مهمترین چالش فرا روی قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد
در فرض عدم قصــاص قاتل ،مغایرت حکم تبصره ماده 612ق.م.ا 1375 .با حکم
مندرج در تبصره  2ماده 127ق.م.ا 1392 .است .چهبسا گفته شود که حکم تبصره
 2ماده  127مربوط به گذشت اولیای دم نمیشود تا بین این دو مقرره قانونی مغایرت
مطرح شــود .اما با توجه به اینکه در تبصره اخیر ،عدم اجرای قصاص نفس «به هر
علت» منوط شــده اســت که در عمل هم گذشــت اولیای دم مصداق اجلی عدم
اجرای قصاص نفس هست؛ لذا این تهافت به قوت خود باقی است .همچنانکه در
تعیین کیفر معاون در قتل موضوع تبصره  2ماده  302ق.م.ا13921 .نیز بهعنوان یکی
دیگر از مواردی که قاتل بهسبب ارتکاب قتل عمد در مقام دفاع ،فاقد جمیع شرایط
مشروعیت برای قصاص نفس است ،این مغایرت وجود دارد .راهکاری که برای رفع
این چالش میتواند مطرح باشد و ناسخ حکم هیچیک از تبصرهها هم نباشد ،بر پایه
قاعــده اصولی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح( »2آخ وند خ راســانی1409 ،ق )441 ،بر
این اندیشــه استوار است که معاونت در قتل عمد را در فرض اخالل در نظم جامعه
و تحقق ســایر شــرایط مندرج در ماده  612ق.م.ا ،1375 .شــامل کیفر تبصره این
ماده نماییم و در فرض عدم اخالل در نظم جامعه و ،...کیفر معاون در قتل عمدی
را برابــر مقررات تبصره  2مــاده 127ق.م.ا 1392 .تعیین کنیم .فرض اخالل و عدم
اخالل در نظم جامعه در قتل عمد که مبنای راهکار اصولی نگارنده اســت ،هرچند
توسط حقوقدانان جدی تلقی نشده است ،اجرای این راهکار از سوی قضات ،ضمن
رفع این تعارض با اصل تناسب کیفر ،با شدت جرم ارتکابی هم سازگار است (بیگی،
.)25 ،1395
ً
حال ،این ســؤال مطرح اســت که اگر اولیای دم ،صرفا نسبت به قاتل و قصاص
نفس اعالم گذشت کنند ،آیا مجازات معاون تخفیف مییابد؟ در پاسخ باید گفت
 .1در مورد بند «ت» چنانچه نفس دفاع صدق کند ،ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ،لکن مرتکب به شرح
مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
 .2معناى این قاعده این اســـت که تا زمانی که بین داللت دو دلیل امکان جمع عرفى باشد ،الزم است آن جمع صورت
گیرد .یعنی اگر میان دو مادهقانونی ،در نگاه اولیه تعارض و تفاوتهایی دیده شود ،اگر بتوانیم بین آنها جمعی عرفی ایجاد
میکنیم و این بهتر از آن است که یکی از آن دو یا هر دو را از مقام استناد خارج کنیم.

که تخفیف کیفر معاون قتل عمدی در این خصوص از نوع تخفیف قانونی اســت
کــه بهتبع عدم اجرای قصاص قاتل به هر علت از جمله اعالم گذشــت اولیای دم،
بهصورت قهری شــامل حال معاون در قالب مجازات کمتر میشــود؛ لذا حتی اگر
اولیای دم پس از پایان مدت حبس معاون ،نســبت به قاتل هم اعالم گذشت کنند،
به نظر میرســد برای معاون حق بهرهمندی از این تخفیف قانونی ایجاد میشود که
البتــه در چنین فرضی چگونگی تأمین این حق و جبران خســارت ناشــی از تحمل
مابهالتفاوت این حبس در رویه قضایی خود چالشــی دیگر اســت .بدیهی است اگر
اولیای دم مضاف بر قاتل ،نسبت به معاون هم اعالم گذشت نمایند ،چنین معاونی از
تخفیف قضایی مندرج در ماده 38ق.م.ا 1.هم میتواند بهرهمند شود؛ چراکه مفهوم
مخالــف تبصره  2این ماده ،اجازه تخفیف دوباره در این خصوص را به دادگاه داده
است .ناگفته نماند در فرض اعالم گذشت صرف اولیای دم نسبت به معاون ،باز این
تخفیف قضایی شــامل حال نامبرده در شمول کیفر مقرره در بند «الف» ماده 127
ق.م.ا1392 .ش .میشود.
 .2چالشها و ابهامهای فرا روی کیفر شرعی معاونت در قتل عمدی و تبیین

راهکارها

با توجه به اینکه مقنن  1392همانند قانونگذار سابق ،برای معاونت در قتل عمد،

 .1جهات تخفیف عبارتاند از:
الف .گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب .همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ،تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بهکاررفته برای
ارتکاب آن
کآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در
پ .اوضا عواحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم ،از قبیل رفتار یا گفتار تحری 
ارتکاب جرم
ت .اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث .ندامت ،حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
از قبیل کهولت یا بیماری
ج.کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ.خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده
یا نتایج زیانبار جرم
ح .مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره .۱دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره.۲هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینیشده باشد ،دادگاه نمیتواند بهموجب همان جهات،
مجازات را دوباره تخفیف دهد.
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ت قانونی تعزیری ،مجازات شــرعی را با تأکید بیشتری هم پیشبینی
عالوهبر مجازا 
نموده ،ابهام قانونی فرا روی کیفر معاونت در قتل عمد دو چندان شده و تشتت در
رویه قضایی را هم تشــدید نموده است؛ از اینرو ،بررسی چالشهای قانونی و تبیین
راهکار فقهی و حقوقی در این خصوص ضروری است.
 .1-2تبیین کیفرهای شرعی معاونت در قتل عمد
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قانونگــذار در اعمال مجازات در حق معاون ،گاهی مجازات خاص 1پیشبینی
کرده و گاهی مجازات معاون را از مجازات مباشــر به عاریه گرفته اســت (اردبیلی،
 .)57-58 ،1393بــا این توضیح که بهموجب مفهوم مخالــف صدر ماده 127ق.م.ا.
 ،1392اگر در «شــرع» یا قانون ،مجازات خاصی برای قاتل وجود داشــته باشــد،
همان مجازات اجرا میشــود؛ لذا قتل عمد هم جزء جرایمی اســت كه در پارهای
موارد ،مجازاتهای شرعی برای معاون آن پیشبینیشده است .از پیامبر اکرم؟ص؟
در تقبیح معاونت در قتل عمد منقول اســت« :من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر
ً
کلمه ،جــاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه :آیس من رحمــة الله( »2حر عاملی1412 ،ق،
ج ،12حدیث ،)304 ،4لکن در شــرع ،این مجازاتها در دو مورد برای معاون قتل عمد
پیشبینیشده است .مورد اول برای كسی است كه شخصی را نگه دارد تا دیگری
ً
او را بكشــد که اصطالحا به او «ممســک» گفته میشود؛ لذا «امساک »3یکی از
مصادیق معاونت در قتل عمد است (موسوی خمینی .)279/4 ،1382 ،مورد دوم در مورد
«نظــارت »4در قتل اســت .در این فرض قصاص بر قاتل اســت ،لكن نگهدارنده
را بــه حبس ابــد محكوم میكنند تا بمیــرد و دیدهبان را با میلــهداغ كور میكنند
(موســویخویی1391 ،ق193/1 ،؛ محق قحلی1408 ،ق184/4 ،؛ محقق حلی1422 ،ق .)392 ،مرحوم
 . 1مقصود از مجازات خاص ،مجازات تعیینشده در شرع برای شخص ممسک و ناظر است (کریمی؛ موسوی مجاب و
آقابابایی بنی.)24 ،1392 ،
 .2کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی و لو دخالتش در حد یک کلمه باشد ،روز قیامت در حالی محشور
می شود که بین دو چشمش نوشته شده است :ناامید از رحمت خدا.
 . 3امساک وصف کسی است که با گرفتن بزهدیده قتل او را توسط مباشر تسهیل میکند.
 . 4نظارت صفت فردی است که با مراقبت از پیرامون صحنه جرم ،با قاتل همکاری میکند.

نجفی هم در کتاب جواهرالکالم بیان داشته که نه تنها خالفی در این مسئله ندیده،
بلکه در خالف و غنیه و دیگران در این مسئله ادعای اجماع کردهاند (نجفی،1367 ،
 .)46-47/42در تأییــد این حکم ،برخی از فقهای معاصر هم اظهار داشــتهاند :اگر
مقصود از معاون در قتل ،همان ممسک و نگهدارنده مقتول باشد ،حاکم باید او را
به حبس ابد محکوم کند و روایات وارده در این باب داللت بر این مسئله دارد ،1ولی
اگر منظور ،شخص دیگری غیر از ممسک باشد ،حاکم با در نظر گرفتن مصلحت،
میزان تعزیر را از  3تا 15ســال تعیین کند( ...مرعشــی .)23 ،1371 ،برخی از حقوقدانان
عقیده دارند با وجود مجازاتهای قانونی ،دادگاه مجاز به اســتناد به مجازاتهای
شرعی برای بعضی از مصادیق معاونت در قتل عمد كه حتی نقش آنها در كمک
به قاتل ضعیفتر از موارد قانون است ،نمیشود (آقای ینیا .)107 ،1394 ،در تشکیک این
نظر کافی اســت به تقدم واژه «شرع» نسبت به «قانون» در صدر ماده  127ق.م.ا.
 1392در مقایسه با تبصره  2ماده  43ق.م.ا 2 1370.دقت شود که حکایت از تعمد
مقنن به پایبندی بهحکم معاونت شــرعی قتــل عمد مینماید .لکن از مقنن 1392
ً
انتظار میرفت با مراجعه به شــرع ،شــخصا موارد معاونت شــرعی و کیفر آن را در
ماده  127ذکر مینمود تا از ارجاع قضات به شرع و اختالفنظرهای آتی پیشگیری
میشد (شی خاالسالمی.)158 ،1396 ،
 .2-2چالشهای کیفر شرعی معاونت در قتل عمد و تبیین راهکارها

مهمترین چالش فرا روی قضات در پایبندی به کیفرهای معاونت شرعی در قتل
عمد جایی اســت که قاتل به دالیلی از جمله گذشت اولیای دم ،قصاص نمیشود.
در چنین موقعی ،آیا مجازات معاون شرعی این قاتل یعنی ممسک و ناظر هم تقلیل
 .1روایت معتبر عمرو بن مقدام ،صحیحه حلبی از امام صادق؟ع؟ و روایت معتبر سکونی از امام صادق؟ع؟ بر این مطلب
داللت دارند که بر اساس آنها شخصی که نگاه میکرد (دیدهبانی میکرده) چشمانش نابینا میشود و فردی که مقتول را
نگه داشته (ممسک) ،پس از زدن به پهلوهایش زندانی میشود تا بمیرد و هر سال  50تازیانه به او زده میشود؛ همانگونه که
او مقتول را نگه داشته تا بمیرد و قاتل هم به قصاص کشته میشود (حر عاملی1412 ،ق ،29 ،باب  17و  18از ابواب قصاص
نفس ،حدیث اول و دوم50-51 ،؛ نوری1408 ،ق،حدیث .)227/18 ،1
 . 2در صورتیکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ،همان مجازات اجرا خواهد شد.
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ّ
مییابد و مشمول احکام قانونی میشود یا مجازات آنها بهسبب حدی و ثابت بودن،
تقلیل و تبدیل نمییابد؟
برای پاســخ به این سؤال باید بررسی شود که حکمی که برای این معاونان وجود
ً
دارد؛ یعنی ممسک که حکمش حبس ابد است« :یحبس أبدا حتی یموت» (قبل های
خویــی )26 ،1392 ،و آنکــس که دیدهبانی کرده« :تفقأ عیناه» (قبل های خویی)26 ،1392 ،
چشم او را در میآورند و کور میکنند؛ حقالله است یا خیر؟ ثمره حقالله یا حقالناس
بودن حکم ممسک و دیدهبان در این است که اگر حقالله باشد ،درصورتیکه قاتل
عفو و آزاد شود ـ با توجه بهحقالله بودن حکم ممسک و دیدهبان ـ ممسک همچنان
تا آخر عمر باید در زندان بماند یا چشم دیدهبان باید کور شود و اگر حقالناس باشد
چهبســا و ّلی دم با آن دو نیز مصالحه کند یا مجازات آن دو برحســب عدم قصاص
قاتل ،تبدیل و تقلیل یابد .مقنن ّ
متعرض این موضوع مهم نشــده ،لکن باید گفت بر
پایه آموزههای فقهی در این مسئله دو قول است:
ّ
قول اول :حکم ممسک و دیدهبان حکم الله است؛ یعنی مثل حد شرعی است
که در اختیار و ّلی دم نیســت و ممســک و دیدهبان مثل شارب خمرند که قابل عفو
یا مســتحق اسقاط حد نیســتند .در اوایل انقالب از امام خمینی ؟هر؟ نقلشده که
نظرشان این است که حکم ممســک و دیدهبان حقالله است و ربطی به قصاص و
ً
قتــل ندارد و اگر ولی دم یا مجانا یا با عوض ،قاتل را آزاد کرد ،ممســک و دیدهبان
همچنان باید مجازات شــوند و حکم در موردشان اجرا شود (مقتدایی .)330 ،1388 ،بر
پایه نظر فقهی آیتالله میرزا جواد تبریزی( 1گنجين ه آرا ی فقه یـ قضايی ،س ؤال ،5747بند )3و
آیتالله سید عبدالكریم موسویاردبیلی هم مجازات ممسک و ناظر از حدود است
و حق ولی دم نیســت .لذا اگر ولی دم فقط قاتل را عفو كرده باشد ،حدود ممسک
و ناظر ســاقط نمیشــود و ظاهر این است كه مجازات آنها از قبیل حقالله است نه
حقالناس (موســویاردبیلی .)331 ،1377 ،در نظريه شماره  1381/1/15-7/11اداره كل
حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه هم آمده اســت« :مجازات ممسک مذکور در
 .1مجازات ممسک و ناظر از حدود است و حق و ّلی دم نیست.

استعالم حد است و حد مشمول مقررات آزادی مشروط يا مقررات ديگر كه خاص
مجازاتهای تعزيری يا بازدارنده است ،نمیگردد».
قول دوم :با اســتناد به اســتفتائات صريح از امام خمينی؟هر؟ و مرحوم آیتالله
فاضل( 1فاضــل موحدیلنك رانی ،)1509/2 ،1383 ،حکم ممســک و دیدهبان از نظر مبانی
حکمی هماهنگ قتل است و از حقوقالناس است ،یعنی و ّلی دم باید تصمیم بگیرد
که مطالبه کند تا حکم اجرا شود یا عفو کند (مقتدایی330-332 ،1388 ،؛ بیگی و الیاسی،
 .)58-59 ،1392پاسخ اكثر مراجع عظام به سؤالها و استفتائاتی كه در این زمینه صورت
گرفته است ،حاكی از پذیرش این قول است .بر اساس نظر آیتالله مکارمشیرازی،
چنانچه اولیای دم از ممســک و ُمكره صرفنظر كنند ،اجرای احكام مزبور به آنها
دلیلی ندارد و شبیه حكم قصاص است و حكم مكره و ممسک هر دو حبس است
و كور كردن فقط حكم رائی (بیننده یا دیدهبان) میباشــد و آن در صورت خاصی
اســت .ظاهر این اســت كه این امور نیز حق ورثه مقتول میباشد و حكم قصاص را
دارد؛ یعنی اجرای آن موقوف به مطالبه آنهاســت (مکارم شــی رازی1427 ،ق ،376 ،مسئل ه
 .)1263طبق دیــدگاه آیات عظام بهجت ،صافیگلپایگانی و مرحوم گلپایگانی؟هر؟
هم اجرای مجازات حبس ممسک منوط به تقاضای اولیای دم است و توقف اجرای
آن نیز تنها با احراز عفو او از ســوی اولیای دم ممكن است (گنجين ه آرای فقه یـ قضايی،
 ،1379س ؤال ،5747بند 3؛ س ؤال 7990و س ؤال.)2860
دلیل قول دوم صحیحه حلبی اســت که از آن اســتظهار میشود حکم ممسک
عقوبتی اســت در مقابل عملی که نسبت به مقتول انجام داده است .پس مربوط به
قتل میشــود و حقالناس اســت و اولیای دم باید تصمیم بگیرند که مطالبه کنند و
ً
اجرا شود یا پول بگیرند عفو کنند یا مجانا عفو کنند (کلینی)287/7 ،1376 ،؛ بنابراین،
هر چند فقهای اسالمی نیز بهصراحت به نوع مجازات ممسک و ناظر در قتل عمد
اشــاره ننمودهاند؛ لکن طبق اصول حاکم بر مجازاتها ،الحاق مجازات ممســک
و ناظــر در قتل بهحق قصاص و ّ
لــی دم یا حق تعزیر حاکــم بهنحویکه دائر مدار
ً
 .1ظاهرا حقالناس است و با عفو ولیدمآزاد میشود.
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درخواســت یا اسقاط ّ
ولی دم باشد ،امکانپذیر است (اس رافیلیان)201 ،1386 ،؛ بهعبارت
ِ
دیگر ،جرم امســاک به تبع جرم اصلی (قتل) قابل گذشت است؛ اگرچه مجازات
آن از نوع تعزیرات منصوص میباشــد و از ســوی قاضی تغییرپذیر و تبدیلشدنی
ّ
نیســت ،لکن به اعتقاد برخی این مجازات نه حد اســت و نــه تعزیر ،بلکه از فروع
قصاص اســت؛ به همین دلیل ،قابل گذشت مىباشد .درباره تعطیل و تبدیل آن به
مجازاتهای دیگر ،به این دلیل که از احکام حکومتی است ،حاکم جامعه اسالمی
میتوانــد آن را به جهت رعایت مصلحت تعطیل نماید و به نحو دیگری تغییر دهد
(حسین ییمین.)1 ،1390 ،
با توجه به مجموع نظریههای فقهی ارائه شــده ،به نظر میرسد قولی كه ماهیت
مجازات ممسک و ناظر و جرم آنها را دارای جنبه حقالناسی دانسته و قابل گذشت
میداند ،منطبق بر دیدگاه اكثر فقهای اســامی میباشد و بنابر دیدگاه اكثر قریب به
ّ
اتفاق فقهای عظام ،با گذشــت و ّلی دم مجازات آنها ولو حدی هم باشد ،به جهت
عروض شبهه و دلیل «تدرأ الحدود بالشبهات» برداشته میشود؛ لذا در صورت اعتقاد
جستارهای
اصولی به این قول ،بر فرض عدم قصاص قاتل و شــمول احــکام مقررات ماده 612ق.م.ا.
فقهی و
سال ششم ،شماره پیاپی 1375 20بــر وی ،این معاونان نیز مشــمول قواعد عمومی کیفر قانونی معاونت در قتل
پاییز 1399
 140عمد پیشبینیشــده در تبصره ماده فوق و همچنین تبصره 2ماده127ق.م.ا1392 .
میباشند.
1
با وجود تقدم واژه «شــرع» بر «قانون» در بیان مقنن  1392در ماده  ،127برخی
از حقوقدانان با بیاهمیت دانســتن تقدم کلمه «شــرع» بر «قانــون» در متن قانون
جدید ،هنوز هــم معتقدند باوجود مجازاتهای قانونی ،دادگاه مجاز به اســتناد به
مجازاتهای شــرعی برای بعضی از مصادیق معاونت در قتل عمدی كه حتی نقش
آنها در كمک به قاتل ضعیفتر از موارد قانون اســت ،نمیباشد (آقای ینیا107 ،1394 ،؛
اردبیلی )124-125 ،1393 ،مهمترین دالیل مخالفان اجرای مجازات شرعی برای ممسک
و ناظر عبارت استاز:
 . 1این در حالی است که در تبصره 2ماده  43قانون مجازات اسالمی  ،1370واژه «قانون» مقدم بر واژه «شرع» قیدشده بود.

الف) وجود مستند قانونی برای مجازات معاونت در قتل

برای تمام مصادیق معاونت در قتل عمد در قانون مجازات اســامی بهصراحت
مجازات یکســان تعیین گردیده و استناد به صدر ماده  127در این قانون زمانی جایز
است که معاونت در قتل عمد فاقد مستند قانونی باشد.
ب) نزدیکتر بودن اجرای نص قانونی به عدالت

تعیین دو نوع مجازات برای یک عنوان مجرمانه (معاونت در قتل عمد) که به نحو
فاحشــی نابرابرند ،منطقی و عادالنه به نظر نمیرسد و آنچه از مفاد ماده 127ق.م.ا.
استنباط میشود ،فقدان مجوز برای قائل بهتفصیل میان مصادیق معاونت است .متن
صدر ماده اخیر نیز که از کلمه «معاون» و نه مصادیق آن اســتفاده نموده ،تأییدی بر
این مدعاست.
ج) خدشه به اصل تساوی مجازاتها

معاونت در قتل عمد ،در شــرع به مصادیق نگهداری مقتول و دیدهبانی منحصر
اســت و برای ســایر مصادیق ،صراحتی در تعیین مجازات مشهود نیست .در حقوق
ایران که ابتنای آن بر قانون و تعیین مجازات برای همه مصادیق معاونت بهطور مساوی
است ،نمیتوان بهرغم وجود قانون ،به موازین شرعی استناد کرد و قائل بهتفصیل شد
و اصل تساوی مجازاتهای قانونی را که نظام جمهوری اسالمی ایران همواره بر آن
پای فشرده ،مخدوش نمود.
د)ضرورتمصلحتاندیشی

مجازاتهای مقرر در شرع برای نگهداری و دیدهبانی شامل حبس ابد یا میلهداغ
کشیدن به چشمها ،در مقایسه با مجازاتهای مقرر در ماده 127ق.م.ا ،.بسیار شدید
اســت و اجرای آن در شــرایط کنونی ،چندان عملی و به مصلحت نظام نیز نیست.
ضمن اینکه ممکن اســت بعضی از مصادیق معاونتها در قتل عمد ،نقش مهمتری
از نگهداری و دیدهبانی در وقوع جرم اصلی داشــته باشــد و اعمال مجازات اخف
نسبت به آنها پرسشبرانگیز اســت؛ برایمثال ،دادن سالح جنگی یا مواد منفجره
به قاتل ،بســیار شــدیدتر از نگهداری مجنیعلیه یا دیدهبانی است .در این صورت،
محکومیت شخص اخیر به حبس درجه  2یا  3و با امکان تخفیف آن از  1تا  3درجه
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و محکومیت کسی که مقتول را نگهداشته یا دیدهبانی نموده به مجازاتی اشد ،مغایر
با عدالت کیفری به نظر میرسد.
هـ) رویه قضایی

با توجه بهحکم معاونت در قتل از طریق امســاک در فقــه و روایات وارده ،در
نشســت قضایی دادگستری مشهد در مهرماه  1380اینگونه بیا ن شده است« :اصل
 76قانون اساسی مقرر داشته« :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه
صالح و بهموجب قانون باشد» و همچنین ماده 2ق.م.ا ، .در مقام بیان اصل قانونی
بــودن جرم و مجازات ،هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین
شده باشد ،جرم محسوب کرده است؛ بنابراین ،قانون در این مورد ساکت نیست تا به
فتاوای معتبر رجوع شود و نظر به اینکه مطابق ماده  5قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری« :تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ،شریک
و معاون جایز دانسته شده است» .بنابراین ،چنانچه اقدام فرد (ممسک) قابل انطباق
با ّ
مقررات معاونت در جرم باشــد ،تحت همیــن عنوان مجازات خواهد بود ،در غیر
جستارهای
اصولی این صورت مجازاتی نخواهد داشــت؛ زیرا در مقررات جزایی عنوان ممسک وجود
فقهی و
سال ششم ،شماره پیاپی 20ندارد» (کارخی ران.)211/1 ،1392 ،
پاییز 1399
در رأی اصراری شــماره  1383-21هیأت عمومی دیوان عالی کشــور نیز آمده
142
اســت« :نظر به اینکه دادگاه رســیدگیکننده پس از نقض نوبت اول (شعبه چهارم
دادگاه عمومی) طی دادنامه 78/7/2-1236تصریح نموده:
« ...فیالواقع عمل متهم دارای شــرایط و ارکان معاونت در قتل عمدی است؛
ً
ً
زیــرا عالما عامــدا در وقوع قتل تســهیل نموده که در فقه غنی شــیعه به آن عنوان
ممســک داد ه شــده اســت »...و با توجه به بیان عام ماده 207ق.م.ا .که شــامل
تســهیل و معاونت در قتل به هر نحو ممکن هســت ،موجبی بــرای یافتن مجازات
ً
مذکور در فقه پیدا نکرده و نتیجتا با قبول عنوان ممسک و تبعیت از دادنامه -207
 1378/4/23شــعبه محترم دیوان عالی کشــور به صدور رأی مبادرت ورزیده ...
لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ،پرونده
غیرقابل طرح تشــخیص و جهت اقدام قانونی به شــعبه محترم دیوان عالی کشــور

اعــاده میگردد» (ب هنقل از :بیگی و پناهــی)117-118 ،1396 ،؛ بدین ترتیب هیأت عمومی
دیوان عالی کشــور ،اعمال مجازات تعزیری را برای ممسک پذیرفته و معتقد است
ً
ً
عمل ممســک به لحاظ اینکه عالما و عامدا وقوع قتل را تســهیل مینماید ،دارای
شــرایط و ارکان معاونت در قتل عمد و از مصادیق آن است؛ لذا مجازات بر اساس
ماده127ق.م.ا 1392 .تعیین میگردد و موجبی برای یافتن مجازات مذکور در فقه
پیدا نمیشود.
چالش دیگر فرا روی کیفر معاونت شرعی زمانی قابل طرح است که پدر یا جد
پدری ،در قتل عمدی فرزند خود با قاتل به نحو ممسک معاونت نمایند .علیاالصول
با توجه به اینکه کیفر شرعی امساک در قتل عمدی ،حبس ابد است ،قاتل به عنوان
مباشر این قتل عمدی به قصاص نفس و ممسک هم بر اساس صدر ماده  127قانون
مجازات اســامی  1392به عنوان معاون شرعی به حبس ابد محکوم میگردند .این
کیفــر قانونی برای پدر یا چد پدری که به یکی از صور معاونت قانونی و از طریقی
غیر از امســاک ،مســبب قتل فرزند خود شــدهاند ،از موردی که بهطور شرعی و از
طریق امســاک ،در قتل عمدی فرزند خود معاونت مینمایند ،از حیث میزان کیفر
خفیفتر اســت؛ چراکه در فرض معاونت قانونی در قتل عمدی فرزند ،پدر یا جد
پدری به حکم ماده  127این قانون به جای حبس ابد ،تنها به حبس تعزیری درجه 2
یا  3محکوم خواهند شد .در رفع این چالش و برای اجتناب از تبعیض کیفر برای پدر
یــا جد پدری در خصوص معاونت در قتل عمدی فرزند خود ،الجرم همان راهکار
تبیینی یعنی کیفر معاونت قانونی مندرج در بند الف ماده  127قانون مجازات اسالمی
 1392را در اینجا نیز میتوان اتخاذ نمود.
.3چالشهایکیفرقانونیمعاونتدرقتلهایعمدبیبهرهوتبیینراهکارها

منظور از اقدامات مجرمانه بیبهره اقداماتی اســت که فرد بهقصد ارتکاب یک
جرم انجام میدهد و تمام مراحل ارتکاب یک جرم را طی میکند ،ولی بنا به علتی
جرم محقق نمیشــود و اقدامات انجامشده بیبهره میماند (نوربها )264-265 ،1392 ،از
اطالق عنوان قانونی معاونت در جرم چنین اســتنباط میشــود که معاونت در جرم،
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منصرف از آن اســت که جرم مرتکب اصلی تام یا ناقص باشــد ،1بنابراین ،عالوه بر
معاونت در قتل عمد ،معاونت در شــروع به قتل عمد و معاونت در قتلهای عمدی
عقیم و محال هم قابلیت ارتکاب دارد که تعیین کیفر برای آنها با چالشهایی مواجه
اســت .اما در خصوص وصف مجرمانه شــروع به معاونت در قتل عمد باید اذعان
داشــت که در حقوق ایران از آنجا که تحقق جرم معاونت ،متوقف به ارتکاب جرم
ً
یا شــروع به اجرای آن از سوی دیگری است و گرنه اصوال معاونت وصف مجرمانه
نخواهد داشــت تا معاونــت در معاونت مصداق یابد ،لذا شــروع به معاونت در قتل
عمــد هم به دلیل ناتمام ماندن و عدم تحقق وصف مجرمانه آن کار (معاونت) جرم
محسوب نمیشود .لکن در حقوق ایاالت متحده آمریکا ،بر پایه مقررات ماده ()3
ً
 2/06پیشنویس رســمی قانون جزای نمونه بر اینکه مباشــر ،واقعا کمک معاون را
دریافــت کند یا اینکه فکر کند که کمک را دریافت کرده اســت ،هیچ تأثیری بار
نشده است .بدین سان قانون جزای نمونه قائل به برابری شروع به معاونت و معاونت
حقیقی گردیده اســت (فلچر)326-327 ،1384 ،؛ از این رو ،چه بســا با عدول از نظریه
مجرمیــت عاریهای در بحث معاونت و پذیرش این راهکار پیشبینیشــده در نظام
کامنال در حقوق ایران هم بتوان برای شروع به معاونت در قتل عمد و حتی «معاونت
محال »2در قتل عمد هم کیفر تعیین نمود.
 .1-3کیفر معاونت در شروع به قتل عمد؛ چالشها و راهکارها

از اطالق کیفر قانونی معاونت در جرم به شرح مندرج در ماده  127قانون مجازات
اسالمی  1392چنین استنباط میشود که عالوه بر معاونت در قتل عمد ،معاونت در
شــروع به قتل عمد هم کیفر دارد که به ظاهر با بند «ت» ماده  127قانون مجازات
اســامی قابل مجازات اســت .لکن ابهام و چالش قانونی که قضات در عمل با آن
مواجه هســتند ،عدم تعیین تکلیف مقرره ماده 613ق.م.ا 1375 .از ســوی مقنن در
 .1به طور کلی برای توجیه جرم انگاری شروع به جرم ،مبانی فقهی حرمت مقدمه حرام ،سد ذرایع و تجری قابل بررسی است
(عمید زنجانی /34-54 ،1391 ،الهام و برهانی.)259-260 ،1396 ،
2. Attempt Complicity.

ماده  728ق.م.ا 1392 .میباشــد که این ابهام کیفر شــروع به قتل عمد ،بر حسب
اینکه مجازات شروع به قتل عمد را مشمول مقررات ماده  613ق.م.ا 1375 .بدانیم
یا به جهت نســخ ضمنی این مقرره به موجب مقررات بند «الف» ماده  122ق.م.ا.
 ،1392کیفر قانونی شروع به قتل عمدی را حبس تعزیری درجه چهار تعیین نماییم،
کیفــر قابل اعمال برای جرم معاونت در شــروع به قتل عمــد را هم با چالش مواجه
میکند؛ لــذا نیازمند تبیین راهکار فقهی و حقوقی برای جلوگیری از تشــتت آرای
محاکم کیفری در قبال تعیین کیفر معاونت در شروع به قتل عمد هستیم.
برخی با استناد به اطالق و عمومات فراز «قوانین و مقررات مغایر با این قانون» و
تمثیلی بودن موارد نســخ صریح در ماده  728قانون مجازات اسالمی  ،1392تجمیع
احکام ناظر بر کیفر شــروع همه جرایم در ماده  122قانون مجازات اسالمی ،1392
اطالق واژه «ســلب حیات» در بند «الف» این ماده و با لحاظ آخرین اراده مقنن،
معتقد به نســخ ضمنی حکم ماده  613توســط بند «الف» ماده  122هســتند (الهام و
برهانــی .)253 ،1396 ،بدیهی اســت در فرض قبول این دیــدگاه و با لحاظ کیفر قانونی
شــروع به قتل عمدی (حبس تعزیری درجه چهار) ،کیفر معاونت در شــروع به قتل
ً
عمدی هم مستندا به مقررات بند «ت» ماده  127قانون مجازات اسالمی  ،1392یک
تا دو درجه پایینتر از کیفر مباشــرت در شروع به قتل عمد خواهد بود؛ لذا عطف به
درجات تعزیر مقرره در ماده  19قانون مجازات اســامی  ،1392مقام محترم قضایی
یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج یا شــش را برای معاون شــروع به قتل عمد
تعیین میکند.
برخی هم به دالیل حقوقی و اصولی از جمله عدم نســخ صریح مقرره ماده 613
قانون مجازات اسالمی 1375توسط مقنن  1392در صدر ماده 728؛ با وجود در مقام
بیان بودن و تعیین تکلیف نسخ موادی چون مواد  629 - 625یا مواد  728 - 726از
قانون مجازات اسالمی  ،1375انصراف اطالق واژه «سلب حیات» به قصاص نفس
در بنــد «الف» مــاده  122قانون مجازات اســامی  1392به قرینه عدم قید قصاص
عضو در بند «ب» این ماده ،عدم نســخ حکم خاص ســابق ماده  613توسط حکم
عام الحق ماده  ،122بیشتر بودن کیفر شروع به قتل عمدی موضوع بند «الف» ماده
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 122از کیفر قاتل قصاص نشــده در قتل تام ،1اصل استصحاب اعتبار قانون و به نفع
متهم بودن کیفر پیشبینی شده در ماده  613قانون  1375در تعیین کیفر قانونی شروع
به قتل عمدی ،مجازات حبس شــشماه تا سهسال را برای مباشر شروع به قتل عمد
تعیین میکنند (میرمحمد صادقی.)98-102 ،1395 ،در فرضی که معتقد به عدم نسخ ماده
 613قانون مجازات اســامی  1375باشیم؛ کیفر معاونت در شروع به قتل عمد هم
ً
مستندا به مقررات بند «ت» ماده  127قانون مجازات اسالمی  ،1392یک تا دو درجه
پایینتر از کیفر مباشرت در شروع به قتل عمد خواهد بود؛ لذا عطف به درجات تعزیر
مقرره در ماده  19قانون مجازات اسالمی  ،1392مقام محترم قضایی یکی از مجازات
های تعزیری درجه هفت یا شش را برای معاون شروع به قتل عمد تعیین خواهد کرد.
راهــکار حقوقی و اصولی که برای رفع این چالش قانونی میتواند مطرح باشــد
و ناســخ حکم هیچیک از مقررات ماده  613قانون مجازات اســامی  1375و بند
«الف» ماده  122قانون مجازات اســامی  1392هم نباشــد ،بــر پایه قاعده اصولی
«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بر این اندیشــه اســتوار است که شروع در قتل
عمد را در فرض احراز قصد قتل و تحقق سایر شرایط مندرج در بندهای الف و ت
ماده  290و ماده  122قانون مجازات اسالمی  ،1392شامل کیفر بند «الف» ماده 122
قانون مجازات اسالمی  1392نماییم و در فرض عدم احراز قصد قتل و سایر شرایط
مندرج در ماده  122قانون مجازات اســامی  ،1392کیفر شروع در قتلهای عمدی
بندهای «ب» و «پ» ماده  290قانون مجازات اسالمی  1392را برابر مقررات ماده
 613قانون مجازات اســامی 1375تعیین کنیم .با اتخاذ این راهکار تبیینی ،چالش
قانونی فرا روی کیفر معاونت در شــروع به قتل عمد هم برطرف خواهد شــد .با این
توضیح که معاونت در شروع به قتلهای عمدی موضوع بندهای «الف و ت» ماده
 290قانون مجازات اســامی  ،1392به جهت احراز قصد قتل ،از کیفر شدید یعنی
یکی از مجازات های تعزیری درجه پنج یا شــش میباشــد .لکن معاونت در شروع
 .1بیش از  5تا  10ســـال حبس (کیفر شروع به قتل عمدی مندرج در بند الف ماده  122قانون مجازات اسالمی  )1392در
مقایســـه با  3تا  10سال حبس (کیفر قتل عمدی تام قاتل در فرض عدم قصاص نفس مندرج در ماده  612قانون مجازات
اسالمی .)1375

بــه قتلهای عمدی موضوع بندهای «ب و پ» ماده  290قانون مجازات اســامی
ً
 ،1392به جهت احراز رفتار نوعا کشــنده بــودن مرتکب به جای قصد قتل وی ،از
کیفر خفیف یعنی یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش یا هفت تبعیت میکند
که بدین ترتیب ،اجرای این راهکار توسط قضات ،ضمن رفع این تعارض میتواند با
اصل تناسب کیفر با شدت جرم ارتکابی هم سازگار باشد.
 .2-3کیفر معاونت در شروع به قتلهای عمدی عقیم و محال؛ چالشها و راهکارها

در جرم عقیم امکان تحقق جرم وجود دارد ،لکن به دلیلی غیر از فقدان موضوع یا
عدم تکافوی وسیله ،جرم محقق نمیشود .حال آنکه در جرم محال ،بهواسطه فقدان
موضوع جرم یا نقص موجود در وســیله ارتکاب ،تحقق جرم محال است .نکته قابل
تأمل در اینجا کیفر معاونت در قتلهای عمدی عقیم و محال است .چهبسا گفته شود
کــه جرایم عقیم و محال چون بیبهره و بینتیجه هســتند و جرم مورد نظر در آنها
ً
ً
عمال محقق نشده است و درنتیجه آنها ضرری بالفعل متوجه جامعه نشده و صرفا در
آنها حالت خطرناک مجرم (حالت ّ
تجری) احراز گردیده است ،لذا قابل مجازات
نیســتند .بهویژه اینکه در قانون قدیم ذکری از امکان مجازات کردن مرتکبان جرایم
عقیم و محال نشده است ،ولی در قانون جدید با توجه به اینکه تبصره ماده  122مقرر
نموده است که «هرگاه رفتار ارتکابی ،ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،لکن به
جهــات مادی که مرتکب از آنها بیاطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشــد ،اقدام
انجامشده در حکم شروع به جرم است» قانونگذار جرم محال را در حکم شروع به
جرم دانسته و مجازات شروع به جرم را برای آن در نظر گرفته است.
در خصوص امکان تصور تحقق معاونت در شروع به قتل عمد در جایی که قتل
محال باشد باید گفت که به علت انتفای موضوع جرم در جرم محال ،برخالف جرم
عقیم ،نمیتوان عمل مرتکب را حتی شروع به قتل عمدی و رفتار معاون را معاونت
در شروع به قتل عمدی دانست؛ لذا تحویل اسلحه به مباشر و تیراندازی وی بهسوی
یک نفر مرده (به گمان زندهبودن او) بهقصد قتل و عدم اصابت گلوله به او نمیتواند
ً
شروع به قتل و معاونت در شروع به قتل عمدی تلقی شود؛ چون تحقق جرم موضوعا
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منتفی است و حتی اگر هم گلوله به هدف برخورد بکند ،قتل محقق نمیشد .ولی
همانطور که دیده شــد ،قانونگذار آن را در حکم شروع به جرم دانسته است؛ یعنی
ً
اگرچه ماهیتا شروع به جرم نیست ،ولی قانونگذار مجازات شروع به جرم را برای آن
پیشبینی کرده اســت؛ بهعبارت دیگر ،قانونگذار  1392با تعبیر «در حکم شروع به
جرم» در تبصره ماده  ،122تأکید کرده که هر چند جرم محال ،شروع به جرم نبوده
و ارکان شــروع به جرم را نداشته ،لکن اراده خود را با تحمیل مجازات آن برای جرم
محال نیز بیان داشــته است .بر این اساس ،اگر شخصی با معاونت دیگری ،اقدام به
قتل ثالث با مقدار کمی نمک نماید ،به تصور اینکه این ماده ســفید رنگ ســیانور
اســت ،مباشــر و معاون این قتل عمدی محال ،هر کدام به ترتیــب قابل مجازات با
کیفر شروع به قتل عمدی و معاونت در آن خواهند بود .بدین ترتیب ،با رفع ابهام فرا
روی کیفر قانونی جرم محال و قابل مجازات دانستن آن با همان کیفر شروع به جرم،
چالشها و ابهامهای مطرح شده در قبال کیفر معاونت در قتل عمدی محال نیز دو
چندان خواهد بود .در اینجا نیز همان راهکار منتخب در قبال کیفر معاونت در شروع
به قتل عمدی ،برای تعیین تکلیف قضات محاکم کیفری درخصوص کیفر معاونت
در قتل عمدی محال هم پیشنهاد میگردد.
با وجود این ،عبارت قانون در تبصره ماده  122بهگونهای است که در مورد جرم
عقیم این تحمیل مجازات نمیتواند صادق باشــد؛ لذا بــا توجه به لزوم قانونی بودن
جرایم و مجازاتها و امتناع از تفسیر موسع قوانین کیفری ،در وضع کنونی مقررات
کیفری ،کیفر خاصی برای مرتکب جرم عقیم نمیتوان یافت (اردبیلی)325 ،1379 ،؛ چرا
که از دو عبارت «جهات مادی» و «وقوع جرم غیرممکن 1باشــد» ،استفاده نموده
 .1البته اگر غیر ممکن بودن قتل حکمی باشد؛ به این معنا که رفتار قاتل با تعریف قانونی قتل که عبارت از پایان دادن به حیات
دیگری است ،تطبیق نکند ،این قتل عمدی محال حکمی قابل تعقیب و کیفر نیست؛ مثل تیراندازی به مرده به دلیل ناآ گاهی
قاتل که به جهت عدم تحقق قید و وصف قانونی تعریف قتل (زنده بودن) ،قاتل قابل کیفر نخواهد بود .لکن اگر غیرممکن
بودن قتل موضوعی باشد؛ به این معنا که موضوع قتل از نظر تعریف قانونی قتل ناممکن نباشد ،بلکه موضوع قتل در وضعیت
وقوع قتل عجالتا منتفی باشد .مثل شخصی که شبانگاه به سمت شخصی که در بستر خود خوابیده شلیک میکند ،غافل از
اینکه وی لحظاتی قبل آن بستر را ترک کرده بوده است .در اینجا وقوع قتل عمدی از حیث شروط قانونی این جرم محتمل
بوده ،لکن به جهت غیبت موقتی موضوع ،نتیجهای از تیراندازی حاصل نشده است .برخی از حقوقدانان ،برخالف قتل
محال حکمی ،هیچ مانعی برای کیفر قتل محال موضوعی نمیبینند (اردبیلی327 ،1397 ،؛ محسنی.)199-200 ،1396 ،

اســت ،این در حالی است که در جرم عقیم ،جهات مادی مورد جهل مباشر باعث
ً
غیرممکن شدن وقوع جرم نمیشود و امکان وقوع جرم در جرم عقیم کامال محتمل
اســت .اینکه مقنن جرم محال را مشــمول حکم شروع به جرم بداند و جرم عقیم را
که قبح آن به مراتب بیشتر از جرم محال است ،بدون مجازات گذاشته باشد ،چالشی
ّ
جدی اســت؛ لذا برای رفع این چالش و امکان تعیین کیفر برای جرم عقیم و به تبع
آن قابل مجازات دانستن معاونت در جرم قتل عمدی عقیم ،یکی از دو راهکار ذیل
قابل تبیین است:
راهــکار اول :به منظور جبران قصور مقنن و قابلیت تعیین کیفر برای جرم عقیم،
قضات محاکم با اجتناب از تفسیر ظاهری قانون و با تمسک به قیاس اولویت ،مباشر
جرم عقیم را نیز مشــمول کیفر شــروع به جرم بر پایه حکم تبصره ماده  122ق.م.ا.
 1392نمایند.
راهــکار دوم :قضات برای مجازات جرم عقیم ،بــا فهم اراده واقعی مقنن ولو با
ّ
تفســیر موسع از فراز «لکن به واســطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند»
در صدر ماده  122ق.م.ا ،1392 .منظور از این عامل را تمام عوامل ّ
اعم از شــخص
خاص ،عدم توانایی مرتکب ،حرکت غیرمترقبه بزهدیده و ...بدانند و بر اساس صدر
ماده  ،122مباشــر جرم عقیم را به کیفر شــروع به جرم محکوم نمایند .در تأیید این
راهکار میتوان به نظریه شماره  1392/12/2 -7/92/2300اداره حقوقی قوه قضائیه
اشاره نمود که صدر ماده  122را شامل جرم عقیم هم دانسته است.
بدین ترتیب ،با اتخاذ هر یک این راهکارها ،اگر شــخصی به دیگری اسلحهای
برای قتل ثالث تحویل دهد و مباشر به قصد قتل به طرف وی با همان اسلحه تیراندازی
کند ،اما تیر به هدف اصابت ننماید ،مباشر و معاون این قتل عمدی عقیم ،هر کدام
به ترتیب قابل مجازات با کیفر شروع به قتل عمدی و معاونت در آن خواهند بود.
نتیجهگیری

از بررسی تطبیقی مجموع مقررات قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد بهویژه قانون
مجازات اسالمی سالهای  1375و  1392و آموزههای فقهی در خصوص امساک و

ابهامها و چالشهای
قانونیکیفرمعاونت
در قتل عمدی و تبیین
راهکارهای فقهی و
حقوقی

149

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

150

نظارت در منابع فقهی و فتاوای فقهای معاصر چنین بر میآید که پراکندهگویی و تنوع
ً
مجازات در قبال معاونت در قتل عمد ،تکلیف قاضی رسیدگیکننده به موضوع دقیقا
روشن و معین نشده است؛ بهطوریکه قضات در مقام رسیدگی به پرونده و تعیین کیفر
ّ
نسبت به معاون قتل عمدی ،از یکسو ،با مو ّاد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافت
در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمدی تام و قتلهای عمدی بیبهره ّ
اعم از
شروع به قتل عمدی و قتلهای عمدی عقیم و محال مواجه هستند و از سوی دیگر،
قانونگذار چون بهمنظور خود از شــرع در مقررات قانونی ناظر به موضوع ممسک و
ناظر با توجه به اختالف فقهای اسالمی در این زمینه بهصراحت اشاره ننموده است،
لذا بهدرســتی قادر به تعیین مجازات نمیباشــند؛ بنابراین ،این چالش قانونی باعث
ایجاد نوعی تشــتت آرا و اختالف دیدگاه در خصوص موضوع مجازات معاونت در
جرم قتل عمدی میشود .وانگهی در حال حاضر ،بهرغم اینکه نظر مخالفان اجرای
مجازات شــرعی معاونت در قتل عمدی با اصول حقوقی و موازین شرعی سازگاری
بیشتری دارد ،واقعیت این است که مقنن در ماده 127ق.م.ا 1392 .تکلیف معاونت
در کلیــه عناوین مجازاتها ّ
اعم از حدود ،قصاص و تعزیرات را ّ
معین کرده اســت
و در صدر این ماده اشــعار چنین داشته است که اگر در شرع یا قانون مجازاتی برای
معاون مقــرر گردیده ،دادگاه باید همان مجازات را تعیین نماید و اگر تعیین نشــده
باشــد ،آنگاه نوبت به اعمــال موارد چهارگانه ماده  127و تبصرههای آن میرســد.
پیشــنهاد میشود در موادی که اجمال یا ابهام در راستای تعیین مجازات ،تهافت
آرای صادره را در پی دارد ،با تأســی از اصول مســلم حقوق کیفری از جمله اصل
قانونی بودن جرایم و مجازاتها ،اصل تساوی مجازاتها و اصل تفسیر قوانین به نفع
متهم از حیث مشمول حد یا تعزیر دانستن رفتار ارتکابی معاون در قتل عمدی ،هیئت
عمومی دیوان عالی کشــور با صدور رأی وحدت رویهای نســبت به احصای روشن
کیفر معاونت در قتل عمدی در فروض مختلف و رفع نقیصههای موجود اقدام نماید
تــا ضمن جلوگیری از صدور آرای متعــارض ،در آینده یک نوع وحدت دیدگاه در
ً
رســیدگی قضایی ایجاد شود و از تفســیرهای ناصواب و احیانا تحمیل مجازاتهای
غیرعادالنه بر مرتکبان معاونت در قتل عمدی پیشگیری شود.
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Abstract
The deserving death is a jurisprudential debate in which the evolution of discussion about it is different in Islamic sects. Sunni jurisprudents believe that the deserving death toward Imam are only the
warlike, the rebel and the belligerent, and in their view, in the killing
of the warlike and the rebel by the non-Imams, the retaliation are not
pronounced and only in fixed legal punishment, they are obliged to
execute it by the Imam; Otherwise, retaliation and blood-price are
1. Tavajohi. A (2020); “The killing of the deserving death toward the Imam by another in the
five sects of Islam with emphasis on criminal law”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6; No: 20;
Page:159-193 ; Doi: 10.22034/jrj.2019.53938.1663.

pronounced. In addition to the cases of the Sunni jurisprudents
referred before, the shia jurists have developed the domain of the
deserving death to reprehensible act, insulting the Prophet, and the
Imams, the pretender of the Prophecy and the reprehensible act of
tributary, and most of the shia jurists in all cases, except insulting the
Prophet, and the Imams believe that it is not permissible to kill the
aforementioned individuals without the permission of the Imam
and condemn the perpetrator to be guilty and must be received discretionary punishment.
Keyword: deserving death, the belligerent, the warlike, the rebel ,
insulting the Prophet.
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ّ
اقدام غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختص
ِ
به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد
1
مقنن در قانون مجازات اسالمی1392
ّ
عبدالعلیتوجهی
3
محدثهمعینیفر

2

چکیده

مهدورالدم از مباحث فقهی است که ّ
تطور بحث درباره آن ،در مذاهب اسالمی متفاوت
ّ
مختص به حاکم را ،تنها کافر
مهدورالدم
است .فقهای اهلسنت ،موارد اجرای حکم قتل
ِ
ِ
حربی ،باغی و محارب میدانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دســـت غیر حاکم،
قصاص را ثابت ندانســـته و تنها در خصوص حدود ،قائل به اجرای آن به دســـت حاکم
هســـتند و در غیر اینصورت ،قصاص و دیه ثابت است .فقهای امامیه دامنۀ این اختصاص
را عالوه بر موارد مورد نظر فقهای اهلســـنت ،به مســـئله عامل منکرّ ،
سابالنبی؟ص؟ و
ِ
ّ
ائمه؟مهع؟ ،مدعی نبوت و فجور اهل ذمه توســـعه دادهانـــد و اکثر فقهای امامیه در تمامی
ّ
ســـابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ ،قتل افراد فوقالذکر را بدون اذن امام؟ع؟ جایز
موارد ،بهجز
ندانســـته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانستهاند .قانونگذار نیز در مادۀ  302و
 .1تاریخ دریافت1398/01/22 :؛ تاریخ پذیرش1398/06/24 :
 .2دانشیار حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ـ ایران؛ Tavajohi@shahed.ac.ir
 .3اســـتادیار فقه و حقوق اسالمی ،دانشکده علوم و تحقیقات اسالمی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین -ایران
(نویسندۀ مسئول)؛ Moeinifar@isr.ikiu.ac.ir
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 303ق.م.ا 1392.از نظریه مذکور تبعیت نموده و عالوه بر ثبوت دیه ،تعزیر را در صورت
عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.
ّ
کلیدواژههـــا :مهدورالدم ،محارب ،کافر حربی ،باغی ،ســـابالنبی؟ص؟ ،مذاهب
خمسه.
درآمد
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ســلب حیات انسان بهعنوان شدیدترین جرم علیه اشخاص ،با واکنش شدید در
همه جوامع همراه است .در نظام حقوقی اسالم ،مجازات قتل عمدی ،قصاص است
که از آن در قرآن کریم بهعنوان عامل حیاتبخش جامعه یاد میشود .با وجود این،
ارتکاب بعضی اعمال از سوی مسلمانان یا اهل ذمه ،موجب زوال عصمت و حرمت
خون آنها میشود که از آنان با عنوان «مهدورالدم» یاد میشود.
مطالعات در دو حوزه فقه و حقوق دربارۀ مهدورالدم ،بیشتر به موضوع تأثیر اعتقاد
به مهدورالدم بودن مقتول پرداخته و به بیان نظر فقهای امامیه و حقوقدانان اکتفا شده،
اقــدام غیر در قتل مهدورالدم در موارد
در حالیکه موضوع پژوهش حاضر ،تحلیل
ِ
اختصــاص اجرای این حکم به حاکم در فقه مذاهب خمســه با نگاهی مختصر به
قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب 1392ش .است .در این زمینه نیز مطالعات انجامشده
بسیار اندک اســت .برای نمونه ،مجیدی ( )1397در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی
سیاســت کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدم» میکوشــد با رجوع به مبانی فقهی
آن ،سیاست کیفری ایران را در قبال قتل مهدورالدم به نقد بکشد و به مواردی چون
خدشــه به اصل قضایی بودن ،برائت و قانونمندی جرائم و مجازات و لطمه به نظم
عمومی ،به عنوان نارســایی سیاســت کیفری ایران پیش و پــس از تصویب ق.م.ا.
1392ش .اشاره میکند .رویکرد وی در این مقاله بیش از آنکه فقهی باشد ،حقوقی
است ،در حالیکه پژوهش حاضر ،عالوه بر فقه امامیه ،تالش نموده به فقه اهلسنت
نیز توجه یابد .بر اساس همین ،میتوان ادعا کرد مطالعهای در این زمینه در فقه مقارن
صورت نگرفته و تفاوت دیدگاه میان فقهای امامیه و اهلســنت در این موضوع مورد
ّ
توجه جدی واقع نگشته است.

پژوهش حاضر درصدد پاســخگويی به این سؤال اســت که از نظر فقه امامیه و
اهلســنت ،چه کسانی در صورت مهدورالدم شدن ،اجرای حکم قتل آنها تنها در
اختیار حاکم اســت؟ بهعالوه ،حکم قتل آنان به دســت افــراد دیگر بدون اذن امام
و ادلــه آن چیســت؟ اين پژوهش بــه روش توصيفی -تحليلی صــورت گرفته و بر
فرضيههای ذیل مبتنی اســت .فقهای امامیه برخالف اهلسنت دامنه گستردهای را
برای مهدورالدم نسبت به حاکم در نظر گرفتهاند و اکثر آنان معتقدند هرچند قصاص
یا دیه در آن ثابت نیست ،فرد خاطی گناه کرده و تعزیر بر او ثابت است ،در حالیکه
فقهای اهلسنت در اکثر موارد ب هرغم آنکه این افراد را تنها نسبت به امام مهدورالدم
میدانند ،مجازاتی را برای آن در نظر نگرفتهاند.
 -1مفهوم و انواع مهدورالدم

«مهدور» از ماده «هدر» و بهمعنای باطل بودن و مهدورالدم در اصطالح کســی
را گویند که خون او باطل و در نتیجه ،قصاص یا دیهاش ســاقط اســت (دهخدا،1377 ،
21877/14؛ صف یپــور ،ب یتــا 3 ،و 1358/4؛ فت حالله1415 ،ق ،)413 ،در حالیکه آیتالله خویی و
برخی دیگر ،مهدورالدم را به سه گروه تقسیم میکنند :مهدورالدم نسبت به شخص
یا جماعت خاص و معین ،مانند دفاع مشــروع (حلی)156 ،1386 ،؛ مهدورالدم نسبت به
همه مسلمانان با اذن حاکم شرع مثل مستحق حد؛ مهدورالدم نسبت به همه مسلمانان
بدون اذن وی مثل ّ
سابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ که کشتن وی بالاشکال است؛ هر چند
با اکراه باشد؛ البته اگر فتنهای رخ ندهد .در دو مورد اخیر ،حکم آن مثل حکم سایر
نفوس محترمه است .پس قتل او حتی با تقیه و اکراه جایز نیست (روحانی495/14 ،1413 ،؛
موســویخویی1411 ،ق697-696/1 ،؛ انصــاری1420 ،ق)445/4 ،؛ از نظر دیگر فقها ،میان موارد
دوم و سوم فرقی نیست .پس اگر کسی آنها را بدون اذن حاکم بکشد ،فعل حرامی
انجام داده ،قصاص و دیه ندارد ،اما آیتالله خویی در کشــتن زانی و الئط بدون اذن
َ
امام ،به ثبوت ق َود یا دیه با تراضی قائل است (موسویخویی1411 ،ق.)697-696/1 ،
به نظر میرســد در صورت قبول نظریۀ عدم وجوب کســب اذن از امام در قتل
ّ
ســابالنبی؟ص؟ ،تفکیک مورد نظــر آیتالله خویی درباره انواع مهدورالدم بســیار
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دقیقتر اســت و در غیر آن ،این تفکیک بیفایده است .البته با بررسی ادله در ادامه
ً
ثابت میشود که ّ
سابالنبی؟ص؟ از دایره مهدورالدم نسبت به حاکم تخصصا خارج
است .البته حاکم اســامی میتواند برای پیشگیری از اخالل نظم در جامعه ،برای
اعمال مجازات در قتل ّ
سابالنبی؟ص؟ ضوابط خاصی را تعیین کند.
 -2موارد اباحۀ دم مختص به حاکم

موارد اجرای حکم مهدورالدم مختص به حاکم در فقه امامیه شامل مواردی چون
ّ
سابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ ،مدعی نبوت ،عامل به منکر ،محکوم به اجرای حدود،
محارب ،اهلذمه فاجر ،باغی و کافر حربی اســت ،اما در فقه اهلسنت تنها محدود
به حدود ،بغی ،محاربه ،کافر حربی و تعزیر به قتل است.
 .1-2موارد اباحه دم مختص به حاکم در فقه امامیه
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نظرهــای گوناگونی درباره مــوارد اباحه دم مختص به حاکــم و قتل وی بدون
مالحظه اقســام آن توسط شخص دیگر میان فقهای امامیه وجود دارد .برخی قائل به
ّ
جواز قتل وی بدون اذن امام هستند که این نظر در موضوع سابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟
مدعی نبوت ،حدود و ارتداد دیده میشود .بر اساس این دیدگاه ،هر کس پیامبر؟ص؟
و ائمه؟مهع؟ را ســب کند ،خون وی هدر است و هر کس که میشنود ،میتواند او را
به قتل برساند .دلیل آن خبری مرســل در باب قصاص است (حلی156 ،1386 ،؛ اسدی،
1419ق574/3 ،؛ حلی549/4 ،1389 ،؛ موســویخویی(،تکملۀ منهــاج)1410 ،ق .)73/2 ،همچنین
ّ
برخی معتقدند قتل ســابالنبی؟ص؟ منوط به اذن امام؟ع؟ نیســت (موسویگلپایگانی،
1414ق284/1 ،؛ روحانی1414 ،ق )48/26 ،که مستند آن روایت هشا م بنسالم ،ظاهر روایات
دیگر در مورد ّ
ســب امام علی؟ع؟ ،حســنه محمدبنمســلم و روایت داوودبنفرقد
اســت که مهمترین آنها بررسی میشوند .نخســت ،در روایت هشا م بنسالم آمده
است :از امام صادق؟ع؟ دربارۀ حکم شتمکنندۀ رسول خدا؟ص؟ سؤال شد ،فرمود:
او را نزدیکتــر پس نزدیکتر پیش از رفع آن به امام بکشــد (کلینــی1401 ،ق)259/7 ،
که داللت این روایت بر این قول بســیار صریح است .دوم حسنۀ محمدبنمسلم از

امام باقر؟ع؟ اســت :مردی از قبیله هذیل رسول الله؟ص؟ را سب میکرد .خبر آن به
پیامبر؟ص؟ رســید .پیامبر؟ص؟ فرمود :کیست این مرد را کیفر کند؟ دو مرد از انصار
بلند شدند و عرض کردند :ما ای پیامبر خدا! آن دو رفتند به عربه محل زندگی مرد
هذیلی رسیدند .جســتوجو کردند ،او را یافتند .او مشغول گوسفندچرانی بود .به
وی سالم نکردند .او پرسید :شما کیستید و نامتان چیست؟ گفتند :تو فالنی فرزند
فالنی هســتی؟ پاسخ داد :آری ،از مرکب فرود آمدند ،گردن او را زدند و برگشتند.
محمد بنمسلم میگوید :پس از شنیدن این داستان راستان ،از امام باقر؟ع؟ پرسیدم:
آیا اگر امروز مردی پیامبر؟ص؟ را سب کند ،کشته میشود؟ امام فرمود :اگر بر جانت
نترســی ،پس او را بکش (کلینی1401 ،ق .)267/7 ،فارغ از بحث سند ،هر چند گروهی
که اذن امام؟ع؟ را برای کشــتن ّ
سابالنبی؟ص؟ الزم نمیدانند ،به این روایت استناد
کردهاند ،اما این روایت تنها شــرط انجام را عدم ورود ضرر به جان انسان بیان کرده
اســت و به عالوه از فحوای روایت بر میآید که پیامبر؟ص؟ در این روایت اذن چنین
کاری را صادر کردهاند ،اما شاید موافقان عدم نیاز به اذن امام به جمله پایانی روایت
اســتناد کردهاند که امر «فاقتله» در آن وجود دارد که به نظر میرسد چون شارع در
مقام بیان است و یکی از شروط انجام آن را نیز بیان نکرده است ،این امر را به صورت
مطلق گذارده است.
به عالوه ،به روایت ســعید بنمســیب هم اشــاره شده اســت :معاویه نامهای به
ابوموســی نوشت که شــخصی مردی را دیده است که با عیالش همبستر شده و آن
شخص زانی را کشته است و قضاوت را نزد معاویه بردند .معاویه داستان را طی نامه
به ابوموسی اشعری نوشت و گفت قضاوت برایم مشکل شده است .تو مخفیانه این
مســئله را از علی بن ابیطالب؟ع؟ بپرس و جواب آن را بفرست .ابوموسی میگوید:
در بین راه به امیرالمؤمنین؟ع؟ رسیدم ،بدون اینکه داستان را بگویم ،پرسش را مطرح
کردم .امام؟ع؟ فرمود :به خدا قســم در کوفه و تمام مناطقی که من حاکم هستم و
تحت والیت من اســت ،چنین قضیهای اتفاق نمیافتد که یک مردی جرئت کند به
ســراغ زن شــوهردار برود و با او زنا کند .این قضیه مال اینجا نیست ،این مسئله را از
کجا آوردی؟ ابوموسی میگوید :چارهای نداشتم و گفتم معاویه به من نوشته است.
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ابوموسی میگوید :امام فرمود« :من ابوالحسن علی بن ابیطالب هستم .اگر چهار تا
شاهد آورد و شهادت دادند که این مرد با زن او زنا کرده است ،قصاص نمیشود و
اگر شــاهد نداشت ،دفعش میکنند و فانی و هالک میکنند (طوسی.)314/10 ،1365 ،
این روایت نیز به جهت دو راوی مجهول مرســل و فاقد اعتبار اســت .همچنین این
روایت مخصوص موضع زوج است و قابل تسری به موارد دیگر نیست.
روایــت داوود بنفرقد (حر عاملــی1414 ،ق )217/28 ،نیز که درباره حکم قتل ناصبی
اســت ،عالوه بر ضعف سند ،اســتدالل به آن نیز تمام نیست؛ زیرا موضوع روایت،
نصب امام است که در محل خود قابل بحث است.
ن باره خبر عامری (طوســی86/10 ،1365 ،؛ جبع یعاملی1410 ،ق)194/9 ،
خبر دیگر در ای 
درباره ّ
سب امام علی؟ع؟ است که در هر دو روایت آخر ،حکم قتل ساب با ناصبی
به صورت مطلق بیان شده است .از مجموع روایات بهدست میآید که فقها از اطالق
آنها به لزوم عدم اذن از امام رســیدهاند .عالوهبراین ،ادعای شهرت و بلکه اجماع
نیز وجود دارد که مخالف اجماع منقول از شیخ مفید و عالمه حلی است (اصفهانی،
ِ
1424ق546-544/10 ،؛ موســویگلپایگانی1414 ،ق .)284/1 ،فــارغ از اشــکال وارد به اجماع
که در اینجا به جهت وجود روایات ،اجماع مدرکی و مســتند اســت .در مقابل این
اجماع ،اجماع دیگری وجود دارد که در نتیجه ،دلیل معتبری نخواهد بود .همچنین،
ظاهر روایت عمار سجستانی از عبداللهبننجاشــی (حر عاملی1414 ،ق )230/29 ،بر این
امر داللت دارد که کفاره قتل نفس یا دیه آن ،گوســفند نیســت که امام دستور ذبح
دادهاند ،بلکه ذبح گوســفند بهسبب ترک مستحب یعنی سبقت از امام؟ع؟ است و
غیر از آن چیزی بر عهده او نیســت (اصفهانی1424 ،ق546-544/10 ،؛ موســویگلپایگانی،
1414ق .)284/1 ،در مقابل این روایت ،روایتی (طوسی )86/10 ،1365 ،وجود دارد که درباره
ساب است و خون او را مباح میداند ،ولی به گوسفند اشاره نشده است .البته عدهای
چون شــیخ معتقدند بر هر کس کشتن ّ
سابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ بدون اذن حاکم
به شــرط عد م هراس از به خطر افتادن جان و مال خود یا مؤمن دیگری جایز اســت
و جــواز آن در صورت وقوع ضرر و بر اســاس روایتی از امــام صادق؟ع؟ و روایت
عامری منتفی اســت (جبع یعاملی1410 ،ق194/9 ،؛ عاملــی1411 ،ق241 ،؛ فقعانی1418 ،ق295،؛

موســویخمینی477/2 ،1390 ،؛ اســدی .)451/9 ،1419 ،متن روایــت امام صادق؟ع؟ به این
شرح است« :پیامبر؟ص؟ فرمود :هر کس بشنود که کسی درباره من بدی میگوید،
واجب اســت بر او که بکشــد ،هر کس را که به من دشنام میدهد و نیازی به بردن
وی نزد حاکم نیست و در صورتی که او را نزد حاکم ببرند ،حاکم باید او را بکشد»
(کلینی1401 ،ق.)267/7 ،
دربــاره مدعی نبوت نیز عالمه حلی به دلیل موثقۀ ابنأبییعفور 1کشــتن وی را
بدون اذن امام جایز میداند و دیهای بر عهده قاتل او نیست (حلی .)156 ،1386 ،مفاد این
ً
روایت نیز اطالق دارد و اساسا به اذن امام اشارهای نکرده است.
دربــاره ارتداد ،زنای محصنه و لواط نیز دیدگاه جــواز قتل بدون اذن امام مطرح
اســت .هر چند در کتب فقهی تنها به این ســه حد اشار ه شده ،اما در سایر حدودی
کــه مجرم در آنها محکوم به مجازات مرگ اســت نیز میتــوان آن را مطرح نمود؛
ماننــد زنای به عنــف .افزون براین ،در بســیاری از حدود و تعزیــرات در صورت
تکرار ،مجازات مرگ هم در نظر گرفته میشــود کــه درباره آن میان فقها اختالف
اســت ،اما «قول اقوی ،ثبوت مجازات مرگ پس از چهار بار اســت» (عالمه1422 ،ق،
310/1؛ عالمه(،تذکره) ب یتــا60-58/8 ،؛ عالمه(،تبصره) ب یتــا253 ،؛ فخ رالمحققین499/4 ،1389 ،؛

موسویخمینی496/2 ،1390 ،؛ روحانی1414 ،ق.)549/25 ،
از نظــر برخی اجرای حدود الهی نیز بر عهده امام یا نایبش اســت (عالمه1419 ،ق،
451/9؛ آبــی1408 ،ق433/1 ،؛ قمــی ،ب یتــا583 ،؛ اب نبــراج1406 ،ق342/1 ،؛ عاملــی1411 ،ق241 ،؛

فقعانــی1418 ،ق295 ،؛ فخ رالمحققین)485/4 ،1389 ،؛ زیرا والیت او بر کســی که حد بر او
اجرا میشــود ،غیر از والیت پدر ،زوج و مــوال و در صورت عدم حضور امام؟ع؟،
بر عهده فقهای جامعالشــرایط اســت .همچنین امام؟ع؟ بدون اذن موال میتواند به
جهت عمومیت والیتش ،حد را اجرا کند؛ زیرا والیت امام؟ع؟ اولی و امام نســبت
ی از خودشان است .پس اگر حد ،قتل یا رجم باشد ،بر اساس احتیاط
به مؤمنان ،اول 
در نفوس و خون اختصاص به امام؟ع؟ دارد (اصفهانی1424 ،ق .)474-473/10 ،مســتند
ّ ً
 .1قال :قلت ألبی عبدالله؟ع؟ « :أن بزیعا یزعم ّأنه نبی؟ فقال :إن سمعته یقول ذلک ،فاقتله» (کلینی1401 ،ق.)258/7 ،
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این نظر اجماع فقهای امامیه و روایتی از علی؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ است (قمی ،ب یتا.)583 ،
البتــه نظر ضعیفی وجود دارد مبنی بر آنکه مرد بر زوجه ،فرزند و مملوکش میتواند
ّ
اجرای حد کند (آبی1408 ،ق .)433/1 ،عالمۀ حلی مینویسد :بر موال واجب است حد
تازیانه ،شــرب ،سرقت و ارتداد را بر مملوک خود (مرد یا زن ،مزدوج یا غیرمزدوج)
ت شــده باشد و متوقف
اجرا کند و فرقی نمیکند حد از طریق بینه ،اقرار یا علم ثاب 
بر اذن امام نیست (عالمه1422 ،ق321/5 ،؛ اب نادریس1410 ،ق .)436/3 ،ایشان با تأکید بر قتل
مرتد بیان میکند قتل وی با شمشــیر و به دست امام است ،اما اقرب آن است موال،
خود ،بندۀ خویش را بهســبب ارتداد بکشــد (عالمه1422 ،ق )394/5 ،و اگر مسلمانی،
مرتدی را بکشد ،قصاصی بر او نیست و بنا بر اقرب هم دیه ندارد؛ هرچند در قتل وی
تجاوز کرده و بدون اذن امام باشد (اسدی1422 ،ق ،)458/5 ،اما گناه کرده و تعزیر بر او
ثابت است (عاملی1414 ،ق166،؛ اردبیلی1416 ،ق.)198/3 ،
ابنزهره نیز اقامه حد توسط موال بر بنده را بدون اذن امام به دلیل روایت «و اقیموا
الحدود علی ما ملکت أیمانکم» جایز میداند و برای غیر موال به دلیل اجماع ،جایز
نمیداند (حلبی1417 ،ق.)425 ،
عالوهبر این ،در زمان غیبت ،فقیه مؤمن میتواند حدود را اجرا کند و مردم نیز
باید او را مســاعدت کنند .اگر ظالمی او را به اقامه حد مجبور کند ،در صورتیکه
قتل حرامی نباشــد ،اجرای حد جایز اســت ،اما اگر ظالم او را بر قضا اکراه کرد تا
جاییکه میتواند باید بر وجه شرعی حکم کند و در غیر این صورت ،تقیه پیشه کند
(آبی1408 ،ق.)433/1 ،
فقهای پس از متولی حد ،درباره حکم اقدام به اجرای حد از سوی شخصی غیر
امام یا نایب او بدون اذن ایشان ،سه نظر را مطرح کردهاند :ثبوت قصاص ،عدم ثبوت
قصاص و دیه ،ثبوت دیه و عدم ثبوت قصاص.
برخی معتقدند اگر قتل کســی به جهت زنا یا لواط واجب شــد و غیر امام؟ع؟
او را کشــت ،دیه و قصاص بر او ثابت نیست ،بهســبب روایتی از امام علی؟ع؟ که
میفرماید :قصاص بر او (زوج) ثابت است ،مگر آنکه بینه بیاورد؛ بنابراین ،امام تنها
ً
ح الدم و قتل
از قاتل بینه خواســته و اقرب انتفای قصاص اســت مطلقا؛ زیــرا او مبا 

او همچون حربی واجب است (طوســی1400 ،ق172/5 ،؛ عالمه1422 ،ق459-458/5 ،؛ حلی،
1409ق988/4 ،؛ نجفــی166-165/42 ،1367 ،؛ اردبیلــی1416 ،ق14/3 ،؛ طباطبایی1422 ،ق104/14 ،؛

جبع یعاملی1416 ،ق .)153/15 ،البته اشکال شده که مقتضی ادلۀ قصاص ،ثبوت قصاص
ً
اســت برای هر کســی که عمدا کسی را به قتل برساند و از این ادله ،تنها موارد جواز
قتل خارج اســت و بقیه در ذیل ادله باقی میماند؛ زیرا در این فرض ،به قاتل چنین
اجازهای داده نشــده ،پس داخل در ادله قصاص اســت .مســتند این نظر روایتی از
کنانی از امام صادق؟ع؟ اســت .همچنین روایــت مذکور اختصاص به زوج دارد و
برای ســرایت آن بــه موارد دیگر ،هیچوجهی وجود نــدارد و در کتاب حدود هم به
زوج اجازه دادهشــده هر کس را که در حال زنا با زوجهاش ببیند ،بکشد پس زوج
هم داخل مخصص اســت (روحانــی1414 ،ق)48-47/26 ،؛ بنابرایــن ،زوج تنها با آوردن
چهار شــاهد از قصاص رهایی مییابد .آیتالله خویی این روایت را ضعیف میداند
و مینویسد« :چگونه میتوانیم قائل به جواز و سقوط قصاص و دیه باشیم؛ زیرا این
ّ
مــورد مخصوص زوج اســت ،نه موارد دیگر و حق خروج و تعــدی از مورد روایت
را نداریــم و در ســایر موارد ،مرجع عمومات و اطالقات میباشــد» (انصاری1420 ،ق،
 .)447-446/4برخی معتقدند اگر مقتول مهدورالدم باشد ،مثل زانی محصن ،الئط و
مرتد و کسی او را به اذن امام بکشد ،کفاره واجب نیست ،اما اگر به غیر اذن باشد،
در آن اشکال است (موســویخویی(،منهاج)1410 ،ق321/2 ،؛ موسویخمینی1390 ،ق.)523/2 ،
اجماع صحابه نیز از ادله ادعایی اســت (طوســی1420 ،ق172/5 ،؛ اصفهانی1424 ،ق)90/11 ،
و در اینجا کفاره و دیه ثابت نیســت (عالمه1422 ،ق .)459-458/5 ،در مسالک نیز گفته
ً
شــده اســت« :خون او مطلقا هدر و قتل او ،متوقف بر اذن امام است؛ اما اگر غیر
امام او را بکشــد ،گناه کرده است» (روحانی1414 ،ق .)47/26 ،فاضل هندی نیز معتقد
ً
است حرمت او شرعا منتفی و قتل وی واجب است؛ هرچند قتل او برای غیر امام و
نایبش جایز نیســت ،اما وجوب قتل او با وجوب قتل مســتحق قصاص تفاوت دارد؛
زیرا قصاص ،مخصوص و ّ
لی دم است و با اسقاط وی ساقط میشود (اصفهانی،1424 ،
 .)90/11برخــی در تضعیف آن بیان میکنند عدم ثبوت قصاص ،دیه و کفاره تنها در
دفاع مشروع از عرض و نفس ،قتل ّ
سابالنبی؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ و مثل آن است ،نه در
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مورد کســیکه حد زنا یا لواط برای او ثابتشــده و غیر امام بدون اذن او را میکشد
(موسویخویی(منهاج)1410 ،ق356/2 ،؛ روحانی1417 ،ق413 ،؛ روحانی ،سیدمحمد1414 ،ق354/2 ،؛

روحانی1404 ،ق.)389/2 ،
ً
از نظر امامیه ،اگر مسلمان مرتدی را بکشد ،قطعا بهخاطر عدم مکافئت ،قصاص
بر او ثابت نیســت ،اما ثبوت دیه مشکوک است (نجفی1367 ،ق .)166/42 ،شیخ طوسی
میفرمایــد :قتل مرتد به عهدۀ امام اســت ،نــه آحاد مردم و هر کــس در این کار
زیادهروی کند ،ضامن اســت و اگر مرتد به دارالحرب بگریزد و امام قادر به کشتن
وی نباشد ،پس اگر شخصی او را بکشد ،ضمانی بر او نیست؛ اما از نظر شیخ همان
ً
قول اول اقوی اســت؛ زیرا اگر تیر تصادفا با مسلمان محقو ن الدمی برخورد کند ،او
ضامن است ،همانطور که بهسوی مرتد تیری اندازد و به او اصابت کند ،درحالیکه
او مسلمان باشد (طوسی(المبسوط) ،ب یتا .)25/7 ،اما اقرب نزد محقق حلی ،فاضل هندی،
شهیدثانی و دیگران آن است که به دلیل اصل و عدم احترام نفس او دیه ثابت نیست،
هر چند قاتل مرتکب گناه شده است (اصفهانی1424 ،ق662/10 ،؛ نجفی1367 ،ق166/42 ،؛
ً
جستارهای
اصولی جبع یعاملی1410 ،ق .)67-66/10 ،ظاهرا در چگونگی اســتیفای قتل بهگونهای که شارع
فقهی و
سال ششم ،شماره پیاپی 20تعیین نموده مثل رجم ،شمشــیر و ...فرقی نیست؛ زیرا همگی این امور در مطلوب
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همچنین شیخ مینویسد :اگر مردی به قتل مرتدی بدون اذن امام مبادرت کند،
بر اســاس روایت «من بدل دینه فاقتلوه» ،ضمانی بر عهده او نیســت؛ زیرا وی مباح
الدم اســت ،اما تعزیر به جهت عدم اذن بر او ثابت است (طوسی(النهایة) ،ب یتا.)284/7 ،
برخــی در ّرد این نظر میگویند« :در قتل مرتد توســط ذمــی ،بدون هیچ اختالفی
قصاص بر وی ثابت اســت ،اما اقتضای حکم دوم آن اســت که در مورد قتل مرتد
توســط ذمی نیز قائل به عدم قصاص شــد؛ زیرا برای ادعای اختصاص دلیلی وجود
ندارد .پس از اینجا احتمال داده میشــود که دیه واجب باشد؛ زیرا او نسبت به غیر
امام محقون الدم اســت .در مقابل ،قول ضعیفی در مســالک وجود دارد که کشتن
ً
مرتد بدون اذن امام همچون کشتن الئط یا زانی بدون اذن او صرفا گناه است» (نجفی،
1367ق.)167-166/42 ،

برخی معتقدند کشــتن حربی نیاز به اذن امام ندارد و اگر شخصی او را بکشد،
نه قصاص دارد و نه دیه (اردبیلی1416 ،ق)3/14 ،؛ زیرا از نظر امامیه ،کفر از اسباب زوال
عصمت دم است و کافر از کسانی است که شارع خون او را مباح دانسته و هیچگاه
مسلمانی بهسبب کشتن کافر ولو بدون اذن امام قصاص نمیشود (جبع یعاملی1410 ،ق،
 ،)67/10اما تعزیر میشود (موسویخویی ،ب یتا.)62/2 ،
نظریــۀ دیگر ،عدم جواز قتل مهدورالدم بدون اذن امام اســت .دامنه این نظر از
ّ
سابالنبی؟ص؟ تا کافر حربی است .شیخ مفید در مقنعه میفرماید :بر اساس روایت
سجســتانی ،مرفوعۀ ابراهیمبنهشام و روایتی در مبسوط ،قتل ّ
سابالنبی؟ص؟ بدون
اذن امام جایز نیســت (اصفهانی1424 ،ق .)546-544/10 ،همچنین ،فقهای امامیه در ذیل
امــر بهمعروف و نهیاز منکر پس از ذکر مراتب آن از زبان تا ضرب ،جرح و قتل را
بیان میکنند و اگر منتهی به جرح یا قتل شود ،بدون اذن امام جایز نیست ،اما اگر به
ضرب منتهی شود ،بدون اذن امام جایز است (آبی1408 ،ق432/1 ،؛ اردبیلی1416 ،ق519/7 ،؛
اصفهانی1424 ،ق .)649/10 ،ابن ّبراج نیز بیان میکند اگر به مرحله اســتفاده از دســت
رســید ،در این مرحله مکلف بدون اذن امام عادل یا جانشین او نمیتواند اقدام کند
(اب نب راج1406 ،ق .)341/1 ،به نظر میرسد وی ضرب را در این حکم (حرمت اجرای آن
بدون اذن امام) ،ملحق به جرح و قتل میداند.
برخــی نیز معتقدنــد اگر مســلمانی ،زانی محصن یــا الئط را بــدون اذن امام
بکشــد ،قصاص بر او مانند قتل قاتل به دســت غیر و ّلیدم ثابت اســت؛ زیرا کسی
را کشــته که حقی نسبت به کشتن او نداشته است (طوسی(المبســوط) ،ب یتا48-47/7 ،؛
اب ناب یجمهور1410 ،ق .)156 ،البته شــیخ به قائل آن اشــارهای نکرده ،اما آیتالله خویی
این نظر را تکمیل نموده است« :ثبوت قصاص و با تراضی دیه بهجای قصاص ثابت
میشــود» (موســویخویی(،تکملة)1410 ،ق .)73/2 ،آیات عظام فیاض ،وحید خراسانی،
سیدمحمدصادق روحانی و سیدمحمد روحانی از نظر آیتالله خویی تبعیت نمودند
و قائل به ثبوت قصاص و دیه با تراضی و کفاره شــدهاند؛ زیرا او نســبت به دیگران
غیر امام محقونالدم و کشتن وی ظلم و عدوان است (فیاض ،ب یتا 135/3 ،و 188؛ وحید
خ راسانی ،ب یتا 366/3 ،و 407؛ روحانی ،سیدمحمد1414 ،ق354/2 ،؛ روحانی1404 ،ق.)389/2 ،
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محقــق حلی تنها متولی جنگ با محارب را امام یــا نایبش میداند (حلی1403 ،ق،

جستارهای
فقهی و اصولی
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 .)235/1از نظر ســایر فقها نیز مجازات محارب با امام اســت ،بخواهد او را بکشد یا
ت و پایش را قطع کند و گفتهشده ،اگر بزند ،بکشد و مالی را
مصلوب کند یا دســ 
سرقت کند ،بر امام است که دست راست او را بهجهت سرقت قطع کند ،سپس او
را به اولیای دم مقتول بســپارد تا مال را از او بگیرند و او را بکشــند (خ وانساری1405 ،ق،
164/7؛ موسویگلپایگانی1414 ،ق.)3/2 ،
در یــک جمعبندی باید میان اذن امــام در جنگ با آنان و اذن امام در قتل آنها
ِ
تفاوت گذاشت که شهید ثانی نیز این نظر را دارد« :قتل حربی بدون اذن امام جایز
ّ
ضد کافر حربی متوقف بر اذن اوست .میان قتل حربی
اســت؛ هر چند جواز جهاد ِ
و جنگیدن با وی تفاوت است؛ زیرا جهاد از وظایف امام است» (جبع یعاملی1410 ،ق،
.)53/10
دیگر نوع اباحه دم نسبت به حاکم ،ارتداد و فجور اهل ذمه در داراالسالم است.
قتل مرتد نیز متوقف بر اذن امام اســت (اردبیلی1416 ،ق .)3/14 ،همچنین در صورتیکه
اهل ذمه از شــرایط مورد نظر حکومت اسالمی خارج شوند ،بهگونهای که مرتکب
فجور شــوند یا تظاهر به شــرب خمر کنند یا ،...خون آنها حالل و ذمه آنان باطل
اســت ،اما کســی غیر امام یا مأذون او ،نمیتواند متولی قتل آنان گردد (حلی1410 ،ق،
.)352/3
مورد دیگر ،باغی است که شیخ طوسی پس از تعریف باغی بهعنوان کسی که بر
امام عادل خروج میکند ،بیان میدارد که امام باید نسبت به قتل آنان اقدام کند و بر
دیگران همراهی امام الزم است (طوسی1400 ،ق )315/5 ،و کشتن آنان برای غیر امام جایز
نیست (طوسی(الرسائل) ،ب یتا .)244 ،محقق حلی تنها متولی جنگ با باغی و اهل بغی را
امام یا نایبش میداند (طوسی1400 ،ق315/5 ،؛ حلی1403 ،ق.)256/1 ،
عالوه بر حدود میتوان در تعزیر نیز موضوع یادشده را طرح نمود .اگر منظور از
تعزیر معنای خاص آن (مجازات غیرمقدر) (انصاری1420 ،ق )236/3 ،باشــد ،با توجه به
دو دیدگاه محدود بودن آن به تازیانه (صاف یگلپایگانی1404 ،ق )30-35 ،و عدم محدودیت
و شــمولیت آن نسبت به مصادیق دیگر (مانند حبس ،توبیخ و ضرب) (عالمه1422 ،ق،

349/5؛ تبریــزی1416 ،ق426/1 ،؛ محق قدامــاد ،)223 ،1394 ،میتوان اذعان نمود ،طبق نظریۀ
اول ،در این حوزه مهدورالدم نسبت به حاکم متصور نیست؛ اما در دیدگاه دوم ،اگر
فقها دامنه تعزیر را تا قتل نیز گســترش دهند ،میتوان آن را متصور شد .برای نمونه،
در موضوع اتیان بهیمه ،طبق یک روایت مجازات تعزیری او تازیانه (قول مشهور) و
طبق روایت دیگر قتل است (حلی1407 ،ق132-131/5 ،؛ انصاری1420 ،ق .)222/1 ،البته در این
زمینه ،نظری درباره تعزیر به قتل و کشتن خاطی (تعزیرشونده) بدون اذن حاکم یافت
نشد؛ زیرا بیشتر فقیهان هدف از تعزیر را بازگشت خاطی و توقف انجام گناه از سوی
ً
او میدانند (طوسی1416 ،ق70-68/8 ،؛ انصاری1420 ،ق )236/3 ،که قطعا با قتل چنین هدفی
محقق نمیشود؛ بنابراین ،الزم است از منظری دیگر به این موضوع توجه نمود.
به نظر میرســد اگر نظرها درباره حق یا حکم بــودن اعمال تعزیر برای حاکم،
خدا یا مردم بررســی شوند ،ابعاد مسئله بیشتر روشن شود .برخی چون شیخ طوسی،
ابوحنیفه و شــافعی بر این باورند این امر از حقوق و اختیارات حاکم اســت ،البته با
این تفاوت که شــیخ آن را مقید به عدم اصالح مجرم جز از راه اعمال تعزیر دانســته
است ،اما فقهای اهلســنت آن را مطلق میدانند (طوسی1416 ،ق .)497/5 ،برخی دیگر
نیــز این امر را از تکالیف حاکم تلقی کردهانــد (صاف یگلپایگانی1404 ،ق .)81 ،همچنین
برخی از تعزیر اعمال مشابه حد قذف ،بهویژه در تعدد ّ
سب و اجتماع و عدم اجتماع
ّ
سبشدگان در طلب اجرای تعزیر سخن گفته و معتقدند اگر این نوع از تعزیر حقالله
باشد ،حاکم اختیار دارد بهنحو مصلحت ،مجازات تعزیر را اجرا کند (تکرار تعزیر یا
عدم تکرار) ،اما اگر در زمره حقالناس (مسبوب) باشد ،دیگر حاکم چنین اختیاری
ندارد (گلپایگانــی1414 ،ق .)203/2 ،همچنین برخی معتقدند تعزیر برای همه امور حرام
قابل جعل است و به ادلهای چون حفظ نظام و روایات استناد میکنند که برخی نظر
این گروه را رد میکنند (گلپایگانی1414 ،ق156-150/2 ،؛ خ وانســاری1405 ،ق)98/7 ،؛ اما در
صورت پذیرش نظر اول صرفنظر از آثار منفی آن ،میتوان چنین فرض نمود که قتل
نیز میتواند یکی از تعزیرهای مذکور باشد .بهعالوه آنکه در این مرحله ،این موضوع
با امر بهمعروف و نهیاز منکر حیطه مشــترک مییابــد که با مراجعه به نظر فقها در
ی ازمنکر در مرحله ضرب و قتل باید با اذن امام؟ع؟ صورت گیرد.
مطالب قبل ،نه 
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همچنین یکی از مباحث مطرح در فقه امامیه در دورههای اخیر ،حکم حکومتی،
والیی یا ســلطانی اســت .حکم حکومتی «به معنای دستور حاکم شرعی به اجرای
احکام یــا الزام به انجام دادن یا ترک کردن کاری بر پایه مصالح حکومتی خاص و
ضوابط پیشبینیشده در شرع است» (طباطبایی85-82 ،1341 ،؛ منتظری .)520 ،1380،یکی
از مواردیکه میتواند در قلمرو این نوع از حکم قرار گیرد ،موضوع مجازات اســت
که با عنوان «تعزیرات حکومتی» شناخته میشود .برای نمونه ،در پاسخ به استفتایی
درباره گســترش مصادیق تعزیر گفتهشــده اســت« :از آنجاکه تشکیل حکومت
اسالمی از ضروریات و شارع مقدس آن را امضا نموده است و اسالم اهتمام به حفظ
نظام مادی و معنوی نموده و این مهم بدون در نظر گرفتن عقوبات دیگر مانند حبس
و غیره قابل تحقق نیســت؛ بنابراین ،عقوبات مشروعیت دارد .در صورتیکه رعایت
قانون بشود و افراد نااهل متصدی نباشد» (روحانی)70-69 ،1378 ،؛ بنابراین ،در تعزیر به
قتل 1نیز میتوان حکم عدم جواز قتل توسط دیگران و بدون اذن امام را به دست آورد.
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ّ
 .2-2موارد اباحه دم مختص به حاکم در فقه اهلسنت

ّ
مختص به حاکم محدود به حد ،بغی ،محاربه،
در فقه اهلسنت ،موارد اباحه دم
کافر حربی و تعزیر به قتل اســت .به نظر میرسد در تمامی موارد ،آنان قائل به عدم
ثبــوت قصاص و دیه هســتند؛ هر چند گاهی نظر مخالف نیز دیده میشــود؛ یعنی
هرچند متولی مجازات این افراد امام یا نایب اوســت؛ اما در صورت قتل توســط غیر
امام ،قصاص و دیه ثابت نیست و با وجود اینکه تعزیر را ثابت میدانند ،قائل به جواز
این امر هســتند .در مورد اجرای حد زانی و الئط بدون اذن امام از شــافعی دو قول
وجود دارد:
ً
الــف) بنا بر صحیحتریــن اقوال ،قصاص مطلقا ثابت نیســت؛ زیرا حد خداوند
استیفا شده که این نظر به دلیل دو روایت است (شربینی15/4 ،1377 ،؛ انصاری و سنیکی،
1422ق300/4 ،؛ قلیوبی و ب رلســیعمیره ،ب یتا136/14 ،؛ طوســی1400 ،ق .)172/5 ،همچنین خون
 .1در حال حاضر ،مقنن اســـتفاده از کیفر مرگ را در قبال تعزیرات نپذیرفته و در درجات هشتگانه ماده 19ق.م.ا .به آن
اشارهای نکرده است.

وی هدر اســت ،مگر در صورت رجوع او از اقرار یا رجوع شهود از شهادت (شافعی،

1403ق.)75/6 ،
ب) قصاص ثابت اســت؛ زیرا کسی او را کشته که مستحق نبوده است (شربینی،
15/4 ،1377؛ طوســی1400 ،ق172/5 ،؛ قلیوبی و ب رلســیعمیره ،ب یتا)136/14 ،؛ اما از نظر برخی،
اســتیفای حد زنا در صورت آزاد یــا عبد ّ
مبعض بودن زانی ،به عهــده امام یا نایب
اوســت؛ اما اگر عبد باشد به عهدۀ موالی اوست (شــربینی15/4 ،1377 ،؛ علی شمصری،
1409ق ،)463/19 ،اما نووی بیان میدارد که امام یا نایب او باید حد را بر آزاد اجرا کند؛
زیرا در زمان پیامبر؟ص؟ و خلفا ،حد بدون اذن ایشــان انجام نمیشد و حق خداوند
تعالی محتاج به اجتهاد اســت .همچنین ،در صورت حضور امام ،حد بنده با امام و
در غیر آن ،به عهده موالست (نووی(المجموع) ،ب یتا .)38/20 ،به عالوه ،وی به روایتی از
عمر نیز استناد کرده است که بر اساس آن ،خون کسیکه در حال زنا با زوجه دیگری
است ،هدر اســت (نووی(المجموع) ،ب یتا360/18 ،؛ طوســی1420 ،ق .)172/5 ،البته استدالل
به این روایت نیز مخدوش اســت؛ زیرا موضوع مخصوص به زوج اســت ،نه غیر او.
مالک معتقد است اگر کنیز مزدوج باشد ،اجرای حد با امام است ،مگر اینکه همسر
کنیز ،عبد موال باشد که در اینصورت حد با موالست (نووی(المجموع) ،ب یتا.)38/20 ،
از نظر ابنمســعود ،ابنعمر ،حسن بصری ،أسود ،اوزاعی ،ثوری و شافعی ،برای
مــوال اقامه حد بر کنیز یا غالم به غیر اذن امام جایز اســت ،اما برای غیر موال ،بدون
اذن امام جایز نیســت (طوســی1420 ،ق396-395/5 ،؛ طوســی1420 ،ق12-11/8 ،؛ قمی ،ب یتا،
)583؛ اما ابوحنیفه و اصحابش معتقدند اقامه حد فقط برای امام است (کحالنی،1379 ،
11/4؛ قمی ،ب یتا .)583 ،طحاوی در اینباره به حدیثی از مسلم بنیسار استناد میکند و
ً
میگویــد« :مخالفی از اصحاب برای آن نیافتم» (کحالنی .)11/4 ،1379 ،ظاهرا بهوتی
نظر ابوحنیفه را در ارتداد برگزیده اســت :هیچکس بهجز امام یا نایبش حق کشــتن
مرتد (آزاد یا بنده) را ندارد؛ زیرا کشتن او حق خداست و با این روایت از پیامبر؟ص؟
«أقیموا الحدود علی ما ملکت أیمانکم» در تعارض نیســت؛ زیرا قتل مرتد به خاطر
کفر اوســت نه حد و نمیتوان بهجای اجــرای آن ،از او فدیه یا دیه گرفت ،بلکه بر
اساس روایت «من بدل دینه فأقتلوه» از پیامبر؟ص؟ به نقل از بخاری ،وی پس از توبه
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کشــته میشود؛ بنابراین ،اگر کســی غیر امام یا نایبش او را بکشد ،به جهت تجاوز
نسبت به امام یا نایبش تعزیر میشود ،اما ضامن نیست؛ زیرا خون مرتد(قبل و بعد از
توبه) هدر است .پس اگر مرتد به دارالحرب فرار کند ،کشتن وی بر هرکس ،بدون
نیاز به توبه و گرفتن اموال او واجب است (به وتی1418 ،ق221/6 ،؛ رملی1400 ،ق.)431/24 ،
ســایر فقهای اهلسنت با نظر ابوحنیفه مخالفاند .سابق مینویسد« :اگر کسی
کافر حربی ،زانی محصن و مرتد را بکشد ،هیچ ضمانی بر قاتل نیست .پس قصاص
و دیه ندارد؛ زیرا همه این افراد بر اســاس روایتی از پیامبر؟ص؟ مهدورالدم هســتند»
(انصاری و سنیکی1422 ،ق300/4 ،؛ دسوقی41/18 ،1373 ،؛ سابق .)524/2 ،1397 ،سرخسی معتقد
اســت اگر فردی ،زانی محصنی را بکشد ،بر عهده او چیزی نیست؛ زیرا امام خون
وی را هنگام قضاوتش حالل کرده اســت (دســوقی41/18 ،1373 ،؛ خرشــیمالکی ،ب یتا،
294/22؛ سرخسی1406 ،ق .)204/9 ،همچنین حرمت و احترام نفس وی ساقطشده و این
ً
سقوط ضرورتا اقتضای ســقوط حرمت اعضای بدن وی را دارد .هر چند فردی که
زانی را کشته است ،بر رأی و نظر امام تجاوز کرده ،اما فعل او بسان فعل امام و امام
در اســتیفای حد بهمنزله جماعتی از مســلمانان است ،همانطور که اگر امام هنگام
ّ
غیــر امام برای حد نیز
اجرای حد اشــتباه کند ،بر او چیزی نیســت ،پس بر مجری ِ
ضمانی نیست (سرخسی1406 ،ق.)204/9 ،
اما فقهای شافعی به جهت همان روایت از بخاری معتقدند ،اگر مرتد آزاد باشد،
باید بهدســت امام یا نایب او کشته شــود؛ زیرا قتل کسیکه بهسبب خداوند مستحق
مرگ اســت ،بــه عهده امام و مأذون اوســت ،مثل رجم زانی .بنا بــر اصح ،اجرای
مأذون وی،
حد بنده مرتد بر عهده موالســت .اما اگر کســی به غیر ولی یا امــام یا
ِ
او را بکشــند؛ اولی به جهت عدول از ٌ
مأموربه و دومی به جهت اســتبداد بر امام و
اینکه حقی از قصاص یا دیه بر عهده او نیســت ،تعزیر میشوند (شربینی140/4 ،1377 ،؛
نووی(المجموع) ،ب یتا.)243/19 ،
دربارۀ عبد باید گفت دو نظر وجود دارد .1 :قتل وی توســط موال جایز اســت؛
زیرا اقامه عقوبتی که برای حق خداوند واجب میشود ،مثل اقامه حد برای موال جایز
است .2 .قتل او برای موال جایز نیست؛ زیرا حق خداوند به حق موال ارتباطی ندارد،

پس به خالف حد زنا ،در آن حقی برای موال نیســت؛ زیرا در حد زنا حق وی برای
اصــاح ملکش وجود دارد (نووی(المجموع) ،ب یتا .)234/19 ،البته اگر غیر امام مرتدی را
بکشــد ،بر عهده قاتل چیزی نیست؛ زیرا خون او مباح است ،به خاطر حق خداوند
و نه حق انســانها که در آن عفو و دیه راه داشــته باشــد (خرشــیمالکی ،ب یتا294/22 ،؛
اب ننجیم ،ب یتا9/14 ،؛ انصاری و سنیکی1422 ،ق300/4 ،؛ شافعی1403 ،ق .)75/6 ،گرچه به جهت
تعدی بر امام تعزیر میشود (دسوقی41/18 ،1373 ،؛ خرشی مالکی ،ب یتا294/22 ،؛ رملی1400 ،ق،
431/24؛ اب ننجیم ،ب یتا9/14 ،؛ انصاری و سنیکی1422 ،ق.)300/4 ،
ّ
در کتب فقهی اهلســنت باب مستقلی باعنوان ســابالنبی مشاهده نمیگردد
ّ
ســابالنبی را «مرتــد» میدانند .فقهای حنبلی نیز او را کافــر و قتلش را واجب
و
میدانند؛ هر چند قول دیگری نیز وجود دارد که وی را باید توبه داد و اگر توبه نکرد،
باید او را کشت (مقدسی ،ب یتا.)181/11 ،
مذهب حنفی معتقد اســت« :هر کس در قلب ،کینه رســولالله را داشته باشد،
ّ
ســابالنبی بهطریقاولی مرتد است و بهعنوان حد کشته میشود و
مرتد است .پس
توبه او در سقوط مجازات تأثیری ندارد و فقیهان شافعی ،قاذف یا دشنامدهنده پیامبر
یا پیامبران مذکور در قرآن کریم را از مصادیق مرتد و مجازات آنان را قتل میدانند»
(جزیری1406 ،ق.)429/5 ،
از نظر فقهای شافعی ،هر کس مدعی نبوت را تصدیق کند ،نیز مرتد است (قلیوبی
ً
و ب رلســیعمیره ،ب یتا .)111/5 ،ظاهرا ســایر فقهای اهلسنت در اینباره نظری ندارند و از
منظر فقهای شافعی ادعای نبوت ،جرم نیست و پیامبر را به جهت معجزاتشان ،مدعی
نبوت نمیدانند.
نووی معتقد است :اگر شخصی بدون اذن امام حد سرقت را اجرا کند ،قصاصی
بر او نیســت ،هر چند منجر به مرگ شــود ،اما به جهت سرپیچی از دستور امام باید
تعزیر شود (نووی(المجموع) ،ب یتا )475/3 ،و اگر فردی شخصی را بدون اذن امام بکشد،
قصاصی نیست؛ زیرا مرگ وی محتوم ،اما دیه برای ورثه ثابت است (نووی(المجموع)،
ب یتا480/3 ،؛ انصاری ،ب یتا.)274/11 ،
فقهای شــافعی درباره محارب بیان میکنند قتل محارب با امام است ،نه غیر او
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و اگر امام نباشد ،با کسی است که به حق علیه آنان قیام کرده است (نووی(المجموع)،
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ب یتا.)251/19 ،
ابوحنیفــه ،مالک و احمدبنحنبل معتقدند چنانچه کســی قبل از محکومیت
محارب یا بعد از آن ،دست محاربی را که مالی را ربوده است ،قطع کند یا محاربی
که مرتکب قتل شده به قتل برساند ،قصاص نمیشود ،اما به دلیل نداشتن اذن حاکم
تعزیر میشود (عوده1993 ،م.)256/2 ،
در مورد باغی یا قطاع الطریق نیز بیان میکنند ،اگر قاضی حکم قطع دســتو
پــا را صادر و برای اجرای حکــم ،او را زندانی کند و در این زمان ،مردی بدون اذن
امام؟ع؟ وی را بکشد ،بر عهده او چیزی نیست؛ زیرا امام خون او را حین قضاوتش
حالل کرده است (سرخسی1406 ،ق.)204/9 ،
ازنظر اهلســنت ،در صورتیکه کافر حربی در زمان جنگ با مســلمانان یا در
مقام دفاع توســط مســلمانان کشته شود ،مهدورالدم اســت و در صورتیکه در غیر
مرتکب
میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمینهای اسالمی کشته شود،
ِ
قتل ،بهعنوان قاتل تعقیب نمیشود ،اما به جهت ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت
اسالمی ،باید مجازاتشــود (عوده1993 ،م .)534/1 ،محقونالدم بودن مقتول از شروط
اجرای قصاص و پرداخت دیه است و قتل کافر حربی ،قصاص ،دیه و کفاره ندارد؛
ً
زیرا مطلقا خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع تأثیری
ندارد (اب نقدامه ،ب یتا.)351/9 ،
عالو ه براین ،در فقه اهلسنت ،دربارۀ تعزیر به قتل نیز دو نظر جواز و عدمجواز
مطرح اســت (سابق .)592/2 ،1397 ،برخی چون مالک ،تعزیر به قتل را در اموری مانند
حالل دانســتن محرمات الهــی و انجام آنهــا پذیرفتهاند (نووی(روضة) ،ب یتــا.)26/20 ،
همچنین ابنتیمیه نظریه تعزیر به قتل را به فقهای حنفی نســبت داده اســت ،بهویژه
ُ
در امــوری چون جماع در غیر ق ُبل ،کشــتن زن باردار در ماههــای پایانی بارداری،
جاسوسی به منظور ایجاد فساد ،تکرار جرایمی مثل سرقت یا ّ
سبالنبی؟ص؟ از سوی
اهل ذمه هرچند بعد از آن اسالم بیاورد ،لواط ،سحر ،ادعای نبوت ،تسلط و شورش
بر مســلمانان .دلیل این گروه روایت و عمل صحابه است و این نوع مجازات را قتل

سیاســی میدانند .همچنین ایــن گروه از فقها قتل این افراد را مبــاح و قاتل او را از
ثواب برخــوردار میدانند (اب نعابدیــن1415 ،ق .)233-230/4 ،ابننجیم نیز مواردی چون
آزار و اذیت مردم و جمع شــدن افراد بر گناهانی چون غنا و شــرب خمر را به موارد
فوق افزوده است (مصری1418 ،ق .)360/6 ،بهعالوه ،این نظر به فقهای شافعی نیز نسبت
دادهشده است .از نظر این دو گروه از فقها ،اگر موجب تعزیر بهواسطه تکرار یا امور
دیگر توسعه یابد ،موجب ترقی تعزیر به قتل میشود (اب نعابدین1415 ،ق .)400-398/4 ،در
مقابل ،ازنظر برخی ،تعزیر از حقوق حاکم است؛ زیرا او والیت عام بر مسلمانان دارد
و غیر از او حق اجرای تعزیر را ندارد ،مگر پدر ،زوج و موال (سابق.)594-593/2 ،1397 ،
در مجمــوع ،از آنچه بیان شــد ،میتوان ادله فقهای اهل ســنت را در موارد زیر
خالصه نمود:
 .1استدالل به روایات مورد اشاره ،فارغ از بحث سندی ،تام و تمام نیست.
 .2فقها بر واگذاری اجرای حدود به امام؟ع؟ نه غیر او و اصل بودن وی در اقامه
حد اجماع دارند.
 .3استبداد بر رأی امام؟ع؟ وجود دارد.
 .4ســیرۀ زمان رسول خدا؟ص؟ و خلفا این بوده است که حدود بدون اذن ایشان
اجرا نمیشد.
 .5حق خداوند بزرگ نیازمند اجتهاد است و در استیفای آن ایمنی وجود ندارد؛
زیرا مردم در شرایط وجوب و استیفای قصاص یکسان نیستند.
بنابر آنچه آورده شد ،سایر ادله آنان بهجز روایات و سیره نیز توجیه یا مؤید هستند،
نه دلیل مستقل .هر چند توجیه آخر ،توجیهی پسندیده است که نشان میدهد فقهای
اهل ســنت هم بــه جایگاه امام و هم به مهم بودن اجرای حــدود الهی توجه الزم را
داشتهاند.
ّ
 .3-2موارد اباحه دم مختص به حاکم در قانون مجازات اسالمی1392

قانونگذار در ماده 302ق.م.ا1392 .ش.برخالف قانون سابق ،به برخی مصادیق
ّ
مختص به حاکم یعنی مرتکب جرائم حدی اشارهکرده و به سایر موارد
مهدورالدم
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چون ّ
سابالنبی و ائمه ،مدعی نبوت ،عامل به منکر ،محارب ،باغی ،اهل ذمه فاجر
و کافر حربی اشارهای نکرده است .بهعالوه ،نظر قانونگذار در عدم قصاص با نظر
ّ
فقهای امامیه متفاوت است؛ زیرا ایشان میان مرتکبان جرائم حدی تفاوت گذاشتهاند،
درحالیکه قانونگذار در تبصره  1ماده فوق بیان میکند انجام بندهای (الف)( ،ب) و
(پ) بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»
محکوم میشــود .بنابراین ،قانونگذار در صورت عدم وجود مجوز دادگاه ،تعزیر را
بههمراه دیه ثابت میداند .همچنین این ماده از جهت گسترش دامنه مهدورالدم مورد
انتقاد حقوقدانان است؛ زیرا قانونگذار به برخی مصادیق مهدورالدم نسبی چون دفاع
مشروع ،قتل در فراش و مستحق قصاص نیز اشار ه کرده که البته این موضوع از محل
بحث خارج است .همچنین ،قانونگذار در ماده  303قانون مذکور ،برخالف قانون
مجازات سابق ،تعزیر را بهعنوان مجازات برای اقدامکنندگان به آن در نظر گرفته و به
عدم قصاص و تعیین دیه اکتفا نکرده است .البته الزم است در اجرای این ماده نهایت
دقت صورت گیرد تا راه سوء استفادۀ افراد خاطی بسته شود.
 .3نقد و بررسی دیدگاهها

در مقایســه میان نظر فقهای امامیه و اهلسنت میتوان ادعا نمود فقهای امامیه با
استناد به احادیثی از ائمه؟مهع؟ بهویژه امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ّ ،
سابالنبی؟ص؟
و ائمه؟مهع؟ ،مدعی نبوت ،عامل به منکر ،محارب ،باغی ،اهل ذمۀ فاجر ،محکوم به
کیفر حد و کافر حربی را نســبت به حاکم مهدورالدم میدانند ،اما اهلسنت آن را
فقط شــامل محارب ،باغی ،محکوم به کیفر حد و کافر حربی دانسته و به احادیثی
نیز اســتناد میکنند .بحث از اســناد این احادیث در این مختصر ممکن نیست ،ولی
باید توجه داشت که بســتر تاریخی شکلگیری شیعه و سنی نیز در لحاظ آن بسیار
مؤثر بوده است .در نظر گرفتن این موضوع بهعنوان یکی از فروع فقهی در فقه امامیه
که علی؟ع؟ را امام خود میدانند ،ضروری اســت؛ زیرا در برههای از زمانّ ،
ســب
علی؟ع؟ در سرتاسر بالد اسالمی بهصورت آزادانه صورت میگرفت.
در تکمیل نظر یادشــده ،باید دانســت هرچند شــیخ مفید در قتل دشنامدهندۀ

پیامبــر؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟ اذن امام را الزم میداند ،بهنظر میرســد ّ
ســبالنبی؟ص؟ و
ائمه؟مهع؟ از دایرۀ مهدورالدم نسبت به امام خارج است؛ زیرا دشنامدهندۀ پیامبر؟ص؟ و
ائمه؟مهع؟ ،نسبت به تمام مسلمانان مهدورالدم است و در قتل وی نیاز به اذن امام؟ع؟
نیست .بر این اساس ،حدیث نجاشی بیش از آنکه در استناد به نظر شیخ مفید به کار
آید ،در استناد به نظر مخالفان وی کاربرد دارد.
در مسئله مدعی نبوت نیز امامیه قائلاند اگر کسی وی را به قتل برساند ،قصاص
و دیه بر قاتل ثابت نیست .اهلسنت نیز ذیل ارتداد و کفر ،تصدیقکننده مدعی نبوت
را کافر و مرتد دانسته و حکم مرتد را برای او اجرا میکنند.
در مسئله امر بهمعروف و نهیازمنکر نیز باید دانست نظر ابنبراج با احتیاط در
نفوس و دما ســازگاری بیشتری دارد؛ زیرا در صورت پذیرش نظر عدم وجوب اخذ
ضرب مذکور منتهی به جرح یا قتل
اذن از امام در مرحله ضرب ،ممکن اســت که ِ
شــود که از نظر سایر فقها نیز در این دو حالت اذن امام ضروری است .پس میتوان
ادعا نمود ضرب میتواند مقدمه جرح یا قتل باشــد که برای اجتناب از ذیالمقدمه
باید از مقدمه نیز اجتناب کرد.
اکثر امامیه بر این باورند که اجرای حدود بر عهده امام است؛ هرچند قول ضعیفی
نیــز مبنی بر جواز اجرای حد بر فرزند ،زوجه و مملوک از ســوی پدر ،زوج و مولی
وجود دارد .به نظر میرسد قائالن به قول دوم به روایتی استناد کردهاند که اهلسنت
نیز قول خود را به آن مستند نمودهاند.
نســبت به حکم قتل محکوم به کیفر حد توسط غیر امام ،اظهر ،ثبوت قصاص
و در صورت تراضی ثبوت دیه بهجای آن اســت؛ زیــرا ادلۀ دیگر اقوال از قوت الزم
برخوردار نیســت .هرچند از نظر فقهای اهلســنت درباره اجرای حد زانی و الئط
توسط امام؟ع؟ و غیر او اختالف است ،در عمل همگی معتقدند اگر وی را غیر امام
به قتل برساند ،چیزی بر عهده او نیست .برای نمونه ،فقیهان حنفی معتقدند اجرای
حد بر عهدۀ امام اســت و در مورد عبد و آزاد در اینباره تفاوتی نیســت؛ در حالیکه
اگر غیر امام او را بکشــد ،بر عهدهاش چیزی نیســت .این موضوع ،تناقض در نظام
فکری را نشان میدهد؛ زیرا اگر این کار بر عهده امام است ،پس غیر او در این کار،
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ّ
تعدی و تجاوز نمود ه و مستحق مجازات قصاص ،دیه یا تعزیر است .البته میان شیعه و
سنی در مشروعیت امام تفاوتهایی وجود دارد ،زیرا فقهای اهلسنت ،امام را بهمنزله
جماعتی از مسلمانان میدانند؛ یعنی مشروعیت وی ناشی از انتخاب جمع است؛ در
حالیکه مشروعیت امام؟ع؟ در فقه امامیه بالتبع از پیامبر؟ص؟ و خداوند است.
در مســئله محارب نیز نظر شهید ثانی ارجح اســت؛ زیرا باید میان قتل و قتال با
آنان تفاوت گذاشت؛ چون دومی از وظایف و شئون امام؟ع؟ است ،در حالیکه اولی
اختصاصی به امام؟ع؟ ندارد .عبارت فقهای اهلســنت نیز همین نظر را میرساند،
اما با این تفاوت که ایشــان جنگ با آنان را بر عهده امام؟ع؟ یا کســی گذارد ه که
به حق علیه آنها قیام کرده اســت؛ درحالیکه منظور ایشان از عبارت آخر مشخص
تهای
نیســت؛ یعنی مالک حقانیت دومی را تبیین نکردهاند .البته با مالحظه عبار 
باال ،مشخص میشود که وی نیز همچون امام مشروعیت خود را از جمع مسلمانان
(یدالله مع الجماعه) به دســت آورده اســت .نظر فقهای امامیه دربارۀ اهل ذمه فاجر
و باغی بر این است که قتل یا قتال آنان بر عهده امام؟ع؟ است نه غیر او ،اما دربارۀ
کافر حربی بر این نظرند که کشــتن او توسط غیر امام جایز است؛ زیرا کفر یکی از
اسباب زوال عصمت است.
هرچنــد اکثر امامیه تعزیر را محدود به تازیانــه نمیدانند ،درباره تعزیر با قتل نیز
ســخنی نگفتهاند .البته در موضوع تعزیرات حکومتی میتوان تعزیر بهواسطه قتل را
پیش کشــید ،اما فقها دربارۀ حکم کســی که بدون اذن حاکم ،شخص محکوم به
اعدام یا مرگ را بکشــد ،مطلبی را بیان نکردهاند .فقهای اهلسنت بهجز حنابله ،به
تعزیر با قتل اشــاراتی داشتهاند که به نظر میرســد در بعضی از موارد ،تعزیر به قتل
برای جرائمی است که از نظر فقهای امامیه در حوزه حدود هستند نه تعزیرات؛ اما از
دیدگاه اهلسنت در حوزه تعزیرات قرارگرفتهاند ،مانند لواط.
نتیجهگیری

فقهــای امامیه با توجه به دیدگاه خود درباره امام؟ع؟ و شــئون وی ،در صورت
ارتــکاب قتل محکوم به کیفر حدود بهویژه زنا و لواط ،فجور اهل ذمه و بغی ،بدون

اذن امام؟ع؟ به ثبوت قصاص معتقد نیســتند؛ هرچند نظر مخالف نیز در زنا و لواط
وجود دارد و در محاربه و ارتداد ،حتی اگر قتل وی بدون اذن امام باشــد ،به جهت
عدم مکافأت ،رأی به عدم ثبوت قصاص و دیه میدهند و در مسئله ّ
سابالنبی؟ص؟
و ائمه؟مهع؟ و مدعی نبوت ،به جهت زشتی این جرایم و سرعت بخشیدن در مجازات
آنهــا ،قتل این افــراد را متوقف بر اذن امام؟ع؟ ندانســتهاند .همچنیــن درباره امر
بهمعروف و نهیاز منکر باید گفت هرچند این امر وظیفه همه مســلمانان اســت ،در
صورتیکه منتهی به جرح یا قتل شود ،همچون جهاد با اهل بغی و محارب ،از شئون
امام؟ع؟ بهشمار میرود.
اما از نظر اهلسنت ،امام بهمنزله جمعی از مسلمانان است .این امر تا جایی است
ّ
قول عدم ضمان و
که در مســئله استیفای قصاص توســط امام بدون اذن ولی دم دو ِ
ل شده که اگر امام بدون اذن
تعزیر از شــافعی وجود دارد و در جای دیگر از وی نق 
ی دم او را قصاص کند ،امام قصاص میشــود ،در حالیکه از نظر امامیه اســتیفای
ول 
قصاص توسط ولیدم باید با اذن امام؟ع؟ صورت گیرد و اگر امام بدون اذن ولی آن
را انجام دهد ،ضامن نیست.
افزونبر این ،از نظر اهلســنت مجازات تخطی نســبت به حکم امام فقط تعزیر
اســت ،در حالیکه الزم اســت این مجازات به قصاص افزایش یابــد تا مقدم با تالی
همخوانی داشته باشد؛ یعنی اگر اجرای این موارد بر عهده امام است ،در صورتیکه
غیــر او آن را انجام دهد ،باید به جهت عدم اســتحقاق ،قصاص شــود .با بررســی
دیدگاههای فقهای اهلســنت کمتر این تالی به چشــم میخورد و در اغلب موارد به
عدم ثبوت قصاص حکم دادهاند ،مانند اجرای حدود؛ هرچند از شافعی قول ثبوت
قصــاص وجود دارد ،آنچه مورد اتفاق تمامی فرق اســت ،عدم ثبوت قصاص و دیه
است و خاطی فقط به جهت تعدی نسبت به امر امام تعزیر میشود .همچنین ،فقهای
اهلسنت درباره زمامدار اجرای حدود نیز اختالف دارند .حنفیها همچون فقهای
امامیه معتقدند این امر تنها به عهده امام است ،اما دیگر فقهای اهلسنت بیان میدارند
که امام بهعنوان فردی از جامعه اسالمی عهدهدار آن است .پس هر شخص دیگری
هم میتواند عهدهدار آن شــود .از نظر اهلسنت ،قتل باغی ،مرتد و کافر حربی نیز
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بدون اذن امام جایز اســت؛ هرچند قتل و قتال با محارب ،وظیفه امام یا قیامکننده به
حق علیه آنان است.
فقهای امامیه مصادیق تعزیر به معنای خاص را با توجه به فلســفه بازدارندگی آن،
به قتل توســعه ندادهاند .از سوی دیگر ،میتوان مجازات اعدام را در احکام سلطانی
و اختیارات حاکم برای ادارۀ جامعه اسالمی ،تحت عنوان تعزیر مطرح نمود .فقهای
اهلســنت با توجه به تفاوت دیدگاهشــان در موضوع مصادیق حد با فقهای امامیه،
موضوع تعزیــر به قتل را در بعضی از حدود مورد نظر فقهای امامیه مطرح کردهاند،
ماننــد لواط .همچنین آنــان تعزیر به قتل را برای عناوین خــاص دیگری نیز در نظر
گرفتهاند و در عینحال ،همچون فقهای امامیه ،تکرار در بعضی از جرایم را مشمول
تعزیر به قتل میدانند.
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Abstract
Clause 49 of the protecting family law has recognized not registering the marriage, divorce, and revocation of divorce a crime and
has determined imprisonment for up to one year. This study, with
the aim of bringing the Islamic republic of Iran’s law into concordance with religious and rational standards using a comparative and
analytic method, tries to do a jurisprudential and legal research on
the first section of this legal clause which has been or may be used
for proving its legitimacy.
Finally, the conclusion is drawn that there is a lot of significance
and necessity in registering the marriage and there is a lot of harm
and damage such as spoiling the family members’ rights and pav1. RezaeeRad. A. (2020); “The reasons of criminalization of not registering marriage in the scale of
religious jurisprudential and it,s principles”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 20 ; Page:195224 ; Doi: 10.22034/jrj.2019.53938.1663

ing the way for various family crimes and social harms in the lack
of it. These merits and demerits though, cannot be justifications for
criminalization or not registering. Even so, the religious permit to
administer and enforce punishment for such actions is not only difficult, but also impossible, and the principle of the presumption of
innocence, the principle of the autonomy of the individual (that no
one is presumed to have the position of a guardian over another),
and the generality of the principle of the prohibition of harassment
and nuisance, and the legal right of respect to rights and individual
freedom obstruct it.
Keyword: criminalization, registering marriage, jurisprudence,
family law.
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دالیل جرمانگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی
1
فقه و اصول
عبدالحسینرضاییراد

2

چکیده

مادۀ  49قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش .عدم ثبت ازدواج ،طالق و رجوع را
بهعنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه ( 7از  91روز تا شش ماه)
یا مجازات نقدی درجه ( 5بیش از  80میلیون تا  180میلیون ریال) را تعیین کرده است .در
این تحقیق با هدف هماهنگشـــدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسالمی با موازین
شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی ،بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج
میپردازد ،مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دالیلی که بهمنظور اثبات مشـــروعیت آن مورد
اســـتفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد ،بررسی فقهی شده است و در نهایت ،با نقد
ادلۀ اثبات جرمانگاری عدم ثبت ازدواج و ّرد اعتبار آنها این نتیجه بهدســـت میآید که بر
اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر ،هیچکس از جمله قانونگذار
ّ
نظام اسالمی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی ،مجازاتی را برای عملی در نظر
بگیرد .در صورتی که چنین شود ،آن مجازات خالف شرع ،حرام و مخالف اصل  4قانون
اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دالیل فقهی اثبات این ماده ،این دالیل نمیتوانند
 .1تاریخ دریافت1396/08/11 :؛ تاریخ پذیرش1398/06/24 :؛ (این مقاله با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب پژوهانه شماره scu.TP99.838صورت گرفته است(
 . 2دانشـــیار فقه و مبانی حقوق اســـامی دانشـــکده الهیات و معارف اســـامی ،دانشـــگاه شـــهید چمران اهواز؛
. ahrr39@scu.ac.ir
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مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است.
ّ
همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادیهای فردی اصلی مســـلم است
ّ
و اگر دلیل محکم و مســـلمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل  9قانون اساسی)
نمیتوان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر ،نمیتوان آزادی و
حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
کلید واژهها :ماده  49قانون حمایت خانواده ،ثبت ازدواج ،جرمانگاری.
مقدمه
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همچنانکه در مقام صدور رأی و اجرای قانون ،اصل ،برائت است و هیچکس را
نمیتوان بدون دلیل ّ
موجه به مجازات محکوم کرد (اصل  37قانون اساسی) و جرم
ً
بودن و مجازات و اجرای آن صرفا مطابق قانون اســت (اصل  36قانون اساسی) ،در
مقــام قانونگذاری نیز همین اصول حکمفرماســت؛ زیرا اصل برائت از اصول قانون
اساســی است و این اصول بر قوانین دیگر مقدم است و هر قانونی که خالف اصول
قانون اساسی باشد ،از درجه اعتبار ساقط است (ماده  9قانون مدنی) و هر قانونی که
مخالف اصلی از اصول قانون اساسی باشد نیز از درجه اعتبار ساقط است؛ لذا حتی
نهادهای قانونگذاری در مقام قانونگذاری هم نمیتوانند بدون دلیل ّ
موجه ،عملی را
جرم تلقی کنند و برای آن مجازات تعیین نمایند؛ چرا که طبق اصل  4قانون اساسی
باید دالیل قانونگذار در وضع هر قانون ،بهویژه قوانین جزایی ،با موازین شرعی سازگار
باشــد و به لحاظ فقهی و شرعی خدشهای بر آن دالیل وارد نباشد و چنانچه دالیل،
مخدوش و غیرقابل اعتماد باشــد ،باید به اصل برائت تمســک جست و آن عمل را
غیر مجرمانه دانست ،بلکه حتی میتوان وضع مجازات بدون دلیل ّ
موجه را عدول از
اصل آزادی و اختیار و ســایر اصول مربوط به حقوق و آزادیهای ملت (اصول 20و
 22قانون اساسی) که از مهمترین اصول قانون اساسی و هدف سایر اصول و مقررات
هستند ،دانست.
براین اســاس ،ماده  49قانون حمایت خانواده مصــوب 1392ش.که عدم ثبت
ازدواج را جرم شــناخته و برای آن مجازات حبس تا یک ماه را تعیین کرده ،اگر به

دلیل مشــروع و موجهی مستند نباشــد ،قانونی نادرست و خالف موازین حقوقی و
اصول قانون اساسی است.
عالوه بر این ،هر مجازاتی به نوعی مســتلزم تحمیل ضرر جانی ،بدنی یا مالی بر
اشخاص و مصداق اضرار به غیر و اذیت و آزار آنان و حرام است؛ زیرا براساس قواعد
ّ
مسلم شرعی و قاعدۀ الضرر تنها در مواردی مانند زنا و سرقت که شرع اطهر مجوز
ایذاء و اضرار به غیر را صادر کرده و از باب حدود الهیه هستند یا در مواردیکه عمل
ّ
انجام شده از محرمات مسلم شرعی باشد ،از باب تعزیر ،میتوان وضع مجازات کرد
(طوســی1390 ،ق89/1 ،؛ محق قحلی1403 ،ق ،351 ،مبحث ملحقات) و در غیر این دو مورد که
با ادلۀ خاص خود از قاعدۀ حرمت اضرار و ایذا مستثنا شده و تخصیص خوردهاند،
ّ
هر ایذا و اضراری ،مشــمول قاعدۀ حرمت ایذا و اضرار و حرام ُمســلم است؛ حتی
حکم قانون باشــد؛ بنابراین ،شایسته اســت دالیل تصویب ماده 49
اگر مجازات به ِ
قانــون حمایت خانواده مبنی بر جرمانگاری عدم ثبت ازدواج مورد بررســی و دقت
قرار گیرد.
با وجود آنکه ســابقه ثبت ازدواج و ضرورت آن از گذشتههای بسیار دور مطرح
بوده و در ماده  128قانون حمورابی نیز به آن اشــاره شده است و در جوامع مختلف
جهان مرســوم اســت (ســاوجی )93/1 ،1371 ،در ادله فقهی دلیل خاصی بر وابســتگی
صحت ازدواج به ثبت آن دیده نمیشود (شکری )685 ،1383 ،تا چه رسد به جرمانگاری
عدم ثبت آن و فقهای شیعه (عاملی الجبعی1412 ،ق69 ،؛ یزدی1419 ،ق )596 ،و سنی (زحیلی،
1428ق90،؛ جزیــری1419 ،ق )25 ،صحت ازدواج عرفــی را تأیید کردهاند و دالیل فراوانی
وجــود دارد که عدم ثبت ،ضرری به صحت نکاح نمیزنــد .قانونگذار جمهوری
اســامی ایران نیز بدون اشار ه به بطالن ازدواج ثبت نشده به صحت اقرار ضمنی آن
کرده و بیان داشــته اســت که ازدواج با ایجاب و قبول واقع میشود و برای وقوع آن
شــرط ثبت شدن را مطرح نکرده اســت ( 1062قانون مدنی) ،اما در عین حال ،عدم
ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات حبس تعیین کرده اســت (ماده 49
قانون حمایت خان واده مصوب   .)1392
در این تحقیق ،دالیل فقهی که برای اثبات مشروعیت این ماده و جرم بودن عدم
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جرمانــگاری عــدم ثبت ازدواج ،در حقوق ایران نخســتین بــار در قانون ازدواج
مصوب 1310ش .مطرح شــد و طبق مادۀ  1این قانون ،کســانیکه ازدواج خود را در
یکی از دفاتر ثبت به ثبت نمیرسانند ،مستحق یک تا ششماه حبس هستند ،اما پس از
انقالب اسالمی در قانون تعزیرات مصوب 1362ش .عدم ثبت ازدواج در شمار اعمال
مجرمانه ذکر نشد و ماده  1قانون مصوب 1310ش.و مادۀ  17قانون حمایت خانواده نیز
از ســوی شورای نگهبان خالف شرع اعالم شد (نظریۀ شمارۀ  1488مورخ پنجم آذر .)1363
ً
با وجود اعالم خالف شــرع بودن جرمانگاری عدم ثبت مجــددا در قانون مجازات
اســامی مصوب  1375جرمانگاری عدم ثبت ازدواج مــورد توجه قرار گرفت و در
ماده  645این قانون کســانیکه بدون ثبت رســمی اقدام به ازدواج میکنند ،مستحق
مجازات حبس تا یک سال دانسته شدهاند؛ مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون رژیم سابق
مقرر شده بود .این قانون نیز مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت .سپس در قانون
حمایت خانواده مصــوب 1391ش .با مقدار زیادی انعطاف ،مجازات حبس که در
ماده  645قانون مجازات اسالمی به صورت تعیینی مطرح شده بود ،به صورت تخییری
تغییر یافت و به «حبس تا  6ماه یا جزای نقدی درجه  »5تبدیل شــد و به نوعی مورد
نسخ ضمنی قرار گرفت .به دنبال آن ،یک سال بعد ،ماده  645قانون مجازات اسالمی
که مجازات یک سال حبس را برای عدم ثبت ازدواج مقرر میداشت ،طی ماده 58
قانون حمایت خانواده مصوب  1392نسخ صریح شد و در حال حاضر نیز این قانون
به قوت خود پا برجاست و با وجود عدم تغییر سایر بخشهای تعزیرات قانون مجازات
ً
اسالمی 1375ش .این بخش از آن صریحا نسخ شده است.
گرچــه طبق اصل  4قانون اساســی همــه قوانین باید با موازین شــرعی و قواعد

فقهی تطبیق داده شــوند ،قانونی با چنین پیشینه پر فراز و نشیبی که تزلزل مکرر نظر
قانونگذار را به وضوح به نمایش میگذارد ،ضرورت بررســی فقهی این قانون را دو
چندان میکند و نیازمندی نظام حقوقی کشــور را به رهنمودهای شرع اطهر بیش از
پیش آشکار میسازد.
پیشینۀ تحقیق

تا آنجا که بررسی شد ،با وجود چالشهای فقهی فراوان در این مسئله و نظرهای
دوگانۀ شورای نگهبان در دو مقطع زمانی در این موضوع ،هیچ اثری تا کنون ،دالیل
فقهی جرمانگاری عدم ثبت ازدواج را مورد توجه قرار نداده است؛ لذا شایسته است
در ماهیت فقهی این موضوع با نگاهی عمیقتر نظر افکنده شود تا حقیقت امر آشکار
شــود و موضعی که بیشترین قرابت را با شرع اطهر و سیره و سنت ائمه هدایت؟مهع؟
داشته باشد ،اتخاذ گردد و در متون قانونی جمهوری اسالمی جای گیرد.
دالیل ضرورت مقابله کیفری با ازدواجهای ثبتنشده
ُ ُ
کت ُ
بوا»
 -1امر «أ

قرآن کریم در آیه  282ســوره بقره که طوالنیترین آیه قرآن نیز به حســاب آمده
است (الســیوری1384 ،ق56/2 ،؛ کاظمی ،ب یتا )56/3 ،ضرورت ثبت ِد ْین را به وضوح بیان
ُ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ًّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
وه َول َيك ُت ْب َب ْي َنك ْم
کرده اســت و فرموده استِ :إذا تداينتم ِبدي ٍن ِإلى أج ٍل مسمى فاكتب
ْ
َ
ك ِات ٌب ِبال َع ْد ِل. ...
همچنانکه در دانش اصول فقه مطرح اســت ،امر شارعّ ،
اعم از خداوند تعالی و
پیامبر؟ص؟ یا ائمه معصومان:به یک عمل در صورتیکه قرینهای بر خالف آن نباشد،
به معنای وجوب آن عمل است (کاظم یخ راسانی1404 ،ق .)69/1 ،طبق این آیه نیز خداوند
متعال میفرماید« :هرگاه دینی را بین همدیگر مبادله میکنید آن را بنویسید»؛ بنابراین،
میتوان از فعل امر «اکتبوا» که در این آیه کار رفته و از مصدر کتابت (نوشتن) است،
این برداشت را کرد که نوشتن دین بر روی کاغذ (ثبت آن) واجب است.
بعضی از محققان از صیغه امر (اکتبوا) که در این آیه بهکار رفته ،وجوب ثبت دین
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را استخراج و استنباط کردهاند (ب رای نم ونه ،ر.ک :اسدی )66 ،1390،و از آنجا که در ادامه
آیه به علت حکم یعنی احتمال انکار مدیون اشــاره شده ،این وجوب قابل تعمیم به
ســایر عقود و قراردادها از جمله ازدواج نیز میباشد .با این توضیح که در همین آیه
َ
َّ
َ َ ِّ
ْ ُْ
شــریفه میفرماید :أ ْن َت ِضل ِإ ْح َد ُاه َما ف ُتذك َر ِإ ْح َد ُاه َما الخ َرى( ...بقره)282/؛ یعنی اگر
یکی از آن دو فراموش کرد ،دیگری به او یادآور شــود .»...براساس این فقره از آیه
ممکن است گفته شود که آیه شریفه در صدد بیان علت حکم است و هر جا علت
حکم در کتاب یا ســنت تصریح شده باشد ،امکان قیاس منصوصالعله وجود دارد
و میتوان حکم همان موضوع را به هر جای دیگر که این علت وجود داشــته باشد،
ســرایت داد .در این مبحث نیز گرچه حکم وجوب ثبت برای دین و مطالبات مالی
مطرح شده ،از آنجا که علت حکم یعنی احتمال فراموشی یا انکار تعهدات در سایر
معامــات نیز وجود دارد ،میتوان حکم وجوب ثبت را به ســایر معامالت از جمله
ازدواج نیــز تعمیم داد و حکم به وجوب ثبت ازدواج صادر کرد .با تعمیم این علت
منصوصه وجوب و ضروری بودن ،وجوب ثبت به ســایر عقود و معامالت از جمله
ازدواج سرایت داده شده و در سایر معامالت نیز ثبت و گرفتن سند کتبی و رسمی را
استنباط شده است (اسدی66 ،1387 ،؛ علیشاهی.)124 ،1397 ،
نقد این دلیل

در دهههای اخیر با ورود بسیاری از مباحث فقهی به محافل حقوقی دانشگاهی،
در تحقیقات حقوقی دانشگاهی به شکل گستردهای برای اثبات ضرورت و لزوم ثبت
و بلکه الزام به آن و حتی جرمانگاری عدم ثبت به این آیه استدالل شده است .آنچه
از دیدگاه اکثر محققان مغفول مانده است ،این است که این شیوه استنباط به لحاظ
فقه شیعه چیزی جز قیاس مستنبطالعله نیست که در فقه شیعه حرام و از اعمال شیطان
شناخته شده است (حر عاملی1414 ،ق.)6/27 ،
سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر در فقه شیعه تنها در صورتی مجاز
اســت که علت حکم به صراحت در حدیث یا آیهای ذکر شده باشد و به اصطالح
«منصوصالعله» باشد (مکارمشــی رازی519/2 ،1386 ،؛ مجاهد1296 ،ق ،659/1 ،وحید بهبهانی،

1415ق ،148/1 ،بحــر العلوم1402 ،ق59-58/2 ،؛ عالمه1420،ق ،111/5 ،کاشــفالعظاء1380 ،ق،)32 ،
در حالیکه در این آیه ،علت حکم بهطور صریح ذکر نگردیده و علتهای ذکر شده
همه گمانها و اســتنباطات شخصی اســت و آنچه به عنوان علت حکم تصور شده
ْ
است ،مربوط به شهادت شاهدین است و اینکه چرا باید دو نفر باشند َْ ...اس َتش ِه ُدوا

َ َّ
ْ َ ُْ َ ْ َْ ُ َ َ َُ َ ٌ
ُّ
َ َ
ََ
َ َ
ين ف َر ُجل َو ْام َرأت ِان ِم َّم ْن ت ْرض ْو َن ِم َن الش َه َد ِاء ْأن ت ِضل
ش ِهيد ِين ِمن ِرج ِالكم ف ِإ ْن لُم يكونا رجل ِ
َ َ ِّ
ْ
ِإ ْح َد ُاه َما ف ُتذك َر ِإ ْح َد ُاه َما الخ َرى( ...بقره .)282/یعنی «دو شاهد از مردانتان بگیرید و اگر

دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که به گواهی آنان اطمینان دارید تا اگر یکی
از آنها فراموش کرد ،دیگری به او یادآور شود».
همچنان که از آیه شریفه به صراحت پیداست ،فراموشی احتمالی یکی از شاهدان
دلیل و علت وجود شــاهد دوم است نه علت وجوب ثبت دین و ثبت دین ،حکمی
جداســت و وجوب و استشــهاد ،حکمی دیگر اســت که برای تأیید موارد مکتوب
مطرح شــده است و علت یکی علت برای دیگری محســوب نمیشود .اگر چنین
باشد و فرض کنیم فراموشی علت وجوب ثبت باشد ،باز هم مدعای مستدلین اثبات
نمیشــود؛ زیرا یکی از شروط قیاس این است که علت در موضوع اصلی و موضوع
فرعی که قصد ســرایت محکم اصل به آن را داریم نیز موجود باشــد ،در حالی که
در مســئله مورد بحث علت در فرع که ازدواج اســت ،موجود نیســت؛ زیرا احتمال
فراموشــی ازدواج وجود ندارد ،بلکه احتمال انکار یکــی از طرفین وجود دارد .این
مسئلهای است که حتی به طور ضمنی هم در آیه مطرح نشده است و به نظر میرسد
که میان فراموش شدن و انکار یکی از طرفین معامله خلط صورت گرفت ه است.
اشــکال دیگر در اســتناد به این آیه برای جرمانگاری ثبت ازدواج ،این است که
سبک و ســیاق آیه و لحن نصیحتگونۀ آن گواه ارشادی بودن آن است و براساس
موازین فقهی ،اگر حکمی ارشــادی باشد ،بهخالف احکام مولوی ،الزامی ندارد و
نمیتواند واجب شرعی تلقی شود (هاشم یشاهرودی1426 ،ق.)351/3 ،
َ
َ ُ َ
ُ
َّ
ْ
ْ
گواه الزامی نبودن حکم کتابت دین ،جمالتی مانند ذ ِلك ْم أق َسط ِع ْن َد الل ِه َوأق َو ُم
َّ
ِللش َه َاد ِة( بقره )282/است که از بهتر بودن و عادالنهتر بودن آن سخن میگوید .اینکه
ایــن گزینه یعنی گزینه مکتوب کردن دین بهتر از گزینههای دیگر (مکتوب نکردن)
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است و زمانی سخن از بهتر بودن به میان میآید که گزینههای دیگر هم خوب باشند
و اال سخن از بهتر بودن بهمیان نمیآمد و به جای آن سخن از بد یا خوب بودن بهمیان
میآمد و صرف اســتعمال فعل امر صیغه إفعل هــم نمیتواند دلیل بر وجوب حکم
باشــد و بهکار بردن امر به مدد قرینه در معانی دیگر مانند استحباب و حتی حرمت
نیز کاربرد فراوان دارد (فاضل لنک رانی10/2 ،1385 ،؛ طباطبایی367/1 ،1367 ،؛ موســویخمینی،
1415ق245/1 ،؛ ع راقــی1405 ،ق 1 ،و .)177/2بنابرایــن ،نیز به «دلیل شــواهد دیگری که در
َ َ َّ
سرتاســر آیه وجود دارد(مانند َ وأ ْد َن ٰى أل َت ْر َت ُابوا ...یعنی این کار (نوشتن دین) برای
جلوگیری از ایجاد شک و تردید بهتر است وَ  ...ف َل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌاح َأ َّل َت ْك ُت ُب َ
وها...
اشکالی ندارد اگر ننویسید )...میتوان فهمید که امر به کتابت دین ،امری ارشادی و
تعبدی وجوب را برداشت
یک توصیه اخالقی است و نمیتوان از آن حکم الزامی و
ِ
کرد و مقصود از آن پیشنهاد گزینه بهتر برای حفظ حقوق طرفین است و نمیتوان از
آن حکم الزامی را بهگونهای برداشت کرد که ترک آن گناه ،حرام و معصیت باشد.
سومین اشکالی که به این استدالل میتوان گرفت این است که با فرض قبول همۀ
مدعیات استداللکنندگان به این آیه ،یعنی با فرض قبول آنکه آیه درصدد بیان حکم
الزامی وجوب ثبت دین است و در فرض آنکه این حکم وجوب قابل تعمیم به سایر
معامالت باشــد ،باز هم مطلوب آنان اثباتپذیر نیست؛ زیرا وجوب با الزام متفاوت
اســت و وجــوب هر چیزی ،نمیتواند دلیــل بر وجوب الزام به آن نیز باشــد و اگر
بخواهیم وجوب الزام را ثابت کنیم ،باید برای الزام به ثبت و بلکه جرم بودن و وجوب
مجازات دلیل دیگری اقامه کنیم ،با توجه به آنچه گفته شد ،دلیل با مدعا همخوانی
نــدارد؛ زیرا مدعا الزام به ثبت و بلکه جرم بودن عدم ثبت و وجوب مجازات دنیوی
ً
تارک ثبت اســت ،در حالیکه دلیل ،با فرض قبول ادلۀ مستدلین صرفا در مقام اثبات
وجوب ثبت است .به عبارت دیگر ،آیه شریفه با فرض قبول همه ادعاهای مستدلین
و رد همه ایرادات ،حداکثر میتواند وجوب ثبت معامالت را ثابت کند ،اما این کجا
و وجــوب الزام جامعه بــه آن کجا و از این فراتر ،جرمانــگاری عدم ثبت و وجوب
مجازات کسانی که ثبت نکردهاند ،کجا؟
نکتــۀ قابل ذکر دیگر در اســتدالل به این آیه این اســت که بــا فرض قبول همه

برداشتهایی که در جهت اثبات وجوب کتابت دین از این آیه شده است و با صرف
نظر از همه انتقادات ،باز هم دلیل ،مغایر با مدعاست؛ زیرا آیه ،در مقام امر به کتابت
دین است و کتابتّ ،
اعم از کتابت معمولی و کتابت به شیوه ثبتی و رسمی است و آیه
به هیچ عنوان در مقام امر به ثبت در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه و با تشریفات قانونی
امروز نیســت؛ در حالیکه ثبت رسمی ازدواج ،مدعای مستدلین است که آیه شریفه
هیچ اشارهای به آن ندارد یا الاقل اشاره عام به آن دارد و شامل انواع کتابت میشود
که یکی از آن ثبت در دفاتر اســناد رسمی است؛ یعنی دلیل ،عام ولی مدعا ،خاص
است و چون دلیل ّ
اعم از مدعاست ،نمیتواند مؤید شایستهای برای مدعای مستدلین
ّ
به این آیه باشــد و در حدی کــه بتوان با تکیه بر آن با اطمینــان خاطر برای وجوب
شــرعی ثبت اسناد یا الزام به آن به این آیه استناد کرد و حکم مورد نظر را به خداوند
نسبت داد؛ گرچه مدعای مستدلین از الزام به ثبت هم خاصتر است و قصد استنباط
جرمانگاری عدم ثبت را از آیه مورد بحث دارند .روشن است که آیه شریفه هیچگونه
داللتی حتی بهطور عام به این موضوع ندارد؛ زیرا هیچ مالزمهای میان وجوب انجام
یا حتی وجوب الزام یک عمل با وجوب مجازات دنیوی یا به اصطالح جرمانگاری
ً
آن وجود ندارد؛ چراکه موارد بسیاری را میتوان مثال زد که شرعا واجباند ،اما الزام
به آنها واجب نیست و ترک آنها مجازات دنیوی ندارد و به اصطالح امروزی جرم
شــناخته نشــدهاند؛ مانند نماز و روزه یا اعمالی که گناه کبیر ه و بلکه از بزرگترین
گناهان کبیرهاند ،اما در شرع مجازات دنیوی برای آنها تعیین نشده است مانند دروغ
ی این اعمال قابل مقایسه با آنها نیست مانند
و غیبت ،در حالیکه گناهانی که زشت 
زنا و سرقت و در روایات گناه این اعمال بسیار بزرگتر از گناه زنا و سرقت به حساب
آمده است (مجلســی ،ب یتا286 ،؛ محمدی ریشهری437/1 ،1375 ،؛ حرعاملی1414 ،ق،)281/2 ،
مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است.
 -2ضرورت استحکام بنیان خانواده (وجوب مقدمه واجب)

یکی از دالیلی که میتوان برای اثبات جرم بودن عدم ثبت نکاح به آن تمســک
کرد ،ضرورت استحکام بنیان خانواده است .به نظر میرسد که قانونگذاران جمهوری
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اسالمی نیز عمدهترین دلیلی که برای وضع این قانون در نظر داشته ،همین دلیل بوده
است؛ زیرا در صدر منسوخه (ماده  645قانون مجازات اسالمی) که ماده مورد بحث
جایگزین آن شده است ،به آن اشاره شده بود« :به» منظور حفظ کیان خانواده ،ثبت
واقعۀ ازدواج دائم و ...طبق مقررات الزامی است و.»...
گرچه این ماده در قانون حمایت خانواده نسخ صریح شده ،از آنجا که این ماده
مبنای مواد مرتبط بعدی بوده ،میتواند برای کشف دلیل قانونگذار برای تصویب این
ماده مورد استناد قرار گیرد.
این استدالل را میتوان بدین شکل توضیح داد که چون ازدواج یک پیوند الهی و
مقدس است و بقا و دوام و حتی سالمت مادی و معنوی جامعه به سالمت خانواده
وابســته اســت و نیز از آنجا که طالق امری ناپسند و مورد نفرت شارع مقدس است
و موجب آســیبهای اجتماعی فراوان میگردد ،باید از هر وسیلهای برای تأمین نظر
خداوند و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده کمک گرفت که یکی از این تالشها
جرم شــمردن عدم ثبت ازدواج اســت؛ زیرا در صورتی که عدم ثبت جرم شــناخته
شــود افراد جامعه به ثبت ازدواج بهای بیشــتری میدهند و حداقل برای حفظ خود
از مجازات و حبس و نســبت به ثبت ازدواج اقدام میکنند و با ثبت ازدواج پایبندی
الزم به خانواده و قوانین و تکالیف خانوادگی تضمین میشود امکان استیفا و احقاق
حقوق طرفین در دادگاهها نیز آسانتر میشود (اب والبصل2008 ،م16 ،؛ علیشاهی،135 ،1397 ،
فزاده66 ،1392 ،؛
 ،129 ،133به نقل از میرصالح و همکاران73/1 ،1392 ،؛ مدنی173/8 ،1385 ،؛ یوس 

نیک وند )67 ،1393 ،و هدف شــرع و قانون که اســتحکام بنیان خانواده و تأمین حقوق
زوجین است ،تأمین میگردد.
این استدالل ،قابل تطبیق با ٔ
قاعده فقهی وجوب مقدمه واجب است؛ زیرا در این
استدالل «جرمانگاری ثبت ازدواج» مقدمه برای «ضرورت استحکام بنیان خانواده»
فرض شــده است و چون بنا به نظر مســتدلین« ،ضرورت استحکام و تثبیت کانون
خانواده» از ضروریات و واجبات عقلی و دینی است و وجوب شرعی و عقلی دارد،
براســاس قاعده وجــوب مقدمه ،مقدمه آن یعنی جرمانگاری عــدم ثبت ازدواج نیز
واجب است.

ساختاردلیل

وجوب مقدمه واجب ،در اصل و ســاختار خود ،یکــی از انواع دلیل عقلی و از
نوع اســتلزامات عقلی شناخته شــده در اصول فقه اســت (خویی222/1 ،1368 ،؛ فاضل
لنک رانی )158/2 ،1385 ،و مورد قبول اکثریت فقها نیز قرار گرفته است ،اما تطبیق آن بر
مورد بحث تا اندازهای دشوار بهنظر میرسد؛ زیرا این استدالل یک قیاس شکل اول
اســت و مبتنی بر یک صغرا ،یک کبرا و یک نتیجه اســت و استفاده از آن  ،زمانی
قبول و نتیجه آن زمانی میتواند حکم شــرعی باشــد که صغرا و کبرای آن قطعی و
خدشهناپذیر باشند .صغرای این قیاس ،این است که «جرمانگاری عدم ثبت ازدواج»
ً
مقدمه حفظ کیان خانواده است که شرعا واجب است؛ به عبارت دیگر ،حفظ کیان
و بنیان خانواده که یک واجب شــرعی اســت ،متوقف بر جرمانگاری ثبت ازدواج
اســت .کبرای این قیاس نیز چنین است« :هر چیزی که مقدمه یک واجب شرعی
باشــد ،واجب شــرعی اســت»؛ به عبارت دیگر« ،هر چیز» که یک واجب شرعی
متوقف بر آن باشد واجب شرعی است.
با این صغرا و کبرا این نتیجه به دســت میآید که جرمانگاری عدم ثبت ازدواج
واجب شــرعی اســت .این همان مطلوب مستدلین اســت و چیزی است که مبنای
شرعی ماده  49قانون حمایت خانواده  1392را تأمین میکند.
نقد این دلیل

براســاس آنچــه در علم منطق بیان میشــود ،قیــاس شــکل اول زمانی منتج و
ً
(نتیجهاش) قابل قبول اســت که صغرا و کبرای آن قبال ثابت شــده و مســلم باشد
(مظفــر364 ،1388 ،؛ خنــدان )363 ،1379 ،و اگــر در هر کدام از صغــرا یا کبرای قیاس،
کوچکترین خدشهای وجود داشته باشد ،نتیجه قیاس نیز قابل قبول نیست.
کبرای این قیاس یک مطلب کلی است و در همه موارد کاربرد این قاعده یکسان
است و عمده پایه و مبنای این قاعده صغرای آن است که در مباحث اصول به تفصیل
ً
مورد بحث قرار گرفته و تقریبا با شــرایطی مقبول اکثر اگر علمای اصول قرار گرفته
اســت گرچه بدون مخالف هم نیست (سبحانی تبریزی222/1 ،1367 ،؛ مظفر.)292/1388،2 ،

دالیل جرمانگاری عدم
ثبت ازدواج در ترازوی فقه
و اصول

207

در این نوشــتار ،کبرای قیاس را مســلم فرض میکنیم ،اما صغرای آن با توجه به هر
مسئله و مطلبی که قرار است اثبات شود ،ساخته میشود و باید با توجه به همان مسئله
ارزیابی شــود .در مســئله مورد بحث ،صغرای قیاس درباره جرمانگاری عدم ثبت
ّ
ازدواج است و دو چیز در صغرای این قیاس مفروض و مسلم تصور شده است؛ یکی
ٔ
مقدمه حفظ بنیان و کیان خانواده اســت و دوم
آنکه جرمانگاری عدم ثبت ازدواج
آنکه حفظ بنیان و کیان خانواده واجب و شرعی است .متأسفانه هر دو مفروض این
صغرا محل اشکال است.
ّ
رد مفروض اول صغری
ِ
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مفروض اول صغرای قیاس این اســت «جرمانگاری عــدم ثبت ازدواج» مقدمه
حفظ بنیان و کیان خانواده اســت .این مطلب به لحاظ اصولی محل اشــکال است؛
زیرا مقدمه در اصطالح فقهی به اعمالی گفته میشود که ذیالمقدمه به تمامی معنای
کلمه متوقف بر آن باشــد و بدون تحقــق آن مقدمه ،ذیالمقدمه به هیچ عنوان قابل
تحقق نباشد (عاملی1417 ،ق164 ،؛ نائینی 1404ق286/1 ،؛ حسینی ،ب یتا257 ،؛ فیاض1419 ،ق)7/4 ،
و زمانیکه ذیالمقدمه به طریقی دیگر نیز قابل تحصیل باشــد ،دیگر به آن ،مقدمه
گفته نمیشــود و وجوب ذیالمقدمه قابل تسری به آن نمیباشد (عاملی1417 ،ق)166 ،
و تأثیر جرمانگاری عدم ثبت ازدواج در حفظ بنیان خانواده نیز انکارشــدنی نیست،
اما اینکه بتوان ادعا کرد که حفظ بنیان خانواده متوقف بر آن اســت بســیار دشوار و
بلکه ادعایی بیدلیل اســت؛ زیرا به هیچ عنوان نمیتوان ادعا کرد که تنها راه حفظ
بنیان خانواده ،جرمانگاری عدم ثبت است و اگر عدم ثبت جرم شناخته نشود ،کانون
خانواده متزلزل میشــود؛ زیرا تجربه تاریخی و مشــاهدات عینی و وجدانی خالف
ً
این را نشــان میدهد و زمانی که عدم ثبت جرم نبوده و بلکه زمانی که اصال دفاتر
ثبت اسناد رسمی وجود نداشته کانون خانوادهها متزلزل نشده است و اکنون که عدم
ثبت ،جرم شــناخته شده است نیز بنیان خانواده اگر ضعیفتر نشده باشد استحکام
بیشتری هم پیدا نکرده است .آمارهای رسمی نیز گواه است که در دهه اخیر با وجود
ّ
جرمانــگاری عدم ثبت ،آمار طالق نه تنها کاهش نیافته ،بلکه افزایش یافته و به حد

بحران رســیده است (مه راننیوز به نشانی  www. Mehrannews.com/new/ 2010874و عصر

ای ران به نشانی .)www. Asriran.com. fa/news/331967
ّ
ُ
رد مفروض دوم صغرا

واجب شــرعی بودن ،حفظ بنیان خانواده اســت.
قیاس
ِ
مفــروض دوم صغرای ِ
ِ
مســتدلین با مفروض گرفتن وجوب شــرعی آن ،این مفروض را مقدمه جرمانگاری
عدم ثبت دانسته و وجوب مقدمه را به ذیالمقدمه سرایت دادهاند و برای مقدمه آن
نیز ادعای وجوب کردهاند .در حالیکه این مفروض مبنای عقلی و شــرعی چندانی
ندارد و اگر ذیالمقدمه واجب نباشــد وجوب مقدمه نیز معنا نخواهد داشــت؛ زیرا
وجــوب مقدمه نتیجه وجــوب ذیالمقدمه و به اعتقاد فقها وجــوب مقدمه معلول
وجوب ذیالمقدمه و مترشح از آن اســت (حلــی1414 ،ق48/3 ،؛ انصاری1419 ،ق326/2 ،؛
فیاض )7/4 ،1419 ،و اگر ذیالمقدمه ،خود واجب نباشد وجوب مقدمه نیز معنا نخواهد
داشت؛ زیرا حفظ و استحکام کانون خانواده گرچه امری مطلوب و معقول است و
ضرورت آن مورد تأیید و قبول عقل و شرع است ،دلیلی وجود ندارد که این مطلوبیت
در حد وجوب باشــد .از روایات و آیاتی که اهمیت ازدواج و ترویج و تشویق آن را
مطرح میســازد (نور32/؛ روم21/؛ حر عاملی1414 ،ق .)11-1/14 ،به هیچ عنوان وجوب قابل
برداشت نیست و حتی اصل ازدواج را هم هیچ فقیهی واجب ندانستهاند ،بلکه آن را
سنت پیامبر؟ص؟ و مستحب مؤکد دانستهاند و تنها در صورتی که ترک ازدواج مقدمه
وقوع در گناه باشد ،آن را واجب دانستهاند (ر.ک :محقق حلی1403 ،ق.)266/3 ،
وقتی اصل ازدواج و تشــکیل خانواده واجب نیست ،حفظ آن هم به طریق اولی
واجب نیســت .روایاتی که طالق را ســرزنش کرده و آن را در نزد خداوند ناپســند
معرفی کردهاند (طبرسی 377/1 ،1365 ،و  410و محمدی ریشهری ،1375 ،حدیث شماره  11335و
حدیث شماره  8067و  9546و  )20804نیز به فرض صحت سند ،به هیچ عنوان مبنای حرمت
طالق نیست؛ بلکه فقط آن را به عنوان «ابغض الحالل» مطرح میسازد (متقی هندی،
ً
1409ق )661/1 ،و همچنان از این اصطالح برمیآید ،طالق صرفا نزد شارع مبغوض ولی
حالل است ،لذا باید گفت ،اگر حفظ بنیان خانواده در حد وجوب بود ،باید طالق
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حرام و ازدواج واجب میشد ،در حالی که چنین نیست و هیچ فقیهی چنین فتوایی
نداده است.
ً
با این توضیحات ،روشن میشود که نه حفظ بنیان خانواده شرعا واجب است و
نه جرمانگاری عدم ثبت ازدواج مقدمه آن است؛ لذا صغرا به طور جدی ،مخدوش
و بــرای اثبات وجــوب جرمانگاری عدم ثبت ازدواج صالحیــت ندارد و مهمترین
دلیل مؤید مبنای شرعی ماده  49قانون حمایت خانواده  1392از درجه اعتبار ساقط
میشود.
 .3پیشگیری از سایر جرایم خانوادگی (حرمت مقدمه حرام)
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الزام به ثبت ازدواج و جرم شــمردن عدم ثبت ممکن اســت به عنوان یک روش
پیشــگیرانه از سایر جرایم خانوادگی و از بین بردن زمینه جرم مورد تحلیل قرار بگیرد
(اسدی2 ،1387 ،؛ علیشاهی.)120 ،1397 ،
توضیــح این دلیل به اینگونه اســت که در مواد  624تــا  647ق.م.ا .به جرایم
ّ
ضد تکالیف خانوادگی اختصاص یافته اســت و اعمالی از قبیل «ترک انفاق» (قانون
مجازات اســامی مصوب  1392ماده « ،)624ازدواج با زن شوهردار و معتده» (ماده « ،)643به
عقد درآوردن زن شــوهردار و معتده» (مــاده « ،)646ازدواج قبل از بلوغ» (ماده  )644و
«تدلیــس در ازدواج» (ماده  )647به عنوان مهمترین عناوین مجرمانه مرتبط با خانواده
ً
معرفی کرد ه است و تقریبا تمامی این جرایم بدون ثبت واقعه ازدواج ،طالق و رجوع
در محاکم غیر قابل اثبات و پیگیری هستند .در صورت عدم ثبت ازدواج ،طالق و
رجوع نظام قانونی کشــور هیچ اهرم اجرایی برای پیشگیری از این جرایم و تضمین
انجام تکالیف خانوادگی در اختیار ندارد؛ برای مثال ،اگر واقعه ازدواج در دفاتر اسناد
رســمی به ثبت نرسد ،زوجهای که مدعی ترک انفاق از سوی همسر خویش است،
نمیتواند زوجیت خود را در دادگاه اثبات کند و وقتی زوجیت اثبات نشد ،استحقاق
نفقه که از وجود رابطه زوجیت ناشــی میشود نیز اثبات نمیشود و وقتی استحقاق
نفقه ثابت نشــد ،ترک انفاق نیز معنا ندارد و اگر به راستی مرد همسر او باشد و جرم
ترک انفاق واقع شده باشد ،هیچ کاری از دادگاه بر نمیآید .در خصوص ازدواج با

زن شــوهردار و معتده نیز وضع به همین صورت اســت؛ زیرا اگر ازدواج یک زن در
دفاتر ثبت ازدواج ثبت نشده باشد ،اثبات شوهردار بودن یک زن کار بسیار دشواری
است و ادعای شاکی مبنی بر ازدواج همسر او با مرد دیگر قابل پیگیری نیست و بدین
سان عدم ثبت ازدواج زمینه را برای وقوع این عمل زشت که چیزی جز زنای محصنه
نیست ،فراهم میسازد.
در جرم ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در ازدواج ،مسئله از این هم واضحتر است؛
زیرا تنها در صورتی اینگونه جرایم ،قابل اثبات و پیگیری است که شرایط ازدواج و
مشــخصات زوجین به طور قانونی و رسمی ثبت شده باشد تا معلوم شود این ازدواج
طبــق قانون و شــرع بوده یا خیر و تاریخ وقوع آن قبــل از بلوغ بوده یا بعد از آن و آیا
شرایط اعالم شــده با واقعیت تطبیق داشته یا تدلیسی در کار بوده است .تنها قاعده
فقهــی که میتواند مؤید و توجیهکننده این دلیل باشــدٔ ،
قاعده حرمت مقدمه حرام
است؛ زیرا براساس این قاعده هر عملی که موجب وقوع در حرام شود ،حرام است.
در مسئله مورد بحث هم در واقع ،جرایم خانوادگی حرام فرض شدهاند و عدم ثبت
ٔ
مقدمه آنها تلقی شده است و چنین استدالل شده
ازدواج ،طالق و رجوع به عنوان
ً
ٔ
مقدمه آنها که عدم ثبت ازدواج است نیز
که چون جرایم خانوادگی شرعا حراماند،
حرمت شرعی مقدمه
حرام شــرعی است .ســپس با این مقدمه تصور شده است که
ِ
ِ
میتوانــد دلیل بر جرمانگاری عدم ثبــت ازدواج ،طالق و رجوع و وجوب مجازات
کسانی باشد که از ثبت این سه واقعه خودداری میکنند.
نقد این دلیل

این دلیل نیز مانند دلیل قبلی در صغرای خود محل اشــکال است؛ زیرا این دلیل
َّ
نیز مثل مقدمه واجب در صغرای خود دو چیز را ُم َسلم گرفته است:
 .1حرام شرعی بودن جرایم خانوادگی؛
 .2مقدمه حرام بودن عدم ثبت وقایع سهگانه (ازدواج ،طالق و رجوع).
پاسخ و نقد این دلیل مانند پاسخ دلیل قبلی است و به این علت در نقد آن اطاله
کالم نمیکنیم؛ زیرا واضح اســت که اثبات حرمت ٔ
همــه جرایم خانوادگی کاری
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ً
آســان نیســت؛ گرچه در بعضی موارد امکان آن قریب به نظر میرسد؛ مثال اعمالی
چون ازدواج زن شــوهردار و معتده و ترک انفاق را شــاید بتوان به راحتی ثابت کرد،
اما جرایم دیگر خانوادگی چون ازدواج قبل از بلوغ وعدم ثبت ازدواج در شرایطی به
راحتی اثبات شدنی نیست؛ چراکه میتوانند حالل باشند و حتی بعضی فقها نسبت به
ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی تصریح به جواز کردهاند (طوسی ،ب یتا464 ،؛ حلی1403 ،ق،
220/2؛ شیخ مفید1410 ،ق511 ،؛ عل مالهدی1419 ،ق286 ،؛ عالمه حلی1413 ،ق 15/3 ،و 117/7؛ شهید
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ثانی1413 ،ق.)118/7 ،
مفروض دوم مســئله که مقدمه بودن عدم ثبت بر وقوع جرایم خانوادگی اســت
ّ
نیز به طور جدی محل اشکال است؛ زیرا همچنان که در نقد دلیل پیشین بیان شد،
مقدمه حرام به معنای فقهی و اصولی آن در جایی صادق است که با انجام آن عمل،
بــدون تردید مکلف در حرام واقع شــود و با ترک آن بــدون تردید وقوع عمل حرام
متوقف گردد (فیاض1419 ،ق )305/2 ،و به اصطالح ،مقدمه شــرعی مقدمهای است که
قطعیه و دائمیه و موصله باشــد و از نوع علت تامه باشد ،نه مقدمه اتفاقیه و احیانیه و
از جنــس علت ناقصه (فیاض1419 ،ق .)305/2 ،در مســئله مورد بحث نیز به هیچ عنوان
نمیتوان ادعا کرد که با ثبت ازدواج ،بدون تردید ســایر جرایم متوقف شده یا بدون
ً
ثبت قطعا جرایم دیگر به وقوع میپیوندد؛ چه اینکه شواهد تاریخی و آمارهای رسمی
و اثباتشده گواه است که قبل از آنکه قانون ،عدم ثبت را جرم بشناسد ،بسیاری از
مردم از ارتکاب اینگونه جرایم خودداری میکردند و پس از جرمانگاری عدم ثبت
ٔ
مالزمه قطعی
نیز بســیاری از مردم مرتکب جرایم خانوادگی شده و میشوند و هیچ
و قابــل اثباتی میان عدم ثبــت و وقوع جرایم خانوادگی وجود ندارد تا مقدمه حرام و
مقدمه جرم تلقی شود و حرمت اینگونه جرایم به مقدمه آن (عدم ثبت) نیز سرایت
کند.
صرفنظر از اشکاالت وارده به صغرای این قیاس ،این استدالل از جهات دیگری
نیز محل اشکال است؛ زیرا حرمت مقدمه حرام به تعبیر علمای علم اصول ،مترشح
از حرمت ذیالمقدمه و معلول آن اســت (حلی1414 ،ق48/3 ،؛ انصــاری1419 ،ق326/2 ،؛
فیاض1419 ،ق )7/4 ،و از باب ســنخیت علت و معلول ،نمیتواند دارای اوصافی باشد

که علتش دارای آنها نیســت (سبزواری )200/4 ،1379 ،نهایت چیزی که از این برهان با
صرفنظر از همه ایرادات وارده ثابت میشــود ،حرام بودن عدم ثبت وقایع سهگانه
است و این در حالی است که مستدلین از آن جرم بودن عدم ثبت را نتیجه میگیرند
بودن»
در حالیکــه جرم بودن با حرام بودن متفاوت اســت؛ به عبــارت دیگر «جرم ِ
مقدمه ،وصفی زاید بر «حرمت» اســت و ذیالمقدمــه خود نیز دارای ویژگی جرم
بــودن آن به ذیالمقدمه نیز
بودن نیســت ،حال چگونه میتــوان ادعا کرد که جرم
ِ
ســرایت میکند ،در حالیکه این امر خالف اصل حرمت ایذاء و اضرار به غیر است
و جز با دلیل خاص اثبات نمیشود و در صورت عدم دلیل خاص ،عمومیت قاعده
حرمت ایذاء و اضرار به غیر ،مانع جواز آن میشود و حرمت آن را به اثبات میرساند.
بنابراین ،بر اســاس قواعد فقهی ،نــه تنها جرمانگاری عدم ثبــت ازدواج موافق
موازین شرعی نیست ،بلکه عمومیت قواعدی چون حرمت ایذاء (سیوری حلی1384 ،ق،
64؛ میرزای قمی ،ب یتا )814/2 ،و اصل عدم والیت (م راغی1417 ،ق556/2 ،؛ موســوی الخمینی،
1415ق )654/2 ،و اصــل برائت (قدســی احمــد1414 ،ق )108/3 ،حرمت این جرمانگاری و
مجازات تارکان ثبت را به اثبات میرساند.
 .4قاعده تعزیر در ُم َّ
حرمات

یکی از دالیلی که در تأیید این اســتدالل و اثبات جرمانگاری عدم ثبت ازدواج
شــاید بتوان از آن کمــک گرفت ،قاعده «التعزیر لکل ّ
محرم» (طوســی)69/8 ،1387 ،
ِ
باشــد که براساس آن میتوان برای ارتکاب هر حرامی تعزیر و مجازات دنیوی تعیین
کــرد .با پذیرش این قاعــده ،مالزمه میان حرام بودن یک عمــل و جرمانگاری آن
که در حقیقت همان تعزیر اســت برقرار میگــردد و در صورت قبول حرمت عدم
ثبت از باب جواز تعزیر برای هر محرمی مجازات عدم ثبت از باب تعزیر قابل طرح
ً
است .این مطلب نیز مخدوش است؛ زیرا اوال عدم ثبت در هیچ اثر فقهی در شمار
ً
محرمات شــرعیه ذکر نشده است .ثانیا براساس تحقیقات انجام شده ،این قاعده به
معنای وجوب مجازات مرتکب حرام نیست ،بلکه به معنای جواز آن است (شهید ثانی،
1416ق )520،و به نظر حاکم بســتگی دارد و در مواردی صادق است که حرمت عمل
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ّ
از مسلمات شریعت باشد نه حرمتی ناشی از استحسانات و برداشتهای شخصی و
منطقهای مانند مطلب مورد بحث؛ زیرا در اینگونه امور غیر یقینی که دلیل قطعی و
بالمنازع برای تخصیص قاعده کلی وعدول از آن وجود ندارد ،مشرب فقها این است
که به قــدر متیقن و موارد یقینی اکتفا کرده ،در موارد احتمالی به عموم قواعد کلی
تمســک میکنند و اصالت عدم تخصیص را مالک عمل قرار میدهند .در مسئله
مورد بحث نیز مشــرب فقیهپسندانه این اســت که در جرمانگاری عدم ثبت ازدواج
جانــب احتیاط را در پیش بگیریم و از تعزیر مرتکبان ترک ثبت ازدواج به دلیل عدم
یقین به حرمت آن خودداری کنیم و به عموم حرمت ایذا و اضرار متمسک شویم.
 .5اختیارات حکومت اسالمی در تأمین نظم جامعه
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حکومت مشــروع نیز ممکن
جرمانــگاری عدم ثبت ازدواج در قالب اختیارات
ِ
اســت توجیه شــود و اختیارات حاکم اســامی مجوزی برای وضــع قوانین مطابق
مصلحت جامعه بهشمار آید .ممکن است کسی در مقام اشکال به مؤلف که کلیه ادله
جرمانگاری عدم ثبت ازدواج را مخدوش میداند ،بگوید که مهمترین دلیل درستی
جرمانگاری ضرورت حفظ نظم جامعه اســت و فقه اسالمی به حاکم جامعالشرایط
این حق را میدهد که اگر تشخیص دهد عمل یا ترک عملی به صالح جامعه است،
ّ
آن را الزامی کند و در مورد بحث نیز که عدم ثبت ازدواج میتواند مخل نظم جامعه
و موجب تضییع حقوق زوجین باشــد حکومت میتواند ثبت را الزامی و عدم آن را
ممنوع و جرم اعالم کند .باید گفت این دلیل نیز مخدوش است و بطالن آن هم از
آنچه پیش از این بیان شد ،آشکار میگردد؛ زیرا اختیارات حاکم اسالمی محدود به
شــرع است و به صراحت در اصل  4قانون اساسی جمهوری اسالمی بر کلیه اصول
دیگر نیز حکومت دارد؛ حتی حکومت مشروع هم نمیتواند قوانینی که با شرع تطابق
نــدارد وضع کند و مصلحت جامعه را به هر قیمتی نمیتواند تأمین کند .مضاف بر
آنکه این همان استصالح است که حجیت آن در فقه شیعه مورد قبول قرار نگرفته و
عدم صحت آن در کتب اصولی اثبات شــده است و اگر حاکم اسالمی برای تأمین
مصلحت جامعه به هر روش غیر مشــروعی متوســل شود ،ممکن است به مصلحت

نزدیک شود ،اما در عین حال ،از شریعت فاصله بگیرد و بدین صورت نقض غرض
حاصل شده ،حکومت ،وصف اسالمی بودن خود را از دست میدهد و با از دست
رفتن وصف اســامیت ،دیگر آن اختیارات برای حکومت باقی نمیماند؛ به عبارت
دیگر ،حکومت ،زمانی اختیارات ویژه حکومت اسالمی را دارد که اسالمی باشد،
در حالیکه با وضع قوانین غیر مشروع دیگر اسالمی نیست و اسالمی بودن حکومت
و ضرورت تداوم وصف اســامی بودن ،مانع از آن میشود که اصول مسلم دینی را
در قانونگذاری نادیده بگیرد.
بر اساس موازین مسلم ،در فقه شیعه نمیتوان هر چیزی را که مصالحی در آن باشد
الزامی کرد یا اگر مفاسدی در آن تشخیص داده شود ،حرام دانست (هاشمی شاهرودی،
امر شــارع است و حالل تا زمانی که
 ،)456-455/1 ،1387بلکه حرام و واجب دائر ِ
مدار ِ
امر وجوبی برای آن از جانب شارع صادر نشده است تا قیامت حالل است (مازندرانی،
1421ق )27/2 ،و حرام خدا تا زمانی که نهی واردهای که آن را حرام کرده اســت ،نسخ
نشــده باشد تا قیامت حرام خواهد بود و نمیتوان با بیان چند فایده یا ضرر ،چیزی را
که خدا الزامی نکرده ،الزامی کرد یا چیزی که خداوند ممنوع و حرام دانســته ،آزاد،
حالل و مباح اعالم کرد .اگر چنین کنیم ،در حقیقت از روش استصالح یا استحسان
اســتفاده کردهایم؛ زیرا مشروعیت مردود در اصول فقه شیعه مردود اعالمشده (غ زالی،
1417ق239/2 ،؛ میرزای قمی ،ب یتا )92/2 ،و حتی فرقههایی از اهل ســنت هم به بطالن این
روش اذعان کردهاند و از جمله امام شافعی استحسان را معادل تشریع و بدعتگذاری
َ
دانسته و اعالم کرده است« :من استحسن فقد ش َّرع» (غ زالی1419 ،ق.)476 ،
اصل حرمت ایــذا (حرعاملــی1387 ،ق608/8 ،؛  157و 145 ،587/8؛ اح زاب )57/و اضرار
به غیر (کلینی1388 ،ق292/5 ،؛ طوســی1390 ،ق )147-146/6 ،یک اصل شرعی ثابت شده
اســت و تا زمانیکه با دلیل شرعی قویتری نسخ شده یا تخصیص نخورده باشد به
قوت خود باقی اســت چراکه ایذا و اضرار حرام اســت و بیان چند منفعت و مضار
نمیتوانــد مجوزی برای حالل شــدن اضرار به غیر باشــد و جرمانگاری عدم ثبت
ً
ازدواج مجاز دانستن ایذا و اضرار به کسی است که شرعا کار حرام را مرتکب نشده
و در شــرع مجازاتی برای او تعیین نشــده است؛ لذا مجاز به ایذا و اذیت او نیستیم و
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این به مصداق آیه آلل ُه أ ِذ َن لك ْم أ ْم َعلى الل ِه َتف َت ُرون( ی ونس )59/چیزی جز استحســان
نیست؛ زیرا براساس این آیه نسبت دادن حکمی به خدا بدون اذن او تهمت و افترای
به خداوند است (محقق حلی22/1 ،1364 ،؛ محقق کرکی1409 ،ق.)170/2 ،
نتیجهگیری

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

216

جرمانگاری عدم ثبت ازدواج که در ماده  49قانون حمایت خانواده  1392مطرح
شده است ،مبنای فقهی درستی ندارد و دالیل ارائه شده آنقدر اعتبار ندارد که مجوز
عدول از اصل برائت و اصل حرمت اضرار و ایذای غیر باشند.
دلیل اول از تعمیم آیه (اذا تدانیتم )...اســتفاده میکند در خصوص دین اســت
در حالیکه تعمیم دادن به ســایر معامالت نیست .آیه شریفه در صدد اثبات وجوب
ً
نیست ،بلکه حالت ارشادی دارد و نهایتا در تأیید استحباب ثبت است .آیه شریفه اگر
هم درصدد اثبات وجوب ثبت و قابل تعمیم به ثبت ازدواج باشد ،با جرم بودن عدم
ثبت که مقوله دیگری اســت ارتباطی ندارد و مالزمه میان وجوب عمل و جرم بودن
ترک آن نیست.
دلیــل دوم که در آن از قاعده وجوب مقدمه واجب اســتفاده شــده نیز به دلیل
اشــکال در ساختار دلیل و مســلم نبودن صغرای قیاس توانایی اثبات جرم بودن عدم
ثبت ازدواج را ندارد.
دلیل ســوم که از حرمت مقدمه حرام استفاده شده نیز به دلیل شکال در ساختار
دلیل و عدم اثبات صغرای استدالل مخدوش و باطل است.
دلیل چهارم که در آن از قاعده التعریز لکل محرم اســتفاده شــده نیز مخدوش
است؛ زیرا مفروض این دلیل حرمت عمل است که در خصوص عدم ثبت ،حرمت
عمل ،مسلم نیست.
دلیل پنجم که اختیارات گســترده حاکم اســامی را مجوز وضع قوانین جزایی
قرار داده است ،به دلیل محدود بودن اختیارات حاکم اسالمی به محدوده شرع برای
ً
وضع مجازات و تعزیر و ایذا و اضرار برای عملی اســت که ذاتا خالف شرع نیست،
غیرقابل استنادست.

پیشنهادات

براساس یافتههای این تحقیق پیشنهاد میشود که بهمنظور استحکام بنیان خانواده
و رفع آفات و عوارض ناشی از عدم ثبت ازدواج که در این مقاله به آنها اشاره شده
ثبت ازدواج دوم و بیشــتر نیز الزامیباشــد و دعاوی مربوط به آنها هم بدون ســند
رسمی قابل پیگیری نباشد و خدمات اداری و عمومی و دولتی به آنها ارائه نشود.
پیشنهاد دیگر اینکه تحقیقات دیگری نیز در تکمیل این تحقیق انجام شود و سایر
فقرات ماده ماده  49قانون حمایت خانواده  1392یعنی جرمانگاری عدم ثبت طالق
و رجوع نیز مورد دقت قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت هر دو شناســایی شــود و در
ً
صورت لزوم ،جرمانگاری هر سه واقع ه حقوقی و کال ماده  49قانون حمایت خانواده
 1392حذف شود.
منابع

الف) منابع فارسی

 .1اسدی ،لیال سادات ،)1387( ،مقاله «نقد و بررسی قوانین ثبت» ،نشریه مطالعات راهبردی

زنان (کتاب زنان سابق) تابستان  ،1387شماره .40
 .2جعفریلنگــرودی ،محمدجعفر (معاصــر) ،)1388( ،مبســوط در ترمینولوژی حقوق،
تهران :گنج دانش.
 .3ساوجی ،مریم ،)1371( ،اختالف حقوق زن و مرد در اسالم و خانواده ،تهران:نشر مجرد.

 .4شکری ،رضا ،)1381( ،قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی ،تهران:مهاجر.
 .5علیشــاهی قلعهجویی ،ابوالفضل؛ فرزانه ،اســکندری ،)1397( ،مقاله «بررســی فقهی و
حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی» ،دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق
خانواده ،سال بیستم و سوم ،پاییز و زمستان ،شماره  ،69صص .121-143
 .6کاتوزیان ،ناصر ( ،)1386فلسفه حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .7کاتوزیان ،ناصر ( ،)1386مقدمه حقوق ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .8مدنی،سیدجالل الدین ،)1385( ،حقوق مدنی ،تهران :پایدار.
 .9نیکوند ،شکرالله،)1393 ( ،حقوق خانواده ،تهران :انتشارات بهنامی.
 .10یوسفزاده ،مرتضیه ( ،)1392حقوق خانواده ،تهران :شرکت سهامی انتشار.

دالیل جرمانگاری عدم
ثبت ازدواج در ترازوی فقه
و اصول

217

ب )منابع عربی

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی20
پاییز 1399

218

 .11ابوالبصل ،علی2008( ،م) ،دراسات فی فقه النوازل ،عمان :دار اسامه.
 .12انصاری ،شیخ مرتضی1419( ،ق) ،فرائد االصول ،قم :محمد الفکر االسالمی
 .13بحر العلوم ،سید محمد1402( ،ق) ،بلغة الفقیه ،تحقیق و شرح و تعلیق ،سید محمد تقی
آل بحر العلوم ،تهران :منشورات مکتبه الصادق؟ع؟.
 .14الجزیری ،عبدالرحمن1419( ،ق) ،الفقه علی مذاهب الخمسه ،بیروت :دارالثقلین.
 .15حر عاملی ،محمد بن الحســن (1414ق) ،وســائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،
قم:مؤسسه آل البیت؟مهع؟ الحیاء التراث.
 .16حســینی شهرســتانی ،محمدحســین و فاصل اردکانی( ،بیتا) ،غایة المسئول في علم
االصول ،قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 .17حلی ،حســین1414( ،ق) ،اصول الفقه (شرح و تعلیق و کتاب اجود التقریرات نائینی که
توسط آیتالله خویی تقریر شده است) قم :مکتبة الفقه.
 .18حلی (عالمه) ،ابومنصور ،الحســن بن یوســف بن المطهر االسدی1413( ،ق) ،مختلف
الشیعه ،قم :تحقیق و نشر مؤسسه النشر االسالمی.
 .19ــــــــ 1420(،ق) ،تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب االمامیه ،تحقيق  الشيخ إبراهيم
البهادری ،إشراف :جعفر السبحانی ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق؟ع؟.
 .20ــــــــ 1404(،ق) ،مبادی الوصول الی علم االصول ،تحقیق عبدالحســین محمد علی
البقال ،قم :مکتب االعالم االسالمی.
 .21محقق حلی ،ابوالقاســم نجم الدین جعفر بن الحســن1403( ،ق) ،شــرائع االســام فی
مسائل و الحالل و الحرام ،بیروت :منشورات داراالضواء.
 .22ــــــــ 1402(،ق) ،المختصر النافع فی فقه االمامیه .تهران :الدراســات االســامیة في
مؤسسة البعثه.
 .23خویی ،سیدابوالقاســم ،)1386( ،اجود التقریــرات ،تقریرات بحث علم اصول آیتالله
میرزا محمد حسن نائینی ،قم :منشورات مصطفوی.
 .24الزحیلی ،وهبه1428( ،ق) ،فقه االسالمی و ادلته ،دمشق :دارالفکر.
 .25سبحانی تبریزی ،جعفر1410( ،ق) ،تهذیب االصول ،تقریرات بحث اصول سید روحالله
موسوی خمینی ،قم :انتشارات دارالفکر.
 .26ســبزواری ،مال هادی1379( ،ق) ،شــرح المنظومه ،فلســفه با تعلیقه حسن زاده آملی،
تهران :نشر ناب.

 .27السیوری ،جمال الدین فاضل مقداد بن عبدالله (1384ق) ،کنز العرفان فی الفقه القرآن،

با تعلیق محمد باقر شریف زاده ،تهران:المکتبة الرضویه.
 .28شــهید ثانی ،زین الدین بن علی العاملی1413( ،ق) ،مســالک األفهام الی تنفیح شرائع
االسالم ،بیجا ،تحقیق و نشر مؤسسه المعارف االسالمیه.
 .29طباطبایی حکیم ،محمد سعید1376( ،ش) ،المحکم فی اصول الفقه ،قم :مؤسسة المنار،
قم ،ایران.
 .30طبرسی ،حسن بن فضل،)1365( ،مکارم االخالق ،ترجمه سید ابراهیم میرباقری ،تهران:
فراهانی.
 .31طوســی ،ابــی جعفر محمد بن حســن بن علی (معروف) به شــیخ طوســی (1390ق)،
تهذیب االحکام فی شــرح المقنعه للشیخ المفید  ،تحقیق و تعلیق حسن موسوی خرسان،
تهران:دارالکتب االسالمیه.
 .32ــــــــــ 1387(،ق) ،المبســوط فی فقه االمامیه ،تحقیق و تعلیق محمد تقی کشــفی،
قم:المکتبة المرتضویة الحیاء آثار الجعفریه.
 .33ــــــــــ (،بیتا) ،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاری ،قم:انتشارات قدس محمدی.
 .34عاملی ،جمال الدین بن حســن ابن زین الدین العاملی1417( .ق) ،معالم الدین و مالذ
المجتهدین ،قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 .35عاملی الجبعی ،زین الدین بن علی بن احمد1412( ،ق) ،الروضة البهیة في شرح اللمعة
الدمشقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .36عراقــی ،ضیاء الدین ،علی بن مال محمد1405( ،ق) ،نهایــة االفکار ،تقریر :محمد تقی
بروجردی نجفی ،قم:دفتر انتشارات اسالمی.
 .37علم الهدی ،علی بن حســین الموســوی البغدادی معروف به سید مرتضی علم الهدی،
(1415ق) ،االنتصار ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 .38غزالی ،ابی حامد محمد بن محمد بن محمد1417( ،ق) ،المستصفی فی علم االصول،
تصحیح و چاپ از محمد عبد االسالم ،عبد الشافی ،بیروت :دار الکتب العلمیه .
 .39ــــــــــ 1419( ،ق)،المنخول ،تحقیق :محمد حسین هیتو ،بیجا :دارالفکرالمعاصر.
 .40فاضل لنکرانــی ،محمد فاضل موحدی لنکرانی ،)1385( ،ایضاح الکفایة ،تعلیقه مؤلف
برکفایةاالصول آخوند خراسانی گردآورنده حسینی قمی ،محمد ،قم:مرکزفقهی ائمهاطهار؟مهع؟.
 .41فیاض ،محمد اســحاق1419( ،ق) محاضــرات فی اصول الفقــه ،تقریرات درس اصول
آیتالله خویی ،سید ابوالقاسم،قم:مؤسسة النشر االسالمی تابع جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
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 .42فیض کاشــانی ،محمد حسن (1406ق) ،الوافی ،تحقیق و تعلیق ،ضیاء الدین الحسینی،
اصفهان:مکتبه امیر المؤمنین؟ع؟.
 .43قدســی ،احمــد1414( ،ق) ،انــوار االصول ،تقریــرات ابحاث آیةالله مکارم شــیرازی،
قم:انتشارات نسل جوان.
 .44کاشــف العظاء ،جعفــر (1380ق) ،کشــف العظاء عن مبهمات شــریعه الغــراء ،مرکز
انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،قم ایران.
 .45کاظمی خراســانی ،محمد علی (1404ق) ،فوائد االصول ،تحقیق و تعلیق ضیاء الدین
عراقی ،مؤسسه النشر االسالمی.
 .46کاظمــی ،جواد( ،بیتا) ،مســالک األفهــام الی آیات االحــکام ،تحقیق و تعلیق محمد
باقر شــریف زاده .اشرف علی و تصحیح محمدتقی کشفی المکتبة المرتضویة ِاإلحیاء اآلثار
الجعفریة.
 .47کلینی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکینی الرازی (1388ق) اصول کافی ،با
تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری ،تهران:دارالکتب االسالمیه.
 .48مازندرانی ،مولی محمد صالح (1421ق) ،شرح اصول کافی ،مع تعالیق المیرزا ابوالحسن
الشــعرانی ،ضبط و تصیحیح الســید علی عاشــور ،دار احیاء التراث العربی 1421ق2000 -م.
بیروت لبنان.
 .49متقی الهندی ،عالء الدین علی بن حسام الدین ،البرهان نوری ( 1409ق) ،کنز العمال فی
سنن االقول و االفعال ،بیروت :مؤسسه الرساله.
 .50مجاهد ،ســیدمحمد الطباطبایی ســید محمد ،معروف به سید محمد مجاهد (1296ق)،
مفاتیح االصول ،قم :مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
 .51مجلسی ،محمد تقی( ،بیتا) ،روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،با تعلیق سید
حسن موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی ،بنیاد فرهنگ اسالمی.
 .52محمدی ریشهری ،محمد1375(،ق) ،میزان الحکمه ،قم :دارالحدیث.
 .53مظفر ،محمد رضا1388( ،ق) ،المنطق ،قم :اسماعیلیان.
 .54مفید ،محمد بن نعمان العکبری البغدادی ملقب به شیخ مفید (1413ق) .المقنعه ،مؤسسة
النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم.
 .55مکارم شــیرازی ،ناصــر (معاصر) ،)1386(،انوار االصول ،مدرســه  ،51قم :مؤسســه
امیرالمؤمنین؟ع؟.
 .56موسویخمینی ،ســیدروح الله ( 1415ق) ،مفاتیــح الوصول الی علم اصول ،قم:تحقیق

.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
، قوانین االصول، (میرزا) ابوالقاسم القمی معروف به میرزای قمی،) (بیتا، میرزایی قمی.57
.]چاپ سنگی [بیجا
 من افادات میرزا محمد حسن الغروی، فوائد االصول،)ق1404( ، محمد حسین، نائینی.58
.مؤسسه النشر االسالمی: قم،الناینی تألیف محمد علی الکاظمی الخراسانی
 ق) الفوائد1415(  معروف به وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، وحید بهبهانی.59
. مجمع الفکر اسالمی: قم،الحائریه
 تقریرات درس سید، بحوث في علم االصول،)ق1379( سید محمود، هاشمی شاهرودی.60
. المجمع العلمی االسالمی للشهید الصدر: قم، تألیف هاشمی شاهرودی،محمد باقر صدر
،) العروةالوثقی فیما تعم به البلوی(المحشی،)ق1419( ، سیدمحمدکاظم طباطبایی، یزدی.61
. دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:قم
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62. www.alketab.org96.2.31/ البقره282/
63. www.mehrannews.com/new201847/
64. www.asriran.com.fa/news331967/
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فصلنامۀ
علمی پژوهشی

ٌ
ّ ٌ
ّ
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فقهیة َو
بحوث
ّ ٌ
ّ ٌ
فصلیة ُمحکمة

السنةالسادسةالرقمالمسلسلالعشرون؛خریف1399شمسي

مكتب التبليغ اإلسالمي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي
(مركز اآلخوند الخراساني التخصصي)

المديرالمسؤول :مجتبى إلهي الخراساني
رئيس التحرير :حسين ناصري مقدم
المساعدالتحرير :بالل شاکـري
أعضاءهيئةالتحرير:

أبو القاسم عليدوست (أستاذ البحث الخارج واألستاذ بمعهد الثقافة والفكر اإلسالمي)
أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بجامعة المذاهب اإلسالمية)
مهدي مهريزي (االستاذ المشارك بجامعة آزاد االسالمية)

سعيد ضيائيفر (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)
السيد عباس صالحي (األستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)
محمد حسن الحائري (أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

حسين ناصري مقدم (األستاذ  في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)
َ
العلمية  و األستاذ المساعد بمركز اآلخوند الخراساني التخصصي)
مجتبى إلهي الخراساني (أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان

سكرتيرالتحريروالتنفيذي :السيدمصطفى إختراعيالطوسي
المحرر :عبدالله غالمي (األستاذ  المساعد بجامعة الرازي کرمانشاه)
ترجمةالملخص(إلىالعربية):السیدمحمودعربي
ترجمة الملخص ( إلى االنجليزية) :السيد مهدي هاشمي
التصميم :حامد إمامي

ً
إستنادا إلى ترخیص رقم  337بتاریخ  1398 /01 / 28شمسی من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمیة للمنشورات
ً
والدوریات الحوزویة ،تم تمدید صالحیة فصلیة بحوث فقهیة وأصولیة التی نالت مؤخرا على مرتبة العلمیة المحكمة

األدوات المعرفية لنموذج «العبد و المولى» في
أصول الفقه والمرور بها بمنهج صدرائي

1

أفالطون صادقي

2
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يحاول علماء الطبيعة اليوم مشاهدة الوجه المخفي للطبيعة والظواهر الطبيعية في
ً ً
ضوء النماذج .من ناحية أخرى ،يلعب نهج النماذج دورا مهما للغاية في فهم المفاهيم
والمعارف والمعتقدات الدينية وكذلك تفسير القصص والشعائر الدينية.
من الرموز التي يتم طرحها في الكالم اإلســـامي ،والســـيما الفقه وأصول الفقه
على أنها رمز لعالقة اإلنســـان مع الله وإظهار صورة الله واإلنسان هي تمثيل «العبد ـ
ّ
المولى» .إن استخدام هذا النموذج له أسس وأدوات معرفية خاصة.
من أهم أســـس نموذج «العبد ـ المولى» هو تصور وجود إله متشـــخص محوره
اإلنسان .من المتطلبات األخرى لنموذج «العبد ـ المولى» هو شرح وتبيين أمر حقيقي
من خالل أمر اعتباري .الشـــرط اآلخر لقبول هذا النموذج هو سلب إرادة اإلنسان.
ّ
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،فإن استخدام مثل هذا النموذج كدليل وبرهان ،يتعدى استخدام
النماذج ،الذي هو أمر غير مقبول من الناحية المعرفية .كذلك من المتطلبات األخرى 
 . 1تاریخ اإلستالم1440/10/11:هـ   ؛ تاریخ القبول1441/10/04 :هـ
 . 2أستاذ مشارک في قسم اإللهيات بجامعة بيام نور  ،مدينة يزد –ايران  ،البريد اإللكترونيa_sadeghi@pnu.ac.ir :

ّ
لنموذج «العبد ـ المولى» من أجل شرح األمر اإللهي هو اعتبار الله مذكر.
ً
واآلن كيف يمكننا أن نخطو بخطوة نحو اســـتكمال مقاربة أكثر دقة واكتماال
لفكرة الله واإلنسان في هذا النموذج؟ كيف يمكن العبور من لوازم المعرفة هذه؟
يســـعى هذا البحث بمنهج وصفي تحليلي إلى شـــرح هذه األدوات ،ويطرح أنه
من خالل نهج الحكمة المتعالية ،والســـيما مبادىء التشكيك في الوجود ،والحركة
الجوهرية والربط بيـــن العلة والمعلول لهذا النهج ،فإنه يمكن باســـتخدام األدوات
المذكورة أعاله ،تخطي نموذج «المولى -العبد».
الكلمات المفتاحية :األدوات ،األدوات المعرفية ،نموذج ،العبد ،المولى ،أصول
الفقه ،المنهج الصدرائي.
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نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه
االجتماعي

1

علي خلف خاني
3
محمدعليراغبي
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كان الفقه الشـــيعي حتى القـــرن الماضي ،على الرغم مـــن عمقه في مختلف
ً ً
دائما عـــن المناصب االجتماعية مقارنة بفقه ّ
العامة ،و قد نما على 
المجاالت ،بعيدا
هامش الحياة السياســـية واالجتماعية للمجتمع .وإذا ما انتبهنا إلى اآلثار اإلجتماعية
ّ
على طبيعة العلوم ،فإن هذا يشير إلى حقيقة أن للفقه الشيعي طبيعة فردية ونظرة جزئية
في األساس .باإلضافة إلى األبعاد الخارجية التي تبرر هذه النقطة ،فإن علم الفقه في
جوانبه الداخلية يشمل مرحلة معرفة الحكم والموضوع ،ومن ثم تطبيق األحكام على 
المواضيع ً
بناء على منطق النظرة الجزئية ،وهو نتيجة الجذور األصولية والفلسفية لهذا
ً
العلم وفقا لمنطق أرسطو.
ّ
يعتقد مؤلفوا هذه المقالة ضمن بیان الفردية الفقهية المفروضة ،أن نظرية الخطابات
القانونية ال تعاني من اإلشكاالت الواردة على نظرية انحالل الخطابات ،ومن خاللها
ً
يمكن أن تكون أساسا لتقديم نظام فقهي في مجال الفقه االجتماعي.
الكلمـــات المفتاحية :الفقـــه الفردي ،الفقه الحكومـــي ،التنظيم ،الخطابات
االنحاللية ،الخطابات القانونية ،اإلمام الخميني؟ق؟.

 . 1تاریخ اإلستالم1440/11/17 :هـ  ؛ تاریخ القبول1441/04/10 :هـ
 . 2طالب الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية – جامعة قم – إيرانkhalafkhani110@gmail.com :
 . 3أستاذ مساعد بلجنة الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية – جامعة قم – إيرانma.raghebi@yahoo.com :
 . 4أستاذ مساعد بلجنة الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية – جامعة قم – إيرانsyvosoughi@gmail.com :

ّ
الحيلة الشرعية في فقه اإلمامية وأهل السنة ..
مراجعة نقدية

1

طاهر علي محمدي
3
حسين ناصري مقدم
2

الملخص

تم التصريح بشـــكل إجمالي ببعض الحيل الشرعية من قبل فقهاء اإلمامية وأهل
السنة .بما أنه من الضروري عدم تعارض قوانين نظام قانوني ما مع أهدافه ومقاصده،
فمن المهم دراسة صحة وسقم حكم جواز الحيل الشرعية التي توهم التعارض بينها
وبين أغراض الشريعة.
فـــي هذا البحث الذي تم بمنهج وصفي تحليلي ،ومع شـــرح وانتقاد آراء فقهاء
ً
ّ
ّ
الفريقين المختلفة ،وتقييم األدلة المقدمـــة ،نتج أن بعض الحاالت التي تعتبر حيال
ً
جائزة من وجهة نظرهم ،ليســـت حيال شىرعية ،بل هي مجرد حيلة لغوية أو مجرد
انتقال من حكم شـــرعي إلى حكم شرعي آخر ،ومع فرض تسميتها مسامحة بالحيلة
الشرعية ،فهي ال تتعارض مع ّأي من مقاصد وأهداف الشريعة ،وبعض المصاديق التي
ّ
تكون تسميتها بالحيلة الشرعية صحيحةٌ ،
حرام وذلك بسبب أن وقوعه في حرام واقعي
أو معارضتها لمقاصد الشريعة ،أو ألنها ال ّ
تغير من طبيعة موضوع حكم الحرام.
الكلمات المفتاحية :الحيلة الشرعية ،الحيلة اللغوية ،الهروب من الحرام ،ارتكاب
الحرام ،أهداف الشريعة.
 . 1تاریخ اإلستالم1439/09/24 :هـ ؛ تاریخ القبول1441/01/15 :هـ
 . 2أستاذ مشارك بجامعة إيالم – كلية اإللهيات t.alimohamadi@ilam.ac.ir :
 . 3أستاذ اإللهيات بجامعة الفردوسي بمشهد naseri@ac.um.ir :
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إعادة قراءة وتعميم أدلة منع تنفيذ الحدود في
أرض العدو في العالم المعاصر
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أحـــد المواضيع التي ورد ذكرها في النصوص الروائية والتي تناولها فقهاء اإلمامية
فيما بعد ،هو حكم منع إقامة الحدود في أرض العدو .لقد ورد هذا الحكم في شكلين
مطلق ومقيد .في الحكم المطلق يمنع بشكل عام إقامة الحد في أرض العدو؛ لكن في
ّ
الحكم ّ
المقيد ،فإن منع تطبيق الحدود في أرض العدو منوط بخوف إلحاق المحكوم
عليه بالعدو .فيما يتعلق بموضوع «خوف االلتحاق بالعدو» يعتبره البعض علة الحكم،
والبعض اآلخر يعتبرها حكمة الحكم .بينما قام بعض المؤلفين باختيار نهج مشترك،
وهو أن الجمع ممكن بين السبب والحكمة.
ترى هذه الدراســـة بقبولها الرأي األخير ،أن الخوف من االلتحاق بالعدو بسبب
قابليتها للتوسع والتسري إلى أحكام مشابهة كالجلد أو القصاص يكون علة الحكم،
 . 1تاریخ اإلستالم 1440/08/02:هـ ؛ تاریخ القبول1441/01/15 :هـ
 .2طالب في فرع الحقوق الجنائي وعلم الجريمة – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – جامعة الفردوســـي – مشهد – إيران:
mohammadhasan.maldar@mail.um.ac.ir
 . 3استاذ الحقوق بجامعة الفردوسي – مشهد – إيران (مؤلف المشارک)javan-j@um.ac.ir :

ً
وألنـــه في غيابه و وجود تبعات أخرى فإنه ينبغي أيضا االمتناع عن إقامة عقوبة الحد
وأمثال ذلك يكون حكمة الحكم.
وبحسب مؤلفي البحث فإنه مع تشـــكيل منظمات حقوقية دولية وظهور تقنيات
جديدة ،أصبح االنضمام إلى العدو أســـهل من زمن المعصومين؟مهع؟ّ ،
واتســـعت
ّ
تداعياته على المجتمع اإلسالمي .كذلك فإن تطور الفضاء السيبراني في عصر العولمة
ً
قلل من أهمية الحدود الجغرافية ،وأضفى غموضا في تمييز مفهوم أرض العدو؛ لذلك
وبحســـب ما قيل ،من الضروري إعادة قراءة هـــذا الحكم و تعميمه على العقوبات
األخرى المطبقة في بالد اإلسالم.
الكلمات المفتاحية :منع إجراء الحدود ،أرض العدو ،اإللحاق إلى العدو ،إجراء
الحدود ،حكمة الحكم ،علة الحكم.
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الغموض والتحديات القانونية لعقوبة االشتراك في
القتل العمد وشرح الحلول الفقهية والقانونية
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تم تنظیم المـــواد القانونية التي تختص بالمعاونة في القتل العمد بحيث ال يوجد
حكم شـــامل بالعقوبة بجميع أشكالها ،وبالتالي يجب الرد على هذا الطعن باالعتماد
على الحلول الفقهية والقانونية.
الهدف من هذه المقالة هو توضيح مهمة قاضي التحقيق بشكل دقيق في قضية
ً
القتل العمد والتي تورط فيها المعاون أيضا ،والحكم القضائي الذي يمكنه اتخاذه ضد
المعاون بتهمة القتل العمد في قضايا مختلفة.
تمت كتابة البحث الحالي المكتوب بمنهج وصفي -تحليلي والذي يعتمد على 
ً
ّ
وثائق المكتبة ومصادرها .تشـــير نتائج البحث إلى أن القضاة يواجهون موادا قانونية
عديدة واستنباطات فقهية مختلفة فيما يتعلق بعقوبة االشترام في القتل العمد ،وعدم
ً
ّ
قدرتهم على تحديد العقوبة بشـــكل صحيح ،وهذا التحدي يسبب نوعا من التشتت
في اآلراء.
ترد القواعد العامة للمعاونة في جريمة مثل الجرائم الواردة في المواد ،721 ،621
 . 1تاریخ اإلستالم 1438/12/05:هـ ؛ تاریخ القبول1441/01/15 :هـ .
 . 2أستاذ مساعد في الحقوق الجنائي وعلم الجريمة بجامعة آزاد اإلسالمية – وحدة مراغة – إيرانjamal.beigi@yahoo.com:

 921 ،821من قانون العقوبات اإلسالمي للعام  .3102تختلف عقوبة المعاون في القتل
العمد بحسب قصاص القاتل أو عدم قصاصه ،مثل القتل العمد في حالة الدفاع الذي
يفتقد إلى جميع عناصر شروط الشرعية من جهة ،وانطباق سلوك المعاون مع المعاون
الشرعي أو القانوني.
الكلمات المفتاحية :االشـــتراك في القتل العمد ،المعاونـــة القانونية ،المعاونة
الشرعية ،العقوبة القانونية ،الحلول الفقهية.
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إقدام الغير في قتل مهدور الدم في الحاالت
المختصة بالحاكم في المذاهب الخمسة

ّ
المشرع في قانون العقوبات اإلسالمي2013
مع إلقاء نظرة على عمل
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مهدور الدم هـــي إحدى المباحث الفقهية الهامة التی یختلف تطور البحث فیها
ّ ّ
السنة أن تنفيذ حكم قتل مهدور الدم المختص
في المذاهب اإلسالمية .يعتبر الفقهاء
بالحاكم ،يشـــمل فقط الكافر الحربي والباغي والمحارب ،وفيما يخص قتل الكافر
الحربي والباغي على يد شـــخص غير الحاكم ،ال يثبت القصاص ،وفقط في تنفيذ
الحدود يكون تنفيذه بيد الحاكم ،وفي غير هذه الحالة ثبت القصاص ّ
والدية.
وقد ّ
وسع فقهاء اإلمامية من نطاق هذا االختصاص باإلضافة إلى العناصر المعنية
ّ
لفقهاء السنة إلى مسألة العامل المنكرّ ،
ساب النبي واألئمة ،مدعي النبوة وفجور أهل
ّ
ّ
الذمة ،وقد اعتبر معظم فقهاء اإلمامية أن قتل االشخاص المذكورين أعاله غير جائز
 . 1تاریخ اإلستالم 1440/08/05 :هـ ؛ تاریخ القبول1441/01/15 :هـ .
 . 2أستاذة مساعدة بلجنة الفقه ومباني الحقوق اإلسالمية كلية العلوم والدراسات اإلسالمية جامعة اإلمام الخميني الدولي –
قزوين – إيرانmoeinifar@isr.ikiu.ac.ir :
 . 3أستاذ مشارك بجامعة شاهد قسم الحقوق – تهران – إيران – (المؤلف المشارك)atavajohi@yahoo.com :

ّ
ســـب النبي واألئمة ،ويعتبر من يقوم بهذا
إال بإذن اإلمام في جميع الحاالت ما عدا
ً ً
العمل ظالما مذنبا ويستحق العقوبة.
ّ
المشــرع النظرية المذكورة في المادتين  302و  303من قانون العقوبات
كما ّاتبع
اإلسالمي للعام  ،2013وإضافة إلى ثبوت ّ
الدية فقد قرر التعزير إذا لم تسمح المحكمة
بذلك    .
الكلمات المفتاحية :اإلمام ،الحاكم اإلســـامي ،مهدور الدم ،الكافر الحربي،
الباغي ،ساب النبي.
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أدلة تجريم عدم تسجيل الزواج في ميزان الفقه
واألصول
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ّ
تعتبر المادة  94من قانون حماية األسرة المعتمد عام  3102أن عدم تسجيل الزواج
والطالق والرجوع كجريمة وتعاقب عليها بالسجن من الدرجة السابعة (من  19يوم إلى 
ستة أشـــهر) أو غرامة نقدية من الدرجة الخامسة (أكثر من  08مليون إلى  081مليون
ريال)..
تقرر في هذه الدراسة وبهدف المواءمة بين قوانين الجمهورية اإلسالمية والموازين
الشـــرعية والعقلية ،وبالمنهج المقارن والتحليلي ،تحليل الجزء االول من هذه المادة
ً ً
القانونية التي تتناول عدم تسجيل الزواج تحليال فقهيا ،واألسباب التي ُتستخدم إلثبات
شرعيتها أو يمكن استخدامها في هذا الصدد.
وفي النهاية وبانتقاد أدلة إثبات تجريم عدم تســـجيل الزواج ونفي صحتها ،وصلنا
ً
إلى هذه النتيجة وهي أنه وفقا ألحكام الشريعة واألصل الفقهي حرمة اإليذاء واإلضرار
مشـــرع النظام اإلسالمي ّ
ّ
أن يتخذ عقوبة ألي
بالغير ،فإنه ال يجوز ألحد بما في ذلك
ّ
عمل دون إذن شـــرعي مؤكد ومسلم به ،وفي حال حدث ذلك تكون العقوبة مخالفة
 . 1تاریخ اإلستالم 1439/02/13:هـ ؛ تاریخ القبول1441/01/15 :هـ .
 . 2أستاذ مشارك بجامعة الشهيد جمران – قسم اإللهيات – أهواز ـ ایران .scu.ac.ir@ahrr39 :

للشريعة وحرام ،ومخالفة للمادة  4من القانون اإلسالمي.
وبسبب الطعن في األدلة الفقهية إلثبات هذه المادة ،فإن تلك األدلة ال يمكن أن
تكون رخصة للعدول عن هذه القاعدة ،وبالتالي یکون مصاديق اإليذاء واإلضرار بالغير
ً
ومحرم شرعا.
ّ
كذلك ومن وجهة نظر قانونية فإن احترام حقوق الفرد وحرياته هو أصل مســـلم،
وفي حال لم يكن بين أيدينا دليل قوي ومؤكد ،فإنه حتى مع َسن قانون (المادة  9من
الدستور) فال يمكن العدول عن هذا المبدأ ،ومع وضع عقوبة أو بأية طريقة أخرى ،يتم
تقييد حرية وحقوق األفراد في المجتمع.
الكلمات المفتاحية :المادة  94من قانون حماية األسرة ،تسجيل الزواج ،التجریم.
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