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احکام ار بعه

مقدمه
چرا قوانین عهد عتیق عوض شدند ولی قوانین فقهی ثابت مانده اند؟ بطور کلی احکام
آسمانی و مقدس حاصل شرایط اجتماعی و تاریخی معین دوران خود بوده اند .هنگام ظهور
اسالم ،در زندگی اجتماعی عربستان آن زمان قوانینی حاکم بود که پیش از اسالم نیز وجود
داشت و پیامبر اسالم با اندک تغییراتی آنها را پذیرفت و بنا بر رسالت و قرآنی که با خود
آورد بود ،قوانین تازه ای را پایه گزاری کرد .از آن پس نیز احکام و قوانین اجتماعی دوران
دگرگون شده و تغییر یافتند .اما قوانینی که فقه ساخته است ،با از خود بیگانه شدن در احکام
و در نتیجه از خود بیگانه شدن در دین حق مدار و تبدیل آن به به دین تکلیف مدار ،حاصلش
کشمکش های دائمی بین دو نوع اندیشه و دو نوع تفکر شد ،کشمکش بین تفکری ایستا،
عقب مانده و تفکری پویا که دائمأ ،پنهان و آشکار مورد جدال و رو در روئی قرار گرفته
اند ،نزاع بین احکام ثابتی که می خواهد متغیری را در چهارچوبی معین ،بی حرکت ثابت
نگه دارد و تفکری که جامعه و قوانین را متحول می داند و نا گزیر از حدود مقرر فرا
می گذرد .این کشمکش میان قوانین الهی وقوانین بشری در طول تاریخ و بیش از همه در
دوران معاصر از عوامل اساسی تنش و دو گانگی جامعه های اسالمی و پریشانی مسلمانان
شده است.
اگر قوانین الهی حقند و اگر این قوانین هستی شمول هستند ،الجرم ،کار درست علمی باید
این باشد که حق گم شده را از دل این قوانین بیرون آورد .اما بجای این اندیشه ،مدافعان
احکام ثابت فقه میگویند ،وحی به معنای قرآنی خود کلماتی است که بر زبان پیغمبر جاری
می گردیده و بی کم و کاست «کالم اهلل» می باشند و در نتیجه هر کلمه ،کلمه ای مطلق،
بیرون از زمان و مکان و در همه دورانها و تا روز رستاخیز ثابت ،بر قرار و الزم االجرا خواهند
بود.
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اجرای پاره ای از احکام همچون قصاص ،حدود ،خرید و فروش بنده ،در کشورهای
اسالمی ،بویژه در دوران معاصر با مشکالت جدی روبرو بوده و عمل قابل اجرا نیستند زیرا
به موازات این احکام ،عمال قوانین و مقررات تازه ای توسط انسانها وضع و اجرا گردیده و
بنا برشرایط ،تغییر و تحول یافته اند و اینگونه احکام کامل الغا شده اند ،اما در برخی از دول
اسالمی هنوز این احکام بصورت قوانین الهی و آرمانی همچنان باقی مانده اند و در بسیاری
از زمینه ها ،این دوگانگی قانون ،بین احکام کامل الهی و قوانین موضوعه غیر دینی از
نخستین سده اسالم تا امروز پیوسته وجود دارند .تناقض دو دیدگاه ،یکی دیدگاه باورمندانی
که این احکام را مقدس ،آسمانی و کامل می پندارند و خود را با این احکام سازگار
می سازند و دیدگاهی دیگر که نگاهی بر روش جامعه شناسی اجتماعی دارد و قوانین
اجتماعی یا قوانین موضوعه یا قوانین زمینی خود را میپذیرد .به عنوان نمونه در ایران ،تغییرات
قوانین قدیم ،نوعی آمیختگی قوانین یاسا و قوانین عرفی و محلی دیده می شد .از دوران
غازان خان که به اسالم گروید ،کوششی بعمل آمد تا در موارد بسیاری یاسا با قانون های
شرع مطابقت داده شود و سرانجام پس از دو قرن در روزگار فرمانروائی شاهرخ و به فرمان
او «در اسناد رسمی اعالم شد که یاسای چنگیز خان لغو گردید و تنها شریعت است که نافذ
است»1.

یا در آتن و یونان قدیم ،قانونگذاری کار آدمیان بود نه کار خدایان .مجموعه قوانین
«سولون» فرمانروا و قانونگذار معروف آتنی مربوط به قرن ششم پیش ازمیالد مسیح

است2.

در اندیشهء یونانی ها (مانند هندی یاایرانی) کیهان قوانینی دارد که بر اساس آن قوانین پیش
می روند و به دلیل وجود آن قوانین است که نظام ها سامان خاص وجودی خودشان را
 - 1و .و .بارتولد ( ،)Wilhelm Vasili Bartholdخلیفه و سلطان ،ترجمه ،سیروس ایزدی،
انتشارات امیر کبیر ،تهران ،1979 ،ص 46
( 2- Plato ED: Edith Hamilton and Hantigton Cairns, New York, 1966.
اقالطون ،جمهوری ،ص  606و قوانین ص)1445
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می یابند .در برابر قانون ( )Logosمتعالی و ایزدی ،قانون دولتشهر ها ( )Nomosامری
اجتماعی است که از انسانها سرچشمه میگیرد .این قوانین انسانی باید بازتاب آن قوانین ایزدی
باشند .در نظر افالطون «حق ویژگیهایی دارد و محتوی قانون باید حق باشد و این حق ،قوانین
خاص خود را دارد و باید این قانون ها را یافت و بر زندگی اجتماعی جاری کرد .اما شناخت
این قانون ها کار عقل و کار فیلسوفان است و به همین سبب آنها باید قانونگذار باشند .در
اندیشه افالطون اگر چه نمونه اعال و مثال ( )Idéeپدیده های جهان در عالم باال قرار دارد،
ولی در رساله قوانین که آخرین اثر اوست در این زمینه نظری خالف جمهوری بیان شده
است « ...در اینجا قانون «دولتشهر» ها ناشی از قرارداد بین شهروندان است 3».خالف به این
دلیل که قانونی که ناشی از از قرار داد می شود ،هر گاه قرار داد رابطه قوای قدرت حاکم
را تنظیم کند بیانگر حق نمی شود ،کمال قانون وقتی است که در آن قانون جز حق نباشد.
هدف قانونگذار از قانون ،آزادی ،سالمت اجتماعی ،ایجاد روابط دوستانه میان شهروندان و
خوشبختی و تقوای آنان است .از این رو قانون امری اجتماعی و کشف آن به عقل بشری
وابسته است و به هیچ روی از آغاز کامل نیست و همپای عقل آدمی میتواند کامل تر شود.
در تمدن غرب از همان آغاز ،برداشت و دریافتی بکلی متفاوت در رابطه با قانون وجود
داشت و در نتیجه تحوالت و پیامد های دیگری نیز به بار آورد .در مسیحیت قانون از «کتاب»
نمی آید .انجیلها اندرزهای اخالقی و سرگذشت عبرت آموز مسیح هستند .سرگذشت
مسیح معنای دوجهانی دارد و تاریخ این جهان و پایان آن رستاخیز را بنیان می نهد .پند های
او حکمت الهی ( )Logosاست .مسیح خود «حکم» های عملی (قانون های) «عهد عتیق»
را نقض کرد و اصل های اخالقی را به جای آنها نشاند ،همانگونه که پیش از مسیح در
شکستن فرمان های ده گانه (احکام عشر) که در کوه طور بر موسی نازل شده بود روی داد.
و یا وقتی یکی از «فریسیان » از مسیح پرسید :ای استاد کدام حکم در شریعت بزرگتر است
و عیسی وی را گفت« :اینکه خدای خود را بر همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود
 -3قوانین صص 1287-1232
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محبت بنمائی ،اینست حکم اول و اعظم» 4.همچنین احکام تورات در باب قصاص ،طالق،
زنا و سوگند دروغ ،شکسته یا دگرگون شد 5.وقتی مسیح می گوید قتل و دزدی و زنا مکن،
دستور او اخالقی است و نه حکم قانونی ،اخالق مگر نه حق باید باشد ،پس دزدی بر قرار
کردن رابطه زور و تجاوز به حقوق دیگران است ،پس هرگاه قانون دزدی را ممنوع کند
هم محتوای قانون حق خواهد شد و هم وجدان اخالقی حکم به اجتناب از دزدی می کند،
مانند آنست که بگوید «مال خود را بفروش و به فقیران ببخش 6».همه این دستور ها با هم و
یکسان می آیند و بر خالف احکام تورات هیچیک ضمانت اجرائی قانونی ندارند .اضافه
براینها ،مسیح احکام عبادات را هم می شکند ،برای درمان بیمار یا به مناسبتی دیگر « سَبت»
(شَبت ،روزشنبه) را رعایت نمی کند و میگوید « سَبت به جهت انسان مقرر شده نه انسان
برای سَبت بنا براین پسر انسان مالک سَبت نیز می

باشد7».

این چنین است که مسیح احکام «عهد عتیق» را شکست و خود قانونی وضع نکرد بنابراین
در مسیحیت کتاب ،سرچشمه قوانین موضوعه نیست و حق وضع قانون ،آنهم در زمینه شرعی
به کلیسا وانهاده شد و قانون ها بتدریج ،بنا به احتیاج و بوسیله بشر وضع شده و می شود.
نخستین قانون کلیسا در سال  49میالدی بوسیله حواریون که در بیت المقدس گرد آمده
بودند وضع شد .بدین ترتیب کلیسا برای خود حق قانونگذاری و نقض احکام پیشین را قائل
گردید و مسیحیت از

نظام قانون یهود جدا شد8.

 -4متی36 -22 ،و بعد از آن
 -5متی .21 -5 ،مرقس10-2 ،
 -6متی ،19-16 ،مرقس ،19-10 ،لوقا18-17 ،
 -7مرقس 27-2 ،و 30-4
8- Jean des Graviers, Le Droit Canonique (Que sais-je?) P.U.F. Paris,
1967, p. 29.
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در دین اسالم ،حقوق اسالمی پدیدهء ثابت و همیشه یکسانی نبوده که بتوان به سادگی در
بارهء آن گفتگو کرد .گذشته از مکتب های فقهی ،حقوق اسالمی در تاریخ خود تحول و
دگر گونی های فراوانی داشته و دوره های تاریخی ،خود را باز ساخته و تجدید حیات کرده
است .با قبول «نص» احکام ،همواره دراسالم« ،صراط مستقیم» و یا حق چیست مورد سئوال
بوده است و جای پرسش بوده است که چه کسانی آن حق دارند یا از آن محرومند و میان
آنان چه عدالتی حکم فرماست؟ و کدام قضاوت بر میزان حق است؟
همچنین ،در دانش فقهی که طی چند قرن کلیات آن در فقه جمع آوری شده جای سئوال
دارد که این دانش چه ویژگی هایی دارد و در قیاس با نیازها و خواست های امروز جامعه
چگونه سنجیده می شود؟ و سئوالی که بی پاسخ باقی مانده است این که  :منشأء قانون« ،
حق ذاتی » انسان ها است و یا بعکس قانون تنظیم کننده رابطه انسان با قدرت های حاکم
است؟ هر گاه قانون ،جز حق در بر نداشته باشد می تواند قانون دائمی باشد؟
این مطالعه اصل را بر اساس باز بینی بر روی منابع اولیه و منابع ثانویه و استدالت فقها بر این
منابع گذاشته است در این مطالعه سعی شده ،جمعبندی منابع مورد استناد این فقها در امر
حدود که تالش این فقها و دانشمندان اسالمی در طول تاریخ گذشته تکرار و باز هم تکرار
همان رساالت علمیه گذشتگان بوده است که ما را به چشم انداز جدیدی هدایت نمیکند،
از این رو بهتر آن است که سری به بیرون این حوزه های سنتی بزنیم و نظریه های دانشمندان
غربی را مطالعه کنیم.
در بیرون حوزه های علمیه و علما ی فقه سنتی که عمومأ نظریه های سه قرن اول یا قرون
هفت یا هشتم هجری را در امر قضا و قضاوت تکرار کرده اند ،میتوان نظر گاههای علمای
دیگر به ویژه صاحب نظران در غرب و اندیشمندان خارج از محدوده روحانیت وعلمای
اسالمی را مورد توجه قرار داد .پژوهشگران غربی با تحقیقات و کارهای علمی و چالشهای
مهمی که بر روی حقوق و حدود قضایی در دوران غیبت انجام داده اند و عمومأ به شیوه
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ای منتقدانه ،موضوع احکام حقوقی اسالمی را مورد ارزیابی قرار داده اند ،می بینیم این
پژوهشگران با رویکرد ها و نظرات کامال متفاوتی بطور تاریخی موضوع حدود قضایی و
مجازات اسالمی را باز خوانی کرده و روی برخی از نکات مهم آن عالمت سئوال گذاشته
اند .دورتر مفصال به این نظریه ها خواهیم پرداخت ،اما بطور خالصه بعنوان به چند مثال به
نمونه زیر نگاه میکنیم :ایگناز گلدزیهر ( )GOLDZIHER I.در جزوه ای بنام «نفوذ
پارسها در اسالم» می نویسد احادیثی که در کنار قرآن مورد استناد مسلمانان قرار گرفته اند،
احادیثی هستند که خودشان بعضأ با یک دیگر در تقابل قراردارند و در عمل ،از قرن دوم
هجری ،در متدلژی ،پایه عمل قرار گرفته اند .و نفوذ مثبت یا منفی پارسها ،یهودیان و
مسیحیان نه تنها در قرون اول بعد از اسالم ،بلکه قبل از آن بر روی خود محمد نیز تاثیر گزار
بوده است 9.گلدزیر پیش از این ،فرضیه نفود قانون روم و نفود قوانین ابری یهود در حقوق
اسالم را ارائه داده بود10.

برگ اشتراسه ( ) Bergstrasseدر موضوع فقه و حقوق اسالمی از مالکی و کتاب موٌتا

استفاده و میگوید « :فقه و قضاوت از قرآن گرفته نشده است ،بلکه بر اساس « رأی » ساخته
و توسعه یافته است».
جوزف شاخت ) : (SCHACHT Josephکه بیشترین تحقیق را در باره حقوق
اسالمی انجام داده می نویسد :قوانین قضایی محمد ،همان قوانین صحرا نشینان قدیم بود که
بصورت طایفه ای انجام می گرفت و رفته رفته این قوانین بصورت ارگانیک مسیری مذهبی
پیدا کرد ،بعد از محمد ،در دهه اول حکومت عباسیان این قوانین رسمی و شرعی گشتند.
او می نویسد  :در حقوق اسالمی ،بطور خاص نفوذ حقوق یهودی به ویژه در زمینه فرهنگ
9- GOLDZIHER I. The Influence of Parsism on Islam, (Translated by
G. K. Nariman), p. 163-168.
10 - GOLDZIHER I., Le Dogme et la loi de l’Islam Histoire du
développement dogmatique et juridique de la religion musulmane
(Traduit par ARIN Félix), Libraire Paul Geuthener, Paris, 1920, p. 60,
74, 75.
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مذهبی دیده می شود .در نیمه قرن دوم هجری از اصالحات قضایی دوره ساسانیان که ریشه
اسالمی ندارند بهره گیری شده و ترم هایی چون «کاتب» یا «قاضی» را خلیفه برای
قانونگزاری و سنت جدید پیشهاد می

کند11.

نرمن کالدر) (CALDER Normanدر موضوع حقوق اسالمی ،دوره صفویه را ویژه
می داند و می نویسد « :احکام شرع در دوران صفویه بر مبنای  :همنوایی با طبقه روحانیت
و حفظ منافع قشر مذهبی ،سیستم احکام شرع شیعه بر اساس دو پایه قرار گرفت  :شرعی
کردن فقه و سیاسی کردن فقه ،و این کاری بود که عثمانیان می

کردند12.

امیل تیان ) (TYAN Emileاز مجازات های قبل از اسالم به چند نکته مهم اشاره می
کند و می نویسد :پیامبر اسالم هیچ مطلب واقعأ جدیدی را با خود نیاورد  ،بلکه دکترین او،
قرض گرفته از یهودیت و مسیحیت بود« .قرآن از نوشته های یهود استفاده کرده است،
محمد آداب و سنن را عوض نکرد ،جرم آدم کش ثابت ماند ،قصاص ترفیع

پیدا کرد13 ».

هارالد موتسکی (  ) Motzki Haraldمی نویسد :فقه در قرن  16تا  18توسط شافعی ها
ساخته شد ،او با استفاده از نظریه های گلدزیهر با روشنی تمام تئوری خود در رابطه با توسعه
فقه اسالمی می نویسد« :فقه اسالمی ابتدا با رأی توسعه یافت و نه با قرآن و سنت 14.او از

11 - SCHACHT Joseph, Introduction au droit musulman, (Traduit par
KEMPF et TURKI Abdel Magid), Maisonneuve et Larose, Paris, 1983,
p. 21-29.
12 - CALDER Norman, Interpretation and Jurisprudence in Medieval
Islam, Edited by Jawid Mojaddedi and Andrew Ripping, ASHGATE,
VARIORUM, pp. 92-102.
13 - TYAN Émile, L’organisation Judiciaire en Pays d’Islam, Librairie
du Recueil Sirey, Paris, 1938, p. 29.
14 - MOTZKI Harald, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan
Figh Before the Classical Schools, Brill 2002, p. 3.
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حاصل همه پژوهشها ،شاخت باالخره به این نتیجه میرسد که مجموعه اسناد تاریخی موجود
اعم از اسناد مربوط به خود پیامبر یا احادیث و جانشینان محمد ،همه نماش یک رشد بزرگی
را نشان میدهد که بین سالهای  150/767تا  250/864ساخته شده که از همه چشمگیر تر در
آنها استفاده از

احادیث هستند15.

محمد علی امیر معزی) (AMIR-MOEZZI Mohammad Aliمی نویسند « :آن
چه به نهاد های دینی و فقاهت بر می گردد ،میتوان تصور کرد که توسعه فقاهت ،بجای این
که بر اساس احادیث پیش رفته باشد بر اساس تعلقات و وابستگی های جوامع محلی و
جمعیت های قومی پیش رفته و درکادر قرآن چیزی از آن یافت نمی شود 16.در اختالفات
فراوانی که بین شیعه و سنی در امر حقوق و قضاوت وجود دارد می نویسند :اختالفات
حقوقی بین شیعه و سنی بقدری فاحش است که در برخی موارد این دو فرقه یکدیگر را به
خارج بودن از دین متهم می کنند ،بعنوان نمونه در قوانین ازدواج موقت ،در زمینه طالق و
یا در موضوعات قوانین مربوط به ارث ،سنی ها ازدواج موقت را امری باطل و حتی عمل به
آنرا فاحشه گری محسوب می کنند ویا اختالف عمده و بسیار آشکاری که بین شیعه و سنی
از نظر حقوقی حاکم است ،اختالف افراطی های شیعه با تند رو های سنی مذهبان است،
سنی مذهبانی که تحت عنوان سنی های ناصبی با آنان دشمنی می شود ،گروههایی که هر
کدام یکدیگر را به خروج از دین اسالم متهم و یکدیگر را حرامزاده و دشمنان پیامبر خدا
می نامند،
برنارد بوتیوو) (BOTIVEAU Bernardکه در راستای حقوق قضایی و فقه اسالمی
نیز تحقیق و تحلیلی قابل توجه دارد ،می نویسد « :تمرین های حقوقی در برخوردهای سخت
15 - Ibid., p.64.
? 16 - AMIR-MOEZZI Mohammad Ali, Qu'est-ce que le shî'isme
Fayard, 2004, p. 100.
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تاریخ آشکار می گردد و ناسازگاری دکترین ها باید مورد مذاکره و معامله قرار گیرند .در
این ناهنجاری ها ،دو واژه فقه و شریعت ،در سالهای  1980بوسیله جنبشهای اسالمگرا به
میان مردم کشیده شد ،شرع تالش کرد در زبان سیاسی جای خودش را با فقه و حقوق
عوض کند و شرع توانست بعنوان اصول سازماندهنده در جامعه کلیت پیدا کرده و اسالم
گرایان

خواهان اجرای شرع شدند17.

بر رسی این نمونه ها ،اهمیت مطالعه اساسی بر روی این احکام را فوق العاده مهم و ضروری
می کند ،به ویژه در موضوع حقوق و مسائل قضائی در مذهب شیعه اما تحقیقات ارزشمندی
که از سوی این محققین انجام گرفته ،نیاز به مطالعه مهم دیگری دارد ،و آن مطالعه ،تحقیق
و بازنگری موضوع حقوق و مسائل قضائی در چارچوب «احکام اربعه» می باشد ،احکامی
که مربوط به مسائل جمعی جامعه و با هماهنگی و اجرای دسته جمعی همه افراد عملی می
گردند .بنابر این احکامی که دسته جمعی و همگانی هستند ،اجرای هماهنگ آنها نیز نیاز به
رهبری مذهبی دارد و این رهبری در شیعه بنا بر تعریف ،با امام زنده و حاضر می باشد .از
آنجائی که امامان معصوم شیعه خود محور و ستون پایه اصلی مذهب شیعه محسوب میشوند،
همه امور اعتقادی شیعه روی شخص امامان معصوم متمرکز بوده و این مذهب بدون ستون
پایه امام مفهومی پیدا نمیکند .به عبارت دیگر شیعه امامیه بدون محوریت امام ،موجودیت
خود را از دست میدهد ،بدین صورت در غیاب امامان تاریخی ،مسائل مهم و حیاتی جامعه
همچون مسئله حقوقی یا أمور قضائی مشکل ساز و غیر قابل اجرا می گردند.
بنابر این ،الزم است مطالعه جامع و دقیقی را با استفاده از منابع اولیه و منابع ثانویه مجموعه
ای از نظریه ها ،چالشها و راهکارها ،فتاوی مراجع بزرگ قدیم و جدید مورد توجه داده و
17 - BOTIVEAU Bernard, Loi islamique et droit dans les sociétés
arabes, Mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient, Karthala,
1993, p. 27, 35.
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بویژه نقدها و برداشتهای دانشمندان غربی را در موضوع حدود در حقوق و مسائل قضائی
شیعه ،در چارچوب احکام اربعه پی گرفته و حرف جدیدی را ارائه دهیم.
اولین پرسشی که این مطالعه باید پاسخ برایش بجوید این است :اگر قضاوت در خدمت
قدرت حاکم قرار گرفت ،حقوق انسان که شامل حقوق شهروند ،بعنوان عضو جامعه جهانی
است حقوقش قربانی نمی شود؟ اگر قضاوت بخواهد در خدمت بر خورداری انسان ها از
حقوقشان قرار بگیرد ،الجرم باید تابع اصول راهنما حقوق ذاتی انسان باشد زیرا از خود
بیگانه شدن امر قضاوت توسط قدرت حاکم و در خدمت در آوردن قاضی در این امر
حقوقی ،سبب از بین رفتن حقوق و موجب از بین رفتن اصول راهنمای حقوق می گردد.
چگونه می توان به معنی واقعی کلمه قاضی بود و از حقوق و اصول راهنمای قضاوت غفلت
کرد؟
با این مقدمه ،در ادامه مطالعه به بخش دوم از احکام اربعه و به موضوع حدود می پردازیم
و ابتدا به این پرسش که آیا اساسأ ،منشأء قانون ،خداست یا انسان؟ می پردازیم.
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منشاء قانون ،خدا و وحی است
یا انسان و عقل ؟
مالک موَمنان برای زندگی ،دین است ،دینی که به اعتقاد مؤمنین تمامی حق و حقیقت را
شامل می می شود و احکام دینی وسیله برای رسیدن به آن حقیقت است ،علت ناباوران به
قوانین دینی برای زندگی ،عقل محدود انسانی است ،عقلی که بستگی دارد به فرض های
گذشته و پیشین و محدودیتهایی که خود بر خویشتن هموار کرده است تا تکیه گاهی بر آن
پایدار بماند و با آگاهی به آغازه هائی که بر گزیده ،در سپهر اندیشه ،سر گردان و پراکنده
نگردد .در رفتار خود قر اری داشته باشد و به خیالبافی نیفتد .دین های توحیدی مدعی اند
که منادی حقیقت وبلکه تمامی حقیقتند و چون مؤمن می پندارد که تمام حقیقت رابیان
می کنند مانع رشد و به روز شدن مفهوم حقیقت و سیر تاریخی و فرهنگی آنند و آنرا در
چهارچوب عقیدتی پیش ساخته ای نگه می دارند.
منشأ قانون الهی مؤمنان وحی و منشأ قانون بشری بناچار عقل است ،عقلی که به معنای عام
کلمه ،نقطۀ عزیمت و تکیه اش بر آن عقلی است که قانون می سازد .عقل آزاد انسانی که
سر شار از کمبودها و ناتوانی های طبیعی فکری است در سنجش از پاره ای از مفاهیم فقهی
در این راستا از این منزلگاه فراتر رفته و بعنوان انسان جهان امروز با همان نقطۀ عزیمت عقل
انسانی که خود را بنیانگذار و صاحب حق می داند ،در حقوق تأمل کرده و به این نتیجه
رسیده است که حقوق انسان جهانشمول است و عمل به این حقوق سبب رشد او می شود
و نه غفلت از آن؟
بر رسی ما در این مطالعه پرداختن به منشأ قوانین الهی و ریزه کاری های حقوقی فقه یا بر
رسی علمی مقوله فقه و جزای اسالمی نیست زیرا موضوع حقوق اسالمی همراه با دوره ها
و تحوالت مختلفی که داشته است ،خود داستانهای بسیار مفصل ،پر تناقض وگسترده ای
19
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داشته که همواره و پیوسته مورد بحث مدعیان آن بوده است و در حوصله این مطالعه و بر
رسی نیست .آنچه مورد توجه این تحقیق است همانا  :پژوهشی در احکام حدود
(مجازاتهای) فقهی است که به نظر می رسد ظالمانه و غیر عقالنی است ،از قتل و کشتار،
سنگسار ،که به سر به نیست کردن انسان منتهی می شود گرفته تا خشونتهای بی رحمانه ای
مانند قطع دست و پا و یا چشم در آوردن و غیره ،قوانینی که محرومیت انسان از زندگی را
به دنبال دارد .تالش می کنیم در این مطالعه ،پاسخهایی را برای چند سئوال اساسی زیر بیابیم:
-

چرا در اسالم ،اعدام و سنگسار می کنند و چرا دست و پا را می برند؟

-

در شیعه و در دوران غیبت چرا این حدود هنوز اجرا می شوند؟

-

دستورات قرآن در این باره چه میگوید؟

-

آیا قوانین شرع امروز ،قوانین دوره جاهلیت و یا قوانین مأخوذ از فقه یهودی نیستند که به
اسالم به ارث رسیده است؟

-

آیا محمد ،پیامبر ،در زمان خود چنین کارهایی را کرده است؟ جانشینان او یا امامان
چطور؟

-

در دوران بعد از محمد و در دوران غیبت امامان ،فقهای جانبدار در این باره چه گفته و چه
کرده اند؟

-

روند اعمال حدود در دوران غیبت چه سمت و سوئی را طی کرده ،رو به خشونت بیشتر یا
رو آرامش داشته است؟

-

موافقین اجرای حدود چه کسانی بودند ،چه گفته و چه از خود باقی گذاشته اند؟

-

مخالفین اجرای حدود چه کسانی بودند و چه گفته اند؟

-

نظرات دیگر کدامند و چه می گویند؟
اما قبل از پیگیری ،برای درک بهتر و پاسخ به این سئواالت ،ابتدا باید نگاهی به فقه که
پدید آورنده این احکام بوده اند بیاندازیم :
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فقه و قوانین فقهی
فقه چیست؟ قوانین فقه چگونه قوانینی است؟ درک مفهوم و کاربرد قوانین شریعت در
اسالم ،بدون آگاهی اجمالی و فهم از کلیات «فقه» و شناخت آن امکان پذیر نیست« .فقه» به
صفت فهم و دانش حقوقی ،بطور خاص به معنای فهم احکام شرع در دین است و قوانین
حقوق ،قوانین قضاوت و رویه قضائی ،در حقیقت بخشی از احکام فقه است که دامنه آن
گسترده در احکام قرآنی ،از عبادات ،معامالت ،قوانین جزائی مانند حدود ،احواالت
شخصی مانند ازدواج ،طالق ،ارث و غیره گرفته تا اخالق ،آداب و رفتار و همه رفتار آدمی
را در بر می گیرد .فقه ،فهم و تفسیر و تمیز همه این احکام و چگونگی بکار بستن هر یک
ازآنهاست.
فقه اسالمی از همان قرون اولیه صورتی خاص به خود گرفت و به تعبیر فقیهان ،فصول و
کتابهای آن نظمی خاص یافت ،بی گمان در ابتدای نیمه قرن اول هجری و به گمانی در
دومین نیمه آن قرن ،طریقه جمع آوری این نوشته ها و تالیف آنها به وضعی که در قرون
بعدی پیدا شده و تا عصر حاضر ادامه یافته ،نبوده است .لفظ فقه که معنی لغوی و عرفی آن

در صدر اسالم به معنی "مطلق فهم" یا بصیرت در دین تعریف شده بود ،بنا بر تحول
اصطالحی فقیهان به عبارت دیگری یعنی به " علم باحکام شرعی فرعی" تبدیل و شهرت

یافت 18.پس باید گفت اعتبار فقه از عنوانی که این فن با تحوالت و تغییراتی که در طول
زمان به خود گرفته ،مورد بحث و فحص است.

-18محمود شهابی ،ادوار فقه ،صص 34 -28
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خدا آئینی را برای شما تشریع کرد تا بشر با بکار بستن آن دین را برپا دارد 19.شرع به معنی
راه و فقه بمعنی علم شریعت و شناختن راهی است که خدا نشان داده تا انسان با پیمودن آن
راه و عمل به آن شریعت به رستگاری برسد .بنابر قرآن ،تکلیف انسان عمل کردن به حقی
است که آن حق ذاتی حیات انسان ها است .اما بنابر فقه ،به نظر می رسد ،شرع تکلیف
مستقل از حق است و بنا بر والیت فقه یا والیت فقیه .بحث بر سر حق یا باطل نیست ،بحث
بر سر انجام تکالیف است .تکالیف نیز اطاعت از اوامر و نواهی «ولیامر» یا فقیه است .در
فقه ،حقوق انسان در تاریکی و ابهام قراردارند و رابطه تکلیف با حق نیز مبهم و جای
سئواالت زیادی است.
علم فقه ،مانند علم کالم ،علم تفسیر ،علم سیره ،علم حدیث ،علم روایتها و  ...دانشی دینی
است با این ویژگی که این علم مجموعه ای از تکالیف و انجام وظائف است .پایه های
چهارگانه آن ،کتاب ،سنت ،اجماع ،قیاس (در فقه سنی) ،یا عقل (در فقه شیعه) است که از
یقین وایمان آمده و عقل میتواند بنا به روش هایی که آن باور و ایمان برایش معین کرده
پاسخ مقدر پرسش های فقهی خود را بجوید .از این نظر گاه نیز ،کار عقل در خدمت اثبات
یا

توجیه پدیده ای فراتر از ایمان است20.

در زمینه های مختلف حقوقی ،یک سلسله قوانین واحکام در فقه آمده است که از منابع اخذ
می شوند ،از منابع چهار گانه فوق الذکر پیروی میکنند .مهم ترین منبع و سنگ بنای این
دستگاه که در اساس تغییر نا پذیر است ،علی األصول باید قرآن و سنت باشد ،قرآن و سنتی
که بنا بر برخی از مکاتب ،انسان حد اکثر می تواند بعضی از اجزاء اصل آنرا ،آنهم به روش
های معین تفسیر کند ،زیرا خدا و پیامبرش این احکام را معین کرده اند و مؤمنین حق تغییر
آنها را ندارند.
 -19سوره شوری ،آیه 13
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در نظر مؤمنین سنتی که به قوانین و به احکام فقهی دین اعتقاد دارند ،قانون هائی که
جایگزین قوانین خدا در آیند ،حقانیت ندارند .مثال در جرائم کیفری ،خداوند احکام قتل و
دزدی یا زنا را در قرآن معلوم کرده است .مؤمن چگونه میتواند با وجود حدود (مجازاتهای)
شرعی معین شده «الهی» ،مجازات های قانونی دیگری را بپذیرد؟
سئوال می شود آیا این مؤمنین می دانند حدود ،حد اکثر مجازات ها هستند و قضاوت باید
تابع اصول راهنما و نه ناقض آن اصول باشند؟ و اصول راهنمای قرآن نمی تواند ناقض
حقوق انسان و مخالف حق حیات او باشد؟
اما سر انجام حاصل این دوگانگی بین قوانینی که منشأ بشری دارند و احکام ثابت فقهی که
فقیهان مدعی اند منشأ الهی دارند و در مواردی بسیار فاقد برابری و هماهنگی با یکدیگر می
باشند ،چه می شود؟ نه این قوانین شرع تغییر پذیرند و نه آن علم و عقل بشر توقف پذیر
است ،بنابر این فقه باید قوانین ثابت دین را بر اساس استنباطی که از علم جامد بدست میآید
برجامعه خود تبیین وتفسیر کند ،بویژه در دوران غیبت ،دوره ای که بنیانگزاران این دین،
پیامبر و امام معصوم وجود ندارد و این قوانین پیوسته در تغییر و در پیوندی ناگسستنی با
دنیای غیر مسلمان نیز قرار گرفته اند .فقه از حل این دو گانگی عاجز مانده است ،دو گانگیی
که خود فقه یکی از سرچشمه های عمده بحران های حقوقی و قانونی امروز در کشور های
اسالمی شده است.
از این فقه باید پرسید :اگرخدا یگانه و مطلق و کالم خدا نیز حقیقت مطلق است و باید آن
را پذیرفت و اگر قرآن کالم او و وحی او به محمد پیامبر اوست و هر تعقلی بر پایه ایمان به
خداوند و حقیقت مطلق بودن کالم او میتواند بعمل آید ،مطلق را باید به تمام و کمال
پذیرفت ،تعقلی که نه تنها ایمان به اصل به وجود می آید ،بلکه ایمان خود شالوده و سازمان
دهندۀ عقل است ،عقلی که در خدمت ایمان است و عقل پس از پذیرش احکام می تواند
در «چگونگی» آنها استدالل و جدل

کند21.
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احکام ار بعه

پس این انسان مسئول ،صاحب عقل و شعور برای تصمیم در باره سرنوشت خویش چه
اختیاری دارد؟
و باز باید پرسید اگر ،قانونگذار خداست و نه انسان و چون قانون از سوی خدا نازل شده بنا
براین« ،حکم» حکم خدا بر بندگان است و قاعده یا پیمانی هم میان آدمیان با خدا بسته نشده
است و آزادی و اختیارانسان در برابر قانونگذار که خدا باشد ،اجرای قانون خدا ،به دلیل
اینکه قانون خدا کامل ،تغییر ناپذیر و ابدی و از عالم باال فرو فرستاده شده ،بنا براین بیرون
از دسترس عقل بشری و فراتر از چون و چرای انسان و اجرای آن نیز پیروی از اراده و
خواست خدا و وظیفه هر ایمان

آورنده ای است22.

آیا کسی که در برابر قوانین از پیش ساخته و پرداخته قرار میگیرد جایی برای تعقل و
تفکربرایش باقی می ماند؟
خدا حق است .تدوین و بیان حق ،عمل به قوانینی است که از جانب صاحب حق می آید.
بنا براین خدا قانونگذاری است که خود حق را به صورت قانون تحقق میبخشد .در احکام
و آداب و روشهای عبادات مانند نماز ،روزه ،حج و ...خدا خود مقرر کرده که بندگانش او
را چگونه بپرستند .اما در مورد جرائم همچون :قتل ،زنا ،دزدی ،عقود یا مقررات امور
اجتماعی که آثارشان در جامعه و به اجتماع عموم بر می گردد ،مسئولیت به بشر واگذاشته
شده است
قرآن در آیه  13سوره شورى می گوید« :شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّین مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَّذی أَوْحَیْنَا
إلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا به إبْرَاهیمَ وَمُوسَى وَعیسَى أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فیه کَبُرَ عَلَى الْمُشْرکینَ
مَا تَدْعُوهُمْ إلَیْه اللَّهُ یَجْتَبی إلَیْه مَن یَشَاءُ وَیَهْدی إلَیْه مَن یُنیبُ».
« از [احکام] دین آنچه را که به نوح در باره آن سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه
را به تو وحى کردیم و آنچه را که در باره آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم
که دین را برپا دارید و در آن تفرقهاندازى مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوى آن
 - 22نگاه کنید به مال محمد مجلسی ،حق الیقین ،انتشارات علمی 1334 ،ش ،ص 35
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فرا مىخوانى گران مىآید خدا هر که را بخواهد به سوى خود برمىگزیند و هر که را که
از در توبه درآید به سوى خود راه مىنماید».
آنچه به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی داد شد ،به محمد داده شده و در محمد سر انجام
دین به کمال خود رسید« :الیوم اکملت لکم دینکم« ».امروز دین شما را برایتان کامل کردم».
23

با این منطق دنیا دارای روندی روحانی با نوعی تکامل معنوی و مقدس است ،از آدم تا خاتم
االنبیاء دین بتدریج در مرحله های معین با آمدن هر پیامبری گامی تازه بر داشته و همپای
آن بشریت به رستگاری نزدیکتر شده و تاریخ در سیری عمودی هر بار انسان را بر تر و باال
تر می کشد .اما پس از پیامبر اسالم سیر تاریخ افقی شده و دین کامل می گردد و از برکت
آن انسان به جایی رسیده که «به جز خدا نبیند» .روح یا حقیقت زمان در پیغمبر آخر الزمان
به نهایت و کمال خود می رسد.
تناقضی که در کار دیده می شود ،گویای این واقعیت است که قوانین الهی تغییر نا پذیر و
حق مطلقند ،اما اگر انسانهای آزاد با عقل نسبیشان در برابر عقل آزاد و مطلق خدایی ،با
برخی از این قوانین الهی موافق نشدند و به هر دلیلی با عقل ناقص و سلیقه خودشان قوانین
دیگری وضع کردند ،بدعتی را با پروردگارار نساخته اند؟ و با اصلول اولیه در چالش
نخواهند بود؟
علیرغم منسوخ شدن بسیاری از احکام در طول زمان ،اما هنوز برخی از فقها بر اجرای آن
احکام فقه اولیه اصرار می ورزند .حکم جهاد ،اجرای حدود ،قصاص و قواعد مالیاتی چون
جزیه و خمس و زکات و مانند اینها هم چنان بر قرارند .این فقهای سنٌتی تغییر این احکام را
دخالت در قانون خدا و آنرا بدعت با او می دانند و می گویند این قوانین در برابر قوانینی
که دخترانشان را زنده بگور می کردند و یا در جنگهای تمام نشدنی در برابر خونخواهی
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یک فرد ،یک قبیله را می کشتند 24،این احکام در تبیین امروز در قیاس با عرف آن زمان،
بسی پیشرفته می باشند.
پاره ای از رسوم ،عرف و عادات جاهلیت لغو گردیده ،اما بسیاری از آنها با تغییراتی ،به
صورت احکام در اسالم راه یافته و مانده گار شدند 25.پژوهشگران می نویسند جاهلیت در
تاریخ عرب به پیش از اسالم منحصر نماند و مظاهر و مصادیق فراوانی از آن پس از اسالم
هم وجود داشت ،ابن تیمیّه ( )728/1328جاهلیت در دوره اسالمی را ،در مقابل جاهلیت
مطلق ،جاهلیت مقید (محدود) خوانده است 26.در دوره های پیش از اسالم ،خداوندان
قدرت از واقعیت های اجتماعی موجود ،عرف و عادات و سنت می ساختند و بعنوان قواعد
و مقررات عرفی برای حفظ نظام زندگی خود در پاسخ به نیاز های معین زمان و برای سامان
دادن روابط اجتماعی خود ،از آن عرف و عادات استفاده می کردند ،به تدریج که روابط و
واقعیت های اجتماعی دگرگون می شد ،عرف و عادات نیز تغییر می کرد و با خواست های
جامعه سازگار می شد .با بسته بودن نظام های اجتماعی ،این رسوم و عرف و عادات و سنت
ها به خود لباس دین و مرام می پوشید.
برخی از فقها با بهره گیری از «فطرت انسان» مدعی اند که قوانین اسالم مبتنی بر فطرت
(سرشت و طبیعت) آدمی آمده است ،از این رو اجرای این قوانین ،پاسداری از فطرت و
 - 24در رسوم جاهلیت از جمله در تفسیر المیزان ذیل آیه 33سورۀ اسراء چنین آمده
است :الدرالمنثوراز بیهقى نقل کرده که او در سنن خود از زید بن اسلم روایت کرده که گفت:
مردم را در جاهلیت رسم چنین بود که اگر مردى از یک فامیلى کسى را مىکشت از آن قوم و قبیله
راضى نمىشدند ،مگر بعد از آنکه یکى از بزرگان و رؤساى ایشان را بکشند ،البته این در صورتى
بود که قاتل خودش از رؤساء نباشد .ترجمه المیزان ،ج ،13ص138 :
 - 25جواد علی ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،بیروت ،بغداد ،الجزء الخامس ،فصل فی
الفقه الجاهلی
 - 26ابن تیمیّه ،اقتضاء الصراط المستقیم مخالفۀ اصحاب الجحیم ،ج ،۱ص۶۹ـ۷۹
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جلوگیری ازتجاوز به فطرت و آفریننده این فطرت ،یعنی خدا است .به همین علت ،بعضی
از جرائم مستوجب اجرای «حدود» می باشد یعنی باید مجازات مقرر شده اجرا شوند و با
تشخیص قاضی یا با سازش طرفین دعوا ،قابل بخشش نیست زیرا این جرائم جزء حقوق
انسان و حق الناس نیست تا آدمی بتواند از آن بگذرد ،بلکه «حق اهلل» است و آدمی نمیتواند
حق خدا را ببخشد .بنابر این تجاوز از «حدود» نه فقط جرمی علیه اشخاص بلکه تجاوز به
فطرت یعنی دست اندازی به آفرینش و نظام خلقت خدایی است ،قوانین مربوط به جرائم نه
فقط برای پایداری نظم اجتماعی بلکه برای حفظ و پاسدرای از نظام خلقت نیز می
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احکام فقه و تقسیمات آن
احکام فقه ،احکام در بر گیرنده فروع دین و روش عمل به آنها است .این دستور های عملی
را مشتمل کرده اند بر اطاعت بر انجام یا ترک از دستورات الهی ،انجام این احکام را وظائفی
دانسته اند بر مکلف ،نسبت به برنامه های عملی اسالم ،وظیفه مکلف رعایت شعائر و اعمالی
مانند خواندن نماز و پرداخت زکات و پرهیز از دروغ وسرقت و غیره می باشد و افرادیکه
دارای شرایط بلوغ ،عقل ،وتوان باشند مکلّف نامیده و ملزم به تکالیف خواهندبود ،فردعاقل
و بالغ که قادر به انجام وظایف شرعی باشد ،در مقابل امرها و نهی های الهی مسئولیت دارد
و درصورت سرپیچی ازآنها ،مطابق شرع ،مستوجب عذاب خواهد بود .دریک تقسیم بندی
کلی ،احکام دینی را به دودسته تقسیم کرده اند:
 - 1احکام تکلیفی و
 - 2احکام وضعی
دسته اول :احکامی هستند که وظیفۀ و اعمال و رفتار انسان مکلف را در برابر این تکالیف
مشخص میکند ،سلسله اعمالی مانند واجب بودن خواندن نماز و یا حرام بودن ظلم و
ستمگری و  ...از این دسته اند.
دسته دوم :احکامی هستند که وضعیت أشیاء را در ارتباط با اعمال انسان مشخص میکند،
مثل حالل بودن گوشت کبوتر ،حرام بودن مال غصبی ،پاک و نجس بودن برخی ازاشیاء
در برابر برخی دیگر.

احکام تکلیفی نیز خود به انواع مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از:
28

حدود
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-1احکام واجب ،احکامی عملی هستند که انجامشان واجب وترک آنها گناه دارد؛ مانند
خواندن نماز که خود این احکام نیز به اعتبار فاعل آنها دو نوع هستند :یکی واجب عینی و
دیگری واجب کفائی  .واجب عینی احکامی هستند که انجام آنها بر هر فرد مسلمان واجب
است مانند نماز ،روزه ،حج و زکات .ولی واجب کفائی احکامی هستند که اگر عده ای از
مسلمین آنها را انجام بدهند از عهدۀ دیگران ساقط است .مانند دفن و کفن میت ،نماز میت،
امر به معروف و نهی از منکر.
-2احکام حرام ،اعمالی هستند که ترک آنها واجب وانجامشان گناه و عذاب دارد ،مانند
دروغ گفتن.
-3احکام مستحب ،اعمالی هستند که انجامشان مطلوب یعنی ثواب دارد ولی ترک آن گناه
و عذاب ندارد ،مانند خواندن نمازهای نافله از جمله نافلۀ شب یا روزه گرفتن در برخی
مناسبتها و ایام سعد مشخص شده.
-4احکام مکروه ،اعمالی هستند که ترک آنها مطلوب است و ثواب دارد و انجامش نا
مطلوب است ولی گناه و عذاب ندارد ،مانند پوشیدن لباس سیاه موقع نماز.
-5احکام مباح ،اعمالی هستند که انجام وترک آنها مساوی است یعنی نه عذابی دارد و نه
ثواب ،مانند همۀ اعمال و رفتارهای طبیعی انسان مثل خوردن و آشامیدن و خوابیدن که
زیانمند نباشند و...
فقهای شیعه این تقسیم بندی فقهی احکام را بصورت یک تخصص در آورده اند که روی
آنها فراوان نوشته و می نویسند و در کتب فقهی آنها را به چهار نوع تقسیم کرده اند که
عبارتند از :
 - 1عبادات -2 ،عقود و پیمانها - 3 ،ایقاعات  – 4رفتارها یا اعمال فردی و قوانین اجتماعی
زندگی.
به غیر از عبادات ،بقیه این احکام همه جنبۀ حقوق اجتماعی به خود میگیرند .از دیدگاه
فقهای شیعه ادامۀ حکومت پیامبران و ائمه ،در دوران غیبت امام عصر ،با به اجرا گذاشتن
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این احکام پدید خواهد آمد و جهان بر این اساس پراز عدل و داد خواهد شد .از دید این
فقها انجام احکام عبادی و قوانین الهی برای موُمنین تکلیف نامیده میشود چون انسان ها
موجودی تکلیف پذیر هستند ،عمل به تکالیف الهی درهرشرایطی ممکن است و انسان باید
به احکام الهی عمل کند.
برخی از احکام فقهی چون :مالکیت ،بیع ،مزارعه ،اجاره ،جعاله ،ودیعه ،ارث ،یا حقوق
مدنی (حمایت از محجور و غیر محجور) ،عقود ،ازدواج ،نکاح ،طالق ،مهر ،نشوز ،شقاق،
نفقه ،رضاعت (شیر دادن کودک) ،عده ،ظهار ،ایالء ،لعان وفراوان احکام دیگر از این دست
که انبوهی از رساالت عملیه همراه با تفاسیر دارند که نه در بضاعت فقهی من هستند و نه
نیازی به تحقیق دارند و موضوع مورد مطالعه ما هم نیستند .همه آنچه بسیار حیاتی یعنی با
زندگی روزمره انسان امروز ربط پیدا می کنند و باید مورد مطالعه و بررسی جدی قرار
گیرند ،مجازات های فقهی مقرر توسط فقه و سنجیدن آنها به حق حیات و نسبت آنها به
اخالق باید موضوع تحقیق جدی قرار گیرند ،مجازاتهایی که به عنوان حقوق جزائی احکام
فقه در دوران غیبت «حدود نام گرفته و اجرای آنها هنوز در بسیاری از سر زمینها رایج است.
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کشتن

پر تاب از کوه

سنگسار

قطع انگشتان

قطع دست

خفه کردن زیر آب

اعدام :حلق آویز ،با گلوله
و ...

قطع عضو

حلق

قطع پا
قطع دست و پا

مرگ در زندان

سوء قصد به جان

قتل در زیر شکنجه

انواع تعزیرات

چشم در آوردن

حدود واحکام منتهی به قتل و محرومیت انسان از
حیات
حد در زبان عربی به معنی منع و باز داشتن است ،در لغت به معنی مرز میان دو چیز ،عقوبت،
جدا کردن چیزی از چیز دیگر ،بازداشتن و پایان هر چیز است ،حد در اصطالح فقه عبارت
از مجازاتهایی است که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است .تعریف محقق
حلی از حد عبارت است از « :هر چیزی که دارای مجازات معین باشد ،حد نامیده می شود
و آنچه این چنین نباشد (مجازات معین نداشته باشد)

تعزیر است28.

حد  ،اندازه معنی نمیدهد ،بلکه حد آغاز تا پایان است ،حد ،حد اکثری را تعیین میکند که
از آن نباید بیشتر کرد .اما کمتر از آن می توان کرد .آیات قرآن در بارۀ مجازات ها  ،بر
جواز کم تر و ممنوعیت بیشتر صراحت دارند.
در شرع ،حدّ عبارت است ازکیفری که برای برخی از گناهان در قوانین اسالمی تعیین شده
است .در اصطالح فقهی ،مراد از حدود مجازاتهای بدنی با اندازههای مشخص است که از
جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده

است29.

در کتب فقهی ،مجازات در مقابل ارتکاب جرم ،کیفری است که شرع برای مرتکب جرم
در نظر گرفته است .جواز اجرای حدود یا مجازاتها در عصر غیبت توسط فقیه جامع الشرایط،

 - 28محقق الحلی ،جعفر بن الحسن ،شرائع االسالم ،ج  ،4ص .631
 - 29دائرۀالمعارف تشیع ،تهران ،نشر محبی ،چاپ اول1386 ،ش ،ج ،6ص.118
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از جمله مسائل مهم و جنجالی است و با توجه به ویژگی هایی که برای آن شمرده اند ،نقش
مهمی در تعیین و تقنین قوانین جزایی در دوران غیبت دارد.
موضوع اقامۀ حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین در فقه امامیه فقها را در جناح
های متقابل به صف بندی و ارائه نظریات کامال متفاوت در قبال یکدیگر واداشته

است30.

بخصوص حدود و تعزیرات در قصاص و دیات اسالمی که بنا بر فقه شیعه از جمله شامل
کیفر سنگسار کردن ،تازیانه زدن ،بریدن انگشتان ،بریدن دست ،بریدن پا و  ...می باشند.
مجازاتهایی که در برخی از کشورهای مسلمان در زمان ما به صورت قتل و اعمال خشونت
های بسیار سخت و وحشتناک به اجرا در می آیند و جرائم یا گناهانی که مرتکبانش مستحق
این مجازاتها می باشد،عبارتند از :
 1قتل به جرم محاربه،
 2قتل (قصاص) به جرم قتل عمد،
 3قتل به جرم زنا بامحارم و زنای به عنف،
 4قتل به جرم ناسزاگویی به معصومین و «مقدسات،
 5قتل به جرم انجام سحر وجادوگری،
 6قتل به جرم ارتداد (فطری یا ملی)،
 7قتل به جرم سرقت،
 8قتل به جرم لواط،
 9قتل به جرم شراب خواری،
 10و ...
اگر به قوانینی که امروز در برخی از کشورهای اسالمی و بخصوص در جمهوری اسالمی
ایرا ن یا در عربستان سعودی یا کشور های مدعی اجرای شریعت اسالم رایج هستند و
بخصوص بصورت قوانین رسمی و الزم االجرا در آمده اند بنگریم و یا به کتب قانون این
کشورها در امر مجازاتها اسالمی که شامل حکم اعدام هستند مراجعه کنیم می بینیم ،مثال
- 30سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش جزایی ،ص .582
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در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانونگذاران نظریه «جواز یعنی اجرای حدود در
دوران غیبت را پذیرفته اند و با توجه به اینکه قانون این اعمال را جرم می داند و مجازاتها،
تبعیت از آنها را تا زمان نسخ یا تغییر آن قانون الزم االجرا می دانند 31.در جای خود در بر
رسی و کندکاو به این قوانین خواهیم پرداخت.

- 31تبصره  2ماده  297قانون مجازات اسالمی ،الحاقی 1382ش.
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حدود در قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران
(متون عینأ از کتاب قانون مجازات اسالمی  1391گرفته شده)

حد قصاص:

کتاب سوم قصاص ،باب اول – حد قصاص نفس ،فصل اول  -قتل عمد ،ماده  ،۲۰۴قتل
نفس بر سه نوع است :عمد ،شبهعمد ،خطا.
ماده  ،۲۰۷هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص(اعدام) میشود و معاونت در قتل عمد

به سه سال تا  ۱۵سال حبس محکوم میشود.
براساس مقررات فقه اسالمی و قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران  ،علیرغم اینکه قتل
ارتکابی عمدی است ،مجازات قصاص ثابت نمیشود و بر حکم کلی قصاص در قتل عمدی
استثنائاتی وارد میشود .یکی از استثنائات موجود در راه ثبوت قصاص «رابطه ابوت بین قاتل
و مقتول است .یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد به رغم احراز عمدی بودن جنایت ،پدر
قصاص نخواهد شد ،بلکه در اینجا مجازات وی مشتمل بر پرداخت دیه و تعزیر است .این
حکم ،براساس روایات اسالمی در ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی منصوص شده است.

حد سرقت:
قانون مجازات اسالمی ،کتاب اول ،فصل چهارم ،حد سرقت ،ماده  ،۲۰۱حد سرقت به
شرح زیر است:
الف -در مرتبهی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که
انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب -در مرتبه دوم ،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و
مقداری از محل مسح او باقی بماند.
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ج -در مرتبه سوم حبس ابد.
د -در مرتبه چهارم اعدام است ،ولو سرقت در زندان باشد.

تعریف محاربه وافساد فیاألرض:
براساس تعریف قانون مجازات اسالمی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی
و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد ،محارب و مفسد فی االرض است و میان سالح سرد
(همچون چاقو ،قمه ،شمشیر ،نیزه و )...و سالح گرم (تفنگ ،هفت تیر ،مسلسل و )...تفاوتی
نیست .
در شرح قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسالمی ایران آمده است :شیخ مفید و
گروهی دیگر از فقها،کیفر محارب را تخییری می دانند،ولی شیخ طوسی می گوید :کیفر
محارب ترتیبی است.بدین معنا که محارب هرگاه کسی را کشته و مالی را برده باشد،مال از
وی پس گرفته می شود و دست و پایش قطع می شود و سپس کشته و به دار آویخته می
شود.و هرگاه مالی را ربوده و کسی را نکشته باشد،دست و پای او از راست و چپ قطع می
شوند.و هرگاه کسی را زخمی کرده،و مالی نبرده باشد،قصاص عضو می شود و سپس تبعید
می گردد.و اگر به برهنه کردن سالح و ترسانیدن مردم اکتفا کرده باشد،فقط تبعید می
شود32.

حد محاربه وافساد فیاألرض:
فصل سوم  -حد محاربه وافساد فیاالرض ،ماده  ،۱۹۰حد محاربه وافساد فیاالرض یکی
از چهار چیز است:
- ۱قتل
- ۲آویختن به دار
 - 32علیرضا فیض ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم ،ص 822
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- ۳اول قطع دست راست و سپس پای چپ
- ۴نفی بلد

حدزنا:
فصل سوم  ،ماده  ۸۲حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و
محصن و غیرمحصن نیست .
الف  -زنا با محارم نسبی
ب  -زنا با زن پدر که مجازات آن قتل زانی است .
ج  -زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که مجازات آن قتل زانی است .
د  -زنای به عنف و اکراه که مجازات آن قتل زانی اکراه کننده است .

سنگسار:
ایران یکی از شش کشوری است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده است،
علیرغم این که چنین حکمی در قرآن وجود ندارد ،از نگاه فقها ،در ایران این حکم به عنوان
مجازات و برای افراد متأهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند
و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار
اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده ،ثابت شود قابل اجراست .اجرای این حکم در
ایران همواره با موضع گیریهای تند و انتقادی از جانب مجامع بین المللی و حقوق بشر و
تالش فعاالن داخلی برای حذف این مجازات از قوانین جاری روبرو بودهاست.

حد لواط:
فصل اول ،ماده  ،108تعریف و موجبات حد لواط ،وطی انسان مذکر است چه به صورت
دخول باشد یا تفخیذ.
ماده  - ۱۰۹فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
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ماده  - ۱۱۰حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع
است.
در مورد حد لواط مجله

فقه33

به شیخ طوسی در کتاب مبسوط رجوع داده است  :کشتن

کسی که با مردی لواط کرده و یا به زن اجنبی دخول کرده واجب است .امام میان گردن
زدن وی و پرتاب کردن او از کوه و خراب کردن دیوار بر سر او و سنگسار و سوزاندن در
آتش ،مخیر کرده است.
فصل دوم ،ماده  ،۵۱۳حد اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی :هر
کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهی طاهرین (ع) یا حضرت
صدیقهی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سبالنبی باشد اعدام میشود و در
غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

حد ارتداد:
از جمله مجازات ارتداد که در قرآن وجود ندارد ،مجازات ارتداد در الیحه قانون مجازات
جدیدازسوی شورای نگهبان تأیید گردید ،تصویب کنندگان الیحه جدید با اختصاص ماده
ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش
پای قاضیان بردارند و بدین ترتیب مجازات مرگ را برای مرتد در نظرگرفته اند که در ذیل
به موارد مربوط به «ارتداد» در الیحه قانون مجازات اسالمی جدید اشاره می

شود34:

ماده  : 225-1مسلمانی که به طور صریح اظهار و اعالن کند که از دین اسالم خارج شده و
کفر را اختیار نموده ،مرتد است.
ماده  :225-3مرتد بر دو نوع است :فطری و ملی.

 - 33مجله فقه اهل بیت ،ج ،33ص 87
 - 34کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،تهران1375 ،ش ،ماده  - 225مرکز اسناد حقوق بشر در
ایران
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ماده  : 225-4مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه
مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسالم کرده و سپس از اسالم خارج شود.
ماده : 225-5مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و
بعد از بلوغش به اسالم گرویده و سپس از اسالم خارج و به کفر برگردد.
ماده  : 225-7حد مرتد فطری قتل است.
ماده  : 225-8حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه به
توبه می شود و چنانکه توبه ننماید ،کشته میشود.

حد شراب خواری:
ماده  : ۱۷۹هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود
در مرتبه سوم کشته میشود.

حد سحر و جادو:
ماده  : 225-12مسلمانی که کارش سحر و جادو است و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا
فرقهای ترویج می نماید در حکم مرتد بوده و محکوم به قتل است.

تعزیر:

بند  4از اصل  156قانون اساسی جمهوری اسالمی تعزیر مجرمین و اجرای حدود را وظیفه

قوه قضائیه قرار داده است ،در اصل  4این قانون نیز مقرر داشته که کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی باید بر اساس موازین اسالمی باشد .درماده  12قانون مجازات اسالمی حدود
در زمره مجازاتهای مقرر در این قانون بیان شده و تعریف حد نیز در ماده  13آمده است.
(در ضمائم ،نگاه کنید به قانون مجازات حدود جمهوری اسالمی مصوب )1392 /02 /01
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35

پیشینه حدود

پیشینه تاریخى حدود به تاریخی بسیار دور و به پیش از اسالم بر می گردد ،در آئین یهود
( 1200سال قبل از میالد مسیح) ،برخى از مورخان وجود کیفر رجم (سنگسار) براى زناکار
را که در فقه یهودیان رایج بوده در اسالم تأیید کرده اند ،از پاره اى روایات نیز چنین استفاده
مى شود که زن زنا کار را براى همیشه در خانه تا هنگام مرگ حبس مى کردند و فقط نان
و خوراکى در اختیار او مى گذاشتند ،اما مرد زنا کار را تنها از مجالس خود طرد و شماتت
و اذیت و سرزنش مى

کردند36.

در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از اجرای حد رجم به عنوان
عقوبت افراد خالف کار نام برده شده است .بعنوان مثال ،در تورات بار ها به این عقوبت
توجه داد شده ،است چنانکه در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد چنین آمده
است ...« :آنگاه دختر را به در خانه ی پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا
جان بدهد چرا که در قوم بنی اسرائیل قباحت ورزیده و زنا کرده است ،بدین ترتیب به
عقوبت رساندن او ،شرارت را در او از بین می

برد37 .

اجرای حدود برای مرد یا زن زنا کار پیش از اسالم وجود داشت در ادیان الهی و قوانین
بشرى زنا کاری که آمیزش میان دو جنس مخالف ،بى آن که رابطه ازدواج قانونى میان آن
 - 35برای پیشینه حدود در ادیان رجوع کنید به ،احمد فتحی بهنسی ،العقوبۀ فی الفقه االسالمی،
دراسۀ فقهیۀ متحررۀ ،از ص  ،۷۵مصر۱۹۵۸
 - 36محمد بن حسن حر عاملى ،وسائل الشیعۀ الى تحصیل مسائل الشریعۀ ،بیروت ،داراحیاء
التراث العربى1403 ،ه  ،ج  ،18ص 351
 -37کتاب مقدس ،ترجمه ،ولیم گلن ،دارالسلطنه لندن 1273 ،ش ،سفر لویان 10 : 20 ،صص -23
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ها وجود داشته باشد ،ممنوع بود و معموالً کیفر سختى براى مرتکبان آن پیش بینى می شد.
در تورات زنا از جرایم قبیح به شمار است و که کیفر زنا با زن شوهردار ،اعدام است .در
سفْر لویان ،چنین آمده است « :وکسى که با زن غیر ،یعنى با زن همسایه خود زناکند ،البته
زانى و زانیه کشته مى شوند 38 ».افزون بر آن ،زنا با دختر کاهن و زنا با محارم ،مجازات
شدیدترى مانند سوزاندن در آتش و سنگسار شدن داشت ،هرگاه کسى با دختر باکره اى
که نامزد دیگرى نبود زنا مى کرد ،باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر مى پرداخت و باید با
وى ازدواج مى کرد و حق نداشت او را تا پایان عمر

طالق دهد39».

در دین یهود مجازات قاتل همانند مجازات زنا ،قتل است و قاتل باید اعدام شود و این حکم
صریح تورات است ،در کتاب تورات در باب  ،21آیه  23و  24در باب کسی که قتل انجام
داده می گوید « :او قاتل است و قاتل البته کشته شود .و یا در آیه  33می گوید «زمین را که
در آن ساکن هستید ملوث به خون مسازید و زمین را برای خونی که ریخته شود کفاره نمی
توان کرد مکر به خون کسی که آن خون را ریخته است».
اگر در آئین زرتشت ( 1000سال قبل از میالد مسیح) به پیشینه تاریخی حدود نگاه کنیم ،به
ویژه اگر به حکم زنا و به حکم قتل توجه کنیم و واکنشی که به یک زناکار و به حد جرمی
که مرتکب شده بر می خوریم ،می بینیم در آموزه هاى زرتشت این عمل به شدت نکوهش
شده و کیفرى همچون اعدام را داشته است .در بندهای  65ـ  61از باب «وندادید» ،چنین
آمده است:
زرتشت از اهوره مزدا پرسید :کیست که تو را به تلخ ترین اندوه دچار میکند؟ کیست که
تو را به تلخ ترین درد ،دردمند مى کند؟

 -38سفر تورات مثنى22:23 ،ـ.27
- 39همان کتاب مقدس ،صص 29-23
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اهوره مزدا پاسخ داد :اى (قبیله) سپیتمان زرتشت ،چنین کسى که به روسپى گرى در پس
اَشون و نااَشون ،مزدا پرست و دیو پرست و نیکوکار مى رود .نگاه او یک سوم از سیالب
هاى روان کوهساران را مى خشکاند .نگاه او یک سوم از اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار
نیک و یک سوم از گیاهان رویان زرّین فام را مى پژمراند .نگاه او یک سوم از رستنى هایى
را که پوشش زمین است مى میراند .نزدیک شدن به او ،یک سوم از نیرومندى و توان اَشون
مرد را مى کاهد .اى سپیتمان زرتشت ،به راستى من ـ اهوره مزدا ـ مى گویم چنین آفریدگانى
بیش از ماران شیبا ،بیش از گرگان زوزه کش ،بیش از ماده گرگى که به گلّه شبیخون زند،
سزاوار

کشتن است40 .

یا در زمینه قصاص و «جرم قتل» از تحقیقات و بررسی هایی که محققین در تاریخ ایران
باستان به عمل آورده اند معلوم می شود که این جرم در اوستا از اهمیت باالیی برخوردار
بوده و تصمیم قاتل در ارتکاب جرم ویا تهیه وسیله ارتکاب جرم و نوع قتل ارتکابی ،در
شدت و ضعف مجازاتها تأثیر به سزایی داشته است  .طبق قانون اوستا قاضی مکلف بود در
موقع رسیدگی به جرم نکات زیر را برای صدور حکم روشن نماید:
-1جرم از روی قصد و وجدان ،ارتکاب شده است یا نه ؟
-2آیا جرم از روی اجبار مرتکب شده یا از روی اختیار؟
 -3آیا این اولین بار است که مجرم مرتکب چنین جرمی شده یا سابقه تکرار جرم را قبال
داشته است؟
بعد از این مراحل بود که حکم اعدام در مورد مرتکبین قتل صادر می گشت.
در آئین بودا ( 500سال قبل از میالد مسیح) ،در آموزه هاى بودا نیز بر آثار زیان بار زنا تاکید
شده است؛ چنان که در ماده  246از سوره آلودگى ها چنین آمده است:

 - 40اوستا ،جلیل دوست خواه ،تهران ،انتشارات مروارید 1370 ،ش ،ج  ،2ص 857
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آن کس که زندگانى را ویران مى کند ،دروغ مى گوید ،آن چه را که در این جهان به او
نداده مى گیرد .به سوى همسر دیگرى مى رود ،آن کس که خود را به مى خوارى مى
سپارد ،او در این جهان نیز ریشه خویش را بر مى

کند41 .

زنا در قانون حمورابى نیز در شمار جرایم بوده است .به گونه اى که زن شوهردارى که با
مرد بیگانه رابطه جنسى پیدا می کرد ،به کیفر غرق شدن در آب محکوم مى

شده42.

زناى به عنف با شرایطى موجب اعدام بود وکسى که با زن پدر خود زنا مى کرد ،در آتش
سوزانده مى شد .هم چنین آمیزش جنسى با زن فرزند ،در برخى شرایط ،غرق کردن زانی
در آب و در شرایطى دیگر جریمه نقدى را به دنبال داشت ،در ماده  129قانون حمورابى
مى نویسد:
اگر زن شوهردارى با مرد بیگانه در یک بستر دیده شود ،باید دست و پاى هر دوى آن ها
را بسته و در آب انداخت ،مگر این که شوهر ،زن خود را بخشیده و مرد بیگانه را مورد عفو
قرار دهد .مجازات رابطه جنسى مرد با دختر خود ،تبعید وى از شهر او را

به دنبال دارد43.

در یونان قدیم ( 348سال قبل از میالد مسیح) افالطون ضمن تقبیح زنا ،بر این باور بود که
قانون گز ار باید محرومیت هاى شدیدى را براى مرتکبان این جرم پیش بینى کند .وى مى
گوید :مردى که با زنى جز زن قانونى خود رابطه جنسى برقرار کند از همه امتیازهایى که
در شهر متداول است بى نصیب خواهد ماند و نباید این رابطه از نظر همه مردان و زنان شهر
پنهان بماند ،زیرا چنان مردى در شهر بیگانه اى بیش نخواهد

بود44.

 - 41راه آیین ذمّه پَدَه یا سخنان بودا ،ع پاشایى ،انجمن فلسفه ایران 1357 ،ش  ،صص  83و 84
 - 42محمد آشورى ،عدالت کیفرى ،تهران ،گنج دانش ،چاپ اول1376 ،ش ،ص 115
 - 43همان ،راه آیین صص  113و 114
 - 44افالطون ،مجموعه آثار ،ترجمه ،محمد حسن لطفى ،تهران ،خوارزمى ،1367 ،چاپ دوم،
جلد  ،4کتاب  ،8صص  2290و 2291
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ارسطو ( 322سال قبل از میالد مسیح) نیز بر لزوم به کیفر رساندن زناکار تاکید دارد و مى
گوید :پس از زناشویى ،ارتباط با زن یا مرد دیگرى جز آن مرد یا زنى که همسر آدمى
است ،کارى نکوهیده و زشت است و زناکار باید به تناسب با

نوع جرم به مجازات برسد45.

در جاهلیت (پیش از ظهور اسالم) زنای آشکار را حرام ولى زناى پنهان را روا مى دانستند.
بر اساس گفته مورخان ،زنا براى مردان ننگ و زشت به شمار نمى آمد .مردان این عمل
زشت را آشکارا انجام مى دادند و آن را براى خود افتخار مى دانستند ،ولى زناى زنان
شوهردار ،هم کارى زشت و هم داراى کیفر بود .زن شوهردار اگر بدون آگاهى شوهرش
این جرم را انجام مى داد ،به مرگ محکوم مى شد و گاه خویشاوندان زنى که با وى زنا
شده بود ،مرد زناکار را آزار و اذیت مى

کردند46.

حدودی که در این روزگار در کشورهای اسالمی به اجرا گذاشته می شود ،ریشه هایی از
نفوذ فقه قدیم و فقه یهود در فقه اسالم دارد ،دقت در متون تاریخی در زمینه حدود و
جرائمی که منجر به قتل مجرم میگردد ،بما نشان می دهد ،این احکام ریشه در آداب وسنن
پیشینیان یعنی بر گرفته از عرف و عادات بسیار دور در تاریخ دارد ،ذیال چند نمونه را مطالعه
می کنیم.

 - 45ارسطو ،سیاست ،ترجمه ،حمید عنایت ،تهران ،نیل1377 ،ش ،صص  65و 66
 - 46جواد على ،المفصّل فى تاریخ العرب ،بغداد ،بیروت ،مکتبۀ النهضۀ و دارالعلم للمالیین،
 ،1978چاپ دوم ،ج  ،5صص 560-546
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نفوذ فقه یهود و وفقه قدیم عرب در فقه مذاهب اسالم
در نفوذ فقه یهودی و وفقه قدیم عرب در اسالم هرالد موتزکه (  ) Harald Motzkمی
نویسد تاریخ نفوذ فقه یهودی و وفقه عرب پیش از اسالم در اسالم در قرن سوم از عراق (
به نقل از جوزف شاخت ) یا از سوریه ( به نقل از کرون ) ،درست نیست .او می نویسد:
نتیجه تحقیقات و مطالعات ما نشان میدهد این نفوذ ها به قبل از قرن سوم هجری بر میگردد،
یعنی به تاریخ اواخر قرن اول هجری ( قرن هفتم میالدی) بر می گردد ،واقعیت این است
که در آن دوره زمانی سلطه قوانین امپراطوری روم یا قوانین یهود به شدت در قوانین آن
روز اسالمی در آمیزش بوده اند .آنچه بر ما روشن است این است که سند منشر شده ای در
قرن ششم یا هفتم میالدی در شبه جزیره عربستان و یا در مکه در دست نیست تا بتواند ادعای
نفوذ فقه یهودی و عرب پیش از اسالم را در قرن سوم

هجری ثابت کند47 .

نرمن کالدر در تحقیقاتش نتیجه گرفته است که  « :فقه اسالمی حاصل یک گفتگوی سازمان

یافته جامعه عربی مسلمان در قرن سوم هجری بوده است 48 » .کالدر مدعی است بی ثباتی
یا تولید قوانین بر اساس شنیده ها و یاداشت های حدیثی بما از مرحله تاریخی دیگری خبر

می دهد و تردید بوجود می آورد که در مورد فقه اسالمی آیا واقعا باید به «مصنف» عبد
الرزاق باورکرد ،به مصنفی که معلوم نیست تألیف آن واقعأ به عبد الرزاق بر میگردد یا نه؟
و آیا این فقه به قرن دوم هجری بر

نمی گردد؟49

47- Harald Motzk, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan
Fiqh Before the Classical Schools (Islamic History and Civilization),
Bril, 2001, p. 15.
48 CALDER N., Studies in Early Muslim Jurisprudence, Oxford, 1993,
p. 244.
49- Harald Motzk, The Origins… op. cit., pp.16-17.
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موضوع توسعه تاریخی فقه اسالمی در مکه  ،از شروع تا پیدایش قوانین کالسیک فقهی بر
منبع مطمئن و صحیح بنا گشته اند .در مکه ابتدا فقه حاصل تالشهای حقوقی و فعالیتهای
آموزشی عبد اهلل ابن عباس بود .این فقه ،یک عنوان برای یک شخص و یا یک بنیاد
ساختگی قدرت از فقهای مکه ،آن طور که جوزف شاخت عنوان می کند نبود

50

زیرا

عبداهلل ابن عباس در مکه معلم شاگردانی بود که بعدأ از فقهای معروف شدند ،فقهایی
همچون عطا ابن ابی رباح ،مجاهد ،اکریما و یا ابن ابی ملیکا.
توجه به زندگی ،پنداشت ها و بازی های سیاسی معاویه ،خلیفه ابن عباس ،به خصوص در
آنچه بر سر علی ابن ابی طالب در مدینه آورد و یا آنچه در به بازی گرفتن ترک خالفت
ابن ابی زبیر کرد باید دقت کرد 51.در این خصوص توجه به حوادث تاریخ آخر ثلث سوم
قرن هفتم میالدی بسیار اهمیت دارد.
در مورد نفوذ پارسها ،یهودیان و مسیحیان در حدود مقرر در فقه مذاهب اسالم ،ایگناز
گلدزیهر ( )GOLDZIHER I.در جزوه ای بنام «نفوذ پارسها در اسالم» می نویسد هر
چه بیشتر دراسناد قدیمی بصورت انتقادی مطالعه می کنیم و هر چه عمیق تر روی آنها دقت
می کنیم ،بیشتر متوجه می شویم که این احادیث هستند که در کنار قرآن مورد استناد
مسلمانان قرار گرفته اند ،احادیثی که خودشان با یک دیگر نیز بر خورد و بعضأ در تقابل با
هم قرار می گیرند .هر چه بیشتر به ویژه به احادیث متواتر نگاه کنیم می بینیم « اسالم در
عمل ،از قرن دوم هجری ،در متدلژی ،پایه عمل خود را بر احادیث بناکرده است 52.عملکرد
سیاسی مذهبی بنابر این احادیث ،گویای وضعیتی است که محمد در آن بوده است .این
وضعیت حاصل نفوذ عوامل خارجی بوده که نقش بسیار مهمی در شکل گیری اسالم داشته

50- SCHACHT Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,
King Saud University, 1987, p. 249.
51- Harald Motzk, The Origins… op. cit., pp. 278-293.
52- GOLDZIHER, op. cit., pp. 163-167.
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است .نفوذ مثبت یا منفی پارسها ،یهودیان و مسیحیان نه تنها در قرون اول بعد از اسالم ،بلکه
قبل از آن بر روی خود محمد نیز تاثیر گزار بوده است 53.در واقع آنچه از فقه های یهودیان
اخذ می شده ،روایت می گشته و به پیامبر نسبت داده می شده است
ایگناز گلدزیهر ،هم نظر با برگ اشتراسه ( ) Bergstrasseدر موضوع فقه و حقوق
اسالمی میگوید « :فقه و قضاوت از قرآن گرفته نشده است ،بلکه از « رأی ساخته شده است.
او می نویسد « ،مالکی از کتاب موٌتا در این زمینه بهره گرفته است  ...و فقه اسالمی ابتدا با
رأی توسعه یافت و نه با قرآن و سنت .او در مقاله ای تحت عنوان «فقه منتشرشده در دائرت
المعارف اسالمی می نویسد « :در دوران قدیم توسعه اسالم متصدیان مذهب نقش خود را
به امور اداری قضایی واگزار کردند و اداره امور مذهب در اکثر اوقات با تمرین و استفاده
از «رأی» به قبل از اسالم برگشت .گلدزیهر مانند دانشمندان دیگر همچون «زاخو« ،فن کرمر
یا «اسنوک هرگرونژه نقطه شروع کار خود را بر روی دکترین اصولی که در قرن سوم
هجری (نهم میالدی) بدست آمده بود ،نگذاشت ،بلکه بنای کار خود را بر رویاروئی بین
اهل سنت و اهل رأی نهاد که فضای جدید نیمه دوم قرن دوم هجری (هشتم میالدی) را
بوجود آورده بود.
گلدزیر پیش از این ،فرضیه نفود قانون روم و نفود قوانین ابری یهود در حقوق اسالم را ارائه
داده بود .او می نویسد« :بنا بر نظریه ها ،این واقعیت که حقوق اسالمی در قرن اول هجری
بوسیله فقهای آن دوره و براساس عرف و عادات گذشته مدینه و قواعد قرآن و سنت بنا
نهاده شده با نفوذ حقوق روم در آن زمان در فضای شهر مدینه غیر واقعی و در تناقض بوده
است54.

جوزف شاخت ) : (SCHACHT Josephکه بیشترین تحقیق را در باره حقوق
اسالمی انجام داده می نویسد :قوانین قضایی محمد ،همان قوانین صحرا نشینان است ،در آن
53- Ibid., p. 168.
54 - GOLDZIHER, op. cit., pp. 60, 74-75.
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زمان مکه مرکز تجارت بود و محمد از تمدن های آن روز بی خبر نبود ،اما موضوع حقوق
و جرائم همچون قبل از اسالم ،بصورت طایفه ای انجام می گرفت ،این حقوق و جرائم،
مذهب محور نبود .مطابق رسوم ،شاکی باید شاهد می آورد و وثیقه می گذاشت و دعوا ها
حل وفصل می گردید ،واژه های حقوقی رفته رفته بصورت ارگانیک مسیری مذهبی پیدا
کرد و بعد از محمد ،در دهه اول حکومت عباسی بود که قوانین اسالم رسمی و شرعی
گشتند55.

جوزف شاخت می نویسد« :در رابطه با موجودیت حقوق اسالمی ،بطور خاص نفوذ حقوق
یهودی به ویژه در زمینه فرهنگ مذهبی دیده می شود .در نیمه قرن دوم هجری از اصالحات
قضایی دوره ساسانیان که ریشه اسالمی ندارند بهره گیری می شود و اصطالح هائی چون
«کاتب یا «قاضی را خلیفه برای قانونگزاری و سنت جدید پیشهاد می

کند56.

جوزف شاخت می نویسد :القابی که در دوره بنی امیه به قضات اسالمی اعطا و شکلی قانونی
بخود می گرفت ،به ویژه در زمان شریح قاضی بود که لقب «حاکم داور بر گرفته از طوایف
پیش از اسالم

مبدل به لقب جدید «قاضی گردید57.

جوزف شاخت در یک نمونه از مطالعات خود به میزان مجازات دزدی در اسالم اشاره می
کند و می نویسد « :با بهره گیری از قوانین جزایی قدیم عراق ،حد اقل مجازات دزدی به
ارزش پنج دینار ،حدٌش بریدن پنج انگشت بود که بعدأ این حدٌ از پنج دینار به ده دینار
اضافه شد و این رقمی بود که توسط حنفی ها مبنای حد اقل مجازات برای دزدی قرار
گرفت58.

لویی مایلیوت (  ) MILLIOT Louisدر رابطه مشابهت قوانین حقوق اسالمی با حقوق
رومیان می نویسد  :این موضوع قبال بوسیله گاروسی و گلدزیهر و شاخت مطالعه شده و
55 - SCHACHT, op. cit., p. 21.
56 - Ibid., p. 29.
57 - Ibid., p. 32.
58 - Ibid., p. 42.
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کنجکاوی آنها در این زمینه پیشرفت داشته است .توجه شده که مشابهت های فراوانی بین
حقوق اسالمی با حقوق روم دیده می شود ،تعداد زیاد مشابهت برای اتفاقی بودن آن .حضور
موسسات اسالم در حقوق مثبت از غرب آمده را در نوع به اجرا در آوردن این قوانین
توضیح می دهد .اما این مشابهت ها فراتر از آن رفته و داخل رفتارهای قانونی و نظریه های
زیر بنایی احکام حقوقی شده اند.
گلدزیهر پیش از این ،فرضیه نفود کلی قانون رم در حقوق اسالم و نفود قوانین ابری یهود
را ارائه داده بود ،بنا بر نظریه های جاری ،این واقعیت که حقوق اسالمی در قرن اول هجری
بوسیله فقهای آن بر اساس عرف و عادات گذشته مدینه و قواعد قرآن و سنت بنا نهاده
گذاشته شد .نفوذ حقوق روم ،در آن زمان ،با توجه به فضای شهر مدینه غیر واقعی است.
بنابر این تناقضی در این مشابهت موجود است و این نفوذ در آن زمان یعنی قرن اول در
مومنین شهر مدینه نا ممکن است59.

بنابر این اقوال ،حاصل این که حقوق ایران باستان و یا روم قدیم بر اسالم و یا حقوق پارسها
و فقه یهودیان و فقه مسیحیان نه تنها در قرون اول بعد از اسالم ،بلکه قبل از آن بر روی
جامعه ای که محمد در آن می زیست وجود می داشت.
ارتباط نظام قضایی اسالم با تمدن غرب و اثر آن در نوسازی نظام قضایی
از قرن یازده میالدی به بعد ،دکترین قضایی عمومی بصورت عقالنی نوسازی و در قالب
شرع به دستگاه دولتی اسالمی راه یافت ،همانگونه که در مکاتب سنی آمده بود باید این
دکترین بصورت تعهدی در دستگاه خالفت پذیرفته می شد و اجتهاد در مسائل قضایی ،در
دو دستگاه ،یعنی در مدارس و در دستگاه خالفت باید بعمل می آمد ،دو دستگاهی که
آمریت فقه و دستگاه خالفت هر دو آنرا بعنوان سیاست شریعت ،در کادر مذهب شناخته و
مورد کنترل خود قرار می دادند و مسئول و تصمیم گیرنده در اجرای آن بودند ،شریعت

59 MILLIOT Louis, BLANC François-Paul, Introdction à l’etude du
Droit Musulman, 2e édition, SIREY, 1987, p. 605.
50

احکام ار بعه

حدود

سیاسی البته در سطح بسیار وسیعتر از سیستم قضایی عمل می کرد ،شریعت فرمان خدا بو د،
در صورتی که سیستم قضایی با هدف اجرای قانون بعنوان وظیفه فردی انسان عمل می کرد.
60

برانشویگ ( )BRUNSCHVIG Gollegitبا بهره گیری از قیاس ابن تیمیمه تفسیر
مفصلی از نظام قضائی جامعه اسالمی و ارتباط آن با نظام قضایی غرب منتشر کرده و می
نوسد :ارتباطات اولیه سیستم قضایی اسالمی با غرب بعد از دوران قرون وسطی مواجه بود
با ،ساختار دول اسالمی .جامعه اسالمی در سکون مطلق به سر می برد و بهمین دلیل بود که
شریعت اسالم موفق شده بود خود را با خواسته های درونی جامعه اش تنظیم کند ،این سکون
جامعه اسالمی را به لحاظ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به مشکالت جدی در رابطه با نظام
حقوقی غرب که کال با آن سیستم بیگانه بود روبرو کرده بود .اما بعد از قرن نوزدهم ،ارتباط
بین تمدن اسالمی با تمدن غرب تنگاتنگ شد و اجرای قوانین قضایی اسالمی بصوت کامال
انحصاری و مشروط به قبول سیستم قضایی غرب گردید.
بدین سان ،نیازی که جامعه اسالمی به ارزشها و پیشرفتهای حقوقی غرب داشت ،تصمیم
گیری بین انتخاب شریعت سنتی با وضعیت بسیار سخت درونی که داشت و یا اطاعت و
تقلید از غرب بسیار برایش سخت بود ،اما پذیرش تحوالت حقوقی و پیش رفت های غرب
در نظام قضایی در بدو امر برای جایگزین نمودن سیستم خود ،مجبور به پذیرش سیستم
قضایی غرب گردید.
با ورود کاپیتوالسیون ،قوانین جزایی اروپا ابتدا در قرن نوزده در امپراطوری عثمانی پا
گذاشت ،با این بهانه که غربیها باید تظمینی برای حفظ سالمت شهروندان خود در منطقه
خاور میانه داشته باشند و می خواستند در مناسبات اقتصادی خود ،بر شهروندان خودشان

60- BRUNSCHVIG Gollegit, Studio Islamica, Impérieux, Autoritaire,
Question de vie et la mort, qiyas Par Ibn Taymimeh, Fascicule No. 30,
G. P. Maisonneuve-Larose, pp. 125-127.
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حکومت داشته باشند .حاصل کار این شد که خاور میانه با برتری هایی که از قوانین غربی
دید سیستم قضایی خود را با سیستم قضایی غرب جایگزین

نمود 61.

برانشویگ نتیجه می گیرد که روند کار با تمام توجه نشان داد که از قوانین اروپایی در
امپراطوری عثمانی به شدت استقبال می شود بطوری که از سال  1839تا سال  1876قوانین
اقتصادی فرانسه تحت عنوان «تنظیمات» در باره روابط اقتصادی در آن امپراطوری بعنوان
کتاب قانون در آمد و تصویب شد .در این قوانین جدید احکام «حدود سنتی» کامال از
قوانین شرع حذف گردید و تنها صدور حکم مرگ بر کافر باقی ماند و این مصوبات به
عنوان «نظامیه» در آن زمان نام «مجله» به خود گرفت .

62

نفوذ سیستم قضایی غرب در کشورهای اسالمی تا جایی پیش رفت که قوانین ترکیه از
ایتالیا ،قوانین ایران ،لبنان و سوریه از فرانسه ،قوانین اندونزی از هلند ،قوانین الجزایر از فرانسه
گرفته شد و حتی قوانین هند که تشکیل شده از تئوری حنفی ها بود و توسط مغولها تغییر
داده شده بود با سیاست انگلستان هماهنگ

شدند63.

با بررسی پیشینه های فوق به مطالعه موضوع حدود در زمان حیات محمد پیامبر ،در قرآن و
به ویژه در دوران غیبت می پردازیم

61- Ibid., p. 146.
62- Ibid., p. 147.
63- Ibid., p. 150.
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محمد پیامبر و حدود
در تاریخ اسالم  ،پیامبر در ماجراى یک دادرسى که در مدینه به او ارجاع و سئوال شده بود،
یک مرد و زن یهودى را که زنا کرده بودند ،بر پایه قوانین و مطابق ضوابط دین خودشان
در تورات به رجم محکوم کرد 64.در ماجراى یک دادرسى که از سوى یهودیان مدینه،
هنگامی که پیامبر به مدینه هجرت کرد ،عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا نزد پیامبر
آمدند و ا زاو در مورد حد زنا کار سئوال کردند ،در این زمان ،به نظر برخی از مفسرین،
آیه  41از سوره مائده در این باره بر پیامبر نازل

شد65.

ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه ی خیبر با مردی از اشراف ،که
هر دو همسر داشتند زنا کرده بودند و علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،
نمی خواستند حکم به سنگسار آنان بدهند ،بدین منظور عده از یهودیان نزد پیامبر آمدند تا
اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آنرا اجرا کنند ،اما پیامبر فرمود این حکم در
تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند.
پیامبر یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرد و بعد از سوگند دادن به او ،این
مطلب را از وی سؤال کرد .هوریا تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد .بعد از
آن پیامبر حکم به سنگسار

ایشان داد66.

هنگامی که پیامبر به بعثت رسید و ظهور اسالم را اعالم کرد ،سئواالتی در باب مرافعات و
شکایاتی در امر قصاص به سوی ایشان وارد شد ،در این هنگام این آیه قرآن را بر پیامبر

- 64على بن احمد واحد نیشابورى ،اسباب النزول ،قاهره ،مکتبۀ المتنبى ،بى تا ،ص 112
 - 65طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص 231
 -66عالمه طباطبائی ،المیزان ،ج  ،5ص  543و 544
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نازل گردید  « :یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُواْ کُتبَ عَلَیْکُمُ الْقصَاصُ فی الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد
وَاألُنثَى باألُنثَى فَمَنْ عُفیَ لَهُ منْ أَخیه شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَدَاء إلَیْه بإحْسَانٍ ذَلکَ تَخْفیفٌ
مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۀٌ فَمَن

اعْتَدَى بَعْدَ ذَلکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلیمٌ 67.

« اى کسانى که ایمان آوردهاید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده ،آزاد عوض
آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینى اش] چیزى به
او گذشت شود به طور پسندیده پیروى کند و با احسان به او بپردازد این [حکم] تخفیف و
رحمتى از پروردگار شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى
دردناک است.
همچنین در مورد جرمهایی که جزای مجرمان ایجاد نقص عضو ،در صورت عمدى بودن
جرم باشد ،با نزول آیه ای از قرآن اینطور مقرر مىشد:
َالسـ ـنَّ
« وَکَتَبْ َنـا عَلَیْهمْ فی َهـا أَنَّ النَّفْسَ بـالنَّفْس وَالْعَیْنَ بـالْعَیْن وَاألَنفَ بـاألَنف وَاألُذُنَ بـاألُذُن و ِّ
َص ـدَّقَ به فَهُوَ کَفَّارَۀٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئکَ
ص ـاصٌ فَمَن ت َ
الس ـنِّ وَالْجُرُوحَ ق َ
ب ِّ
هُمُ

الظَّالمُونَ68.

« بر آنان (در تورات) مقرر کردیم که نفس در برابر نفس و چشـم در برابر چشـم و بینى در
برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمهـا را قصـــاص باید کرد .و
هر کـه از این عمـل در گـذرد (گنـاهـان) او را پـاک مىکنـد و هر کس بـه خالف آنچـه خـدا
فرستاده حکم کند چنین کس از ستمکاران خواهد بود».
چنانچه مبنای محمد را بر قرآن و حدود وضـع شـده در قرآن را بر اصـول راهنمای قضـاوت
بدانیم ،لزوم تابعیت قاضـی از این اصـول در صـدور حکم  ،روشـن می کند که در این گونه
آیات ،حد اکثر مجازات با چشم پوشی از آن توأمان است و بسنده کردن به جبران ،همانند
« سیئه » که چشم پوشی از آن سفارش شده است ،می باشد.

 - 67سوره بقره ،آیه 178
 - 68سوره مائده ،آیه 45
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به نمونه ای از صدور حکم در حد زنا که در حیات خود امام علی رخ داده است بنگریم:
در زمان خالفت علی زنی به حضور وی آمد و اقرار به زنا کرد و از آن حضرت با کلمه
طهّرنی (مرا پاک کن) اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد .وقتی برای آن حضرت معلوم
گردید که شرایط احصان (داشتن همسر) فراهم است ،فرمود برو پس از وضع حمل بیا .پس
از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجرای حد کرد آن حضرت فرمود :برو
فرزندت را شیر بده .پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست
خود را تکرار کرد.آن حضرت فرمود کودک تو دو ساله است و توانائی حفظ خود را
ندارد ،برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت نشود و
در چاه نیفتد .زن برای چهارمین بار مراجعه کرد ،بنابر فروع کافی حضرت علی فرمود:
«یا ایها الناس انّ اهلل تبارک و تعالی عهد الی نبیّه عهدا عهده ،محمّد(ص) الّی بانّه ال یقیم
الحدّ من للّه علیه حدّ ،فمن کان هلل علیه مثل ما له علیها فال یقیم علیها الحد».
«هان ای مردم ،همانا خداوند تبارک و تعالی با پیامبرش عهدی فرموده که محمد پیامبر خدا
با من همان عهد را نموده ،عهدی مبنی بر آن که  :نباید حدّ شرعی را اجرا کند کسی که
حدّ به گردن اوست پس کسی که خدا حدی بر گردن او دارد بر این زن حد

 - 69کافى ،ج ،۷ص ۱۸۵و کتاب تهذیب شیخ طوسى ،ج ،۱۰ص.۹
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حدود در قرآن
رجوع به نص:
در اجرای حدود ،نوشته اند در جایی که نص وجود دارد استدالل به اجماع درست نیست،
زیرا اجتهاد و قانونگذاری کیفری الجرم باید موافق اصول راهنمای قرآن باشد و بالطبع چنین
اجتهادی نمی تواند ناقض حقوق انسان و مخالف ارزش حیات

او باشد70.

نصوص قرآنی مربوط به مجازات به ویژه در مورد احکام حدود هیچ یک در بردارنده حکم
قطعی و الزام آوری در مورد اعدام نیستند ،این چنین است که اجتهاد محل عمل پیدا می
کند ،و جهت آن اجتهاد را ،خود حکم و اصول راهنمای عمومی قرآن ،بنا بر تبیین قرآن و
اصول راهنمای قضاوت بنا بر همان تبیین،معین می کنند .تلقی رایج ،در مورد احکام حدود
مثال در حکم خدا در قصاص در آیه  178سوره بقره به دو قسمت تقسیم می شود ،قسمتی
را به بیان حکم که امکان اعدام است و قسمت دوم را در حد «توصیه» نسبت به عفو را بر
می شمارد که حائز نکته بسیار مهم است ،نکته این که برداشت یا معنی مطلق اعدام از آن،
حکم قرآن را متناقض می سازد ،زیرا اگر داللت حکم آیه برای امکان قصاص کردن قطعی
بود ،نه اعدام قابل تبدیل به دیه بود و نه بطریق اولی قاتل ،قابل عفو .حال آنکه بنا بر آیه،
حکم قصاص بی معنی است .زیرا قصاص رسیدگی قضائی است .حکم قضائی می توانذ
اعدام و یا دیه و یا حتی ،عفو ،باشد .بنابراین ،قرآن نه تنها لزومی برای حکم اعدام نمی بیند
بلکه در همین آیه و در آیات دیگر قرآن از حق جبران ،حق عفو و حق صلح به عنوان جهت
باب قصاص سخن می گوید.

 - 70فاضل مقداد ،مصداق بارز اجتهاد در مقابل نص ،سیوری ،کنز العرفان ،تهران ،مرتضوی ،چاپ
پنجم۱۳۷۳ ،ش ،ص .158
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واژه حدود در قرآن:
واژه حدود در مجموع  14بار در قرآن تکرار شده است که  9بار آن در باره احکام خانواده
است ،دو مورد در باره احکام ارث و دو مورد در باره روزه و اعتکاف و دو بار هم به طور
عام بدون بحث حقوقی خاصی آمده است .حتی اگر کسی بگوید هر گاه بخواهیم واژه
حدود را در باره مجازات ها به کار ببریم ،قبل از آن باید فرق میان احکام جزایی را که
متضمن تصرف در آزادی و جان و حیثیت و دارایی افراد است با سایر احکام در مقوالت
عبادات چون اعتکاف یا امور مدنی چون طالق و عده را از یاد نبریم .اگر این فرق را بهنگام
رجوع به آیات جزایی مد نظر قرار دهیم و نیز به دو اصل راهنمای قرآن :اصل تخفیف و
اصل صلح و عفو بمثابه جهت یاب قضاوت ،توجه کنیم ،در می یابیم که اطالق حدوداهلل به
احکام جزایی به این نحو است که حدود یعنی «محدوده ای» یا «فضایی» که از فاصله یک
حداقل یا یک حداکثر پدید می آید .بنابر روش تشریع الهی در جزائیات (برای مثال حکم
موجود در آیات راجع به قتل یا سرقت یا زنا) این گونه است که قاضی موظف است میان
حداکثر کیفر که در قتل عمد اعدام است و در سرقت ،قطع دست و در زنا 100 ،ضربه شالق،
و حداقل آن که ترمیم و جبران است با توجه به وضیعت و شرایط قضاوت کند .پس تعدّی
از حدّ خدا که در قرآن نهی شده است یعنی این که از حداکثر باالتر رفتن یا از حداقل پایین
تر آمدن .بر مبنای اصل تخفیف در حدود ،روی حداکثر هم نباید ایستاد ،بلکه باید به پائین
تر حکم داد .برای مثال ،اگر قانونگذار یا قاضی برای سرقت ،قطع دست یا حتی بدتر از آن
اعدام تعیین کند این بدان معناست که از حدوداهلل تعدی و تجاوز کرده است .همچنین است
اگر سارق را بدون این که جبران کند بی تعقیب بگذارد .رعایت حدوداهلل و عدم تعدی از
آن بدین سان یعنی قانونگذاری کیفری و تعیین و اجرای کیفر در نزد مسلمان میان حداکثر
و حداقل عمل کردن است.
بنابر این اعدام مشروعیت ندارد ،خواه اعدام بمثابه یک حد باشد و خواه به عنوان عمل به
مثل  ،فتوا دادن به عدم مشروعیت اجرای اعدام اصل است ،در حدودی که حق خداو حق
آدمیان باشد حاکم می تواند از اجرای حد امتناع کند ،در چنین حالتی عمل به مثل کردن
57
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احکام ار بعه

بر صاحب خون حرام می شود 71.هستند عالمانی در دنیای سنی و در دنیای شیعه که نه به
استناد والیت فقه  ،بلکه به استناد قرآن و به دلیل حق مداری ،صدور حکم اعدام را جایز
نمی دانند .استدالل این دسته اخیر به طور ساده این است که قاضی چون نمی تواند علم
قطعی بر مسئولیت صد در صد و تقصیر کامل مرتکب جرم پیدا کند ،بنابراین ،حق صدور
حکم مجازات غیر قابل جبران را ندارد.

 - 71هاشمی شاهرودی ،بایسته های حقوق جزا ،ج اول ،نشر دادگستر ،تهران 1378ش ،ص -205
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اصول راهنما و مبانی قضاوت در قرآن
قرآن کتابی که خود را کتاب حق ،پر از روشنی ،و بی هیچ تردید و کجی تعریف و معرفی
می کند 72.بنابراین ،شایسته است به جستجوی اصول راهنمای قضاوت به ویژه آن اصولی
که حاکم بر تشخیص جرم و تعیین مجازات های سنگین در این کتاب هستند بپردازیم .اگر
انسان قرآن را یکبار از ابتدا تا انتها با اندیشه عدالت جویی بخواند و اگر اجازه بدهیم قرآن
خودش سخن بگوید که می گوید کتاب حقی است که هیچ چیز آن نا موزون و مبهم
نیست ،معنای آیه ها و احکام مندرج در آن در پرتو اصولی به ویژه :اصل عدالت ،اصل
جبران ،اصل عدم تبعیض ،اصل علم قطعی بر تقصیر ،اصل مسئولیت ،اصل تخفیف و اصل
مهلت و  ...را آشکارا می یابیم.
ابن منظور ( ) 711/1232مٌولف کالسیک واژه نامه عرب ،مفهوم قضاوت در قرآن را جمع
آوری کرده است ،او در معنی کلمه عدل به موردی اشاره دارد که مربوط به پرسش و پاسخ
از قاضی دینی دیرین مدینه یعنی سعید ابن زیبر می باشد ،سعد ابن زبیر در پاسخی که به عبد
الملک ،خلیفه بنی امیه در باب عدل می دهد می نویسد:
« عدل (در قضاوت) چهار معنی دارد :اول عدل در دستگاه قضایی حکومت (الحکم) و در
راستای فرمان خدا در قرآن ،دوم عدل در گفتار این فرمان ،سوم عدل در معنی مفهوم عقلی

 - 72سوره نساء ،آیه 105

59

حدود

احکام ار بعه

از آنچه خدا فرمان داده و باالخره عدل در جهت توضیع برابر در راه خدا (االشراک) و »...
73

قرآن به زبان ساده وقابل فهم عموم ،در موضوع حدود یا رعایت عدالت در احکام قضایی
اصولی را معرفی می کند ،از جمله:

اصل حق و عدالت:
عدالت بمعنای میزان تمیز حق از ناحق در قضاوت بکار می آید .در سوره النمل می خوانیم:
« اللَّهُ الَّذی أَنزَلَ الْکتَابَ بالْحَقِّ وَالْمیزَانَ « 74 ».خدایى که کتاب را بر حق و میزان نازل کرد».
و در سوره الحدید:
« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَیِّنَات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمیزَانَ لیَقُومَ النَّاسُ بالْقسْط « 75».و به همراه
آنها [ پیامبران]کتاب و میزان را فرستادیم تا مردم را به قسط برانگیزند».
برانگیختن مردم به قسط بدین گونه امکان پذیر می شود که کتاب قانون بیان شفاف حقوق
انسان و حقوق جامعه باشد .به ترتیبی که اجرای قانون موجب استقرار منزلت انسان و محور
شدن قانون بین انسانها بگردد .بر انگیختن انسانها به قسط نه تنها زمانی تحقق پیدا می کند
که سبب تفاهم و همبستگى فزون تر ،بلکه سبب شود که باورهاى مخرب و دشمنى از بین
بروند .بدینسان قضاوت نقش مهمى در پاالیش جامعه از باورهاى خصومت ساز دارد و با

73- SACHEDINA Abdulaziz, The just Ruler (al-soltan al-âdil) in
Shî’it Islam, The comprehnsive Autority of the Jurist in Imamit
Jurisprudence, Oxford University Press, p. 122.
 - 74سوره النمل ،آیه 17
 - 75سوره الحدید ،آیه 25
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کمک به استقرار برادرى و قسط و کاستن از جو قهر ،زمینه رشد و رهایى از باورهایى که
امتیازطلبى

و زورمدارى را مشروع جلوه مىدهند فراهم مىآورد 76 .

قضاوت در قرآن برپایه قسط و عدالت و بنابر اصل ترمیم و جبران است ،بر پایه تخریب
نیست ،بلکه بر ترمیم است ،پس اصل بر برائت است .به سخن دیگر قاضى حق ندارد رویه
جارى و سابقه امر و  ...را مجوز قضاوت و حکم قرار بدهد .هر چند قاضى باید از ضعیف
در برابر قوى دفاع کند ،در این دفاع نمىتواند اصل را بر مجرمیت قوى بگذارد .اصل اینست
که هر کس تا وقتى بزهکاریش ثابت نشده است ،بیگناه است .آزمایش داود ،پیامبرى که
نمونه عالى قاضى عادل و الگوى داور بیطرف بود ،دلیلى جز تأکید تمام بر اهمیت اصل
برائت ندارد.

77

تقلیل جرم و تخفیف مجازات می باید با خشونت زدائی توأم باشد .زیرا اگر با خشونت
زدائی همراه نشود ،تشویق به زورگوئی و رونق کار زورگویان می شود .از این رو ،قرآن
اصل تخفیف در مجازاتها را با اصل صلح بر میزان عدل و قسط همراه نمود:

اصل تخفیف:
اصل قانونگذاری خداوند بر تخفیف است « :یُریدُ اللّهُ أَن یُخَفِّفَ عَنکُمْ وَخُلقَ اإلنسَانُ
ضَعیفًا« 78 .اراده خداوند بر تخفیف در حق شما است [چرا که ] انسان ضعیف خلق شده
است .بنا بر این اصل ،در مجازات قاتل ،نیز بنا را بر تخفیف می گذارد:

 - 76برای توضیح بیشتر این اصل میتوان به سوره مائده آیههاى  50و  ،51سوره صافات آیههاى
 ،157-149سوره انعام آیههاى  136تا  142و سوره نحل آیههاى  18تا  61و  ...مراجعه نمود.
 - 77سوره ص ،آیههاى 24-21
 -78سوره نساء ،آیه 28
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« ذَلکَ تَخْفیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۀٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلیمٌ« 79 ».و این [حکم]
تخفیف از خدا و[ بیانگر] رحمت او است».
بر أساس کار برد «قاعده ال ضرر ،نباید احقاق یک حق به قیمت تباه کردن حقی دیگر انجام
گیرد .چرا که حقوق یک مجموعه را تشکیل می دهند و نقض حقی از حقوق ،نقض تمامی
حقوق است.

اصل عفو:
اگر آیه مشهور به قصاص را در قرآن با دقت از اول تا آخر بخوانیم می بینیم که اصل بر
تخفیف و عفو است ،آنجا که می گوید:
«یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُواْ کُتبَ عَلَیْکُمُ الْقصَاصُ فی الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد وَاألُنثَى باألُنثَى
فَمَنْ عُفیَ لَهُ منْ أَخیه شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَدَاء إلَیْه بإحْسَانٍ ذَلکَ تَخْفیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ
وَرَحْمَۀٌ فَمَن

اعْتَدَى بَعْدَ ذَلکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلیمٌ80

«اى کسانى که ایمان آوردهاید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض
آزاد و بنده عوض بند ه و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینى]اش [یعنى ولى
مقتول] چیزى [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولى مقتول] به طور
پسندیده پیروى کند و با [رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و
رحمتى از پروردگار شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه در گذرد وى را عذابى
دردناک است
توضیح این که گرچه آیه در «ابتدا» برای قتل عمد ،مجازات اعدام را ذکر می کند ،اما
بالفاصله دو اصل از اصول راهنمائی را که قاضی می باید در صدور حکم رعایت کند
یادآور می شود - 1 :اصل تخفیف و  - 2اصل عفو ،و این هر دو اصل را نه به طور گسسته
- 79سوره بقره ،آیه 178
- 80سوره بقره ،آیه 178
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از سیاق آیه بلکه در نتیجه گیری از موضوع خاص قصاص خاطر نشان می کند ،همچنان
وقتی که خدوند سخن از «جزای هر بدی ای بدی ای به همان اندازه است از جمله آیه های
 40و  41سوره شوری بمیان می آورد ،در همان جا و بالفاصله تصریح می کند که عفو و
صلح جوئی بهتر است:
« وَجَزاء سَیئَه سَیئَه مَثَلها فَمَن عَفا وَاَصلَح فاجرَه عَلَی اهلل انَه ال یُحبُ الظالمین» « 81و جزاى
بدى مانند آن بدى است پس هر که درگذرد و نیکوکارى کند پاداش او بر [عهده] خداست
به راستى او ستمگران را دوست نمىدارد».

تصریح قرآن بر این که زشتکاری قومی شما را به زشتکاری بر نیانگیزد ،یک راهبرد عام
است .در حقیقت ،انسانی که عنوان می کند به دلیل سنگین بودن جنایت باید مجرم را از
حیات انداخت ،خود را تا سطح جانی ،پایین آورده است .بعکس باید کوشید با هنرمندی
مجرم را تا سطح انسان آزاد و کریم برکشاند .این هنر کار هنرمندی بزرگ چون پیامبر است
وقتی اسالم آوردن قاتل حمزه ،عموی خویش را پذیرفت .به قول محیی الدین عربی 82به
عنوان فقیه،مفسروعارفی شناخته شده در میان شیعه و سنی در مخالفت با اعدام وقتی می
نویسد جزاء بدی بدی است بهمان اندازه ،مجازات را با آنکه تجویز می کند اما بد و سیئۀ
می داند  .در نظر او ،عفو مقدم بر مجازات ،بخصوص در مجازات اعدام است چرا که
خداوند بنا را بر صیانت حیات نهاده است و از بین بردن حیات قاتل را از بین بردن نشأت
حیات الهی می داند که در انحصار خود خداست 83.از دید ابن عربی عفو حق است و اعدام

 -81سوره شورا ،آیه 40
 -82برای مطالعه بیشتر دیدگاه ابن عربی در باره مجازات های اسالمی نگاه کنید به :رضا فیض،
مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی ،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،الهیات وحقوق،
پاییز وزمستان  - 1382شماره  9و ،10ص 39-58
 -83همان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی ،ص 58-39
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مغایر آن ،زیرا عفو پاسداری از حیات دیگری است 84.در حقیقت ،خداوند در آیات  34و
 35سوره فصلت استعداد هنرمندی انسان را مخاطب قرار می دهد و او را به هنر بدی را به
نیکی پاداش بخشیدن می خواند.
« وَلَا تَسْتَوی الْحَسَنَۀُ وَلَا السَّیِّئَۀُ ادْفَعْ بالَّتی هیَ أَحْسَنُ فَإذَا الَّذی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَۀٌ کَأَنَّهُ وَلیٌّ
حَمیمٌ »« 85و نیکى با بدى یکسان نیست .بدى را به بهترین روش دفع کن .پس آنگاه کسى

که میان تو و او دشمنى است گویى با تو دوستى یکدل مىگردد».
« وما یلقاها اال الذین صبروا وما یلقاها اال ذو حظ عظیم»  86و این خصلت را جز کسانى که
شکیبا بودهاند نمىیابند و آن را جز صاحب بهرهاى بزرگ نخواهد یافت.
و عفو را به صراحت رحمت میخواند ،زیرا اصل بر اجرای قواعد خشونت زدائی در جامعه
است .این نظر که عدم عفو میتواند سبب خشونت گستری بگردد ،وقتی صادق است که
در جامعه بنا بر خشونت گستری باشد و نه بر خشونت زدائی.البته حق اولیاء دم است که عفو
نمایند یا به تخفیف مجازات رضایت دهند .اولیاء دم هم بایسته و شایسته است به اقتضاء
شرایط و در جهت خشونتزدایی در جامعه اتخاذ تصمیم نمایند .هر گاه تصمیم بر عفو یا
تخفیف مجازات شد ،بر فرد عفو شده است که به نحو احسن درصدد جبران جنایت خویش
برآید.
حال اگر اولیاى مقتول به گرفتن دیه راضى شوند .قتل شبه عمد موجب دیه وخونبها است و
شخص جانى ،آن را در درجه اول به فامیل نزدیک و در صورت نبودن فامیل ،به ضامن
الجریره یا ضامن جرم وبنا بر فقه سنتی به امام معصوم،

باید بپردازد87.

 - 84همان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی ،ص 56
 -85سوره فصلت ،آیه 34
- 86سوره فصلت ،آیه 35
 - 87احکام فقه به زبان ساده  ،دیه یاخونبها،مالی است که مجرمین دربرابرجرائم خودباید
بپردازند ،دیه قتل عمد را فقه یکی ازشش چیز زیر تعیین کرده است100 :شتر 200 ،گاو،
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هرگاه این قواعد به اجرا گذاشته شوند ،جامعه به صلح و آرامش می رسد .مسئله کم و
کیف مجازات نیست بلکه نفس محکومیت است و مسئله دادن حق به حقدار و جبران
خسارت است که قضاوت را به هدف خویش که استقرار صلح اجتماعی است میرساند.
معنی کلمه قصاص نیز پی گرفتن حق است و توجه باید کرد که بنمایه کلمه قصاص زور
نیست و کار قاضی زورزدائی و نه زورگستری است ،لذا تاکید قرآن بر این که از بدی در
گذر ،زیراعفو بهتر است:
« وَجَزاء سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إنَّهُ ال یُحبُّ

الظَّالمین»َ88

کیفر بدی  ،مجازاتى همانند آن است از آنجا که درمجازات کردن نباید از مسیر عدالت
خارج شد ،و در انتقامجویى و کینهتوزى نباید از حد تجاوز کرد ،آیه مجازات را مشروط
ساخته به اینکه عمل ظالم باید «سیّئه» و بدى نامیده شود ،اما کیفر او مسلمأ سیّئه نیست ،و
اگر در آیه از آن تعبیر به سیّئه شده ،به خاطر این است که مجازات ،آزار و ایذاء است و
آزار و ایذاء ذاتا بد است ،هر چند اعدام قاتل و کیفر ظالم باشد .به هر حال این تعبیر مىتواند
مقدمهاى باشد براى دستور عفو که در جمله بعد آمده است ،می گوید:
مجازات هر چه باشد یک نوع آزار است ،و اگر طرف پشیمان شده باشد ،شایسته عفو است.
در این گونه موارد عفو کنید چرا که «هرکس عفو و اصالح کند اجر و پاداش او باخداست:
«فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه» و باالخره در پایان آیه مىنویسد« :إنَّهُ ال یُحبُّ الظَّالمینَ »
خداوند قطعا ظالمان را دوست نداد.
عفو و مجازات هر کدام جاى ویژهى خود را دارند ،عفو در جایى است که انسان توانائی بر
انتقام دارد ،و اگر مى بخشد از موضع ضعف نیست ،این عفو سازنده است .کیفر و مقابله به
مثل در جایى است که هنوز ظالم از مرکب ستمگر پیاده نشده است .مظلوم اگر پایههاى
1000گوسفند 200 ،دست لباس 1000 ،دینار مسکوک 10000 ،درهم مسکوک،درقتل شبه
عمدوخطایی نیزمیزان همین مقداراست البته اگربرای پرداخت دیه شترراانتخاب کند،درسن وسال
شتر تخفیف داده شده است.
 - 88سوره شورى ،آیه 40
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توانائی خود را محکم نکرده باشد ،اگر عفو کند از موضع ضعف است . .باید بنا را بر عفو
گذاشت ،بنا بر قاعده قرآنى که در آیه باال آمده است ،ستم را جزائی است و این جزا جنبه
نامتغیر قاعده است .و جزا حداکثر پاسخ در برابر ستم است .اما این جزا مىتواند تا عفو
کاهش پیدا کند و این جنبه متغیر قاعده است که با اصول حاکم بر قضاوت قرآنی خوانائی
دارد یعنى با ایجاد صلح اجتماعى و جبران و ترمیم انطباق مىجوید .اصل بر اجرا نکردن
حداکثر مجازاتها و تخفیف آنها است ،به همین دلیل چشم پوشى از آنها را بزرگترین ارزش
مىشمارد:
ل كىوَ سا َُِ ا اس ى
اسَََََّ ََِ ىَ ا
َّ
« ِإ َّن امَ
ْ اوْا َيىواا رِض َابارَ ِ
اَّاِ ا َّسَ َِْلا ْا َن َِّ ىمواا اس َََّ ا
ْ ِبياَ َِق َاس او َ ِ
ابىمىور89».
غفا اق إِ َّا ذا ِس ا سامِ َل ا َاز ِم َ
ص ا اق او ا
ا
اَاابٌ كاسَِ ٌ  ،او اس امل ا
« همانا آنهایی که بر مردم ســـتم مى کنند و بر روى زمین ،ســـرکشـــى شـــیوه مىکنند باید
مؤ اخـذه گردنـد .و هر کس شـــکیبـائى کنـد و از ( مجـازات) آن درگـذرد ،بزرگتر و بهتر
کارها را کرده است».
مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است .یعنی این که حداکثر مجازات اعدام است بیآنکه
کرامت قاتل بمثابه انسان ،لطمه ببیند .و عفو بهتر است ،یعنی مجازات تعیین شده قطعی نیست.
بدون «عفو  ،اصول حاکم بر قضاوت ،کاربرد پیدا نمی کند .بنابراین قاضی مسئولیت دارد که با
توجه به قطعی نبودن حکم ،پس از آن که جرم را تشخیص و درجه مسئولیت را معین کرد،
اصول راهنمای قضاوت را در تعیین مجازات رعایت کند .نظر اولیاء دم سبب عفو قاتل از گناه و
مسئولیت وجدانی میشود ،اما قاضی باید قاتل را مکلف به جبران بکند .اگر چنین نکند ،احتمال
تکرار جرم در جامعه بیش و بیشتر میشود .بدیهی است چون هدف از قضاوت صلح اجتماعی
است ،قاضی باید جامعه را نیز از مسئولیتش آگاه کند و برعهده جامعه است که از قواعد پیروی
کند.

 - 89سوره شورى ،آیه های  42و 43
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و نکته این که بعد از عفو نمیتوان شرط قرار داد ،نمیتوان گفت :قاتل ،شما را عفو میکنیم
به شرط آنکه دیگر مرتکب قتل نشوید .زیرا ارتکاب قتل در آینده ،نمیتواند شرط معاف
شدن قاتل از مجازات جنایت انجام گرفته او بگردد .در آیه  178سوره بقره هم شرط
نمیکند ،بلکه اخطار می کند .بدیهی است که تکرار جرم از اسباب تشدید مجازات است.
اما هرجرم را باید بطور مستقل موضوع رسیدگی قضائی قرار داد .همچنانکه نمیتوان پیش
از رسیدگی به جرم گفت :چون قبال مرتکب قتل شدهای اعدام میشوید.
قصاص لزوم ًا اعدام نیست ،بنا بر قرآن ،مجازات قتل ،اعدام است .اما تأکید می کند :عفو کردن
بهتر است .این بدان معنی است که قصاص در اعدام خالصه نمیشود .معنای اول آن ،قرارگرفتن
مجازات در فاصله عفو تا اعدام است و معنای دوم آن این است که حیات در رسیدگی قضائی
بر میزان عدل است .تعیین مجازات باید با در نظر گرفتن اثر آن در ادامه حیات انسان ها بعملآید.
هرگاه دستگاه قضائی بر میزان عدل رسیدگی قضائی را بعمل آورد و حق و ناحق را به دقت از
یکدیگر مشخص کند بطوری که جانبدار حق مشاهده کند که حق او به رسمیت شناخته شده،
و مرتکب ناحق نیز مشاهده کند که گناهش ثابت گشتهاست .اصل بر قرار شدن رابطه ها بر اصل
عدالت است .حیات هر جامعه در صلح به این است که هر دو طرف نزاع ،اصل حقمداری و
رابطه حق با حق را بپذیرند .اگر یک طرف نپذیرد و یا دو طرف نپذیرند ،اعدام مشکل را حل
نمیکند .این بر قاضی است که باید اصل حقمداری را بر میزان عدالت بوجود آورد.

اصل حقوق ذاتی:
اصل برخورداری انسان از حقوق ذاتی حیات خویش است .برای مثال ،هر انسان حق بر
تغذیه و پوشش و مسکن دارد .پس هر کس حق کار دارد .حال اگر نظام اجتماعی ،حق غذا
خوردن را در دسترس بی کاران قرار نداد و یا انسانهائی را از حق کارکردن محروم کرد،
نمی توان بینوایان را بخاطر خوردن غذا از مال مالداران ،دزد شمرد و بی کار را بخاطر مطالبه
حق کار محکوم به مجازات کرد ،بنا بر بیان آزادی ،قضاوت برای بازداشتن متجاوز از تجاوز
است و نه بازداشتن مورد تجاوز قرار گرفته ،از احقاق حق او .به سخن دیگر ،آن نظامی
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عادالنه است که ،در آن ،هر انسانی از حقوق ذاتی حیات خویش برخوردار باشد .هر گاه
انسانها از حقوق خویش برخوردار نباشند ،حق دارند برای جبران حقوق از دست رفته خود،
علیه نظام حاکم قیام

کنند90.

اصل جبران
در قضاوت باید از اصل جبران و ترمیم پیروى شود .اگر از راه ستم زیانى وارد آمد ،در
قضاوت نباید آن را با زیان دیگر (برابر یا بیشتر) جبران کرد .بلکه باید از راه رفع اثر زیان،
ضرر را به حداقل رساند .در داستان قضاوت سلیمان ،قرآن این اصل را به زیبایی بیان مىکند:
گوسفندان دهقانى ،به ناحق در مزرعه دهقان دیگر مىچرند .بنا بر رویه قضائى آن روز،
اقتضاى اجراى عدالت این بود که گوسفندان دهقان دومى به همان اندازه از زراعت دهقان
اولى بچرند .اما سلیمان چنین داورى کرد که دهقان زیان دیده ،به اندازهاى که زیانش جبران
شود از شیر گوسفندان عوض بستاند.

91

بنا بر این ،بر مبنای رهنمود الهی ،خرابى به یکى از

دو مزرعه محدود شد و زیان وارده جبران گشت .قاعده «الضرر و الضرار فى االسالم،
بیانگر اصل جبران است.

اصل رفع خصومت:
اصل االصول قضاوت در بیان قرآنی ،رفع خصومت از راه دادن حق به حقدار و تبدیل روابط
خصمانه به روابط دوستانه است .به سخن رساتر ،کاستن از زورگویی در جامعه و ایجاد
محیط تفاهم در میان اعضای جامعه ،موضوع اساسی در قانونگذارى اسالمى است و اصلى
است که باید در همه مراحل قضایی از آن پیروى شود:

 -90در این رابطه نگاه کنید به (سوره های اسراء ،آیه  26و روم ،آیه  38و حشر ،آیه  7و معارج،
آیه  .)24و یا سوره نجم ،آیه 39
 -91سوره انبیاء ،آیههاى  78و 79
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حکمى که مایه خالف و اختالف گردد ،از خدا صادر نمىشود و خداى به قرآن رفع
اختالف مىکند 92و آنها که زیر بار استقرار عدالت ،یعنی عدالتى نمىروند که خصومت را
به دوستى بدل مىسازد ،منافقانند 93که بدون وجود محیط اختالف و خصومت ،موقع و نقش
خود را از دست مى دهند و تجاوزکارانند که قصد سلطه گرى بر دیگران را دارند؛ «و پس
از آنکه راه علم به مردم نموده شد ،به راه بغى و سرکشى نسبت به یکدیگر رفتند .اگر قول
پروردگار تو از پیش بمدتى معین ،مهلت مقرر نکرده بود ،بالفاصله میانشان قضاوت مىشد.
پس به دین توحید بخوان و بر این دعوت پایدارى کن .از هوسهاى آنان پیروى مکن .بگو
به کتابى که خدا فرستاده است ،ایمان آوردهام و دوست دارم که میان شما عدل برقرار کنم.
خداوند ،خداى ما و خداى شما است [ .مسئولیت] اعمال ما از آن ما و [ مسئولیت] اعمال
شما از آن

شما است94 .

از اینرو به مسلمانان مىگوید :اگر در امرى کارتان به منازعه کشید ،به خدا و رسول روى
آورید تا به آشتى برسید (نساء ،) 59/سزاوارترین عمل کس در تشبه به خالق عمل قاضى
است و بر اوست که به عنوان «بیانگر قرآن چنان داورى کند ،که نزاع و اختالف در جامعه
روى به کاهش گذارد.
جامعه نباید واکنش مجرم شود .از درس هایی که قرآن می آموزد و سفارش به آن دارد،
یکی اینست که حتی در برابر کنش های سخت انزجارآور نیز نباید واکنش شد .انسان
کامیاب کسی است که همواره کنش باشد .و هرگاه انسان ها بنا را بر واکنش می گذاشتند،
نه نوآوری می داشتند و نه دانش وفنی می جستند.
بدین قرار ،همانطور که پزشک متعهد ،کسی را که خودکشی کرده است ،به دلیل کاری
که کرده است ،در خور مرگ نمی شمارد و به حال خود رها یش نمی کند تا بمیرد بلکه
 -92سوره نحل ،آیه 64
 - 93سوره نور ،آیه 48
 -94سوره شوری ،آیه های  14و15
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می کوشد او را از مرگ نجات دهد ،جامعه نیز نمی باید واکنش جنایت جانی بشود .به
خصوص که جنایت در بستر جامعه روی می دهد.
از معیارهایی که در سنجش اندازه عادالنه بودن جامعه ها بکار می رود ،یکی میزان آسیب
ها و نابسامانی ها در جامعه است .در جامعه ای که عدالت میزان رابطه ها نیست و جو
خشونت سنگ ین است و نا برابری ها روز افزون هستند و انسان ها از کرامت و حقوق و
آزادی خویش غافلند ،جنایت ها و جرم ها بر روی هم افزوده می شوند و در طول زمان،
سبعیت ها و شناعت ها بیشتر و بیشتر می شوند .بنا براین ،هر گاه قرار بر عادالنه کردن
مجازات بشود ،می باید جامعه و مجرم ،هر یک به نسبت سهم خود در جنایت ،مجازات
شوند .مجازات جامعه به بر قرار کردن میزان عدالت و رعایت کرامت و منزلت انسان است
و در مجازات جانی نیز اصل را باید بر جبران و ترمیم گذاشت.
آیا مجازات موکول به سالم کردن عقل مجرم نیست؟ و آیا سبعانه و شنیع تر شدن جنایت
خود گویای آزاد و سالم نبودن این عقل نیست .بنا براین ،نخستین پرسشی که جامعه می
باید از خود بکند ،اینست :محیط اجتماعی چه محیط سخت خشونت آمیزی است که در
آن ،چنین جنایتی به تصور جانی می آید؟ و چگونه این تصور سنگدالنه در عقل او به نقشه
ای که باید اجرا کرد بدل می شود و به اجرا در می آید؟ این پرسش ،در همان حال که
گزارشگر سنگینی بسیار جو خشونت در جامعه است و گویای میزان آلودگی محیط
اجتماعی و بها ندادن به تربیت عقل به ترتیبی است که هیچگاه از آزادی خود غافل نشود،
بیانگر عقب ماندگی آن جامعه در مبارزه با جرم و عقب ماندگی دانش ها و به ویژه فقدان
دانش های جرم شناسی است و بنا بر این ،حکایتگر ناتوانی آن جامعه از اتخاذ تدابیر برای
پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری است .آیا این نارسائی را باید به پای مجرم و یا مجرمانی
نوشت که عقل هاشان از سالمت و آزادی محروم هستند و مجازات آنها را تشدید کرد یا،
پیش از آن ،باید به مسئولیت جامعه و نقد فراگیر از خود و جامعه خویش پرداخت؟
از آنجا که قاضى باید خالى از هوى باشد ،بناگزیر باید به راه خدا برود و همانند او از قاعده
لطف پیروى کند .به سخن دیگر ،در قضاوت ،انتقام و تالفی جویی را اساس کار قرار ندهد.
چرا که اگر خدا مىخواست انتقام بگیرد جنبندهاى بر جا نمىماند.
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« اگر خدا مردم را بخاطر ستمهایى که مىکنند مؤاخذه کند ،جنبندهاى بر جا نمىماند .اما
داورى را تا زمان معین (معاد)،

به تأخیر مىاندازد95 .

قصاص در قرآن
با توضیحات فوق می توان به سراغ احکام حدود از دید قرآن رفت ،حدودی که در قرآن
در مورد احکام آمده اند ،زیادند و بر رسی همه آنها در حوصله این مطالعه نیست ،اما از
آنجایی که هدف اصلی این تحقیق حدودی است که منتهی به قتل و اعدام میگردد ،بنابر
این الزم است به چند مورد اساسی آن ،از جمله به حد ،در جرم های قتل ،زنا ،دزدی و
محاربه ،نگاهی بیندازیم.
قصاص چسست و حدش کجاست؟ در نگاهی به پیشینه قصاص ،سئوال می شود  :آیاقصاص
سنتی باقی مانده از دوران جاهلیت نیست؟ عرب دوران جاهلیت بصورت قبائل و عشایر
زندگی میکرد .هر قبیله ای از اعراب دارای توتم یا خدایی بودند که آنها را از قبائل دیگر
متمایز میکرد .قبائل عربی بر پایه دو اصل وحدت خونی و وحدت جماعت به همدیگر پیوند
داشتند .بطوریکه اگر یک فرد از آنها کشته میشد میگفتند « خون ما باطل شد زیرا که چنین
اعتقاد داشتند که خون ریخته شده خون همه آنهاست و همه در آن خون با هم شریک و با
آن خون زندگی میکنند.
خونخواهی و انتقام حد معینی نداشت و ممکن بود در ازای کشته شدن یک فرد چند نفر از
قبیله جانی کشته شود ،قصاص در میان عرب این دوران بدین معنی که قاضی محاکمه کند
و فقط جانی محکوم به مرگ شود و بدیگر افراد قبیله تعرضی نشود فقط زمانی اجرا میشد
که قبیله ،فرد جانی را طرد میکرد ،اما زمانیکه مقتول فرد بزرگ و خاصی بود قبیله او ،فقط
 - 95سوره نحل ،آیه 61
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به کشتن یا طرد او از قبیله رضایت نمی دادند و کشته شدن متقابل چند نفر را طلب میکردند
و یا حتی شروطی پیشنهاد میکردند که انجام آنها غیرممکن بود و راهی جز جنگ باقی نمی
گذاشت.
بعضی از قبائل در مقابل کشته شدن یک فرد  ،قتل دونفر و در مقابل یک بنده قتل یک آزاد
را از قبیله جانی می خواستند و این نظام در میان دو قبیله از یهود در مدینه جاری بود.
ابو شجعأ در کتابی که آداب و حدود جرائم دینی از دید شافعی را شرح داده ،در باب
شرایط قصاص می نویسد :شرایط قصاص :برای انواع چهار گانه قتل (عمد ،غیر عمد ،در
اثر بی احتیاطی و یا کال در فراموشی) وجوب ،قصاص دست و پا ست ،عالوه بر شرایط
قصاص نفس (قتل در مقابل قتل) دو شرط دیگر هستند یکی اشتراک در مشخصۀ عضو
یعنی دست راست در مقابل دست راست و دست چپ در مقابل دست چپ و دیگری اینکه
هیچیک از دستها و پاها فلج نباشند .هر عضوی که از مفصل قطع بشود قصاص دارد ولی
زخمی کقدا به جز موردی که زخم به استخوان

برسد قصاص ندارد96.

در سوره بقره ،آیه  178آمده است « اى کسانى که ایمان آوردهاید در باره کشتگان بر شما
[حق] قصاص مقرر شده ،آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن و  »...یا
در سوره مائده آیه  32آمده است  « :بر آنان مقرر کردیم که نفس در برابر نفس و چشم در
برابر چشم و  ...را قصاص باید»
همین قرآن در در آیه ها ،مورد قتل و اعدام ،حیات انسان را در شمار واالترین ارزشها
شمرده است .کشتن یک انسان ،کشتن تمامیت انسانیت است:
« من قتل نفسـ ـاً بغیر نفس اوفســـاد فى االرض فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما
احیا الناس جمیعاً

97

96 - Abu Chodj’, Précis de Jurisprudence Musulmane selon le rite
Châfeite, traduit par S. Keijzer, LEYDE E. J. Brill, 1859), pp. 47-87.
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« هر ک س که کسـى را بقتل برسـاند یا در زمین فسـاد کند ،مانند آنسـت که همه مردم روى
زمین را بکشـد و هر کس کسـى را زنده کند ،بدان مى ماند که همه مردم روى زمین را زنده
کرده باشد.
روشن است که وقتى کشتن یک انسان کشتن تمامى انسانیت و زنده کردنش زنده کردن
همه بشریت است ،جرم قتل ،از بزرگترین جرائم و مجازاتش از سنگین ترین مجازاتها است.
پس از چه رو از سوئی در آیه  178سوره بقره ،مجازات قتل عمد ،اعدام معین شده است.
در قتل اگر عمد بودن آن بر قاضی محرز شود ،باید حکم مقابله به مثل صادر کند و از سوئی
در سوره مائده ،آیه  45می گوید هر کس که کسى را بقتل برساند مانند آنست که همه
مردم روى زمین را کشته است؟ آیا قرآن قاتل را از اعداد انسان ها خارج می داند؟ ببینیم
قرآن به این پرسش چه پاسخی داده است؟
هرگاه خشونت با خشونت پاسخ داده شود ،خشونت روز افزون میگردد ،در این صورت
در قصاص حیات نیست .در حالی که قرآن میگوید« :وَلَکُمْ فی الْقصَاص َحیَا ٌۀ یَا أُولی ا ْل َأ ْلبَاب
ک ْم َت َّتقُو َن» « و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى و حیات است ،باشد که به تقوا
َل َع َّل ُ
بگرایید 98».بنابر این ،یا قرآن گرفتار تناقض است و یا راه کار فهم نشده است .یافتن پاسخ
را پی می گیریم:
قتل صرفاً کشتن جسمانی نیست و می تواند کشتن معنوی را نیز در بر داشته باشد .قتل ،هر
نوع کشتنی است از گرفتن جان کسی تا وارد آوردن صدمات جسمانی منجر به مرگ تا
کشتن معنوی انسان ،بنابراین آیات قصاص از آیات کلیدی در اصول راهنمای قضاوت باید
تلقی شوند.
به نظر می رسدکه قصاص به معنای رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان است و نباید آن را به
مجازات فروکاست و آیات  178و  179سوره بقره مؤید این معناست .همچنین به نظرمی
رسد که هر چند رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان ،امری صواب ،حق و ضرور است اما این
معنا و مراد آیات مذکور نمیباشد ،بلکه این آیات جوازی است برای مجازات مقابله به مثل
 - 98سوره بقره ،آیه 179
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در قتل عمد .البته رسیدگی قضائی مقدم است بر مجازات ،بنابر این زمانی میتوان مجازات
مقابله به مثل را اجراء نمود که قاضی ،عادالنه امر قضاوت را به پایان برده و تشخیص قتل
عمد داده باشد و اولیاء دم نیز راضی به عفو یا تخفیف مجازات قاتل نشده باشند.
اعدام دو خسران عظیم در بر دارد ،نخست اینکه هرگاه قتل جبران ناپذیر باشد ،اعدام قاتل یک
جبران ناپذیر را دو جبران ناپذیر میکند  ،و خسران دوم اینکه بر «اصالت زور می افزاید و زوری
را حاکم می کند که خسران بسیار بزرگتری را برای جامعه ببار می آورد .هرگاه مراد از جبران،
زنده شدن مقتول باشد ،البته جبران نمیشود .اما قاتل با ترک زورمداری و جامعه با خشونت
زدائی بخشی از خسران را جبران میکنند و قاتل و جامعه با جبران خسارت مادی به خانواده
مقتول ،بخش دیگری از زیان را جبران میکنند.

قصاص مقابله به مثل نیست
با نا چیز کردن قصاص در عمل به مثل،جائی به جز بکاربردن قصاص بمثابه «مقابله به مثل
دیگر باقی نمی ماند .اما باید توجه شود که:
اوأل  -قصاص دادرسی یک جرم از آغاز کار تا پایان آن است .این دادرسی در مقابله به
مثل ،ناچیز نمی شود .حتی اگر مقصود قصاص این باشد که در مقام صدور حکم ،حکم
مجازات مجرم باید صادر شود ،حکم نمی تواند اعدام باشد زیرا قضاوت باید از اصول
راهنمای قضاوت در قرآن پیروی کند.
ثانیأ  -مقابله به مثل ،یک واکنش است .کار دستگاه قضائی عادل کنش باید باشد و نه
واکنش .از جمله به این دلیل که مقابله به مثل تشدید خشونت است در حالیکه کار قضاوت
خشونت زدائی است .در مقام تحقیق قضائی ،قاضی باید تمامی عوامل موثر در جرم را
شناسائی و مجازاتی را معین کند که این عوامل را خنثی کند .بنابر این قصاص ،ولو هدفش
مجازات مجرم باشد ،نمیتواند عمل مقابله به مثل باشد .بدینخاطر است که در قضاوت ،از
عفو تا حداکثر مجازات ،فراخنای عمل برای قاضی و قربانیان جرائم در نظر گرفته شدهاست.
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ارتکاب قتل یک تنظیم رابطه با قدرت از راه حذف فرد مزاحم است .بنابراین ،قاتل ،بخاطر
برخورداری از یک و یا چند شکل از اشکال قدرت و یا بخاطر محروم کردن مقتول از یک
یا چند شکل از اشکال قدرت است که دست به جنایت میزند .پس این اشکال باید در
جامعه نوعی ارزش معرفی شده باشند تا جنایت زمینه اجرا پیدا کند .آیا اعدام یک فرد این
ارزشها ( در واقع ضد ارزشها) را ازمیان میبرد؟ نه .صلح اجتماعی از راه خشونت زدایی و
ارزش کردن زندگی وقتی عمل به حقوق ذاتی انسان و بر قراری رابطه حق با حق باشد ،بر
قرار می شود .توجه آیه به برادری و عفو شگفت آور است .زیرا این ارزش است که ضد
ارزش زورگو را از میان میبرد .بدیهی است رعایت اصل بر قراری رابطه حق با حق بمعنای
از ارزش انداختن قدرت و اشکال مختلف آن ،نه تنها با تعیین مجازات بر وفق أصول راهنما
منافات ندارد که آن را ایجاب نیز میکند .بنابراین ،قاضی ،بنابر موقعیت ،میتواند مجازاتی
را معین کند که در عین حال ،مجرم را از بندگی زور و قدرت برهاند و به قدرت زدایی در
جامعه کمک رساند.
یکی از پایههای اصلی استدالل در رد قصاص به معنای جواز مقابله به مثل این است که
مقابله به مثل خود نوعی «خشونت است و هرگاه خشونت با خشونت پاسخ داده شود،
خشونت روزافزون خواهد گشت ،حال فرض کنیم که قصاص به معنای جواز مقابله به مثل
نیست و به معنای پیگیری قضائی است ،بنابر این در پیگیری قضائی نیز مجازاتی برای مجرم
تعیین و اجراء میگردد و این مجازات هرچه باشد نوعی اعمال خشونت است ،هرچند که
سطح خشونت آن از سطح خشونت در مقابله به مثل کمتر باشد.
یکی دیگر از دالئل رد قصاص به معنای «جواز مقابله به مثل» این است که این واکنش ،سیئه
است و سیئه پسندیده نیست ،واکنش به معنای عمل متقابل ،محروم کردن خود از ابتکار
عمل است .در حقیقت ،مجازات هر چه باشد ،در مقام واکنش است و اگر واکنش متناسب
با جرم هم باشد خشونت ا فزا است .از این رو وظیفه قاضی در راستای خشونت زدایی در
جامعه ،داوری بحق و تعیین مجازات متناسب با جرم به ترتیبی است که خشونت کاهش
بیابد.
75

حدود

احکام ار بعه

بنابراین ،بنابر آیههایی که در قضاوت ،عدل و قسط را میزان میگرداند،

99

هر نزاعی باید

از طریق قضاوت بر میزان عدل حل و فصل شود ،بنابر این معنا ،کلمۀ قصاص یعنی پیگیری
و وقتی پی گیری قضائی بر میزان عدالت ا نجام گیرد« ،البته در قصاص حیات است».

 - 99سوره یونس ،آیههای  47و 54وسوره زمر ،آیه 69
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زنا در قرآن
آمیزش میان دو جنس مخالف ،بى آن که رابطه ازدواج یا قرار داد قانونى میان آن ها وجود
داشته باشد را زنا گویند  .این عمل نه تنها در همه ادیان الهى ،که در قوانین بشرى در طول
تاریخ نیز ممنوع بوده و معموالً کیفر هایی براى مرتکبان آن پیش بینى شده است.
شـهادت دادن بر زنا در اسـالم کاری بسـیار سـخت اسـت ،با توجه به اینکه جرائم ناموسـى،
هنوز در شـمار شـایعترین جرائم در همه جهان هسـتند اما قاضـی باید روش های جرم شـناسـی
را بکار برد که یکى از آن اقرار و دیگرى شـــهادت چهار شـــاهد عادل و یا قســـم خوردن
شـوهر بجاى چهار شـاهد و امتناع همسـر از سـوگند اسـت و اگر چهار شـاهد عادل نباشـند و
کمتر از این عده شـــهادت بدهند ،شـــهادت دهنده یا دهندگان مجازات مىشــوند 100.البته
امروز روش های علمی در اختیار هسـتند که قاضـی باید بکار برد و روش ها مقرر ،محدود
کننده نیستند.
« الزَّان َیـۀُ وَالزَّانی فَـاجْلـدُوا کُـلَّ وَاحـدٍ منْهُ َمـا مـائَـۀَ جَلْـدَۀٍوَ َلـا تَـأْخُـذْکُمْ بهمَـا رَأْفَـۀٌ فی دین ال َّلـه إنْ
کُنْتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْیَوْم الْآخر وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَۀٌ منَ الْمُؤْمنین.

101

« هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت نسبت به آن دو شما را از
اجراى حکم الهى مانع شود ،اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان
مجازاتشان را مشاهده کنند!

 - 100سوره نور ،آیههاى  2و  4و  6تا 11
- 101سوره نور ،آیه 2
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وَالَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بأَرْبَعَۀ شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانینَ جَلْدَۀً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَۀً أَبَدًا وَأُولَئکَ

هُمُ الْفَاسقُونَ102.

«کسانى که زنان همسر دار را متهم مىکنند ،سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود)
نمىآورند ،آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانند!
.
« وَالَّذینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَۀُ أَحَدهمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللَّه
إنَّهُ لَمنَ

الصَّادقینَ103.

«و کسانى که همسران خود را (به عمل منافى عفت) متهم مىکنند ،و گواهانى جز
خودشان ندارند ،هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان
است.
« إنَّ الَّذینَ جَاؤُوا بالْإفْک عُصْبَۀٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لکُلِّ امْرئٍ مِّنْهُم
مَّا اکْتَسَبَ منَ الْإثْم وَالَّذی تَوَلَّى کبْرَهُ منْهُمْ

لَهُ عَذَابٌ عَظیمٌ 104

در حقیقت کسانى که آن بهتان را (در میان) آوردند دستهاى از شما بودند آن [تهمت] را
شرى براى خود تصور مکنید بلکه براى شما در آن مصلحتى [بوده] است براى هر مردى از
آنان [که در این کار دست داشته] همان گناهى است که مرتکب شده است و آن کس از
ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت خواهد داشت.
قرآن اثبات جرم زنا را بسـیار مشـکل کرده اسـت زیرا این تنها موردى اسـت که اگر شـاهدان
از چهار تن کمتر بودند ،خود شـاهدان مجازات مىشـوند .در جرائم دیگر به شـاهد شـالق

- 102سوره نور ،آیه 4
- 103سوره نور ،آیه 6
- 104سوره نور ،آیه 11
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نمى زنند ،حتى اگر شـهادت دروغ داده باشـد .در مورد زنا اگر شـماره شـاهدان به چهار نفر
نرسد اتهام زننده و شاهدان مجازات مىشوند.
پیامبر بر شــاهدان مقرر داشــت که اگر مرد را در حال دخول یافتند ،مىتوانند شــهادت بر
وقوع زنـا بـدهنـد .از این رو د ر تمـامى دوران پیـامبر و دوران خلفـاى چهـارگانه ،هیچ زنایى به
شهادت ثابت نشد.
وقتى حکم باال را با حکم آیه  15سـوره نسـاء مقایسـه مىکنیم ،مى بینیم حکم پیشـین را بسـیار
تخفیف داده است .در حقیقت در این آیه دستور مىدهد.
« وَاللَّاتی یَأْتینَ الْفَاح َشـۀَ من نِّسـَائکُمْ فَا ْسـتَشـْهدُوا عَلَیْهنَّ أَرْبَعَۀً مِّنکُمْ ۖ فَإن شـَهدُوا فَأَمْسـکُوهُنَّ
فی الْبُیُوت حَتَّىۖ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلًا».

105

« اگر زنانى از شـما به فحشـا روى آوردند ،باید چهار تن بر آن شـهادت دهند .اگر شـهادت
دادند ایشـان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگ آنان را در رسـد و یا خدا راهى پیش پایشـان
بگذارد».
از اینروسـت که در دسـتور بعدى ،مىگوید به تخفیفى که خدا خود در مجازات قائل شـده
اسـت ،اکت فا کنند .و در آیه آخر به شـرحى که گذشـ ت ،جهت عمومى قانونگذارى و عمل
را که جهت تخفیف به خاطر جبران و ترمیم اســـت ،به اولیاء امور و همه مســـلمانان خاطر
نشان مىسازد.

دزدی در قرآن
در مورد سارق و دزدی ،بر اساس کتب تاریخ دوران عرب قبل از اسالم ،از جمله در المفصل
فی تاریخ العرب قبل االسالم  106مجازات در میان اعراب قبل از اسالم تناسبی با جرم نداشته.
مجرمان با نهایت قساوت به نحوی وحشیانه مجازات می شدند .تازیانه ،زندان ،تبعید ،حصر،
 - 105سوره نساء ،آیه 15
 - 106جواد علی ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،بغداد  ، ۱۹۹۳ج  ،5صفحات ۶۰۵ - ۵۷۹
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قصاص و به صلیب کشیدن و غیره در میان آنان رواج داشته است .مجازات قطع دست راست
سارق قبل از اسالم در مکه و در قبیلهی قریش انجام می شده است ،اسامی برخی از
مشهورترین سارقانی که دستشان قطع شده و اموالی که سرقت کرده بودند در آن دوران
ثبت شده است .این اطالعات متعلق به دوران نزدیک به ظهور اسالم در حدود نیم الی یک
قرن قبل از اسالم بوده است.
حداکثر مجازاتی که قرآن براى دزدى ،قرار داده ،بریدن انگشتان است .این مجازات ها
خفیفترین مجازاتها نسبت به مجازات متداول آن زمان بوده اند  .قانونگذار اسالم پس از
وقوع جرم و اثبات آن ،هنوز به مجرم مهلت توبه مىدهد.
« والسارق و السارقۀ فاقطعوا ایدیهما جزآء بما کسبا نکاالً من اهلل و اهلل عزیز حکیم فمن تاب
من بعد ظلمه واصلح فان اهلل یتوب علیه

آن اهلل غفور رحیم107».

« دست مرد دزد و زن دزد را بخاطر دزدى که کرده است به عنوان مجازاتى از جانب خدا
قطع کنید که خدا توانا و دانا است .هر کس بعد از ستمى که کرده (دزدى) از کرده خود
پشیمان شود و به راه صالح آید خدا توبه او را مىپذیرد .خدا آمرزنده مهربان است».
بدینسان باید به مجرم مهلت توبه داد .قطع انگشتان اشد مجازات است .قاضى باید اصول
راهنمای قضاوت را در تعیین مجازات رعایت کند و شرایط پشیمانی جوئی مجرم را بوجود
بیاورد تا مجرم پشیمانى بجوید و از مجازات معاف بگردد.

محاربه در قرآن
ابتدا برای فهم محاربه و مجازات محاربه با خدا و رسول او به سراغ آیات قرآن میرویم :

 - 107سوره مائده ،آیههاى 38و 39
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« إنَّمَا جَزَاءُ الَّذینَ یُحَاربُونَ اللَّـهَ وَ رَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فی الْأَرْض فَسَاداً أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَیْدیهمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلَافٍ أَوْ یُنفَوْا منَ الْأَرْض ذَلکَ لَهُمْ خزْیٌ فی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فی
الْآخرَۀ عَذَابٌ عَظیمٌ108.

«همانا سزای کسانی که میجنگند با خدا و رسول او و کوشش میکنند در زمین به تبهکاری
این است که کشته شوند یا مصلوب شوند یا قطع شود دستها و پاهایشان از خالف هم
(یعنی نه از یک طرف بدن ،بلکه از دو طرف بدن) ،یا رانده شوند از سرزمین ،این برایشان
خواریای است در دنیا و در آخرت عذابی بسیار بزرگ است.
«إلَّا الَّذینَ تَابُوا من قَبْل أَن تَقْدرُوا عَلَیْهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ

غَفُورٌ رَّحیمٌ109.

« مگر کسانی که توبه کنند پیش از آنکه دست یابید به آنها ،پس بدانید که همانا خدا
آمرزنده مهربان است.
برای فهم این آیات ،یافتن پاسخهایی به پرسشهای زیر ضرور به نظر میرسد:
ـ مفهوم محاربه با خدا و رسول او چیست؟
ـ رابطه «سعی به افساد در زمین با «محاربه با خدا و رسول او چیست؟
ـ چرا عبارتها هر کدام با «یا از یکدیگر تفکیک شده اند « :أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهمْ
وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلَافٍ « أَوْ یُنفَوْا منَ الْأَرْض
برای دریافت مفهوم «محاربه با خدا و رسول ،اول الزم است نگاهی به دیگر آیات محاربه
نیز در قرآن بیاندازیم:
در آیات  278و  279سوره بقره در ادامه رباخواری را به مثابه اعالن جنگ با خدا و رسول
او و به مصداق ستمکاری آورده است.

 - 108سوره مائده ،آیه 33
 - 109سوره مائده ،آیه 34
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در سوره توبه آیه  ،107مسجد ضرار را کمینگاهی برای محاربان با خدا و رسول او تلقی
کرده است.
راستی چرا رباخواری ،مصداق محاربه با خدا و رسول خدا است یا اینکه چه ارتباطی بین
مساجد ضرار که محلهایی برای «کفر ورزیدن و جدایی افکندن میان مؤمنان ،بوده اند؛ با
محاربه با و رسول اوست؟ در پاسخ به این پرسشها ،توجه به یک کلید بسیار مهم برای فهم
آیات قرآن ضرور است:
نکته اول اینکه ،در قرآن هر جا «اهلل میآید ،معنای آن فقط «خدا نیست ،بلکه بار معنایی آن
هم شامل خدا میشود و هم شامل فعل و خلق او .به عبارت دیگر؛ «اهلل ،یعنی؛ خدا و سنن
هستی ،یعنی؛ خدا و قوانین حاکم بر عالم .فعل خدا که خلق اوست ،از او جدا نیست ،خدا
بدون خالقیت ،خدا نیست .منشأ سنن و قوانین حاکم بر هستی ،اسماء و صفات الهی است،
و میان خدا و اسماء و صفاتش هیچ جدایی نیست .بنابراین وقتی میگوییم «اهلل باید گستره
معنایی آن را در نظر آوریم که شامل «خدا ،خلق خدا و سنن حاکم بر هستی میشود.
نکته دوم اینکه؛ محاربه با رسول خدا نیز به اعتبار مفهوم «اهلل باید فهم گردد .باید به ضمیر
در «رسوله که به «اهلل مربوط است دقت شود ،لفظ «رسول به تنهایی مفهومی ندارد ،بلکه
اعتبار فرستاده به فرستنده است و تا فرستندهای نباشد فرستادهای نخواهد بود .بنابراین بحث
بر سر محاربه با یک شخص و پیروانش نیست ،بلکه مراد؛ محاربه با فرستاده همان خدایی
است که از خلقش و از سنن حاکم بر هستی جدا نمیباشد .پس مفهوم محاربه با رسول خدا،
الزاماً جنگیدن فیزیکی نیست ،بلکه خالف هدایت الهی عمل کردن است که پیامبران
مأمورند آن هدایت را به مردم ابالغ نمایند.
با توجه به نکات فوق ربا خواری از آن جهت مصداق محاربه با خدا و رسول او است که
منطبق با سنن هستی نبوده و به جای رشد ،باعث تخریب وویرانگری اقتصاد و ستمکاری
است .یا محاربه با خدا و رسول او آزار رساندن ،کفر ورزیدن و ایجاد تفرقه بین مؤمنان
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است که در زیر پرده نفاق امکان پذیر میباشد .بنابراین آنان که بر خالف اراده الهی عمل
میکنند ،در واقع در حال جنگ با خدا و نظام هستی او میباشند.
عطف جمله « کوشش میکنند در زمین به تبهکاری «وَیَسْعَوْنَ فی الْأَرْض فَسَاداً به محاربه
با خدا و رسولش ،نشانگر کوشش در گسترش این محاربه است که منجر به ویرانگری
روزافزون و فراگیر در محیط زندگی یک جامعه میشود که نتیجه و پیامدی جز تعرض به
جان و مال مردمان و سلب امنیت و آرامش آنها و تضییع حقوقشان ندارد و بنابراین ضرورت
مجازات محاربان را واجب مینماید.
حد مجازات محارب در عبارت دوم این آیه ،مجازات محاربان با خدا و رسولش را بیان
نموده است« :أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلَافٍ أَوْ یُنفَوْا منَ الْأَرْض».
«مجازات آنها این است که :کشته شوند ،یا مصلوب شوند ،یا دستها و پاهایشان از خالف
هم قطع شود و یا از سرزمین رانده شوند».
علی اصغر غروی مفهوم بریدن دست سارقان در آیه  38سوره مائده را بریدن دست قدرت
سارقان و نه قطع جسمانی دست آنها

اثبات نموده است110:

لفظ «ید یا «دست در آیه مجمل است ،زیرا بر فرض اینکه مراد قطع جسمانی باشد؛ اوالً؛
مشخص نیست از کدام قسمت باید دست محارب را قطع کرد ،از انگشتان ،از مچ ،از آرنج
یا از کتف ،زیرا در زبان عربی  ،لفظ «ید ،هم به کل و هم به قسمتی از دست انسان اطالق
میشود .ثانیاً؛ در آیه مشخص نشده است که کدام دست ،چپ یا راست را باید برید .اگر
مراد حضرت باری ،بریدن جسمانی دستان سارقان باشد ،میباید میزان آن و همچنین اینکه
کدام یک بریده شود ،مشخص میگشت ،زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت از خداوند حکیم
قبیح است .ثالثاً؛ در اغلب زبانهای دنیا از جمله زبان عربی؛ دست در معنای قدرت یا توانائی
نیز بکار میرود ،مانند «ید طولی» به معنای توانائی زیاد.
 - 110جرس 10 ،شهریور 1393
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لفظ «قطع یا «بریدن نیز در آیه مجمل (جمع آوری) است ،زیرا در زبان عربی؛ اوالً؛ «قطع
هم بر «جدا کردن اطالق میشود و هم «مجروح کردن .چنانکه در آیۀ مربوط به داستان
یوسف و زلیخا در سورۀ یوسف قرآن وقتی زلیخا یوسف را به زنان نشان می دهد آنان که
مشغول میوه خوردن بودند از زیبایی یوسف از خود بیخود شدند و بی اختیار بجای میوه
دستهایشان را بریدند یعنی زخمی کردند که در این آیه برای بیان تعبیر بریدن در معنی
زخمی کردن همان کلمۀ «قطع» را آورده است« :فَلَمَّا سَمعَتْ بمَکْرهنَّ أَرْسَلَتْ إلَیْهنَّ
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ کُلَّ وَاحدَۀٍ مِّنْهُنَّ سکِّینًا وَقَالَت اخْرُجْ عَلَیْهنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ
وَقَطَّعْنَ أَیْدیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ للّه مَا هَذَا بَشَرًا إنْ هَذَا إالَّ مَلَکٌ کَریمٌ« ».پس چون [همسر عزیز]
از مکرشان اطالع یافت نزد آنان [کسى] فرستاد و محفلى برایشان آماده ساخت و به هر یک
از آنان [میوه و] کاردى داد و [به یوسف] گفت بر آنان درآى پس چون [زنان] او را دیدند،
زیبائی او را بهت آور یافتند و [از شدت هیجان] دستهاى خود را بریدند و گفتند منزه است
خدا این بشر نیست این جز فرشتهاى بزرگوار نیست 111».چنانکه در زبان فارسی نیز «بریدن
هم به معنی قطع و هم به معنی زخمی کردن به کار می رود و موقع کار کردن با آالت برّنده
می گوییم «دستم را بریدم  .ثانیاً؛ «قطع به معنای از میان برداشتن ارتباط بین دو چیز و ایجاد
فاصله در بین آنها ،در موارد گوناگونی کاربرد دارد .مانند؛ «اقطَعوا لسانه» ،زبانش را ببرید،
یعنی؛ ساکتش کنید و یا «قَطَعَ صالته» ،نمازش را برید.
اما چه چیز بازدارنده مجازات است :عبارت چهارم این گروه از آیات ناظر بر این معناست
که اگر مجرمی قبل از اینکه به او دست یابند تا مجازاتش کنند ،توبه نمود و درصد جبران
برآمد ،نباید مجازاتهای مطروحه را به او اعمال کرد ،بلکه باید او را بخشید یا مشمول تخفیف
مجازات نمود:

 -111سورۀ یوسف ،آیۀ 31
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«إلَّا الَّذینَ تَابُوا من قَبْل أَن تَقْدرُوا عَلَیْهمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ

غَفُورٌ رَّحیم112 ».

« مگر کسانی که توبه کردند پیش از آنکه دست یابید به آنها ،پس بدانید که همانا خدا
آمرزنده رحیم است».
با توجه به مباحث مطروحه به نظر می رسد ،محاربان با خدا و رسول او کسانی هستند که بر
خالف قوانین و سنن حاکم بر هستی و بر ضد حقوق ذاتی حیات انسان وجامعه قیام مسلحانه
می کنند و در نتیجه به جای رشد و تعالی ،ویرانگری و تبهکاری میکنند .حال اگر اعمال
آنها منجر به گسترش حیطه ویرانگری و تبهکاری به جامعه و سرزمینی شود که در آن
زندگی میکنند ،مستحق یکی از مجازاتهای چهارگانه  :کشته شدن ،مسلوب االختیار شدن،
محدود االختیار شدن یا تبعید گشتن میشوند و اگر قبل از اینکه سایر مردمان بر آنها دست
یابند تا مجازتشان کنند ،توبه کنند و درصدد جبران برآیند ،مشمول بخشش یا تخفیف
مجازات میشوند.

ارتداد در قرآن
در قرآن باور قضاوت نمی شود ،جرم قضاوت می شود .قرآن به دفعات بر این امر تصریح
کرده است که در دین اکراه نیست.
« قل یاایها الکافرون * الأعبد ما تعبدون * وال أنتم عابدون ما أعبد * و ال أنا عابد ما عبدتم
* و ال أنتم عابدون ماأعبد * لکم دینکم

ولی دین 113».

« بگو ای کافران آنچه را شما عبادت مىکنید ،من عبادت نمىکنم و آنچه را من عبادت
مىکنم ،شما عبادت نمىکنید .و من آنچه را شما عبادت مى کردید عبادت نمىکنم و آنچه

 - 112سوره مائده ،آیه 34
 - 113سوره کافرون ،آیه 6
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را من عبادت مىکنم ،شما عبادت نمى کنید .بنابراین دین شما براى شما و دین من براى
من».
در قرآن نه باور و نه قصد ،موضوع قضاوت واقع نمىشوند ،عمل موضوع قضاوت واقع
مىشود .بنابراین اکثر جرائم که در جامعه هاى بشرى بودند و هستند و به قصد یا باور دینى
و غیر دینى مربوط مىشوند ،جرم تلقى نمى شوند .چرا که مسئولیت و اختیار را ،از انسان
نمىتوان سلب

کرد114 .

« الینهیکم اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجو کم من دیارکم أن تبروهم و
تقسطوا إلیهم إن اهلل یحب المقسطین».
«خدا شما را از دوستى و قسط در حق آنانکه با شما در دین جنگ نمى کنند و شما را از
شهر و دیارتان بیرون نمىکنند ،باز نمىدارد .چرا که خدا قسط کنندگان را دوست مىدارد».
با وجود این تصریحات ،باید ببینیم ،ترک اسالم جرم است و مجازات دارد یا خیر؟ شرک
و کفر بزرگترین گناهانند .اما دادگاه رسیدگى به آن ،دادگاه عدل الهى در معاد است .خدا
چند نوبت به پیامبر مىگوید ،کار کافران و مشرکان و منافقان را به خدا واگذارد 115،چرا
بزرگترین گناهان جرم تلقى نشده و قابل محاکمه نیست؟ به این دلیل که اوالً تفتیش عقاید
رایج مى شود و بدان ،جامعه سراسر فاسد و تباه مىگردد .تجربههاى مداوم و مستمر از
قدیمى ترین زمانها تا دوران ما ،همه براینند که هر زمان نوع عقیده موضوع قضاوت قرار
مىگیرد ،نتیجه معکوس ببار مىآورد و بجاى داد ،ستم کامل برقرار مىکند .ثانیاً عقیده و
تحول آن ،امرى نیست که قاضى ،با دانش و امکانات آدمیان ،بتواند در حیطه تشخیص
آورد .علم و عدل خدایى مىخواهد.

 - 114سوره نساء ،آیه  - 94سوره نساء ،آیه  – 90أحزاب ،آیه  - 48ممتحنه ،آیه 8
 - 115سوره أحزاب ،آیههاى  1تا  3و  24تا 27
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از اینرو در  14آیه در قرآن در باره ارتداد و مسلمان شدن و از اسالم بیرون رفتن می
پردازد ،هیچگاه مجازاتى براى مرتد ،حتى در صورت تکرار ارتداد معین نگشته

است116.

حد ارتداد در قرآن
درباره پیدایش مجازات ارتداد در دینهاى یهود و مسیحیت و اسالم ،مطالعاتی انجام
گرفتهاند ،از این مطالعهها در روشنتر کردن موضوع و رهنمود قرآن استفاده مىکنیم :قرآن،
چند نوبت ،از ارتداد قوم موسى سخن بمیان آورده است .بخصوص در سوره بقره آیههاى
 40تا  .97قوم موسى ،پس از غیبت موسى ،گوساله پرست مىشوند .وقتى موسى باز
مىگردد و این قوم توبه مىکنند ،خدا توبه را مىپذیرد و

آنها را مىبخشد117 .

« ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون.
« آنگاه شما را از آن گناه بخشیدیم .باشد که سپاسگزار شوید.
در سوره بقره ،در قسمت آخر آیه  ،217می

نویسد118 :

«ومن یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا والخرۀ.
« و هر کس از شما ،از دین برگردد و در حالى بمیرد که کافر است ،اعمالش در دنیا و
آخرت تباه مىگردد...
یا در سوره ممتحنه ،قسمت دوم آیه 10

فرماید119 :

اگر زنان از اسالم به کفر بازگشتند از

کفار مهر و نفقه مطالبه کنید .حکم خدا اینست.
 - 116سورههاى :آل عمران آیههاى  86تا  91و  100و  106و نساء آیههاى  137و مائدههاى  41و
 42و  54و انعام آیه 71
 - 117سوره بقره ،آیه 52
 - 118سوره بقره ،آیه 217
 - 119سوره ممتحنه ،آیه 10
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بدیهى است که اگر ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود ،قرآن بنا را بر زندگى مرتد بعد
از ارتداد نمىگذاشت.
و براى اینکه جاى چون و چرا باقى نگذارد ،نه تنها ارتداد را جرم قابل تعقیب نمىشمارد و
برایش مجازات معین نمىکند ،بلکه تکرار آن را نیز جرم قابل تعقیب

نمىشمارد120 .

«إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن اهلل لیغفر لهم وال
لیهدیهم سبیال.
«و همانا کسانى که ایمان مىآورند و سپس کافر مىشوند .باز ایمان مىآورند و از نو کافر
مىشوند و سپس بر کفر خود مىافزایند ،خدا نمىبخشدشان و به راهى هدایتشان نمىکند.

سٌب نبی
قبل از هر توضیحی یاد آور می شود که در قرآن نه تنها جرمی بعنوان سٌب نبی وجود ندارد
بلکه در نقطه مقابل با آن می گوید:
«  ...وَالَّذینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإذَا مَرُّوا باللَّغْو مَرُّوا کرَامًا 121 ».چون به لغو و بیهوده ای بر
بخورند ،بی اعتنا و بزرگوارانه از آن می گذرند.
تحقیق مفصل و جالبی در مورد سٌب نبی و حد اهانت به مقدسات ،توسط ال میلیوت ( L.
 )Milliotانجام شده است که روی این موضوع با دقت زیاد نکته یابی و توجه بخرج داده
است ،او در این مطالعه از تحقیقات انجام شده روی این سوژه به از کارهای برانشوگ نیز
بهره کرفته است .الزم است قبل از بررسی شواهد تاریخی سٌب نبی ،نقطه نظرات این شرق
شناسان را نگاه کنیم.

 - 120سوره محمد ،آیه 30
 - 121سوره فرقان ،آیه 72

88

حدود

احکام ار بعه

میلیوت ابتدا در رابطه با فقه می نویسد  « :فقه مسلمان با مطلق کردن اجرای احکام و عمل
به آنها ،خود را با شریعت اسالم گره زده است» 122این کار توجه انسان را روی یک سئوالی
دقیق ،یعنی روی جای خالی یا خالء واقعی فقه جلب می کند ،فقهی که سعی داشته همواره
با شبیه سازی و با اجماعی از علما روی پیاده کردن موضوعات خاص فقهی بنیادی را روی
عملی کردن دستورات فقه بنا کند ،فقهای مختلفی که برای این شبه سازی و اجماع ،هر
کدام با حفظ مکتب و مذهب خود از نفوذ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در مسئله
بسیار مهم و حیاتی ،یعنی مسئله مرگ و زندگی انسانها ،استقالل ضعیف و سست پایه ای را
بین

خود نگهدارند123.

نویسنده به ویژه از فقهایی که در مورد دشنام به پیامبر یا سٌب نبی ،بطور اساسی توجه نشان
داده اند نام می برد و می نویسد :با ارجاع به بخشی از کتاب «المسلول علی شاتین الرسول»
از ابن تیمیۀ ( )728/1328که منحصرأ به دشنام به پیامبر پرداخته است ،استناد کرده می
نویسد:
« ویتناول الکتاب أربع مسائل األولى أن من سب الرسول یقتل سواء کان مسلما أو کافرا،
والثانیۀ أنه یتعین قتله وإن کان ذمیا وال یجوز المن علیه وال مفاداته ،والثالثۀ فی حکم من سب
إذا تاب ،والرابعۀ فی بیان السب والفرق بینه وبین الکفر».
«چهار جرم در باب سب نبی (توهین به پیامبر) وجود دارد ،اوأل این که توهین کننده کشته
می شود چه او یک مسلمان یا یک کافر باشد ،ثانیأ این که باید او را بکشند حتی اگر او
یک اهل ذمه باشد ،ثالثأ حکم سٌب کننده در حکم توبه است و رابعأ حکم او در بیانی است
که به همین منظور بین کافر و غیره کافر آورده

شده » 124

122 - MILLIOT, op. cit., p. 177.
123 - BRUNSCHVIG, op. cit., p. 39.
و نگاه کنید به انسیکلپدی اسالم ،چاپ دوم ،ص ،234،ستون 124 - Ibid., pp. 40-41. 2
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ابن تیمیمه البته در بر داشت تفسیری خودش از قرآن با استناد به آیه  « :بجنگید با کسانی که
به خدا و روز رستاخیز باور ندارند ،و حالل و حرام خدا را رعایت نمی کنند و بجنگید با
آنان تا جزیه بپردازند» آورده می نویسد:
«باید گفت که موضوع بقدری ساده حل شده که باید باور داشت که توسعه دائمی سنت
تایید می کند ذمی دشنام دهنده را باید کشت و این پیامبر بوده که فرمان داده همه این افراد

دشنام دهنده را باید کشت125 » .

نویسنده اضافه می کند « :اگرچه در اجرای حکم اعدام برای دشنام دهنده ،بصورت
مستقیم از سوی ابوبکر و ابن عباس در احادیثی که بدست ما رسیده چیزی در دست نیست
اما به جرم سٌب نبی ،خلیفه دوم عمر

بدست خود دشنام دهنده ای را کشته است126».

فقیه قاضی عیٌات ( )544/1149در کتاب خود « شفا فی التعریف بی حقوق المصتفی» در
مورد سب نبی از بخشهای ساده سیره های پیامبر استفاده کرده و هیچ اشاره ای هم به قرآن
ندارد فقط از جنگ و عهد شکنی می نویسد ،او با اشاره به کافران در پاراگرافهای بسیار
کلی از توهین به مقدسات در جنگ ها آورده که مربوط به جنگهای مسلمانان یا غیر
مسلمانانی است که عهدی را با آنها شکسته اند.
بر خالف نص قرآن « :اوالَّذینَ الَ یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إذَا مَرُّوا باللَّغْو مَرُّوا ك اِقا ًم »« و کسانی
که شهادت به باطل نمیدهند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند ،بزرگوارانه از
آن

میگذرند127».

و علیرغم این که چنین حکمی در قرآن مطلقأ وجود ندارد ،در فصل

دوم ،ماده  ۵۱۳قانون مجازاتهای جمهوری اسالمی می خوانیم:

125 - Ibid., p. 51.
126 - Ibid., p. 52 et les page suivantes.
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«حد اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی :هر کس به مقدسات اسالم
و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقهی طاهره (س) اهانت
نماید اگر مشمول حکم سبالنبی باشد اعدام میشود و »...

بی مناسبت نیست در اینجا در رابطه با سب نبی یا بطو کلی در موضوع کفر گوئی و الحاد،
نمونه ای تاریخی بیاوریم تا روشن باشد که قاضیان فقیه چه سزایی جگر خراش بر این اتهام
ها معین کرده و به اجرا می گذاشتند:

ابوالمغیث حسین ابن منصور حالج
عین القضات همدانی با نام کامل ابوالمغیث عبداهلل بن احمد بن ابی طاهر میانجی همدانی
( )302/922مشهور به حسین بن منصور حالج و کنیه ابوالمغیث از معروفترین عرفاً و
شاعران سده سوم هجری بود .او در سال ( )244/858در روستای تور از توابع بیضای فارس
به دنیا آمد .عین القضات نویسنده ،شاعر ،مفسر قرآن ،محدث و فقیه بود .او به زبانهای
فارسی ،عربی و پهلوی میانه آشنایی داشت و در عین حال در عرفان و تصوف در باالترین
جایگاه قرار داشت128.

به خاطر عقایدش عدهای از علمای اسالمی آموزههایش را مصداق کفرگویی دانسته ،او را
تکفیر کردند .قاضی شرع در بغداد او را به مرگ محکوم کرد .به دستور ابوالفضل جعفر
مقتدر ،خلیفه عباسی ،حکم اعدامش را صادر گردید.
 - 128عبدالحسین زرینکوب ،جستجو در تصوف ایران ،ج ،۱ص ،۱۴۲تهران ۱۳۵۷ش  -دکتر
جواد نوربخش ،حالج شهید عشق الهی ،انتشارات یلدا قلم.
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عین القضات را به همدان عودت دادند تا حکم در زادگاهش اجرا شود .او را در پاسی از
شب گذشته به دار آویختند تا شهر در خواب باشد و کسی از اجرای حکم آگاهی نداشته
باشد .بیشک این اقدام جلوگیری از خشم مردمی بود که دنباله روی دیدگاههای اجتماعی،
سیاسی قاضی همدان بودند .به قول هفت اقلیم ،عینالقضات در سن سی و سه سالگی در
مدرسهای که در همدان در آن به تربیت و ارشاد مریدان و وعظ میپرداخت ،به دار کشیده
شد.
ابتدا نوشته های او را مورد بررسی دقیق قرار دادند و برخی نکات از کتاب تمهیدات را به
عنوان الحاد و کفر در دادگاه مطرح نمودند.
سرانجام حالج سنی مذهب بر اثر فتوای ابوبکر محمد بن داوود مؤسس مذهب ظاهریه مبنی
بر واجب بودن قتل او و اقامه دعوای سهل بن اسماعیل بن علی نوبختی شیعه و پیگیریهای
ابوالحسن علی بن فرات وزیر شیعی مقتدر عباسی در بغداد دستگیر و نزد برخی از قضات و
روحانیون معروف و سرشناس ،بازجویی شد .پس از گفت و شنودهایی در مجلس آنها،
علما و قضات آن عصر ،از جمله قاضی ابوعمرو فتوا به حلیت خونش داده و وی را
مهدورالدم اعالم کردند .آن گاه ،وی را به زندان افکنده و منتظر فرمان مقتدر عباسی ماندند.
مقتدر ،در پاسخ فقها گفت :اگر علما ،فتوا به ریختن خونش دادند ،وی را به جالد بسپارید
تا هزار تازیانه بر او بزند و اگر هالک نشد ،هزار تازیانه دیگر بزند و سپس او را گردن بزنند.
حامد بن عباس ،وی را به محمد بن عبدالصمد ،رئیس نظمیه وقت سپرد تا در تاریکی شب،
در کنار رود دجله و در داخل محوطه نظمیه ،وی را هزار تازیانه زدند و بدن او را به دار
آویختند ،سپس بدن بی جان او را پایین آوردند دستها و پاهایش را قطع و آنگاه ،سرش
را از بدن جدا نمودند پوست بدنش را کندند و جسدش را در بوریایی آلوده به نفت پیچیده،
سوزاندند 129.و خاکسترش را در دجله ریخته و سرش را پس از مدتی آویختن بر روی پل

 - 129جهان پور ،همدان دروازه تمدن ،ص ۱۳۰
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بغداد به خراسان که مرکز اصلی پیروان حالج بود فرستادند ،تا درس عبرتی برای پیروانش
باشد130».

اتهام کفرگویی ،شطح گویی
احتماالً حالج این عبارت را از بایزید بسطامی ( ) 261/874گرفته است ،چون شبیه همین
تعبیر در آثار بایزید وجود دارد ،اما تکرار و تأکید آن با تعابیر گوناگون در کلمات و اشعار
حالج ،و نیز فرجام وی که سخت با ادعای »اناالحق« پیوند داشت ،را به حالج منتسب
کرد .این تعبیر در کتاب الطواسین حالج آمده است .با ترجمه و شرح روزبهان بَقْلی ،که
بهترین شارح شطحیات حالج است ،و نیز از دیگر کلمات حالج ،بهخوبی این معنا آشکار
است که وی به نوعی در این شطح ،الهیات صوفیه را از منظر خود خالصه کرده و آن
عبارتاست از تألیه انسان (انسان خدا شده) ،به این معنا که انسان به مدد ریاضت ،در خویش
واقعیت صورت الهی را می یابد .همان صورت که خداوند آن را هنگام آفرینش بر آدمی
افکنده بود .نظر به اهمیت شطح اناالحق و کلمات مشابه آن که نیازمند توجیه و تأویل است
و درغیر این صورت به تکفیر قائل آن میانجامد ،همواره نقد ناقدان از تعبیر اناالحق و دفاع
صوفیان از آن ،در تاریخ تصوف وجود داشته است .این تعبیر در عصر حالج ،چندان مقبول
صوفیان نبود چنانکه جنید حالج را از آن برحذر میداشت که تو «بالحق» هستی نه خود
حق بیشتر اصحاب جنید نیز دعوی حالج را اگر نه کفر  ،الاقل «افشاء سرّالربوبیۀ» میدانستند،
حتی ابنخفیف ،از مریدان حالج که وی را عالم ربانی میدانست ،چون برخی ابیات حالج
را صریح در کفر دانست ،چارهای جز تردید در انتساب آنها به حالج ندید .قدیمترین
توجیهات از اناالحق و اقوال مشابه آن ،سخن ابونصر سراج است .او «سُبحانی ما اَعظَمَ شأنی»
بایزید را نقل قولی از خداوند خوانده است .مانند آنکه وقتی کسی میگوید «الالهَ الّا اَنا
فَاعْبُدون» میفهمیم که در حال خواندن قرآن است و کلمات را از زبان خدا بیان میکند.
 - 130همان جهان پور ،ص ۱۳۳
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اما نخستین و روشنترین دفاع از شطحیات حالج ،از خود او بهجا مانده است ،که چون او
را به توبه از یکی از دعاوی کفرآمیزش خواندند ،گفت :آنکه گفته ،خود توبه کند یعنی
اگر دعوی ربوبیت از من میشنوید به وجه مغلوبیت صادر شده است .به این معنی که وجود
حالج هنگام شطحگویی در حال قرب بوده و در این حال مغلوب حق شده و حق از زبان
او سخن گفته است .با این جواب ،در واقع معنای اناالحق از حلول و اتحاد پایین آمده و به
مفاهیم و مصطلحاتی از قبیل اتصال به حق ،مقام قرب ،فناء فیاللّه و بقاءباللّه ،استحاله و تبدل
ذات و صفات براثر فنا بدل شده است 131.پس از حالج نیز این توجیه را صوفیان ،با تفاوتهایی
در تعبیر و احیاناً تحذیر از تقلید و سوء برداشت ،تکرار کردهاند و گاه بزرگان تصوف و
عرفان نیز ،مطابق مشرب خود و با تمثیالت گوناگون ،کوشیدهاند معنی و دفاعی روشن و
پذیرفتنی از اینگونه شطحیات عرضه کنند .ابوحامد غزالی در مشکاۀاالنوار ،دعوی حالج
را کالمی عاشقانه و ناشی از سکر وصف کرده که قائل آن بعد از خروج از سکر میفهمد
که در حال اتحاد با حق نبوده بلکه شبه اتحاد به وی دست داده است .وی پیش از آن ،در
المقصد االَسْنی ،عقیده به اتحاد را رد کرده بود .تعبیر دیگر غزالی در سبب صدور اناالحق،
نقص معرفت و مشاهده است .غزالی در احیاء علومالدین ،با اشاره به تجربه ابراهیم و قول
«هذا ربی» وی درباره ستاره و ماه و خورشید  ،و در نهایت گذر از آنها و وصول به معرفت
حق ،کسانی چون حالج را در مراحل آغازین سلوک میداند که با رؤیت کوکبی از انوار
حق مغرور میشوند و «محل تجلی» را با «متجلی» یکی میپندارند .برادرش ،احمد غزالی،
نیز در سوانح ،این شطحیات را حاکی از مقام تلوین حالج دانسته است .به عقیده او ،این
«انا» گفتن نشان آن است که حالج هنوز دچار اَنانیت خود و دویی با حق و تردید در مشاهده
و تعبیر بوده و به تمکین و وحدت راه نداشته است .سهروردی ( )587/1190نیز ،که اتحاد
را مردود می شمارد ،در توجیه اناالحق ،به راه احمد و ابوحامد غزالی رفته است .وی در
رساله لغت موران داستانی رمزی آورده است که در آن خفاشان ،یک حربا (آفتابپرست)
 - 131تجارب االمم (ابن مسکویه رازی) ،ترجمه علینقی منزوی ،ج  ،۵ص ۱۳۳
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را اسیر میکنند و برای کشتن به زیر آفتاب میبرند .غافل از آنکه خورشید ،مرگ خفاش
است و حیات حربا .در پایان تمثیل سهروردی ،ابیات معروفی از حالج با ذکر نام وی آمده
است .پیداست که در داستان او حربا

اشاره به حالج است و خفاشان همقاتالن او هستند132.

سهروردی در پایان همین رساله ،با تمثیلی دیگر ،برای شطحیات بایزید و حالج عذری جسته
است .او معتقد است سالک هرچند به مرتبهای برسد که نور حق را در آیینه دل مشاهده
کند ،اما تا هنوز خود را میبیند به توحید صرف نرسیده و ناقص است .چنین آیینهای اگر
صیقلی شود و در برابر خورشید قرار گیرد به زبان حال «انا الشمس» میگوید و این نشان آن
است که در آن حال هم خود را میبیند و هم خورشید را .نجمرازی ( ،)654/1255احیاناً
با اقتباس از تمثیل شیخاشراق ،بر حالج خرده گرفته است که چرا بهجای «اناالحق»،
«اناالمرآۀ» نگفت تا عاشقان غیور قصد آیینه شکستن نکنند؟ درمجموع لحن سهروردی
درباره حالج ،برخالف غزالی  ،عذرجویانه است .سهروردی حالج را واسطه انتقال میراث
حکمت ایرانیان یا همان خمیره خسروانیان میداند و بر آن است که این حکمت از طریق
بایزید به حالج (به تعبیر او « :جوانمرد بیضاء») ،و از وی نیز به ابوالحسن خرقانی رسیده
است133 .

بعد از اینان ،نخستین متفکر شیعی که دفاع موجز و معقولی از شطح حالج کرده ،نصیرالدین
طوسی ( )672/1273است .او در اوصاف االشراف ،حالج را در سلوک مسیر اتحاد میداند.
اما مراد نصیرالدین طوسی از اتحاد ،اتحاد کفرآمیز نیست بلکه اتحادی است که در آن
سالک از انانیت خود رهیده است و جز خدا نمیبیند .درواقع ،حالج از دید وی در مرتبه
مادون فنا ،یا همان اتحاد ،بوده است .او در نهایت حالج را فانی و منتهی میشمرد .شیواترین
و دقیقترین تمثیالت در معنی و توجیه اناالحق از آن مولوی است .او در معنای شطح بایزید
و حالج ،به اتحاد نوری و سلب تعین اعتباری قائل است نه حلول و اتحاد ،و آن را با تمثیالتی
 - 132جواد مشکور ،فرهنگ فرق اسالم ،محمد آستان قدس رضوی ،ص ۱۶۳
 - 133لویی ماسینیون  -مصائب حالج ،شهید عارف اسالم
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بیان کرده است :حدیده مُحْماۀ (آهن گداخته) ،استحاله خر در نمکزار ،تبدیل هیزم به نور
در آتش  ،تبدیل نان به جان  ،نیستی قطره در دریا و تبدیل سنگ به گوهر براثر تابش آفتاب
 .توضیح مهم مولوی آن است که این دعوی از هرکس و در هر حال روا نیست ،بلکه اگر
از سالکی مجذوب ،در حال استغراق و بیخودی «اناالحق» سر زند ،میتوان آن را با
چشمپوشی به معنای «هوالحق» دانست .از اینروست که مولوی اناالحق حالج را عالمت
رحمت حق میداند ،برخالف اناالحق فرعون که سبب لعنت اوست .این بیان ،برخالف
اندیشه وحدت وجود ابنعربی است ،که اساساً اشیا را با ذات حق در عینیت میبیند و اناالحق
فرعون را هم تأویل میکند .شیخمحمود شبستری نیز همین توجیه مولوی را ،با استفاده از
تعبیری قرآنی ،آورده است .وی با اشاره به آیه  ۳۰سوره قصص ،حالج را به شجره طور
تشبیه کرده و اناالحق او را از نوع ایجاد صدا در درخت وادی ایمن از جانب حق شمرده
است .تمثیل شجر طور را پیش از شبستری ،عطار نیز بهکار برده است و پس از او هم دیگران
بسیار به آن استناد کردهاند .از جمله شیخبهائی ( )1030/1620در مفتاحالفالح به آن اشارهای
تأییدآمیز

کرده است134.

گذشته از این توجیهات ،برخی عارفان سخن حالج را ناشی از مشتبه شدن امر بر او ،و آن
را دلیل بر خامی و ناتمامی او دانسته اند .از جمله شمس تبریزی که حالج را بر سر دار در
مقام شک ،و اناالحق را دلیل محجوبیت او از جمال حق میداند و میگوید که اگر از حق
خبر داشت اناالحق نمیگفت .وی اساساً وصال حق را محض ادعا انگاشته و نهایت فقر و
اخالص را در «وصل به طریق» حق میداند نه «وصل به حق».
از او به جز شعار شرک آمیز «انا الحق» ،روایتهای کفرآمیز دیگری نیز موجود است .در
تذکره االولیاء عطار نیشابوری آمده است که عمر بن عثمان ،حسین منصور حالج را دید
که چیزی مینوشت گفت« :چه مینویسی» گفت که «چیزی مینویسم که با قرآن مقابله
کنم» عمروبن عثمان او را دعا بد کرد و از پیش خود مهجور کرد پیران گفتند هرچه بر

 - 134لویی ماسینیون  -مصائب حالج ،شهید عارف اسالم
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حسن آمد از آن بالها به سبب دعاء او بود 135.همچنین منصور حالج نامهای به دوست خود،
شاکر بن احمد فرستاد و در آن نوشته بود «اَهدم الکعبه» یعنی کعبه را ویران

کن136».

ادوارد براون درباره حالج مینویسد « :راست است ،نویسندگانی که تراجم احوال اولیاء و
اوتاد و پیران طریقت را نوشتهاند؛ حسین بن منصور حالج را اندکی به شکل دیگری معرفی
کردهاند ،لکن شهرت او به همان اندازه میان هم وطنانش پایدار است و شاعران صوفی منش
مانند فرید الدین عطار نیشابوری و حافظ و امثالهم اکثر نام وی را با ستایش ذکر میکنند137».

 - 135عطار نیشابوری ،تذکره االولیاء
 - 136برگرفته از عطارنیشابوری ،تذکره_االولیاء
 - 137لویی ماسینیون ،قوس زندگی حسین منصور حاج ،مترجم :عبدالغفور روان فرهادی -ویکی پدیا
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چوب دار حالج

Miniature persane d'Ahmad Hâfiz Shirâzi XVIe siècle
MASSIGNON Louis, La Guerre Sainte supreme de l’Islam arabe, Fata
Morgana, 1997, p. 10.
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اینک نوبت آن است که ببینیم ،قاضی کیست و چه ویژگی هائی باید داشته باشد تا بتواند
قضاوت کند .آیا استقالل دارد؟ آیا تنها أصول راهنمای قضاوت را باید رعایت کند و یا
مصلحت حاکمان و یا غیر آنها را نیز رعایت کند؟ و در دوران غیبت مسئولیت خطیری که
با مرگ و حیات انسانها مربوط می گردد ،این مسئولیت با چه شخص یا چه ارگانی است؟

قاضی صدور احکام حدود کیست؟
در رویهی رایج فقهی قضاوت از امور انحصاری فقها شمرده شده است و به استناد ،روایاتی
در این زمینه از جمله حدیثی از قول امام زمان در جواب به اسحاق بن یعقوب فرموده اند« :
اما در حوادثی که به وقوع می پیوندند ،به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت
من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم ».و یا به روایت دیگری مبنی بر « در اموری که به
مشکل بر می خورید به راویان احادیث ما مراجعه کنید ،زیرا آنان برهانی از سوی من برای
شما یند و من نیز برهانی از خدا نزد آنان می باشم 138 ».فقها را شایسته قضاوت می دانند.
حتی فقهایی که والیت عامه یا مطلقهی فقها را باور ندارند ،با استناد به این روایات قضاوت
را منحصرا وظیفهی مجتهد جامع الشرایط می دانند و قضاوت غیرفقیه را بدون اذن مجتهد
جامع الشرایط معتبر نمی

دانند139.

 138شیخ صدوق ،کمال الدین ،ج ،2ص - 484الغیبه ،شیخ طوسى ،ص - 291احتجاج ،ج،2
ص - 284کشف الغمه ،ج ،3ص - 338بحاراألنوار ،ج 53صص  - 118-11وسائل الشیعه ،ج،27
ص  140و ج  ،17ص 110
 - 139به نظر می رسد ،روایت فوق ،مراجعه به علم برای کسب علم و دانش است و ربطی به قضاوت
وقاضی شدن فقها نداشته باشد؟
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در اینکه قضاوت در حدود حق فقها است جای تردید است زیرا فراوان نوشته اند :فقاهت
پایه قرآنی ندارد ،طبعأ اگر فقاهت پایه قرآنی ندارد ،قضاوت فقها نیز پایه قرآنی ندارد .با
این استدالل که فقاهت به عنوان یکی از شرایط الزم مدیریت و حاکمیت پایه قرآنی ندارد
و هیچ آیه قرآنی چنین شرطی را اثبات

نمیکند140.

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت:

«اساسأ حکومت انتصابی پایه قرآنی ندارد .هیچ آیه قرآنی یافت نمیشود که براساس آن
حکومت انتصابی و نصب عام فقیهان به والیت بر مردم را

اثبات نماید141».

محسن کدیور می نویسد« :نصب عالمان یا غیر ایشان به قضاوت با هیچ دلیل لفظی معتبری
اثبات نشده است .به عبارت دیگر نصب عام به قضاوت فاقد هر نوع مستند معتبر قرآنی و
روایی

است142.

از ضعیف ترین جبنه های فقه شیعه ،بحث در باره تصدی امر قضاوت ،حکومت و سیاست
توسط فقها است سه بنیانگزار اولیه یا سه امام فقه اهل سنت :شافعی ،ابو حنیفه و احمد بن
حنبل نیز در این میدان جوالنی نداده اند ،البته بعد از آنها معدودی از فقیهان اهل سنت مانند
ماوردی  143و ابن تیمیه به این امر توجه کرده اند ولی بحث در این باره هرگز به صورت
مدون یا کتاب یا بخش های شناخته شده ای از فقه کالسیک در نیامد .همچنانکه در اثر
معروف غزالی« ،احیاء علوم الدین» که آنرا دائرۀ المعارف علوم اسالمی نامیده اند نیز ،از
این مباحث نشانی دیده نمی شود.
 - 140برای آشنایی با مجموعه آیات دال بر اعتبار شرط فقاهت در مدیریت سیاسی رجوع کنید به
حسینعلی منتظری ،دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀ ،الفصل السابع فی اعتبار الفقاهۀ،
ج  ،۱ص ۳۰۱ – ۳۰۲
 - 141محسن کدیور ،بخش پنجم کتاب حکومت انتصابی با عنوان نصب عام فقیهان به قضاوت،
سئوال و جواب  ۳۰تیر ۱۳۹۲ش
 - 142همان حکومت انتصابی
 - 143نگاه کنید به "االحکام السلطانیۀ و الوالیات الدینیۀ" الطبعۀ الثانی ،1966قاهره
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در فقه شیعه ،بی توجهی به حکومت و سیاست از این هم فراتر رفته است .اکثر  90در صدی
و بیشتر فقیهان به تصدی در امور سیاسی و حکومتی توسط فقها قائل نبوده اند .رهبران شیعه،
فرمانروایان دوران غیبت را غاصب و آنان را سالطین جور می دانستند و عقیده داشتند که
حکومت فقط حق امام معصوم است ،بدین جهت از نظر حقوقی و جهات دنیوی ،دیگر به
سیاست و اداره اجتماع نمی اندیشیدند.
بنیانگذاران فقه شیعه 144همچون ،امامان چهارگانه فقه اهل سنت ،با حکومت و سیاست
کاری نداشتند و حتی در دوران صفویه که تشیع مذهب رسمی ایران و «ایدئولوژی حکومت
مذهبی گشت ،باز در فقه « جامع عباسی» که بدستور شاه عباس و بوسیله شیخ بهائی تدوین
شد ،از حکومت و سیاست بحثی نیست ،همینطور در «غایت القصوی» (و ترجمه فارسی آن
 ،عروه الوثقی) رساله فقهی متداول و مورد استناد عصر قاجار یعنی دوره ای که علمای شیعه
در طلب قدرت سیاسی نقش اجتماعی فعالی داشتند ،بحثی نیست.

نصب فقیهان به قضاوت
قضاوت به معنی فصل خصومت بین متخاصمین و کشف حقیقت در پی نزاع میان چند طرف
است که به صدور حکمی از سوی نهاد متصدی قضاوت و اجرای آن از سوی حکومت،
می انجامد و به نزاع پایان می دهد.
در تحریر الوسیله می خوانیم  :قضاوت یکی از منصبهای بزرگی است که از جانب
خداوند متعال برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و امامان معصوم علیهم السالم و از جانب آنان
برای فقیه جامعالشرایط تعیین شده است 145 .قضات را بر سه دسته تقسیم کرده اند:

 - 144کلینی ،شیخ صدوق و شیخ طوسی موُلفان چهار کتابی که شالودهء حدیث و فقه شیعی
است یعنی الکافی ،من الیحضره الفقیه ،االستبصار فیما اختلف من االخبار و تهذیب االحکام
 - 145تحریر الوسیلۀ ،ج ،۲ص۴۰۴
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دسته اول  :قاضی منصوب
قاضی منصوب خاص از جانب پیامبر یا امام در زمان حیات ایشان است ،قاضی منصوب
کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست ،و از طرف پیامبر یا امام معصوم برای
تصدی امر قضا ،منصوب می گردد .
فقها در تعریف قاضی منصوب می گویند :قاضی منصوب کسی است که از طرف امام
معصوم مامور به قضاوت شده است و امام معصوم صالحیت و اهلیت او را می داند و از
همین جهت او را نصب می

کند146.

دسته دوم :قاضی تحکیم
اگر طرفین دعوا جهت فصل خصومت ،فردی را به عنوان قاضی بپذیرند ،او قاضی تحکیم
محسوب می شود و حکمش بر مترافعین حتی باوجود قاضی منصوب چه در حضور امام و
چه در غیبت ایشان نافذ است .اگر چه بنا بر مشهور ،تمامی شرایط قاضی منصوب امام را به
استثنای اذن ،در قاضی تحکیم معتبر می دانند 147.صحیح عدم لزوم اجتهاد در قاضی تحکیم
است148 .

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند ،بحث قاضی تحکیم است
که آن را اینگونه تعریف کرده اند 149:زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی
را بعنوان حکم و داور انتخاب کنند تا اختالف آنها را فیصله دهد و به آنچه وی حکم کند،
راضی شوند و بپذیرند ،فرد مورد تراضی را ،قاضی تحکیم گویند .

 - 146محقق حلی ،شرایع ،ج  ،4ص 68
 - 147نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم  ،کتاب القضا،ج  ،۴۰صص۲۳٫و 280
 - 148محسن کدیور به نقل از سید ابو القاسم موسوی خویی ،مبانی تکملۀ المنهاج ،ج  ،۱ص۹
 - 149وسائل الشیعۀ ،ج  ،18ح  ،5ص 4
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شایان ذکر است که قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد ،مگر اذن و
اجازه از طرف

امام معصوم150.

دسته سوم :قاضی در زمان غیبت معصوم
در رابطه با قاضی در زمان غیبت معصوم دو قول وجود دارد:
قول اول قول مشهور که معتقد است مجتهدان عادل از جانب امام نصب عام و به قضاوت
منصوب

شده اند151.

قول دوم مطلقا منکر نصب عام در قضاوت است ،و به جای«قاضی منصوب» در عصر غیبت
به «قاضی مأذون» معتقد است 152.شرایط قاضی مأذون مشابه شرایط قاضی منصوب است.
تفاوت این دو قول در این است که اگر ائمه ،فقیهان عادل را صاحب صالحیت قضایی
شناخته باشند ،یا ایشان را به عنوان قاضی ،منصوب کرده باشند ،رجوع به آنها اجباری است
و اال نه تصدی قضاوت منحصر به آنها و نه در رجوع به آنها اجبار است .بنا به هر دو قول،
افراد فاقد شرایط قضاوت ،صالحیت قضاوت کردن را ندارند.
فقهای شیعه ،از جمله شیخ طوسی ،شهید ثانی و سایر فقها بر این عقیده اند که قضاوت
واجب کفایی است ،زیرا نظام حاکم وظیفه دارد که ظلم را ریشه کن کند و حق مظلوم را
از ظالم بگیرد و حقوق مردم را به نحو احسن به آنها برگرداند .بنابراین قضاوت و دادرسی
در زمان حضور معصوم بر فقها واجب کفایی است و گاه بر آنها تعیٌن پیدا می کند ،اما در
صورت غیبت امام معصوم به مقتضای شرایط عمومی نصب بر واجدان شرایط قضاوت الزم
 - 150شیخ طوسی :مبسوط ،ج  ،8ص 64
- 151جواهرالکالم ،ج  ،۴۰ص ۱۲٫
 - 152محسن کدیور به نقل از سید کاظم شریعتمداری( ،به خط محمود اشرفی تبریزی۱۴۰۶ ،ه،
ص۳٫
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است .عده ای از فقها ،لزوم والیت را در امور حسبیه می دانند ،اموری که شارع ،نسبت به
اهمال آنها راضی نبوده ،بلکه تحققشان ،مورد رضایت او خواهد بود و قضاوت نیز از اموری
است که نوع انسان بدان نیازمند است و تعطیل بردار نیست .در تمام اعصار ،نوع انسان به
گسترش عدالت نیاز مند بوده است ،پس قضاوت و دادرسی و ریشه کن کردن ظلم از جامعه
همواره مورد نیاز بوده است.
صاحب جواهر می گوید :ثبوت والیت قاضی ،منوط به اذن از امام است ،زیرا

عمومات153

باب قضا مقید به اذن امام است ،به دلیل اینکه قضاوت منصبی متعلق به امام معصوم است،
در نتیجه فقیه جامع شرایط باید از طرف

امام معصوم منصوب گردد154.

البته گاه نصب قاضی از طرف امام در حالت حضور امام و گاه در حالت غیبت امام است155

در صورت حضور امام برایشان الزم است که در شهرهای خالی از قاضی ،افرادی را بعنوان
قاضی ،نصب نماید .در صورت غیبت ،قضاوت فقیه عادل امامی و جامع شرایط نافذ است،
بدلیل اذن عام و نصب عامی که مستفاد از خبر ابی خدیجه 156و دیگران است .پس گاهی
امام معصوم نصب قضات را بطور خاص ،انجام می دهد ،بدین معنا که امام معصوم اشخاصی
مانند ،زراره ،محمدبن مسلم ،ابی بصیر و باقی صحابه جامع شرایط را بعنوان قاضی منصوب
می کند و گاه نصب امام بصورت عام و با عبارت «اجعلوا بینکم رجال ممن قد عرف حاللنا
و حرامنا ،فانی قد جعلته ،قاضیا است .در نتیجه هر کسی که مصداق «عرف حاللنا و حرامنا...
باشد ،از طرف امام منصوب برای قضاوت کردن ،است .

 - 153وسائل الشیعۀ ،باب  ،4ج  ،71ح  ،7ص  11و ح  ،6ص 18
 - 154جواهر الکالم ،ج  ،40ص 17
 - 155شهید ثانی :جبعی عاملی ،زین الدین ،ممسالک االفهام ،کتاب القضا ،چاپ سنگی ،ج ،2
ص 181-127
 - 156شیخ طوسی :مبسوط ،ج  ،8ص 64
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حسینعلی منتظری می نویسد : 157اصول راهنمای قضاوت همچون اصل قانونی بودن و فردی
بودن کیفر در آزاد نگاه داشتن دادرسان و توجه به احقاق حق نظام دادرسی در حاکمیت
است.
اثبات شیئی ،نفی ما عدا نمی کند ،حصر والیت در شخص پیامبر(ص) حصر اضافی است
نه حصر حقیقی ،یعنی در زمان پیامبر(ص) با بودن آن حضرت ،دیگری صالحیت زعامت
اجتماعی را ندارد ،این معنا منافاتی ندارد که بعد از پیامبر(ص) کسانی که صالحیتشان از
طرف پیامبر تأیید شده و به مردم معرفی شده اند همچون عترت آن حضرت صالحیت
زعامت دینی و دنیائی مردم را داشته باشند و  ...تفصیل آن را در جلد اول کتاب «والیۀ
الفقیه» ذکر کرده ام.
با توجه به مبنای فقهی ،در مورد حاکمیت دینی در زمان غیبت ،به نظر اینجانب نیز تصمیم
مربوط به مردم است که بین واجدین شرایط هر کس را بخواهند و به نظرشان اصلح باشد
برای اجراء امور انتخاب می کنند ،و اجرای کار بعهده فرد منتخب می باشد .و آیۀ شریفۀ« :
و امرهم شوری بینهم» شامل هر دو مقام می شود یعنی هم در مقام تصمیم گیری برای
انتخاب و هم مقام اجراء .بر این اساس ،مردم در هر دو مقام رکن اصلی حاکمیت می باشند.
زیرا در مقام انتخاب و مقام اجراء نظر مشورتی آنان باید تأمین شود.

 - 157جسینعلی منتظری ،جلد اول کتاب «والیۀ الفقیه»
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شروع غیبت و مشکل اجرای حدود
نظریه ها
سال  260هجری ،سال فوت امام حسن عسکری امام یازدهم شیعیان و سالهای بعد از آن را
باید دوره بحرانی فرقه قطعیه اثنی عشریه نامید ،زیرا در این دوره پر مخاطره ،دشمنان فرقه
مزبور از طرف خلیفه عباسی از یک سو و از سویی دیگر برای بر چیدن بساط امامیه کوشش
های فراوانی بکار برده می شد و از هیچگونه آزار و اذیت و سخت گیری در حق این فرقه
خود داری نمی کردند.
در آن دوره ،امری که بیشتر از همه آزار دهندگان را تحریک کرده بود فوت امام یازدهم
و نماندن فرزندی به ظاهر از او بود .این امر نه تنها مخالفین امامیه را در مخالفت با آنها
جسور کرد ،بلکه مؤمنین به این مذهب را دچار اضطراب و حیرت عجیب نمود و
اختالفات شدیدی در میان آنها بروز کرد ،بطوری که آنها را به چهارده فرقه منشعب نمود
و هر فرقه ،فرقه دیگر را تکفیر و لعن می کردند ،این اختالفات به سود دستگاه خالفت
عباسی 158و دشمنان فرقه امامیه بود و خطر فرو ریزی این فرقه را ایجاد می کرد.
در فرقه امامیه که به شعبه های چهارده گانه تقسیم شده بودند ،جمعی منکر فرزند داشتن
امام یازدهم و گروهی در این باب تردید داشتند ،طایفه ای دیگر معتقد به ختم امامت و
جماعتی مدعی غیبت امام یازدهم و رجعت آن امام بودند ،در این فرقه ها دسته ای نیز جعفر
برادر امام یازدهم را امام می شمردند ولی دسته دیگری با امامت جعفر توافق نداشتند .جمعی
جعفر را جانشین امام یازدهم و جماعتی دیگر برادر دیگرش محمد که در حیات پدر فوت
 -158عبدالرفیع حقیقت،تاریخ جنبشهای مذهبی در ایران،انتشارات کوش ،،جلد اول ،تهران،
1375ش ،ص .347
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کرده بود منصوب امام می دانستند و گروهی هم او را منتخب امام دهم می شمردند ،در
دعوای امامت جعفر جماعتی از قطحیه و محمدیه طرفداران امامت محمد ابن امام علی ابن
محمد هادی ( که در حیات پدر فوت کرده بود) نیز علیرغم اینکه امامیه اثنی عشریه به
طرفداری او قیام کرده بودند ،بهراه جمعی از متکلمین زبر دست قطحی و خواهر فارس ابن
ماهویه قزوینی از اصحاب امام دهم که بواسطه اظهار غلو و فساد ،امام او را لعن و طرد کرده
بود ،در حمایت از جعفر به تبرئه و تزکیه او پرداخته و دور جعفر را گرفتند و اسباب تقویت
او و شیعیان دوازده امامی

گشتند159.

میتوان گفت از شروع دوران غیبت کبری یکی از دغدغههای فقهای دین ،این بوده که آیا
درزمان غیبت امام معصوم میتوان حدود و مجازاتهای شرعی را اجراکرد یا اینکه باید
اجرای این حدود را تعطیل نمود؟
هر دو نظر در بین فقهای متقدم و متأخر طرفدارانی داشت ،طرفداران هر نظریه ،هر کدام
دالیل عقلی و نقلی خود را بر اثبات نظرات خویش ارائه کردهاند که بعدأ به آنها خواهیم
پرداخت.
تاریخ بسیار طوالنی و کشمکش های فراوان بین فقها و علمای دین ،از یک سو در حوزه
های درسی فقه و در سطح افکار عمومی جامعۀ شیعه و بحث بر سر اجرای حدود درزمان
غیبت و نیز اجرای علنی برخی از حدود مانند قتل ،سنگسار ،قطع دست و پا و غیره همراه با
تردید و ابهامات بسیار جدی روبرو شده و از سوئی دیگر ،در عرصه روشنفکران جامعه نیز،
اجرای این گونه حدود الهی را خشونت و نقض حقوق بشر میدانند و تردید هایی در نسبت
دادن این گونه احکام به پیامبر و سنت او وجود دارد ،بدینسان ضرور است که از سوی
جامعه علمی و حقوقی شیعه پاسخهای مناسب و مستدلی برای روشن شدن چگونگی اجرای
احکام قضایی داده شود.

 -159ابن بابویه الصدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین ،قم ،انتشارات اسالمی ،ص  24و
فرقۀ الشیعۀ ،ص 82
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این کار در سطح بسیار محدود ،با نوشتن مقاالت و پایاننامههای معدودی انجام شده است
ولی الزم است در یک مطالعه عمیق و همه جانبه و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی معتبر
به این معضل پرداخته شود تا به این پرسش اساسی و محوری حقوقی و قضایی پاسخ داده
شود ،پرسش این است که آیا اجرای حدود ،محدود به قلمرو زمانی خاص ،یعنی زمان
حضور امام معصوم بوده و پس از آن در دوران غیبت امام معصوم ،موضوعیت ندارد و یا به
عکس ،اجرای حدود به علت وجود تنازعات و مشکالت جدی اجتماعی و برای اقامه حدود
و بر قراری نظم اجتماعی در دوران غیبت الزم االجرا ست؟
ذکر این نکته نیز الزم است که این بحث ابداع فقهای معاصر نیست و پیشینه آن به قرن
چهارم هجری و زمان شیخ طوسی برمیگردد که گروهی از فقهای متقدم قائل به جواز و
برخی دیگر قائل به عدم جواز اجرای حدود بودند ،همین اختالف نظر در بین فقهای متأخر
و معاصر نیز وجود دارد و بحث و جدل های فراوانی ببار آورده است ،به خصوص در آیین
دادرسی و اعتبار احکام صادره از سوی دادگاه صالح به عنوان عمل قضایی برای حل و
فصل نزاع و پایان دادن به دعواها بسیار مسئله ساز و مشکل آفرین شده است؟
ارتباط عمیق و غیر قابل انکار آئین دادرسی با ارزش و اعتبار آراء صادره از سوی آنها و
تبعات ژرف اجتماعی که در پی می آورد .راه کار قضایی در حل نزاع را روشن می کند،
بنابراین قاعده ،در شرط گذاشتن برای قاضی اگر قاضی با داشتن شرایط الزم به وظیفه مهم
و اساسی خود ،به خوبی عمل نکند افراد جامعه ،در زندگی خود اطمینان خاطر را از دست
می دهند و پیوسته دغدغه ضایع شدن حق و حقوق خویش را دارند.
این قاعده در آیین دادرسی و اصول محاکمات مطرح در حقوق معاصر ،نه تنها از
اندیشمندان غیر مسلمان بلکه در درون جامعه علمی از علمای مسلمانان به ویژه مسلمانان
شیعه مورد سئوال و بررسی قرار گرفته است .بدین سان ،به نظر می رسد تبیین این قاعده بر
اساس مبانی فقهی و تفکر قضایی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت و اثبات آن در فقه و حقوق شیعه از ابتدای
پیدایش این مشکل ،یعنی بعد از غیبت امام دوازدهم بدین سو و موضوع اقامه حدود و یا
تعطیل آن در زمان غیبت امامان معصوم ،از مسائل پر ماجرا در فقه امامیه بوده و اختالفات
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به اندازهای حاد و سنگین بوده که فقها را در چند جبهه متقابل به صف آرایی واداشته و به
ارائه نظریات کامال متفاوت در قبال یکدیگر کشانده و چالشهای نا گوار را در پی آورده
است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت به نظرات مختلفی دست یافته ایم که آنها را در
پنج نظریه یا قول مطالعه و دسته بندی کرده ایم .این نظرات را همراه با دالئل و استدالل
های موافق یا مخالف ،آوریم :
 - 1موافقین اجرای حدود یا معتقدین به قول « جواز»
 - 2مخالفین اجرای حدود یا معتقدین به قول « عدم جواز»
 - 3موافق و مخالف اجرای حدود ،معتقدین به قول «جواز و عدم جواز «
 - 4معتقدین به «جواز مشروط»
 - 5نظریه قانونگذاران معتقد به «جواز مطلق» اجرای حدود در زمان غیبت ولو آنکه با علم
قاضی ثابت نگردد.

 - 1موافقین اجرای حدود یا جوازیها
موافقین جواز برای اجرای حدود و مجازاتها ،بنابر روش علمی خویش بر اساس منابع اولیه
و منابع ثانویه استدالل می کنند و بر اساس آن این احکام را الزم االجرا می دانند ،در این
مطالعه سعی شده ،جمعبندی منابع مورد استناد این فقها در امر حدود آورده شود:
موافقین اجرای حدود (در اصطالح فقه ،جواز) با اطالق احکامی که در قرآن آمده است
همانند «الزَّانیَۀُ وَالزَّانی فَاجْلدُوا کُلَّ وَاحدٍ منْهُمَا مئَۀَ جَلْدَۀٍ .به هر زن زناکار و مرد زناکارى
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صد تازیانه بزنید 160 .و یا «السارق و السارقه فاقطعوایدیهما « ...و مرد و زن دزد را به سزاى
آنچه کردهاند دستشان را ببرید 161 .استناد و استدالل می کنند و می نویسند  :این احکام از
حیث زمان مطلق است و به زمان یا دوره خاصی مقید نشده و در هر زمانی الزماالجرا
میباشند و اجرای اوامر مذکور مشروط و مقید به حضور امام معصوم نیز نیست .به تعبیر آنان
مخاطب این اوامر برای اجرای حدود به یقین حاکم شرع وفقیه جامعالشرایط میباشد ،و
تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشارمفاسد میشود که ترک آن مطلوب شارع
است .بنابر این اختصاص اجرای حدود به یک زمان خاص با فلسفۀ تشریع و هدف وضع
آنها منافات دارد ،لذا اجرای حدود در همه زمانها جهت تحقق اهداف مذکور الزم
است162.

و باز با روایتی از امام علی می نویسند :حدود از امور حسبیه است 163و از این جهت الزم
االجراءاست ،روایات متعددی وجود دارد که به صورت مطلق چه در عصر حضور و چه در
عصر غیبت ،اقامه حدود را الزم و تعطیل آن را حرام دانسته اند ،از جمله ،روایتی است که
در آن امام علی هنگام اقامه حد بر زنی که چهار بار اقرار به زنا کرده است،چنین می گوید:
«اللهم...انک قد قلت لنبیک(ص)فیما اخبرته من دینک  :یا محمد من عطل حدا من حدودی
فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی  » ...به پیامبرت خبر دادی که هر کس یکی از حدود
مرا تعطیل نماید ،با من دشمنی ورزیده ،و با این کار دشمنی مرا

طلب کرده است164.

قبل از هر چیز بنگریم به فهرستی از استدالالت اصلی موافقین اجرای حدود در دوران غیبت:
 -160سوره نور ،آیه  2و .4
 -161سوره مائده ،آیه .38
 - 162سبزواری محمدباقر ،کفایۀ االحکام ،قم ،موسسه نشراسالمی ،چاپ اول1423
 - 163عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی ،ج  ،1ص 862
 - 164سائل الشیعۀ ،باب  1از ابواب مقدمات حدود ،حدیث 6
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از حفص بن غیاث نخعی ( )194/810کوفی ،محدّث و قاضی اهل سنّت و از شاگردان امام
صادق روایت شده است که « :سألت أبا عبد اللّه(ع)من یقیم الحدود السلطان أو القاضی؟
فقال :إقامۀ الحدود إلی من إلیه الحکم».
در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود میکند ،سلطان یا قاضی؟
آمده است« :اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست» 165خوانساری
می نویسد :از این روایت میتوان نتیجه گرفت که قاضی مجازبه اقامه حدود است ،زیرا
قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است.
شیخ مفید ( )413/1022نخستین فقیهی است که معتقد است در زمان غیبت ،اقامۀ حدود به
فقهای شیعه تفویض شده است ،مفید به این امر تصریح کرده است :اقامۀ حدود بهعهدۀ
سالطین اسالم است که از جانب خداوند تعالی منصوب شدهاند و اینان ائمۀ هدی از آل
محمد (ص) هستند و امیران و حاکمانی که ایشان برای این امر نصب کردهاند ،ائمه(ع) نظر
در این امر را به فقیهان شیعه درصورتی که اجرای آن برایشان ممکن باشد،تفویض
کردهاند166.

شیخ مفید می نویسد :در برابر حاکم ظالم نباید ایستاد زیرا این کار عصیان گری بوجود می
آورد .مفید در مورد غیبت امام نشانه هایی نمی دهد ،این به آن معنی نیست که گفته شود
حکومت کردن در دوران غیبت حرام

است167.

شیخ مفید و فقهای بعد از او قبول داشتند که امور جرائم قضائی به قضات و به فقها واگذار
شده است ،مفید اصل قضاوت را بعهده قاضی می دانست ،زیرا تاکید بر این داشت که امام

 - 165خوانساری ،سیداحمد ،جامع المدارک ،قم ،موسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم1364-ش.
 -166المقنعــۀ ،ص .۸۱۰
167 - Shaykh Mufîd, cité par Tamima Bayhom-Daou, One World,
Oxford, 2005, pp. 122-125.
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وجود ندارد ولی حدیث صحیح وجود دارد که در دولت جابر ،با حفظ شرایط تقیه ،باید
از حکم نماینده امام استفاده شود.
محمد بن حسن بن علی مشهور به شیخ حٌر عاملی ( )1104/1693می نویسد :سخن شیخ مفید
را مبنی بر « ان اقامه الحدود الی من الیه الحکم » نقل کرده که امامان معصوم حکم و اقامه
حدود را به فقهای شیعه تفویض کردهاند و این را حاکی از تأیید نظر شیخ مفید در این امر
می داند168.

روایت ازشیخ ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق رازی کلینی( « : )320/940و اما
الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواۀ احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجۀ اللّه« .اما در
حوادثی که به وقوع می پیوندند ،به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر
شما و من حجت خدا بر شما

هستم169».

ناقالن هر دو روایت اصل را بر آن می گذارند که در اصل یک تعریف شناخته شده ای از
فقیه جامع الشرایط وجود دارد که او مورد خطاب راوی می باشد و برای تأیید نظر خودشان
در امر فقیه جامع الشرایط از قول شهید ثانی می نویسند:
شیخ زینالدین بن علی بن احمد عاملی جبل العاملی ،معروف به شهید ثانی ()966/1587
در مسالک ،مسئله عارف به احکام را اجماعی می داند .وی در تبیین کالم محقق که می
گوید  :شخص عارف به احکام شایسته اقامۀ حدود و صدور حکم در عصر غیبت است می
نویسد:

 - 168وسایل الشیعه ،ج  ، 18ص  ، 338باب 28
 -169همان تحریر الوسیله،ج ،1ص 344
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«مراد به عارف که ذکر شده ،فقیه مجتهد است ،او کسی است که عالم به احکام شرعی از
روی ادلۀ تفصیلی است ،بنابراین عدم جواز برای غیر فقیه مجتهد ،محل اتفاق میان اصحاب
است و در این مورد تصریح کرده اند که مسأله

اجماعی است170 .

اما شیخ بهائی در دادن آمریت به فقها تردید بوجود می آورد و شرطی را برای آن قائل می
گردد ،بهاءالدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی ( )1031/1622می نویسد« :
 ...اختالف است دربین مجتهدین که آیا درغیبت امام ،مجتهد میتواند اقامه حدود کند؟
اقوی آن است که میتواند به شرطی که مستلزم قتل و جرح

نباشد171 .

عالمه محمدباقر مجلسی ( )1110/1698می نویسد... « :جمع کثیری از علما را اعتقاد بر آن
است که مجتهد جامعالشرایط عادل میتواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود ،حتی دست
بریدن و گردن زدن و سنگسار کردن و بردار کشیدن را عهده دار شود ».در مورد گفته های
مجلسی بعضی دیگر گفتهاند حدودی را که به کشتن نرسد جاری میتواند کرد و بعضی
گفتهاند آنچه را که منتهی به جراحت شود نیز نمیتواند جاری کند ،گفتهاند حد زدن مطلق
کارامام معصوم و نایب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمیتواند اجرا

کند172 .

هر چند نظر مجلسی در اینجا صریح نیست و گفتاری چند پهلو و متناقض دارد ،اما وی در
مقدمۀ همین کتاب مینویسد« :حفظ دین به اقامه عبادات است و کشتن کافران و مرتدان و
جاری کردن حدود و تعزیرات بر جمعی که این حدود را سبک و بی مقدار میشمارند.
الزم

االجرا میباشد173.

- 170همان مسالک  ،ص 188
 - 171جامع عباسی ،ج  ،2ص 163
 - 172محمد باقر مجلسی ،کتاب حدود ،قصاص و دیات ص 58
 - 173همان .کتاب حدود
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مال احمد بن محمد مهدی نراقی ( ،)1245/1829در عوائد االحکام ،آمریت فقیه بر اجرای
حدود و تعزیرات در زمان غیبت را امری ثابت ،بلکه واجب میداند ،او این نظر را به مشهور
فقها

نسبت داده است174.

شیخ محمد حسن نجفی ( )1266/1887صاحب الجواهر پس از رد و نادر دانستن نظریه
جواز اقامه ،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب میسازد و دالیل محکمی در تأیید
آنان مطرح میکند و در اثبات نظریه مطلوب خود به مخالفین میگوید:
«فمن الفریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک ،بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ،و ال فهم من
لحن قولهم و رموزهم أمرا...و بالجمله فالمسألۀ من الواضحات الّتی الیحتاج الی ادلّۀ».
«شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج میدهند ،بلکه گوییاین گونه افراد نه چیزی
از طعم فقاهت چشیدهاند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیدهاند.
خالصه آن که مسأله از واضحات است و نیازی به

اقامه دالیل ندارد175.

صاحب جواهر نیز اقامۀ حدود و حکم در عصر غیبت را وظیفۀ مجتهد مطلق جامع الشرایط
دانسته و می نویسد :مجتهد مطلق جامع الشرایط ،قدر متیقن از نصوص و اجماع محصّل و
منقول است .نیابت مجتهد جامع الشرایط ،در زمان غیبت از ناحیۀ معصومین برای اقامۀ حدود
از ضروریات مذهب است .بنابراین برای غیر مجتهد مطلق جامع الشرایط ،حتی مجتهد
متجزی جایز نیست که در زمان غیبت اقدام به اقامۀ حدود و حکم کند .او قول جواز را به:

 - 174احمد نراقی ،عواید االحکام فی بیان قواعد االحکام ،ص 553
 - 175جواهر الکالم ،ج  ،21ص .394
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شیخ مفید ،شیخ طوسی ،شهید اول ،شهید ثانی ،فاضل مقداد ،ابن فهد ،محقق کرکی ،محمد
باقر سبزواری ،و جمعی دیگر از فقها نسبت داده

است176.

صاحب جواهر مینویسد :جمال الدین حسن بن یوسف بن علی مطهر اسدی مشهور به عالمه
حلٌی ( )726/1326در برخی کتبش در بحث اجرا یا عدم اجرا ،توقف نموده است 177.حلٌی
که در رأس موافقین قرار دارد معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط
عدالت و اجتهاد یعنی در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه،میتوانند در زمان
غیبت بر افراد مرتکب جرائم  ،حدود شرعیه را جاری سازند 178 .حلٌی مینویسد :اقرب این
است که فقیه جامعالشرایط در صورت امن از ضرر ،حق اقامه حدود رادارد و بر مردم واجب
است آنها را مساعدت کنند زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد
میگردد در حالی که ترک محارم مطلوب شارع است وبا عباراتی همچون «هو اقرب
عندی» یا «اقوی عندی» نظر خود را بیان کرده است 179 .او در منتهی المطلب فی تحقیق
المذهب مینویسد :بسیاری دیگر از فقهای متقدم نیز همین عقیده را دارند و معتقدند که
امامان معصوم اقامه حدود را در زمان غیبت به فقهای جامعالشرایط تفویض کردهاند.

سید محمد باقر شفتی ( )۱۲۶۰/1844در رسالۀ «فی تحقیق اقامــۀ الحدود فی هذه األعصار»
کوشیده است قول همۀ مخالفین جواز را بهنحوی توجیه کند و نتیجه گرفته است که مخالفی
در مسئله جواز موجود نیست 180.وی منع موجود در کالم ابن ادریس و شیخ در نهایه را به
 - 176جواهر الکالم  ،ج  ،12ص 393
 - 177سبزواری محمدباقر ،کفایۀ االحکام ،قم ،موسسۀ نشراسالمی ،چاپ اول1423
 - 178مجلۀ تحقیقات حقوقی  -شماره 25
 - 179قواعد االحکام ص  – 119ارشاد االذهان ج  1ص  – 353تحریراالحکام ج  1ص –158
تبصره المعلمین ص  – 90مختلفالشیعۀ ج  4ص 462
 - 180رسالۀ فی تحقیق إقامۀ الحدود فی هذه األعصار ،ص .۱۴۴
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زمان حضور امام راجع دانسته ،منصوب امام در کالم ابنبراج و طبرسی و راوندی را اعم از
نصب عام دانسته است.
سیدابوالقاسم موسوی خویی ( ،)1413/1992در رابطه با جواز اجرای حدود در مبانی تکمله
المنهاج می نویسد« :یجوز للحاکم الجامع الشرایط إقامۀ الحدود علی األظهر» اظهر آن است
که اقامۀ حدود برای حاکم جامع الشرایط جایز می باشد.

181

روح اهلل خمینی (1368/1980ش) با نقل حدیثی می نویسد :از امام صادق سؤال کردند چه
کسی حدود را اجرا می کند؟ سلطان یا قاضی؟ ایشان گفتند« :اقامه حدود به عهدۀ کسی
است که حکم بر گردن اوست 182».این روایت با انضمام اینکه حکم نمودن در زمان غیبت
به عهده فقهاست ،داللت دارد بر اینکه اقامه حدود نیز در عصر غیبت بر عهدۀ آنان است.
 183موضوع قابل توجه در این روایت این است که اجرای حدود از امور حسبیه است و این
روایت هر نوع شبهه ای را نسبت به عدم جواز

اجرای حدود از بین می برد184.

او در کتاب تحریر الوسیلۀ می نویسد« :لیس الحد تکفل االمور السیاسیۀ کاجراء الحدود و
القضائیۀ و المالیۀ کأخذ الخراجات والمالیات الشرعیۀ اال امام المسلمین و من نصبه لذلک».
برای هیچ کس جایز نیست که امور سیاسی ،مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی ،مانند
اخذ خراج و مالیات شرعی را به عهده بگیرد مگر امام مسلمین و کسی که از سوی امام برای
این کار نصب

شده است185.

-181سید ابو القاسم خویی ،مبانی تکمله المنهاج ،ج  ،1ص 422
-182روح اللّه موسوی خمینی ،تحریر الوسیله ،ج  ،1ص 344
-183همان جامع المدارک ،ج  ،7ص .85
-184همان فقه سیاسی ،ج  ،1ص 862
 - 185همان تحریر الوسیلۀ ،ج  ،1ص 344

116

حدود

احکام ار بعه

خمینی و شمار زیادی از معاصران قائل به جوازند .آنچه میان هر دو نظریه (موافقت و
مخالفت با اقامۀ حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است ،آن است که غیر از شخص
فقیه عادل امین جامع شرایط ،صاحب فتوی شخص دیگری مجاز به اقامۀ حدود شرعیه
نیست .به عبارت دیگر ،صاحبان نظریۀ جواز در اینکه مجوزی برای افراد غیر جامع الشرایط
وجود داشته باشد ،تردیدی ندارند ،اختالف نظری اگر هست بر سر افراد جامع الشرایط
است186.

سنت گرایان گمان می برند حقوق انسان ساخته غرب است و هرگاه کسی به دفاع از حقوق
و کرامت ذاتی انسان برخیزد ،از شریعت خدایی فاصله گرفته و به جای آن اومانیسم مسیحی
و غربی را گنجانده است! آنان نمی دانند که هر نوع محور سازی مثل کاربرد همین اصطالح
«حقوق خدامحوری» که به تازگی در میان حوزویان جدید رایج شده است نافی توحید
است.
اگر در پرسشها که شامل استدالل و نظر موافقان اعدام هستند ،تأمل کنیم :آنها ناظر به
«واقعیت» نیستند ،ناظر به ذهنیت ) (Subjectivismهستند .برای مثال ،بنا بر ذهنیتی که
دارند و یا فکر می کنند جامعه آن ذهنیت را دارد ،اعدام را وسیله ارعاب و کاستن از میل
به جنایت می انگارند ،این ذهنیت بدین خاطر است که اصل راهنمای اندیشه آنها دوالیسم
است .چرا که بر اساس این اصل ،زور فعال مایشاء و ناظم زندگی انسانها است .انسانهای
فعل پذیر ،بنا بر اصل اطاعت از قدرت ،در نظام و نظمی که قدرت برقرار می کند ،زندگی
می کنند.
موافقان مجازات اعدام می گویند کیفر اعدام «عادالنه» به معنای عدالت تنبیهی-استحقاقی
) (Retributive Justiceاست ،زیرا بر اصل مقابله به مثل استوار است .به عبارت دیگر
می گویند کسی که به جنایتی سنگدالنه دست می زند «مستحق» مرگ است .می گویند
بعضی از جنایتها به قدری فجیع هستند که کشتن مجرم تنها واکنش عادالنه است .به تعبیر
 - 186همان تحریر الوسیله  ،ج  1ص  – 482والیت فقیه ص  3و  – 4صحیفه نورج  20ص - 170
محقق داماد ،سید مصطفی ،قواعد فقه  ،صص  192و 292
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کانت ،قاتل «سزاوار» مجازات مرگ است زیرا او با ارتکاب جرمی که می دانسته است
مجازاتش اعدام است به جنایت دست زده است ،در صورتی که مجبور و مضطر نبوده باشد،
خودش از «سر اختیار»

به استقبال مرگ خودش رفته است187 .

عالوه بر کسانی که نام برده شد ،فهرست دیگری از فقهای مشهوری که موافق اجرای
حدود بوده اند ،همراه با کتابهایشان را می توان ذیل نام برد:
-

محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید ( ،)413/1022در المقنعه ص 810

-

تقی الدین بن نجمالدین مشهور به ابوصالح حلبی ( ،)447/1055درالکافی فی الفقه ص
423

-

ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی ( ،)460/1068در النهایه فی مجرد
الفقه والفتاوی ج  1ص 303 – 301

-

محمد ابو یعلی ( ،)463/1071در المراسم العلویه ص 261

-

حمزه ابن عبدالعزیز معروف به سالر دیلمی ( ،)463/1071در التقریب (التهذیب) در اصول
فقه

-

محمد بن حسن بن یوسف مشهور به فخر المحققین ( ،)771/1369در ایضاح الفوائد فی
شرح مشکالت القواعد ج  1ص 400 – 399

-

محمد بن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول ( ،)786/1384در اللمعۀ الدمشقیۀ
فی فقه االمامیۀ ص « :84یجوز للفقهاء حال الغیبۀ اقامۀ الحدود مع األمن من الضرر - ...
الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیه ج  2ص 48

-

جاللالدین مقداد بن عبداهلل سیوری مشهور به فاضل مقداد ( ،)826/1423در تنقیح الرایع
لمختصر الشرایع ج  1ص  596و597

-

جمالالدین احمد بن محمد اسدی معروف به ابن فهد حلی ( )841/1437در المهذب البارع
فی شرح المختصرالنافع ج  2ص 328
 - 187حسن رضایی ،بررسی میان رشته ای مجازات اعدام در اسالم و ایران امروز ،ص .6
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-

محقق کرکی( )940/1533درجامعالمقاصد فی شرح القواعد ج  8ص  213و ج  3ص 489

-

زینالدین بن علی بن احمدعاملی معروف به شهیدثانی ( )966/1559در مسالک االفهام الی
تنقیح شرایع االسالم ج  3ص 108

-

محمد باقر بن محمد مؤمن معروف به محقق سبزواری ( )1090/1679در کفایۀ االحکام ج
1ص ،410

-

شیخ جعفر کاشف الغطاء ( )1228/1813در کشف الغطاء عن مبهمات شریعۀ الغراء ،ج 4
ص 430

-

سیدعلی بن محمد بن ابی المعاذ معروف به سید طباطبایی ( )1231/1816در ریاض المسائل
فی تحقیق األحکام بالدالئل ج  2ص  388و  473که ایشان بر این نظر ادعای اجماع کرده
است.

-

محمدباقر شفتی ( )1260/1844اصفهانی در مواردی بین  90تا  120حد را شخصا اجرا کرده
است.

-

سیدعبدالعلی سبزواری ( ، )1414/1993در مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرام ،ج 15
ص 226

-

شیخ علی کاشف الغطاء ( ،)1414/1993در نورالساطع فی الفقه النافع ج  1ص 627
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 - 2مخالفین اجرای حدود یا طرفداران عدم جواز
مخالفت محوری طرفداران عدم جواز اجرای حدود ،قبل از هر چیز به دلیل این است که
اقامه کنندۀ حدود یا باید امام معصوم باشند یا نمایندۀ بر گزیده امام معصوم .مخالفین در
ابتدا به دنبال آن بودند تا ثابت کنند که در دوران غیبت نمایندۀ امام معصومی وجود ندارد
بنا بر این بدیهی خواهد بود که حدودی که در صالحیت امام معصوم است در دوران غیبت
قابل اجرا نیست.
فقها ،نظریۀ عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را به ابن زهره ( )585/1189ابو المکارم
عزّالدین حمزۀ بن علی بن زهره و به ابن ادریس حلٌی ( )598/1202محمد بن احمدعیسی
حلی عجلی نسبت داده اند .صاحب جواهر می نویسد :آنچه از ابن زهره و ابن ادریس
حکایت می شود ،قول به عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقهاست 188 .از
فقیهان معاصر ،احمد خوانساری( )1363/1964نظریه عدم جواز را مرجح و اختصاص اقامۀ
حدود را به امام معصوم دانسته و قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت می باشد.
او در کتاب جامع المدارک ،برای اثبات مدعای خود به روایات زیر استناد کرده است:
-

در دعائم االسالم و اشعثیات از امام صادق و از امام علی نقل شده است « :ال یصلح الحکم
وال الحدود و ال الجمعۀ إال بإمام».

189

«شایسته نیست حکم نمودن و اقامه حدود و خواندن

 - 188جواهر الکالم ،ج  ،12ص 493
 - 189خوانساری ،سید احمد ،جامع المدارک ،ج  ،7ص 95

حدود

احکام ار بعه

نماز جمعه مگر به وسیله امام ،براین اساس ،تنها امام اجازه اجرای حد را دارد و غیر امام
مجاز به اجرای حد نیست».
-

در مقبولۀ عمر بن حنظله 190به نقل از امام صادق می نویسد« :ینظر ان من کان منکم ممن قد
روی حدیثنا،و نظر فی حاللنا و حرامنا،و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما ،فإنی قد جعلته
علیکم حاکما ،فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه،فإنّما استخفّ بحکم اللّه،و علینا ردّ،و الرادّ
علینا الراد علی اللّه،و هو علی حد الشرک باللّه« 191».توجه می کنند به شخصی از شما که
حدیث ما را روایت کرده ،در حالل و حرام ما نظر داشته و احکام ما را می داند ،پس به
حاکم بودن او رضایت دهند ،که من او را بر شما حاکم قرار دادم .بنابراین زمانی که او به
حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود،حکم خدا کوچک شمرده شده است ،و هر کس
ما را رد کند ،خداوند متعال را رد کرده و آن در حد شرک به خداوند عزّ و جلّ است».

-

همچنین در صحیحۀابی خدیجه192 ،امام صادق می گوید« :إیاکم ان یحاکم بعضکم بعضا
الی اهل الجور ،لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم،فانی قد

 - 190روایتی است که برای اثبات حجیت شهرت روایی وشهرت فتوایی به آن استدالل شده
است.
 - 191وسائل الشیعۀ ،ج  ،72ص 631
 - 192شیخ طوسی به سند ی از ابی خدیجه روایت نموده که گفت امام صادق (ع) مرا نزد
اصحابمان فرستاد و فرمود« :به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادنها
بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه محاکمه را به نزد یکی از این فاسقها ببرید ،بین خویش کسی
که حالل و حرام ما را می شناسد معین کنید که من او را قاضی شما قرار دادم و بر حذر باشید از
اینکه مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید» .الشیخ الطوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب
االحکام ،چاپ جدید ،ج  ،6ص .303
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احکام ار بعه

جعلته قاضیا ،فتحاکمواإلیه« 193.بپرهیزید از اینکه همدیگر را برای محاکمه نزد اهل جور
ببرید ،لکن بنگرید به شخصی از شما که چیزی از قضایای ما را می داند .پس او را حاکم
قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم .بنابراین محاکمه را نزد او ببرید».
-

گفته امام عصر ،در توقیع او « :واما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا،فانهم
حجتی علیکم و انا حجۀ اهلل« 194».اما وقایعی که رخ خواهد داد و مسائل مستحدثه ،پس در
مورد آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند
بر آنان هستم.

-

جواهر الکالم ،ذیل همین حدیث چنین روایت کرده« :فانهم خلیفتی علیکم« ».که آنها خلیفۀ
من بر شما هستند ».کالم امام که می گوید« :فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اللّه ».از آنجایی
که در مقام تعلیل و بدون هیچ قیدی است ،حجیت علی االطالق را بر راویان حدیث ثابت
کرده و کامال ظهور دارد در اینکه آنها حجت هستند بر مسلمانان در تمامی آن اموری که
امام ،در آن امور بر آنها حجت دارد .از جملۀ آنها است اقامۀ حدود.
ابن ادریس تنها در دو صورت اقامۀ حد توسط غیر امام را پذیرفته است:
الف – اقامۀ حد توسط موال بر عبد و مملوک خویش.
ب – درصورتی که در ترک اقامه حدود برای فرد ترس جانی

وجود داشته باشد195.

به نظر می رسد از باب تقیه اجرا ی حدود را تا جایی که منجر به قتل و مرگ فرد نشود
مجاز دانسته است ،میتوان گفت ایشان اجرای حدود منتهی به مرگ (مانند رجم در زنا و
قتل در لواط و محاربه و )...را توسط غیر امام نپذیرفته است.

- 193وسائل الشیعه ،باب  1از ابواب صفات قاضی ،حدیث 5
- 194جواهر الکالم ،ج  ،72ص 41
 - 195السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ج  ،2صص  24و25
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احکام ار بعه

جمعی دیگر از فقهای اولیه ،اقامۀ حدود و جهاد را در زمان غیبت بهدلیل احتیاط در دماء و
ضعف ادله ،مجاز نمیدانند یا در آن توقف کردهاند و مجری حدود را منحصراً امام و نائب
خاص ایشان میدانند ،در نتیجه خارج از زمان حضور پیامبر و ائمه به اجرای حد شرعی در
زمان غیبت باور ندارند ،بلکه به تعطیل حد در عصر غیبت معتقدند .حداقل چهارده نفر از
فقیهان شیعه که بسیاری از آنها از فقهای امامیه محسوب میشوند در این گروه قرار دارند196.

دیگر فقهای مشهوری که با اقامۀ حدود در زمان غیبت بهطور مطلق مخالف بوده ( به ویژه
به أقامه حدودی که منجر به قتل و جرح شود) و صریحاً فتوا به عدم جواز در اجرای حدود
داده و اجرای حد را وظیفۀ امام یا نماینده خاص امام برای اقامۀ حد منحصر دانستهاند ،همرا
ه با منابع مورد رجوعشان عبارتند از:
شیخ الطائفــه الطوسی
قاضی عبدالعزیز

ابن البرّاج (198،)481/1088

امیناالسالم طبرسی
قطبالدین

(197، )460/1068

(199،)548/1153

راوندی(200،)573/1177

محقق حلی ( )676/1277ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی

بن سعید 201

 -196محسن کدیور« ،حکومت انتصابی» ،بخش سوم ،فصل چهاردهم
 - 197سورۀ نور ،آیۀ ،۲
 - 198المهذّب ،ج  ،۱ص  ۳۴۱و ۳۴۲وج  ،۲ص ۵۱۸
 - 199مجمع البیان ،ج  ،۷ص  ،۲۱۹ذیل آیۀ دوم سورۀ نور
 - 200فقه القرآن ،ج  ،۲ص۳۷۲
 - 201الجامع للشرائع ،ص ۵۴۸
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احکام ار بعه

بن فهد حلی ( )841/1437ابوالعباس جمالالدین احمد

بن شمسالدین محمد202

ابن ادریس حلی ( )598/1202می نویسد« :وأمّا إقامۀ الحدود فلیس یجوز ألحد إقامتها ،إالّ
لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه تعالی أو من نصبه االمام إلقامتها ،وال یجوز ألحد سواهما
إقامتها علی حال… ألنّ االجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمین جمیعا ،أنـّه ال
یجوز إقامۀ الحدود وال المخاطب بها إالّ األئمّــۀ والحکام القائمون بإذنهم فی ذلک ،فأمّا
غیرهم فال یجوز له التعرّض بها علی حال ،وال یرجع عن هذا االجماع بأخبار الحاد ،بل
بإجماع مثله أو کتاب اللّه تعالی أو سنّۀ متواترۀ مقطوع بها203».

ابن ادریس با صراحت و با شرح جزئیات ،عدم جواز اقامۀ حد در زمان غیبت را تشریح
کرده است .او به ادعای اجماع جمیع فقهای مسلمانان از یکسو و اجماع فقهای شیعه
ازسویدیگر استناد میکند.
او می گوید :قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط
وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند ،موجود
نباشند ،قضاوت مستحب می

شود204.

قضاوت برای کسانی که صالحیت چنین مقامی را دارند واجب کفایی است ،در صورتی
که امام معصوم اشخاصی را معین نکرده باشد ،در این صورت بر آن اشخاص قضاوت،
واجب عینی است 205.واگر امام از چنین اشخاصی مطلع نبود ،بر آن اشخاص الزم است
خود را به محضر امام معرفی و طلب نصب کنند .
 - 202مهذب البارع ،ج  ،۲صص ۳۲۶و .۳۲۷
 - 203حمدبنادریس حلی ،کتاب السرائر ،ج ،۲ص  ۲۴و .۲۵
 - 204همان سرائر ،ج  ،2ص 152
- 205شهید ثانی ،روضۀ البهیۀ ،ج  ،3ص 62
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احکام ار بعه

ابن ادریس معتقد است این اجماع عام و خاص تنها با اجماعی در برابر آن و یا آیات قرآن
و با سنت متواتر شکسته میشود و اخبار واحد چنین توانایی را ندارند .به نظر وی ،قول به
جواز اقامۀ حدود توسط فقها در عصر غیبت ،مستندی جز خبر واحد ندارد .ابن ادریس
(همانند شیخ مفید و شیخ طوسی ) معتقد است قضاوت در مرافعات و اجرای احکام قضایی
در زمان غیبت درصورت عدم خوف از ضرر به فقهای شیعه تفویض شده است .واضح است
که مراد او در اینجا قضاوت در غیر از حدود شرعی است .او در انتهای سرائر در اقامۀ حدود
در زمان حضور ائمه در اعتبار علم قاضی بین امام و منصوبین وی

تفاوتی نمیبیند206.

محقّق حلی ( )676/1366ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی درشرائع االسالم
مینویسد« :ولو افتقر إلی الجراح أو القتل ،هل یجب؟ قیل :نعم ،وقیل :ال ،إال بإذن االمام،
وهو األظهر .وال یجوز ألحد إقامــۀ الحدود إالّ لالمام مع وجوده ،أو من نصبه القامتها… .
وقیل :یجوز للفقهاء العارفین إقامــۀ الحدود فی حال غیبــۀ االمام ،کما لهم الحکم بین الناس
مع األمن من ضرر سلطان الوقت ،ویجب علی

الناس مساعدتهم علی ذلک207».

جایز نیست جز عارف به احکام شرعیه و مطلع بر منابع آنها و آشنا به کیفیت اجرای حکم
و حدود بر وجه شرعی آن ،متعرض اقامۀ حدود و حکم بین مردم باشد .او در المختصر
النافع می نویسد« :أما لو افتقر إلی الجراح أو القتل لم یجز إال بإذن اإلمام أو من نصبه .وکذا
الحدود ال ینفذها إالّ اإلمام أو من

نصبه208».

 - 206پیشین ،ج  ،۳صص  ۵۴۵و۵۴۶
 - 207محقق حلی ،شرائع االسالم ،ج  ،۱صص ۳۱۲و.۳۱۳
- 208المختصر النافع ،ص۱۱۵
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احکام ار بعه

اگر امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ای بود که نیاز به جرح و یا قتل بود ،اینجا
حتماً به اذن امام یا منصوب وی نیاز دارد .همچنین اجرای حدود و تنفیذ آنها به اذن امام یا
منصوب وی نیازمند است.
محقق حلی در شرایع ،که آن را به فقه قرآن تعبیر کرده اند ،قول به جواز اجرای حدود در
زمان غیبت را تضعیف نموده و قائل را مجهول شمرده است« :قیل :یجوز للفقهاء العارفین
إقامۀ الحدود فی حال غیبۀ االمام علیه

السالم209 ».

محقق حلی ،یکی از سه فقیه طراز اول شیعه ،در هر دو کتابش مرحلهای از امر به معروف و
نهیازمنکر را که به قتل و جرح بیانجامد همانند اقامۀ حد ،منحصر در امام و منصوبین خاص
وی دانسته است .وی آنگاه به قول مخالف اشاره کرده و چنین گفته است :گفته شده است
که فقیهان مطلع در حال غیبت امام مجازند اقامۀ حد کنند ،همانگونه که مجازند میان مردم
قضاوت کنند ،بهشرط اینکه از آسیب سلطان وقت در امان باشند و مساعدت ایشان بر اجرای
حدود بر مردم واجب است.
محقق کرکی ( )940/1553در رساله نماز جمعه خود در باره حدود می نویسد« :اتفق
اصحابنا علی انّ الفقیه العادل االمین الجامع الشرایط للفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی احکام
الشریع ۀ نائب من قبل ائمۀ الهدی(ع)فی حال الغیبۀ فی جمیع ما للنیابۀ فیه مدخل،و ربّما استثنی
االصحاب القتال

و الحدود210 ».

اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد
در احکام شرعیه تعبیر می شود،در تمامی آنچه نیابت نیاز دارد نائب ائمه است ،بسیاری از
اصحاب ،دو چیز را استثنا کرده اند :یکی قتال و دیگری حدود.
 - 209شرایع االسالم .ص  96و حلی ،یوسف بن مطهر ،مختلف الشیعۀ ،قم ،موسسۀ نشراسالمی،
چاپ اول1413
 - 210الکرکی ،رسائل  ،ج  ،۱ص  ۱۴۲و ۱۴۳
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سیدحسن مدرس ( )1316/1937در نامه ای می نویسد« :آخوند مال محمد کاظم خراسانی
و مالعبد اهلل مازندرانی در تاریخ  ۳جمادی االولی  ۱۳۲۸در نامۀ معرفی مجتهدان موضوع
اصل دوم متمم قانون اساسی به مجلس شورای ملی نوشتند…« :وظیفۀ مقامیۀ آقایان عظام
… چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از
آنچه صدور حکم در آنها وظیفۀ خاصۀ حکام شرع انور است ،و از برای هیئت معظمۀ دولت
جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذالحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ماکان مداخله و تصرفی
نیست211».

شاخصترین عضو هیئت مجلس دوم ،سیدحسن مدرس است .مجلس دوم اگرچه عمر
کوتاهی داشت ،در نهم رمضان  ۱۳۳۰مطابق با یازدهم شهریورماه  ۱۲۹۰نخستین قانون آیین
دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» را بهتصویب کمیسون
عدلیۀ مجلس شورای ملی بهریاست سیدحسن مدرس رساند.
با وجودی که قانون اصول محاکمات جزایی از قوانین خارجی اقتباس شده بود ،معالوصف
مخالفتی با موازین فقه اسالمی نداشت .سیدحسن مدرس باتوجه به دستور اصل دوم متمم
قانون اساسی ،مطابقت قانون مذکور را با احکام شرع انور اسالم تصدیق (در ۲۳رجب ۱۳۳۰
امضاء) کرده است و در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ش از قطع عضو و تازیانه و رجم و
دیگر حدود شرعی مطلقاً خبری

نیست212 .

احمد خوانساری ( )1363/1963ازفقهای معاصر ،بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت
تصریح کرده است ،او تنها فقیهی است که به صورت مفصل و مستدل به این بحث پرداخته
 - 211محسن کدیور ،سیاستنامۀ خراسانی ،ص  ۲۵۹تا .۲۶۱
-212سیدمصطفی محقق داماد ،مقالۀ حدود در زمان ما اجرا یا تعطیل؟ مجلۀ تحقیقات حقوقی
دانشگاه شهید بهشتی ،شمارۀ  ۲۵و  ،۲۶تابستان  ،۱۳۷۸ص .۷۶
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و به دالیل موافقین پاسخ گفته است .نکته جالب توجه در اظهارات ایشان این است که نظریۀ
عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت را « معروف و مشهور» دانسته و میگوید برخی از
فقها بر این نظر ادعای اجماع کردهاند ولی به قائلین این قول اشارهای نکرده است 213 .او در
تبیین خود به قول معروف عدم جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت پرداخته است .میتوان گفت
مراد ادعای اجماع خوانساری ،ابن زهره و ابن ادریس است .زیرا وی به این دو بسیار تمایل
نشان داده است.

دالئل و استدالل مخالفین اجرای حدود
همانگونه که در باال اشاره شد ،در لزوم و منوط بودن حضور امام یا نایب خاص امام برای
اجرای حدود کم نیستند فقیهان شیعه ای که اجرای حدود را مشروط به حضور امام معصوم
و یا منصوبان خاص او می دانند و در زمان کنونی ،به علت غیبت امام و نبود منصوب خاص،
باید به درک عرفی از نظام جزایی عمل کرد .برای مثال ،سید احمد خوانسارى در بحث
راجع به اجراى حدود در عصر غیبت مىگوید« :اجراى حدود ،نیاز به نصب از سوى امام
دارد ،وى سپس درباره نماز جمعه و اداره حکومت نیز همین مبنا را مطرح مىکند و به دلیل
امکان ورود ظلم در اجرای این احکام در عصر غیبت ،عدم نصب متصدى را عاقالنه و موجه
می

داند214 .

استدالل اصلى مخالفان اجراى حدود در زمان غیبت این است که براى اجراى حدود شرعى،
حضور مجرى صالح (امام معصوم و یا نائب خاص او که همان نواب اربعه هستند) الزم

 - 213احمد خوانساری ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع تهران ،چاپ دوم1355 ،ش ج 5
صص  411و 412وج  7ص 57تا 59
 -214همان جامع المدارک فى شرح المختصر النافع ،ج ،5ص.411
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است .چرا که ادله قرآن وسنت براى عصر غیبت إطالق ندارند 215 .استدالل مخالفان حدود
بر چهار اصل مبتنی است که عبارتنداز:
 - 1اصل عدم والیت افراد بر یک دیگر ،مگر اینکه با نص و دلیل خاص ،خالف این اصل
ثابت شود .با این توضیح که اجرای حدود تصرف در نفس و جان دیگران است و این
والیت جز برای پیامبر(ص) و ائمۀ معصومین علیهم السالم و منصوب خاص از سوی ایشان
ثابت نیست
 - 2اصل قیاس اجرای حدود با جهاد ابتدائی به این معنی که جهاد ابتدائی جهت
کشورگشایی و مسلمان کردن ساکنین کشور فتح شده است ،امری که در زمان غیبت جایز
نیست و تجویز آن ازاختصاصات امام میباشد ،به همین جهت اقامۀ حد نیز از امور
اختصاصی امام است (زیرا در هر دو مورد تسلط و والیت بر نفوس مطرح است ،هم در
اجرای حد و هم در جهاد) و اینکه در برخی روایات مربوط به جرم،لفظ امام آمده که مؤید
همین مطلب است .از جمله صحیحه ابوایوب از امام صادق یا امام باقر که در مورد زنا با
محارم گفته اند زانی با ضربه شمشیر کشته میشود.
 - 3روایتی از امام صادق به نقل از امام علی« :ال یصلح الحکم وال الحدود و ال الجمعه اال
بامام» ،به این معنا که اجرای حدود فقط توسط امام جایز یا صحیح

است216 .

 - 4الزمه وجوب اقامۀ حدود در هر عصر و زمانی ،این است که حدود بدون نیاز به امام
معصوم و یا فردی از سوی امام معصوم به اجرا در آید ،در این صورت حتی فاسقین نیز
میتوانند متصدی اجرای حدود باشند .بنابراین اجرای حدود نیز همانند جهاد با کفار که از
امور مخصوص به امام یا منصوب خاص ایشان ،غیر ممکن خواهد بود.

 -215سیدمصطفى محققداماد؛ حدود در زمان ما :اجرا یا تعطیل؟ ،مجله تحقیقات حقوقى ،ش
26ـ ،25ص 77سوره نساء ،آیه 92
 - 216کافی ،ج  7ص –190استبصار ،ج  4ص 208
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عالوه بر این میبینیم که اجرای حدود بعد ازرحلت رسول خدا تا زمان خالفت علی و بعد
از شهادت ایشان تا زمان نفوذ شیعه و امکان اجرا توسط برخی فقها تعطیل شده بود .عدم
نصب به جهت عدم ترتیب اثر آن ،همانگونه که پیامبر در ابتدا کسی را جهت اینگونه امور
نصب نکرده بود.

خالف حکمت نبود217.

در فرض عدم دسترسی به نصب نماینده معصوم امام یا دسترسی به مجتهدین عادل واجد
شرایط ،آیا فاسقین بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه گردند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بیگمان به علت فقدان مجری صالح واجد
شرایط ،تعطیلی حدود را باید پذیرفت ،چرا که ادعای آن که هر فاسق و فاجری در کمال
جهل و بی سوادی بتواند تکفّل و تصدی حدود شرعیّه االهیه را بنماید ،واضح البطالن
است218.

بنا به این استدالل ،نظر قوی آن است که اقامه حدود شرعیه همانند جهاد با کفار از امور
مختص به معصومین است و به هیچ وجه جز آنان کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد
بود.
حال سؤال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد ،پس با متخلفین و مرتکب
جرائم مستوجب حد ،چه باید کرد؟ آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟
جواز اقامۀ حد در زمان غیبت نهتنها اجماعی نیست؛ بلکه قول به عدم جواز قولی قوی در
کنار قول به جواز مطرح بوده و شمار قابل توجهی از فقیهان برجستۀ شیعه یا قائل به عدم
جواز اجرای حدود به نحو مطلق هستند ،یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و
 - 217علیرضا سعید ،به نقل از صحیحه ابوایوب از امام صادق یا امام باقر در مورد زنا با محارم
(کافی ،ج  7ص  – 190استبصار ،ج  4ص )208
 - 218عالمه حلی ،یوسف بن مطهر ،تحریر االحکام ،قم ،موسسۀ امام صادق 1420،ه
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جرح هستند ،و یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر ،عمالً معتقد به تعطیل حدود در زمان
غیبت هستند.
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 - 3موافق ومخالف اجرای حدود؟
از کسانی که در امر اجرای حدود تردید بوجود آورده و کامال روشن نیست که با قول
جواز موافق یا مخالف هستند یکی عالمه حلی است که در سه فتوای خود در مورد اجرای
حدود ،سه نظر متفاوت داده است ،به آنها نگاه می کنیم:
1

 «ال یجوز ألحد إقامــۀ الحدود إال االمام ومن نصبه االمام القامتها وال یجوز ألحد غیرهمااقامتها علی حال …،وقد روی الشیخ عن جعفر بن غیاث قال سألت أباعبداهلل علیهالسالم من
یقیم الحدود السلطان أو القاضی؟ فقال إقامــۀ الحدود إلی من إلیه الحکم .إذا ثبت هذا فعال
یجوز للفقهاء إقامــۀ الحدود وفی حال الغیبــۀ جزم به الشیخان عمال بهذه الروایــۀ [وعندی
فی هذه الروایــۀ] وعندی فی ذلک

توقف»219

در فتوای نخست گفته است « :برای احدی

اقامۀ حد در زمان غیبت قائل نیست مگر امام و منصوبین خاص وی در این امر و دیگران در
هیچحالی مجاز به اقامۀ حد نیستند .فتوای نهایی وی تعطیل و عدم جواز است.
2

«… انه ال یجوز ألحد غیر االمام أو من اذن له االمام إقامــۀ الحدود» بعد از ذکر روایت
حفص بن غیاث به نقل از شیخ طوسی میگوید شیخین (مفید و طوسی) با عمل به این روایت
به جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت جزم پیدا کردهاند .اما اضافه میکند من در این مسئله
توقف دارم (و نمیتوانم جواز را بپذیرم).

 - 219عالمه حلی ،منتهی المطلب ،طبع حجری ،ج  ،۲ص .۹۹۴
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« یجوز للفقهاء العارفین إقامــۀ الحدود فی حال غیبــه االمام کما لهم الحکم بین الناس مع
االمن من ضرر سلطان الوقت ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک لما رواه الشیخ عن
حفص بن غیاث عن أبیعبداهلل (ع) قال سألته من یقیم الحدود السلطان أو القاضی؟ فقال
إقامــۀ الحدود لمن إلیه الحکم وقد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس فکذا لهم إقامــۀ الحدود
وألن تعطیل الحدود حال غیبــۀ االمام مع التمکن من استیفائها یقتضی إلی الفساد فکان سائغا،
وهو قوی عندی 220».عین عبارتی را که از محقق حلی است بهعنوان قول شیخ طوسی نقل
میکند .سپس دو دلیل برای آن اقامه میکند :اول روایت حفص بن غیاث بهنقل از شیخ ،و
چون قضاوت فقها مسجل شده است ،اقامۀ حدود نیز برایشان ثابت خواهد بود .دوم ،تعطیل
حدود در حال غیبت امام ،با خود داری از اجرای آن به فساد منجر میشود؛ بنابراین جائز
میشود .وی آنگاه تصریح میکند که این قول (جواز) نزد من قوی است.
عالمه حلٌی در کلیۀ آثارش بهاستثنای منتهیالمطلب ،قائل به جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت
است .در منتهی نیز باکمال تعحب ،سه فتوای متضاد به فاصلۀ یک صفحه صادر کرده است:
فتوای اول ،عدم جواز.
فتوای دوم ،توقف .
فتوای سوم ،جواز.
محقق اردبیلی اقوال عالمه حلی در منتهی را نقد کرده است .محقق خوانساری نیز در جامع
المدارک دلیل عقلی وی را پاسخ گفته است.

-220همان منتهی المطلب ،ص ۹۹۴
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محقق اردبیلی ( )۹۹۳/1943نیز در ضمن توضیح عبارت پیشگفتۀ عالمه حلٌی در منتهی
نوشته است« :لعل وجه التوقف عدم صحتها :مع احتمال إرادۀ االمام ممن إلیه الحکم ،کما
هو المتبادر ،أو التقیــۀ حیث ما صرح(ع) بجواب السؤال صریحا.

واألصل دلیل قوی221».

محقق اردبیلی توقف عالمه حلٌی را به سه دلیل میداند :دلیل اول ،عدم صحت سندی روایت
حفص بن غیاث .دلیل دوم ،متبادر از «من إلیه الحکم امام» و دلیل سوم ،صراحت پاسخ در
معرفی سلطان که آنرا دلیل صدور آن بر وجه تقیه می داند،که دست یافتنی نیست.
او سپس نظر اجتهادی خود را بیان میکند ،این نظر مبتنی است بر اصل دلیلی قوی بر عدم
جواز اقامۀ حد درصورت فقدان دلیل معتبر .به این مناسبت وی در شمار مردّدین در جواز
أقامه حد قرار میگیرد .وی آنگاه به دومین مسئلۀ درکتاب منتهی عالمه حلٌی در اثبات
تفویض اقامۀ حد در زمان غیبت به فقها پرداخته و اشاره میکند که مستند عالمه روایت
عمربنحنظله است که به دالیل متعدد فاقد اعتبار است .آنگاه میگوید چهبسا روایت
عمربنحنظله و أبیخدیجه مشکل تفویض اقامۀ حدود را حل کند ،او نوشته اش را با « می
فهمم» به پایان می برد که میتواند ناظر

به اشکال در دو روایت یادشده باشد222 .

میرزای قمی ( )۱۲۳۱/1943میرزا ابوالقاسم گیالنی ،مینویسد  …« :و حقیر در جواز
اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم .بلی حاکم شرع ،این جماعت را تعزیر
میکند به هرچه صالح بداند و آن هم وظیفۀ حاکم شرع است .بلی هرگاه حاکم شرع را
آن اقتدار نیست ،بر دیگران تنبیه ایشان از باب امربهمعروف و نهی از منکر ،به هر نحو که
اقتضا کند و شرایط آن متحقق شود جایز،

بلکه واجب است223».

 - 221مقدس اردبیلی،مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد األذهان ،ج ،۷ص ۵۴۵٫
 -222محسن کدیور« ،حکومت انتصابی» ،بخش سوم ،فصل چهاردهم
 - 223میرزا ابوالقاسم قمی ،جامعالشّتات یا اَجوبَۀالمسائل  ،کتابخانه مجلس ،تهران ،ج  ،۱ص
.۳۹۵-۳۹۴
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میرزای قمی همانند محقق حلٌی در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف دارد .در عین
حال وی مجازات تعزیری را که قطعاً مادون حد است وظیفۀ مجتهدین در زمان غیبت
میداند.
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 - 4تعزیر به جای حد
تعزیر چیست؟ تعزیر در حقوق کیفری عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی ،جرائمی
غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسالمی برایشان حد ،قصاص و دیه در نظر گرفته
شدهاست .تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته میشود که
برخالف حد ،قانونگذار اندازهای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صالحدید
قاضی میباشد .تعزیر در حکم قصاص اینگونه تعریف شده است :تعزیر کیفری است در
شرع که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد قرار دارد و در فقه بر کیفرى اطالق
مىشود که برخالف حد و شارع مقدّس اندازهاى براى آن

تعیین نکرده است224.

در برابر فقهای امامیه که موافق با اجرای حدود در دوران غیبت بوده و قائل به اقامه حدود
معین شرعی هستند و بر آنند که بدون هیچ تغییری ودر هر زمانی باید اجرا شود ،گروه
دیگری از فقهای امامیه هستند که مخالف جواز اجرای حدود هستند ،اینان این سئوال را
طرح کرده اند که آیا می توان اجرای حد را تعطیل و تعزیر مناسب را جایگزین آن کرد؟
این گروه قائل به طریقت حدود میباشند ،بر این مبنا که اجرای حد ،مقصد نیست بلکه راه
و وسیلهای است برای رسیدن به مقصد ،مقصدی که همانا جلوگیری از مفاسد واصالح
مجرمین و بر أساس آن جامعه سالم گردد .پس در زمان غیبت با اجرای تعزیرات متناسب با
جرم نیز میتوان به این هدف نایل شد.
این گروه در فرض نظریۀ عدم اجرای حدود ،جایگزینی تعزیرات شرعیّه را بجای اجرای
حدود پیشنهاد کرده اند و چگونگی اجرای این تصمیم را بعهده حاکم شرع گذاشته اند.
علمایی همچون سید حسن مدرس همانند قائلین به تعطیل ،نوشته اند قانون مجازات در زمان

 - 224نعمت اهلل یوسفیان ،احکام قضایى،کتابخانه مدرسه فقاهت ،ص 45
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آنها مغایر با شریعت است و عمال اجازه دادهاند که در موارد جرایم مستوجب حد ،عقوبات
شرعیه اجرا

نگردد225.

برخی از این فقها که مخالف جواز یا عدم جواز اجرای حدود بوده اند راه حل تعزیر را
بجای اجرای حدود بر گزیده اند ،از این محدود تر اینکه کسانی از این گروه استثاء و
شروطی نیز اضافه کرده اند .از جمله ،شرط اجرا ی تعزیر ،فقط از سوی موال بر مملوک و
یا پدر برفرزند و بر همسر .از جمله این فقها میتوان از:
ابن جنید اسکافی ( ،)381/991ابن ابی عقیل عمانی (معاصر با کلینی) ،سید مرتضی
( )436/1044ابن براج طرابلسی ( ،)481/1088ابن حمزه طوسی ( )566/1171صاحب
کتاب الوسیلۀ 226 ،نام برد.
در باب قول به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر به جای قتل،
میرزای قمی در دو موضع در کتاب جامع الشتات این قولها را اختیار نموده است 227 .بنابر
قول عالمه در مختلف 228و شهید ثانی در مسالک  229و غیر آنها که برای جواز اجرای حدود
در زمان غیبت ،به اشاعه فساد و فحشاء و معاصی در صورت عدم اجرای حدود ،تمسک به
تعزیر نموده و پاسخ داده اند چرا از تعزیر که عمده مجازاتهای اسالم است راهی برای
جلوگیری از فساد و فحشاء همانند حدود نباشد.

 - 225مجله تحقیقات حقوقی  -شماره25
 - 226ابن براج ،المهذب ،ج  ،1ص .342
 - 227همان جامع الشتات .ص  731و.713
 - 228عالمه حلی ،مختلف الشیعۀ ،ج .4ص 478
 - 229همان مسالک  ،ص .127
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با این اوصاف ،این سئوال محل پیدا می کند :آیا می توان حد را با تعزیر جایگزین کرد؟
تعزیر در قرآن وجود ندارد ،بنابر این تعزیررا نمی توان جانشین مجازات حدود کرد ،قانون
گذار خود بر چه مبنایی تعزیر را تعریف و میزان جرم آن را معین می کند؟ اگر رعایت
اصول راهنمای قضاوت با توجه به اینکه جرائم معین و مجازات آنها با رعایت اصول
راهنمای قضاوت معین شده باشند ،تعزیر نمی تواند جایگزین مجازات مقرر یعنی حدود
بگردند .بدین خاطر که مجازات بیشتر از حد مجاز نیست و کم تر از آن را قاضی بر وفق
اصول راهنما و وجود یا عدم وجود علل مختلف تعیین می کند .همانطور که دیدیم حکم
کردن به حد اکثر نا ممکن است و باید به کمتر از آنها حکم داد .تجربه تاریخی والیت فقیه
و شکنجه در پوشش تعزیر خطرناک بودن اجازه تعیین تعزیر به جای حدود را بر همگان
معلوم کرده است.
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 - 5قائلین تعطیل حدودی که منجر به قتل و جرح می
شود
در مورد فقهایی که معتقد به تعطیل حدودی که مستلزم قتل ،رجم و جرح در عصر غیبت
هستند ،در جامع عباسی چنین آمده است« :همچنین اختالف است میان مجتهدین در این
باره که آیا اقامۀ حدود بدون اذن امام جایز است یا نه؟ ..فقیه جامعالشرایط چنانچه مذکور
خواهد شد میتواند مطلقاً حد بزند و خالف است میان مجتهدین که آیا در حالت غیبت
امام ،مجتهد میتواند اقامت حدود کند؟ اقوی آن است که میتواند بهشرطی که مستلزم
قتل و جرح

نباشد230 ».

شیخ بهایی ( )1030/1621از دنیا رفت و کتابش ،جامع عباسی ،نا تمام ماند ،او تنها موفق به
نگارش پنج باب از عبادات آن شد .از باب ششم به بعد و ازجمله مسئلۀ مورد بحث ما ،توسط
نظامالدین ساوجی (م  )۱۰۳۸/1639از شاگردان شیخ بهایی نوشته شده است ،و نظر نویسنده
بر اینست که اقوی ،عدم جواز اقامۀ حد ،در زمان غیبت توسط مجتهدین است و داشتن
جواز در حدودی است که کمتر از جرح و قتل باشد .بر این اساس وی قطع دست وپا و یا
قتل و رجم را توسط مجتهدین مجاز

ندانسته است231 .

 - 230شیخ بهائی ،جامع عباسی ،ص ۱۶۲
 - 231برخی منابع ،از محمدبنعلی عاملی (متوفی  ،۱۰۵۷شاگرد شیخ بهائی) و زینالعابدین
حسینی (شاگرد و خواهرزادۀ شیخ بهائی) نیز بهعنوان نگارندگان متممهای دیگری برای جامع
عباسی نام بردهاند ،اما تنها متمم مهم و مشهور ،که بههمراه پنج باب نخست بهعنوان کتاب جامع
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بهاءالدین محمد بنالحسن االصفهانی فاضل هندی (  )۱۱۳۷/1725معتقد است« :وهل یجب
کونه فقیها جامعا لشرایط الفتوی؟ قال به فی المختلف کما عرفت ،وأطلق غیره [کما] أطلقت
النصوص( .ولو کان الحد قتال أو رجما اختص باالمام) بناءا علی االحتیاط فی الدم ،واحتمال
کون

الحد من هؤالء استصالحا232».

فاضل هندی براساس قاعدۀ احتیاط در دم ،حد اجرای حکم اعدام را مختص امام دانسته
است .و از آنجا که شأن فقیه را در اجرای حد ،استصالح میداند ،واضح است که با اجرای
اعدام محکومی باقی نمیماند که اصالح گردد .ضمناً تفاوت او با شیخ بهایی در حدود
مستلزم جرح یعنی قطع اعضاست (در سرقت و برخی شقوق محاربه) ،شیخ بهایی اجرای این
حدود را در زمان غیبت مجاز نمیداند ،اما فاضل هندی مجاز میداند.
بررسی تاریخی موافقین و مخالفین حدود ما را به این نکته توجه میدهد که اساسأ سیر
تاریخی یا جهت یابی احکام و حدود اسالمی چه سیری را در دوران غیبت طی کرده اند و
چه تحوالتی را در این احکام بوجود آورده اند .پس از گذشت یک دوران بسیار طوالنی
که از شروع و بوجود آمدن این احکام فقهی در ظهور اسالم میگرد ،ما شاهد تحوالت
بنیادینی هستیم که با روی کار آمدن امپراطوریهای اسالمی در دنیای اسالم رخ می دهند،
پس از شالوده ریزی اولیه احکام فقهی حدود در سه قرن اولیه اسالم و نهادینه شدن آنها در
جامعه مسلمان ،در دوران بعد شاهد چندین دوره تاریخی هستیم که تغییرات مهمی بر روی
این احکام صورت گرفته اند ،ذیل به سه دوره بسیار مهم تاریخی ،به دوران ایلخانان ،صفویه
و قاجار می پردازیم.
عباسی شناخته میشود ،متمم نظامالدین ساوجی است( .محمد رئیسزاده ،مدخل جامع عباسی،
دانشنامۀجهان اسالم ،جلد نهم).
 - 232فاضل هندی ،کشف اللثام فی شرح قواعد األحکام ،ج  ،۱۰ص .۴۷۷
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مطالعه احکام اربعه در دوره ایلخانان مغول
در این بر رسی در پی آنیم که علت گرایش ایلخانان به اسالم و تشیّع در ایران و سیر گرایش
ایرانیان به تشیّع و نقش مغوالن در شیعه شدن ایرانیان در آن دوره را بازبینی کرده و چگونگی
اجرای احکام اربعه در آن زمان را مورد کاوش قرار دهیم .شروع دوره ایلخانان در این
بررسی بسیار مهم است زیرا با حاکم شدن مغوالن بر ایران در یک دوره تاریخی و طوالنی
اموی ،عباسی بر آمریت مذهب پایان داده میشود و همه مناسبات قبلی ورق میخورند ،اجرای
احکام اسالمی متحول و شکل دیگری به خود می گیرند .این تحول نیز با فروپاشی مغوالن
و روی کار آمدن سلسله صفویه که دورتر به آن خواهیم پرداخت باز تغییرات اساسی
دیگری پیدا میکند و یک دوره تاریخی جدیدی باز بر این احکام شکل می گیرد.
دومین دوره تاریخی تحول در احکام اربعه شیعه از زمان حمله مغول به ایران و اشغال این
سر زمین شروع می شود ،در سه لشکرکشی در فاصله سالهای  616/1219تا 656/1258
وایجاد حکومت ایلخانان مغول در ایران ،تحول بزرگی در پیدایش شیعه و روند رشد آن
در این کشور پدید می آید.
در سال  616/1219به سلطنت خوارزمشاهیان ترکتبار در ایران پایان داده شد و بسیاری از
شهرهای خوارزمشاهی مانند سمرقند ،مرو ،بامیان ،هرات ،توس ،نیشابور و پایتخت ویران
شده و مردم آن قتلعام شدند .خط سیر تخریب به ویرانی شمال و شمال شرقی و مرکز و
غرب ایران به ویژه شهرهای ری ،قم ،قزوین ،همدان ،مراغه و اردبیل کشیده شد ،این
حمالت نه فقط به تخریب این مناطق انجامید ،بلکه منجر به تحول تمدن و دگر گونی ژرفی
در تفکر مذهبی این سرزمین پدید آورد.
در سومین لشکرکشی در سال ،645/1245چهل سال پس از شکست و فرار سلطان محمد
خوارزمشاه ،با هجوم هوالکوخان به ایران و تسخیر قلعههای اسماعیلیه ،علیرغم کمکهای
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رکنالدین خورشاه آخرین خداوند الموت در تسخیر این قلعهها ،سرانجام خود او نیز کشته
شد و دولت خداوندان الموت به پایان رسید.
همانگونه که گفته شد حمله مغول بیش از آنکه خسارتهای انسانی و اقتصادی وارد کند،
صدمات فرهنگی ایجاد کرده و تحوالت عمده ای را بر مذهب این سرزمین موجب شد .در
این حمالت مراکز علمی و فرهنگی و کتابخانههای بسیاری سوزانده و ویران شدند .شهرهای
بزرگ از بین رفت و به دنبال آن مراکز رشد و پرورش فکری به حداقل رسید .کاهش
جمعیت و به اسارت گرفتن و فرستادن صنعتگران ایرانی به مغولستان باعث رکود اقتصادی
در ایران گردید و تخریب قناتها و آبراههایی که در طول قرنها ساختهشدهبودند ،سبب
رکود کشاورزی شد .از این مهمتر ،پس از حمله مغول شمار زیادی از دانشمندان که از این
حمله جان سالم بدر برده بودند ،به مناطق امن مانند آسیای صغیر وهندمهاجرت کردند.
نتیجه چنین حملههای بنیاد براندازی که در روزگاران قدیم به وسیله دستههای بزرگی از
بیابانگردان بر ممالک آباد ،ثروتمند و متمدن صورت میگرفت را ،ملک جوینی ،به بهترین
وجه و بهترین تصویری که میتوان از قرن هفتم هجری مشاهده کرد ،نوشته است« :هر
مزدوری دستوری و هر مُزَورّی وزیری و هرمُدْبری دبیری وهرمُستَنْدفی مُستوفی
وهرمُسْرفی مُشرفی و هرشیطانی نایب دیوانی و  ...و هر شاگرد پایگاهی خداوندحرمت
وجاهی و هر فرّاشی صاحب دورباشی و هرجافی کافی وهرخسی کسی وهرخیسی رئیسی
و هر غادری قادری وهر دستار بندی بزرگوار دانشمندی وهر جَمّالی ازکثرت مال باجَمالی
و هرحَمّالی از مساعدت

اقبال با فُسْحَت حال»233

فقدان بسیاری از رجال علمی ومذهبی و مهاجرت دسته جمعی بازماندگان این رجال به سایر
دیار ،جامعه را از بازسازی فکری تهی ساخت .پیش از حمله مغول نیز بار ها فرومایگان به

 - 233ملک جوینی ،جهانگشای جوینی ،ج  ،1ص 5 - 4
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قدرت رسیده بودند ،فضایل اخالقی را زیر پا گذاشته بودند و با دروغ و تزویر راه را برای
بسط

قدرت فکری خودگشوده بودند234.

در طول حکومت ایلخانان از اولین ایلخان ،هوالکو در سال 651/1253تا آخرین ایلخان
ابوسعید در سال  736/1355درمجموع  9نفر بر ایران حکومت کردند ،کل حاکمیت
ایلخانان  80سال طول می کشد که حدود نیمی از دوران حاکمیت ایلخانان همراه باگرایش
به اسالم و نیمی گرایش به دین اجدادی خودشان می گذرد ،چهار نفر از ایلخانان از
اعتقادات اجدادی خود دست برداشتند و به اسالم روی آوردند .فقط در زمان اباقاخان
وارغونخان (حدود  24سال) دشمنی با اسالم وجود داشت اما در بیشتر حاکمیت ایلخانان،
مسلمانان دارای احترام بودند .از کل این حاکمیت 80ساله ،حدود 15سال گرایش به تشیّع
وجود داشت و حدود  7سال آن (از سال  709/1309تا  )716/1316مذهب شیعه رسمی شد.
از میان ایلخانان نهگانه ،بخصوص در دوران دو نفر از آنان یعنی در دوره ارغونخان و در
دوره اباقاخان  ،روزگار سختی برای مسلمانان گذشت .در این دوران حتی کسانی کهدر
دربار ایلخانان نفوذ و منصب های واالیی داشتند ،مانند خواجه شمس الدین جوینی،
درشرایط سختی بهسر می بردند .در زمان این ایلخانان به مسیحیان توجه زیادی میشد ودر
زمان ارغون ،سعدالدوله یهودی آنقدر نفوذ پیدا کرد که ایلخان بدون اجازه او
کارینمیکرد .او ارغون را تحریک کرد که به مکه حمله کند و کعبه را به بتخانه تبدیل
نمایدو حتی لشکر نیز آماده کردند ،ولی در آن احوال ارغونخان مریض و به مرگ نزدیک
شد235.

دراین که شخصیتی بزرگ مثل شیخ کمال الدین عبدالرحمن رافعی در اسالم آوردنسلطان
احمد برادر اباقاخان دخالت و تأثیر داشته ،شاید جای تردیدنباشد ،زیرا سلطان احمد در
 - 234باقر عاقلی ،تاریخ ایران بعداز اسالم ،نشر نامک ،1380 ،چاپ نهم1387 ،ش ،ص358
 - 235شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران در عهد مغول ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،
1370ش ،ج  ،2ص 426
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نامهای بهمصریان برای صلح بین ایران و مصر ،تصریح کرده که ما به واسطه شیخ (کمال
الدین عبدالرحمن رافعی) به دین اسالمگرویدیم 236 .شیخ عبد الرحمن رافعی در زمان
سلطان احمد به سمَت تولیت و شیخ االسالمی کلممالک ایران و عراق رسید ،تا اوضاع این
شرعیبرساند237.

مناطق را سامان داده و تولیت را به مصارف

در گرایش غازان به اسالم ،بعضی از تاریخ نگاران عقیده دارند که غازان خان به واسطۀ
روحیه تعمق و تدبّر درمسایل دینی ،در ادیان مختلف ،دعوت امیر نوروز و شیخ صدرالدین
ابراهیم بن قطب االولیاء حمویی را پذیرفت و به اسالم روی آورد 238.رشید الدین فضل اهلل
در این باره می نویسد« :ظن اکثر خلق چنان بود که سبب اسالم او ترغیب و تحریض بعضی
امراء و مشایخ بود و لیکن بعد ازتفحص معلوم گشت که آن ظن خطاست ،چه وقتی در
خلوت با من بنده ضعیف که مؤلف این کتابم تقریرفرمود که چند گناه آن باشد که خدای
تعالی آن را عفو نکند و از آن معظم تر آن گناهی است که کسی سرپیش بت بر زمین نهد
و  ...من نیز چنین بودم ،لیکن حق تعالی روشنایی و دانش داد و از آن خالص یافتم .به
حضرت حق از آن

گناه پاک شدم239».

در تمایل غازان به تشیّع ،می نویسند  :غازان خان در همان اوایل حکومت خود گرایش
زیادی به تشیّع پیدا کرد و این مسأله اهلسنّت را به وحشت انداخت؛ زیرا غازان درصدد بود

 236ابوالفرج جمال الدین ابن العبری ،تاریخ مختصر الدول ،ترجمه عبدالمحمدآیتی ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی1377 ،ش ،ص 398
- 237منوچهر مرتضوی ،مسایل عصر ایلخانان ،آگاه ،چاپ دوم ،تهران۱۳۶۹ ،ش ،ص 196
- 238رشیدالدین فضل اهلل همدانی ،جامع التواریخ ،تهران ،مرکز نشر میراث مکتوب1384 ،ش ،ج
 ،2ص 1255
 - 239همان جامع التواریخ ،ص 1331
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مذهب تشیّع را رسمی کند ،از این رو خواجه رشیدالدین و برخی دیگر به گونهای سلطان
را از این کار

بازمی داشتند240.

از یک سو حضور صاحب منصبان شیعی چون خواجه سعد الدین وزیر و امیر طرمطاز ،و
ازسوی دیگر علمایی چون مال حسن کاشی و سید تاج الدین آوجی و به ویژه ابومنصور
جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی ،معروف به عالمه حلی( ،)726/1347همراه
اردو و مدرس مدرسه سیار سلطان با بحث و مناظره بین مذاهب و با کالم و منطق استداللی
قوی خود توانست در بحث و مناظره بر علمای اهل سنّتپیروز گردند و باعث جلب نظر
ایلخان

به تشیع گردید241.

به نظر میرسد که این عامل از مهمترین عوامل گرایش الجایتو مغول محمد خدابنده
( )659/1316به تشیع بوده است و با نبود آن ،دیگر عوامل مؤثر نمیشدند .در این میان شاید
بتوان نقش صاحب منصبان رامقدّم دانست؛ زیرا آنان بودند که زمینه نفوذ علما را فراهم
کردند .شدت عمل اهل سنّتنسبت به علمای شیعه و صاحب منصبان بهترین شاهد بر نقش
ویژه علما و صاحبمنصبان شیعه در گراش سلطان به تشیّع است.
از نمونه توجه و عنایت غازان به سادات و علویان می توان به این نمونه ها اشاره کرد :غازان
در سال 693/1294

یک حکمران علوی و یک حکمران بکری را برای عراق تعیینکرد242.

او درسال  696/1295از عراق دیدن کرد و به شهرحلّه ونجف وکربال رفت و برایکمک
به علویها و سادات اموال زیادی را بخشید 243و قبور امامان شیعه را در عراق زیارت

- 240همان دین و دولت ،ج  ،2ص 600
 - 241همان دین و دولت ،ج  ،2ص 605
- 242کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم ،ترجه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،
تهران ،امیر کبیر1387 ،ش ،ص 77
- 243کرکوش الحلی یوسف ،تاریخ الحلۀ ،قم ،منشورات شریف رضی ،ج  ،1ص 83
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کرد 244.او خواجه سعد الدین ساوجی را که شیعه بود ،وزیر خود گردانی 245،کرد .وی در
سال  698/1297دو باره به عراق اعزام و به مشاهد شریفه و حلّه رفت و به سادات و علویها
کمک بسیاری نمود و در همین سال دستورکندن نهری بین بغداد و حلّه را داد (این نهر را
به نام غازان  ،نهر غازانی نامیدند) وموقوفات زیادی را برای زیارتگاههای امامان وقف
نمود 246.هم چنین او دستور داد که دار السیادۀ در شهرهای مهم عراق و تبریز و اصفهان و
غیرهدرست کنند و اسامی امامان شیعه را بر سکهها منقوش نمود و به مرقد امامهشتم توجه
زیادی مینمود247.

زمانی که یک شیعه را به جرم سرپیچی از نماز ظهر کشتند ،دستور داد قاتل او را بکشند و
گفت« :کسی که نصرت اهل بیت و خذالن دشمنان او کند منم 248»...غازان بعد از آن به
مساعدت با دوستان علی و اهل بیت و مخالفت با دشمنان آنان پرداخت.
تمایالت شیعی گسترده غازان خان به اهلبیت ،زمینهای را فراهم کرد که جانشین او اولجایتو
مغول محمد خدابنده از مذهب سنّی دست شسته و به صورت رسمی ورود خود به مذهب
تشیع را اعالن کند او از اتباع خود نیز خواست که به این مذهب بگروند .حتّی پا را فراتر
نهاده و در سال  706/1306بخش نامه ای صادرکرد که هیچ یک از والیات ایران و خطبه
خوانان حقّ ندارند اسم خلفای سهگانه را در خطبه ها ذکر کنند ،باید بر نام امیر المومنین

- 244همان تشیع و تصوف ،ص 77
- 245محمد بن علی شبانکاره ای ،مجمع االنساب ،تهران ،امیرکبیر1376 ،ش ،ص 268
- 246همان مجمع االنساب ،ص  268و تشیع و تصوف ،ص 77
- 247رشیدالدین فضل اهلل ،تاریخ مبارک غازانی ،به اهتمام و تصحیح کارل یال ،لندن ،استفن
اوستین ،1940 ،ص 285ـ 286
- 248ابوالقاسم عبد اهلل بن محمد القاشانی ،تاریخ الجایتو ،نشر کتاب ،تهران ۱۳۴۸ش ،ص 93
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علی بن ابیطالب(ع) و حسن(ع) و حسین (ع) اختصار نمایند .عالوه بر آن باید از نام صحابه
به نام امیر المومنین و حی علی خیر العمل در اذان و اقامه اظهار

کنند249.

مجمع التواریخ درباره گسترش این مذهب مینویسد« :بعد از این بخشنامه در تمامت
ممالک سلطان اولجایتو این معنی منتشر شد اال در قزوین .مذهب تشیع رونقی و رواجی تمام
گرفت250 ».

غازان در جای دیگر گفته است« :قیاس خطبه بر تحیاتست که فرمود «اللهم صل علی محمد
و علی آل محمد» ونفرموده که «علی اصحابه و آله» ،ذکر نام خلفای سهگانه در خطبه بدعت
است و از آن اهل بیت و علی که مقدمایشان است واجب ،و من نام ایشان را در زمین ایران
از خطبه وضع خواهم کرد

تا مبتدع نباشم251».

در همین زمان امیران مغولی شیعه نیز فعالیت خود را گسترش داده و غازان راواداشتند تا در
شهرهای اصفهان و کاشان و سیواس و تبریز و کوفه ،موقوفات بسیاری رابرای علویان وقف
کند252 .و غازان در سال  702/1303به حلّه وکربال رفت و پردههای بسیار با عظمتی را که
برای مرقد امام حسین تهیه کرده بود همراه صدقات بسیار به مجاوران و حاضران بخشید253.

اینها نمونههایی بود از گرایش غازان به تشیّع ،ولی این که آیا غازان واقعاً شیعه شده یاخیر،
جای بررسی دارد.

 - 249رسول جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران ،نشر علم ،تهران1386 ،ش ،ص 654
 - 250منوچهر مرتضوی ،مجمع التواریخ ،مسائل عصر ایلخانان ،بنیاد موقوفات محمد افشار ،تهران
ص 249
- 251همان تاریخ الجایتو ،ص 94
 - 252همان تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم ،ص 77-78
- 253همان جامع التواریخ ،ج  ،2ص 1309
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گفته شده که خواجه رشیدالدین با آوردن نام علی و خاندانش در خطبههامخالفت کرد و
گفت :اکثر مردم سنّی هستند و اگر سلطان شیعه گردد و خطبه ها را عوضکند ،شورش
می کنند و با سلطان شیعی سازگاری نخواهند داشت و اکنون که قصد جنگبا مصر و شام
را داریم به پشتیبانی مردم نیاز داریم و با این سخنان او را از این کارمنصرف

کردند254.

غازان در اواخر سلطنت( ،حدود سال  )701/1302قبل از جنگ دوم با مصر قصد داشت که
تشیّع رارسمی کند امّا با مخالفت اهل سنّت ،خصوصاً خواجه رشیدالدین ،از این کار باز
داشته شد .دلیل آنها ترس از شورش مردم بود ،زیرا جنگ با مصر را در پیش رو داشتند ،و
سلطان نیز قبول کرد این مسأله را برای بعد از جنگ و اگذار کنند .امّا غازان در جنگ با
مصر شکست خورد و مدتی بعد نیز از دنیا رفت ،یا بر اساس نقل قول دیگری او را زهر
خوراندند255.

علت گرایش غازان به تشیّع را می توان یکی عدم تابعیت از خالفت مصر دانست زیرا اگر
غازان مذهب اهل سنّت را میپذیرفت ناچار تابع حکومت مصر شمرده میشد ،چون بعد از
سقوط بغداد ،خالفت به مصر منتقل شد و ظاهراً حکومتهای مناطق دیگر تابع مصر بودند،
گرچه مستقل عمل میکردند .حکومت ایلخانان نیز برایکسب مشروعیت چارهای جز
تابعیت نداشت؛ در حالی که پذیرش تابعیت برای مغول (بهویژه بعد از حذف نام «خان
آسیای مرکزی» از آغاز نامههای خود) برای کسب استقالل و عدم وابستگی به آسیای
مرکزی ،مشکل بود .از سوی دیگر ایلخانان با حکومت مصردرگیری و دشمنی چندین ساله
داشتند و پذیرش تابعیت ،به معنای پذیرش شکست بود که برای آنها بسیار گران و سخت
بود.
علت دیگر این گرایش به تشیع را باید در نقش مهم علما و صاحب منصبان شیعه دانست،
زیرا علما و صاحب منصبان درباری شیعه از عوامل مهم گرایش غازان به تشیّع بودهاند .غازان
- 254ابوالقاسم عبداهلل بن محمد القاشانی ،تاریخ الجایتو ،نشر کتاب ،تهران ۱۳۴۸ش  ،ص 95
- 255همان مجمع االنساب ،ص 268؛
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به شهرهای مهم شیعهنشین مانند حلّه ،که علمای بزرگی در آن بهتحصیل و تدریس
می پرداختند ،رفت و آمد زیاد داشت ،این ارتباط وتاثیر پذیری از قول و عمل آنها ،غازان
را به تشیّع متمایل ساخت ،چنانکه نقل شده ،او در علوم مختلف وارد بحث میشد و در
سیاست و سپاهیگری و اصول و قواعد دین ملل آگاه بود و به علم و دانش نیز توجه
مینمود256.

تعدادی از صاحب منصبان شیعه مغولی مانند طرمطاز پسر بایجوبخشی از امیران با نفوذ مغول
در دربار بودند که فعالیت آنها برای ترویج فرهنگ تشیّع بسیار قابل اهمیت بود 257.از جمله
خواجه سعد الدین ساوجی در زمان غازان در دربار نفوذ زیادی داشت و او نیز به ترویج
تشیّع می پرداخت .سید تاج الدین محمد بن مجد الدین الحسینی نیزنقابت نقبای همه
مملکت ،از جمله عراق ،ری ،خراسان ،فارس و غیره را بر عهدهداشت ،این نفوذ ها سبب
ناخوشایندی و غضب اهل سنّت می

شد258.

رقابت و درگیری بین مذاهب مختلف وجود داشت و هر گروه مذهبی در جلب نظر ایلخان
تالش میکرد .پسر صدرا بخارا کهحنفی بود به دربار سلطان آمد تا شاید بتواند دوباره سلطان
را به مذهب حنفی برگرداند .روزی در نماز جمعه در حضور سلطان بین نظام الدین و پسر
صدرا بخارا جدلی پیش آمد و الفاظ رکیک و تندی بین آنها رد و بدل شد .سلطان با ناراحتی
و خشم از مسجد خارج شد و نسبت به دین آنها دچار حیرت شد و مانند برخی از امیران
مغول گفت« :این چه کاری است که ما کردیم و از یاساق و ییسون چنگیز گذشتیم و بهدین
کهنه عرب درآمدیم ،دینی که به هفتاد و اند قسم موسوم است .و اختیار همه این دو مذهب

- 256همان تاریخ مبارک غازانی ،ص 181
- 257همان تشیع و تصوف ،ص 77
- 258احمد بن علی داودی حسنی ،عمدۀ الطالب فی انساب آل ابی طالب ،مکتبۀ المرتضویه،
نجف ،ص342
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به این فضیحت ورسوایی است که در یکی با دختر خود نکاح و در دیگر با مادر و خواهر،
زنا جایزست

و 259»...

دسته بندیهای مذهبی به جائی رسیده بود که از یک سو افرادی چون :خواجهرشید الدین،
امیر چوپان ،امیر ایسن قتلغ ،تاج الدین علیشاه ،نظام الدین مراغهای و غیره برای مذهب اهل
سنّت تالش وتبلیغ می کردند تا سلطان را از مذهب شیعه منصرف کنند .از سوی دیگر در
برابر اینها افرادی چون :خواجه سعد الدین ساوجی ،امیرطرمطاز ،علّامه حلّی ،سید تاج الدین
آوجی و غیره بودند که با نشر و گسترش فرهنگ شیعه ،سلطان را به شیعه ترغیب می کردند.
اما ناباوری بر سلطان حاکم بود و میگفت  :چون درراه اسالم تالش زیاد کردهام ،نمیتوانم
به آسانی از آن دست بردارم 260.این تردید ادامه داشت تا مسافرت نظام الدین به آذربایجان
ومسافرت سلطان به بغداد پیش آمد و او ازسلطانیه به بغداد مسافرت نمود ،سفری که برخی
از درباریان سنّی مذهب همراه سلطان نبودند ،و سلطان الجایتو با شیعیان همراه ،به زیارت
قبور ائمه رفت و عالمهحلّی و علمای بزرگ شیعه همچون خواجه اصیل الدین طوسی فرزند
خواجه نصیر به حضور سلطان رسیدندو با صحبتها و استداللهای خود ،او را به تشیّع
ترغیب و تشویق نمودند .قابل ذکر است که پس حمله هوالکو به قهستان و تصرف آنجا،
خواجه نصیر الدین طوسی( ) 673/1274به خدمت هوالکو خان مغول درآمد ،در آغاز
خواجه نصیرالدین آن اندازه نفوذ نداشت که هوالکو را تحت تأثیر خود درآورد .از اینرو،
در فتح بغداد هم اماکن شیعه و هم اماکن سنی مورد اهانت و تخریب واقع شدند .مثالً ،مشهد
در آتش سوخت 261.امّا به مرور زمان ،خواجه نزد خان مغول محبوبیت یافت و مأموریت

- 259همان تاریخ الجایتو ،ص 77
- 260همان تاریخ الجایتو ،ص 99
 - 261محمدبنشاکربناحمد الکتبی ،فوات الوفیات ،ج  ،3ص 250
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های چندی از جمله ،سپردن اوقاف و امور شهر طوس به او واگذار شد 262.زمانی بعد او از
سوی هوالکو به عنوان یارغوچی ،که تنها محکمه دستگاه کشور مغوالن بود ،منصوب و
ساختن و ادارۀ رصد خانه مراغه نیز به

او واگذار شد263 .

سید رضی الدین علی سید بن طاووس ( )644/1266یکی از فقهای شیعه هم عصر مغول
است که توجه مغوالن را به خود جلب می کرد ،سید بن طاووس که در عصر خالفت عباسی
در امور سیاسی دخالت نمی کرد و بارها منصب و مقام هایی همچون وزارت و نقابت به او
پیشنهاد گردیده بود ولی او نپذیرفته بود .روزی خلیفه به او گفت :آیا سید رضی و سید
مرتضی را ظالم می دانی یا معذور می دانی که در این امور وارد شدند؟ سید بن طاووس
پاسخ داد :ایشان در زمان آل بویه ملوک شیعه بودند و آنچه می خواستند از رضای خداوند
برایشان ممکن

و مهیا بود264.

سید بن طاووس که در سیاست وارد نمی شد ،در حمله مغول ،چند بار از خلیفه عباسی
درخواست کرد که نزد مغول برود تا صلح صورت گیرد اما خلیفه به درخواست درباریان،
این خواسته سید بن طاووس را نپذیرفت .سید اما پس از سقوط خالفت عباسی ،منصب
نقابت بغداد را عهده دار شد .او خود می گوید که در این منصب ،توانستم چندین نفر را از
مرگ نجات بخشم که این افتخاری است برای من وآن را فراموش نمی

کنم265.

یکی از اقدامات مؤثر سید بن طاووس این بود که هوالکو پس از فتح بغداد و در حالی که
همه مقاومت ها درهم شکسته بود ،علما و دانشمندان مذاهب مختلف را در «مستنصریه»

 - 262برتولد اشپولر ،تاریخ مغول در ایران ،ترجمه محمود میرآفتاب ،ص 341
 - 263رشیدالدین فضلاهلل ،جامع التواریخ ،تصحیح کریمی ،ج ،2ص 711
- 264سید بن طاووس ،راهنمای سعادت ،ترجمه محمد باقر شهیدی گلپایگانی ،تهران ،سعدی،
1341ش ،فصل 125 ،126 ،128
- 265علی دوانی ،مفاخراسالم ،تهران ،امیرکبیر ،1364،ج  ،4ص 68
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بغداد جمع کرد و در آن مجلس سؤال کرد« :آیا به نظر شما ،حاکم عادل کافر بهتر است یا
حاکم مسلمان ظالم و ستمکار؟» در حالی که همه سکوت کرده بودند و در پاسخ دادن
حیران بودند ،سیدبن طاووس برخاست و گفت« :به نظر ما ،حاکم عادل کافر بهتر است».
همه علما رای و نظر سید را پذیرفتند و آن را بر قلم آوردند 266.این پاسخ نظر هوالکو را به
علمای شیعه جلب کرد.
عالمه حلی متأثر از صالح الدین حلبی و سید مرتضی ،معتقد بود که دخالت فقیه در کارهای
حکومتی ،به ویژه در مورد اقامه حدود یا احقاق حق و ابطال باطل واجب است .او در این
خصوص می نویسد« :اگر در موردی برای فقیهی توان اقامه حدود توسط حاکم ظالمی
فراهم شود ،باید اقدام کند .با اعتقاد به اینکه او ماذون از سوی امام زمان(عج) میباشد ،نه
به اذن سلطان جور 267».بر اساس این نظریه او خود ،با شاه مغول همکاری بسیار نزدیک
داشت و دانشگاه سیار هم درست کرده بود که همواره مالزم او باشد .عالمۀ حلّی دو کتاب
خود «نهج الحق و کشف الصدق» و «منهاج الکرامۀ منباب االمامۀ» را به سلطان هدیه داد و
باالخره با گرایش الجایتو به شیعه ،شرایط به کلی بر ضد اهل سنّت عوض شد .سلطان
دستوراتی راصادر کرد که به آن گستردگی در ایران بی سابقه بود ،با این دستورات ،با اولین
ظهور رسمی مذهب تشیّع در سراسر ایران تحوالت بسیار مهمی که صورت گرفت عبارت
بودند از:
-

تغییر خطبه های نماز جمعه ،بدین ترتیب که پیش از آن با خواندن نام خلفا ،اسامی آنها را
در خطبه میآوردند ،ولی از آن زمان به بعد ،روش شیعه دوازده امامی پیشه شد که ذکر نام
خلفا را از خطبه ها

حذف کردند268 .

- 266محمد بن علی ابن طقطقی ،تاریخ الفخری ،ترجمه محمد وحید گلپایگانی ،چاپ دوم،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1360 ،ش ،ص 19
 - 267حسن بن یوسف بنالمطهر عالمۀ حلی ،تذکرۀ الفقها ،ج ،1ص 459
- 268همان تاریخ الجایتو ،ص 100
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-

حدود

ضرب سکه ها با نام ائمه ،میرخواوند شاه می نویسد « :چون عقیده سلطان محمد خدابنده بر

ولی اللّه را در ردیف کلمه ال
محبت اهل بیت نبی بود فرمان داد تا بر وجوه دنانیر لفظ علی ّ
اله اال اللّه محمد رسول اللّه ضرب گردانند و اسامی ائمه معصومین را در مسکوکات نقش
کردند269».

-

حی علی خیر العمل» در اذان نماز های یومیه .اهل سنّت با
اجرائی شدن و گفتن جمله « ّ
احترام به اهل بیت و ذکر نام ایشان در خطبه و بر روی سکهمخالفت نداشتند ،ولی با آوردن
حی علی خیر العمل» در اذان و انداختن نامخلفا از خطبه سخت مخالف بودند .در
شعار « ّ

حی علی
نتیجه در بعضی از شهرها مانع اجرای این دستور ها شدند؛ مثالً در قزوین شعار « ّ
خیر العمل» گفته نشد و در شیراز و اصفهان وقزوین خطبه ها را تغییر ندادند270 .

محمد ابن عبداهلل ،ابن بطوطه ( )799/1377در سفرنامه خود نقل میکند که شهرهای بغداد،
اصفهان و شیراز از قبولفرمان سلطان برای تغییر خطبه ها و ضرب سکه ها با نام ائمه و غیره
خودداری ورزیدند ،و فرستادگان به سلطان اطالع دادند که مردم زیر بار فرمان نمیروند.
سلطان الجایتو دستور داد تا قاضیان هر سه شهر را احضار کردند .اول قاضی مجد الدین را
در برابر سگهای گرسنه انداختند ،ولی منظره غریبی پیش آمد ،سگها از حمله به قاضی خود
داری کردند و در برابر او دم جنباندند .زمانی که سلطان خبر دار شد ،پا برهنه از خانه بیرون
دوید و همراه قاضی شد ،و این چنین بود که سلطان ،مذهب تشیّع را فرو گذاشت و دو باره
به طریقه اهل سنّت

برگشت271 .

- 269میر محمد بن سید برهان الدین خواوند شاه ،تاریخ روضۀ الصفا ،چاپخانه پیروز ،تهران،
1338ش ،ج  ،5ص 426
- 270سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه محمد علی موحد ،چاپ دوم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
1359ش ،ص 196و 197
- 271همان سفرنامه ابن بطوطه ،ص 219
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بر اساس برخی منابع ،زمانی که الجایتو دستور تغییر خطبه ها ،تغییر اذان و غیره را صادرکرد،
با مخالفت شدید مردم روبرو گردید ،بطوریکه در بعضی شهرها مردم با شمشیر به نماز جمعه
رفتند تا در صورت تغییر خطبه ،خطیب خطبه را به قتل برسانند 272.در همین زمان ،سید تاج
الدین آوجی سختگیری بر یهودیان را شروع کرد که این کار او سبب قتلش شد .او زیارت
از مراقد یهودیان را ممنوع کرد و بجای آن مراسم نماز جمعه و جماعات را در این مراقد
برگزار نمود ،در حالی که پیش از این ،یهودیان به زیارت مراقد خود میرفتند و نذوراتی
را به آنجا میبردند .با این کار سید تاج الدین ،یهودیان بسیار ناراحت شدند و تالش فراوانی
برای قتل او کردند .در این زمان سعد الدین ساوجی نیز در حضور سلطان متهم به حیله و
مکر شد و در نتیجه ،او را که فردی زاهد بود به همراه  5نفر دیگر بنامهای:مبارکشاه ساوی،
زین الدین ماستری ،ناصر الدین یحیی پسر جالل الدین طری ،داودشاه نیکو اخالق وکریم
الدین را به قتل رساندند 273.با کشته شدن این افراد ،قدرت تشیّع در دربار الجایتو رو به
تضعیف کذاشته شد و اهل سنّت بهراحتی به تبلیغ مذهب خویش پرداختند.
در این هنگام ایران همواره در زیر سلطه ایلخانان مغول قرار داشت اما پس از مرگ آخرین
سلطان به نام ابوسعیدکه جانشینى هم نداشت ،وضعیت مغول دچار پریشانى و شورشهاى
بسیار شد .از یک سو ،درگیریهاى خونین بین خانهاى مغول و امیران محلى ایرانى درگرفت
و این وضعیت زمینه را براى پدید آوردن دولت هاى کوچک و ناسازگار با یکدیگر فراهم
آورد .گروههاى گوناگونى با نام عیّاران سربرآوردند ،یکى از آنها ،سربداران بود ،یعنى
کسانى که آماده جانفشانى در راه مبارزه با مغوالن برای استقالل خودبودند.
از سویی دیگر موافقان و موافقین مذهبی که در دستگاه ایلخان جریان فکری را دنبال
میکردند ،با استفاده از ویژگیهاى جغرافیایى ایران ،پراکندگى قدرت سیاسى و مذهبی را
دامن مى زدند .در برابر فقهای موافق سیاسی مغول ،فقهایی هم بودند که در مقابل او
 - 272همان سفرنامه ابن بطوطه ،ص 255
- 273همان تاریخ الجایتو ،ص 128
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ایستادند ،از جمله شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف
به شهید اول ( ،) 786/1384که یکی از علمایی مشهور آن روزگار بود ،رهبر سربداران ،از
وی دعوت کرد تا به خراسان برود و رهبری معنوی شیعیان آن منطقه را برعهده

بگیرد274.

در شهر سبزوار نیز ،واعظى به نام شیخ خلیفه مازندرانى سخنانى را علیه مغوالن ایراد کرده
و توانست موجى را علیه مغوالن پدید آورد ،او در سال  736/1336به دار آویخته شد و قتل
او باعث مرحله نوینى در تحول تاریخ ایران شد زیرا یکى از شاگردانش ،به نام شیخ حسن
جورى توانست جانشین او شود و موج ضد مغولى را رهبرى کند ،بطوری که این موج همه
خراسان و شمال ایران را فرا گرفت ،اما شیخ حسن جورى به اسارت امیر ارغون شاه مغول
درآمد و چون سلطان نگران قدرت گرفتن رهبر مذهبی در قیام او بود ،دستور قتل شیخ
حسن جوری را در صحنه کارزار داد که با ضربتی بر شیخ او را کشتند.
در روستاى باشتین ،از آبادیهاى سبزوار ،امین الدین عبدالرزاق باشتیتی برخاست و دولت
سربداران را در آنجا بنیان گذاشت ،او ادعا کرد که نَسَب اش به امام على بن ابیطالب مى
رسد ،مردم دور او جمع شدند و او توانست در سال  738/1337سبزوار را فتح کند ،امّا
برادرش وجیه الدین مسعود ,در همین سال او را کشت و دیگر مناطق خراسان را فتح کرد
و مورد استقبال شیعیان قرار گرفت .او نیز ،در سال  744/1343کشته شد و در سبزوار یکى
از غالمان پدرش ،محمد التیمور ،جانشین او شد که سربداران او را کشتند و در سال
 766/1365شمس الدین على بن مؤید ،از داعیان سربدارى به قدرت رسید و نفوذ او از
دامغان به سرخس نیز رسید و تا سال 788/1386حکومت

کرد275.

سربداران ابتدا برای قوام جنبش از نفوذ عالمان صوفیه استفاده کردند ولی با گسترش تشیع
در سرزمین بیهق ،نیاز حاکمان سربداری برای حضور فقیهان بیشتر از صوفیه شده بود .از این
روی به منظور تأمین این نیاز ،علیبنمؤید ،آخرین حاکم سربداری ،به شهید اول نامه
- 274رو حاهلل حسینیان ،تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل حوزه علمیه قم ،ص .168
- 275محمد وصفى ابومغلى ،ایران دراسۀ عامۀ ،منشورات مرکز دراسات ،ص 233
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مینویسد و می کوشد ،اورا به سرمین بیهق بیاورد ،لکن این تالش به نتیجهای نمی رسد .
سکههای به جای مانده از دوران سربداران ،نشان می دهد که تشیع سربداران در طول مدت
حکومتشان رو به رشد بوده ،سیر تاریخی سربداران حاکی از این است که تا قبل از سال
 759/1358نسبت به تشیع تعصب خاصی نداشتند ولی بعد از این تاریخ ،تعصب آنها به تشیع
بیشتر میشد .سربدارانی که در مسائل مذهبی ،ابتدا به صوفیانی ،همچون شیخ حسن جوری
رجوع مینمودند ،در آخر

به علمای فقیه متوصل میگردند276 .

یکی دیگر از فقهای معروف هم عصر مغول که فتوای جهاد بر علیه چنگیز صادر کرد،
تقیالدین ابوالعباس احمد شهابالدین عبدالحلیم ،ابن تیمیّه ( )661/1328بود که با فتاوی
و رساله های خود از ممالیک و دولتهای آنان دفاع می کرد ،نوشت « :تنها جایی که مسلمانان
می توانند بـا ایـلخانان مـغول مالقات کنند میدان جنگ است .مغوالن کافرند و جـهاد بـر
مسلمین واجب است و باید با مغوالن کافر جهاد کرد و بر ممالیک و مسلمین است که
حداقل سالی یک بار بـا دشـمن بـجنگند» 277در رساله ای نیز ایلخانان را دشـمن دین
خواند 278.ابن تیمیّه کفر مغوالن را بر اساس مباحث اعتقادی و فقهی ثابت می کند و می
گوید که ایلخانان چـنگیز را چـون پیامبر فرستاده از آسمان می دانند 279آنان بر کتاب خدا
و سنّت رسول و سـیره خـلفای راشدین شوریده اند و پنج نوبت را نماز نمی گزارند و زکات
نمی دهند و روزه نمی گیرند و حج نمی گزارند و مرتکب کبائری چون شرب خـمر مـی
شوند .اینان کـه متظاهر به اسالم شده اند دائما در کار قتل و اسارت مسلمین اند و شهرهایشان
را تخریب مـی کنند و چنگیز را چون پیامبر مبعوث ،وکیل یا کفیل از جانب آسمان مـی
 - 276میرخواند ،تاریخ روضه الصفا ،ج  ،5ص 624
 - 277محمد ابن ابراهیم ،مختصر فی فضل الجهاد ،دار الوثائق ،ص 107.
 - 278مقیری احمد ،السلوک ،به کوشش محمد مصطفی زیاده ،قاهره ،۱۹۵۶ ،ج 1ص1039-1027
 - 279ابن تیمیه ،مجموعۀ فتاوی ،ج  ،4ص339
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دانند280.
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از ایـن رو بـر مسلمین است که از ممالیک دفاع کنند و از ایشان اطاعت ننمایند،

چرا که آنان از داراالسالم حـمایت نمـی

کنند281.

کوتاه سخن ،در این مطالعه ،آنچه به احکام اربعه وتاثیرحاکمیت مغول به آن مربوط می
شود ،همانگونه که دیدیم با سلطه مغول بر ایران بر یک دوره تاریخی طوالنی اموی ،عباسی
خط پایان کشیده شد و مناسبات مذهبی ورق خوردند ،به ویژه در اجرای احکام و شعائر
اسالمی تغییرات مهمی پیدا می شود و شکل دیگری به خود می گیرند ،تحوالتی که تا آن
زمان و دوران خلفای اسالمی وجود نداشت ،این تغییرات عبارتند از :
-

تغییر خطبه های نماز جمعه یعنی حذف کردن نام و القاب خلفا ازاین خطبه ها ،با تغییرات
سیاسی در نماز های جمعه ،این نماز ها شکل و تحول جدیدی پیدا می کنند .علیرغم
مخالفت و سر سختی اهل سنت و نپذیرفتن فرمان سلطان در شیراز و اصفهان وقزوین ،خطبه
ها را تغییر داده و به اجرا می گذارند.

-

سکه های رایج با اسامی ائمه معصومین ونام ائمه ضرب می خورند و

-

ولی اللّه در ردیف کلمه ال اله اال اللّه محمد
فرمان داده می شود تا بر وجوه دنانیر لفظ علی ّ
رسول اللّه قرار گیرد.
«حی علی خیر العمل» در اذان نماز به نماز های یومیه اضافه می شود.
ّ
جمله

-

 - 280ابن تیمیّه ،رسالۀ الی السلطان الملک النـاصر فـی شـأن التتار ،بیروت1976 ،م .ص 13
 - 281ابن تیمیۀ ،الفتاوى الکبرى ،دار الکتب العلمیۀ ،1987 ،ج  ،4صص  347 ،338 ،333و 352
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گرایش سلسله صفویه به تشیّع و تحول در احکام اربعه
تشکیل حکومت صفوی ،یکی از نقاط عطف در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه محسوب
میشود ،در سایه این حکومت ،فقها که از دیر باز با تمسک به استراتژی «تقیه وانتظار» و با
رویکرد مبارزه منفی در حاشیه حکومت ها ،جامعه شیعی را حفظ کرده بودند به مرور به
صحنه آمدند و در گستره خاص فقه قرار گرفته و تحوالت عظیمی را در اندیشه دینی این
دوره بوجود آوردند.
علما در دوره صفویه در سه مکتب رقیب پراکنده بودند :مکتب اخباری ،سنت گراهایی که
فقط معتقذ به آنچه از سنت پیامبر و امام بر جای مانده است ،بودند ،اینان اساسأ منکر هرگونه
حکم (رأی) مستقل از سوی علمای باالتر بودند .مذهب دوم ،طرفداران مکتب اصولی بودند
که از مشروعیت کارکرد مجتهدان در تفسیر قوانین و آموزهها و در انجام قضاوتهای
مستقل دفاع میکردند .این مکتب در دوران صفوی تسلط بیشتری در میان علمای تشیع
داشت و مکتب سوم صوفیهایی بودند که به مسایل اسرارآمیز بیش از حقوق عالقهمند بودند
و تجزیه روح از امور دنیوی را خواستار

بودند282.

اگر چه فقها در تأسیس حکومت صفویه نقش مستقیمی نداشتند ،اما حیات دویست وبیست
و یک سالۀ این سلسله را تداوم بخشیدند .تعامل فقها در این دوره موجب شکلگیری
نظریه های سیاسی جدیدی در این سلسله گردید و آثاری که در اندیشه سیاسی بر جای
گذاشت به منزله نقطه عطفی در روابط فقها با حکومت شد .این دوره را می توان دوره
تکوین نظریههای سیاسی فقیهان و شکلگیری شریعتی جدید دانست .فقها در این دوره
ارتباط با حکومت موجود را پذیرفتند و نظریه های فقهی آنها را پروراندند و بجای آنکه

 - 282منصور معدل :طبقه ،سیاست ،ایدئولوژی در انقالب ایران ،صص  152ـ .153
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اصل همکاری با سلطنت را مورد چالش قرار دهند ،تالش کرد در راستای سازگاری اندیشه
خود ،بسیاری از مفاهیمی را که تا پیش از این فقط با حضور امام معصوم قابل اجرا بود ،به
میدان آورده و از بحثهای انجام شده حول آن ،ادبیات سیاسی فقه درخوری را فراهم
آورند که نیاز به امام معصوم نداشته باشد و این خود مبنا و پایه بسیاری از مناسبات دورههای
بعد قرار گرفت و علما با پروراندن مباحث ،راه را برای تأسیس حکومتی مذهبی ،با مبانی و
کارکردهای آن فراهم آوردند .احکامی که اجرای آن ها منوط به حضور امام معصوم بود
با تبیین و تعاریف شریعت جدید هماهنگ شد ،نقش فقهای دوره صفوی در این تئوریهای
جدید بسیار مهم و قابل توجه است.
مهمترین چالشی که فقهای این دوره با آن روبرو بودند نحوۀ همکاری با حکومت جور در
اجرای احکام اسالم در رسیدن به حق اهلل و حق الناس بود .روش شناسی اجتهاد که برای
پاسخ گویی به مسائل جدید ،با استفاده از منابع اولیه به وجود آمده بود ،نمیتوانست رهبران
غیرمعصوم را به مثابه علمای حکومتی مشروع بپذیرد و در مقابل این سؤال که «در دوران
غیبت امام معصوم چه کسی باید حکومت کند؟» بی پاسخ بود.
مشکل ترین پایه استقرار حکومت صفوی شاید بخش فقه سیاسی آن بود که علما برای اولین
بار در تاریخ خود با سالطینی رو به رو شده بودند که با ادعای تشیع ،مدافع اسالم و تشیع
نسبت به مذهب عامه سختگیر ،و در عین حال ،حاکمانی بیگانه با این اندیشه و بدون
پشتوانه معتبر دینی بودند .در طول حاکمیت صفویه ،دو قدرت در جامعه در طول یکدیگر
حضور داشتند .یکی قدرت دربار و شاه که بر نیروی نظامی ایالت تحت کنترل خود متکی
بود ،و دیگر ،قدرت علمای درون حکومتی که از توان نظامی منسجم بیبهره بود و بر نیروی
ناشی از اعتقادات دینی مردم تکیه داشتند .حضور عالمان دینی در دو گروه خالصه می شد:
عالمان بومی که غالباً مقامات صدر را در طول حکومت صفویه در اختیار داشتند؛ و علمای
مهاجر ،مخصوصاً علمای جبل عامل که غالباً مقامات شیخ االسالم و قضاوت را بر عهده
داشتند.
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در این که قدرت و حاکمیت شاهان صفوی را در نقش و قدرت علما و فقهای شیعه بدانیم،
مورخین هم نظر نیستند 283 ،زیرا نظرات مخالفی نیز وجود دارد که مدعی اند ،علمای شیعه
در استقرار اولیه استقرار صفویه هیچ نقشی نداشتند و سلسله صفویه براساس نظریه سیاسی
ویژهای که در دایره تصوف ،بین مرشد کامل و مریدان وجود داشت ،به وجود آمد و نظامی
بوجود آورد که میتوان آن را نظام خلیفهگری عنوان داد ،نظامی مبتنی بر اعتقاد و اطاعت
قزلباشان از شاه اسماعیل به عنوان رئیس خانقاه اردبیل و نه اعتقاد به فقیه جامعالشرایط شیعه
دوازده امامی284.

زرین کوب در همین باره مینویسد« :در حقیقت ،نه خود صفویان و نه هواداران قزلباش
آنها ،آشنایی چندانی با اصول و مبانی فقهی مذهب شیعه نداشتند و تشیعی که آنها بر آن
پای میفشردند ،بیشتر متأثر از اندیشههای غالبانهای بود که اعتقاد به تجسم و حلول ،محبت
غلو آمیز در حق ائمه (علیهم السالم) و دشمنی شدید با اهل تسنن ،از ویژگیهای بارز آن
به شمار می رفت و با تشیع فقاهتی مورد تأئید علمای شیعه ارتباط چندانی نداشت ،در چنین
شرایطی ،صفویان برای اینکه بتوانند تشیع را به مذهب رسمی و مورد قبول مردم درآورند،
به علمای شیعه و کتب فقهی آنها توجه ویژهای

نشان دادند285.

آلبرت حورانى ( )1993محقق در تحوالت دینی عصــر صــفوی با طرح موضــوع مهاجرت
علماى جبل عامل به ایران ،توجه محققان عصـــر صـــفویه را به تغییرات مذهبى این زمان و
ریشـه های آن جلب کرده اسـت  .در مطالعات خاورشـناسـان نیز ،نگارشـات آلبرت حورانى
 - 283مصطفی الشیبی ،به نقل از :کتاب سلسلۀ النسب ،تاریخ شاه اسماعیل صفوی و راجر سیوری،
ایران در عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،ص .3
 - 284نجف لکزایی ،چالش سیاست دینی و نظم سلطانی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،
1385ش ،ص.113
 - 285عبدالحسین زرین کوب ،روزگاران دیگر از صفویه تا عصر حاضر؛ تهران ،سخن1375 ،ش،
ص.84
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مورد توجـه قرار گرفتـه و از جملـه آنـدر نیومن در بخشـــی از پـایـان نـامـه مفصـــل خود در
موضـوع سـتیز بین اخبارگرى و اصـولى گرى در تفکر امامیه ،بخشـی را به بحث از نزاع این
دو جریان در عصــر صــفویه اختصــاص داده و از این رهگذر به طرح موضــوع مهاجرت
علمـاى جبـل عـامـل بـه ایران بـه ویژه بـه تـاریخ زنـدگی محقق کرکى مهمترین فقیـه عـاملى واز
نخســـتین فقهـاى مهـاجر بـه ایران پرداختـه .دون اســـتوارت نیز در بررســـى هـای خود از
شــکلگیرى و تکوین فقه امامیه ،ضــمن ارائه نظرات خود به نقد آراء نیومن در باب میزان
اهمیت مهاجرت فقهاى عاملى مهاجر به ایران پرداخته و می نویسـد :محقق کرکى نخسـتین
فقیـه مهـاجر عـاملى بـه ایران اســـت کـه تقریبـاً در همـان اوان ظهور دولـت صـــفویـه بـه ایران
مهاجرت کرده اسـت .کرکی در خانواده اى از فقهاء شـیعى در کرک نوح ،نزدیک بعلبک
به دنیا آمد.
در نقد محقق کرکى ،حسین بن حسن کرکى ( ،)1001/1593از نواده دخترى محقق کرکى
در بحث از تخییرى یا تعیینى (مخیٌر یا متعیٌن به دستور) بودن نماز جمعه بر خالف محقق
کرکی که قائل به تخییرى بودن نماز جمعه بود ،او قائل به وجوب تعیینى بوده و در مسئله
تعیین قبله عراق و خراسان نیز آراء محقق کرکى را با نگارش رسالههاى جداگانه به نقد
کشیده

است286 .

هرگاه نورالدین علی کرکی ،معروف محقق کرکی ( ) 940/1533را به عنوان اولین مجتهد
عصر صفوی و ابراهیم بن سلمان بحرینی محمد عاملی ،معروف به شیخ بهایی ()1030/1621
را به عنوان آخرین آنان در نظر بگیریم ،هر اندازه از محقق کرکی دور و به عالمه نزدیک
می شویم ،عمالً از دیدگاه اولیه فقها در خصوص حکومت غیر معصوم فاصله گرفته و به
دیدگاه عرفی ،که برای حاکم ،قدرتی مطلق و مستقل قائل است ،نزدیک میشویم.
محقق کرکی  ،هم عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی از سوی شاه طهماسب به
عنوان اولین شیخ االسالم ،منصوب و اختیارات وسیعی به او واگذار گردید .محقق کرکی،
 - 286محقق کرکی ،رسائل  ،ج ،1ص 147
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صاحب قریب بیست جلد کتاب فقهی است که در تالیفات خود ،آراء و نظریات زیادی
درباره احکام فقهی از جمله ،در مورد چگونگی پرداخت وجوهات،خراج ،اجرای عدالت،
اداره حکومت و انجام نماز جمعه ارائه

داده است287.

محقق کرکی بر این نظر بود که ائمه معصومین ،تصرف و تملک خراج را به دیگران اجازه
داده اند ،و پیروان خود را مجاز کرده اند به حکام جور ،خراج بپردازند و مردم نیز اجازه
دارند از محل درآمدهای ناشی از خراجی که به سالطین می پردازند ،از آنان مواجب
دریافت نمایند ،حتی اگر حاکم جائر و

ظالم باشد288 .

او در باب نماز جمعه نیز نظری بر خالف دیگرفقها داشت ،به اعتقاد او اگرچه وجود امام
معصوم یا نایب خاص وی برای اقامه نماز جمعه شرط است ،ولی این شرط در عصر غیبت
الزم نیست و تنها وجود نایب عام برای اقامه نماز جمعه در عصر غیبت کافی می باشد .محقق
کرکی،

اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت واجب تخییری می دانست289.

محقق کرکی ،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه یا نائبان عام آنها خالصه میکند.
در مورد صفویان نیز محقق کرکی ،ضمن اینکه هیچ گاه در صدد توجیه مشروعیت آنها
بر نمیآید ،چندین بار به اشاره آنها را در زمره حکومتهای جائر قرار میدهد.
پس از مرگ شاه اسماعیل ،محقق کرکی در همه امور شئون اقتصادی ،سیاسی و دینی دولت
شیعی جدید ،صاحب اختیار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه طهماسب خود نقش نائب او
را داشت .محقق کرکی از سوی خود ،نمایندگان ویژهای به نواحی مختلف فرستاد .قرار

 - 287عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ،فقهای نامدار شیعه ،کتابخانه مرعشی نجفی ،بی تا ،قم ،صص
180-176
 - 288همان فقهای نامدار شیعه صص 183-181
 - 289حامد الگار ،نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت ،ترجمه ابولقاسم سری ،توس،
تهران1359 ،ش ،ص .34
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گرفتن در این جایگاه جدید ،به وی این امکان را داد که در امور مذهبی شیعه به اجتهادهای
نو دست بزند تا آنجا که برخی از نویسندگان غیر شیعی ،او را «مخترع الشیعه» لقب دادهاند .
از اقدامات مهم محقق کرکی که موجب تقویت بیش از پیش جایگاه فقها نزد عامه مردم
گردید ،طرح بحث «مجتهد الزمانی» و نگارش رسالهای در این زمینه بود .این لقبی بود که
برای فقیه جامع الشرایط به کار میرفت که نوعاً منصب شیخ االسالمی یا مالباشی را داشته
باشد .پیش از این ،بحث زنده بودن مجتهد در فقه شیعه در مکتب حله به قطعیت رسیده و
فراگیر شده بود و به رغم مخالفتهای اندک ،آن را به عنوان یک نظریه غالب در فقه شیعه
پذیرفته بودند .با این همه ،با باال گرفتن این بحث در آغاز دوره صفوی محقق کرکی ،رساله
مستقلی در این باره نوشت که اثری از آن بر جای نمانده و تنها برخی از استداللهای او در
رساله مقدس اردبیلی در این زمینه ،دیده می

شود290.

محقق کرکی ابالغیهها و دستور العملهایی به تمام شهرهای امپراتوری صفوی نوشت و از
مردم هر شهر طبق قانون اسالمی درخواست مالیات کرد .کرکی همچنین شیوه گرفتن
مالیات و مقدار آن را تعیین کرد و به ویژه دستور داد که علمای مخالف را از کار برکنار
کنند .وی فرمان داد در هر شهر و دهکدهای ،امام جماعتی تعیین شود تا نماز جمعه بر پا
دارد و اصول اسالم را به مردم بیاموزد .وی در سفرهای شاه سلطان صفوی در قلمرو خود،
با وی همراه بود .طهماسب ،دو فرمان درباره محقق کرکی صادرکرد و در هر دو فرمان از
وی با احترام زیاد یاد کرده است .طهماسب در هر دو فرمان تصریح کرد که هر کس را
محقق عزل کند ،معزول است و هر کس را نصب کند ،منصوب است .
نفوذ سیاسی فقیهان ،پیامدهای دوجانبهای برای حکومت صفوی داشت ،از یک سو ،به
شیوههای گوناگون ،حکومت را نائبان امام غایب ،قانونی و مشروع جلوه می دادند که در
استوار ساختن بنیادهای نظری حکومت صفوی تأثیر بسزایی داشت؛ و از طرف دیگر ،به
سبب برداشتهای جدید و اجتهادهای فراوان مجتهدین ،واکنشی در میان روحانیانی که در
 - 290رسول جعفریان ،فصلنامه علوم سیاسی  ،سال هفتم ،شماره 3
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درجهای پایینتر قرار داشتند ،پدید می آورد .برای نمونه ،اقدام محقق کرکی در تغییر قبله
شهرهای ایران ،مخالفت برخی از علما (و درباریان) را در پی داشت ،و غیاث الدین منصور
دشتکی که در آن زمان در مقام صدر بود ،با محقق کرکی به مخالفت برخاست .وی معتقد
بود که محقق کرکی،

شایستگی و آگاهی الزم برای این کار را ندارد291.

محقق کرکی در

مسائل دیگری همچون خراج و برپایی نماز جمعه در دوره غیبت هم با عالمان دیگری مانند
ابراهیم قطیفی بحرانی و میر نعمت اهلل حلّی در چالش افتاد .
شیخ ابراهیم قطیفی ( )950/1543در زمان شاه طهماسب می زیست و از شاگردان محقق
کرکی بود ،اما با آرای استادش در باب وجوب اقامه نماز جمعه و پرداخت خراج به سلطان
در عصر غیبت و نیز همکاری با سالطین صفوی مخالفت

داشت292.

قطیفی ،شرعی بودن

پرداخت خراج به پادشاه را در عصر غیبت ،رد می کرد .به عقیده او ،دادن خراج به سلطان،
حتی اگر سلطان آن را در خزانه بیت المال جمع آوری کند و در امور مردم صرف نماید،
حرام است .وی همچنین پذیرش هدایا ،جوایز و أموال و خراج پرداختی را که از طرف
خود آنها به شاه پرداخت می شد ،دریافت آن از سوی سلطان را حرام دانست .وی هدیه شاه
طهماسب به خود را ،به استناد آیه «به ستمکاران اعتماد و اتکا نکنید که دچار عذاب الهی
می

شوید» 293 ،نپذیرفت294 .

 - 291عبدالحسین نوایی ،احسن التواریخ ،اسطیر ،تهران ،ص  249و 320
 - 292رسول جعفریان ،دین و سیاست در دوره صفوی ،انصاریان ،قم ص 143
 - 293سوره هود ،آیه 113
 - 294حمید عنایت ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ،ترجمه بهاء الدین خرم شاهی ،خوارزمی،
تهران ،1372 ،ص 296
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قطیفی مانند مقدس اردبیلی( ،) 993/1595سلطنت را نامشروع می دانست و هر گونه
همکاری با سلطان ،چه سلطان عادل و چه ظالم مشروع نمی دانست  295.او در توجیه و تبیین
مخالفت خویش ،به روایات متعددی از جمله به روایت امام صادق استناد می کرد ،روایتی
که امام صادق به علی ابن ابی حمزه در دستگاه بنی امیه گفته است « :اگر بنی امیه افرادی
را به عنوان کاتب و جنگجو و جزء آنها نمی یافتند ،نمی توانستند حق ما را از ما بگیرند296».

آرای قطیفی در مورد نماز جمعه نیز مخالف آرای محقق کرکی بود .در واقع ،قطیفی جزء
آن دسته از علما به شمار می رفت که اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می دانست و
رساله با عنوان «رساله فی حرمۀ صالۀ الجمعۀ فی زمن الغیبۀ مطلق» را در رد نظریه وجوب
اقامه نماز جمعه در عصر غیبت و بویژه در رد کتاب «صالۀ الجمعۀ» محقق کرکی نوشت .با
وجود این ،آرای سیاسی قطیفی ،به جای مقاومت در مقابل آرای سیاسی محقق کرکی قرار
گیرد ،به تثبیت و تحکیم آرای سیاسی استادش یاری رساند.
زین الدین بن علی بن احمد ،معروف به شهید ثانی ( ،)955/1954علیرغم این که هیچگاه
به ایران نیامد و به حکومت صفویان روی نیاورد ،ولی نظریات فقهی و سیاسی او به تثبیت
حکومت شیعی صفوی یاری رساند .او درسال  966/1559به حکم سلطان سلیمان عثمانی،
در مکه دستگیر و به اتهام بدعت گذاری در دین ،به دار آویخته شد .شهید ثانی در شرح
«اللمعۀ الدمشقیه» به تشریح مبسوط نظریات فقهی سیاسی خویش پرداخته می نویسد :
قضاوت در زمان غیبت از وظایف فقیه جامع الشرایط است .به عقیده او بر فقها جایز است
در عصر غیبت ،حدود شرعی را در صورتی که متضمن ضرری نباشد و به شرط داشتن
شرایط فتوی می تواند عمل نمایند ،پذیرش قضاوت و اجرای حدود شرعی از سوی فقیه،
مشروط به این است که او را به انجام کار حرام وادار نکنند .شهید ثانی اولین فقیهی بود که

 - 295همان دین وسیاست ،ص 144
 - 296دائرۀ المعارف تشیع ،ص 355
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أقامه نماز جمعه را در عصر غیبت ،نه حرام و نه واجب تخییری ،بلکه واجب عینی دانست .
297

عالمه مجلسی ( ،) 1110/1698سلطنت را ادامه نبوت و امامت میدانست که خداوند ،آن را
به دنبال بسته شدن دایره نبوت و امامت برای بندگان خود باقی گذاشت .او در کتاب عین
الحیوۀ ،فصولی را با عناوین «احوال سالطین عدل و جور»« ،کیفیت معاشرت با سالطین»،
«حقوق پادشاهان» و «مفاسد قرب پادشاهان» آورده ،و سلسله مراتب اقتداری و خدادادی را
مورد شناسایی قرار داده و تصریح کرده است« :بدان که حق تعالی هر کسی را در این دنیا
سلطنتی داده؛ چنانچه منقول است که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ،در قیامت از
سلوک او با رعیتش سؤال خواهد فرمود .چنانچه پادشاهان را بر رعایای خود استیال داده و
امیران و وزیران را استیال داده

است298».

در بعضی متون عصر صفوی ،شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه علمای این دوره بر اساس
یک تعهد با حکومت همکاری میکردند .از جمله محقق سبزواری ،تصریح میکند ... :در
آن زمان که امام از نظرها غائب و پنهان باشد به حسب حکمتها و مصلحتها ،چون این
زمان که حضرت صاحب الزمان و خلیفۀ الرحمن صلوات اهلل الملک المنّان چون آفتاب در
حجاب سیماب پنهان است ،اگر پادشاهی عادل مدبّر که کدخدایی و ریاست این جهان
نماید در میان خلق نباشد ،کار این جهان به فساد و اختالل انجامد و منتظم نشود و هیچ کس
را تعیّش ممکن نباشد ،بلکه البد و ناچار و ضرور است خلق را از پادشاهی که به عدل
زندگی نماید و پیروی سیرت و سنت امام عمل کند و در رفع شرّ ظالمان بکوشد و هر کسی
را در مرتبه و استحقاق خود نگه دارد و حفظ رعایا و زیردستان که امانت جناب احدیتند،

 - 297همان دین و سیاست در دوره صفوی ،ص 128-124
 - 298محسن کدیور ،نظریه های دولت در فقه شیعه ،ص63-61
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بنماید و مؤمنان و شیعیان را از شرّ طغیان و استیالی کفار و مخالفان دین حفظ

کند299.

جایگاه فقها در مسائل حکومتی نیز ثابت نبود و موقعیت ایشان بنا بر عواملی ،از جمله قدرت
سلطان ،میزان پایبندی وی به شریعت و نیز اقتدار و نفوذ خود علما در جامعه ،تغییر مییافت.
برای نمونه ،کرکی در زمان حکومت اسماعیل یکم ،توفیق چندانی به دست نیاورد ،چرا که
اسماعیل ،خود را تجسّم خدا میدانست و کرکی ،موقعیت چندانی برای دستیابی به مقام و
منزلت باال در دربار صفویان را نداشت .بنا به نوشته میرزا مخدوم ،وی به دلیل همگامی با
غالیگری پیروان شاه اسماعیل ،رسالهای در جواز سجود بر انسان نگاشت و در رساله دیگری
به نام «نفح ات الالهوت فی لعن الجبت و الطاغوت» ،عملکردهای افراطی پیروان شاه
اسماعیل ،را تائید و دشمنان شیعه را رد و لعن

کرد300.

شیخ بهایی در جبل عامل لبنان به دنیا آمد و در هفت سالگی به همراه پدرش به ایران رفت،
از او نزدیک به صد کتاب باقی مانده است و شاگردان معروفی همچون مالمحسن فیض
کاشانی و مالصدرای شیرازی را تربیت کرد و در زمان شاه عباس کبیر ،به مقام شیخ
االسالمی کشور دست یافت 301.شیخ بهایی به کمک و همیاری نخستین حکومت شیعه
صفویه بر خاست .او در باب همکاریش با سلطان می نویسد :دیانت و شریعت اسالم،
دستورالعملی است برای اداره حکومت .بنابراین ،دولتها باید کارگزار دین و متعهد به اجرای
قوانین خدا باشند302.

 - 299محمد باقر سبزواری ،روضۀ االنوار عباسی ،به کوشش :اسماعیل چنگیزی اردهایی ،تهران،
دفتر نشر میراث مکتوب ،ص 77
 - 300شیخ علی کرکی ،نفحات الالهوت فی لعن الجبت و الطاغوت ،به کوشش :محمد هادی
امینی ،تهران ،نینوا ،ص  394ـ 393
 - 301مریم میراحمدی ،دین و مذهب در عصر صفویه امیرکبیر ،تهران ،1363 ،ص 71
 - 302شیخ بهایی ،اربعین (حدیث) ،ترجمه خاتون آبادی ،حکمت ،تهران ،1368 ،ص 339
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آرای سیاسی فقهای دوران حکومت صفویه بخش بزرگی از تحول اندیشه سیاسی تشیع را
ساخته است .این آرا و نظریه ها با برخورداری از اندیشه سیاسی تاریخ گذشته تشیع ،مقدمه
ای برای شکل گیری اندیشه حکومتی شیعه در دوران صفویه و ادامه آن را در دوران بعد از
صفویه ساخته است.
بعد از دوره طوالنی سلسله صفویه تحوالت اساسی دیگری در احکام اربعه شیعه بوقوع
پیوست که مهمترین آنها در دوره یکصد و شانزده ساله سالطین قاجاریه بود ،در دوره قاجار
برخی از مبانی و احکام اساسی شیعه امامیه تحول یافت و تحول در مفاهیم ،نقشی بسیار مؤثر
در فرایندهای آتی سیاسی و اجتماعی جامعه شیعی بر جای گذاشت ،مثال ،در دوره قاجار
احکام مربوط به خمس بیش از گذشته دستخوش تحول شده و تغییری عمده پیدا کرد ،به
استناد به شیخ مفید 303،خمس حالل کننده همه داد و ستدها شد ،به ترتیبی که اگر مال
حرامی با مال حالل آمیخته بود و یا راه به دست آوردنش روشن نبود ،با پرداخت خمس
آن این مال حالل می شد .از این پس حکمی جدید تحت عنوان « المکاسب المحرمه» در
مورد در آمد های حرام ساخته شد.
در زمان قاجاریه ،مکتب اصولی توسط وحید بهبهانی رشد و توسعه قابل توجهی یافت.
بهبهانی به سیطره اخباریون خاتمه داد .وی با این کار فقه شیعه را از نو احیا کرد .وی مشرب
اصولی را که مدعی حقانیت وظایف مجتهد بود ،به عنوان مذهب غالب در عالم تشیع تثبیت
کرد .از تصوف جلوگیری شد .گروه زیادی از مجتهدانی را که در دوره فتحعلی شاه در
ایران نفوذ داشتند  ،تعلیم داد .شخصاً با کوشش بسیار به اثبات وظایف مجتهد پرداخت .امر
به معروف و نهی از منکر را وظیفه خاص مجتهد دانست ،بطوری که تا زمان شیخ انصاری،

 - 303شیخ مفید ،المقنعۀ ،کتاب الزیادات من الزکاۀ  ،ص  186و 288
172

حدود

احکام ار بعه

کتابهای او منبع کتابهای درسی مورد توجّه طالب علوم دینی
اخباریگری و صوفی گری دچار رکود شدید

بود304.

اما بعد ا ز او ،

شد305.

خالصه نظام قضایی در دوران صفوی ،به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم بندی شد بخش
عرفی در برگیرنده رسیدگی به کارهای مانند قتل ،خونریزی و تجاوز می شد و بخش شرعی
در برگیرنده رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی مانند معامالت ،طالق ،دزدی و  ...بود.
ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی و مسئولین رسیدگی به این
دعاوی شرعی در شهرها نیز با داروغه ها بود .ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهدۀ صدر،
که از باالترین مقام دینی بوداز میان علمای نامور گزینش می شدند .قضات شرع نیز از میان
علمای گزینش شده و توسط صدر بکار گماشته می شدند .از کارهای دیگر صدر نصب و
عزل شیخ االسالم ها در شهرها و رسیدگی به کارهای موقوفات در سراسر

کشور بود306.

گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور نظام قضائی را از مسلمانان اهل سنت
مستقل کرد واحکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان بر پایه فقه اهل سنت بود ،با
اعالن مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم و اجرا شد.
روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در
نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود ،در
این دوره از یکدیگر تفکیک شد« .دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های
عرفی یا حکومتی و «صدرالصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسالمی
نظارت داشتند .در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی

 - 304الگار ،همان ،صص  48و .49
 - 305موسی نجفی ،تاریخ تحوالت سیاسی ایران ،ص .74
 - 306ویلیام فلور  ،نظام قضایی صفویه ،مترجم حسن زندیه  ،قم1381 ،
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قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ
بیشتری نسبت به قضات غیرمذهبی بودند.
منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور ،صدرخاصه ،صدر عامه و
قاضی ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ
و اقتدار در حوزۀ قضاوت دادرسی برخوردار بودند .همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در
این دوره شکل گرفت که مسئولیت رسیدگی به جرایم سربازان را به عهده داشت .از سوی
دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ
آذوقه ،رسیدگی به مشکالت مردم را بر عهده داشتند.
نظام قضایی دوران شاه عباس بسیار خشونت بار بود ،بطوری که خود شاه  500جالد آماده
خدمت داشت ،در مجازات مجرمان ،دزدان و حاکمان ستمکار بسیار بی رحم بود ،قساوت
های او تا آنجا ادامه یافت که متصدیان اجرای احکام ،با مشاهده این خشونت و بی رحمی
ها بر مردم ،از محاکمه افراد چشم پوشی می کردند .اما مجازات شاه عباس نسبت به افرادی
که مورد خشم او واقع می شدند ،مرز نمی شناخت زیرا شاه ،از جمله آدم خوارانی که به
دستور او مجرمان را زنده زنده می خوردند ،در اختیار داشت که این خود از برگ های شرم
تاریخ دادرسی در ایران است.
نظام دوگانه شرعی و عرفی صفویان در اواخر عصر صفوی با اقتدار نظام دادرسی شرعی و
به تدریج به تضعیف نظام عرفی انجامید .اما نتیجه نهایی این رفتار موجب زوال حکومت
صفویان و سقوط اصفهان شد.
در نظام قضایی دو نوع محکمه وجود داشت ،یکی محکمه حقوق عمومی یا عرف که به
طور عمده به جرایم کیفری رسیدگی می کرد ،دیگری محکمه مذهبی یا شرعی که مسائل
و مراجعات مذهبی را حل و فصل می نمود .دیوان خانه یا محکمه در واقع به معنای امروزی
ساختمان دادگستری بود.
از اوایل دوران صفویه رسیدگی چهار جرم به نام جرائم اربعه یا احداث یعنی ازاله بکارت،
قتل ،شکستن دندان و کور کردن با روحانیون بود .عناوین صدر عامه ،صدر خاصه،
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صدرالممالک و صدر دیوان در مورد مهم ترین منصب مذهبی دولت صفویه ،یعنی صدور
به کار می رفت .در عصر صفویه ،عالی ترین مرجع قضایی ،دیوان بیگی بود و پا د شاه
فرمانده کل محسوب می شد.
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حدود و صاحب نظران در غرب
خارج از حوزه های علمیه و علما و فقهای سنتی اسالم میتوان نظر گاههای علمای دیگر به
ویژه صاحب نظران در غرب و اندیشمندان خارج از محدوده روحانیت وعلمای اسالمی را
مورد توجه قرار داد ،پژوهشگران غربی که حدود قضایی اسالم در دوران غیبت را مورد
مطالعه و انتقاد قرار داده اند ،عمومأ با دیدی جستجوگر و در مواردی با بر خوردی بسیار
منتقدانه ،موضوع را مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده اند ،این پژوهشگران با رویکرد ها و
نظرات کامال متفاوتی با برخورد هایی موشکافانه ،بطور تاریخی موضوع حدود قضایی و
مجازات اسالمی را باز خوانی کرده و روی برخی از نکات مهم آن عالمت سئوال گذاشته
اند.
به نظر می رسد این دانشمندان عموماٌ منابع اولیه اسالمی و آنچه از این منابع بدستشان رسیده،
ترجمه و بصورت نقل قول آورده اند و همان گفته های تکراری دانشمندان اسالمی را نیز
مورد توجه قرار داده و در کنار آن انتقادات خود را منعکس کرده اند .نکته مهم که دیده
می ش ود ،اختالف دید ها و نظراتی است که صاحب نظران غربی نسبت به فقهای اسالمی
دارند ،سماجت و جزمّیتی که در نویسندگان مسلمان و بخصوص فقهای صاحب اندیشه
دینی اسالمی وجود دارد در پژوهشگران غربی کمتر دیده می شود .آنان سخت اندیشی
علمای اسالمی را نداشته و بیش و کم واقعیات بیشتری را مورد توجه قرار داده اند .در اینجا
ما سعی میکنیم به اختصار این نظر گا هها را موضوع بندی و بر اساس گذشت زمان و اهمیت
هر موضوع آنها را بر رسی کنیم .سعی شده نظرات بدون پیش داوری و صرفا به جهت
آگاهی از نظرنویسندگان مورد مطالعه قرار گیرد ،نا گفته پیداست که مواردی نیز با توجه به
اهمیتی که دارند ،ممکن است از قلم افتاده باشند .سعی شده نظرهای متفکران و پژوهشگران
غربی که عمومأ اسالم شناس و نه لزومأ شیعه شناس بوده اند ،در موضوع حدود و سیستم
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قضایی در دوران غیبت  ،آورده شود .نکته دیگری که الزم به یاد آوری است این است که
بر خالف فقها و دانشمندان شرقی که سیستم قضایی و حدود را با محوریت امام یا نائب
خاص امام جستجو کرده اند ،این پژوهشگران بدون در نظر گرفتن موقعیت امام یا امام
معصوم ،موضوع را مورد مطالعه قرار داده اند .برخی از این متفکران با دیدی متفاوت به آن
نگاه کرده اند .حدود را مربوط به دوران خود دانسته که پس از آن با اشکاالت جدی روبرو
بوده و ساقط و تعطیل شده اند و دلیلی برای ادامه کاربرد آن نمی بینند .صاحب نظرانی نیز
بر این اعتقاد بوده اند که رعایت و اجرای حدود برای ایجاد تعادل در جامعه و برای حفظ
امور اجتماعی مردم بوده است که فقهای بزرگ در باز سازی و تجدید ساخت آن بسیار
تالش کرده اند.
در حاشیه نقل قولهای فقهای اولیه برخی از نظریه های نظریه پردازان غربی را آوردیم ،ذیال
دیدگاهای دیگر از نظریه پردازان غربی را به ترتیب تاریخ اظهارشان می آوریم :

در شرح زندگی ابوالحسن ماوردی  MAWERDI Abulhassanو در آثار او در
رابطه با حقوق اسالمی دیده می شود که در مجموع  15جلد کتاب نوشته که معروفترین
آنها کتاب « احکام سلطانیه» است .در مقدمه این کتاب ،او مجموعه ای از قوانین قضایی آن
روزگار و وضعیت دول مختلف را ثبت کرده است .او خود در سال  426هجری لقب قاضی
القضات گرفت و در همین کادر چهار دوره ماموریت یافت و مقام های مختلف دولتی
گرفت .او اولین کسی است که در زمینه حقوق اجتماعی ،اصطالح « آزادی ،برابری و
برادری» را ابتکار کرد و

بدان رسمیت داد307.

307 - MAWERDI Abulhassan, Les Statuts Gouvernementaux ou Règles
de Droit Public et Administratif, traduit par E. FAGNAN, Edition de
Patrimoine Arabe et Islam, Beyrouth, 1982, pp. 1-13.
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رودولف پترز ) (PETERS Rudolphدر رابطه با حدود و تعزیرات اسالمی می
نویسد :ابوحنیفه تعزیر را مجاز کرد .،زیرا او بر این عقیده بود که حفاظت از جامعه به کشتن
مجرمین نیست ،بلکه به بر آوردن رضایت بازماندگان مقتول است .در دوران اول اسالم،
محور جرم شناسی نزد علمای علم قضا ،اساسأ حدود و قصاص بود و نقش اصلی را در زمینه
قضایی ،وارثین یا والدین مقتول

بعهده داشند308.

رودلف پترز می نویسد « :حدود چهار اصل مهم را در جامعه بر قرار می کند :نظم عمومی،
مالکیت خصوصی ،نظم جنسی و اخالق شخصی ،ولی بعد از قرن  16و در زمان عثمانیان
قوانین علم قضا با دو هدف دیگر شکل گرفت که عبارت بودند از :حفظ قدرت حکومتی
و حفظ اخالق در جامعه .البته محور جرم شناسی نزد علمای قضایی ،قصاص و حدود بوده
است309.

نرمن کالدر) (CALDER Normanدر کتاب قضا به نقل از سبزواری در رابطه با
احکام شرع می نویسد « :سکوالر بودن یعنی غیر شرعی بودن ،البته سبزواری نظریه شهید
ثانی که معتقد است که « سکوالر بودن یعنی اهل جور بودن » را رد می کند.
نرمن کالدر در موضوع حقوق اسالمی می نویسد « :احکام شرع در دوران صفویه دو پایه
داشت :همنوایی با طبقه روحانیت و حفظ منافع قشر مذهبی ،سیستم احکام شرع شیعه حاصل
دو امر بود  :شرعی کردن دولت و سیاسی کردن فقه و این کاری بود که عثمانیان می
کردند310.

308 - PETERS Rudolph, Crime and Punishment in Islamic Law 16 et
17em siècle, Cambridge University Press, p. 31-33.
309 - Ibid., p. 186.
310 - CALDER, op. cit., pp. 92-102.
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امیل تیان ) (TYAN Emileدر سازماندهی سیستم قضایی محمد می نویسد  :محمد
قاضی ایدآل بود ،محمد و عمر خود قاضی معین می کردند .امیل تیان تعریفی از « تعر و
«مئوتر )ta’r(« ،می دهد و می نویسد :انتقام درعرب نقش اول را دارد ،جرم آدم کش در
عشایر یا در عشیره غالب ،محکوم به یک فرمول مجازات ثابت است.
امیل تیان از مجازات قبل از اسالم به چند نکته مهم اشاره می کند و می نویسد :پیامبر اسالم
هیچ مطلب واقعأ جدیدی را با خود نیاورد  ،بلکه دکترین او قرض گرفته از یهودیت،
مسیحیت و از هوش خودش بود« 311.قرآن از نوشته های یهود استفاده کرده است ،محمد
آداب و سنن را عوض نکرد ،جرم آدم کش ثابت ماند ،قصاص ترفیع پیدا کرد و  ...سیستم
قضایی از بیزانس و از اوستا گرفته شده است ،بیزانس در سیستم حقوقی اشعری نفود داشت
و  ...قضات قبل از منصب قضاوت و قاضی شدن فرمانداران حکومت بوده

اند312».

امیل تیان می نویسد انتقام در عرب یک قانون بزرگ است ،باالخص اگر در رابطه با قتل
باشد ،قتل نقش اساسی دارد اگر قتل بین دو فرد اتفاق بیفتد ،دو فردی که از دوطایفه مختلف
باشند ،جنگ تمام عیاری را با خود بهمراه می آورد ،این چنین قتلی نام « تعر » بخود می
گیرد ،فرمول عمومی در این « تعر » این است که انتقام هر قتلی باید از قاتل آن قتل گرفته
شود ،باید توجه داشته باشیم که کشته شدن یک عرب یعنی کشتن قبیله آن عرب و بویژه
رئیس آن قبیله مورد توجه است و مجازات را «الموتر» یعنی قاتل باید ببیند ،پس روشن است
چه جنگی

بین دو قبیله اتفاق خواهد افتاد؟ 313

میدان عمل اجرای قوانین جزایی شخصی عرب ،قبل از اسالم بسیار محدود بود ،بخصوص
در امر زخمی کردن بدنی افراد ،قرآن نیز در این امر از اصطالح ها و واژگان و از قوانین
ابری یهود استفاده کرده است.

311 - TYAN, op. cit., 1938, p. 29.
312 - Ibid., p. 85.
313 - Ibid., pp. 33-34.
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امیل تیان می نویسد از آنچه بطور اخص به اجرای حقوق و مجازاتها مربوط می شود ،متوجه
می شویم که محمد هر گز نظریه جایگزینی عادات گذشته عرب قبل از اسالم را نداشت،
او یک سیستم جدیدکه سازماندهی جدید مردم را مورد نظر داشت خلق

کرد314.

هارالد موتسکی (  ) Motzki Haraldمی نویسد :فقه در قرن  16تا  18توسط شافعی ها
ساخته شد ،از قول گلدزیهر می نویسد  « :فقه و قضاوت از قرآن گرفته نشده است ،بلکه از
« رأی ساخته شده است و مالکی در این امر از کتاب موٌتا بهره گرفته است .هارالد موتسکی
می نویسد :گلدزیهر با روشنی تمام تئوری خود در رابطه با توسعه فقه اسالمی می گوید:
«فقه اسالمی ابتدا با رأی توسعه یافت

و نه با قرآن و سنت315 .

هارالد موتسکی می نویسد :جوزف شاخت از ابو حنیفه ،شیبانی ،حسن بصری و ابن مقطع
استفاده کرده است و نتیجه گرفته که :سنت های عراقی ها معادل سنت های همراهان پیامبر
است ،سیستم حقوقی پیامبر با گذشته تغییری نداشت ،تغییرات در احادیث بود .جوزف
شاخت ،شاگرد برگ اشتراسه و اسنوک هرگرونژه ،با استفاده از کتاب «شروع و رفتار تفکر
اسالمی متد لوژی برگ اشتراسه را نقطه شروع کار خود ،البته نه بر نظریه موٌطای مالک ابن
انس ( ،)179/795-96بلکه بر نظر های شافعی که در پایان قرن دوم/هشتم  ،متد لوژی فقه
اسالمی را بنا گذاشته بود ،قرار داد و با برخوردی انتقادی فقه اسالمی را مورد بر رسی قرار
داد .شاخت در موضوع فقه حقوق قضایی اسالمی ،با مطالعه و بر رسی مجموعه ای بسیار
زیاد از نمونه های یاد شده به یک نتیجه تاریخی دست می یابد مبنی بر اینکه مراجعه و
رفرانس دادن به نسل همراهان محمد روشی است گذشته ،آنچه بیش از همه مورد مراجعه
قرار میگیرد از نسلهای

بعدی او است316.

314 - Ibid., p. 62.
315 - MOTZKIm op. cit., p. 3.
316 - Ibid. p. 11-16
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هارالد موتزکی می نویسد :از حاصل همه پژوهشها ،شاخت باالخره به این نتیجه میرسد که
مجموعه اسناد تاریخی موجود اعم از اسناد مربوط به خود پیامبر ،احادیث و جانشینان محمد،
همه نماش یک رشد بزرگی را نشان میدهد که بین سالهای  150/767تا  250/864روی
داده است که از همه چشمگیر تر در آنها استفاده از احادیث

هستند317.

آصف فیضی )  (FYZEE Asafدر موضوع منابع قوانین ابتدائی شرع ،یاد آوری می
کند که دو نوع قانون وجود داشت ،یک نوع قوانینی که منشأ الهی داشتند و دوم قوانینی که
دست ساخت بشرند ،قوانین اسالم و قوانین هندو  ،قانونگذاران مدرن به قول استروگو
( ) Ostrogotنتیجه گرفته اند که این قوانین از یونان ،از روم ،از سلیک یا قوانین ژرمن
آمده است و این دلیل است که خدا اینگونه خواسته است و چون پادشاه خواسته است این
طور شده است.
قاضی محمود میگوید « :قوانین هندو و قوانین محمد بقدری بیکدیگر نزدیکنند که قابل
تفکیک نیستند ...عرف و عادات پیامبر از هند

گرفته شده است318.

آصف فیضی می نویسد گلدزیهرکه نظرات برگ استراس و شاخت را دنبال کرده مدعی
است بخش عظیمی از سنتهای مربوط به دوره محمد تطابق زمانی ندارند ،شاخت نیز در
تحقیقش گفته است « سنتهای منتسب به محمد به سنتهای قبل از

او مربوطند319 .

قوانین مسلمان ها بیش از پنج یا شش دوره مهم تاریخی را گذرانده اند :از دو سال اول
هجری شروع تا سال دهم هجری و ادامه

آن320.

317 - Ibid., p.64.
318 - FYZEE Asaf A. A., Outlines of Mohammadan Law, Oxford
University presses, 5th edition, 1993, p. 11.
319 - Ibid., p. 14.
320 - Ibid., pp. 20-35.
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محمد علی امیر معزی) (AMIR-MOEZZI Mohammad Aliدر باره تاریخ و
توسعه فقاهت می نویسند « :آن چه به نهاد های متعدد دینی بر می گردد ،میتوان تصور کرد
که توسعه فقاهت ،بجای این که بر اساس احادیث پیش رفته باشد بر اساس تعلقات و
وابستگی های جوامع محلی و جمعیت های قومی پیش رفته و درکادر قرآن چیزی از آن
یافت نمی شود321.

او در مورد مسئولیت فقها در حقوق قضایی می نویسد« :در باب قضاوت

کردن فقیه قاضی ،شیخ طوسی و تقریبأ همه فقهایی که بعد از شیخ طوسی آمده اند ،همگی
به استناد حدیث معروف امام جعفر صادق از عمر ابن حنظله تکیه میکنند که در این حدیث
آمده است که قضٌات شیعه سخنگویان امام هستند .آنان فراموش میکنند که این حدیث به
زمانی بر میگردد که امام زنده بوده و هیچ پیش بینی برای دوران غیبت امامان در آن دیده
نمی شد و این تزی است که اکثریت فقها آنرا

پذیرفته اند322.

محمد علی امیر معزی در اختالفات فراوانی که بین شیعه و سنی در امر حقوق و قضاوت
وجود دارد می نویسند :اختالفات حقوقی بین شیعه و سنی بقدری فاحش است که در برخی
موارد این دو فرقه یکدیگر را به خارج بودن از دین متهم می کنند ،بعنوان نمونه در قوانین
ازدواج موقت ،در زمینه طالق و یا در موضوعات قوانین مربوط به ارث ،سنی ها ازدواج
موقت را امری باطل و حتی عمل به آنرا فاحشه گری محسوب می کنند ویا اختالف عمده
و بسیار آشکاری که بین شیعه و سنی از نظر حقوقی حاکم است ،اختالف افراطی های شیعه
با تند رو های سنی مذهبان است ،سنی مذهبانی که تحت عنوان سنی های ناصبی با آنان
دشمنی می شود ،گروههایی که هر کدام یکدیگر را به خروج از دین اسالم متهم و یکدیگر
را حرامزاده و دشمنان پیامبر خدا می نامند ،این دشمنی عمال در دوران سه خلیفه اول اسالم
و یا در دوران بنی امیه و بنی عباس بسیار آشکار و شیعه ها را حرامزاده نامیدند ،تا جایی که
آبی را که شیعیان به آن دست می زدند سنیان نجس می دانستند و بکار وضو گرفتن نمی

321 - AMIR-MOEZZI, op. cit., p. 14.
322 - Ibid., p. 193.
182

حدود

احکام ار بعه

بردند و یا شهادت دادن آنها در دادگاه ها هیچ اعتبار شرعی نداشت ،حتی کمک کردن
شیعه ها به ناصبی ها  ،برای اینان ،همانند خوردن گوشت ذبح نشده حرام بود بر شیعه ،در
برابر ناصبی ،تقیه الزم شده بود برای زنده ماندن دروغ گفتن و یا پنهان کردن عقیده واقعی
خود ناگزیر

شده بود 323.

محمد علی امیر معزی می نویسند  :بدنه حقوق و قضاوت در تالیف احادیث ،فضای زیادی
را اشغال کرده است ،آهنگ عمومی آنها در درجه نخست ،بسیار قابل مقایسه با حقوق
شرعی سنی هاست .در حقیقت موضوع حقوق شخصی ،حقوق اجباری یا حقوق کیفری ،
پایه ها ی آن عمال مشابه یکدیگرند ،از لحاظ شکلی ،تقسیمات ،عنوانها و مجموعه ها و زیر
مجموعه ها همه مشابه اند ،در ابتدا عمومأ مناسک و آداب قرار گرفته و بعد ازآن موضوع
معامالت و موارد ارث قرار می

گیرند324 .

او می نویسد « :بنابر تاریخ قوانین حقوق شیعه  ،فقیه قاضی برای قضاوت کردن یا اداره امور
قضایی و اجرای احکامی همچون دست و پا بریدن و یا کشتن کسی که قتل انجام داده باشد،
باید از سوی امام شخصأ اجازه نامه داشته باشد ،زیرا این تنها امام است که اجازه دارد تنبیه
هایی را که قرآن معین کرده است به اجرا بگذارد .این تنها امام است که میتواند به درستی
این احکام قرآنی در شرایط خاص به اجرا بگذارد .بنابر این به سادگی قابل فهم است در
غیاب امام و نبود شخص معین شده از سوی او قضاوت مذهبی و اجرای حدود موضوع
بغرنج و م شکل زا خواهد بود .نیاز بر قراری عدالت وعلوم مربوط به قضاوت مذهبی غیر
قابل بحث است .این أمور در رساله شیخ مفید اندر باب همکاری با حکومت به بصورت
تلویحی یا ضمنی نوشته شده که فقیه قاضی از سوی امام غائب اجازه قضاوت حتی در
مواری که قرآن آنرا تحریم کرده است دارد ،جالب توجه است در رساله های دیگر شیخ

323 - Ibid., p. 101.
324 - Ibid., p. 100.
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مفید ،از جمله رساله « مکتوبات دوران غیبت به وضوح نوشته است که اجرای حدود شرعی
در زمان امام غائب در تعلیق و بال تکلیف

است325.

محمد علی امیر معزی در همکاری قاضی با سلطان جبار می نویسد  :دو نفر از شاگردان
معروف شیخ مفید ،دو برادر ،شریف راضی ( )406/1016و شریف مرتضی ()436/1044
بعد از مرگ پدرشان به ترتیب باالترین مقام مهم دولتی  ،در اتحاد شیعه ،یعنی مدیریت
کاروانهای زوٌار مکه را به عنوان نماینده گان خلیفه در بر رسی شکایات و اشتباهات مسئولین
بعهده داشتند .اینان دوستان شخصی جانشینان خلیفه که از پوشیدن پیراهن بلند سیاه
کارگزاران دستگاه خالفت عباسی دریغ نمی کردند .شریف مرتضی الحام بخش تئوریهای
مذهبی معتزله در امور اشرار ،شروع به تدارک و تهیه مفهومهای جدیدی از احکام قضاوت
و بی عدالتی در حاکمیت های مذهبی کرد ،از قضا ،در یک عهد نامه ،تحت عنوان
«همکاری با حاکمیت اعالن نمود با حاکمیت در صورت باز سازی قضاوت ،همکاری
کردن اجباری است ،امضای چنین چیزی در زیر سلطه حاکمیت در مرام شیعه حرکت
تمسخر آمیز ی است .او تا آنجا پیش رفت که گفت برای دفاع از حقوق شیعه ،همکاری با
حاکمیت جبار را مشروع و اجباری می داند ،او در حقیقت ،بطور ضمنی پذیرفته است که
فرمان حاکمیت را بعنوان فرمان واقعی امام غائب ،به رسمیت بشناسد .کسی که چنین امری
را در حاکمیت جور بپذیرد طرفداران یا مومنین به او هم باید چنین امری را بپذیرند.
ابهام دائمی در شخصیت های قضائی در دستگاه قضاوت ،گویای آنست که روایت یا
روایت های دیگری وجود داشته اند که به استنادشان ،این شخصیت ها تصدی قضاوت را
با وجود خالفت جور ،به قصد حفظ شیعیان از سرکوب بپذیرند ،در این تصمیم گیری،
شریف مرتضی خود را معموال به سند و حدیثی از امام جعفر صادق متکی می کند که آن

325 - Ibid., p. 210.
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روایت می گوید در صورت نیاز برادران خود ،معصیت همکاری با حاکمیت می تواند مجاز
باشد326 .

میکائل بونر) (BONNER Michaelدر مورد حقوق جهانی اسالم می نویسد :حقوق
و دستورات عمومی اسالم و دولت اسالمی ،مشتمل است بر جمعی است که به اسالم باور
دارند و پیامی است برای همه انسانها ،دولت اسالمی ،دولتی است حهانی که فرمانهای
عمومی آن از سوی خدا صادر و از سوی مردم تجربه و جاری می شود .دولت اسالمی
دولتی است که توان رهبری کل بشریت را دارد .دولتی که مردمش فکر می کنند بوسیله
آن میتوان به عالی ترین هدف ها دست یافته و به یک سیستم خدائی ،سیستم جهانی رسید،
سیستم جهانی که عدالت در سراسر

آن حاکم خواهد شد327 .

برنارد بوتیوو) (BOTIVEAU Bernardدر راستای حقوق قضایی و فقه اسالمی
تحقیق و تحلیلی قابل توجه دارد ،می نویسد « :در تسلیم به برخوردهای سخت که تاریخ
تحمیل میکند ،فرهنگ حقوق و تمرین های حقوقی در ارتباطات مدرن جهانی  ،خصومت
بین برخوردها را آشکار می کند و گواهی میکند ناسازگاری دکترین ها و ناهنجاری که
باید مورد مذاکره و معامله قرار

گیرند328.

در این ناهنجاری ها ،دو واژه فقه و شریعت ،در

سالهای  1980بوسیله جنبشهای اسالمگرا به میان مردم کشیده شد ،شرع تالش کرد در زبان
سیاسی جای خودش را با فقه و حقوق عوض کند و شرع از آن پس بعنوان اصول
سازماندهنده در جامعه کلیت پیدا کرد و اسالم گرایان خواهان اجرای شرع شدند329.

شرع

326 - Ibid., p. 193.
327 - BONNER Michael, Jihad in Islamic History Doctrines and
Practice, Princeton University Press, Oxford, 1984m p. 150.
328 - BOTIVEAU, op. cit., p. 27.
329 - Ibid., p. 35.
185

حدود

احکام ار بعه

چیست؟ فقه کدام است؟ شرع در فرهنگ اسالم در سطح بسیار وسیعی ،حقوق را توضیح
می دهد ،توضیح مشخصه های دینی ،اخالقی ،اجتماعی و سیاسی که از قرآن و سنت منبعث
شده اند ،توضیحاتی که بوسیله دانشمندان ،دولتها و قضات در طول تاریخ جامعه اسالمی
تبیین

شده اند330.

فقه اما یک ساخت ،یک عقالنیت انسانی با همه محتوایی که دارد و با اهمیت  1400ساله
اش ،بقول ژاک برک  « :فقه همانی است که باید تمام و کمال عمل شود .فقه جوهر و
عصاره شریعت ،همان عقالنیت است که کانت عقالنیت ناب نامیده است ،اما قرن هاست
که این فقه دست کاری شده است « 331.فقهی که از دوران روم قدیم گرفته شده است اما
کارایی خود را بطور تاریخی از دست داد و از قرن 18

به بعد منجمد شده است332.

کریستین النگ) (LANGUE Christianمی نویسد :فایر باخ به نقل از ابوحنیفه نوشته
است  :در حدود اسالمی ،قیاس محل ندارد ،اما حکم سنگسار زنا کار مورد توجه خاص او
قرار داشته است .در «اصول فایر باخ» ،از باز تاب دستور العمل مهمی بحث میکند .او این
دستور العمل را صادره از سوی ابوحنیفه ( )150/767پدر فقه قضایی اسالمی می داند ،این
دستور العمل عبارت است از « ال قیاس فی الحدود » در حدود قیاس وجود ندارد می نویسد
این عبارت از بیشترین تاکیدات ابو حنیفه آمده که در مورد زنا کار بکار برده است .حکم
ضربه شالق ،برای زنا کار با فرد غیر متأهل و حکم سنگسار را برای زنا کار زنای محصنه
الزم االجرا می داند .ابو حنیفه همین پرنسیب را در مورد سرقت و لواط به بکار میبرد و می
نویسد در مورد لواط حدیث و روایات مفصلی از فقها داریم اما در قرآن البته در باب لواط
آیه ای نیامده است .در نوشته های سرخسی و کاشانی از مجازات لواط در قرآن مطلب

330 - Ibid. p. 26.
331 - Jacques Berque, 1980, p. 93.
332 - Ibid., pp. 30-35.
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روشنی وجود ندارد ،کاشانی در مورد حدیث نبوی ،حدیث قوم لوط در مورد سنگسار و
اعدام

لواط کار مفعول سکوت کرده است333.

بزعم ابو حنیفه ،با استفاده از قیاس ،در آوردن حکم لواط از حکم زنا امری غیر ممکن است.
ابوحنیف در صدور حکم حدود تاکید بر قاعده (تدرء الحدود بالشبهات) می کند که با
تردید نمیتوان حکم قضائی صادر کرد بلکه برای صدور احکام حدود ،باید علم الیقین
داشت334.

حدیث رسول یا اجماع فقها نیز وجود ندارد که بتوان آنرا بعنوان یک حکم اجرا کرد .در
رابطه با مقایسه مجازات زنا با لواط میگویند بلحاظ آبروی اجتماعی لواط بیشتر از زنا به
انسان لطمه میزند ،پس حکم آن باید ضعیف تر

باشد335.

سارق را هم نمیتوان با استفاده از قیاس برایش حکم صادر نمود .در باب اینگونه جرمها،
غزالی ،اشعری و مترودی میگویند هر چه خدا برای انسان مقٌدر نموده همان عمل می شود،
عمل

انسان را خدا می سازد336.

شافعی مجازات زنا را اجباری شمرده است ،دیگران به قیاس از او حکم لواط را به حکم زنا
تعمیم داده اند
غزالی در مورد شهادت دادن در مجازات زنا ،راه حل چهار شاهد بالغ در یک زمان و در
یک مکان که بر وقوع این عمل شهادت بدهند داده

است337.

333 - LANGUE Christian, Justice, Punishment, and the Medieval
Muslim Imagination, Cambidge Universty Perss, pp. 181-182.
334 - Ibid., p. 201.
335 - Ibid., p. 199.
336 - Ibid., p. 187.
337 - Ibid., p. 196.
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ساچدینا عبد العزیز ( )SACHEDNIA Abdulazizدر مورد حاکمیت قضایی نا
عادل مینویسد :شریف مرتضی که خود مسئولیت امور قضایی را در دستگاه خالفت بعهده
داشت ،راهنما و وسیله خوبی برای رفع نیاز حاکمیت نا عادل برای پیش برد امور قضایی
قرار گرفت .اجتهاد و دلیل عقلی شریف مرتضی بر آمده از برداشت او از « قصد امام» بیانگر
مذهب عقلی او است ،در این مذهب عقلی خدا از انسان می خواهد مسئولیت بر قراری عدل
اجتماعی را بپذیرد و در مقام عمل به این مسئولیت اجتماعی ،بنا را بر «توافق با خدا و مخالف
با بدی » بگذارد و توافق را حتی با بکار بردن زور رعایت کند.
طوسی در تبیان ،در تفسیرش از قرآن موافق این نظریه شریف مرتضی بود ،اما در «نهایه» در
نوشته هایش در فقه او با نظریه دیگر محققان موافق شد و شرایطی را در آن جاهایی که کار
به جرح و به قتل می کشد قائل

شد338 .

ساچدینا عبد العزیز می نویسد :ابن ادریس دچار تناقض بود ،تناقض در اجرا احکام در
تئوری و در عمل ،اجرای احکام با حضور یا بدون حضور امام ونماینده خاص امام .در
تئوری نماینده خاص امام میتواند در زمان غیبت امام ،امور عمومی مردم را تصدی کند .اما
در عمل ،بحث بر سر نماینده خاص امام است ،مسئله مهم این است که در دوران غیبت چه
کسی میتواند این نمایندگی را که مجوزش از سوی شخص امام صادر شده باشد ،عهده دار
شود.
ابن ادریس با عهده دار شدن فقیه بجای نماینده امام در تصدی امور بسیار مهم ،در باالترین
سطح حاکمیت ،مخالف بود .چرا که باید امور مهم سیاسی و قضایی را در دوران غیبت،
تصدی کند .اما او ،در عمل ،نیاز به فقیهی که والیت حکومت را عهده دار باشد غیر قابل
چشم پوشی دانست .او دلیل این تناقض و دو گانه اندیشی ،یعنی مخالفت با تصدی فقیه در
تئوری و موافقت با تصدی او در عمل را ،نبود شخص الیقی که در دوران غیبت ،ماموریتی

338- SACHEDINAm op. cit., p. 145-146.
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این چنین حائز اهمیت را بعهده داشته باشد دانست .شخصی که باید وظیفه مردم را در حفظ
منافع روزانه جامعه ،معین کند راه حلی جز یافتن فردی مجرب که شایستگی این کار را با
در نظر گرفتن تمام محدودیتهایی که در عمل پیدا می کند ،الزم دید فرد شرع شناسی این
وظیفه را عهده دار شود که بتواند حتی در شرایط وجود حکومتی نا مشروع یعنی با وجود
حاکم جائر ،اجرای حدود را بعهده بگیرد  .ابن ادریس ،البته برای چنین ماموریتی ،لیستی از
وظائف و مسئولیتهایی که چنین فردی باید بر عهده بگیرد ،فهرست

کرده است339.

ساچدینا عبد العزیز در باب شرایط حاکمیت فقیه قاضی می نویسد  :شیخ طوسی
( )460/1081سه شرط برای فقیه قاضی قائل بود :عالم بودن ،عادل بودن و دارای کمال بودن.
برای این که قضاوت درست انجام شود ،قاضی باید بر اساس حق عمل کند .داشتن شرایط
قضاوت مجهز شدن فقیه به «علم کالم» است .در حدیثی از داود ابن حسین از امام صادق
آمده است که او به پیروان خودش در امر قضاوت دستور می داد :اگر بین دو قاضی در یک
امر حقوقی اختالف نظر پیدا شد ،باید نظر فقیهی را بر گزید که بیشتر در علم آموزش امام
مهارت دارد .بنابر فقه امامیه قاضی شایسته قضاوت کسی است که بر اساس حدیث معروف
عمر ابن حنظله ،قاضی باشد که بیشتر از همه به علم کالم مجهز باشد.
طوسی در مبسوط در باب قضاوت می نویسد :فقیهی کفایت قضاوت دارد که عالمتر و
معرف به حق و حقوق باشد .و فقیهی که به حق عمل نکند مورد سرزنش قرار گرفته است.
طوسی شرح میدهد :بنابر حدیثی از پیامبر «از سه قاضی تنها یک قاضی به بهشت و دو قاضی
به جهنم خواند رفت» علت این امر مجهز نبودن آن دو قاضی به علم حقیقت است ،طوسی
شرایط و اصولی که قاضی باید به آن مجهز باشد با تفاسیری به اصول قرآنی به پنج دسته
تقسیم بندی کرده که این اصول عبارتند از :
 - 1عام و خاص – 2 ،محکم و متشابه – 3 ،مجمل و مفصل -4 ،مطلق و مقید و  – 5ناسخ
و منسوخ.

339- Ibid., p. 150.
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ساجدینا در بخش دوم کتابش مفصل به این موضوع پرداخته و نکات مهمی را در باره این
پنچ شرط خاطر نشان کرده است از جمله در استفاده از احادیث که باید با قرآن همخوانی
داشته باشند340.

در نمایندگی قضائی در امر قضاوت در حدیثی که از امام صادق ،امام یاران خود را از
طرفداری بسود حاکم قضایی بر حذر داشته و این چنین اخطار کرده است:
« محتاط باشید در قبول مسئولیت قضائی ،بدیهی است حاکمیت قضا متعلق به امام است که
قابلیت داشتن دانش قضایی را دارد» حدیث فوق گویای آنست که امام یا منصوب او توانایی
تصدی قضا را باید داشته باشد341.

340- Ibid., p. 152.
341- Ibid., pp. 129-131.
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حاصل سخن
اینک می توان در مقام رفع نزاع بین دو دیدگاه یا دو نظریه برآمد :نظریه اول ،دیدگاه
باورمندانی است که احکام فقه شیعه را احکامی الهی ،مقدس ،آسمانی وکامل می پندارند
و خود را با این احکام سازگار س خته و رستگاری خود را در اجرای بی چون چرای این
احکام می دانند زیرا خدا یگانه و مطلق است و کالم خدا نیز حقیقت مطلق است و باید آن
را پذیرفت .در نظر این باورمندان و معتقدان به احکام فقهی سنتی ،قانون هائی که جایگزین
قوانین خدا در آیند ،حقانیت ندارند .مثال در جرائم کیفری ،خداوند احکام قتل و دزدی یا
زنا را در قرآن مقرر کرده است .مؤمن چگونه میتواند با وجود حدود (مجازاتهای) شرعی
معین شده «الهی» ،مجازات های قانونی دیگری را بپذیرد؟
از این بیشتر ،فقهای جانبدار این نظریه مدعی اند که قوانین اسالم مبتنی بر «فطرت» است .از
این رو اجرای آنها ،پاسداری از فطرت وجلوگیری ازتجاوز به آن است .به همین علت،
بعضی مرتکبان جرائم مستوجب آنند که حد در باره آنها اجرا شود .این مجرمان ،با تشخیص
فقیه قاضی ،قابل بخشش نیستند .زیرا این جرائم در شمار جرائم ناقض حقوق انسان یا حق
الناس نیست تا آدمی بتواند از آن بگذرد .بلکه ناقض «حق اهلل» است و آدمی نمیتواند حق
خدا را ببخشد.
نظریه دوم ،دیدگاهی است که نگاهی دیگر و روشی دیگر بر زندگانی خود بر گزیده است،
دیدگاهی که شیوه زندگی را بر اندیشه و روش جامعه شناسی اجتماعی انسان تنظیم می
کند .شیوه زندگی را با رعایت قوانین اجتماعی ساخت بشر یا قوانین موضوعه و قوانین
زمینی ،که منشأء آن قوانین را در استقالل تصمیم گیری مردم دانسته و به «حقوق ذاتی انسان»
نیز باور دارد و برای زندگی آزاد ،روی این کره خاکی ،خود قانون وضع و اجرا می کند.
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بر این أساس  ،هرگاه نظر گاه دوم ،باور خود را بر اصل برخورداری انسان از «حقوق ذاتی»
خویش قرار دهد ،و مبنای کار را بر این قرار دهد که هر انسان ،حق بر تنفس ،حق بر تغذیه،
حق بر پوشش ،حق بر مسکن  ،حق بر کار خود و در یک کالم ،حق بر تصمیم گیری حق
بر حیات دارد و خود تصمیم می گیرد چگونه زندگی کند ،بنا براین ،می تواند بنیاد نوینی
را پیشنهاد کند ،بنیادی که اگر رابطه میان حقوق موضوعه را با «حق ذاتی حیات سنجیده و
با آن این همانی بر قرار کند ،سئوال پر تناقض منشاء قانون خداست ،وحی است یا انسان
وعقل؟ پاسخ خواهد گرفت :أصول راهنمای قضاوت هستند که باید رعایت شوند و مجازات
ها باید انعطاف پذیر باشند ،یعنی حد اقل و حد اکثر داشته باشند و بر قاضی است و بر وفق
أصول راهنما ،بنابر وضعیت علل مخففه (کسی که قبل جرم مهمی نداشه) و یا علل مشدده
(کسی که قبل به تکرار جرم داشته) در نظر بگیرد و حکم صادر کند .این واقعیت که
صاحبان نظریه ها با وجود قائل بودن به پیروی فرع از اصل ،از أصول راهنمای قضاوت مقرر
در قرآن ،یکسره غافل بوده اند ،بما می گوید چرا نظام قضائی را که قرآن رهنمود می دهد،
اندر نیافتند و در طول تاریخ نتوانستند یک نظام قضائی ارائه کنند .گرفتار و ایجابات دولت
های جبار ،عامل و دلیل دیگر این نا توانی است .نظام قضائی که قرآن رهنمود می دهد ،هر
گاه با سامانه های حقو قی دیگر ،مقایسه واقعی و نه مقایسه صوری بگردد ،بسا جامعه ها
بتوانند نظام قضائی همانندی پیدا کنند ،رها از توقعات قدرت و عامل برخوردارشان همگان
از همه حقوق و امکان رشد.
به نظر می رسد ،راهی جز چالش و در افتادن فکری با فقه سنتی و نیز نظام های قضائی
قدرت محور دیگر که زیر بنای همه مشکالت فقه قضائی امروز است وجود نداشته باشد.
بر داشت فقه سنتی در شیعه از احکام و حقوق در کلیات همانند یکدیگرند ،مثال در تقسیم
انسانها به مسلمان و کافر و یا تقسیم کرۀ زمین به دار االسالم و دار الحرب یا تفاوت های
حقوقی نا برابر در مورد مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان یا قبول احکام عبادی و کیفری
همچون ،حدود و قصاص ،شهادت ،جهاد و مانند اینها که فقه سنتی برای هر کدام تکلیفی
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معین کرده است .قوانین فقه بر محور قدرت ساخته شده اند .گویای از خود بیگانه شدن بیان
استقالل و آزادی در بیان قدرت و استحاله انسان حقوق مدار به انسان تکلیف مدار است و
حاصل آن کشمکش های دائمی بین دو نوع اندیشه و دو نوع طرز تفکر شده است می شود.
ارزیابی نظریه های مختلفی که از سوی فقهای مشهور و علمای مرجع ،در باره جرم و
مجازات ارائه شده اند ما را به این نتیجه می رساند که استدالل اصلى موافقان اجراى مجازات
یا حدود اسالمی دردوران غیبت بر این پایه است که بر اساس منابع اولیه و منابع ثانویه حدود
قضائی الزم االجرا هستند .از جمله احکام مربوط به «حدود (ومجازاتهایی) که عبارتند از:
قتل ،قصاص ،قطع عضو در إزای عضو مانند دست بریدن ،پا بریدن ،گوش بریدن ،چشم در
آوردن ،جرائم هتک ،مجازات مرگ برای سارق یا راهزن در صورت تکرار ،مجازات باغی،
مجازات محارب ،سٌب نبی و  ...اینان مدعی اند که برخی از جنایتها به قدری فجیع هستند
که کشتن مجرم تنها واکنش و عکس العمل عادالنه است .بدیهی است نه أصول راهنما را
شناسائی می کنند و نه قضاوت را تابع آنها می دانند ونه توانا به بنای نظام شده اند.
به نظر می رسد هیچکدام از استداللهایی در مورد مجازات های خشونت بار و خشونت زا
و غیر انسانی ،نه تنها ،با حقوق انسان و قواعد خشونت زدائی سازگار نیست ،بلکه در مقایسه
با نظام های قضائی امروز ،واپس گرا تر و نا کار آمد تر است .هر چند نظام های قضائی
معاصر نیز کامل نیستند و قدرت محور هم هستند اما غافل ازمنزلت انسان و حقوق او نیستند.
استدالل مخالفان اجراى حدود در زمان غیبت این است که براى اجراى حدود شرعى،
حضور مجرى صالح ،امام معصوم و یا نائب خاص او الزم است .چرا که ادله قرآن وسنت
براى عصر غیبت اطالق ندارند 342.استدالل مخالفان جواز یا مخالفین اجرای حدود بر این
پایه است که اقامه کنندۀ حدود باید امام معصوم یا نمایندۀ بر گزیده او باشد .مخالفین در
ابتدا به دنبال آن بودند تا ثابت کنند در دوران غیبت نمایندۀ امام معصومی وجود ندارد .بنا
 -342سیدمصطفى محققداماد؛ حدود در زمان ما :اجرا یا تعطیل؟ ،مجله تحقیقات حقوقى ،ش
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بر این بدیهی است حدودی که حکم به آنها در صالحیت امام معصوم است در دوران غیبت
قابل اجرا نیستند  .اینان نیز از اصول راهنمای قضاوت غافل و از دست یابی به نظام قضائی نا
توان شده و مانده اند.
حاصل این که ،از خود بیگانه شدن دین وقتی قدرتمندان آن را برای توجیه سلطه گری خود
بکار می برند .نفوذ فقه یهودی و حقوق ایران باستان و یا حقوق رومی ممکن می شود .زیرا
قوه قضائی و چند و چون قوانین آن از ستون پایه های اصلی دولت زورمدار است.
اگر قرآن مبنای کار این زعما می بود ،قرآنی که حقوق انسان را در بر دارد و نظام قضائی
در اختیار انسان می گذارد هر دو گروه و گروه های دیگر ،رها از الزامات دولت های جبار،
این نظام قضائی را باز می جستند و با تصدیق همه حقوق ( ،حقوق انسان و حقوق شهر وندی
او و حقوقی که هر جامعه به مثابه جامعه دارد و حقوق طبیعت و جانداران و حقوق هر جامعه
بعنوان عضو جامعه جهانی) ،می تواند راهنمای جامعه در متحول کردن نظام های اجتماعی
به نظام های باز بشود که در آن شهروندان با یکدیگر رابطه حق با حق بر قرار می کنند.
از دانسته های قرآن  ،از جمله نظام قضائی غفلت شده است .باز یافت این نظام می تواند از
اسباب ایجاد یک جامعه با حقوق مستمر بگردد .بدیهی است که در کار آوردن نظام قضائی
دگر گونی در نظام اجتماعی از بسته به باز و نهاد های اجتماعی در خدمت قدرت به نهاد
های اجتماعی در خدمت انسان حقوقمدار را ایجاب می کند.
فراهم آمدن همه شرایط و دادن همه صالحیت ها به یک نفر برای تصدی حکومت و
قضاوت ،ستم به او نیز هست زیرا او را بنده قدرت می کند .حق با مسئولیت همراه است پس
شهروندان ذی حقوق در مسئولیت اداره جامعه خویش بر میزان حقوق اشتراک دارند ،لذا،
والیت در امر قضا در دوران غیبت،حتی اگر چنین فقیهی دارای اجازه نامه شخصی از امام
معصوم هم باشد ،چاره جز توسل به اعمال قدرت پیدا نمی کند و آلت فعل آن می گردد.
از این رو ،با برخورداری او دیگر انسان از حقوق نمی خواند.
در هر عصری قوه قضائی و قوانین جزائی از ستون پایه های اصلی قدرت بوده است ،غفلت
انسانها از حقوق ذاتی خویش حقوق و قضاوت آلت فعل قدرتمداری کرده است .قضاوت
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و اداره امور قضایی نخست سر پرستی ،بخاطر غفلت از حقوق و نا چیز شدن در اعمال
قدرت رفته رفته نهادی فربه گشت در خدمت قدرتمداری .نهاد دین تکلیف مدار وظیفه
یافت که شریعت را بوجود آورد ،توجیه آن بود که حفاظت از جامعه و مردم از فساد و از
دشمن واجب است .به این دلیل بود قوه قضائی در ید فقها قرار گرفت و آنها هم راه
سازگاری با دولت های استبدادی را پیش گرفتند .در دوران معاصر نزاع بوجود آمد
زیرادولت بر آن شد قوه قضائی و هر آنچه در ید فقها بود از دستشان بدر آورد.
دگر گون کردن قضای نفوذ سیاسی و مذهبی بنیاد دین را به ثبت رساند تا جایی که فقها با
بهره گیری از سنتها و تفسیر هایی که ارائه دادند ،خود را نائب امام زمان در دوران غیبت
دانستند و در سمت یابی تاریخ جامعه های مسلمان نقشی مهم جستند و حاصل سمت یابی
وضعیت کنونی این جامعه ها است.
راه حل اما ،آنقدر هم پیچیده و بغرنج نیست ،هرگاه نظام قضائی در خدمت حقوق پدید آید و
قاضی بر میزان عدل رسیدگی قضائی را بعمل آورد و حق و ناحق را به دقت از یکدیگر مشخص
کند بطوری که جانبدار حق مشاهده کند که حق او به رسمیت شناخته شده ،و مرتکب ناحق نیز
مشاهده کند که گناهش ثابت گشتهاست ،جامعه باز بر میزان عدالت پدید آمدنی می شود .حیات
مستقل هر جامعه در ایناست که هر دو طرف نزاع ،اصل حقوقمندی و رابطه حق با حق را
بپذیرند .اگر یک طرف نپذیرد و یا دو طرف عفو را نپذیرند ،مجازات هر چه باشد ،مشکل را
حل نمیکند .از جمله بر قاضی نیز هست که حقوقمندی و سنجیدن عمل به حق را همگانی کند.
برای مثال ،هر انسانی حق بر تغذیه و پوشش و مسکن دارد ،پس هر کس حق کار دارد.
حال اگر نظام اجتماعی حق غذا خوردن را در دسترس بی کاران قرار نداد و یا انسانهائی را
از حق کارکردن محروم کرد ،نمی توان بینوایان را با وجود حق آنها بخاطر خوردن غذا از
مال مالداران ،دزد شمرد و بی کار را بخاطر مطالبه حق کار متجاوز خواند و محکوم کرد
بنا بر بیان آزادی ،قضاوت برای بازداشتن متجاوز از تجاوز است و نه بازداشتن مورد تجاوز
از احقاق حق است به سخن دیگر ،آن نظامی عادالنه است که ،در آن ،هر انسانی از حقوق
ذاتی خویش برخوردار باشد .هر گاه انسانها از حقوق ذاتی خویش برخوردار نبودند ،حق
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دارند برای احقاق حقوق از دست رفته خود ،علیه نظام حاکم قیام کنند .آری ،چو ن ندیدند
حقیقت ره افسانه زدند.

نتیجه :
1

احکامی را که فقه ساخته است در قرآن وجود ندارد .فقاهت هم پایه قرآنی ندارد .و بر این
اساس ،طبعأ قضاوت فقها نیز پایه قرآنی ندارد و هیج یک از تمایل ها به نظام قضائی که
قرآن در اختیار می گذارد دست نیافته اند .بنابر این اگر فقاهت به عنوان یکی از شرایط الزم
قضاوت پایه قرآنی ندارد و هیچ آیه ای در قرآن چنین شرطی را اثبات نمیکند ،میتوان
نتیجه گرفت ،درصدور احکام قضائی بخاطر نبود نظام قضائی ،از اصول راهنمای قضاوت
پیروی نمی شود.

2

اصول راهنمای قرآن ترجمان حق بنابر این بکار تبیین حقوق ذاتی حیات می آیند .نظریه
پردازان موافق جواز اجرای حدود می دانند ،حدود حد اکثر مجازات و مرگ زا هستند ،اما
از نظام قضائی غافلند .لذا نمی دانند که قضاوت باید تابع اصول راهنما ی قضاوت باشد و نه
ناقض آن اصول.

3

از خود بیگانه شدن احکام فقه ،نتیجه از خود بیگانه شدن دین حقمدار و تبدیل آن به دین
تکلیف مدار ،وقتی حاکمیت قدرت آن را برای توجیه و سلطه گری بکار می برد شده است.
حاصل آن تابعیت از فقه یهودی ویا قوانین دوره جاهلیت شده است آنچه باید نظام قضائی
است.

4

وجود این نظام قاضی را بر آن می دارد که از اصول راهنمای قضاوت پیروی کند و گر نه،
حضور امام معصوم یا غیبت امام معصوم چیزی را عوض نمی کند .اگر نظام قضائی باشد و
قضاوت از اصول راهنمای قضاوت تابعیت کند فاسقین نمی توانند متصدی اجرای حدود
قرار گیرند.
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5

حدود

اگر محتوی قانون حق باشد دیگر تابع وضعیت شرایط اجتماعی که قدرت تنظیم می کند
نمی شود ،ایده جدید این است که رابطه ای جدید باید بین قانون و حقوق ذاتی ایجاد گردد،
و وجدان اخالقی عمل را به حق بسنجد :محتوی هر دو (قانون و اخالق) با حق سنجیده شود.
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آیات حدود در قرآن
کلمه حد در قرآن چهارده بار استعمال شده است
سوره

آیه

ترجمه فارسی

بقره

یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُواْ کُتبَ

اى کسانى که ایمان آوردهاید در باره

عَلَیْکُمُ الْقصَاصُ فی الْقَتْلَى

کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده

الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد

آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن

وَاألُنثَى باألُنثَى فَمَنْ عُفیَ

عوض زن و هر کس که از جانب برادر

لَهُ منْ أَخیه شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ

[دینى]اش [یعنى ولى مقتول] چیزى [از حق

إلَیْه

قصاص] به او گذشتشود [باید از گذشت

بإحْسَانٍ ذَلکَ تَخْفیفٌ مِّن

ولى مقتول] به طور پسندیده پیروى کند و

رَّبِّکُمْ وَرَحْمَۀٌ فَمَن اعْتَدَى

با [رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد

بَعْدَ ذَلکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلیمٌ

این [حکم] تخفیف و رحمتى از پروردگار
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شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه

وَأَدَاء

بالْمَعْرُوف

درگذرد وى را عذابى دردناک است ۱۷۸
الْخَمْر

درباره شراب و قمار از تو مىپرسند بگو در

یَسْأَلُونَکَ

وَالْمَیْسر قُلْ فیهمَا إثْمٌ کَبیرٌ

آن دوگناهى بزرک و سودهایى براى مردم

وَمَنَافعُ للنَّاس وَإثْمُهُمَآ

است و(لى) گناهشان از سودشان بزرگتر

نَّفْعهمَا

است و از تو مىپرسند چه چیزى انفاق

أَکْبَرُ

عَن

من

وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنفقُونَ قُل

کنند بگو مازاد (بر نیازمندى خود) را این

الْعَفْوَ کَذَلکَ یُبیِّنُ اللّهُ لَکُمُ

گونه خداوند آیات (خود را) براى شما

الیَات لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ.
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وَلَکُمْ فی الْقصَاص حَیَاۀٌ یَاْ

و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى

أُولیْ األَلْبَاب لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

است باش که به تقوا گرایید ۱۷۹

۱۷۹
الشَّهْر

از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام

یَسْأَلُونَکَ

عَن

الْحَرَام قتَالٍ فیه قُلْ قتَالٌ فیه

است مىپرسند بگو کارزار در آن گناهى

کَبیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیل اللّه

بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر

وَکُفْرٌ به وَالْمَسْجد الْحَرَام

ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام

وَإخْرَاجُ أَهْله منْهُ أَکْبَرُ عندَ

(=حج) و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد

اللّه وَالْفتْنَۀُ أَکْبَرُ منَ الْقَتْل

خدا (گناهى) بزرگتر و فتنه (=شرک) از

وَالَ یَزَالُونَ یُقَاتلُونَکُمْ حَتَّىَ

کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما

یَرُدُّوکُمْ عَن دینکُمْ إن

مىجنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان

اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَددْ منکُمْ

برگردانند و کسانى از شما که از دین خود

عَن دینه فَیَمُتْ وَهُوَ کَافرٌ

برگردند و در حال کفر بمیرند آنان

فَأُوْلَئکَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ

کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مىشود

فی الدُّنْیَا وَالخرَۀ وَأُوْلَئکَ

و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار

أَصْحَابُ النَّار هُمْ فیهَا

خواهند بود217.

خَالدُونَ217.
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نساء

مساحقه (زندان در خانه)

و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا

وَالالَّتی یَأْتینَ الْفَاحشَۀَ من

مىشوند چهار تن از میان خود [مسلمانان]

نِّسَآئکُمْ فَاسْتَشْهدُواْ عَلَیْهنَّ

بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند

أَرْبَعۀً مِّنکُمْ فَإن شَهدُواْ

آنان [=زنان] را در خانهها نگاه دارید تا

فَأَمْسکُوهُنَّ فی الْبُیُوت

مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان

حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ

قرار دهد ۱۵

یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلًا ۱۵
پرداخت دیه

و هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را جز به

وَمَا کَانَ لمُؤْمنٍ أَن یَقْتُلَ

اشتباه بکشد و هر کس مؤمنى را به اشتباه

مُؤْمنًا إالَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ

کشت باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده

مُؤْمنًا خَطَئًا فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ

او خونبها پرداخت کند مگر اینکه آنان

مُّؤْمنَۀٍ وَدیَۀٌ مُّسَلَّمَۀٌ إلَى أَهْله

گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهى

إالَّ أَن یَصَّدَّقُواْ فَإن کَانَ من

است که دشمنان شمایند و [خود] وى

قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مْؤْمنٌ

مؤمن است [قاتل] باید بنده مؤمنى را آزاد

فَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُّؤْمنَۀٍ وَإن

کند [و پرداختخونبها الزم نیست] و اگر

کَانَ من قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ

[مقتول] از گروهى است که میان شما و

مِّیثَاقٌ فَدیَۀٌ مُّسَلَّمَۀٌ إلَى أَهْله

میان آنان پیمانى است باید به خانواده وى

وَتَحْریرُ رَقَبَۀٍ مُّؤْمنَۀً فَمَن لَّمْ

خونبها پرداخت نماید و بنده مؤمنى را آزاد

شَهْرَیْن

کند و هر کس [بنده] نیافت باید دو ماه

مُتَتَابعَیْن تَوْبَۀً مِّنَ اللّه وَکَانَ

پیاپى به عنوان توبهاى از جانب خدا روزه

اللّهُ عَلیمًا حَکیمًا ۹۲

بدارد و خدا همواره داناى سنجیدهکار

یَجدْ

فَصیَامُ

است ۹۲
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نور

الزَّانیَۀُ وَالزَّانی فَاجْلدُوا کُلَّ

به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه

وَاحدٍ مِّنْهُمَا مئَۀَ جَلْدَۀٍ وَلَا

بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان

تَأْخُذْکُم بهمَا رَأْفَۀٌ فی دین

دارید در [کار] دین خدا نسبت به آن دو

اللَّه إن کُنتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه

دلسوزى نکنید و باید گروهى از مؤمنان در

وَالْیَوْم

الْآخر

عَذَابَهُمَا

وَلْیَشْهَدْ

طَائفَۀٌ

کیفر آن دو حضور یابند ۲

مِّنَ

الْمُؤْمنینَ۲
الزَّانی لَا یَنکحُ إلَّا زَانیَۀً أَوْ

مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به

مُشْرکَۀً وَالزَّانیَۀُ لَا یَنکحُهَا

همسرى نگیرد و زن زناکار جز مرد

إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرکٌ وَحُرِّمَ

زناکار یا مشرک را به زنى نگیرد و بر

ذَلکَ عَلَى الْمُؤْمنینَ ۳

مؤمنان این [امر] حرام گردیده است ۳

شهادت

قاذف

(زنان

و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار

پاکدامن)

مىدهند سپس چهار گواه نمىآورند هشتاد

وَالَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات

تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتى از

ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بأَرْبَعَۀ شُهَدَاء

آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند ۴

فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانینَ جَلْدَۀً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَۀً أَبَدًا
وَأُوْلَئکَ هُمُ الْفَاسقُونَ ۴
ِلَّا الَّذینَ تَابُوا من بَعْد ذَلکَ

سوره نورمگر کسانى که بعد از آن [بهتان]

وَأَصْلَحُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

توبه کرده و به صالح آمده باشند که خدا

رَّحیم۵

البته آمرزنده مهربان است ۵
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وَالَّذینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

و کسانى که به همسران خود نسبت زنا

وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاء إلَّا

مىدهند و جز خودشان گواهانى [دیگر]

أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَۀُ أَحَدهمْ

ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به

أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللَّه إنَّهُ لَمنَ

خدا سوگند یاد کند که او قطعا از

الصَّادقینَ ۶

راستگویان است ۶

اْل إفكِ
نَّ الَّ ِذینَ جَاؤُوا بِ إ ِ
سبُو ُه
ُ
ع إ
صبَةٌ ِمن ُك إم ََل تَ إح َ

در حقیقت كسانى كه آن بهتان [داستان

ش ًَّرا لَّكُم بَ إل ه َُو َخ إی ٌر لَّ ُك إم
ام ِر ٍئ ِم إن ُهم َّما
ِلك ُِل إ
اْلثإ ِم َوالَّذِي
ا إكت َ َ
س َ
ب مِ نَ إ ِ
ت َ َو َّلى ِكب َإر ُه مِ إن ُه إم لَهُ
اب عَظِ ی ٌم 11
َ
عذَ ٌ

افك] را [در میان] آوردند دستهاى از
شما بودند آن [تهمت] را شرى براى
خود تصور مكنید بلكه براى شما در آن
مصلحتى [بوده] است براى هر مردى
از آنان [كه در این كار دست داشته]
همان گناهى است كه مرتكب شده است
و آن كس از ایشان كه قسمت عمده آن
را به گردن گرفته است عذابى
سختخواهد داشت11 .

یَرْمُونَ

بىگمان کسانى که به زنان پاکدامن بىخبر

ِنَّ

الَّذینَ

الْغَافلَات

[از همه جا] و با ایمان نسبت زنا مىدهند در

الْمُؤْمنَات لُعنُوا فی الدُّنْیَا

دنیا و آخرت لعنتشدهاند و براى آنها

وَالْآخرَۀ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ

عذابى سختخواهد بود ۲۳

الْمُحْصَنَات

۲۳
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مائده

قَالَ رَجُالَن منَ الَّذینَ

دو مرد از [زمره] کسانى که [از خدا]

یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهمَا

مىترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود

ادْخُلُواْ عَلَیْهمُ الْبَابَ فَإذَا

گفتند از آن دروازه بر ایشان [بتازید و] وارد

دَخَلْتُمُوهُ فَإنَّکُمْ غَالبُونَ

شوید که اگر از آن درآمدید قطعا پیروز

وَعَلَى اللّه فَتَوَکَّلُواْ إن کُنتُم

خواهید شد و اگر مؤمنید به خدا توکل

مُّؤْمنینَ ۲۳

کنید۲۳

قالُواْ یَا مُوسَى إنَّا لَن

گفتند اى موسى تا وقتى آنان در آن

نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فیهَا

[شهر]ند ما هرگز پاى در آن ننهیم تو و

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّکَ فَقَاتال

پروردگارت برو[ید] و جنگ کنید که ما

إنَّا هَاهُنَا قَاعدُونَ ۲۴

همین جا مىنشینیم ۲۴

َِقالَ رَبِّ إنِّی ال أَمْلکُ إالَّ

[موسى] گفت پروردگارا من جز اختیار

نَفْسی وَأَخی فَافْرُقْ بَیْنَنَا

شخص خود و برادرم را ندارم پس میان ما

وَبَیْنَ الْقَوْم الْفَاسقینَ ۲۵

و میان این قوم نافرمان جدایى بینداز ۲۵

قَالَ فَإنَّهَا مُحَرَّمَۀٌ عَلَیْهمْ

[خدا به موسى] فرمود [ورود به] آن

أَرْبَعینَ سَنَۀً یَتیهُونَ فی

[سرزمین] چهل سال بر ایشان حرام شد

األَرْض فَالَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم

[که] در بیابان سرگردان خواهند بود پس

الْفَاسقینَ ۲۶

تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور ۲۶

وَاتْلُ عَلَیْهمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ

و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان

بالْحَقِّ إذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ

بخوان هنگامى که [هر یک از آن دو]

من أَحَدهمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ منَ

قربانیى پیش داشتند پس از یکى از آن دو
پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد
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الخَر قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إنَّمَا

[قابیل] گفتحتما تو را خواهم کشت

یَتَقَبَّلُ اللّهُ منَ الْمُتَّقینَ ۲۷

[هابیل] گفتخدا فقط از تقواپیشگان
مىپذیرد ۲۷

لَئن بَسَطتَ إلَیَّ یَدَکَ

اگر دستخود را به سوى من دراز کنى تا

لتَقْتُلَنی مَا أَنَاْ ببَاسطٍ یَدیَ

مرا بکشى من دستم را به سوى تو دراز

إلَیْکَ لَأَقْتُلَکَ إنِّی أَخَافُ

نمىکنم تا تو را بکشم چرا که من از

اللّهَ رَبَّ الْعَالَمینَ ۲۸

خداوند پروردگار جهانیان مىترسم ۲۸

إنِّی أُریدُ أَن تَبُوءَ بإثْمی

من مىخواهم تو با گناه من و گناه خودت

منْ

[به سوى خدا] بازگردى و در نتیجه از اهل

أَصْحَاب النَّار وَذَلکَ جَزَاء

آتش باشى و این استسزاى ستمگران ۲۹

وَإثْمکَ

فَتَکُونَ

الظَّالمینَ ۲۹
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخیه

پس نفس [اماره]اش او را به قتل برادرش

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ منَ الْخَاسرینَ

ترغیب کرد و وى را کشت و از زیانکاران

۳۰

شد۳۰

فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فی

پس خدا زاغى را برانگیخت که زمین را

األَرْض لیُریَهُ کَیْفَ یُوَاری

مىکاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد

سَوْءۀَ أَخیه قَالَ یَا وَیْلَتَا

برادرش را پنهان کند [قابیل] گفت واى بر

أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مثْلَ هَذَا

من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد

الْغُرَاب فَأُوَاریَ سَوْءۀَ أَخی

برادرم را پنهان کنم پس از [زمره] پشیمانان

فَأَصْبَحَ منَ النَّادمینَ۳۱

گردید ۳۱
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منْ أَجْل ذَلکَ کَتَبْنَا عَلَى

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم

بَنی إسْرَائیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ

که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا

نَفْسًا بغَیْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فی

[به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است

األَرْض فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

که گویى همه مردم را کشته باشد و هر

جَمیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا

کس کسى را زنده بدارد چنان است که

أَحْیَا النَّاسَ جَمیعًا وَلَقَدْ

گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا

جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بالبَیِّنَات ثُمَّ

پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند

إنَّ کَثیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلکَ

[با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در

فی األَرْض لَمُسْرفُونَ ۳۲

زمین زیادهروى مىکنند ۳۲

إنَّمَا جَزَاء الَّذینَ یُحَاربُونَ

سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و

اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فی

پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد

األَرْض فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ

مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا

یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهمْ

بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خالفٍ أَوْ

خالف جهتیکدیگر بریده شود یا از آن

یُنفَوْاْ منَ األَرْض ذَلکَ لَهُمْ

سرزمین تبعید 33

خزْیٌ فی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فی
الخرَۀ عَذَابٌ عَظیمٌ۳۳
إالَّ الَّذینَ تَابُواْ من قَبْل أَن

مگر کسانى که پیش از آنکه بر ایشان

تَقْدرُواْ عَلَیْهمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ

دستیابید توبه کرده باشند پس بدانید که

اللّهَ غَفُورٌ رَّحیمٌ ۳۴

خدا آمرزنده مهربان است ۳۴
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حد سارق
وَالسَّارقُ وَالسَّارقَۀُ فَاقْطَعُواْ
أَیْدیَهُمَا جَزَاء بمَا کَسَبَا

و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کردهاند
دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا
ببرید و خداوند توانا و حکیم است۳۸

نَکَالًا مِّنَ اللّه وَاللّهُ عَزیزٌ
حَکیمٌ ۳۸
فَمَن تَابَ من بَعْد ظُلْمه

پس هر که بعد از ستمکردنش توبه کند و

وَأَصْلَحَ فَإنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْه

به صالح آید خدا توبه او را مىپذیرد که

إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحیمٌ ۳۹

خدا آمرزنده مهربان است ۳۹

وکَتَبنا عَلَیهم فیها اَنَّ النَّفسَ

و ما در تورات علیه یهودیان در باب

بالنَّفس والعَینَ بالعَین

قصاص حکم کردیم به اینکه جان قاتل در

واالَنفَ باالَنف واالُذُنَ

برابر قتلش و چشم جانى در برابر چشمى

ّن
بالس ِّ

که از دیگرى کور کرده و بینى جانى در

والجُروحَ قصاصٌ فَمَن

برابر بینى دیگرى که بریده شده ،گرفته

تَصَدَّقَ به فَهُوَ کَفّارَۀٌ لَهُ

شود ،و هر جراحتى که جانى بر دیگران

ومَن لَم یَحکُم بما اَنزَلَ اهللُ

وارد آورده بر او وارد مىآورند ،و قصاص

فَاُولئکَ هُمُ الظّالمون 45

مىگیرند -مگر آنکه آسیب دیده تصدق و

باالُذُن

والسّنَّ

احسان کند -پس اگر کسى تصدق کند و
قصاص نگیرد ،این عمل نیکش کفاره
گناهان او مىشود -،و باز تکرار مىکنم-
کسى که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده
او و همفکرانش از ظالمانن45
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یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُواْ إنَّمَا

اى کسانى که ایمان آوردهاید شراب و

الْخَمْرُ وَالْمَیْسرُ وَاألَنصَابُ

قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند (و) از

وَاألَزْالَمُ رجْسٌ مِّنْ عَمَل

عمل شیطانند پس از آنها دورى گزینید

الشَّیْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّکُمْ

باشد که رستگار شوید90.

تُفْلحُونَ90 .
إنَّمَا یُریدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقعَ

همانا شیطان مىخواهد با شراب و قمار میان

بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَۀَ وَالْبَغْضَاء فی

شما دشمنى و کینه ایجاد کند و شما را از

الْخَمْر وَالْمَیْسر وَیَصُدَّکُمْ

یاد خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما

عَن ذکْر اللّه وَعَن الصَّالَۀ

دست برمىدارید91.

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ91.
الشوری

وَجَزاء سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مثْلُها فَمَنْ

و جزاى بدى مانند آن بدى است پس هر

عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه

که درگذرد و نیکوکارى کند پاداش او بر

إنَّهُ ال یُحبُّ الظَّالمینَ 40

[عهده] خداست به راستى او ستمگران را
دوست نمىدارد ۴۰

وَلَمَن انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمه

و هر که پس از ستم [دیدن] خود یارى

فَأُولئکَ ما عَلَیْهمْ منْ

جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشى] بر

سَبیلٍ41

ایشان نیست ۴۱

إنَّمَا السَّبیلُ عَلَى الَّذینَ

راه [نکوهش] تنها بر کسانى است که به

یَظْلمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فی

مردم ستم مىکنند و در [روى] زمین به

الْأَرْض بغَیْر الْحَقِّ أُوْلَئکَ

ناحق سر برمىدارند آنان عذابى دردناک

لَهُم عَذَابٌ أَلیمٌ ۴۲

[در پیش] خواهند داشت ۴۲
210

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلکَ

و هر که صبر کند و درگذرد مسلما این

لَمنْ عَزْم الْأُمُور ﴾۴۳

[خویشتن دارى حاکى] از اراده قوى [در]
کارهاست ۴۳

النور

الزَّانیَۀُ وَالزَّانی فَاجْلدُوا کُلَّ

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه

وَاحدٍ منْهُمَا مائَۀَ جَلْدَۀٍ ۖ

بزنید؛ و نباید رافت (و محبت کاذب)

وَلَا تَأْخُذْکُمْ بهمَا رَأْفَۀٌ فی

نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى

دین اللَّه إنْ کُنْتُمْ تُؤْمنُونَ

مانع شود ،اگر به خدا و روز جزا ایمان

باللَّه وَالْیَوْم الْآخر ۖ

دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان

وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَۀٌ منَ

را مشاهده کنند! 2

الْمُؤْمنینَ2

الزَّانی لَا یَنْکحُ إلَّا زَانیَۀً أَوْ

مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک

مُشْرکَۀً وَالزَّانیَۀُ لَا یَنْکحُهَا

ازدواج نمىکند؛ و زن زناکار را ،جز مرد

إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرکٌ ۖ وَحُرِّمَ

زناکار یا مشرک ،به ازدواج خود

ذَۖلکَ عَلَى الْمُؤْمنینَ3

درنمىآورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام
شده است! 3

وَالَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات

و کسانى که آنان پاکدامن را متهم

ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بأَرْبَعَۀ شُهَدَاءَ

مىکنند ،سپس چهار شاهد (بر مدعاى

فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانینَ جَلْدَۀً وَلَا

خود) نمىآورند  ،آنها را هشتاد تازیانه

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَۀً أَبَدًا ۖ
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وَأُولَۖئکَ

هُمُ

بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها

الْفَاسقُونَ4

همان فاسقانند! 4

إلَّا الَّذینَ تَابُوا منْ بَعْد

مگر کسانى که بعد از آن توبه کنند و

ذَۖلکَ وَأَصْلَحُوا فَإنَّ اللَّهَ

جبران نمایند (که خداوند آنها را مىبخشد)

غَفُورٌ رَحیمٌ5

زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است5 .

وَالَّذینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

و کسانى که همسران خود را (به عمل

وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا

منافى عفت) متهم مىکنند ،و گواهانى جز

أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَۀُ أَحَدهمْ

خودشان ندارند ،هر یک از آنها باید چهار

أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللَّه ۖ إنَّهُ

مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از

لَمنَ الصَّادقینَ6

راستگویان است؛ 6

وَالْخَامسَۀُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه

و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او

عَلَیْه إنْ کَانَ منَ الْکَاذبینَ7

باد اگر از دروغگویان باشد7 .

وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

آن زن نیز مىتواند کیفر (زنا) را از خود

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللَّه ۖ

دور کند ،به این طریق که چهار بار خدا را

إنَّهُ لَمنَ الْکَاذبینَ8

به شهادت طلبد که آن مرد (در این نسبتى
که به او مىدهد) از دروغگویان است8 .
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وَالْخَامسَۀَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه
عَلَیْهَا

إنْ

کَانَ

منَ

و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد
اگر آن مرد از راستگویان باشد9 .

الصَّادقینَ9
َِلَوْلَا فَضْلُ اللَّه عَلَیْکُمْ

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما

وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

نبود و اینکه او توبهپذیر و حکیم است

حَکیمٌ10

(بسیارى از شما گرفتار مجازات سخت
الهى مىشدید)! 10

انَّ الَّذینَ جَاؤُوا بالْإفْک

مسلما کسانى که آن تهمت عظیم را عنوان

عُصْبَۀٌ مِّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا

کردند گروهى (متشکل و توطئهگر) از شما

لَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ لکُلِّ

بودند؛ اما گمان نکنید این ماجرا براى شما

امْرئٍ مِّنْهُم مَّا اکْتَسَبَ منَ

بد است ،بلکه خیر شما در آن است؛ آنها

الْإثْم وَالَّذی تَوَلَّى کبْرَهُ

هر کدام سهم خود را از این گناهى که

منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظیمٌ ۱۱

مرتکب شدند دارند؛ و از آنان کسى که
بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب
عظیمى براى اوست! 11

اعراف

وَلُوطًا إذْ قَالَ لقَوْمه أَتَأْتُونَ

و لوط را (فرستادیم) هنگامى که به قوم

الْفَاحشَۀَ مَا سَبَقَکُم بهَا منْ

خود گفت آیا آن کار زشت(ى) را

أَحَدٍ مِّن الْعَالَمینَ 80

مرتکب مىشوید که هیچ کس از جهانیان
در آن بر شما پیشى نگرفته است80.
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نمل

نحل

وَلُوطًا إذْ قَالَ لقَوْمه أَتَأْتُونَ

و (یاد کن) لوط را که چون به قوم خود

الْفَاحشَۀَ وَأَنتُمْ تُبْصرُونَ.

گفت آیا دیده و دانسته مرتکب عمل

54

ناشایست (لواط) مىشوید54 .

أَئنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَۀً

آیا شما به جاى زنان از روى شهوت با

مِّن دُون النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ

مردها در مىآمیزید (نه) بلکه شما مردمى

تَجْهَلُونَ55 .

جهالتپیشهاید55.

مَن کَفَرَ باللّه من بَعْد إیمَانه

هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا

إالَّ مَنْ أُکْرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ

کفر ورزد (عذابى سختخواهد داشت)

باإلیمَان وَلَکن مَّن شَرَحَ

مگر آن کس که مجبور شده و(لى) قلبش

فَعَلَیْهمْ

به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینهاش

غَضَبٌ مِّنَ اللّه وَلَهُمْ عَذَابٌ

به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان

عَظیمٌ 106.

است و برایشان عذابى بزرگ خواهد

بالْکُفْر

صَدْرًا

بود106.
آل عمران

کَیْفَ یَهْدی اللّهُ قَوْمًا

چگونه خداوند قومى را که بعد از ایمانشان

إیمَانهمْ

کافر شدند هدایت مىکند با آنکه شهادت

وَشَهدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ

دادند که این رسول بر حق است و برایشان

وَجَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَاللّهُ الَ

دالیل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را

یَهْدی الْقَوْمَ الظَّالمینَ86 .

هدایت نمىکند86.

خَالدینَ فیهَا الَ یُخَفَّفُ

در آن (لعنت) جاودانه بمانند نه عذاب از

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالَ هُمْ

ایشان کاسته گردد و نه مهلتیابند88.

کَفَرُواْ

بَعْدَ

یُنظَرُونَ88.
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حجرات

إالَّ الَّذینَ تَابُواْ من بَعْد

مگر کسانى که پس از آن توبه کردند و

ذَلکَ وَأَصْلَحُواْ فَإنَّ اهلل

درستگارى (پیشه) نمودند که خداوند

غَفُورٌ رَّحیمٌ 89.

آمرزنده مهربان است89.

وَإن طَائفَتَان منَ الْمُؤْمنینَ

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان

اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُوا بَیْنَهُمَا فَإن

آن دو را اصالح دهید و اگر (باز) یکى از

عَلَى

آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن

الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتی تَبْغی

(طایفهاى) که تعدى مىکند بجنگید تا به

حَتَّى تَفیءَ إلَى أَمْر اللَّه فَإن

فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان

فَاءتْ فَأَصْلحُوا بَیْنَهُمَا

آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت

بالْعَدْل وَأَقْسطُوا إنَّ اللَّهَ

کنید که خدا دادگران را دوست مىدارد9.

بَغَتْ

إحْدَاهُمَا

یُحبُّ الْمُقْسطینَ9.

215

جدول نظریه های مراجع معروف شیعه
در دوران غیبت در موضوع حدود
(از قرن دوم هجری تا کنون)

شهرت

کلینی

نام

معروف

مکان

فوت

نظر ها

شیخ

حدیثی از قول امام زمان :در

ابوجعفر

حوادثی که به وقوع می پیوندند،

محمّد بن

فقیه و

یعقوب بن

محدیث

بغداد

328

به راویان احادیث ما مراجعه کنید
که آنها حجت من بر شما و من
حجت خدا بر شما

اسحاق

هستم343.

رازی
شیخ
طوسی
شیخالطا
یفه

شیخ طوسی می گوید :کیفر
محمد بن
حسن

فقه

طوسی

بغداد
نجف

محارب ترتیبی است .بدین معنا
۴۶۰

که محارب هرگاه کسی را کشته
و مالی را برده باشد ،مال از وی
پس گرفته می شود و دست و

 -343تحریر الوسیله،ج ،1ص 344

پایش قطع می شود و سپس کشته
و به دار آویخته می شود.و هرگاه
مالی را ربوده و کسی را نکشته
باشد،دست و پای او از راست و
چپ قطع می شوند.و هرگاه
کسی را زخمی کرده،و مالی
نبرده باشد،قصاص عضو می شود
و سپس تبعید می گردد.و اگر به
برهنه کردن سالح و ترسانیدن
مردم اکتفا کرده باشد،فقط تبعید
می

یکی دیگر از فقهای مشهوری

ابوالقاسم
قاضی
ابن
براج

است که با اقامۀ حدود در زمان

عبدالعزیز
بن نحریر
بن

شود344.

فقیه

طراب
لس

عبدالعزیز

غیبت بهطور مطلق مخالف بوده (
۴۸۱

به ویژه به أقامه حدودی که منجر
به قتل و جرح شود) و صریحاً فتوا
به عدم جواز در اجرای حدود

بن البراج

داده و اجرای حد را وظیفۀ امام یا

 - 344علیرضا فیض ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم ،ص 822
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نماینده خاص امام برای اقامۀ حد
منحصر دانسته است345.

بن ادریس با صراحت و با شرح
جزئیات ،عدم جواز اقامۀ حد در
زمان غیبت را تشریح کرده است.
او به ادعای اجماع جمیع فقهای
مسلمانان از یکسو و اجماع
فقهای شیعه ازسویدیگر استناد
ابن
ادریس

میکند.

ابوعبداهلل،
محمد بن

فقیه

حله

احمد

۵۹۸

او می گوید :قضاوت در میان
مسلمین جایز و گاهی واجب
است و در صورتی که شرایط
وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند
یعنی قضات متعددی که اهلیت
برای قضاوت دارند ،موجود
نباشند ،قضاوت مستحب می
شود346.

 - 345المهذّب ،ج  ،۱ص  ۳۴۱و ۳۴۲وج  ،۲ص ۵۱۸
 - 346سرائر ،ج  ،2ص 152
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جایز نیست جز عارف به احکام
شرعیه و مطلع بر منابع آنها و آشنا
به کیفیت اجرای حکم و حدود

ابوالقاسم
محقق
اول

بر وجه شرعی آن ،متعرض اقامۀ

جعفر بن
حسن بن

فقیه

حله

۶۷۶

یحیی بن

حدود و حکم بین مردم باشد .او
در المختصر النافع می نویسد« :أما
لو افتقر إلی الجراح أو القتل لم

سعید حلی

یجز إال بإذن اإلمام أو من نصبه.
وکذا الحدود ال ینفذها إالّ اإلمام
أو من

نصبه347».

عالمه حلٌی در کلیۀ آثارش
بهاستثنای منتهیالمطلب ،قائل به
جمال
عالمه

الدین،

حلی

حسن بن

جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت
مرجع

حله

۷۲۶

یوسف

است .در منتهی نیز ،سه فتوای
متضاد صادر کرده است:
فتوای اول ،عدم جواز.
فتوای دوم ،توقف .
فتوای سوم ،جواز.

 - 347محقق حلی ،شرائع االسالم ،ج  ،۱صص ۳۱۲و.۳۱۳
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صاحب جواهر از قول شهید اول
شهید
اول

می نویسد :برای غیر مجتهد مطلق

ابوعبداهلل،
محمد بن

فقیه

حله

۷۸۶

مکی

جامع الشرایط ،حتی مجتهد
متجزی جایز نیست که در زمان
غیبت اقدام به اقامۀ حدود و حکم
کند348.

فاضل براساس قاعدۀ احتیاط در
الشیخ
فاضل

المقداد
السیوری

دم ،حد اجرای حکم اعدام را

فقیه و

826

متکلم

مختص امام دانسته زیرا شأن فقیه
را در اجرای حد ،استصالح
میداند،
شهید ثانی در شرح «اللمعۀ
الدمشقیه» به تشریح مبسوط
نظریات فقهی سیاسی خویش

شهید

زینالدین

ثانی

بن علی

فقیه

جبع
شام

پرداخته می نویسد :
۹۶۶

قضاوت در زمان غیبت از وظایف
فقیه جامع الشرایط است .به عقیده
او بر فقها جایز است در عصر
غیبت ،حدود شرعی را در
صورتی که متضمن ضرری نباشد

 - 348جواهر الکالم  ،ج  ،12ص 393
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و به شرط داشتن شرایط فتوی می
تواند عمل نمایند ،پذیرش
قضاوت و اجرای حدود شرعی از
سوی فقیه ،مشروط به این است
که او را به انجام کار حرام وادار
نکنند .شهید ثانی اولین فقیهی بود
که أقامه نماز جمعه را در عصر
غیبت ،نه حرام و نه واجب
تخییری ،بلکه واجب عینی
دانست. 349

کتاب جامع عباسی شیخ بهائی نا
تمام ماند ،او تنها موفق به نگارش
بهاءالدین،
شیخ

محمدبن

بهایی

حسین
عاملی

پنج باب از عبادات آن شد .از
فقیه،
محدث و
ریاضیدان

اصفها
ن

باب ششم به بعد و ازجمله مسئلۀ
۱۰۳۱

مورد بحث حدود ،توسط
نظامالدین

ساوجی

(م

 )۱۰۳۸/1639از شاگردان او
نوشته شده است که نظر او بر
اینست که اقوی ،عدم جواز اقامۀ

 - 349همان دین و سیاست در دوره صفوی ،ص 128-124
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حد ،در زمان غیبت توسط
مجتهدین است و داشتن جواز در
حدودی است که کمتر از جرح
و قتل باشد .بر این اساس وی قطع
دست وپا و یا قتل و رجم را
توسط مجتهدین مجاز ندانسته
است.
نظر مجلسی صریح نیست و
گفتاری چند پهلو و متناقض
دارد ،در مقدمۀ جامعه عباسی

عالمه
مجلسی

محمدباقر
بن

فقیه

اصفها
ن

مینویسد« :حفظ دین به اقامه
عبادات است و کشتن کافران و

۱۱۱۱

مرتدان و جاری کردن حدود و

محمدتقی

تعزیرات بر جمعی که این حدود
را سبک و بی مقدار میشمارند.
الزم

-

کاشف
الغطاء

شیخ جعفر
بن خضر

 - 350همان .کتاب حدود

فقیه

نجف

۱۲۲۸

االجرا میباشد350».

در کشف الغطاء عن مبهمات
شریعۀ الغراء ،ج  4ص 430
موافق اجرای حدود بود.
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عاملی می سخن شیخ مفید را
مبنی بر « ان اقامه الحدود الی من
حٌر
عاملى

محمد بن
حسن بن

الیه الحکم » نقل کرده که امامان
فقیه

مشهد

1022

غلی

معصوم حکم و اقامه حدود را به
فقهای شیعه تفویض کردهاند و
این را حاکی از تأیید نظر شیخ
مفید در این

امر می داند351.

صاحب جواهر می نویسد :ثبوت
والیت قاضی ،منوط به اذن از امام
است ،زیرا عمومات 352باب قضا
صاحب
جواهر

مقید به اذن امام است ،به دلیل

محمدح
سن

فقیه

نجف

۱۲۶۶

نجفی

اینکه قضاوت منصبی متعلق به
امام معصوم است ،در نتیجه فقیه
جامع شرایط باید از طرف امام
معصوم منصوب گردد353.

او می نویسد :ثبوت والیت
قاضی ،منوط به اذن از امام است،

 - 351وسایل الشیعه ،ج  ، 18ص  ، 338باب 28
 - 352وسائل الشیعۀ ،باب  ،4ج  ،71ح  ،7ص  11و ح  ،6ص 18
 - 353جواهر الکالم ،ج  ،40ص 17
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زیرا عمومات 354باب قضا مقید به
اذن امام است ،به دلیل اینکه
قضاوت منصبی متعلق به امام
معصوم است ،در نتیجه فقیه جامع
شرایط باید از طرف امام معصوم
منصوب گردد355.

صاحب جواهر می نویسد :آنچه
از ابن زهره و ابن ادریس حکایت
می شود ،قول به عدم جواز
اجرای حدود در عصر غیبت
توسط فقهاست356 .

محقق اردبیلی توقف عالمه حلٌی

مقدس
اردبیلی

را به سه دلیل میداند :دلیل اول،

احمد بن
محمد
اردبیلی

عدم صحت سندی روایت حفص
فقیه

نجف

۹۹۳

بن غیاث .دلیل دوم ،متبادر از «من
إلیه الحکم امام» و دلیل سوم،
صراحت پاسخ در معرفی سلطان
که آنرا دلیل صدور آن بر وجه

 - 354وسائل الشیعۀ ،باب  ،4ج  ،71ح  ،7ص  11و ح  ،6ص 18
 - 355جواهر الکالم ،ج  ،40ص 17
 - 356جواهر الکالم ،ج  ،12ص 493
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تقیه می داند،که دست یافتنی
نیست.
او سپس نظر اجتهادی خود را بیان
میکند ،این نظر مبتنی است بر
اصل دلیلی قوی بر عدم جواز
اقامۀ حد درصورت فقدان دلیل
معتبر .به این مناسبت وی در شمار
مردّدین در جواز أقامه حد قرار
میگیرد .وی آنگاه به دومین
مسئلۀ درکتاب منتهی عالمه حلٌی
در اثبات تفویض اقامۀ حد در
زمان غیبت به فقها پرداخته و
اشاره میکند که مستند عالمه
روایت عمربنحنظله است که به
دالیل متعدد فاقد اعتبار است.
آنگاه میگوید چهبسا روایت
عمربنحنظله

و

أبیخدیجه

مشکل تفویض اقامۀ حدود را حل
کند ،او نوشته اش را با « می
فهمم» بپیان میبرد که میتواند
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ناظر به اشکال در دو روایت
یادشده باشد357 .

 -357محسن کدیور« ،حکومت انتصابی» ،بخش سوم ،فصل چهاردهم
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مکاتب فکری اصولی و اخباری
منبع اصلی اندیشه های اسالمی قرآن و سنت پیامبر می باشد .سنت پیامبر در طول حیات
وی تنها منبع اندیشه های اسالمی بود .اما با وفات پیامبر و حوادثی که پس از وفات پیامبر
بوقوع پیوست و مشکالتی که برای اجرای احکام قرآن و سنت پیامبر و مکاتب جدیدی
پدیدار گشت ،با اندیشه پاسداری از قرآن و سنت پیامبر در زندگی روزمره اجتهادهای
مختلفی بوجود آمد و با گذشت زمان تبدیل به مکاتب فکری مختلف شده و جهت
دهنده مسلمانان گردید .این مکاتب را از نظر دوره های مختلف می توان به شکل زیر
طبقه بندی کرد :یکی از مشهورترین مکاتب اسالمی ،مکتب اهل سنت می باشد که در
مجموع دارای چهار مذهب کالمی است و بر محور تقدم عقل و یا نقل متمرکز شده که
شاملند بر :اشعریون ،ماتریدون ،سلفییون و صوفی گران.
یکی دیگر از مشهورترین مکاتب اسالمی ،مکتب شیعه می باشد .این مکتب در نتیجه
جنگ بین حضرت علی و معاویه بوجود آمد و طرفداران علی و مکتب شیعه بر مساله
مشروعیت اقتدار سیاسی متمرکز شده و بر این باور بودند که خالفت و یا رهبری تنها
ازآن حضرت محمدو یا فردی از اعضای خانواده وی می باشد .این مکتب در طول زمان
در کشورهای اسالمی به ویژه در ایران قدرت گرفت و شکل مذاهب دینی مختلف را
بخود گرفت و به مذاهب و مکاتب متعددی مانند مکاتب حدیثی مدینه ،بغداد ،قم و ...
و یا مکاتب اجتهادی ،کالمی و فلسفی تقسیم گردید که به فرقه های متعددی را در
جهان اسالم به دنبال داشت.
در تحقیق احکام اربعه ،صرفنظر از جزئیات فرق و مکاتب یاد شده ،مطالعه روی دو
مکتب فکری اساسی یعنی مکتب اصولگرایی و اخباری گری که از بزرگترین مکاتب
حقوقی شیعه می باشد بسیار مهم و قابل توجه مورد این تحقیق می باشد ،دو مکتب فکری
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که در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و در دوره های مختلف تاریخی آثار مهمی از
خود باقی گذاشتند ،دو مکتب ،یکی مکتب سنت گرایان اخباری که در اقلیت و دوم
مکتب خرد گرایان اصولی که در اگثریت بودند .اخباریون با تکیه و وفاداری بر احادیث
تاریخی و سنن پیامبر و امان معصوم اولیه عمل می کردند و اصولیین که وارث مکتب
بغداد و حله با شکستن خرد گرایی معتزله و با منطق ارسطویی تالش برای جایگزین
نمودن عامریت فقها بر عامریت امام معصوم برای بعمل در آوردن احکام اربعه بر آمدند.
این تفکر با پایان یافتن دوران حضور امامان و آغاز عصر غیبت صغرا در سال (873
میالدی)  ۲۶۰هجری ،برای دستیابی به احکام شرعی ،بر امتداد خط مشی عصر حضور
ائمه عمل کرده و با استفاده از احادیث و خرد گرایی خود ،در دستیابی به احکام شرعی
پایبند ماندند .دو چهره برجستۀ این نگرش در این دوره عبارتند بودند از :محمد بن
یعقوب کلینی ( )329/940و علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق ( )381/991که
آنان در گردآوری کهن ترین آثار و مجموعههای فقهی و حدیثی ،نقش اساسی
داشتند358.

حسن بن یوسف بن مطهرعالمه حلی ( )726/1325در تقسیم بندی اصولی ،اخباری،
علی بن حسن شیخ طوسی ( )460/1067و موسی بن محمد سید مرتضـی ()436/1044
را در زمـره اصـولیین بـه حسـاب مـی آورد 359.اما در آثار محمد بن نعمان شیخ مفیـد

( ،)413/1022سـید مرتضـی و شـیخ طوسـی ،با استفاد ه از تعابیـر" :المتعلقـین باالخبار"،

"اصحاب الحدیث" و "المتمسکین باالخبار" اینـان از اخبـاریون می داند که مسـلک
خود را بـه قـدمای شـیعه نسـبت داده و شخصـیت هـایی چـون شـیخ صـدوق
 -358رضا اسالمی ،مدخل علم فقه ،مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم ،چاپ اول ،قم،
۱۳۸۴ش.
 -359دایره المعارف تشیع ،زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی ،کامران فانی  ،و بهاء الدین
خرمشاهی ،چاپ اول  ،ج ،2تهران ،سازمان دایره المعارف تشیع  ،1368،ص11
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( )381/991و کلینـی ( )329/940را نیز اخباری می دانند 360.نگرش اخباری گری و
تقابل آن با دیدگاه اصولی به سده های نخستین پیدایش فقه شیعه باز میگردد .اخباری
بر گروهی از فقهای شیعه اطالق می گردد که خط مشی عملی آنان در دست یابی به
احکام شرعی و تکالیف الهی ،پیروی از اخبار و احادیث است و نه پیروی از روشهای
اجتهادی اصولیین.

اصول گرایی
اصولگرایی در لغت بهمعنای بازگشت به ریشهها و اصول موجود در قرآن و سنت پیامبر
میباشد 361.اصـول گـرایـی در فـرهـنـگ و گـفتمان سیاسی غرب به معنای بنیادگرایی
است .در تعریف این عنوان آمده است :بنیادگرایی به جنبش محافظه کاران در
آمـریـکای پروتستان اطالق می شود که از جنبش هزاره گرایی (اعتقاد به سلطنت هزار
ساله مـسـیـح ) قـرن  19بـرخـاسـتـه اسـت و بـه صـورت بـنـیـادی بـر اصول مسیحیت
تاکید دارد362.

مکتب اصولگرایی از روشهای استنباطی اجتهاد در اصول فقه کمک میگرفته است ،به
اصول فقه برای استنباط احکام قائلند .به اجتهاد و تقلید باور دارند ،به حجیت عقل و
ظواهر قرآن معتقدند .اخبار را به لحاظ سند و داللت بر چند نوع تقسیم می کنند و تنها
به مفاد احادیث صحیح و موثق باور دارند .از معروفترین نمایندگان فقهای اصولی از:
علی بن حسن شیخ طوسی ( ،)460/1067یوسف بن مطهرعالمه حلی (،)726/1325

360 - Britaniea Encyclopedia; Fundamentalism.
 -361کاظمی دهکردی ،حسین؛ ریشههای تاریخی و اجتماعی جنبشهای اسالمی معاصر،
چ ،2تهران ،نشر گویه ،1381 ،ص67
362 - Britaniea Encyclopedia; Fundamentalism.
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شمسالدین محمد بن مکی بن شهید اول ( ،)786/1384احمد بن محمد محقق اردبیلی
( ، )993/1585نور الدین علی بن احمد شهید ثانی ( ،)955/1545محمد باقر وحید
بهبهانی ( ،)1205/1790شیخ مرتضی انصاری ( )1281/1864و محمد کاظم آخوند
خراسانی ( )1329/1911نام برده اند.
غلبه تفکر اصولی بر تفکر اخباری به ابتدای تأسیس دولت قاجاریه بر می گردد.
محمدباقر وحید بهبهانی( )1205/1790یکی از علمـای برجسـته ایـران در زمـان قاجار
بـود کـه توانست با اشاعه تفکر اصولکرایی و تربیت شاگردانی ،حوزه اخباری گری را
از ایران به عقب براند ،شاگردان برجسته ای مانند شیخ انصاری( ،)1281/1864سید
محمد حسن میـرزای شیرازی ( ،)1312/1894شیخ جعفر کاشف القطاء ()1228/1913
و مالاحمد نراقی ( )1245/1829همـه از علمـای اصـولی بودنـد کـه بـه وسیله وحیـد
بهبهانی ( )1205/1790در مناطق شیعی ایران پراکنده شده و تفکر اصولی را حاکم
کردند.
معروف ترین علمای اصولی تاریخ شیعه و رسالۀ

های آنان عبارتند از363 :

 .1شیخ مفید ( ،)413/1022صاحب « الرسالۀ االصولیۀ »؛
 .2سید مرتضـی ( )436/1044صاحب « الذریعۀ الی اصول الشریعۀ »؛
 .3شیخ طوسی ( ،)460/1067صاحب « عدۀ االصول »؛
 .4محقق حلی( ،)726/1325صاحب « معارج االصول »؛
 .5شیخ حسن بن زین الدین ( ،)1011/1602صاحب « معالم الدین »؛
 .6ابوالقاسم بن محمد حسن شفتی میرزای قمی ( ،)1231/1815صاحب « قوانین االصول »؛
 .7شیخ محمد حسین بن رحیم اصفهانی ( ،)1248/1832صاحب « الفصول فی االصول »؛
 .8شیخ مرتضی انصاری ( ،)1281/1864صاحب « فرائد االصول »؛
 -363بر گرفته از  :علیرضا فیض ،مبادی فقه واصول ،ص - ۶۳-۶۷ابوالقاسم گرجی ،تاریخ
فقه و فقها ،ص - ۳۰۷-۳۴۱محمد ابراهیم جناتی ،ادوار اجتهاد ،ص۴۰۷
230

 .9آخوند محمد کاظم خراسانی ( ، )1329/1911صاحب «کفایۀ االصول »؛
 .10میرزا محمد حسین نایینی ( ،)1315/1897صاحب « فوائد االصول »؛
 .11آقا ضیاء الدین مال محمد عراقی ( ،)1361/1942صاحب « مقاالت االصول » و « نهایۀ
االفکار »؛
 .12روح اهلل خمینی ( ،)1409/1988صاحب مناهج الوصول الی علم االصول
 .13محمد باقر صدر ( ،)1400/1979صاحب « بحوث فی علم االصول »؛
 .14ابوالقاسم موسوی خویی ( ،)1413/1992صاحب « محاضرات فی اصول الفقه ».

اخباری گری
اخباری  ،به عمل کننده به کتاب و سنّت و نه عقل و اجماع گفته می شود ،تفکر اخباری
گری در مقابل تفکر اصولی قرار دارد .اجتهاد کردن نزد اخباریان حرام ولی نزد اصولیان
واجب کفایی و در نظر برخی از آتها واجب عینی است .اخباریون مراجعه به اخبار ائمه
را برای فهم مراد شارع برای همگان کافی می دانند و به حجیت عقل قائل نیستند.
اخباری در فقه شیعه امامیه معموالً به مکتب فقهی گفته می شود که در بدست آوردن
احکام عملی به اخبار و حدیث اکتفا میکنند .اولین دوره اخباری مقارن دوره سوم تاریخ
نگارش حدیث در شیعه ،یعنی در سالهای  250هجری ( 865میالدی) پدیدار تا سال
 ۱۱۷۰هجری ( 1756میالدی) جریان داشت.حضور برخی از علمای اخباری ،به سالهای
اولیه غیبت صغری بر می گردد و میتوان به فقهایی چون :محمد بن یعقوب کلینی
( ،)329/940محمد بن علی بن بابویه قمی شیخ صدوق ( ،)381/991ابوالقاسم جعفر بن
محمد بن جعفر ابن قولوَیْهْ قمی ( ،)368/978به عنوان معروفترین عالمان این عصر،
اشاره کرد.
در کنار این عالمان اخباری ،کسانی هم چون ابو محمد حسن ابن ابی عقیل عمانی
( )329/941و ابو علی محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی (قرن چهارم هجری) که به
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عنوان علمای اصولی به شمار میرفتند ،وجود داشتند 364.اما با ظهور علمائی چون شیخ
مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی ،اصولگرایی در متن قرار گرفت و اخباریگری به
حاشیه رانده شد .اخباری گری مجددا در سده ی یازدهم هجری توسط محمد امین
استرآبادی

دوباره احیا گردید365.

محمد امین استرآبادی ( )1066/1655ازعلمای دوره ی صـفویه از شاخص ترین چهره
اخباری گری می گوید :ابن جنید (قرن چهارم هجری) و ابن ابی عقیل ()329/941
نخستین کسانی بودند که در اوایل غیبت کبرا به مطالعه کتابهای کالمی و اصولی
معتزلیان پرداخته ،در موارد بسیاری از اندیشههای آنان تحت تأثیر قرار گرفتند ،برای
مثال ،ابن جنید نیز مانند برخی از عالمان عقل گرای اهل سنت ،در مسائل فقهی از قیاس
استفاده میکرد366.

اصـطالح اخبـاری در برابـر اصـول گرایی قبـل از استرآبادی ( ،)1066/1655در کالم

محمد ابن عبدالکریم شهرستانی ( )548/1153در کتاب "الملل و النحل" آمده است.

علی بن حسین بن عبدالعالی محقق کرکی( )940/1533از مجتهدان اصولی و پس از وی
احمد بن محمد محقق اردبیلی ( )993/1585با مسلک اجتهادی و گرایش عرفانی ,با
شاگردان بنامی مانند :جمال الدین معروف به صاحب معالم ( ,)1011/1602سید محمد بن

 -364عمانی ،حسن بن علی بن ابی عقیل حذّاء ،حیاۀ ابن أبی عقیل و فقهه ،ص  ،47مرکز
معجم فقهی ،قم ،چاپ اول1413 ،ق.
 -365مکارم شیرازی ،ناصر ،دائرۀ المعارف فقه مقارن ،ص  ،118انتشارات مدرسه امام علی
بن ابی طالب(ع) ،قم ،چاپ اول1427 ،ق
 -366الفوائد المدنیه  -الشواهد المکیه ،استر آبادی ،محمد امین و عاملی ،سید نور الدین ،جامعه
مدرسین ،چاپ دوم ،قم۱۴۲۶ ،ق ،ص۲۶۹
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علی موسوی عاملی معروف به صاحب مدارک ( )1009/1600و عزالدین عبداهلل بن
حسین شوشتری (تستری) ( )1021/1612روش او را پی گرفتند.
در نخستین سالهای قرن یازده ،محمد بن عزّالدین حسین شیخ بهائی ( )1021/1621با
گرایش اجتهادی ,فلسفی و عرفانی در اصفهان درخشید .همزمان با وی ,میر برهانالدین
محمدباقر بن محمد حسینی استرآبادی میرداماد ( ،)1041/1631ابولقاسم میرفندرسکی
( )1050/1640و صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی مالصدرا ( )1050/1640با اندیشه
های قوی فلسفی با پدید آوردن آثاری مهم فلسفه را به نام خود ثبت کردند.
علمای مشهور اخباری همراه با آثار آنها در تاریخ شیعه عبارتند از:
علمای مشهور اخباری عبارتند از:
 .1محمد امین استرآبادی ()1066/1655
 .2محمد تقی مجلسی ()1070/1659
 .3مال محسن فیض کاشانی ()1091/1680
 .4محمد بن حسن حر عاملی ()1104/1692
 .5محمد باقر مجلسی ()1111/1699
 .6سید نعمت اهلل جزایری ()1112/1700
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تفـاوت دیدگاه اصولی و اخباری
-

اجتهاد مهم ترین دستاورد شیعه برای انطبـاق خـود بـا تحـوالت اجتمـاعی و سیاسـی روز
است 367.اصولیون اجتهاد را واجب عینی یا واجب تخییری می دانند ،در مقابل اصولیین،
اخباریون اجتهـاد را حـرام می دانند و معتقدند در مسائل مورد نیاز باید روایت را از مقام
معصوم گرفت.

-

احکام از نظر اصولیین عبارتند از؛ کتاب ،سنت ،اجماع و عقل ،اما از نظر اخباری کتاب
و سنت می باشند.

-

اصولیین مردم را به دو دسته تقسیم می کنند :مجتهدین و مقلدین ،اما اخباریون همـه
مـردم را مقلـد معصوم می دانند.

-

تشکیل محاکم شرعی و اجرای حدود .علمای اصولی براساس شرع اسالم ،قضاوت را
وظیفه خودشان می دانند .لذا دستگاه قضایی آنان با دستگاه قضایی دولتی رقابت می
کنند ،ا ین دوگانگی قضایی محاکم شرعی و عرفی که از دوران صفویه به ارث رسیده،
تا سال1911میالدی که نخستین قانون مدنی معمـول شـد دسـت نخـورده بـاقی

ماند368.

در این راستا سید محمد باقر موسوی شفتی ( ،)1260/1844رسـاله ای نوشت که در آن
حکم اقامه حـدود را در عصـر غیبـت را بیـان می کند .وی اقامـه حـدود را بـر مجتهدان
 -367مطهری ،مرتضی ،اسالم و مقتضیات زمان ،ج ،1چاپ سوم ،تهران ،انتشارات صدرا،
 ،1366ص233
 -368نفیسی  ،سعید  ،تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر  ،ج  ، 2چاپ دوم ،
تهران ،انتشارات بنیاد  1344 ،ص.42
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واجب می دانست .بنابراین به فرمان او بین هفتاد تا صدو بیست نفر را به حدود شرعیه بـه
قتل رساندند .به دستور وی حدود شرعی قتل بسیار

به اجرا گذاشته شد369.

بعد از شیخ مرتضی انصاری ( ،)1281/1864میـرزا محمدحسـن شـیرازی (میـرزای
شـیرازی ) ( ،)1312/1894آخونـد مالمحمـد کـاظم خراسـانی( ،)1329/1911حـاجی
سـید محمـد کـاظم طباطبـایی یـزدی ( ، )1337/1919میرزا محمدتقی حائری شیرازی
( ،)1339/1920شیخ فتح اهلل شریعت اصـفهانی ( ،)1339/1920حاج آقا حسین
بروجردی ( )1380/1960و  ، ...به مقـام مرجعیـت تقلیـد و اجتهاد رسیدند.
اصولیون در نهادینه کردن مرجعیت و اندیشه اجتهاد در اسالم نقش شایانی داشتند .در
بسیاری از حـوادث و رویـدادهای حسـاس ،در دوره قاجار و پس از آن روحانیت حضور
فعال و موثر داشتند ،در حقیقت با غلبه اصولگرایان در عهد قاجاریه ،توسعه نفوذ دین و
مرجعیت باعث تحـوالت خاصـی در جامعـه ایـران شـد .افـزایش توان ،قدرت و نفوذ
علمای اصولی راه را برای توضیح و تبیین مسائل سیاسی جدید در سطح جامعـه ایـران
هموار کرد.

 -369تنکابنی  ،محمد بن سلیمان  ،قصص العلماء ،چاپ اول  ،تهران  ،کتابفروشی علمیه
اسالمیه ،بی تا،صص 145و  141و خوانساری  ،همان  ،ج  ، 2ص 293
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قانون مجازات حدود اسالمی ایران
مصوب 1392 /02 /01
(کتاب دوم)
بخش اول – مواد عمومی
ماده  -۲۱۷در جرائم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن
علم ،قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده  -۲۱۸در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از
موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق
گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده
است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره -۱در جرائم محاربه و افساد فی االرض و جرائم منافی عفت با عنف ،اکراه،
ربایش یا اغفال ،صرف ادعاء ،مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق
است.
تبصره -۲اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده  – ۲۱۹دادگاه نمی تواند کیفیت ،نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را
تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید .این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر
در این قانون قابل سقوط ،تقلیل یا تبدیل است.
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ماده  -۲۲۰در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت
و هفتم ( )۱۶۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود.
بخش دوم – جرائم موجب حد
فصل اول – زنا
ماده  -۲۲۱زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از
موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره -۱جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می
شود.
تبصره -۲هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد ،زنا محقق است لکن نابالغ مجازات
نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم
می گردد.
ماده  -۲۲۲جماع با میت ،زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست
لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شالق تعزیری درجه شش می شود.
ماده  -۲۲۳هرگاه متهم به زنا ،مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ،ادعای وی بدون بینه
یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شود.
ماده  -۲۲۴حد زنا در موارد زیر اعدام است:
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الف -زنا با محارم نسبی
ب -زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ -زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت -زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره -۱مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد ،تابع سایر احکام مربوط به
زنا است.
تبصره -۲هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ،خواب یا
مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن
دختر نابالغ یا از طریق ربایش ،تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود
نیز حکم فوق جاری است.
ماده  – ۲۲۵حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است .درصورت عدم امکان
اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه
چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در
غیر اینصورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک می باشد.
ماده  – ۲۲۶احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
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الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ
و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان
جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ
وعاقل بوده ،با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر
داشته باشد.
ماده  -۲۲۷اموری از قبیل مسافرت ،حبس ،حیض ،نفاس ،بیماری مانع از مقاربت یا
بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس ،زوجین را از
احصان خارج می کند.
ماده  -۲۲۸در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه ،چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد
مجازات زانیه فقط صد ضربه شالق است.
ماده  -۲۲۹مردی که همسر دائم دارد ،هرگاه قبل از دخول ،مرتکب زنا شود حد وی
صد ضربه شالق ،تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده  -۲۳۰حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ،صد ضربه شالق است.
ماده  -۲۳۱در موارد زنای به عنف و در حکم آن ،در صورتی که زن باکره باشد مرتکب
عالوه بر مجاز ات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و
درصورتی که باکره نباشد ،فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
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ماده  -۲۳۲هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و
چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می شود .حکم این ماده در مورد لواط،
تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم -لواط ،تفخیذ و مساحقه
ماده  -۲۳۳لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر
است.
ماده  – ۲۳۴حد لواط برای فاعل ،درصورت عنف ،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان،
اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شالق است .حد لواط برای مفعول در هر صورت
(وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره  -۱در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است.
تبصره  -۲احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی
که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر
وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده  -۲۳۵تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر
است.
تبصره -دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
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ماده  -۲۳۶در تفخیذ ،حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان
محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره -در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است.
ماده  -۲۳۷همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از
روی شهوت ،موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است.
تبصره  -۱حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره  -۲حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است ،نمی گردد.
ماده  -۲۳۸مساحقه عبار ت است از اینکه انسان مؤنث ،اندام تناسلی خود را بر اندام
تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده  -۲۳۹حد مساحقه ،صد ضربه شالق است.
ماده  -۲۴۰در حد مساحقه ،فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و
غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
ماده  -۲۴۱در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم
هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است .موارد
احتمال ارتکاب با عنف ،اکراه ،آزار ،ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون
در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
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فصل سوم – قوادی
ماده  -۲۴۲قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره  -۱حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل ،مستوجب
تعزیر مقرر در ماده( )۲۴۴این قانون است.
تبصره  -۲در قوادی ،تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده  -۲۴۳حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر
هفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد ،به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت
آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است.
ماده  -۲۴۴کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست
لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می
شود.
فصل چهارم – قذف
ماده  -۲۴۵قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده
باشد.
ماده  -۲۴۶قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ،نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد
انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
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تبصره -قذف عالوه بر لفظ با نوشتن ،هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
ماده  -۲۴۷هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند
مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی» ،قذف مادر وی محسوب می شود.
ماده  -۲۴۸هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است ،حد
ثابت نمی شود.
ماده  -۲۴۹هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فالن زن زنا یا با فالن مرد لواط کرده
ای» فقط نسبت به مخاطب ،قاذف محسوب می شود.
ماده -۲۵۰حد قذف ،هشتاد ضربه شالق است.
ماده -۲۵۱قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف ،بالغ،
عاقل ،مسلمان ،معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره -۱هرگاه قذف شونده ،نابالغ ،مجنون ،غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به
سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف
متظاهر به زنا یا لواط ،مجازات ندارد.
تبصره -۲قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست
موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
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ماده  -۲۵۲کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ،الفاظی غیر از زنا یا لواط
به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر ،پدر ،مادر ،خواهر
یا برادر مخاطب باشد ،نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است ،محکوم به
حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد ،به مجازات توهین
محکوم می گردد.
ماده  -۲۵۳هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه
یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری
درجه شش محکوم می شود.
ماده  -۲۵۴نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد
شده است ،قبل از توبه مقذوف ،مجازات ندارد.
ماده  -۲۵۵حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف
است .در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای
مجازات موقوف می شود.
ماده  -۲۵۶کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم ،خواه
جداگانه شکایت کنند ،در برابر قذف هر یک ،حد مستقلی بر او جاری می شود.
ماده  -۲۵۷کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می
تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت ،اجرای آن را مطالبه
کند .چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
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ماده  -۲۵۸کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ،یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد،
قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود ،لکن اگر پس از اجرای حد ،قذف را
تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده  -۲۵۹پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و
چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده  -۲۶۰حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به
غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه
کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره -در صورتی که قاذف ،پدر یا جد پدری وارث باشد ،وارث نمی تواند تعقیب
متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
ماده  -۲۶۱در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی و اجراء
ساقط می شود:
الف -هرگاه مقذوف ،قاذف را تصدیق نماید.
ب -هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ -هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی ،ورثه او ،گذشت کند.
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ت -هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان
کند.
ث -هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند ،خواه قذف آنها همانند ،خواه مختلف باشد.
تبصره -مجازات مرتکبان در بند(ث) ،سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری
درجه شش است.
فصل پنجم -سبّ نبی
ماده  -۲۶۲هر کس پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی
را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره -قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل
علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
ماده  -۲۶۳هرگاه متهم به سب ،ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه ،غفلت ،سهو
یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از
دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.
تبصره -هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت
کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شالق است.
فصل ششم -مصرف مسکر
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ماده  -۲۶۴مصرف مسکر از قبیل خوردن ،تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ،جامد
باشد یا مایع ،مست کند یا نکند ،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر
بودن خارج نکند ،موجب حد است.
تبصره -خوردن فقاع(آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده  -۲۶۵حد مصرف مسکر ،هشتاد ضربه شالق است.
ماده  -۲۶۶غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر ،محکوم به حد می شود.
تبصره -اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در
معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می
گردد.
فصل هفتم -سرقت
ماده  -۲۶۷سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده  -۲۶۸سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف -شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب -مال مسروق در حرز باشد.
پ -سارق هتک حرز کند.
ت -سارق مال را از حرز خارج کند.
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ث -هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج -سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ -ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ،معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک
باشد.
ح -مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ،وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ -سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د -صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ -صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر -مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز -مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ -مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده  -۲۶۹حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ
میماند.
ماده  -۲۷۰در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد ،نسبت به وی
و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند ،حرز محسوب نمی شود.
ماده  -۲۷۱هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا
باال رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
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ماده  -۲۷۲هرگاه کسی مال را توسط مجنون ،طفل غیر ممیز ،حیوان یا هر وسیله بی اراده
ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد
رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده  -۲۷۳در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد ،مالک ،اخراج از بیرونی ترین
حرز است.
ماده  -۲۷۴ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده  -۲۷۵هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه
هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده  -۲۷۶سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد ،حسب مورد مشمول
یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده  -۲۷۷هرگاه شریک یا صاحب حق ،بیش از سهم خود ،سرقت نماید و مازاد بر سهم
او به حد نصاب برسد ،مستوجب حد است.
ماده -۲۷۸حد سرقت به شرح زیر است:
الف -در مرتبه اول ،قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است ،به طوری
که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب -در مرتبه دوم ،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ،به نحوی که نصف قدم
و مقداری از محل مسح باقی بماند.
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پ -در مرتبه سوم ،حبس ابد است.
ت -در مرتبه چهارم ،اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره  -۱هرگاه سارق ،فاقد عضو متعلق قطع باشد ،حسب مورد مشمول یکی از
سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره  -۲درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست
هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند
با عفو ایشان از حبس آزاد می شود .همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به
مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم -محاربه
ماده  -۲۷۹محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان ،مال یا ناموس مردم یا ارعاب
آنها است ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد .هرگاه کسی با انگیزه شخصی به
سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز
کسی که به روی مردم سالح بکشد ،ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود،
محارب محسوب نمی شود.
ماده  -۲۸۰فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان ،دست به اسلحه ببرد محارب
نیست.
ماده  -۲۸۱راهزنان ،سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت
مردم و راه ها شوند محاربند.
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ماده  -۲۸۲حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف -اعدام
ب -صلب
پ -قطع دست راست و پای چپ
ت -نفی بلد
ماده  -۲۸۳انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده( )۲۸۲به اختیار قاضی است.
ماده  -۲۸۴مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست ،اگر چه محارب بعد از
دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.
ماده  -۲۸۵در نفی بلد ،محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت ،مراوده
و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم -بغی و افساد فی االرض
ماده  -۲۸۶هرکس به طور گسترده ،مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرائم
علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخالل در نظام اقتصادی کشور ،احراق
و تخریب ،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا
معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی
یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب
اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می
گردد.
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تبصره -هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی،
ایجاد ناامنی ،ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر
بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری
نباشد ،با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ،مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش
محکوم می شود.
ماده  -۲۸۷گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران ،قیام مسلحانه کند
باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سالح ،اعضای آن به مجازات اعدام
محکوم می گردند.
ماده  -۲۸۸هرگاه اعضای گروه باغی ،قبل از درگیری و استفاده از سالح ،دستگیر
شوند ،چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و
درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج
محکوم می شوند.
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مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران1371 ،ش.
ترابی طباطبایی ،سید جمال ،رسم الخط ایغوری ،نشریه شماره  6موزه آذربایجان،
1351ش.
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الحر العاملی محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه ،مکتبه االسالمیه ،تهران.

_______ ،وسائل الشیعه ،دار آل البیت ،قم1414 ،ق.
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محمد بن حسنّ حر عاملی ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعۀ ،موسسه تحقیقات
و نشر معارف اهل البیت ،قم1416 ،ق.
سید احمد حسینی ،الذخیره ،موسسه نشر اسالمی ،قم 1411 ،ق.
سید محمد تقی حکیم ،األصول العامه للفقه المقارن ،اراالندلس ،بیروت.1963 ،
علی بن ابراهیم حلبی ،السیرۀ الحلبیۀ ،بیروت ،بی تا ۱۳۲۰ ،ق.
_______ ،الکافی فی الفقه ،مکتب علی ،اصفهان 1403 ،ق.

ابن ادریس حلّی ،کتابالسرائر الحاوی لتحریرالفتاوی ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه
علمیه ،قم 1417 ،ق.
ابن فهد حلّی ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،چاپ مجتبی عراقی ،قم

۱۴۰۷ـ.۱۴۱۳
جعفر بن حسن محقق حلّی ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،چاپ صادق
شیرازی ،تهران۱۴۰۹ ،ق.

_______ ،المعتبر فی شرح المختصر ،ج  ،۲قم  ۱۳۶۴ش.
منصور بن یونس بهوتی حنبلی ،کشّاف القناع عن متن االقناع ،چاپ محمدحسن
شافعی ،بیروت.۱۹۹۷/۱۴۱۸ ،
احمد بن علی خطیب بغدادی ،تأریخ بغداد ،مدینه ،مصر ،المکتبه العربیه1341 ،ق.
محمد بن احمد خطیب شربینی ،مغنی المحتاج ،دارالفکر ،بی تا .
روحاللّه خمینی ،تحریر الوسیله ،بیروت .۱۹۸۷/۱۴۰۷
مصطفی خمینی ،تحریرات فی االصول ،تهران۱۳۷۲ ،ش.
خواند میر ،غیاث الدین بن همام الدین حسینی ،تاریخ حبیب السیر 4 ،جلد ،زیر
نظرمحمد دبیر سیاقی ،چاپ سوم ،کتابفروشی خیام ،تهران1362 ،ش.
احمد خوانساری ،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ،علق علیه علی اکبر غفاری،
ج  ،۱تهران  ۱۳۵۵ش.
سید ابوالقاسم خویی ،مستند العروۀ الوثقی ،قم1364 ،ش.
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_______ ،منهاجالصالحین ،قم ۱۴۱۰ق.
محمدتقی دانش پژوه ،فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،۱۴تهران ۱۳۴۰
ش.
محمد بن احمد دسوقی ،حاشیۀ الدسوقی علی الشرحالکبیر ،داراحیاء الکتب العربیۀ ،بی
تا ،بیروت.
علی اکبر دهخدا ،لغت نامه ،انتشارات دانشگاه تهران1377 ،ش.
دیاربکری ،شیخ حسین بن محمد ،تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس ،دارصادر،
بی تا ،بیروت.
حمزه بن عبدالعزیز سالّر دیلمی ،المراسم العلویۀ فی االحکام النبویۀ ،چاپ محسن
حسینی امینی ،بیروت .۱۹۹۴/۱۴۱۴
ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم52 ،
جلد،تحقیق عمر عبداالسالم تدمری ،چاپ دوم ،دارالکتاب العربی ،بیروت 1409 ،ق. .
رشیدو ،پی .نن ،سقوط بغداد ،ترجمه اسداهلل آزاد ،آستان قدس ،مشهد.1368 ،
عزالدین رضانژاد ،صالۀ الجمعه ،دراسۀ فقهیۀ و تاریخیۀ ،قم ۱۴۱۵ق.
وهبه مصطفی زحیلی ،الفقه االسالمی وادلّته ،دمشق.۱۹۸۴/۱۴۰۴ ،
احمد بن محمد زراری ،تاریخ آلزراره ،بی تا ،اصفهان.
الکبری10 ،
َ
سُبکی ،تاج الدین ابو نصر عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشافعیّه
جلد،تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الضاحی ،دار احیاء الکتبالعربیۀ،
بی تا ،بیروت.

_______ ،تاریخ الخلفاء ،تحقیق محمد محییالدین عبدالحمید ،چاپ اول ،انتشارات
شریف رضی ،قم 1411 ،ق.

سید جعفر سجادی ،فرهنگ معارف اسالمی ،کومش ،تهران1373 ،ش.
محمد بن احمد شمساالئمه سرخسی ،کتابالمبسوط ،قاهره ،چاپ افست استانبول
.۱۹۸۳/۱۴۰۳
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عالء الدوله سمنانی بیابانکی ،احمد بن محمد ،العروۀ الهل الخلوۀ و الجلوۀ،
تصحیحمایل هروی ،چاپ اول ،نشر مولی ،تهران1362 ،ش.
سیر اعالم النبالء 23 ،جلد ،تحقیق شعیب االرناؤوط و محمد نعیمالعرقسوسی ،چاپ
نهم ،مؤسسۀ الرسالۀ ،بیروت 1413 ،ق.
محمد بن ادریس شافعی ،االمّ ،چاپ محمد زهری نجار ،بی تا ،بیروت.
شبانکارهای ،محمد بن علی بن محمد ،مجمع االنساب ،تصحیح میرهاشم محدث،چاپ
دوم ،امیرکبیر ،تهران1376 ،ش.
عثمان بن محمد شطا دمیاطی ،اعانۀ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین ،داراحیاء
التراثالعربی ،بی تا ،بیروت.
ابن شهر آشوب ،معالم العلما ،مطبعه الحیدریه ،نجف 1380 ،ق.

محمد ابن عبدالکریم شهرستانی ،الملل و النحل ،الیپزیک1923 ،م.
_______ ،تحقیق احمد فهمی محمد ،قاهره1948 ،م.

_______ ،ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی ،تهران1321 ،ش.
اثر مشترک شمسالدین محمد بن مکی شهید اول فقیه و زینالدین بن علی شهید ثانی
 ،الروضۀ البهیۀ فی شرح اللُمعۀ الدمشقیۀ معروف به شرح لمعه ،انتشارات دارالعالم
االسالمی ،بیروت.

_______ ،البیان ،چاپ محمد حسون ،قم ۱۴۱۲ق.

_______ ،الدروسالشرعیۀ فی فقهاالمامیۀ ،قم۱۴۱۴ ،ق.
_______ ،ذکری الشیعۀ فی احکام الشریعۀ ،قم.

_______ ،غایۀ المراد فی شرح نکتاالرشاد ،قم۱۴۲۱ ،ق.
زینالدین بن علی شهید ثانی ،رسائل الشهیدالثانی ،قم ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.

_______ ،الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ،محمد کالنتر ،بیروت

.۱۹۸۳/۱۴۰۳

جعفر شهیدی ،ترجمه نهج البالغه،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران1376 ،ش.
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محمد شوکانی ،نیل االوطار ،شرح منتقی االخبار من احادیث سید االخبار ،مصر ،شرکه
مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی ،بی تا  ،چاپ افست بیروت.

_______ ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،تحقیق حسین بن عبداهلل

العمری ،دار الفکر ،دمشق 1998 ،م.

احمد شیبانی ،المسند ،دار الفکر ،بیروت1414 ،ق.

عزالدین ابوالحسن علی ابن ابی الکرم الشیبانی ،ابن اثیر ،الکامل فی تاریخ ،دارالفکر،
بیروت1398 ،ق.
ابوبکر احمد بن عمر بن مُهیر الشّیبانی الخصّاف ،الخراج ،الکتاب الوافی بالوفیات،
الصفدی.
الشیبی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ترجمه علیرضا
ذکاوتیقراگزلو ،چاپ دوم ،امیر کبیر ،تهران1374 ،ش.
شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح علی اکبر
غفاری،چاپ دوم ،منشورات جامعۀ المدرسین ،قم1363 ،ش.
محمد بن حسن شیخ طوسی ،تهذیب االحکام ،چاپ حسن موسوی خرسان ،بیروت،
1401ق.

_______  ،الفهرست ،چاپ محمد صادق آلبحرالعلوم ،نجف ۱۳۸۰ش.
_______ ،کتاب الخالف ،قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ق.

_______ ،المبسوط فی فقهاالمامیۀ ،ج  ،۱چاپ محمدتقی کشفی ،تهران ۱۳۸۷ش.
_______ ،النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت ۱۴۰۰ق.

ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی الرازی ،اصول کافی  ،ترجمه و شرح بقلم جواد مصطفوی ،ولی عصر ،تهران،

1375ش.

مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان شیخ مُفید ،المقنعه ،الفرائض الشرعیه و احکام النسا ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1410 ،ق

_______ ،االرشاد ،موسسه االعلمی مطبوعات،بیروت1399 ،ق.
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_______ ،الرساله االولی فی الغیبه ،کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید1413 ،ق.
_______ ،اإلفصاح – االمالی  -التکره باصول الفقه  -المسائل العشر  -المسائل
العکبریه  -أوائل المقاالت ،کنگره جهانی هزاره ی شیخ مفید 1413 ،ق.
عبداهلل بن فضل اهلل شیرازی ،وصاف الخصرۀ ،تحریر تاریخ وصاف ،به قلم
عبدالمحمدآیتی ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران1372 ،ش.
ابوالحسن صادق و غزالی عیدیت ،عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان ،ترجمه دکتر
احمد شیبانی ،دانشگاه امام صادق ،تهران1385 ،ش.
سید محمد باقر صدر ،اقتصادنا ،جلد اول ترجمه محمد کاظم موسوی ،انتشارات
اسالمی ،قم 1408 ،ق.
الصفدی ،صالح الدین خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات[ ،بی جا ،دار النشر فرانز
شنایز1411،ق.
علی صفری آق قلعه ،نسخه شناخت ،پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی ،مرکز

پژوهشی میراث مکتوب ،تهران1389 ،ش.

_______ ،نسخه شناخت ،بررسی کتابشناسانۀ آثار استیفاء در دورۀ اسالمی ،مرکز
نشر میراث مکتوب.

ارغنون سبزرویش ،مرجعیت ،تهران1374 ،ش.
محمدعلی طباطبائی ،ریاض المسائل فی بیان االحکام بالدّالئل ،بیروت۱۴۱۴ ،ق.
سلیمان بن احمد طبرانی ،المعجمالکبیر ،چاپ حمدی عبدالمجید سلفی ،چاپ افست،
بیروت ۱۴۰۴ق.
ابوعلی فضل بن حسن طبرسی ،مجمعالبیان ،تاریخ نگارش  ۵۳۶هجری ،زبان فارسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ناشر فراهانی ،تهران1390 ،ش.
محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک دوره کامل شانزده
جلدی چاپ انتشارات بنیاد فرهنگ ،تاریخ االمم و الملوک تاریخ طبری ترجمه

ابوالقاسم پاینده.
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عباد اهلل طهرانی و علی احمد ناصح ،تصحیح ،کتاب الغیبه،قم1411 ،ق.
آقابزرگ طهرانی ،الذریعۀ الی تصانیفالشیعۀ ،چاپ علینقی منزوی و احمد منزوی،
بیروت ۱۴۰۳ق.

_______ ،ابن آدم ،کتاب الخراج ،چاپ احمد محمد شاکر ،قاهره ۱۳۴۷ش.

_______ ،طبقات اعالمالشیعۀ ،نقباءالبشر فیالقرنالرابع عشر ،مشهد ۱۴۰۴ق.

محمدجواد عاملی ،مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العالمۀ ،چاپ افست ،مؤسسه
آلالبیت ،بی تا ،قم.
سید جعفر مرتضی عاملی ،سیرۀ النبى ۳۵ ،جلد ،دارالحدیث ،قم ۱۴۲۶ ،ق.
محمد اشرف بن امیر عظیمآبادی ،عونالمعبود ،چاپ عبدالرحمان محمد عثمانی،
بیروت ۱۴۲۱ق.
جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف حلی ،تذکرۀ الفقهاء الحدیثۀ ،مؤسسه آل
البیت ،بی تا ،قم1400 ،ق.

_______ ،کتاب منتهی المطلب ،چاپ سنگی تبریز۱۳۳۳ ،ش.
_______ ،مختلف الشیعۀ فی احکام الشریعۀ ،قم۱۴۲۰ ،ق.

_______ ،شرح باب حادی عشر ،چاپ سنگی ،تهران1370 ،ق.
علی بن حسین (ع ،امام چهارم ،الصحیفۀ السجادیۀ ،چاپ محمدجواد حسینی جاللی،
قم  ۱۳۸۰ش.
عباسعلی عمید زنجانی،فقه سیاسی ،مؤسسه اتتشارات امیر کبیر ،تهران1366 ،ش.

ابونصر محمّد بن مسعود عیّاشی ،کتاب الجزیۀ و الخراج.
علی غروی تبریزی ،التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی ،تقریرات درس آیۀ اللّه خوئی ،ج

 ،۱قم .۱۹۹۸/۱۴۱۸
ابو حامد محمدغزالی  ،کتاب احیای علوم دینی ،چاپ بیروت.

_______ ،کتاب االقتصاد فی االعتقاد ،قاهره1964 ،م.
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الغسانی الملک االشرف ،العسجد المسبوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و
الملوک،تحقیق شاکر محمود بدالمنعم ،تصحیح علی الخاقانی ،دار التراث االسالمی،
بیروت1395 ،ق.
فاضل آبی حسن ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

محمد بن حسن فاضل هندی ،کشف اللثام ،چاپ سنگی تهران۱۲۷۴ ،ش.
منوچهر فرهنگ ،فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ،البرز ،تهران1371 ،ش.

محمد بک فرید ،تاریخالدولۀ العلیۀ العثمانیۀ ،چاپ احسان حقی ،بیروت.۱۹۸۸/۱۴۰۸ ،
محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی ،الشهاب الثاقب فی وجوب صالۀ الجمعۀ العینی،
قم۱۴۰۱ ،ق.

_______ ،کتابالوافی ،چاپ ضیاءالدین عالمه اصفهانی ،اصفهان۱۳۷۴ ،ش.
القاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل بن محمد ،تاریخ الجایتو ،به اهتمام مهین همبلی ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب ،تهران1348 ،ش.
ابوالحسن ابن احمد قاضی عبدالجبار ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،قاهره.
نعمان بن محمد قاضی نعمان ،دعائم االسالم و ذکر الحالل و الحرام ،چاپ عارف تامر،
بیروت .۱۹۹۵/۱۴۱۶

جعفر بن قدامۀ بن زیاد البغدادی أبو الفرج  ،کتاب الخراج ،الطبعۀ ،دار الرشید للنشر،

بغداد 1981 ،م.
عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی ،فتحالعزیز شرحالوجیز ،دارالفکر ،بی تا ،بیروت.
عبدالنبی بن محمدتقی قزوینی ،تتمیم املالمل ،چاپ احمد حسینی ،قم ۱۴۰۷ق.
ابراهیم بن سلیمان قطیفیبحرانی ،السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعۀ اللجاج ،مؤسسۀالنشر
االسالمی ،قم1413 ،ق.
قلفشندی ،احمد بن عبداهلل ،مآثر االناقۀ فی معالم الخالفۀ ،تحقیق عبد الستار احمد
فراج ،عالم الکتب ،بیروت.
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احمد بن علی قلقشندی ،صبحاالعشی فی صناعۀ االنشا ،قاهره1920 ،م.

_______ ،مأثر االنافۀ فی معالم الخالفۀ ،چاپ عبدالستار احمد فراج ،کویت،

۱۹۶۴م.

عباس قمی ،کتاب الکنی و االلقاب ،صیدا ،چاپ افست ،بی تا ،قم1258 ،ش.
احمد قمی ،خالصۀ التواریخ ،تصحیح دکتر احسان اشراقی ،دانشگاه تهران1359 ،ش.
کرکوش الحلی ،یوسف ،تاریخ الحلۀ 2 ،جلد ،چاپ اول ،منشورات شریف رضی قم،

1413ق.
ابوبکر بن مسعود کاسانی ،کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،کویته ۱۹۸۹./۱۴۰۹
جعفر بن خضر کاشفالغطاء ،کشفالغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء ،مکتب االعالم

االسالمی ،قم۱۳۸۰ ،ش.

محمد کاظم یزدی ،عروۀ الوثقی ،مؤسسه علمی ،بیروت1409 ،م.
عمررضا کحاله ،معجمالمؤلفین ،دمشق۱۹۶۱،م.
علی بن حسین محقق کرکی ،رسائلالمحقق الکرکی ،چاپ محمد حسون ،رساله ،۳
رسالۀ صالۀ الجمعه ،قم۱۴۱۲ ،ق.

کریم کشاورز ،ترجمه کتاب اسالم در ایران ،پطروشفسکی ،تهران1350 ،ش.
احمدرضا کشوری ،فرزانگان خوانسار ،قم ۱۳۷۸ش.

تاریخ فقه و فقها،سمت ،تهران1375 ،ش.

محمود لطیفی« ،عبادت برتر و اسرار آن» ،حکومت اسالمی۱۳۸۳ ،ش.
آن لمینتون ،دولت و حکومت در دوره ی میانه ی اسالم ،ترجمه علی مرشدی زاده،
مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان ،تهران1379 ،ش.

حسن بن زیاد اللؤلؤی ،کتاب الخراج ،تاریخ نگارش های عربی ،جلد .1
مارکوپولو ،سفرنامه ،با مقدمه جان ماسفیلد ،ترجمه حبیب اهلل صحیحی ،بنگاهترجمه و
نشر کتاب ،تهران1350 ،ش.
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ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب بصری البغدادی الماوردی ،االحکام السلطانیه و

الوالیات الدینیه ،تبلیغات اسالمی ،قم  -دارالکتب العلمیه ،بیروت1989 ،م.
محمد بن عبدالرحمان مبارک فوری ،تحفۀ االحوذی بشرح جامعالترمذی ،بیروت
.۱۹۹۰/۱۴۱۰
احمد مبلغی« ،عناصر تأثیرگذار در وجوب تعیینی نماز جمعه در روش اخباریان،
حکومت اسالمی۱۳۸۳ ،ش.
آدم متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،
انتشارات امیر کبیر  ،تهران 1362 ،ش.
علی بن حسامالدین متقی ،کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال ،چاپ بکری حیّانی و
صفوه سقا ،بیروت .۱۹۸۹ /۱۴۰۹
محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار« ،بحاراألنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار علیهم

السالم» 110 ،جلد ،اصفهان 1103 ،ق - .موسسه الوفا ،بیروت1403 ،م.
محمدتقی بن مقصود علی مجلسی ،لوامع صاحبقرانی ،المشتهر بشرح الفقیه ،ج  ،۴قم،
۱۳۷۴ش.
ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی ،شرائع االسالم ،مؤسسۀ الوفاء،
بیروت1983 ،م.

_______ ،المختصر النافع فی فقه اإلمامیۀ ،مطبوعات دینی ،قم1418 ،ق.

محمدباقر محمودی ،نهجالسعادۀ فی مستدرک نهجالبالغۀ ،ج  ،۱بی تا ،بیروت۱۹۷۷ ،م.
مدرس تبریزی ،میرزا محمد علی ،ریحانۀ االدب فی تراجم المعروفین بالکنیۀ و اللقب،
 8جلد ،چاپ سوم ،کتابفروشی خیام ،تهران1369 ،ش.
محمد مدرسی زنجانی ،مجمع التواریخ السلطانیۀ ،چاپ اوّل ،اطالعات ،تهران،
1364ش.
مرتضوی ،منوچهر ،مسائل عصر ایلخانان ،چاپ دوم ،آگاه ،تبریز1370 ،ش.
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الشریف المرتضی ،علی بن حسین علمالهدی ،رسائل الشریفالمرتضی ،چاپ مهدی
رجائی ،قم1405 ،ق.
مسائل الناصریّات ،تهران .۱۹۹۷ /۱۴۱۷
مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،چاپ سوم ،امیرکبیر،
تهران1364،ش.

مسعودی ،مروج الذهب ،بیروت.

محمد جواد مغنیه ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،دارالتبار الجدید ،بیروت.1421 ،
_______ ،دول الشیعه فی تاریخ ،نجف1965 ،م.

احمد بن محمد مقدس اردبیلی ،مجمعالفائدۀ و البرهان فی شرح ارشاد االذهان ،چاپ
مجتبی عراقی ،علی پناه اشتهاردی ،و حسین یزدی اصفهانی ،ج  ،۲قم  ۱۳۶۲ش.
المقریزی ،احمد بن علی ،السلوک لمعرفۀ دول الملوک 12 ،جلد ،تصحیح محمد
مصطفیزیادۀ ،مطبعۀ لجنۀ التألیف و الترجمۀ و النشر ،مصر1376 ،ق.
حسینعلی منتظری ،اندر باب اجتهاد ،در باره کار آمدی فقه اسالمی در دنیای امروز،
انتشارات طرحی نو1382 ،ش.

_______ ،البدر الزاهر فی صالۀ الجمعۀ و المسافر ،تقریرات درس آیۀ اللّه
بروجردی ،قم ۱۳۶۲ش.
صالح الدین المنجد ،العبر فی اخبار من غبر ،چاپ دوم ،مطبعۀ حکومۀ الکویت،
الکویت1948 ،م.
سیدمحمدعلی موسوی عاملی ،مدارک االحکام ،مؤسسه آل البیت ،قم1410 ،ق.
جامع التواریخ 4 ،جلد ،تصحیح محمد و مصطفیموسوی ،چاپ اول ،نشر البرز ،تهران،
1373ش.
علی احمدی میانجی ،کتاب مکاتیب الرسول ،تهران۱۳۶۳ ،ش.
میراحمدی ،مریم ،دین و مذهب در عصر صفوی ،چاپ دوم ،امیر کبیر ،تهران،
1369ش.
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میرخواند ،میر محمد بن سید برهان الدین خواوند شاه ،تاریخ روضۀ الصفا 10 ،جلد،
چاپخانه پیروز ،تهران1338 ،ش.
ناصرخسرو ،سفرنامه ناصرخسرو علوی ،برلین ،۱۳۴۱ ،چاپ افست تهران.
ابوعباس احمد ابن علی ابن نجاشی ،فهرست اسماء مصنّفی الشیعۀ المشتهر به رجال

النجاشی ،چاپ موسی شبیری زنجانی ،قم ۱۴۰۷ق.
محمدحسین نجفی ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،داراالحیا التراث العربی،

بیروت1981 ،م.
نخجوانی ،هندو شاه بن سنجر صاحبی ،تجارب السلف در تواریخ خلفاء و وزرای
ایشان،تصحیح عباس اقبال ،چاپ سوم ،کتابخانه طهوری ،تهران1357 ،ش.

احمد نراقی ،مستد الشیعه فی احکام الشرعیه ،مؤسسۀ آل البیت ،قم2008 ،م.
احمد بن علی نسائی ،سنن النسائی ،بشرح جاللالدین سیوطی و حاشیه نورالدین بن
عبدالهادی سندی ،استانبول .۱۹۸۱/۱۴۰۱
سعید نفیسی ،مسیحیت در ایران تا صدر اسالم ،انتشارات اساطیر1392 ،ش.
ابن شبّه نمیری ،تاریخ المدینۀ المنورۀ ،اخبار المدینۀ النبویۀ ،چاپ فهیم محمد شلتوت،
بیروت .۱۹۹۰/۱۴۱۰
حسین بن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائبل ،قم۱۴۰۸ ،ق.
یحیی بن شرف نووی ،روضۀ الطالبین و عمدۀ المفتین ،چاپ عادل احمد عبدالموجود
و علی محمد معوض ،بی تا ،بیروت.

_______ ،المجموع ،شرح المهذّب ،دارالفکر ،بی تا ،بیروت.
عز الدین عبد العزیز بن عمر بن فهد هاشمی ،غایۀ المرام باخبار سلطنۀ البلد الحرام،
تحقیقمحمد شلتوت ،چاپ اول ،جامعۀ ام القری ،عربستان سعودی1409 ،ق.
رشیدالدین فضل اهلل بن عماد الدولۀ همدانی ،تاریخ مبارک غازانی ،به اهتمامکارلیان،
مطبعۀ ستفن اوستین ،لندن1358 ،ش.
صدیقه وسمقی ،بضاعت فقه ،فقه اسالم ،صمدیه۱۳۸۷ ،ش.
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الیافعی المکی ،ابو محمد عبداهلل بن اسعد ،مرآۀ الجنان و عبرۀ الیقظان فی معرفۀ ما یعتبر
منحوادث الزمان 4 ،جلد ،چاپ دوم ،دار الکتاب االسالمی ،مصر1413،ق.
محمد یزدی« ،وظایف روحانیت» ،در نقش روحانیت در نظام اسالمی ،گزارشی از
دوازدهمین گردهمایی سراسری ائمهی جمعه ،شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ،تهران،
۱۳۷۵ش.
محمد مقیم بن محمدعلی یزدی ،الحجۀ فی وجوب صلوۀ الجمعۀ فی زمنالغیبۀ ،چاپ
جواد مدرسی ،بی تا.
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