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Abstract

 Belief in the individuality of personality-related
 rights makes the right of enjoyment personal and the
 transfer of that right impossible. However, revering
 the sanctity of the dead is so significant in Islamic
 Jurisprudence that many spiritual rights, including
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 the right of the penalty for the false accusation of
 fornication are, in proportionate to its relationship with
 one’s personality, transferable, whether the person in
question is alive or dead, and would be inherited to his/
 her heirs. Therefore, this study sought to investigate
 posthumous spiritual rights, with emphasis on the
 dead’s right over the penalty for false accusation
 of fornication. The punishment for the dead’s false
 accusation of fornication is proven through the Four
 Proofs and the general arguments concerning the
 reverence of one’s sanctity, and should its relevant
 conditions be met, its penalty, i.e., eighty lashes, would
 be executed. According to Shiite Jurisprudence, the
 death of a person would not deprive him/her of their
 spiritual rights, and in some cases, the judgment for
 disrespecting such rights of the dead would be the same
 as that of the person who is alive, and sometimes even
 more severe. Moreover, the views of those jurists who
 argue that men’s dignity would not be destroyed by
 death and that the dead could still enjoy some spiritual
 rights are also confirmed.

 Keywords: the sanctity of the dead, spiritual
 rights of the dead, human dignity, false accusation of
fornication of the dead
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بررسی حقوق معنوِی مّیت با تأکید بر حکم حّد قذِف مّیت در
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چکیده
اعتقاد به شخصی بودِن حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود 
اهمیت  است  که  حالی  در  این  می داند.  ناممکن  را  حق  این  انتقال  و  شخص 
پاسداشت حرمت مّیت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق 
حّق  این  مرگ،  از  پس  چه  و  انسان  حیات  حال  در  چه  مقذوف،  حق  مانند 
به  و  داراست  را  انتقال  قابلیت  آدمی،  با شخصیت  آن  رابطه  به  توجه  با  معنوی 
ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با 
کید بر حّق قذف مّیت می پردازد. حکم مجازات قذف مّیت مسلمان از ادّله  تأ
اربعه و نیز از طریق عموم ادّله لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و 
در صورت تحّقق شرایط، حّد آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع 
فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی 
همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند 
اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از 

1. تاریخ پذیرش: 1397/10/12؛ تاریخ پذیرش: 1398/06/24.  )متخذ از رساله دکتری(
khosroesfahbodi@ ــهد؛ ــی مش ــگاه فردوس ــامی دانش ــوق اس ــی حق ــه و مبان ــری فق ــجوی دکت 2. دانش

yahoo.com

soltani@um.ac.ir 3. دانشیار فقه و مبانی حقوق اسامی دانشگاه فردوسی مشهد، )نویسنده مسئول( ؛
ghabooli@ferdowsi.um.ac.ir :4. دانشیار فقه و مبانی حقوق اسامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ رایانامه
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حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.
انسان، قذف  معنوی مّیت، کرامت  کلیدواژه ها: حرمت مّیت، حقوق 

مّیت.

مقدمه
گرچه با مرگ انسان بسیاری از حقوق وی قطع می شود؛ اما در منابع فقهی، 
مّیت دارای احترام و حرمت تردیدناپذیر و قطعی است. مّیت افزون بر حرمت، 
حقوقی هم دارد که ظاهرًا آنچه صحت دارد تبعیت این حقوق و تکالیف و منشأ 
آثار حقوقی زیادی چون حال شدِن  پدیده  مرگ،  از زمان حیات است و  آن ها 
بنابراین  نیز در پی دارد.  تعیین وراث متوفی و... را  دیون، انحال عقد نکاح، 
میت  معنوی  زوال حقوق  وضعیت  اسام،  فقه  در  که  است  این  اصلی  پرسش 

ازجمله حق مجازات قاذِف میت چگونه است؟
یا مّیت بودن  نظام حقوقی اسام، کرامت و حرمت انسان را فارغ از زنده 
برای او درنظر گرفته است. لذا در منابع فقهی چون قرآن کریم با بیان  (تتوّفیهم 
الملئکه و...) )سجده/11 و نحل/28و32( از فرآیند مرگ انسان به عنوان وفات 

)تحویل گرفتن( و نه فوت و ازبین رفتن یاد می شود.
در روایات معصومان7: نیز نمونه هایی چون: »اّن حرمة المّیت کحرمة 
نقطع  کما  ألمواتنا  نقطع  »اّنا  و   » 288/3و125(  و   7  ،2007 )کلینی،  الحی« 
است.  شده  بیان   )281/28 ّحرعاملی،  359/41؛   ،1428 )خویی،  ألحیائنا« 
فقهای امامی نیز در فتاوای فقهی خود همچون: قضای نماز و روزه و حج مّیت، 
دیه مّیت، وصیت مّیت، حرمت نبش قبر مّیت، سارق کفن مّیت، حّد قذف مّیت، 
حّد زنا با مّیت و... به روشنی بر توجه به حرمت و لزوم احترام به انسان مّیت و 

ضرورت حفظ حقوق وی عنایت داشته اند.
بازمانده انسان مّیت، به جز افراد وابسته نسبی و سببی، اموال عینی و حقوق 
مالی و معنوی وی است. در مورد اول بسیار سخن رفته است؛ اما درخصوص 
اثر آن بعد از فوت باشد، کمتر سخن به میان  امر دوم به ویژه حقوقی که منشأ 
آمده است. البته در این میان، باید از مقاله »جرایم علیه میت و مجازات آن ها 
در حقوق کیفری ایران« نوشته حسن حاجی تبار فیروزجائی، و ساله کانتری، 
)1397( یاد کرد که در نشریه مطالعات حقوقی شماره 21، چاپ شده و متناسب 
با عنوان مقاله  ـ که حقوق کیفری است ـ  با رویکردی کامًا حقوقی ضمن تبیین 
اسامی  قانون مجازات  در  مواد موضوع بحث  توضیح  به  میت،  معنوی  حقوق 
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با بررسی آن مقاله مشخص شد، منابع فقهی موردعنایت  1392 پرداخته است. 
کید بر قذف نداشته است. بنابراین توجه  نبوده و ضمنًا مسئله محور نبوده؛ لذا تأ
مسئله محوربودن قذف  نیز  و  فقهی داشتن  این دو جهت: رویکرد  به  تحقیق  این 

است.
از دیگر تفاوت های مقاله پیش گفته با پژوهش حاضر این است که در مقاله 
مذکور صرفًا به موضوع قذف میت مسلمان پرداخته و کیفرخواست را با شکایت 
یکی از وراث میت مقذوف ممکن می داند؛ ولی در این تحقیق به امکان سنجی 
ازنظر  همچنین  است.  شده  پرداخته  قاذف  مجازات  نوع  و  کافر  میت  قذف 
نگارندگان، کیفرخواست نه تنها از سوی احدی از ورثه بلکه از طرف همه ورثه 
و در صورت فقدان ورثه نسبی، طرح شکایت و اقامه حد بر قاذف توسط حاکم 
اگر  دارد که  و محجور وجود  مجنون  اشخاص  مواردی چون  زیرا  است؛  الزم 
مورد قذف واقع شوند، اگرچه محق هستند اما خود قادر به استیفای حّق نیستند. 
لذا مازمه ای بین ثبوت حّق با قدرت بر استیفای آن نیست و در این فرض نیز 
مقتضی یعنی هتک حرمت میت، موجود و مانع )مسقطات حد( مفقود است و 

وجود ورثه نسبی، شرط برای اجرای حّد محسوب نمی شود.
1. تعریف قذف

»قذف« در لغت به معنای رمی و نسبت زنادادن است. قذف بالشیئ یقذف 
قذفا فانقذف )ابن منظور، 1412، 319/3( و در اصطاح فقهی عبارت است از 
این که به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود بدون اینکه قاذف، دلیل و 
بینه ای ارائه کند. )ترحینی عاملی، 1427، 297/9؛ موسوی خمینی، 1404، 231، 

گلپایگانی، 1412، 106/2، لنکرانی، 1422 ،353(.

2. مبنای حّق مقذوف
به عنوان یك معیار و مبنای اساسی حرمِت  انسان را  می توان حفظ کرامت 
تعّرض به این حّق قلمداد کرد؛ چراکه یکي از مقاصد ضروری شریعت5 حفظ 
انسان که همان  ازاین رو لزوم حفظ آبرو، حیثیت و شرف  اعراض مردم است. 

5. »مقاصــد شــریعت منحصــر در امــور خمســه اي کــه جمعــي از فقهــاي شــیعه و اهــل ســنت 
ــوان  ــن و عقــل و جــان و مــال و نســب، ســه عن ــر حفــظ دی ــد نیســت؛ بلکــه عاوه ب گفته ان
دیگــر کــه حفــظ آبــرو، حفــظ امنیــت اجتماعــي و حفــظ محیــط زیســت اســت را مي تــوان 
بــه آن هــا افــزود« )مکارم شــیرازی بــا همــکاري جمعــي از اســاتید و محققــان حــوزه  علمیــه  

قــم، 1385، 431/1(.
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حفظ کرامت اوست، معیار انسانی این تشریع )حرمت قذف( محسوب مي شود.
محمدبن مسلم از امام باقر7 درباره حکم مردی که زنی را قذف کرده بود، 
اگر  راوی می پرسد: حتی  بخورد.  تازیانه  باید  فرمود:  آن حضرت  سؤال کرد. 
آن زن، از این حق بگذرد؟ امام فرمود: هرگز، چون باید کرامت ها رعایت شوند 
حفظ  ضرورت  قذف،  در  را  مبنا  اگر  روایت،  این  براساس   .)34/4 )صدوق، 
کرامت انسان بدانیم، با توجه به ادله حفظ لزوم کرامت انسان به صورت مطلق، 
قهرًا  حق،  یک  به عنوان  و  است  برخوردار  کرامت  همین  از  نیز  مّیت  شخص 
فقه  از  که  اسامی  مجازات  قانون  در  حق  این  هست.  نیز  ورثه  به  قابل انتقال 
اسامی گرفته شده نیز انعکاس یافته است. براساس ماده 245 این قانون، قذف 

یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. عبارت است از نسبت دادن زنا 

3. مستندات حرمت قذف
3-1. حرمت قذف در قرآن

در قرآن کریم چند آیه درباره عمل غیراخاقی قذف وجود دارد و البته کلمه 
قذف در این آیات نیامده است،6 بلکه از تعبیراتی استفاده شده است که داّل بر 

عمل قذف است. دو نمونه از این آیات عبارت اند از: 
الف. بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر ]از همه جا[ و باایمان، 
نسبت زنا می دهند در دنیا و آخرت لعنت  شده اند و برای آن ها عذابی سخت  

)نور/23(  بود.  خواهد 
گواه  می دهند سپس چهار  پاکدامن  زنان  به  زنا  نسبت  که  و کسانی  ب. 
نمی آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آن ها نپذیرید و آن ها 

)نور/4(  فاسقان اند.  همان 
در این دو آیه، دو امر متفاوت درباره قذف به عنوان یک فعل ضد اخاقی 
مؤمنه  زنان  همه  شامل  قذف  نخست،  آیه  در  می شود.  مشاهده  غیرشرعی،  و 
تا  )شوهردار و بی شوهر( می شود و مجازات آن عذاب اخروی تعیین می گردد 
جامعه مسلمانان به این عمل زشت اخاقی گرفتار نشود، چون اگر زنان با ایمان 
درواقع  بگیرند،  قرار  مورد هجمه  ناروا،  تهمت های  با  دارای همسر هستند،  که 
تربیتی هستند، در  نهاد  اساسی در  دارای نقش  اتفاقًا  بدنه جامعه که  از  بخشی 
ناگوار  اّتفاق  از یک  کارآمدی خود دچار بحران می شوند. قرآن سعی می کند 
ــه 8  ــات: 53 ســوره ســباء و آی ــار به صــورت فعــل مضــارع در آی ــاده قــذف دو ب ــه م 6. البت

ســوره صافــات آمــده اســت کــه نســبتی بــا مســئله قــذف فقهــی نــدارد.
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کند.  پیشگیری 
همچنین می توان گفت: »آیه شریفه شامل قذف مردان نیز می شود، چنان که 
در روایت آمده است: ابوبصیر از امام باقر7 راجع به زنی که نسبت زنا یا لواط به 
مردی داده است پرسید و امام فرمود: هشتاد تازیانه حّد زده می شود )صدوق، 
381، 38/4(. پس فرقی ندارد که قاذف و مقذوف مرد باشد یا زن. مهم خود 

فعل است که ازنظر شرعی حرام و ممنوع است.7
به صورت  که خداوند  تفاوت  این  با  دارد  تعمیم وجود  همان  دوم  آیه  در   
صریح فعل قذف را به عنوان یک عمل مجرمانه تلّقی می کند که عنصر سوء نّیت 
آن نیز مشخص است و درنتیجه برای آن مجازات تعیین می کند. منشأ مجازات 
را هم یک ادعای بی اساس و غیرمنطقی، معرفی می کند. از این طریق به صورت 
غیرمستقیم به جامعه القا می کند سعی کنید همیشه برای سخن و ادعای خود، 
مجازات  مستحق  شما  عقل،  و  شرع  به حکم  وگرنه  بیاورید  محکم  برهان  یک 

هستید.
3-2. حرمت قذف در سنت

برخی از روایات، هر لفظ ناسزایی را موجب قذف می دانند. در روایتی از 
بالغ اعم از زن و مرد،  ِفرَیه از ناحیه شخص  امام صادق7 آمده است: هر نوع 
نسبت به صغیر یا کبیر، مسلمان یا کافر، بنده یا آزاد، انجام شود، مستحق حدِّ 
افتراء و برای غیر بالغ حد تأدیب خواهد بود. عمومّیت این روایت، شامل انسان 
از روایات  زنده و مرده می شود )مجلسی، 1070، 113/110( و در برخی دیگر 
صراحت در الفاظ بخصوص را موجب قذف می شمارد. براساس روایتی از امام 
صادق7 که از قول امام علی7 می فرماید: اگر عمل قذف به صورت کنایی انجام 
شود، موجب حّد نخواهد بود. لذا امام صادق7 می فرماید که امام علی7 برای 
در   .)114/110  ،1070 )مجلسی،  نمی کرد  جاری  شرعی  حّد  تعریضی،  قذف 
لعنت خداوند  از  برای مصونیت  را  از قذف  پرهیز  خطبه فدکیه حضرت زهرا3 
ضروری می داند »و اجتناب القذف حجابًا عن اللعنه« )عمادزاده، 1388، 21(. 
امام رضا7 درخصوص فلسفه حرمت قذف می فرماید: حرم الله عّزوجّل قذف 
المحصنات لما فیه من فساد االنساب و نفی الولد و ابطال المواریث )عطاردی، 

.)385/2
7. رک: جــاور، حســین و خادمــی، مریــم »بررســی و نقــد حــق قــذف در داده هــای 
الکترونیکــی از دیــدگاه مذاهــب خمســه« پژوهش نامــه مطالعــات تطبیقــی مذاهــب فقهــی، 

شــماره 1، تابســتان، 6931، ص04-7(.
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3-3. حرمت قذف در نزد فقها )اجماع(
»قذف« از دیدگاه فقها8 عبارت از نسبت ناروادادِن زنا یا لواط به دیگري 
معانی  به  عالم  نیز  قاذف  و  داشته  قذف  بر  الفاظي که داللت صریح  با  است9 
الفاظش باشد، اگرچه مخاطب مفهوم آن الفاظ را نداند. مجازات جرم قذف، 
هشتادضربه تازیانه است و قاذف باید بالغ و عاقل و مختار باشد و نیز در مقذوف، 
احصان شرط است؛ لذا اگر قاذف صبي یا صبیه یا مملوك یا کافر را قذف کند 
تعزیر خواهد شد )طوسي، 1408، 309/1( و اما غیرعفیف اگر متظاهر به زنا و 
لواط باشد از دیدگاه اکثر فقها10 حرمتي براي او نیست و حّد و تعزیر بر قاذف 
نخواهد بود. اگر دو شخص یکدیگر را قذف کنند، حد ندارند اما تعزیر می شوند 
)خوئی، 1430/ 320/41(. البته درخصوص تعمیم حکم قذف در جایی که این 

عمل کتبًا یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد، اختاف نظراست. 
به نظر می رسد با عنایت به اینکه برخی فقها تصریح دارند: »با لفظ او ما یؤدی 
هذا المعنی« )خوئی،1430، 306/41( ماک، ابراز این معنای اتهام زنا و لواط 
است با هر ابزاری لفظ یا غیرلفظ، می توان تعمیم به غیرلفظ را پذیرفت. اما برخی 
در قذف، موضوعیت داشتن  زیرا اصل  داد؛  تعمیم  به آسانی  نمی توان  برآنند که 
شرایط   .)7  ،1396 خادمی،  و  )جاور  است  قذف  محتوای  دارای  لفظ  کاربرد 
قذف مرده با زنده تفاوتی نمی کند و باید کلیه شرایط مربوط به قاذف و مقذوف 
و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف جاری کرد )حاجی تبار 

فیروزجائی و کانتری، 1397، 3( 
جرم قذف از دیدگاه همه فقیهان مسلمان، ازجمله جرایم ضّد آبرو و شرف 
محسوب می شود و حکم تکلیفی آن را حرمت می دانند )ابن ادریس حلی، 515؛ 
ابن براج، 1406، 548/2(. صاحب وسیله  1413، 793؛  مفید،  215؛  ابن قدامه، 
نیز مي گوید: »قذف و کلماتی که باعث اذیت دیگران می شوند، جنایت نسبت 
خمینی  امام   )408/1  ،1408 )طوسي،  می شوند«  محسوب  حیثیت  و  آبرو  به 
8. )حّلــي، 3041، 941/4-152(، )حّلــی، یحیي بــن ســعید، 5041، 564-765(، )حّلــي، 
ــوی خمینی، 8631، 274/2- ــي، 1891، 204/41-814( )موس 1388 345/3-545(، )نجف

ــل، 2241 ،353( ــی، فاض ــی، 2141، 106/2، لنکران 574(، گلپایگان
9. هرچندکــه برخــي از فقهــا نســبت دادن بــه ســحق را نیــز مصــداق قــذف دانســته اند 

.)743/2  ،2241 )ســیوري حّلی، 
10. )جبعی عاملــي، 5631، 434/3(، )فاضل هنــدي، 3931، 635/01(، )نجفــي، 1891، 
 ،)574-274/2  ،8631 )موســوی خمینی،   )433/2  ،3141 )موســوي اردبیلي،   ،)814/41

ــی، 2241، 773(. ــی، 2141، 611/2، لنکران گلپایگان
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درباره عدم جواز قذف می گوید: مرد حّق ندارد به صرف شک کردن نسبت به 
همسر خود، به او نسبت ناروا بدهد. حتی درصورتی که به درجه گمان هم برسد 
نمی تواند چنین نسبتی بدهد و در صورت خبر ثقه هم وضعیت چنین است؛ مگر 
اینکه به آن یقین پیدا کند، البته در صورت یقین هم اگر زوجه سخن او را تصدیق 
 ،1368 )خمینی،  می شود  جاری  قذف  حدِّ  مرد  بر  نباشد،  هم  بینه ای  و  نکند 
359/2(. مرحوم محّقق نیز در تعریف قذف می گوید: رمی به زنا و لواط به هر 
زبانی که باشد درصورتی که گوینده این سخن معنای لغت را بداند، قذف است 

)محقق حلی، 676، 149/4(.
4-3. حرمت و جرم انگاری قذف از نظر عقل

نسبت ناروای زنا و لواط )قذف( به انسان زنده یا مرده، ظلم به شخص و 
شخصیت انسان است و هر ظلمی قبیح است؛ پس قذف انسان عقًا ظلم و قبیح 
است. درخصوص قذف میت، این آبروریزی برای خانواده و بستگان و قبیله او 
به خاطر قذف  بسیار جنگ ها و خونریزی ها  به  حساب می آید و چه  ننگی  لکه 
میت اتفاق افتاده است؛ زیرا در فرهنگ قبیله ای افتخار به مردگان و مقابر رایج 
بوده و قذف میت، موجب خشونت و انتقام گیری می شده است. لذا عقل حکم 
می کند این ظلم فاحش نسبت به میت و بستگان و قبیله او قبیح است تا از فجایع 

پیشگیری شود.

4. تعریف حّق
4-1. حّق در لغت

»حق« در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است. برخی از این معانی، به 
شرح زیر است: 

»ثابت که انکار آن روا نباشد« و »آنچه اداي آن واجب باشد، حال واقع، 
 .)8028/6  ،1373 دهخدا،  49/3؛   ،1412 )ابن منظور،  واقع«  با  مطابق  حکم 
ضّد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، 
سزاوار. )معلوف، 1378، 144(. گفتار حق و مطابق با واقع )مصطفی ودیگران، 
1387، 187( راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشد، 
شایسته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، ملک و سلطنت، بهره و نصیب، امر 
صورت پذیرفته و انجام شده، دوراندیشی، مرگ، واقع )مسعود، 1381، 689/1(.

به نظر می رسد، معنای ثابت و پایدار، معنای موضوٌع له و قدر مشترک همه 
تعاریف و دیگر معانی کاربردهای آن باشند.
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4-2. حّق در اصطالح فقه و حقوق
آمده  مختلفی  تعاریف  و  معانی  به  دانش حقوق،  در  و  شیعه  فقه  در  حّق 
است. به نظر مشهور فقهای شیعه، حق به معنای سلطنت است )انصاری، 1410، 
از سلطه  تعریف آن می گوید: »حّق عبارت است  نائینی در  میرزای   .)224/1
 )118  ،1418 نجفی خوانساری،  نگارش  )نائینی،  منفعت«  یا  مال  بر  ضعیف 
همچنین گفته شده است: »حّق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با 
قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از اینکه مال مذکور مادی 
نباشد؛ مانند طلب )جعفری لنگرودی، مقدمه  یا  باشد؛ مانند خانه،  و محسوس 

عمومی علم حقوق، 1371، 15(. 
گروهی از حقوق دانان براي حّق، معناي حقیقی و اعتباري قائل اند و معناي 
اعتبار  نوعی  حّق،   .)117  ،1382 )ابراهیمی،  می دانند  اجازه  را  حق  اعتباري 
)میرموسوي و حقیقت، 1391،  دارد  انسان وجود  بما هو  انسان  براي  است که 
130(. ذهن از شنیدن واژه حّق، بیش از هرچیز متوجه به توان و اختیار می شود 

.)234/3  ،1377 )کاتوزیان، 
اندیشمندان مسلمان در ارائه تعریف حّق اختاف نظر دارند. برخی آن را 
مشترك معنوي و به معناي اعتبار، حکم یا امتیاز می دانند و برخی آن را مشترك 

یا والیت می دانند )نبویان، 1388، 124(. به معناي سلطنت  لفظی و 
4-3. اقسام حّق

تقسیم بندی  یک  در  و  گوناگون  اقسام  دارای  خود  متعّلق  اعتبار  به   حّق 
کلی به حّق مالی و حّق غیرمالی تقسیم می شود. حّق مالی، امتیازی است که 
حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای مالی اشخاص به آن ها می دهد و از سوی 
صاحب آن قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است و حق غیرمالی امتیازی است که 
هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخاقی است )خسروشاهی و دانش پژوه، 
1390، 23(. حّق غیرمالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیمًا قابل تقویم 
افراد جامعه است  به پول باشد، ایجاد نمی نماید و موضوع آن، روابط غیرمالی 
و ارزش دادوستد ندارد و به طورمستقیم قابل ارزیابی مالی نیست و ویژگی آن، 
غیرقابل انتقال بودِن آن به غیر است. )امامی، 1340، 135/1( هر یک از حقوق 
مالی و غیرمالی دارای انواعی می باشند که بیان آن ها در این پژوهش میسر نیست 
با موضوع تحقیق است خواهیم  بیان حّق معنوی که مرتبط  به  ادامه فقط  و در 

پرداخت.
4-4. حقوق معنوی
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حّق معنوی در برابر حّق مادی است و لذا از حقوق غیرمادی است که در 
آبرو و  ازقبیل  از حّق فکری و اخاقی ماحظه می شود و حقوقی  معنایی اعم 
حیثیت، تمّتع از زندگی خصوصی، آزادی های فردی )رفت وآمد و فکر و بیان و 
انتخاب شغل(، نام، عکس، آثار هنری و فکری )اختراع، تألیف، نظریه فکری 
و علمی( را شامل می شود و به صاحب آن، اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و 
فکر و ابتکار وی را می دهد )کاتوزیان، 1374، 25(. می توان گفت حقوق میت 
بر آثار علمی و فکری و نام و عکس و... برآمده از توسعه جوامع انسانی است تا 

مانند حقوق مادی، دستخوش زوال یا سرقت نشود. 
و هنرمندان کشورمان  مؤلفان و مصّنفان  قانون حمایت حقوق  ماده 2  در 
12 مورد به صورت مصداقی به عنوان حّق معنوی موردحمایت قانونی قرار گرفته 
است. در فصل چهارم آن به مجازات تخّلف نسبت به این حقوق پرداخته شده 
است:  گفته شده  آن  تعریف  در  است.  تأدیبی  آن حبس  از  مواردی  که  است 
از فعالیت و فکر و  انتفاع انحصاری  »حقوقی است که به صاحب آن، اختیار 
ابتکار خود را می دهد. برای مثال، حّقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری 
یا شکل خاص و عامت کاالها و فرآورده های خود دارد، حّق معنوی است« 

.)456/3  ،1390 )کاتوزیان، 
4-5. حقوق معنوی مّیت

اهتمام به حفظ حرمت مّیت و تکریم آن در نظام حقوقی اسام، به نوعی 
حّق  تعریف  به  فقهی  متون  در  است.  او  معنوی  حقوق  پذیرش  و  ارزش نهادن 
باب  در  که  روایاتی  مجموعه  بررسی  از  اما  است؛  نشده  تصریح  مّیت  معنوی 
محترم شمردن انسان به صورت عام و شخص مّیت به صورت خاص وجود دارد 
برخی حقوق  از  زنده  انسان  همانند  مرده  انسان  که  می آید  به دست  اسام  نظر 
ماّدی و معنوی برخوردار است و هردو نوع این حقوق در صورت وجود شرایطی، 

هستند.  توارث  قابل 
این حقوق در قالب مفاهیم کّلی همچون برابر دانستن حقوق انسان زنده 
و مّیت، تجّلی یافته است.  درواقع بسیاري از احکام کفن، دفن و تجهیز مّیت 
در راستاي تکریم او صورت مي گیرد. لذا حقوق میت بر آثار علمی و فکری 
و... برآمده از توسعه جوامع انسانی است تا مانند حقوق ماّدی، دستخوش زوال 
تعیین  مّیت،  انساِن  معنوی  باب حقوق  بیان کلی در  از  نشود. جدای  یا سرقت 
نادیده انگاشتن حقوق  این حرمت و  به شکست  اقدام  برای کسی که  مجازات 

معنوی مرده مسلمان نموده است، درواقع ضمانت اجرای این حقوق است.
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4-6. مصادیق حّق معنوی و ضمانت اجرای آن
 در متون فقهی ضمن برشمردن مصادیق و اعمالی برای حفظ حرمت میت، 
با  رابطه  در  است. شهیدثاني  توجه شده  نیز  آن  اجرای  راهکارهای ضمانت  به 
تکریم مّیت مي نویسد: »... و نیز مستحب است زودتر او را بردارند و آماده اش 
کنند براي غسل و کفن ودفن؛ زیرا احترام مرده به آن است« )شهیدثاني، 1986، 
72/1(. فقها علت این تکریم را هتك نشدن حرمت مّیت مطرح مي کنند، صاحب 
کشُف اللثام در این مورد مي نویسد: »تأخیر در خاکساری مّیت باعث تغییرات 
جسد و دشواری در حمل ونقل و بی احترامی به انسان مّیت است« )فاضل هندی، 
1391، 200/2(. همچنین صاحب مدارُك العروه با استناد به روایتي که در این 
این  در  نشود  دفن  اگر  که  است  این  مّیت  »حّق  مي نویسد:  شده،  وارد  زمینه 
اختیاري  آن  به  نسبت  اینکه  بدون  جسمش  فاسدشدن  و  منظرش  قبح  صورت 
بر  بلکه  اولیاي مّیت،  بر  بر مردم ظاهر مي شود، پس واجب است  باشد،  داشته 
مسلمین حفظ عرض و آبروي او )با دفن کردن سریع او(« )علی پناه اشتهاردي، 
1417، 213/8(. شریعت اسام عاوه بر اینکه تجهیز و کفن ودفن مّیت و تعجیل 
در آن را الزم و ضروري شمرده است؛ بلکه دفن مّیت را در مواضعي که موجب 

هتك حرمت او باشد، جایز نمي داند و فقها11 نیز بر این امر تصریح کرده اند.
همچنین جواز نبش قبر در موارد خاص، چون خاکساری مرده بدون غسل 
او )خواه از روی عمد و خواه از روی فراموشي( را به عدم هتك حرمت مّیت و 
عدم اضرار به بدن او منوط کرده اند12 و همین ماك را در استحباب نقل مّیت به 
ــة...«  ــة و البالوع ــه کالمزبل ــك حرمت ــب هت ــکان یوج ــي م ــلم ف ــن المس ــوز دف 11. »ال یج
)طباطبایی حکیــم، 0141، 321/1(؛ »ال یجــوز دفــن المســلم فــي مــکان یوجــب هتــك 

حرمتــه... فــان حرمــة المیــت کحرمــة الحــي...« )قمي طباطبایــي، 474/2(.
 جــاز بــل وجــب نبشــه لتغســیله او تیممــه 

ً
12. »اذا دفــن المیــت بــا تغســیل عمــدًا او خطــأ

ــزم محــذور مــن هتکــه... او االضــرار  ــم یل ــرك بعــض االغســال... کل ذلــك ل و کــذا اذا ت
ببدنــه. اذا االضــرار ببدنــه حــرام کحرمتــه فــي حیاتــه... و صفــوه القــول: ان المســتفاد مــن 
ــه«  ــا یجــوز االضــرار ب ــرم کالحــي ف ــت محت ــا ان المی ــا له ــي تعرفن مجمــوع النصــوص الت
)قمي طباطبایــي، 833/2(؛ »اذا دفــن المیــت باغســل ولــو نســیانًا وجــب نبشــه لتغســلیه، مــا 
لــم یمــض زمــان فیوجــب هتــك حرمتــه بانتشــار رائحتــه او تناثــر لحمــه مثــًا و اال فــا یبعــد 
ــه حکمــا...« )موســوی گلپایگاني، 3141،  ــًا فیجــري علی ــر عظام ــي یصی ــر حت ــزوم التأخی ل
ــه محــذور  ــْم یکــن فی ــو نســیانًا وجــب نبشــه لتغســیله ِاْن َل ــا غســل ول ــو دفــن ب 96/1(؛ »ل
مــن هتــك حرمــة المیــت الجــل فســاد جســده او الحــرج علــي األجســاد بواســطة رائحتــه أو 

بتجهیــزه...« )موســوی خمینی، 5831، 17/1(.
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مشاهد مشرفه مطرح کرده و معتقدند: خوف از هتك شدن حرمت مّیت به علت 
ُبعد مسافت و دیگر عوامل که منجر به فاسدشدن و یا متاشي شدن جسد مّیت 
مي گردد، موجب حرمت نقل مّیت به مکان دیگر ازجمله مشاهد مشرفه است 

)مقدس اردبیلي، 1403، 502/2(. 
حرمت  چون  را  مّیت  حرمت  که  است  روایاتي  از  برگرفته  فتواها  این قبیل 
به مّیت  او قرار داده است13 و یکي از حکمت هاي غسل مّیت را احترام  زنده 
انسان دانسته اند )موسوی گلپایگاني، 1413، 84/1(. صاحب جواهر در این مورد 
مي نویسد: »از بعضی روایات به دست می آید که غسل مّیت برای احترام و تکریم 
بر  فقیهان مسلمان در خصوص جرایم  )نجفي، 1362، 82/37(.  مرده است« 
مّیت و مجازات آن، ارتکاب جرایمي چون لواط و زنا با مرده را مستحق مجازات 
بیشتر و شدیدتر دانسته اند. یعني عاوه بر مجازات حّدي )حّد زنا و حّد لواط(، 
فرد مجرم را به خاطر هتك حرمت مّیت و آزار و اذّیت بستگان و اوالد او به جهت 
ارتکاب این نوع جرم، مستحق تعزیر دانسته اند. شیخ طوسي در نهايۀ عّلت تعزیر 
را هتك حرمت اموات دانسته و مي نویسد: »حکم مردی که با زن مرده نزدیکی 
کند به مانند نزدیکی با زن زنده است. پس اگر محصن باشد سنگسار می شود و 
درغیراین صورت تازیانه می خورد؛ زیرا وی نسبت به اموات هتک حرمت کرده 
است«14 )طوسی، 1400، 708/2(. سایر فقها نیز تعبیراتي شبیه این تعبیر دارند و 

بر این مسئله اّدعاي اجماع کرده اند.15

ــي،  ــواء« )حّرعامل ــي س ــو ح ــه و ه ــًا کحرمت ــلم میت ــة المس ــول الله9: »حرم ــال رس 13. ق
.)932/29

14. »...َفــِان وطــيء الرجــل میتــة أجنبیــة لزمــه حــد الزنــي مغلظــًا اِلنهتاکــه حرمــة 
ــان حکمــه حکــم مــن  ــة، ف االمــوات...«. )طوســي، 8041، 145/3 ؛ »مــن وطــأ امــرأة میت
و مألهــا و هــی حیــي لقولهــم:، حرمــة المؤمــن مّیتــًا کحرمــة حیــًا، فــاذا اثبــت ذلــک فانــه 
یجــب علیــه الرجــم ان کان محصنــًا و الجلــدان لــم یکــن کذلــك و یضــرب زیــادة علــي الحد 
ــس، 8241، 864/3(. ــك« )ابن ادری ــي ذل ــرأة عل ــوات و الج ــة األم ــه حرم ــرًا، النهتاک تعزی

15. »المســألة الثانیــة فــي قطــع رأس المیــت المســلم الحــر مئــة دینــار و فــي قطــع جوارحــه 
بحســاب دیتــه و کــذا فــي شــجاجه و جراحــه و ال یــرث وارثــه منهــا شــيء، بــل تصــّرف فــي 
وجــوه القــرب عنــه عمــًا بالروایــة. و قــال علم الهــدي )تکــون لبیــت المــال« )محقق حّلــي، 
ــره«  ــار کثی ــتنده اخب ــاب و مس ــن االصح ــتهر بی ــو المش ــم ه ــذا الحک 8041، 762/4(؛ »ه
ــار  ــه دین ــر مئ ــلم الح ــت المس ــع رأس المی ــي قط ــة ف ــي، 094/15-194(؛ »الثانی )جبعی عامل
ــه«  ــاع علی ــۀ االجم ــار والغنی ــاف واالنتص ــن الخ ــل ع ــاب، ب ــن االصح ــهور بی ــي المش عل

)نجفــي، 2631، 483/34(.
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از تعبیرات فقها چنین برداشت مي شود که تعیین حد یا دیه به جهت هتك 
حرمت مّیت بوده است. و روایت هایی که در این خصوص وارد شده، به نوعی 
مؤّید این مطلب است. در صحیحة عبدالله بن سنان و صحیحة عبدالله بن مسکان 
آمده است، امام صادق7 دربارة مردی که سر مّیتی را قطع کرده بود فرمود: بر او 
دیه است؛ زیرا حرمت آن شخص پس از مرگ، عین حرمت او در حال حیات 
است )حّرعاملي، 248/19 و 249( براساس این روایت مي توان گفت: انسان چه 
به صورت زنده و چه به صورت مرده، صاحب احترام است و با مرگ، حرمت او 
زایل نمی شود. بنابراین هرگاه کسی بر مّیت بي احترامي کرده و به او تجاوز کند 

و حّقش را از بین ببرد، بر اوست که مجازات شود.

5. امکان سنجِی قذف انسان مرده )مّیت(
به سبب  عمد  قتل  ُجرم  است.  شخصیت  و  شخص  بعد  دو  دارای  انسان 
نابودی شخص دارای مجازات قصاص است. اما گاهی انسان ها بیشتر از نابودی 
میت  قذف  البته  هستند.  بیمناک  خویش  آبروی  و  شخصیت  به  نسبت  جسم 
افزون بر آبروریزی وی موجب آزار و اذیت بازماندگان او نیز می شود که بسیار 
ظلم آشکار و عمومی است. لذا جرایم ضد تمامّیت معنوی انسان درواقع تعّدی 
و تجاوز به شخصیت انسان است. قذف از جرائمی است که علیه حیثیت معنوی 

انسان اعم از زنده یا مرده انجام می شود. 
قذف میت به دوصورت ممکن است: 1. انسان میت مستقیمًا مورد تهمت 
ناروای زنا و لواط قرارگیرد؛ 2. انسان زنده موردقذف واقع شود؛ ولی قبل از فوت 
موفق به شکایت ضد قاذف نشود و ورثه او اقدام کنند یا میت اقدام کرده اما قبل 

از رسیدگی فوت کند. 
این مسئله در فقه اسامی مطرح شده است. شارع در برابر این عمل ضّد 
اخاقی، برای فرد قذف شده حّقی قائل شده است. از امام صادق7 در روایتی 
درباره حکم مردی که به دیگری بگوید: ای مادر به خطا! )یعنی زناکار(، نقل 
است که فرمود: »اگر مادرش زنده و حاضر باشد و برود به قاضی شکایت کند 
غایب  اگر  و  تازیانه می خورد  مرد هشتاد  آن  احقاق حّق خود شود،  و خواهان 
باشد، منتظر می مانند تا بیاید و حّق خود را مطالبه کند و چنانچه مرده باشد و از 
او جز خوبی )عفت( مشاهده نشده باشد، تهمت زننده را باید هشتاد تازیانه زد« 

)کلینی، 251/6(.



177

بررسی حقوق 
معنوِی مّیت با 

تأکید بر حکم حّد 
قذِف مّیت در فقه 

امامیه

6. ُجرم انگارِی قذف مّیت
ُجرم انگاری  زنده  انسان  مختّص  قذف،  حد  فقهی،  متون  و  منابع  در 
است.  شده  ذکر  انسان  معنوی  تمامیت  به صورت مطلق ضد  بلکه  است؛  نشده 
درخصوص جنایت هایی که نسبت به مّیت متصّور است ازقبیل: سرقت اجزای 
کَفن، سرقت اجزای بدن، تجاوز جنسی، قذف و اهانت، }فقط{ دو مورد اخیر 
)قذف و توهین( به عنوان جرم ضّد تمامّیت معنوی انسان مّیت محسوب می شوند 
که مجازات آن با وجود شرایط، حدِّ و در موارد خاص تعزیر تعیین شده است. 
در قذف چون شرط زنده بودن مقذوف لحاظ نشده و عموم آیات و روایات و 
اجماع فقها نیز حّد قذف را بر کسی که مرده ای را قذف نماید، تجویز نموده اند، 
زوجته  الرجل  قذف  لو  »وکذا  عنوان  تحت  موضوع  این  فقهی  کتب  اکثر  در 
یحیي،  )حلی،   ،)152-149/4  ،1403 )حلي،  است  شده  مطرح   »... المیته 
1405، 567-564(، )نجفي، 1981، 402/41-418( )موسوی خمینی، 1368، 
472/2-475(، گلپایگانی، 1412، 2/ 126، لنکرانی، 1422، 383(. البته باید 
کلیۀ شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حّد 
تازیانه را بر قاذف جاری کرد )بنی حسینی مرندی، 118( اگر مقذوف مرده باشد 
حّق قذف به ورثه می رسد و اگر ورثه ولی نداشته باشد بر حاکم اسامی الزم 
است حق میت را بگیرد و نمی تواند قاذف را عفو کند )ابوالصاح حلبی، 1403، 

.)421
پیش از این گفته شد که قذف مرده، لکۀ ننگی است برای خانواده و ورثۀ 
مّیت و چون خانواده هم دچار ضرر و زیان شده است به همین علت، عاوه بر حّد 

قذف ممکن است که قاذف تعزیر نیز بشود )بنی حسینی مرندی، 121(.
6-1. مجازات جرم قذف مّیت

زمینه  این  در  اسام  دارد.  حّدی  مجازات  که  است  جرائمی  از  قذف 
قاذف  بر  وقتی حّد  لذا  باشد.  مردم  اعراض  تا حافظ  است  سخت گیري کرده 
ثابت شود از وی ساقط نمی شود؛ مگر اینکه مقذوف ادعای قاذف را تأیید کند 
یا بّینه ای مثِبت زنا موجود باشد و یا اینکه مقذوف عفو کند و در این حکم ظاهرًا 

 .)29  ،1382 بطحایی گلپایگانی،  394؛   ،1427 )لنکرانی،  نیست  مخالفی 
در منابع فقهی با استناد به روایات مربوط به قذف، فروعی را در مسئله حکم 
قذف ذکر کرده اند. با توجه به اطاق ادله در اصل مجازات قاذف، تفاوتی بین 
قذف انسان زنده و مرده وجود ندارد، فقط در نحوه استیفای آن تفاوت وجود 
دارد. در من اليحضره الفقیه، در گونه ها و فروع مختلف مقوله قذف، 27 روایت 
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نقل شده است که از این مقدار فقط یک روایت فرض مّیت بودِن مقذوفه عفیفه 
را بیان می کند که بر فرد قاذف همچنان حّد جاری می شود. این مسئله نشانه ای 
با  که  است  قذف  عمل  قبیح بودِن  بیان  بیشتر  دالیل،  رویکرد  که  است  این  بر 
کرامت انسان مسلمان سازگاری ندارد و درواقع نگاه پیشگیرانه و بازدارندگی نیز 

دارد تا افترا و تهمت در میان جامعه مسلمان رایج نشود.
6-2. بررسی دو فرض برای قذف مّیت

2-6-1. شخصی فوت کرده و پس از مرگ از ناحیه دیگری مورد نسبت 
ناروای زنا و لواط قرار گرفته است. در این فرض در صورت تحقق شرایط، حّد 
قذف جاری خواهد شد. و این حّق مسّلم مّیت در اختیار ورثه او قرار می گیرد. 
مبنای این مسئله روایاتی است که حّق قذف را به عنوان امری معنوی، به صورت 
مطلق برای فرد مقذوف، ثابت می داند. براساس همین روایات اکثر فقها در باب 
احکام قذف فرقی بین مقذوف زنده و مرده نمی گذارند. )مدرسی، 1430 ،140(. 
به عنوان نمونه در پاسخ به سؤال اگر کسی نسبت به مرده ای افترا ببندد، آیا حّد 
نظر  این  از  آیت الله مکارم شیرازی می گوید:  او جاری می شود؟  قذف درباره 
فرقی میان حی و مّیت نیست و هر دو حّد قذف دارد )مکارم شیرازی، 1385، 
492/2( در روایت از امام صادق7 نقل است که فرمودند: »درباره حکم مردی 
که به دیگری بگوید: ای مادربه خطا! یعنی زناکار، فرمود: اگر مادرش زنده و 
حاضر باشد و برود به قاضی شکایت کند و خواهان احقاق حّق خود شود، آن مرد 
هشتاد تازیانه می خورد و اگر غایب باشد، منتظر می مانند تا بیاید و حّق ]ِعرضی[ 
خود را مطالبه کند و چنانچه مرده باشد و از او جز خوبی )پاکی( مشاهده نشده 

باشد، تهمت زننده را باید هشتادتازیانه زد« )کلینی، 1428، 131/7(.
سوی  از  عفو  و  قاذف  تصدیق  و  کند  ثابت  را  زنا  که  بینه ای  وجود  فقها 
مقذوف را، سه عامل مسقطات حّد قذف برشمرده اند )فاضل لنکرانی، 1427، 
394(. البته ممکن است ایراد شود که اگر مقذوف زنده می بود، امکان تصدیق 
اتهام و یا عفو قاذف را داشت. لذا وجود چنین شبهه ای مانع از اجرای حد قذف 
مگراینکه  است؛  مقذوف  برائت  بر  اصل  باید گفت:  ایراد  این  رّد  در  می شود. 
بینه ای موجود باشد و در مورد امکان عفو باید گفت در چنین مواردی مصلحت 
فوت  با  دیات،  و  حدود  و  حقوق  از  بسیاری  وگرنه  است  حد  اجرای  مقتضی 
شخص ساقط می شوند و این امر باعث نابسامانی جامعه و تضعیف امنیت افراد 

خواهد شد.
2-6-2. قاذف نسبت زنا یا لواط را به طور ناروا به شخص زنده عفیف 
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به استیفای حّق خود،  اینکه نسبت  از  اما این شخص قبل  منتسب کرده است؛ 
ارث  به  قذف  »حّد  می گوید:  شهیدثانی  می کند.  فوت  بدهد،  انجام  اقدامی 
بنابراین اگر مقذوف قبل از مطالبه فوت کند، این حّق برای هرکسی  می رسد. 
است که از اموال ارث می برد و اگر وارث بیش از یک نفر باشد، هر یک به تنهایی 
مکارم شیرازی  آیت الله   .)189/9 )جبعی عاملی،  کنند«  مطالبه  را  آن  می توانند 
یا  صدور  از  قبل  مقذوف  و  ببندد  افترا  زنده ای  انسان  به  کسی  اگر  می گوید: 
تقاضای  یا  حکم،  صدور  تقاضای  دارند  حّق  او  ورثه  آیا  بمیرد،  حکم  اجرای 
می شود  منتقل  ورثه  به  قذف  حّد  مطالبه  حّق  نمایند؟ جواب:  مجازات  اجرای 
آمده  الحدود  احکام  فی  المنضود  الدرُّ  در   )492/2  ،1385 )مکارم شیرازی، 
است: حد قذف از مقذوف به ورثه منتقل می شود اگر استیفا و یا عفو نکرده 
امام حق  باشد،  نداشته  بمیرد و ورثه  اگر مقذوف  باشد )گلپایگانی، 206/2(. 
این قول،  بر  از »غنیه«  بلکه  ندارد.  را دارد ولی حق عفو  مطالبه و اجرای حد 
نقل اجماع شده است و لیکن خالی از اشکال نیست )نجفی، 1391، 355/1(. 

به ورثه منتقل می شود. به هرحال در هر دو فرض فوق حق قذف 
6-3. قذف غیرمسلمان

براساس تصریح قرآن حکیم، انسان و بنی آدم، دارای کرامت ذاتی است )و 
لقد کّرمنا بنی آدم...«. )اسراء/70( کرامت را به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم 
از آن برخوردار  بنی آدم را بدون استثنا  کرده اند. کرامت ذاتی، همان است که 
یا  اکتسابی  کرامت  اما  نیست.  سلب  قابل  شرایطی،  هیچ  تحت  و  است  کرده 
بهره مندی  اثر تاش و خودسازی و  انسان در  ارزشی، شأن و مقامی است که 
از ایمان، تقوا و عمل صالح، بدان نائل می شود. کرامت انسان با ُمردن، ساقط 
شایسته  معنوی،  به جهت  هم  و  جسمی  به لحاظ  هم  نیز  انسان  مرده  نمی شود. 
در  نیست. حتی  غیرمسلمان  و  مسلمان  میان  فرقی  میان،  این  در  است.  احترام 
صورت بروز جنگی میان مسلمانان و کافران، رعایت تشریفات قانونی نسبت به 

است. الزم  دشمن،  کشته های 
دلیل لزوم حفظ حرمت انسان پس از مرگ را می توان از اطاق و عموم آیه 
کرامت استنباط کرد. غایت قاعده کرامت، حیات نیست و کرامت او پس از 
مرگ نیز تداوم می یابد. ازاین رو در اعامیه حقوق بشر اسامی بر این موضوع 
کید شده است: »مراعات احترام هر انسان و حفظ آبروي اجتماعي او در زمان  تأ
زندگي و پس از مرگش واجب است و دولت و جامعه به حمایت از بدن و مدفن 

او مکلف اند«.
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 در منابع روایی پیش ازاین، نقل شد که حرمت اموات مثل احیاء الزُم الرعایه 
است. یکی دیگر از مظاهر حرمت مرده آن است که فقیهان در مورد کسی که با 

میت، زنا کند، فتوا به مجازاتی شدیدتر از زنا با زنده داده اند.
در باب قذف روایاتي نیز وارد شده که نشان از حرمت ناسزاگفتن به کافران 
دارد؛ ازجمله: امام صادق7 از یکی از اصحاب پرسید: وضعیت بدهکارت )یا 
طلبکارت( چه شد؟ پاسخ داد آن فرزند زِن بدکاره را می گویید؟ در این هنگام 
حضرت، نگاه تندی به او کرد. او گفت: فدایت شوم او مجوسی است و مادرش 
همان خواهرش است. فرمود: آیا این طریقه در دین آنان، نکاح صحیح نیست؟ 
پاي قاعده کرامت در چنین احکامي  از رّد  این نشان  )نوری، 1408، 89/18( 
است. یعني چون هر انساني مادام که به سوء اختیار، خود را در معرض برخي 
اهانت ها قرار نداده، از حرمت و کرامت انساني برخوردار است پس نمی توان به 
او ناسزا گفت. در اینجا می توان حفظ کرامت را یکی از علل یا ماکات حکم 
به حساب آورد. بنابراین ناسزاگفتن، عمل منافي کرامت افراد است و عمل منافي 
کرامت افراد جایز نیست پس ناسزاگفتن جایز نیست )ناصری مقدم و حقیقت پور، 
1392، 29( و نیز پیامبر اکرم9 در حال عبور بود. در راه برای تشییع جنازه فردی 
یهودی ایستاد و ادای احترام نمود. شخصی دلیل توقف و احترام به جنازه یهودی 
را سؤال کرد، ایشان فرمود: آیا جنازه انسانی نبود؟ )مجلسی، 273/78(. این امر 
بیانگر لزوم حرمت مرده و استمرار شخصیت معنوی انسان، فارغ از نوع دین و 

مذهب او است و به طریق اولی که اهانت و قذف کافر حرام است. 
غیرمسلمان  همچنین  و  قذف  غیر  به  مسلمان  به  دشنام  فقها  ازنظر  اصواًل 
و   796  ،1410 )عکبری  بغدادی،  است  تعزیر  ثبوت  موجب  قذف،  قالب  در 
1417، 728؛ عاملی جبعی، 1413، 433/14؛ موسوی خمینی، 1379، 474/2(16 
»حرمت قذف زن و مرد محصنه مسلمان و حّد آن در روایات قذف، از واضحات 
است و فرقی بین مسلمان و کافر نیست« )صانعی، 1380، 547( صاحب جواهر 
نیز در یکی از فروعات لعان و تعلیق آن، به تساوی حّد قذف در انسان زنده و 

مرده تصریح می کند )رک: نجفی، 153/33(. 
با توجه به یکسان بودن حرمت انسان زنده و مرده نسبت به رفتارهایی که 
این حرمت را نقض می کند و اینکه قذف از جرائم عمومی است و جدای از 
حّق شخصی شخص مقذوف، شارع نیز می تواند تنبیه علی حّده ای برای شخص 
16. ایــن مســئله کــه قــذف کافــر توســط مســلمان موجــب ثبــوت تعزیــر می شــود، می توانــد 

شــاهد خوبــی بــر تعمیــم حقــوق بشــر در اخاقیــات شــیعی و اســامی باشــد.
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قاذف درنظر بگیرد که به عنوان تعزیر از آن یاد می شود.
قذف  ُجرم  که  گرفت  نتیجه  می توان  مقدمه  این دو  از  عقل،  به حکم  لذا 
نسبت به انسان مّیت اعم از مسلمان یا کافر جاری است. یعنی مشمول مجازات 
به  نسبت  تعزیر  یا  اجرای حّد  دلیل  و  بود  تعزیری خواهد  حّدی و در صورتی، 
شخص قاذف، فقط ظلم و تعّدی و تجاوز قاذف به کرامت و شخصیت معنوی 
انسان است و لزوم نگاهداشت حرمت انسان، بدون هرگونه تبعیض نژادی و دینی 

و جنسیتی و... است.

7.  انتقال حّق قذف به ورثه
اهداف  از  به ارث می رسد. یکی  ندارد ولی  مالی  اگرچه جنبه  حّد قذف 
نیازهای  رفع  برای  او  ورثه  یا  مقذوف  تشّفی خاطِر  قاذف،  بر  قذف  حّد  اجرای 
عاطفی و روانی اشخاص است. ازنظر مشهور فقها، حّق قذف به جز زوج و زوجه 
به سایر ورثه تعّلق می گیرد و هرکدام از ایشان به تنهایی می تواند به استیفای حّق 
مّیِت مقذوف، اقدام کند؛ ولو اینکه مابقی ورثه یا بعضی از ایشان گذشت کرده 

باشند.
دلیل این امر آن است که ارث حّق قذف همانند ارث مال نیست که هرکس 
به اندازه معّینی دارای سهم باشد و با رعایت طبقات سهم خود را ببرد بلکه حّق 
استیفای  حد ّ، والیت و اختیاری است؛ لذا هر یک از ورثه می تواند مطالبه تمام 
نماید اگرچه سایر وارثین از حّق خود صرف نظر نمایند. ماده 164 قانون مجازات 
شوهر  و  زن  به جز  وارثان  همه  به  قذف  حّد   مطالبه  می گوید: حق  نیز  اسامی 
منتقل می شود و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند؛ هرچند دیگران عفو 
کرده باشند. در بخشی از روایتی که محمدبن مسلم از امام باقر7 نقل می کند، 
این  در  امام  می شود.  منتقل  مّیت  فرزند  به  حّق  این  که  می فرماید  تصریح  امام 
روایت برای فرزندی که مادر مرده اش توسط پدر او قذف شده نیز، این حق را 
امام  او مطالبه قصاص کند )طوسی، 1365، 77/10(.  به جای  تا  ثابت می داند 
خمینی می گوید: چنانچه مقذوف مّیت شخص قاذف را در زمان حیات عفو 
نکرده و اقدام به ستاندن حّق خود نکرده است، در این صورت هر یک از ورثه 
به جز زوج و زوجه به تنهایی می توانند به مطالبه حّق مّیِت مقذوف، اقدام بکنند، 

گرچه برخی از ورثه عفو کنند )موسوی خمینی، 1385، 476/2(. 
این  در  که  است  روایاتی  قذف،  حق  موروثی بودِن  در  فقها  مشهور  ادله 
زمینه وجود دارد. ازجمله روایت صحیحه حلبی از امام صادق7 که حد قذف 
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 ،1409 حّرعاملی،  179/14؛   ،1429 )کلینی،  برشمرده اند  آدمیان  حقوق  از  را 
 ،1407( طوسی  شیخ  سوی  از  نیز  اجماع  دلیل  روایات،  عاوه بر   .)180/28
406/5(، سبزواری )1413، 19/18( و خویی )1422، 316/41( ادعا شده است. 
لذا جرایمی که علیه مردگان اتفاق می افتد، در همه مراحل قابل تعقیب است و 
و  فیروزجائی  )حاجی تبار  می یابد  انتقال  وی  ورثه  به  مجنی علیه  متوفای  حقوق 
کانتری، 1397، 3(. براساس نظر برخی از فقها اگر مقذوف فوت کرد و ورثه ای 
نداشت بر حاکم اسامی است که حق وی را بگیرد و نمی تواند قاذف را عفو 

ابوالصاح، 1403، 416(. )حلبی،  کند 
7-1. بررسی دیدگاه مخالف

در مقابل نظر فقیهان شیعه )طوسی، 1351، 16/8؛ نجفی، 1373، 85/34؛ 
)ابن قدامه، 1348، 230/1؛  اهل سنت  از  بسیاری  و  طباطبایی، 1412، 186/2( 
ارث بری حّد قذف  276/1( که  ابن تیمیه، 1325،  ابن الهمام، 1405، 197/4؛ 
مّیت را ثابت دانسته اند؛ اما مخالفان با این نظر با استناد به روایت سکونی از امام 
صادق7: »الحد ال یورث« )کلینی، 1429، 182/14؛ طوسی، 1390، 234/4؛ 
الحد«  یورث  »ال  علی7:  امام  از  روایتی  نیز  و   )209/28  ،1409 حّرعاملی، 
)نوری، 1408، 25/18؛ بروجردی، 1386، 592/30( قائل به عدم موروثی بودِن 
حد قذف شده اند.17 از سوی دیگر، فقهای شافعی معتقدند فقط در صورتی ورثه 
مّیت می توانند حّق قذف را اجرا کنند که مّیت در زمان حیاتش قذف شده و 
درصدد استیفای حّقش برآمده باشد تا به عنوان حّق متروک، ورثه بتوانند تقاضای 
از  برخی  و  ابوحنیفه   .)579/3  ،1410 )ابن قدامه،  باشند  داشته  را  حّد  اجرای 
فقیهان مکتب او نیز قذف مّیت را ثابت ندانسته اند و تنها دلیلی که ابراز داشته اند 

عدم امکان مطالبه حّد قذف از سوی مرده است )زیلعی حنفی، 829(.
7-2. نقد نظر مخالفان

فوق  روایت  دو  چون  می رسد  نظر  به  مردود  و  ضعیف  مخالفان  نظرات 
باعث  مثًا شخصیت سکونی  است.  واقع شده  موردنقد  و محتوا  ازلحاظ سند 
ضعف سند است )طباطبایی حائری، 1418، 48/16( چراکه شیخ طوسی وی را 
در مرتبه افرادی آورده است که اگر خبر موثقی در مقابل خبر وی باشد، باید خبر 
او را رها کرد )طوسی، 1417، 149/1(. عاوه بر ضعف سند، به ارث نرسیدِن حد 
قذف در روایت را می توان حمل بر ارث نرسیدِن آن برحسب مال )اناث، نصف 

ذکور( نمود )گلپایگانی، 208/2(. 
17. نگارندگان در بین فقیهان شیعه به شخصی که قائل به عدم توریث حد قذف باشد، دست نیافتند.



183

بررسی حقوق 
معنوِی مّیت با 

تأکید بر حکم حّد 
قذِف مّیت در فقه 

امامیه

مثل  مواردی  گفت،  باید  حنفی  و  شافعی  فقهای  نظر  رّد  در  همچنین 
شوند خود،  واقع  قذف  مورد  اگر  که  دارند  و محجور وجود  مجنون  اشخاص 
بین  لذا مازمه ای  ایشان محق هستند  نیستند؛ درحالی که  استیفای حّق  به  قادر 
ثبوت حّق با قدرت بر استیفای آن نیست. بنابراین چنانچه شخص پس از وفات 
مورد قذف واقع شود، ورثه او نیابتًا استیفای حق می نمایند و چنانچه ورثه نسبی 
نمی تواند عفو  و  اقامه دعوی کرده  است  اسامی الزم  بر حاکم  باشد،  نداشته 
مانع  و  موجود  میت(  حرمِت  )هتک  مقتضی  زیرا  421/1403(؛  )حلبی،  کند 

است. مفقود  حد(  )مسقطات 

نتیجه
مّیت،  برای  و کیفری و جسمانی  مالی  امامی، عاوه بر حقوق  فقه  در   .1
از استمرار و برخی  نیز درنظر گرفته شده است که برخی ناشی  حقوق معنوی 

انسانی است. به دلیل صفت  و  از زمان مرگ  آن  منشأ حدوث  دیگر 
انسان  اعراض  متضّمن  و  مطرح  اسام،  شریعت  در  که  قذف  احکام   .2
ائمه  و  اکرم  پیامبر  آیات و روایات  به  تأیید عقل،  انسان است، عاوه بر  بما هو 

است. گردیده  استناد  معصومین)علیهم السام( 
3. حّد قذف در زمره حقوق معنوی انسان قرار دارد و نظام حقوقی اسام، 
کرامت و حرمت انسان را فارغ از حّی یا مّیت بودن برای او درنظر گرفته است 
جرم  این  لذا  نیست؛  قذف  جرم  لحاظ شدِن  شرایط  از  زنده بودن  ازآنجاکه  و 

قابل سرایت به مردگان نیز است و به ارث می رسد.
4. یکی از حکمت های تشریع حّد قذف را می توان، عامل بازدارندگی افراد 
آبرو و  به دیگران برشمرد؛ زیرا دین مبین اسام، حفظ  ناروا  از نسبت های  بشر 

حیثیت انسان ها را واجب دانسته است.
می آید  به دست  قذف  جرم  فقهی  مستندات  و  روایی  منابع  بررسی  از   .5
که رویکرد اصلی این دالیل، حفظ کرامت انسان و پیشگیری از رواج افترا در 
و  روابط  فضای  پاکیزه ماندِن  یعنی  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  امر  حیاتی ترین 
محفوظ ماندن آبرو و حیثیت حقوق معنوی شهروندان است. لذا در این فرض 
تفاوتی نیست؛ چون حیثیت،  انسان زنده و مرده و مسلمان و غیرمسلمان  میان 
شخصیت و وصف انسانی افراد، پس از مرگ نیز باقی است و اصواًل گرامیداشت 

و احترام مردگان نزد ملل و ادیان مختلف، نشان از این مهم دارد.
 6. بنابر نظر فقهایی که معتقدند پس از مرگ اگر مّیت مورد قذف واقع 
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شود برای وی حّق ایجاد می شود و چون تکوینَا قادر به استیفای حّق نیست لذا 
ورثه او به نیابت از مّیت و با فقدان ورثه نسبی، امام حّق اجرای حّد قذف بر قاذف 
را دارد؛ بنابراین می توان گفت نظریه طرف حّق قرارگرفتِن مّیت و تداوم اهلّیت 

تمّتع وی تقویت و ممکن می گردد.
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