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فقه و اصول

نشریۀ دانشكدۀ الایات دانشگاه فردوسی مشاد
ف نرده ع می
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صاحب امتیاز :شانهفره فرشوسی دههد

مدیرمسئ ل و سردبیر :شكمر دحمدتقی فخ عی
یئت تحریریه

دکتر للیاکبر ایزدیفرد

اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

دکتر احمد باقری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراو

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

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

مترجم چكیده به انگلیسی :ع یرضر كمربدار

کارشناس :شرهسمن شرهرخ شرهیرو

ویراستار :سیده درضیه خرلقی دیراو

دکتر حسین صابری

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد

دکتر محمدتقی فخلعی

اسمرش گروه فقه و دبرنی حقوقاسددی شانهفره فرشوسی دههد

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

دکتر جلیل قن اتی
شانهیرر شانهكده حقوق پرشیس فررابی

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی
اسمرش اردعه الم طفی )صك العرلمیه

دکتر سیدمصطفی محققداماد
اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

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

شماره ثبت پروانه انتشار54771 :

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

7188747755

ت فن151 37713763 :

نهرنی اینمرنمی :

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

این نشریه در مرکز منطقهای اطالع رسالانی للال و و

فناوری و پایگاه اطعلات للمالی جاالاد دانشالگا ی
نمایه می ش د.
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مراحل بررسي و انتشار مقالهها
 -1دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجالت وب ساایت دانگاها
فردوسی مگهد).
 2ا اعالم وصول پس از دریافت مقاله.
 3ا بررسي شکلي و صوري مقاله (در صورتي كه ماوارد ككار شاد در «راهنمااي تادویم مقاا ت»
رعایت نگد باشد ،مقاله به منظور اصالح به نویسند برگگت داد ميشود و در صورتی كه مقاله فاقد معیار
پژوهگی باشد ،مردود میشود).
 4ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد ،براي داوران فرستاد ميشود
تا دربارۀ ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاوت كنند.
ّ
 5ا نتایج داوريها در جلسات هیئت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتخاك ميشود.
 6ا نظر نهایي هیئت تحریریه به اطالع نویسندگان مقالهها ميرسد.
شیوهنامۀ تدوین مقاالت
بخش اول :مالحظات کلی
ً
 .1زبان غالب نگریه فارسی است ،ولی در موارد كامال استثنایی بنا به تگخیص هیئت تحریریه مقالههای
ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.
 .2حجم مقالهها نباید از  25صفحۀ با فرمت صفحات مجله بیگتر باشد (حداكثر  0588كلمه).
 .3چکیدۀ مقاله (شامل :بیان موضوع ،اهداف ،روش و نتایج) به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در 18
سطر (حداقل  188و حداكثر  288واژ ) ضمیمه باشد و واژگان كلیدی مقاله (حداقل  4و حداكثر  6واژ )
به دنبال چکید بیاید.
 .4نام كامل نویسند (نویسندگان) ،رتبۀ دانگهاهی یا عنوان علمی و نام مﺆسسۀ متبوع وی به دو زبان
فارسی و انهلیسی قید و همرا با نگانی پستی ،شمار تلفم و نگانی الکترونیکی ارسال شود.
 .5مدیریت مجله در اصالح و ویرایش علمی و ادبی مقالهها آزاد است.
 .6ضروری است مقاله بر روی نرم افزار  wordحروفچینی شد و برای بارگذاری آن از طریق نرمافزار
سیستم مدیریت مجالت وب سایت دانگها فردوسی مگهد ،سامانه مجله فقه و اصول اقدام شود.
 . 7پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی
و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.
 .0مقالههای ارسالشد پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند نمیشود.

بخش دوم :شیوۀ نگارش
رعایت «دستور خط فارسی» ،1مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی ،الزامی است .پیگنهاد میشود
نویسندگان محترم از «فرهنگ امالیی خط فارسی» 2و افزونۀ «ویراستیار» و یا سامانۀ برخط «ویراست
یو» 3استفاد كنند .عدم رعایت شیو های نهارشی پیگنهادی میتواند موجب تأخیر جدی در چاپ و یا

بازگرداندن مقاله به نویسند در مرحلۀ تولید شود.
نکات اهم مربوط به شیو نهارش به شرح زیر است:
 .1عالئم نگارشی و فاصلهگذاری نشانهها
 .1 .1نگانههای  ! ... : ، .؟ با قبل بیفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میآیند.
 .2 .1نگانههای دربرگیر مانند پرانتز و گیومه «» () با درون بیفاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل
میآیند.
 .3 .1برای درج نگانههای احترام ،پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میآید :حضرت
محمد(ص).
ُ
 .4 .1شمارۀ ارجاع پاورقی (عدد تک) بعد از نگانهها ( )، .میآید نه پیش از آنها.
 .5 .1نقطۀ پایان جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته میشود :مگهور فقها معتقدند تعییم
مدت در قرض الزامآور نیست (صاحبجواهر۲۲/۲ ،؛ طباطبایی.)۴۵/۲ ،
ً
 .6 .1در میان نگانههای ثانوی خط فارسی ،گذاردن تنویم(اًـ ،ااٍ و ااٌ) (در كلماتی نظیر :او ،
ً
ٌ
ً
ّ
روی های
بعبارة اخری) ،مد روی الف(نظیر آب ،مآخذ) و یای كوتا
قبال ،واقعا ،مضافالیه،
ٍ
ِ
غیرملفوظ (نظیر نامۀ مم) الزامی است و در بقیۀ موارد (تگدید ،فتحه ،كسر و ضمه) غیرالزامی
ّ
َ
َ
ُ
است ،مهر آنکه موجب ابهام شود :معیمّ /
معیم؛ علیِ /علی؛ بناّ /بنا؛ عرضه/عرضه؛ حرفِ /ح َرف.
 .7 .1برای ارجاع به آیات قرآنی اسم سور و شمارۀ آیه در پرانتز میآید و میان آن دو ،دو نقطه قرار
میگیرد( :كوثر.)2 :
 .0 .1پیگوندهایی نظیر «می» و «نمی» ،مجموعۀ «ام ،ای ،ایم ،اید و اند» ،تركیب اسم و حرف
بهصورت نیمفاصله میآیند :میروم ،خستهام ،كتابها.
 .9 .1استفاد از گیومۀ غیرفارسی نظیر «» و "" ممنوع است (گیومه فارسی به ایم صورت «»
است).
ً
 .18 .1برای ایجاد نیمفاصله باید منحصرا از كلیدهای  ctrl+shift+2استفاد كرد ،البته اگر از
صفحه كلید استاندارد استفاد میشود ،میتوان با  shift+ sppacآن را درج كرد.
1

. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
3
. http://www.virastlive.com/
2

 .2الیهبندی
 .1 .2مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد كه شامل چکید  ،مقدمه ،بدنۀ اصلی ،نتیجه و فهرست
منابع است.
 .2 .2بدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی است و زم است حتی المقدور از فزونی تیترها
خودداری شود و اگر ناگزیر ،تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد و عنوان بولد
شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ بهطور مثال اگر ادلهای مثل آیات و
روایات و ...ككر میشود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل .1 :آیات:
...
 .3 .2چکید  ،مقدمه ،نتیجه گیری و منابع شمار گذاری نمیشود.
 .4 .2عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی ،با اعداد متوالی
نگانهگذاری

میشود.

 .5 .2برای شمار گذاری در یۀ تیترها فقط از نقطه استفاد میشود .به طور مثال.3 .2 .1 :
 .3شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم کتابنامه
ارجاع به منابع ،باید حاوی حداقل اطالعات وافی به مقصود باشد كه بالفاصله پس از نقل مطلب یا اشار
به آن در درون متم و میان دو كمان( ) میآید.
 .1 .3شیوۀ درونمتنی
در ارجاع به كتاب یا مقاله (فامیل پدیدآورند بر اساس مستند مگاهیر ،1شمارۀ جلد و شمارۀ ص و
اسلش در میان آن دو):
 .1پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل +فقط فامیل نویسند تا دو نفر بیفاصله با پرانتز +كاما +صفحه
بدون حرف ص +پرانتز بسته +نقطۀ پایان جمله.
 .2در صورت استفاد از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج میآید( :طباطبایی،
258/3؛ شهیدثانی.)11/2 ،
 .3برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر نمیآید179 :تا.108

. https://www.tebyan.net/newindex.aspx?PageSize=10&PageIndex=0&PID=102833
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 .4در ارجاع به منابع تیم ،اطالعات داخل پرانتز به زبان اصلی میآید( :از نظر شالیرماخر نیز
معنا بهوسیلۀ سیاق تعیم مییابد و از آن تأثیر میپذیرد (Schleiermacher, 1998, p.
).233
 .5درصورتیكه چند اثر از نویسند ای استناد شود ،با درج نام اثر پس از نام مﺆلف در هر مورد رفع
ابهام شود( :شهید اول ،لمعه22 ،؛ همو ،دروس )38 :2 ،و در صورت وجود چند مﺆلف با نام
مگابه ،اسم اثر نیز میآید.
 .6نام منبع در همهجا بهصورت ایرانیک درج میشود.
 .7یادداشتهای توضیحی و توضیحات بیگتری كه به نظر مﺆلف ضروری است ،با قراردادن توک
در محل آن در پاورقی همان صفحه میآید .در ایم یادداشتها چنانچه به مأخذی ارجاع یا
استناد شود ،به همان شیوۀ ارجاع درونمتنی میآید.
 .0در منابع تقریر درس ،اسم صاحب درس (صاحب رأی و نظر) زم اسات باهعنوان پدیدآورناد
ككر شود (به طور مثال :صدر ،بحوث فی علم ا صول ،مقرر :هاشمی شاهرودی؛ نائینی ،اجود
التقریرات ،مقرر :ابوالقاسم خوئی).
 .2 .3کتابنامه
ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان
(منط بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی) در انتهای مقاله بیاید .عناصر كتابگناختی باید به
شرح زیر ،در كتابنامه قید شود:
کتاب :فامیل نویسندۀ اول ،اسم نویسندۀ اول ،عنوان كتاب (ایرانیکُ ،
غیربلد و بیگیومه) ،ترجمۀ یا
بهتحقیق یا بهتصحیح اسم فامیل ،جعدد ،چعدد ،شهر :ناشر (بدون واژۀ ناشر ،انتگارات ،مﺆسسه
مهر اینکه ثبت شد باشد مانند بهنگر یا نگر دانگهاهی) ،سال انتگار.
 .1فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم میآید.
 .2بیش از دو نفر :نام نفر اصلی +و دیهران
 .3در پایان همۀ مﺆلفههای كتابشناختی نقطه گذاشته شود.
نمونه :مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج ،188چ ،3بیروت :احیاء التراث العربی1483 ،ق.
مقاله :فامیل و اسم نویسند اول و دوم ،عنوان مقاله داخل گیومه ،نام نگریه بهصورت ایرانیک ،سال
نگریه ،شمار نگریه ،سال انتگار ،صفحات آغاز و پایان مقاله.
نمونه :حاجزاد  ،هادی« ،فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران»،
مطالعات اسالمی ،س ،47ش ،1394 ،182صص59تا07

 .4تار یخنویسی
تاریخهای ككرشد در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهای میآیند ،در غیر ایم صورت برای
تاریخ هجری قمری ،عالمت اختصاری ق و برای میالدی ،نگانۀ م میآید.
نکته :همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما به حروف و چسبید به روز و سال میآید:
12فروردیم.1398
 .5قلم متن
توصیه میشود ،حتی المقدور از قلم استاندارد « ،»IRLotusتولیدشد توسط شورای عالی اطالعرسانی،1
استفاد شود.

.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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مشاوران علمی این شماره

 .1حجت االسالم مجتبی الهی خراسانی (استادیار دفتر تبلیغات اسالمی)
 .2دکتر علی الهی خراسانی (استادیار پژوهشکده مطالعات اسالمی و علوم انسانی)
 .3دکتر جواد ایروانی (دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
 .4دکتر محمدحسن حائری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .5دکتر حسین حقیقت پور (استادیار دانشگاه یزد)
 .6دکتر محمدعلی راغبی (دانشیار دانشگاه قم)
 .7دکتر علی شفیعی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
 .8دکتر حسین صابری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .9دکتر حسن غوث (استادیار دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند)
 .11دکتر محمدتقی فخلعی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .11دکتر جلیل قنواتی (دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران)
 .21دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله (استادیار دانشگاه آزاد واحد الهیجان)
 .21دکتر حسین ناصری مقدم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
 .21دکتر غالمرضا یزدانی (استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی)

فهرست مندرجات

عنوان
تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه
دکتر اعظم ابراهیمی  -دکتر عباس کالنتری خلیل آباد

صفحه

11

ناروایی اِعمال قاعدۀ اذن در امور کیفری
موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیتهای دینی
دکتر اردوان ارژنگ  -سید امیرعلی صادقی
پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق (مطالعۀ رویکرد فقه و فقهای اسالم)
دکتر مهدی رضایی  -دکتر محسن قائمی خرق
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چکیده
وارث به نسبب و سببب سیسبیی م شبود وارث نسب سه ببیه دارد هه باووود ردد ا ببی بب به یی یک ا ارداد ببی بعد
ارث نم رسببد در ید ببیه نیا ارداد دارا درو نادیکسد و واس ب همتدا ارد داد دارا واس ب بیشببتد سا میز را ا ارث م دوم

م هنند ریها امامیه بائ اند درصورس هه وارث میز یک عمو اب و یک پسدعمو ابوین باشدا ارث به پسدعمو ابوین

م رسبد و عمو اب ا ارث م دوم م شود بدخ آن را ببق باعده و بهدلی ابدببودن پسدعمو ابوین به میز و بدخ آن
بدخالف
را بدخالف باعده و بهدلی خاص م دانند در این میاله ادل ذهدشده بد این بولا بدرس و اثبات م شود هه این حکی
د
باعده اسببز و امکان ارثبددن عمو اب باووود پسببدعمو ابوین ووود دارد؛ سبب ب به شبببه ارسبان این حکی با مسبب
موروث بودن خالرز پاسخ داده م شود .
واژگان كليدي :ارثا عمو اب ا پسدعمو ابوین ا باعدۀ االبدب یمنع االبعد.

ابراهیمی و کالنتری خلیل آباد ،تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه

31

مقدمه
َ
َ
ُ
أ
َ
ُ
ُ
َ
در بدآن و سنز سهی یدیک ا وارثان بهبور دبیق مشخص شده اسز و ببق آی « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ُه أی أ أول دب َب أعض
ٍ
ه
َ
اب ال ده» (انفال )0۷ :ارداد هه ا نظد ببیه و دروه به میز نادیکسدندا سبباید ارداد را هه ا ل اا این دو
در دهتب د
ویژگ دورسدندا ا ارث م دوم م هنند؛ اما در ریه امامیه و بهسبع آن در حیوق موضببوعه در مادۀ  959آمده اسببز:

«درصبورس هه وارث متورا عمو اب و پسدعمو ابوین باشدا ارث به پسدعمو ابوین داده م شود و عمو اب
ً
ا ارث م دوم م شبود » این در حال اسز هه پسدعمو در درو بعد ا عمو بدار دارد بنابداین ال م اسز اوال ادل
ً
ریها بد م دومبودن عمو اب بدرس ب شببود؛ ثانیا ارسبان بین این حکی و موروث بودن خالرز هه ادعا عباسببیان
بوده اسزا مشخص شود
مداد ا عمو اب یا پدر ا بدادر پدر اسببز هه مادرشببان متفاوت ول پدرشببان یک اسببز عمو ابوین یا
پدرومادر ا بدادر پدر اسبز هه پدر و مادرشبان یک اسبز و مداد ا پسبدعمو ابوین اوالد ذهور این عمو اسز
عمو ام یا مادر به بدادر پدر گفته م شود هه پدرشان متفاوت اسزا ول مادرشان یک اسز
 .1دیدگاه فقهاي اماميه
ریها امامیه بائ اند هه باووود پسببدعمو ابوین به عمو اب ارث نم رسببد؛ ول دربارۀ ع ز ارث پسببدعمو
ابوین دو نظد دارند:
 0بدخ بائ اند هه ع ز ارث پسبدعمو ابوین این اسز هه او ا عمو اب به میز نادیکسد اسز بنابداین
ارثبددن او ببق باعدۀ «االبدب یمنع االبعد» بالمانع اسببز شببیخ مفید گفته اسببز« :دلی ارثبددن پسببدعمو
ابوین این اسبز هه به دو سب به میز نادیک اسزا درحال هه عمو اب با یک سب سیدب دارد » (مفیدا ۲29
سا  )۲29شیخ صدوق نیا گفته اسز« :دلی ارثبددن پسدعمو ابوین این اسز هه او بین هالل اب و هالل ام را
ومع هدده اسز (ابنبابویها الفقیها 292/4؛ یموا المقنعا )300
 9بدخ بائ اند هه این استثنا سعبد اسز (ابنادریبا )247/5
اما بانون مدن دربارۀ سعبد یا ببق باعدهبودن این حکی ساهز اسز
مادۀ  959میدر م هند« :باووود اعمام یا اخوال اوالد آنیا ارث نم بدند؛ مگد در صببورت ان رببار وارث به
یک پسبدعمو ابوین با یک عمو اب سنها هه ریط در این صبورت پسدعموا عمو را ا ارث م دوم م هند؛ لیکن
اگد با پسد عمو ابوین دای یا خاله باشدا یا اعمام متعدد باشندا ولو اب سنهاا پسدعمو ارث نم بدد»
ردق این دو بول این اسببز هه اگد بداسببال سع ی ذهدشببدها این حکی ببق باعده باشببدا امکان س بدایز حکی
مذهور در روایات به مسبائ مشابه ووود دارد؛ مث وای هه وارث میز پسددای ابوین و دای اب باشد هه در این
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صبورت ارث به پسبددای ابوین م رسد؛ اما اگد حکی مذهور سعبد باشدا به خابد اینکه این حکی خالف باعده
اسزا باید به مورد مذهور در نص یا م

وراق در اوماع اهتفا هدد و امکان سدایز آن به مسائ مشابه ووود ندارد

ریها ای سببنز معتیدندا اگد وارث عمو اب و پسببدعمو ابوین باشببدا ارث به عمو اب م رسببدا نه
پسدعمو ابوین (مغنیها )333/2
 .2حکم فرض تغيير صورتمسئله
ً
در ریه و حیوق دربارۀ اینکه آیا حتما باید یک عمو و یک پسدعمو باشد یا در صورت متعددبودن یدیک نیا این حکی
صبادق اسبز یا خید و نیا دربارۀ اینکه اگد با عمو و پسبد عمو وارثان دیگد باشندا حکی ثابز اسز یا سغیید م هندا
اختالفنظد ووود دارد
در بانون مدن ا مادۀ  959حکی را من رد به صورت اوتماع عمو اب و پسدعمو ابوین دانسته و سعمیی آن
به صبورت سعدد یدیک یا صورت اوتماع عمه و دای و خال اب با پسدعمو یا اوتماع دای اب با پسد یا دختدعمه و
دای و خال ابوین و را منتف دانسته اسز
مس ه صورتیا مخت ف دارد هه ذهد یم آنیا در اینجا ممکن نیسز به پنج صورت ه اشاره م شود:
صووت اول :وارث عمو اب و پسدعمو ابوین باشدا اما عمو یا پسدعمو یا ید دو اند نفد باشند حال آیا
در این صورت یی پسد یا پسدان عمو ابوین بد عمو یا عمویا اب میدم م شوند یا خید؟
عالمه ح گفته اسببز هه اگد یک متعدد شببودا حکی سغیید م هند و عمو اب حاو پسببدعمو م شببود
(قواعد االحکاما  )713/2اما عدها گفتهاند هه در ردض سعدد نیا پسببدعمو بد عمو میدم م شببود (شببهید اولا
الدروسا  )559/2شبهید ثان گفته اسز این عده سه دلی دارند 0« :میتض بدا سیدم پسدعمو در صورت سعدد
نیا مووود اسبز و آن ووود پسبدعمو ابوین در هنار عمو اب اسبز اگد پسدعمو واحد مانع عمو شودا پب
پسببدعمو متعدد به بدیق اول ٰ مانع م شببود؛ یدا اسببباب هه سببب سیدم م شببوندا متعدد م شببوند؛  9سببب
ارثبددن دو عمو و بیشتدا عموبودن اسز و ووود پسدعمو مانع این سب اسز و مانع یک ا دو سب هه در عدض
ییاندا مانع دیگد نیا یسببز؛  9ه م ’ابن العی‘ بهدلی اینکه ابن به عی اضبباره شببدها مفید عموم اسببز و یم
ردوض را شام م شود» (شهید ثان ا مسالک االفهاما )739/75
بد ید سبه دلی اشبکال وارد شبده اسبز 0 :شباید پسبدعمو با بید وحدتا میتض (حاو ) باشدا نه بهبور
م ق در صببورت اس اد اگد سببب نفب عنوان پسببدعمو ابوین باشببدا در صببورت متعددبودن نیا سببب متعدد
خواید بود؛ اما اگد سبب عنوان مده ا پسبدعمو و بید وحدت باشبدا در صبورت سعددا سب منتف م شود نه
ً
اینکه متعدد شبود؛  9مانعبودن پسبدعمو یی ممکن اسز صدرا در صورت وحدت سب باشدا نه در صورت سعدد
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آن؛  9در نربوصا مفدد مضار ووود ندارد سا مفید عموم باشد یدا در روایات آمده اسز« :اعیان بن االم » هه
شام صورت سعدد نیا م شود (نداب ا )525/79
بدخ گفته اند مدرک من رببد در اوماع اسببز و اون این حکی خالف اص ب اسببزا بد م

وراق هه ووود

پسببدعمو ابوین سنها با عمو اب سنهاسببزا اهتفا م شببود و در صببورتیا دیگد به باعدۀ االبدب یمنع االبعد
مداوعه م شود و اوماع داللز لفظ ندارد سا به ابالق آن بدا صورتیا سعدد عمو و پسدعمو سمسک شود یا ا
آن خروصیز الغا شود؛ اما اگد ییین هددیی هه ردب بین وحدت و سعدد ووود نداردا ال اق صورت سعدد به وحدت
ص یح اسزا و این یی بعید نیسز (یاشم شایدود ا )255/9
صوووت دو :گای در هنار عمو اب و پسببدعمو ابوین ا وج یا ووه یی وارث یسببتند در این صببورت
شهید ثان گفته اسز :اون ن و شوید مانع ارث یی هب در یی یک ا ببیات نم شوندا مانع ارث پسدعمو یی
نم شبوند؛ یدا میتضب بدا سدویح ووود دارد (شهید ثان ا مسالک االفهاما  )739/75در این صورت ابتدا سهی
ن یا شوید داده م شود و بعد سک یف بیی وراث روشن م شود اما هسان هه بائ اند در خدوج ا نص باید به بدر
متیین اهتفا هددا در این صورت یی پسدعمو ابوین را حاو عمو اب م دانند
ً
صووت ووو  :گای بهوا عمو هه مذهد اسبزا عمه یا بهوا پسبدعموا پسدعمه بدار م گیدد مثال وارث
میز عمو اب و پسدعم ابوین اسز یا پسدعمو ابوین و عم اب اسز یا عم اب و پسدعم ابوین اسز
بدخ گفتبهانبد :اگد ببه وا عمو اب ا عم اب باشببدا حکی سغیید م هند؛ یعن ارث به عمه م رسببدا نه
پسبدعمو؛ یدا اوماع بد مسب اوتماع عمو اب و پسبدعمو ابوین صورت گدرتها نه مس دیگد (ابنادریبا
 )247/5بهعبارتدیگد حکی در دلی مختص به عمو اسز و ال اق عمه به عمو نیا مند دلی اسز هه ووود ندارد
امبا شببیخ بوسبب ببائب اسببز هه اگد بهوا عموا عمه بدار گیددا حکی سغیید نم هندا یدا عمو و عمه در
سبب بودن اشتداک دارند (نک :بوس ا االستبصارا  )710/4شهید ثان ع ز مشتدکبودن این دو را اینگونه سفسید
هدده اسببز« :اون در اصبب ارثبددن مشببتدکانبد و در یبک ببیه و دروه بدار دارند و ید دو ر الجم ه حاو
م شوند بنابداین نباید حکی آنیا سغیید هند » (شهید ثان ا الروضة البهیةا )39/2
اشبکال اسبتدالل ایشبان این اسبز هه اشتداک در سب بودن مال م با اشتداک در مانعبودن نیسز؛ اون ممکن
اسبز یک ا دو مسب مدخ یت در ممنوعیز داشته باشد هه دیگد نداشته باشد بنابداین با سغیید مدد به ن حکی
ثابز نم ماند؛ بهخروص اگد سغیید مدد به ن در بدف مانعا یعن پسدعموا باشد ا بدر روایات نیا شام

نان

نم شود (نداب ا )525/79
ً
پسد
صوت چهات  :گای درو یک بدف متفاوت اسز؛ مثال بهوا عمو پسدعمو اسز یا بهوا پسدعموا د

پسد پسدعمو ارث نم بدد
پسبدعمو اسز شهید ثان در مسالک گفته اسز ابو این اسز هه حکی سغیید م هند و د
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()739/75
ً
شبباید دلی ایشببان این باشببد هه حکی در روایز به عنوان عمو سع ق گدرته اسببز و عمو ب عا شببام پسببدعمو
پسد پسدعمو نم شود
نم شود یا پسدعمو شام
د
ً
پسبد پسببدعمو یی حیییتا پسبدعمو ابالق م شببودا درسبز نیسببز؛ یدا ادل مسب ه شببام آن
اگد بگویند به د
نم شود و دلی خاص دیگد یی ووود ندارد (نداب ا )524/79

صوت پنجم :گای در هنار عمو اب و پسدعمو ابوین دای یا خاله یا ید دو یستند یعن در هنار عمو و
پسدعمو ردد اسز هه ونسش ا مانع و ممنوع نیسزا درخروص این مس ه ریها دیدگاهیا متفاوس دارند:
دیدگاه اول :پسدعمو ا ارث م دوم م شود و ارث به عمو و دای م رسد؛ بدینسان هه به عمو دوبدابد دای یا
خاله داده م شبود یدا عمو سبهی پدر را م بدد و دای یا خاله سهی مادر را (یمانا  )523/79این بول در مختلف
الشییهه (عالمه ح ا  )43/9به عمادالدین ببد نسبز داده شده و در سرائر (ابنادریبا )247/5ا شرائع االسالم
(م یق ح ا )24/4ا قواعد االحکام (عالمه ح ا )10/5ا الدروس الشییرعیه (شببهید اولا  )559/2و مسییالک
االفهام (شبهید ثان ا  )797/75پذیدرته شبده اسبز شهید ثان (یمانا  )790و بعدیا راض نداب آن را به ومهور
متأخدان نسبز دادهاند ()524/79
ادل ایشان به این بدار اسز:
 0پسببدعمو بهوسببی دای یا خاله ا ارث م دوم م شببود و وبت او م دوم شببودا مانع ارثبددن عمو منتف
م شود؛ بنابداین عمو با دای یا خاله ارث م بدد (یاشم شایدود ا )259/9
ُ َ َ
ه
ُ ُ أَ َ
َ
اب ال ده» (انفال )13 :باعده این اسز هه نباید
 9بد اسال آی شدیف « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ُه أی أ أول ب َب أع
ض در دهت د
د ٍ
خالف باعده نیسز و در
باووود خویشاوند نادیکسدا دورسد ارث ببدد اما بهدلی نص و اوماعا اارها وا عم بد د
انین موبعیت باید به م

وراق یا نص اهتفا هدد پب سببدایز حکی به مسببائ دیگد وایا نیسببز (سببباوار ا

)729/50
 9ابالق روایاس هه داللز دارد عمو و دای در یم حاالت در ارث شدیکاندا اینجا حاهی اسز؛ انانهه در
َ َ َ َ أ ُ أ َ َ َ َ
َه َ َ
َ
َ
خبد سب م بنم د ا امام صبادق(ع) آمده اسز« :أن ُه بال :در أابن ع ٍّی َو خال ٍ بال ال َمال دل خال د ا َو بال در أابن ع ٍّی َو
د
َ َ
َ َ أ ُ أ َ
َ َ َ َ ه َ د أ ُ َ ِّ أ ُ أ َ
َ
َ
خب ٍالا ببال ال َمال دل خ دالا َو بال در أابن ع ٍّی َو أابن خال ٍ ا بال دل ذه دد دمث حظ اْلنث َی أین؛ امام صببادق(ع) در حدیث در
د
د
د
مورد پسبدعمو و دای ردمود :یم مال ا دآن خاله اسبز و دربارۀ پسدعمو و دای گفز :یم مال ا آن دای اسز و
ه َ أ ُ َ ِّ أ ُ أ َ
دربارۀ پسبدعمو و پسبدخاله گفز ’ :دل ذه دد دمث حظ اْلنث َی أین‘ (نساء( »)00:حدعام ا  )795/29این روایز ابالق
دارد و شام م ب ث هه عمو اب حضور دارد یی م شود (سباوار ا )729/50
دلی اینکه این روایز به خبد سوصبیف شبده این اسبز هه در سند آن عمدانبنموس ووود دارد هه سوثیق نشده

ابراهیمی و کالنتری خلیل آباد ،تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه

31

اسز یمچنین در آن حسنبنظدیف ووود دارد هه او یی سوثیق نشدها یداند پدرش ثیه اسز یمچنین در سند آن
س م بنم د اسز هه سوثیق نشده اسز؛ اما داللتش هام اسزا یدا ابالق دارد (اراه ا )790
 0پسدعمو وبت حاو عمو م شود هه ارث ببدد و ردض ما این اسز هه و ا ارث م دوم م شودا انانهه
اگد پسبدعمو باس یا هارد بودا حاو نم شبد؛ بنابداین حاو نخواید بود ضبمن اینکه آنچه با دلی ثابز شدها
م دومشبدن عمو سوسبط پسد عمو اسز سا اینکه خودش مال را ببدد؛ اما اینکه او حاو عمو شود سا مال را دیگد ا
مث دای ببددا دلی ندارد بنابداین دلی بد حاو بودن پسدعمو بدا عمو نیسز و بد اسال باعدها عمو یی ارث
خواید بدد؛ یعن دوسوم به عمو و یکسوم به دای داده م شود (یموا 002سا)021
ایداد این دلی این اسز هه شدن حاو بودن ارثبد نیسز؛ یدا اگد ارثبددن شدن بودا بدادران حاو د مادر
نم شدند (راض میدادا )722/4
دیدگاه دو  :بدخ بائ اند عمو اب و پسدعمو ابوین ید دو ا ارث م دوم م شوند و مال به دای یا خاله
یا ید دو داده م شبود شبهید اول این بول را به سبدیدالدین م مود حمر نسبز داده اسز (الدروسا )551/2
ً
دلی این بول انین م دح شبده اسز هه اوال عمو بهوسی پسدعموا و پسدعمو بهوسی دای یا خاله ا ارث م دوم
ً
م شبود (ابنرهد ح ا )593/4؛ ثانیا خبد سب مه بد م دومشبدن پسبدعمو بهوسی دای یا خاله داللز دارد پب
هس هه ا او ضعیفسد اسز (عمو) در م دومشدن اولویز دارد
ایداد اسبتدالل اول این اسز هه پسدعمو بهبور م ق عمو را ا ارث م دوم نم هند؛ ب که اگد ارثبد باشدا او
را م دوم م سبا د و اگد ارث نبددا مانع دیگدان نم شبود در اینجا نیا ردض این اسبز هه او ا ارث بهوسی دای
م دوم اسز؛ بنابداین نم سواند عمو را ا ارث م دوم هند دیگد اینکه انین استدالل بیشتد شبیه بیال و است سان
اولویز پسدعمو بد عمو در ارثبددنا مال م با اولویز او بد عمو در یم
اسبز ایداد استدالل دوم یی این اسز هه
د

احکام نیسبز به یمین دلی هس بائ نیسز هه اگد دای یا خاله با عمو اب ومع شدندا عمو م دوم م شود؛

در حال هه اگد اولویز سام بودا در ردض مذهور نیا باید م دوم م شد (روحان ا  592/24سا )594
دیدگاه وو  :مال بدا پسدعمو سنهاسز این احتمال را عالمه در مختلف الشیهه م دح هدده اسز ()43/9
امد ییعدضا مانع دیگد نیا
سوضببیح اینکبه عمو و دای در یک مدسبه و در عدض یی بدار دارند و مانع یک ا دو د
یسز؛ و اال این دو در عدض یی نخوایند بود (ابن رهد ح ا )599/4

وواب عالمه ح به این احتمال این اسببز هه عمو و دای بد اسببال دلی ریط در اصبب ارثبددن و در مدسبه
بایی مسباو اندا نه در یم احکام به عبارس این اسبتدالل بیال امور اعتبار شدع با ع و موانع سکوین اسز
هه رسبادش روشبن اسز (یاشم شایدود ا )259/9؛ یدا ممکن اسز امد م کوم به حکم باشد هه مساو
آن امدا م کوم به آن نباشد وواب نیض نیا این اسز هه اگد این استدالل ص یح بودا باید حاوبان مادر در ما اد
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بد سبدلا یعن بدادرانا حاو پدر نیا م شبدندا یدا پدر و مادر در دروه مساو اند؛ در حال هه حاو مادر
حاو پدر نخواید بود (راض میدادا )722/4
عالوه بد این دلی نداریی هه پسبدعمو حاو دای شبود؛ ب که بدعکبا دلی داریی هه دای حاو پسدعمو
م شود انان هه در خبد س م بنم د آمده اسز
دیدگاه چهات  :مال بدا خاله و پسببدعمو اس بز این بول را شببهید اول به شببیخ معینالدین مرببد (دروسا
)551/2ا و عالمه در مختلف الشیهه به ب

الدین راوند ( )43/9نسبز داده اسز صاح وواید نیا آن را بو

دانسببتها ید اند اعتداف هدده همتد رییه به آن حکی هدده اسببز دلی ایشببان این اسببز هه میتض ب ا یعن ووود
پسبدعموا بدا م دومبودن عمو ا ارث مووود اسز و مانع یی مفیود اسز بدا م دومشدن دای و پسدعمو یی
بدیقاول پسدعمو مانع نخواید بودا یداند پسدعمو
میتضب مووود نیسز؛ یدا عمو مانع دای نیسز بنابداین به د
در اینجا بد عمو در ارث اولویز دارد (صبباح ووایدا  )719/59یمچنین بدا اینکه ریط در صببورس پسببدعمو
باووود دای ا ارث م دوم م شبود هه در درو او ا بدف عمویا هسب نباشد؛ اما باووود یک ا آنیا نم سوان
گفز هه پسبدعمو باووود دای ا ارث م دوم شده اسز او ریط بهوسی هس ا ارث م دوم م شود هه ا بدف
عمو باشبد؛ یدا نربی ارث او را م گیددا به خالف دای ؛ یدا سهی او با بودن یا نبودن پسدعمو سغیید نم هند و
حال آنکه حج سنها با گدرتن نربی م جوب م یق م شبودا نه با آنچه ا دیگد م گیدد (شهید ثان ا مسالک
االفهاما )797/75
ً
ایداد دلی اول این اسبز هه اوال این بیال اسز و بیال باب اسز بهعالوها ال مهاش این اسز هه یدگاه دای
با پسدعمو باشد و عمو نباشدا پسد عمو حاو او شود؛ در حال هه احد به این بائ نیسز (یاشم شایدود ا
ً
)259/9؛ ثانیا م دومشدن عمو سوسط پسدعمو دلی بد این نیسز هه پسدعمو بد عمو در یمهوا اولویز دارد؛ حت
در م دومنشبدن بهوسبی دای و خالها درحال هه دلی بد م دومشبدن او داللز دارد هه شام مس مفدوض نیا
َ َ
ُ
ُ ُ أَ َ
م شببود اشببکال دلی دوم این اسببز هه ما یی دلی خاص (روایات) و یی دلی عام « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ب ُه أی أ أول
دب َب أعض» (انفال )13 :داریی هه پسببدعمو باووود دای ا ارث م دوم م شببود ابالق این ادله یمچنین صببورس را
ٍ
شام م شود هه ا ناحی عمویا وارث باشد و سخریص دادن حکی به وضعیت هه عموی نباشدا بدون دلی اسز
(روحان ا 592/24؛ سباوار ا )729/50
 .3مقتضاي ادله
ً
ً
اگد دلی سیدم پسبدعمو ابوین بد عمو اب صبدرا اوماع باشبدا باید به بدر متیین اهتفا هدد و صبدرا در صورت
اوتماع عمو و پسببدعمو به سیدم پسببدعمو حکی هدد و در دیگد موارد پنجگانها اولویز ابدب را مبنا حکی بدار داد؛
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یدا اوماع دلی لب اسز و نم سوان به ابالق آن سمسک هدد و آن را به وضعیز سعدد سدایز داد
ً
اما اگد دلی صبدرا روایات باشبدا ممکن اسبز عدف در صبورت سعدد یدیک ا بدرین با الغا خرببوصیزا
پسدعمو را حاو عمو بداند و ردب بین واحد یا متعددبودن عمو یا پسدعمو نباشد یمچنین ردب بین ووودداشتن
یا نداشبتن ن یا شوید نباشد؛ یدا ن و شوید با یم ببیات ومع م شوند بنابداین در این دو صورت نیا پسدعمو
پسد پسدعمو باشدا یا بهوا د عمو عم اب باشدا سدایزدادن حکی
مانع عمو خواید بود؛ اما اگد بهوا د پسبدعموا د
روایز مست ام دلی معتبد یا اولویز ب ع اسز هه در اینجا ووود ندارد
اما در صببورس هه با پسببد عمو ابوین و عمو اب ا خاله یا دای یا ید دو باشببدا باید روایات را بدرس ب هدد
روایات سه دستهاند :دست اول به ابالبشان داللز دارند هه عمو و دای یا خاله ارث م بدند؛ مث ص ی

ابوبرید

هه در آن آمده اسبز« :ل عی الث ثان ول خال الث ث» (بوسب ا تهذیب االحکاما 529/9؛ حدعام ا  )309/71این
روایز ابالق دارد و صبورت حضبور پسدعمو با آنیا را نیا شام م شود دست دوم داللز دارد هه اگد پسدعمو با
دای و خاله ومع شوندا پسدعمو ا ارث م دوم م شود و یم ارث بدا دای و خاله اسز؛ مث خبد س مه ا امام
صادق(ع) « :ر ابن عی و خال بال :المال ل خال و ر ابن عی و خال بال :المال ل خال» (بوس ا تهذیب االحکام،
523/9؛ حدعام ا  )303/71دسبت سوم نیا داللز دارد بد اینکه اگد پسدعمو ابوین با عمو اب ومع شوندا
ً
یم مال ا آن پسدعمو اسز (یموا  725/29و  )792هه مفرال بدرس خواییی هدد
حال اگد بگوییی هه روایات دست سوم م

ب ث ما نیسزا مس ه روشن اسز :میتضا روایات دست اول این

اسبز هه عمو و دای و خاله ارث را بین خودشبان سیسیی م هنند و روایات دست دوم نیا با آن مناراس ندارد؛ اما اگد
بائ شویی هه ابالق روایات دست سوم شام ردض ما یی م شودا دو حالز ووود دارد 0 :بائ یی هه پسدعموا اه
وارث باشد و اه نباشدا عمو را ا ارث م دوم م هند؛ در این صورت عمو ا ارث م دوم م شود و ارث به خاله یا
دای م رسببد؛  9بائ یی ریط در صببورس عمو ا ارث م دوم م شببود هه پسببدعمو وارث باشببد و اون در اینجا
پسدعمو وارث نیسزا مانع ارثبددن عمو نم شود در این صورت ارث بین عمو و خاله یا دای سیسیی م شود
 .4ادلۀ اولویت پسرعموي ابوینی بر عموي ابی
ریها بدا اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب به ادل ید استناد وستهاند:
 .1 .4قاعدۀ االقرب یمنع االبعد
معنا باعده این اسبز هه یدهب ا نظد نسب ا به میز نادیکسد باشبدا مانع ارثبد دورسد ا خود م شبود
(وعفد لنگدود ا  )421ا این باعده به باعدۀ «االبدب راالبدب» نیا سعبید م شببود این باعده عالوه بد ارث در
ابواب دیگد ریها مانند دی عاب ها نفیها حضانز و نیا به هار م رود
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بد اسببال این باعده در باب ارث با ووود خویشبباوندان ببی اولا یعن پدر و مادر و رد ندان و رد ندان آنیاا
ووود حت دورسدین خویشاوند
ارث به ابوام ببی دوم یعن اوداد و خوایدان و بدادران و رد ندان آنیا نم رسبد و با د
در ببی دوما ارث به ابوام ببی سوم یعن عمویا و دای یا و رد ندان آنیا نم رسد

یمینبور باووود ارداد در یک دروها ارث به ارداد نم رسد هه در درو بعد بدار دارند و باووود خویشاوندان
نسب ارث به خویشاوندان سبب نم رسد ریط ن و شوید با وارثان در یم ببیات ارث م بدند
بدا این باعده به ادل متعدد ا بدآن و سنز و عی استناد شده اسز مهیسدین دلی آی  0۷سورۀ انفال اسز:
َ ه َ َُ أ َأ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ أ َُ َ َ أ ُ أ َُ ُ أ َ
ه ه ه
اْل أر َحام َب أع ُض ُه أی َأ أو َل ب َب أعض ر ه َ
اب ال ده دإن ال َه
ت
«وال دذین آمنوا دمن بعد ویاودوا ووایدوا معکی رأول د ك دمنکی وأولو
د
د
د
د
د ٍ
ُ ِّ َ
ً
َ
دبک شبب أ ٍء ع د یی»؛ هسببان هه بعدا ایمان آوردند و یجدت هددند و با شببما وهاد نمودندا ا شببما یسببتند و
خویشاوندان بدخ نسبز به بدخ دیگدا در احکام هه خدا ّ
میدر داشتها سااوارسدند؛ خداوند به یمهایا داناسز
بد اسببال این آیه بدخ ا خویشبباوندان بد بدخ دیگد در ارث میدماند این آیه ریط اول ٰ بودن بدخ را ثابز

هدده و مرادییش را بیان نکدده اسز
َ
َ
ه
بدخ روایات نیا مالک ابدبیز را بیان هدده اسبزا مانند :صب ی اب ایوب خاا ا امام صادق(ع)« :بال دإن
ه
َ َه ُ ه
َ ُ
ُ
َ
ه َأ ُ َ َ
َأَ َ َ أ َ
َأ َ ه
َ
یز دم أن ُه ری أ ج َبه»
اب ع د أن هب دذ ر دح ٍی دبمن دالب د الد دح دی ال دذ یجد دب ده دإال أن یکون و دارث أبدب دإل الم د
در دهتب د
(بوس ا تهذیب االحکاما )299/9؛ یمانا در هتاب ع (ع) ید خویشاوند هه در ببی بعد بدار بگیددا بهمنال
آن خویشاوند اسز هه میداث میز را ا راه خویشاوند بهسو خود م هشد؛ اما اگد ببی بب نده باشندا ببی
بعد را م دوم م هنند
در این روایزا ووود وارث ابدب به میزا مانع ارثبددن شخص ابعد دانسته شده اسز
روایاس نیا ووود دارد هه ارداد ید ببیه را بیان هدده؛ اما ذهد و بدرسب آنیا ا حوصب این نوشتار خارج اسز
(نک :ه ین ا  0۷/0سا )00
ردد دارا یک سب ا اگد ییببیه و ییدروه باشندا بد اسال این باعده
ردد دارا دو سبب بد د
در ریه و حیوقا د

میدم م شبود؛ انانهه باووود بدادر و خواید ابوین ا بدادر و خواید اب ا ارث م دوم م شوند (موسو اردبی ا
)590/77
بدخ نظید شبیخ مفید یک دیگد ا مربادیق این باعده را پسدعمو ابوین دانستهاند هه بد عمو اب در ارث
میدم م شبود؛ یدا متیدب ابوین دارا دو سب اسز و این موو ابدبیز او بد متیدب اب م شود هه دارا یک
سب سیدب اسز ()995
ایداد اسبتدالل ایشبان این اسز هه در بدخ مسائ باووود این ع زا حکی مذهور ثابز نیسز؛ مث مس ها
پسد بدادر ابوین و بدادر اب باشد در این صورت ریها بهاسفاق بائ اند هه ارث به بدادر اب م رسد
هه وارث میزا د
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پسد بدادر ابوین این اسز هه بدادر اب بهردض ارث
شیخ مفید بدا ردار ا این ایداد گفته اسز ع ز ارثنبددن د

پسد بدادر ابوین بهرحی و هس هه بهردض ارث م بددا بد هس هه بهبدابز ارث م بددا میدم اسز
م بددا ول
د

وارث
امبا پسببدعمو و عمو ید دو ببهبداببز ارث م بدند بنابداین ا بین آنیا هسبب هه به دو سببب ارث ببددا بد د
یکسبب میدم م شود ( ۲29سا )۲29
پاسبخ این اسبز هه دلی بد میدمبودن متیدب دوسبب بد متیدب یکسبب ووود ندارد؛ یدا اگد انین سیدم
در هار بودا بدادر ابوین یی بد بدادر ام میدم م شد
بدخ اینگونه سوویه هددهاند هه ممکن اسبز ابدب بودن ابوین بد اب به این دلی باشبد هه مالک صدق عدر
ً
ابدبیز اسبزا خواه بهخابد همتدبودن واسب ه یا م کیسدبودن ارسبان و انتسبابا و بدون شک متیدب ابوین عدرا
ابدب اسببز؛ یدا ارسبان و انتسببابش به میز شببدیدسد اسببز و وهز بدابتش یی بیشببتد ا متیدب اب سنها یا ام
سنهاسز بنابداین ریط مانع اب م شود و متیدب ام با دلی (اوماع) خارج م شودا لذا متیدب اب باب م ماند
بدایناسال مس ه م ابق باعدۀ االبدب یمنع االبعد اسز شاید نظد شیخ مفید یی یمین باشد (نداب ا )210/79
ً
ً
پاسبخ این اسبز هه اوال بد ردض هه دارا بودن دو سب عدرا موو ابدبیز باشد؛ انانهه بدادر ابوین بد بدادر
اب میدم م شبود و این ریط در صبورس اسبز هه ید دو در یک دروه باشند؛ اما در صورس هه درو اب میدم بد
ً
ابوین باشببدا عدرا سعدد سببب باعث ابدبیز نم شببود؛ بد عکبا عدف هس ب را هه در درو و وسد اسببز میدم
ً
م دارد یداند صباح درو نادیکسد یک سب سیدب داشته باشد؛ ثانیا اگد اینگونه باشدا در وای هه پسدعم
ابوین با عم اب وارث اسز نیا باید پسدعم ابوین بد عم اب میدم شود؛ حالآنکه یی هب انین ادعای نکدده
اسز بنابداین سیدم پسدعمو ابوین بد عمو اب ببق باعدۀ االبدب یمنع االبعد نیسز
 .2 .4ونت
در سبنز به روایاس استناد شده اسز عدها روایات ذهدشده در این باب را مستفیض م دانند (ریض هاشان ا
 )502/5صباح ریاض م گوید« :اینگونه نیسز » ضمن اینکه روایات ذهدشده را ا نظد سندا ضعیف م داند
(بباببای ا  )534 /74ابنبابویه م گوید« :این حکی بهدلی خبد صب یح منیول ا ائمه اسز» (الفقیها )292/4
ال م اسز روایات بدرس سند و دالل شوند:
َ َ َ أ َ ُ أ ُ َ ٍّ َ َ ُ ٍّ َ أ َ ٌّ َ َ َ ُ أ ُ َ ه َ َ َُ
َ َ َُ َ أ ه
أ .توایوت سسوو ب عمواته« :بال أبو عب دد ال ده(ع) أیما أبدب ابن عی دْل ٍب و أم أو عی دْل ٍب بال ب ز :حدثنا أبو
أ َأ َ َ أ
َ أ
َ َ
أ ُ َأ
َه َ َ ُ ُ َ أ ُ
َ
إ أسب َ َاق ه
الس دب دیع عن ال َ دار دث اْلع َو در ع أن أ دم دید ال ُم أْ دم دن َین ع د ِّ أبن أ دب ب دال ٍ (ع) أن ُه هان َییول أع َیان َب دن اْل ِّم أب َد ُب دم أن
د
د
د
َ أَ ه َ َ َ أ ََ َ ً
سا ُث هی َب َال و أ َز ب َها م أن َع أین َصار َی إ هن َع أب َد ال ه ه َأ َبا َر ُسول ال ه ه(ص) َأ ُخو َأب َبال َْلبیه وَ
ب دن العال دت بال راستو و دال
د ٍ د د د
د د
د
د د د
ٍ د ٍد
د
ُ
أ ِّم ده» (حدعام ا  725/29و )792
حسببنبنعماره م گوید« :امام صببادق(ع) ردمود’ :پسببدعمو پدرومادر نادیکسد اسببز یا عمو پدر ؟‘
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عدض هددم’ :ابواس اق سبیع ا حارث اعور بدا ما خبد آورده هه امیدمْمنان ع (ع) م ردمود :هسان هه پدر و
مادر واحد دارند ا آنان هه ریط پدر واحد دارندا نادیکسدند ‘ امام(ع) در نشببسببتن خود سغیید داد و سبب ب
ردمود’ :آن را ا اشم الل آورد بهراست هه عبدال ه پدر پیامبد(ص) بدادر پدرومادر ابوبال بود ‘»
َّ
ّ
ّ
َ َ
َ ّ
پشزسدیی شتد اسزا در میاب ن َه ن َه این اسز هه
ع بد و ن ضبد ا ع گدرته شده اسز ع ا آشامیدن د
َ ّ َ
شبتد بعد ا آشبامیدن سوبف هند سا آب ا گ ویش پایین بدود و دوباره بنوشبد ع و ن َه دربارۀ رضبباع نیا استعمال
أ ه
م شبود و « َب دن ال َعالت» به رد ندان یک مدد ا نان متعدد (بدادران اب ) گفته م شود (نک :ابنمنظورا  491/77سا
)410؛ اما اگد مادرشان یک و پدرشان مخت ف باشدا اخیاف م گویند (ابناثیدا  297/5و )555

اعیان ا عین گدرته شببده اسببز مداد ا عین ایا ا بسببمز ار شببمند آن اسببز بنابداین مداد ا اعیان بدادران
د
اسز هه پسدان یک پدر و یک مادر یستند (ووید ا  )2717/9عین صاریه نیا هنایه ا امیدالمْمنین ع (ع) اسز
یدانبد روایز داللز دارد هه بدادران ابوین نسبببز به بدادران اب ابدباند اما اون در آخد امام صببادق(ع)
ردمودند هه عبدال ه پدر پیامبد(ص) بدادر پدرومادر ابوبال بود و این را در وواب سبْال ا ابدببودن پسدعمو
ابوین نسبز به عمو اب ذهد هددهاندا مشخص م شود هه پسدعمو ابوین ا بد عمو اب میدم اسز
برتووی ووندی توایت :بدخ بائ اند هه روایز ذهدشده ضعیف اسز (م یق سباوار ا )241/2؛ یدا این
روایز را شبیخ صبدوق ا هتاب حسن بن م مد بن سماعه گدرته (نجاش ا  )492هه ا شیوخ وابف اسز (عالمه
ح ا مختلف الشییهه )403/3 ،حسبنبنم مد یی ا م مدبنبکد وناح نی هدده هه ثیه بوده اسبز (نجاش ا
)549؛ اما شبیخ بوسب او را وابف دانسته اسز (رجالا  )543نام صفوانبنخالد و ابدایییبنم مدبنمهاود نیا
در یی یک ا هت روال یارز نم شود البته حسنبنعماره را شیخ بوس در هتاب روالش نام بدده و گفته اسز
هه و سببن ا اما ا اصبب اب امام م مد بابد(ع) و امام وعفد صببادق(ع) بوده اسببز (سببب ان سبدیا ا )210
یونببناب اس اق سبیع نیا ا اص اب امام صادق(ع)ا اما سن متعر بوده اسز (سفدش ا )709/3
بد یمین اسبال شهید ثان در مسالک گفته اسز« :اخبار هه در مورد ارث پسدعمو وارد شدها معتبد نیسز»
(شهید ثان ا مسالک االفهاما  )732/75اما بدخ بائ اند هه به این روایات بد ردض ضعف سند نیا م سوان استناد
هدد؛ یدا ریها امامیه به آن عم هددهاند و اینگونه ضعف سند وبدان م شود (نداب ا )210/79
برتووی داللی توایت :سیدم در روایز مذهور را بد ردض صب
َأ ُ
پبذیدرز؛ مث سیدم عمو ابوین بد عمو اب عبارت «أع َیان َب دن
ابوین بد اب داللز ندارد

ز سندا سنها در صورت ییدروه بودن م سوان
أ ه
أ ُ َأ
اْل ِّم أب َد ُب دم أن َب دن ال َعال دت» بد میدمبودن م ق

اگد گفته شود ممکن اسز ردمایش امام ع (ع) راا بدون سْال و ووابا بد اول بودن متیدب ابوین بد اب ا در
صورت اس اد دروها حم هنیی؛ اما اون در این روایز امام(ع) ا راو خواسته هه ا میان عمو اب و پسدعمو
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ابوین یک را معین هند و راو در وواب امام(ع) روایز مذهور ا حضدت ع (ع) را نی هدده اسزا پ م بدیی
هه روایز عام اسز و شام صورت اختالف دروه یی م شود
ً
م گوییی :اوال ایداد هه بد اسبتدالل به روایز وارد اسبزا یمین اسز هه سخن امام ع (ع) را وواب سْال
هه ا امام صادق(ع) نی شده اسزا بدار دادهاند و نتیجه گدرتهاند هه پسدعمو ابوین ا عمو اب نادیکسد اسز
و حالآنکه عبالا عمو پیامبدا وارث پیامبد(ص) نبود؛ نه بهسب ووود امیدالمْمنین ع (ع)ا ب که بهسب ووود
ً
حضدت رابمه(ل)ا حت حضدت ع (ع) یی وارث مال پیامبد(ص) نبود و سوویه روایز ممکن نیسز؛ ثانیا اون
در روایز اسبم ا میداث نیسبزا بد ردض صب زا بد ابدببودن پسدعمو ابوین ردد نسبز به عمو اب او ا
وهات دیگد داللز داردا نه ا وهز ارثبددن مال و میام بنابداین منظور روایز این اسببز هه امیدالمْمنین(ع) به
میام پیامبد(ص) اول ا عبال عمو پیامبد(ص) اسز
ُ
َ
أ
ُ
َ َ
أ ُ
ب .توایت دیگر :شبیخ بوس در تهذیب األحکام ا امام ع (ع) نی هدده اسز« :أع َیان َب دن اْل ِّم َی ددثون ُدون
أ ه
َب دن ال َعال دت»؛ بدادران پبدرومادر ارث م بدندا نه بدادران پدر ( )521/9ابنبابویه نیا در کتاب من ال یحضییر

الفقیه این روایز را بهصببورت مدسبب نی هدده و به این سعبید آورده اسببز« :اوالد بن االم أحق من بن العالت»
( )215/4این روایبزا نیا بد ردض صبب ز سببندا ا نظد دالل یمان ایدادات روایز اول را دارد بهعالوه در این
روایزا مانند روایز گذشتها ا ارث پسدعمو ابوین و عمو اب سْال نشده سا مس مذهور را شام شود
 .3 .4اجماع
بسیار ا ریها سیدم پسدعمو ابوین بد عمو اب را اوماع دانستهاند (میدل اردبی ا 479/77؛ سباوار ا
723/50؛ شببهیبد ثبان ا مسییالیک االفهیاما  )732/75عدها بد این حکی نی اوماع هددهاندا ا وم ه ابن یده
()529ا ابنادریب ح ()292/5ا راض میداد ( )727/4و م یق سباوار ( )507صاح ریاض بائ اسز هه
نی اوماع در حد سواسد اسببز و این اوماع مخرببص باعدۀ االبدب اسببز ( )534/74بدخ ادعا نبود اختالف
هددهاند (روحان ا  )592/24و بدخ نیا آن را مسب ی دانسبتهاند (مج س ا م مدسی ا  )502/77بدخ مهیسدین
دلی را اوماع دانستهاند (راض یند ا )441/9
پاسبخ این اسز هه اوماع اه منیول و اه م ر ید دو مددود اسز؛ یدا اگد بتوان به روایات واردشده در این
باب استناد هددا این اوماع مدره اسز و مشهور بائ اند هه اوماع مدره حجز نیسز (آخوند خداسان ا 725؛
مید ا بم ا 492/2ا خوی ا  )92/2حت اگد بائ شویی هه اوماع مدره حجز اسز یا نتوان به روایز استناد
هدد و اوماع سعبد باشبدا در صورس اعتبار دارد هه هاشف ا نظد معروم باشد (شبید

نجان ا )2/7؛ اما هشف

نظد معربوم در اینجا مشبک اسزا یدا ه ین در هتاب کافی اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب را ذهد نکدده
اسبز یمچنین ما ابالع ا دیدگاه ریها بب ا شبیخ صبدوق نداریی حت شبیخ صدوق (الهدایةا  )551بائ
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ً
ً
شبده اسبز هه باووود م ق عموا م ق پسبدعمو ارث نم بدد بنابداین اوال اصب ووود اوماع و ثانیا هشف نظد
معروم ا آن بسیار مشک اسز
 .5ارتباط ارث پسرعموي ابوینی با مسئلۀ ارث جانشينی پيامبر(ص)
حضبدت ع (ع) پسد عمو ابوین پیامبد(ص) و عبال عمو اب ایشان بود حال این سْال م دح م شود هه آیا
بائ بودن شببیعه به ارثبد پسببدعمو ابوین باووود عمو اب با اعتیاد آنیا به وانشببین امام ع (ع) پب ا
پیامبد(ص) و رد ادعا بن عبال به خالرز عبال پب ا پیامبد(ص) ارسبان دارد؟
ینگام هه حکومز امویان سببدنگون شببد و عباسببیان به بدرت رسببیدندا ابتدا خود را ای بیز پیامبد(ص) و
ذو الیدب نبامیبدنبد (عمدا )709؛ امبا بعبد ا مواوهشببدن با مخالفز ع ویانا مدع شببدند هه ینگام رح ز
پیامبد(ص) سنها هسب هه است یاق ارثبد ا پیامبد(ص) را داشتها عبال عمو ایشان بوده اسزا با این دلی هه
ع (ع) پسببدعمو پیامبد و عبال عمو پیامبد(ص) بود و باووود عمو ارث به پسببدعمو نم رسببد بنابداین حق
وانشببین پیامبد(ص) به ع (ع) نم رسببدا ب که به عمویش عبال م رسببد ببق این بولا ع ویان یی حی در
خالرز نداشتند اما ائم شیعه در موابع متعدد بهشدت در میام رد ادعا بن عبال بدآمدهاند (ببدس ا )559/2
اما بائ شببدن ریها شببیعه به ارث پسببدعمو ابوین در صببورت ووود عمو اب بدا اثبات موروث بودن
ً
خالرز حضببدت ع (ع) یا دیگد ائمه(ع) نبوده اسببز؛ یدا اوال آنبدر دالی م کی و متین نظید حدیث ثی ین بد
ً
والیبز حضببدت ع (ع) و دیگد امامان(ع) ووود دارد هه نیا به انین ادعایای نیسببز؛ ثانیا بهدلی حضببور
حضبدت رابمه(ل) در مان روت پیامبد(ص) وارث ایشبان حضبدت رابمه(ل) بوده اسبز بنابداین دسزهی بد
مبنا خود امامیها حضببدت ع (ع) وارث نبوده سا خالرز پیامبد(ص) به ایشببان ارث بدسببد؛ انانهه در روایز
َ
َ َ ه
َ
َ ه
ه
أَه ُ َ َ
ال َو ال ع د ٌّ (ع) َو ال َو درث أت ُه دإال
رضببی بنیسببار ا امام بابد(ع) آمده اسببز« :ال َو ال ده َما َو درث َر ُسببول ال ده(ص) العب
ُ ُ أَ
ُ َ
ُ َ َ
ِّ َ
َ ُ
َ ه َه َ َ َ
َ َ ََ َ َ
حام َب أعض ُه أی أ أول دب َب أعض
السال َح َو غ أی َدُه دإال دْلن ُه بض ع أن ُه َد أی َن ُه ث هی بال(ع) َو أولوا اْل أر
ر داب َم (ع) َو َما هان أخذ ع د ٌّ (ع)
د
ٍ
ّ
تاب ال ده» (ابنبابویها الفقیها )297/4؛ نه بهخدا بسیا نه عبال و نه ع (ع) یی یک ا رسول خدا(ص) ارث
در ده د
نبددهاندا پیامبد(ص) وا رابمه(ل) وا رث نداشبته اسبز و بدداشبتن سبالح و دیگد اشیا متع ق به پیامبد(ص) ا
َ ُ ُ أَ
اْل أ
حام
ر
سو ع (ع) وا بدا آن نبوده اسز هه او ددین پیامبد(ص) را ادا هدده اسز س ب امام(ع) ردمود« :و أولوا
د
َ
ُ
هتاب ال ده» (انفال )13 :البته ارثنبددن امام ع (ع) مدبون به مال دنیو بوده اسببز و بد
َب أعضب ُه أی أ أول دب َب أعض در
د
ٍ
اسبال روایاتا آن حضبدت بدخ اشبیا را هه ا ودایع نبوت بوده به ارث بدده اسبز هه سب ب به ائم بعد ا ایشان
ً
رسببیده؛ مانند شببمشببید و ره و رح و (نک :ه ین ا  )254/7ثالثا ا نظد شببیعه مناص ب و ا وم ه وانشببین
پیامبد(ص) به ارث نم رسبد و ائمه(ع) یدگا به این دلی هه منتس به پیامبد(ص) م باشندا خود را سااوار رسیدن
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به امامز نم دانسبتند؛ ب که بداسال شایستگ یای هه داشتهاندا با سردیح امام بب ا خودا به امامز رسیدهاند و
این امد دربارۀ پیامبدان یی مربداق دارد :بسیار ا پیامبدان رد ند پیامبدان بب بودند؛ مانند یوسف پیامبد هه رد ند
یعیوب بود و یعیوب رد ند اس ب اقا و اس ب اق و اسببماعی رد ندان ابداییی(ع) بودند ا بدر رد ند بدخ امامان
مانند امام حسن(ع) به امامز ندسیدند؛ انانهه رد ند نوح(ع) به پیامبد ندسید و اگد موروث بودا استثنا نداشز
بنابداین اگداه ا بدف بن عبال ادعا موروث بودن خالرز پیامبد(ص) بدا عبال شببده اسببزا اما بول به
ارثبددن پسدعمو ابوین باووود عمو اب در مذی امامیها بد ردض سمامبودن ادلها به دالی پیشگفتها ارسباب
با موروث بودن وانشبین پیامبد(ص) بدا حضدت ع (ع) ندارد؛ ب که بد اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب
در ارثبددن اموال داللز م هند
نتيجهگيري
ً
دلی معتبد بد میدمبودن پسبدعمو ابوین بد عمو اب در وراثز ووود ندارد؛ یدا اوال اوماع ادعاشدها مدره
ً
اسز و حجیز ندارد؛ ثانیا پسدعمو نسبز به عمو در درو دورسد ا میز بدار دارد؛ یداند پسدعمو هه دارا درو
دورسد اسزا با دو سب و عمو هه دارا درو نادیک سد اسزا با یک سب به میز سیدب دارد اون ب ع نداریی هه
بید مابور یعن دارا دو سبب بودن دخالت در ابدبیز داشبته باشد و حداب نم دانیی هه ابدبیز باووود داشتن یا
نداشتن دو سب ردق هند؛ بنابداین حکی بهخابد داشتن دو سب سغیید نم هند ضمن اینکه در بابیا دیگد وا
ارثا مانند :عاب ها حضانزا بیومیز و امثال آنا م ق عمو بد پسدعمو بهدلی نادیکسدبودن میدم داشته م شود و
ً
ً
ردق بائ شببدن بین آنیا ا حیث ابدبیز سدویح بالمدوح اسببز و سدویح بالمدوح عیال ببیح اسببز؛ ثالثا روایز
حسنبنعمارها بد ردض معتبدبودن ا نظد سند و هام بودن ا نظد داللزا با روایات دیگد در سعارض اسز روایات
مابور بد اند دستهاند:
 0روایباس هه حکی ارث م ق عمو و پسببدعمو را بیان م هندا مانند روایز یاید هناسبب ا امام بابد(ع) هه
َ َ َ
َ
َ
ُ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َُ َ َ
َ
َ
ردمود « :أاب ُن أ دخیبک دم أن أ دبیبک أ أول دببک دم أن ع ِّمک بال َو عمک أخو أ دبیک دم أن أ دب دیه َو أ ِّم ده أ أول دبک دم أن ع ِّمک أ دخ
ُ
َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ
أ دبیک دم أن أ دب دیه بال َو عمک أخو أ دبیک دْلدب دیه أ أول دبک دم أن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْل ِّم ده بال َو أاب ُن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دم أن أ دب دیه َو أ ِّم ده
َ َ َ َ َ ُ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
أ أول دبک دمن أابن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْلدب دیه بال َو أاب ُن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دم أن أ دب دیه أ أول دبک دمن أابن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْل ِّم ده»
د د
د د
(ه ین ا )19/1
در این روایبزا امام(ع) در میام بیان اسببز و احکام ارث مدسبط با عمو و پسببدعمو را ذهد م هند و اگد حکی
پسببدعمو ابوین ببا عمو اب متفباوت بودا ببایبد ذهد م هدد؛ بنابداین نم سوان آن را با روایز حسببنبنعماره
سخربیص د و بدعکب م سوان بائ شبد هه این روایز سفسید آی اولوا االرحام (انفال )0۷ :اسز و داللز دارد هه
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در یم مسبائ ا اگد ابوین با اب در یک ببیه و یک دروه باشبندا ابوین بد اب میدم م شود؛ وگدنه ردد در درو
میدما یداند اب باشدا میدم اسز
ً
 9روایاس هه داللز دارد در ارث م یا نباید آنچه خدا میدم داشتها مْخد و آنچه مْخد داشتها میدم داشز و
َ َ َ أ
َ ُ ه ََ أ ُ ه
یی استثنای نداردا مانند روایز یونببنیعیوب ا امام صادق(ع)« :بال أ دم ُید ال ُم أْ دم دن َین َص َوات ال ده ع أی ده ال َ أمد دل ده
أَ َ ََ أ ُأ ُ َ َ َ أ ُ ُ أ
َه َ
َه ُ َ
ِّ
ه َ َ ِّ
َ َ
ال دذ ال ُمید َم دل َما أخ َد َو ال ُم َْخ َد دل َما بد َم ث هی ض َد َب دب دإحد َید أی ده ع اْلخ َد ث هی بال َیا أ هی ُت َها اْل هم ال ُم َت َ ِّی َد ُ َب أعد ن دب ِّی َها
َ ه
َه ه
ه َ َ َ
َ َ
أ أ َ َ أ ََ َ ُ
َه ه َ ه ُ
َ ُ َه
ل أو ه أن ُت أی بد أم ُت أی َم أن بد َم ال ُه َو أخ أدس أی َم أن أخ َد ال ُه َو َو َع ُت ُی ال دوال َی َو ال دو َراث ح أیث َو َع َها ال ُه َما عال َو دل ال ده َو ال عال
َ ه
ُ أ ه َ َ َ أُ ُ َ
ه َ أ َ َ أ
َ
َسبب أهی دم أن ر َد دائض ال ده َو ال اخ َت ف اث َن دان در حک دی ال ده َو ال س َنا َ ع دز اْل هم در شبب أ ٍء دم أن أ أم دد ال ده » (ه ین ا )12/1؛
د
حضدت ع هه درود خدا بد او باد ردمود :حمد و س ال خداوند را هه آنچه به سأخید انداخته پیش نم ارتد و آنچه
پیش انداخته به سأخید نم ارتد سبب ب یک دسببز خود را رو دسببز دیگد د و گفز ا امت هه بعد ا پیامبدش
سدگددان شدیدا اگد آنچه خدا میدم داشتها میدم بدارید و آنچه به سأخید انداختها به سأخید اندا یدا و والیز و وراثز
را در وای بدار دیید هه خداوند بدار داده اسزا نه بد ول خدا نیر وارد م شود و نه نیر (عول ) در سهم هه
خبداونبد بدا وارثبان بدار داده پیش م آید و یدگا دو نفد در حکی خدا با یی اختالف پیدا نم هنند و امز در یی
امد ا خدا با یی ودال نم هنند
در این روایز وراثز و والیز وداگانه ذهد شبده اسز و معنایش این اسز هه باید حساب این دو را ا یی ودا
هدد در والیزا حضببدت ع (ع) بد عبال میدم اسببزا و نباید عبال را بد ع (ع) میدم داشببزا اما در وراثز
یی هدام بد رابمه(ل) میدم نیستند و در ارث باید ببق باعدها هه خداوند در آی اولو االرحام ردمودها عم هدد
این روایز یی م سواند بیان بدا روایز حسنبنعماره باشد
 9روایباس هبه داللز دارد بد اینکه ارثبددن حضببدت ع (ع) دلی خاص دارد (نک :م مدبابدمج سبب ا
 990/010و )990؛ بنابداین بد ردض هه حضبدت ع (ع) ببق روایز حسنبنعماره ارث ببددا این حکی مختص
ایشان اسز و نم سوان روایات عام را هه داللز بد میدمبودن م ق عمو بد م ق پسدعمو دارد سخریص د و ید
پسدعمو ابوین را بد عمو اب میدم داشز
بد ردض هه ادله بد ارث پسببدعمو ابوین باووود عمو اب داللز هندا به دالی پیشگفته یی ارسباب بین
آن و اعتیاد امامیه به وانشین حضدت ع (ع) بعد ا پیامبد(ص) ووود ندارد
منابع
قرآن کر یم
آخوند خداسبان ا م مدهاظیبنحسبینا درر الفوائد فی الحاشیی علی الفرائدا ااپاولا سهدان :مْسس ال بع و النشد التابعه
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لو ار الثیار و االرشاد االسالم ا 7470ق
ابنبابویها م مدبنع ا المقنعا ااپاولا بی :مْسس امام یاد (ع)ا 7473ق
________________ا الهدایة فی االصول و الفروع :هدایة المتهلمینا ااپاولا بی :مْسس امام یاد (ع)ا 7472ق
________________ا هتاب من ال یحضر الفقیها ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
ابناثیدا مبارکبنم مدا النهای ر غدی ال دیث و االثدا ااپاولا بی :اسماعی یانا ب سا
ابنادریبا م مدبناحمدا السدائد ال او لت دید الفتاو ا ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7470ق
ابن یدها حما بنع ا غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،بهسر یح احمد عبدالغفور ع ارا ااپاولا بی :مْسس امام
صادق(ع)ا 7471ق
ابنرهد ح ا احمدبنم مدا المهذب البارع فی شرح المختصر النافعا بهس ییق مجتب عداب ا ااپاولا بی :درتد انتشارات
اسالم ا 7401ق
ابنمنظورا م مدبنمکدما لسان الهربا ااپسوما بیدوت :دار الرادرا 7474ق
اراه ا م مدع ا رسالة فی االرثا ااپاولا بی :مْسس در راه حقا 7473ق
سفدش ا مر ف بنحسینا نقد الرجالا ااپاولا بی :آلالبیز(ع)ا 7472ق
وعفد لنگدود ا م مدوعفدا ترمینولوژی حقوقا ااپاولا سهدان :گنج دانشا 7595
ووید ا اسماعی بنحمادا الصحاح :تاج اللغة و صحاح الهربیةا ااپاولا بیدوت :دارالع ی ل مالیینا 7470ق
حدعام ا م مدبنحسنا تفصیل وسائل الشیهة إلی تحصیل مسائل الشریهة ،ااپاولا بی :آلالبیز(ع)ا 7409ق
خوی ا ابوالیاسیا اجود التقریراتا ااپاولا بی :عدرانا 7532
روحان ا م مدصادقا فقه الصادق علیه السالما ااپاولا بی :دارالکتابا 7472ق
سب ان سبدیا ا وعفدا نظام اإلرث فی الشریهة اإلسالمیة الغراءا بهسیدید سید رضا پیغمبدپور هاشان ا ااپ اولا بی :مْسس
امام صادق(ع)ا 7473ق
سباوار ا عبداالع ا مهذب ااالحکام فی بیان الحالل و الحراما ااپاهارما بی :درتد آیزال ه سباوار ا 7475ق
شبید نجان ا موس ا کتاب نکاحا بهس ییق مْسس پژویش رأ پددا ا ااپاولا بی :مْسس پژویش رأ پددا ا 7479ق
شهید اولا م مدبنمک  ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةا ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7471ق
شهید ثان ا ینالدینبنع ا الروضة البهیة فی شرح اللمهة الدمشقیةا ااپاولا بی :هتابردوش داور ا 0001ق
_________________ا مسیالک االفهام الی تنقی شرایع االسالما بهس ییق گدوه پژویش معارف اسالم ا ااپاولا بی:
مْسس المعارف االسالمی ا 0009ق
صبباح ووایدا م مدحسببنبنبابدا جواهر الکالم فی شییرح شییرائع اإلسییالما بهسربب یح عبال بواان و ع آخوند ا
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ااپیفتیا بیدوت :دار إحیاء التداث العدب ا 7404ق
بباببای ا ع بنم مدا ریاض المسییائل فی تحقیا األحکام بالدالئلا بهسربب یح م مد بهدهمند و دیگدانا ااپاولا بی:
آلالبیز(ع)ا 7472ق
ببدس ا احمدبنع ا االحتجاجا بهس ییق شیخ ابداییی بهادر و شیخ م مد یاد ا بی :داراالسو ا 7479ق
بوس ا م مدبنحسنا االستبصار فیما اختلف من االخبارا ااپاولا سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7590ق
_________________ا تهذیب االحکاما ااپاهارما سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7401ق
_________________ا رجال الشیی الووسیی :االبوابا بهسر یح وواد بیوم اصفهان ا ااپسوما بی :درتد انتشارات
اسالم ا 7421ق
_________________ا المبسوط فی فقه االمامیةا ااپسوما سهدان :المکتب المدسضوی إلحیاء اآلثار الجعفدی ا 7521ق
عالمه ح ا حسنبنیوسفا قواعد االلحکام فی مهرفة الحالل و الحراما ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
_________________ا مختلف الشیهة فی أحکام الشریهةا ااپ دوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
عمدا راروقا الهباسیون األوائلا ااپدوما بغداد :وامعها 7911م
راضب میدادا میدادبنعبدال ها التنقی الرائع لمختصر الشرائعا بهسر یح سید عبدال یف حسین هوههمد ا ااپاولا بی:
هتابخان آیزال ه مدعش نجف ا 7404ق
راض یند ا م مدبنحسنا کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکاما ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7479ق
ریض هاشبان ا م مدبنشباهمدسضب ا الوافیا بهسرب یح ضبیاءالدین حسبین اصبفهان ا ااپاولا اصفهان :هتابخان امام
امیدالمْمنین ع (ع)ا 7409ق
ه ین ا م مدبنیعیوبا الکافیا بهسر یح ع اهبد غفار ا ااپاهارما سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7401ق
مج سب ا م مدبابدبنم مدسی ا بحار االنوار الجامهة لدرر أخبار االئمة االطهار علیهم السیالما ااپاولا بیدوت :مْسبس
ال بع و النشدا 7470ق
مج سب ا م مدسی بن میربودع ا روضیة المتقین فی شیرح من ال یحضر الفقیها بهسر یح سیدحسین موسو هدمان و
دیگدانا ااپدوما بی :مْسس ردینگ اسالم هوشانبورا 7409ق
م یق ح ا وعفدبنحسبن ،شیرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراما بهسر یح عبدال سین م مدع بیالا ااپدوما
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مفید ،م مدبنم مدا المقنهةا ااپاولا بی :هنگدۀ وهان یاارۀ شیخ مفیدا 0009ق
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minorities, including the non-execution of the Khmer drinking punishment for religious
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misconception that based on the rule of "permission in an object is permission in its
requirements"that minorities are also allowed in the requirements of this permission, ie
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چکیده
فقه شیعه و قانون اساسی ایران ،حقوقی را برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر
اقلیتهای دینی از این جمله است .قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده ،این تلقی نادرست را مبتنی بر
قاعدۀ «اذن در شیء ،اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیتها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل ،ساخت ،نگهداری،
ً
خریدوفروش نیز مأذون هستند .صرفنظر از اینکه اساسا قاعدهبودن قاعدۀ اذن بهطور جدی محل تردید است ،مفاد ادلۀ متعدد
نشان میدهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صالحیت اجرا ندارد .دالیلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با
صورتبندیهای مختلف) ،انصراف به امور غیرکیفری ،قواعد باالدستی و حاکمیتی حقوقیاجتماعی ،اطالقهای قانونی ،ناتوانی
محدودیت گشایش حاصل از اضطرار ،بخشی از مستندات
قاعده در رفع مانع و خالصه شدن در تأثیر اقتضائی ،ناکارایی و
ِ
مدعای این ُجستار است .این مطالعه ،توصیفیتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای است.
واژگان کلیدی :قاعدۀ اذن ،لوازم اذن ،امور کیفری ،مسکر ،اقلیتهای مذهبی.
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مقدمه
ـدنی جســمی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی دارد .ازبینرفتن اراده و کنترل بر
مصــرف مســکرات ،عوارر جبراننشـ ِ

اعمال و رفتار و بهدنبال آن ،جرایم دیگر ازجمله قتل که شدیدترین و شنیعترین جرم است ،به وجود میآید .به همین
دلیل مصـرف این مواد که افزون بر مشـکالت فردی ،بر اجتماو و مردم تأثیر دارد ،با نهی و منع شـدید شـرو و قانون
روبهرو شـده اسـت .در اجرای اصل  4قانون اساسی در کتاب حدود و تعزیرات از قانون مجازات اسالمی ،مصرف،
حمل ،نگهداری ،تهیه ،خریدوفروش مشروبات الکلی جرمانگاری شده است.
از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که هر کشوری دارای اقلیتهایی در مقابل اکثریت است .در کشور ما
نیز اقلیتهایی وجود دارد که فقه رسمی ما و بهتبع آن ،قانون اساسی ،آنان و حقوق (انجام مراسم دینی خود ،استقالل
در احوال شــخصــیه) را برای ایشــان به رســمیت شــناخته اســت (اصــل  75ق.ا) .ازطرفدیگر در آیین آنها یکی از
رفتارهای مجاز ،نوشـیدن مسـکرات اسـت .از سـوی سوم ،قاعدهای با عنوان «اذن در شیء ،اذن در لوازم آن است»
وجود دارد .در نگاه اول چنین به نظر میرسـد حال که به اقلیتها ،اذن در شـرب مسکرات داده شده است ،با استناد
به این قاعده ،رفتارها و اعمالی که الزمه آن است (مانند حمل ونگهداری ،خریدوفروش) نیز مأذون و جایز باشد.
ً
پرسش اساسی این است که اصوال قاعدۀ «اذن در شیء ،اذن در لوازم آن است» تا چه اندازهای شامل موضوعات
قلمرو قاعده «اذن در شـیء ،اذن در لوازم آن است» در خصوص حدود اختیارات اقلیتهای دینی
کیفری میشـود
ِ
در حمل ،نگهداری و خریدوفروش مسکرات تا چه حد است آیا میتوان بهاستناد قاعدۀ اذن در شیء ،اذن در شرب

مسکرات به اقلیت ها را بالمالزمه شامل جواز حمل ،نگهداری و خریدوفروش مشروبات الکلی توسط آنان دانست
یعنی آنگاه که قانون گذار اذن داده اســت که این گروه شــرب خمر کنند ،آیا نظرش این بوده اســت که لوازم آن ازقبیل
خریدوفروش ،حمل ،نگهداری مأذون باشد
این جســتار درصــدد واکاوی گســترۀ امور کیفری این قاعده بهویژه اعمال اقلیتهای مذهبی بهخصــوص لوازم
شـرب مسـکر است .مدعای اصلی این است بهاندازه کافی ادلهای وجود دارد که اجازه استناد به قاعده اذن را در این
موضوو نمیدهد و ناروایی آن را اثبات میکند.
 .1مسکر؛ چیستی ،آثار ،حکم
 .1 .1مسکر

مسـکر چیزی اسـت که انسـان را مست کند و ُسکر نیز بهمعنای عدم هوشیاری و مستی است (ابنمنظور513/4 ،؛

فراهیدی 509/3؛ ازهری54 ،؛ راغب اصفهانی 253 ،تا  .)473مصرف مسکرات یعنی استعمال موادی که منجر به
زوال عقل و قوۀ تمییز میشود .بر پایه این معنا ،مسکرات شامل هر نوو مست کنندهای ازقبیل مشروبات الکلی ،مواد
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افیونی و روانگردان و موادمخدر میشود .تعمیم مسکر به غیرنوشیدنی و غیرخمر ادلۀ خاصی دارد (نک :حرعاملی،
 .)230/71منظور از مســکرات ،مایعات مســتکننده اعم از خمر و نبیذ و ...اســت که میتوان آن را شــامل ســایر
مسکرات مانند مشروبات الکلی دانست.
 .2 .1عوارض مسکرات
مصـرف مشروبات منجر به زوال شخصیتی و بروز فسادهای اخالقی ،زوال عقل ،ازبینرفتن عاطفه ،بیتوجهی
به نظافت و ظاهر و دوری از خانواده میشود (ایزدی و دیگران )779 ،و هماهنگی در سیستم مغزی را از بین میبرد و
هذیانگویی را بهدنبال دارد .در برخی حاالت ،قدرت تفکر و اندیشــیدن از بین میرود و ممکن اســت حالت اغما
ایجاد کند (ناظر .)31 ،از دیدگاه جرمشناسی ،مصرف مسکرات ،منشأ بسیاری از جرایم علیه فرد ،جامعه و نسلهای
بعد میشود (کینیا7 .)79 ،

 .3 .1حکم مسکرات
باتوجهبه آیه  31سـورۀ نحل و آیه  90سوره مائده و آیه  45سورۀ نساء و روایاتی از معصومان که در این باب وارد
شـده اســت (ابنبابویه 343 ،و 424؛ مجلسـی ،)723/19 ،مصــرف مســکرات ازجمله گناهان کبیره و موجب حد
است (صاحبجواهر .)515/30 ،قانون مجازات اسالمی در ماده  234مصرف مسکرات را موجب حد میداند.
 .2اقلیت؛ چیستی ،کیستی و حقوق
 .1 .2واژهشناسی (چیستی)
اقلیـت در لغت بهمعنی کمبودن ،اندک و قســمت کمتر که در مقابل اکثریت اســت (حبیبزاده و هوشــیار.)35 ،
اصطالح اقلیت دربرگیرنده آن دسته از گروههای انسانی است که در شرایط حاشیهای و در موقعیتی ناشی از فرودستی
کمیتی و درعینحال اجتماعی ،اقتصـادی ،فرهنگی و سیاسی به سر میبرند (ژرژ .)3 ،بهعبارتدیگر اقلیت ،گروهی
از شـهروندان یک کشـور هسـتند که ازنظر عددی بخش کمتر جمعیت را تشـکیل داده و در حاکمیت کشور شرکت
ندارند و دارای خصوصیات زبانی ،مذهبی ،قومی متفاوت از اکثریت جامعه هستند (ترنبری 72 ،و .)33
 .2 .2انواع اقلیت
در ایران بهدلیل اتکای حاکمیت بر مذهب ،فقط اقلیتهای دینی در قانون شناخته شدهاند و قومیتهای مختلف
زبانی و قومی ،همانند دیگران ،جزء اکثریت بوده و اقلیت محسوب نمیشوند (پروین و سپهریفر .)14 ،از همین رو
تکیه بحث بر اقلیتهای دینی اسـت .اقلیت دینی ،دو نوو رسـمی و غیررسمی است .اقلیت رسمی در دیدگاه فقهی،
اهل کتاب یعنی یهودیان ،نصرانیان (مسیحیان) و مجوسیان هستند (حرعاملی .)93/77 ،اندراج مجوس (زردتشتی)
 .7برای اطالو بیشتر از عوارر مصرف مسکرات نک :صدیق سروستانی727 ،؛ قائمی.93 ،
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در عنوان اهل کتاب ،مستند به آیۀ  71سورۀ حج است.
نوو دوم ،اقلیت غیررسمی است .غیر از سه دستۀ بیانشده ،سایر فرقهها اقلیتهای غیررسمی به شمار میروند.
این گروه حق زندگی در ایران را دارند ،اما از حقوق اقلیت های رسـمی برخوردار نیستند .در بحث حد مسکر ،قانون
آن را از غیرمسلمان برداشته است؛ اما به نظر میرسد انصراف به اقلیتهای مصرح داشته باشد.
 .3 .2حقوق اقلیتهای دینی
قانون اســاســی ایران و ســایر قوانین ،اقلیتهای دینی را برخوردار از حقوق خاص آیین خود و برخی حقوقی که
ممکن بوده بهجهت اقلیتبودن شامل حال آنها نشود ،دانسته است .این حقوق در قوانین مختلف بهصورت پراکنده
وجود دارد7 .البتـه شــرر برخورداری اقلیتها از حقوق ،مغایرنبودن با حقوق ملی کشــور (قوانین داخلی باألخص
قانون اسـاسی) است .اینان در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و میتوانند در حدود قانون در احوال
شــخصــیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند .یکی از مواردی که بهعنوان حقی برای آنها شــناخته شــده
اسـت ،اجرانکردن حد در صـورت تظاهرنکردن به شـرب مسـکرات اسـت (مادۀ  233ق.م.ا) که از آن جواز شـرب
مسکر برداشت شده است.
 .3قاعدۀ اذن؛ پیشینه ،مفـاد ،مستند
اولین فقیهی که از گزارۀ «اذن در شـیء ،اذن در لوازم یا توابع آن اسـت» با عنوان قاعده نام برده اسـت ،شهید اول در
القواعد و الفوائد ( )250/7است ،البته آن هم نه در فهرست قواعد اصلی ،بلکه ذیل یکی دیگر از قواعد دیگر (قاعدۀ
شـمارۀ  ) 10آورده است .فقهای دیگر بدون اینکه عنوان قاعده را به کار ببرند ،آن را مستند و دلیل برخی احکام فقهی
قرار دادهاند (نک :طوســی731/4 ،؛ ابنادریس353/7 ،؛ عالمه حلی735/3 ،؛ ؛ شــهید ثانی ،الروضةة 540/4 ،؛
همو ،مسالک723/3 ،؛ حلی57/5 ،؛ بحرانی292/25 ،؛ صاحبجواهر799/23 ،؛ خمینی.)325/7 ،
البته تعبیر شــهید ثانی در مسةةالک (« :)504/77اإلذن فی الشــیء إذن فی لوازمه أو مســتلزم لنذن فی الزمه و
قلمرو قاعده باشد .آنجا که اذن در شر را
تابعه» محتمل اسـت که نشـان از تردید وی یا بیانگر نگاه ایشان در توسعۀ
ِ

«اذن در لوازم» یا «مستلزم اذن در لوازم» میداند .حتی تعبیر به توابع در اینجا و در مکتوبات دیگر شهید ثانی (مانند
کتاب النکاح در مسةالک713/2 ،؛ الروضة  )744/3 ،می تواند حاکی از این دو حالت باشـد .قواعدنویسان معاصر
مانند بجنوردی ،فاضـل لنکرانی و مکارم نیز در شـمار قواعد خود ،سـخنی از آن به عمل نیاوردهاند .از بین معاصران
فقط فقیـه (محمدتقی فقیه) ســیدمصــطفی محقق داماد 2و آن را در شــمار قواعد مکتوبۀ خود ذکر کردهاند و حتی
 .7نک :کتابهای مجموعۀ قوانین.
 .2فقیه33 ،؛ محقق داماد253/7 ،
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دانشـور اخیر مدعی اسـت که بسـیاری از فقها با این عبارت بهعنوان قاعدهای برخورد کردهاند که بررسیهای ما این
ادعا را تأیید نمیکند.
بنا بر نظر برخی ،این گزاره (قاعده) علیرغم شهرت ،هیچ مدرکی از آیات یا روایات ندارد (فقیه .)33 ،این گروه
بر این باورند که مدرک آن اسـتقرار روش عقال و تقریر این روش از سـوی شارو است .تحلیل مبتنی بر ضوابط دانش
اصـول فقه هم این اسـت که از باب صـغرویات اصالظالظهور است (همو .)33 ،از این قاعده در زندگی اجتماعی و
روابط اشـخاص از گذشته تا حال استفاده شده و شارو هم باتوجهبه کاربرد این قاعده و عقالییبودن آن ،منعی نکرده
اســت (نک :محقق داماد .)253/7 ،البته برخی دیگر ،روایاتی را دال برای قاعده (گزاره) میدانند (مصــطفوی.)57 ،
بر این مبنا میتوان برخی استداللهای ناظر به ادلۀ لفظی (مانند دلیل انصراف و بحث داللت التزامی) را مطرح کرد.
مقام شرعی او به دیگری بهنحوی اذن
بنا بر خوانش حقوقی (غیرکیفری) از این قاعده ،هرگاه صـاحب مال یا قائم ِ

در تصـرف بدهد ،این شـخص در تمامی لوازم آن ،اذن ،مأذون و مجاز خواهد شد (بجنوردی23/3 ،؛ محقق داماد،

) 253/7؛ برای مثـال اگر به دیگری اجازۀ چند روز ســکونت و خواندن نماز را در خانهاش دهد ،این شــخص ،حق
استفاده از آب آن خانه را برای طهارت و وضو نیز دارد.
 .4اذن؛ چیستی ،اقسام و آثار
 .1 .4چیستی اذن
اذن از مفاهیم اساسی این قاعده (گزاره) ،بهمعنای اجازۀ انجام فعل و کاری است که بدون چنین اجازهای ،انجامدادن
آن فعل مجاز نیسـت .بهعبارتدیگر اذن ،گونهای اعالم رضـایت از طرف شـخصـی اسـت که صالحیت دادن آن را
داشـته باشـد .این عمل حقوقی ،ناشی از آزادی اراده بوده و عمل غیرارادی محسوب نمیشود .اذن همیشه به تصرفی
تعلق میگیرد که هنوز واقع نشده باشد؛ چراکه رضایت پس از وقوو تصرف به اجازۀ نامبردار است( .حسینی مراغی،
 .)302/2به دیگر سخن ،اذن همانا رضایت ،رخصتدادن و برداشتن مانع یا اعالم رضایت به انجام تصرف است.
 .2 .4انواع اذن
ً
اذن گونههای مختلفی دارد .نوعی از اذن که مفاد عبارت اذندهنده ،صــراحتا و به شــکل داللت مطابقی بر آن
داللت دارد ،به اذن صریح موسوم است؛7بهدلیل اینکه اعالم رضایت صریح ،حالت منتظرهای وجود ندارد و بنابراین
ً
کامال منشـأ اثر اسـت .گونهای دیگر از اذن را میتوان اذن شـاهد حال دانست؛ یعنی حالتی که نشان از اذن در امری
ً
دارد؛ مثال دوسـتی بین دو نفر بهگونهای که داللت بر استفادۀ هردوی آنها از خانۀ یکدیگر داشته باشد (نراقی ،عوائد
األیام  .)55 ،در اینگونه اذن ،قرائن کاشف از رضایت است .اذن فحوی ،گونهای دیگر است که لفظ بهداللت التزامی
 . 7مادۀ  7012ق.م.
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و از باب مفهوم موافقت (اولویت) بر آن داللت کند .در این مورد ،عبارت اذندهنده بهصراحت داللت بر اذن نداشته
ً
ولی بهگونهای اســت که اذن از لوازم آن اســت؛ مثال اگر به دیگری بگوید در منزل من باش ،این دعوت بهمعنای اذن
فحوی در استفاده از آب خانه برای طهارت شرعی دارد ( شهید اول،القواعد و الفوائد731 ،؛ نراقی ،عوائد األیام55 ،؛
حسینی مراغی.)304/ 2 ،
 .3 .4آثار مترتب بر قاعدۀ اذن
مرحوم نراقی می گوید :هرآنچه اذن در آن شرر است ،با تحقق اذن در هریک از اقسام ازنظر شرعی ،مؤثر و آثار
صــحیح بر آن مترتب میشــود (نراقی ،عوائد األیام .)55 ،در اذن صــریح ،مراد از ظاهر لفظ ،آشــکار بوده و داللتش
امی علمآور بر مقصود دارد؛ چراکه مالک همانا علمزایی است .در نوو دیگر
مطابقی است .اذن فحوی نیز داللت التز ِ

مقصود اذندهنده ایجاد میشود .پس اذنهای سهگانه از نظر شرو معتبر و آثار اذنها بر آنها جاری است
هم علم به
ِ

(همان)

 .5ناپذیرفتنیبودن انگارۀ سلب کلی قاعدۀ اذن
ً
ممکن است این تلقی به وجود آید قاعدۀ اذن که از هیچ پشتوانۀ روایی یا قرآنی برخوردار نیست و صرفا در گفتههای
فقهای متأخر آمده است ،نباید آن را معتبر شمرد .این تلقی و اندیشه ،پذیرفتنی نیست؛ چراکه کنش و واکنش فقها در
م قابل این قاعده ،منفی نبوده اســت .دلیلی وجود داشــته تا فقها با آن مخالفت نکنند .گویا دلیل آن ،باور به مالزمۀ
حکم شـرو و عقل اسـت؛ یعنی قاعدۀ مالزمه .بنابراین رأی به اعتبارنداشتن این قاعده بهنحو سلب کلی با سیرۀ فقها
سازگار نیست.
 .6گسترۀ قاعدۀ اذن
 .1 .6فقـه
فقهای متکفل فهم کالم شارو از آن بهره
قاعدۀ اذن هرچند عقلی و عقالیی اسـت ،اما با اقبال شـارو روبهرو شـده و
ِ
ِ
ً
بردهاند و اجماال فتاوایی را بر آن استوار ساختهاند ،به نحوی که گویی این قاعده در مسائل حقوقی (غیرکیفری) امری
ً
مسـلم و مفرو عنه است .نمونههایی فقهی دربارۀ گسترۀ قاعدۀ اذن در مسائل حقوقی این مدعا را تأیید میکند؛ مثال
اگر ولی به صغیر ممیز اذن دهد که معاملۀ معینی را واقع سازد ،برخی به همین استناد بر این باورند که صغیر ممیز در
بقیۀ انواو معامالت نیز مأذون اســت (عالمه حلی 050/3 ،به بعد) یا رأی برخی راجع به اجارهدادن عین مســتأجره
توسـط مستأجر ،جواز است؛ چراکه مستأجر ،مالک منافع شده و اذن مالک در تسلیم عین مستأجره به شخص ثالث
ً
در ضـمن عقد اجارۀ اول مستتر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعدۀ اذن ،با تملیک منافع توسط موجر لزوما اذن هر
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نوو تصـرفی ازجمله انتقال آن به غیر را نیز داده است و چون انتقال منافع بدون تصرف مادی در عین ناممکن است،
پس الزمۀ اذن و رضایت مالک در انتقال منافع به غیر و بهرهبرداری او از عین ،اذن و رضایت به تصرف در عین است
(شهید ثانی،الروض 901/4 ،؛ صاحبجواهر.)025/1 ،
 .2 .6امورحقوقی (قوانین)
مادۀ  317قانون مدنی« :وکالت در هر امر مســتلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هســت ».منشــأ این حکم
قاعدۀ اذن اسـت .همچنین مادۀ  23قانون امور حسبی اشاره دارد که ولی یا قیم میتواند به محجور در اشتغال به کار
اذن ولی ،باتوجهبه قاعدۀ اذن ،شــامل اذن در لوازم آن پیشــه نیز خواهد بود .مادۀ  311قانون
یا پیشــه اذن دهد .لذا ِ
شـریک مأذون (ضـمن عقد) به ادارهکردن اموال مشترک ،میتواند هر عملی را که الزمۀ اداره
مدنی نیز اشـاره میکند
ِ
کردن است ،انجام دهد و این خود نشان از روایی و جواز اجرای قاعده در مسائل حقوقی دارد.

مادۀ  704قانون مدنی بیان میدارد که حق االرتفاق ،مسـتلزم وسائل انتفاو از آن نیز خواهد بود ،مبتنی بر همین
قاعده اذن است .موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشانگر استناد به این قاعده در مسائل حقوقی است .شهرت و
اعتبار این قاعده بهگونهای اســت که حتی دادگاه عالی انتظامی در حکم شــمارۀ  5973مورخ  7523/4/73آن را از
مسـلمات تردیدناپذیر میشـمارد ...« :و این امر از مسـلمات تردیدناپذیر میباشـد که اذن در شیء اذن در لوازم آن
خواهد بود ». ...رویۀ قضــایی نیز همین اســت .در دادنامۀ شــمارۀ  27/237به تاریخ رســیدگی تاریخ رســیدگی:
 ،31/5/23شعبۀ  27دیوان عالی کشور چنین انشای رأی کرده است ...« :نظر به مادۀ  317قانون مدنی و قاعدۀ عقلی
اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست». ...
 .3 .6امور کیفری
آیا قاعدۀ اذن ،در امور کیفری کاربرد دارد تحلیل برخی نمونهها ما را به پاسخ نزدیک خواهد کرد.
ً
ً
نمونۀ نخسـت :تقاص و تفرو برخی از امور بر آن ،یک نمونه است .اجماال و اجماعا فقها بر این باورند که اگر
به صــورت متعارف ،امکان دســتیابی به حق متعذر باشــد ،تقاص جایز اســت (شــهید ثانی ،الروضةة 213/70 ،؛
گلپـایگانی570/7 ،؛ بحرانی .)591/20 ،دلیل مشــروعیت تقاص این اســت که به دفع ظلم از مظلوم میانجامد؛
چراکه حق به صاحب واقعی میرسد (نراقی ،مستندالشیعه.)422/71 ،
حـال آیـا قـاعدۀ اذن را میتوان دربارۀ تقاص اجرا کرد آیا طلبکار میتواند از باب تقاص و برای وصــول طلب
خود ،دیوار منزل مـدیون را تخریـب کرده و بـه آن ملـک ،ورود غیرمجاز کند یا میتواند ســندی جعل کند و از آن
اســتفـاده کنـد آیـا میتواند لباس مأموران دولتی را بر تن کرده و با تهدید فرد مدیون ،مال خود را وصــول کند آیا
طلبکار می تواند با استناد به قاعدۀ اذن ،مبادرت به برداشتن (سرقت) از مال بدهکار کرده و طلب خود را بردارد (اذن
در شیء :تقاص و اذن در لوازم :الزمۀ رسیدن به حق خود ،فقط سرقت است) مسئله دو صورت دارد:
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صــورت نخســت :گاه شــخص ،مال معین خود را که دیگری غصــب کرده ،بر میدارد .در این فرر ،وی عمل
ً
ناروایی مثال سـرقت (اخذ مال الغیر خفیه) انجام نداده است .از همین رو عدم مجازات این شخص ،ناشی از اعمال
قاعدۀ اذن نیسـت ،بلکه ناشی از نبودن وصف مجرمانه است؛ صورت دوم :اگر طلبکار بهق صد تقاص از مال مدیون
(نه از مال خودش که در دسـت مدیون اسـت) سرقتی انجام دهد .چرایی عدم کیفر این شخص ،مستند به قاعدۀ درأ
(تدرأ الحدود بالشبهات) است ،نه قاعدۀ اذن.
نمونۀ دوم :با عدم ایفای دین از سـوی مدیون و ناتوانی طلبکار دائن در اثبات حق ،اگر مالی از مدیون در دست
وی بهعنوان امانت قرار دارد ،آیا وی با استناد به قاعدۀ اذن مجاز است از امانت بردارد (اذن در شیء :تقاص ،اذن در
لوازم :برداشــتن مال مورد امانت بهعنوان آخرین راه) در اینجا عدم مجازات بهدلیل قاعدۀ اذن نیســت ،بلکه عنصــر
معنوی جرم خیانت در امانت که قصد اضرار به غیر است (مادۀ  314قانون تعزیرات) در اینجا وجود ندارد.
 .1ناروایی استناد به مفهوم اولویت
در برخی امور بهویژه در پارهای امور حقوقی میتوان از طریق مفهوم موافق (اولویت) ،اذن در شــیء اذن در لوازم را
ً
نتیجه گرفت؛ مثال اگر به دیگری اذن در فروش کاالی خود را بدهد ،به طریق اولی شامل اذن در جابهجایی و تحویل
ً
کاال را داده اسـت .اما در مسـئلۀ ما اصـال نمیتوان گفت که حال که غیرمسـلمان در نوشیدن مسکرات مجاز است؛
پس در حمل و خریدوفروش آن نیز مجاز اســت .حملوخرید نهتنها اولویتی نســبت به شــرب ندارند (نفی قیاس
اولویت) ،بلکه ازنظر مالک حکم نیز مساوی نیستند؛ حتی بهگونهای است که مفاسدشان بیشتر از شرب است.
 .8ادلۀ ناروایی و نادرستی تمسک به قاعدۀ اذن در امور کیفری
اکنون این ســئوال رخ مینماید که چرا نمیتوان در امور کیفری و مجازاتها به قاعدۀ اذن اســتناد کرد چرا اذن در
شـرب مسکرات به اقلیتها ،اذن در لوازم آن یعنی حمل ،نگهداری و خریدوفروش به حساب نمیآید چرا بهاستناد
قاعدۀ اذن نمیتوان گفت آنگاه که شـارو و قانونگذار اذن شرب خمر داده ،نظرش این بوده است که لوازم آن از قبیل
خریدوفروش ،حمل ،نگهداری نیز مأذون باشــد ادلۀ پیشرو ،ناروایی اســتناد بهقاعدۀ اذن در امور کیفری و بهویژه
اعمال اقلیتها و غیرمسلمانان و بهخصوص در مسئلۀ لوازم شرب مسکرات را ثابت میکند.
دلیل اول .ناروایی اسـتناد به دللت التاامی در امور کیفری :اگر اذن در اصل شیء بر اذن در لوازم آن داللت
کند ،از باب داللت التزامی خواهد بود .به نظر میرســد در امور کیفری نتوان به داللت التزامی اســتناد کرد؛ چراکه
کشـف مراد قانون گذار و شـارو مهم اسـت .داللت التزامی ممکن اسـت به امری منجر شـود که شـارو به آن راضی
نیسـت ،اما در مسـئلۀ ما چگونه میتوان کشـف کرد که شـارو و قانونگذار به لوازم اذنش نیز راضــی نیست پاسخ
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ً
روشـن اسـت :شـارو اصوال به شرب خمر راضی نیست .اذن به شرب خمر از باب ناچاری و اضطرار است؛ چراکه
اصـل این اسـت که همۀ شهروندان جامعۀ اسالمی مسلمان هستند و وجود اقلیتها خالف این اصل و مبنا است یا
اصــل ،عمل به احکام شــریعت اســت .قرائن و اماراتی وجود دارد که نشــان میدهد در قضــیۀ شــرب مســکر ،بنا بر
محدودســازی برای اقلیت اســت؛ عدمجواز شــرب علنی ،ناروایی حضــور در م در زمان باقیماندن آثار شــرب و
مسـتی ،بهرسمیتنشناختن مالیت آن در بازار مسلمانان (و دهها حکم و اثر فقهی که مترتب بر عدممالیت آن است)
نمونههای محدودسـازی هستند که از آنها عدمرضایت شارو نسبت به لوازمی از قبیل حملونگهداری مسکرات به
دست میآید .افزون بر این به نظر میرسد که حتی ممنوعیت شربخمر توسط اقلیتها از جانب شارو و قانونگذار
مشــکلی نه از جهت نظری و مبنایی و نه از جهت عملی نداشــته باشــد ،همچنانکه برای مســلمانان ،این حرمت و
ممنوعیت وضــع شــده اســت .البته گویی صــحت این دلیل منوربه لفظیدانســتن قاعدۀ اذن اســت که گفتیم برخی
ِ
(مصطفوی )57 ،به این مبنا متمایل شدهاند.
افزدونی اسـت رابطۀ اذن و لوازمش ،حکم وضـعی اسـت .ازآنجاکه ما بهدنبال آثار شـرعی هستیم ،پس وضع و
ً
رفعش میتواند به دست شارو باشد .مقام ثبوت میتواند به دست شارو باشد ،اما آیا واقعا شارو در این مسئله نظری
دارد :نص یا ظاهر(مقام اثبات )7و آیا اگر سـکوت کرده است ما میتوانیم از برخی راهها نظر او را کشف کنیم (مقام
اثبات  )2این دلیل و برخی ادلۀ دیگر ،پاسخ این پرسشها هستند.
دلیل دوم .اقتضـای لییبودن قاعده :اگر قاعدۀ اذن را دلیل عقلی بدانیم ازآنرو که دلیل لبی است ،باید بهقدر
متیقن از مدلول آن اکتفا کرد .تبیین این دلیل مقدماتی دارد.
مقدمۀ اول :قاعدۀ اذن ،دلیل لبی است .لبیبودن قاعده را میتوان از تصریح دانشوران به عقلی یا عقالییبودن آن
دریافت .از همین رو در شمار دالیل لبی قرار میگیرد.
مقدمۀ دوم :در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد (مظفر 700/2 ،و  .)740دلیل لبی ،اطالق و عموم ندارد و
بهقدر متیقن از مفاد آن اخذ میشــود ( همو .)740/2 ،دلیل اصــلی این اســت که دلیل لبی زبان ندارد و از همین رو
قدرت تصـرف در شمولیت و فراگیری اطالق و عام را ندارد .اما اینکه مکانیسم دلیل لبی همین است ،نظر جمعی و
ً
اجماعی فقها است که معموال با عباراتی شبیه به هم مقصود خود را بیان میکنند« :إذ الدلیل اللبی یقتصر فیه بالقدر
المتیقن» (نک :خویی ،مصباح األصول234/2 ،؛ مظفر.)740/7 ،
مقدمۀ سـوم :مقدار یقینی از مدلول قاعدۀ اذن ،امور حقوقی اسـت ،نه کیفری .با بررسی انجامشده مشاهده شد
که هیچ فقیهی بر اسـاس مفاد این قاعده در حوزۀ کیفری فتوا نداده اسـت .مثالها و اسـتنبارهای فقها نشان میدهد
ً
هیچکدام تمایلی به استعمال قاعدۀ اذن در امورکیفری نداشتهاند .چرایی این مسئله ،از سوی هیچ فقهی نه تصریحا و
ً
ً
نه تلویحا بیان نشده است .البته در این مقدمه درصدد استنبار و بیان چرایی آن نیستیم؛ بلکه فعال هدف این است که
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ً
از عدم آن این نتیجه را بگیریم که ظاهرا فقط در حوزۀ حقوقی این قاعده را به کار گرفتهاند .بهعبارتدیگر قدر متیقن،
امور حقوقی است.
دلیل سوم .انصراف :در تعریف انصراف گفتهاند« :انصراف ،انس ذهنی خاص است که نتیجۀ برخی مالبسات
و ارتباطات است بین لفظ و حصهای معین از معنای موضووله آن» (صدر .)39/2 ،میتوان ادعا کرد که قاعدۀ اذن،
انصراف به امورحقوقی دارد .مستند این ادعا ،تحلیل ذیل است:
یک :از نظر آخوند خراســانی انص ـراف ســهگونه اســت ( ،)249البته برخی نوو چهارمی را افزودهاند (شــبیری
زنجانی) و بعضی دیگر آن را شش نوو دانستهاند (حکیم.)337/7 ،
قسم اول ،انصراف بدوی است .این انصراف با تأمل از بین میرود .انصراف بدوی از مقولۀ خطور ذهنی و ظهور
تصـوری است ،نه ظهور تصدیقی و مراد استعمالی؛ ازاینرو با اندکی درنگ از بین میرود .انصرافی که ما ادعای آن
را دربارۀ قاعدۀ اذن داریم از نوو بدوی نیست که با اندکی تأمل زایل شود.
قسـم دوم ،انصـراف مسـتقر است .گویی تسالم و همگرایی دانشوران در این است که انصراف اگر از نوو مستقر
باشــد ،موجب دســتکشــیدن از اطالق و عموم میشــود .اما در اینکه چهچیزی موجب و منشــأ این نوو انص ـراف

میشـود ،هرچند انگارۀ مشهور ،منشأ آن را ظهور لفظ میدانند؛ دستکم دو تلقی دیگر هم وجود دارد؛ یکی دیدگاه
موسـوم به انصـراف ترکیبی اسـت؛ بدین معنا اگر جزئی از جمله (چه حکم ،چه موضوو و چه متعلقاتشان) بهجهت
تناسـبات حکم و موضـوو ،انصراف به معنایی خاص داشته باشد ،انصراف ترکیبی است که در مقابل انصراف افرادی
قرار دارد و آن در جایی اسـت که کلمهای بهتنهایی بدون اینکه در جمله واقع شـود ،به معنایی خاص انصـرافداشته
باشد (شبیری زنجانی) .نگرش دیگر این است که کثرت افراد میتواند موجب (منشأ) انصراف شود.
نظر مشـهور کثرت افراد را موجب و منشـأ انصـراف نمیداند؛ اما پذیرش اینکه در برخی حاالت میتواند منشــأ
اوانی افراد مصـداقی (از مصادیق
انصـراف شـود ،نه دشـواری نظری دارد و نه دشـواری عملی .با این توضـیح اگر فر ِ

مطلق) بـــهاندازه ای باشـد که عنوان قرینه بر تقیید بر آن صادق باشد ،عقالی عالم به این قرینه توجه کرده و آن را بر
مقام بیان میتوانـــد بـــر آن بهعنوان قیدی
ذیالقرینه مقدم میدارند (کالنتری)73 ،؛ زیرا در این صورت،
متکلم در ِ
ِ
تکیه کند و این امر ازنظر عرف و عقال پـــذیرفتنی اســـت .بهدیگر سخن ،حجیت مطلق و جواز تمسک به آن مادامی
است کـه قرینـه ای عقالیی برخالف آن یافت نشود .با پیدایش قرینـه هـرچنـد ناشـی از کثـرت وجودی ،الزم است
که ظهور قرینه بر ظهور ذیالقرینه مقدم داشــته شــود (همان) .تحلیل مســئله این اســت که فراوانی افراد برخی از
مصادیق مطلق ،موجـب ظهـور عرفـی شده است؛ بهگونهای که میتوان آن را از مجاری اصـالظالظهـور و قرینـه بـر
تقییــد دانــست .نراقی مــینویـسد« :انصراف لفظ مطلق به مصداقی که بهلحاظ وجودی ،شایع اسـت ،در جـایی
پذیرفتنی است که شیوو بتواند قرینــهای بـر ارادۀ آن مـصداق باشـد و آن را بفهمانـد (نراقی ،مستندالشیعه227/2 ،؛
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موارد حقوقی ،موجب میشــود که این قاعده
کثرت وجود ِ
نـک :خویی .)212/3 ،در قـاعـدۀ اذن به نظر میرســد ِ
منصرف به موارد حقوقی باشد و شامل امور کیفری نشود.

قسـم سـوم ،انصـراف اجمالی است که وضعیتی است لفظ مطلق گرچه در معنای مقید ظهور پیدا نمیکند ،اما
ظهور آن در اطالق از بین میرود .گویی مجمل و مردد بین اقلواکثر میشــود (آخوند خراســانی .)249 ،برخی این
موجب شــک ماندگار» نامیده و نتیجۀ آن را اجمال دانســتهاند (نــــائینی .)352/7 ،در این حالت
نوو را «انص ـراف
ِ

انصراف فینفسه مدعای ما را ثابت نمیکند؛ اما بهجهت اینکه این اجمال سبب دوران امر بین اقلواکثر شده است و
وظیفۀ ما در این حالت اخذ بهقدر متیقن اسـت ،سرانجام باید به امور حقوقی بهعنوان قدر متیقن از قاعدۀ اذن بسنده
کرد و تسری آن به اکثر به نحوی که شامل امور کیفری شود ،با اجمال (ناظهوری) سازگار نیست .بهدیگر سخن دربارۀ
قاعدۀ اذن میتوان گفت انصراف اجمالی دارد.
گونۀ دیگر ،انصــرافی اســت که باعث ظهور جدید میشــود .بدین معنا که کالم با قطعنظر از این انصــراف در
اطالق ظهور دارد؛ ولی بهســبب انصــراف ،ظهور در مقید مییابد که بیشــک ،قرینه بر تقیید اســت .این ظهور بر
اصـالظاالطـالق ،رجحـان تعیینی (و نه تفضیلی) دارد و درنتیجـه ،کالم از باب حمل مطلق بر مقید ،ظهور در مقید
پیـدا مـی کنـد .ادعای اینکه قاعدۀ اذن حامل این نوو انصراف است ،نه در ناحیۀ صغرا گرفتار نبود انطباق است و نه
در ناحیۀ کبرا دچار ناشــمولی؛ یعنی می توانیم بگوییم قاعدۀ اذن به امور حقوقی انص ـراف دارد و شــامل امور کیفری
ایی دلیل انصـراف در اثبات مدعا ،بر اساس تمایل برخی به ذکر ادلۀ لفظی برای
نمیشـود .گفتنی اسـت پذیرش کار ِ

این قاعده است (نک :مصطفوی.)57 ،

دلیل چهارم .تخصـی ::تقریر نخسـت؛ اگر بتوان مفاد فراگیرانۀ قاعدۀ اذن را عام دانسـت ،به نظر میرسد که
بتوان گفت بر قاعدۀ اذن تخصـیص وارد شـده اسـت؛ یعنی امور کیفری از شمول این قاعده خارج شده است .اما در
اینکه مخصــص چیســت ،میتوان صــورتبندیهای مختلفی پیشرو گذاشــت .گفتنی اســت پذیرش تخصــیص
برساختهای بر مقدمات ذیل است:
الف .امکانسـنجی تخصــیص قاعـــدۀ اذن :بهجهت اینکه هیچکدام از موانع تخصــیص در اینجا وجود ندارد،
قـاعدۀ اذن میتواند تخصــیص بخورد .بهعبارتدیگر ضــوابط و قواعد حاکم بر مباحث عاموخاص وحتی مباحث
مطلقو مقید مانع تخصیص این قاعده نیستند و خود قاعده نیز مشکلی ندارد که آبی از تخصیص باشد.
ب .روایی و جواز تخصــیص قاعدۀ عقلی اذن از ســوی شــارو :بعد از پذیرش عقلیبودن قاعدۀ اذن ،آیا شــارو
میتواند در حدود و ثغور آن دخالت کند .به نظر میرســد بعد از پذیرش اثربخشــی و اثرگذاری این قاعده در امور
شرعی از سوی شارو و به رسمیتشناختن آن ،شارو این حق را دارد که محدودۀ اثربخشی آن را تعیین کند .بهعبارت
دیگر بعد از ورود این قاعدۀ عقلی به حوزۀ تشریع ،این صاحب شریعت و اختیاردار تشریع است که بگوید قاعده در
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کجا اثر بگذارد و در کجا اثر نگذارد؛ چراکه امر تشــریع به ید شــارو و در اختیار او اســت .بهعبارتدیگر اینگونه
نیسـت که شارو قاعدۀ عقلی بما هی قاعدۀ عقلی را تخصیصزده باشد تا اشکال تداخل نادرست حوزههای نامربور
پیش آید ،بلکه ازآن جهت که این قاعده در فضـای تشـریع وارد شـده اسـت ،شارو میتواند آن را با اهداف و مقاصد
خودش بسنجد و تخصیصهای مناسب و متناسب این اهداف بزند.
ج .لبیبودن مخصص :تخصیص وارده ،اجماو است .به دیگر سخن اجماو فقها ،مخصص این قاعده است .از
سـوی دیگر باید دانست که اجماو نوعی دلیل لبی است (نائینی493/7 ،؛ مظفر )700/2 ،و باید ملتزم به قدر متیقن
بود .بهعبارت دیگر اینکه اجماو بر این اســت که این قاعده مختص حوزۀ حقوقی اســت و نه کیفری ،خود گونهای از
تخصیص وارده بر این قاعده است و لبیبودن دلیل اجماو نیز همین اقتضا را دارد.
تقریر دوم :میتوان از اهداف شــریعت و روح قانون ،گونههایی از تخصــیص را در حوزۀ کیفری و حقوقی بر این
قاعده وارد کرد .باید پذیرفت سالمت روان و جسم افراد و سالمت معنوی جامعه از اهداف شریعت به شمار میرود.
رفع موانع حقوقی و شرعی از شرب خمر و لوازم آن با روح و مقاصد شریعت سازگار نیست .بنابراین باید بهنوعی در
آزادی عمل در لوازم شــرب خمر محدودیت قائل شــد .نتیجۀ این محدودیت ،نداشــتنجواز حمل و خریدوفروش
است.
دلیل پنجم .بازخوانی اصـل :دلیل دیگر را میتوان با این پرسش آغاز کرد که اجازه به اقلیتها در شرب خمر،
قاعده اسـت یا تخصیصی است بر گزارۀ ممنوعیت شرب خمر یعنی آیا اصل بر ممنوعیت شرب خمر است و اجازه
به اقلیتها ،تخصیص بر آن ضابطه و گزارۀ کلی است یا اصل جواز بهرهمندی اقلیتها از امور مجاز خودشان است
و شـرو ،برخی محدودیتها و ممنوعیت ها (در غیرشـرب خمر) را اعمال کرده اسـت و شــرب خمر داخل در اصل
جواز بهرهمندی اقلیتها از امور مجاز ش ـرعی خودشــان اســت ثمرۀ بحث آنجا آشــکار میشــود که اگر اصــل بر
بهرهمندی اقلیتها از تمام امور حالل نزد خودشان باشد (ولی شرو برخی آنها را اجازه نداده باشد) ،هنگام شک در
خروج از اصـل ،خروج ناروا و ناصـحیح خواهد بود .اما اگر جواز شـرب خمر ،تخصیص بر اصل ممنوعیت شرب
ُ
خمر باشـد ،باید آنرا محدود و منحصر بهعنوان شرب دانست و لوازم آن را نمیتوان پذیرفت .از سوی دیگر میتوان
گفت که قاعدۀ اذن فقط در عمومات (عموم ممنوعیت شـرب خمر در جامعۀ اسـالمی) ،ساری و جاری است ،ولی
در مخصصها (جواز شرب توسط اقلیتها) قابلیت اجرا ندارد.
دلیل شــشــم .مدلول قاعدۀ اذنط فقو ومود مقتضــی اســت نه رف مان  :به نظر میرســد با فرر پذیرش
امکان اجرای قاعدۀ اذن در امور کیفری ،باور به اینکه این قاعده فقط بیانگر مقتضی جواز پذیرش لوازم اذن است ،نه
دشواری ثبوتی دارد و نه دشواری اثباتی .از امور بدیهی دانش اصول این است که برای تحقق هر امری عالوه بر وجود
مقتضی ،فقدان مانع هم الزم است .بنابراین باوجود مانع شرعی که نبود جواز شرب خمر به نحو کلی است ،میتوان
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چنین گفت که این قاعده در امور کیفری مانع دارد؛ یعنی مقتضی جواز است اما با بودن مانع ،قابلیت اجرا ندارد.
آیا می شــود وجود مقتضــی را عقل بگوید ولی رفع مانع را شــرو بگوید یا هر دو را باید یک مرجع بگوید در
پاسـخ باید گفت :لزومی به یکی دانسـتن و انحصـار مرجع صدور مقتضی و رفع مانع نیست .بر همین پایه است که
وجود مقتضی میتواند محصول عقل باشد ،ولی رفع یا عدم رفع مانع در اختیار شرو .پس عدم اجازۀ شرو ،این مانع
را موجود می کند؛ یعنی مانعش مفقود نیسـت .مفاد قاعدۀ اذن در شیء ،رضایتی است که جزءالعله (مقتضی) است
و جزء دیگر (رفع مانع) با دسـتور شـرو صـورت میگیرد و شـرو همان گونه که گفته شد ،اصل و بنا را بر ممنوعیت
شرب خمر و ِاعمال محدودیتها میگذارد.
ِّ
دلیل هفتم .هدفگرایی :هدف از طرح لوازم اذن ،کشف رضایت اذندهنده است .در مسئلۀ مدنظر آیا میتوان
ً
رضایت شارو و قانونگذار در تسری جواز به لوازم کشف کرد شارو اصوال به شرب خمر راضی نیست ،چه رسد به
لوازمش .کشـف رضـایت شـارو به چند صورت است :باید مبتنی بر صراحت نص یقینآور باشد که در اینجا وجود
ندارد؛ باید مبتنی بر ظهور لفظ گمان زای معتبر باشـد که ادعای آن در این مسـئله بدون دلیل اسـت؛ بر اساس اصول
عملی (دلیل فقاهتی) است که در این مسئله مجرای ندارد.
دلیل هشـتم .اطررارط موسیی ناموس  :اضـطرار از جهتی نوعی ارفاق و توسعه در عمل مکلف است؛ اما به
جهت اینکه خالف اصل ممنوعیت شرب خمر است ،باید گسترۀ آن را منحصر در محدودۀ همین شرب تلقی کرد و
به حمل ونگهداری آن تسـری نیابد .هرچند اضطرار رافع تکلیف و مبیح برخی معاذیر است؛ تقدیر به اندازه و به حد
َُ ُ َ َ
ضـرورت (تقـــد ُر ِبقد ِرها) ،آن را محدود کرده و حاکم بر آن اسـت .اگر اصـل را بر ممنوعیت شرب خمر بدانیم که
ً
حتما اینچنین اسـت ،اذن شـارو به شـربخمر توسـط اقلیتها را می توان از باب ناچاری و اضطرار دانست؛ یعنی
پذیرفتن اجرای احکامی مغایر با مذهب حاکم بر جامعۀ اسـالمی از سـر ناچاری و اضـطرار است .از سوی دیگر به
دلیل اینکه اضطرار ،حکم و عنوانی ثانوی و در واقع گونهای تخصیص (هرچند نه تخصیص مصطلح) است ،باید به
همان مفاد خودش که در مسئله ما فقط شرب خمر است (و نه لوازمش از قبیل تولید و حمل) ،بسنده کرد.
دلیل نهم .خوانشـی دیرر از قاعده و اسـتننا :میتوان گفت اجازه به اقلیتها ،اصـل و قاعده باشد (اصل این
باشـد که هرکسـی بتواند از حق ها و لوازم حقوقش اسـتفاده کند) ،مگر اینکه تخصـیص بخورد .مخصــص هم سیره
(دلیل لبی) اسـت؛ یعنی اینکه سیرۀ شارو این بوده و هست که به ترویج و مقدمات آن راضی نیست .از آنجا حرمت
شـرب خمر از ضـروریات فقه و حتی دین اسـالم اسـت ،پس شـارو بنا را بر محدودیت گذاشته است .بنابراین فقط
شرب برای نامسلمان موجب حد نیست ،اما سیرۀ شارو ،حمل ،نگهداری و خریدوفروش آن را بر نمیتابد.
دلیـل دهم .عقـلط مـان مـدی امرای قاعدۀ اذن :قاعدۀ اذن بر مبنای عقل اســت ،اما همان عقل نیز درک
میکند مواد مســتی زا و مشــروبات الکلی ،مضــر به منافع فردی ،خانوادگی و اجتماعی اســت؛ درنتیجه بین دو گزارۀ
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عقلی ،نـاســازگاری به وجود میآید .در ترجیح یکی بر دیگری به نظر میرســد انطباق و هماهنگی ،حال یا از باب
ً
مالزمه و یا صـرف همسـویی با گزارههای شـرعی میتواند مرجح حکم دوم به حساب آید و مآال مانع اجرای قاعدۀ
اذن شد .در تکمیل دلیل باید گفت آنگاه که عقل به مصرف مواد مستیزای روی خوش نشان نمیدهد ،پس لوازم آن
هم با ادبار عقل مواجه میشود.
مالزمه در عبارت پیشـین به معنای آن اسـت که بین سـالمتی جامعۀ اسالمی و آحاد آن (دریافت عقلی) با منع
مصـرف شـراب و حرمت آن (حکم شرعی) ،مالزمه وجود دارد؛ چراکه ملزومی به این مهمی نیاز به الزمه ای جدی
همچون منع مصـرف شـراب دارد .بهدیگر سـخن ،با تصـور ملزوم ،عقل به تصـور الزم پی میبرد و آن ،منعمصرف
ِ
شراب و لوازم آن است.
دلیل یازدهم .ناســازگاری با اصــل قانونیبودن مرم و مجازات :بر اســاس مادۀ  2ق.م.ا که بیان میدارد هر
رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیینشـده باشـد جرم محسوب میگردد و بر اساس مادۀ
 72ق.م.ا و اصل  53ق.ا ،اصل قانونیبودن جرم و مجازاتها اصلی پذیرفتهشده و ناظر به همۀ حقوق کیفری است.
این اصــل ایجاب می کند که قاعدۀ اذن ،وارد قلمرو حقوق کیفری نشــود؛ زیرا پذیرش قاعدۀ اذن در حقوق کیفری به
ً
معنای عدول از اصـل قانونیبودن جرم و مجازاتها اسـت که مبنا و پایۀ حقوق کیفری را شکل میدهد؛ چراکه مثال
جرمندانسـتن مبادرت به تخریب ملک یا ساخت سند مجعول و استفاده از آن یا سوءاستفاده از لباس مأموران دولتی
ِ
ً
برای اسـتیفای طلب که قبال توضیح داده شد یا حمل و همچنین ساخت ،نگهداری ،خریدوفروش مشروبات را برای
مصـارف اقلیتها ،برخالف اصــول حقوق کیفری و قانون اسـاســی اســت .بنابراین پذیرش قاعدۀ اذن در مادۀ 233
ق.م.ا ،با اصل قانونیبودن جرم و مجازاتها سازگاری ندارد.
دلیل دوازدهم .ناسـازگاری با تفسـیر مضـی  :اصـل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ما را ملزم میکند فقط به
صراحت قانون اکتفا کنیم و ر ِاه چنین تفسیر موسع و دخالتدادن اموری را که معلوم نیست در مراد قانونگذار دخالت

داشـته باشـد ،سـد میکند؛ چراکه هدف تفسیر مضیق ،عدمتجاوز از مقصود و مراد قانونگذار است .دخالت قاعدۀ
اذن در امور کیفری با این اصل سازگار نیست بهسبب اینکه ممکن است به نتیجهای برسد که خالف نظر مقنن باشد.
متفرو برای این سـخن باید گفت پذیرش لوازم بر اسـاس قاعدۀ اذن نیاز تصریح قانونگذار دارد و با نبود این تصریح
باید به همان مدلول مطابقی اذن اکتفا کرد .افزون بر این ،تفسـیر موسع در این خصوص موجب اشاعۀ فساد و فحشا
است.
دلیل سیادهم .اذن مرل ط چالش و برونرفت :در ظاهر امر ،اذن به شرب ،مطلق است و قیدوشرطی ندارد و
ممکن است مستمسک جواز لوازم شرب قرار گیرد .اما آیا اذن مطلق همیشه استنادشدنی است در پاسخ باید گفت:
مطلق اذن مؤثر باشد دارای اعتبار است؛
اذن مطلق ،امری مخالف اصل است .هریک از اقسام سهگانۀ اذن ،در آنچه ِ
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اما در مواردی که مطلق اذن کافی نیسـت ،باید اذن صـریح صورت بگیرد .افزون بر این به فرر پذیرش اذن مطلق،
ً
باید دید مطلقیت اذن مثال در شــرب ،اذن در گونه های مختلف شــرب اســت ،نه اذن به لوازم؛ یعنی اطالق اذن در
شرب ،ناظر به مطلقبودن خود شرب است ،نه ناظر به لوازم شرب.
دلیل چهاردهم .طــابره و بایســتۀ قانونگذاری :مســئلۀ شــرب مســکرات ازنظر قانونگذار مخفی نبوده و
مسـکوت نمانده اسـت ،اما نمیتوان گفت قانونگذار از مسـئلۀ حمل ،نگهداری و خریدوفروش مسـکرات از سوی
اقلیـتهـا غافل بوده تا نیاز به اســتتناجهای عقلی و اســتناد به قاعدۀ اذن باشــد .اگر نیاز بود و اگر قانونگذار نگاه
جوازگرایانه می داشـت ،خود در چنین موارد مهمی اذن حمل ،نگهداری و خریدوفروش آن را بهصــورت صریح بیان
میکرد؛ چراکه قانونگذار عاقل است و با درنظرگرفتن جوانب ،قانون وضع میکند.
دلیـل پـانادهم .حکومـت قاعدۀ لطــرر در بید امتماعی بر قاعدۀ اذن :نابســندگی به جنبۀ فردی قاعدۀ
الضرر ،امری خردپذیر و با روح الضرر سازگاری کامل دارد .بر همین اساس قاعدۀ الضرر در امور اجتماعی کاربرد
مؤثر خواهد داشت .شارو و قانونگذار تا جایی شرب مسکرات از سوی غیرمسلمان را مشمول حد نمیداند که مضر
به خود او و خانوادۀ او ،اجتماو ،دین اسـالم و انقالب اسالمی نباشد و موجب اشاعۀ فساد و فحشا در سطح جامعه
نشـود؛ چون از فروعات قاعدۀ اذن میتوان این قاعده را ذکر کرد «االذن فی مال الشـر اذن فی هو اقل ضرر منه»؛ به
این معنا که اذن در شــیء مســتلزم اذن در چیزی اســت که ضــرر آن به اذندهنده کمتر اســت (نک :عاملی ترحینی،
575/3؛ یثربی .) 749 ،تقریر دیگر اینکه قاعدۀ الضـرر از قواعد حاکم بر قاعدۀ اذن است و گسترۀ آن را به عدموقوو
ضرر ناشی از شرب ،و در مسئله ما عدم پیدایش ضرر اجتماعی ناشی از حمل ،نگهداری و خریدوفروش ،مشرور و
محدود میکند.
حق برخورداری تمام ســکنه از حقوق مشــروو ،در قالب الضــرر و قواعد حاکم دیگر اســت .اصــل  40قانون
اسـاسـی مقرر داشته است« :هیچکس نمیتواند ِاعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی

قرار دهد ».بنابراین بهره مندی هر سـکنۀ ایرانی اعم از اقلیت و غیراقلیت از حق خود نباید خالف اصل مذکور باشد.
حال این ضــرر چه به شــخص مصــرف کننده وارد شــود ،چه به خانوادۀ او و چه به اجتماو ،ممنوعیت کامل دارد.
افزودنی اسـت که اگر نوشـیدن ،این قیود را دارد ،تسری جواز به لوازم آن (مانند تولید ،حمل) با قاعدۀ الضرر به جد
محدودیت و بلکه ممنوعیت دارد.
دلیل شانادهم .دللت اطالق گاارههای قانونی بر ممنوعیت کامل:
الف .تفسیر نخست از اطالقهای حقوقی
قانونگذار در اصول  5،4،9،75،24،23و ...قانون اساسی و مواد  102و  105تعزیرات و مادۀ  22قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ،از واژۀ هرکس اسـتفاده کرده اسـت و هیچ فردی را از شمول آن ،خارج نساخته و تخصیص نزده
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گذار عاقل در جایجای قوانین کیفری ،حمل و متعاقب آن ،ســاخت ،نگهداری ،خریدوفروش
اســت؛ یعنی قانون ِ
مشـروبات الکلی را بدون هیچ تخصـیصـی برای تمام شهروندان ممنوو کرده است .نحوۀ بیان قانون در مادۀ  233و

 233ق.م.ا نیز حاکی از این اسـت که مصـرف مشـروبات از سـوی هرکسی ممنوو بوده و موجب حد است .اما در
اقلیتها ،تظاهر به آن را موجب اجرای حد دانسـته اسـت ،ولی از این ماده برداشت نمیشود که قانونگذار از حکم
عام و مطلق حرمت مشـروبات دسـت برداشته یا تخصیص زده باشد .بهعبارتدیگر مفهوم گزارۀ قانون این است که
ً
در خفاخوردن آن ،رافع حکم حد و (و نه رافع حرمت و ممنوعیت) است ،همچنانکه که مثال در حالت اضطرار هم
ً
اینچنین اسـت .ظاهرا رویۀ عملی دادگاه ها بر همین قرارگرفته اسـت .رأی شعبۀ چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تـأییـد مـادۀ  102تعزیرات کـه فروش مشــروبـات الکلی توســط اقلیـتهای دینی را مجرمانه دانســته اســت
( 9509910220400215تاریخ  )7595/5/1نمونۀ این رویه است.
ب .اطالق های حقوقی و قـــــانونی از نگاهی دیگر :وظیفۀ هر شــهروند پرهیز از امور تهدیدکنندۀ نظموامنیت
عمومی اســت .خطرات مواد الکلی بر ســالمت مصــرفکننده و احتمال وقوو جرایم خطرناک که تهدیدکنندۀ نظم
وامنیت عمومی شهروندان است ،از امور بسیار روشن و انکارنشدنی است .در هیچجای قانون ،استثنایی برای برخی
افراد در عمل به این اصـل بیان نشده است .حمل ،نگهداری ،ساخت ،فروش ،در اختیار دیگران قراردادن مشروبات
الکلی توسط هرکسی حتی اقلیتها ،مخل نظموامنیت عمومی شهروندان است.
نتیـجهگیری
ادلهای کافی وجود دارد که اجازه نمیدهد قاعده «اذن در شــیء ،اذن در لوازم آن اســت» در امور کیفری اجرا شــود؛
بلکه با صـورتبندی های مختلف ،محدود به امور حقوقی (غیرکیفری) است .اطالق یا عموم ظاهری قاعده بهدالیل
مختلف ،محدود به حوزۀ حقوقی (غیرکیفری) شده است .انصراف قاعده به امور حقوقی ،تخصیص با تقاریر متعدد،
حاکمیت قاعده الضرر در ُبعد اجتماعی ،اجازه اطالقگیری و شمول را به این قاعده نمیدهد .برخوردنکردن جزایی
(عدم اجرای حد در خصوص استعمال مسکر از سوی نامسلمانان «اقلیتهای مذهبی» که ممکن است جواز شرب
از آن نتیجه گرفته شــود) ،میتواند امر اضــطراری (اضــطر ِار حاکمیت) تلقی شــود .به همین جهت ،توســعه ظاهری
ناشی از اضطرار با ضابطه عدمجواز فرارفتن از محدوده آن (تقدر بقدرها) ،منتج به ناروایی حملونگهداری و خریدو

فروش بهمثابۀ لوازم شـرب مسکرات میشود .عقلی بودن قاعده هرچند عدم تخصیص و عدم تقیید را اقتضا میکند؛
بهجهت اینکه وارد حوزۀ تشـریع شـده اسـت ،میتواند با تخصیصها و تقییدهای از ناحیۀ صاحب شریعت روبهرو
شـود .این تخصـیصها از نوو لبی (اجماو و سـیره) اسـت .عالوه بر این خود عقل بعد از پیبردن به مضرات فراوان
مســکرات ،در تعارر با قاعده اذن که عقلی تلقی میشــود ،قرار گرفته اســت و ما هماهنگی و همســویی ممنوعیت
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مسکرات و لوازم آن را مقاصد دین و شریعت ،مرجح عدم جواز آن تلقی کردیم.
افزودنی اســت اطالقها و عمومیتهای قانونی ناظر به حمل ،نگهداری و خریدوفروش اینگونه مواد ،شــامل
نامسلمانان و اقلیتها نیز میشود .بهلحاظ قاعده عقلی است که در هنگام رویارویی با قاعده الضرر منتفی میشود.
همچنین قواعد باالدسـتی (مانند الزام هر شـهروند به پرهیز از رفتارهای مخالف امنیت و ســالمت جامعه) نیز جواز
الزمههای استعمال مسکر را بر نمیتابد.
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چکیده
حق مقولهای معنـــادار م منـقـــی م موجه در گسترۀ مسائل انسانی م مرتبط با منزلت م شرافت امست م در طیفی از
ً
نظریات متفامت م گاه متعارض فهم شده است .این نظریههای فقهی بسته به پارادایمهایی که عموما از آن سخن گفته
نشـده اسـتم مفهوح حق را از جنف فرمتر یا مارتر از ح م دانستهاند .تحقیق پیشرم در صدد تحلیل علل م عوامل
تحورت عارض بر فهم فقها در موضوع حق است .درحقیقتم رمی رد فتوایی در فقه (بهمعنای عاح) بهعنوان هویتی
ِ
ً
کامال ش لیافته م رایج که معیار درستی را حجیت م در پیمایش طریق سنتی م فنی در اتم گزارههای فقهی (موضوع م
ً
ح م) معرفی میکنـدم شــفن فتوا را متوجـه معنـایی از حق میدانـد که عمدتا مفهومی اســت ایســتا ملی متفثر از
پارادایمهای متعددی چون :معنای انسـانم پیش فرضهای دخیل در فهم نصوص (نظیر عقالنیت گزارهایم مقاصدم
گســترۀ انتظـار از دین م)...م فـرتم جعـل اســتقاللی حق م نیز ام ـان خلو ماحعـه از ح م .این نوشــتار بهرمش
توصیفیتحلیلی م کتابخانهای به شناسایی زمینهها م تفثیر آنها بر تفامت فهم از حق میپردازد.
واژگان کلیدی :مفهوح حقم فقه اسالمیم پارادایمهای ناظر به تفسیر حقم ماهیت حق.
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رضایی و قائمی خرق ،پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق

مقدمه
«حق» از مفاهیم برجسـته در دانش حقوق اسـت که بسـیاری از مباحق حقوحی بر آن مبتنی اســت .در کنار اهمیت
صداحی حقم اختالفات بسیاری در تاریخ دانش حقوقم دربارۀ مفهوح حقم گسترهم منبع م همچنین تاریخ
مفهومی م م
ِ

آغاز آن درگرفته است .به نظر میرسد بتوان ریشه ها م علل تحول م اختالف م دگردیسی در مفهوح حق را تحت عنوان

پـارادایمهـای نـاظر به مفهوح حق تحلیل کرد .این پارادایمها مبانی اختالف میان رمی ردهای اشــعری م اعتزالی در
فلسـف حق م رمی ردهای فقه امامیه م عامه در فهم حق را رمشـن میسازد .بنابراین می توان پرسش اصلی تحقیق را
چنین مـرح ســاخـت :مفهوح حق در ســاحـت فقه از چه پارادایمهایی پیرمی میکند؟ با نگرۀ پیشرمم بیآن ه در
پژمهشهای پ یشـین سـابقه داشـته باشـدم نخسـت به مفهوح حق در مداری فقهی امامیه م عامه میپردازیم م سپف
ترتیب پارادایمهای حاکم بر مفهوح حق را از حیق درلت مفهومی م درلت مصداحی بررسی میکنیم.
 .1مفهوم حق 1در مدارس فقهی
گذشــته از دیدگاههای حائل به تعریفناپذیری مفهوح حقم فقها رمی ردهای متفامتی در تعریف حق داشــتهاند که از
جمل آنها میتوان به مسلکهای زیر اشاره کرد:
 . 0حق عبارت از سلـنت بر فعل استم اعم از این ه به عین یا عقد یا شخص یــا غیـر آن تعلق گیرد (انصاریم
20؛ خوئیم .)555
 .4حق مل یت نارسـیده (غیرناضـجه) م از ضـعیفترین مراتب مل یت م تحت عنوان اختصاص است (یزدیم
.)34
 .9حق امری کلی است که آثاریم از جمله سلـنتم داشته باشد (آخوند خراسانیم .)6
 . 0حق ح م ثابت شرعی یا امری است که شرع به استحقاق آنم ح م داده باشد (زحیلیم .)22 /5
ً
 .5حق مصلحتی است که [شخص] شرعا مستحق آن است (رأفت عثمانم .)75
 .6حق رابـ اختصاصی میان صاحب حق م مصلحت است (زحیلیم .)25 /5
 . 0حق چیزی نیسـت جز همان ح م یا فعلی که متعلق ح م اسـت (اطســلم 2؛ حراحیم )719/7؛ [لذا] هیچ
ح م شرعیای خالی از حق الهی نیست م این همان جهت تعبد است (شاطبیم .)571/2
در خصـوص این تعاریف باید گفت برخی از آنها شـرحارسـمی است که غبار ابهاح از اات حق نمیزداید؛ از
جمله تعریف حق به آثاری همچون اختصاص یا تعریف حق به سلـنت .در تعاریف دیگر نیز حق به ملک م مراتبی
از ملـک تعریف شــده کـه چنین الگویی نیز به دم دلیل نمیتواند تبیینکنندۀ میژگیهای ممیز حق باشــد .0 :چنین
1. Conception of right.
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تعریفی از حبیل تعریف متباین در ایل متباین اســت؛ چه آن ه متعلق ا
حق افعال اســتم درحالیکه مل یتم افزمن بر
ِ
خود
افعالم به اموال نیز تعلق میگیرد م چنین نیسـت که حق جنب خفیفتر مل یت م حسمی از این مقسم باشد؛ ِ .4
مفهوح ملکم که حق با آن تعریف شــدهم چندان رمشــن نیســت م به نســبت میان مالک م مملوۀ یا ســلـ مالک بر
مملوۀ یا علق خاصـی که منشـف سـلـنت مذکور است (یزدیم  )34معنا شده .ازاینرم ماژگان سلـنت م مل یت م
حق همواره در تعریف ی دیگر استفاده میشود.
نوشـت حاضـر در پی ارائ نظریهای دحیق م بی پیرایه در خصـوص مفهوح حق نیستم بل ه در پی یافت م تحلیل
پارادایم های حاکم بر مفهوح حق است؛ اما اکر این ن ته خالی از فایده نیست که میتوان نقد م تحلیلهای پیشین را
نشــاندهندۀ نایافتگی مفهوح ااتی حق از نوع حد م رســم منـقی دانســت .در حقیقتم ارائ تعریف منـقی کلی که
ً
ماجد شـرایط تاح م مـلق تعریف منـقی باشد یا اصـالحا جامع م مانع باشدم 7در عالم حقوقم رزح نیست م همین
که تعریف بتوانـد ابعادی از مقوله را رمشن سازد یا معیار م ضابـ تشخیصی به دست دهدم کافی است (Walker,
)783; Planetey, 31؛ هرچند در حالب حد تاح نباشد م بیانگر تمایز عرضی باشد.
نایافتگی مفهوح اصـــالحی حق به این معناســت که «تعریف اصـــالحی آن از راه حدگذاری م تحدید ماهوی
مم ن نیستم بل ه نیازمند تنبیه است .این از آن رمست که حق بهمعنای مصـلح از مفاهیم است؛ آنهم از مفاهیم
اعتب اری در اجتماع م نه در منـق .اگر حق ماهیت بود م دارای حد م رسـمم آنگاه تحدید یا ترسیمپذیر بود» (جوادی
آملیم  .)13بهتعبیر دیگرم حق از معقورت ثانی فلسفی است؛ یعنی مفهومی که اتصافش خارجی م عرمضش اهنی
است م نمیتوان از آن ماهیت فهمید (جوادی آملیم  525تا 524؛ هموم .)425 /7
محقق اصــفهـانی ادلـ متعـددی برای اثبـات مجود اعتباری حق مـرح میکند؛ از جمله این ه اگر حق عرض
فلسـفی (مجودی حقیقی) باشـدم باید مـابقی در اعیان خارجی یا حیثیتی از مجود خارجی داشته باشد؛ حال آن ه
هرکف صاحب حق میشودم با زمانی که صاحب حق نبوده استم هیچ تفامتی بهلحاظ مجودی نمیکند (اصفهانیم
.)25 /7
در ناحی اعراض اگرچه مم ن است شخص اشتباه کندم چون عرض نوعی مجود خارجی داردم تفامت در انظار
مجود ندارد؛ اما برخی آنها را در حق اعتبار میکنند م برخی اعتبار نمیکنند .همچنین مم ن اســت امری بهعنوان
حق در عرف اعتبار داشـته باشـدم ملی شرع به آن اعتباری ندهد .عالمه بر اینم عرض نیازمند موضوع است تا تحقق
یابد؛ حال آن ه فقها به بعضــی حقها که موضــوع خارجی ندارد نیز حائلاند؛ مانند حق دریافت زکات توســط فقیرم
هرچند فقیری مجود نداشــته باشــد .هم اینها نشــان میدهد حق امر عرضــی یا انتزاعی از خارن نیســت .بنابراین
بهلحاظ اثباتیم باتوجهبه تعدد دارندۀ حق م موضوع حقم رمشن میشود این رمابط اعتباریاند (ح متنیام .)2
1. Definition.
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حق بهاعتبار جایداشتن در زمرۀ مفاهیم اعتباریم ماجد میژگیهایی است:
 .0تابع احسای م خواست اعتبارکننده است م درنتیجه به جهت عدح مابستگی به خارنم تغییرپذیر است؛ امری
که برای کسـی حق اسـت مم ن اسـت برای دیگری ناحق باشـد .زمانی مم ن است انسان دارای حق طبیعی رفتار
تبعیت
لیف
برابرم محفوظماندن حرمت م شـرافت انسانی م آزادی مجدان م بیان انگاشته شود م زمانی تنها ماجد ت ِ
ِ
از دملت.
حقیقت نیاز به مایحتان
حق مال یت منع فکنندۀ
ِ
 .4این مفهوح ی سـره از نیسـتی سـر بر نیامرده است .مجود ِ
ا
زندگی اســت؛ حق زمجیت بر حقیقت نیاز جنســی اســتوار اســت .از طرفی مادۀ املی اعتبار حقایق اســت .اعتبار
ریاست شوهر در خانواده ماحدار حقیقت «رأی» است.
 .9ماجـد اثری ماحعی اســت؛ چنانکه مجود نظاح حقوحی ماحعیتی خارجی اســت که میتوان آن را اثر حقیقی
برخی مفاهیم اعتباری دانست.
 .0با برهان ارتباطی ندارد؛ چون صدق م کذب دربارهاش جاری نیست .بنابراین تقسیمبندیهای مفاهیم حقیقی
بـه بـدیهی م نظری یـا محال م مم ن در خصــوص مفاهیم اعتباری صــدق نخواهد کرد .با این مصــفم بهلحاظ
مجود هر حقی نه ضرمری است م نه محال؛ همان طور که نه بدیهی است م نه نظری (طباطباییم 765 /2
متافیزی ی
ِ
به بعدم بهنقل از :باحریم .)55

مفهوح حق ســنخ ماهیت نیســت؛ بل ه حقیقتی اســت که اهن آن را با مقایســهکردن ماحعیتها
بنابراین مح ی ِ
ِ
میسازد م آن ماحعیت را به آن مفهوح متصف میکند؛ بهطوری که اهن ظرف عرمض م جهان خارن ظرف اتصاف آن
حرار میگیرد 7.این ماحعیات نیز عبارتاند از موجود م غایت مـلوب .بر این اســایم «حق هر موجودی متناســب با
هویت آن موجود اســت م هرگاه از حق انســان ســخن به میان میآیدم مقصــود حقوق متناســب با هویت امســت»
رزح تعیین حق برای هر موجودی
(جوادی آملیم « .)53در حقیقتم حقوق انسـان
مـابق ِ
بود [شایستگی] امست م ِ
ِ
هستیشناسی امست» (همانم .)761

 .2پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق :داللتهای مفهومی
پارادایم 2اصــالحی است که در فلسف علم به کار گرفته میشود م مقصود از آن اصولی است که بر بینش ما دربارۀ
چیزها م جهان ح ومت دارد (مورنم  .)76بر اســای ایدۀ تومای کوهنم پارادایم آن چیزی اســت که اعضــای هر

 .7البته این بهمعنای اعتباری م حراردادی محض نیست؛ به بیان دیگرم حقم هرچند مابازای خارجی نداردم منشف انتزاع خارجی دارد .از همین جاست که تفامت اساسی منشف حق
نزد فالسف اسالمی م اندیشمندان پوزیتیویست رمشن میشود؛ چراکه پوزیتیویست ها هیچ منشئی جز حرارداد انسانی در عالم ماحع برای حق حائل نیستند م بدین ترتیب آن را
امری نسبی ميپندارند؛ نسبیتی که هیچگونه نسبتی با ماحع ندارد (جامیدیم 753؛ حسینیم .)46
2. Paradigm.
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جامع علمی با هم م هرکداح بهتنهایی در آن ســهیماند .مجموعهای از مفرمضــاتم مفاهیمم ارزشها م تجربیات که
رمشــی را برای مشــاهدۀ ماحعیت جامعهای که در آن ســهیماندم ارائه میکند (کوهنم  .)727در نظر کوهنم پارادایم
چارچوبی را فراهم می سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدمده استدرل کنند .کوهن تئوری جاری
را پـارادایم نمینـامد؛ بل ه جهان بینی موجود را که آن نظریه در حالب آن شــ ل گرفته م هم کاربردهایی را که از آن
نزد یک اندیشمندم چگونگی فهم م
حاصـل شـده اسـت پارادایم مینامد .این مجموعه حضایام بهعنوان مبانی بنیادین ِ

تبیین م تفسـیر جهان را در اندیش می توضیح میدهد (خیریم )2؛ بهگونهای که اگر تصور دانشیان از دانش خاصم
که یک پارادایم استم عوض شود هم نظریات آن علم دستخوش تغییر خواهد شد (شـــــفیعیم  .)540پارادایمها
ً
عمومـا بـهعنوان اصــولی تـاریخیم برخالف نظریـاتم برهـانپـذیر یـا بهتعبیر دحیقتر نیازمند احام برهان نیســتند
(مبلغـــیم .)740
نگاه پارادایمی به مفهوح حق به این معناسـت که در مقاطع مختلف سـیر اندیشـه در باب این موضوعم الگوهای
متفامت م گوناگونی برای فهم م درۀ شــ ل گرفته اســت .این الگوها مفرمضــات بنیادینی را شــامل میشــوند که
پاسـخهای اندیشمند در ایل آنها معنا مییابد (میراحمدیم  .)5در ماحعم این مبانی «شرط تحقق» مفهوح حق است
م عمدهترین دلیل تفامت نظاحها م م اتب حق را باید در همین درلت بنیادین خاص آن نظاحها م م اتب جستمجو
ِ
کرد .با یک اسـتقرای ناحص میتوان این مبانی را اینگونه برشـمرد :معرفتشـناسـیم هسـتیشناسیم انسانشناسیم
دملت(مدینه)شـناسـیم ارزششـناسی م فرجاحشناسی (منوچهریم  .)3البته این فهرست حصر م بسندگی ندارد م با
استدرل میتوان از آن کاست یا به آن افزمد .به هر رمیم اکنون میتوان گفت حق سنتیم حق مدرن م تحول از معنای
نخســت به معنای دیگرم متفثر از پارادایمهایی در خصــوص انســانم متنم ایمان م ...بوده اســت م ثبات یا تغییر این
مفهوح در ثبوت یا تغییر پارادایمها ریشــه دارد .بنابراین تا زمانی که پارادایمهای حاکم بر مفهوح حق فهم نشــودم در
تفسیر صحیح مفهوح حقم طرفی نمیتوان بست.
 .3پارادایمهای حاکم بر مفهوم حق :رویکرد مصداقی
 .1 .3مفهوم و جایگاه انسان
جدال بر ســر مفهوح حق جدالی برخاســته از تعریف انســان اســت؛ مناحشــات معنوی م دنیوی مینوی /مفهومی م
تاریخی در فهم انسان به مثاب یک نگرۀ معناییم مفهوح حق را بسیار متفثر ساخته است .بر همین اسایم عوضکـردن
حقوق بشرم مستلزح دگـــرگونکـــردن تعریف آدمی است م این دگرگونی امری کوچک م آسان نـــیست .بنابراین با
تعریفی خاص از انــسانم حـقوحی خاص برای می ش ل خواهد گرفت .برای نمونهم عزیمت م تحویل پارادایمهای
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ایدئولوژیک م ارزشـی دربارۀ مفهوح انسان به تعریف بیولوژیک انسانم رأی هرح حق ها را از حق رستگاری م کمال7

تهی میسـازد .نیز در رمی رد پیشـامدرن به مفهوح حقم سـخن از حقهای تعریفشده با مرزهای ازپیشتعیینشده
است (حاری سیدفاطمیم ) 37؛ ملی پف از تحولم اختصاص حق به فرهنگ یا جامع مؤمنان یا زمان خاص از میان
میرمد م «مؤمن بودن نه مقتضی چیزی بیش از انسان بودن است م نه چیزی کمتر از انسان بودن را احتضا دارد؛ بل ه
مؤمن بودن همان انسان بودن است» (کونگم .)2350
می توان در خصوص این تمایز چنین سخن گفت که در رمی رد نخست به انسانم به هنجارهای فارقبنیاد توجه
میشودم درحالی که رمی رد بیولوژی ی به انسانم درصدد ارائ فهرست اطمینانآمری از اشتراکات انسانی با همرمی
م پذیرش دید استعالیی به جای نگرۀ استعبادی به انسان است5.

افزمن بر تحورت در بینش فلســفی دربارۀ انســانم جایگاه انســانی نیز متفثر از اســتعارههای متعددی اســت .از
جملهم تمثیل حدرتمند «بندگی م بردگی» در فهمشـناسی اسالمی م دستگاه عمومی فقه بسیار مؤثر بوده است .شهید
صــدر (7400-7530ق) مبتنی بر موازنـ «مولویـت» م «حقالــاعـه» مینویســد« :مولویت عبارت اســت از
حقالـاعهم م عقل حقالـاعه را به مالۀ خاصــی چون شــ ر منعمم خالقیت یا مال یتم درۀ میکند .حقالـاعه
مراتبی دارد که هرچه مالۀ حویتر باشدم حقالـاعه مسعت بیشتری خواهد داشت . ...گاهی منعم بودن چنان مسیع
اســت که نهتنها در خصــوص ت الیف معلوحم بل ه حتی در ت الیف محتمل م ظنی نیز حقالـاعه ثابت میشــود»
(صدرم  .)59در این نظریهم حق در ارتباط با مور ارتباط مییابد م عبد در مواجهه با اح اح صادرشده از شارعم نباید
هیچ توجهی به مناسـبات عقالیی جامعه داشته باشد م باید تنهام شخصیت مور م کمال احتراح به ام را در نظر بگیرد
(الهی خراسانیم .)71
در نظری شهید صدرم بنابه احتضائات کالمی م اصولیم املویت عقلی با ت الیف است م مناطقالفراغ شریعت با
اح اح مولوی شـرعی پر میشـود .در حقیقتم کسانی که از اصال الحظر یا حقالـاعه سخن میگویندم جای کمی
برای حقوق حائلاند م آن را به ح ومت ماگذار میکنند م اگر ســخن از حق م حقوق میکنندم بیشــتر ناظر به حقوحی
است که از ناحی ح ومت به فرد یا مردح داده میشود؛ درحالیکه «در رمی رد نائینی به مفهوح حقم خدامند انسان را
چنان موجودی آفریده اسـت که آزاد م مختار م مسـئول است م جهان را بهعنوان موحوف که اصل آن غیرانتقال ملی ن
منافعش مختص انســان اســتم چونان ملک غیرطلق به انســان مانهاده م گو یی مثل هر فرآیند معمول محفم برای
همیشه از مال یت خود خارن م رها کرده م به تملیک انسان آزاد درآمرده است» (فیرحیم .)220
 .7تصور هرمی میتواند بهمعنای گونهای سلسله مراتب هنجاری م نه ترتب هنجاری مدنظر باشد؛ به این معنا که حق بنیادین در رأی این سلسله حرار دارد م حقهای ایل آن تنها
در صورتی موجه خواهند بود که در تعارض با حق کالن حرار نگیرد.
2. Kung, 530.
 .5همان طور که آ کوینای م بعدها اسپینوزا تالش کرده است با استفاده از تعریف منـقـی فلسفی انسان به جنف م فصل م عرض م بررسی اشتراکات انسان با جسم م حیوانم
به حواعد ی سان دست یابد.
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در برابر شــخصــیتگراییم تئوری «اعتبار حانونی» پویشــی در گزینش میانهراهی بین حبح عقاب بالبیان م ســیاق
حقالـاعه اسـت .طبق این دیدگاهم راه بر «مشـرمعیت حقنهاد م ت لیفنهاد توسـط دملت عقل» گشـوده میشود م
ارت از شــخصــیتگرایی در ااهان اندیشــمندان به حانونگرایی تغییر ســیاق میدهد .توســع عقالنیت در تحلیل
«سـازههای محتمل» به ی ی از دم طرف «حق» یا «ت لیف» سیر منـقی درخورتوجهی را میپیماید .به این معنا که
ارزشمندی احتمال نه بر اصالت اباحه استقرار مییابد م نه بر مجه حظر م شخصیتگرایی حانونگذارم بل ه بر اسای
عقالیی احتمالم توسعه مییابد .نظری اعتبار حانونی بر این بامر است اگر ارزش احتمال م محتمل هر دم حوی
تحلیل
ِ
باشـدم خاصیت بشری م ت وینی انسانم که ارت از عقالیی نیز بر همین اسای استم این حالت را جانشین علم حرار

ارزشی محتمل را جبران میکند م شخص
میدهد .اگر احتمال حوی باشـد م ارزش محتمل ضعیفم احتمال حوی کم
ِ
برانگیخته میشـود م همچون علم با آن رفتار میکند .همچنین اگر محتمل پرارزش م مهم م احتمال کمارزش باشدم

شخص به انجاح آن مانند علم مادار میشود (الهی خراسانی.)274 :
 .2 .3پیشفهمها از متون دینی
 .1 .2 .3باورهای بنیادی 1،میانهای 2و حاشیهای3

بر پای دخالت عقالنیت ابزاری در دینم چنین تقســیم ترتیبیای از بامرها ارائه شــده اســت :بامرهای بنیادیم
میانهای م حاشیهای .بامرهای میانیم پف از بامر های بنیادی (اعتقاد به آفریدگار م پیامبر م معاد) م مقدح بر بامرهای
حاشــیهای اســت .در این رســته از بامرهام عقالنیت نظری کمتر م عقالنیت عملی برجســتهتر اســت .در این هرحم
بـامرهـای بنیـادیم مبتنی بر عقالنیتی برمندینی م ادراکات بدیهی م نظری عقلی م پذیرفته نزد هم انســانهاســت
(حربـانیم  14تـا )12م ملی بـامرهـای میـانی م بیش از آنم بـامرهای حاشــیهایم کمتر عقالنی م بیشــتر متفثر از
موحعیتهای متفامتم اهنیت م پیشفرضهای دینداران در نحوۀ فهم اســت .بر همین اســایم میتوان نمودی از
«تقلیـدیم تعبـدی م تجربیبودن» را در حقهـای منـدرن در این بـامرهـا یافت .برای مثالم باتوجهبه حجیت حرآن
حقوق در زمرۀ بامرهای میانی که به آن مســتند میشــوند میتوانند
بـهعنوان نص تغییرناپذیر م دارای منشــف الهیم
ِ

عقالنیت بیشـتری داشـته باشـند از بامرهایی که بر سنت اسالمی مبتنیاند؛ زیرا سنت نیز اعتبار خود را از حرآن اخذ

میکند .همچنین ماهیت حقهای مندرن در دسـت سوح نیز بهدلیل ابزاریبودن عقالنیتم نه از حبیل «مقصد»م که در
زمرۀ «مسایل» خواهند بود.
 .2 .2 .3تأثیر استنباط بشر در دین
این پارادایم نیز بدمن نقد آنم متفثر از تف یک نهادن میان شـی م تصـور از شی است .محمد حـب مینویسد:
1. Fundamental Beliefs.
2. Intermediate Beliefs.
3. Marginal Beliefs.
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«آنچه شریعت پنداشته میشودم فهم بشر از نص مارد در شریعت است م ازاینرم خود تشریعی بشری است که زعم
حداسـت نفسـی آن میرمدم تا حدی که بر معارض م من ر آن اتهاح خرمن از دین انگاشته میشود» ( .)36این کالح
انسانی در پشت
گویای بامر به دادمستد م دیالوگ مستمر میان معارف بشری غیردینی م معارف دینی است م از عامل
ِ

ساختاری کشفناشده تقدیر میکند.
دادههای
ِ

ینی حق برخالف دینم مقدی نیست؛
بنابر این نظریهم همواره فهمی از دین دامری میکند م نه خود دینم م فهم د ِ

همچنانکه این فهم مم ن اسـت خـا باشد ) .(Hume, 161در نتیجه میتوان برای زیست حق در فقه سیاسیم مماثلی
با زیست مدرن حق یافت م راه را برای مؤلفههای معرفتی مدرن حق هموار کرد.
اما در مقابلم طارق البشری گفته است این تف یک نمیتواند چنین نتیجه دهد که اسالح را «شریعت اجتهادهای
بشری بدانیم که به مصلحت دنیوی جامعه توجه دارد؛ زیرا حانونگذاری اسالمی با احرار به مجوب رعایت احتضائات
زمان م م ان م جلب مصـالح م دفع مفاسـدم مالۀ شـرعیت را اعتراف به اح اح منابع املیه م استنتان از کلیات آن
میداند» (توفیقم  010تا  .)511بنابراینم حق ماهیتی سیال م نامقدی نخواهد داشت.
.3 .2 .3

متنمحوری 1و شخصمحوری2

محی در منابع اسـالمی از مقول حول م گفتار اسـت م خدامند خود را بهماسـ زبانی حابل فهم برای بشرم آش ار
میسـازد؛ اما کاتولیک محی را از مقول فعل م ماحعه میداند که خدا برای ارتباط با بشر در حالب یک شخص انسانی
(مسـیح) تجسد پیدا میکند ) .(Bloesch , 47از جمله تفامتهای متنمحوری م شخصمحوری این است که در املی
ام ان تفسیرهای ظاهری م نادرست از متن مجود داردم همچنانکه زمین توجیه برخی نابرابریها بهاستناد متن مجود
خواهد داشت (اسپیل ام )150؛ اما در دممیم با مرمد خدا به حلمرم تجرب بشریم دیگر میان انسان م ایمانشم حضایا
م مفاهیمم حاکم نیسـت؛ بل ه در ماحعم «شـخص مؤمن همواره احسای میکند که با خدا میزید» (هیکم .)733
البته در این رمی رد نیز نظری نمایندگی م سای خدامند م مرجعیت تجسدی مسیح زمین مشرمعیتدهی به حقها م
سلب مشرمعیت از آن را فراهم ساخت.
پیشدرآمد دیگر با حاعدۀ «اگر  Fآنگاه  »FSبهخوبی توضــیح داده میشــود .در این حاعدهم اگر متن کتب مقدی
فعالیت انسـانی تلقی شـودم به این معنا که الهاح معنا از خدا م لفا از بشر باشدم تاریخمندی نتیج نخست خواهد
بودم بـهمعنـای تجلی گفتمـان دیال تی ی با ماحعیتهای عینی زمان در متن (ابوزیدم  .)775نتیج ا
دمح پذیرش حواعد
هرمنوتیـک در فهم متن اســت .زمـانی م م ـانی دیـدن خـاباتم خـاب را بهصــورت «ابژه» م «مجهول علمی»
درمیآمرد تا فهمیده شود5.

1. Textocentric.
2. Person-centered.
 .5برای مـالع تفصیلی هرمنوتیک متن م نقد م تحلیل آنم نک :رهبرم .704-11
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 .4 .2 .3معمایی پیرامون متن :لفظ الهی یا فعالیت انسانی
خاص فعالیتهای انســانی را در پیش خواهد
تلقیکردن آیات بهمثاب فعالیت انســانی احتضــائات م اســتلزامات ِ

داشــت؛ از جملـه دیدن متون دینی در زمینه م بهصــورت زمانمند (تاریخی)م پیش از متوحفشــدن در درلتهای
ســمانتی ِی الفاظ .ازاینرم در این فرض همان گونه که شــرفی گفته اســت« :اح اح نازلشــده در حرآن مختص حل
مشـ الت زمان نب وت است که مسلمانان معاصر نباید به ش ل م صورت آن تمسک جویندم بل ه باید ح مت آن را
بشـناسـند؛ بهمیژه آن ه حرآنم خود بر نسـخ اح اح بهمسـیل اح امی دیگرم به جهت رعایت مسئل تدریجی بودن م
تـور آنم تفکید مرزیده است» (شرفیم  721م .)722
در این رمی ردم عقل آدمی که آ فریدۀ خدا برای آدمی اســت م علم که خدامند انســان را از آن برخوردار ســاختهم
خود از حقیقت ّ
تغیر اسـاسـی ح ایت دارد که هیچ پدیدۀ بشری از آن مستثنا نیست م نصوص نیز از آن جمله است
(حرضـامیم  .)730ی ی از شخصیتهای اندیشهپرداز نیز نوشته است« :امت تغییر م تحول مییابد… امت امرمزی
غیر از امت دیرمز است [م این تغییر م تحول] م رزم این انسان ّ
متغیر م متحولم رهایی از گرایش استصحابی است»
(امین العالمم  .)772مراد ام از این گرایش این اسـت که بهرغم تغییر پارادایمهای ناظر بر انسانم همان رفتار پیشین م
نافی حق دربارۀ ام اجرا شود.
 .5 .2 .3متن :پارادایمهای ناظر به تفسیر
در صــورت اختالف اهـل اجتهاد در ح م فقهی یک موضــوع آیا میتوان هم آرای مـرحشــده را صــائب م
حابل انتســاب به شــارع دانســت م آن را نظر الهی خواند یا باید گفت حقیقت ماحدی مجود دارد م رأی همســاز با آن
صـائب است م مابقی غیرمنتسب به شارع؟ بهعبارتدیگرم کثرتپذیری م پیرمی حقیقت از اجتهاد مجتهدان را باید
پـذیرفت یا یگانگی حقیقت را؟ جمهور اصــولیان اهلســنت م عموح امامیه حائل به یگانگی حقیقتاند .در مقابلم
برخی از معتزله م نیز اشاعرهم حقیقت را ماهیتی کثرتپذیر میدانند (علمالهدیم 068/4؛ سبحانیم .)225/2
پی ح م الهیم محقق می دانند؛ اما معتزله م اصـولیان م مت لمان شیعی ح م
اشـاعره مصـالح م مفاسـد را در ِ
الهی را مسـبوق به مصـالح م مفاسـد نففارمری میشـمارند (ماعا الحسینیم 10/4؛ کاسانیم  .)401/0بنابراین
درحالیکه مفهوح حق از منظر ّ
مصلحت مبنای آنم همزاد م مقارن رأی
مصو بهم تابع مصلحت پیشینی نیستم حق م
ِ
ً
مجتهد اسـت .مصوبه این حق را چنین ترسیم میکند :مثال معتقدند رفتن به دریا برای فردم اگر به سالمت خود ظن
غالب داشـته باشدم مجاز م اگر ظن هالۀ داشته باشد ممنوع است م پیش از حصول ظنم ح م شرعی ندارد .ح م
ا
مـلوب تحصیل ظن استم نه اباحه یا تحریم
شـرع تابع ظن فرد است م بعد از حصول ظن معلوح میشود .در اینجا
(غزالیم  795 /2بهنقل از :امیدیم  21تا .)41
اما در مقابلم با رمی رد تخـئهم اعتقاد به تصــویب مســتلزح تناحض حقهاســت (ح یمم  .)641 /0برای مثالم
مجتهدی که با دم دلیل متعارض مواجه است از نظر اهل تصویب میان یک ح م م نقیض آن ّ
مخیر میشود؛ نیز اگر
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ً
مجتهد م مجتهدهای با هم ازدمان کنند م متعاحبا ماحعهای رخ دهد که زمج مجتهده بهاستناد آن ن اح را منحل م زمن
مجتهد ن اح را مستصحب م مستمر بداندم زمن حق مـالب حقوق زمجیت دارد م زمجه مظیف امتناع از ادای آنها.
نظری تصــویبم افزمن بر تســاهل در آموزههای دینیم نظیر مدارا با اهل امهم زمینهای برای تســامح میگشــاید.

شعرانی مینویسد« :چون هیچ کف به شناخت هم شئون شریعت توانا نیستم حق ندارد مذهبی را نادرست م اشتباه
انگارد م به ن وهش آن بپردازد؛ زیرا راه رسـیدن به شـریعت پیامبرم فرامان م گوناگون است م هر فقهپژمهی بر ی ی از
آن راهها ایستاده است» (شعرانیم .)23/7
 .6 .2 .3گسترۀ انتظار از دین
ترسیم گسترۀ انتظار از دین به این معناست که باید مشخص کرد آیا دین به تمامی نیازهای آدمی پاسخ میدهد یا
ً
این ه صــرفا برای پاســخگویی به بخشــی از آن ها نازل شــده م حقی خارن از دایرۀ شــریعت برای می حائل نیســت؟
اندیشههای فقها را در سه دست زیر میتوان پیجویی کرد:
 .0احرار به شــمولیت م ان ار منـق الفراغ (نظری اعتدال) :طرفداران این نظریه از یک ســو شــمولیت شــریعت
نسبت به هم محایع را میپذیرند م از طرفی دیگر مجود منـق الفراغ را ان ار میکنند؛
 .4احرار به شمولیت م احرار به منـق عفو م فراغ؛
 .9ان ار شــمولیت (نظری انعزال) .گرمهی از طرفداران این نظریه حوزۀ شــریعت را به اخالق فردی م عبادات
منحصر کرده م گرمهی دیگر شریعت را مسئول بیان اصول کلی م عاحم م نه مسائل ش لی م خردم میدانند (حباللهم
.)269
اثر این پارادایم تا بدانجاسـت که گاه موجب میشود فقیه برای حراردادن حقها در حلمرم تشریعم از هر کلمهای
در نصــوصم حداکثر اســتفاده را به عمل آمرد .نوع انتظار از دینم در میزان بهرهگیری از عقلم بهعنوان مبنا م منبعی
برای ترسیم دایرۀ حقوق م نیز چالش تمثیلی یا حصری بودن حقوق منصوص در اسناد دینی مؤثر است .همچنینم در
نگرش حداحلی برخالف رمی رد حداکثریم معرفت دینی امری بشـری تلقی میشود م از دیگر معارف بشری تغذیه
میکند .تعدد تفســیر م برداشــتها از متون دینی بر مبنای حداحلیم امری مم نم ملی طبق مبنای حداکثریم حذف
این ت ثر م بازگرداندن آنها به محدتم نه مم

ن است م نه مـلوب (سرمشم 7.)6

 .7 .2 .3توجه به اهداف و مقاصد
در نصوص متقدحم تعریفی از «مقاصد الشریع » به چشم نمیخورد م تنها تقسیمات آن بیان شده است؛ 2اما در
آثار متفخرانم تعاریف متعددی از این اصــالح مـرح شـده اسـت .ابنعاشور با تقسیم مقاصد شریعت به دم دست
کلی م خـاصم مقـاصــد کلی شــریعت را همان معانی م ح متهایی میداند که شــارع آنها را در همه یا غالب
 .7نک :مصباح یزدیم .7512
 .2نک :غزالیم .226/7

نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و سوم ،شماره  ،3شمارۀ پیاپی 521

56

تشـریعات خود در نظر داشته استم بهنحوی که مختص نوع میژهای از اح اح شریعت نیست (فاسیم  .)734عالل
فاسـی نیز مقاصـد شـریعت را به «غایت شریعت م رازهایی که شارع در هریک از اح امش نهاده» تعبیر کرده است
(فاســیم  .)5زحیلی نیز در تعریفی جامعتر از دم تعریف پیشــینم در کتاب اصو ا اقه ا االمو

نگاشــته اسـت:

«مقاصـد شریعت همان معان ی م اهدافی است که شرع در تمامی اح اح یا حسمت عمدۀ اح اح لحاظ کرده است یا
همان نهایت م غایت شریعت م اسراری است که شارع برای هر ح می مضع کرده م شناخت آن امری ضرمری برای
همگـان اســت :برای مجتهـد هنگـاح اســتنبـاط اح ـاح م فهم متونم م برای غیرمجتهد بهجهت شــناخت اســرار
حانونگذاری» (زحیلیم .)7071
برخی از دانشـیان به جهت تحفا بر اسـناد دینیم از توجه به مقاصد شریعت بازماندهاند؛ برخی دیگرم با محور
حراردادن نصــوصم مقاصــد عاح شــریعتم از حبیل ایجاد عدالت م آزادیم را نیز مدنظر حرار داده م باتوجهبه موحعیت
زمان م م ان م احتضای فـرت انسانیم به استنباط اح اح پرداختهاند (علیدمستم 566/2؛ صاحبجواهرم .)73/73
دســت ســومی با معیار حراردادن م مقدحدانســتن مقاصــد کلی شــرعم نصــوص متعارض با مقاصــد را اجرا نمیکنند
(مل یانم .)700
بازخوانی فتاما م اظهارات رســمی م علنی آخوند خراســانی موجب تقویت این نظر اســت که اجتهاد شــیعی
می تواند بر محور اصــول عقالنی عدالت م کرامت بشــری انجاح شــود؛ به این معنی که برای بهدســتآمردن اح اح
شرعیم اصول مزبور در طول دیگر دریل حرار گیرند نه در عرض (محقق دامادم  .)70شهید مـهری نیز اصل عدالت
را در طول حواعد فقهی میداند م نه در عرض آنها (مـهریم  .)32 /7بهتعبیری دیگرم عدالت در سلسل علل اح اح
است نه در سلسل معلورت .نه ایـــن است که آنچه دین گفت عدل استم بل ه آنچه عدل استم دین میگویـــد.
ایــن معنــی مقیــای بــودن عــدالت اسـت بـرای دیـن (همانم  .)74تفثیر این بازخوانی در یافت مباحق حقوق
بشـری نسـبت به احلیتهای دینی مـرح اسـت 7.همچنین مالعبدالرسـول کاشـانی (7566-7220ق) نیز در رسال
توجیه مشــرمط خود بهناح انصوویه ام تم ین به مشــرمطه را تم ینی عقلی میداند؛ ازآنرم که معنای مشــرمطیتم
ً
عمومام جز تم ین به عدالت نیست (زرگرینژاد).
مغنیه در این خصـوص مینویسد« :کسی که با آیات م احادیق سرمکار داشته باشدم متوجه میشود که شریعت
اسـالمی بر چند پایه بنیان نهاده شـده اسـت... :م احتراح به آرا م عقاید...م عدالت...م برابری هم مردح( ». ...مغنیهم
.)510 /2
البته دستگاه ارزشی فقیهم تلقیهای انسانشناسان امم دیدگاه ام دربارۀ آزادی م خودمختاری انسان م سلـ آدمی
بر جان م تن خویش هم بخشی از عناصر دستگاه اجتهادی است .اهمیتدادن به این عناصر م ترسیم جایگاه مناسب
ً
 .7درخشش مفهوح حق در تعابیر اندیشمندانم دحیقا در مفهومی به ناح «عدل م انصاف» است .طهـامی مینویسد« :آنچه را که ما آن را آزادی [:حق] میدانیم م بدان رغبت
داریم عین آنچیزی است که نزد ما بدان عدل م انصاف اطالق میشود» (بلقزیزم .)79
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برای آنها سـبب میشـود تا رمش مقاصـدی به منبعی برای تحدید م تضییق حقها تبدیل نشود .پف فقه مقاصدیم
بهعنوان یک رمشم هم میتواند محدمدکنندۀ آزادیهای فردی باشــد م هم توســعهدهندۀ آن .البته این خاصــیت بامر
استنباطی فقه مهارشدنی است .دانشیانی که به اصل اباحه م خودمختاری انسان
مقاصدیم با ابزار دیگری در دستگاه
ِ
بامر نداشته باشندم با همان رمی رد لفاگرایی م نصگرایی نیز دامن حقهای انسان را محدمد میکنند.
 .3 .3فطرت
فـرت در مقابل امور اکتسابی م بــه معنـی آن چیزی است که نـوع خلقـت م آفـرینش انـسان احتـضایش را دارد
م بین هم انسـانها مشـترۀ است (جوادی آملیم  .) 25خصلت اصلی فـرت فراگیری م همگانی بودن آن م نیز در
این است که چون بینش م گرایش انسان متوجه هستی محض م کمال مـلق استم از ارزش حقیقی برخـــوردار بوده
بودن انـسان فـرت را نفی میکند م
م مالۀ تعالی امست .در مقابلم رمی رد اجتماعی به انسان یا اعتقاد به تاریخی ِ

هویت انسـان را سـیال نشان میدهد .رمی ِرد نخست تـابق دستگاه تشریع با دستگاه ت وین یا فـریبودن حقها را
جزم رمح حاکم بر شــریعت میداند (رحمانیم  23تا  .)42همچنین نظری فـرت در تعیین حدمد آزادی م حق نیز

میتواند نقشـی شـایان داشـته باشـد .در همین راستا باید گفت که اگر مبنای تعیین حدمد حق م آزادیم من سفلی یا
ِ
طبعی باشدم بهدلیل تفامت طبایع افرادم نمی توان به اصول ثابت م فراگیر در این زمینه دست یافت؛ ملی اگر بر اسای
من علوی م فـریم مالۀ برای حدمد آزادی م حقم به دسـت بیایدم حدمد مقبولی برای اصــل آزادی حاصل خواهد
ِ
شــد .برخالف نگاه فـرتگرایانه به حقم تقید به «طبع»م نتیجهای جز ســرکشــی م بهخدمتکشــاندن دیگران ندارد.
همچنین مقدحداشتن حق بر ت الیفم بهلحاظ جایگاههای مسامی آن دم در فـرت بشریم توجیهناپذیر است.
 .4 .3ماهیت حق
ا
از جمله مباحق فلسـف زبان در خصوص مفهوح حق در متون کهن اسالمی این است که آیا حق مجعول شرعی
است م استقالل م اصالت دارد یا خیر.
حق مم ن اســت منتزع یا مســتقل پنداشــته شــود .اگر حق در فقهم به ســلـهای مجعول (حراردادی) معنا شــودم
امتیازی خواهد بود که مقامی همچون خدامند یا سـلـان به انسـان لـف کرده است؛ حال مم ن است لـف شارع
در اعـای حق شـامل برخی شـود م برخی دیگر را شـامل نشود؛ چنانکه شیخ طوسی نوشته است کافر امی بهضرر
مســلمانم از حق شــفعه برخوردار نمیشــود (طوســیم  .)759/5اما برخی دیگر تحلیل کردهاند که حق در معنای
غیرمجعولم یعنی حق در معنای عدالتم رزم دیدگاه تسـامی در حقوق است (تسامی ریاضیگونه)؛ برخالف حق
مجعولم که بهطور غالب در تاریخ فقه م حقوق بهصورتی نامسامی توزیع شده است (تسامی هندسی).
درمن رمی رد مجعول نیز برخی نظیر شـیخ انصـاری با تحویل اصالت شرع به «ت الیف»م حقها را مجعورتی
شــرعی م اح ـاح مضــعیم از حبیل حقم را منتزع از ت الیف میدانند ( .)723/5برخی نیز نظیر آخوند خراســانیم
فیالجمله برای اح اح مضعی حابلیت جعل استقاللی حائلاند (آخوند خراسانیم 439؛ خمینیم .)22/4
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رمی رد استقاللی به جعل حق با حقگرایی همسوتر است؛ زیرا در تحدیــد مفهـوح م تعیین مصادیق آنم جز در
مواحع خاصم به عرف عقال مراجعه میشودم درحالیکه رزم شرعیدانستن آن رجوع به شارع در تعریف م مصادیق
ِ
م تحدید حق بهطورکلی است.
 .5 .3مرتکزات عقال در توسعه مفهوم حق
در حجیـت مرت زات اهنی عقالم اســتـدرلم ت رار رمیـهای م حتی بنـابر نظر متـفخران ازجملـه اماح خمینی
()725/2م اتصال به عصر معصوح م امضای شارع یا عدح ردع ام نیز رزح نیست .ازاینرم ارت از عقالیی در هر زمان
م جامعهای استقرار یابدم گرچه در این زمانهای متفخرم در برابر دید معصوح م مورد تفیید است.
تحلیل ماهیت کنش امضای حقها نیز بر مفهوح حق اثر دارد .توضیح این ه برخالف نظری رایجم به نظر میرسد
رف اخبار از عرف م سیرۀ عقال م بهمعنای ماگذاری آن امر به عرف نیست؛ بل ه در چنین نمونههاییم شارع
امضـا ِص ِ
ارشـاد صـرف به ح م عرف نیست .تحدید م تقیید برخی از حقها دلیل بر این
انشـایی مماثل ح م عرف داشـته م
ِ

ادعاسـت که موضـع شارع دربارۀ کار عرفی عقالییم ربشرط نیست .هویت این کنش مانع از آن میشود که با تغییر
ّ
مقوح موضوع بوده م امضای شرع مقید به آن ظرف زمانی
عرفم ح م از میان رمد؛ مگر آن ه اثبات شود ِ
عرف سابق ِ
خاص بوده است.
بنابراین به طورکلی رمان عرفی م ســیرۀ عقال حیثیت تقییدیه برای اح اح امضــایی محســوب نمیشــود تا با از

سیرگی در بستر زمانم ح م مترمۀ شود؛ 7نظیر جواز بردهداری که حیثیتی تعلیلیه نیز در
دسـتدادگی رمان عرفی م ِ
آن نهفته نیسـت .نهایت این ه می توان این پیوستار را از نوع حضی حینیه م رمان عرفی را ظرفی برای امضا دانست .در
حقیقتم علت امضا رمان عرفی نیســــتم بل ه مصلحتی در آن نهفته اســت که شارع آن را صحیح دانسته است.
ازاینرم اگر سـیاق امضـای شـارع آن گونه باشد که برای همیشهم تا رمز رستاخیرم امضایش کرده باشدم چنین خواهد
بود؛ همچنانکه اگر حید توحیت در آن باشدم ع ف آن برحرار است.
 .6 .3امکان ّ
خلو واقعه از حکم
ماحعه پف از تضارب مصالح م مفاسدم ی ی از این مجوه را دارد :یا اات مصلحت است یا اات مفسده یا خالی
ً
از ی ی از این دم مالۀ مفرمض است که این خود دم حسم دارد :یا رأسا م از ابتدا خالی از مصلحت یا مفسده است
یا بعد از تعارض مصـلحت م مفسده هر دم متساحط شده م در فرض عدح رجحان ی ی بر دیگریم ماحعه خالی از هر
دم مالۀ شده است (حمیم .)729
مجه سوح با هر دم ِحسمشم دم حسم دیگر نیز می تواند باشد :گاهی مقتضی برای جعل اباحه برای آن ماحعه یافت

میشــود که در این حالت به اباح مجعول اباح احتضــایی گفته میشــودم مانند مصــلحت تســهیل امر بر بندگان م
 .7برای دیدن نظر مخالفم نک :محمصانیم .251
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اطالق عنان آنان در این ماحعهم م گاهی چنین مقتضیای یافت نمیشود م اباح راحتضایی است .اش الی که بزرگانی
نظیر کاشــفالغـا م نراحی م اماحخمینی مـرح کردهاند این اســت که جعل اباحه در اینجا معنا ندارد؛ زیرا محتی فعل
خـالی از هر مالکی باشــدم مجالی برای تحقق اراده م کراهت مجود ندارد؛ چون این دم از توابع علم به مصــالح م
مفاسدند م مصلحت م مفسده ای نیز در بین نیست .لذا جعل اباحه معنا ندارد م اباحه در اینجا عقلی است (خمینیم
72/2؛ نراحیم .)562
اگر بتوان حوزۀ ابـاحـه (خـالی از ح م) را از مالکات م مناطات موجود در اح اح خالی دانســتم 7این میراث
ف ری مجهز به عناصـری از اندیشـ عقالنی اسـت که از منظر هسـتیشناسیم جهان را به دم جهان دینی م غیردینی
منقســم میدانـد .جهـان غیردینی در این دمگـانـهم میتوانـد ام ان گفتمگو با عقالنیتهای دیگر در مفهوح حق م
بهرهمندی از منابع مادی م غیراستعالیی را تسهیل کند .توضیح این ه بنا بر این مدعام از حق دینزدایی نمیشود م این
ً
ً
گونهای از س ـ ورریزح نخواهد بود؛ بل ه صــرفا از اموری که ماحعا فرادینی اســت دینزدایی میشــود م دین به حلمرم
ماحعی خود بازگشــت می یابد .این نیز مقتضــای تقســیم کار اجتماعی میان پیامبر درمن م پیامبر بیرمن (عقل م دین)
خواهد بود (نک :فناییم  219تا .)572
نتیجهگیری
مفهوح حقم بهعنوان مفهومی اعتباریم به نظر میرســد تحتتفثیر پارادایمهای اجتهادی گوناگونی حرار دارد :پارادایم
معنای انسانم پارادایم های مربوط به نصم پارادایم فـرتم پارادایم استقالل یا تبعیت جعل حق م ام ان خلو ماحعه از
ح م.
گرچه فقه اسالمی به ت لیفگرایی متهم شدهم محتوای مقال حاضر این اتهاح را رد میکند .درست است که حق
بهعنوان یک ری زبانی در ربه ری نصوص مـرح بوده م به گفتمان غالب در برخی اعصار فقه اسالمی تبدیل نشده؛
اما این نفیکنندۀ این فرضـیه نخواهد بود که فقه اسالمی مشحون از حقهاست .به هر رمی پارادایمهایی که در طول
این مقاله بدان اشاره شدم بر اثر تحول از ی ی به دیگریم گاه فقه اسالمی را به حقگرایی م گاه به جانب ت لیف سوق
داده است.
این پارادایم ها همچنین نشان از آن دارد که مفهوح حق دارای تاریخ است؛ یعنی از خأل برنخاسته م پارادایمهاییم
بهشـرح گذشـتهم مجود داشـته که به ت وین آن مفهوح منجر شده است .البته در میان همپرسههای فقه سیاسیم سهم
برخی اندیشـهها دربارۀ حقم بیش از برخی دیگر است .مبنای اصال ارباحهم بهطرزی حریب به مفهوح حق در معنای
 .7البته این نزاع مبتنی بر مجموعه ای از مقدمات م مسلمات استم از جمله این ه اباحه به عنوان ح می مجعول در نظر گرفته شود؛ زیرا در صورتی که اباحهم در هر دم حسم
احتضایی م راحتضاییم چیزی جز جعل اح اح اربعه نباشدم این نزاع بی مقصود خواهد بود .در این صورتم ام ان خلو ماحعه از ح م خواهد بود م بل ه ماحع هم شده است
(حمیم .)762
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مدرنم نقـ آغاز را «فرد» تلقی میکند م با ااتیپنداشــتن حقهام دامن آن را مســعت میدهد؛ اما اصــال الحظر به
ً
حقها ماهیت اعـایی م تصـریحی میبخشـد؛ همچنانکه الهیات نجف (در مقابل الهیات سامرا [غالبا]) با تعریف
حق به ســلـنت م تزریق محتوایی همچون توانایی اعمال انتخاب یا اســقاط آنم یا مفهوح مال یت درمن حقم مبنایی
جدیتر برای حقگرایی بر هم میزند.
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هه م حق ،بهراهنمایی دکتر حسن جعفریتبارم دانش دۀ حقوق م علوح سیاسی دانشگاه تهرانم

گرمه حقوق خصوصی م اسالمیم .7526
اقمعیصر ،بیرمت :مرکز دراسات الوحدة العربی م منتدی إحرا الثقافیم 4110ح.
بلقزیزم عبداإللهم اقدوقة ه اقهکر االم
ّ
مالمتغیر فی حرک الفقه ارســالمیم
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Abstract
Relief of compulsion, that is, to escape and get rid of compulsion, has been mentioned by
Sheikh Ansari as one of the conditions for compulsion. He claims the evidence implies that in
the realization of compulsion, there is a difference between relief through toryeh (half truth)
and relief through non-toryeh, and in relief with toryeh, compulsion is still achieved, despite
the possibility of relief for the compelled person. This ijtihad of the Sheikh on the issue of
conditionality of relief has led to the presentation of various views and sometimes objections
by the jurists. By examining the conditionality of relief in compulsion and explaining Sheikh
Ansari's point of view and analyzing the viewpoints of the agreeing and disagreeing jurists in
this regard, the authors have reached the conclusion that the oppositions' views that the real
satisfaction in the conditions of the contractors is a correct criticism on the words of the
Sheikh, but it does not prevent the acceptance of the conditionality of relief in compulsion,
and the possibility of relief with toryeh, which the opponents have proposed, is nothing more
than a claim. The criterion for the realization of compulsion in relief with non-toryeh is also
different due to the lack of customary rules in this regard, considering the mental differences
of individuals from one person to another.
Keywords: relief, compulsion, toryeh (half truth), Sheikh Ansari

Journal of Fiqh and Usul

سال  – 35یماره  - 4یماره یخایی ّ721زمئتان 7411

ص 96-87

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/

یایا چایی 2112-9759

تاری دریافت7599/17/73 :

یایا الکترونخکی 2352-5292

تاری بازنگری7599/15/72 :

نوع مقاله :پژوهشی

تاری یریرش7599/11/29 :

DOI: https://doi.org/ 10.22067/jfu.v53i4.86257

بررسی فقهی شرط عجز از تفصّی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری
دکتر محمدمهدی زارعی(نویسنده مسئول)
استادیار دانشگاه مازندران
Email: m.zarei@umz.ac.ir
فرشید رجبی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران
دکتر عارف بشیری
دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران

چکیده

ی
تفصّی بهمعنای فرار و خالصّی از اکراه را یخ انصاری بهعنوان یکی از یروط تحقق اکراه بر یمرده است .بهادعای ایشان از
تفصی از طریق توریه و غخرتوریه تفاوت است و در ی
ادله چنخن بر میآید که در تحقق اکراه ،بخن ی
تفصی با توریه ولو باوجود امکان
ِ
مکره باز م اکراه محقق اسّت .این اجتاادورزی یخ در مئلۀ یرطخت ی
ی
تفصّی برای ه
تفصی منجر به اراۀ دیدااهمای متنوع و
ِ
ااه ایّکاتتی از سّوی فقاا یّده اسّت .نگارنداان با بررسّی یرطخت ی
تفصی در اکراه و تبخخن دیدااه یخ انصاری و تحۀخ
دیدااه فقاای موافق و مخالف دراینباره ،به این نتخجه دسّّت یافتهاند که دیدااه مخالفان مبنیبر رکنخت طخب نفس در یّّروط
تفصی در اکراه نخئت و قخد امکان ی
متعاقدین ،مناقشّ صّحخحی بر کالش یخ است ،ولی مانپ یریرش یرطخت ی
تفصی با توریه
که مخالفان مطرح کردهاند ،ادعایی بخش نخئّت .مالِ تحقق اکراه در ی
تفصّی با غخرتوریه نخب بهدلخ نبودن ضابطهای عرفی در
ِ

این خصوص ،باتوجهبه تفاوتمای روحیروانی ایخاص از یخصی به یخص دیگر متفاوت است.
واژگان کلیدی :ی
تفصی ،اکراه ،توریه ،یخ انصاری.
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مقدمه
بر اسّا قواعد عمومی با معامالت ،رکن اختخار یکی از یّروط صحت معامالت و از یرایم متعاقدین به یمار
ِ
میرود .مطابق با این رکن ،چنانچه معامۀهای با رضّّایت یکی از طرفخن منعقد نشّّود ،باط اسّّت و نهتناا مۀکختی
صّورت نمیاخرد ،بۀکه مصّداقی از هت ی
کئّب حراش اسّت و متعاقبا مراونه تصّر در آن نامشروع و حراش محئو
ُ ْ
ه َّ
ه هْ ُ ُ ه ه ُ
َّ ه ْ ه ُ ه
مییّّود .آی  29سّّورن نئّّاا دراینباره میفرماید « :هیا أ ُّی هاا ال ِر هین هآم ُنوا ت تأ کۀوا أ ْم هوالک ْ هب ْخ هنک ْ ِبال هب ِاط ِإت أن تکون
ِ
ه ه ه ْ هه
ْ ُْ
طخب نفس در مریک از طرفخن معامۀه را بهعنوان یّّرطی
ِتجّارً عن تراٍ ِمنک  .» ...بر این اسّّا  ،عۀما وجود ِ
ضروری در صحت معامۀه قۀمداد کردهاند.
بئّخاری از فقاا اععان دایّتهاند که مئّتفاد از یّرط اختخار در معامۀه برای اینکه معامۀهای اکرامی تۀقی یود،
تحقق مجموعه یّرایطی است در حاتت و اوصا متعاقدین تا بتوان حک اکراه را بر آن بار کرد .عجب از ی
تفصی در
اکراه یکی از این یّروط اسّت که به صورت برجئته ،یخ انصاری در کتا مکاسب عی یرایم متعاقدین بهعنوان
یّرط تزش در تحقق اکراه بر یمرده است .از نگاه یخ  ،ازآنجاییکه ی
تفصی عقال یا از طریق توریه محقق مییود یا
غخرتوریّه ،بنّابراین وقتی فردی در حخن معامۀه مورد اکراه واقپ مییّّود ،برای اابات تحقق آن باید احراز کرد که آیا
امکان ی
تفصّی برای او فرام بوده اسّت یا خخرت تأسخس این ضابطه در با اکراه در معامالت از سوی یخ منجر به

ی
اراۀ دیدااهما ،نظرات متنوع و ااه ایّکاتتی از سوی فقاا یده است که تا امروز مدنظر عۀما قرار ارفته است .آنچه
در این مجال درخور توجه و بررسّی اسّت این است کها اوت ِآیا عجب از ی
تفصی میتواند در تحقق اکراه یرط یودت
ِ
اانخا چه مناقشّاتی میتوان بر کالش یّخ در اعتبار یّرط ی
تفصی وارد کردت االًا مئتندات دیدااهمای مختۀف تا چه
اندازه یریرفتنی اسّتت رابعا باتوجهبه اینکه یّرایم تحقق اکراه بهخصوص در ی
تفصی از طریق غخرتوریه بنا بر تفاوت
روحخات افراد از یخصی به یخصی دیگر متفاوت است تا چه اندازه میتوان در این زمخنه ضابطهمند عم کردت
بهطورکۀی دو دیدااه در این مئّلۀه از سوی فقاا وارد یده است که مر دیدااه مئلۀ مح بحث را از نگاه مجبا
و متفاوتی بررسّی و به مبانی اسّتناد جئته است که به نظر نگارنداان به جنب ویژهای نظر دارد که مریک به تفکخک
بررسّی یّده است .عۀمایی نظخر محقق ایروانی ،مامقانی ،جبایری ،طباطبایی قمی ،سببواری و ...بر تفصخ یخ ،
ی
صحه ارایته و به یرطخت ی
تفصی در تحقق اکراه از طریق توریه (بهصورت مطۀق) و غخرتوریه (به یرط تمکن) قاۀ
یّدهاند و یّماری دیگر از فقاا نظخر ناۀخنی ،خویی ،طباطبایی یبدی ،امامی خوانئّاری و اماش خمخنی(ره) ،تفصخ
مرکور را نپریرفته و به یرطختندایتن ی
تفصی برای تحقق اکراه قاۀ یدهاند.
مئّلۀ مرکور بهصّورت کۀی یخرامون اکراه و احکاش آن از دیرباز در ابوا مختۀف فقای مطرح یّده است ،اما
دربارن یرط ی
تفصی در اکراه با نقش توریه و نبود آن ،یژومش مئتقۀی ممراه با تحۀخ و بررسی صورت نگرفته است.
یژومش حاضّر تالش اجتاادی نویئّنداان در ارزیابی و تحۀخ دیدااهمای فقاا دربارن مئّلۀ ی
تفصّی و یرایم آن
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اسّّت که با اابات آن تحول عظخمی در با اکراه در معامالت ایجاد مییّّود و ممچنخن در حقوق جبا نخب میتواند
نقشآفرین باید.
 .1مفهومشناسی
 .1 .1اکراه
ه
ی
اکراه از مادن کره (به فتح و ض اول و سکون اانی) است ،مرچند ام لغت تصریح کردهاند که کره (به فتح) مفاومی
ُ
ُ
غخر از کره (به ضّ ) در بر دارد .در لئّان العر به نق از یفراا ،از لغویان و نحویون ببرگ افته یده است« :کره (با
ه
ضّّمّه)ا آنچّه نفس تو از آن کرامّت دارد .کره (بّا فتحّه)ا آنچه که دیگری تو را بر آن وادار میکند» (ابنمنظور،
ه
 .)21/72در تاج العروس از راغب اصّفاانی نق یّده اسّت :کره (با فتحه) مشقتی است که از خاره به انئان می
ُ
رسّد و بر او با اکراه تحمخ مییّود و کره (با ضّمه) کرامتی است که از درون ،انئان را آزار میدمد ،اما خود لفظ
اکراه از با ِافعال و از مصادر متعدی به معنای وادایتن یخصی به انجاش کاری است که برای وی ناخویایند باید.
البته این وادایّتن باید مقرون به قار و تادید بایّد .اکًر ام لغت در این خصّوص مینویئند« :فالنی را بر امری

اکراه کردندا یعنی او را بهنحو قار و اجبار بر آن کار وادار کردند» (مرتضی زبخدی.)525/75 ،
ی
معنای اصّّطالحی این کۀمه نبد فقخاان ممان معنا و مفاوش مدنظر ام لغت اسّّتا یعنی وادایّّتن دیگری به
کاری که بدان مای نخئت در صورتی که ممراه با تادید باید .بنابراین اکراه به صورتی اختصاص دارد که یخص از
رسخدن ضرر به خود یا متعۀقان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید (انصاری )91/2 ،و ممخن نکته نبد دیگر فقاا
نخب تصریح یده است (ابنادریس553/2 ،ا عالمه حۀی31/4 ،ا یاخد اانی.)221/5 ،
ّ .2 .1
تفصی
ه
واژن ی
تفصّی از ریشّ «فصّی» و بر وزن ت یفع بهمعنای تخۀص و رمایی از سختی و بالیا آمده (مرتضی زبخدی،
31/21ا جومری ) 433/6 ،و در کتب فقای نخب در ممخن معنای لغوی آن اسّتعمال یّده اسّت .یّخ انصاری در
تفصّی از طریق توریه و ی
تفص ّی از اکراه را به دو بخش ی
کتا مکاسّّب و در بحث اختخار ،ی
تفص ّی از طریق غخرتوریه
ی
تقئّخ کرده و سّایر فقاا و محشّخن کتا مکاسّب (طباطبایی یبدی711/7 ،ا ایروانی )746/7 ،نخب بهتبپ ایشان به
ممخن تفصخ اکتفا کردهاند ،ازاینرو ی
تفصی از اکراه بهمعنای راه فرار و خالصی از اکراه است.
 .3 .1تور یه
توریه عبارت اسّّت از اینکه متکۀ کالمی را بر زبان جاری سّّازد که در صّّورت مامر ،معنایی به غخر از آنچه
اراده کرده است ،دایته بایدا مً اینکه کئی در مقاش اعتراٍ بگوید :یما درحق فالن یخص این سخن را افتهای
و مخاطب جوا بدمد« :عۀ الۀه ما قۀنا» و مرادش از«ما» در کالش ،مای موصّّوله بایّّد ،ارچه مامر کالش این
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اسّت که مراد از«ما» ،مای نافخه است (ناۀخنی .)721/7 ،توریه غالبا در اخبار و حکایات به کار میرود ولی در بئتر
ی
ُ
انشاۀخات نخب تحققیافتنی استا مً آنکه در انشای عقد ،فروینده بگویدِ « :بعت» ،درحالیکه قصد وی از این لفظ
حکایت از عقد دیگری در سابق باید که برای مًال روزی با یخص دیگری واقپ ساخته است.
 .2شرط تفصّی در اکراه از دیدگاه شیخ انصاری
قب از ورود به بحث ،تبخخن این نکته تزش اسّت که ی
تفصّی و خروه از معرکه توسم ه
مکره به دو صورت امکان دارد:
بهوسّخۀ توریه و غخرتوریه .با بررسی دیدااه یخ میتوان افت :بهطورکۀی دو نظر از سوی ایشان در خصوص یرط
تفصی در اکراه وارد یده استا دیدااه اول امکانندایتن ی
عجب از ی
تفصی به توریه و غخرتوریه یرط تحقق اکراه نخئتا
دیدااه دوش یخ مبنی بر نوعی عدول از نظری خویش استا به این بخان که بخن توریه و غخرتوریه تفاوت وجود دارد.
 .1 .2تحلیل دیدگاه اول شیخ انصاری
ی
ممان طور که ایّاره یّد دیدااه نخئت میاوید در صدق اکراه تفاوتی بخن عجب از تفصی در توریه و غخرتوریه
وجود ندارد .ااری که بر نظر نخئّت یّخ مترتب مییّود این است که اساسا چنخن یخصی ه
مکره به یمار رفته و
ممخن مقدار که یّّخص را وادار بر انجاش فعۀی کردند بهطوری که وی راضّّی به آن نبایّّد اکراه ازنظ ِر موضّّوع یا از
جات حک  ،تحقق یخدا میکندا اع از آنکه قدرت بر ی
تفص ّی و خالصّّی از ضّّرری که بر ترِ فع مترتب اسّّت
حاص بوده یا چنخن قدرتی وجود ندایته باید .روین است که طبق این نظر ،یخص با توانایی بر توریه و غخرتوریه
مکره بر آن مترتب اسّّت .ی
ه
درعخن حال ه
مؤید بخانیّّدن ایشّّان این اسّّت که اار ما یّّخصّّی را که
مکره بوده و حک
مکره ندانخ  ،باید امکان ی
امکان ی
تفصّّی به توریه را نخب ه
تفصّّی به غخر از توریه را دارد ه
مکره ندانخ ا چون مر دو مالِ
مکره اسّت .بهعبارتدیگر اار در نظر عر  ،یخص
واحد دارند و آن وحشّت از خطر در صّورت انجاشندادن امر ِ
ه
مکره بهسّبب قدرت دایتن بر فرار از ضرر با رامی غخر از توریه از اکراه خاره یود ،در صورت قدرت بر توریه نخب از
ی
مالِ تحقق اکراه این است که راه فرار و نجات از ضرر موعود منحصر
اکراه خاره خوامد یدا زیرا در این صورتِ ،
در انجاش کار درخواسّتیّدن مکره بایّد .بنابراین تفاوتی نخئت بخن اینکه ه
مکره بهوسخۀ افتن سخنی دیگر (غخر از
ِ
سّخن مورد اکراه) یا انجاش کاری دیگر (غخر از کار مورد اکراه) نجات یابد یا بهوسّخۀ تکۀ به کالش مورد درخواست
ی
ولی با درنظرارفتن معنای دیگر (یعنی با توریه) نجات یابد (انصّّاری .)435/7 ،ایشّّان برای اابات مدعای خویش
ابتدا دتیۀی بر بیاعتباری ی
تفصّی به توریه را عکر میکند و سّپس به بریّماری دتی بیاعتباری تف یصی به غخرتوریه

مییردازد که در ادامه به بخان دتی اراۀهیده توسم یخ مییردازی .
ِ
 .1 .1 .2دالیل تور یه
روایت «رفپ عن امتی ما اسّّتکرموا عۀخه »...و فتاوای عۀما در این خصّّوص مطۀق بوده و بهطورکۀی
روایات:
ِ
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حک به عدش لبوش معامۀهای میکنند که توسم یخص ه
مکره صورت مییریرد و مقخدساختن این اطالقات بهصورت
امکانندایّتن توریه به دلخ آنکه حم مطۀق بر فرد نادر است ،بئخار بعخد است .جات این حک آن است که حم
عمومات رفپ اکراه و نخب خصّوص نصّوصّی که در با طالق و عتق ه
مکره وارد یّده است و ممچنخن اجماعات و
یّارتمایی که در حک مکره ادعا یّده اسّت بر صّورتی که بهسبب جا یا وحشت و تر از توریهکردن عاجب
بایّد بعخد به نظر میرسد ،بۀکه میتوان افت :اساسا حم مببور نئبت به بعضی از این ادله صحخح نخئت .افبون
بر این قدرت بر توریه ،کالش را از ی
حخب اکراه خاره نکرده بۀکه عرفا این معنا نخب صّّادق اسّّت (ممو .)432/7 ،یّّخ
دربارن روایات میاوید « :بعضّی از این روایات در مواردی اسّت که توریه برای یخص مقدور بوده استا ازجمۀه
مکره به کفر و ی
روایت عمار که در قضّخ عمار ،هابوینش ه
سّب یخغمبر(ص) یّدند ،ایشّان حاضّر به این کار نشده و
کشّته یّد ،ولی عمار حر آنما را اوش و نجات یخدا کرد و سپس خدمت یخغمبر(ص) رسخد که حضرت راجپ به
این کار به او فرمود« :اار باز م در چنخن یرایطی قرار ارفتی ،ممخن کار را انجاش بده» (ممو.)435/7 ،
بررسی داللی روایت عمار :یخ انصاری و برخی فقاا نظخر یبدی ( )722/7به این خبر استدتل کرده و فرموده
اند :اار توریه رامی برای ی
تفصّّی و تخۀص از اکراه بود باید یخغمبر(ص) توریه را به عمار یاد میداد ،درحالیکه این
کار را نکرده استا ازاینرو معۀوش مییود که حتی اار امکان توریه نخب وجود دایته باید یارع مقد انئان را مۀبش
ِ
نکرده کّه برای تخۀص از اکراه توریّه کنّد ،بۀکّه میتواند توریه نکند و به احکاش ه
مکرهعۀخه تن دمد .بهعبارتی اویا
ی
عمار توریه را میدانئّّته ولی یّّارع او را الباش به توریه نکرده اسّّت .طبق این مبنا امکان توریه بوده ولی عندالتمکن
چنخن کاری تزش نبوده اسّت و بهسّبب ایّتراِ حک مر دو صورت ،فرقی بخن متمکن و غخرمتمکن وجود ندارد و
یّارع توریه را به او یاد نداده اسّتا درنتخجه معۀوش مییّود که با توریه مشک ح مییود ،ولی تزش نخئت توریه
یود (انصاری.)576/5 ،
این استدتل (با فرٍ یریرش دتلت روایت عمار بر استشااد یخ ) نخکو است ،لخکن به نظر میرسد استشااد
خور تأم بایدا زیرا اوت جریان عمار موردی است که نمییود در آن توریه کردا چون توریه در جایی است
یخ در ِ
که ما لفظی را میاویخ و از آن معنای خاصّّی را اراده میکنخ و مخاطب معنای دیگری را میفامد ،ولی در قضّّخ
عمار اصّال توریه ممکن نخئتا زیرا افتن آن الفا کفر و اناه است و توریهیریر نخئت و نمیتوانخ به جریان عمار
استشااد کنخ ا چراکه حتی اار ی
تفصی و تخۀص از اکراه با توریه ممکن باید ،تزش نخئت توریه کنخ و ممان طور که
بخان ید به نظر میرسد باتوجهبه معنای توریه تحقق آن برای عمار مشک بوده استا اانخا قضخ عمار به تقخه یبامت
بخشّتری دارد تا توریه و در وساال الشاعع با األمر و النای و ما یناسبما (حرعامۀی )416/77 ،که خبر مربوط به
عمار در آن عکر یّّده اسّّت ،اخبار زیادی دربارن تقخه عکر یّّده و به نظر میرسّّد خبر مرکور نخب در زمرن این اخبار
اسّتا ازجمۀ این روایات ،اخباری است که دربارن ابوطالب است به اینکه وی نبد کفار مکه تقخه و از ممخن طریق
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یخامبر(ص) را حمایت می کرده است .بر این اسا روایت دربارن تقخه است نه توریه (نوری ممدانی.)5 ،
ازنظر عر بّاوجود قدرت بر توریه ممچنان اکراه باقی اسّّتا لرا عجب از توریه در تحقق اکراه نقشّّی
عرفِ :
ادعای جریان حک اکراه در صورت قدرت بر توریه بهدلخ تعبدیبودن آن است
ندارد .بر این اسا چنانکه میبخنخد
ِ
نه بهدلخ صدق حقخقت اکراه ،یریرفتنی نخئت (انصاری.)575/5 ،
 .2 .1 .2دالیل غیرتور یه
روایت ابنسنان :دلخۀی که یخ انصاری برای غخرتوریه بخان میکند روایت ابنسنان است .عن ابیعبدالۀه(ع):
« قال ت یمخن فی قطخعة رح و ت فی جبر و ت فی اکراه قۀت اصۀحک الۀه و ما الفرق بخن الجبر و اتکراه .قال الجبر
من الئّۀطان و یکون اتکراه من البوجه و اتش و ات و لخس علک بشی» (حرعامۀی .)424/5 ،در این حدیث اماش
صّادق(ع) میفرماید در چند مورد قئ اعتبار ندارد .7 :در قطپ یخوندمای خویشاوندیا  .2دربارن جبر  .5در زمخن
اکراه .چون راوی فرق جبر و اکراه را مییرسّد حضّرت می فرماید :جبر از ناحخ سۀطان و اکراه از سوی کئانی مً
زن ،یدر و مادر صورت میاخرد .طبخعی است که در برابر خواستهمای سۀطان مال چارهای جب اطاعت وجود ندارد
و ازاینرو عنوان جبر بدان داده یّّده اسّّت ،اما چنخن البامی در مقاب خواسّّتهمای زن و فرزند و یدر و مادر وجود
ندارد و یّخص میتواند در برابر تقاضامای آنما بایئتد و لرا کۀم اکراه به کار رفته است ،نه جبر .بهکاربردن کۀم
تفصی در تحقق اکراه استا یعنی باوجود امکان ی
اکراه توسم حضرت نشانگر بیاعتباری عجب از ی
تفصی (در ما نحن
فخه) اماش اکراه را به کار بردهاند (انصاری.)72/7 ،
بررسیی داللی روایت ابنسنان :برخی از فقاا بر استش ااد یخ انصاری به روایت مرکور مناقشه وارد کردهاند
به اینکه روایت عبدالۀهبنسّّنان ربطی به بحث معامۀه نداردا زیرا «تیمخن فی قطخعة رح و تجبر و تاکراه» یمخنی
که برای قطپ رح است باط یا یمخنی که اجبار و یا اکراه از ناحخ سۀطان یا یدر ،مادر و زن باید نخب باط بوده و از
ابتدا منعقد نشّده است و درحقخقت مورد این روایت امری اختصاصی راجپ به یمخن است مبنیبر اینکه اار به اجبار
و اکراه امری را در عم فردی با قئ ّ قرار دادند ،حکمی ندایّّته و باط اسّّت ،اما اینکه بهعنوان قانونی کۀی قۀمداد
یّود که مرکس مورد اکراه قرار بگخرد منشّأ اار در ندایتن حک باید ،صحخح نخئت» (یبخری زنجانی )5 ،و اینکه
ی
روایت اختصّّاص به یمخن دارد ،در کالش ناۀخنی در منعة الطالب نخب مئّّت« :نع قد یورد عۀخه یأن ی
مختصّّة
الروایة
وارد دیگر بر استناد به روایت مرکور جوابی است که اماش
بمئلۀة اإلکراه فی مورد الخمخن ت مطۀقا» ( .)722/7خدی ِ

صدق عرفی اراۀه میدمد .ایشان عالوه بر ِایعار به ضعف سند روایت میاوید« :صدق
در البعع در خصوص ضابط
ِ
ی
عرفی ،تعبدنایریر اسّت و مخ یّباهای در صّدقندایتن اکراه در صورت امکان تفصی نخئتا درنتخجه از روایت
ازنظر وی مالِ
مّرکور نمیتوان حک مطۀو را اابات کرد» (خمخنی .)29/2 ،این افت اماش بهدلخ آن اسّّت که ِ
تحقق اکراه در ممخن صّدق عرفی استا به این صورت که مرااه دفپ فع اکرامی عرفا با ساولت ممراه باید ،اکراه
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محقق نمییود (تفصخ نظر مرکور دریی خوامد آمد).
 .2 .2دیدگاه دوم شیخ انصاری
ی
دیدااه دوش یّخ که بهتصریح فقاا نوعی عدول از نظری خویش است مبنیبر تفکخک بخن تفصی از طریق توریه
و غخرتوریه اسّتا یعنی باوجود آنکه یخ قبال مؤیدی عکر کرد که یخص متمکن از غخرتوریه نخب تحت یمول ادل
اکراه وارد مییّد ،اما در ادامه میاوید« :انصا آن است که مییود بخن این دو مورد اینطور فرق ارایتا به این
صورت که اار قدرت بر ی
تفصی وجود دایته باید ،مخ کداش از این دو مورد اکراه نخوامد بودا زیرا اکراه عبارت است
از اینکه امتناع از مورد الباش ،برای یّخص خطر دایّته بایّد و درصّورتیکه یّخص راه ی
تفصی دایته باید ،امتناع
خطر ندارد و قارا باوجود امکان ی
تفصّّی ،موضّّوعا از تحت اکراه خاره خوامند بود .منتای درصّّورتیکه یّّخص
قدرت بر توریه دایّته بایّد ،از عموش کۀمات فقاا و موارد خاص روایات اینطور اسّتفاده مییود که یارع مقد
نخواسته است که ایخاص توریه کنندا زیرا توریه نبدیک به دروغ است ،بۀکه نظر یارع این است که حتی اار امکان
ی
تفصّی با توریه وجود دایّته باید ،مانعی برای عم کردن به مورد الباش وجود ندارد» (انصاری .)211/5 ،بر اسا

تفصّّی با توریه و امکان ی
این دیدااه ،تفاوت بخن امکان ی
تفصّّی با غخرتوریه در صّّدق اکراه ،تفاوتی تخصّّصّّی و
مکره محئو مییود ولی در غخرتوریه ه
موضوعی مییودا به این بخان که یخص در توریه ه
مکره محئو نمییودا
ازنظر یّخ عبارت اسّت از« :الباش از ناحخ یخصی به یخص دیگر بهممراه تادید به عقوبت در
زیرا تفئّخر اکراه ِ
ه
صّورت انجاشندادن آن و مکره م من و امان دارد که اار انجاش ندمد ،دچار ضرر مییود» .به باور یخ مخالفتی
مکره و باورکردن یا نکردن او) است ،نه دایرمدار واقپ و
مکره (خطر اعتقادی ِ
که منجر به ضرر مییود دایرمدار تۀقی ِ
به ممخن دلخ این خطر اعتقادی در توریه مئّت ولی در غخرتوریه وجود ندارد .در غخرتوریه یخص ه
مکره ،دیگری را
مکره عۀ یخدا کند که او قصد امتناع دارد ،باوجود این مخالفت
برای رفپ اکراه واسّطه قرار داده است و حتی اار م
ِ
ی
ی
خطری برای یخص ه
مکره وجود دارد ،ولی در تفصی به
مکره ندارد و خالصه اینکه در تفصی با توریه ،خطر
ِ
اعتقادی ِ
مکره وجود ندارد .میتوان چن خن نتخجه ارفت که ازنظر موضّّوع بخن توریه و غخرتوریه فرق
غخرتوریّه ،خطر اعتقادی ِ
ی
ی
وجود داردا زیرا در صّورت امکان تفصّی با غخرتوریه یّخص ه
مکره نخئّت ولی در صورت امکان تفصی با توریه،
ِ
یّخص ه
مکره به یّمار میرود (انصّاری .)576/5 ،بر این اسا مختار ناایی یخ انصاری این است که حتی اار
توریه نخب ممکن باید باز اکراه صادق استا زیرا از سوی روایات مخ ایارهای به این نشده است که توریه کنخد تا از
اکراه رمایی یخدا کنخدا درحالیکه اار واقعا توریه مشروع بود و رامی برای تخۀص از اکراه وجود دایت ،باید در مم
نصوص واردیده به این مطۀب ایارهای میید ،بنابراین حتی با امکان توریه نخب اکراه محقق مییود.
تعریف یّّخ انصّّاری از اکراه از سّّوی اماش مح تردید واقپ یّّده اسّّت و بعخد نخئّّت دیدااه اماش مبنیبر
یّرطختندایّتن ی
تفصی (که در ادامه خوامد آمد) بهسبب ایرادی باید که از تعریف یخ میاخردا زیرا یخ در این
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تعریف سّه قخد را در اکراه معتبر دانئته که اماش در مر سه مورد آن مناقشه می کند .اولخن قخد این بود که باید از طر
اکراهکننده توعخد و تادید صّورت اخرد .اماش میاوید :ممخنقدر که اکراهکننده یّخصی باید که انئان از یر او در
امان نباید ،کافی است .قخد دوش این بود که ُم ه
کره عۀ یا من دایته باید که یخص اکراهکننده به او ضرر خوامد زد.
اماش می اوید :این قخد نخب تزش نخئّت ،بۀکه فقم وجود احتمال عقالیی به ضرررساندن کافی است .قخد سوش نخب این
بود که حتما باید ضّرر متوجه ه
مکره یّود که در اینجا نخب اماش بر این اعتقاد اسّت که ضرر مراتب زیادی دارد و تزش
نخئّت که ضّرر حتما بهمرتب حرهویّدت برسد ،بۀکه عدشالنفپ نخب خودش نوعی ضرر است و ممخن کافی است
(خمخنی.)24/2 ،
می توان بر کالش یخ احتجاه کرد که ایشان یکی از ادله در تحقق اکراه را عر دانئته و در چندینجا محوریت
عر مبنای تحۀخ وی در تحقق اکراه بوده اسّّت و وقتی عر را مبنا قرار دادی  ،یّّاید معنای اکراه اع از تعریف
یخ با بعضی از این قخود یود (مً این قخد اماش که فرمود :فقم وجود احتمال عقالیی به ضرررساندن کافی است).
چنان که خویی در بخان تعریفی که یخ از مجموع قخودی که برای اکراه در نظر ارفته ایکال میکند که توعخد و تادید
ُ
کره منئو است ضرر
کره بایّد،
به ضّرر حتما تزش نخئّت از طر ُم
بۀکه ممکن اسّت یّخصّی که از طر م ِ
ِ
ی
برساندا مًال سۀطان تادید کند ولی در صورت تخۀف ،فرزند یا برادر یا وزیر او ضرر برسانند که ممخن نخب در تحقق
معنای اکراه کافی است (.)515/5
 .3شرط عجز از تفصّی در اکراه از دیدگاه موافقان
ی
برخی از فقاا با اراۀ قخدمایی امکان ی
تفصّی را در تحقق اکراه یّرط دانئته و سعی کردهاند بر یرطخت تفصی البته با
ِ
ی
قخدمایی توجخااتی اراۀه دمند و این برخال فقاای مخالف اسّّت که برای تفص ّی مخ اونه اصّّالتی قاۀ نخئّّتند.

ازجمۀ آنما محقق اصّفاانی اسّّت که نظری اجتاادی خویش را در خصّّوص یّّرطخت ی
تفصّی اراۀه میکند .وی
معتقد است باید منشأ تفاوت را در مراتب اکراه دانئت نه در انواع اکراه (تکۀخفخات و وضعخات) که مبنای یخ است.
یس ی
تفصّّی در جایی اسّّت که عدول از مکروه به غخرمکروه بایّّد و در این مًال اار این یّّخص از مح خودش
ی
مکره
بخرون برود ،عدول از مکروه به مکروه اسّت ،لرا اینجا اصّال تفصّی محقق نشّده است .اما در مًال دیگر که ِ

میاوید باید مًال کتابت را بفرویّی ،اار خدمه اش در حضّور بایند و نه در مکان دیگر ،باید امر به خدمه کند که
این مکره را از اینجّا دور کنخّد ،اار نکرد این مییّّود مکروه الی غخرمکروه و اینجّا دیگر صّّّدق اکراه نمیکنّد
(اصّفاانی .)41/2 ،بنا بر یریرش یّرط ی
تفصّی می توان افت نظر محقق اصّفاانی با تحقق عرفی اکراه مناسبتر
ی
بایّّد .برایند کۀی افت محقق را میتوان در این کالش وی یافت که میفرماید« :بخال با المحرمات ،فإن اإلکراه
ی
المتفصی به ما یکرمه طبعا تیوجب العدول من المضطر إلخه إلی المضطر إلخه،
الرافپ لاا ما یئاوق اتضطرار ،فکون
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حتی تیمنپ من صدق اتضطرارا این مطۀب برخال با محرمات است ،اکر ِاه نایی از آن ممراه با اضطرار است.
متفصّیبه (یعنی آن کاری که بهسبب آن ی
محرمات اار ی
در ی
تفصی یخدا می کند) مالۀ با طبعش نخئت ،در این حالت
ه
ی
مضّطرإلخه به مضطرالخه باید باز صدق
مضّطرالخه به مضّطرإلخه واجب نخئّت .لرا در اینجا اار عدول از
عدول از
تفصّی نمیکندا چراکه ی
ی
ی
مضّطرإلخه به غخرمضّطرالخه باید» (ممو،
تفصّی در با اضّطرار این اسّت که عدول از

 .)41/2ایشان در این زمخنه استدراکی میآورد و میاوید :وقتی مراتب اکراه سبب اختال در مراتب ی
تفصی مییود

باید به اختال افراد و مصّادیق و یرایم ببخند کداش اضعف است و کداش غخراضعفت (ممو .)42/2 ،طبق این نظر،
مالِ این اسّت که تفاوت در مراتب اکراه سبب تفاوت در مراتب ی
تفصی است و ازنظر ایشان در جمپبندی میتوان

افت :در صّورت عدول از مکروه به مکروه و نخب عدول از مضّطر به مضّطر ی
تفصی نخئت ،اما در صورت عدول از
مکروه به غخرمکروه و از مضطر به غخرمضطر ،ی
تفصی است.

یکی دیگر از موافقان با نظر یّخ  ،محقق ایروانی اسّت .وی مالِ یّرطخت ی
تفصی را تحقق عرفی آن میداند.
ی
تفصی میفرماید« :نمیتوان بر عدش اعتبار عجب از ی
ایشان راجپ به یرط ی
تفصی بهطور مطۀق قاۀ ید .آنچه که مئۀ
تفصی سخت و دیوار باید ،عجب از ی
است این است که مرااه ی
تفصی اعتبار ندارد و حصول عجب عرفی کافی است»
(ایروانی .)47/7 ،اطالق کالش محقق ایروانی باتوجهبه عبارت بعدی وی مشخص میکند که منظور ایشان از حصول
عجب عرفی در خصّوص ی
تفصّی با غخرتوریه اسّتا زیرا ایشان باوجود اینکه قخد عدش ساولت را برای تحقق اکراه به
کار میبرد ولی درناایت قول یّّخ انصّّاری را مبنیبر اعتبارندایّّتن عجب از ی
تفص ّی در توریه تأیخد میکند .لرا می
اوید« :قول حق ،عدشاعتبار عجب از ی
تفصی (به وسخۀ توریه) است ممان اونه که فقاا در اینجا به ممخن نظر فتوا داده

اند و در این صّّورت اار ه
قصّّد معنا را عکر کند ،کار
مکره در صّّورت تمکن از توریه دروغ بگوید یا الفامی بدون
ِ
حرامی صّّورت نگرفته و ممخن طور مرااه در صّّورت توانایی از ی
تفصّّی چخبی را بفرویّّد یا کئّّی را طالق دمد
درحالیکه قصّّد معانی آنما را نخب دارد ،نق مال و انقطاع عۀق زوجخت مؤار واقپ نمییّّود (یعنی اکراه تحقق می
یابد)» (ایروانی .)47/7 ،صاحب عمدة المطالب نخب قول یخ را تأیخد میکند و میاوید :مامر آن است که با امکان
تفصّّی ولو بّا توریّه ،عنوان اکراه صّّّدق نمیکنّد(طبّاطبّایی قمی .)265/2 ،محقق سّّببواری نخب قّاۀّ بر
یّرطختندایّتن امکان توریه در تحقق اکراه است و معتقد است« :در صدق اکراه ،عدش امکان ی
تفصی با توریه معتبر
نخئت (یعنی ارادن خال مامر لفظ) و مراد از ضرر متوقپ در اکراه ،اع از ضرر واقپ بر خودش ،مالش ،یأنش و بر
کئّانی اسّت که متعۀق به او مئتند» (سببواری .)217 ،مرحوش جبایری نخب استدتلی یبخه سببواری دارد و بر این
اعتقاد اسّت که ی
تفصّی از امر اکرامی اواه بر عدش تحقق قصّد مدلول عقد است و بهعبارت دیگر ممخن که ه
مکره در
معامۀه ی
تفصّی میکند ،نشّان عدش اراده بر انشّای عقد از سّوی وی اسّتا زیرا توریه فرع بر قصد است و در واقپ
ُ
منگامی که یّخص در ضمن معامۀه ،اقداش به ی
تفصی از طریق توریه میکند اویی معنای دیگری از لفظ «بعت» که
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غخر از انشّای تمۀخک عخن با مال است ،قصد یده است .لرا اار انشای ه
مکره ،صوری و خالی از قصد مضمون عقد
بایّد ،موضّوع برای وجو توریه یا عدش وجو آن نمییّودا زیرا فرٍ بر آن است مقتضی که ممان اراده و قصد
جدی برای عقد باید ،منتفی است .بنابراین نفی وجو توریه کایف از تحقق قصد ی
مقوش برای انشا است (جباۀری،
 .)765 /4در توضّّخح مقصّّود جباۀری میتوان بهتعبخر محقق ایروانی ایّّاره کرد که ایّّعار دایّّت آاار معامالت و
ایقاعاتی که مترتب بر انشّای آنما مییّود ،تجرش بایئّتی از سوی یخص ه
مکره معانی آنما نخب قصد یده باید و
نمیتوان صرفا به مجرد الفا یا به مجرد قصد معانی آن ما اکتفا کرد و اار اکراه به مجموع این دو تعۀق بگخرد ،اار آن
معامۀه یا ایقاع مدنظر بهاسّتناد به حدیث رفپ اکراه برطر مییود (ایروانی .)47/7 ،اماش نخب میاوید :در جایی که
ه
مکره قصّد به مضّمون عقد ندارد ،بطالن بهدلخ اکراه نخئّت ،بۀکه بهدلخ عدش قصد مضمون عقد است (خمخنی،
.)11/2
 .4شرط عجز از تفصّی در اکراه از دیدگاه مخالفان
مخالفان با یّرط ی
تفصّی در اکراه تفصّخ یخ را بیاار میدانندا زیرا مناط در بطالن معامۀ ه
مکره صرفا منتفییدن
هْ هُ ه ه ه ه
طخب نفس و رضا است و ممخن مناط در آی «أن تکون ِتج هارً ع ْن ت هراٍ»آمده استا بنابراین مالِ بر دایتن تراضی
ِ
تفصی ،لرا مطۀو حاص یده و دیگر دلخۀی وجود ندارد تا ما قاۀ به محوریت ی
طرفخنی اسّت نه ی
تفصی بر صحت
معامالت اکرامی یّوی  .ادعای مخالفان آن اسّت که طخب نفس دربارن کئّی که امکان ی
تفصّی با توریه را دارد نخب

محقق مییّّودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایّّته بایّّد ،خواه امکان ی
تفص ّی بایّّد و خواه نبایّّد ،معامۀه
ی
مدنظر قرار داد که ی
صحخح است و ی
تفصی با توریه انجاش بگخرد
تفصی در اکراه یرط نخئتا زیرا میتوان فرٍمایی را
و یّخص با کمال طخب نفس و رضّا معامۀه را انجاش دمد و این ممان اسّتدتلی است که بنا بر ادعای مخالفان در
واقپ نوعی تعارٍ را در کالش یّخ انداخته است که باألخره آیا مناط برای رفپ اکراه ،دایتن طخب نفس و رضا است
یا ی
تفصیت زیرا این دو در وجوماتی میتوانند جمپیدنی بایند و بهناچار بایئتی یکی از این دو مناط کنار زده یود و
دیگری اخر یود.
ازنظر خویی کئّی که بتواند با توریه از یّرایم اکراه آمخب خاره یود ولی توریه نکند ،چنخن فردی با طخب نفس
ِ
اقداش به ایجاد معامۀه کرده است و معامۀهاش محکوش به صحت و نفوع میباید و عدش ی
تفصی به توریه و غخرتوریه در

تحقق اکراه یرط نخئت .ایشان در یاس به رأی یخ میاوید« :آن چخبی که درحقخقت مناط در بطالن معامۀه ه
مکره
ی
میبایّد ،صرفا منتفییدن طخب نفس و رضا است و از ادله و روایات نخب ممخنقدر مئۀ استا بنابراین ممخن نخب

باید مبنا برای ترتخب اار در معامالت قرار بگخرد نه چخبی دیگر و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان
ی
تفصی با توریه را دارد محقق مییود و در این صورت چگونه اکراه محقق مییودت» (خویی.)516/5 ،
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محقق خوانئاری نخب معتقد است ازآنجاکه مالِ در صت عقد بر وجود طخب نفس یا عدش آن است ،بر تفصخ
یخ امرهای مترتب نمییودا چون بر فرٍ وجود تفاوت بخن اطالع مکره از امتناع ه
مکره از طریق توریه یا غخرتوریه،
ِ
در اولی اکراه صدق میکند ولی در دومی اکراه صدق نمیکند .باوجود این فرق ،نتخج آن رمایی از ضرر در صورت
تفصّی با غخرتوریه و رمانشّدن از آن در صّورت تمکن از ی
تمکن از ی
تفصی با توریه است و صر این نمیتواند فرق
بگرارد و امره نخب دایّته بایدا چراکه مالِ در صدق اکراه ،قصد وقوع مضمونی است که از روی طخب نفس نباید
(خوانئّاری .)799 ،ایشّان نتخجه میاخرد که مرکس ی
تفصّی برایش امکان دایّته و قصد مضمون عقد دایته باید،
بعخد نخئّت که عقد از روی طخب نفس واقپ یّده باید بیآنکه فرقی بخن امکان ی
تفصی به توریه و غخر آن باید .اماش

خمخنی(ره) نخب ازجمۀه مخالفان با نظر یّخ است .دیدااه اماش را باید حد وسطی بخن دیدااه ناۀخنی و محقق ایروانی
دانئت .ایشان نخب قخد ساولت و عدش ساولت را در تحقق اکراه یرط میداند و مالِ تحقق را عر میداند و از این
لحا دیداامش به ایروانی یّّبامت دارد ،لکن اماش ممچون ناۀخنی توریه را نخب مشّّمول این قخد میداند و به ممخن
منظور برای ی
تفصّی و تفصّخ آن به توریه و غخرتوریه اعتبار مئّتقۀی قاۀ نخئّت .تفاوتی آیکار در استدتل اماش با
اسّتناد یّخ مبنیبر تحقق صدق عرفی وجود دارد .چنان که دانئته ید یخ انصاری یکی از دتی خویش را عر
ی
دانئّت که طبق آن ،متفام عرفی آن اسّت که عجب از توریه در تحقق اکراه مؤار نخئت ،ولی اماش(ره) بر این اعتقاد
اسّت که مئّتفاد از صّدق عرفی ،عدش تحقق اکراه در صّورت امکان ی
تفصی با توریه است .ایشان ضمن رد تفصخ

یخ انصاری در البخپ میاوید« :درصورتیکه توریه برای خود ه
مکره یک امر ساده و ساۀی بود و از این عم مراسی
به دل ندایت ،بایئتی توریه کند و در غخر این صورت ه
مکره نبوده و معامۀهاش محکوش به صحت و نفوع خوامد بود،
ولی اار در اجرای توریه مرا یخدا کرد ،ه
مکره تۀقی مییّود و حک آن مترتب خوامد ید .ممخن طور درصورتیکه
تفصّی به فع خارجی را نخب دایّته بایدا بدین صورت که برای او ممکن باید که در باطن ی
مکره امکان ی
ه
تفصی کند

بیآنکه آن را عۀنی نماید و از آیّکاریّدن وضّعخت حال و وقوع در ضرر مراسی دایته باید ،اکراه صدق نمیکند»
(خمخنی.)21/2 ،
ی
ممخن نظر را محقق ناۀخنی با بخانی دیگر مطرح میکند .وی معتقد اسّت که ما در خصّوص یّرط تفصی ابتدا
باید به این حقخقت توجه کنخ که مح نباع در خصوص اعتبار و اعتبارندایتن ی
تفصی در اکراه بعد از مفروٍارفتن
این نکته اسّت که باید ممواره با مخالفت فع اکرامی ،ضّرر مترتب یود و اار افتخ مجرد حم غخر باعث تحقق
اکراه مییود و درنتخجه رافپ اار معامۀه است ،دیگر بحث از اعتبار و عدش اعتبار ی
تفصی و این تفصخ ما بیمعناستا
ی
مکره اکراه صدق میکند ،خواه امکان ی
چراکه با صّر عدش رضّایت ه
تفصی باید و خواه نباید و درصورتیکه مئۀ
مکره امکان ی
تفصّی ولو بهوسّخۀ توریه دایّته باید ،ه
یّود که ه
مکره محئو نمییود» (ناۀخنی)722/7 ،ا زیرا طخب
نفس و رضایت متعامۀخن مقتضی برای صحت معامۀه است ،حال خواه ی
تفصی وجود دایته باید یا نباید .طبق افت
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ناۀخنی در امکان ی
تفصّی به توریه و غخرتوریه اکراه موضوعا تحقق یخدا نمیکند ،برخال یخ (انصاری )923 ،5 ،و
صاحب غایة اآلمال (مامقانی)713 ،که فرمود :فقم در غخرتوریه اکراه موضوعا تحقق یخدا نمیکند.

 .5نقد و بررسی آرای مخالفان
ی
به نظر میرسّد قول ناۀخنی اندکی مح ی
تأم استا زیرا ناۀخنی معتقد است که در صورت قدرت ه
مکره بر تفصی ولو
با توریه ،ضّرر مترتب بر ترِ فع اکرامی نمییود ،بۀکه بر ترِ آن و ترِ ی
تفصی با م مییود .این استدتل مبتنی
ی
ه
مکره استا به این بخان که یخص
بر الباشکردن یّخص مکره بر تفصّی با توریه در صّورت صّدور تادید از سوی ِ
مکره در صّورت امکان ی
ه
تفصّی با توریه باید توریه کند وارنه اکراه تحقق یخدا نکرده و توریه نکردن دلخ بر رضایت و

مکره خوامد بود و حال که یّخص ه
طخب نفس ه
مکره به یّمار نمیرود ،اکراه مئتند به فع اکرامی و ترِ توریه قرار
مکره در صّّورت امکان ی
میاخرد .بهعبارت دیگر اماش و ناۀخنی مر دو قاۀ بر این مئّّتند که ه
تفصّّی با توریه از اکراه
خاره خوامد یّّد ،درحالیکه می توان به ایّّکالی که اماش بر قخد دوش یّّخ در تعریف اکراه ارفت ،عۀخه قول ناۀخنی
احتجاه کرد که اماش(ره) در آنجا فرمود که صّّر وجود احتمال عقالیی به ضّّرررسّّاندن کفایت از اکراه میکند،
بی آنکه نخاز به قخد دیگری در تحقق اکراه باید .از سویی دیگر ازآنجاکه در جای خود اابت خوامد ید که در صورت
امکان ی
تفصی از طریق توریه ،باز م اکراه وجود دارد و توریهنکردن مخ دلخۀی بر رضایت و طخب نفس ه
مکره نخئت،
لرا جایی برای این ادعا باقی نمیماند که اکراه مئتند بر ترِ توری ه
مکره محقق یود.
ِ

مقصّود مخالفان این اسّت که ازآنجا که معامۀه از روی طخب نفس نخئّت ،یس معامۀه صحخح نخئت و دیگر
مکره یده است و سپس امکان ی
کاری نداری که یّخص ه
تفصی داردا یعنی ممخن که طخب نفس نخئت ،یس معامۀه
بّاط اسّّت .این مدعا مح تأمۀی جدی اسّّتا زیرا اینکه معامۀه طخب نفس ندایّّته بایّّد ،در مقاش تحقق یا
بهصّورت معامۀهای اسّت که از روی ایتباه انجاش یده یا به صورت اکراه محقق یده و مرکداش از این موارد در مقاش
تحقق لوازش و یروطی دارند و عدش ی
تفصی ا ز نگاه یخ جبا یکی از ممخن یروط در تحقق اکراه است .در واقپ برای
احراز عدش طخب نفس میبایئت اکراه یا ایتبامی تحقق یابد و از ممخنجا میتوان ایرادی بر کالش خود یخ نخب وارد
کرد که چرا در یّروط متعاقدین به جای اختخار از تعبخر طخب نفس که در لئّّان یّارع بهعنوان رکن صّّحت معامۀه
عنوان یّده ،به جات یّمولخت مر دو مورد مرکور استفاده نکرده است و یاید منشأ مناقشاتی که فقاا بر کالش یخ
ارفتهاند نخب از ممخن جات باید که آی یریفه ،قخد «أن تراٍ» آورده و ممخن نخب بایئتی یرط باید.
مکره امکان ی
رکن تادید و عدش قدرت بر ی
تفصی از لوازش تحقق اکراه مئتند و یرط است که ه
تفصی ندایته بایدا
مکره را دور سازد وارنه معامۀهاش محکوش به نفوع استا زیرا اکراه زمانی محقق است
یعنی یخص در غخرتوریه باید ِ
که یخص امکان و قدرت دفپ آن را ندایته باید وارنه مخ تفاوتی بخن عصبانخت و خش متعامالن با اکراه نخئت و
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مخ کس قاۀ نشّده که خش غاضب ،رافپ اار معامۀه باید .فقاایی که معتقدند ممخن امکان دایتن ی
تفصی با توریه
ِ
ِ
در تحقق اکراه کافی اسّتا بازاشّت این افته بر الباش یّخص بر انجاش توریه است وارنه ما باید معامۀهای از روی
عدش طخب نفس را نافر بدانخ  .یخ میاوید :دلخۀی بر الباش به توریه نداری و بۀکه چهبئا دلخ دایته بایخ که توریه
توصّخه نمییّود بهدلخ اقر بودن به کر  ،اما بر غخرتوریه عقال دلخ وجود داردا زیرا در صّّورت وجود ی
تفصی با
غخرتوریه اکراه موضوعا تحقق یخدا نمیکند (و صرفا تادید و خش است) .واضحترین سؤال در این مقاش آن است که
مالِ احراز تحقق اکراه یّخصّی اسّت یا نوعیت درصّورتی که مالِ احراز اکراه خصّّوصّّخات نوعی یک انئان
متعار و معمولی بایّد ممکن اسّت در برخی حاتت بهدلخ ک اممختبودن موردتادید ،یخص ه
مکره تۀقی یود
مکره بایّّد و ه
اما در ممخن مورد چنانچه مالِ اکراه ،خصّّوصّّخات یّّخص ّی ه
مکره ازنظر روحی ،انئّّانی ترسّّو،
مکره تۀقی کنخ  .برعکس ممکن است یرایم بهنوعی باید که انئان ،ه
احئّاسّاتی یا بخمار بایّد چهبئّا او را ه
مکره

یّمرده یود اما یخصی بهدلخ یجاعت زیاد و روحخ قوی بهطور یخصی مکره دانئته نشود (سناوری.)553/7 ،
برای صّحت این ادعا تناا وجدان آدمی کافی اسّت بیآنکه نخازمند دلخۀی دیگر بایخ  .به نظر میرسد اار بخوامخ
تۀقی و خطر اعتقادی مکره را اسّا برای یّرطارایّتن ی
درخور توجه استا زیرا
تفصّی قرار دمخ  ،استدتل یخ
ِ
ِ
اوت آنگاه که یخص مکره اقداش به تادید نئبت به ضرر موعود میکند و به اعتقاد ه
مکره امکان عمۀیساختن آن را نخب
ِ
ه
دایته باید ،ممخن احتمالدادن مکره و خو وی مبنیبر وقوع ضرر در آیندن مجاول برای او کافی است تا اوامی بر

ه
مکره مبنیبر عمۀیسّّاختن
صّّدق اکراه بایّّد و این احتمالدادن ،چخبی نخئّّت جب تۀقی مکره و خطر اعتقادی ِ
ی
متوعد به .جای تأم اسّت که اماش باوجود آنکه قخودی را که یخ برای تحقق اکراه تزش دانئته را نخب یرط نمیداند و
مالِ نوعی را برابیده و طبق
بۀکه فقم وجود احتمال عقالیی به ضّّرررسّّاندن را کافی از تحقق اکراه دانئّّته ،باز ِ
تعاریف اراۀهیّده از اکراه قاعدتا میبایئّت اماش یایئتهتر به یریرش ادعای یرطخت ی
تفصی باید تا یخ  .از سویی

دیگر اویا اماش بر این ادعا مئّتند که ممکن اسّت یّخص ه
مکره یّود و طخب نفس نخب دایّّته باید و این صحخح
نخئتا زیرا اکراه چنانکه مفاوش آن قبال اریت یعنی اینکه یخص رضایت به انجاش فع ندایته باید و وقتی مخ و
رضّایت دایّته بایّد دیگر اکراه کام نخئّت و بۀکه صّر عصّبانخت و صدور تادید بالااری است که از جانب
مکره صادر یده است.
یخص ِ
در ممخن راسّّتا قخد امکانخت که در دیدااه برخی فقاا عکر یّّده اار بهمعنای مقدوریت تاش و بدون خو مکرهه
باید بهاونهای که تصور اکراه در آن خال عق باید ،در این بحًی نخئت .البته یاید بتوان افت که ممان نظر فقاا
مبنیبر صّدق عرفی نبدیک به صّوا بایّد (طباطباۀی یبدی ،)722/7 ،اما به نظر میرسد عر م نمیتواند مبنا
بایدا زیرا امکانخت و ساولت از مر یخصی به یخص دیگر متفاوت است و عر در اینجا مخ ضابطهای ندارد و
بهناچار بایئّتی مقصود از امکاندایتن ،امکانخت ازنظر ه
مکره باید .بنابراین قول محقق ممدانی به صوا نبدیکتر
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تفصی آن است که ارتکا فعۀی که ی
اسّت .وی میاوید« :مناط در امکان تحقق ی
تفصی بهواسط آن حاص مییود
برای ه
مکره آسّانتر بایّد از ارتکا آنچه که بدان اکراه یّده اسّت .آنچه که معۀوش اسّت این است که آسانتربودن
ارتکا در نظر فاع معتبر اسّت نه در نظر عر » (ممدانی .)765 ،این افته چنانکه یخدا است بهاونهای است که
اولویت اابات اکراه را بر مالِ یّّخصّّیبودن نااده اسّّت .بهممخن سّّبب نمیتوان نظر کئّّانی ممچون آیتالۀه
باجت نخب که امکانخت را مقخد به سّّاولت توریه کرده را یریرفت (باجت .)453 ،در اینجا باید دقت کرد که امکان
دایتن توریه و احتمال ضرر با یکدیگر جمپیدنی مئتندا زیرا تۀقی و خطر اعتقادی ،امری نفئانی است که در افق

نفس جاری مییّود و چگونه میتوان با تصّور عمنی و استدتلمای عقۀی که به من و امان یبامت بخشتری دارد،
آن م در خاره از آن فضّّا دربارن حاتتی که در آن فضّّای اکراهآمخب بر نفس ه
مکره (ممچون یریشّّانی و اضّّطرا )
تفصی با غخرتوریه را ندایته است و ی
عارٍ مییود ،قضاوت کردا زیرا فرٍ آن بود که یخص امکان ی
تفصی با توریه
م چخبی نخئّّت جب کالمی ممراه بّا تّأویۀی نفئّّانی و کالش بهخودیخود برخال غخرتوریه مخ اونه مانعخت
ه
مکره (که آیا باور میکند یا
مکره ایجاد نمیکند و صر ادای الفامی است که با خطر اعتقادی ِ
جئمانی بخن مکره و ِ
نه) ممراه اسّت .به ممخن دلخ اسّت که برخی از فقاا معتقدند« :بهسبب بردایت دو معنی از توریها اوت نمیتواند
این عم کار عواش یالنا بایّّدا اانخا در اکراه معموت انئّّان تمرکب ندارد و حواسّّش جمپ نخئّّت و با اضّّطرا و
یریشّانی حر میزند ،لرا کار سّختی اسّت و اغۀب موارد توریه م بهصورتی مئتند که امکان آن وجود ندارد و
کره توریه کرده امکان دارد ضّرر بخشّتری بر ُم ه
حتی اامی اار ُمکره بفامد که ُم ه
کره وارد کند و نوعا م طوری مئت
ِ
مکره وجود دارد» (نوری ممدانی .)2 ،نمیتوان
اعتقادی
خطر
یّّخ
خود
تعبخر
به
و
فامد
می
کننده
که یّّخص اکراه
ِ
مناقشّ اماش بر قخد دوش یخ در تعریف اکراه را یریرفتا زیرا اماش و خوانئاری با این قخد خواستهاند مطۀق امکانخت
را بدون درنظرارفتن مخ قخدی (حتی توریه) منشّأ عدش اکراه بر یّمارند و حال آنکه ه
مکرهیدن امری درونی است و

توریّه این امکّانخّت و قّابۀخّت نوعی را ندارد که رافپ این امر بایّّد ،برخال غخرتوریها چراکه در غخرتوریه خطر
مکره وجود ندارد .با فرٍ اینکه امکانخت بهمعنای این باید که ه
اعتقادی ه
مکره کامال قادر بر توریه باید از کجا معۀوش
مکره باور کند یا نکند ،درحالی که در بئّّخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ ،اماراتی را برخال مدعای
مییّّود که ِ
مکره ،حک به وجو عدش توریه نکند ،مگر
آدمی نشّان میدمد و از کجا معۀوش که عق با اسّّتناد به خطر اعتقادی ِ
مکره نخب وجود دایّّته بایّّد که این البته تصّّوری بخش نخئّّت چنانکه تصّّور
آنکه بگویخ امکان ییبردن به اعتقاد ِ
ی
تفصی با توریه ااری
محال نخب محال نخئت .سؤالی که در اینجا به نظر میرسد آن است که حال که طبق ادعای یخ
ندارد ،چرا یخ قاۀ به این تفصخ یده استت آیا تعارضی در ادعای یخ وجود نداردت
در یاس میتوان افت که بهلحا عقۀی توریه نخب رامی است که اامی از طریق آن برای دفپ ضرر متوعدبه به آن
عم مییّود و بهنتخج مقصّود میرسد ولی با خطر ممراه است .برای ممخن ،تفصخۀی که یخ داده مبنیبر مراونه
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راه و چارهایی اسّت که به عمن مر یّّخص عاقۀی برای فرار از اکراه میرسّّد و چنانکه یخداسّّت ی
تفصّی نخب عنوانی

اسّت که جب با دخالت مئّتقخ عق به سّرانجاش نمیرسّد و کار یرع م ترتخب ااردادن یا ندادن بر چنخن راهمای
ه
مکره را مۀبش به توریه نمیکندت به نظر میرسّد اسّّتناد به ممان استدتل
عقۀی اسّت .حال اینکه چرا یّرع مقد
یّخ عی اسّتشّااد به روایت عمار باترین یاسّ بایدا زیرا مانعخت جدی از سوی یرع وجود دارد که یخص را
مۀبش به توریه کندا چراکه ولو اابات بر عدش قبح توریه یود ،دلخۀی بر ضرورت الباش به آن نخئت .چهبئا یارع چخبی
را قبخح نمیداند اما توصّخه م نمیکند .از سّویی دیگر توریه به لحا یّکۀی (نه حکمی) به کر نبدیک است و
چنانکه آیتالۀه نوری بخان کرد توریه امری دیّوار اسّت که کار مرکئی نخئت و بهتعبخر مرحوش یبدی یاید حرر از
داخ یدن توریه در کر  ،یکی از موانپ الباش یارع به یرطخت ی
تفصی از طریق توریه باید.
نتیجهگیری
ی
ی
یّخ انصّاری یکی از یّروط متعاقدین را نبود اکراه بخان میکند و سّپس برای اکراه بخن تفصی با توریه و تفصی از
طریق غخرتوریه فرق میارارد .عدهای از فقاا نظخر محقق ایروانی با صّحهارایتن بر تفصخ یخ قخد عدش ساولت
را برای تحقق اکراه با توریه به کار میبرد ،ولی درناایت قول یّخ انصاری را مبنیبر اعتبارندایتن عجب از ی
تفصی در
توریه تأیخد میکند .جبایری نخب م نظر با یّخ انصّاری اسّت و توریه را فرع بر قصد انشای عقد میارارد و معتقد
مکره تصمخ بر ی
اسّت ی
تفصی از امر اکرامی اواه بر تحقق قصد مدلول است ،بنابراین ممخن که ه
تفصی میکند دال بر
عدش ارادن وی بر انشّّای عقد اسّّت و درنتخجه اکراه تحقق یخدا میکند .فقاایی نظخر مرحوش طباطبایی ،سّّببواری،
مامقانی و محقق اصّّفاانی نخب موافق با نظر یّّخ مئّّتند ،لکن تالش کردهاند با اراۀ قخدمایی بر یّّرطخت ی
تفصّی
اسّّتدتل کنند .بااین حال فقاایی نظخر ناۀخنی ،خویی ،یبدی ،خوانئّّاری و اماش خمخنی(ره) تفصّّخ یّّخ را بیاار
میدانندا زیرا ازنظر ایشان مناط در بطالن معامۀ ه
مکره صرفا منتفییدن طخب نفس و رضا است (که البته خود یخ
قبال به آن ایّاره کرده اسّت) و واضّح اسّت که طخب نفس دربارن کئی که امکان ی
تفصی با توریه را دارد نخب محقق
مییودا بنابراین وقتی که طخب نفس وجود دایته باید ،خواه امکان ی
تفصی باید و خواه نباید ،معامۀه صحخح است
و ی
تفصی در اکراه یرط نخئت.

ازآنجاکه مالِ برای ی
صّحت معامالت باتوجه به نص یّرعی و آی قرآن دایتن طخب نفس و رضا استا به نظر
میرسّد اار یّخ انصّاری در عی یرایم متعاقدین به جای واژن اختخار از عبارت طخب نفس باره می ُبرد نه اکراه و
عدش اکراها اینچنخن منشأ غالب مناقشات از سوی فقاا نمییدا زیرا اار معامۀه بر اسا طخب نفس نباید ،در مقاش
تحقق یا از روی ایّّتباه انجاش یّّده یا بهصّّورت اکراه محقق یّّده و نمیتوان مئّّتفاد از رکن اختخار ،رافعخت اار را
بهدلخ ایّّتباه در معامۀه دریافت کرد و اتفاقا یکی از ریشّّهمای مناقشّّات و اختالفات در موضّّوع ی
تفص ّی در اکراه
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بازاشت به ممخن مئلۀه دارد که از یروط متعاقدین اختخار است یا دایتن طخب نفس و رضات
انصا آن است که دیدااه ناایی یخ انصاری مبنیبر اینکه امکان عجب از ی
تفصی با توریه ،نقشی در تحقق اکراه
ندارد نظری متقن اسّتا زیرا آنگاه که یّخص مکره اقداش به تادید نئّبت به ضرر موعود میکند و به اعتقاد ه
مکره،
ِ
امکان عمۀیساختن آن نخب وجود دارد ،ممخن احتمالدادن ه
مکره و خو وی مبنیبر وقوع ضرر در آیندن مجاول برای
ِ
ی
ه
مکره مبنیبر عمۀیسّّاختن
او جات صّّدق اکراه کفایت میکند و آن چخبی نخئّّت جب تۀقی مکره و خطر اعتقادی ِ
ی
ی
متوعدبه که آن م امری اسّّت نفئّّانی ،لرا چگونه میتوان با تصّّور عمنی و اسّّتدتلمای عقۀی نبدیک به من و
امان ،راجپ به حاتتی ممچون یریشّانی و اضطرا که بر ه
مکره عارٍ مییود قضاوت کردا چون فرٍ آن بود که
تفصّی با غخرتوریه را ندایّّته اسّّت و ی
یّّخص امکان ی
تفصّی با توریه م چخبی نخئّّت جب کالمی ممراه با تأویۀی
ه
مکره ایجاد نمیکند و صرفا
نفئّانی و کالش بهخودیخود برخال غخرتوریه مخ اونه مانعخت جئّمانی بخن مکره و ِ

مکره ممراه اسّّت .از این افته نخب اار بگرری از سّّویی دیگر الباش یّّارع به
ادای الفامی اسّّت که با خطر اعتقادی ِ
مبادرت به توریه با مانعخت جدی ممراه استا چراکه ولو اابات بر عدش قبح توریه یود ،دلخۀی بر ضرورت الباش به آن

در دست نخئت و از جاتی جدا از دیواربودن توریه ،چنخن عمۀی به کر نبدیک است و بهتعبخر مرحوش یبدی یاید
یکی از موانپ الباش یارع به یرطخت ی
تفصی از طریق توریه ،یخشگخری از داخ یدن توریه در کر باید و بنا به فرٍ
ه
مکره باور کند یا نکندا
م امکانخت بهمعنای این بایّد که مکره کامال قادر بر توریه باید ،از کجا معۀوش مییود که ِ

درحالی که در بئخاری اوقات حاتت چاره و طبایپ ،اماراتی را برخال مدعای آدمی نشان میدمد تا جایی که حتی
عق با اسّّتناد به خطر اعتقادی مکره ،حک به وجو عدش توریه کند .به نظر میرسّّد در ی
تفص ّی از طریق غخرتوریه
ِ
عر م نمی تواند مبنا برای تحقق اکراه بایّدا زیرا امکانخت و ساولت در افراد نئبت به یکدیگر متفاوت بوده و در
اینجا مخ ضابطهای ندایته باید و به مالِ یخصی نه نوعی ،امکانخت در طر یخص ه
مکره بایدا یعنی چنانچه
مکره باید و ه
مالِ اکراه خصوصخات یخصی ه
مکره ازنظر روحی ،انئانی ترسو ،احئاساتی یا بخمار باید ،چهبئا او
مکره تۀقی کنخ  .برعکس ممکن اسّت یرایم بهاونهای باید که انئان ،ه
را ه
مکره یمرده یود اما فرد بهدلخ یجاعت
زیاد و روحخ قوی یّخصی مکره دانئته نشود .ازآنجا که در تعریف فقاا از اکراه محرز ید که اکراه عبارت است از:
وادایّتن دیگری به کاری ممراه با تادید که بدان راضّی نخئّت ،لرا اکراه اختصّاص دارد بهصّّورتی که یخص از
لحوق ضرر به خود یا وابئتگان خود ممچون یدر و فرزند خاۀف باید ،اما آنگاه که مخ و رضایت دایته باید دیگر
مکره صادر یده است .بر این اسا
اکراه کام نخئّت ،بۀکه صّر عصّبانخت و تادید بالااری اسّت که از سوی ِ
ی
نتخجه میاخری که یکی از یّروط متعاقدین ،طخب نفس اسّت و امکانندایّتن تفصّی در غخرتوریه یکی از یرایم
تحقق اکراه و نفوعندایتن معامۀه است.
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چکیده
فقهی ویژۀ خود را میطلبد .با کامل شدد دی ضاایای ققلی جدیدی در شریت اادر قییشود ،در
هر پدیدۀ جدیدی احکام ِ
ای حال پژوهشدررا دییی برای عتیی حک فقهی پدیدۀ جدید ،بایتدتی را در موضوی یکی اق ضاایای شرعی جای دهید و
در پی با سداایی روب رو میشدوقد ک یا برای پیبرد ب حک

پدیده میعوا ب اطالق یا عیوم موضدوی یا حک

ضای

شدرعی عیتدک کردن قیپ پرسدشدی ک ضبل اق باید پاسخ دهید ای اس ک مالک جدیدبود ِ پدیده و متیار متتحدثبود
متئل چیت ن
در ای مقای ک اق یحاظ شدیوه گرد وری اطالعات ،کتابخاق ای و اق یحاظ روش ،عوادیییعحلیلی و اق یحاظ هدف عوست ای
اس  ،دو گوق متئل متتحدث مترفی میشود .در گوق اول پدیدۀ قو ب اورعی اس ک اجرای حداضل یکی اق ضاایای شرعی
ادددق عیوا ِ موضددوی ضاددی شددرعی بر پدیدۀ جدید با ای متاددل روب رو
را با مشددکل روب رو میکید .در گوق دوم ،هیرام
ِ
میشدوی ک گاه اددق موضدوی متدئل شدرعی بر پدیدۀ جدید مشدکوک اس و گاه باوجود احراق ادق بر پدیدۀ جدید،
ِ
ماهی یا کارکرد پدیده ،جدید اس و گاه پدیدۀ جدیدَ ،ع َرضی اس ک بر موضوی شرعی عارض شده اس  .عیتک ب اطالق
در ای گوق ها با اشکال قظری خاای روب رو اس و حک خاای را در پی دارد ک در ای مقای بیا شده اس .
واژگان کلیدی :متئل فقهی قوپیدا ،مصداق قوظهور ،عیوم و اطالق در متائل متتحدث  ،موضوی قوپدید.
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مقدمه
ِّ
اقجیل متدائلی ک ب عاقگی در ااول فق مدقظر پژوهشررا واضع شده اس  ،متئل عیتک ب اطالضات و عیومات
در متدائل جدید اسد  .با ابالد دی و اعیام شدریت  ،ضادایای ققلی جدیدی در شریت اادر قییشود؛ بیابرای
پژوهشددررا دییی با مقدار متی و محدودی اق احکام شددرعی و موضددوعات ها روب رو هتددتید .فقها برای عتیی
حک ِ پدیدهای جدید باید را در موضوی یکی اق ضاایای شرعی داخل کیید .در اییجا پژوهشررا با ساایی روب رو
ِ
میشوقد ک یا میعوا ب اطالق یا عیوم موضوی یا حک ضای شرعی عیتک کییدن برخی اق اقدیشییدا متاار
عالش کردهاقد ک بدی پرسش پاسخ دهید ،اما عالش ها با کاستیها و اشکاالعی هیراه بوده اس  .در ادام پس اق
پژوهشی متئل  ،عالشها گپارش شده و ستی در برطرفکرد کاستیها و ققد اشکاالت میشود.
بیا پیشیی
ِ
در خصددوپ پیشددیید عحقید بدایدد گید  :موضددوی شددکار اددید با عیی (شددیخ بهایی159 ،؛ مجلتددی،
محیدباضرب محیدعقی529 /1 ،؛ کرماقشدداهی292 /2 ،؛ طباطبایی214 /75 ،؛ سددبپواری315 /2 ،؛ مجلتددی،
محیدباضرب محیدعقی215 /52 ،؛ قراضی ،مستتدالشیع ت  575/73 ،عا 572؛ ادداح جواهر )75/55 ،و عقدهای
جدید (میرقای ضیی47 /2 ،؛ طباطبایی279 /2 ،؛ قراضی ،عوشئل شالیام 79؛ قایییی 704/7 ،عا 703؛ مکارم شددیراقی،
 234/22عا 233؛ علیدوس د  ،فقه و حقوق قرشردشدها )15 ،اق اویی متددائل محر شددده در فق دربارۀ عیتددک ب
اطالق در متئل متتحدث اس .
در اادول فق گاهی ب ادورت محدود (اددر ،الضرر 210 ،عا 215؛ خراقی )474/7 ،و گاهی با اضاف کرد
قاوی های جدیدی ب بحث ماقید مالک متدتحدثبود متدئل چیت ن و اشکاالت محر شده ،موضوی با وست
بیشتری (ضائیی ،شیمبسوط 71/7 ،عا 21؛ یجا شیفقه شیم اصر 749 ،عا  )714بررسی شده اس .
پایا قام سحح چهار با عیوا «حجی عیومات و اطالضات در متائل متتحدث » (موسوی) ،دفایشده ب سال
 7595در حوقۀ علیی ض با ارائ اشددکاالت متتددی ب ای قتیج رسددیده اس د ک عیتددک ب عیومات و اطالضات
قتدب ب برخی اق مصدادید متدتحدث جایپ قیت  .در ای پژوهش ،ماهی متئل متتحدث و اضتام ب اورت
گذرا محر شده و ارعباط اشکاالت ب اضتام مدقظر ضرار قررفت اس .
مقای «عیتک ب عیومات و اطالضات در متائل متتحدث » در سال  7595فقط درادد طر دو اشکال قتب
ب عیتدک ب عیومات و محلقات در متدائل متدتحدث اس و درقهای عدم جواق عیتک ،قتیج گیری شده اس
(اعالیی).
در مقای «روش بهرهگیری اق عیومات و اطالضات در حل متدائل متتحدث » ب سال ( 7599خادمی کوشا) ،دو
عیواقی عیومات و محلقات بر موضددوعات جدید ارائ شددده اس د  .س د س حای های
ددق
روش برای شددیاخ اد ِ
ِ
مختلف عیومات و اطالضات در مواجه با موضدوعات جدید برشدیرده و بیا شده اس ک اق کدامیک اق دو روش
فوق بیا بر مباقی مختلف باید بهره گرف  .مقای فوق درادددد عتیی اقوای متددائل متددتحدث برقیامده و قیپ در جه
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بیا اشددکاالت وارد بر عیتددک ب عیومات و اطالضات و عتیی اییک هر اشددکال ب کدامیک اق حاالت ارعباط پیدا
میکید و درقهای پاسخ ب ها عالشی قشده اس .
ّ
باعوج ب جدیدبود موضددوی بحث ،پژوهشهای مذکور قیاقمید حک و ااددال و ابرام و عتیید اسدد  .برخی
پاسخهای ارائ شده ب سااالت فرعی موضوی در ها ضاقعکییده قیت ؛ برای مثال متتحدثبود متائلی چو بیی
فروش قماقی محل اعیاق اسد  ،بیابرای مالکی ک ای گوق متددائل را اق بحث خارم میکید پذیرفتیی
و سددرضیلی و
ِ
قیتد  .قیی عوا متدائل متدتحدث را بدو مالک ب اقوای مختلف عقتی کرد .بایتت اس ضابح و مالک متییی

برای عقتدی ارائ شدود .برای عیتدک ب عیوم و اطالق در گوق های مختلف متدائل متتحدث با مشکالت و مواقع
متیاوعی برخورد میشدود .بیابرای قییعوا اشدکال ایرادشده ب عیتک را ب هی اقوای متائل متتحدث ّ
عتری داد یا
در مقام جواب ،حک کلی قتب ب عیامی اقوای متائل متتحدث داد.
شایتت اس پس اق ارائ عترییی پذیرفتیی اق متئل متتحدث  ،مالکی برای عقتی ارائ داده و متائل متتحدث
را دسدت بیدی کرد .سد س اشدکاالت واردشدده ب عیتک ب اطالق یا عیوم و ماقع موجود ،ب هرکدام اق اقوای متائل
ّ
متددتحدث را محر و درقهای برای پاسددخ بدا ها عالش کرد .ای امور مدقظر ای مقای اسدد و در ادام ب ها
میپرداقی .
 .1مالک مستحدثبودن مسئله
 .1 .1معقولنبودن وجود موضوع در عصر تشریع
برخی اقدیشییدا در مقام بررسی فقهی متائل متتحدث  ،موضوی بحث خود را عیامی متائلی ضرار دادهاقد ک فقها
ب مقدار دیرر موضوعات فقهی ،متترض ها قشدهاقد و بیابرای حتی اگر ضدما ب طور مجیل و گذرا متترض متئل
ای شدده باشدید و حد متدئل ادا قشدده باشدد ،ب عیوا متئل ای متتحدث اق بحث میکیید (قائای،پژوهعی در
مسائل فقه پزشکی 27/7 ،و .)22
عیتددک ب عیومات و اطالضات در متددائل متددتحدث در ای اقدیش د عیها شددامل برخی اق متددائل میشددود و
عیومی قدارد (هیو « .)20/7 ،قچ بایتدتی ب عیوا مالک و ضابح در متتحدث بود یک موضوی محر شود ای
اس ک وجود خارجی موضوی در عصر عشریع متقول قبوده اس ».
اداح ای اقدیشد بی متدتحیلبود و قامتتارفبود موضدوی در قما گذشت عیاوت میگذارد و میگوید:
«گاه میبییی ک در قما های گذشدت وضوی متدئل ای قامتتارف و قاشیاخت بوده اس و بیابرای  ،در احادیث و متو
دییی اق ها ساایی محر قشده اس ؛ باای وجود قبایتتی را جپء متائل جدید ب شیار ورد [ ]...بی قاشیاخت
و قدامتتدارفبود وجود خدارجی چیپی و محدالبود وضوی  ،ب قظر عرف عیاوت وجود دارد؛ ب عیوا مثال []...
موضددوی ،ضراردادهای جدیدی اس د ک در گذشددت وجود قداشددت اس د  ،باای وجود ای امر موج قییشددود ک
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ها ابهام وجود دارد» (ضائیی/0 ،

)29-22؛ اقای رو ایشددا عیتددک ب عیوم و اطالق «احل ایل ایبیع» و «اوفوا بایتقود» در عقدهای جدید ماقید
فروش قماقی و ماقید ها را داخل در محل قپای قییداقد ،چ اییک ای عقود عصددورشدددقی بودهاقد
بیی  ،سددرضیلی،
ِ
اگرچ واضع قشده یا با عیصیل عصور قشدهاقد.

قیوق دیرری ک در ای دیدگاه موضوی جدید قیت  ،مواردی اس ک شکل وجود کیوقی ها با قچ در سابد
وجود داشددت متیاوت اس د  ،اگرچ وج مشددترکی بی

ها موجود اس د ؛ برای مثال اضرارها و شددهادتهایی ک ب

ادورت اوت یا فیل در ابپارهای مختلف ذخیره میشود ،در گذشت ب اورت کتاب وجود داشت اس  .پر واضح
اسدد ک بی
فرضی بی

ها و بی قوشددتار ،جامتی وجود دارد و احتیال جتل و عحریف در ها ماقید کتاب وجود دارد و

ها قیتدد (ضائیی ،شیمبستتوط)71/7 ،؛ اقای رو جتددتجو در قصددوپ دییی در جه پیداکرد قظائر و

شبی هایی برای متئل ب ظهور محلد در شیول موضوی متئل یاری میکید (هیو ،شیمبسوط.)20/7 ،
پپشدکی ضدی ضابلی ای گوق اعیال وجود قداشت  ،موضوعی
در ای قراه ،اقوای پیوقد اعادا اق جه ک در
ِ
متتحدث اس .
ب قظر ایشدا و اق قراه سوم؛ یتیی اقوای متائل متتحدثی ک فقی با ها روب رو میشود ،موضوعات متتحدث
ب س قوی عقتی میشوقد:
 .0موضددوعاعی ک در ضدی اق جه ک محل ابتالی متددلیاقا قبوده ب

ها ایتیات قشددده و بیابرای حک

ها مورد ساال واضع قشده اس  ،اگرچ وضوی ها در عصر عشریع امکا داشت اس ؛ ماقید قیاق در ضح شیال و
جیوب یا عپرید خو و...؛
 .2موضوعات غیرمیک در عصور ضدما حتی اگر ب

ها ملتی بودقد ماقید پیوقد اعاا؛

 .9موضوعاعی ک فقها متترض ها قشدهاقد ،اگرچ در قصوپ دییی موجود اس ؛ ماقید استیاده اق بیحتی
یا بیهوشی برای جلوگیری اق احتاس درد ضبل اق اجرای حد (هیو 21/0 ،عا 7.)20

نقد دیدگاه اول :در ققد قچ ذکر شدد باید گی  :روش اس ک مراد اق متائل متتحدث  ،عیامی موضوعاعی
ک بحثهای فقهی در ها عام و کامل قیتد  ،قییباشد؛ چ اییک متئل ای متتحدث اس ک موضوعش جدید
باشد و ق محیول ؛ بیابرای اگر سخیا و دیدگاههای جدیدی در موضوعات ضدییی محر شود ،متئل متتحدث
قیی شدود .با اییک مشهور علیا ضبل اق عالم حلی ضائل ب قجاس

ب چاه با افتاد قجاس در بودقد و قپ ب

 7.قوشت کتاب مبه اس و قچ در باال اق کتاب گپارش شده اس بر اساس فه قرارقده اق مذاکرۀ شیاهی با مایف محترم اس  .درحقیق ایشا موضوی متائل متتحدث
را با قراه ب غای موردقظر س د گوق محر میکیید :گاهی هدف محر کرد متددائل فقهی اس د ک موضددوی را گتددترده اخذ میکیید و گاهی هدف بحث دربارۀ عیتددک ب
عیومات و اطالضات اسد ک موضدوی را مادید اخذ می کیید و گاهی قراه ب عای واضع و موضدوعات متدتحدث موجود اسد ک اقوای مختلف موضوعات متتحدث بحث
میشود.
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چاه را واج میداقتدتید ،ضول ب طهارت ب چاه عوسط عالم حلی باعث قییشود کتی ای متئل را جپء متائل
متدتحدث حتی در قما عالم حلی بداقد .بر اسداس ای دیدگاه باید عیامی درسهای خارم فق و ااول ک دارای
قو وری هتتید را بحث اق متائل متتحدث داقت .
یات وفای ب عقود و حلی بیع در عقود متتحدث  ،اختالف وجود دارد (قک:
در جواق عیتک ب اطالق و عیوم ِ

علیدوسد  ،فقه و حقوق قرشردشدها 13/7 ،عا )94؛ اقای رو دیدگاه اقحصار محل قپای در مواردی ک در عصر عشریع
متقول قبوده و عصور ها در قما محال بوده ،پذیرفت قیت  .هیا گوق ک متائلی ک در روایات ذکر شده ،اما
ب عللی در فق ب

ها پرداخت قشده اس را قییعوا متئل جدیدی پیداش .

 .2 .1استقرا
در ای دیدگاه موضوعات متتحدث ب اقوای مختلیی عقتی شده اس :
 .0برخی موضوعات جدید ماقید اقرژی هتت ای ضابل درک و عصور عوسط ضدما قبوده اس ؛
 .2برخی موضدوعات عوسدط ضدما ضابل درک بوده و را عصدور کردهاقد ،اما ضابلی پیادهساقی

در

قما

وجود قداشددت اسدد ؛ ماقید پرواق در فاددا و جاب جاییهای بتددیار سددریع بر روی قمی  ،چ اییک داسددتا مترام
پیامبر(پ) و جاب جایی عخ بلقیس در ضر کری ذکر شده اس ؛
 .9برخی موضدوعات ضابل درک برای ها بوده اس  ،اما را عصور قکردهاقد؛ ماقید عقدهای گوقاگو جدید
مثل بیی و سرضیلی و...؛
 .0ب رخی موضدوعات در ضدی بوده اما ایتی بر عارض شده اس ک در عصر عشریع برای ثاب قبوده و
ّ
بیابرای موضدوی جدید عیاوت فاحشدی با موضوی ضدی دارد؛ ماقید اییک در ضدی اقوای دی (شتر ،گاو ،گوسیید ،حل
ییاقی ،دره و دییار) عیاوت ضیی چیداقی قداشتید ،اما در قماق کیوقی عیاوت فاحشی در ضیی دارقد؛
 .0مواردی ک ب عاقگی محل ابتالی متدلیاقا شدده ،اگرچ در عصدر متصوما (ی) وجود داشت اس ؛ ماقید
اوضدات قیاق و مدت قما روقه در مکا هایی ک خورشددید غروب یا طلوی قییکید (یجیة اییق اییتااددر 001 ،عا
.)001
عیومات وضدتی در عیامی موضدوعات متتحدث موجود در عقتی
اطالق ییظی و
در ای اقدیشد  ،عیتدک ب
ِ
ِ

جایپ اسد و عیتدک ب عام و محلد را عیها در دو مورد جایپ قییداقید (هیو)715 ،؛ خحاباعی ک در مقام پاسخ ب
پرسشهای احاب اس ب هیراه ضیدهایی دیرر؛ اطالق مقامی.
بررسیی دیدگاه دو ::در ای دیدگاه برای متدتحدث بود متدئل  ،مالکی ارائ قشددده اسد  .ظاهر ارائ عقتی
مذکور ای اسد ک هر متدئل ای ک در یکی اق ضتد ها داخل شود ،متتحدث خواهد بود ،اما برای عقتی فوق قیپ
مالکی ذکر قشدده اسد  .ب قظر می رسد ک ای عقتی برحت استقرا بوده اس  .بدیهی اس ک عقتی بیدی باید
میید فایده ای و احکام مترع بر هر ضت باید متیاوت اق ضت دیرر باشد ،اما در ای دیدگاه در طول بحث ب قدرت ب
ِ

شیرازی و کریمی ،اخذ به عمومات و اطالقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین مالک مستحدث بودن

19

عقتدی ابتدایی ارجای داده میشدود و اشکاالت محر شده در عیتک ب اطالضات و عیومات را بدو عوج ب اضتام
محر شده پاسخ میدهید ،درقهای قیپ قتایجی ک گرفت میشود ارعباط خاای با عقتی گذشت قدارد.
 .3 .1اندیشۀ مختار در مالک مستحدثبودن مسئله
ضبل اق واردشدد ب بحث ضدروری اس ک ااحالحات حک  ،موضوی و مصداق روش شود ،چ اییک خلط
بی ای میاهی موج سدردرگیی و اشدتباه در بحث و خلط موضدوی با مصداق میشود (علیدوس  ،فقه و عرف،
 .)539مراد اق حک  ،ضاقو ِ اادرشده اق جاق خداوقد ب جه عیظی ققدگی اقتا (ادر ،دروس )57/7 ،اس ک
ب عکلییی و وضدتی عقتی میشود .احکام عکلییی ب وجوب ،استحباب ،اباح  ،کراه و حرم عقتی میشوقد.
احکام وضتی ،حای و وضتی شیء را ّ
متی میکید؛ مثل طهارت ،قوجی  ،ماقتی  ،شرطی و . ...عتداد احکام
وضتی قیاد اما در مجیوی محدود اس .
طرف
در بتدیاری اق کاربردهای ااویی و فقهی ،مراد اق
موضوی حک متیای میحقی اس ؛ یتیی یکی اق دو ِ
ِ
قتددب در ضاددی ک ب محکومعلی قیپ اطالق میشددود و در مقابل محیول ضرار میگیرد (گیابادی .)20 ،مراد اق
متروض حک اسد ؛ یتیی قچ حک بر مترع شده اس  .در ضاایای شرعی،
موضدوی،
ِ
محیول ضای  ،حک ِ
ِ
شرعی اس و موضوی  ،متروض حک اس .
ر
مراد اق مصدداق ،هرگوق ّ
شرعی غیب مام حرام
عتییی ،ذهیی یا خارجی برای موضدوی اسد ؛ مثال در ضادی
ِ
اسد  ،مصدداق موضدوی می عواقد غیب قید ،عیرو و ...ک مصدادیقی خارجی هتتید ،باشد و مصداق میعواقد
گروه ،طایی  ،سداکیا شهر خاپ و ...ک مصادیقی ذهیی هتتید ،باشد .هیچیا ک پدیدۀ جدید میعواقد مصداضی
ر
شرعی «اوفوا بایتقود»
اق موضدوی ضادی شدرعی باشدد؛ مثال عقود متدتحدث بیی و سرضیلی مصداضی برای ضای
ِ
اس .
کبری ،موضوعات و احکام شرعی ییظی7

روشد اسد ک با اققحای وحی و اققاای عصر عشریع و غاق غیب
ِ
ِ
اادرشده ب قهای رسید .موضوعات و احکام شرعیّ ،
متی و محدود هتتید؛ اقای رو هیا گوق ک پیدایش حک
جدید در شریت متصور قیت  ،پیدایش موضوی جدید در شریت و ضاایای شرعی متصور قیت .

شرعی کلی می عواقید مصادید متتحدثی داشت باشید و امکا دارد ک پدیدۀ متتحدث،
ایبت برخی موضوعات
ِ
ر
مثال سددال اعیی میعواقد مصددداضی برای کریی « َو َأع ُّدوا َی ُه ْ ماَ
مصددداضی برای موضددوی دو ضاددی شددرعی باشددد؛
ِ
َ
ْ
ة
ْ
َ
َ
َ
ْاسد َت َح ْت ُت ْ م ْ ُض ةو » 2واضع شدود ،چیا ک میک اسد مصداضی برای مبارک « َو إذا ع َویی َس َتی في اْل ْ
ض ِی ُیی ِتد ِف َیها
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ةْ َ َ ة
ایل ُ َال ُیح ُّ ْای َی َت َ
اد» باشد5.
و یه ِلك ایحرث واییتل و
ِ
 .7ایبت موضوعات و احکام عقلی ب قهای قرسیدهاقد ،اما ها اق موضوی بحث خارم هتتید؛ چ اییک دییل عقل ،دییلی یبی اس و اطالق و عیوم قدارد.
 .2اقیال.50 :
 .5بقره.203 :
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باعوج ب مقدمات مذکور باید گی  :أ .مالک متدتحدثبود ِ متدئل  ،اسدتدالل جدید بر حک متدئل شددرعی
قیتد  ،ب گوق ای ک حک مختار مجتهد عغییر یابد یا ضیدی بدا اضداف شدود ،ایبت با فرض ثاب بود موضوی ؛
ثبات حک
ب .مالک متدتحدثبود متدئل  ،درک جدید اق موضدوی متدئل شدرعی با فرض ِ

قیت ؛ برای مثال

موضدوی ضادی «در سیری ک هش فرسخ و بیشتر پییوده شود ،قیاق شکتت اس » با موضوی ضای «در سیری ک
ِ
ِ
متداف پییودهشده یک روق طول بکشد ،قیاق شکتت اس » ،متیاوت اس  .اگر ضدمای ااحاب ،موضوی شکتت
ِ
شدد قیاق را موضوی ضای اول بداقید و ب سب اخترای وسایط ققلی عیدرو ،فقی متااری موضوی شکتت شد ِ قیاق
ِ
ّ
شرعی «کل متکر مایع باالاایة قجس»
مثال دیرر؛ اگر ضای
را
موضوی ضای دوم بداقد ،متئل متتحدث قییشودِ .
ِ
ِ
ّ
فرض شدود و برحتد اجتهاد فقی متاادری ،فه اق موضوی حک عغییر کید و ب «کل متکر» عبدیل شود ،متئل
متتحدثی پدید قیامده اس .
در دو حایتی ک میشد اجتهاد جدید اسد و میجر ب باقشیاسی حک شرعی یا موضوی شود ،با متئل ای
ر
متتحدث روب رو قییشوی ؛ مثال با عغییر قظر مجتهد در س بلود دخترا ب سیپدهسایری یا حلی شحرقج ،متئل
ای متتحدث پدیدار قییشود.
 .2گونۀ اول از مسائل مستحدثه
اگر موضدوی متئل شرعی در شرایط جدیدی واضع شود ک قحوۀ اجرای متلوم قباشد یا موضوی میتیی شود و باای
ِ
ر
وجود ،شدک در بقای حک متدئل شدود ،در ای اورت متئل ای متتحدث ب وجود مده اس ؛ مثال قتب ب
َْ
َ َ َ ُ ة
کریی «ف َی شد ِهد ِمیک ُ ایشد ْه َر فل َی ُصد ْی ُ » 7،باعوج ب اییک «ایشدهر» ،سدی گردش کرۀ ماه ب دور قمی اس  ،ای
موضدوی در خصوپ مکا هایی مثل ضح جیوب و ضح شیال قیپ متحقد اس  .ساکیا ضح شیال و جیوب قیپ
ماههای مختلیی دارقد ،اقای رو در ماه رماا باید روقه بریرقد ،اما موضوی ی شریی « َو ُک ُل ْوا َو ْاش َر ُب ْوا َح ةتی َی َت َب ةی َ َی ُک ُ
ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ة
اْل ْسد َود م َ ْای َی ْجر ُث ة َأع ُّی ْوا ِّ
ایصد َی َام ِإیی ای ْلیل» 2در ای مکا ها محقد قییشود؛ چ اییک
ایخیط اْلبیض ِم ایخی ِط
ِ
ِ
ِ
ِ
در ای مکا ها چو خورشید غروب یا طلوی قییکید ،غروب فتابی یا ابح اادق وجود قدارد.
ضاعده ای اسدد ک «فتلی حک  ،متوضف بر فتلی یافت موضددوی حک اسدد » (ادددر ،دروس،)722/7 ،
ِ
بیابرای حک ِ حرم خورد و شامید در ای مکا ها در ماه رماا ب فتلی قییرسد .باعوج ب ای عغییرات ،یا
ّ
َْ
َ َ َ ُ ة
میعوا ب اطالق مبارک «ف َی شد ِهد ِمیک ُ ایشد ْه َر فل َی ُصد ْی ُ » در ای مکا ها عیتددک کردن یا اق جه ک متتلد
« ّ
متتلد اعیام اددیام یتیی ییل ،وجود خارجی قدارقد ،دیرر
عبی » در ید دوم ،یتیی خیطاالبیض و خیطاْلسددود و
ِ
قییعوا ب اطالق ی اول عیتک کردن در هیی مثال اگر سکوق در ّکرات دیرر ماقید مریخ برای اقتا امکا پذیر
 .7بقره.723 :
 .2بقره.721 :
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شددود و باعوج ب وجود اددبح و شد در مریخ و گردشقداشددت ماه ب دور  ،یا میعوا ب اطالق ی دوم در مریخ
عیتک کرد و بر اساس ماه رماا در کرۀ قمی در روقهای کرۀ مریخ روقه گرف ن
مثال دیرر؛ اگر در ی شددریی « َف ُِل ِّم ُّ
ایت د ُد ُس»7
مادر طبیتی باشددد ،مادر طبیتی قیپ چیی عتریف
»
ام
«
اق
اد
ر
م
ِ ِ
ِ
شدود« :ققی ک عخیک اق او اسد و جیی در شک او رشد کرده و قاییا کرده اس » ،بیابرای ارث ب مادر طبیتی
(مادر
(مادر قیتتی) و بچ در شک ققی دیرر رشد کرده و قاییاقش اق او بوده
میرسد .حال اگر عخیک اق ققی باشد
ِ
ِ
حیلی) ،حک ارث چیتد ن یا ب سدب اقبی رفت موضدوی (مادر طبیتی) ،مادر جپء ّوراث قیت ن یا میعوا ب
اطالق ی شریی عیتک کرد و گی  :ارث مادر ب یکی اق دو مادر قیتتی و مادر حیلی میرسدن یا ارث مادر ب هر
دو بایییاای میرسدن
ة
َ
َ
ُ
َ
ْ
تمسی به االال در گونۀ اول از مسیا م مستحد:ه :یا میعوا ب اطالق ی شریی «ف َی ْ ش ِهد ِمیک ُ ایش ْه َر
ََْ ُ ْ ُ َ 2
ة ََ ُ ُ
ة
ة ْ َ َ
ُ َ َْ ْ ة ُ َ َْ ْ َ َ ْ ر
س ِإیی غ َت ِد ایل ْیل َو ض ْر اییج ِر ِإ ض ْر اییج ِر کا َمش ُهودا»5در ضح شیال
ی
ایش
وک
ی
د
ی
ال
ایص
ض
أ
ِ
ِ
ِ
فلیصی » یا « ِ
ِ
ِ
َ ُ ِّ ُّ ُ
ُ
4
و جیوب ک خورشدید غروب یا طلوی قییکید ،عیتدک کردن قتدب ب ی «ف ِِلم ِ ایتددس» ،وضع ب چ شکلی
اس ن
ب قظر می رسددد در مواردی ک موضددوی محقد اسدد  ،ماقتی در برابر عیتددک ب اطالق وجود قدارد .بیابرای
می عوا ب اطالق ی اول عیتددک و حک ب وجوب روقۀ ماه رماددا در ضحبی کرد .عیها مشددکلی ک موجود اس د
ْ َ َْ
َْ ْ ُ َ
ِّ َ َ َ
ُُ
ْ
َ ُ ْ َ ُ َْ ُ
َ
اجیال در کریی « َو کلوا َو اشد َر ُبوا ح ةتی َی َت َب ةی َ یک ُ ایخ ْیط اْلْب َیض ِم َ ایخ ْی ِط اْل ْسد َو ِد ِم َ اییج ِر ث ة أ ِع ُّیوا ایصیام ِإیی
ة
ایل ْیل» 3اس  ،ب عبارعی قحوۀ اجرای عکلیف مشخص قیت و ای ربحی ب حک وجوب روقۀ ماه رماا قدارد و ب
ِ
متدئل اادویی دیرری مرعبط اس ک عبارت اس اق اییک در عکایییی ک قحوۀ اجرای عکلیف اق سوی شاری بیا
قشده اس  ،برائ یا احتیاط یا عخییر (قماقی) جاری اس ن ک جواب خارم اق بحث مقای اس .
عیها اشدکایی ک میک اسد در ای گوق موارد محر شود ،در مقام بیا قبود ِ شاری قتب ب شرایط و حاالت
جدید اس  .بیا قکرد چروقری اجرای ضای شرعی در شرایط جدید ،میعواقد ضریی در مقام بیا قبود باشد.
در جواب باید گی  :اادل ،در مقام بیا بود ِ متکل اس ( خوقد خراساقی )271 ،و چ بتیار احکام کلی ک
شیوۀ اجرای ب اورت مییصل و در ادی دیرر مده اس  .برای مثال شیوۀ اجرایی قیاقهای یومی در یات ضر ذکر
قشده و ای امر ماقع اق عیتک ب اطالق یات مربوط ب وجوب االت قییشود ،بیابرای ذکرقکرد شیوۀ اجرایی در
دییل محلد ،دییلی بر مقام بیا قبود قیتد  .در ای حاالت با بیا اال حک در دیی لی ییظی ،برای شیاخ شیوۀ
ِ
ِ
 7قتاء.77 :
 .2بقره.723 :
 .5اسراء.12 :
 .4قتاء.77 :
 .3بقره.721 :
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اجرای حک  ،ب ادی دیرر مراجت میشود و در اورت قبود شیوۀ اجرایی باید ب ااول عیلی رجوی شود.
قتدب ب مواردی ک موضدوی میتیی اسد  ،دیرر مجایی برای عیتک ب اطالق وجود قدارد و باید ب ادی دیرر
ماقید اجیای در اددورت وجود ،رجوی کرد .برای مثال قتددب ب ارث مادر باید گی  :چو موضددوی «مادر طبیتی»
بوده و بر هیچکدام اق «مادر قیتتی» و «مادر حیلی» اطالق قییشود ،بیابرای موضوی میتیی اس و مادری طبیتی
وجود قدارد و سهیی قدارد.
در خصوپ قیاقهای یومی در ضحبی در فصلی ک هییش روق اس میعوا ب اطالق «دیوک ایشیس» عیتک
و ب وجوب قیاقهای ظهر و عصددر حک کرد ،اما اق قجاییک «غتددد ایلیل» و «فجر» وجود قدارد ،موضددوی میتیی
اسد و عیتدک ب اطالق ها قتیج قیی دهد .در فصدلی ک هییشد شد اس  ،وضتی برعکس اس  ،دیوک
اطالق «غتد ایلیل» عیتک کرد .ادعای اجیای بر وجوب پیج قیاق
فجر اادق میتیی اس و عیها باید ب
ِ
شدیس و ِ
بر مکلف در هر گردش قمی ب دور خودش ( 24سداع ) دییل متتقلی اس و ارعباطی ب اطالق ی مبارک قدارد،

هیا طوری ک میافاعی با قدارد.
ة
َ
ُ
َ
راجع ب روقه در کرۀ مریخ اق قجاییک «ش د ِهد ِم ْیک ُ ایش د ْه َر» محقد قییشددود ،بیا بر ی شددریی روقهای واج
َ
ْ َ
َ ُ ْ َ ُ َ ُ
ُُ ْ ْ ْ َ
قییشود 7و دیرر مجایی برای عیتک ب اطالق ی « َوکلوا َواش َر ُبوا ح ةتی َی َت َب ةی َ یک ُ ایخ ْیط اْلْب َیض ِم َ ایخ ْی ِط اْل ْس َود
َ ْ َ ْ ُ ة َ ُّ ْ ِّ َ ة
ایص َی َام ِإیی ای ْلیل» وجود قدارد.
ِم اییج ِر ث أ ِعیوا
ِ
 .3گونۀ دوم مسائل مستحدثه
اگر افراد جدیدی برای موضدوی متدئل شرعی ب وجود ید ک میجر ب شک در حک

متئل شود ،در ای اورت

قیپ متئل متتحدث اس .
بیابرای در دو حای  ،متدئل متدتحدث می شدود :اول اییک ضادی شدرعی با حیو موضوی و حک  ،در فاا و
شرایط جدیدی واضع شود .در ای حای شرایط و فاای اجرای پیرامو ضای شرعی عغییر یافت اس  ،اما عغییرات ب
گوق ای قیت ک اجراقشد ضای ب طور یقییی میتیی شود؛ برای مثال رمی جیرات و طواف خاق خدا اق طبق دوم و
سدوم ،متدئل متتحدث اس ؛ دوم اییک پدیدهای جدید حادث شود و برای استیباط حک
عیوا

موضوعات ضاایای شرعی شود.
پدیده در ذیل یکی اق
ِ

تمسی

 ،عالش بر داخلکرد ِ

مختار قرارقده ،برای عیتک ب
به االال در گونۀ دو :از مسا م مستحد:ه :اق قجاییک بیا بر اقدیش
ِ

عیوم ییو قیداق بد اطالقگیری در مدخول ادات عیوم وجود دارد و قیپ هدف در مقاالت ،عتیید بتاددی اق جهات
اختصددار بحث ،عیتددک ب عیوم و اطالق با ه پیریری
بحث و ق اسددتیتاب عیامی جواق اسدد  ،برای رعای
ِ
 .7دض شود ک چ بتا بیا بر ادی دیرر ،روقه بر مکلف واج باشد.

شیرازی و کریمی ،اخذ به عمومات و اطالقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین مالک مستحدث بودن

11

میشود.
با مقایت پدیدههای جدید با موضوی ضاایای شرعی چیدی حای وجود دارد.
 .4حاالت مسائل مستحدثه
 .1 .4عد :قابلیت تطابق با موضوعات مسا م شرعی
شکی

اگر پدیدۀ جدید ،مصداضی برای هیچ یک اق موضوعات شرعی قباشد و دربارۀ حک وجوبی یا عحرییی
ر
مثال مشهور عیتک ب ااایةایبرائة
پدید ید ،بی اادوییا ظاهرا اختالفی در عیتک ب ااایةایبرائة وجود قداردِ .
دربارۀ حک اسدتیاده اق ضلیا و سدیرار اس  .حلی استیاده اق هواپییا ،خودرو ،بلیدگو و هپارا موضوی متتحدث
ر
بر هیی اسداس اسد  ،ا ما اگر شدک در حک وضدتی شدود ب ضواعد فقهی یا اسدتصحاب ارجای میشود؛ مثال در
 ،ب ااایةایحهار و در اورت شک در حجی  ،ب عدم حجی رجوی میشود.

اورت شک در قجاس ِ
 .2 .4تطابق مشکوک با موضوع مسئلۀ شرعی

گاهی پدیدۀ جدید ب گوق ای اس ک ادق موضوی ضای شرعی بر  ،محل شک اس  .باعوج ب اییک ادق
ِ
خود عام یا محلد
میهومی
شبهات
در
محلد
یا
عام
ب
عیتک
عیوا بر موضدوی جدید مشدکوک اسد ؛ اق قجاییک
ِ
ر
جایپ قیتد  ،عیتددک ب عام یا محلد در مصددداق جدید جایپ قیتد ؛ مثال ادددق مادر بر ققی ک قحی در رح او
کاشت شده اس و رحیش اجارهای اس محل شک اس  7.ایبت ای ادق قتب ب احکام مختلف متیاوت اس ؛
ر
ُ ْ ََ ُ ُ ُُ
مثال میک اسد در خصدوپ حک «ح ِّر َم عل ْیک ْ أ ةم َهاعک ْ » 2،باعوج ب حرم اقدوام با مادر رضداعی ،ادق
عیوا ِ مادر بر ااح رح اجارهای در عرف راح عر باشد عا متئل ارثبرد مادر اق فرققد .عیتک ب عام یا محلد
ُ
در برخی موارد محل اختالف اسد ؛ عوضیح اییک ادق ام بر ااح رح ِ اجارهای ،مشکوک اس و قییعوا ب
َ َ َ ُ ُّ ُ ُ
ْ َ ُ َ ٌَ
اطالق موضدوی ی شدریی ِ « :إ ی ْ َیک ْ ی ُ َوید َو َو ِرث ُ أ َب َو ُاه ف ِِل ِّم ِ ایثلث» 5عیتدک کرد و او را شددریک در سه مادر
داقت .
اددق عیوا بر مصداق ،محل شک اس ؛ ق اییک مثل عقود جدید
باید دض کرد ک در ای گوق موارد ،اادل
ِ
ِ
ُ
ییو عقد کیی و
سرضیلی و بیی
ادق عقد بر ها یقییی اس  ،اما باعوج ب ماهی ِ متتحدث ،شک در ما و ِضع ی ِ ِ
ِ
احتیال داده شدود ک ما وضدع ی ِ فقط ب عقد های موجود در قما شاری محدود شود یا عقود متتحدث را شامل
میشود.

 .7عیاوت ای مثال با مثال گوق اول اق متدئل متتحدث در ای اس ک در گوق اول فرض بر ای بود ک یقی ب عدم ادق «مادر طبیتی» بر «مادر حیلی» وجود داش  ،اما
در ای مثال شک در ادق مادر بر مادر اجارهای وجود دارد.
 .2قتاء.25 :
 .5قتاء.77 :
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ُ
عتج اق برخی اسداعید اس ک درادد گتترش کلی ام بر مده و قراشت اقد« :چرا قتوا گی  ،بلک باید گی
ُ
مدقظر واضددع در واژۀ ام ب گوق ای میتحف بوده ک مادرا جایرپی و جاقشددی را قیپ فرا میگیرد و ای اقتحاف،
متیای
ِ
اجیایی واضدع یا واضتا ضدی قیپ بوده اس  .اب فارس دربارۀ ای واژه میگوید« :ام و أما ایهیپ و اییی ف ال
مرعکپ
ِ

واحد یتیری می أربتة ابواب ،و هی اْلاددل و اییرجع و ایجیاعة و ایدی و هذه اْلربتة متقاربة» و خلیل میگوید« :إ
ُ
کل شیء یا ّ إیی سائر ما یلی فإ ایترب ّ
عتیی ذیک ایشیء ّأما» .محابد ای دو مت  ،ییو ام ب عیهایی ظرفی اطالق
بر مادر ااح رح یا عخیک را دارد .ضی اییک قباید وضع را عیلی شخصی ،اادر اق فرد ّ
متی و با عتیی و برقام
ر
ای رسددیی؛ قظیر وضددع در اعالم شددخصددی علقی کرد .وضددع اییاظ عیوما با دید مصددادید شددروی شددده و با ایغای
خصددواددی اق مورد و مصددداق در بتددتر قما و در ضای اسددتتیال مکرر وسددت یافت و وضددع ّ
عتییی یافت اس د »
(علیدوس  ،فقه و حقوق 90 ،عا .)97
ُ
ُ
با عیام عالش قرارقده و ضبول وجود چیی ظرفیتی در کلی ام ،یا امکا دارد ب اطالق واژۀ ام در ی ارث عیتددک
کرد و ضائل ب قصدفکرد ارث مادر بی اداح عخیک و اداح رح شددن اگر ضائل ب چیی اطالضی شوی  ،چرا
ضائل ب اطالق در خصدوپ مادر رضداعی قشدوی و ارث مادر را ب ب س ضتی عقتی قکیی ن عتبیر ضر دربارۀ ارث
قوجات میعواقد در روشد کرد اشدتباه چیی دیدگاهی راهرشا باشدَ « :و َی ُک ْ ق ْص ُف َما َع َر َک َأ ْق َو ُاج ُک ْ إ ْ َی ْ َی ُک ْ َی ُه ة
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ة ُّ ُ ُ ة َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ
َ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُ ة َ َ ٌ َ َ ُ ُ ُّ ُ ُ ة َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ة ُ
وادی ِبها أو دی و یه ایربع ِمیا عرکت ِإ ی یک یک وید
وید ف ِإ کا یه وید فلک ایربع ِمیا عرک ِم بت ِد و ِادیة ی ِ
َ ْ َ َ َ ُ ٌَ ََ
ُّ
َ ْ ُ
ف ِإ کا یک ْ َوید فل ُه ة ایث ُی ُ ِم ةیا ع َرک » 7.مالحظ میشدود ک باعوج ب اییک قوج ضابل عتدد اسد  ،سه قوج در
کل ی ب ادورت جیع مده اسد  ،اما سه مادر در عیامی موارد ب اورت میرد مده اس  .بیابرای در ای گوق موارد
قییعوا ب اطالق یا عیوم موضوی یا حک عیتک کرد.
 .3 .4مطابقت با موضوع مسئلۀ شرعی برخوردار از ماهیت جدید
ِ
حک
شیول
مصداق
جدید،
ماهی
سب
ب
ما
ا
،
قیت
شک
محل
جدید
مصداق
بر
شرعی
گاهی ادق موضوی
ِ
ِ

موضدوی بر مصدداق جدید محل شدک اس ؛ برای مثال ماهی عقدهای جدید سرضیلی و بیی و امثال ها با اقوای
عقدهای دیرر یکتدا قیتد  ،اما ادددق عقد بر ها محل شدک قیتد  .عیتدک ب عیوم و اطالق کریی «اوفوا
مصادید متتحدث محل اختالف اس .
بایتقود» در ای گوق
ِ
باید دض کرد گاهی پیدایش ماهی جدید برای موضدوی ،موضوی حک ِ متئل شرعی را میتیی میکید ،بیابرای
ِ
دیرر متدئل ای باضی قیی ماقد ک در ب عیوم یا اطالق دییل عیتدک شود؛ برای مثال در متئل استصبا با روغ
دیایی جدید ،جایی برای متددئل باضی قیاقده اس د  .کارکرد چرادهای جدید و
قجس در قیر سددقف در وسددائل روشد ِ
ر
ها یکتدا قیت ؛ چ اییک قوردهی ضبال با سوخت روغ و پیل بود و
چرادهای ضدی قوردهی اسد  ،اما ماهی
 .7قتاء.72 :
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اکیو با جریا برق و المپ اس  .اق جه ک عغییر ماهی ِ موضوی ،متئل شرعی را میتیی کرده ،متئل شرعی
میتیی شده اس  .بیابرای عدم سرای حک  ،ب سب عدم جواق عیتک ب عیوم یا اطالق دییل قیت .
بحث شدهادت و اضرار عوسط ضبط ادا یا عصویر قیپ ای گوق اس  .باید دض کرد ک حک در متئل شرعی بر
چ موضدوعی حیل شده اس  .اگر موضوی حک شرعی کتاب باشد و ب عبارعی متئل شرعی چیی باشد« :اضرار و
شدهادت ،قوشتاری مورد ع یید شرعی قیت » ،دیرر موضوی بر ضبط ادا و عصویر ادق قییکید .ب عبارعی دیرر،
ای دو مصدداق جدید ربحی ب ای متئل شرعی قدارقد ،بلک قوشتارهای چاپی جدید مثل دستراه عایپ یا پریی و
مثل قوشدتارهای ایکتروقیکی ک در رایاق و اییترق موجود اسد  ،مصدداق جدیدی برای اسد  .اما اگر موضوی
ِ
اضرار شدیاهی باشدد؛ یتیی حک شدرعی چیی باشدد« :اضرار و شدهادت باید شیاهی باشد» ،چ بتا بتوا ب اح
اضرارها و شهادتهای ضبطشده ضائل شد ،حتی اگر اضرار و شهادت قوشتاری ضبولکردقی قباشد.
باید دض کرد ک موضدوی متدئل شدرعی چیت و یا بر اثر عغییر ماهی در مصداق موضوی متئل شرعی،
متئل باضی میماقد یا خیرن
برخی اقدیشدییدا در عیتدک ب اطالق در ای گوق مصادید اشکال کرده و گیت اقد« :قهای چیپی ک در عوا
مصددادید موضددویی
یک ییو عام وجود دارد ،ای اسدد ک هی
ِ

ییو را در برگیرد؛ برای مثال قچ در عوا واژۀ

ایشدتراء هت  ،ای اس ک شامل هی شاعرا بشود و فردی خارم اق دایرۀ  ،فرض قشود؛ یک باید عوج داش

مصدادید ضابل عصدور برای واضع وضع شده ق قچ در ذه واضع خحور ه قکرده اس و اق قجاک
ک اییاظ برای
ِ

مدقظر واضدع ضدی قیتد  ،اییاظ وضعشده عوسط چیی واضتی برای اقحباق بر مصادید پدید مده
مصدادید جدید
ِ
بتد اق وضع ییو ،االحی قدارد» (ضائیی ،شیمبسوط ،42/7 ،علیدوس  ،فقه و حقوق.)12/7 ،

کارکرد گذشت داشت باشد و فقط اق
مصدداق پدید مده ،ماهی و کارکردی ماقید ماهی و
روشد اسد ک اگر
ِ
ِ

حیث قماقی جدید باشد بحثی در میا قییماقد .ادی اشتراک احکام بی مکلیا پاسخگوی ای موارد اس .

ای اشدکال قتب ب موضوعاعی ماقید بیی و سرضیلی ک ادق عیوا عقد بر ها در عصر کیوقی محل شک و
اعی
شدبه قیت  ،محر اس  .در ای گوق موضوعاتِ ،
ادق عقد بر ها بالاشکال اس اما ب جه ماهی اختر ِ
جدید ها ،چیی اشکایی محر میشود.
در پاسخ بدی اشکال گیت شده اس ک واضع هیرام وضع ،میهوم را ب اورت اجیایی عصور و ییو را برای
وضدع میکید .بیابرای هیی مقدار ک ییو ظرفی ِ اددق بر مصدداق جدید را داشت باشد ،چو واضع میهوم را ب
اورت کلی و مجیل عصور کرده اس  ،مصداق جدید داخل در موضویی ِ واضع اس .

میهوم محلد
اختصاپ ییو ب
میهوم مقید قیتد  .هیچیا ک وضع،
اختصداپ ییو ب
ب بیاقی دیرر وضدع،
ِ
ِ
ِ
ِ

اختصداپ ییو ب میهوم بدو مالحظ هیچ ضیدی اسد  .حال ک چیی اسد  ،اگر مصداق
قیتد ؛ بلک وضدع،
ِ

مشیول موضویی واضع میشود (ضائیي ،اییبتوط45 /7 ،؛ یجیة اییق اییتاار،
جدید مقید ب ماهی جدیدی شدد
ِ
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 732عا .)735
ب بیا سدوم گیت شده اس « :در بیا رابح اییاظ با متاقی ،ب طور عیده دو احتیال وجود دارد :أ .اییاظ را برای
متاقی روشد وضدع کردهاقد و مصدادید متیا قیپ برای واضدع متلوم بوده اسد []...؛ ب .احتیال دیرر اس ک
متاقی اییاظ واضتی هایی امتدادپذیر و عوسددت پذیر اسدد ؛ اقای رو بر مصددادید قوپدید بدو خروم اق موضددویی
میحبد اسد [ .]...بدو عردید هرچید باید در وضع و کاربرد اییاظ محدودیتی ضائل شد ،یک وجود ای محدودی
ماق ع عصدور و پذیرش قوعی شدیول و اقتحاف در اقحباق متاقی بر مصدادید ،بدو خروم اق وضدع اویی ییو قیت
[ .]...وسدت و ظرفی اشداره شده در متیا متتلپم وجود قوعی ارعکاق قپد کتاقی اس ک با متیا سروکار دارقد؛
میحبد متیایی بر مصدادید مختلف حاکی اق ارعکاق وسدیتی اسد ک اهل قبا قتب بدا متیا دارقد
بدا متیا ک
ِ

[ .]...میک اسد مصدداق یا مصادیقی در قما وضع اییاظ حتی ادها سال بتد و قما ادور ادی و قپول یات
ر
عیصیلی اهل قبا در قما ها قبوده ،یک ب اورت کلی ،اجیال و ملک
قیپ وجود قداشت باشد .طبیتتا مورد عوج
ِ
در ارعکا ق واضدع و اهل قبا وجود داشدت اسد و ای مقدار اق حاور در ادق حقیقی متیا بر مصداق یا مصادید
جدید کیای میکید» (علیدوس  ،فقه و حقوق 25/7 ،عا .)22
قچ اق بیا های مذکور مشهود اس ای اس ک عیام عالش اقدیشییدا  ،داخلکرد ماهی جدید در موضوی
ی واضدع ضدییی اس  ،اما عالش ای اقدیشییدا بیراه اس و قتیج قییدهد ،چ اییک هیچ شکی قیت ک ییو
عقد بر مصداق جدید بیی و سرضیلی ادق می کید .اشکال ای قیت ک ییو عقد ب وضع جدید بر بیی و سرضیلی
اددق میکید؛ بیابرای با ییو عقد در متیای ضدی خود مشترک ییظی اس و چو ای گوق اس

ی شریی وفای ب

عقد شدامل قییشود ،مرر متئل ای اس ک ب دالی ییظی وضتی عیتک شود ک چیی عالشهایی میشودن
ییظی وضددتی ادددق میکید ،هیا گوق ک
بل  ،ی شددریی بر عقد بیتی ک در عصددر کیوقی میتقد شددود ب دالی
ِ

خحابات ضر قی «یا ایها اییاس» بر مردم ای روقگار ب دالی وضددتی ادددق میکید .واضددح اس د ک در مصددادید
مقام بیا متکل را بداقی ،
ضددییی کد یقی داری در موضددویید داخلاقد ،اگر در مقام عقییدبود متکل یا حیثی
ِ
ُ
َ
ُ
عیتدک ب اطالق در ها جایپ قیتد  ،چ برسدد ب مصدادید جدید و متتحدث .کدام فقی ب اطالق «فکلوا ِم ةیا
َ ْ ََ ُ
أ ْم َتک َ عل ْیک ْ » در حلی خورد گوش موش احرایی یا خرگوشی ک عوسط س شکار شده اس  ،عیتک کرده
یا میکیدن!
اشدکال اادلی در ای ماقع ای اسد ک اگرچ موضدویی بر مصداق جدید ادق میکید؛ قییعوا ب اطالق
کالم گوییده ب دییل قبود در مقام بیا مصداق جدید ،عیتک کرد .ای اقدیشییدا عالش کردهاقد با روشهایی ضائل
ب در مقامبود شدداری در ی کریی شددوقد .ب ای عبارتها دض کیید« :عصددور کیید ضاقو گذاری ک بیای او بر بیا
ضواقی ب عدریج اسد ؛ ب مرور قما بر عقودی ب طور خاپ اقرشد قهاد و اضتاای ها را اق جواق و یپوم یا عدم
ر
جواق و عدم یوقم بیا کرده اسدد  .در ای مدت مکررا اق عیل ب عهد و وعده و عقد سددخ گیت و وفای ب عهد را
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شداخص مامیا و خلف اق عهود را قشدا میافقا داقتت اس  ،برقام اش جامع ،جاوداق و جهاقی اس ؛ در اواخر
ضحع و اققاای عشریع ،وفای ب عقود را دستور میدهد و قوی عشریتاعش در متامالت قیپ اماایی و ع سیتاعش اقدک
ر
اسدد  .با ای پیشددیی  ،یا میعوا دیدگاه او را ب چید عقد رایج در قما و مکا  ،با شددکل محدود کردن! ضحتا
چیی قیت »(علیدوس ،فقه و حقوق25/7 ،؛ قک :لجا شیفقه شیم اصر.)735 ،
عالش محقد در مت مذکور بر اثبات در مقام بیا بود شداری قتدب ب وفای ب عقود در عیامی قما ها اس ؛
یذا ب عید یا سدهو ،عشدریع عدم وفای ب عقد ربا ،ضیار ،قکا شغار و اقوای عقدهای دیرر در قما عشریع را متذکر
قییشدوقد .ب راستی یا میعوا ب عیوم یا اطالق ی مبارک در عقدهای جدیدی ماقید گلدکویت عیتک جت و
ها را واج ایوفا داقت ن
باید گی در ادورت احراق در مقام بیا بود ِ متکل قتدب ب مصداق جدید ،عیتک ب اطالق و عیوم در ای
موارد جایپ اسد و در اورت قبود احراق یا شک در قییعوا ب اطالق یا عیوم ییو عیتک کرد (قک :اعالیی،
مقام بیا بود ِ شاری قتب
سرعاسر) .قچ اق گیتارها و قوشت های اقدیشییدا مشهود اس عیایل قا ب اقدیش در ِ
ب مصادید متتحدث اس .
 .4 .4مطابقت با موضوع مسئلۀ شرعی با تغییر کارکرد
ِ
گاهی با اییک اددق موضوی بر مصداق ،یقییی اس و ماهی مصداق قیپ عغییر قکرده اس  ،اما چو مصداق
کارکرد مقصددود خود را اق دسد میدهد ،شددیول حک در متددئل بر موضددوی ضدییی محل شددک میشددود؛
ضدییی
ِ
ر
عوضدیح اییک هر شدیئی میعواقد کارکردهای متیاوعی داشدت باشدد ،متیوال یکی اق کارکردهای االی اس ؛ اما
کارکرد مقصود قیت ؛ برا ی مثال کارکرد االی پارچ  ،پوشید
کارکرد االی،
هییشد
ِ
ِ

بتد اق برید و دوخت

اسد  ،اما چیی کارکردی مقصود پارچ فروشا قیت  .ها ب ارقش و ضیی پارچ قراه میکیید و ب عبارعی دیرر

مقصددودشددا کارکرد سددرمای ای پارچ اس د  .هیی امر در مثل طال وجود دارد .میعوا ب طال ب عیوا قرهدارقدۀ
سرمای قرریت (کارکرد سرمای ای) و میعوا اق برای قیی ققا بهره برد (کارکرد قییتی).
درعی دی ک میعواقد دویتد حل ییاقی باشددد دض شددود .روشد اسد ک
باعوج ب ای عوضدیح ب حک شد ِ
موضددوی عغییر قکرده اسدد ؛ یتیی پارچ یییی اال قیپ وجود دارد .اگر پذیرفت شددود ک دییل اییک یکی اق اقوای دی
ضییتی حل اسد  ،باعوج ب پایی مد ضیی پارچ در عصددر کیوقی ،دیرر حل
دویتد حل ییاقی اسد  ،کارکرد
ِ
ییاقی کارکرد خود را اق دس داده اس و بیابرای در حک شک میشود.
باید عوج کرد هوی و ماهی پارچ عوض قشده ،بلک کارکرد عوض شده اس .
اما برخی اقدیشدییدا گیت اقد« :کارکرد پارچ مثل کارکرد شدتر عوض قشده ،حتی گتتردهعر شده اس  .متیای

ّ
حل ه عغییر قکرده اسد  ،ویی در گذشدت برای بافت پارچ قحی قیادی کشدیده میشد و ب هیی سب کاالی
چیتتی پارچ در واضع هوی سابد قیت و ب عتبیر دیرر در ماقید حل فرایید
ارقشییدی بود . ...پس هوی و
ِ
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ّ
ر
کال عغییر کرده اس د » (علیدوس د و اباجلو 73 ،عا  .)75میش د اشددتباه گیتار فوق در میحصددرکرد کارکرد حل در
ّ
کارکرد االی اس  .با اییک قتب ب حک دی کارکرد االی حل مه قیت و کارکرد سرمای ای اهیی دارد؛
هوی و ماهی  7پارچ عغییر قکرده و کارکرد دچار عغییر شده اس .
ای گوق متدائل ضدییی اسد ؛ اما اددق عیوا متدئل متدتحدث بر ای گوق موارد بدی سب اس ک ثار و
پیامدهای متتحدث اس .
ر
در موضدوعات ضدییی قیپ گاهی کارکردهای جدیدی ایجاد میشود؛ مثال برای خو کارکردهای جدیدی حادث
شده اس  .اگر با ای کارکردهای جدید مصداضی برای موضوعات متائل شرعی ضرار بریرد ،یا اطالق یا عیوم حک
یا موضوی شامل میشودن
ب قظر میرسد ک در ای موارد باید ضائل ب عیصیل شد .در مواردی ک کارکرد ،عل ِ حک شرعی باشد ،باعوج
ب عغییر کارکرد دیرر مجایی برای عیتددک ب اطالق قیتد  ،اما در مواردی ک کارکرد ب ماقید حکی حک باشدد،
ّ
عیتددک ب اطالق با ماقتی مواج قیت د ؛ بیابرای در مواردی ماقید دی ضتل خحا اق جه ک کارکرد حل کارکرد
ضییتی و علتی برای حک اس  ،قییعوا ب اطالق یا عیوم دییل عیتک کرد.
 .5 .4عروض صفتی بر موضوع قدیمی
گاهی با اییک در ادق موضوی بر مصداق شکی قیت و ماهی و کارکرد مصداق قیپ عغییر قکرده اس  ،اما بر
مصدداق موضدوی متئل ضدییی ایتی عارض میشود ک سب عردید در حک میشود .ب عبارعی دیرر ،عغییراعی در
ِ
موضدوی متدئل ضدییی رم میدهد ک سب شک ب حک ِ متئل میشود؛ اقای رو متئل  ،متتحدث میشود؛ برای
شرعی «در سیری ک هش فرسخ و بیشتر پییوده شود ،قیاق شکتت اس » قتب ب ای قماق شک
مثال در ضادی
ِ
پدید ید .دییل پیدایش شک را میعوا هیاهی قبود مالک هش فرسخ با حکی جتل حک فرض کرد؛ قیرا

گوق ک اق روایات بر می ید ،شاری مقدس اق جتل حک ِ ک کرد رکتات قیاق هدف داشت و هدف ،سبککرد و
برداشدت بخشدی ار عبادت روقاق در برابر رقج و دشواری و ختتری پییود راه اس  .بتیار روش اس ک در ای
قما  ،پییود راه با عادی عری وسایل متافرعی ب دراقای چهار یا هش فرسخ ،رقج و ختتری بتیار اقدکی دارد.
غیریائت ای اس ک رح او برداشت شده اس  .شک در وجوب عده بر او اق
قیوق دیرر شدک در عدۀ خاق ِ
جه اس ک عل جتل حک عدم اختالط قت باشد ک در حد او میتیی اس  .حال یا میعوا ب ی کریی «وَ
َُْ
َ ََ َ ُ
ْ َ ةَ ُ
ای ُیحلقات َی َت َر ةب ْص َ ِب قی ِت ِه ة ثالثة ض ُروء» 2برای وجوب عده بر او عیتک کردن
ب قظر میرسدد ک ماقتی اق عیتک ب اطالق در ای گوق موارد وجود قدارد .قهای چیپی ک میعوا گی ای
 .7ایشددا هوید را برابر با ماهی میگیرقد و میگویید« :وضتی اق هوی حرف میققی گویی اق ماهی شددیء سددخ میگویی  .هوی یتیی هتددتی یک پدیده» (قک:
علیدوس و اباجلو.)75 ،
 .2بقره.222 :
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اسد ک ادی ِ عارضشدده بر موضوی ضدییی سب دخول موضوی در متئل شرعی دیرری میشود ،درقتیج باید
ِ
َ ة ُ َ ة َُ َ َْ َ
ایت د ِارضة فاضح ُتوا أ ْی ِد َی ُه َیا» 7در
بی دو متددئل شددرعی ب قحوی جیع کرد؛ برای مثال میعوا ب کریی «و ایت د ِارق و
اختالسهای اییترقتی عیتک کرد و دراورعی ک حک ب ضحع دس دقد اییترقتی میجر ب وه مذه شود و فرض
شدرعی دیرری با مادیو وه مذه جایپ قیت وجود داشت باشد باید بی دو ضای شرعی
ای باشدد ک ضادی
ِ
جیع کرد .ضای شرعی دوم ماقع عیتک ب اطالق در ضای شرعی اول قییشود.

نتیجهگیری
برای متدتحدثبود متئل یا باید شرایحی پیش ید ک اجرای ضای شرعی دچار مشکل شود یا باید پدیدۀ جدیدی
موضدوعات متائل شرعی در ارعباط باشد .بیابرای دوگوق متئل متتحدث وجود دارد :در
ب وجود ید ک با یکی اق
ِ

گوق اول ،قحوۀ اجرای در وجود شدرایط جدید اق سدوی شداری بیا قشدده اسد ؛ اقای رو حک ِ متدئل مشکوک
اس  .در ای مورد ب شرط بقای موضوی ماقتی اق عیتک ب اطالق وجود قدارد.

در گوق دوم ،گاهی اددق موضدوی متدئل شدرعی بر پدیدۀ جدید مشکوک اس و قییعوا ب اطالق یا عیوم
عیتدک کرد .گاهی ادق بر پدیدۀ جدید یقییی اس  ،باای وجود چو ماهی موضوی عغییر یافت اس  ،عیتک
ب اطالق مشکوک اس  .در ای موارد در اورت احر ِاق در مقام بیا بود ِ شاری ،عیتک ب اطالق میتی قدارد .گاهی
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Abstract
One of the topics that is considered as Motahharat (purifying factors) in Imami jurisprudence and
has attracted various views about the conditions of Motahharat (purifying factors) and their limits
and limitations, is the Muslims' absence; This means that if a Muslim disappears for a while, if his
body and other belongings such as clothes, carpets, dishes, etc. are motenajjess (contaminated),
their purity will be ruled. Many jurists, while believing in the ruling on the purity of a Muslim on
the basis of his absence and under certain circumstances, or on the basis of the purity of the
appearance of a Muslim, have serious doubts about their being subjectivity and even method for
ruling on purification. While many jurists believe in the ruling of Muslim purity based on his
absence and under special circumstances, or on the apparent purity of the present Muslim, there are
very serious doubts about their being subject and even method for ruling on purification. In this
research by descriptive analytical method, after examining the sayings and reasons of jurists about
the purity of a Muslim's absence and its conditions and also about the purity of a Muslim's
appearance, it has been concluded that these two have no independent role in the purity of his body
and belongings, but purity is the consequence of describing a person as a Muslim which covers
more than the two mentioned titles.
Keywords: purity, purity,a Muslim's absence, a Muslim's appearance, a Muslim's description.
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چکیده
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجملۀ مطهرات محسوب شده و دیدگاههای متنوعی را دربارۀ شرایط مطهریت و حتدود و
ثغور آن متوجه خود یافته ،غیب مسلمان اس ؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود ،درصورتیکه بتدن و
ّ
حکم
سایر متعل ِ
قات او مثل لباس ،فرش ،ظرف و ...متنجس باشد ،به طهارت آنها حکم میشود .بسیاری از فقها در حالی به ِ
طهارت مسلمان بر اساس غیب او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایۀ مطهری ِ ظاهر حال مسلمان باور آوردهاند که در موضوعی
و حتی طریقی این دو عنوان برای حکم به تطهیر ،تردید جدی وجود دارد .در ایتن تحقیت بتهروش توصتیییتحلیلی ،پتس از
بررسی اقوال و ادلۀ فقها در خصوص مطهری غیب مسلمان و شروط آن و نیز دربارۀ مطهری ظاهر حال مسلمان این نتیجته
به دس آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهری بدن و متعلقات او ندارند ،بلکه مطهری برآیند اتصتاف شتخص بته
وصف مسلمانی اس که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر اس .
واژگان کلیدی :طهارت ،مطهری  ،غیب مسلمان ،ظاهر حال مسلمان ،وصف مسلمانی.

قدسی و همکاران ،اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»« ،ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»

111

مقدمه:
یکی از مطهرات در فقه امامیه ،غیب مسلمان اس (طباطبایی 010/0 ،تا 001؛ مشکینی 020 ،تا  .)511مقصتود
از مطهری ِ غیب مسلمان آن اس که اگر بدن یا لباس یا وسایل دیگر مستلمان نجتس شتود و آن مستلمان متدتی
مسلمانان مرتبط با او
غایب شود ،بعد از حضور و استیاده او از آن وسایل در اموری که طهارت در آنها شرط اس ،
ِ
ّ
ً
که قبال از متنجسبودن بدن ،لباس و سایر متعلقات او مطلع بودهاند ،مجازند به طهارت وی و اشتیای متعلت بته او
ً
حکم کنند .در این مسئله که باوجود اعتقاد برخی از فقها مبنیبر عدم خالف یا اجماعی بتودنش ،موضتوعی کتامال
چالشی اس  ،دیدگاههای مختلیی در حدود و ثغور و شرایط مطهری آن مطرح شده اس .
نکتۀ مهم این اس که با اندکی تأمل در اقوال مطروحه و دالیل اقامهشده و کییی مطهری آن ،تردیدی جتدی
در موضوعی و حتی طریقی ِ غیب مسلمان به وجود میآید .پژوهش حاضتر بتهروش توصتیییتحلیلی در پتی آن
اس که روشن سازد چه چیزی در این خصوص موضوعی دارد و چته عتاملی ستبب حکتم بته مطهریت بتدن و
متعلقات مسلمان میشود؟ آیا همان گونه که فقها مطرح و تلقی به قبول کردهاند ،غیب مستلمان مطهریت دارد یتا
عنوان و موضوع دیگری مؤثر در این مسئله اس ؟
 .1طهارت در لغت و اصطالح
طهارت در لغ  ،نقیض نجاس (مرتضی زبیدی002/0 ،؛ ابنمنظور )510/0 ،و بتهمعنای پتاکیزگی (ابتنفتارس،
 )091/9و پاکشدن از چرک (صاحببنعباد )090/9 ،است

 ،امتا در اصتطالح فقهتا بتهمعنای استتعمال طهتور7

مشروط به نی اس (شهیدثانی ،الروضة البهیة)902/0 ،؛ این نوع طهارت ،طهتارت ّ
حدثیته است  ،امتا طهتارت

دیگری نیز وجود دارد که نسب به خبث؛ یعنی نجاس صورت میگیرد (نک :مشکینی .)950 ،واژۀ مطهر که اسم
فاعل از همین ریشه اس  ،هم در آب و خاک یعنی در طهارت حدثیه به کتار متیرود و هتم در امتوری کته باعتث
طهارت اشیای خارجی از خبث و نجاس میشود (نک :همو .)020 ،مقصود از طهارت در ایتن مقالته ،طهتارت
ً
خبثیه؛ یعنی رفع نجاس از بدن ،لباس و سایر متعلقات مربوط به مکلف است و طبیعتتا متراد از مطهتر نیتز رافتع
نجاس خواهد بود.
 .2مطهریت غیبت مسلمان
ایط آن مطهتریتش را پذیرفتهانتد ،غیبت مستلمان است
ازجمله مطهراتی که برخی از فقها باوجود اختالف در شتر ِ

(نراقی900/0 ،؛ طباطبایی000/0 ،؛ خمینی ،تحریرالوسیله .)099/0 ،مراد از مطهری غیب مسلمان آن است کته
در صورت نجسشدن بدن ،لباس و سایر متعلقات مسلمان ،غایبشدنش به میزانی کته امکتان تطهیتر در آن زمتان
 .7مقصود از طهور که صیغۀ مبالغه طاهر و بهمعنای پاک و پاککننده میباشد ،آب و خاک اس (جبعی عاملی7470 ،ق 424/7 ،تا .)421
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باشد ،سبب حکم به طهارت او و متعلقاتش شود (حسینی عاملی .)990/9 ،این زمانی اس که ببیند نجاس از او
زائل شده یا برای آن نجاس  ،جرمی نباشد (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة)052 ،؛ بنابراین با علتم بته بقتای نجاست ،
ً
غیب بههیچوجه مطهر نخواهد بود (فاضل لنکرانتی ،تفصیلالشرریعة .)229 ،در اینکته آیتا واقعتا میتتوان غیبت
مسلمان را مطهر تلقی کرد یا اینکه عنوان دیگری در مطهری نقش دارد و در فقه امامیه مغیول مانده اس  ،نیتاز بته
طرح و بررسی اقوال فقها دربارۀ غیب مسلمان و ادلۀ آنها اس .
 .1 .2اقوال در مطهر یت غیبت مسلمان
دربارۀ اینکه آیا غیب مسلمان ازجمله مطهرات محسوب میشود یا خیر و در فرض مطهری چه شرایطی دارد،
اقوالی وجود دارد:
الف .عدم مطهری آن به طور مطل ؛ به این معنا که صرف غیب مسلمان کیای نمیکند و باید علتم بته رفتع
ً
نجاس پیدا شود .بنابراین ،صاحب حدائ این قول را ظاهرا مشهور دانسته اس (بحرانی 090/0 ،تا  .)095به نظر
میرسد این انتساب به مشهور صحیح نیس ؛ زیرا آنچه فقها گیتهاند اصل منوطکردن طهارت شیء متنجسشده بته
علم به زوال اس بدون اینکه موضوع را از زاویۀ غیب مسلمان بررسی کرده باشند ،اما اندک فقهایی هستند که قائل
به این قول شده اند .مالمحسن فیض کاشانی که از این گروه اس  ،غیب مسلمان را کافی در حکم به ازالۀ نجاست
معتبر شرعی بر ازاله حاصتل شتود ( .)00/0آی اللته شتبیری نیتز بعتد از اینکته
ندانسته و شرط کرده که علم یا ظن ِ

شدن مسلمان را از مطهرات محسوب میکنند ،در رد آن چنین گیته اس :
میگوید فقهای عظام با شش شرط ،غایب ِ

«بنا بر احتیاط واجب ،غایبشدن مسلمان از راههای ثاب شدن طهارت نیس  ،مگر موجب اطمینتان شخصتی یتا
نوعی شود» ( .) 59طب این دیدگاه ،علم یا حصول اطمینان یا ظن شرعی به طهارت سبب حکم به طهارت میشود.
بنابراین ،مطهری ِ غیب مسلمان نه موضوعی دارد و نه طریقی ؛ به این معنا که نه حصول غیبت مستلمان ستبب
حکم به طهارت می شود و نه طری و راهی اس برای رسیدن به حکم به طهارت؛ آنچه که موضوعی دارد ،حصول
شرعی دال بر ازالۀ نجاس اس .
علم یا اطمینان یا اقامۀ ظن معتبر
ِ

باتوجه به دالیلی که بیان خواهتد شتد چنتین قتولی بتدون دلیتل ،ختالف ستیرۀ ائمته و مستلمانان ،حتر آور و

مختلکنندۀ نظام اس که صحیح نیس .
ب .مطهری آن بهطور مطل و بدون هیچ شرطی؛ امام خمینتی دراینبتاره میگویتد« :غیبت  ،مطهتر انستان،
لباس ،فرش ،ظروف و غیر آنها از توابع او اس و با او معاملۀ طهارت میشود ،مگر آنکه علتم بته بقتای نجاست
باشد و بعید نیس که چیزی در آن شرط نباشد؛ بنابراین حکم جاری میشود ،خواه عالم به نجاس باشد یا نباشد،
معتقد به نجاس آن چیزی باشد که به ا و رسیده یتا معتقتد نباشتد ،در دیتنش متستامح باشتد یتا خیتر» (خمینتی،
تحریرالوسیلة .)752/7 ،ظاهر این سخن آن اس که خود غیب  ،مطهر اس و بهاصطالح موضتوعی دارد .برختی
فقها باوجود قبول این قول آن را از شمار سایر مطهرات نمیدانند ،بلکه طریقی برای کشف طهتارت در فترض شتک
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میدانند (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة 442 ،تا  .)444بر این اساس ،غیب طریقی دارد .از ظاهر کالم بعضتی
فقهای دیگر بر می آید که مواف با این قول هستند؛ زیرا به شرایطی چون علم مسلمان به نجسشدن بدن یا متعلقاتش
و نیز به اشتراط بهکارگیری آن در امری که طهارت در آن شرط اس  ،اشاره نکرده و فقط گیتهاند :انسان احتمال بدهد
ً
که آن چیز را آب کشیده (مکارم شیرازی )05 ،یا بهسبب آنکه مثال آن چیتز در آب جتاری افتتاده ،پتاک شتده است
(بهج  00 ،تا 01؛ سبحانی.)009 ،
همان گونه که خواهد آمد هرچند حکم به طهارت مسلمان محدود به شرایط خاصی نیس ؛ اما دلیلتی هتم بتر
منحصرکردن حکم طهارت به غیب مسلمان؛ چه بهعنوان مطهر و چه کاشف و طری طهتارت نیست و افتزون بتر
دالیلی که خواهد آمد ،تعمیم حکم و تقیدنداشتن آن به شروطی خاص مؤیدی برای مطهری عنوان دیگری بته نتام
وصف مسلمانی اس .
ِ

 .مطهری مطل غیب نسب ب ه بدن و مشروط آن نسب به متعلقات مسلمان؛ قائل به این قول ابنفهد حلتی

اس ( ) 20که در حکم به طهارت غیر بدن (لباس و سایر متعلقات او) ،علم او را به نجاستش شرط کرده و در حکم
به طهارت آن ،مشاهدۀ استیاده از آن را توسط مسلمان کافی دانسته اس (صیمری.)090 ،
گذشته ا ز نبودن دلیلی بر اختصاص حکم به مورد غیب مسلمان ،نقدی که بتر ایتن نظریته وارد است تیصتیل
بدون پشتوانۀ علمی و دلیلی اس که داده شده اس .
د .مطهری مشروط؛ شهیدثانی ظاهر مذهب امامیه را مطهری غیب مسلمان میداند ،هرگاه مدتی که امکتان
طهارت در آن میرود از زمان غیب گذشته باشد (تمهیدالقواعد .)911 ،قتائالن بته ایتن قتول ،مطهریت غیبت را
مشروط به شرایطی چون علم مسلمان به نجاس ختود یتا متعلقتاتش (انصتاری ،الطهراة  ،)999/5 ،مکلفبتودن
(شهیداول )099/0 ،یا اهلی ازاله را داشتن 7،کردهاند (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة .)052 ،صاحبجواهر حکتم بته
مطهری غیب را مشروط به مکلفبودن مسلمان ،علم او به نجاس و بهکارگیری آن در عملتی کته طهتارت در آن
شرط اس  ،دانسته و این قول را بدون خالفی درخور توجه ،تلقی و ادعای اجماع منقول بر آن کرده اس (.)910/2
سید یزدی با پنجشرط غیب را مطهر میداند .آن شرایط عبارتاند از .0 :علم مسلمان به مالقات بدن و متعلقاتش با
نجاس ؛  .9علم به نجس یا متنجسبودن آن شیء از روی اجتهاد یا تقلیتد؛  .9بتهکارگیری آن شتیء در چیتزی کته
طهارت در آن شرط اس ؛  .0علم به اشتراط طهارت در شیء بهکارگرفتهشتده؛  .5محتملدانستتن تطهیتر آن شتیء
(طباطبایی 000/0 ،تا  .) 001فقیهی دیگر با چهار شترط ،غیبت مستلمان را موجتب طهتارت بتدن و متعلقتات او
میداند « :اول .آنکه به نجاس آگاه و متوجه باشد؛ دوم .بداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط اس و خوردن

 .7یعنی ممیز معتقد به وجوب یا استحباب ازالۀ نجاس باشد.
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آشامیدن نجس جایز نیس ؛ سوم .از کسانی نباشد که به طهارت و نجاس بیاعتنا باشد؛ چهارم .آنکه وستایل را
و
ِ
در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد ،استعمال کند» (نک :اشتهاردی.)000/9 ،

بهعقیدۀ مفتاح الکرامه از سخنان برخی صاحبان این قول فهمیده میشود کته غیبت نتزد آنهتا مطهتر حقیقتی
نیس  ،بلکه در حکم مطهر اس ؛ زیرا گیتهاند :حکم به طهارت میشود ،نه اینکه تطهیر میکند (حستینی عتاملی،
)991/9؛ همان گونه کته شتیخ انصتاری (الطهراة  ،)995/5 ،ستید یتزدی (طباطبتایی )001/0 ،و محقت ختویی
(التنقیح )921/9 ،مطهردانستنش را نوعی تسامح میدانند؛ این در حالی اس که صتاحبجواهر بته مطهریت آن
تصریح کرده اس (.)910/2
طهارت عضو انسان مسلمانی را که عدم تقیتدش بته
ه .تردید در مطهری ؛ محق اردبیلی بعد از اینکه حکم به
ِ

شرع آشکار نشده ،بهصرف غایبشدنش و احتمال تطهیر مشکل دانسته است و احتمتال داده کته ممکتن است در
فرض بهکارگیری عضو نجس در جایی که طهارت شرط اس  ،قائل به طهارت شد؛ هرچند نباید به هیچوجه احتیاط
را ترک کرد (مقدس اردبیلی 920/0 ،تا  .)921صاحب مدارک نیز با مشکلدانستن مطهری غیبت مستلمان ،قتول
اصح را حکمندادن به طهارت مسلمان و متعلقاتش بهسبب غیب او میدانتد ،مگتر اینکته از آنهتا در متواردی کته
مشروط به طهارتاند ،استیاده کند؛ ضمن آنکه در این فرض هم دچار تردید شده اس (موسوی عاملی.)090/0 ،
ً
ً
تردید در این حکم موردی ندارد ،بلکه چنانکه میصال و مستدال بیان میشود ،جای هیچ شکی برای حکتم بته
طهارت مسلمان بر اساس دارابودن وصف مسلمانی نیس .
 .2 .2دالیل مطهر یت غیبت مسلمان
مهمترین دالیل مطهربودن غیب به شرح ذیل اس :
 .0اجماع منقول (صاحبجواهر)910/2 ،؛ البته اجماع بهگونهای ثاب نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد (حکیم،
 ،)091/9حتی در کتاب مستند الشیعه ادعای شهرت بر نجاس شده اس تا زمانی که علم به ازاله پیدا نشده باشد
(نراقی .)909/0 ،به نظر میرسد اجماع دلیل بر مطهری نیس  ،بهخصوص اینکه محتملالمدرکیة اس .
 .9سیرۀ قطعی مستمره (انصاری ،الطهاة  )990/5 ،بر ترتیب آثتار طهتارت (حکتیم)091/9 ،؛ ایتن ستیره هتم
نسب به طهارت بدن مسلمان و هم نسب به غیر بدن او جاری اس (بحرالعلرو 31 ،؛ صتاحبجواهر،(910/2 ،
هرچند مشغول به عملی نباشد که در آن طهارت شرط است (همتو .)910/2 ،نراقتی میگویتد« :اجمتاع قطعتی و
علمی ،بلکه ضرورت دینی واقع شده بر جواز اقتدا ،مباشرت و مصافحه بتا متردم و خریتدن آنچته کته دست آنهتا
بهصورت مرطوب با آن برخورد میکند ،با اینکه علم به نجاس آنها بهسبب بول و غتائط در هتر روز وجتود دارد»
ً
( .)990/0ازاینرو ،معموال سؤالی از ازالۀ نجاس مسلمان نمیشود با اینکه قطع به عارضشدن نجاسات بتر افتراد
هس  ،بلکه گاهی سؤال از ازالۀ نجاس  ،منکر محسوب میشود (صاحبجواهر .)910/2 ،عمدۀ دالیل مطروحه،
همین سیره اس (حکیم .)091/0 ،محق خویی نیز دراینباره میگوید« :دلیل در حکم به طهارت بهستبب غیبت
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مسلمان ،سیرۀ قطعیۀ متصل به زمان معصومان(ع) بر معامله با مسلمان ،لباسها و ظروفشان و غیتر آن است از آن
چیزهایی که به آنان تعل دارد که بههنگام شک در طهارتشان مثل اشیای پاک مورد معامله قترار میگیرنتد بتا اینکته
بهناچار علم عادی (اطمینان) به متنجسشدن آنها هس  ،بهویژه در پوس ها ،گوش ها و شلوارها؛ زیترا بیشتک
هنگام ذبح یا در زمانی ،علم به متنجسشتدن آن وجتود دارد و بتا ایتن وجتود متردم بهستبب استصتحاب بنتا را بتر
نجاستشان نمیگذارند (التنقیح.)921/9 ،
 .9اگر به طهارت مسلمان در صورت غیب او حکم نشود ،حر الزم میآید (حکیم .)091/0 ،فقیهی دراینباره
میگوید « :شرط کسب علم به طهارت کسی که علم به نجاس او یا چیزی از متعلقتاتش از قبیتل لبتاس و مثتل آن
حاصل شده ،برای جواز رف وآمد با او یا خوانتدن نمتاز پشت ستر او یتا مثتل آنهتا از چیزهتایی کته مشتروط بته
طهارتاند ،موجب حر میشود» (همدانی .)574/2 ،بر این دلیل اشکال شده که کامل نیس ؛ زیترا لتزوم حتر ،
لحتاِ تکلییتی است  ،نته
کلی ندارد .افزون بر آن اگر کلی آن پذیرفتنی باشتد ،مقتضتای آن جتواز ارتکتاب بته
ِ

وضعی آن؛ یعنی طهارت و بارشدن تمامی آثار طهارت بر آن بهطور مطل  ،مگر اینکته مقصتود
بناگذاشتن بر حکم
ِ
ً
حرجی باشد که در عصر معصومان(ع) منجر به هر ومر میشود .در این صورت انتیای هر ومر قطعا دلیل بتر
طهارت خواهد بود (حکیم .)091/9 ،این اشکال با توضیحاتی که در استتدالل بتر مطهریت «وصتف مستلمانی»
خواهد آمد ،پاسخ داده میشود.
 .0ظاهر مسلمان اقتضا میکند که بر نجاس باقی نمیماند (شهیدثانی ،المقاصدالعلیة)052 ،؛ مسلمانی کته
عدم تقیدش به شرع ظاهر نشده اس  ،عضو نجس خود را بدون تطهیر رها نمیسازد (مقتدس اردبیلتی 920/0 ،تتا
)921؛ بدین معنا که مسلمان بهسبب پایبندی به مقررات اسالمی مرتکب عملی که برخالف احکام شترعی باشتد،
نمیشود .بنابراین اگر بدن یا لباسش نجس شود ،برای طهارت آن اقدام میکند و همین که مشاهده میشود با همتان
عضو یا شیء نجسشده اقدام به انجام کاری میکند که در آن طهارت شرط اس  ،معلوم میشود آن را تطهیتر کترده
اس .
ًّ
ً
در رد این دلیل گیتهاند :اوال دلیلی بر حجی ظهور حال مسلمان نیس (حکیم)091/9 ،؛ ثانیتا زوال علتم بته
نجاس  ،نیازمند علم به طهارت اس و استناد به ظهور حال مسلمان درصورتی صتحیح خواهتد بتود کته علتم یتا
ً
تطهیر عضو خود را تا هنگام نیتاز رهتا میکنتد (مقتدس
اطمینانآور باشد؛ ثالثا چهبسیار اتیاق میافتد که شخص،
ِ
اردبیلی)921/0 ،؛ بنابراین هیچ علم یا اطمینانی نسب به تطهیر او حاصل نمیشود.
به نظر میرسد این اشکاالت وارد نیس ؛ زیرا چنانکه ازنظر عقال ظاهر سخن دیگران حجیت دارد و اصتولیان
بر مبنای آن ،ظواهر قرآن و سن را حج میدانند ،ظاهر رفتتار دیگتران و ازجملته مستلمانان نیتز حجت است .
بنابراین ،دلیل بر حجی ظاهر حال مسلمان بنای عقال اس ؛ هرچند در ادامه ،مطهری ِ وصف مستلمانی کته هتم
شامل ظاهر تنزه مسلمان از نجاس و هم غیر آن میشود ،اثبات خواهد شد و نیازی به اثبات مطهری ظاهر حتال

نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و سوم ،شماره  ،4شمارۀ پیاپی 121

111

ً
مسلمان نیس  .از طرفی دیگر باتوجهبه دالیلی که تیصیال خواهد آمد ،زوال علم به نجاس نیازمند حصول علم به
طهارت نیس  .بنا بر همان دالیل نیز صرف احتمال اقدام نکردن مسلمان به تطهیر خود تا زمان نیاز سبب حکتم بته
نجاس مسلمان نمی شود؛ زیرا چنین احتمالی در غالب اوقات وجود دارد و غیر از مخالی با سیرۀ قطعتی مستتمر
مسلمانان ،اختالل نظام ،هر ومر و حر آوربودن را بهدنبال خواهد داش  .نکتۀ الزم به ذکر این اس که برخی از
فقهایی که ظاهر حال مسلمان را سبب حکم به طهارت تلقی کردهاند ،در طهارت کودک غیرممیز دچار تردید شده و
درنهای  ،بعید ندانستهاند که جزء توابع انسان مثل فترش و ظتروفش محستوب شتود (انصتاری ،الطهراة ،)990 ،
درحالیکه اگر مالک ،ظاهر حال مسلمان باشد ،کودک غیرممیز مشمول حکم طهارت نخواهد شد؛ زیرا بنا بر ایتن
فرض نمی توان کودک را مثل اشیای ساکن ،محسوب کرد و تسلط و نظارت مسلمان را بر او تام دانس  ،بلکته بتهتبع
مسلمانی خانواده و از باب تعبد اس .
وصف
ِ
 .5روایات

الف .روایات سؤر حائض و جنب :مطاب

برخی روایات خوردن سؤر 7حائض متهم به رعای

نکردن جایز اس

و وضوساختن با آن کراهتی ندارد (حرعاملی 992/0 ،تا )991؛ چنانکه وضوساختن با سؤر جنتب غیترمتهم جتایز
ْ
بدون کراه اس (همو 990/0 ،تا )992؛ از جمله اینکه از امام صادق(ع) نقل شده که فرموده اس « :اش َر ْب ِم ْن
ْ
َ َ َّ
س ْؤ ِر ال َح ِائض َو ال ت َت َوض ِم ْنه» (همو)992/0 ،؛ از پس ماندۀ حتائض بنتوش و از آن وضتو نستاز .در روایتتی دیگتر
ِ
عیصبنقاسم میگوید از امام صادق(ع) دربارۀ سؤر حائض سوال کردم ،فرمودَ « :ال َت َو َّض ْأ م ْنتهَ -و َت َو َّض ْتأ م ْ
تن س ْتؤ ِر
ِ
ِ
ْ
َ َ َ ْ ْ ًَ
الجن ِب ِإذا کان َمأمونة» (همو) 990/0 ،؛ از آن وضو نساز و از سؤر جنب وضو بگیر هرگتاه متورد اطمینتان باشتد.
شیخ انصاری با اشاره و بهاستناد این احادیث میگوید « :ظاهر حال مسلمان این اس که با نجاس آبی که در خانه
برای نوشیدن و تطهیر مهیا شده ،مباشرت ندارد .بنابراین ،استیادۀ او از آب متذکور در حکتم خبتردادن او بته تطهیتر
دستش اس » (الطهاة .)999/5 ،
ب .روای در باب عصیر
عمربنیزید میگوید به امام صادق(ع) عرض کردم :حکم می پختهای که شخصی از غیرشیعیان بته متن هدیته
َ
ُّ ْ
ُّ َ ْ
ََ َ ْ
ْ َ َ
ْ َ َ
میدهد چیس ؟ فرمودِ « :إن کان ِم َّم ْن َی ْس َت ِحل الم ْس ِک َر فال تش َر ْبه َو ِإن کان ِم َّم ْن ال َی ْس َتت ِحل فاش َتر ْبه» (حرعتاملی،
)929/95؛ اگر از کسانی اس که مسکر را حالل میشمرد ،از آن ننوش و اگر از کسانی اس که حتالل نمیدانتد،
بنوش .طب این حدیث اگر فرد از کسانی اس که از نجاس اجتناب میکند ،به احتمال نجاس او ترتیب اثتر داده
نمیشود.

 . 7مقصود از سؤر ،فقط باقیماندۀ مایعی که انسان یا حیوان از آن نوشیده ،نیس ؛ بلکه چنانکه ابنادریس حلی گیته شامل هر مایعی میشود کته عضتوی از بتدن حیتوان (یتا
انسان) با آن تماس پیدا کرده باشد(ابنادریس.)23/7 ،
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تا اینجا روشن شد بعضی از فقهتا بتر مطهریت غیبت تصتریح کردهانتد (صتاحبجواهر910/2 ،؛ خمینتی،
099/0؛ فاضل لنکرانی ،ةسالۀ توضیحالمسرالل 90 ،تتا 91؛ بهجت  95 ،تتا  )00و برختی بتاوجود پتذیرش ایتن
گذاری غیب مسلمان را بته
مطهر حقیقی نمیدانند (حسینی عاملی .)991/9 ،بهعبارت دیگر ،نام
موضوع ،غیب را
ِ
ِ
مطهر ،مجاز و تسامح شمرده (انصاری ،الطهراة 995/5 ،؛ طباطبتایی001/0 ،؛ ختویی ،التنقریح )921/9 ،و آن را
ً
صرفا طری برای اثبات طهارت و کاشف از طهارت دانستهاند؛ همان گونه که ِاخبار ذوالید و خبر واحد بته طهتارت
اثبات طهارت مسلمان هستتند (همتو921/9 ،؛ فاضتل لنکرانتی ،تفصیلالشرریعة،
دیگری و متعلقاتش ،از راههای ِ

مثب طهارت او نیس ،
 .)229از طرفی دیگر ،از سخنان عدهای از فقها نیز میتوان برداش کرد که غیب مسلمان ِ
بلکه ظاهر منزه بودن مسلمان از نجاس سبب حکم به طهارت شخص مسلمانی اس که انستان از نجاست او یتا
متعلقاتش قبل از غیبتش خبر دارد؛ یعنی مکلیان موظفاند در برخورد بتا مستلمان ،البسته ،ظتروف و وستایلی کته
استیاده از آن ها مشروط به طهارت اس  ،حکم به طهارت او و متعلقاتش دهند .چیزی که سبب این حکم میشود،
ظاهر تنزه مسلمان و اجتناب او از نجاسات اس نه چیز دیگری؛ ازجمله اینکه شهید اول با نیی مطهربتودن غیبت
عالم به نجاس باشد ،سپس زمانی بگذرد که ازاله در آن ممکن باشد ،بهدلیل ظتاهر تنتزه
گیته اس « :اگر مکلفِ ،
مسلمان از نجاس  ،حکم به طهارت میشود ( .)099/0پس ایشانِّ ،
مطهر را همراه با غیبتی که در آن امکتان تطهیتر
وجود دارد ،ظاهر تنزه مسلمان از نجاس با علم او به نجاستش قرار داده اس (صیمری .)090/0 ،صیمری که خود
از نییکنندگان مطهری غیب اس و محسوبکردن غیبت ازجملته مطهترات را مجتاز شتمرده (همتو،)092/0 ،
مدعی شده اس که ابنفهد حلی نیز غیب را از مطهرات نمیداند؛ زیرا بنا بر فرض غیب و گذشتن زمانی که در آن
امکان تطهیر وجود دارد ،نگیته که غیب مطهر اس  ،بلکه گیته اس حکتم بته طهتارت میشتود (همتو 090 ،تتا
ً
ً
ّ
 .)095عبارت ابنفهد چنین اس « :و یحکم بطهارة حیتوان 7تتنجس إذا غتاب زمانتا یمکتن طهتره مطلقتا» (.)20
بنابراین ،فتوای شهید اول و ابنفهد در حکم به طهارت بهسبب ظاهر تنزه مسلمان نه بتهدلیل غیبت  ،یکستان است
(صیمری.)095 ،
 .3مطهریت «وصف مسلمانی»
ِّ
از این سخنان به دس آمد که نامگذاری غیب مستلمان بته مطهتر ،نامگتذاری حقیقتی نیست و نمیتتوان غیبت
مسلمان را جزء مطهرات محسوب کرد .باالتر از آن ،ظاهر تنزه مستلمان از نجاست نیتز ستبب حکتم بته طهتارت
نخواهد شد ،بلکه آنچه که به نظر میرسد مطهری دارد ،داشتن وصف مسلمانی و متدینبودن به دین اسالم است
نه چیز دیگر .این ِّ
مطهر ،گستردگی و شمولش بیشتر از ظاهر تنزه مسلمان از نجاست است ؛ زیترا اگتر ظتاهر تنتزه
 .7مقصود از حیوان ،آدم و غیر او اس (صیمری.)455 ،
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ً
مسلمان از نجاس مطهر باشد ،در جایی مطهر خواهد بود که؛ اوال آن مسلمان عالم به نجاس خود باشد تا انگیزۀ
ّ
ً
طهارت در او ایجاد شود؛ ثانیا در عبادتی که طهارت در آن شرط اس  ،از آن متنجس استیاده کند واال نیازی فتوری
ًّ
و ضرورتی در رفع نجاس نیس و انگیزهای جدی در آن مسلمان برای رفتع نجاست بته وجتود نمیآیتد؛ ثالثتا از
مسلمانان بیمباالت و یا کم مباالت نباشد وگرنه ظاهر چنین مسلمانی هرگز مقتضتی تنتزه نیست  .امتا اگتر وصتف
مسلمانی مطهر باشد ،محدود به هیچ کدام از این شرایط نخواهد بود؛ یعنی همین که شخص ،مسلمان باشتد ،بایتد
حکم به تنزه او از نجاس کرد؛ خواه شخصی مقید به طهارت و معتقد به ازالۀ نجاس باشتد ،ختواه بیمبتاالت یتا
کم مباالت محسوب شود؛ عالم به نجاس باشد یا نباشد؛ آن شیء متنجس را در عبادت مشروط به طهارت به کتار
برد یا چنین نکند؛ ازالۀ نجاس او رؤی شود یا نشود و فقط مدتی غیب کند .بر این اساس ،همان گونه که در ایتن
ً
فرض مشاهده ازالۀ نجاس توسط مسلمان مطهر نیس  ،غیب نیز چنین خواهد بود .نقش غیب دراینباره صرفا در
عدم تحق قطع به نجاس اس  .بهعبارت دیگر در حکم به طهارت مسلمان و متعلقاتش کافی اس کته علتم بته
نجاس مسلمان و متعلقاتش حاصل نشود و غیب زمینهستاز ایتن موضتوع میشتود؛ همتان گونته کته در صتورت
مشاهدۀ رفع نجاس و حصول شک در شستن صحیح و تحصیل طهارت ،ضرری متوجه حکتم بته رفتع نجاست
نخواهد شد.
 .1 .3دالیل مطهر یت «وصف مسلمانی»
مطهربودن وصف مسلمانی دالیلی دارد که عبارتاند از:
الف .سیرۀ معصومان(ع)؛ آنچه از روش و ستیرۀ پیتامبر(ص) و ائمته بتر میآیتد ایتن است کته در برختورد بتا
مسلمانان حکم به طهارت می کردند؛ زیرا هرگز از گیتار یا رفتار آنان موردی نقتل نشتده کته در ارتبتاط بتا مستلمان
احتیاط و اجتناب کرده یا مسلمانان را منع از برخورد طهارتگونه کرده باشند .معاشرت پیامبر(ص) و امامان(ع) بتا
مسلمانان در مساجد ،منازل ،بازار و بهطورکلی در رف وآمد ها گویای آن اس که باوجود علم اجمالی به نجاست
بدن یا متعلقات مسلمانان بهدلیل آلودهشدن قطعی آنان بته نجاست (بتول و غتائط) ،نجسشتدن مقتداری از بتدن
حیوانات ذبحشده ،چاقو و ابزار موردنیاز ذبح ،زخمیشدن مسلمانان در جنگها و گاه در شرایط عادی و ...هیچگتاه
ً
پرسشی از تطهیرشان نشده و با همه رفتار طهارتگونه داشتهاند .اگر غیر از این بود ،قطعا روایات یتا روایتتی دال بتر
رفتار احتیاطآمیز معصومان(ع) ،سؤال و جواب و تحقی و تیحتص آنهتا بته دست متا میرستید ،بتاوجود اینکته
مسلمانان اهتمام ویژهای در بیان اقوال و سیرۀ معصومان داشتهاند .شاهد بر مطلب ،ورود احادیث زیادی است کته
در خصوص طهارت و نجاس بدن انسان ،لباس و لوازم او ،حیوانات ،تعیین عباداتی کته در آنهتا طهتارت بتدن و
لباس مستلمان شترط است و ...آمتده است  ،درحالیکته در میتان آنهتا هتیچ حتدیثی کته اشتارهای بته اجتنتاب
معصومان(ع) از بدن یا لباس و سایر متعلقات مسلمانان داشته باشد ،دیده نمیشود .این نشان میدهد کته هرکستی
مسلمان بوده ،حکم به طهارت او میشده اس نه اینکه بهسبب غیب آن مسلمان و استتعمال آن شتیء متتنجس در
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امری که طهارت در آن شرط اس  ،چنین حکمی داده شده باشد .محدودکردن طهتارت مستلمان بته ایتن موضتوع
نیازمند دلیل اس و دلیلی بر این مسئله وجود ندارد .ظاهر تنزه مسلمان از نجاس هم سبب حکم به طهارت نبوده
مستلمانان مقیتد ،بیمبتاالت و
اس ؛ زیرا هیچ نقلقولی از گیتار یا رفتار معصومان(ع) نیس مبنیبتر اینکته میتان
ِ
کممباالت فرق گذاشته و از کممباالتها و بیمباالتها اجتناب کرده باشند و مدرکی نیز دال بر تیاوتگتذاری بتین
مسلمانان شیعیمذهب و سایر فرق اسالمی وجود ندارد و چنانکه برخی فقها نیز گیتهاند ،مستلمانان غیرشتیعیای
غیرشیعی امروز ،بدتر یا مثل هم بوده و بستیاری از
که در عصر امامان(ع) زندگی میکردهاند یا حالشان از مسلمانان
ِ

نجاسات قطعی نزد امامیه ،پیش آنان و نیز روستاییان و بادیه نشینان محکتوم بته طهتارت بتوده است  ،بااینحتال از
ِ

رف وآمد و همغذایی با آنان باوجود علم به متنجسبودن ظروف ،لباسها یا دستانشان در برخی زمانها ختودداری
نمیشده اس (خوئی ،التنقیح .)901/9 ،این مطلب نشانگر این اس که جریان سیرۀ ائمه(ع) مشروط به شترایطی
ً
چند و محدود به موردی خاص نبوده اس  .نکتۀ ذکرشدنی این اس که حکم به طهارت در این فرض قطعا بتهدلیل
تمسک به اصل برائ نبوده؛ زیرا فرض ما جایی اس که علم اجمالی به نجاس وجود دارد نه شک بتدوی و علتم
اجمالی مانع از اجرای اصل برائ خواهد بود؛ زیرا بر فرض اجترای اصتل برائت در همتۀ اطتراف علتم اجمتالی،
مخالی قطعیه با علم اجمالی پیش میآید و بر فرض اجرای آن در برخی موارد ،ترجیح بالمرجح میشود .بنابراین،
عل برخورد طهارت گونه با مسلمانان ،نه اجرای اصل برائ بوده نه غیب مسلمان (چون فترض متا اعتم است از
موارد غیب و حضور مسلمان) و نه ظاهر تنزه مسلمان (بهدلیل اینکه بتاوجود علتم اجمتالی ،ظهتوری در طهتارت
حاصل نمیآید؛ ضمن آنکه فرض ما شامل طهارت کودکان غیرممیز و افراد کممباالت و بیمباالت نیز میشتود کته
بههیچوجه ظاهر آنها تنزه از نجاس نیس  ،بلکه چهبسا عکس آن باشد).
مؤید جریان سیرۀ معصومان(ع) در مطهری وصف مسلمانی ،مطابق کامل آن با ضرورت حیت پیونتدهای
اجتماعی مسلمانان اس که مستلزم تقوی ارتباطات و تماسهای فیزیکی و ...اس و بحتث نجاست بتر فترض
اجتناب شیعیان از یکدیگر و نیز از سایر فرق اسالمی که معتقد به نجاس برخی اشیای نجس نیستند ،چالشی مهم
برای آن محسوب میشود.
شاهد دیگر بر وجود این ستیره ،عتدمممانع الزامتی معصتومان(ع) از دیوانگتان و کودکتان ممیتز و غیرممیتز
ّ
مسلمان در ورود به مساجد اس  ،باوجود اینکه علم به نجاس بدن و لباس آنها موقع تخلی و برخی متوارد دیگتر
عبتادات مشتروط بته طهتارت،
داشتهاند و همچنین بهدلیل تکلیفنداشتن کودکان به تطهیر خود و متعلقاتشان برای
ِ

عدمدرک این موضوع و اهمی آن توسط کودکان (به خصوص غیرممیزان) و دیوانگان و نیز نداشتن آگاهی کافی آنان
ً
به چگونگی تطهیر بدن و متعلقات خود ،هیچگاه علم به ازالۀ نجاس از بدن و لوازم آنان حاصل نمیشده یتا غالبتا
چنین علمی نبوده اس ؛ بااینوجود و علیرغم خبرداشتن از متأثرشدن فرش و دیوار مسجد از بدن و لباس آنهتا در
شرایط مختلف جوی و لزوم حی طهارت مسجد و رفع فوری نجاست از آن (نتک :صتاحبجواهر 29/2 ،و)20
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هیچ توصیهای وجوبی از سوی حضرات معصومان(ع) دربارۀ جلوگیریکردن از ورود کودکان و مجانین بته مستاجد
ً
وارد نشده و صرفا دربارۀ کراه ورود آنان دو روای نقل شده اس (طوسی 902/9 ،و  )950که این نشان میدهد
معصومان(ع) آنها را محکوم به طهارت دانستهاند .با چشمپوشی از ایراداتی که متوجه سند این دو حدیث شده7 ،به
اجماع فقها دخول کودکان در مسجد جایز اس (حستینی عتاملی )21/9 ،و حتداکثر حکمتی کته از ایتن روایتات
فهمیده میشود ،کراه ِ راهدادن کودکان ،آن هم بهعقیدۀ تعدادی از فقها کودکان غیرممیتز بته مستجد است (نتک:
مقدس اردبیلی059/9 ،؛ صاحبجواهر )009/00 ،و بهتعبیر برخی از فقها راهندادن کودکان بته مستاجد ،مستتحب
اس (شهید اول090/9 ،؛ موسوی عاملی ،)010/0 ،اما کودکان ممیزی کته متورد اطمینتان هستتند و از نجاستات
دوری میکنند ،راهدادنشان به مسجد نهتنها مکروه نیس  ،بلکه تمریندادن آنها بر انجام نماز در مستجد مستتحب
اس (محق کرکی .)002/9 ،بسیاری از فقها دلیل دورکردن کودکان و دیوانگان از مساجد را ظن به نجسبودن آنها
دانستهاند؛ زیرا از نجاس دوری نمیکنند (عالمه حلی ،النهایة952/0 ،؛ شهید ثانی ،ةوضالجنان.)291/9 ،
از این فتاوا به دس میآید که راهدادن کودکان ممیز اگر مستحب نباشد ،حداقل کراه نتدارد و حکتم کراهت
تنها متوجه کودکان غیرممیز و دیوانگان میشود .بنابراین ،بههمراهبردن کودکان و دیوانگان بته مستجد حترام نیست ،
هرچند احتمال نجسبودنشان میرود .از اینجا معلوم میشود نمیتوان حکم بته نجاست آنتان داد واال میبایست
راهدادنشان به مساجد حرام میشد .این عدم حکم به نجاس آنان باوجود علم به متنجسشدن بتدن و لباسشتان در
ً
مسلمان آنان و تعبدی اس  .این مسئله قطعا در زمان ائمه(ع) هم رخ داده و منعتی از
طول شبانهروز ،بهتبع خانوادۀ
ِ
سوی آن حضرات صورت نگرفته و حکم به نجاس آنان نشده اس  ،در غیر این صورت باید در روایات و سیرۀ آنان

منعکس میشد .باتوجهبه شرایط مطهری غیب مسلمان ،سیرۀ ائمه(ع) دربارۀ برخورد با افراد نابالغ منحصر بته آن
نیس  ،چنانکه ظاهر تنزه مسلمان از نجاس نیز قابل صدق بر کودکان نیس ؛ زیرا نه تکلییی دارند و نه درک و فهم
کاملی از نجاس و طهارت .تنها چیزی که میتواند سبب حکم به طهارت افراد نابالغ شتود ،مستلمانبودن اولیتا و
خانوادۀ آنان اس  .در واقع همان گونه که بدن مسلمان ،لباس و ظروف او بهتبعی از مسلمان محکتوم بته طهتارت
اس  ،فرزندان نابالغ آنان نیز بهسبب همین تبعی و از باب تعبد ،محکوم به طهارت خواهند بود.
ب .سیرۀ قطعی مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع)؛ چنانکه گیته شد عمده دلیل بتر مترتتبستاختن آثتار
طهارت بر بدن مسلمان و متعلقات او سیرۀ مستمرهای اس که مستلمانان از زمتان معصتومان(ع) داشتته و تتاکنون
ادامه پیدا کرده اس  .مطاب این سیره ،اقتدا ،مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن اطعمه و اشربه از آنهتا از صتدر
اسالم تاکنون جایز بود ه و هس و هیچ منعی از آن نشده اس  ،با اینکته علتم عتادی بته نجاست آنهتا در برختی
زمان ها وجود دارد .این عدم منع و سکوت در برابر حکم مسلمانان به طهارت همدیگر ،نشان از تأییتد و پتذیرش آن
 .7بهدلیل مرسلهبودن یکی از روایات (نک :صاحبجواهر 777/74 ،تا  )772و وجود عبیدالله دهقان در یکی دیگر از آنها که تضعیف شده اس (نک :نجاشی257 ،؛ خوئی،
معجم ةجالالحدیث.)477/77 ،
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ً
از سوی معصومان(ع) اس  .مسئله اینقدر روشن است کته حتتی مستلمانان معمتوال از همتدیگر ستؤالی دربتارۀ
طهارت و ازالۀ نجاس بدن ،لباس ،ظروف و سایر متعلقات نمیکنند .اگر کمی تأمل شود ،معلوم خواهتد شتد کته
این سیرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع) محدود به غیب مسلمان و باالتر از آن بهسبب حکم بر اساس ظتاهر تنتزه
مسلمان از نجاس نیس ؛ بلکه آن بهسبب متصفبودن اشخاص به صی مسلمانی اس  .طب این ستیره و تقریتر

هیچ گاه مسلمانان در ارتباطاتشان با هم لزومی در رعای جانب احتیاط ندیده یتا تیتاوتی میتان مستلمانان مقیتد و
بیمباالت قائل نبودهاند؛ هرچند به طورقطع مسلمانان از حیث تقید به طهارت و نجاس مثل هم نبتوده و نیستتند و
همواره احتمال عدمازالۀ نجاس از سوی کممباالتها و یا بیمباالتهتا میرفتته و متیرود .ازایتنرو برختی فقهتا
تصریح کردهاند که این سیره در میان مسلمانان جاری بوده اس  ،بدون اینکه تیاوتی گذاشته باشند بتین مستلمانانی
که علم قبلی به نجاس آنها حاصل شده یا نشده باشد و نیز بتدون اینکته فرقتی میتان مستلمانان اجتنابکننتده از
نجاس با مسلمانان بیمباالت یا مجهولالحال یا معتقد به طهارت اشیایی که نجساند ،قائل شده باشند (همدانی،
 .)901/1نکتۀ دیگر اینکه این سیره شامل نابالغان؛ خواه ممیز و خواه غیرممیز هم میشود؛ یعنی در معاملته و رفتتار
مسلمانان با هم تیاوتی میان بالغ و نابالغ گذاشته نشده؛ زیرا هیچ دلیلی بر اجتناب از نابالغان به دست متا نرستیده
اس  .حکم برخی از فقها بر طهارت کودکان ممیز با استیاده از سیره (خوئی ،التنقیح909/9 ،؛ همتدانی)991/1 ،
یا احتمال طهارت همۀ کودکان (صاحبجواهر )919/9 ،شاهدی بر شمول سیره و تقریر معصومان(ع) اس  .البتته
برخی از این فقها ،کودکان غیرممیز را استثنا کرده و با تقستیم آنهتا بته دو دستتۀ مستتقل و تتابع اولیتا ،در طهتارت
کودکان تابع را مثل سایر متعلقات مستلمانان پذیرفتتهانتد (ختوئی،
مستقالن تشکیک کرده و برخی از آنها طهارت
ِ

التنقیح909/9 ،؛ همدانی)991/1 ،؛ درحالیکه استثنای آنها بدون دلیل اس و شمول سیره و تقریر نسب به آنها
انکارنشدنی اس  .شاهد آن نیز مراودۀ مستمر مسلمانان همراه با کودکانشان و همغذایی و ارتباط زیاد آنتان بتا هتم
اس  ،بدون اینکه کسی از طهارت کودکان سؤال یا از بدن و لباس آنها اجتناب کند یا مجبتور بته تطهیتر لباسهتا،
فرشها و ظروف شوند و بدون اینکه معصومان(ع) منعی کرده یا دستتوری مبنیبتر رعایت احتیتاط صتادر فرمتوده
باشند .روشن اس که تقریر معصومان(ع) دلیل بر تعبدی بودن این مسئله اس که باوجود علم اجمالی به نجاس ،
برخورد طهارتگونۀ مسلمانان با یکدیگر را تأیید کردهاند.
عجیب این اس که برخی از فقها که بر مبنای غیب مسلمان ،حکم به طهارت او و متعلقاتش داده و این حکم
را تعبدی تلقی کردهاند ،سیرۀ ائمه(ع) و تابعانشان را در عصر آنها و در غیر آن عصر به موردی ختاص نیتز محتدود
نکرده و شامل همۀ موارد شک هرچند فاقد شرایط دانستهاند (خوئی ،التنقریح ،)922/9 ،درحالیکته بنتا بتر فترض
مثب مطهری وصف مسلمانی اس
شمول سیره ،دلیلی بر اختصاص حکم به موارد غیب مسلمان نیس و سیرهِ ،
که شامل موارد غیب مسلمان میشود.
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 .جلوگیری از بهوجودآمدن حر ؛ اگتر مستلمانان در معتامالت میتان ختود ،رف وآمدهایشتان بتا یکتدیگر،
حضورشان در مجالس مختلف و ...مبنا را بر طهارت همدیگر و متعلقات خود نگذارند ،حتر الزم میآیتد .اینکته
ً
برخی فقها الزمۀ این حر را صرفا رفع حکم تکلییی و جواز ارتکاب بهلحاِ تکلییی دانستهاند (حکتیم،)752/2 ،
ً
معنای روشنی ندارد؛ زیرا اگر منظور این باشد که بهلحاِ تکلییتی میتتوان متثال از لبتاس ،ظتروف و غتذای ستایر
حکم وضعی باید بنا را بر نجاس گذاش و خود را باید
مسلمانان استیاده کرد و حرمتی تکلییی ندارد؛ اما بهلحاِ ِ

تطهیر کرد ،در این صورت جواز ارتکاب تکلییی هیچ فایدهای در رفع حر نتدارد؛ زیترا مستلمانی کته بتا پتذیرش
ً
دعوت مسلمانی دیگر به خانه او برود و با علم به اینکه قبال آن مسلمان یا ظروف ،البسه و فترش خانتهاش متتنجس
بوده و نمیداند ازاله کرده یا خیر؛ بهخصوص اینکه مسلمانی کممباالت یا بیمباالت باشد ،اگر استیاده از اطعمته و
اشربه و سایر لوازم آن بهلحاِ تکلییی جایز باشد اما بهلحاِ وضعی ،او و متعلقاتش پاک نباشد ،در آن صورت باید
ً
تطهیر کند که چیزی جز حر را بهدنبال نخواهد داش  .اگر قضیه برعکس شود ،قطعا حر بیشتر خواهد شتد؛ بته
این معنا که اگر آن مسلمان متنجس شده یا بی مباالت به خانه او بیایتد و از آب و غتذا و فترش و امکانتات آن خانته

استیاده کند ،اگر به لحاِ وضعی پاک نباشد ،آیا میزبان در شستتن خانته و لتوازم آن در هتر بتار ورود آن مستلمان و
مسلمانان به خانهاش دچار حر نخواهد شد؟ اگر هم مراد این باشد که بهلحاِ تکلییی مستئولیتی نتدارد؛ بته ایتن
معنا که هم مجاز به استیاده اس و هم مجاز به تطهیرنکردن ،آیا این چیزی غیر از حکم ظاهری به تطهیتر مستلمان
اس ؟ اینکه مسلمان و متعلقاتش در واقع و بهلحاِ وضعی نجس باشد اما بهلحاِ تکلییی باید مطاب شیء پاک با
او رفتار کرد ،چه فرقی دارد با اینکه در ظاهر ،حکم به طهارت وضعی او شود؟ چنین دیدگاهی در عمل هیچ فرقی با
قول به طهارت مسلمان و متعلقاتش ندارد؛ زیرا بنا بر قول به طهارت نیز احتمال نجاس واقعی مسلمانی میرود که
ً
قبال علم عادی به نجاس او و یا متعلقاتش بوده اس  ،اما در عمل به آن توجه نمیشود و حکم بته طهتارت او داده
خواهد شد .بنابراین ،وصف مسلمانی در حکم به طهارت او کیای میکند تا مسلمانان دچتار حتر و مشتق در
ارتباطات نشوند.
د .جلوگیری از اختالل نظام؛ حی نظام از واجبات مؤکد و اختالل در امور مستلمانان از امتور مبغتوض است
(خمینی ،البیع )202/9 ،و فقها در کتب فقهی به لزوم حی آن اشاره کرده و آن را بتهعنوان اصتلی مستلم دانستتهاند
(نک :انصتاری ،المکاسر  090/9 ،تتا  001و 919؛ حستینی عتاملی901/1 ،؛  05/09و 990؛ صتاحبجواهر،
010/90؛ 002/99؛ 090/90؛ خمینی ،البیع225/9 ،؛  .)521/9اگر مسلمانان در برخورد و ارتباطات میان ختود
بر مبنای طهارت رفتار نکنند ،نظم جامعه به هم میخورد و هر ومر پیش میآید و چنانکه امام خمینی میگویتد،
معقول نیس که خداوند به هر ومر و اختالل نظام راضی شود (البیع .)202/9 ،بنابراین ،باتوجهبه پذیرش کبترای
قضیه از سوی فقها (وجوب حی نظ ام و جلوگیری از اختالل نظام) و صغروی و مصداقی برخورد طهارتگونه با
مسلمانان برای آن ،نتیجهای جز حکم به طهارت مسلمانان بهدلیل وصف مسلمانی نخواهد داش .
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ه .مطابق با اهداف و مقاصد دین؛ از بسیاری احکام شرعی به دس میآید که بهوجودآمدن وحدت ،همدلی،
برادری و صمیمی میان مسلمانان از اهمی فراوانی برخوردار اس  .روایات زیادی کته در توصتیه بته صتلۀ رحتم
(حرعاملی10/0 ،؛  910 ،900 ،50 ،95/2و  ،)922صتلۀ اختوان و مالقتات بتا آنهتا (همتو059/1 ،؛  000/2و
000؛  ،)009/01استحباب اطعام مسلمان و تکریم مهمان (کلینی 911/9 ،تا 910؛ حرعتاملی 992 ،092/09 ،و
 ،)921مصافحۀ معصومان(ع) بتا مستلمانان (حرعتاملی50/5 ،؛  009/09تتا  ،)000استتحباب افطتاریدادن بته
مسلمانان (همو059/1 ،؛  092/01تا  009و  ،)000استحباب مصافحه با یکتدیگر (همتو005/01 ،؛  005/00تتا
000؛ 09/09؛  009/09و  901تا  )995و استحباب پذیرش دعوت به طعام (کلینی 900/2 ،تتا 905؛ ابنبابویته،
920/0؛ حمیری )021 ،و مواردی از این قبیل وارد شده است کته نشتاندهندۀ هتدف استالم ،تقویت ارتباطتات
گوناگون میان مسلمانان اس  .روشن اس که الزمۀ عمل به چنین سیارشهایی ،ایجتاد برقتراری ارتبتاط بیشتتر بتا
مسلمانان و استحکام روابط با آن ها بدون پرسش از نجاس و طهارت و تجسس در این خصتوص است  .اگتر بنتا
باشد انسان در برخورد با اقوام و دوستان مسلمان در مهمانیها ،مراسم عقتد و عروستی ،تشتییع جنتازه ،استتقبال از
حجا و مسافران ،مصافحه با آنان ،همغذاشدن با آنان و موارد دیگر جانب احتیاط را رعای کند و بترای حکتم بته
طهارت مسلمان و متعلقات او به هنگام علم به نجاس  ،نیاز به حصول علتم بته ازالته باشتد ،تمتامی ایتن احکتام
استحبابی که مورد تأکید اسالم اس  ،زیر سؤال میرود و هیچگاه تحق نمیپذیرد.
و .روایاتی داریم که بر وجوب تصدی مسلمان و عدم اتهام به او وارد شده اس (نک :کلینی 920/9 ،تتا 929؛
حرعاملی 10، 15، 10، 11/02 ،و  .)29این روایات برای حکم به طهارت بر اساس غیبت مستلمان استتناد شتده
اس (انصاری ،الطهاة 990/5 ،؛ همدانی)901/1 ،؛ اما به نظر میرسد اختصاص به غیب مستلمان نتدارد و اگتر
داللتشان پذیرفته شود ،بر مطهری وصف مسلمانی دالل خواهند داش  .بترای روشنشتدن دایترۀ داللتشتان بته
ََ ْ َ ْ
َ َّ ْ
َْ َ
برخی از آنها اشاره میشود .امام صادق(ع) میفرمایدِ « :إذا ات َه َم الم ْؤ ِمن أخاه ان َماث ِاْل َیمان ِم ْن قل ِب ِته ک َمتا َی ْن َمتاث
ْ
ْ ْ
ال ِملح ِفی ال َم ِاء» (کلینی)920/9 ،؛ هرگاه مؤمن به برادرش تهم بزند ،ایمان در قلب او آب میشود ،همچنتان کته
نمک در آب حل می شود .این حدیث اطالق دارد و شامل هر نوع تهمتی ازجمله تهمت نجاست خواهتد شتد کته
نشانۀ بدگمانی انسان به برادر دینی خودش اس  .آنچه در این حدیث موضوع حرمت اتهتام قترار گرفتته ،مستلمان
اس  .بر این اساس اگر کسی در برخورد با مسلمانی ،او را متنجس فرض و در ارتباط با او احتیاط کند ،در واقع او را
ً
متهم به نجاس و بیمباالتی او در رعای طهارت و نجاس کرده اس ؛ ختواه قتبال علتم بته نجاست او داشتته و
ً
سپس مدتی غایب شده ،خواه اصال یقین به نجاس پیشین او نداشته باشد؛ چه آن مسلمان در حضتور او اقتدام بته
ازالۀ نجاس کرده و وی شک در صح تطهیر او کرده باشد ،چه شک نکرده باشد؛ خواه مسلمانی مقید بته احکتام
شرعی باشد یا نباشد .اگر کسی ایراد بگیرد که ظاهر این حدیث ،اتهام قتولی است نته عملتی ،تأمتل درست در آن
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شهادت میدهد که تیاوتی میان اتهام در گیتار بتا اتهتام در اعتقتاد و اخبتار بته آن یتا ظتاهر حتال مستلمان نیست
(انصاری ،الطهاة .)990/5 ،
در حدیث دیگری آمده اس که از امام صادق(ع) دربارۀ شخصی که چیزی نزد او به امان گذاشته شده ،سؤال
شد که هرگاه موث نباشد آیا ادعایش (در تلف آن امانت و دخال نداشتتن او در اتالفتش) پذیرفتته میشتود؟ امتام
َ
ََ
َ
فرمود« :ن َع ْم َو ال َی ِم َین عل ْی ِه» (حرعاملی)11/02 ،؛ بله و یمینی بتر عهتدۀ او نیست  .اشتکال قبلتی مبنیبتر اینکته
مقصود این حدیث و احادیث مشابه ،تکذیب قولی اس نه تکذیب اعتقاد یا ظاهر حتال مستلمان ،بته همتان بیتا ِن
پیشین نیز وارد نیس .

جنب متهم و عدم کراه سؤر غیرمتهم نیز مؤید
ازنظر شیخ انصاری احادیث دال بر جواز شرب سؤر حائض و ِ

بلکه دال بر مطلوب (حکم به طهارت مسلمان بهسبب غیب ) اس (انصاری ،الطهاة  .)990/5 ،اگتر داللت ایتن
نوع احادیث پذیرفته شود ،به همان بیانی که در سایر احادیتث گذشت  ،نمیتتوان اطتالق آنهتا را مقیتد بته غیبت
مسلمان کرد؛ زیرا عامل جواز شرب سؤر حائض و شخص جنب ،مسلمانی او اس نه غیبت او وگرنته میبایست
سؤر حائض و جنب نامسلمان هم جایزالشرب بود .بنابراین ،شرط اصلی در حکتم بته طهتارت ،وصتف مستلمانی
ً
اس و غیب مسلمان صرفا در تبدیل یقین به شک در تطهیر تأثیر دارد.
 .2 .3ثمرۀ قول به مطهر یت وصف مسلمانی
چنان که تا حدودی از مباحث گذشته معلوم شد ،بنا بر اینکته وصتف مستلمانی مطهتر باشتد ،کودکتان نابتالغ
مسلمان هم محکوم به طهارتاند؛ خواه ممیز باشد یا غیرممیز .در واقع همان گونه که مسلمان و متعلقاتش از قبیتل
لباس ،ظروف و سایر لوازم مورد استیادهاش در زمان شک در طهارت آنهتا محکتوم بته طهتارت هستتند ،کودکتان
مسلمان نیز بهتبع مسلمان همین حکم را دارند؛ چنانکه بیمباالتبودن مسلمان تأثیری در این حکم ندارد .بنابراین،
حکم بعضی از فقها بر طهارت مسلمان مشروط به مکلفبودن مسلمان (شهید ثانی )099/0 ،یا به احتیاط واجتب،
بالغ و مقیدبودن او به رعای طهارت و نجاست (فاضتل لنکرانتی ،ةسرالۀ توضیحالمسرالل )91 ،یتا ممیزبتودن او
(انصاری ،الطهاة 999/5 ،؛ همدانی902/1 ،؛ حکیم )000/9 ،پذیرفتنی نیس ؛ زیرا چنانکه برخی از فقهای قائتل
به شرط تمییز نیز معترفاند ،در سیرۀ مسلمانان چیزی بهعنوان بلوغ لحاِ نشتده است (صتاحبجواهر919/2 ،؛
خوئی ،التنقیح909/9 ،؛ همدانی )902/1 ،و این سیره دربارۀ همۀ مسلمانان چه بالغ و نابالغ از آنها جاری بتوده و
اجتناب از کودکان مسلمان معهود نیس  .افزون بر جریتان عتام ستیره ،استتثناکردن کودکتان یتا کودکتان غیرممیتز،
حر آور و مختلکنندۀ نظاما ند .این در حالی اس که طب نظریۀ فقهتایی کته غیبت مستلمان را باعتث حکتم بته
طهارت می دانند و علم به نجاس  ،احتمال ازالۀ نجاس و استیاده از آن شیء در جتایی کته از شترایطش طهتارت
اس را الزم شمردهاند ،مکلف و بالغبودن مسلمان شرط خواهد بود؛ زیرا علم مسلمان نابالغی که تکلیف و الزامتی
ندارد و بهکارگیری شیء متنجس در محل نیازمند به طهارت ،انگیزهای کافی بترای رفتع نجاست در زمتان غیبتتش
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نخواهد بود .از سوی دیگر ،الزمۀ مطهری ظاهر حال مسلمان و اشتراط علم به نجاس و شهادت حال مسلمان به
ازالۀ نجاس نیز بلوغ مسلمان اس (نک :انصاری ،الطهاة )999/5 ،؛ زیرا هیچگتاه ظتاهر مستلمان نابتالغ حتتی
ممیز ،بر طهارت او شهادت نمیدهد و تبعی او از مسلمان هم بهدلیل داشتن اراده و متحرکبودن کامل نیس تتا از
این راه حکم به طهارت او داد.
 .4علت عدم اعمال اصل استصحاب و ثمرۀ آن
ً
ازآنجاییکه انسان علم عادی به عروض نجاس مسلمان و متعلقاتش دارد ،قاعدتا هنگتام شتک در طهتارت و
نجاس او می بایس مطاب اصل استصحاب ،نجاس متیقنه را برقترار دانست  .بتا ایتن وجتود ،فقهتای قائتل بته
مطهری غیب مسلمان یا ظاهر حال مسلمان به این اصل عمل نکرده و حکم طهارت را جاری ستاختهاند .ستؤالی
که در اینجا خودنمایی می کند این اس که آیا حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر بر اصل اس ؛ زیرا حال مسلمان
ظهور در این دارد که از نوشیدن نجس ،نمازخواندن با آن و بیع آن بدون اعالم نجاس خودداری میکند یا اینکه این
ً
حکم حکمی صرفا تعبدی مانند قاعدۀ طهارت اس که ارتباطی با حال مسلمان و ظهور آن ندارد؟ در فرض اول ،از
باب نقض حال سابقه به وسیلۀ اماره و در فرض دوم از باب تخصیص ادلۀ اصل استصحاب اس (خوئی ،التنقیح،
.)242/5
ثمرۀ این دعوا در آنجا آشکار میشود که اگر حکم به طهارت از باب تقدیم ظتاهر باشتد ،در آن بایتد بتر متوارد
ثبوت ظهور حال مسلمان اکتیا شود .در این صورت ،در جایی که مسلمان جاهل به نجاس اس  ،حتال او ظهتور
در دوری از نجاس و منزه شدن از آن ندارد؛ همان گونه که در فرض عدم اعتقاد به نجاس چیزی که بته او سترای
کرده نیز ثاب نخواهد شد؛ زیرا در این صورت احتراز از نجاستی که معتقد به آن نیس  ،معنا ندارد (فاضل لنکرانی،
تفصیلالشریعة .)445 ،در این صورت باید به بی مباالتی او نسب به نجاس علم نباشد؛ زیرا با قطع به بیتتوجهی
شخص به نجسبودنش ،از ظهور حال مسلمان طهارت کشف نمیشود (خوئی ،التنقیح .)249/5 ،اما اگر حکم به
طهارت مستند به ظهور و تقدم ظاهر بر اصل نباشد ،بلکه مثل قاعدۀ طهارت حکمی تعبدی باشد ،بایتد دلیتل ایتن
حکم تعبدی را مالحظه کرد که آیا بهصورت مطل  ،مقتضی ثبوت حکم طهارت دربارۀ شک اس ؛ خواه شرایطی که
در برخی سخنان آمده موجود باشد یا نباشد یا اینکه مقتضی ثبوت حکتم طهتارت در صتورت وجتود آن شترایط یتا
بعضی از آن شروط خواهد بود (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة .)445 ،به نظر میرسد فقهایی که حکم به طهارت
را ناشی از ظاهر حال مسلمان میدانند (شهید اول752/7 ،؛ شهید ثانی ،المقاصدالعلیة ،)734 ،آن را از باب تقتدیم
ظاهر بر اصل دانستهاند که در این صورت ،الزمهاش اعتبار پارهای از شرایط اس (نک :همو ،تمهیدالقواعد502 ،؛
انصاری ،الطهاة  557/3 ،تا 552؛ همدانی)571/2 ،؛ زیرا بدون آن شرایط ،ظهور محق نمیشود (فاضل لنکرانی،
تفصیلالشریعة .)444 ،محق خوئی ،شیخ انصاری را از قائالن به این قول میداند (التنقیح)242/5 ،؛ همان گونته
که صاحبجواهر نیز از جمله معتقدان به این قول است ( .)502/4برختی دیگتر از فقهتا معتقدنتد کته حکتم بته
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طهارت ،حکمی تعبدی و غیرمستند به تقدیم ظاهر بر اصل اس و دلیل حکم به طهارت بهصورت مطل  ،مقتضی
طهارت اس ؛ زیرا چنان که گیته شد ،عمده در این مسئله ،سیرۀ متصل به زمان ائمه(ع) اس و این سیره ظهتور دارد
در اینکه اختصاص به فرض وجود آن شرایط ندارد؛ زیرا شیعیان با سایر مسلمانان موجود در زمانشان باوجود وضوح
عدم التزام آنها یا بعضی از آنها به نجاس تعدادی از نجاسات ثاب نزد امامیه؛ مثل نجاس پوس میته بتاوجود
دباغی و منی رف وآمد داشتند و نیز با همۀ مسلمانان حتی فاسقان آنها بتاوجود توجهنداشتتن آنتان بته نجاستات و
متنجسات معاشرت میکردند (فاضل لنکرانی ،تفصیلالشریعة .)444 ،محق خوئی این احتمتال را بعیتد ندانستته
اس (التنقیح.)922/9 ،
ازآنجایی که نتیجۀ نقد و بررسی دو دیدگاه مطهری غیب و ظاهر حال مسلمان این شد که هیچکدام مطهریت
ندارند و مطهری محدود به این دو مورد نیس و شامل موارد دیگری هم میشود که در ذیل عنوان وصف مسلمانی
قرار میگیرند ،به نظر میرسد حکم به طهارت وصف مسلمانی حکمی تعبدی اس و دالیل اقامهشده بر مطهریت
آن اطالق دارند و محدود به شرایط و افراد خاصتی نیستتند؛ زیترا ستیرۀ معصتومان(ع) در برختورد طهارتگونته بتا
مسلمانان مقید به هیچ قیدی نیس ؛ چه شیعه معتقد بهلزوم ازالۀ نجاس باشد و چه کممباالت یا بیمباالت نسب
به طهارت و نجاس ؛ چه سایر فرق اسالمی که قائل به طهارت برخی نجاسات و عدم لزوم اجتناب از آنها هستند
وگرنه از طری خبر متواتر یا الاقل خبر واحد به دس ما میرسید .سیرۀ مسلمانان در تمامی ادوار تاریخ نیتز همتین
اطالق را دارد .سایر ادله نیز فراگیرند و اینگونه نیس که عسروحر یا اختالل نظام یا ایراد اتهام به مسلمان فقط در
شیعیان معتقد به لزوم تطهیر پیش بیاید؛ بلکه نهتنها در موارد اجتنتاب از مستلمانان کممبتاالت یتا
فرض اجتناب از
ِ

بیمباالت ،کودکان ممیز و غیرممیز و نیز سایر فرق اسالمی محق میشوند که بهعل کثرت چنین افرادی و کثترت
ارتباطات با آنها صدق بیشتری خواهد کرد.
نتیجهگیری
از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دس آمد:
الف .اکثر فقها ،مطهری غیب مسلمان را امری مجازی و تسامحی میدانند و معتقدند که غیب  ،موضتوعی
ندارد؛ بلکه یکی و طرق رسیدن به طهارت و کاشف از آن اس .
ب .از سخنان برخی فقها بر می آید که ظاهر حال مسلمان که گویای تنزه او از نجاس اس  ،مطهری دارد.
 .عمده دالیلی که بر محکوم بودن مسلمان به طهارت بدن و متعلقاتش دالل دارنتد؛ ستیرۀ ائمته (ع) ،ستیرۀ
مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان(ع) ،جلوگیری از حر و اختالل نظام هستند که مطهری عنوانی غیر از غیبت
مسلمان و ظاهر حال مسلمان را که عبارت اس از برخورداری از وصف مسلمانی ،ثاب میکنند.
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د .مطهری ِ وصف مسلمانی ،تعبدی اس نه از باب تقدم ظاهر بر اصل؛ ازاینرو شامل هتر مستلمانی بتا هتر
عقیده و مذهبی ،چه امامیه و چه غیر آن ،مقید به رعای طهارت و نجاس یا کممباالت و بیمباالت ،مکلف و بالغ
یا نابالغ ،میشود و محدود به شرایطی خاص نیس .
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In the present article, by relating verse 29 of Surah Al-Hajj, known as the verse of Tawaf and
documenting the authority of custom in applying the concept of Tawaf to its example, three possible
examples for Tawaf of the Kaaba from its height dimension have been proposed and the subject of
research:1. Tawaf around Kaaba; 2. Tawaf in front of the space above Kaaba to the sky; 3. Tawaf from
the first floor of the Kabba. Finally, it is concluded that Tawaf from around Kaaba as the first example
of Tawaf of the Kaaba is certain. The second possibility has no defensible evidence for Shiite jurists
and is not acceptable. However, popular jurists and a small group of later Imami jurists have accepted
it. Regarding the third possibility, which is the new word of this research, evidence on the permission
of Tawaf from the first floor of the Holy Mosque by choice has been presented as another example
of Tawaf of the House.
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چکیده
در نوشتتار حارتر با محور قراردادن آیۀ  92سورۀ مبارکۀ حج ،معروف به آیۀ طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم
طواف بر مصداق آن ،سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از ُبعد ارتفاعی آن مطرح شده و موروع تحقیق قرار گرفته است.۱ :
طواف از محاذی بیت؛  .۲طواف مقابل فضتای باالی بیت تا آستمان؛  .۳طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام .درنهایت این نتیجه
حاصتل شتده که طواف از محاذی بیت بهعنوان اولین مصتداق طواف بیت ،قدر متیقن است .احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادلۀ
قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیستتت؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفتهاند .دربارۀ احتمال
ستوم که سخن تازۀ این تحقیق است ،قرائنی بر جواز طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام در حالت اختیار بهعنوان مصداق دیگری
از طواف بیت ارائه شده است.
واژگان کلیدی :کعبه ،طبقات مسجدالحرام ،طواف بیت ،مرجعیت عرف.
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مقدمه
حج به عنوان یکی از فروعات مهم دین استالم ،احکام و شرای ویهه و مبسوطی دارد .انجام اعمال و مناس حج در
ظرف مکانی مشتخ

و معین یکی از شرایطی است که حدود کیی آن توس شارع مقد تعیین شده است ،اما بر

استا برخی روایات برای شتناخت حدود جارافیایی دقیق اماکنی که حجاج می بایست اعمال حج را در آن اماکن
انجام دهند ،باید به اهل همان سترزمین مراجعه کرد؛ چنانکه در روایت صتحیحۀ معاوی بنعمار از امام صادق(ع)
نقلشتده استت که فرمود« :برای تشخی

وادی عقیق (یکی از میقاتها) باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کرد»

(حرعامیی.)۳۱3/۱۱ ،
همان گونه که نظر عرف در بستتیاری از مورتتوعات احکام شتترعی دخالت دارد ،در شتتناخت محدودۀ اماکن
فقهی مرتب با این
مناس ت حج نیز از جایگاه ویهه و پررنگی برخوردار استتت؛ ازاینرو فقها در موارد متعددی حکم ِ
اماکن را مشروط به نظر عرف دانستهاند.
َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ
َ
در قرآن کریم فق آیتۀ «و لیطوفوا ِبالبی ِت العتیق» (حج )۲2 :استتت که امر به طواف پیرامون بیت و کعبه کرده
استت .حال باتوجه به ازدحام جمعیت حجاج و توستعۀ ارتفاعی مسجدالحرام این سؤال مستحدهه ر میدهد که آیا
معنا و مفهوم طواف بیت گستردگی دارد که طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام را شامل شود یا خیر؟
مفروض ما این استت که در آیۀ شتریفه ،حکم وجوب به صتورت مطیق بر طواف بیت که مورتتوع حکم است،
حمل شتتده استتت و هید قیدی در آیه دیده نمیشتتود .ادلۀ روایی متقن نیز در تعیین مصتتداق طواف بیت و تقیید آن
وجود ندارد؛ ازاینرو بهدنبال کشف نظر عرف عقال هستیم.
فقهتای امتامیه و عامه در اصتتل وجوب طواف بهعنوان یکی از ارکان عمره و حج و صتتحت طواف حول بنای کعبه
اختالفی ندارند ،اما در ورعیت کنونی و بر اسا آخرین تخریبها و بازسازیها که ارتفاع طبقۀ اول مسجدالحرام
از ستط مستجدالحرام حدود ۱۳متر بوده و حدود  ۲0تا  ۳1ستانتی متر از ستقف کعبۀ معظمه باالتر است ،فتاوای
گوناگونی از فقهای معاصر دربارۀ جواز و صحت طواف از طبقۀ اول و باالتر مطرح شده است.
از نخستتین کستانی که به بررستی این مورتوع پرداختهاند میتوان از ابوالقاستم رافعی قزوینی شافعی در «فتح
العزیز فی شرر ا الیز ز» ( ،)۳1۲محییالدین نووی در «المجمیع فی شرر ا المب

» ( ،)۳2/8ستترخستتی در

«المبسیط» ( ،)08/0محمدبناحمد الشربینی در «مغنی المحتاج» ( )080/۱و ابنعابدین حنفی در «رد المختار»
( )300/۲نام برد .آنها در پاستخ به این پرستک که آیا کعبه ،بقعه محستوب میشتود یا خیر؟ و آیا فضای باالی آن
حکم بیت را دارد؟ حکم به جواز یا عدم جواز صتتادر کردهاند .همچنین در میان فقهای امامیه نخستتتینمرتبه عالمه
پیرو او فارل هندی در «کشف اللثام» ()0۲۲/۱3
حیی در کتاب «ت ک ة الفقباء» ( )2۳/8قول به جواز را رد کرده و ِ

به این موروع تنها با نقل قول شافعی اشاره کرده است .بر این اسا به دست میآید که طواف از طبقاف فوقانی کعبه
چندان پیشینۀ مدیدی نداشته و از مسائل مستحدهه است.
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از میان پهوهکهای عیمی انگشتت شماری که در خصوص طواف از طبقات فوقانی انجام شده است ،تنها آیت
الیه فارل لنکرانی در مقالۀ «پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام» ( )۱۱1با مقایسۀ طواف و قبیه،
ً
قائل به جواز اختیاری آن شتده استت و ستایر محققان یا اصل جواز طواف از طبقات را رد کردهاند یا صرفا در هنگام
ازدحام و معذوریت ،جواز را پذیرفته اند؛ اما نگارنده در این مقاله رتمن نقد مقایسۀ طواف و قبیه ،تفاوت میان طبقۀ
اول و ستتایر طبقات مستتجدالحرام را بهعنوان نظری جدید بررستتی کرده و قرائنی فقهی و قرآنی برای جواز اختیاری
طواف از طبقۀ اول ذکر کرده استت .دیدگاهی که در نشتستت عیمی «طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام» (ن :
 )hzrc.ac.irتوست آیتالیه ابوالقاستم عییدوستت از استاتید شاخ

حوزۀ عیمیۀ قم بهصورت کیی مطرح شده و

نگارنده در این مقاله به تبیین و تفصیل آن پرداخته است.
 .7تفاوت عرف عام و خاص و مقصود عرف در مصداقیابی طواف بیت
عرف بهاعتبار شیوع و گستردگی به دو قسم عرف عام و عرف خاص تقسیم میشود .منظور از عرف عام ،عرفی است
کته عموم یتا ابیب و اکیریت مردم (صتترفنظر از پایبندی به شتتریعت الهی از قدیم و جدید ،چه در زمان وحی و
رستتالتت و چه پ از آن باوجود همۀ اختالفات در ستتطوح زندگی ،فرهن  ،محی  ،زبان و نهاد) آن را پذیرفتهاند؛
مانند رجوع جاهل به عالم ،نبود نقض یقین به وستتییۀ ش ت  ،عادت به استتتعمال دخانیات ،عادت به پوشتتیدن لبا
خاص و طرز پذیرایی از مهمان و صدها نمونۀ دیگر از عادتها و روشهای اجتماعی .این عرف که در آن بسیاری از
اجتماعی عمومی نیز نظم به خود میگیرد ،گاه در پارهای از نوشتهها با عنوان بنا ی عقال یا طریقه
پدیدهها و نهادهای
ِ
و سیرۀ عقال نام برده میشود (ن  :نائینی.)725/5 ،

در مقابل ،عرف خاص عبارت است از عادت و روشی که گروه خاصی در آن اشتراک دارند؛ بهطوری که وحدتی
ختاص همچون وحتدت زمان ،مکان ،شتتال ،هنر و ...آنها را گرد هم جمع میکند؛ مانند عرفها و عاداتی که در
شهر یا منطقهای خاص بر مردم آن شهر یا ناحیه حاکم است.
بنابراین عرف خاص اختصتتاص به ناحیهای محدود یا گروهی از مستتیمانان دارد و دایرۀ حجیتک نیز در همان
گروه یا ناحیه استتت .تعداد عرفهای خاص نیز به مراتب بیشتتتر از عرفهای عام استتت؛ زیرا امکان حصتتول چنین
عرفی مهیا و دایرۀ آن محدودتر است (ن  :زرقا.)369 ،
ّ
معنای مدنظر از عرف در اینجا عرف عام استتت و باید موقعیت عرف در فهم و تشتتخی

مورتتوع و مصتتداق

طواف ،مبنا و استتا پهوهک قرار گیرد .بر این استتا بررستتی میشتتود که برداشتتت عموم عقال برداشتتت از مفهوم
طواف حول چیزی ،چیستتت؟ آیا فق چرخیدن مقابل آن شتتیر را مصتتداق طواف میدانند یا طواف به چرخک از
باالی آن نیز صدق می کند؟ این حالت دوم آیا مطیق است یا مقید به ارتفاع معینی؟
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 .2مرجعیت عرف در تعیین مصداق طواف بیت
حکم شترعی ،متعیق و موروع خاص خود را دارد .گاه شارع مقد عالوه بر تشریع حکم ،حدود ،قیمرو و موروع
آن را نیز تعیین میکند؛ همچون نماز ،روزه ،زکات و ، ...اما گاه تشخی
را به عرف واگذار کرده است.

قیمرو موروع حکم شرعی
مفهوم و تعیین
ِ

شتتهیتد هتانی در تشتتری مفهوم بنتا میگوید« :در این مورد رجوع به عرف اولویت دارد .پ آنچه بنا نامیده
شناخت آن ،عرف است» ( .)۳0/0از
میشود ،حرام است؛ زیرا رابطی از سوی شرع واصل نشده است؛ پ مرجع
ِ

این عبارت روشن میشود که اگر در موردی شارع مفهوم واژهای را بیان نکرد ،الزم است بهمعنای عرفی مراجعه شود.
صتاحب مفتاح الکرامه دراینباره مینویستد« :از قواعد فقیهان استفاده میشود واژههایی که در سخنان ائمه(ع)
زمان آنان را دراین باره بدانیم ،باید بر
وارد شتده استت ،باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود؛ ازاینرو اگر عرف ِ

همان استتا عمل شتتود و در مواردی که عرف زمان ائمه(ع) روشتتن نیستتت ،در فهم واژگان بهکاررفته در ستتخنان
ائمه(ع) باید به عرف عام رجوع کرد؛ همان گونه که در اصول فقه این مطیب هابت شده است» ()۳3/۱۳
صتتاحب جواهر نیز نستتبت به بعضتتی از احکام در مراجعه به عرف میفرماید« :بنابراین مرجع مقدار شتتیردهی،
عرف استتت؛ همان عرفی که مرجع برای فهم هر لفظی استتت که شتتارع حد مظبوطی برای آن قرار نداده استتت»
(.)۲21/۲2
حضتترت امام(ره) در کتا الب ع میفرماید« :اما رجوع به عرف در تشتتخی

مورتتوع و عنوان صتتحی استتت

وگریزی از آن نیست ،هنگامی که موروع در ی دلیل لفظی یا اجماعی قرار گرفته باشد» (.)۳8۱/۱
ً
حدود مورتوع را به عرف واگذار کرده است؛ میال مطابق فرمودۀ
در بستیاری از موارد نیز شتارع مقد تحدید
ِ

شتیخ انصتاری مالک شترعی جواز معامیۀ اعیان نجسه از قبیل آالت موسیقی ،میته ،خون و ،...داشتن منافع حالل

است و تنها داور آن عرف است که میتواند میزان منفع ت حالل یا حرام و صحی و فاسد را مشخ

کند (انصاری،

.)۱00/۱
ستخن دیگر در مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنها است .بهعبارتی در موروع محل بحث
آیا عرف می تواند مرجع تعیین مصتداق طواف بیت باشد یا خیر؟ در این خصوص دو اندیشۀ موافق و مخالف وجود
دارد .امتام خمینی(ره) بتهعنوان یکی از موافقتان این مرجعیتت میفرمتایتد« :معیار در تبیین همۀ مفاهیم [عرفی] و
کیفیت انطباق آنها بر موارد ،عرف استت؛ زیرا شارع در محاوره و گفتوگو با دیگران ،اصطالح خاص و روش ویهه
ای ندارد» (الرسائل.)۲۲8 ،
اندیشۀ مخالفی نیز همچون آیتالیه خویی(ره) نقدهایی را مطرح میکند .برای تببین و تشری کامل این موروع
میتوان به مقالۀ «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق» تألیف ابوالقاسم عییدوست مراجعه کرد .وی در این
مقاله رمن نقد و بررسی هر دو دیدگاه چنین بیان میکند« :نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحی است و

311

نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و سوم ،شماره  ،4شمارۀ پیاپی 321

نه اصرار بر رد آن و نه عقل وامیال آن را جایگزین عرف کردن پایۀ عیمی دارد ،بیکه آنچه صحی است اصرار بر دقت
در تطبیق و رد تسام و ابماض در آن است» ( ۱۱تا .)۳۲
مقصتود در این تحقیق ،بررسی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنها نیست که خود مقالهای
مفصتتل میطیبد ،لیکن مفروض ،پذیرش مرجعیت آن در بحث تعیین مصتتداق طواف بیت استتت؛ ازاینرو میتوان
گفت که مورتوع حکم وجوب در آیۀ شتریفه ،طواف بیت استت و در صورت فقدان ادله نسبت به طواف از طبقات
نظرگاه عرفی مراجعه کرد که تنها مرجع تعیین و تشتتخی
فوقانی مستتجدالحرام الزم استتت به
ِ

مصتتداق طواف بیت

است.

 .3راه کشف نظر عرف در تعیین مصداق طواف بیت
در عصتر معصتومان(ع) چندان نیازی به توستعۀ اماکن حج وجود نداشتته و طرح طواف از طبقات فوقانی در لسان
روایات بهصتراحت دیده نمیشتتود؛ هرچند برخی روایات معدود ،شتتناستتایی و مورد استتتناد فقها قرارگرفته که محل
مناقشته استت و در ادامه بدان اشاره میشود .لذا تنها راه در تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ طواف ،مراجعه به عرف
ً
استت و باید عرفا به این معنا دستت یافت که چرخیدن اطراف پدیده و نهادی ولو اگر موازی و محاذی آن هم نباشد
صتدق طواف می کند یا خیر؟ برای کسب دیدگاه عرف چند راه وجود دارد؛ اول مراجعه به معنای لاوی طواف ،متون
عرف زمان صدور ادله برسیم؛ دوم مراجعه
لاوی موروعیت ندارند ،ولی طریقیت دارند بهخصوص وقتی بخواهیم به ِ

به استتعماالت طواف نزد شتارع و متشترعان که از کاربردهای طواف در قرآن کریم و روایات میتوان به این مقصود
دستتت یافت .این استتتعماالت بر استتا معنای متعارف و متداول میان مردم به کار رفته استتت ،مگر در مواردی که

شتارع به صراحت معنای خاصی را بیان کرده باشد؛ سوم مراجعه به نظرات فقها که از آن تعبیر به عرف فقها میشود؛
بهعبارتی فقیه خود یکی از مردم است که بهتر از همه ،نظر عرف و بنای عقال را میشناسد.
بر این اسا در ادامۀ بحث رمن بیان احتماالت عرفی در مصداق طواف بیت ،معنای لاوی ،قرآنی و فقهی آن
در البه الی بحث اشاره شده و درنهایت با نقد و بررسی هری از احتماالت ،احتمال اقوی را برمیگزینیم.
 .4احتماالت در تعیین مصداق طواف بیت
از حدود پنجاه ستتال پیک و با افزایک جمعیت حجاج ،مورتتوع ستتاخت طبقات فوقانی مستتجدالحرام در دولت
ستعودی بحث شتده است و اکیریت قریب بهاتفاق مؤسسۀ «رابط العالم االسالمی» و نیز «الیجن الدائم لیبحوث
ً
العیمی و االفتار» فتوا به جواز طواف از طبقات باال دادهاند .در مقابل ،اکیر فقهای معاصر امامیه اجماال قائل به عدم
جواز شده اند با تفصیل مسئیه به حالت اختیار و ارطرار .همچنین برخی معتقد به جواز طواف تا ارتفاع معینی شده
اند .بر این استا سه احتمال در مصداق طواف بیت از ُبعد ارتفاعی بر اسا آیۀ طواف متصور میباشد که هرکدام
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قائالنی دارد.
ً
 .1 .4مصداق اول :طواف صرفا مقابل بنای کعبه
معتبرترین و شتایعترین نظریۀ میان فقهای امامیه و برخی از اهلستنت این استت که طواف بایستی پیرامون بنا و
ستتاختمان کعبه صتتورت بگیرد .در این صتتورت طواف از طبقات باالی مستتجدالحرام تا اندازهای مجاز استتت که از
ستقف کعبه باالتر نباشتد .برخی از مراجع معظم تقیید چون حضترات آیات خامنهای ،سیستانی ،صافی گیپایگانی،
نوری همدانی ،وحید خراسانی و موسوی اردبییی از قائالن این نظریه هستند (پهوهشکدۀ حج و زیارت.)00۲ ،
مال کیه معتقدند که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر(ص) بوده انجام شود و خروج از چه در
ً
ً
عرض و چه در ارتفاع مجاز نیستت؛ بنابراین طواف در محدودۀ توستعهیافتۀ فعیی را عررا و ارتفاعا در حال عادی و
نبودن ازدحام جایز نمیدانند (صاوی۳08/۲ ،؛ مبارک.)080/۲ ،
صتاحب کتاب میاهب الجل ل از عیمای مالکی مینویستد« :از شترای طواف آن است که داخل مسجدالحرام
باشتد؛ پ اگر خارج از آن طواف کند مجزی نیست .ابنرشد گوید :اختالفنظری در این مسئیه نیست .میگویم:
اگر کسی بر بام مسجد طواف کند مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده و مجزی نیست و این مطیبی روشن
است که نصی بر آن نیاز نیست» (حطاب.)0۱۲/۳ ،
َ ْ َ َّ َّ ُ
قائالن این نظریه برای ادعای خود به آیۀ  ۲2ستتورۀ مبارکۀ حج استتتناد کردهاند که میفرماید« :ولیطوفوا»...؛ به
این بیتان کته خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کستتی که باالی بنای کعبه طواف کند طائف بیت محستتوب
نمیشود (مبارک.)080/۲ ،
 .2 .4مصداق دوم :طواف مقابل فضای فوق بیت تا آسمان
ً
معدودی از فقهای متأخر امامیه ،طواف از طبقات فوقانی را بهدلیل اینکه عرفا بر آن طواف بیت اطالق میشتتود،
جایز دانستهاند .اینان معتقدند که نظر عرف در این مسئیه محدود به نف بنای کعبه نیست و همان گونه که در نماز،
استتقبال به ستمت باالی کعبه صتحی استت ،در طواف نیز این استتقبال بدون مسامحه جایز بوده و برای امتیال آیۀ
ْ
ْ َّ ُ ْ
« َول َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َع ِت ِیق» (حج )۲2 :کافی است (فارل لنکرانی.)۱۱1 ،
این نظریۀ فتوای مشتهور فقهای اهلسنت است و بر اسا همین مسئیه اقدامات توسعهای کنونی صورت گرفته
استت و دو طبقۀ فوقانی مستجدالحرام که از بام مستجد باالتر میباشتد ،بنا شتده استت و حجاج بیرشیعی از آنجا
طواف میکنند .عبدالیهبنابراهیم الزاحم در مقالۀ شروط الطواف چنین مینویسد« :طواف بر بام مسجدالحرام جایز
استتت ،هرچند بیندتر از خانۀ کعبه باشتتد و حنفیه و شتتافعیه این قول را صتتحی دانستتته و حنابیه آن را توجیهبردار
میدانند» (.)3۳
ً
مستتند قائالن این احتمال عمدتا چهار مطیب استت :تشتبیه طواف به نماز در جواز استقبال؛ جواز طواف حول
عرصتتۀ کعبه در صتتورت انهدام بنای آن؛ قاعدۀ «الهوار تابع لألرض» و جواز افزایک ارتفاع کعبه .در ادامه به طرح
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هری از ادله و نقد آن خواهیم پرداخت.
دلیلل اول .تشللبیله طواف بله نملاز در سواز اسللتقبلال :برخی از فقهتا برای جواز طواف از طبقتات بتاالی
ً
مسجدالحرام که از سط بام کعبه باالتر است ،به شباهت موجود میان نماز و طواف استناد کردهاند .آنها ظاهرا این
َّ ُ ْ
شتتبتاهتت میتان نماز و طواف را از عمومیت حدیث مرستتیۀ پیامبر خدا(ص) که فرمود« :الط َواف ِبال َب ْی ِت َصتتال »
استخراج کردهاند.
وجه شتبه نماز و طواف را در مستئیۀ قبیه بایستتی جستجو کرد؛ توری اینکه دستهای از روایات در باب قبیه به
امتداد قبیه در جهت فوقانی اشتتاره دارد و نماز بر کوه ابوقبی که بیندتر از کعبه و مشتترف بر آن استتت را صتتحی
ً
میدانند .در برخی از این روایات محدودۀ قبیه را کعبه و مافوقک دانستتتهاند؛ میال در روایت عبدالیهبنستتنان چنین
آمده است« :مردی از امام صادق(ع) پرسید :نماز عصر را باالی کوه ابوقبی خواندم ،درحالیکه کعبه پایین قرارگرفته
بود ،آیا مجزی استت؟ حضترت فرمود :آری ،کعبه از جایگاه فعییاش تا آستمان قبیه محستوب میشود» (طوسی،
تب یب األحکام۲/۳ ،؛ حرعامیی.)۳۳2/0 ،
نبوی مذکور از طریق شتیعه جز در کتاب عوالی الیئالی (احسایی )۱30/۲ ،نیامده و صاحب مدارک دراینباره با
ازنظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل میداند (موسوی عامیی ،)۱۲/۱ ،اما عده
آنان مخالفت ورزیده و این روایت را ِ

ای از بزرگان فقها همچون عالمه حیی در کتاب المختلف ( )۱83/0و شتتیخ طوستتی در کتاب الخالف (،)۳۲۳/۲

ذیل باب «وجوب قیام در طواف» به آن استناد جستهاند.
دلیل عمومیت حدیث ،استتینایی است که در ادامۀ روایت صورت گرفته است؛ بهطوری که آن حضرت در ادامه
َّ َ َّ
تصری به حییت سخنگفتن هنگام طواف کرده ،برخالف نماز که سخنگفتن در آن مبطل است؛ لذا فرمودِ « :إال أن
َّ
الی َه َأ َح َّل فیه ُّ
الن ْط َق»1.
ِ ِ
شتهید هانی در کتاب مسالکاألفبام رمن استناد به این روایت تصری به اطالق آن داشته و مینویسد« :مستند
َّ ُ ْ
این حکم ،اطالق حتدیتث نبوی استتتت کته فرمود« :الط َواف ِبتال َب ْیت ِت َصتتال » و از تحتت این اطالق ،آنچته بر
مشارکتنداشت ن طواف با نماز ،اجماع قائم شده است خارج و بقیه باقی میمانند» ( .)۳۳2/۲این در حالی است که
ً
بهاعتقاد صتاحبجواهر از ابتدای روایت کیمۀ «فی» حذف شده است و اساسا نبوی مذکور در مقام مقایسه و تشبیه
میان نماز و طواف نیست ( .)۱0/۱ممکن است که استینای ذکرشده در ادامۀ روایت قرینهای بر وجود مماهیت و تشبیه
میان آن دو باشتد؛ بنابراین می توان گفت که روایت مذکور عمومیت داشته و شامل تمام مصادیق مشترک میان نماز و
ً
طواف میشتود و مواردی که ادله صراحتا حکمی را اختصاص به نماز داده باشند یا حکمی خالف احکام نماز برای
طواف صادر شده باشد ،از این عمومیت خارج خواهند بود.
ُ ُ
 .7روایت مذکور در منابع اهلسنت با عبارات گوناگون و به پنج طریق از ابنعبا از پیامبر اکرم(ص) آورده شده که در یکی از آنها چنین آمده است :حدهنا ق َت ْی َب حدهنا َج ِریر
ّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ّ ُ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ ّ
َ َ َّ ّ َ
َ
عن َع َطاربن َّ
الس ِائب عن َطاو عن ابن َع َّبا َّ ،أن َّ
من تکی َم ِف ِیه فال َی َتکیم إال ِبخ ْی ٍر» (ترمذی.)3۳۲/۳ ،
فیه ف
النبي(ص) قال« :الطواف حول البی ِت ِمیل الصال ِ إال أنکم تتکیمون ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
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یکی از محققان با طرح ادلۀ مبستوطی در مقالۀ «پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام» به این
جمع بندی رسیده است که طواف از طبقات فوقانی حتی در حالت اختیار جایز می باشد .وی در بخشی از این مقاله
چنین مینویسد« :ما بهصحت طواف از باال میتزم هستیم» .در ادامه نیز آورده است« :مستفاد از ادلۀ قبیه و طواف و
وحدت تعبیر در هر دو ،آن است که همان طوری که فوق کعبه صال برای استقبال است ،همینطور صالحیت برای
ِ
طواف نیز دارد» (فارل لنکرانی.)۱۱1 ،
ً
در مقام نقد و بررستتی نبوی مذکور باید گفت که ظاهرا چنانچه اشتتاره شتتد ،این روایت حتی در منابع عامه نیز
رتعیف شتمرده شده و این رعف جبران نشده است؛ زیرا اطمینان نداریم که فقها در مقام افتا به این روایت تمس
کرده باشتند؛ چنان که محقق اردبییی این روایت را ناصتحی و ناصری دانسته است (مقد اردبییی ،)33/۱ ،اما بر
ً
توان اهبات مدعای مذکور را نخواهد داشت؛ زیرا اوال اگر به متن نبوی توجه شود،
فرض صحت سند ،داللت روایت ِ

آنچه تشبیه به نماز شده «طواف بالبیت» است نه مطیق طواف و ازآنجاییکه فضای خالی باالی کعبه بهخصوص اگر
ً
ً
ارتفاع زیاد باشد عرفا بیت به شمار نمیرود یا الاقل صدق عرفی آن محل شبهه است ،لذا موروعا نیز در دایرۀ تشبیه
قرار نخواهد گرفت .ممکن است گفته شود که عرف ،طواف از طبقات باالتر را طواف بالبیت میداند ،ولی این سخن
پذیرفته نیستت؛ زیرا این عرف تستامحی استت و عرف حقیقی خالف آن استت و اگر از کسی که در فاصیۀ چندین
متری باالتر از کعبه طواف میکند ،ستؤال کنیم دور خانه طواف میکنی یا دور فضای باالی آن؟ بهطور صری پاسخ
میدهد که دور فضتتای باالی آن طواف میکنم .در احتمال ستتوم اشتتاره خواهیم کرد که به قرائنی میتوان فهمید که
ً
ً
عرف طواف از طبقۀ اول را حقیقتا مصتتداق طواف حولالبیت میداند ،اما طواف از طبقات دوم و باالتر را خیر؛ هانیا
ْ
ْ َّ ُ ْ
اگر تشتبیه میان طواف بالبیت و نماز را هابت بدانیم ،با استناد به آیۀ شریفۀ « َو ل َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» (حج )۲2 :که
ً
ص تراحتا طواف را مقید و منحصتتر در اطراف خانۀ کعبه کرده استتت ،طواف باالتر از کعبه تخصتتی خواهد خورد؛
چراکته مطتابق دیدگاه اهل لات اصتتل در معنای طواف ،چرخیدن حستتی یا معنوی دور چیزی استتت (جوهری،
 ،)۱۳23/0نه چرخیدن دور فضای خالی باالی آن چیز.
بهعبارت وار تر بر اسا آیۀ قبیه ،استقبال بهسمت جهت کعبه کفایت میکند و عرف استقبال بهسمت جهت
کعبته را اعم می دانتد از اینکه مقابل نف کعبه باشتتد یا فوق کعبه؛ بدون اینکه بخواهد ادعا کند که فوقالکعبه جزر
کعبه استتت یا خیر ،اما در آیۀ طواف تصتتری می کند که طواف باید حول بیت باشتتد و در صتتورتی میتوان طواف از
طبقات فوقانی بهخصوص طبقات بسیار باال را صحی دانست که فضای باالی کعبه را جزر کعبه بدانیم نه فوقالکعبه
و عرف هیدگاه چنین ادعایی نمیکند .بنابراین در صتتورت جواز طواف از فوقالمطاف ،دلییی نداشتتت که شتتارع
مقد نف بیت را تعیین کند و میتوانست مانند قبیه ،رعایت جهت را مالک قرار دهد.
دلیل دوم .سواز طواف حول عرصللک کعبه در صللوره انهدام بنای آن :عالمه حیی در کتاب تذکر الفقهار
مینویستد « :شتافعی گوید :اگر ستقف مستجد بیندتر از کعبه بود ،طواف بر ستط مستجد جایز نیست .الزمۀ این
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ستخن شتافعی آن است که اگر العیاذ بالیه روزی کعبه ویران شد ،طواف پیرامون عرصۀ آن درست نباشد و حالآنکه
چنین چیزی بعید است و کسی چنین فتوایی نداده است» ( .)2۳/8این تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون
این موروع یافت میشود.
محییالدین نووی از عیمای اهلسنت قرن هفتم ،در کتاب المجمیع فی ش ا المب

مینویسد« :اصحاب ما

وقوع طواف در مستجدالحرام را شرط میدانند ...و همچنین گفتهاند :طواف بر سط و طبقۀ باالی مسجد ،اگر خانۀ
کعبه بیندتر از بنای مستجد باشتد ،همچنان که امروز چنین است ،جایز می باشد؛ ولی صاحب عده گفته است :اگر
ستقف مسجد بیندتر از سط کعبه باشد ،طواف بر سط مسجد جایز نیست .رافعی این سخن را قبول ندارد و گفته
استت :اگر این سخن درست باشد ،الزمه اش آن است که اگر العیاذ بالیه خانۀ کعبه خراب شود ،طواف بر عرصۀ آن
صحی نباشد و این بعید است» (.)0۲/8
در پاسخ میتوان چنین مناقشه کرد که بر اسا صری آیۀ قرآن موروع حکم ،طواف بیت است؛ یعنی باید بیتی
ِ
طواف مقابل فضای تخریبشده از آیۀ مذکور بهدست نیامده و
وجود داشتته باشد تا طواف بیت صدق کند؛ بنابراین ِ
نیازمند دلیل دیگری استتت نه اینکه مستتتندی باشتتد بر جواز طواف مقابل فضتتای فوق کعبه؛ ازاینرو شتتاید بتوان از

برخی روایاتی که در باب وجوب بنای کعبه در صتورت تخریب آن وارد شده است ،مؤیدی بر این مناقشه جست به
اینکه چون طواف باید حول کعبه انجام شود ،وقتی تخریب شد تجدید بنای آن از باب شرط تحصیل واجب ،واجب
است (ن  :حرعامیی.)۲۳3/۱۳ ،
دلیل سلوم .ااعد الهوا تاب لرر ::این دلیل از مستندات خاص فقهای اهلسنت است که هرچند بهدلیل
مستتحدهه بودن طواف از طبقات فوقانی در منابع متقدمشتان تصری مستقیمی بر استناد به آن در مسئیه طواف نشده
است؛ عمومیت قاعده بهصورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهلسنت جریان دارد و به صورت رمنی اشاره شده
است.
شرفبنعیی الشریف مینویسد« :برای من روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام بهخاطر عذر جایز است؛
بهدلیل قیا با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبی و بیر آن و نیز بهدلیل اینکه هوای کعبه حکم خود آن را دارد،
همانگونه که هوای خانههای مردم حکم خود آن را دارد» (.)۲۲۳/00
این قاعده خالی از مناقشته نی ستت؛ زیرا در این عبارت با مقایسه تبعیت هوا از زمین در مسئیۀ میکیت ،حکم به
جواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ درحالیکه در بحث میکیت ،تبعیت هوا از زمین وابسته به نحوۀ عقد است
ً
و چون عرفا زمین به همراه هوا منتقل میشتتود ،شتتبهۀ تبعیت هوا از زمین القا شتتده استتت .بهعبارت دیگر کستتی که
ً
میکی را خریتداری میکنتد ،عرفتا زمین را به همراه هوای باالی آن و نیز زمین زیرین آن میخرد ،اما اگر قید کند که
فق هوا را خریداری کند بدون زمین زیر آن جایز استت؛ مانند آپارتمانهای عصتر حارتر یا فروش سرقفیی می ؛
بنابراین زمین و هوای باالی آن دو شیر جدا از هم هستند که بسته به نوع عقد و معامیۀ صورتگرفته تعیین میشوند

کاظمی و همکاران ،بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیۀ «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف
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و این بهمعنای تبعیت هوا از زمین نیست.
ً
استتناد به تبعیت هوا از زمین در مستئیۀ قبیه نیز صتحی نیستت و بهعبارتی استاسا در بحث قبیه تبعیتی در کار
نیستت؛ بیکه بر استا آیۀ شتریفۀ « َو َح ْی ُث ما ُک ْن ُتم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وه ُک ْم َش ْط َرُ
حکم استقبال
موروع
آنچه
)
۱00
(بقره:
»
ه
ِ
قرار گرفته ،جهت قبیه استتت نه خود بیت و این جهت قبیه فق شتتامل هوای کعبه و باالی آن میشتتود و حتی زمین
کعبه را شامل نمیشود؛ به این دلیل که اگر کسی بخواهد بهصورت افقی و خوابیده بر پشت بام کعبه نماز بخواند ،به
اجماع فقها باطل استت (ن  :صاحبجواهر .)۳3۳/0 ،ازطرفی بهاتفاق فقها در مسئیۀ قبیه ،بنای کعبه موروعیت
ندارد و عرصۀ آن قبیه است؛ چراکه در صورت تخریب کعبه العیاذ بالیه یا جابهجایی آن ،قبیه تاییری نمیکند (فارل
لنکرانی.)۱۱۲ ،
دلیل چهارم .سواز افزایش ارتفاع کعبه  :از مستتائل مرتب با این احتمال ،بحث افزایک بنای کعبه استتت؛ به
قسمت افزودهشده صحی باشد،
طوریکه به اعتقاد برخی اگر افزایک ارتفاع کعبه مجاز دانسته شود و طواف بر دور
ِ
نشانگر این است که زمین کعبه و بنای فعیی موروعیت ندارد و آنچه معیار صحت طواف است محل کعبه و فوق آن

خواهد بود.
ً
ظاهرا بر استا نظر فقها افزودن بر ارتفاع کعبه جایز استت؛ زیرا اصتل ّاولی جواز استتت و کعبه نیز مانند دیگر
اماکن و ساختمانها است؛ همان گونه که افزودن بر مسجد جایز است ،افزایک بنای کعبه نیز چنین بوده و نباید آن را
مانند احکام تعبدیه از امور توقیفیه پنداشتتت .دلیل و گواه جواز آن ،ستته روایت ذیل استتت که جمیگی محل مناقشتته
است.
ً
ً
روایت منقول از امام صادق(ع) یکی از روایاتی است که اوال و بالذات در ارتباط با توسعۀ ارتفاعی کعبه و هانیا و
َ َْ
َّ َ
بالعرض در ارتباط با جواز طواف از طبقات فوقانی استتناد شتده استت که فرمودَ « :أ َسا ُ ْال َب ْ
اْل ْ
ر
ن
م
ت
ی
ض الس ِابع ِ
ِ ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ
اْل ْ
ض ا َّلس ِاب َع ِ ال ُعی َیا» (ابنبابویه۲03/۲ ،؛ حرعامیی.)۳۳2/0 ،
ر
السفییِ ،إلی
ِ
معاصتر امامیه در مقالۀ مبستوطی به بررسی ارتباط قبیه با طواف پرداخته و رمن اشاره به روایت
یکی از فقهای
ِ
َ
َّ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ ََْ َ
َ َ ْ
ض ِمیی ُه َّن»
مذکور و استتعانت از بعضتی روایات دیگر که ذیل آیۀ شتریفه« :الیه ال ِذی خیق سبع س ٍ
ماوات و ِمن اْلر ِ
ْ ْ
ْْ
ض ال ُعی َیا» را زمین هفتم دانسته که بر فراز آسمان ششم قرار دارد و بههمین جهت
(طالق )۱۲ :آمده ،مقصود از «االر ِ
کعبه نیز تا آسمان هفتم امتداد دارد (فارل لنکرانی.)۱۱۳ ،
ّ
الدنیا ّ
والسمار الدنیا عییها ّقب  ،و
وی در ادامه به روایتی از امام ررا(ع) استناد میکند که میفرماید« :هذه أرض
ّ
ّ
ّ
السمار الیانی ّ ،
الیالی فوق ّ
الدنیاّ ،
والسمار الیالی فوقها
والستمار الیانی فوقها ّقب  ،واْلرض
اْلرض الیانی فوق الستمار
السمار السادس ّ ،
والستادس  ،فقال واْلرض السابع فوق ّ
ّقب  ،حتی ذکر الرابع والخامست ّ
والسمار السابع فوقها ّقب .
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السمار ّ
الرحمن فوق ّ
وعرش ّ
السابع (1»...بحرانی،یوسف بن احمد.)0۱0/3 ،

ً
باید گفت که این روایت هید ارتباطی با روایت «أسا البیت» ندارد؛ زیرا اوال در ی راستا قراردادن زمین مادی
ًِ
ً
ً
و زمین هفتم و عرشالرحمن بهمعنای مادیبودن زمین هفتم استتت و این عقال و نقال باطل میباشتتد؛ هانیا ابتدای
ِ
ِ
روایتت امام کاظم(ع) از زمین اول تعبیر به «أرضالدنیا» میکند ،ولی نستتبت به ستتایر زمینها چنین تعبیری دیده
ً
نمیشتود که این نشاندهندۀ تفاوت مقام و عوالم زمینهای مذکور است و برای انسان مادی درکشدنی نیست؛ هالیا
ازنظر جارافیایی با چرخک زمین ،عرصتتۀ کعبه هرلحظه در جهتی از آستتمان قرار میگیرد و نمیتوان بهطور مطیق
مقداری از آستمان را همیشتته جهت کعبه دانستت و این ناقض مدعای مذکور استتت .از طرفی در خصتتوص روایت
ِ
«أسا البیت» از دو منظر سندی و داللی مناقشاتی میشود:
ازنظر ستند ،این روایت مرستیه استت و عیمای حدیث نظرشتان راجع به مرستتالتی که شیخ صدوق نقل
الفِ .

میکند ،سهگونه است:
ً
َ
ُ
 .۱برخی مطیقا این مرستالت را رتعیف میدانند؛ اعم از اینکه این مرستالت با لف «ر ِوی» نقلشده باشد یا
مانند روایت فوق با لف «قال» باشتتد (محقق خوانستتاری03/۱ ،؛ بحرانی ،یوستتف بن احمد۱20/0 ،؛ خمینی،

سیدمصطفی۳20/۲ ،؛ خویی)0۲1/۱۱ ،؛
َ
 .۲عدهای از فقها فق مرستتالتی را که با لف ُر ِوی نقل شتتده استتت ،رتتعیف دانستتتهاند (خمینی ،روح الیه،

)۱۱0/۳؛ بنابراین روایت مذکور رعیف نیست؛
ً
 .۳گروهی نیز همچون تفریشتی و محقق بحرالعیوم ،مطیقا مرستتالت صتتدوق را مانند مقبوله میپذیرند (ن :
سبحانی تبریزی.)۳8۳ ،
اهبات طواف از طبقات
ازنظر داللی نیز بر فرض اینکه
مرستتالت صتتدوق را مقبوله بدانیم ،این روایت توان ِ
ِ
بِ .

فوقانی را نخواهد داشتتت؛ زیرا روایت در مقام بیان أستتا کعبه استتت؛ یعنی نحوۀ شتتکلگیری کعبه و امتدادش تا
اعماق زمین .شتاهد ستخن آن استت که شتیخ صتدوق روایت مذکور را در بابی با عنوان «ابتدار الکعب و فضلها و
فضتتل الحرم»  ،آورده و در این بتاب ،مجموع روایتاتی را کته چگونگی بنتای کعبه و ارتباطک با دحواْلرض را بیان
میکند ،گردآوری کرده است (ابنبابو یه.)۲0/۱ ،
َْ
َّ َ ْ ُ ْ
َ
ْ
ض الس ِابع ِ العییا» سط همین زمین مادی است که ریشهاش تا
بنابراین مطابق نظر عمدۀ فقها ،مقصود از «اْلر ِ
اعماق زمین ادامه دارد و الیههای زیرین زمین جزر کعبه محستتوب میشتتود و این روایت هید ارتباطی با طواف از
طبقات فوقانی ندارد؛ همان طور که صتاحب تفصتیل الشریع نیز به این موروع تصری دارد (ن  :فارل لنکرانی،
)310
. 7این زمین پایین است که آسمان اول در باالي آن ّقبه است و زمین دوم روي آسمان اول است که آسمان دوم روي آن ّقبه است ،تا اینکه همینطور زمین چهارم و پنجم و ششم
را نیز بیان کرد .سپ فرمود :و زمین هفتم روي آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است.
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َ َ ْ َ
ستومین روایت در جواز توستعۀ کعبه ،روایت ستعیدبنجناح از امام صتادق(ع) است که فرمود« :کان ِت الک ْع َب ُه
َ َ
ْ ُ ُّ َ َ َ
ًَ َ
َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َََ َ َ ْ ُ
ْ َّ
الز َب ْی ِر ف َرف َع َها ه َم ِان َی َه عش َر ِذ َراعا ف َهد َم َها ال َحج ُاج َو َب َن َاها
الیه بن
عیی عه ِد ِإبر ِاهیم ِتسعه أذر ٍع و کان لها باب ِان فبناها عبد ِ
َ َْ ً َ ْ َ َ ً
ُ
اعی
ستبعه و ِعشت ِرین ِذراعا» (کیینی۲10/0 ،؛ فیض کاشتانی .)3۲/۱۲ ،حضرت در این روایت اشاره به ارتفاع نهذر ِ
کعبۀ معظمه در عصتر ابراهیم خییل(ع) و افزایک آن به  ۱8ذراع توس ابنزبیر و نیز افزایک مجدد آن به  ۲0ذراع در
ً
عصتتر حجاج داشتتته و نهایتا ظهور روایت داللت بر این مطیب دارد که افزودن بر ارتفاع کعبه منعی ندارد؛ زیرا اگر
ً
منعی بود ،امامان بزرگوار بیان میکردند و در صورت بیان بهدلیل دواعی بر نقل ،حتما به دست ما میرسید.
بر این اسا عدهای معتقدند که جواز افزایک ارتفاع کعبه به معنای این است که هوای باالی کعبه در حکم کعبه
و مصداق بیت است؛ بنابراین طواف حول فضای باالی کعبه حتی در صورت افزایکنداشتن کعبه نیز جایز است ،اما
اوی
این روایت معتبر نیستتت؛ زیرا ذکر احمدبنمحمد در ستتند آن با جمعی اشتتتراک استتمی دارد که معیوم نیستتت ر ِ
خبر ،کدامی از آنها است و نیز اگرچه نجاشی ،سعیدبنجناح را توهیق کرده و در اسناد کاملالزیارات هم وارد شده
است؛ ولی کسی که از او روایت میکند ،معیوم نیست چه کسی است .از طرفی به نظر میرسد مسئیۀ جواز افزایک
بنای کعبه بنا بر فرض صتتحت روایت فق داللت بر جواز طواف مقابل میزان افزایکیافته داشتتته باشتتد؛ چراکه « َو
ْ
ْ َّ ُ ْ
ل َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» مطیق استت و شامل آن مقدار ارافه میشود ،اما این حکم ارتباطی با هوای باالی کعبه پیدا
جواز طواف مقابل
نمیکند و ازاینجهت استناد به این روایت همان طور که برخی از فقها استناد کردهاند ،برای اهبات ِ
خالی باالی کعبه صحی نخواهد بود.
فضای ِ

 .3 .4مصداق سوم :طواف از طبقک اول مسجدالحرام
این مصتداق در واقع جزئی از مصداق دوم به شمار میآید ،ولی بهدلیل تفاوت ادلۀ محل استناد بهعنوان مصداق

سومی مطرح میشود.
اشتاره شد که عمدۀ فقهای شیعه طواف از طبقات فوقانی را در حال اختیار جایز ندانسته و فق معدودی از باب
توستتعۀ معنوی کعبه ،طواف از طبقات فوقانی را حتی اگر ده طبقه باشتتد ،جایز میدانند .در این میان احتمال ستتومی
وجود دارد که میتواند باب جدیدی را در این خصتوص بگشتاید؛ توری اینکه وقتی بهمعنای لاوی طواف مراجعه
ً
ُ
المشی
میشتود ،لاویان عمدتا فق اشتاره به چرخک دور شتیئی کردهاند .رابب اصفهانی در معجمک میگوید« :
َ
َّ ُ
حول الشی ِر و منه :الط ِائف لمن یدور حول البیوت حافظا» ( )3۳۱و برخی همچون مصباح المنیر (فیومی)۳81/۲ ،
معنوی کعبه موافق
احاطهداشتتتن را نیز در معنای طواف دخیل دانستتته استتت .به نظر میرستتد لات با جواز توستتعۀ
ِ
نباشد ،اما ممکن است بتوان مستفاد از برخی آیات کریمۀ قرآن در مادۀ طاف یطوف و عبارات فقهای عظام ،بپذیریم

طواف از طبقۀ اول مستتج دالحرام نیز مصتتداقی از طواف بیت استتت؛ اما طواف از طبقات باالتر را خیر .برای این
احتمال چند مؤید یا به تعبیری قرینه ارائه میشود:
ارینک اول .بررسلی دای تر معنای «با » در آیک طواف :از سیوپنج موردی که ریشۀ «ط و ف» در قرآن آمده،
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بیستتمرتبه با لف «طائفه» ،دومرتبه با کیمۀ «طوفان» و ستیزدهمرتبه از مادۀ «طاف یطوف» استعمال شده است که
این ستتیزده مورد ،هشتتتمرتبه با «عیی» ،دومرتبه با «بار» و ستتهمرتبه بدون «عیی» و بدون «بار» به کار رفته استتت.
موارد بهکاررفته با «بار» یکی مربوط به طواف است (حج )۲2 :و دیگری مربوط به سعی (بقره .)۱38 :در تفاوت بین
ً
«طاف عیی» با «طاف بتت» باید گفت که قاعدتا «عیی» برای استعال و احاطه و «بار» برای الصاق به کار میرود .در
اینجا این اشتتکال به وجود میآید که قرآنی که هشتتتمرتبه مادۀ طاف را با عیی به کار برده استتت ،در آیۀ طواف هم
ً
میتوانستت بگوید« :والیطوفوا عیی البیت العتیق» و حال آنکه چنین استعمالی نکرده است؛ بنابراین احتماال طواف
از طبقات فوقانی مقصود و مطیوب آیۀ شریفه نیست.
با دقت بیشتر به دست میآید که در هفت مورد از مواردی که با «عیی» به کار رفته ،استعال معنا ندارد؛ زیرا همۀ
دور انسان چرخیده و در حال خدمترسانی هستند (نور38 :؛
آنها مربوط به بالمان و خدمتگزارانی استت که به ِ

صافات03 :؛ زخرف0۱ :؛ طور۲0 :؛ واقعه۱0 :؛ انسان  ۱3و  )۱2فق ی آیه راجع به نزول عذاب و طواف گردباد

عذاب به دور باغ است که میتوان استعال را از آن برداشت کرد (قیم.)۱2 :
از طرفی به نظر میرستتد «بار» در دو مورد به کاررفته نیز دو معنای متفاوت دارد؛ زیرا در آیۀ طواف که بستتیاری
«بار» را الصتاق معنا کردهاند و نخستین و مشهورترین معنای حرف جر «بار» نیز همین معنا است و بیان میکند که
فعل قبل بهوسییۀ فاعل متصل به مجرور واقع شده است؛ اما ابنهشام ( )۱۳0/۱سیزده معنای دیگر را نیز برای آن ذکر
َّ َّ َ ْ
َّ
َ
الصفا َو ال َم ْر َو َ ِم ْن ش َع ِائ ِر الی ِه
کرده و ممکن استت بار زائده یا تأکید باشتد .از طرفی در آیۀ ستعی که میفرمایدِ « :إن
َ
َ َ َ ْ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ
ف َم ْن ح َّج ال َب ْیت أ ِو اع َت َم َر فال ُج َن َاح عی ْی ِه أن َیط َّوف ِب ِه َما» (بقره« ،)۱38 :بار» ّبینیت است که ابنهشام آن را ذکر نکرده
است؛ چراکه اگر «بار» بهمعنای الصاق یا سایر معانی مذکور ابنهشام باشد ،الجرم بر اسا تعاریف اهل لات که
طواف را چرخیدن دور چیزی معنا کردهاند ،در ستعی زمانی طواف صتدق میکند که چرخک ،د ور کوه صفا و مروه
معناکردن «بار»
صورت گیرد؛ درحالیکه فقها فق سعی بین صفا و مروه را مجزی میدانند و چرخک تنها با « ّبین»
ِ
ُ ُ َ
اتفاق میافتد؛ یعنی بین کوه صتفا و مروه در حال چرخیدن و طواف هستند .این ّبینیت را در آیۀ « َیطوفون َب ْی َن َها َو َب ْی َن
َ
ح ِم ٍیم ٍآن» (الرحمن )00 :به صراحت مشاهده میکنیم.
از این که بگذریم در برخی تعابیر اهل لات یا فقها ،طواف بیت با «عیی» نیز به کار رفته است (مرتضی زبیدی،
تفاوت معنایی در بحث طواف بیت ندارند و نه طواف با «عیی» بهمعنای
 )۳32/۱۲که نشان میدهد «بار» و «عیی»
ِ
استعال است و نه طواف با «بار» بهمعنای الصاق.

این مطالب عرض شتد که محاذیبودن بیت در طواف از «بار» استتفاده نشود؛ همانطورکه اگر بهمعنای الصاق
نیز باشتتد ،الزمهاش محاذات بیت بودن نیستتت؛ بیکه یعنی کعبه در طواف باید محور باشتتد و طواف از طبقۀ اول
مسجدالحرام نیز میتواند به قرائن دیگری که اشاره میشود شامل الصاق بیت باشد.
ارینک دوم .لحاظ احاطه و تسلط در معنای طواف :عدهای از اهل لات در معنای طواف ،چرخیدن و دورزدن
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حول چیزی را همراه با احاطه و تستی داشتتن بر آن ذکر کردهاند (فیومی )۳81/۲ ،که این احاطهداشتن در طواف از
صدق طواف
طبقۀ همکف نیز صتدق می کند؛ اما در طواف از طبقۀ اول اشراف و احاطه بیشتر شده و بهنوعی تحقق
ِ
ُ
به طرق اولی اتفاق میافتد .البته به نظر می رسد که هرچه ارتفاع بیشتر شود ،احاطه کمتر خواهد شد .از طرفی کیمۀ
ّ
ویاشتتیها من المار
طوفان همریشتتۀ طواف استتت که ابنفار در معنای آن میگویدُ « :یقال لما یدور باْلشتتیار

اف چیزی َد َوران داشته باشد و آن را فرا بگیرد و بپوشاند و
الطوفان» ()0۳۲/۳؛ بهعبارتی طوفان آن استت که آب ،اطر ِ

به نظر می رستد .لذا ممکن استت بگوییم پوشتاندن ،احاطه و تستی زمانی صدق میکند که از ارتفاع کمی ،شیئی
ِ
احتاطته شتتود وگرنته آبی کته شتتیئی را از ارتفتاع باال مانند آب درون ابرها احاطه کرده باشتتد ،طوفان نمیگویند.
همان طورکه اگر طواف از ارتفاع باالیی انجام شتتود ،احاطه و تستتی بهدلیل چرخک زمین و ُبعد مستتافت صتتورت
ّ
نظر عرف خواهد
نخواهد گرفت ،اما اگر طواف از طبقۀ اول انجام شود بهنوعی احاطه و پوشاندن و تسی بر بیت مد ِ
بود.
ارینک سوم .صدق طواف دور چاه یا ابور :قرینۀ دیگری که بهنوعی تأیید قرینۀ دوم نیز میتواند باشد این است
کته در برخی روایات یا تعابیر فقهی ،بحث طواف دور چاه یا دور قبور مطرح شتتده استتت (ن  :نووی)۲03/8 ،؛

درحالیکه چاه و قبر در کف زمین قرار دارد و طواف از باالی آنها انجام میشتتود .فقهای متعددی از شتتیعه و عامه
ً
راجع بته حکم طواف دور قبور فتوا دادهانتد؛ بنتابراین میتوان گفت که اگر از طبقۀ اول که تقریبا مقابل و محاذی بام
ً
کعبه استت طواف انجام شود ،مانند آن است که طواف دور قبر یا دور چاه انجام شده است و عرفا طواف بیت صدق
خواهد کرد؛ هرچند طواف از باالتر از آن محل مناقشه باشد.
ً
آیتالیه مکارم شتیرازی در جیستۀ خارج فقه خود مختصرا تعبیری دارد که مؤید سخن مذکور است .ایشان می
گوید« :به نظر ما ،طبقۀ اول محاذی باالی کعبه استت .بنابراین طواف حول الکعبه در طبقۀ اول صدق میکند؛ ازاین
رو هنگام اختیار هم میتوان از آن باال طواف کرد ،اما طبقۀ دوم باالتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن ،دیگر حول
التبتیتت صتتتدق نمیکنتد» -83%2D%2AD%DA%A%8/%D۲333۱3https://article.tebyan.net/
-۱B%8AF%D%8-%D8۱%2D%0A%8D%88%2D%0B%8%D
-83%2D%88%2AF%D%8-%D80%2D%8۲%2D%8A%8D%0B%8%D
8D%۱B%8AD%D%8D%80%2D%0A%8AF%D%8AC%D%8D%۳B%8D%83%2%D
.) tebyan.net( 83%2D%0A%
ً
در ابتدای مقاله یادآور شتدیم که طبقۀ اول  ۲0تا  ۳1ستانتیمتر از پشتتبام کعبه باالتر است که تقریبا میتوان
گفت محاذی باالی کعبه استت و این محاذی باالی کعبه بودن یعنی همانند محاذی باالی قبر یا باالی چاه که صدق
طواف میکند و مجزی است.
ً
الزم به ذکر استت وقتی تصتویر گرفتهشده از طبقۀ اول مسجدالحرام را مشاهده میکنیم ،کامال تصدیق میشود
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که طواف دور کعبه و بیت انجام میشود نه فضای خالی باالی آن.

نتیجهگیری
َ ْ َ َّ َّ ُ
مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق ،وقتی برای تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ «و لیطوفوا
بر مبنای پذیرش
ِ
ْ
ْ
ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» به عرف مراجعه میشود؛ فهمیده میشود که عرف ،طواف از کف مسجدالحرام و مقابل بنای کعبه را
ً
مطیوب نظر عرف و بهتبع
قطعا مصداق طواف میداند؛ طواف از طبقات دو به باال نیز بهدالییی که گذشت نمیتواند
ِ
نظر شارع در آیۀ مذکور باشد؛ ولی طواف از طبقۀ اول که فاصیۀ کمی تا سط بام کعبه دارد به استناد قرائنی ازجمیه
معنای «بار» در آیۀ شریفه که داللت بر محاذات بیت بودن ندارد یا احاطه و تسیطی که در معنای طواف وجود دارد و
ازنظر عرف مصداق طواف بیت باشد؛ لذا با طواف از طبقۀ اول حتی در
نیز صدق طواف مقابل قبور یا چاه ،میتواند ِ

حال اختیار ،امتیال امر شتارع در آیۀ طواف صورت میگیرد .البته این فرریه ،ادعای تازهای است که در هید تحقیق

عیمی دیده نشده و نیازمند تنقی و تفصیل بیشتر است.
منابع
ارآن کریم
ابنبابویه ،محمدبنعیی ،کتاب منالیحض هالفق ه ،چاپدوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱0۱۳ ،ق.
ابن عتابتدین ،محمتدأمینّ ،رد المختتار عیی ّ
التدر المختار شتترح تنویر اْلبصتتار ،الطبعه اْلولی ،بیروت :دارالکتب العیمیه،
۱0۱3ق.

کاظمی و همکاران ،بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیۀ «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف

341

ابنفتار  ،احمتدبنفار  ،معجم مقای س اللغه ،بهتحقیق عبدالستتالم محمدهارون ،چاپاول ،قم :انتشتتارات دفتر تبییاات
اسالمی۱010 ،ق.
ابنهشام ،عبدالیهبنیوسف ،مغنی اللب ب عن کتب األعاریب ،چاپپنجم ،بیروت :بنیهاشمی ،بیتا.
احسایی ،محمدبنعیی ،عیالی اللئالی العزیزیة ،چاپاول ،قم :دار سیدالشهدار۱013 ،ق.
استتفتنتدیتاری ،آمتنته ،حرکرم اریاف در اربرقرم ددم مسررجر الرحر ام ،متؤستتستتتۀ فرهنگی و اطالعرستتتانی تبیتتان
-83%2D%2AD%DA%A%8/%D۲333۱3https://article.tebyan.net/
-۱B%8AF%D%8-%D8۱%2D%0A%8D%88%2D%0B%8%D
-83%2D%88%2AF%D%8-%D80%2D%8۲%2D%8A%8D%0B%8%D
D%0A%8D%۱B%8AD%D%8D%80%2D%0A%8AF%D%8AC%D%8D%۳B%8D%83%2%D
.)tebyan.net( 83%2
الزاحم ،عبدالیهبنابراهیم ،ش دط الطیاف ،ریاض :مجی البحوث االسالمی ۱0۱2 ،ق.
انصتتتاری ،مرتضتتیبنمحمتدامین ،کترا المکرا رررب المح مرة دالب ع د الخ رارا  ،بتهتحقیق محمتدجواد رحمتی و
سیداحمدحسینی ،چاپاول ،قم :دارالذخائر۱0۱0 ،ق.
بحرانی ،هاشمبنسییمان ،الب هان فی تفس الق آن ،چاپاول ،تهران :بنیاد بعیت۱0۱3 ،ق.
بحرانی ،یوستفبناحمد ،الح ائق الناض ة ،بهتحقیق محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین
حوزۀ عیمیۀ۱013 ،ق.
پهوهشتتکدۀ حج و زیارت ،منا ررک حا امام یم نیهرهب ا حیاشرری م ازع معقم تقل  ،چاپدهم ،تهران :مؤستتستتۀ فرهنگی
هنری مشعر.۱۳2۳ ،
ترمذی ،محمدبنعیسی ،نن ت م ی ،بیروت :دارالکتب العیمیه۱220 ،م.
جوهری ،اسماعیلبنحماد ،الصحاا ،بهتحقیق احمد عبدالافور ،چاپاول ،بیروت :دارالعیم لیمالیین۱010 ،ق.
حرعامیی ،محمدبنحسن ،تفص ل د ائل الش عة إلی تحص ل مسائل الش یعة ،چاپاول ،قم :آلالبیت۱012 ،ق.
حستتینی عامیی ،محمدجوادبنمحمد ،مفتاا الک امة فی شرر ا ایاع العالمة ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرستتین حوزۀ عیمیه،
۱0۱2ق.
حطاب ،محمدبنمحمد ،میاهب الجل ل لش ا مختص یل ل ،چاپاول ،بیروت :دارالکتبالعیمی ۱223 ،م.
ّ
خمینی ،روحالیه ،ال ائل ،چاپ اول ،قم :اسماعیییان.۱۳83 ،
_____________ ،کتا الب ع ،چاپ اول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی ،بیتا.
_____________ ،کتا الطبارة ،بیجا :بینا ،بیتا.
خمینی ،مصطفی ،مستن تح ی الی لة ،چاپاول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی ،بیتا.
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خویی ،ابوالقاسم ،می یعة اإلمام الخیئیهرهب ،چاپاول ،قم :مؤسسۀ إحیار آهار اإلمام الخوئی۱0۱8 ،ق.
رابب اصتتفهانی ،حستتینبنمحمد ،مف دا ألفاظ الق آن ،بهتحقیق صتتفوان عدنان داودی ،چاپاول ،دمشتتق :دارالشتتامی ،
۱0۱۲ق.
رافعی قزوینی ،عبدالکریمبنمحمد ،فتح العزیز فی ش ا الیز ز ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
زرقا ،مصطفی ،الم یل الفقبی العام ،چاپاول ،دمشق :دارالقیم۱0۱8 ،ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،کل ا فیعلم ال زال ،چاپاول ،بیروت :دارالمیزان۱0۱1 ،ق.
الشریف ،شرفبنعیی ،الطیاف د اهم احکامه :درا ة فقب ة مقارنة ،ریاض :مجی البحوث االسالمی ۱0۱3 ،ق.
شم االئمه سرخسی ،محمدبناحمد ،المبسیط ،بیروت :دارالمعرفه ،بیتا.
شهید هانی ،زینالدینبنعیی ،مسالک األفبام إلی تنق ح ش ائع اإل الم ،چاپاول ،قم :مؤسسۀ المعارف اإلسالمی ۱0۱۳ ،ق.
صتاحبجواهر ،محمدحستنبنباقر ،زیاه الکالم فی شر ایع اال الم ،بهتحقیق :عبا قوچانی و عیی آخوندی ،چاپهفتم،
بیروت :داراإلحیار التراث العربی ،بیتا.
صتتاوی ،احمد ،لغة السررالک ألا

المسررالک ،به تحقیق محمد عبدالستتالم شتتاهین ،چاپاول ،بیروت :دارالکتبالعیمی ،

۱0۱3ق.
صنقور ،محمد ،المعجم االصیلی ،چاپدوم ،قم :الطیار ،بیتا.
طوسی ،محمدبنحسن ،الخالف ،چاپاول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱010 ،ق.
_________________ ،تب یب األحکام ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتب االسالمی ۱010 ،ق.
عالمه حیی ،حسنبنیوسف ،ت ک ة الفقباء ،چاپاول ،قم :آلالبیت ،بیتا.
______________________ ،مختلف الش عة فیأحکام الش یعة ،چاپاول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱0۱۳ ،ق.
عییدوست ،ابوالقاسم« ،فصینامۀ عیمیپهوهشی فقه و حقوق اسالمی» ،۱۳81 ،ش ،۲پاییز ،۱۳8۳ص  ۱۱تا .۳۲
فارتتل لنکرانی ،محمدجواد« ،پهوهشتتی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مستتجدالحرام» ،مجلم م قا حا ،۱۳0۱ ،ش،08
 ،۱۳8۲ص 33تا.08
فارل موحدی لنکرانی ،محمد ،تفص ل الش یعة فی ش ا تح ی الی لة :الصالة ،چاپاول ،قم :بینا۱018 ،ق.
فارل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه۱0۱3 ،ق.
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،الیافی ،چاپاول ،اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین عیی۱013 ،ق.
فیومی ،احمدبنمحمد ،المصباا المن فی غ یب ش ا الکب  ،چاپاول ،قم :دارالرری ،بیتا.
کیینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتباإلسالمی ۱010 ،ق.
مبارک ،مبارکبنعیی ،ه ایة السالک الی م هب االمام مالک ،چاپدوم ،بیروت :ابنحزم۱0۲۲ ،ق.
محقق خوانساری ،حسینبنمحمد ،مشارق الشمیس فی ش ا ال ردس ،بیجا :آلالبیت ،بیتا.
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مرتضی زبیدی ،محمدبنمحمد ،تاج الع دس من زیاه القامیس ،چاپاول ،بیروت :دارالفکر۱0۱0 ،ق.
الشربینی ،محمد بن أحمد ،مانی المحتاج ،چاپ دوم ،بیروت :دارإحیار التراث العربی ،بیتا.
مقد اردبییی ،احمدبنمحمد ،مجمع الفائ ة د الب هان فی شرر ا إرشرراد األ هان ،چاپاول ،قم :دفتر انتشتتارات استتالمی،
۱01۳ق.
موسوی عامیی ،محمدبنعیی ،م ارک األحکام فی ش ا عبادا ش ائع اال الم ،چاپاول ،بیروت :آلالبیت۱0۱۱ ،ق.
نائینی ،محمدحسین ،فیائ االصیل ،بهتقریر محمدعیی کاظمی خراسانی ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه.۱۳03 ،
ّ
نووی ،یحییبنشرف ،المجمیع فی ش ا المب  ،چاپاول ،بیروت :دارالفکر۱220 ،م.
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Since the Holy Shari'a has highly respected the honor of individuals, it has also made various
rulings to support it. One of these rulings is the unlawfulness of backbiting. The issue of
hearing backbiting is one of the issues that, although it has been raised for a long time, has
been less addressed. Some scholars have cited a number of rational and narrative arguments
to prove the unlawfulness of listening to backbiting. According to the author's findings, none
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important of which is reliance on a rational reason to prove the impossibility of the
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چکیده
ازآنجاکه شارع مقدس ِعرض افراد را بسیار محترم شمرده ،احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است .یکی از این

احکام ،حرمت غیبت است .مسئلۀ استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده ،ولی کمتر به آن پرداخته
شدده اسدت .برخی از محققان برای اثبات حرمت اسدتماع غیبت ،ادلۀ عقلی و نقلی متعددی ذکر کردهاند .بر اساس یافتههای
نگارنده هیچکدام از این ادله حتی بهروزترین آنها توان اثبات حرمت اسددتماع غیبت را ندارد .این نوشددتار از جهات مختلفی
شدامل نوآوریهای فقهی اسدت که مهمترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است .البته
حرامنبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرامبودن استماع بهسبب انطباق
عناو ین دیگر بر آن منافاتی ندارد.
واژگان کلیدی :استماع غیبت ،اعانه بر غیبت ،رضایت به حرام ،گناه شنیداری.
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مقدمه
با تتبع در متون دینی و در راستای تأکید روح شریعت به اینکه انسان خلیفۀ خدا 7و اشرف مخلوقات 2است ،میتوان
بهدالیل اهتمام شارع به اموری چون جان ،مال 5و آبروی انسان پی برد تا جایی که در نظر وی حرمت انسان باالتر از
حرمت کعبه ارزشگذاری شده است4 .

بر این اسداس ،غیبت یکی از رفتارهایی اسدت که شدرع مقدس آن را حرام دانسته و در قرآن با تشبیه بسیار ویژه،
یَ
َ َُُ َْ َُْ
ْ
ُ ُ
قباحت و زشددتی این رفتار را بیان کرده اسددت .آنجا که میفرمایدَ :و ال َیغ َت ْب َب ْعضدک ْم َب ْعضددا ح ُی ِح حب ححدک ْم حن َیأ کل
َ َ
یَ َ
ل ْح َم ح ِخ ِیه َم ْیتا فک ِر ْه ُت ُم ُوه (حجرات.)72 :
باتوجهبه صدراحتی که آیۀ مذکور و روایات دربارۀ حرمت غیبت دارد (طوسی ،االمالی351 ،؛ ابنبابویه ،الفقیه،
73/4؛ حرعاملی ،)225/72 ،مجالی برای سخن و تشکیک در حرمت غیبت وجود ندارد و لذا اجماع فریقین بر این
حکم ،مسددتقر شددده (عالمه حلی ،منتهی المطلب522/73 ،؛ ابوحبیب220 ،؛ بیهقی 243/70 ،تا 241؛ غزالی،
 ،)429/5بلکه از ضروریات دین به شمار آمده است (خوئی ،مصباح الفقاهة .)572/7 ،آنچه که مجال واسعی برای
بحث و کنکاش فقهی دارد ،مسئلۀ استماع غیبت است؛ زیرا هرچه که به عقب بر میگردیم از آن کمتر اثری در متون
فقهی به چشم میخورد.
در تمام آثاری که تاریخچۀ این بحث مطرح شدده اسددت ،عالمه یا فقهای متأخر از ایشددان بهعنوان اولین قائل به
حرمدت اسددتمداع ذکر شددده (طباطبائی267 ،؛ حسددینی عاملی ،مفتاح الکرامة279/72 ،؛ شددهیدیپور ،جلسددۀ
محرمات)؛ ولی بر اساس یافته های نگارنده در میان فقها اولین کسی که مسئلۀ حرمت استماع غیبت را مطرح کرده،
ابوالصدالح حلبی در قرن پنجم هجری است ( )220و بعد از ایشان ،ابنسعید در قرن هفتم هجری در دو قسمت از
کتاب خود (حلی ،الجامع للشرراعع 592 ،و  ) 623و بعد از ایشان ،عالمه حلی در قرن هشتم هجری است .وی در
َ َ
َ ُ َ ِّ َ َ َ ِّ َ ْ َ
َ َ ی ُ ََ ْ ُ
ٌ
ْ ُ
َ َ ْ ُ ِّ َ َ ُ
َ ْ َ َ ح َ ْ َ َ ِّ
ْ َْ
ماء َو ن ْح ُن ن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِدك َو نقد ُس لك قال ِإني حعل ُم ما الت ْعل ُمون (بقره)50:؛
ض خلیفة قالوا حتج َعل فیها َم ْن ُیف ِسد فیها و یس ِفك الد
الئک ِة ِإني ِ
 .7و ِإذ قال ربك ِللم ِ
جاعل ِفي اْلر ِ
(بهخاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشددتگان گفت :من در روی زمین ،جانشددینی (نماینده ای) قرار خواهم داد» .فرشددتگان گفتند :پروردگاراآ آیا کسددی را در آن قرار
میدهی که فسداد و خونریزی کند؟آ (زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند .اگر هدف از آفرینش این انسان ،عبادت
است) ما تسبیح و حمد تو را به جا میآوریم و تو را تقدیس میکنیم» .پروردگار فرمود« :من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید.
َ َْ َْ
َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ِّ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ثیر ِم َّم ْن خلقنا تفضدیال (اسراء)10:؛ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در
 .2و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم ِفي البر و البح ِر و رزقناهم ِمن الطی ِ
بات و فضدلناهم علی ک ٍ
خشکی و دریا (بر مرکبهای راهوار) حمل کردیم و از انواع روزيهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردهایم ،برتری بخشیدیم.
َ َ
َ َ َ
َ ُ ْ
ُ َّ
َ َ َ ُ َ َ َّ
َ
ُ ُ
ٌ ُ ُ
ُ ُْ َ ْ ُ
ُ ْ
َ
َ َ َ َ
اب ال ُم ْؤ ِمن ِف ْس ٌق َو ِق َتال ُه کف ٌر َو ح کل َم ِال ِه َم ْع ِص َیة َو ح ْر َمة َما ِل ِه ک ُح ْر َم ِة
 .5فضدالة ع ْن ع ْب ِدالل ِه ْبن ُبک ْی ٍر ع ْن ح ِبي َب ِصد ٍیر ع ْن ح ِبي َج ْعف ٍر(ع) قال کان َر ُسولالل ِه(ص) َیقول ِفي خط َب ِت ِهِ :سب
ِ
ِ
َد ِمه؛ پیامبر(ص) میفرمایند :دشنام گویی به مؤمن ،فسق و جنگ با او ،کفر و خوردن مالش ،معصیت و حرمت مالش مانند حرمت خون اوست (اهوازی.)77 ،
ْ
َ َ ْ
ُ َ َ َ َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َّ
َْ َ ُ ی
َ
َ
َ َ َ
ْ
الله َع ْن َی ْع ُق َ
َ
َ َّ َ َ َ َ
وب ْبن َی ِز ید ع ْن ح َّم ِاد ْبن ِع َیسددی ع ْن ِإ ْب َر ِاه َیم ْبنع َم َر ع ْن ح ِبيع ْب ِدالل ِه(ع) قال :ال ُم ْؤ ِم ُن حعظ ُم ح ْر َمة ِمن الکع َب ِة؛ امام
 4حدثنا ح ِبي ر ِض د َيالله عنه قال حدثنا سددعدبنعب ِد ِ
ِ
ِ
ِ
صادق(ع) میفرمایند :مؤمن حرمتش بیشتر از کعبه است( .ابنبابویه ،الخصال.)21/7 ،
ْ
َ َ َ ْ َ ََ َ َ ی ْ
َّ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
َ َّ
ََ َی
َ
َ
َ ْ َ ُ ی َ َ َّ َّ َ
َ َّ
ُر ِو َي حن َر ُسدولالل ِه(ص) نظ َر ِإلی الک ْع َب ِة فقال َم ْرحبا ِبال َب ْی ِت َما حعظ َمك َو حعظ َم ح ْر َم َتك علیالل ِه َو َوالل ِه لل ُم ْؤ ِم ُن حعظ ُم ح ْر َمة ِم ْنك ِْلن الل َه ح َّر َم ِم ْنك َو ِاحد یة َو ِم َن ال ُم ْؤ ِمن ثالثة
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َم َال ُه َو دمه و حن یظن به ظن َّ
الس د ْو ِء؛ روایت شددده اسددت که پیامبر اکرم(ص) نگاه کردند به کعبه پس فرمودند :مرحبا به کعبهآ چقدر عظیم هسددتی و چقدر حرمت تو برای خدا
ِِ
عظیم اسدت ،ولی به خدا قسدم مؤمن حرمتش از تو بیشتر است بهخاطر اینکه خدا نسبت به تو یک چیز را حرام کرده و نسبت به مؤمن سه چیز را حرام کرده؛ مالش و خونش و
گمان بد نسبت به او) (فتال نیشابوی.)295/2 ،
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دو کتاب خود تصددریح به حرمت اسددتماع غیبت کرده اسددت (عالمه حلی ،تحریراالحکام الشرررةیة260/2 ،؛ همو،
منتهی المطلب ،)525/73 ،البته قبل از ابنسددعید ،ورامبنابیفراس در کتاب اخالقی خود این مطلب را آورده اسددت
(.)779/7
با فاصدلۀ زمانی زیادی پس از عالمه ،شدهید ثانی در قرن دهم به تبیین مفصلتری از این بحث پرداخته (کشف
الریبة )297 ،و بهتدریج ادلۀ حرمت اسددتماع غیبت به کتب فقهی ورود پیدا کرده اسددت (همو ،مسررالا االاهام،
476/2؛ مجلسددی ،روضررة المتقی 307/3 ،؛ فیض کاشددانی23/2 ،؛ بحرانی739/72 ،؛ حسددینی عاملی ،مفتاح
الکرامة279/72 ،؛ کاشددا الغطاء ،جعفر279/72 ،؛ کاشددا الغطاء نجفی ،انوارالفقاهة521/4 ،؛ همو ،کشررف
الغطاء40/6 ،؛ صدداحبجواهر17/22 ،؛ آل کاشددا الغطاء ،سررلال و اوا 752 ،؛ همو ،وایزة االحکام75/2 ،؛
اراکی257 ،؛ سدبزواری722/76 ،؛ صدر ،ماوراء الفقه )725/5 ،و حتی بعضی قائل به کبیرهبودن استماع غیبت شده
اند (الری720/7 ،؛ قزوینی226/2 ،؛ آل کاشا الغطاء ،احکام المتاار ،)726 ،گرچه محل مناقشه واقع شده است
(انصاری539/7 ،؛ سبزواری722/76 ،؛ خمینی.)441/7 ،
نظریۀ مقابل آن ،یعنی مسددئلۀ نبودن حرمت اسددتماع غیبت در قرن سددیزده محل توجه مجاهد طباطبائی حائری
پیرو ایشددان بزرگان دیگری نیز قائل به این نظریه شدددهاند (خوئی ،مصررباح الفقاهة،
قرار گرفت (طباطبائی )267 ،و ِ

531/7؛ تبریزی270/7 ،؛ طباطبائی قمی ،الدالعل299/4 ،؛ همو ،ةمدة المطالب226/7 ،؛ سیستانی)96/9/50 ،

بررسدی دالیل اختالف نظر در آرای فقها و نبودن پژوهشی مستقل در این زمینه ،نگارنده را بر این داشته است که
بهتبیین دقیق این مسئله در تمام جهات بپردازد.
 .1مفهومشناسی
 .1 .1مفهوم غیبت
ی
غیبت در لغت ،مصدددر از مادۀ (غاب ،یغیب ،غیابا و غیبة) اسددت (صدداحببنعباد )744/3 ،و بهمعنای بیان
عیوب و بدیهای شدخ است (جوهری .)796/7 ،در اصطالح نیز میان فقها اختالفاتی وجود دارد (صدر ،ماوراء
ی
الفقده)705/5 ،؛ امدا غدالبدا آن را بدهمعنای بیان عیوب واقعی پنهان شددخ در غیاب او تفسددیر کردهاند (عاملی،
االصرطححا الفقهیة .)59 ،البته بعضدی ،بیان عیوب آشکار بهقصد تنقی

را نیز داخل در معنای غیبت دانستهاند

(مشکینی.)59 ،
 .2 .1مفهوم استماع و تفاوت آن با سماع
باتوجهبه اینکه در بعضددی از ادله و کلمات فقها عنوان «سددماع» مطرح شددده ،این موضددوع از اهمیت خاصددی
برخوردار است .در ارتباط با تفاوت میان این دو ،دو نظر است :بعضی معتقدند شنیدن یا از روی اراده و اختیار است
که به آن استماع گفته میشود و یا غیراختیاری که سماع نام دارد ،پس استماع بهمعنای گوشفرادادن و سماع بهمعنای
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شنیدن است (هاشمی شاهرودی.)434/7 ،
بعضی از محققان سماع را اعم از استماع دانستهاند؛ یعنی قائل شدهاند که استماع بهمعنای گوشفرادادن و سماع
اعم از شدنیدن و گوشفرادادن اسدت (مطهری212/7 ،؛ اشدرفی شداهرودی ،سایت مدرسۀ اقاهت) و همین به نظر
صدحیح میرسدد؛ زیرا بعضدی از لغویان سدماع را بهمعنای رسیدن اصوات به گوش دانستهاند (ابنمنظور762/2 ،؛
ی
جوهری )227/77 ،و این تعبیر طبعا اعم از ارادی و غیرارادی اسددت ،لذا کالم لغویان نیز همین معنا را تأیید میکند.
افزون بر آنکه بعضی از لغویان به صحت معنای فوق تصریح کردهاند (فیومی.)229/2 ،
 .2امکان تعلق حکم به سماع
ی
باتوجه به دو نظری که دربارۀ تفاوت میان سدماع و اسدتماع بیان شدد ،معلوم میشود که اگر نظر اول را بپذیریم ،طبعا
امکان ندارد که حکم شدرعی به سدماع تعلق گیرد؛ زیرا موضوع احکام شرعی ،افعالی است که تحت اختیار مکلا
باشد ،در صورت پذیرش نظر دوم ،امکان تعلق حکم به سماع نیز ممکن است؛ زیرا باتوجهبه این نظر ،سماع مشترک
معنوی میان شنیدن اختیاری و شنیدن بدون اختیار میشود و به اعتبار مصداق اختیاری ،قابلیت تعلق حکم را دارد.
بر این اساس اینکه بعضی از بزرگان افزون بر حرمت استماع ،حرمت سماع را پذیرفته (آل کاشا الغطاء ،سلال
ی
و اوا 752 ،؛ همو ،وایزة االحکرام )75/2 ،یا اینکه بعضددی مطلقا امکان تعلق حکم به سددماع را انکار کردهاند
(صداحبجواهر ،)17/22 ،صدحیح نیست؛ مگر اینکه صاحبجواهر بر اساس مبنای اخ ِ سماع اینچنین حکم
کرده باشد.
 .3تحریر محل نزاع
محل نزاع ،حرمت اسدتماع و گوشسدپاری به غیبت با قطع نظر از عروض هر عنوان دیگری اسددت؛ یعنی آیا استماع
غیبت از این جهت که اسدتماع غیبت است ،حرام است یا خیر؟ زیرا همان طور که خواهد آمد بسیاری از بزرگان در
این مبحدث به ادلهای تمسددک کردهاند که حرمت اسددتماع را به جهات دیگری اثبات میکند و این درحقیقت غلط
است؛ زیرا ممکن است بسیاری از مباحات در بعضی از مواقع باتوجه به عناوین دیگری حرمت پیدا کنند ولی این به
مباحبودن آن لطمهای نمیزند .لذا این مسدئله ازجمله مسدائلی اسدت که در بررسدی ادلۀ حرمت استماع غیبت باید
بهطور جدی دقت شدود و باتوجه به این مطلب حتی بعضدی از بزرگان که ازجمله قائالن اولیۀ حرمت استماع غیبت
شدمرده شدهاند ،از این دایره خارج میشوند؛ برای مثال شهید ثانی ازجمله کسانی است که از ایشان در شمار قائالن
به حرمت استماع غیبت نام برده میشود ،درحالی که ایشان استماع غیبت را از باب رضایت به فعل حرام و تشویق به
آن ،حرام میداند (شهید ثانی ،رساعل.)297 ،
موضدوع سخن نیز بررسی حکم استماع غیبت در فرض حرمت بیان آن برای غیبتکننده است وگرنه در مواردی
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که غیبت برای غیبتکننده جایز باشدد ،بر اسداس نظر مشدهور متأخران ،شنیدن آن برای مستمع نیز جایز خواهد بود
(اراکی257 ،؛ سبزواری722/76 ،؛ انصاری.)539/7 ،
 .4نقد ادلۀ حرمت استماع
حرمت استماع غیبت به ادلۀ مختلفی تمسک کردهاند که در ادامه به نقد و بررسی آنها میپردازیم.
قائالن به
ِ

 .1 .4ادلۀ نقلی
ی
ادلهای که برای حرمت اسدتماع غیبت به آن استدالل شده ،ادلهای است که یا مستقیما به این مسئله پرداخته و یا

ادلهای است که غیرمستقیم با این مسئله مرتبط است.
ً
 .1 .1 .4دستۀ اول :روایاتی که مستقیما بر حرمت استماع داللت دارد.
ُ
دستۀ اول نه روایت به شرح ذیل است:
 .7پیدامبر اکرم(ص) میفرمدایندد :سددامع غیبت یکی از غیبتکنندگان اسددت( 7عالمه حلی ،منتهی المطلب،
 )525/73یا اینکه میفرمایند :شنونده یکی از غیبتکنندگان است( 2شهید ثانی ،رساعل.)297 ،
 .2پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :ساکت ،شریک غیبتکننده است( 5ورام.)779/7 ،
 .5امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند :پیامبر(ص) نهی کردهاند ...از غیبت و شنیدن آن( 4 ...ابنبابویه ،الفقیه)1/4 ،
 .4حضرت علی(ع) میفرمایند :شنوندۀ غیبت یکی از غیبتکنندگان است( 3شهید ثانی ،رساعل.)297 ،
 .3امام صادق(ع) میفرمایند :غیبت کفر است و مستمع آن و راضی به آن مشرک است .سؤال شود که اگر چیزی
بگوید که در آن شخ

نیست؟ پس فرمودند :آن ،بهتان است( 6نوری.)755/9 ،

 .6پیامبر اکرم(ص) می فرمایند :هرکس بشدنود غیبت را و غیرت نورزد ،مانند کسی است که غیبت کرده است و
هرکسی غیبتی را از برادر مؤمنش رد کند ،برایش هفتاد حجاب از آتش میشود( 1همو).
 .1پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :آباد نشده است مجلسی با غیبت مگر اینکه از دین خراب شده است ،پس گوش
های خودتان را از شدنیدن غیبت ه
منزه بدارید؛ چراکه گوینده و شدوندۀ غیبت شدریک در گناه هستند( 2فتال نیشابوی،
.)410/2
ه
 .7قال رسولالله(ص)« :السامع للغیبة ححد المغتابین».
ه
 .22قال رسولالله(ص)« :المستمع احد المغتابین».
 .5قال رسولالله(ص)« :الساکت شریک المغتاب».
 .4علیبنابی طالب(ع) قال :نهی رسولالله(ص) ...عن الغیبة و االستماع إلیها. ...
 .3قال علي(ع) :السامع للغیبة ححد المغتابین.
ه
 .6عن حبيعبدالله(ع) حنه قال :الغیبة کفر و المستمع لها و الراضي بها مشرك قلت :فان قال :ما لیس فیه فقال :ذاك بهتان.
ه
ه
 .1عن النبی انه قال من سمع الغیبة و لم یغیر کان کمن اغتاب و من رد عن عرض حخیه المؤمن کان له سبعون حلا حجاب من النار.
ه
 .2عن النبي(ص) :ما عمر مجالس (مجلس) بالغیبة اال خرب من الدین فتنزهوا اسماعکم من استماع الغیبة فان القائل و المستمع لها شریکان في االثم.
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 . 2از امیرالمؤمنین(ع) روایت شدده که ایشدان نگاه کردند به شدخصدی که از دیگری نزد فرزند ایشان امام حسن
غیبت میکرد ،پس حضرت فرمودند :ای فرزندمآ ه
منزه بدار گوشت را از مثل این؛ چراکه او نظر کرد به بدترین چیزی
که در ظرفش داشت و آنرا در ظرف تو خالی کرد( 7مفید ،االختصاص.)223 ،
 . 9زمانی که پیامبر اکرم(ص) شدخصی را راجع به زنا رجم کرد ،شخصی به دیگری گفت :این شخ

قصاص

شدد همان طور که سدگ قصاص میشود ،پس پیامبر اکرم(ص) مرداری را نزد آنها بردند پس به آنها گفتند :از این
مردار بخورید .آنها گفتند :از این مردار بخوریم؟آ پی امبر فرمودند :آنچه که از بردارتان به شددما رسددید از این مردار
متعفنتر بود( 2ورام.)776/7 ،
ازآنجاییکه غیر از یک روایت ،تمام روایات مذکور به صدورت مرسدل به ما رسیده است ،امکان تمسک به هیچ
یک از آنها وجود ندارد و مجالی برای صحبت از وجه داللت و اشکاالت داللی آنها نیست.
روایتی که بهطور مستند ذکر شده ،روایت سوم است که بخشی از حدیث مشهور به «مناهی النبی(ص)» است و
سدند این روایت نیز از طریق صددوق به شعیببنواقد 5و از جهت خود شعیب مخدوش است؛ زیرا حمزةبنمحمد
(خوئی ،معجم راال الحدیث )227/6 ،و عبدالعزیزبنمحمد (همان )54/70 ،مجهولاند و شعیببنواقد (همان،
 )54/9نیز توثیق نشده است.
بعضددی خواسددتهاند اعتبار این روایات را بر اسدداس عمل مشددهور (قزوینی223/2 ،؛ روحانی ،منهاج الفقاهة،
10/2؛ الری ،)720/7 ،حصددول اسددتفاضدده (آل کاشددا الغطاء ،احکام المتأار726 ،؛ خمینی444/7 ،؛ مکارم
خاص موجب وثوق به صدور (سبحانی تبریزی)624 ،
شدیرازی295 ،؛ روحانی ،اقهالصادق ،)522/74 ،مضامین ِ

یدا تعبیر بده «قدال» در برخی مراسددیل (خمینی )445/7 ،اثبات کنند ،ولی هیچکدام از این چهار روش در این مقام

کارآمد نیست.
ی
ی
توضدیح ضدعا چهار طریق مذکور این اسدت که؛ اوال باتوجهبه پیشدینهای که برای این مطلب بیان شد ،اصال
ی
شهرتی محقق نشده تا جابر ضعا سند باشد؛ ثانیا ادعای استفاضۀ اخبار ضعیفه زمانی میتواند سبب قطع اجمالی
به صددور بعضی از آنها شود که احراز کنیم سند اخبار از آخرین راوی تا امام(ع) مستقل و بدون اشتراک است ،اما
اگر در برخی طبقات ،سدند اخبار به یک راوی رسدیده و مشترک شود یا حتی احتمال اشتراک باشد ،نهتنها قطع بلکه
اطمینان به صددور بعض نیز حاصدل نخواهد شدد؛ زیرا حتی کمترین حد استفاضه یعنی تعدد راوی در تمام طبقات
ی
 .7قال نظر حمیرالمؤمنین(ع) الی رجل یغتاب رجال عند الحسن ابنه(ع) فقال :یا بني هنزه سمعك عن مثل هذا فانه نظر الی اخبث ما في وعائه فافرغه في وعائك.
ه
ه
ه
الرجل في ه
الزنا قال رجل لصاحبه هذا اقت ه کما یقت ه الکلب ه
الله(ص) ه
فمر النبي(ص) معهما بجیفة فقال لهما حنهشا منها فقاال یا رسولالله ننهش جیفة
 .2و هلما رجم رسول
فقال ما حصبتما من حخیکما حنتن من ذلك.
 .5طریق صدوق به شعیببنواقد به شرح ذیل است:
ه
ه
محمدبن ححمدابنجعفربن ه
مدا کدان فیه عن شددعیببن واقد في المناهي فقد رویته عن حمزةبن ه
عليبنالحسددینبن ه
محمدبنزیدبن ه
عليبنحبيطالب(ع) قال :حدثني حبوعبدالله
ه
ه
ه
ه
ه
ه
محمدبن ه
ه
حبوعبدالله ه
عبدالعزیزبن ه
ه
البصددري قال :حدثنا شددعیببن واقد قال :حدثنا الحسددینبنزید ،عنالصددادق
الغالبي
الجوهري
زکریا
اْلبهري قال :حدثنا
محمدبنعیسددی
جعفربن ه
محمد ،عن حبیه ،عن آبائه ،عن حمیرالمؤمنین ه
عليبنحبيطالب(ع) (ابنبابویه ،الفقیه.)352/4 ،
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(وگرنه حتی اگر در یک طبقه هم راوی واحد باشدد ،خبر واحد میشدود) ،رعایت نشده است .افزون بر این بر فرض
که قطع به صدور بعضی از این روایات حاصل شود ،احتمال دارد که قیدی در این روایات مذکور بوده که به دست ما
ی
نرسدیده اسدت؛ مثال اسدتماع غیبت فقط در فرض رضدایت حرام بوده یا ...و چون وثاقت راویان ثابت نیست ،اصل
نبودن خطا و نسدیان و ...جاری نمیشدود تا مقدمۀ جریان اصالةاالطالق شود ،پس هیچ حکمی با این روایات برای
نفس اسدتماع اثبات نمیشود (تبریزی .)270/7 ،بهعبارتدیگر ،ازآنجاییکه اصول مذکور از اصول عقالئی به شمار
میآیندد ،با رجوع به سددیرۀ عقال در مییابیم که آنها اصددول مذکور را فقط در اخبار ثقات جاری میدانند نه مطلق
اخبار ،لذا نمیتوان نبودن قید را در اخبار مذکور اثبات کرد.
ی
ثالثا تنها روایتی که بعضدی از طریق متن آن خواستهاند به اطمینان به صدور آن برسند ،روایت مناهیالنبی(ص)
ه
اسددت (سددبحانی تبریزی )624 ،که آن هم العهدة علی مدعیها؛ چراکه قوت مضددمون اینچنینی در آن یافت نمی
شود.
ی
روایت اختصدداص نیز خصددوصددیتی برای آن ایجاد نمیکند ،زیرا بر فرض که مرسددالت
رابعا تعبیر به «قال» در
ِ
ی
جزمیه شیخ صدوق (ربانی بیرجندی )547 ،را بپذیریم ،شیخ مفید بهخالف شیخ صدوق که صرفا محدث بود ،اهل
اجتهاد بوده و ممکن اسددت مبانی ایشددان در حجیت اخبار با مبانی ما متفاوت باشددد .افزون بر اینکه در آن روایت به
امام مجتبی(ع) مطلبی نسددبت داده شددده که با سدداحت عصددمت ایشددان ناسددازگار اسددت (خمینی445/7 ،؛ خوئی،
مصباحالفقاهه.)532/7 ،
ی
نتیجه تا اینجا این میشدود که هیچیک از روایاتی که مسدتقیما به مسدئلۀ اسدتماع پرداختهاند ،قابل استفاده برای
اثبات حرمت استماع نیست.
 . 2 .1 .4دستۀ دوم :روایاتی که غیرمستقیم بر حرمت استماع داللت دارد.
دستۀ دوم ،هفت طائفه از ادله است:
.0

ادلدهای که بر حرمت غیبت داللت دارد (طوسددی ،االمالی397 ،؛ ابنبابویه ،الفقیه03/0 ،؛ حرعاملی،

 .)989/09بعضددی قائل به این هسددتند که نفس ادلهای که بر حرمت غیبت داللت دارد بر حرمت اسددتماع آن نیز
داللت دارد و این به سه بیان است:
بیان اول .اسدتماع غیبت در معنا ،همان غیبت است؛ زیرا تصدیق غیبت نیز غیبت به شمار میرود (شهید ثانی،
رسراعل910 ،؛ مجلسدی ،مرآة العقول .)009/01 ،جواب این بیان این اسدت که ادعای بدون دلیل است (طباطبائی،
.)960
ی
َ
بیدان دوم .وقتی گفتن و بیان غیبت حرمت دارد ،طبعا شددنیدن آن نیز حرمت دارد زیرا قول منکر اسددت (همو).
منکر زیادی وجود دارد که گفتن آن حرام اسدت ولی شنیدن آن حرام نیست؛ مثل اینکه
پاسدخ این اسدت که سدخنان ِ
انسددان بشددنود کسددی به دیگری فحش و ناسددزا میدهد یا اینکه او را مسددخره میکند یا اینکه دروغ میگوید (همو؛

کامل نواب ،نقد انگارۀ حرمت گوشسپاری به غیبت
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طباطبائی قمی ،الدالعل.)911/0 ،

بیان سوم .ازآنجاییکه غیبت ه
متقوم به دو رکن است و تا غیبتکننده و مستمع آن نباشند ،غیبت محقق نمیشود،

ادلۀ حرمت غیبت شدامل مستمع نیز میشود همان طور که حرمت بیع ،مشتری را نیز در بر میگیرد (الری081/0 ،؛
شهیدی تبریزی19/0 ،؛ نجفی تبریزی.)038 ،
اشدکال این بیان نیز این اسدت که در اصول در جای خودش ثابت شده که متالزمین در وجود ،متالزم در حکم
نیسدتند (انصداری ،مطارح379/0 ،؛ آخوند خراسدانی099 ،؛ هاشدمی شاهرودی)910/9 ،؛ یعنی درست است که
تحقق غیبت در خارج بدون وجود مسددتمع امکان ندارد ،ولی این دلیل نمیشددود که اسددتماع غیبت نیز حرام باشددد
(روحدانی ،اقه الصررادق .)911/00 ،افزون بر آن اگر اینطور بود ،اسددتماع غیبت بهسددبب ردکردن نیز جایز نبود،
درحالی که بسددیار از قائالن به حرمت اسددتماع ،قائل به جواز اسددتماع بهسددبب رد هسددتند (خوئی ،مصررباح الفقاهه،
.)961/0
قیاس محل کالم به مسددئلۀ بیع نیز صددحیح نیسددت؛ زیرا در مثال مذکور اگر مقصددود از حرمت،
بهنظر نگارنده ِ

حرمت وضدعی باشدد بهسبب این است که ازآنجایی که معامالت معاوضه هستند ،اثر معامله باید برای هر دو طرف
ِ
ی
اثر
باشد و نمیتوان مثال قائل شد معامله نسبت به بائع صحیح و نسبت به مشتری باطل است یا بالعکس و اگر دلیلی ِ
وضعی معامله را نسبت به یکی از طرفین معامله نفی کرد برای هر دو طرف نفی میشود .مسئلۀ غیبت و استماع آن،
حرمت تکلیفی است ،در بسیاری از موارد ،معامله برای
اینچنین نیسدت و این محذور عقلی را ندارد و اگر مقصود،
ِ
یکی از دو طرف حرام و برای دیگری مباح اسدت؛ مانند شخصی که بهقصد استفادۀ حرام از مبیع آن را به دیگری می

فروشد که در این صورت فروش بایع حرام ولی خرید مشتری حرام نیست7.

ِ
ِ
 .9ادلهای که بر حرمت رضای به فعل حرام داللت دارد (طوسی ،تهذیب االحکام.)071/6 ،
اولین کسددی که به صددراحت اسددتدالل به این طائفه از روایات را بیان کرده ،میرزای شددیرازی در حاشددیهاش بر

مکاسدب اسدت .ایشدان حرمت اسدتماع را به این جهت که شخ ِ مستمع راضی به عمل مغتاب است ،ثابت کرده
است ( )008/0و بعد از ایشان دیگران نیز تبعیت کردهاند (قزوینی ،)986/9 ،البته از کلمات شهید ثانی نیز این وجه
برداشت میشود2.
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
حْ
َ ُ ح َ
َّ
ذین َآم ُنوا ل ُه ْم َع ٌ
شددیع الفاح َشدد ُة فی ال َ
ون ح ْن َت َ
ذاب ح ٌ
لیم ِفی الدنیا َو
در همین راسددتا بعضددی به آیۀ « ِإن الذین ی ِحب
ِ
ِ
َ َ
َّ َ َ ْ
اْل ِْخ َر ِة َو الل ُه َی ْعل ُم َو حن ُت ْم ال ت ْعل ُمون» (نور )01 :تمسددک کرده و گفتهاند :چون مسددتمع داخل در کسددانی اسددت که

 .7شاهد بر این مطلب این است که ادلهای که بزرگان برای حرمت عمل بائع بیان کردهاند مثل اعانه بر اثم ،در حق مشتری صادق نیست( .انصاری.)66/7 ،
ه
 .2ایشان بعد از اینکه روایت «السامع للغیبة احدالمغتابین» را ذکر میکنند ،میفرمایند :مراده ه
السامع علی قصد ه
الرضا و اإلیثار ال علی وجه االتفاق و مع القدرة علی اإلنکار و
ه
تکیا ذهنهما ه
الرضا و ه
لم یفعل و وجه کون المسدتمع و السدامع علی ذلك الوجه مغتابین مشارکتهما للمغتاب في ه
بالتصور المذمومة التي ال تبتغی و ان اختلفا في ان ححدهما
قائل و اْلخر قابل لکن کل واحد منهما صاحب آله علیه( .شهید ثانی ،رساعل)297 ،
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محبت شیوع قبیح نسبت به فرد مؤمن را دارد ،استماع حرام است (خمینی.)006/0 ،
ی
پاسددخ این کالم این اسددت که این اسددتدالل درحقیقت خروج از محل کالم اسددت؛ زیرا همان طور که قبال بیان
حکم استماع با قطع نظر از عناوین دیگر است و اینکه حکمی برای رضایت به عمل غیبت ثابت
شد ،محل نز ِاع بیان ِ
شود ،ارتباطی به حرمت استماع ندارد (همو008/0 ،؛ سبحانی تبریزی.)698 ،
افزون بر اینکه این دلیل اخ

از مدعاسددت؛ زیرا باتوجهبه اینکه رضددا و نبودن رضددا امری درونی اسددت ،موارد

زیادی وجود دارد که مسددتمع راضددی به عمل غیبتکننده نیسددت ،پس دلیل اخ
ِ
 .)19/0همین دو جواب راجع به استدالل به آیه نیز وجود دارد.

از مدعاسددت (شددهیدی تبریزی،

ی
 .9ادلهای که بر حرمت اعانه بر اثم داللت دارد (مائده)9 :؛ به این تقریب که اگر مستمع نمیبود ،اصال غیبتی

حضددور مسددتمع ،غیبت محقق نمیشددود پس او غیبتکننده را در تحقق
محقق نمیشددد؛ پس باتوجهبه اینکه بدون
ِ
غیبت کمک کرده است و اعانه بر اثم بر عمل او صادق است (کاشا الغطاء نجفی ،کشف الغطاء01/6 ،؛ شهیدی

تبریزی19/0 ،؛ مکارم شیرازی.)919 ،
باتوجه به اینکه جمعی از محققان حرمت اعانه بر اثم را قبول ندارند و قائلاند به اینکه آنچه که در ادلۀ موضددوع
حرمدت قرار گرفتده ،تعداون بر اثم اسددت (ایروانی ،)03/0 ،این نکته تذکردادنی اسددت که حتی اگر تعاون بر اثم را
موضوع حرمت بدانیم ،باز هم بر محل بحث منطبق است؛ زیرا تعاون بهمعنای اشتراک در به وجودآوردن عمل است
ِ
و غیبتکننده و مستمع باتوجه به توقا تحقق غیبت بر وجود مستمع ،هر دو با هم غیبت را به وجود میآورند.
ی
جواب این اسدتدالل دقیقا همان دو جوابی اسدت که در ارتباط با استدالل قبل بیان شد .افزون بر این در مواردی
که مسددتمع متعددی وجود دارد بر اسددتماع یک نفر اعانه بر اثم صددادق نیسددت؛ زیرا اگر او گوش نمیداد باز هم اثم
ِ
محقق میشد (روحانی ،اقه الصادق.)981/00 ،
 .0ادلهای که بر حرمت اعانه بر ظلم داللت دارد 7.بعضی به این جهت که اعانه بر اثم را حرام نمیدانند ،به این
دلیدل تمسددک کرده و گفتده اندد :در محل بحث حتی اگر اعانه بر اثم را حرام ندانیم (به این جهت که موضددوع ادلۀ
حرمت را تعاون بر اثم می دانیم) ،اعانه بر ظلم صددادق اسددت و اعانه بر ظلم حرام اسددت (شددهیدی پور،16/1/8 ،
جلسۀ  3محرمات).
ی
پاسدخ از این دلیل به نظر نگارنده این اسدت که؛ اوال در بسدیاری از موارد ازآنجاکه مسدتمع منحصر به یک فرد
نیسددت یا حتی در یک مجلس اتفاق نمیافتد ،بلکه در سددایتها و فضدداهای مجازی منتشددر میشددود و حتی اگر
ی
ظلم خود را مرتکب شده است ،اعانت صدق نمیکند؛ ثانیا بر فرض که
شدخصدی استماع نکند ،غیبت کننده گناه و ِ
مسدتمع منحصدر به یک شدخ و در یک مجلس باشدد ،ایجاد موضوع ظلم که اعانت بر ظلم نیست؛ بهطور مثال
ِ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
َ
َ َ ْ َ
َ
َ
الل ُه َع ْن ُه َق َال َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ْال َح َسدن َّ
الص َّف ُار َعن ْال َع َّب ْ َ ْ ُ
وف ع ْن ُم َح َّم ِد ْبن ِس َن ٍان ع ْن طل َحة ْبن َز ْی ٍد ع ْن َج ْعف ِر ْبن ُم َح َّم ٍد
 .7حدثنا محمدبنالحسدنبن ححمدبنالو ِل ِید ر ِضدي
اسب ِن معر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُِ َ َ َ َ ٌ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ْ
ح
َ
َ
ُ
َ
َع ْن َحبیه َع ْن َج ِّده(ع) َق َال َک َان َعل ٌّي(ع) َی ُق ُول ْال َعام ُل بالظلم و ال ُمعین عل ْیه و َّ
اضي ِب ِه ش َرک ُاء ثالثة( .ابنبابویه ،خصال.)701/7 ،
الر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
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فرزنددی می داند که اگر نزد پدر برود ،پدر از روی ظلم او را کتک خواهد زد؛ رفتن او نزد پدر اگرچه ایجاد موضددوع
ظلم است ،اعانت بر ظلم بهشمار نمیرود .همچنین باید توجه داشت که وجه استداللنکردن محقق معاصر مذکور
به ادلۀ حرمت تعاون بر اثم نیز معلوم نیست.
 .3ادلهای که بر وجوب رد غیبت داللت دارد (برقی019/0 ،؛ ابنبابویه ،امالی.)091 ،
بعضی گفتهاند :باتوجهبه اینکه در ادلۀ وجوب رد نسبت به کسی که غیبت را رد نمیکند عقابهای متعددی ذکر
ی
شدده ،پس معلوم می شود مستمع غیبت عقاب میشود؛ زیرا کسی که رد نمیکند ،غیبت را قطعا شنیده است (نجفی
تبریزی038 ،؛ مکارم شیرازی919 ،؛ سبحانی تبریزی.)698 ،
پاسدخ این استدالل معلوم است؛ زیرا موضوع عقاب های مختلا در این ادله ،نبود رد است؛ یعنی نبود رد حرام
اسدت و نبود رد غیر از اسدتماع اسدت؛ با این توضیح که وقتی نبود رد حرام میشود به این معنا نیست که استماع نیز
ی
حرام اسدت؛ زیرا اوال این دو باهم مالزمهای ندارند و ممکن است شخ بدون استماع از غیبت شخصی نسبت به
ی
ی
دیگری مطلع شود و ثانیا بر فرض که مالزمه داشته باشند ،قبال نیز توضیح داده شد که متالزمین فیالوجود متالزم در
ی
حکم نیسدتند ،پس این ادله اصدال از جهت اسدتماع در مقام بیان نیست (شهیدی تبریزی19/0 ،؛ خمینی001/0 ،؛
روحانی ،اقه الصرادق )981/00 ،و حتی بعضدی از بزرگان از این ادله ،جواز اسدتماع بهسبب رد را برداشت کردهاند
(آل کاشا الغطاء ،احکام المتاار086 ،؛ خوئی ،مصباح الفقاهه.)931/0 ،
 .6ادلدهای کده بر وجوب دفع منکر داللدت دارد (خمینی)919/0 ،؛ بده این بیان که همان طور که نهیاز منکر
واجب اسدت ،دفع منکر نیز واجب اسدت؛ زیرا قطع داریم که شدارع مقدس به اصدل وجود منکر در جامعه رضایت
ی
ندارد پس استماع غیبت حرام است تا اینکه اصال غیبت محقق نشود (سبحانی تبریزی.)698 ،
جواب از این مطلب این اسدت که دلیلی بر وجوب دفع منکر وجود ندارد و اگر قائل به وجوب دفع منکر باشیم،
تأسیس فقه جدید الزم میآید (اشرفی شاهرودی ،سایت مدرسۀ اقاهت).
افزون بر این به نظر نگارنده بر فرض که دفع منکر وجوب داشدته باشد ،عنوان مستقلی است که موضوع وجوب
قرار گرفته و ارتباطی با حرمت اسددتماع غیبت ندارد؛ زیرا ممکن اسددت دفع منکر به جلوگیری از بیان غیبت محقق
شود نه ترک استماع و در بعضی موارد نیز بهسبب تعدد مستمع به صرف ترک استماع شخ  ،دفع منکر صورت نمی
پذیرد.
.7

ادلهای که بر حرمت کشا ستر و اذاعۀ ه
سر مؤمن داللت دارد7.

بعضدی از بزرگان و محققان معاصر ،تنها دلیلی که داللت آن بر حرمت استماع غیبت را پذیرفتهاند ،همین دلیل
اسدت و وجه داللت آن را اینطور توضدیح دادهاند که نکتۀ حرمت غیبت ،فاششددن و اذاعۀ ه
سر مؤمن است؛ یعنی
َ َ َ َّ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ح َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ
وب ع ْن ع ْب ِدالل ِه ْبن ِسدد َن ٍان ع ْن ح ِبيع ْب ِدالل ِه(ع) قال قال ل ُه (ع ْو َر ُة
ْ 7حدثنا م َحم ْدبنموسددیب ِن ال َمتوک ِل ْقال حدثنا ْعب َدالل ِه َبن َجعف ٍر ال ِحمی ُ ِري ْ عن ححمدب ِنم َحم ٍُد ع ِن الحسدد ِنب ِنمحب ٍ
ِ
َ
َ َ
َ َ ُ ُ
َّ
َ
َ
َ
ال ُم ْؤ ِمن علی ال ُم ْؤ ِمن ح َر ٌام) قال ن َع ْم قلت َی ْع ِني ُسفل ْی ِه قال ل ْی َس ُه َو ح ْیث تذ َه ُب ِإن َما ُه َو ِإذاعة ِس ِّر ِه (ابنبابویه ،معانی االخبار.)233 ،
ِ
ِ
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فاششددن ه
سدر مؤمن نزد مسدتمع ،نزد شدارع مبغوض اسدت و شدخ با استماع غیبت در ایجاد این فعل مبغوض
ِ
شدریک غیبتکننده اسدت؛ چراکه اگر مسدتمع غیبت نمیبود ،اذاعۀ ه
سدر مؤمن نسبت به او محقق نمیشد و متفاهم
ِ
مبغوض موال با غیبتکننده شریک است (خمینی000/0 ،؛ شهیدی
عنوان
عرفی این اسدت که مستمع در تحقق این ِ
ِ
پور ،16/1/8 ،جلسۀ  3محرمات).

بلده ،اسددتماع قول حرام نظیر کذب ،حرام نیسددت .نگاهکردن فعل حرام نظیر رق ِ حرام حرمتی ندارد؛ چراکه
ِ
مالزمه ای بین حرمت فعل و حرمت اسددتماع و نظر به آن فعل نیسددت ،اما در مقام ،نکتۀ عرفیه وجود دارد به اینکه
ه
مالک حرمت غیبت ،اذاعۀ ه
سدر مؤمن اسددت و مسددتمع با اسددتماعش نزد عرف شددریک در تحقق این عنوان مبغوض
است.
َ
ْ
َ
َّ
َ
ی
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
در روایدت معتبره داریم کدهَ « :م ْن کان ُی ْؤم ُن بالله َو ال َی ْوم اْلْخر فال َیجل ْس َمجلسددا ُینتق ُ فیه إ َم ٌام ح ْو ُی َع ُ
اب ِف ِیه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ُم ْؤ ِمن» (کلینی)977/9 ،؛ « کسی که ایمان به خدا دارد نباید در مجلسی بنشیند که علیه امام مسلمان غیبت میشود
یا یک مؤمنی ذکر عیبش میشدود» .متفاهم عرفی این اسدت که ننشین تا نشنوی .بله ،ممکن است نفس نشستن نیز
حرام باشد اما مالزمۀ عرفیه دارد که شنیدن هم جایز نیست (شهیدی پور ،16/1/8 ،جلسۀ  3محرمات).
دیگری غیر از فاعل آن متوقا

اشکال این بیان این است که بسیاری از اوقات تحقق عنوان حرام بر عمل شخ
ی
اسددت؛ ولی چون عرفا عمل فقط به شددخ فاعل نسددبت داده میشددود ،حرمتی که در ادله آمده نیز فقط بر همان
شدخ

حملشددنی اسدت؛ برای مثال حتی ضدرب و امثال آن تا زمانی که مضدروب نباشدد محقق نمیشود ،ولی

نمیتوان حرمت را به مضروب نسبت داد.
ی
سدر مؤمن و افشای ه
در محل بحث نیز تحقق اذاعۀ ه
سر او بر شنیدن مستمع متوقا است؛ ولی عرفا اذاعه و افشا
به گوینده نسبت داده میشود ،لذا حرمت بر عمل او بار میشود (تبریزی.)901/0 ،
بعضدی از معاصدران در مقام دفاع از اسدتدالل مذکور گفتهاند :اذاعه بهمعنای مصدری منتسب به متکلم است؛
ه
ولی اذاعه بهمعنای اسدم مصددری منتسب به متکلم و مستمع است و آنچه که موضوع حرمت است ،اذاعه بهمعنای
اسم مصدری است (سبحانی تبریزی.)697 ،
خالف فهم عرفی از روایات این باب
به نظر نگارنده ،اثبات حرمت اذاعه بهمعنای اسم مصدری بسیار مشکل و
ِ
ی
بعدا نمیگوییم که من ه
اسدت؛ زیرا از جهت عرفی اگر به ه
سری را فاش کردم ،حتی نمیگوییم من به
سر گوش دهیم،
سری را فاش کردیم ،بلکه میگوییم فالنی برای من ه
همراه آن متکلم ه
سری را فاش کرد و من گوش دادم.

در خصدوص استناد به نهی از جلوس در مجلس غیبت که گفته شده عرف ،نهی را بهسبب جلوگیری از افشا ه
سر

میداند ،این مطلب چه شداهدی دارد ؟ ظاهر حدیث این اسدت که خود حضدور در چنین مجلسی منهیعنه است و
ممکن اسدت وجه آن ،جلوگیری از رونق این مجالس یا تحذیر از عقوبتی که خوف آن نسدبت به چنین مجالسی می
سدری بشدود چه نشود .لذا اگر ما از عیب مؤمنی آگاه باشیم و افشای ه
رود باشدد ،چه افشدای ه
سر نسبت به ما منتفی
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حدیث دیگر دال بر حرمت حضور ما در چنین مجلسی نخواهد بود؟آ
باشد ،آیا این
ِ
ممکن اسدت کسدی به این وجه (اسدتدالل به ادلۀ حرمت اذاعه و افشدای ه
سر مؤمن) اشکالی که در استدالل به
اعانه گفته شدد را نیز وارد سددازد؛ یعنی میتوان گفت :چنانچه مسددتمع منحصددر در یک نفر نباشددد ،اذاعۀ هسدر مؤمن
متوقا بر اسدتماع شدخصی خاص نیست تا بتوان حرمت را در حق او اثبات کرد ،اما دقتنظر نشان میدهد که این
کالم تام نیست؛ زیرا اذاعۀ ه
سر غیر از ظلم است .در فرض ظلم اگر مستمع منحصر نباشد ،چه زید غیبت از عمرو را
بشنود و چه نشنود ،ظلمی در حق عمرو محقق شده است ،اما در بحث اذاعه اگر زید مستمع غیبت از عمرو نباشد،
اگرچه مستمعان هم متعدد باشند ،اذاعۀ ه
سر نسبت به دیگران صادق است؛ نسبت به زید صادق نیست .بهتعبیر دیگر

در صدق اذاعۀ ه
سر ،هر شخصی بهتنهایی موضوعیت دارد.
 .2 .4دلیل عقلی

بعضدی برای اثبات حرمت اسدتماع اینچنین گفتهاند« :اگر استماع غیبت جائز باشد ،الزمهاش آن است که ادلۀ
حرمت غیبت هدم شدود و این همه روایات که منع از غیبتکردن بالمصداق یا قلیلالمصداق باشد ،چراکه اگر برای
شدنونده شدنیدن غیبت جائز باشدد و رد واجب نباشدد ،غیبت حرامی که از آن نهی شده بهراحتی تحقق پیدا میکند»
(اشرفی شاهرودی ،سایت مدرسۀ اقاهت).
پاسدخ نگارنده از این دلیل این اسدت که مالزمهای میان حرمتنداشتن استماع غیبت و هدم ادلۀ حرمت غیبت
وجود ندارد؛ زیرا همان طور که گفتیم حرمتنداشددتن اسددتماع بماهواسددتماع محل کالم اسددت و اشددکالی ندارد که
ِ
ی
شدارع مقدس غیبت را حرام بداند ولی صرفا استماع را حرام نداند و درعینحال رد غیبت ،نهی از منکر ،نارضایتی به
عمل غیبتکننده و مسدائل دیگر را حرام اعالم کند ،پس صدرف حرمتنداشدتن استماع غیبت سبب هدم ادلۀ غیبت
نمیشود.
 .3 .4اجماع
دلیدل دیگر از ادلۀ قائالن به حرمت ،اجماع (صدداحبجواهر17/22 ،؛ انصدداری539/7 ،؛ میرزای شددیرازی،
772/7؛ قزوینی223/2 ،؛ آل کاشددا الغطاء ،احکام المتاار726 ،؛ سددبزواری722/76 ،؛ خمینی ،)447/7 ،بلکه
اتفاق فریقین (خوئی ،مصباح الفقاهه )531/7 ،است .بر اساس یافتههای نگارنده اولین کسی که برای اثبات حرمت
اسددتماع به اجماع تمسددک کرده ،مجلسددی اول اسددت .ایشددان در کتاب روضررة المتقی در ذیل عبارت حدیث نبوی
ی
«ونهی عن الغیبدة و االسددتمداع الیهدا» ،فرموده :هما حرامان اتفاقا؛ غیبت و اسددتماع آن بهاتفاق علما حرام اسددت
(.)542/9
ی
آنچه مهم اسدت این اسدت که چطور در مسدئلهای که جز معدود از قدما که قبال بیان شددد سخنی از آن به میان
نیاوردهاند ،میتوان ادعای اجماع کرد.
بر این اسدداس معلوم می شددود در محل کالم مجالی برای تمسددک به اجماع (بر فرض حجیت آن) نیسددت .البته
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حرمت اس دتماع غیبت در کتب اصددحاب را بهسددبب وضددوح و ظهور آن دانسددته اسددت
سددیدجواد عاملی ذکرنکردن
ِ
(حسدینی عاملی ،مفتاح الکرامة ،)279/72 ،ولی بهنظر نگارنده ادعایی بیدلیل اسدت؛ چراکه علمای متقدم مسائل
بسیار بدیهیتر از این حکم مانند حرمت دروغ و غیبت و ...را در کتبشان ذکر کردهاند (ابنبراج544/7 ،؛ ابنادریس،
السراعر )273/2 ،پس بداهت ،دلیل بر ذکرنکردن نمیشود.
ِ
افزون بر این در ادامه ،اشدارۀ به حرمت اسدتماع را به محقق کرکی در اامع المقاصرد و شدهید ثانی در الروضة
البهیة نسبت داده است (حسینی عاملی ،مفتاح الکرامة ،)279/72 ،درحالیکه در کتب ایشان هیچ اشارهای نسبت به
حرمت استماع حتی در موارد استثنا وجود ندارد (محقق کرکی21/4 ،؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة.)274/5 ،
 .4 .4استدالل بر اساس فلسفۀ فقه و اخالق
ازجمله اسدتداللهایی که در محل بحث می توان برای اثبات حرمت استماع بدان استناد کرد ،گرچه که در کالم
حکم استماع غیبت بر اساس فلسفۀ تشریع حکم غیبت از زاویۀ نگاه اخالقی به
محققان استناد نشده است ،استنباط ِ
ِ
این مسئله است.
تقریبی که برای این اسدتدالل می توان بیان کرد این اسدت که فلسدفۀ تشدریع حکم غیبت از دیدگاه شارع مقدس
حفظ حرمت و آبروی مؤمن و افشدانکردن ه
سدر او نزد دیگران است و این غرض مهم سبب میشود که استماع غیبت
نیز وجوب اجتناب داشدته باشد؛ زیرا اگر مستمعی نباشد ،غیبتی محقق نخواهد شد و استماع غیبت از نگاه اخالقی
از این جهت که سبب تشویق و ترغیب غیبتکننده به این عمل میشود ،عملی مذموم و ناپسند خواهد بود.
ه
آنچه که در این نوع اسدتداللها مستدل باید توجه کند این است که اثبات فلسفۀ تشریع احکام و سمتوسودادن
به احکام فقهی به واسدطۀ مسدائل اخالقی ازجمله مسدائلی اسدت که اثبات آن مشکل و نیازمند اقامۀ قرائن و شواهد
مفید قطع یا اطمینان اسدت و اگر برای کسدی از طریق تجمیع شواهد و قرائن و تراکم ظنون ،قطع یا اطمینان به حکم
حاصل شد ،برای او حجت خواهد بود.
 .5ادلۀ جواز استماع غیبت
 .1 .5اصل برائت
باتوجه به اشدکاالتی که بر تمام ادلۀ حرمت اسدتماع غیبت بیان شدد ،معلوم میشود که دلیلی بر حرمت استماع
غیبت وجود ندارد؛ لذا باتوجهبه شددکی که در اصددل حرمت این عمل وجود دارد ،اصددل برائت بدون هیچ شددبههای
جاری میشود که نتیجۀ آن جواز استماع غیبت است.
 .2 .5دلیل عقلی
به نظر میرسدد برای اثبات جواز اسدتماع غیبت می توان به بیانی عقلی نیز تمسک کرد و آن این است که همواره
ی
حرمت استماع غیبت زمانی
تکالیا زمانی برای افراد به فعلیت میرسد که موضوع آن محقق باشد و طبعا تکلیا به
ِ
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محقق می شدود که غیبت محقق شود و وقتی غیبت محقق شد ،وجهی برای جعل حرمت استماع برای شنونده وجود
ندارد؛ زیرا استماع غیبت محقق شده و جعل حرمت لغو است.
ی
حرمت
به دیگر سددخن ،قبل از تحقق غیبت قطعا اسددتماع ،حرمت ندارد و بعد از تحقق آن کار از کار گذشددته و
ِ

اسدتماع وجهی ندارد .ممکن اسدت کسدی بگوید وقتی غیبت محقق شدد ،اسدتماع ادامۀ آن حرمت دارد .پاسخ این
است که معیار در صدق غیبت ،هتک ستر مستور و اذاعۀ ه
سر مؤمن (نجفی تبریزی737 ،؛ انصاری552/7 ،؛ تبریزی،
511/7؛ روحانی ،منهاج الفقاهة26/2 ،؛ خرازی )421/6 ،است و وقتی غیبت محقق شد ،هتک ستر محقق شده و
ی
ادامه نقشددی در تحقق غیبت ندارد؛ لذا وقتی که شددخ مثال دربارۀ ُبخل شددخصددی توضددیح میدهد ،قبل از اینکه
ِ
ه
شدخ متوجه عیب شخ مدنظر شود ،غیبت محقق نشده و وقتی که متوجه شد که او بخیل است ،غیبت محقق
شدده اسدت و ادامۀ صدحبت ها و توضدیحات شخ  ،هتک ستر و غیبت جدیدی نیست تا شنیدن آن حرمت داشته
باشد ،بلکه توضیحات مطلبی است که مستمع به آن علم دارد؛ لذا نه گفتنش و نه شنیدنش حرمت ندارد.
اشدکال دیگر این اسدت که در موارد علم شدخ به مشدرفبودن گوینده به غیبت ،موضوع محقق شده است و
ه
اسددتماع ،غیبت دارد .پاسددخ این اسددت که باتوجهبه اینکه در این مورد نیز علم به فعلیت غیبت تعلق نگرفته ،بلکه به
علم دارد به اینکه در آینده

مشدرفیت غیبت تعلق گرفته اسدت ،باز هم حکم فعلی نمیشدود؛ مثل موردی که شخ
ی
مسدتطیع خواهد شد؛ طبعا از همان زمانی که مستطیع شود حکم وجوب حج به فعلیت میرسد .در محل بحث نیز
ُ
اینچنین است؛ یعنی هرچند که شخ علم دارد که گوینده در شرف غیبتکردن است ،بهدلیل تحققنیافتن غیبت،
امکان فعلیت حکم حرمت استماع وجود ندارد.

البته مطلب درخور توجه این است که اگر ما مالک حرمت غیبت را مبغوضیت هتک مؤمن و اذاعۀ ه
سر او بدانیم،
ِ

دیگر این دلیل عقلی صحیح و استداللپذیر نیست؛ بهدلیل اینکه بهمحض اطالع از اشراف شخ

به غیبت تکلیا

فعلی شددده و باید از غیبت کردن او جلوگیری کرد؛ زیرا فرض این اسددت که بر اسدداس ادله به این نتیجه رسددیدهایم که
مبغوض شارع است و صدور از آن از شخ
نفس وقوع هتک و اذاعه،
ِ

موضوعیت ندارد (خمینی.)491/7 ،

 .3 .5روایات حکایت استماع غیبت توسط معصومان(ع)
برخی در این مقام به روایاتی که حاکی از اسدتماع غیبت توسدط بعضددی معصدومان(ع) اسدت ،تمسددک کرده و

خواسدتهاند جواز اسدتماع را اثبات کنند؛ 7ولی تمسدک به این روایات باتوجهبه آنچه که در علم اصول در مسئلۀ فعل
َ ْ
ُ َ َّ
َ َ ْ ْ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َّ َ
َ َ َْ
ُ
ُ ُ ُ
َ ْ ُ
َ َْْ
ْ َ
وس قال حدث َنا ُم َح َّمد ْب ُن ع ْب ِدالل ِه ْبن ُسدل ْی َمان ال َحض َر ِم حي قال حدث َنا ُم َح َّمد ْب ُن ِإ ْس َم ِاعیل اْلح َم ِس حي
 .7قال حخ َب َر ِني ح ُبوال َح َسدن حح َمد ْب ُن ُم َح َّم ٍد الج ْر َج َر ِائ حي قال حدث َنا ِإ ْسد َحاق ْب ُن ع ْبد
َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ح َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ٍ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ ْ َ ُ ِ ْ َ َّ ِّ َ َ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ
الله(ص) َمنْ
ض رج ٍل ِعندالن ِبی فرد رجل ِمن الق ِوم علی ِه فقال رسول ِ
قال َ حدثنا الم َح ِار ِب َي َع ِ َن اب ِن َح ِبي ی لیلی ع ِن الحک ِمب ِن عتیبة ع ِناب ِنح ِبيالدرد ِاء عن ح ِب ِیه قال :نال رجل ِمن ِعر ِ
َر َّد ع ْن ع ْرض حخیه کان ل ُه حجابا م َن َّ
الن ِار (مفید ،االمالی)551 ،؛ ابیالدرداء از پدرش نقل میکند که شددخصددی در مقابل پیامبر اکرم(ص) نسددبت به دیگری بدگویی کرد و
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
شددخصددی از کسددانی که آنجا بود ،غیبت را از شددخ غائب رد کرد ،پس پیامبر اکرم(ص) فرمودند :هرکس از آبروی برادر مؤمنش دفاع کند ،حجاب و مانعی برای او از آتش
جهنم خواهد بود.
َ ْ
َ َ ََ َ ْ
َ َ َْ َ
ََ َ
َ َ ُ ََْ ُ ی
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ
َ
اب َر ُجال ِع ْندد ال َح َسددن ْاب ِند ِه(ع) فقدال َیدا ُب َن َّي ن ِّز ْه َسدد ْم َعك ع ْن ِمثل َهذا ف ِإن ُه نظ َر ِإلی حخ َب ِث َما ِفي ِوع ِائ ِه فأف َرغ ُه ِفي ِوع ِائك (همو،
َو قدال :نظ َر ح ِم ُیرال ُم ْؤ ِم ِن َین(ع) ِإلی رجدل یغتد
ِ
ِ
ٍ
االختصراص)223 ،؛ نگاه کرد امیرالمؤمنین(ع) به شخصی که نزد فرزندش حسن(ع) از شخصی غیبت میکرد ،پس حضرت به فرزندش فرمود :ای فرزندمآ گوشت را از مثل
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معصدوم و مقدار داللت آن ثابت شدده اسدت مشدکل است (اشکنانی550 ،؛ مظفر .)62/2 ،نتیجه این میشود که
غیبت خاص برای ایشان است و نمیتوان از آن
روایات مذکور بر فرض صحت سند درنهایت دال بر جواز استماع آن ِ
حکم کلی را برداشت کرد؛ زیرا ممکن است در آن مقام یکی از مسوغات غیبت وجود داشته و ما از آن مطلع نیستیم؛

جواز اسددتماع آن نیز
بهدلیل اینکه همان طور که گفتیم مسددوغات همان گونه که غیبتکردن را جایز میکند ،سددبب ِ

میشود.

 .4 .5اصل صحت
مسلم حتی بنا بر قول کسانی که داللت
برخی نیز جواز اسدتماع غیبت را باتوجهبه اجرای اصدل صحت در فعل ِ

ادله بر حرمت گوشسددپاری به غیبت را قبول کردند ،اثبات کردهاند؛ مشددهور فقها قبول دارند که گوشکردن به غیبتی
حرام اسددت که گفتن آن برای گوینده نیز حرام باشددد؛ زیرا در موارد متعدد ذکرشددده در کتب فقهی ،غیبتکردن جایز
است (ایروانی51/7 ،؛ سبزواری.)722/76 ،
بر این اسداس ،زمانی که شخصی شروع به غیبتکردن از دیگری می کند بنا بر جریان اصل صحت در عمل او،
ی
مسددتمع باید غیبت او را بر موارد جواز حمل کند؛ مثال ممکن اسددت غیبتشددونده متجاهر به فسددق بوده و وقتی بر
ی
اساس این اصل غیبتکردن برای او جایز باشد ،طبعا برای شنونده نیز جایز خواهد بود.
ممکن اسدت کسدی اشدکال کند که جریان اصدل صدحت در حق غیبتکننده منافات با حق غیبتشونده دارد؛
بهسبب اینکه غیبتکننده را از گناه غیبت تبرئه کنیم ،حق نداریم به غیبتشونده نسبت تجاهر به فسق دهیم.
متجاهر واقعیبودن غیبتشونده
پاسدخ اشدکال این اسدت که جریان اصدل صحت در حق غیبتکننده بهمعنای
ِ

نیسددت ،بلکه بهمعنای تجاهر به فسددق او در دیدگاه غیبتکننده اسددت؛ لذا همان طور که در حق غیبتکننده اصددل
صدحت جاری میشدود ،درحق غیبتشدونده نیز اصل صحت جاری شده و جریان این دو اصل با هم منافات ندارد
(اشرفی شاهرودی ،سایت مدرسۀ اقاهت).
به نظر نگارنده پاسدخ این اسدتدالل این است که در بعضی از موارد اصل صحت جاری نمیشود؛ مانند مواردی
کده شددخ

بندا بر قرائن موجود در کالم غیبدتکنندده و دیگر قرائن علم دارد بده اینکده غیبتکننده معتقد به وجود

مسوغات نیست و درعینحال غیبت میکند؛ زیرا موضوع اصل صحت شک است و نیز ما بهدنبال اثبات نبود حرمت
استماع غیبت در موارد حرمت بیان غیبت بودیم ،نه نبود حرمت استماع در موارد جواز غیبت.
مت ِعرض مؤمنان تا زمانی که قطع به
بعضدی نیز حتی جریان اصدل صدحت در مقام را بر اساس اصل اولیۀ حر ِ

جواز پیدا شود ،مشکل دانستهاند (شهید ثانی ،رساعل502 ،؛ آل کاشا الغطاء ،وایزة االحکام.)75/2 ،

این گفتارها پاکیزه نگاهدار؛ زیرا او نظر کرد به پلیدترین چیزی که در ظرفش بود و آن را در ظرف تو خالی کرد.
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نتیجهگیری
نتیجۀ پژوهش این اسددت که برای اثبات حرمت گوشسددپاری به غیبت به اجماع و ادلۀ نقلی و عقلی تمسددک شددده
اسددت ،ولی دلیلبودن هیچیک از این موارد در محل بحث بنا بر اشددکاالت فراوان واردشددده بر آنها ،ثابت نیسددت و
ازجهت دیگر باتوجه به اینکه موارد شدک در حرمت مجرای اصدل برائت اسدت ،جواز اسدتماع غیبت ثابت میشود.
حرمت استماع لغو است ،میتواند بهعنوان
البته اینکه قبل از تحقق غیبت ،اسدتماع ،حرمت ندارد و بعد از تحقق آن
ِ
دلیلی عقلی بر امکاننداشتن حرمت استماع غیبت مطرح شود.

بعضددی برای اثبات جواز غیبت به روایاتی که شددنیدن برخی معصددومان(ع) نسددبت به غیبت را حکایت میکند،
تمسدک کردهاند؛ ولی ازآنجایی که در علم اصول ثابت است که فعل معصوم(ع) اجمال دارد ،تمسک به این روایات
محل مناقشده قرار می گیرد .افزون بر این بنا بر وجود بعضدی مسدوغات برای غیبت و جریان اصددل صحت در گفتار
گوینده و مالزمۀ میان جواز غیبت و اسدتماع آن ،میتوان جواز استماع غیبتهای صادره از اشخاص را اثبات کرد که
البته این استدالل نیز با اشکاالت جدی مواجه است.
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تبریزی ،جواد ،إرشاد الطالب إلی التعلیق ةلی المکاسب ،چاپسوم ،قم :اسماعیلیان0006 ،ق.
جوهری ،اسماعیلبنحماد ،تاج اللغة و صحاح العربیة ،بیروت :دارالعلم للمالیین0001 ،ق.
حرعاملی ،محمدبنحسن ،وساعل الشیعة ،قم :آلالبیت(ع)7409 ،ق.
حسینی عاملی ،محمدجوادبنمحمد ،مفتاح الکرامة ای شرح قواةد العحمة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی0001 ،ق.
حلی ،یحییبنسعید ،الجامع للشراعع ،قم :مؤسسۀ سیدالشهداء العلمیة7403 ،ق.
خرازی ،محسن ،البحوث الهامة ای المکاسب المحرمة ،قم :مؤسسۀ در راه حق7425 ،ق.
خمینی ،روحالله ،المکاسب المحرمة ،قم :تنظیم و نشر آثار امام خمینی.7592 ،
خوئی ،ابوالقاسم ،مصباح الفقاهة ،محمدعلی توحیدی ،قم :انصاریان0007 ،ق.
_______________ ،معجم راال الحدیث و تفصیل طبقا الراال ،چاپپنجم ،قم :مرکز نشر الثقافة االسالمیه.0979 ،
ربانی بیرجندی ،محمدحسن ،سبا شناسی دانش راال الحدیث ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).0983 ،
روحانی ،صادق ،اقه الصادق ةلیه السحم ،قم :دارالکتاب مدرسۀ امام صادق(ع)7472 ،ق.
_______________ ،منهاج الفقاهة ،چاپپنجم ،قم :انوارالهدی0091 ،ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،المواهب ای تحریر أحکام المکاسب ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع)0090 ،ق.
سبزواری ،عبداالعلی ،مهذ األحکام ،چاپچهارم ،قم :المنار7475 ،ق.
سیستانی ،علی ،استفتاء از دفتر معظم له ،پایگاه اطالع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسالمی ،16/1/91 ،بهآدرس https:
 ،//hedayatgar. ir/fa/news/1835دسترسی در اسفند .0918
شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ،رساعل ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.7519 ،
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_________________ ،الروضة البهیة ای شرح اللمعة الدمشقیة ،قم :کتابفروشی داوری7470 ،ق.
_________________ ،کشف الریبة ،چاپسوم ،بیروت :دارالمرتضوی7590 ،ق.
_________________ ،مسالا األاهام إلی تنقیح شراعع اإلسحم ،قم :المعارف اإلسالمیة7475 ،ق.
شددهیدی پور ،محمدتقی ،تقریرات درس اسددتاد شددهیدی ،مدرسررۀ اقهی امام محمد باقر ةلیه السررحم ،0916/1/00 ،بهآدرس
 https://fa.mfeb.ir/feqh2shahiدسترسی در بهمن .0918
شهیدی تبریزی ،میرفتاح ،هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب ،تبریز :چاپخانۀ اطالعات0973 ،ق.
صاحببنعباد ،اسماعیلبنعباد ،المحیط ای اللغة ،بیروت :عالم الکتاب0000 ،ق.
صدداحبجواهر ،محمدحسددنبنباقر ،اواهر الکحم ای شرررح ش رراعع اإلسررحم ،چاپهفتم ،بیروت :داراإلحیاءالتراثالعربی،
0010ق.
صدر ،محمد ،ماوراء الفقه ،بیروت :داراْلضواء0091 ،ق.
صددر ،محمدباقر ،بحوث ای ةلم االصرول ،بهتقریر :محمود هاشدمی شداهرودی ،چاپسدوم ،قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه
اسالمی بر مذهب اهلبیت(ع)0009 ،ق.
______________ ،دروس ای ةلم االصول الحلقة الثالثة ،قم :مجمع الفکر االسالمی7425 ،ق.
طباطبایی قمی ،تقی ،ةمدة المطالب ای التعلیق ةلی المکاسب ،قم :کتابفروشی محالتی0009 ،ق.
______________ ،الدالعل ای شرح منتخب المساعل ،قم :کتابفروشی محالتی0099 ،ق.
طباطبائی ،محمدبنعلی ،کتا المناهل ،قم :آلالبیت(ع) ،بیتا.
طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتباإلسالمیة7401 ،ق.
_______________ ،االمالی ،قم :دارالثقافه0000 ،ق.
عاملی ،یاسین عیسی ،االصطححا الفقهیة ای الرساعل العملیة ،بیروت :دارالبالغة0009 ،ق.
عالمه حلی ،حسنبنیوسا ،تحریر األحکام الشرةیة ةلی مذهب اإلمامیة ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع)0091 ،ق.
_______________ ،منتهی المطلب ای تحقیق المذهب ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیة0009 ،ق.
غزالی ،محمدبنمحمد ،احیاء ةلوم الدی  ،بیروت :دارالکتاب العربی ،بیتا.
فتال نیشابوری ،محمدبناحمد ،روضة الواةای و بصیرة المتعای  ،قم :رضی.0973 ،
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،مفاتیح الشراعع ،تهران :مدرسۀ عالی شهید مطهری.0913 ،
فیومی ،احمدبنمحمدمقری ،بیتا ،المصباح المنیر ای غریب الشرح الکبیر للرااعی ،قم :دارالرضی ،بیتا.
قزوینی ،علی موسوی ،ینابیع األحکام ای معراة الححل و الحرام ،قم :دفتر انتشارات اسالمی0090 ،ق.
کاشا الغطاء نجفی ،حسنبنجعفر ،أنوار الفقاهة ،نجا :مؤسسۀ کاشا الغطاء الذخائر0099 ،ق.
________________ ،کشف الغطاء ة مبهما الشریعة الغراء ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی0099 ،ق.
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ّ
کاشا الغطاء ،جعفر ،شرح الشیخ اعفر ةلی قواةد العحمة اب المطهر ،نجا :مؤسسۀ کاشا الغطاء الذخائر0091 ،ق.
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکاای ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة7401 ،ق.
الری ،عبدالحسین ،التعلیقة ةلی المکاسب ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة0008 ،ق.

مجلسدی ،محمدتقیبنمقصدودعلی ،روضرة المتقی ای شررح م ال یحضرره الفقیه ،چاپدوم ،قم :مؤسسۀ فرهنگی اسالمی
کوشانبور0016 ،ق.
مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی ،مرآة العقول ای شرح أخبار آل الرسول ،چاپدوم ،تهران :دارالکتباإلسالمیة0010 ،ق.
محقق کرکی ،علیبنحسین ،اامع المقاصد ای شرح القواةد ،چاپدوم ،قم :آلالبیت(ع)7474 ،ق.
مشکینی ،علی ،مصطلحا الفقه ،بیجا :بینا ،بیتا.
مطهری ،مرتضی ،تعلیم و تربیت در اسحم ،چاپنودوپنجم ،تهران :صدرا.0918 ،
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،چاپپنجم ،قم :اسماعیلیان.0973 ،
مفید ،محمدبنمحمد ،اإلختصاص ،قم :المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید0009 ،ق.
________________ ،االمالی ،قم :کنگرۀ شیخ مفید0009 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة کتا التجارة ،قم :مدرسۀ امام علیبنابیطالب(ع)7426 ،ق.
میرزای شیرازی ،محمدحسنبنمحمود ،حاشیة المکاسب ،قم :الشریا الرضی0009 ،ق.
نجفی تبریزی ،محمدحسین ،تحلیل الکحم ای اقه اإلسحم ،تهران :امیر قلم7475 ،ق.
نوری ،حسینبنمحمدتقی ،مستدرک الوساعل و مستنبط المساعل ،بیروت :آلالبیت(ع)0018 ،ق.
ورام ،مسعودبنعیسی ،مجموةۀ ّورام ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.0961 ،
هاشدمی شدداهرودی ،محمود و جمعی از پژوهشددگران ،ارهنگ اقه مطابق مذهب اهلبیت ةلیهم السررحم ،قم :مؤسددسددۀ دائرة
المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت(ع)7426 ،ق.
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Abstract
In recent years, robotic technology has been linked to human life, and the rate of entry and
role of robots in human life is constantly evolving and increasing. This increase has paved the
way for legislating the robot various behaviors and functions; because first of all, it is necessary
to ensure controlled and safe performance in society; Secondly, the effectiveness and efficiency
of robots in various areas of life depend on understanding the jurisprudential and legal issues.
One of the important and noteworthy legal issues in this field is the existence of civil liability
in case of mistakes and errors resulting from the robot acts. Using analytical descriptive
methods, examining the principles of civil liability and its elements in the realm of robot
behavior and presenting ijtihad evidence, this article has come to the conclusion that
committing a harmful act or harmful abandonment of an act by a robot causes responsibility
and, as the case may be, based on the theory of "respect", the human factor is condemned and
obliged to compensate; Because the robot has no real or legal personality and cannot be
compensated.
Keywords: Harmful abandonment of an act, robot, robot, harmful act, basis of respect, civil
liability.
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چکیده
فناوری رباتیک در سااا های اخیر با زندگی انسااان ویوند فافته و مینان ورود و نقر رباد در زندگی انسااانو ویوسااته در حا
ویشاارفو و فنونی اسااون افو فنونی زمینهساااز تقنیو در مورد شاایور رفتار و کارکردهای گوناگون رباد شااده اسااو زفرا او
اطمینانخاطر فافتو از عملکرد کنتر شاده و افمو در جامعه ضروری اسو ثانیا مینان اثربخشی و کارافی رباد در عرصههای
مختلف زندگی به شاناخو مساا فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی داردن ازجمله مباحث حقوقی مهم و شافان توجه در افو
عرصهو وجود مسئولیو مدنی در صورد اشتباه و خطای ناشی از فع رباد اسون افو نوشتار بهروش توصیفیتحلیلیو ضمو
قلمرو کردار و رفتار رباد و با اقامۀ ادلۀ اجتهادی به افو نتیجه رسیده اسو
بررسای مبانی مسائولیو مدنی و احراز ارکان آن در
ک

که انجام فا ترک فع زفانبار توساط ربادو مسئولیوآور است و حسب موردو عام انسانی بر اساس نظرفۀ «احترام» محکوم و
ک
ملنم به جبران خسارد میشود زفرا رباد فاقد شخصیو حقیقی فا حقوقی اسو و نمیتواند از عهدر خسارد برآفدن
واژگان کلیدی :ترک فع زفانبارو ربادو ربادگرو فع زفانبارو مبنای احترامو مسئولیو مدنین

نظرپور و همکاران ،بررسی فقهیحقوقی مسئولیت مدنی ربات

371

مقدمه
فنااوری رباتیک همواره در حا ویشاارفو اسااو و منفوهای گوناگونی را برای آفندر بشاار نوفد میدهدن همۀ افو
ویشرفوها در تعام با جامعۀ انسانی اسو که تعرفف میشودن البته افو تعام میتواند منشأ سود و زفان باشد که از
همیو نقطاه وجود قوانیو برای تنظیم روابط ربااد در جامعه ضاارورد میفابدن مساائولیو مدنی از بااهمیوترفو
مباحث حقوق مدنی اسو که بهسبب تناحم حقوق افراد در جوامع صنعتی از جافگاه مهمی برخوردار اسون به دفگر
ساخوو با بررسای التناماد زندگی اجتماعیو افو نتیجه به دسو میآفد که رفتار افراد در جامعه از جوانب گوناگونو
میتواند بر دفگران مؤثر باشد و به آنان سود فا زفان برساندن
ربادها در عرصههای گوناگون قابلیو تعام با انسان را دارند و همیو تعام بستر شک گیری سود و زفان میان
آنها را فراهم میآوردن صنعتیبودن فناوری رباتیک نسبو به دفگر جوانب از حساسیو بیشتری برخوردار اسو که به
همیو موازادو احتما تضاییع حقوق افراد و جامعه بهصاورد جدیتر مطرح میشودن برای نمونه در وی کشتهشدن
زنی 02ساله در آمرفکا در جرفان تصادف با فک خودر کان شرکو «اوبر»و ولیس توضیح داد که افو خودران در لحظۀ
سااانحه بدون کنتر راننده در حرکو بوده اسااو))https://www.isna.ir/news/96122915491ن نمونۀ دفگر

افنکه رباتی در نمافشاگاه فناوری  9106ایو کنتر خود را از دساو داد و سابب شکستو فک شیشه و مجروحیو
فک مرد شد ()https://www.y jc.ir/00Od7Zن در افو نمونهها توسط رباد زفانهافی به تمامیو جسمانی افراد
فا اموا وارد شده اسون
با افو توضایحو نقر دانر حقوق برای ساماندهی فعالیوها روشو میشودن برای استفادر افمو از تکنولوژی و
وضع قوانیو و ضمانواجراهای قویو بافد به مطالعاد موشکافانهای دربارر عنصر ضرر و شیور تحقق آن در تعامالد
رباد با انسان دسو فافون با افو حا ورسرهافی در خصوص مسئولیو مدنی رباد ذهو انسان را به خود مشغو
میسازد مانند افنکه در صورد خطای ربادو بر وافۀ کدام مبانی میتوان رباد را مسئو دانسو؟ آفا امکان محاکمه
اش وجود دارد فا با روفکردی وفژه به ماهیو ربادو مقولۀ حقوقی جدفدی با الناماد وفژه نیاز اسااو؟ در صااورد
واردشادن ضارر آفا فی نفساه رباد مسائو جبران خساارد اسو فا افنکه کنر زفانی او را میتوان به عوام انسانی
مانند مالکو 7متصارفو 2ساازندهو 5برنامهنوفس 4و رخنهگر 3متوجه سااخو؟ نوشتار ویررو حاص بررسی افو
ورسرهاسون

1. Owner.
2. User.
3. Manufacturer.
4. Programmer.
5. Hacker.
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 .1مفهومشناسی
رباتگر :رباد 7در لغو بهمعنای آدمکو آدم مصاانوعی و آدم مکانیکی اسااو (سااا ساایو  )7741/2و در اصااطالحو
دساتگاه کنتر شاده توسط کامپیوتر و مجهن به وساف هوشمند برای تشخیص ورودی فا سیگنا ها فا شرافط محیطی
اساون افو دساتگاه همینیو مجهن به شایور محاساباتی برای تصمیمگیری و شیور راهنمافی برای فراهمکردن امکان
کنتر اسااو (حساانویو )161ن رباتیک نین قساامتی از هوش مصاانوعی اسااو که مرتبط با ربادها و علم مطالعهو
طراحیو سااخو و استفاده از رباد اسو (حسنویو  161قلیزاده نوریو )645ن مقصود از رباتگر کسی اسو که
از رباد اساتفاده میکند فا کنتر آن را بهصورد قانونی فا غیرقانونی به دسو میگیرد و ممکو اسو مالکو سازندهو
برنامهنوفس فا رخنهگر آن باشدن
مساائولیو مدنی :مساائولیو مدنی فعنی لنوم ورداخو خساااراد و جبران ضاارر واردشااده به فرد فا اموا و
دارافی های ملکی فا تصارفی او که ناشای از فع فا ترک فع دفگری فا اشیا و اموا تحو مالکیو فا تصرف فا کنتر
او باشدن
 .2مبانی مسئولیت مدنی ربات
مسئولیو مدنی دامنهای گسترده دارد و هرگاه عملی برخالف حق و بر اثر بیمبا تی فا بیاحتیاطی سبب ضرررسانی
شاودو بر اسااس آنو فرد زفانرساان محکوم به جبران خساارد خواهد شدن حقوقدانان برای اثباد مسئولیو مدنی
مبانی گوناگونی دارند که به هرفک اشاکا تی وارد شاده اسون افو نقدها و واسخها بهصورد گسترده در کتابهافی
نق شاده اسو (نک :بادفنیو  749تا  575قاسمزادهو  525تا  )540اما در فقه دو مبنا برای مسئولیو مدنی وجود
دارد که در زفر به آنها اشاره میکنیم:
تحلی

مساائولیو بر مبنای نظرفۀ «اسااتناد عرفی» :2هراند در حقوق افران تقصاایر بهعنوان اصاالی مهم وذفرفته

شادهو دفگر نظرفاد هم مبنای برخی مواد قانونی قرار گرفتهاندن در افو میان معلوم میشود که در تمام مبانیو جبران
زفان بهعنوان هدف نهافی ملحوظ اسو و می توان انتساب عرفی زفان به فاع را برای تعییو مسئو خسارد بهعنوان
مبنا وذفرفون صاااحب عناوفو ضااابطۀ مساائولیو را صاادق عرفی انجامفافتو کار توسااط فاع زفان دانسااته اسااو
(حساینی مراغیو )453/2ن از ساوی دفگر لنوم واسخگوفی فرد در برابر زفانهافی که به دفگران وارد میآوردو اصلی
ْ
َ
َ َ َ
َ َ َ
عرفی و عقالفی اساون مبنافر نین افو روافو اساوَ « :م ْو أض َّر کبش ْی ٍء کم ْو ط کر کفق ال ُم ْس کل کم َیوو ف ُه َو ل ُه ض کامو» (کلینیو
)420/74ن هرکس موجب زفانی در راه عبور مسلمانان گردد ضامو اسون»
در افو روافوو تقییدی برای عنصر تقصیر وجود ندارد بلکه انانیه عرف فع زفانبار را به فاع مستند بداندو
1. Robot.
2. Customary citationTheory.
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او مسائو جبران خواهد بودن به دفگر ساخو برای تحقق مسائولیو مدنیو تقصیر فاقد موضوعیو اسو و آنیه مهم
اساو صادق استناد عرفی فع زفانبار به فاع اسون بنابرافو او به افو دلی که استناد عرفی اعم از تقصیر اسو و
ثانیا روافاد مرتبط با مسائله مشاعر به اثباد عنصار تقصایر نیسوو میتوان استناد عرفی را بهعنوان مبنای مسئولیو
وذفرفو (بارفکلوو  34تا )36ن بروافه افو دفدگاه انانیه در اعما ربادو زفانی متوجه دفگران شودو با توجه به وضع
وفژر ربادو فعنی فقدان شخصیو انسانیو هرکس که از دفد عرفو فع زفانبار به او استناد فابدو مسئو خواهد بودن
افو دفدگاه را نمیتوان وذفرفون شااافد بتوان سااخو صاااحب عناوفو را بهطور مناساابی تحلی کرد اما او برای
مساائولیو سااببو ضااابطهای ارا ه نمیدهد (حکمونیاو  )201و صاارفحتر از افوو اصااال نمیتوان اسااتناد عرفی را
بهعنوان مبنا برگنفدن معتقدان به افو نظرفه مبنای مسئولیو مدنی را با مهمترفو رکو آن فعنی سببیو اشتباه گرفتهاند
اون اسااتناد عرفی اینی جن همان رابطۀ سااببیو نیسااون افو در حالی اسااو که در دفگر نظرفاد مربوا به مبناو
عالوه بر وجود اساتنادو بافسته اسو ضابطهای ارا ه شود مانند تقصیرو احتما خطر وننن اما در نظرفۀ استناد عرفی
نهتنها ارا ه نشادهو بلکه حذف گشاته و صارفا بر وجود اساتناد تأکید شده اسو (نک :هوشمند فیروزآبادیو )503ن
بنابرافو برای اثباد مسئولیو مدنی نمیتوان بر نظرفۀ استناد عرفی اعتماد کردن
تحلی مسائولیو بر مبنای نظرفۀ «احترام» :7افو مبنا را میتوان از قاعدر اصاطیادی «احترام» (موسوی قنوفنیو
 209بجنوردیو  706/2و  776/1جنافریو  )272/5برداشااو کردن فقهاا در باب احترام ما و جان مساالمان به
آفاد 2و روافاتی 5اشاره و دربارر استنباا حکم تکلیفی و وضعی از آنان بحث کردهاندن مقصود از «احترام» مصونیو
اموا و حقوق مالیو آبرو و حقوق معنوی اشخاص از تعدی دفگران اسو بدفو معنا که او تجاوز به حقوق فادشده
جافن نیسوو ثانیا در فرض تعدیو متجاوز مسئو شناخته میشود (قنواتی و جاورو ص )53ن برخی فقها (اصفهانیو
 )579/7معتقدند مستفید از قاعدر احترام تنها حکم تکلیفی اسو اما میتوان از اند جهوو حکم وضعی ضمان را
از آن برداشاو کرد :جهو او افنکه جبران خساارد از شائون احترام اسو فعنی مفهوم احترام افو اسو که و
مؤدا و
مورد آن در معرض هدر قرار نگیرد (همانو  )522/7و اگونه میتوان ادعا کرد که اینی محترم باشد ولی در صورد
تلف بدون رضااافوو حکمر عدم لنوم تدارک ضاارر باشااد؟ (مکارم شاایرازیو )253/2ن جهو دوم افو اسااو که
ک
ضمان مدلو التنامی قاعدر احترام اسو و میان احترام و ضمان تالزم وجود دارد (صدرو )290/5ن

وذفرش افو مبنا در صاورتی امکان دارد که بتوان تمام اقساام مختلف زفان را بدان توجیه کرد و نین هر شهروندی
فاار از هر مذهبی که داردو بتواند بدان تمسااک جوفدن با افو توضاایحو قلمرو مبنای احترام را از دو جهو میتوان
1. Respect Theory.
َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
اض
2ن ُ «و آتوا النساء صدق کات کهو کنحلة ف کإن کطبو لکم عو شي ٍء کمنه نفسا فکلوه ه کنیئا م کرفئا (نساء )4 :فا أفها ال کذفو آمنوا تأ کلوا أموالکم بینکم کبالب کاط ک کإ أن تکون کتجارة عو تر ٍ
کم ْنکم» (نساء)29 :ن
َّ
َ
َ َْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
5ن مانند روافاتی که افو جمالد در آنها به کار رفته اسااو« :ح ْرمة م کال که کح ْرم کة د کم که» (نک :کلینیو )22/ 4و « ف کح ما ام کر ٍئ م ْس ا کل ٍم کإ کب کطیب کة نف ٍس کمنه» (نوریو 24/73
َ َ ُُْ ََ ُ َ َ َ
اب ح کق أح ٍد» (حرعاملیو  509/79کلینیو  572/75و )673/74ن
بروجردیو  )116/22و « فصلح ذه
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بررسای کرد :فکی از جهو شامو افو مبنا نسابو به خساراد معنوی عالوه بر شمو خساراد بدنی و مالی که در
افو خصاوص بافد دانسو شارع در کنار توجه به نفس و جان انسان و حفظ حرمو آن برای ما نین احترام قا شده
اسااو( 7هوشاامناد فیروزآبادیو ) 525ن در خصااوص جهو دوم در قلمرو مبنای احترام و شاامو آن نساابو به
غیرمسالمانان که در جامعۀ اسالمی زندگی میکنندو بافد دانسو طبق نظر فقها عالوه بر مسلمان مؤمو که احترام او
َ
ذاتی اساوو برخی انسااانها دارای احترام ع َرضاایاندو فعنی کافرانی که در سااافۀ عقد وذمه فا امان فا آتربس هسااتند
(صاحبجواهرو  22/27بحرانیو )264/79و وس انانیه کسی ما آنها را تلف کندو مطابق نظر فقها ضامو اسو
و تفاوتی بیو محترم ذاتی و عرضاای نیسااو (صاااجبجواهرو  263/24بحرانیو )439/79ن بنابرافو میتوان گفو
اموا کفاری که بهموجب قرارداد های شارعیو روابطی با مساالمانان دارند نین در حمافو اساالم اسااوو ما و خون
آن ها در حکم ما و خون مسالمانان اسو و همان حرمو را دارندن وس مبنای فقهی «احترام» نهتنها از حیث قلمرو
موضااوعی با محدودفتی مواجه نیسااو و همۀ خساااراد بدنیو مالی و معنوی را در بر میگیرد بلکه از حیث قلمرو
افرادی نین هم شام مسلمان و هم شام اه وذمه میشود (هوشمند فیروزآبادیو  523و )526ن
با افو توضاایح بافد گفو از میان مبانی مطرحشااده در باب مساائولیو مدنیو افو نظرفه با هیچ مشااکلی مواجه
نیسو و با ارا ۀ اسناد وشتیبان آنو بهوفژه کبرای کلی «هیچ حقی از هیچکس شافسته نیسو که وافما شود»و میتواند
مبناای مساائولیو مدنی قرار گیردن وس هرگونه تعدی و افراد خسااارد به حقوق دفگران توسااط رباد او را در مدار
مساائولیو قرار خواهد داد که البته با توجه به وضااعیو خاصاارو حسااب موردو اسااتفادهکننده از آن بافد از عهدر
خساارد برآفد زفرا براسااس قاعدر احترامو حق محترم بودن اموا و حقوق دفگران نادفده گرفته شاده اسو که البته
انیو اینی شاافساته نیساون همان گونه که مشااهده شد بنای افو نظرفه بر محترمشمردن حقوق انسان و اموا او
اسااتوار اسااو و نبافد بههیچوجه نساابو به اموا دفگری هیچگونه تعدی صااورد وذفرد وگرنه عام زفانرسااان به
دفگران مساائو اسااو و باافد از عهدر خسااارتی که افجاد کرده برآفدن در فناوری رباتیک نین بافد محور فعالیوها
بهگونهای باشااد که از جانب فعالیوهای رباد زفانی به دفگری وارد نیافد در غیر افو صااورد رباد بهدلی محترم
نشمردن جافگاه اموا انسان و اتالف آن عام زفان معرفی میشود بنابرافو همۀ وژوهشگران و طراحان و سازندگان
رباد بافد مسائو نه و با توجه مطلق به لنوم احترام به کراموو حرفم خصوصی و افمنی انسان عم کنند و اطمینان
دهند که فعالیوها در حوزر رباتیک بهشاایوهای افموو اخالقی و مهمتر از همه مبتنی بر احترام به انسااان و اموا وی
انجام میشاودن نین بافد با توجه به االرها و فرصاوهای احتمالی در آفندهو به اص مسئولیووذفری و گسترش آن
در افو حوزه و افبند باشاندن به دفگر ساخو نسابو به با ترفو سطح مسئولیو در برابر انسان و همۀ حقوق او متعهد
باشند و به افو اصو که رباد بافد بهسود انسان عم کند و در خدمو او باشد و نبافد بههیچ وجه به انسان و حقوق
7ن مطابق نظر شااارع که در کالم فقها تجلی فافته اسااوو قطع نماز برای حفظ ما جافن اسااو (صاااحبجواهرو  )722/77نین حیو ترس از عرض خود فا انسااان مؤمنیو در
صورد ظو غالب بر سالمو خودو دفاع بر او واجب اسو (همانو )76/22ن
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و اموا او آسایب برسااندو التنام عملی داشته باشندن افنون بر افوو بافد بر مبنای نظرفۀ احترامو در فرافندهای فناوری
ربااتیاک همواره اصاا احتیااا را لحاظ کنند بدفو معنا که فعالیوها در همۀ مراح بافد مبتنی بر حالو افمنی و
رعافو اسااتانداردهای زم علمی با روفکرد خدمو به جامعۀ انسااانی و حفاظو از منافع آن باشاادن بر همیو مبنا
مه ندسااان رباتیک در همۀ مراح بافد در مقاب آثاری که رباد ممکو اسااو در جامعۀ انسااانی و محیط زفسااو و
ساالمو انسان افجاد کندو واسخ گو باشندن طراحان رباد بافد همواره در همۀ مراح به همۀ حقوق انسانو سالموو
افمنی و رفاه او احترام گذارند و مالکیو او بر اموا را محترم شام ارندن بنابرافو انانیه از افو فناوری زفانی به انسان
وارد آفدو حسب موردو عام انسانی زفان بافد از عهدر خساراد برآفدن
 .3شرایط تحقق مسئولیت مدنی ربات
همواره برای افجاد مسئولیو مدنی وجود ضرر و ارتکاب فا ترک فع زفانبار و رابطۀ علیو و سببیو ضروری اسون
بافد هر ساه عنصار با هم جمع شاوند تا بتوان فرد زفانرساان را مسئو دانسون همیو سه عنصر در فع فا ترک فع
رباد نین مهم اسااون هرگاه فع فا ترک فع رباد منجر به زفان مسااتقیم 7فا غیرمسااتقیم 2به دفگری شااود و رابطۀ
ساببیو نین محرز باشادو قطعا رباد در دافرر مسائولیو قرار خواهد گرفون در افو قسامو به ارکان مسئولیو مدنی
اشاره میشود:
 .1 .3وجود عنصر ضرر
شهید صدر معتقد اسو ضرر عبارد اسو از نقص در فکی از حیثیاتی که بازگشو به انسان دارد ازجمله آنیه
منجر به شادد و ضیق و نگرانیهای عاطفی میشود (صدرو )754ن دو شرا تحقق افو عنصر که حق مطالبه افجاد
و
میکند افو اسو که مسلم و مستقیم و بیواسطه باشد (کاتوزفانو  41و )49ن افو دو شرا را از مادر  320قانون آفیو
دادرسی مدنی 5نین میتوان استنباا کردن
وقوع زفان در زندگی امروزی روشاو اساو و مصاادفق بسایار دارد که ناشای از کثرد تعامالد جامعۀ انسانی
اساون رباد نین با حضاور در جامعه قابلیو تعام با انسان را داراسو و در عرصۀ برقراری سود و زفان میان آن دوو
گاه حقوق انسان تضییع میشود بنابرافو با اذعان به همۀ منافای ربادو نبافد از زفانهافی که به جامعه فا انسان وارد
میساازدو اشم ووشیدن مصادفق زفانرسانی رباد بسیار اسون برای نمونه میتوان به جراحی رباتیک اشاره کردن در
سا  2002زنی آمرفکافی که به بیماری اندومیترفوز 4مبتال بودو بهکمک رباد تحو عم جراحی قرار گرفو اما با
7ن مقصود خود انسان اسون
2ن مقصود اموا فا دفگر اینهافی اسو که متعلق به انسان اسون
7ن مادر « :320درخصاوص مطالبۀ خ سارد واردهو خواهان بافد افو جهو را ثابو نمافد که زفان وارده بالواسطه ناشي از عدم انجام تعهد فا تأخیر آن و فا عدم تسلیم خواسته
بوده اسو در غیرافوصورد دادگاه دعوای مطالبۀ خسارد را رد خواهد کرد».
4. Endrometriosis.
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گذشو ده روز از جراحیو ونشکان متوجه وارگی در مح کلون 7و رکتوم 2افو بیمار شدندن آنها تمام د ف وارگی را
بررسای کردند اما هیچ اشاکالی در افو جراحی نیافتندن طبق بررسایهای جدفدو علو حوادث سا های  2002و
 2077در دو زمایاناه باوده کاه فاکای از آنهاا اسااتافااده از ربااد داوفنیی در اعماا جراحی بوده اساااو
()http://jjo.ir/NHnnZYن در افو نمونه بهروشاانی میتوان زفانرسااانی رباد بهشااک مسااتقیم و بیواسااطه را
مشاهده کردن
 .2 .3فعل یا ترک فعل زیانبار
مساائولیاو مدنی گاهی از انجامدادن کار و گاهی از ترک کار نشاائو میگیرد که ویامد هر دو ازبیورفتو ما فا
نفس فا نقصاان آن اساون بنابرافو افنکه کار انجامشاده فا ترکشاده سبب زفانرسانی به دفگری شودو مهمترفو رکو
افجاد مسئولیو مدنی اسون
 .1 .2 .3گونههای فعل زیانبار توسط ربات
فع زفانبار رباد را به دو گونه میتوان متصور شد:
مطلق فع وجودی زفانبار :فع زفانبار در فناوری رباتیک امکان دارد بهصااورد فک عم وجودی صااورد
وذفرد مانند افنکه رباد اموا مربوا به دفگری را تخرفب کندن تخرفب عملی وجودی اسااو که رباد آن را انجام
داده اسااون مجروحیو فک نفر در نمافشااگاه فناوری  9106ایو بر اثر ازدسااورفتو کنتر رباد Fattyو همینیو
کشتهشدن زن 02ساله در آمرفکا در تصادف با فک خودران شرکو «اوبر» و وقافع دفگر از افو دسوو نمونههافی از
زفانرسانی رباد بهشک فع مثبو و وجودی اسون
فع زفانبار ناشای از ساوءاساتفاده از حق :گاهی فع زفانبار ناشی از سوءاستفاده از حق اسو بدفو معنا که
افراد حیو اعما حق خودو سابب ورود زفان به دفگران میشاوندن زفانرساانی حیو اجرای حق دو صاورد دارد0 :ن
اجرای ْ
حق مساتلنم ورود زفان به دفگری باشاد که انیو زفانی جبرانوذفر نیساوو مانند اساتیفای حق قصاص 9ن
اجرای حق مساتلنم ورود زفان به دفگری نباشد اما صاحب حق طوری آن را اعما کند که زفان برسدن سوءاستفاده
از حق مالکیو رباد در مسائلۀ اشاتغا را میتوان از افو مصادفق دانسو با افو توضیح که ربادها با حضور خود
در جوامعو بسیاری از شغ ها را به تصرف خود درآوردهاند و افو موجب میشود افرادی شغ خود را از دسو بدهند
و بیکاریشااان ساابب زفان های فراوان مانند فقرو تنگدسااتیو اختال در ازدواو و حفظ نساا و محرومیو از بیمه
میشاودن افو تنها از ساوءاساتفادر مالک از حق مالکیو برای فافتو ساود بیشتر نشئو میگیردن با توجه به اص 40
قانون اسااسی و با استفاده از تنقیح مناا میتوان گفو مالک رباد نمیتواند استفاده از جنبۀ اطالقی حق خوفر را
وساایلهای برای زفان رساااندن به دفگران قرار دهد فعنی وی هراند حق هرگونه اسااتفاده از ما خود را داردو در افنجا
1. Colon.
2. Rectum.
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اون با جافگنفنی آنو ساابب ورود زفان به دفگران بهواسااطۀ بیکارکردن آنها میشااودو طبق مالک افو اصاا و حق
مالکیتر محدود میشاود و نمیتواند انیو بهرهوریای داشاته باشدن وانگهی با الغای خصوصیو «همسافگی» در
ماادر  752قاانون مدنی 7نین میتوان به محدودفو اسااتفاده از بهرهوری مالک حکم کرد بدفو بیان که اون هرگونه
اساتفاده از فناوری رباتیک موجب زفان به دفگران بهواساطۀ ازدسودادن شغلشان میشودو بر مبنای مالک افو مادهو
مطلق حق مالکیو وی وذفرفته نیسو بلکه بافد استفادر وی را در افو زمینه محدود ساخو (نظروور و دفگرانو 63
و  69و )16ن
برخی از مراجع تقلید معتقدند که احراز ساوءاستفاده در حق مالکیو سبب ضمان مالک نمیشودن2

در مقاب و

فکی از فقها در افو زمینه معتقد اساو« :اگر کارشناسان متبحر تشخیص دهند که افوگونه فناوری موجب استیصا
عمومی کارگران می شااودو حق اسااتفاده از آن فناوری وجود ندارد و ]اگرا کسااانی که اقدام به گسااترش و اسااتیصااا
عمومی کارگران کردهاندو دارای تقصایر می باشاند نفع و زفان هرکدام بر اساس موازفو علمی بررسی ]میاشود و اگر
احراز سوءاستفاده شودو طبق مینان تأثیرگذاری آن بافد حکم مقتضی صادر شودن»5

 .2 .2 .3گونههای ترک فعل زیانبار توسط ربات
ترک فع فعنی انسااان کاری را که بر عهده داردو انجام ندهد و از افو ترک زفانی تحقق فابدن ترک فع گونههافی
دارد که دو گونه از آن میتواند از مصادفق فعالیوهای رباد باشد:
ترک فع ناشای از عدم نگهداری اشایا و حیواناد :وقتی اینی تحو نظارد فرد اسوو بافد همهگونه کنتر بر
آن داشااته باشااد تا زفانی از جانب آن وارد نیافد بنابرافو اگر فرد در خصااوص نگهداریو ترک وظیفه کرد و از قضااا
ضاارری وارد آمدو در تحقق مساائولیو مدنی نبافد تردفد کردن فقها معتقدند حفظ و نگهداری حیوان وحشاای واجب
اسو و اگر فرد در افو زمینه اهما و سستی ورزدو ضامو همۀ جنافاد واردشده اسو (عالمه حلیو  631/5محقق
حلیو  259/4فیض کاشانیو  773/2صاحبجواهرو  729 /45موسویو  361 /2خوفیو )704ن آنیه افو فقها
و دفگر همنظرانشان بر مبنای آن فتوا دادهاندو روافاتی اسو که در باب «موجباد ضمان» وارد شده:
ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
0ن روافو حلبی« :س کئ عو بخ کت ٍیاغتلم فخرو کمو الد کار فقت رجال فجاء أخوالرج فضرب الفح کبالسی کف فقا
ک
ْ
ْ
َ
ْ ْ
َ
ِّ
َ
اح ُب ال ُبخ کت ِّی ضا کامو کللد َف که َو َفق َت ُص ث َم َو ُبخ کت ِّیه از امام صاادق(ع) دربارر شاتر خراسانی سؤا شد که به شهود
صا ک
آمده و از خانه بیرون زده و مردی را کشته اسو و برادر مقتو آمده و افو شتر نر را با شمشیر وی کرده اسو حضرد
فرمود’ :صاحب شتر ضامو دفۀ مرد اسوو ولی بهای شترش را میگیرد» (حرعاملیو )230/29ن
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
9ن روافو علیبوجعفر« :سألته عو بخ کتی مغت کل ٍم قت رجال فقام أخوالمقتو ک فعقر البخ کتی و قتله ما حاله قا علی
7ن «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلنم تضرر همسافه شودو مگر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجو فا رفع ضرر از خود باشدن»
2ن استفتا از آفوالله صافی گلپافگانی در تارفخ 6اردفبهشو 0922و آفوالله حسینی شیرازی در تارفخ 99فروردفو0922ن
5ن استفتا از آفوالله علوی گرگانی در تارفخ 92فروردفو0922ن
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ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ
ُْ ْ
َُ َُْْ َ َ
َ
اح کب ال ُبخ کت ِّی ث َم ُن ُه علی ال کذی عق َر ُبخ کت َّی ُه از برادرم موسی دربارر شتری شهودزده
اح کب البخ کت ِّی کدفة المقتو ک و کلص ک
صا ک
که مردی را کشاته و برادر مقتو برخاساته و شتر را وی کردهو ورسیدم که حا افنان اگونه اسون حضرد فرمود’ :بر
صاحب شترو دفۀ مقتو اسو و بهای شتر نین بر کسی اسو که شتر را وی کرده اسو» (همانو )237ن
َ َْ ُ ُ َ ْ ُ ْ
َ َ َ َ ِّ
ْ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ
اح کب که قا عل ْی که الد َف ُه دربارر شااتر
9ن روافو دفگر علیبوجعفر« :سااألته عو بخ کتی اغتلم فقت رجال ما علی ص ا ک
خراسانی که مسو شده و مردی را کشتهو ورسیدم که بر صاحب شتر ایسون فرمود’ :بافد دفه بپردازد» (همان)ن
افو ساه روافو از حیث ساندو صاحیح اساو و از حیث د لو نین قابلیو تمسک در بحث مراقبو از رباد و
نظارد بر نوع عملکرد او را دارد به افو تقرفر که هراند آنیه در روافاد تصارفح شده « ُبختی» اسوو میتوان از آن
الغای خصاوصایو کرد فعنی مورد روافو تنها شاام بختی و بلکه حیوان نمیشاود و با الغای خصااوصیو از آن
می توان از مالک روافاو در موارد دفگر نین اسااتفااده کردن از همیو منظرو تخصاایص حکم به بختی به هیچ فقیهی
نسابو داده نشاده اساو (خوفیو  506/42فاض لنکرانیو )96ن آفوالله سبنواری با عباردوردازی دقیقتر انیو
نمونههافی را تمثیلی برشمرده و قاعدهای کلی مطرح کرده اسو« :نگهداری هراینی که ترک مراقبو آن برای دفگری
مضار باشاد و نگهداری آن تحو اختیار مالک آن باشاد بافساته اسو و اگر در مراقبو سستی ورزدو ضامو جنافو
اسو» (سبنواریو )740/29ن
حادثۀ مرگ آن زن بر اثر تصاادف با خودران شارکو اوبر نین مصداق ترک فع اسو اون بهگنارش ولیسو افو
خودران در لحظۀ سااانحه بدون کنتر راننده بوده اسااون راننده میتوانسااته کنتر آن را به دسااو گیردو اما درافوباره
ساساتی ورزفده اساون اعتماد به تصامیمگیری رباتیک در مأمورفوهای انساانیو مشک آفرفو اسون ازافورو بافد
همواره کسی در کنار ربادو مراقب رفتارهای او باشد و اگر انیو مدفرفتی اعما نشودو مسئله میتواند مصداق ترک
فع در مراقبو از اشایا و وسااف باشادن اگر رباد نتواند در لحظهو تصامیمی هوشمندانه بگیرد و باعث زفان شودو
بیتردفد در مدار مسئولیو قرار خواهد گرفون
ترک فع ناشای از مراقبو از افراد :وقتی رباد مسائو مراقبو از افراد باشدو کوتاهی او که سبب زفانرسانی به
فرد میشاودو او را مسائو ورود خسارد خواهد کردن فقها در افو زمینه نوشتهاند که اگر فردی فرزند خود را به مربی
شانا بدهد و بر اثر تفرفط مربیو فرزند او غرق شودو مربی ضامو اسو (محقق حلیو  251/4عالمه حلیو 539
صاااحبجواهرو  706/45تبرفنیو )29ن دلی ضاامان در صااورد تفرفط افو اسااو که نگهداری از آن فرد واجب
اسو و وقتی تفرفط صورد گیردو فرد ضامو قلمداد میشود زفرا او بهتنهافی نمیتوانسته خود را از غرقشدن حفظ
کند (شهید ثانیو )565/73ن
رباد ورساتار بهترفو شااهد برای افو قسمو اسو که در موارد ترک فع میتواند در قلمرو مسئولیو قرار گیردن
برای نمونهو رباد ورستار  Stevieنوعی کنترلگر خودکار برای انجامدادن اموری اسو که به دخالو مستقیم ورستاران
نیاازی نداردن مثال  Stevieمیتواند زمان مصاارف دارو را فادآوری کند و در صااورتی که بیمار به توجه ورسااتار فا
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درمان های بیمارستانی نیاز داشته باشدو فرد مربوا را آگاه سازدو برای کمک به بیماری که روی زمیو افتادهو با ورستار
تااماااس بااگاایاارد و در صااااورد ناایاااز بااه آماابااو نااسو بااا اورژانااس ارتااباااا باارقاارار کاانااد
()https://www.isna.ir/news/97072312916ن حاا اگر در مواقع لنوم  Stevieافو کار را انجام ندهد و بر
اثر تأخیر در فادآوری اساتفاده از دارو فا ارتباانگرفتو با ورستار در مواقع اضطراریو ضرری بیشتر به بیمار وارد آفد و
حالر به وخامو گرافدو او در قلمرو مسئولیو قرار میگیردن
 .3 .3رابطۀ سببیت
اثباد ورود ضرر به زفان دفده و همینیو ارتکاب تقصیر فا وقوع فعلی از سوی خوانده فا کسانی که اعما آنان با
اوسوو بهتنهافی دعوای خسارد را توجیه نمیکند بلکه بافد احراز شود بیو ضرر و فع زفانبار رابطۀ سببیو وجود
دارد فعنی ضرر از آن فع ناشی شده اسو (کاتوزفانو )19ن به دفگر سخوو زفان بافد مستقیما ناشی از فع زفانبار
باشاد بهطوریکه در صاورد انتفای فع زفانبارو ضرر نین منتفی محسوب شودن لنوم وجود انیو رابطهای بدفهی
اساو جن افو نمیتوان حکم به مسئولیو مدنی کرد (بارفکلوو )757ن در افنکه آفا میتوان برای سببیو تعییو مالک
کردو میان فقها اختالف اسااوو 7ولی به هر صااورد بافد احراز شااود که میان رباد و فع زفانبارش رابطۀ سااببیو
وجود دارد بدفو معنا که منشاأ ضاررو فع رباد باشدو در غیر افو صورد نمیتوان به شک گیری مسئولیو مدنی
نظر دادن اما اون در زفانهای رباد معمو فک سبب وجود داردو احراز رابطه ویییدگی نخواهد داشون برای مثا و
انانیه در مواقع لنومو رباد ورستار  Stevieوظیفۀ خود راو که فادآوری زمان مصرف داروسوو انجام ندهد و سبب
شود که زفان بیشتری به بیمار وارد آفدو در قلمرو مسئولیو قرار میگیردن
 .4ادلۀ اثبات مسئولیت مدنی ربات
برای اثباد بار مسئولیو مدنی رباد میتوان به برخی قواعد و مبانی اجتهادی تمسک کرد:
 .1 .4قاعدر نفی ضرر
افو قاعده برگرفته از روافتی نبوی اساون معنای حدفث « ضارر» به کوتاه ساخو آن اساو که ضارر در اسالم
مشاروعیو نداردن عدم مشاروعیو ضاررو هم شاام مرحلۀ قانونگذاری میشاود و هم شام مرحلۀ اجرای قانون
(محقق دامادو )730/7ن برای اثباد مساائولیو مدنی مبتنی بر قاعدر فوقو میتوان از دو راه اسااتفاده کرد0 :ن شاامو
قاعده نسبو به احکام عدمی 9ن قاعدر اتالفن
شمو قاعده نسبو به احکام عدمی :از ویر افو ورسر مطرح بوده که آفا قاعدر نفی ضرر صرفا ناظر به احکام
7ن برای نمونه عدهای در افو موضاوع به ماهیو واساطه بیو سابب و زفان توجه کردهاند (نا ینیو  214/2صادرو )521/4و دستهای با طرح بحث فلسفی در صدد دستیابی به
مالک برآمدهاند (محقق حلیو  726/5محقق کرکیو )201/6و برخی صرف اسناد عرفی را لحاظ کرده (حسینی مراغیو  )453/2و برخی نین تعییو ضابطه را بیفافده دانسته
و گفتهاند بافد به روافاد تسبیب رجوع کرد (صاحبجواهرو )30/51ن
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وجودی اسااو فا افنون بر آن شااام احکام عدمی نین میشااودن فاض ا تونی (تونیو )795و صاااحب عروه (فندیو
)13/7و شاهید صادر (صادرو  )577و محقق خوفی (خوفیو  )314/5شاخصترفو فقهافی هستند که معتقدند افو
قاعدهو عالوه بر رفعو مثبو حکم نین هسااو و در مقاب و محقق نا ینی (خوانساااری نجفیو  )279صاااحب جامع
المدارک (خوانساریو  )792/3و صاحب منتقی ا صو (روحانیو  )432/3شاخصترفو مخالفان افو دفدگاهاندن
میتوان میان دو گروه انیو داوری کرد که اگر گسترر شمو قاعدر ضرر را محدود به احکام وجودی کنیمو افو
قاعده جن در مواردی که شارفعو بیان داشاتهو قلمرو نخواهد داشاون افو در حالی اساو که هراه از عصر تشرفع
فاصاله میگیرفمو مباحث جدفد در جامعه نمودار میشاود که فقه نمیتواند دربارر تعییو حکمشاان بیاعتنا بماند و
بافد طبق ادلۀ موجود به تعییو حکم اقدام کندن فکی از همیو مباحثو تعییو وضاعیو ضمان در مصادفقی اسو که
شاارفعو دربارر آنها حکمی نداردن می توان با اسااتفاده از قاعدر ضاارر انیو گفو که هیچ حکمی در دفو تشاارفع
نشاده که منشاأ زفان باشد و امکان تشرفع آن نین وجود نداردن وس افو دفدگاه که قاعدر ضرر نمیتواند مثبو حکم
باشادو بدون دلی اساو بلکه اطالق آن شاام همۀ مصاادفق ضارری میشود اه شارع دربارر آنها حکمی بیان
فرموده باشااد فا نهن برای همیو بیع غبنی بهدلی زفانآور بودن فا حرمو مراجعه به حکام جور در حالو توقف اخذ
حق به مراجعهو نفی میشااوندن نین نمونههافی که در آن بی توجهی به بیان حکم و جع آن ساابب افراد ضاارر باشاادو
مشاامو حکم قاعده خواهد بودن از سااوی دفگرو شااارع بهعنوان و
مقنو اگر در مواقع لنومو جع قانون نکند و از افو
حیث زفان متوجه افراد جامعه شاود و نظام زندگیشاان مخدوش شودو قطعا او سبب افراد ضرر خواهد بودن بنابرافو
همان گونه که تقنیو میتواند مضار به حا افراد باشاد و به کمک قاعدر ضرر نفی شودو به همان مینانو عدم تقنیو
نین میتواند مضار باشاد که بهواساطۀ قاعدر ضرر منتفی خواهد شدن از افو گذشته میتوان از وجود فا عدمو الغای
خصوصیو کرد و مسئلۀ نفی ضرر را بهشک وفژه به هیچکدام مختص ندانسو و مالک را بر وجود فا افراد ضرر نهاد
و انیو گفو که اص مهم آن اسو که ضرری تحقق فابدو اه منشأ آنو حکم باشد و اه عدم حکمن
وس در صاورد وقوع زفان توساط رباد و حکمنکردن به ضمانو افو خود زفانی دفگر اسو که اون عدم وضع
انیو حکمی منتسااب به شااارع خواهد بودو طبق قاعده بافد حکم ضاارری برداشااته شااود بنابرافو قاعده در احکام
عدمی نین مجا جرفان خواهد فافون
 .2 .4نفی ضرر غیرمتدارک
نخساتیو کسای که افو دفدگاه را ارا ه کردهو فاض تونی اسو (تونیو )795ن وافۀ استد

وی افو اسو که نفی

ضرر بهصورد حقیقی نیسون از آنجا که در خاروو ضررهای فراوان واقع میشودو به نااار بافد گفو منظور از نفی
ضاررو ضرر بدون جبران اسون در نتیجه هر ضرری دارای جبران اسو و تعهد به جبران همان مسئولیو مدنی اسو
(حکمونیاو )775ن بنابرافو زفانهای واردشده توسط ربادو اه ازطرفق فع زفانبار و اه ترک فع زفانبارو قابلیو
جبران خواهند داشون
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 .3 .4قاعدۀ اتالف
افو قاعده از مهمترفو قواعد در اثباد مسائولیو مدنی اساون مقصود از اتالف ما و نابودکردن و ازبیوبردن آن
و
اساو (بجنوردیو )22/2ن با مراجعه به زندگی خردمندان افو نکته مسلم به نظر میرسد که وقتی شخصی به اتالف
ما دفگری مبادرد میکندو عقال او را ضامو میشناسندن از سوی دفگرو اطالق ادلۀ قاعدر اتالف سبب میشود افو
قاعده صورد عمد و غیرعمد را شام شودن ازافورو شخصی که با عم خوفر موجب تلف ما دفگری شدهو ملنم
به ورداخو خسااارد اسااو (محقق دامادو  772 /7و )774ن البته اثباد مساائولیو مدنی رباد با افو قاعدهو بهدلی
وضع خاص ربادو منحصر در فرض فقدان قصد اسو زفرا رباد نمیتواند قاصد باشدن مادر  522قانون مدنی 7نین
مشعر به همیو مطلب اسون
 .4 .4تنقیح مناط
تنقیح منااا بهمعنای شااناسااافی علو حکم از کالم شااارع و قانونگذار بهنحو قطعی اسااون تنقیح مناا از
روشهافی اساو که مجتهد بهوسایلۀ آنو قصد شارع را از کالم (نص) وی استخراو می کندن افو در جافی اسو که
شاارع حکم واقعه و مناا آن را بیان کرده و همراه بیان مناا آنو اوصاافی را ذکر نموده که مجتهد فقیو دارد بعضی از
افو اوصاااف در تعلق حکم به موضااوع فا واقعه دخالو نداردن به همیو دلی از راه شااناسااافی و حذف آنهاو مناا
حقیقی حکم شارع را به دسو میآورد و از افو طرفق دامنۀ حکم را گسترش میدهد (مکارم شیرازیو )414 /2ن
مادر  554قانون مدنی و
مقرر میدارد « :مالک فا متصارف حیوان مسائو خسااراتی نیسو که از ناحیۀ آن حیوان
وارد میشاودو مگر افنکه در حفظ حیوان تقصایر کرده باشاد لیکو در هر حا اگر حیوان بهواسطۀ عم کسی منشأ
ضارر گرددو فاع آن عم مسائو خسااراد وارده خواهد بودن» مالک ماده آن اسو که اص بر عدم تقصیر اسوو
مگر افنکه خالفر ثابو شاودن با استفاده از تنقیح مناا قطعیو همیو مالک میتواند در ورود خسارد توسط رباد
به کار گرفته شودن
وانگهی با اسااتفاده از الغاء خصااوصاایو «حیوان» در ماده مذکور میتوان حکم به مساائولیو مدنی برای رباد
نمودن برخی فقها از افو مبنا در برداشو خود از روافاد باب موجباد ضمان بهره بردهاند (خوفیو  506 /42فاض
لنکرانیو )96ن به دفگر ساخو اگر کسای که از رباد استفاده میکند (با توجه با مثا های گذشته)و در حفظ و کنتر
آن کوتاهی کند فا افنکه رباد در اثر عم انساان منشأ ضرر گرددو مسئو حفظ آن در صورد تقصیر عهدهدار جبران
خسارد خواهد بودن علو حکم و
مقنو به جبران خساردو عنصر تقصیر اسو (سبنواریو )740 /29ن 2
 .5 .4بنای عقال
7ن مادر  « :522هرکس ما غیر را تلف کندو ضامو آن اسو و بافد مث فا قیمو آن را بدهد اعم از افنکه از روی عمد تلف کرده باشد فا بدون عمد و اعم از افنکه عیو باشد فا
منفعون و اگر آن را ناقص فا معیوب کندو ضامو نقص قیمو آن ما اسو».
 2ن البته بیان عنصر تقصیر افو توهم را افجاد نکند که نوفسندگان نسبو به دفدگاه مختار خود که نظرفۀ احترام باشدو بیتوجهاندن
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حیو بررسای ارتکازاد عرفی درمی فابیم بنای عقال بر افو اص استوار اسو که هیچ خسارتی بدون جبران باقی
نمیماند و وقتی فردی باعث افراد زفان به دفگری میشاودو عق او را ملنم به جبرانر میکندن با ویشرفو تکنولوژی
افو اصا مصادفق جدفد نین ویدا کرده اسون عقال در زمینۀ جبران خساراد مرتبط با رباد و فناوری رباتیک دغدغه
دارندن به همیو منظور کشااورهای درحا توسااعه مبتنی بر فناوریو در حیطۀ تقنیو در زمینۀ امکانساانجی بررساای
حقوقی مسئلهو شناسافی مسئو و نین جبران خسارد ناشی از اعما ربادو مطالعاتی را آغاز کردهاندن
برای نمونه در اکتبر  2076طرحی توسااط کمیتۀ فرعی تحقیق و توسااعۀ فناوری اطالعاد و شاابکه شااورای ملی
علوم و فناوری آمرفکا ارا ه شااده اسااون در افو طرحو هفو راهبرد منظور شااده اسااو که در راهبرد اهارم توجه به
مااقااولااۀ مساااائااولاایااو ماادناای طااراحو سااااازنااده و باارنااامااهنااوفااس دفااده ماایشااااود
()https://www.nitrd.gov/news/national_ai_rd_strategic_plan. a spxن اتحاادفاۀ اروواا نین در فورفۀ
 2071قواعد قانون مدنی در حوزر رباتیک را تصاوفب کرد که مالحظاتی در نظر داشاته اسو :افنکه هرقدر ربادها
خودمختاری بیشاتری داشاته باشاندو کمتر میتوان آنها را ابنارهافی سااده در دساتان کنشاگران دفگر ونداشوو افو
ورساار را ویر میکشااد که آفا قواعد معمو دربارر مساائولیو کافیاند فا به اصااو و قواعدی جدفد نیاز اسااو که
مساائولیاو قاانونی کنشااگران مختلف را از حیاث مساائولیاو در قباا رفتاار رباادهاا باهروشاانی تعییو کند؟
()http://www.europarl. e uropa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN. h tmlن
روسایه نین اقداماتی برای قانونی کردن اساتفاده از هوش مصانوعی انجام داده اساو و در جلساد متعدد دربارر
مااوضااااوعاااتاای هااماایااون هااوش مصاااانااوعایو تااعااام ا انسااااان و رباااد وننن بااحااث شااااده اسااااو
()https://www.kommersant.ru/doc/3466537ن
بنابرافو سایرر عقال دلیلی بر وجاهو مسائولیو مدنی رباد اسون شافد گفته شود سیرر عقال بافد با تأفید شارع
رسایده باشاد و تأفید سایرر عقال در حوزر رباتیک توساط شارع وجود نداردن در واسخ به افو اشکا گفته میشود که
امضای شارع برای سیرر عقال به طور اختصاصی نیاز نیسو بلکه امضای کلی او نسبو به امور عقالفی کافی اسون
به دفگر سخوو شارع موافقو کرده اسو تا امور عقال را به آنان واگذار کند بدفو معنا که مرتکناد عقالفی را در همۀ
زمانها وذفرفته اساو (فاضا لنکرانیو  27تا  )21بنابرافو نیازی به امضاای شاارع نسابو به سیره بهطور جن ی و
اختصااصی نیسون وانگهی حجیو سیره بر مبنای قضیۀ طبیعیه بوده و در بنای عقال همیو بس که ثابو شود آن کار
بر مبنای طبیعو عقالفی انجام گرفته اساو هراند ا مه(ع) بدان عم نکرده باشاندن در افو صورد اگر ردع نشده
باشدو همواره اعتبار دارد (صدرو )264/7ن
 .5تعیین مسئول جبران خسارت
هدف مساائولیو مدنی جبران خسااارد اسااو بدفو معنا که وقتی کساای با فعلی زفانبار موجب افراد خسااارد به
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دفگری میشااودو ملنم به جبران خسااارد زفاندفده اسااون بازگشااو زفاندفده به وضااع ویر از ورود زفان مهمترفو
اص در جبران خسارد اسون طبق افو اص و جبران بهمعنای واقعی منوا به اقداماتی اسو که زفاندفده را به وضع
قب از ورود زفان بازگرداند (رهویکو )92ن با افو وصاف وقتی که زفانی توسط رباد به دفگران وارد میآفدو افو زفان
باافد جبران شااود که حسااب مورد بهصااورد بیمهو دفهو دادن معاد مثلی فا قیمی امکانوذفر اسااو اما ماهیو
غیرانساانی رباد سبب شده تا نتوان به ضمان شخص او حکم کردو بلکه بافد ویجوی کسانی دفگر بودن برای همیو
میتوان جبران انگینر کنرگرافاانۀ رباد را به عاملی انسااانی مانندو مالکو ثالثو رخنهگرو سااازنده و برنامهنوفس
متوجه ساااخون افو در حالی اسااو که برخی فقها بهطور مطلقو بهکارگیرنده را مساائو جبران زفان دانسااتهاند  7اما
انانکه معلوم اسوو افو نظر تام نیسو و شام سازنده و طراح و برنامهنوفس نمیشود و حق آن بود که حکم مسئله
بهتفصی بیان میشدن
 .1 .5مسئولیت مالک2

در وضاعیتی که رباد در کنتر مالک اساو و بر اثر تفرفط مالکو موجب خساارد به دفگری میشودو بهدلی
تفرفط مالک در کنتر آن و جافن نبودن ورود زفان به دفگران مبتنی بر قاعدر احترام و اسااتناد تفرفط به مالکو خودش
بهعنوان مساائو جبران شااناخته میشااودن فقها نین در نمونههافی مانند اتالف زراعو (خوفیو  509/2روحانیو
 521/5سایستانیو  213/2مکارم شیرازیو  )791/2فا زخمیشدن دفگران توسط حیوان (محقق حلیو 259 /4
عالمه حلیو  631/5شهید ثانیو  511/73صاحبجواهرو  752/45سبنواریو  742/29موسویو  )361/2در
صاورتی که مالک در نگهداری آن تفرفط کرده باشادو قا به ضامان هستندن مفاد مادر  554قانون مدنی نین همیو
اسون
 .2 .5مسئولیت ثالث3

گاه رباد در تصارف فردی غیر از مالک اساو و در افو حالوو انانیه رباد منشاأ ورود زفان شودو مسئولیو
متوجه شااخص ثالث اسااون فقها نین معتقدند راکب و سااا ق حیوان ضااامو جنافاد و خساااراد واردشااده توسااط
حیواناند (طرابلسایو  250عاملیو  211موساویو  362 /2شاهید ثانیو )512/73ن مالک در ضمان راکب نین
رکوب اسااو که اعم اسااو از افنکه مالک آن باشااد (فاضاا لنکرانیو )700ن افنون بر مادر  554قانون مدنی که به
مسائولیو متصارف اشاره کردهو مادر  324قانون مجازاد اسالمی 4نین متصرف حیوان را ضامو همۀ خساردهافی
دانساته که از جهو او وارد شاده اساون در افو فرض نین اون رباد با افراد زفان سبب تضییع حق افراد شده اسوو
7ن استفتا از آفوالله صافی گلپافگانی در تارفخ 6اردفبهشو7599و آفوالله علوی گرگانی در 29فروردفو 7599و آفوالله حسینی شیرازی در تارفخ 22فروردفو7599ن
2. Owner liability.
3. Third party liability.
2ن «هرگاه کسای که ساوار حیوان اسو آن را در معابر عمومي فا دفگر مح های غیرمجاز متوقف نمافدو در مورد تمام خساردهافی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فع
شخص منبور میباشد ضامو اسو و انانیه مهار حیوان در دسو دفگری باشد مهارکننده بهترتیب فوق ضامو اسون»
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براساس نظرفۀ احترامو متصرف بافد به جبران زفان اقدام کندن
 .3 .5مسئولیت رخنهگر1

گاه رباد که تحو کنتر مالک فا در تصارف فردی غیر از مالک اساوو بهوسیلۀ تحرفک رخنهگر افعا زفانبار
انجام میدهد فعنی با رخنه 2در سیستم کنتر رباد سبب افجاد خرابکاری و زفانآفرفنی توسط رباد میشودن برای
نمونه با رخنه در سایستم خودرانو کاری میکند که خودران به ارا قرمن بیاعتنا شود و از آن عبور کند و برخورد با
عابر ویاده فا تصاادم با خودروفی دفگر را موجب شودن فقرر وافانی مادر  554قانون مدنی مقرر میدارد« :ننن لیکو در
هر حا اگر حیوان بهواساطۀ عم کسای منشاأ ضارر گرددو فاع آن عم مسئو خساراد وارده خواهد بودن» فقها
معتقدند انانیه کسای حیوان را تحرفک کند و افو عم سابب ضرر زدن حیوان به دفگری شودو ضامو خواهد بود
(شاهید ثانیو  212حساینی عاملیو )191/79ن مساتند افو حکمو روافو صاحیح حلبی از امام صادق(ع) اسو:
َ
َ ْ َ َ ََ
َْ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
«أ ُّف َما َر ُج ف َّنع َر ُجالعو ال کجد کار أ ْو نف َر کب که ع ْو َد َّاب کت که فخ َّر ف َماد ف ُه َو ض کامو کل کد َف کت که َو کإ کن انک َس َر ف ُه َو ض کامو کل کد َف که َما َف ْنک کس ُر
ک
ٍ
کم ْن ُه هر فردی که مردی را روی دفوار بترسااند فا اهاروافی را که بر آن ساوار اسو رم دهد و آن مرد بیفتد و بمیردو آن
فرد ضاامو دفۀ اوساو و اگر شاکساتگی ویدا کند هم او ضاامو دفۀ آن عضاو اوسو که شکسته اسو» (حرعاملیو
)232/29ن در افو فرض باهدلی افنکه ساابب افراد زفانو رخنۀ فرد دفگر در تنظیماد رباد اسااوو رخنهگر بافد به
جبران زفان اقدام کند اراکه اموا و نفوس و حقوق مردم محترماند و معنای احترام همیو اسااو که اگر به هرفک از
آنا ان زفاانی وارد آفدو عام بافد زفان را جبران کند زفرا نفس و اموا افراد بهدلی محترم بودنو تحو حمافو قانون
اسون
 .4 .5مسئولیت سازنده3

رباد به عنوان فک محصااو بافد طوری تولید شااود که به دفگران آساایب وارد نسااازدن به همیو منظور بافد همۀ
قواعد علمی و اساتاندارد های زم رعافو شاود تا رباد معیوب نباشدن عیب در ساخو رباد وقتی ویر میآفد که
ربااد طبق طرح مهنادساایشااده نبااشااد و فرافناد تولید آن معیوب باشااد برای نمونه قطعهای که برای فعالیو
ک
مهندسایشدر آن نیاز هسوو به کار نرفته فا به شک درسو جاگذاری نشده باشد در نتیجه هنگام استفاده از ربادو
نقص عملکرد رخ دهه و سبب ورود زفان میشودن ذکر افو نکته بافسته اسو که مقصود از عیب در بحث ماو نقصان
در عملکرد اساو بدفو معنا که در رباد اختاللی افجاد شاود که منجر به عملکرد ناقص او شاده و در نتیجه سبب
بروز حادثه و ورود زفان به دفگران شااودن رباد انساااننمای فوقویشاارفتۀ  PIBOTمیتواند همۀ مراح ورواز را با
اسااتفاده از اهرمهای کنتر اسااتاندارد هواویما انجام دهدن اگر افو رباد بر اثر خطا در جایگذاری برخی قطعاد و
1. Hackerliability.
2. Hack.
3. Manufacturer liability.
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حسگرها فا ارزفابینشدن صحو عملکردشانو نتواند متغیرهای صحو عملکرد ادواد فنی هواویما را وردازش و در
موقعیو خطرو تصامیم هوشامندانه بگیرد و افو سابب زفان رسانی به جان مسافران شودو سازنده در مدار مسئولیو
قرار خواهاد گرفاو زفرا هرگوناه اهماا در زمیناۀ ساااخاو و تولید ربادو میتواند عملکرد آن را بهوفژه در رباد
خودمختار تغییر دهدن با افو توضیح بافد گفو انانیه رباد بر اثر معیوب بودن فا اشکا فنی خسارد به بار آوردو
اون فاقد شاخصایو انسانی اسوو ناگنفر بهحکم عق و عرفو سازندر آن مسئو جبران شناخته میشودن به دفگر
سخوو اون مسئولیو ناشی از معیوب بودن تولیدو مسئولیتی محض اسوو سازنده در صورتی که رعافو قواعد فنی
را نکرده باشادو مسائو قلمداد می شاود و دلی افو حکم اینی جن احترام به حق انسان و استفادر افمو او از رباد
نیسون
5 .5ن مسئولیت طراح1
گاهی نقصاان عملکرد رباد ناشای از وجود عیب در فرافند طراحی اسو برای مثا سطح  3خودران گوگ به
شیوه ای طراحی شده اسو که برای حرکو نیاز به کاربر انسانی نیسو ولی در هوای مهآلود فا بارانیو امکان حرکو
ندارد و افو ناشای از عیب در طراحی اساو (حکمونیا و دفگرانو )247ن شاافد وقتی عیب ناشای از طراحی باشدو
رباد به محصااولی غیرافمو تبدف میشااود فعنی کارکردن با او در افو حالو خطرناک و زفانآفرفو باشاادن در افو
صورد با بروز زفانو بیتردفد طراح مسئو جبران زفان واردشده اسون
نتیجهگیری
در رباد از فناوری هوش مصانوعی اساتفاده میشاود و افو فناوری قادر اسو ربادها را بیشتر به خصافص انسانی
مجهن کنادن باه همیو دلیا ربادهاو بهوفژه گونۀ خودمختار آنهاو میتوانند در عملکرد زفانی متوجه دفگران کنند و
اون هیچ زفانی نبافد بدون واسااخ بماندو بحث مساائولیو مدنی در فناوری رباتیک رخ مینمافد که بافد با توجه به
قواعد عام مسئولیو مدنی به جبران خسارد اقدام کردن مبنافی که میتوان به کمک آن مسئولیو مدنی در حوزر افعا
رباتیک را توجیه کردو اصا احترام اسو که در مقافسه با دفگر مبانی مسئولیو مدنیو هیچ اشکا نظری و کاربردی
ندارد و افنون بر افو فک مبنای فقهی با اساناد وشاتیبان قوی محساوب میشاودن از سااوی دفگرو اون هدف اصلی
مسئولیو مدنی جبران خسارد اسو و رباد نین فاقد شخصیو حقوقی و الکترونیکی اسوو نمیتوان مستقیما خود
او را ملنم کرد تا از عهدر جبران خسارد برآفد بلکه بهدلی ماهیو غیرانسانیاش بافد ویجوی عام انسانی بود که
حسب مورد میتواند مالکو متصرفو رخنهگرو سازنده فا طراح رباد باشدن

1. Designer Liability.
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