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صاحب امتیاز :شانهفره فرشوسی دههد

مدیرمسئ ل و سردبیر :شكمر دحمدتقی فخ عی
یئت تحریریه

دکتر للیاکبر ایزدیفرد

اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

دکتر احمد باقری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراو

دکتر محمد حسن حائری
اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر حسین صابری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر محمدتقی فخلعی

 1ـ نسخه حروفچینی شده بر روی نرم افـاار Word
از طریق سیسـم دـدیریم دتـدا شانهـفره فرشوسـی
دههد ارسرل شوش.
 2ـ دقرله ارسرلی نبریـد شر اـری شیفـر ـره شـده
برشد.
 3ـ كیــده دقرلــه بــه شو زبــرو فررســی و انف یســی
حداكثر هر یك تر  11سطر ضمیمه برشد.
 4ـ این نهریه شر ویـرای و احیرنـرم دخم ـر كـرشو
دطرلب آزاش اسم.
 5ـ دقــر ا دنــدر شر ایــن نهــریه بیــرنفر آرا و
نظرهری نویسندگرو آنهر اسم.
 6ـ زبرو غرلب نهریه فررسی اسم ولی شر دـوارشی
بنر به تهخیص هیئم تحریریه دقر ا ارزندة عربی نیـا
قربل ره اسم.
 7ـ دقر ا ارسرلی برزگرشانده نمیشوش.
مدیر اجرایی :حسین ذكروتی زاشه

مترجم چكیده به انگلیسی :شكمر دحمد هرشی قبولی

کارشناس :شرهسمن شرهرخ شرهیرو

ویراستار :سیده درضیه خرلقی دیراو

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوقاسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکترسید محمدتقی قب لی درافشان
شانهیرر گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر جلیل قن اتی
شانهیرر شانهكده حقوق پرشیس فررابی

دکتر لیندا کعرک
اسمرش دممرز گروه دطرلعرا اسددی شانهفره كونكورشیر كرنرشا

دکتر سیدمصطفی محققداماد
اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

دکتر حسین ناصریمقدو
اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوقاسددی شانهفره فرشوسی دههد

شماره ثبت پروانه انتشار54771 :

نشانی :دههد دیداو آزاشی پرشیس شانهـفره فرشوسـی
دههد شانهكده الهیـرا شـهید دطهـری )رهك كدپسـمی

7177747755

ت فن151 37713763 :

نهرنی اینمرنمی :

http://jfiqh.um.ac.ir/

این نشریه در مرکز منطقهای اطالع رسالانی للال و و

فناوری و پایگاه اطعلات للمالی جاالاد دانشالگا ی
نمایه می ش د.
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ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
 -1درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻓﻘﻂ ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻼت وب ﺳﺎﯾﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(.

 2ـ اﻋﻼم وﺻﻮل ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

 3ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻠﯽ و ﺻﻮري ﻣﻘﺎﻟﻪ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷـﺪه در »راﻫﻨﻤـﺎي ﺗـﺪوﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻻت« رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻼح ﺑـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸـﺖ داده ﻣـﯽﺷـﻮد و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻮد(.

 4ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸـﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮاي داوران

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ درﺑﺎرة ارزش ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭼﺎپ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.

 5ـ ﻧﺘﺎﯾﺞ داوريﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗّﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد.
 6ـ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي ،ﭼﻮن ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎوي

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮ و اﺻﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻫﻤﻮاره از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺎدان ،ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ:

 -1ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼَ در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و

ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻧﺸﺮﯾﻪاي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﺣﻖ ﭼﺎپ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

 -2زﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ اﺳﺖ.

 -3ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  25ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺠﻠﻪ ) 8500ﮐﻠﻤﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار  (wordﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 -4ﭼﮑﯿﺪة ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ،روشﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ( ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
در  10ﺳﻄﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺣﺪاﻗﻞ  3و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  7واژه( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 -5رﻋﺎﯾﺖ »دﺳﺘﻮر ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ)ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در
ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 -6ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ در اﺻﻼح و وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ آزاد اﺳﺖ.

 -7ﺷﮑﻞ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﺎمﻫﺎي ﺧﺎص و واژهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره در
ﭘﺎورﻗﯽ درج ﺷﻮد.

 -8ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،رﺗﺒﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺘﺒﻮع وي ﺑﻪ دو زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

 -9ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺣﺎوي ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت واﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ آن در درون ﻣﺘﻦ و ﻣﯿﺎن دو ﮐﻤﺎن) ( ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 -1 -9ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ و ﺷﻤﺎرة ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﮐﺪ ﻣﺘﺪاول آن
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﺎل) :ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ12-11/2،؛ ﻣﻔﯿﺪ(87،

 -2 -9در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﺎل:

)(Gadamer,85

 -3 -9در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ درج ﻧﺎم اﺛﺮ
ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻒ در ﻫﺮ ﻣﻮرد رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﺷﻮد.

 -4 -9ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره در ﭘﺎورﻗﯽ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ درج ﺷﻮد .در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬي
ارﺟﺎع ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد ،از ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮة ارﺟﺎع درون ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

 -10ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎم اﺷﻬﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

)ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ( در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 -1 -10ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ :ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ )داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ( ،ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت )ﺑﺎ
ﺣﺮوف اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ( ،ﺟﻠﺪ ﯾﺎ دوره ،ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم

ﻣﻘﺎﻟﻪ.

 -2 -10ﮐﺘﺎبﻫﺎ :ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب )ﺑﺎ ﺣﺮوف اﯾﺮاﻧﯿﮏ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ( ،ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ
ﻣﺼﺤﺢ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.

 -3 -10ﮔﺰارشﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ :اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﻮد.

 -11ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪاي ذﮐﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي از ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ق .و ﺑﺮاي ﻣﯿﻼدي از

ﻧﺸﺎﻧﮥ م .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -12ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﻢ ﺳﻮره و ﺷﻤﺎره آﯾﻪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﺎل:

)ﮐﻮﺛﺮ.(2:

 -14ﭘﺮاﻧﺘﺰ )( ،و آﮐﻮﻻد ][ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮاي داﺧﻞ آن
ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﮔﯿﻮﻣﻪ »« ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 -15ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺮﮔﻮل ) ،(،ﻧﻘﻄﻪ ) ،(.ﻧﻘﻄﻪ وﯾﺮﮔﻮل )؛( ،و دو ﻧﻘﻄﻪ ) ،(:ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد
ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮاﻧﺘﺰ و ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -16ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﻣﯽ« و »ﻧﻤﯽ« و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ام ،اي ،اﯾﻢ ،اﯾﺪ و اﻧﺪ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺟﺪا و ﺑﺎ »ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﯽروم؛ ﺧﺴﺘﻪام.

 -17در ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺬاردن ﺗﻨﻮﯾﻦ )ــً ،ــٍ و ــٌ( )در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ:
اوﻻً ،ﻗﺒﻼً ،واﻗﻌﺎً ،ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ،ﺑﻌﺒﺎرةٍ اﺧﺮي( ،ﻣﺪ روي اﻟﻒ )ﻧﻈﯿﺮ آرد ،ﻣﺂﺧﺬ( و ﯾﺎي ﮐﻮﺗﺎه روي
ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ )ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻦ( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺑﻘﯿﮥ ﻣﻮارد )ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﻓﺘﺤﻪ ،ﮐﺴﺮه و ﺿﻤﻪ(

ﻏﯿﺮاﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻬﺎم و اﻟﺘﺒﺎس ﺷﻮد؛ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﻌﯿﻦ /ﻣﻌﯿﻦ؛ ﻋﻠﯽ /ﻋﻠّﯽ؛ ﺑﻨﺎ /ﺑﻨّﺎ؛

ﻋﺮﺿﻪ/ﻋﺮﺿﻪ؛ ﺣﺮف /ﺣﺮَف.

 -18ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ روي ﻧﺮم اﻓﺰار  wordﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري آن از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻼت وب ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد.

 -19ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ داوران و ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

 -20ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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بازپژوهی حجیت اطمینان
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چکیده

اطمینان به درجه ای از معرفت گفته میشود که به سرحد یقین فلسفی نمیرسد و در عین حال از ظنون

قویتر است .پیگیری میزان و مالک حجی ت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حد و اندازۀ علم و یقین
نمیرسند ،بسیار اثرگذار و ضروری است .هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع میکنند ،اما از آنجا که
اساسا علم و یقین منطقی به ندرت حاصل میشود ما را به این مطلب رهنمون میسازد که مراد از علم در
نصوص دینی اعم از اطمینان است .همچنین اطمینان در نظر عقال معتبر شناخته شده و به عنوان حجت
الزم االتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ ز یرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده ،نهیی از آن
صورت نگرفته است .باتوجه به یافته های مذکور اطمینان ،حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع
قطع اعلم از موضوعی و طر یقی میشود.
کلیدواژه ها :اطمینان ،قطع ،ظن ،حجیت ،علم عادی ،سیره عقال.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول7931/60/60 :؛ تاریخ تصویب نهایی.7930/60/60 :
 . 7نویسنده مسئول
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Restudying the Authority of Confidence

76

Mohammad Sadegh Badakhsh, Ph.D. Graduate of Philosophy of Religion, Farabi
Campus - University of Tehran (corresponding author)
Mohammad Mohammad Rezaei, Ph.D. Professor, Farabi Campus - University of
Tehran
Abstract
Confidence is a degree of cognition that does not reach the limit of philosophical
certainty but at the same time is stronger than conjectures. It is very effective and
necessary to study the degree and criterion of the authority of confidence because
most types of cognitions do not reach the level and amount of knowledge and
certainty. Although religious texts prohibit acting on the basis of anything other than
knowledge, the fact that, basically, logical knowledge and certainty are, rarely,
obtained leads us to the point that knowledge in religious texts has a broader concept
than confidence. Likewise, confidence is recognized as valid by the wise and has been
confirmed by Sharia as a binding authority; because despite the divine lawgiver has
contemplated acting on the basis of confidence, it has not been forbidden.
Considering the above said findings, confidence is not of inherent authority but at
the same time, it replaces different types of certitude whether certitude on the subject
or certitude without considering the duty-bound's knowledge.
Keywords: Confidence, Certitude, Conjecture, Authority, Normal Knowledge, the
Conduct of the Wise
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مقدمه
بحث از اطمینان با عنوان اطمینان ،کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است و مکلفین در بیشتتر متوارد
از جهت توجه به حکم شرعی خاص ،تنها در سه وضعیت شک و ظن و قطتع تصتویر شتدهاند (انصتاری،
2/1،؛ آخوند خراسانی )252 ،و حکم هر کدام از این سه حالت بررسی شده است .شاید همین نپترداختن
به مسئلۀ اطمینان یا تسامح در نامگذاری آن بهعنوان قطع و گنجاندن آن در ذیل قطع باعتث شتده برختی از
منتقدمان دچار این اشتباه شوند که فقه کنونی عقل را بهطورکلی خارج از دایرۀ استنباط قرار داده است؛ زیترا
تحصیل قطع و یقین منطقی ،بهخصوص در موضوعات علم فقه چنان نادر بلکه شاید معدوم باشد که هتی
موضوعی برای عقل در فقه از این جهت باقی نمیماند و تمام دریافتهای عقالنی از ظنون به شمار رفتته و
نیز از نگاه فقه اصل در ظنون عدم حجیت و عدم جواز تبعیتت استت (فنتایی .)252 ،حتال آنکته حالتت
چهارمی نیز برای مکلف قابل فرض است که همان اطمینان به حکم شرعی میباشتد .اطمینتانی کته از راه
عقل یا تجربه یا ادلۀ نقلی یا تجمیع شواهد حاصل شده است.
غفلت از این موضوع باعث اشتباه بزرگی برای ایشان شده؛ چون بر اساس همین غفلت نظریتۀ ختود را
در حجیت ظنون بنا کردهاند .حال آنکه اگر بحث اطمینان بهدرستی منقح میشتد ،چنتین غفلتتی صتورت
نمیگرفت .به همین جهت حل مسئلۀ اطمینان و بررسی جوانب آن ضروری به نظر میرسد.
معنای لغوی و اصطالحی اطمینان
آنچنانکه راغب در مفردات میگوید :اطمینان بهمعنای سکون و آرامش پس از بیقراری است (راغتب
اصفهانی .)055/2 ،بعضی کتب لغت دیگر نیز اطمینان را بهمعنای سکون نفتس و آرامتش بیتان کردهانتد،
هرچند قید پس از نگرانی و بیقراری را مطتر نکردهانتد (فراهیتدی442/7،؛ ابنمنظتور)262/13،؛ پتس
اطمینان از نظر لغوی متکی بر حالت روانی شخص است نه وضتعیت معرفتتی و صتدا باورهتای او .اگتر
شخصی نسبت ب ه یک قضیه وثوا پیدا کرد و نفس او نسبت به آن قضیه اضتطرا و تزلتزل نداشتت ،لفت
اطمینان بر حالت روانی او صادا است ،حتی اگر این باور و قضیه واجد پشتتوانۀ معرفتتی قتوی نباشتد یتا
دالیل مناسب برای آن وجود نداشته باشد .بهعبارتدیگر اطمینتان در حتاا لغتت وضتعیتی روانشتناختی
است نه معرفت شناختی؛ یعنی حالت روانی شخص فارغ از ادلۀ او در وضعیتی قرار دارد که احتمال خالف
را قابل اعتنا نمیداند نه اینکه به لحتا معرفتشناستی ادلتۀ او توانتایی حصتول معرفتتی نزدیتک بته علتم
صددرصد را داشته باشد.
اما در کلمات اندیشمندان اصولی گاهی اطمینان مترادف علم دانسته شده است .بهعنوان مثتال مرحتوم
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مراغی در یکی از مباحث فقهی میگوید :مراد ما از علم ،علم عادیای است کته ستبب حصتول اطمینتان
میشود و تزلزل درونی را رفع می کند نه علم برهانی که عقال احتمال خالف ندارد و مراد ما از ظن ،چیتزی
است که احتمال خالف واضح معتنیبه دارد .ایشان سپس میگوید :میتتوان علتم را بتهمعنای قطعتی کته
بههی وجه احتمال خالف ندارد ،فرض کرد و ظن را محتمل خالف دانست؛ ولی در این صورت باید میتان
افراد ظن تفصیل قائل شد .مواردی که تزلزل درونی وجود ندارد و بته احتمتال ختالف توجته نمیشتود ،در
حصول تنجیز مانند علم هستند وگرنه در عدم جواز اعتنا ،حکم شک را دارند (حسینی مراغی.)222/2 ،
مشخص است که وی ختود را درگیتر اصتطالحات نکترده و در اعتبتار ،متالک را قابتل وثوابتودن و
توجه نکردن به احتمال خالف قرار داده است ،چه اینکه آن را علم بنامیم یا ظن.
از دیگر کسانی که اطمینان را علم عادی دانستهاند میتوان به سیدمصطفی خمینی اشاره کرد که از نظر
وی اطمینان ،علم عادی و شبه قطع است (تحریرراتفیرافاولر  )16/6،و آیتاللته فاضتل لنکرانتی کته
میگوید اطمینان همان علم عادی است که عقال با آن معاملۀ علم میکنند و حجت عقالئی استت ،همتان
گونه که علم حقیقی حجت عقلی میباشد (فاضل موحدی لنکرانی.)222 ،
بهبهانی در تعریف علم عادی گفته است که علم عادی از جهت منع از نقیض ،یعنتی منتع از احتمتال
خالف ،مانند علم عقلی است؛ اما منع از نقیض در علم عادی به مالحظۀ عادت است ،یعنی عادتا نقتیض
آن محقق نمیشود ،هرچند با قطع نظر از عادت ذاتا ممکن باشد (بهبهانی.)135 ،
عالوه بر علم عادی گاهی نیز از تعبیر علم عرفی استفاده و گفته شده اطمینان ،علم عرفی است که اگتر
از هر منبعی گرفته شود ،قابل اعتنا است (سبحانی تبریزی.)111/4 ،
عالمه طباطبائی بدون هی قیدی علم را بر اطمینان صادا دانسته ،آنچنانکه میگوید :آنچته موجتب
وثوا نفس و اطمینان قلبی شود ،علم به شمار میآید ،گرچه در زمرۀ یقینیاتی نباشد که در صتناعت برهتان
منطق ،علم نامیده میشود (تفسیر المیزان.)21/11 ،
آیتالله جوادی آملی هم اطمینان را در شمار یقینیات قرار داده و گفته استت« :ایتن را هتم بگتویم کته
مرادم از عقل که یقینآور است همواره آن یقین صددرصد و شدتدار نیست ،بلکته مترادم حالتت اطمینتان
است عقالیی و به تعبیر رایج فن اصول فقه ،علم یا علمی» (جوادی آملی .)17 ،وی در ادامه میگوید :یقین
مقول به تشکیک است و مراتبی دارد .حتی استقرا و مشاهدات و آزمایشها نیز اگر اکثری شد ،اطمینتانآور
است؛ چون یک قیاس خفی در آن بوده و آن اینکه اگر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد ،یقین متیآورد
ولی نه به حد یقینی که یک برهان فلسفی ایجاد میکند یا در یتک مستئلۀ ریاضتی اگتر یتک راهحتل بیشتتر
نباشد ،برای حل آن مسئلۀ ریاضی یقین میآید؛ ولی اگر دو راهحل بود و هر دو به یک نتیجته رستید ،قطعتا
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درجۀ یقین افزایش پیدا خواهد کرد.
از نظر برخی دیگر ،اطمینان طریق عقالئی است که عقال بر آن اعتماد میکنند؛ همچنتان کته بتر علتم
وجدانی اعتماد میکنند و در هر امری که محتاج بته احتراز استت بته اطمینتان عمتل متی کننتد (نتائینی،
.)545/2
صاحب منتقافاول اطمینان را جزم بدون ورود احتمال خالف بته ذهتن یتا عقالئینبتودن احتمتال
خالف در نظر عقال معرفی میکند و مثال میزند به اینکه اگر شخص ثقهای بگوید ز ید آمد .احتمالی غیر
از ارادۀ آمدن زید به ذهن راه پیدا نمیکند و به مراد او جزم پیدا میکنیم بدون توجه به اینکه کالم او ظهوری
دارد که ممکن است از آن معنای دیگری اراده شده باشد و بهخاطر خبتردادن او ،بته آمتدن زیتد جتزم پیتدا
میکنیم (روحانی.)156/4 ،
شهید صدر در تفاوتگذاشتن میان قطع و اطمینان و ظن میگوید :در مواردی که چند دلیتل غیرمعتبتر
با یکدیگر جمع شوند ،احتمال کذ آنها کاهش مییابد و ضتر ایتن احتمتاالت گتاهی ستبب کتاهش
احتمال عدم مطابقت با واقع بهاندازهای می شود که با قطع به طرف مقابل منافات نداشته باشد و گتاهی بته
این اندازه نمیرسد ،لکن باعث سکون نفس به مطابقت با واقع میشود .گاهی صرفا ظن به احتمال صحت
و احتمال قابل توجه ،عدم صحت را موجتب میشتود .اولتی را قطتع ،دومتی را اطمینتان و ستومی را ظتن
میگویند .حجیت اولی برای منجزیت و معذریت اشکالی ندارد؛ اما در مورد حالت دوم ممکن استت کته
گفته شود دارای حجیت ذاتی نیست ،بلکه باید دلیل تعبدی بر حجیت آن قائم شود و لذا گفتته شتده دلیتل
تعبدی حجیت اطمینان ،سیرۀ عقالئی است که توسط معصوم(ع) امضا شتده استت و در مقابتل ایتن قتول
برخی حجیت اطمینان را مانند قطع ،ذاتی دانستهاند؛ با این تفاوت که منع شارع از اطمینتان ممکتن استت
ولی منع از قطع غیرممکن میباشد (بحرانی.)154/1 ،
برخی دیگر اطمینان را از ظنون به شمار آورده و گفتهاند :دلیل اینکه عقال به اطمینان عمل میکنند ایتن
است که تحصیل علم در تمام امور مربوط به حیات بسیار ستخت بلکته نتاممکن استت ،بنتابراین از روی
ناچاری و برای تسهیل امتور بته اطمینتان روی آورده و آن را جتایگزین علتم کردهانتد (مشتکینی اردبیلتی،
ابوالحسن)146/1 ،
پس از بررسی نظرات مختلف مشاهده میکنیم که اکثر قریببهاتفاا صاحبنظران با تعابیر مختلتف،
اطمینان را در مرتبۀ علم قرار دادهاند .عناوین علم عادی ،علم عرفی ،علم ،جزم ،یقین یا آنچه باعث ستکون
نفس میشود را در کلمات ایشان میبینیم؛ ولی به نظر میرسد بهجز مرحتوم شتهید صتدر کته اطمینتان را
چیزی میداند که باعث سکون نفس میشود ،بقیه به جای بیان مفهوم اطمینان ،مصادیق آن را بیان کردهاند.
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همان گونه که در صدر بحث ،معنای لغوی اطمینان را ذکر کردیم ،اطمینان بهمعنای ستکون نفتس پتس از
اضطرا است و اینکه چه درجهای از معرفت باعث سکون نفس شود ،در معنای اطمینان اخذ نشده است.
شاید در امور غیرمهم زندگی با ظن قوی هم به اطمینان برسیم و در امور مهتم و حستاس ،نگرانتی و عتدم
اطمینان تا حصول درجۀ باالیی از معرفت باقی بماند؛ همچنان که حضرت ابتراهیم(ع) پتس از طیکتردن
مراحل معرفتی عالی باز از خدا تقاضا میکند کیفیت زندهشدن مردگان را به او نشتان دهتد تتا بته اطمینتان
قلبی برسد.
عالمه طباطبائی ذیل همین داستان در سورۀ بقره میگوید :طمأنینه و اطمینان ،سکون و آرامتش درونتی
پس از ناراحتی و اضطرا است و وقتی میگویند «أرض مطمئنة»؛ یعنی زمینی که گتود استت و بتاران و
سیال در آن به آرامش و سکون میرسد (المیزان فی تفسیر القرآن ،2 ،ص.)521
صاحب مجمعفالبیان قویترین احتمال موجود در متراد از اطمینتان در ستخن حضترت ابتراهیم(ع) را
اراداۀ علم با مشاهدۀ پس از علم بهوسیلۀ استدالل و برهان ذکر میکند؛ یعنی ابراهیم(ع) میخواسته نسبت
به زندهشدن مردگان ،علم عیانی و مشاهدهای پیدا کند تا وسوسههای شیطان را دفع کند (طبرسی)643/2،
مرحوم طبرسی شبیه همین معنا را در ذیل آیۀ  126سورۀ آل عمران نیز ذکر میکند (همو.)522/2 ،
با این توضیحات مشخص میشود که نباید اطمینان را در درجۀ خاصی از معرفت منحصر کترد ،بلکته
هر درجه ای از معرفت که موجب وثوا نفس ،اعتماد و اقدام بر اساس آن شود ،اطمینان است .بله در غالب
موارد به ظنون اتکا نمیشود و حتی اگر شخصی بهخاطر بستهبودن راه شناخت حقیقت مجبور شود به ظتن
عمل کند ،عمل او همراه با اضطرا درونی است؛ مانند کسی که برای درمتان ختود بتین دو شتیوۀ درمتان
متحیر مانده و به صرف ظن به اولویت یکی از طرفین ،آن را بر میگزیند و تا حصول نتیجه همچنان نگران و
غیرمطمئن است.
آنچه گفته شد به جهت معنای اطمینان بود و شاید بتوان گفت بحث علمی بود که در موضوع بحث این
تحقیق نتیجۀ عملی ندارد .آنچه واجد اهمیت و اثر است بحث از معرفتی استت کته از ظنتون ،بتاالتر و از
یقین منطقی پایینتر است و عقال با آن معاملۀ علم میکنند .آیا این معرفت را معتبر بدانیم یا نه؟
نظریۀ اول :عدم حجیت اطمینان
در این نظریه گفته می شود تنها قطع یا غیرقطعی که با دلیل قطعی شترعی حجیتت یافتته استت ،قابتل
اعتماد است؛ اما اطمینان از ظنون بوده و واجد هی دلیلی بر حجیت نیست.
آیتالله مشکینی همان گونه که قبال اشاره شد ،از طرفداران این نظریه است و میگوید :ظن اطمینتانی
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و ظن غیراطمینانی در عدم حجیت یکسان هست و اگر عقال به اطمینان عمل میکنند به جهت حکم عقتل
مبنی بر عمل به اطمینان نیست ،بلکه بخاطر تسهیل امور استت؛ بته همتین دلیتل ایتن بنتای عقتال باعتث
نمی شود که بگوئیم اطمینان دارای اقتضای حجیت است و با احراز عدم منع از طرف شارع بتوانیم حجیت
شرعی آن را نیز اثبات کنتیم (مشتکینی اردبیلتی ،کفایر فاولر  .)146/1 ،متراد ایشتان از عتدم حجیتت
اطمینان ،عدم حجیت مطلق اطمینان است؛ چراکه اطمینانها و ظنون خاص مثل خبر واحد و ظواهری که
وثوا به آنها داریم از نظر ایشان معتبر هست.
آقا ضیاء عراقی نیز در حاشیۀ عروه در ذیل مسئلۀ طرا ثبوت عدالت امام جماعتت میگویتد حجیتت
اطمینان بهخصوص در موضوعات ثابت نیست (یزدی .)122/1 ،وی در اینجا به ذکر عدم ثبتوت ،کفایتت
کرده و در رد ادلۀ قائلین حجیت اطمینان ،سخنی نگفته است؛ اما مرحتوم عراقتی در مستئلۀ اجتزای عمتل
اضطراری و جواز بدار فرموده اس ت که در صورت علم یا اطمینان به بقتای اضتطرار ،بتدار بته انجتام فعتل
اضطراری جایز است (بروجردی نجفی .)225/1 ،آقتا ضتیاء در بیتان ضتابطۀ تعیتین شتبهۀ غیرمحصتوره
میگوید :اگر کثرت اطراف به حدی باشد که وقتی به هر یک از اطراف فینفسه توجه شود اطمینان به عتدم
وجود حرام در آن فرد حاصل شود ،شبهه غیرمحصوره خواهد بود و سپس این اطمینان را بهدلیل بنای عقتال
معتبر میداند (همو.)112/1 ،
نظریۀ دوم :حجیت ذاتی اطمینان
دومین نظر در مسئله این است که حجیت اطمینان را همچون حجیت قطع ،ذاتتی بتدانیم؛ یعنتی ایتن
حجیت در ذات اطمینان وجود دارد و از خارج برای آن جعل نشده است .نه شرع و نه عقال «بما هم عقال»
این حجیت را به اطمینان ندادهاند .برخی پس از طر این سؤال که آیا حجیت اطمینان ذاتی است یا اینکته
ولو به دقت عقلی ،صرف ظن است؛ پس نیاز به امضای شرع دارد ،گفتهاند :معنای اطمینان ،کاشفیت است
و در نظر عرف علم محسو میشود .علم ما به اکثر امور تاریخی حتی خطبۀ غدیر و کالم رسولالله(ص)
«من کنت مواله فهذا علی مواله» ،در واقع اطمینان است .حتی اگر دهها نفر از صحابه به طرا متتواتر آن
را نقل کنند ،ولی وقتی چنین خبری را مطالعه میکنیم برخی به حسب فطرت میگویند علم قطعی بته ایتن
خطبه پیدا کردهاند؛ پس اطمینان همان کاشفیت است و کاشفیت از نظر عرف علم است.
باتوجهبه این نکته مشخص میشود در حجیت اطمینان محتاج امضای این سیره توسط شارع نیستتیم،
بلکه حتی اگر نهیای از عمل به اطمینان برسد مؤثر نیست؛ زیرا شخص مطمئن ختود را عتالم میبینتد
پس مخاطب این نهی نیست .اطمینان به وجتود ستلمان فارستی و ابتوذر و عماربنیاستر در زمتان رستول
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الله(ص) در نظر او علم است و با خود کاشفیت و حجیت را همراه دارد و بعتد از اینکته چیتزی علتم بتود
محتاج جعل حجیت نیست؛ چون مراد از حجیت ،منجزیت و معتذریت استت و بته عنتوان مثتال بعتد از
اطمینان به وجو نماز ،برای مکلف علم به وجو حاصل شده و باید به آنچه علم دارد عمل کند (آل فقیه
عاملی.)141/1 ،
سیدمحمدحسین روحانی عقیده دارد که مالک حجیت اطمینان همان مالک حجیت قطع است تنهتا
با یک تفاوت که در قطع ،ردع و نهی شارع از عمل به متعلق قطع ممکتن نیستت ،ولتی در اطمینتان شتارع
میتواند بگوید من در این مورد اطمینان تو را قبول ندارم؛ چون بههرحال در اطمینان ،احتمال خالف وجود
دارد اما در قطع چنین چیزی نیست؛ پس شارع میتواند از عمل به اطمینان بهصورت کلی یا متوردی نهتی
کرده و طریق دیگری را جایگزین اطمینان کند (روحانی .)126/4 ،وی در جای دیگری مالک حجیت قطع
را طریقیت ذاتی آن دانسته و گفته است که به همین دلیل وجو متابعت از قطع قابل جعتل و رفتع نیستت
(همو )35/4 ،ایشان توضیح نمیدهند که چگونه نهی از عمل به اطمینان بتا ذاتیبتودن اعتبتار آن ستازگار
است؛ اما همچنان که خود می گوید بعد از اینکه برای ما ثابت شد شارع عمل به اطمینان را امضتا کترده
است ،ثمرۀ عملی در بحث از ذاتیبودن یا نبودن حجیت اطمینان وجود ندارد (همو ،4 ،ص)33
نظریۀ سوم :حجیت عقالئی اطمینان
این نظریه میگوید چون در اطمینان ،احتمال خالف هرچنتد بته درجتهای ضتعیف وجتود دارد؛ پتس
حجیت اطمینان ،ذاتی نیست .تنها قطع است که به جهت عدم وجود احتمال خالف ،حجیتت ذاتتی دارد.
لکن هرچند اطمینان واجد حجیت ذاتی نیست ولی میتوان حجیت را برای آن جعل کرد که ایتن حجیتت
توسط عقال جعل میشود .عقال وقتی نسبت به اصل قانون یا تشخیص موضوعات آن اطمینتان پیتدا کننتد،
خود را موظف به عمب به اطمینان میدانند و قانونگذار نیتز آنهتا را در صتورت عمتلنکردن بته اطمینتان
مؤاخذه میکند.
در نظر صاحبان این نظریه اینکه عقال چنین رفتاری دارند ،بهصورت قطعی ثابت شده است و این سیره
در زمان معصومان هم رواج داشته است .شدت رواج این سیره و لزوم تناسب میان رادع و مردوععنه اقتضتا
میکند که شارع در فرض عدم رضایت به این رو  ،نهیهای متعتدد و صتریحی صتادر کنتد کته در ایتن
صورت قطعا نهی او به ما میرسید ،اما چنین نهیای به ما نرسیده و از عدم نهتی ،امضتا و رضتایت شتارع
کشف میشود؛ بنابراین ممکن نیست با استفاده از قاعدۀ «کتل متا بتالعرض ال بتد ن ینتهت التی متا هتو
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بالذات» (مظفر )122،به این نظریه اشکال کرد و گفت با یک اطمینان نمیتتوان اعتبتار اطمینتان را ثابتت
کرد؛ زیرا پشتوانۀ اعتبار اطمینان را قطع به امضای شارع قرار میدهد.
تنها اشکالی که بر این نظریه باقی میماند و باید بررسی شود ،مواردی است که بهعنوان نهتی شتارع از
عمل به اطمینان مطر میشود.
نظریۀ سوم مورد پذیر اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است .سیدمصطفی خمینی میگوید :آنچه نزد
عقال حجت است ،قطع و اطمینتان و وثتوا استت ( تحریرراتفیرافاولر  .)225/6 ،قتراردادن قطتع و
اطمینان در کنار وثوا ،نشان دهندۀ این است که مالک حجیت نزد عقتال ،وثتوا استت و هتر طریقتی کته
وثواآور باشد مورد اعتنا و اعتبار عقالست.
مرحوم ایروانی نیز میگوید :مدرک حجیت اطمینان ،سیرۀ عقالئی است و سیرۀ عقال بر عمتلکردن بته
اطمینان استقرار دارد (ایروانی .)42/2 ،طباطبایی قمی نیز با پذیر این قول گفته است که ستیرۀ عقتال بتر
حجیت اطمینان ،توسط شرع امضا شده است (طباطبایی قمی.)111/2 ،
عالمه طباطبائی به عنوان یکی از طرفداران این نظریه در تحلیل بنای عقال بر اعتماد به اطمینان بته ایتن
نکته اشاره می کند که هرچند بنای عقال در احراز واقع ،بناگذاری بر علم و یقین است ولی چتون در تمتامی
امور بلکه در اکثر امور دسترسی به علم وجود ندارد و منحصرشدن در یقینیات باعث اختالل نظتام معتا
بهطورکلی میشود ،غیر علمی را که احتمال خالفش قابل اعتنا نیست مانند علم ،حجت قترار داده و وثتوا
به احراز واقع را کافی دانسته است؛ چه اینکه این احراز بهوسیلۀ علم حقیقی باشد یا ظن اطمینانی( .حاشیة
الکفایة.)155 ،2 ،
شهید صدر در تبیین این نظریه میگوید :اصل این است که شارع در رساندن احکام و قوانینش به رو
عقالئی عمل میکند و هر آنچه را عقال در این جهت معتبر میدانند قبول دارد و تا زمانی که شارع بهصورت
صریح از آن نهی نکرده باشد ،حجت است؛ زیرا محتمل نیست شارع رو غیرعلمی خاصی غیر از آنچته
میان مردم و عقال معهود است ،اختراع کند.
ایشان سپس در رد این احتمال که عمومات نهیکننده از ظن ،حجیت اطمینان را ملغی کنند ،میگوید:
وقتی عمل عقال بر یک ظن خاص (اطمینان) استقرار داشته باشد دیگر نهی از آن بهوسیلۀ عمومتات کتافی
نیست؛ بلکه باید بهطور خاص از آن ظن نهی کند وگرنه نمیبایست عقالی متشرع به اطمینان عمل کننتد؛
درحالیکه سیرۀ آنها همچنان بر عمل به اطمینان است (صدر ،مباحث االصول .)122/2 ،بنابراین حجیت
اطمینان ،ناشی از عدم ردع شارع از عمل عقالست و این عدم ردع ،کاشف از امضای شارع استت .از ایتن
جاست که شهید صدر میگوید :حجیت اطمینان مانند حجیت علم ،عقلی و بهصورت علیت تامه نیست،
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بلکه شرعی است و امکان دارد شارع دایرۀ حجیت آن را تضییق کرده و بته متوارد خاصتی اختصتاص دهتد
(همو ،همان.)622/2 ،
سیدمحمدحسین روحانی نیز بیانی شبیه شهید صدر در عدم کفایت عمومات ناهی از عمل به ظتن در
نفی حجیت اطمینان دارد و گفته است که نهی از عمل به اطمینان بدون قراردادن راه دیگری برای تشتخیص
مراد متکلم ،صحیح نیست و اگر از عمل به اطمینان نهی شتود ،راهتی بترای فهتم خطابتات شترعی بتاقی
نمیماند .عالوه بر این پس از صدور این آیات هم مردم به اطمینان عمل میکردهاند و نهیای از ایتن عمتل
صادر نشده است (روحانی.)12/4 ،
تحلیل و بررسی
 .1ذاتیبودن حجیت اطمینان
همچنان که در ذکر اقوال مشخصشده به عکس استقرار سیرۀ عقتال بتر عمتل بته اطمینتان ،ذاتیبتودن
حجیت اطمینان اختالف نظر وجود دارد؛ برای تعیین حق در ایتن اختتالف ،ابتتدا بایتد متراد از ذاتیبتودن
حجیت مشخص شود .مراد علما از ذاتیبودن حجیت را در مباحث قطتع میتتوان پیگیتری کترد .در نظتر
اصولیان ،حجیت الزمۀ طریقیت است (انصاری4/1 ،؛ خویی42/2 ،؛ محمدی بامیتانی13/1 ،؛ خمینتی،
تهذیبفاول  ) 224/2 ،و هرگاه طریقیت ذاتی قطع را اثبات کنند ،حجیت را نیتز ذاتتی و غیرقابتل جعتل
میشمارند .آنها در بیان معنای ذاتیبودن طریقیت گاهی گفتهاند که قطع ،نفس انکشاف واقع است نه مرآة
برای واقع و واسطۀ ثبوت حکم برای متعلقش؛ به همین جهتت نیتز جعتل طریقیتت بترای آن معنتی نتدارد
(انصاری4/1 ،؛ خویی ،دراسات فی علم األصول11/1 ،؛ اشکنانی )222/1 ،و گاهی طریقیتت و انکشتاف
را نفس قطع ندانسته بلکه آن را الزمۀ ماهیت قطع شمرده و از ذاتیات با برهان به شمار آوردهاند (محمدی
بامیانی.)13/1 ،
باتوجهبه این توضیحات در مورد ذاتیبودن حجیت میگوییم نه تنها حجیتت اطمینتان ،ذاتتی نیستت،
بلکه خود قطع نیز واجد حجیت ذاتی نیست؛ زیرا ذاتی شیئی هی گاه از شیء جتدا نمیشتود؛ درحالیکته
قطع گاهی به خطا رفته و طریقیت به واقع ندارد (خمینی ،تهذیبفاول  .)224/2 ،بله حجیت قطع قابل
جعل یا رفع نیست اما نه بهدلیل ذاتیبودن؛ بلکه بهدلیل لزوم اجتماع ضدین در نظر قاطع که محال است او
هم اعتقاد به وجو و هم اعتقاد به عدم وجو فعل داشته باشد.
اما دو معنای دیگر نیز برای ذاتی بودن حجیت مطر شده است :عدم نیاز به جعل حجیت؛ عدم امکان
سلب حجیت (مددی.)26/2/12 ،
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طبق معنای دوم حجیت اطمینان ،ذاتی نیست؛ چون بهخاطر وجود احتمتال خطتا ،شتارع میتوانتد از
عمل به اطمینان نهی کند و اساسا اعتبار اطمینتان را از عتدم نهتی شتارع کشتف کتردهایم .وقتتی حجیتت
اطمینان را متوقف بر امضا و عدم نهی شارع دانستتیم و تتا نبتودن امضتای شتارع اعتبتار نخواهتد داشتت،
مشخص میشود حجیت اطمینان نیاز به جعل از سوی شارع دارد؛ پس حجیت اطمینان بتهمعنای اول نیتز
ذاتی نیست.
 .2نهی شرع از عمل به غیر علم
فضای شرع ،فضای قانونگذاری و رابطۀ بین قانونگذار و مکلفین است و نبایتد آن را بتا ستایر فضتاها
خلط کرد .شاید برخورد با اطمینان در فضاهای دیگر وابسته به سالئق افراد یا حسا احتماالت و ...باشتد
اما در فضای قانونگذاری ما به دنبتال دو مستئله هستتیم :ابتتدا اینکته آیتا عمتل مطتابق اطمینتان موجتب
معذوربودن مکلف در برابر قانونگذار میشود یا نه؟ و دوم اینکه اگر مطابق اطمینان عمتل نشتود ،موجتب
مسئولیت و استحقاا مجازات میشود یا خیر؟ متورد اول را در اصتطال  ،معتذریت و دومتی را منجزیتت
مینامند.
ابتدا می گوئیم آنچه در نصوص دینی با عنوان قطع و ظن وارد شده و عمل به غیرعلم یتا عمتل بته ظتن
مورد نهی و ردع شرع قرار گرفته است ،براساس معنای متعارف قطع و ظن نزد عرف است و دلیلتی نتداریم
که معنای جدیدی برای این دو لف قرار داده شده و از معنای متعارف به معنتای دوم نقتل داده شتده باشتد.
بنابراین در فهم این نصوص نباید به معنای منطقی رجوع کرد .در علم منطق ،علم و قطع یعنتی درجتهای از
معرفت که کوچکترین احتمال خالف در آن یافت نشود .در این معنی حتی کمتترین احتمتال نیتز باعتث
میشود علم منطقی قابل صدا نباشد..
توضیح آنکه معیار در فهم کلمات قرآن و روایات ،بررسی واژهها در سایر آیات و در استتعمال رایتج در
زم ان صدور است نه اصطال اهل علم و فن؛ زیرا بسیاری از این علوم و اصطالحات در زمانهتای متتأخر
از زمان صدور نصوص دینی به وجود آمده است و حتی اگر پیش از قرآن بوده ،قرآن به زبتان عربتی آشتکار
برای مردم سخن میگوید نه اصطال گروهی خا ،.بله اگر آن معنای اصطالحی در عرف جامعه هتم رایتج
باشد از جهت عرفیبودن ،استفاده میشود.
فراهیدی در کتابفالعین و ابنمنظور در لسانفالعرب ،علم را در مقابل جهتل قترار دادهانتد (فراهیتدی،
102/2؛ ابن منظور .)416/12 ،مجمعفالبحرین پس از اینکه میگوید اصتل در معنتای لغتوی و شترعی و
عرفی علم ،یقینی است که احتمال مخالف ندارد ،ادعا میکنتد در متوارد بستیاری ،کلمتۀ علتم بتر اعتقتاد
راجحی که دارای پشتوانه است ،اطالا می شود؛ چه اینکه یقینی باشد یا ظنی (طریحی.)111/6 ،
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واژۀ علم در قرآن با توجه به سایر آیات ،در معنایی غیر از یقین صددرصدی به کار رفته است .بتهعنوان
َ َ ُّ َ ذ َ َ ا َ َ َ ا ا ْ ا ْ َ ا
َ ْ
تات ام َهتاج َر َ ْ َ ا ا ذ ذ ا َ ْ َ ا َ
تان نه ذن ف نتِن
مثال در آیۀ «یا یهتا ال نتذین آمنتوا ناذا جتاءکم المؤ نمن
ات فتامت نحنوهن اللته علتم نب نِیم ن
ن ْ
َ ْ ا ا ا ذ ا ْ َ ََ َْ ا ا َ ْ اذ
وه ذن نالی الکف نار» (ممتحنه )15 :خداوند میگویتد :زنتان مهتاجر را آزمتایش
ات فال تر نجع
ع نلمتموهن مؤ نمن ْ

کنید تا بدانید مؤمن هستند یا نه ولی درعینحال ،خداوند عالمتر است .مطر کردن اعلمبتودن پروردگتار،
َ
دلیلی جز احتمال خالف در علم آزمایشکنندگان ندارد؛ پس علم منطقی مراد نیست .در آیۀ « ْار نج اعتوا نالتی
َ
َ ا ْ َ ا ا َ ََ َ ذ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ذ َ َ ْ َ َ َ ا ذ ْ َ ْ
تاف نظ َین» (یوستف )21 :بترادران
تب ح ن
نبیکم فقولوا یا بانا نان ابنك سرا وما ش نهدنا ناال نبما ع نلمنا وما کنا نللغی ن
یوسف(ع) میگویند :به آنچه علم داریم ،شهادت دادیم؛ ولتی درعینحتال میگوینتد متا از غیتب اطتالع
نداریم که نشان میدهد یقین صددرصدی نداشتهاند .آیتالله سیستتانی میگویتد :متراد از علتم در آیتات
نهی کننده از عمل به غیرعلم ،حرکت از روی بصیرت در مقابل رفتار جاهالنه است (سیستانی .)04 ،شاهد
َ َ َ
ذ َ َ ُّ َ َ
ذ ذ
َ ْ
این معنی آیاتی چون « َو نان ک نثیرا ل ای نضلون نبأ ْه َو نائ نه ْم نبغ ْی نر نعل ْم» (انعام)111 :؛ « َبل ات َب َع ال نذ َین ظل اموا ْه َتو َاء اه ْم
ن
َ
َ
ذ َ
ْ
َْ ْ
ْ
َْ
َ َْاا َ ْ ا
ون الل نه َما ل ْم ای َن ِّزل نب نه اسلطانا َو َما ل ْتی َس ل اه ْتم نب نته نعلتم» (حتج)71 :
نبغی نر نعل ْم» (روم)21 :؛ «و یعبدون نمن د ن
است.
آیتالله خویی میگوید :این علم در قرآن بهمعنای علم عرفی است نه علم فلستفی کته هتی احتمتال
خالفی ندارد و به همین دلیل شامل اطمینانهای عرفی نیز میشود (خویی ،الهدایة فی األصول.)231/3 ،
اکنون میتوانیم بگوئیم که قراردادن اطمینان در زمرۀ «غیر علم» کته عمتل بته آن نهتی شتده ،صتحیح
نیست و اساسا عمده مسائل مطر شده در فقه و حتی در سایر علوم ،قطع منطقی بته شتمار نمیآیتد؛ زیترا
احتمال خالف در آنها به صفر نمیرسد اما بهحدی ضعیف میشود که مورد توجه قرار نمیگیترد .بتا ایتن
حال فقیهان به این اطمینان تکیه کرده و این اطمینان در عرف عقال معتبر شتمرده شتده و حتتی امتور مهتم
زندگی خود را بر اساس اطمینان پیش برده و اجرا میکنند.
این اطمینان باعث میشود بر فقیهی که بر اساس آن فتوا میدهد ،صفت مفتری (افترازننده) بته ختدا و
شرع صدا نکند و تمام آنچه در مورد علم و یقین از معذریت و منجزیت گفته میشود ،برای اطمینتان هتم
وجود داشته باشد و به همین جهت آیاتی که از عمل به ظن و غیرعلم نهی میکنند شامل عمل بته اطمینتان
نمیشوند و اطمینان تخصصا از موضوع آیات خارج است .عالوه بر این ،ما در سرتاستر متتون دینتی هتی
طریق دیگری برای رسیدن به مراد شارع نمیبینم به جز همین رو های عقالیی کته یکتی از آنهتا اعتبتار
اطمینان است که اگر آن را معتبر ندانیم و به قطع منطقی اکتفا کنتیم از رستیدن بته اکثتر نظترات شترع بتاز
میمانیم.
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باتوجهبه این تبیین در مورد اطمینان ،جایی بترای انکتار حجیتت آن بتاقی نمیمانتد .آیتاللته ختویی
میگوید :اطمینان که گاهی از آن با عنوان علم عادی تعبیر میشود ،حجت است حتی اگر ایتن اطمینتان از
ادلهای حاصل شده باشد که به خودی خود حجت نیستند؛ مانند خبر فاسق و خبر کودک (خویی ،مصتبا
األصول .)214/1 ،همچنین آیتالله جوادی آملی تصریح میکند« :در مواردی که محتوای ادلۀ نقلی دین با
ادراک معتبر علمی و عقلی بشر ناسازگار باشد ،معرفت اطمینانآور عقلتی و علمتی بتهعنوان مخصتص یتا
مقید لبی ،ظاهر میشود» (جوادی آملی.)75 ،
اما اگر کسی بخواهد با استناد به برخی روایات ،عدم حجیت اطمینان را ثابت کند ،باید ادلتهای اقامته
کند که حجیت و داللت آنها قویتر از اطمینان باشد و با حدیثی که داللتش یا پشتوانۀ حجیتش ضعیفتر
از اطمینان باشد ،نمیتوان حجیت اطمینان را خدشهدار کرد .برخی از بزرگان با استناد به برخی از روایتات
که تبعیت از غیرعلم و آنچه مبین نیست را منع می کنند و روایاتی که در مصادیق خاص ،اطمینتان مکلفتان
غیرمعتبر دانسته شده است ،قتول بته حجیتت اطمینتان را رد کردنتد (حکتیم .)64/2 ،ولتی ایتن روایتات
نمیتوانند از حجیت اطمینان منع کنند؛ زیرا عالوه بتر آنچته در معنتای علتم و یقتین و اعمبتودن آنهتا از
اطمینان گفته شد و عالوه بر احتماالت دیگری که در مراد ائمه(ع) از این روایات وجود دارد (شب زندهدار،
تقریرات درس خارج فقه 25 ،اردیبهشت  ،)1310سیرۀ مردم بر عمل به اطمینان چنان مستقر و مستحکم و
رایج بوده است که این تعداد کم از روایاتی که احتماالت دیگری نیز در مراد از آنها وجود دارد ،توانایی منع
از آن سیره را ندارد و اگر شارع می خواست جلوی این سیره را بگیترد بایتد بیانتات صتریح و متعتددی ارائته
میکرد .استحکام و استتقرار ستیرۀ عقتال در عمتل بته اطمینتان بتهخاطر نتادربودن یقتین منطقتی و دور از
دسترسبودن آن است که اگر بخواهند در هر موردی بهدنبال یقین منطقی باشند ،نظام معتا آنهتا مختتل
میشود.
 .3اطمینان طریقی و موضوعی
اصولیان قطع را به دو نوع طریقی و موضوعی تقسیم کرده و مرادشان از قطع موضوعی ،قطعی است که
در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد .آنها قطع موضوعی را نیز شتامل قطتع موضتوعی طریقتی و قطتع
موضوعی وصفی میدانند؛ زیرا قطعی که در موضوع حکم قرار گرفتته گتاهی بتهجهت صتفتی نفستانی در
شخص قاطع مورد توجه قرار میگیرد و گاهی بهجهت طریقیت به مقطوع ،اولی را قطع موضوعی وصتفی و
دومی را قطع موضوعی طریقی میگویند (مشکینی اردبیلی ،الرالحااتفاولر 222،؛ صتدر ،جتواهر
األصول.)22 ،
اکنون بحث در این است که اطمینان جانشین کدامیک از انواع قطع میشود؟
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مددی میگوید :اینکه اطمینان جانشین قطع طریقتی محتض یتا موضتوعی طریقتی میشتود و اینکته
اطمینان جانشین قطع موضوعی صفتی نمیشود ،مورد اتفاا است .وی در مورد قطع موضوعی طریقی کته
آن را محل اختالف میدانند ،میگوید« :ما قائلیم که اطمینان قائممقام قطع موضتوعی طریقتی نمیشتود.
گفتیم در قیام یک شیئی مقام شیء دیگر ،مهم دلیل شیء دوم است که لسانش لسان «حکومت» باشتد .در
حجیت اطمینان ،اصال چنین دلیلی نداریم که بهنحوی اطمینان را نازلمنزلۀ قطتع کنتد ،تنهتا دلیتل متا بتر
حجیت اطمینان «سیره» است و مصب سیره بر حجیت مثل اطمینان یتا خبتر ثقته ،فقتط طریقتی هستت و
موضوعیتی ندارد .در «سیره» اطمینان فقط طریق است .عالوه بر اینکه دلیل امضای ما هم «سکوت» است
و نمیتوانیم از سکوت شارع که فرموده «قطع معتبر است» استفاده کنیم که یعنی یتا قطتع معتبتر استت یتا
اطمینان؛ بنابراین اطمینان و بلکه تمام امارات اینطور هستند که جانشین قطع موضوعی طریقی نمیشتوند»
(مددی)26/2/22 ،
اما به نظر میرسد با توضیحاتی که دربارۀ نادربودن علم اصتطالحی منطتق و فلستفه و اینکته علتم در
لسان ادله اعم از اطمینان است؛ چراکه وقتی شارع بگوید علم معتبر است ،متراد او نته معنتای اصتطالحی
علم بلکه متفاهم عرفی از آن است؛ بنابراین اطمینان جانشین انواع قطع میشود .بهعبارتدیگر اطمینان در
جایگاه خود قرار گرفته و علم در ادله بر او صادا است نه اینکه جانشین دیگری شود.
منابع
آخوند خراسانی ،محمدکاظمبنحسین ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسة آل البیت(ع) ،چاپ اول1422 ،ا.
آل فقیه عاملی ،ناجی طالب ،دروس فی علم األصول (شرح الحلقة الثالثة) ،بیروت ،بینا ،چاپ اول1421 ،ا.
ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،بیروت ،انتشارات دار الفکر ،چاپ سوم1414 ،ا.
اشکنانی ،محمدحسین ،دروس فی اصول الفقه (توضیی الحلقیة الثانییة) ،قتم ،انتشتارات باقیتات ،چتاپ اول،
1412ا.

ُ
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،فرائد االصول ،قم ،چاپ انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم1416 ،ا.
ایروانی ،باقر ،الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ،تهران ،چاپ اول2222 ،م.
بحرانی ،محمدصنقورعلی ،شرح األصول من الحلقة الثانیة ،قم ،بینا ،چاپ سوم1425 ،ا.
بروجردی نجفی ،محمدتقی ،نهایة األفکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سوم1412 ،ا.
بهبهانی ،محمدباقربنمحمداکمل ،فوائد الحائریة ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،چاپ اول1410 ،ا.

جوادی آملی ،عبدالله ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،بیجا ،نشر اسراء.1326 ،
حسینی مراغی ،عبدالفتا بنعلی ،العناوین الفقهیة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته بته جامعتۀ مدرستین حتوزۀ
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علمیه قم ،چاپ اول1417 ،ا.
حکیم ،محمدسعید ،الکافی فی أصول الفقه ،بیروت ،بینا ،چاپ چهارم1425 ،ا.
خمینی ،رو الله ،تهذیب األصول ،به تقریر جعفر سبحانی ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ
اول1421 ،ا.
خمینی ،مصطفی ،تحریرات فی األصول ،قم ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ اول1415 ،ا.
خویی ،ابوالقاسم ،دراسات فی علم األصول ،تقریر :علی هاشتمی شتاهرودی ،قتم ،مؤسستۀ دائترة المعتارف فقته
اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع) ،چاپ اول1412 ،ا.
__________ ،غایة المأمول ،تقریرات جواهری ،محمدتقی ،قم ،مجمع الفکر االسالمی ،چاپ اول1425 ،ا.
__________ ،مصباح األصول ،موسسۀ احیاء آثار السید الخوئی ،قم ،چاپ اول1422 ،ا
__________ ،الهدایة فی األصول ،قم ،مؤسسۀ صاحباألمر(عج) ،چاپ اول1417 ،ا.
سیستانی ،علی ،االستصحاب ،به تقریر سیدمحمدعلی ربانی ،بیجا ،بینا1432 ،ا.
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن ،سیدغالمرضتا خستروی حستینی ،تهتران،
انتشارات مرتضوی ،چاپ دوم.1370 ،
روحانی ،محمد ،منتقی األصول ،قم ،دفتر آیتالله سید محمد حسینی روحانی ،چاپ اول1411 ،ا.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،إرشاد العقول الی مباحث األصول ،قم ،بینا ،چاپ اول1424 ،ا.
شب زندهدار ،مهدی ،تقریرات درس خارج فقه ،بیجا ،بینا ،1310 ، ،آدرس اینترنتی:
)(http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/shabzendehdar/feqh/94
صدر ،محمدباقر ،جواهر األصول ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات ،چاپ اول1415 ،ا.
_________ ،مباحث األصول ،قم ،مطبعة مرکز النشر -مکتب اإلعالم اإلسالمی ،چاپ اول1425 ،ا.
طباطبائی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعتۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ پنجم.1124 ،
_____________ ،حاشیة الکفایة ،قم ،بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی ،چاپ اول ،بیتا.
طباطبایی قمی ،تقی ،آراؤنا فی أصول الفقه ،قم ،بینا ،چاپ اول.1121 ،
طبرسی ،فضلبنحسن ،مجمع البیان ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو ،چاپ سوم.1372 ،
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمع البحرین ،تهران ،انتشارات مرتضوی ،چاپ سوم1416 ،ا.
فاضل موحدی لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (االجتهاد و التقلید) ،قم ،بینا ،چتاپ
دوم1414 ،ا.
فراهیدی ،خلیلبناحمد ،العین ،بیجا ،نشر هجرت ،چاپ دوم1415 ،ا.
فنایی ،ابوالقاسم ،اخالق دین شناسی ،بیجا ،نشر نگاه معاصر ،چاپ اول.1124 ،
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محمدی بامیانی ،غالمعلی ،دروس فی الرسائل ،قم ،دارالمصطفی(ص) الحیاءالتراث ،چاپ اول1222 ،م.
مددی ،سید محمود ،تقریرات درس خارج اصول ،سال تحصیلی 22-26
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/madadi_mahmoud/osool/96(#lesson_960922

ُ

مشکینی اردبیلی ،ابوالحسن ،کفایة االصول با حواشی مشکینی ،قم ،انتشارات لقمان ،چاپ اول1413 ،ا.
مشکینی اردبیلی ،علی ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم ،انتشارات الهادی ،چاپ ششم.1374 ،
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،قم ،انتشارات بوستان کتا  ،چاپ پنجم.1152 ،

ُ

نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول.1126 ،

ّ

یزدی ،محمدکاظمبنعبدالعظیم ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوى(المحشی) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
اول 1412،ا.
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چکیده

استخراج مبانی اصولی برخی از فقها که از ایشان اثر اصولی مستقلی بهجاا نماناده ،اهمیات و یاژه دارد و

محقق خوانساری از این جمع است .در این جستار ضمن بررسی یکی از مساال پرکااربرد اصاول فقاه ،یعنای
کیفیت احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق ،به تحلی و بررسی مبنای وی در این خصوص پرداخته شده است.
نو یسندگان پس از تتبع در کتب اصولی و کتاب جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،به این نتیجه نالا
شده اند که داللت لفظ مطلق بر اطالق ناشی از وضع نیست؛ بلکه باه کمک دلیا عقا و از طر یاق مقادما
حکمت است .این مقدما متشک از امکان اطالق و تقیید ،نبود قرینه بر تقیید ،در مقام بیان باودن ماتکل و
عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ ضمن اینکه در تمسک به اطالق نیازی باه منتفای باودن قادر
متیقن در مقام تخاطب نیست؛ بلکه اساسا قدر متیقن در مقام تخاطب امری بیمعناست.
کلیدواژه ها :محقق خوانساری ،اطالق و تقیید ،مقدما حکمت ،انصراف لفظ ،قدر متیقن در مقام
تخاطب.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول7930/70/82 :؛ تاریخ تصویب نهایی.7930/78/72 :
 . 7نویسنده مسئول
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A Reflection on the Existence of the Established Amount as
Disruptive to Absoluteness while Being in the Position of
Addressing
(with Emphasis on Usuli Foundations of Mohaghegh Khansari)

Zahra Tajrishi, Ph.D. Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and Principles of
Islamic law, Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Taghi Ghabooli Dorafshan, Ph.D. Associate Professor, Ferdowsi
University of Mashhad (corresponding author)
Abbas Ali Soltani, Ph.D. Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
Extracting the Usuli foundations of some Islamic jurists, including Mohaghegh
Khansari, who have not left an independent Usuli work, is of special importance. In
this research, in addition to examining one of the most widely applied issues of Usul
al-Fiqh, namely ascertaining how an absolute term denotes absoluteness, his
foundation in this regard has been analyzed and studied. The authors, after
scrutinizing the Usuli books and Jami al-Mdarik fi Sharh Mukhtasar al-Nafi book,
have come to the conclusion that the denotation of absoluteness by the absolute term
is not due to convention; rather, it is realized with the help of the rational proof and
through Muqaddimat al-Hikma (premises of wisdom). Such premises consist of the
possibility of absoluteness and qualification, lack of evidence on qualification, the
speaker being in the position of depiction and the absolute word not being indicative
to certain instances; additionally, when relying on absoluteness, it is not necessary
that the established amount is absent while addressing; instead, basically, the
existence of the established amount while being in the position of addressing is nonsense.
Keywords: Mohaghegh Khansari, Absoluteness and Qualification, Muqaddimat alHikma (premises of wisdom), the Term Being Indicative to Certain Instances, the
Established Amount while Being in the Position of Addressing
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مقدمه
فقهای امامیه که باب اجتهاد را همواره مفتوح میدانند در راستای استخراج و استنباط احکام از مناابع و
ادله اهتمام تام داشتهاند؛ برایناساس یک سلسله قواعد و اصول مستدلی را تحتعنوان اصاول اساتنباط یاا
اصول فقه تدوین کرده اند .یکی از مباحث مه و پرفایده در عل اصول فقه بحث اطالق و تقیید اسات کاه
خود این بحث نیز مشتم بر چندین مسئلۀ اساسی است؛ بهطوریکه یکی از مسال مه و چالشی در این
بحث ،طریقۀ احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق است که آیا داللت الفاظ مطلق بر شیوع بهصور وضعي
است؛ یعنی ْ
واضع این الفاظ را برای معانی خودشان باه قیاد شایوع قارار داده اسات یاا باهداللت عقا و
بهکمک مقدما حکمت است و بنابر عقلیدانساتن داللات الفااظ مطلاق بار ارساال و شایوع ،ماراد از
مقدما حکمت چیست رسالت مقالۀ حاضر تحلی و بررسای آرا و اقاوال علماای اصاول در دو مسائلۀ
مذکور و سپس استخراج مبنای اصولی محقاق خوانسااری از کتااب فقهایاش ،جامعالدااک ،اسات .در
راستای تحققبخشیدن به این هدف ،مطالب را در دو بخش عمده مطرح کرده و بررسی میکنی .
أ .آرای علمای اصول در احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق
اطالق در لغت بهمعنای رهایی و آزادی و تقیید بهمعنای در بناد کاردن اسات دعبادالرحمن 712/1 ،و
 )333/3و در اصطالح اطالق عبار است از داللت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال
آن معنا دمیرزای قمی371 ،؛ آخوند خراسانی)323 ،؛ مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شایوع دارد
و شام همۀ افراد انسان میشود و یا لفظ زید که شام تمامی حاال وی میشود ،هرچند نسبت به مفهوم
زید اطالق ندارد .به لفظ دارای اطالق« ،مطلق» گفته میشود که مقاب آن « ّ
مقید» است.
در اینکه هر لفظ مطلقی بر شیوع و سریان و شمول و قابلیت صدق بر هار فاردی داللات دارد ،شاکی
نیست .سخن در این است که آیا داللت الفاظ مطلق بر شیوع و ارسال بهداللت وضعي است؛ یعنی واضاع
این الفاظ را برای معانی خودشان به قید شیوع و اطالق و البشرطی قرار داده یا باهداللت عقا و باهکمک
مقدما حکمت است در خصوص این مسئله دو قول مطرح شده است:
 .1رأی متقدمان از علما تا زمان سلطان العلماء ،صاحب حاشیه بر معالم بار ایان تعلاق گرفتاه باود و
دستک ظاهر کالمشان این بود که قید اطالق و ارسال ،داخ در موضوعله و قید آن اسات؛ یعنای واضاع
مثال اسماء اجناس را وضع کرده برای معانی خودشان با قید مطلقبودن و معنای انسان ،حیوان ناطق مطلاق
و البشرط است و خالصه الماهیا المطلقه بقید االطالق و االرسال موضوعله میباشند و درنتیجه اگر این
ماهیا را مقید کردی و گفتی  :انسان عال  ،رقبۀ مؤمنه و ...استعمال مجازی و غیر ما وضع له خواهد بود و
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لفظ عال و مؤمنه و ...قرینه بر آن است.
 .7رأی مشهور متأخران از سلطان العلماء بر آن است که موضوعله الفاظ مطلقه و اسماء اجناس ،نفس
ماهیا و طبایع است «من حیث هی هی» ،بدون هیچ قید و شرطی ،حتی قید اطالق و البشارطی؛ یعنای
لفظ انسان مثال برای حیوان ناطق وضع شده نه حیوان ناطق به قید مطلقبودن و . ...منتها اطالق و شایوع و
سریان از خارج و به برکت مقدما حکمت دانسته میشود و ربطی به ظهور وضعی ندارد و طبق ایان مبناا
استعمال مطلق در مقید و گفتن رج عال هیچگونه مجازیتی را همراه ندارد؛ زیارا بااز ها لفاظ رجا در
معنای خود ،یعنی طبیعت دذا ثبت له الرجولیة) استعمال شده و عال دال بر وصف است و از باب تعدد
دال و مدلول است که کسی نگفته است صفت و موصوف مجاز شد.
چنانکه گذشت ،در خصوص کیفیت احراز داللت الفاظ مطلاق بار اطاالق باهطور عماده دو دیادگاه
مطرح شده است .تتبع و تأم در عبارا محقق خوانساری به وضوح بیانکننادۀ ایان امار اسات کاه او در
مسئلۀ مورد بحث با مشهور متأخران ه رأی بوده و داللات الفااظ مطلاق بار شایوع را از طریاق مقادما
حکمت دانسته است1.

ب .مفهوم مقدمات حکمت در نگاه علمای اصول
پس از بیان این مطلب که مشهور متأخران و ازجمله محقق خوانساری معتقدند داللت الفاظ مطلق بر
اطالق بالوضع نیست؛ ازاین رو در استفادۀ اطالق و ارسال از الفاظ مطلق ،به دال دیگاری نیااز داریا و آن
دال ،یا قرینۀ خاص است ،مانند« :اعتق رقبة سواء کانت مؤمنة او کافرة» و یا آنکه قرینۀ عاام اسات و قریناۀ
عام ،کالم را در موقعیتی قرار می دهد که نفس کالم ظهور در اطالق داشته باشد .علمای اصول از قرینۀ عام
به مقدما حکمت تعبیر میکنند .حال بحثی که مطرح میشود این است کاه ماراد از مقادما حکمات
چیست
معروف و م شهور میان علمای اصول ،بلکه اتفاق آنان بر این است که قرینۀ عاام یاا مقادما حکمات
مشتم بر سه امر است:
 .1امکان اطالق و تقیید
اطالق و تقیید با یکدیگر تالزم دارند؛ بدین معنا که در هر کالم و دلیلی که امکان تقییاد وجاود داشاته
باشد ،امکان اطالق نیز وجود دارد و با امتناع تقیید ،اطالق نیز ممتنع است و تقاب باین اطاالق و تقییاد از
قبی عدم و ملکه است دبجنوردی.)33/1 ،
 . 7عبارات ایشان در بخش دوم بحث (مفهوم مقدمات حکمت) مطرح و تحقیق و بررسی خواهد شد.
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 .2عدم قرینه بر تقیید
مقصود از مقدمۀ مذکور ،عدم تقیید دلی مطلق با دلی لفظی یا لبی است ،خواه این دو دلی متص باه
ه باشند ،خواه بهصور منفص ذکر شده باشند؛ زیرا در صور قرینۀ متص اصال برای مطلق ،ظهاوری
در اطالق منعقد نمیشود و در صور قرینۀ منفص ظهور بدوی منعقد میشود ،منتها با ظهور بدوی ماراد
جدی موال کشف نمی شود ،بلکه قرینۀ منفص از مراد جدی ماوال کاه تقییاد باشاد کشاف خواهاد کارد؛
بنابراین در صور قرینۀ متص یا منفص  ،اطالق وجود نخواهد داشت دهمو.)337 ،
 .3در مقام بیان بودن
باید احراز شود متکل در مقام بیان مراد خود است و معنای در مقام بیان بودن آن است که متکل  ،کالم
خود را به نحوی القا کند که برای کالم ،ظهور در اطالق منعقد شود .در این صور در فرض شک نسبت به
قیدی از قیود ،تمسك به اطالق جایز است و کالم ظهور در اطالق و ارسال دارد؛ زیرا اص آن است که هار
برخالف آن وجود داشته باشد؛ ازاینرو ،درصورتیکه در مقاام
گویندهای در مقام بیان باشد مگر آنکه دلیلی
ِ
بیان بودن گوینده مشکوک باشد ،بهمقتضای اص مزبور عم میشود دسبحانی.)733/1 ،

افزون بر سه مقدمۀ بیانشده که ظاهرا مورد اتفاق طرفداران مقدما حکمت است دناایینی،)424/7 ،
برخی از اصولیان دو مقدمۀ دیگر نیز اضافه کردهاند:
 .4عدم انصراف
اف 1لفظ مطلق به بعض افراد ،مانع تمسک به اطالق میشود؛
برخی از علمای اصول معتقدند که انصر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ ُ
ْ َ
َ
ا
َم ُ
ْ
اوهک
مانند انصراف لفظ مسح در آیۀ وضو و تیم « ،فل ت ِجدوا مااء فتیمماوا ص ِاعیدا طیباا فامساحوا ِبوج ِ
َ ُ
َوأ ْی ِدیک ْ ِم ْن ُه» [و آب دبرای غس یا وضو) نیابید با خاك پاکی تایم کنیاد و از آن بار صاور دپیشاانی) و

دستها بکشید] .دمالده )3 :به مسح دست و خصوصا باطن دست نه پشت آن دآخوناد خراساانی733 ،؛
مظفر.)111-131/1 ،

حق در مسئله ،چنانکه بسیاری از علمای اصول برآناند این است که اگر منشاأ انصاراف ظهاور لفاظ
باشد ،انصراف مانع از تمسک به اطالق میشود .اگر منشأ انصراف ظهور لفظ نباشد بلکاه سابب خاارجی
داشته باشد مانند غالاببودن بعضی از افرادی كه لفظ در آن افراد ،انصراف پيدا میکناد و
یا معمولبودن آن فرد منصرف ،مانند «ماء» در ماء دجله و فرا مستند به ظهور لفظ نیست و لفظ نقشی در
آن انصراف ندارد؛ لذا انصراف مذکور ماانع از ظهاور لفاظ در اطاالق نمایشاود و از تمساک باه اطاالق
جلوگیری نخواهد کرد دعراقی423/7 ،؛ مظفر111-131/1 ،؛ صدر473-472/2 ،؛ خاولی ،محاضداا
 .7برای اطالع بیشتر از مراتب انصراف ،ر.ک :آخوند خراسانی ،کفایة االصول.823-822 ،
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فی اصول الفقه .)327/4
همچنین سبب سوم برای انصراف ،مناسبت عرفی حک و موضوع است و آن بدین صاور اسات کاه
خطاب ،متعرض عم یا تشریعی شود که دارای تطبیق عرفی است؛ بهطوریکه استیناس عرف بین حکا و
آن حصۀ معین موجب انصراف ذهن به آن حصۀ خاص گردد؛ برای مثال ،وقتی کاه گفتاه میشاود« :المااء
ّ
مطهر»  ،مطهربودن حکمی است دارای منشأ عرفی و آنچه در ذهن عارف ارتکااز یافتاه ایان اسات کاه آب
پاککننده نباید فی نفسه نجس باشد .از دلی مطهربودن آب و به مناسبت حک و موضوع اساتفاده میشاود
که مراد از آب پاککننده ،آبی است که فینفسه پاک باشد؛ بنابراین لفظ «ماء» به ایان قسا از آب انصاراف
پیدا میکند دصدر.)471/2 ،
 .5نبود قدر متیقن در مقام تخاطب
مراد از قدر متیقن ،فرد یا حصهای از مطلق است که به یقین ،حک شام آن میشود .قدر متیقن باه دو
قس  ،یعنی قدر متیقن در خارج و قدر متیقن در مقام تخاطب تقسی میشود:
منظور از قدر متیقن خارجی مصادیقی است که به یقین حک شام آنها میشود ،مانناد آنکاه شاارع
ا
بگوید« :قلد المجتهد» که قدر متیقن آن ،وجوب تقلید از مجتهد اعل است ،هرچند دلیا اطاالق دارد و
شام تقلید از مجتهد غیراعل نیز میشود یا اینکه قدر متیقن از عال در عبار «اکرم العال » ،عال عاادل
و قدر متیقن در عبار «جئنی بماء» آب طاهر است دحسینی فیروزکوهی.)331/7 ،
قدر متیقن در مقام تخاطب ،آن است که مخاطب و متکل دربارۀ مصداق معینی سخن بگویند و بعاد
از مدتی ،متکل بهطور مطلق به ماهیتی امر کند که شام آن مصداق ه میشود .برای مثال ،موال باا عباد
خود دربارۀ فواید گوشت گوسفند گفتوگو میکند ،آنگاه به وی امار مایکناد« :اشاتر اللحا » .در اینجاا
اگرچه کالم او مطلق است ،قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب ،همان گوشات گوسافند اسات دآخوناد
خراسانی.)742/1 ،
برخی از علمای اصول معتقدند که یکی از مقدما حکمت عدم وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب
است .آخوند خراسانی ضمن تقسی قدر متیقن ،به قدر متیقن در مقام تخاطب دمحاوره) و قادر متایقن در
خارج از مقام محاوره میفرماید :وجود قدر متیقن در خارج دبیرون از مقاام محااوره) ،در صاور وجاود
سایر مقدما حکمت ،ضرری به اطالق نمی زند اما وجود قدر متیقن در مقاام تخاطاب از انعقااد ظهاور
کالم در مطلق جلوگیری می کند .بازگشت این کالم به این اسات کاه وجاود قادر متایقن در مقاام محااوره
بهمنزلۀ قرینۀ لفظیه بر تقیید است و لذا با فرض وجود آن ،ظهوری در اطالق بارای لفاظ منعقاد نمایشاود
دهمو.)334/1 ،
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ازآنجاکه محقق خوانساری مقدمۀ مذکور را از مقدما حکمت ندانسته است؛ به عباارتی بار اسااس
دیدگاه ایشان وجود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع از انعقااد اطاالق نیسات دخوانسااری232/3 ،؛
111-121/4؛  ،)12/6الزم است ادلۀ هر دو گروه از علما در خصوص این مقدمه به دقت بررسی شود.
مانعبودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطالق
در استدالل به مانع بودن قدر متیقن در مقام تخاطب گفته شده است :اینکه متکل در مقام بیاان باشاد،
به دو گونه قاب تصور است:
ّ
 .1متکل درصدد بیان تمام موضوع حکمش باشد؛ بدین صور که غرض متکل متوقف بر این باشاد
که تمام موضوع را برای مخاطب تبیین کند و به او بفهماند که آنچه او ذکر میکند تمام موضوع است و چیز
دیگری باقی نمانده است.
 .7متکل واقعا درصدد بیان تمام موضوع حک باشد ،ولو به مخاطاب تفهای نکناد کاه آنچاه او ذکار
میکند تمام موضوع است .در این صور او غرضی ندارد ،جز اینکاه ذا موضاوع را تماماا بیاان کناد تاا
مکلف امتثال کند ،گرچه تفصی موضوع را با تمام حدود به مکلف تفهی نکند .حال اگر متکل به نحو اول
در مقام بیان باشد ،بدون شک وجود قدر متیقن در مقام محاوره ضرری به ظهور مطلق در اطالقش نمیزند
و لذا تمسك به اطالق جایز است .چون اگر همان قدر متیقن مفروض ،تمام موضاوع اسات ،بایاد گویناده
بیان کند و ترك بیان به اتکای وجود قدر متیقن ،اخالل به غرض محسوب میشود؛ چراکه صرف وجود قدر
متیقن ،بیان این نکته نیست که ق در متیقن تمام موضوع است و اما اگر گویناده باه گوناۀ دوم در مقاام بیاان
باشد ،جایز است که برای بیان واقعی تمام موضوع ،به وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفاا کناد ،البتاه
درصورتیکه غرضی نداشته باشد ،جز اینکه ذا موضوع را تماما به مخاطب بفهماند نه به وصف تمامیت؛
یع نی مقصودش فقط این باشد که آنچه را به حم شایع تمام موضوع است تفهی کناد ولاو باه کماك قادر
متیقن .در این صور تبلیغ وظیفه برای مکلف حاص میشود و وی در موضوع واقعای ،امتثاال مایکناد؛
چراکه در مقام محاوره ،آنچه برای مکلف مفهوم است ،همان قدر متایقن اسات و از ساوی دیگار در مقاام
امتثال واجب نیست که مکلف بداند آنچه را او انجام میدهد ،تمام موضوع است یا اینکاه موضاوع اعا از
فع او و غیر آن است.
برای مثال اگر موال بگوید« :گوشت بخر» و قدر متیقن در مقام محااوره ،گوشات گوسافند باشاد و در
واقع تمام موضوع نیز همین گوشت گوسفند باشد ،در این صور وجود همین قدر متیقن کاافی اسات کاه
مکلف را برای خرید گوشت برانگیزد .لذا موضوع حک موال ،حاص میشود .حال اگر موال غرضی بیشاتر
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از انجام موضوع حکمش ندارد ،جایز است برای تحقیق این غرض و بیان آن بر قدر متیقن اعتماد کند و نیاز
ندارد که تبیین کند گوشت گوسفند تمام موضوع است و اما اگر غرضش بیش از این اسات ،یعنای غرضاش
این است که موضوع را با تمام حدودش به مکلف بفهماند ،جایز نیست که تنها بر قدر متیقن اعتمااد کناد،
چون مخ به غرضش خواهد بود .حال اگر تبیین نکرد و کالم را مطلق گذاشت ،معلوم مایشاود کاه تماام
موضوع ،همان مطلق است که شام قدر متیقن و غیر آن میشود.
حال وقتی که آمر درصدد بیان است ،ضرورتی ندارد که بیانش به نحو اول دتمام خصوصیا موضوع)
باشد ،بلکه بیان به نحو دوم دصرفا برای امتثال تکلیف) کفایت میکند .وقتی او حقیقتا درصدد بیان موضوع
حکمش باشد ،همین مقدار برای ت حصی مطلوب او ،یعنی امتثال کاافی اسات و افازون بار آن ،بار او الزم
نیست که روشن کند آنچه موضوع حک است ،تمام موضوع است.
آری ،اگر در مقام محاوره ،قدر متیقن موجود بوده و تمام موضوع مطلاق باشاد ،گااهی مکلاف چناین
گمان میکند که تمام موضوع قدر متیقن است دنه مطلق) و نیز مکلف گمان میکند که موال به اعتماد قادر
متیقن ،کالمش را مطلق آورده ،در اینجا بر موال الزم است برای دفع این توه  ،روشن کند که تمام موضوع،
مطلق است دنه قدر متیقن) وگرنه مخ به غرضش خواهد بود؛ ازاینرو اگار قادر متایقن در مقاام محااوره
موجود باشد و درعینحال موال ک المش را مطلق بیاورد و بیان نکند که مطلق ،تمام موضاوع اسات ،معلاوم
میشود که موضوع مدنظر موال ،همان قدر متیقن است دآخوند خراسانی732 ،؛ مظفر.)133-133/1 ،
برخی دیگر برای مانعبودن قدر متیقن در مقام تخاطاب افزودهاناد :درصاورتیکه ماوال درصادد بیاان
موضوع حک است ،بر او واجب است که ذا موضوع حک خود را بهطور کام و یا آنچه به حما شاایع
تمام موضوع است بیان کند اما افزودن اینکه آنچه بیان کرده تمام موضوع حک است ،بر او الزم نیست .قدر
بودن آن موجب احراز تمام موضوع میشود ،ازاینرو عبد حق ندارد خصوصیت زایاد
متیقن در مقام محاوره ِ
محتم را نفی کند؛ زیرا اگر آنچه در مقام تخاطب بیان شده تمام موضوع حکا باشاد اخاللای در غارض

الزم نمی آید و فایدۀ تبیین ذا تمام ،وجوب اکتفا بر آن و عدم تعدی از آن اسات ،چراکاه باه خااطر نباود
اطالق موجبی برای تعدی وجود ندارد؛ بلکه ممکن است گفته شود مطلق مراد نباوده اسات ،زیارا بااوجود
عل موال به قدر متیقن خاصی که مانع از اطالق میشود ،ارادۀ مطلاق مساتلزم نصاب قریناه اسات وگرناه
اخالل در غرض به وجود میآید .فرق میان قدر متیقن مذکور با تقیید در آن است که بااوجود قادر متایقن،
مجالی برای اطالق باقی نمیماند؛ درحالیکه تقیید دایرۀ مراد را مضیق میکند داصفهانی.)412/7 ،

زمستان 9911

تأملی در مُخلّ اطالق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

99

مانعنبودن قدر متیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطالق
در مقاب دیدگاه آخوند خراسانی و همفکران او مبنی بر مانعبودن قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهاور
عنوان یکای از مقادما
اطالق در لفظ مطلق ،برخی دیگر افزودن «نبود قدر متیقن در مقام تخاطب» را باه ِ
حکمت نپذیرفته و بر این امر چنین استدالل کردهاند:

در صحت تمسککردن به اطالق لفظ مطلق تفاوتی نمیکند که بگویی ماراد از «در مقاام بیاان باودن
متکل » این است که او هرآنچه را در متعلق حک و موضوع حکا دخالات دارد بیاان کناد یاا اینکاه ذا
موضوع را بیان کند؛ زیرا در هر صور وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ اثری نخواهد داشت ،چراکه
اگر مراد او قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دباید قرینه بیاورد و در غیار ایان صاور ) اخاالل در بیاان او
خواهد آمد؛ زیرا قدر متیقن ،بیان نیست .از بارزترین مصادیق قادر متایقن در مقاام تخاطاب ،ورود عاام و
ّ
مطلق در مورد خاص است ،همانند عبار «خلق الله الماء طهورا» دنوری )717/1 ،که در مورد ساؤال از
آب چاه است و این مورد مطرحشده ،قدر متیقن ارادهشده از لفظ مطلق است ،درحالیکاه مطلاق باا ماورد
مذکور تخصیص نیافته است و هیچ کسی بدان قال نیست؛ بنابراین وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ
اثری نداشته و موجب از بین رفتن اطالق نمیشود .آری ،اگر تأسیس مقدما حکمت برای خروج کالم از
لغویت و عدم بقای مخاطب در حیر باشد ،بهگونهای که از کالم چیزی فهمیده نشاود ،در ایان صاور
قضیه فرق خواهد کرد .ولی تأسیس مقدما حکمت برای هدف ذکرشده نیست؛ بلکه برای استنباط آنچاه
موضوع نفساالمری است و استخراج ارادۀ استعمالی متکل از لفظ میباشد .حاص سخن اینکاه اطاالق
متوقف بر دو امر است :یکی اینکه متکل در مقام بیان باشد و دیگر اینکه قیدی ذکار نشاود ،ناه بهصاور
متص و نه بهصور منفص که در این صور کشف میشود که در متعلق حک نفساالمری و در تطاابق
عال ثبو با عال اثبا  ،هیچ خصوصیتی دخی نیست دنایینی .)423-424/7 ،برخی از علمای اصاول
گفتهاند که مراد از قدر متیقن در مقام ت خاطب این است که مخاطب یقین پیدا کند کاه ماراد ماتکل هماان
است که عمده منشأ آن این است که مورد سؤال واقع میشود؛ برای مثال ،در روایتی از امام صادقدع) آماده
است که زراره در مورد نماز در کرک روباه و فنک و سنجاب و ...پرسید ،امامدع) در پاسخ فرمودند« :نمااز
در کرک و مو و پوست و ...که متعلق به حیوان حرامگوشت است ،فاسد بوده و مورد قبول نیست تا اینکاه در
آنچه خداوند حالل شمرده نماز گزارد» دکلینی312/3 ،؛ طوسی211/2 ،؛ حار عااملی .)413/3 ،اینجاا
سؤال در خصوص قدر متیقن در مقام تخاطب اسات و چنانکاه مالحظاه میشاود ،بارای کاالم اماامدع)
ظهوری در اطالق منعقد شده و مورد سؤال ،مانع آن نیست و هیچ قرینهای برای عدم انعقاد اطاالق وجاود
ندارد دخولی ،مصباح االصول.)311/7 ،
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برخی دیگر معتقدند که در تمسک به اطالق هیچ نیازی به انتفای قدر متیقن در مقام تخاطب نیسات،
بلکه اساسا قدر متیقن در مقام تخاطب معنا ندارد؛ زیرا قدر متیقن تنها در موردی است که امر دالر بین اق
و اکثر باشد ،بدین معنا که تعلق حک به برخی افراد یا تمامی آن مردد باشد؛ درحالیکه در باب اطالق ،امر
دالر است بین تعلق حک به نفس موضوع بدون دخالت چیز دیگری در آن یا دتعلق) به مقید .بناابراین امار
دالر است بین اینکه طبیعت ،تمام موضوع باشد یا مقید ،تمام موضوع باشد .حال اگر طبیعت تمام موضاوع
باشد ،قید دخالتی نخواهد داشت و در صور دخالتداشتن ،موضوع ،مقید بماا هاو مقیاد خواهاد باود و
ْ
اینگونه نیست که ذا موضوع حکمی باشد و قید حکمی دیگر که از قبی اق و اکثر باشد .همچناین اگار
مقید موضوع باشد و در دخالت قید دیگر شک داشته باشی  ،از قبی اق و اکثار نخواهاد باود؛ ازایانرو در
هیچیک از موارد ،امر بین اق و اکثر دالر نبوده تا انتفای قدر متیقن معتبر باشد دخمینی.)372/7 ،
استنباط مبنای اصولی محقق خوانساری (در عددم مانعیدت قددر متدیقن در مقدام
تخاطب از انعقاد اطالق)
تتبع در عبارا کتاب جامع المااک ،گویای آن است که محقق خوانساری نیز همچون میرزای ناایینی،
امام خمینی و آیت الله خولی ،وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانعی برای تمسک به اطالق لفظ مطلق
نمیدانسته است .ایشان در جایجای کتاب شریف جامع المااک ،بدان تصریح کارده اسات .بارای تبیاین
دیدگاه ایشان ،مواردی را مطرح میکنی :
شرط عالمبودن قاضی
.1
ِ

محقق خوانسای در بحث شرایط قاضی ،دربارۀ اعتباار علا قاضای آورده اسات :فیالجملاه در لازوم

عال بودن قاضی اشکالی نیست؛ چراکه در صور عال نبودن ،چگونه میتواند حک کند ! اما ساؤالی کاه
در اینجا مطرح میشود این است که آیا مطلق عل داشتن کافی است ،هرچند این عل تقلیدی باشد یا بایاد
این عل مبتنی بر اجتهاد خود او باشد و بنا بر اینکه مبتنیبودن عل بر اجتهاد را شرط بادانی  ،ایان ساؤال
مطرح میشود که آیا اجتها د متجزی کافی است یا نیاز به اجتهاد مطلق و در همۀ ابواب فقه است در پاسخ
سؤال اول ممکن است گفته شود که عل مبتنی بر تقلید دبرای قاضیشدن) کافی نیسات و دلیا آن مقبولاۀ
عمربنحنظله است که در آن آمده است:
از امام صادقدع) پرسیدم« :گاهی میان دو نفر از شیعیان اختالفی پیش میآید؛ گاهی در ماورد دیان و
گاهی در مورد میراث ،پس آن دو منازعه و اختالف خود را به سلطان و یا قاضی منسوب او مطرح میکنناد.
آیا این عم برای ایشان جایز است » ایشان فرمودند» :هر کسی که شاکایت و دعاوای خاود را نازد آنهاا
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مطرح کند ،خواه مورد شکایت حق باشد و خواه باط  ،در واقع شکایت و دعوای خود را نزد طاغو مطرح
کرده است و آنچه برای او حک شود و او آن را بر اساس آن حک بگیرد ،باط است ،اگرچه در آن مورد حق
با او باشد؛ چراکه او آن را بر اساس حک طاغو گرفته است ،درحالیکه خداوند امر فرموده است کاه باه
طاغو کفر بورزی  ».گفت « :پس چه کنند » فرمودند « :نگاه کنند کسی را بیابند که در میان شما حادیث
ما را نق میکند و در حالل و حرام ما تأم میکند و احکام ما را میشناسد ،او را بهعنوان حااک و قاضای
قبول کنند که همانا من او را بر شما حاک قرار دادم ،پس چنانچه بر اساس حکا ماا حکا کناد اماا از او
پذیرفته نشود ،در واقع حک خداوند خفیف شمرده شده و در واقع ما را رد کرده است و کسای کاه ماا را رد
کرده است ،در واقع خداوند را رد کرده است که در حد شرک به خداوناد اسات» دحار عااملی-133/72 ،
.)132

با این روایت ،خبر ابیخدیجه َ
مقید شده اسات .آن خبار ایان اسات« :مباادا برخای از شاما ،دعاوا و

اختالفش با دیگری را به نزد اه ظل و جور ببرد! بلکه نگاه کنید در میان خودتان مردی که علمی از علوم و
معارف ما را دارد ،بیابید و او را بهعنوان قاضی خود قرار دهید و همانا من او را در میان شما باهعنوان قاضای
قرار دادم ،پس دعواهای خود را نزد او ببرید» دهمو ،همان.)14-13 ،
اشکالی که مطرح میشود این است که ظاهرا مورد سؤال ،شبهۀ حکمیه است باه قریناۀ آنچاه در ذیا
مقبولۀ عمربنحنظله آمده است که میفرماید :بعد از دانستن اینکه حک  ،حک خداوند است ،دیگر جایی
برای ملزمشدن به حاک و حک او نمی ماند ،پس همان طور که در مورد احکامی که برای خاواص و عاوام
معلوم است ،الزام به حک حاکمان معنا ندارد مگر بهعنوان امار باه معاروف و نهای از منکار؛ درحالیکاه
حکومت در روایت ،از این باب نیست! و درصورتیکه حک  ،خالف آن چیزی باشد که محکومعلیه باه آن
معتقد است ،خواه این اعتقاد مبتنی بر تقلید باشد و خواه مبتنی بر اجتهاد ،الزام او به آن حک چگونه ممکن
است درحالی که در مقبوله ،مقید شده است که حک  ،حک معصوماندع) اسات و او آن حکا را حکا
ایشان نمی داند! دیگر اینکه روایت مقبوله اختصاص به شبها حکمیه دارد ،چطور میتوان باا آن در ماورد
شبها موضوعیه استدالل کرد ! بنابراین مانعی برای عم به روایات مشاهور ابیخدیجاه وجاود نخواهاد
داشت مگر گفته شود اینکه مورد سؤال از شبها حکمیه اسات ،ماانع اطاالق ماؤدای روایات نمیشاود؛
چراکه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطالق نیست دخوانساری.)6-2/6 ،
چنانکه مالحظه میشود در خصوص اجتهادیبودن عل قاضی ،به مقبولۀ مذکور استناد شاده اسات،
اما محقق خوانساری اشکالی را دربارۀ استناد به این روایت برای اجتهادیبودن عل قاضی مطرح میکناد و
آن اینکه مورد سؤال ،شبهۀ حکمیه است به قرینهای که در ذی روایت مقبولۀ عمربنحنظله است و آن اینکه
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میفرماید :بعد از دانستن اینکه حک  ،حک خداوند است ،درحالیکاه قضااو در موضاوعا خاارجی
است؛ بنابراین قدر متیقن در روایت ،شبها حکمیه است؛ درحالیکه موضوع مسئله ،موضوعا خارجی
است! محقق خوانساری در مقام رد اشکال میگوید :ممکن است در پاسخ ایراد گفته شود که گرچه وجاود
آن قرینه در کالم باعث میشود قدر متقین در مقام تخاطب شبها حکمیه باشد ،وجود قدر متیقن در مقام
تخاطب مانع اطالق نیست؛ ازاینرو میتوان به اطالق روایت مقبوله برای اثبا لازوم اجتهاادیبودن علا
قاضی استناد کرد دحرعاملی .)132-133/72 ،این پاسخ احتمالی بر اساس مبنای ایشاان اسات کاه قادر
متیقن در مقام تخاطب را برای استناد به اطالق ،مانع نمیداند.
 .2منشأ ربابودن مطلق شروط زیادی
محقق خوانساری در کتاب التجارة در بحث ربا بعد از توضایح رباا و اناواع آن ،در خصاوص روایات
م ُ ْ ُ ُّ ُ
َ َ َ َ َ ا َ ْ َ ُّ ُ
وط ِإن َما تف ِسد ُه الش ُروط» دکلینای244/2 ،؛
خالدبنحجاج که آمده است ...« :و قال جاء الربا ِمن ِقب ِ الشر ِ
طوسی ،)112/2 ،میفرماید :بهصور قاعدۀ کلیبودن و عدم اختصاص آن به قرض ،پذیرفتنی نیست .بار
فرض که قاعدۀ کلیبودن آن را بپذیری  ،قدر متیقن از آن ،شرط زیادی عین یا شرط دارای مالیت است نه هر
شرطی.
َ
سپس میافزاید :ممکن است گفته شود که عم کردن به خبر خالد بعید نیست؛ چراکاه عباار «ج َ
ااء
ا َ ْ َ ُّ ُ
وط» اختصاصی به قرض ندارد؛ زیرا قب از آن ،ربای در قرض ذکر نشاده اسات تاا گفتاه
الربا ِمن ِقب ِ الشر ِ
شود مراد از «الف» و «الم» ،ذکری است .بله ،اگر بگویی که وجاود قادر متایقن در مقاام تخاطاب ماانع
تمسک به اطالق میشود ،به مشک برمی خوری  .ولی ما معتقدی که وجود قدر متایقن در مقاام تخاطاب
باعث عدم تمسک به اطالق مطلق نمیشود؛ بنابراین شرط ،مطلق بوده و اختصاصی به شرط زیاده در عین
یا مالی ندارد؛ چنانکه به اطالق قاعدۀ «المؤمنون عند شروطه » عم میشود دخوانساری.)232/3 ،
 .3محارم رضاعی
َ
محقق خوانساری در کتاب نکاح در باب رضاع در ذی حدیث نبویدص)َ « :ی ْح ُر ُم م َن م
الرضاع َما َی ْح ُر ُم
ِ
ِ
ِم َن مالن َس ِب» دحر عاملی )321/21 ،اظهار داشته است :حادیث ماذکور باه ایان مسائله اشااره دارد کاه آن
موردی که از جهت نسب حرام میشود ،از جهت رضاع ه حرام است؛ یعنی اینکه هار عناوان نسابی کاه

نکاح آن شرعا بر انسان حرام باشد ،درصورتیکه نظیر آن بهسبب رضاع حاص شود ،حکمش مثا حکا
عناوین نسبی است؛ ازاینرو حدیث نبوی ناظر به ادلۀ تحری عناوین نسبی بوده و در مقاام تنزیا عنااوین
حاص شده با رضاع به عناوین حاص شده با نسب در حک است؛ بنابراین مراد از موصول در « َما َی ْح ُار ُم»
عنوان خاص نسبی است که در نصاوص و معاقاد اجماعاا  ،حرمات باه آن تعلاق میگیارد .مانناد «ام و
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اخت» ،نه اینکه اع از عنوان خاص و عنوان مالزم دمانند عنوان مادر برادر و خواهر اباوینی کاه باا عناوان
مادر مالزم است) باشد؛ ازاینرو در موارد غیرمتیقن باید به اصول عملیه رجوع شود.
از سوی دیگر ،ممکن است برای عموم حدیث نبوی چنین اساتدالل شاود کاه در نهای از تازوی پادر
مرتضع با بعضی از فرزندان زن مرضع و فرزندان صاحب شیر اینگونه تعلی شده است که فرزندان ماذکور
بهمنزلۀ فرزند پدر مرتضع است و اقتضای چنین تنزیلی عمومیت حرمت است.
حاص سخن اینکه هرگاه متکل در مقام بیان باشد -که مقتضای اص ه همین است -ناگزیر باید هر
آنچه را در حک دخالت دارد بیان کند و وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بیان محسوب نمیشاود و ماانع
تمسک به اطالق نیست دخوانساری.)111-121/4 ،
 .4تعارض ِّبینات
محقق خوانساری در کتاب قضا در بحث تعارض دو بینه ،روایا مختلفی را بیان کرده است کاه در آن
روایا به نق از امامان معصومدع) در مورد موضوعا مختلف گاهی احکام متعارضی بیان شاده اسات:
گاهی اوقا بعضی روایا  ،بینۀ خارج را مقدم بر بینۀ داخ دانسته و بعضی دیگار بیناۀ داخا را بار بیناۀ
خارج مقدم داشتهاند ،البته ایشان می فرمایند :کسانی که بینۀ داخ را بار خاارج مقادم داشاته و فتاوا باه آن
مسئله دادهاند از باب تقیه است؛ زیرا عامه ،بینۀ داخ را مقدم میدانند.
روایا مورد استدالل در خصوص بینۀ داخ به دو صور کلی بوده اسات ،بهطوریکاه در برخای از
آنها قیود مختلفی مطرح شده است؛ مثال در جایی صاحب ید و ابینه داخ بیان کردهاند که من این ملک را
از پدرم به ارث بردهام یا در قدی خریدهام و نمیدان ملکیت پدرم به چه صاور باوده اسات و در برخای
دیگر بهعنوان مطلق ابینه ،بدون هیچ قیدی برای ملکیت آورده شده است .محقق خوانساری میفرماید :آنچه
به نظر میرسد این است که در عدم اعتبار ابینۀ داخ فرقی نمیکند میان اینکاه ابیناۀ ذیالیاد دداخا ) قیاد
آورده و گفته باشند که سبب ملکیت ،ارث بوده یا فرد خریداری کرده است و یا اینکاه ابیناۀ ذیالیاد باهطور

مطلق و بدون ذکر سبب ،شهاد دهند؛ یعنی قیود مذکور و ذکر سبب ملکیت دارث و ملکیات در ساابق)
در اعتبار ابینه و حک قاضی هیچ دخالتی ندارد مگر اینکه گفته شود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطالق
میشود که این امر با مبنای ایشان سازگار نیست دهمو.)12/6 ،
نتیجهگیری
پس از تتبع در کتب اصولی فقهای امامیه و اثر فقهی محقاق خوانسااری ،جدامع المدااک ،فدی داح
مختصا النافع ،نتای زیر به دست میآید:
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کیفیت احراز داللت لفظ مطلق بر اطالق مسئلهای اختالفی میان علماای اصاولی باوده اسات .آنچاه
موافق تحقیق بوده این است که داللت لفظ مطلق بر شیوع و شمول آن نسبت به تمام افراد ،از طریاق وضاع
نیست ،بلکه در پرتو مقدما حکمت است و این مقدما حکمت ،بنا بر اتفاق علماای اصاولی مشاتم
است بر :امکان اطالق و تقیید ،نبود قریناه بار تقییاد و اینکاه ماتکل در مقاام بیاان باشاد .افازون بار آن،
درصورتی که لفظ مطلق انصراف به حصۀ خاصی از طبیعت داشته باشد و منشأ این انصراف کثر استعمال
لفظ در آن معنا بوده یا مناسبت عرفی حک و موضوع باشد ،بدون تردید این امار ماانع تمساک باه اطاالق
خواهد بود .در این مقاله پس از بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و دالی آنها در مورد مانعبودن وجود قادر
متیقن در مقام تخاطب ،دیدگاهی که از قو و استحکام الزم برخوردار است ،نظر برخی از اصولیان متأخر
مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان ازجمله امام خمینی و سید احمد خوانساری دیادگاه برخاوردار
از قو و استحکام الزم شناخته شد؛ زیرا روش عقال در محاوراتشان اینگونه است کاه وجاود چناین قادر
متیقنی و اظهر افراد و مانند آن را مانع اطالق نمیدانند و از ساوی دیگار ،چاون باین قادر متایقن در مقاام
تخاطب و قدر متیقن در خارج مالزمه وجود دارد ،اگر اولی مانع تمسک به اطالق باشد ،دومای ها ماانع
خواهد بود؛ درنتیجه بهندر موردی برای تمسک به اطالق باقی میماند .همچنین در ادلۀ موافقانی مانناد
آخوند خراسانی که بین قدر متیقن در مقام محاوره و قدر متایقن در خاارج ،تفااو قالا شادهاند ،ماالک
روشنی برای این تفاو اراله نشده است .ایشان وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را بهمنزلۀ قرینۀ لفظی بار
تقیید میداند؛ درحالیکه اگر اینگونه باشد ،دیگر ظهوری برای اطاالق بااقی نمیماناد .بناابراین میتاوان
نتیجه گرفت نظر آن دسته از علمای اصول که وجود قدر متیقن در مقام تخاطاب را ماانع انعقااد ظهاور در
اطالق دانسته و آن را بر مقدما حکمت افزودهاند ،وجهی ندارد و اساسا در تمسک به اطاالق ،باه انتفااع
قدر متیقن در مقام تخاطب نیازی نیست.
منابع
قرآن کری

َ ُ
فایة االصول ،ق  ،مؤسسۀ آل البیت1411 ،ق
آخوند خراسانی ،محمدکاظ بنحسینِ ،ک

اصفهانی ،محمدحسین ،نهایة الدرایة في شرح الکفایة ،بیرو  ،بینا ،چاپ دوم1471 ،ق.
بجنوردی ،حسن ،منتهی األصول دطبع جدید) ،تهران ،مؤسسه تنظی و نشر آثار امام خمینی دره) ،مؤسسه چاپ و
نشر عروج ،چاپ اول.1331 ،
حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعة ،ق  ،مؤسسۀ آل البیتدع) ،چاپ اول1411 ،ق.
حسینی فیروزآبادی ،مرتضی ،عنایة األصول في شرح کفایة األصوول ،ق ،انتشاارا فیروزآباادی ،چااپ چهاارم،
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1411ق.
خمینی ،روحالله ،مناهج الوصول إلی علم األصول ،ق  ،بینا ،چاپ اول1414 ،ق.
خوانساری ،احمد ،جامع المدارك في شرح مختصر النافع ،ق  ،مؤسسۀ اسماعیلیان ،چاپ دوم1414 ،ق.
خولی ،ابوالقاس  ،محاضرات فی اصول الفقه ،نجف ،مطبعة اآلداب ،بیتا.
__________ ،مصباح األصول دمباحث الفاظ) ،ق  ،مکتبة الداوری ،چاپ اول1477 ،ق.

ُ

سبحانی تبریزی ،جعفر ،الوسیط في اصول الفقه ،ق  ،مؤسسه االمام الصادق علیه السالم ،چاپ چهارم.1333 ،
صدر ،محمدباقر ،بحوث فی علم األصول ،بیرو  ،بینا ،چاپ اول1412 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم1412 ،ق.
عبد الرحمن ،محمود ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،بیجا ،بینا ،بیتا.
عراقی ،ضیاءالدین ،نهایة االفکار دبه قل محمدتقی بروجردی) ،ق  ،جامعۀ مدرسین ،بیتا.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم1412 ،ق.
مرکز اطالعا و مدارك اسالمی ،فرهنگ نامۀ اصول فقه ،ق  ،پژوهشگاه علوم و فرهنا اساالمی ،چااپ بااقری،
چاپ اول.1331 ،
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،ق  ،انتشارا اسماعیلیان ،چاپ پنج .1324 ،
میرزای قمی ،ابوالقاس بنمحمدحسن ،قوانین األصول دطبع قدی ) ،تهران ،بینا ،چاپ دوم1323 ،ق.

ُ

نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،ق  ،مؤسسه النشراالسالمی ،چاپ اول.1323 ،
نوری ،حسینبنمحمدتقی ،مستدرك الوسائل و مسوتنبط المسوائل ،بیارو  ،مؤسساۀ آ ل البیاتدع) ،چااپ اول،
1413ق.
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چکیده

خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمرۀ جنایات و جرائم جنگی

در حقوق بین الملل کیفری است .در کنوانسیون الهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تالش
شده این مفهوم تعر یف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعار یف اغلب از عرف بین المللی نشأت میگیرند.
در میان قوانین نظامی کشور ما تعر یفی برای این مفهوم یافت نمیشود و تنها در قالب الیحۀ الحاق جمهوری
اسالمی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعر یف صحه گذاشته شده و در مادۀ  721قانون مجازات نیروهای
مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است .در میراث فقهی اسالم نیز گرچه از خیانت
جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این ،تعر یفی از آن صورت نپذیرفته است .از همین
رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلیتطبیقی ،تعریف خیانت جنگی
ّ
را به مثابۀ یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسالمی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منق ح ساز یم .حاصل
تحقیق آن است که تعر یف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح ،به تعر یف ارائه شده در پروتکل
الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.
کلیدواژه ها :حقوق بشردوستانه ،مخاصمات مسلحانه ،جهاد ،خیانت جنگی ،حیلۀ جنگی ،غدر.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8930/80/80 :؛ تاریخ تصویب نهایی.8930/80/80 :
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Etymology of War Perfidy from the Perspective of Islamic
Humanitarian Law in Comparison to the Hague Convention and
the Geneva Conventions

Hossein Haghighat Pour, Ph.D. Assistant Professor, Yazd University
Abstract
War perfidy is among the concepts of international law of armed conflicts and war
crimes in international criminal law. It has been attempted in the Hague Convention
as well as the Protocol I Additional to the Geneva Conventions to define this concept
and clarify it by giving examples; the definitions are mostly derived from
international custom. There is no definition of this concept in the military laws of our
country and this definition has been approved only in the form of the Bill of
Accession of the Islamic Republic of Iran to the Protocol Additional and article 127 of
the Armed Forces Penal Code has imperfectly mentioned some examples of this
crime. In the jurisprudential heritage of Islam, despite referring to war perfidy
through keywords such as Ghadar (treachery), perfidy has not been defined.
Accordingly, the author intends in this paper, by using library sources and analyticalcomparative method to define war perfidy as a criminal title from the viewpoint of
Islamic sources and rectify the elements of this concept. The outcome of this research
is that the jurisprudential definition of war perfidy crime is close to the definition
provided in Protocol I Additional to the Geneva Conventions with slight difference
and preference.
Keywords: Humanitarian Law, Armed Conflicts, Jihad, War Perfidy, Ruse of War,
Ghadar (treachery)
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مقدمه
ّ
اسفبار است که اعتراف کنیم از حدود  0433سال تاریخ مدون ما مددعیان عندوان فراتدرین مخلدوق،
تنها حدود  213سال آن به صلح گذشته و مابقی آ کنده از فروترین نمایشها از چهرۀ انسانی است .تداریخ
جنگ مشحون است از گزارشهای رفتارهای وحشیانه که مطالعۀ هر بخشی از آن وجدان بیدار را در رنجی
ناتمام غرق خواهد کرد .با وجود این ،هنوز مخاصمات مسلحانه بده پایدان دوران خدویش نرسدیده اسدت.
واقعیت آن است که جنگ ادامه دارد و تنها میتوان برای کاستن از آالم آن تمهیدداتی اندیشدید ،هددفی کده
حقوق بشردوستانه آن را دنبال میکند .حقوق بشردوستانه کوشیده است با تمهید قواعد بازدارنده که اغلدب
ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارند ،از خسارات جنگ بکاهدد .یکدی از ایدن قواعدد ،ممنوعیدت اعمدال
شیوههای خائنانه و بهطور خاص خیانت 1در جنگ است .هم در حقوق بینالملل معاهدات و هم در حقوق
بینالملل عرفی ،اعمال شیوههای خ ائنانه تقبیح و در پی آن ممنوع اعالم شده اسدت زیدرا قدبح خیاندت از
قضایای فطری است .بدا وجدود اتفداق نظر گسدترده دربدارۀ قدبح خیاندت ،تشدخیص مصدادیق آن ،گداه بدا
دشواریهایی مواجه میگردد .بهطور مثال در کنار این اتفاقنظر ،دربارۀ جواز «حیله در جنگ» نیدز همدین
اجماع وجود دارد و مشابهت این دو مفهوم ،اجرایی نمودن این دو قاعده را گداه بدا دشدواری و ابهدام روبدرو
میسازد.
در باب جهاد از فقه اسالمی ،با استناد به ادلۀ نقلی معتبدر ،هدیت تردیددی در جرمبدودن و ممنوعبدودن
خیانت روا داشته نمیشود اما در عین حال به هیت روی مانند جرائمی چون زنا و سدرقت تعریدف نشدده و
عناصر محوری آن تبیین نگردیده است .بر همین اساس میبایست با اسدتمداد از اسدتقرا  ،از یدک سدو بده
تحقیق در ادلۀ نقلی و از سوی دیگر به ّ
تفحص در کالم فقیهان بپردازیم تا از ایدن رهگدذر تعریفدی از جدرم
خیانت جنگی به دست دهیم .در این راستا ابتدا به تعریف این مفهوم در معاهدات بینالمللی اشاره میکنیم
و سپس وارد مقصد اصلی خواهیم شد.
تعریف و بیان مصادیق خیانت جنگی در حقوق بینالملل معاهدات
در مدادۀ  20کنوانسدیون چهددارم الهده در خصددوص قدوانین و عددرف جنگهدای زمینددی ،کشدتن و یددا
مجروحساختن نظامیان و غیرنظامیان دشمن از طریق «شیوههای ناجوانمردانه» 2ممنوع اعالم شدده اسدت.
این مفهوم دایرۀ شمول گستردهای داشت و در عین حال مبهم مینمود .از همدین رو در کنوانسدیون ژندو بده
1. Perfidy
2. Treachery
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«خیانت جنگی» محدود گردید و در جهت تبیین دقیق آن مصادیق تمثیلی نیز ارائه شدد .مداده  01پروتکدل
اول الحاقی به کنوانسیون ژنو اعالم داشته« :قتل ،مجروح یا اسیرکردن یکي از افدراد دشدمن ،بدا توسدل بده نیرندگ
ممنوع است .اعمالي که باعث برانگیختن حس اعتماد یکي از افراد دشمن گردیده و او را متقاعدد سدازد کده طبدق
قواعد حقوق بینالملل قابل إعمال در مخاصمات مسلحانه ،حق دارد از حمایت برخوردار شود یا موظدف اسدت
حمایت خود را اعطا نماید و منظور آن باشد که به این حس اعتماد خیانت شود ،نیرنگ محسوب ميگردد.
 .7اعمال مشروح در زیر از مصادیق نیرنگ ميباشد:
أ) تظاهر به قصد مذاکره تحت پرچم متارکه جنگ یا تسلیم ب) تظاهر به عجز و ناتواني بدهدلیل جراحدت یدا
بیماري ج) تظاهر به غیرنظاميبودن و برخورداربودن از وضعیت غیر رزمنده د) تظاهر به داشتن وضدعیتي کده از
حمایت برخوردار ميباشد با استفاده از عالمتها و نشانهها یا لباسهاي متحدالشدکل مربدوب بده سدازمان ملدل
متحد و یا مربوب به دولتهاي بيطرف و یا سایر دولتهایي که طرف مخاصمه نیستند.
 .2حیلههاي جنگي ممنوع نیست .منظور از این قبیل حیلهها ،اعمالي است که بهمنظور گمراهکدردن دشدمن
و یا وادارساختن او به اقدامهاي غیرمحتاطانه صورت ميگیرد که با این حال مغایر قواعد حقوق بینالملل قابدل اعمدال
در مخاصمات مسلحانه نیست ،نیرنگ محسوب نميشود زیرا این حیلهها حس اعتماد دشدمن را در قبدال حمایدت
بهموجب قواعد مذکور بر نميانگیزد .نموندههایي از اینگونده حیلدهها عبارتاندد از :اسدتتار ،اسدتفاده از تلده ،انجدام
عملیات ساختگي و دادن اطالعات نادرست .بنابراین عناصر خیانت جنگی اینگونده قابدل احصدا هسدتند :أ.
عنصر معنوی عمد ب .عنصر مادی رفتار فریبکارانه که موضوع آن یکی از ایدن دو اسدت :دشدمن بده هدر
روش ممکن نسبت به وجود امنیت جدانی و نیدز آزادی ردر مقابدل اسدارت) خدود اطمیندان یابدد دشدمن
ّ
اطمینان کند بر اساس معاهدات و قواعد حقوق بینالملل ،در مقابل فرد در حال فریب ،موظف بده اعطدای
وضعیت امنیت جانی و نیز آزادی ردر مقابل اسارت) میباشد ج) سو استفاده از اعتماد دشمن و کشتن یا
مجروح و یا اسیرکردن وی1.

اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی نیز همین معنا را در تعریف «کشتن یا مجروحکردن افدراد دشدمن یدا
رزمندۀ طرف مقابل بهصورت خائنانه» آورده است .بنابراین ،اساس اقدام خیانتآمیز ،جلب اعتمداد طدرف
مقابل و سپس سو استفاده از این اعتماد می باشد یعنی سدو اسدتفاده از حسدن نیدت و از ایدن لحدا در
مرحلهای مذمومتر از «استفاده سو و بهکاربردن نادرست» قرار میگیرد .رهنکرتز و دوسوالد بک)043/7 ،
بهطور خالصه مهمترین تفاوتهای مقررات الهه با کنوانسیون ژنو در دو نکته قابل ارائه است:

 .8در ادبیات حقوقی گفته می شود برای تحقق جرم خیانت جنگی دو عنصر الزم است :یکی «قصد متقلبانه یا پنهانکاری متقلبانه» و دیگرری
«سوء استفاده از حسن نیت دشمن یا عدم صداقت در رفتار نسبت به دشمن»( .ضیایی بیگدلی)809 ،
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ً
اوال مفهوم « » Perfidyبه معنای خیانت جنگی موضوع کنوانسیون ژنو ،دایدرهای محددودتر از مفهدوم

« »Treacheryبه معنای شیوههای ناجوانمردانه دارد و از این جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت
جنگی را محدود کرده است .بهطور مثال جایزهگذاشتن برای سر دشمن یدا تدرور او در ذیدل مفهدوم «شدیوۀ
ناجوانمردانه» جای میگیرد اما تحت مفهوم «خیانت جنگی» نه زیرا در این شیوهها جلب اعتمداد و سدو
ً
استفاده از آن وجود ندارد .ثانیدا در مقدررات الهده تنهدا قتدل و مجروحکدردن دشدمن از طریدق شدیوههای
ناجوانمردانه ممنوع بود درحالی که در کنوانسیون ژندو خیاندت جنگدی اعدم اسدت از قتدل ،مجدروح و یدا
اسیرکردن دشمن .پس از این جهت کنوانسیون ژنو دایرۀ شمول این جنایت جنگی را توسعه بخشیده است.
بنابراین ،اعمال زیر نمونههایی از خیانت جنگی محسدوب میشدوند :کشدتن ،مجدروح یدا اسدیرکردن
خائنانۀ افراد دشمن ،اعم از نظامی و غیرنظامی تظاهر به قصد مذاکره با دشمن تحت لدوای پدرچم متارکده
جنگ یا تسلیم تظاهر به عدم توانایی ناشی از جراحت یا بیماری تظاهر به غیرنظدامی بدودن یدا وضدعیت
غیررزمنده تظاهر به وضعیت فرد مورد حمایت با استفاده از عالیم ،نشانهها یا یونیفرم سازمان ملل متحدد
یا کشورهای بی طرف و یا سایر کشورهایی که طرف درگیری نیستند اسدتفاده نادرسدت از پدرچم سدفید یدا
صلح استفادۀ نابجا از عالیم مشخصۀ صلیب سرخ ،هالل احمر و یدا شدیر و خورشدید یدا سدایر عالیدم و
نشانههای مندرج در عهدنامههای ژنو و پروتکلهای الحاقی و یا سایر نشانههای شناخته شدۀ بینالمللدی
انعقاد موافقتنامهای برای تعلیق درگیریها به قصد حملۀ غافلگیرانه بده دشدمن بدر مبندای آن موافقتنامده
تظاهر به تسلیم در برابر دشمن و یا تظاهر به خارج از صحنۀ نبرد بودن که باید اسیر یا آزاد شود تظداهر بده
اینکه فردی «خارج از صحنۀ نبرد» است و بایستی مورد کمک و مراقبت واقع شود رضیایی بیگدلی ،حقوق
بین الملل بشردوستانه )241–242 ،البته در حقوق بینالملل عرفی گفته شده اجماع بر این است کده تنهدا
بهشدت مجروح کردن و کشتن با توسل به سو استفاده از اعتماد دشمن ،جنایت جنگی محسوب میشدود،
هرچند کسی که با چنین خدعهای و با تهدید به جرح و قتل زندانی میگیرد ،در هر حال عملدی غیرقدانونی
انجام میدهد رهنکرتز و دوسوالد بک.)057 :7031 ،
خیانت جنگی در منابع اسالمی
برای تنقیح مفهوم خیانت جنگی از منظر اسالم ،کلیدواژههای «امان»« ،خیانت»« ،غدر»« ،غلدول» و
«خدعه» باید بررسی شوند .مقایسۀ این مفاهیم بهخصوص خیانت و خدعه نیازمند تحقیقی مستقل است.
ً
از همین رو ما در اینجا تنها به سه کلیدواژه آن هم در حدد کدامال مختصدر خدواهیم پرداخدت و در نهایدت
تالش می کنیم از این رهگذر ارکان مفهوم خیانت جنگی در مکتب نظامی اسالم را به دست آوریم.
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مفهوم خیانت و غدر در لغت
ً
خیانت ،واژهای اصالتا عربی است که از ریشه «خ و ن» گرفته شده است .صاحب «مقائیس اللغة» بدر
آن است که اصل مشترک در ریشۀ مورد بحث ،تنقص است و از همین روی نقصان وفا را خیاندت گفتهاندد
رابنفارس .)207/2 ،برخی از دانایان معاصر نیز نوشتهاند «اصل مشترک در این ماده ،عمل ردر قالب قدول
یا فعل یا نیت) برخالف تعهد است و این تعهد ،همان چیدزی اسدت کده از وی توقدع مدیرود و وظیفدۀ او
انگاشته شده است تفاوتی ندارد که این وظیفه ،تکوینی باشد یا تشریعی» .رمصطفوی)752/0 ،
لغتشناسان واژۀ غدر را به «ترک شی » برگردان کردهاند .ترک وفا به عهد و نقد آن را نیدز بدر همدین
َ َ
اساس غدر گفتهاند رابنفدارس 470/4 ،راغدب اصدفهانی .)232 ،خلیلبناحمدد اصدل واژۀ «الغددر» را
مسیری پر از سنگالخ و صعبالعبور میداند که حیوان برای گذر از آن میماند و «اللیلۀ ُ
المغددرۀ» را شدب
ظلمانی معنا میکند رفراهیدی .)033/4 ،برخی از معاصران نیز نوشدتهاند« :اصدل مشدترک در ایدن مداده،
حاصل مفاهیم ترک ،تخلیه و اهمال رفروگذاشتن) است و مدن کلمدهای کده مخدتص آن باشدد ،نیدافتم .از
مصادیق این مفهوم ،اهمال در عهد و ترک آن است» رمصطفوی.)735/1 ،
این ماده در قرآن کریم تنها در دو آیۀ سدوره کهدف اسدتعمال شدده اسدت« :روزی کده کوههدا را بده راه
می اندازیم و زمین را بینی که هر چه در اندرون دارد بیرون افکنده است و همه را برای حساب گرد میآوریم
و یك تن از ایشان را هم رها نمیکنیم .رال نغادر) رکهف« )41 :دفتر اعمال گشوده شود .مجرمدان را بیندی
که از آنچه در آن آمده است ،بیمناكاند و میگویند :وای بر ما ،این چه دفتری است که هیت گنداه کوچدك و
بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است رال یغادر) .آن گاه اعمال خود را در مقابل خدود بیابندد و پروردگدار
تو ،به کسی ستم نمیکند» .رکهف)43 :
واژگان دیگری نیز مشابه با این مفهوم در منابع اسالمی وارد شده است .بهطور مثال «نکدث» بدهمعنای
نق

شی می باشد که دربارۀ عهد نیز به همین معنا استعمال میشود .رفراهیدی )057/5 ،نکث ،نقد

و

نبذ عهد بهعنوان الفا مترادف معرفی میشوند رفیومی.)224/2 ،
خیانت جنگی در قرآن حکیم
در قرآن کریم ماده «خ و ن» و مشتقات آن شانزده مرتبه استعمال شده و مشتقات «غدر» نیدز دو مرتبده
در سورۀ کهف به کار رفته است ،اما تنها در یک آیه به خیانت در روابط بینالملل اشاره شده است« :و اگدر
از خیانت و پیمانشکنی گروهی [که با آنان همپیمانی] بیم داری ،پس به آنان خبر ده که [پیمان] بهصدورتی
مساوی [و طرفینی] گسسته است زیرا خدا خائنان را دوست ندارد» رانفال )53 :که در آن مبادرت به جنگ
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قبل از اعالم گسستن متقابل پیمان ،نوعی خیانت محسوب شده است .فرض آیه این است که دشمن هندوز
ً
علنا نق پیمان نکرده اما قرائن و شواهدی مبنی بر تحقق نق در آینده نزدیک وجود دارد .در این صورت
خداوند حمله غافلگیرانه را مجاز ندانسته و آن را نوعی خیانت شمرده است .به همین دلیل دستور میدهدد
که تصمیم حاکم اسالمی مبتنی بر احساس خطر نق

می بایست به طرف مقابدل اعدالم شدود تدا در ایدن

جهت مساوات و عدالت رعایت شود و شائبۀ خیانت از میان برود .اگر دشمن قصد نق

نداشدته ،در ایدن

وضعیت بهدنبال رفع سو تفاهم بر میآید و اگر هم چنین قصدی داشته از تصمیم حکومت اسالمی نیز بدا
خطر نق
خبر میشود .در هر صورت حملۀ غافلگیرانه مبتنی بر
ِ
احساس ِ

رطباطبایی 770/3 ،فخر رازی.)433/75 ،

ِ

پیمان ،جایز شمرده نشده است

سنت معصومان(ع)
ً
در متون روایی خیانت غالبا در برابر امانت قرار گرفته اسدت ربرقدی 731/7 ،ندوری 74/74 ،کلیندی،
 43/4ابنبابویه )233 ،و برای اشاره به مفهوم خیانت جنگی از واژۀ «غدر» استفاده شده است .این مفهوم
نیز بیشتر بهمعنای متضاد «وفا به عهد» اسدتعمال شدده اسدت .رنهجالبالغه  452-037-201 ،کلیندی،
 )03/4خصیصۀ این مفهوم ،مشتبهشدن آن با هوشمندی ،زیرکی و سیاستمداری است .امیرالمدممنینرع)
دراینباره میفرماید« :هرکس به کیفیت بازگشت آگاه باشد ،غدر نمیورزد .ما در زماندهای قدرار داریدم کده
بیشتر مردم غدر را نوعی زیرکی می شمارند و جاهالن با مشاهدۀ چندین رفتارهدایی ،ایشدان را دارای حسدن
تدبیر میدانند .آنان را چه شده؟! خدا آنان را بکشد »...رنهجالبالغه ،خطبۀ  .)43بدرای روشنشددن بیشدتر
این مفهوم ،توجه به روایات ذیل سودمند خواهد بود:
 .7روش پیوسته رسول خدارص) این بود که هرگاه سپاهی را گسیل میداشت ،ابتدا آنان را روبروی خود
مینشاند و میفرمود « :به نام خدا ،با استعانت از خدا و در راه خدا و بر اساس روش رسول خدا رفتار کنید،
از غارت و مثلهکردن بپرهیزید ،غدر نکنید و پیرمردان فرتوت و کودکان را نکشید »...رکلیندی .)433/3 ،در
این حدیث هیت توضیحی پیرامون مفهوم غدر نیامده است .با وجدود ایدن ،اطدالق عبدارت «ال تغددروا» و
َّ
همچنین حذف متعلق آن مفید این معناست که غدر بهطور مطلق و عام ممنوع است و به هیت روی تجدویز
نشده است .این اطالق و عموم شامل اعتماد دربارۀ جان ،مال و ناموس میشود1.

ْ
ُ َ َ
ً ََ
ُ
َْ ْ
َ « .2م ْن َآم َن َر ُجال علی َد ِم ِه ث َّم ق َتل ُه َجا َ َی ْو َم ال ِق َی َام ِة َی ْح ِمدل ِل َدوا َ الغدد ِر» رکلیندی 473/3 ،ابنباویده،

 « .8با حذف متعلَّق حکم باید ظاهرترین فرد آن را در تقدیر گرفت ،اگر چنین فردی وجود نداشته باشد قدر متیقَّن افراد آن و اگرر ایرن هرم
نباشد میبایست قائل به عموم شویم؛ زیرا ترجیحی برای افراد وجود ندارد» (تبریزی.)902 ،
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 523/0حر عاملی .)21/75 ،هر کس دیگری را ایمنی جدانی دهدد و سدپس او را بکشدد ،روز قیامدت در
حالی وارد صحنۀ محشر خواهد شد که پرچم غدر و خیانت را حمل میکند .این حدیث در برخی منابع با
اندکی تفاوت نقل شده است .بهطور مثال« :هرکس دیگری را نسبت بده جدانش امدان دهدد و سدپس بده او
خیانت کند ،من از قاتل بیزارم حتی اگر جایگاه مقتول در آتش باشد» .رطوسی ،تهذیب االحکدام)715/2 ،
همچنین نقل شده« :غدر و کشتن پس از اعطای امان ،جایز نیست» .رحر عاملی)505/5 ،
ً
 .0حدیث مورد بحث در منابع روایی اهل سنت نیز به دفعدات نقدل شدده کده ظداهرا سدند همگدی در
َ
َ
نهایت به «عمروبنح ِمق» میرسد .در ذیل به دو نمونه اشاره میکنیم:
ْ
َ
َْ
ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
الر ُج ُل إ َلی َّ
 «« ...إ َذا ْاط َم َأ َّن َّالر ُجل ث َّم ق َتل ُه َب ْعد َما اط َمأن ِإل ْی ِه ن ِص َب ل ُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة ِل َوا ُ غدر» رحاکم
ِ
ِ
ِ
َ
نیشابوری .)030/4 ،عمروبنح ِمق گوید :از رسول خدارص) شنیدم که فرمود« :هرگداه کسدی بده دیگدری
اطمینان کند و پس از آن ،شخص مورد اطمینان او را بکشد ،روز قیامت پرچم غدر و خیانت را به دسدت او
خواهند داد» .حاکم نیشابوری این حدیث را بر اساس مبانی بخاری و مسلم صحیح دانسته است رهمان).
َ
همچنین عمروبنح ِمق از رسول خدارص) نقل میکند« :هرکس دیگری را امان جانی دهدد و سدپس وی را
بکشد ،در روز قیامت حامل پرچم غدر خواهد بود» رطبرانی.)277/3 ،
 .4عبداللهبنعون میگفت :این برگزیدگان راصحاب رسول خدا) همگی کشته شدند .سپس گریست و
گفت :وقتی زبیر بر قاتل رآینده) خود مسلط شد ،وی به او گفت :خدا را به یاد تو میآورم .زبیر با این کدالم
او از وی دست کشید و این کار چند مرتبه تکرار شد .سپس بعد از آنکه نسدبت بده زبیدر غددر کدرد و بدر او
ضربه ای وارد ساخت ،زبیر به او گفت :خدا تو را بکشد که خددا را بده یداد مدن اندداختی امدا خدودت او را
فراموش کردی رحاکم نیشابوری.)472/0 ،
 .5از امام صادقرع) دربارۀ دو سرزمین که هر دو اهل حرب محسوب میشوند ،پرسیدم :هدر یدک از
این دو سرزمین ،پادشاهی مستقل دارد .این دو با یکدیگر میجنگند و سپس صلح میکنند .سدپس یکدی از
دو پادشاه به دیگری غدر کرده بهسوی مسلمانان میآید و با آنان توافق همکاری نظامی علیه آن پادشاه دیگر
صورت می دهد .حضرت فرمود :برای مسلمانان شایسته نیست که غدر کنند و به غدر امر نمایند و همراه با
کسانی که غدر میکنند در یک صف بجنگند» رکلینی.)03/4 ،
« .2هر نیرنگی رغدر) معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر اسدت و هدر نیرنگبدازی را در قیامدت
نشانهای است که به آن شناخته میشود .رنهج البالغه ،خطبه )737
 .1در احادیث فریقین آمده که پس از صلح حدیبیه ،گروهدی بده یکدی از کاروانهدای تجداری قدریش
حمله برده آنان را کشتند و اموال آنان را بهعنوان هدیه نزد پیامبررص) آوردندد .پیدامبررص) آن را نپذیرفتده و
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کاشانی.)012/22 ،

 .3امیرالمومنینرع) در وصدیت خدود بده امدام حسدنرع) فرمدود« :چقددر زشدت اسدت قطدع رابطدۀ
خویشاوندی پس از وصل آن ،جفا پس از برادری ،دشمنی بعد از مودت ،خیانت به آنکه تو را امین قرار داده
و غدر نسبت به کسی که به تو انس گرفته و اطمینان کرده است» رنوری.)32/3 ،
 .3در قضیۀ صلح حدیبیده ،پدس از آنکده بدین آن حضدرت و سدهلبنعمر بده نماینددگی از مشدرکان،
پیمان نامۀ صلح به امضا رسید ،ازجمله مواد قید شده در آن قرارداد این بود :از قریش هر کس بدون اجدازۀ
ّ
ولی خود به نزد محمد آید ،وی موظف است کده او را بده قدریش برگرداندد .در همدان لحظده کده هندوز آن
حضرت و سهیل از جا بلند نشده بودند« ،ابوجندل» آمد و او از کسانی بدود کده از قبدل اسدالم آورده بدود.
سهیل با ناراحتی از جا بلند شد و صورت خود را برگردانید و گفت :ای محمد! پدیش از آنکده ایدن شدخص
بیاید قضیۀ بین من و تو تمام شده بود .حضرت فرمود :درست میگویی ،سهیل دست ابوجندل را گرفدت و
او را میکشید تا بسوی قریش ببرد و ابوجندل فریاد می کشدید کده :ای مسدلمانان بده دادم برسدید ،آیدا ندزد
مشرکان بروم تا مرا در دینم مورد آزار قرار دهند؟ پیدامبر خددارص) فرمدود« :ای ابوجنددل صدبر کدن و بده
حساب خدا گذار ،خداوند برای تو و سایر مستضعفانی که با تو هستند فرج و گشایشی میرساند ،ما با این
قوم قرارداد صلحی را به امضا رساندیم و خدا را بر آن به گدواهی گدرفتیم و مدا بده آندان خیاندت نمدیکنیم»
رابنهشام.)002/0 ،
از بررسی روایات فوق به چند نتیجه نائل خواهیم شد :این روایات بر سه دسدته قابدل تقسدیم هسدتند
اول :روایات ناظر به «حق در جنگ» و بهطور خاص شدیوهها و ابزارهدای مخاصدمه مانندد چهدار حددیث
نخست دوم :روایات ناظر به «حق بر جنگ» و بهطور عام روابط بینالملل مانند حددیث پدنجم ،ششدم و
هفتم سوم :روایات غیرناظر به جنگ مانند حدیث هشتم و نهم .باتوجهبه مفهوم لغوی غددر ،در احادیدث
دستۀ دوم و سوم بهروشنی مشاهده میشود که این واژه در موارد نق عهد یدا اعتمداد ّ
موجده طدرف مقابدل
استعمال شده است .به تعبیری دیگر در همۀ این احادیث شخص مرتکب غدر ابتدا با انعقاد پیمان و یدا بدا
عملیات ف ریبکارانه و وانمودکردن به ایجاد وضعیت امنیت ،اعتماد طرف مقابل را جلب نموده و سپس آن را
نق

کرده است.
در مورد احادیث دستۀ نخست ،باتوجه به استعمال واژۀ غدر و وحدت سیاقی و معندایی آن بدا روایدات

دستۀ دوم و سوم ،معلوم میشود این احادیث ناظر به روشهای جنگی متقلبانه همراه با جلب اعتماد دشمن
و نق آن میباشند .صحت این برداشت از ّ
نص حدیث دوم و حدیث سدوم هویداسدت .بندابراین خیاندت
جنگی از منظر این روایات بهمعنای شیوههایی است که در آنها به هر روشی به دشمن امان داده میشدود و
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پس از جلب اعتماد دشمن ،وی با حسن نیت ،خود را در معرض دسترسی قرار میدهدد و سدپس شدخص
َّ
رزمنده ،وی را میکشد یا مجروح و یا اسیر میکند راطالق حدیث نخست مبتنی بر حذف متعلق).
میتوان گفت این واژه در متون تاریخی و روایی بهمعنای «ترک وفا به عهد» استعمال شده و اطدالق آن
مفید همین معنای خاص است .در عین حال به نظر میرسد تفاوت معندای غددر بدا «نقد »« ،نکدث» و
«نبذ» در قیدی جزئی نهفته و آن اینکه «غدر» به هرگونه ترک وفا به عهدی گفته نمیشود بلکه این واژه وقتی
استعمال می شود که نوعی خیانت پنهانی و نیرنگ نیز چاشدنی تدرک وفدا باشدد رمجلسدی ،مدرآۀ العقدول،
 .)027/73در دو آیۀ مورد اشاره از قرآن کریم نیدز همدین قیدد نهفتده اسدت .توضدیح اینکده در روز قیامدت
خداوند به کسی ظلم نمی کند بدین معنا که انسان در روز قیامت اعمال خویش را فراموش کرده است امدا
ّ
خداوند عزوجل نه کار خوب و نه کار بد ،نه عملی که ناچیز به نظر میرسد و نه عملی که بزرگ مینماید،
هیتیک را فروگذار نمیکند .مجرمان می بینند که در نامۀ عملکردشان تمام اعمال حاضر است و چیدزی از
روی ظلم و پنهان از عامل ،فروگذار نشده است .بنابراین به نظر ما غددر عبدارت اسدت از «تدرک پنهدانی و
ً
خائنانه وظیفهای که مستندا به قانون ،عرف صریح و یا قرارداد فیمابین ،بر عهدۀ انسان میباشد و این وظیفه
ممکن است انجام یا ترک فعل باشد» .عنوان کلی منطبق بر این سه حوزه را میتوان با عبارت «سو استفاده
از اعتماد ّ
موجه همراه با حسن نیت طرف مقابدل» القدا کدرد .امدا اگدر تدرک تعهدد فاقدد صدبغۀ خیاندت و
پنهانکاری باشد ،آن را «نق

عهد» یا «نکث» گویند .معنای مطابقی «نبذ» هم فروانداختن است و هرگاه

دربارۀ عهد به کار رود ،به داللت التزامی و بهطور کنایی معنای نقد

عهدد را القدا میکندد .بددین ترتیدب

مفهوم «غدر» از مفاهیم مشابه خود متمایز میشود.
به اعتقاد نگارنده مستفاد از این احادیث و سایر احادیث با موضوعیت خیانت و غدر ،آن است که غدر
بهمعنای «سو استفاده از اعتماد ّ
موجه همراه با حسن نیت» میباشد .از مجموع آنچه گفتیم میتوان نتیجده
گرفت که گرچه غالب استعماالت ریشه غدر مفید معنای شکستن عهد و پیمان است ،اما معندایی فراتدر از
اعتماد همراه با حسن نیت وجود داشته باشد ،ازجمله سدپردن راز
آن دارد .این ریشۀ لغوی در هر موردی که
ِ

رنوری ،)034/72 ،یادآوری نظارت خداوند برای دستبرداشتن از جندگ و اخدتالف رحداکم نیشدابوری،
 )472/0و مطلق اعتماد راحسائی )720/2 ،و در عین حال از این اعتماد سو اسدتفاده شدود ،اطدراد دارد و
درنتیجه همین معنا ،معنای حقیقی آن به شمار میآید.
تعریف فقیهان از خیانت جنگی در قالب مفهوم «غدر»
تا جایی که ما بررسی کردیم در میان فقیهان امامیه و اهل سنت تعریدف جدامع و دقیقدی بدرای مفهدوم
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خیانت جنگی آنگونه که دربارۀ جرائمی مانند زنا ،سرقت ،قذف و ...یافت میشود ،ارائه نشدده اسدت .امدا
بهعنوان نمونه به برخی از تعاریف فقیهان امامیه میپردازیم.
عهدد رسدبزواری )721/75 ،نقد

عهدد و بیعدت و برافدروختن آتدش جندگ و ارادۀ

ترک وفا و نق
رساندن ّ
شر به دیگری با توسل به سبب پنهانی رمازندرانی 017/3 ،مجلسی ،مرآۀ العقول )023/73 ،قتال
ناگهانی با دشمن پس از اعطای امان رشهید ثدانی ،432/7 ،همدو )21/0 ،قتدل ناگهدانی دشدمن پدس از
اعطای امدان رطباطبدایی )12/3 ،قتدل دشدمن پدس از اعطدای امدان رصداحبجواهر 13/27 ،عراقدی،
 )433/4گفتن چیزی که دشمن آن را امان محسدوب کندد و سدپس کشدتن او رمجلسدی ،مدالذ االخیدار،
 )402/3می بینیم که در همۀ این تعاریف ،عنصر اعطای امان و نق

آن وجود دارد .پس ضدروری اسدت

مفهوم امان را بیشتر مورد کاوش قرار دهیم.
تعریف و ماهیت حقوقی امان
امان عبارتست از کالم یا آنچه در حکم کالم است که در پاسخ به درخواست کدافری کده جهداد بدا او
واجب است ،صادر میشود و داللت بر رتضمین) سالمت جانی و مالی وی دارد .امان تنها توسط فرد بالغ
ِ
عاقل مختار قابل تحقق است و از طریق هر چه بر آن داللت کند ،منعقد میشدود مانندد گفتدار شدفاهی،
ِ
نوشتن یا اشاره ای که آن را بفهماند .شرب نیست که امان از سوی امام مسلمانان باشد بلکه از سوی هر یک
از مسلمانان برای هر یک از کفار جایز است رشهید ثانی .)032/2 ،برخی نیز گفتهاند« :عقدد اممدان هدو
ّ
ترك القتال إجابة لسمال الکفار باإلمهال» رعالمه حلی ،تحریراالحکدام .)742/2 ،تعریدف دوم نسدبت بده
تعریف اول این تفاوت را دارد که موضوع امان را محصور به جان و مال نکدرده اسدت .امدا صداحبجواهر
ً
معتقد است که ظاهرا نه مسبوق بودن عقد امان درخواست حربی شرب است و نه امان منحصدر بده جدان و
مال حربی است ،بلکه بر اساس همان موضوعی که مورد توافق قرار گرفته خواهد بود چه جان و مال باشد،
چه یکی از این دو و چه موضوعی دیگر رصاحبجواهر 32/27 ،روحانی.)33/70 ،
مشهور فقیهان امامیه ،امان را عقد میدانند که ایجاب این عقد یعنی اعطای امان از سدوی هدر یدک از
مسلمانان صادر میشود و قبول حربی به انعقاد آن میانجامد رطوسی ،المبسوب فی فقده االمامیدۀ74/2 ،
ابنسعید 33 ،عالمه حلی ،منتهی المطلب 722/74 ،مقدس اردبیلی .)454/1 ،امدا برخدی از محققدان
امامیه بر آن هستند که صرف رضایت کافر بدرای تحقدق عقدد کدافی اسدت .وی سدپس پدا را فراتدر نهداده،
مینویسد« :و قد یلحق باالیقاعات» رکاشفالغطا  ،)042/4 ،حتی فقیهانی که امان را عقد دانسدتهاند در
انعقاد آن سختگیری نمیکنند و حتی اشاره و سکوت را بدرای قبدول ،کدافی میشدمارند رصداحبجواهر،
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 33/27حلی )233/7 ،درحالی که در سایر عقود قاعده ایدن اسدت کده هدیت سدخنی بده سداکت منتسدب
نمیشود رصاحبجواهر 035/21 ،و  .)235/23حتی اگر پس از تحقدق ایجداب از طدرف مدممن ،کدافر
حربی آن را رد کند ،در صورت بقای مم من بر قصدد خدویش ،بده اسدتناد اطدالق ادلدۀ قبدول دوبداره کدافی
ً
مینماید در حالیکه معموال در عقود چنین چیزی پذیرفته نیست .برخی نیز گفتهاند از آن جهت که قاعددۀ
حاکم در این گونه مسائل عبارتست از توسدعه در حفدد دمدا  ،از همدین رو در تشدکیل عقدد سدختگیری
نمیشود رخطیب شربینی.)50/2 ،
بررسی صورتهای مختلف نقض اعتماد همراه با حسن نیت دشمن
 .1ایجاد آ گاهانۀ اعتماد ّ
موجه در دشمن
اولین و بارزترین بستری که در آن میتوان خیانت جنگی را مورد تحقیق قرار داد ،ایجاد آگاهانه اعتمداد

ّ
موجه در دشمن است .تحقق خیانت جنگی در این بستر ،خود بر دو گونۀ مختلف امکانپذیر مینماید:
 .1-1انعقاد صحیح عقد امان و سپس نقض آن

صورت نخست آن است که عقد امان تمامی شرایط صحت را داراسدت و هدیت چیدز مدانع از تشدکیل
صحیح آن نیست .در این فرض در زمان انعقاد امان هیتگونه شائبهای در سالمت قصد وجود ندارد اما پس
از تشکیل ،مفاد آن نق

میشود .این صورت بیتردید مصداق خیانت جنگی محسوب میشود و ادلدهای

که به آنها اشاره کردیم شامل این مورد هست .تنها مسئلهای که جای بحث در آن وجود دارد ،کیفیت انعقاد
صحیح عقد امان است .در منابع روایی و فقهی اهل سنت ،سیرۀ برخی از خلفا و صحابه مبندای پاسدخ بده
مسئله قرار میگیرد .بهطور مثال :از ابی وائل نقل است که عمر به وی چنین نگاشت :هرگاه مردی با دیگدری
روبرو شده و ربه زبان فارسی) بگوید« :نترس» ،او را امان داده اسدت .اگدر ربده زبدان عربدی) بگویدد« :ال
تخف» او را امان داده است .و اگر ربه زبان قبطی) بگویدد «ال تدذهل» بداز هدم امدان محسدوب میشدود.
خداوند به زبانها آگاه است» ربخاری .)214/2 ،همچنین در حددیث دیگدری آمدده کده در جریدان فدتح
شوشتر توسط ابوموسی اشعری ،وقتی «هرمزان» دستگیر و تحویل عمر شد ،عمر گفت« :ال بدأس علیدک»
اما پس از آن تصمیم به قتل وی گرفت .انسبنمالک گفت چنین حقی نداری زیرا به وی امان دادهای .عمر
نیز او را رها کرد .ربیهقی.)32/3 ،
فقیهان امامیه معتقدند اعطای امان به دشمن در قالب هر لفظی که داللت بر آن کند ،صحیح و الزامآور
است با این تفصیل که دربارۀ الفاظی که صریح در معندای امدان هسدتند ،تردیدد روا نمیدارندد امدا دربدارۀ
الفاظی که صریح در این معنا نیستند ،رجوع به قصد متکلم را مرجدع حدل مسدئله میشدمارند .اگدر قصدد
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متکلم اعطای امان باشد ،الزامآور است و اگر قصد او چنین نباشد ،امان محسوب نمیشود 1.شیخ طوسدی
لفد «آمنتک»« ،آجرتک» و «أذممتک ذمۀ االسالم» را صریح در این معنا دانسته و دربدارۀ تعبیراتدی چدون
«ال تذهل»« ،ال تخف»« ،ال بأس علیک» یا الفاظی بدین معانی معتقد است اگر قصدد وی اعطدای امدان
باشد ،به قصد توجه میشود و لفد اهمیتی ندارد ،اما اگر مقصودش امان نباشد ،امان نیز محسوب نمیشود
ً
رطوسی ،المبسوب فی فقه االمامیه )74/2 ،ابنبراج نیز عینا سخن شیخ را تکدرار کدرده بدا ایدن تفداوت کده
اشاره ای را که مخاطب از آن معنای امان دریافت کند ،جدایگزین لفدد شدناخته اسدت رابنبدراج)032/7 ،
ً
عالمه حلی و کاشفالغطا هم تقریبا همین دیدگاه را دارند .رعالمه حلی 743-741/2 ،کاشف الغطدا ،
ً
 )042/4برایناساس اختالفنظر فقیهان دربارۀ برخی از تعبیرات خاص ،مسلما اختالفی صغروی است نه
کبروی و مالک حل آن نیز عرف خواهد بود .بهطور مثال دربارۀ الفاظی مانند «توقدف کدن»« ،بایسدت» و
«سالح خود را بگذار» اختالفی در عدم داللت آنها بر امان وجود ندارد رعالمه حلدی ،تحریدر االحکدام،
 743-741/2فقعانی .)733 ،اما دربارۀ الفاظی مانند «ال بدأس علیدك»« ،ال تدذهل»« ،ال تخدف»« ،ال
تخش»« ،ال تضطرب» ،و «ال تحزن» اختالف به چشم میخورد رعالمه حلی ،قواعد االحکدام 532/7 ،و
فقعانی 733 ،صاحبجواهر 30/27 ،کاشف الغطا  .)042/4 ،از نگاه کاشدفالغطا  ،داللدت لفدد بده
ً
کمک قرینۀ حالیه کافی است اما عالمه حلی و فقعانی ،مطلقا رجوع به قصد متکلم را ضروری شمردهاند.
باید در نظر داشت که در عصر حاضر و باتوجهبه عرف منطقهای و بینالمللدی چده الفدا یدا اشداراتی
صریح در اعطای امان محسوب میشوند بهطور مثال در نظام حقوق بینالملل معاصدر اسدتفاده از نشدانۀ
اختصاری صلیب سرخ یا پرچم سفید و یا یدونیفرم اعضدای سدازمانهای صدلح بینالمللدی میتوانندد بده
صراحت داللت بر ایجاد وضعیت امان نمایند .همچنین درصورتیکه گفتار یا رفتداری داللدت صدریح بدر
معنای اعطای امان نداشته ،اما از قرائن و شواهد بتوان قصد شخص مبنی بر اعطای امان را احراز نمود ،هدر
گونه رفتار مخالف آن ،خیانت جنگی محسوب میشود .بهطور مثال فرض کنیم در صحنۀ نبدرد ،شخصدی
که به زبان بیگانه آشنا نیست ،نسبت به طرف مقابل که با اصرار و بیتابی دست بر سر گرفته و به زبان بیگانه
درخواست امان میکند ،اشاره کرده و از واژۀ « »okبه گونۀ شفاهی یدا کتبدی اسدتفاده میکندد و قصدد وی
ّ
ترتب پاسخ غیرصریح بر درخواست ّ
مصرانه دشمن را
اعطای امان به دشمن است .در این فرض اگر بتوانیم
نوعی قرینۀ حالیه محسوب کنیم ،حکم به اعطای امان مینماییم .پس اگر این شخص ،پس از دسدتیابی بده

 .8با وجود این اگر دشمن فریب خورده و به گفتار یا اشاره او اعتماد نموده باشد ،وضعیتی مشابه امان ایجاد خواهد شد و دشمن تا بازگشت
به پناهگاه یا سنگر خویش از مصونیت جانی و مالی برخوردار است.
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دشمن او را بکشد ،مرتکب خیانت جنگی شده است .توجه به مالک نوعی در کالم فقیهدان نیدز بده چشدم
میآید رعالمه حلی ،تذکرۀ الفقها .)32/3 ،
یکی از بسترهای اعطای امان ،مبارزۀ تنبهتن است .بر اساس آنچه گفتیم اگر در مبارزۀ تنبهتن ،دشمن
شرطی نکند ،سایر افراد می توانند مبارز مسلمان را یاری کنند امدا اگدر شدرب کندد کسدی غیدر از او بدا وی
نجنگد ،وفا به این شرب واجب است رمحقق حلی )234/7 ،درنتیجه نمیتوان به کمک مسلمان شدتافت.
ً
ظاهرا در میان فقیهان امامیه ،فقط ابن جنید چنین شرطی را باطل دانسته و سایر فقیهان بر صحت آن اذعدان
داشتهاند رصاحبجواهر.)33/27 ،
به عنوان برآیند نهایی باید گفت هرگاه یکی از افراد جبهه مسلمانان با لفد یدا اشداره و یدا نوشدتاری ،بده
دشمن امان دهد ،این امان الزمالوفا و نق

آن مصداق بارز خیانت جنگی محسوب میشود .همچنین باید

در نظر داشت الفا  ،عبارات و اشارات رزمندگان بر اساس عدرف رایدج منطقدهای و یدا بینالمللدی تفسدیر
میشوند.
 .1-2صدور ایجاب صوری توسط مسلمان به قصد سوءاستفاده
صورت دوم آن است که از ابتدا قصد جدی بر اعطای امان وجود نددارد و ایجداب صادرشدده صدوری
است .این صورت ،قبیحترین رفتار مصداق خیانت جنگی به شمار میرود و درنتیجه بارزترین مصداق غدر
و مشمول عمومات و اطالقات نهی از غدر است .البته در این صورت بهدلیل صوریبودن ایجداب و فقددان
قصد ،عقد امان منعقد نمیشود ،اما سو استفاده از این جلب اعتماد نیدز جدایز نیسدت .در مندابع روایدی و
فقهی اهل سنت بهطور خاص به این صورت اشاره شده است .بهطور مثال از عمربنخطاب نقدل شدده کده
« به خدا سوگند اگر یکی از شما با انگشت خود به آسمان اشاره کند و به مشرکی اشاره نماید و فدرد مشدرک
نزد او بیاید و او نیز مشرک را بکشد ،من به دلیل این قتل او را خواهم کشت» رابنمنذر .)224/77 ،در جایی
دیگر گفته شده « :اگر کسی با اشاره به آسمان به دشمن خود اشاره کند و بگوید به خدا سدوگند اگدر تسدلیم
شوی تو را خواهم کشت و دشمن از این طریق خود را در دسترس قرار دهد ،نباید او را بکشد زیدرا دشدمن
وقتی اشارۀ دست مسلمان را دیده ،دست از جنگ کشیده و همین عهدد وی محسدوب میشدود» رحمیدری
یمانی .) 22/5 ،مقصود آن است که مسلمان دست و زبانش یکی نیست ،دست خود را به نشانۀ اینکه تدو را
نمیکشم باال میبرد اما به زبان میگوید تو را خواهم کشت و این باعث تصور غلط مخاطب میشود که از
دور صدای وی را نمیشنود و به اشارۀ دستش اعتماد میکند.
نتیجۀ آ نچه گفتیم این است که در صورت اعطای آگاهانۀ امان بده دشدمن و جلدب اعتمداد و اطمیندان
دشمن ،سو استفاده از این اطمینان جایز نبوده و خیانت جنگی محسوب میشود.
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 .2وجود عرف منطقهای یا بینالمللی
در بخش قبل گفتیم کده هرگداه در جریدان جندگ ،شدرطی مبنیبدر اعطدای امدان وجدود داشدته باشدد
الزم الوفاست و تخطی از آن به هیت روی جایز نیست .اما اغلب فقیهان معتقدند عرف روشن و صریح نیدز
جایگزین شرب است .به چند نمونه توجه کنید:
« .7هرگاه مشرک به میدان بیاید و هماورد بطلبد ،هر یک از سپاهیان میتواند به او تیراندازی کرده وی را
بکشد زیرا ا و مشرکی است که نه امان دارد و نه معاهدۀ صلح ،مگر اینکه عادت جاری میان آنها ربیدنهم)
این باشد که نسبت به شخصی که به میدان آمده و طلب هماورد میکند ّ
تعرضی صورت نگیرد کده در ایدن
صورت چنین عرفی به منزلۀ شرب است» رعالمه حلی ،منتهی المطلب ،770/74 ،همدو )32/3 ،بندابراین
الزمالوفا بوده و نق

آن مصداقی از غدر و خیانت جنگی به حساب میآید.

« .2اگر مسلمان از میدان بگریزد ،درصورتیکه هماوردش بهدنبال او بیاید میتوان او را دفدع کدرد .امدا
اگر کافر حربی به دنبال مسلمان نیاید ،جنگیدن با او جایز نیست .در مقابدل ،برخدی مانندد شدیخ گفتهاندد:
درصورتیکه شرب بقای امان تا زمان بازگشت به صف همرزمان خویش نکرده باشدد ،جندگ بدا وی جدایز
ً
است .دلیل ما بر آنچه گفتیم آن است که صرف طلب مبدارزه مقتضدی آن اسدت کده عادتدا هنگدام مبدارزه،
شخصی غیر از هماورد در جنگ دخالت نکند و به کمک یکی از طرفین نیایدد .مبدارز مسدلمان بدر همدین
اساس به جنگ با هماوردش رفته و بنابراین غدر و خیانت جایز نیست» رهمو .)035/4 ،وی حتدی نقد
امان را نیز بر اساس عرف تفسیر کرده است .به طور مثال اگر یاران مشرک به کمدک او بشدتابند و او سدکوت
کرده آنان را از چنین کاری نهی نکند ،در این صورت امان خویش را نق

کرده زیرا سکوت وی داللت بر

رضایت او نسبت به رفتار یارانش دارد» رهمو.)775/74 ،
 .0صاحب جواهر نیز با اشاره به کالم عالمه ،عرف و عادت را قائممقام شرب میداند و در تعلیل فتوای
خویش چنین میگوید« :منه کالغد» .رصاحبجواهر )33/27 ،بر اساس قاعدۀ «العلة تعمم» ،میتدوانیم
به صاحب جواهر نسبت دهیم .از نگاه وی هرچه مانند شرب ،مستلزم جلب اعتمداد همدراه بدا حسدن نیدت
دشمن باشد ،الزمالوفاست و درنتیجه زیرپانهادن آن ،غدر و خیانت محسوب میشود .رکبری) عرف روشن
و صریح ،چنین است رصغری) و درنتیجه زیرپانهادن آن خیانت محسوب میشود رنتیجه).
 .4شیخ طوسی در مسئلۀ فوق معتقد است اگر مشرک بهطور مطلق و بددون هدیت شدرطی وارد میددان
شده و هماورد بطلبد ،هر یک از افراد سپاه میتوانند او را مورد هدف قرار دهند اما اگر عرف و عدادت بدر آن
باشد که هنگام مبارزه ،شخصی جز طرف هماورد با وی نجنگدد ،در ایدن صدورت مسدتحب اسدت سدایر
سپاهیان از معاونت و یاری مسلمان خودداری کنند رطوسدی ،المبسدوب فدی فقده االمامیدۀ )73/2 ،امدا در
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مقابل ،حلی مینویسد « :و لو قیل بوجوب الکف کان حسنا ،اذ ما جرت العادة به کالمنطوق ،ال خالف في
وجوبه مع النطق» رحلی ،ایضاح ترددات الشرائع )242/7 ،یعنی اگر گفته شود خودداری واجدب اسدت،
سخن نیکویی است زیرا از یک سو آنچه عرف و عادت بر آن جاری شده مانندد منطدوق کدالم اسدت و از
سویی دیگر درصورتی که چنین شرطی در کالم وارد شده و مدورد تصدریح قدرار گرفتده باشدد ،اختالفدی در
وجوب خودداری وجود ندارد .میبینیم که وی در قالب جملۀ «ما جرت العادة به کالمنطوق» یدک قاعددۀ
کلی به دست میآید.
 .5یکی دیگر از نمونههای وجود عرف بینالمللی ،مصونیت پیک است رمنتظری .)103/2 ،مصونیت
پیک ها در جنگ ،عرفی کهن و دارای سابقۀ طدوالنی اسدت و اسدالم نیدز آن را تأییدد کدرده اسدت رصددر،
الر ُس ُل َو َال ُّ
 )032/2رسول خدارص) فرمودَ « :ال ُی ْق َت ُل ُّ
الر ُه ُن» رحمیدری )707 :7470 ،یعندی قدانون ایدن
است که فرستادگان و گروگانها کشته نمیشوند .همچنین از امیرالمومنین علیرع) نقدل شدده کده فرمدود:
«هرگاه بر یکی از جنگجویان دشمن چیره شدید و او خود را «پیغامرسان» معرفی کرد ،درصورتیکه دلیلدی
اقامه کرد و صحت سخن وی معلوم شد حق ّ
تعرض بده او را نداریدد تدا آنکده پیامهدای خدویش برسداند و
بهسوی یارانش بازگردد و درصورتیکه دلیلی بر سخن او نیافتید ،از وی نپذیریدد» رابن ّ
حیدون .)012/7 ،در
ّ
نبوت او ّ
کذاب بر ادعای ّ
صحه گذاشتند و آن را تأیید کردند،
منابع تاریخی آمده که وقتی فرستادگان مسیلمه
پیامبررص) به ایشان فرمود« :به خدا سوگند اگر چنین نبود که پیامآوران کشته نمیشدوند ،هدر دوی شدما را
گردن میزدم!» رابنهشام )221/4 ،این سده حددیث ،بهخصدوص سدومی ظهدور در ایدن معندا دارندد کده
ً
مصونیت پیک ،بدون وجود هر گونه عقد امان و صرفا به استناد عرف صریح موجود یا قدوانین بینالمللدی،
پذیرفته شده است.
بر اساس آنچه گفتیم از منظر فقه امامیه خیانت جنگی منحصر به موارد شرب یا عقد امان نیست ،بلکه
در مواردی که رفتاری از نگاه عرف خیانت محسوب شود ،فقه اسالمی بر آن صحه گذاشته و چنین رفتداری
را بهشدت ممنوع میشمارد.
شمول مفهوم خیانت جنگی نسبت به اسارتگرفتن دشمن
در اسناد و مقررات بینالمللی دربارۀ شمول مفهوم خیانت جنگی بر اسارتگرفتن دشمن روش واحدی
إتخاذ نشده است .مادۀ  20مقررات الهه «کشتن یا مجروحکردن خائنانۀ دشمن» را منع کرده و بدین ترتیب
دربارۀ «به اسارتگرفتن دشمن» سکوت اختیار کرده است .اما در مدادۀ  01پروتکدل الحداقی اول بدا بیدان
اینکه «کشتن و یا مجروحکردن و یا دستگیری خائنانه» ممنوع است ،به اسارتگرفتن دشمن را نیز داخل در

زمستان 9911

مفهومشناسی خیانت جنگی از منظر حقوق بشردوستانۀ اسالمی در مقایسه با ...

04

مفهوم خیانت جنگی کرده است .اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللدی نیدز ذیدل مدادۀ هشدت ،در مقدام بیدان
خیانت جنگی ،سخنی از ممنوعیت به اسارتگرفتن به میان نیاورده و در این جهت با مقررات الهه همسدو
میباشد.
در عرف بین المللی نیز در این جهت اجماع وجود ندارد .برخی از کشورها مانندد آرژانتدین ،کدامرون،
کانادا ،هلند و اسپانیا در دستورالعمل نظامی خود به اسارتگرفتن دشمن با توسل به خیانت را منع کردهاندد
حال آنکه دستورالعمل های نظامی بلژیک ،ایتالیا ،روسیه ،سوئد ،سوئیس ،انگلسدتان و امریکدا ایدن مندع را
محدود به کشتن یا مجروحکردن کرده است رهنکرتز و دوسوالدبک .)057 ،پس اجماع بر این است که تنها
بهشدت مجروح کردن و کشتن با توسل به سو استفاده از اعتماد دشمن ،جنایت جنگی محسوب میشود.
در حقوق اسالمی چنان کده از بسدیاری فقیهدان نقدل کدردیم پدس از اعطدای امدان بده هدر شدکل ،بده
اسارت گرفتن دشمن نیز ممنوع شمرده شده است .در صورت اعطای امدان و یدا وجدود عدرف بینالمللدی،
وضعیت امان حاکم بوده که شامل امنیت جانی و مدالی دشدمن میباشدد و در صدورت تحقدق شدبهه نیدز
فرمانده یا رزمندۀ مسلمان باید دشمن را به محل امدن خدویش بازگرداندد .پدس در هیتیدک از ایدن ُص ّدور
اسیرکردن دشمن جایز نیست.
خیانت جنگی در قوانین موضوعۀ جمهوری اسالمی ایران
در ق وانین نظامی ایران به عکس بسیاری از کشورها ،خیانت جنگی تعریف نشده و تنها در قالب الیحدۀ
الحاق جمهوری اسالمی ایران به تشریفات رپروتکلهدای) اول و دوم الحداقی بده کنوانسدیون  7311ژندو،
بدون هر گونه توضیح و شرب ،بر تعریف کنوانسیون صحه گذاشته شده است که بر اساس اصدل  11قدانون
اساسی و مادۀ  3قانون مدنی و مانند آن ،در صورت تصویب از اعتبار قانون برخوردار خواهد بود .در طلیعۀ
این سند آمده« :باتوجه به قوانین اسالم ،دولت جمهدوری اسدالمی ایدران مقدررات پیشدرفتهتری نسدبت بده
مقررات تشریفات رپروتکلهای) چهارگانه ژندو و الحاقیدههای آن را در عمدل بده اجدرا در آورده اسدت و از
گسترش اینگونه قوانین در سطح بینالمللی حمایت میکند» .مادۀ  721قانون مجدازات جدرایم نیروهدای
مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز اذعان داشته« :هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قدرارداد ژندو مدورخ
ً
 7343را امضا نموده یا بعدا به آن ملحق شده است ،پرچم یا بازوبند یا سایر عالئم هالل احمر یا همردیف
ً
آن را در منطقۀ عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهدد ،بده حدبس از شدش مداه تدا دو سدال
ً
محکوم میشود» .ظاهرا مقصود از عبارت «همردیف آن» ،سایر عالئم و نشانههای مقرر در عهدنامهها یدا
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پروتکل حاضر همچون پرچم فرستادۀ ارتش دشمن و عالمدت حمایتکننددۀ امدوال فرهنگدی ،واحددهای
بهداری ،یونیفرمهای سازمان ملل یا کشورهای بیطرف میباشد رضیایی بیگدلی ،حقوق جنگ.)730 ،
مجازات خیانت جنگی
ً
فقیهان امامیه عموما در باب جهاد به مجازات خیانت اشاره نکردهاندد امدا در بداب قصداص بده لسدان
شرطیت تساوی در دین برای جواز قصاص بدان اشاره میکنند .شیخ طوسی مینویسدد« :هرگداه مسدلمان،
کافری را بکشد قصاص نمیشود فرقی ندارد که کافر معاهد باشد یا مستأمن یا حربی .معاهد همان ذمدی
است و مستأمن همان کافری است که با امان کتبی یا نیازی مانند تجارت و ...داخل داراالسالم شده است.
وقتی ثابت شد که قصاص جایز نیست ،مسلمان تعزیر میشدود و دیده و کفداره بدر عهددۀ او خواهدد بدود.
رطوسی ،المبسوب فی فقه االمامیۀ )2/1 ،شرب دوم برای قصاص ،تساوی در دین است .بندابراین مسدلمان
در برابر کافر قصاص نمیشود ،فرقی نمیکند که ذمی باشد یا مستأمن یا حربی .اما اگر کسی را که کشتن او
حرام است بکشد ،تعزیر میشود ،برخالف حربی .رصاحبجواهر )753 /42،این حکم در کتدب فقیهدان
متأخر نیز یافت میشود .بهطور مثال محقق خویی مینویسد« :مسلمان بهجهت قتل کافر کشته نمیشدود،
فرقی ندارد که ذمی باشد یا مستأمن و یا حربی و کشتن او جایز باشد یدا نباشدد .آری اگدر قتدل کدافر جدایز
نباشد ،حاکم او را بر اساس صالحدید خود تعزیدر خواهدد کدرد .در قتدل کدافر ذمدی مسدیحی ،یهدودی و
ً
مجوسی ،مسلمان ضامن دیه نیز هست» رخویی )12 ،ظاهرا در این فتدوا اختالفدی وجدود نددارد رفاضدل
اصفهانی ،ج 33/77طباطبدایی ،ریها

الساهائ  247/72 ،تبریدزی )703 ،و برخدی دراینبداره ادعدای

اجماع کردهاند رسبزواری.)222/23 ،
در فقه اهل ّ
سنت روایات بسیار تندی در این جهت به چشم میخورد .بهطور مثال در جنگ قادسیه بده
عمربنخطاب خبر رسید برخی از مبارزان مسلمان در جنگ خود با اهل فارس دست بده خیاندت میزنندد.
وی شخصی را بهسوی فرماندۀ سپاه مسلمانان گسیل داشت .در پیام او آمده بود« :به من خبر رسیده هرگداه
فردی از اهل فارس به کوهها پناه میبرد و مردانی از شما بهسوی آنان میروند اما موفق به دستیابی به ایشان
نمیشوند ،به وی میگوید نترس اما وقتی او خود را در دسترس قرار میدهد وی را میکشد .سوگند به آنکه
جانم در دست اوست برای کسی که چنین کند مجدازاتی جدز مدرگ نمیشناسدم و گدردن او را خدواهم زد»
ً
رمالکبنانس .)443/2 ،بر همین اساس ظاهرا برخی از فقیهان اهل سنت مجدازات غددر در جندگ علیده
ّ
دشمن را قصاص دانستهاند ربه نقل از :الذیب.)773 ،
در قوانین نظامی جمهوری اسالمی ایران مجازات خیانت جنگی به صراحت و تحتعنوان کلی تعیدین
نشده است .تنها در مادۀ  721قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدان اشاره شده که در بخش قبدل نقدل
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ً
کردیم .البته اگر اعطای امان از جانب یکی از فرماندهان ارشد باشد ظاهرا مشمول مدادۀ  05همدان قدانون

است .این ماده اذعان میدارد« :هریک از فرماندهان یا مسئوالن نظامی که پدس از دریافدت دسدتور توقدف
عملیات جنگی ،عملیات را ادامه دهد درصورتیکه عمل وی موجب اخالل در نظام ربههم خدوردن امنیدت
کشور) و یا شکست جبهۀ اسالم شود به مجازات محارب و در غیر ایدن صدورت بده دو تدا ده سدال حدبس
محکوم میشود» .بنابراین شاید بتوان گفت درصورتیکه دستور امان توسط فرماندهی ارشدد جندگ صدادر
شده باشد و فرماندهان یا مسئوالن نظامی پاییندستی به عملیات نظامی ادامه دهد ،حسدب مدورد مشدمول
مجازات محاربه یا دو تا ده سال حبس تعزیری محکوم میشود.
برآیند پژوهش1

خیانت جنگی از منظر منابع حقوق اسالمی و فتاوای معتبر عبارتسدت از اینکده بدا تمسدک بده توافدق
ً
شخصی مبنی بر انعقاد عقد امان و یا گفتار یا رفتار یا اشارهای کده نوعدا یدا بدر اسداس عدرف منطقدهای یدا
بینالمللی بر اعطای امان داللت داشته باشد ،در دشمن اطمینان ایجاد شود مبنیبر اینکه نسدبت بده جدان،
مال و آزادی تن و یا هر یک از این موارد بهتنهایی ،در وضعیت امان قرار دارد و پس از آنکه دشمن خود را در
دسترس قرار دهد ،کشته یا مجروح و یا اسیر شود و یا اموال او مصادره گردد .مطالعۀ تطبیقی کالم فقیهان با
مفاد عهدنامههای بینالمللی نشان میدهد تعریف فوق نهتنها نسبت بده تعریدف مدادۀ  20مدورد اشداره در
مقررات الهه از شمول بیشتری برخوردار است و شامل «دستگیری خائنانه» نیز میشدود ،بلکده نسدبت بده
مفاد مادۀ  01کنوانسیون ژنو هم دایرهای وسیعتر دارد و شامل اموال دشمن میگردد.
منابع تحقیق
قرآن کریم
نهج البالغه ،ترجمه حسین انصاریان
ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالي اللئالي العزیزیة ،قم ،دار سید الشهدا للنشر1141 ،ق.
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،معاني األخبار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1143 ،ق.
ابنبراج ،عبدالعزیزبننحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1141 ،ق.
ابنحیون ،نعمانبنمحمد ،دعائم اإلسالم ،قم ،ممسسة آل البیترع)1331 ،ق.
ابنسعید ،یحییبنسعید ،نزهة الناظر في الجمع بین األشباه و النظائر ،قم ،منشورات رضی1311 ،ق.
 .8در پایان به این نکته اشاره میکنیم که از منظر فقیهان مسلمان ،تحقق شبهه موجّه در دشمن مبنیبر وجود حالت امران نیرز مسرتلزم ایجراد
وضعیت مشابه امان است و در این صورت رزمندۀ مسلمان موظف به بازگرداندن دشمن به محل امن خویش میباشد .بحر مفصرل از ایرن
صورت که وجه تمایز بسیار مهم حقوق اسالمی از مفاد کنوانسیون ژنو می باشد و حتی حقوقی فراتر از مقررات الهه برای طرفین مخاصمه در
نظر گرفته است ،در این مقال نمیگنجد و نویسنده آن را در نوشتاری مبسوط پیگیری مینماید.
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ابنفارس ،احمدبنفارس ،معجم مقائیس اللغة ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه1141 ،ق.
ابنقطان حلی ،محمدبنشجاع ،معالم الدین في فقه آل یاسین ،قم ،ممسسه امام صادقرع)1121 ،ق.
ابنمنذر النیسابوری ،ابوبکر محمد بن ابراهیم ،االوسط فی السننن و االجمناو و االخنتالف ،ریداض ،دار طیبده،
1141ق.
ابنهشام ،عبدالملکبنهشام ،السیرة النبویة ،مصر ،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأوالده1331 ،ق.
ابونعیم اصفهانی ،احمدبنعبدالله ،الطب النبوي ،محقق :مصطفی خضدر دونمدز الترکدي ،بیدروت ،دار ابدن حدزم،
2441م.
بخاری ،محمدبناسماعیل ،الجامع الصحیح المختصر ،بیروت ،دار ابنکثیر1143 ،ق.
برقی ،احمدبنمحمد ،المحاسن ،قم ،دار الکتب اإلسالمیة1331 ،ق.
بیهقی ،احمدبنحسین و عال الدینعلیبنعثمان ماردینی ،السنن الكبری وفي ذیله الجوهر النقي ،حیدرآباد هندد،
مجلس دائرة المعارف النظامیة1311 ،ق.
تبریزی ،موسی ،اوثق الوسائل في شرح الرسائل ،قم ،کتبي نجفي.1311 ،
حاکم نیشابوری ،محمدبنعبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،قم ،ممسسه آلالبیترع)1141 ،ق.
حلی ،جعفربنزهدری ،إیضاح ترددات الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی1123 ،ق.
حمیری ،نشوانبنسعید ،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الكلوم ،بیروت ،دار الفکر المعاصر1124 ،ق.
حمیری یمانی صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،چاپ دوم ،هند ،المجلس العلمی1143 ،ق.
خطیب شربینی ،محمدبناحمد ،مغني المحتاج ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
ّ
الذیب ،جمال ربیتا) ،حقوق االنسان زمن الحرب فی الشریعۀ االسالمیۀ ،االردن راربد) ،دار الکتاب الثقافی
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان ،دار العلم1112 ،ق.
روحانی ،سیدصادق ،فقه الصادق(و) ،قم ،مدرسۀ امام صادقرع)1112 ،ق.

ّ

سبزواری ،عبدامعلی ،مهذب األحكام ،قم ،ممسسه المنار1113 ،ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،الروضة البهیة في شرح اللمعة ،قم ،کتابفروشی داوری1114 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسنالم ،بیدروت ،دار إحیدا التدراث العربدي،
1141ق.
صدر ،سیدمحمد ،ما وراء الفقه ،بیروت ،دار امضوا للطباعة و النشر و التوزیع1124 ،ق.
ضیایی بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق جنگ ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1311 ،
______________ ،حقوق بینالملل بشردوستانه ،تهران ،گنج دانش.1311 ،
طباطبایی ،سیدعلی ،ریاض المسائل في تحقیق األحكام بالدالئل ،قم ،ممسسۀ آل البیترع)1113 ،ق.
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طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1113 ،ق.
طبرانی ،سلیمانبناحمد ،المعجم األوسط ،تحقیق :طارق بن عوض الله ،قاهره ،دارالحرمین1111 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحكام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة1143 ،ق.
_____________ ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضویة إلحیا اآلثار الجعفریة1333 ،ق.
عراقی ،ضیا الدین ،شرح تبصرة المتعلمین ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1111 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،منتهی المطلب في تحقیق المذهب ،مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمیة1112 ،ق.
_________________ ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1113 ،ق.
_________________ ،تذکرة الفقهاء ،قم ،ممسسۀ آل البیترع)1111 ،ق.
_________________ ،تحریر األحكام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،قم ،ممسسۀ امام صادق1124 ،ق.
فاضل اصفهانی ،بها الدین محمد ،کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسدته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 7472 ،ق.
فخر رازی ،محمدبنعمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیا التراث العربی1124 ،ق.
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چکیده

«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریبا مبهم

است که در مقام کیفرزدایی اعمال میشود .بر اساس انگارۀ عموم فقیهان ،اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر
مجازات ،امری بایسته و واجب تلقی شده ،ولی در مورد چیستی مالک شبهۀ دارئه و یا در ارز یابی ّقوت و
ضعف شبهه ،در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد ،کار را برای متخصصان
قضایی نیز دشوار کرده است .بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل
قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخ یص مخاطب قاعدۀ درأ ،راه گشای ضابطۀ شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی
و انگارۀ « شبهات» بر اساس آموزه های پو یای فقهی و حقوقی پایه ر یزی شود .این پژوهش درصدد آن است با
شیوۀ توصیفی مبتنی بر تحلیل استقرایی جزئیات ،به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی ،از
جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند .در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و
میان حالت اعتقاد به خالف واقع وجود نداشته و شبهۀ پنداره و تصوری گسترده است که حاالت علم و یقین و
ظن را ،حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد ،در بر میگیرد .دستاورد دیگر پژوهش
این است که اگر «شبهه» و ذهنیت ،در اندیشۀ مرتکب ملتفت به حکم شرعی ،ظن شخصی عقالیی – گرچه
غی رمعتبر شرعی -بر اباحۀ رفتاری ایجاد کند ،میتواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
کلیدواژه ها :شبهۀ دارئه ،قاعده درأ ،اسقاط کیفر ،جهل قصوری ،جهل تقصیری.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول4931/80/41:؛ تاریخ تصویب نهایی.4930/85/52:
 . 4نویسنده مسئول
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Analyzing the Bases of Conflict Concerning the Repelling Dubiety
Criterion from the Viewpoint of Imami Jurists
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(corresponding author)
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Abstract
Dubiety, from the perspective of Islamic criminal jurisprudence and positive law is
among essential fancies but it has a relatively ambiguous nature and is applied in case of
depenalization. According to the general opinion of jurists, accreditation of dubiety and
its impact on punishment is a necessary and obligatory task. However, there is diversity
in their views on what is the criterion of repelling dubiety or in assessing the strength
and weakness of the dubiety, to the extent that in some cases, it has made the work
difficult for judicial experts.Examining the views of Islamic jurists regarding the
interaction between the institution of dubiety and components such as "negligent
ignorance" and " ignorance caused by fault" and identifying the addressee of the rule of
repellence, paves the way for determining the criterion of dubiety so that the general
model and the idea of "dubieties" are established on the basis of dynamic jurisprudential
and legal teachings. Using a descriptive method based on inductive analysis of
particulars, following the inferential method relying on literal and Usuli rules, this
research intends to move from particular propositions to universal propositions. As far as
the function of the repellence rule is concerned, there is no difference between the
situation of dubiety concerning the precept or dubiety concerning the instance and the
state of a belief contrary to the reality and dubiety is a broad fancy and imagination that
includes the cases of knowledge and certainty and conjecture, even where there exists a
principle or authorized conjectural proof denoting religious prohibition. Another
outcome of this research is that if dubiety and imagination, in the mind of the
perpetrator who is aware of the religious precept, provoke rational personal conjecture,
although invalid from the perspective of Sharia, as to the permissibility of a behavior, it
can constitute a basis for waiver of Haddi penalty.
Keywords: Repelling Dubiety, Repellence Rule, Waiver of Penalty, Negligent Ignorance,
Ignorance Caused by Fault
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 .9مقدمه
شبهه در لغت اسم مصدر از مادۀ «اشتباه» بهمعنای حالتی است که در خالالل آن امالری قابلتمالایز یالا
َ
آشکار نباشد .ابنمنظور در لسانالعرب گفته است :دو معنی پیرامون مالادۀ «ش َالبه» میچرخالد :اول تسالویه
(یکسان بودن) و تمثیل (همانندی) و دیگری اشکال ،اختالط ،التباس و پوشیدگی امری اسالت (ابنمنظالور،
 .)608/13در معجم الوسیط نیز گفته شدهَّ « :
شبه علیه األمر أبهمه ،حتی اشتبه بغیره» (مصالطفی.)171/1 ،
واژۀ شبهه را در لغت میتوان به « پدیدۀ مبهمی که با موضوع مرتبط با خود همراه گشته و مانع تشالخیص یالا
تمایز آن موضوع از سایر موضوعها میشود» ،تعریف کرد .شبهه ،رفتار یا اقدام عملی نیست بلکه تصالور و
انگارهای است که در افق نفس شخصی که شبهه بر وی عارض شده ،نمایان میشود .البته «شالبهه» از نظالر
مفهومی ،کلی متواطی نیست؛ بلکه بنابر ّقوت و ضالعف آن تالأثیرات متفالاوتی بالر کیفرهالا یالا روال شالکلی
دادرسی برجای میگذارد.
دیدگاه اغلب فقیهان امامیه این است که شبهۀ موضوعی (تردید در نفس عمل و موضوع حکم مصداقا)
درصورتی که سوء نیت جزایی را زایل کند ،در رفالع مساللولیت کیفالری و یالا الاقالل شالمول عوامالل تخفیالف
مسلولیت مؤثر خواهد بود .شبهۀ حکمی نیز به شالرط آنکاله ناشالی از تقصالیر در اجتهالاد یالا تقلیالد نباشالد،
پذیرفتنی است .اما اگر جاهل به حکم در عدم یادگیری حکم خود مقصر باشد ،نمیتواند به ایالن اسالتناد از
مزایای قاعدۀ درء بهره بگیرد .البته در شبهۀ حکمیه ،نزاع فقها در شمول جاهل مقصالر یالا دسالتکم جاهالل
ّ
مقصر ملتفت ،شایان توجه بوده و غالبا عمومیت قاعدۀ درء را با عموم مستند لزوم تعلم احکالام ضالروری و
امارۀ علم همگان نسبت به قانون یا حکم شرعی تقیید زدهاند.
بیگمان هر شبههای صالحیت اسقاط کیفر را ندارد و برداشت ناصالحی از شالبهههای مالؤثر بالر کیفالر
می تواند منجر به صدور آرای کیفری شود که گرچه برحسب ظاهر مستند به قانون و قاعدۀ فقهی است ،لکن
از روح قانون و غایت شرعی بسی دور مانده است .در منابع فقهی جزء مسلمات است که شبهۀ دارئه یکالی
از موانع اعمال مجازات به شمار میرود (سبزواری )228/27 ،ولی در مصادیق شبهه اختالفنظرهایی باله
چشم می خورد و مالک کاربردی مشخصی برای تعیین اعتبار شبهه مقرر نشده اسالت .امالا نکتالهای کاله در
تعیین مسیر این بحث نقش اساسی دارد ،تشخیص هویت مشتبه و محل عروض شبهۀ دارئاله اسالت کاله در
ذیل بدان اشاره خواهیم کرد.
-2هویت مُشتبِه و محل عروض شبهه
در تفسیر مالک و معیار «شبهه» میان فقهای امامیه اختالفنظر وجود دارد که آیالا قاعالدۀ درء ازجملاله
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قواعد رفتار 1است که به شهروندان و اعمال آنها مربوط شود یا آنکه از قواعالد تصالمیمگیری 2بالوده کاله باله
واکنش مقامات رسمی (ازجمله دادرس) اشاره نماید؟ البته اختالف فقها در تعریالف شالبهه ،دور از انتظالار
نیست؛ زیرا مالک شبههای که موجب سقوط حد میشود ،از نگاه ایشان کامال ناهمسان بوده که طبعا عالدم
تماثل تعاریف با یکدیگر را بهدنبال خواهد داشت.
تعابیری در صدر تعریف فقها از شبهه نظیر «عدم علم به حکم یا ماهیت موضوع»« ،اعتقاد یا ظالن باله
جواز عمل»« ،قطع به حلیت»« ،اوضاع و احوال منتهی به حصول ظن به جواز عمل» و در نهایالت « ّ
تالوهم
جواز عمل» بهخوبی نشانمیدهد که ظاهرا هویت ُمشتبه بر متهم و مرتکالب رفتالار منحصالر خواهالد بالود.
شاید نخستین فقیهی که متعرض تردیدهای عارض بالر حالاکم و تالأثیر آن بالر کیفالر شالده ،عالماله حلالی در
قواعداألحکام باشد که تصری کرده است« :ولو حصلت الشبهة للحاکم سقط القطع أیضا ،کما لالو ّادعالی
ّ
صاحب المنزل السرقة لمنزل السرقة و المخرج االتهاب منه أو االبتیاع أو اإلذن في اإلخراج» (عالمه حلی،
قواعداالحکام .)555/3 ،البته در این عبارت فقهی ،ظاهرا «شبهۀ حاکم» تنها به شبهۀ ملکیت که شالبههای
موضوعیاست ،اشاره دارد .اما صاحب الفقه دامنۀ «شبهۀ حاکم» را به شالبهۀ حکمالی نیالز تسالری داده و در
فرض مطلق شک ،حد را قابل جریان ندانسته و افزون بر شبهۀ حاکم« ،شبهه و تصورات نادرست مرتکب»
و «شبهۀ شاهد» ،چه حکما و چه موضوعا ،را در تعریف شبهه جای داده و افزوده است:
«اگر در جایی شکی قابل فرض باشد بهخاطر «الحدود تدرأ بالشبهات» کیفر حدی جالاری نمیشالود؛
چراکه این حدیث شامل شبهۀ حکمی و موضوعی و همچنین شبهه فاعل ،شاهد و حاکم میشود .البتاله در
قوانین بینالمللی میان عالم یا جاهل و قاصر تفاوتی گذاشته میشود؛ هرچند شمول کیفر نسبت به جاهالل
قاصر ،مخالف عقل است اما نسبت به جاهل مقصر بعید نیست که عقال مانعی برای اعمالال کیفالر در کالار
ندانند» (حسینی شیرازی ،الفقه-المرور.)141 ،
فقیهان و حقوقدانان ،در مقام تعیین هویت شخصی که شبهۀ وی باعث سالقوط مجازاتهالای شالرعی
میشود با یکدیگر همعقیده نیستند .آیا عروض شبهه نزد فرد خاصی مطالرح اسالت یالا آنکاله نفالس «شالبهۀ
معتبر» بدون آنکه شخص خاصی که آن شبهه بر عقیالدۀ وی تالأثیر گذاشالته ،موضالوعیتی داشالته باشالد ،در
برداشتن کیفر نقش ایفا میکند؟ درصورتی که در پاسخ ،متمایل به این نظریه شویم که فرد یا مقالام خاصالی
محل عروض شبهه نیست ،باید بررسی کنیم که عالروض شالبهه نالزد مرتکالب (مالتهم) ،شالهود ،کارشالناس
رسمی ،بازپرس ،دادستان و دادرس تابع چه آثار کیفری و قضایی است؟ پس کلیت مسلله آن است کاله آیالا
1- Conduct rules
2 - Decision rules
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عروض شبهه زمانی صادق است که دادرس تردید در تحقق عنوان مجرمانه حاصل کند یا آنکه بدون تحقق
چنین حالتی ،تنها وجود شبهه ،حکما یا موضوعا ،در اندیشه و عقیدۀ متهم برای تأثیرگذاری شبهه بالر کیفالر
کفایت خواهد کرد؟
 -1-2شبهۀ متهم
مقصود از شبهه ،شبهههایی است که ماهیتا در درون اندیشه متهم شکل گرفته است بدین معنا کاله اگالر
متهم با شبهۀ اباحه ،عملی را مرتکب شود این شبهه مسقط مجازات خواهالد شالد .برخالی از فقیهالان ،تنهالا
شبهۀ نزد مرتکب عمل را از روایت برداشت کردهاند (روحانی .)44،سیداسماعیل صالدر در تعلیقالاتش بالر
آرای عبدالقادر عودة ،مالک در شبهه را منحصرا «شبهۀ متهم» آن هم در حین انجام عمل مجرماناله عنالوان
کرده و در توجیه این نظریه اظهار داشته است« :ظاهر سخن پیالامبراکرم(ص) کاله فرمالوده« :الحالدود تالدرأ
بالشبهات» دال بر آن است که سبب کیفر حد ثابت میباشد اما شبهه ،برطرفکنندۀ آن اسالت .حالال آنکاله
حصول شبهه نزد قاضی ،مانع از تحقق موضوع حد در خارج است ،بنابراین ناگزیر بایالد مقصالود شالبهه در
روایت ،شبهه در مقام عمل باشد نه در پیش قاضی .افزون بر آنکه ،چنانچه حصول شبهه نزد قاضی با ثبوت
شرعی جرم همراه باشد ،بهاتفاق علمای اسالم مانع از اجرای حد نسبت به مجرم نمیشالود و اگالر روایالت،
شامل حصول شبهه برای قاضی شود یا به همین مورد اختصاص یابد ،اجرای حد برای قاضی جایز نیسالت؛
درحالی که هیچ مسلمانی چنین نظری ندارد و اگر حصول شبهه همراه با ثبوت شرعی نباشد ،شالکی دربالارۀ
عدم اجرای حد شرعی بدو ن نیاز به این قاعده ،وجود ندارد و اختصاص قاعده به این حالت ممکن نیست؛
زیرا ظاهر قاعده داللت بر وضع حکمی دارد که اگر آن قاعده نبود ،حکم هالم وجالود نمیداشالت» (عالودة،
 .)334/1باتوجهبه تعاریفی که اکثر فقها از شبهه ارائه کردهاند ،به دست میآید که همین معنا را از «شالبهه»
ارتکاز نمودهاند .یعنی الزم است شبهه نزد متهم عارض شده باشد اما میبایست در محضالر دادرس ثابالت
شود که مرتکب ،چنین اعتقادی داشته تا بتوان کیفر را اسقاط کرد.
 -2-2شبهۀ قاضی
برخی از فقها محل عروض شبهه را قاضی در ضمن رسیدگی دانسته و تصری کردهانالد :ظالاهر از واژۀ
شبهه همان شبهۀ دادرس است که با وجود این ،شبهۀ درء حد مطابق قواعد صورت میگیرد؛ ولی اگر شبهه
در حین ارتکاب جرم برای مکلف رخ دهد و شبهه بهاندازهای نباشد که رفتار با وجود آن جایز باشد ،در این
صورت مرتکب مشمول عمومات اجرای حد و تعزیر خواهد بود .همچنین اگر حقیقت امر نزد قاضی ثابت
شود ،الزم است که حکم به کیفر را صادر نماید (مومن قمی .)21 ،حال چنانچه در اثبات حدود شالبههای
عارض شود ،حکم حد دفع میشود .پس مالک شبهۀ دارئه ،شبهۀ عارض نزد قاضی است که وظیفۀ صدور
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حکم و اجرای مجازات را دارد و ناگزیر میبایست امکان اسقاط مجازات را با شالبههای کاله در اندیشالۀ وی
ّ
حاصل میشود ،داشته باشد؛ لذا تا نزد قاضی شبهه ایجاد نشود ،حد دفع نمیشود.
بنابراین اگر دادرس شبهۀ حکمی داشته باشد مثال شک در لزوم شاهد پنجم در جرم زنا داشته باشد ،تالا
زمانی که از اجتهاد در این حکم فقهی فراغت نیافته ،جایز نیست که بر اساس گواهی چهار شاهد به صدور
رأی مبادرت ورزد .شرط زوال شبهه بدین معنا ،فراغت مجتهد از تحقیق و اجتهاد با تمسک به اماره ،اصالل
یا قطع نسبت به حکم شرعی است .اما در زمینۀ شبهۀ موضوعی نیز همین حالت وجود دارد و چنانچه مثال
دادرس عدا لت شهود را احراز نکند ،تا زمانی که ادلۀ معتبر بر عدالت ایشان در کالار نباشالد ،کیفالر از مالتهم
درء خواهد شد.
البته شبهۀ قاضی به یک معنای دیگر نیز قابل تصور است که از آن به «شبهۀ واقعیه» یا اشتباه واقع تعبیر
میشود که عبارت است از اینکه مالک شبهه تا زمانی که واقع بالا انکشالاف قطعالی بدسالت نیامالده ،برقالرار
است؛ لذا اگر با وجود دلیل معتبری برای وی انکشاف ظنی حاصالل شالود ،بالرای حکالم باله کیفالر کفایالت
نمیکند .بهعنوان نمونۀ امارات ،ظهور عرفی در گواهی شاهد را کافی میدانند اما مالک شبهه در موردی که
این اماره موجب قطع دادرس نشود ،همچنان برقرار است (حبالله .)78/22 ،همین حالت دربالارۀ اصالول
عملیه مسلما برقرار بوده و مالک شبهه بر این اصول حکومت دارد.
 -3-2مجرد حصول شبهه
ُ
عدهای از فقها گفتهاند :با وجود هر گونه شبهه ،چه شبهۀ قاضی که به علم نرسد و چه شبهۀ مجالرم کاله
در حکم یا موضوع ،شبهۀ واقعی داشته باشد ،در هر صورت حد ساقط میشود .نظریۀ سوم بالر ایالن دیالدگاه
تکیه دارد که مقصود از روایت ،مجرد حصول شبهه است ،خواه این شبهه در مقالام عمالل عالارض بالر ذهالن
مرتکب باشد یا در جریان صدور حکم بر قاضی وارد شود .در هر حالال متعلالق موضالوع روایالت ،عالروض
شبهات بوده و فرد مشخصی مخاطب مضمون روایت درنظر گرفته نشده اسالت .صالاحب الفقهه عالالوه بالر
«شبهۀ حاکم»« ،شبهه و تصورات نادرست متهم» و «شبهۀ شاهد» در هر کدام چه حکما و چه موضوعا را
به عنوان محل عروض شبهه تعیین کرده است .پس منشأ شالبهه ممکالن اسالت در هنگالام ارتکالاب رفتالار بالر
مرتکب (متهم) عارض شده است .همچنان که منشأ شبهۀ قاضی میتواند شبهات مفهومیه و غیالر آن باشالد
که بهطور مستقیم عارض بر قاضی میشود.
بنابر این دیدگاه ،معنای اصطالحی شبهه در قاعدۀ درء از معنای لغوی خود فاصله نگرفتاله و شالبهه در
معنای التباس و روشننبودن واقعیت ،در فرض مطلق شک به کالار رفتاله اسالت .معاصالر دیگالری نیالز عالدم
تعرض اصحاب امامیه نسبت به شبهۀ حاکم را بهجهت بداهت مسلله و نه غفلت از آن برشمرده؛ یعنی ایالن
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مطلب که حاکم با وجود شبهه و تردید مبادرت به صدور حکم نکند ،نیاز به تقریالر و تعالرض فقهالا نالدارد.
(موسوی اردبیلی)54/1 ،
ازآنجاکه تعیین و گزینش ادلۀ اثبات جرایم حدی ،بهمنظور محدودکردن طریق تحصیل واقع میباشالد،
درنتیجه بر طبق قاعدۀ «إقامة الحدود الی من الیه الحکالم» (محقالق حلالی )116/1 ،تنهالا حالاکم اسالالمی
صالحیت اجرای حدود الهی یا دفع و اسقاط آن را بهواسطۀ شبهه بر عهده داشته و وی مخاطب میباشد که
در این صورت این پرسش جا دارد که شبههای که قاضی باید بهسبب آن کیفرهای حدی را دفع نماید ،شبهۀ
عارض بر چه اشخاصی هست؟ به نظر نگارنده ،هر شبههای که عرفا یا شرعا ،ادلاله و مسالتندات پرونالده را
تحتتأثیر سلبی خود قرار دهد تفاوتی ندارد که در ذهن متهم شکل یافته یا ابهامی باشد که در حافظۀ شهود
ایجاد شده یا عدم قطعیتی که در نظریۀ کارشناس حاصل میشود و یا تردیدی به نفع متهم در کیفرخواسالت
دادستان با احراز شرائط دیگر میتواند شبهۀ دارئه محسوب شود .به بیان دیگر ،شالبهه در گزارههالای شالرعی
بهعنوان «موضوع مقدار الوجود» و «قضیة الحقیقیة في أي مورد تحقق الشبهة و في أي نحو کان» وارد شده
است.
بنابراین شایسته است از این حالت ،تعبیر به «شبهۀ اثبات» شالود تالا تمالام مالوارد مربالوط باله اثبالات را
فراگیرد که مفهوم آن ،تردید از ناحیۀ مستندات و مدارک احکام قضایی شالکلی 1یالا مالاهوی 2کاله زمینهسالاز
ابطال یا تضعیف و یک دلیل و راهنمای اثبات جرم حدی شود.
اگر نزد دادرس شبهۀ معتبری حاصل شود ،مسلما صدور حکم به کیفر نسبت به او جایز نیست .اما اگر
شبهه نزد متهم حاصل شده باشد ،در این مورد سه حالت رخ میدهد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد:
 .1اگر شبهه ای که متهم مدعی آن است ،نزد قاضی پرونده به اثبات برسد و قاضی بداند که مرتکالب،
تنها بهسبب شبههای که در اندیشهاش حاصل شده مبادرت به ارتکاب رفتار نموده اسالت ،در ایالن صالورت
به جهت عدم احراز موضوع جرم ،کیفر ساقط خواهد شالد .در ایالن میالان تفالاوتی وجالود نالدارد کاله عنالوان
مجرمانه کیفرش از سنخ حدود باشد یا تعزیرات و حتی این شبهه سبب برداشتن کیفر قصاص خواهد شد.
ّ
 .2چنانچه متهم بهعنوان حدی یا تعزیری شرعی ،ادعای شبهه را نزد دادگاه مطرح کند ولالی صالحت
این ادعا نزد دادرس به اثبات نرسد ،اگر عنوان مجرمانه ،حق اللهی محض باشالد بالدون نیالاز باله هالر گوناله
تحقیق راجع به شبهه ،قطعا کیفر ساقط میشود؛ زیرا در حقوقالله تنها ّبینه و اقرار معتبر است و اگالر ّبیناله و
اقراری نباشد ،صالحیت اقامۀ دعوا از بینمیرود؛ برخالف حقوقالناس که شرط شنیدن دعوا آن است کاله
1- Procedural
2- Substantive
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مدعی مستحق موجب دعوا باشد ولی در جرایم حقاللهی ،مستحق خداوند متعال است که اذن به فحالص
نسبت به قضیه ای را نداده و اثبات را طلب نکرده ،بلکه امر بر درء حالدود بالا شالبهه کالرده اسالت(1سالبحانی
تبریزی .)212/1 ،لذا ادعای شبهه در اینگونه جرایم طبق قاعده موجب شبهه نزد دادرس میشود .البته ایالن
در صورتی است که حاکم یقین وجدانی به دروغ بودن ادعای مالتهم پیالدا نکالرده باشالد وگرناله کیفالر سالاقط
نخواهد شد.
 .3درصورتیکه در پروندۀ قصاص یا کیفر حالدی حقالناسالی و سالایر مجازاتهالای تعزیالری ،مالتهم
مدعی شبهه شود ،دادرس ابتدا باید در پیرامون شبهه تحقیقات خود را انجام دهالد و اگالر نتیجاله تحقیقالات
دادرس ،صدق ادعای شبهه یا احتمال درستی آن باشد ،در این حالت با احراز سایر شرایط معتبر در شالبهه،
کیفر این عناوین مجرمانه نیز ساقط میشود .در این موارد قاضی بدون تحقیق و تفحص نمیتواند شالبهه را
نفی کرده و اصول عقالیی مثل اصل عدم غفلت یا خطا را اجرا کرده و متهم را محکوم به کیفر کند (موسوی
بجنوردی .)183/1 ،به نظر میرسد حتی در صورت شک در تحقق شبهۀ دارئه پس از آنکه قاضالی تحقیالق
کاملی صورت دهد و عمال نسبت به ادعای متهم تردید یابد ،نمیتواند به عمومات قالانون مراجعاله کالرده و
حکم به محکومیت نماید.
 .9تحلیل کلمات فقها در ارتباط با ضابطۀ شبهۀ دارئه
اینک که مشخص شد علیرغم اتفاقنظر فقیهان در مورد اثرگذاری شبهه در اسقاط مجازات ،میان فقها
اختالف در چند جهت متمایز و از حیث ضابطۀ شبهۀ الغاکنندۀ کیفر (جدای از درنظرگرفتن انواع مختلالف
مجازات همانند حدود و تعزیرات و قصاص یا محل عروض شبهه) دیده میشود ،باید بررسالی کالرد کاله در
چه حالتی صدق می کند کاله مرتکالب رفتالار حالدی ،در وضالعیت شالبهه قالرار گرفتاله اسالت .برداشالتها و
استنتاجهای ناهمسان در عبارات فقها الزم میسازد تالا دریافالت جالامعی از شالبهه شالکل گیالرد و مالا را باله
ساماندهی ضابطۀ آن کمکی شایان نماید .بدین منظور نظالرات چنالد نفالر از فقهالای معاصالر در ذیالل ذکالر
خواهد شد:
 - 1 - 3دیدگاه محقق خو یی
فرضیۀ محقق خو یی دررابطه با شالبهه کاله بسالیار جالای تأمالل دارد ،در تعریالف وی باله
 . 4إنّ العبرة فی حقوق اهلل بالبيّنة و اإلقرار و لو ال البيّنة و اإلقرار ال تصلح إلقامة الدعوى و هذا بخالف حقووق النواأل ّنّ مور ورا و ا
الدعوى أن یكون ال دّعی مستحقّاً ل وجب الدعوى فال تس ع فی الحدود ّنّه حقّ اهلل ،و ال ستحقّ (اهلل) لم یأذن و لم یطلب اإلثبات على أمر،
بل أمر بدرء الحدود بالشبهات.

زمستان 9911

تحلیل مبانی اختالف در مناط شبهۀ دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه

14

روشنی آشکار می شود که شبهه بنفسه موجب سقوط حالد نمی شالود ،بلکاله الزم اسالت کاله
شبهه (جهل به واقع) مقرون به اعتقاد جواز رفتار باشد کاله در ایالن صالورت سالبب الغالای
جزای جنایی می شود .وی با تقییدزدن شبهه بر حالت « اعتقاد الحلیة »  ،در جهل به حکالم
با اعتماد بر اطالق ادلل نافی حدود از جاهل ،شالبهه را باله جهالل بسالیط یعنالی همالراه بالا
اعتقاد به حلیت فعل خارجی تبیین کرده است .این دیدگاه در مقا بل تعریالف شالهید ثالانی
قرار دارد که ضابطۀ شبهه را باتوجه به عمالوم قاعالدۀ درء و ناله اطالالق ادلالۀ نالافی کیفالر از
شخص جاهل ،استحصال نموده اسالت (شالهید ثالانی .) 325 / 14 ،باله تعبیالر دیگالر از نظالر
ایشان اگر شبهه به اندازه ای قوی باشد که مستلزم « عدم ثبالوت موضالوع » عنالوان مجرماناله
شود ،در این صورت شبهه به طور غیر مستقیم بالر کیفالر تأثیرگالذار خواهالد بالود وگرناله در
سایر موارد اگر برای اسقاط حد به شبهه ،یک قیاس منطقی تشکیل شود ،کبالرای آن قیالاس
مخدوش خواهد بود (خو یی ،مبانی تکملة المنهاج .) 204 / 41 ،
نتیجه آنکه شبهۀ دارئۀ حکمی از نظر محقق خو یی دو حالت را شامل می شود:
أ .جهل جاهل قاصر که در حین عمل ،معذور بوده و خیال می کرده که آنچاله را انجالام
می دهد مطابق واقع بوده و اگر التفالات پیالدا می کالرد از عمالل بالر مبنالای علالم و شالناخت
صحی خود فروگذار نمی کرد؛
ب) تقصیر در مقدمات رفتار به این صورت که معتقد شود که عقد بالر فالالن زن ،او را
زوجۀ شرعی وی می کند ،بدون اینکه نسبت به بقیه شالرایط معتبالر در صالحت عقالد نکالاح
دقت نظر الزم را داشته باشد .اما جهل تقصیری نسبت به حکم شرعی که جاهالل در حالال
ارتکاب عمل به جهلش التفات داشته از نظر محقق خو یی شبهۀ معتبر در الغای مجالازات
به حساب نیامده و کیفر حدی بر وی جاری می شود؛ زیالرا جاهالل مقصالر عالالم باله حکالم
ظاهری بوده و جهل به واقع عذری برای او فرض نشده و اطالق ادلۀ نافی کیفر از جاهالل،
مشمول این فرض نخواهد شد.
برخی از شاگردان محقق خو یی در شرح کالم وی ،میالان شالبهۀ مالتهم و شالبهۀ قاضالی
خلط کرده و گفته اند :اگر زنی ادعای اکراه در رفتار زنای ارتکالابی کنالد ،مطالابق نصالوص
روایی ادعای وی پذیرفته می شود نه به خاطر درء حدود با شبهات؛ زیرا مسالتند و مالدرکی
برای این قاعده وجود ندارد مگر در موارد جهل قصوری آن هم درصورتی که جهالل بسالیط
ّ
باشد .البته در جهل مرکب چه قصوری و چه تقصیری بع ید نیست که کیفر حالد ی اسالقاط
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شود (فیاض .) 280 / 3 ،به نظر می رسد « ادعای اکراه » از سالنخ « شالبهۀ قاضالی » اسالت ناله
« شبهۀ متهم » و اصوال درنظرگرفتن حالت جهل قصوری یالا تقصالیری مالتهم نسالبت باله آن
بی معنا خواهد بود.
نکتۀ الزم به ذکر آن است که اصطالح جهل در تصنیفات فقهی عبالارت اسالت از نبالود
آ گاهی نسبت به حکم (قانون) یا موضوع به صورت بسیط یا مرکب.
در خصوص جهل به حکم شرعی یا گزارش قانونی ،مرتکب گاه هیچ انگاره و تصوری
ذهنی ندارد و گاه در وضعیت شک یالا در حالالت ظالن اسالت کاله همالۀ ایالن ساله حالالت از
زیرمجموعه های « جهل بسالیط » اسالت .امالا در پالاره ای مالوارد مرتکالب بالاوری نسالبت باله
گزاره ای قانونی یا شرعی پیدا کرده و خود را عالم به آن پنداشته؛ درحالی کاله تصالورش بالا
واقع گزارۀ مطابق نیست که « جهل مرکب » نسالبت باله وی رخ داده اسالت .باله عنوان نموناله
مطابق تبصرۀ مادۀ  155ق.م.ا جهل به نوع یا میالزان مجالازات ،از مصالادیق جهالل حکمالی
غیرم ؤثر قلمداد شده است .از طرف دیگر در جهل به موضوع 1،موضالوع گالزارۀ شالرعی یالا
قانونی نزد مرتکب نامعلوم بوده؛ به عنوان نمونه قتالل در فالراش در مالادۀ  430ق.ت 1325
چنانچه ممکن است شوهر نسبت به تمکین و رضایت زن خود به عمل زنا یا اصال تصالور
ذهنی نداشته یا حالت شک و تردید ن سبت به اکراه یا تمکین همسرش پیدا کرده یالا اینکاله
ظن به تمکین برایش حاصل شده است که هر سه حالت توسط قید « علالم باله تمکالین » در
مادۀ مزبور ،از موارد جهالل موضالوعی غیرمالؤثر انگاشالته شالده اسالت .همچنالان کاله مالادۀ
 144ق.م.ا  1352در همۀ جرایم عمالدی ،علالم مرتکالب باله موضالوع جالرم را ضالروری بالر
شمرده است.
محقق خو یی راجع به ادعای اکراه شخص مرتالد چنالین سالؤالی را مطالرح کالرده اسالت:
« اگر مرتدی ادعای اکراه بر ارتداد کند ،آیا این ادعا مسموع خواهد بالود یالا مادامی کاله بالا
قرینه ثابت نشود کاله ُم َ
کالر ه بالوده ،قابالل قبالول نخواهالد بالود؟ » (خالو یی ،محاضهرا یهی
المواریث  ) 151 ،س پس در پاسخ به آن گفته است که به مشهور نسبت داده شده که حالد از
متهمی که ادعای اکراه کرده ساقط می شود؛ زیرا الحدود تالدرأ بالشالبهات و ایالن از مالوارد
شبهه است که نمی دانیم آیا واقعا اکراه محقق شده یا رفتار وی اختیاری واقع شده اسالت.
اما نظریۀ صحی آن است که ادعایی ک ه هیچ قرینه ای آن را به اثبات نرسانده ،تالأثیری بالر
1- Ignorance of fact
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مسلولیت کیفری مالتهم نداشالته و دلالیلش آن اسالت کاله اینکاله گفتاله شالده « الحالدود تالدرأ
بالشبهات » اصل روایی نداشته و تنها مرسلۀ صدوق است کاله بالا طریالق معتبالر باله اثبالات
نرسیده است .حتی اگر مرسلۀ صدوق معتبر باشالد ،منظالور از « شالبهات » احتمالال واقعالی
است؛ به خاطر آنکه شبهه نسبت به واقع در اکثر حدود محتمل بوده است .مثال اگر کسالی
رفتاری که مستوجب حد است مرتکب شود و احتمال دهیم که وی در واقع معالذور اسالت
آیا امکان دارد به همین احتمال اکتفا کرده و کیفر حدی را اجرا نکنیم؟ در اکثر مالوارد در
باب حدود « شبهۀ واقعی » وجود دارد .بنابراین مالراد از شالبهه « المشالتبه واقعالا و ظالاهرا »
می باشد و در فرض باال « شبهۀ ظاهری » وجود ندارد ،بلکه باید رفتار بر حالالت اختیالاری
آن حمل شود؛ زیرا اکراه امری حادث است و اصل عدم حادث است و با ایالن اصالل دیگالر
شبهه ای در محل بحث به وجالود نمی آیالد .آری ،چنانچاله شالبهه در صالورتی رخ دهالد کاله
مشتبه واقعی و ظاهری باشد ،بر فرض که روایت صالدوق معتبالر باشالد می تالوان حکالم باله
سقوط مجازات حدی کرد.
 -2-3دیدگاه امام خمینی
با تحلیل مالک شبهه بر اساس نظریۀ امام خمینی چنین به دست میآید که اگر فاعل ،معتقد باله جالواز
ّ
باشد ولی در حقیقت اینگونه نباشد یا اگر فاعل جهالت مغتفره داشته باشد با وجود شالبهه ،حالدی در کالار
نیست .اما در تحقق و حصول عنوان شبهه با وجود ظن غیرمعتبر و خصوصا مجرد احتمال ،اشالکال وجالود
دارد .پس اگر فرد جاهل ولی ملتفت به حکم ،با وجود احتمال حرمت ،پرسشی برای مشخصگردیدن امالر
نکند و آن رفتار را مرتکب شود ،ظاهرا این حالت شبهه حصول پیدا نمیکنالد .آری ،اگالر جاهالل قاصالر یالا
ِّ
مقصر نیز نسبت به حکم شرعی و هم وظیفۀ استفسار و پرسالشکردن ملتفالت نباشالد ،ظالاهرا شالبهۀ دارئاله
محقق خواهد شد (خمینی.)168/2 ،
برخالف نظریۀ مرحوم خویی ،امام خمینی معتقد است که شبههای که احتمال صالدق آن وجالود دارد،
میتواند شبهۀ دارئه محسوب شود و الزم نیست عالوه بر شبهۀ واقعی ،شبهۀ ظالاهری (قریناله) نیالز آن را باله
اثبات برساند .مطابق این دیدگاه هر عذری که ناشی از خطا ،نسیان ،جهل و سایر عذرهای شرعی نسبت به
حکم یا موضوع کلی و جزئی باشد ،ادعای آن از جانب متهم با وجود احتمال درستی آن از سالوی دادرس،
مسقط کیفر خواهد بود .دلیل این مطلب آن است که با این احتمال ،دادرس در عنوان زنا نسبت به ارتکالاب
ّ
آن تردید کرده و استصحاب عدم زنا ،حد زنا را منتفی ساخته یا دستکم استصحاب عدم جواز اجرای حالد
قبل از ارتکاب رفتار مشکوک ،مجازات حدی را از ّ
فعلیت خواهد انداخت.
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امام خمینی در زمینۀ کیفر زنا اشاره داشته است که کیفر زنا ساقط می شود بالا ادعالای
هر آنچه که صالحیت دارد نسبت به مدعی آن ،شبهه باشد؛ پس اگر یکی از دو طالرف زنالا
یا هر دو ادعای شبهه کند ،ا گر تنها نسبت به یک طرف امکان شالبهه وجالود داشالته باشالد،
ّ
کیفر حد از همان طالرف سالاقط می شالود .بالا وجالود ادعالای زوجیالت مادامی کاله کالذب و
نادرستی آن معلوم نباشد ،کیفر ساقط می شود و متهم برای اثبات ادعایش نیازی باله قسالم
یا ّبی نه نخواهد داشت (خمینی.) 452 / 2 ،
البته مطابق با مضم ون برخی از روایات ،نوعی تنافی با نظریۀ فالوق برداشالت می شالود
که از آن جمله صحیحۀ حلبی از امام صادق(ع) اسالت دربالارۀ زنالی کاله ازدواج کالرده (بالا
اینکه شوهرداشته) ایشان فرموده است « :زن سنگسار می شود و آن کس کاله بالا وی ازدواج
ّ
کالالرده اگالالر ّبی نالاله ای بالالر ازدواج بالالا ایالالن زن دارد ،مجالالا زاتی نالالدارد وگرنالاله آن مالالرد هالالم حالالد
می خورد » (حر عاملی .) 125 / 28 ،ظاهر روایت آن است ادعای مرد نسبت باله عالدم علالم
به تأهل آن زن ،پذیرفته نشده و برای اثبات ادعایش باید ّبی نه بیاورد.

 -3-3دیدگاه صاحب مهذباألحکام
فرضیۀ بعدی متعلق به مرحوم سبزواری است که از دیدگاه ایشان ،جاهل قاصر یا مقصر نسبت به حکم
یا موضوع ،با وجود امکان برطرف کردن جهل و شبهه از خود ،در مورد او احکام وطی به شبهه که مهمترین
آن انتفای کیفر است ،جریان پیدا نمیکند .به ویژه اگر این امکان باله سالهولت مقالدور مرتکالب بالوده باشالد
(سبزواری)234/22 ،؛ بنابراین معیار شبهه از نظر ایشان آن است که وقتی امکالان زایاللنمودن شالبهه بالرای
مکلف به طورکلی وجود نداشته یا همراه عسروحرج باشد ،نسبت به فعل مرتکب (وطی یا سالایر رفتارهالای
ّ
حدی) ،عنوان«شبهه» محقق شده و مرتکب ،از حد رهایی خواهد یافالت .حالالت دیگالری نیالز کاله از نظالر
حکمی ملحق به عنوان «شبهه» میشود بلکه به تعبیر ایشان ،از نظر عرفی ،موضوعا عنوان شبهه بر آن حمل
میشود  ،عبارت است از حالتی که مکلف به شبهه و جهل خود التفات نداشته باشد .اما شالخص ناآگالاهی
که نسبت به وظیفۀ سؤال کردن ملتفت باشد ،فقهای امامیه اجماع دارند کاله چنالین شخصالی جالز در مالوارد
استثنا شده از سوی دلیل شرعی ،بهمنزلۀ فرد عامد و آگاه خواهد بود.
ایشان در «شرایط ثبوت حد بر زانی و مزنیبها» می نویسد :در مسائل اختالفی میان فقیهان ،اگر اجتهاد
یا تقلید مرتکب ،اعتقاد حلیت رفتار را نتیجه دهد ولی حاکم شرع معتقد به حرمت فعل باشد ،شبهۀ قاضی
نیز محقق شده و مجازات حدی را زایل می کند؛ به این دلیل که از دیدگاه ایشان منساق از ادله ،تحقق شالبهه
نسبت به مرتکب است که در این فرض تحقق یافته است .برعکس وقتی اعتقاد مرتکب ،حکایت از حرمت
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عمل داشته و با وجود علم و عمد مرتکب آن شود ،عنوان شبهه محقق نبوده هرچند حاکمشرعی معتقالد باله
حلیت یا اباحۀ کردار فاعل باشد( .سبزواری )234/22 ،وی در تشری ایالن نظریاله چنالین اسالتدالل کالرده
است که صادقنبودن عنوان شبهه در این فرض بدین خاطر است که موضوع حد اجتهادا یا تقلیدا نسبت باله
محدود (متهم) ثابت شده ،بنابراین عمومات و اطالقات اجرای حد ،این حالت را شامل میشود و وجهالی
برای مقدمداشتن اجتهاد حاکم بر اجتهاد (و یا تقلید) مرتکب وجود ندارد؛ چون تالرجی بالمالرج اسالت
مگر آنکه بطالن اجتهاد یا تقلید مرتکب با دلیل قطعی مشخص شود .آری ،چنانچه برای حاکم شرع نسبت
به این مورد در اجراکردن کیفر ،شبهه حا صل شود ،بایستی بنا بر نظر و اجتهالاد خالویش عمالل کنالد (همالو،
.)232/22
این نظریه برخالف دیدگاه امام خمینی است که در هر دو فالرض فالوق ،عنالوان شالبهه را محقالق و کیفالر
حدی را منتفی دانسته که از نظر نگارنده همین دیدگاه کامال موجه اسالت؛ زیالرا همالان گوناله کاله گفتاله شالد
مخاطب و محل عروض شبهه همان حاکم شرعی است که میخواهد قانون را اجرا کنالد و مطلقالا در همالۀ
فروض ،ترجی با عقیدۀ حاکم شرع بوده و اجتهاد حاکم شرعی مالؤثر خواهالد بالود .منتهالی قاعالدۀ درء در
مسائل اختالفی که اجتهاد یا تقلید مرتکب بر اباحۀ رفتاری تعلق گرفته ،دامنالۀ اجتهالادی حالاکم شالرعی را
محدود ساخته و کیفر را از کار میاندازد .اما برعکس اگر اجتهاد یا تقلید متهم ،بالر حرمالت رفتالاری تعلالق
بگیرد ولی حاکم شرعی آن را نقض شرع یا نظم اجتمالاعی جامعاله تشالخیص ندهالد ،هرچنالد در صالورت
مطابقت عقیدۀ مرتکب با نفساالمر دچار معصیت و سزاوار عقاب اخروی شده اما رجحان نظریالۀ حالاکم
شرعی پابرجا بوده و وی میبایست برطبق عقیدهاش حکم برائت متهم را صادر کند.

 -4-3دیدگاه صاحب الفقه
بر مبنای نظریه صاحب الفقه عالوه بر شبهۀ غیرمحصوره ،چنانچه وطی بهجهت عالدم علالم باله وجالود
رابطۀ نسبی یا رضاعی یا مصاهره (در فرضی که وظیفۀ شالخص در فحالص و استفسالار نباشالد) و همچنالین
دربارۀ زن و مرد ُم َ
کره و ُمضطر و ُملجأ مناط شبهه محقق میشود .در این مورد فرقی ندارد که اکراه از سالوی
یکی از زن و مرد باشد یا آنکه شخص ثالثی اکراه یا الجاء کند ،همانطور که فرقی میان زن در حال خواب یا
مرد در حال خواب یا فردی که داروی خوابآور مصرف کرده ،وجود ندارد .افزون بالر ایالن وطالی مجنالون و
ذاهل (غافل) موجب ایجاد شبهه خواهد شد .همچنین در جایی که شخص مسالت مرتکالب زنالا شالود ،در
اینجا دو حالت روی میدهد:
 .1چنانچه شرب او حالل بوده مانند آنکه مضطر به شرب بوده یا نمیدانسته که خمالر مینوشالد و یالا
نمی دانسته که نوشیدن خمر حرام است ،بدون هیچ اشکالی وطی به شبهه است و عنوان شبهه نسبت باله آن
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مصداق خواهد داشت.
 .2اگالالر شالالاربالخمر عالمالالا ،عامالالدا و در حالالالت التفالالات ،مرتکالالب شالالرب مسالالکر شالالده باشالالد،
صاحبجواهر گفته است :نظر یۀ مشهور آن است که وطی سکران با شرب خمر و دیگر مسکرها ،عنوان زنا
را داشته و باعث اثبات کیفر حدی و انتفای نسب شرعی شالده و ظالاهرا مخالالفی در میالان فقهالا باله چشالم
ّ
نمیخورد ،جز عالمه در تحریر که گفته استّ « :أما السکران...و لو زنالی و هالو سالکران لالم یجالب الحالد»
(عالمهحلی ،تحریراالحکام ،313/5 ،صالاحبجواهر .)242/25 ،صالاحب الفقهه باله جهواررالکمم ایالن
اشکال را می کند که اگر شخصی شرب خمر کند تا زنا نماید یا دیگری را به قتالل برسالاند ،در ایالن صالورت
قاعدۀ «االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار» مورد پیدا خواهد کرد؛ زیرا در عرف ،عالالم و عامالد محسالوب
می شود ولی اگر چنین نباشد؛ یعنی به قصد سرقت یا زنا یا قتل ،شرب خمر نکرده باشد دلیلالی بالر وجالوب
ّ
کیفر حدی و انتفای نسب شرعی وجود نداشته ،بلکه به نظر صاحب الفقه همان گوناله کاله در اداماله تبیالین
نموده ،اقرب آن است که یکی از مصادیق «شبهه» محسوب میشود« :اگر به قصد آنکه زنا کند یالا کسالی را
بکشد خمر ننوشیده باشد ،این حالت به وطی شبهه نزدیکتر است و به همین جهت فقها به صحت عقد و
ایقاع فرد مست فتوا ندادهاند و بهویژه در باب حدودی که با شبهه دفع میشوند ،حاکم دچار شالک میشالود
که آیا فرد ،نسبت به رفتاری که در حال مستی مرتکب شده ،مستحق قصاص یا حد خواهد بود؟» (حسینی
شیرازی ،الفقه .)150/44 ،پس در نظر صاحب الفقه اگر شخصی شرب خمر نماید ولی قصدش ارتکالاب
جرم با حال مستی نباشد ،در این صورت شبهه مصداق پیدا کرده و مجازات بالا اثبالات مساللوباالرادهبودن
جانی ساقط میشود.
وی عبارت ص احب جواهر را که گفته « أن الشارع لم یالب الالوطء بمجالرد االحتمالال أو
الظن ،و إنما أباحه بشرط العلم باالستحقاق ،أو حصول ما جعله أمارة للحل ،فبدونهما ال
یکون الوطء إال زنا » (حسینی شیرازی ) 188 / 44 ،محل تأمالل و اشالکال دانسالته؛ زیالرا در
َ
این استدالل میان دو مقولۀ اثبات و ثبوت خلط صورت گرفته اسالت .در عالال م ثبالوت اگالر
وطی با نکاح صحی جایز باشد ،زنا واقع نمی شود هرچند که فاعل ،ظن یا جهالل مرکالب
داشته که رفتار وی عنوان زنا را دارد .اما اگر در عالم واقع سببی برای حلیت وطی در کالار
نباشد ،اگر وطی به یکی از عذرهای شرعی صورت گیالرد مالوجبی بالرای انقطالاع و انتفالای
نسب یا اجرای کیفر وجود نداشته ،ولی چنانچه رفتار فرد به عذر شالرعی صالورت نگرفتاله
باشد آیا صرف همین حالت ،مستلزم انتفای نسب و اجرای عقو بت حدی خواهالد بالود یالا
خیر؟ همان گونه که روایت یزید کناسی( حر عاملی ) 124 / 28 ،و ابی عبیده حذاء ( همالو،
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 ) 125 / 28بر آن اشعار دارد .به نظر صاحب الفقه هالر دو احتمالال قابالل اعتناسالت و بایالد
روایات احتمال اول را به مواردی که اشاره شد ،تقیید زد.
میان فقهای امامیه در تحقق مالک شبهه با ظن معتبر اختالفی وجود ندارد؛ مالثال اگالر
زوج به عدم وجود زوجه چهارم خبر دهد یا زوجه انقضای عد ه یا عدم نداشالتن همسالر را
اعالم کند و یا دو شاهد عادل به این موارد گواهی بدهند .اما از این که بگالذریم صالاحب
الفقه در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود ظالن غیرمعتبالر عنالوان شالبهه محقالق می شالود
(مانند اخبار شخص عادل واحد به عدم وجالود زوج بالرای زن بعالد از اینکاله آن زن قطعالا
دارای همسر بوده و با وجود اینکه خود آن زن اظهارنظری نکرده و مثال بگو ید :نمالی دانم
همسرم مرا طالق داده یا خیر؟) گفته است :دو احتمال در این فرض وجود دارد ،ولی پس
از بررسی مفصل روایات به لزوم حجیت و اعتبار ظن در تحقق عنوان شبهه متمایالل شالده
و اظهار داشته « :ظاهرا لزوم حجیت داشتن ظن در تحقق شبهه معتبر است وگرناله چگوناله
در مواردی نظیر اینکه زنی به صدای شوهرش (وقتی که صالیغه طالالق را جالاری می کنالد)
شک کند یا ظن عادی (و نه شرعی) به طالق یابد و با این حال با دیگالری ازدواج نمایالد،
می توان قائل به تحقق شبهه گردیالد؟ » (حسالینی شالیرازی ) 200 / 44 ،امالا بالا وجالود ایالن
اذعان کرده در هر جا برای حاکم شبهه حاصل شود باید طبق اصالت صحت فعالل مساللم،
نسب مولود را به واطی الحاق کرده و حد را به اجرا نگذارد (همو.) 202 / 44 ،
در حالتی که مرتکب ،ادعا دارد که قبال علم داشته ولی با این حال آ گاهی سابق خالود
را فراموش کرده ،درصورتی که صدق یا کذب ادعای وی نزد قاضی معلوم شود ،طبق همان
ادعایش اثبات یا رد می شود؛ ولی اگر حاکم نتواند نسبت به درستی یا نادرستی ایالن ادعالا
علم حاصل کند ،از نظر صاحب الفقهه اگالر ایالن فراموشالی در حالق وی محتمالل و ممکالن
باشد ،اینجا شبهه محقق نشده و به دلیل اصل و اطالق ،مجازات حالد باله اثبالات می رسالد.
اما در حالتی که احتمال عقالیالی ایالن فراموشالی در حالق مالتهم امکالان داشالته باشالد ،آیالا
ُ
به خاطر اصالت ذ کر (اصل این است که با وجود علم قبلی ،فراموشی رخ ندهد) کیفالر باله
اجرا می رسد یا اینکه چون ایالن نسالیان از قبیالل امالور « الیعالرف اال مالن قبلاله » می باشالد،
ادعای وی تصدیق می شود؟ صاحب الفقه این موضوع را نیز واجد اشکال توصالیف کالرده؛
زیرا اگر ادعای وی مورد قبول واقع شود ،هر زانی می تواند با این ادعالا مجالازات را ابطالال
نماید اما بالفاصله اشکال را غیروارد دانسته است؛ زیرا قرائن و امارات مختلف نسبت باله
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صحت ادعای ایشان ،در اکثر متهم ها قابل تحصیل بوده و لذا احتمالال دوم را (تصالدیق و
پذیرش ادعای متهم) به جهت قاعدۀ درء حدود ،بعید ندانسته است.
در مورد شرط « داشتن علم » نیز همین مقالدار کاله بدانالد رفتالار مالورد ارتکالابش حالرام
بوده ،در ثبوت مجازات کفایت می کند؛ هرچند ند اند که بالرای آن رفتالار مجالازاتی تعیالین
شده است یا از نوع و میزان مجازات اطالع نداشته باشد .اما به عقیالدۀ صالاحب الفقهه در
« عدم علم » دارء کیفر ،فرقی ندارد که مرتکب حرمت اصل زنا را نداند یالا کیفیالت تحقالق
زنا و مشخصۀ آن را نشناسد؛ مثال بداند که زنا حرام است اما گمان ب رد که حرمت تنها بالا
ُ
ادخال در ق ُب ل یا دخول تمام حشفه محقق می شود که در این مثال هالا و مالواردی شالبیه آن
به جهت مناط و قاعدۀ درء حد بالشبهه ،مجازات ساقط می شود.
دربارۀ علم اجمالی نیز اگر مرتکب اجماال بداند که زنا یا شالرب خمالر حالرام اسالت و
هر دو نوع این رفتارها یا ی کی از آن دو را انجام دهد ،در ثبوت حد از نظر صالاحب الفقهه
دو احتمال به وجود می آید که احتمال عدم اجرای حد بعید نیست؛ زیالرا از روی علالم باله
اینکه زنا حرام است فعل زنا را انجام نداده است .ولی در پایالان نیالز بالا « فتأمالل » اشالکال
رخ داده را تقو یت می کند ( حسینی شیرازی.) 14 / 82 ،

 -5-3تعر یف صاحب مبانی تحریرالوسیله
آیت الله مومن چنین نگاشته است :در هر مورد که حقیقت واقعه مشخص نباشد ،الزم است کاله شالبهه
سبب درء «مجازات» شود هرچند ارتکاب آن رفتار جایز نباشد؛ مثل موارد جهالل حکمالی و دادن احتمالال
جواز یا موارد استصحاب بقای موضوع حرام و یا دیگر موارد (مومن قمی.)28 ،
برخی از نویسندگان در شرح خود بر قانون مجازات نیز همین معنا را بالرای واژۀ شالبهه برگزیالده و آن را
چنین تعریف کردهاند« :التباس و روشن نبودن واقعیت که باعالث خلالف باله اباحاله شالود بالر اسالاس اصالل
عقالنیت؛ بنابراین در مواردی که شخص احتمال ضعیفی به حلیت عمل دهد ،در این موارد چون عرفا واقع
امر کامال از شخص پنهان نمانده؛ لذا إعمال قاعالدۀ درء موجاله نیسالت» (گلریالز و موسالوی .)161 ،وجاله
اشتراک این دو تعریف در جنس آنهاست که شبهه را التباس و روشننبودن حقیقت معنالا کردهانالد و تمالایز
آنها در این است که تعریف نخست ،حالتی که مرتکب احتمال جواز رفتار را میدهد هرچنالد ارتکالاب آن
در این حال ،از نظر شرعی غیرجایز است اما غیرقابل کیفردهی دانسالته ،امالا در تعریالف دیگالر تأثیرگالذاری
شبهه بر کیفر را در موردی که مرتکب ،احتمال ضعیف حلیت را بدهالد باله لحالای قیالد «بالر اسالاس اصالل
ّ
عقالنیت» قابل توجیه ندانسته است .بر مبنای این قید ،هرگاه مرتکب با شك در حلیت یا ظن به اباحه و یالا
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اعتقاد به حاللبودن عملی ،آن را انجام دهد ،مجازات ّ
مقرر دربارۀ او اجرا نمیشود که در هر مالورد دادرس
باید در حق مدعی شبهه ،احتمال آن را صادق بداند و مجرد ادعا کفایت نمیکند .باید تمام اوضاع و احوال
و وضعیت متهم را مورد رسیدگی و توجه قرار دهد تا روشن شود که آیا این شبهه در حق او صادق اسالت یالا
خیر و در صورت احراز وجود شبهه برای متهم ،مجازات را از او بر دارد.
 -6-3تعر یف آیتالله معرفت
ّ
آیتالله معرفت نیز در تعریف شبهه اشاره کرده است« :ضابطه در صدق شبهۀ دارئه همان توهم جالانی
یا مرتکب در جواز عملی که می خواهد مرتکب شود ،خواهالد بالود چاله در شالبهۀ حکمیاله و چاله در شالبهۀ
موضوعی ،به شرط آنکه متعلق ّ
توهم از امور واض برای همۀ افراد و یا از اموری که پوشیدگی آن نسبت باله
جانی امکان ندارد ،نباشد و لذا قبول وجود شبهه نسبت به افراد و احوال مختلف متفاوت اسالت .باله همالین
خاطر مجرد اجرای عقد نسبت به زنی که میداند ازدواج با او بر وی حرام است مثل مادرزن ،ربیبه و افرادی
نظیر آن ،موجب صدق شبهه نخواهد بود» (معرفت.)350 ،
همان طور که مالحظه می شود از نظر این تعریالف ،قصالور یالا تقصالیر مالتهم در جهالل
خود ،دخالتی در معیار ضابطۀ شبهه ندارد ،بلکه این مالک روی احتمال صالدق ّ
تالوه م یالا
امکان خفای آن نسبت به مرتکب برده شده است .نکتۀ دیگر آنکه هرچنالد کاله در تعریالف
فوق به « شبهۀ دادرس » اشاره ای نشده اما شبهه در نظر ایشان به شبهۀ متهم منحصر نشد ه
و ایشان در این زمینه می گو ید « :موارد تمسک به قاعدۀ درء منحصر به شبهۀ مالتهم نبالوده
بلکه موقعیت های اشتباه حاکم یعنی مواردی را که حاکم نداند یا نزد وی ثابت نشالده کاله
رفتار مجرمانه ،عمدی بوده یا خطایی و یالا اختیالاری بالوده یالا باله اکالراه ،شالامل می شالود.
همچنین در جایی ک ه جهل مرتکب (نزد حالاکم) حکمالا یالا موضالوعا ثابالت نشالده و تنهالا
مجرد احتمال جهل وی در کار است ،عموم قاعدۀ درء قابالل اجالرا خواهالد بالود »( .همالو،
 ) 385براین اساس ،مرجع قضایی در مقالام اعمالال قاعالدۀ درء ،دسالت باله یالک اظهالارنظر
ماهوی مبنی بر عدم تحقق جالرم یالا عالدم مسالؤولیت کیفالری می زنال د؛ از ایالن رو ،وی بایالد
حسب مورد ،اقدام به صدور قرار منع تعقیب یالا حکالم برائالت کنالد (حبیالب زاده و خرمالی
عراقی.) 22 ،
 . 4تحلیل دیدگاه فقهای امامیه
در فقه کیفری ،شبهۀ موضوعی حتالی بالا وجالود عالدم فحالص از سالوی مرتکالب ،نالافی
ّ
تالوه م مالکیالت،
مسلولیت جزایی شناخته شده و برخی از مصادیق آن همچو ن سالرقت باله
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وطی اجنبیه به شبهۀ حلیت و شرب خمر با جهالل باله خمربالودن ،باله اتفالاق آرا مساللولیت
کیفری در پی ندارد (تبریزی .) 220 ،در « شبهۀ موضوعی قاضی » به و یژه در موارد حقالوق
الهی که مرتبط بالا شالؤون و احالوال شخصالی مالتهم می باشالد ،تحقیالق و تفحالص مقامالات
مسلول ممنوع است مگر دادرس احتمال دهالد کاله بالا روشن شالدن شالبهه بالر وفالق مالوازین
شرعی ،مرتکب می تواند از تخفیف مجازات برخوردار شود .به و یژه آنکاله فقهالای امامیاله
در مورد زنی که بالدون ازدواج شالرعی حاملاله شالود ،بالرخالف فتالوای مالکی هالا تحقیالق و
تعقیب قضایی زن را به مجرد حامله شدن جایز ند انسته اند (صاحب جواهر .) 255 / 41 ،بالا
این حال برخی از فقها علی رغم اصولی همچون اصل برائت از پرسالش و تفتالیش از علالت
بارداری ،اصالت حمل فعل مسلم بر صحت و اصل عدم زنا ،در شبهۀ مذکور با تکیاله بالر
دیدگاه خود مبنی بر وجوب تفحالص و تحقیالق در شالبهۀ موضالوعی ،استفسالار و تحقیالق از
سالوی مقالام قضالایی را از زن بالالاردار بالدون شالوهر واجالالب دانسالته اند (حسالینی شالالیرازی،
.) 104 / 82
اما در شبهۀ حکمی متهم ،باید واکاوی کرد که قاعدۀ درء و تحدیدا مفهوم «شبهه» ،هر دو عنوان جهالل
قصوری و تقصیری را در بر میگیرد؟ جاهل ُم ّ
قصر که اجماال به حکم شرعی التفات پیالدا نکالرده و سالپس
دچار شبهه گشته ،آیا در کیفرهای حدی حکم واقعی حرمت زنا یا سایر عنوانهای حدی بر وی منجز شالده
و عموم ادلۀ وجوب حد زنا بر وی بار گردیده و از این حیث معذور محسالوب نمیشالود؟ یالا اینکاله اطالالق
قاعدۀ درء ،هر نوع شبههای چه جهل قصوری و چه جهل تقصیری را در بالر میگیالرد؟ بنالا بالر نظریالۀ امالام
خمینی« ،شبهۀ دارئه» دائرمدار التفات به حرمت شرعی خواهد بود نه قصور یا تقصیر؛ یعنی چنانچه پالس
از التفات و توجه به حکم حرمت ،مجرد احتمال و حتی ظن غیرمعتبر به جواز و اباحه رفتار حاصل شالود،
حصول شبهۀ دارئه منتفی میشود .برخی از محققان معاصر هم با مالک قراردادن اینکه شالبهه باله سالطحی
برسد که شرعا عذرآور بوده تا بتواند کیفر حدی را از مرتکب بردارد ،تصری نمودهاند :اگالر عالدم انکشالاف
واقع بهحدی برسد که برای فرد شرعا معذوریت ایجاد کند ،اصل کیفر چه حد و چه تعزیالر از وی برداشالته
میشود چه در شبهۀ موضوعی و چه حکمی .طبق این نظریه حالت شبهه تنهالا در مالوارد معالذوریتآور باله
وجود خواهد آمد و تنها در این حالت است که شخص ،بیگناه فرض شده و از تمام کیفرهالا تبرئاله خواهالد
شد (مومن قمی.)25 ،
اما صاحب الفقه حالت «تقصیر» را تنها مسالتحق مجالازات تعزیالری دانسالته و چاله در حالالت جهالل
قصوری و چه حالت جهل تقصیری ،شبهۀ دارئه را محقق دانسته ،آن هم نه بهخاطر اتیالان رفتالار مسالتوجب
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ّ
حد ،بلکه بهجهت نفس تقصیر و عدم آگاهی از قانون .وی در رابطه با شخصی که محارم خویش را به عقد
درآورده و دخول هم نموده ،گفته است که اگر چنین شخصی پنداشته عقد سبب حلیت وطی میشود ،شبهه
خواهد بود و اگر در این گمانش مقصر باشد ،تعزیر میشود و در واقع دامنۀ معذوریت نسبت به رفتار حدی
تا جاهل مقصر گسترده شده است .وی در کتاب «یقه المرور» مناط و میزان قصور و تقصیر را نوعی دیدگاه
تسامحیعرفی و نه دقیق و سختگیرانه که در تعامل رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) با مردم باله چشالم
می خورد ،دانسته و راجع به مالک تشخیص جاهل مقصر از جاهل قاصر بیان میدارد« :ظاهرا اگالر قرائنالی
در کار باشد که بر قصوری یا تقصیریبودن داللالت نمایالد ،همالان قالرائن درصالورتیکه اطمینالان دادرس را
برانگیزد ،اعتبار خواهد داشت واال باید به خود متهم مراجعه کرد زیرا ظن ،بدون قرینه جنبالۀ حقیقتنمالایی
نداشته است و از مقولۀ «ال یعرف اال من قبله» و قالول مالتهم در آن حجالت میباشالد» (حسالینی شالیرازی،
الفقهالمرور )113 ،و در نهایالت مطم نظالر صالاحب الفقهه آن اسالت کاله اگالر دادرس نتوانالد قصالوری یالا
تقصیری بودن را طبق این مالک تشخیص دهد و شبهه در قصور یا تقصیر مرتکب داشته باشالد ،قاعالدۀ درء
مالک عمل دادرس بوده و بنا را بر این میگذارد که جهل قصوری است که در این صالورت بالهطورکلی چاله
حد و چه تعزیر دربارۀ مرتکب به اجرا نخواهد آمد.
 .5جمعبندی و گزینش نظریۀ مختار
پس از بررسی نظرات فقهای معاصر دررابطه با تعامل میان شبهه با حالت قصور یا تقصیر ،بنابر دیالدگاه
نگارنده بایستی با تقسیم چهارگانۀ شبهه ،هر مورد را بهتنهایی مورد واکاوی قرار داد:
 . 1شبهۀ همراه با ذهنیت خالف واقع به جواز رفتاار  :ماننالد اینکاله مالردی ،خالواه ر
رضاعی خود را به اعتقاد اینکه ازدواج با خواهر رضاعی جایز است به عقالد خالود درآورد.
تعبیر فقیهان امامیه از چنین شبهه ای « شبهة العقد مالع الالوطء » (مغنیاله ) 253 / 5 ،بالوده و
این سنخ از شبهه ها از نوع جهل مرکب و بدون توجه به حکم شرعی ایجاد شالده ،چالون از
مصداق های شبهاتی است که بر نکاح ملحق گردیده و بنا بر ضابطۀ کلی که عالماله حلالی
ّ
ّ
آن را بیان کرده « :و بالجملالة :کالل موضالع یعتقالد فیاله إباحالة النکالاح یسالقط فیاله الحالد »
ّ
(عالمه حل ی ،قواعد األحکام  ) 521 / 3 ،و چنین ضابطه ای مورد توافق فقیهان قبل و بعالد از
ایشان قرار گرفته ،لذا اشکالی در تمسک به قاعدۀ درء رخ نخواهد داد .کارکرد قاعالدۀ درء
در این شاخه از شبهه بدین جهت است که عنوان « زنا » بر فرض مزبور صدق نکالرده و بالا
عدم صدق عنوان حدی ،اصل عدمی نیز مؤ ید چنین کارکردی خواهد بود.
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 .2شبهۀ همراه با معذور یت شرعی مرتکب :این قسم از بارزترین مصادیق شالبهه مطالرح شالده کاله
چنانچه پس از شکل گیری شبهه (اعم از ظن یا شک) و توجه و التفات مرتکب به حکم شرعی ،بینه و حتی
اصل عملی بر جواز ارتکاب رفتاری واقع شود و در ادامه خالف چنین حکم ظاهری کشف شالود .بالهعنوان
نمونه اگر زنی اذعان کند که مجرد است درحالیکه شوهر داشته و یا ّبینۀ شرعی بر مرگ همسر یا طالقدادن

وی گواهی دهد و پس از چندی از ازدواج ،خالف اظهارات زن یا گواهی ّبینه پدیدار شود ،در این حالت نیز
عنوان زنا بر رفتار شخصی که بر طبق اصل یا ّبینه با آن زن ازدواج کرده و دخول کرده ،صالادق نیسالت؛ زیالرا
ادله و عمومات زنا و سایر روا بط جنسی نامشروع به حرمت ظاهری اکتفا نموده و به حرمالت واقعالی مقیالد
نشده است.
 .3شبهۀ قصوری یا تقصیری و از روی عدم التفات به حکم شرعی :چنانچه صاحب شبهه ،دچار
جهل بسیط و بدون التفات به حکم شرعی باشد مانند کسی که از روی قصور یا تقصیر با مادر رضاعی خود
ازدواج کرده بدون آنکه حکم حرمت نکاح مادر رضاعی را ندانسته و اصالال نسالبت باله آن توجاله و التفالاتی
مبذول نداشته و بهنوعی غافل از این حکم یکمرتبه مبادرت به ارتکاب آن نمایالد ،در ایالن قسالم سالوم هالم
صدق عنوان زنا بر چنین رفتاری بعید به نظر رسیده و کارکرد قاعدۀ درء ،این مورد را حتی در صورت تقصیر
مرتکب در شبههاش شامل شده و عقاب دنیوی زنا از وی برداشته میشود؛ هرچند در فرض اخیالر اقتضالای
عقاب اخروی باتوجهبه عدم معذوریت شخص مشتبه ،دور از ذهن نیست.
 .4شبهۀ مرتکب ملتفت به حکم و بدون معذر یت شرعی :اشکال بنیادین در این صالورت ،کالار را
برای فقیهان دشوار ساخته که چنانچه فرد ملتفت به حکم شرعی ،ظن و یا شک به اباحالۀ رفتالار داشالته و در
تضاد با این شبهه اصل استصحاب یا اصول عدمیه اقتضای ممنوعیت ارتکالاب را داشالته باشالند و باتوجهباله
چنین شبههای مبادرت به ارتکاب نماید ،امامخمینی فرموده« :الظاهر عدم کونه شبهة» (خمینی.)454/2 ،
به جهت آنکه برخالف قسم دوم ،فرد مشتبه آگاه به حکم ظاهری کاله همالان حرمالت و ممنوعیالت ارتکالاب
است ،بوده و حجتی بر جواز نداشته و بر همین اساس و ظاهرا شبههای در نظر او شکل نیافته تا قاعالدۀ درء
بتواند مجرایی داشته باشد .متقابال صاحب الفقه ،بهطرز تفریطآمیز ،گسترۀ شبهه را حتی به علم اجمالی نیز
تسری داده و شمول این فرض را بعید ندانسته و در فرضی که با وجود التفات و توجه باله حرمالت ،حتالی بالا
وجود علم اجمالی به حرمت یکی از دو رفتار زنا و شرب مسکر به ارتکاب رفتار مسالتوجب حالد مبالادرت
ورزیده را ،رافع مجازات حدی دانسته و در عوض تنها مرتکالب را مسالتحق کیفالر تعزیالری برشالمرده اسالت
(حسینی شیرازی .)14/82 ،وی حتی میان عدم آگاهی به حرمت اصل رفتار حدی با عدم آگاهی از کیفیت
رفتار موجب حد ،تفاوتی قائل نشده و همان گونه که مثال عدم علم باله حرمالت زنالا موجالب سالقوط کیفالر
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ُ
میشود ،حالتی را که بداند زنا حرام است اما بپندارد که حرمت تنها به ادخال در ق ُبل یالا ادخالال همالۀ آلالت
تناسلی اختصاص دارد ،شبهۀ دارئۀ کیفر حدی عنوان کرده است (حسینی شیرازی.)15/82 ،
اما اکثریت فقیهان که همسو با فرضیۀ تحریرالوسیله ،قاعدۀ درء را فاقد کارکرد دانستهاند ،دلیل خالود را
روایت یزیدالکناسی(1حر عاملی )124/28 ،قرارداده و چنین ابراز کردهاند« :این روایت کیفر حد را به علالم
بر حرمت مترتب ساخته هرچند زن علم اجمالی بر این دارد که در عده قرار دارد ،گرچه تعداد روزهای عده
را بداند باید بهدلیل استصحاب حرمت ،احتیاط کند؛ زیرا حجت بر وی تمام شده است .پس اگر مخالالف
حجتی که بر حرمت قائم شده رفتار کند ،زناکار است گرچه علم به حرمت برای وی حاصالل نشالود؛ زیالرا
حجت شرعی اثر علم تفصیلی را داشته و افزون بر آن استصحاب عدم انقضای عده نیز بهمنزلۀ علالم بالر آن
است که وی همچنان در عده بوده و با این استصحاب ازدواج وی جایز نیست» (مقدس)15 ،
به نظر میرسد ظنی که از شهادت ّبینه بر حرمت داللت دارد و یالا از استصالحاب عالدم انقضالای عالده
ناشی شده ،گرچه حجت ظاهری بوده و واجباالتباع است که نتیجاله آن عالدم جالواز ازدواج خواهالد بالود،
حتی اگر در مخالفت با چنین «ظن نوعی» ،برخالف مقتضای ّبینه یا استصحاب مبادرت به نکالاح کالرده و

دخول صورت پذیرد ،در صورت تطابق مؤدای ّبینه یا استصحاب با واقع ،مرتکب رفتار حرامی شالده امالا بالا

این حال شبههای که ناشی از«ظن شخصی» مرتکب هنگام ارتکاب فعل عارض شده ،مشالمول قاعالدۀ درء
میشود؛ چون اگر مراد از قاعده را شبههای که مرتکب ،بهجهت وجود حکم ظاهری معذوریت پیدا کرده به
حساب آوریم ،در این صورت با جنبۀ تأسیسی بودن قاعالدۀ درء در بالاب حالدود تعالارض داشالته و در سالایر
ابواب فقهی غیر از حدود نیز به ضرر شخص معذور حکمی بار نمیشود و این مطلب جدیدی نیست .امالا
اگر مقصود از شبهه ،مجرد شک و یا ظن حتی غیرمعتبر باشد ،تأسیسی بالودن قاعالده حفالش شالده و چنالین
ویژگی ،انحصار در باب حدود خواهد داشت که چنانچه فردی «ظن شخصی» (ولو غیرمعتبالر) بالر اباحالۀ
رفتاری داشته باشد ،داخل در عنوان «شبهۀ دارئه» خواهد شد .گرچه خالی از وجه نیست که همسو با نظریۀ
صاحب الفقه و بهجهت گزارۀ فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» از جهت حرمت رفتار قائل به کیفر تعزیری
شویم.
نتیجه آنکه در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و میالان حالالت اعتقالاد باله
خالف واقع وجود نداشته و شبهه ،پنداره و تصوری گسترده است که حاالت علم و یقین و ظن را (حتالی در
. 4وَ بِإِ ْنَادِهِ عَرْ یَزِیدَالْكُنَا ِیِّ قَالََ :أَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ( ) عَرِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا... -قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ -قَالَ فَقَالَ مَا مِرِ
امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِرْ نِسَاءِ الْ ُسْلِ ِيرَ -إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ -وَلَقَدْ كُرَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ یَعْرِفْرَ ذَلِكَ -قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ
عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كَمْ هِیَ -فَقَالَ إِذَا عَلِ َتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ -فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ.
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جایی که اصل یا امارهای بر حرمت شرعی در کار باشد) در بر میگیرد .پس در عنوان چهارم یعنی شالخص
ملتفت به حکم نیز چنانچه شبهه در حق مرتکب ،احتمال عقالیی ایجاد کند ،مقدور است که مبنای اسقاط
کیفر حدی قرار بگیرد .گرچه در حالت علم اجمالی و بروز رفتار مستوجب کیفر حدی ،جریالان قاعالده بالا
اشکال مواجه شده و می بایست حالت علم اجمالی را از چهار قسم فوق تفکیک نمود .آری ،در قسم سوم و
چهارم آنجا که تقصیر مرتکب در تحصیل معذوریت شرعی توسط دادرس احراز شود ،نگارنده بر این بالاور
است که باید کیفر تعزیری در نظر گرفته شود.
دستاورد پژوهش

 .1با توجه به تعریفهای اکثریت فقهای عظام از شبهه ،ایشان هویت ُمشتبه را بر مرتکب رفتار ارتکاز

کرده اند؛ یعنی الزم است شبهه نزد متهم محقق و عارض شده باشد ولی با این شرط که در محضالر دادرس
ثابت شود که مرتکب این اعتقاد را داشته تا بتوان مجازات را اسقاط کرد .دلیل این برداشت آن است که فقها
«شبهه» را عینا واجد همان مالکی که در مباحث اصل برائت در اصالول فقاله باله تفسالیرش پرداختاله شالده،
برشمردهاند( .ر.ک :سبزواری)222/22 ،
 .2طبق این مبنای اکثریت ،کارکرد شبهه بدین شکل خواهد بود که در صورت اقناع وجالدانی قاضالی
به صحت ادعای شبهۀ متهم ،شبهه بهعنوان دلیل معتبر سبب اسقاط کیفر میشود .در غیالر ایالن صالورت در
جرایم حقاللهی محض ،چنانچه حاکم علم وجدانی به دروغبودن ادعای متهم پیدا نکرد ،شبهه در الغالای
مجازات مؤثر خواهد بود .اما در سایر جرایم ،قاضی موظف باله تحقیالق در بررسالی صالحت ادعالای شالبهه
خواهد بود و اصول عقالیی مثل اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا یا نسیان همچنالان مقالدم خواهالد شالد،
مگر پس از تحقیق کامل ،قاضی عمال نسبت به ادعای متهم تردید حاصل کرده که بعید نیست با تمسک به
«شبهۀ دارئه» در این حالت بتواند کیفر را بردارد.
 .3در حالتی که مرتکب ،ذه نیت خالف واقع به جواز رفتار داشته یا از روی قصور یا تقصیر التفاتی به
حکم شرعی پیدا نکرده باشد و یا در حالتی که با وجود التفات به حکم شرعی معذوریت شرعی در ارتکاب
رفتار حدی یا تعزیری داشته است ،در این سه صورت مالک شبهه بدون هیچ اشکال قابالل تالوجهی محقالق
میشود ،اما اشکال در صورت چهارم و در جایی است که شبهه مرتکب ملتفت به حکالم شالرعی رخ داده،
در فرضی که هیچ معذریت شرعی قابل مالحظهای نسبت به وی وجود ندارد که اکثریت فقهالا ظالاهرا ایالن
حالت را با ضابطۀ شبهه منطبق ندانسته ولی از دیدگاه نگارنده چنانچه «شبهه» و ذهنیت در اندیشۀ مرتکب
ملتفت به حکم شرعی ،ظن شخصی عقالیی (ولو شرعا غیرمعتبر) بر اباحالۀ رفتالاری ایجالاد کنالد ،ممکالن

زمستان 9911

تحلیل مبانی اختالف در مناط شبهۀ دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه

02

است که مبنای اسقاط کیفر حدی قرار بگیرد.
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حدیثدل.1382 ،
سبحانی تبریزی  ،جعفر ،نظام القضاء و الشهادة فی الشر یعة اإلسالمیة الغاراء  ،قالم ،مؤسسالۀ
امام صادق ،چاپ اول 1418 ،ق.

ّ

سبزواری ،عبداألعلی ،مهذب األحکام فای بیاان الحاالل و الحارام ،قالم ،مؤسساله المنالاردفتر حضالرت آیةاللاله،
1413ق.
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم  ،قم ،مؤسسالۀ معالارف
اسالمی 1413 ،ق.
صالالاحب جواهر ،محمدحسالالن بن باقر ،جااواهرالکالم فاای شاارع شاارائع اإلساا الم  ،تحقیالالق:
عباس قوچانی ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی  1401 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،تحریراألحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ،قم ،مؤسسۀ امام صادق1420،ق.
________________ ،قواعداألحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1413 ،ق.
عودة ،عبدالقادر ،التشاریع الجناائی االساالمی فای الماذاهب الممساة مقارناا بالقاانون الوضاعی ،تحقیالق:
السیداسماعیل الصدر ،طهران ،موسسة البعثة ،الطبعة الثانیة1402 ،ق.
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فیاض ،محمداسحاق ،منهاجالصالحین ،قم ،مکتب آیةالله العظمی الفیاض.1328 ،

گلریز ،امین و فرجاللهی ،رضا و موسوی ،سیدصادق ،شرعکامل قانون مجازات اسالمی در نظام عدالت کیفری
ایران ،تهران ،مجد.1354 ،
محقق حلی ،جعفربنحسن ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،تحقیق :عبدالحسین محمالدعلی بقالال،
قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان1408 ،ق.
مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،المعجم الوسیط ،القاهرة ،مجمع اللغة العربیة ،الطبعةالثالثة1410 ،ق.
معرفت ،محمدهادی ،تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء ،قم ،بینا ،بیتا.
مغنیه ،محمدجواد ،فقه االمام الصادق ،قم ،مؤسسۀ انصاریان ،چاپدوم1421 ،ق.
مومن قمی ،محمد ،مبانی تحریر الوسیلة-کتاب الحدود ،تهران ،نشر و تنظیم آثار امام ،چاپ اول.1380 ،
مقدس ،محمدهادی ،تقریرات الحدود و التعزیرات ،قم ،مؤسسۀ فرهنگی تبیان.1382 ،
موسوی اردبیلی ،عبدالکریم ،فقه الحدود و التعزیرات ،بیجا ،مؤسسة النشر لجامعة المفید ،چاپدوم.1385 ،
موسوی بجنوردی ،محمد ،قواعد فقهیه  ،تهران ،مؤس سۀ عروج ،چاپ سوم 1401 ،ق.
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چکیده

در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأ کید فراوانی شده است .یک جنبه از این آمادگی،

مجهزشدن به انواع ابزارآ الت جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآالت ،سالح های نامتعارفی چون
هسته ای و شیمیائیاند که به دلیل غی رقابل مهاربودن آثار و قدرت تخر یبی بسیار باالی آن ها ،سالح های
کشتارجمعی نامیده شده اند .سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری ،آیا از نظر
شرعی تولید و انباشت این نوع سالح ها جایز است؟ و دولت اسالمی میتواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر
دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات داللت بر جواز ،بلکه لزوم تولید و
نگهداری این نوع سالح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن میکند ،لکن باتوجه به هدف نهایی
این آمادگی که تقو یت زمینه صلح و امنیت است ،میتوان گفت مجهزشدن به این سالح ها با این هدف منافات
داشته و مشمول این ادله نیست .نیز به دالیلی دیگر از جمله اینکه تولید ،انباشت و افزایش توان تخر یبی این
گونه سالح ،خود عامل خوف و هراس در جامعۀ بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم
واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط ز یست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سالح ها ،قدرت آفرین نبوده
و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارندۀ آن نیست؛ تولید و انباشت
این سالح ها کاری بیهوده ،پرهز ینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعا جایز
نیست.
کلیدواژه ها :سالح کشتارجمعی ،تولید و انباشت سالح ،صلح و امنیت ،آمادگی دفاعی ،قدرت
دفاعی.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول9911/19/91 :؛ تاریخ تصویب نهایی.9911/10/91 :
 . 9نویسنده مسئول
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Examining the Proofs of Permissibility or Prohibition of
Production and Stockpiling of Weapons Mass Destruction
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Abbas Ali Rouhani, Ph.D. Professor, Research Institute of Imam Khomeini and
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Abstract
In jurisprudential teachings, there is a lot of emphasis on defense readiness against
the enemies. One aspect of this readiness is being equipped with all types of war and
defense tools, some of which are unconventional weapons such as nuclear and
chemical weapons that, due to their uncontrollable effects and very high destructive
power, are called weapons of mass destruction. Regardless of permissibility or nonpermissibility of their application, the main question is whether it is permissible to
produce and stockpile such weapons from the viewpoint of Sharia and can the
Islamic state do this in order to prepare for defense against the enemies? Although
the appearance of some verses and narrations indicates permissibility and even the
need to produce and stockpile this type of weapons in order to maintain defense
readiness against the enemies, considering the ultimate goal of this readiness which is
to strengthen the background for peace and security, it can be said that being
equipped with such weapons contradicts this goal and is not covered by those proofs.
In addition, for other reasons including the argument that production, stockpiling
and increasing the destructive power of such weapons, themselves, cause fear and
terror in human society and disturb mental security and peace and imply serious
harm to environment and humans and that owning these weapons is not
empowering and the resulting security is unreal and subsequently, does not guarantee
the consolidation and maintenance of their holder's power; production and
stockpiling of these weapons are futile, costly and troublous tasks and examples of
extravagance and squandering the public treasury and are not permissible according
to Sharia.
Keywords: Weapons of Mass Destruction, Production and Stockpiling of Weapons,
Peace and Security, Defense Readiness, Defense Power
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مقدمه
استفادهکردن از مواد تولیدشده توسط جانوران ،گیاهان ،باکتريها و ویروسها علیه نیروهاي انساان و
منابع غذای در جنگهای بشر ،سابقهاي هازاران سااله دارد .اساتفاده از ساموم جاانوري یاا گیااه باراي
سم کردن سر تیرهاي جنگ  ،استفاده از الشۀ حیواناات مارده از عااعون باراي شکساتن مقاومات داخال
قلعهها و آلودهکردن منابع آب شهرها از نمونههاي باستان بهکارگیري سالحهاي نامتعارف است.
این رویه در جهان متمدن نیز با پیچیدگی بیشتر ،گسترش روزافزون و ابداع انواع جدیادی از ایان ناوع
سالحها مانند سالحهای هستهای ادامه یافت .قدرت تخریبی سالحهای مدرن کشتارجمعی و آثار سوء آن
بهحدی است که میتوان از آن بهعنوان خطری بالقوه که نسل بشار ،بلکاه هماۀ موجاودات زناده را تهدیاد
میکند یاد کرد.
آنچه که در مورد این سالحها شایان توجه است اینکه این نوع سالحها تنها اهداف نظامی و رزمنادگان
را نابود نمیکند ،بلکه این نوع سالحها خصوصا سالحهای هستهای هیچ ذیحیااتی را بااقی نمیگاذارد و
ّ
حتی آیندگان نیز از آثار سوء آن در امان نیستند و باعث بیماریهای رقتآور و ناتوانی جسامانی نسالهای
بعدی خواهد شد.
باتوجهبه آثار سوء جبراننشدنی ناشی از بهکارگیری این نوع سالحها که بهدلیل قادرت تخریبای بسایار
شدید و مهارنشدنی آثار آنها ،از یک عرف باعث کشتهشدن شمار زیادی از انسانها و خسارات فراوان باه
سازههای ساخت بشر و محیطزیست میشود و از عرف دیگر باتوجهبه اینکه در اسالم بر آماادگی در برابار
دشمنان و مجهزشدن به سالحها و ابزارآالت جنگی و دفاعی تأکید فراوانی شده است ،ایان ساؤال مطارح
میشود که آیا تولید و انباشت این نوع سالحها بهمنظور ایجاد این آمادگی از نظر شرع اسالم جاایز اسات؟
در این مقاله به بررسی ادلۀ جواز و عدم جواز تولید و انباشت این نوع سالحها میپردازیم.
تعریف سالح کشتارجمعی
سالح کشتارجمعی به جنگافزاری گفته میشود کاه میتواناد شامار بسایار زیاادی انساان را کشاته و
خسارات فراوانی به سازههای ساخت بشر یا محیطزیست وارد کند .این سالحها در مقابل سالحهائی قارار
دارند که به سالحهای متعارف موسوم هستند .بهعورکلی دو معیار بارای تشاخی

ایان ساالحها از ساایر

تسلیحات مطرح است :یکی قدرت تخریبی این سالحها و دیگری اهداف آنها.
بر اساس معیار دوم تنها به سالحهائی میتوان سالح کشتارجمعی اعالق کرد که ماهیتا جاز باهمنظور
انهدام وسیع به کار نمیرود و آثار مخرب آن ،چنان است که نمیتوان به اهداف معینی محادود شاود .ایان
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آثار عموما غیرقابل پیش بینی و مهارناشدنی است که به همین سابب ایان ساالحها را ساالح وحشات نیاز
مینامند( .ممتاز)11-11 ،
در حال حاضر سه نوع سالح کشتارجمعی وجود دارد که عبارتاند از :سالح اتمی ،سالح شایمیایی و
سالح بیولوژیک.
آثار زیانبار ناشی از کاربرد سالحهای کشتارجمعی
اگرچه دانش هسته ای و شیمی و بیولوژیک در زندگی بشر دارای اهمیت فراوانی است و فوائد بیشامار
بلکه حیاتی برای انسان دارد ،لکن سالحهای ساختهشده در سایۀ همین علوم ،دارای آثار وحشتناکی اسات
که برای تصور صحیحتر از موضوع مورد بحث الزم است به بخشی از این آثار اشاره شود.
سالحهای هستهای به دلیل اینکه از مواد هستهای ساخته میشوند قدرت تخریب زیااد و کنترلنشادنی
دارند که در صورت استفاده ،حجمی وسیع از انرژی آزاد میکنند .این امر موجب کشتار و تخریب جمعای
میگردد درصورتیکه یک کالهک گرمایی هستهای یکمگاتنی در مناسبترین ارتفاع روی یک شهر بازر
منفجر شود تا پنج مایلی ،موجودی زنده نخواهد ماند .پس از انفجار تا سالهای عوالنی تشعشعات زیانبار
رادیواکتیو مانع ادامۀ حیات موجودات زنده در محلهای نزدیک به انفجار میشود .اثر تشعشع یاا پرتوهاای
رادیواکتیو (آلفا ،گاما ،نوترون) در اثر عمل یونیزهشدن به بافتهای بدن انسان که در معار

تمااس اشاعه

است ،آسیب رسانده و عالوهبرآن ژنتیک انساان را دچاار آسایب و ترییار میساازد .باروز سارعان خاون و
استخوان و جهشهای مصنوعی از آثار بیولوژیک این سالحها بر انسان است (مشیرپور.)131-131 ،
همچنین سالحهای شیمیایی مانند گاز سارین ،خردل و فسفوژن و مانند آنها روی سیستم عصابی یاا
دستگاه تنفسی و یا روی پوست بدن آثار مر بار یا صدمات جبرانناپذیری را وارد میکنند ،همچنان که نشر
عوامل بیولوژیکی بهوسیلۀ بمب یا هواپیما و ...موجب ابتالی درصد باالیی از جمعیت و مر دستهجمعی
میشود .تاریخچۀ کاربرد این نوع سالحها ،حاکی از آثار وحشتناک این نوع سالحها و کشتار دساتهجمعی
انسانها بهوسیلۀ آنها است.
بخش اول
دالیل جواز تولید سالحهای کشتارجمعی
مهمترین ادلهای که برای تبیین حکم جواز تولید ساالحهای کشاتارجمعی میتاوان مطارح کارد ،ادلا
وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سالحهائی بهمنظور بازدارندگی دشمن است.
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قسمت اول  :آیات
آیۀ اول:
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
ْ
«وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِاط الخیل تر ِهبون ِب ِه عدو الل ِه و عدوکم» (انفال)10 :
ِ
«هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها (دشامنان) آمااده ساازید و اسابهای ورزیاده (بارای
میدان نبرد) ،تا بهوسیلۀ آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید»
این آیۀ شریفه یک اصل حیاتی و ضروری برای مسلمانان ترسیم کارده اسات کاه بایاد در هار عصار و
زمان ،مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گیارد کاه آن لازوم آماادگی دفااعی و مجهزشادن باه ساالحها و
تجهیزات مناسب روز در برابر دشمنان است.
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َْ
حکم «وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِاط الخیل» امر به تهیاه و تادارک هرچاه بیشاتر نیاروی
ِ
مساالح و دفاااعی بااهعور کلاای ،اماار بااه آمادهباااش و مراقباات همیشااگی در دورۀ صاالح و آرامااش اساات»
(خمینی،والیت فقیه.)33 ،
«کلمۀ إعداد بهمعنای تهیه کردن چیزی است تا انسان با آن چیز به هدف دیگری که دارد برسد کاه اگار
قبال آن را تهیه ندیده باشد ،به مطلوب خود نمیرسد و کلمۀ قوه در جنگ بهمعنای هر چیزی است که جنگ
و دفاع با آن امکان پذیر است؛ از قبیل اسلحه و مردان جنگی باتجربه و دارای ساواب جنگای و تشاکیالت
نظامی» (عباعبائی)111/1 ،
با توضیحاتی که دربارۀ آیه داده شد میتوان نتایج زیر را از آیه به دست آورد:
نتیجۀ اول
ُّ
کلمۀ « ِأعدوا» امر است و ظهور در وجوب دارد و در اینجا قرینهای هم که بهواسطۀ آن امر را حمال بار

استحباب کنیم ،وجود ندارد .بنابراین ،این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر
به این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیۀ سالحهای کشتارجمعی هم میشود ،تولید و تهیاۀ آنهاا ناهتنها
جایز بلکه واجب است (حبالله)317/2 ،
نتیجۀ دوم
َ ْ ََ
ُ
ْ
ْ
جملۀ «ما استطعتم» برای تهیۀ امکانات ،ابزارآالت و نیروهای جنگی و دفاعی یک حاد بیشاتر تعیاین
نمی کند و آن استطاعت است .بنابراین لزوم ارتقای قدرت دفاعی ،محدود و مقید به چیازی نیسات و هماۀ
َ
امکانات را در بر میگیرد جملۀ « َما ْاس َتط ْع ُت ْم» عام و کلمۀ «قوة» که بهصورت نکره آمده اسات ،عمومیات
آن را تقویت کرده و هر گونه نیرویی را شامل میشود» ( .مکارم شیرازی)213/1 ،
روشن است که این آمادهسازی نیرو و امکانات باید متناسب با زمان و برحسب مقتضیات زمان باشاد؛
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چراکه آیه ،یک دستور وسیع برای همۀ قرون را بیان کرده است .بنابراین مفهوم وسیع آیه ،هم از نظر زمانی و
هم از نظر نوع آمادگی شامل سالحهای کشتارجمعی نیز میشود .برخی از محققان به این شامول تصاریح
کردهاند.
«آیه تصریح نموده است به اینکه ای مؤمنین! آماده کنید آنچه را که در توان دارید در هر زمانی بهحسب
مقتضیات آن زمان و اسلحههای آن زمان ،چه از چوب و سنگ باشد و چه اسبهای آماده و چه سالحهای
هستهای ،همانطوری که در عصر ما وجود دارد»( .یزدی)211/2 ،
«آیه ظهور در آمادگی بهمنظور ایجاد ترس در دشمن دارد ولو اینکاه جنگای واقاع نشاده باشاد و ایان،
قابلیت انطباق بر تالش برای دساتیابی باه ساالحهای کشاتارجمعی یاا حاداقل بعضای از آنهاا را دارد».
(حبالله)317/2 ،
اشکال به نتیجۀ دوم
امر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سالحهای متعارف دارد و شاامل ساالحهای
غیرمتعارف یعنی سالحهای کشتارجمعی نمیشود و دلیل این انصراف ،کثرت استعمال سالحهای متعارف
است .از اشکال انصراف ،دو پاسخ داده میشود.
پاسخ اول
انصراف انواع و اقسامی دارد که بهعورکلی میتوان آن را به دو قسم تقسیم کرد:
 .1انصراف ظهوری
در انصراف ظهوری منشا انصراف ،ظهور خود لفظ است؛ به این معنی که منشا انصراف ذهن ما در اثر
کثرت استعمال از یک لفظ به سوی یک فرد یا یک صنف از افراد یا اصناف ،ظهور خود لفاظ در آن فارد یاا
صنف باشد؛ یعنی این لفظ مطل  ،در خصوص این فرد یا صنف آنقدر زیاد استعمال شده که در اثر کثارت
استعمال ،ظهور در این معنا پیدا کرده است ،بهعوریکه هرگاه بهعور مطل به کار برده میشود ،همین فارد
یا صنف به ذهن خطور میکند؛ مثال کلمۀ حیوان وضع شده است برای مطل آنچه کاه حیاات دارد ،خاواه
انسان باشد یا سایر حیوانات .اما در نزد عرف بهعلت اینکه این کلمه در غیار انساان بسایار اساتعمال شاده
است ذهن ما از استعمال این کلمه انصراف پیدا می کند به حیوانات دیگر غیر از انسان .چنین انصرافی مانع
از تمسک به اعالق است و به منزلۀ قرینۀ لفظیۀ متصله است که ماانع از ظهاور کاالم در اعاالق میباشاد
(نایینی132/1 ،؛ خوئی،دراسات فی علم االصول311/2 ،؛ مظفر212/1 ،؛ صدر.)111/2 ،
 .2انصراف بدوی
در انصراف بدوی منشأ انصراف خود لفظ نیست ،بلکه سبب انصراف و منشأ آن خارجی اسات؛ ماثال
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آن فرد یا صنف معین در خارج غلبۀ وجودی دارد و یا انسانها با آن فرد یا صنف سروکار بیشتری دارند و در
اثر ارتباط زیاد ،ذهنشان با این فرد یا صنف مأنوس شده و از شنیدن آن لفظ همین مصداق به ذهان میآیاد
بدون اینکه ظهور لفظی در کار باشد .چنین انصرافی ماانع از تمساک باه اعاالق کاالم نیسات؛ زیارا ایان
انصراف بدوی است و با اندک تأملی زایل می شود (ناایینی132/1 ،؛ خوئی،دراساات فای علام االصاول،
ُ
َ
311/2؛ مظفر212/1 ،؛ صدر ،)111/2 ،چه اینکه دایرۀ اعالق « َما ْاس َتط ْع ُت ْم ِم ْن ق َّو ٍة» وسیعتر از ساازوبر
جنگی و سالح است و تمام نیروها و قدرتهایی را که بهنوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد ،شامل
میشود ،اعم از نیروهای مادی و معنوی (مکارم شیرازی)211/1،؛ بنابراین همان عور که انصاراف بادوی
آیه به سازوبر جنگی و سالح ،با اندکی تأمل زایل میشود و مانع از ظهور کالم در مطلا توانمنادیهای
مادی و معنوی نمیشود ،انصراف بدوی به سالح متعارف نیز با اندکی تأمل زایل شده و مانع از ظهور آیه در
تمام سالحهای پیشرفتۀ متناسب در هر عصر نمیشود.
پاسخ دوم
وقتی امری از عرف موال صادر میشود و برای آن ،هدف و غایتی ابراز میشود که فرد ،نوع و یاا صانف
مطلوب را تعیین می کند و انصراف ،تأثیری در این تعیین ندارد .در این آیه خداوند امر به إعداد قوا با هادف
ایجاد خوف در دل دشمن کرده است .اینکه ما مأموریت داریم بر اساس امر در آیه ،چه نوع نیرو و تاوانی را
آماده سازیم ،به تأمین آن هدف بستگی دارد (یزدی)211/2 ،
«تجهیزات نظامی و دفاعی را تا مرز تهدید دشمنان گسترش دهید» (قرائتی.)311/3 ،
«وحشت دشمن از توان رزمی مسلمانان تعیین کنندۀ مرز قادرت نظاامی ضاروری در جامعاۀ ایماانی
است» (هاشمی رفسنجانی.)100/1 ،
بنابراین اگر مثال فقط با تربیت نیروهای انسانی جنگجو این هدف حاصال نمیشاود ،بایاد باه تاأمین
اسلحۀ کافی روی آورد یا مثأل اگر داشتن سالحهای متعاارف نیمقارن پایش ،خاوفی در دل دشامن ایجااد
نمیکند باید سالحهای متعارف روز را تأمین کرد و همینعور اگر سالحهای متعارف ،این هادف را تاأمین
نمیکند باید به سالح های غیرمتعارف روی آورد .بنابراین انصراف در اینجاا معنای نادارد ،چاه اینکاه قیاد
َ
استطاعت « َما ْاس َتط ْع ُت ْم» نیز شاهد بر این است که تمام توان را بایاد بارای برآوردهشادن آن هادف باه کاار
گرفت و «قوة» را منحصر در نوعی خاص از توانمندی نمیکند؛ چه اینکه وقتی هدف حاصل شد دلیلی بار
دستیابی به بیشتر از آن وجود ندارد.
«مقصود ،ایجاد ترس در دشمن است که از آن تعبیر به بازدارنگی میشود .وقتی این هدف حاصل شد
دلیلی بر دستیابی بیشتر از این مقدار وجود ندارد» (حبالله)311/2 ،
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نتیجۀ سوم از آیه
ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُْ
هدف از امر به إعداد قوا در آیه ،ایجاد هراس در دل دشمنان خداست« :تر ِهبون ِب ِه عدو الل ِه و عدوکم».

این یک هدف منطقی و انسانی است که باعث جلوگیری دشمن از اقدام باه جناگ و تعادی و تجااوز

میشود و دقیقا این هدف در راستای صلحعلبی و استمرار آرامش و امنیت است.
مقیدکردن آمادگی همه جانبه و افزایش توان رزمی با هدف ترساندن دشمنان شناخته و ناشاناخته ،خاود
دلیلی است که این آمادگی برای افروختن آتش جنگ ،کشاتار ماردم ،ویرانای آبادیهاا ،تصااحب اماوال و
سرزمین ها و گسترش اصول بردگی و استعمار نیست؛ بلکه هدف جلوگیری از باروز جناگ اسات (مکاارم
شیرازی.)211/1 ،
تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی ،این هدف منطقی و انسانی را تأمین میکند .بنابراین آیۀ شریفه
نهتنها دلیلی بر جواز تولید این نوع سالحها است ،بلکه ما را به تولیاد و انباشات ساالحهای کشاتارجمعی
بهعنوان سالحهای پیشرفتۀ روز بهمنظور تحق آن هدف انسانی ملزم میکند« .العل تعمم» علت ذکرشاده
در آیه ،عالوه بر اعالق آن تعمیم دهندۀ حکم به هر آن چیزی است که ایان هادف را تاأمین کناد؛ ازجملاه
سالحهای کشتارجمعی.
اشکال اول به نتیجۀ سوم آیه
در تأمین هدف ِّ
معینشده در آیه بهوسیلۀ ساالحهای کشاتارجمعی ایان اشاکال باه نظار میرساد کاه
مقصود ،ایجاد خوف در دل دشمنان بهمنظور جلوگیری از جنگ و نهایتا ایجاد امنیات و آراماش در جامعاۀ
انسانی است .درحالیکه وجود سالحهای بسیار خطرناک کشتارجمعی و تولید و انباشات و افازایش تاوان
تخریبی آنها ،خود عاملی برای برهمزدن امنیت و آرامش روحی جامعه است.
نگاهی به آثار تخریبی و پیامدهای دردآور بمبهای هستهای ،شیمیایی و بیولوژیک که در آغااز مقالاه
به آن اشاره شد ،دل هر بشری را می لرزاند.
روزنامۀ انگلیسی«سان» با انتشار گزارشی نوشته است« :در صورت آغاز جنگ جهانی سوم ،بمبهای
هسته ای روسیه قادر خواهد بود سواحل شرقی آمریکا را در مدت فقط سه دقیقه نابود نمایاد .تنهاا یکای از
موشکهای هستهای می تواند برای همیشه ایالت نیویورک را نابود کند .عالوه بر این پانج تاا شاش موشاک
«ساناتا» «شیطان» کافی است ساحل شرقی آمریکا را از صحنۀ گیتی حذف نماید» (روزنامۀ کیهان  1آباان
 1311شماره  :21111صفحۀ آخر)
آیا وجود چنین سالح خوفناکی ولو در دسات مؤمناان بارای جامعاۀ بشاری امنیات و آراماش روحای
میآورد؟ بنابراین تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی ،نقض غر

از امر در آیه است و محقا هادف

زمستان 9911

بررسی ادلۀ جواز یا حرمت تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی

11

نهایی آیه که ایجاد امنیت در جامعه است ،نمیباشد.
امام خمینی و آیتالله خامنه ای بر این باورند که سالحهای کشتارجمعی ناهتنها تأمینکننادۀ صالح و
امنیت جامعۀ بشری نیستند ،بلکه مصیبت و تهدیدی جادی علیاه بشاریت و امنیات میباشاند (خمینای،
313/11؛ )khamenei.ir
دقیقا همین تهدید و ناآرامی حاصل از وجود سالحهای کشتارجمعی ،دولتها و مجامع بینالمللای را
مجبور کرده است که با تنظیم قراردادهای بینالمللی در جهت منع گسترش سالحهای کشاتارجمعی بلکاه
خلع سالح همۀ دارندگان این نوع سالحها ،تالش کنند .نمونههایی از این معاهدات به شرح زیر است:
 .1پروتکل ژنو راجع به منع استعمال گازهای خفهکننده و مسموم شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در
جنگ مورخ  11ژوئن .1121
.2کنفوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیرۀ سالحهای باکتریولوژیاک (بیولوژیاک) و سامی و
انهدام این سالحها سال .2792
 .3معاهدۀ منع گسترش سالحهای هستهای( )NPTمصوب اول ژوئیه .2791
 .4کنفوانسیون منع گسترش ،تولید ،انباشت و بهکارگیری سالحهای شیمیایی و انهادام آنهاا مصاوب
.2773
بنابراین تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی صرفنظر از اینکاه در دسات چاه دولتهاایی باشاد
تهدید جدی علیه بشریت است ،همچنان که به این مطلب در متن معاهدات بینالمللی که به آنها اشاره شد
اذعان شده است .بنابراین تعبیر درست در اینجا این است که «العل تخص » به این معنی که هر آنچاه باا
علت نهایی حکم که تأمین امنیت و آرامش است منافات دارد از اعالق آیه خارج میشاود کاه از آن جملاه
تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی است.
بنابراین راه عاقالنه این نیست که در برابر دشمنان اسالم رقابت تسلیحاتی کشتارجمعی به راه بیاندازیم
و با مجهزشدن به سالحهای کشتارجمعی این تهدید و خطر جهانی را افزایش دهیم بلکه راه عاقالنه تاالش
ُم ِجدانه در جهت حذف این نوع سالحهای خطرناک است.
اشکال دوم به آیه :
سالحهای کشتارجمعی مصداق (( قوة)) نیستند
یک اشکال موضوعی نیز در این آیه مطرح است و آن اینکه آیا تولید و انباشت سالحهای کشاتارجمعی
در شرایط امروزی میتواند مصداق «قوة» در آیه باشد؟
اگرچه در ظاهر به نظار میرساد در اختیاار داشاتن ساالحهای کشاتارجمعی مخصوصاا ساالحهای
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هستهای یک قدرت محسوب میشود و ابرقدرتها با تکیه به قدرت هستهای و مجهزباودن باه ساالحهای
اتمی در دنیا سلطه پیدا کردهاند و حتی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملال ،حا وتاو را در ساایۀ
همین توانمندی به دست آوردهاند ،لکن در شرایط امروزی برخورداری از این ساالحها تأمینکننادۀ امنیات
دارندگان آنها نیست .امروزه پاکستان بهعنوان کشوری که دارای بمب اتمی است ،نهتنها در سطح بینالمللی
بلکه در سطح منطقه نیز یک قدرت محسوب نمیشود ،همچنان که زرادخانۀ هستهای اسرائیل نتوانسات از
شکست این رژیم در برابر جبهۀ مقاومت در لبنان و فلسطین جلوگیری کند و کارۀ شامالی باا دساتیابی باه
سالح هسته ای تبدیل به قدرت جهانی نشد ،چه اینکه این ساالح از فروپاشای شاوروی جلاوگیری نکارد؛
بنابراین دستیابی به این سالحها قدرتآفرین نیست .برخی از اندیشمندان نیز به ایان امار اذعاان کردهاناد.
«ونسانت دپورت» اندیشمند فرانسوی دراینباره میگوید:
«اندیشۀ هستهای که در بدو امر مسئلۀ اصلی تفکر استراتژیک بود ،امروزه دیگر جایگاه ساب خود را از
دست داده است .در واقع وجود سالح هستهای نه الزم است و نه ضاامنی بارای تضامین امنیات؛ چارا کاه
حملههای دائمی صورتگرفتۀ امروزه را نمیتوان با سالح هستهای پاسخ داد».
()monde-diplomatique.fr /2013/06/desporttes/49174
«استفان والت» استاد دانشگاه هاروارد بر این عقیده است کاه بارخالف آنچاه بسایاری از ماردم فکار
میکنند ،هم تاریخ و هم فرضیه به ما میگوید که سالح هستهای تأثیر کمی در قدرت یک کشور و نفاوذ آن
دارد)foreign policy 2012/11/30( .
مهمترین دلیل بر قدرت محسوبنشدن سالحهای کشاتارجمعی خصوصاا تسالیحات هساتهای ایان
است که امکان بهکارگیری این سالحها وجود ندارد :ازآنجاکه اوال خطرات ناشی از بهکاربردن این سالحها
چه از نظر زیستمحیطی و چه از نظر مقابلهبهمثل قدرتهای مخالف ،دامن بهکارگیرندگان این سالحها را
خواهد گرفت؛ ثانیا بهکاربردن این سالح ها انزجار افکار عمومی و محکومیت جامعاۀ بشاری را باه دنباال
داشته و خواهد داشت ،لذا هیچ قدرتی به خود اجازۀ استفاده از این سالحها را نمیدهد و در چنین شرایطی
وجود این سالحها به مانند قدرتی غیرقابل اعمال میماند و تهدید ناشی از داراباودن ایان ساالحها جادی
نیست ،لذا این تهدید کاربرد ندارد1310/12/2)khamenei.ir( .
عالوه بر اینکه این سالحها نمیتواند حکومتها و رژیمهای مخالف را از بین ببارد ،همچناان کاه باا
بمباران اتمی دو شهر ژاپن ،حکومت ژاپن از بین نرفت بلکاه فقاط انساانهای بیگنااه و سارزمینها ناابود
شدند.
به موارد فوق میتوان این را هم اضافه کرد که امروزه در مخاصمات و جدالهای زبانی بین کشاورهای
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درگیر با هم و حتی در تهدیدات ابرقدرتها یا اثری از تهدید به استفاده از سالحهای کشاتارجمعی وجاود
ندارد و یا جدی نیست.
ابرقدرت ها کشورهای مخالف خود را تحریم اقتصادی ،تهدید به مداخلاۀ نظاامی و ...میکنناد ،ولای
تهدید به استفاده از سالحهای کشتارجمعی نمیکنند و ایان مطلاب در خصاوص ساالحهای شایمیایی و
میکروبی نمود بیشتری دارد.
به کارگیری سالح شیمیایی حتی در سطح محدود ،بالفاصله محکومیت جهانی و انزجار افکار عمومی
را به دنبال دارد .کشورهای دارندۀ این نوع سالحها نیز با صراحت و شدت ایان ماوارد را محکاوم میکنناد،
حتی مباشران و عامالن اصلی این جنایتها تالش میکنند با انداختن این جنایات به گردن دیگری و گرفتن
انگشت اتهام به سوی مخالفان خود ،خود را از این نوع جنایت مبرا سازند.
باتوجهبه آنچه در این دیدگاه بیان شد ،میتوان گفت :بر اساس این دیادگاه مجهزباودن باه ساالحهای
کشتارجمعی قدرت محسوب نمیشاود و مصاداق «قاوة» نیسات؛ بناابراین حکام «و أعادوا» بار آن باار
نمیشود .به عبارت دیگر ،سالحهای کشتارجمعی تخصصا از موضاوع «قاوة» خارجاناد و تاالش برخای
کشورها برای دستیابی به این نوع سالحها نیز یک اشتباه محاسباتی است ،چه اینکه بر اساس شاواهدی کاه
ذکر شد نمیتوان پذیرفت که عرف جامعۀ بینالملل بهعنوان مرجعی برای تعیین مصداق موضوعاتی مانناد
قدرت بر قدرتبودن سالحهای کشتارجمعی مهر تأیید بزند.
آیۀ دوم
یکی دیگر ازآیاتی که بهعنوان دلیل جواز تولید سالحهای کشتارجمعی میتواند بررسای شاود ،آیاۀ 11
سورۀ نساء است:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ
ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ
َ
ُ
ات أ ِو ان ِفروا ج ِمیعا»؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،آمادگی
«یا أیها ال ِذین آمنوا خذوا ِحذرکم فان ِفروا ثب ٍ
خود را (در برابر دشمن) حفظ کنید و در دستههای متعدد یا بهصورت دستۀ واحد بهساوی دشامن حرکات

نمائید.
حذر به معنی بیداری و آمادهباش و مراقبت در برابر خطر است.
معنی حذر بهقدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر میگیرد .مسلمانان باید برای
دفاع از خویش هر گونه آمادگی از نظر روانی و معنوی و از نظر بسیج منابع فرهنگی ،اقتصادی و انساانی و
همچنین استفاده از کاملترین نوع سالح زماان و عارز باهکارگرفتن آن را فاراهم ساازند (مکاارم شایرازی،
.)11/1
ُ ُ
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َُْ
َّ
ْ
با این وصف ،جملۀ «خذوا ِحذرکم» نسبت به «وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة» اعام اسات (جاوادی

11

فقه و اصول

شمارة 929

آملی.)111/11 ،
بنابراین یکی از مصادی (حذر) آمادگی نظامی و مجهزشدن باه مادرنترن ساالحهای روز اسات کاه
شامل سالحهای پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز میشود و امر در آیه ناهتنها داللات بار جاواز ایان ناوع آماادگی
میکند ،بلکه ظهور در وجوب و داللت بر لزوم آمادگی دارد.
اشکال به استدالل به آیۀ دوم
َ
َ
ُ
َ
ُّ
ُ
َ
همان عور که گذشت هدف و مقصود در آیۀ « َوأعدوا ل ُه ْم َماا ْاساتط ْعت ْم م ْ
ان ق َّاو ٍة» ارهااب و ترسااندن
ِ
ِ

دشمن بهمنظور بازدارندگی از اقدام او به جنگ بود که ثمرۀ آن تحق امنیت در جامعاۀ بشاری و خصوصاا
امنیت مسلمانان است .با این توضیح میتوان گفت که امر به إعداد در آیۀ  10انفال بیشتر نااظر باه قبال از
وقوع جنگ است.
ُ ُ
ْ َ ُْ
بنابراین هدف ،بیشتر ارهاب است نه إعمال و استفاده ،ولی آیاۀ «خاذوا ِحاذرکم» (نسااء )11 :ظااهرا

بیشتر ناظر به حین جنگ و دفاع است و فضا ،فضای إعمال و استفاده از توانایی و تجهیزات است (جاوادی

آملی)112/11 ،؛ چرا که بهدنبال آن میفرماید:
ْ ُ َُ َ ْ
ات أ ِو ان ِف ُروا َج ِمیعا»؛ «و در دستههای متعدد یا بهصورت دستۀ واحد (عب شرایط موجاود)
«فان ِفروا ثب ٍ
بهسوی دشمن حرکت نمائید».
بنابراین اگر «حذر» شامل تجهیزات جنگی میشود ،تنها تجهیزاتی را شامل میشاود کاه ماا مجااز باه
استفادۀ از آنها باشیم؛ لذا شمول «حذر» نسبت به سالحهای کشتارجمعی مشروط به جواز استفاده از این
سالحها است؛ به عبارت دیگر در صورتی ما میتوانیم بگاوییم «حاذر» شاامل ساالحهای کشاتارجمعی
میشود که در بحث استفاده و بهکارگیری این سالحها حکم به جواز بدهیم.
آیۀ سوم
آیۀ  70سورۀ انبیاء و آیۀ  10و  11سورۀ سبأ نیز میتواند برای جواز تولید سالح مورد استدالل قرار بگیرد.
ازآنجاکه موضوع هر دو آیه ،ساختن زره توسط حضرت داود است ،لاذا درباارۀ هار دو آیاه یکدفعاه بحاث
میکنیم:
َ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
وس لکم ِلتح ِصنکم ِمن بأ ِسکم فهل أنتم ش ِاکرون»
«وعلمناه صنع لب ٍ

«و ساختن زره را به اوتعلیم دادیم تا شما را در جنگهایتاان حفاظ کناد آیاا شاکرگزار (نعمتهاای خادا )
هستید؟» (انبیاء)70 :
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
ْ
ِّ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
داو َد منا فضال یا جبال أ ِّو ب َم َع ُه َو الط ْی َر َو ألنا ل ُه الحدید أن اع َمل سابرات َو قد ْر ف َّ
« َو َل َق ْد َآت ْینا ُ
الس ْر ِد
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َُ
ِّ
َ ُ َ
صالحا ِإن ِبما ت ْع َملون َبصیر»
و اعملوا ِ
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«و آهن را بر او نرم کردیم (و به او گفتیم) زرههای کامل و فراخ بساز و حلقهها را به اندازه و متناسب کن
و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه انجام میدهید بینا هستم ( ».سبأ)10-11 :
در مجمع البیان آمده است« :مراد از «لبوس» نام هر نوع سالحی است زره یا سپر یا شمشیر یاا نیازه و
ْ َ ْ
رات؛ یعنای باه
سااب ٍ
گفته شده مراد زره است» (عبرسی )101/1 ،و همچنین از قتاده نقل میکندِ َ« :ن اعمل ِ
اوگفتیم از آهن زرههای کامل بساز» (عبرسی.)200/7 ،
با این توضیحات مراد از «سابغ» زره کامل است ولی درباره «لبوس» دو احتمال داده میشود کاه ماراد
هر نوع اسلحهای باشد یا اینکه مراد خصوص زره باشد.
ممکن است به این دو آیه استدالل شود که خداوند به حضرت داود(ع) ساختن سالح را تعلیم فرماوده
و به او امر به ساختن آن کرده است تا در جنگ ،از آن برای جلوگیری از ضربات دشمن استفاده شاود و ایان
خود دلیل جواز مجهزشدن به هر نوع سالحی است و روشن است که این از احکاام اختصاصای انبیااء یاا
حضرت داود(ع) نیست.
اشکال به استدالل به آیۀ سوم
ازآنجاییکه هر دو آیه مربوط به داود(ع) است و در «سابرات» هیچکس نگفته است مراد مطل اسلحه
است ،احتمال قوی داده میشود که مراد از «لبوس» نیز فقط زره باشد .جملۀ «لتحصنکم من بأساکم» نیاز
مؤید این مطلب است (هاشمی رفسنجانی )321/11 ،که آنچه به داود(ع) تعلیم داده شده ،سااختن وسایلۀ
دفاعی بوده است چه اینکه روایت نقلشده از امام صادق(ع) در مجمع البیان نیز مؤید همین احتمال است
ُ
(عبرسی .)200/7 ،همچنان که «لبوس» از مادۀ لبس و پوشش گرفته شده و این نیز شاهدی دیگر بار ایان
احتمال است .عالمه عباعبائی نیز آیۀ  70انبیاء را اینگونه معنی میکند« :یعنی به داود(ع) یاد دادیم چگونه
برای شما زره بسازد تا شما را از شدت ضربات اسلحه حفظ کند» (عباعبائی.)310/11 ،
با این وصف روشن است که آیه فقط دلیلی برای جواز ساخت ابازارآالت دفااعی اسات و ساالحهای
کشتارجمعی یک ابزار دفاعی نیستند ،لذا امر به ساخت در آیه شامل ساالحهای کشاتارجمعی نمایشاود.
احتمال اینکه مراد از لبوس مطل سالح باشد ،باتوجهبه قرائنی که گذشت ضاعیف اسات و بار فار

ایان

احتمال ،واژۀ «لبوس» نهایتا شامل سالحهای متعارف میشود که برای محفوظماندن از خطرات و ضربات
در جنگ است نه هر سالحی.
قسمت دوم  :روایات
روایت اول
ُ ُ
امیرالمؤمنین علی(ع) در بخشی از خطبۀ  21نهج البالغه خطاب به ماردم کوفاه میفرمایناد« :خاذوا
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َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُّ
َّ َ
ل ْل َح ْرب أ ْه َب َت َها َو أعدوا ل َها ُعدت َها فقد ش َّب لظ َاها َو َعال َس َن َاها َو ْاس َتشع ُروا َّ
الص ْب َر ف ِإن ُه أ ْدعی ِإلی َّالن ْص ِر»
ِ
ِ
ِ
ِ
« ای مردم کوفه آمادۀ پیکار شوید و سازوبر جنگ فاراهم آوریاد؛ زیارا آتاش جناگ زباناه کشایده و
شعله های آن باال گرفته است .صبر و استقامت را شعار خویش سازید که پیاروزیآور اسات» (سیدرضای؛
خطبۀ )21
روایت دوم
همچنین امیرالمؤمنین علی(ع) در بخشی از خطبۀ  11نهج البالغه میفرماید:
«ای گروه مسلمانان! پوشش دفاعیتان را کامال و کامالتر کنیاد .پایش از آخاتن ،شمشایرها را در نیاام
بجنبانید» (سیدرضی؛ خطبۀ )11
از هر دو کالم امیرالمؤمنین علی(ع) بر میآید که فراهمکاردن ساازوبر جنگای و امکاناات دفااعی و
آزمایش اسلحه و مهمات جنگی قبل از نبرد امری ضروری است و باتوجهبه نقش مهمی که وسائل دفاعی و
ابزار جنگی در نبرد دارد مسلمانان باید از تمام امکانات در جهت فراهمکردن وسائل دفاعی و ابازار جنگای
استفاده کنند.
روایت سوم
در بخشی از سخنان امام حسین(ع) در جنگ صفین آمده است:
« هرکه آمادۀ جنگ شود و سازوبر خود را برای آن آماده کند و در گرماگرم پیکار از زخمهایش ننالاد،
مرد میدان نبرد است» (ابنابیالحدید171/3 ،؛ نصربنمزاحم المنقری)111 ،
ممکن است به این روایات و مانند آن استدالل شود که تعابیری مثل «اهبه» و «عدة» مطلا هساتند و
باتوجهبه معانی لروی آنها «اهبه بهمعنی آمادگی و سازوبر جنگی» (جوهری )71/1 ،و «عدة بهمعنی آن
چیزی که برای امری آماده میشود ،اعم از مال و سالح» (ابنمنظاور )271/3 ،شاامل هار ناوع آماادگی و
سازوبر جنگی می شاوند اعام از متعاارف و غیرمتعاارف ،و عماوم یاا اعاالق ایان روایاات ساالحهای
کشتارجمعی را بهعنوان یک سازوبر جنگی شامل میشود.
رد استدالل به روایات
درب ارۀ این روایات عالوه بر ضعف سند روایت سوم ،باید گفت داللت تعاابیری کاه ذکار شاد (اهباه و
ُ ُ
َ ُّ َ
َ
ْ ُ
عدة) و ظهور آنها ،قویتر از تعابیر « َوأ ِعدوا ل ُه ْم َما ْاس َتط ْع ُت ْم» (انفال )10 :و «خذوا ِحذ َرک ْم» (نسااء)11 :
نیست و همان اشکالی که در دو آیه وارد شد ،درباارۀ ایان روایاات نیاز وارد اسات و آن اینکاه ساالحهای
کشتارجمعی در شرایط امروزی همان عور کاه مصاداق «قاوه» و «حاذر» نیساتند ،مصاداق «عاده» نیاز
محسوب نمیشوند.
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بخش دوم
ادلۀ حرمت تولید و انباشت سالحهای کشتارجمعی
در بخش اول به بررسی دالیل وجوب و یا جواز تولید سالحهای کشتارجمعی پرداختیم و هماان عاور
که گذشت دلیلی خالی از اشکال یافت نشد ،لذا در این بخش باه بررسای ادلاۀ حرمات تولیاد و انباشات
سالحهای کشتارجمعی می پردازیم.
دلیل اول :مقدمۀ حرام
بررسی این دلیل با این فر

است که ما استفاده از سالحهای کشتارجمعی را باه هار دلیلای ازجملاه

دلیل حرمت اهالک الحرث و النسل (حب الله )310/2 ،حرام بدانیم ،بنا بر ایان فار  ،تولیاد ایان ناوع
سالحها و انباشت و نگهداری آنها مقدمۀ استفاده از آنهاست و مقدمۀ حرام ،حرام است.
رد دلیل اول
اینکه مقدمۀ حرام ،حرام است و بین حرمت ذیالمقدمه و حرمت مقدمه ،مالزم عقلیه وجاود دارد در
علم اصول مورد بحث و مناقشه است.
آخوند خراسانی بین مقدمۀ تولیدیه و غیر آن فرق گذاشته است (آخوند خراسانی .)127 ،با این توضیح
که گاهی اوقات مقدمه بهگونهای است که اگر انجام گیرد ،انجام ذیالمقدمه اختیاری نخواهد بود ،در ایان
صورت مقدمۀ حرام خواهد باود (ناایینی .)211/2 ،ولای اگار مقدماه بهگوناهای باشاد کاه باا انجاام آن،
ذیالمقدم از اختیار خارج نمیشود و با وجود انجام مقدمه ،باز هم فاعل اختیار دارد ذیالمقدمه را انجام
ندهد؛ در این صورت مقدمه حرام نخواهد بود (نایینی210/2 ،؛ خوئی،دراسات فی علم االصول312/1 ،؛
صدر.)211/1 ،
امام خمینی تفصیل آخوند را نفی میکند (خمینی،مناهج الوصول )111/1 ،و مخق خوئی حرمت نوع
اول از مقدمۀ حرام را متوقف بر قول به وجود مالزم بین وجوب شیء و وجوب مقدمۀ آن دانسته و آن را نفی
میکند (خوئی ،محاضرات فی االصول.)271/2،
بر فر

که تولید سالحهای کشتارجمعی مقدمۀ حرام باشد نه از نظر امام خمینی و محق خوئی حرام

است و نه حتی از نظر آخوند خراسانی و مرحوم نائینی؛ چراکه از مقدمات تولیدیه نیست .بناابراین تولیاد و
انباشت سالحهای کشتارجمعی بهعنوان مقدمۀ حرام ،حرام نیست و این دلیل ،بارای اثباات حرمات تماام
نمیباشد.
دلیل دوم :تهدیدکنندۀ صلح و امنیت جهانی است
همان عور که قبال در بیان اشکال دوم به آیۀ  10انفال گذشت ،تولید و انباشت و افزایش تاوان تخریبای
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سالح های بسیار خطرناک کشتارجمعی خود عاملی برای ایجاد خوف و هراس در جامعۀ بشری و برهمزدن
امنیت و آرامش روحی جامعه است.
ّ
مفسران و فقها در ذیل آیۀ  33سورۀ مائده ،محارب را به کسی تفسیر میکنند که اسلحه کشیده و ماردم
را میترساند.
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َُ َْ َْ َ
َ ْ
ْ ُ َّ ْ ُ َ ُ ْ
ْ
دیه ْم َو
« ِإنما َجز ُاء ال
ذین ی ِ
حاربون ْاللَه و رسوله و یسعون ِف اْلر ِ فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أی ِ
ُّ ْ َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َْ ُ ُ ُ ْ ْ
الف أ ْو ُی ْنف ْوا ِم َن اْل ْر ِ ِذلک ل ُه ْم ِخ ْزي ِف الدنیا َو ل ُه ْم ِف اْل ِْخ َر ِة عاذاب عظایم» (مائاده:
أرجلهم ِمن ِخ ٍ
) 33
«کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر میخیزند و اقدام باه فسااد در روی زماین میکنناد (و باا
تهدید اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله میبرند) فقط این است که اعدام شوند یاا باه دار آویختاه
گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنهاا ،باه عکاس یکادیگر بریاده شاود؛ و یاا از
سرزمین خود تبعید گردند .این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات عظیمی دارند».
صرفنظر از حکم محارب و بحثهای مختلفی که دربارۀ حد محارب وارد شده است ،در اینجا فقاط
کالم فقها را در خصوص معنی محارب بررسی میکنیم.
اگرچه نگاه برخی از فقهای شیعه در تعریف محارب معطوف به امنیت اقتصادی است و محارب را باه
راهزنانی که سالح برکشیده و راهها را برای غارت اموال ناامن میکنند ،تعریف کردهاند؛ مانند شیخ عوسای
در الخالف و عالمه حلی در قواعد االحکام که اخذ مال را در صدق عنوان محاربه الزم میشمارد (عوسی،
111/1؛ عالمه حلی .)117/3 ،لک ن نگاه بیشتر فقها معطوف به امنیت اجتماعی است کاه اعام از امنیات
اقتصادی است.
عالمه عباعبائی در المیزان مراد از محاربه را اخالل به امنیت عمومی میداند« .مراد از محاربه و افساد
بهعوریکه از ظاهر آیه بر میآید ،اخالل به امنیت عمومی است و امنیت عمومی وقتی خلال میپاذیرد کاه
خوف عمومی و ناامنی ،جای امنیت را بگیرد و ترس عمومی نیز عبعا و عادتا از عری باهکارگیری ساالح و
تهدید به قتل ایجاد میشود» عباعبائی.)321/1 ،
سخن شیخ عوسی در تفسیر تبیان ،صریح است در اینکه محاربه در آیۀ مبارکه اختصاص دارد به معنای
سالحکشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت (شیخ عوسی101/3 ،؛ هاشمی شاهرودی )310/1 ،و
در المبسوط دربارۀ محارب میگوید« :آنچه اصحاب ما روایت کردهاند اینکه ماراد از محاارب هار کسای
است که اسلحه بکشد و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشکی ،چه در شهر و چه در بیاباان» (شایخ
عوسی .)11/7 ،فاضل مقداد در کنز العرفان و ابنادریس در بخش حدود کتاب سررارر نیاز هماین نظار را
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دارند (فاضل مقداد312/2 ،؛ ابنادریس.)101/3 ،
همان عور که مشاهده میشود هر کسی که اسالحه بکشاد و ماردم را بترسااند ،محاارب اسات .اماام
خمینی نیز در تعریف محارب همین نظر را دارند« :محارب کسی است که شمشیرش (سالحش) را برهناه
کند یا آن را تجهیز نماید تا مردم را بترساند و میخواهد در زمین افسااد کناد» (خمینای ،تحریار الوسایله،
)771
همچنین از اعالق کالم برخی از فقها چنین برداشت میشود که الزم نیست این ایجااد تارس در باین
مسلمانان باشد .تعبیر «الخاف الناس» که در کلمات فقها آمده است ،مشعر باه ایان عمومیات میباشاد و
صاحب جواهر ایجاد ترس نسبت به هر کسی که امنیات او الزم اسات را در تحقا عناوان محاارب کاافی
میداند و دراینباره فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نیست (صاحبجواهر ،)111/11 ،چه اینکه فرقی
بین بالد اسالم و غیر آن قائل وجود ندارد (همو111/11 ،؛ عوسی ،النهای .)120،
کما اینکه برای تحقا عناوان محاارب ،قصاد افسااد در زماین کافیسات و تحقا خاارجی افسااد و
َْ
َ
َ
عملیکردن آن شرط نمیباشد ،نتیجۀ چنین برداشتی از قید « َی ْس َع ْون ِف اْل ْر ِ ف َسادا» در آیه این است کاه
هر ک سی سالح بکشد و مردم را بترساند و قصد افساد در زمین داشته باشد ولو اینکه موف به تحق فساد در
خارج نشود ،مصداق محارب است (هاشمی شاهرودی.)371/1 ،
وقتی اسالم برای شمشیرکشیدن و ترساندن مردم و برهمزدن امنیت و آرامش اجتماعی چناین مجاازت
سنگینی در نظر گرفته است ،ب دان معناست که هر چیازی کاه تهدیدکننادۀ امنیات و آراماش جامعاه باشاد
محکوم به ممنوعیت است .حال باتوجهبه آثار تخریبی وحشتناکی که این سالحها دارد و قبال باه بخشای از
آنها اشاره شد و باتوجه به اینکه زمانی که الزم است تا با استفاده از سالح کشتارجمعی میلیونهاا انساان را
نابود کرد ،بسیار کمتر است از زمانی که الزم است یک محارب با شمشیر ،حداکثر صد نفر انسان را به قتل
برساند .روشن است که مجهزشدن به این نوع سالحها بسیار خطرنااکتر از شمشایر برهناه یاک محاارب
است و بهعری اولی مشمول معنی اصطالحی محاربه میشود و کمی توجه به این نوع سالحها و آثار آنها
و زمان الزم برای استفاده از آن ها برای اذعان به تهدیدبودن آنها علیه صلح و امنیت جهانی کافیست .شاهد
این مطلب مطالبۀ عمومی و تالش بسیاری از کشورها برای جلوگیری از تولید این ساالحها و ناابود کاردن
سالحهای موجود است.
معاهدات بینالمللی در این خصوص و محتوای این معاهدات که بخشی از آن قبال گذشت خود مؤید
این مطلب است .بهعنوان مثال در پیمان ( )NPTآمده است:
باتوجهبه ویرانیهایی که یک جنگ هستهای برای بشریت به بار خواهد آورد و نتیجاۀ لازوم مجاهادت
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همهجانبه در دفع خطر یک چنین جنگی و اقدام در راه حفاظ امنیات ماردم و باا ایقاان باه اینکاه گساترش
سالحهای هستهای خطر جنگ هستهای را شدیدا افزایش خواهد داد (ممتاز.)11 ،
آیتاللهخامنهای تولید و انباشت سالحهای هستهای را تهدید علیه بشریت میداند و به خواست مؤکاد
و مکرر جامعۀ جهانی برای نابودی این سالحها توجه میدهد (1371/1/21 )khamenei.ir
آیا وجود این نگرانیها و مطالبات شاهد این نیست که تولید و انباشت ساالحهای کشاتارجمعی یاک
تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است؟
دلیل سوم :حرمت اضرار به غیر
این دلیل مبتنی بر این است که سعی و تالش برای دستیابی و تولیاد ساالحهای کشاتارجمعی ضارر و
آسیب جدی به محیطزیست و در نهایت به انسان حتی به نسلهای آینده میزند .کبرای قضیه یعنی حرمت
اضرار به غیر ،امری مسلم و مدلل به دالیل عقلی و نقلی است .عالوه بر اینکه اضرار به غیر ،ظلام اسات و
قبح ظلم از مستقالت عقلیه است .آیاتی مانند سورۀ بقاره ( )272 ،231 ،233و آیاۀ  1عاالق و همچناین
روایات متعددی داللت به این حکم دارد (روحانی )211/1 ،و اما صررای قضیه یعنی اینکه دستیابی به این
نوع سالحها مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطزیست و بشر میباشد ،امری است که باید در مورد آن به
متخصصان این امر و کاشناسان مراجعه کرد (حبالله .)311/2 ،گزارشهای متخصصان این امر حاکی از
این واقعیت است که تشعشعات خطرناک و خاکسترهای اتمی ناشای از آزمایشهاای اتمای کاه تاا شاعاع
صدها و یا هزاران کیلومتر به اعراف پراکنده میشود ،موجب بسیاری از بیماریها نظیار سارعان میگاردد.
آثار و نتایج وخیم ناشی از پخش مواد و ذرات رادیواکتیو در فضا عالوه بر آلودگی محیطزیست و بهداشت،
موجب صدمه به نسلهای آینده میشود .این آثار اختصاص به آزمایشهای هستهای ندارد ،بلکه هار گوناه
آلودگی هستهای و همچنین زبالهها و فضوالت آن موجب چنین آثار خطرناکی است (مشیرپور)11 –103 ،
آنچه که در این دلیل قابل مناقشه و توجه است اینکه این اضرار به غیر ،به شرعی بر حرمت خاود بااقی
است که با مصلحت دیگری که اهم از آن باشد تازاحم نداشاته باشاد ،چاه اینکاه آزمایشهاای هساتهای،
شیمیایی و میکروبی که بهمنظور مقاصد صلحآمیز مانند تولید انارژی ،مصاارف پزشاکی هساتهای ،تولیاد
واکسنها و ...صورت میگیرد ،با اینکه دارای آثار سوء میباشد ولی بهدلیل اهمیت آن اهداف صالحآمیز و
گاهی حیاتیبودن آن مقاصد ،ممنوع نمیباشد و حکم حرمات بار آن باار نمیشاود .در ماورد ساالحهای
کشتارجمعی نیز اگرچه دستیابی به آنها از عرفی منجر به اضرار به غیر میشود و حارام اسات ولای ممکان
َ ُّ َ
است گفته شود که از عرف دیگر به استناد آیه « َوأ ِعدوا ل ُه ْم »...و بهدلیل وجوب آمادگی در برابار دشامنان و
إعداد قوا به منظور ارهاب آنان این دستیابی واجب و الزم است .در این صورت این موضوع از مصادی باب
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تزاحم خواهد بود که حکم تزاحم یعنی تقدیم اهم در آن جاری خواهد شد (حبالله)317/2 ،
ولی بر اساس آنچه که قبال در بخش اول گذشت هیچکدام از ادلۀ جواز تولید سالحهای کشاتارجمعی
تمام نبود؛ بنابراین وجوب دستیابی و تولید این نوع سالحها ثابت نیست تا با حرمات اضارار تناازع کناد و
اشکال و مناقشه در دلیل سوم حرمت وارد نیست.
دلیل چهارم :لغو و اسراف
وقتی سالحهای کشتارجمعی خصوصا تسلیحات هستهای در شرایط امروزی که انزجار افکار عمومی
و محکومیت جامعۀ بشری مانع از استفاده از آنها می شود قابل استفاده نیست و امنیت حاصل از آن همان
عور که قبال گذشت یک امنیت کاذب و خیالی است ،بنابراین هزینهکردن منابع بیشمار اقتصادی و انسانی
برای آن ،مصداق بارز اسراف و تضییع اموال عمومی است و حرمت اسراف و تضییع اماوال ،اماری بادیهی
است.
آیتالله خامنهای تولید سالحهای کشتارجمعی را کاری بیهوده ،پرهزینه ،پر دردسر و پرخطر میدانند.
«ما استفاده از این تسلیحات را گناه بزرگی میدانیم و نگهداشاتنش را یاک کاار بیهاوده ،پرضارر و پرخطار
میدانیم» (1310/12/3 )khamenei.ir
«تسلیحات هستهای جاز هزیناۀ ایجااد و هزیناۀ نگهاداری ،هایچ فایادهای نادارد» ()khamenei.ir
1371/3/11
« منابع خارج از شمار اقتصادی و انسانی در رقابت غیرعقالنی هزینه شدهاند تا هر یک از ابرقادرتها
توان خیالی پیدا کنند» (1371/1/21 )khamenei.ir
و به بیانی که قبال گذشت ازآنجاییکه برخورداری از این نوع ساالحها مصاداق قاوه در آیاۀ  10انفاال
نیست ،لذا این آیه نمیتواند دلیلی بر خروج تخصصی این سالحها از ادلۀ حرمت لرو و اسراف باشد.
نتیجه
مهمترین ادله برای جاواز تولیاد ساالح های کشاتارجمعی ،ادلاۀ وجاوب آماادگی بارای دفااع و لازوم
مجهزشدن به سالحهایی بهمنظور بازدارندگی دشمن است .اگرچه ظاهر برخی از آیات و روایات خصوصا
آیۀ  10سورۀ انفال داللت بر جواز ،بلکه وجوب مجهزشدن به هر سالحی ازجمله سالحهای کشتارجمعی
به منظور ارهاب دشمنان و با هدف نهایی ایجااد صالح و امنیات دارد ،لکان ازآنجاییکاه اوال وجاود ایان
سالحهای بسیار خطرناک و تولید و انباشت و افزایش توان تخریبی آنها خود عاملی برای برهمزدن امنیات
و آرامش روحی جامعه است و با آن هدف نهایی منافات دارد؛ و ثانیا در شرائط امروزی دستیابی به این نوع
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سالحها بهدلیل عدم امکان استفاده از آنها قدرت محسوب نمیشود و تخصصا از این ادله خاارج اسات،
لذا ادلۀ وجوب تمام نیست و از عرف دیگر بهدلیل اینکه اوال دستیابی و تولید و افزایش تاوان تخریبای ایان
سالحها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی اسات و باهعری أولای مشامول معنای اصاطالحی محارباه
میشود و ثانیا دستیابی به آن مستلزم ضرر و آسیب جدی به محیطزیسات و در نهایات باه انساان و حتای
نسلهای آینده است و ثالثا بهدلیل اینکه برخورداری از این نوع سالحها ضامن تحکیم و حفظ قادرتهای
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چکیده

این نوشتار نگارندگان در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی ،مشاهد ف
مشررفه در
ف
تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم ،به حرم مک ی ملحق میشوند؟ در پاسخ به این سؤال در خصوص تغلریظ دیره،
برخی از فقیهان ،الحاق را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده اند ،اما در مورد تأخیر اجرای حکم ،فقیهان سه دسرته
شده اند :دسته ای الحاق را نفی کرده ؛ دستۀ دیگر دچار تردید شده و دستۀ سوم آن را پذیرفته اند.
یافته های مقالۀ حاضر نشان میدهد که مشاهد ف
مشرفه در تغلیظ دیره و ترأخیر اجررای حکرم تأثی رگذارنرد؛

چراکه غالب فقیهان دلیل این الحاق را احتررام بره مشراهد ف
مشررفه ذکرر کرده انرد یرادکردنی اسرت در ترأخیر
مجازات ،عالوه بر وجوب حفظ حرمت این اماکن ،روایات وارده ،اصل احتیاط و احادیث مربوط بره درء حرد
نیزتقو یت کننده دیدگاه الحاق است
کلیدواژه ها :حرم ،مشاهد ف
مشرفه ،تغلیظ دیه ،تأخیر اجرای حکم

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8901/90/90 :؛ تاریخ تصویب نهایی8901/90/99 :
 . 8نویسنده مسئول
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The Foundations and Arguments for Attaching the Holy Shrines
to Haram in terms of Blood Money Increase and Postponement
of Executing the Sentence

Salman Alian Lellah Marzi, Ph.D. Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and
Principles of Islamic law, Ferdowsi University of Mashhad
Mohammad Sadegh Elmi, Ph.D. Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
(corresponding author)
Mohammad Hassan Haeri, Ph.D. Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
The present article seeks to answer the question whether from the viewpoint of
Imami jurists the holy shrines are attached to Mecca Haram in terms of blood money
increase and postponement of executing the sentence. In answering this question, as
regards blood money increase, some jurists have accepted the increase and some
others have refused it. But as far as postponement of executing the sentence is
concerned, jurists are divided into three categories; a group have refused the
attachment; a second group have become hesitant and a third group have accepted
attachment. The findings of this article show that holy shrines affect blood money
increase and postponement of executing the sentence; since most jurists have
mentioned respecting the holy shrines as the reason for this attachment. It should be
noted that with regard postponement of executing the punishment, in addition to the
necessity of respecting these sites, the narrated Hadiths, the principle of precaution
and the narrations concerning repellence of Hadd reinforce the attachment opinion.
Keywords: Haram, Holy Shrines, Blood Money Increase, Postponement of Executing
the Sentence
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 .9مقدمه
قداست و ارزش حرم الهی بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه حرم مکه مهمترین حرم مسلمانان و در قرآن
کریم حرم امن خوانده شده است برایناساس ،فقیهان امامی معتقدنرد کسری کره در حررم الهری جررم1یرا
ً
جنایتی2را مرتکب شود ،عالوه بر حد بهدلیل هتک حرمت آنجا مشمول تغلیظ دیه و تعزیرر میشرود؛ مرثال
شیخ مفید ارتکاب زنا در حرم خدا را بهدلیل هتک حرمت ،مشمول تشدید مجرازات حرد زنرا و تعزیرر و
تغلیظ دیه دانسته است مفید 3 287 ،غالب فقیهان امامی نیز قریرب بره همرین منرمون را در کالمشران
آوردهاند طوسی ،النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی 898 ،؛ ابنبراج323/2 ،؛ ابنادریس 442/3 ،یرا اگرر
کسی در حرم خدا مرتکب قتلی شود ،کیفر او تغلیظ میشود؛ به این بیان وی ملزم به پرداخت یك دیۀ کامل
و یك سوم از هر جنسی از دیات میشرود مفیرد243 ،؛ طوسری ،الخالف 773-777/5 ،؛ ابنادریرس،
323/3؛ عاملی جزینی ،غایه المراد فالی رالرن ت الال اادرالاد414 /4 ،؛ ابنزهرره414 ،؛ دیلمری232 ،؛
خمینی507/2 ،
فقیهان امامی در خصوص کسی که در خارج از حرم خدا جرم یا جنایتی را مرتکرب و سر س بره حررم
الهی پناهنده شود ،اجرای حدود ،قصاص ،تعزیر را بهدلیل هتک حرمت حرم ،در حرم جایز ندانسته و فتروا
به تأخیر و تعویق دادهاند تا مجرم یا جانی از آنجا خارج شود ،اما در مورد کسی کره در داخرل حررم الهری
مرتکب جرم یا جنایتی شود ،اکثر آنان بهدلیل هتک حرمت حرم ،قائل به اجررای حکرم مجرازات آنهرا در
خود حرم شدهاند مفید283-287 ،؛ طوسی ،المبسوط فی فقه اامامیه112/2 ،؛ حلری452/3 ،؛ شرهید
ثانی ،مسالك األفهام381/14 ،؛ خویی41 ،

این مقاله در صدد بررسی این ایده است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی ،مشاهد ف
مشرفه نیز در تغلیظ دیه
و در تأخیر اجرای حکم ،به حرم مکه ملحق میشوند؟ به تعبیر روشنتر ،آیا کسری کره در مشراهد ف
مشررفه

مرتکب جرم یا جنایتی شود مثل آنچه در حرم الهی گذشت ،بهدلیل هتک حرمت حرم پیرامبر ص و حررم
امامان معصوم ع مشمول تغلیظ دیه و تشدید مجازات میشود؟ و آیا میتوان حکم مجازات وی را در آنجا
جاری ساخت؟ پاسخ این سؤاالت و سایر مسائل مربوط ،با استناد به ادله و روایات بهعنوان یکری از منراب
استنباط احکام و قواعد موجود و با ابزار استنادی و کتابخانهای مشخص خواهد شد
یافتههای مقالۀ حاضر نشان میدهد که مشاهد ف
مشرفه در تغلیظ دیه و ترأخیر اجررای حکرم تأثیرگرذار
هستند در خصوص پیشینۀ بحث باید گفت که تحقیق مستقلی دربارۀ مبانی الحاق مشاهد ف
مشرفه به حررم

 .8یعنی عملی برخالف شرع (قانون) را مرتکب شد. .مثل سرقت ،زنا و امثال آن.
 .0نظیر قتل نفس محترمة یا قطع عضو یا إیجاد جرح و امثال آن.
« .9و من زنى فی حرم اهلل و ...حد للزنى و عزر النتهاكه حرمة حرم اهلل»...
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در تغ لیظ دیه و تأخیر اجرای حکم از دیدگاه فقیهان امرامی وجرود نردارد و تنهرا برهطور محردود و پراکنرده
مطالبی در این زمینه به چشم میخورد؛ ازاینرو در تحقیق حاضر با روشی توصیفیتحلیلیاجتهادی به این
امر خواهیم پرداخت
 .2مفاهیم بحث
 .2-1حرم
َ
حرم مصدر و جایی است که شکستن حرمت آن جایز نیست شرتونی 833/1 ،حرریم کعبره ،ح َررم
نامیده شده؛ زیرا خدای تعالی در آن مکان بیشتر چیزها را تحریم کرده است راغب اصفهانی 730 ،بنا بر
قول مشهور مراد از حرم ،شهر مکه میباشد که مساحت تقریبی آن شانزده فرسخ است حسرینی شریراز ،
92

 .2-2مشاهد ّ
مشرفه
مشاهد جم مشهد به محل اجتماع و حنور مردم گفته میشود فراهیدی(398/3 ،
شهید ثانی مشاهد ف
مشرفه را به حرم پیامبران و امامان معصوم ع نسبت داده است روض الجنران فری

شرح ارشاد االذهان 851/7 ،مشکینی میگوید« :مشاهد تنها اختصاص به معصوم دارد کره شرامل حررم
پیامبر ص و امامان اهل بیت ع و مشهد انبیای معصوم مثل حرم ابراهیم خلیل ع و سایر انبیا در قدس و
قبر آدم و نوح در حررم علری ع میشرود ،امرا ایرن واشه شرامل مشراهد غیرر معصرومان مثرل حررم سرید
عبدالعظیم ع در ری و فاطمۀ معصومه س در قم و نمیشود» ر ک :مشکینی575-573 ،
 .2-3تغلیظ (تشدید)
تغلیظ تشدید بهمعنای شدتدادن و سختگیری است حمیری4998/8 ،؛ ابنمنظور 449/2 ،از
این واشه بیشتر در بحث های قنا ،حدود و دیات و نیز امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده است
در مجموع ،فقیهان در مباحث فوق به دو نوع تغلیظ اشاره کردهاند :یکی تغلیظ قولی و دیگرری تغلریظ
عملی و رفتاری .تغلیظ قولی یعنی برخورد تند و خشن در گفتار شهید اول در بحث مراتب امر به معروف
و نهی از منکر به تغلیظ قولی اشاره کرده است شهید اول ،اللمعه الدمشقیه ، 84 ،اما تغلیظ عملری یعنری
برخورد تند و شدید در عمل برخی از مصادیق تغلیظ عملی عبارتاند از :ارتکاب زنرا در مسرجدالحرام و
مشاهد ف
مشرفه و ر ک :صاحبجواهر842-845-844/41 ،؛ 78/43
تشدید مجازات در حقوق ،بهمعنای افزودن مجازات مقرر در قانون نسبت به جرم معین در مورد مجرم
معین بهعلت اوضاع و احوال موجود در مورد جرم آن مجرم است جعفری لنگرودی 212 ،اعمال تشدید
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مجازات ممکن است بهصورت افزایش میزان مجازات ،افزایش تعداد مجازات ،تبدیل به مجرازات شردیدتر
و… باشد نوروزی فیروز792 ،
 .9الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تغلیظ دیه
فقیهان امامی به اتفاق در مسئلۀ زنا ،حرم پیامبر ص و مشاهد امامان معصوم ع را ملحق به حرم
الهی و ارتکاب زنا در آن مکانها را عالوه بر حد ،مشمول تعزیر دانستهاند مفید287 ،؛ 1طوسری ،النهایاله
فی مجردالفقه والفتاوی898 ،؛ ابنادریس444/3 ،؛ عالمه حلی ،قواعد ااح ام334/3 ،؛ شرهید ثرانی،
مسالک اافهام400/14 ،؛ فاضل هندی481/10،؛ خمینی 488/7 ،در این مسئله عالوه بر هتک حرمت
که در بیان شیخ مفید مفید 243 ،و دیگران آمده ،میتوان به دالیل فقیهان امامی بدین شررح اشراره کررد:
عدم خالف طباطبائی 2، 4/12 ،اعتبرار عقلری صراحبجواهر344-343/41 ،؛ طباطبرائی333/13 ،؛
مقدس اردبیلي 3 84-83/13 ،و روایت امام علی ع دربارۀ نجاشی شاعر بروجردی 4 824/30 ،از باب
مالک تجری
اما در مسئلۀ قتل ،میان فقیهان امامی اختالفنظر وجود دارد بعنری از فقیهران ،حررم پیرامبر ص و
مشاهد امامان معصوم ع را به حرم الهی ملحرق و وقروع قترل در آن مکانهرا را مشرمول تغلریظ و تشردید
دانستهاند و بعنی دیگر ،چنین الحاقي را فاقد دلیل دانسرته و وقروع قترل در حررم مدینره و مشراهد
امامان ع را مشمول تغلیظ ندانسته اند ازجمله موافقان الحاق ،شیخ طوسی در النهایه است
وی وقوع قتل در مشاهد امامان ع را مثل حرم الهی مشمول ت غلیظ دیه دانسرته و مینویسرد« :هرر کرس
مرتکب قتل دیگری در حرم شود ،در صورت موافقت با اخذ دیه ،مشمول پرداخت دیه و ثلث دیه میشرود
دیه ،بهخاطر ارتکاب قتل و ثلث دیه ،بهخاطر هتک حرمت» طوسی 3 258 ،قاضي ابنبراج در المهذب
« .8و من زنى فی حرم اللّه أو حرم رسوله أو حرم أحد من األئمّة یوجب التعزیر تغلیظ العقوبة».
« .0بالخالف یظهر» گلپایگانی نیز همین دلیل را در كالمش آورده است« .عدم الخالف فیه»
 ...« .9و یؤیّده االعتبار» «رعایت حرمت مکانهای شریف ،امر الزم و بدیهی است و عقل آن را معتبر میداند و هتك حرمت محترمات را جایز
نمیداند».
« .4وَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً ،ثُمَّ حَبَسَهُ ،ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ ،فَضَرَبَهُ تِسْعَةً
وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ،فَقَالَ :مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ لِتَجَرُّئِكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِفْطَارِكَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ »
«نجاشی شاعر در روز ماه رمضان شراب خورده بود و على(ع) هشتاد تازیانه به او زدند ،سپس به دستور حضرت یك شب زندانی شد .فردای
آن روز سیونه تازیانه دیگر زد ،سؤال كرد :یا امیرالمومنین این اضافه براى چه بود؟ حضرت فرمودند :بهخاطر جرئت تو در برابر خدا و
افطارت در روز ماه رمضان -یعنی بىحرمتى به ماه رمضان .در این روایت ،تعزیر زائد بر حد ،هم بر بىحرمتى به ماه مبارك رمضان (جرئت بر
شرب خمر) تعلق پیدا كرد و هم بر افطار در آن ماه و بیحرمتی قابل تعمیم به محل بحث خواهد بود .درحالیكه اگر مالك صرفاً افطار بود،
قابل تعمیم نبود.
 « .5و من قتل غیره فی الحرم ...و أخذت منه الدّیة ،كان علیه دیة و ثلث :دیة للقتل و ثلث الدّیة النتهاكه حرمة الحرم ...و كذلك الحکم فی
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 313/2نیز قریب به همین منمون را در کالمش آورده است محقق حلی در ت ال النهایه ،با ذکر کلمرۀ
َ
«ح َسن» نظر شیخ طوسی را نیکو شمرده  1 405/3و صاحبجواهر الحاق مذکور را بعید ندانسته و گفته
است« :الحاق مرقدها منوره در تغلیظ به مکه ،بعید نیست» وی س س در تعلیل این بیان خود میگوید:
«تغلیظ مذکور تغلیظ در حرم بهخاطر هتك حرمت حرم مکه است که بهطور قط  ،این هتك حرمت در
مراقد منوره شدیدتر از حرم مکه وجود دارد» 21/43 2عالمره حلری در تحریالر مینویسرد« :دیرۀ نفرس
بهوسیلۀ سه امر ،تغلیظ و تشدید میشود :وقوع قتل در حرم الهی و حرم رسول خدا ص یا یکی از مشراهد
ا مامان ع » 228/2

3

ابنفهد حلی  ،سبب تغلیظ دیه را سه امر دانسته است که دلیل سوم این است که جنایت در حرم مکه یرا
مدینه یا یکی از مشاهد امامان ع واق شود 440

4

هرچند واشۀ قتل در کالم فقیهان امامی شامل اقسام قتل میشرود امرا باتوجهبره تعلیرل موجرود هترک
حرمت در کالم آنان ،تنها شامل قتل عمد است؛ چراکه در دیگر اقسام قتل ،قاتل قصد هتک حرمت ندارد
و واشۀ جنایت نیز که در فقه به قتل و جرح و ضرب تقسیم میشود به همان دلیل فوق شامل جنایت عمردی
بوده؛ پس تغلیظ ،خاص عمد است
نکتۀ قابل ذکر اینکه در ارتکاب جنایت نسبت به اعنرا در حررم خردا و نیرز در مشراهد تغلریظ ثابرت
نیست ،چنان که در کالم فقیهان نیز به آن تصرری شرده اسرت عالمره حلری ،تحریالر ااح الام587/5 ،؛
طباطبایی ،دیاض المسائل380/18 ،
ازجمله مخالفان الحاق در مسئلۀ قترل ،ابنادریرس در سالرائر اسرت وی مسرئلۀ الحراق را رد کررده و
میگوید« :دلیلي از کتاب ،سنت و اجماع بر آن الحاق وجود ندارد» 384/3

3

به نظر صاحبریاض مقتنای اصل ،عدم الحاق است طباطبایی182/14 ،
ف
مقدس اردبیلي گفته است« :بر فرض پذیرش تغلیظ در حرم مکه ،مدینه و مشاهد مشرفه را نميتوان با
آن قیاس کرد» 2 221/14سبزواری  82/79و امام خمینی  558/7نیز همرین نظرر را تأییرد کردهانرد
مشاهد األئمة علیهمالسّالم».
« .8و أمّا قوله :و كذلك الحکم فی مشاهد األئمة علیهم السَّالم فشیء ذكره الشیخان ،و هو حسن».
« .0و ال یبعد إلحاق المراقد المنورة بذلك فی التغلیظ ...أن من المعلوم كون التغلیظ المزبور النتهاك الحرمة التی هی فیها أشد فی الحرم قطعا»
 « .9و یتغلّظ هذه الدّیة بأمور ثالثة و هی الوقوع فی حرم اللّه تعالى و حرم رسوله أو أحد مشاهد األئمّة(ع) على ما أفتى به الشیخ فی النهایة»
 .4الثالث :مکان الجنایة ،بأن یقع فی أحد الحرمین ،أو أحد مشاهد األئمة علیهم السّالم»
 « .5إذا جنى فی غیر حرم اإلمام الذی هو المشهد ،ثم التجأ إلى المشهد ،ضیّق علیه فی المطعم و المشرب ،بان ال یبایع ،لیخرج فیقام علیه الحد،
الّا انه إذا قتل فیه و أخذت منه الدّیة وجبت علیه الدیة و ثلث النه ال دلیل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع».
 « .6هل یوجد التغلیظ فی غیره مثل حرم مکة؟ الظاهر العدم ،لعدم الدلیل ،و القیاس على الشهر و كفارة الصید ،غیر حجّة ،و مع ذلك قال به
الشیخان ،و هما أعرف .و على تقدیره ال یقاس علیه المدینة و المشاهد».
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فاضل لنکرانی میگوید « :اطالق حرم تنها به حرم مکۀ معظمه که احکام خاصی دارد ،انصرراف داشرته نره
چیز دیگری مثل صید و بر الحاق حرم مدینه یا مشاهد ف
مشرفه به حرم مکۀ معظمه دلیلری نرداریم؛ بنرابراین
قتل در آن مکانها مانند قتل در سایر اماکن عادی است» تفصیل الشریعه40/
به نظر میرسد دیدگاه بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی در الحراق حررم پیرامبر ص و مشراهد
امامان ع به حرم الهی در تغلیظ دیه ،بیشتر قابل دفاع اسرت؛ چراکره ایرن بزرگران دلیرل ایرن
ف
الحاق را حرمت واحترام اماکن یا دشده ،ذکرر و در فررض هترک حرمرت ،الحراق را مسرل م
فرض کرده اند
 .4الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تأخیر اجرای حکم
در شریعت اسالمی ،اجرای حدود یکی از ضروریترین مسائل اجتماعی و از تکالیف مهم حکومت و
متنمن بقای جامعۀ اسالمی است؛ ازاینرو اگر حدی بر کسی ثابت شود ،ترأخیر آن مطرابق قاعردۀ اولیره
جایز نیست و هر نوع تأخیر در اجرای آن بدون دلیل ،بهمثابرۀ تعطیرل قرانون الهری و سررپیچی در برابرر آن
محسوب میشود حنرت علی ع فرمودند« :در اجرای حدود حتی بررای یرك لحظره هرم جرای ترأخیر
نیست» حرعاملی 1 42/78 ،علیرغم توجه و تأکید شارع مقدس بر وجوب اجرای حدود الهی ،حراکم
اسالمی میتواند در شرایط خاصی از قبیل جلوگیری از هتک حرمت اماکن مقدس ،اجرای حد یا قصراص
یا تعزیر را به تأخیر اندازد

فقیهان امامی در خصوص الحاق مشاهد ف
مشرفه به حررم الهری در ترأخیر اجررای حکرم ،دیردگاههای

مختلفی را بیان کردهاند :عدهای قائل به الحاق شدهاند این گروه به دو دسته تقسیم شدهاند :دسرتهای حررم
مدینۀ پیامبر ص و امامان معصوم ع را به حرم مکه ملحق و دستۀ دیگر تنها حرم مدینۀ پیامبر را بره حررم
مکه ملحق کردهاند دستۀ دوم در مسئلۀ الحاق دچار تردید شدهاند و دستۀ سوم الحاق را نفی کردهاند
ازجمله موافقان الحاق ،شیخ مفید است وی قائل به الحاق مشاهد پیامبر ص و امامران ع بره حررم
الهی شده است در المقنعه آمده است« :هر کس مرتکب جنایتی شود که موجب مجازات است ،س س بره
مشاهد امامان ع از خاندان محمد ص پناه ببرد ،با او همان رفتاری خواهرد شرد کره نسربت بره مجررم
پناهنده به حرم شده است اما اگر کسی در آن مکان مرتکب جنایتی شرود ،در همانجرا حرد برر اوجراری
میشود؛ زیرا حرمت آنجا را شکسته و حق آن را نشناخته است» مفید 2 244 ،شیخ طوسی نیرز قائرل بره
« .8عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ :لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ».
 « .0و من جنى ما یستحق علیه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد(ع) صنع به كما یصنع بمن یلجأ إلى الحرم مستعصما
من إقا مة الحدود علیه فإن كانت الجنایة منه فی المشهد أقیم علیه حد اهلل عز و جل فیه ألنه انتهك حرمته و لم یعرف حقها»
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الحاق حرم پیامبر یا حرم یکی از امامان ع به حرم الهی شده و گفته است« :حکم در مشراهد امامران ع
نیز مثل حکم حرم مکه است» طوسی ،النهایاله فالی مجالرد الفقاله والفتالاوی 258 ،وی در جرای دیگرر
میگوید « :بر کسی که به حرم الهی و حرم پیامبر و یا حرم یکی از امامان ع پناه بررده باشرد ،حرد جراری
نمیشود؛ بلکه در غذا و آب بر او سختگیری میکنند و از خریدوفروش و مشورت با او خودداری میکنند
تا از حرم بیرون بیاید ،س س حد بر او جاری میشود پس اگر در حرم کاری کند که موجب حد باشد ،حد
ف
بر او جاری میشود ،هر نوع حدی که باشد» همو207 ،
شیخ مفید و شیخ طوسی ضمن تأیید الحاق و تساوی آن دو ،بر این نکته نیز تأکید کردهاند که هیچ نوع
حدی از قبیل رجم ،تازیانه ،قط دست و قتل ،بر مجرم پناهنده به مشاهد ف
مشرفه جاری نخواهرد شرد و بره
تأخیر میافتد
فاضل مقداد ،نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را قریب به صحت دانسته است فاضرل مقرداد480/4 ،
ابنادریس نیز کالم شیخ مفید و شیخ طوسی را تأیید کررده اسرت ابنادریرس 452-384/3 ،عالمره در
تحریر ،مسئلۀ الحاق را تأیید کرده و حکم حرم الهی را به حرم پیامبر ص و حررم امامران ع تسرری داده
است  1، 374/5اما در قواعد این مسئله را با «قیل» تعبیر کرده است  . 888/3محقق حلی نیز در ت ال
النهایه مسئلۀ الحاق حرم امامان ع به حرم الهی را نیکو شمرده است 405/3
صاحبریاض میگوید« :بیشک آنچه بیران شرد مطرابق برا احتیراط اسرت» طباطبرایی578/7 ،
مجلسی مسئلۀ الحاق را به بعنی از علما نسبت داده و مینویسد« :بعنی از علما بردون اینکره اسرتنادی
بیاورند ،در این حکم حرمت اجرای حد در حرم حرم حنرت رسرول ص و مشراهد مقدسرۀ امامران
معصوم ع را به حرم مکه ملحق ساختهاند» مجلسی 12 ،در جامع المسائل آمده است« :به کسری کره
پناه به حرم در مکه برده و همچنین در حرم نبی ص و امامان معصوم ع  ،حد جاری نمیشود مگر آنکه
جنایت در حرم بوده باشد چه جلد باشد و چه رجم ،بلکه تنییق در مطعم و مشرب او میشود ترا خرارج
شود و بر او اقامۀ حد شود» بهجت 785/5 ،وی در جای دیگر ،فتروای خرود را در مسرئلۀ الحراق حررم
رسول خدا ص و امامان ع به حررم مکره اعرالم کررده و گفتره اسرت« :الحراق مشراهد مشر فرفۀ نبری و
امامان ع یعنی بالدی که قبر مقدس در آنها است ،بلکه مطلق مساجد خرالی از وجره نیسرت» همرو،
 480/5به نظر مکارم شیرازی در اتواد الفقاهه ،مراد از «حرم» همان حررم مکره اسرت امرا دلیرل احتررام
عالوه بر حرم ،شامل حرم رسول خدا ص و امامان ع نیز میشود؛ چون اجرای حرد علیره مجرمران در

 « .8ال یحدّ من التجأ إلى حرم اللّه ،أو حرم رسوله ،أو أحد األئمّة علیهم السّالم بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج و یستوفى منه
الحدّ»
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حرم آنان ،با احترام آنان منافات دارد  354اما ابنحمزه در الوسیله تنها به الحاق حرم پیامبر ص بسنده
نموده و هیچ اشارهای به حکم مشاهد امامران ع نکررده اسرت طوسری 417 ،صاحبشررای  ،مسرئلۀ
الحاق را با تردید بیان کرده و نظرر قطعری خرود را بیران نکررده اسرت محقرق حلری 1 779/4 ،ر
صریمری
میگوید « :دلیل تردید ایشان این است که جواز قصاص در مشهد امام محتمل است؛ زیرا در جایی کره بره
حرم پناهنده میشود ،بهدلیل وجود اجماع اصل عدم وجوب تأخیر حق ،خارج میشرود و برر اصرل جرواز
خود باقی میماند؛ برایناساس قول اول عدم تأخیر قصاص مورد اعتماد است»  477-471/4در این
مسئله سبحانی نیز توقف را اولی دانسته است  81/1اما گروهری از فقیهران الحراق حررم پیرامبر ص و
مشاهد امامان ع به حرم الهی را ن ذیرفتهاند و مراد از حرم را همان حرم معهرود و متعرارف ،یعنری حررم
کعبۀ مک ه شریف دانسته و استنادات معتقدان بره الحراق را انکرار یرا تنرعیف کردهانرد صراحبجواهر
مینویسد« :هیچ دلیلی مبنی بر اثبات الحاق آن دو به حرم الهی وجود ندارد ،بلکه مراد از حرم ،همان حرم
معهود و متعارف یعنی حرم کعبۀ مکه شریف است»  345/41در روایت ابوحمزه از امرام صرادق ع
نیز همین مقصود ظاهر است ابوحمزه میگوید« :از حنرت صادق ع دربارۀ این قول خداوند متعال َم ْن
ََ َ ً
َدخل ره کان آمنا پرسیدم حنرت در پاسخ فرمودند :اگر سارقی در غیر مکه سرقتی کند یا جنایتی را مرتکب
شود ،س س به مکه فرار کند تا وقتی که در حرم است ،دسرتگیر نمیشرود مگرر اینکره از آن خرارج شرود»
کلینی 2 772/4 ،در این حدیث به ذکر حرم اکتفا شده و هیچ اشرارهای بره حررم پیرامبر ص و مشراهد
مشرفه ع نشده است شهید ثانی در ررن لمعه ،مستند الحاق مسجد پیامبر ص و مشاهد ف
ف
مشرفه ع بره
حرم الهی را ضعیف دانسته است  704/1وی در مسالک میگوید« :در این خصوص ،منب صرالحی در
دست نیست»  387/14محقق اردبیلی مینویسد« :حرم پیامبر ص و مشاهد امامان ع با حرم الهی
مقایسه نمیشود؛ چراکه مقایسه باطل است» مقدس اردبیلی773/14 ،
خویی بعد از رد الحاق حرم پیامبر ص و مشاهد امامران ع بره حررم الهری ،مینویسرد« :هرچنرد
شرافت و حرمت مشاهد ف
مشرفه بیشتر از حرم الهی باشد ،اما این مسئله موجب ثبوت احکام حرم بررای آن
اماکن نمی شود بدیهی است ثبوت حکم تاب دلیل است و آن دلیل ،اختصراص بره حررم الهری دارد؛ لرذا
اثباتش برای مشاهد ف
مشرفه ع بهخاطر فقدان دلیل ممکن نیست و فرض این است که ما نمریدانیم مرالک
ثبوت حکم ،تنها حرمت و شرافت حرم بوده است»  47این گروه از فقیهان بهخاطر نبود دلیل ،به همران
حرم الهی که قدر متیقن اسرت بسرنده کررده و ترأخیر اجررای حکرم مجررم پناهنرده بره مشراهد ف
مشررفه را
« .8لوجنى فی الحرم اقتص منه النتهاكه الحرمة و هل یلزم مثل ذلك فی مشاهد األئمة(ع) قال به فی النهایة»
( .0علیّ بن أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ «:سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً؟ قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَیْرِ مَکَّةَ أَوْ جَنَى
جِنَایَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَکَّةَ لَمْ یُؤْخَذْ مَادَامَ فِی الْحَرَمِ حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ)»...
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ن ذیرفتهاند از نظر نگارنده ،دالیلی وجود دارد که داللت بر الحاق مشاهد ف
مشرفه به حررم الهری در ترأخیر
مجازات دارد  1 :اجماع ،فاضل مقداد ازجمله کسانی است که مسئلۀ الحاق را اجمراعی میدانرد فاضرل
مقداد480/4 ،
 7سنت ،هشامبنحکم از امام صادق ع روایت کرد که حنرت فرمودند« :کسری کره در غیرر حررم
مرتکب جنایتی شود و س س به حرم پناهنده شود ،علیه او اقامۀ حد نمیشود» طوسی ،تهرذیب االحکرام،
 1 718/10در این روایت لفظ حرم بهطور عام ،عالوه بر حرم الهری شرامل مشراهد ف
مشررفه نیرز میشرود؛
چنانکه در النهایة طوسی 207 ،و السرائر ابنادریس 452/3 ،نیرز همرین مقصرود تأییرد شرده اسرت
عالوه بر آن روایاتی وجود دارد که در آن از مدینه و مشاهد امامران نیرز ،اطرالق حررم شرده اسرت پیرامبر
خدا ص فرمودند « :مدینه حرم است ،از کوه عیرر ترا کروه ثرور» ابنحیرون 2 795/1 ،امرام صرادق ع
فرمودنررد « :خداونررد حرمرری دارد کرره مکرره اسررت و پیررامبر ص هررم حرمرری دارد و آن مدینرره اسررت و
امیرالمؤمنین ع حرمی دارد که کوفه است و ما [اهلالبیت] حرمی داریم کره شرهر قرم اسرت مجلسری،
بحادااتواد 3 212/20 ،روایات دیگری نیز به همین منمون در دیگر کتب روایی بیران شرده اسرت ر ک:
کلینی584/4 ،؛ حرعاملی513-510/14 ،
فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع گفته است« :در روایاتی کره اسرم حررم برر آن امراکن اطرالق شرده،
مناسب بزرگداشت آن مکانها است»  393/ 1صاحب ادراد القلالوب دربرارۀ فنریلت مشرهد شرریف
منطقۀ کوفه و نجف میگوید« :از ویژگيهای تربت کوفه و نجف این است کره عرذاب برداشرته میشرود و
برای کسی که در آن سرزمین دفن شود ،محاسبۀ نکیر و منکر نیست» وی در این خصوص حدیثی از امرام
صادق ع نقل میکند ،حنرت فرمودند« :کوفه و نجف ،قطعهای از کوهی است که خداوند بر فراز آن برا
موسی صحبت کرد و آن را مقدس قرار داد و حنرت ابراهیم ع را دوست خود و حنررت محمرد ص را
حبیب خود برگزید و آنجا را مسکن پیامبران قرار داد» دیلمی4 431/2 ،جمیرلبندراج میگویرد« :امرام
صادق ع به نقل از پیامبر گرامی اسالم ص فرمودند’ :میان منبرم و خانههایم باغی از باغهرای بهشرت و
منبرم بر دری از درهای بهشت است و نماز در مسجدم با هزار نماز در سایر مساجد بره جرز مسرجدالحرام
برابری میکند عرض کردم :خانههای پیامبر ص و خانۀ علی ع ازجملۀ آن مساجد است؟ فرمودند :بله

« .8ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْ رِ الْحَرَمِ ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ» ...
« .0قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْمَدِینَةُ حَرَمٌ مَا بَیْنَ عَیْرٍ إِلَى ثَوْرٍ»...
« .9اِنَّ لِلّهِ حَرَماً وَ هُوَ مَکَّةَ ،وَاِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَماً وَ هُوَ الْمَدینَةُ ،وَ اِنَّ الِمیرِالْمُؤْمِنینَ حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ ،وَ اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمْ» ...
« .4روی عن أبی عبد اهلل علیه السالم انّه قال :الغریّ قطعة من الجبل الذی كلّم اهلل علیه موسى تکلیماً ،و قدّس علیه تقدسیاً ،و اتّخذ علیه
ابراهیم خلیال ،و محمداً صلى اهلل علیه وآله حبیباً ،و جعله للنبیّین مسکناً) »
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و بافنیلتتر است‘» کلینی1 558/4 ،به نظر میرسد دیدگاه بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسری در
الحاق حرم پیامبر ص و مشاهد امامان معصوم ع به حرم الهری در ترأخیر اجررای حکرم بیشرتر
قابل دفاع است ،زیرا وجوب حفظ حرمت واحترام آن اماکن به دلیل روایاتی که نقرل شرد،
انکارشدنی نیست و یکی از آثار احترام این است که مجرمان و جانیانی که به آنجا پناه میبرنرد ،از هرر
آسیبی مصون باشند عالوه بر آن ،اصل احتیاط 2واحادیث مربوط به درء ال حد 3نیز ،این دیردگاه
را تقو یت می کنند
نتیجهگیری

در بحث الحاق و عدم الحاق مشاهد ف
مشرفه به حرم ،ابتدا باید مقصود از حرم روشن شود اگر بگوییم
منظور از حرم همان مسجدالحرام است ،در این صورت الحاق مشاهد ف
مشررفه بره حررم مشرکل میشرود؛

چراکه قداست و ارزش مسجدالحرام در سط باالتری از حرم پیامبر ص  ،مسرجد کوفره ،حررم حنررت
علی ع  ،حرم امام حسین ع و سایر مشاهد ف
مشرفه قرار دارد امرا اگرر بگروییم منظرور از حررم عرالوه برر

مسجدالحرام ،شهر مکه و بخشی از اطراف آن است ،در این صرورت میتروان مشراهد ف
مشررفه را بره حررم
ً
ملحق کرد؛ زیرا باتوجهبه روایات متعددی که قبال بیان شد ،قداست و ارزشی کره حررم پیرامبر ص  ،حررم
امام حسین ع یا امام علی ع و سایر مشاهد ف
مشرفه دارد ،کمتر از قداست حرم یعنی شهر مکه و بخشی از

اطراف آن نیست ،چنانکه مشهور فقیهان بیان کردهاند نگارنده نیز با قبول قول مشهور بر این باور است کره
مشاهد ف
مشرفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم ،تأثیرگذار هستند؛ چون غالب فقیهان دلیرل آن
را احترام اماکن یادشده ،ذکر کرد ه ا ند و حفظ حرمت و احترام آن اماکن به دلیل روایرات و
سایر دالیلی که نقل شد ،واجب و غیرقابل انکار است و در فرض هتک حرمت ،الحراق را
مسلم فرض کرده اند عالوه بر آن ،در موضوع تأخیر  ،اصل احتیاط و احادیث درء ال حد نیرز
این دیدگاه را تقو یت می کند

« .8عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بُیُوتِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِی عَلَى
تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِیلٌ قُلْتُ لَهُ بُیُوتُ النَّبِیِّ ص وَ بَیْتُ
عَلِیٍ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ».
 .0هر مکلفى مطابق اصل احتیاط ،الزم است در برخورد با مسائل مشتبه احتیاط نماید و مرتکب شبهات نشود.
 .9الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ.
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منابع
قرآن کریم ،ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی
آل عصفور ،حسینبنمحمد ،سداد العباد و رشاد العباد ،قم ،کتابفروشی محالتی ،چاپ اول1471 ،ق
ابناثیر ،مبارکبنمحمد ،النهایة في غریب الحدیث و األثر ،قم ،مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ اول ،بیتا
ابنادریس ،محمدبناحمد ،السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم1410 ،ق
ابنبراج ،عبدالعزیزبننحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1408 ،ق
ابنحمزه ،محمدبنعلی ،الوسیلة إلی نیل الفضیلة ،قم ،انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشری نجفری ره  ،چراپ اول،
1408ق
ابنحیون ،نعمانبنمحمد ،دعائم اإلسالم ،قم ،مؤسسۀ آلالبیت ع  ،چاپ دوم1385 ،ق
ابنزهره ،حمزةبنعلی ،غنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروع ،قم ،مؤسسۀ امام صادق ع  ،چاپ اول1412 ،ق
ابنسعید ،یحییبناحمد ،الجامع للشرائع ،قم ،مؤسسة سید الشهداء العلمیة ،چاپ اول1405 ،ق
ابنفارس ،احمدبنفارس ،معجم مقائیس اللغة ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قرم ،چراپ سروم،
1404ق
ابنفهد حلی ،احمدبنمحمد ،المقتصر منن شنرا المصتصنر ،مشرهد ،مجمر البحروإل امسرالمیة ،چراپ اول،
1410ق
ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزی  ،چاپ سوم1414 ،ق
ابوالصالح حلبی ،تقیبننجم ،الكافي في الفقه ،اصرفهان ،کتابخانرۀ عمرومی امرام امیرالمرؤمنین ع  ،چراپ اول،
1403ق
بهجت ،محمدتقی ،جامع المسائل ،قم ،دفتر معظمله ،چاپ دوم1478 ،ق
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،کتابخانۀ گنج دانش ،چاپ پانزدهم1384 ،ق
حر عاملی ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیه ،قرم ،موسسرۀ آلالبیرت ع  ،چراپ اول،
1409ق
حسینی شیرازی ،سید صادق ،التعلیقات علی شرائع اإلسالم ،قم ،انتشارات استقالل ،چاپ ششم1475 ،ق
حکیم ،محمدسعید ،منهاج الصالحین (المعامالت) ،قم ،دار الهالل ،چاپ اول1433 ،ق
___________ ،مسائل معاصرة في فقه القضاء ،نجف اشرف ،دار الهالل ،چاپ دوم1472 ،ق
حمیری ،نشوانبنسعید ،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الكلوم ،بیروت ،دار الفکرر المعاصرر ،چراپ اول،
1470ق
خمینی ،روحالله ،تحریر الوسیلة ،قم ،منشورات المکتبة االعتماد ،چاپ چهارم1403 ،ق
خوئی ،ابوالقاسم ،مباني تكملة المنهاج ،قم ،مؤسسة إحیاء آثار اممام الخوئي ،چاپ اول1477 ،ق
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دیلمي ،حسنبنمحمد ،إرشاد القلوب ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ اول1341 ،ق
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت ،دار الشامیة ،چاپ اول 302 ،ق

سبحاني ،جعفر ،أحكام الدیات في الشریعة اإلسالمیة ّ
الغراء ،قم ،مؤسسة اممام الصادق ع 1397 ،ق
سبزواری ،عبداالعلی ،مهذب االحكام فی بیان حالل و الحرام ،قم ،مؤسسه المنار دفترر حنررت آیةاللره ،چراپ

چهارم1413 ،ق
ف
سالر دیلمی ،حمزةبنعبدالعزیز ،المراسم العلویة و األحكام النبویة في الفقه اإلمامي ،قم ،منشرورات الحررمین،
چاپ اول1404 ،ق
شرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد ،تهران ،منظمرة االوقراف والشروون الخیریرة ،دار االسروة
للطباعة و النشر1412 ،
شهید اول ،محمدبنمکی ،اللمعة الدمشقیة في فقنه اإلمامینة ،بیرروت ،دار الترراإل الردار امسرالمیة ،چراپ اول،
1410ق
_______________ ،غایة المراد في شرا نكت اإلرشاد ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قرم،
چاپ اول1414 ،ق
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،قم ،موسسة المعرارف االسرالمیة ،چراپ
اول1413 ،ق
ف
_________________ ،الروضة البهیة في شرا اللمعة الدمشقیة المحشی-سلطان العلماء  ،قرم ،انتشرارات
دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم ،چاپ اول1417 ،ق
_________________ ،روض الجنان في شرا إرشاد األذهان ،قم ،انتشرارات دفترر تبلیغرات اسرالمی حروزۀ
علمیۀ قم ،چاپ اول1407 ،ق
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الكالم فی شرا شرایع االسنالم ،بیرروت ،دار احیراء الترراإل العربری،
چاپ هفتم1404 ،ق
صیمری ،مفل بنحسن ،غایة المرام في شرا شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار الهاد  ،چاپ اول1470 ،ق
طباطبایی ،علیبنمحمد ،ریاض المسائل في تحقیق األحكام بالدالئل( ط-القدیمة) ،قم ،مؤسسۀ آلالبیت ع ،
چاپ اول1418 ،ق
طوسی ،محمدبنحسن ،النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ،دار الکتاب العربي ،چاپ دوم1400 ،ق
_______________ ،الصالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1402 ،ق
_______________ ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تهران ،المکتبة المرتنویة محیاء اآلثار الجعفریة ،چاپ سوم،
1382ق
_______________ ،تهذیب األحكام ،تهران ،دار الکتب امسالمیة ،چاپ چهارم1402 ،ق
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عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،إرشاد األذهان إلی أحكام اإلیمان ،قم ،دفترر انتشرارات اسرالمی وابسرته بره جامعرۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول1410 ،ق
_________________ ،تحریر األحكام الشرعیة علنی منذهب اإلمامینة (ط-الحدیثنة) قرم ،مؤسسرۀ امرام
صادق ع  ،چاپ اول1470 ،ق
_________________ ،تذکرة الفقهاء(ط-الحدیثة) ،قم ،مؤسسۀ آلالبیت ع  ،چاپ اول1414 ،ق
_________________ ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم ،دفتر انتشارات اسرالمی ،چراپ اول،
1413ق
_________________ ،مصتلف الشیعة في أحكام الشریعة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم1413 ،ق
فاضل لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة في شرا تحریر الوسیلة -الحدود ،قم ،مرکز فقهی ائمه اطهار ع  ،چراپ
اول1477 ،ق
فاضل مقداد ،مقدادبنعبدالله ،التنقیح الرائع لمصتصر الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفری ره ،
چاپ اول1404 ،ق
فاضل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چراپ اول،
1418ق
فراهیدی ،خلیلبناحمد ،کتاب العین ،قم ،نشر هجرت ،چاپ دوم1410 ،ق

فقعانی ،علیبنعلی ،الدر المنضنود فني معرفنة صنین النینات و اإلیقاعنات و العقنود-رسنالة فني العقنود و
اإلیقاعات ،قم ،مکتبة إمام العصر عج العلمیة  ،چاپ اول1418 ،ق
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتنی ،مفاتیح الشرایع ،قم ،کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی ،چاپ اول ،بیتا
ف
قطب راوندی ،سعیدبنهبةالله ،فقه القرآن ،قم ،انتشارات کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی ره  ،چاپ دوم1405 ،ق
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الكافي ط-امسالمیة  ،تهران ،دار الکتب امسالمیة ،چاپ چهارم1402 ،ق
مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی ،بحار األنوار الجامعة لندرر أببنار األئمنة األرهنار علنیهم السنالم ،بیرروت،
مؤسسة الطب و النشر ،چاپ اول1410 ،ق
___________________ ،حدود و قصاص و دیات ،تهران ،مؤسسۀ نشر آثاراسالمی ،چاپ اول ،بیتا
محقق حلی ،جعفربنحسن ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قرم ،مؤسسرۀ اسرماعیلیان ،چراپ دوم،
1408ق
_________________ ،النهایة و نكتها ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1417 ،ق
_________________ ،المصتصر النافع فی فقه االمامینه ،قرم ،موسسرة المطبوعرات الدینیرة ،چراپ ششرم،
1418ق
محقق سبزواری ،محمدباقربنمحمدمؤمن ،ذبیرة المعاد في شرا اإلرشاد ،قم ،مؤسسۀ آلالبیرت ع  ،چراپ اول،
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1742ق
مرعشی نجفی ،سید شهابالدین ،القصاص علی ضوء القرآن و السنة ،قم ،انتشرارات کتابخانره آیةاللره مرعشری
نجفی قدس سره ،چاپ اول1415 ،ق
مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم ،مؤسسۀ علمیفرهنگی دار الحدیث ،سازمان چاپ و نشر1397 ،ق
مفید ،محمدبنمحمد ،المقنعه ،قم ،کنگره جهانی هزارۀ شیخ مفید ،چاپ اول1413 ،ق
مقدس اردبیلي ،احمدبنمحمد ،مجمع الفائدة و البرهان ،قم ،جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول1411 ،ق
مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الفقاهه( ،کتاب الحدود والتعزیرات) ،قم ،مدرسه االمام علیبنابیطالب ع  ،چراپ
اول1344 ،
نوروزی فیروز ،رحمتالله ،حقوق جزای عمومی ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان ،چاپ اول1390،
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چکیده

استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس ،حق طبیعی و شرعی هر دو است .اما این حق در لسان مشهور

فقها ،از جانب زوجه ،به ارادۀ مثبت شوهر محدود شده است .البته شوهر نمیتواند بیش از چهار ماه،
درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواستۀ او تن دهد .این پژوهش که به
ا
روش توصیفیتحل یلی است ،نشان میدهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ ز یرا اول اجماع
ا
ّاد عایی مشهور محقق نشده و عالوه بر این به جهت مدرکیبودن فاقد ّ
حج یت است؛ ثانیا روایات مورد استناد
ا
آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دللتُ ،م ِثب ت ّاد عا نیستند؛ ثالثا نه تنها کشف مناط از ادله
ممکن نیست بلکه عالوه بر این ،روایت ابو ّ
صب اح کنانی ،اقتضای ذاتی و اطالقی عقد نکاح ،مالک های
نفس المری احکام ،قاعدۀ لضرر و فهم عقلی وعرفی برخالف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر میرسد حق
استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه ،به
واقع نزدیک تر باشد.
کلیدواژه ها :حق استمتاع ،حقوق زوجه ،چهار ماه.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8931/20/81 :؛ تاریخ تصویب نهایی.8931/20/20 :
 . 8نویسنده مسئول
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Jurisprudential Challenges Regarding the Limitation of Wife’s
Sexual Enjoyment Right in Four Months

Mohhammad Ali Ghaderi, Ph.D. Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and
Principles of Islamic law, University of Sistan & Baluchestan
Nader Mokhtari Afrakati, Ph.D. Assistant Professor, University of Sistan &
Baluchestan (corresponding author)
Mohammad Reza Kaykha, Ph.D. Associate Professor, University of Sistan &
Baluchestan
Abstract
Sexual enjoyment by wife of her husband and vice versa are natural and religious
rights of both. However, as far as wife is concerned, under the famous opinion
among Islamic jurists, this right is subject to the husband’s positive will. Indeed,
husband may not ignore his wife’s request for more than four months after which he
is obliged comply with her demand. This descriptive-analytical research shows that
the proofs and evidences of the famous opinion are incomplete; since, first, the Idjma
(consensus) claimed by the famous Islamic jurists has not been realized and in
addition, it lacks authority because its source is known; second, the narrations cited
by them are either weak in terms of their chain of narrators or do not prove the claim
from the aspect of denotation; third, not only rectifying the effective cause of the
proofs is not possible but also the narration of Abou Sabbah Kenani, the essential
requirement and absoluteness requirement of contract, criteria relating to the
inherent essence of precepts, the No Loss (La Zarar) Rule and the rational and
conventional understandings are against the famous opinion. In conclusion, it
appears that the wife’s sexual enjoyment right has no time limit and the need for
husband to pay attention to meet his wife’s needs in less than four months is closer
to reality.
Keywords: Sexual Enjoyment Right, Wife’s Rights, Four Months
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پیشگفتار
یکی از لوازم جدانشدنی عقد نکاح ،ارتباط جنسی زوجین است اما در بسیاری از منابع فقهیی در ایین
باب ،تفاوت هایی میان زوجین از جهت حقوق و تکیالیف بیه چشیم میخیورد؛ ازجملیه آنکیه پاسی بیه
درخواست مرد جهت تمتع جنسی بهعنوان یک تکلیف برای زن تعیین شده و زن جز در میوارد وجیود عی ِر
مورد قبول شارع نمیتواند ا ز آن خودداری کند .اما همین درخواست اگر از جانیب زوجیه باشید ،حکیم آن
متفاوت است .به طورکلی مواجهۀ علما با این مسیلله بیه سیه صیورت اسیت  1اکثیر علمیا اسیتجابت ایین
درخواست را تنها در صورتی واجب میدانند که از آخرین نزدیکی بهمدت چهار ماه گ شته باشد؛ اندکی از
علما معیار را حس نیاز زن دانسته بهگونهای که مانع از ضررزدن به او شود و زمان مشخصی بیرای وجیوب
استجابت قرار نداده اند و تعداد شایان توجهی از علما نییز نسیبت بیه ایین موضیوع سیکوت کیرده و فتیوای
ا
صریحی ندادهاند؛ هرچند باتوجهبه قرائنی که ذکر خواهد شد ،احتمال قائل به دیدگاه دوم هستند.
با عنایت به اهمیت موضوع که آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد 2و در تغییر نگرش منفی به اسیالم از
نگاه برون دینی نیز مؤثر است ،در این تحقیق با نگاهی نقادانه سعی شده به این سؤالت پاس داده شود کیه
دلئل قول مشهور در تعیین چهار ماه برای تقاضای استمتاع زن چیست و از جهیت سیند و دللیت چقیدر
ّ
ّ
ُم ِثبت مدعا هست؟ دلئل مخالف چیست و حجیت و دللتش چگونیه اسیت؟ آییا کشیف منیاط از مییان
روایات ابواب دیگر از قبیل ظهار و ایالء ممکن است؟ در نهایت کدام دیدگاه اقوی و اصح است؟
نقد و تحلیل ادلۀ قول مشهور
بهطورکلی دلئل قول مشهور مبنی بر معیاربودن گ شت چهار ماه از آخرین مواقعیه در وجیوب تبعییت
مرد از استمتاع زوجه ،عبارتاند از روایت ،اجماع و مستندات باب ایالء و کشف مناط از آن.
در این قسمت از بحث ،باتوجه به اهمیت و تأثیر اجماع در تصحیح سند و تأیید دللت رواییت ،ابتیدا
این دلیل را نقد و بررسی میکنیم
 .1اجماع
برخی از علما اجماع را یکی از مستندات قید چهار ماه برای وجوب نزدیکی ذکر کردهاند .این اجماع با
الفاظ متفاوتی نقل شده است .شهید ثانی این حکم را مورد وفاق علما دانسته است ( .)66/7فاضل هنیدی
 .8تفصیل قائالن و استنادات در ادامه خواهد آمد.
 .0در یک پژوهش میدانی ،عدم توجه به نیاز جنسی زن ،با  %10پراکندگی در گروه آمارای بهعنوان خشونت جنسی علیه زنان بر شمرده شده
است (ملک افضلی و همکاران ،شمارۀ  ،0صفحه .)10
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آن را قول اکثریت علما ( )072/7و صاحبحدائق میورد تصیریح اصیحاب (بحرانیی )98/02،و مرحیوم
طباطبایی نیز معروف بین اصحاب نقل کردهاند (طباطبیایی )67/11 ،و فیی

کاشیانی نییز آن را اجمیاعی

دانسته است (.)082/0
نقد و تحلیل :موضوع اجماع را در دو مرحله بررسی میکنیم مرحلۀ اول اصل وجود اجمیاع در ایین
موضوع (صغرای استدلل) و مرحلۀ دوم بررسی حجیت این اجماع (کبرای استدلل) است.
بر اساس تحقیق تفصیلی نگارنده ،بیش از  26تن از علما و فقها به حکم وجوب نزدیکی در هیر چهیار
ماه تصریح کردهاند( .محقق حلی170/1 ،؛ عالمه حلیی ،إرشاد األذهااد 5/0 ،؛ همیو ،تحرياراألذكااد ،
406/2؛ حلی106/2 ،؛ شهید اول174 ،؛ فاضل مقیداد07/2 ،؛ ابنفهید حلیی012/2 ،؛ محقیق کرکیی،
526/10؛ شهید ثانی66/7 ،؛ موسوی عاملی61/1 ،؛ محقق سیبزواری99/0 ،؛ فیی

کاشیانی082/0 ،؛

حییر عییاملی209/0 ،؛ فاضییل هنییدی017/7 ،؛ بحرانییی98/02 ،؛ طباطبییایی67/11 ،؛ نراقییی77/16 ،؛
صاحبجواهر115/08 ،؛ انصاری75 ،؛ اصفهانی686 ،؛ خوانساری152/4 ،؛ خمینی260/0 ،؛ خویی،
11/20؛ سییبزواری69/04 ،؛ مکییارم شیییرازی45 ،؛ طوسییی ،أللخاا

528/4 ،؛ ابنبییرا 002/0 ،؛

ابنادریس626/0 ،؛ یزدی526/5 ،؛ کیدری421 ،؛ خمینی؛ گلپایگیانی؛ خیویی؛ عراقیی؛ ،فیروزآبیادی؛
نایینی؛ بروجردی؛ یزدی)527/5 ،
ا
اما در مقابل ،اول این مسلله قبل از شی طوسي(ره) در کالم هیچیک از فقها نیامده 1و بیا جسیتجو در
ا
بیش از1022عنوان کتاب فقهی ،به فتوایی از علما قبل از شی طوسی دست نیافتهایم و اساسا این موضیوع
طرح نشده است .نخستین فقیهی که این موضوع را ذکر و تصریح به وجوب آن کرده ،شیی طوسیي(ره) در
ّ
أللنهديه ( )490است .اما شی مفید ،سیدمرتضی (رسائل الشیریف المرتضیی) ،سیالر (مراسیم العلوییه و
الحکام النبویه) ،چیزی در این خصوص بیان نکردهاند و شی صدوق (ابنبابویه ،ما ا ايحرارااأللیه اه،
 291-225ق) نیز تنها روایت صفوان را نقل کرده (ابن بابو یه؛425/2ح ) 4415که مضمون آن را بررسیی
ا
خواهیم کرد .مرحوم کلیني هم روایتي در این مسلله ذکر نکرده است .2ثانییا پیس از شیی طوسیی نییز تیا
دورها ی تنها شاگردان و پیروانش در پیروی از ایشان به این موضوع فتوا دادهاند؛ بهعنوان مثال شیاگرد ایشیان
ابنبرا در أللمهذب ( )002/0و سپس ابنادریس در أللسارألرر ( )626/0و قطبالیدین کییدرد در ألصااد
 .8ازجمله علمای هم عصر و قبل از شیخ طوسی که آثار آنان بررسی شد ،عبارتاند از.8 :عمانى ،حسنبنعلىبنابىىعقیىل حىاءا( (موموعى
فتاوى ابنأبیعقیل)؛  .0قمى ،ابنقولویه؛  .9شیخ مفید (أحکام النسا( ،المقنعه ،المسائل الطوسیه ،المسائل الصاغانی )؛  .4ابىنبابویىه (المقنىو و
الهدایه)؛  .0ابوالصالح حلبی (الکافی فیالفقه)؛  .1سیدمرتضی (رسائل الشریف المرتضى)؛  .1ابنجنید اسکافی (موموع فتاوى ابنجنید)؛ .1
عریضى( ،مسائل علیبنجعفر)؛  .3سلءار دیلمی (المراسم العلوی و األحکام النبوی ).
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( )421و محقق حلی در شرألرعاأل س
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( )014/0و مختصرأللندفع ( )170/1آن را ذکر کردهانید .امیا همیان

گونه که آیتالله شبیری نیز در درس خار گفته است در فاصلۀ زمان شی طوسي تا ابنادرییس نییز تنهیا
ابن برا را که از شاگردان و پیروان شی است ،دریافتیم که این مسلله را عنوان کرده باشد (شبیری زنجیانی،
درس خار  .)1279/9/02 ،ابنزهره معاصر ابنادریس نیز در غن هاو نیز یحیيبنسعید شاگرد محقق حلي
در جدمع مسلله را عنوان نکردهاند ،بلکه ظاهر عبارت ابنحمزه شاید بر عیدم وجیوب باشید؛ چیون اقسیام
وطي ّ
محرم ،مکروه و مستحب را ذکر کرده ولي وطي واجیب را ذکیر نکیرده اسیت .پیس از محقیق ،قائیل
صریحي برخالف وجود ندارد؛ بنابراین اجماع در این مسلله حداقل باتوجهبه مدارک موجود ،قابل تحصیل
ّ
کاشفیت آن از قول معصیومان(ع) 2،منیوط بیه
نیست .بهخصوص اینکه در برخی از انواع اجماع 1،تحقق و
اتفاقنظر همۀ علما و کشف نظر بزرگان علماست .بهعنوان مثال اجماع حدسی (طریقة الحدس) 3که اکثیر
ّ
متأخران آن را قبول دارند (اصغری )002/0 ،در این مسلله محقق نشیده اسیت؛ چراکیه میا نتوانسیتیم نظیر
علمای زمان معصومان(ع) تا زمان شی طوسی را کشف کنیم .در اجماع دخولی یا حسی نیز تحصیل ایین
اجماع در زمان غیبت کبری بسیار بعید است؛ زیرا اگیر آرای علمیای زمیان معصیومان(ع) ییا دوران دیگیر
تاری برای ما مشخص نباشد و احتمال وجود مخیالف بیدهیم ،نمیتیوان نسیبت بیه کاشییفت آن از قیول
معصوم(ع) قطع پیدا کرد .طریقۀ دیگر قاعدۀ لطف است که شی طوسیی و پییروانش قائیل بیه آن بودنید و
مخالفت حتی یکنفر نیز مانع تحقق آن است؛ بنابراین نميتوان اجماع را از هنگام تأسیس فقه اثبات کیرد.
عالوه بر این چون احتمال میدهیم مستند حکم فقها ،روایت صفوان و مستندات باب ایالء باشد( ،که پیس
از این بررسی میشود) این اجماع بهفرض تحصیل آن «مدرکی» بوده و بیا رد ایین میدارک ،اجمیاع نییز از
اعتبار ساقط میشود .آیت الله خویی نیز به همین جهت آن را فاقد اعتبار و غیرکاشیف از قیول معصیوم(ع)
میدانند (خویی ،موسوعه.)115/20 ،
 .2روایت صفوانبنیحیی از امام رضا(ع)
تنها روایتی که به طور مستقیم به موضوع بحث ما اشاره دارد و مورد استناد موافقان قیرار گرفتیه ،رواییت
الر َضیا(ع) َعین ج
صفوانبنیحیی است که متن آن چنین است « َس َأ َل َص ْف َو ُان ْب ُن َی ْح َیی عن َأ َب ْاال َح َسن ِّ
الر ُجیل
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ ج ج ُ َُ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ج َ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ
یون َل ُه ْیم ُمص َ
ییبة
ک
ی
یا
ه
ب
ار
ِ
تکون ِعنده المرأة الشابة فیم ِسك عنها اْلشهر و السنة ل یقربها لیس ی ِرید ِاْلضیر ِ
 .8مرحوم شوشترى در کتاب رسال خود 80طریق ذکر کرده است.
 .0شیخ مفید میگوید « :و لیس فی االجماع االمه حوه من حیث کان اجماعا و لکن من حیث کان فیه االمام المعصوم» (به نقل از عوائد االیام
فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام.)118 ،
 . 9جهت اطالع از تعاریف اجماع حدسی ،حسّی یا دخولی و لطفی ر.ک :اصول الفقه (اصغری.)009-008/0 ،
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َ
َ
ا
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َ
َ
ْ
َ
ُ ُ
َیکون ِفي ذ ِلك ِآثما قال ِإذا ت َرک َها أ ْر َب َعة أش ُه ٍر کان ِآثما َب ْعد ذ ِلك ِإل أن َیکون ِب ِإذ ِن َها» (ابنبابویه ،م ا يحرراا
أللیه ه ،425/2 ،ح.)4415

نقد و تحلیل سندی روایت :قدیمیترین منبعی که این روایت را ذکر کرده ،م ا يحررااأللیه ه اسیت
و پس از آن در أللتهذيب نیز در دو جا آمده که یکي باب  26حدیث 18است (طوسی )418/7 ،کیه مطیابق
ج َْ ُ َ ْ
ُ
َم ا َيحرر سند آن را نقل نميکند و در متن حدیث هم عبارت « ِإل أن َیکون ِب ِإذ ِن َها» نیامده است و دیگری
حدیث 52همین باب است (همان )410/7 ،که عبارت م کور را آورده و سند آن را اینگونیه نقیل میکنید
َ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
َ َ ْ ُ
الرضیا
«ع ْن ُه [أح َمد ْب ُن ُم َح جم ِد ْبن ِعیسی] عن ع ِلي بن أحمد بن أشیم عن صیفوان بین یحییی قیال سیألت
ِ
ِ
ِ
ِ
(ع) .»...در رجال شی طوسی« ،احمدبنمحمدبنعیسیاْلشعردالقمي» صاحب کتاب و ثقه معرفی شده
است (باب الهمزه .)272 ،همچنین از «صفوانبنیحیی» نیز بهعنوان وکیل امام رضا(ع) و موثیقترین فیرد
در زمان خودش نزد اصحاب حدیث و عابدترین یاد کرده است .او از اصحاب اجماع نیز میباشد (اماد ،
 .)229اما شی طوسی «علیبناحمدبناشیم» را مجهول دانسیته (اماد )262 ،؛ همچنیین رجیال برقیی
( )52و رجال ابنداوود نیز او را مجهول دانستهاند (ابنداوود حلی ،)492 ،نجاشیی و کشیی نییز از او نیام
نبردهاند .شهید ثانی نیز احتمال باتوجهبه مجهولبودن «علی اشیم» ،سند روایت را ضیعیف شیمرده اسیت
(.)66/7
اما نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که «احمدبنمحمدبنعیسی» فرد بسیار باعظمتی است و
از اصحاب امام رضا ،امام جواد و امام هادی(ع) میباشد و شی صیدوق در توثییق یکیی از راوییان ،نقیل
احمد از او را برای اثبات وثاقتش کافی دانسته است (ابنبابویه ،م ا يحررااأللیه ه )2/1 ،و آیتالله خویی
نیز مجموع احادیثی را که احمد از علی اشیم نقل میکند ،حدود62روایت ذکیر کردهانید (خیویی ،معجا ا
رجدلاأللحديث )070/10 ،و طبق بررسی ما نیز تعداد روایاتی که «احمدبنمحمد» از «علیی اشییم» نقیل
کرده است ،در کدفی و ألستاصدر 18روایت ،تهاذيب 28رواییت ،أللیه اه 12رواییت و در وسادر 90رواییت
است؛ ل ا به نظر میرسد «علی اشیم» استاد و شی احمدبنمحمد است .آیتالله شبیری نیز باتوجهبه این
مطلب ،حکم به توثیق علیبناحمدبناشیم دادهانید (شیبیری زنجیانی)1279/29/05 ،؛ بنیابراین بیه نظیر
می رسد نتوان اشکال جدی به سند این حدیث وارد کرد ،درنتیجه این حدیث از جهت سند معتبر است.
نقد و تحلیل داللی روایت :در این روایت ،سؤال «صفوان» از امام رضا(ع) در مورد مردی اسیت کیه
َ ْ َ ج ُ
همسر جوانی دارد « ِع ْند ُه ال َم ْرأ ُة الش جابة» 1.این مرد بهمدت یکسال یا چنید میاه از همسیر خیویش دوری و
 .8به همین جهت برخی از علما ،تعمیم روایت بر غیر شابّه و زن میانسال و خصوصاً یائسه را مىورد اشىکال دانسىتهانىد؛ ازجملىه مرحىوم
سبزواری در کفای األحکام (محقق سبزواری ،)13/0 ،اما به نظر می رسد راوی با بیان این وصف ،توجه را به این مطلب جلب کرده کىه فىرد
مورد نظر از لحاظ سنءی در شرایطی است که اوج نیاز جنسی و غریزی اوست و بهگونهای اهمیت موضوع را یادآور شده است .فیض کاشانی
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َ ْ
َُ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ج َ
الس َنة» کیه عبیارت «ل َیق َر ُب َهیا» نشیان میدهید مقصیود ،عیدم
خودداری میکند «فیم ِسك عنها اْلشهر و
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
نزدیکی و رابطۀ جنسی است .اما قصد مرد «لیس ی ِرید ِاْل ض َر َار ِبها» ضرررساندن بیه زن نیسیت .راوی بیا
آگاهی از اینکه ضرریبودن ّنیت مؤثر در حکم است ،موضوع را منصرف به موردی کرده کیه قصید اضیرار
وجود ندارد .اما عدم قصد اضرار بهمعنای عدم وقوع اضرار هم نیست و چهبسا فردی بدون قصد ،به کسیی
ا
ضرر برساند؛ ولی ظاهرا این قید ،این مطلب زا میرساند که عدم نزدیکی برای زن نیز ضرری نداشته اسیت
وگرنه در صورت علم شوهر به ضرردیدن زنّ ،نیت اضرار نیز دخیل میشود .اما نکتۀ مهیم و جالیب توجیه
ُ ُ َ
ُ ُ َ
عبارت « َیکون ل ُه ْم ُم ِص َیبة» است .این عبارت میتواند به دو شکل خوانده شیود حالیت اول « َیکیون ل ُه ْیم
ّ
ُم ِص َیبة» که مرجع ضمیر مقدر است و معنای عبارت آن است که «برای این خانواده که مرد هیم عضیوی از
ُ ُ
آن ها است ،مصیبتی رخ داده است و این زمینۀ صدور این رفتار از مرد است؛ امیا حالیت دوم « َیکیون ِل َه ِّیم
ّ
ُم ِص َیب ٍة» که در این صورت ضمیر و مرجع مقدر وجود ندارد ،ل ا از جهت ادبی ارجح است .مرحیوم نراقیی

(نراقی،مستنداأللش عه )78/16 ،و ابوالحسن اصفهانی (اصفهانی )686 ،معتقدند که ایین عبیارت بیهعنوان
ّ
تعلیلی بر رفتار مرد بیان شده است .به این معنا که شوهر مصیبتی دارد کیه شیدت حیزن آن میانع از رابطیۀ
زناشویی او با همسرش است ،پس شرایط عادی نیست و هرچند ع ر فیزیکی از قبیل عدم انتشار عضیو ییا
بیماری و ...که برخی از علما نیز اشاره داشتهاند ،وجود ندارد؛ اما عی ر روحیروانیی وجیود دارد کیه ایین
عامل در روابط زناشویی بسیار مؤثر است 1.ل ا سؤال راوی ،موضوع را محدود به موردی کرد که ع ر روانی
ّ
غیرموجیه اسیت .بنیابر
و عاطفی وجود دارد ،پس تعمیم حکم آن بر مواردی که چنین ع ری وجیود نیدارد
دیدگاه آیتالله شبیری نیز این روایت «علی وجه الطالق» مفهوم ندارد و از آن استفاده نمیشود که زو در
هر شرایطی میتواند تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد (شبیری زنجانی )1494/5 ،پس تعییین میدت
چهار ماه برای رفع نیاز زن ،به جهت جمع بین دو حق و رفع تعارض ضررین است .ضرر اول برای زن است
که نیاز جنسی طبیعی خود را نمیتواند رفع کند ،بهخصوص اینکه در سن جوانی است و ضرر دوم به شوهر
است که خالف میل و رغبتش بهجهت مصیبتی که دیده ،باید تن به رابطۀ زناشویی دهد .پس شارع مقیدس
با الزام شوهر به رعایت نیازهای همسر در یک فرصت چهارماهه رعایت حق هر دو را لحیاظ کیرده اسیت.
خالصه آنکه تعیین زمان چهار ماه در شرایط خاص روحی زو است و قابلیت تعمیم در شیرایط عیادی را
قول مشهور را در حکم وجوب ،بدون قید شابّه و بهصورت تعمیم دانسته است( .فیض کاشانی )032/0 ،و طباطبایی نیز عدم اختصاص را یک
موضوع اجماعی اعالم کرده و شک در تعمیم حکم را بدون وجه میداند (طباطبایی)11/88،؛ درنتیوه «شابّه» مفهوم مخالف نداشىته و حکىم
برای هم زنان است ،هرچند شمول آن در مورد زنان یائسه مورد تردید است.
 .8در مقاالت متعدد پزشکی در مورد آثار افسردگی بر اختالالت جنسی سخن به میان آمده است از جمله:
Depression Mediates the Effect of Sexual Function on Quality of Life among Men but Not Women with
(171-177/ Shervin Assari )Coronary Artery Disease.
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ندارد؛ بنابراین قول مشهور که بهصورت مطلق چهار ماه را تعیین کرده ،نمیتواند بیه ایین رواییت اسیتدلل
کند ،گرچه سند حدیث تصحیح شده باشد.
 .3مستندات باب ایالء
مهم ترین مستند باب ایالء در اثبات محدودیت حق استمتاع زن به چهار ماه ،روایت کیافی بیه نقیل از
َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ
ُ َ ج ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ج
ییه
محم ِد ب ِن سلیمان از أ ِبي جعف ٍر الث ِاني(ع) است که متن آن به این صورت است «ع ِل ُّي بن ِإبر ِاهیم عین أ ِب ِ
َ َ َ َ
َ َ ُْ ُ َ
َ ْ
َ ج
ْ ُ َ َ َ َ
َ
عن ال ُح َس ْین ْبن َس ْی ٍف ع ْن ُم َح جم ِد ْبن ُسل ْی َمان ع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر الث ِاني(ع) قال « قلت ل ُیه ُج ِعلیت ِفیداك ک ْییف
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ج ْ َ جَ ََ َ
َ ََْ
َ ََ ََ َْ
َ ْ ا ََ َ
ْ ج ْ ج َ
َص َارت ِعد ُة ال ُمطلق ِة ثالث ِح َی أ ْو ثالثة أش ُه ٍر َو َص َارت ِعد ُة ال ُم َت َوفی ع ْن َها َز ْو ُج َها أ ْر َب َعة أش ُه ٍر َو عشرا فقال
ٍ
َأ جما َف َل ْم ُی َج ِّو ْز َْل َحد َأ ْک َث َر م ْن َأ ْر َب َعة َأ ْش ُهر في ْاْل َیالء لع ْلمه َت َب َار َك َو َت َع َالی َأ جن ُه َغ َای ُة َص ْبر ْال َم ْر َأة م َ
ین ج
الر ُجیل»...
ِ ٍ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(کلینی)112/6 ،
نقد و تحلیل سندی روایت :در مورد «علیبنابراهیمبنهاشمالقمی» در کتب رجالی سخنی به مییان
نیامده اما ابراهیمبنهاشمالقمی توثیق شده است (نجاشی16،؛ طوسی ،أللرجدل.)10،
در مورد «الحسینبنسیفبنعمیرة أبوعبداللهالنخعي» از بین کتب رجالی تنهیا در أللرجادل نجاشیی و
أللیهرست طوسی مطلب وجود دارد و در این دو کتاب نیز تصریح به وثاقتش نشده و تنهیا او را دارای کتیاب
توصیف کردهاند (نجاشی75 ،؛ طوسی .)140،شی طوسی «محمدبنسلیمان دیلمی» را ضیعیف و میتهم
ّا
به ّ
غلو دانسته (أللرجدل )242 ،و نجاشی نیز آورده است که «ضعیف جدا لیعول علیه في شيء» (نجاشیی،
)265؛ بنابراین باتوجه به عدم توثیق و ضعف رجال ،سند ایین رواییت ضیعیف و غیرقابیل اعتمیاد اسیت و
ا
ّ
اول این روایت تنها ّ
مؤیید حکیم وجیوب
شهرتی که جابر ضعف سند باشد در اینجا محقق نیست؛ چراکه
استمتاع پس از مدت چهار ماه است نه دلیل وجوب ،پس نمیتوان به استناد شهرت ،جبران ضعف سندکرد
ا
و ثانیا شهرت فتوایی در این موضوع پس از ابنادریس پدیدار شده و قبل از او شهرت هم ثابت نیست؛ لی ا
جایی که اجماع حجت نیست ،شهرت چگونه میتواند حجت باشد؟.
ّ
نقد و تحلیل داللی :رابطۀ بحث ایالء در این حدیث و حق استمتاع بهگونیهای قییاس منصیوصالعله
است؛ چراکه امام(ع) در این روایت ،دلیل فرصت چهارماهه برای شوهر را صبر زنان نسبت به شوهرانشیان
دانستهاند که ظهور در مسائل جنسی دارد .پس در حالت غیرایالء نیز زنان میتوانند چهار ماه صیبر کننید و
این ّ
مؤیدی بر حکم وجوب نزدیکی پس از چهار ماه است .تعدادی از علمیا (فیی کاشیانی1194/02 ،؛
نراقی79/16 ،؛ صاحبجواهر115/08 ،؛ انصاری )76 ،نیز بدون اشاره به ایین حیدیث در اییالء ،بحیث
ّ
مهلت چهارماهه به شوهر را مؤیدی بر حکم حق استمتاع زنیان پیس از چهیار میاه دانسیته انید ،امیا ایین
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استدلل نیز با اشکالتی مواجه است
ّ
اول اینکه در ایالء بنابر قول مشهور علما (مفید ،ألكاد األلنساد 28 ،؛ ابوالصیالح حلبیی220،؛ سیالر
دیلمی )158 ،مهلت چهارماهۀ شوهر پس از رجوع زن به حاکم و شکایت از شوهر شروع میشیود و پیس
از گ شت چهار ماه ،حاکم مرد را مجبور می کند که قسم را بشکند و کفاره داده یا زن را طالق دهد .پس اگر
زنی پس از سه ماه به حاکم مراجعه کرد ،مرد هنوز چهار میاه دیگیر مهلیت دارد ،درحالیکیه ایین خیالف
مقصود ما است؛ زیرا در صورت اثبات وجوب استمتاع پس از چهار ماه ،شروع این مدت از آخرین مواقعه
است؛ درحالیکه در ایالء می تواند بیش از این به طول بیانجامد و اشکال دیگر اینکه در مقابل ایالء کیه در
آن چهار ماه مهلت وجود دارد ،در ظهار سه ماه مهلت به میرد داده میشیود (سیالر دیلمیی162 ،؛ مفیید،
أللمهنعة ،)505 ،حال آیا برایناساس میتوان اثبات کرد که زن فقط سه ماه میتوانید بیر دوری از شیوهرش
صبر کند و نه چهار ماه؟ درحالیکه ایالء و ظهار هر دو از جهت محدودیت زوجه مشترکاند .پس میتوان
گفت آنچه در ظهار و ایالء مالک حکم قرار گرفته ،چیزی غیر از صبر زنیان اسیت .بنیابر دییدگاه شیبیری
زنجانی «شارع مالحظه احترام قسم را کرده است که قسم کالعدم نشود» (شیبیری زنجیانی .)1492/5 ،از
جهت دیگر در این موارد ،تعارض ضررین مطرح است؛ یکی ضرر طالق و دیگری صیبر بیر نییاز جنسیی.
پس ممکن است شارع این سه یا چهار ماه را بهعنوان مهلتی قرار داده تا زو نسبت به ادامۀ زندگی مشیترک
که مصلحت آن اهم از ضرر تحمل فشار نیاز غریزی بیرای زن اسیت ،بیاندیشید و تصیمیم نهیایی خیود را
بگیرد؛ پس کشف مناط قطعی ممکن نیست.
دالیل و مؤیّدات مخالف عقیدة مشهور
همان گونه که در بحث اجماع ذکر شد ،در مقابل قول مشهور تعداد شایان توجهی از علمیا نسیبت بیه
ا
تعیین زمان برای حق استمتاع زن سکوت کردهاند و چهبسا آنها اساسا برای درخواست استمتاع زن با عنوان
اولیۀ خود ،حکم الزامی قائل نبودهاند یا این موضوع برایشان مطرح نبوده است .اما با در نظر گرفتن عنیاوین
ثانویه ،نظرات معطوف به نوع عنوان ،به دو دستۀ کلی تقسیم شده است .تعدادی با عنایت به عنوان «خیوف
از گناه و دفع منکر» و تعدادی نیز از جهت خوف ضرر ییا عسیروحر و سیایر عنیاوین ثانوییه بیه مسیلله
پرداختهاند .در هر حال بسیاری از علما ،چه آنها کیه محیدودۀ چهیار میاه را پ یرفتهانید و چیه مخالفیان،
محدودیت زمانی را رفع کرده و مرد را ملزم به اجابت درخواست زن کردهاند .در رأس علمایی که خوف گناه
را مطرح کردهاند ،صاحبعروة است که فرموده «اگر میل جنسی زن بهحدی است که نمیتوانید تیا پاییان
چهار ماه صبر کند و به گناه می افتد ،بنابر احتیاط بر شوهرش واجب است با او نزدیکی کرده یا او را طیالق
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دهد» (یزدی .)529/5 ،از شارحان عروة امام خمینی(ره) ،آیتالله گلپایگیانی ،فیروزآبیادی ،بروجیردی و
آقاضیاء نیز از این حکم ّ
تبعیت کردهاند (امد ) و تأیید بر این دیدگاه مرحوم سبزواری (سبزواری)72/04 ،
و روایت وسدر از امام صادق (ع) است که امام فرمودهاند «اگر کسی تعیدادی از زنیان را جمیع کنید کیه
نتواند نیازشان را برآورده کند ،گناهش به گردن اوست» (حر عاملی .)141/02،آیتالله خویی(ره) برخالف
َ َ ُّ َ ج َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
یک ْم َن اارا َو ُق ُ
ود َها
دیگران که از باب لضرر وارد شدهاند ،با استدلل به آیۀ «یا أیها ال ِ ین آمنوا قوا أنفسکم وأه ِل
ج ُ ْ َ
اس َوال ِحج َار ُة» (تحریم  )6از باب نهی از منکر ،ورود کردهاند (خویی ،موساوعه .)100/20 ،امیا از آن
الن
جهت که موضوع بحث ،حق استمتاع زن با عنوان اولی است ،عالوه بیر آنچیه مبنیی بیر نبیودن دلیلیی بیر
ا
محدودیت ذکر شد ،میتوان در اثبات این حق و اطالق آن نیز ادلهای ارائه کرد ازجمله اینکیه اول اطیالق
ا
ادلۀ روایی بیانگر حقوق جنسی مساوی زن و مرد است؛ ثانیا اقتضای ذات عقد نکاح و اقتضای اطالق عقد
ا
ثالثیا مالکهیای نفسالمیری احکیام و ّ
تعبیدینبودن
نکاحُ ،م ِثبت وجود این حق علی الطیالق اسیت؛
استمتاع ،دللت بر وجود این حق برای زوجه دارند که شرح آن چنین است
 .1اطالق روایت ابیالصّباح الکنانی از امام صادق(ع)
ّ
در این باب ،روایتی که دللتش بیر بحیث میا صیریحتر اسیت ،رواییت ابیالصیباح الکنیانی از امیام
صادق(ع) میباشد که متن آن چنین است:
ُ َ جُ ُْ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ج َ ْ ُ َ ج ْ ْ َ َ َ ْ
َ ا َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ج
ید
«محمد بن یحیی عن أحمد ب ِن محم ٍد عن محم ِد ب ِن ِإسم ِاعیل و الحسی ِن ب ِن س ِع ٍید ج ِمیعا عن محم ِ
ْ ُْ َ ْ َ ْ َ
جج ْ َ َ ْ َ َْ ج
َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ْ ج َ ج َ َ ج
َ
ُ َ ج
والیدة
ب ِن الفضی ِل عن أ ِبي الصب ِاح ال ِکن ِان ِّي عن أ ِبي عب ِدالل ِه(ع) قال سألته عن قو ِل الل ِه عز و جل -ل تضیار ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ ج َ ْ َ ُ ْ َ ُ ج ج َ َ َ ْ
َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ
الر ُجل ِإذا أ َر َاد ال ِج َماع تقول ل أ َدعك ِإني
اضع ِمما یدفع ِإحداهن
ِبول ِدها و ل مولود له ِبول ِد ِه فقال کان ِت المر ِ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََُْ َ َ َ
َ َ ج ُْ ُ ُ َ َ َ ج ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َُ ََُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َُْ َ
یك فأقتیل
أخاف أن أحبل فأقتل ول ِدد ه ا ال ِ د أر ِضعه و کان الرجل تدعوه المرأة فیقیول أخیاف أن أج ِامع ِ
َ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ ج ُ َ ج َ َ ج َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ج ج ُ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َُ ج َ
الر ُجیل» (کلینیی،
ول ِدد فیدعها و ل یج ِامعها فنهی الله عز و جل عن ذ ِلك أن یضار الرجل المرأة و المیرأة
.)406/11
از جهت سند ،این روایت عالوه بر نقل «صفوان» که بیه تصیریح علمیا 1صیحیحه اسیت و میا نییز در
ّ
بررسی مجدد به همین نتیجه رسیدهایم ،به طریق «حلبی» نیز با اندک تفاوتی در الفاظ آمده است (کلینیی،
أللادفی )595/11،که این طریق نیز صحیح است 2.از نظر دللت نیز از دو جهت بر بحث ما دللت دارد
 .8ر.ک :سند محمد ،فقه الطب و التضخم النقدی.410 ،
 .0سند روایت اینگونه است « :علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ» که نهتنهىا تمىام
راویان ثقه هستند ،بلکه ابنابیعمیر از اصحاب اجماع است و حلبی نیز از اصحاب مورد اطمینان امىام و صىاحب کتىابی بىوده کىه بىر امىام
صادق(ع) عرضه داشته است.
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 .1بهعنوان کاشف مناط و صغرای استدلل در یک قیاس اولویت قرار میگیرد؛ به این صیورت کیه بیر
طبق این روایت برای زوجین احتمال ضرر به شیرخوار بهواسطۀ بارداری نمیتواند بهعنوان ع ر تلقی گیردد
ج َ َ َ
َ
ج َ
و مانع از اجابت درخواست همسر برای ارتباط جنسی شود «ف َن َهی الل ُه ع جز َو َجل ع ْن ذ ِلك» و بر آنهیا لزم
است درخواست همسر را اجابت کنند .پس به طریق أولی در جایی که ع ری وجیود نیدارد ،زوجیین حیق
ندارند از درخواست جنسی همسرشان امتناع ورزند و این مطلب بهتصریح روایت ،برای زن و میرد یکسیان
َْ ُ ْ َ
َ َ ْ
َ
است .عبارات « ِإذا أ َر َاد ال ِج َماع »...و «تدع ُوه ال َم ْرأ ُة» نیز عالوه بر عدم ذکر محدودۀ زمانی و اطالق ،از ایین
جهت اصل لزوم تمکین را به ارادۀ هر یک از زوجین موکول کرده و برای مرد اختصاصی قیرار نیداده اسیت.
نهی روایت از این نوع رفتار نیز ممکن است به یکی از این جهات باشد بهانهجوییبودن این ع ر علیرغم
ّ
علم به ضررینبودن آن در واقع؛ ازبینرفتن مع ریت با ازبینرفتن ظن به ضرر ،به ایین معنیا کیه شیارع بیا
ّ
آگاهیبخشی از واقع امر و عدم تأثیر بارداری بر شیرخوردن کودک ،ظن مکلفان را از بین برده و لی ا وقتیی
ّ
ارجحیت منع از ضرر بیه همسیر بیهجهت مییزان
ظن به ضرر وجود نداشته باشد ،ع ری نیز وجود ندارد؛
ضرر ،نوع و آ ثار آن؛ به این شرح که طبق اعالم شارع ،ضرر به همسر قابل توجهتر از ضیرری اسیت کیه در
این خصوص به کودک می رسد .به هر صورت در هر یک از این حالت ،حقوق زوجین از این حییث برابیر
است.
ّ
 .0در این روایت بهطورکلی عدم توجه به نیاز جنسی همسر را ضرر به او تلقی کرده و از آن نهی نمیوده
است؛ هرچند ممکن است که گفته شود «در اینجا منظور از ضرر ،آسیب جسمانی است» امیا بایید توجیه
داشت که «ضرر» معنایی اعم از آسیب جسمی و عدم احقاق حق دارد .پس همان طور که در ادامیه تبییین
ا
میشود ،عدمالنفع نیز ضرر است و شارع در اینجا در مقام بیان معنای دوم است؛ به این دلیل که اول بیهجز
ا
خواست زوجین ،وجه دیگری در اهمیت موضوع استمتاع ذکر نشیده اسیت و ثانییا قیید «اذا أراد» موجیب
انصراف معنای ضرر به ضرر ناشی از عدم احقاق حق میشود؛ چراکه اعم از حالت آسیب جسمانی است
و نشانگر حقی است که محدود به حالت ضرر نمیباشد .بنابراین در ایین حیدیث زن و شیوهر نسیبت بیه
استمتاع جنسی ،حقوق متقابلی دارند که منع از آن باعث ضایعکردن حق و ضرر به آنها است.

891

فقه و اصول

 .2اقتضای ذات عقد 9و اقتضای اطالق عقد

شمارة 809

نکاح 2

در این مرحله ما به دنبال اثبات این هستیم که یکی از اقتضائات عقد نکاح ،ایجاد حیق اسیتمتاع بیرای
زوجین است و در این امر فرقی بین زو و زوجه نیست؛ در نهایت عدم رعایت این حق ،اضرار به زوجه و
منهی عنه است .برای اثبات این امر ،در مرحلۀ اول باید دید راه تشخیص اقتضا چیست؟ برای ایین موضیوع
چهار معیار ذکر شده است

3

 .1شرع؛ .0قانون ،برایناساس مقتضای عقد چیزی است که شارع مقدس یا قانونگ ار آن را بیهمنظور
بهرهمندی کامل متبایعین یا یکی از آن دو ،جعل کرده است؛ .2عرف ،پس برای تشخیص آثار ،مقتضیات و
ِ
لوازم عقد باید به عرف مراجعه کرد؛  .4الفاظ عقد ،برخی از علم ،مدلول مطیابقی عقید را مقتضیای ذات
عقد و مدلول التزامی آن را مقتضای اطالق عقد دانستهاند .اما دلئل ُم ِثبت اقتضای نکاح بیر حیق اسیتمتاع
ا
زوجه عبارتاند از اول بنابر مشهور ،واژۀ نکاح بهمعنای وطی است و گاهی بهمعنای عقد به کار میرود و
ا
اساسا ازدوا را بهجهت اینکه سبب وطی مباح است« ،نکاح» نامیدهاند (ابنمنظور .)606/0 ،پس مدلول
مطابقی لفظ نکاح« ،وطی» است که امری دوطرفه است؛ بنابراین اقتضیای ذات نکیاح جیدای از اسیتمتاع
ا
حالل زن و مرد نیست؛ ثانیا بنابر قول تعدادی از علما 1،اگر زوجین در ضمن عقد نکاح ،عدم رابطۀ جنسی
مبطل عقد است .ایین موضیوع کاشیف از حقیی
را شرط کنند ،بهجهت مخالفت با مقتضای عقد ،باطل و ِ
ا
است که اثر ذاتی عقد نکاح میباشد و در این حق بین زوجین تفاوتی نیست؛ ثالثا شارع مقدس اهیدافی را
برای نکاح ترسیم کرده است که در بسیاری از موارد ناظر بر روابط زناشویی است و ثمرۀ آن حفظ از گنیاه و
تناسل است .در تمام این موارد ،شارع نهتنها فرقی بین زن و میرد قیرار نیداده ،بلکیه از بیاب «تفاعیل» کیه
مشارکت را می رساند استفاده کرده است تا نشان دهد کیه ایین موضیوع انحصیاری نیسیت و بیرای هیر دو
َ ْ َ
َ َ َْ
َ
َ ْ
ین تی َیز جو َ أحی َیر َز ِن ْصییف ِد ِینی ِیه( »...کلینییی)209/5 ،؛ « ت َنییاک ُحوا تکثی ُیروا»...
مشییترک اسییت .ازجملییه «می
َ َ َ ْ َ َ
ج َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ
ُ
(ابنادریس)519/0 ،؛ «و کان ِمن قض ِاء الل ِه علی اْلن ِام أن أغناهم ِبیالحال ِل عین الحیر ِام فقیال و أن ِکحیوا
ِ
َْ
ا
ُ
اْلیامی ِم ْنک ْم( »...مجلسی)070/122 ،؛ رابعا عرف و سیرۀ عقال بر این دللت دارد که زنیان نییز بیهعنوان
یک انسان حق دارند از اثر طبیعی ازدوا یعنی استمتاع جنسی بهره ببرند.
 .8در تعریف «اقتضای ذات عقد» مرحوم کرکی فرموده است« :چیزی که نبودش باعث میشود اثری که شارع ،عقد را برای ایواد آن اثر جعل
کرده از بین برود» (کرکی )484/4 ،و بونوردی گفته« :بهطورىکه اگر این مقتضى منتفى شود ،عقد لغ ً یىا عرفىاً یىا شىرعاً منتفىى مىىشىود»
(موسوی بونوردی.)410/0 ،
 .0در تعریف «اقتضای اطالق عقد» نیز فرمودهاند« :عبارت از امرى است فرعى ،که هرگاه عقد بهطور مطلق یعنى بدون قید و شرط واقو شود،
عقد اقتضاى آن امر را مىنماید» (موسوی بونوردی.)419/0 ،
 .9ر.ک :مقال «عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود» (مظهر قراملکی و.»30 ،...
 .4ازجمله :شیخ طوسی (المبسوط )924/4 ،و تابعین آن (شهید ثانی )041/1 ،و عالمه حلی (المختلف.)814/1 ،
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 .3مالکهای نفساالمری احکام
بنیابر دییدگاه علمیای امامیییه ،احکیام براسیاس مصیالح و مالکهییای نفسالمیری جعیل میشییوند
(بروجردد٥1/4 ،؛ نایینی )228/4 ،و از جهتی حق استمتاع ،یک مسللۀ ّ
تعبدی مح نیست تا مصلحت
آن را تع ّبدی فرض کنیم .پس شارع اگر حقوقی تشریع کرده براساس طبیعت ،نیاز و مصالح حقیقیی اسیت.

بنابراین نظر به تکوین حس جنسی و نیاز غریزی در زنان و تفاوتهای فیراوان ناشیی از اقلیمهیا ،نژادهیا و
خوراک ها ،نمی توان آن را با یک حکم کلی تشریعی ،محدود به هر چهار ماه دانست و به رفع نیاز زن نگیاه
ّ
تعبدی مح داشت.
پاس به یک اشکال ممکن است ،سؤال شود چرا شارع در روایات زیادی بر حق جنسی مردان تأکیید
ا
کرده 1ولی بر حق زنان بهصورت خاص تصریحی نکرده اسیت؟ بایید گفیت اول اثبیات شی نفیی ماعیدا
ا
نمیکند و اثبات وجوب تمکین برای زن ،عدم وجوب برای مرد را ثابت نمیکند؛ ثانیا این موضوع به تفاوت
طبیعی نیاز جنسیی در میردان و زنیان بیر میگیردد .نییاز جنسیی در میردان ،دفعیی ،هیجیانی ،زودگی ر و
تکرارشونده است ،اما در زنان ،تدریجی ،طولنی و غیر هیجانی است (شعیبی.)10 ،
درنتیجه جهت ایجاد تعادل ،ضرورت دارد به زنانی که از این امر غافلاند ،توجه شیود تیا سیبب نشیود
شوهران برای رفع نیاز جنسی شان به گناه افتاده و کانون خانواده به خطر افتد .پس هدف شارع ایجاد تبعی
نبوده ،بلکه ایجاد عدالت است تا مردان بهاندازۀ زنان بتوانند نیاز طبیعی جنسی خود را رفع کنند.
در نهایت پس از اثبات حق استمتاع زوجه باید گفت محروم کردن آن از این حق جائز نیست و مبیانی
برای آن ذکر شده است

 .1روایت ابی ّ
الصباح که ذکر شد؛
َ
ْ
َ
 .0عمومات آیات از قبیل « َو ُ ُ ج
َ َْ
َْ ُ
َُْ
وف أ ْو ت ْس ِیریح
عاشروهن ِبیالمعروف» (نسیاء  )18و «ف ِإمسیاك ِبمعیر ٍ
ِ
ْ
ِب ِإح َس ٍان» (بقره )008؛
ّ
 .2از باب ممانعت از نفع که ادلۀ نفی ضرر نیز شیاملش میشیود .مرحیوم نیایینی در بحیث لضیرر
میگوید «بلکه عدمالنفع نیز چنانچه موجبات و مقوماتش کامل شده باشد ،ضرر محسوب میشیود» (بیه
ا
نقل از نسیمی .)97 ،مرحوم بجنوردی در معنای ضرر مینویسید ضیرر عرفیا عبیارت اسیت از نقیص در
چی زی از شلون انسان بعد از اینکه وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدارشدن آن وجود دارد ،بهطوریکه

 .8ازجمله روایاتی از رسول اعظم(ص) با این عبارات است« :تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَۀً وَ عَشِیَّ ً»؛ «فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىى الْمَىرْأَۀِ فَقَىالَ أَنْ
تُوِیبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى قَتَبٍ» (کلینی)021/0 ،
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عرف آن را موجود میداند (همو) .نراقی نیز آورده «ثم لیخفی ّأن الضرر -کمیا ّ
میر -خیالف النفیع و هیو
بحکم العرف و اللغة» (نراقی)48 ،؛
 .4از باب تضییع حق و ظلم ،ادلۀ نفی ظلم شامل آن میشود.

نتیجهگیری
عموم ادله و مستندات محدودکردن حق استمتاع زوجه از شوهرش بهمدت چهار ماه عبارتاند از
ا
 .1اجماع که در نفی آن ذکر شد اول اجماع بهدلیل عدم اتصال به زمان معصومان(ع) و نبود فتیوا در
ّ
ا
دورۀ قبل از شی طوسی و پس از شاگردان و پیروانش محقق نشده است؛ ثانیا اجماع میدرکی بیوده و فاقید
حجیت است.
 .0روایت صفوانبنیحیی که با فرض تصحیح سند آن و رفع مجهولیت علیبناحمدبناشیم ،اطالق
مفهوم آن رد شد و موضوع آن محدود به وجود ع ر از طرف شوهر شد.
ّ
مؤیدات باب ایالء .که در مورد روایت محمدبنسلیمان مورد استناد در این باب ذکیر شید کیه از
.2
حیث سند ضعیف و قابل استناد نیست و با دلیل عقلی نییز نمیتیوان منیاط و علیت حکیم شیارع مبنیبیر
فرصت چهارماهه به مرد را کشف کرد .عالوه بر این برای اثبات حق متقابل زن در استمتاع ،ادلیهای وجیود
دارد از قبیل روایت ابی ّ
الصباح کنانی ،اقتضای ذات عقد نکاح ،اقتضای اطیالق عقید نکیاح ،مالکهیای

نفسالمری احکامّ ،
تعبدینبودن استمتاع .پس بهکمک این ادله ،علیالطالق میتوان وجوب رعایت حیق
استمتاع زوجه را بر عهدۀ زو اثبات کرد و محدودۀ چهار ماه را تنها در صورت وجود ع ر مشروع دانست.
منابع
قرآن کریم
ابنادریس ،محمدبناحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ دوم1111،ق.
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،من ال یحضره الفقیه ،بیجا ،بینا ،چاپ دوم1412 ،ق.
_____________ ،المقنع ،قم ،مؤسسۀ امام هادی(ع) ،چاپ اول1415 ،ق.
_____________ ،الهدایة فی األصول و الفروع ،قم ،مؤسسۀ امام هادی(ع) ،چاپ اول1419 ،ق.
ابنبرا  ،عبدالعزیزبنتحریر ،المهذب ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ
اول1111 ،ق.
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ابنجنید اسکافی ،محمدبناحمد ،مجموعۀ فتاوی ابن جنید ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول1416 ،ق.
ابنداوود حلی ،حسنبنعلی ،الرجال ،تهران ،بینا ،چاپ اول.1240 ،
ابنفهد حلی ،احمدبنمحمد ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،قم ،دفتر انتشارات اسیالمی ،چیاپ اول،
1111ق.
ابوالصالح حلبی ،تقیبننجم ،الکافی فی الفقه ،اصیفهان ،کتابخانیۀ عمیومی امیام امیرالمیؤمنین(ع) ،چیاپ اول،
1422ق.
اصغری ،عبدالله ،أصول الفقه (با شرح فارسی) ،قم ،نشرسید عبدالله اصغری  ،چاپ دوم.1296 ،
اصفهانی ،ابوالحسن ،وسیلة النجاة (مع حواشی اإلمام الخمینی) ،قم ،مؤسسیۀ تنظییم و نشیر آثیار امیام خمینیی
قدس سره ،چاپ اول1122 ،ق.
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،کتاب النکاح ،قم ،کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شیی اعظیم انصیاری ،چیاپ اول،
1111ق.
بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی ،چیاپ اول،
1111ق.
برقی ،احمدبنمحمد ،الرجال ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول.1240 ،
حر عاملی ،محمدبنحسن ،الفصول المهمة فی أصول األئمة  -تکملة الوسائل ،قم ،مؤسسۀ معارف اسالمی امام
رضا(ع) ،چاپ اول111٥ ،ق.
________________ ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول1428 ،ق.
خمینی ،مصطفی ،مستند تحریر الوسیلة ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره ،چاپ اول ،بیتا.
خوانساری ،احمد ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان ،چاپ دوم1111 ،ق.
خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،قم ،مؤسسة الخیوئی اْلسیالمیة ،چیاپ اول،
بیتا.
__________ ،موسوعة اإلمام الخوئی ،قم ،مؤسسۀ إحیاء آثار اْلمام الخوئی(ره) ،چاپ اول111٥ ،ق.

ّ

سبزواری ،سیدعبداْلعلی ،مهذب األحکام ،قم ،مؤسسه المنار دفتر حضرت آیةالله ،چاپ چهارم1113 ،ق.
ّ
سالر دیلمی ،حمزةبنعبیدالعزیز ،المراسمم العلویمة و األحکمام النبویمة ،قیم ،منشیورات الحیرمین ،چیاپ اول،
1424ق.
سند محمد ،فقه الطب و التضخم النقدی ،بیروت ،مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر ،چاپ اول1402 ،ق.
شبیری زنجانی ،موسی ،کتاب نکاح ،قم ،مؤسسۀ پژوهشی رأیپرداز ،چاپ اول1418 ،ق.
شعیبی ،فاطمه ،تفاوتهای زنان و مردان ،تهران ،کتاب ارشد ،چاپ اول.1284 ،
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شهید اول ،محمیدبنمکی ،اللمعة الدمشمقیة فمی فقمه اإلمامیمة ،بییروت ،دارالتیراث الداراْلسیالمیة ،چیاپ اول،
1412ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم ،مؤسسة المعارف اْلسیالمیة ،چیاپ
اول1412 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسمالم ،بییروت ،دار إحییاء التیراث العربیی،
چاپ هفتم1111 ،ق.
طباطبایی ،سیدعلی ،ریاض المسائل ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول111٥ ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،تهران ،تحقیق خراسان ،چاپ چهارم1427 ،ق.
_____________ ،الخالف ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1111 ،ق.
_____________ ،رجال الطوسی ،قم ،مؤسسة النشر السالمی ،چاپ سوم.1272 ،
_____________ ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضویة ْلحیاء اآلثار الجعفرییة ،چیاپ سیوم،
1297ق.
عراقی ،ضیاءالدین ،نهایة األفکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سوم1417 ،ق.
عریضی ،علیبنجعفر ،مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول1428 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول1412 ،ق.
_________________ ،تحریر األحکام الشرعیة علمی ممذهب اإلمامیمة (ط-الحدیثیة) ،قیم ،مؤسسیۀ امیام
صادق(ع) ،چاپ اول1402 ،ق.
علمالهدی ،علیبنحسین ،رسائل الشریف المرتضی ،قم ،دار القرآن الکریم ،چاپ اول1425 ،ق.
ّ
فاضل مقداد ،مقدادبنعبدالله ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفیی(ره)،
چاپ اول1424 ،ق.
فاضل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکمام ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی ،چیاپ
اول1111،ق.
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چکیده

در عالج تعارض روایات ،خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد ،در

مخالفت با آن هاست .این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات ،مسل م تلقی شده است و
ا
از سو یی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ ز یرا عامه نیز متقابال روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند .اما در
خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر ،ازجمله شهادت و قضاوت ،اختالف نظر وجود
دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله ،به روش توصیفیتحل یلی این بحث را به میان کشیده و به این
باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صالحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن
برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست.
کلیدواژه ها :تعارض اخبار ،رشد ،مخالفت با عامه ،شهادت ،قضاوت.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول3131/13/31 :؛ تاریخ تصویب نهایی.3131/10/31 :
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The Status of the “What is contrary to them involves rectitude”
Element in Traditions Concerning Treatment of Contradictory
Proofs and its Evaluation in Respect of Testimony and Judgment
by non-Shiites

Saeed Molavi Vardanjani, Ph.D. Assistant Professor, University of Shahrekord
Abstract
In treating the contradiction of narrations, narration opposing Sunnis takes
precedence over narrations consistent with them; since it has been said that what is
contrary to them involves rectitude. As far as the contradiction of narrations is
concerned, this criterion has been taken for granted with respect to all Sunnis and in
addition it is not specific to Shiites, for Sunnis reciprocally prefer the narration
inconsistent with Shiite. However, there is disagreement about the generality of the
criterion as well as its applicability to other areas including testimony and judgment
and the present paper, in order to study this issue, has discussed it through a
descriptive-analytical method and achieved the conclusion that the above mentioned
argument is limited to resolving the contradiction of proofs and has no more more
capability; consequently, relying on it to prove the condition of belief (being Shiite)
for judge and witness is not defendable.
Keywords: Contradiction of Proofs, Rectitude, Being Contrary to Sunnis, Testimony,
Judgment
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 .9مقدمه
در برخی فروعات مختلف فقه ،روایاتی وارد شده استت کته علتیرغم درستتی ستند و متتن ،ح متی
غیرقابل جمع با ی دیگر دارند .روش رفع این تعارضتات ،موضتوعی استت کته اصتولیان شتیعه و ستنی بتا
اختالفاتی به آن پرداخته و هر کدام مبنایی را برگزیدهاند .در ایتن میتان ،اصتولیان امامیته بته استتناد اخبتار
عالجیه از مؤلفۀ «مخالفت و موافقت با عامه» پرده برداشته و گفتهاند هر روایتی که مختالف بتا اهلستنت
باشد ،مقدم است؛ زیرا رشد در مخالفت با اهلسنت است .ایشان بهدنبال این اخبتار و عمومیتت هتاهری
تعلیل اخیر ،ضابطۀ مزبور را در تمام نهادهای فقهی ساری دانسته ،از جمله شهادت و قضاوت اهلسنت را
ا
نامشروع دانستهاند .اما آیا اساسا این روش درست است؟ شعاع نفوذ این قاعده تنها در حل تعارض روایات
است یا در هر جایی که پای فردی از فرقۀ مخالف در میان باشد ،نیز قابلاستناد است؟ آیا این روش ،اولتین
مرحله در حل تعارض است یا در مراحل بعدی و حتی پایانی قرار دارد؟ آیا اهلسنت هم نمونۀ آن را دارند؟
این مخالفت مبنای عقالیی دارد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسشهاست و پس از تحلیل معنای
رشد ،با نقل بیانات و استدالل های مختلف اندیشمندان فقه امامیته در توجیته و شتعاع نفتوذ آن ،انحصتار
کارکرد مالک مخالفت با عامه را در تعارض روایات ،بهعنوان راه ی ی مانده بته آختر ،برمیگزینتد .گفتنتی
است این نوشتار بیشتر جنبۀ انتقادی دارد نه اثباتی؛ یعنی بهدنبال بررسی قضاوت یا شهادت اهلسنت و غیر
امامیه نیست ،زیرا پیش از این پژوهشهایی در این خصوص ارائه شده است؛ بل ه تنهتا ،ادعتای برختی از
فقیهان مبنی بر خالف رشد بودن شهادت و قضاوت ایشان و مردودبودن آن از این جهت را به چالش کشیده
و معتقد است دلیل مزبور پشتوانۀ قابلاعتمادی نیست.
 .۲مفهومشناسی رشد
رشد در لغت به معنای صالح ،هدایت به خیر و صالح ،کمال ،نجات آمده است (ابنمنظور571/3 ،؛
قرشی بنابی511/3 ،؛ مصطفوی545/4 ،؛ راغب اصفهانی .)311 ،اما بهویژه در فقه و اصول برای این واژه،
معانی متعددی مطرح شده که عبارتاند از:
 .5رشد به ویژه در قواعد عمومی قراردادها ،حقیقت شرعی یا لغوی نتدارد و حتدود آن را عترف تعیتین
میکند (فرطوسی حویزی551 ،؛ سبزواری .)537/15 ،از این منظر ،رشد عبارت است از صتالحیت بترای
مصرف و حفظ مال (همو537/15 ،؛ نراقی113 ،؛ مجاهد )15 ،یا ضد سفاهت و سوءتدبیر (عبدالرحمن،
 )541/1یا مل ۀ نفسانی که مانع افساد مال و موجب مصرف آن در امور عقالیی میشود (کاشف الغطتاء،
تحریر المجله)511/1 ،؛
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 . 1هم صالح در مال است و هم صالح در دین .در این معنا که بیشتتر از شتافعی نقتل شتده ،متراد از
صالح در دین نیز آن است که انسان ،حر ِام موجب خروج از دایرۀ عدالت را مرت ب نشتود( .عبتدالرحمن،

1؛ بحرانی )1 ،برخی هم آن را همان حلم ،وقار و عقل معنا کردهاند (همو1 ،؛ ترحینی عاملی)551/1 ،؛

 .3رسیدن به واقع ،در این مفهوم ،رشد در مقابل ضالل یعنی ضایعکردن واقع و دورشتدن از آن استت
(حسینی تهرانی)115/5 ،؛
 .4رجحان و نی ویی (آخوند خراسانی.)447 ،
گفتنی است در خصوص معنای رشد در گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» اختتالف وجتود دارد.
برخی آن را به معنای سوم دانستهاند (خوئی ،غایة المأمول ،)711/1 ،ولی بعضی دیگر رشد را به رجحان و
نی ویی معنا کردهاند (آخوند خراسانی.)447 ،
 .9مواجهۀ فقیهان با مؤلّفۀ محل بحث
 .۱ .۳انحصاریدانستن گزارۀ «الرشد فی خالفهم» و عدم صالحیت آن بررای ییرر ات اعرار
اخبار
برایناساس «الرشد فی خالفهم» تنها در حل تعارض اخبار ،پذیرفته و توجیهشدنی است و استناد به آن
در فرایند استنباط اح ام دیگر ،ازجمله در مسئلۀ قضاوت و شهادت عامه ،مردود است .جزئیات این نظریه
بهشرح زیر است:
فقیهان با بیانات مختلف به این مسئله پرداختهاند:
أ .از فرمودههای ائمه به دست میآید که در توصیههای خود بتهدنبال رستیدن امتت بته واقتع و صتالح
بودهاند و در این میان فرد خصوصیتی ندارد .بنابراین اگر فقیه یا قاضی و یا شاهد امامیه ،مطلوب را بترآورده
ن ند ،مشروع نیست .مثل این که اگر فردی از فرقتۀ مختالف ،مطتابق ضتوابا و اندیشتههای اهلبیتت(ع)
ا
ح م ،فتوا یا شهادتی بدهد ،قطعا مقبول اهلبیت(ع) است .بنابراین استناد به عبارت «الرشد فی خالفهم»
بهمنظور اثبات امامیبودن شاهد یا قاضی خالی از وجه است (صدر.)551 -511 ،
ا
ب .هاهرا تمسک به روایات مخالف عامه از بتاب حقیقتت نیستت ،بل ته از آن جهتت استت کته در
تعارض اخبار ،روایت موافق از روی تقیه صتادر شتده استت (روحتانی341/1 ،؛ ختوئی ،غایةة المةأمول،
711/1؛ انصاری ،رسائل )711/1 ،در غیر اینصورت باید هر روایت موافتق عامته حتتی در فترض عتدم
تعارض نیز مردود اعالم شود (ایروانی541/1 ،؛ موسوی قزوینی513 ،؛ سبحانی تبریزی.)11/4 ،
قول مخالف عامه به این معنا نیست کته مخالفتت عامته موضتوعی از موضتوعات باشتد و
ج .ترجیح ِ
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اینگونه نیست که بهدلیل ناسازگاریشان با اهلبیت پیامبر(ص) ،همتۀ گفتههایشتان غلتا ،تمتام آرایشتان
ا
نادرست و عموم منقوالتشان از رسول خدا(ص) غلا باشد؛ زیرا وجدانا بعضی از روایات موجود در متتون
آنها صحیح است و با این وصف بیتوجهی به آنها وجهی ندارد؛ چون باید به هر خبر ثقهای عمل شتود،
ُ
مناط عمل به خبر وثتو استت نته امتامیبودن و عتدالت.
خواه راوی آن شیعه باشد یا سنی .به بیان دیگرِ ،
ا
بنابراین اگر فرد عامی و پیرو معارف و فقه اهلسنت ،خبر صحیحی از پیغمبر اکرم (صل) نقتل کنتد ،قطعتا
باید به آن توجه و عمل شود (حسنی.)115/5 ،
د .گزارۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و درنتیجه قابل تستری بته متوارد غیرمنصتوص (غیتر از
اخبار معارض) نیست (کمرهای .)111/1 ،یعنی ح مت و مخصوص تعارض اخبار است.
 .۱ .۱ .۳ادلۀ انحصاریبودن
ادلۀ این دیدگاه عبارت است از:
 .۱موضوعیتداشتن رسیدن به واقع :یعنی دستیابی به واقع و ح م خداوند مهتم استت و مستیر
چندان اهمیتی ندارد .توضیح مطلب آن ه از یک سو ،هدف فقیه رسیدن به واقع (ح م خداوند) استت و از
َ
سوی دیگر ،اخبار مخالف نوعا به واقع نزدیکترند و جهت کاشفیت نتوعی بیشتتری نستبت بته آن دارنتد،
بنابراین بر اخبار موافق مقدماند .برایناساس هر مخالفت با عامهای موافق با رشتد نیستت؛ همتانطور کته
همۀ اح ام موافق با عامه نیز باطل نیستند .پس ضابطۀ محل بحث از باب شناسایی اشیا با اضداد آن و تنها
در محدودۀ تعارض اخبار قابلاعتماد است (اراکی .)414-411/1 ،برخی در این خصوص گفتهاند« :اگر
دو فقیه در مسئلهای با هم اختالف داشته باشند و هر دو ،قولشان موافق کتاب و ستنت باشتد ،قتول ختالف
عامه ترجیح دارد؛ چون رشد در مخالفت با عامه است .رشد نیز در اینجا مقابل ضالل و بهمعنای راهیتافتن
مرجحات ،نسبت به واقع طریقیتت و
به واقع است .پس مخالفت با عامه موضوعیت ندارد ،بل ه مانند بقیۀ ِ
امار َّیت دارد و واقع را کشف ميکند» (روحانی341/1 ،؛ نایینی .)771/4 ،یا «قضیۀ محل بحتث ،غتالبی
ِ
است نه دائمی؛ یعنی همیشه مخالفت با عامه موجب رشد نیست یا هتر متوافقی بتا ایشتان باطتل نیستت.
برایناساس رسیدن به حق مهم است .درنتیجه و به استناد برخی روایات ،هر امارهای کته واقتع را آشت ارتر
کند بر امارات دیگر ترجیح دارد» (انصاری ،رسائل .)711/1 ،برایناساس ،تمسک بته گتزارۀ محتل بحتث
ا
برای رد قضاوت یا شهادت اهلسنت قطعا وجهی ندارد؛ زیرا فلسفۀ شهادت ،رستیدن قاضتی بته حقیقتت
است و قاضی هم باید به حقیقت رأی بدهد .بنابراین چنانچه فردی از عامه با رعایتت صتداقت در گفتتار و
ا
عدالت کامل ،آنچه را دیده ،بدون کموکاست بیان کند ،قطعا برای قاضی ثمتربخش استت یتا اگتر قاضتی
عامهای بدون جانبداری و هرگونه تعصبی بین طرفین دعتوا قضتاوت و حقیقتت را کشتف کنتد و بته نفتع
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ذینفع رأی دهد ،ح م او صحیح است.
ّ
 .۲عدم انطباق با ضوابط منصوصالعلة :توضیح مطلب آن ه علت باید ضوابا زیر را داشتته باشتد
وگرنه قابل تسری به موارد مشابه نیست.
أ .جامعیت و مانعیت :برایناساس اگر گزارهای به موارد غالب ،نظر داشت و برای همیشه ناهر به تمتام
موارد نبود ،علت محسوب نمیشود (کمرهای.)111/1 ،
ب .تصریح در متن دلیل :برایناساس ،اگر نتیجتۀ برداشتت فقیهتان از الفتاخ ،مختلتف باشتد ،علتت
محسوب نمیشود (خوئی ،غایة المأمول.)713/1 ،
ج .عمومیت :یعنی غیر مورد را نیز در بر گیرد وگرنه اگتر از فحتوای دلیتل ،اختصتاص آن بته متوردش
استفاده شود ،قابل تسری به موارد مشابه نیست یا به تعبیر دقیقتر ،علت به شمار نمیآید .بته تعبیتر دیگتر،
علت باید بدون انضمام قید دیگری بر همۀ مصتادیق ختود قابتل انطبتا باشتد و بتتوان از آن کبترای کلتی
استخراج کرد .مانند عبارت «شراب ننوشید؛ چون مس ر است» که بهدنبال کبرای کلی «هر مس ری حترام
است» صادر شده است (سبزواری511/5 ،؛ روحانی311/1 ،؛ نایینی.)771/4 ،
د .قبول عرف :به اعتقاد برخی ،عرف باید علیت یک گزاره را بپذیرد و مجرد این ه جمله با هاهر تعلیتل
در متن روایات بیایتد ،دلیتل علتتبودن آن نیستت (طباطبتائی قمتی511/4 ،؛ م تارم شتیرازی)111/3 ،
برایناساس« ،گزارۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و قابل تسری به موارد غیرمنصوص (غیر از اخبار
معارض) نیست؛ زیرا علت ،بهدلیل تمام جهت بودن اگر گزارهای بخشی از جهت ح م بهشمار آید ،علتت
نیست؛ بل ه باید تمام جهت ح م باشد ،مثل آن ه س ر تمام علت حرمت شراب است و وجه دیگتری در
آن دخالت ندارد (تبریزی .)514/1 ،اما در خصوص گزارۀ محل بحث ،همۀ شرائا باال منتفی استت؛ زیترا
ا
اوال جامع و مانع و به تعبیری عام نیست ،زیرا از گزارۀ باال ،کبرای کلی «هتر موافتق عامتهای ختالف رشتد
است» استخراج نمیشود و جملۀ محل بحث نیز از این عبارت پیروی ن رده است؛ زیرا روایتات زیتادی از
رسول اکرم(ص) در متون ایشان وجود دارد که درست و مورد تأیید محدثان شتیعه استت یتا فقهتای ایشتان
فتاوای موافق با فقیهان امامیه دادهاند؛ پس ح م مزبور غالبی است نته دائمتی و درنتیجته علتت محستوب
نمیشود (حسینی روحانی451/7 ،جامع و مانعبودنش قابلیت تسری به موارد مشتابه را دارد کته در اینجتا
ا
جهت صدور اخبار ،مسئلۀ احراز آنها را منتفی میکند» (کمترهای)111/1 ،؛ ثانیتا گتزارۀ مزبتور فقتا در
مقدمۀ کافی از کلینی نقل شده است که معلوم نیست بیان امام(ع) باشد و شاید ایشان مضمون بیان امام(ع)
را نقل کرده باشند .در روایات نیز ،تعابیر «فإن الحق فیما خالفهم» در مرفوعۀ زراره و «ما خالف العامة ففیه
الرشاد» در مقبولۀ عمربن حنظله آمده است که سند اولی مخدوش و دومی عین جواب امام است نته علتت
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ح م .بنابراین نمیتوان به آنها اعتماد کرد (خوئی ،غایه المأمول711/1 ،؛ همو ،مصباح111/1 ،؛ م ارم
ا
شیرازی)111/3 ،؛ ثالثا عرف ،بیشتر آن را ح مت تقدیم خبر مخالف بر موافق میداند (طباطبتائی قمتی،
 ،) 511/4زیرا مم ن است رشد در نفس مخالفت نباشد و عوامل دیگری مانند تقیه هتم در توجیته تترجیح
خبر مخالف دخالت داشته باشند (تبریتزی )514/1 ،و همتین احتمتال ،در قضتاوت عترف تردیتد ایجتاد
میکند.
 .۳روایات :مجموعۀ اخبار مرتبا 1نشان میدهد که عمومیت انحصار رشد در مخالفت با عامته تنهتا
در اخبار متعارض است ،بهخصوص این ه در برخی از آنها به یادگیری ح م و مطالب درست از هر کسی
حتی غیرشیعه تشویق و توصیه شده است.
اش ال :ازآنجاکه گزارۀ مزبور بهعنوان علت ،در اخبتار عالجیته آمتده استت ،عمومیتت دارد و شتامل
موضوعات دیگر هم میشود.
ا
ا
جواب :اوال پیش از این گفته شد که گزارۀ مزبور تنها به اندازۀ ح مت اعتبار دارد؛ ثانیا علتت نیتز تنهتا
موضوع ح م را گسترش میدهد نه سنخ آن را؛ یعنتی فقتا در تعتارض اخبتار و اح تام ،بتهطور گستترده
مخالف عامه مقدم است اما تسری آن به قضاوت و شهادت و حتی مرجعیت عامه به بهانۀ توسعه در علت،
خالف قاعده است (خوئی ،غایه المةأمول711/1 ،؛ همتو ،مصةباح اصوةول111/1 ،؛ م تارم شتیرازی،
ا
ا
111/3؛ طباطبائی یزدی)441 ،؛ ثالثا اگر هم توسعۀ بیشتتری در علتت منصتوص پذیرفتته شتود ،مجتددا
نظریۀ انحصار تأیید میشود ،زیرا در مضمون «رشد در مخالفت با آنهاستت» رشتد خصوصتیت دارد نته
ا
مخالفت .بنابراین اگر در جایی مثل قضاوت و شهادت ،رشد در موافقت با عامه باشد ،قطعا شهادت ایشان
مسموع و قضاوتشان نافذ است.
 .۴همسانی با مسئلۀ مخالفت ات نظرات مشورای تنان( :اصفهانی )444 ،برایناساس ،همتانطور
که در مسئلۀ اخیر ،چنانچه نظر درستی از سوی زنان بیان شود ،باید مورد توجه قرار گیترد ،در محتل بحتث
نیز باید به همین شیوه رفتار شود .برخی دراینباره نوشتهاند« :بعضی اصحاب ،این روایات را تنها در متوارد
ضرورت و مسائل نظری صالح میدانند ،پس گزینش روایات مخالف عامه یک ضابطه است برای شتیعیان
مانند آنچه در موضوع زنان وارد شده است که با آنها مشورت ولی مخالفت کنید و مخفی نیستت کته ایتن
یک قاعدۀ کلی نبوده و مم ن است به مواردی حمل شود که شخص بتا دو روایتت متعتارض مواجته شتده
است و نمیتواند اعلمبودن ی ی از راویات را تشخیص دهد» (حر عاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
 .۵اضافیبودن رشد :رشد یک امر نسبی است و بهطورقطع ،تنها در مقام مقایسه با امور دیگر روشتن
 .3در مباحث آینده روایات نقل و تحلیل میشوند.
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میشود و بهتنهایی قابل تشخیص نیست .برایناساس ،گزارۀ محل بحث تنها در اخبتار متعتارض و تنهتا در
جایی که امارهای بر قوت قول مخالف و ضعف خبر موافق با عامه باشد ،صاد است (آشتیانی )111/1 ،و
استفاده از آن در خارج از این محدوده ،از جمله در فقه شهادت و قضا و نیز فتاوای عامه ،با صالحیت ذاتی
رشد و معنای حقیقی آن سازگار نیست (تبریزی.)541/1 ،
گفتنی است برخی ضمن قبول نتیجه ،این استدالل را مخدوش دانسته و گفتهاند :رشد مضتاف تنهتا در
جایی صاد است که مخالف ،به نظرات امامیه توجه و نظر داشته باشد ،ولی در اینجا چنتین نیستت؛ زیترا
عامه در موارد بسیاری ،از اح ام شتیعه اطالعتی نداشتتهاند و حتتی بتهدلیل مشت الت فیمتابین و برختی
اتهامات ،مانند اتهام نادرستخواندن تمام معارف اهلسنت ازسوی شیعیان ،بهعنوان بدعت ناپتذیرفتنی در
هیچیک از ادیان( ،نجفی )31 ،هر ح م مخالف خود را به شیعه نسبت میدادنتد (ختوئی ،غایةةالمأمول،
711/1؛ همو ،الهدایه ،ج311/4؛ بهبهانی ،فوائد.)314 ،
 .۳ .۳بررسی اوجیهات ارجیح مخالفت با عامه
فقیهان امامی توجیهات قطعی یا احتمالی مختلفی به شرح زیر مطرح کردهاند:
 .۱اقیهایبودن روایات موافق با اهلسنت :عدۀ زیادی گفتهاند که روش رد اخبار مختالف بتا عامته
ا
بهخاطر آن است که روایات موافق غالبا از روی تقیه صادر شتدهاند (مازنتدرانی451/1 ،؛ صتاحبجواهر،
جواهرالکالم74/7 ،؛ بحرانی517/5 ،؛ استرآبادی و هم اران111 ،؛ بهبهانی ،حاشیه .)151-153 ،دلیتل
ایشان هم روایاتی است که مقرر داشته به اخبار ما آنجا که مشابه فتوای مخالفان است ،بهدلیل این ه از روی
تقیه صادر شده ،عمل ن نید (حر عاملی ،وسائل الشیعه.)111/11 ،
عالوه بر این ،روایات متواتر مربوط به حق (کلینتی )11/5 ،و موجتب خیتر (مجلستی ،بحةار اصوةوار،
 )117/1بودن تقیه ،گناه تلقیکردن ترک آن( ،حر عاملی ،وسائل الشیعه511/17 ،؛ کلینتی )11/5 ،یتا امتر
موالی اهلبیت(ع) به استفاده از آن در مقابتل مخالفتان م تتب ایشتان(ع) یتا در متوارد خطرستاز و میتان
پیشوایان هلم و جور (مجلسی ،بحار اصووار )144/1 ،نیز ،وجه مزبور را تأییتد میکننتد؛ چتون از توجته و
عمل ائمه(ع) به تقیه در قول و فعل ح ایت کرده و احتمال وجود آن در اخبار موافق را قوت میبخشد .این
توجیه علیرغم شهرت آن ،با اش االت زیر مواجه است:
أ .تقیه تنها در فرضی است که خبر با فتاوای فقیهان اهلسنت همعصر با امام(ع) موافق باشد ،اما برای
روایات مخالف با متأخران ایشان(ع) توجیهبردار نیست (یزدی)113 ،؛ پس این توجیه فراگیر نمیباشد.
ب .تقی ه مخصوص تعارض اخبار اختصتاص نیستت و بتر بعضتی روایتات و اح تام بتدون معتارض
ائمه(ع) هم منطبق استت (همتو .)111 ،برایناستاس وجته مزبتور متانع هتم نیستت و نمیتوانتد توجیته

زمستان 9911

وضعیت مؤلفۀ «الرشد فی خالفهم» در اخبار عالجیّه و اعتبارسنجی آن در ...

313

قابلاعتمادی برای اثبات انحصار گزارۀ محل بحث در تعارض اخبار باشد.
ج .تقیه در جایی است که همۀ اصحاب عامه یا بعضی از آنها ،ضتمن توجته بته نظتر گتروه مختالف
(امامیه) به ح می برخالف آن اعتقاد داشته باشند ،اما حقیقت مسئله این نیست؛ زیرا آنگونه که گذشتت،
ایشان در بسیاری از موارد حتی در زمان حضور ائمه(ع) از عقاید و فقه شیعه اطالع شایانتوجهی نداشتتند
و بهدلیل بعضی اخت الفات و حتی اتهامات ،بدون تحقیتق ،هتر ح تم مختالف ختود را نظتر شتیعه تلقتی
میکردند (بهبهانی ،فوائد.)314 ،
د .با وجود تصریح روایات به مخالف رشد و واقع بودن ،اخبار موافق با عامه ،نیازی به طرح مسئلۀ تقیه
نیست (اراکی )111/51 ،و این به نوعی اجتهاد در برابر نص به شمار میرود.
ه .روایات مورد اشاره عالوه بر عدم اختصاص به تعارض اخبار ،اطال و عمومیتت نیتز ندارنتد؛ زیترا
بسیاری از اخبار مشابه با عقیدۀ اهلسنت ،تقیهای نیستند (همو .)111/51 ،همچنین شیخ انصتاری گفتته
است که منظور از شباهت در اینجا ،تشابه به قواعد و عقاید اساسی فرقۀ عامته استت و نتاهر بته فروعتات
فقهی نیست (انصاری ،رسائل)514/4 ،؛ اما این معنا آنچنانکه خود در نوشتۀ دیگری گفتته بتا عمومیتت
تشابه در خبر مزبور تناسب ندارد (همو ،مطارح األوظار.)111/4 ،
روایت مخالف عامه آن است کته بعضتی از
 .۲مخالفت با کتاب و سنت :برایناساس علت ترجیح
ِ

اخبار عامه ،خالف کتاب و سنت است و چون عامه سبک اجتهادی خود را از روش ائمه(ع) جدا و به جای
ت یه بر نص ،بیشتر بر اجتهادات شخصی خود اعتماد کردند ،اح ام نادرستی در مجموعههای فقهی آنهتا
وارد شده است .بنابراین وقتی خبری با این فتوا هماهنگ است ،نسبت به درستی مضمون آن تردید میشود؛
درحالی که در خبر مخالف ،چنین ش ی وجتود نتدارد و کاشتفیت آن قتویتر استت .بنتابراین در صتورت
دائرشدن امر میان کاشفیت مردد و معین ،عقل کاشفیت برتری معین بر مردد را میپسندد (حسینی تهرانتی،
ا
ا
 .)113/5گفتنی است که در اینصورت اوال مخالفت با عامه موضوعیت ندارد و ثانیا عمومی نیست و تنهتا
در تعارض اخبار کاربرد دارد؛ زیرا در متوارد دیگتر از ضتعف و قتوت در مراتتب کشتف ،ستخنی در میتان
نمیآید.
 .۳مخالفت با رشد و حق :گفته شده است که در اینجا رشد بهمعنای صواب و مالک ،نزدیکبودن به
آن است؛ یعنی هر اندازه خبر به صواب نزدیکتر باشد ،درجۀ اعتماد به آن بیشتر میشود .همان گونه که در
مرجحات دیگر مانند موافقت با کتاب یا مشهور ،همین ضابطه متورد توجته بتوده استت و ازآنجاکته خبتر
ا
مخالف با عامه ،هاهرا به صواب نزدیکتر است ،بر روایت موافق مقدم شده و مخالفت با عامه ،بتهتنهایی،
ارزش و خصوصیتی ندارد (انصاری ،مطارح األوظةار111/4 ،؛ موستوی قزوینتی137 ،؛ صتاحبجواهر،
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جواهر الکالم74/7 ،؛ خمینی)11/1 ،؛ درنتیجه هر مخالفتی با عامه موافق با واقع و رشد نیست ،همچنان
که همۀ اح ام موافق با عامه باطل و مردود نمیباشد (روحانی341/1 ،؛ نتایینی771/4 ،؛ حتائری قمتی،
511/1؛ خوئی ،مصباح اصوول .)111/1 ،گفتنی است که این توجیه با هدف تعریض و کنایه به آن دستته
از فقیهان بیان شده است که به استناد خبر داودبنحصین (حرعاملی ،وسائل الشةیعه )551/17 ،رشتد را در
نفس مخالفت با عامه میدانند و برای آن موضوعیت قائلاند (آخوند خراسانی )447 ،به همتین ختاطر بتا
آن ه قابل ادغام در توجیه قبل است ،در اینجا و سایر متون اصولی بهصورت مستقل آمده است.
 .۴اقدام متقابل :در برخی نوشتهها (حرعاملی ،اثبات الهدی )44/5 ،گفته شده است که ترجیح خبر
مخالف عامه ،بهدلیل آن است که ای شان هم در موارد مشابه (تعارض اخبتار) ،مختالف بتا امامیته را مقتدم
ا
میدارند .این توجیه هرچند شیوع ندارد ولی تأملبرانگیز و منطقی است؛ زیرا اوال مطتابق برختی احادیتث
(همو ،وسائل الشیعه351/11 ،؛ طوستی ،تهةیی اصحکةام311 ،1 ،؛ همتو ،استبصةار 541/4 ،و 511؛
همان311/1 ،؛ ابنابیجمهور154/3 ،؛ مجلسی ،مالذ األخیار )353/51 ،هر کس روایات موافق با اح ام
ا
خود را بر دیگران مقدم میدارد (نجفی )51 ،و ثانیا برخی از فقیهان عامه نیز به نقل از ابنحاجب و عضدی
(همو) و نیز خود غزالی ( )377برای رفع اخبار متعارض ،موافق با عقاید خویش را مقدم میدارند.
ّ .۵
اعبد :هاهر برخی اخبار نشان میدهد که تقدیم اخبار مخالف عامه تعبد محتض بتوده و وجته آن
معلوم نیست .برایناساس گزارۀ محل بحث تنها در تعارض اخبار اعتبار دارد و به متوارد دیگتر سترایتپذیر
ا
نیست؛ زیرا اساسا در امور تعبدی بایتد بته متورد منصتوص اکتفتا شتود (یتزدی 411 ،و 411؛ انصتاری،
515/4؛ حائری.)111/3 ،
نگارنده معتقد است که توجیهتات بتاال هرچنتد بتهجز وجته اول ،درستت و ختالی از خدشته استت،
همه جانبه و محصول توجه به تمام روایات باب نیست و همین موجب استفادۀ نادرستت از ایتن عبتارت در
شهادت و قضاوت عامه شده است .به همین دلیل ،ابتدا روایات بحث مالحظه و سپس در خصتوص وجته
ترجیح و نقش گزارۀ باال در گواهیها و آرای قضایی عامه اههارنظر میشود.
 .۱ .۳ .۳متن روایات
بررسیها نشان میدهد که احادیث موضوع دو دستهاند:
 .۱روایات با مضمون کنایی :در اخبار متواتری( ،ابنادریس111/3 ،؛ حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه،
11/11؛ همان477/15 ،؛ ابنبابویه ،من صیحضره الفقیه311/4 ،؛ ابنشعبه575 ،؛ کوفی311 ،؛ طبرسی،
مکارم األخةال  )431 ،مخالفتان اندیشتههای اهلبیتت(ع) بتهویژه حضترت امیرالمتؤمنین(ع) ن توهش
شدهاند .به همین دلیل در غالب آنها از تعابیر «دوستان»« ،دشمنان» و «غیر ما» و الفاهی نزدیک بته ایتن
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معانی استفاده شده و تنها در یک خبر ،واژۀ «عامه» به کار رفته است .تعدادی از ایتن روایتات بهشترح زیتر
میباشند:
أ .امام صاد (ع) فرمودند« :میدانید به چه دلیل شما به مخالفت با عقائد عامه امر شتدهاید؟» گفتتم:
«نه ».فرمودند« :زیرا علی(ع) به دین و روشی اعتقاد نداشتند ،مگر این ه بهمنظور ابطتال امتر او بتا ایشتان
مخالفت میکردند .ایشان از امیرالمؤمنین در متورد چیزهتایی ستؤال میپرستیدند کته در خصتوص آنهتا
اطالعاتی نداشتند و وقتی ایشان(ع) فتوا میدادند ،آنها نقطۀ معارضی برای آن تعریف میکردند و متردم را
به سمت عقیدۀ خود سو میدادند» (حر عاملی ،هدایة اصمة371/1 ،؛ همو ،وسةائل الشةیعه511/17 ،؛
همو ،الفصول ،171/5 ،ابنبابویه ،علل الشرائع135/5 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ب .در خبر علیبناسباط از امام رضا(ع) آمده است« :به حضرت رضا(ع) عرض کردم مستائلی پتیش
میآید که من چارهای جز فهم آن ها ندارم و از دوستتان شتما هتم کستی نیستت کته بته او مراجعته کتنم».
فرمودند « :از فقیه همان منطقه سؤال کن و هر جوابی ایشان دادند ،خالف آن عمل کن که حق همان است»
(حرعاملی ،هدایة اصمة371/1 ،؛ همو ،وسائل الشیعه551/17 ،؛ همو؛ الفصول171/5 ،؛ ابنباویه ،عیون
أخبار الرضا117/5 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ج .امام صاد (ع) در خبر أبیبصیر فرمودند« :قسم به خدا ،شما در مسیر آنها نیستید و آنهتا هتم در
مسیر شما حرکت نمیکنند ،پس با آنها مخالفت کنید که آنها از حنفیت (دیتن استالم) بهترهای ندارنتد»
(حر عاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
د .در خبر داودبنحصین از امام صاد (ع) آمده است« :والله خداوند برای کسی در پیروی از غیتر متا
اختیاری قرار نداده است و آن ه با ما همراهی کند ،با دشمنانمان مخالفت میکند و هر کس با دشتمنان متا
در قول یا عمل موافقت کند ،از ما نیست و ما هم از آنها نیستیم» (همو ،همان).
ه .در کتاب وفات الشیعه ،از حسینبنخالد از حضرت رضا(ع) نقل شده است« :شیعیان متا تستلیم
امر ما ،متمسک به گفتارهای ما ،مخالف دشمنان ما هستند .پس کسی کته اینگونته نباشتد ،از متا نیستت
(همان؛ همو ،الفصول.)171/5 ،
و .امام صاد (ع) فرمودند« :کسی که به ریسمان غیر ما تمسک میکند و درعینحال ادعای شیعهگری
نسبت به ما دارد ،دروغ میگوید» (همان).
ز .احمدبنحاتم میگوید که از امام هادی(ع) سؤال میکند« :معارف دینم را از چه کسی بگیرم؟» امام
میفرماید« :به کسانی که در محبت ما عمیقاند ،اعتماد کنید و همۀ کسانی که در امر ما استتقامت دارنتد،
کفایت میکنند» (فیض کاشانی.)31 ،
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 .۲روایات عام :در این اخبار ،تنها به ترجیح روایات مخالف با عامته امتر شتده و مشتتمل بتر هتیچ
کنایهای به مخالفان نیست و به همین دلیل در آنها واژگان «القتوم» و «العامته» بته کتار رفتته استت .ایتن
روایات عبارتاند از:
أ .در خبر حسنبنجهم آمده است« :از عبد صالح [حضرت کاهم(ع)] پرسیدم’ :آیا ما در آنچه از شما
به ما رسیده است جز تسلیم و پذیرش راه دیگری داریم؟‘ فرمودند’ :قسم به خدا راه دیگری پیشروی شتما
نیست ‘.پس گفتم ’ :از امام صاد (ع) روایتی شده و سپس از ایشان خالف آن نقل گردیده است .ما باید بته
کدامیک عمل کنیم؟‘ فرمودند ’ :به آن حدیثی عمل کنید که با قوم مخالف است و از هر آنچه موافق با قتوم
است ،اجتناب کنید‘» (حرعاملی ،وسائل الشیعه551/17 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ُ
ب .عمربنحنظله میگوید« :از امام صاد (ع) پرسیدم’ :اگر قضات دربارۀ دو نفر از دوستانمان (یعنی
شیعه) که نسبت به قرض یا میراث اختالف دارند ،اح ام مختلفی صادر کنند ،کدام مقدم است؟‘ فرمودند:
’هر کدام مشهورترند را عمل کنید ‘.گفتم’ :هر دو بته یتک انتدازهای شتهراند ‘.فرمودنتد’ :در اینصتورت،
مالحظه کنید ،کدام یک با ح م کتاب و سنت موافق و با عامته مختالف استت ،همتان را بگیریتد ‘.گفتتم:
’ فدایتان شوم ،اگر ی ی از این دو روایت با عامه موافتق و دیگتری مختالف بتود ،کتدامیک مقتدم استت؟‘
فرمودند’ :آن روایتی که با عامه مخالف است؛ زیرا رشد در آن است ‘.گفتتم’ :اگتر هتر دو موافتق باشتند؟‘
فرمودند’ :مالحظه شود که ح ام و قضات آنها به کدام روایت تمایل بیشتری نشان میدهند ،آنرا رها و به
دیگری عمل کنید ‘.گفتم’ :هر دو اینگونهاند ‘.فرمودند’ :در اینجا منتظر بمانید تا امامتان را مالقات کنید؛
زیرا توقف در شبهات بهتر از فرورفتن در نابودی است‘» (حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه517/17 ،؛ کلینتی،
17/5؛ مجلسی ،بحار اصووار)115-111/1 ،
ج .امام صاد (ع) فرمودند« :اگر دو روایت مختلف به شما رسید ،آنها را با کتاب خدا بسنجید .آن را
که با قرآن موافق است ،اخذ و دیگری را رها کنید و اگر در کتاب خدا چیزی نیافتیتد ،آن را بته اخبتار عامته
عرضه کنید ،موافق با آنها را رها و مخالفشان را انتخاب کنید» (حرعاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
د .محمدبنعبدالله از امام رضا(ع) پرسید« :با اخبار مختلف چه کنیم؟» فرمودند« :ببینید کدامیک بتا
عامه مخالف است ،همان را اخذ کنید و موافق با ایشتان را رهتا کنیتد» (همتان؛ مجلستی ،بحةار اصوةوار،
)117/1
ه .از سماعةبنمهران نقل شده است« :به حضرت صاد (ع) گفتم’ :دو حدیث به ما رسیده است ،ی ی
امر به اخذ چیزی و دیگری ما را از آن نهی میکند ‘.فرمودند’ :به هیچیک عمل ن ن تا صاحبت را مالقتات
کنی ‘.گفتم’ :چارهای جز عمل نداریم ‘.فرمودند’ :آنچه مخالف با عامه است را بگیر‘» (همتان؛ طبرستی،
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إحتجاج.)317 ،
َ
و .در رسةةالة الفقهةةا قطبالتتدین راونتتدی از حسنبنستتری از امتتام صتتاد (ع) نقتتل شتتده استتت:
«هنگامیکه دو حدیث مختلف به شما رسید ،به آنچه مخالف قوم است عمل کنید» (همان).
ز .در مرفوعۀ زراره آمده است که از امام بتاقر(ع) پرستید« :فتدایتان شتوم از شتما دو خبتر یتا حتدیث
متعارض رسیده است ،به کدام عمل کنم؟» فرمودند« :ببین کدام با مذهب عامه موافق استت ،آن را تترک و
مخالف با مذهب ایشان را عمل کن» (مجلسی ،بحار اصووار.)141/1 ،
 .۲ .۳ .۳داللت روایات
فهم متن اخبار باال مستلزم توجه به ن ات زیر است:
 . 5روایات دستۀ اول که بر مخالفت با معارف عامه تأکید دارد به یک زبان نیست و تعدادی از آنهتا بتا
نوعی تعرض به مخالفان اهلبیت(ع) همراهاند؛
 .1در روایات دستۀ اول ،تنها اهلسنت هدف نیستند ،بل ه سخن از مخالفان والیت و تبعیت از فرامین
و پیگیری اندیشههای اهلبیت(ع) به میان آمده است و بر همین اساس از تعبیر دشتمنان اهلبیتت استتفاده
شده و کمتر واژۀ «عامه» به کار رفته است و واضح است که این وصف ،نه تنها منحصر در اهلسنت نیست
و برخی فر امامیه را نیز شامل میشود ،بعضی از فر عامه را هم از دایره خارج میکنتد؛ چتون ایشتان در
قالب دشمنان اهلبیت جای ندارند؛
 . 3در برخی روایات در فرض موافقت یا مخالفت هر دو خبر با عامه ،مخالفت بتا قضتات و ستالطین
ایشان ضابطۀ ترجیح خبر اعالم شده است .معلوم است که منظور کسانی هستند که در تش یالت سالطین
وقت و مخالفان ائمه(ع) رفتوآمد داشتند که هموغمشان ازبینبردن معارف نتاب و آغشتتهکردن آنهتا بتا
باطل بوده است (موسوی بجنوردی .)15 ،به تعبیر دیگر و آنگونه که برخی گفتهاند ،در میان اخبار و اح ام
متعا رض ،نظر کسانی که با اهل حق ،عناد کمتری دارنتد بتر آنتان کته دشتمنی شتدید دارنتد ،تترجیح دارد
(اصفهانی)444 ،؛
 . 4در برخی از روایات باال بحث مخالفت یا موافقت هر دو خبر با عامه مطرح شتده استت کته نشتان
ا
ا
میدهد اوال عقاید و روایات عامه همیشه مخالف با امامیه نیست و ثانیا نفس مخالفت با اهلستنت ارزش
ندارد و غرض امام هم اعالم چنتین هنجتاری نیستت .بنتابراین در روایتات متورد نظتر اعتقتاد بته رشتد و
ارزش بودن نفس مخالفت با عامه ،پذیرفته نشده است و لذا بهطور قطع ،این مبنا نادرست استت (حستینی
تهرانی)511/5 ،؛
 .1در روایات باال مخالفت با عامه اولین متالک تترجیح نیستت؛ زیترا در پایتان و بعتد از همتاهنگی
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روایات متعارض با قرآن و شهرت و بقیه ضوابا ،بیان شده است و این ،از عتادیبودن ایتن ضتابطه و عتدم
وجود کوچکترین دشمنی و خصومتی در لسان روایات عالجیه ح ایت دارد؛
 .1در کنار این روایات ،اخبتاری وجتود دارد کته بته یتادگرفتن معتارف صتحیح از هتر کتس هرچنتد
غیرمسلمان ،اهل باطل و حتی مشرکان ،بیتوجهی به حرفهای باطل اهل حق یتا تمستک بته آن دستته از
ِ
معارف ناب که از زبان اهلسنت بیان میشود ،ترغیب شده است (فیض کاشانی.)34-37 ،
 .7در برخی روایات هم سخن از افراد و گروهها نیست ،بل ه مالک رشد را تبعیت دانسته و گفته استت
که هر کس از اهلبیت(ع) تبعیت کند ،رشد مییابد (ابنبابویته ،عیةون أخبةار الرضةا31/5 ،؛ حرعتاملی،
وسائل الشیعه341/11 ،؛ مجلسی ،بحار اصوةوار11-15/41 ،؛ فتیض کاشتانی .)31 ،واضتح استت کته
عمومیت کلمۀ شرط «هر کس» اهلسنت پیرو در فعل و گفتار را نیز شامل میشود.
با درنظرگرفتن همۀ این ن ات ،معلوم میشود:
أ .در تعارض روایات ،تقدم خبر مخالف با عامه نه تنها مسئلۀ بزرگی ندارد ،منطقتی هتم هستت؛ زیترا
ایشان به اخبار همعقیده با خود بیشتر تمایل دارند ،همچنان که اهلسنت نیز در موارد مشابه همین شتیوه را
پیش میگیرند.
ب .در تعارض اخبتار ،تنهتا مخالفتت بتا عامته متالک نیستت ،بل ته مخالفتت بتا معتارف حقیقتی
اهلبیت(ع) است ،خواه عامه آن را گفته باشند یا گروهی از امامیه.
ا
ج .اساسا هدف ،رسیدن به واقع یعنی ح م خداونتد و معتارف اهلبیتت(ع) استت و مستیر ،چنتدان
اهمیتی ندارد .برایناساس چنانچه فتوا یا خبری از عامه در این مسیر قرار گیرد ،پذیرفتنی است وگرنه متردود
است ،حتی اگر از فقیه یا محدث امامی ناب صادر شده باشد (حسینی شاهرودی.)111/3 ،
د .گزارۀ «رشد در مخالفت با آنهاست» جملۀ سؤال برانگیز و سنگینی نیست ،بل ه در اینجا ،شناخت
مخالف مهم است و منظور ،مخالفان با معارف اهلبیت(ع) است ،خواه ِف َرقی از شیعه باشند یا غیر ایشتان
(جابلقی بروجردی)315/1 ،؛ چراکه به خصوص اگر تقیه وجه ترجیح خبر مخالف باشتد ،تقیته ،گتاهی از
دوستان بوده است و در واقع امام از ایشان بر جان خود بتیم داشتته و احتیتاط کردهانتد (موستوی زنجتانی،
 ،)513بهویژه که امام هادی استقامتورزندگان در امر ایشان را برای مرجعیت اخذ معارف کافی دانستتهاند
و این معنا هر شیعهای را شامل نمیشود.
بنابراین گزارۀ مزبور با هر توجیهی که باشد ،عمومیت شخصی یا سنخی ندارد ،یعنی نه همۀ اهلستنت
هدفاند و نه همۀ ِف َر شیعه از آن خارجاند؛ همچنان که در فقه قضا و شهادات هم قابلاستناد نیست.
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 .۲ .۳قاعدهدانستن گزارۀ «الرشد فی خالفهم»
در این دیدگاه ،گزارۀ «رشد در مخالفت با ایشان است» یک قاعده است و به همین دلیل هم در تعارض
اخبار استناد شده است و عالوه بر این در تمام موارد ،ازجمله قضا و شهادات اهلسنت نیز کاربردی استت
که درنتیجۀ آن ،نه گواهی آنها شنیده میشود و نه آرایشان نافذ است .جزئیات این عقیده به شرح زیر است:
این عقیده از سوی برخی فقیهان صاحبنام ،ابراز و استدالل شده است مانند:
 .5صاحبجواهر ضمن بحث از وجوه متعدد بطالن شهادت غیرامامیه ،نوشته است« :از جملته این ته
ایشان برخالف رشد هستند» (جواهر الکالم .)57/45 ،ایشان در جای دیگری رشد را در مخالفت با عامته
میدانند؛ بهدلیل این ه ایشان به خاطر اعمالشان از رستیدن بته حتق و رجتوع بته اهتل فقته یعنتی حضترت
امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت پیامبر(ع) بازماندهاند (همو ،جواهر الکالم فی ثوبه الجدید .)73/7 ،این تعلیل
نشان میدهد که صاحب جواهر در تمام موارد ،گفتار عامه را خالف رشد دانسته و انحصتار آن در تعتارض
اخبار را نمیپسندد.
 .1بعضی از فقیهان معاصر در مقام تأیید فتوای صاحبجواهر نیز گفتهاند« :ش ی نیست که شتهادت
غیرمؤمن به ضرر مؤمن یا به نفع او قبول نیست ،بهخصوص که در مقبولۀ عمربنحنظله آمده است که رشد
در مخالفت با آن هاست .عبارت مزبور به این معناست که جنس رشد و طبیعت آن ،در مخالفتت بتا عامته
است .بنابراین قضات نمیتوانن د برای رسیدن به واقع به شهادت ایشان اعتماد کننتد .بطتالن ایتن ادعتا کته
ا
شاهد دخالتی در رشد ندارد نیز واضح است؛ زیرا عبارت مزبور با قبول شهادت ایشان اجماال جمعشتدنی
ّ
نیست» (فاضل موحدی لن رانی ،تفصیل الشریعه.)413 ،
 .3معدودی از فقها نیز در مقام اثبات شرط ایمان (امامیبودن) قاضی ،نوشتهاند« :در اخبار مربوط بته
صفات قاضی آمده است که در موارد تعارض اخبار به آنچه مختالف عامته استت عمتل کنیتد و ایتن بیتان
هرچند مربوط به ح م است ،ولی نشان میدهد که اهلبیت(ع) از قضات عامه ناراضی بوده و لذا رشتد را
در مخالفت با آنها دانستهاند» (اسماعیلپور قمشهای.)51/5 ،
 .4شماری هم گفتهاند که منظور از گزارۀ محل بحث آن است کته روایتات و گزارههتای موافتق ایشتان
ا
اساسا حجت نیست ،خواه معارض داشته باشد یا خیر .برایناساس هر آنچه از سوی مخالفان صادر شتود،
اعم از روایات مدون در متون حدیثی ایشان یا فتاوای اصحاب عامه و ،...پذیرفته نیست ،مگر آن ه با ادله و
امارات دیگر تأیید شود (اراکی115-111/51 ،؛ سبحانی تبریزی ،)71/4 ،بنابراین شهادات و آرای قضایی
عامه نیز تابع همین قاعدۀ کلی و مردود است.
 .1برخی هم در مسئلۀ اجتهاد ،به ممنوعیت تقلید از فقیهان عامه بهدلیل بطالن فتاوای ایشان نظتر داده
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و گفتهاند« :چون رشد در مخالفت با ایشان است» (کاشفالغطاء ،النتور الستاطع .)517/5 ،از ایتن بیتان
بهروشنی ،قاعده انگاشتن گزارۀ محل بحث استفاده میشود.
 .۱ .۲ .۳ادلۀ قاعدهبودن
دالئل قاعدهبودن گزاره عبارت است از:
 .۱خصوصیتداشتن مخالفت با عامه :گفته شده است که منشأ رشد ،نی تویی در نفتس مخالفتت
است نه مطابقت و طریقیت آن برای واقع .برایناساس مخالفت با ایشان موضتوعیت دارد و در تمتام متوارد
باید به آن توجه شود ،خواه تعارضتی باشتد یتا خیتر (آخونتد خراستانی447 ،؛ م تارم شتیرازی111/3 ،؛
حسینی روحانی .) 411/7 ،توضیح مطلب آن ه بین مخالفت با عامه و خبتر مختالف بتا ایشتان ،عمتوم و
خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی اولی (مخالفت با عامه) اعم مطلق از دومی (خبر مخالف با عامه) و در
واقع فردی از آن عام و قاعدۀ کلی است .بنابراین مخالفت با ایشان ،دلیتل انحصتار حتق در خبتر مختالف
نیست و فراتر از آن را هم شامل میشود؛ یعنی هر نوع اههارنظر فقهی یا غیرفقهی از ایشان ماننتد شتهادت
شهود و عمل بر طبق آن ،خالف رشد استت .بته عبتارت ستادهتر« ،الرشتد فتی خالفهتم» یعنتی رشتد در
مخالفت با اهلسنت است نه آن ه فقا خبر مخالف ،امارۀ رشد است (حسینی روحانی .)415/7 ،بنابراین
غیر از اخبار معارض ،امور دیگر و ازجمله قضاوت و شهادت ایشان را نیز شتامل میشتود؛ زیترا وجتود یتا
فقدان خبر ،خصوصیتی ندارد و اخبار معارض نیز از مصادیق همین قاعدهاند؛ نتیجه آن ه در تمام حوزههتا
ازجمله در تقلید ،قضا و شهادات ،فقا باید به قول امامیته عمتل و توجته شتود و غیتر از ایتن ،بقیتۀ اقتوال
ا
برخالف رشد و موجب گمراهی هستند (صافی گلپایگانی .)147/1 ،دلیل این ادعا نیز هاهرا اخباری است
که به طور مطلق و فراتر از هر گونه تعارضی به مخالفت با فتتاوای عامته امتر کردهانتد (حرعتاملی ،وسةائل
الشیعه )551/17 ،و این نشاندهندۀ رضایت ائمه(ع) از نفس مخالفت با ایشان است.
ا
ارزیابی :اوال این وجه از هاهر احادیث مربوط به حمل موضوع بر تقیه بستیار دور استت؛ چتون رشتد
مقابل غی و به معنای دوری و گمراهی از واقعیت است .بنابراین ادعای مزبور با مادۀ رشد ستازگار نیستت؛
درنتیجه اگر در جایی موافقت با ایشان موجب رسیدن بته واقتع شتود ،ایترادی نتدارد؛ پتس رحجتان نفتس
مخالفت ،خالف معنای رشد است (م ارم شیرازی111/3 ،؛ حائری.)111/3 ،
ا
ثانیا ادعای مزبور در صورتی درست است که در روایات آمده باشد «الرشد خالفهم» که نشان دهنتدۀ
برخورداری اح ام مخالف عامه از یک وضعیت است .اما در روایات چنین تعبیری نقل نشده و آمده است:
«الرشد فی خالفهم» و «حرف فی» نشانۀ هرفیت است و از اختتالف در اح تام مختالف عامته ح ایتت
میکند (روزدری.)314/4 ،
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ا
ثالثا هنجاربودن مخالفت بهخودیخود ،با ستیا بقیتۀ مرجحتات هتم تناستب نتدارد؛ زیترا در آنهتا

نزدیک ترین راه برای رسیدن به واقع لحاخ شده است و بیش از این چیزی نیست (حائری.)111/3 ،
ا
رابعا اما روایت مورد استناد ،معارض دارد و از آنجا که روایات مقابل ،مقید به تعتارض اخبتار هستت،
راهی جز حمل مطلق بر مقید و انحصار مخالفتت بتا عامته در تعتارض اخبتار بتاقی نمیمانتد؛ درنتیجته
قاعدهبودن گزارۀ محل بحث پسندیده نیست (فاضل موحدی لن رانی ،دراسات.)411/4 ،
 .۲علیت گزارۀ محل بحث :یعنی عبارت «الرشد فی خالفهم» بهمنزلۀ تعلیل و کبرای قیاس استت و
درنتیجه همۀ موضوعات را شامل میشود و اختصاص به تعارض اخبار ندارد؛ زیرا علتت ،همیشته موجتب
توسعه و تخصیص است (موسوی.)11/17 ،
ارزیابی :پیش از این به تفصیل گفته شد که عبارت مورد نظتر ح متت استت نته علتت و بته اعتتراف
همگان ح مت قابل تسری به موارد دیگر نیست (همو).
 .۳یلبۀ احکام باطل بر موارد درست در فقه عامه :این وضعیت نیز دلیل مناسب دیگری برای شمول
جملۀ محل بحث است و خبر ابیبصیر هم آن را تأیید میکند (طباطبائی یزدی415 ،؛ رشتی.)441 ،
ارزیابی :این مسئله خالف وجدان است زیرا بسیاری از اح ام بتین امامیته و عامته مشتترک ،اتفتاقی و
مورد تأیید است( .طباطبتائی یتزدی415 ،؛ روحتانی341/1 ،؛ ختوئی ،غایةة المةأمول711/1 ،؛ نتایینی،
771/4؛ خوئی ،مصباح اصوول111/1 ،؛ همتو ،الهدایةه )311/4 ،و ایتن معنتا بتا مترور متتون تطبیقتی
بهسادگی اثبات و تأیید میشود.
 .۴روایات :مانند روایت صدو از علیبناسباط از حضرت رضا(ع) که فرمودنتد« :هتر فتتوایی کته
عامه دادند با آن مخالفت کنیتد؛ زیترا حتق در مخالفتت بتا ایشتان استت» (حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه،
.)551/17
ا
ارزیابی :وجه ضعف این دلیل قبال (نقد چهارم به استدالل اول) بیان شد.
 .۴نتیجهگیری
از مجموع مطالب باال نتایج زیر معلوم میشود:
 .5رشد در اینجا ،به معنای رسیدن به واقع است نه رحجان و نی ویی مخالفت با عامه .بنتابراین شتهود
عامه اگر واقع را بیان کنند یا قضات ایشان به حقیقت رأی بدهند ،پذیرفته و نافذ است.
 .1گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» استثناست نه قاعده؛ یعنی تنها در تعارض اخبار و در مراحل
پایانی رفع آنها بهکار میرود و این معنا موجب سرزنش نیست ،چون عامه هم در متوارد مشتابه بته همتین
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روش عمل می کنند .بنابراین استناد به این گزاره در عدم استماع شهادت شهود و نقتض آرای قضتات عامته
وجهی ندارد.
 .3گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» بیشتر ناهر به دشمنان اهلبیت(ع) و معارف ایشتان استت.
شیعیان مخالف نیز در صورت دوری از معارف اهلبیت(ع) موجب رشد است.
همچنان که مخالفت با
ِ
منابع
ابنادریس ،محمدبناحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5451 ،
ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث الدینیه ،قتم ،دار ستید الشتهداء للنشتر،
چاپ اول. 5411 ،
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،علل الشرائع ،قم ،،کتابفروشی داوری ،چاپ اول.5311 ،
_____________ ،عیون أخبار الرضا علیه السالم ،طهران ،نشر جهان ،چاپ اول. 5411 ،
_____________ ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5453 ،
ابنشعبه ،حسنبنعلی ،احف العقول عن آل الرسول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5414 ،
ابنمنظور ،محمدبنم رم ،لسان العرب ،بیروت ،دار الف ر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ سوم. 5454 ،
اراکی ،محمدعلی ،اصول الفقه ،قم ،مؤسسۀ در راه حق ،چاپ اول.5371 ،
استرآبادی ،محمدامینبنمحمد شریف؛ موسوی عاملی ،نورالدین ،الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیره ،قتم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه ،چاپ دوم. 5411 ،
اسماعیلپور قمشهای ،محمدعلی ،البراهین الواضحات -دراسات فیالقضاء ،قم ،بینا ،چاپ اول ،بیتا.
اصفهانی ،محمدحسین ،الفصول الغرویه فری األصرول الفقهیره ،قتم ،دار ححیتاء العلتوم االستالمیه ،چتاپ اول،
. 5414
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،فرائد األصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم. 5451 ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ،مطارح األنظار ،بیجا ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ دوم.5313 ،
ایروانی ،علی ،األصول فی علم األصول ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5411 ،
آخوند خراسانی ،محمدکاهمبنحسین ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول. 5411 ،
آشتیانی ،محمدحسنبنجعفر ،کتاب القضاء ،قم ،انتشارات زهیر -کنگرۀ عالمه آشتیانی ،چاپ اول. 5411 ،
بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قتم ،دفتتر انتشتارات استالمی ،چتاپ اول،
. 5411
بهبهانی ،محمدباقربنمحمداکمل ،حاشیة الوافی ،قتم ،مؤسستة العالمته المجتدد الوحیتد البهبهتانی ،چتاپ اول،
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. 5411
___________________ ،الفوائد الحائریه ،قم ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ اول. 5451 ،
تبریزی ،جواد ،دروس فی مسائل علم األصول ،قم ،دار الصدیقة الشهیده(س) ،چاپ دوم.5317 ،
ترحینی عاملی ،محمدحسن ،الزبدة الفقهیه فی شرح الروضة البهیه ،قم ،دار الفقه للطباعه و النشر ،چاپ چهتارم،
. 5417

ّ
جابلقی بروجردی ،علیاصغربنمحمدشفیع ،القواعد الشریفه ،قم ،مؤلف ،چاپ اول ،بیتا.
حائری ،مرتضی ،مبانی األحکام فی أصول شرائع اإلسالم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول. 5414 ،
حائری قمی ،محمدعلی ،المختارات فی األصول ،تهران ،مطبعه علمی ،چاپ اول ،بیتا.
حرعاملی ،محمدبنحسن ،إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ،بیروت ،االعلمی ،چاپ اول. 5411 ،

_______________ ،افصیل وسائل الشیعة إلی احصیل مسائل الشریعة ،قم ،مؤسستۀ آل البیتت(ع) ،چتاپ
اول. 5411 ،
_______________ ،الفصول المهمة فی أصول األئمه ،قم ،مؤسسۀ معارف اسالمی امام رضا(ع) ،چاپ اول،
. 5451
_______________ ،هدایة األمه إلی أحکام األئمة -منتخب المسائل ،مشتهد ،مجمتع البحتوث امستالمیه،
چاپ اول. 5451 ،
حسنی ،هاشم معروف ،نظریة العقد فی الفقه الجعفری ،بیروت ،منشورات م تبة هاشم ،چاپ اول ،بیتا.
حسینی تهرانی ،محمدحسین ،والیة الفقیه فی حکومه اإلسالم ،بیروت ،دارالحجة البیضاء ،چاپ اول. 5451 ،
حسینی روحانی ،سیدمحمد ،منتقی األصول ،تقریر :عبدالصاحب ح یم ،قم ،دفتتر ستید محمدحستین روحتانی،
چاپ اول. 5453 ،
حسینی شاهرودی ،محمود ،نتائج األفکار فی األصول ،قم ،آل مرتضی(ع) ،چاپ اول.5311 ،
خمینی ،روحالله ،الرسائل ،قم ،مؤسسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ اول. 5451 ،
خوئی ،ابوالقاسم ،یایة المأمول ،قم ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ اول. 5411 ،
__________ ،مصباح األصول ،قم ،مؤسسة ححیاء آثار االمام الخوئی ،چاپ اول. 5411 ،
__________ ،الهدایه فی األصول ،قم ،مؤسسۀ صاحب االمر(عج) ،چاپ اول. 5457 ،
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات الفاظ القرآن ،لبنان ،دارالعلم ،سوریه ،الدارالشامیة ،چاپ اول. 5451 ،
رشتی ،حبیباللهبنمحمدعلی ،بدائع األفکار ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول ،بیتا.
روحانی ،محمدصاد  ،تبدة األصول ،تهران ،حدیث دل ،چاپ دوم.5311 ،

ّ

روزدری ،مولی علی ،اقریرات آیةاللره المجردد الشریراتی ،قتم ،مؤسستۀ آل البیتت محیتاء التتراث ،چتاپ اول،
. 5411
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أصولیه و ّ
ّ
فقهیه) ،قم ،مؤسسۀ امام صاد  ،چاپ اول. 5451 ،
سبحانی تبریزی ،جعفر ،الرسائل األربع (قواعد
ّ

سبزواری ،عبداألعلی ،مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسۀ المنار -دفتر آیةالله سبزواری ،چاپ
اول. 5453 ،
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکالم فی ثوبه الجدید ،قم ،مؤسسۀ دائتر المعتارف فقته استالمی بتر
مذهب اهلبیت(ع) ،چاپ اول. 5415 ،
____________________ ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار ححیاء التراث العربی ،چتاپ
هفتم. 5414 ،
صافی گلپایگانی ،لطفالله ،بیان األصول ،قم ،مرکز نشر آثار آیةالله صافی ،چاپ اول. 5411 ،
صدر ،رضا ،االجتهاد و التقلید ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5411 ،
طباطبائی قمی ،تقی ،دراساانا من الفقه الجعفری ،قم ،مطبعة الخیام ،چاپ اول. 5411 ،
 ،قم ،مؤسسۀ انتشارات مدین ،چاپ اول. 5411 ،

طباطبائی یزدی ،محمدکاهم ،التعار
ّ
طبرسی ،احمدبنعلی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد ،نشر المرتضی ،چاپ اول. 5413 ،
طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم األخالق ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ چهارم. 5451 ،
طوسی ،محمدبنحسن ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،طهران ،دار ال تب االسالمیه ،چاپ اول.5311 ،
_____________ ،اهذیب األحکام ،طهران ،دار ال تب امسالمیه ،چاپ چهارم. 5417 ،
عبدالرحمن ،محمود ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه ،بیجا ،بینا ،بیتا.
غزالی ،محمدبنمحمد ،المستصفی فی علم االصول ،بیروت ،دار ال تب العلمیه ،بیتا.
فاضل موحدی لن رانی ،محمد ،افصیل الشریعه فی شرح احریر الوسیله -القضاء و الشهادات ،قم ،مرکز فقهتی
ائمۀ اطهار(ع) ،چاپ اول. 5411 ،

ٌ
 ،__________________.دراسات فی األصول ،قم ،مرکز فقه ائمۀ اطهار ،چاپ اول. 5431 ،

فرطوسی حویزی ،حسین ،التوضیح النافع فی شرح ارددات صاحب الشرائع ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چتاپ
دوم. 5451 ،
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،طهتران ،مؤسستة األبحتاث الثقافیتة،
چاپ اول. 5453 ،
قرشی بنابی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار ال تب االسالمیة ،چاپ ششم. 5451 ،
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،طهران ،دار ال تب امسالمیة ،چاپ چهارم. 5417 ،
کمرهای ،محمدباقر ،أصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم أصول الفقه االسالمی ،تهران ،مطبعه فردوسی ،چاپ
اول ،بیتا.
کوفی ،فراتبنحبراهیم ،افسیر فرات الکوفی ،طهران ،مؤسسۀ چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چتاپ
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اول. 5451 ،
مازندرانی ،محمدصالحبناحمد ،شرح الکافی ،تهران ،الم تبه امسالمیه ،چاپ اول.5311 ،
مجاهد ،محمدبنعلی ،کتاب المناهل ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول ،بیتا.
ّ
مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی ،بحار األنوار الجامعه لردرر أخبرار األئمره األطهرار علریهم السرالم ،بیتروت،
مؤسسه الطبع و النشر ،چاپ اول. 5451 ،
__________________ ،مالذ األخیار فی فهم اهذیب األخبرار ،قتم ،انتشتارات کتابخانته آیتة اللته مرعشتی
نجفی(ره) ،چاپ اول. 5411 ،
مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،مرکز ال تاب للترجمة و النشر ،چاپ اول. 5411 ،
م ارم شیرازی ،ناصر ،انوار األصول ،قم ،مدرسۀ امام علی(ع) ،چاپ دوم. 5411 ،
موسوی بجنوردی ،محمد ،مصادر التشریع عند اإلمامیه و السنه ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثتار امتام و عتروج،
چاپ اول.5371 ،

موسوی زنجانی ،محمد ،إیضاح ّ
السبل فی الترجیح و التعادل ،تهران ،ابوطالب موسوی ،چاپ اول. 5311 ،
موسوی قزوینی ،علی ،االجتهاد و التقلید( التعلیقة علی معالم األصول) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول،
. 5417
نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول.5371 ،
نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکرام و مهمرات مسرائل الحرالل و الحررام ،قتم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5457 ،
کاشف الغطاء ،علیبنمحمدرضا ،النور السراطع فری الفقره النرافع ،نجتف اشترف ،مطبعتة ابداب ،چتاپ اول،
. 5315
کاشف الغطاء ،محمدحسین ،احریر المجله ،نجف اشرف ،الم تبه المرتضو یه.5311 ،

نجفی ،هادیّ ،الرد علی موسی جار الله ،نجف اشرف ،مؤسسۀ کاشف الغطاء ،چاپ اول. 5413 ،
وجدانی فخر ،قدرتالله ،الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه ،قم ،انتشارات سماء قلم ،چاپ دوم. 5411 ،

موسوی ،سیدعلی عباس« ،حلغاء الخصوصیه عند الفقهاء» ،مجلۀ فقه اهل البیرت علیهم ّ
السرالم (بالعربیةه،17 ،
.14-551 ،5371
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