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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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چکیده

احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده ،آثار پردامنه ای در حوزۀ فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه

معرفی شده برای و صول به آن ،فاقد سازوکار من ضبط و نیز غالبا د ست نیافتنی ا ست .ا ست صحاب ا ستقبالی
م سئله ای ا ست برآمده از این نیاز که ر سالت خود در احراز و ضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها
انجام میدهد.
تک یه بر روش اسننننادی و تعامل هم زمان با مدارک وح یانی ،عقالنی و عرفی ،مسنننیر پژوهش پیرامون
ا ستصحاب ا ستقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل ،اطالق «عدم جواز نقض یقین به شک»
ا ست .م سئلۀ مهم در فرض حجیت ،آن ا ست که در صورت تفاوت مدارک اعتبار ا ست صحاب ا ستقبالی و
استصحاب حالی ،رأی به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است.
پربسننامدتر ین کارکرد طرح شننده برای این اسننتصننحاب ،مسننئلۀ «جواز بدار» اسننت .در کنار آن «احراز
عدالت»« ،عدم وجوب تعلم احکام غی رمبتالبه»« ،عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسننع» و
بسیاری موارد دیگر را هم میتوان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.
کلیدواژه ها :اصول عملیه ،استصحاب ،استصحاب حالی ،استصحاب استقبالی.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول7931/40/71:؛ تاریخ تصویب نهایی.7933/40/40:
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A New Reading of Prospective Istishab

74

Ali Bahador Zaei, Scholar level four and Professor of the seminary of Qom
Abstract
Establishing the status of phenomena in the future has far-reaching
IMPLICATIONS in the field of Islamic jurisprudence, and certitude and certainty, as
the only way to achieve it, lacks a disciplined mechanism and is often unattainable.
Prospective Istishab (the principle of continuity of the previous state) is an issue
resulted from this need which fulfills its mission in ascertaining the future status
according to the current status of phenomena. Relying on documentary method and
simultaneous interaction with revelatory, rational and customary evidence pave the way
for research on prospective Istishab and the only proof of the validity of this principle
is the absoluteness of “inadmissibility of break of certainty by doubt”. The important
issue in case of authority is that if there is difference between the proofs of prospective
Istishab and present Istishab, believing in the authority of a general institution and that
both Istishabs are its examples is wrong. The most frequent function cited for this
Istishab is the topic of “admissibility of initiation (Bidar)”. In addition, as examples of
the consequences of this Istishab, we can mention “ascertaining the justice”, “absence
of an obligation for the duty-bound to learn the precepts with which he is not usually
concerned (uncommon percepts )”, “absence of an immediate obligation to embark on
fulfilling the duties with extended time-limit” and many other cases.
Keywords: Practical Principles, Istishab, Present Istishab, Prospective Istishab.
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مقدمه
د ستیابی به حکم شرعی اگر از رهگذر ادلۀ اجتهادی ممکن نبا شد ،بدون شک از م سیر ادلۀ فقاهتی

َّ
میسر می شود .این اصول ،رهآورد ارزشمند تالشهای آن دسته از عالمان اسالمی است که در طریق وصول

ایند پیوستۀ تحقیق در احکام
به وظیفۀ مکلفان ،نقشآفرینی کردهاند؛ آنان که تعیین و تحدیدشان محصول فر ِ
عقالنی ،اکتشاف ِس َیر عقالیی و تعامل نظریهپردازانه با نصوص وحیانی است.
ا ست صحاب ا ستقبالی و تعیین آیندۀ پدیدهها با نظر به حالت فعلی شان ،ازجمله ا صول عملیهای ا ست
که دوران انزوا را گذارنده و در حال تجربۀ تعامل با معضننالت فقهی اسننت .معتبردانسننتن این نهاد در زمانۀ
شیخ ان صاری و شاگرد بزرگ او ،محقق آ شتیانی چندان د شوار نبوده ،اما ا ستناد به آن در دوران معا صر با
سختیهایی روبه رو است .اثبات تمامیت مقتضی برای حجیت استصحاب استقبالی مسیر ناهمواری پیش
رو دارد و دارای ابهاماتی اسننت که باید با بازخوانی مدارک و ادله ،آنها را زدود که بعد از آن میتوان شنناکلۀ
پارهای از مسائل را استحکام بخشید و از تغییر تعدادی از احکام صحبت کرد.
بحث از این نهاد در کتب اصولی معاصر ،نمود جدیتری یافته (نک :خویی ،مصباح األصول)99/2 ،
تحقیق مستقل
و در دروس نیز به آن توجه بیشتری شده است (نک :علیدوست ،)1996/7/22 ،اما تنها یک
ِ

دربارۀ آن انجام شننده اسننت (الهی خراسننانی و زاهدی7 ،تا )91که باوجود نقاط مثبت ،خطاها و خألهایی
دارد .یکسان انگاری رویۀ اثبات حجیت استصحاب استقبالی و استصحاب حالی ،خطایی روشی است که
در بعضننی فقرات تحقیق یادشننده نمایان اسننت .تمرکز بر منابع نقلی نیز اقدامی اسننت که غفلت از پارهای
مدارک محتمل دیگر را به دنبال دا شته ا ست .به نظر میر سد حتی در برر سی م ستندات نقلی ،تعدادی از
نقدهای چالشبرانگیز نادیده گرفته شده و ادعای اطالق به آ سانی مقبولیت پیدا کرده ا ست .آخرین م سئلۀ
مغفول اما دارای اهمیت ،تالش برای یافتن نصننوص مشننتمل بر احکام همسننو با این اصننل یا مخال با آن
است که میتوانند ّ
مؤید اعتبار یا اعتبارنداشتن باشند .رهایی از این نقایص و جبران آنها و تالش برای یافتن
ثمرات پردامنهتر و خالی از مناقشه از اهداف این پژوهش است.
 .0شناختِ مفهومی
ا ست صحاب ا ستقبالی نهادی نوپا ا ست که از زمان شیخ ان صاری (مطارح األنظار )11/0 ،در متون
1
نک موجود در
علمی مجال طرح یافته و در چهارچوبهایی گوناگون بررسننی شننده اسننت؛ ازجمله «آیا شن ِ
 .7باید در نظر داشت قول به انکار حجیت منسوب به صاحبجواهر در زمان قبل از شیخ انصاری است (نائینی ،أجود التقریرات ،)751/7 ،اما
عبارات ای شان مشتمل بر تردید است ( صاحبجواهر )754/79 ،و نگارنده آنچه نص در رد حجیت باشد را نیافت .در مقابل ،استظهار حجیت
از کلمات متقدمان نیز چندان بعید نی ست .برای نمونه عالمه حلی میفرمایند« :ا ست صحاب الحال حجة خالفً ألکثر المتکلمین و الحنفیة؛ ألنّ
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زمان یقین و سابق بر زمان م شکوک ،برای جریان استصحاب کافی است؟» (حائری)79/9 ،؛ «در جریان
ّ
استصحاب تفاوتی وجود ندارد میان آنکه متیقن سابق و مشکوک فعلی باشد یا آنکه متیقن فعلی و مشکوک
ا ستقبالی با شد» (طباطبایی قمی ،آرائنا فی أ صول الفقه)22/9 ،؛ «آیا صرف تأخر زمان م شکوک از متیقن
کافی است ،حتی اگر متیقن فعلی و مشکوک استقبالی باشد؟» (خوئی ،دراسات فی علم األصول.)99/0 ،
با چ شمپو شی از تفاوتها در گزینش الفاظ و بیان عبارات ،میتوان حقیقت ا ست صحاب ا ستقبالی را چنین
بیان کرد« :ا ست صحاب ا ستقبالی ،ا ست صحاب متیقن «حالی» ا ست که وجود «ا ستقبالی» آن م شکوک به
شرعی آن ثبوت استقبالی در زمان حاضر است».
غایت ترتیب آثار
ِ

عنوان گزینششننده برای این نهاد (سننبحانی ،)99/0 ،طرح آن در میان مباحث اسننتصننحاب
توجه به ِ

(خوئی ،الهدایة فی األ صول )92/0 ،و ادلۀ اقامه شده بر حجیت یا حجیتندا شتن آن (ح سینی شیرازی،
نهاد مو ضوع ا شاره ،فردی از
بیان األ صول )912/7 ،داللت بر این واقعیت دارد که در رأی عالمان ا صولِ ،

افراد ا ست صحاب ا ست .بنابراین در همان چهارچوب مفهومی تعری می شود که برای ا ست صحاب ترسیم
شده و 1شیخ انصاری نیز به آن تصریح کرده است (مطارح األنظار .)11/0 ،برایند مطالب مذکور نیز سبب

این رهیافت میشود که بهحسب صناعت ،اصطالح «استصحاب األمور المستقبله» عنوانی فنیتر نسبت به
«استصحاب استقبالی» است؛ زیرا استقبالیبودن ،وص مستصحب است نه استصحاب .استصحاب در
زمان حال جاری میشود و نتیجهاش ترتب آثار کنونی امری مستقبل است.
 .2ادلۀ اعتبار
غایت ایجابی این تحقیق منحصر در ارائۀ تصویری پیراسته از ابهام برای استصحاب استقبالی نیست،
بلکه در گام دوم بر اعتبار یا اعتبارنداشتن آن در شریعت ،یعنی پژوهش پیرامون حجیت تمرکز دارد و در قدم
نهایی بیان کاربست این نهاد در استنباط احکام شرعی را دنبال میکند .اقتضای صناعت اصولی ،اقامۀ ادله
و براهین حجیت و اعتبار ا ست و اعتبارندا شتن به اقامۀ دلیل خاص نیاز ندارد؛2زیرا تم سک به دالیل عامی
مانند ا ست صحاب عدم حجیت نیز برای آن کافی ا ست ،اما درهمتنیدگی ادلۀ طرفین و نظارت م ستقیم آنها
به یکدیگر در ب سیاری از موارد ،سبب شده به ادلۀ اقامه شده برای عدم اعتبار نیز ضمن مباحث این ف صل
اشاره شود.
وجود الشیء فی الحال یقتضی ظن وجوده فی االستقبال ،لقضاء العقل بذلك فی أکثر الوقائع ،و ألنّ األحکام الشرعیة مبنیة علیه؛ ألنّ الدلیل إنّما
یتم لو لم یتطرق إلیه المعارض من نسخ أو غیره و إنّما یعلم نفی المعارض باالستصحاب» (.)139
 .7ترسیم این مفهوم و تحدید مرزهای آن ،رسالتِ مفصّالت اصولی است .نك :روحانی ،منتقی األصول1/6 ،؛ صدر ،مباحث األصول.71/5 ،
 .1گاهی از این مطلب چنین تعبیر میشود« :انّ الشكَّ فی الحجّیة یُساوِق عدمَ الحجّیة» (هاشمی شاهرودی.)109/1 ،
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 .1-2قبح عقلی اختالل نظام
حکم به بقای استطاعت برای کسی که در ابتدای زمان حج مستطیع است یا حکم به ضررنداشتن روزه
ِ
برای شننخصننی که در ابتدای روز یقین به ضننررنداشننتن دارد و از ادامه خبر ندارد ،جز از راه اسننتصننحاب
ا ستقبالی امکانپذیر نی ست .از سوی دیگر در تمامی واجبات تدریجیه اگر این ا ست صحاب معتبر نبا شد،
راهی برای احراز بقای وجوب تا پایان زمان امتثال وجود ندارد و در این صننورت مکلفان از قصنند وجوب
ناتوان ه ستند .این م سئله اخت صاص به شریعت ندارد ،در سطح و سیعتر عقال در تمام رفتارهای تدریجی
خود اعتماد بر بقای احوال و شننرایط دارند (آل کاشنن الغطا  .)12/2 ،آنان هنگام اقامۀ دعاوی حقوقی به
احتمال تغییر قوانین در ضمن فرایند رسیدگی و معکوسشدن نتیجه توجه نمیکنند1و در زمان شروع فعالیت
اقتصننادی احتمال تغییر قوانین مالی را منشننأ تغییر برنامهریزی قرار نمیدهند .این رویهای مختص به قواعد
حقوقی نی ست؛ مانند افراد ،آنگاه که نامهای را ارسال میکنند ،به احتمال تغییر مکان گیرنده توجه نمیکنند.
هنگامی که ملزومات سفر را به صورت قطعی تهیه میکنند ،به احتمال وقوع حادثهای که مانع از سفر شود،
توجه نمیکنند و . ...میتوان گفت :در صورت رسمیتنیافتن این قاعده اختالل نظام رخ میدهد؛ زیرا سایۀ
گسننتردۀ تردید ،تثبیت میشننود و رهایی از این مشننکل پردامنه امکانپذیر نیسننت .هر مسننئلهای هم که
نتیجهاش وقوع اختالل نظام باشد ،به حکم عقل قبیح است.
نقد اول :عدم انحصار حل مشکل در تمسک به استصحاب استقبالی
این ا ستدالل در صورتی تمام ا ست که گرهگ شایی از م شکلهای ت صویر شده ،متوق بر ا ستناد به
ا ست صحاب ا ستقبالی با شد؛ درحالیکه چنین باوری بیبرهان ا ست .ن سبت به واجبات تدریجیهای مانند
نماز باید گفت در حالت عادی ا صال ق صد وجوب در امثتال آنها الزم نی ست (خوئی ،مو سوعه.)09/10 ،
بر فرض وقوع این نیت ،اتمام صحیح واجب کاش از صحت آن قصد است و رجای اتمام هم مجوز ورود
در امتثال می با شد .پس این م سئله هیچ توقفی بر حجیت اعتبار ا ستقبالی ندارد .در موارد شک مکل در
بقای قدرت ،آنچه سننبب حرکت بهسننمت امتثال میشننود ،لزوم احتیاط هنگام شننک در قدرت اسننت
(طباطبایی حکیم ،)227/11 ،پس اعتبارندا شتن ا ست صحاب ا ستقبالی نیز م شکلی به وجود نمیآورد .در
عرفی بیانشننده نیز مسننئله تفاوتی ندارد؛ با نامعتبردانسننتن اسننتصننحاب اسننتقبالی میتوان رفتارهای
موارد ِ

عقالیی را در چهارچوب لزوم احتیاط یا وجوب تح صیل اطمینان سامان داد ،پارهای از آنها هم تنها برآمده

از رجا ه ستند .نتیجه آنکه با حجیتندا شتن ا ست صحاب ا ستقبالی ا صال اختاللی در نظام حیات فردی و
 .7مانند تحوالتی که در قوانین راهنمایی و رانندگیِ ناظر به تشخیص مق صّر در تصادفها اتفاق میافتد؛ باید دقت داشت گستردگی این سیره
و شمولش حتی ن سبت به ب سیاری از افراد ناآگاه به علم حقوق شهادت میدهد که شکلگیری آن فارغ از توجه و ا ستناد به بع ضی عمومات
حاکم حقوقی است.
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اجتماعی رخ نمیدهد و میتوان آنها را از راههای دیگری حفظ کرد.
نقد دوم :قاصربودن استدالل از اثبات تمام مدعا
با چ شمپو شی از این ا شکال باید گفت :ا ستدالل اقامه شده اخص از مدعا ا ست .این دلیل ،حجیت
استصحاب اسقبالی را تنها بهاندازهای که سبب رفع اختالل نظام شود ،ثابت میکند .پس چون ادعای وقوع
اختالل ن ظام فقط در چ هارچوب مشنن کل واجبات یا رفتار های تدریجی تصننویر شننند ،ثبوت حجیت
استصحاب مذکور هم مقید به همین فرضها است.
 .2-2وجود ظن به بقا
عدهای ثبوت سابق را سبب ظن به بقا در زمان الحق دان ستهاند و به نظر شان همین ظن ،دلیل حجیت
استصحاب حالی است (آخوند خراسانی .)207 ،در این استدالل ،سبق یقین و لحوق شک مهم است که
بر اسننتصننحاب اسننتقبالی هم منطبق میشننود ،درنتیجه میتوان این دلیل را یکی از مسننتندات حجیت
استصحاب استقبالی دانست.
نقد :عدم کلیت وجود ظن و نبودن دلیل بر اعتبار آن
چنانچه در بیان عدهای از اصننولیان رکر شننده ،این دلیل هم از لحاظ صننغرا و هم از لحاظ کبرا ناتمام
است .اینچنین نیست که بقای شی حادث در ظرف شک غلبه داشته باشد و این غلبه سبب ظن شود .در
موارد متفاوت ،خصننوصننیات متعددی وجود دارد که موجب پیدایش حالت نفسننانی گوناگونی میشننود
(تبریزی .)197/2 ،همان گونه که در صننحیحۀ اول زراره (طوسننی )9/1 ،مظنون وجود نوم بهعنوان ناقض
است ،نه بقای طهارت که پدیدهای دارای ثبوت سابق است و اینگونه نیست که حتی باوجود پذیرفتن چنین
ظنی ،بتوان آن را دلیلی بر اعتبار دانسننت .هیچ برهانی بر حجیت همۀ ظنون وجود ندارد ،مگر آنکه قائل به
تمامیت مقدمات انسداد و حجیت مطلق ظن باشیم.
 .3-2استقرا در شر یعت
در بعضی تحقیقات معاصر استقرا بهعنوان دلیلی که میتواند منشأ اعتبار استصحاب استقبالی باشد،
مطرح و البته در حجیت آن مناق شه شده ا ست (الهی خرا سانی و زاهدی .)19 ،بنای ا ستقرا بر بیان بع ضی
اعتبار بالجملۀ اسننتصننحاب باشنند؛ زیرا در
محققان اسننت که فرمودهاند :تتبع در شننریعت میتواند مدرک
ِ

سراسر فقه هرکجا به دلیل شک در رافع ،به استمرار حکم سابق نیز شک شود ،شارع حکم به بقا کرده است و
هیچ موردی مخال با این رویه یافته نشده است (انصاری ،فرائد األصول.)20/9 ،
نقد :خلط میان مدارک استصحاب حالی و استقبالی
این استناد چندان متقن به نظر نمیرسد .مدعی استقرا حتی شاهدی که در نصی خاص ،حکمی موافق
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با مفاد استصحاب استقبالی جعل شده باشد ،رکر نکرده است .باید توجه داشت طرح این استقرا مسئلهای
راجع به ا ست صحاب حالی ا ست ،هرچند در همان چهارچوب هم ادعایی ناتمام ا ست و همان گونه که در
بعضی کلمات اشاره شده است ،نقضهای متعددی دارد؛ ازجمله مشروعنبودن اصالت عدمالزیاده هنگام
شننک در رکعات (آشننتیانی .)929/6 ،احتماال تصننوری که وقوع چنین خطایی را در پی داشننته ،این فرض
است که هر مدرک قابل استناد برای اثبات اعتبار استصحاب حالی ،صالحیت اثبات حجیت استصحاب
استقبالی را هم دارد .بههرحال با اینکه در مسائل مختلفی میتوان به استصحاب استقبالی تمسک کرد ،در
شرعی متضمن حکمی مطابق با استصحاب
غیر از مسئلۀ بدار که مبتال به تعارض ادله است تنها یک نص
ِ
توان اثبات آن ادعای
ا ستقبالی یافت شده ا ست (کلینی .)922/7 ،بیگمان وجود یک یا حتی دو نص هم ِ

بزرگ مطرحشده دربارۀ استقرا را ندارد.
ِ
 .4-2سیرۀ عقال

بدون تردید میان عقال تحوالتی وجود دارد که مفادشان با نتیجۀ استصحاب استقبالی یکی است .مسئله
آن است که علیرغم گستردگی این افعال ،نشانهای از انکارشان در میراث وحیانی وجود ندارد؛ با اینکه اگر
بنای شارع بر مخالفت با عرف رایج بود ،حتما آن را ابراز میکرد و مقداری از مخالفت او انعکاس مییافت.
در این مسننئله از طرفی بهدلیل گسننتردگی ابتال ،انگیزه بر نقل در میان هسننت و از طرف دیگر بهدلیل سنننخ
غیرح سا سیتبرانگیز م سئله ،وجود داعی بر اخفا محتمل نی ست .از تمام مقدمات بیان شده میتوان نتیجه
گرفت چون رادع خا صی از سیره وجود ندارد و عمومات هم نمیتوانند ردع از سیره کنند (ا صفهانی ،نهایة
ِ
الدرایة .) 209/9 ،سننیرۀ مذکور مورد پذیرش شنننارع و مدرک حجیت اسننتصننحاب اسننتقبالی اسنننت
(ایروانی .)67/2،شنناید وضننوح این سننیره سننبب شننده عدهای از محققان ،حجیت اصننل مذکور را ّبین و
بیاشکال بدانند و تالشی برای مبینشدن آن انجام ندهند (آشتیانی.)911/6 ،
نقد :عدم انعقاد سیره
چنین تفکری صحیح نی ست .در احراز سیره نباید دچار مطلقانگاری شد ،بلکه باید شواهد متفاوت
موجود را نیز در نظر گرفت .کدام محکمۀ قضننایی بدون درنح حکم به لزوم پرداخت دیۀ ازبینبردن بینایی
شننخصننی میکند که پزشننکان بازگشننت بینایی او را در کوتاه یا میانمدت محتمل میدانند؟! یا کدام فعال
اقتصننادی اسننت که در ش نرایط اطمیناننداشننتن به ثبات قوانین ،بدون رعایت احتیاط رو به اقدام میآورد و
ثبات و ضعیت در آینده را چیزی بیش از احتمالی در کنار سایر احتماالت بیانگارد؟ اینکه در صورت وجود
نک مورد اعتنا ،عقال مطلقا در زمان حال بر وجود اسننتقبالی مشننکوک ترتیب اثر قطعی میدهند ،اصننال
شن ِ
محرز نیست و قرینهای هم بر آن اقامه نشده است.
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م ستدل ناچار ا ست ،اثبات کند در ارتکاز عقالیی ،قانونی دربارۀ نقض یقین به شک وجود دارد و سیرۀ
شکلگرفته بر اساس این ارتکاز حجت است؛ حال آنکه حتی میان همان مصادیق اشارهشده در استدالل نیز
نمیتوان چنین قاعدهای یافت .وجود تعبد عقالیی 1محض در این مسننئله محرز نیسننت؛ یعنی عقال معتقد
باشننند که در حال شننک به بقای متیقن حالی الزم اسننت آثار اسننتقبالی آن را مترتب کرد ،حتی اگر مکل
اطمینان به بقا ندا شته با شد .همچنین م شخص نی ست عقال یقین موجود در حال را کا ش نوعی از بقا در
آینده بدانند .رفتارهایی از آنها که در ا ستدالل بیان شد ،من شأهای متعدد و متفاوتی دارد؛ مثل مجموعهای
از رفتارهای عقالیی که در نتیجه با اسننتصننحاب حالی مشننابهت دارند .آن اعمال گاهی به دالیلی ازجمله
غفلت از احتمال خالف ،امید اصابت به واقع ،مطابقت با مقتضای احتیاط است و گاهی به این دلیل که در
موردی خاص اطمینان نسبت به بقای پدیده وجود دارد.
 .5-2ادلۀ نقلی اعتبار استصحاب حالی
2
مرجع بی شترین ا ستنادهایی ا ست که انگیزۀ آنها اثبات حجیت
ادلۀ نقلی
ِ
اعتبار ا ست صحاب حالی ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ
ا ست صحاب ا ستقبالی بوده ا ست .عموم تعلیل بیان شده در بع ضی مدارک روایی مانند «لیس ینب ِغی لک أن
ِ
َُ َ ْ
َّ
ت ْنقض ال َی ِق َین ِبالشک» (طوسی )022/1 ،داللت دارد که مالک در استصحاب عدم جواز نقض طبیعی یقین
به طبیعی شننک اسننت 9.بنابراین در میان مصننادیق و تطبیقات آن تفاوتی وجود ندارد که متیقن سننابق و

مشکوک ،فعلی باشد یا اینکه متیقن ،فعلی و مشکوک ،استقبالی باشد .البته جریان چنین استصحابی باید
دارای ثمرهای فعلی باشد (خوئی ،مصباح األصول99/2 ،؛ همو ،دراسات .)99/0 ،شارع در این روایت در
ّ
تمام مو ضوع بوده و آن را نقض طبیعی یقین به طبیعی شک 0دان سته ا ست بدون اینکه برای ترتب
مقام بیان ِ
خصننوصننیت
قید آن دو لحاظ کند .عهدیدانسننتن «أل» مذکور در روایات و فهم
حکم ،زمانی را بهعنوان ِ
ِ
زمانی برای ثبوت یقین در زمان گذشننته و پدیدآمدن شننک در زمان حال ،با مخصننصدانسننتن مورد روایت
برابر است که مطلبی پذیرفتنی نیست.
 .7تعبد عقالیی امری متفاوت با تعبد شرعی است که در دلیل دوم بررسی میشود .تعبد عقالیی ،حکم عقال به لزومِ انجام یا ترک کاری است،
حتی اگر مکلف وثوق و اطمینان به مفاد آن نداشته باشد (صدر ،االجتهاد و التقلید.)154 ،
 .1واضح است که تمسك به ادلة نقلی برای استدالل ،به اعتبار استصحاب استقبالی تنها در صورتی تمام است که شمول آنها ن سبت به تمام
حِ صَ صِ نقض یقین به شك ثابت شود .بنابراین اکتفای به اثبات صدق نقض یقین به شك در موارد ا ست صحاب مذکور بدون اثبات عام یا
مطلقبودن آن بهعنوان موضوعِ دلیل ،خطا ا ست .نمیتوان با چنگانداختن به قاعدۀ «العلة تعمّم و تخ صّص» از لزوم اثبات گستردگی ادلة نقلی
شانه خالی کرد؛ چه آنکه مدعی ق صور ،مناق شه در ا صل علیت ندارد ،بلکه مفاد علت را محدود میکند .چنین فردی معتقد ا ست :ثبوت سابق
یقین و شك فعلی در بقا ،علت نهی از نقض است نه مطلق ثبوت یقین و شك الحق در بقای آن.
 .9این ا ستدالل بر اثبات اطالق ادلة ا ست صحاب و تمامیت مقت ضی حجیت متکی ا ست ،ازاینرو هدف ب سیاری از مناق شات هم تبیین ق صور
مقتضی در ادله است.
 .0بهعبارتدیگر مدعی «ال» بیان شده در الیقین و ال شك را جنس میداند و نه عهد ،همان گونه که شیخ ان صاری ا ستظهار کردهاند (فرائد
األصول.)53/9 ،
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مقام بیانبودن شارع
نقد اول :عدم احراز در ِ

ستدالل بیان شده دربارۀ احراز مقام بیان ا ست .تو ضیح آنکه یکی از مقدمات انعقاد
اولین مناق شه در ا
ِ

اطالق ،احراز این مطلب ا ست که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده و اهمال یا اجمال ندا شته ا ست
(آخوند خراسننانی .)207 ،در محل بحث ممکن اسننت ادعا شننود که اعطای اعتبار به اسننتصننحاب حالی
و ضوح دارد ،اما اینکه آیا ا ست صحاب ا ستقبالی هم مورد توجه شارع بوده یا خیر؟ م شکوک ا ست .بنابراین
مقام بیان روشن نیست و بهتبع آن اثبات اطالق هم ممکن نیست.
محدودۀ ِ

بودن طبیعی یقین و شک همراه با قیام اصل عقالیی
پاسخ :تمامالموضوع ِ

حوظ
پایۀ این نقد بر پذیرفتن احتیاج ا ست صحاب ا ستقبالی بهلحاظ زائد ا ست؛ یعنی باید قائل شد مل ِ
شننارع حداقل و حداکثری دارد .درنظرگرفتن اسننتصننحاب حالی نیز همان مقدار حداقل اسننت که یقینی
میباشد ،اما مستدل ثابت کرد اساسا شارع هیچیک از افراد نهاد استصحاب را مستقال لحاظ نکرده ،بلکه
همۀ آنها در ضننمن یک جامع ملحوظاند .اشننکالکردن به محدودۀ مقام بیان و تطبیق آن بر محل بحث،
همراه با پذیرفتن مرادبودن طبیعی یقین و طبیعی شک ،امری بیمعنا است.
افزون بر آن ،مناقشۀ بیان شده ازجهت دیگری نیز تأملبرانگیز است؛ زیرا مبتنی بر غفلت ازطریق احراز
مقام بیانبودن مسننتنداتش ازجهتی ُمحرز و ازجهت دیگر
مقام بیان اسنننتُ .م
ِ
سننتدل حتی اگر ب ذیرد در ِ
ّ
مشکوک است ،میتواند مانند بعضی از محققان رأی دهد« :طریقۀ عقالیی بر این استوار است که متکلم را
مقام بیان از جمیع جهات میدانند ،مگر آنکه قرینهای برخالف اقامه شننود و مقام بیان را اختصنناص به
در ِ

یک یا چند جهت دهد؛ مانند آیۀ شننریفه 1مربوط به صننید کلب»(2خوئی ،مبانی اإلستتبنبا  .)926/1 ،پس
طریقۀ فنی نقد این است که قرینهای بر تخصیص مقام بیان اقامه شود و صرف طرح شکّ ،
مضر به صحت

استدالل نیست.
نقد دوم :استظهار مقیدبودن دلیل به اتحاد زمان شک و مشکوک
چالش دوم بیان محقق حائری ا ست .ای شان معتقدند :آنگاه که متکلم ادعای ات صاف به یقین یا شک
میکند ،مانند اینکه می گوید :من قاطع به عدالت زید هستم ،ظاهر کالم او یگانگی زمان آن وص با زمان
متعلق آن اسنننت واال باید در کالم ،قرینۀ برخالف و تعیین زمان دیگری رکر شننود .مطابق این بیان مفهوم
عرفی جملۀ سابق چنین ا ست که من بالفعل قطع دارم زید در زمان حا ضر عادل ا ست ،نه اینکه االن قطع
« .7قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْ َسکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا ا ْسمَ اللَّهِ عَلَیْه» (مائده:
.)0
 .1در دومین تعبیر میتوان گفت« :ا صل عقالیی این ا ست که متکلم در مقام بیان از جمیع جهات میبا شد و اثبات در مقام بیاننبودن محتاج
اقامة دلیل است».
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دارم زید قبال عادل بوده یا در این لحظه قطع دارم زید در آینده واجد ویژگی عدالت میشننود .تطبیق این
قانون عرفی بر دلیل ا ست صحاب ن سبت به و ص یقین ممکن نی ست؛ چون مورد دلیل و شأن صدور ادله،
ّ
مربوط به صننورتی اسننت که زمان متیقن ،سننابق و زمان یقین ،فعلی میباشنند .این مطلب نیز قرینهای بر
ّ
متحدنبودن زمان وص و متعلق آن است و باعث رفع َید از قانون یادشده می شود .نسبت به وص شک،
چنین قرینهای وجود ندارد .بنابراین ظهور دلیل تنها نسننبت به مواردی شننکل میگیرد که شننک و مشننکوک
اتحاد زمانی دارند .نتیجۀ ّ
تقید به این قید هم آن است که ثابت می شود استصحاب استقبالی م شمول دلیل
نیست ،زیرا زمان شک و مشکوک در آن اتحاد ندارند ،شک فعلی اما مشکوک استقبالی است (.)79/9
پاسخ :عدم تفکیک میان مفاد تصوری و تصدیقی
به نظر میرسنند این اسننتدالل برای اثبات تقیید ادله به مورد فعلیبودن مشننکوک ،بیان موفقی نیسننت.
عبارت «إنی قاطع بکذا» ازآنجهت که مرکبی تام دارای مفاد تصنندیقی و خالی از قرینهای اسننت که زمانی
خاص را به عنوان قید آن مطرح کند ،در محاورات عرفی ظهور در فعلیت و زمان حال دارد؛ یعنی اسننتظهار
زمان تحقق مفاد است ،اما این مطلب ربطی به کاربست نهادهایی تصوری
زمان تکلم و ِ
عرفی از آن وحدت ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
چون یقین و شک که بهعنوان مو ضوع در دلیل «لیس ینب ِغی لک أن تنقض الی ِقین ِبال شک» معرفی شدهاند،
فهم
ندارد .دلیل استصحاب جنس یقین و جنس شک را مورد حکم دانسته بدون اینکه مقید به زمانی باشندِ .
عرفی ثبوت یک قید در مرکب تام ،قرینه بر اثبات همان قید در یک مفرد نیست و یکسانانگاری ظهورات آن
ِ
دو ،ناشی از خلط در استنباط مدالیل عرفی است .هرگز نباید وضعیت جملهای را بهعنوان مفادی تصدیقی

با و ضعیت مفردی مقای سه کرد و احکام یکی را بدون برهان بر ا شتراک ،به دیگری سرایت داد (علیدو ست،
.)1996/7/26
نقد سوم :انصراف ادله
سومین نقد بر ا ستدالل اقامه شده آن ا ست که دالیل اعتبار ا ست صحاب ان صراف به مواردی دارند که

ّ
زمان متیقن و م شکوک اطالقی ندارند تا بهوا سطۀ
متیقن ،ما ضی و م شکوک ،حالی با شد؛ بنابراین ازجهت ِ
آن استصحاب استقبالی را هم در برگیرند (حسینی شیرازی ،بیان األصول.)910/7 ،
پاسخ :بدویبودن انصراف
این مطلب نیز پذیرفتنی نی ست؛ زیرا انصراف مورد اشاره هرچند در بعضی موارد متبادر به رهن است،
اما بدوی و زوالپذیر میباشد (همو ،همان .)910/7 ،منشأ قابل اتکایی برای این انصراف وجود ندارد1،مگر

 .7اگر گفته شود زمان ما ضی مأخوذ در روایتی مانند «ألنَّكَ کُنتَ علی یقینٍ مِن طَهارَتِكَ ثُمَّ شَ کَکتَ» (طو سی )011/7 ،میتواند من شأ با شد،
میگوییم :اوالً این روایت تنافی با اطالق «لَیْسَ یَنْبَغِی لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِال شَّك» (طوسی )011/7 ،ندارد ،بلکه فقط مصداقی از مصادیق آن
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آنکه ادعا شود اطالق دلیل ّ
منزل بر افراد متعارف است (همدانی )69/1 ،و با ضمیمهکردن این قانون کلی به
ِ

غیرمتعارف بودن استصحاب استقبالی ،نتیجه گرفت تنها استصحاب حالی داخل در مدلول مدارک حجیت
اسننت .هر دو دلیل ناتماماند؛ زیرا ازجهت کبرا در تحقیقات اصننولی مبرهن شننده که متعارفنبودن فردی
بهتنهایی نمیتواند سبب انصراف ادله از آن باشد (حسینی میالنی )019/0 ،و ازجهت صغرا هم استصحاب
استقبالی چندان نامتعارف نیست که به حد شذور و ندرت برسد.
نقد چهارم :تنزیل اطالق ادله بر ارتکاز عقال
استدالل اقامه شده آن است که ادعا شده است ازجهتی ادلۀ اعتبار استصحاب ،امضای
معضل دیگر
ِ

سننیره و ارتکاز عقال هسننتند ،بنابراین باید محدود به آن سننیره هم باشننند و از چهارچوب آن تبعیت کنند و
ازجهت دیگر استصحاب استقبالی ،معهود میان عقال نیست ،پس وجهی برای ادعای اطالق ادله نسبت به
آن وجود ندارد (سبحانی.)111/0 ،

پاسخ :تعبدیبودن ادلۀ استصحاب
ّ
در پاسخ به این نقد باید گفت :بنای عقال بر عمل به حالت سابق متیقن بالجمله از واضحات است ،اما
ثبوت این بنا ن سبت به موارد ا ست صحاب ا ستقبالی هم فیالجمله امری بدیهی ا ست 1.بنابراین اگر سیره،
م ستند اعتبار استصحاب باشد ،وجهی برای تخصیص آن به یکی از افرادش وجود ندارد .مهم آن است که
ا ستناد به سیره برای اثبات حجیت ا ست صحاب تمام نی ست و مدرک حجیت ا ست صحاب منح صر در ادلۀ
نقلی است (آخوند خراسانی997 ،تا.)999
نقد پنجم :ناهماهنگی با صحیحۀ سلیمانبنخالد
دو چالش ،پایانی اما نق ضی ه ستند .نقض اول ،ا ستناد به صحیحۀ سلیمانبنخالد ا ست که ممکن
ا ست ت صور شود مخالفت با ا ست صحاب ا ستقبالی دارد« :امام صادق(ع) دربارۀ شخ صی که گوش فرد
دیگری را بهو سیلۀ ضربهزدن با ا ستخوان مجروح کرده و او ادعا دارد شنواییاش را از د ست داده ،فرمودند:
در کمین او میمانند و از او غفلت می شود و یک سال منتظر می شوند ،اگر شنید یا دو مرد شهادت دادند او
میشنننود (که وظیفه چیز دیگری اسنننت) ،اما در غیر این صننورت او را سننوگند میدهند و دیه را به وی
میپردازند .پرسننیده شنند :ای امیرمومنان! اگر بعد از پرداخت دیه متوجه شنندند که او میشنننود (تکلی
چیسنننت؟) حضننرت فرمود ند :اگر خدای ّ
عزو جل شنننواییاش را بازگردا نده ،تکلیفی بر ع هدهاش

را بیان میکند و دو دلیل مُثبتَیناند؛ ثانیاً زمان مطرحشده حتماً فاقد خصوصیت و ملغی است .مویّد این مطلب آن است که اگر یقین و شك هر
دو ماضی باشند ،قطعاً استصحاب جاری است (حسینی شیرازی ،بیان األصول.)949/1 ،
 .7چنانچه در بحث از مدرک اول حجیت ،برای آن مصادیق متعددی ذکر شد.
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نمیبینم»(1کلینی .)922/7 ،ادعا شده است هرچند ظهور ّ
بدوی این روایت ناظر به صورتی است که اصل
ِ
ازد ستدادن قدرت شنوایی م شکوک ا ست ،اما مفاد آن شامل فر ضی نیز می شود که ازد ستدادن قدرت
شنننوایی فرد در زمان حاضننر یقینی اسننت و احتمال بازگشننت آن در آینده وجود دارد (خوئی ،موستتوعه،
 .)090/02در این صورت به نظر میر سد مفاد روایت مخالفت با ا ست صحاب ا ستقبالی دارد؛ زیرا نتیجۀ
تم سک به ا ست صحاب ا ستقبالی ،حکم به بقای نا شنوایی فرد م ضروب و لزوم پرداخت دیه در زمان حال
مدلول روایت تعری دورهای یکسنناله برای اختبار یا انتظار و به تأخیرانداختن پرداخت دیه تا
اسننت ،ولی
ِ
ِ
پایان آن است.
ّ
پاسخ :مؤیدبودن صحیحۀ سلیمان
پاسخ این نقد بهسهولت امکانپذیر است .مفاد فقرات پایانی روایت سلیمان نهتنها نقض بر استصحاب
ا ستقبالی نی ست ،بلکه ّ
مؤید آن ا ست .مطابق این فقرات ازنظر مخاطب امکان بازگ شت قوۀ سمع فرد در
ّ
آینده وجود دارد ،اما حضننرت حکم به پرداخت دیه میکنند و این یعنی ترتب اثر شننرعی در زمان حال بر
بقای استقبالی ضایعۀ مشکوک .نهایتا میتوان با درنظرگرفتن فقرات ابتدای روایت ،این مسئله را مطرح کرد
که جریان استصحاب استقبالی در باب دیات مشروط به گذشتن یک سال است.
نقد ششم :نقض به استصحاب قهقری
نقض دوم بحث استصحاب قهقری 2است .به این بیان که اگر ثبوت اطالق در مدارک اعتبار استصحاب
مقبول با شد ،باید با ا ستناد به آن نیز ا ست صحاب قهقری را حجت دان ست ،مطلبی که ا ستداللکننده به آن
ملتزم نیست (طباطبایی قمی ،آرائنا فی أصول الفقه.)26/9 ،
پاسخ :منطبقنبودن مفاد ادله بر استصحاب قهقری
تتبع در متون اصننولی راه را برای رهایی از این معضننل باز میکند .در تحلیلی صننناعی خطای نقض
ِ
یادشده آن است که تصور شده نقطۀ ثقل استدالل بر عدم شمول ادلۀ استصحاب ن سبت به اطالق در این
ادله اسنننت؛ به همین دلیل چنین نتیجهای گرفته شنننده که با ثبوت اطالق در ادلۀ مقتضننی ،حجیت برای
ا ست صحاب قهقری هم محقق می شود .ازمنظر باورمندان به حجیتندا شتن ا ست صحاب قهقری ،مع ضل
حجیتنداشتن ازآنرو است که نقض یقین به سبب شک بر این استصحاب بدون نظر به اطالق یا تقیید آن

ستَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ َسنَةً فَإِنْ َسمِعَ أَوْ َشهِدَ
صدُ وَ یُ ْ
سمَعُ قَالَ یُتَرَ َّ
ضرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ لَا یَ ْ
« .7عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ :فِی رَجُلٍ َ
سمَعُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَدَّ عَلَیْهِ َسمْعَهُ لَمْ
سمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَةَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ یَ ْ
عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ یَ ْ
أَرَ عَلَیْهِ شَیْئا».
 .1در استصحاب قهقری زمان مشکوک ،سابق و زمان متیقّن ،الحق است؛ مانند اینکه االن عدالت زید متیقّن است ،اما ثبوت آن در روز گذشته
مشکوک میباشد.
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اعتبار اسننتصننحاب نهی از نقض یقین
مدارک نقلی،
مفهوم از
ِ
ِ
نقض ،منطبق نیسننت .توضننیح بیشننتر آنکه ِ

به سبب شک است و واضح است که ناقض باید متأخر از منقوض باشد ،درحالیکه نسبت به استصحاب

قهقری چنین فرایندی منطبق نیست و مفهوم قابل انتزاع از مفاد آن «نقض شک به سبب یقین» ا ست (همو،
همان1.)26/9 ،با این بیان روشن می شود مجالی برای طرح استصحاب قهقری بهعنوان نقض وجود ندارد،
ّ
مسلم نیست تا تنافی با آن موجب وهن استدالل باشد2
استصحاب قهقری امری
هرچند که حجیتنداشتن
ِ
 .3کارکردها
میتوان جازمانه ادعا کرد ثمرات پر شماری بر قبول اعتبار این نهاد مترتب ا ست و دامنۀ تطبیقاتی از آن
که کارکرد مستقیم یا غیرمستقیم در استنباط احکام داشته باشند ،گسترده است .متناسب با گنجایش رسالۀ
بیان بعضی از این افراد اکتفا شود.
حاضر و غایت آن ،حکم میکند که تنها بر ِ
 .1-3احراز عدم ثبوت قر ینۀ منفصل

محقق نائینی در شمارش مقدمات حکمت ،رکرن شدن قرینۀ منف صل را معتبر دان ستهاند؛ ازاینرو احراز
شرط برای انعقاد اطالق ا ست (فوائد األصول .)270/2 ،این شرطیت به دو گونه ت صویر شدنی ا ست؛
آن ِ

اول بهنحو شرط مقارن و دوم به نحو شرط متأخر .بنا بر تفسیر دوم ،صدور قرینۀ منفصل در آینده ،کاش از
مطلقنبودن کالم از ابتدای زمان تکلم استّ .
مطالب غیرقابل التزام این است که بنا بر
این تفسیر از جهاتی مواجه با نقص و نقض است .از مهمترین
ِ

تف سیر یاد شده هرگاه صدور ا ستقبالی قرینۀ منف صل برای کالمی محتمل با شد ،تم سک به اطالق آن کالم
امکان ندارد ،ولی مع ضل یاد شده با تم سک به ا ست صحاب ا ستقبالی حل شدنی ا ست .با این تو ضیح که

نبودن قرینۀ منفصننل در ابتدای زمان صنندور کالم ،میتواند اسننتصننحاب
مخاطب بعد از حصننول یقین به ِ
صادرنشدن آن قرینۀ منفصل در زمان آینده را جاری و حکم به انعقاد اطالق فعلی برای خطاب کند (صدر،

بحوث فی علم االصول9 .)022/9 ،

 .2-3جواز بدار
پرتکرارترین ثمرۀ ادعا شده برای ا ست صحاب ا ستقبالی ،جواز بدار ا ست (خوئی ،م صباح األ صول،
91/2؛ عراقی ،نهایة االفکار)209/1 ،؛ یعنی اگر مکلفی ن سبت به بع ضی از اجزا یا شرایط واجبی موقت
 .7مشابه این استدالل را نیز میتوان در عبارات اصولیانی که تصریح به حجیت استصحاب استقبالی ندارند ،یافت (حسینی شاهرودی.)75/6 ،
 .1بنابراین در فرض تمامنبودن پاسخخخ بیانشخخده ،نهایت اقتضخخای اشخخکال مطرحشخخده «اثبات اعتبار اسخختصخخحاب قهقری» اسخخت ،نه «اثبات
حجیتنداشتن استصحاب استقبالی».
 .9البته مرحوم صدر این تطبیق را تمسك به مثبتات اصول دانستهاند (همو) .بههرحال باید دقت داشت جریان استصحاب مذکور در صورتی
تمام است که استصحاب استقبالی ،خود متکی به اطالق دلیل نقلی نباشد ،در غیر این صورت راهحل بیانشده دوری است.
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ندن زمان آن معذور باشنند و عالم به بقا یا زوال این عذر تا پایان وقت نباشنند؛ گفته شننده
در ابتدای داخلشن ِ

ستقبالی بقای عذر تا انتهای زمان تکلی  ،بقای
ا ست که 1میتواند در ابتدای وقت با جریان ا ست صحاب ا
ِ
عذر را احراز و مبادرت به انجام تکلی

کند2 .

 .3-3اعالم تبدل فتوا به مقلدان
مرجع ،آیا وجوب آگاهکردن مقلدان اختصاص به صورتی دارد
در حالت حصول تبدل رأی برای مفتی و ِ
ّ
مصننب
که مفتی علم به عمل مقلد به فتوای اول دارد یا حتی محتملبودن عمل مقلد در آینده هم داخل در
این حکم ا ست؟ مقت ضای ا ست صحاب ا ستقبالی عدم عمل مقلد در زمان آینده ،عدم وجوب اعالم تو سط
مجتهد در حال احتمال است( 9حسینی شیرازی ،بیان الفقه.)099/0 ،
 .4-3وجوب آموختن احکام
آموختن احکامی که مکل علم به ابتالی آن ها دارد و نیز آموختن احکامی که ابتالی عمومی دارند،
واجب است .تکلی نسبت به احکامی که عموما مبتال نیستند و مکل هم عالم به ابتال نیست ،چیست؟
ّ
اسننتقبالی عدم ابتال ،حکم به واجبنبودن تعلم این احکام میکند (نائینی ،فوائد األصتتول،
اسننتصننحاب
ِ
0 .)217/1
 .5-3عدم لزوم احراز ملکه در تحقق عدالت
بعضننی از محققان ادعا کردهاند اسننتقامت ظاهری بهتنهایی برای احراز عدالت کافی نیسننت؛ ازجمله
دالیل این امر آن است که مدارک نقلی در مانند امام جماعت ،وثوق به دین و ورع او را شرط دانستهاند و این
وثوق بهمجرد ترک معا صی بدون احراز ملکۀ نف سانی حا صل نمی شود (ان صاری ،ر سائل فقهیه .)11 ،در
پاسننخ به این اسننتدالل میتوان گفت :اگر مکل در طی مدتی به ترک معاصننی از جانب شننخصننی یقین
ستقبالی ترک معا صی را جاری و احراز عدالت کند
حا صل کرد ،میتواند ن سبت به آینده هم ا ست صحاب ا
ِ

(اصفهانی ،بحوث فی االصول.)70/9 ،

 .7پذیرفتن این ثمره در صورتی ا ست که مو ضوع امر ا ضطراری «عجز م ستمر از تکلیف اختیاری تا پایان وقت» با شد ،اما اگر مو ضوع را
«ا ضطرار از طبیعت» دان ستیم یعنی «عجز از صرفالوجود تکلیف اختیاری» ،ازآنجهت که عنوان مذکور تنها با عجز از جمیع افراد واجب
اختیاری صادق است ،دیگر عجز در ابتدای وقت کفایت برای اثبات موضوع نمیکند؛ زیرا حتی اگر مکلف در انتهای وقت هم قادر شود ،این
مطلب صدق میکند که از ابتدای وقت قدرت بر واجب اختیاری داشته است (عراقی ،روائع األمالی.)11 ،
 .1مطلب مذکور بر فقدان آب و تیمم که م شمول ادلة خاصاند ،صدق نمیکند (برای مطالعة تف صیلی دربارۀ این تطبیق نك :حلی ،ح سین،
.)903/1
 .9باید دقت دا شت صاحب عروه و ب سیاری از صاحبان تعلیقه بر کتاب ای شان ،رأی به وجوب فیالجمله اعالم تبدّل فتوا دادهاند (طباطبایی
یزدی .)53/7 ،منشأ این نظر میتواند وجوب ارشاد جاهل ،حرمت تسبیب به مخالفت با واقع یا سایر ادله که مضمون قریبی دارند ،باشد.
 .0آنچه بیان شده مطابق یکی از آرای محقق نائینی است .ای شان در آرای متأخر خود ،جریان استصحاب استقبالی در مسئله را مردود دانستهاند
(اجود التقریرات )751/7 ،که همین نظر هم مشهور است (روحانی ،زبدۀ األصول797/1 ،؛ کاشف الغطاء ،النور الساطع.)00/7 ،
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 .6-3جواز خروج از نکاح فضولی
در نکاح فضولی مطابق با مبنای نقل ،طرف غیرفضولی قبل از اجازۀ مالک اصیل در جانب مقابل ،آزاد
اسننت تا از عقد خارج شننود و احتیاج به فسننخ ندارد؛ زیرا معامله قبل از اجازه قطعی نیسننت .مطابق مبنای
کش هم او آزاد است ،اما مبنای این امر مستند فرض سابق نیست؛ زیرا در این حال نمیتوان قبل از اجازه
جازم بود که معامله قطعی اسنننت یا خیر؟ بلکه دلیل این آزادی آن اسنننت که طرف غیرفضننولی میتواند
استقبالی عدم اجازه از جانب مقابل را جاری کند (مکارم شیرازی.)71/2 ،
استصحاب
ِ
 .7-3نقل به بدل از کفاره

اگر مکل عاجز از خصال کفاره شود ،اما احتمال دهد که مجددا در آینده قادر شود ،بنابر استصحاب
استقبالی بقای عجز ،تکلی او انتقال به بدل از کفاره ،یعنی هجده روز روزه است (سبحانی.)111/0 ،
ِ
 .8-3حرمت خواب جنب در شب ماه رمضان

خوابیدن مکلفی که در شب ماه رمضان جنب است ،عادت او بیدارشدن نیست و یقین هم ندارد قبل از
فجر برای غسل بیدار شود ،حرام است؛ زیرا این خواب بهاستناد استصحاب استقبالی محکوم به استمرار تا
صننبح اسننت .پس بهدلیل اینکه عامد به این خواب اسننت ،مشننمول ادلۀ حرمت خواب ّ
تعمدی میشننود
(خوئی ،موسوعه.)221/21 ،
 .9-3عدم وجوب اقدام فوری به امتثال واجبات موسع
ّ
در واجبات مو سع اگر مکل اطمینان ندا شته با شد که در صورت تأخیر متمکن از امتثال ا ست ،ثمرۀ
جریان استصحاب استقبالی حیات شخص 1،حکم به واجبنبودن مبادرت فوری به ادای آن فرائض توسط
او است (طباطبایی قمی ،مبانی منهاج الصالحین.)929/9 ،
نتیجه گیری
برایند پژوهش حاضر از این قرار است:
شرعی وجود استقبالی آن در زمان
 .1استصحاب استقبالی ،استصحاب متیقن حالی برای ترتیب آثار
ِ

حاضر است که مشکوک میباشد.

 . 2این ا ست صحاب فردی از افراد نهاد عام ا ست صحاب و دارای همان چهارچوب مفهومی ا ست ،بدون
اینکه در مدرک اعتبار متفاوت با استصحاب حالی باشد.
 .9نامعتبردان ستن ا ست صحاب ا ستقبالی باعث اختالل نظام نمی شود ،گرچه اعتبار آن موجب ت سهیل
 .7یا تمکّن و قدرت او.
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است.
 .0ثبوت پدیدهای در زمان حال نمیتواند دائما سبب حصول ظن به بقای آن در آینده شود ،گرچه چنین
ظنی در فرض ثبوت هم نمیتواند مستندی برای اثبات حجیت باشد.
 .2سیرهای از عقال بر عمل به این استصحاب وجود ندارد ،همان گونه که نهاد عقالیی به نام استصحاب
حالی وجود ندارد.

 .6اطالق ادلۀ ّ
تعبدی ،استصحاب استقبالی را نیز در بر میگیرد و مستند اعتبار این نهاد است.
 .7صحیحۀ سلیمانبنخالد ،روایت خاصی است که ّ
مؤید جریان استصحاب استقبالی میباشد.
 .9این نهاد می تواند در سرنوشت مسائلی اصولی مانند احرازنبودن قید منفصل و احراز اطالق در ادله،

تأثیرگذار باشد.
أی به اعتبار ا ست صحاب ا ستقبالی دهد ،در فقه م سیر ا ستنباط ب سیاری از
 .9اندی شهای که در ا صول ،ر ِ

احکام را دگرگون میسازد که بارزترین آنها مسئلۀ جواز بدار است.
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طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة1017 ،ق.
عراقی ،ضیا الدین ،روائع األمالی فی فرع العلم اإلجمالی ،چاپ اول ،قم :اسالمی1010 ،ق.
______________ ،نهایة األفکار ،چاپ سوم ،قم :اسالمی1017 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوس  ،تهذیب الوصول الی علم األصول ،چاپ اول ،لندن :مؤسسة االمام علی(ع).1991 ،
کاش الغطا ،علی ،النور الساطع فی الفقه النافع ،چاپ اول ،نج  :مطبعة اآلداب1991 ،ق.

16

فقه و اصول

شمارة 716

کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة1017 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،کباب النکاح ،چاپ اول ،قم :مدرسۀ امام علیبنابیطالب1020 ،ق.
نائینی ،محمدحسین ،أجود البقریرات ،چاپ اول ،قم :عرفان.1922 ،
________________ ،فوائد األصول ،چاپ اول ،قم :اسالمی.1976 ،
هاشمی شاهرودی ،محمود ،أضواء و آراء ،چاپ اول ،قم :دایرة المعارف فقه اسالمی1091 ،ق.
همدانی ،رضننابنمحمدهادی ،مصتتباح الفقیه ،چاپ اول ،قم :مؤسننسننة الجعفریه إلحیا التراث و مؤسننسننة النشننر
اإلسالمی1016 ،ق.
علیدوست ،ابوالقاسم« ،درس خارج اصول» ،سایت سلسبیلhttp: //a-alidoost. i r/persian/lessons/23398 ،

Journal of Fiqh and Usul
Vol. 53, No. 3, Issue 126

سال پنجاه و سوم ،شماره  ،3شمارۀ پیاپی 126

Autumn 2021

پاییز  ،1100ص 24-14

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v53i3.85233

*

تعزير منصوص شرعی؛ حد يا تعزير؟

(بازپژوهی فقهی تبصرۀ  2مادۀ  111قانون مجازات اسالمی)
دکتر مجتبی جاو یدی 1

استادیار دانشگاه شیراز

Email: dr-mojtabajavidi@shirazu.ac.ir

ابوطالب بنی اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه شیراز
Email: a.baniasadi72@gmail.com

چکیده

در خصوص برخورد «حدگونۀ» قانونگذار با «تعز یرات منصوص شرعی» در تبصرۀ  2مادۀ  111قانون

مجازت اسالمی ،این پرسش مطرح میشود که اساسا ماهیت تعز یرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از
حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است .1 :حدیبودن موارد منصوص؛
 .2تعز یری و مقدربودن آن ها؛  .3تعز یری و غی رمقدربودن آن ها .در این پژوهش رو یکرد فعلی قانونگذار و نظر
فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعز یرات منصوص شرعی» به روش توصیفیتحلیلیانتقادی و با رویکردی
اجتهادی ،نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی ،نتیجه گیری شده است .بر اساس نتایج حاصل از این
تحقیق« ،تعز یرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعز یرات ،مطلقا منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد
حدگونۀ قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعز یری در تبصرۀ  2مادۀ  111قانون مجازات
اسالمی محل اشکال است.
کلیدواژه ها :تعز یر منصوص شرعی ،حد ،تعز یر ،فقه امامیه ،قانون مجازات اسالمي ،شورای نگهبان.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1931/11/11:؛ تاریخ تصویب نهایی.1933/10/11:
 . 1نویسنده مسئول
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“Sharia Taazir Mentioned in Narrations”; Hadd (fixed punishment)
or Taazir (discretionary punishment)?
(Jurisprudential reinvestigation of note 2 of article 115 of the
Islamic Penal Code)

Mojtaba Javidi, Ph.D.,Assistant Professor, Shiraz University (corresponding author)
Aboutaleb Bani Asadi, M.A student of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic
Law, Shiraz University
Abstract
As regards the treatment of “Sharia Taazirs mentioned in narrations” as Hudud
by the legislator in note 2 of article 115 of the Islamic Penal Code, the question arises
as to the nature of Sharia Taazirs mentioned in narrations and how they differ from
Hudud in their terminological meaning? Different approaches have been adopted in
jurisprudential sources: 1- the instances mentioned in narrations are Haddi; 2- such
instances are Taaziri and whose amount is prescribed; 3- such instances are Taaziri
and whose amount is not prescribed. In this research, the legislator's current
approach and the jurisprudential view of the Guardian Council concerning “Sharia
Taazirs mentioned in narrations” have been criticized through descriptive, analytical
and critical method and with an Ijtihadi approach and after summarizing the
different jurisprudential opinions, the conclusion has been made. The results of this
study show that “Sharia Taazirs mentioned in narrations”, as other Taazirs, are
absolutely at the discretion of the Sharia ruler; consequently, their treatment as
Hudud by the legislator and establishing a new type of Taaziri punishments in note 2
of article 115 of the Islamic Penal Code is questionable.
Keywords: Sharia Taazir mentioned in narrations, Hadd, Taazir, Islamic
Jurisprudence, the Islamic Penal Code, the Guardian Council.
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مقدمه
درنتیجۀ ایرادات شورای نگهبان بر مادۀ  111و دیگر مواد همسوو بوا آن در حیحوۀ مجوازات اسوالمی و
اعالم خالف شرع بودن اطالق مقررات این ماده راجوع بوه توبوه و نیوز دیگور احکوام ارفواقی در تعزیورات
منصوص شرعی که از اطالق مواد مزبور بر میآمد (نک :پژوهشکدۀ شورای نگهبوان ،)41 ،قانونگوذار بوا
الحاق تبصرۀ دوم به مادۀ  ،111نوعی از تعزیرات را تحتعنوان تعزیرات منصوص شورعی از دایورۀ اطوالق
ارفاقی تعزیر مستثنی کرد و برخوردی حدگونه دربوارۀ آن اعموال داشوت .از یوک سوو
این ماده و سایر مواد
ِ

فقدان تعریفی مشخص از مفهوم این عنوان کلی و جدید در قانون مجازات اسالمی و از سووی دیگور ارا وۀ
تفسیری ّ
موسع و نامتعارف از آن توسط شورای نگهبان بهعنوان عامول اصولی ایجواد ایون تأسویس از دیگور
سوی ،موج گستردهای از منازعات فقهیحقوقی را در میان اندیشمندان حوزۀ فقه و حقوق جزا بهدنبال داشته
است.
در میان فقها ،شهید ثانی برای اولین بار به بررسی این موضوع پرداخته اسوت .بوه اعتقواد شوهید ثوانی،
عموم و اطالق تعریف محقق حلی در باب تعزیر شرعی ،غیرمقدربودن جمیوع تعزیورات را افواده میکنود،
درحالی که گروهی از روایات بر مقدربودن برخی مصادیق آن دحلت دارند .بر این اسواس ،وی وجوود ایون
مقدر منصوص را نقض ضابطۀ ارا هشوده توسوط محقوق حلوی میپنودارد و لوذا تعریوف جدیودی را
موا ِرد ِ

دراینباره ارا ه می دهد .این اشکال شوهید ثوانی توجوه سوایر فقهوا را نیوز بوه خوود معطووف داشوته اسوت،
بهطوریکه فقهای پس از او ،رویکردهای متفاوتی را اتخواذ کردهانود :برخوی تعزیریبوودن مووارد مقودر را
بهمقتضای تقدیرشان نمیپذیرند و آنها را در شمار حدود به حساب آوردهاند (نک :تبریزی11 ،؛ مشکینی،
202؛ منتظری)1 ،؛ برخی دیگر ،اگرچه اصل در تعزیر را عدم تقدیر میدانند ،لیکن در مواجهه با تعزیرات
خالف اصل کرده و کلیتداشتن اصل مزبوور را موورد تردیود قورار دادهانود
منصوص ،این موارد را حمل بر
ِ
(نک :شهید ثانی226/1 ،؛ گلپایگانی20/1 ،؛ مقدس اردبیلی)1۱۱/13 ،؛ عدهای نیوز از بواب متابعوت از
اصول و عمومات باب تعزیر ،تقودیریبودن را بوه مقتضوای تعزیریبوودن مووارد مزبوور ،نپذیرفتوه و مووارد
منصوص را حمل بر مصداق کردهاند (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة.)11 ،
مقالۀ حاضر می کوشود بوا مراجعوه بوه نظورات فقهوا و ادلوۀ تفصویلی آنهوا ،ایون موضووع را بوهروش
توصیفیتحلیلیانتقادی و با رویکردی اجتهادی بررسی کند و در ضمن ارا وۀ تعریوف پذیرفتهشودۀ فقهوا از
ِ
تعزیرات منصوص شرعی ،به بررسی ای ن مسولله بپوردازد کوه رویکورد فعلوی قانونگوذار در بواب تعزیورات
منصوص شرعی و تفسیر موسع شورای نگهبان از آن ،بوا کودام یوک از مبوانی معتبور فقهوی در فقوه امامیوه
فعلی قانونگوذار بوهتبع ایوراد شوورای
مطابقت دارد؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که مطابق تلقی ِ
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نگهبان ،در قانون مجازات اسالمی این دسته از تعزیرات شورعی بهمثابوۀ حودود انگاشوته شودهاند و عموال
امکان اعمال بسیاری از نهاد های ارفاقی تعزیر از قبیل عفو ،تخفیف ،تعویوق و تعلیوق مجوازات دربوارۀ آن
منتفی شده است .نوشتار حاضر پس از بررسی مبانی فقهی موضوع مورد بحث و تثبیت نظریۀ مختوار ،ایون
رویکرد قانونگذار را نقد و بررسی میکند.
نگارنده پس از مطالعه و بررسی پژوهشهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به تعزیرات منصوص
شرعی پرداختهاند ،درنهایت پژوهشی را نیافته است کوه بهصوورت جوامع ،اقووال موجوود در ایون رابطوه را
ّ
بههمراه ادلۀ تفصیلی آنها بررسی کند .پژوهشهای انجامپذیرفته اغلب بهبررسی صرفا گزارشگرایانهای از
مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بسنده کردهاند؛ لذا نیاز به پژوهش پیرامون این مسلله بهگونوهای کوه اوح
ازنظر حد یا تعزیریبودن آنها بپردازد؛ ثانیا جامع اقوال موجود باشود؛
به بررسی تعزیرات منصوص شرعی
ِ

ثالثا به بررسی تفصیلی ادله و نقد و بررسی سندی و دحلتی روایات مستند بپردازد؛ رابعا به جمعبندی آرای
مختلف فقهی نا ل آمده و نظریۀ واحدی را ارا ه دهد ،ضروری به نظر میرسید.
ِ
 .0مفهومشناسی تعزیر
 .1-1تعزیر در لغت و اصطالح
تعزیر در لغت در معانی زیادی به کار رفته است؛ ازجمله تعظیم ،توقیر ،تأدیوب (جووهری،)411/2 ،
مالمت و سرزنش و ضرب دونالحد (مرتضی زبیدی .)212/4 ،راغب ذیل واژۀ تعزیر مینویسود« :تعزیور
َ ُ
بهمعنای نصرت و یاری همراه با احترام است؛ مانند « ُت ّ
عز ُر ُوه (فتح )9 :و ع َّزرت ُموهم( »...ما ده .)12 :تعزیر
ِ
نیز زدنی کمتر از حد است که این معنا به همان معنای اول باز میگردد؛ زیرا تنبیوه و ضورب کمتور از حود،
تأدیب است و تأدیب نوعی نصرت و یاری به شومار میآیود .معنوای اول ،یواریکردن بهوسویلۀ ازبینبوردن
زیان فرد است و معنای دوم ،یاریکردن فرد ازطریوق منوع او از اسوباب زیوانش میباشود» (راغوب
اسباب ِ
اصفهانی.)222 ،

برخی پژوهشگران دو کاربرد واژۀ تعزیر در متون شرعی و فقهی را ،مطلق مجازاتها جز قصاص و دیه
و مجازاتهای غیرمقدره دانستهاند (حسینی .)126 ،به نظر میرسد وجه مشوتر میوان تعواریف گونواگون
تعزیر در متون فقه امامیه ،اشاره به غیرمقدربودن آن باشد (جاویدی و حمیدی92 ،تا .)92بور اسواس نظور
مشهور در فقه امامیه ،هرکس معصیتی مرتکب شود که حدی برای آن معصیت تعیوین نشوده باشود ،تعزیور
میشود،پ؛ مثل کسی که مالی بهاندازۀ نصاب را از محلی بدون حفاظ یا مالی کمتور از حود نصواب را از
مکانی با حفاظ سرقت کند (نک :طوسی ،المبسوط .)69/8 ،تعزیر نباید بهاندازۀ حدود تعیینشدۀ شورعی
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باشد و تعیین مقدار و تشخیص آن بهعهدۀ شخص امام [و یا نا ب او] است (عالمه حلی ،مختلف الشیعة،
 .) 118/2بر این اساس ،نظر منسوب به فقهای شیعه ،یعنی تعریف تعزیر به عقوبتی که شارع اندازۀ معینوی
برای آن تعیین نکرده است (جمعی از نویسندگان ،)41 ،بهعنوان مبنای نگارش این مقاله در نظر گرفته شده
است.
 .2-1تعزیرات منصوص شرعی
در عبارات فقها ،عنوانی به نام تعزیرات منصوص شرعی وجود ندارد ،اما مطابق برداشت لغوی ،امکان
ارادۀ دو معنای متفاوت از آن وجود دارد:
أ) مواردی که به موجب روایات برای عملی معین ،تعزیر مقرر شده است ،هرچند نوع و مقدار آن تعیین
نشده باشد.
مقدار کیفر مشخص شده باشد.
ب) مواردی که بهموجب روایات ،برای عمل معین تعزیری ،نوع و
ِ

این اصطالح اولینبار در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1292به کوار رفوت ،اموا تعریفوی از آن
ارا ه نشد .بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص موادی که تعزیرات منصوص شورعی از آنهوا مسوتثنا
شده اند ،حاکی از آن است که شورای نگهبان معنای نخسوت را مودنظر داشوته اسوت (نوک :سواریخانی و
توکلپور101 ،تا .)101برخی معتقدند که چون این قید بر اساس ایراد شورای نگهبوان بوه قوانون مجوازات
اسالمی اضافه شده است ،در تفسیر آن بایستی مال را نظر شورای نگهبان قورار داد (هموو102 ،توا،)102
اما باتوجهبه اینکه قوانین در کشور ایران مبتنیبر شرع مقدس هستند ،هنگام تفسیر آن بایستی به منابع معتبر
اسالمی رجوع کرد و با رجوع به این منابع ،بطالن چنین معنایی روشن است؛ زیرا چنانکه بهزودی خواهیم
گفت آنچه در متون فقهی محل نزاع فقها است منحصرا وجه تقدیر برخوی مصوادیق تعزیور ،بوهرغم قاعودۀ
بودن آن است وگرنه در شمول احکام ارفاقی تعزیر نسبت به سایر مصادیق غیرمقدر ولو آنکوه بوه
بیدالحاکم ِ

تعزیریبودن آنها در روایات تصریح شده باشد ،هیچگونه تردیدی بین فقها وجود ندارد .بر اساس مووازین
حقوقی نیز عالوه بر آنکه معنای دوم با مبانی تفسیری بهمنظور کشف ارادۀ مقونن سوازگار اسوت ،بوا قاعودۀ
تفسیر مضیق و تفسیر بهنفع متهم قوانین کیفری نیز انطباق دارد (ساریخانی و اکرمی)111 ،؛ لوذا محتووای
این مقاله ،در کنار پرداختن به مسللۀ اصلی خود یعنی حد یا تعزیربودن تعزیرات منصووص شورعی ،عموال
نقد دیدگاه شورای نگهبان در خصوص مفهوم تعزیرات منصووص شورعی نیوز محسووب میشوود.
بهنوعی ِ
قضات نیز هنگام صدرو رأی ،الزامی به صدور رأی بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان ندارنود و بور

اساس اصول حقوقی ،مشروح مذاکرات تنها میتواند در تفسیر قوانین کمک کند و الزامی در نووع برداشوت
ِ
ایجاد نمی کند .بر این اساس به عقیدۀ نگارنده ،تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشوود کوه در
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روایات برای عملی ّ
معین ،نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد و همین معنا ،مال بررسی موضوع مقالوه
در فقه امامیه است .در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضا یه 1نیز همین معنا پذیرفته شده است.
 .2تقریر محل نزاع
 .1-2ضابطۀ محقق حلی در باب حد و تعزیر
در میان قدما ،فقیهی را نمیتوان یافت که متعرض بحث تعزیرات منصوص شورعی شوده باشود ،بلکوه
حی عبوارات
آنان پس از معرفی تعزیر بهعنوان مجازاتی غیرمقدر و منوط به رأی حاکم و امام ،صرفا در حبوه ِ
خویش موارد مزبور را ذکر می کردند .این امر حاکی از آن است که از دیدگاه فقهای متقدم ،وجود این موارد

کلی پذیرفتهشده در باب تعزیر وارد نمیکند.
خالف اصل ،خدشهای بر اصل و ضابطۀ ِ

تمامی این اختالف دیدگاهها ،در میان فقهای متأخر و از آنجا سرچشمه میگیورد کوه محقوق حلوی در
ُّ
ّ
ٌ َّ
حودا و موا لویس کوذلک ّ
مقودره ّ
یسومی
یسومی
مقام بیان ضابطۀ حد و تعزیر مینویسد« :کل ما له عقوبة

تعزیرا» (شرائع اإلسالم .)126/1 ،آنگاه این گفتار محقق ،محل نقد و اشکال فقهای پس از او قرار گرفتوه و
به این ترتیب ،این مسللۀ اقوال مختلفی را به خود دیده است.
 .2-2اشکال شهید ثانی بر تعر یف محقق
شهید ثانی در شرح کالم محقق اشکالی را مطرح میسازد .او اگرچه در مقدربودن حد نسبت به جمیع
افراد خود با محقق همراه است ،اما این ضابطۀ کلی پذیرفتهشدۀ او را در باب تعزیور نمیپوذیرد و لوذا قیود
ٌ
ٌ
إهانة ح َ
تقدیر لها بأصل الشرع غالبوا».
غلبه را بر آن میافزاید و تعزیر را اینگونه تعریف میکند« :عقوبة أو
سپس چنین می فرماید :هرچند اصل در تعزیر ،غیرمقدربودن است و اغلب افراد آن نیز چنین است ،لویکن
در روایات برخی از مصادیق آن بهصورت مقدر وارد شدهاند که عبارتاند از .1 :تعزیر کسی که در روز مواه
رمضان با همسر خود نزدیکی کند که  21تازیانه برای او تعیین شده اسوت؛  .2کسوی کوه کنیوزی را بودون
اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد که  12/1تازیانه برای او معین شده اسوت؛  .2دو مورد برهنوه در
لحاف واحد خوابیده باشند که بنا بر قولی تعزیر آنها 20توا 99تازیانوه اسوت؛  .1کسویکه بواکرهای را بوا
انگشت ازاله بکارت نماید که بر اساس نظر شیخ طوسی بین 20تا 49تازیانه و بر اساس نظر شیخ مفید بین
20تا 80تازیانه بر او جاری میشود؛  .1مرد و زنی که بهصورت عریان در زیر لحاف واحد خوابیده باشوند
که شیخ مفید میفرماید از 10تا 99تازیانه بر او زده میشود ،درحالیکه شیخ طوسی دراینبواره بودون ذکور
تعداد ضربات تنها بهطور اطالق تعزیر را ذکر کرده و در کتاب خالف گفته اسوت :اصوحاب موا دراینبواره
 1نظریۀ شمارۀ  1016/30/7مورخ .1930/7/00
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«حد» (یعنی 100تازیانه) روایت کردهاند (شهید ثانی224/11 ،تا.)226
این درحالی است که فقها تعزیر را بهاستناد روایات ،مجازاتی غیرمقودر و منووط بوه رأی حواکم شورع
دانستهاند .بنابراین تقیید تعزیرات شرعی در این موارد به قید تعیین ،نموودار نووعی تنواقض اسوت .نوشوتار
حاضر میکوشد تناقض موجود در عنوان مزبور را بهنحوی رفع یا توجیه کند.
 .3بررسی اقوال و احتماالت
در مواجهه با تعزیرات منصوص شرعی ،احتماحت سهگانهای مطرح است که در میوان فقهوا ،هرکودام
طرفدارانی دارد:
 .1-3دیدگاه نخست :حدیبودن
مقدر مذکور در عبارت شهید ثانی ،تنهوا دو موورد نخسوت را
اکثر طرفداران این دیدگاه ،در میان موارد ِ

داخل در عنوان حد مصطلح دانستهاند .ازآنجاکه در مابقی موارد ،تعیین میزان مجازات میان طورفین مقودر
منوط به رأی حاکم شرع است و تقدیر معتبر در حدود شرعی در آنها نیست ،لذا اینگونوه مووارد را نیوز در
حکم سایر موارد تعزیر انگاشتهاند که بوه رأی حواکم مراجعوه میشوود (روحوانی242/21 ،؛ گلپایگوانی،
21/1؛ منتظری .)1 ،البته در مقابل این گروه ،برخی تمامی موارد مذکور را در شمار حدود به حسواب آورده
و دحلت روایات بر مدعای شهید را کوتاه و ناتمام دانستهاند (نک :فاضل موحدی لنکرانی.)11 ،
بودن تعزیرات منصوص شرعی عبارت است از:
مهمترین ادلۀ طرفداران حدی ِ

 -1انطباق تعریف حد ،حداقل بر بخشی از موارد مقدر (مشکینی)202/1 ،؛ توضویح اینکوه اگور فورق
میان حد و تعزیر ،چیزی جز تقدیر و عدم تقدیر نباشد ،پس چگونه عقوبتی که میزان معینی دارد ،داخول در
عنوان حد نباشد؟ (تبریزی8 ،تا.)9
 -2ممکن است اطالق لفظ تعزیور در روایوات در مقابول حود نباشود (نوک :تبریوزی9 ،؛ روحوانی،
242/21؛ فاضوول موحوودی لنکرانووی ،)8 ،بلکووه بووهلحاظ معنووی لغوووی آن باشوود (مشووکینی.)202 ،
مقدر مذکور را تعزیر بنامد ،اطالق لفوظ تعزیور
بهعبارتدیگر ،گویی آنچه شهید ثانی را برانگیخته تا موارد ِ

در نص روایی بر آن ها است ،لکن بر فرض آنکه چنین اطالقی را در جمیوع مووارد مقودر بپوذیریم ،ممکون
است مقصود از تعبیر تعزیر در روایات ،تعزیر در مقابل حد نباشد (صاحبجواهر.)211/11 ،
 -2تعزیردانستن موارد مقدر منجر به تداخل حد و تعزیر با یکدیگر میشود (موسوی اردبیلی)22/1 ،؛
زیرا حدانگاری هر مجازات ،منحصرا متوقف بر تعریف حد است و آنچه شهید ثانی متذکر شده ،متناسوب
با جایی است که شناخت حدود از راهی غیر از تعریف آن ّ
میسر باشود (شوفتی ،)10 ،زیورا نوص معتبوری
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وجود ندارد که مجازاتهای حدی را بهصورت کامل احصا کرده باشد.
 .2-3دیدگاه دوم :تعزیری و مقدربودن
ّ
قا الن این دیدگاه از قبیل شهید ثانی در مقام نقض ضابطۀ ارا هشده توسط محقق ،صرفا به ذکور مووارد
مذکور بسنده کرده و بر اثبات مدعای خویش ،دلیلی را اقامه نکردهاند ،لویکن برخوی از فقهوا علوت التوزام
ایشووان بووه ایوون مقووال را ،اطووالق لفووظ تعزیوور در روایووات بوور موووارد پنجگانووۀ مووذکور احتمووال دادهانوود
(صاحبجواهر .)211/11 ،به نظر میرسد علت این التزام ،امر دیگری باشد؛ زیرا در هیچکدام از روایوات
چنین استعمالی را نمی توان یافت ،جز آنکه مراد ایشان از لفظ تعزیر واژۀ ادب باشد که آن نیز تنها بر موضع
دوم (ازدواج با کنیز بدون اذن همسر آزاد مسلمان) قابل صدق است.
با تحقیق در مسلله ،ایون احتموال ّ
قووت پیودا می کنود کوه شواید علوت اصورار امثوال شوهید ثوانی بور
تعزیردانستن موارد مقدر ،این امر باشد که در نظر ایشان دایرۀ حدود در شرع کامال مشخص است .عبوارت
ِ
یکی از فقها را بهعنوان مؤیدی بر گفتار فوق ،ذکر میکنیم:
مقدس اردبیلی ازجمله طرفداران این دیدگاه در مقام اقامۀ دلیل بر قاعدۀ «بما یراه احمام بوودن تعزیور»
بهاستناد روایت مضمرۀ سماعه در باب شاهدان دروغگو (حر عاملی )3۱۳/2۲ ،مینویسد« :در این روایت
نوعی دحلت بر غیرمقدربودن تعزیر وجود دارد ،اما این دحلت کلیت ندارد؛ زیرا سابقا به موواردی ازقبیول:
نزدیکی در حال حیض ،نزدیکی در روز ماه مبار رمضان و ...برخوردیم که دارای مجوازات مقودر بودنود.
بنابراین مواضع یادشده از قاعدۀ مزبور مستثنا هستند مگر اینکه گفتوه شوود اینهوا حدنود ،لویکن بورخالف
مشهور است» (مقدس اردبیلی .)146/12 ،چنانچه مشهود است وی اگر چه احتمال حودیبودن را مطورح
ّ
میسازد ،ولی نهایتا تلقی مشهور از انحصار حدود در مواردی خاص را دلیل بر غیرحدیبودن میداند.
پس از تبیین دیدگاه مزبور اکنون این پرسش مهم مطرح میشود که ثمرات مترتب بر این رویکرد فقهوی
چیست؟ این ثمرات از دیدگاه قا الن آن مغفول مانده است و تنها معدودی از فقهای معاصر در مقوام بیوان
نتایج دیدگاه دوم ،متذکر این مسلله شدهاند و فیالجمله ثمرات مترتب بر آن را بیان داشتهاند .فقیوه معاصور
نجمالدین طبسی دراینباره مینویسد « :چنانچه نامقدربودن تعزیرات را حمل بور غالوب نمواییم و بور ایون
اساس موارد مقدر منصوص را نیز تعزیر بدانیم ،پس اسوقاط و عفوو مجوازات در ایون مووارد ،ماننود سوایر
تعزیرات برای فقیه جا ز است» ( .)90آیتالله گلپایگانی معتقد اسوت ثمورۀ ایون نوزاع در جوواز اماموت و
اقتدای به شخصی است که این تعزیر بر او اجرا شده است ،برخالف زمانی که از قبیول حود شورعی باشود
[اختصاصی] مترتب بر حودود؛ از قبیول
(21/1تا .)22بهعقیدۀ مرحوم منتظری «ثمرۀ نزاع ،نسبت به احکام
ِ
برداشته شدن حد در هنگام شبهه ،عدم سوگند و کفالت در حد ،جواز عفو امام از حدی کوه بوا اقورار ثابوت
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شده باشد نه با بینه و مانند آن ،ظاهر میشود؛ چه اینکه احکام مذکور بر تعزیرات مترتب نمیگوردد» (.)1
درمجموع بهزعم نگارنده در مراد قا الن این دیدگاه در خصوص نتیجۀ آن ،دو احتمال داده میشود که بر هر
دو اشکال وارد است:
احتمال نخست :موارد مقدر ،تعزیرند اما بهاقتضای تقدیرشان احکام حدود بر آنهوا مترتوب میشوود.
این احتمال مستلزم تناقض است و دلیل معتبری نیز بر آن قا م نیست ،بلکه مقتضای اصول و عمومات باب
تعزیر ،بیدالحاکم بودن مطلق تعزیرات است و اما شمول ادلۀ احکام اختصاصوی حود نسوبت بوه تعزیورات
منصوص ثابت نیست و قول و فتوای صریحی نیز دربارۀ آن وجود ندارد.
احتمال دوم :موارد مقدر تعزیرند ،لیکن بهاقتضای تقدیرشان در برخی از احکام با آنها معاملۀ حودود
میشود؛ به این معنا که مثال در تعزیرات منصوص ،حاکم شرع حق کم یا زیادکردن مجازات مقدر را نودارد
(چنانکه در حدود نیز این گونه است) ،بلکه باید مرتکب را به میزان ذکرشوده در روایوت تعزیور کنود ،ولوی
میتواند او را بهسبب توبه یا دیگر عوامل ارفاقی تعزیر ،عفو کنود کوه ایون نیوز مودعای بالدلیول و تورجیح
بالمرجح است؛ زیرا حزمۀ این سخن آن است که برخی از احکام تعزیر بر آنها مترتوب میشوود و برخوی
دیگر بار نمیشود.
 .3-3دیدگاه سوم :تعزیری و غیرمقدربودن

ّ
الله مکارم 1و برخی از مراجع تقلید معاصر پیورو اسوتفتا ات بهعملآموده2
بر اساس این دیدگاه که آیت

ِ
ات شورعی ،غیرمقودر و
ر
تعزیو
بدان معتقدند ،موارد پنجگانۀ مذکور و نیز دیگر موارد مشابه آن همانند سایر
ِ

معلق بر رأی حاکم شرعاند .مطابق این دیدگاه ،نفس مجازات معینشوده در روایوات ،موضووعیت نودارد و

میتوان از آن به دیگر افراد و مصادیق مجازاتهای تعزیری ،تعدی کرد.
 1عبارت ایشان چنين است« :تعزیر اشكال و انواع مختلفى دارد و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛ همان گونه كه در معناى لغووى تعزیور
آمده است« :التعزیر هو المنع» و در مواردى كه مقدار معيّنى براى تعزیر ذكر شده ،از قبيل بيان مصداق است» (مكارم شيرازی ،تعزیر و گسترۀ
آن160 ،تا.)169
 0متن پرسش و پاسخ این استفتائات به شرح زیر است:
در مورادی كه به موجب روایات برای عمل معين ،نوع و مقدار كيفر معين شده است؛ مانند وطی زن حائضه یا صائمه و درعينحال فقها آن را
تعزیر دانستهاند ،آیا حاكم شرع میتواند به ميزان كمتر یا بيشتر از آنچه در روایات آمده مرتكب را تعزیر كند یا وی را بهخاطر توبه و احوراز
ندامت و اصالحش (پس از اقامۀ بينه عليه او) مورد عفو قرار دهد؟
 .1آیتاهلل شبيری زنجانی :در فقه ،مواردی بهعنوان تعزیر مطرح شده است كه شارع ،ميزان آن را معين نمووده اسوت؛ در اینكوه آیوا هموۀ آن
موارد ،تعزیرند یا برخی حد و برخی دیگر تعزیرند و اینكه آیا اساساً تعزیرِ مقدر میتواند وجود داشته باشد یا خير؟ اختالفواتی وجوود دارد.
مواردی كه تعزیر است با صالحدید حاكم قابل كاهش یا افزایش است (شمارۀ استفتا.)zanjani.ir-69630 :
 .0آیتاهلل گرامی :شهرت فتوایی و فهم مشهور فقها بر آن است كه تعزیر میباشد و تعزیر قابل تغيير است ،اگر قابلتغيير نباشد حد است نوه
تعزیر ،قاعدتاً هم باید تعزیر باشد و بعيد است حكم زنا با این موارد یكسان باشد و هر دو حد باشند (.)ayat- gerami.ir
نظر مخالف :آیتاهلل صافی؛ بهطوركلی تعيين اصل تعزیر و مقدار آن به عهده و تشخيص حاكم جامع شرائط فتوی است و در مواردی كه برای
تعزیر ،حد خاصی معين شده احوط اكتفا بههمان مقدار است و اهلل العالم (شمارۀ دفتری.)saafi.com-31/10/177 :
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ادلۀ مستند این دیدگاه عبارت است از .1 :کلمات اهول لغوت؛  .2تنقویح منواط و الغوای خصوصویت
قطعی؛  .2حمل روایات بر یکی از مصادیق تعزیر؛  .1حمل روایات بر حکم حکومتی مرتبط با یوک برهوۀ
زمانی خاص؛  .1اصل عدم تقدیر در تعزیرات شرعی.
تفصیل این ادله بهعنوان نظریۀ مختار در ضمن مباحث آتی بیان خواهد شد.
 .0بررسی روایات
تعزیرات مقدر منحصر در پنج مورد مذکور در عبارت شهید ثانی نیستند ،بلکه موارد مقدر دیگری نیوز
عالوه بر این موارد وجود دارد؛ مثل هم بسترشدن با زن حا ض و تجاوز جنسی به حیوانات کوه در روایوات،
حکوم
21تازیانه برای آنها معین شده است (موسوی اردبیلوی ،)22/1 ،اموا ازآنجاکوه اوح بوا روشنشودن
ِ
مواضع پنج گانۀ مذکور ،امکان الغای خصوصیت مورد و تعدی حکم به سایر موارد مقدر نیوز وجوود دارد؛
ثانیا بهعلت گنجایش محدود این مقال ،بررسی تمامی موارد مقدر موجود امکانپوذیر نیسوت ،لوذا بوهطور
خاص به بررسی روایات موارد پنجگانۀ مذکور در عبارت شهید ثانی میپردازیم.
نخست :تعزیر کسی که در روز ماه مبارک رمضان با همسر خود نزدیکی کند.
«مفضلبنعمر از امام صادق(ع) دربارۀ مردی روایت میکند که در حال روزه بوا همسور روزهدار خوود
نزدیکی کرده بود ،امام(ع) فرمود :اگر همسرش را مجبور به این کار کرده ،دو کفاره بر ذمه دارد و اگور آن زن
از او پیروی کرده باشد ،هریک از آن دو ،کفارهای بر ذمه دارند .در صورت نخسوت ،مورد بوه پنجواه ضوربه
تازیانه برابر با نصف حد محکوم است و در صورت دوم ،هریوک از آن دو بوه بیسوتوپنج ضوربه محکووم
میشود» (کلینی.)212/4 ،
مفضلبنعمر بهشدت ضعیف است (محقق حلی ،المعتبرر )681/2 ،و بوه گفتوۀ شویخ صودوق ،ایون
وجوود ضوعف سوند ،مشوهور مطوابق
روایت را تنها مفضلبنعمر ذکر کرده است (ابنبابویه .)114/2 ،بوا
ِ
مضمون آن عمل کردهاند .بر اساس برخی نظرات ،شهرت ّ
عملیه میتواند موجوب جبوران ضوعف سوند آن
شود (نک :طباطبایی216/1 ،؛ عالمه حلی ،منتهى المطلب141/9 ،؛ صاحبجواهر .)208/16 ،البتوه بور
فرض تحقق ادعای اجماع بر مضمون روایت ،اجماع محتملالمدر و بدون اعتبار است .از سووی دیگور،
حتی اگر سندیت روایت را بهسبب شهرت عملی بپذیریم ،اما دحلت آن بر تعیین ،بهقرینۀ صدر حدیث کوه
حاکی از موضوعی خارجی است و نیز ادلۀ خارجی دیگری که به زودی ذکر میشود ،ناتمام است.
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دوم :کسی که کنیزی را بدون اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد.
«علیبناب وراهیم از صالحبنسووعید از بعضووی اصووحاب از منصوووربنحازم نقوول میکنوود کووه از امووام
صادق(ع) دربارۀ مردی که بدون اذن همسر آزاد مسلمانش ،کنیزی را به ازدواج خود در آورده بود ،پرسیدم.
امام فرمود :آن دو را از یکدیگر جدا میکنند .گفتم :آیوا مورد تأدیوب میشوود؟ فرموود :آری 1221 ،ضوربه
شالق برابر با یکهشتم حد زانی .راوی میگوید عرض کوردم :اگور زن مسولمان پوس از آن راضوی شوود؟
فرمود :نه آن مرد را میزنند و نه میان او و کنیز جدایی میافکنند ،بلکه بر همان نکواح اول بواقی میماننود»
(طوسی ،تهذیب111/10 ،تا.)111
این حدیث عالوه بر مرسلهبودن ،بهسبب صالحبنسعید مجهوول اسوت (موسووی اردبیلوی.)408/1 ،
حدیث دیگری نیز در تهذیب به همین مضمون از حذیفةبنمنصور نقل شده است (طوسی )211/4 ،که آن
نیز عالوه بر اینکه بعضی از رواتش مجهول هستند ،بهواسطه «ابراهیمبناسحاق نهاوندی» ضعیف میباشد
(موسوی اردبیلی.)409/1 ،
َ َ َّ َ ََ
کلینی این خبر را با همین سند روایت کرده است ،با این تفاوت که به جای عبارت «تزوج أمة» عبوارت
َ
«ت َز َّو َج ِذ ّمیة» را ذکر کرده و نیز عبارت «و هو صواغر» را بور آن افوزوده اسوت ( .)211/4روایوت دیگوری را
صدوق با سند معتبر از ابنهشام نقل میکند که با اندکی اختالف با نقل کافی در آن نیز لفظ ّذمیه بوه جوای
امه به کار رفته است (ابنبابویه .)126/2 ،به نظر میرسد مراد از ّذمیه در نقل کافی ،امة اسوت؛ زیورا در آن
زمان کنیزان عمدتا ذمی (مجوسی ،نصرانی یا یهودی) بودهاند .بنابراین شاید به این دلیل به جای اموة کلموۀ
ّذمیه و بالعکس به کار میرفته است (نک :منتظری .)110 ،بنا بر فرض اخوذ تهوذیب از کوافی ،نقول معنوا
صورت پذیرفته است .از سوی دیگر ،عمل مزبور حرام است ،منتهی نه به اعتبار خود عقد ،بلکه به مالحظۀ
مفسدهای که بر آن مترتب میشود؛ یعنی آزار و اذیتی که از این ناحیه متوجه زن آزاد مسلمان میشود (نک:
طباطبایی.)122/11 ،
تقدیر کیفر به یکهشتم حد زانی نسبت به سایر موضوعات مشابه به دحیلی کلیت ندارد؛ اوح اجماع و
شهرت معتبری بر ّ
تعین تقدیر مزبور وجود ندارد و بر فرض وجود ،از نوع اجماع مودرکی اسوت کوه بودون

اعتبار است؛ ثانیا حکم تعزیر در روایت بهدلیل ازدواج با کنیز بدون اذن همسر نیست ،بلکه ِّ
مسبب حقیقی
اذیت غیر ،موضووعی
آن ،آزار و اذیتی است که بهسبب این عمل به زن آزاد رسیده است .بدیهی است آزار و ِ
کلی است که در ضمن مصادیق متعدد تحقق مییابد؛ ثالثا به قرینۀ لفظ ادب در روایوت و پرسوش راوی از

واقعهای خارجی دانسته میشود که عقوبت مذکور صرفا مربوط به همان رویداد خارجی و بهمنظور تأدیوب
ّ
برحسب قضایای مختلف بالمانع است.
آن
از
ف
تخل
آن فرد خاطی بوده است .بنابراین
ِ
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سوم و چهارم :اجتماع دو فرد عریان (دو مرد یا یک مرد و یک زن) در لحاف واحد.
شیخ حر عاملی تمامی روایات مربوط به اجتماع دو فرد عریان (با قطعنظر از جنسیت آنان) در لحواف
ْ
َّ َ
ََ
ْ ََ
اب ُث ُبوت َّ
یا لباس واحد را در بابی تحتعنوان « َب ُ
الور ُجل ْین َو ال َم ْورأت ْین َو
الت ْع ِز ِیر ِب َح َس ِب َما َی َر ُاه ِاْل َم ُام علوی
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ
َ َ
َ
َ
َّ
اف َو ِاح ٍد أ ْو ث ْو ٍب َو ِاح ٍد ُمج َّر َد ْین الخ» مطرح میسوازد ( .)81/28موضووع
الر ُجل َو ال َم ْرأ ِة ِإذا ُو ِجدا ِفی ِل َح
ٍ
ِ
ِ
حکم در همۀ روایات ،اجتماع دو فرد عریان بهصورت مطلق و با قطعنظر از جنسویت آنوان اسوت؛ اعوم از
اینکه آن دو نفر دو مرد باشند یا دو زن یا یک مرد و یک زن (نک :ابنبابویه21/1 ،؛ طباطبایی16/16 ،تا14؛
فاضل موحدی لنکرانی49 ،؛ مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة .)126 ،شهید ثانی در عبارت خوود متعورض دو
مورد شده است :اجتماع دو مرد برهنه و اجتماع یک مرد و یک زن برهنه در لحاف واحد ،گرچوه پوارهای از
روایات نیز راجع به اجتماع دو زن برهنه در لحاف واحد است .مجازات مذکور در ایون روایوات بور چهوار
دستهاند:
دستۀ اول :حد کامل
ابیعبیده از امام باقر(ع) روایت میکند که فرمود« :علی(ع) وقتی دو مرد را بهصورت عریان در لحواف
واحد مییافت ،بر هرکدام صد تازیانه برابر حد زانی میزد و زمانی که دو زن عریان در لحواف واحود دیوده
میشدند ،بر هرکدام یکصد تازیانه میزد» (حر عاملی.)89/28 ،
در روایت دیگری سلمه از امام صادق(ع) روایت میکند که فرموود :علوی(ع) وقتوی زن و موردی را در
لحاف واحدی مییافت ،بر هرکدام  100تازیانه میزد (همو.)89/28 ،
دستۀ دوم 99 :تازیانه
ابنسنان گوید « :امام صادق(ع) دربارۀ دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند فرمود :بوه هرکودام 99
تازیانه میزنند» (همو.)89/28 ،
در روایت دیگری ابانبنعثمان از امام صادق(ع) روایت میکند که فرمود« :امیرمؤمنان(ع) مردی را بوا
زن نامحرمی د ر زیر یک لحاف یافت و به هرکدام نود و نه تازیانه زد» (همو.)89/28 ،
دستۀ سوم :زدن کمتر از حد
معاویةبنعمار گوید :به امام صادق(ع) عرض کردم« :دو زن در لبواس واحود میخوابنود .فرموود :زده
میشوند .گفتم :حد؟ فرمود :نه .گفتم :دو مرد در یک لباس میخوابند .فرمود :زده میشوند .گفوتم :حود؟
فرمود :نه» (همو.)89/28 ،
دستۀ چهارم 20 :تازیانه
سلیمانبنهالل گوید :یکی از همکیشان ما از امام صادق(ع) پرسید :فدایت شوم آیا میتواند مردی بوا
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مرد دیگر در زیر یک لحاف بخوابد؟ فرمود :خویشاوند یکدیگرند؟ گفت :نه .فرمود :آیا ناچارنود؟ گفوت:
نه .فرمود :هریک را  20تازیانه میزنند .گفت :با یکدیگر جمع شودهاند .فرموود :اگور دخوول واقوع نشوده
هرکدام صد تازیانه می خورند و چنانچه دخول شده ،وی را حال ایستاده یک ضربت شمشیر میزنند به هور
کجا که بینجامد انجامیده .گفت :پرسیدم :آیا این بهمعنی قتل است؟ فرمود :آری .گفتم :اگر زنی با زنوی در
یک بستر زیر یک لحاف بخوابند؟ فرمود :خویشاوندند؟ گفتم :نه .فرمود :ناچار بودهاند؟ گفتم :نه .فرمود:
هریک  20تازیانه می خورند .گفتم :اگر با هم مساحقه کرده باشند؟ راوی گوید :این سؤال بر او سخت آمد
ّ ّ ّ
و سه بار فرمود :اف اف ،اف ،سپس فرمود :بر هرکدام حد جاری میشود (همو.)90/28 ،
فقها در مقام جمع این چهار دسته روایات ،طرق مختلفی را برگزیدهاند ،اما در اینجا بوهمنظور رعایوت
اختصار صرفا نظریۀ مختار را ذکر میکنیم:
روایات دستۀ اول از سه جهت مرجوح و مطروحاند:
ّ
 .1بهقرینۀ صحیحۀ عبدالرحمنبنحجاج این طایفه از روایات حمل بر تقیه میشوند .روایوت چنوین
َ
است« :نزد امام صادق(ع) بودم ،ع ّباد بصری به همراه عدهای از یارانش وارد شدند .به امام عرض کرد :مورا
از حکم دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند باخبر کن .امام فرموود :علوی(ع) وقتوی دو مورد را در یوک
لحاف میگرفتند ،بر آنان حد جاری میکرد .عباد گفت :شما به من گفته بودیود یوک ضوربه کمتور از حود.
سپس امام دوباره آن حدیث را گفت و چند مرتبه تکرار کورد توا آنکوه فرموود« :یوک ضوربه کمتور از حود»
(حرعاملی .)81/28 ،گویی امام در ابتدا بهسبب وجود همراهان ّعباد که فردی عوامی بووده اسوت از بیوان
حکم واقعی امتناع داشته ،اما پس از اصرار ّعباد ناچار به بیان حکم واقعی شده است (خویی.)291/11 ،
 .2روایات این گروه مورد اعراض تمام فقها بهاستثنای صدوق قرار گرفته است (منتظری.)162 ،
 .2ثبوت حد تام ،مطلقا مشروط به تحقق زنای حقیقی مانند میل در سرمهدان است (مقدس اردبیلوی،
 .)122/12به تعبیر دیگر ،در این موارد زنا ثابت نیست ،پس مقتضای آن نیز ثابت نخواهد بود (عالمه حلی،
مختلفالشیعة.)180/9 ،

اخبار روایات دستۀ دوم ظهور در ّ
تعین  99تازیانه دارند ،اما ازآنجاکه هیچکدام از فقها برطبق این حکم
ِ
فتوا ندادهاند ،لذا این اخبار بر بیان حداکثر تعزیر حمل میشوند (نک :منتظری.)162 ،
روایات دستۀ سوم نیز بر زدن کمتر از حد دحلت دارد و بنابراین به روایات دستۀ دوم باز میگردد (همو،
.)162
در خصوص روایات دستۀ چهارم ،تنها روایوت سولیمانبنهالل در ایون دسوته میگنجود کوه سوند آن
بهسبب وجود چند فرد مجهولالحال ازجمله خوود سولیمان ضوعیف اسوت (موسووی اردبیلوی )82/2 ،و
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هرچند عمل مشهور موجب جبران ضعف سندی روایت شود اما حمل آن بر اقل مقدار تعزیور آنگونوه کوه
مشهور بوه آن ملتوزم شودهاند ،بودون دلیول اسوت .اساسوا ایون اخوتالف در رأی معصووم ،خوود دلیول بور
مصداقیبودن حکم مزبور است .بنابراین به نظر میرسد کیفر معینشده در روایت صرفا از باب بیوان یکوی
از مصادیق تعزیر باشد ،نه اینکه امام درصدد بیان اقل میزان تعزیر بوده باشد.
اطالق تعزیور دحلوت دارد (منتظوری .)162 ،روایوت
روایت حفصبنبختری از امام صادق(ع) نیز بر
ِ

چنین است « :مردی را که در بستر مرد دیگر پیدا شد ،نزد امیرالمؤمنین آوردند .امیرالمؤمنین دسوتور داد وی
را در مستراح آلوده سازند» (حر عاملی .)162/28 ،بنابراین تعزیور در مسوللۀ محول بحوث ،کمتور از حود
شرعی و به رأی حاکم شرع است.
پنجم :کسی که باکرهای را با انگشت ازالۀ بکارت کند.
در این خصوص دو دسته روایت وجود دارد:
دستۀ اول :ثبوت حد بهطور مطلق
ّ
عبدالله بن سنان گوید :امام صادق(ع) دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود،
فرمود :مهر او را باید بپردازد و بر او حد جاری میشود (همو.)111/28 ،
دستۀ دوم 80 :تازیانه
ّ
عبداللهبن سنان گوید :امام صادق(ع) دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود،
فرمود :مهر او را باید بپردازد و هشتاد تازیانه بر او زده میشود (همو.)111/28 ،

جمع میان روایات :با صرفنظر از اقوال و فتاوا و بهحسب ظاهر ،مقتضای جمع روایات حکم به ّ
تعین

 80تازیانه از باب حمل مطلق بر مقید است (نوک :مکوارم شویرازی ،انوارالفقاهرة181 ،؛ منتظوری129 ،؛
فاضل موحدی لنکرانی .) 241 ،در میان فقها کسی قا ل به حکم مذکور نشده است (بوه نقول از :تبریوزی،
142؛ طباطبایی211/2 ،تا212؛ منتظری129 ،؛ صاحبجواهر ،)241/11 ،جز صدوق در المقنرع کوه در
آنجا تعبیر بهعنوان حد می کند که ممکن است از باب اطالق لفظ حد بور تعزیور باشود (مکوارم شویرازی،
انوارالفقاهة .)181 ،اکثر فقها در این مسلله قا ل به تعزیر مطلق شدهاند (به نقل از :فاضل موحدی لنکرانی،
241؛ صاحبجواهر.)241/11 ،
ّ
ِّ
بنابراین عمل مزبور محکوم به «تعزیر بما یراه الحاکم» است؛ زیرا اوح در خصوص عنوان حد موذکور
در روایات دستۀ اول ،سه احتمال داده شده که بنا بر هر تقدیر ،مجرد ازالۀ بکارت موجب ثبوت حد شورعی
نیست:
ِّ
 .1عنوان حد مذکور در روایت ،حقیقت در حد مصطلح نیست؛ چوون در میوان فقهوا حکوم بوه عودم
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ِّ
وجوب حد در این جنایت معلوم است و لذا لفظ حد مذکور در روایت را بر تعزیور حمول کردهانود (نوک:
مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة.)181 ،
ِّ
 .2ممکن است مراد ،حد مساحقه باشد .بهعبارتدیگر ،گویا امام عمل مزبور را نووعی از سوحق قورار
داده است؛ به این معنا که ازالۀ بکارت در اثر شهوت بوده است (شوشتری.)19/11 ،
 .2شاید عنوان حد در روایت ،اختصاص بهصورت قذف داشته باشد؛ بهقرینۀ اینکه هرگاه فعل مزبور از
زنی صادر میشود بهقصد اتهام بر دختر باکره است ،چنانکه صحیحۀ معاویةبنوهب ظهور در این احتمال
دارد (تبریزی.)142 ،
بنابر احتمال دوم و سوم نیز ازالۀ بکارت بهتنهایی حد مستقلی نیست ،بلکه بهمالحظۀ قصد فرد خاطی
تحتعنوان حد دیگری (قذف و مساحقه نه حد ازالۀ بکارت) قرار میگیرد.
ثانیا روایات دستۀ دوم ظهور در ّ
تعین هشتاد تازیانه دارند ،اما به وجوه متعدد در ظهور آنها خدشه وارد
ِ
است:
 . 1تقدیر یادشده در روایات ،از باب بیان یکی از مصادیق تعزیر است .همچنان کوه نظیور آن در ابوواب
تعزیرات وجود دارد (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة ،181 ،صاحبجواهر.)241/11 ،
 .2روایات این دسته مورد اعوراض فقهوا قورار گرفتوه اسوت و لوذا طورح میشووند (مکوارم شویرازی،
انوارالفقاهة181 ،؛ منتظری129 ،؛ صاحبجواهر.)241/11 ،
 .2همۀ روایات محل بحث به روایت واحدی رجوع می کنند که به عبارات مختلف نقل بوه معنوا شوده
تعودد اخبوار را منتفوی میسوازد (نوک:
است؛ زیرا نقل حدیث توسط یک راوی در جمیع روایات ،احتمال
ِ
مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة181 ،تا180؛ منتظری؛ 128؛ فاضل موحدی لنکرانی .)241 ،بر ایون اسواس،
معلوم نیست آنچه از معصوم(ع) صادر شده است عنوان حد بوده یا ثمانین؛ لوذا هیچکودام از دو تعبیور در
خصوص موضوع محل بحث حجیت ندارد .حزمۀ این سخن ،طرح روایات هر دو طایفه و رجوع به قاعودۀ
ّ
«التعزیر فیما ح حد له» است که مقتضای آن ،تخییر حاکم شرع است (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهرة،
182؛ فاضل موحدی لنکرانی.)241 ،
جمعبندی روایات موارد پنجگانه
با بررسی روایات پنجگانۀ مذکور باید گفت :اوح موارد پنجگانۀ مزبور و نیوز دیگور مووارد مشوابه آن در
زمرۀ تعزیرات قرار دارنود و نوه حودود؛ ثانیوا قیود تقودیر در آنهوا موضووعیت نودارد و تعیوین آن از ناحیوۀ
ّ
ٌ
معصوم(ع) صرفا از باب مصداق و بهتعبیر فقها «قضیة فی الواقعة» بووده اسوت .بنوابراین تخلوف از میوز ِان
یادشده برحسب قضایای مختلف بالمانع است .سایر ادلۀ دحلتکننوده بور ایون امور ،در دو قسومت ارا وه
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میشود.
 .5سایر ادله
 .1-5ادلۀ دال بر تعزیریبودن موارد پنجگانه
خرق ضابطۀ فارق میان حد و تعزیر است .ضوابطۀ «دونالحودبودن
 -1حد پنداشتن این موارد موجب ِ
ّ
تعزیر» یکی از ضابطههای مسلم در باب تمییز حد از تعزیر است .در منظر معصومان(ع) ،حودود شورعی
بهمثابه مرزهایی انگاشته شدهاند که مجازاتهای تعزیری نباید از آنها تجاوز کنند .بوا ایون اوصواف ،حود
تلقیکردن این موارد مستلزم بیهودهبودن ضابطۀ «دونالحدبودن تعزیر» خواهد بود که صدور آن از شخص
ّ
حکیم قبیح است؛ بهدلیل اینکه اوح بر اساس این رویکرد حتی مجازات به  12/1و  21تازیانوه را نیوز بایود
حد پنداشت و باتوجهبه ضابطۀ «دونالحدبودن تعزیر» ،مقدار تازیانه در تعزیرات حتی از  12/1تازیانه نیوز
نباید تجاوز کند ،درحالی که حتی قا الن به این قول نیز چنین حکمی را نپذیرفتهاند؛ ثانیا در سه مورد اخیور
از موارد پنج گانۀ مذکور ،به عقیدۀ مشهور فقها میزان مجوازات میوان حوداقل و حوداکثر در نوسوان اسوت،
درحالی که حزمۀ معیاربودن یک شیء ،ثابت و نامتغیربودن آن است.
بر فرض حدبودن موارد مزبور ،این سؤال مطرح است که چگونه باید کمتر از حدبودن را در ایون مووارد
محاسبه کرد!؟ جز آنکه گفته شود میزان در این موارد ،حداقل آنهوا اسوت کوه ایون نیوز اشوکال دارد؛ زیورا
ِ
ّ
بهمقتضای قاعدۀ التعزیر دون الحد« ،حدود شرعی از تعزیورات شودیدتر اسوت ،بهسوبب اینکوه جرمهوای
موجب حد سنگینتر از جرمهای مستوجب تعزیر است و لذا تعزیر باید خفیوفتر از حود شورعی باشود»
(مکارم شویرازی ،تعزیرر سسرترآ  .)108 ،ایون در حوالی اسوت کوه حزموۀ حدپنداشوتن مووارد مقودر،
خفیفتربودن آنها نسبت به تعزیرات است.
تقدیر معتبری که در حدود شرعی شرط است در سه مورد اخیر :ازآنجاکه در سه مورد اخیور
 -2فقدان
ِ

بر مبنای قول مشهور تعیین میزان مجازات میان طرفین مقدر ،منوط به رأی حاکم شرع است و تقدیر معتبور
ِ
موارد تعزیر انگاشت که به رأی
در حدود شرعی در آنها نیست ،لذا اینگونه موارد را نیز باید در حکم سایر ِ
حاکم مراجعه میشود (روحانی242/21 ،؛ مشکینی202 ،؛ منتظری.)1 ،
ّ
ّ
ّ
 -3وجود تعابیری از قبیل ادب ،دونالحد ،ربعالحد ،نصفالحد ،یکوی کمتور از صود تازیانوه و ...در
روایات که جملگی بر غیرحدیبودن این نوع مجازاتها دحلت دارند.
 -۴اصل برا ت شرعی :باتوجه به اینکه بور حودود مصوطلح شورعی در مقایسوۀ بوا تعزیورات ،احکوام
شدیدتری از قبیل ثابت و تخلفناپذیربودن ،پذیرفتهنشدن شفاعت و کفالت و قسوم و ...مترتوب میشوود،
بودن موردی ،نسبت به تکلیف شدیدتر اصل برا ت ذمه جاری
لذا در هنگام دوران تردید میان حد یا تعزیری ِ
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میشود (نک :سبزواری.)226/24 ،
 .2-5ادلۀ دال بر غیر تقدیریبودن موارد پنجگانه
 -1کلمات اهل لغت :همان گونه که در بحث لغوی تعزیر گذشت ،اصل در معنای تعزیور ،نصورت و
ضرب دونالحد نیز به همین معنا رجوع میکند .مطابق کلمات اهل لغوت،
یاری فرد است .تعزیر بهمعنای
ِ
آنچه در تعزیر موضووعیت دارد ،تأدیوب فورد خواطی بوهمنظور یواریکردن او اسوت؛ لوذا در هیچکودام از

مصادیق ،تعزیر خصوصیتی وجود ندارد که غیر قابل اعراض باشد (نک :مکارم شیرازی ،تعزیر سسترآ ،
162تا.)161
 -2تنقیح مناط قطعی :در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است که این خود ،ترادف لفظ
را میرساند .دو مورد از روایاتی که در آنها به جای تعزیز از تأدیب استفاده شوده اسوت بورای نمونوه بیوان
میشود:
ّ
ابوبصیر میگوید :دربارۀ حکم رباخواری پس از اقامۀ بینه بر آن از معصوم(ع) پرسیدم .فرمود :تأدیوب
میشود ،اگر عملش را تکرار کرد ،باز ادب میشود و اگر مجددا عملش را تکرار کرد ،کشوته میشوود (حور
عاملی.)241/28 ،
اسحاقبنعمار دربارۀ مجازات کسی که گوشت مردار و خون و خو میخورد ،از امام صادق(ع) نقل
میکند که فرمود« :ادب میشوند و اگر عملشان را تکرار کردند ،باز ادب میشووند .پرسویدم :اگور مجوددا
انجام دادند باز هم تأدیب میشوند؟ امام فرمودند :باز هم ادب میشووند و دربوارۀ ایون افوراد حودی اجورا
نمیشود» (حر عاملی.)241/28 ،
«در تمام این موارد که مرتکب ،مستحق مجازات تعزیری است ،به جای تعزیر لفظ تأدیب بوهکار رفتوه
است .اینها همگی بهخوبی می رسانند که تعزیر ،تأدیبی است که از بواب رحموت اسوت و منظوور از آن،
پا شدن گناهکار از گناه و بازداشتن وی از آلودهشدن مجدد است» (محقق داماد .)199/1 ،تعبیر از تعزیر
به تأدیب مؤیدی بر گفتار اهل لغت است که در تعزیرات ،نفس مجازات موضووعیت نودارد ،بلکوه موال
قطعی در مجازاتهای تعزیری ،منحصرا تأدیب فرد خاطی از باب رحمت و بهمنظور مسواعدت او اسوت.
پس همان طور که تعبیر به تأدیب معنای گستردهای دارد و نهتنها انواع مجازات بدنی ،بلکه حتی دیگر اقسام
مجازات را نیز شامل میشود (نک :مکارم شیرازی ،تعزیر سسترآ 42 ،تا ،)41لفظ تعزیر نیز عینا همین
گستردگی و شمول را دارد و منحصر در فرد معینی نیست.
إمورأة» شوروع
 -2حمل روایات بر بیان یکی از مصادیق تعزیر :برخی از روایات با «عن رجل» و «عن
ٍ
ٍ
شده است .به قرینۀ این امر که راوی حکم عملی را که توسط شخصوی در خوارج انجوام گرفتوه از معصووم
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میپرسد ،دانسته می شود تعیین عقوبت در این موارد از ناحیۀ معصوم مربوط به همان رویداد خارجی بووده
است ،نه اینکه حضرت در مقام بیان حکمی کلی برای تمامی موضوعات مشابه بوده باشند.
لذا مواردی که در روایات مقدار آن تعیین شده است ،قانونی کلی نیست ،بلکوه از قبیول ذکور مصوداق
خاص مجرم میتواند به مقدار کمتور یوا
میباشد .بر این اساس حاکم شرع در جرم مشابه ،باتوجهبه شرایط ِ
بیشتر از آنچه در روایت آمده حکم کند (همو ،همان.)104 ،

 -1معلقبودن مجازات در برخی از مواضع میان حداقل و حداکثر ،صرفا استنباط فقها از روایات است
وگرنه در روایات چنین تعلیقی وجود ندارد و معصوم(ع) حکم را بهصورت حداقل و حداکثری بیان نفرموده
است؛ برای مثال در سه مورد اخیر مذکور توسط شهید ثانی ،روایتی دال بر مقدار مذکور (به این شکلی کوه
فقها بیان کرده اند) وجود ندارد .بلکه گاه معصوم(ع) در دو واقعۀ متفاوت ،دو حکم متفاوت را صادر کرده و
سپس فقها در مقام جمع روایات ،یکی را حمل بر حداقل تعزیر و دیگری را حمل بر اکثور کردهانود ،اموا در
مقام استنباط بهگونۀ دیگری می توان از روایات استفاده کرد و آن اینکه خود این اختالف در رأی معصووم(ع)
دلیل بر آن است که نه تنها نفس مجازات مدنظر معصوم نبوده ،بلکه تمام توجه امام بر تأدیب فورد خواطی و
بازداشتن او از تکرار دوبارۀ عمل بوده و ازاینرو در هر بار حکمی متفاوت را ذکر کرده است.
 -1احتمال دارد این روایات را از قبیل احکام حکومتی بدانیم که بوا تغییور زموان و مکوان تغییریوافتنی
است .بنابراین حکم اولی و فتوی محسوب نمیشود تا تغییرنیافتنی باشد (همو ،هما .)104 ،
 -6اصل عدم تقدیر در تعزیرات :در هنگام دوران تردید میان تقدیر یا عدم تقدیر تعزیرات ،اصول عودم
ِ
تقدیر جاری میشود.
نتیجه گیری
معاملۀ حدگونۀ قانونگذار با تعزیرات منصوص شرعی و برداشت موسع شورای نگهبان از آن ،سبب شد
تا پژوهش پیش روی درصدد پاسخ به این پرسش برآید که اساسا ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجوه
ِ
تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ بر اساس بررسیهای به عمل آمده از منوابع فقهوی ،موراد از تعزیورات
منصوص شرعی منحصرا مواردی است که در روایات برای عمل معین ،نوع و میزان مجازات مشخص شده
است ،اما درعینحال مشهور فقها آن را تعزیر دانستهاند .این در حالی اسوت کوه بورخالف تعریوف فقهوی
ارفواقی تعزیور نسوبت بوه سوایر مصوادیق
شورای نگهبان از تعزیرات منصوص شورعی ،در شومول احکوام
ِ

غیرمقدر ولو آنکه به تعزیریبودن آنها در روایات تصریح شده باشد ،هیچگونه تردیدی میوان فقهوا وجوود

ندارد.
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حدانگاری ،تعزیری و مقدردانستن ،تعزیری و غیرمقدردانستن ،رویکردهای سهگانهای است کوه فقهوا
در قبال تعزیرات منصوص شرعی اتخاذ کردهاند .بر اساس نتایج حاصل از این مقالوه ،تعزیورات منصووص
شرعی نیز همانند سایر تعزیرات غیرمقدر ،مطلقا منوط به رأی حاکم شرع اسوت؛ بوه ایون معنوا کوه تعیوین
مجازات توسط معصوم(ع) در موارد منصوص صرفا از باب مصداق است و بنابراین تخلوف از آن در مووارد
مشابه بالمانع است .این پژوهش عالوه بر مخدوشدانسوتن نظور فقهوی شوورای نگهبوان ،رویکورد فعلوی
قانونگذار در قبال تعزیرات منصوص شرعی را نیز نقدشدنی میداند؛ چراکه قانونگذار مطابق تبصرۀ  2مادۀ
 111ق.م.ا ،از سویی این دسته از مجازاتهای مقدر را در شمار تعزیرات به حساب آورده است و از سووی
دیگر در تناقض با رویکرد نخست ،برخوردی حدگونه را در خصوص آنها روا میدارد ،بهگونهای که عموال
امکان جریان بسیاری از احکام ارفاقی تعزیر را دربارۀ این کیفر تعزیری منتفی میسازد .حال آنکه در منوابع
فقهی ،دلیل معتبری را نمیتوان یافت که بهصراحت گویای چنین رویکرد دوگانه و متناقضی باشد .بهعبارت
دیگر ،ادلۀ دال بر منتفیبودن نهادهای ارفاقی اشارهشده در تبصرۀ مذکور منحصرا به حدود مصطلح شورعی
اختصاص دارد و در شمول آنها نسبت به تعزیرات منصوص ،دلیل معتبری وجود ندارد.
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چکیده

سیاست گذاران کیفری ،اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونیبودن جرم و مجازات ،اصل

شخصیبودن مجازات و قاعدۀ تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمیکنند؛ ز یرا مفاد و مبانی این
اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است .با وجود این ،در برخی موارد قانونگذار
با درنظرگرفتن مالحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کل ی حق وق کیف ری ،آن ه ا را در ق وانین جزای ی
پیش بینی کرده است .
قاعدۀ درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمرو فقه و حقوق است .این قاعده برای نخستین بار در
قانون مجازات اسالمی مصوب  2331در مواد  211و  212پیش بینی شده است .مف اد ای ن م واد ،گو ی ای ای ن
مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رو یکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد
کلی حقوق کیفری در تعارض است.
در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین
جزایی ،چرایی ضرورت پیش بینی قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب  2331و تعارض این قاع ده ب ا
اصول و قواعد کلی کیفری ،تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارز یابی داللت جدید قاعدۀ درأ در قانون م ذکور،
به شیوۀ نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.
کلیدواژه ها :قاعدۀ درأ ،شبهه ،اصول کلی حقوق کیفری ،قواعد کلی حقوق.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول0931/01/10:؛ تاریخ تصویب نهایی.0933/10/10:
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A study on whether providing for General Principles and Rules of
Penal Law in Criminal Codes is Necessary
(Case study of Dar Rule in the Islamic Penal Code of 2013)

Sayyed Hossein Hosseini, Ph.D.,Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
(corresponding author)
Meysam Gholami, Ph.D. Student of Criminal Law, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
Penal policymakers do not provide for general principles and rules of penal law such
as nullum crimen, nulla poena sine lege, principle of individualization of penalties
and the rule of interpretation in favor of the accused in criminal codes; since the
content and foundations of these principles and rules have been recognized a priori.
However, in some cases, the legislator has provided for them in criminal codes taking
into account certain considerations and in order to modify the general principles and
rules of penal law. The Dar Rule (avoiding corruptions takes priority over gaining
benefits), is one of the important and applied rules in the area of jurisprudence and
law. This rule has been provided for in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code
of 2013 for the first time. The contents of these articles indicate that the legislator has
adopted a new approach towards this rule in the above said act which is in
contradiction with the general principles and rules of penal law.
In this paper, besides elaborating on whether providing for general principles and
rules of penal law in criminal codes is necessary, the reason why the Dar Rule has
been provided for in the Islamic Penal Code of 2013 and its contradiction with the
general principles and rules of criminal law have been analyzed and subsequently, in
addition to criticizing and evaluating the new signification of the Dar Rule in the
above said Code, the way court decisions deal with this rule has been taken into
account.
Keywords: the Dar Rule, Dubiety, General Principles of Penal Law, General Rules of
Law.
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مقدمه
در هر نظام حقوقی اصول کلی وجود دارد که بازگوکنندۀ ارزشها و معیارهای حاکم بر آن نظام اس ت.
قانونگذار با الهام از این ارزشها اقدام به وضع قواعد میکند .بهعبارتدیگر ،همۀ قواعد در نظام حقوقی از
این مفاهیم عالی نشئت میگیرند .پارهای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شدهاند ،ام ا پ ارهای
ً
دیگر خیر (که مسلما تصریحنداشتن آنها از اهمیتشان نمیکاهد) .بهتعبیر دیگر ،حقوق فوق موضوعهای
وجود دارد که واضعان قانون اساس ی را نی ز مقی د میکن د (ب والن،ه .)47 ،ای ن اص ول و قواع د در س طح
بینالملل نیز توسط ملتها به رسمیت شناخته شده است ،بهگونهای که این ادعا ک ه اص ول و قواع د کل ی
جزء قواعد بینالملل محسوب نمیشود ،پذیرفتنی نیست ( .)G allent،1لذا امروزه اص ول و قواع د کل ی
بهعنوان بدیهیات شناخته میشود و ضرورتی به اثبات و پیشبینی آنها در قوانین احساس نمیشود.
با وجود این ،قانونگذار در برخی موارد بنا بر مالحظاتی اقدام به پیشبینی اصول و قواعد کل ی حق وق
کیفری در قوانین جزایی میکند .باتوجه به تغییر و تح والت اص ول و قواع د کل ی حق وق کیف ری در س یر
سیاست تقنینی ،دالیل پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی را میت وان در دو م ورد
عنوان کرد .2 :تعدد داللت مفاهیم و قواعد کلی؛  .1قصد قانونگذار مبنیبر تغیی ر ش رایط و آث ار اص ول و
قواعد است1.

قاعدۀ فقهی درأ نیز که شریعت اسالمی آن را در حوزۀ کیف ری مق رر ک رده اس ت و ب ا عب ارت «ت درء
الحدود بالشبهات» از آن تعبیر میشود ،از قواع د ک اربردی و ت اریخی در فق ه اس ت ک ه در کت ب فقه ی
پیشینیان ،اعم از عامه و خاصه (سنی و شیعه) به آن استناد شده است (محق دام اد .)73 ،ای ن قاع ده در
نظام حقوقی و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  2331بهصورت مادهای قانونی در ق وانین
جزایی پیشبینی نشده بود ،اما استناد به آن در آرای محاکم زیاد دیده میشود.
ً
با این توصیف بهطورکلی پرسش اصلی پ،وهش حاضر این است که آیا اساسا ض رورتی ب ه پیشبین ی
اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی وجود دارد؟ در پرتو پاسخ به ای ن س لال ،ای ن موض و
بررسی میشود که چرا برخالف اینکه قاعدۀ درأ جزء قواعد شناختهشده و پرکاربرد محس وب میش ود و در
صدور احکام توسط محاکم بسیار استناد میشود ،دوباره قانونگذار این قاعده را در قانون مجازات اس المی
مصوب  2331پیشبینی کرد؟ فرضیۀ تحقی این است که تغییر شرایط کلی قاعده ،مدنظر قانونگ ذار ب وده
است بهگونهای که قانونگذار سعی بر تغییر رویۀ ساب محاکم نسبت به قاعده داشته است.
الزم به ذکر است این مقاله تنها درصدد بررسی قاع دۀ درأ ک ه در گذش ته فقه ای عظ ام و نویس ندگان
 .0در ادامه به تفصیل به این موارد اشاره میشود.
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حقوقی و فقهی به تفصیل به آن پرداختهاند نیست ،بلکه با رویکرد فقهیحقوقی بهدلیل ی ا دالی ل پیشبین ی
قاعدۀ درأ برای نخستین بار در قانون مجازات اسالمی و همچنین بازخورد اق دام قانونگ ذار نس بت ب ه ای ن
ً
قاعده که بعضا با رویکرد ساب فقها و نیز مفهوم ساب قاع دۀ درأ در تع ارض اس ت ،میپ ردازد .ب هعبارت
دیگر ،تبیین نقش و جایگاه اصول و قواعد کیفری و بهطور خاص قاعدۀ درأ بهعنوان قاعدۀ مهم ،ک اربردی و
تاریخی و نیز هدف و چشمانداز قانونگذار از بیان بدیهیات اصول و قواعد حقوق کیفری در قوانین جزایی و
درنهایت آثار و نتایج ذکر آنها در حقوق و آزادیهای افراد ،ازجمله مهمترین ضروریاتی است که میت وان
برای نگارش این مقاله برشمرد.
بر همین اساس ،مقالۀ حاضر ابتدا به ضرورت یا عدم ضرورت پیشبینی اصول و قواع د کل ی حق وق
کیفری در قوانین جزایی میپردازد .سپس بهطور خ اص ،چرای ی ض رورت پیشبین ی قاع دۀ درأ در ق انون
مجازات اسالمی مصوب  2331تحلیل و بررسی میکند و درنهایت بهمنظور روشنش دن جوان ب ام ر ب ا
اشاره به مفهوم ساب قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه و همچنین آرای محاکم ،مفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون
مذکور نقد و ارزیابی میکند.
 .0عدم ضرورت یا ضررورت پیشبینری اصرول و قواعرد کلری حقروق کیفرری در
قوانین جزایی
 .1-1عدم ضرورت پیشبینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی
در ادبیات عرب معانی گوناگونی نظیر ریشه ،علت ،اساس و سرچشمه برای واژۀ اصل ذکر کردهاند .ب ا
این برداشت ،اصول حقوقی را میتوان مجموعهای از مفاهیم ریش های و کل ی دانس ت ک ه دیگ ر قواع د و
مفاهیم جزئیتر از آنها سرچشمه میگیرند .ازاینرو در بیان وی،گیهای اصول حقوقی میتوان گف ت :ای ن
اصول ضمن اینکه الزامآورند ،احکام کلی دارند که الهامبخش گروه وسیعی از قواع د حق وقی هس تند و در
سلسله مراتب هنجارها از اهمیت و جایگاه ممتازی برخوردارند (گرجی ازندریانی .)112 ،افزون ب ر ای ن،
در بیشتر مواقع مسئلۀ حقوقی مشخصی مطاب قوانین خاص حل نخواهد شد (چراکه پیشبینی تمام مسائل
در قانون ممکن نیست) .در چنین شرایطی ،نظام حقوقی اکثر کشورها اجازۀ حل مش کل را ب ا مراجع ه ب ه
اصول و قواعد کلی میدهند (.)R aimondo ،7
اصول بنیادین حقوق منشأ وضع قواعد حقوقی و همچن ین بازگوکنن دۀ ارزشه ای حق وقی ح اکم ب ر
جامعه به شمار میآیند .در واقع ،اصول بهدلیل اینکه با فرایند تعمیم و انت زا بع دی از هنجاره ا اس تخرا
میشوند ،چیزی جز حقیقت نیست ( )Alpa ،20و اجرای آنها باید از س وی دولته ا تض مین و ت أمین
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شود .بهعبارت دیگر ،اصول حقوقی مفاهیمی کلی هستند که از تضمین اجتماعی نیرومندی بهره میبرن د و
تحق اهداف حقوق در اجتما  ،یعنی استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایج اب میکن د
که قواعد و اصول حقوق از حمایت سیاستگذاران حاکمیت برخوردار و پشتیبانی دولتها را با خود داشته
باشند (جویباری و باقرین،اد.)47 ،
اصول حقوق دربرگیرندۀ قواعد و هنجارهای حقوقی است .قاعدۀ حق وقی ب ه ش یوۀ واح دی معرف ی،
ً
توصیف و تحلیل میشود و اساسا برای حل مورد خاصی به کار نمیرود و طرز فکر مخالف یا م وردگرایی
که قاعدۀ حقوقی را در سطح موارد خاص قرار میدهد ،پذیرفتنی نیست (داوید و ژوفره اسپینوری.)31 ،
در خصوص اینکه آیا ضرورتی به تصریح اصول و قواعد کلی در قوانین جزایی است یا خی ر؟ میت وان
ً
گفت :مفاد این اصول و قواعد بدون پیشبینی قوانین نیز قبال شناسایی و به رسمیت شناخته شده است ،ل ذا
ضرورتی به تصریح آنها در قوانین جزایی وجود ندارد؛ برای مثال قدمت اصلی همچون اص ل ق انونیبودن
جرائم و مجازات حتی در آثار بهجامانده در دوران باستان نیز به چشم میخورد( 1میالنی.)243 ،
اصول حقوقی ،اساس حقوق موضوعه را تشکیل میدهد و هرچه نظام حقوقی در وضع قانون به اصول
حقوقی توجه بیشتری کند ،آن نظام حقوقی ارزشیتر خواهد بود و نزد مردم مقبولیت بیشتری خواهد داشت
(حیاتی .)11 ،بنابراین آنچه در تدوین قوانین ضرورت دارد ،پایبندی قانونگذار به اص ول و قواع د بنی ادین
ً
حقوق کیفری است .اکثر قوانین کشورها نیز با در پیشگرفتن این رویه صرفا به معرفی و ب ازگویی اص ول و
قواعد کلی نپرداختهاند.
برای مثال ،هرچند اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری مورد اجم ا و قب ول هم ۀ نظامه ای حق وقی
است ،اما کمتر قانونگذاری آن را در قوانین پیشبینی کرده است .همان طور که در قانون مجازات اسالمی و
قانون جزای لبن ان و اردن ،م ادۀ خاص ی ب ه آن اختص اص نیافت ه اس ت (زراع ت .)21 ،ب ا وج ود ای ن،
قانونگذاران سیاست کیفری در برخی موارد ،اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را در قوانین جزایی پیشبینی
میکنند.
 .2-1موارد ضرورت پیشبینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی
 .1-2-1تعدد داللت مفاهیم
تعدد در داللت مفاهیم و قواعد کلی یعنی قاعدۀ واحد با نام واحد ،مفهوم و داللت متنو داشته باشد؛
برای مثال میتوان به مفهوم قاعدۀ عطفبهماسب نشدن در حقوق کیفری اشاره کرد .مقتض ای ای ن قاع ده
 .0احتمال اینكه مفهوم امروزی اصل قانونیبودن جرائم و مجازات در ایام كهن وجود داشته باشد ،اندك است .با وجود ای ن ،از ق دیمت رین
قوانین (كدهای) مدون ،قوانین حمورابی است كه میتوان از فحوای آن دریافت كه بهطور پراكنده و غیرمتقن رگهه ایی از ای ن اص ل وج ود
داشته است؛ زیرا در برخی موارد جرم و مجازات را مشخص كرده و گاهی اشاره به صالحیت دادگاهها میكند (میالنی.)010 ،

00

فقه و اصول

شمارة 021

این است که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
تا سال  2322قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین کیفری بهطور مطل در حقوق ایران پذیرفته شده بود؛
زیرا مادۀ  2قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب  2322مقرر کرد« :مجازات و اقدامات تأمینی و تربیت ی
باید بهموجب قانونی باشد که قبل از وقو جرم مقرر شده باشد» و بهس بب اط الق کلم ۀ مج ازات ،هم ۀ
مجازاتها اعم از حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات را در بر م یگرف ت ،ام ا در س ال  2322دی وان ع الی
کشور در رأی وحدت رویۀ  2322/21/12 -72مق رر ک رد« :م ادۀ  2ق انون راج ع ب ه مج ازات اس المی
منصرف از قوانین و احکام الهی ازجمله راجع به قصاص میباشد» .در س ال  2341نی ز مق نن کیف ری در
مادۀ  22قانون مجازات اسالمی قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات و نظامات دولت ی
دانست (مرادخانی و دیگران.)8 ،
این قاعده می تواند دربردارندۀ دو مفهوم باشد؛ در مفهومی که در حقوق کیفری اسالم رعایت میشود،
این قاعده تنها دربارۀ مقررات و نظامات دولتی حاکم است و در حقوق عرف ی ،مفه وم ای ن قاع ده ب هطور
مطل تمام جرایم را شامل میشود .به همین دلیل قانونگذار در راستای تفکیک بین مفاهیم مذکور ،در مادۀ
 21قانون مجازات اسالمی مصوب  2331قاعدۀ عطفبهماسب نشدن قوانین کیفری را در ق انون مج ازات
پیشبینی کرده است.
بنابراین در موردی که بحث تعدد داللت مفاهیم و قواعد کلی مط ر میش ود ،قانونگ ذار ب رای بی ان
مقصود خود آن قاعده را به شیوۀ مطلوب و مدنظر خود در قانون پیشبینی میکند ت ا دامن ۀ قاع ده ،مط اب
صالحدید تعیین شود .داللت قاعدۀ عطفبهماسب نشدن نیز بهدلیل تأثیر حقوق شرعی و اسالمی ،محدود
به مقررات و نظامات دولتی شده است.
 .2-2-1تغییر شرایط و آثار اصول و قواعد کلی
قانونگذار گاهی قصد دارد شرایط کلی اصل و قاعده را تغییر دهد یا آثار قاعده را تخصیص زند ،در این
صورت اصول و قاعدۀ کلی با رویکرد جدید قانونگذار در ق وانین پیشبین ی م یش ود .ب هتعبیر بهت ر ،اگ ر
ً
ً
قانونگذار قصد داشته باشد قاعده را حکما یا شروطا در مورد خاص تخصیص بزند ،به نظر میرسد چن ین
تغییری بهصراحت در قاعده و نسبت به آن مورد خاص اعمال میشود .در غیر این صورت ،این مورد خاص
نیز به حکم قاعدۀ عام تعمیم و تسری داده میشود؛ برای مثال میت وان ب ه قاع دۀ من ع تعقی ب و محاکم ۀ
مجدد اشاره کرد .این قاعده از قواعد پذیرفتهشده در حقوق داخلی و بینالملل است .مقتض ای قاع ده ای ن
است که اگر کسی در دادگاه صالح کیفری خارجی (اعم از ملی ی ا بینالملل ی) ب ه اته ام ارتک اب عمل ی
ً
محاکمه و حکم قطعی صادر شود ،در صورت تبرئ ه ی ا محکومی ت و اج رای آن ،نمیت وان وی را مج ددا
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محاکمه یا مجازات کرد .مبنای این اق دام عم ل واح د مرتک ب اس ت ،هرچن د عن وان جزای ی در ق وانین
کشورهای ذیربط مختلف باشد (میرزایی و امیری)21 ،
بااینحال ،برخالف اینکه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در قانون مجازات اسالمی مصوب  2322و 2341
ذکر نشده بود ،قانونگذار بعد از گذشت بیش از سی سال این قاعده را در قانون مج ازات اس المی مص وب
 2331پیشبینی کرد 1و در مواد  4و  8با پیروی از مبانی فقهی ،اعمال قاعدۀ م ذکور را مح دود ب ه ج رائم
ً
تعزیری کرده و این قاعده را صرفا در خصوص مجازاتهای تعزیری به رسمیت ش ناخته اس ت .ل یکن ،در
خصوص جرایم حدود ،قصاص و دیات درصورتیکه شخص در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود طب
قوانین جزایی ایران محاکمه میشود ،صرفنظر از اینکه در دادگاههای خارجی (اعم از ملی یا بینالملل ی)
محاکمه شده باشد یا خیر.
اگر قانونگذار در قانون مجازات اسالمی به شروط مذکور اشاره نمیکرد ،بنا بر پیروی از اصول و قواعد
کلی حقوق کیفری باید قاعدۀ مذکور را به تمام جرایم تعمیم داد .در همین رابطه و علیرغم س کوت ق انون
مجازات عمومی  1001راجع به قلمرو اجرایی قوانین کیفری ای ران ،ادارۀ حق وقی دادگس تری در پاس خ ب ه
استعالم یکی از مراجع قضایی دربارۀ شخصی که خار از مملکت محاکمه و مج ازات ش ده ب ود ،چن ین
ّ
ً
نظر داد« :برطب اصول اساسی و مسلم حقوق جزا ،اجرای مجازات منوط به آن است که قبال موضو منجر
به صدور حکم قطعی نشده باشد واال باوجود اصل  Non bis in idemکه ازنظر بینالمللی پذیرفته شده و
در مادۀ  1قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مقنن ایرانی تصویب کرده است ،م وجبی ب رای تج ویز
مجدد نیست( 2»...قبانچی و صفری.)142 ،
تعریف قتل عمد در قانون مجازات اسالمی نمون های دیگ ر در ای ن زمین ه اس ت .قانونگ ذار پ یش از
انقالب در سال  2317تعریفی از قتل عمد ارائ ه ن داده ب ود .م ادۀ  241ق انون مج ازات عم ومی مق رر
ً
میداشت« :مجازات مرتکب قتل عمد اعدام است ،مگ ر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد» (م رادی و
شهبازی ،)72 ،لذا قانونگذار اخیر همچون بسیاری از کشورها مجازات قتل عمدی را اعدام پیشبینی کرده
بود و تعریف رفتار عمدی را بدون اینک ه آن را در ق وانین تش ریح کن د ،مث ل بقی ۀ ج رائم ب ا درنظرگ رفتن
مالحظات علمی به محاکم واگذار می کرد .لیکن بع د از انق الب قانونگ ذار در ق انون مج ازات اس المی
مصوب سالهای  2341 ،2322و در حال حاضر در مادۀ  131قانون مجازات اسالمی مصوب  ،2331ب ا
 .0درخصوص قاعدۀ منع محاكمۀ مجدد ،بند  9مادۀ  9قانون مجازات عمومی سال  0902راجع به ش روط اعم ال ص الحیت شخص ی بی ان
میدارد« :مرتكب در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محكومیت ،مجازات كالً یا بعضاً دربارۀ او اجرا نشده باشد».
 .2قاعدۀ منع محاكمۀ مجدد در حقوق كشورها با عناوین مختلف شناخته میشود .البته گفته شده است كه اصطالح منع محاكمۀ مجدد و منع
مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه ،محاكمۀ دوباره بهخودیخود و صرفنظر از نتایج آن ،مخ الف ق انون و ممن وع
اس ت .بنابراین واژۀ  bisدر اصطالح التین  Non bis in idemاعم از مجازات و محاكمۀ مجدد است (خالقی و احمدی.)10 ،
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ذکر مصادیقی در مقام تشریح و توضیح رفتار عمدی است.
علت پیشبینی و توضیح عنصر روانی قتل عمد در مادۀ  131قانون مجازات اسالمی را باید در بن د ب
و پ مادۀ مذکور جستجو کرد ،چراکه این بندها بهگونهای متفاوتتر با اصول کلی حق وق کیف ری نگ ارش
شده است؛ برای مثال در بند ب علیرغم اینکه مرتکب سوءنیت خاص ن دارد ،ام ا قانونگ ذار رفت ار وی را
عمدی قلمداد می کند .رویکردی که با مالحظات و اصول کلی توصیف جرایم سازگاری ندارد .ازای نرو ب ا
انتفای سوءنیت ،قتل عمد نیز منتفی میشود.
 .2چرایی ضرورت پیشبینی قاعدة درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب 0932
اصول کلی حقوق برخالف قوانین موضوعه ،قواعد اساسی هستند که محتوای آنه ا بس یار عم ومی و
انتزاعی است و بیشتر اوقات با مفهومی ساده کشفشدنی است .اص ول کل ی حق وق ج زء من ابع رس می
قانونگذاری نیستند .با وجود این ،اصول کل ی حق وق مبن ای حق وق موض وعه ق رار گرفت ه اس ت و نق ش
هدایتگرانهای در قانونگذاری دارد (.)K ohen & Schramm، 20
ً
با این توصیف ،مطلبی که در ادامه به آن پرداخته میشود این است که اساسا چه ضرورتی به پیشبین ی
قاعدۀ درأ در قانون مذکور وجود داشت .در پرتو پاسخ به این پرسش ،ابتدا مفه وم قاع دۀ درأ قب ل از ق انون
مجازات اسالمی  2331با لحاظ قوانین موضوعه و آرای محاکم مطالعه میشود .س پس ب ا نق د و بررس ی
مفهوم قاعده در قانون جاری ،فرض تغییر رویکرد قانونگذار در شرایط و آثار ح اکم ب ر قاع دۀ درأ بررس ی
خواهد شد.
 .1-2تحوالت مفهومی قاعدۀ درأ در سوابق تقنینی و رویۀ قضایی
برای تبیین جایگاه قاعدۀ درأ در نظام حقوقیقضائی قبل از قانون مجازات اسالمی مصوب  ،2331ابتدا
مفهوم این قاعده در قوانین موضوعۀ ساب بررسی میشود و سپس به میزان انعکاس و نحوۀ رویکرد محاکم
نسبت به این قاعده پرداخته خواهد شد تا عینی و مبتالبهبودن آن در نظام قضایی کش ور محس وستر نش ان
داده شود.
 .1-1-2مفهوم سابق قاعدۀ درأ در قوانین موضوعه
قاعدۀ درأ تا قبل از ق انون مج ازات اس المی مص وب  2331بهص ورت ی ک م اده در ق وانین جزای ی
بهصراحت پیشبینی نشده بود ،اما مبنای قاعده هم درخصوص شبهۀ متهم و هم درخصوص شبهۀ قاض ی،
برخی مواد قانون مجازات اسالمی بوده است.
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در خصوص شبهۀ متهم ،گرچ ه تبص رۀ  2م ادۀ  181ق انون ح دود و قص اص مص وب  ،2322جه ل
تقصیری بسیط را عذر محسوب نمیکرد ،اما این تبص ره در ق انون مج ازات اس المی  2341ح ذف ش د؛
درنتیجه شاید بتوان گفت که این جهل ،عذر به شمار میآید ،بهخصوص که قانونگذار در قانون مذکور مواد
ّ
متعددی؛ ازجمله مادۀ  222 ،22 ،27 ،23و 238ثبوت حد زنا و شرب مسکر و س رقت را من وط ب ه عل م
مرتکب به حکم و موضو دانسته است( 2حاجیدهآبادی.)213 ،
راجع به شبهۀ قاضی نیز قانونگذار در مواردی حکم به سقوط حد داده است؛ برای مثال مادۀ  22ق انون
مجازات اسالمی  2341مقرر میدارد« :هرگاه مرد یا زنی که با هم جما کردهاند ادعای اش تباه و ناآگ اهی
کند ،درصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ،ادعای مذکور بدون شاهد و س وگند پذیرفت ه م یش ود و
حد ساقط میگردد» و مطاب مادۀ  « :24هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اک راه ش ده اس ت ،ادع ای او
درصورتیکه یقین برخالف آن نباشد قبول میشود» .تبص رۀ  2م ادۀ  222نی ز ح اکی از آن اس ت ک ه اگ ر
شرابخوار مدعی جهل به حکم یا موضو باشد و صحت ادعای وی محتمل باشد ،محکوم به حد نخواهد
شد .درنهایت ،باید به مادۀ  237قانون آیین دادرسی کیفری  2348اشاره کرد ک ه در خص وص متهم ی ک ه
اقرار به ارتکاب جرمی کرده است ،دادگاه اجازۀ صدور رأی به این شرط دارد که« :اقرار او صریح و موج ب
هیچگونه شک و شبههای نباشد و قرائن و امارات نیز ملید این معنی باشند» (همو)213 ،
مفهوم قاعدۀ درأ تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  2331عب ارت اس ت از :مادامیک ه
حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن یقینی نیست یا وقو اصل عمل انتساب آن به
متهم با علم او به حرمت عمل یا ماهیت موضو یا اختیار او در ارتکاب عمل مورد تردید اس ت ،حک م ب ه
مجازات و اجرای آن جایز نخواهد بود (امیدی ،)71 ،لذا باوجود شبهۀ هرچند ضعیف در مجرمیت متهم،
مجازات ساقط میشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست.
 .2-1-2مفهوم سابق قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی
استناد به قاعدۀ درأ در آرای محاکم زیاد به چشم میخورد .با بررسی این آرا مشخص میشود که مفهوم
پذیرفتهشدۀ قاعده در این آرا با مفهوم سنتی و عرفی آن همسویی دارد؛ یعنی باوجود شبهه ،مج ازات س اقط
میشود و نیازی به جستجو برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست.
برای مثال ،یکی از شعب دیوان عالی کشور در پروندهای با اتهام زنا اظهار داشته است؛ چنانچه ادعای
 .0تبصرۀ  0مادۀ  12قانون مجازات اسالمی « :0910هرگاه زن یا مردی حرامبودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و
بدون تفحص حكم شرعی با او ازدواج و دخول كند ،محكوم به حدّ خواهد شد».
 .2برای مثال مادۀ  10اشعار میدارد« :زنا در صورتی موجب حدّ میشود كه زانی یا زانیه ،بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موض وع آن
نیز آگاه باشد» .در این ماده چهار شرط؛ بالغ ،عاقل ،مختار و آگاهی به حكم و موضوع را برای مرتكب ذكر كرده است كه در صورت ابهام یا
ثابتنبودن شرایط ،مجازات ساقط میشود.
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انحالل نکا موقت قبل از ازدوا مجدد صورت گیرد ،بهدلیل حدوث شبهه ،حد ثابت نمیشود 1یا در رأی
دیگر ،ادعای صیغه از سوی متهمان را سبب عروض شبهه در اتهام زنا دانس ته اس ت و درنهای ت دادگ اه ب ا
استناد به قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» حکم به برائت صادر میکن د 2 .نمون ۀ رأی دیگ ر در خص وص
زنای به عنف میتوان به رأی اصراری هیئت عمومی دیوان اشاره کرد« :نظر به اینک ه محکومعلی ه ارتک اب
زنای به عنف با شاکیه را انکار کرده و استناد به علم قاضی ،مشروط به متعارفبودن حص ول آن از ق راین و
امارات مورد استناد است و مستند دادگاه در احراز بزهکاری م تهم ،ب هطورکلی ب ه ادع ای ش اکیه و نظری ۀ
پزشکی قانونی محدود شده است که برای حصول علم متعارف ب ه ارتک اب زن ای ب ه عن ف ک افی ب هنظر
نمیرسد ،ازاینرو باتوجهبه مراتب مذکور و با استناد به قاعدۀ درأ (الحدود تدرأ بالشهبات) ب هنظر اکثری ت
اعضا ،دادنامۀ بدوی به طور صحیح صادر نشده و با نقض آن پرونده به شعبۀ دیگ ر دادگ اه ص ادرکنندۀ رأی
منقوض ارجا میشود» 0.همچنین در پروندۀ دیگر دیوان عالی کشور انکار بعد از اقرار در زنای به عنف را
موجب سقوط حد دانسته است و توسل دادگاه به علمی که اساس آن هم ان اقراره ای متهم ان اس ت را ب ا
قاعدۀ درأ و احتیاط در دماء سازگار ندانسته است1 .

بااینحال ،استناد به قاعدۀ درأ محدود به حدود نیست و دادگاهها در سایر جرایم و در موارد شبهه ،حکم
به برائت مرتکب صادر کردهاند؛ برای نمونه در جرم تعزیری فروش م ال غی ر میت وان ب ه ای ن رأی دادگ اه
تجدیدنظر اشاره کرد« :نظر به اینکه مبایعهنامه صوری بوده اس ت و تجدی دنظرخ واه ب رای اثب ات ادع ای
خویش نوشتهای دال بر صوریبودن بیع نامه ابراز داشته و حسب نظریۀ کارشناسی در اصالت و صحت متن
سند تواف دو سطری دال بر صوریبودن بیعنامه شک و تردیدی وجود ن دارد ،اال اینک ه تجدیدنظرخوان ده
ادعا کرده که این مربوط ب ه معامل ۀ دیگ ری اس ت؛ درهرح ال ب اوجود ای ن س ند دو س طری ک ه دال ب ر
صوریبودن معامله دارد ،شک و شبهه در صوریبودن معامله و درنتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایج اد
میکند .بنابراین باتوجه به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقو بزه و قاعدۀ «تدرأ الحدود بالش بهات» ک ه

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
www.http://judgements.ijri.ir/subsystems/jpri2/showgement.a.aspx?id=mdvkuk3nk3nlsxc9
 -2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
http://j.ijri.ir/subsystems/jpri2/showjudgement.aspx?id=mdvkukpnk3 nlsxc
ایت
ه از س
 .9برگرفت
https://www.parsine.com/fa/news/160888.
 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3TTg39pPSU2T0o9/Showjudgement.aspx?id=S2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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دادگاه در خصوص جرم تعزیزی توهین تجدیدنظرخواهی متهم را ،بهدلیل اینکه در مرحل ۀ رس یدگی و
مراحل تحقی منکر عمل ارتکابی شده ،وارد دانسته و اظهارات شاکیان و مطلعان را بهعلت وجود اخ تالف
و ع داوت دنی وی س بب عل م قض ایی ندانس ته و درنتیج ه ارتک اب فع ل مجرمان ۀ فحاش ی از س وی
تجدیدنظرخواه محل شک و تردید است و دادگاه دراینباره قاعدۀ درأ را حاکم دانسته است2 .

با امعان نظر به آرای مذکور می توان اظهار داشت :این آرا همسو با مفهوم س نتی و عرف ی از قاع دۀ درأ
است که در صورت بروز هر نو شبهه یا تردید در وقو ج رم ی ا برخ ی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط
مسئولیت کیفری ،متهم از اتهام ارتکابی تبرئه و مجازات ساقط میشود.
 .2-2مفهوم قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی مصوب  1932و رویۀ قضایی
قاعدۀ درأ در مبحث ششم و در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی مصوب  2331پیشبینی ش ده
است .قانونگذار در این مواد ،مفهوم جدید و متفاوتی از قاعدۀ درأ ارائه کرده است .ض من معرف ی خ وانش
جدید قاعده ،این مفهوم نقد و ارزیابی میشود و بهمنظور مشخصشدن جایگاه قاعدۀ درأ در نظام قض ایی،
میزان انعکاس و استناد به آن در آرای محاکم بررسی میشود تا نگرش محاکم نسبت به مفه وم ای ن قاع ده
مشخص شود.
 .1-2-2مفهوم جدید قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسالمی
در مفهوم سنتی قاعدۀ درأ ،وجود شبهه باعث میشود اتهام رد ،اثبات ج رم نف ی و برائ ت م تهم م ورد
حکم قرار گیرد .بهعبارتی ،زمانی که قاضی رسیدگیکنندۀ پرونده با شبهه مواجه ش د و باتوجهب ه ش رایط و
اوضا و احوال متهم ،شبهه را در ح وی صادق یافت ،باید بدون جستجو برای رس یدن ب ه دالی ل قطع ی
بهمنظور کشف حقیقت ،حکم به بیگناهی متهم صادر کند (دانشور ثانی و خسروی.)84 ،
با وجود این قانونگذار در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی مصوب  2331خوانش جدی دی از
قاعدۀ درأ ارائه کرده است .مطاب مادۀ « :211هرگاه وقو جرم یا برخی از ش رایط آن ی ا هری ک از ش رایط
مسلولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ،حسب م ورد ج رم ی ا ش رط
مذکور ثابت نمیشود» و مادۀ  212نیز اشعار میدارد« :در جرائم موج ب ح د بهاس تثنای محارب ه ،افس اد
فیاالرض ،سرقت و قذف ،بهصرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حسب مورد جرم ی ا
 .0برگرفت ه از س ایت
www.http://dadrah.ir/danesh
 .2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3QzQxdEU1E1a0/Showjudgement.aspx?id=aEI2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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شرط مذکور ثابت نمیشود».
مواد مذکور بهنوعی به اختالفات در خصوص شمول قاعدۀ درأ پایان داد و محدودۀ قلمرو این قاع ده را
مشخص کرد .به این صورت که در مادۀ  211بهصراحت از واژۀ جرم ذکر کرده است نه حد که حاکی از این
است که مراد اجرای قاعدۀ درأ در تمام جرایم است (همو .)33 ،این رویکرد با اطالق ادلۀ فقهی قاع دۀ درأ
نیز مطاب است؛ زیرا باتوجهبه شواهد قرآنی و روایی مشخص میشود که لفظ حد نمیتواند فقط ب همعنای
مجازات خاص باشد ،بلکه مطل عقوبت را در بر میگیرد (مرتضی و امیران بخشایش.)23 ،
پایاندادن به اختالفات راجع به محدودۀ قلمرو قاعده ،تسری قاعده به جرایم غیرحدی ،پیشبینی قاعدۀ
درأ در دو مادۀ مستقل و اتخاذ سیاست واح د ب هجای پراکن دهگویی از مزای ای اق دام قانونگ ذار در ق انون
مجازات اسالمی مصوب  2331محسوب میشود ،ولی قرائت جدید قانونگذار با ایرادهای دیگ ری مواج ه
است.
بر اساس مادۀ  211در حالت وجود شبهه یا تردید در وقو جرم یا برخی شرایط مس للیت کیف ری ،در
صورتی قاعدۀ درأ اعمال و کارساز میشود که دلیلی بر نفی آن (شبهه یا تردید) یافت نشود .قانونگذار با ذکر
این عبارت از مفهوم سنتی و شناختهشدۀ قاعدۀ درأ فاصله گرفته اس ت؛ چراک ه عب ارت م ذکور ،قض ات را
مکلف میکند که حتی باوجود شبهه بهمنظور یافتن دلیلی بر نفی شبهه اقدام به تفحص کنند.
شاید رویکرد جدید قانونگذار نتیجۀ انتقادهایی باشد که نسبت به استفادههای افراطگون ه از قاع دۀ درأ
شده است .ضمن اینکه برخی از فقها ازجمله مرحوم آیتالله خویی معتقدند که در بیشتر موارد ثبوت حد،
ّ
شبهه وجود دارد و اگر بنا بر درأ حد با هر شبههای باشد ،دیگر برای اجرا ،حدی باقی نخواهد ماند (ح اجی
دهآبادی .) 221 ،در مقابل ،فقهایی نظیر شهید ثانی ظن وگمان حلیت را نیز برای سقوط حد کافی میدانند1.

(محق داماد و رهبری)722 ،
با تدقی در مواد  211و  212قانون مجازات اسالمی به نظر میرسد قانونگذار ه م ب ه دی دگاه فقه ایی
همچون آیت الله خویی توجه کرده است و هم دیدگاه غالب سایر فقها نظیر شهید ث انی را نی ز م دنظر ق رار
داده است .با این توضیح که در حدود به غیر از محاربه و افساد فیاالرض (بهدلیل شدیدبودن این ج رایم)،
سرقت و قذف (بهدلیل غالببودن جنبۀ ح الناسی آنها) با حصول کمترین شبهه حد ساقط و مرتکب ره ا

 .0ظن به حلیت در واقع همان جهل مركب است .جهل مركب كه در فارسی با «نادانی كامل» از آن یاد شده ،در اصطالح عبارت است از اینكه
انسان چیزی را نداند و خودش به جاهلبودن خویش نسبت به آن ناآگاه باشد ،بلكه میپندارد كه از مطلعین به آن است و بنابراین نمیداند كه
نمیداند و در مقابلِ این معنا ،جهل بسیط بهمعنای این است كه انسان چیزی را نداند درحالیكه به نادانی خود واقف است و لذا میدان د ك ه
نمیداند (آقایینیا و زهروی.)0 ،
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میشود و به مجازاتی محکوم نمیشود( 1.کالنتری و دیگران )23 ،و این همان مفهوم سنتی و شناختهشده از
قاعدۀ درأ است .در جرایم تعزیری و قصاص ،رویکرد قانونگ ذار ب ر ای ن پای ه اس توار اس ت ک ه ب همجرد
احتمال ،شبهۀ دارئه محق نمیشود و در این صورت دادرس مکلف ب ه جس تجوی دلیل ی ب ر نف ی ش بهه
است.
با وجود این باید خاطرنشان کرد که تحق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حق وق کیف ری م اهوی
یعنی جرمانگاری و اعمال مجازات باشد ،وابسته به حقوق کیف ری ش کلی یعن ی آی ین دادرس ی کیف ری و
دادرسی عادالنه و متضمن صیانت از حقوق انسانی و جامعه است .نظامهای حقوقی دنیا نیز کوشیدهاند ب ا
وضع قوانین عادالنه و نیز تمهید نهادهای کارآمد قض ایی ،حق وق م ذکور را تض مین کنن د .ازجمل ۀ ای ن
حقوق ،تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری ن وین از آث ار ف رض برائ ت اس ت و بررس ی در
حقوق اسالم ما را به مواردی رهنمون میسازد که دربردارندۀ چنین تضمیناتی اس ت .ازجمل ۀ ای ن م وارد،
قاعدۀ منع ثبوت حد باوجود شبهه است که در اصطال و بهاختصار قاعدۀ درأ نامیده میشود (ملذنزادگ ان
و غالمعلیزاده)273 ،؛ لذا صدور چند حکم به فرض افراطگون ه نبای د باع ث تع دیل قاع دهای ش ود ک ه
جایگاه اساسی در حقوق جزای اسالمی دارد.
تمایل قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب  2331بهس مت مجرمی ت و بیت أثیرکردن قلم رو
قاعده است ،درحالی که مسائل و موض وعات کیف ری منحص ر ب ه قط ع و یق ین اس ت و اص ل اساس ی و
تخلفناپذیر در اعمال مجازات ،عاری بودن وقو جرم و شرایط آن از هرگونه شک و ابهام است ،بهگون های
که عارضشدن هرگونه شبهه یا تردید موجب دفع مجازات میشود.
قرائت جدید از قاعدۀ درأ ضمن اینکه با بسیاری از مللفههای اساسی فقهی و اسالمی همخوانی ندارد،
از جهت تعارض با اصول و قواعد حقوق کیفری با ایرادهای متعددی مواجه است:
 .2سخت گیری و جستجو برای یافتن حقیقت باوجود شبهه و تردید با این آموزه ک ه بن ای ح دود ب ر
آسانگیری است ،سازگاری ندارد؛ بهدلیل اینکه دین اسالم از س وی پیش وایان آن آیین ی س هل ،باگذش ت و
رأفتمدار معرفی شده است و طبیعت احکام اسالمی گویای آن است که حدود جز در مواردی که ب هدلی ل
قاطع به اثبات رسیده است ،جاری نمیشود( 2حبیبزاده و دیگران .)22 ،بنابراین ،رویکرد ش ار مبتن ی
 .0دراینخصوص ،قویبودن شبهه موضوعیت ندارد ،بلكه حتی اگر شبهه ضعیف باشد نیز جرم ثابت نمیشود .استفادۀ قانونگ ذار از عب ارت
«صرف وجود شبهه» در مادۀ  020مؤید این ادعا است.
 .2نظر به اینكه هدفِ احكام الهی سعادت دنیوی و اخروی انسانها است ،میتوان گفت آیین سهلگیری شامل سایر جرایم نیز میشود .ضمن
اینكه وقتی برای جرایم حدود كه غالباً مجازات سنگینی دارد ،سهلگیری در نظر گرفته میشود ،بهطریق اولی شامل سایر جرایم نیز میش ود.
البته باید خاطرنشان كرد كه تسامح در حدود نیز بهطور مطلق و در همۀ جرایم پذیرفتنی نیست و نمونۀ بارز آن در آیۀ  2سورۀ نور آمده است،
آنگاه كه حكم زنا را بیان میفرماید« :زن و مرد زناكار را هریک ،صد تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا رأفت ،شما را نگیرد».
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ب ر مس امحه ،تخفی ف و امتن ان است .قواعد امتنانی مانند قاعدۀ ّ
جب و قاع دۀ درأ نی ز ناش ی از هم ین
َْ َ َ َ
َ َ ََ
َ
رویک رد ش ار هستند .آیاتی مانند «ل ْست عل ْیه ْم ب ُم َس ْیطر» (غاشیه)11 :؛ «و ََما أنت عل ْیه ْم بج َّب ار» (ق:

 )72بر این معنا داللت دارند که هدف دین از وض ع مج ازاته ا ،س یطره و تس لط ب ر انس انها نیس ت،
بلکه هدف هدایت انسانها بهسمت رحمت الهی با قول ّلین است و مجازاته ا نی ز آخ رین راهک ار م ی
باشند (ساداتی.)227 ،
 .1این مفهوم جدید از قاعدۀ درأ با اصل احتیاط نیز تطاب ندارد .مطاب ای ن اص ل ،احتی اط اص لی
عملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین میکند و باعث میشود مکلف با واق ع احتم الی
مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد (اکبریان و نادری .)43 ،در بخشهای مختلف فقه ی ،بن ای
احکام بر احتیاط هرچه بیشتر نهاده شده است ،بدان سبب که حرمت ،خون و ناموس مسلمان مورد تعرض
ً َ َ َ
َ َ
َ َ
قرار نگیرد .بهطوریکه در روایاتی از امام صادق( ) آمده استُ « :سئل ع ْن َر ُجل کان َجالسا َم َع ق ْوم ف َمات َو
َ
ََ َ َ َ
ََ
َ َ َ ََ
ََ َ
َ َ
َ َ ُّ
َ
ُه َو َم َع ُه ْم أ ْو َر ُجل ُوجد فی قبیلة أ ْو علی َدار ق ْوم ف ُّادع َی عل ْیه ْم قال «ل ْی َس عل ْیه ْم ق َود َو ال ُیط ل َد ُم ُه عل ْیه ُم
َ ِّ ُ
الد َیة» ؛ از حضرت سلال شد دربارۀ مردی که همراه جمعی نشسته بود و آنجا از دنیا رفته است یا شخص ی
که در میان قبیلهای پیدا شده درحالیکه فوت کرده ،پس علیه آن قوم شکایت میشود؟ ایشان پاسخ دادند بر
آن قوم گناهی نیست ،ولی نباید خون آن مرد هدر شود (میرزایی و امیری.)37 ،
ً
 .3مضمون روایات مرتبط با قاعدۀ فقهیحقوقی درأ کامال مواف با احادیثی است که مس لمانان را از
تجسس دربارۀ امور یکدیگر باز میدارد و تجسس یا کنجکاوی در امور پنهان زندگی مردم تضاد آشکاری با
محتوای قاعده دارد؛ چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمتها ،قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال،
َ
اعراض و نفوس میشود .به همین علت خداوند در قرآن کریم در آیۀ  21سوره حجرات میفرمایدَ « :یا أ ُّی َه ا
َّ
َ
َّ َّ َ َّ ْ َ َ َ
الذ َین َآم ُنوا ْاج َتن ُبوا کث ًیرا م َن الظ ّن إن َب ْعض الظ ّن إثم َوال تج َّس ُسوا و»...؛ ای اه ل ایم ان ،از بس یار پن دارها
درح یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگ ز (در ک ار دیگ ران) تجس س
نکنید (همو.)212 ،
این مطلب که تمایل قانونگذار بهسمت مجرمیت و محدودکردن دامنۀ شمول قاعدۀ درأ است ،بیشتر ب ا
آموزههای کیفرشناسی نو انطباق دارد .کیفرشناسی نوین شاخهای از علوم جن ایی تجرب ی اس ت ک ه کیف ر
موضو اصلی آن است و جرم را واقعۀ طبیعی میداند که وقو آن اجتنابناپذیر اس ت و امنی ت اجتم ا را
همانند سایر خطرات طبیعی تهدید میکند .این دانش ،مفهوم جدیدی را با نام مجرم پرخطر به ویترین خود
افزوده است .این تولید جدید برخالف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم ب الفطره ،متض من
معنایی علتشناسانه از جرم نیست (حیدرن،اد و میرجعفرپور10 ،تا .)11خوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ
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درأ نیز همسو با آموزههای عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناس ی ن وین
است ،سازگار میباشد (احدی و پورقهرمانی.)23 ،
خوانش جدید قانونگذار از قاعدۀ درأ به این صورت میباشد ک ه در ی ک نگ اه ،مفه ومی شناختهش ده
است که بهصرف وجود شبهه یا تردید ،جرم یا شرایط آن ثابت نمیشود و درنتیجه مجازات ساقط میش ود.
این مفهوم از قاعده فقط در برخی از ج رایم ح دی ح اکم اس ت ک ه عبارتان د از :زن ا ،ل واط ،تفخی ذ و
مساحقه ،قوادیّ ،
سبالنبی و مصرف مسکر حاکم.
در نگاه دیگر ،شامل برخی جرایم حدی یعنی سرقت ،قذف ،محاربه و افساد فیاالرض ،تم ام ج رایم
تعزیری و قصاص می شود ،حتی باوجود شبهه یا تردید نیز محاکم باید در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه را
رفع کند .این مفهوم اخیر با اصل برائت نیز تع ارض دارد؛ زی را در ای ن اص ل دادرس درص ورتیکه بع د از
ً
تحقی و تفحص دلیلی یافت نکرد ،مجازات را ساقط میکند .این درحالی اس ت ک ه قاع دتا در قاع دۀ درأ
باید باوجود شبهه یا تردید مجازات ساقط شود ،بدون اینکه دنبال دلیل برای محکومیت باشیم.
 .2-2-2مفهوم جدید قاعدۀ درأ در رویۀ قضایی
رویۀ قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و نیز عرف و عادت ،یکی از منابع ب ارور عل م حق وق ب ه
شمار میرود .اهمیت و کارکردهای رویۀ قضایی بهعنوان یکی از منابع حقوقی کشور ما نی ز پذیرفت ه ش ده
است .در این راستا ،بررسی آرای محاکم می تواند به این موضو کمک کند که آیا رویه ،هماهنگ ب ا هم ان
ً
مفهوم سنتی و شناختهشده از قاعدۀ درأ است؟ برای پاسخ اجماال به چند رأی صادره از محاکم در خصوص
جرایم حد ،قصاص و تعزیر که در زمان حکومت قانون مجازات اسالمی مصوب  2331صادر شده است،
اشاره میشود.
دادگاه در خصوص جرم حد مصرف مسکر دربارۀ یکی از متهمان با بررسی اوراق و محتویات پرون دۀ
اتهام وی دائر بر شرب خمر ،باتوجهبه دفاعیات وی مبنی بر جهل به الکلیبودن آبمیوهای که به او تع ارف
کرده بودند و مدعی است بالفاصله پس از لبزدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و با احتمال صدق
گفتارش که دلیلی برخالف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به وجود شبهه و جریان قاعدۀ درأ و نیز
حاکمیت اصل برائت و مواد 212 ،120و  128قانون مجازات اسالمی  ،1042رأی بر برائت صادر میکند 1

از دیگر تصمیمات قضایی در زمینۀ جرم تعزیری ،ترک انفاق است که دادگاه بهدلیل وج ود ش بهه و ب ا
استناد به قاعدۀ درأ حکم برائت صادر می کند .با این توضیح که دادگاه در خصوص ش کایت دائ ر ب ه ت رک

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3tIaHc1FwMUtNT2/Showjudgement.aspx?id=S2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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انفاق با بررسی اوراق پرونده و استما مدافعات طرفین نظر به اینکه مشتکیعنه اعالم کرده است که شاکیه
(زوجه) نسبت به وی تمکین ندارد و حاضر به زندگی مشترک نیست و برای اثبات این ادع ا ب ه رأی قطع ی
دیگری صادره از شعبۀ دادگاه تجدیدنظر مبنیبر الزام زوجه به تمکین استناد کرده است ،با عنایت ب ه اینک ه
باوجود رأی قضایی یادشده و سواب مربوط به طر دعاوی متعدد دیگر از جان ب ط رفین ،تمک ین زوج ه
نسبت به زو که رکن مهم در تحق بزه ترک انفاق است ،مح رز نیس ت؛ ل ذا تحق ش رایط و ارک ان ب زه
موصوف محل تردید و شبهه است و استناد به مادۀ  211قانون مجازات اسالمی  2331و اصل کلی برائ ت،
رأی به برائت وی صادر میکند1 .

راجع به قصاص نی ز یک ی از ش عب دیوانع الی کش ور بی ان م یدارد 2:درص ورتیکه در قت ل عم د،
مجنیعلیه قبل از مرگ خود اعالم رضایت و این عمل را از وی درخواست کرده باشد ،ب ا لح اظ قاع دۀ درأ
عدوانیبودن قتل ثابت نخواهد بود و نمیتوان حکم به قصاص صادر کرد ،هرچند که مرتکب گناهکار بوده
است؛ بهدلیل اینکه اذن در قتل رافع حرمت مرتکب عندالله نخواهد شد .سخن در این است ک ه آی ا چن ین
ً
فرد مباشری شرعا مستوجب قصاص است ی ا خی ر؟ در ای ن خص وص محق حل ی ب ه ص راحت گفت ه
ّ
ّ
است«:ولو باشر ،لم یجب القصاص ،ألنه أسقط حق ه ب األذن ،ف ال یتس لط ال وارث» 0و ص احب ج واهر
الکالم در شر عبارت مذکور میفرماید« :و لکن لو أثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محک ی
ّ
ّ
ّ
المبسوط ،و الفاضل فی التخلیص و االرشاد ،بل فی المسالک انه االش هر ألن ه و اس قط حق ه ب االذن ف ال
ّ
ّ
ّ
یتسلط الوارث الذی هو فر علی المقتول  ....اللهم اال أن یشک ف ی ش مول أدل ه القص اص ،ب ل و الدی ه
ً
بناءا عل ی ّأن ه کالح دود ف ی ذل ک»1.
لمثله ،و األصل البرائه و ال أقل من أن یکون ذلک شبهه یسقط قتله،
سپس در موارد مذکور تردید و سقوط قصاص را در قال ب بح ث دف ا من در میکنن د (ص احبجواهر،
 ،) 32/71لذا در صورت تردید در شمول ادلۀ قصاص و شبهۀ دارئه همچن ان ب اقی اس ت .هم ین تردی د را
صاحب ایضا الفوائد ( )224/7و مرحوم اردبیلی در مجمع الفائدة ( )332/23و مرحوم آیتالل ه خ وئی
 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3/Showjudgement.aspx?id=RUlEckdLSStwdDA2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
 .2این رأی قابلدسترسی در سایت بانک داده پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی؛
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eWdxYmIyOC9oNlk9
 .9اگر مباشرت ورزد ،قصاص واجب نیست؛ زیرا مقتول حق خود را با اجازه و اذندادن ساقط گردانیده است .بنابراین وارث تسلط و قدرتی
برای درخواست قصاصكردن قاتل ندارند.
 .0و اما اگر مرتكب گناه شود و مباشرت ورزد ،قصاص نزد شیخ در منقول روایتشده از كتاب المبسوط و الفاضل فی التخلیص و االرش اد،
واجب نیست ،بلكه در كتاب المسالک آن مشهورتر است؛ زیرا وی حقش را با إذن و اجازه ساقط كرده است .بنابراین فرد ،وارثی كه فرع ب ر
مقتول است تسلُّط و قدرتی ندارد .خدا عالِم است! مگر اینكه در شمول دالیل و ادلۀ قصاص شک شود ،بلكه دیه برای فردی همچون او است
و اصل برائت و پاكی و بیگناهی است و كمتر از این نیست كه آن شبههای باشد كه قتل وی را ساقط میگرداند ،بر اساس اینكه آن همچ ون
حدود است.
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در تکملة المنهاج آوردهان د ،اگرچ ه در پای ان میفرماین د :االظه ر ثبوت ه (القص اص) و در فقه الاها
( )33/12نیز همین تردید و استداللهای مربوط به ط رفین قض یه آم ده اس ت و مرح وم آیتالل ه فاض ل
لنکرانی هم اعالم رضایت مجنیعلیه را در مواردی که قص اص و دی ه ثاب ت اس ت ،دارای ت أثیر میدانن د
(جامعالمسائل ،212/1 ،مسئلۀ شمارۀ  .)2212بنا به مراتب معروضه ،حکم قصاص نفس ب اوجود ش بهۀ
درأ در اصل توجه قصاص شرعی و شمول قاعدۀ درأ در قصاص ،حکم قصاص صادره غیر قابل تأیید است و
ابرام تشخیص و پرونده بهمنظور رس یدگی مج دد ب ه دادگ اه همع رض ص ادرکنندۀ رأی منق وض ،ارج ا
میشود1 .

جرم رابطۀ نامشرو و عمل منافی عفت غیر از زنا ،موضو مادۀ  234ق انون تعزی رات  1001از دیگ ر
جرایم مبهم و قابل تفسیر است که روند رسیدگی واحدی در مراجع قضایی ندارد و اس تنباطه ای مختل ف
قضات از این مفاهیم سبب صدور آرای متناقض و متعارض در موضوعات مشابه شده است .با این توضیح
که برخی محاکم معتقدند که تنها اعمالی مشمول مادۀ  234میشوند که همراه با تماس جسمی بین مرد و
زن نامحرم باشد و سایر روابط نامشرو که مستلزم این ارتباط فیزیکی نباشد را شامل نمیش ود .در مقاب ل
برخی دیگر از محاکم معتقدند جرم موضو مادۀ مذکور اعم از این است که ارتباط و تماس جسمی برق رار
شده یا نشده باشد .به بیان دیگر رویکرد اخیر معتقد است که برای شمول ماده بر عمل فرد نیازی ب ه ارتب اط
جسمی نیست؛ زیرا جرم موضو ماده و عمل متفاوت است که عبارتاند از روابط نامشرو و عمل من افی
عفت و این دو عمل با هم فرق دارند .در رابطۀ نامشرو هیچگونه تماس فیزیک ی و جس می می ان ط رفین
حاصل نمی شود اما در عمل منافی عفت غیر از زنا با تماس جسمی بین مرد و زن نامحرم ،جرم تحق پیدا
میکند (صادقن،اد نائینی.)22 ،
اینکه آیا جرم مذکور مشمول قاعدۀ درأ میشود یا خیر؟ نیاز به بررسی دارد؛ بهدلیل اینک ه از ی ک س و،
بهاستناد مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفری 2331و در پرتو آموزههای حقوق کیفری اسالم مبنیب ر ل زوم
بزه پوشی و منع اشاعۀ فحشا انجام هرگونه تعقیب و تحقی در جرایم من افی عف ت ممن و اس ت .از س وی
دیگر ،اگر جرم مادۀ  234قانون تعزیرات را شامل قاعدۀ درأ و مادۀ  211ق انون مج ازات اس المی ب دانیم،
سوالی که مطر میشود این است که آیا در صورت شک و شبهه ،دادرس باید بهاس تناد م ادۀ اخیرال ذکر و
برخالف مادۀ  211قانون آیین دادرسی کیفری در پی یافتن دلیلی بر نفی آن باشد.
نکتۀ شایان توجه دراینخصوص این است ک ه م ادۀ  234ق انون تعزی رات دو عن وان مجرمان ۀ رابط ۀ

 .0برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی؛
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3701
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نامشرو و اعمال منافی عفت غیر از زنا را جرمانگاری کرده است .موضوعی که بای د مش خص ش ود ای ن
است که آیا میتوان جرایم مذکور را تعزیر منصوص شرعی محسوب و مطاب قواعد حدود با آنها برخ ورد
کرد یا خیر؟ بهعبارت بهتر ،در صورت اعمال قواعد حد ،اگر وقو جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه ی ا
تردید قرار گیرد ،میتوان بر اساس مادۀ  121و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حکم بر برائت صادر کرد .در غی ر
این صورت ،یعنی عدم شمول حد ،باید براساس مادۀ  120با آن برخورد کرد.
باتوجهبه نظ رات فقه ی و بررس ی روای ات وارده دراینخص وص میت وان قائ ل ب ه تعزی ر منص وص
شرعیبودن اعمال منافی عفت بود .علمای اسالمی نیز بهتبعیت از روایات فقط ب ه اعم ال من افی عف ت از
قبیل تقبیل ،مضاجعه پرداخته و معترض موضو روابط نامش رو نش دهاند( 1قدوس ی و پ ورزرین.)110 ،
روابط نامشرو نیز عملی حرام و قابل مجازات است اما تعزیز منصوص شرعی محسوب نمیش ود و بای د
آن ها را از مصادی تعزیر حکومتی محس وب و طب عموم ات مرب وط ب ه تعزی ر ب ا آنه ا برخ ورد ک رد
(صادقن،اد نائینی.)41 ،
راجع به اعمال منافی عفت میتوان مطاب قواعد حدود با آنها برخورد کرد و درنتیجه در موارد شبهه یا
تردید نسبت بهوقو جرم یا شرایط آن بر اساس مادۀ  212و بدون تالش برای یافتن دلیلی ب ر نف ی ش بهه ی ا
تردید حکم برائت صادر کرد ،اما در خصوص رابطۀ نامش رو میت وان آن را مش مول تعزی رات دانس ت و
مطاب مادۀ  120در صورت وجود شک و شبهه نیز دادرس باید در پی یافتن دلیلی برای رفع شبهه یا تردی د
باشد .این برداشت با مادۀ  102قانون آیین دادرسی کیفری نیز همسو میباشد چراکه قانونگذار در این م اده
انجام هرگونه تعقیب و تحقی را درخصوص جرائم «منافی عفت» ممنو نموده است.
توسل دادرس به قاعدۀ درأ در جرایم حساس دیگر نظیر تجاوز به عنف که دربردارندۀ مجازات س نگین
اعدام است ،او پایبندی محاکم به رعایت اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را نشان میدهد .برای مث ال،
در پروندهای با اتهام تجاوز به عنف دادگاه باتوجه به مالحظۀ مجمو محتویات پرون ده و کیفی ت ش کایت
شاکیه و اظهارات متناقض وی و مفاد پرینت پیامکها و تماسهای فیمابین شاکی و متهمان با لحاظ قاعدۀ
فقهی تدرأ الحدود بالشبهات و استناد به مادۀ  211قانون مجازات اسالمی  2331حکم بر برائت متهمان از
اتهام زنای به عنف صادر کرده است2 .

باتوجهبه آرای صادره میتوان گفت در غالب پروندهها ،محاکم باوجود شبهه ی ا تردی د و ب دون اح راز
دلیل دیگری دال بر محکومیت متهم ،بدون اینکه در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه یا تردید را رف ع کن د ب ا
 .0در خصوص این روایات نک :قدوسی ،سید ابراهیم و پورزرین005. ،
 .2برگرفته از سایت بانک دادۀ پژوهشگاه قوۀ قضاییه به نشانی:
3UaVE3/Showjudgement.aspx?id=ekkrVXRCbU2http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri
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استناد به قاعدۀ درأ حکم به تبرئۀ متهم صادر میکند .هرچند نمیتوان ب هراحتی از آرای مح اکم دیگ ر ک ه
بدون درنظرگرفتن شبهه یا تردید موجود ،بهوی،ه در جرایم سنگین همچون قتل عمد ،در پی یافتن دالی ل دال
بر محکومیت متهم هستند ،گذشت ،لیکن اتخاذ چنین رویهای از سوی نظام قضایی کشور بیانگر اهمی ت
اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری است که بهراحتی نمیتوان این اصول و قواعد را تغییر داد.
نتیجه گیری
اصول و قواعد کلی حقوق کیفری بیانگر ارزشها و معیاره ای ح اکم ب ر ه ر نظ ام حق وقی اس ت و
بهعنوان بدیهیات شناخته میشود ،لذا ضرورتی به پیشبینی آنها در قوانین جزایی احساس نمیش ود .اگ ر
قانونگذار اصول و قواعد کلی را بنا بر مالحظاتی در قوانین پیشبین ی کن د ،ای ن اق دام از دو ف رض خ ار
نیست؛ در فرض اول ،اصول و قواعد بدون تغییر در قوانین گنجان ده ش ود ک ه ای ن عم ل تک راری اس ت و
ضرورتی به چنین کاری نیست؛ چون عدم تصریح اصول و قواعد بنیادین حقوق کیف ری در ق وانین جزای ی
ً
بهمعنای حذف آنها نیست و اساسا قانونگذاران واضعان آن اصول و قواعد نیستند که بتوانند درص دد مح و
آنها باشند ،ضمن اینکه تصریحنکردن نیز از اهمیت آنها نمیکاهد .در فرض دوم ،قانونگذار ی ا ب هجهت
تعدد داللت مفاهیم اصول و قواعد کلی یا قصد تغییر و مخالفت با آن اصول و قواعد ،اصول و قواع د را در
قوانین پیشبینی میکند.
ّ
از قواعد مسلم فقهی حقوق کیفری که در این مقاله به آن پرداخته شد ،قاعدۀ درأ اس ت .مقتض ای ای ن
قاعده این است که باوجود شبهه یا تردید در مجرمیت متهم ،مجازات ساقط میشود و نی ازی ب ه جس تجو
برای رسیدن به دالیل قطعی بهمنظور کشف حقیقت نیست .این قاعده بهرغم اینکه تا قبل از تصویب ق انون
ً
مجازات اسالمی مصوب  2331سابقهای در قوانین جزایی نداشت ،اما در نظام قضایی کشور مک ررا م ورد
استناد محاکم قرار گرفت.
با وجود این ،قانونگذار با هدف تغییر آث ار قاع دۀ درأ و ب ا فاص لهگرفتن از مفه وم س نتی و عرف ی آن،
خوانش جدیدی از قاعدۀ درأ را پیشبینی ک رد .بهگون های ک ه در م واد م ذکور در خص وص تم ام ج رایم
تعزیری ،جرم قصاص ،دیات و اکثر جرایم حدی ،صرف وجود شبهه یا تردی د ب رای ساقطش دن مج ازات
کفایت نمیکند و باوجود شبهه یا تردید ،قانونگذار شرط جدیدی مبنیبر جستجو بهمنظور یافتن دلیل ی ب ر
نفی شبهه یا تردید اضافه کرده است .بهعبارت بهتر ،در صورتی مجازات ساقط میشود که شبهه یا تردید در
وقو جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری وجود داشته باشد و دلیلی بر نف ی آن
یافت نشود .در صورت جمع این دو شرط ،بر حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود .این ش رایط
در جرایم حدی محاربه ،افساد فیاالرض (بهدلیل شدیدبودن آنها) ،س رقت و ق ذف (ب هدلیل غلب ۀ جنب ۀ
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ح الناسی آن ها) نیز حاکم است و فقط در سایر جرایم حدی ازجمله زنا ،لواط ،تفخیذ ،مساحقه ،ق وادی،
ّ
سب نبی و مصرف مسکر ،قانونگذار از همان رویکرد سنتی و عرفی قاعدۀ درأ پیروی کرده است؛ یعن ی در
جرایم اخیر صرف وجود شبهه یا تردید سبب ثابتنشدن جرم و درنتیجه س قوط مج ازات میش ود ،ب دون
اینکه نیازی به تحصیل دلیل برای نفی شبهه یا تردید باشد.
بنابراین در قرائت جدید قاعدۀ درأ ،دادرس مکلف شده است حتی باوجود شبهه و تردید ،دنب ال ی افتن
دلیلی دال بر نفی آن باشد و میتوان گفت تمایل قانونگذار بهسمت مجرمیت ،ع دم اعم ال و بیت أثیرکردن
ً
قلمرو قاعده است؛ زیرا اگر هدف قانونگذار تقویب شبهه و گسترش قلمرو قاعدۀ درأ بود ،اساسا نی ازی ب ه
ذکر آن نبود و همان مفهوم شناختهشده از قاعدۀ درأ همانند گذشته مورد استناد محاکم قرار میگرفت.
بااینحال ،رویکرد جدید ضمن تعارض با اصول و قواعد کلی با ایرادات متعددی نیز مواجه اس ت؛ ب ه
دلیل اینکه موضوعات کیفری منحصر به قطع و یقین است و اصل اساسی در اعمال مج ازات ،ع اریبودن
وقو جرم و شرایط آن از هر گونه شک است .همچنین ،سختگیری و جستجو برای یافتن حقیقت ب اوجود
شبهه و تردید با این آموزه که بنای حدود بر آسانگیری است ،سازگاری ندارد و نیز مضمون روایات مرتبط با
ً
قاعدۀ فقهیحقوقی درأ کامال مواف و هم خوان با احادیثی است ک ه مس لمانان را از تجس س درب ارۀ ام ور
یکدیگر باز میدارد ،چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمتها ،قط ع رواب ط و در خطرافت ادن ام وال،
اعراض و نفوس میشود.
افزون بر موارد مذکور ،مفهوم جدید قاعدۀ درأ با اصل احتی اط نی ز تع ارض دارد .مط اب ای ن اص ل،
احتیاط اصلی عملی است که وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک تعیین میکند و باعث میشود مکل ف ب ا
واقع احتمالی مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد ،بدان س بب ک ه ب ه حرم ت ،خ ون و ن اموس
مسلمان تعرض نشود ،درحالیکه در قرائت جدید قاعدۀ درأ به این موضو توجهی نشده است.
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چکیده

مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که

از پیشامد قاعدگی بیمناک اند ،مجاز است .عمدۀ فقهای متقدم و متأخر دربارۀ حکم سایر بانوان و جواز یا عدم
جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان ،سخنی به میان نیاورده اند .از
فتوای مذکور چنین برداشت میشود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه ،فقط به بانوان معذور
اختصاص دارد .برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی
دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی
است مجازند پس از وک یل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید ،شبانه تقصی ر کنند و برای ادای شبانۀ اعمال
مکه راهی مسجدالحرام شوند .نتیجۀ این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا
صورت گرفته حاکی از این است که روایات ،که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب میشوند به وضوح
بر قول اخیر داللت دارند و ادلۀ مستند دال بر قول عدم جواز از قوت الزم برخوردار نیست.
کلیدواژه ها :تقصیر ،عید قربان ،ذبح ،اعمال مکه ،وکالت در قربانی.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1905/00/10:؛ تاریخ تصویب نهایی.1900/09/21:
این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان « واکاوی فقهی مسائل نوپدید در حج و عمره متأثر از توسععه در مکعه ،مسعجدالحرام و مشعاعر حعج»
است.
 . 1نویسنده مسئول
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Taqsir (cutting the hair and nails) and Performance of Hajj Rites
by Female Pilgrims on the Night of Eid al-Adha (the Feast of
Sacrifice)

Mahdi Sajedi,Ph.D. Student of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law,
Farabi Campus, University of Tehran
Mohammad Rasoul Ahangaran, Ph.D.,Professor, Farabi Campus, University of
Tehran (corresponding author)
Abstract
The famous Imamia jurists believe that performing Taqsir (cutting the hair and nails)
and the rites of Mecca on the night of Eid al-Adha (the Feast of Sacrifice) is
permissible for female pilgrims who fear from menstruation. Most of the earlier and
later jurists have not dealt with the precept of other women and the permission or
impermissibility of night Taqsir and then their performance of Mecca rites on the
night of Eid al-Adha. It is understood from the above said fatwa that premature
Taqsir and performing the rites of Mecca are restricted to the excused women. Some
contemporary jurists have also clarified or at least been cautious about this matter
and some other contemporary jurists maintain that it is understood from narrations
that female pilgrims whose duty is to sacrifice are allowed, after appointing an agent
for performing the sacrifice on the day of Eid, to perform Taqsir at night and to go to
Masjid al-Haram to perform the rites of Mecca at night.
The results of this research, which has been done through documentary and library
and content-analyzing method, show that the narrations, as the main religious proof
of this precept, clearly signify the latter opinion and reliable proofs indicating
impermissibility are not strong enough.
Keywords: Taghsir, Eid al-Adha, Slaughter, the Rites of Mecca, Agency in Sacrificing.
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مقدمه
بر اساس روایات و فتوای فقهای امامیه ،حجاج بیتاللعهالحرام پعس از وقعود در سعرزمین عرفعات و
مشعر (مزدلفه) باید بهسمت سرزمین منا رفته و روز عید قربان ،رمی جمرۀ عقبه ،قربانی و حلق یا تقصیر را
انجام دهند .البته بانوان حجگزار مجازند پس از توقفی کوتاه در مشعرالحرام (مزدلفه) ،به منا رفته و شبانه به
منظور تسهیل امعر حجگعزاری عمعوم
رمی جمرۀ عقبه بپردازند .پژوهش دربارۀ یافتن راهکاری از روایات به
ِ
بانوان ،با انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان ضروری است؛ بهدلیل اینکه اگر بتوان چنین تسهیلی

را از روایات باب حج استنباط کرد ،دیگر بیتوتۀ بانوان حجگزار در شب عید در منا باوجود فضای محدودی
که به آنان در منا اختصاص دارد ،الزامی نیست و نیز الزم نیست باقی اعمال را به شب یعا روزهعای بععد از
عید قربان موکول کنند و درنتیجه برای ادای اعمال مکه دچار ازدحام نمیشوند ،بلکه میتوانند اعمعال را بعا
فراغت و آسانی نسبی در شب عید به اتمام برسانند .بهعبارت دیگر اگر بانوان حجگزار مجاز نباشد که برای
انجام اعمال مکه در شب عید به مکه روند ،باید اعمال مکه را بعد از اتمام اعمال منعا انجعام دهنعد؛ یعنعی
ً
زمانی که تقریبا همۀ حجاج برای انجام اعمال مکه بهسمت مسجدالحرام روانه هستند و ایعن یعنعی انجعام
اعمال مکه در ازدحام شدید حجاج که کار را برای بانوان دشوار میسازد .سؤالی کعه در ایعن زمینعه مطعرح
میشود این است که آیا بانوان حجگزار میتوانند پس از رمی شبانۀ جمرۀ عقبه ،تقصیر را نیز انجعام دهنعد
همچنین بر فرض جواز تقصیر شبانه ،آیا آنان مجازند پس از تقصیر ،شبهنگام بعه مکعه رفتعه و مناسع و
اعمال مکه را نیز به جا آورند
قبل از پاسخ به پرسش های مذکور ،مناسب است ابتدا کالم فقها در این زمینه را بررسی کنیم .البتعه در
خصوص موضوع پژوهش ،تحقیق مستقلی در قالب کتاب یا مقاله نوشته نشده است و حتی در کتب فقهای
متقدم یا متأخر اثری از آن یافت نمیشود و تنها برخعی از فقهعای معاصعر بعهطور محعدود بعه ایعن بحع
پرداخته و در اثبات یا رد آن استدالل کردهاند .نوآوری پژوهش حاضر نیز در تقویت نظر و استدالل مععدود
فقهای معاصر است که رأی آنان بر جواز انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حجگزار،
استواری یافته است.
 .0اقوال
مشهور بین فقهای امامیه این است که بانوان حجگزار مجازند زودتر از سایر حجاج از مشععر بهسعمت
منا کوچ کرده و شبانه رمعی جمعرۀ عقبعه را انجعام دهنعد (عالمعه حلعی228/8 ،؛ محقعق حلعی231/1 ،؛
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صاحبجواهر ،77/11 ،تبریزی،صراط النجاه .)202/4 ،در خصوص جواز و عدم جعواز تقصعیر و انجعام
اعمال مکه در شب عید دو نظریه وجود دارد:
 .1نظریۀ مشهور فقهای امامیه مبنیبر جواز انجام تقصیر و اعمال مکه توسط بانوان حجگزاری است که
از پیشامد قاعدگی قبل از انجام اعمال مکه بیمناکاند و نیز وجوب تأخیر ذبح و سایر اعمعال از شعب عیعد
برای سایر بانوان (ابوالصالح حلبعی118 ،؛ ابنزهعره182 ،؛ قطبالعدین کیعدری120 ،؛ قمعی سعبزواری،
212؛ شهید اول452/1 ،؛ خویی ،المعتمد فی شرح المناسع 111/5 ،؛ تبریعزی ،التهعذیب فعی مناسع
العمره و الحج172/3 ،؛ شبیری زنجانی ،)275 ،هرچند آنان به این اختصاص تصریح نکردهاند.
 .2نظریۀ برخی از معاصران مبنیبر جواز تقصیر و انجام اعمال مکعه بعرای همعۀ بعانوان در شعب عیعد
است.
البته مطابق با این نظر ،بانوان حجگزاری که برعهدهشان قربانی است باید قبل از تقصیر و رفتن به مکه،
فردی را برای انجام ذبح در روز عید وکیل کنند (حکیم ،177 ،فیاض.)481 ،
 .2ادلۀ اقوال
 .1-2ادلۀ قائالن به عدم جواز
ی  :آیه و روایات دال بر لزوم ترتیب بین اعمال روز عید
َّ
َُ ْ ْ
ََ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ
وسک ْم ح َّتی َی ْبلغ ال َهد ُي َم ِحل ُه» (بقعره)112 :؛ سعرهای خعود را نتراشعید تعا
آیۀ شریفه« :وال تح ِلقوا رء
قربانی به محلش برسد.
برخی از فقها (عالمه حلی340/8 ،؛ بحرانی )243/17 ،معتقدند تعبیر رسیدن قربانی به محل ،کنایعه
از قربانی کردن در منا است .بر اساس این برداشت ،تا زمانی که قربانی انجام نگیرد ،نباید حجگزار اقدام بعه
حلق کند.
روایت صحیح معاویةبنعمار از امام صادق(ع) ،حضرت فرمودند« :زمانی کعه رمعی جمعره را انجعام
دادی ،هدی و قربانیات را بخر»(1کلینی.)411/4 ،
به طور قطع خرید قربانی موضوعیت ندارد و مقصود از خرید ،اشتغال به ذبح است .پس خرید قربعانی
ظاهر امر ،بر لعزوم ترتیعب داللعت دارد (بحرانعی242/17 ،؛ صعابجواهر،
باید بعد از رمی انجام گیرد و ِ

248/11؛ محقق داماد.)352/3 ،

َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
یحیی ع ْن ُم َع ِاو یة ْبنع َّم ٍار قال قعال أ ُبوع ْب ِدالل ِعه(ع):
 .1ع ِلیبن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه عن ابنأ ِبیعم ٍیر و محمدبن ِإسم ِاعیل عن الفضلبنشاذان عن ابنأ ِبیعم ٍیر و صفوانبن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِْ ِ
َ
َ ْ َ
« ِإذا َر َمیت الج ْم َر َة فاشتر َهدی .»...
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روایت صحیح عمربنیزید از امام صادق(ع) ،حضرت فرمودند« :وقتی قربانی کردی ،آنگعاه سعرت را
بتراش و غسل نما»(1طوسی240/5 ،؛ حر عاملی.)211/14 ،
قائالن به عدم جواز معتقدند مطابق با این آیه و روایات ،قربانی باید بعد از رمعی جمعرۀ عقبعه صعورت
زمان انجام رمی جمرۀ عقبه بین طلوع و غروب
گیرد و تقصیر یا حلق نیز پس از قربانی انجام شود .از طرفی ِ
ترخیص بیانشده
خورشید است ،لذا این نتیجه حاصل میشود که زمان ذبح و تقصیر نیز این زمان است و
ِ

تقصعیر
در روایات برای زنان ،تنها نسبت به کوچ شبانه و رمی جمره است؛ ازاینرو آنان برای انجعام ذبعح و
ِ
شبانه نیازمند دلیلی هستند که انجام شبانۀ این دو را برای آنان مجاز بداند و چنین ترخیص و اجازهای نهتنها
در حق کسی که وظیفهاش قربانیکردن است ثابت نیست ،بلکه بهمقتضای مفهوم شرط در روایت صعحیح
سعید اعرج ،آنان مجاز به تقصیر شبانه نیستند (تبریزی ،التهذیب فی مناس العمره و الحج.)172/3 ،
دو :مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج از امام صادق(ع)
به امام(ع) عرضه داشتم :فدایت شوم با ما زنان همراه هستند .میتوانم آنان را شبانه به منا کعوچ دهعم
حضرت فرمودند :بله ،می خواهی روش رسول خدا را در پی گیری گفتم :بله .فرمودند :زنان را شبانه کوچ
ده و آنان را کوچ نده تا اینکه در َجمع (نام دیگر مشعر) آنان را (مدتی) نگه داری ،سپس آنان را کوچ بعده تعا
آنان را کنار جمرۀ عظمی(جمرۀ عقبه) آوری تا رمی جمره را انجام دهند ،پس اگر برعهدهشان قربانی نیست
از موها و ناخن هایشان برگیرند و به مکه رفته و طواد و سعی و طواد نساء را به جا آورند؛ سپس به منا بعاز
گردند ،درحالیکه از اعمال حج (جز بیتوته و رمی روزهای بعد) فارغ شدهاند»( 2کلینی.)475/4 ،
این روایت با مفهوم شرط ،داللت بر این دارد که کسی که برعهدهاش قربانی است ،قبعل از ذبعح نبایعد
تقصیر کند (خویی ،موسوعه االمام الخوئی .)317/21 ،توضیح اینکه مطابق با این روایت ،تقصیر شعبانه و
انجام مناس مکه در شب عید فقط برای بانوان حجگزاری جایز است که وظیفهشان قربانی نیسعت (یعنعی
بانوانی که در حال انجام حج افراد هستند) ،زیرا اگر همۀ آنان مجاز به تقصیر و انجام مناس مکعه باشعند،
تفصیل بین کسانی که وظیفهش ان ذبح است و غیر آنان بدون وجه خواهد بود .بنا بر پعذیرش مفهعوم شعرط،
کسانی که برعهده شان قربانی است نباید تقصیر کرده و به مکه روند ،اما با فرض نپذیرش مفهوم برای جملۀ
شرطیه نیز فصاحت و بالغت در کالم و حکیمبودن شارع و امام معصوم(ع) اقتضعا دارد تفصعیل در کعالم،
حکم دو دسته از حجگزاران باشد.
جهت جداکردن ِ
َ ْ ْ
َ َ َ َ َّ
َْ
َ َ َ َ َ ُ ْ
ْ ْ
َُ َ ُ
ُ َ
َ
ُ .1م َ
وسی ْب ُنالق ِاس ِم ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنع َم َر ع ْن ُم َح َّم ِد ْبنعذ ِاف ٍر ع ْن ع َم َر ْبن ِیز ید ع ْن أ ِبیع ْب ِدالل ِه(ع) قالِ « :إذا ذ َب ْحت أض ِح َیت فاح ِل ْق َرأ َس َو اغ َت ِسل .»...
َّ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ْ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ
ِ ُ ْ ُ َ َ َ َِ َ ٌ َ ُ ُ
َ
َ
عتَ :ن َععم؛ْ
 .2ع ْن س ِع ٍید اْلعرج قال :قلت ِْلِبی عب ِدالل ِه(ع) :ج ِعلت ِفداک معنا ِنساء فأ ِفیض ِب ِهن ِبلیل قال« :نعم؛ ت ِرید أن تصنع کما صنع رسول الل ِه » قعال :قل
ٍ
عح َف ْل ْیأ ُخ ْعذ َن معنْ
یکن َع َلعیه َّن َذ ْب ٌ
َف َق َالَ « :أف ْض به َّن ب َل ِیل َو َال ُتف ْض به َّن َح َّتی َتق َف به َّن ب َج ْمع ُث َّم َأف ْض به َّن َح َّتی َت ْأتی به َّن ْال َج ْم َر َة ْال ُع ْظ َمی َف ْیرم َین ْال َج ْم َر َة َفإ ْن َل ْم ْ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ َِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ ٍ
ُْ ِ ُ
َ
ًُ
کة فی ُو ُج ٍوهه َّن َو ُیط ْف َن ب ْال َبیت َو ْیس َع َین َب َین َّ
ُش ُعوره َّن َو َیقص ْر َن م ْن َأ ْظ َفاره َّن َو ْیمض َین إلی َ
الص َفا َو ْال َم ْر َوة ُث َّم ْیرج ْع َن إ َلی ْال َ
یت َو یطف َن أ ْس ُبوعا ث َّم ْیر ِج ْع َن ِإلی
ب
م
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َْ َ ْ
َ
ِم ًنی َو قد ف َرغ َن ِم ْن حج ِه َّن.»...
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سه :سیرۀ متشرعه
ازجمله ادلۀ مستند اثبات عدم جواز تقصیر شبانه ،تمس به سیرۀ قطعی متشرعان است و اینکعه سعیرۀ
حجاج از زمان تشریع تاکنون بر این امر استوار بوده است که آنان پس از انجام قربعانی در روز عیعد قربعان
تقصیر یا حلق را انجام میدهند (خویی ،موسوعه.)317/21 ،
چهار :روایاتی که به حجاج امر کرده است که اعمال خود را با انجام رمی شروع کنند.
برخی از فقها معتقدند حکم مزبور را میتوان از روایات آمر دال بر شروع اعمال با انجام رمی اسعتفاده
کرد؛ بهدلیل اینکه رمی در روز عید انجام میگیرد و الزمهاش این است که ذبح و حلعق نیعز در روز باشعد،
زیرا این دو مترتب بر رمی هستند (همو ،همان.)317/21 ،
پنج :روایات دال بر نهیاز خروج از منا قبل از انجام قربانی
مانند روایت صحیح سعید سمان از امام صادق(ع) :از حضرت شعنیدم کعه فرمودنعد« :همانعا رسعول
خدا (ص) به تعجیل در کوچ شبانۀ زنان از مزدلفه به منا امر کرده و فرمان دادند هری از آنان که برعهدهاش
قربانی است ،رمی را انجام دهد و از منا خارج نشود تا قربانی را ذبح کند و هرکس وظیفهاش قربانی نیست
برای طواد زیارت به مکه رود»( 1کلینی.)474/4 ،
َ
َ َْ
ََ
َ َ
ْ َْ َ
َ
عبارت «أ َم َر َم ْن کان ِم ْن ُه َّن عل َیها َهدی أن ت ْر ِمی َو ال ت ْب َر َح ح َّتی تذ َب َح» در روایعت معذکور ،بهصعراحت
بانوانی که وظیفهشان قربانی است را از بیرونرفتن از منا قبل از انجام قربانی منع کرده است.
تعبیر به «التبرح حتی تذبح» نیز میتواند برای داللت بر دو چیز بیان شده باشد:
اول :مقدم بودن قربانی بر اعمال مکه و اینکه اعمال مکه بعد از انجام قربعانی و تقصعیر یعا حلعق بایعد
انجام شود؛
ً
ّ
بیان ترتب اعمال مکعه بعر قربعانی
دوم :لزوم انجام قربانی در روز عید؛ زیرا اگر حضرت صرفا درصدد ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
بودند ،نهی از خروج از منا الزم نبود و این معنا با عبارتی مانند « :أمر من کان ِمنهن علیها هدی أن تر ِمی و
َْ
َ
تذ َب َح و ت ْم ِضی إلی َمکه» نیز بیان میشد ،لکن چون ممکن بود برای مخاطب توهم شود که همانگونعه کعه
کوچ و رمی شبانه جایز است ،رفتن به مکه و انجام اعمال مکه نیز در همان شب جایز اسعت ،حضعرت بعا
نهی از خروج به آنان متذکر میشوند که تا زمانی که در روز عید قربانی انجام نگیعرد ،امکعان انجعام سعایر
اعمال وجود ندارد.
ْ
َ
َ
ممکن است گفته شود در فقرۀ «ح َّتی تذ َب َح» ،انجام ذبح مقید به روز عید نشده است ،بنابراین چنانچعه
ََ
َ َّ
ُ َ َ َّ
َ َ
ْ َْ َ
َ َّ َ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ
ُ ُ َّ
َ .1ع ْن َسعید َّ
عن کعان ِم ْعن ُه َّن عل َیهعا َهعدی أن ت ْر ِمعی َو
الس َّم ِان قال َس ِم ْعت أ َباع ْب ِدالل ِه(ع) یقولِ « :إن َر ُسولالل ِه(ص) عجل النساء لیال ِمن المزد ِلف ِة ِإلی ِمنی و أمر م
ِ ٍ
َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
ال َبرح حتی تذبح و من لم یکن علیها ِمنهن هدی أن تم ِضی ِإلی مکة حتی تزور».

پاییز 0011

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حجگزار در شب عید قربان

22

این دسته از بانوان نیز بتوانند شب عید قربانی را انجام دهند ،میتوانند برای بعهجاآوردن اعمعال مکعه روانعۀ
مسجدالحرام شوند.
مقام بیان نیست و فقط بیان میکند ادامۀ اعمال باید
به نظر میرسد روایت ازجهت جواز ذبح شبانه در ِ

مقام بیانبودن و نیز مطلقبودن ،این اطالق با ادلهای که زمان ذبح را
بعد از ذبح باشد و بر فرض پذیرش در ِ

روز عید میداند ،مقید میشود.

 .2-2ادلۀ قائالن به جواز
ادلهای که برخی از فقهای معاصر 1در اثبات قول جواز بیان کردهاند یا میتوان در دفاع از این نظر ارائعه
داد ،عبارتاند از:

ی  :روایت صحیح إبن ُمسکان از ابیبصیر از امام صادق(ع)
حضرت میفرمایند « :اشکالی نیست که زنان زمانی که شب از بین رفت ،زودتر از دیگران به منا کعوچ

کنند ،پس باید مدتی را در مشعرالحرام توقف کرده و سپس به منا برده شعوند تعا رمعی جمعره انجعام دهنعد،
سپس مقداری صبر کرده و پس از آن تقصیر را انجام داده و برای طواد به مکه روند ،مگعر اینکعه بخواهنعد
ازطرد آنان قربانی انجام گیرد که در این صورت باید کسی را وکیل کنند تا از جانب آنان عهعدهدار قربعانی
ِ

شود»( 2کلینی.)474/4 ،
َ
ْ
ْ
ْ
َ َّ
َ
َ
َّ َ ْ َّ َ ْ
یکن ِیر ْدن أن یذ َب َح ع ْن ُه َّن ف ِإن ُه َّن َیوکل َن َم ْن یذ َب ُح ع ْن ُه َّن» ،استثنا از جواز تقصیر و رفتن به
عبارت « ِإال أن
سمت مکه است؛ یعنی اشکالی ندارد بانوان شبانه تقصیر کرده و برای طعواد بعه مکعه رونعد ،مگعر اینکعه

ازطرد آنان قربانی انجام شود .راجع به اینکه مقصود از این استثنا چیست ،دو احتمال وجود دارد:
بخواهند
ِ

نخست :اگر زنان بخواهند ازطرفشان قربانی انجام شود ،نمیتوانند تقصیر کرده و برای طواد بعه مکعه

روند ،پس آن ها باید کسی را وکیل کنند تا از جانبشان ذبح کند تا بتوانند تقصیر کرده و برای انجام طواد به
مکه روند.
دوم :زنان اگر بخواهند از جانبشان قربانی صورت گیرد ،نمیتوانند تقصیر کرده و برای طعواد بعه مکعه
روند ،پس آن ها باید کسی را وکیل کنند تا از طرفشان ذبح کند و چون قربانی باید در روز عید انجعام گیعرد،
ادامۀ مناس نیز پس از انجام قربانی در روز عید مجاز است.
به نظر میرسد از میان دو احتمال مذکور ،به دالیل زیر احتمال اول متعین است:
دلیل اول :روایت در مقام تسهیل و ترخیص شارع نسبت به بعانوان اسعت و تعرخیص و تسعهیل زمعانی
ِ
 .1آیتالله فیاض در کتاب تعالیق مبسوطه که در ادامه در پاورقی شمارۀ  10استدالل ایشان تبیین شده است.
َ َ َ
َّ َ
َ ْ ْ ْ
ًَ ُ َ َ
َ َّ
َ َ َّ ُ َ ْ
َ َ
ُ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
عن ِإلعی ِم ًنعی
 .2ع ْب ِدالل ِه ْبن ُم ْسکان ع ْن أ ِبی َب ِص ٍیر قالَ :س ِم ْعت أ َبا ع ْب ِدالل ِه یقول«:ال َبأ َس ِبأن تقد َم الن َس ُاء ِإذا َزال اللیل ف ِیقف َن ِع ْند ال َمش َع ِر ال َح َر ِام َساعة ث َّم ْینطل ُعق ِب ِه
َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ً ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
فیر ِمین الجمرة ثم یص ِبرن ساعة ثم یقصرن و ینط ِلقن ِإلی مکة فیطفن ِإال أن یکن ِیردن أن یذبح عنهن ف ِإنهن یوکلن من یذبح عنهن».
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محقق است که بانوانی که وظیفهشان قربانی است و عمدۀ بانوان حجگزار را شامل میشود ،بتواننعد پعس از
توکیل در ذبح تقصیر کرده و برای ادامۀ مناس به مکه بروند.
ِ
ً
دلیل دوم :اگر صرفا نهی از انجام تقصیر و اعمال مکه برای کسانی کعه وظیفهشعان قربعانیکردن اسعت
مدنظر امام(ع) بود ،این معنا با استثناکردن آنان از کسانی که مجاز به تقصیر هستند و با عبارت «إ َّال َأ ْن َّ
یکن
ِ
َ َْ ْ َ
ِیر ْدن أن یذ َب َح ع ْن ُه َّن» فهمیده میشد و نیازی به امر به توکیعل نبعود؛ زیعرا وقتعی مکلعف بخواهعد ازطعرفش
قربانی صورت گیرد ،بهطور طبیعی کسی را برای انجام آن وکیل قرار میدهد و نیازی به امعر بعه آن نیسعت.

انجام قربانی روز عید است و عرد لزومی در بیان فوری اخذ وکیل در شب عید نمیبینعد
افزون بر آن زمان ِ
و فصاحت و بالغت در سخن نیز اقتضا دارد استثنا برای بیان مطلب فوری و حکمی باشد که اگر در همعان
شب بیان نشود ،فرصت برای انجام آن از دست برود و این تنها در فرضی متصور اسعت کعه هعدد از بیعان
استثنا ،بیان لزوم توکیل شبانه در ذبح برای بانوان حجگزاری باشد که بخواهند در همان شب به انجام اعمال
مکه مبادرت ورزند و درعینح ال لزوم انجام قربانی در روز عید مانع از آن باشد ،در این صورت امام(ع) بعا
ِ
امر به توکیل در ذبح درصدد برآمدهاند مانع انجام اعمال مکه را از سر راه آنان بردارند.
ِ
امر به توکیل معنای مطابقی آن اراده نشده است؛ زیرا عمدۀ حجگزاران قادر بر
از
شود
گفته
است
ممکن
ِ

انجام ذبح نیستند .ازاینرو امام(ع) بهجای امر به ذبح ،به توکیل در ذبح امعر کردهانعد و ایعن خعود قرینعهای
است که ما را از معنای مطابقی منصرد میسازد .زمان ذبح نیز چنانکه بیان شد روز عید است و باتوجهبعه
اینکه اعمال مکه پس از ذبح باید انجام شود ،پس امر به توکیل در ذبح بهمعنای امر بعه انجعام ذبعح در روز
ِ
عید و پس از آن ادای اعمال مکه است؛ ازاینرو باید احتمال اول را در معنای روایت پذیرفت .افزون بعر آن
از امر ،جواز توکیل در ذبح نیز فهمیده میشود.
در پاسخ می توان گفت :درست است که غالب حجاج برای ذبح نیازمند نایب هسعتند ،امعا ایعن قرینعه
امر به وکالت را به جای امر به ذبح اثبات میکند ،اما اینکه در ایعن روایعات،
فقط امکان و صحت استعمال ِ
این معنا توسط امام(ع) اراده شده باشد ،نیازمند اثبات است و با این استدالل ،مقصودبودن این معنا اثبعات

نمیشود .بهخصوص در بین روایات ،مواردی را میتوان یافت که در آنها از امعر بعه توکیعل همعان معنعای
مطابقی اراده شده است؛ مانند روایت صحیح ابیبصعیر از امعام صعادق(ع) 1و روایعت علیبنابیحمعزه2،

َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ َ ْ َّ
َ ْ َ ََْْ َ ْ َ َ
َ َ
َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ
یان
ِ .1عدة ِمن أصحابنا عن أحمدبنمحم ٍد عن الحسینبنس ِع ٍید عن أبیالمغر ِاء عن أبیب ِ
ص ٍیر ع َن أ ِبیعب ِدالل ِه ْ(ع) قال«َ :رخص رسولالل ِه(ص) و آله ِللنس ِاء و الصب ِ
َ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ُّ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َ
َ َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
أن ِیفیضوا ِبلیل و یرموا ال ِجمار ِبلیل و أن یصلوا الغداة ِفی من ِاز ِل ِهم ف ِإن ِخفن الحیض مضین ِإلی مکة و وکلن من یضحی عنهن».
َ َ َ ٍ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
ٍَ َ
َ َ
عن یعذ َب ُح ع ْن ُعه َو
یرم الجمرة ثم لیمض و لیأمر م
 .2ع ْن ع ِلی ْبنأ ِبی ح ْم َز َة ع ْن أح ِد ِه َما(ع) قال«:أ َیما ْام َرأ ٍة أ ْو َر ُجل خ ِائ ٍف أفاض ِمن المشع ِر الحر ِام لیال فال بأس فل
ِ
ِ
ٍ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُ َّ ُ ُ ُ َّ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ ْ ْ َ ً َ ْ َ َ ً َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
ْ
الش ْعع َر إ َذا َح َلعقَ
یت و ِبالصفا و المرو ِة ثم لیر ِجع ِإلی ِمنی ف ِإن أتی ِمنی و لم یذبح عنه فال بأس أن یعذبح هعو و لیح ِمعل
تقصر المرأة و یح ِلق الرجل ثم لیطف بالب ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ َ َِْ َ َ َ َ
ْ َ َ
ِب َمکة ِإلی ِم ًنی َو ِإن ش َاء ق َّص َر ِإن کان قد ح َّج ق ْبل ذ ِل ».
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(کلینی .)474/4 ،لذا اراده نشدن معنای مطابقی نیازمنعد دلیعل و اثبعات اسعت ،زیعرا مقصعودبودن معنعای
غیر آن نیازمند دلیل و قرینه است.
مطابقی ،مطابق با اصل اولی در مقام تخاطب و مقصودبودن ِ

عالوه بر این در برخی از روایاتی که وظیفۀ خائف بیان شده ،بهصراحت خائف امر به ذبح شده اسعت؛
ً
درحالیکه غالبا امکان ذبح توسط خائف نیز وجود ندارد .معلوم میشود استعمال امر به توکیل در ذبح برای
فهماندن ذبح ،غالبی نیست بهگونهای که وضع تعینی پیدا کرده باشد و مخاطب با استعمال امام(ع) از امعر
به توکیل در ذبح ،لزوم ذبح را متوجه و به آن منتقل شود.
دو .روایت صحیح حفص از ابیبصیر از امام صادق(ع)
حضرت فرمودند« :پیامبر خدا(ص) برای زنان و ضعیفان مجاز دانستند که شعبانه از مشععر (مزدلفعه)
کوچ کنند و شبانه رمی را انجام دهند و اگر میخواهند در همان شب طواد زیارت را انجام دهند ،کسعی را
وکیل کنند تا از جانب آنان قربانی را انجام دهد»( 1کلینی.)118/1 ،
این روایت برای همۀ بانوان کوچ شبانه از مشعر ،رمی شبانه و انجام شبانۀ اعمال مکه را پعس از توکیعل
ِ
در ذبح مجاز دانسته است .قائالن به جواز معتقدند« :عرد از این روایت چنین میفهمد که ضعفا زمانی که
شبانه از مشعر کوچ کنند و رمی را انجام دهند و بخواهند طواد زیارت را انجام دهند ،یعنی نمیخواهند تا
روز عید در منا بمانند و اعمال آن روز و ازجمله ذبح را انجام دهند ،لذا به توکیل در ذبح امعر شعدهاند .ایعن
روایات دربارۀ ذبح در شب ساکت است ،درحالی که روایات وارده راجعع بعه خعائف بعه جعواز ذبعح شعبانه
تصریح دارد و این خود شاهدی است بر اینکه ذبح شبانه برای آنان جایز نیسعت .از طعرد دیگعر مقتضعای
روایت این ا ست که تقصیر در شب برای آنان جایز باشد ،زیرا تقصیر قبل از طواد زیارت انجام میشعود»2

(فیاض.)481 ،
َ ْ ََ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
ممکن است گفته شود عبارت «ف ِإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن» داللت بر جواز انجام
شبانۀ اعمال مکه ندارد ،بلکه دال بر این است که هرگاه بخواهند اعمال مکه را به جا آورند ،باید ابتدا قربانی

را انجام دهند.
ً
در پاسخ میتوان چنین گفت که؛ اوال سیاق روایت ،بیعان تعرخیص و تسعهیل در حعق بعانوان اسعت و
ً
ترخیص و تسهیل با جواز انجام شبانۀ اعمال مکه سازگار است نعه انجعام اعمعال در وقعت خعودش؛ ثانیعا
َ َ َ
َ
َ
ُ َّ
َ َ َ َّ
َ ْ َْ
ُّ َ َ ْ ُ
َ َ
ْ ْ
َّ
ْ َ
َْ
ص ْبن ال َبخ َت ِری َو غ ِیر ِه ع ْن أ ِبی َب ِص ٍیر ع ْن أ ِبیع ْب ِدالل ِه(ع) قالَ « :رخ َص َر ُسولالل ِه(ص) ِللن َس ِاء َو الض َعف ِاء أن ِیفیضوا ِم ْن َج ْمع ِبلیل َو أن ْیر ُموا الج ْم َر َة ِبلیل
 .1عن حف ِ
ٍ
ٍ ٍ
َ ْ ََ ُ َ ْ ُ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ
ْ
ُ
َّ
ف ِإن أرادوا أن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن».
 « .2و بکلمة :ان المستفاد من روایة التوکیل عرفا هو أن الضعفاء اذا افاضوا من المشعر لیال و رموا الجمرة لیال و أرادوا زیارة البیت ،فمعنی هعذا أنهعم ال یریعدون
البقاء فی منی حتی یقوموا فی یوم العید باعمال ذل الیوم ،منها الذبح أو النحر ،فلذل أمروا بتوکیل من یذبح عنهم فی نهار العید .هذا .اضافة العی أن سعکوت
ً
هذه الروایات عن الذبح لهم باللیل ،و تصریح روایات الخائف بجوازه له باللیل شاهد علی عدم جوازه لهم لیال ،هذا من ناحیة ،و معن ناحیعة اخریعان مقتضعاها
جواز التقصیر أو الحلق لهم باللیل علی اساس أن موضعه من الناحیة التسلسلیة قبل زیارة البیت».
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ً
زمان اراده مطلق است؛ لذا ارادۀ انجام اعمال مکه میتواند همان شب عید باشد؛ ثالثا استفادۀ
روایت
ازنظر ِ
ِ
امر به توکیل در ذبح نیازمند قرینه و اثبات است و در اینجا دلیلی که معا را از معنعای
معنای انجام قربانی از ِ
مطابقی منصرد سازد ،وجود ندارد.

 .3نقد و بررسی و بیان قول مختار
روایات مستند طرفین سند صحیحی دارد و هیچی از فقها نیز در خصوص سند این روایات مناقشهای
ندارند .عمدۀ بح را باید در بررسی داللت روایات و تعارض یا عدم تعارض آنها با یکدیگر متمرکز کرد.
در نگاه اول ممکن است این روایات متعارض به نظر برسند ،اما با نگاه دقیق میتوان به ایعن نتیجعه دسعت
یافت که تعارض مستقری بین این روایات از جهت داللت وجود ندارد؛ زیرا ادلۀ دال بر جواز تقصیر و ادای
اعمال مکه در شب عید ،رتبۀ تقصیر و اعمال مکه را بعد از رمی و ذبح میدانند و بهدلیل ممکننبودن انجام
قربانی در شب عید و زودتر از موعد برای کسانی کعه وظیفهشعان قربعانی اسعت ،وکالعت در ذبعح را کعافی
دانسته اند .این ادله با آیه و روایاتی که بر لزوم ترتیب بین اعمال منا داللت دارند ،منافات ندارنعد .همچنعین
روایات مستند قائالن بعه ععدم جعواز را بعا
اطالق فهمیدهشده از
مطابق با کالم اندیشمندان اصولی میتوان
ِ
ِ

تکلیف واحد و مطلق ،منفی و مقیعد،
روایات آمره به توکیل در ذبح مقید و مطلق را بر مقید حمل کرد؛ زیرا
ِ
ِ
مثبت است .در چنین صورتی عرد ،مقید را مفسر مطلق به شمار میآورد و تنعافی بعین دو دلیعل را بعا ایعن
ِ
حمل از بین می برد و اگر چنین حملی صورت نگیرد ،تنافی دو دلیل همچنان بعاقی خواهعد مانعد (مظفعر،
112/1؛ نایینی541/1 ،؛ حسینی فیروزآبادی.)310/2 ،
توضیح بیشتر اینکه روایت صحیح سعید سمان ،بانوان حجگعزاری کعه وظیفهشعان قربعانی اسعت را از
ظهور در انجعام ذبعح توسعط
خروج از منا قبل از انجام قربانی منع کرده است .فعل «تذبح» در این روایت
ِ

ازنظر زمان انجام ذبح که شب عید یا روز عید باشد نیز مطلعق اسعت ،امعا ایعن
خود بانوی حجگزار دارد و
ِ

اطالق با روایاتی که زمان انجام قربانی را روز عید میداند ،مقید میشود .نتیجعه ایعن میشعود کعه بعانوی

حجگزاری که وظیفهاش قربانیکردن است ،قبل از انجام قربانی در روز عید نمیتواند از منعا خعارج شعود؛
َ ْ َ
عن کعان
ازطرد او قربانی کند یا نه؛ «م
خواه ارادۀ انجام طواد زیارت داشته باشد یا نه؛ خواه بخواهد کسی
ِ
َ َْ
ََ
ْ َ َ
ِم ْن ُه َّن عل َیها َهدی ال ت ْب َر َح ح َّتی تذ َب َح ،سواء یرید أن یزور البیت أم ال و سواء یرید أن یعذبح عنعه أم ال» .ایعن
روایات امرکننده به توکیل در ذبح یعنی روایت صحیح حفص و روایت صحیح ابنمسکان مقیعد و
اطالق با
ِ
ِ
نتیجه چنین میشود :اگر می خواهد ذبح را انجام دهد از منا خارج نشود ،مگر اینکه بخواهد شعبانه طعواد
زیارت را انجام دهد که در این صورت باید کسی را برای ذبح وکیل کند (تقیید با روایعت حفعص) یعا مگعر
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اینکه بخواهد کسی از طرد او ذبح را انجام دهد (تقیید با روایت ابنمسکان) .بهطور خالصعه« :معن کعان
منهن علیها هدی التبرح حتی تذبح إال ترید أن تزور البیت أو أن یذبح عنها فإنها توکل من یذبح عنها».
امر به توکیل در ذبح کنایه از انجام قربانی
ممکن است گفته شود این حمل در صورتی صحیح است که ِ

در روز عید نباشد وگرنه معنا چنین میشود :کسی که وظیفهاش قربانیکردن است از منا خارج نشود تا خود
یا وکیلش قربانی را انجام دهد و ازآنجاکه زمان انجام قربانی روز عید است ،این دسته از بانوان حجگزار قبل
از انجام قربانی نمیتوانند تقصیر و طواد زیارت را انجام دهند.
مخاطب روایت از امر به وکیلگرفتن برای ادای قربانی ،جواز تقصعیر و
در پاسخ میتوان گفت :عرد و
ِ
ِ
انجام شبانۀ اعمال مکه پس از توکیل در ذبح را به دالیل زیر میفهمد:
 .1کنایه بودن این امر برای فهماندن لزوم ادای قربانی در روز عید توسط نایب ،مسعتلزم قرینعه و دلیلعی
است که ذهن مخاطب را از معنای مطابقی توکیل به انجام متعلق وکالت یعنی ذبعح منتقعل سعازد و چنعین
دلیلی وجود ندارد .فهم معنای انجام ذبح و نه وکالت در ذبح ،از امر به توکیل در صورتی ّ
میسر است که در

تعینی یافته باشد ،درحالیکه چنعین ّ
اثر کثرت استعمال ،امر به وکالت در این معنا وضع ّ
تعینعی در روایعات
مشاهده نمیشود.
قربانی فردا نیز موجه نیست؛ زیرا فرض بر این اسعت
 .2تفهیم لزوم نایبگرفتن در شب عید برای ادای
ِ

که کسانی که حج تمتع انجام میدهند ،میدانند باید فردا خود یا وکیلشان عمل ذبح را انجام دهد و لزومی
ً
برای بیان انجام فوری آن در شب عید وجود ندارد .پس اگر هدد امام(ع) صرفا بیان جعواز توکیعل در ذبعح
برای این دسته از بانوان بود ،نیازی به بیان آن در شب عید نبود و حضرت میتوانستند این دسته از بعانوان را
از انجام زودتر از موعد اعمال منع کرده و صحبتی از لزوم توکیل در ذبح به میان نیاورند .اگر ذبعح در شعب
نیز برای آنان جایز بود ،نیازی به توکیل شبانه نبود و اگر میخواستند شعبانه بعرای طعواد برونعد ،خودشعان
شبانه ذبح را نیز انجام میدادند ،هما ن طور که خودشان شبانه رمی جمره را انجام دادند و سپس برای طواد
امر امام(ع) به توکیل در ذبح ،دال بر جایزنبودن ذبح شبانه برای آنان است (فیاض،
به مکه میرفتند ،بنابراین ِ
ِ
.)481
باتوجهبه عدم جواز ذبح شبانه بعرای آنعان فهمیعده میشعود حضعرت درصعددند بیعان کننعد اگعر آنعان
ِ
می خواهند شبانه سایر اعمال را انجام دهند و خودشان قصد انجام ذبح در روز عید ندارند ،ابتدا برای انجام
قربانی در روز عید ،نایب اختیار کنند و پس از آن مانند سایرین به ادامۀ اعمال بپردازند.
با این سخن ،ضرورت بیان لزوم توکیل در شب عید نیز روشن میشود و آن فراهمکردن اسباب تسعهیل
ِ
انجام مناس برای بانوانی است که درصدد بهجاآوردن حج تمتع هستند .سخنی که روایت صحیح حفص
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از ابیبصیر نیز به روشنی بر آن داللت دارد و آن را تأیید میکند ،زیرا در ایعن روایعت بیعان شعده اسعت کعه
بانوانی که قصد انجام طواد زیارت در شب عید را دارند ،فردی را برای ذبح فردا وکیل کنند.
ِ
روایت صحیح سعید اعرج نیز با مفهوم شرط داللت دارد بر اینکه اگر برعهدهشان قربانی اسعت ،نبایعد
تقصیر کنند و برای انجام اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند .این معنا اطالق داشته و اعم از این است که
آنان کسی را برای ذبح وکیل قرار دهند یا نه یا ارادۀ انجام اعمال مکه را داشته باشند یا نه .اطالق این مفهعوم
نیز با منطوق روایت صحیح ابنمسکان و حفص مقید میشود ،زیرا مفهوم شرط دال بر ععدم جعواز تقصعیر
به طور مطلق است و منطوق این دو روایعت نیعز بعر جعواز تقصعیر و اعمعال مکعه بعا فعرض ارادۀ زیعارت و
انجام قربانی تقصعیر جعایز
نایبگرفتن در ذبح داللت دارد .نتیجه این میشود که در صورت اشتغال ذمه به ِ

نیست ،مگر اینکه بخواهند طواد زیارت انجام دهند یا از طرد آنان قربعانی صعورت گیعرد کعه در ایعن دو

فرض ،پس از نیابتدادن به دیگری برای انجام قربانی در روز عید ،میتوانند شبانه تقصیر کرده و اعمال مکه
را انجام دهند؛ ازاین رو قائالن به جواز معتقدند مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج نعهتنهعا معانع از
جواز نیست ،بلکه این روایت می تواند بر جواز تقصیر شبانه نیز داللت داشته باشد ،اما قبل از انجام تقصیر
و سایر مناس توسط بانوان حجگزار ،آنان موظف به وکیلگرفتن برای انجام قربانی هستند؛ زیرا بعر اسعاس
روایت صحیح ابیبصیر ،ذبح شبانه برای آنان جایز نیست .در این صورت آنان مجازند پس از انجام تقصیر
شبانه برای طواد راهی مسجدالحرام شوند (1فیاض.)410 ،
استناد به سیره در کالم محقق خویی(ره) برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه و اعمال مکعه صعحیح بعه
ً
ً
نظر نمیرسد ،زیرا وجود چنین سیرهای اوال نیازمند اثبات است؛ ثانیا بر فرض اثبات ،بعاوجود روایعات دال
ً
بر جواز تقصیر و اعمال مکه در شب عید چنانکه گذشعت ،دارای اعتبعار نیسعت؛ ثالثعا بعر فعرض اعتبعار،
مختص کسانی است که ب خواهند قربانی را در روز عید انجام دهند و اینکه سعیرۀ همعۀ بعانوان حجگعزار بعر
انجام تقصیر و اعمال مکه پس از انجام قربانی استوار باشد ،نیازمند دلیل ُم ِثبت است که وجود ندارد.
ً
عالوه بر این با قطعنظر از اشکاالت مذکور ،نهایتا سیره دال بر این است که بانوان حجگعزار ،تقصعیر و
سایر اعمال را پس از ذبح در روز عید انجام میدادهاند ،اما بر جایزنبودن انجام زودتر از موععد ایعن اعمعال
داللت ندارد.

« .1بل اْلظهر جوازه باللیل ،لصحیحة سعید اْلعرج المتقدمة .و دعوی :أن قوله علیه ّ
السالم فیها« :فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ،و یقصرن معن
أظفارهن ،و یمضین الی مکة» یدل بمقتضی مفهوم ا لشرط أنه اذا کان علیهن ذبح لم یجز لهن ذل  .مدفوعة :بأن الظاهر منه عرفا انه اذا کان علیهن ذبح فلیعوکلن
فیه أوال ،ثم یقمن الی زیارة البیت ،کما ورد نظیر هذا فی صحیحة ابی بصیر المتقدمة ،فان مفادها کما مر أنه ال یجوز لهن الذبح فی اللیل ،فاذا کان علیهن ذبح و
أردن زیارة البیت ،فعلیهن أن یوکلن فیه حتی یقوم بالذبح عنهن فی یوم العید ،ثم یقصرن و یمضین الی مکة لیال لزیارة البیت.» ...
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باوجود داللت روایاتی که گذشت بر جواز تقصیر و انجام شبانۀ اعمعال مکعه پعس از توکیعل در ذبعح،
نمیتوان بهصرد مؤخربودن حلق و تقصیر از ذبح ،بر عدم جواز انجام زودتر از موعد این افععال اسعتدالل
کرد.
ضعیفترین استدالل برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه ،استناد به ادلهای است که شروع اعمعال را از
رمی می داند و این دلیل اگر خالد مقصود محقق خویی را اثبات نکند ،مقصود ایشان را اثبعات نمیکنعد؛
زیرا در صورت پذیرفتن مالک بیانشدۀ ایشان باید گفت :با جواز شروع رمی در شب برای بانوان حجگعزار،
ادامۀ اعمال نیز باید در شب جایز باشد ،چون در این فرض نیز حجگزار اعمال خود را با رمی شعروع کعرده
است و ذبح و حلق نیز بعد از رمی انجام میگیرند.
ممکن است گفته شود :در روایت صحیح ابیالمغراء از ابیبصیر از امام صعادق(ع) چنعین نقعل شعده
است« :رسول گرامی اسالم(ص) اجازه دادند تا زنان و ضعیفان از بین جمع حجگزار شبانه به منعا برونعد و
شبانه رمی را انجام دهند و نماز صبح را در منازلشان ادا کنند ،پس اگر از پیشامد قاعدگی ترسان هستند ،به
مکه رفته و کسی را وکیل کنند از جانب آنان قربانی کند»( 1کلینی )474/4 ،و این روایت با مفهعوم شعرط،
داللت دارد بر اینکعه فقعط زنعان مععذور می تواننعد پعس از توکیعل در ذبعح ،بعرای انجعام اعمعال مکعه بعه
مسجدالحرام روانه شوند.
در پاسخ میتوان گفت مفهوم شرط در این روایت بر انحصار داللت ندارد .توضیح بیشتر اینکه:
بر فرض پذیرش انحصار مفهوم شرط در این روایت ،این روایت با روایت حفعص در تععارض خواهعد
بود .بدین گونه که مفهوم هر روایت با منطوق روایت دیگر در تضاد است و ظهور در انحصار را نفی میکند،
شب عید برای ادای اعمال کسی
زیرا روایت ابیالمغراء دال بر این است که فقط خائفان از حیض میتوانند ِ

را برای ذبح وکیل کرده و به مکه روند و روایت حفص نیز داللت دارد بر اینکه فقط کسعانی کعه ارادۀ اتجعام

طواد زیارت را کردهاند ،میتوانند پس از توکیل در ذبح به مکه روند.
در این صورت راه برطردکردن تعارض این است که دست از ظهور هریع از دو روایعت در انحصعار
برداریم ،زیرا با ظهور دو روایت در استقالل ،تنافی در کار نیست و هعر روایعت ،سعببی را بعرای جعواز ادای
اعمال مکه در شب عید بیان میکند و نتیجه این میشود که کسی که از پیشامد قاععدگی ترسعان اسعت یعا
میخواهد شبانه اعمال مکه را انجام دهد ،پس از توکیل در ذبح میتواند راهی مسجدالحرام شود.
به نظر می رسد قول به جواز تقصیر و انجام شبانۀ اعمال مکه پس از توکیل در ذبح به صعواب نزدیع تر
َ َ ْ ْ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َ َ َ َّ
ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ
َ َ
یصلوا الغد َاة
یان أن ِیفیضوا ِبلیل و یرموا ال ِجمار ِبلیل و أن
 .1ع ْن أبی ال َمغ َر ِاء ع ْن أبی َب ِصیر ع ْن أبیع ْب ِدالل ِه
(ع) قال« :ر َخص رسولالل ِه(ص) ولی الله ِللنس ِاء و الصب ِ
ٍ
ٍ
َ َ ِ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ َ َ ٍَ َ َ ِ َ َ َ َ َ ْ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ِفی من ِاز ِل ِهم ف ِإن ِخفن الحیض مضین ِإلی مکة و وکلن من یضحی عنهن».
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است و ادلۀ ارائهشده برای جایزنبودن تقصیر شبانه و اعمال مکه از قوت الزم برای اثبات این قول برخعوردار
نیست .البته در صورتی که ادلۀ محل بح اجمال داشته باشد و فقیه نتواند حکعم شعرعی را از آن اسعتنباط
عملی احتیاط رجوع کند و معتقد شود برای آن دسته از بانوانی کعه در حعال انجعام حعج
کند ،باید به اصل
ِ

تمتعاند ،انجام تقصیر و سایر اعمال تنها بعد از انجام قربانی در روز عید مجاز است.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

موعد
 .1مستفاد از مجموع روایات ،انجام عمل ذبح در روز عید قربان است و روایات ،انجام زودتر از ِ
بانوی حجگزار بخواهد خودش عمل قربانی را انجام
قربانی را جز برای خائف جایز ندانستهاند .بنابراین اگر ِ
دهد ،باید تا روز عید در منا بماند ،اما اگر بخواهد شبانه عالوه بر رمی ،سایر اعمال مترتعب بعر ذبعح را نیعز
انجام دهد ،باید ابتدا فردی را برای قربانی وکیل کند تا به نیابت از او در روز عید عمل ذبح را انجعام دهعد و
سپس شبانه تقصیر کرده و برای انجام اعمال مکه راهی مسجدالحرام شود.
 . 2مشهور فقهای امامیه هرچند تقصیر و انجام شبانۀ اعمال مکه را برای بانوی معذور مجاز دانستهاند،
اما متقدمان و عمدۀ فقهای متأخر راجع به جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و ادامۀ اعمال برای سعایر بعانوان
اظهارنظر نکردهاند .ف توای عمدۀ فقهای معاصر و نزدی به معاصر نیز بر جعایزنبودن تقصعیر شعبانه شعکل
محدود ارائهشده از برخی از آنان راجع به این حکم بعرای اثبعات ععدم جعواز
گرفته است ،اما استداللهای
ِ
تقصیر شبانه کافی نیست .ادلهای که در این پژوهش برای جواز تقصیر و ادای شبانۀ اعمال مکه بعرای همعۀ
بانوان موظف به ذبح و البته بعد از توکیل در ذبح اقامه شد ،عالوه بر اینکه قادر بر اثبات ایعن حکعم اسعت،
میتواند به استدالل مخالفان نیز پاسخ دهد.
منابع
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چکیده

توجه به تغییرات زمانی ،مکانی و شرایط متعارف تدر یجی هر جامعه امری ضروری است .یکی از مباحث

مطرح شده در فقه امامیه ،مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر ،مهر تأیید
نهاده بود .باتوجه به تغیی رات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و
در برخی مصادیق عالوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی ،نظر فقها نیز دربارۀ مالیت این اعیان تغییر یافته
است .راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است ،باید گفت :باتوجه به تغییرات اجتماعی ،مالیت
عرفی آن ها ثابت است ،اما همچنان قید منفعت حالل (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب
رو یکردهای متفاوت حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تز یینی شده و زمینۀ صدور آرای
اختالفی در رو یۀ قضایی را نیز فراهم کرده است .به نظر میرسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه
حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس میدهد،
باید رو یکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رو یکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
کلیدواژه ها :مالیت عرفی اعیان نجس ،حق اختصاص ،سگ های تزئینی ،مسئولیت مدنی ،مسئولی ت
جزایی.
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Abstract
Paying attention to the changes of time, place and gradual conventional
circumstances of every society is necessary. One of the issues raised in Imamia
jurisprudence is that the impure objects are not capable of being owned; previously
confirmed by the custom of society as well. Due to economic, cultural and social
changes, this view does not remain as strong as before and in certain cases, in
addition to the change of the prevailing social attitude, the Islamic jurists have also
changed their opinion as to the capability of these objects to be owned. As regards
pet dogs which are among impure objects, it may be said that given the social
changes, their customary capability to be owned is uncontroversial; however, the
qualification of halal (legitimate) profit is not still imaginable for them and this has
led to different approaches to protection and non-protection of the rights of owners
of pet dogs and has also provided the basis for the issuance of controversial decisions
in the jurisprudence of courts. It seems that considering the customary capability of
these objects to be owned, which is verifiable from the viewpoint of law and some
sources of Islamic jurisprudence, as well as Haghe Ikhtisas (a special right resulting
for example from possessing something) that Islamic jurisprudence recognizes for the
owners of these impure objects, the protective approach should be adopted and the
effects of this protective approach (civil and criminal responsibility) should be
accepted.
Keywords: Customary Capability of Impure Objects to be Owned, Hahge Ikhtisas,
Pet Dogs, Civil Responsibility, Criminal Responsibility.
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مقدمه
اعیان نجس مواردی است که در شریعت اسالم به نجاست آنها حکم شده استت .بته اعیتان نجتس،
نجاست نیز گفته میشود؛ مانند سگ ،خوک ،کافر ،شراب و( ...شهید ثانی482 ،؛ خمینتی .)51 ،روشتن
است که سگها نیز از مصادیق اعیان نجس هستند ،لیکن چهار قسم از سگها 1بهدلیل ویژگیهای ختاص
و اهداف مورد استفاده ،از حکم حرمت خارج هستند و به همین علت انتفاعجستن از آنها و خریدوفروش
آنها بهدلیل مالیتداشتن ،مجاز شمرده شده است (کاشف الغطاء .)58 ،سگهای تزیینی که محتل بحتث
این پژوهش است از زمرۀ سگهای چهارگانۀ مجازشمردهشده در فقه خارجاند و به همین دلیل تحت حکم
حرمت اعیان نجس و مالیت نداشتن باقی هستند .همچنین باید گفت راجع به برخی مصادیق اعیان نجس،
عالوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی ،حتی نظر فقها نیز بر مالیت این اعیان تغییر یافتته استت؛ چراکته در
زمانهای گذشته بهدلیل تصورنداشتن منفعت حالل و عقالیی برای اعیتان نجتس ،بته مالیتنداشتتن ایتن
اعیان در منابع فقهی حکم شده بود .در عصر کنونی برای برخی از این اعیتان ،منفعتت عقالیتی و حاللتی
ایجاد شده است و از این جهت حکم بر مالیت آنها نیز با اشکال فقهی مواجه نیست؛ مانند مالیتت ختون
در مصارف پزشکی .در خصوص برخی مصادیق دیگر اعیان نجس مثل سگهای تزیینی که در ایتن مقالته
تمرکز بر آن ها است ،دو قید منفعت حالل و عقالیی در کنتار هتم وجتود نتدارد و بته همتین دلیتل مالیتت
سگهای تزیینی بهصراحت بیانشدنی نیست.
بحث اصلی پژوهش این است که باتوجهبه سبقۀ فقهی دربارۀ سگهای تزیینی که جنبۀ مالیتنداشتتن
در آن برجسته است و تغییرات اجتماعی حاصلشده که ُبعد مالیتت ستگهای تزیینتی را تقویتت میکنتد،
دارندگان این سگ ها از چه حقوقی برخوردار هستند و در صورت تعرض از جانب سایر افراد چته ضتمانت
اجراهایی برای آنها وجود دارد .بنابراین در فراز اول این پژوهش حقوق دارندگان سگهای تزیینتی در فقته
امامیه و در فراز بعدی مسئلۀ موجود در حقوق ایران بررسی خواهد شد و در قسمت نهایی نیز بیتان خواهتد
شد که از رویکرد فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به مسئلۀ حاضر چه نتیجهای حاصل خواهد شد.
 .1رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق دارندگان سگهای تزیینی
برای بررسی مسئله در فقه امامیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .8سگهای چهارگانه عبارتاند از:
أ .کلب صید (سگ شکاری) :سگی که تعلیم داده میشود و برای صاحبش صید میکند.
ب .لب زرع ( سگ زراعت) که از زراعت حفاظت میکند.
ج.کلببببب ماشببببیه ( سببببگ گلببببه) :ه ببببراه گوسببببفندها بببببا گلببببه بببببرای حراسببببت گوسببببفندا حرکببببت مببببیکنببببد.
د .کلب حائط ( سگ نگهبا ) :که از خانه ،اطراف خانه و اطراف باغ حراست میکند.
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عدم مالیت اعیان نجس

سگ های تزیینی مصداقی از مجموعۀ اعیان نجس هستند ،به همین دلیل احکام کلی این اعیان دربتارۀ
سگهای تزیینی نیز جاری است .بنابراین باید گفت :ازنظر فقه امامیه اعیان نجس مالیت ندارنتد (فیتاض،
355؛ انصاری24/5 ،؛ روحانی502/5 ،؛ منتظری552/4 ،؛ عراقی ،)58 ،در زمرۀ اموال جتای نمیگیرنتد و
اصل راجع به انتفاع از آنها نیز حرمت است (صاحبجواهر77 ،؛ قمتی .)15/5 ،بتر ایتن اصتل روایتات
متعددی 1در فقه مشهود است .باتوجه به مبانی فقهی ممکن است این اعیتان ازنظتر عقتال مالیتت (مالیتت
عرفی) داشته باشد ،ولی فاقد امضای شارع هستند؛ چون منافع آن ازنظر شرع حرام است ،پس مالیت ختود
را از دست میدهد و هیچیک از احکام مال مانند احکام بیع و ...بر آن بار نمیشود (مکارم شتیرازی ،انواا
الفقاهه.)30 ،
در این قسم ،ذکر نکتهای خالی از فایده نیست و بایتد گفتت در مقابتل مالیتنداشتتن اعیتان نجتس و
ً
جوازنداشتن انتفاع ،دو استثنا وجود دارد؛ اوال برای مسلمان منوط به شرط منافع حالل و عقالیتی کته بیتان
ً
شد ،است؛ ثانیا برای مستحلینی که استفاده از این اموال برای آنهتا مجتاز استت .بنتابراین مستلمان بایتد
مواردی را که افراد سایر مذاهب ،مال بهشمار میآورند ،محترم شتمارد و مستتحل ایتن امتوال میتوانتد بته
مالیت اعیان نجس 2در مقابل مسلمان استناد کند.
در مقام توضیح این دو استثنا میتوان گفت :بسیاری از فقهتای متقتدم (ابنبابویته255 ،؛ علمالهتدی،
500؛ خوانساری585/1 ،؛ بحرانی )407/1 ،و متأخر قائل به جواز انتفاع از اعیان نجس برای مسلمانان در
امور غیرمشروط به طهارت؛ نظیر موارد درمانی ،صنعتی ،آزمایشگاهی یا خوراندن به حیوانات دیگر و برای
مستحلین 3بهطور مطلق هستند.
 .8أ .موثقۀ زیدبنعلی(ع)« :رسول خدا(ص) لعن کرده است؛ شراب ،فشارنده ،افشرده ،فروشنده و خریدار ،خوراننده ،خورندۀ قی ت ،خورنده،
باربر و تحویلگیرندۀ آ را» (حر عاملى.)442/81 ،
ب .روایت از علی(ع) که حضرت فرمودند :در ث ن سگ شکاری اشکالی وجود ندارد (ابنحیو )83/4 ،
ج .صحیحۀ علیبن جعفر(ع) مرحوم ح یری در قرب االسناد با طریق معتبر از علیبنجعفر(ع) نقل میکند که از حضبرت سبوال شبده :بیب
نسیه ای میا دو کافر بر شراب یا خوک واق شده است و قبل از دریافت ث ن و پول معامله ،یکی از آ ها مسل ا میشود .آیا کافر میتوانبد
بعد از اسالمْ ث ن معامله را بگیرد؟ امام فرمودند « :ه انا ث ن برای او است ،لذا گرفتن آ ایرادی ندارد (حر عباملى .)492/81 ،ایبن فرمبایش
امام(ع) ه ا طور که داللت دارد که معامله بر خوک و اعیا نجس بین دو کافر و قبل اسالم صحیح است ،با مفهوم مخالفش مبیرسباند کبه
مسل ا بعد از اسالم حتی اگر مشتری از کفار و مستحلّین باشد؛ بهدلیل مالیتنداشتن این اعیا ن یتواند معامله بر اعیا نجس انجام دهد.
د .روایت معاویۀبنسعد؛ معاویۀبنسعد از امامرضا(ع) دربارۀ نصرانیای که اسالم آورده ،درحالیکه نزد او ،خ ر و خوکهایی بوده و بدهکار
نیز است ،سؤال کرد که آیا وی میتواند خ ر و خوکها را بفروشد و بدهی خود را بپردازد؟ حضرت فرمود« :خیر» (کلینى.)498/5 ،
 .4عالوه بر سگ های تزیینی که مصداق بحث این پژوهش هستند ،مالیت مردار نزد مستحلین نیز در برخی مناب بحث شده است (اصغری و
لطیفزاده.)895 ،
 .9احترام به اموال مستحلین در رویۀ قضایی نیز مشاهده میشود .در نظریۀ مشورتی ش ارۀ  1/3588مورخ  8909/84/81نیز عنوا شده است:
«غیرمسل انی که در ایرا زندگی میکند ،محقو الدم بوده مالشا محترم است و لذا سرقت شراب ،خوک و سگ آنا جرم است».
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روایات مختلفی 1در مقام دلیل که بیانگر جواز انتفاع از اعیان نجس توستط مستلمانان کته مو تف بته
رعایت شرایط خاص مثل طهارت هستند ،وجود دارد .عمدۀ بحث در اکثر روایات نا ر بر جتواز انتفتاع از
پوست و موی خوک و سگ است ،ولی این جواز بهطور مطلق شامل همۀ اجتزای ختوک و ستگ میشتود؛
زیرا پوست و مو خصوصیت جداگانه ای ندارد که روایات و بحث را منصرف به این دو کنیم و اصالة الحلیة
در همۀ اجزای این حیوانات جاری است .علت اینکه تنها این دو جزء در کالم فقیهان پیشین و روایات بیان
شده است ،شاید به این سبب باشد که در آن زمان منفعت حاللی در غیر از پوست و متوی ختوک متصتور
ً
نبوده ،لذا فقط به این دو مورد بسنده شده است .بنابراین روایات ،جواز انتفاع از اجزا را مطلقا ثابت میکنتد
و فرقی بین اجزا نیست .در واقع به داللت روایات و الغای خصوصیت پیشگفتته و بته استتعانت از مفهتوم
اولویت ،جواز انتفاع از خوک ،سگ ،خمر و بلکه همۀ اعیان نجس برای مسلمان در اموری که مشتروط بته
طهارت نیست ،جایز است .ازاینرو ،اعیان نجس بهدلیل وجود منافع حالل و عقالیی مال به شمار میآیند
و حلیت انتفاع از این اشیا ،آنها را در زمرۀ اموال قرار میدهد .افزون بر آن باید گفت که صرف نجسبودن،
مانع مالیت و ملکیت نمیشود (فاضل لنکرانی.)25 ،
 .4-5وجود حق اختصاص برای دارندگان اعیان نجس
در فقه امامیه برای دارندگان اعیان نجس تنها حق اختصاص وجود دارد و مالیتت و ملکیتت بترای ایتن
اعیان در نظر گرفته نشده است .در تعریف حق اختصاص آمده است که حق اختصتاص عبتارت استت از:
حق ثابت برای شخص بر چیزی بهسبب وجود علقهای غیر از ملکیت بین او و آن چیتز .یکتی از متعلقتات
حق اختصاص آن چیزی است که ازنظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید؛ مانند فضوالت انستان یتا مالیتت
عرفی داشته باشد ،لیکن ازنظر شرع قابل تملک نباشد ،همچون شراب تحت تصرف مسلمان .صاحب حق
اختصاص در استفاده از متعلق حق ،سزاوارتر از دیگران است .بنتابراین ،در متوارد ثبتوت حتق اختصتاص
هرگونه مزاحمت و کنارزدن صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجتازۀ او حترام استت (هاشتمی
شاهرودی ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع).)330/3 ،
 .8أ .صحیحۀ زراره؛ زراره می گوید :از امام صادق(ع) پرسیدم که اگر از پوست خوک دلوى ساخته شود و با آ از چباه آب کشبند ،از آ آب
مىتوا استفاده کرد؟ فرمود« :اشکالى ندارد» (حر عاملى.)815/8 ،
ب .صحیحۀ دوم زراره؛ زراره می گوید از امامصادق(ع) پرسیدم :اگر از چاه با ریس انی از جنس موی خوک آب کشبند ،از آ آب مبىتبوا
وضو گرفت؟ حضرت فرمود« :اشکالى ندارد» (ه و .)818 ،دربارۀ فقه الحدیث این روایت ،احت االتی مطرح است و برخی معتقدنبد« :سبؤال
زراره از جوازِ وضوی با آب چاه است نه از آب دلو ،لذا حکم به جواز وضو از سوی امام مربوط به آب چاه است و چنانچه سبؤال راوی از
وضوگرفتنِ با آب دلو باشد ،در توجیه حکم امام(ع) به جواز گفته شده که ریس ا با آب دلو بعد از انفصال از چاه مالقات نکرده یا آب دلبو
به مقدار کرّ است» (ه و818 ،تا ،)871اما فقیها امامیه در مقام استدالل به جواز انتفاع از اعیا نجس به این روایت استناد کردهاند.
ج .صحیحۀ سوم زراره؛ زراره می گوید به امام باقر(ع) عرض کردم :یکى از شیعیا ش ا از موی خوک ،بند غالف ش شیر میسازد .این ع ل
وی جایز است؟ حضرت فرمود« :بعد از فراغ از آ ع ل ،دستا خود را بشوید» (حر عاملى.)861/84 ،
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فقها (نک :همراه با دایرة المعا ف فقه اسالمی اتالف )457/10 ،دربارۀ تصرف در چیتزی کته متعلتق
حق دیگری است ،با الغای خصوصیت مالیت بیان کردهاند که تصرف جایز نیست ،گرچه مال افراد نباشد و
ً
ً
مصداق حق اختصاص باشد و (عرفا یا شرعا) مالیت نداشتته باشتد .در نگتاه فقهتا (هاشتمی شتاهرودی،
ماساعة الفقه اإلسالمی )454/3 ،مزاحمت برای دارندگان اعیان نجس حرام است (وجود حکم تکلیتف)،
لیکن دربارۀ اتالف این اعیان توسط مزاحم ،حکم به ضمان (حکم وضعی) داده نمیشود .در واقع تصترف
حرام است ،اما ضمانتی به دنبال ندارد؛ چراکه مالبودن موضوع در حکم ضمانت دخیل است و هر چیتزی
که مالیت نداشته باشد ،از موضوع ضمان ختارج استت (هموراه بوا دایورة المعوا ف فقوه اسوالمی اتوالف،
 .)552/15در همین مسئله برخی از فقها (نایینی321/4 ،تا )322بیان کردهاند که حق این است که ضمان
ً
مطلقا ثابت است ،هرچند شیء مورد ضمان ملک نباشد؛ چون برای ثبوت ضمان ،حق اختصاص صاحب
نسبت به آن شیء کفایت می کند و برای ثبوت ضمان نیاز بته ملکیتت تتام نیستت ،بلکته مرتبتۀ پتایینتر از
ملکیت که از آن تعبیر به حق میشود نیز کافی است .این ثبوت ضتمان بتهدلیل مالیتت و ملکیتنداشتتن،
جواز خریدوفروش را ثابت نمیکند.
 .3-5پذیرش مالیت عرفی اعیان نجس
مالیتداشتن اعیان نجس باتوجه به تغییرات زمان و مکان (مالیت عرفی این اعیان) در نظر برختی فقهتا
به چشم میخورد .برای نمونه در کتب فقهی بیان شده است که در میان علمای پیشتین ،ستخن از دخالتت
عنصر زمان و مکان در صدور احکام صراحت چندانی نداشته و اغلب در قالب بیان مصادیق و موضتوعات
مرتبط با این بحث به آن اشارهای داشتهاند .آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دستت میآیتد ،ایتن
است که آنان الاقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتفاقنظر داشتهاند .بزرگان فقهی (محقق
کرکی55/2 ،تا )54در مسائلی نظیر حرمت بیع اعیان نجس ،مالک در جواز و عدم جواز فروش اعیان نجس
را مالیت و انتفاع و عدم آن دانستهاند که بهلحاظ زمانها و مکانهای مختلف ب
تغیر پیتدا میکنتد ( 1مکتارم
شیرازی ،دائرة المعا ف فقه مقا ن ،)470 ،لیکن باید در این موارد به وجود قیدی نیز توجته کترد و گفتت:
ً
مالشمردن مواردی که سابقا در فقه مال نبوده و اکنون به آنها مالیت اعطا شده است اگتر همتراه بتا منتافع
حالل و عقالیی باشد ،صحیح است .در واقع منافع حالل و عقالییای که با تغییر زمان و مکان برای اعیان
نجس یافت میشود ،مالک مشروعیت بخشیدن به این اعیان و قراردادن آنها در زمرۀ اموال مشروع است و
صرف وجود رغبت و نفع عرفی به این اعیان ،مجوز شرعی برای مالیت این اعیان نیست .باید گفت عبارت

 .8مرحوم شهید اول نیز در قواعد ض ن تصریح به تغییرات و تأثیرات زما و مکا مىنویسد« :یجوز تغییر األحکام بتغیّر العادات .)858( » ...
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تغییر زمان و مکان که در کالم فقها استفاده شده است ،گرچه مالیت شرعی ایتن اعیتان را ثابتت نمیکنتد،
ولی به مالیت عرفی این موارد نیز خدشهای وارد نمیسازد.
برخی از فقها نیز (نراقی ،عاائد األیام )553 ،در تعریف مال ،نظر عترف بتر شترع را مقتدم دانستتهاند؛
چراکه مرجع معنای مالکیت ،مالیت ،ملک و مال ،معنایی عرفی و لغوی است و شناخت آن منوط بته بیتان
شرع یا دلیل شرعی نیست ،بلکه در این زمینه همانند سایر الفا ی که فاقد حقیقت شرعیهاند باید به عرف و
لغت مراجعه کرد .افزون بر آن ،منفعت معتبر در خصوص اموال منصرف به منفعت عقالیی است و وجتود
رغبت عقال مالک این منفعت است (همو :مستند الشیعة .)302/52 ،بنابراین میتوان گفت رغبتت عرفتی
که دربارۀ سگهای تزیینی وجود دارد ،بهطور یقینی مالبودن این اعیتان را نستبت بته مالیتنداشتتن آنهتا
مرجح میسازد و سگهای تزیینی مالیت عرفی دارند.
عبارت برخی منابع فقهی (یوسفی554 ،تا ) 553نیز به شرح ذیل مؤید آن چیزی استت کته بیتان شتد:
«همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عترف و عقتال صتورت میپتذیرد ،ستاقطکردن آنهتا از
اعتبار نیز فقط توسط عرف و عقال ممکن خواهد بود .بنابراین شارع (بهعنوان اعتبارکنندۀ اعتباریات شرعی)
آن عناوین را از اعتبار عرفی ساقط نمیکند؛ زیرا درصورتیکه عرف و عقال با اسقاط شارع مخالفتت کننتد،
آن عناوین اعتباری عرفی از اعتبار عرفی ساقط نمیشود .در صورت موافقت عرف و عقال با اسقاط شتارع،
این امر در واقع به اسقاط عرف و عقال برگشت دارد نه اسقاط شارع که به سبب این است که اعتبار و اسقاط
شارع تابع مصالح و مفاسد میباشد و در اسقاط عناوین عرفی و عقالیی هیچگونه مصلحتی نهفته نیستت،
بلکه بر آثار و پیامدهای آن عناوین مصالح و مفاسدی مترتب است و نهی شارع متوجته آثتار و پیامتدهایی
است که بر آن ها مفاسدی مترتب باشد .اگر عرف و عقال نهی شتارع را پذیرفتته و بتدان عمتل کننتد ،در آن
ً
صورت ممکن است آن عنوان خاص از شیئی ساقط شود؛ مثال برخی از آثار و پیامدهای متالبودن گوشتت
خوک ،خریدوفروش و خوردن آن است .حال اگر شارع عرف و عقال را از آن امور نهتی کنتد ،درصتورتیکه
عرف مردم به نهی شارع عمل و از آن امور پرهیز کند ،ممکن است گوشت خوک از مالیت ساقط شود ،امتا
اگر عرف و عقالی مخاطب نهی شارع ،از اموری که شارع آنها را نهی کرده است ،پرهیز نکنند ،آن اشیا از
ً
آن عنوان ساقط نمیشوند .مثال اگر عرف مخاطب نهتی شتارع ،همچنتان گوشتت ختوک را بترای ختوردن
استفاده یا خریدوفروش کنند ،گوشت خوک در نظر عرف و عقال از مالیت ساقط نمیشود" .
در این قسم و با تأمل در رویکرد فقه امامیه باید دربارۀ سگهای تزیینی گفت :در نگتاه اول ایتن اعیتان
نجس مالیتی ندارند و حکم آنها مالیتنداشتن است ،ولی برای دارندگان آنها حق اختصاص وجود دارد و
مالیت عرفی این اعیان نیز ثابت است.
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 .2رویکرد حقوق ایران نسبت به حقوق دارندگان سگهای تزیینی
در قوانین موضوعه مقررهای که بهصراحت حمایت از امتوال را بتر استاا طتاهر یتا نجسبتودن آنهتا
مشخص کرده باشد ،وجود ندارد .از سوی دیگر ،اصل چهار قانون اساسی داللتت بتر ابتنتای تمتام قواعتد
قانونی حاکم با موازین اسالمی در نظام جمهوری اسالمی ایران دارد1 .عدم صتراحت قتانون و تأثیرپتذیری
قواعد حقوقی از منابع فقهی از یک سو و توجه به مبانی اجتماعی ،ارزشهای عرفی و حقوق مالی اشخاص
از سوی دیگر ،سبب شده است تا رویۀ قضایی در برخورد با موضوع پتذیرش مالیتت ستگهای تزیینتی بتا
تردید جدی مواجه و زمینۀ صدور آرای متفاوت فراهم شود؛ چراکه توجته صترف بته مالیتنداشتتن اعیتان
نجس در شرع (به غیر از مواردی که استثنا شده است) زمینهساز این اعتقاد است کته آنچته متورد حمایتت
شرع نباشد را نباید در قوانین حمایت کرد و پذیرش دعاوی آنها نیز مسموع نیست .البته روشتن استت کته
منظور از اعیان نجس در این بخش ،آن دسته از اعیانی هستند که در شرع نقل و انتقال آنها منتع شتدهاند و
جزء استثنائات نیستند ،در غیر این صورت رویکرد حمایتی از اعیان نجسی که در شرع نیتز متورد حمایتت
بوده (مانند سگهای چهارگانه) و مال تلقی شدهاند ،معلوم و بدیهی است2 .

رویکرد حقوقی نسبت به مسئلۀ حاضر دو ُبعد دارد .در ُبعد اول ،سخن در عدم حمایت حقوقی استت
که منشأ آن لزوم وجود مشروعیت برای مالشمردن شیئی و بارنمودن حمایتهای حقوقی استت و در ُبعتد

دوم سخن از کافیبودن مالیت عرفی برای جریان حمایتهای حقوقی است.
 .1-2عدم جر یان حمایت حقوقی از سگهای تزبینی
اقتباا بسیاری از مقررات حقوقی از احکام و مبانی فقهی و لزوم انطباق آنها با موازین شرعی و قانون
اساسی این نکته را به ذهن متبادر میسازد که مالیت شرعی نیز در مالیت تلقیکردن مالی ضروری استت و
معیار شرعی از مالیت مالی بهقدری مهم تلقی شده است که در صورت فقتدان ایتن وصتف ،بتهطور کلتی
ً
مالیت آن شیء نادیده گرفته شده است 3 .بهطوریکه گویی چنین شیئی اصال وجود ندارد و تعیین مجازات
 .8اصل چهارم قانو اساسی :کلیۀ قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید براساس
موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا ع وم ه ۀ اصول قانو اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهبدۀ
فقهای شورای نگهبا است.
 .4برای مثال در خصوص سگ گله و نگهبا که بهعنوا برخی مصادیق از سگهای اربعه تلقی شدهاند ،آرای متعددی صادر شده است که به
یک ن ونه اشاره میشود .در تص یم ش ارۀ  3283311539288453صادره از شعبۀ 892دادگاه کیفری دو مشهد آمده است« :در خصوص اتهام
آقای ...دائر بر سرقت یک قالدۀ سگ گله (که حسب اعالم شاکی معادل  4میلیو توما ارزش دارد) دادگاه ببزه انتسبابی را محبرز و مسبلم
دانسته ،مت هم را به تح ل یک سال حبس و پنجاه ضربه شالق و رد اموال شاکی یک قالده سگ گله به مالباختبه و در صبورت فقبدا عبین،
قی ت آنکه حسب اعالم شاکی معادل  4میلیو توما میباشد ،محکوم و اعالم میگردد.»...
 .9در تص یم پروندۀ کالسۀ  358053مورخ  8935/0/86شعبۀ  643دادیاری دادسرای مشهد آمده است« :در خصوص اتهام ...دائر بر خیانبت
در امانت ...شاکیه در اظهارات خود اعالم ن وده که یک قالدۀ سگ نژاددار پاکوتاه را برای مدت چند روز جهت نگهبداری و ببه امانبت نبزد
آقای ...سپرده که پس از مراجعه به ایشا جهت بازپسگرفتن سگ ،ایشا از مستردکرد آ امتناع ن وده است .در بزه خیانت در امانت چیزی
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بر اساا ارزش عرفی مخالف شرع است 1 .در همین راستا تعدادی از قضتات دیتوان عتالی کشتور بتهطور
مشابه با اعتقاد به مالیت شرعی نداشتن مشروبات الکلی نظر دادهاند که جرم قاچاق نسبت بته ایتن متوارد
اعمالشدنی نیست (مهدیپور ،)5382،37 ،بهدلیل اینکه برای فهم مال باید به برختی متواد قتانون متدنی
مانند مادۀ  451قانون مدنی رجوع کرد که مقرر میدارند« :مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت
عقالیی مشروع باشد» .بنابراین برای اینکه شیئی مالیت داشته باشد ،باید هر دو شرط یادشده را داشته باشد
و وجود مشروعیت در انتفاع ،شرط الزم برای مال تلقیشدن است .بنابراین تنها اشیائی مال هستند که شرع
نیز آن ها را مال به شمار آورد و اموالی که مشروع نباشند ،مورد حمایتت قتانون نیستتند .بته عبتارت دیگتر،
سگهای تزبینی مال به شمار نمیآیند و تحت حمایت قانون بهمنظور بتارنمودن اوصتاف متدنی و جزایتی
نیستند.
 .4-4جر یان حمایت حقوقی از سگهای تزیینی
از نگاه حقوق دانان مال چنین تعریف شده است که اموال اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله باشتند،
اگرچه مالکی هم نداشته باشند (امامی )47/5 ،و برخی نیز گفتهاند که مال ازنظر حقوقی به چیتزی اطتالق
می شود که مفید باشد و نیازی را برآورد ،خواه آن نیاز متادی باشتد یتا معنتوی و قابتل اختصتاصیافتن بته
شخص یا ملت معین باشد .در عرف جامعه و تعریف مرسوم مال گفته میشود :هر چیزی کته دارای ارزش
اقتصادی باشد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده میشود را باید مال دانست و معیار ب
تمیز ایتن ارزش نتوعی
است و در اختیار عرف است (کاتوزیان ،اماال و مالکیت5 ،و .)50بنابراین عمده شرایطی کته حقوقدانتان
برای مال بر شمردهاند ،عبارتاند از :مفیدبودن ،قابلیت اختصاصداشتن به شخص یا ملت ب
معتین و ارزش
اقتصادی برای مبادله و قابلیت نقل و انتقال است (رجایی و محقق داماد .)510 ،برختی حقوقدانتان دیگتر
نیز علیرغم مالک نظر شرع ،در باب مالیت شیئی معتقدند که رواجداشتن کاال در بتازار بتین متردم یعنتی
متقومبودن آن بهطور مطلق ،شرط مالیتداشتن آن است (میرمحمد صادقی)405 ،؛ بنابراین مالیتت عرفتی
شیئی همواره مقید به وجود مالیت شرعی آن نیست .عالوه بر این ،تحلیل نتایج اجتمتاعی برختی اعمتال و
لزوم برقراری نظم عمومی ایجاب میکند تا شکایات راجع به ستگهای تزئینتی پذیرفتته شتود و بته بهانتۀ
که به امانت سپرده شده باید دارای مالیت باشد تا مورد ح ایت قانو قرار داشته باشد و با عنایت به اینکه مطابق شرع اسالم تنها چهار نوع از
سگ دارای مالیت است که موضوع شکایت شاکیه هیچکدام از آ موارد نیست ،لذا مورد ح ایت قانونگذار نبوده و ع ل مرتکب فاقد عنصبر
قانونی جرم خیانت در امانت می باشد ،فلذا قرار من تعقیب صادر میگردد .»...البته دادیار محترم اظهارنظر در ابراز عقیدۀ خود در این پرونده
بیا داشته « :با قرار صادره مخالفم؛ سگ مورد بحث مالیت دارد و بایستی اقدامات الزم در خصوص تک یل تحقیقات صورت گیرد».
 .8شعبۀ  98دیوا عالی کشور بهموجب دادنامۀ ش ارۀ  98/168مورخ 8919/0/40چنین رأی داده است ...« :چو مالیت شراب محل شببهه و
تردید است و درنتیجه تعیین جری ه بر اساس مشروبات کشف شده صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ 44828524
ریال جری ه نقض بالارجاع گشته.»...
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مالیتنداشتن اینگونه اشیا ،وسیلۀ تجاوز به حقوق افراد و بینظمی جامعته فتراهم نشتود؛ لتذا مادامیکته
ممنوعیت قانونی در خصوص خریدوفروش و نگهداری سگهای تزیینی وضع نشده است ،بتهلحاظ عتدم
منع قانونی خریدوفروش اینگونه اشیا و صرفنظر از بحث نجاست سگ ،مالک آنها باید تحت حمایتت
قانونی قرار گیرد و تبع ات نپذیرش این نظر و حمایت از ناقضان این حق ،نظم و امنیت اجتمتاعی جامعته را
دچار اخالل میکند.
یکی از توجیهات قانونی لزوم پذیرش این ادعا ،این است کته بتر استاا بنتد التف متادۀ  428قتانون
ً
مجازات اسالمی (کتاب حدود) ،در صورتی سرقت حدی محسوب میشود که شیء مسروقه شرعا مالیتت
داشته باشد ،اما در سرقت تعزیری ،مالیت شرعی مال مسروقه متالک نیستت ،بلکته مالیتت عرفتی کتافی
ً
است؛ زیرا اوال در مادۀ  427قانون مجازات بیان شده که سرقت عبارت از ربودن مال غیر است و مال غیتر
بهصورت مطلق بیان شده و مقید به مالیت شرعی یا عرفی نشده است .درحالیکه در سرقت حدی بهجهت
اهمیت موضوع حد ،مادۀ  427مقید به مالیت شرعی شده است ،اما در خصوص سرقتهای تعزیری ایتن
اطالق به قوت خود باقی است و مالیت شرعی مالک در تعقیب کیفری نیست و مالیت عرفی کافی استت.
مادۀ  472قانون مجازات اسالمی نیز مؤید این نظر است که بر استاا آن اگتر هریتک از شترطهای متادۀ
ً
 428نباشد ،عمل ارتکابی مشمول سرقت تعزیری است .بنابراین سرقت سگ تزئینی و خانگی قطعا سرقت
تعزیری محسوب میشود و مورد حمایت قانونگذار است .رویۀ قضایی نیز در این زمینه آرای شایان توجهی
دارد 1 .حتی دربارۀ خمر نیز نظریۀ مشورتی  7/847مورخ  81/2/54ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه اشاره دارد کته
 .8أ .در تص یم ش ارۀ  3083315841188613مورخ  8930/1/45شعبۀ  680بازپرسی دادسرای ع بومی و انقبالب مشبهد آمبده اسبت« :در
خصوص شکایت ...علیه ...دائر به سرقت سگ و ملزومات آنکه باتوجهبه توضیحات بعدی شاکی در این بازپرسبی مشبخص گردیبده ع بل
ارتکابی با عنوا خیانت در امانت قابل انطباق است بدین شرح که شاکی سگ خانگی یا تزئینی خود را برای مدت کوتاهی جهت نگهداری به
مشتکی عنه سپرده و مدعی گردیده که مشتکی عنه اقدام به تصاحب سگ ن وده است؛ بدواً در خصوص ایراد مطرح شده مبنیبر عدم مالیت و
نجاست سگ موضوع پرونده که موجب زوال ارکا تحقق بزه خیانت در امانت میگردد .قابل توضیح است که اگرچه نجاست سبگ و عبدم
مالیت آ (به جز کالب اربعه) در مناب فقه اسالمی مورد تأیید قرار گرفته لیکن باتوجهبه مقتضیات زما و مصالح جامعه پذیرش عدم مالیبت
شرعی برای ع دم تحقق بزه کافی نیست ،چراکه بخشی از هدف مسئولیت کیفری ،ح ایت از حقوق جامعه و بازدارندگی اع ال نامشروع است
و ن ی توا به استناد عدم مالیت شرعی و یا نجاست ،حق تجاوز به حقوق افراد جامعه و ترویج هرجومرج را مبباح تلقبی کبرد و در قبوانین
کیفری نیز مواردی دیده میش ود که عدم ش ول مالیت شرعی اگرچه موجب سلب شرایط حد است (مادۀ  460از کتاب حدود قانو مجازات
اسالمی) ،لیکن موجب سلب مسئولیت کیفری بهطور کلی ن یشود (مادۀ  460 416از کتاب حدود قانو مجازات اسالمی) .حتی مضباف ببر
این اگرچه در نگاه فقها و برخی حقوقدانا  ،برای مال تلقیشد یک شیء مالیت شرعیبود رکن اساسی ش رده شده است؛ لیکن باتوجهبه
تعاریف صورت گرفته در قانو مدنی و در لسا بسیاری از حقوق دانا  ،نکتۀ اساسی در تلقی مالیت یک شی؛ ارزش عرفبی و اقتصبادی آ
است که در صورت وجود این خصیصه ،در صورت وجود تلف یا نقص مال ،حسب مورد عالوهبر مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی نیز قابل
تحقق است .نکتۀ دیگر در پاسخ به ایراد مطروحه ،وجود حق اختصاص برای صاحب مال است که چنین حقی در اعیا نجسه مورد ح ایت
و تأیید بسیاری از فقهاست؛ لذا ج ی جهات یادشده وجود مسئولیت کیفری و حتی در مواردی وجود مسئولیت مدنی موضوع را توجیه می
ن اید؛ اما صرف نظر از این جوانب که اصل رسیدگی را مخدوش ن یسازد ،باتوجبه ببه گذشبت شباکی خصوصبی از مشبتکیعنبه و اینکبه
مشتکیعنه بعداً رسیدی مبنی بر تحویل سگ به شاکی ارائه ن وده است و اظهار داشته که امکا تحویل بهجهت نبود در منزل برایش فبراهم
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«سرقت مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه استت ،چتون دارای مالیتت
عرفی هستند» .در واقع وصف مجرمانه را منوط به داشتن مالیت عرفی کرده است .البته در مطالتب بعتدی
ً
خواهد آمد که استداللها و تحلیلهای این پژوهش عمدتا نا ر بر اعیان نجسی است که در عترف مالیتت
آنها قطعی باشد؛ مانند سگهای تزیینی و مالیت اعیانی مانند شراب که در عرف نیز مالیت آن محل تردید
است ،قابل دفاع نیست.
 -3نتایج رویکرد بیانشده از فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به حقوق دارنددگان
سگهای تزیینی
قبل از بیان نتایج رویکرد های مذکور ،ذکر ایتن نکتته ضتروری استت کته از دالیتل نپتذیرش دعتاوی
صورت گرفته نسبت به سگ تزیینی و خانگی ،قیاا آن با برخی از نجاسات دیگتر ازجملته ختوک و خمتر
است .بهدلیل اینکه بسیاری از حقوقدانان برخالف میل باطنی به پذیرش مالیت و دعتاوی راجتع بته ستگ
تزیینی ،با مقایسۀ آن با خوک و خمر از ادامۀ راه بازمیمانند و معتقدنتد کته اگتر متالک ،منفعتت عقالیتی
شرعیداشتن نباشد و بگوییم سگ تزیینی هم وسیلهای برای سرگرمی و تفریح است و در آن نوعی منفعتت
عرفی دیده میشود ،همین استدالل را در خصوص خوک و مشتروب نیتز بایتد بپتذیریم و پتذیرش دعتاوی
مربوط به سگ های تزیینی در محاکم ،تأیید قابلیت طرح دعاوی مربوط به خمر و خوک است که پتذیرفتنی
نیست .در واقع باید گفت نباید منفعت عقالیی را به هر امری تسری داد؛ چراکه اگر بنتا در تفستیر منفعتت
نبوده که دفاع وی مح ول بر صحت تلقی می شود ،تحقق ارکا بزه محرز نیست و با لحاظ حاک یت اصل کلی برائت و مستنداً به مادۀ 465
قانو آیین دادرسی کیفری قرار من تعقیب صادر و اعالم میگردد».
ب .در رأی صادره از شعبۀ  888دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ  3683305841188800آمده اسبت« :ببهموجبب کیفرخواسبت دادسبرای
ع ومی و انقالب مشهد آقایا  ...8و ...4ردیف دوم متهم به الف :سرقت یک قالدۀ سگ خانگی به ارزش  9میلیو ریال متعلق به خبانم مینبا
ب :شرکت در ایراد ضرب و جرح ع دی با چاقو ....بزه سرقت منتسب به متهم ردیف دوم بهطریق حصول علم برای دادگاه ...محرز و مسلّم
بوده و متهم ردیف دوم را بابت سرقت به هشت ماه حبس تعزیری و سی ضربه شالق تعزیری و رد مال مسروقه یا مثل یا قی ت آ در حبق
شاکیه محکوم مین اید.»...
شعبۀ  88دادگباه تجدیبدنظر اسبتا خراسبا رضبوی نیبز ایبرادی ببه ایبن دادنامبه وارد ندیبده و آ را تأییبد کبرده اسبت« :در خصبوص
تجدیدنظرخواهی آقایا  ...به دادنامۀ ش ارۀ  3683315885688011مورخ  8936/6/1صادره از شعبۀ  888کیفری دو مشهد که ببهموجبب آ
آقای ...به اتهام سرقت یک قالده سگ موضوع شکایت خانم ...به  0ماه حبس و  98ضربه شالق و رد مال مسروقه یا مثل یا قی ت آ محکوم
گردیده ...در خصوص سرقت تجدیدنظرخواهی وارد نیست ...رأی مطابق ادله و وفق قانو صبادر شبده ...دادنامبۀ تجدیدنظرخواسبته تأییبد
میگردد».
ج :ه چنین در دادنامۀ شعبۀ  842دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ  3583311534288508برای سرقت سگ خانگی تص یم مشابهی اتخبا
شده که بهموجب آ « :به شرح مندرج در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ع ومی و انقالب مشهد مقدس در صفحۀ  44پرونبدۀ مبتهم
آقای مجید به آدرس مندرج در پروندۀ اتهامش دایر بر سرقت یک قالده سگ به ارزش  4میلیبو تومبا در شبب از داخبل منبزل موضبوع
شکایت مالباخته خانم ...میباشد ...دادگاه ...متهم موصوف را عالوه بر رد مال مسروقه به تح ل  6ماه حببس تعزیبری و سبی ضبربه شبالق
تعزیری محکوم مین اید».
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عقالیی و توسعهدادن مصادیق آن باشد ،در این صورت هیچ چیزی نیست که فاقد منفعتت عقالیتی باشتد.
افزون بر این ،دو مقوله دارای وضعیت یکسان نیستند ،بهسبب اینکه در شرایط کنونی جامعه ،نگرش نستبت
به سگ تزیینی ،خمر و خوک یکسان نیست و ارزش عرفی خمر و خوک در نگاه اجتماعی نیز محل شک و
تردید است و عرف برای این دو شیء قبح بیشتری قائل است و از سوی دیگر واکنش اجتماعی و کیفتری در
برابر خمر ،موجبی برای مقبولیت نداشتن و نامشروعیت آن استت و فرهنتگ عمتومی هنتوز در بتاب تلتف
مشروبات الکلی این حمایت را نمیپذیرد (خدابخشی ،حقاق دعواو  .)454 ،بته همتین جهتت دربتارۀ
سگهای تزیینی باید گفت :باتوجهبه متون فقهی و مبانی قانون ،مشروعیتبخشیدن بته ایتن اعیتان نجتس
مخالف صراحت فقه (فیاض355 ،؛ انصاری24/5 ،؛ روحانی502/5 ،؛ منتظتری552 /4 ،؛ عراقتی )58 ،و
برخی مواد قانونی است1،ولی از ارزش عرفی این اعیان نیز نباید مغفول ماند.
بر اساا آنچه تاکنون از فقه و مبانی قانونی بیان شد ،دریافت میشود که دلیتل مالیتنداشتتن شترعی
سگهای تزیینی ،نداشتن منفعت حالل است .بهعبارتدیگر عدم تصور وجود منفعت مشروع این اعیتان،
عامل اصلی مالیتنداشتن آنها بود ،به نحوی کته آن دستته از اعیتان نجستی کته منفعتت حتالل خاصتی
مییافتند ،استثنا میشدند و مالیت آنها در شرع نیز پذیرفته میشد که به مرور زمان و با تغییرات اجتمتاعی
و مبانی اقتصادی بر شمار این استثنائات افزوده شده است؛ برای مثال مالیت اعضای بتدن انستان در حتال
حاضر پذیرفته شده است (رجایی و محقق داماد )521 ،و کمتر تردیدی در مالیت سگهای امداد و نجات
وجود دارد و در نجاست آن ها تغییری حادث نشده است .همان طور که در قسمت اول بیتان شتد ،حتتی از
نگاه فقها نیز مالیت عرفی مغفول نمانده است و نکتۀ مهم در تشخیص منفعت ،نیاز و رغبت عقتال استت.
بنابراین اگر نیاز جامعه بهسمتی حرکت کند که لتزوم استتفاده از برختی اعیتان در زنتدگی ضترورت یابتد،
نادیدهگرفتن این نیاز ها موجب تضییع حقوق اشخاص است .البته باید توجه داشت که رغبت عرفتی کته در
خصوص سگهای تزیینی وجود دارد ،عرف عام بهمعنای اصالحی نیست ،ولی باید گفت از عرف ختاص
نیز فراتر است و فارغ از سخن دربارۀ بحث اصطالحی ،عرفی که به این اعیان رغبتت دارنتد فراتتر از عترف
خاص هستند و در زمرۀ عرفهای خاص جای نمیگیرد؛ به همین دلیل پتذیرش ارزش اقتصتادی اینگونته
ً
سگها در نظر عموم مردم و جامعۀ جهانی انکارشدنی نیست ،مگر اینکه ارزش عرفی مالی دقیقا منطبق بتا
ارزش شرعی آن سنجیده شود که در این صورت بهجهت عدم مشروعیت شرعی ،ارزش عرفی آن نیز مفقود
میشود .در نگاه قانونی نیز موضوع حمایت از حقوق دارندگان سگهای تزیینی مسکوت مانده است ،ولی
ً
در تفاسیر برخی حقوقدانان از مال ،صرفا ارزش عرفی اقتصتادی لحتاظ شتده استت و ازاینجهتت ستگ
 .8مانند مادۀ  485قانو مدنی که مقرر میدارد« :مورد معامله باید مالیت داشته و متض ن منفعت عقالیی مشروع باشد».
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تز یینی نیز میتواند ارزش داشته باشد .سگ تزیینی ممکن است عالوه بر تفریح ،بهمنظور نگهبانی از منتزل
نیز استفاده شود که در این صورت تردیدی در مالیت آن ازنظر فقها نیست ،اما اصتل بحتث ختارج از ایتن
ً
موضوع است؛ چراکه باتوجهبه جثۀ این نوع سگها ،نوعا قابلیت نگهبتانی ندارنتد و بیشتتر بترای سترگرمی
استفاده میشوند .باتوجه به اینکه در شرایط کنونی ،نگهداری بسیاری از حیوانات ازجمله سگهای تزیینتی
بهمنظور سرگرمی و تفریح با منع صریح اجتماعی و قانونی 1همراه نیستت ،حتق دارنتدگان ایتن اعیتان نیتز
حمایتشدنی است و تجاوز به آن مستلزم مسئولیت متجاوز خواهد بود 2.رویۀ قضایی و آرای متعدد صادره
از شعب دادگاهها که بیان شد نیز زمینۀ حمایت از حق دارندگان این نوع سگها از تجاوز غیرمجاز را فراهم
کرده است و برخی نظریات مشورتی نیز رویکرد حمایتی در این جهت را نشان میدهتد .بته نظتر میرستد
علیرغم نپذیرف تن مالیت شرعی ،حمایت تلویحی در برخی مواد قانونی مانند قانون شتکار و صتید ،لتزوم
حمایت از مال ،ملک و حق جامعه و مردم ،دادگاهها را در نپذیرفتن این نوع دعاوی قانع نکرده استت و ایتن
امر دارای نتایج حقوقی (مسئولیت مدنی و کیفری) است که شرح آن بیان خواهد شد.
 .1-3مسئولیت مدنی
در مسئولیت مدنی ،ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است (کاتوزیتان ،الزامهوا اوا ا ا
قرا داد )37 ،و در تشخیص ضرر و ازدسترفتن مال ،ارزش اقتصادی عرفی مدنظر قترار میگیترد و هرگتاه
آنچه ازدسترفته قابل ارزیابی به پول باشد ،ضرر مالی استت (قاستمزاده82 ،؛ صتفایی و رحیمتی500 ،؛
کاتوزیان ،الزامها اا ا ا قرا داد .)424 ،مستئولیت متدنی ،جبتران خستارت ناشتی از عمتل زیانبتار
نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده و در یک وجه خود ممکن است مستتلزم وقتوع جرمتی نیتز
باشد (صفایی و رحیمی .)24 ،گاهی نیز فعل زیانبار مستلزم وقوع جرم نیست .در تحقق مسئولیت متدنی
 .8گاهی اوقات نگهد اری و گرداند سگ یا حیوانات دیگر در منزل یا برخی اماکن م نوع و مستوجب تحقق جرای ی ازج له تهدیبد علیبه
بهداشت ع ومی ،مزاح ت و ...است که در این صورت حق دارندۀ سگ مبورد ح ایبت قانونگبذار نیسبت .ببرای مثبال در تصب یم مبورخ
 8931/9/89شعبۀ  680بازپرسی دادسرای مشهد در پروندۀ کالسۀ  368328آمده« :در خصوص اتهام ...دائر به ایجاد مزاح ت ملکی موضبوع
شکایت ...نظر به توضیحات ارائه شده از ناحیۀ شاکی که نگهداری و سر و صدای مداوم سگهبای متعلبق ببه ...موجبب سبلب آسبایش وی
گردیده ...لذا قرار جلب به دادرسی وی صادر میگردد».
 .4در قانو شکار و صید برای شکار حیوانات نجس مانند گراز یا خوک وحشی که از خانوادۀ خوک و نجس است نیز مجازات در نظر گرفته
شده است و این جانورا نیز مورد ح ایت قانونگذار قرار گرفته اند و متلف دارای مسئولیت کیفری است و مکلف به پرداخت جری ه باببت
جبرا خسارت به سازما حفاظت از محیط زیست است (برای دید مصادیق مجرمانۀ شکار و نگهداری غیرمجاز حیوا نک :قانو شکار و
صید مصوب  8926و اصالحات بعدی).
در دادنامۀ صادره از شعبۀ  884دادگاه کیفری دو بهبها آمده است« :در خصوص اتهام آقای ...دائر بر شکار غیرمجاز دو قالده گراز و سه قطعه
تیهو و دو ق طعه مرغابی دادگاه با عنایت به ...بزهکاری ور را محرز دانسته و مستنداً به بند ج مادۀ  9و بند ب مادۀ  84قانو شکار و صبید و
مصوبۀ شورای عالی محیط زیست مصوب  8939حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت هجده میلیو ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت
ج هوری اسالمی ایرا و پ رداخت بیست میلیو ریال بابت خسارات وارده بر محیط زیست در حق مرکز درآمد شکار و صید استا خوزستا
صادر مین اید» (جعفری و اح دی.)848 ،
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وجود ارکان مسئولیت شامل وقوع فعل زیانبار ،تحقق ضرر ،رابطۀ سببیت بین آنها الزامی است و این امتر
ً
ممکن است در خصوص اعیان نجس نیز رخ دهد ،اما آیا میتوان صترفا بتهجهت نداشتتن مالیتت شترعی
جبران خسارت را منتفی دانست؟ به نظر میرسد ارائۀ پاسخ صحیح مستلزم تحلیل مناسب از مالیتداشتن
این اعیان ازنظر عرف است .یکی از شرایط قابلیت مطالبۀ ضرر ،مشروعبودن حق موضتوع مطالبته استت.
بنابراین اگر قوانین کشوری ،حقوقی برای فرد مقرر داشته باشد ،تجاوز به آن مستئولیت دارد .بتدیهی استت
لطمه به وضعیت هایی که قانون به رسمیت نشناخته است ،اگرچه آن لطمه موجتب خستارت شتود ،ستبب
ایجاد مسئولیت نیست (سپهوند .)527 ،برای مثال اگر کسی درنتیجۀ تصادف ستبب هتدررفتن مشتروبات
الکلی دیگری شود ،مکلف به جبران نیست ،مگر اینکه حق نگهداری برای دارنده به رسمیت شناخته شتده
باشد .با این توضیح ،تجاوز به حق مالی دارندۀ سگ تزیینی مانع ضمان متلف نیست و در تأییتد ایتن نظتر
میتوان به تصمیم شعبۀ  505دادگاه کیفری دو مشهد در پروندۀ کالسۀ  5205581547700588اشاره کرد
که بهموجب آن ،ضمان غاصب ثابت دانسته شده است .در این تصمیم آمده است« :ردیف دوم متهم استت
به أ :سرقت یک قالده سگ خانگی به ارزش  3میلیون ریال متعلق به خانم ...لذا متهم ردیتف دوم را بابتت
سرقت به رد مال مسروقه یا مثل یا قیمت آن در حق شاکیه محکتوم مینمایتد .» ...تصتمیم صتادره توستط
شتتتتعبۀ  50دادگتتتتاه تجدیتتتتدنظر استتتتتان خراستتتتان رضتتتتوی تأییتتتتد شتتتتده استتتتت .در تصتتتتمیم
5805571547700275مورخ  5358/7/41شعبۀ  208بازپرسی که مفتاد آن بیتان شتده نیتز بته تحقتق
مسئولیت مدنی در قبال اعیان نجسه اشاره شده است ،لذا هدف مسئولیت مدنی که اعتادۀ وضتع بته حتال
سابق یا جبران خسارت است ،در این آرا لحاظ شده و داشتن مالیتت ستگ تزیینتی در نگتاه جامعته ،لتزوم
جبران خسارات وارده در خصوص این اعیان را میطلبد ،در غیر این صورت مجوز اتالف اموال افراد جامعه
بهجهت عمد یا تقصیر فراهم میشود.
افزون بر قابلیت پذیرش مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوقی همتان طتور کته در قستمت اول بیتان شتد،
ً
برخی از فقها (نایینی321/4 ،تا )322بیان کردهاند« :حق این است که ضمان مطلقا ثابت استت ،هرچنتد
شی ء مورد ضمان ملک نباشد؛ چراکه برای ثبوت ضمان ،حق اختصاص صاحب نسبت به آن شیء کفایتت
می کند و برای ثبوت ضمان نیاز به ملکیت تام نیست ،بلکه مرتبۀ پایینتر از ملکیت که از آن تعبیتر بته حتق
میشود نیز کافی است ،ولی این ثبوت ضمان جواز خریدوفروش را ثابت نمیکند ،چون مالیتت و ملکیتتی
وجود ندارد» .از نظر فقهی برای جریان ضمان ،وجود حق کافی استت و بهصترف وجتود حتق اختصتاص
مسئولیت مدنی ثابت است و نیازی به ورود به بحث مالیت نیست.
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 .4-3مسئولیت جزایی
قاعدۀ جزایی درعین استقالل در مقابل تحلیلهای مدنی ،برای حمایت از حقتوق متالی و اعتبتاری آن
وضع میشود (خدابخشی ،حقاق دعاو  .)455 ،نظتم عمتومی در قتویترین جنبتۀ ختود در موضتوعات
کیفری تبلور یافته و واکنش نشان می دهد و حفظ این نظم اقتضا دارد که حقوق کیفری نوعی ،وابستتگی بتا
حقوق مدنی نداشته باشد و این ویژگی همان استقالل حقوق کیفری است (همو ،تمایز بنیادین حقاق مدنی
و حقاق کیفر  .) 325 ،آثار جزایی حمایت از اعیان نجس در مقایسه با آثار متدنی بتا مقبولیتت بیشتتری
همراه است .محکومیت سرقت سگ تزیینی در آرای برخی محاکم و نظریات مشورتی متعدد که در مبحث
اول بیان شد ،نشان از توجه به مالیت این اعیان و معیارهتای فرهنگتی ،اقتصتادی ،اجتمتاعی و احتترام بته
حقوق اشخاص است .حقوق کیفری به مفهوم اقتصادی مال توجته ویتژهای دارد و نتهتنها ارزش اقتصتادی
ً
اشیایی مانند موادمخدر ،ماهواره ،اعیان نجس را تأیید میکند ،بلکه اساسا موضوع جرایم متالی ختود را بتا
نگاه بیرونی تعیین می کند نه ارزیابی درونی و ارزشی .میان مال ذاتی و مال تبعی و ستند متالی نیتز تفتاوت
نمیگذارد و ارتکاب اعمال مجرمانه در تمام این موارد را یکسان میداند (همو ،همان285 ،تا .)284عالوه
بر مالیت این اعیان ،نظم عمومی جامعه برای حمایت از اشیائی که تلقی مال بر آنها دشوار است نیز غافل
نمانده و تجاوز به حقوق افراد ،ترویج هرجومرج و بینظمی ،نقض هنجارها و ارزشهای اساستی جامعتۀ
خود با فلسفۀ وضع قواعد کیفری در تعارض است (افراسیابی و مصطفیزاده .)40 ،از همین جهتت استت
ً
که مقنن به ب
ولیدم اجازه نداده است که شخصا حق قصاص خود را اعمال کند 1و زمینۀ اختالف در جامعه را
ً
فراهم آورد یا با تلف برخی اعیان نجس نظم و امنیت عمومی در زمینهای خاص را به هم بزند 2 .البته قطعتا
در نوع مجازات توجه به نوع مالیت گاهی مدنظر قانونگذار قرار گرفتته و شترعیت یتا عتدم شترعیت متالی
کیفیت جرم را تغییر داده است ،بهگونهای که وجود مالیت شرعی از شرایط اساسی در ثبوت حد برای جترم
سرقت است و مالیتنداشتن شرعی از قبح عمل نمیکاهد ،اما شدت مجازات را کاهش میدهد .بنتابراین
تمسک به عدم مالیت شرعی موجب رهایی اشتخاص از قیدوبنتدهای اجتمتاعی ،نظتم و امنیتت عمتومی
 .8مادۀ  984قانو مجازات اسالمی مصوب « :8934درصورتیکه مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد ،مرتکب به قصباص و پرداخبت
دیه محکوم ن یشود :الف ... .ب ... .پ ... .مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آ قصاص ن یشود.
ت ... .ث. ... .
تبصرۀ « .8اقدام درمورد بندهای الف ،ب و پ این ماده بدو اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقبرر در کتباب پبنجم «تعزیبرات»
محکوم میشود».
 -4برای مثال بر اساس مادۀ  84و  80قانو شکار و صید مصوب  8926با اصالحات بعدی ،شبکار و صبید برخبی از گونبههبای حیوانبات
ح ایتشده جرم تلقی می شود و سازما حفاظت محیط زیست حق مطالبۀ ضرر و زیا ناشی از جرم را دارد که بر اساس ردیف  88جدول
بهای جانورا وحشی موضوع بند چ قانو شکار و صید ،گراز که نوعی از گونۀ خوک و نجسالعین است نیز پیشبینی شده و مورد ح ایت
قانونگذار قرار گرفته است.
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نیست .چگونه می توان ربودن بدون مجوز سگ فردی در معابر را اعم از اینکته بتا توستل بته زور باشتد یتا
نباشد ،مجاز شمرد درحالی که منع قانونی برای نگهداری آن نیست؟ آیا آثار چنین اقداماتی جز حمایتت از
بزهکار و نقض نظم و امنیت جامعه است؟ ازاینرو است که برخی هنجارگرایی را پایگتاه استتقالل حقتوق
کیفری تلقی کرده (خدابخشی ،تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقتوق کیفتری )371 ،و معتقدنتد کته مبتانی
جرم انگاری حقوق کیفری تابعی از حقوق مدنی نیست ،بلکه از اصل ضترر عمتومی و صتدمه سرچشتمه
میگیرد (همو ،همان .)375 ،حقوق کیفری در پی جبران خسارات به مفهوم اخص خود نیستت ،بلکته بتا
ابزار های خاص ختود اهتداف دیگتری همچتون ،تنبته و پیشتگیری اعتم از فتردی و اجتمتاعی را در ذهتن
میپروراند (اردبیلی28 ،تا25؛ کاتوزیان ،مقدمو عموح حقواق .)51 ،از همتین جهتت استت کته برختی
حقوقدانان معتقدند حمایت از همۀ انواع عالقه های مادی و اعتباری اشتخاص بتا فلستفۀ حقتوق کیفتری
سازگار است و محدودیت تنها باید در مواردی باشد که مال در هر دو حوزۀ مدنی و جزایی فاقد ارزش ذاتی
و حمایت قانونی باشد (خدابخشی ،حقاق دعاو  .)454 ،با این تحلیل مالیت عرفی سگ تزیینی اعمتال
قواعد حقوق کیفری در این زمینه را میطلبد.
نتیجه گیری
باتوجهبه زمینۀ فقهی دربارۀ سگهای تزیینی که جنبۀ مالیتنداشتتن در آن برجستته استت و تغییترات
اجتماعی حاصلشده که ُبعد مالیت عرفی سگهای تزیینی را تقویت میکند ،رویکردهای متفاوت حمایتی
و عدم حمایت نسبت به حقوق دارندگان سگهای تزیینی سبب صدور آرای متفاوت در رویۀ قضتایی شتده
است .علیرغم این اختالف ،تحلیل آرا نشان از گترایش بته ستمت جبتران خستارت و حمایتت از حقتوق
رسمی افراد در برابر هرگونه تجاوز دارد و بهجز موارد ممنوع ب
مصرح قانونی ،جبران خستارت زیاندیتده الزم
است .این امر ُمثبت مسئولیت مدنی برای متجاوزان به حقوق دارندگان سگها تزیینی است .واکنش حقوق
کیفری به این موضوع نیز با قاطعیت بیشتری همراه است .توجه به هنجارهای اجتماعی و گریز از بینظمتی
و استقالل حقوق کیفری از حقوق مدنی از مبانی اصلی مسئولیت کیفری در خصتوص ایتن اعیتان استت.
باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از دیدگاه حقوقی و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و همچنین حتق
اختصاصی که فقه به دارندگان سگهای تزیینی میدهد ،باید رویکرد حمایتی را لحتاظ کترد و نتتایج ایتن
رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد .درنهایت باید گفت :تحقق رویۀ قضتایی واحتد
منوط به تصریح مقنن یا صدور آرای قضایی الزماالتباع است ،لذا شایسته است تا با درنظرگترفتن شترایط و
ً
بنیانهای جامعۀ امروزی ،مراجع تقنینی صریحا تدبیر مناسبی در این خصوص اتخاذ کنند.
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چکیده

حجیت قطع از مباحثی است که به نظر میرسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کر یم و سخنان

اهل بیت جستجو نشده است .تعر یف قطع روشن به نظر میرسد و منجز یت و معذر یت مطلق آن در میان
صاحب نظران ،با وجود اختالفاتی در رو یکردها ،کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی
دربارۀ قطع ی که قرآن از آن سخن گفته ،نشان میدهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و
روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از
آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت میکند.
کلیدواژه ها :قطع ،علم ،یقین ،منجز یت ،معذر یت.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول0231/10/32:؛ تاریخ تصویب نهایی.0231/13/31:
 . 0نویسنده مسئول
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Reinvestigating Certitude and its Authority in Quranic Verses and
Narrations

Amir Mahmoudi, Ph.D. Ph.D. Graduate of Quran and Hadith Sciences, University of
Qom
Hossein Saberi, Ph.D.Professor, Ferdowsi University of Mashhad (corresponding
author)
Abd Al-Karim Abdallahi Nejad, Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
The authority of certitude is among the topics whose various aspects do not seem to
have been sufficiently investigated in the Holy Quran and the words of Ahl Al-Bait
(peace be upon them). The definition of certitude appears to be clear and despite
different approaches, there are few opponents to its absolute unconditionally and
excusing feature; however, questions raised in this paper about the certitude of which
Quran has spoken, indicates that it is impossible to apply the above said to
knowledge and certitude mentioned in Quran and narrations and there is no way to
prove its absolute authority in the narrated sources; rather, a set of verses and
narrations indicate that the human beliefs are not the measure and a number of them
have no authority.
Keywords: Certitude, knowledge, certainty, absoluteness, to be excusing.
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مقدمه
موضوع قطع و حجیت آن از مباحثی است که به نظر میرسد جوانب گوناگون آن بهقدر کافی در آیاات
قرآن و سخنان اهل بیت جستجو نشده است؛ ازجمله تحقیاق ماهیات قطاع محاطل در مناابع اصاولی و
دریافت معادل لغوی آن در آیات و روایات تا واکاوی منجزیت و معذریت آن در کالم وحی .تعریاف قطاع
روشن به نظر میرسد و منجزیت و معذریت مطلق آن نیز باوجود رویکردهای مختلف صاحبنظران کمتر
معارضی دارد ،اما تطبیق آن بر آیات و روایات ،دریافت معادل لغوی آن در لسان وحی و بهدنباال آن اثباات
حجیت مطلق قطع از منابع نقلی در نهایت ابهام است .نگارنده بهدنبال نقد گزارههای شایع اصولیان دربارۀ
قطع در روشنای منابع نقلی است که پس از اشاره به تعاریف و نقل اقوال اصولیان در مسالله ،در دو بخاش
ارائه میشود:
 .1جستجوی معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات و بیان قابل تطبیقنبودن آن بر علم و یقین
مطرحشده در لسان قرآنی و روایی؛
 . 2نقد منجزیت و معذریت مطلق قطع در روشنای کالم وحی و بیان آیات و روایاتی که از میزان نبودن
باورهای آدمی حکایت دارد.
 .0مروری بر تعاریف
واژۀ قطع در منابع اصولی در مقابل شک و ظن قرار گرفته (نک :انحااری )2/1 ،و در تعریاف آن گفتاه
شده است« :آشکاربودن قضیهای آنگونه که هیچ تردیدی در آن نباشد» (صدر ،دروس فی لمیا صولی ،
 .) 171/1در برخی منابع به جزم ،علم و یقین معنا و مراد از آن همان معنای متفاهم عرفی معرفی شده است
(نک :صنقور387/2 ،؛ اشکنانی.)272/1 ،
استعمال لفظ علم و یقین برای قطع مطابق با واقع شهرت یافته است ،ولی قرارگرفتن واژۀ قطع در کناار
علم و یقین و ارادۀ معنای یکسان از آن ها در بسیاری از منابع نشانگر آن است که اخاتال معناای موجاود
تنها به مطابقت با واقع باز میگردد ،نه به ماهیت حالت درونی شخص قاطع که عبارت از جازم محاا او
است .چنانکه مرحوم مظفر در توضی قطع مینویسد« :مراد از قطع ،جزمی است که احتماال خاال در
آن وجود ندارد و در آن مطابقت با واقع معتبر نیست ،هرچند در دید قاطع مطابق با واقع است .پس قطعای
که حجت است و متابعت از آن واجب ،اعم از یقین و جهل مرکب است» (.)23/3
 .2حجیت قطع در دیدگاه اصولیان
واژۀ حجیت در معانی مختلفی به کار گرفته شده است و حجیات قطاع نیاز باتوجهباه معناای ماراد از
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حجت ،تعریف میشود (نک :صدر ،بح ث ف لما صول 33/8 ،؛ صنقور 13/2 ،و  .)13در این رسااله
ً
حجیت قطع بهمعنای منجزیت و معذریت آن عمدتا محل بحث و گفتوگو است.
ً
باوجود رویکردهای مختلف در بین صاحبنظران میتوان گفت :حجیات مطلاق قطاع اجمااو ماورد
اتفاق است .مرحوم خوئی در مصباح صول اقوال موجود را اینگونه بر میشمارد« :اول .حجیت قطع باه
بنای عقال جهت ابقای نوع و حفظ نظام ثابت است؛ دوم .قطع حجت است به الزام و حکام عقال؛ ساوم.
حجیت قطع از لوازم ذاتی آن اسات» ( .)13/1ایشاان ضامن اشااره باه قاول صااحب کفایاه مبنیبار وزم
ذاتی بودن حجیت برای قطع ،دو قول اول را نقد و همسو با صاحب کفایه ،قول سوم را اختیار میکند (همان،
 11/1و  .)11این عبارات بخشی از توضیحات ایشان در ادامۀ مطلب است« :باوجود لازوم عقلای حجیات
برای قطع ،منع از عمل به آن ممکن نیست .افزون بر آنکه از منع عمل به قطع ،اجتماع ضادین در اعتقااد و
در صورت اصابت با واقع بهطور مطلق وزم میآید؛ توضی آنکه باوجود قطع به وجوب امری ،اگر از عمل
به قطع منع کرده و ترک آن را رخحت دهد ،در صورت مطابقت قطع با واقاع ،اجتمااع وجاوب و اباحاه در
اعتقاد و در واقع وزم می آید و مخالفت قطع با واقع نیز اجتمااع آن دو (ضاد) را در اعتقااد در پای دارد»...
(همان.)11/1 ،
شهید صدر نیز ضمن انححار اقوال دیگران در این سه و پس از نقد قول اول و دوم ،با اضاافهکردن قیاد
قطع به اوامر آنکه حق ط اعات دارد و بیاانی کاه نتیجاۀ آن شابیه باه قاول ساوم اسات ،حجیات را از قطاع
انفکاکناپذیر میداند (صدر ،مباحث صول 212/1 ،تا .)231در مباحث صول آمده اسات« :حجیات
قطع به معنای منجزیت و معذریت عبارت است از :نتیجۀ قیاسی کاه کبارای آن باا فارل مولویات ماوو و
صغرای آن با نفس قطع به حکم موو محقق میشود و تمامبودن صغرا و کبرا برای ثبوت نتیجه کافی اسات.
پس اگر عبد به حکم مووی خود قطع پیدا کند و بااینوجود او را اطاعت نکند ،عذری نخواهد داشت ،مگر
 .1مولویت موو در امری که عبد بدان قطع کرده ،منع شود ،درحالیکه مولویت موو مفروغعنه فرل شاده
است؛  .2وصول امر به عبد انکار شود ،درحالیکه باوجود قطعی که در حجیت آن بهمعنای منطقی اشکالی
نیست ،وصول امر به عبد نیز مفرول است و این نتیجه (یعنی حجیت) ممکن است به اعتبار وقوع قطع در
صغرای آن قیاس ،به قطع نسبت داده شود نه به این معنا که از ذاتیات قطع شمرده شود ،بلکه فقط از ذاتیات
مولویت موو است .به تعبیر دیگر ،این حجیت از ذاتیات قطع به حکم موو و با فرل حفظ مولویات ماوو
در آنچه عبد بدان قطع یافته است ،میباشد .بهعبارتدیگر این حجیت ذاتای بارای مجماوع صاغرا و کبارا
است» (.)222/1
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شیخ محمد صنقور از اصولیان معاصر نیز در کتاب صلمعجا صول ل خود که موضوع آن اصطالحات
علم اصول است ضمن انححار اقوال در همین سه مورد ،قول به لزوم ذاتی حجیات بارای قطاع را ماذهب
مشهور اصولیان دانسته است ( 11/2و  )17و در توضی آن مینویسد« :برای روشنشدن مراد این رویکارد
وزم است معنای وزم ذاتی بیان شود و آن عبارت اسات از :محماولی خاارز از ذات و (درعینحاال) وزم
برای آن؛ مانند زوجیت برای عدد چهار که عین آن محسوب نمیشود ،کما اینکه جزء مقوم برای ذات عادد
چهار نیست ،لیکن وزم آن محسوب میشود ،آنسان که تخلف از آن محال است» ( .)17/2وی در اداماه،
بیان شهید صدر را بهعنوان رویکرد چهارم ذکر میکند کاه نتیجاۀ آن در انفکاکناپاذیری حجیات از قطاع
متعلق به اوامر موو همسو با مذهب مشهور است (17/2تا .)12تفاوت قول به الزام و حکم عقل به حجیت
قطع با مذهب مشهور نیز تنها در حاکمیت عقل است .این قول تنها به ظاهر کالم برخای نسابت داده شاده
است و در نقد آن گفته میشود که شأن عقل تنها ادراک است نه حکام و الازام (هماان؛ اصافهانی13/3 ،؛
صدر ،مباحث صول  212/1 ،و .)221
حاصل آنکه منابع معتبر از اتفاق بالجملۀ اصولیان بر میزان بودن قطع آدمی و ثباوت حجیات بارای آن
حکایت دارند .ضمن آنکه بیان منجزیت و معذریت در منابع مذکور بیانگر آن است کاه امکاان خطاارفتن
قطع مورد سخن ،مفروغعنه در نظر گرفته شده است .در ادامه وجود چنین قطعی در لسان آیات و روایات و
حجیت آن بررسی خواهد شد.
 .3تحقیق معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات
نخستین قدم برا ی دریافت حجیت قطع از کالم وحی آن است که معنای مورد ساخن ،در مناابع نقلای
واکاوی و معادل لغوی آن در لسان آیات و روایات یافت شود .ازاینرو مطابقت قطع اصولی را بر مواد قطع،
علم و یقین موجود در لسان آیات و روایات بررسی میکنیم.
 .1-3مادۀ قطع
جستجوی مادۀ قطع و مشتقات آن در نرمافزارهای قرآنی و روایی نشان از آن دارد که ایان واژه در آیاات
قرآن و سخنان اولیای خدا در معانیای غیر از جزم ،اطمینان و آرامش درونی عاری از شک و تردید باه کاار
رفته است .جداکردن ،بریدن و فیحلهدادن جملگی معانی مادۀ قطع در کالم وحی است (راغب اصافهانی،
 177و 178؛ طریحی372/3 ،تا .)383توصیف واژگانی همچون برهان ،حکم و دلیل به قاطعیت نیاز در
راستای معنای لغوی مادۀ قطع است و این نوع استعماوت بر قطع محل سخن که نظری به وجاود دلیال یاا
نبودن آن ندارد ،تطبیقشدنی نخواهد بود .برهان ،حکم و دلیلی قاطع خوانده میشود که به حق اصابت کند
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و این امر نیز با قطع اصولی که از امکان خطارفتن و معذریت آن سخن به میان میآید ،ناسازگار است .کالم
امیرالمؤمنین(ع) در رد اهل اجتهاد گویای آن است که قاطعیت حکم با ناپایداری و خطارفتن آن در تناقا
است:
َ َّ َّ ُّ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ
اون َّ َّن ُه ْام َماعَ
«أما الرد علی من قال باوجتهاد فإنهم یزعمون أن کل مجته ٍد محیب علای أنهام و یقول
َ
ْ َ َ
َ َ ْ
َّ َ َّ
ُ َ َ
َ
َ َّ َ
ْاجت َهاده ْم أ َص ُابوا َم ْع َنی حقیقة ال َح ِّق ع ْندالله ع َّز َو َجل ِلن ُه ْم فی حال ْاجت َهااده ْم َی ْن َتقلاون عان اجتها ٍاد َّلای
َ ٌ ََ
ْ َ
ٌ َ
َ ََ َ
َ ُّ
َ ٌ
َ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ْ
اج ُه ْم أن ال ُحک َم به قاط ٌع ق ْول َباطل ُم ْنقط ٌع ُم ْن َتقا فأ ُّی َدلیل أ َدل م ْن َهذا علی ض ْعف اعتقاد
اجته ٍاد و احتج
ٍ
ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َ َ
َ
َ
َم ْن قال باوجتهاد و الرأی َّذ کان أمرهم یلول َّلی ما وصفناه» (حر عاملی 11/27 ،و )17؛ (اما رد قائالن به
اجتهاد آن است که گمان میکنند تمام مجتهدان محیباند ،بااینکاه خاود قائال باه آن نمایباشاند کاه باا
اجتهادشان به حقیقت حق در نزد خدا دست یافتهاند ،چه آنکه در اجتهاد خود از اجتهادی به اجتهاد دیگار
منتقل میشوند و احتجاز آنان به قاطعیت حکم اجتهادی سخنی باطل و ناتمام و ازهمگسیخته است ،پاس
چه دلیلی روشن تر از این بر سستی اعتقاد قائالن به رأی و اجتهاد که کارشان به آنچه وصف نمودیم ،افتد).
میتوان گفت سخن امیرمؤمنان(ع) در وصف نااهل مفتیان تنها یافتهای است که به نظر میرساد در آن
از مادۀ قطع ،حالتی درونی اراده شده است:
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ً َ ًّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ
ُُّ
َ ْ َ َ ْ
ْ َْ
َ
«فإن ن َزلت به َّحدی المبهمات هیأ لها حشوا رثا من رأیه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج
َْ ُ َ َْ َ
َْْ َُ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
اب خا أن َیکون قد أخطأ َو َّن أخطأ َر َجا أن َیکون قد أ َصااب»
العنکبوت و یدری أصاب أم أخطأ فإن أص
(نهج صلبالغه ،خطبۀ .)17
برخی مترجمان لفظ «قطع به» را به جزم و یقین معنا کردهاند (شریف الرضای ،)73/1 ،ولای عباارات
پیرو ازجمله عطف به «فاء» که معنای نتیجهگیری در آن نهفته است و بهدنبال آن عبارت « َو َی ْدری َأ َص َ
ااب
َ َْ َ َ
أ ْم أخطأ» نشان از آن دارد که مراد از این واژه هرگز جزم عاری از شک و شبهه نیست .در ادامه شارح افازون
تری بر این حدیث شریف ارائه خواهد شد.
به طور کلی موارد استعمال مادۀ قطع در منابع نقلی از قطع ماورد ساخن در علام اصاول فاصاله دارد و
هرگز نمیتواند شاهدی بر حجیت و میزانبودن آن باشد.
 .2-3علم و یقین
بیتردید در آیات و روایات ،علم و یقین تمجید و مؤمنان به آن فراخوانده شدهاند و ظن و گمان ،مذمت
و از عمل به آن نهی شده است .نکتۀ شایان توجه این است که آیات و روایات ،هرگز باور انسانها را بهطاور
مطلق علم معرفی نمیکند ،بلکه بهصراحت علم و یقین را از باورهای اشتباه ایشان نفی میکند و آن را ظان
و گمان میخواند ،هرچند ایشان خود مدعی علم باشند .گویا هرگز امکان یقین به حقبودن باطل یاا باطال
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بودن حق وجود ندارد .جنس علم و یقین به حق نور است و با جنس باورهای اشتباه و خطا که با پشتکردن
به حجتهای الهی به دست آمده و از جنس تاریکی و ظلمت است ،تفاوت دارد .این در حاالی اسات کاه
مطرح شدن معذریت قطع از سوی اصولیان نشان از آن دارد که خطارفتن قطاع ماورد ساخن در نازد ایشاان
مقبول و بیاشکال است.
آیا ت و روایات زیر بیانگر آن است که اهل باطل هرگز علم و یقین به حقانیات مسالک خاود نداشاته و
حالت درونی ایشان چیزی جز ظن و گمان نیست.
آیات:
َ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ذین أش َرکوا ل ْو َ ُ
اذین م ْ
ایء کاذلک کاذ َب ال َ
ُ َ َ ْ ْ
« َس َی ُقول ال َ
َ
ان
شاء الله ما أش َرکنا و و آباؤنا و و ح َّرمنا من ش ْ ٍ
َّ َ ْ
ْ َ ْ
َ ْ َ َ َّ َّ
َ
ُ ْ ُْ ْ َُ
ْ َْ
َ
َ
ق ْبله ْم ح َّتی ذاقوا َبأ َسنا قل َهل ع ْندک ْم م ْن عل ٍم ف ُتخر ُج ُوه لنا َّن ت َّتب ُعون َّو الظ َّن َو َّن أن ُات ْم َّو تخ ُر ُصاون»
(انعام)138 :؛ (کسانی که شرک آوردند بهزودی خواهند گفت« :اگار خادا مایخواسات ،ناه ماا و ناه
پدرانمان شرک نمیآوردیم و چیزی را [خودسرانه] تحریم نمیکردیم» .کساانی هام کاه پایش از آناان
بودند ،همینگونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند .بگو« :آیا نزد شاما دانشای
هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمیکنید و جز دروغ نمیگویید»).
َ
ْ
َ ْ َ ً َْ
ْ ُ ُ َ َّ َ ً
َْ
«ما ل ُه ْم به م ْن عل ٍم َو و ِلبائه ْم ک ُب َرت کل َمة تخ ُر ُز م ْن أفواهه ْم َّن َیقولون َّو کاذبا» (کهاف)1 :؛ (ناه
آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشی ندارند .بزرگ سخنی است که از دهانشان برمیآید[ .آناان] جاز
دروغ نمیگو یند).
َّ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ان ش ِّاب َه ل ُه ْام َو َّن ال َ
عیسی ْاب َن َم ْر َی َم َر ُسولالله َو ما قتل ُوه َو ما صل ُب ُوه َو لک ْ
« َو َق ْوله ْم َّ َّنا َق َت ْل َنا ال َمسی َ َ
اذین
َ
َ ُ
ْ َُ
ْ َّ ِّ َ َّ
ً
َ َ ٍّ
اخ َتلفوا فیه لفی شک م ْن ُه ما ل ُه ْم به م ْن عل ٍم َّو اتباع الظ ِّن َو ما ق َتل ُوه َیقینا» (نساء)117 :؛ (و گفتۀ ایشان
که« :ما مسی  ،عیسیبنمریم ،پیاامبر خادا را کشاتیم» و حاال آنکاه آناان او را نکشاتند و محالوبش
ً
نکردند ،لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که دربارۀ او اختال کردند ،قطعا درمورد آن دچار شاک
ً
یقینا او را نکشتند)1.
شدهاند و هیچ علمی بدان ندارند ،جز آنکه از گمان پیروی میکنند و
َْ ْ ُ ْ َُ َ َ
َ َّ َ ُ َ
َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
نات بغیر عل ٍم سابحانه و تعاالی عماا یحافون»
«و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و ب ٍ
(اونعام)117 :؛ (و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند ،با اینکه خدا آنها را خلق کرده است و بارای
او ،بیهیچ دانشی ،پسران و دخترانی تراشیدند .او پاک و برتر است از آنچه وصف میکنند).
َ
ُ
َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ
ُ َّ َّ
َّ َ ُ ُّ ْ َ ُ َ
« َو قالوا ما ه َی َّو حیات َنا الدنیا ن ُموت َو ن ْحیا َو ما ُی ْهلکنا َّو الد ْه ُر َو ما ل ُه ْم بذلک مان عل ٍام َّن هام َّو
 .0به نظر میرسد ترجمۀ دقیقتر این است که ایشان از روی یقین حضرت عیسی(ع) را کشتند ،بلکه با ظن و گمان کسی را بهجای ایشان به
دار آویختند.

001
ُ
َ
َیظ ُّنون» (الجاثیة)23 :؛ (و گفتند« :غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست؛ میمیریم و زنده می
فقه و اصول

شمارة 031

شویم و ما را جز طبیعت هالک نمیکند» و[لی] به این [مطلب] هیچ دانشی ندارند [و] جاز [طریاق]
گمان نمیسپرند).
در آیات دیگری از قرآن کریم عالوه بر ظنی خواندن ادعای اهل باطال ،علات ایان امار نباودن دلیال و
حجتی از سوی خداوند متعال بیان میشود؛ یعنی خداوند متعال حجات و دلیلای در عاالم قارار ناداده تاا
ادعای باطل اهل باطل را ثابت کند ،پس ایشان از چیزی جز ظن و گمان پیروی نمیکنند:
َ َّ
ْ ُْ
ْ َ َّ َ ْ ٌ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َّ
َ
ْ
ْ
الل ُ
َّ
َ
طان َّن َی َّتب ُعون َّو الظن و ماا ته َاوی
ل
س
ن
م
ها
ب
ه
«َّن هی َّو أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما أنزل
ٍ
َْ
ْ
اِل ْن ُف ُس َو َل َق ْد َ
جاء ُه ْم م ْن َر ِّبه ُم ال ُهدی» (نجم)23 :؛ ([این بتان] جز نامهایی بیش نیساتند کاه شاما و
پدرانتان نامگذاری کردهاید [و] خدا بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است[ .آنان] جاز گماان و
ً
آنچه را که دلخواهشان است پیروی نمیکنند ،با آنکه قطعا از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده
است).
َْ
َ
ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ ً ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ
ْ َْ ُ ْ ْ ُ ْ
ُ
َ
َّ
ْ
طان بهاذا أ
«قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی اِلرل َّن عندکم من سل ٍ
َ ُ ُ َ َ َ َّ
َ َ َ
تقولون علی الله ما و ت ْعل ُمون» (یونس)18 :؛ (گفتند« :خدا فرزندی برای خود اختیاار کارده اسات».
ّ
منزه است او .او بینیاز است .آنچه در آسمانها و آنچه در زماین اسات از آن اوسات .شاما را بار ایان
[ادعا] حجتی نیست .آیا چیزی را که نمیدانید ،بهدروغ بر خدا میبندید؟).
َّ
َّ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ ً
َ ْ َ
ُ َ
طانا َو ما َل ْی َس َل ُه ْم به ع ْل ٌم َ
حایر» (حاج:
ن
ان
م
مین
اال
لظ
ل
ما
و
« َو َی ْع ُبدون م ْن ُدون الله ما لم ینزل به سل
ٍ
)71؛

(و بهجای خدا چیزی را میپرستند که بر [تأیید] آن حجتی نازل نکارده و بادان دانشای ندارناد و بارای
ستمکاران یاوری نخواهد بود).
َ
َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َ
اللهُ
ْ
ماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما نزل
«قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب أتجادلوننی فی أس ٍ
بها م ْن ُس ْلطان َف ْان َتظ ُروا َّ ِّنی َم َع ُک ْم م َن ْال ُم ْن َتظ َ
رین» (اعرا )71 :؛
ٍ
(گفت« :راستی که عذاب و خشمی [سخت] از پروردگارتان بر شما مقارر گردیاده اسات .آیاا درباارۀ
نامهایی که خود و پدرانتان [برای بتها] نامگذاری کردهاید و خدا بر [حقانیت] آنها برهانی فرو نفرساتاده
با من مجادله میکنید؟ پس منتظر باشید که من [هم] با شما از منتظرانم»).
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
َُُْ َ ْ ُ
َّ َ ْ ً َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ ُ
طان َّن ال ُحک ُم َّو لله أ َم َر
َ«ما تعبدون من دونه َّو أسماء سمیتموها َأنتم و آباؤکم ما أنزل الله بها من سل ٍ
َ ِّ ْ َ
َّ َ ُ َّ
َْ
َ َ
أو ت ْع ُبدوا َّو َّ َّی ُاه ذلک الد ُین الق ِّی ُم َو لک َّن أ کث َر َّالناس و َی ْعل ُمون» (یوسف)31 :؛
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(شما بهجای او جز نامهایی [چند] را نمیپرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کردهایاد و خادا
دلیلی بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است .فرمان جز برای خدا نیست .دستور داده که جز او را نپرستید .این
است دین درست ،ولی بیشتر مردم نمیدانند)1.

شایان ذکر است که حقیقت بیانشده در ایان آیاات شاریف هرگاز در کفار و شارک ظااهری منححار
نمی شود ،همان طور که قرآن کریم کسانی را که به برخی از انبیای الهی کافر شوند ،کافران حقیقای نامیاده
است 2و صراحت خطبۀ شریف نبیاکرم(ص) در روز غدیر شرک در وویت را همان شرک در نبوت و شارک
در توحید معرفی میکند 3.از همین رو است که در روایات متعددی کفر و شرک موجود در این آیات به کفر
و شرک در وویت امیرالمؤمنین(ع) معنا میشود 1که البته پرداختن به ایان مطلاب در رساالت ایان نوشاتار
نیست5 .

روایات:
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
امام صادق(ع) در تفسیر آیۀ شریفۀ «و اعلموا أن الله یحول بین المرء و قلبه» (انفاال)23 :؛ (و بدانیاد
َ
َْ َ ََ ْ َ
که خدا میان آدمی و دلش حائل میگردد) فرمودندَ « :ی ُحول َب ْی َن ُه َو َبا ْی َن أن َی ْعل َام أن ال َباطال َحق » (برقای،
237/1؛ ابنبابویه ،صلت حید)318 ،؛ (میان او و اینکه علم به حقبودن باطل پیدا کند ،حائل میگردد).
ٌ
لاب َأ َّن َ
یونسبنعبدالرحمن از امام صادق(ع) روایت میکند که فرمودند« :و َی َ
ستیق ُن َالق ُ
الح ّاق باطال
ً
ً
َ َ
َّ
أبداَ ،و و َی َ
ستیق ُن أن الباطل ح ٌّق أبدا» (عیاشی)13/2 ،؛ (قلب هیچگااه باه باطالبودن حاق و هیچگااه باه
حقبودن باطل یقین پیدا نمیکند).
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
در کتاب شریف کافی از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودندَّ« :ن القل َ
اب ل َیتجلجال فای الج ْاو
ْ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َّ َ
َیطل ُب ال َح َّق فإذا أ َص َاب ُه اط َمأن َو ق َّر» (کلینای)321/2 ،؛ (بهراساتی قلاب در دل (آدمای) در شاک و تردیاد
است ،درحالیکه حق را می جوید ،پس چون آن را بیابد آرامش گیرد و سکون یابد) و سپس این آیه را تالوت
فرمودند:
َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ً َ َ ً َ َ َّ َ َّ َّ ُ
«فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره لْلسالم و من یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یحاعد
 0با مراجعه به قرآن کریم آیات دیگری با این مضامین یافت میشود (نک :نجم31 :؛ روم33 :؛ زخرف )31 :که به ذکرر همرین مقردار بسرنده
میکنیم.
 3إِنَّ الَّذینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُریدُونَ أَنْ یَتَّخِرذُوا بَریْنَ ذلِرکَ
سَبیال أُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً (نساء 011 :و .)010
 .2مَنْ أَطَاعَ عَلِیّاً فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ أَطَاعَنِی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ رَدَّ عَلَى عَلِیٍّ فِی قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ رَدَّ عَلَیَّ وَ مَنْ رَدَّ عَلَیَّ فَقَدْ رَدَّ عَلَرى
اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ أَیُّهَا النَّاسُ مَنِ اخْتَارَ مِنْکُمْ عَلَى عَلِیٍّ إِمَاماً فَقَدِ اخْتَارَ عَلَیَّ نَبِیّاً وَ مَنِ اخْتَارَ عَلَیَّ نَبِیّاً فَقَدِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَبّا (ابنبابویره،
معانی االخبار.)272 ،
 .1نک :تفاسیر روایی ازجمله البرهان فی تفسیر القرآن ذیل آیات شریفه.
 1نگارنده در این باب ،آیات و روایات بسیاری را جمعآوری کرده که شایسته است در رسالهای دیگر ارائه شود.
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فی َّ
السماء» (انعام)121 :؛ (پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید ،دلش را به پذیرش اسالم میگشاید
و هرکه را بخواهد گمراه کند ،دلش را سخت تنگ میگرداند؛ چنانکه گویی بهزحمت در آسامان بااو مای
رود)1.

از امام رضا(ع) در تفسیر همین آیه روایت شده است که فرمودند:
ُّ ْ َ
َّ َ ِّ َ
ْ
ْ
َ
َّ َ ْ
« َم ْن ُیرد الل ُه أن َی ْهد َی ُه بإ َیمانه فی الدن َیا َّلی َج َّنته َو َدار ک َر َامته فی اِلْخ َرة َیش َر ْح َصد َرُه ل َّلت ْسلیم لله و الثقة
َ
الس ُکون َّ َلی َما َو َع َد ُه م ْن َث َوابه َح َّتی َی ْط َمل َّن َّ َل ْیه َو َم ْن ُیر ْد َأ ْن ُیض َّل ُه َع ْ
به َو ُّ
ان َج َّنتاه َو َدار ک َر َامتاه فای اِلْخا َرة
َ
َْ
ْ َ
ُْ
ُْ
ْ َ
ُ َ
ُّ ْ ْ ْ ْ َ ً َ ً َ
لکفره به َو ع ْح َیانه ل ُه فی الدن َیا َیج َعل َصد َرُه ض ِّیقا ح َرجا ح َّتی َیشک فی کفره َو َیضاطر َب مان اعتقااده قل ُب ُاه
َ َ َّ
َ َ َ ْ َ ُ َّ
َ
َح َّتی َیح َیر َک َأ َّنما َی َّح َّع ُد فی َّ
الل ُه ِّ
الر ْج َس علی الذ َین و ُی ْؤم ُنون» (ابنبابویه ،صلت حیید،
السماء کذلک یجعل
)233؛
(هرکس که خداوند متعال اراده کند او را به خاطر ایمانش در دنیا به بهشت خود و خانۀ کرامت خود در
آخرت رهنمون سازد ،سینۀ او را برای تسلیم در برابر خداوند متعال و اعتماد به او و آرامش به ثوابی که باه او
وعده داده گشاده گرداند تا اینکه بدان آرامش گیرد و هرکس که خداوند اراده کند بهخاطر کفر او به خداوند و
(بهخاطر) معحیت او در دنیا ،او را از بهشت خود و خانۀ کرامت خود در آخرت محروم گرداند ،ساینۀ او را
بسیار تنگ گرداند تا آنجا که در کفر خود شک کند و قلبش از اعتقادی که اختیار کرده لرزان شود تا آنجا که
گویی بهزحمت در آسمان باو میرود .خداوند اینگونه کسانی که ایمان نمیآورند را در خباثت و آلاودگی
قرار میدهد).
از امام باقر(ع) روایت شده که فرمودند:
َ
َ
َ
َّ ْ َ ْ
ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ََّ
َ
َ
َُ ْ
ْ
«َّن القل َب َی ْنقل ُب م ْن لدن َم ْوضعه َّلی حنج َرته َما ل ْام ُیحاب الحاق فاإذا أصااب الحاق قار» (برقای،
)212/1؛ (بهراستی قلب تا آنگاه که به حق نرسیده است از جایگاه خود تا حنجرۀ آدمی در رفتوآمد اسات
و چون به حق میرسد ،قرار مییابد).
لسان واحد تمامی آیات و روایات بیانشده آن است که علم و یقین هرگز به خطاا نمایرود و باورهاای
ً
باطل آدمی جز ظن و گمان نیست .ضمنا گزارههایی همچون «قلب تا آنگاه که باه حاق نرسایده از جایگااه
خود تا حنجره آدمی در رفتوآمد است»« ،خدا سینۀ او را تناگ گرداناد»« ،قلاب در دل آدمای در شاک و
تردیااد اساات»  ،در بیااان حااال اهاال باطاال و الفاااظی چااون اطمینااان ،آرامااش ،قارار و سااکون در وصااف
دست یافتگان به حق جملگی حکایت از آن دارد که تفاوت بین ظن و علم ماورد ساخن تنهاا در متعلاق آن

 .0همین مضمون در تفسیر عیاشی نیز آمده است (.)271/0
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نیست 1،بلکه سخن از آرامش و اطمینانی درونی است که تنها در روشنای نور حق حاصال میشاود .حاال
اگر مراد از قطع مطرحشده در علم اصول همین قرار و آرامش قلبی است ،اعم خوانادن آن از یقاین و جهال
مرکب و سخن راندن در عدم اصابت با واقع و معذریت آن هیچ جایگاهی ندارد ،زیرا بهتحری آیاات قارآن
کریم و روایات اولیای خدا این آرامش فقط با نور الهی و با رسیدن به حق حاصل میشود.
اگر مراد از آن قطع ،حالتی درونی است که چنین آرامش و اطمیناانی را در پای نادارد ،هرگاز فینفساه
شایستۀ عنوان حجیت نیست تا چه رسد به اینکه از حجیات ذاتای آن ساخن باه میاان آورده شاود .تحلیال
ماهیت چنین باورهایی و اثبات میزان نبودن آنها در لسان آیات و روایات موضوع سخن در بخش دوم ایان
نوشتار است.
 .0نقد حجیت مطلق قطع در روشنای کالم وحی
با آنکه منابع نقلی خطارفتن علم و یقین را ممتنع معرفی میکند ،وجود باورهای متضااد در باین ماردم
ان کارشدنی نیست و این در حالی است که هرکدام باور خود را قطعی نامیده و احتمال ذرهای خدشه را در آن
منتفی میخوانند .جریانهای فکری گوناگون در جهانبینی و انسانشناسی ،اختال های بزرگ میان فالسفه
در اصالت ماهیت یا وجود ،اقوال متشتت اصولیان در مسائلی چون «وجاوب مقدماۀ واجاب» و «دولات
وجوب بر نهی از ضد» و نمونههای فراوان دیگر جملگی وجود این حقیقت در مجاامع علمای را حکایات
میکند .روشن است اثبات حجیت یا عدم حجیت این قبیل باورها در کالم وحی باا درک دقیاق از ماهیات
آنها گره خورده است .از سوی دیگر تحلیل درست آنها زمانی محقق است که با محیببودن علم و یقاین
در تناقا نباشد.
در ادامه ،نقد حجیت مطلق باورهای قطعی مورد سخن ضمن تحلیل آنها و بیان مثال ناقا حجیات
آنها در روشنای کالم وحی در دو بخش ارائه میشود:
 -1توصیف باب علم نبوی در حسن علم و قب جهل ،سخنی کلیدی برای ورود باه تحلیال باورهاای
متضاد است:
« َک َفی ب ْالع ْلم َش َر ًفا َأ ْن َی َّدع َی ُه َم ْن َو ُی ْحس ُن ُه َو َی ْف َر َح َّ َذا ُنس َب َّ َل ْیه َو َک َفی ب ْال َج ْهل َذ ّم ًا َأ ْن َی ْب َر َأ م ْن ُاه َم ْ
ان ُهاوَ
فیه» (مجلسی)181/1 ،؛ (در شر علم همین بس که آنکه بدان آگاه نیست ،مدعی آن است و چاون بادو
نسبت داده شود ،شاد گردد و در فرومایگی جهل همین بس که آنکه خود در آن است ،خویش را از آن باری
میخواند).
 0بیان مشهور آن است که اگر متعلق ،باور قطعی حق باشد ،آن را علم و یقین و اگر باطل باشد آن را جهل مرکب میخوانیم.
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نخستین قدم برای درک درست ماهیت قطع مورد سخن ،فارغگشتن از دعاوی بنیآدم است .صار نظر
از دروغگوییها و گزافهگوییهای اهل باطل که قرآن کریم در ماوارد متعادد از آن ساخن میگویاد (ناک:
انعام28 :؛ توبه ،)117 :روشن است که هر کسی بر خود میپسندد اندک شک و تردیدی را از باورش نفای
و آن را قطعی و عاری از شبهه قلمداد کند .ضعیفبودن احتماوت مخالف در نازد مادعی خاود انگیازهای
است برای تغافل نسبت به آن احتماوت و انکار آنها ،بهویژه آنگاه که آدمی مدتها با باورهای خود اناس
گرفته باشد و باوری بر پایۀ باوری بنا کرده باشد و بنایی عظیم برای حیات فکری خود سااخته باشاد کاه در
این صورت هرگز توان دستکشیدن از باورهای خود را نخواهد داشت؛ چه آنکاه رناگ جهالگرفتن ارکاان
فکری او به تمام اجزای بنایی که ساخته ،سرایت میکند .ازاینرو ترجی میدهد احتمال نقص و خطاا را از
باور خود نفی و آن را عاری از شک و تردید معرفی کند ،اما بااینوجود بیتفاوتیهاا و تغافلهاای او هرگاز
اطمینان و آرامش قلبی را به ارمغان نخواهد آورد .سخن صادق آل محمد(ع) در اقسام کفر دراینباره بسایار
حائز اهمیت است:
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُّ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
ْ
«فأما کفر الجحود فهو الجحود بالربوبیة و هو قول من یقول و رب و و جنة و و نار و هو قول صانفین
َّ
َ َّ َ َ َ ُ َ
َ ُ َ ٌ َ
ُ َّ َّ
َّ
ُ ُ َ
یان َوض ُاع ُوه
الزنادقة ُیقال ل ُه ُم الد ْهر َّیة َو ُه ُم الذ َین َیقولونَ -و ما ُی ْهلکنا َّو الد ْه ُر (جاثیاه )23 :و هاو د
من
َ ْ َّ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ َّ
ُ
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ْ
ِلنفسه ْم باوستحسان علی غیر تثب ٍت منهم و و تحق ٍیق لشی ٍء مماا یقولاون قاال اللاه عزوجالَّ -ن هام َّو
َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
ُ َ
واء عل ْیه ْم أأناذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْام ت ْناذ ْر ُه ْم و ُی ْؤم ُناون
َیظ ُّنون (همان) أن ذلک کما یقولون و قالَّ -ن الذین کفروا س
ْ ُْ َ ْ
ََ
َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ ُ
َْ
ْ ُ
(بقرهَ )1 :ی ْعنی ب َت ْوحید الله ت َعالی ف َهذا أحد ُو ُجوه الکفر َو أ َّما ال َو ْج ُه اِلْخ ُر م َن الج ُحود علی َم ْعرف ٍة َو ُه َاو أن
َ ْ َُْ
َ َ َّ َ َ
َّ
ُ
ْ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َیج َحد الجاحد َو ُه َو َی ْعل ُم أن ُه ح ٌّق قد ْاس َتق َّر ع ْند ُه َو قد قال الل ُه ع َّز َو َجلَ -و َج َحدوا بها َو ْاس َت ْیق َنتها أنف ُس ُه ْم
ُ ْ ً ُُ
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ون َع َلی َّالذ َین َک َف ُاروا َف َل َّماا َ
جااء ُه ْم ماا
ظلما َو عل ًّوا (نمل )13 :و قال الله عزوجل -و کانوا من قبل یستفتح
َ َ ْ َ ُ َّ
َ ُ ََ
ُ
الله َع َلی ْالکاافرین» (بقاره)82 :؛ فهاذا َت ُ
فسایر َوجهای الجحاود (کلینای 382/2 ،و
ع َرفوا کف ُروا به فلعنة
)321؛
(اما کفر جحود همان انکار ربوبیت است و آن قول کسی است که گوید« :ناه پروردگااری اسات ،ناه
بهشتی و نه دوزخی» و آن قول دو دسته از زنادقه است که به آنها دهری گویند و هم آنهایند که گویناد «و
هالک نکند ما را جز دهر» و آن دینی است که با استحسان برای خود وضع کردند بدون آنکاه در آن اساتوار
باشند و بررسی و تحقیق و کاوش در چیزی از آنچه میگویند کرده باشند .خداوند عزوجال (درباارۀ آناان)
فرموده« :ایشان گمانی بیش ندارند (که امر آنچنان است که میگویند)» و فرموده« :همانا کسانی کاه کفار
ورزیدند برای آنها برابر است که بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ،ایمان نمیآورند» (یعنی به توحید خداوند
متعال ایمان نمیآورند) که این یکی از وجوه کفر است.
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اما وجه دیگر کفر جحود انکار با شناخت است و آن این است که منکر انکار کند درحالیکاه میداناد
(آنچه انکار می کند) حقی است که نزد او ثابت گشته و خداوند عزوجل فرموده« :و آن را از روی ستمگری
و گردنکشی انکار کردند بااینکه خود به (حقبودن) آن یقین کردند» و (باز) خداوند عزوجل فرموده است:
« و پیش (از هجرت پیغمبر به مدینه) خواستار پیروزی بر کفار بودند و چون آنچه شناخته بودناد نازد آنهاا
آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خدا بر کافران باد» این است تفسیر دو وجه (کفر) جحود و انکار).
عدهای از کافران مدعی آرامش و اطمینان درونی هستند ،اماا صاراحت کاالم اماام(ع) در اقساام کفار
جحود بیانگر آن است که حالت درونی آنها از دو حال خارز نیست؛ نخست آنکاه حاق را میشناساند و
بااینحال انکارش میکنند؛ دوم آنکه حق را نمیشناسند و توان درک و پذیرش آن را نیز ندارند .نکتۀ شاایان
توجه آن است که این ناتوانی هرگز حاصل تثبت ،اطمینان و آرامش آنان باه حقانیات مارام و مسالک خاود
نیست ،بلکه نتیجۀ دلخوش بودن به دینی ساختگی است که با ظن و استحسان برای خود بنا کارده و چناان
بدان انس گرفتهاند که حتی تحور باطلبودن آن برایشان خوشایند نیست تا چه رسد به آنکه حق را درک کنند
و بپذیرند .سینۀ آنان تنگ است و قلبشان مضطرب و ناآرام .هرگاه بهواسطۀ حجج الهای انادک تاوجهی باه
قلب مضطرب خود پیدا می کنند ،از آن فرار کرده و خود را باه تخایالت ،توهماات ،ظناون و استحساانات
مشغول میسازند .شاید شرح کالم امیرالمؤمنی ن(ع) در وصف مفتی نااهل نیاز هماین باشاد کاه چناان باا
بافتههای خود مأنوس میشود که تحمل تحور حقانیت مذهبی ورای مذهب خود را ندارد 1،اما درعینحاال
آرامشی در درون خود ندارد و نمی داند خطا کرده یا به صواب رفته اسات .اصارار و پافشااری بار باورهاای
باطل و ناتوانی در درک دیگر مذاهب نه حاصل آرامش درونی و تثبت و اطمینان ،بلکه نتیجاۀ تنیادن رأی و
استحسان ،انسگرفتن با ظن و گمان ،سیاهشدن دل و گرفتاری در بند شیطان است.
اگر آدمی باور یا به عبارتی ادعای خود را نزد دیگاران باه زباان آورده باشاد و در مجاامع علمای باه آن
شناخته شده باشد ،دست کشیدن از آن و درک احتماوت مخالف آن بسایار دشاوار خواهاد باود .در چناین
حالتی تمام قوای درونی او بسیج میشود تا قول او را از نقص و خطاا منازه کناد و چهبساا هماین یکای از
محادیق قراردادن قلب در ورای زبان باشد که در کالم اولیای خدا مذموم شمرده شده است2.

حاصل آنکه قطع به باطل به معنای ضعف و درماندگی در درک و پذیرش حق که حاصل نقص و تغافل
آدمی باشد ،هرگز با اطمینان و آرامش قلبی که همان علام و یقاین اسات ،مالزمات نادارد .ایان دو مقابال
یکدیگر است و با هم تناقا دارند و این خود نشانگر حجیتنداشتن قطع بیان شاده اسات .ادعاای آنکاه
 .0در ادامۀ حدیث شریف اینگونه آمده است :لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْءٍ مِمَّا أَنْکَرَهُ وَ لَا یَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَذْهَباً لِغَیْرِه (نهج البالغه ،خطبۀ
.)07
 .3لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ (نهج البالغه ،حکمت .)11
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حجیت یا به عبارتی منجزیت و معذریت در پی تغافلهاا و کوتاهیهاای آدمای باشاد و هرکجاا ضاعف و
ناتوانی در درک حق رخ داد ،حجیت بر آن بار شود ،ادعایی واهی و بدون دلیل است.
 -2باوجود تحلیل ارائهشده از ماهیت قطع مورد سخن ،گزارههای شایع مشاهور اصاولیان در حجیات
مطلق قطع و عدم امکان سلب حجیت از آن ،معذرنبودن چنین باورهایی را دور از ذهن میانگارد .چنانکه
هرکس با ادبیات حجیت ذاتی قطع مأنوس باشد ،امکان عقاب آدمی بر عمل به آن باورها را برنمیتابد .بیان
نمونۀ ناقا این تفکر از کالم وحی ،راه دیگری برای تقریب حجیتنداشتن قطاع بمااهو قطاع اسات و آن
عبارت است از باورهای تغییرنیافتنی که از نافرمانی اوامر خدا ،همنشینی با علمای گمراهکننده و کسب علم
از دشمنان اولیای خدا حاصل شده است .البته تبیین حجیتنداشتن این باورها به بیان مقادماتی از فضاای
تشریع ارائهشده در آیات و روایات محتاز است:
أ .جایگاه عبودیت خداوند متعال در لسان تعالیم وحیانی ،محوریت آن در تشریع الهی و تحقاق آن در
پیروی از اولیای الهی بر کسی پوشیده نیست .خداوند متعال آدمیان را برای بندگی آفریاد 1و چاون آنهاا از
رضایت و سخط پروردگار خود بیخبر بودند ،در میانشان رسوونی برانگیخت و برای ایشان اوصیایی قارار
داد تا پیوسته حجتی الهی در میان انسانها بر پا باشد و آنها را از رضایت و سخط خداونادگار عاالم آگااه
کند2 .تا آنجا که زمان بعثت حضرت ختمیمرتبت محمد محطفی(ص) فرا رسید؛ همان بزرگواری که او را
بر محبت خود ادب و به خویی واو آراسته کرده 3،امر هدایت و تربیت بندگان را به او سپرده و مؤمناان را باه
اطاعت از او امر فرمود 1و چون هنگامۀ اجابت دعوت الهی از سوی آن بزرگوار(ص) فرارسید فرمود:
َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ْ
ِّ ُ َ ِّ ٌ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ای ال َح ْاول َو
اب الله َو ع ْت َرتی اهل بیتی و َّنهما لن یفترقاا حتای یاردا عل
«َّنی مخلف فیکم الثقلین کت
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ
انظ ُروا ک ْیف تخلفونی فیهما أیها الناس و تعلموهم فإنهم أعلم منکم» (ابنبابویه ،صومال )123 ،؛
(بهراستی در میان شما دو ثقل را بر جا میگذارم؛ کتاب خدا و عترتم که اهلبیت مناند و آن دو از هام
جدا نشوند تا آنکه بر سر حول بر من درآیند و بنگرید بعد از من چگونه با آنها هستید .ای مردم باه آنهاا
نیاموزید که آنها از شما داناترند).
پس تعالیم قرآن و عترت مشحون شد از اینکه فهم آدمی بدون تعلیم و تربیت الهی در نهایات نقاص و
کوتاهی است و تنها راه نجات او ،ورود به حرم امن الهی و گوشسپردن به سخنان وحیانی است .مؤمنان به

 .0وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون (ذاریات.)11 :
 .3نک :اصول کافی ،کتاب الحجۀ.
( .2وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ) (قلم.)1 :
( 1وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر )7 :و (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الر َُّسرولَ وَ أُولِری الْرأَمْرِ مِرنْکُمْ فَرإِنْ
تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً) (نساء.)13 :
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یادگیری علم و تربیت عقل و فهم خود در نزد حجج الهی امر شده و از انسگرفتن با دشمنان اولیای خادا و
علمآموزی و تربیت در نزد آنان منع گشتند .ازجمله خداوند متعال در آیۀ  31سوره مبارکۀ یونس فرمود:
َ
ََ
َ َ ُ َ َ َ ُ
ِّ
َّ َ ْ
َ ْ َ َ َْ
«أ ف َم ْن َی ْهدی َّلی ال َح ِّق أح ُّق أن ُی َّت َب َع أ َّم ْن و َیهدی َّو أن ُی ْهدی فما لک ْم ک ْیف ت ْحک ُمون».
(آیا کسی که بهسوی حق رهبری میکند ،سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمییاباد،
مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ،چگونه داوری میکنید؟).
و امام باقر(ع) در تفسیر این آیۀ شریفه فرمودند:
ان َو َیه ِّادی َّ َّو َأ ْن ُی ْه َادی َف ُه َاو َمانْ
« َف َأ َّما َم ْن َی ْهدی َّ َلی ْال َح ِّق َف ُه ْم ُم َح َّم ٌد َو ُآل ُم َح َّمد م ْن َب ْعده َو َأ َّما َم ْ
ٍ
َ
ُ
َ َ َ
خالف م ْن ق َر ْیش َو غ ْیره ْم اهلبیته م ْن َب ْعده» (قمی)312/1 ،؛ (اما (مراد از) کسی که بهسوی حاق رهباری
ٍ
میکند محمد(ص) و آل محمد(ص) از بعد آن بزرگوار است و اما (مراد از) کسی که راه نمییابد مگر آنکه
هدایت شود ،کسانی از قریش و دیگران هستند که پس از آن بزرگاوار(ص) باا اهال بیات او مخالفات مای
کنند).
پس به دولت آیۀ شریفه و به تفسیر حضرت باقر(ع) ،کسی که برای کسب علم در نازد مخالفاان اهال
بیت زانو زند و از ایشان علم جوید ،ناحق را بر حق مقدم داشته و «کسی که راه نمییابد مگر آنکاه هادایت
شود» را بر «کسی که بهسوی حق رهبری میکند» ترجی داده است.
در دیگر روایات ،این حقیقت باری با غنیخواندن شاگردان آن بزرگواران از غیر ایشان بیان میشود:
َ َ َ
ْ ً
َ َ َ َ
همان امام بزرگوار(ع) به سالمةبنکهیل و حکمبنعتیباة فرمودناد« :ش ِّارقا َو غ ِّر َباا فاال تجادان علماا
َ َ َ ْ
ً َّ َ ً َ
َصحیحا َّو ش ْیلا خ َر َز م ْن ع ْندنا أ ْهلال َب ْیت» (کلینی)322/1 ،؛ (به شرق و غرب عاالم برویاد (باه هرکجاا
میخواهید بروید ،اما) بدانید که علم درست نخواهید یافت مگر آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون رود).
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ً َ َ ً َ َ َّ َ ُ َ ُ ْ ْ َّ
َ
ُ
وجاد العل ُام َّو َهاهناا»
و دربارۀ «حسن بحری» فرمودند« :فلیذهب الحسن یمینا و شماو فوالله ما ی
(کلینی)11/1 ،؛ (حسن به هرکجا که میخواهد برود ،قسم به خدا علم جز اینجا درجایی یافت نمیشود).
و باری با تحذیر از رجوع به غیر و گوشزدکردن خباثت و ضاللت مدعیان ناخلف و خطر همنشینی باا
ایشان بیان میشود .سفارش رسول خدا(ص) به ابنمسعود دراینباره بسیار زیبا و رسا اسات کاه در وصاف
مدعیان دروغین علم و پرهیز از همنشینی با آنان فرمودند:
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ ُ
«أو َّن ُه ْم أش َر ُار خلق الله َو کذلک أت َباع ُه ْم َو َم ْن َیأتیه ْم َو َیأخذ م ْن ُه ْم َو ُیح ُّب ُه ْم َو ُیجال ُس ُاه ْم َو ُیشااو ُر ُه ْم
َْ
َ ْ َّ ْ ُ َ
أش َر ُار خلق الله ُیدخل ُه ْم ن َار َج َه َّن َم.»...
َ
ْ َْ َ َ َ َْ ُ ُ َ
َّ
وه ْم فای ْال َم َاْل َو َو ُت َباای ُع ُ
« َیا ْاب َن َم ْس ُعود َو ُت َجال ُس ُ
وه ْم َّلای الطریاق َو و
وه ْم فای اِلساواق و و تهاد
ٍ
َُْ ُ ْ
وه ُم ال َم َاء.»...
تسق
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َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َیا ْاب َن َم ْس ُعود فل َیک ْن ُجل َس ُاؤ َک اِلْب َر َار َو َّخ َو ُانک اِلتق َی َاء َو ُّ
الز َّه َاد ِلن الل َه ت َعالی قال فی ک َتابه (اِلخاال ُء
ٍ
َی ْو َملذ َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْعا َع ُد ٌّو َّ َّو ْال ُم َّتق َین) (زخر َ )17 :یا ْاب َن َم ْس ُاعود ْاع َل ْام َأ َّن ُه ْام َی َار ْو َن ْال َم ْع ُارو َ ُم ْن َکارًا وَ
ٍ
ٍ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ً َ ٍ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ َ َ َّ
اللهُ
المنکر معروفا ففی ذلک یطبع الله علی قلوبهم فال یکون فیهم الشاهد بالحق و و القوامون بالقسط قال
ْ َْ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
داء لله َو ل ْو علی أنفسک ْم أو الوالد ْین َو اِلق َربین) (نسااء( )133 :طبرسای،
تعالی (کونوا قوامین بالقسط شه
 311و )311؛
(آگاه باش که آنان بهراستی بدترین خلق خدایند و همچنین پیروان ایشان و آن کس که نزد ایشاان رود،
از ایشان (علمی) گیرد ،دوستشان دارد ،با آناان همنشاینی ورزد و از ایشاان مشاورت گیارد .بادترین خلاق
خدایند که خداوند به آتش جهنم داخلشان کند...
پسر مسعود! در آشکارا (نیز) با ایشان همنشینی نکنید و در بازارها با ایشان معامله مکنید و راه نشانشان
مدهید و آب به آنها میاشامید...
پسر مسعود! باید همنشینان تو نیکان باشند و برادران تو پرهیزگاران و زاهدان که خداوند متعال در کتاب
خود فرموده« :دراینروز دوستان با یکدیگر دشمناند مگر پرهیزگاران» .پسر مسعود! بدان که آنها (مدعیان
دروغین علم) معرو را منکر و منکر را معرو میدانند و اینگونه خداوند بر قلبهایشان مهر زناد .پاس
در میان آنها نه گواهیدهنده به حقی باشد و نه برپادارندۀ عدالتی .خداوند متعال فرموده« :برپادارندۀ عدل
باشید و گواهیدهنده برای خدا ،گرچه به ضرر خود یا والدین و نزدیکان (شما) باشد»).
در این فرمایش ،رسول خدا(ص) مؤمنان را از وجود عالمانی دروغین که خداوند بار دلهایشاان مهار
زده ،منکر را معرو و معرو را منکر میبینند ،آگاه فرموده است و از اندک همنشینی و محاحبت با آناان
بر حذر میدارد ،چه آنکه انس با چنین کسانی بیشک انسان را در گروه آنان داخال میکناد و باه انحارا
باورهای او میانجامد .مراجعه به ابواب نهی از محاحبت با جاهالن و نااهالن در کتب روایی ،اهمیت این
ً
مطلب را کامال روشن میسازد .راه فرار از این انحارا و گمراهای فقاط زاناوزدن در نازد قارآن و عتارت و
هم نشینی با عالمان به علوم ایشان است .باری دیگر ،این حقیقات را در کاالم امیار کاالم در بیاان جایگااه
حاکمیت اینگونه میخوانیم:
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
َ
« َأ ُّی َها ا َّلن ُ
َ
ْ
اس! ْاس َت ْحب ُحوا من شعلة مح َباح واض و امتاحوا من عین صافی ٍة قد ُروقت من الکدر و امت ُاروا
ُ َ ٍ َ ُ ٍ ْ َ َ َّ َّ
ََ
ٍ َ ْ َ ُ َ َْ
َ ْ ُ
َ َّ ْ ُ
َْْ
م ْن ط ْور ال َیاقوت اِلح َمر ،فل َع ْمری َما ف ِّول َّل ْیک ْم َو اعل ُموا أن الذی ُه َو أعل ُم بک ْم ل ْو َوقف ُت ْم ب َباباه َو قلادت ُم ُوه
َْ
ْ
َ
ْ
ََ
َ ُ ََ
َ َ ً
ُ ُ َّ َ ْ
ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
اِل ْم َر َهداک ْم ،فل ْی َس ال َم ْع ُرو کل َما ع َرف ُت ُم ُوه َو ل ْی َس ال ُم ْنک ُر کل َما أنک ْرت ُم ُوه ،فل ُر َّب َما َس َّم ْی ُت ُم ال َم ْع ُرو ُم ْنکرا
َّ ُ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
ً ْ ْ َ ْ ْ
ُ َْ ْ
َْ
ْ َ
الرأیُ ،یرید أن ُیلح َاق َماا
َو َس َّم ْی ُت ُم ال ُم ْنک َر َم ْع ُروفا َو اح َتج ُت ْم َّلی َرأی ال َبائس الفقیر الذی یحدث الرأی بعد
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َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َو َی ْل َتح ُقَ ،ینقا َرأ ُیه َما قد أ ْب َر َم ُه آل َّ
الر ُسول(ص) َو َی ْهد ُم َما قد ش َّید ُوه لک ْم َو ل ْو َسل ْمت ُم اِل ْم َر ِلهله َسل ْمت ْم
َو َل ْو َأ ْب َح ْر ُت ْم َب َ
اب ْال ُه َدی َر َش ْد ُت ْم» (طبری 313 ،و )313؛1
(ای مردم! روشنی از زبانۀ چراغی واضا و آشاکار طلبیاد و آب از چشامهای زول و پاالوده از تیرگای
برکشید و توشه از طور یاقوت سرخ برگیرید که سوگند به جانم به شما واگذار نگردیده است و بدانید آنکه به
شما آگاه ترین است ،اگر بر درگاهش بایستید و امر را به او بسپارید ،هدایتتان خواهد کرد که نه معرو تمام
آنچه معروفش پندارید باشد و نه منکر تمام آنچه منکرش بدانید و چهبسا معرو را منکر بنامیاد و منکار را
معرو  .خود را محتاز رأی بینوای ناداری گردانیدید که پیدرپی رأی خود تازه گرداند و خواهد آنچه را کاه
نمی چسبد بچسباند .رأی او ریسمانی را که آل رسول(ص) محکمش نمودهاند ،بگسلد و بنایی را که ایشاان
برایتان استوار نموده اند ،ویران سازد و اگر امر را به اهلش بسپارید ،ساالمت مانیاد و اگار دروازه هادایت را
ببینید ،راه یابید).
ب .مثال نقا روشن برای حجیتنداشتن باورهای تغییرنیاافتنی ،باورهاای کسای اسات کاه پاس از
تأکیدهای فراوان تعالیم آسمانی در اساتغنا باه اهال بیات عحامت و طهاارت و ماذمتهای بیشامار در
هم نشینی با اهل باطل ،حجت خدا را شناخته است ،لکن به امار او پشات کناد و از روی ارتیااب ،غارور،
اعتماد به فهم خود ،شهوت به رأی خود ،محبت به دوستان ناخلف خود یا از روی هر امر باطال و خطاای
دیگری با دشمنان و مخالفان امیرالمؤمنین(ع) محاحبت و به آموزههای باطل آنان مراجعه کند و در مجلس
درس آنان حضور یابد و از این گناه و نافرمانی نقطۀ سیاهی در قلب او پدید آید و روزبهروز با علوم باطال و
اشتباه و با قیاسها و استحسانهای مخالفان اهل بیت انس و الفات بیشاتری گیارد و محاداق کاالم اماام
باقر(ع) شود که فرمودند:
َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ
ُّ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
«ما من عب ٍد َّو و فی قلبه نکتة بیضاء فإذا أذنب ذنبا خرز فی النکتة نکتة سوداء فاإن تااب ذهاب ذلاک
َ
َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ْ َ
ُّ ُ َ َ َ َ
ک َّ
َّ
الس َو ُاد ح َّتی ُیغط َی ال َب َیال فإذا غطی ال َب َیال ل ْم َی ْرج ْع َصاح ُب ُه َّلای
الس َو ُاد َو َّن ت َم َادی فی الذنوب زاد ذل
ُُ
َ َ ً
ُ ْ
َ
َّ َ َّ ْ َ َ
َ ُ َّ َ
خ ْی ٍر أ َبدا َو ُه َو ق ْول الله ع َّز َو َجل (کال َبال ران علای قلاوبه ْم ماا کاانوا َیکس ُابون)» (مطففاین( )13 :کلینای،
)273/2؛
(هر بنده ای در دلش نقطۀ سفیدی است که چون گناهی کند ،نقطۀ سایاهی در آن سافیدی پیادا شاود،
پس چون توبه کند آن سیاهی برود و اگر در گناهان اصرار ورزد ،آن سیاهی افزون گردد تا سفیدی را بپوشاند
که چون سفیدی را پوشاند ،صاحب آن قلب هرگز به خیر باز نگردد و این همان گفتار خداوند عزوجل است
که فرمود« :نه چنین است ،بلکه آنچه مرتکب میشدند زنگار بر دلهایشان بسته است»).
 .0همین مضمون در خطبۀ  011نهجالبالغه نیز با عباراتی متفاوت بیان شده است.
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پس شیطان بر او مسلط شود و او را گمراه کند و آنچنان شود که امام صادق(ع) فرمودند:
َ َ
َ ْ َ ً ُ ُّ
َْ
َْ ُ ْ ً
َّ َ
َّ
ًََ َ
«َّذا أ َر َاد (الله) ب َع ْب ٍد ُسوءا نکت فی قلبه نک َتة َس ْو َد َاء َو َسد َم َسام َع قلبه َو َوکال باه شایطانا یضاله» (ابان

بابویه ،صلت حید311 ،؛ کلینی)111/1 ،؛ (چون (خداوند متعال) برای بندهای بد خواهد ،اثری سیاه در دلش
ّ
گذارد و گوشهای قلبش را ببندد و شیطانی بر او موکل کند که گمراهش گرداند).
پس این انسان بیچاره ،بنا بر فرمایش رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) معارو را منکار میبیناد و
منکر را معرو  .گوش قلب او چنان بسته میشود و سیاهی چنان او را فارا میگیارد کاه ناه ذرهای حسان و
خوبی در معرو میبیند و نه ذرهای قب و بدی در منکر؛ شیطان بر او مسلط میشود و او را به هر کجا کاه
بخواهد میبرد .دست او دست شیطان میشود ،زبان او زبان شیطان میشود ،فکر او فکر شیطان میشاود و
شیطان او را امرونهی کرده و او مطیع محا شیطان میشود.
آیا باور چنین انسانی حجیت دارد؟ آن هم حجیتی ذاتی؟ آیا فرمان شیطان منجز و معذر میشاود؟ آیاا
دست خدای عالم نیز بسته شده و هرگز نمی تواند حجیت را از باور شیطانی چناین انساان گمراهای سالب
کند؟ آیا اگر کسی این سیر را طی کرد ،با کتب دشمنان اهل بیت عحمت و طهارت انس گرفت و چنان باه
آیین باطل خود گره خورد و توان روی برگرداندن از آن را از دست داد که حاضر گشت خود را میان دوساتان
امیرالمؤمنین(ع) منفجر کند تا به خیال باطل خود نماز ظهر را در بهشت با رسول خدا اقاماه کناد ،بااور او
حجیت دارد؟
اگر انسان ضعیف و ناقص به حجت ا لهی پشت کند و پیوسته با خباثت و پلیدی اناس گیارد ،باهمرور
سیاهی او را فرا گیرد و معرو را منکر و منکر را معرو میبیند .ممکن است این سیر آنقدر قوی باشد که
در شناخت پیامبر خود به خطا رود و در شناخت امام خاود اشاتباه کناد یاا ممکان اسات شایعه و محاب
امیرالمؤمنین(ع) بماند ،اما در اخالق ،فقه ،اصول ،جامعهشناسی ،حکومتداری ،اقتحاد یا در هار مساللۀ
دیگری خطا کند .لکن هرگز باور او مقرون با نور الهی و اطمینان و آرامش قلبی نخواهد بود .بایاد دانسات
حجیت الهی هرگز مأمور نیست بهدنبال نقصها و بیتفاوتیها و خطاهای او باشد ،بلکه او مأمور است بار
در خانۀ امام خود زانو زند و با کالم امام خود انس گیرد .موازین عقل ،جهل ،ایمان و کفر را از اهل خانهای
که جبرائیل بر آن نازل شده است ،بیاموزد و هرگز ذرهای به ظن ،گمان و استحسان خود ارز منهاد تاا مباادا
بهمرور با استدول و حکم بر پایۀ ظن و گمان خو گیرد و مبادا خداوند او را در آن گرفتار کند.
مرجع عالی قدر سید علی حسینی سیستانی همسو با نتیجۀ این نوشتار در میزان نبودن باورهاای آدمای
اینگونه مینویسد:
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« قطع بماهو قطع منشأ منجزیت و معذریت نیست ،بلکه منشاأ معاذریت و عادم آن روح مسالولیت و
روح تقحیر در مقدمات حکم است .پس اگر مکلف مقدمات را با روح محاسبه و مسلولیت طای کناد ،در
صورت مخالفت با واقع معذور خواهد بود و در غیر این صورت مجازات خواهاد شاد و قطاع یاا عادم آن
تفاوتی ایجاد نمیکند.
در بحث قطع تفاوت میان یقین ذاتی و یقین موضوعی را بیان کردیم .یقین موضوعی ،یقینی است که از
کنارهم گذاشتن احتماوت و قرائن در محور واحدی حاصل شود و این عمل بذاته عملی معذر اسات؛ زیارا
روح مسلولیت و محاسبهای درونی را در بردارد و تحقق قطع یا عدم آن تأثیری در معذریت نخواهد داشت،
اما یقین ذاتی آن است که از عوامل مزاجی و نفسانی نشأت میگیرد ،چنانچه خواب و استخاره نیز اینگوناه
است و این امر در دید عقال معذر نخواهد بود( .بهعنوانمثال) اگر فرماندۀ سپاه بر معلوماتی تکیه کند که از
منابع واهی و سست نشأت گرفته و قطع به امر معینی را برای او در پی داشته باشد و آثار جنگ و صل را به
قطع خود حواله دهد ،هرگز در برابر قانون و ملت معذور نخواهد بودّ .
سر عدم معذوریت او همین است که
منجزیت و معذریت دایرمدار قطاع بمااهوقطع نیسات ،بلکاه بار مادار روح مسالولیت و روح تقحایر در
مقدمات حکم جریان دارد و وجود یا عدم قطع تفاوتی در آن نخواهد داشت .ازاینرو مایبینیم کاه قارآن از
باورهای جاهلیت به ظن و گمان و جهالتهایی تعبیر میکند که در آن معذور نمیباشند ،با اینکه آن عقاید
نزد خود ایشان قطعی است» ( 33و .)31
تبیین مراد از روح مسلولیت و روح تقحیر در کالم ایشان و تحقیق مطابقت آن با موازین قرآنی و روایی
پژوهش دیگری را میطلبد ،ولی بیان ایشان بهعنوان عالمی اصولی در میزاننخوانادن قطعبمااهوقطع بارای
تحقق منجزیت و معذریت تنها یافتهای است که همسو با نتایج این نوشتار است.
نتیجه گیری
قطع مدنظر اصولیان در ظاهر تعریفی روشن و واض دارد ،اما پیداکردن محداق آن در واقع بیرونای و
تطبیق آن بر تعالیم وحیانی در نهایت ابهام است .اگر ماراد از قطاع معاذر هماان آراماش و اطمیناان قلبای
بیانشده در کالم وحی باشد ،موضوعی برای خطارفتن و معذربودن آن باقی نمیماند و اگر علم و یقین مراد
َ َ ْ ً
از قطع نباشد و مواردی چون « َو َی ْح َس ُب ْالع ْل َم فی َش ْیء م َّما َأ ْن َک َرُه»َ « ،و َی َاری َأ َّن م ْ
ان َو َراء َماا َبلاَ َماذ َهبا
ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ
َ
ْ
لغ ْیره» و «یرون المعرو منکرا و المنکر معروفا ففی ذلک یطبع الله علی قلوبهم» از محادیق آن به شامار
آید ،سخنراندن در حجیت آن بسیار دور از لسان تعالیم وحیانی است کاه در آن باورهاای آدمای باهعنوان
میزان حجیت معرفی نشده است ،بلکه گاهی حجیت از پارهای باورها نفی شاده اسات و گااهی صااحبان
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باورهای اشتباه بهعنوان شرورترین خالیق معرفای شادهاند .چاه آنکاه چناین باورهاای نادرساتی در ساایۀ
نافرمانی از فرمانهای خداوندی و پشت کردن به اولیای الهی شکل گرفته است .نافرمانیها و کوتاهیهاا،
باورهای باطل در پی آن و دنبالهروی باورها ،جملگی اعمال بندۀ گنهکار و سرکشی است کاه راه نافرماانی
در پیش گرفته است و بازگشت آن اعمال در آخرت ،حقیقت عذاب او خواهد بود.
در پایان نکاتی پیرامون نتایج بیانشده ذکر میشود:
یک .به نظر میرسد تحقیاقنکردن علماای اصاولی در موضاوع قطاع و حجیات آن در لساان وحای،
نپرداختن به آیات و روایات مرتبط با موضوع و اکتفا به خطورات ذهنی و فکاری از ساوی ایشاان ،نشاان از
کاستی و ناکارآمدی مرام و مسلک موجود در علم اصول متجدد دارد و تمایز بین قحور و تقحیر در حجیت
عمل مکلف در مسائل فقهی نیز خود بیانگر ملتزمنبودن اصولیان به نتایج اصولی در فقه است.
دو .اعطای حجیت ذاتی به باورهای باطل آدمیان ،خود موجبات تغافل و بیتوجهی نسبت به احتماال
خطا در باورها را فراهم آورده است و سرپوشی بر نقایص و نافرمانیها خواهد بود.
سه .نتایج این نوشتار در میزان نبودن باورهای آدمی هرگز به این معنا نیست که هیچیک از کساانی کاه
در باور های خود نقص و اشتباهی دارند ،در درگاه خداوند معذور نبوده و همگی مؤاخاذه میشاوند .آنچاه
ثابت شد وجود باورهایی تغییرنیافتنی و به اصطالح قطعی است که حجت نیست و از سوی خادا و اولیاای
خدا مذمت و محکوم شده است .وزم است وجه تمایز باورهای باطل از حیث معذریت و عادم معاذریت
َ ِّ ُ َّ َ ْ ً
در تحقیق «روح مسلولیت» بیانشده در کالم آقای سیستانی و تبیین جایگاه آیاتی چون (و ُیکلف الل ُه نفسا
َّ
ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ ً
سا َّ َّو ما آتاها) (طالق )7 :و روایاتی چاون « َأ ُّی َر ُجال َرک َ
اب
َّو ُو ْس َعها) (بقره )281 :و (و یکلف الله نف
ٍ
َ ً َ َ ََ َ َ َ
أ ْمرا بج َهال ٍة فال ش ْی َء عل ْیه» (حر عاملی )118/13 ،در پژوهشی دیگر جستجو شود.
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چکیده
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی ،جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسی له ای نوک تیز در اعضایی
مانند دست وپا معنا شده است .در تبصرۀ  1ا ین قانون آمده است که حکم مذکور در ا ین ماده نسبت به اعضایی است که
دیۀ آن عضو ب یشتر از یک دهم دیۀ کامل باشد .در تبصرۀ  2ماد ۀ  313ن یز آمده است که چنانچه شیئ ی از طرف دیگر
دست وپا بی رون آید ،دو دیۀ نافذه ثابت می شود .در این ماده و دو تبصرۀ آن ،موارد نقدشدنی وجود دارد مانند :انحصار
محل نافذه به دست وپا بدون تع یین مختصات آن ،تعلق دیه به مرد و ارش به زن ،تع یی ن دو دیه هنگام خروج شیء از طرف
دیگر و از همه مهم تر ،متعلق حکم به اعضایی که دیۀ آن بی شتر از یک دهم دیۀ کامل است و . ...ای ن پژوهش به روش
تحلی لیتوص یف ی موارد مذکور را تحلی ل و نقد و بررس ی فقه ی و حقوق ی کرده و به ا ین نت یجه رسیده است که مبنای تحقق
جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن ب یش از صد دینار باشد ،از جهاتی محل
اشکال است؛ ازجمله ا ینکه ممکن است دیۀ کامل عضوی اندکی ب یشتر از صد دینار باشد ،درنتی جه سوراخ کردن آن
(نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقالیی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیس ت .افزون بر آن متفاهم
از مذاق شر یعت و تناسب بی ن حکم و موضوع ،آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیۀ
کامل یا حداقل نصف دیۀ کامل می دانند ،منطقیتر و پذی رفتن ی است که درنت یجه نافذۀ آن عضو ،یک دهم دیۀ کامل ،یعنی
صد دینار است .
کلیدواژه ها :دیه ،جراحت ،نافذه ،قانون مجازات ،نافذۀ زن

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول6911/16/61:؛ تاریخ تصویب نهایی.6911/19/61:
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «تحليل فقهی حقوقی دیه جراحات نافذه با رویكرد به قانون مجازات اسالمی» است
که در تاریخ  6911/60/01در دانشگاه یاسوج دفاع شده است.
 . 6نویسنده مسئول
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Abstract
In jurisprudential texts and consequently in the Islamic Penal Code, penetrating injury
means the insertion of sharp instruments into organs such as limbs. Note 1 of article 713 of
this Code states that the above said ruling applies to organs whose blood money exceeds
one-tenth of the full blood money. According to note 2 of article 713, in case the object
protrudes from the other side of limbs, two penetrating blood monies are payable. In the
above said article and its two notes, there are cases that can be criticized, such as restricting
the body parts of penetrating injury to limbs without designating its coordinates, the blood
money being payable to men and Arsh (monetary compensation for bodily injuries whose
amount is not determined by law) being payable to women, determining two blood monies
in case the object protrudes from the other side of limbs, and most significantly, applying
the ruling to organs whose blood money exceeds one-tenth of full blood money, etc. This
research, through a descriptive-analytical method, has analyzed and examined the above said
cases from jurisprudential and legal perspectives and concluded that the basis for realization
of penetrating injury in case the wounding instrument penetrates an organ whose blood
money exceeds hundred Dinars is controversial from certain aspects; for instance, the full
blood money of an organ may be a little more than hundred Dinars, consequently, hundred
dinars are payable in case it is pierced which is not reasonable and is inconsistent with
financial justice existing in the Diyat field. Additionally, the understanding from the Sharia
desire and the proportion between precept and its object does not accept it; accordingly, the
jurisprudential basis that considers the organs with full blood money or with at least half of
blood money as the object of penetrating injury is more reasonable and acceptable and
accordingly, the amount payable for penetrating that organ is one-tenth of the full blood
money which equals hundred Dinars.
Keywords: Dia (blood money), injury, penetrating, the Penal Code, Penetrating Injury
to a Female.
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مقدمه
هر نظامی برای برقراری نظم و عدالت در جامعه قوانینی را وضع میکندد کده بدا رعایدت ایدن قدوانین،
جامعه به روال معمول و عادی خود ادامه میدهد .مکتب اسالم نیز بر سالمت اجتمداعی افدراد در جامعده
تأکید دارد و یکی از ضروریات تعالی انسان را نظم اجتماعی میداند .قانون مجازات نیز از مهمترین قوانین
برای نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادیهدای فدردی برخدوردار اسدت .جدرایم علیده تمامیدت
جسمانی افراد از بخشهای قانون مجازات است که از زمرۀ جرایم خشونتآمیز میباشد .این جدرایم علیده
جسم و جان یعنی علیه آنچه که جزیی از وجدود انسدان اسدت ،ارتکدام مییابندد؛ ازایدنرو از گذشدته در
نظامهای حقوقی مختلف مجازاتهای سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیشبینی شده است .یکی
از انواع این جرایم ،زخمها و جراحتهایی است که در شرع اسالمی با عنوان نافدذه از آن یداد شدده اسدت.
قوانین مربوط به موضوع محل بحث ،از چالشبرانگیزترین مباحث بخش دیدات قدانون مجدازات اسدالمی
است که مورد اختالف میان فقها و حقوقدانان از ابتدای وضدع قدانون مجدازات اسدالمی بدوده اسدت و در
نزاعهای دستهجمعی و ضرم و جرحهای ارجاعی به دادگستری که جراحت نافذه ایجاد میشدود ،کدارکرد
بسزایی دارد .در این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی دیۀ جراحت نافدذه بدا رویکدردی انتقدادی بده قدانون
مجازات اسالمی پرداخته میشود.
 .0جراحت نافذه در قوانین کیفری
در خصوص جراحت نافذه قبل از انقالم اسالمی در قدوانین موضدوعه ایدران مداده و مقدررهای وجدود
نداشت ،ولی پس از انقالم اسالمی در حوزۀ جرایم علیه اشخاص تجربۀ دو قانونگذاری وجود دارد .اولین
قوانین پس از انقالم دو مجموعه تحتعنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوم شهریور  1621و
نیز قانون دیات مصوم دیماه  1621بودند که در مادۀ  181آن در خصوص جراحت نافذه بیان کرده است:
«هرگاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود ،درصورتیکه مجنیعلیه مرد باشد ،دیۀ آن یکصد دینار اسدت
و درصورتیکه زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین میشود» .قانون دوم ،قانون مجازات اسدالمی مصدوم
 1630است که در مادۀ  186آن مقرر شده است« :هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یدا پدا فدرو رود،
درصورتیکه مجنیعلیه مرد باشد ،دیۀ آن یکصد دینار و درصورتیکه زن باشد ارش الزم است» .آخرین بار
در مادۀ  316قانون مجازات اسالمی سال  1616آمده است« :نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسدیلهای
مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود ،دیۀ آن در مرد یکدهم دیۀ کامل اسدت و در زن ارش ثابدت
میشود» .در تبصرۀ دو آن نیز آمده است :هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بده وجدود آورده اسدت ،از طدرف
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دیگر خارج گردد ،دو جراحت نافذه محسوم میشود.
باتوجهبه اینکه مادۀ  186قانون پیشین مجازات اسالمی نیز به دیۀ نافذه اشاره کدرده بدود ،دراینبداره در
نشست قضایی سؤالی مطرح شده است که به اینگونه اسدت :باتوجهبده اینکده مدادۀ  186قدانون مجدازات
اسالمی میزان دیه را در جرحی که بهوسیلۀ نیزه ،گلوله و امثالهم به وجود میآید ،یکصد دیندار تعیدین کدرده
است ،چنانچه اجسام فوق از یک طرف پا یا دست وارد و از طرف دیگر خارج شوند ،میزان دیه چده میدزان
خواهد بود؟ جوام (نظر کمیسیون) :مادۀ  186قانون مجازات اسالمی ناظر به موردی است که جسم نوک
تیز یا گلوله در دست یا پا فرو رود که جرح وارده از نوع نافذه است .درصورتیکه اجسام مذکور یا گلولده از
طرف دیگر دست یا پا خارج شود ،دو جرح (دو نافذه) ایجاد شده یکی از خارج به داخل و دیگری از داخل
به خارج و در این حالت مجنیعلیه مستحق مطالبه دو فقره دیه خواهد بود .قایلشدن به هدر ترتیدب دیگدر،
عدول از اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها و تفسیر به رأی خواهد بود .اما تفسیر فوق ،برداشتی معقول و
منطقی از قانون بوده و در محدودۀ مادۀ  186قانون مرقوم ،قرار دارد (نشست قضایی دادگستری ،آبان .)80
 .2پیشنیۀ بحث در فقه امامیه
دیۀ نافذه نیدز در روایداتی از ایمدۀ اطهدار(ع) مدنعکس شدده اسدت(1کلیندی161/11 ،؛ حدر عداملی،
 .)638/61سپس فقیهان در خصوص دیۀ نافذه به تفصیل به تبیین موضوع و احکام آن پرداختهاند .در میان
فقها ،در گذشته بیشتر به بیان جراحت نافذه در عضو بینی پرداخته و دربارۀ حکم کلی آن در خصدوص دیدۀ
جراحت نافذه در مرد سخن گفتهاند؛ بدین بیان که اگر جراحت نافذه به بینی وارد شود و بینی را سوراخ کند،
درصددورتی که از حاجددب بددین دو حفددرۀ بینددی نیددز بگددذرد ،برخددی دیددۀ آن را دو سددوم از نصددف دیددۀ بینددی
(علیبنموسیبنجعفر )612 ،و برخی دیگر دیۀ آن را یکسوم دیۀ بینی دانستهاند و چنانچه به حاجب بینی
نرسد و تنها یک طرف بینی را سوراخ کند ،دیۀ آن صد دینار است (فاضل مقداد.)111/1 ،
البته در بیان برخی از فقیهان به صورت کلی آمده است :هرگاه جراحت نافذه در قسمتی از اعضدا نفدوذ
کند ،دیۀ آن یکدهم دیۀ آن عضو است (ابوالصالح حلبی )611 ،که از کلیدت قاعدده ،دیدۀ نافدذه در همدۀ
اعضا بهدست میآید که صد دینار است .شهید ثانی دراینباره فرموده است :دیۀ نافذه در عضوی اسدت کده
دیۀ آن کمتر از صد دینار نباشد ،درنتیجۀ حکم نافذه اختصاص مییابد به عضوی که دیدۀ آن بیشدتر از صدد
دینار است و در عضوی که دیۀ آن کمتر از صد دینار است ،ارش ثابت است و آن با درنظرگرفتن نسدبت دیده

 .6عَنِ ابْنِفَضَّالٍ قَالَ :عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِیالْحَسَنِ(ع) فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ -قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) فِی دِیَةِ ...وَ أَفْتَى فِی النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذذَتْ مِذنْ
رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ.
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به مقدار آن است و این دیدگاه اولی است (مسالک االفهام .)121/11 ،البته در بعضی از فتاوای شهید ثانی
بیان شده که دیۀ نافذه در زن مانند مرد صد دینار است و این حکم مناسب اسدت بدا اصدل و قاعددهای کده
مشهور است و آن این است که دیۀ زن مادامی که به ثلث نرسیده باشد با مرد یکسان است (همان) ،ولدی از
سوی دیگر برخی از فقها گفته اند :ظاهر این است که حکم مزبدور ازلحدان ند

و فتدوا بده اعضدای مدرد

اختصاص دارد و در خصوص زن ارش ثابت است (صاحبجواهر 611/16 ،و .)612
برخی از فقهای کنونی نیز دراینباره گفتهاند :دیۀ نافذه زمانی است که در عضوی از اعضای بدن انسان
ً
نیزه یا خنجری فرو رود و دیۀ آن صد دینار است .حکم نافذه ظاهرا اختصاص بده عضدوی دارد کده دیدهاش
بیشتر از صد دینار باشد و این چه بسا جوام این اشکال است که اگر دیۀ عضو کمتر از صد دینار باشد مانند
انگشتان الزم می آید که دیۀ نافذه بیشتر از دیۀ خود عضو باشد و ظاهر این است که حکدم ازلحدان ند و
ً
فتوا اختصاص به مرد دارد و اما زن ظاهر این است که ارش ثابت است بدهدلیل اینکده در ایدن مدورد شدرعا
دیهاش مقدر نشده است (فاضل لنکرانی ،تفصیل الشریعة.)618 ،
 .3واژه شناسی نافذه
 .1-3در لغت
«نفذ» در لغت بهمعنای عبور و گذرکردن از چیزی (فراهیدی181/8 ،تا110؛ ابنفارس )118/1 ،و بده
باطن و درون چیزی وارد شدن است ،برای نمونه اگر گفته شود «نفذ السهم» به این معنا اسدت کده نیدزه در
دیگدر آن سدر نیدزه بیدرون آمدده اسدت و
درون گوشت فرو رفته ،بهگونهای که گوشت را شکافته و از سدوی
آ

میدرخشد (ابنمنظور111/6 ،تا111؛ طریحی .)611/1 ،نافذه بهمعنای شکافی در دیوار است که نور و...
از بیرون ازطریق آن به داخل اتاق نفوذ میکند (موسی .)131/1 ،باتوجهبه موارد مذکور که مفهدوم عبدور از
ََ
چیزی و خروج از آن در مادۀ نفذ اخذ و گاه تصریح شده است که نافذه در جایی گفته میشود که خنجر یدا
نیزه از طرف دیگر خارج شود ،باید گفت از جهت واژهشناسی ،کلمۀ نفذ و نافذه در جایی به کار میرود که
واردشدن چیزی مانند نیزه و تیر از یک سمت و خروج آن از سمت دیگر تحقق پیدا کند.
 .2-3در اصطالح فقهی
فقها دربارۀ جراحت نافذه به تعاریفی پرداختهاند که میتوان دیدگاهها را دستهبندی کرد :دسدتۀ نخسدت
جراحت نافذه را فرورفتن در گوشت دانسته و از آن با عنوان متالحمه نیز نام بردهاند و به ایدن مطلدب کده از
سمت دیگر در بیاید یا در نیاید ،اشارهای نکردهاند (ابوالصالح حلبی100 ،؛ ابنزهره 1 ،و  ،)11البته برخی
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مقدار عمق فرورفتن آن را متغیر دانستهاند (صدر.)601/1 ،
برخی از فقها نیز دراینباره صدق آن را عرفی دانسته و گفتهاند :باید بهاندازهای فرو رود کده عدرف آن را
نافذه به شمار آورد (مکارم شیرازی ،الفتاوی الجدیدة)161/6 ،؛ یعنی باید بهمقدار کافی در بدن نفوذ کند،
ً
خواه مثل ماهیچهها باشد یا مواردی که استخوان است و از کنار استخوان به مقداری که عرفدا نفدوذ نامیدده
شود ،بگذرد و درنتیجه در موارد مشکوک حکم نافذه جاری نمیشود (مکارم شدیرازی ،استتفتااا جدیتد،
 .) 138/6فقیهی دیگر نیز نافذه را آن دانسته است که در درون بدن فرو رود ،بدون آنکه گوشدت را بشدکافد
(سبحانی تبریزی.)132 ،
دستۀ دوم از فقها بر این باورند که نافذه آن است که جانی آلت جرح را در مانند دست و پا فرو کند و به
این مطلب تصریح کردهاند که بایدد از طدرف دیگدر خدارج شدود (عالمده حلدی111/1 ،؛ فاضدل هنددی،
163/11؛ شوشددتری113/11 ،؛ فاضددل لنکرانددی ،تفصتتیل الشتتریعة )616 ،و آن را سددوراخ کنددد (حکددیم،
 .)611/6شارحان روایات نیز گفتهاند :مقصود از نافذه آن است که از سمت دیگر خدارج شدود (مجلسدی،
روضة المتقین )620/10 ،و اگر از طرف دیگر خارج نشود ،از مصادیق دامیه و متالحمه و نظایر آنها است
(منتظری.)112/6 ،
برخی از مراجع کنونی نیز در پاسخ به استفتا مبنیبر اینکه اگر گلوله یا نیدزه از یدک طدرف پدا وارد و از
طرف دیگر خارج شود ،گفتهاند :یک جنایت است و یک دیه ثابت است و مقدار آن صد دینار است (فاضل
لنکرانی ،جامع المساال102/1 ،؛ مکارم شیرازی ،استفتااا جدید.)138/6 ،
 .0نقد و بررسی دیدگاهها
به نظر میرسد دیدگاه دوم صحیحتر است و افزون بر اینکه از جهت واژهشناسدی ایدن دیددگاه صدحیح
بهنظر میرسد ،میتوان ادله و قراینی نیز بر تأیید این دیدگاه آورد :یکدی از قرایندی کده میتدوان آورد مبنیبدر
اینکه نافذه جراحتی است که چیزی در گوشت فرو رود و از سوی دیگر بیرون بیایدد ،عبدارتی اسدت کده در
فقهالرضا در بام خد( 1گونه) وارد شده که آمده است« :اذا کانت فیه نافذه یری منها جوف الفم فدیتها مایده
دینار» (علیبنموسیبنجعفر .)613 ،از این عبارت که در کتامهدای روایدی معتبدر نیدز وارد شدده اسدت
(ابنبابویه ،)86/1 ،میتوان ماهیت نافذه را فروررفتن در گوشت و از سمت دیگر بیرونآمدن دانست؛ زیدرا
اینکه در روایت می فرماید :داخل جوف و باطن دهان دیده شود و یا اینکه در برخدی از نسدخههای روایدت
ً
آمده است« :بدا منها جوف الفم» (طوسی ،تهذیب االحکام )611/10 ،به این معنا است کده گونده کدامال
 .6برخی از فقيهان بر این باورند که نسخة صحيح روایت بهجای «الخد» کلمة «جسد» است (خویی.)144 ،
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سوراخ شود ،پس مطلق فرورفتن درون گونه و نفوذ بدون سوراخشدن گونه در صدق نافذه و اثبات یک دهم
دیه کفایت نمیکند (ترحینی عاملی.)230/1 ،
 .5ادلۀ روایی در خصوص دیۀ نافذه
 .1-5روایت ابنفضال از امام کاظم(ع)
راجع به دیۀ نافذه در دست یا پا مستند فتوای فقهایی که مقدار آن را  1۱۱دینار دانسدتهاند ،ایدن روایدت
است :امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ جراحت نافذهای که بهسبب فرورفتن نیزه یا خنجر در عضوی از اعضای بدن
مرد ایجاد شده باشد ،به یکدهم دیدۀ آن مدرد کده صدد دیندار باشدد ،حکدم کدرد (1کلیندی .)161/11 ،در
خصوص سند این حدیث تردیدی مطرح شده است ،ولی بزرگان از فقها بهطور عمده آن را معتبر دانسدتهاند
(خویی) 613/6 ،؛ ضمن اینکه این روایت از طریق یونس نیز نقل شده است که از آن با عنوان صحیحه یاد
شده است (مقدس اردبیلی .) 111/11 ،صاحب وسدایل روایدت را بدا کلمدۀ (البددن) نقدل فرمدوده اسدت
( ،)638/61ولی در مصادر اصلی ازجمله کافی کلمۀ (الرجل) آمده است .داللت روایدت بدر اینکده اگدر
چیزی همانند نیزه ،خنجر و امثال آن در دست یا پا فرو رود ،دیۀ آن  1۱۱دینار است ،روشن است.
 .2-5روایت مسمع از امام صادق(ع)
در روایتی وارد شده است که امیرالمومنین(ع) در نافذۀ در عضو ،قایل شدهاند که دیهاش یکسوم دیۀ آن
عضو است(6طوسی ،الخالف .)616/10 ،این روایت با آنچه که قاعدۀ دیۀ نافذه به دنبدال اثبدات آن اسدت
(یکدهم دیۀ عضو) ،در تعارض است.
ً
در پاسخ به استدالل به این روایت برای دیۀ نافذه میتوان گفت :اوال فقیهان امامیه این روایت را ضعیف
دانستهاند بهسبب اینکه در سند روایت دو نفر آمده است (محمدبنحسن شمون و اصم) که هر دو ضدعیف
ً
هستند (خویی)163/16 ،؛ ثانیا در تعارض بین دو روایت ،روایت دوم مقدم میشود؛ چون شهرت عملدی
ً
بر پایۀ آن شکل گرفته است (طباطبایی ،ریاض المساال)161/12 ،؛ ثالثا در متن روایت نیز کلینی بدهجای
النافذة ،الناقلة آورده است که درنتیجه اضطرام در متن حدیث بدر سسدتی ایدن روایدت میافزایدد (حلدی،
 ،)110همچنان که برخی از فقیهان اصل در این روایدت کده در بیشدتر نسدخهها وارد شدده اسدت را کلمدۀ
آ
«الناقلة» دانستهاند (فیض کاشانی311/12 ،؛ مجلسی ،مراة العقول 6 .)166/61 ،بنابراین مدیتدوان گفدت
 .6عن ابیالحسن(ع)« :قضى أميرالمؤمنين(ع) فی دیة جراحة األعضاء ...و افتی فی النافذة أذا انفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل فی
أطرافه فدیتها عشر دیة الرجل مائة دینار».
 .0عَنْ أَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ :قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) فِی النَّافِذَةِ تَكُونُ فِیالْعُضْوِ ثُلُثَ الدِّیَةِ دِیَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
 .9ممكن است این توهم پيش آید که آیا نمیشود تعارض بين این دو روایت را بدوی دانست و گفت بين این دو روایت عموم و خصذو
است؛ به این معنا که قاعدة عمومی در نافذه ،یكدهم دیه است مگر در نوافذ خا که یكسوم دیه به اثبات میرسد .در پاسذخ بایذد گفذت:
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ازمنظر ادلۀ روایی ،دیۀ جراحات نافذه عبارت از همان یکدهم دیۀ کامل است.
 .6اعضای مشمول دیۀ نافذه (ازنظرِ مقدار مالی دیه و صدق عرفی فرورفتن چااقو
یا نیزه)
در خصوص اعضای مشمول دیۀ نافذه دیدگاهها متنوع است .در نتیجهگیری پژوهشی چنین آمده است:
هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن صد دینار به باال باشد نفوذ کند بهگونهای که از یدک
طرف وارد شود و تا شکافتن گوشت و پوست طرف دیگر عضو ادامه یابد ،جراحت نافذه تحقق یافته است و
در ادامه نافذه را ویژۀ جراحت دست و پا میداند (وطنی و زرگریان .)16 ،این مبنا که بخشی از آن به پیروی
از مادۀ  316قانون مجازات اسالمی سامان یافته است ،از این جهت نقدشدنی است کده اگدر دیدۀ عضدوی
کامل ،کمتر از دویست دینار باشد ،سوراخکردن آن (نافذه) صدد دیندار میشدود کده ایدن نتیجده ،منطقدی،
عقالیی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و همچنین مذاق شریعت آن را بر نمیتابدد،
لذا مبنای فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی میدانند که دارای دیۀ کامل یا نصف دیه است ،منطقی و
پذیرفتنی است .ازجمله اشکاالت دیگر از جهت میزان دیۀ عضو و امکان صدق عرفی فرورفتن نیزه یا چداقو
در آن عضو به شرح زیر است:
یک اشکال به این کالم این است که اگر کسی در سر انگشت جراحت نافذه را ایجداد کندد ،الزمدهاش
یکدهم دیۀ کامل است که صد دینار است ،درصورتیکه دیۀ قطع خود انگشت صد دینار اسدت و دیدۀ سدر
انگشت ،یک سوم این مقدار است پس چگونه دیۀ نافذه برابر با دیۀ خود عضو یا بیشتر باشد.
در پاسخ ،فقیهان دو دیدگاه ارایه کردهاند:
یک .برخی از فقیهان گفتهاند :یا عموم قاعده را تخصی

باید زد و صد دینار را دیۀ نافذهای دانست کده

خود آن عضو دیۀ کامل داشته باشد (مشکینی)110 ،؛ زیرا در روایات نیز این بحث مربوط به هدر عضدوی
نیست و در روایات مط لق نیامده است ،بلکه به چیزی مثدال زده شدده اسدت (خدنگونده) کده یدک چندین
وضعیتی دارد که دیۀ آن ،یک دیۀ کامل است (شهید ثانی ،الروضة البهیة .)686/10 ،میتوان به لفظ طدرف
نیز استناد کرد که به غیر از این موارد مانند سرانگشت طرف گفته نمیشود و طرف در مواردی صدق میکند
که عضو دارای دیۀ کامل یا نصف دیه باشد (مقدس اردبیلی )111/11 ،و مقصود از اطراف ،اعضدای اولیده
مانند دست و پا است .همان گونه که در کتامهای لغت ،اطراف بدن به دسدتها ،پاهدا و سدر گفتده شدده

اوالً کسی از فقيهان به این مطلب قائل نشده است و ثانياً هر دو روایت صراحت در عموم دارند و درنتيجه این توجيه ،درست بهنظر نمیرسد
(حسينی عاملی.)141/61 ،
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ً
است (شوشتری .)113/11 ،ضمنا از اینکه فقیهان مانند چاقو و نیزه را آوردهاندد مدیتدوان کشدف کدرد کده
عضوی از بدن باید باشد که فرورفتن این ابزار در آنها صدق بکند ،بنابراین انگشت ،لب و مانند آنها نمی
توانند مصداقی برای نافذه به شمار آیند (مکارم شیرزای ،الفتاوی الجدیدة.)161/6 ،
دو .برخی دیگر گفتهاند :باید گفت نافذه در جایی است که دیۀ خود آن عضو از صد دینار بیشدتر باشدد
(حسینی عاملی)181/10 ،؛ درنتیجه در جاهایی که دیۀ عضو کمتر یا بهاندازۀ صد دینار است ،در نافدذۀ آن
ارش حکومت ثابت میشود (سبزورای .)601/61 ،علت اینکه این حکم درمورد اعضایی است که دیدۀ آن
از  100دینار بیشتر باشد اینست که ظاهر روایت داللت میکند بر اینکه دیۀ نافذه با دیۀ عضو باهم مغایرت
دارد؛ بنابراین یا دیۀ عضو کمتر از نافذه است که سبب میگردد دیه فرع از دیۀ اصل افزون گردد کده درسدت
نیست ،درنتیجه باید دیۀ اصل عضو بیشتر باشد .برابر نیز نمیتواند باشد چون دیدۀ جدزء و کدل نمیتوانندد
باهم برابر باشند؛ درنتیجه در این گونه موارد ارش ثابت میگردد (همو.)601/61 ،
بهنظر میرسد دیدگاه اول صحیح تر باشد یعنی باید عضوی باشد که دیۀ کامل یا نصف دیۀ کامل داشته
باشد؛ مثل هرکدام از دستها که نصف دیه دارند و اگر جراحت نافذه در دست تحقق پیددا کندد ،یدکدهم
ً
دیه که  100دینار میشود در برابر مثال قطع خود دست که دیۀ آن  100دیندار اسدت معقدول و متناسدب بدا
مقدار جنایت است؛ یعنی تناسب بین حکم و موضوع نیز میتواند بهعنوان مستندی قوی بدرای ایدن دیددگاه
قرار گیرد .بنابراین صرف اینکه گفته شود نافذه در جایی است که دیدۀ آن عضدو بیشدتر از  100دیندار باشدد
درست نیست؛ زیرا مقصود از اطراف که در روایت آمده است (کلینی ،)161/11 ،اطراف اولیه اسدت مثدل
دست و پا که هر دو دست یا هر دو پا با هم دیۀ کامل دارند (شوشتری)113/11 ،؛ درنتیجه جنایت بر یکدی
از آنها نصف دیه میشود که پانصد دینار است و دیۀ نافذۀ آن صد دینار خواهد بود.
یادآوری این نکته نیز بایسته است که قاعدۀ دیۀ نافذه در جدایی اسدت کده در نصدوص و روایدات ،دیدۀ
خاصی برای آنها وضع نشده باشد (خویی ،موسوعة .)163/16 ،بنابراین ،اعضایی که حکم نافذه در آنها
جاری میشود مانند ران ،دستها ،پاها و بازوها است و این بر اسداس متفداهم عرفدی اسدت (سدبزواری،
) 601/61؛ زیرا در مانند کف دست ،قدم پا ،گونه ،ساعد و بازو ،کاسۀ زانو ،ساق پا ،دندهها و مانند آن دیده
های مخصوص به خود را در روایات دارند (شوشتری)113/11 ،؛ بندابراین ،نافدذه مخصدوص دسدت و پدا
نیست و شامل دیگر اعضای بدن نیز میشود .صاحبجواهر میفرمایدد :همدان طدور کده شدیخ طوسدی و
پیروانش در مسالک یا گروهی در غیر مسالک گفتهاند ،اگر نافذه در عضوی از اعضای مرد نفوذ کند دیۀ آن
صد دینار است .همان طوری که در کتام ظریف آمده است ،کتدابی کده بهوسدیلۀ بعضدی از طدرق سدند،
درست و صحیحبود ن آن را دانستید ،در آن کتام فرموده است :در نافذه ،زمدانی کده تیدری یدا خنجدری در
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جایی از بدن نفوذ کند ،دیۀ آن یکدهم (عشر) دیۀ مرد یعندی صدد دیندار اسدت ( .)611/16دقدت در ایدن
روایت ازنظر داللت این را می فهماند که این قاعده کلدی اسدت و در همدۀ اعضدا و جدوارح جداری اسدت
(معاونت آموزش قوۀ قضاییه .)131/3 ،یکی از اصالحاتی که بر مادۀ  316فوقالذکر میتدوان پیشدنهاد داد
همین نکته است که در متن ماده ،عنوان دست و پا آمده است ،هرچند در تبصدرۀ  1ایدن موضدوع را روشدن
کرده است ،ولی بهتر بود بهجای ذکر آن در تبصره ،در خود متن مادۀ قانونی عنوان (عضو) میآمد.
 .7اثبات دیۀ واحده یا دو دیه در جراحت نافذه
سؤال این است که اگر شیء مذکور و مانند آن پس از واردشدن به دست یا پا از طرف دیگر خارج شود،
دیۀ آن چقدر است؟ این مسئله کمتر در کتب فقهی بحث شده اسدت ،ولدی در خصدوص مشدابه آن یعندی
جایی که خنجر و نیزه از یک سوی شکم ،سینه و ...وارد شده و از سوی دیگر خارج شود (جایفتین) ،بحث
شده است .در آنجا بعضی از فقها ثبوت دو دیۀ مقدره را پذیرفته و چنین استدالل کردهاندد کده اگدر ایدن دو
جراحت در دو سوی عضو بهطور جداگانه وارد میشد ،هرکدام یکسوم دیده داشدت .پدس از اجتمداع نیدز
هریک به قوت خود باقی است و نیز اگر از دو طرف جایفهای پدید میآمد و با هم تالقدی میکدرد ،هریدک
دارای دیۀ مقدر جایفه بود ،پس در محل کالم نیز چنین است و از سوی دیگر برخی از فقهدا ایدن دیددگاه را
نپذیرفته و آن را مخالف تشخی

عرف دانسته و قایل به وحدت دیه شدهاند؛ چراکه عرف این مورد را ضربه

و جنایت واحد می داند .در محل بحث ما یعنی موردی که نیزۀ خنجر و مانند آن در دست یدا پدا فدرو رفتده
ً
است و از طرف دیگر خارج شود که مفهوم جنایت نافذه همین است ،نمیتوان قایل به تعدد دیه شد .اساسا
تعریف جراحت نافذه همان گونه که ثابت شد و صدق آن در موردی است که شیء برنده از یک طرف عضو
وارد و پس از عبور از آن از طرف دیگر خارج شود .با پذیرش این معنا واضح است که تنهدا یدک جراحدت
ً
نافذه محقق شده و طبعا فقط یک دیده یعندی  1۱۱دیندار ثابدت اسدت (فاضدل لنکراندی ،جتامع المستاال،
116/6؛  .)118/1اگر چنین معنایی را دربارۀ نافذه قبول نکنیم ،باز هم ممکن اسدت در دفداع از وحددت و
یکی بودن دیه راجع به سؤال محل بحث گفته شود :روایت منقدول در خصدوص قضداوت امیرالمدؤمنین(ع)
نسبت به خروج یا عدم خروج شیء برنده از طرف عضو اطالق دارد ،بنابراین با فرض خروج از طرف دیگر
باز هم فقط یک دیه ثا بت است .در رد این استدالل ممکن است کسی بگوید :ظاهر روایت مدنظر آن است
که فقط در مقام بیان دیۀ جنایت در اثر واردکردن شیء برنده به داخل دست و پا است ،ولی از این جهت که
در طرف دیگر عضو هم جراحتی وارد شود یا نه ،روایت در مقام بیان نیست ،بهویژه آنکه روایت بهصدورت
نقل قضاوت امیرالمؤمنین(ع) بیان شده است .در پاسخ ممکن است در دفاع از قول به دیۀ واحد گفته شدود
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از یک دیۀ واحد ثابت نمیشود.
ضمن اینکه میتوان گفت :قول به این دیدگاه که اگر از طرف دیگر خارج شدود دو دیده دارد ،موافدق بدا
دیدگاه اهل رأی (حنفیه) از اهلسنت است که از خلفای خود این دیددگاه را بدازگو کردهاندد ،هرچندد قایدل
هستند این از نوع جراحت جایفه است که یکسوم دیه دارد و از ابوبکر نیز نقل کردهاند درصدورتیکه آلدت
جارحه از جانب دیگر بیرون بیاید ،یکسوم دیۀ دیگر اضافه میشود (سمرقندی .)116/6 ،همان گونه که در
ََ َ
مفهوم لغوی نافذه گذشت :نفذ در لغت بهمعنای عبور و گذرکردن است (فراهیددی181/8 ،تدا )110و ایدن
معنای لغوی مؤید استدالل مذکور است .بهتعبیری با مراجعه به قول لغوی بدهعنوان یکدی از طدرق اصدلی
شناخت معنای حقیقی الفان ،همین مالک و استنباط مذکور به دست میآید.
از دیگر اشکاالتی که بر این دیدگاه وارد میشود ،در تضادبودن این دیدگاه با قاعدۀ تداخل دیات اسدت
که این قاعده به پیروی از فقه در قانون مجازات اسالمی نیز وارد شده است .در مادۀ  116ایدن قدانون آمدده
است :در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانۀ ذیل ،دیۀ آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیدۀ یدک
آسیب ثابت میشود :الف .همۀ آسیبهای ایجادشده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک
نوع باشد .م .همۀ آسیبها در یک عضو باشد .پ .آسیبها متصل به هم یا بهگونهای نزدیک به هم باشدد
ً
که عرفا یک آسیب محسوم شود .ت .مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید .ازآنجاکده نافدذه
ً
دقیقا همۀ شرایط موردنیاز تداخل را دارد ،بالفرض که بتوان قایل به دو دیه شد ،در این صورت دو دیۀ آسیب
نافذه تداخل میکنند و تنها یک دیۀ نافذه ثابت میگردد.
 .8تحقق نافذه در زن و حکم آن
نکتۀ دومی که در مادۀ  316تأملبرانگیز است ،این میباشد که در ماده بیدان شدده اسدت کده جراحدت
نافذه چنانچه در زن ایجاد شود ارش ثابت میشود .این قسمت از ماده نیز با دیدگاه مشهور فقیهان در ثبوت
یک قاع ده در تعارض است؛ زیرا مشهور بین فقها این است که دیۀ زن از ناحیۀ شرع تا زمدانی کده بده ثلدث
نرسیده است ،با مرد برابر و یکسان است و فرقی بین آنها نیست و زمانی که از ثلث بگذرد ،دیۀ زن نصدف
دیۀ مرد است .در بام جراحت نافذه در زن دیدگاههای متفاوتی وجود دارد:
یک .برخی از فقیهان بیان کردهاند که جراحت نافذه در زن نیز بهدلیل اطالق روایات بام نافذه دیۀ مرد
را دارد (شهید ثانی ،روض الجنان .)111/1 ،آنچه فقیهان به این دیدگاه اعتراض کردهاند این است کده ایدن
دیدگاه را مخالف با ن

روایات و فتوای اصحام دانسته که ایشدان ایدن دیده را مربدوط بده مدرد دانسدتهاند
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همان روایتی است کده در آن لفدظ و عندوان الرجدل

آمده است.
دو .دیۀ نافذه در زن ،نصف دیۀ نافذه در مرد است .این دیددگاه را برخدی از فقیهدان بدهعنوان دیددگاهی
بازگو کردهاند (شهید ثانی ،مسالک االفهام.)121/11 ،
سه .برخی از فقیهان بر این باورند که نافذه در زن موجب ثبدوت ارش و حکومدت اسدت .ادلدهای کده
فقیهان بر دیدگاه اختصاص حکم دیۀ نافذه به مرد دادهاند ،عبارت است از :اصل ،عدمالدلیل و بطالن قیاس
(مقدس اردبیلی .)111/11 ،مقصود از بطالن قیاس این است که زن در این حکم نباید با مرد مقایسه شود.
ایشان دراینباره تحقق جراحت نافذه را در اعضای بدن مرد میداندد ،ولدی ظداهر ایدن اسدت کده در زن در
جراحت نافذه بر اعضای وی حکومت ثابت است (خمینی .)111/6 ،سبحانی نیز اینکه در جراحت نافذۀ
زن ،حکومت و ارش ثابت باشد را مقتضای عملکردن به اصل 1دانسته است ( .)138همان گونه که برخی
از پیشینیان نیز به این مطلب باور داشتهاند ،آنجا که گفتهاند :زیرا دیۀ نافذه اختصاص به مرد دارد (صیمری،
.)131/1
 .9ادلۀ دیدگاه اول بهعنوان دیدگاه برگزیده
به نظر میرسد دیدگاه نخست صحیحتر است و حکم نافذه عمومیت دارد و زن را نیدز در بدر میگیدرد.
ادلۀ این دیدگاه عبارتاند از:
 .1-9برابری دیۀ مرد و زن در جراحتها تا یکسوم دیه
زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است و البته در نافذۀ خد و بینی و مانند آن در روایات حکدم مخصدوص
به خود آمده است و از تحت عموم قاعدۀ نافدذه بدا ند

خدارج شددهاند (خدویی ،الموستوعة163/16 ،؛

روحانی .)610/62 ،مهمترین دلیلی که داللت میکند بر اینکه در نافذه ،دیۀ زن نیز مانند دیۀ مرد یکدهم
دیه است ،روایات صحیحی است که دراینباره وارد شده است .در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است
که حضرت فرمودهاند :جراحات و آسیب ها ،زن و مرد با هم برابر هستند تا به ثلث دیۀ مرد برسد که اگدر از
ثلث بگذرد ،در این صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد خواهد بود( 6کلینی.)611/11 ،

 .6اصل اوليه در جنایات ،ارش است؛ به این معنا که عضو مورد جنایت درحالیکه صحيح است ،ارزشسنجی و سپس حالت معيوب عضذو،
قيمتگذاری می شود که تفاوت آنها به مجنیعليه داده میشود .از این اصل تنها دیاتی که در شرع مقرر شده است ،خذارج شذدهانذد و بقيذة
موارد در تحت گسترة اصل باقی ماندهاند.
« .0عَنْ أَبِیعَبْدِاللّهِ(ع) ،قَالَ :جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ ،فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَذرْأَةِ
ضِعْفَيْنِ».
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 .2-9موضوعیت نداشتن لفظ الرجل در روایت
برخی از فقها بر این باورند که لفظ الرجل در روایت موضوعیت ندارد و تنهدا از بدام مصدداق و مثدال
آمده است و خصوصیت ندارد (منتظری ،)112/6 ،ضمن اینکه این کلمه از بدام لقدب اسدت و برخدی از
فقها آمدن لقب در عبارات معصومان(ع) را دارای مفهوم دانسته و آن را حجت میدانندد (حسدینی عداملی،
 ،)181/10ولی بنا بر نظر اکثریت اصولیان امامیه ،مفهوم لقب حجیت ندارد (مظفر .)160/1 ،دلیل دیگری
مبنی بر اینکه مرد در این روایت موضوعیت ندارد و نافذۀ زن نیز همین حکدم را دارد ،ایدن اسدت کده علدت
آمدن لفظ الرجل در روایت از بام غالب بوده است؛ به این معنا که غالب افرادی که با نیزه و مانند آن مورد
آسیب قرار میگرفتهاند ،مردان بودهاند و چون زنان کمتر چنین آسیبی میدیدهاندد ،در روایدت از آنهدا یداد
نشده است.
 .3-9داللت اولویت
می توان گفت ثبوت دیه در این مورد دربارۀ مرد بده داللدت اولویدت بدر ثبدوت دیده دربدارۀ زن داللدت
میکند؛ زیرا هر چیزی که جنایت آن نق

به شمار آید و موجب دیه شود ،در زن بدهطریق اولدی نقد

بده

شمار میآید و موجب دیه میشود (الری.)161 ،
 .4-9اختالف در نقل روایت
یادآوری این نکته بایسته است که در روایت حر عاملی در وساال الشیعة نیامده است برای اطراف بددن
مرد یکدهم دیه است ،بلکه ابتدای روایت حکم مطلق است یعنی دیۀ نافذه هم زن و هم مرد را شدامل مدی
شود و بهجای لفظ الرجل کلمۀ البدن را آورده است ( )638/61و فقط در پایان روایت به یکدهم دیۀ مدرد
اشاره شده است؛ یعنی میتوان گفت :دیۀ نافذۀ مرد و زن ،در هردو یکدهم دیۀ کامل مدرد اسدت؛ بندابراین
حکدم نافدذۀ مدرد را بیدان
لفظ الرجل در این کتام بهعنوان موضوع نیامده است کده بتدوان گفدت روایدت،
آ

می کند ،بلکه در قسمت حکم آمده است .پس حکم دیۀ نافذه (چه در مرد و چه در زن) یدکدهم دیدۀ مدرد
است که صد دینار می باشد؛ بنابراین روایت از این جهت روشن نیست .در مواد قانونی نیز بده ایدن مطلدب
اشاره شده است :مطابق قاعدۀ عمومی تنصیف دیۀ زن و مرد در اعضا و منافع تدا کمتدر از ثلدث دیدۀ کامدل
مرد ،یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیۀ زن به نصف تقلیل مییابد (مدادۀ  120قدانون مجدازات
اسالمی) .حال آنکه دیۀ نافذه یکدهم دیۀ کامل و به یکسوم نرسیده است؛ درنتیجه مادۀ  316با مادۀ 120
قانون مجازات اسالمی و همچنین قاعدۀ یادشدۀ فقهی مخالف است.
 .01بحث فتوای معیار در نافذة زن
نسبت به ارش در خصوص نافذۀ واردشده بر زن ممکن است بحث پیش آید و گفته شود کده ایدن امدر
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ناشی از فتوای امام در تحریرالوسیله است .همان گونه که اشاره شد ،آنجا که ایشان مینویسد« :و اما المراة
فالظاهر ان فی النافذهة فی اطرافها الحکومة» (خمینی )111/6 ،که نظر ولی فقیه کنونی یعنی مقام رهبری
هم تا خالف آن ابراز نشود ،همین است .بر پایۀ این اشکال نمیتدوان بدر مدادۀ  316ق .م .ا خدرده گرفدت؛
چراکه این قسمت از قانون بر اساس فتوای ولی فقیه است که فتوای معیار در قانونگذاری است.
در پاسخ به این سخن می توان گفت :برخی از پژوهشگران بر این باورند که در خصوص فتدوای معیدار
در قانونگذاری می توان گفت :نظر فقیده حداکم در جمهدوری اسالمی ایران بر این تعلدق گرفتده اسدت کده
سازوکارهای از پیش تعیینشدۀ قانون اساسی مدالک عمدل قرار بگیدرد .بدر ایدن اسداس ،مجلدس شدورای
فقهی معتبر استفاده کرده و هرکددام از ایدن جدایگزین
نظر آ
اسالمی میتواند در قانونگذاریهای خود از هر آ
های اجتهادی را که نزدیکتر بده مصلحت جامعۀ اسالمی تشخی

داد ،بدهعندوان مبندای قدانون برگزیندد.

فقهای شورای نگهبان نی ز با کار اجتهادی خود مبنای فقهی مورد استناد مجلس شورای اسدالمی را بررسدی
کرده و در صدورت صحیح و معتبردانستن آن ،آن را تأیید میکنند .در این صورت ایدن فقهدا ،نظدر و فتدوای
خود را منطبق بر فتوای مورد استناد مجلس دانسته و باتوجهبه فتدوای خددود ،آن مصدوبه را تأییدد کدردهاندد.
مورد اسدتناد مجلس شورای اسالمی را معتبر و در مجاری صدحیح اجتهدادی
درصورتیکه این فقها ،فتوای آ
تشدخی

ندهندد ،بدر اسداس تشخی

خود ،آن مصوبه را خالف مدوازین اسدالمی اعدالم خواهندد کدرد

(حاجزاده.)1611،81 ،
ً
از این سخن میتوان برداشت کرد که فتوای معیار ضرورتا بهمعنای فتوای ولدی فقیده و حداکم اسدالمی
نیست و ضرورتی ندارد که ضروری باشد تا در مادۀ قانونی یادشده ،محل بحث از فتوای امام خمینی گرفته
شود .بهنظر میرسد دیدگاه دیگری را بتوان بهعنوان فتوای معیار مطرح کرد که برخدی از پژوهشدگران بده آن
اشاره کردهاند و آن کارآمدترین فتوا بهعنوان معیار برای قانونگذاری است .این دیدگاه که درست به نظر مدی
رسد بر این مبنا استوار است که از ادله بر نمیآید که باید فتوای ولی فقیه بهعنوان قانونگذاری معیدار باشدد،
بلکه ازآنجاکه غرض ،حفظ مصالح عمومی مسلمانان در چهارچوم رعایت موازین اسالمی بوده اسدت و
الزمۀ والیت اعطایی این است که فقیه بر اساس موازین شرعی ،مصدالح عمدومی مسدلمانان را مطدابق بدا
راهکار های عقالیی تأمین کند ،بنابراین باید معیار قانونگذاری کارآمدترین فتوا باشد (ارسطا.)1616 ،
بر این اساس اشکالی که بر مادۀ قانونی مذکور بحثشده در نافذۀ زن میتوان گرفت ،این است کده بدر
اساس ادلۀ مذکور و دیگر ادله ،نمیتوان دیدگاه انتخام ارش و حکومت برای نافذۀ زن را کارآمدترین فتواها
و دیدگاهها دراینباره دانست .افزون بر این ادله ،وقتی ادلۀ محکم شرعی بر مسئلهای وجود دارد که میتدوان
بر اساس حقوق براب ر مرد و زن به قانونگذاری پرداخت و از این راه به عدالت تقنیندی کده شدارع اجدازه داده
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است ،دست یافت ،دلیلی بر تبعیض در حکم زنان وجود ندارد .همدان طدور کده برخدی از فقیهدان نیدز در
مواردی از قوانین حقوقی ،مانند تساوی اصل دیۀ زن و مرد نظر موافق خود را جهت حفدظ عددالت تقنیندی
مشروع بین زن و مرد اعالم کردهاند و آن را به صالح حکومت اسالمی دانستهاند (اراکی .)1618 ،بر همین
پایه است که بر اساس رأی دیوان عالی کشور ،دیۀ زنان و مردان یکسان شد و صندوق تأمین خسدارتهدای
بدنی ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه شد ،چنان که در تبصدرۀ مدادۀ  111قدانون مجدازات اسدالمی آمدده
است :در همۀ جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست ،معادل تفاوت دیه تدا سدقف دیدۀ مدرد از صدندوق تدأمین
خسارتهای بدنی پرداخت میشود؛ از این رو وقتی در اصل دیه ،پرداخت دیه به زنان و مردان یکسان شد،
ّ
بهطریق اولی و مسلم و بر اساس تبصرۀ مذکور ،باید در فرعیات دیه که مانند دیۀ نافذۀ زن است ،بده همدان
یکدهم دیه و برابری مرد و زن قایل شد و به فکر اصالح مادۀ قانونی افتاد.
 .00موضوعیت نداشتن نیزه یا خنجر
آیا آوردن نیزه یا خنجر از بام مثال است یا اینکه این موارد که در روایت آمده اسدت موضدوعیت دارد؟
باید بگوی یم که النافذة جمع محلی به الف و الم است و همۀ نافذهها را شامل میشود ،ولی البته باید گفدت
که عرف ،فرورفتن خار و سدوزن را از بدام نافدذه نمیداندد و بایدد در ایدنگونده مدوارد قایدل بده ارش شدد
(صاحبجواهر .)616/16 ،بنابراین بین ابزار و آالت متعدد در این جهت تفاوتی نمیکند و فقیهان نیز بده
این مطلب تصریح کردهاند (فاضل لنکرانی ،جامع المسدایل101 /1 ،؛ منتظدری)686/1 ،؛ بندابراین نیدزه،
گلوله ،چاقو ،میخ ،سیخ ،شمشیر ،قمه و در یک کلمه هرچیز نوک تیز برنده را شامل میشود.
 .02جنبۀ جزایی عمومی جراحت نافذه
در خصوص جنبۀ عمومی جراحت نافذه باید گفت که اگر جراحت نتیجدهاش مدوارد پیشبینیشدده در
متن مادۀ  211قانون مجازات اسالمی بخدش تعزیدرات مصدوم 1631نباشدد ،یعندی موجدب نقصدان یدا
شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نق

یکی از حواس یا منافع یدا

زوال عقل مجنیعلیه شود ،در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد ،چنانچه اقدام وی سدبب اخدالل در
نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود ،به  6یا  1سال حبس محکدوم میشدود.
درصورتی که آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد ،به حکم تبصرۀ مادۀ  211قابل مجازات به سه ماه
تا یک سال است ،ولی اگر همین ضرم و جرحها با غیر اسلحه یا چداقو و امثدال آن واقدع شدود ،در قدانون
مجازات اسالمی مصوم 1616مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است ،درحالیکه در مادۀ  123قدانون
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مجازات اسالمی قانونگذار مقرر کرده که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود
و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ،ضمان منتفدی اسدت ،لکدن در مدوارد عمددی در صدورت عددم
ً
تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم میشود .درحالیکه معموال بهکارگیری چاقو
و اسلحه از موارد تشدید مجازات در همۀ نظامهای حقوق کیفری ازجمله ایران است.
نتیجه گیری
در خصوص جراحت نافذه در متون فقهی از جهات مختلفی تنوع دیدگاه و اختالفنظر وجود دارد:
این مبنا که هرگاه آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن بیشتر از صد دینار باشد نفدوذ کندد،
جراحت نافذه تحقق یافته است ،از جهاتی نقدشدنی است؛ ازجمله اینکه اگر دیدۀ عضدوی کامدل عضدوی
ً
مثال صدوپنجاه دینار باشد ،سوراخکردن آن (نافذه) صد دینار میشود کده منطقدی و عقالیدی و همگدام بدا
عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست و نیز متفاهم از مذاق شریعت آن را مقبول نمیداند ،لدذا مبندای
فقهایی که محل و مورد نافذه را اعضایی میدانند که دارای دیۀ کامل یا نصدف دیده اسدت ،منطقدی اسدت.
بنابراین پیشنهاد میشود اینکه در تبصرۀ  1مادۀ  316آمده است :حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی
است که دیۀ آن عضو بیشتر از یکدهم دیۀ کامل باشد به این صورت اصالح شود :حکم مذکور در این ماده
نسبت به ا عضایی است که دیۀ آن عضو دیۀ کامل یا نصف دیۀ کامل داشته باشد .در خصوص محل و مدورد
دیۀ نافذه و تفاوت یا شباهت آن در مرد و زن ،هر کجا سخن از دیدات مدیرود ،زندان نصدف مدردان فدرض
میشوند یا درنهایت برای آنها ارش تعیین میشود ،ولی باتوجهبه عمومات و ادلۀ دیگر روشن میشدود کده
ً
اساسا شارع در برخی از جراحات به برابری زنان و مردان در میزان دیه اصرار دارد و جراحت نافذه بر اساس
قاعدۀ کلی لزوم تساوی دیۀ مردان و زنان تا ثلث دیۀ کامل ،از همان دسته جراحاتی است که الزم است دیدۀ
مردان و زنان در آن با هم برابر باشد.
منابع
قرآن کریم
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،من الیحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی1113 ،ق.
ابنزهره ،حمزةبنعلی ،غنیة النزوع الی علمی االصول و الفروع ،قم :امام صادق(ع)1113 ،ق.
ابنفارس ،احمدبنفارس ،معجم مقاییس اللغة ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی11۱1 ،ق.
ترحینی عاملی ،محمدحسن ،الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة ،قم :دارالفقه1123 ،ق.
حاجزاده « ،هادی ،فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسدالمی ایدران (نگداهی دوبداره بده مفهدوم
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دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
حکیم ،محمدسعید ،منهاج الصالحین ،بیروت :دارالصفوه1119 ،ق.
حلی ،حسین ،بحوث فقهیة معاصرة ،بهتقریر ضیاء زینالدین ،نجف :دفتر مؤلف1123 ،ق.
خمینی ،روحالله ،تحریرالوسیله ،قم :دارالعلم ،بیتا.
خویی ،ابوالقاسم ،مبانی تکملة المنهاج ،قم :مؤسسۀ احیاء آثار االمام الخویی(ره)1122 ،ق.
خو یی ،ابوالقاسم ،موسوعة االمام الخویی ،قم :مؤسسۀ احیاء آثار االمام الخویی(ره)1122 ،ق.
روحانی ،محمدصادق ،فقه الصادق علیه السالم ،قم :دارالکتام مدرسۀ امام صادق(ع)1112 ،ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،احکام الدیا فی الشریعة االسالمیة الغراء ،قم :امام الصادق(ع)1131 ،ق.
سبزواری ،عبداالعلی ،مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم :المنار1113 ،ق.
سمرقندی ،محمدبناحمد ،تحفۀ الفقهاء ،بیروت :دارالکتب العلمیة1111 ،ق.
شوشتری ،محمدتقی ،النجعة فی شرح اللمعة ،قم :کتابفروشی صدوق11۱1 ،ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلدی ،الروضتة البهیتة فتی شترح اللمعته الدمشتقیة ،بهتصدحیح سدیدمحمد کالنتدر ،قدم:
کتابفروشی داوری111۱ ،ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان ،خراسان :دفتر تبلیغات اسالمی شعبۀ خراسدان،
1111ق.
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،مسالک االفهام الی تنقیح شرااع االسالم ،قم :مؤسسة المعارف االسالمیة1113 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکتالم فتی شترح شترااع االستالم ،بیدروت :دار احیداء التدراث العربدی
11۱1ق.
صدر ،محمد ،ماوراء الفقه ،بهتصحیح جعفر هادی دجیلی ،بیروت :داراالضواء112۱ ،ق.
صیمری ،مفلحبنحسن ،غایة المراد فی شرح شرااع االسالم ،بیروت :دارالهادی112۱ ،ق.
طباطبایی ،علیبنمحمد ،الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع ،بهتحقیق سیدمهدی رجایی ،قم :مکتبة آیتاللده
المرعشی11۱3 ،ق.
طباطبایی ،علیبنمحمد ،ریاض المساال فی تحقیق االحکام بالدالیل ،بهتحقیق محمدد بهرهمندد و همکداران ،قدم:
آلالبیت(ع)1118 ،ق.
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمع البحرین ،بیروت :مکتب نشر الثقالة االسالمیة11۱8 ،ق.

611

فقه و اصول

شمارة 601

طوسی ،محمدبنحسن ،الخالف ،قم :دفتر انتشارات اسالمی11۱3 ،ق
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چکیده

با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سالمت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه

میکند ،بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است .این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز
است و گاهی جرح شدید ،نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد .در
این تحقیق با روش تحلیلیتوصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین
ورزشی دنبال میشود .فرضیۀ تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان
اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود ،ضمان آور است .ره آورد این
پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزۀ مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خو یش و
اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسالم و جامعۀ اسالمی در مقابل بدخواهان ،به عنوان ضرورتی به سبب
حکم ثانونی و با شرایطی جایز ،بلکه گاه از باب مقدمۀ واجب ،واجب است و با اخذ برائت قبلی ،ضمان نیز
ب رداشته میشود .بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری ،انتقام جو یی و
رقابت های ناسالم ،موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
کلیدواژه ها :عملیات ورزشی ،ورزش های خطرناک ،ضمان ،اخذ برائت ،ضرورت جامعۀ اسالمی.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1031/11/01:؛ تاریخ تصویب نهایی.1033/12/10:
 . 1نویسنده مسئول
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The Sharia Precept of Dangerous Sports and the Liability Arising
from their Accidents in light of Islamic Society’s Needs

Mohsen Malek Afzali Ardakani, Ph.D. Professor, Al-Mostafa International University
(corresponding author)
Mojtaba Malek Afzali Ardakani, Ph.D.Assistant Professor, Yazd University
Abstract
Although exercise is one of the sources of vitality and health of the human soul and
body, and the intellect and Sharia recommend it, some sport disciplines are
dangerous and cause harm to athletes. Such harms are sometimes temporary and
minor, and sometimes lead to severe injuries, disability and lifelong disablement, and
possibly the athlete's death. In this study, through a descriptive-analytical method,
the authors seek to obtain a rule to infer the precept of all types of dangerous sport
disciplines. The hypothesis of this study is that those sports which harm the body are
per se impermissible according to the ruling of intellect and Sharia and in case they
cause harm to or the death of another, give rise to liability. This study concludes that
pursuing these sports with the good motive of, for example physical readiness in
order to defend oneself and express glory and readiness to defend Islamic territory
and society against malicious persons, is permissible due to necessity and as a result
of a secondary rule and subject to certain conditions; even occasionally it is obligatory
due to being the essential precondition of obligation and liability is also excluded in
case of prior acquittal. Obviously, malicious or criminal personal motives including
villainy, revenge and unsafe competitions keep the case subject to the primary rule.
Keywords: Sport Activities, Dangerous Sports, Liability, Acquittal, the Islamic
Society’s Needs.
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مقدمه
بهطور معمول هرکس وارد رشتهای ورزشیی میشیود ،احتمیال آسیبرسیاندن بیه خیود ییا دیگیری را
میدهد .این احتمال در خصوص بعضی رشتههای ورزشی نهتنها بسیار قوی ،بلکه قطعیی اسیت و اصیو
زمانی بازی یا مسابقه خاتمه مییابد که حریف را با صدمات بدنی از مییدان بیه در کیرده ،شکسیت دهید.
ورزش خطرناک یا خشن ،رشتههایی همچون بوکس ،کاراته ،کشتی ،شمشیربازی و سایر ورزشهایی است
که در آنها برخورد وجود دارد یا از ضربات یا از سالح و وسایلی که در اصطالح فقهی ّقتاله بوده و مناسب
جنگ و درگیری است ،استفاده میشود یا آنکه نوع ورزش همراه با خطر است ،هرچند از وسیلۀ خطرنیاکی
استفاده نمیشود؛ مثل کوهنوردی ،اسکی و شنا .در این ورزشها ،آسیبدیدن ییا آسیبرسیاندن بیه طیر
دیگر بسیار محتمل است ،بلکه گاهی آسیبرساندن امتیاز دارد و تالش هریک ،آسیبرسیانیدن بیه طیر
مقابل است .این تالش گاهی ناشی از جسارت و هیجیان ورزشکیار و گیاهی ناشیی از تشیویق و مطالبیۀ
مربیان یا تماشاچیان است و چهبسا تحتتأثیر این هیجانات و اختال ت روحی و عصبانیت ،ضربهزدن بیه
حریف مقابل از حد معمول و متعار خارج و به صدمات جبرانناپذیر یا فوت وی منتهی شود.
باتوجهبه ابعاد گستردۀ این موضوع ،برای محدودکردن محور بحث در این مقاله میتوان با درنظرگیرفتن
انگیزۀ ورزشکار دسته بندی دیگری از این موضوع ارائه کرد :گاهی ممکن است بعضیی افیراد بیا اضیرا

و

انگیزههایی صرفا شخصی و منفی یا گاهی مجرمانه به انجام اینگونه ورزشها مبادرت کنند؛ مانند انگییزۀ
جنایت ،انتقامجویی یا شهرت و گاهی انجام این ورزشها با انگیزههای فردی مثبت یا خیرخواهانه همانند
تقویت جسمی و آمادگی دفاع شخصی است .البته چه بسا گفته شود اثر بیرونی یا اجتماعی هر دو صیورت
حکم شرعی تابعی از نیتها یا انگیزههای افراد است .محور سخن در مقالۀ
یکی است ،اما روشن است که ِ
حاضر ،تبیین حکم شرعی ورزش های خطرناکی است که با انگیزۀ تقویت بنییۀ فیردی و آمیادگی شخصیی
برای دفاع از خویش یا برای تأمین یکی از ضرورتهای اجتماعی یعنی اظهار شوکت و آمادگی دفاعی نظام
اسالمی انجام میشود.
در این تحقیق که بهروش تحلیلیتوصیفی و با استفاده از ابزار اجتهادی سامان یافته است ،حکم شرعی
تکلیفی و وضعی اینگونه ورزشها که با انگیزۀ فردی مثبت انجام میشود ،بررسی میشیود و دسیتیابی بیه
فقهی کلی که مکلف بتواند آن را در مسییر
قاعدهای فقهی در این زمینه هد پژوهش است ،قاعده یا حکم ِ

کشف حکم مصادیق جزئی و مشتبه به کار بندد .بهاینترتیب که در صورت برخورد با رشتهای ورزشیی کیه
حکم آن روشن نیست ،پس از احراز خطر یا خشونت آن ،قاعدۀ گفتهشده را بر آن تطبییق داده و حکیم آن را

به دست آورد.
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پس از ارائۀ تعریفی از ورزش خطرناک و مفهوم حکم شرعی ،حکم اولی و حکم ثیانوی ،ابتیدا حکیم
ضمان مربی یا معلم اینگونه ورزشها بررسی میشود ،آنگاه حکم تکلیفی مبادرت به این ورزشها و
اولی
ِ
ضمان ورزشکاران در ورزش هایی از این قبییل بحیث خواهید شید .سیمس حکیم ثیانوی ضیمان مربیی و

ورزشکاران در اینگونه ورزشها و تطبیق آن با حقوق جزای عمومی و بررسی مبانی فقهی اقدام قانونگیذار
جزایی ایران در شمردن عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن بهعنوان یکیی از علیل ّ
موجهیۀ جیرم مطیرح
ِ
سنجی اخذ برائت پیشینی از ورزشکار به میان خواهد آمد.
میشود و درنهایت امکان
ِ
 .0مفهوم ورزش خطرناک

فرهنگ دهخدا واژۀ خطرناک را صفت مرکب و بهمعنای ُمهلیک ،پرخطیر ،هولنیاک و مخیو دانسیته

خودیخود یکیی از اوصیا
ورزش خطرنیاک عبیارت اسیت از ورزشیی کیه بیه
است (ذیل واژه) ،بنابراین
ِ
ِ

گفتهشده را داشته باشد .پس خطاهای ورزشی ،خشونتها و حوادث جانبی و حاشیهای که در ورزشیگاهها
یا خارج از آن اتفاق میافتد ،خواه از سوی ورزشکاران یا تماشاچیان هر شخص دیگیری باشید ،از شیمول
این تعریف و تحقیق خارج است و بحث مربوط به خود را میطلبد .البته میتوان ورزشهیای خطرنیاک را
نیز بسته به میزان خطر و صدمات ناشی از آن درجهبندی کرد ،اما ازآنجاکه مراد از صدمه ،هر آسیبی اسیت
که از این ورزشها ناشی میشود ،حکم بهدستآمده در این تحقیق همۀ آنها را در بیر میگییرد .منظیور از
آسیب یا صدمه نیز هرگونه تغییر سرخی و کبودی پوست ،جرح ،ازکارافتادگی ،نقص عضو و فوت است.
 .2مفهوم حکم شرعی
احکام شرعی به آن دسته از مجعو ت و اعتبارات شرعی گفته میشود که بهصورت مستقیم یا با واسطه
به افعال بندگان تعلق گرفته باشد (فرهنگنامۀ اصول فقه .)901 ،احکام شرعی به انواع مختلفی دسیتهبندی
شده است که یکی از این دستهبندیهای مرتبط با موضوع این تحقیق ،تقسیم آن به حکیم تکلیفیی و حکیم
وضعی است.
احکام تکلیفی عبارت است از ا نشای صادرشده به انگیزۀ برانگیختن یا بازداشتن مکلیف از عملیی ییا
ترخیص در آن عمل .احکام تکلیفی بر پنچ قسم است :وجوب ،حرمت ،استحباب ،کراهت و اباحه که این
احکام متعلق ثواب و عقاب واقع میشود (همان.)901 ،
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احکام وضعی احکامی است که بهطور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نمیشیود ،بلکیه
قانونگذاری خاص بهطور ضیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میگذارد و ثیواب و عقیاب بیه آن تعلیق
با
ِ
نمیگیرد (همان .)991 ،اینگونه از احکام ،مصادیق بسیاری دارد که یکی از آنها ضمان است.

ضمان ناشی از صدمات
تکلیفی ورزشهای اشارهشده و نیز تعیین وضع
این تحقیق در پی کشف حکم
ِ
ِ

آن یا حکم وضعی این ورزشها برای مربی و ورزشکار است.

احکام اولی از اقسام احکام واقعیی 1و در مقابیل احکیام واقعیی ثیانوی قیرار دارد و عبیارت اسیت از:
ِ
ّ
احکامی که برای موضوعی او و بالذات ،یعنی بدون درنظرگرفتن عوار و عناوین ثانوی مانند اضطرار و
بدون درنظرگرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی ،جعل میشیود؛ ماننید وجیوب وضیو
واقعی اولی نیام دارد (هماان،
نفسه تعلق گرفته است ،حکم
برای نماز .بهبیان دیگر ،حکمی که به موضوع ِل ِ
ِ

991تا.)991

واقعیی اولیی اسیت کیه عبارتانید از:
احکام ثانوی ِقسم دیگری از احکام واقعی و در مقابیل احکیام
ِ

احکامی که بهسبب عار شدن حا تی همچون اکراه ،اضطرار ،عسروحرج یا عناوینی مثیل نیذر ،عهید،
یمین و تقیه بر مکلف جعل میشود و در جعل آن ،حالت جهل و شک مکلف به حکم واقعی در نظر گرفته
نشده است .برای مثال ،بااین که حکم روزة ماه رمضان وجوب است ،ولی همین حکیم نسیبت بیه مضیطر،
مریض ،زنان در بعضی از حا ت و پیران تغییر میکند .بهدلیل کاربرد بیشتر این حکم در حالت اضطرار به
آن حکم اضطراری نیز گفته میشود (همان .)991 ،راجع به وجه نامگذاری آن به ثانوی نیز گفته شده اسیت
اولیی
که :حکم ثانوی در طول حکم
واقعی اولی قرار دارد و موضوع آن عنوانی ثانوی اسیت کیه بیر عنیوان ِ
ِ
اصلی عار شده است (مشکینی .)921 ،این احکام نقش و آثار بسیار زیادی در حوزة احکام فقهی دارند
و چه بسیار گرهها و معضالت شرعی که از این طریق حلشدنی است (مکارم شیرازی ،بحوث فقهیة هامة،
.)212
 .3حکم تکلیفی ورزشهای خطرناک
 .1-3حکم اولی
خطرناک گروهی یا
خطرناک فردی ،احتمال آسیبدیدن خود ورزشکار و در ورزشهای
در ورزشهای
ِ
ِ

ورزشکار طر مقابل بسیار محتمل اسیت .لیذا بایید حکیم
برخوردی ،صدمهدیدن یا صدمه واردکردن به
ِ
 .1احکام واقعي عبارت است از :احکام مترتب بر موضوع بدون لحاظ علم و جهل مکلف یا احکام مکشو به علم و طرییق علمیي (فرهنگناماۀااصاولافقاه،
ِ
حکم جعلشده بر موضوع ،هنگام جهل به حکم واقعي آن است (قدسي مهر.)911 ،
 .)991در مقابل حکم ظاهري بهمعناي ِ
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شرعی تکلیفی و وضعی این نوع از ورزشها تبیین و به این سؤا ت پاسخ داده شود که از منظر فقه ،آموزش
و ترویج این ورزش ها و انجام آن برای مکلف چه حکمی دارد؟ و در صورت ایراد صدمۀ جانی و بیدنی بیه
ِ
خود ورزشکار یا ورزشکار دیگر ،ضمان آن چگونه است؟ قبل از پاسخ به این سؤا ت ،سزاوار است موضع
فقه در خصوص ورزشهای بدنی بیان شود.
یکی از فقهای معاصر ،این ورزشها را به دو دستۀ کلی تقسیم کرده است .9 :ورزشهایی که منجیر بیه
تلف جان یا نقص عضو میشود که این ورزشها شرعا حرام است؛ چراکه شرعا و عقال دفع ضیرر واجیب
است؛  .2ورزشهایی که سبب تقو یت جسم و روح و تقویت امت اسالمی میشود .این دسته از ورزشهیا
نیک و مطلوب است ،برای اینکه شریعت مقدس جمعیت قوی را پسندیده و مطالبه میکند و توجه وییژهای
به چیزهایی که موجب تقویت روح و جسم است ،میشود (حسینی روحانی ،فقه الصیادق علییه السیالم،
ْ َ
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ
باط الخ ْیل» (انفیال )10 :و
 .)232/91وی روایات ذیل آیۀ شریفه «و أ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِر ِ
ِ
ادلۀ مربوط به حکمت عبادات را دلیلی برای این سخن خویش ذکر کرده است و در ادامه ،سعادت و ضاییت
کمال انسان را گره خورده به قوت جسم و روح او دانسته است که ورزشهای بدنی و روحی تأثیری عظیم در
آن دارد (همو ،هماان .)233 ،سیمس وی ورزش هیایی کیه دارای ایین ضاییات نیسیت و مضیر اسیت را بیه
َ
َ
ورزشهای ل ِعب که هد آن صرفا لذتبردن است و ورزشهای لغو که حتی هد از آن التیذاذ نیسیت و
َ
ورزشهای لهو که هدفی جز جنبۀ لذت شهوانی نفسی ندارد ،تقسیم کرده و بحث آن را به مبحث مکاسیب
ارجاع داده است و بیان میکند که هیچکدام از این ورزشها حرام نیست (همو ،همان).
حرمت لهو ،لغو و لعب را به تفصیل بیان کرده و ادلۀ قائالن به حرمیت
ایشان در اثر دیگری حکم عدم
ِ

را به نقد کشیده و حرمت علیا طالق این سیهگانه را رد کیرده اسیت (نیک :حسیینی روحیانی ،المسیائل
المستحدثة391 ،تا .)322هرچند میتوان سهگانۀ مذکور بهطور عام و ورزشهای متصف به این اوصا را
امری مرجوح تلقی کرد و بنا بر د لت ادلۀ مربوط به اعرا
آنها داد.

مطلق لغو ،لهو و لعیب حکیم بیه کراهیت
از ِ

افزون بر آنچه راجع به حکم اولی ورزشهای مضر گفته شده است ،ادلۀ نفی ضیرر و ضیرار از جیان و
حرمیت اینگونیه
مال خود و دیگران و ادلۀ مربوط به حرمت القای نفس خویش و دیگران در هالکیت ،بیر
ِ

ورزشها د لت میکند که جدای از بدیهیبودن د لت این ادله بر مطلب ،سخن از آنها بحث را طو نی
ثانوی این ورزشها نسبت به ضمان مربی ،مدیران و ورزشکاران بررسی خواهد
میکند .لذا در ادامه حکم ِ

شد.
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حکم ثانوی تابع عرو ِ عناوین ثانویه است .برای دستیابی به حکم ثانوی در خصیوص مسیئلۀ میورد
بحث ،شناخت عنوان ثانوی مربوط اهمیت دارد .اصلیترین عنوان ثانوی که بسیاری از عنیاوین دیگیر هیم
بهنوعی به آن برمیگردد ،ضرورت 1بهمعنای حاجت شدید (محمود )190/2 ،است .ایین مفهیوم در قالیب
قاعدۀ مستقلی تحتعنوان «الضرورات تبیح المحظورات» در فقه و حقوق تجلی یافته و برای اثبیات آن بیه
تفاوت فقهی استناد شده است (نک :محقق داماد .)923/1 ،گفتنی است از ضرورت بیهخودیخود
د یل م ِ
ّ
مفهومی انتزاع نمیشود ،بلکه همواره با مضا الیه خود تشخص مییابد .اضافاتی چیون :ضیرورت حفی
جان ،ضرورت حف مال ،ضرورت حف دین ،ضرورت حف نسیل و ضیرورت حفی عقیل از ایین قبییل
است .همانطور که از این عناوین ،بهعنوان مقاصد شریعت (زحیلی )219/7 ،و مصیالحی کیه نظیام نیوع
بشر بر آن مبتنی است نیز نام برده شده است (عالمه حلی ،ألفین .)30 ،درخصیوص موضیوع بحیث نییز،
ضرورت حف جان و مال می تواند مبنای صدور حکم ثانوی ،یعنی جواز مبادرت بیه آمیوزش ،ییادگیری و
عنوان «حف نظام اسالم و مسلمین» چه
انجام ورزشهای خطرناک قرار گیرد .افزون بر این عناوین ثانویهِ ،
بهعنوان یک مصلحت و چه بهعنوان یک ضرورت ،بهخودیخود یکی از عناوین ثانویه شمرده میشیود کیه
صدور احکام ثانویه را در پی دارد (ملک افضلی اردکانی .)321 ،حال اگر تصور شود که ورزش بهطور عام
و ورزشهای خطرآفرین به طور خاص ،از جهتی به حف جان و مال اشخاص و از جهیت دیگیر بیه حفی
نظام اجتماعی و نظام سالمت و معاش مردم منتهی میشود ،میتوان به لزوم آن در کنار شرایطی دیگر حکم
کرد.
آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی در زمینۀ مشروعیت اینگونه ورزشها ،همین مبنا را پذیرفتیه
و حکم به جواز داده است .متن سؤال و جواب چنین است« :صدمات ناشی از بعضی از انواع ورزش بسیار
زیاد است ،بهطوریکه در خیلی از موارد موجب جرح ،سیاهی یا قرمزی عضو بدن میشود .حکم اینگونه
ورزشها چیست؟ پاسخ :هرگاه ضر

از این ورزشها دفاع از جان یا دفاع از سرزمین اسالمی و مسلمانان

باشد ،اشکال ندارد ،اما بهتر است برای برطر شدن ضمان ،طرفین قبل از شروع مسابقه برائیت ذمیه اخیذ
کنند» (الفتاوی الجدیدة .)127/3 ،از این پاسخ بر میآید که ضر ِ ورزشکار در نوع حکیم میؤثر اسیت و
چنانچه ضرورت حف جان مکلف و حف سرزمین اسالمی و مسلمانان ایجاب کند ،مبیادرت بیه ورزش
خطرآفرین برای مربیان و ورزشکاران مباح میشود .بهعبارت دیگر ،در مقام دفاع از نفس یا دفاع از اسالم و
مسلمانان ،حکم چنین ورزشهایی از حرمت به اباحه و چهبسا به وجوب تبدیل میشود .ا
 .1برای دیدن مفهوم ضرورت و فرق آن با اضطرار ،نک :سا ری شهربابکی390 ،تا393؛ 310تا.311

854

فقه و اصول

شمارة 816

پیش از فقهای معاصر ،فقهای متقدم بر همین مبنا؛ یعنی ضیرورت و آمیادگی بیرای دفیاع از سیرزمین
اسالم و مسلمانان تأکید ورزیدهاند و در بحث از مشروعیت مسابقۀ تیراندازی سخن از ضرورت استعداد و
آمادگی برای جنگ با دشمن به میان آورده و به آیۀ  10سورۀ انفال و روایت عقبیةبنعامر 1اسیتناد کردهانید و
وجه استد ل به آیه و روایت را به این میدانند که خداوند ما را به آمادگی در تیراندازی و اسبسواری بیرای
مواجهه با دشمن امر کرده است و این آمادگی حاصل نخواهد شد ،مگر با تعلیم و کمال تعلیم به آن اسیت
که در مسابقات شرکت کند تا هرکس خودش را سنجیده و مهارت کسب کند (قطب راوندی37/2 ،تیا33؛
عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء311 ،؛ ابنادریس.)911/3 ،
باتوجهبه آنچه گذشت میتوان گفت :بهدلیل ضرورت آمادگی برای دفاع از نفس یا کیان نظام اسیالمی،
ّ
موجب حکم ثانوی ،مبادرت به تعلیم ،تعلم و تمیرین ایین ورزشهیا اباحیه ییا رجحیان تکلیفیی دارد و
به
ِ
ضمانی نیز در پی ندارد ،اما بر اساس مبانی فقهی این عدم ضمان ،مطلق نبوده و افزون بر انگیزۀ ورزشکار،
مشروط به شرایطی است:
 .9نداشتن قصد و عمد در تحقق نتیجۀ زیانبار ،هرچند در ارتکاب فعل عامد باشد؛  .2صدمه یا تلف
صرفا به ورزش مستند باشد؛  .3ایجاد صدمه در محیط ورزش و در جریان عملیات ورزشی باشد؛  .1قبیل
از عملیات ورزشی نسبت به آسیب های احتمالی ،برائت اخذ شود (راجع به بند اخیر در پایان مقاله بحیث
خواهد شد).
 .0اقوال فقهای معاصر راجع به ورزشهای خطرناک
در آثار متقدمان به مسائل ورزش به طور خاص پرداخته نشده است ،اما مراجع تقلیید معاصیر بیآنکیه
باب خاصی را به این موضوع اختصاص داده و به ورزش بهعنوان یک موضوع مستقل پرداخته باشند ،فتاوای
خویش را در پاسخ به استفتائات مقلدان خود بیان داشتهاند .نظرات این فقیهان را میتوان به شرح زیر احصا
و اشاره کرد:
نظر فقهی آیتالله خامنهای در جواب سؤالی در زمینۀ این ورزشها آشکار شیده اسیت .سیؤال چنیین
است« :نظر معظمله دربارۀ ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزشهای رزمی چیست و در صورت واردشیدن
بدن حریف ،دیه واجب میشود؟» پاسخ آنکه« :اگیر خیو خطیر جیانی ییا ضیرر
جراحات و کبودی در ِ

معتنی به در میان نباشد ،با توافق طرفین مانع ندارد و اگر رضایت به مسابقه بهمعنای اعالم گذشت از دیه در
صورت تحقق موجب آن باشد ،ضامن دیه نیست ،وگرنیه ضیامن اسیت» ( http: //farsi. k hamenei. i
الرمي ،أ إن القوة ّ
الرمي ،أ إن القوة ّ
القوة ّ
النبي(ص) قال« :أ إن ّ
 .1و روی عقبةبنعامر ان ّ
الرمي».
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r/treatise-content؟  .)id=299&pid=299&tid=-1ایشییان در جیواب اسییتفتایی دیگییر دراینبییاره،
صر رضایت را برای سقوط ضمان کافی ندانسته است و اخذ برائت را نیز زم میشیمرد و بییان میکنید:
«شرکت در اینگونه ورزشها اگر ضرر شایانتوجهی نداشته باشد اشکال ندارد ،ولی صدمهزدن بیه دیگیران
جایز نیست مگر اینکه ضرر قابلتوجهی نداشته باشد و طر مقابل رضایت داشته باشد .در هر صورت اگر
جراحت یا کبودی در بدن حریف وارد شود پرداخت دیه واجب است ،مگر اینکه ازطیر ِ مقابیل برائیت از
ضمان بگیرد» (همان).
آیتالله شبیری زنجانی اندیشۀ فقهی خویش راجع به این ورزشها را در قالب سؤال و جوابی اینگونیه
اظهار داشته است« :سؤال :شرکت در کالس ورزشهای رزمی و آمادگی دفیاعی کیه گیاهی بیرای تقوییت
جسمی و آموزش فنی ضرباتی رد و بدل میشود که موجب زخیم ییا کبیودی و درد در بیدن میشیود ،چیه
حکمی دارد؟ پاسخ :بهطور کلی در این موارد اگر خو عقالیی ضرر اساسی به بیدن وجیود داشیته باشید،
بدون ضرورت جایز نیست» (http: //zanjani. i r/index. a spx؟ .)pid=10486
آیتالله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتایی میگوید :درصورتیکه جنبۀ دفاعی داشته باشد یا برای
آمادگی رزمی ضرورت داشته باشد ،مانعی ندارد .هرچند ایشان در سیؤال دیگیری بیهطور مطلیق اینگونیه
ورزشهییا را نامشییروع اعییالم کییرده اسییت (http: //www. m akarem. i r/main. a spx؟
 .)lid=0&typeinfo=21#ایشان در پاسخ سؤالی دیگر در خصوص ضمان ناشیی از اینگونیه ورزشهیا
«رضایت طرفینی» را سبب سقوط دیه میداند (همان).
آیتالله سیستانی نیز در جواب استفتایی راجع به ورزشهایی که در آن زدوخورد است و احتمال آسیب
ّ
وجود دارد ،بیان میکند« :اگر ضرر محتمیل معتدبیه و مهیم نباشید ،اشیکال نیدارد» ( https: //www. s
 )istani. o rg/persian/qa/01085/و در فتوایی دیگر ،صیدمات ناشیی از ایین ورزشهیا را سیبب دییه
دانسته است ،مگر آنکه شخص مجروح مقصر باشد (همان).
وضیعی آن
اولی ورزشهای محل بحث ،حرمت و حکیم
ِ
چنانکه مالحظه شد ،اصل و حکم تکلیفی ِ

ضمان دیه است .در این میان برخی رضایت و برخی ضرورت را مجیوز مبیادرت بیه ایین ورزشهیا ییا
نیز
ِ

سقوط آن میدانند .همانگونه که بعضی اخذ برائت قبلی را موجب برائت ذمه از ضیمان دانسیتهاند .اشیارۀ
صریح یا ضمنی به انگیزۀ ورزش کار و ابتنای حکم بر آن نیز در برخی از این فتواها به چشم میخورد.
مقایسۀ ضرورت آمادگی دفاعی و دفاع مشروع
ّ
ازمنظر فقه یکی از شرایط دفاع مشروع ،حیالبودن
ممکن است اشکالی به ذهن خطور کند و آن اینکه:
ِ

(فعلیتداشتن) یا قریبالوقوعبودن خطر است .محقیق حلیی در ایین زمینیه تصیریح میکنید « :یجیوز
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للمدافع أن یبدؤه ما لم یتحقق قصده إلیه»؛ یعنی تا زمانی که قصد [جانی] بیر حملیه بیه وی آشیکار نشیده
است ،شروع به عملیات دفاع جایز نیست ( .)977/1صاحبجواهر از این امر ،نفی خال و اشکال کیرده
است ( .)111/19همچنانکه فقهای دیگر نیز فتوایی اینگونه دارند (عالمه حلی ،قواعد ا حکام179/3 ،؛
شهید اول ،اللمعة الدمشقیة .)211 ،بعضی ظن بهقصد حمله بیه میدافع را نییز بیه ایین ملحیق سیاختهاند
ِ
(فاضل هندی )119/90 ،و برخی نیز وجود امارات موجب اطمینان به حمله را برای دفاع کافی دانسته است
(خمینی )131/9 ،و بعضی وجود امارات اطمینانبخش را مجوز مدافعه میداند و مجرد ظین و احتمیال را
برای این امر کافی نمیشمارد (سبزواری .)913/23 ،قانون مجازات اسالمی نیز این شرط را در میادۀ 911
تحت عبارت «تجاوز فعلی یا خطر قریبالوقوع» پذیرفته است .لذا دفاع از جان و مال شخصیی و دفیاع از
سرزمین اسالمی و مسلمانان باید قریب یا مقارن با خطر و حمله باشد و هر اقدامی دفاعگونه قبل یا بعد از
موج ِه جرم نخواهد بود.
خطرِ ،

پاسخ این اشکال :او بحث دفاع مشروع با بحث آمادگی دفاعی فرق میکند .به این بیان کیه در دفیاع
ُ
مشروع ،حملۀ دشمن و مهاجم نامشروع فعلیت یافته یا در ش ُر فعلیت است ،اما در آمادگی دفاعی چنین
حمله ای وجود ندارد و حملۀ دشمن امری محتمل است که آمیادگی در برابیر ایین حملیۀ احتمیالی امیری
ت

عقالیی است و مبارزه و تمرین ورزشی صرفا با دشمن فرضی اسیت؛ ثانییا از سیخنان فقهیا و اسیتد
ِ
ایشان ازجمله آیۀ ِاعداد در مقابل دشمنان (انفال ،)10 :بر میآید که نفس آمادگی برای دفاع از جان خویش
یا دفاع از اسالم و نظام اسالمی و مسلمانان و ایجاد ُرعیب و َرهیب در دشیمنان ،ازطرییق اظهیار شیوکت،
قدرت و آمادگی بدنی ،یک ضر ورت بلکه یک تکلیف شرعی ،شناخته شده و مطلوب شارع مقدس است و
بهاستناد آن میتوان دست به انجام چنین ورزشهایی زد .بهبیان دیگر زم نیست حملۀ دشیمن و ضیرورت
دفاع ،فعلیت داشته باشد تا حکم ثانوی اباحه یا وجوب صادر شود ،بلکه ضرورت ّ
بالقوه نیز موجب صدور
چنین حکمی خواهد شد .درحقیقت اگر ضرورت ایجاب کند ،این ورزشها بیهحکم نقیل و عقیل از بیاب
دفیاعی آحیاد میردم مسیلمان در مقابیل اشیرار
مقدمۀ واجب و از طریق نمایش قدرت جسمانی و آمادگی
ِ
داخلی و دشمنان خارجی واجب میشود.

 .5حکم ضمانِ مربی در ورزشهای خطرآفرین یا محتملالخطر
 .1-5پیشینۀ بحث ضمان مربی ورزشهای خطرناک در فقه

در فقه ،ضمن پارهای مباحث مثل بحث از دیات و قصاص ،از ضمان مربی یا ضمان ّ
ولی کودکی که به

مربی شنا سمرده شده ،سخن به میان آمده است و به ورزش بهعنوان موضوعی خیاص کیه احکیام بسییاری
ِ

پاییز 0011

حکم شرعی ورزشهای خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ...

851

دارد ،نگریسته نشده است .در مجامع و موسوعات فقهی باب «سبق و رمایه» به مقولۀ ورزش بیش از سیایر
ابواب پرداخته است .در این کتیاب محیور اساسیی بحیث ،اصیل برگیزاری مسیابقه در زمینیۀ سیوارکاری،
تیراندازی ،جایزه یا ُجعلی است که برای آن تعیین میشود .در واقع در این باب به موضوع ورزش و انیواع و
احکام آن توجه نمیشود ،بلکه محور سخن برگزاری مسابقات دوگانه و جایزهای اسیت کیه بیرای برنیدۀ آن
قرارداده شده است.
ّ
موضوع ضمان ناشی از فوت متعل ِم شنا ،تنها موضوعی است که در فقه از آن بیهعنوان آسییبدیدگی از
َّ
میتعلم کیودک باشید و ّ
ولیی شیرعی ،او را بیرای
ورزش توسط فقها توجه شده است ،به این صورت که اگر
آموزش شنا به مربی بسمارد و کودک ضرق شود ،مربی ضامن است و بهدلیل قتل شبه عمد باید دیۀ کیودک را
از مال خود بمردازد .علت این حکم تفریط مربی دانسته شده است (طوسیی ،المبسیوط )972/7 ،و مبنیای
این حکم ،قاعدۀ تسبیب است (محقیق حلیی ،شیرایع ا سیالم237/1،؛ شیهید ثیانی ،مسیالک اففهیام،
 .)313/91به این بیان که مربی در مراقبت و تعلیم کودک کوتاهی کرده و سبب جنایت شده ،هرچند عمیدا
َّ
تفریط نکرده است .اگر متعلم ،بالغ و عاقل باشد و مربی هم تفریط نکیرده باشید ،مربیی ضیامن نیسیت و
َّ
متعلم بالغ و عاقل بهسبب اقدام علیه خویش ،تفریط یا احتیاطنکردن خودش تلیف شیده اسیت و ضیمانی
برعهدۀ ضیر نیست (طوسی ،المبسوط ،همان؛ محقق حلیی ،شیرایع ا سیالم ،همیان؛ شیهید اول ،اللمعیة
الدمشقیة277 ،؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة111 ،؛ صاحبجواهر .)907/13 ،مخفیی نمانید کیه تفیریط
َّ
َّ
مربی دربارۀ متعلم خردسال و بزرگسال متفاوت است .دربارۀ متعلم خردسال نیاز به مراقبت فردی و دائمیی
َّ
وجود دارد ،اما در خصوص متعلم بزرگسال بهمعنای رعایتنکردن احتیاط و آموزشهای زم یا در اختیار
قرارندادن وسایل نجات و امثال آن است.
برخی به پیروی از شیخ طوسی حکم ضمان مربی شنا را به حکم معلمی که کیودک را بیرای تعلییم ییا
تأدیب مورد ضرب ضیرکشنده قرار میدهد و سیبب فیوت او میشیود ،قییاس و ملحیق کردهانید (ابنبیراج،
111/2؛ صاحبجواهر .)901/13 ،شهید ثانی حکم مطلق ضمان مربی ،یعنی در صورت تفریط ییا عیدم
آن را بهدلیل اطالق ادله پذیرفته است و این حکم را از ادلۀ مربوط به ضمان صانع (مانند خیاط و تعمیرکار،
هرچند که تفریط نکرده باشند) قابل استنباط میداند (الروضة البهیة .)911/90،عالمه حلی در یکجا قائل
به ضمان مربی در صورت تفریط شده (قواعد افحکام )113/3 ،و در جایی دیگیر در ایین مسیئله متوقیف
شده است (همان .)111/1 ،مقتضای سخن عالمه در قواعد این است که اگر مربی مرتکیب تفیریط نشیده
باشد ،ضامن نیست ،درحالیکه شیخ طوسی ضرقشدن طفل به هر دلیلی را بهمنزلۀ تفریط مربی میداند که
سبب ضمان او میشود (المبسوط )972/7 ،همانطور که صاحبجواهر ،ضرقشدن او را کاشف از تفیریط
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فقه و اصول

شمارة 816

مربی و بهطور مطلق موجب ضمان مربی دانسته است ( .)901/13محقق خیویی افیزون بیر لیزوم تفیریط
ازنظیر
مربی ،قابلیت استناد ضرقشدن کودک به فعل مربی را نیز برای ضامندانستن وی زم دانسته اسیت.
ِ
ایشان اگر تفریط مربی در چیزی که عادتیا کشینده اسیت ثابیت شیود ،موجیب قصیاص وی خواهید شید
(.)309/19
باتوجهبه اقوال فقها پیرامون ضمان مربی شنا ،میتوان این اقوال را به شرح زیر از یکدیگر تفکیک کرد:
 .8ضمان مربی مطلقا خواه تفریط کرده باشد یا خیر؛
 .1ضمان مربی در صورت تفریط؛
 .1ضمان مربی در صورت تفریط و امکان اسناد قتل به وی.
درمجموع بهنظر میرسد ،قول نخست یعنی ضمان مطلق مربیی نزدییکتر بیه صیواب اسیت؛ چراکیه
همچنانکه شهید ثانی فرموده است ،موضوع آموزش شنا به حرفهها و فنونی ملحیق میشیود کیه صیاحب
حرفه برای اصالح یا تعمیر چیزی اجیر شده است ،اما آن چیز را از بین ببرد ییا خیراب کنید (شیهید ثیانی،
الروضییة البهیییة .)911/90،اییین سییخن برگرفتییه از روایییات متعییددی اسییت کییه در مجییامع روایییی ذیییل
یی َع ْ
بابا جارات 1آمده است؛ برای نمونه « َع ِل ُّی ْب ُنإ ْب َراه َیم َع ْن َأبیه َعن ْابن َأبی ُع َم ْیر َع ْن َح َّم ٍاد َعین ْال َح َلب ع
ین
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َّ
َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ ٍ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ِ َ ُ َ َ
یامن»
أ ِبیعب ِدالل ِه(ع) قال :س ِئل ع ِن القص ِار یف ِسد قال کل أ ِج ٍیر یعطی افجر علی أن یص ِیلح فیف ِسید فهیو ض ِ
(طوسی ،تهذیب ا حکام ،)220/7 ،به این معنا که حلبی از امام صادق(ع) نقیل میکنید :از آن حضیرت
قصار (رختشوی یا ُ
دربارۀ ّ
گازر) که لباس را تباه میکند ،سؤال شد .آن حضرت فرمیود« :هیر اجییری کیه
ُ
برای اصالح (یا ساختن) چیزی اجرت میگیرد ،اگر آن را تباه کند ،ضامن است» .در روایاتی دیگر ،فلسیفه
یا علت این حکم احتیاط در اموال مردم بیان شده است 2 .مطابق قاعدۀ منصیوص در ایین صیحیحه یعنیی
ُ ُّ َ
َ ْ ُ َ َ
َ َْ ََ َْ
قاعدۀ «کل أ ِج ٍیر ُی ْعطی اف ْج َر علی أن ُی ْص ِل َح ف ُیف ِسد ف ُه َو ض ِامن» ،چنانچه مربیی ورزش؛ خیواه ورزش شینا
َّ
باشد یا ضیر آن برای آموزش اجرت گرفته باشد و متعلم تلف شود ،ضامن است .روشن است وقتی امام(ع)
دربارۀ اموال و امتعۀ مردم این حکم احتیاطی را وضع میکند ،بهطریق اولی در خصوص جیان میردم ،ایین
احتیاط شدیدتر و ضمان موجهتر است .گفتنی است این حکم دربیارۀ یید امیانی صیدق نکیرده و موضیوع

ّ
 . 1آیت الله بروجردی بابی را به این عنوان در جامعااحادیثاالشیعة گشوده است « :بیاب میا ورد فیي ضیمان کیل مین یعطیی
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والص انع والبیطار ونحوهم » ( .) 931 / 12
والغس ال
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 .2ع ِليبن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ِ َ
َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ ع ُ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َّ ِ ْ َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
یاص عل ْی ِیه
اح ِل ِه فهو ِفه ِل ِه أحق ِب ِه و میا ض
کان یضمن ِمن الغر ِق و الحر ِق و الش ْي ِء الغ ِال ِب ف ِإذا ض ِرق ِت الس ِفینة و ما ِفیها فأصابه الناس ِمما قذ ِب ِه البحر علی س ِ
َ َ
َّ ُ َ َ َ َ ُ َ
اح ُب ُه ف ُه َو ل ُه ْم.
الناس و ترکه ص ِ
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ضمان صرفا در رابطۀ اجیر و مستأجر بهعنوان تخصیصی بر عدم ضمان ید امانی بروز میکند .همچنانکیه
روایاتی در این زمینه وارد شده است1 .

علت شبه عمدبودن فوت کودک آن است که مربی قصد فعل دارد و قصد نتیجه یعنی فوت وی را ندارد،
لذا قصاص منتفی است و مربی باید دیه را از مال خود بمردازد (شهید ثیانی ،مسیالک ا فهیام.)313/91 ،
بهبیان دیگر همین که مربی شنا ،کودک را برای آموزش شنا پذیرفته است و او را با این قصد به آبی کیه ضالبیا
موجب ضرقشدن نمیشود انداخته ،فعل عمدی مربی محقق شده است و ازآنجاکه قصد ضرقشدن کیودک
ِ
را نداشته و آن مقدار آب هم نوعیا کشینده نبیوده اسیت ،قتیل شیبه عمید بیه شیمار میآیید .بیدیهی اسیت
درصورتیکه قصد ضرقشدن کودک را داشته باشد یا به تعبیر محقق خیویی دربیارۀ چییزی کیه عادتیا ّقتالیه
است ،تفریط کند؛ مثل آنکه هشدار زم را برای نزدیکنشدن به محل پرعمیق آب ندهید ییا او را عمیدا در
قسمت پرعمق بیاندازد ،در این صورت قتل عمد بیه شیمار مییرود و حکیم قصیاص او را در پیی خواهید
داشت.

نکتۀ دیگر در این مسئله آن است که اذن ّ
ولی کودک یا فرد بالغ برای آموزش شنا ،سبب برائت ذمۀ مربی

نیست ،همان گونه که اذن بیمار یا ولی او ،مبراکنندۀ ذمۀ طبیب نیسیت و در صیورت تلیف بیمیار ،پزشیک
ضامن است .برخی با قیاس مربی ورزش به طبیب با تردید گفتهاند که اگر مربی شنا قبل از آموزش اقدام به
َّ
اخذ برائت از ّ
ولی کودک یا متعلم بالغ و عاقل کرده باشد ،ضامن نیست (صاحبجواهر .)907/13 ،حیال
آنکه در جای خود گفته شده است که بر اساس «قاعدۀ عدم جواز ابراء ما لم یجیب» ،نمیتیوان مسیئولیت
ایجادنشده را ابراء کرد؛ بهاستثنای طبیب و دامپزشک که بهموجب نص مربوط جایز است قبیل از اقیدام بیه
َّ ُ
َ َ
َ َ َ
َ
السیک ِون عی
عالج ،او را تبرئه کرد .نص گفتهشده به این شرح است« :ع ِل ُّی ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َیم ع ْن أ ِب ِیه عن َّالن ْوف ِل عی عین
ِ
ِ
ََ َ َ َ َْ ْ ُ ْ
َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ َّ
َّ َ َ َ
ع ْن أ ِبیع ْب ِدالل ِه(ع) قال قال أ ِم ُیرال ُم ْؤ ِم ِن َین(ع) َم ْن تط َّب َب أ ْو ت َب ْیط َر فل َیأخ ِذ ال َب َر َاءة ِم ْن َو ِل عی ِه َو ِإ ف ُه َو ل ُه ض ِامن»؛
معنی سخن امام آن است که هرکس طبابت یا دامپزشکی کند ،باید از ولی بیمار برائت اخذ کند و ا ضامن
تلف آن است .علت این استثنا نیز شدت حاجت به درمان پزشک و دامپزشک برای حف نظیام سیالمت و
بهداشت مردم است .چنانچه ثابت شود به ورزشی مثل شنا نیز ایین مییزان از احتییاج وجیود دارد ،چهبسیا
بتوان قبل از ایجاد حادثه و بروز مسئولیت ،از آن برائت حاصل کرد .دراینخصوص در ادامیه بیشیتر بحیث
خواهد شد.

َ َ َ
َ ُ ََ
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ُ َ ع ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ
َ َ َ َ َ
َ َ
َ ُ
َ َ َ َ
الص ِائغ اح ِت َیاطا َو کان أ ِبي(ع) َی َتط َّول عل ْی ِه
 .1ع ْن ُه ع ْن أ ِب ِیه عن ْابنأ ِبيع َم ْی ٍر ع ْن ح َّم ِاد ْبنعث َمان عن ال َحل ِب عي ع ْن أ ِبيع ْب ِدالل ِه(ع) قال :کان ع ِل ٌّي(ع) یضمن القصار و
ِ
ِ
َ َ َ ْ ً ِ ِ
ِإذا کان َمأ ُمونا.
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نکتۀ دیگر در این مقام ،تأکید بر فرمایش محقق خویی مبنیبر مستندبودن علت قتل به مربی است .بیه
این بیان که اصو علت قتل چیزی است و قابلیت استناد آن به شخص ،چیزی دیگر .زمانی میتوان کسیی
را قاتل دانست که پس از کشف علت ،آن را به کسی که متهم است ،اسناد داد .در ضیر این صورت ،هرچنید
علت شناخته شده و برای قاضی محرز است ،اما نمیتوان کسی را قاتل بالمباشره یا بالتسبیب دانست ،بلکه
َّ
ممکن است اتال محض ناشی از آن علت باشد .در مسئلۀ موضیوع گفیتوگو نییز ممکین اسیت میتعلم
ِ
َّ
کودک یا بزرگسال در استخر شنا ضرق شده باشد ،اما این امر قابل اسناد به مربی نباشد ،مثل آنکیه میتعلم،
بیماری تنفسی یا قلبی داشته که مدیر استخر یا مربی را از آن آگاه نکرده بوده و در آب دچار مشکل قلبی ییا
تنفسی شده است و فوت کند .در این صورت بهسبب ناممکنبودن استناد قتل به مدیر ییا مربیی ،نمیتیوان
آنها را ضامن دانست.
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد ،میتوان گفت در فقه اسالمی بهصورت موردی یعنی آموزش شنا حکم
فقهی ورزش خطرناک بیان شده است .در ادامه باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا امکان تسری احکیام
مربوط به ضمان مربی آمیوزش شینا بیهعنوان ورزشیی محتمیلالخطر بیه سیایر ورزشهیای خطرنیاک ییا
محتملالخطر وجود دارد یا خیر؟ ادامۀ سخن پاسخی است به این پرسش.
 .2-5تنقیح مناط ،الغای خصوصیت 1و تسری حکم ضمان مربی شنا به ورزشهای مشابه
تردیدی در امکان تسری حکم ضمان مربی آموزش شنا به موارد مشابه دیگیر باالجملیه وجیود نیدارد.
همچنان که بعضی فقهای معاصر بر آن اذعان داشته و به آن فتوا دادهاند؛ ازجمله سید عبدا علی سیبزواری
مربیی تفریطکننیده را در
این حکم را به آمیوزش راننیدگی سیرایت داده اسیت ( )911/21ییا آنکیه برخیی
ِ
َّ
خصوص ضرقشدن متعلم بالغ نیز ضامن دانستهاند؛ چراکه فرد بالغی که در مرحلیۀ آمیوزش شینا اسیت و
مهارتی دراین خصوص ندارد نیز همانند کودک نییاز بیه مراقبیت از سیوی مربیی دارد .اگیر از ناحییۀ مربیی
َّ
تقصیری ثابت نباشد ،ضمانی بر عهدۀ وی نیست و این متعلم بالغ است که بیر نفیس خیود اقیدام کیرده و
آسیب دیده است (تبریزی.)31 ،
بررسی گفتار این فقها نشان از آن دارد که مبنای سرایت حکم ،تنقیح مناط قطعی و الغای خصوصییت
َّ
از ورزش شنا و سن متعلم در این ورزش است .به این بیان که با بررسی ادله و اقوال فقها میتوان گفیت :در
ضمان احتیاط در امیوال و تمامییت جسیمانی افیراد اسیت ،خیواه
حکم به
مسئلۀ محل بحث ،مناط
ِ
قطعی ِ
ِ

 .1روشی است که مجتهد بهوسیلۀ آن قصد شارع را از کالم وی استخراج میکند .در این روش ،مجتهد با دقت اوصافی که در مناط حکیم شیارع آمیده اسیت را
بررسی و اوصافی را که در حکم دخالت ندارد ،الغاء میکند و به این ترتیب مناط واقعی حکم را به دست میآورد و از این طریق دامنۀ حکم را گسترش میدهد و
موضوعات دیگری را که دربارۀ آن نص وارد نشده است ،در تحت آن داخل میکند (نک :فرهنگنامۀ اصول فقه.)311 ،
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موضوع ضمان در خصوص حرفهای خاص باشد یا دربارۀ ورزش یا موضوع آموزشی یا تمرینی باشد .بهبیان
دیگر ،ورزش شنا خصوصیت ویژهای ندارد که آن را از ورزشهای خطرآفرین دیگر ممتاز کند.
به این ترتیب حکم سایر ورزشهای خطرآفیرین ییا محتمیلالخطر نییز روشین میشیود .چنانچیه در
َّ
ورزشی با ویژگی خطرناک یا محتملالخطر بودن ،متعلم دچار آسیب شود ،بهمنظور وجوب حف تمامییت
جانی افراد ،حکم به ضمان مربی با تفصیل گفتهشده میشود.
ّ
متعلم یا ّ
ولی او ،پس از بررسی ضمان ورزشکاران از نظر خواهد گذشت.
امکان اخذ برائت مربی از
 .6تأملی در مبنای احتساب «عملیات ورزشی و حووادث ناشوی از آن» بوهعنووان
یکی از علل موجّهۀ جرم در قانون مجازات اسالمی
ّ
بییان برخیی علیل موجهیۀ جیرم ،بعضیی
مادۀ  913قانون مجازات اسیالمی مصیوب  9312در ِ
مقیام ِ

رفتارهای مجرمانه که طبق قانون جرم و ضیرقابل مجازات میباشد را بر شمرده اسیت .طبیق بنید (ث) ایین
ماده ،یکی از این رفتارها «عملیات ورزشی» است .این بند مقیرر مییدارد« :عملییات ورزشیی و حیوادث
ناشی از آن ،مشروط بر اینکه سبب حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشید و ایین مقیررات هیم
مغایر موازین شرعی نباشد ،قابل مجازات نیست» .ابهاماتی در این عبارت وجود دارد که جای پرداختن بیه
آن اینجا نیست ،اما ذکر این مورد در کنار مواردی دیگر مثل برائت ذمۀ طبیب ،نشانگر آن اسیت کیه مطلیق
کار صدمهزننده برداشته میشود.
ضمان اعم از قصاص و دیه ،از ورزش ِ

دیدگاه نویسندگان حقوقی در زمینۀ مبنای بند مذکور ،جالب توجه و البته تعجببرانگیز است بعضی از

رضایت پیشینی مصدوم بهعنوان مبنای عدم مجازات ،یاد کردهاند (منصیورآبادی .)231 ،درحالیکیه ایین
ِ
کار مصدوم را در تغییر ماهیت جیرم
مبنا با مبانی فقهی سازگارتر است ،برخی رضایت پیشینی یا اذن ورزش ِ

نکردن حوادث ورزشی و نداشتن واکینش اجتمیاعی منفیی را مبنیا قیرار داده و
بیتأثیر دانسته و ناپسندجلوه ِ

معتقدند« :جامعه اجازة ِاعمال مجازات را در مواردی که نمیتواند رفتاری خاص را قابیل سیرزنش بدانید،
نمیدهد» .سرانجام ،منشأ واقعی مجازاتنکردن ورزشکاران در اجرای اینگونه ورزشها و کسیانی کیه در
اثنای عملیات ورزشی مرتکب ضیرب و جیرح شیدهاند را بیه «اجیازۀ قیانون» مسیتند کردهانید (اردبیلیی،
239تا .)232بعضی دیگر از معافیت قیانونی بیهعنوان مبنیای ایین حکیم ییاد کردهانید (الهیام و برهیانی،
کار واردکنندۀ صدمه بیان کیرد؛ ازجملیه
913تا .)911چهبسا بتوان مبانی دیگری را برای معا کردن ورزش ِ
فقدان قصد مجرمانه در عملیات ورزشی و قاعدۀ اقدام.
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نقد نظر نویسندگان حقوق :هیچیک از مبانی مذکور به د یل زیر نمیتواند مبنای فقهیی ییا شیرعی
حکم موضوع بند (ث) مادۀ  913ق.م.ا باشد:
أ .همان طور که اشاره شد اصو رضایت مجنیعلیه مجوز ارتکاب جرم نسیبت بیه شیخص نیسیت و
عبارتدیگر اذن
ماهیت عمل مجرمانه را تغییر نمیدهد ،هرچند باالجمله در رفیع ضیمان میؤثر اسیت .بیه ِ

مجنیعلیه یا ورزشکار برای جنایت بر وی محمل شرعی ندارد و ابراکنندۀ ذمۀ جانی یا حریف وی نیست.
شبیه این مطلب در بحث رضایت بیمار به عالج طبیب مباشر مطیرح شیده اسیت .در آنجیا مشیهور فقهیا
ِ
معتقدند که رضایت و اذن بیمار ،ذمۀ پزشک را بریء نمیکند .در واقع اذن بیمار یا ّ
ولی او به پزشیک بیرای
عالج است و این اجازه به معنای اذن به تلیف بیمیار نیسیت و بیا آن مالزمیه نیدارد (عالمیه حلیی ،قواعید
ا حکام119/3 ،؛ فیض کاشانی991/2 ،؛ فاضل هندی211/99 ،؛ طباطبیایی371/91 ،؛ صیاحبجواهر،
 ،)11/13اگر چه برخی سقوط ضمان طبیب را با اذن قبلی بیمار پذیرفته (ابنادریس )373/3 ،و بعضی آن
را اشبه به اصول مذهب دانستهاند (محقق حلی ،شرائع ا سالم232/1،؛ همو ،نکت النهایة.)129/3 ،
در سرائر دلییل سیقوط ضیمان طبییب میأذون ،اصیل برائیت و مشیروعیت طبابیت ذکیر شیده اسیت
(ابنادریس ،)373/3 ،اما شهیدین در پاسخ به استد ل وی گفتهاند« :اصل برائیت بیاوجود دلییل اشیتغال
ذمه (نقص یا فوت بیمار) کامل نیست و اذن در عیالج ،اذن در اتیال نیسیت .افیزون بیر آن منافیاتی بیین
اجازهداشتن پزشک و ضمان وی نیست ،همچنان که منافاتی بین تربیتکردن پدر و ضیمان وی در صیورت
تلف فرزند نیست» (شهید اول،ضایة المراد117/1 ،؛ شهید ثیانی ،مسیالک ا فهیام .)327/91 ،صیاحب
مجمااعاالئاة ا ااباالنرهااان ابتییدا بییا شییهیدین همراهییی کییرده (مقییدس اردبیلییی ،)223/91 ،امییا سییمس
ّ
ضیرمقص ِر در اتال را محتمل دانسته است ،بلکه پا را فراتیر از ایین
مأذون ضیرقاصد و
طبیب
ضماننداشتن
ِ
ِ
نهاده و کالم اصحاب در ضمان طبیب را حمل بر صورت فقدان اذن کرده است (همو .)221 ،به پییروی از
مشیهور بایید گفیت :تراضییی و اذن ورزشکیاران بیرای مواجهیه بییا یکیدیگر ،بیهمعنای رضیایت و اذن بییه
آسیب رساندن به همدیگر نیست و مشروعیت اذن به ایراد آسیب هم با مشکل روبهرو اسیت ،لیذا بیاوجود
چیزی که موجب اشتغال ذمه است ،برائت ذمه از ضمان معنیی نیدارد .تیأثیر رضیایت ورزشکیار در رفیع
ضمان مربی و مدیران ورزشی از آنچه گفته شد ،دورتر از ذهن است.
ب .اجازۀ قانون یا معافیت قانونی نیز بهخودیخود نمیتواند مبنایی برای ارتکاب جرم و رفع ضیمان از
آن باشد ،بلکه اساسا قانون باید مبتنیبر مبانی شرعی اعم از مبنای حکم اولی یا ثانوی باشد .افزون بر اینکه
فقه اسالمی در مقام بیان حکم شرعی ،اباحهگری عرفی را بر نمیتابد و سخن کسانی که استنادشان پذیرش
عر است را مردود میشمارد.
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ج .نمیتوان فقدان قصد مجرمانه را بهطور مطلق رافع مسیئولیت کیفیری دانسیت ،چراکیه در صیورت
وجودنداشتن عنصر قصد و عمد ،جرم از عمدیبودن به شبه عمد تغییر ماهیت میدهد و قصاص جیانی را
برطر می کند و ضمان دیه و حرمت تکلیفی مبادرت به چنین ورزشی به قوت خود باقی است.
کیار
د .جریان قاعدۀ اقدام نیز محل اشکال است .به این بیان که این قاعده حکم وضعی ضمان ورزش ِ
آسیبزننده را مرتفع میکند و توان مباحکردن این ورزشها برای مکلف را ندارد .افزون بر آنکه ادلهای مانند
حرمت القای نفس در هالکت و نفی ضرر و ضرار از خود و دیگران ،حاکم بر این قاعده و میانع اجیرای آن
است.
با این اوصا باید گفت :مبنای حکم تکلیفی و این اجازه یا معافیت قانونی« ،ضرورت حفی نشیاط،
شادابی ،قوت بدنی ،آمادگی دفاعی برای حف نفس و نظام اسالمی و شوکت مسلمانان در برابر مهاجمان و
دشمنان احتمالی اسالم و مسلمانان» است .برای ضامننبودن یا حکم وضعی ،جز آنکیه میتیوان بیه عیدم
تالزم حکم و تکلیفی استناد کرد ،میتوان به برائت ذمۀ پیشینی نیز تمسک کرد.
بیر اسییاس مطالییب میذکور میتییوان گفییت :حکیم کلییی و اصییل اولیی در ورزشهییای خطرنییاک یییا
محتملالخطر حرمت است و در صورت بروز عنوان ثانوی به شرحی که بیان شد ،بهموجب حکم ثانونی و
با رعایت شرایطی که قبال شمارش شد ،این ورزشها مباح و بهطور کلی در مورادی واجب میشود .بدیهی
است در موارد مشکوک ،حکم اولی به قوت خود باقی است.
 .7امکانسنجی اخذ برائت در سقوط ضمان در ورزشهای خطرناک
تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است ،تنها موضعی که در آن سخن از اخذ برائت برای رفیع ضیمان بیه
میان آمده ،مبحث ضمان طبیب و بیطار (دامپزشک) است .در این بحث سه قول و دیدگاه وجود دارد:
قول نخست (قول مشهور) :عدهای از فقها اخذ برائت پیشینی از بیمیار ییا ّ
ولیی او را رافیع مسیئولیت و
ضمان پزشک و دامپزشک معالج میدانند .البته مشیروط بیر آنکیه پزشیک در عملییات پزشیکی تقصییری
نداشته باشد .دلیل عمدۀ آنها روایت سکونی (که قبال ذکر شد) و نیاز شدید میردم بیه درمیان اسیت .اگیر
چنین برائتی نباشد ،ممکن است هیچ پزشکی دست به عالج بیماران نزند و درنتیجه نظام سالمت و معاش
مردم دچار بحران و اخالل و درنهایت نظام جامعۀ اسالمی با اختالل مواجه شود .فهم و درک عقل نیز مؤید
این استد ل است( .طوسی ،النهایة712 ،؛ عالمه حلی ،تحریر ا حکام127/1 ،؛ همو ،قواعد ا حکیام،
119/3؛ محقق حلی ،نکت النهایة120/3 ،؛ شهید اول،ضایة المراد)111/1 ،
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قول دوم :در مقابل قول مشیهور ،عیدهای از فقهیا قائلانید کیه اخیذ برائیت از بیمیار ییا ّ
ولیی او بیرای
بریءالذمهشدن پزشک از ضمان ،ممکن نیست .بهدلیل اینکه اصو ایجابکنندۀ ضمان ،یعنی مباشرت در
تلف بیمار هنوز پدید نیامده است تا برائت از آن ممکن شود .بهعبارت دیگر بهموجب قاعدۀ «عیدم امکیان
اسقاط مالم یجب او یثبت» نمیتوان پزشک را پیش از وقوع تلف ،تبرئه کرد .ضمن آنکه روایت مذکور نییز
بهلحاظ آنکه توسط سکونی نقل شده ،ضعیف و ضیر قابل استناد است (ابنادریس373/3 ،؛ شیهید ثیانی،
مسالک ا فهام.)321/91 ،
قول سوم :برخی هم با تساوی ادلۀ دو قول بیانشده ،در مسئله توقف کردهانید .صیاحب شیرایع از ایین
دسته است (محقق حلی ،شرایع ا سالم .)132/3 ،حال آنکه همو در اثر دیگرش با قیائالن قیول نخسیت
همراهی کرده و از آن اسیتبعاد نجسیته اسیت (محقیق حلیی ،نکا االناایاة ا120/3تیا129؛ طباطبیایی،
.)327/91
در نگاه اول ممکن است قول دوم با اصول و قواعد فقهی سازگارتر به نظر آید و بیر قیول نخسیت مقیدم
شود یا آنکه گفته شود بهمنظور ضرورت حف نظام سالمت و معاش مردم و بهسبب روایت مذکور ،استثنائا
برائت پیشینی پزشک و دامپزشک پذیرفته میشود ،اما حقیقت مطلب چیزی اسیت کیه برخیی فقهیا بیه آن
اشاره کردهاند و آن این عبارت است از« :احتساب اخذ برائت ازقبیل اسیقاط میا لیم یجیبّ ،
تیوهمی بییش
َ
نیست ،بلکه هرگاه مقتضی آن پیش آید ،جایز است و اجرا میشود؛ مثل اسقاط حق قسم (تقسیم بر خوابی
در صورت تعدد زوجات) و اسقاط حق خیارات در عقد ،با اینکه اصال ممکن اسیت زمینیۀ ِاعمیال چنیین

حقی پیش نیاید یا با فاصلۀ زمانی زیادی پیش آید» (مکارم شیرازی ،بحوث فقهییة هامیة .)301 ،پییش از
ایشان ،صاحبجواهر با استناد به روایت سکونی و برطر شدن ضعف سند آن بهسبب عمل مشهورّ ،
صحه
گذاشته و مسیس حاجت را مستند دیگر قول مشهور معرفی میکند و مقرر میدارد« :این همه برای خیروج
ابراء پزشک از قاعدۀ «عدم اسقاط الحق قبل ثبوته» کافی است .عالوه بر آنکه قطعا برائت پزشیک بیهعنوان
شرط ضمن عقد اجارۀ او جایز است .همانند اشتراط سقوط خییار حییوان ،مجلیس و امثیال آن کیه تحیت
روایت «المؤمنون عند شروطهم» قرار میگیرد» (.)11/13
بهنظر میرسد بتوان باتوجهبه تقریر صاحبجواهر و آیتالله مکارم دربارۀ اخیذ برائیت پیشیینی ،قیول
نخست را بهعنوان قول مختار در مسئله به شمار آورد و بر اسیاس آن اخیذ برائیت از ورزشکیاران را قبیل از
شروع عملیات ورزشی مجاز دانست .بهعبارت دیگر بهدلیل رجحیان ورزش و حاجیت افیراد و جامعیه بیه
فعالیت ورزشی بهعنوان نیازی اجتماعی و شخصی ،میتوان قبل از وقوع حادثۀ ورزشی از ورزشکار یا ّ
ولی
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او برائت اخذ کرد .روشن است که اعتبار اخذ برائت و اثر آن تا زمانی است که تفیریط مربیی و باشیگاه در
بین نباشد و نظامات رشتۀ ورزشی از سوی مربی و ورزشکار مراعات شود.
نتیجه گیری
انواع مختلف ورزش ،تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جیواز شیرعی و از جهیت ضیمان
مربی و ورزشکار قرار نمیگیرد .چنانکه حکم اولی ورزشهای خطرآفیرین و صیدمهزننده ییا تلفکننیده،
حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است ،اما بهسبب حکم کلی ثانوی ،این ورزشها افزون
بر آنکه مباح و گاهی واجب میشود ،ضمان را نیز برطر میکند .صدور این حکم کلی یا قاعدۀ فقهیی در
وجوب دفاع و حف جان ،حف نظام اسالمی و نظام اجتمیاعی مسیلمانان در مقابیل
ثانوی
ِ
پی بروز عنوان ِ
هجوم بالفعل یا بالقوۀ دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان بیهمنظور ایجیاد ُرعیب و

َرهب در د شمنان اسالم و مسلمانان است .همیین عنیوان ثیانوی مبنیایی بیرای بنید (ث) میادۀ  913قیانون
مجازات اسالمی  9312است که بهموجب آن عملییات ورزشیی و حیوادث ناشیی از آن بیهعنوان یکیی از
رفتارهای مجرمانه از مجازات استثنا شده است.
بدیهی است حکم تکلیفی جواز و حکم وضعی عدم ضمان ،مطلق نیست و مقید بیه شیروطی اسیت؛
ازقبیل فقدان قصد و انگیزۀ منفی و مجرمانه در مبادرت بر این ورزشها و نبود عمد در ایجاد صدمۀ بیدنی،
عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی ،رعایت نظامات و مقررات مربیوط بیه رشیتۀ ورزشیی بیهویژه
مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی ،استناد صدمات ایجادشده به تمرین یا مسابقۀ ورزشیی و در محییط
ورزشگاه .برای اطمینان از ضامننبودن عالوه بر استناد به رضایت طیرفین ،اخیذ برائیت از ورزشکیاران ییا
ازنظر شرعی و حقوقی بالمانع ،بلکه مؤکد است.
متعلمان از سوی مربیان ِ
منابع
قرآناکریم ا
ابنادریس ،محمدبناحمد االسراةراالحابیالتحریراالئتابیا(باالمستطرفات) ،چاپ دوم ،قم :اسالمی9190 ،ق.
ابنبراج ،عبدالعزیزبنتحریر االماذب ،چاپ اول ،قم :اسالمی9101 ،ق.
اردبیلی ،محمدعلی ،حقوقاجزایاعمومی ،ج ،9چاپ سیودوم ،تهران :میزان.9312 ،
الهام ،ضالمحسین و محسن برهانی ،درآم یابراحقوقاجزایاعمومی ،چاپ دوم ،تهران :میزان.9311 ،
بروجردی ،حسین ،جامعااحادیثاالشیعة ،چاپ اول ،تهران :بینا.9331 ،
تبریزی ،جواد اتنقیحامنانیااألحکاما(کتاباال یات) ،چاپ اول ،دار الصدیقة الشهیدة(ع) ،قم :بینا9123 ،ق.
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جمعی از نویسندگان ،فرهنگنامۀااصولافقه ،چاپ اول ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.9331 ،
دهخدا ،علیاکبر ،فرهنگ دهخدا ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.9377 ،
حسینی روحانی ،محمدصادق ،فقاهاالااادقاعهیاهاالسا م ،چیاپ اول ،قیم :دار الکتابمدرسیۀ امیام صیادق(ع)،
9192ق.
________________________ ،المساةلاالمستح ثة ،بیجا :بینا ،بیتا.
ّ
حسینی عاملی ،محمدجوادبنمحمد ،مئتاحاالکرامةافیاشرحاقواع االع مة ،چیاپ اول ،بییروت :دار إحییاء التیراث
العربی ،بیتا.
خمینی ،سید روحالله موسوی ،تحریر الوسیلة ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،بیتا.
خویی ،ابوالقاسم ،منانیاتکمهةاالمنااج ،چاپ اول ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی9122 ،ق.
ّ
زحیلی ،وهبه االئقهااالس میاباادلته ،چاپ چهارم ،سوریه :دارالفکر ،بیتا.
سا ری شهربابکی ،میرزامهدی ،دفاعامشربع ،چاپ اول ،تهران :جنگل.9311 ،
ّ
سبزواری ،عبدافعلی ،ماذب األحکام ،چاپ چهارم ،قم :المنار9193 ،ق.
شهید اول ،محمدبنمکی االهمعةاال مشقیةافیافقهااإلمامیة ،چاپ اول ،بیروت :دار التراث9190 ،ق.
___________________ ،غایةاالمرادافیاشرحانک ااإلرشاد ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی9191 ،ق.
ّ
شهید ثیانی ،زینالیدینبنعلی االربضاةاالنایاةافایاشارحاالهمعاةاال مشاقیة (المحشییکالنتر) ،چیاپ اول ،قیم:
کتابفروشی داوری9190 ،ق.
_______________________ ،مسالکااألفااماإلیاتنقیحاشراةعااإلس م ،چاپ اول ،قیم :مؤسسیة المعیار
اإلسالمیة9193 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر اجواهراالک مافیاشرحاشراةعااإلس م ،چاپ هفتم ،بییروت :دار إحییاء التیراث
العربی9101 ،ق.
طباطبایی ،علیبنمحمد ،ریاض المساةل ،چاپ اول ،قم :آلالبیت(ع)9193 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،المنسوط فیافقهااإلمامیة ،چاپ سوم ،قیم :المکتبیة المرتضیویة إلحییاء ا ثیار الجعفرییة،
9337ق.
__________________ ،الناایةافیامجرداالئقهاباالئتابی ،چاپ دوم ،بیروت :دار الکتاب العربی9100 ،ق.
___________________ ،تاذیبااألحکاما(تحقیق خرسان) ،چاپ چهارم ،تهران :بینا9107 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسف ،األلئین ،قم :دار الهجرة9101 ،ق.
______________________ ،تحریاارااألحکاااماالشاارعیةاعهاایامااذهبااإلمامیااة،چییاپ اول ،بیجییا :امییام
صادق(ع)9120 ،ق.
______________________ ،تذکرااالئقااء ،چاپ اول ،قم :آلالبیت(ع)9333 ،ق.
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______________________ ،قواع ااألحکامافیامعرفةاالح لاباالحرام ،چاپ اول ،قم :اسالمی9193 ،ق.
فاضل هندی ،محمدبنحسن ،کشفاالهثامابااإلبااماعناقواع ااألحکام ،چاپ اول ،قم :اسالمی9191 ،ق.
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،مئاتیحاالشراةع ،چاپ اول ،قم :کتابخانۀ آیتالله مرعشی نجفی ،بیتا.
قدسی مهر ،خلیل ،الئربقاالمامةافیااالصولاالئقایة ،چاپ اول ،قم :اسماعیلیان9191 ،ق.
قطب راوندی ،سعیدبنهبةالله ،فقهاالقرآن ،چاپ دوم ،قم :چاپخانۀ آیتالله المرعشی النجفی9101 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران :اسالمی9107 ،ق.
محقق حلی ،جعفربنحسن ،شراةعااإلس مافیامساةلاالح لاباالحرام ،چاپ دوم ،قم :اسماعیلیان9103 ،ق.
_____________________ انک االناایة ،چاپ اول ،قم :اسالمی9192 ،ق.
محقق داماد ،مصطفی ،قواع فقه ،چاپ دوازدهم ،تهران :مرکز نشر اسالمی9101 ،ق.
محمود ،عبدالرحمن امعجماالماطهحاتابااأللئاظاالئقایة ،بیجا :بینا ،بیتا.
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ابحوثافقای ّ
ّ
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_________________
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چکیده

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسالمی ،اجرای احکام شر یعت در جامعه شمرده شده است.

قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام میکند تا از این طر یق،
امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهتر ین شکل تأمین کند .سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این
قوانین افزون بر ارتکاب جرم ،وقوع گناه را به دنبال دارد ،به طوریکه عالوه بر مجازات دنیوی ،مجازات اخروی
هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسالمی در پاسخ به این مسئله
دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند :بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین
حکومت اسالمی را همواره مالزم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود
به عدم تعارض با احکام شر یعت دانسته اند و گروه دیگر مالزمۀ بین قوانین و احکام شر یعت را به طورکلی نفی
نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی ،وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند .در این پژوهش با
نقد و بررسی آرای مختلف ،رابطۀ حق یقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح ،قدمی مناسب در
پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
کلیدواژه ها :جرم ،تحر یم ،احکام حکومتی ،شر یعت ،قانون.
* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول8901/90/90:؛ تاریخ تصویب نهایی.8900/94/42:
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Reinvestigating the Application of the Title of Sin to Sriminal Act
in the Religious State

Mohammad Hossein Jahani, Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and Principles
of Islamic Law, University of Qom (corresponding author)
Mohammad Nozari, Ph.D., Assistant Professor, University of Qom
Abstract
Implementing the rules of Sharia is considered as one of the important goals of
establishing the Islamic state. The legislator, too, while considering the material and
spiritual needs of the society, enacts laws and regulations in order to ensure the
security of the society and the rights of different strata in the best possible way. The
essential question is whether the violation of these laws, in addition to committing a
crime, amounts to the occurrence of a sin, so that in addition to the worldly
punishment, the afterlife punishment awaits the perpetrator, or there is no
connection between crime and sin. In response to this question, the Islamic thinkers
have offered different views: some have denied the connection between crime and sin;
another group maintain that violation of Islamic state laws constantly correlates with
the occurrence of sin before Allah; the third group have limited the realization of the
two titles to the absence of conflict with Sharia rules and another group have not
completely denied the correlation between the laws and the Sharia rules and in case
Islamic government decrees are violated, have accepted the occurrence of crime and
sin in certain cases. In this research, by criticizing and examining different opinions,
the real relationship between crime and haram (forbidden) has been explored and by
explaining the correct point of view, an appropriate step has been taken in response
to this question.
Keywords: Crime, Forbidding, Government Decrees, Sharia, Law.
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مقدمه (بیان مسئله)
عنوان گناه در تعالیم دینی و مکاتب الهی امری استت کته از نافرمتانی و سترپینی بنتدگان نستبت بته
وظایف شرع مقدس حاصل میشود و تحقق عنوان اثم در تعالیم دینی موجبتات عقتاب اختروی را فتراهم
میآورد .این عنوان بهمعنای تام کلمه زمانی صورت میپذیرد که ملتزمنبودن به تکتالیف ،موجتب تعطیلتی
اوامر و نواهی الهی میشود و زمینۀ مخالفت با شرع را فتراهم آورد .از ستوی دیگتر نتوع ارتبتاط و برختورد
انسان ها با یکدیگر سبب ضرورت وجود الزامات و مقرراتی در زندگی اجتماعی بتود و بتا گذشتت زمتان و
تغییر در رویه و رویکرد زندگی بشر ،قوانین و مقرراتی از جانب حکومت برای کنتترل رفتارهتای اجتمتاعی
بشر وضع شد تا از این طریق ،نظم در جامعه حاکم شود و امنیت پایدار صتورت حقیقتت بته ختود گیترد.
بیشک در حکومتهای سکوالر راه دین و حکومت هیچگونه ارتباط منطقی و ماهوی بتا یکتدیگر نتدارد و
مسیری غیر از دیگری را می پیماید ،اما در حکومت اسالمی پیوند بین دیتن و حکومتت امتری انکارناپتذیر
است و اساس تشکیل حکومت دینی در راستای تحقق فرامین الهی ،مدل جدیدی از حکومت را در دنیتای
کنونی فراهم می سازد .توجه به این نکته ضروری است که ارتبتاط بتین شتریعت و قتانون ،تمتام رفتارهتا و
کنشهای افراد را در بر میگیرد ،اما این ارتباط ،تالزمی با تحقق عنوان جرم بر تخطتی از احکتام شتریعت
ندارد و بدین معنا نیست که نسبت به هر گناهی ،جرمانگاری صورت پتذیرد .آننته متدنظر استت بررستی
احکام شرعی تخلف از قوانین حکومت میباشد و سؤال اساسی این است که مبنای الزامات حکتومتی کته
به شکل قانون درآمده ،چیست؟ آیا تمام الزامات قانونی که ازطریق حکومت اسالمی تأسیس میشود ،جنبۀ
شرعی دارد یا الزامات قانونی و شرعی مسیر جداگانه را طی کرده و فقط در بعضی موارد تداخل در عناوین،
تحقق پیدا میکند؟ بهبیان دیگر آیا تخلف از قوانین حکومت اسالمی ،تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه را
در پی دارد؟
 .0بررسی واژگانی
ماهیتت متقابتل بته
کشف رابطۀ حقیقی بین دو مفهوم مختلف زمانی امکانپذیر استت کته معنتای دو
ق

بهترین شکل ممکن روشن باشد و بر اساس معنای صحیح برگرفته از لفظ ،رابطۀ این مفهوم با مفاهیم دیگر
ق
در نظر گرفته شود.
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 .1-1مفهومشناسی جرم
 .1-1-1مفهوم لغوی
در کشف رابطۀ بین دو مفهوم معنای اصطالحی جرم کارگشا است ،اما توجه به معنتای لغتوی و ریشتۀ
معنای اصطالحی نیز در بهبود فهم آن تأثیر ویژه خواهد داشت .ازحیث لغوی جرم بهمعنای تعدی ،گنتاه و
معصیت است و در کتب لغت بهمعنای قطعکردن و بریدن نیز آمتده استت اصتاحببنعباد)101/7 ،؛ بته
دلیل اینکه جرم سبب بریدن عمل واجب میشود اعسکری )222 ،و اطالق گناهکار بر فرد مجرم بهستبب
قطع فعل پسندیده ازسوی فرد خاطی است.
 .2-1-1مفهوم اصطالحی جرم در فقه
ازنظر فقهی ،جرم به عملی اطالق میشود که مخالفت با دستورات الهتی را در پتی داشتته باشتد .ایتن
ق

دستورات باتوجهبه شئون مختلفی که دربارۀ آن متصور است ،بهصورت کلی بته دو بختش حقتوق الهتی و
حقوق انسان تقسیم می شود .بنابراین معنای جرم دارای مفهوم عامی است که شامل تمام تخلفتات انستانی
نسبت به احکام شریعت است که از شئون مختلف فردی و اجتماعی تشکیل میشود و فرد متخلف نستبت
به حقوق الهی یا افراد جامعه یا در برخی موارد نسبت به هر دو تخطی میکند ابروجردی)9/31 ،؛ لذا باید
گفت که از منظر فقه شیعه ،اوامر و نواهی الهی به اموری تعلق پیدا میکند که جنبۀ عبتادی و اجتمتاعی در
آن مدنظر قرار گرفته است .به بیان دیگر بنابر مبنای فقه شیعه مجرم به سه صورت به حقتوق دیگتران تجتاوز
میکند :گاهی دستورات یا نواهی عبادی را زیر پا مینهد؛ مثل حرمت صوم در عیدین که الزمۀ آن نافرمانی
با اوامر یا نواهی الهی است؛ گاهی حقوق افراد دیگر را تحتتأثیر منفی ختود قترار میدهتد و گتاهی فعتل
مجرمانه ،هر دو مخالفت با شریعت و تجاوز به حقوق دیگران را در پی دارد؛ لذا اساس تحقق جرم از منظر
فقه شیعه تجاوز به حقوق سایرین است .رعایت و تجاوز به حقوق منحصر در روابط اجتماعی فرد با جامعه
نخواهد بود ،بلکه حقوق الهی بهعنوان وظایف حقیقی در جامعه نوع دیگری از الزامات را برای فرد به وجود
میآورد.
 .3-1-1مفهوم اصطالحی جرم در حقوق موضوعه
ازحیث قانونی مادۀ  6قانون مجازات استالمی مصتوب  1916در تعریتف جترم مقترر متیدارد« :هتر
رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جترم محستوب میشتود» و
درحقیقت ،جرم به عملی اطالق میشود کته قانونگتذار آن را از طریتق کیفتر منتع کترده استت اجعفتری
لنگرودی.)111 ،
ازنظر جرمشناسی
ق
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اندیشمندان جامعهشناسی و جرمشناسان باتوجهبه فرهنگ و تمدن هر جامعهای بیان میدارند که جترم
درحقیقت رفتاری است که وجدان عمومی را جریحهدار میستازد ادانتش)12 ،؛ چناننته دراینبتاره بیتان
می دارند که ماهیت جرم ،رفتاری علیه آزادی فرد و اجتماع است که در تضاد با اصتول اخالقتی حتاکم بتر
جامعه بوده و قانونشکنی را در پتی دارد ،درنتیجته مجازاتهتایی راجتع بته آن در نظتر گرفتته شتده استت
امظلومان .)61 ،دورکیم باتوجهبه طبیعیبودن تحقق جرم در جوامع بشری در تعریف جرم میگوید« :جرم
ازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میسازد» ا.)62
 .2-1مفهومشناسی حکم حکومتی
احکام شریعت بهصورت کلی تقسیمبندیهای متعددی دارند .نکتۀ شایان توجته ایتن استت کته همتۀ
احکام شرعی دارای خصوصیت اجرایی و حکومتی در جامعه نیستند ،بلکه بسیاری از دستتورات شتریعت
به عنوان احکام غیرحکومتی داری جنبۀ شخصی بین بنده و خداوند هستند و این نوع از احکام نقطۀ افتتراق
ً
ً
در بحث جرم و گناه محسوب و تخصصا از بحث ارتباط بین جرم و گناه خارج میشوند؛ زیرا اساسا تخلف
از احکام غیرحکومتی که از طریق استنباط احکام شرعی بهدست میآید ،جرم محستوب نمیشتود و فقتط
عنوان گناه بر آن مترتب میشود .ازسوی دیگر باتوجه به مصالح و مفاسد گوناگون اجتماعی و بتا استتناد بته
قواعد کلی فقهی ،احکامی ازجانب حاکم اسالمی بیان میشود که جنبۀ اجرایی و عمتومی دارد امنتظتری،
رساله استفتائات .)162/9 ،صاحبجواهر دراینباره بیان میکند« :حکم عبارت است از :فرمان حاکم انه
خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمتل بته موضتوع آن دو ،در
مورد خاص» ا .)100/10مکارم شیرازی نیز می گوید :احکامی که در راستای تحقق احکام اولیته و ثانویته
در جامعه وضع شده و به اجرا در میآید ا .)612بنابراین معیار اصلی احکام حکومتی را احکتامی تشتکیل
کلتی فقهتی بته
میدهد که از سوی حاکم اسالمی بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی و استناد بته قواعتد ق

مرحلۀ اجرا میرسد .اشکالی که از جانب بعضی منتقدان و متفکتران غربتی بتهجهت اجترای شتریعت در
جوامع انسانی مطرح میشود ،توجه به ُبعد عبادی در مجموعۀ دین و نبودن نظارت و غفلت شریعت نسبت
ً
به رفتارهای اجتماعی است .این اعتراضات بهحدی است که در بعضی متوارد اساستا دیتن را متانعی بترای
حیات اجتماعی بشر میپندارد و مبارزه با دین را یکی از راههای نجات بشر از نامالیمات اجتماعی میدانند

اپییتر ،)616 ،اما حقیقت امر این است که مجموعۀ دستورات و اوامتر شتریعت بتهمنظور ایجتاد عتدالت
اجتماعی و رفاه جمعی برای ه مۀ افراد جامعه است و تحقق این امر از اهتداف اساستی تشتکیل حکومتت
دینی خواهد بود .فاضل مقداد دراینخصوص بیان میکند« :دین و حکومت دو همزاد و همراهاند که یکی را
بدون دیگری فایدهای نخواهد بود .مقتضای حکمت آن است که این دو ،در یک تن فراهم آیند» ا.)621
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ازلحتار رتبته ،بتاالترین هتدف شتریعت
شهید صدر نیز میگوید« :برقراری قسط و عتدل اجتمتاعی
ق

آسمانی محسوب میشود و اساس دین بهمنظور تأسیس عدالت اجتماعی بنا نهاده شتده استت» االفتاواا

الواضحة .) 21 ،در این صورت باید گفت که آننه جامعه سکوالر با کنار زدن دین در پی بهدست آوردن آن
است هدف اساسی تشکیل حکومت و جامعه دینی برای رسیدن بته آن استت .امتری کته نته تنهتا در امتور
اجتماعی؛ بلکه هدف اصلی در امور عبادی نیز محسوب میشود .شهید صدر در این متورد بیتان میکنتد:
« باید هر حکم شرعی در دین با این هدف اساسی در شریعت ابرقتراری قستط و عتدل اجتمتاعی) تطتابق
داشته باشد» اهمون.)21 ،
تحقق و برقراری عدل اجتماعی موافق با اصول قرآنتی و بعثتت انبیتا استت ،بهگونتهای کته هتر مبنتا و
ّ
استدالل فقهی که مخالف با این مبنای مسلم باشد ،مردود است و پذیرفتنی نیست؛ درنتیجه آننه حکومت
دینی درصدد پیریزی و دستیابی به آن است نهتنها با عدالت اجتماعی تضاد ندارد ،بلکته یکتی از اهتداف
بلند شریعت تأمین عدالت اجتماعی به بهترین شکل ممکن در جوامع بشری است .در این صورت احکتام
ق
حکومتی دارای ماهیت خاص و متفاوتی نستبت بته احکتام اولیته و ثانویته نیستتند ،بلکته بترای تحقتق و
شکلگیری جامعۀ اسالمی ،احکام حکومتی از سوی حاکم صادر میشوند و درحقیقت تنها جنبتۀ اجرایتی
دارند؛ مانند اینکه معیار انتصابات و تغییرات دولتی ،نظامی و سیاسی در جامعه بر اساس موازین استالمی
صورت پذیرد تا از این راه احکام شریعت به بهترین صورت ممکن در جامعه پیاده شود.
 .2رابطۀ جرم و گناه در احکام حکومتی
در خصوص صدق عنوان گناه هنگام تخلف از قوانین موضوعۀ حکومتت استالمی چنتد نظریتۀ کلتی
وجود دارد:
 .1-2نظر یه اول :نفی کلی ترتب جرم بر گناه
این نظریه داللت بر لزوم تبعیت از احکامی میکند که از طریق استنباط احکام شرعی بهدست میآید،
اما در غیراحکام شریعت و دستوراتی که بهعنوان حکم حکتومتی صتادر میشتود ،تبعیتت از فقیته واجتب
نیست ،بلکه لزوم پیروی از فقیه در غیرقوانین مستنبطه از شریعت ثابت نیست؛ درنتیجه تحقق عنتوان گنتاه
مبتنی بر تخلف حکمی از احکام شریعت است .تخلف در غیراحکام شریعت به هیچ عنوان ستبب تحقتق
عنوان گناه نخواهد شد ،اگرچه قوانین حکومتی از سوی حاکم شرع صادر شده باشد .افتزون بتر ایتن لتزوم
تبعیت از فقیه در غیراحکام شرعی ثابت نیست .مرحوم اصفهانی راجع بته ایتن بیتان میکنتد« :فقیته از آن
جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است ،نه سایر اموری که مربوط استت بته ادارۀ
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امور بالد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها؛ پس معنا ندارد که اینگونه امور بته فقیته
ازحیث فقاهت واگذار شود» ا.)212
بنابراین نه تنها تشکیل حکومت دینی بتر فقیته واجتب نیستت ،بلکته پیتروی از او منحصتر در احکتام
شریعت خواهد بود و تب عیت از الزامات حکومتی و قوانین موضوعه و متورد تأییتد فقیته بترای عمتوم متردم
درخور استناد نخواهد بود.
دلیل نظر یۀ اول
دلیلی که از سوی صاحبنظران دراینخصوص بیان میشود این است کته ادارۀ تمتام امتورات متادی،
نظامی جامعه نیازمند شناخت و آگتاهی کامتل نستبت بته اوضتاع و احتوال
معیشتی ،اقتصادی ،سیاسی و
ق
اجتماع است .امری که تحقق آن برای غیرمعصوم امکانپذیر نیست و معصوم ازاینجهت که آگاهی کامتل
نسبت به تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه دارد ،اقدام به تشکیل حکومت و وضع قوانین مختلف میکند
و احاطهنداشتن فقیته نستبت بته ادارۀ امتور و تمتام جوانتب موجتود جهتت ادارۀ جامعته ،علتت اساستی
واجبنبودن تبعیت از وی است .مرحوم اصفهانی دراینباره بیان میکند« :علتت اینکته اینگونته امتور نیتز
اعالوه بر تبیین احکام الهی) به امام معصوم ّ
محول شده ،این است که امام معصوم نزد ما اامامیته) از همتۀ
مردم به احکام و اجرائیات و سیاسات عالمتر است؛ پس نباید او را به دیگران قیاس کرد» ا.)212
بنابراین تبعیت از احکام و قوانین معصوم بر همۀ مسلمانان واجب و الزم است و دستورات غیرمعصوم
به دلیل عدم احاطۀ کافی نسبت به امتورات جامعته ،واجتب و الزماالجترا نخواهتد بتود .فقهتای استالمی
صالحیت اظها قرنظر در امور غیردینی را ندارند و لزوم تبعیت از ایشان امری پذیرفتنی نیست.
نقد نظر یه

به نظر میرسد انحصار فقیه به استنباط احکام شترعی و دخالتنداشتتن در امتور حکتومتی ،نگرشتی
نادرست از وظایف فقها و دینشناسان است و درنتیجه انحراف جامعه از مستیر صتحیح را در پتی خواهتد
داشت .افزون بر آن گستردگی امورات جامعه و احاطهنداشتن فقیه نسبت به تمامی امور ،داللتت بتر جتواز
گوشه نشینی از جامعه نخواهد داشت؛ زیرا چنین احاطه و تسلطی نسبت به تمام احتیاجتات اجتمتاع بترای
هیچ فردی از افراد جامعه تحققیافتنی نیست و این اشکال به تمام متصدیان حکومتهای غیراستالمی نیتز
وارد خواهد بود و فقهای عادل باتوجه به آگاهی از اهداف و مبانی شریعت و با عنایتت بته حفتظ حقتوق و
تأمین رفاه و آرامش جامعه ،بهترین گزینه در راستای هدایت جامعه دینی هستتند .ازایتنرو پیتروی از آننته
فقیه در جامعه الزم میکند ،امری خدشهناپذیر به نظر میرسد؛ زیرا احکام و دستورات حاکم استالمی بتر
اساس جلب مصالح و دفع مفاسد و با مشورت با کارشناسان تحقق پیدا میکند که لزوم تبعیت از آن بترای
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اقشار مختلف جامعه امری انکارناپذیر خواهد بود که در ادامه توضیح بیشتری در ایتن زمینته ارائته خواهتد
شد.
 .2-2نظر یه دوم :ترتب کلی حرمت بر عنوان جرم در احکام حکومتی
اساس تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای تحقق احکام و مقررات شریعت صورت میپذیرد و از سوی
دیگر اجرای الزامات دینی بدون تحقق مقدمات و بسترهای الزم در جامعۀ اسالمی امکانپذیر نیست و این
مهم با وضع قوانین و مقررات جدید از سوی قانونگذار تأمین خواهد شد و حاکمیت دینی جهتت حفتظ و
حراست از قوانین موضوعه ،مجازاتهایی را برای برخورد با متخلفتان وضتع میکنتد تتا از ایتن راه امنیتت
روانی و اجتماعی جامعه به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد؛ درنتیجه تخلف از قوانین موضوعۀ حکومت
اسالمی جایز نیست و بهمنظور قوام و تحکیم جامعۀ دینی صدق عنوان گناه بر تخلف از مقتررات استالمی
صحیح خواهد بود .بهبیان دیگر پیامبر اسالم باتوجهبه لتزوم اجترای دستتورات شتریعت اقتدام بته تشتکیل
حکومت اسالمی کرد تا از این راه ساختارهای الزم جهت اجرای قوانین الهی بهصورت کامل تحقق یابتد.
طبق این نظریه تمام شئونی که برای پیامبر اسالم و خلفای حقیقی او ثابت است ،بعد از ایشان برای فقهتای
عادل نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا فقهای عادل در مقایسه با اقشار مختلف جامعه از شناخت کاملتری نسبت
به احکام دین برخوردارند و جامعه را بهسمتی سوق میدهند که احکام و قوانین شریعت بته بهتترین شتکل
اجتماعی متدنظر شتریعت بهصتورت کامتل در جامعته تحقتق یابتد .امتام خمینتی
ممکن و امنیت و نظم
ق

دراینخصوص بیان میکند« :همان طور که پیغمبر اکترماص) متأمور اجترای احکتام و برقتراری نظامتات
اسالم بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ،فقهتای عتادل
هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسالم را مستقر گردانند» ا.)26
طبق این نظریه ،اطاعت از حاکم اسالمی و قوانینی که بنا بر مصلحت جامعۀ استالمی تأستیس شتده،
واجب است و احکام حاکم شرع در راستای تحقق جامعۀ دینتی احکتام پیتامبر و درنهایتت احکتام الهتی
خواهد بود .چنانکه فقها نیز به این مطلب تصریح کردهاند احلبتی263 ،؛ نراقتی127 ،؛ صتاحبجواهر،
 ،172/16حسینی حائری ،المرجعیة ا القیودة.)162 ،
بهبیان دیگر تخطی از قانون به هر صورتی سرپینی نسبت به حاکم اسالمی محسوب شده و افزون بتر
صدق عنوان جرم بر این نافرمانی ،مستلزم تحقق عنوان گناه نیز است .حاکم و قانون با یکدیگر تالزم دارند،
چنانکه در ادامه بیان میکند« :حاکم درحقیقت قانون است» اخمینی.)29 ،
بنابراین تمام قوانین کلی و جزئی که از سوی نهادهای مختلف وضع و توسط حاکم اسالمی تأیید شده
است ،از احکام حکومتی محسوب میشود و تخلف از آنها بر اساس قاعدۀ الضرر و وجوب حفتظ نظتام
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اسالمی ،حرام بوده و مخالف با شریعت محسوب میشود .چنانکه بعضی از فقها به ایتن مطلتب تصتریح
کردهاند امکارم شیرازی.)216 ،
دلیل نظر یۀ دوم
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
مهمترین دلیل مستند این نظریه آیۀ شریفۀ «أط ُیعوا الل َه َو أط ُیعوا َّ
الر ُسول َو أولتی اأ َمتر م َتن َ
کم» انستا::
ق
ق
ق
ق ق

 ) 91است .به این بیان که منظور از اطاعت اوامر پیامبر انحصار تبعیتت در احکتام شتریعت نیستت؛ زیترا
بسیاری از احکامی که از سوی پیامبر صادر شده جنبۀ قضایی و بخش عظیمی از آن جنبۀ حکتومتی داشتته
است و اطالق قأط ُیعوا در آیۀ شریفه همۀ جنبههای احکام الهی ،قضتایی و حکتومتی را شتامل میشتود و از
سوی دیگر این شأن برای اولیاالمر نیز ثابت شده است و اطاعت از ایشان در کنار اطاعت از خدا و رستول
ً
ً
قرار گرفته است؛ درنتیجه تخلف و سرپینی از ایشان اوال جرم تلقتی میشتود؛ ثانیتا ستبب تحقتق گنتاه و
معصیت خواهد شد .همننین باتوجهبه فقدان ظاهری معصتوم و در دستترسنبودن مستتقیم ایشتان ،بایتد
افرادی عهدهدار مسئولیت های منصوبین الهی در جامعۀ اسالمی باشند و فقهای عادل و آگاه به مسائل زمان
بهترین افراد برای پیادهسازی احکام شریعت در جامعه هستند و امانتدار حقیقی شریعت در زمتان غیبتت
معصوم به شمار میآیند .تصریح روایات به «الفقها ،امنا ،الرسل» اکلینی )12/1 ،از باب جانشینی واقعتی
فقها بهعنوان افرادی مورد اعتماد است که عهدهدار تمام مسئولیتهای پیامبران و امامان در جامعه هستتند و
این اطاعت از فقهای عادل در تمام موضوعات مختلتف حکتومتی و اجتمتاعی واجتب استت و تخطتی و
تخلف از آن گناه و سرپینی نسبت به خداوند متعال محسوب میشود.
بهبیان دیگر جهت حفظ و صیانت از جامعتۀ استالمی و جلتوگیری از فستاد و اغتشتاح در حکومتت
اسالمی وضع قوانین و مقررات مختلف الزم است و از سوی دیگر رعایت و التزام به قوانین از ستوی آحتاد
جامعه امری الزم شمرده میشود ،چنانکه آیتالله مکارم شیرازی دراینخصتوص بیتان میکنتد« :از بتاب
مقدمۀ واجب ایعنی حفظ جان مردم و اموال و دارایی آنها بلکه حفظ نظام جامعه) واجب استت مقتررات
عبور و مرور وضع کنیم و مردم را ملزم به آن کنیم تا چنان مشکالتی رخ ندهتد .روشتن استت کته وجتوب
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مقدمۀ واجب دیگری به نام حفتظ جتان و متال و نظتام جامعته استت»
ا.)161
بنابراین نظریۀ تشکیل حکومت اسالمی از سوی فقیه عادل ،امتری انکارناپتذیر محستوب متیشتود و
تبعیت از همۀ قوانین و آییننامههای تدوینشدۀ زیرنظر حاکم شرع بر افتراد جامعته واجتب خواهتد بتود و
تخطی از هریک از الزامات حکومتی موجب تحقق دو نوع جرم و گناه خواهد شد.
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 .3-2نظر یه سوم :ترتب عنوان حرمت بر جرم بنا بر منطقةالفراغ
تبعیت از حاکم اسالمی نسبت به مواردی که نص شرعی و حکمتی دربتارۀ آن موجتود نیستت ،ثابتت
خواهد بود و با تشخیص مصلحت و الزام از سوی حاکم اسالمی عنتوان وجتوب و حرمتت نستبت بته آن
تحقق پیدا میکند .مسئلهای که شهید صدر تعبیر منطقۀ فترا را دربتارۀ آن بته کتار میبترد ،امتا راجتع بته
ازنظر تشریعی احکام اولیۀ خاصی دارند ،تغییر احکام از سوی حاکم اسالمی جایز نیستت.
موضوعاتی که
ق

شهید صدر دراینخصوص بیان میدارد:

« محدودۀ قاعدۀ منطقةالفرا که به حتاکم استالمی اختیتار جعتل قتوانین را میدهتد ،مربتوط بته هتر
موضوعی است که احکام حرمت و وجوب نسبت به آن تشریع نشده است که در ایتن صتورت صتالحیت
تحقق لزوم و منع از سوی حاکم را خواهد داشت ،اما افعالی مانند ربا که حرمت تشریعی آن بهصورت عام
ثابت شده است ولیامر حق امر و جواز نسبت به آنها را ندارد .همننان که افعالی مانند لزوم پرداخت نفقه
ممنوعیت آن از سوی ولیامتر ممکتن
از سوی زوج به زوجه که در شریعت حکم به وجوب آن کرده است،
ق
نیست؛ زیرا اطاعت ولیامر تا زمانی الزم است که تعارضی با دستورات الهی و احکام عامه نداشته باشتد»

ااقتصودنو.)210 ،
بنابراین نظریۀ لزوم تبعیت از دستورات حکومتی محدود به چهتارچوبی استت کته تضتاد صتدوری و
اجرایی با احکام شریعت نداشته و تنافی با احکام و دستورات دین پیدا نکند ،امتا در صتورت مخالفتت بتا
قوانین موضوعۀ حکومت و تنافی با شریعت ،تحقق دو عنوان جرم و گناه محرز خواهد بود.
دلیل نظر یه
َ
ّ
بسیاری از دالئل نظریۀ دوم و سوم با یکدیگر اشتراک دارند .چنانکه استناد به آیۀ شریفۀ «أ قط ُیعوا الل َته َو
َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ
اأ َمر م َن َ
کم» انسا )99 ::بهعنوان دلیل برای این نظریه صتحیح خواهتد بتود .در ایتن
أ قطیعوا الرسول و أ قولی ق ق
صورت لزوم تبعیت از حاکم اسالمی امری صریح است که از محتوای این آیۀ شریفه و آیات و روایات دیگر
ً
کامال برداشت میشود .همننان که شهید صدر باتوجهبه آیۀ مذکور میگوید:
« هرگاه حاکم اسالمی اولی فقیه) با درنظرگرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد ،پیتروی از او بتر
همگان الزم است ،حتی بر کسانی که عقیتده دارنتد مصتلحت مقصتود حتاکم اهمیتت نتدارد» االفتاوا
الواضحة.)112/1 ،
نقطۀ افتراق بین دو نظریه ،تفسیر متفاوت از محدودۀ لزوم تبعیت از اولیاالمر است که بنا بر نظریۀ دوم
محدودۀ آن تمام شئونی است که برای پیامبر و معصومان در نظر گرفته شده است و حاکم میتوانتد احکتام
اولیه را نیز تغییر دهد احسینی حائری ،المرجعیة ا القیودة ،)122 ،اما بتر استاس نظریتۀ ستوم محتدود بته
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مواردی است که احکام شرعی در آن وجود نداشته و در تعارض با احکام اولیه نباشد و در صتورت تخلتف
از قوانین حکومت ،تحقق دو عنوان جرم و گناه محرز است.
نقد و بررسی
شتئون
نکتۀ جالب توجه این است که طرفداران نظریۀ دوم و سوم با گستترح مفهتوم اولیاالمتر ،تمتام
ق
معصوم را برای فقها ثابت دانستهاند .درحالی که در روایتی به این مطلب تصریح شده استت کته مقصتود از
اولیاالمر ،شخص معصوم است« :مقصود از اولیاالمر در آیۀ شریفۀ تنهتا متا هستتیم» اکلینتی)267/1 ،
ّ
فاقنظر بین فقها اشاره میکند اجمعی از
مطلبی که مدنظر غالب فقها است ،چنانکه میرزای قمی به این ات ق
نویسندگان .)122/32 ،با چشمپوشی از اشکال فوق ،مطلب دیگری که دربارۀ دو نظریه به نظر میرسد این
شأن وضع قوانین از سوی حاکم اسالمی متفاوت است؛ زیرا بنا بر آننه
شأن تشریع احکام الهی با ق
است که ق

از مجموع روایات به دست میآید امکان تغییر در احکام اولیۀ الهی وجود ندارد ،چنانکه در روایت شریف
َ
َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ َ
َ ُ ُ َ
توم ال قق َی َام قتة ال َیکتون غ َی ُترُه َو ال
آمده است« :حالل محم ٍد حالل أبدا قإلی ی قوم ال ققیام قة و حرامه حرام أبدا قإلی ی ق
َ
َی قجي ُ :غ َی ُرُه» اکلینی .)92/1 ،این مطلب بدین معنا نیست که قانونگذار برخالف مبانی شتریعت اقتدام بته
جعل قوانین کند ،بلکه درهرحال باید مقاصد شریعت و روح قانون دینی را حفتظ و البتته احکتام حرمتت،
وجوب ،حلیت و مصوب از سوی معصومان را که در طول مقاصد شریعت است ،اجرا کند استند.)299 ،
افزون بر ای نکه شأنی که در شریعت برای منصوبان الهی است ،متفاوت با شأنی است که برای غیر ایشان در
نظر گرفته شده است؛ زیرا منتصبان الهی عصمتی دارنتد کته در همتۀ متوارد در تشتخیص و وضتع قتوانین
بهصورت کلی و جزئی هیچگونه خطا و اشتباهی در آن وجود ندارد ،امری که اثبات آن برای غیرمعصوم بنتا
تکلیفی تمام
بر آننه از دالیل نقلی و عقلی به دست میآید ،امری ناممکن به نظر میرسد .درنتیجه وجوب
ق

مقررات و آئیننامههای مصوب دولت ،مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستتا متفتاوت استت و اثبتات
وجوب تکلیفی ازاینجهت نیازمند دالئل دیگری است؛ چه آنکه در بعضی از موارد اشتباه در سیاستتهای
کلی ،جزئی و وضع قوانین صورت پذیرفته است .در این صورت اطالق جترم بتر تخطتی از قتوانین متغیتر
امکان پذیر خواهد بود ،اما صدق عنوان عاصی و گناهکار بر فترد متخلتف ،نیتاز بتهدلیل مستتقلی خواهتد
داشت؛ همننان که در بعضی کتب فقهی احکام صادره از سوی حکومت در موارد اشتباه عمدی و ستهوی
نافذ دانسته نشده است و لزوم تبعیت از اینگونه احکام و قوانین صادره ثابت نیست.
حکم حاکم در موارد تقصیر را موجب سقوط و اعتبارنداشتن آن دانسته است
چنانکه مرحوم سبزواری ،ق

و دربارۀ قصور و اشتباهاتی از روی خطا ،سهو ،نسیان و مانند آن اکه میتوان مشاورۀ اشتتباه کارشناستان را
یکی از آنها دانست) بیان میدارد« :مقتضای اصل ،عدم حرمت رد و نقض چنین احکامی است و ترتیتب
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متفتاهم عرفتی از اطالقتات ادلته
اثر و اجرای چنین احکامی الزم نیست؛ زیرا متیقن از ادلۀ عقلی و آننته
ق
است ،نفوذ احکامی است که بر اساس موازین و دستورات شریعت باشد» ا.)102

مرحوم خوئی میفرماید« :زمانیکه خطای حاکم در صدور حکم معلوم شود و قطع وجدانی نسبت به
ق
حکم حاکم بالضرورة حجیت نخواهتد داشتت» االمساتد یاش حار
مخالف حکم با واقع حاصل شود ،ق
العراة الوثقش.)91/2 ،
 .4-2نظر یه چهارم :ترتب کلی حرمت بر جرم در برخی موارد (نظر یه مختار)
بر اساس این نظریه ،متابعت از حاکم و قانونگذار جامعۀ اسالمی امری الزم و ضتروری استت؛ یعنتی
حاکم شرع احکام الهی بیان شدۀ شریعت را باید در جامعۀ اسالمی پیاده سازد و بنا بر شترایط و مقتضتیات
زمان قوانینی را برای عم وم جامعه وضع کند و در این صورت همۀ اقشار جامعته ملتزم بته تبعیتت از قتانون
هستند .نقطۀ افتراق این نظریه با نظریۀ دوم و سوم این است که آننه از تخلفات قانونی تحقق پیدا میکنتد،
در صورت انطباق بر جرائم دینی و هتک دستورات شریعت ،عنوان گناه بر آن صدق میکند و فعل واحتد دو
ازنظر مصداق منطبق بر عمل ناهنجار خواهد بود ،امتا در
جهت جرم و گناه را خواهد داشت و هر دو عنوان ق

ازنظتر قتانونی هرچنتد حتاکم شترع میتوانتد بتا
غیر این صورت تطبیق عنوان گناه صحیح نخواهتد بتود.
ق

برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد کند ،اما این مطلب داللت بر تحقق گناه نمیکند .بتهبیان دیگتر
وجه افتراق این نظریه این است که بههنگام تشکیل حکومت اسالمی تبعیتت از قتانون تأسیستی و تأییتدی
قانونگذار بر همگان الزم است و تبعیت از فقیه منحصر در احکام و مسائل شرعی نیست ،امتا در صتورت
تخلف از قوانین تأسیسی صدق عنوان گناه در همۀ موارد محرز نخواهد بود .درحقیقت لزوم اجرای قتوانین
ق
مطلبی است و تطبیق عنوان گناه بههنگام تخلف از قوانین حکومتی مطلب دیگری است که دلیلی دیگری را
میطلبد .بهبیان دیگر احکام صادره از سوی حاکم شریعت نبوده و در معرض تغییر و تبدیل است ،هرچنتد
لزوم تبعیت از این قوانین امری بدیهی به نظر میرسد .عالمته طباطبتائی دراینبتاره میفرمایتد« :احکتام و
ً
مقرراتی که در جامعۀ اسالمی از مقام والیت صادر میشود ،عموما قابتل تغییتر بتوده ،در بقتا و زوال تتابع
مصلحت وقت است و ازاینجهت شریعت نامیده نمیشوند» اوالیت و زعامت.)19 ،
وجوب تبعیت از احکام حکومتی بدین معنا است که حاکم استالمی بترای حفتظ ،امنیتت و ستالمت
مادی و معنوی جامعه اموری را بر همۀ اقشار جامعه الزم میگرداند و نافرمانی از جانب افراد جامعه نسبت
به قوانین دولت اسالمی جایز نیست؛ زیرا تخلف از قتوانین ،موجتب اختتالل در نظتام اجتمتاعی و ایجتاد
آشفتگی در جامعۀ اسالمی است .درحقیقت موضوع حکم عدم جواز بر مدار تحقق هرجومترج در جامعتۀ
دینی است و هر زمان اخالل در نظام اجتماعی یا ضرر یا امثال آنکته از عنتاوین مستتقل احکتام استت در
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جامعه تحقق پیدا کند ،صدق عنوان جرم و گناه مسلم خواهد بود .چنانکه بعضی از فقها تصریح میکننتد:
ّ
ّ
رسمی تصویب قوانین گذشته باشتد ،جتایز نیستت و
طریق
«تخلف از
قوانین مصوب دولت اسالمی که از ق
ق
ق
موجب هرجومرج اجتماعی خواهد بود» امنتظری ،رسولۀ استفتوئوت .)692/6 ،با فرض منافاتنداشتن بتا
احکام اولیه و ثانویه ،اعتبار عنوان گناه بر تخلفات قانونی صحیح نخواهد بود؛ زیرا مشروعیت وضع قوانین
حکومتی و اطالق جرم بر رفتارهای ناهنجار مبتنی بر دو امر است:
أ .وضع قوانین بنا بر مصالح و مفاسد
حاکم اسالمی ،احکام حکومتی را با تکیه بر قوۀ استنباط و مشورت با کارشناسان وضع میکند و البتته
این مطلب تالزمی با ثبوت و دوام این گونه قوانین در تمام اوقات ندارد و همیشه احتمال تغییتر در مقتررات
حکومتی وجود دارد و فلسفۀ تغییر قوانین بر این مبنا است که موضوع حکم تغییریافته و دگرگتونی موضتوع
نیز ناشی از تغییر شرایط و قی ود است و اساس تغییر شرایط نیز بر مبنای مصالح و مفاسدی است کته علتت
حقیقی جعل حکم برای موضوعات است .بهبیان دیگتر کشتف مصتالح و مفاستد جدیتد ستبب تغییتر در
موضوعات را فراهم آورده و تغییر در موضوعات تبدیل در حکم را در پتی خواهتد داشتت .در ایتن صتورت
تخطی فرد نسبت به قانون قدیم و جدید سبب تحقق جرم خواهد شد و اثبات گناه از این راه صحیح خواهد
بود .چنانکه گفته شده است« :اگر فقیه در حوزۀ احکامی که به یقین ّ
تعبدی نیستند ،با تشخیص کارشناسان
به تغییر مصلحت و مفسدۀ واقعی قطع و یقین پیدا کرد ،بهطوریکه بقای حکم اول گزاف باشتد ،در چنتین
موردی میتواند حکم جدیدی را استنباط کند .درحقیقت در اینگونه موارد حکم سابق تغییتر نیافتته ،بلکته
موضوع حقیقی آن ،که همان مصالح یا مفاسد واقعی میباشد تغییر کرده است و تعبیتر بته تغییتر حکتم در
آنها تعبیر مسامحهای است» اهمو ،همون.)909/2 ،
بهبیان دیگر باید توجه کرد که احکام حکومتی به چه عنوانی تحقق پیدا میکند .اگر مبنای تحقق احکام
حکومتی در مقام تزاحم بین حکم اولی و ثانوی باشد ،در این صورت مخالفت با حکم حاکم ،حرام شرعی
به شمار می آید؛ زیرا حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که بر اساس کشف مصالح و دفع مفاسد برای
حفظ اجتماع مسلمانان بیان شده است و در صورت تخطتی و تخلتف هنجارشتکنان از قتوانین حکومتت
عالوه بر حیثیت جرم ،حیثیت گناه نیز تحقق پیدا میکند.
آیتالله صافی گلپایگانی نیز دربارۀ دایرۀ تبعیت از حاکم میفرماید« :نسبت به اوامتر حکتومتی کستی
نمیتواند بگوید که تشخیص موضوع بهعهدۀ من است و برای من ثابت یا محرز نشده است ،بلکه اطاعتت
از حاکم غیرمعصوم نیز الزم میباشد» ا.)116
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بنابراین تغییر احکام بهعنوان احکام ثانوی امری است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تحقق پیتدا
میکند ،چنان که جعل احکام اولیه نیز بر استاس مصتالح و مفاستد واقعتی امتری انکارناپتذیر استت و در
صورت تزاحم بین دو حکم ،احکام ثانویه به دلیل اهمیت بیشتر مقدم میشوند؛ زیرا گتذر زمتان ماهیتت و
نوع احکام الهی را تغییر نمی دهد ،بلکه عناوین مختلف از نگاه شریعت دارای حکم ثابتی هستند که تنها از
طریق شارع حکیم تغییر در آن جایز و تشخیص مصادیق بر عهدۀ صاحبنظران خواهد بود .در این صورت
تخلف از احکام اولیه و ثانویه موجب تحقق دو حیثیت جرم و گناه خواهد بود ،اما نکتۀ درخور اهمیت این
است که معیار کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مختلف اجتماعی در تشخیص عمل ناهنجار و منافی
با منافع جمعی ب ر اساس منافع و مضرات ظاهری جامعه است و این احتمتال همیشته وجتود دارد کته ایتن
کارشناسان بعد از پیادهسازی قانون در موارد متعدد به نواقص و کاستیهای آن پی برده و درصتدد نستخ یتا
تغییر یا اصالح قوانین موضوعۀ سابق برآیند .همننانکته در برختی متوارد مصتلحت شخصتی و گروهتی
بعضی صاحبان مناصب سبب تدوین قوانین و مقررات بهگونهای است که بیشترین بهره و استفاده را از منافع
عمومی و بیت المال ببرند که در این صورت و با فرض تخلف از چنین مقرراتی ،اثبات دو عنوان جرم و گناه
بر تخلف از قوانین برگرفته از نظر کارشناسان ثابت نخواهد بود.
بهبیان دیگر احکام و دستورات حاکم اسالمی برخالف نظر اهلسنت دارای موضوعیت نیستند تا در هر
صورت حجیت داشته و در عرض یا مغیر واقع محسوب شود ،بلکه تمام قوانین و دستورات حاکم از جهت
طریقیت حجت است که درحقیقت بهعنوان مسیری برای رسیدن بهواقع میباشد کته در صتورت اشتتباه از
حجیت ساقط خواهد بود .چنانکه بعضی از فقها به این مطلب تصتریح کردهانتد« :حکتم حتاکم ،طریتق
شرعی و حجت بر واقع است نظیر سایر امارات و طرق ،پس در صورت علم بهواقع ااعم از اینکته درستت
باشد یا اشتباه) دیگر مجالی برای حکم حاکم باقی نمیماند» امنتظری ،مبونش یقهاش کووماا اسا،مش،
.)22/9
به عبارت دیگر مبنای حقیقی در صدور و اجرای دستورات حکومت ،بر اساس موازین و قواعد شریعت
و درک واقع است و هرگونه قصور و اشتباه دراینخصوص موجتب ستقوط حکتم از حجیتت خواهتد بتود.
چنانکه مرحوم نائینی نفوذ قوانین ّ
متغیر را منوط به حفظ نظام و نظارت دقیق و جلوگیری از تجاوز متصدیان
نوعی اجتماع
شروط مدنظر شریعت و
و منتخبان مردم دانستهاند ا)136؛ درنتیجه مواد قانونی که
ق
ق
مصلحت ق

در آن رعایت نشود ،ضمانت اجرایی از سوی حکومت خواهد داشت ،اما ضمانت اجرایی شرعی آن ثابتت

نیست و در فرض سرپینی از اینگونه قوانین ،عنوان جرم یا تخلف تحقق مییابد و مالزم با عنوان معصیت
و گناه نخواهد بود.
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وضع بعضی از قوانین ،ضمانت اجرایی از سوی حکومتت را خواهتد داشتت و بتهدلیل عتدم تحصتیل
مصلحت حقیقی و کشف مفاسد جدید ،تخلف از قانون تحقق جرم را در پی دارد ،اما با تحقق عنوان گنتاه
مالزم نخواهد بود .لذا در فرضی که متصدیان امور دولت ،شوراها و سایر نهادهتای حکتومتی ،مصتلحت
شخصی و حزبی را بر مصلحت نوعی مقدم و مصلحت عمومی را از روی قصور و تقصتیر تفویتت کننتد،
لزوم تبعیت شرعی از قوانین موضوعه ثابت نخواهد بود؛ زیرا اساس مشروعیت قوانین حکومتی در صورتی
ق
است که بر اساس موازین و قواعد شریعت باشد و در صورت تضتاد بتا احکتام شتریعت ،حجیتت قتوانین
ق
مصوب ثابت نخواهد بود .چنانکه در فرمایش امام صادقاع) عبارت «اذا حکم بحکمنا» اکلینتی)62/1 ،
به این مطلب داللت تام و کامل دارد و بنا بر تصریح بعضی از فقها عنوان «حکم بحکمنا» بر کستی کته در
مبادی حکم تقصیر و قصوری کرده باشتد ،صتدق نمیکنتد امنتظتری ،مباونش یقهاش کووماا اسا،مش،
ً
ً
برخالف موازین شترعی حکمتی
 .)22/9اگر حاکم اسالمی عمدا ،سهوا ،بهسبب اشتباه یا هر دلیل دیگری
ق

صادر کند ،حجیت آن ثابت نخواهد بود .همننانکه عدهای از فقها نقض حکمتی کته بتر استاس اجتهتاد
نادرست بیان شده است را الزم و حکم جدید را نافذ دانستهاند اطوسی ،91/2 ،ابنبتراج ،999/2 ،عالمته

حلی ،ارحود ،121/2 ،فخر المحققین ،319/2 ،319/2 ،حستینی حتائری ،القضاو یاش الفقاإل امسا،مش،
 ،793فخرالمحققین ،199/10 ،طوسی.)216/6 ،
زمانی که حکم صادره از سوی حاکم در صورت مخالفت با مصالح شرعی و عمومی حجیتت نتدارد،
قوانین و مصوبات از سوی ارگانها و ادارات که در تضاد با مصالح شرعی و نوعی باشتد ،بتهطریق اولتی از
حجیت ساقط خواهد بود؛ زیرا احکام صادره از سوی حاکم از باب سببیت و در عترض واقتع نیستت و در
صورت علم بهواقع نوبت به حکم حاکم نمیرسد .بعضی فقها دراینخصوص بیان میکنند« :حکم حاکم
بهصورت ّ
سببیت در عرض واقع یا تغییردهندۀ واقع نیست ،بلکه حکم حاکم طریق شرعی و حجت بر واقع
است نظیر سایر امارات و طرق ،پس در صورت علم به واقع ااعم از اینکه درستت باشتد یتا اشتتباه) دیگتر
مجالی برای حکم حاکم باقی نمیماند» امنتظری ،مبونش یقهش کووما اس،مش.)22/9 ،
تخلف و سرپینی از این گونه قوانین مستلزم عنوان گناه نخواهد بود و دلیل این مطلب بنا بر نظتر شتیخ
طوسی اجماع و سنت است .بهبیان دیگر نکتۀ اساسی دربارۀ معصوم این است که احتمتال ستهو ،نستیان و
اشتباه در قول او داده نمیشود ،برخالف غیرمعصوم که با فترض تحقتق عتدالت و صتالحیت حکمرانتی و
قانونگذاری از سوی او ،تحقق سهو و اشتتباه دربتارۀ او ممکتن استت و همتین امتر اطاعتت از او را مقیتد
میسازد .آیتالله جوادی با تأکید به این مطلب میفرماید« :عدالت مانع عصیان عمدی است نه مانع سهو
و نسیان .کسی که احتمال اشتباه علمی و عملی در کار او باشد ،اطاعت از او مقید میشود بته متواردی کته
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فرمان او مطابق با خواست و فرمان الهی باشد؛ چراکه بر اساس دلیل عقلی و بر مبنای روایتت مشتهور کته
َ َ ََ َ َ ُ
َ َ َ ََ َ
تال قق» احرعتاملی )197/11 ،فرمتان
وق قفي مع قصتی قة الخ ق
فریقین از رسول اکرم نقل کردهاند« :ال طاعة قلمخل ٍ
مخلوقی که برخالف فرمان خالق و خداوند باشد ،نادرست است و هیچ اعتباری نتدارد» اجتوادی آملتی،
 .)99افزون بر آن ،حکم حقیقی در واقع متعدد نبوده و به یک امر تعلق پیدا میکنتد و باتوجهبته دو روایتت
«من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ّرد» ااحسایی )220/1 ،و « ّردوا الجهتاالت إلتی الستنن» احرعتاملی،
 ،)397استناد به اجتهاد را در موارد ظهور اشتتباه جتایز ندانستتهاند اطوستی .)216/6 ،فخترالمحققین در
َ
ُ
توضیح دلیل عالمه که نقض حکم سابق و تصویب حکم حق را الزم میشمارد ،به این آیه « َو َم َن ل َم َی َحک َم
ََ َ ّ
قبما أن َزل الل ُه» امائده )27 :استناد و بیان می کند :خطا و ااشتباه و امثال آن) از جانب خداونتد نتازل نشتده
است ا ،) 321/2بنابراین وقتی حکمی از سوی خداونتد متعتال صتادر نشتده باشتد ،ترتتب عنتوان گنتاه و
سرپینی از واقع دربارۀ آن صحیح نیست ،اگرچه تبعیت از قانون با دالئل دیگر ثابت شده باشد و تحقق دو
حیثیت جرم و گناه ثابت نخواهد بود.
ب .جعل قوانین ،مقدمۀ اجرای احکام شریعت
ق
حکومت دینی در راه رسیدن به امنیت ،آرامش و عفت مدنظر شریعت ،اقدام به جعل قوانین و مقتررات
متعددی میکند تا از این طریق زمینۀ مناسب برای صورتپذیرفتن حکومت دینی تحقق پیدا کند و آننته از
سوی حاکم شرع بهعنوان قانون در جامعۀ اسالمی وضع میشود ،در راستای زمینهسازی و ایجاد مقتدمات
الزم جهت احکام شریعت است تا واجبات شریعت به بهترین صورت ممکن در جامعه تحقق پیدا کند .در
این صورت قوانین حکومت بهعنوان مقدمهای برای قوانین الهی محستوب میشتود و ایتن زمینهستازیها و
ق
شریعت عقال الزم است؛ زیرا بسیاری از مقررات شریعت بدون وضع قتوانین و
احکام
تحقق
مقدمات برای
ق
ایجاد بسترهای مناسب از سوی حکومت ممکن نیست .آیتاللته مکتارم شتیرازی میفرمایتد« :حکومتت
اسالمی احکام مختلفی در زمینۀ مجازات قاچاقنیان و چگونگی برخورد با آنها و همننین معتادان صادر
میکند .این احکام که مقدمهای برای اجرای حکم ثانوی حرمت متواد مختدر یتا دخانیتات استت ،حکتم
حکومتی محسوب میشود» ا.)216
ّ
مرحوم نائینی دراینخصوص بیان میدارد« :اگر اقامۀ واجبی هم بر آن امقدمات) متوقف شود ،بهناچار
ّ
ً
عقال الزمالعمل و بالعرض واجب خواهد بود ،هرچند اتصاف مقدمۀ واجب را به وجوب شرعی استتقاللی
ّ
هم قائل نباشیم؛ چه بالضروره توقف واجب بر آن عقال موجب لزوم اتیان است» ا.)102
تحقق آننه مدنظر شریعت است بدون ایجاد مقدمات ،امری غیرممکن است که هم از جهت عقلی و
عقلتی تحقتق
هم از جهت عقالیی نسبت به آن شکی نیست؛ مانند اینکه قتدرت بتهعنوان یکتی از شتروط
ق
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شروط الزم در راستتای تحقتق منویتات دیتن استت و
واجبات شریعت است ،قوانین حکومتی نیز بهعنوان
ق

تخلف از آن از سوی افراد و اقشار مختلف جامعه ،مجتازات و تأدیتب مناستب را در پتی خواهتد داشتت.
عقلی اتیان مقدمۀ واجب ادعای اجماع کردهاند اشفتی.)30/2 ،
چنانکه بعضی از فقها نسبت به لزوم ق

اساس تشکیل حکومت دینتی امتری استت کته از طریتق عقلتی و
توجه به این نکته ضروری است که
ق

بهعنوان مقدمۀ واجب الزم میباشد ،اما اینکه لزوم تشکیل حکومت دینی برابر با وجوب تمام آئیننامتهها و
مصوبات ارگانهای دولتی و شورا های حکومتی باشد ،مطلبی است که از باب مقدمۀ واجب قابلیت اثبات
نخواهد داشت و نیاز بهدلیل جداگانهای دارد .نتیجۀ وجوب و حرمت عقلی ذیالمقدمه این است که تنها با
تخلف و تخطی نسبت به ذیالمقدمه استحقاق عقاب تحقق پیدا میکند ،اما نسبت به اجرانشدن مقدمات
و بسترهای مورد نیاز ذیالمقدمه عقابی از سوی پروردگار متوجه شخص خاطی نخواهد بود .بهبیان دیگتر
مولوی مقدمه ،از سوی ذیالمقدمه از طریق شریعت ثابت نیست و تعلق وجوب و اطاعت مقدمته
وجوب
ق

از راه ارشاد به حکم عقل است ،نه اینکه مالزمۀ تشریعی در این مورد وجود داشتته باشتد؛ درنتیجته حکتم
شرعی التزام به قوانین و حرمت تخلف از احکتام صتادره ثابتت نیستت و آننته از وجتوب
تکلیفی وجوب
ق
ق

مقدمات ثابت میباشد ،بهعنوان ارشاد به حکم عقل است که عقاب اخروی را در بر نخواهد داشت.

واجب مشروط ،متصف
آخوند خراسانی دربارۀ این میفرماید« :بدیهی است که مقدمۀ واجب از سوی
ق
ً
به وجوب نمیشود ،هرچند عقل مستقال مقدمۀ واجب را متصف به وجوب گرداند و اگر وجتوب مقدمته را
نیز بپذیریم ،تعلق وجوب اطاعت از عقل بهعنوان ارشاد به حکم عقلی است تا حفظ از عقاب تحقتق پیتدا
حکتم امولتوی) وجتوب از
کند ،نه اینکه وجوب مولوی از باب مالزمه ابین مقدمه و ذیالمقدمه) و تعلق
ق

ذیالمقدمه به مقدمه سرایت کرده باشد» ا.)92

علمای دیگری نیز به این مطلب تصریح و وجوب مقدمۀ شرعی برای واجب را نفتی کردهانتد اعراقتی،
336؛ صدر ،دراس271/2 ،؛ انصاری272/1 ،؛ خوئی ،مصبو االصول209/1 ،؛ ابنشهیدثانی.)63 ،
اگر در شریعت دلیل خاصی نسبت به حرمت بعضی مقدمات مانند خمر و ربا و لزوم بعضی مقدمات
شرعی ختاص خواهنتد بتود .البتته تعلقنداشتتن
حکم
دیگر مانند وضو وجود داشته باشد ،مقدمات دارای ق
ق
هنجارشکنان نظتم
امی شرعی به مقدمات ،تالزمی با برخورد نامناسب از سوی حکومت نسبت به
ق
ق
حکم الز ق

و امنیت اجتماع نخواهد داشت؛ زیرا بین نفی عقاب اخروی از سوی پروردگار متعال و نفی مجازات دنیوی

از سوی حاکم مالزمه وجود ندارد و تخلف از قوانین موضوعه موجب تحقق عنوان جرم در جامعه گشتته و
حاکم اسالمی اختیار تام در برخورد مناسب بتا متجتاوزان و هنجارشتکنان در جامعتۀ استالمی را خواهتد
داشت.
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فقه و اصول

شمارة 841

دلیل نظر یۀ مختار
هدف از تشکیل حکومت اسالمی ،اجرای احکام به بهترین شکل ممکن در جامعه است و این مطلب،
حاکم اسالمی را ملزم به وضع قوانین و مقررات مختلف در چهارچوب موازین و اهداف شتریعت میکنتد.
بهبیان دیگر جواز قانونگذاری برای حتاکم ،داللتت بتر لتزوم تشتریع بهصتورت آزاد و بتدون درنظرگترفتن
شریعت ندارد ،همننان که ائمه معصومیناع) هتیچ مصتلحتی را مقتدم بتر مصتلحت و متوازین شتریعت
ندانسته و مشروعیت حکومت ظاهری را مبتنی بر موازین صحیح شریعت میدانستند .چنانکه بعضی فقها
به این مطلب تصریح کردند اسند.)263 ،
بین شأن شارع و غیرشارع در زمینۀ جعل قوانین تفاوت ماهوی وجود دارد؛ زیترا دستتوراتی کته توستط
معصوم و در راستای تحقق جامعۀ اسالمی وضع میشتود ،بتر استاس مصتالح واقعتی صتورت پذیرفتته و
ازاینرو الزماالجرا است و سرپینی از آنها ،تخلف از اوامر الهی را درپی داشته و منجتر بته تحقتق عنتوان
جرم و گناه است؛ به سبب اینکه معصوم از تمام جوانب و اغراض شریعت آگتاه بتوده و بتر استاس مصتالح
واقعی قوانین را جعل میکند .شیخ محمد سند دراینخصوص بیتان متیدارد« :عصتمت نظتری در قتوانین
الهی کفایت نمیکند ،بلکه در مقام عملی و تطبیق احکام نیز عصمت الزم میباشد تا قوانین الهی به شکل
متناقض با اهداف شریعت تحقق پیدا نکند» ا .)291اما فقیه عادل باتوجهبته موضتوعات جدیتد و مستائل
گوناگون اجتماعی و شکلگیری جرائم متفاوت و بر اساس مصالح ظتاهری ،قتوانینی را وضتع میکنتد کته
هدف از آن ،تحقق و حفظ احکام و الزامات شریعت در جامعه است؛ یعنی حاکم شرع باتوجهبه کلیتات و
قواعد مستخرج از شریعت درصدد وضع قوانین و الزاماتی بر میآیتد کته روح قتانون حتاکم بتر جامعته از
آسیبهای اجتماعی در امان و شریعت در جامعه مستحکم و پایدار بماند.
افعال خالف قانون مصداق دو حیثیت جرم و گناه هستند ،اما اطالق گناهکار بتر فترد
وقوع بسیاری از ق

متخلف در تمام موارد تخطی از قانون صحیح نیست؛ زیرا وضع احکام واجب و حرام مختص به پروردگار
است و حق مستقلی است که سیطرۀ حقیقی و ملکیت تام آن به خداوند اختصاص دارد یتا بنتا بتر مصتالح
جامعه چنین حقی را با صراحت به عدۀ محدودی واگذار میکند .بدیهی است تخطی از مقرراتی که از غیر
ایشان ثابت شده است با تحقق مفهوم گناه در همۀ موارد مالزمهای ندارنتد ،بلکته ملتزمنبتودن بته آنهتا در
جامعۀ دینی تنها موجب تحقق عنوان جرم خواهد شد .افزون بر اینکه صدق عنوان حکم حکومتی بتر تمتام
قوانین و مصوبات شوراها و آئیننامههای داخلی ادارات و ...امری دور از ذهن بهنظر میرستد .درحقیقتت
حکم حکومتی در شرایطی خاص و باتوجهبه مقتضیات ویژهای که در جامعه تحقتق پیتدا میکنتد ،صتادر
میشود و هر زمان بنا بر دالیل مختلف ،اقتضای تغییر و تحول در اینگونه از قوانین وجود دارد .چنانکه در
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تعریف حکم حکومتی آمده است« :حکم حکومتی حکمی است که حاکم شرع جامعالشترایط در شترایط
خاص و استثنایی بهطور موقت و بااستناد و اتکای به قواعتد کلتی فقته اعتالم میکنتد» امنتظتری ،رستاله
استفتائات.)129/3 ،
محقق نائینی نیز به این مطلب تصریح میکند « :قوانین راجع به این قسم اسیاسات) نظتر بته اختتالف
مصالح و مقتضیاتش به اختالف اعصار به ناچار مختلف و در معترض نستخ و تغییتر استت و ماننتد قستم
ااحکام اولی) مبتنیبر دوام و تأیید نتواند بود» ا.)136
ً
عالمه طباطبائی دراینخصوص میفرماید« :اعتبار اینگونه مقررات طبعا تابع مصلحتی است که آن را
ایجاب کرده و به وجود آورده است و بهمحض ازمیانرفتن مصلحت از بین میرود ،اما احکام الهی که متن
شریعت میباشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کستی حتتی ّ
ولیامتر نیتز حتق نتدارد کته آنهتا را بته
مصلحت وقت تغییر دهد و بهمالحظۀ ازبینرفتن پارهای از آنها درنظر او ،آنها را الغا کند» ابررسی هتای
اسالمی.)26/1 ،
آیتالله سند نیز به این مطلب تصریح کرده است ا.)272
نکتۀ شایان توجه این است که زمانی عنوان گناه بر تخلف از احکام حکومتی مترتتب خواهتد بتود کته
ثانوی حرام در جامعۀ اسالمی باشد؛ مانند اینکه تخلف از احکام حکومتی ستبب
مالزم با یکی از عناوین ق

هرجو مرج در جامعه ،خلل و نوسان نظم عمومی و ضرر به افراد جامعه شود .بهبیان دیگر ترتب عنوان گنتاه
بر تخلف از احکام حکومتی مبتنی بر تحقق اغتشاح و ضترر در جامعته خواهتد بتود و در صتورت عتدم
اخالل در نظام اجتماعی صدق عنوان گنتاه بتر تخلتف از قتوانین حکتومتی ثابتت نخواهتد بتود ،هرچنتد
مترتبنبودن عنوان گناه بر تخلف از مقررات و آئیننامههای حکومتی داللت بر جواز رفتارهتای غیرقتانونی
نخواهد داشت و صدق عنوان تخلف و جرم در این موارد محرز و برخورد قانونی بتا متخلفتان الزم خواهتد
بود.
دین به مجموعهای از بایدها و نبایدهای الهی اطالق میشتود کته در قالتب احکتام اولیته و ثانویته در
جامعه ظهور پیدا میکند ،اما اینکه همۀ مصوبات ّ
متغیر دولت و مجلس و شتوراهای شتهر و روستتا جتز:
احکام اولیه و ثانویه و داخل در مجموع دین قرار گیرد که مخالفت با آنها تبعتات اختروی را در بتر داشتته
ً
باشد ،امری است که نیازمند دلیل جداگانهای خواهد بود .عالمه طباطبتائی باتوجهبته ایتن قضتیه صتراحتا
قوانین متغیر را جز :شریعت ندانسته و دایرۀ شریعت را شامل اینگونه از مصوبات نمیداند و بیان میکنتد:
«اینگونه مقررات ّ
متغیر و غیرثابت بهحسب اصطالح دین ،احکام و شرایع آستمانی محستوب نمیشتود و
ق
دین نامیده نشده است» ابررسی های اسالمی.)61/1،
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ّ
وجوب تبعیت و اجابت مردم نسبت به حاکم امری مستلم استت ،امتا درعینحتال حتوزۀ اختیتارات و
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تصرفات حکومت اسالمی خارج از چهارچوب شریعت نیست و نفوذ احکام و الزامات حکومتی مربوط به
مواردی است که طبق ادلۀ اولیه حکم الزامی در آن موضوع وجود نداشته باشد .همننانکه آیتالله تبریتزی
اختیتتارات حکومتتت را محتتدود بتته قتتوانین و احکتتام شتتریعت دانستتته و میفرمایتتد« :الزامتتات شتتریعت
درهرصورت مقدم بر قوانین حکومت است؛ مانند تصرفات غیرمجتاز در شتریعت کته از دایترۀ دخالتت و
والیت حاکم اسالمی خارج است» ا.)20/3
بنابراین باید گفت که تمام قوانین ّ
متغیر حکومتی بهعنوان احکام و قوانین شرعی به شمار نمیآید و این
مطلب تالزمی با جواز هتک احکام حکومتی نخواهد داشت .بهبیان دیگر لزوم پایبندی به قوانین حکتومتی
داللت بر وجوب شرعی همۀ قوانین موضوعه ندارد و سرپینی خاطیان نسبت به قوانین ،عتذاب اختروی را
در پی نخواهد داشت ،اما حاکم شرع می تواند بترای بقتا و صتیانت از آرامتش روحتی و روانتی جامعته بتا
متجاوزان برخورد کند .احکامی که از سوی حاکم شرع به شکل قانون تتدوین میشتود ،در راستتای حفتظ
نظام و تحقق احکام شریعت است .چنانکه آیتالله صتافی گلپایگتانی بیتان متیدارد« :احکتام حکتومتی
ً
مستقال و بدون ارتباط با احکام ثابت شرعی ،اعم از اولیه و ثانویه صادر نمیشوند ،بلکه بهمنظور تحقتق و
امتثال احکام اصلی صادر میشوند» ا.)119
نتیجه گیری
ّ
از مجموع پتژوهش حاضتر بهدستت آمتد کته ترتتب حرمتت و گنتاه بتر تمتام جرائمتی کته از ستوی
ً
هنجارشکنان در جامعۀ اسالمی تحقق پیدا میکند ،صحیح نخواهد بود؛ زیرا اساسا گناه با تخلف انسان از
دستورات شریعت تحقق پیدا میکند و مبنای صورتپذیرفتن جرم تخطی از قتوانین حکومتت و تعتدی بته
حقوق افراد جامعه است .البته مترادفنبتودن دو مفهتوم و انفکتاک ماهیتیشتان بتر تضتاد و عتدم اجتمتاع
مصداقیشان داللت ندارد؛ زیرا در موارد متعددی قوانین موضوعه از سوی حکومت اسالمی ،نص احکام و
الزامات شریعت هستند و تخلف از احکام حکومتی ،تخلف از احکام شریعت به شمار متیرود و در ایتن
صورت عنوان جرم و گناه مالزم با یکدیگر خواهند بود .از ستوی دیگتر بستیاری از قتوانین و آییننامتههای
حکومتی بهمنظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی وضع شده و مورد تأیید حاکم و فقیه عادل قرار گرفتهاند ،اما
در متن شریعت بهصورت مستقیم به آنها اشارهای نشتده استت .در ایتن صتورت قتوانین صتادره از ستوی
حکومت به دو گونهاند:
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 -1حاکم اسالمی در صورت تعدد مالکات و تزاحم بین احکام اولیته و ثانویته و بترای حفتظ جامعتۀ
حکم تغییر و تعطیل احکام اولیۀ اسالم را صادر میکند که در این صورت عنوان جرم و گنتاه بتر
مسلمانان ،ق
ثانوی تأییدشتده توستط حتاکم استالمی ،امتری غیتر از
تخطی از قوانین حکومتی صادق است؛ زیرا حکم ق

احکام شریعت نیست .اما احکام ثابتی که برای موضوعات بتدون انکشتاف از مصتالح و مفاستد حقیقتی

تحقق پیدا می کند و قانونگذار بر اساس منافع و مضار ظاهری و با قصور و تقصتیر از ستوی کارشناستان و
صاحب نظران نسبت به کشف مصالح و مفاسد واقعی ،اقدام بته جعتل قتانون میکنتد ،پیادهستازی چنتین
قوانینی ،اختالل و ناهنجاریهای اجتماعی را در پی خواهد داشت ،در این صورت تخطی از اینگونه قانون
ازلحار ظاهری موجب تحقق جرم است ،هرچند در واقع صدق عنوان گناه بر عمتل شتخص هنجارشتکن
ازنظر شریعت حجیت نخواهند داشت.
صحیح نیست؛ زیرا چنین قوانینی ق

 -2قوانینی که بهعنوان مقدمه و بستری برای تحقق احکام شریعت بوده بهطوریکه بدون وضع اینگونه

ازنظر قتانونی بتر همتۀ اقشتار
قوانین اجرای احکام شرع امکانپذیر نخواهد بود .تبعیت از این نوع الزامات
ق

ازلحار حقوقی جرم به شمار میرود ،اما ترتب عنوان گناه بر تخلتف از
جامعه الزم است و تخلف از آنها
ق
قوانین حکومت ثابت نیست؛ زیرا وضع احکام و الزامات شریعت امری خارج از اختیارات حکومت استت

ازنظر
و آننه از سوی حاکم اسالمی بهعنوان قانون وضع میشود ،زمینهای برای تحقق احکام الهی است و
ق
عقلی تالزمی با وجوب شرعی آن نخواهد داشت؛ زیرا متعلق احکام شریعت ذیالمقدمته استت کته البتته
تخلف از آن گناه محسوب میشود.
منابع
قرآن کریم
آخوند خراسانی ،محمدکاظمبنحسین ،کفویة االصول ،چاپ اول ،قم :آلالبیت1209 ،ق.
ابنبراج ،عبدالعزیزبننحریر ،المهذب ،چاپ اول ،قم :اسالمی1206 ،ق.
ابنشهیدثانی ،حسنبنزینالدین ،معولم ال ین ا م،ذ المجته ین ،جاپ نهم ،قم :اسالمی ،بیتا.
احسایی ،محمدبنعلی ،عوالش اللئولش العزیزیة ،چاپ اول ،قم :سید الشهدا1209 ،:ق.
اصفهانی ،محمدحسین ،کوحیۀ مووسب ،چوپ اول ،قم :انوار الهدی1116 ،ق.
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،مطور األنظور ،چاپ دوم ،قم :مجمع الفکر االسالمی.1969 ،
بروجردی ،حسین ،مدوبع یقإل حیعإل ،چاپ اول ،تهران :فرهنگ سبز1161 ،ق.
پییتر ،آندره ،مورکس ا مورکسیسم ،ترجمۀ شجاعالدین ضیائیان ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.1392 ،
تبریزی ،جواد ،إرحود الطولب إلش التعلیق علش المووسب ،چاپ سوم ،قم :اسماعیلیان1112 ،ق.

809

فقه و اصول

شمارة 841

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمیدولوژ کقوق ،تهران :گنج دانش.66 ،1919 ،
جمعی از نویسندگان« ،مجلۀ یقإل اهل بیا(ع)» ،قم :دایرة المعارف فقه اسالمی ،بیتا.
جوادی آملی ،عبدالله ،االیا یقیإل االیا یقوها ا ع الا ،چاپ سوم ،قم :اسرا.1961 ،
حرعاملی ،محمدبنحسن ،اسوئل الشیعة ،چاپ اول ،قم :آلالبیتاع)1209 ،ق.
حسینی حائری ،کاظم ،المرجعیة ا القیودة ،چاپ سوم ،قم :دارالتفسیر1229 ،ق.
_____________ ،القضو یش الفقإل امس،مش ،جاپ اول ،قم :مجمع اندیشۀ اسالمی1119 ،ق.
حلبی ،ابوالصالح ،الوویش یش الفقإل ،چاپ اول ،اصفهان :کتابخانۀ عمومی امیرالمؤمنیناع)1109 ،ق.
خمینی ،روحالله ،االیا یقیإل ،چاپ اول ،تهران :تنظیم و نشر آثار امام خمینی1161 ،ق.
خوئی ،ابوالقاسم ،مصبو االصول ،چاپ اول ،قم :داوری1166 ،ق.
__________ ،المستد یش حر العراة الوثقش ،بهتقریر مرتضی بروجردی ،بیجا :بینا ،بیتا.
دانش ،تاجزمان ،مجرم کیسا ،جرم حدوسش چیسا ،چاپ دوم ،تهران :کیهان.1926 ،
دورکیم ،امیل ،دربورۀ تقسیم کور اجتموعش ،ترجمۀ باقر برهام ،چاپ اول ،تهران :مرکز.1921 ،
ّ
سبزواری ،عبداالعلی ،مهذب األکووم ،چاپ چهارم ،قم :المنار1213 ،ق.
سند ،محمد ،أسس الدظوم السیوسش عد اممومیة ،چاپ اول ،قم :فدک1162 ،ق.
شفتی ،محمدباقر ،تحفة االبرار من آثور ائمة االبرار ،چوپ اول ،اصفهان :کتابخانۀ مسجد بزرگ1101 ،ق.
صاحببنعباد ،اسماعیلبنعباد ،المحیط یش اللغة ،چاپ اول ،تهران :عالمیة1111 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الو،م یش حر حرائع امس،م ،چاپ هفتتم ،بیتروت :دارإحیتا :التترا
العربی1101 ،ق.
صافی گلپایگانی ،لطفالله ،التعزیر ،أکوومإل ا ک اده ،بیجا :بینا ،بیتا.
صدر ،محمدباقر ،اقتصودنو ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1112 ،ق.
__________ ،الفتوا الواضحة ،چاپ هشتم ،بیروت :دارالتعاریف للمطبوعات1109 ،ق.
__________ ،دراس یش علم األصول ،چاپ اول ،قم :دارالفراقد1166 ،ق.
طباطبائی ،محمدحسین ،بررسشهو اس،مش ،چاپ دوم ،قم :بوستان کتاب.1322 ،
__________« ،والیت و زعامت ،بحثی دربارۀ مرجعیت ،روحانیت» ،جمعی از دانشتمندان ،چتاپ دوم ،تهتران:
شرکت سهامی انتشار ،بیتا.
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمع البحرین،تهران :کتابفروشی مرتضوی1112 ،ق.
طوسی ،محمدبنحسن ،الخ،ف ،چاپ اول ،قم :اسالمی1102 ،ق.
عراقی ،ضیا:الدین ،ب ائع االیوور ،بهتقریر هاشم آملی ،چاپ اول ،نجف :المکتبة العلمیة.1920 ،
عسکری ،حسنبنعبدالله ،یراق اللغة ،چاپ اول ،بیروت :داراالفاق الجدیدة1160 ،ق.

پاییز 0011

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی

808

عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،ارشاد االذهان الی احکام االیمان ،چاپ دوم ،قم :انتشارات اسالمی1110 ،ق.
__________ ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،چاپ اول ،قم :اسماعیلیان1962 ،ق.
فاضل مقداد ،مقدادبنعبدالله ،اللوامع املهیة یشالمبوکث الو،میة ،چاپ اول ،قم :اسالمی1166 ،ق.
فخرالمحققین ،محمدبنحسن ،إیضو الفوائ یش حر مشو،ت القواع  ،چاپ اول ،قم :اسماعیلیان1962 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،اصول من الوویش ،چاپ اول ،قم :دار الکتاب االسالمی1102 ،ق.
مظلومان ،رضا ،جرم حدوسش ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه ملی.1999 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،دائرة المعورف یقإل مقورن ،چاپ اول ،قم :مدرسۀ امام علیبنابیطالباع)1162 ،ق.
منتظری ،حسینعلی ،کووما دیدش ا کقوق انسون ،چاپ اول ،تهران :ارغوان دانش1161 ،ق.
__________ ،رسولۀ استفتوئوت ،قم :بینا ،بیتا.
__________ ،مبونش یقهش کووما اس،مش ،چاپ اول ،قم :کیهان1101 ،ق.
نائینی ،محمدحسین ،تدبیإل االئمة ا تدزیإل الملة ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1161 ،ق.
نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ،عوائ األیوم یش بیون قواع األکووم ،چاپ اول ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1217 ،ق.

Table of Contents
A New Reading of Prospective Istishab
Ali Bahador Zaei

Sharia Taazir Mentioned in Narrations”; Hadd (fixed punishment) or Taazir
(discretionary punishment)?(Jurisprudential reinvestigation of note 2 of article
115 of the Islamic Penal Code)
Dr. Mojtaba Javidi - Aboutaleb Bani Asadi
A study on whether providing for General Principles and Rules of Penal Law in
Criminal Codes is Necessary(Case study of Dar Rule in the Islamic Penal Code
of 2013)
Dr. Sayyed Hossein Hosseini - Meysam Gholami
Taqsir (cutting the hair and nails) and Performance of Hajj Rites by Female
Pilgrims on the Night of Eid al-Adha (the Feast of Sacrifice)
Mahdi Sajedi - Dr. Mohammad Rasoul Ahangaran
Examining the Rights of Owners of Pet Dogs from the Perspective of Imamia
Jurisprudence and Iranian Law with Emphasis on the Jurisprudence of Courts

9
27

49

71
87

Mahdieh LatifZade - Hamid Afkar - Dr. Abdallah Khodabakhshi Shalamzari

Reinvestigating Certitude and its Authority in Quranic Verses and Narrations
Amir Mahmoudi - Dr. Hossein Saberi - Dr. Abd Al-Karim Abdallahi Nejad
Jurisprudential Analysis of the Blood Money of “Penetrating Injuries”
Alireza Mollashahi - Dr. Abalfazl Alishahi Ghalejoughi - Dr. Abdallah Bahman pouri

107
129

The Sharia Precept of Dangerous Sports and the Liability Arising from their 147
Accidents in light of Islamic Society’s Needs
Dr. Mohsen Malek Afzali Ardakani - Dr. Mojtaba Malek Afzali Ardakani

Reinvestigating the Application of the Title of Sin to Sriminal Act in the 169
Religious State
Dr. Mohammad Hossein Jahani - Dr. Mohammad Nozari

In the Name of Allah

Managing Editor & Editor in Chief
Dr. M.T. Fakhla‘ī

Executive Director

Journal of Fiqh and Usul

Hussain Zekavatizadeh

Vol. 53, No. 3: Issue 126, Autumn 2021

ISSN-Print:2008-9139

Translation of Abstracts
Dr. Sayyad Mohammad Hadi Ghabooli

ISSN-Online:2538-3892

License Holder

Editorial Board

Ferdowsi University of Mashhad

Dr. A. A. Īzadīfard
Prof, Dept of Law, Māzandarān Univ

Dr. Ά. Baqirī
Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, Tehrān Univ

Dr. M. H. Hā’irī
Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM

Address:
Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad Campus

Dr. H. Sābirī
Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM

Dr. M.T. Fakhla‘ī

Azadi Sq. Mashhad – Iran

Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM

Zip Code: 9177948955
Tel: +98 (51) 38803863

Dr. S M.T.Ghabooli Dorafshn
Associate Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM

Dr. J. Qanavātī
Associate Prof, Qum Pardis, Tehran University

Dr. M. Malek Afzali Ardakani
Professor of Al-Mustafa (PBUH) International
Society

Dr. S M. Muhaqqiq Dāmād
Prof, Dept of Law, shahīd Bihishtī Univ

Dr. H. Nāsirī Moghadam
Prof, Dept of Islamic Jurisprudence, FUM

