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  زاده غفوري زندگينامه دكتر علي گل

  
هجري شمسـي مطـابق    1302ارديبهشت  25در تاريخ  زاده غفوري علي گل

  .هجري قمري در شهر قزوين به دنيا آمد 1342نهم شوال 
شهر قزوين كه مـديريت   ادب ساله ابتدايي را در دبستان تحصيالت شش

را پسر ميرزا كوچك خـان بـر عهـده داشـت، گذرانـد و از همـان ابتـدا         آن
استعدادش را در فراگيري درس و علم نشان داد و در امتحانات نهايي شـش  

  . ساله ابتدايي در شهر قزوين رتبه نخست را كسب كرد
ست داد سالگي و زماني كه در نيمه دوره متوسطه بود، پدر را از د 14در 

سـپس بـه   . و براي كمك به تامين مخارج زندگي خانواده مشغول به كار شد
در يـك كـالس    - خوانـد  كه در آن درس مي - ديانتپيشنهاد مدير مدرسه 

تر به تدريس رياضي پرداخت و به اين ترتيـب شـغل معلّمـي را بـراي      پايين
 .خود انتخاب كرد

  :تحصيالت علوم ديني و حوزوي

كه از قم بـه   حاج ميرزا ابوالحسن رفيعي حكميني را نزد اولين دروس قرآ
و دروس اوليـه  ) هجـري شمسـي   1318از سـال  (قزوين آمده بود آموخـت  

پس از آن به تهران آمد وبه . المقدمات را نزد او و شاگردانش فرا گرفت جامع

12  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

بـه تحصـيل   مرحوم برهـان  مدت سه سال در مدرسه و مسجد لُرزاده و نزد 
  .لسات درس و بحث درمقدمات پرداختصرف و نحو و ج

هاي ناب علوم ديني او را از سـال   شوق تحصيل و دسترسي به سرچشمه
به حوزه علميه قم كشاند و در محضر استاداني چون مرحـوم حجـت    1321

اهللا  و آيـت ) فقه( و مرحوم حاج سيد محمد تقي خوانساري) فقه( كوه كمري
اهللا مرحـوم   شـاهرودي و آيـت   اهللا مرحـوم  مرحوم صدرالدين صـدر و آيـت  

، عالمــه حــاج ســيد محمدحســين )اصــول و درس خــارج فقــه(بروجــردي 
شركت كرد و به درجه اجتهاد ) حكمت و فلسفه اسالمي و تفسير( طباطبايي

  .رسيد
زمان با ترويج علوم ديني، به ادامـه مطالعـات در فقـه و     هم 1326از سال 

اجتماعي، در قـم و نجـف و    اصول و منطق و فلسفه و ادبيات عرب و علوم
  .تهران پرداخت

  :تحصيالت دانشگاهي

سـانس را در  يوارد دانشگاه تهران شد و دوره ليسانس و فوق ل 1344از سال 
با موفقيت بـه اتمـام    حقوق قضاييدانشكده حقوق دانشگاه تهران در رشته 

رساند و براي ادامه تحصيل راهي فرانسه شد تا مدرك دكتراي تخصصـي را  
حقوق اسالمي و مطالعـات  در رشته ) ميالدي 1972(شمسي 1351سال در 

امامت «: عنوان رساله ايشان. دريافت كند دانشگاه سوربن پاريساز  تطبيقي
 ،»آخرين پيـامبران ) ص(از نظر شيعه، تحرّك نبوت بعد از حضرت محمد

ايي هاي عربي و فرانسه تسلط كامل و با زبان انگليسي آشن ايشان به زبان. بود
هاي مختلـف بشـري    داشت و در ادامه مطالعاتش در شناخت علوم و فرهنگ

به اكثر كشورهاي دنيا سفر كرد و به عرفـان خاصـي در رفتـار و اعتقـاداتش     
  .دست يافت
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  :زندگي اجتماعي

پس از بازگشت از فرانسه به دعوت دانشـگاه تربيـت معلـم بـه تـدريس در      
با دسـتورات اسـالم   ن در كتاب دانشسراي تربيت معلم پرداخت كه نتيجه آ

دكتر محمد جواد باهنر و سپس به همـراه  . بندي شده است جمع آشنا شويم
بـراي   تعليمات دينيبه تهيه و تدوين كتاب هاي درسي مرحوم رضا برقعي 

هاي دبستان، راهنمايي و دبيرسـتان و   نظام جديد آموزش و پرورش در دوره
ت گماشـت و از   براي دانش آمو هايي از قرآن درسكتاب  زان دبيرستان همـ

اي  هـاي اصـلي اسـالم نقـش عمـده      اين طريق در آشنايي نسل جوان با پايـه 
  .داشت
چنين در تاسيس و راه اندازي و تدريس در مراكز علمـي و نهادهـاي    هم

بـه منظـور تربيـت نسـلي     موسسه و مدارس علـوي و رفـاه   فرهنگي نظير 
مرحـوم عالّمـه   در همكـاري بـا    فرهيخته و آشنا به اصول و تعاليم اسـالمي 

روزي  تـالش شـبانه   كرباسچيان و مرحوم روزبه و مرحـوم دكتـر بهشـتي   
  .داشت

را در  دفتر نشـر فرهنـگ اسـالمي   موسسات فرهنگي و انتشاراتي نظيـر  
مشاركت با مرحوم برقعي و باهنر تاسـيس كردنـد و بـه انتشـار كتـب دينـي       

و  مهنـدس بازرگـان  بـا  در همكـاري  شركت سهامي انتشار پرداختند و در 
هـاي متعـدد در زمينـه هـاي      ساير دوستان همكاري نمودند و با تاليف كتاب

مختلف اسالمي و اجتمـاعي كـه توسـط ايـن مؤسسـات و سـاير انتشـارات        
چندين بار تجديد چاپ شدند در ارتقاي فرهنگ عمومي و بخصوص نسـل  

  .اشتندجوان از ابعاد گوناگون علمي و ديني و اجتماعي نقش مؤثري د
شـدند،   هاي اجتماعي و اسالمي كه در حسينيه ارشاد انجـام مـي   سخنراني
 گفتـار مـاه  هاي جلسـات   و سخنراني نظامات اجتماعي اسالمتحت عنوان 

مورد استقبال مردم و دانشجويان قرار گرفت كه مـتن آنهـا بعـدها بصـورت     
ـ     ي و كتاب منتشر گرديد و همچنين سلسله مقـاالتي كـه از ايشـان در مجالت

14  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

در زمينه حقوق اسالمي و سياست جزايـي و   مكتب تشيعهايي مانند  ماهنامه
  .مدني چاپ شدند

 الحسـنه  قـرض  يتعـاون  هـاي  صندوق و هيريخ هاي انجمن يانداز راه در
 و يبهداشـت  خـدمات  مراكـز  سيتاسـ  و) ع(نيحس محبان أتيه هيريخ مانند
 و بود قدم شيپ و همراه رشه ايمسجدآر و شعبان سوم مارستانيب رينظ يدرمان

ـ يد علـوم  مـورد  در ديـ جد سيتدر روش ياجرا او، خاص ابتكارات از  و ين
  .بود منبر يجا به مساجد به اهيس تخته كردن وارد و مساجد در يقرآن

به  مردم توجه از استفاده شان،يا تيشخص مورد در توجه قابل اريبس نكته
 المنفعه عام امور انجام قيطر از خودشان وضع بهبود جهت درروحاني محل، 

 و ييروسـتا  هـاي  راه ميتـرم  و ساخت رينظ. بود مردم خود همت و كمك با
 كـه  دماوند النيك منطقه يبرا انبار آب و غسالخانه و مساجد ميترم و ساخت

 آن مـردم  بـا  مانهيصم يارتباط در و داشت آمد و رفت آنجا به 1319 سال از
   .بود پرداخته آنان ينيد علوم آموزش به ي نيزسال چند ار،يد

  :هاي سياسي فعاليت

هاي انتقادي و ارتبـاط بـا برخـي از دانشـجويان مبـارز و همچنـين        سخنراني
هاي سياسي فرزندانش كه به خاطر مبارزات ضد رژيم به زندان افتاده  فعاليت

بودند، چند بار او را هم به بـازجويي و بازداشـت در رژيـم قبـل از انقـالب      
هـاي   هـا و شخصـيت   انقالب، به دليل شناختي كه اكثـر گـروه   پس از. كشاند

مبارز از او و طرز تفكر او داشتند، در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 
ها قرار گرفت و بـا بـيش    ها و سازمان مورد حمايت اكثر گروه1358در مرداد 

دهنـده حـوزه    ميليـون راي  5/2از يك ميليون و پانصد هزار راي از مجمـوع  
نتخابي تهران، به عنوان نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب شـد و  ا

در تدوين نهايي قانون اساسي شركت كرد و تأثيرات مثبتـي درثبـت قـوانين    
  . مترقي در جهت احقاق حقوق مردم داشت

ارزش هـر چيـزى بـه ارزش    «: گويد او در تبيين اهداف قانون اساسي مي
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گويـد بايـد    يا هر كس هر چه مى اسالميا  نديگوييم  وقتى مى. آثارش است
اى  ى اسـالم و پيغمبـر گرامـى جملـه     در برنامه. كند ببينيم كه در عمل چه مى

هـر   ،1»يضَع عنهم اصرَهم واالَغـالل اَلَّتـى كانَـت علَـيهِم    «: گويد هست كه مي
اى اصر و اغالل دارد و حتى مذاهب و اديـان قبـل از اسـالم كـه اول      جامعه

  .2ها اصر و اغالل شدند بخش بودند، بعد خود آن ايىره
ما « : گويد مي وي همچنين در بخشي از سخنانش در مجلس خبرگان،

جا  بايد اسالم را از ابهام بيرون بياوريم و اصول كارساز اسالم را در اين
 ،»كُلُّ حزبِ بِما لَديهِم فَرِحون«ي  مطرح كنيم، تا مردم بفهمند كه اسالم مسئله

 سابق مثل ديگر ،3»علَيه االّجرَي لاَحد اليجرِي الحقُّ«: گوييم مي وقتي. نيست
 قوه رئيس و گانه سه قواي كل رئيس من بگويد و بيايد تواند نمي نفر يك

  .4»هستم مبرا هم مسئوليت از و هستم ها اين ي همه و مجريه
برنامه اسـالمى   ي پيغمبر اسالم و در برنامه«: در بخش ديگري نيز ميگويد

لنخـرج النّـاس   «: گونه بـود  كه در ابتداى ورود اسالم به ايران تشريح شد، اين
بادن عـيق    ةمـن ضم دلِ االسالم ولى عورِ االَديان ان جم ةِ اهللا وبادلى عباد االع

، بنابراين قانون اساسى ما وقتى اساسى و كارسـاز خواهـد   »االَرضِ الى سعتها
اشكال بزرگ اديان اين اسـت كـه   . كه به دردهاى اجتماعى رسيدگي كندبود 

برند در صورتى كه بايـد   ها مى برند ولى توحيد را به آسمان اسم توحيد را مى
توحيد را به روى زمين آورد و از زمين به آسمان برد، يعنـى آثـار توحيـد را    

وييم و بعـد  بهتر است اول توحيد و مقررات اصيل اسـالمى را بگـ  . اجرا كرد
ها فكر نكننـد حـاال كـه توحيـد و اسـالم       كرامت و ارزش انسانى، كه بعضى

                                                      
ا كه چون زنجير به گردن خود نهاده اند، همه را ، احكام پر رنج و مشقتي ر157سوره اعراف، آيه . 1

 .دارد برمي

 1358مشروح مذاكرات مجلس خبرگان،جلسه دهم، دوازدهم شهريور . 2

 مگر كند ينم دايپ انيجر يگروه اي كس چيه نفع به البالغه،حق نهج 34 خطبه ،)ع( يعل حضرت. 3
 .كند مشخص را او فيتكل و شود اجرا او هيعل اول آنكه

  1358 ام مرداد ماه روح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه پنجم، سيمش. 4

16  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

اگـر مـا   .گر جديد بيايد و يك استبداد دينى پيـدا شـود   هست بايد يك سلطه
ايم، و  توانستيم اين اغالل، اين زنجيرها را از گردن مردم باز كنيم، كارى كرده

نجير ديگر هم به دست و پاى اين ايم چند ز شود كه ما آمده اال چنان تلقى مى
  .1»طور سرگردان بشود جامعه ببنديم كه همين

كه وظايف حكومت را در قبال مردم  اصل سوم قانون اساسياو در تهيه 
اش را در دفـاع از   هـاي مترقـي   كند نقش موثري داشت و انديشه مشخص مي
ـ     «: گونه بيان كرد و گفت اين اصل اين راي بگذاريـد ايـن اصـل را مـردم ب

حكومت بنويسند تا تبعيت مردم از حكومت منـوط بـه اجـراي وظـايف     
خواهـد ايـن    مردم خدايي دارند و خدا مـي . ها باشد حكومت در قبال آن

ابتـداي ايـن اصـل از    . اين اتمام حجت اسـت . مردم به حقوقشان برسند
رود و  شود زيرا اگر مردم آگاه نباشند، كاله سرشان مـي  آگاهي شروع مي

آيد، اول بايد مردم را آگـاه   ورند، پس هر كسي كه سر كار ميخ گول مي
افكار مخالف هم بايـد بـه   . كند و سانسور در اظهار افكار مخالف نباشد

  .2»گوش مردم بخورد تا مردم به زندگي آگاه شوند
در اين اصل بر وظيفه حكومت جمهـوري اسـالمي در بكـارگيري تمـام     

هاي سياسـي و   عموم، پيشبرد آزادي هاي توان خود براي ارتقاي سطح آگاهي
هـا   اجتماعي و تهيه امكانات رشد و تحصيل و پـرورش اسـتعدادهاي انسـان   

ــده اســت  ــد ش ــين. تاكي ــامگي و   همچن ــتبداد، خودك ــه اس ــو هرگون مح
و ايجـاد امنيـت قضـايي عادالنـه و      هاي نـاروا  انحصارطلبي و رفع تبعيض

يه حكومت شناخته شـده  تساوي عموم در برابر قانون از وظايف اصلي و اول
  3.است

                                                      
 1358مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه دهم،دوازدهم شهريور . 1

كتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران،      . 2
 1358ر ي دوازدهم، چهاردهم شهريو جلسه

 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 3
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 بـه  1358 آبانمـاه  در كـه  ياساسـ  قانون يينها متن يامضا هنگام در يو
 با كشور امور اداره در«: سدنوي يم ،است يخيتار مهم اسناد از و ديرس انيپا

 مـورد  در را خـود  نظـر  بيترت نيا به و ،»موافقم يجمهور يعاليشورا نظام
ـ  و كشـور  امـور  ارهاد در مـردم  نظـارت  و مشاركت ي نحوه  از را اش ينگران

  .ددار يم اعالم امور نيا در طلبانه سلطه روابط بازگشت
بـا بـيش از يـك     1358ي اول مجلـس شـورا در سـال     در انتخابات دوره

دهنـده حـوزه انتخـابي     ميليون راي 1/2ميليون و سيصد هزار راي از مجموع 
  . تهران به عنوان نماينده مردم انتخاب شد

جلس اول شورا عضو كميسيون قضايي مجلس بـود و در اجـراي   او در م
وظايف نمايندگي خود و براي دفاع از حريم اسالم و قـانون اساسـي و آراي   
مردم و تأمين مصالح مردم نظرات انتقادي مؤثري داشت و به طرح سـؤاالتي  

هـاي   ها مسكوت گذاشته شد و در هياهوي جنجال پرداخت كه بسياري از آن
  .1اد شده پاسخي دريافت نكردسياسي ايج

  :باشند سئواالت مطرح شده از طرف ايشان به شرح زير مي
بخصوص در مـواردي كـه    مسئوالن قضايي كشور عملكرددر مورد  -1

كـه جـرايم    ، مطرح بود و ايـن )خون و آبروي مردم( دماء و اَعراضموضوع 
در  سياسي و مطبوعاتي، طبق قانون اساسـي بايـد بـا حضـور هيـأت منصـفه      

  .محاكم دادگستري صورت گيرد
و درخواسـت گـزارش جـامع در     عملكرد سـازمان اوقـاف  درمورد  -2

هـاي اوقـاف و    ي هزينه امـوال و دارايـي   ارتباط با تصرفات احتمالي و نحوه
و احمد بن ) س(موقوفات مهم نظير آستان قدس رضوي و حضرت معصومه

  . اختيار بنياد مستضعفانهاي تحت  در شيراز و ساير دارايي) شاهچراغ( موسي

                                                      
ي، بـا حـذف مقـدمات و    غفـور  زاده گـل  يدكترعلـ  نوشـته  »مجلس در كسالهي ي كارنامه« كتاب. 1

بـه   1377سـال و در سـال    17توضيحات ايشان و فقط بصورت مشروح مذاكرات مجلس، پـس از  
 .چاپ رسيد

18  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

هـا و   و كمـك  هاي پرداخت شده بـه سـاير كشـورها    وامدر مـورد   -3
سرمايه گذاري ايران در ساير كشورها در قبـل از انقـالب و برنامـه اسـترداد     

  ها،  آن
كه تا آن زمـان   سرنوشت خريد ناوهاي جنگي از انگلستاندر مورد  -4

  .تحويل داده نشده بود
و درخواست گزارش در مورد عملكـرد   ادثه طبساسرار حدر مورد  -5

  .نيروهاي دفاعي و نتايج آن
در اثـر جـو بوجـود آمـده در      1360پس از يكسال، يعني از اوايـل سـال  

برخوردهاي نامناسب با نمايندگان و به دليـل اينكـه فضـا را     مجلس و در اثر
كرد ديد از شركت در مجلس امتناع  براي اداي وظايف نمايندگي مساعد نمي

وقتي كار انسان «: اي با ذكر داليل خود، عنوان كرد صفحه ي هفت و در نامه
هاي عميـق اجتمـاعي از    فرسا و نگراني رسد كه مطالبي جان به جايي مي

يابد، بخصـوص در   را نمي تضييع حقوق دارد، ولي امكان اظهار و بيان آن
ني باشـد  مقام دادخواهي و تظلّم، در صورتي كه دادخواهي در مورد كسا

حـال در مقـام داوري و    كه خودشان هم طرف دعـوا هسـتند و در عـين   
اند، زبان حال چنين شخصي در چنـين مـوقعيتي    گيري قرار گرفته تصميم

  .»انَّما اَشكُو بثِّي و حزني الَي اهللا«: اين است كه
عملكـرد آن   و در اين نامه عنوان نمود از آنجا كه فضاي مجلس و نحوها

در تضاد است و امكان اظهار آزادانه  اسالمي و ايراني و انسانيرهاي با معيا
گيـرد و   ، تصميم به عدم مشاركت مينظرات از نمايندگان سلب شده است
و خواستار قرائت آن نامه در صحن كند  از حضور در مجلس خودداري مي

گـاه در   علني مجلس شد تا باعث آگاهي موكالن خود شود كه اين نامه هـيچ 
گيـري از   س خوانده نشد و اجازه انتشار آن نيز داده نشد و بـا يـك رأي  مجل

نمايندگان حاضر در مجلس او را مستعفي شناختند، كه از لحـاظ حقـوقي و   
توان يك نماينده معتـرض را در   شرعي و قانوني مورد سؤال است كه آيا مي
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) خود اوو نه موكّلين (اين سطح و با اين تعداد رأي، توسط نمايندگان ديگر 
  1!حذف نمود؟

شكسته  ها براي حضور در مجامع بيشتر شد و او دل پس از آن محدوديت
از ظلمي كه به جامعه و خانواده و فرزندانش شده بود و ظلمي كه به مردم و 

و  شد، در كنج خلوت خود بـه مطالعـات و تحقيـق    اعتقادات مذهبي آنان مي
 ي معضالت موجود در اجتمـاع ها بازخواني و بازداني قرآن پرداخت تا ريشه

هـا   را شناسايي كرده و در بازنگري اعتقادي مسلمانان، نسبت بـه اصـالح آن  
ضـرورت  تـوان بـه جلسـات درس بـا موضـوع       از جملـه مـي  . همت نمايد

بازنگري در فقاهت و اجتهاد، كوششـي در راه تبيـين و تفكـر در مـورد     
و نظـام قضـايي    توحيد و مصاديق شرك در جامعه امروز، قضا در اسالم

ها، خاتميت، مـديريت و رهبـري، مفهـوم     منسوب به اسالم، معيار ارزش
اشاره كرد، كه متون بعضي از  هاي اصلي دعوت اسالم گناه در اسالم و پايه

  .اكنون در دسترس عالقمندان قرار دارد ها هم آن
هر ازگاهي نيزكه فضاي مطبوعـاتي كشـور كمـي اجـازه داد تـا نظـرات       

و  2هاجر پيامهايي از ايشان در روزنامه هاي  مطرح شود، مصاحبهديگري نيز 
چاپ شد و او در آن به صراحت و از ديدگاه تخصصـي فقهـي    3كتاب هفته

اعالم كرد كه هيچ حكم و مجازات دنيوي براي ارتداد وجود نـدارد وكسـي   
تـوان محكـوم و مجـازات     به نظرات ديگري رسيده باشد را نمي كه با تحقيق

  .نمود
چنين نقطه نظرات خود را در مواردي همچون آزادي تفكـر و بيـان و    مه

فقاهت و اجتهاد و احكام فقهي و قضايي در مورد ارتداد و امثـال آن مطـرح   
                                                      

 1360جلسه مورخ چهارم بهمن ماه . 1

نامـه پيـام    همه حق دارند همه چيز را بداننـد، هفتـه  : زاده غفوري با عنوان و با دكتر علي گلگفتگ. 2
 1378 ، پنجم مرداد276هاجر، شماره 

نامـه كتـاب هفتـه،     كتاب بايد پيش برنده باشد، هفته: زاده غفوري با عنوان گفتگو با دكتر علي گل. 3
 1380 ، پانزدهم ديماه38شماره 

20  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

  .نمود كه در نوع خود براي اهل نظر و تحقيق روشنگر و مفيد بود
 ،كار و تالش صادقانه و عالمانه، پس از عمري روح بزرگسرانجام آن 

تـرك گفـت تـا در     1388مـاه   دي 11جمعه اش را در ظهـر روز   يبدن خاك
  .مزارش در بهشت زهرا آرام گيرد

  روحش شاد و يادش گرامي باد

  
  )با نام ناشر(هاي منتشر شده  هايي از كتاب عنوان

  )فجر - انتشار( با دستورات اسالم آشنا شويم -1
  )تحف -انتشار (اسالم و اعالميه جهاني حقوق بشر -2
  )فرنو - دفتر نشر فرهنگ اسالمي - انتشار( ره اسالمي حجكنگ -3
  )چاپخش( نقدي بر اليحه قصاص -4
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (با دكتر بهشتي و دكتر باهنر( شناخت اسالم -5
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (با دكتر باهنر و مرحوم برقعي( خداشناسي -6
 - تـر نشـر فرهنـگ اسـالمي    دف( راه و رسم زندگي از نظـر امـام سـجاد    -7

  )فراهاني
  )حسينيه ارشاد( نظامات اجتماعي اسالم -8
  )حقوق اساسي به زبان ساده( قانون اساسي دربارهآگاهي  -9

  )گفتار ماه - انتشار(انفال يا ثروت هاي عمومي -10
  )فجر(خطوط اصلي اقتصاد اسالمي  -11
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(ها  برنامه ايمان آورده -12
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(روابط مالي و اقتصادي  -13
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(اخالق اجتماعي  -14
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي) (تربيت فرزند( زادنامه يا شكوفه حيات -15
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(براي شما فرزندها و فرزنددارها  -16
  )دفتر نشر فرهنگ اسالمي(و مربيان  حق فرزندان و شاگردان به اوليا -17
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دفتـر نشـر فرهنـگ    ) (فرانسـه  انگليسـي، عربـي،  ( بياييد اينگونه باشـيم  -18
  )اسالمي

  )فراهاني( زبان قرآن را ياد بگيريم -19
  )انتشار( روش تربيتي قرآن -20
  )انتشار(به گفتار قرآن بينديشيم  -21
  )فجر( قرآن امانتي الهي -22

  )فتح( انفاقات و صدقات در قرآن -23 
  )فتح( موقعيت زنان در قرآن -24
  )فجر) (فارسي -انگليسي ( نماز -25
  )فجر(سرگذشت و شهادت ) ع(امام حسين -26
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  انسخن ويراستار

  
   گر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن

  شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود
  خواجه حافظ شيرازي

  
 علـي  دكتر با هجران اندوهبار ،1388چهار سال قبل، اولين روزهاي زمستان 

پس از آن، به حكم قدرداني از سالها زيسـتن در  . همراه بودزاده غفوري  گل
بر آن داشت تـا نسـبت    كنار آن مرد بزرگ و همراهي و همكالمي با او، ما را

ي آثار كالمي و قلمي ايشان به عالقمندان و دوستداران،  سازي و ارايه به آماده
  .اقدام نماييم

ز نوارهاي درس ايشان پياده شده و توسط هايي را كه ا در اولين گام، كتاب
خود ايشان نيز تصحيح و بازنگري شده بود، با برخي اصـالحات ويراسـتاري   

قضاء در اسـالم  «كتاب حاضر نيز با عنوان . در دسترس عالقمندان قرار داديم
ايـن بحـث در   . ي همين آثار است از جمله» و نظام قضايي منسوب به اسالم

صورت جلسات درس حضوري بيان شده است، پس ي شصت ب هاي دهه سال
از آن از روي نوار پياده شد و بصورت نوشتاري درآمد و توسط خـود ايشـان   

و مطالـب عنـوان    قضاءدليل اهميت بحث  تصحيح و بازنگري شد و ايشان به
  .شده در اين كتاب، نسبت به نشر آن تأكيد فراوان داشتند
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، قضاءو تسلّطي كه به موضـوع   ايشان در اين كتاب، با توجه به تخصص
چه در مباحث شرعي و دينـي و چـه در علـوم جديـد و بحـث حقـوقي آن       

در متون اصيل اسالمي و آنچه  قضاءداشتند، پس از معرفي مفاهيم مربوط به 
 نظر فقهي و حقـوقي شود،  اجرا مي نظام قضايي منسوب به اسالماكنون در 

كـه عالقمنـدان را در دسـتيابي بـه     انـد،   خود را نيز در هر مورد بيـان نمـوده  
   .نمايد كمك ميقضاء هاي اصيل اسالمي در بحث  سرچشمه

تر خوانده شدن آن، سـعي كـرديم    تر شدن متن و راحت ما نيز براي روان
ضمن تبديل ادبيات گفتاري به ادبيات نوشتاري، تا حد امكان، سـاختار كلّـي   

وص خواننـدگاني كـه بـا    بخصـ (به اين ترتيب خواننده . كالم را حفظ نماييم
، خـود را مخاطـب   )آشـنايي دارنـد   زاده غفـوري  دكتـر گـل  روش صحبت 

همچنين به دليـل پيـاده   . حضوري در جلسه درس ايشان احساس خواهدكرد
هـايي از   شدن متن از روي نوار صحبت ايشان، گاهي نيز ممكن است قسمت

يم، زيـرا هربـار   ها را حذف كن كالم تكرار شده باشد، اما حيف دانستيم كه آن
شود  آن مسئله به شكل ديگر و با عمق ديگري مطرح شده است كه باعث مي

  .تر نمايد را از اين موضوع عميق درك خواننده
كه اين كتاب به پيشبرد تعقل و تفكر در جامعـه كمـك كنـد و     به اميد آن

شـود و بـا    قضاءي  موجب افزايش آگاهي و حساسيت عموم مردم به مقولـه 
جا كـه موضـوع    اهميت و نقش قضاء در زندگي مردم، بخصوص آن توجه به

مطـرح اسـت، نسـل حاضـر و     ) دماء و اعـراض ( خون و حيثيت افراد جامعه
چه در گذشـته بـا نـام اسـالم      هاي آينده، ديگر شاهد فجايعي از نوع آن نسل

  .انجام شده، نباشند
  



  
  
  
  
  
  

  مقدمه

  
1انّا للّه و انّا الَيه راجِعون

  

فَتَوكَّـل علَـي اهللا انَّـك    * انَّ ربك يقضي بينَهم بِحكمه و هو العزيزُ العلـيم «
وا    ع الصـم ع المـوتَي و التُسـم  مانَّك التُسـ * علَي الحقِّ المبين  الـدعاء اذا ولـَّ

ع االّ من يومنُ بĤِياتنا فَهم و ما اَنت بِهدي العمي عن ضَاللَتهِم ان تُسم* مدبِرينَ
  2»مسلمون

ي  انـد تـا در آسـتانه    اين آيات از قرآن مجيد، به اين منظور انتخاب شـده 
بحثي با عنوان حقوق قضايي اسالم يا قضاء در حقوق و فقه اسالمي، ايمـا و  

هـايي در طـول    تنبيهي از نظر اين گوينده باشد و يادآور شود كه چـه فاجعـه  
بـاالخص در زمـان و شـرايط    (هاي به نـام اسـالم    و در زمان حكومت تاريخ

                                                      
 .ما از آن خدا هستيم و بازگشت همه ما بسوى اوست: .... 156 سوره بقره، آيه. 1

  81الي 78سوره نمل، آيات. 2
 )78. (مسلما پروردگار تو با حكم خود ميان آنان داوري خواهد كرد و او تواناى داناست

  )79. (پس بر خدا توكل كن، كه مسلما تو بر حقِ آشكاري
گرداننـد   شـنوانى و هنگـامى كـه كرهـا روى مـى     توانى سخنت را بـه گـوش مردگـان ب    البته تو نمى

  )80( .توانى به آنها سخن بشنوانى نمى
تو هدايتگر كوران از گمراهي شان نيستى و جز كسانى را كـه بـه آيـات مـا ايمـان دارنـد و تسـليم        

  )81. (شدگان اند نتوانى شنواند
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كـه بـه عنـوان     اتفاق افتاده است، و اين ،)حاضر و تحت عنوان اسالم فقاهتي
ي مهم شرعي و انساني، هركس در حد دانايي خود، اگر ببيند كـه   يك وظيفه

آن  گيرد، بايد مردم را متوجه و از آن آگاه كنـد وگرنـه در   بدعتي صورت مي
  .مظالم شريك خواهد بود

همچنين به عنوان دو حكم اصلي و اساسي اجتماعي اسالم، يعني امر بـه  
معروف و نهي از منكر، كه تمام فرايض اسالم نيز به واسـطه ايـن دو بـر پـا     

ي ايـن گوينـده ايجـاب     خواهد بود، از ديدگاه توحيـدي و فقـاهتي، وظيفـه   
ي كنوني و ديگر اعمالي كه در اين كند، كه نسبت به اوضاع و احوال قضاي مي

شود، تذكراتي بدهد و دامن بلند و پاك اسـالم   مملكت به نام اسالم انجام مي
اعمـالي  . اند، پاك كنـد  هايي كه با عنوان اسالم به آن الحاق كرده را از آلودگي

كننـد و در حقيقـت    ها و آبرو و حيثيت مردم بـازي مـي   ها و خون كه با جان
. اند ي مملكت را به بازي گرفته به نام اسالم، خودشان و آيندهمسئولين امور، 

كند و به  ي بشري و نسل آينده در اين مورد قضاوت مي البته در آينده، جامعه
خوبي نشان خواهد داد كه اين اعمال چقدر تخريب كننـده و در عـين حـال    

  .ي سازندگي بوده است چقدر بچگانه و بدون هيچ انديشه
تي در اين زمينه و مطرح نمودن حقـوق قضـايي در اسـالم    لذا ذكر تذكرا

باشد، تا وضعيت قضـاء در حقـوق و فقـه اسـالمي و      يك بحث ضروري مي
اسالمي كـه در غربـت واقعـي قـرار     . هاي منسوب به اسالم روشن شود نظام

 اي هـم در زمانـه   دارد، در طول تاريخ چه چيزهايي را ديده و خواهد ديد، آن
ي اسالم و فقاهت، در رأس مرجعيت و فقاهت قرار دارند كه مدعيان شناساي

  .اند دست گرفته و حكومت را هم به
ي  كنيم تا با توجه به اهميت مسـئله  در اين خصوص مطالبي را مطرح مي

ها را با مسايل قضايي و تصـميمات قضـايي    قضاء، ارتباط و سرنوشت انسان
نند و تأثيري كه ايـن  ك مملكت و نظام و مكتب، در هر محيطي كه زندگي مي

گـذارد و   ها و طرز زندگي و روابط افراد بـا يكـديگر مـي    مسأله در معاشرت
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   .حاكم بر سرنوشت آنان خواهد بود، بررسي كنيم
اي نيز با استفاده يـا سـوء اسـتفاده از قـانون      نيروهاي حاكم در هر جامعه

مانند قـانون  هاي زيبايي  كنند و به نام ها مسلط مي خود را بر سرنوشت انسان
و قداست محاكم قضايي و سوء استفاده از كلماتي مانند حق و عدل و سـاير  

دهند كه فقط نامي از دادگاه دارنـد   هايي تشكيل مي هاي انساني، دادگاه ارزش
كه چگونـه سرنوشـت    ها بلند است و اين ها از جور آن و در واقع فرياد انسان

ها وضع شده و  هايي كه پيش از آن نونها در اين محاكم با استفاده از قا انسان
  .شود ها بيرون بوده، تعيين مي از اختيار آن
هـاي حـق و عـدل و محـاكم قضـايي و       هاي نامريي كه تحت نام اسارت

ها تحميل  كشند، بر انسان هايي كه اسم اسالم را هم يدك مي دادگاه، در محيط
ممكـن اسـت بـا    هـاي آهنـي آن حتـي     هايي كه بر روي ميله زندان. شوند مي

كلمات مقدس و آيات قرآن مزين شده، يا گفتار پيامبر و امامان مورد احتـرام  
مردم نيز نوشته شده باشد، ولي از سر و روي متن آن كلمات و افرادي كه آن 

 17طـور كـه در خطبـه     همـان . بارد كنند، ظلم و بيداد مي ها را صادر مي حكم
، 1»اَلـدماء  هئضـا تَصرُخُ مـن جـورِ قَ  «: نقل شده) ع(البالغه از حضرت علي نهج

  .ها از جور و ظلم قضاوت او بلند است فرياد خون
جا مطالبي نيز در احياي حقوق مشترك انساني بطور كلي، صـرف   در اين
كه فرد تابع  كند، و اعم از اين اي زندگي مي كه شخص درچه ناحيه نظر از اين

نـيم، تـا موجـب بيـداري و تنبـه      ك چه نظام يا مكتب خاصي باشد، عنوان مي
ها از حقوق مشترك خود شود و هر انساني به ارزش وجودي خود پي  انسان
حقوقي كه مرادف با انسان بودن است و اگر در زندگي وجـود نداشـته   . ببرد

دهـد كـه    باشد، ديگر آن زندگي ارزش انساني ندارد و هيچكس رضايت نمي
  .ها بگذرد از آن

رو ديگري به مسايل ديني و قسط و قضاي اسالمي گاه در شعاع و قلم آن
                                                      

 17نهج البالغه، خطبه . 1
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چه كـه اقتضـاي    هاي اصيل اسالمي را بر اساس آن خواهيم پرداخت و آورده
توحيد اسالمي است، بيان خواهيم كرد، و با عنوان نمودن قضـاي اسـالمي و   

توانيم  ها و حمايت اسالم از آن حقوق، تا حدودي مي بيان حقوق ذاتي انسان
  .دان خود روسفيد هستيمبگوييم پيش وج

را پيگيري  البته اين پرونده همچنان براي اهل انديشه باز خواهد بود، تا آن
هاي مستقلي به آن بپردازند، زيرا سرنوشت  نمايند و در صورت نياز در بحث

. شـود  هر فرد، چه بداند و چه نداند، به مسايل قضايي و حقوقي مربـوط مـي  
ت خـود، در ايـن      اي هم البته در حد توانا عده يي و به تناسـب شـعور و همـ

كنند، تا با زنجيرهاي  هاي موجود و آينده خدمت مي جهت به سرنوشت نسل
نسلي كه وصف حالش اين است . اسارت از قبل تعيين شده به اين دنيا نيايند

آمديم، كه انسانيت ارزش و احتـرام   كاش در محيط ديگري به دنيا مي كه اي
  !بيشتري داشت

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول

  در اسالم ءقضا
  
  



  
  
  
  
  
  

  سؤاالت اساسي در مورد قضاء

  

هـا در حـدود    شود كه بـا پاسـخ بـه آن    سؤال اساسي مطرح مي 12جا  در اين
خـواهيم از   هـاي بيـاني كـه وجـود دارد، مـي      امكان و با توجه به محدوديت

بـه   شـه هاي تعيين شده از تلقينات گذشته كه بـدون تفكـر و اندي   چهارچوب
نسل حاضر منتقل شده فراتـر بـرويم و در نهايـت بـه سـمت رشـد انسـاني        

هايي كه تحت عنـوان قضـاي اسـالمي، زنجيرهـاي      چهارچوب. حركت كنيم
  .ها حاكم شده است اي براي مردم ايجاد كرده و بر سرنوشت آن تازه

ياد شده اسـت، مـردم ممكـن     مدبِرينطور كه در قرآن هم از آن به  همان
هاي حقوقي كـه   اي كه به قفس خود عادت كرده، به جنايت نند پرندهاست ما

افتد عادت كنند و به خـاطر امكانـاتي كـه در اختيارشـان قـرار داده       اتفاق مي
هـاي   ها گذشته و بـه آزادي  ها بسازند و حاضر نباشند از آن شود، با آن دام مي

  !انساني خود برسند
ي خود آگاه شوند و تالش كننـد  ها تكليف دارند كه به حقوق انسان انسان

كنند، بلكـه حقـوق    به آن حقوق برسند، زيرا اين حقوق را به انسان اعطا نمي
ذاتي و طبيعي انسـان اسـت و تـأمين و دسـتيابي بـه آن حقـوق از تكـاليف        

مقصود ما هم رسـيدن بـه احتـرام انسـاني و رعايـت شـرايط       . ها است انسان
  .انساني زيستن براي همه است
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اين سؤاالت، انسان عالقمند به مسايل حقوقي از ديدگاه اسـالمي  با طرح 
كنـد كـه در نظـام     و باالخص مسايل قضايي مربوط به شيعه توجه پيـدا مـي  

طـور نيسـت كـه     اسالمي چه احترام و كرامتي براي انسان وجود دارد و ايـن 
حكومت بتواند به دلخواه خود، هر كسي را بر سرنوشت مردم مسلط گرداند، 

كنـد تـا موجـب     ين ترتيب اسالم شرايطي را براي منصب قضاء ذكر ميو بد
  . گيري قرار دهد ها را مورد تشخيص و پي ها شده و آن احياي حقوق انسان

  :باشند ها به قرار زير مي اين سؤال
ي قضـاء چيسـت؟ در نظـام     قضاء به چه معني است و اهميت مسئله -1

 با آن برخورد شده است؟ اسالمي چه تعبيراتي براي آن شده و چگونه

در نظام اسالمي چه ارزشي براي انسان و حقـوق ذاتـي انسـان قايـل      -2
اند و چه حقـوق عارضـي و اكتسـابي در اثـر اعمـال اجتمـاعي بوجـود         شده
آيد؟ چه تعارضي ممكن است با حقوق ذاتي و طبيعي پيدا كنـد و رابطـه    مي

اجتمـاع در ايـن رابطـه     فرد با جامعه خود و با جامعه بشري و اصالت فرد و
 اي از آن حاصل مي گردد؟ شود و چه نتيجه چگونه تعريف مي

تاريخ قضاء و نظام قضايي در تاريخ اسالم از نظر انساني چگونه بوده  -3
و هست و در كشورهاي اسالمي كه امروز داعيه اسالمي بـودن دارنـد، نظـام    

 رار داردقضايي چگونه تجلي كرده است و در چه اوضاع و احوالي ق

مروري در متون فقهي كه بيانگر حقوق قضايي اسالم است و در آثـار   -4
كه در منابع فقهي  اند، و اين قدما و كساني كه در صدر تاريخ فقهي قرار داشته

هايي از فتوا و  قديمي در قرون گذشته و مشروطيت و قرن معاصر، چه نمونه
اضـر هـم باشـد، و نيـز     قضاوت وجود دارد كه قابل تعميم به شرايط حال ح

هاي عمليه با قـانون و مسـايل قضـايي آن روز چگونـه بـوده       برخورد رساله
 است؟

اصول نظام قضايي در نظام اسالمي و در قـرآن كـه يـك منبـع مـورد       -5
وثوق همه مسلمين است، چگونـه بيـان شـده و در گفتـار يقينـي پيشـوايان       
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 اسالمي چه مطالبي در اين مورد عنوان شده است؟

مسايل عمده قضايي مورد توجه مصنّفين فقهي اسالمي چه بوده و در  -6
 هاي فقهي روي چه موضوعاتي و قواعدي بيشتر تأكيد شده است؟ كتاب

مجازات و كيفر در نظام اسالمي و حقـوق و قضـاي اسـالمي تحـت      -7
چگونـه عنـوان شـده اسـت و      حدود و تعزيرات و قصاص و دياتعنوان 

در اين موارد  شهادتگاه اسالمي و نحوه پذيرش مستندات يك حكم در داد
 چگونه است؟

هاي حقوقي و قضايي دنيا و اصول  اصول قضايي مورد توجه در نظام -8
هاي جامعه اسالمي چيست و نقـاط غيـر    قضايي مشترك و مختص با ديدگاه

 مشترك در اين زمينه كدام است؟

در نظام  مسئوليت قضاء و شرايط و خصوصيت و موقعيت خاصي كه -9
توانـد   اسالمي براي آن وجود دارد و دورنماي آينده آن بـه چـه ترتيبـي مـي    

 باشد؟

  باشد؟ مقايسه قضايي در فقه شيعه و غيرشيعه به چه صورتي مي -10
هاي غيراسالمي موجود چگونه اسـت و رو بـه كـدام     قضاء در نظام -11

ع چيسـت و  ي حوام ها در همه رود و حقوق ذاتي مورد قبول انسان سمت مي
هاي علمي و سياسي و اقتصـادي، جامعـه را بـه سـوي كـدام جريـان        جريان

  برد؟ قضايي و حقوقي پيش مي
بحث تطبيقـي بـين نظـام قضـايي اسـالم و منسـوبين بـه اسـالم و          -12

بـه چـه    نظـام قضـايي انسـاني   كـه   گيري اين هاي غير اسالمي و نتيجه نظام
ـ    وان شـده در نظـام قضـايي    صورتي خواهد بود و تأكيد بـر روح مسـايل عن

كه سيسـتم قضـايي    انساني كه در آن تمام افراد بشر داراي ارزش باشند و اين
كه بر انسان حاكم خواهد بود، چه حقوق و تكاليف و انتظاراتي براي انسـان  

  گيرد؟  در نظر مي
كه انسان به طور واقعي زنده باشد و ابزار كار قرار نگيرد، لياقـت   براي آن
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  حاظ سيستم قضايي ناظر و حاكم بر جامعه چيست ؟انسان از ل
اين يك معيار براي سنجش هر نظام قضايي است كه ببينيم در آن جامعـه  
چقدر انسان به صورت ابزار كار قرار گرفته است و همچنين يك معيار براي 

هايي است كه به عنوان پيشوايان ديني يـا   تشخيص ارزش نهادها و شخصيت
  .اند جرايي و تربيتي بر سرنوشت مردم مؤثر بودهفلسفي يا در امور ا

  معني و اهميت قضاء

در مورد معني و اهميت قضاء، ابتدا به رابطه بين دو انسـان و سـپس ارتبـاط    
  .پردازيم افراد جامعه مي

طور طبيعي  شوند، ابتدا به كنند و آشنا مي وقتي دو انسان با هم برخورد مي
تواننـد در ديگـري نفـوذ و     ينند كه چقدر مـي كنند تا بب يكديگر را ارزيابي مي

تاثير داشته باشند و وجود خود را توسعه بدهند يا حتي ديگـري را در خـود   
خواهـد   اي است كه انسـان بـا اشـياء دارد و مـي     اين همان رابطه. هضم كنند

جمادات و نباتات و حيوانات را در خدمت خود بگيـرد و نيازهـاي خـود را    
  .از آنان به عنوان ابزار رفع احتياجات خود استفاده كندبا آنان برطرف كند و 

 تضاد منـافع كند و دليل آن،  جا است كه اختالفات بروز پيدا مي از همين
ب ذات و محـدود بـودن امكانـات طبيعـي و         است، كه آن هـم ناشـي از حـ

  .اجتماعي است
امكانات طبيعي و اجتماعي واقتصادي و علمي، ممكـن اسـت زودتـر در    

دارد  مـال ر فرد يا گروه يا ملتي قرار گيـرد و بـر چيزهـايي كـه عنـوان      اختيا
بـرداري بيشـتر از زنـدگي و اعمـال      زودتر تسلط پيدا كنند و از آن براي بهره

ها استفاده كنند و چيزهايي كـه   اراده بر ساير موجودات و اشياء و حتي انسان
قيقـت از امكانـات   در ح. اند را به نسل آينده هـم منتقـل كننـد    دست آورده به

خود به عنوان بازوي محرك در تصـرف بـر سـاير موجـودات و اسـتمرار و      
هاي ذهنـي را   در اين خصوص آمادگي. كنند تر كردن آن استفاده مي مستحكم
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آورند تا آن را به صـورت قـانون و حـق و ديـن و      هم در مردم به وجود مي
ر كسي به خود حتي مذهب جا انداخته و به متصرّفين اطمينان بدهند كه ديگ

ايـن هـم البتـه از    . اجازه ندهد در درستي و نادرستي اين تصرف، فكـر كنـد  
  .يك باز شود به هايي است كه در تاريخ بشر اتفاق افتاده و بايد يك فاجعه
شود و افرادي كـه   هرحال وجود اين تصرفات باعث بروز اختالفات مي به

جـا   ه دارنـد و در ايـن  سلطه دارند، سعي در جاهل نگاه داشـتن طـرف سـلط   
گـران بـه    آيد كـه در برابـر زورگـويي سـلطه     موضوع قضا و داوري پيش مي

جاي جدال و درگيري، به سمت صلح و سازش بروند يـا   داوري بنشينند و به
با تقسيم عادالنه منافع ، مانع ضـرر و زيـان دوجانبـه شـوند و بـه دنبـال آن       

را تعيين عدل كسي بايد  كه چه موضوع عدل و عدالت مطرح مي شود و اين
  كند؟

  :دهيم جا اهميت قضا را در سه جنبه مورد بررسي قرار مي در اين
آيـد، طـرفين    وقتي اختالف و درگيري پيش مي: حل و فصل دعاوي -1

دهنـد كـه كسـي اخـتالف آنـان را حـل كنـد يـا بـدون تراضـي            رضايت مي
يه مانع بروز جنگ و گري كند و دعوا را تمام كند يا با اعمال قوه قهر ميانجي

تواند در شعاع كوچك نـزاع ميـان دو فـرد يـا در      اين موضوع مي. دعوا شود
هاي بعدي هـم   شعاع بزرگتر ميان دو كشور يا دو نظام فكري باشد و به نسل

االجرايي وجود داشته باشد كه  در اين مورد بايد حكم الزم. گسترش پيدا كند
 .بتواند دعوا را تمام كند

در بعضي از موارد، ممكن اسـت حتـي مـدعي    : ود و حقوقبيان حد -2
خاصي هم وجود نداشته باشد، ولي حقي و تكليفي كـه بـه آن عمـل نشـده     

بنابراين اگرچه فردي كه حقش ضايع شده، حاضر نباشـد  . وجود داشته باشد
يا خودش هم آگاهي نداشته باشد، بايد يك نهاد امين برجريان امور اجتماعي 

شان آگاه سازد و كساني كه از حق خود  دم را نسبت به حقوقناظر باشد و مر
كنند را متنبه سـاخته و افـراد را    كنند و به حقوق ديگران تعدي مي تجاوز مي
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ملزم به رعايت حق و تكليف خود و ديگران نمايد و اوضاع را به وضع قبـل  
 .از تجاوز برگرداند

و سـالم نگـاه   پيشـگيري از وقـوع تجـاوز    : سالم نگه داشتن محـيط  -3
سـالم  . كند داشتن محيط، موضوع مهمي است كه اهميت قضا را مشخص مي

نگهداشتن محيط با ايجاد امنيت و اميد در جامعه، مسئوليتي اسـت كـه آن را   
 :در سه مرحله بايد اجرا نمود

آگاهي بخشي سالم به طوري كه هر انسان وقتـي بـه مرحلـه    :مرحله اول
ــه  تعصــبات خــانوادگي و منطقــهرســد، خــارج از  درك و شــعور مــي اي، ب

و ايجـاد  (هـايي كـه در هـر محيطـي بـراي زنـدگي سـالم در جامعـه          آگاهي
  .الزم است، دست پيدا كند) هاي درست نمونه

ايجاد محيط امن و عدل، تا در آن محيط كسي مـورد تجـاوز   :مرحله دوم
  .قرار نگيرد و تجاوز يك امر شنيع و غيرانساني در جامعه قلمداد شود

پيشگيري و ايجاد اميد در جامعه، شناساندن موانـع رشـد و   : مرحله سوم
  .ها بيان مفهوم رشد براي انسان

ها وجود  طور غريزي در همه انسان به) فيزيكي(طور كه رشد طبيعي همان
دارد و در برابر گرسنگي و تشنگي و سرما و گرمـاي محـيط، موانـع راحتـي     

هم شناسايي موانع رشـد و اجـازه   دهد، در نظام قضايي  خود را تشخيص مي
انديشيدن آزاد و آگاهي بخشيدن به ديگران و تفهيم برپا بودن جامعه انسـاني  

، و زنده نگه داشتن آن در ذهـن جامعـه،   )1ليقُوم النّاس بِالقسط(بر پايه قسط 
  .شود باعث ايجاد اطمينان و اميد در جامعه مي

ي  طر صعيف بودن، از ناحيـه كس ترس ندارد كه بخا در چنين نظامي هيچ
بـه همـين ترتيـب در سـطوح بـاالتر،      . افراد قوي مورد تجـاوز قـرار بگيـرد   

هاي قوي در امان خواهند بود و اصوالً چنين  هاي ضعيف، از تجاوز نظام نظام
  .ها نبايد وجود داشته باشد روابطي ميان انسان

                                                      
 .ي قسط برپا بشوند بوسيله براي اين كه مردم: ... 25سوره حديد، آيه . 1



37 / قضا در اسالم: فصل اول

مينـان در افـراد   ها و ايجـاد اط  بنابراين ايجاد وسايل الزم براي رشد انسان
هـاي قضـا و نظـام     براي قرارگيري در چنين محيطي، از وظايف و مسـئوليت 

قضايي است كه در ارزيابي و ارزشيابي نظام اسالمي بايد در نظر گرفته شـود  
  تا معلوم شود كه چقدر به اين مسايل عنايت داشته و دارد؟

جـاد  رسالت پيامبر هم احياي همين حقوق انسـاني و تـالش در جهـت اي   
اگر هدف ايجاد محـيط امـن   . ها است ي انسان محيط امن و اطمينان براي همه

ي حاكم بود كه همواره در هر نظامي براي طرفداران آن نظام  براي اقليت طبقه
چه مهم است ايجاد محيط امن براي مخالفان نظام است، تـا   آنوجود دارد، 

ها هم بر  بي آنحقوق ذاتي و حق زندگي آنان رعايت شود و حقوق اكتسا
شود، بدون توجه به قوي يا ضعيف بودن  اساس قضاوتي كه در اجتماع مي

  .ها، به عنوان يك انسان تأمين شود يا طرفدار و مخالف بودن آن
در حقيقت، عدالت اجتماعي است كه جهـت حركـت افـراد را تصـحيح     

  !ي حاكم كند، نه قدرت و زور طبقه مي
شـود كـه بايـد در     ايي هم روشن مـي جا ماهيت و مسئوليت قض از همين

خدمت انسان و رشد انساني باشد و از تجاوز بـه حقـوق انسـاني پيشـگيري     
  .كند

ي افـرادي كـه مسـئوليت     همچنين اهميت روحيـه انسـاني و بزرگوارانـه   
ها انسان چقدر با ارزش  شود كه بايد در نظر آن قضايي دارند هم مشخص مي

ي قضا رعايت كنند و حق  در محكمهباشد تا حتي حقوق دشمن خود را هم 
  .زندگي او را به عنوان يك انسان تأمين نمايند

جامعه هم بايد در نظر داشته باشد كـه بـه قضـاي چـه كسـاني رضـايت       
أمرُكُم اَن  «:دهد تا قضا و حكم آنان نافذ باشد و بـه تعبيـر قـرآن     مي نَّ اهللا يـا

از سـپردن امانـت، اهليـت افـراد را      ، بايـد قبـل  1»تُؤَدوا االَمانـات الـي اَهلهـا   

                                                      
 آنـان  بـه اهـل   را ]مـردم [ هـا  امانـت  كـه  دهد مى شما به مؤكد دستور خدا ؛58ي نساء، آيه  سوره. 1

 .بسپاريد
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تشخيص داد و امكان سپردن امانت از جانب مردم به كسي كه در سرنوشـت  
  .مردم تأثير دارد، بررسي شود

شـود تـا    آگاهي و ايمان متصديان امر قضا به حقـوق انسـاني باعـث مـي    
محيط طوري باشد كه هر انساني صالح خود را در رعايت حق ديگران بداند 

جا حق و قانون و قسط و رشد و امكانـات و وسـايل رسـيدن بـه      نو از همي
  .شود رشد به عنوان مسئوليت اجتماع نسبت به فرد هم مشخص مي

  حقوق ذاتي و اكتسابي و ارزش انسان در نظام قضايي

هـا و طرفـدار حقـوق انسـاني،      نظام قضايي به عنوان يك نظام فوق حكومت
و عرضـي انسـان اسـت و ارتبـاط      ي ارزش انسان و حقوق ذاتـي  بيان كننده

  .كند ها را مشخص مي متقابل فرد و جامعه و حكومت
ي كار خود قرار دهد و افراد  نظام قضايي بايد احترام به انسان را سرلوحه

جامعه هم حقوق جامعه را شناخته و تكاليف خود را نسبت به جامعه انجـام  
طـرق صـحيح آن را   دهند و هرگاه انحراف را در جامعه تشخيص دادنـد، از  

بيان كنند و موج اصالحي را در جامعه بوجود بياورند و جامعه هم بايد ايـن  
حق را براي فرد قايل باشد كه حتي مخالفت فرد با موضوعات پذيرفته شـده  
در جامعه را اگر مطابق با اصول انساني و عقلي باشد به رسـميت بشناسـد و   

ايـل باشـد و حتـي آن را بـه     اين حق اعتـراض و بيـان عقيـده را بـراي او ق    
 بنابراين حق و تكليف براي فرد و جامعه متقابل. هاي بعدي منتقل كند نسل
ي يكي بـر ديگـري    ي سلطه العملي كه نشانه و پذيرش محض و عكس است

است وجود ندارد تا انسان از زنـدگي در يـك جامعـه احسـاس رضـايت و      
اي كاش در محيط ديگـري  كه هر روز آرزو كند كه  سعادتمندي كند ، نه اين

  .كرد آمد و زندگي مي به دنيا مي
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  هاي قضايي  تاريخ قضاء و قضاوت و نظام

هاي اسالمي از ابتدا تا كنون، هميشـه   ي بشر و حتي در نظام در تاريخ گذشته
هاي گوناگون حاكم بوده و به نوعي قدرت قاهره را  زور و قدرت به صورت

و آن را فعال مايشاء قرار داده و حتـي   به عنوان قدرت فوق بشر توجيه كرده
چـه مـورد    انـد و بـرخالف آن   ي حكومت يك گروه قرار داده اسالم را وسيله

نظر پيامبر بوده، و هدف، آزاد كردن انسان و جامعه از بردگـي بـوده، دوبـاره    
اَن «هاي جديـدي بـه بردگـي كشـيدند و بـاز بـرخالف        جامعه را به صورت

هاي جديدي پيدا شدند و مردم را بـه   به نام اسالم طاغوت، 1»التَعبدوا االّ اهللا
پرستش خود وادار كردند و خود را فوق قانون دانسته و مخالفين خود را بـا  

  .عناوين مختلف حذف كردند
و  در تاريخ قضا، عموماً به نام دين، تفتيش عقايد وجود داشته اسـت 

انند كشتن و كـوركردن  هاي سنگين م هاي اجباري در كليساها و مجازات توبه
هاي اسـالمي   در نظام. و زندان و تكفير افرادي مانند گاليله مرسوم بوده است

. ها وجـود داشـته اسـت    هم فتواهاي كشتن و ارتداد به خاطر انكار حكومت
و يا انكار هر چيزي بـوده كـه فقيـه آن را ضـروري     » سب«ها هم  ي آن بهانه
ي قضاي  شناخته و چهره» مهدورالدم«ا دانسته است و بر آن اساس افراد ر مي

اند و تنها با روشن شدن حقايق اسـت كـه ايـن     اسالمي را خيلي كثيف كرده
  .شود چهره پاك مي

با حرف تو هم اين جامعـه  «: گويد مي در آيات قرآن هم خطاب به پيامبر
بـاز هـم   . »كنـد  هـا را قضـاوت مـي    شود و خدا با حكم خـود آن  اصالح نمي

يعنـي ايـن سـخنان را     2،»انَّـك ال تُسـمع المـوتي   «: گويد مبر ميخطاب به پيا
چون با منـافع آنـان   . تواني به مردگان و كساني كه ناشنوا هستند بفهماني نمي

  . كنند پذيرند و واقعيت را تحريف مي شنوند و نمي سازگاري ندارد، آن را نمي
                                                      

 ...، تا به شما بگويم كه غير از خداي يكتا را نپرستيد26سوره هود آيه . 1

 ، همانا كه تو نتواني مردگان را سخني بشنواني80سوره نمل آيه . 2
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يقضـي بيـنَهم    انَّ ربـك «: قضا متعلق به كسي است كه عزيز و عليم است
داشـته باشـد و از قـدرت     عـزّت و  بدانـد ، يعني 1»بِحكمه و هو عزيزُ العليم

  . بخشي استفاده كند ي خود هم براي عزت قاهره
نظام قضايي بايد فوق اين مسايل باشد و در دوران حاضر الزم است كـه  

  .دي بشري صورت بگير ها تحولي در جامعه براي رهايي از اين اسارت
  
  

                                                      
خداي تو ميان اختالفات ايـن مـردم حكـم خواهـد كـرد كـه او        ، اي رسول ما78سوره نمل آيه  .1
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  يعالمه حلّي  نوشتهالمتعلّمين ةتبصر

  
در زمينه بحث قضا در فقه اسالمي، به عنوان بررسـي منـابع، يكـي از متـون     

ـ  ي نوشته تبصرة المتعلمين في احكام الدين فقهي، يعني را مـورد   يعالمه حلّ
در شـش فصـل    قضا و شهاداتكتاب  ايندر  .دهيم ميرار بحث و بررسي ق

حدود و  به بيان و آن عصر قرار گرفته يترتيب داده شده و مورد توجه فقها
  . است پرداخته شده تعزيرات و قصاص و ديات

  صفات قاضي

اسـت، كـه در آن بـه طـور      صفات قاضـي  ي فصل اول اين كتاب درباره
  :ندا اشاره كرده موضوععمده به دوازده 

البد اَن يكونَ مكَلّفاً مؤمناً عدالً عالماً «: است صفات شخصي قاضي: اول
 ،)مسلمان و شيعه بودن(، مومن بودن ف بودنيعني مكلّ ،»طاهراً لحوله ضابِطاً

عالم بودن، پاكزاد بودن و ضـابط بـودن، يعنـي بـه انـدازه كـافي        عادل بودن،
  .قدرت ضبط و حافظه كافي داشته باشد

يعني در حقيقت خود قاضـي هـم   اولين اين صفات مكلف بودن است 
شـرط بعـد   . فعال مايشاء نيست و تكليفي دارد كه بايد به آن عمـل كنـد  

مومن بودن است كه بايد به تناسـب شـرايط زمـاني، كـه در آن زمـان شـيعه       
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شرط بعد عدالت است كـه از  . دوازده امامي بوده، به اسالم ايمان داشته باشد
حتمي قاضي است و شرط عالم بودن كـه مـراد از آن مجتهـد مطلـق     شرايط 

مجتهد مطلق هم در برابر مجتهد متجزي است كه بايد عـالم بـه   . بودن است
قضا باشد و قضا هم امري است كه به همه مسايل مربوط است و لذا قاضـي  

  .بايد در همه علوم اسالمي و متناسب با نيازهاي مردم، فردي دانشمند باشد
نبايد مقلـد   وداشته باشد  اجتهاد ، قاضي بايد قدرتقدرت اجتهاد: دوم

كند كـه بخواهـد    كفايت نمي خودش بايد صاحب فتوا باشد و ديگران باشد،
اسـت كـه    بسيار اساسـي اين يك مطلب  .به فتواي ديگران حكم صادر كند

ار فاجعه به ب اًعدم رعايت آن فاجعه ها بار آورده است و در زمان ما نيز مرتب
  .آورد مي

، يعني اين كه قاضي بايد مأذون باشـد، همچـون امـام    مأذون بودن: سوم
در بايسـت كـه    در حقيقت مـي ). به اعتقاد شيعه دوازده امامي( معصوم شيعه

وجـود داشـته باشـد، كـه آن آرامـش بـه       قدرت اجرايي  پشت سر حكمش
فيصله پيـدا  طرفين داده شود كه حكم او را بپذيرند و با حكم او واقعا مسئله 

بـدون پشـتوانه    اي قـدرت اجرايـي قـاهره   نه اين كه . كند و نزاع تمام شود
عقيدتي باشد، بدون اين كه آن آرامش روحي را در طرفين متخاصـم بوجـود   
بياورد و تنها بخواهد به هر صورت، حـل دعـاوي كنـد و بـا زور، بـه قـول       

بنـابراين  . خودشان نظم عمومي را، و آن هم به نفع هيأت حـاكم حفـظ كنـد   
، و در يكي از آثار شرايط احراز مقام قضا، ايجاد آرامش در طرفين اسـت 

هم از ديدگاه شيعه همان  »امام«مقصود از . نتيجه در جامعه جنبه روحي دارد
هاي  ها و خطاهاي عادي و لغزش امامي است كه به مصون بودن او از گرايش

  .جاري اعتقاد دارند
كنـد، كـه بـه اعتقـاد شـيعه، امـام        حبت ميص درباره زمان غيبت: هارمچ

 قضايگويند در اين صورت  آن وقت مي. مصون از لغزش در دسترس نيست
   .تر است نافع ،»اذا جمع الصفات«با داشتن تمام صفات، فقيه 
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بايست انتخـاب شـود، كـه در     ، يعني بهترين كسي ميافضل بودن: پنجم
  . يداين جهت بتواند از عهده اين مسئوليت برآ

و كارهاي پسنديده  استحبابيدر مورد چيزهايي است كه به عنوان  :ششم
  :دنكن را ياد آوري مي چند موضوعقاضي از آن ياد شده، كه در اين جا 

يعني به مردم آگاهي داده شود كه يك چنين مسئول و  اعالن وصول، -1
در  يـت گاه ايجاد امن مرجعي براي مراجعه شكايات و هم چنين به عنوان تكيه

  . محيط وجود دارد
و منزلش در جايي باشد كه همه به او  كند در وسط شهر جلوس مي -2

  .دسترسي داشته باشند
، قاضي وقتي اين مسئوليت را پذيرفت، از حفط اسرار و ودايع مردم -3

آن ودايعي كه قبال به مراجع قضايي و به اصطالح امروزه، دفتر قضـا سـپرده   
وجود داشته، جويا شود  آن اسرار محاكماتي كه قبالًشده بوده و هم چنين از 

هـاي   اسرار مردم است و هم امانـت  وجزهم حفظ كند، كه  ها را كامالً و اين
  .باشند مي عام خاص و

، بيند آنهايي كه به هر دليلـي در زنـدان   ها رسيدگي به كار بالتكليف -4
در حقيقـت بـا    و انـد  هستند، چه كساني هستند وبه چه علت به زندان افتاده

اجتهاد خودش دوباره بررسي كند و اگر احيانـا كسـي از ديـد او بيهـوده در     
به او وكسانش برساند، بـه طـور كلـي بـه كـار تمـام        زندان است، آسايش را

  .كساني كه بالتكليف هستند بزودي رسيدگي شود
در صورتي كه احتمـال بدهـد شـاهدها بـر اسـاس اغـراض خاصـي         -5

ها را استماع كند، بدون آنكـه   رت جداگانه شهادت آنشهادت بدهند، به صو
 ها شده باشد اهانتي به آن

و نشـر   قاضي بايد با دانشمندان ديگر كامال در حشر يعني مخاوضه، -6
مسـايل را در   وداشـته باشـد    مخاوضهو در مشورت باشد و به تعبيير فقهي 

ن مبادا بـه حيثيـت كسـي تحـت عنـوا      تاو بررسي كند  خوضجاي خودش 
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جامعـه  توسـط  قضاي اسالمي بيهـوده لطمـه وارد شـود و عـدالت اسـالمي      
  .زير سوال برود ،اسالمي و ديگران

بايد رعايت كند و حتـي بـه   كه  است،در امر قضا  مسايل مكروهه: هفتم
اگر چنانچه غير از اين عمل شـود، تصـدي مقـام قضـا     از علما  اعتقاد بعضي

  .باشد مي مشتبهه ست و از مواردحرام و ناروا ا توسط چنين شخصي شديداً
 ايـن اسـت كـه ، در حـالي كـه قلـبش       كراهت قضادر مورد مسئله اول 

 پنج موضـوع در مورد مشغول بودن قلب، . پردازدنبه قضاوت  است مشغول
  :شود به طور خاص ذكر مي

نسـبت بـه   (خشمگين بـودن   -2 )در اثر حوادث قبل(غضبناك بودن  -1
ـ  -4 نه بودنگرسنه يا تش -3 )دعوي باصحا خوشـحالي   -5 دار بـودن  هغص

  . شديد و به اصطالح فرح داشتن
هـر   ،چيزهاي ديگري هم كه ممكن است او را از حالت طبيعي خـودش 

خواهـد   وقتي مي. به طرف تمايل، يا به طرف انتقام بيشتر بكشاند ،چند اندك
به موضوعي رسيدگي كند و سرنوشت يك انسان را به عنـوان مـتهم تعيـين    

نباشد، تا مبادا بـا شخصـيت و    اوها در  ، بايد مواظب باشد كه اين حالتكند
  .زندگي او يا وابستگان او بازي كند

، يعنـي نگهبـان   اسـت  اتخاذ حاجب كراهت قضا،در مـورد  مسئله دوم 
ها قايل به حرام بودن اين كار هستند، يعنـي در موقـع قضـا     بعضي كه داشتن

محكمه باز باشد و كسي مانع  بايد درِخواهد حكمي صادر شود،  وقتي كه مي
نشود و مردم در جامعه اسالمي بدانند كه وضع از چـه قـرار اسـت،     انديگر

باشـد؟ همچنـين در مـورد     اتهام چيست؟ دفاعيات چيست؟ و حكم چه مـي 
تعليم و تربيت مردم هم موثر است و همه نيز مراقب هستندكه كسي بيهـوده  

  . د، يا حكم به زور به او تحميل نشودمورد تجاوز هيأت حاكمه قرار نگير
اين است كه افراد خاصي را نبايد به  ،ءكراهت قضادر مورد مسئله سوم 

داشـته باشـد كـه     را يعني دستگاه حكـومتي افـرادي  . كرد معين شاهدعنوان 
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مثـل پاسـدارهاي خـاص،    ! نـد درسـت اسـت   بدهها اگر شـهادت   بگويد اين
معين، اين درسـت نيسـت و شـرعي    هاي خاص، افراد معين از حزب  پاسبان

  .هم نيست
خـودش، يعنـي وقتـي امـام     به علم و حكم و داوري  قضاي امام: هشتم

تواند به همان ديدن خـودش كـه علـم پيـدا كـرده       معصوم چيزي را ديد، مي
اما غير از امام معصوم، فقـط در مـورد   . است، داوري كند، و حكم صادر كند

عمـل نمايـد، و در مـورد     لمـش عريـق  تواند به ط مي مردمحقوق مربوط به 
، به اصطالح فقهي، اين بايد با همان داليـل شـرعي   حق اهللاحقوق مربوط به 

. و يـا امثـال آن حكـم كنـد     »بينه«كه يا شاهد و يا اقرار و يا سوگند است به 
 عالمه حلـي  و تفكيك قايل شده است مورد قضاوت استناد به علمپس در 

معصوم باشد، هر چه را كه بـدان علـم داشـته     بدون اين كه امام معتقد است
ـ  تواند قضاوت كند،  باشد، مي غيـر از او فقيـه   . اسچه حق اهللا، چه حـق النّ

ديگري اگر بخواهد حكم كند، فقط در مورد حقوق ناس، بـه علـم خـودش    
جـاري   »حـد «كند، اما در مورد حق اهللا و يا امثال آن، اگر بخواهـد   عمل مي
 »هلّداَ«ين عادي اجتماعي در هر زماني به اندازه كـافي  بايست از مواز كند، مي

وجود داشته باشد، براي اين كه به كسان ديگر هم بشود تفهيم كرد كه او بـه  
قـرار   انتقـام جـويي  نه اين كه قاضي در مقام . اين داليل محكوم شده است

ـ  قرار بگيرد كه به علم خودش عمل مي »اتهام«بگيرد و يا ال اقل در مقام  د كن
. جا ميان فقها اتفاق نظري وجـود نـدارد   البته در اين. و دليل ديگري ندارد

فقيه غيـر از  : گويد كه يكي از دو فقيه قديم در شيعه است، مي ابن جنيدمثال 
  .لم خود عمل كندتواند به ع مياس حق النّامام معصوم نيز درباره 

وع را بدانـد و  بنابراين قاضي بايد موض. است گاه علمي داشتن تكيه: نهم
به آن يقين داشته باشد و با توجه به صفاتي چون عادل بودن، اطمينان داشتن 

گوينـد   لمش عمـل كنـد، ولـي بسـياري ديگـر مـي      تواند فقط به ع و غيره مي
و چـه   حـق اهللا را چه در مورد  مطلق ها هم هستند كه البته بعضي. تواند نمي
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بـه   بايدين مسئله اختالفي است كه بنابرا(دانند  جايز نمي اسحق النّدر مورد 
كردن به علم و حكـم كـردن بـه علـم، در مـورد قاضـي        تفصيل درباره عمل

  ). شودبحث  مستقالً
وجود ندارد، يعني يقينـي وجـود نـدارد، مشـاهده     علم چه  حال اگر چنان

نكردند و با چشم خودشان نديدند كه شخصي مرتكب كاري شده، چه كرده 
خواهند حكم را به او بدهنـد، درايـن    در اين شرايط ميو چگونه انجام داده، 

آور  يعني آن داليلي كه در حقيقت علـم . مطرح مي شود »نهبي«صورت مسئله 
نيستند ولي به اصطالح به عنوان تنها وسيله ممكن براي اجراي حكم مطـرح  

كنيم كه مسـايل قابـل بحـث خيلـي زيـاد       جا اشاره مي آن وقت اين. شوند مي
د ديد موازيني كه به عنوان شاهد و سوگند و اقرار در طول زمـان  است و باي

هـايي را   شود، چه راه گفته شده، و با تطورات و تغييراتي كه در زمان پيدا مي
الخره بايد راهي باشد كه منتهـي بـه يـافتن علـم و يقـين بـه       ابايد رفت، و ب

ايـن   كه ارتكاب عمل و بعد هم انطباق يك حكم با آن عمل انجام شده باشد
  .هاي مهم قضايي است از مسئوليت

 عدالترسيد،  شهود و شاهداگر چنانچه نوبت به . شهود و شاهد: دهم
باشـد، يـا از طريـق     محـرز شاهدها بايد براي كسي كه در مقام قضا هسـت  

شهود ديگر و يا از طريق شناختن علمي و يقيني، كه خود ايـن مسـئله قابـل    
به هر حـال بايـد   . كند كسي علم پيدا ميبودن بحث است كه چطور به عادل 

وقتي دو نفر شهادت دادند كـه يـك    و در ميان مردم باشد »حسن ظن«بنا بر 
نفر كه شاهد آن قضيه بوده، عادل است و آدم خـوبي اسـت، ديگـر پرسـيده     

نيست،  ، اما اگر شهادت دادند كه اين آدم قابل اعتماددليل كه به چه شود نمي
 .قابـل اعتمـاد نيسـت   او شود كه به چه دليل به نظر شـما   پرسيده ميها  از آن

حتي اگر در مورد يك نفر، دو نظر مخالف هم وجود داشته باشـد، كـه يـك    
عده بگويند عادل است ويك عده بگويند نيست، در اين صورت عادل نبودن 

 از مسايل كه چه بسا بعضي براي اين. پرسد كند، منتها علت را مي را مطرح مي
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به عنوان شاهد ها  آنآورد، لذا  به عدالت لطمه وارد مياز افراد  عضيدر نظر ب
مـانع از   مسـايل  آن قضاي اسالميولي از نظر  ،كنند كسي را قبول نمي چنين

در مـورد تعيـين    اما اصوالً .پذيرفته شود آن شخصشود كه شهادت  اين نمي
تباه را به دست دو شاهد دادن كه ممكن اسـت اشـ  و آن سرنوشت يك انسان 

هم اشاره كـرديم، كـه    خبر واحدطور كه در  همان. بوددقيق بايد كنند، خيلي 
اعتماد به يك ها بگويند اين راوي آدم خوبي است، ولـي   ممكن است بعضي

اينجا هم اعتماد به شخص، غيـر از   .راوي، غير از اعتماد به روايت است
سـاز   اعتماد به آن موضوع شهادتي است كه براي كس ديگري سرنوشت

. شود، به خصوص در مسايل مربوط به خون و قصاص و مسايل مشابه مي
مسايل مالي تا يك حدود قابل جبران است، اگر چه به اصطالح شـرعي اگـر   
قاضي بخواهد حكم خطايي حتي راجع به يك درهم و دو درهم صادر كنـد،  

ولـي بـه   . در دنيا و آخرت مستحق لعنت و نفرين كـرده اسـت   خود را واقعاً
هرحال مسايل مالي قابـل جبـران اسـت، امـا مسـايل غيـر مـالي اسـت كـه          

انگيز مي شود، اگر حكمي بخواهد فقط به اعتماد اين كه يك شـاهد و   فاجعه
اند، صـادر شـود، چـه بسـا بعـدها آن شـاهدها از        دو شاهد يك چيزي گفته

در فقه يك فصـلي بـراي ايـن موضـوع اسـت، يعنـي       . گردندرشان ب شهادت
  .نفي آن شهادت به خالف هد از شهادت خود وبازگشت شا
. اسـت  حـرام است، كه به هر ترتيب براي قاضـي   مسئله رشوه: يازدهم

واجب است كه رشوه  رشوه،باشد و چه به عنوان  »هديه«حاال چه به عنوان 
را برگرداند، اگر چه حكم به حق كرده باشد، و يا اين كه دادن رشوه موجب 

يعني حكمي داده و حق كسي را احقـاق كـرده،   . حكم به ناحق او شده باشد
در  مقـام قضـا  اند، اين را بايـد برگردانـد و    حاال يك چيزي هم برايش برده

 باشد و مقام و موقعيت اعتماد و اطمينان جامعهباطن و در ظاهر بايستي در 
باشد، حتي از قبول  هعدم اعتماد منز از هر جهت از هر سوءظن و قاضي بايد

كه مبادا كمترين احتمالي داده شود كه قضـا و داوري و   ،مردم هديه از طرف
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يا از آن طرف  فرديبه احسان حكم يك حاكم به اصطالح شرع، مسبوق به 
  .باشد با فرديبغض مسبوق به 

است، كه چنانچه يك نفر مراجعه كـرد  احترام قضاي اسالمي : دوازدهم
كه طرف براي  داشت، و از محكمه در خواست كرد كسي ادعاي طلبو از 

پاسخگويي احضار شود، آن وقت در صورتي كه حضور او در محكمه مانعي 
اگـر حضـور كسـي در    . كننـد  نداشته باشد، از طرف قاضي او را احضار مـي 

محكمه اشكالي داشته باشد، يا از جهات روحـي و شخصـي، مثـل ايـن كـه      
ع مريض باشد و يا عذر ديگري داشته باشـد كـه در جامعـه اسـالمي مسـمو     

باشد، در اين صورت قاضي به جاي اين كـه او را احضـار كند،كسـي را كـه     
مورد اعتمادش است مي فرستد تا مطالب را بشنود و طلبكار و بدهكار، هـر  

احتـرام قضـاي   اين . روند قاضي در يك جاي ديگري مي بدو با حضور ناي
باشند، چون هنوز  است كه در معرض اتهام مي اسالمي به موقعيت اشخاص

كسي را بـه زور بياورنـد و مـورد بـي احترامـي و       جهت محرز نيست كه بي
  !اهانت و اتهام قرار دهند، فقط به اين دليل كه يك شكايتي شده است

  كيفيت حكم 

  :يمكن اشاره مي هفت حكمبه در اين زمينه 
اَن يسوي بـينَ  «. ، توسط قاضي بين طرفين دعوا استرعايت تسويه: اول
ديگـر  . قايل باشد حق مساويي اين كه قاضي بايد براي طرفين يعن ،»الخَصم

اينجا دارا و نـدار، مـرد و زن، كوچـك و بـزرگ و آشـنا و غريـب و حتـي        
آزادي دو طرف برابـر اسـت، حتـي در    . مسلمان و غيرمسلمان، مطرح نيست

خواهند شروع كنند، به قاضي دستور داده شده كه حق تقدم را  موردي كه مي
تا ميدان براي كسي بازشود، بلكه آنها را آزاد بگـذارد، تـا هـر     به كسي ندهد

  .كدام كه خواستند شروع كنند
مساوات دهد كه به تناسب هر زمان ومكاني، رعايت  با اين بيان نشان مي
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بعـد  . است، رعايت شـود  امن و اطمينانمحيط ايجاد كه باز در طريق  كامل
تعارفات معمولي گفتـه شـده   و يا جواب سالم گفتن و  سالم گفتندر مورد 

كنـد كـه قاضـي و    نها بايد طوري انجام گيرد كه يك كسي احسـاس   كه اين
چنـين   هم. بيشتري دارند و يا خصومت مأموران رسيدگي نسبت به او محبت

و يا يكـي   پايين دست نشستنو  باال دست نشستندر اين كه كجا بنشينند، 
ها طـوري نباشـد كـه در     نگاه بنشيند و ديگري بايستد و حتي در نگاه كردن،

ديگري ايجاد توهم كندكه به يقين اين جا از قبل يكي بـر ديگـري، در نظـر    
يا اين كه به كسي به نظر بدبيني و بغض نگـاه  . قاضي و حاكم رجحاني دارد

بـه تناسـب زمـان و مكـان و      مسئله دقيق روانـي، شود، هم چنين هر گونه 
  .موقعيت طرفين رعايت شود

طـور كـه    خواهـد حكمـي كنـد، همـان     وقي مي ،»لُ في الحكمالعد«: دوم
دل    « :است كه صريح قرآن وا بِالعـ ـينَ النّـاس اَن تَحكُمـكَمتُم بذا حا بايـد   ،1»و
به تفصيل به بحـث حـق و عـدل     حال در جاي خود بايد(كند  رعايت عدل

به هرحال آن طور نباشد كه قاضي تحت تأثير شخصـيت يكـي از   ). پرداخت
ين قرار بگيرد و يا از قبل يك كسي را محكوم بشناسد و بخواهد تالفـي  طرف

در بياورد و يا به عنوان حمايت از نظام موجود اصال گوش به حـرف طرفـي   
ها در مسايل مدني است و  بعد خواهيم گفت كه اين. ندهد كه اعتراض دارد،

الـب  طـور كـه از مط   ايـن . در مسايل كيفري، موارد ديگري بايد رعايت شـود 
 هـاي  و شـكايت  در احكام قضا و شهاداتشود، بيشتر  طرح شده معلوم مي

بخصوص  و مسايل مورد اختالف ،باشد كه قسمت عمده آن مياي  طرح شده
حثي است كـه  بدر مسايل كيفري موضوعات قابل . مسايل مالي و مدني است

ظر اين متـون نـا  قضاي اسالمي خواهيم بدانيم كه در  مي .بايد به آن پرداخت
ي را مطـرح كردنـد كـه كمـا     اتبه چه مسايلي هستند؟ بعضي از فقها موضوع

كـه   ايـن  ، ماننـد نـد نز اسالمي لطمه مـي  قضاوت بيش به نظر من، به موقعيت
                                                      

 ، و چون حاكم بين مردم شويد به عدالت داوري كنيد58سوره نسا آيه . 1
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توانـد   اگر مسلمان و غيرمسلمان طرفين دعوا باشند، مسـلمان مـي   :گويند مي
ـ     ا در يـك  بنشيند و يا در جاي بهتري قرار بگيـرد و غيرمسـلمان بايسـتد و ي

جـا   آنچه مسلم است اين است كه در اين !تري بايستد جاي به اصطالح پايين
مسئله مورد منازعه مطرح است، حتي از نظر ديني مطرح نيست كـه شـخص   

  .در بيرون محكمه چه موقعيتي دارد
قاضـي نبايـد    ،»و ال يلَقِّن« :گويد است، مي تلقين به يكي از طرفين: سوم

طـور   لقا كند و يا به او ياد بدهد، بلكـه طـرفين بايـد بـه    چيزي را به طرفين ا
  .طبيعي حرفشان را بزنند

، كه اگر كسي به طرح دعوا مبادرت كرد، به او اجازه رعايت نوبت: چهارم
كند،  را بيان كند و در موقعي كه حرفش را بيان مي خود شود كه مطلب داده مي

  .كنند را بيان ميبه نوبت مطلب خودشان  و ماند طرف ديگر ساكت مي
است، در صورتي كه دو نفـر خواسـتند    حق تقدم با طرف راست: پنجم

هم نامه نوشتند و يا شكايت كردند و يا با هـم   با همديگر شروع كنند و يا با
در حـال حاضـر در رسـاله هـا     . ، چگونه بايد رفتـار كـرد  وارد محكمه شدند

طـرف راسـت خـودش    اند، كه اگر با هم شروع كردند، حق تقـدم بـا    نوشته
شايد براي اين است كه مجلس نظمي داشته باشد، ولي در جاهـايي  . باشد مي

كجـا  چـه كسـي   كند كه  كه آيين و مقرراتي باشد، آيين دادرسي مشخص مي
به هر حال بايد اين موضوع رعايت شود و هيچ كـس   .بنشيند و چطور باشد

بيشـتري   نبايد احساس كند كه در محكمـه نسـبت بـه طـرف ديگـر عنايـت      
شود و بايد احساس آزادي بيان را داشته باشد و مثل يـك تـرازو قبـل از     مي

  .وزن كردن دو طرف ترازو كامالً با هم برابر باشند
كرد چه بايد كرد؟ در صورتي كـه طـرف دعـوا    سكوت  اگر كسي: ششم

انسان كاملي باشد و اقرارش از روي اختيار باشد و هيچ نقصي نداشته باشد، 
اما اگر قاضي احتمال . ين كه حرفش را زد و اقرار كرد، پذيرفته استبعد از ا

كند، پس الزم است كه جبران مطلـب را بكنـد، و    اقرار مي جهت بدهد كه بي
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اگر چنانچه از اقـرار امتنـاع كـرد و هـيچ نگفـت، آن طـرف       . دعوا تمام شود
دهند كه  تواند تقاضايي كند و قاضي و محكمه بايد او را در موقعيتي قرار مي

باز يكي از موازين ارزش نظام قضايي همين است كـه  . باالخره اظهارنظر كند
، آيا بايد الزام و اكراه و زور باشد يا نـه؟ يعنـي اگـر    اگر طرف چيزي نگفت

فَـان امتَنَـع حبسـه مـع     « :كسي سكوت كرد چه بايد كرد؟ از نظر فقهي داريم
اگر طرف درخواست كند، ايـن آقـا   . كند ييعني بازداشتش م ،»التماسِ خَصمه

، بايد اقرار كند يا انكار كنـد گويي؟ باالخره  زند، تو چه مي اين حرف را مي
حـال از نظـر   . كنند كه تو بايد حرفي بزنـي  ولي اگر سكوت كرد، ملزمش مي

دانـيم او   در حـالي كـه مـي    ابـزاري؟ قضا اين الزام چگونه بايد باشد و با چه 
خواهـد حـرف بزنـد، حـال      به داليلي نمـي  يا گويد، و نمي ددان مطلبي را مي
شـود بـه او سـختگيري كـرد؟ آيـا       توان بازداشتش كرد؟ آيا مـي  ببينيم آيا مي

آيد، و در بعضي كتـب   جا مسئله شكنجه پيش مي اين ؟توان تهديدش كرد مي
هـاي   حقوق، حق سكوت و عدم اظهار به طرف داده شده اسـت، و بايـد راه  

اسالمي نـه اجبـار و    يبه نظر من در قضا. ز الزام او پيدا كردديگري غير ا
  .و نه شكنجه به هر نوعش وجود داردالزام 

توان كسي را بازداشت كـرد؟ در مسـايل مـدني و     ميمال  آيا براي: هفتم
هـا بيشـتر در    اين حـرف  ،»هحبسه مع التماس خصم«: كيفري، مطرح است كه
هـا اسـت كـه بـه      اين از فاجعـه  ياسالم يقضادر . مورد مسايل مدني است

خاطر مال بخواهند آزادي شـخص را در معـرض تجـاوز قـرار دهنـد، و بـه       
هـم   عنوان حكم شرع اسالمي بخواهند بدن انسان و حتي روح انسان و بعـد 

اختيار انسان و گاهي آن كساني كه با انسان در رابطه هستند مثـل فرزنـدان و   
ها در برابر مالي كه شخصي ادعا كـرده   تمامي اين. اهل بيت را بازداشت كنند

دو اين موضـوع از  . است و معلوم نيست كه داليلش تا چه حد محكم است
توان كسي را بازداشت كرد يا نه؟ و  هاي قضا است كه آيا براي مال ميراهي

 آيا مجازات هاي كيفري بايد به مجازات مدني تبديل شود؟ 
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 احكام قضاوت در مسايل مدني

بـراي   كه است، كيفيت حكم در بحث مسايل حساس بحث قضااين يكي از 
نكتـه اشـاره    چنـد ، بـه  در مسايل مـدني  احكام قضاوت جزئياتآگاهي به 

  :كنيم مي
وقتي طرفش را احضار كردند و جرياني خاتمـه   مدعي گويد اگر مي :اول

تواند از قاضي بخواهد كه جريـان را   مدعي ميپيدا كرد، مثال او اقرار كرد، 
منتها شرطش اين اسـت كـه بايـد    . و قاضي بايد بپذيرد مجلس كندصورت 

لَو طَلَب «گويد  كامال طرف را به اسم و رسم و خصوصيات بشناسد و لذا مي
تَهاَثب قِّهح ثباتي اعديعني اگر مدعي خواست حقش را كه طـرف اقـرار    ،»الم

اشـد، بنـابراين   كرده، يك جا بنويسند كه به شفاهي برگـزار نشـود و كتبـي ب   
در صورتي كـه مـدعي   . قاضي بايد دفتري داشته باشد و صورت مجلس كند

البته بعـدها دفتـر قضـا و    . تقاضا نكند، مثل اين كه او ملزم به اين كار نيست
. ديوان قضايي ترتيب داده شده كه به اصطالح همه آنجا پرونده داشته باشـند 

هد يا نه، ديگـر مسـايل جزيـي را    حاال ببينيم آيا حتما مدعي بايد آن را بخوا
ها نباشـد، كـه خـودش جـاي      سازي و دفترسازي و اين برگزار كنند و پرونده

  .بحث است
ادعـا  به بدهيش اقرار كـرده، ولـي    بدهكارياين كه در موردي كه : دوم

، چه بايد بكند؟ يـا از قـول   تسا رعسمو به اصطالح  كند كه تنگ دست مي
دادنـد و دركتـابي    اها هم به آن فتو عد بعضيذكر كردند و ب )ع(حضرت علي

در اينجا نظر . اند ، مسايلي را به نفع طلبكاران عنوان كردهشده نوشته كه اخيراَ
اكم    « :اين است يعالمه حلّ الحـ اَنظَـرُه ـتثَب عسـار وا االعديعنـي اگـر    ،»لَو ا

ه هستم، دست و ورشكست گفت من ندارم و تنگو  بدهكار ادعاي اعسار كرد
دهد و توافق  و نداشت كه بدهد، و اعسارش ثابت شد، حاكم به او مهلت مي

گويد كه بگيرند و زندانش  نمي. كنند كه در چه مدتي دين خود را ادا كند مي
بايـد دليـل    ،»اُلزِم بِالبينَة«يعني اگر اعسارش ثابت نشد،  ،»ن لَم يثبِتا«كنند و 
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ند و مدعي طلب خودش را ثابت كرد، آن وقت بياورد، و وقتي هم دليل آورد
، موقعي كه مالي داشته باشد ،»عرِف لَه المال«شود، وقتي  به پرداخت ملزم مي

 .يا اين كه اصل دعوا دعواي مالي باشد، يعني اين كه پولي دستي گرفته باشد
اين در برابر اين است كه يك جايي را اجـاره كـرده، ولـي اصـل دعـوا مـال       

ه خاطر اجاره دكاني كه گرفته است، پولي بدهكار اسـت، بـازهم در   نيست، ب
يعني حـاال اگـر دليـل     ،»و اال قُبِلَ قَوله مع اليمين«. شود آن صورت ملزم نمي

كنند كه  هم ندارد، ملزمش مي هنندارد، بيبيـاورد، اگـر شـاهد نداشـت،      نـه بي
مبخورد، حـرفش   ندسوگهم بود، آن وقت در صورتي كه به اين مسئله  رعس

  .دهند كنند و به او مهلت مي را قبول مي
 عيمـد  خودش شد، آن وقـت از  منكر بدهكارياين كه اگر كسي  :سوم

اسـت، يـا    زنـده  خواهند كه دليل و شاهد خودش را بياورد، حاال يا سـند  مي
فَان اَحضَرَها الحكـم  «افرادي هستند كه شهادت بدهند كه در شهود بايد باشد 

و االّ تُوجهـت  «: دهـد  را حاضر كرد، به نفعش حكم مي »نهبي«عي اگر مد ،»لَه
ايـن مسـئله هـم در    . گويند تو سوگند ياد كـن  مي منكروگرنه، به  ،»لَه اليمين

مورد ادعاي يك كسي و دليل نداشتن بر ادعايش، بعد طـرف را بـه سـوگند    
در مردم است و اين كه اين براي ايجاد اعتماد . وادار كردن، قابل توجه است

هاي ايماني مردم شود، كه اگر  ها محترم باشد و بعد اعتماد به جنبه ضمنا حق
خالفش ثابت شد، اين شخص اعتبارش در جامعه از بين بـرود و لـذا مـردم    
خودشان مراقبت كنند و براي حفظ اعتبار خودشان گرفتار اين جـور مسـايل   

  .نشوند
دهند، ايـن   منكر را سوگندخواهند  مياين است كه وقتي هم كه  :چهارم

 باشد، يعني اين كه مدعي بگويد كـه تـو سـوگند يـاد     عيمد بايد به تقاضاي
ايـن  . او را سوگند دهد تواند مستقالً كن، و بدون تقاضاي او خود قاضي نمي

كنـد خـودش را آمـاده     هم به اين دليل است كه وقتي مدعي اين تقاضا را مي
گند ياد كرد، او هم بپذيرد و دعوا در حقيقت خـتم  كرده كه به هر چيزي سو

56  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

نه اين كه باز دوباره از طريق ديگـري بعـدها ادعـايش را تكـرار كنـد،      . شود
ال يجـوز احالفُـه حتّـي يلـتَمس     « :كند يعني دعوا بايد تمام شود، لذا تأكيد مي

سـئله  حـاال م . مدعي از قاضي بخواهد كه منكـر را سـوگند بدهنـد    ،»المدعي
در نظام قضايي هر ملتي و در دنياي امروز چگونه اسـت   بارشتاعسوگند و 

بار و ارزشي دارد، بايد در ايـن بـاره هـم بحـث مسـتقلي      تو در اسالم چه اع
  .انجام بگيرد

قبول نكرد و  گفتند سوگند ياد كن، اصالً رنكماين كه اگر وقتي به  :پنجم
عي مد سوگند نخورد، آن وقتنكر م گويد اگر ، مي!كنم گفت سوگند ياد نمي

اگر چنانچـه مـدعي سـوگند     ،»ثَبت حقُّه اَن حلَف المدعي« :كند سوگند ياد مي
كنـد،   مـي  كـول نُخودش را آماده كرده كـه وقتـي    رنكمياد كرد، در حقيقت 

خوب اگر مـدعي هـم روي   . ضيه بايد به صورتي حل و فصل شودقباالخره 
بـراي خـاطر مـال، انسـان اسـم خـدا و       ( ارزش ندارد كه فكر كرد هايي جنبه

، حاضر اسـت  )كند برد و سوگند ياد نمي پيغمبر و مقدسات ديني خود را نمي
نظر كند و سوگند ياد  از آن مقدار مال، اگر برايش اهميت زيادي ندارد صرف

يعني اسم خدا را در معرض سوگند و اين جور كارها قرار ندهد و لذا . نكند
را نكرد، در نتيجه هيچكدام سوگند ياد نكردند و دليـل هـم در كـار    اين كار 

  . كند و مدعي حق مطالبه ندارد نبود، ديگر دعوا خاتمه پيدا مي
گفت نه تو كه مدعي هستي منكر اگر چنانچه  ،»ان رد اليمين«حاال  :ششم

گيرنـد و بـه او    كند، كه حقش را مـي  يا سوگند ياد مي مدعيسوگند يادكن، 
  .دهند، اگر هم سوگند ياد نكرد، بازهم دعوا تمام شده است يم

لَـم يكُـن للمـدعي    «ر قسم بخورد و مسئله تمـام شـود،   اين كه منك :هفتم
بـه عنـوان    توانـد  ، نمـي يعني اگر بعدها مالي از آن منكر جايي ديد ،»المقاصه
ـ   . بردارد تقاص راي در بحث خودش خواهيم گفت كه اگر يـك راه اثبـاتي ب

حقي نباشد، به اندازه آن حقي كه دارد در صـورتي كـه خـوف ضـرري هـم      
تواند بـه انـدازه حقـش از     نباشد، و مسايل ديگري كه مسئله تقاص دارد، مي
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، ولـي  يسـت بنـدوبار هـم ن   طور بي همان. مال او استفاده كند كه شرايطي دارد
سـلب  وقتي سوگند دادند و طرف سوگند ياد كرد، ديگـر حـق تقـاص از او    

  .شود مي
اين است كه بعد از اين كه سوگند انجام شد و تمام شـد، بعـد از    :هشتم

بـه  . كننـد  آن شاهد و سند و نوشته مسموع نيست و دوباره دعوا را طرح نمي
به صـورت امـور مـالي اعـاده      هبار را دو ،»محكوم بِها«اصطالح مسئله قضيه 

بعد از سوگند خودش يا سوگند طرف،  ،»ينوال تُسمع بينَة بعد اليم«كنند،  نمي
  . كنند شود، يعني دعوايش را دوباره مطرح نمي اش شنيده نمي اين ديگر بينه

 ي نـه بي چنانچه يك كسي سوگندي ياد كرد، فقـط در يـك صـورت   : نهم
كـه سـوگند    منكرتوانند بپذيرند، و آن هم در صورتي است كـه   را ميعي مد

 ندـسوگـ  جهـت  كند، يعني بگويد كه مـن بـي  ياد كرده، خودش را تكذيب ب
ـ ورت اگـر مـدعي   ـدر اين ص. ح نبوده استـيادكردم و حرفم صحي و  هـبين

توانند مسئله را دوباره طرح كنند، اما تا وقتي كه سر  ته باشد، ميـشاهدي داش
گويد نه، من بـدهكار نيسـتم و مسـئله تمـام شـد،       سوگند خود ايستاده و مي

  .دشو ديگر طرح مجدد نمي
آن وقت  ،»تيي ملَين عالد لو كانَو«اين كه اگر بدهكار مرده باشد،  :دهم
ايـن از  . آورد و احتياج است كه خودش نيز سـوگند يـاد كنـد    بينه مي مدعي

مواردي است كه عالوه بر دو شاهد عادل، ضميمه سـوگند مـدعي هـم الزم    
مـرده بـه ايـن     دانستند كـه كسـي كـه    براي اين كه چه بسا شاهدها مي. است

شخص بدهكار است، ولي شايد دينش را پرداخت كرده باشـد، و بـه خـاطر    
حفظ حقوق همه جانبه گفتند كه مدعي در اين حالت سوگند هم ياد كند كه 

  .بدهكاري او را بپردازند ،تن شود و حكم كند كه از مال ميئقاضي مطم
كن است كه ؟ ممبايد كردساكت شد، چه منكر  اين است كه اگر :يازدهم

را بتواند بفهمـد و   او حرف بزند، خوب بايد مترجمي باشد كه زبان ندااو نتو
خواهد بزند يا اقرار است و يـا انكـار و يـا     به يك ترتيبي حرفي را كه او مي
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ال «كند،  جا كفايت نمي د هم اينحالبته مترجم وا. چيز ديگر، به دست بياورند
مثل شهادت، دو شاهد و يـا دو متـرجم بگوينـد    بايد ، »يكفي المتَرجِم الواحد

   ؟انكار است يا اقرار ؟تواند حرف بزند چيست مقصود اين شخص كه نمي
باشد، آن وقـت  عناد و لجبازي  اين كه سكوت طرف به خاطر :دوازدهم

حبِس حتّي « :اين است كه عالمهنظر . جا است كه باز محل بحث است در اين
. كنند تا باالخره چيـزي بگويـد، انكـار يـا اقـرار      مييعني بازداشتش  ،»يجِيب
محكومت  گرنهكنند كه حرفت را بزن و تهديدش مي اند كه ها هم گفته بعضي

  .كنند به همين صورت بيان مي هم هنوز تقريباً هاي عمليه رسالهدر . كنيم مي

  سوگند دادن و سوگند ياد كردن

به عنوان ايـن   ني و ايمانيروا تكيه به مسايلقضاي اسالمي دانيم كه در  مي
واقعـا در روحيـه كسـي آن     اگـر . ، زياد شـده اسـت  انجام داد شود كه چه مي

ـ     وضعيتي نباشد كه بخواهد ، هـزار جـور   دبر اساس ايمـان خـودش كـار كن
طور كه گفتيم، قبل از اين كه  توان صورت سازي كرد، به همين دليل همان مي

خواهد اين نظام  آن جايي كه مي كار به محاكمه بكشد، بايد محيط زندگي در
زنـده بـودن عواطـف ايمـاني     ارو تربيـت و   قضايي حاكم باشد، محيط رشد

توان اعتماد كرد؟ اگر سوگند را بـه   باشد، و گرنه به سوگند هم تا چه حد مي
  شود كرد؟  دروغ ياد كند چه مي

كنـد كـه گـاهي از اوقـات      اين بحث را مطرح مي عالمه حليبه هر حال 
ست دو شاهد وجود نداشته باشد، يك شاهد بيشـتر نيسـت، بعـد آن    ممكن ا

به ضميمه يك شـاهد،   سوگند مدعيوقت بايد طرف سوگند هم ياد كند كه 
در امـوال و در ديـون ايـن كـار     . شود كه قاضي بتواند حكم كنـد  موجب مي

ولي در غير اموال و در غير ديون، حتما بايد دو شاهد عادل در  ،ممكن است
  .اص خودش وجود داشته باشدشرايط خ

، نبايد بـرد ست كه اسم خدا را به دروغ هجا در مورد سوگند مسايلي  اين
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ـ افت براي اين كه اگر دروغ ثابت شود از اعتبار مي د و اگـر مقـدار مـال زيـاد     ن
باشد به اصطالح از آن مقداري كه حساب قطعي اسـت، يعنـي از آن مقـدار    

از آن مقدار باالتر، بايد . شود مطرح ميباالتر اگر سرقت شود، قطع يد سارق 
باشد، يعني با آب و تاب و تشريفات ادا شود و مكانش جـايي   غلظم سوگند

باشد مثل مسجد يا جايي كه مورد احترام مـردم اسـت، كـه طـرف اگـر هـم       
براي يك كار . خواهد به وسوسه شيطاني، قسم دروغ بخورد، جرأت نكند مي

اطف ديني او استفاده كنند و او را به صداقت وادار از عو بخواهند مالي تقريباً
 ،»وهللا مايكون قبلـي كـذا  «: مي گويد تبصره، عالمهدر . كند كنند و كفايت مي

يعني قسم به خدا در نزد من براي آن شخصي كه مدعي است، اين چيزي كه 
  . گويد در عهده من نيست مي

ـ   اگر كر و الل است و نمي مسـئله را مطـرح   اشـاره   اتواند حرف بزنـد، ب
در مجلس محكمه باشد، مگر اين كه  بايد كند و سوگند در صورت امكان مي

بايـد   سوگند. يا مسافرت و يا جهات ديگر نتواند بيايد او به خاطر بيماري و
نفـي  انجام بگيرد، نه اين كه با ترديد، مگر در مـوردي كـه بخواهـد     قاطعانه

 دانـم فـالن   گويد من نمي مي است، نفي علمدراين صورت به  .فعل غير كند
گويـد نكـرده، در غيـر ايـن صـورت       كس چنين كاري كرده است يا نه، مـي 

شود، سوگند به امري باشد كه قاطعانـه طـرف    بايست هر سوگندي ياد مي مي
كند كـه مـن يـا     است، اگر ادعا مي منكركسي كه . بگويد چنين و چنان است

يـن خـودش و طلـب خـودش     ام، يا آن كسي كه طلبكـار اسـت از د   پرداخته
 مدعياثبات كند و به يـك   گذشت كرده، اين شخص بايد دعواي خودش را

تواند با اين كارش توسط سوگند، مطلب را تمام كنـد، زيـرا    تبديل شود، نمي
  . مدعي بايد دليل بياورداست و  ادعااين 

 قـوانين معـين  شديد و  حد و مجازاتمسئله ديگر، در مواردي است كه 
چنـين اگـر    هـم  ،»ال يمين في حد«سوگند در آن موقع وجود ندارد، اين . است

چنانچه به يك امري علم ندارد و آگـاه نيسـت از ايـن كـه واقعـه چـه بـوده،        
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توانـد قسـم    شود سوگندش داد و كسي از جانـب كـس ديگـر هـم نمـي      نمي
قسم هركسي مربـوط بـه خـودش اسـت و در مـواردي هـم ضـميمه        . بخورد

و بعـد   شـود  ول شهادت توسط افراد عادل داده مـي ا. شهادت سوگندي است
ماند،  يك مسئله ديگر هم اينجا مي اموال و ديوندر مورد . شود سوگند ياد مي

، بعـد  )نوشتند و شـفاهي بـوده   آن موقع هم كه نمي(كه اگر قاضي حكمي داد 
اين حكم هنوز اجرا نشده، براي اجرايش يك حـاكم ديگـري و يـك قاضـي     

و حاكم قبلي حكم بـه جـزا دهـد، اگـر داد، و دو شـاهد       ديگري را خواستند
 تنفيـذ عادل شهادت دادند، ببينيم آيا آن قاضي بعدي بايد حكم قاضي قبلي را 

گويند در صورتي كه مخالف شرع نباشد، بايد اجرا كند،  كند يا نه؟ معموال مي
هـا   زيـرا ايـن  . يعني با اجتهاد و تشخيص اين قاضي دوم الاقل مخالف نباشـد 

بنابراين اگـر قاضـي دوم   ! دانند رأي و فتواي خودشان را همان فتواي شرع مي
اگر . كند تنفيذهم ديد كه حكم او مخالفتي با مقررات اسالمي ندارد، آن وقت 

  .خودداري كند، در اين مورد مسئله قابل بحث است

  تعريف مدعي و شرايط ادعا كننده

  :ت است ازعبار بايد داشته باشد ادعا كنندهشرايطي كه 
كه بالغ بودن و احساس مسئوليت كـردن  ف بودن مدعي،مسئله مكلّ: اول

  . كند ان ميـبي فكلّـم فرد را در يك
مـدعياً  «اسـت،   مربوط بـه خـودش   چيزي باشد كهمدعي  شخص: دوم

بعضـي از نظـام هـاي قضـايي     . كه باز هم نظر قضايي مطـرح اسـت   »لنَفسه
ـ نَل«م نيست كسي كه مدعي است، الز گويند مي زيـرا در جامعـه   . باشـد  »هفس

افرادي ممكن است به حقوق خودشان توجه نداشته باشند، مثل اين كه يـك  
تواند وقتي همسايه خودش را در موضوعي مظلوم تشخيص داد،  همسايه مي

در حقيقت حمايت . از طرف او طرح دعوا كند و براي محاكمه داليلي بياورد
س ديگري كه داليـل كـافي بـراي احقـاق حـق      افراد از طرف هرك قاز حقو
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بايد يك مناسبتي  دعواگويد،  در اينجا مي عالمهاما . داشته باشد، ممكن است
داشته باشد و نرسيدن به آن دعوا ضرر مستقيم براي او داشته باشد،  مدعيبا 

يعني براي كسي كـه   ،»او لمن له الواليه« :است عالمه ةتبصرطور كه در  يا آن
مسئوليت و سرپرستي او را به عهـده دارد، مثـل ايـن كـه او صـغير       اين فرد،

خالصـه مـدعي    .است يا مثل اين كه او غايب است، يك دليلي داشته باشـد 
  .را داشته باشد وكيليا  وصيبايد سمت 

  احتمال صحت ادعا 

باشد، يعني اگر شخص ادعاي تملك چيـزي   »ةحمحتمل الص« مورد ادعا بايد
يح باشد كه نسبت به او تملك پيدا كند، نه اين كه از اول كند، اين صح را مي

مثـل  . اين ادعا صحيح نباشد يا شرعي نباشد كه اين مالـك او شـناخته شـود   
چيزهايي كه غير قابل تملك هستند و از نظر شرعي بعضـي حيوانـات ماننـد    

  .خوك قابل تملك نيستند
 عي و منكرمد دربارهاست،  عيمددر مورد اين فصل چهارم كه در مورد 

مرحـوم  رد مي شـوند، مثـل خـود     ترتيبهمين به ها بسياري  و تعريف اين
نكرده، ولي چـون حكمـي دارد و    منكرديگر تعريفي از  تبصرهكه در  عالمه

اين هـا بايـد تعريـف     ،»اليمين علي المنكرِ«يا  »البينَةُ علي المدعي« :گويند مي
بعضي ها يك مسايلي . كنند واگذار مي عرف داشته باشد، كه معموال آن را به

بعضـي گفتـه   . اند كه در جاي خودش بايد بررسي شـود  را در اين مورد گفته
كسي است كه اگر دعواي خودش را ترك كند، كسي بـا او كـاري    مدعياند 

 مغفياين كه به ندارد، يا اگر بگويد از حرفم برگشتم كسي با او كاري ندارد، 
كنند كه تو چنين حرفي زدي، بيا ثابت كن و  حضارش نميديگر ا گويند و مي

  . شود اگر نكني چنين و چنان مي
خواهـد،   را مي تغيير وضع موجودكسي است كه  مدعي،تعريف ديگر از 

 او مي گويد اين جور نبايد باشـد، بـراي   كه يعني وضع موجود جوري است
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اند كسـي   گفته ها بعضي. كند اين وضع باعث ظلمي به او شده ن كه فكر ميآ
ـ اصل براكه قولش مخالف  هـيچكس بـه    گويـد  اصـلي كـه مـي   ( اسـت  تئ

كسـي اسـت كـه     مـدعي ، )رم نيسـت جهيچكس بدهكار نيست، هيچكس م
 لـذا  او مجرم است، ،او به من بدهكار است :مخالف اين اصل باشد و بگويد

باشد، بر حسب ظـاهر اگـر چيـزي در     مخالف ظاهريا . ثابت كند آن را بايد
آن اسـت كـه مخـالف ايـن ظـاهر       مدعيكسي است، مالك آن است، دست 

  .بگويد، نه، اين دست اوست ولي مال او نيست و مال من است
مدعي و گويند كه  لذا مي در هر يك از اين موارد يك نقضي پيدا شده، و

د و اين محيط زماني و مكـاني و اوضـاع و   نكن به حسب عرف فرق مي منكر
. اسـت  منكراست و چه كسي  مدعيهد چه كسي د احوال است كه نشان مي

مسـتند اثبـات   تري وجود دارد و آن اين است كه  در اين زمينه بحث اساسي
سـوادي   طـور در بـي   با اين اوضاع و احوال امروزي كه ديگـر مـردم آن   ادعا

ل تحقيق و اثبات حقوق فراهم است و مقدمات روابـط مـردم   ينيستند و وسا
امـروزه كـه   . ، چگونه اسـت دنكمتر به دعوا برسشود كه  بيني مي جوري پيش

هـا و مسـايل    نگـاري  ها و انگشـت  نوشته يا ضبط صوت و اسناد و مدارك و
البينـة علـي   «ديگري وجود دارد، آيا درجـه اعتبـار شـهادت وسـوگند و آن     

، به معناي واقعي بينـه  )بگوييم دو شاهد يا نه را بياييم فوراً بينهكه ( »المدعي
مسئله را به هر عنـواني باشـد ثابـت كنـد و بـه      كه ي است است؟ يعني چيز

  روشن و واضح كند؟ تبيين و را  آنتناسب هر زمان و هر مكان 

  صفات شاهد

  :كنند شش صفت را ذكر مي صفات شاهد در مورد

  . باشد بالغشاهد بايد  -1
  .را داشته باشد كمال عقل -2
عشري  ودن، شيعه اثنيداشته باشد، كه گفتيم عالوه بر مسلمان ب ايمان -3
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كردند  به لفظ ايمان ذكر مي افقها آن ر بودن در اينجا لحاظ شده، منتها معموالً
  ).آن بودنددر شرايط زماني كه  با توجه به(

  .او نزد قاضي محرز باشد عدالت -4
شهادتش، به خـاطر   كه كه مورد اتهام قرار نگيرد اين يعني متهم نباشد -5

قـوم و خـويش بـودن و يـا      طرف دعـوا و يـا مـثالً   طرفداري از يكي از دو 
  .طرف باشد ، و در حقيقت شاهد بياست هاي ديگري ارتباط
شـود،   كه چه در قاضي و چه در شـاهد ذكـر مـي    پاكزاد بودنمسئله  -6

  1.شود بايد ديد كه چگونه اين شرط احراز مي

  شهادات كساني كه قبول نيست

  .ستني قبولچه كساني  تشهادشود كه  جا به اين اشاره مي در اين

  ها شهادت نابالغ

شود شهادتش را قبول كرد يـا نـه؟ در    باشد آيا مي كودكاگر چنانچه شاهد 
  . مطرح است گيده سالحداقل سن اين جا 

در كوچه و روستا و يـا در جاهـايي    در مورد دعواهايي كه كه معموالً -1
له باشـند، در  ها حضور داشته باشـند، اگـر شـهود ده سـا     كه ممكن است بچه

 ي به شرطي كـه همـه  كرد،  گوش ها آن توان به حرف مورد زدوخوردها مي
  .و اختالف نداشته باشند ها يك جور بگويند بچه

شهادت دهند، نه اين كه هر  همان وقت كه در صحنه هستنداين كه  -2
كسي به منزلش برود و فاصله زماني ايجاد شود، مبادا تحـت تـأثير تلقينـات    

  .ش قرار بگيردا خانواده
                                                      

اين مسأله فقط در موقعي كه طرف ديگرش معلوم باشد، يعني مشهور باشد و يا در جامعه بـه او  . 1
ه چـ يست، گفتيم يك عده كه تعصب بيشتري دارنـد، از ايـن كلمـه    چحاال منظورشان . كردندتأكيد 

  .داشته باشد "طهارت مولد"كنند كه گفته شده كه  ه ميچكنند، و اين تأكيد را حمل بر  برداشتي مي
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، يعني براي كارحرام مثـل بـازي   ها براي كار حرام نباشد تجمع بچه -3
 گويند قمار است و يا براي تماشا و يـا بـراي چيـزي كـه     باخت كه مي برد و

  .ست، نباشدنيمباح  )باصطالح(

  شهادت اهل ذمه 

 كسـي يعنـي   اهل ذمه،مسئله اين كه گفتيم اسالم و ايمان شرط است، ببينيم 
كند  يهودي يا زرتشتي است و در يك جامعه اسالمي زندگي مي ،مسيحيكه 

در مورد وصيت شود  گفته ميشود يا نه؟  و اهل ذمه است، شهادتش قبول مي
چـون يـك آيـه    ( نباشدجا حاضر  در آنفقط آن هم در صورتي كه مسلماني 

اگـر آدم قابـل   . كننـد  ، شـهادتش را قبـول مـي   )طور خصوصي آمـده  قرآن به
تواند بگويد كـه مـن بـودم و ايـن آدم در حـين ايـن كـه         دي باشد، مياعتما

 اهل ذمه كرد، به شرط اين كه اوالً يخواست از دنيا برود يك چنين وصيت مي
يهـودي و نصـاري و زرتشـتي را در    ( باشد كه توحيد را قبـول داشـته باشـد   

هـايي   تتوانند اهل ذمه باشند و اقليـ  ها مي هاي فقهي بيان كردند كه اين كتاب
جـا   دوم مسـلمي در آن ). توانند زندگي كننـد  هستند كه در جامعه اسالمي مي

  . يعني اگر مسلماني باشد، اولويت با شهادت اوستنباشد، 
توانند در مـورد   مي اهل ذمهآيا خود  در جواب اين سئوال كه به هر حال

ليف تك در آن صورت بايد ديد كه! گويند نه مي خودشان شهادت دهند؟ غالباً
  . خودش يك بحثي استهم در جامعه اسالمي چيست؟ اين  ها اقليتاين 

  مشهور استب گناه ارتكا به شهادت كسي كه

كـرده   توبـه شود، فقط در صورتي كه از فسقش  گفته مي فاسق به چنين فردي
 شهادت او قابل قبـول نيسـت، زيـرا    گرنهشود، و  پذيرفته مي ، شهادت اوباشد

منتها بـازهم  . ستا ها به انسان اعتبار دادنرايي در اين خودش يك ضمانت اج
  . جا مسايل اجتماعي و رواني زيادي وجود دارد كه بايد به آن پرداخت ايندر 
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  شريك، وصي، ولد و برده شهادت

شود شريك براي شريك خـود شـهادت دهـد يـا نـه؟ در مـورد مـال         آيا مي
 ،»يكه في ما هو شَـريك فيـه  التُقبلُ شَهادة الشَريك لشَر«: گويد شركت كه مي

آن  در مـورد  شـهادت وصـي  اند كه  گفته مبعضي ه. شود يعني پذيرفته نمي
كَذَا «. شود پذيرفته نمي ،»في ما لَه الوِالية فيه«: چيزي كه مورد وصايت است

يعنـي   ،»الالعـدو «كسي كه نسبت ناروا به كسي بدهد و  ،»الوكيل و ال القَاذف
  .شود كسي دشمني دارد شهادتش پذيرفته نميكسي كه با 
ضرر  ه، يعني پسري بخواهد بوالد بر دلَو گويند شهادت ها هم مي بعضي

طـور   پسر باشد يـا دختـر همـين    حال. شود پدر خود شهادت دهد، قبول نمي
جا ظـاهرش   اين. طور است ضرر پدر باشد يا مادر باز هم همينبه است و يا 

 گويند عكـس  بعد هم مي ،را ذكر كرده و پسر و پدراين است كه ولد و والد 
ضرر فرزندش شهادت بدهد قبول  هجايز است، يعني اگر پدري بخواهد ب آن
تواند يـك حكـم    ين مياها مسايل قابل بحث است كه ببينيم آيا  اين. شود مي
پسـر امتيـازي نسـبت بـه دختـر       ،مي و هميشگي باشد كه در مورد فرزنديدا

داشته باشد يا خود رابطه پدر و فرزندي از  رامتيازي به ماد داشته باشد و پدر
  . اين طرف يك حكمي داشته باشد و از آن طرف يك حكم ديگر

ها بـوده،   كه مسايل بردگي آن وقت شهادت مملوك بر موال موضوع بعد
شود پذيرفت يا نـه؟   خودش مي اربابضرر  هببينيم آيا شهادت يك بنده را ب

ـ   حال در مورد اين كه يك بنده ،پذيرفت شود گويد نمي ميكه   هاي بخواهـد ب
شـود يـا    كنند كه آيـا مـي   ضرر ديگري شهادت دهد، باز هم دو قول ذكر مي

يات بپردازيم بايد به صورت ئشود؟ البته اگر بخواهيم در اين زمينه به جز نمي
  .اشاره باشد

 چنـد سـت كـه بـه    ه ييـات ئجز شاهد وصفات شاهد وضوعدرباره اين م
   :كنيم مياشاره  آن وردم

در مورد شهادت پدر و پسر، شهادت پسر عليه پدر قبول نيست ولـي   -1
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يكـديگر شـهادت    نفـع  اما اگر آنها به. پسر قبول است هادت پدر در موردش
   »كل منه لصاحبه ةتقبل شهاد«شود،  دهند قبول مي

  . نسبت به هم قبول است شهادت زن و شوهر -2
آن، كه بايـد داراي ايـن صـفات    ي موقع ادادر  شرايط شهادت شاهد -3

خواهد شهادت دهـد، در آن   مي لذا اگر قبال چيزي را ديده، ولي بعداً باشد و
اي را كـه ذكـر شـد، داشـته      دهد بايد شرايط شش گانـه  موقع كه شهادت مي

  .باشد
اسـت كـه از او بخواهنـد كـه شـهادت       نيشهادت شاهد وقتي پذيرفت -4

اهد شهادت دهد، ابتدا به ساكن به شهادتش ترتيب اثر بخو اًئمتبردهد، و اگر 
بنابراين بايد شخص معيني بعد از ايـن كـه اعتبـار بـه قـولش      . شود داده نمي

است، به عنوان ثابت كننده حقي، بـراي ديگـري باشـد و موجـب شـود كـه       
قاضي بر اساس آن بتواند حكمي كند، در نتيجه بايد از او بخواهند كـه او بـا   

  .ا بيان كنددقت مطلب ر

  زنان  شهادت

و هم چنين در  يت هالل ماه رمضانؤردر مورد  شهادت زنانكه  شداشاره 
امـوال و  راجـع بـه   . شود ، پذيرفته نميدرباره حدودچنين  و هم نزاع طالق

در صورتي كه با مردان منضم شوند، بـا شـرايطي كـه در جـاي      حقوق مالي
منتها با همـان  . شود ول ميشود، آن وقت شهادت زنان هم قب خودش ذكر مي

ابر يك مرد اعتبار ر، كه دو زن در ب)كه محل بحث نيز دارد( اند قيدي كه گفته
شهادت زنان به تنهايي فقط در مواردي مـورد قبـول اسـت كـه     . داشته باشد

است، مانند مسئله بكـارت زن و   فقط در قلمرو كارهاي زنانآگاهي بر آنها 
اگـر بخواهـد    قابلـه و مامـا  هـم چنـين   . هاي زنـانگي  مسئله تشخيص عيب

در  عالمـه كه به دنيا آمده اسـت مـرده يـا زنـده بـوده،       بچهشهادت دهد كه 
كه ممكن است به او برسد يا ارثي  ارثي يك چهارمگويد در مورد  مي تبصره
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. كه ممكن است از او به ديگري برسد، شهادت قابله اعتبـار دارد، نـه بيشـتر   
حـق   يك چهارملد شد، بعد مرد يا مرده به دنيا آمد، اگر بگويد زنده متو مثالً

اي باشند و شهادت دهند كه مـدتي زنـده    ا عدهجاما اگر آن. كند او را ثابت مي
وقت در مورد همه ميـراث اعتبـار    ، آن)ها با كيفيت بود و اين( بوده، بعد مرده

بت نشد، اگر هم هيچ وقت معلوم نشد كه زنده يا مرده به دنيا آمده يا ثا. دارد
البته جاي بحث دارد،كه فرض اين است كـه بـه   . ماند مسئله ارث متوقف مي

استحسـاب بـه   دنيا آمده و بنـابراين يـك لحظـه بـه دنيـا بـوده، پـس بايـد         
كنيم، موقـع والدتـش    رحم كه زنده بوده، استحساب مي داخلو  كرد،زندگي

گوينـد ايـن    بعضـي هـا مـي   . كنيم به اين كه زنده به دنيا آمده را هم حكم مي
توانـد مسـئله    نمـي  اصـوليين استحساب از آن باب كه مثبت اسـت، از نظـر   

كننـد   به آن اشاره مياصول عمليه در فقه جديدي را بوجود بياورد، در باب 
  . كه جاي بحث است

كه ممكن است از دنيا برود، اين كه  وصيت در بالين بيمارياما در مورد 
نـه چقـدر اعتبـار دارد؟ در تبصـره     چه گفته و شـهادت يـك زن در ايـن زمي   

هـا   بعضـي . توان به حرف او اعتبار داد مي وصيت يك چهارمگويد درباره  مي
ي اين كـه يـك زن يقـين دارد بـه ايـن كـه فـالن وصـيت در         أاند كه ر گفته

مبلغي را به او بدهكار هستند، پس اين مقدار را براي  موردكسي شده كه مثالً
انـد كـه چـون در     ها گفته بعضي. ت به بدهكار بدهنداو بپردازند، يا از مال مي

پـذيرد، پـس    آنچه را كه او شهادت دهد، محكمه مي چهارم يكمحكمه شرع 
مقـدار   چهـارم  يـك تا به  به چهار برابر آن چه وصيت شده شهادت دهد او

  .خود اين مسئله محل بحث استكه  !!واقعي حكم داده شود
غيره در اين مورد بسيار اسـت كـه    ت وااختالف اقوال و رواي به هر حال

بايد در جاي خودش به آن اشاره كرد كه ببينـيم ايـن مسـايل از چـه چيـزي      
  گيرد و چه آثاري دارد؟ سرچشمه مي
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  مربوط به شهادت دادن احكام

به بقيه  تبصرهاست، در  ضا و شهاداتقدر اين فصل كه آخرين فصل كتاب 
 را عنـوان  پـنج مسـئله  تـه و  مسايل مربوط به شهادت و شهادت دادن پرداخ

  :كند را بيان مي حكم بيست، و در طي آنها حدود كرده
  .داند شهادت دهد و مي علم داردشاهد به آن موضوعي كه : اول
  .كند كتمان شهادتتواند  نمي: دوم
  حكمش چيست؟  شهادت بر شهادتببينيم : سوم

  كرد، تكليف چيست؟ بازگشت اگر شاهدي از شهادت خودش : چهارم
شاهدي ثابت شد، و بر اساس آن شهادت  دروغ بودن شهادتاگر : پنجم

  حكمي صادر شده و آثاري در جامعه داشته، چه بايد كرد؟
كنـد كـه بـه آن اشـاره      را بيـان مـي   حكم بيستدر مورد اين پنج مسئله، 

  :روشن شود قضاكنيم، تا زيربناي فكري در باب  مي
حالل نيست و حرام است كه شاهد  ،»لممع الع اليحل لشاهد ان يشهد االّ«: اول

  .داند و يقين دارد دارد، يعني خوب مي علمشهادت دهد، مگر به چيزي كه 
را در دست يك نفر ببيند كـه اتفـاق    خط خودشاين كه حتي اگر : دوم

بيند كه خط خـودش   آيد بعد مي افتد كه چيزي يادداشت كرده، يادش نمي مي
. شود به همان نوشـته اكتفـا كـرد    د، نميآي ست يادش نميراست، اما مطلب د

اگر به ياد نداشته باشد، حتـي   ،»الخط مع عدم الذكر ةال يكفي روي« :گويد مي
تواند بگويد خط مـن   شهادت دهد، فقط مي تواند اگر خط خودش باشد نمي

توانـد   اگر چه كساني باشند كه شهادت دهنـد، او نمـي   ،»ان اقام غيره«. است
جا يادداشت كردم، من هـم شـهادت    گوييد من هم اين يبگويد اين كه شما م

  .دهم، اين پذيرفته نيست مي
اگر بخواهد شهادت داده شود به اين كه كسي بـه اصـطالح مالـك    : سوم

ست كه شهادت دهد كـه ايـن شـخص نسـبت بـه او      ا كسي باشد، اين كافي
  .متصرف بوده است
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ه ثابـت  در جامعـ  شـهرت و معـروف بـودن   بعضي از مسايل با : چهارم
نسب و مالك بودن چيزي و يا وقف بـودن چيـزي و يـا زن و     شود، مثالً مي

، در هـر  روسـتا در هر  شيوعو به اصطالح  شياعهمان  شوهر بودن دونفر، يا
شـاهد آن   شهري كـه مـردم بـا هـم آشـنايي دارنـد، ديگـر الزم نيسـت كـه         

 د عالمهشهيها هم مثل  البته بعضي. هاي خاص را بداند كه چيست كاري ريزه
امـا وقتـي اقـرار    . انـد  شهادت بر مردن و آزاد كردن يك برده را ضميمه كرده

تواند به همان شنيده خودش شهادت دهد، ولو بـه او گفتـه    كسي را شنيد مي
كنم، ولي تو جايي شهادت نده، وقتي كه او ببينـد   مي انذارشود كه من به تو 

ت مطلبـي را كـه   او مـي بايسـ   رسيدن حق كسي موكول به شهادت اوسـت، 
  .داند با آن مقدار علمي كه دارد به يقين قاطع شهادت دهد مي

حالت ديگر اين است كه در صورتي كه به موضوع واقـف باشـد،   : مجپن
اند كه به مسئله  كند، البته در اينجا شرط كرده كه كتمان شهادتجايز نيست 

نداشته باشد كـه  يعني از شهادتي كه داده بيم . دانا باشد و ضرري به او نرسد
  ).بحث دارد كه تا چه حد؟جاي خودش اين حال ( اش كنند بيچاره

از شرايط تقواي يك انسان است كه شـهادت را ولـو بـه ضـررش باشـد      
 ررها داردـمل آن ضـ ـان، براي تحـتوانايي انس ي اين بستگي به اندازه بدهد،

ـ      ان ميـكه گاهي اوقات انس ن كـه  تواند يك ضـرر را تحمـل بكنـد بـراي اي
ـ  .دديگري به حقش برسد و يا حقيقتي گفته شو  ،ه هـر حـال ميـزان تحمـل    ب

  .بستگي به تشخيص خودش دارد
اگر كسي را براي شهادت دادن دعوت كردند، بايـد ببينـد جريـان    : ششم

  .است كه حقي پايمال نشود واجب كفاييمورد لزوم براي شهادت دادن، 
كـه   شهادت دهد، مگر ايـن  ، نمي تواندشناسد فرد را نميكسي كه : هفتم

دو شاهد عادل بگويندكه اين شخصي كه تو ديدي فالن كار را كـرده، فـالن   
شناسـد،   تواند در مورد كسـي كـه بـه يقـين او را نمـي      نميگرنه كس بوده، و
  . شهادت دهد
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اسـت،   زن نـامحرم يك  مسئله نگاه كردن به سر و صورت و مثالً: هشتم
كه بيند آيا  »النظر الي وجه امراة اللشهادة يجوز له«گويد در مورد شهادت  مي

همان است و يا زن در يك حالتي ديده مي شود كه ببينـد ايـن كيسـت، كـه     
وقتي خواست شهادت دهد بداند، در اين صورت نگاه كنـد، دقـت كنـد كـه     

  .شهادتش درست باشد
تحت عنوان سومين موضوع قابل بحث ذكـر   عالمه حليموردي كه : نهم
در مـورد ديـن و امـوال و حقـوق كسـي       .اسـت  بر شـهادت شهادت كرده، 

 تواند شهادت دهد بر اين كه در حضور او يك كـس ديگـر شـهادت داده    مي
  .است

شـهادت بـر   اسـت،   سـخت هـايي كـه    مجازاتدر مورد حدود و : دهم
  .پذيرفته نيست شهادت

دو شاهد عادل هم پذيرفته نيست  ،»شهادت بر شهادت«در مورد : يازدهم
انچه دو نفر شهادت دهنـد بـر هـر كـدام از آن شـاهدهاي اصـلي،       و اگر چن

شود كه در حقيقت بـراي دو شـاهد عـادل هـم بايـد چهـار نفـر         پذيرفته مي
  .تا از يكي شنيده باشند شهادت دهند كه هر دو

در هـيچ مـوردي پذيرفتـه نيسـت، يعنـي كسـي        شهادت سوم: دوازدهم
كه ايـن را از او شـنيده،    چيزي را ديده و گفته و بعد يك كسي شهادت دهد

 بعد يك كس ديگري هم شهادت دهد كـه از ايـن واسـطه دوم شـنيده، ايـن     
بنابراين اگر دو زمان بر يـك چيـزي صـادق    . سوم مسموع نيست در شهادت

  . سوم پذيرفته نيست مرحلهدر شهادت بر شهادت باشد، ديگر 
 نشده هنوز حكمكردند، اگر  رجوعشان  اگر شاهدها از شهادت: سيزدهم

  .است باطلشهادت 
آن حكـم را   حكم انجـام شـده  است كه اگر  اي جا مسئله اين: دهمرچها

شـود و فقـط    گويند حكم نقض نمي مي عالمهنقض كنند يا نه؟ بعضي مانند 
كنـد   اند رجوع مي آن شاهد عادل كه به عنوان عدالت، شهادتش را گوش داده
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  .دبايد جبران خسارت كن و گويد اشتباه كردم و مي
و يا اين كه استفاده كـردن از   اگر تلف شده باشداين است كه : شانزدهم

آن مال در اثر حكمي كه بر اساس شهادت شـاهدان اهـل تزويـر داده شـده،     
  .مورد استفاده قرار گيرد، شاهدها ضامن هستند آن را جبران كنند

انجام شـده، گفتنـد مـا اشـتباه      قصاصاگر شهود بعد از اين كه : هفدهم
كه ايـن خـودش   .ها هم بايد جبران خسارت كنند يم، عوضي گرفتيم، اينكرد

چرا در توانند جبران خسارت كنند و  مسئله قابل بحثي است كه چه طور مي
ها بيفتد كه خيلي مايـه تأسـف اسـت كـه      جور اتفاق دماء بايد اين مورد

ط لذا بايد درباره مسايلي كـه مربـو  . است مواردي از اين قبيل كم هم نبوده
بررسي كرد و بـه صـورت سـطحي اكتفـا      شود، جداً به خون و خونريزي مي

  .نكرد
اين شهادت  ،هايي كه داشتيم ، از روي غرضعمداًاگر گفتند ما : هجدهم

شـوند، اگـر بگوينـد مـا اشـتباه كـرديم، بايـد جبـران          قصاصرا داديم، بايد 
يـم و  داد دروغشـهادت   اًشان بگويند كـه مـا عمـد    اگر بعضي. خسارت كنند

  .عمل شود تناسب، بايد با هركدام به اشتباه كرديمبعضي بگويند ما 
دادند و دست كسي قطع شد، بعد گفتند  شهادت به سرقتياگر : نوزدهم

كه اشتباه كرديم، سارق كس ديگري بوده، بايد ديه دست بريده را بدهنـد، و  
ن شـود، چـو   ته نمـي ـهادت دهند پذيرفـ ـاگر بخواهند درباره كس ديگري ش

  . ديگر واجد شرايط شاهد نيستند
را بايد معرفي كرد كه ديگر كسي به حرف او اعتمـاد   شاهد دروغ: بيستم

 چه هر ديبا يعني ،»تعزير بما ال يري االمام«كنند و به اصطالح  نكند و تأديب
 شـده،  حاصـل  او شـهادت  از كـه  اسـت  فسـادي  مقـدار  آن با متناسب كه را

  .كنند بازخواست
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  كتاب جواهراالحكامدر  قضا و شهادات

اكز علميه مثل رعتباري كه فقها در مادر آستانه پيدايش مشروطيت در ايران و 
و تدريس و كتـاب و تـأليفي داشـتند،     نجف و غيره پيدا كرده بودند و آوازه

خـواهيم   حـال مـي  . گرفتنـد در نظربه عنوان مرجـع  را  جواهراالحكامكتاب 
بـه دسـت    قاجاريـه ور ايران، در زمـان  كه دادگستري در كش زمانيببينيم در 

، فقهاي متأخرين پس از گذشت پنج قرن، چه تحولي پيـدا  هقضات شرع بود
هجري  725سال در ي عالمه حلّوفات كه بين سال  540در اين ( كرده بودند

كـه   ايـن  با ).بوده هجري قمري1266 سالدر صاحب جواهر  قمري و وفات
محقـق   ي نوشـته  شرايع االسـالم همان كتاب  برشرحي است  كتاب جواهر

يك فقيه كه بايد خواهيم ببينيم كه  مي. بوده استي عالمه حلّكه دايي  يحلّ
چه مطالبي را به تناسـب اوضـاع و    زمان باشد، ي شاهد و ناظر اوضاع زنده

احوال گذشته و مسايل جاري در جامعه هاي بشري و اسـالمي و تشـيع، در   
هـا در حقيقـت    آنكـرده اسـت؟ زيـرا    مطـرح   قضا و شهادات،مورد مسايل 

شـده و مـورد عمـل بـوده، حتـي در       حرفشان اجرا مي و كار بودندراند دست
 شـرايع هـايي كـه بـر     همين شـرح  و متون فقهياز همين  قانون مشروطيت،

دليل فهرستي هـم از   نبه همي .استفاده شد جواهراز همين يعني نوشته شده، 
كنـيم و بعـد بحـث     بيان مي هاداتقضا و شدر كتاب  جواهر االحكامكتاب 
را مـورد توجـه قـرار     و مجازات و تعزيـرات و قصـاص و ديـات    حدود

  .دهيم مي
ياتي كه در جـواهر اسـت، بـراي اهميـت موضـوع و      ئقبل از ورود به جز

به چه  مطالبببينيم  است، براي اين كه متوجه شويم چقدر وقت صرف شده
اي ديگـري بـوده كـه بـاز     ها چه چيزهـ  بجاي اين. است صورتي مطرح شده

ها  كه بايد با آن وجود داشتشد، و يا چه مسايلي  بايست به آنها توجه مي مي
  . شد، كه قضاوت با خوانندگان است به نحوه ديگر برخورد مي

دربـاره  . پردازيم تا برسـيم بـه كيفيـت آن    مي ت اين بحثكميدر ابتدا به 
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جـواهر  در كتـاب   قصاص و دياتو  حدود و تعزيراتو  قضا و شهادات
صـفحه بـزرگ را شـامل     98، چاپ قديمي كه در شش جلد اسـت  االحكام

 .كلمه در اين بـاره در كتـاب بحـث شـده اسـت      460000بيش از  و شود مي
يات مربـوط بـه   ئيا جز قضاكلمه در باب مسايل مربوط به  117600 مجموعاً

اسـت،  كه شاهد و گواه و مسايل مربوط بـه آن   شهادتدر مورد . است قضا
در  ،كلمه ذكر شده 88800ها،  حدود و مجازاتكلمه آمده، در مورد  54000
هـا   كلمـه آمـده كـه ايـن     10300 دياتكلمه، در مورد  94400 قصاصمورد 

يــك اشــاره اجمــالي دربــاره ترتيــب . صــفحه بــه صــفحه بيــان شــده اســت
آيـد، كـه چـه     ها و يك مقايسه ضمني، در اين زمينه به عمـل مـي   بندي فصل
مثـال   بـاب  از. تـر  كـم اهميـت  تر شده و چه مسايلي  لي در اينجا بزرگمساي

اي  مسـئله بـر   داشتند، كه نفوذي آن با موقع درآن يحلّ عالمه كه ديد خواهيم
يعنـي   ،»قاضي ال يكفيه فَتوي العلَمـاء «: كه كند مي تأكيد بود حاجت مورد كه

ضـي بايـد   كنـد و قا  فتواي مجتهد ديگر براي صدور حكم كفايـت نمـي  
 گوينـد  مي د كهيآ در ميبه اين شكل  بينيم ولي بعد مي. خودش مجتهد باشد

ايـن دو   بـين با اين كه در ! اشكالي نداردنبود،  مجتهد مطلقاگر خودش هم 
اگـر ضـرورت و   حتي  :گويـد  ميو كند  تأكيد مي مخصوصاً ، شهيد ثانينفر

يم بـه افـرادي   شتقاضي مجتهد نباشد و احتياج دا كه نياز هم ايجاب كند
و قاضـي حتمـاً بايـد     شود اين شرط را ناديده گرفت ا نميغيرمجتهد، ام
به اصطالح  ،دوران حكومت در آستانهو چون در زمان صفويه  .مجتهد باشد

اين مطلـب   جواهر بينيم كه در كتاب اند، مي در موضوعات قضايي بوده لماع
اهميت بيشـتري داده  ها  پر رنگ شده و به آن ديگري مسايل و كم رنگ شده

  . پردازيم مي آنطي بحثي كه از اين كتاب خواهيم داشت، به كه شده، 
بعضـي از  بـه   قضـا چنـين   و هـم  شهادت و اقامه شـهادت اما در مورد 

  . كنيم مياينجا اشاره  در احاديث
نقل  امام ششماين حديث را از  شهاداتدر فصل  فروع كافي،در كتاب 
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يعني وقتي براي شـهادت دعـوت    ،1»الشهادة فاجباذا دعيت الي « :كند كه مي
در مورد چيزي كه به خـط خـودش نوشـته ولـي يـادش      . شدي، اجابت كن

كند، يكي اين كه اگر كس ديگري هست  نقل مي كافينيست، دو حديث در 
دهد كه تو با خـط خـودت نوشـتي ولـي      كه به او اعتماد داري و شهادت مي

 2»اشـهد لـه   ةومعك رجل ثق ةاحبك ثقاذا كان ص«يادت نيست، شهادت بده، 
  .3التشهد، آيد گويد نه، اگر يادت نمي يكي مي

ه بدنيا آمدن زند و به دنيا آمدهكه اي  بچه در مورد شهادت قابلهدر مورد 
كنـد،   نقـل مـي   )ع(صادق امامدرباره  قول عمربن يزيد، اين حديث را از آن

 اي پسر بچـه  شوهر مرگ، بعد از است و حامله بودهزنده مردي مرده و زنش 
به دنيا آورده ولي اين بچه پس از به دنيا آمدن، از دنيـا رفـت بعـد آن قابلـه     

نقـل   )ع(صـادق  امـام چه كار كنـيم؟ از  حال گويد او فريادي زد و مرد،  مي
يـك  ، يعني 4»جيز شهادتها في ربع ميراث الغالميعلي االمام ان « :كهاند  كرده

                                                      
  .الشهادة إلى يدعى الرجل باب 380، ص،  7 ج،)اإلسالمية - ط( الكافي. 1

نَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ النَّضْرِ بنِ سويد عنِ الْقَاسمِ بنِ سـلَيمانَ عـنْ جـرَّاحٍ    عدةٌ منْ أَصحابِ
 . الشَّهادةِ فَأَجِب  إِلَى  قَاَل إِذَا دعيت  الْمدائنيِ

   بالشهادة خطه رفيع و الشهادة ينسى الرجل باب،  382 ، ص7 ج، )اإلسالمية - ط( الكافي. 2
ـ   محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ علي بنِ النُّعمانِ عنْ حماد بنِ عثْمـانَ  ـرَ بمنْ ع نِ  عـ

نَ   قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع الرَّجلُ يشْهِدني علَى الشَّهادةِ فَأَعرِ: يزِيد قَالَ ئاً مـلَا أَذْكُرُ شَـي ي وخَاتَم خَطِّي و ف
كباحي إِذَا كَانَ صيراً قَالَ فَقَالَ للَا كَث يلًا وي قَلاقالْب  لَه دقَةٌ فَاشْهلٌ ثجر كعم قَةً وث. 

   بالشهادة خطه يعرف و الشهادة ينسى الرجل باب ،382 ، ص7 ج، )اإلسالمية - ط( الكافي. 3
يسنُ عفَرُ بعج هإِلَي قَالَ كَتَب يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٌ مدىع     اكـدف لْـتعج

خَطِّي قَد عرَفْتُـه و لَسـت   جاءني جِيرَانٌ لَنَا بِكتَابٍ زعموا أَنَّهم أَشْهدوني علَى ما فيه و في الْكتَابِ اسمي بِ
ذْكُرُ الشَّـهادةَ أَو لَـا   أَذْكُرُ الشَّهادةَ و قَد دعوني إِلَيها َفأَشْهد لَهم علَى معرِفَتي أَنَّ اسمي في الْكتَابِ و لَست أَ

 في الْكتَابِ بِخَطِّي أَو لَم يكُنْ فَكَتَب لَا تَشْهدتَجِب لَهم الشَّهادةُ علَي حتَّى أَذْكُرَها كَانَ اسمي 

  .المستهل ميراث باب ،156 ، ص7 ج، )اإلسالمية - ط( الكافي. 4
عـنْ   محبـوبٍ  محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد و عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِياد جميعاً عنِ ابـنِ 

ه     : عمرَ بنِ يزِيد قَالَ تـوم ـدعب تضَـعـلٌ فَوامح يه و رَأَتَهام تَرَك و اتلٍ مجنْ رع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتس
أَنَّه استَهلَّ و صاح حينَ وقَع علَـى   غُلَاماً ثُم مات الْغُلَام بعد ما وقَع علَى الْأَرضِ فَشَهِدت الْمرْأَةُ الَّتي قَبِلَتْها

 .الْغُلَامِ  ميرَاث  ربعِ  الْأَرضِ ثُم مات بعد ذَلك قَالَ علَى الْإِمامِ أَنْ يجِيزَ شَهادتَها في
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 رسـد، چـون شـهادت    مان حدود به او مـي ه يا در هچآن پسر ب ارث چهارم
  .را بايد قبول كرد قابله

حديثي  برادر براي برادر، و بالعكس، يا شهادت پدر براي پسردر مورد 
ال باس بـذلك اذا كـان خيـرا جـاز شـهادته البيـه االبنـه و االخ        « :كند نقل مي

 بـراي  بـرادر  و پدر يبرا پسر يول است زيجا پسر براي پدرشهادت  ،»الخيه
  .ندارد عيبي باشد خير امر و باشد خوبي شهادت و نباشد ضرر اگر برادر

عن ثالثة شركاء شهد اثنان علي واحد ال يجوز « :گويد مي شريكدر مورد 
دهنـد،   يعني دو تا شريك بر عليه يك شريك ديگري شهادت مي ،»شهادتهما

  .اين جايز نيست
ده بـه او بـدهي   دهد به اين كه كسي كه مر كه شهادت مي وصيدر مورد 

نقـل   امـام يـازدهم  آورد، خوب چه كار كند؟ از  دارد، شاهد ديگري هم مي
يعني اگـر   ،»اذا شهد معه اخد عدل و علي المدعي يمين« :اند د كه نوشتهنكن مي

  .شاهد ديگري هم دارد، سوگند بخورد
كننـد،   هاي برد و باخـت مـي   بازي قمار و در مورد افرادي كه به اصطالح

شـهادت  ، »ال تقبل شهادته« :شنيدم امام ششمگويد از  مي عالءنام  يك نفر به
  .ها قبول نيست آن

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم

  متون فقهي در مورد قضاء ي ديگري از نمونه
  
  



  
  
  
  
  
  

  جواهر ي كتاب از ديد نويسنده ءقضا ينامع

  
، ده معنـا بـراي آن ذكـر    قضـا در آخر كتـاب   ءدر مورد قضا صاحب جواهر

خيلـي   ءيعنـي قضـا   ،»لغة لمعان كثية و ينتهي الي عشـره « :گويد ند و ميك مي
تمـام  ( حكـم، علـم، اعـالم، انهـاء    : شود تا منتهي مي دهمعني دارد ولي به 

  .، قول، حد، امر، خلق، فعل و اتمام)كردن
گويـد   مي كند، مثالً ها آياتي را ذكر مي آنبعد در مورد استعمال هريك از 

اسـت و   يحكمبه معني  يقضيدر اينجا ، 1»هللا يقضي بالحقا« :گوييم وقتي مي
، يعنـي مـا   »قضينا اليك ذلك االمر«گوييم  وقتي مي. است حكمقضا به معني 

يعني مـرگ   ،»قضينا عليه الموت« :گوييم وقتي مي. اين مطلب را اعالم كرديم
 ءقضـا كند كـه   نقل مي قاموس همچينين از كتاب لغت نامه. را حتمي كرديم

است و لقـب قاضـي    بياناست، به معني  صنعاست، به معني  حكمعني به م
البتـه بـر حسـب آن    . كنـد  د و تمام ميمي برَبراي اين است كه او مطلب را 

، يك وقت قتلهيعني  ،»قضي عليه« :گوييم متعلقي كه قضا دارد، يك وقت مي
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 ء إِنَّ اللَّه هو السميع الْبصير يقْضُونَ بِشَي و الَّذينَ يدعونَ منْ دونه ال  بِالْحقِ  و اللَّه يقْضي

شـوند هـيچ داورى نتواننـد، زيـرا خـدا       كسانى كه غير او خوانده مـى . كند خدا به راستى داورى مى
 .شنواى بيناست
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يـك وقـت   . و بـه پايـان رسـانيد    تمام كرديعني او را  ،»قضا اليه« :گوييم مي
  .دين او را ادا كرديعني طلبكارش  ،»قضا دينه« :گوييم مي

 ،»فصل االمر قـوال و فعـال  «: گويد مي ثامكشف اللّدر كتاب  فاضل هندي
سپس معناي عرفـي آن را بيـان   . كاري را تمام كند آن است كه يعني قضاوت

 در مطلـب  ، يعنـي ايـن كـه بتوانـد شـرعاً     »واليت الحكم« :گويد كند و مي مي
 :گويـد  تواند اين كار را بكنـد؟ مـي   ا چه كسي ميام. سرپرستي و تصرف كند

يعني كسي كه اهليت دادن فتـوا  ، »لمن اهليه فتوي بجزئيات القوانين الشرعية«
يعني  ،»ةعلي اشخاص المعين«يات قوانين شرعي را داشته باشد، آن هم ئبه جز

كـه  ، »اطفاء ها للمسـتحق باثبات الحقوق و «روي افراد معين بتواند حكم كند، 
حقوقش را اثبات كند و او را براي صاحب حق به اصطالح مهيا كنـد، يعنـي   

 شـهيد اول نوشـته   دروساز كتاب . قدرت الزامي و اجرايي هم داشته باشد
، يعنـي  »من قبل االمام ةعلي الحكم و المصالح العام ةشرعي ةوالي« :كند نقل مي

داشته باشد كه هـم حكـم كنـد و هـم     بايد از طرف امام وقت واليت شرعي 
سـپس  . درباره مصالح عامه، به عنوان حمايت از مردم، بتواند اعمال نظر بكند

كند كه قضا به شكل صـحيح، از مراتـب و مناسـكي اسـت كـه در       اضافه مي
اي از درخـت رياسـت    يعنـي شـاخه   ،»غصن من شجرة رياسة العامة«حقيقت 

بعد ايـن  . باشد او مي شينان به حقپيغمبر و جانعامه است، كه مخصوص به 
صـاحب  و خـود  ، 1»يا داوود انا جعلناك خليفـة فـي االرض  « :آورد آيه را مي

ـ  « :كند گيري مي نتيجه جواهر االمـر   ةالـذين هـم وال   ةهي منا محمد و اهـل بيت
  . است د و اهل بيت اومحمهاي  يعني اين از منصب، »والمستنبطون
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لْناكعإِنَّا ج دنَ النَّاسِ  و يا داويب كُمضِ فَاحي الْأَروى خَليفَةً فال تَتَّبِعِ الْه قِّ وبِالْح    ه فَيضلَّك عنْ سبيلِ اللـَّ
مـا تـو را در زمـين    ! اى داوود .إِنَّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شَديد بِما نَسوا يوم الْحسـابِ 

س پيروى نكن كه تـو را از راه  در ميان مردم با انصاف داورى كن و از هواى نف. جانشين قرار داديم
كسانى كه از راه خدا گمراه شدند، چون روز حساب را فراموش كردند عذاب . كند خدا منحرف مى

 ..سختى در پيش دارند
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 كننـد  فقهاي شيعه بـه آن تمسـك مـي    لباًبعد آن روايات معروفي را كه غا
گويـد از   سـپس مـي  . آورد مي) به نظر من قابل بحث و محل ترديد است كه(

. خواص قضاوت هم اين است كه كسي نتواند حكم آن قاضي را نقض كنـد 
اگر چه يك قاضي ديگر، اگر اجتهاد او با اجتهـاد قاضـي قبلـي فـرق داشـته      

شته باشد، كه او بـرخالف بـه اصـطالح    باشد، مادامي كه يك دليل قطعي ندا
وقتي كـه او  . تواند حكم او را نقض كند حكم قطعي شرعي، حكم داده، نمي

تواند روي حكم او نظر دهـد و حكـم    دهد، هيچ قاضي ديگري نمي حكم مي
له بسيار مهم اسـت و بنـابراين   ئشود كه مس است، پس معلوم مي الزم االجرا

شود، بايد به صورتي باشـد كـه    گرفته مي شرايطي كه براي آن قاضي در نظر
، نبايـد خـود را   اهليت نداردكسي كه  موكداً. كمال دقت در انتخاب او بشود

توانـد خـدمتي بـه جامعـه      در معرض اين كار قرار بدهد، زيرا وجود او نمـي 
  .يك انتخاب نابجا بزرگترين خيانت به جامعه استباشد و 

  هرصاحب جوا از نظر ت قاضياصف مروري بر

كنـد   شود، هفت صفت را ذكر مي صفات قاضي وارد مي دربارهم كه در قسمت دو
يشـرط فيـه البلـوغ و كمـال العقـل و االيمـان و       «: برد كار مي و اين عبارت را به

بالخـالف  « :كنـد كـه   بعد اضافه مي ،»العدالة و الطهارة المولد و العلم و الذكورة
) يعني شيعه اثني عشـريه ( بودن و ايمان ، كه بالغ بودن و عاقل»اجده في شيء منها

كـه  ( و يكي هـم علـم  ) هاي غيرشرعي در برابر والدت( و عدالت و طهارت مولد
) مرد بودن را در برابر انوثيت يعني زن بـودن ( و يكي هم ذكوره) مراد اجتهاد است

بعد از قول مسالك كه كتـاب شـهيد   . ها نيافتم گويد من خالفي در اين است و مي
كند، كه اين شرايط نزد ما يعني نزد شيعه مـورد وفـاق اسـت و     ست نقل ميثاني ا

كنـد كـه    سپس از سه نفر از دانشمندان معروف به شيعه نقل مـي . همه قبول دارند
گويـد اردبيلـي سـومي و ششـمي را      ها اختالفاتي دراين هفت مورد دارند، مي اين

م كـه اگـر   ببينـي حاال بايد  قبول ندارد و صاحب عنبه علم و عدالت را قبول ندارد،

82  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

  خواهد داشته باشد؟ علم و عدالت نباشد، پس قاضي چه صفتي را مي
. اختالف دارد علم و ذكورهكند كه در  نقل مي نهج الحقاز كتاب  سپس

در . شود گفت كه اين موضوع بين همه فقهاء مورد وفـاق اسـت   بنابراين نمي
هـا   گويـد كـه در مـورد ايـن     كند و مي مورد بالغ بودن و عاقل بودن بحث مي

لغير العالم المسـتقل باهليـت   « :گويد مي علم در مورد. كند قضاوت تحقق نمي
 اهليت فتوا، يعني وقتي كسي در »الفتوي، كذا ال ينعقد و اليكفيه فتوي العلماء

و نبايـد بـه   كنـد   غيرعالم و غيرمستقل باشد، قضاوت برايش تحقق پيدا نمي
 . يد مجتهد باشد، نه مقلدفتواي ديگري عمل كند و با

يعنـي در ايـن    ،»بال خالف واجده فيه« :گويد مي صاحب جواهرآن وقت 
ادعـا بـه   مسـالك،  هـم در   شهيد ثانيكـنم، و   مسئله هم مخالفي را پيدا نمي

من غير فرق بـين حالـت   « :كند كه نقل مي شهيد ثانيسپس از ! كند مي اجماع
 اتفاقـاً . بين حالت اختيار و اضـطرار ، يعني فرقي نيست »االختيار و االضطرار

صـفويه  كرده و در موقع حكومـت   در قرن دهم زندگي مي شهيد ثانيچون 
بوده، در آن زمان هم در دهات و شهرها به حكومت قاضي احتيـاج داشـتند،   

 مقلـد هسـتي و   غير مجتهدممكن بود تخفيف دهند و بگويند خوب تو كـه  
امـا او  . بـاش هـم بـرو قاضـي     مجتهد وقت هستي كه در اصفهان است، تـو 

  .كند ت فرقي نميـ، اختيار و اضطرار در اين جهخير :گويد مي
بنابراين قاضي وقتي مجتهد نيست، بهتر است قضاوت تعطيل باشد تا 

  . يك غيرمجتهد را به منصب قضاوت بگذارند
 شـهيد ثـاني  كنـد،   در بحثي كه درباره حكومت و قضاوت غيرمجتهد مي

  1.»تهد نصيب مقلده لقضاء بين الناس بالفتويان للمج« :گويد مي
كنـد كـه چـه قـدر      نقل اين مسايل به عنوان حديث، حكايت از اين مـي 

                                                      
مقلد صاحب ايـن كتـاب   . نه قاضي هستند و نه شرعيكه شرع،  قضات درحال حاضر بسياري از. 1

هم در همين صـفحه   بخصوص كه بعضي از اخبار راي است، گهستند، و اين اشتباه بسيار بسيار بزر
  .استقدر از تقوا دورچ كند كه اين نقل مي



83 / ...ي ديگري از متون نمونه: فصل سوم

جـا اهميـت قضـا و     در ايـن . خودبيني و خود خواهي و تعصب وجـود دارد 
از حكم كردن پرهيز كنيـد،   ،»اتقوا الحكومة«اهميت دوري از قضاوت كردن 

العـالم بالقضـاء العـادل بـين     «مـام اسـت،   قضـاوت مـال ا   ،»انما هي لالمـام «
پيغمبر باشد يا بايد  قاضي كند كه سپس اضافه مي. كند را بيان مي ،»المسلمين
قـد جلسـت   « :اند كند كه به شريح گفته منين نقل ميؤاز قول اميرالم .وصي او

، يـا پيغمبـر در منصـب    1»مجلسا ال يجلسه االنبـي او وصـي نبـي او شـقي    
ها در كتاب  حاال بعضي. ترين مردم وصي او و يا شقي نشيند، يا قضاوت مي

خواهنـد   توانند بگوينـد مـا نبـي هسـتيم و نمـي      يه خود، چون نميقواليت ف
گويند ما وصـي هسـتيم، يعنـي جانشـين پيغمبـر       بگويند ما شقي هستيم، مي

گويند ما نصوصي داريم كـه دال بـر ايـن     بعد در كتاب خودشان مي!! هستيم
دم از طرف امام شيعه اذن دارند كـه اگـر توانسـتند حكـم     مر ي است كه همه

الن النصـوص دالـة علـي االذن مـنهم     «كنند، حكم كنند، ولو مجتهد نباشـند،  
هـا   همين قدر كه بگويند امام ،»لشيعتهم المتمسكين بحقهم الحافظين الحكامهم

تواننـد يـك مقـداري حكـم داشـته       ها هم مـي  اين. را قبول داريم كافي است
في الحكم بين الناس و احكامهم الواصله اليهم بقطع او اجتهـاد صـحيح   «، باشند

يـا قطـع داشـته     ،»او تقليد و انهم العلماء و شيعتهم المتعلمون و الباقون الغثـاء 
هـا علمـا هسـتند و     باشند يا اجتهاد صحيح داشته باشند يا تقليد بكننـد، ايـن  

در  !چيزي نيستند !تندبقيه مردم خاك و خاشاك هسها متعلم هستند و  شيعه
كند كه مجتهد هم  گيري مي كند و نتيجه ادامه رواياتي را در اين زمينه نقل مي

شد كه  تأكيد بسيار ميي عالمه حلّ، يعني اين كه در زمان اشكالي نداردنشد، 
 كـه  جـايي  تـا  .انـد  تر كـرده  قاضي بايد مجتهد باشد، آن را كمرنگ و كمرنگ

                                                      
  .ع لإلمام هي إنما الحكومة أن باب ،406ص،  ،7  ج ،)اإلسالمية - ط( الكافي. 1

مبارك عنْ عبد اللَّه بنِ جبلَةَ عنْ محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ أَحمد عنْ يعقُوب بنِ يزِيد عنْ يحيى بنِ الْ
  يا شُرَيح قَد جلَست  أَبِي جميلَةَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ ع لشُرَيحٍ

 . ي أَو شَقيمجلساً لَا يجلسه إِلَّا نَبِي أَو وصي نَبِ
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 كجا از ستين معلوم كه ،»ني قد جعلته ولياً متصرفاًا« :مانند را يضعيف احاديث
 نيسـت  معلوم كنند، كه مي نقل ها امام از ياحاديث اي و كنند يم مطرح اند آورده

 اجرا را »حدود« ليمسا توانند مي آيا و شده نقل امام كدام از و زمان كدام در
 عيتنـاز  حـديثي  اول در كـه  طور همان. است شخصي دعواهاي براي يا كنند

 موقـع  در كـه  دارد بحـث  يجـا  خيلـي  هـا  ايـن  آورده، ميرات و ارث درباره
  .كنيم مي اشاره آن به خودش

كنـد و   الزمـان اشـاره مـي    صاحب اي، از قول به استناد نامه صاحب جواهر
قول صاحب زمان آن را توان پرسيد به چه دليل  مي ،»روحي له الفداء« :گويد مي
اما الحـوادث الواقعـة فـارجع فيهـا الـي      « :يم كهكه يك بار اشاره كرد! داني؟ مي

 كه قبلش چـه بـوده و اصـالً    ،»روات احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اهللا
بوده و اصل آن كجاست و راجـع بـه چـه     چه كسينامه چه بوده، نويسنده آن 

طور رونويسـي   و همين »اما الحوادث الواقعة« :چيز سوال كرده؟ كه مي رسد به
قدر ضـعيف اسـت كـه     اين جريان آن. ال كنندؤاند، بدون اين كه س كردهو نقل 
در همين كتاب . ضعيف است آنگويند كه سند  در كتاب خود ميهم ها  بعضي
كند كه به نظر من با آن تأكيدي كه اسـالم روي شـرط اجتهـاد     گيري مي نتيجه

! تنها براي حفظ حكومت اسـت شود گفت كه  مطلق دارد، سازش ندارد و مي
 چنـد شـود، فـورا    ميپيروز آيد و هر انقالبي كه  هر نظامي كه سر كار مي

افسر نظامي ممكن است عنوان قاضي پيـدا كننـد و محاكمـات صـحرايي     
شود گذاشت مكتب نظام اسالمي عادله  اسم اين را ديگر نمي. تشكيل دهند

در  .اگر خدايي است پس بايد اصول قرآنـي در آن رعايـت شـود    !خدايي
روي  آن مدني كه بيشتر تكيه كتاب قضا و قضاوت و شـهادت و امثـال  مسايل 

هـا دارد و   ها است، بحثي در مسايل قضايي و مربـوط بـه كيفـر و مجـازات     آن
ها همان قسـمت را   حدود و تعزيرات هم بحث ديگري دارد كه به نظر من اين

حـال  به هـر   .كنند سوءاستفاده مي ، بلكهواجد شرايط هم نيستند اند و هگرفت
  . كند فصل مشبعي راجع به اين موضوع بيان مي
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هم اشاره شود، كـه   شرح لُمعهدر كتاب شهيد ثاني بد نيست كه به قول 
يعنـي  ، »االجتهاد شرط في القاضي فـي جميـع االزمـان و االحـوال    « :گويد مي

. هـا و در تمـام حـاالت شـرط اسـت      براي قاضي در تمام زمانمجتهد بودن 
قد اجمعنا علـي انهـم ال   « :گويد مي مختلفم در كتاب ه عالمههمچنين خود 

ما فقهاي شيعه اجمـاع داريـم كـه جـايز      يعني، »يجوز ان يتولي القضاء المقلد
و  شـود  متولي امر قضـا نيست كسي كه مقلد است و به حد اجتهاد نرسيده، 

 غير شيعهيعني  عامهبعد از قول . همه مسلمين به همين موضوع اجماع دارند
يعني هم علماي  ،»اذا يشرطون في الحاكم االجتهاد ةان العام« :كند ميهم نقل 

سـپس  . داننـد  اهل تسنن و هم فقهاي شيعه، اجتهـاد را در حكـم شـرط مـي    
، »و انهم تجوزون قضاء غيره بشرط ان توليه ذوالشوكة و هو سلطان« :گويد مي

كسـي را   تواند ، مي)!ها به قول آن( يعني كسي كه مقام سلطنت و شوكت دارد
كه مجتهد نباشد، متولي كند و غيرمجتهد را در مقام قاضي قـرار بدهنـد كـه    

  1.مقام خالي نداشته باشند
كنـد كـه    نقـل مـي   شـرايع را در  محقققول  مسالكوقتي در  شهيد ثاني

دهـد   نظرش را مي محققيعني وقتي كه ، »البد ان يكون عالماً بجميع ما والة«
چه در توليت او است عالم و  ايد به جميع آنشود ب كه مجتهد وقتي قاضي مي

ان المراد بالعالم هنا المجتهد في الحكام الشرعية و علـي  «: گويد وارد باشد، مي
مـراد از عـالم را مجتهـد در احكـام     يعني او  ،»اشتراط ذلك اجماع العلماء

صاحب بنابراين . دارند اجماعدر اين مسئله  علماگويد  و مي داند شرعيه مي
كنـد كـه ديگـران روي آن تأكيـد داشـتند كـه        اي را بيـان مـي   لهئمسـ  رجواه

بعد در مورد اين كه از ديدگاه شـيعه در  . باشد مجتهد مطلقبايست حتما  مي
فـي  « :گويد شيعه مي امام يازدهمبه نقل از  شهيد اولغيبت چه باشد؟  مورد

                                                      
ون مجتهد به انـدازه كـافي نداشـتند،    چدهد كه  به غيرشيعه نسبت مي "عالمه"همين مسأله را كه . 1

ر شـده  چـا به آن د كردند، در حال حاضر حكومت افرادي را ولو غيرمجتهد در مقام قاضي نصب مي
  .است
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الشـرايط   معآن هـم بـاز جـا    كـه ، »نيفذ قضاء الفقيه جامع لشرايط االفتاء ةالغيب
  .كند بودن را ذكر مي

  نظر متأخرين در مورد فقيه جامع الشرايط

  : داند مي سه قسمتمنصب فقيه جامع را  شيخ انصاري
  افتاء -1
  باشد قضا ، كه همان حكومت و دادرسي -2
از ، كه همان واليت صغار و غايب و قاصـر و  تصرف اموال و انفس -3

  است اين قبيل
گويد مرافعات و مراجعات را بـه كسـي    ي ميدر مورد حكومت و دادرس

بعد . كند كه فقيه باشد و براي همه فقها هم اين مطلب ثابت است مراجعه مي
العلماء ورثة االنبياء، العلماء امنـاء الرسـل، مجـاري    « :مانند آورد داليلي هم مي

از همـين قبيـل چيزهـايي اسـت كـه بعضـي در        ،»االمور، الهم ارحم خلفـايي 
بررسي و بازشناسي و ارزيـابي   البته بايد مورداند و  خود ذكر كردههاي  نوشته
  . قرار بگيرندمجدد 

داشـته باشـند   هـم  تواننـد حكومـت و قضـا را     در مورد اين كه فقها مـي 
معروف  توقيعآن  ابي خديجههمان روايت  ،»مقبولة عمربن حنظله« :گويد مي

ويسند، در مـورد نافـذ   ن هاي خود مي منسوب به امام دوازدهم را كه در كتاب
در حقيقـت مضـمون   . ها مراجعه شود بودن قضاوتشان است، وقتي كه به اين

اين روايات اين است كه كسي را از ميان خودتان قرار دهيـد كـه طـرفين از    
كند، به شـرط ايـن كـه بـه      قضاي او راضي باشند، آن وقت حكمي كه او مي

  .فقه نافذ باشدتواند در  حالل و حرام وارد باشد، اين حكم مي
 ازعدم اشـتراط تمكـن    بحث صاحب جواهرسپس به دنبال اين بحث 

بعد عدم جواز . يعني وقتي كسي قادر به نوشتن نبود، را ذكر مي كند كتابت،
گويد كه اگـر مـردم    كند و همچنين مي را بيان مي زنان حكومت و قضا براي
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يط را نداشـته  كـه ايـن شـرا    يك شهر يك نفر را به عنوان قاضي قرار دهنـد 
در نزد شـيعه حكمـش نافـذ    ، »لم تثبت واليته عندنا و لم ينفذه حكمه«، باشد

  .نيست

  قاضي تحكيم

اگـر دو   ،»لو تراضي الخصمان بواحد من الرعية تواصي عليـه لزمهمـا حكمـه   «
كنند ولو قاضي منصوب نباشد، بعد مرافعه را به سوي  تراضيطرف به كسي 

ها بايد اجـرا شـود، و چنـين     ين حكم درباره آناو ببرند و او هم حكم كند، ا
  .گويند مي قاضي تحكيمكسي را 

ذكـر غيـر   «: گويد در شرح اين به عنوان مقدمه مي صاحب جواهر گاه آن
واحد من االصحاب بل لم ذكر احد فيه خالف ان كان هنا قـاض منصـوب و ان   

را نگفتـه و  اند و كسي غيـر از ايـن    كه خيلي از فقهاي شيعه گفته، »كان امام
شـود معـين    را مـي  قاضي تحكيمممكن است اجماع هم در آن ادعا شود كه 

كرد و قضاوت را نزد او برد، اگر چه قاضـي منصـوبي در شـهر باشـد، ولـي      
حاال بايد ديد كه در شرايطي كه قاضي را نصـب  . كردند تراضيطرفين به او 

عـدالت   كننـد، طـرفين دعـوا يـا يكـي از دو طـرف آن قاضـي را يـا بـه          مي
، چـه بايـد   داند ها را نظام صحيحي نمي نظامِ آن شناسد يا به علم يا اصالً نمي

باشـد،   هم فقيه بسيار واردي يك مسلمان وشخصي حتي ممكن است  كرد؟
دانسـته   ، ووارد نيسـت  اماكند  در زمان حكومت كسي كه ادعاي فقه مي ليو

! كنـد  اضي هم نصـب مـي  زند و ق به ريشه اسالم مي، يا ندانسته تيشه برداشته
داشـته  هـم   يها را قبول ندارد، ممكن است اشكال و انتقاد اينكه كسي حال 

توانـد اسـالمي    مـي  كـار  ايـن  باشد، آيا بايد او را نزد آن قاضي ببرند؟ كجـاي 
  باشد؟ 

كنـد و بـه نقـل از بعضـي      باز هم در اين زمينه مسايل ديگري را ذكر مي
كم الخصمان رجال غيـر القاضـي و لحكمـه    هل يجوز ان يح« :گويد ها مي كتاب
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شود كسـي كـه خـودش قاضـي نيسـت يـا غيرقاضـي         آيا مي، »بينهما اعتبار
منصوب شرع است، را در مقام حكميت و قضـاوت قـرار دهنـد؟ آيـا بـراي      

گوينـد   دو قول است، بيشـتر مـي   :گويد هست؟ در پاسخ مي يحكم او اعتبار
، خيـر انـد   و بعضـي ديگـر گفتـه   زالي غبله، بايد از حكم او اطاعت كنند، اما 

شود، امـا در مـورد    اند در مورد اموال و اين قبيل مسايل مي ها هم گفته بعضي
تواند قاضي تحكيم قرار  چيزها نمي قبيلو اين  نكاحو  حق قذفو  قصاص

  .بگيرد
گويد كـه هـر دو قـول مطـرود اسـت و در       مي صاحب جواهربعد خود 

  .كرد تحكيم شود جاري شود، نمي حد و در مسايلي كه بايد حدود خدا
در  تحكـيم گويد كه  هاي ديگرش مي و در كتاب تهذيبدر  شيخ طوسي

همچنـين در جـايي    حقـوق اهللا، است، و نه مربوط به  ناسحقوق مربوط به 
ها  گويد كه اين شرط مي صاحب جواهر. وارد است كه قاضي منصوبي نباشد

ط في الحكـم صـفات القاضـي و ال    واذا حوزنا التحكيم اشتر«هم الزم نيست، 
البته آن حكَم بايد صفات قاضي را كه ذكـر   ،»ينفذ حكمه اال من رضي بحكمه

كرديم داشته باشد و حكم او در مورد همان كسي نافذ است كـه راضـي بـه    
بـه تفصـيل روي   بايـد  در اين زمينه مسايلي وجـود دارد كـه   ( حكمش است

  ).ها بحث شود آن
را مطـرح   حضور امام ي مسئله ،ت كه در متن كتاببعد از اين جريان اس

ينفـذ القضـاء   «امام حضور نداشته باشد، مثل ايـن زمـان،   كه كند، در وقتي  مي
فقيـه اگـر از    ،»امع الصفات المشترط في الفتـوي جالفقيه من فقهاء اهل البيت ال

تواند قضاوت  الصفات و صاحب فتوا باشد، مي فقهاي اهل بيت باشد و جامع
اياك عن حاكم بعضـكم بعضـاً   « :كند را ذكر مي ابي خديجهبعد قضاوت . كند

كننـد   استفاده مي »اًئشي«، بعضي از اين »الي حكام الجور و لكن شيئاً من قضائنا
نباشد، ولي در بعضي مسايل كه مورد قضـاوت اسـت،    مجتهد مطلقكه ولو 

بـه   به هر حال خبر مربـوط . كه اين مسئله مورد بحث استمجتهد باشد، 
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 فاجعلوه بينكم قاضـياً « قضاوت است و ربطي به واليت به طور كلي ندارد،
كه مربـوط بـه آن زمـان و آن شـرايط      ،»و تحاكموا اليه و اني قد جعلته قاضياً

امـام  كـه  ابـي عبـداهللا   كـه بـوده و    ابي خديجهحاال بايد ديد كه اين . است
يعنـي حكومـت    باشد، به او گفته، آيا در زمان حكومت منصـور،  )ع(صادق

هـاي شـيعه نافـذ     كه نظام حكومتي در دست خلفا بـود، و امـام  بني عباسيين
، »اجعل بينكم قاضيا و فـاجعلوا بيـنكم قاضـيا   « :گويد كه مي الكلمه نبودند، اين

توانيم آن را به زمان حال تعميم دهـيم و   تواند داشته باشد؟ مي چه معنايي مي
در مـورد چيزهـاي   عربي تن چند كلمه ياد گرفيم كه بله اين آقايان با يبگو

توانند به اصطالح منصوب باشند و خودشان  تقليدي به نام احكام، آيا مي
حتـي آن   !را منتسب به آسمان و ماوراءالطبيعـه و خـدا و پيغمبـر كننـد؟    

نشيند يـا   يا پيغمبر مي قضاوت در مقامشود كه  حديثي كه به اشاره گفته مي
گويند ما كـه پيغمبـر نيسـتيم، شـقي هـم كـه        ها مي اين وصي او و يا شقي،

و بـا كمـال جسـارت     !توانيم بگوييم هستيم، پس ما وصي پيغمبر هستيم نمي
نوشـته و در آن   هـم صـريحاً   واليـت فقيـه  در كتاب  !!كنند ميچنين ادعايي 
سألت ابا عبداهللا عـن رجلـين مـن    « :گويد كه مي عمربن حنظلهروايت مقبوله 

دربـاره دو نفـر از همـين     ،»نازعة فـي ديـن او ميـراث   اصحابنا يكون بينهما م
مسـئله   هـا اسـت، اصـال    پرسيدم كه نزاعي بـين آن  )ع(ها از امام صادق شيعه

هـا قاضـي هسـتند و     است، ربطي به اين ندارد كه ادعا شود اين حقوق مدني
و تحـاكموا  «: گويـد پرسـيدم   بعد مي. باشند مي حاكم به اموال و انفس مردم

اند نزد سـلطان وقـت و    ها رفته آن ،»هل تحل ذلك ةاو الي القضاالي السلطان 
و قـال مـن تحـاكم الـي     « :گويـد  هاي منصوب، آيا حـالل اسـت؟ مـي    قاضي

ها بـرود و اگـر    اگر كسي به دنبال اين ،»الطاغوت و حكم له و انما يأخذ سختا
و ان كـان  «. ولو اين كه حقش را بگيرد، اين حرام است او هم حكمي كند،

ها برونـد   جا از اين كه نزد آن يعني در اين ،»ثابتا النه اخذ بحكم الطاغوت حقه
گويـد   ، مـي »لقد امـراهللا ان يكفـر بـه   «شوند نهي شده،  بازار گرميو موجب 
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انظر الي من كان منكم قد روي « :گويد چه كار كند؟ مي »كيف يصنع«پرسيدم 
ضوا به حاكما و انـي قـد   حديثنا و نظر الي حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فار

در اينجا مسئله حاكم بـودن مطـرح اسـت در برابـر آن      ،»جعلته عليكم حاكما
و اذا حكم حكمنا ولم يقبل منـه فانمـا   «. ال كه منازعه در دين و ميراث بودؤس

شـود كـه امـام چنـين      از متن عبـارات هـم نتيجـه نمـي     اصالً ،»باهللا استخـف
خودش را در حقيقت طوري بيان كـرده   هايي را زده باشد و اطاعت از حرف

گويد وقتـي او حكـم    مي. كه اگر كسي رد كند، مثل اين كه مشرك شده باشد
يعنـي رد   ،»وعلينـا رده «كرده، استخفاف كرد و اين قبول نكرد، به حكم خدا 

كند كه در زمان  اين نويسنده فكر نمي ،»الرد علينا الرد علي اهللا«به امر كرده و 
خواهـد   فرض هم كه نقل اين روايت صحيح باشد، امام مـي  اصال بر منصور

دارد ايـن كـار را    منصـور بگويد در اين زمان كه خالفت حـق مـا اسـت، و    
كند، اگر حرف قاضـي شـيعه مـورد قبـول خودتـان را نپذيريـد و حتمـا         مي

هاي منصور و بني عبـاس برويـد، ايـن در حقيقـت نشـان       بخواهيد به دادگاه
 ،»هو علي حد شرك باهللا«ايد و  كرده استخفافيده شيعه دهد كه شما به عق مي

كه بخواهد خودش را شريك خدا قرار دهد و مخالفت بـا خـودش را    نه اين
  . مخالفت با خدا محسوب كند

علي حد شــرك  «ت داشتند، اين ـها اگر خودشان شَم فقاه به نظر من اين
 ه تأكيد شـده، اصـالً  دادند كه اين هم ت نميـنسب )ع(ادقـامام صرا به  »باهللا

هـا بـدتر    ايـن . تشيع بر اساس آن است كه توحيدش صحيح و كامـل باشـد  
ها ولو بعـد از   خودشان را در اين حد قرار دادند كه منصوب از طرف آن

ده ها قرن، بيايد ادعا كند كه ما فقيه هستيم و هرچه بگـوييم بايـد قبـول    
ك اسـت، بنـابراين   كنيد، هركس هم قبول نكند، رد بر خدا كرده و مشـر 

  !شود بايد سرش را بريد و اين همه فساد كه ايجاد شده و مي
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  صفات قاضي و آداب و كيفيت حكم 

يـازده  بعد از مسئله شروط قاضي كه در عنوان اين بحث داشـت، در اينجـا   
  .كند را مطرح مي وضوعم

  .براي قاضي و همچنين قاضي تحكيم اذن امام: اول
  .در ميزان عدل توازن روحيو بودن  وثوق به نفس: دوم
  .تر هست نبايد قبول كند ، اگر از او فاضلفاضل بودن: سوم

ه اگر كسي را معـين كـرده و خـودش    كاست،  اذن در استخالف: چهارم
  .ماند يا نه، كه اين بستگي به ميزان اختياراتش دارد عوض شود، آيا او مي

احتيـاجي   و حقوق گرفتن قاضي مطرح است، كه اگـر  مزد گرفتن: پنجم
المال بگيـرد، در ايـن    تواند از بيت گويند مي ها مي ندارد، نبايد بگيرد و بعضي

شود گفت كه حكم اسالم در اين زمينه يك چيز  مسايل اختالف است و نمي
   .مشخص و معيني است

  . اثبات واليت قاضي: ششم
شود كه  معلوم مي شياعبه چه صورت باشد؟ يا به  ت عهدنامهئقرا: هفتم

قـدر درجـه اعتبـار     راديو و تلويزيون هست، چه كه قاضي است، اما اكنون او
  شرعي دارد؟

  توانند باشند؟  توانند يا نمي مي دو قاضي در يك شهر: هشتم
است، يعني اگر مانعي پيدا شد، مثال عقلش كـم   مسئله حدوث مانع: نهم

فـوت   شد يا اشتباه كرد يا عزل شد، چه بايد كرد؟ اگر امـام و نصـب كننـده   
  1شوند يا نه؟ هاي قبل از او هم بركنار مي شد، آيا قاضي

                                                      
وشـه بـه نفـع    گا يـك  هـ  قاضـي ون چكند و  ي را مطرح ميثدر اين زمينه مباح "صاحب جواهر". 1

ويند نخير، وقتي ما منصوب هستيم و قاضي فالن شهر و فـالن زنـدان هسـتيم،    گ خودشان است، مي
ـ او م "تنفيذ"ولو آن كسي كه ما را نصب كرده بميرد، ما با  ر نايـب  گـ ل ايـن كـه از امـام اصـلي دي    ث

يسـت و  چله ئل مسكنند بدون آن كه بدانند اص سازي مبادرت مي خالصه به توجيه و صورت. هستيم
هـايي   هـا و اهليـت   ه لياقتچيست و در قبال آن چها  وليتئكند؟ مس ه اقتضايي ميچاصل مصلحت 

  الزم است؟ 
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كند، كه ببينيم مصـلحت   را براي توليت امر قضا مطرح مي مصلحت: دهم
  كند؟  مردم و فلسفه وجودي قضاوت چه اقتضايي مي

توانـد نافـذ    ، حكمش هـم نمـي  كسي كه شهادتش قبول نيست: يازدهم
يط قبـول شـهادت اسـت در مـورد آن     باشد، بنابراين شرايط نفوذ حكم، شرا

مثل اين كه اگر منسوب باشد و قوم خويش درجـه يـك باشـد، در    . شخص
  . كند ها مسايلي مطرح است كه در اين مورد يازده مسئله را بيان مي اين

  آداب قضاوت 

است و چه چيـز   مستحبكند كه چه چيز  مطرح مي آداب قضاوتدر مورد 
مكـروه اسـت و سـخت از آن جلـوگيري     يكي از چيزهايي كه . است مكروه

و دربان اسـت  اتخاذ حاجب ها قايل به حرمتش هستند،  شده، و حتي بعضي
من ولي شيئا الي الناس و احتجب مـن دون  «: ندك و حديثي را در اينجا نقل مي

، كسي كه توليت چيزي از مـردم  »حاجته احتجب اهللا دون حاجته و فقر و فاقته
اي قرار دهد و به درد مـردم   ش را در اطاق دربستهرا به عهده دارد، اگر خود

ها را ندهد، چنين آدمي در روزي كه حاجـت دارد، وفاقـت    نخورد و حق آن
نصيب خواهد ماند و بعضي هم قايـل بـه    خواهد داشت و از رحمت خدا بي

. م وجود داشته باشديحرمت آن هستند، اگر بخواهد اين مسئله به صورت دا
  .كند را ذكر مي مسئلههشت در اين جا باز 

ـ  و  حـق اهللا است، كه در مورد  قضاوت به علم: اول  مامـا ، اسحـق النّ
ها هـم نقـل    بعضي. تواند به علم و يقين خودش قضاوت كند اصلي شيعه مي

كنند كه اگر خود او مجرم را در حـال ارتكـاب جـرم ديـده باشـد ديگـر        مي
  . دارداند احتياج  گفتههم ندارد و بعضي  نهبياحتياج به 
 كه به اعتقاد شيعه معصوم اسـت  - امام اصلي از اند كه غير ها گفته بعضي

تواند به يقينش عمـل كنـد و در مـورد حـق اهللا دو      مي اسحق النّدر باب  -
 !اند نـه  تواند عمل كند، يك عده هم گفته قول است، يك عده معتقدند كه مي
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علم پيدا كنـد، يـا    حتماً عمل كردن به علم، يا اين كه بايد ي به هرحال مسئله
تواند حكم كند و يا اين كه اگر علم  اين كه به بينات و داليل و شهود هم مي

  .گيرد تواند تنها به آن اكتفا كند، زيرا در معرض اتهام قرار مي هم دارد، نمي
  كند؟بازداشت  تواند چگونه مي: دوم
اگر: مسو م حاكم دوتواند  ل ميرفت؟ چه چيزهايي را نسبت به حاكم او

حمل به صحت در اين جا نيسـت، بايـد بـه نظـر      ي تثبيت يا رد كند؟ مسئله
لف با حكم باشـد، حكـم   ااگر دليل قطعي و شرعي و مخ. اجتهادي نگاه كند

ل مبنـي بـر   گردد، اگر مجرم، متهم يا محكوم ادعا كنـد كـه محاكمـه او    برمي
  .او را احضار كند تواند شهادت فاسقين حكم داده، مي

  .است كه بايد عادل باشند مترجم و كاتب ي مسئله: چهارم
محرز شد، آيا بايد بالفاصله حكم كند؟ يا شان  عدالت اگر شاهدها: مجپن

  .اگر چنانچه مشكوك است بايد تحقيق كند
، اگر طرف اقرار كند، انكار كند يا سـكوت  حكم و دادگاه مجلس: ششم

هاي عمليه با  اند، در اين رساله هها پيش گفت كند، عين همان مسايل را كه قرن
اگر سكوت كرد، بايد بـا خشـونت   . تغييراتي به همان ترتيب بيان كرده است

يك عده از فقها . كنم اگر سكوت كني عليه تو حكم صادر مي كه حرف بزند،
  . شمارند خشونت را روا نميدانند و  آن را جايز نميمين متقدو 

است بايد در چه مـوردي سـوگند    د، اگر يك شاهسوگند ي مسئله :هفتم
ـ    ياد كند؟ حتي وقتي دو شاهد ينـي كـه ميت دارد، هم هست، بايد در مورد د

  .سوگند ياد كنند، چه بسا پرداخته باشد
، و وجود قسمت كننده را در نظام حـاكم اسـالم و   مقاسمه مسئله: هشتم

 بعـد شـهادت و  . كنـد  را در پايان بحث قضـا ذكـر مـي    منكرو  مدعيمسئله 
معناي شاهد و صفات شاهد و اين كه شهادت بايد از روي علم انجـام شـود   

كند، و اين كه اگـر كسـي خـودش را مخفـي كنـد، بعـد بخواهـد         را بيان مي
  شهادت دهد، آيا قبول است يا نه؟ 

94  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

مسايل قابل بحث است و هيچ كـدام   اين همه اين است كـه  من منظور
قبل از اين كه به بحـث   .انستحكم اسالمي و امر خدا د شود قطعاً را نمي

بپردازيم كـه آخـرين قسـمت     قصاص و دياتو بعد هم  حدود و تعزيرات
است، بد نيست اشاره كنيم كه مسايل مربوط بـه گفتـار    قضابحث مربوط به 
هـاي   خصوصا اين روزهـا در حـوزه  . خيلي جاي بحث دارد صاحب جواهر

اهر امـر ايـن اسـت كـه     نشانند، ظـ  علميه، اين كساني را كه بر مسند قضا مي
كه يك مقـداري   است، جواهراز كتاب شان بيشتر همين قسمت  كتاب مرجع

مـا در ايـن جـا    (! كننـد  آن اسـتفاده مـي   كنند و به نفع خودشـان از  توجيه مي
). هـا شـويم   مطالبي را از باب نمونه بيان كرديم و نخواستيم وارد همه بحـث 

نيسـت كـه بـه نـام      يزيچ اسالم آنغرض اصلي ما اين است كه بگـوييم  
  .شود اسالم عرضه شده و مي

  در بحث قضاء در اسالمموارد اختالف 

  شهادت غيرپاكزاد -1

دهنـد   مـي  پـاكزاد فرض كنيد كه در قبول شهادت كسي كه به او نسبت غير 
كه آخرين كتاب منسوب به او  مبسوطدر كتاب  شيخ طوسي. اختالف است

مـن ثـم ذهـب اليـه     « :گويد مي است، قايل به شهادت چنين شخصي است، و
صـاحب  بعـد  . لفين ما هم اين را قبـول دارنـد  ايعني بيشتر مخ، »اكثر مخالفنا

بـه ايـن   ( خواهد اين مطلب را قبول كند و اين دليل را بپذيرد كه نمي جواهر
هـاي   ها و حوزه آنگوييم كه نشان دهيم چه وضعي بر روحيه  دليل اين را مي

دليـل   ،»وقلت هذا دليل فسـاده « :گويد ، مي)هستدربسته علميه حاكم بوده و 
هم با او موافق  غيرشيعههمين است كه بيشتر  شيخ طوسيفاسد بودن عقيده 

براي اين كه ، !!»الن اهللا جعل الرشد في خالفهم«كند كه  بعد توجيه مي!! هستند
را  حاال از كجا اين! مخالفين با شيعه قرار دادهشيعه و  خدا رشد را در خالف
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بـاز بـراي   . كنـد  هـا مـي   دهد؟ اين داللت بر ميزان تقواي آن ه خدا نسبت ميب
هـايي   نـص  ،»لعل هذه النصوص اشـاره علـيهم  « :گويد تقويت قول خودش مي

، قبـول  خيـر  شـود كـه   كنند، اما جواب داده مي ال ميؤباره س داريم كه در اين
  !نكنيد

نكنيد و توضـيح  گويد قبول  مي مملوك، وبنده و  برده وعبد يا در مورد 
بـه نظـر   . ها است هايي به نام روايت داريم كه اشاره به همين نصدهد كه  مي

بعد حرف خـود  ! خواهدكه كسي تا اين حد پيش رود تقوايي مي من خيلي بي
هـا كـه در    بسياري از آن ،»ان كثيرا منهم فاقد طيب الوالده« :كند را تقويت مي

ايـن ادعـاي   ! بودنـد  طيـب والدت  زمان صدور اين اخبار قاضي بودند، فاقد
  .كند بسيار بزرگي است كه مطرح مي

گوييـد   مـي  گويد اين چيزهايي كـه شـما   ميمسالك شهيد ثاني در كتاب 
كند  دارد معلوم نيست روايت باشد و تحليل مي مناقشهاست، اين ها  روايت

انـد كـه چـون     ها گفتـه  را قبول نكرد؟ بعضي غيرپاكزادكه چرا بايد شهادت 
  !! شود اند كه نجيب نمي ن شخصي كافر است و بعضي گفتهچني

آدم نجيبـي از كـار در    غيرپـاكزاد كنند كه او گفته  نقل مي سيدمرتضياز 
و از  !اند كه ممكن است كافر باشد نقل كردهابن ادريس ها از  بعضي. آيد نمي

  .اين قبيل چيزها، كه نقل و نسبت دادنش هم معلوم نيست صحيح باشد
گويد خيلي عجيب و غريب است كه چـرا   مي صاحب جواهرين بعد از ا
شـهيد  هم چنين وقتـي  . ها درست نيست گويد كه اين روايت مي شهيد ثاني

شـود،   قبـول مـي  غيـر پـاكزاد   كند كه شـهادت   نقل مي شيخ طوسي از ثاني
گويـد   كه مي در اين مسئله توقف داشته، به دليل اينشيخ طوسي گويد كه  مي

يعني خبرهـايي داريـم كـه    ، »ابنا يدل علي انه ال تقبل شهادتهلكن اخبار اصح«
تمايـل پيـدا    شيخ طوسي با اين حال. شهادت چنين كسي را نبايد قبول كرد

بـه او اشـكال    مسـالك در  شهيد ثـاني كند كه چرا نبايد قبول كرد؟ بعـد   مي
شود كه مـا از آن اسـتنباطي كـه داريـم      گيرد كه معارضه اخبار باعث نمي مي
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اگـر  . است برداريم، براي اين كه شيخ طوسي چند بار اين كار را كرده دست
نقل كرده كه اولين كتاب تأليفي او و متون اخبار اسـت،   نهايهاخباري هم در 

. شهادتش در كم ممكن است قبول شـود  ،»تقبل شهادته في اليسير«:آنجا گفته
م وجـود  يعني چه؟ چون از هـر كمـي كمتـر هـ    » كم«كه  كنند بعد تفسير مي

  .را قبول نكنيمو هر گفته چيز  رخالصه اشاره به اين است كه ه !دارد

  پس از فوت امام -2

: كندكـه  مطـالبي بيـان مـي    شيخ طوسيدر اين مورد از قـول   صاحب جواهر
مقتضـاي  بـه  يعني  ،»الذي يقتضيه مكتبنا ان النهم نوابه و واليتهم فرع واليته«

هستند و وقتي امام فوت شد، بايـد امـام   ها از طرف امام نايب  مذهب ما، اين
و اذا «كند، وگرنـه، معـزول هسـتند،     ها منتقل بعدي واليت خودش را به اين

و ان امر «شود،  وقتي اصل زايل شد، فرع هم زايل مي ،»زال االصل زال الفرع
كنـد   اشاره مي مبسوطبعد به قول ديگري در  .»كل عصر الي امام ذلك العصر

يعني اين كـه وقتـي    ،»نعزل الن واليتهم تسقط شرعيا بتوليتهال ي« :گويد و مي
 ماما چه( ها راضي شدند، ديگر با فوت آن كسي هم كه او را نصب كرده اين

اين مسئله را در مورد  مسالكبعد در . شود ، معزول نمي)باشداصلي باشد يا ن
 فيجزي فـي حكمـه  « :گويد دهد، و مي فقيه در حال غيبت مورد بحث قرار مي

اين دو قولي كـه وجـود دارد كـه بـا مـوت شخصـي كـه         ،»الخالف المذكور
متصدي امر است، آيا كساني هم كـه از طـرف او منصـوب هسـتند معـزول      

اند نه، زيرا اعالم كرده كه هر فقيهي با اين شرايط  شوند يا نه؟ بعضي گفته مي
ين كه نه ا گويد مي صاحب مسالكولي . كند باشد، واليت دارد و تصرف مي

اگر به همـين معنـا    ،»قدجعلته حاكماً« :گويد است، يعني وقتي مي انشاءحكم 
وقتي خود انشاء كننده بنـابراين   .اعالم نيستاست و  انشاءهم بگيريم، اين 

  .شود فوت كند، انشاء هم بي اعتبار مي
تمام  ،»فان الزمان الجمعهم«: كند بيان مي در مقابل صاحب جواهر بعد هم

شـان واحـد اسـت، امرشـان      ها است و اين ها حكـم  مال اين امامها  اين زمان
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ها يك نفر را نصـب كـرده، بعـدي هـم همـان را       واحد است، اگر يكي از آن
بـا وجـود ايـن اشـاره     . كنند قبول دارد، خالصه مسئله را درست و توجيه مي

يعنـي   ،»النقطاع واليتهم الموت« :گوييم كه مي »االول اشبه«كند به اين كه  مي
شود و بايد قاضـي جديـدي    وقتي كه فوتي واقع شد، ديگر واليت منقطع مي

اما اگر خود آن قاضي منصوب فوت كند، ديگر نـواب او كـه   . در نظر گرفت
. شوند و بايد دوباره انتخاب شوند هاي معيني هستند، همه منعزل مي در شغل

شـوند و   يبا اين حال يك فقيه ديگري آمده و گفته كه نه، اين ها منعـزل نمـ  
النايـب عنـه   « كس هم در اين مسئله اختالفي ندارد، براي ايـن كـه   هيچ اصالً

  !!»كالنايب عن االمام
در زمان خودش هم حكمـش  و  چيزي گفته، هر فقيهي آمدههرحال  به

اند، حكم مجتهـد   گفتهو  اند آمدههم اين آقايان  !حكم اهللا حساب كرده را
است و حكم پيغمبـر هـم حكـم     حكم امام است، حكم امام حكم پيغمبر

خداست، اگر كسي قبول نكند ديگر زمين به آسمان رفتـه و آسـمان بـه    
  !است زمين آمده

در كتـاب   رافعـي كـه   ،كنـد  نقل ميشافعي  هم از اهل تسننبعد از قول 
 ،»ان القاضي اذا لم يكن مأذون باستخالف ان عـزل خليفتـه بموتـه   « :خود گفته

كه به جاي خودش كس ديگر را تعيـين كنـد،    مأذون نبوده استخالفاين در 
مأذون است، يعني كسـي را تعيـين    استخالفاما اگر در . شود پس منعزل مي

تواني از طرف مـن كـس ديگـري را     تو مي ،»استخلف عني«كردند بعد گفتند 
 ،»لـم ينعـزل  «يين كني و او هم به نوبه خود كسي را تعيين كنـد، آن وقـت   عت

يـا مطلـق گذاشـته     ،»استخلف عن نفسـك « :فته باشداما اگر گ. شود عزل نمي
باشد و چيزي نگفته باشد، وقتي كه قاضي اصلي مرد، افرادي را كه او نصب 

  .شوند كرده، خود به خود منعزل مي

  اهميت قضا  -3

آوريـم و بحـث قضـا و شـهادات را بـه       روايتي را در مورد اهميت قضا مـي 
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روايت از قول شـهيد ثـاني در    اين. كنيم موضوع حدود و تعزيرات متصل مي
يوتي بقاضي العدل يوم القيامة مـن شـده مـا يلقـاه مـن      «: مسالك نقل شده كه

، تـازه آن قاضـي عـادل و    »الحساب يود ان لن يكن قاضياً بين اثنين من تمـره 
آورند، از شدت سـوال و جـواب بـراي هـر      حسابي را كه در روز قيامت مي

كند كه كاش حتي براي  باشد، آرزو ميحكمي كه صادر كرده و بايد پاسخگو 
بنابراين تا برسد به اين همـه خـون و ايـن    ! نفر قاضي نبود يك خرما بين دو

حـال قاضـي   ! حيثيـت اسـالمي   همه مال و آبرو اين همه حيثيت و خصوصاً
خـورد و   شان مي عدلش اين طور است، تا چه رسد به سايرين كه باد به بيرق

بنـابراين مـا اميـدواريم كـه عـدالت      ! كننـد  ميوليت را قبول ئاين شغل پرمس
كه متأسـفانه   هايي مردم از شرك و توحيدي اسالمي بر سر مردم سايه بيندازد

كه بـه نـام اسـالم انجـام      يعني شركي(! بايد نام آن را شرك اسالمي گذاشت
 هـا  حكومـت  اسالم نقطه مقابل شرك است و اين. پيدا كنند، نجات )گيرد مي
قـرن   تاريخ چهـارده اين كه در طول است اهلي  ز خلفاي نامثل بسياري اهم 

حتـي  . خودشان را به نام اسالم بر مـردم مسـلط كردنـد   و  سوءاستفاده كردند
طـور كـه مالـك در ملـك      دارند كه همان همين حالت را نسبت به امامان هم
هر كاري بخواهند  !شان است كند، آن ها هم سلطنت ملك خودش تصرف مي

» النبي اولي بـالمومنين «اند،  االمر كرده اولي موضوع درهم يفي كنند و تحر مي
ما كان لمومن و ال مومنة اذا قضي اهللا و رسوله امرا ان يكـون لهـم الخيـره    «و 

اسـت، مثـل    36و  6هـاي   اين را كـه در سـوره احـزاب آيـه    ، »....من امرهم 
  !اند اند، به خورد مردم داده تحريفات ديگري كه كرده

  ها بست مي براي خروج از بنعدالت اسال

عنـوان  عدالت اسـالمي  در هر حال خدا مردم را نجات بدهد و ما ببينيم كه 
بشـر  . ها به حقوق خودشان برسـند  نجات بخشي خودش را پيدا كند و انسان

حـل بـراي خـروج از     هايي دارد و در صدد پيدا كردن راه بست در زندگي بن
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كـه  مشـكالتي  . اسـت ت زنـدگي  بـراي حـل مشـكال    ها و واقعاً بست اين بن
فلسفه و حكمت به اسارت  و هاي مختلف قانون، حكومت انسانيت را، به نام

تـرين چيزهـا باشـد و در راه     كـه بايـد پـاك    علـم ي به نـام  حت. است كشيده
هاي اقتصادي و سياسـي   ترين مقاصد به كار رود، در راه خدمت به سلطه پاك

 از نظر فكري و مخصوصاً ،بست بشر نبو در نتيجه بيشترين  و نظامي درآمده
چرا كـه هرچـه امكانـات بيشـتر شـود، صـاحبان       . استشده  از نظر حقوقي

شان  خواهند از اين امكانات براي حفظ و استمرار و تقويت قدرت قدرت مي
استفاده كنند به طوري كه به هيچ وجه نسل بعـد از نسـل، قـدرت از دسـت     

زيـادي   ي نوا ماندن عده ه اين مستلزم بيها خارج نشود، ك ها و از نفوذ آن آن
بايـد دلخـوش    اي نـده هـاي فريب  نوا را به صورت بي مردممنتها . است از مردم

طـور   همـان  .ها، مسايل ديني و مسايل اعتقادي است كرد، يكي از آن صورت
هـايي كـه امـروز     بسـت  اين بـن  شد گفته ميكه درباره دعوت اسالم به مردم 

قاضي اسـالمي  . نظر حقوقي، در اسالم وجود نداردخصوص از بوجود دارد، 
در دهـد و عـدالت    اش براي همه باز است و اختالفات را فيصله مـي  در خانه

شود، مگـر   نميم پيدا رج ي مسئله تفكر و انديشه. آورد امكانات را بوجود مي
شـود كـه    جرم بيماري تلقي ميبراي كساني كه بيمار هستند و در حقيقـت  

   1.ودبايد معالجه ش
كنـد كـه    مي عمل طور براي سهولت كار خودش اينحكومت  اين روزها

در آينده مزاحم حكومـت شـوند، بازداشـت و     ندده افرادي را كه احتمال مي
و تمـام شـد،    نداگر بر فرض به يك سال زندان محكوم كرد. ندكن زنداني مي

تفـاق  ا جرمـي كـه   ندگيري كن پيش ندخواه ، براي اين كه ميندكن رهايش نمي

                                                      
ف يوظـا  وم را جـز ييري جراگ يشپله ئاشاره خواهيم كرد كه در آن قانون اساسي هم كه مس بعداً. 1

ان گـ قضـايي در مجلـس خبر   در كميسيون هفت نفـري ( نجانده شدگيه قرار داديم و آنجا ئقوه قضا
نجانـديم و بـا   گمقاصـدي   چه هايي و به خاطر ه ميزانچ، در آنجا اين اصول را روي )قانون اساسي

  .و بعداً به چه صورتي در آمد م را مطرح كرديمييري از جراگ يشپه اميدي آن چ
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به هـيچ وجـه بـا منطـق اسـالم و      اين و  !همان قصاص قبل از جنايت !نيفتد
ببينـيم  . بخصوص با منطق تشيع و بلكـه بـا منطـق انسـاني، سـازگار نيسـت      

گونـه   چه ابن ملجم،وقتي هنوز زنده بود، با ضارب و قاتل خودش  )ع(علي
حـل   روي صـداقت و راه از دعوت به اسالم آن زمان رفتار كرد و چه گفت؟ 

هـا   حكومـت پيداكردن براي مشكالت انساني بود، ولي حاال به نظر من خود 
هـم  مـردم  . كننـد  مسايل را فراموش مـي  ي همه و اند ترين مشكل شده بزرگ

اسـالم ايـن اسـت كـه      اگرد بگويند نخواه روي عواطف ديني خودشان، نمي
سـالم  ا همـين مقصـد در مـورد   . خـواهيم  اين اسالم را نميما گوييد،  شما مي
ها سه، چهار قـرن   شود كه در مورد مسحيت در اروپا عمل شد و آن عمل مي

مسايل دينـي   دربارهراهي را پيدا كردند و به اصطالح تجديد نظري  كه است
بلكـه  نديشه آزاد نباشد و اعلم و ي  خودشان انجام دادند كه ديگر جلوگيرنده

ما ماينفع الناس فيمكث و ا«:يمكه در قرآن هم دار طور همان .كننده باشد كمك
از طـرف ديگـر   . چيزي كه براي مردم نافع باشد، ماندني است ،1»في االرض

تـرين مـردم نـزد     يعني محبوب ،2»احب الناس الي اهللا انفعهم للناس« :داريم كه
اين رشته از مسايل هم به ايـن   ذكر. است كه براي مردم نافع باشد كسيخدا 

يدا كنند و آن صـفاي اسـالمي، آن توحيـد    منظور است كه مردم راه خود را پ
شـود،   ذحقوق اسالمي و قضاي اسالمي براي مردم اتخا اسالمي و مخصوصاً

كه كسـي  طور اين .ديگر فريب نخورند بار ند، اينردكه اگر از اسالم حمايت ك
 نـام  بداننـد كـه بـه    !م و مردم هم بپذيرندخواهي بگويد ما اسالم را مي و بيايد

بنـابراين   !هايش همـين بـود   ، يكي از چهرهشتتاد چهره داشود هف اسالم مي
مردم بايد به ماهيت مسايل آگاه شوند و نوع حكومت اسالمي و نوع قضـاي  

                                                      
 17ي رعد؛ آيه  سوره. 1

ه  : عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: .... 390 ص ،12 ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك. 2 سئلَ رسولُ اللـَّ
مهقَالَ أَنْفَع النَّاسِ إِلَى اللَّه بنْ أَحلنَّاس  ص مل  

 .للنّاس  خير النّاس أنفعهم: 1500عبارت شماره  ،469 ص ،الفصاحة نهج
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در خطابه و خـرج كـردن   نه  و ، نه در تبليغببينند اسالمي و اسالم را در عمل
اي بعـد از   عـده . !!مبراخدا و پيو  و قرآن )ع(علي و )ع(حسينامـام  آبروي 

هايي كه دارند بيايند و با جهالت و تعصب خودشان، بگويند ما  ي با عقدهمدت
الشعاع ما هستند و براي خدمت ما آفريـده   تحت ها اصالً هستيم و باقي انسان

  !دحق زندگي ندارن اند و اگر ما را دوست نداشته باشند، اصالً شده

  وضع فكري نظام قضايي اسالمي

 الكـه در سـ   عالمه حلـي  زمـان  مي را ازقضاي اسال ي اي از تاريخچه نمونه
تواند مبين وضـع فكـري نظـام     ل قرن هشتم از دنيا رفته و مياييعني او 726

به خصـوص  . بيان كرديمقضايي اسالمي بعد از امامان تا زمان خودش باشد، 
تحوالتي در حكومت پيدا شد و قرار بود مسايل قضـا مـورد عمـل     ي كهزمان

كه واليـان و  (اي در قضاي تشيع و قضاي غيرتشيع  قرار بگيرد و حتي مقايسه
  . اش را بيان كرديم انجام گيرد، كه نمونه )حاكمان وقت بودند

، كـه كسـي   بودنـد  نجـف در باز علما و اهل مطالعه  همدر قرن سيزدهم 
، )آوري مطالـب آن  بـراي جمـع  (شش جلد كتاب بزرگ را با زحمت زيادي 

يـا   ،1»رب حامل فقه غير فقيـه « :يامبر گفتهطور كه پ منتها همان بود، تهيه كرده
يـك مسـايلي را در    ،2»رب حامل فقه الي مـن هـو افقـه منـه    « و ،»ليس بفقيه«

به نظر من اجتهاد واقعي  ليو ،نديشندااند كه ديگران بي اختيار ديگران گذاشته
كه در دنيا بوجـود آمـده و مسـايل     چرا كه بعد از تحولي. انجام نگرفته است

انـد عـين همـان     هـا رفتـه   ، ايـن نـد قي و قضايي مورد احتياج مـردم بود حقو
كـه   بدون آن اند، بيـرون آورده الي كتاب هاي قديم بوده، چيزهايي را كه البه

  .روي آن فكر و تأمل كنند

                                                      
 1644عبارت شماره  ،498 ص ،الفصاحة نهجو  285 ص ،17 ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك. 1

چه بسيارند كساني كه تنها حامل فقه هستند و يا فقيه نيستند و يا حامل قول ساير فقهايي هستند . 2
 .ها قرار دارند كه در درجات باالتري نسبت به آن
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گوييم كدام اول آمـده و يـا طـرف     آيد، مي وقتي كسي به محكمه مي مثالً
بايـد يـك   امـروز  در حـالي كـه   ! لراست نشسته، او شروع كند و از اين قبيـ 

قاعده و نظمي در كار باشد و مسايل و اوضاع و احوالِ مشكالت بشـري در  
در  شـهادت يا اين مسئله . حلي براي آن پيش بيني شود نظر گرفته شود و راه

 افـراد  به شهادت مردم طوري باشد كه واقعاً ايمان و امانتصورتي است كه 
هـاي   ع و احوال امروزي كه مثل سابق از فراشبشود اعتماد كرد، نه اين اوضا

د كه شهادت بدهند، يا مـأموران مخفـي و جاسـوس وسـط     هنوابخ حكومتي
هاي مختلـف بخواهنـد جاسـوس     ها هم به لباس رفتند، حاال اين ها مي خيابان

هـا ريختـه شـود و     هـا خـون   و بعدهم به شهادت آن !باشند و يا شاهد باشند
اگر ما معتقـديم كـه   . بگيرد و آبروها از ميان برود ها در زندان انجام مجازات

آدم در  ايـن تكـريم بنـي    ،»لقـد كرمنـا بنـي آدم   «انسان در اسالم احترام دارد، 
در هنگام بـه دسـت آوردن قـدرت، بايسـتي      قوانين و قواعدي كه مخصوصاً

در  كه اگـر  بگوييم مطالبيوقتي از قدرت كنار هستيم اينكه  نه. رعايت بشود
، چنين و چنان به انسان احتـرام  قرار بگيريم ت و اقتدار و حكومتقدر رأس

، و وقتي به قدرت رسيديم برخالف آن عمل كنيم، ماننـد رعايـت   يمارگذ مي
شكايت از خود  مسايل اساسي كه در قضاي اسالمي است، از قبيلكردن 

 قاضي، احضار قاضي در محكمه، رفتار با طرفين دعوا با شرايط مسـاوي 
قرارگرفته و در آن نظام زنـدگي   اقليت ديني با يك نفر كه حتي درهر چند (

، كـه كسـي   ايل به شكلي اسفبار مطـرح اسـت  مسبينيم  مي اما امروز ).كند مي
 تـا  ها را بياوريد، كسي جرأت ندارد بگويد پرونده د،جرأت ندارد اعتراض كن

 ي هدر هم فقهاي حكومتياين كه خود  !را بررسي كند اين محاكمات عاقبت
كراهت  وتبراي قاضي هنگام قضا اتخاذ حاجب «: گويند هاي قضا مي كتاب
خواهـد   مـي يك نفـر بگويـد    اگر يا حتي قايل به حرام بودنش هستند، ،»دارد

  !؟دهند جواب ميچه قاضي اين محاكمات را ببيند، 
كـار اسـت، بايـد    در رأس كـه   فـردي بعد از فـوت   ،طور كه گفتيم همان
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تـر را   ها قول ضعيف آن حيه او هم منعزل شوند، طبعاًاز نانصب شده قضات 
وقتي او يك قاضي از طـرف خـودش گذاشـت،     !خير :گويند گيرند و مي مي

و  اسـت زنـده   هـم كند، و امام اصلي  اين قاضي به امام اصلي ارتباط پيدا مي
يعنـي منصـوب بـودن     !مانـد  مـي باقي بگويند اين شخص هم تا آخر عمرش 

كس هم حق ندارد با او حـرف بزنـد، بـا ايـن      ست و هيچا العمر مادام قاضي
مقامات اجرايي هـم در   و همه اقتداراتي كه دارد، حكمش را كسي عزل نكند

الگـويي   امـروز  كه است نظراتاين  اي از نمونه ها اين حرف .خدمتش باشند
 هاي اصـطالحيه  حوزهكه به قول خودشان در  است شده و در دست افرادي

   .دندار وجود انتقاليه و
دادگستري و فرهنگ در اختيـار بـه قـول     قرار گرفتنتغيير حكومت و با 

عمل درست نتوانستند كه و ديدند  فتخودشان روحانيون، كارهايي انجام گر
تجربـه نـدارد و گـول     كه بشر از آنجامنتها . اي افتادند فكر راه چاره به كنند،

همان از چاله درآمدن و به  يابـد،  اي كه مي چاره هاي راه سايرخورد، مثل  مي
وضـع  تغييـر  ن آانـدازهاي دادگسـتري و بعـد از     در دسـت  !چاه افتادن بود

بايـد  . آميزتر هـم شـد   العاده فاجعه كه فوق ييها هاي قبلي به قضاوت قضاوت
بيان كرد كه تغيير قوانين و تدوين قوانين مدني و كيفـري تجـاري و قـوانين    

للي عمومي، قـوانين دريـايي و فضـايي و    الم المللي خصوصي، قوانين بين بين
هم اشاره كرديم كه مسايل  قبالً. نياز روز به چه صورت در آمدمورد ل يوسا

، مـثال دسـت   وجود نـدارد اند و ديدند آن شرايط  كيفري را كمتر لحاظ كرده
ها محترم و صـحيح و اسـالمي    دزد را بخواهند ببرند، در شرايطي كه مالكيت

 !دستش را ببرنـد ، از كسي بردارد !يايد به قدر چند درهمحاال يك نفر ب. باشد
قسمت اعظم كيفري را كنارگذاشتند و مسايلي را كه هنوز هم بـراي   بنابراين

است و يـك   دم ولياين آقايان معلوم نيست كه مسئله قصاص باالخره حق 
و به اصطالح طرح كننده دعوا بايد باشد،  مدعيباالخره  حكم عمومي است،

سي مدعي خصوصي ندارد، آيا بايد قتل مطرح شود يا نشود؟ يا اين كه اگر ك
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مطالبه دليـل شـود، يـا بـه تقاضـاي       منكراست كه بايد از  مدعيبه تقاضاي 
بيشتر مسايل قضايي در كتاب . توانند طرف او را بازداشت كنند اوست كه مي

فتـيم  طور كـه گ  قضا ناظر به اين مسايل مدني است و مسايل كيفري را همان
در . كننـد  بيـان مـي   حـدود و تعزيـرات  اي تحـت عنـوان    در كتاب جداگانه
حتي هنـوز  كـه  خواهيم گفت  مسئله مبهم است و بعداً هم قصاص و ديات

هاي حقوقي هم  همين تعريفدر . براي آن ندارند يك تعريف جامع و مانع
التر، گويند زندان از سه سال يا پانزده سال بـه بـا   مي جنايت،گويند  وقتي مي

هـا دارنـد    يست؟ تعـاريفي كـه ايـن   چحاال بايد ديد كه جرم چيست؟ جنحه 
  .دنها روشن شو بنا براين بايد اين. جامع نيست و تداخل دارد

  يك حكومت اسالمي  درنمونه  نظام قضاييتعاريفي از 

كه در مورد قضاي اسـالمي، در نظـام مشـروطه ايـران بـه       تغييراتي عالوه بر
رات اخير كه به عنوان يك حكومت نمونـه اسـالمي آورده   تغيي به وجود آمد،

دنياي قضـا و حقـوق، چـه سـيري را در     ها و  ببينيم رسالهتا  پردازيم شده مي
در  .ه اسـت دوهايي كه انسان ها با آن روبرو هسـتند، پيمـ   خروج از بن بست

بعضـي از   كننـد،  حالي كه انديشمندان دنيا در اين باره سعي و تفكر بسيار مي
هـاي   الي كتـاب  در البـه و  انـد  كـه داشـته  را اصطالحاتي  و همان چيزها افقه

يعني وسيله آزاد كننـده از آن قيـود،   ، به عنوان رساله اند و آورده قديمي بوده،
  .اند اضافه كردهبه آن به عنوان فقيه و مجتهد رأي داده و يا 

ت فكري جهاين گوييم به اين دليل كه  هايي از اين نظرات را مي ما نمونه
به نـام اسـالم عرضـه    امروز چه  تا مردم بدانند اسالم با آن مشخص شـود 

كـه   مسـايلي به خصـوص در زمينـه قضـايي و    . شود، خيلي تفاوت دارد مي
قاضي واجد جا كه  از آن و كنند عمل ميا به آن ه مقامات دادگستري و دادگاه

ـ نده بخواكمي ي كه درس هاي پيدا نكردند، طلبه مجتهد مطلقو  شرايط د ودن
  !قرار دادند در مقام قضاوترا 
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تطبيق بدهند و مقايسه كنند، كتابي بـه   مسايل را براي اين كه همه بتوانند
 تحريـر الوسـيله  ازكتـاب   آوريم كه را به عنوان نمونه مي مسئله قضاوتنام 

چـون  . است صفحه مسايل مربوط به قضا را ذكر كرده 46در  شده وترجمه 
هـاي دينـي بـه دنبـال ايـن       انگيـزه  اكه ب كسانيحتي و همه ، به فارسي است

تا ببيننـد  . توانند خودشان تطبيق دهند و روي آن فكر كنند اند، مي مسايل رفته
كه حكومت و قدرت مالي و اقتصادي و نظـامي   حاضر فقاهت اين اجتهاد و

ماننـد   ،ديني مـردم و در دست دارند، و از منابع مالي  و مالي و جاني همه را
نظـام قضـايي   كنند، چه چيزي به عنوان  و غيره استفاده مي زكات و خمس

 منتشرد در دنيا ناند، كه به اين عنوان بخواه در دسترس مردم گذاشته اسالمي
همـين كتـاب، مسـايل قابـل ذكـر خيلـي زيـاد اسـت كـه           دربارهشود؟ البته 

الي دنبالـه و تـو  نويسند و از  رسد، مي ي كه به نظرشان ميهايطور چيز همين
  .ها خبر ندارند اين نوشته فاسد

  حبس و عسر و تنگدستي بدهكار

 ،تحرير الوسيلهازكتاب ، ترجمه شده مسئله قضاوت مثال در كتاب به عنوان
روي خواننـده   نامطلوبي كه تأثيرشده ي نوشته هايچيز حبس ي مسئله بارهدر
تلقين شده  ها آناند كه به  ذيرفتهپاسالم را براي اين  از مردم بعضي .گذارد مي

هـا هـم عمـل     آنو  نـد عمـل كن  يك مجتهد اسالمي رساله عمليهكه بايد به 
بـه  را  لييمسـا  خواهنـد  مـي  ها ها از روي همين رساله اما بعضي !كنند مي

به حقانيت اسالم پـي   و به اين ترتيب ،كنندل حكومتي مطرح يعنوان مسا
  !ببرند

ـ مسئله  شامل اين كتاب 26صفحه  درحبس موضوع  ر و تنگدسـتي  عس
او ثابـت شـده، و حرفـه و شـغل و     عسر و تنگدستي است، كه اگر  بدهكار

 توانايي كار نداشته باشد، اشكالي ندارد كه او را تا كسب توانايي مهلت دهند
 زتحويـل ا ( !تحويل ادعاكننـده داد  ااو ر در صورتي كه توانايي دارد، بايد و
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ابي كه يك نوع برده گـرفتن  و بر اساس نظام ارب است م دوران جاهليتاحكا
 بـدهكار  بايد امروز آيا) !افراد بدهكار بود كه قادر به اداي بدهي خود نبودند

يا  ؟به كار گيرد داد، تا به مقدار بدهكاري كه دارد او را تحويل ادعا كنندهرا 
مهلت داده شود يا بايد ملزم به كسب و كار شـود؟ يـا    تأديه دينبه او براي 

و فقط در صورت دست يافتن بـه مـال و توانـايي،     ملزم نشودبه كار كه  اين
آن وقـت  . اند را مطرح كرده هار نظر فقهيچجا  دين خود را ادا نمايد؟ تا اين

جا شروع مي شود كه جالب است  كند از اين راكه خودش انتخاب مي نظر آن
حل وسط است كه به او مهلت داده شود  حل، راه ترين راه و بهترين و مناسب

كه دين خود را ادا كند و لي اگر كار كردن او متوقف به اين است كه تحويل 
، يعنـي در  !رسـد  اشكالي به نظر نمـي طلبكار داده شود، تا براي او كاركنـد،  

هـاي   در نظـام  بايـد ديـد   حـال . قبال اداي بدهي او را تحويل طلبكار بدهنـد 
ه بدهكاري اصال كسي كه مسئل ؟شود چه طور عمل مي مورد ايندر مختلف 

بدبخت و بيچاره است و چـه كسـي    و تنگدستي او ثابت شده، مستضعف و
اطالع از اسالم و متصدي امور قضايي مهـم   بايد به داد او برسد؟ نويسنده بي

او را تحويل طلبكار دهيد تا براي  كند كه حكم مي هم بر اين اساس! امروزي
  !او كار كند

 )ع(حضـرت علـي  چيـزي را بـه    هم دراين زمينه اشاره كرديم كـه  قبالً
كنـد كـه    نسبت مي دهند كه باز در همين جا در مسـئله ديگـري اشـاره مـي    

اگـر عسـر و    :گويـد  مـي  هشـت در مسـئله  . شود حتي او را حبس كننـد  مي
و تحت فشار بودن متهم مورد شك و ترديـد باشـد، حـاكم شـرع      تنگدستي

ت است، بـه قـولش   تواند او را بازداشت نمايد، يعني حتي اين كه تنگدس مي
در نظامي كه فرضش بر اين است كه نظام اسـالمي  . شود اعتماد كرد هم نمي

گويد حـاكم شـرع مـي توانـد او را بازداشـت نمايـد تـا در         حاكم است، مي
 هـم  صورت مسلم شدن تنگدستي او را آزاد كنند، در اجراي اين حكم فرقي

بـا انگيـزه دينـي و    از اين چيـزي هسـت كـه     باالترآيا . مرد نيست بين زن و



107 / ...ي ديگري از متون نمونه: فصل سوم

اين مسايل را به عنوان  و، بدهكاران حمايت كند و نه ازاز طلبكاران معنوي 
  !كند يزي كه اسالم آورده بيان ميچ

  لياقت منصب قضاوت

بـا   .كنـيم  ميهاي ديگر هم باز مسايلي هست كه به عنوان نمونه ذكر  در زمينه
 اًكنـد، ولـي فـور    قضاوت شروع مـي  ي اين كه اول مطلب را با اهميت مسئله

گويـد قضـاوت از    مـي  دوم ي مسـئله در شـود و   جا گذاشـته مـي   اين بدعتي
واگذار شـده و   مبرايپوليت است كه از جانب خدا به ئمناصب خطير و پر مس

 طيالشرا فقيه جامعمه معصوم ديني به ئو از سوي ا مه معصومائيغمبر به پاز 
 طيالشـرا  جـامع  قصـود از م و كيسـت  فقيه بايد ديد حال .واگذار شده است

  يست؟چ

  شرط قبول قضاوت

شـرط قبـول   كنـد، كـه    ديگري بيـان مـي   ي در مسئله در اين كتاببا اين كه 
بينـد   است، چون در عمل مي اجتهاد مطلقو آن هم  اجتهاد داشتن قضاوت،

شود كه غير مجتهـد بيايـد و    ندارند، گرفتار اين مسئله مي چنين افرادي را كه
كسـي كـه خـود را     :گويـد  اين كتاب مـي  يكدر مسئله . دبر مردم مسلط شو

بـراي فتـوا دادن و حكـم نمـودن      الشـرايط  مجتهد عادل و مجتهـد جـامع  
را داراي صالحيت بدانند، قضـاوت در چنـين    اوشناسد، حتي اگر مردم  نمي

حال بايـد از  . است حراممسايل و به طور كلي تصدي مقام قضاوت براي او 
كـه   اسـت الشرايط بودن دليـل بـر ايـن     د بودن و جامعمجته آيااو پرسيد كه 

جـا   قاضي بايد فقيه باشد؟ يا اين كـه مـردم او را قبـول داشـته باشـند؟ ايـن      
گويد حتي اگر مـردم كسـي را داراي    اعتبار دانسته و مي بي حمايت مردمي را

. اسـت  حـرام صالحيت بدانند، ولي او اين صالحيت را نداشته باشد، برايش 
مـردم قبـولش    لـي را هر چنـد تصـنعي داشـته باشـد، و     اجتهادن اگر اي حال
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؟ آن وقت يك نفر نيست، پس بايـد  ه حكمي خواهد داشتچ ،نداشته باشند
كننـد، ادعـاي اجتهـاد بكننـد و      تمام فقها و تمام كساني كه ادعاي فقاهت مي

اي يك دسـتگاه قضـاوت راه    كنند و در هر خانه تراضيها  مردم بتوانند به آن
و هر كسي با هر كسي اختالفي دارد، روي يك قاضي تراضـي كننـد و    بيفتد

حـاال كـه قـدرت     و اين را بايـد بـاز كننـد   . مسئله را بين خودشان حل كنند
اي درسـت   بـاز اداره يا كنند؟  كار مي چه بايد ديد كهشان است،  اجرايي دست

وجه كنند، كه به هيچ  ميهايي در شوراي عالي قضايي نصب  كنند و قاضي مي
يس ديوان عالي كشور و نصـب  ير. دندرك قضايي ندار اصالً و دنلياقت ندار

ها شده، نـه نظرخـواهي از    اي با آن كننده قضات و دادستان ها هم، نه مشاوره
  !برخالف قانون اساسي مورد قبول خودشان استحتي ديگران شده و اين 

ورمراجعه به قاضي ج  

را نـدارد رجـوع كـرد؟     تـه شـده  گف كـه شـرايط   جـور  قاضيشود به  آيا مي
اصطالح حق انسـان منـوط بـه     و بازيافتن بهاحقاق حق گويد اگر تنها راه  مي

بلكـه   رسد كه اشكالي داشته باشد و باشد، به نظر نمي ورقضات جرجوع به 
  .جايز است

  ياد كردن سوگند دروغ

ق احقـا اگر بـراي   :گويد خواننده و شنونده دقت كند كه ميهم اين جمله را 
را  شحق دتوان ياد كند، وقتي فقط از اين راه مي سوگند دروغالزم باشد  حق
  )!تحريرالوسيله 4صفحه  4مسئله ( ، جايز استدبگير

  در مورد خصوصيات قاضي 

هـم  ايـن كتـاب   طور كه از قديم نوشته بودنـد،   در خصوصيات قاضي، همان
اجتهـاد در   :يـد گو كند و بعد مـي  عدالت را عنوان مي بلوغ و عقل و ايمان و
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گويـد   نويسـد و مـي   شروط مي ورا جز اجتهاد مطلقيعنيتمام احكام ديني، 
هاي مبتدي گرفتـار   بعد به طلبه. ها را نداشته باشد، قاضي نيست كسي كه اين

شوند و مسايلي از اين قبيل كـه بايـد بـه تفصـيل بـه آن جنايـات عميـق         مي
نسبت به افـراد شـهر    يتاعلمبودن،  اك زادپ مرد بودن،نج شرط پ. پرداخت

كه نسبت به او اعتمـاد وجـود داشـته     حافظهو  هوشو محل خود داشتن و 
گويد محل نظر است،  را مي قدرت نوشتنداند، اما  باشد، اين ها را شرط مي

گويـد ممكـن اسـت     را مـي  مسئله بينايي. سواد باشد و نتواند بنويسد ولو بي
ليل نيست، يعني به نام حكم خدا د ندكه عدم آن نيز بيچشرط الزم باشد، هر

  .گويند رسد مي ه به نظرشان ميچهر

  الطرفين بودن قاضي  مرضي

گويد شرايطي كه براي قضاوت قاضي الزم است بايد بـراي   در مسئله بعد مي
هر دو طرف نزاع، الزم باشد و هر دو قبول كنند كه حـاكم شـرع داراي ايـن    

ط قضـاوت را  يفين وجود شـرا كافي نيست كه تنها يكي از طر. شرايط هست
بايـد  . باشـد  الطـرفين  مرضيبنابراين قاضي بايد . در قاضي قبول داشته باشد

سـت يـا در مسـايل    اگفت خوب اين قضاوت در مسايل مدني و خصوصـي  
قضاوت دستگاه قاضي و اصل  خود طور است؟ اگر كسي به كيفري هم همين

  برود؟ دادگاه نآ به ه الزامي داردچيست و چاعتراض دارد، تكليفش 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارمفصل 

  حقوق كيفري و جزا
  
  



  
  
  
  
  
  

  متون فقهيدر  جرم و مجازات

  

ن    م« ا اَنـزَلَ اهللاُ بِهـا مـآبائُكُم م وها اَنتُم ويتُممالّ اَسماء سه اونن ددون ما تَعب
ذلك الدينُ القَيم ولكن اَكثَرَ النّـاسِ   سلطانٍ انِ الحكم االّ هللاِ اَمرَ اَالّتَعبدوا االّ اياه

در رابطـه بـا    بيان اين آيه به مناسبت بحـث در مسـايل قضـايي   ، 1»    ال يعلَمون
ه به نام جرم و مجازات، در ميان جامعه بشري چ و آن باشد ميمسايل جزايي 

 از يگيرجلـو  ي آن وظيفـه كه  اين با. داده استكه هايي  معمول شده و قرباني
 يانگيـز  دار و فاجعـه  ، ولي خودش منشأ فسادهاي ريشـه بوده بعضي فسادها

كه اولين فلسفه و بزرگترين  استاعتقاد ما اين . داردشده، كه داستان مفصلي 
اسـت  ها بوده  علت وجود اديان و مذاهب، از نظر اجتماعي، آزادسازي انسان

  .گفتار قرار داديماين  ي عه، را طلي»اَمرَ اَالّتعبدوا االّ اياه« :آيه لذا و

  شناسي جنايي جامعه

و تعيـين   جرمهايي كه مربوط به جلوگيري از  تحت اين عنوان بايد از مكتب
اجراي . شود، به شكلي مهم و برجسته ياد كرد در جامعه بشري مي مجازات،

                                                      
پرستيد چيزى نيستند جز نامهايى كه خـود و   غير از خدا معبودهايى كه مى: 40سوره يوسف، آيه . 1

ايد، خداوند هيچ حجتى درباره آنها نازل نكرده است، حكم تنها از آن خداست،  ن به آنها دادهنياكانتا
 .دانند او فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، اين است آيين استوار ولى بيشتر مردم نمى
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ه بسا در آينده هم چ بوده و هست و جرم و مجازاتقوانين را كه مربوط به 
اي گذاشت، كه ديگـر در آن تعيـين ايـن     محكمه ي بايد به عهدهخواهد بود، 

 مـورد  در قرآن تعبير. مندان نباشد موارد به دست زورمندان و زرمندان و حيله
چيزهـايي كـه    از يعنـي ، »اسماء سميتُموها انـتم و آبـائُكم  « :است نيچن آنان

هـايي   مسايل عرفـي خودتـان بـت   از يد، ا شتهخودتان و پدرانتان قبول دا
هـاي   يد و بعـد هـم حكـم   ا ههايي درست كرد يد و برايش قداستا هساخت
  . يدا هاالجرا تهيه كرد الزم

در متون فقهي مربوط و منسوب بـه شـيعه،    جرم و مجازات، ي در زمينه
، انـد  هاي اسالمي معرفـي شـده   كه در حقيقت از ديدگاه شيعه به عنوان حكم

يت دارند كه حكم اسالمي محسوب تا چه حد صالح كه اين احكامبايد ديد 
 هـا  ي انسان به هرحال اين بحث دامنه وسيعي دارد و به سرنوشت همه. شوند

و از ديـد  ، نـد آزاد فكـر كن  نـد خواه مـي  ها انسانكه  براي اين .شود مربوط مي
 !اسـت  جرمكردن  آزاد فكر) برند كه معموالً از وضع موجود بهره مي(اي  عده

از احكـام   وانـد   اند و گفتـه  ها نوشته زمان در كتاباگر در چيزي كه در طول 
 شك كردي و حكمش دين در ضروريات :گوينـد  دين است، شك كني، مي

ـ اخوب بي دخواه كه مي كسيدر برابر  آنان! ارتداد است هم در د و نديش
جاهـل و   اي عـده بعد هـم   كنند و ميتشكيالتي داير  ،برابر بيداري جامعه

نويسـند،   آزاد انديشي را در ليست جرايم مـي  ود نكن متعصب را آماده مي
آزادانـديش نبايـد    !ندباشزنده نبايد  ها ديگر آنمجازاتش هم اين است كه 

يزهـايي برايشـان   چاز قبل  خواهند هم مي مردم ساده لوح!! باشدوجود داشته 
، در تاريخ حقوق آن ريو نظا موضوع اين .فراهم شده باشد و بگيرند و بروند

 .حتي بعد از آمدن اديـان  ،ي بوجود آورده استهاي زياد فاجعه جامعه بشري
 ،بينيم كه به نام ديـن  را مطالعه كنيم، مي حضرت عيسياگر ما تاريخ محاكمه 

خواسـتند او را بـه مجـازات     او را محاكمه و محكوم كردند و روزي كـه مـي  
ار بعدها كه جامعه بيدار شد، مردم ديدند كـه ايـن كـ   . برسانند، جشن گرفتند
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 ي امـا بعـدها در جامعـه   . نـد ا هخوب نبوده و تحت تأثير عرفيـات زمـان بـود   
خود همين تجاوزها به حقـوق انسـاني و تفتـيش     ي ، باز به نوبهنيز مسيحيت

 ييها ها و تكفيرها و جنايت راندن و ها رحمي هاي شديد، بي مجازاتو  عقايد
ه و تـار و  مسـيحيت را تيـر   ي كـه بـه اقـرار خودشـان جامعـه     داشته، وجود 

 هـم ادعـا داشـتند كـه    نويسـندگاني  . داشته استهم اري ثآلود كرده و آ خون
را  هـا هـا ايـن كار   مسلمانولي  دنرا كرد هاكار ت اينها به نام مسيحي مسيحي

معلوم شد كه به نام اسـالم و مسـلمين و حكومـت     هابعدولي ، اند هنكرد
 .اسـت  فتـاده در طـول تـاريخ اتفـاق ا    زيـادي  هـاي  ، جنايتنيز اسالمي

انـد، هركـدام بـه يـك      يدا شدهپهاي مختلفي كه بعد از ظهور اسالم  حكومت
اس و النّ عواماغفال  ي كار خود، يا وسيلهر پسيا ، خود نردبان شكل، اسالم را

مـا در ايـن   . برخورد كرده است ي با آننوع بهدادند و هركس  بين قرارمتعص
كه حقـوق جنـايي و جزايـي از    اشاره كنيم  موضوع يم به اينهخوا بحث، مي

انجـام   در اين زمينـه  در حقوق اسالمي مطالعات كافي و مسايل اساسي است
لــزوم بــازنگري در منــابع مربوطــه از امــور ضــروري و حيــاتي و  نگرفتــه و

  .انديش است اكپمداران  دانشمندان اجتماعي و انسان ي برعهده

  تعريف جرم و مجازات

چه كسـي بايـد    و مجازات چيست وعريف جرم قبل از هر چيز بايد ببينيم ت
نويس  ، هر قانونيهاي معمولي هر صاحب كتاب آن را تعريف كند؟ در كتاب

! است جرممخالفت با من  :گويد ميهر حكومتي خود را محور قرار داده و  و
شـوند، مربـوط    هاي ديگري كه مشمول مجازات مـي  هاي اساسي و جرم جرم

  .اي است خصي و حكومتي و منطقهبه منافع و مصالح سياسي و ش
ها يك مجـازات عمـومي وجـود دارد و آن را     گفت در تمام نظامتوان  مي

هـايي   در نظـام . نامنـد  مي اقدام عليه نظام موجود يااقدام عليه امنيت كشور 
 طغيـان  و بغـي  محاربـه، را  آن كننـد، اسـم   كه خود را به اسالم منسوب مي
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از  و محـارب  و باغي ،ياغي ،طاغيفـرد   گويند اين مي هم گذارند و بعد مي
   !است مهدورالدم و لذا اين قبيل است

  هاي فقهي ايي در كتابزشناسي ج جامعه

مجازات  ند براي اين كـه ا هرا تعريف كردجرم  ها بينيم كه در كتاب امروزه مي
هـم  نـد، منـع جـرم را    ا هو مجازات را در برابر جرم تعريف كرد !داشته باشند
گرفتار دورهاي عجيبي بدين ترتيب ند كه مانع مجازات باشد و ا هتعريف كرد

هاي  كتابدر  شناسي جنايي جامعهدر حد امكان به بحث جا  در اين !ندا هشد
در اين مورد يكي از متون فقهي قرن هفتم و هشـتم را بـه   . ردازيمپ مي فقهي

كه بـاز در  اي به متون قبل و بعد از آن،  كنيم و بعد اشاره عنوان نمونه ذكر مي
، تا ببينيم نسل بعـد از نسـل و دوره بعـد از    خواهيم داشتهمان رابطه است 

بعد  هاي اند و چگونه دوره قبل قرار گرفته هاي دوره، چگونه تحث تأثير دوره
خـواهيم   در حقيقـت مـي  . انـد  قـرار داده  از خود قبل هاي را تحت تأثير دوره

بـه   اسـت،  يي انجـام گرفتـه  جنايي و جزا ي در مسئله يآيا اجتهادببينيم 
كه حكومت  نيز يا اكنوناسالمي آزاد شود؟  ي بشر در جامعهكه اي  گونه

گرفتار  ها به يكي از بدترين نوع اسارت جامعه ،وجود دارداسالمي اسمي 
  است؟ شده

به اين موضـوع   ، شنونده رادر ابتداي اين بحث آمدهاي كه  با خواندن آيه
چـه طـور    فعلي، نظام و خود دستگاه حاكمـه  ي جامعهدر دهيم كه  توجه مي

حتـي  (به طرف مقابل  به دست گرفتن قلم ي گرفتار اين اسماء شده كه اجازه
نظـامي كـه در    .را بگويد خود نظر تاد نده ، نمي)فقيه و محقق هم باشداگر 
جامعـه بـه عبـادت     برخالف توحيد، و متأسفانه به نام توحيد و دين،آن 

انـد،   گذاري كـرده  ي كه خودشان نامئعبادت اسما. تغيرخدا گرفتار شده اس
شـان، نخواسـتند    نـد، خـود و پـدران   ا هنام قـانون داد  آن يعني اعتباراتي كه به

با نسـل   هالبته در رابط. را گرفتندخود فقط دنبال حرف پدران و  اجتهاد كنند
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ـ ها اعتبار ذاتي ندار اين ، يعني»ما انزل اهللا بها من سلطان«قبل،  اردادي قـر  و دن
از نـويس بعـدي هـم     در حقيقـت كتـاب  . اند شده ها نوشته و در كتاب هستند

اند و  قداستي هم درست كرده نويس قبلي نظراتش را نقل كرده، و روي كتاب
مردمي كه بـه   .اند اسالمي به دنيا آمده ي اند كه در جامعه داده يبه خورد مردم

انـد و بـه    شـده  الم عالقمنـد عاطفي به اس طور بهداليل تاريخي و جغرافيايي، 
كـافي  هـا   بـراي آن فقـط تقليـد   نـد و  اند كه الزم نيست فكر كن ها هم گفته آن

 يتـر  يچيـده پكننـد، خـود تقليـدهاي     افرادي كه تقليد نمـي  كه آن حال! است
  .شود كنند و اين مسئله كه هدف اصلي است، فراموش مي مي

در ايـن مـورد   ا است، خد مخصوصحكم فقط و فقط  ،»انّ الحكم االّ هللا«
 گوييم منتها گويند ما هم حكم اهللا را مي برند و مي كار مي حيله جديدي بههم 
طرف خداست، امام هم  رسول از ،اهللا هستيم نايبما  و به ما وكالت داده اهللا

هـا و قضـات و    از طرف رسول است، نواب هم از طرف امام هستند، واسطه
راتي در اختيارشـان گذاشـته و بـر    هـا كـه حكومـت كمـا بـيش اختيـا       دربان
گويند همان  ها هم هر چه مي شان كرده، اين هاي آزاده انديشمند، مسلط انسان

ن افتَـرَي     « !!است و مخالفت با آن شرك به خداست حكم اهللا مـن اَظلَـم م فَمـ
  .1»علَي اهللا كَذبا

است اي  اما به طور كلي مسئله( كند بيان مي يوسفحضرت قرآن از زبان 
غير خدا  ،»اَمرَ اَن ال تَعبدوه االّ اياه«، )شود آن را تعميم داد مي وواقعيت دارد 

هـا   اينجا مسئله اسـتبداد و انحصـارطلبي نيسـت كـه بعضـي     . را بندگي نكنيد
ها را  شان آن ها است كه فطرت اند، اين همان آزاد گذاشتن انسان استفاده كرده

سـلب  و  توحيـد مقصـود همـان راه   . د بروندكشاند كه باي به سوي راهي مي
  . است هاي ديگر عبوديت

گويد فقط خدا را عبـادت كنيـد، يعنـي غيـر او را عبـادت       وقتي خدا مي
هاي زمان و محيط نجات  رستيپ همين كه انسان خود را از آلودگي بت! نكنيد

                                                      
 ...و چه كسى ستمكارتر از آن است كه چيزى را به دروغ به خدا ببندد : 21ي انعام؛ آيه  سوره. 1
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ـ   ديني كه مي ، نها دارنده اين استپدين بر .رسد داد، به توحيد مي ه خواهنـد ب
ما و  دين است واسالم  اين و بگويند كه دنيا مخالف با !زور آن را برپا دارند

 البته ديني كه خودشان محور !تنها كشوري هستيم كه محافظ اين دين هستيم
به دين، آن هم بـه   بايد ولي دين بايد برپا دارنده باشد و بشريت را !باشند آن

  .ا دارندپبر ها داده است، عدل و آزادگي كه خدا به انسان
اين است كه در مسـايل جزايـي اگـر راه نجـات صـحيحي ارايـه شـود،        

، بيشـتر مـردم علـم    »ولكن اكثر النّاس ال يعلمون«رود،  مي آن بشريت به دنبال
بنابراين راه نجات اين است كه بايد علم مردم را بيشتر كـرد و وقتـي   . ندارند

 ،كننـد  م داشتن را پيـدا مـي  قيبدون لياقت دين  گاهمردم از ناداني درآمدند، آن
 بعـد شـود و   ، در جامعه پيدا مـي »ان الحكم اال هللا«و  »ال تعبدوا اال اياه«لياقت 

اَسـماء  «. كننـد  شان هم سـقوط مـي   هاي زمان ، بت»ما انزل اهللا بها من سلطان«
شـود و نظـام    شان واضـح مـي   اعتباري ها همه بي ، اين»سميتُموها انتم و آبائُكم

  .يابد تحقق مي يتوحيد

  نظام توحيدي اسالم 

نظـام فقـاهتي بـه نـام      و حال ببينيم نظام توحيدي كه اسالم آورده چه بـوده 
و دوره به دوره،  ههايي رفت ؟ در چه قالبه استفقاهت به چه صورت درآمد

در  بيان شده، بعـداً  تبصره عالمهچه در  ؟ آنه استهايي درآمد به چه صورت
ها را تكـرار   كم و زياد همان حرف ييد كه با مختصرخواهيم د رساله عمليه

ها  آن يك از كه ببينند كدام فكر كنند و بدون اين آن كردند، بدون اين كه روي
كـدام تقليـدي    و اصالت دارد و مستند به اصول مسلم قرآني و عقلـي اسـت  

يك طرف مسايل جزايي، اوضـاع و احـوال   كـه   و بدون توجه به ايناست 
ماننـد داروهـايي كـه تجـويز     . ، ذكر شده استمردم است زندگي اجتماعي

خورند، داروهـايي بـراي رفـع     چه مردم مي كنند، در هر زمان به تناسب آن مي
يش را براي بدن پشود داروي چهار هزار سال  ها الزم است و نمي بيماري آن
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هم بـه   هاي اجتماعي بيماريبيمار امروزي به همان صورت تجويز كنيم، در 
 مي و مستمر براي جامعه الزم استينظارت دابنابراين . رتيب استهمين ت

و  حقوقي و قضاييهاي  و از جمله بيماري اجتماعي هاي تا بشود از بيماري
طوري . است، پيشگيري شود مجازاتو نيازمند  جرمتجاوزهايي كه اسمش 

مولـد جـرايم جديـدي     ،ها كه اعمال مجازات عمل شود كه موثر باشد، نه اين
هاي انديشمند و آزاد و خـوب قربـاني مقـررات     انسان د و در حقيقتشو

باشـند حكومـت را بدسـت بگيرنـد و در      1و كساني كه زرنگ و رِنـد  شوند
ها جرمـي در كـار نباشـد، بلكـه      براي آن !ارتكاب جرايم آزادي داشته باشند

هـا نـه تنهـا گنـاه نباشـد، بلكـه        فضيلت هم حساب شود، جاسوسي براي آن
  !م حساب شودعبادت ه

  شناسي مذهبي جامعه

بــه عنــوان  جــرايم و مجــازات،را در مــورد  تبصــره عالمــه حلــيكتــاب 
هاي پنج  كنيم، تا ببينيم كتاب ، به طور اجمال مطالعه ميشناسي مذهبي جامعه

؟ اوضـاع و احـوال   ندا قرن بعد از آن به چه ترتيب اين مسايل را مطرح كرده
خـود را بـه   امروز كه چيست  عالي كشورقانون ديوان امروز چيست؟ مواد 

ترين حقوق زنـدگي،   ، از ابتداييآنزير فشار مردم  وزنـد   نام اسالم جا مي
وجود  آزادي اعتقاد فقهيحتي  ند؟كه همان آزادي بيان است، محروم هست

با زبان خودشان موجود و  همين الفباي با، كه از همين قرآن و احاديث ندارد
يعبدون مـن  «. دنكن خود دعوت مي عبوديتدم را به كه چگونه مر گفته شود
هاي مقـدس   نام اب است كهحكومت طاغوتي در حقيقت مصداق  ،»دون اهللا

هـا را در معـرض    هـاي انسـان   و تمام حقوق و آزادي همردم را سرگردان كرد
مجال بيـان همـين مسـايل     غاصبدر يك حكومت . ه استمخاطره قرار داد

                                                      
ي و منفي آن به كار گرفته شـده اسـت و نـه بـه معنـي       به معني روزمره "رند"ي  در اين جا كلمه. 1

 .كه در اشعار شاعران به كار رفته است) آزادگي، آزادانديشي، بصيرت و ذكاوت(مثبت آن 
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هـا و   ها و محدود كردن حقوق ذاتـي انسـان   صباين غديد بايد  و هم نيست
شـود، بـه چـه ترتيـب      معرفي بدي كه از نظام توحيدي اسالمي در جهان مي

  .شود يه ميـتوج
در كتـاب   كتـاب حـدوديات  مسايل كه تحت عنوان جا برخي از  در اين

كنيم، انتخاب اين كتاب به اين دليـل اسـت كـه     آمده را بيان مي تبصره عالمه
كـرد بـه    سـعي مـي   بلكـه  داشت، به موضوعاحاطه فقهي  ه تنهان عالمه حلي

شـود   نباشد، و مـي  متعقب وغيرفقهي هم داشته باشد  ي احاطه خود ي اندازه
جـا   در ايـن . در نظـر گرفتـه شـده اسـت     فقيـه نمونـه  گفت به عنـوان يـك   

عالمـه  را كه نشان دهنده اوضاع و احـوال قـرن هشـتم از زبـان      اي تاريخچه
و چـه   دهتحت تأثير چه مسـايلي بـو   ايشان ببينيمتا كنيم  مين است، بيا يحلّ

قرار گرفتـه و   ايشاننظير افراد ديگري  و ايشانهاي  مسايلي تحت تأثير گفته
  ؟به زمان ما رسيده است

  تعزيرات حدود و

قبل از هر چيز در ابتداي بحث مسايل جزايي به نام فقه اسالم، بايد به مسئله 
هاي  رداخت كه معموال در آخر كتابپو ديات  قصاص و حدود و تعزيرات

، يك اصطالح معمـول شـده   حدود و تعزيراتاصطالح . شود فقهي گفته مي
هاي فقهي است و در قرآن به صورتي كه در فقـه معمـول اسـت،     ميان كتاب
ديگـري   ي ، نـاظر بـه مسـئله   حدود اهللا و من يتعد حدود اهللا. (استبيان نشده 

  )است
اجزاء را در خود  ي همه تعريفي كه يعني( ع و مانعجام فقها يك تعريف

در ايـن مسـايل بيـان     ،)جمع كند و هـر مصـداق غيـر خـود را خـارج كنـد      
و  قضـا بعـد از شـش فصـل در آداب كلـي      هـم  عالمه حلـي لذا  .اند نكرده

تعريفـي كـه از    و» في حـد الزنـا  «: گويد بالفاصله در فصل هفتم ميشهادات 
خواهيم گفت كـه در كتـاب    بعداً. كند مي تعزيراز  كند، نه تعريفي كه مي حد
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 ي در زمينهرا است، چه مسايلي  شرايع االسالمكه در شرح  جواهر االحكام
  . بيان كرده است حد و تعزيرتعريف 

زنا حد  

كـه   آورد مـي بـه دنبـال هـم     پـنج مسـئله  را بـا   دوازده مطلبدر اين مورد 
  .كنيم ها را ذكر مي وار آن فهرست

اي  كنـد؟ ضـمنا اشـاره    به چه چيز تحقق پيدا مـي  زنااين كه  :لمطلب او
من غير عقد، و ال شـبهه  دارد كه مباشرت بين زن و مرد، وقتي زنا است كه 

طــور كــه گفتــيم از نظــر  يعنــي ســه مــورد، كــه همــان. باشــدو ال ملــك و 
 كنيـز مثل ( كسي است ملكيك وقت زن . تواند مفيد باشد شناسي مي جامعه

هست، يعني اين كه خيـال كـرده كـه     شبهه عقدييك وقت  )يمدر زمان قد
واقع شده، ولي از نظر مقررات فقهي اشكال داشـته،  عقد عقد صحيح بوده و 

دديگـري   عقـد در ه، يـا  يا جايز نبوده، يا در شرايط ديگري بوده مثل زمان ع
  .گذارند مي زنادر اين سه صورت، اگر مباشرتي اتفاق افتد، اسم آن را . باشد

شـود،   اجـراي مجـازات  شرط اين كه اين مباشرت موجب  :مطلب دوم
 علم به تحريم،سوم  عقل،زن يا مرد، دوم  درباره بلوغچهار چيز است، اول 

 اختيـار، كند حرام است و جايز نيسـت، چهـارم    يعني بداند كه كاري كه مي
 كنـد، مثـل   ها را ذكر مـي شبههبعد هم مواردي از . يعني اين كه مضطر نباشد

  .ها و نظاير اين !اين كه نابينا باشد و عوضي بگيرد
نثبـت  « :گويـد  شود؟ مـي  يزي اثبات ميچه چدر  زنا اين كه :مطلب سوم

اگر كسي كه اهليت اقـرار دارد و معتبـر اسـت،     ،»باالقرار من اهله اربع مرات
يا ايـن كـه   . كه اين كار را كرده است  چهار مرتبه عليه خودش شهادت بدهد

توانـد   اين مي سه مرد و دو زن،يا  چهار مرد عادلر نيست، شهادت اگر اقرا
زدن  تازيانـه بـه   مجـازات گاهي . شود اجراي مجازاتو  زنا ي اثبات كننده

سنگسار در قرآن نيسـت،  موضوع  البتهكردن، كه  سنگساراست و گاهي به 
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حدود زنـا   وولي بعدها به استناد احاديث، چيزهايي را به عنوان سنگسار جز
اگر شاهدها دو مرد باشند و چهار زن، در ايـن صـورت ممكـن     .اند قرار داده

در هـر  . تواند بشـود  است موجب تازيانه زدن شود ولي موجب سنگسار نمي
 صورت اگر يك مرد عادل باشد و شهادت دهد با هر چند نفر زن كه باشـد، 

دهند، بـه  ها شهادت  شود و اگر اين و قبول نمي شود اين اثبات كننده زنا نمي
اگر كمتر از چهار نفـر  . شود عنوان مفتري مجازاتي برايشان در نظر گرفته مي

حـدوا فـي   «گويـد،   جـا مـي   در اين عالمه حليشهادت بدهند، به تعبيري كه 
 شـود  شـان عليـه شـخص حسـاب مـي      به خاطر افترايي كه شهادت ،»الضريه

نـاروا   و نسـبت  حد قـذف مستحق اجـراي   )چون از چهار نفر كمتر هستند(
  .شوند دادن مي

خواهنـد   ها وقتي مـي  اشتراك در نوع شهادت است، كه اين :نچمپب لمط
شهادت بدهند، بايد يك جور شهادت بدهنـد و وقتـي جداگانـه از هركـدام     

يشـرط فـي   «كننـد بـا هـم منطبـق باشـد،       رسند، خصوصياتي كه ذكر ميپ مي
بعـد  . هـم باشـد  از همـه جهـت مثـل    يعني ، »هالشهاده اشتراكها من كل الوج

كه بايد جوري كار واقع شـده باشـد كـه مـورد مشـاهده       شان كيفيت شهادت
ها به طور وضوح ناظر و شاهد ارتكاب ايـن عمـل   شاهد اي باشد و اين هعد

 ؟اتفاق افتد ممكن است حال چنين چيزي چه موقع و در چه شرايطي !باشند
به مقـررات اجتمـاعي    اعتنايي اين مجازات بيشتر به خاطر بيآيا بايد ديد كه 

  . قابل توجهي است ي خود مسئلهاين كه  ؟است يا به خاطر اصل اين عمل
اگر شاهدها شهادت دهند كه دو نفر با هم همخوابه بودنـد  : مطلب ششم

و به اصطالح در مقدمات مباشرت بودند، ايـن موجـب    تفخيذيا به اصطالح 
  .دنشو مي تعزيرنيست و فقط  حد

است، كه اگر كسي اقـرار كـرده    بازگشت از اقرار ي مسئله :مطلب هفتم
بود و بنا شد او را سنگسار كنند، بعد انكار كند و از نظر خودش برگـردد، از  

. كنـد  شود و مسئله شـكل ديگـري پيـدا مـي     چنين كسي سنگسار برداشته مي
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سـاقط   انكار بعد از اقـرار باشد، بـا   حدنباشد و اجراي  رجمچنانچه مسئله 
  .كنند ن مجازات را اجرا ميو آ شود نمي

 قاضي و امـام جـا   كرد، آن توبهكرد و بعد  اقرارفردي اگر  :مطلب هشتم
كند، اين بستگي بـه  ناري كند يا جرا  حدذيرد و پاختيار دارد كه توبه او را ب

را به كار برده، مقصـود   امامدر مورد اين كه عنوان  .»تخير االمام«مورد دارد، 
البته اگر از طرف خـودش قاضـي   . است) اعتقاد شيعهبه ( امام معصومهمان 

بعـد از   توبـه  اگر اين. كند معين كرده، در حقيقت او همين اختيار را پيدا مي
باشد، نه بـا اقـرار خـودش، در ايـن صـورت موجـب برداشـتن         اقامه شهود

نـه باشـد، موجـب عـدم     شـهود و بي  ي اما اگر قبل از اقامه. شود مجازات نمي
  .شود مياجراي مجازات 

اگر كسي با محرم هاي خود، مثل مادر و خواهر، چه از نظـر   :مطلب نهم
ـ نسبي و چه از نظر شيرخوارگي يا نسبت به زن   زنـا در خـودش، مرتكـب   پ

يعنـي از   كافر ذمـي، اگر يك . شود، در اين صورت مجازات او كشتن است
ابطـه  كنند، با يك زن مسـلمان ر  هايي كه در نواحي اسالمي زندگي مي اقليت

  . نامشروع پيدا كند، مجازاتش قتل است
مرتكـب ايـن عمـل بشـود،      اجبـار و  كراهتموقعي كه بـا   :مطلب دهم

اگر غير محرمات باشند، يعني غير كسـاني  . مجازات چنين كسي كشتن است
باشد يـا   محصنكه آيا مرتكب اين فعل  كه محرم هستند، در اين صورت اين

  .گفتگو است نه، مورد
الـذي لـه فـرج مملـوك بالعقـد الـدائم و       « :گويـد  مـي  صندر تعريف مح

دهد كه طرز انديشه در مورد  خود نشان مي »فرج مملوك«كه تعبير  ،»الملك
   !ه بوده استچ ي آن زمانازدواج و زن و شوهري از نظر فقها

بـا ايـن   كسي كه امكان ديگري برايش وجـود دارد ولـي    :مطلب يازدهم
كـار   اختيار هم ايـن  زند و با اراده و ع ميدست به ارتكاب عمل نامشرو حال

چه طرف او  اگر چنان. شود مي مستحق حدكند و مجنون هم نيست، او  را مي
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عاقله باشد و او هم امكان ازدواج ديگري داشـته و معـذلك مرتكـب    و بالغه 
بعد اضـافه  . كنند را مطرح مي سنگسار ي عمل نامشروع شده، آن وقت مسئله

را  تازيانهصغيره و يا مجنونه باشد، فقط همان مجازات كند كه اگر طرف  مي
طور است، كه اگر او هـم شـوهري    در مورد زن هم همين. ندارد رجمرد و اد

لو زنت المحصنة صغيرة ردت و لو «داشته باشد و دسترسي به او داشته باشد، 
سر بچه پگويد اگر چنانچه زني شوهر دارد و با يك  مي ،»كان بمجنون رجمت

اگـر طـرفش بـالغ باشـد ولـي       .شود بر او جاري مي حدلغ مباشرت كرد، نابا
بنابراين بـد  . هم بشود رجممجنون باشد، حتي ممكن است مشمول مجازات 

را از هم جدا كـرده، از جـاري شـدن     رجمو حد نيست اشاره كنيم كه تعبير 
 .»در قرآن رجم وجود نـدارد « :چون گفتيم. است تازيانهحد مقصود همان 

: گويـد  مـي  مجنونو در مورد  »حدت« :گويد مي صغيراست كه در مورد اين 
اگر طرف شـوهر يـا زن نـدارد و مجـرد اسـت و مرتكـب عمـل         .»رجمت«

تراشند و يك  و سرش را ميبزنند تازيانه  100گويد  شود، مي مي زنانامشروع 
 تراشند را نمي زن برده ولي سر ،»ليس علي المملوك جزا«. كنند سال تبعيد مي

  .و هم چنين تبعيد يك ساله هم براي او نيست
چنانچه بعد از اجراي حد، باز  ،»و ان زنا بعد الحد ثانية« :مطلب دوازدهم

كنند و اگر سه بار اتفـاق بيفتـد، دفعـه     را بر او جاري مي حداين كار را كرد، 
اند در دفعه چهارم بـه   گويد بعضي فقها گفته شود، مي سوم محكوم به قتل مي

در مورد زن هم به همين ترتيب، امـا در مـورد بـرده و    . شود محكوم ميقتل 
 50گويد كه چه همسـر داشـته باشـد و چـه نداشـته باشـد،        كنيز و غالم، مي
يعنـي  . شود زنند و در موقع هشتم و يا نهم است كه كشته مي تازيانه به او مي
   !كشند بعد او را مي اصالح شدني نيست،وقتي ديدند كه 

  نازِ حد مسئله به دنبالنج ذكر پ

يعنـي در مـورد    ،»االولي للحاكم اقامـة الحـد علـي اهـل الذمـة     « :مسئله اول
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 يا كند اقامه حد خود تواند شدند، حاكم مسلمين مي زناها اگر مرتكب  اقليت
ها هر مجازاتي كه در ديـن خودشـان بـرايش     ها تسليم كند و آن به محاكم آن

  . اجرا كنند - كه در آن بحث است -را در نظر گرفتند يا همين مجازات 
باشد، يـا   عادت ماهانهيا در  مريضيا  زن حامله،اگر طرف  :مسئله دوم

در موقعي كه شدت گرما و يا سرما است، يا او در سرزمين دشمن يا ميـدان  
در . ناهنده شده اسـت پجنگ است و يا در موقعي كه به جاي مورد احترامي 

دهنـد وضـع    كنند، حامله را فرصـت مـي   نمي جاهاي مورد احترام حد جاري
در آخـر  . نياز شود، مريض را هم به همـان ترتيـب   حمل كند و بچه از او بي

اگـر در خـود يـك     ،»لو زنا في الحـرم رد فيـه  « :كند كه اين قسمت اشاره مي
اگـر  . بر او جاري مـي شـود  حد جاي محترمي اين كار را بكند، در همان جا 

ناهنده شده، از نظر غذا و آب به آن او پجا  و به آن جا مرتكب شده در غير آن
را در بيـرون آن محـل اجـرا    حـد  كنند تا خارج شود و بعد  گيري مي سخت

  .كنند مي
حدود  ي اليحهدر در حكومت فعلي اين مسايل همان چيزهايي است كه 

كـه بـه    !قرار دادنـد  مواد قانوني ورا ترجمه كردند و جز آنعين  و قصاص،
  . ردازيمپ ها مي به آن موقع خودش

اگر مسئله تازيانه و سنگسار، هر دو قرار بود اجـرا شـود، او    :مسئله سوم
عمل شده او زنند و بعد سنگسار، كه هر دو مجازات در مورد  ل تازيانه را مي

اگـر بـا    ،فـرار  در صـورت  كنند، زن را تا سينه در ميان خاك دفن مي!! باشد
باشد يك سنگ به او  اقرارگردانند، اگر با  مي براو را شاهد اثبات شده باشد، 

اگر با شاهد اثبات شده باشد، اولين كسـي  . گردانند ديگر بر نمي ليزنند و مي
امـام و   فـرد اولين  ،ر باشدازند، بايد آن شاهدها باشند، اگر با اقر كه سنگ مي

  .زند قاضي وقت است كه سنگ مي
شـانند و ايـن چيزهـاي    ن زن را مـي چگونـه  اين است كـه   :مسئله چهارم
  .كند جزيي را ذكر مي
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دارد و بـدون اجـازه او بـا كنيـزش      اي اگـر كسـي زن آزاده   :مسئله پنجم
زننـد، يعنـي    حد زنـا كـار را بـه او مـي     يك هشتمگويد  كند، مي مباشرت مي
و چگونـه قابـل اجـرا     طور اسـت  چه نيم ضربه اينحال  !ضربه دوازده و نيم

من زنا في زمان شريف او مكـان شـريف ضـرب    «:گويد ميبه هر حال ! ؟است
،كسي كه در وقت و زمان مورد احترام مسلمين ايـن كـار را   »زياده علي الحد

يك مقدار هم از حد معمول بيشتر مجـازات  ، كنند را كه جاري مي حدبكند، 
  !كنند مي

  لواط

گويـد   بعـد مـي  . شود ابت ميثهم  لواطشود،  ابت ميث زنابا همان شرايط كه 
 يا از كنند، مي سنگساريا  كشند، مينين كاري اتفاق افتاد، مرتكب را يا چاگر 

 و امام حق دارد كهسوزانند  و ميكنند  مي احراق يا او را كنند پرت مي بلندي
ايـن همـان   . نـوع جديـدش اجـرا كنـد     ازها را، منتهـا   اين مجازات هر كدام
 وضـعي كـه واقعـاً   اند اجرا كنند و با  است كه آخر هم خواستههايي  مجازات

گويد نسبت  بعد مي. ردازيمپ در جاي خود به آن مي وخيلي جاي بحث دارد 
اگـر چنـين عملـي را مرتكـب شـده باشـد، بـاز همـين          مجنونيـا   صغيربه 

اما اگر خود مجنون و صغير فاعل اين كـار باشـد،   . گيرد ها انجام مي مجازات
عـاقلي كـه طـرف    نيسـت، ولـي آن    مكلفگيرد، چون  قرار مي تأديبمورد 

جور چيزها خودش مسئله  حال تصور اين. شود كشته مي ،جريان قرار گرفته
بـا   اقليـت مـذهبي  كند كه اگـر از طـرف يـك     در اين مورد اشاره مي !است

رداخته باشـد،  پكند، اگر چه مقدمات كار را  جا زندگي مي مسلماني كه در آن
 اشد، آن طرف مسلمانشود، ولي اگر عمل انجام شده ب كشته مي ذميهم  باز

عمل بوده باشـند، فقـط    مقدماتاگر چنانچه در . رسد به مجازات مي مفعول
كند كـه اگـر چنـد بـار ايـن       بازهم اشاره مي. شود به او زده مي تازيانههمان 

  .رسند مي مرحله چهارم به كشتنارتكاب انجام شد، در 
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 تعزيـر ا را نفر برهنه در يك بسـتر باشـند، آن هـ    دو اگر گويد كه بعد مي
تكرار  تعزيرچه اين  اگر چنان. شوند ضربه محكوم مي 99تا  30كنند، و به  مي

را  صد تازيانهرسند، يعني همان  مي حدشود، در دفعه سوم به مرحله اجراي 
  .زنند ها مي به آن

 تعزيـر اي را از روي شهوت ببوسد، او هم مـورد   سر بچهپكسي كه يك 
  . گيرد قرار مي

گوينـد، در كتـاب هـاي     مـي  سحقبا هم ديگر كه بـه آن  مباشرت دو زن 
شـود،   هست و به همـان ترتيـب اثبـات مـي     زنافقهي به همان ترتيب كه در 

مجازاتش  مرحله چهارم اگر تكرار شود، در. استصد تازيانه مجازاتش هم 
 ، اماشود حد ساقط ميواقع شود،  توبه قبل از اقامه شهوداگر . است كشتن

  . كند اي نمي مه شهود فايدهتوبه بعد از اقا
كند  باشند، باز همين مسئله را تكرار مي بستردر و اگر دو زن با هم برهنه 

شوند و اگر تكرار شد، به همـان انـدازه كـه در مـرد      مي تعزيركه تا دو دفعه 
  . شوند تازيانه محكوم مي صداست، يعني به 

خـورد و   مـي  ضربه شالق 75باشد،  واسطهنامشروع  ي كسي كه در رابطه
كننـد،   گردانند و به همـه معرفـي مـي    تراشند و او را دور مي ميهم سرش را 

 شاهدين عدلينشود و اثباتش هم به  اين مسايل ذكر مي. كنند س تبعيد ميپس
  .يعني يا دو شاهد عادل، يا دو مرتبه اقرار است اقرار مرتين،يا 

  قذف 

 سبت ناروا دادن به كسـي شود، كه آن ن آن بيان مي حدو  قذفدر اين فصل، 
 80مجازات ايـن نسـبت نـاروا،    . كه بالغ و عادل و عاقل و مسلم باشد است

باشد و اهانت بـه طـرف    اففاستخهر نسبتي كه موجب  .ضربه تازيانه است
مثـل ايـن كـه كسـي بـه همسـر خـودش        . شود مي تعزيرتلقي شود، موجب 
ازدواج كرديم، تـو بـاكره    وقتيبگويد  مثالً و نيافتم عذراءبگويدكه من تو را 
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ها موجـب همـان    اين ،است الخمر شاربيا  فاسقيا به كسي بگويد  .نبودي
  . شود مي تعزير

را مـورد   بـرده يـا   كافرحتي  و مجنونيا  نابالغ ي بچهچنين كسي كه  هم
  .شود بر او جاري نمي حدمي شود، اما  تعزيراهانت قرار دهد، 

  . عادل استمرد يا به شهادت دو اثبات قذف يا به دو مرتبه اقرار، 
هـا جـاري    بـر آن  حـد ولـي  شـوند،   مـي  تعزير مجنون،، و )نابالغ(صبي 

  . شود نمي
زوجـين در ايـن زمينـه بـا سـاير      . رسد هم مثل مال به ارث مي حد قذف

 عفـو اگر يكـي از وراث حـق خـودش را    . برند ورثه فرق دارند، و ارث نمي
  .شان را بكنند حق استيفايكند، ديگران مي توانند 

. شـوند  مي تعزيرديگر نسبت ناروا بدهند، هر دو يكبه  اگر دو نفر متقابالً
قتـل   هـارم موجـب  چباز هم در اين مورد اگر سه مرتبه تكـرار شـد، دفعـه    

  . شود مي

سنبي ب  

كنـد و   را ذكـر مـي  نبـي   سـب  ي مسـئله ي ذف، عالمه حلّقَبحث  انتهاي در
يعني هر كسي كه نسبت به پيامبر بد بگويد و  ،»بييقتَلُ من سب النَّ« :گويد مي

او واحد مـن االئمـة علـيهم    « :كند س اضافه ميپس. شود فحاشي كند، كشته مي
نكته جالبي كه بعدها هـم دنبـالش را   . يك از امام هاهر يا در مورد  ،»السالم
يعنـي   ،»يحلّ لكلّ سامع قبله مع امـن ضـرر  « :گويد اند، اين است كه مي گرفته

كسي اين مطلب را بشنود، در صورتي كه از ضرر حكومت وقت و ديگر  هر
در زمـاني كـه اوضـاع و    !! تواند طـرف را بكشـد   احتماالت در امن باشد، مي

تواند خيلي فاجعه بيافريند،  كند، اجراي اين حكم مي احوال اجتماعي فرق مي
 اطر كهخ اين به را بكشد، بعد بگويد فرد ديگريه بسا كسي، چبراي اين كه 

   ؟اثبات كرد آن را شود ه طور ميچبه پيامبر بد گفت و من او را كشتم، حال 



129 /حقوق كيفري و جزا : فصل چهارم

  يامبر ترديد كندپت و كسي كه در راستگويي عي نبومدحد افراد 

ت اسـت و هـم چنـين    كسي هم كه مدعي نبـو  ،»ولذا يقتل من يدعي النّبوة«
كنـد   اضافه مـي  منتها. شود كسي كه در راستگويي پيامبر ترديد كند، كشته مي

يعنـي اول بـه اسـالم تظـاهر كنـد، و بعـد در        ،»مع تظاهره اوال باالسالم« :كه
  . صدق و كذب پيامبر ترديد كند

شـته  داوجـود  اشكالي در احكام منسوب به پيامبر ممكن است يك وقت 
به نظر مـن   ،سبمورد كه در  كنند ، كه در اين زمينه حديثي هم ذكر ميباشد

با روح نه تنها كرد، زيرا  است كه نبايد به آن اعتماد حادياحاديث آاز همان 
از آن  هاي بسياري سوءاستفاده پس از اين امكان ، بلكهاسالمي سازگار نيست

  . كنيم خود به آن اشاره مي جاي، كه در وجود دارد
گويد كه اگـر   كند و مي را مطرح مي ساحرهم موضوع فصل  ي در خاتمه

شـود و كشـته    بـر او جـاري مـي    حـد رسـد و   ميمسلمان باشد، به مجازات 
  .شود مي تعزيراگر كافر باشد،  و شود مي

بعد به  هايي داشته و ها داده شده، چه مصداق حال در زماني كه اين حكم
. هايي در آمده است، خود از نظر جريان تاريخي قابل بحث است چه صورت

ا هـم ضـميمه   ر علمـاء كه بعـدها  مه،ئا بسو  نبي بس ي بخصوص مسئله
چند واسطه سرايت دادند و اين مسئله  هبها هم  و نايب نايبكردند و بعد به 

  .اي در آوردند را به شكل خيلي زننده

  رب مسكر مر و شُخَ ي مسئله

من تَناول السكر اَو فَقاعا اَو عصـيرا قَـد علـي قَبـل ذهـاب      « :گويد در اين فصل مي
، بـرود  آن كه انگور را بجوشانند و قبل از اين كه دو ثلث عصير يعني حتي ،»ثُلثيه

از روي اختيار و با علـم بـه    ف باشد ورا بياشامند، در صورتي كه شخص مكلّ آن
در قـرآن   البته گفتيم اين حد. ضربه است 80آن  حدتحريم اين كار را انجام دهد، 

  . كنند بيان مي بيان نشده است و فقط بر اساس احاديث و اخبار اين مسئله را

130  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

ه« :كند كه را بيان مي بعد كيفت اجراي حدنُقو علي ظَهرهيعنـي   ،»عارِياً ع
اگـر سـه دفعـه    . زننـد  ها مي كنند و به آن قسمت شت و شانه او را برهنه ميپ

  .شود مي دفعه چهارم كشته تكرار شد،
مصرف  اعتقاد به حالل بودنشاگر كسي شراب و مشروبات الكلي را با 

 مرتـد يعني چنين كسي  ،»فَهو مرتَد«كند،  د، اين ديگر حكم جديد پيدا ميكن
  . شود بر او جاري مي حداست و اگر اين طور نباشد، فقط 

گويد  كند، و اعتقاد به حالل بودنش دارد، مي مي شراب فروشياگر كسي 
در صـورتي كـه   . شـود  دهند، اگر توبه نكرد، كشته مي دفعه اول او را توبه مي

، برگـردد،  )شهود عادل بگويند اين شرابي خورده يا فروخته( قيام بينه قبل از
اگـر بـا   . رسـد  باشد، به مجـازات مـي   از آن شود، اگر بعد از او ساقط ميحد 
يـا   ببخشـد اختيـار دارد كـه    امـام خودش باشد و توبه كند، در اينجـا   اقرار

ابت ثو مرتبه اقرار اين مسئله هم به شهادت دو عادل، يا به د. كند اجراي حد
نداند در اين ظرف چه هست، و آن  باشد، مثالً جاهلچه  اگر چنان .مي شود

  .شود علم به تحريم نداشته باشد، حد بر او جاري نميرا بنوشد، يا 
علما بر تحريم آن اجمـاع  كند كه اگر كسي چيزي كه  در آخر اضافه مي

يـل را حـالل بدانـد،    ري از ايـن قب گـ ، مثل گوشت مرده يا چيزهاي ديدارند
 تعزيـر كـنم،   شود، ولي اگر بگويد حرام است ولي من اسـتفاده مـي   مي كشته

  .شود مي
كشته شـود، ديـه و    تعزير،يا  حدگويد اگر كسي در حين اجراي  بعد مي

شان ظاهر شد،  اگر چنانچه شهودي هم كه شهادت دادند، فسق. ارزشي ندارد
  . ضايعه را جبران كندبايد اين  بيت المالآن وقت در آن صورت 

هـا   اين مسايل قابل بحث است و نبايد به عنوان حكم اهللا به آن ي همه
بايد ديد كه در طول تاريخ اين موارد به عنوان مسـايلي كـه از آن   . نگاه كرد

. توانـد باشـد   ناگزير بودند، به چه كيفيتي اجرا شده و امروز به چه كيفيتي مي
نام اسالم و حكم خدا بيان كنـد، بايـد تـا     خواهد مسايل را به وقتي كسي مي
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قوي و قابل اعتماد داشته باشد، تـا نسـل بعـد نسـل مصـداق       مستندچه حد 
و ديگران هم به دنبال اند  گفته نشود، كه مرتباً »اسماء سميتموها انتم و آبائكم«

  . او رفته باشند

  سرقت 

  :كند بيان مي قطع يد سارقرا براي  چهار شرطدر اين فصل 
  .باشد فمكلّ يعني سارق بايد التكليف، -1
كنـد طـوري نباشـد كـه بـه       يعني كسي كـه دزدي مـي   انتفاع الشبهه، -2

  .خيالش جايز است و اين كار را بكند
اي را باز كند و وارد آن شود، اگر در  يعني جاي قفل شده هتك حرز، -3

دسترس باشد و بشود اين طرف و آن طـرف بـرود، ايـن موجـب قطـع يـد       
  .شود نمي

يـك  يعني به مقدار معينـي باشـد، اگـر مقـدار دزدي از      حد نصاب، -4
، كمتـر  )دار نخود و نيم طالي سكه 4يعني ربع دينار و يا ( حد نصاب چهارم

  . شود باشد، موجب قطع يد نمي
چهار انگشت از دست كه اين شرايط جمع باشد،  به هر حال در صورتي

ايـن  ، »قطعت رجله البشـري «را كرد،  اگر دوباره اين كار. را مي برند راستش
دفعه سـوم  . دارند برند و پاشنه پايش را نگه مي ش را از مفصل ميپبار پاي چ

اگـر سـرقت    !شـود  جا دزدي كرد،كشته مـي  كنند و اگر آن او را زندان ابد مي
  . كنند را جاري مي حدتكرار شد، همان يك بار  اجراي حدبدون 

  . كنند مي عزيرتباشد، او را  طفل يا صغيراگر 
، اگر سرقتي اتفاق مهمانو هم چنين در مورد  دو همسريا  اجيردر مورد 

افتد چه بايد كرد؟ اين جاي بحث است كه آيا مجازات سرقت دارد يا طبـق  
به عنوان سارق ممكـن  . است به آن داده شده نئخاعنوان  بعضي از احاديث،

در هر حـال مـال از    .شود مي تعقيبن ئجاري شود و به عنوان خا حداست 

132  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

  .شود و به صاحبش برگردانده مي شده سارق گرفته
و اين  مسجد و حمامسرقت در جاهايي كه محل رفت و آمد است، مثل 

 قطع يدبري الزم باشد كه مخفي باشد، موجـب   ها، اگر براي جيب قبيل مكان
  . شود نمييد  قطع موجبشود، ولي اگر در ظاهر باشد،  مي

اگر كفن مرده را از قبـر سـرقت كنـد،     نبش قبر، و سرقت كفندر مورد 
شود، ولي اگر نبش قبر كند و چيزي را نـدزدد، فقـط تأديـب     موجب قتل مي

   .شود مي
  :كند پنج مسئله را ذكر ميي عالمه حلّبعد از بيان اين مطالب، 

سرقت نصاب  حد سرقت كنند، آيا هر كدام بايد اگر دو نفر مشتركاً: اول
هم مقدار دزدي  ر است جداگانه سرقت كرده باشند، يا مجموعاًراكه ربع دينا

 نفر به آن حـد سـرقت كردنـد،    گويد اگر دو به آن حد برسد كافي است؟ مي
سـرقت   را شود، اگر هركـدام بـه تنهـايي آن مقـدار     بر آن ها جاري نميحد 
  .شود مي ها آن حكم شامل حال اند، كرده

قَطَع السارِق موقُوف علي «ست، منوط به طرح دعوا ا قطع يد سارق :دوم
خود،  به تواند خود اگر دعوايي طرح نشود، امام نمي .»المرافعه و لو لَم يرافقه

نظـر   او صرف قطع يدلذا اگر صاحب مال ببخشد، يا از . دست سارق را ببرد
شود، اما بعـد   كند، در صورتي كه هنوز مرافعه را مطرح نكرده، حد ساقط مي

  . شود نميساقط افعه طرح مراز 
رسـيد، يـا ايـن كـه      حد نصابآيا در يك بار دزدي بايد به  :مسئله سوم

ـ  ،»علَـي االَقـوي  «ن مقدار برسد، كافي است؟ مي گويد آتدريج هم به  هب رق ف
  .آن مقدار باشد ن نصاب را بدزدد، چه بتدريج و مراراًآكند چند دفعه  نمي

 قطـع يـد  دش بردارد، موجـب  سر خوپاگر پدري از مال  :مسئله چهارم
  . شود ميسر از مال پدر بردارد، پشود، ولي اگر  نمي

برند، اگر چـه دسـت ديگـرش     گويد دست راست را مي مي :مسئله پنجم
نداشـته باشـد، ولـي اگـر دسـت راسـت        اصـالً  پهم شل باشد، يا دست چ
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هـم  هـا   بعضـي ! برنـد  را به جاي دست راسـت مـي   پنداشته باشد، دست چ
ش پدارد و دست راست ندارد، به جاي آن پاي چـ  په اگر دست چاندك گفته

  !و از اين جور مسايل !!توانند ببرند را مي

  محارب

بحث  خودشمحارب كند، معني  را مطرح ميمحارب  ي در اين فصل مسئله
يعنـي كسـي كـه    ، »من جرد السالح الَخَافَة النّاس« :گويد داري دارد و مي هندام

قيـام  در حقيقت عمل  هماسلحه بكشد، ترساندن جامعه  مردمبراي ترساندن 
توجه  ها آنتفاوت بين بايد به  !ت حاكمأنه قيام عليه هياست و  عليه جامعه

هـاي   زيرا بعدها از اين مسئله خيلي سوءاستفاده شده و بسـياري خـون   ،كرد
دسـت غيـر اهـل بـوده، مطلـب را      قـدرت  چـون  . اسـت  بيهوده ريخته شده

در بسا كساني كه خودشان موجب ترساندن مردم باشـند،   چه .اند نفهميده
اند، و اگر كسـي بخواهـد بـراي احيـاي      ت حاكم قرار گرفتهأهي موقعيت

گذارنـد كـه    حقوق مردم قدم بردارد و قيام كند، آن را به حساب اين مي
 جـدا  از هـم  ، اين مطالب را بايـد دقيقـاً  عليه امنيت مردم قدم برداشته است

گويـد كسـي كـه اسـلحه را بكشـد و       مـي  محـارب، عريـف  در مورد ت. كرد
بعـد بـر   . محـارب اسـت  ترساندن جامعه باشـد،   ومقصودش ترساندن مردم 

آن وقت مجـازاتش   ،خشكي، دريا، شب يا روز باشد اساس اينكه كجا باشد،
تعيـين   بحث خواهيم كـرد،  آن اي از قرآن كه بعد روي را به استناد همان آيه

نظـام بـه اصـطالح    (هـا   خواهد بگويـد و ايـن   چه مي آيه اين كه اين. كنند مي
تخيـر االمـام بـين    « :گويد مي .چه طور استفاده كردند) اسالمي بعد ار انقالب

زدن و اين كه يك دسـت و پـايش را جـدا     يعني امام بين كشتن و دار، »قتله
اگر قبل از دستگيري توبه كند،  .ر استكند و يا او را تبعيد كند، مخي از  حـد

اگر بعـد از  . را برده، بايد اعاده كند »حقوق ناس«اگر  شود، ولي او برداشته مي
دستگيري باشد، اين حكم را ندارد و وقتي هم از يك شهري بـه يـك شـهر    
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جا با او معامله و نشسـت و برخاسـت    دهند كه آن ديگر تبعيد شد، دستور مي
كجا كـه بـرود،   شود كه كسي كه محارب است، هر  از اينجا معلوم مي. نكنند

بينند او بر خالف مصالح مـردم قـدم برداشـته و يكـي از      مردم هستند كه مي
اتفاق افتاده يا نه، اين است كه اگـر او را بـين   محاربه  ي هايي كه مسئله نشانه

ـ    مردم آزاد بگذارند، ت اقليـت حـاكم كـه    أچه بسا بسياري از افـراد عليـه هي
هـا را آزاد   س بايد اينپ. كنند مي غاصب و ظالم به حقوق جامعه هستند، قيام

بگذارند، چه در همان جامعه، چه در همان شـهر و چـه در شـهرهاي ديگـر     
در اين روزها در كشورهاي ديگر، چون  خصوصاً. غيرمركز و غيرمحل حادثه

اسـت، چـه بسـا     جرايم سياسـي مسئله فكري است و به اصطالح از  اصوالً
 ي مسـئله مـالك  گـويم   رانتـز مـي  پدر . داستقبال كن افراد جامعه از اقدام اين

و لـذا   مردم چنين آدمي را مانع رشد خود ببينند اين است كه واقعاًمحاربه 
از زنـدان آزاد  كه كه كسي  كنند، نه اين اگر جايي هم برود، با او معاشرت نمي

كننـد كـه چـه انسـان      گيرند و از او قدرداني مـي  شود، مردم دورش را مي مي
 محارب. ه استو از خود شهامت نشان داد هرشادتي كردست و چه ابزرگي 

ت أنه عليه مصالح هي، عليه مصالح مردم اقدام بكند گويند كه به كسي مي
 از نظر من تذكر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه    ! حاكمه يا فرد حاكم يا غاصب

گيري اجتماعي  تا اين سخت، »الي ان يتوب«را تبعيد كنند  محاربگويند  مي
طور نيست كه اگـر كسـي مخـالفتي     بنابراين اين. او توبه كند موجب شود كه

انتخـابي   بلكـه او را بكشـند،   كرد، يا حتي مرتكب عمل حادي هم شد، فوراً
نـه   .است قتل، دار، قطع دست و پا و يا تبعيد كردن،: بين چهار نوع مجازات

ردم ها را بكشـند و نگذارنـد مـ    حفظ نظم، گروه گروه انسان ي بهانهبه  كه اين
هـا چـه بـوده     آن ي انگيزهبدانند كه و  ها را بشنوند آن حرفو ببينند ها را  آن

تُـدرء الحـدود   « :اصل اساسي قضـايي جزايـي كـه   اين بر اساس  حتي. است
و حـد را متوقـف    به شبهاتي كه وجود دارد، توجه نكننـد  واقعاً ،1»بالشُّبهات

                                                      
 زماني كه شبهاتي وجود دارد، حد بايد متوقف شود. 1
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خودشان ه را هم دارند، چه بسا ت حاكمأهيطرف كه  اين افراد ولو اين .نكنند
مسايلي كـه در اسـالم،    توانند از بنابراين نمي! داشته باشند را مصداق محارب

در نظارت و حكومت پيامبر معصوم بوده سوءاستفاده كنند و مخالف با پيامبر 
خودشـان   ي و خدا را كسي بداند كه مخالف با حكومت ظالمانـه و غاصـبانه  

بزرگي است كه در تاريخ اسالم اتفـاق افتـاده و   هاي  اين از جنايت. باشد
ت تاريخ به عنـوان ديـن اتفـاق    ابوديم و بزرگترين جنايآن ما نيز شاهد 

  !!ه استداافت
وارد خانـه كسـي    زور و عنـف ديگر اين است كه اگر كسي به  ي مسئله

 شود و قصد تجاوز و يا دزدي داشته باشد، آن صاحب خانه مكلف است آن
گر در اين زمينه قتلي هم اتفاق افتاد، و خسـارتي بـه متجـاوز    را دفع كند و ا

  .وارد شد، خونش ارزشي ندارد و كسي ضامن نيست
گويد اگر كسـي   كند، مي ديگري كه در آخر باب محارب ذكر مي ي مسئله
كند، يعني مالي را مخفيانه با كلك و حقه بازي بربايد، يا به وسـيله   اختالس

. شـود  مـي  تعزيـر و خالصه سوءاستفاده كند،  شهادت دروغ، مالي كسب كند
، در )گفتند مي بنجبه آن  كه در عربي( بنگ و مواد مخدردر مورد هم چنين 

فسـاد فـي   حـال ايـن   . شود ولي كشتن در كار نيست مي تعزيراين مورد هم 
كنند،  را مطرح مي نشينند آن اي بر مسند قضا مي هچيست كه وقتي عد االرض

  . كنيم اشاره ميدر جاي خود به آن 
اعمال ناشايستي كه از نظر شـهوي ممكـن    ي در آخر اين فصل هم مسئله

كند و يـك   است از انسان گذشته نسبت به حيوانات انجام گيرد را مطرح مي
 هـا، نسـل   طور دست به دست در كتاب كند كه همين سري مطالبي را بيان مي

  . اند بعد از نسل نوشته
اليحـه  ه را بـه همـان ترتيـب در كتـاب     اعمال ناشايست نسبت بـه مـرد  

و مسئله  ،»من زنا بميته بحيه« :اند كه نقل كرده كتاب تبصرهاز روي  قصاص
امـا اگـر مـردي     .»يغلظ هنا بالعقوبـه « :تشديد مجازات را هم مطرح كرده كه
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مي شود و اثباتش هم بـه همـان    تعزيرنسبت به زنش مرتكب اين عمل شد، 
  . چهار شاهد است

اسـت و بـا    تعزيركند كه موحب  را مطرح مي ءاستمنابعدي  ي در مسئله
  . شود ابت ميثشهادت دو عادل ويك بار اقرار 

گويد انسـان حـق دارد از جـان، از     كند و مي را بيان مي دفاع از نفسبعد 
تـرين وسـيله    بايد آسـان  ،»يحب االسهل«حريم و از مال خودش دفاع كند و 

تـرين را، بايـد ببينـد     يچيـده پتـرين و   سـخت  دفاع را انتخاب كند، نه اين كه
تر نشـود،   اگر با آسان ،»انتقل الي االصعب ...فان «. ترين راه دفاع چيست آسان

  .ترين وسيله برسد مرحله به مرحله بر حسب ضرورت به سخت
نگـاه كنـد و بخواهـد     ديگـري كند كه اگر كسي به خانه  باز هم تكرار مي

منع ها داشته باشد، و در مقابل  به آن بتسنه بدي ها را بفهمد، و اراد اسرار آن
رتاب كنند و او مجـروح  پچيزي به او اگر ، بعد و ادامه دهد قبول نكند ،ها آن

   .»فَهو هدر«ارزشي ندارد، ، شود، يعني اگر حتي كور هم بشود

  قصاص و ديات

  .كند خود را شروع مي قصاص و دياتكتاب  عالمه حليبعد از اين مسايل 

  تلق

و  قتل خطا قتل عمد، :كند در اين فصل انواع قتل را به سه قسمت تقسيم مي
   .قتل شبه عمد
  .، يعني اين كه هم قصد فعلش را دارد و هم منتهي به قتل شودقتل عمد

قصـد   ،دهد، امـا قصـدش   انجام مي ، يعني فعلش را عمداًشبهه عمدقتل 
ماننـد  .»ه محطيا في قصدهان يكون عامدا في فعل« :گويد كشتن نبوده است، مي

  .ميرد او ميو  زند براي ادب كردن كسي را مي ،»كمن يضرب لتأديب فيموت«
وان يكن « :، يعني هم در فعلش خطا كند و هم در قصدشخطاي محض
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اي را بزنـد، بـه انسـاني     رندهپخواهد  مي مثالً ،»مخطيء في الفعل و القصد معا
ابـت  ثگويـد قصـاص مـوقعي     يم .ها هم چنين در مورد جراحتو  خورد مي
 خـون متكـافي  شود كه طرف بالغ و عاقل باشـد و طـرف ديگـرش داراي     مي

حـاال چـه بـه مباشـرت     . گناه باشـد  باشد، هم عرض و بي) خون هم ارزش(
يعني واسـطه  ( باشد تسبيبچه به  خفه كردن،و  ذبحخودش عمل كند، مثل 

ن و انداختن بـه طـرف   ، مانند تير انداختن و سنگ انداختن و مكرر زد)باشد
 :گويـد  را بكشـد، مـي   ياگر كسي ديگري را مجبور كند كه ديگر. يك درنده

كسي كه مرتكب اين كار شده، او را مجبور به ايـن كـار   ، »اقصص من القاتل«
را فـردي  اگر كسـي،  . كنند مي زندان ابدآمر قتل را . شود مي قصاصكردند، 

 ،گويـد  كند و هيچ نمي نگاه مي نگه دارد كه ديگري او را بكشد، و سومي هم
، آن كه مقتول را نگـه داشـته،   كشند قاتل را مي ،»قتل القاتل و خلد الممسك«

حـال همـه   . آورنـد  كنند و چشم كسي را كه نگاه كرده، در مـي  مي حبس ابد
  !ها بر اساس يك روايت است كه دراين زمينه بيان شده است اين

  شرايط قصاص 

  :كند ذكر مي قصاص رايبج شرط را پندر اين قسمت 
  .يعني فرد بايد آزاد باشد حريت، -1
  مسلمان باشد،  -2
  .مقتول غير فرزند باشد -3
  .روي جنون نباشد و از از روي عقل باشد -4
  .نباشد ممهدورالد و به اصطالح طرف هم ارزش داشته باشد -5

ـ     هايي دارد، مثالً بحث موارد هر كدام از اين ا اگر كـافري كشـته شـد و ي
كند؟ از اين قبيـل مسـايل    كافري كشنده بود، حكمش چيست و چه فرقي مي

  .اند بحث كرده آن كه ديگران هم روي
در حقيقت تكيه اصلي فقاهت، نشان دهنده ارزش يـك نظـام عقيـدتي و    
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مكتـب هـم    فكري است و در مسايل جزايي با ارزيـابي روي نظـام قضـايي،   
 ي دارد كه بايد با همان دقت الزمـه هاي دقيقي وجود  شود و نكته ارزيابي مي
  .رداختپقضا به آن 

كـافر  اگـر   ،»لو قتل الذمي مسلماً عمداً« :گويد مي م،دو ي در مورد مسئله
مـال او را در اختيـار اوليـاء مقتـول قـرار       كشت، او و مسلماني را عمداًذمي 

بـه  يا  كشند وبند او را ستخوااگر ،»ان شاء واقتلوا وان شاء استدقوه«دهند،  مي
او را كه ببنـدي،   ،»قيل اوالد الصغار ايضاً« :اند گفته اي هم عده !بندگي بگيرند

اي  جا مسئله ابعـاد تـازه   اين !شود به بندگي گرفت هاي نابالغ او را هم مي بچه
هـاي او را بـه بنـدگي     كند كه اگر مجازات شخصي است، چـرا بچـه   پيدا مي

   !گيرند؟ مي
كشت و ديد مجازاتش ايـن اسـت و مسـلمان    اگر غيرمسلمان يك نفر را 

 خطـايي بـه   مسـلماني را  ذمي فرد اگر. كنند شد، مانند مسلمان با او رفتار مي
 عاقلهردازند، پ مي عاقله ديه را قتل خطايي در. ردازدپرا ب آن ديه كشت، بايد

 وابسـتگان يعني ديگر به  دون هله،كافري كه مسلمان شده، امام وقت است، 
  .شود المال داده مي ، بلكه از بيتندول خون را بدهكه پ گويند او نمي

شـود، بلكـه    باشد كشته نمـي  مقتول پدر در موردي كه قاتل مسئله سوم،
 اي ولي اگر بچه. بدهد كفارهكنند و بايد  مي تعزيرو او را  گيرند از او مي ديه

اش را بكشـد، ممكـن    اگر مـادر بچـه   حال. شود پدر خود را بكشد، كشته مي
  . ت در ازاي آن كشته شوداس

 ديهشوند، بلكه  قاتل باشند، كشته نمي َصبيو  مجنوناگر  مسئله چهارم،
هـا خطـا حسـاب     عمد اين ،»الن عمدهما خطا«شود،  ها گرفته مي آن عاقلهاز 
 عاقلاگر . شود را كشت، در ازاي آن كشته مي صبي،ولي اگر بالغي . شود مي

د، مگر اين كه در مقام دفـع او باشـد كـه    گيرن مي ديهمجنوني را كشت از او 
حال اين مجنون بيچاره در جامعه چه ارزشي دارد و . خونش هدر است اصالً

جـا   احوال چه بوده است؟ ايـن  چه كسي بايد از او نگهداري كند و اوضاع و
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ايـن   حكـم خـدا  گفـت   شـود  شود، كه آيا مي تشكيالت اجتماعي مطرح مي
  تماعي دارد؟ جال ااست؟ يا بستگي به اوضاع و احو

لومن قتـل مرتـدا او   « :گويد اين كه خونش معتبر باشد، مي مسئله پنجم،
بكشد،  كسي كه قتلش جايز است را مرتد يافرد كسي كه ، »لم يقتل به... من

  .شود او ديگر كشته نمي

  كيفيت قصاص

و  شمشير شود و بحث مي كيفيت قصاص ي درباره كتاباين در فصل پنجم 
هـا عمـل كننـد، بايـد شمشـير       آنكند، اگر بخواهند به  مطرح مي نظاير آن را

در شـرايط كنـوني و    حـال را بزنند،  محكومبياورند و به همان ترتيب گردن 
از بحـث قصـاص گذشـته     اين مسـايل  ،چه كسي بزند و چگونه بزندكه  اين

  !است

  ديه

در مقابـل جـان را مطـرح     خـون بهـا  و  ديه نفس ي بعد مسئلهدر فصل 
. درهـم  400درهم، اگر زن باشد  800گويد  مي كافر ذمي،براي  ، مثالًكند مي

ناه كشـور  پيعني كسي كه مسلمان نباشد و در  غير ذمي،كه در مورد  حال آن
رداخـت شـتر   پكند، مسئله اين است كه اگـر طـرف اهـل     اسالمي زندگي مي

ـ گاو، اگر با  200ردازد، پخواهد با گاو ب شتر، يا مي 100است،  اخـت  ردپول پ
اگر اهل لباس و بافتني و اين قبيـل چيزهـا اسـت،    . مثقال طال 1000كند،  مي

رد نجـواني  و  برد يماني :شـود  كه شامل دو چيز مي حله 200 حـال اگـر    !بـ
، نـه  بگيريـد را  بـرد سـراغ   يمـن در اگر ، اهميت دهيمبخواهيم به اين الفاظ 

 !رف اقتصـادي دارد و نه اين نوع بافنـدگي ديگـر صـ    كنيد پيدا ميبردي آنجا 
مسئله به قيمـت در آوردن خـودش جـاي بحـث دارد، مخصوصـا در مـورد       

كه هـر   بعد مسئله اين. كنند هايي كه در نواحي اسالمي زندگي مي غيرمسلمان
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ول داشته باشد، چه قدر در اين زمينه گشايش دارد، و هـر كـه نداشـته    پكس 
ها را مي شـود بـه اسـالم     شود، آيا اين باشد، چه مقدار اختياراتش محدود مي

  !نسبت داد يا نه؟

رداخـت  پ خون بهـا شود كه بايـد   مي موجب ضمان ديهبه آن چه سپس 
اش اشـتباه كنـد، آيـا اهليـت داشـته يـا        اگر طبيبي در معالجه. ردازدپ كند، مي

 تسـبيب شود، يا كسـي   ها مسايلي است كه در موردش بحث مي نداشته؟ اين
ديگري در آن بيفتد، يا سـگي درنـده داشـته    باشد، يعني كسي چاهي بكند و 

  .كند باشد و آسيبي برساند و مسايلي از اين قبيل را عنوان مي
كند كه ديه هر عضوي چه طور بايـد   بحث مي ديه اعضاءراجع به  سپس

لب كردنـد، چـه      كه ديه منافعو بعد  .جبران شود اگر منفعتي را از كسـي سـ
  طور بايد جبران كنند؟ 

و  جنـين و ميـت  ، جراحـت وارد كـردن بـه اعضـاء    ز قبيل مسايل ديگر ا
  .اتحيوان

كه اگـر قتلـي بـه     كند، يعني اين را مطرح مي عاقلهجا بحث  در اينسپس 
رداخـت كنـد، عاقلـه كيسـت؟     پبايـد   عاقلهآن را  ديهخطا اتفاق افتاد، چـون 

كه در اين زمينه است، از مسايل قابل بحثي است كه به طور اجمال از  اقوالي
  .گذريم مي آن

نج قرن بعد از اين متن تنظيم شده و پمتن ديگري است كه  جواهركتاب 
. كننـد  است و به آن استناد مي هاي علميه حوزهمورد استفاده  در حال حاضر

ردازيم كـه بـر اسـاس    پ ميبه چند حديث  اين كتاب تشريح به شروع از قبل
بـراي بهتـر درك    اي تـا مقدمـه  ، كننـد  را مطرح مي حدود و دياتآن، مسئله 

  .هاي فقهي باشد كردن مسايل مربوطه در كتاب

؟است چگونه وارد اصطالحات فقهي شده كلمه حد  

كـه در قـرآن بـه ايـن معنـا نيسـت و در        حـد  ي براي اين كـه ببينـيم كلمـه   
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گونه وارد اصطالحات فقهي شده، بد نيسـت بـه    آمده، چه اصطالحات فقهي
اصـول  در و كننـد   نقـل مـي   امام پـنجم از. ماحاديثي در اين زمينه، اشاره كني

 بـه  ايشان گفته زماني يكي از اصحاب پيامبر از يك نفـر  ، كه1هم آمده كافي
ها بود، به شوخي يـا بـراي    مرد با شخصيتي در ميان آن كه سعد بن عباده نام

رسيد كه اگر تو وارد خانه خودت شوي و ببيني يـك  پ حكم شرعي،دانستن 
 :گويـد  جا اسـت، چـه خـواهي كـرد؟ مـي      جوري در آنمرد اجنبي با وضع نا

در اين ميان پيـامبر وارد شـد و ديـد    . زنمش با شمشير مي ،»اضربه بالسيف«
ال و جـواب را  ؤاو هم س ؟گويد چه خبر است كنند، مي ها دارند بحث مي آن

كنم و منتظر كسي  مي شگويد من هم گفتم خودم مجازات كند و مي مطرح مي
گويـد يـا    شود؟ مـي  چه مي چهار شاهدس مسئله پ :گويد ميپيامبر . شوم نمي

ايـن   او داند كه بينم و خدا هم مي كه به چشم خودم مي بعد از اين !رسول اهللا
پيـامبر  ! كار را كرده، حال من بروم دنبال چهار شـاهد بگـردم در آن منظـره؟   

عـد از  ، ب»بعد رأي عينك و علم اهللا انه قد فعل«، »اي واهللا«: هتصديقش كرد ك
ـ اين كـار را كـرده،   او داند  بيند و خدا هم كه مي كه چشم خودت مي اين س پ

  شود؟  بنابراين طرف مستحق اين مجازات مي
الن اهللا عزوجل قد جعل لكل شيء « :گويد ست كه ميامقصود قسمت آخر 

كند كه خدا  از قول پيامبر نقل مي، »حدا و جعل لمن تعدي عين ذلك الحد حدا
 هـم  قرار داده و براي كسي كه از آن اندازه تجاوز كند يحد براي هر چيزي

تا اين اما هنوز . اصطالح حد به معناي منع است. قرار داده است حدييك 
حقـوق  و كيفيـت   و تعزير حدزمان هم، يك تعريف جامع و مانعي از كلمه 

در حـال حاضـر   . كه در فقه است، به عمل نيامده است خصوصي و عمومي
، و بـا  ودبه آن توجه شود تا روشـن شـ   است و بايد حتماً مبتال به اين مسئله

تُــدرء الحــدود « :گفتــه شــده حــددر مــورد  مــثالً. ابهــام از آن عبــور نكننــد
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اي بود اين حد اجـرا   بايد معلوم باشد كه حد چيست، اگر شبهه ،1»بِالشُّبهات
م كفالـت و  در مورد اجراي آن قسم، شفاعت، عد ،»اليمين في حد«. شود نمي

، بينـه ابت شده باشد و نـه بـا   ثاگر با اقرار . اي ندارد ياعدم قبول كفيل، نتيجه
  .دارد عفوقاضي و يا امام حق 

اصـول  مان آشـنا شـود، از    اي به ذهن براي اين كه از نظر احاديث خاطره
من اقـر  « :كند كه خوانيم كه از قول امام ششم نقل مي اين حديث را مي كافي
يعني اگر كسي به ضرر  ،2»د االمام بحق احد من حقوق المسلميننفسه عن علي

خودش نزد امام، نسبت به يكي از افرادي كه مسلمان است و حقي بر گـردن  
توانـد او را   ، امام نمي»فليس علي االمام ان يقيم عليه الحد«او دارد، اقرار كند، 

حضر صاحب حق الذي اقر به عنده حتي ي«. را بر او جاري كند حدنگه دارد و 
يعني اجراي مجـازات موكـول بـه طـرح دعـوا و       ،»الحد او وليه و يطلبه حقه

اجـراي مجـازات از    اين مسئله قابل توجه است كه اصالً. مطالبه طرف است
  ديدگاه فقه اسالمي به چه ترتيب بايد باشد؟ 

 سليمان بن خالـد شخصي به نام  اصول كافيدر  اجير،در مورد سرقت 
سوال كردم كه يك اجيري در خانه كسي رفته، بعد  امام ششم گويد كه از مي

ـ  ،3»قال هذا موتمن ليس بسارق هـذا خـائن  «جا دزدي كرده،  از آن س مسـئله  پ
بعد ببينيم در مسئله خيانت چه مطلبي را . خيانت و دزدي بايد مشخص شود

اجراي و  قطع يدشود گفت و مسئله سرقت و  از نظر فقه شرعي اسالمي مي
 سـماعه دارد كـه   يهم چنين در حديث ديگـر . يطش مشخص شودشرا حد
قـال هـو   « گويد كه يك كسي اجيـري را گرفتـه و او هـم سـرقتي كـرده،      مي

لالجير و الضيف امنا ليس يقع عليه حـد  « كندكه و از قول امام نقل مي »موتمن
كنـد   نقل مي مام پنجماباز از . شود جا جاري نمي حد سرقت در اين ،»السرقه
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گويـد   رفتند و بعضي از بعضي ديگر دزدي كردند، مـي  اي در سفر مي هكه عد
شـود امـا    يگيـري مـي  پيعني مسئله  ،1»ال يقطع و لكن يتبع به سرقته و خيانته«

اگـر كسـي از منـزل     ،2»و ان سرق من منـزل ابيـه  «. اجراي حد شرايطي دارد
خول اليقتل الن الرجل ال يحجب عـن الـد  «گويد  پدرش سرقت كرده باشد، مي

شـود، ايـن دزدي    درش مـي پسري داخل منزل پبراي اين كه  ،»عن منزل ابيه
هذا خائن و هكذا ان سرق من منزل اخيه و اخته اذا كان يدخل «. حساب نيست

جـاري   حـد شود كه  ، اين سرقت حساب نمي3»عليهم ال يحجبانه عن الدخول
ناخته شـود  ياتش بايد شئمنظور اين است كه مسايلي وجود دارد كه جز. كنند

  .تا نظام جزايي و قضايي يك مكتب مشخص شود
در طيـور   چنين در مورد اين كه مال مسروقه چـه نـوعي باشـد، مـثالً     هم
ان « :كنـد  كند، در همين اصول كـافي نقـل مـي    تحقق پيدا نمي قطع يدمسئله 

را آوردند كـه كبـوتري دزديـده     فردي ،4»برجل سرقه حمامااتي بالكوفه عليا 
در گفـت   ،»قال ال قطع فـي الطيـر  « ،ت سارق را بر او اجرا نكردندبود، مجازا

  .استمطرح  تعزير و تأديبهمان  و شود جاري نميسرقت حد  رندهپ مورد
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  جواهر االحكامدر  حدود و تعزيرات

  
شـرح  نوشته محمد حسن نجفي كه  جواهر االحكامكتاب  به در اين قسمت

نج قرن پ ، اين كتابردازيمپ مي است يمحقق حلّنوشته  االسالم عيشراكتاب 
تهيـه شـده و امـروز     حدود و تعزيرات ي ، در زمينهيعالمه حلّة تبصربعد از 

در  .مورد توجه كساني است كه در ايران سردمدار حكومـت فقـاهتي هسـتند   
مسايل اسالمي به طور كلي و مسـايل   ي درباره نويسندهنظر نهايي اين  جا اين

از  ،شيعه در اسالم به طور خاص، و مسايل مربوط به حقوق اسـالمي و فقـه  
  .شود بيان مي جمله مسايل جزايي و قضايي،

 و حدود حد ي ها كلمه مناسبت نيست آياتي را كه در آن بي در اين رابطه
تا نشان داده شود كه ايـن اصـطالحات فقهـي    . ر كنيمبه كار رفته ذك تعزيرو 

قرآني دارد، و تا چه حد از آن معـاني   ي امروزه معمول شده، تا چه حد ريشه
 بيـان را  ندا هكردمطرح را كه به صورت حديث  مطالبيآن پس از  .دور است

مات اسـالم شـمرده شـود، مـي تـوان      سلّم واگر بخواهد جز خواهيم كرد كه
 و شـود  ها در بعضي موارد بازتر و بازتر مـي  طور اين زاويه چهتصور كرد كه 
بسـيار زيـادي در آن   به تناسب اوضاع و احوال تغييـرات  هم در طول تاريخ 
 ناسـب تبـه   الزم به تذكر است كه در طـول تـاريخ  هم چنين . پيدا شده است

در هـر  هاي مختلفي كه به نام اسـالم   يدا شدند و برداشتپهايي كه  حكومت
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اسـتحكام   ،حفظ براي در جامعه قدرت تأثيرو نيز بخاطر ، وجود داشت دوره
 انـد و  بـه جـاي اسـالم گرفتـه     را ، خود صاحبان قدرتها و استمرار قدرت

هـا هـم در حـال     ايـن  !نـد ا هتلقي كردمخالفت با اسالم  را ها آنمخالفت با 
در مـورد  ، شـود  آيات قرآني را كه مربوط به خـدا و رسـول مـي    حاضر

كند،  رسول با قيد رسالتش به خدا ارتباط پيدا مي. (كنند استفاده مي خودشان
نه با قيد مسايل شخصي و يا مسايل ديگري كه وابسـتگي او را بـه محـيط و    

در اين آيـات خـود را بـه     اينان )طايفه و طرز انديشه خاص طبقاتي بكشاند
بـا   محاربـه با خـدا و رسـول و    مودتدهند و در مورد  جاي رسول قرار مي

از فلسفه ديـن و   اصالًكه  حال آندهند و  ها، خود را بعد از رسول قرار مي آن
بسيار مناسب است كـه آيـاتي از قـرآن را كـه در      بنابراين. اسالم آگاه نيستند

در آيـه   بقـره  ي به كار رفته، كه به طور عمده در سوره حدود اهللاها كلمه  آن
د روابـط همسـري و بـه طـور     اين آيـه در مـور  . آمده بيان كنيم 230و  229

در اين آيـه  . ها از هم ديگر و اين قبيل موارد است مشخص مسئله جدايي آن
  .تكرار شده است حدود اهللاچهار مرتبه مسئله 

  حدود اهللا 

ها حقوقي دارند و اگر از حدود  اين معنا را دارد كه انسان حدو بيان  اهللاخود 
لي براي جلـوگيري از ايـن   يخودشان نسبت به حق ديگري تجاوز كنند، وسا

اش همان مقرراتي است كـه بـه نـام     تجاوز به حق وجود دارد كه يك مرحله
مقصود همان روابطـي   و كند را پيدا مي حدود اهللاشود و عنوان  دين گفته مي

  .بيان شده استصالح و اصالح و رعايت مصالح جامعه است كه به عنوان 
يگران و اجراي تكاليفي كـه در  هم يعني رعايت حقوق د اقامه حدود اهللا

يعنـي رعايـت كـردن     اقامه حـدود اهللا . رابطه با رعايت حقوق ديگران است
نـه  بيـاورد،  عـدالت   را در مبنـاي روابط اجتمـاعي   همان مطالبي كه بتواند

را پيدا  حدود اهللاعنوان  و كه به شكل مقررات، عدالت را ناديده بگيرد اين
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  !اين حدود خدا است زيرا اكت باشيدبكند و به مردم گفته شود شما س
 و4طـالق  ،3، مجادلـه 2، توبه1نساء هاي در آيات ديگري هم كه در سوره

و من يتعـدي  « :يا» تلك حدود اهللا« :ندك ذكر شده، در جاهايي اشاره مي 5بقره
هـا مربـوط بـه مسـايلي اسـت كـه        ايـن  ،»حدود اهللا و اولئـك هـم الظـالمون   

است كه  مظاهرهمثال وقتي صحبت . است هبيان شد آيات شان در آن مصداق
گفـت مـن ديگـر     كرد و مي معمول بود در آن زمان كه شوهر از زنش قهر مي

ذلـك ليؤمنـوا   «كند كـه   اشاره مي آيه مظاهرهبا تو هم بستر نخواهم شد، در 
بدهد  كفارهزند بايد  مي كسي كه اين حرف را ،»باهللا و رسوله تلك حدود اهللا

وقتـي   توبـه  ي در سـوره . ق همسر خود را به او برسانديا بازگشت كند و ح
هـاي خـوبي    شمرد كـه انسـان   گروهي را مي ،»...التائبون العابدون « :دگوي مي

بنابراين بيشتر تكيه روي اين  .»فبشر المومنين.... ناهون عن المنكر و « :هستند
ه است كه كسي از اقتدارات خودش و حتي از مزاياي اجتماعي كه بـه او داد 

، در طريـق تجـاوز بـه    دشود و حقوق اجتماعي كه برايش شناخته مي شو مي
  . ها سوءاستفاده نكند حقوق ذاتي انسان

نسـبت بـه    فـرد كند، كـه   زماني عنوان خود را پيدا مي حدود اهللا موضوع
 يـا كند، از جمله همسـر   قرار گرفته و با او معاشرت مي شكسي كه در برابر

بت مسئله اجتماعي در رابطه حاكم و غيرحـاكم و  اسنهمسايه و ديگران، به م
اند، از  كسي كه به هر دليلي سلطه پيدا كرده و كساني زير سلطه او قرار گرفته

ولـو  ( حكم خدا و دين هم براي جلوگيري از اين تجاوزها. دنحد تجاوز نك
به عنوان نمونه همان . ، آمده است)گيرد به صورت حقوق اجتماعي انجام مي

نمايـان اسـت    حـدود اهللا را كه در آن چهار مرتبه كلمـه   بقرهسوره  229آيه 
                                                      

  13سوره نساء، آيه . 1

 97سوره توبه، آيه . 2

 4سوره مجادله، آيه . 3

 .1سوره طالق، آيه . 4

 178سوره بقره، آيه . 5
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و مسـئله  اقامه حـدود  به عنوان  خوانيم، تا بفهميم اين اصطالحي كه بعداً مي
كشتن و زدن و از ميان بردن و سنگسار كردن بيان شده، تناسبي با آن چه در 

 اسـتناد صـحت  تناسبِ دور چنين رواياتي به شرط آن كـه  . قرآن آمده ندارد
داشته باشد، يعني بشود گفت اسالمي و اين كه ريشه توحيدي و عقلي دارد، 

نه اين كه هر كسي بيايد يك روايـت تنهـا را   . رعايت مقررات اسالمي است
حاكمه اسـت، بگـردد ببينـد چـه      ي وقتي در طبقه جا پيدا كند، مخصوصاً يك

ند، آن وقت با چيز مناسب است كه وسعت اختيارات طبقه حاكمه را بيشتر ك
  . فتدااستناد به آن روايت به جان و مال مردم بي

در مـورد   مـثال  طور كه در مسايل بعدي يه آن اشاره خـواهيم كـرد،   همان
يك روايت پيدا كنند، بعد بگويند هركسي بخواهـد عليـه كمتـرين     سب نبي

را هم به او بدهند، صحبت كند، مشمول اين  روحاني جعلي فردي كه عنوان
  !ن خواهد شد و هر كس هم بشنود، واجب است همان جا او را بكشدقانو

بايدگفت كـه چـون قـبال صـحبت روابـط       بقره،سوره  229در مورد آيه 
 :گويـد  مطـرح اسـت، مـي    طـالق و  ايالءزناشويي و جدايي و مسئله فقهـي  

فامسـاك  «داده شد، دفعـه سـوم ديگـر    طالق وقتي دو دفعه  ،»الطالق مرتان«
بايد خوب با هم زندگي كنند يـا خـوب از هـم     ،»ح باحسانبمعروف او تسري

شان معلوم باشد و بـا مزاحمـت بـا هـم زنـدگي       جدا شوند كه ديگر تكليف
اگر  ،»و ال يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا« :دهد ادامه ميسپس . نكنند

اال ان يخافـا اال يقيمـا حـدود    «ها نگيريـد،   هاي خود داديد از آن چيزي به زن
كه ترس داشته باشند كه اين زن و شوهر حدود خدا را رعايـت   مگر آن ،»اهللا

جا آمده، كه در تكـاليف و اصـالح خـانوادگي     اينحدود اهللا كنند، يكبار  نمي
و ان خفتم ان ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهمـا فـي مـا    «: ديگو يم بعد .است

شود، يعني حق زوجيت را  نمي اقامه حدود اهللاگر معلوم شد كه  ،»افتدت به
كـه بـه    كنند، در اين صورت يك مقدار از آن چيزي نسبت به هم رعايت نمي

يعنـي وقتـي او تكـاليف خـودش را رعايـت      . شـود  ه مـي گرفت ،زن داده شده
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كشند و ايـن آيـات    و اين گونه مسايل فقهي را پيش مي خلعكند، مسئله  نمي
يعني ، »تلك حدود اهللا وال تعتدوها« :گويد بار ديگر مي. دانند را ناظر بر آن مي

اين كه در رابطه با زن و شوهر بايد وظايف و تكاليفي عمل شود، و طـرفين  
يـك   با عدالت با هم رفتار كنند، اگر كسي از مجـراي عـدالت تجـاوز كـرد،    

 ي هـم همـان مسـئله    بـاز . شـود  مـي امتيازاتي كه دارد محروم  مقدار ازحق و
امساك بمعروف او « :رديم، مورد تأكيد است كهكه اشاره ك احسان و معروف

ط اجتماعي هم بـه همـين ترتيـب، يـا بايـد خـوب       بدر روا .»تسريح باحسان
زندگي كرد و يا بايد همديگر را به خوبي بـه مجـراي صـحيح، كـه رعايـت      

قراردادهاي خانوادگي اگر چنانچه در . حقوق ذاتي انساني است، رهنمون شد
اجتمـاعي هـم    هـاي قرارداد صورت بهطرح شود، مورد اجتماع هم بخواهد م

كنـد   را تكرار مي حدود اهللا ي مسئله مجدداً. مسئله قابل بحث و بررسي است
هـركس از حـدود و   ، »و من يتعـدي حـدود اهللا و اوليـك هـم الظـالمون     « :كه

در رابطه با زنـدگي اجتمـاعي، از جملـه زنـدگي خـانوادگي       اهللامقرراتي كه 
بنابراين ظلم، يعني عدم رعايت حق ديگـري  . ستا مظالگفته، تعدي كند، 

 و تجاوز از حد به خاطر داشتن قدرت و سلطه و نفـوذ و زور طبيعـي و  
به زور جديـدي  را شود مردم  در نتيجه نمي. زور قانوني زور اجتماعي و

به عنوان و يك عده  كردبه نام زور شرعي تحت عنوان حدود اهللا گرفتار 
هـا را كـه    سوار شوند و كمترين حركت آن مردمدوش بر  و حاكم بيايند

  . استفاده از حقوق انساني است، به اين عنوان محدود كنند
فان طلقها فال تحل له من بعد حتـي تـنكح زوجـا    « :گويد مي 230 ي در آيه

يعني اين كه اگـر سـه طـالق داد،     ،»غيره وان طلقها فال جناح عليها ان تراجعا
توانـد   مـي  ،طالق از اين شوهر جديد اشد، و بعد ازوجود داشته ب لمحلّبايد 

كـه مرتـب از آن    اقامه حـدود خـدا   پس. با شوهر سابق ازدواج كند مجدداً
شود، مسئله روابط متقابل و رعايت حقوق و تكاليف در زناشويي  صحبت مي

 ،»و تلك حدود اهللا يبينهـا لقـوم يعلمـون   « :گويد مي 230 ي در آخر آيه. است
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 شان كنند كه زندگي كار است، يعني مردم در روابط با هم چه حدود خدا اين
  .نكنندخود بازي  باشد و سرنوشت ديگران را دچار هوس تر انساني
 خـاص  اي هبـازي عـد   يعني سرنوشت مردم دچـار هـوس  حدود اهللا، پس

شود، به  رود و احاطه علمي و فردي در جامعه پيدابيش پهر چه علم . نشدن
محدود كردن  ،اهللا حدود تيرعا واقع در. برند مي پي اين محدوديت واقعيت

ها، براي بهتر رسيدن به ساير حقوق زنـدگي   ها در اختيارات زندگي آن انسان
آقا ه د و يك عدنكه به كلي افراد را از حق زندگي ساقط كن گونه آناست، نه 

  !دنبرايشان بگمار باال سر

  تعزير

ر قرآن به كار نرفتـه ولـي مشـتقات    بايد گفت كه اين كلمه د تعزيردر مورد 
در سه آيه قرآن به كار  ،3»عزَّروه«يا  2»تُعزِّرونه«يا 1»عزَّرتُموهم«فعلي آن مثل 

ها در مقابل معناي عرفي اسـت   بينيم كه معني اين در اين آيات مي. است رفته
و يك نوع  مجازاترا يك نوع  تعزيرچون كلمه . برند به كار مي تعزيركه از 

توقير و و مورد  احترام كردنجا به معناي  دانند، اما در اين مي تأديبقل حدا
لقـد اخـذ اهللا ميثـاق    «: گويد مي دهئماسوره  12در آيه . قرار دادن است اكرام

بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر تقيبا و قال اهللا اني معكم الن اقمتم الصـلوة  
هم و قرضتم اهللا قرضـا حسـنا الكفـرن    واتيتم الزكوة و آمنتم برسلي و عزَّرتمو

لكم سيئاتكم و ال دخلنكم جنات تجري من تحتها االنهار ومن كفـر بعـد ذلـك    
  . »منكم فقد ضل سواء السبيل

كـه اگـر شـما     كند ياد آوري ميبني اسرائيل  ين آيه پنج مطلب را بهادر 
 ونسـبت بـه پيـامبران مـن      »وعزرتمـوهم «كنيـد،   ةايتاء الزكـو  و ةاقامه صلو
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ه ، بـه همـ  )ها را مورد احتـرام قـرار دهيـد    آن( كنيد تعزيرهاي شايسته  انسان
سـازِ و توحيـدپرور، در جامعـه     جامعـه  سـازِ  هاي انسـان  انسان رسوالن من و

را  الحسـنه  قـرض و در روابط خود رعايت د، ايمان بياوري احترام بگذاريد و
ردازيد، از ديگر نپاست  مكيدن خون همديگر كه مانند رباخواريبكنيد و به 

پـس در  . شود و عاقبت شما پسنديده خواهد شد نظر مي هاي شما صرف بدي
هـاي انبيـاء و بـه     بـت كـردن نسـبت بـه آورده    قيعني مرا »عزرتموهم«جا  اين

  . ها احترام گذاشتن آن ي انديشه
كنـد و   هم به طور خصوصي از پيغمبر يـاد مـي   اعراف سوره 156در آيه 

روه و اتبعوا نور الذي انزل معه اوليك صروه ونَزَّه و عا بِالذين آمنو« :گويد مي
هم المنـد،  اداو را مورد احترام قرار د ند ودايمان آور به او كساني كه، »حونفل

 گيري كنند و آن نـوري كـه بـا او نـازل شـده      هدفش را بشناسند و دنباله كه
پـس  . رسـند  ي مـي داشته باشند، به رسـتگار  اتباعرا بشناسند و از او ) قرآن(
يعني احترام كردن و اكرام كـردن و  كه به صيغه ماضي ذكر شده،  »عزَّروه«

  . دنبال فكر و انديشه او رفتن
و مشتقاتش بـه صـيغه مضـارع بـه كـار       تعزيركلمه  فتح،سوره  8در آيه 

يت از او را مـورد توجـه قـرار    وصـ خصسـه  رفته، و در مورد معرفي پيغمبر 
ـ  را  ما تو ،»و نذيراً و مبشراً ك شاهداًانا ارسلنا«دهد كه  مي ر و شـاهد و مبشّ

پيـامبر چـون ايـن     ،»منوا باهللا و رسولهؤلت« :دهد كه فرستاديم و ادامه مي نذير
خواهـد كـه    را نمي شاهدچه كسي . ، الزم االحترام هم هستدعناوين را دار

ه زندگي خواهد كه بيايد را را نمي رمبشّمسايل را ببيند و بيان كند؟ چه كسي 
ده دهـد كـه رو بـه    ژو در جامعه ايجاد اميد كند و بـه او مـ   دهد هايبشر را ار

خواهد كـه بيايـد بـا     را نمي نذيررود؟ چه كسي  تكامل و سعادت انساني مي
داليل واضح، بينايي ببخشد و مردم را از چيزهايي كه موجـب محروميـت و   

شهود و بشارت و  شأن رسالت،رشدي خواهد بود، پرهيز دهد؟ بنابراين  بي
و اين چيزي نيست كه كسي آن را نپذيرد، شـما وقتـي در عمـل     انذار است
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كنيـد و بـه خـدا و     ميرويد احساس امنيت  احساس كنيد كه در راه رشد مي
اين . پيامبر را تعزير و توقير كنيد ،»فتعزروه و توقروه«. وريدآ يمرسول ايمان 

و ، »سبحوه بكره و اصيال«ام است و در اينجا به معناي همان احترتعزير كلمه 
خدا را شاكر باشيد و او را به پاكي يادكنيد، اول و آخرِ روز، يعني مرتب آثار 

  . تان ببينيد بركت اين رسالت را در زندگي
چگونه به اين معناي فعلي رسيده، بايد  تعزيرببينيم كلمه كه  براي آن حال

  . هيمداحاديث را در جاي خودش مورد مطالعه قرار 

  نظر صاحب جواهر االحكام درباره حدود و تعزيرات 

حكومـت  هـم  كتاب فقهي مفصلي است كه در حال حاضـر   االحكام جواهر
جا مهـم   ست، لذا ذكر اين نظرات در اينفعلي ايران از آن الگوبرداري كرده ا

كند كـه قبـل از او كتـاب     اشاره ميشهيد ثاني به نظر  كتاب در شروع. است
كتـاب  ( را شـرح كـرده بـود    )اولمحقق ( حلّي محققنوشته الم شرايع االس

نظـرات خـود را بـا اسـتناد بـه      ). است كتاب جواهر االحكام هم شرح همان
محكـي نهايـه، محكـي خـالف و محكـي      مطالبي كه به قول خود ايشـان  

هسـتند، آن هـم نـه خودكتـاب بلكـه       شيخ طوسيهاي  يعني كتاب مبسوط،
 كند و كما بيش نظـرات خـودش را   هم اضافه مي ها را اي از آن حكايت شده
 حـد كند، مسئله معنـاي   جا مطرح مي اولين مطلبي كه در اين. كند هم بيان مي

به معناي منع است و تعزير هـم بـه    حدگويد  مي مسالكاست، كه از قول 
  . معناي تأديب است
قبـل از پـرداختن بـه چيزهـايي كـه       حدود و تعزيـرات، سپس در زمينه 

  .كند را در كليات مطرح مي نكته 12ش مجازات شديد است، عقوبت
است، پس به وسـيله   منعاز نظر لغت به معني  شرعي حدچون :نكته اول

ذريعه الي المنع «شود كسي را از تجاوزي منع كرد،  شرعي هم مي اجراي حد
د، يعني به نكن ها مردم را از گناه كردن منع مي اين مجازات ،»عن فعل المعصيه



155 ... /شرح جواهراالحكام بر: فصل پنجم

آن كسـاني كـه   . ور تهديد به مجازات بگويد كه مردم به گناه مبـتال نشـوند  ز
 مرتكب نشوندكنند مورد بازخواست قرار گيرند و آن گناه را  باالخره گناه مي

كند كـه   باز تأكيد مي. ر آن شونديو به اين وسيله مانع از تكرار آن يا بروز نظا
يعني مجـازاتي اسـت    ،»م البدنتعلق بايال.... عقوبه الحاصله «معني حد  شرعاً

 ،»بواسطه تلبس المكلف بمعصـية خاصـه  «. گيرد كه به رنج دادن بدني تعلق مي
خود را به نافرماني خاصي مشـغول و مبـتال    مكلففرد به علت اين كه يك 

كـه از ديـدگاه    شارع،و مقدار اين مجازات را  ،»عين الشارع كميتها«كند،  مي
  . ندك فقهي قانونگذار است، معين مي

 جـواهر، در  شهيد ثانياز قول  تعزير،معناي اصطالح شرعي  :نكته دوم
ال تقـدير لهـا باصـل الشـرع     «باشد،  عقوبت و اهانتيآن چيزي نقل شده كه 

كـه مجـازات و تعقيـب مـتهم و مجرمـي       تعزيرگذارند  را مي آناسم  ،»غالبا
شرع كه در اصل، است كه درحقيقت مستلزم اهانت و سبك شمردن باشـد،  

در بعضـي   .يك آيه بالصراحه را براي آن معين نكرده است يك حديث و
اضافه كرده، نيامده چرا كـه  مسالك كه در غالبا هاي فقهي هم كلمه  از كتاب

و  حـد از  اصوالً. انـد  در بعضي جاها مي بينيم كه يك مقداري را معين كرده
م و كمالي ست، هيچ تعريف تماادر اين اصطالحي كه االن معمول  تعزير

  .نشده است
در متن كتاب  شرايع االسالم صاحبيا خود تعريفي است كه  :نكته سوم

كتاب را شرح كردند، به تفصيل ايـن نكـات   آن كساني كه  هابعد يا آورده، و
يزي كـه بـراي آن   چيعني هر  ،»كل ماله عقوبة مقدرة يسمي حدا« :اند پرداخته

  .نام دارد حد، است در نظر گرفته شده مجازات معيني
آن چيـزي كـه مجـازاتش     ،»ماليس كـذلك يسـمي تعزيـرا   « :نكته چهارم

واگذار  به نظر قاضيمشخص و معين نشده كه چه مقدار و چه طور باشد و 
  .است تعزيرشده، اسم آن 
در شـرح ايـن مسـايل اضـافه      كتاب جواهرمطالبي است كه  :نكته پنجم
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عقوبت  حداند كه در يف كردهكه اين حرفي كه فقهاي قبل زده و تعر(كند  مي
 گويـد در پـنج مـورد مقـدار مجـازات      ميو ) تعزير نه مشخص شده ولي در

 وهـا جـز   آن و گذارنـد  نمـي  حـد را  آنتعيين شده، اما در عـين حـال اسـم    
  .هستند تعزيرات

  :مورد عبارتند از پنج اين
، اگر در ماه رمضان كسي با همسرش مباشرت زناشويي انجـام  مورد اول

تازيانه هم بايـد بـه او بزننـد،     25در عين حال كه روزه او باطل است،  دهد،
  .گويند نمي حدپس اين مقدار معين شده، ولي به آن 

، اگر كسي كه زن آزاده دارد و بعد يك كنيز، در آن اصـطالحي  مورد دوم
خواهد با آن كنيز مباشرت كند،  گيرد، اگر مي ها بوده مي كه در عرف آن زمان

اگر قبل از اجـازه ايـن عمـل را انجـام داد،     . اده خودش اجازه بگيرداز زن آز
حـال  . ضربه تازيانه بخورددوازده و نيم مجازات زناكار يعني يك هشتم  بايد

كـه   دو مـورد اين مسايل تا چه حد معتبر است؟ به هر حال اين بايد ديد كه 
تعزيـر  امـا   هاي فقهي نقل شده، با اين كه معين شده، به طور اتفاقي در كتاب

  !است و حد نيست
تازيانـه   99تا  30بخوابند، بين  محل، اگر دو نفر برهنه در يك مورد سوم

گوينـد نـه،    اند معين اسـت، بعضـي مـي    گفته ها بعضي. ها زده شود بايد به آن
  .تعيين نشده، معين نيست چون دقيقاً

شـيخ  لي غيـر از مباشـرت اسـت كـه     ي، ازاله بكارت با وسامورد چهارم
ضـربه   80گفته تا  شيخ مفيدضربه تازيانه دارد، اما  77تا  30گفته از  سيطو

ضـربه و چـون حـداقل و حـداكثري تعيـين       99تا  30اند از  ها گفته و بعضي
 تعزيـر  كـه اصـطالحاً   اسـت، در حـالي   حدگويند اين هم يك  شده، پس مي

  .شود حساب مي
ن چيسـت؟  شـا  ، اگر يك زن و مـرد برهنـه باشـند، مجـازات    مورد پنجم

ضـربه مشـخص شـده     99تـا   10گويد اگر در حالت خوابيده باشـند، از   مي
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هـايي   دهد و شـرح  كند و طول و تفصيل مي اين قبيل مسايل را ذكر مي. است
هاي حديث و فقهـاي دوران اول   را كه در كتاب قبلي نبوده و حتي در كتاب

تا ايـن كـه   چيست و تعزير چيست،  هيچ تعريفي از اين جريان نشده كه حد
  . شوند مي اجراي حدرسد به بيان اسبابي كه موجب  مي

رب مسـكر، سـرقت و   لواط، قذف، شُ زنا،چيز است،  شش اسباب حد
. كنـد  ياد مـي  حدودها را به اصطالح  اين قسم اولدر . قطع طريق و محاربه

ها تحت عنـوان   كند كه در جاي خودش از آن هم باز مي ميقسم دوبعد يك 
گويـد   مـي . شـمرد  حدود نمي وبرد و محرمات ديگر را جز نام مي هبغي و رد

هـاي   و گنـاه  ارتكاب محارمشود، يكي  مي تعزيرچهار چيز است كه موجب 
ها برده  ديگر به طور كلي و سه چيز هم كه در احاديث كما بيش اسمي از آن

   .بغي، رده، ايتان بهيمهشده، تحت عنوان 
كـه   بغي يـا محاربـه  كند در مورد  قل مينشهيد ثاني از قول  :نكته هفتم

ها را  گويد اين غير مربوط است و بايد آن نداشته باشد، مي تعزير باشد و حد
  .به حساب آورد حدود وجز

گويد مرتكب شدن هـر كـار    مي سبب تعزير،در مورد تعيين  :نكته هشتم
 كـه قـبالً  (معيني برايش نيست  كه از نظر شرعي و فقهي حد باشد مي حرامي

  .)هم اشاره كرديم
است، معنـايي از  ثام كشف اللِّكه صاحب  فاضل هندياز قول  :نكته نهم

گويد  مي و كند ارايه مي حداست و حديد هم يعنـي آهـن،    به معني منع حد
. دهـد  چون محكم است و چيزي را به خودش راه نمي، »ال متناعه و صالبته«

 حـداد و كردنـد   اسـداري مـي  هاي محكم پژدر قديم هم به آن كساني كه از د
هـاي   بعـد بـه كتـاب   . شدند گفتند، براي اين كه مانع ورود مردم مي مي نـواب 

شـهيد اول،  نوشـته  لُمعه و يا  يعالمه حلّنوشته  تحريريا  قواعدديگر مانند 
اند و بلكـه بـه عنـوان     را در عنوان بحث نياوردهتعزير كند كه كلمه  اشاره مي

را بـه  محـارب و مرتـد   عنـوان هفـتم و هشـتم    بعد بـه  . كردند بيان مقاصد
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تايي كه خود ايشان ذكر كردند، اضافه نمودند، كه در مورد هـر كـدام از    شش
  .ها بايد بحث كرد آن

روايتـي از   .اجراي حد و زنده كردن زمين به هم مرتبط اسـت : نكته دهم
يحيـي االرض بعـد   «: گويـد  قول عبدالرحمان ابن حجاج در تفسير اين آيه مي

. ، مسـئله احيـاي عـدل اسـت    اسـت  ، منظور احياي زمين بعد از مـردن »تهمو
هـايي از   انسـان  ،»تبعث اهللا رجاال و يحيون العدل و تحيي االرض الحياء العدل«

كنند و زمين به خاطر زنده  شوند و عدل را زنده مي جانب خدا برانگيخته مي
حـديثي   حـد  ي در مـورد اقامـه  . كند كردن عدل، زنده شده و تحرك پيدا مي

توانـد نـافع    روز باران به زمين از دو جهـت مـي   40كند كه باريدن  اضافه مي
ط و زورگويي و يكي براي احياي عدل و نه براي تسلّ باشد، يكي اجراي حد

هم اصل حديث كه ببينيم چهل روز باران اگر باعث ارشاد و استفاده صـحيح  
اين مسئله ! تواند داشته باشد؟ يد، چه اثري مياحساب بي نشود، و باران اگر بي

انجـام   تواند بسيار گويا باشد، كه اگر كوركورانه كارهايي به نام اقامه حـد  مي
هـا بـه جـاي     هايي است كه به سيل تبديل شوند و نتيجه آن شود، مانند باران

  .آباداني، ويراني باشد
اشاره به بعضي از خصوصيات فقهـي اسـت تحـت عنـوان      :نكته يازدهم

پـنج  ر موضوع حد مشخص باشد، حكمي بـر آن مترتـب اسـت كـه     حد، اگ
  :كند را ذكر مي آن مورد

بـر  يا وجـود كمتـرين ترديـد و اشـكالي      شبهه به وسيله حد :مورد اول
كه از اصول اساسـي قضـا در    ،هاتبالشُّدود بِالح ءدرتُشود و همان  ميطرف 

شـود   دارد، نمـي حساسي كه  اسالم است، يعني بدون توجه به شرايط حاد و
  .به خطر انداخت اقامه حدمال مردم را به نام  حد را جاري كرد و جان و

اگر مسئله تجاوز از حدي باشد كه مسـتلزم   ،»اليمين في حـد « :ممورد دو
جـا   مجازات مصـرحه و مقـدره در قـرآن و قـانون مسـلم فقـه باشـد، در آن       

  .ديگر اعتباري ندارد سوگند ي مسئله
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در موردحد كفيل شدن و ضـامن شـدن مطـرح    »ةالكفالعدم « :مورد سوم
  .نيست

تواند واسطه شود و بـه اصـطالح    كسي نمي »عدم شفاعت« :مورد چهارم
  .ببخشيداو را بگويد 

ثابت شده باشـد، قابـل عفـو اسـت، ولـي       اقرارحدي كه به  :مورد پنجم
و داليل ديگري ثابت شده باشد، و قبـل از شـهود    شهود ي اقامهحدي كه با 

م خود متهم اقرار نكرده باشد، و توبه نكرده باشـد، در ايـن صـورت قابـل     ه
  .عفو نيست
و  حـد گويد پـس موضـوع    حكم، مي پنججا پس از اشاره به اين  در اين

ا در مورد اين موضوع بايـد  ام. ها بايد مشخص باشد و محل رعايت آن تعزير
  .ها واضح شود آني بشود، تا معاني يك بحث كلّ

كنـد كـه از    نقـل مـي  حماد بن عثمان حديثي است كه از  :دهمنكته دواز
يعني مقدار تعزير چه قـدر اسـت؟ جـواب داده     ؟»كم التعزير« :پرسد امام مي
يعني از آن مقداري كه معين شده، بايـدكمتر باشـد، تـا     ،»دون الحد« :شده كه

انهـا حـد   «يعنـي كمتـر از چهـل تـا و      ،»دون االربعـين «رسد به ايـن كـه    مي
يا چيزهاي ديگر مجـازات آزاد   »قذف«در آن موقع اگر مثال براي  ،»لوكالمم
كمتـر   بايـد از چهـل   تعزيربوده، پس ضربه  40بوده، مجازات بنده ضربه  80

تـا بيشـتر نباشـد،     20تا  10در گفتار ديگري اشاره كرديم كه حتي بين . باشد
ي را بـه  شـود چيـز   طور مسلم نمـي  اين است كه نوسان و تغييرات دارد و به

  . اسالم نسبت داد
چيـزي گفتـه    و اي پيدا شود يك گوشه در حديثي طور نيست كه اگر اين

  !را پيدا كرديم حكم اهللاباشد، بياييم آن را بگيريم و بعد بگوييم 
و  حـدود وارد مسايل مربـوط بـه    جواهر،بعد از بيان مقدمات در كتاب 

اين مسئله هـم قابـل    خود. كند صحبت مي زنااول از . شود مي اجراي حدود
هـا   وقتـي در بـاب مجـازات    ابن ادريـس، توجه است كه بعضي از فقها مثل 
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طـور   را و همـين  زناهـا   كنند، بعضي را مطرح مي قتلكنند، مسئله  صحبت مي
كننـد و از آن شـروع    را مطـرح مـي   زنـا هـا هـم    معمول شده كه طبقه دومي

يعنـي  ، »كل ملة حفظا للنسبالمجمع علي تحريمه في « :گويد ميابتدا . كنند مي
ها است، و علـت آن را هـم    تملّ ي مورد اجماع اتفاق همه حرمت زنامسئله 

  .كند توجه به پاكي نَسب بيان مي
اشـاره  بـه مطـالبي   ، ه شدهگفت تبصرهجا باز به همان ترتيبي كه در  در اين

مورد توجه صاحب كتـاب  كه كنيم به مواردي در اين زمينه  كرده كه سعي مي
  .بوده اشاراتي داشته باشيم

بيـان   هـايي را  كـاري  ها و ريـزه  در بيان مطلب و مصداق اين عمل تعريف
. گويـد  يعني ببينيم عرف چه مي ،»ايكاله علي العرف اولي« :گويد كند و مي مي

بـه ايـن    .حال ديگر فقيه نبايد بيايد يك مصداقي از اين عمل را تعريف كنـد 
نـزد پيغمبـر بـه عملـي      ماعزمبر شخصي به نام اكند كه در زمان پي استناد مي

 بينـه كـرد كـه    كرد طفره برود و او را وادار مي اقرار كرد، اما پيغمبر سعي مي
ـ  . بگذارد و عنـوان نكنـد   مسكوتخود را   الًـد آيـا تـو اصـ   ـبعـد از او پرسي

يعني همان  ،»ان يأتي الرجل حراما كما يأتي اهلي حالل«چيست؟  زنا داني مي
دهد، بـا غيـر همسـر خـود انجـام       نسان با همسر خودش انجام ميكاري كه ا

  .كند را بيان مي عرفيدهد، يعني مسئله 
كنـد، بـا    بيان مي اكراه و اجباررا در صورت  سقوط حد جا مسئله در اين

بيان مفهـوم ايـن عمـل و    و با  .كند شرح مفصلي كه چه طور اكراه صدق مي
كند، كـه اگـر كسـي بـه ايـن       كر ميذ اقرارسقوط حد با اكراه، شرط سوم را 

مسئله اقرار كند، اقرار كننده چه شرطي بايد داشته باشد تا مسـموع و معتبـر   
شـمارد و   ار او را از شرايط الزم مـي ضشناخته شود؟ در اين مورد بلوغ و اح

حتي اگر از كسي اقرار بگيرند  .ددان را صحيح نمي اقرار كردن از روي اجبار
اش  يعني برهنه ،، در حالتي كه او را در تنگنا قرار دهنديا خودش اقرار كند و

اش دهند يا زندان كنند يا بترسـانند و تهديـد كننـد،     كنند و بخواهند شكنجه
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 يعنـي ، »من اقر عند تجريد اوحبس او تخويف و تهديد فال حد عليه« :گويد مي
پس شـرط اول  . شود نمي موجب جاري كردن حد شرايط غيرعادياقرار در 

چهـار  اقرار كننده است و اقرار بايـد در   يت و آزادگيحرّو بعد هم  تياراخ
  .، نه چهار بار در يك نشست، انجام شودجلسه

كند كه اگر كسي يك بار نـزد قاضـي يـا امـام      مطرح مي بعد ي مسئلهدر 
كنـد   نقل مي را حديثي ،را جاري كرد؟ در همين كتاب اقرار كرد، آيا بايد حد

ولـو يـك    ،»االمام ان يقيم الحد علي الذي اقر به علي نفسهعلي «:گويد كه مي
گويند نه، اين درست  اما بعضي ديگر مي. دفعه اقرار كرده، بايد اقامه حد كند

بايد چهـار   حتماً رجمچهار بار اقرار كند، در مورد  بايست حتماً نيست و مي
  .دشاهد باشد، اما در مورد مجازات غير آن بايد چهار بار اقرار باش

گويند اگر كمتـر از   اگر كمتر از چهار شاهد باشد، چه بايدكرد؟ بعضي مي
گوينـد   شود، اما بعضـي مـي   جاري نمي حدشود و  مي تعزيراين مقدار باشد 

شوند كه چرا فحشايي را منتشر كردند و آبروي كسي را از  شاهدها تعزير مي
  . ميان بردند

از ديدگاه اسالمي يا الاقـل   كه به بعضي از زواياي مسايل جزايي براي اين
خبر شويم، بد نيست به مطلبي كه در اين كتـاب   هاي اسالمي با فرهنگ امت

گويد اگر كسي به كاري اقرار كند، موجـب حـد مـي     مي كه است اشاره كنيم
، در ايـن صـورت او   ه بودهخصوصيات آن كار چكه بيان نكند  اگر شود ولي

   .ه بوده استچ آنكه  دكنند كه توضيح بده ف نميرا مكلّ
كه در خدمت پيامبر بوده و خيلي با ايشان معاشر بوده،  انس بن مالك از

مـد و  آكنند كـه كسـي    داد، نقل مي و گاهي كار هاي منزل ايشان را انجام مي
من يك كاري كردم كه مسـتوجب مجـازات شـدم،     ،»اني اصبت حدا« :گفت

گويند مگر تو امروز با ما  پيغمبر مي. را بر من جاري كن اين حد فاقمه علي،
و بعد از نماز اين  مگويد مسجد بودم و با شما نماز خواند نماز نخواندي؟ مي

 »قد غفرلك ذنبـك « :شود كه خداوند ترا آمرزيده به او گفته مي. كار را كردم
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يعني هم گناه تو آمرزيده شد و هـم مجـازات    ،»غفراهللا لك ذنبك وحدك«يا 
پيدا شـود، نـه ايـن     شخص آن در كه حالت تنبيهمنظور اين است . شوي نمي

  . دند و آبرويش را ببرنكه بياي
عـالوه بـر   كـه  شـاهدها باشـد،   است كه بايد در خصوصيتي بعد ي مسئله

و موضـوع ديگـر،    را بگوينـد  كـار  شان، بايد كيفيت صفات و كيفيت شهادت
اعتبار اتصال شهادت است، كه اگر چنانچه بعضـي از شـهود اقامـه شـهادت     

هـا   كردند، اما در وقت عدم حضور بقيه باشد و تعداد شهود تكميل نشد، اين
دهنـد، مسـتحق    يعني به خاطر نسبت ناروايي كه مي ،»حدوا بالقذف«به اتصال
شـود بـه انتظـار     كنند كـه نمـي   در اينجا استدالل مي. شوند مي قذفمجازات 

كننـد   يـري مـي  گ و نتيجه ،»التأخير في حد«نشست تا شهود تكميل شود، زيرا 
جـا اثبـات شـود و تـأخير در آن      حد مطرح است، بايد يك ي كه چون مسئله

وني است كـه  ئاين به دليل ش .چون با حيثيت افراد بستگي دارد، جايز نيست
است، حتي افرادي را كه مـتهم هسـتند تـا زمـاني كـه       اسالم براي افراد قايل

  .شناسد گناه مي شان اثبات نشده، بي اتهام
هـاي فقهـا    بخـاطر ايـن كـه برداشـت    ( ن طوري كه مسايل فقهـي باز هما

نه، اگر متفرق هـم باشـند، بـاز     :اند گفته اين چنين است، بعضي غالباً )هستند
كند كه اگـر متفـرق    حكايت مي شيخ طوسينوشته  خالفاز كتاب . شود مي

در ايـن صـورت   . باشند، اين طور نيست كه هيچ اعتباري برايش قايل نباشند
گنـاه اسـت، يعنـي حـد كـه       بـي  عمل كردن با شخص متهم كه واقعاًكيفيت 

حتي چون شاهدهاي قبلـي مـورد وثـوق    . شود شود هيچ، تعزير هم نمي نمي
بروند و  نفر باشند، بعد مسئله را بايد تصور كرد كه آيا شاهدها بايد هر چهار

ـ     شان مورد قبول واقع مي كه شهادت با يقين به اين ه شود و بـا هـم هسـتند، ب
يـا  . كند دهند كه متصل هم باشد، اين مسئله تحقق پيدا مي شكلي شهادت مي

كه دستگاه حاكمـه در ايـن مسـايل بـه      اي است براي اين ها خودش قرينه اين
دنبال اين باشد كه يك اتهام را به هر كيفيتي كه هسـت اثبـات كنـد، و يـك     
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. يا با شاهد اثبات كننـد  كار را پيگيري كنند، يا با فشار از او اقرار بگيرند، هاگن
اي بايد مطرح كنيم، كه نظـرات   اين ها را در مسايل قضايي تطبيقي و مقايسه

 و حكـم اهللا  گوينـد  اصطالح مي به چه و آنار در اسالم چگونه بوده، ذقانونگ
نظـرات ايـن حضـرات بـه اصـطالح       و نيـز  تواند باشـد؟  چه مي حدود اهللا،
  چيست؟ فقيه معروف به

فاصله داشته باشد، آيا بـاز شـهود مـي     اتفاق افتاده و ار قبالًاگر اين ك حال
 ؟توانند بيايند شهادت دهند؟ يك سال پيش، دو سال، پنج سال، ده سال پـيش 

اين مسئله در فقه مطرح است كه اگر فاصله طـرح دعـوا و اقامـه شـهادت در     
بايد محكمه با تاريخ وقوع خود فعل و تاريخ ارتكاب، از شش ماه بيشتر باشد، 

يا در صورتي كه در اين فاصـله   حاال يا مطلقاً. ت خود شخص دادئحكم به برا
دهنـد و مـي خواهنـد شـهادت      زماني بين آن ارتكاب عمل كه به او نسبت مي

او تكرار نشده باشـد   بدهند و زمان طرح دعوا در محكمه، اين مسئله در مورد
كنـد، حتـي    خوبي او ميكه هيچ، بلكه اعمالي از او سرزده باشد كه حكايت از 

بـاز هـم يـك حـديث     . كنـد  اگر چنين چيزي بوده، حكايت از بازگشت او مي
كنند كه  كه از اصحاب اجماع شمرده مي شود نقل ميابن ابي عمير مرسلي از 

كننـد،   ماه يا كمتر را مطرح مي پنجاينجا ، »لو كان خمسه اشهر او اقل« :او گفته
ين فاصله هم كار خوبي از او سر زده باشد و و اگر در ا ،»ولقد ظهر امر جميل«

  .كنند را بر او جاري نمي حدموقعيت اجتماعي مطلوبي داشته باشد، ديگر 
در اين زمينه روايات ديگري هم هست كه سعي شـود اسـرار مـردم     اصوالً

لـذا خبـر ديگـري را همـين جـا نقـل       . بماند و آبروريزي اتفـاق نيفتـد   مستور
د قاضي و امام عنوان كردند، پاسخ داده شد كه اگـر ايـن   كنندكه مطلبي را نز مي

كردي كه مسئله بين او و خدا باشد، خيلـي   مسئله را مي پوشاندي و واگذار مي
خواهد اقرار كند اگر پرده دري نكند،  هم چنين به كسي كه خودش مي! بهتر بود

بهتـر   توبـه  توبه كند، يا اين كه حد بر او جـاري شـود، آن   ااگر بين خود و خد
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مسـئله ايـن    .1»فو اهللا توبته بينة وبين اهللا افضل من اقـامتي عليـه الحـد   «است، 
  !دگيرانتقامش را به شكلي بحتماً د كه بايد نلجوجي تصور كن نيست كه خدا را

در كشمكش مسايل اجتماعي و اصالحات اجتماعي، بايد ديد كه چه شكلي 
العمـل   رتكب و هم عكـس همان طور كه گفتيم هم تهذيب نفس م .موثرتر است

  .اجتماعي و هم به اصطالح تدبيري براي عدم تكرار و يا عدم وقوع نظاير آن

  كساني كه مستحق توهين هستند

مســتحقاً « :ي كنــد، مســئله مطلــب ديگــري كــه نويســنده كتــاب مطــرح مــي
يعني كساني كه استحقاق دارندكه با سبكي و اهانـت بـا    ،است ،»لالستخفاف

گفته شود، نـه  آميزي  اهانت ها چيز گويد اگر نسبت به آن مي !ها رفتار شود آن
دارد، نه تعزير حد!  

شـود، بخصـوص در    اين به نظر من باعث رواج اعمال خالف نزاكت مي
حاضـر   زماني مثل اين زمان كه حكومت به دست افـرادي افتـاده كـه اصـالً    

ني شـود  انسا ي نيستند با كسي كه صددرصد با خودشان موافق نيست، معامله
اهانـت و تحقيـري را بـر چنـين      هر نوع تجاوز و. و حقوق او محفوظ بماند

زنـدان   بـه اگر كسي را به اتهام مخالفت با حكومت  دانند، مثالً كسي جايز مي
 چهببرند، ديگر براي او شخصيتي قايل نيستند و هر نوع استخفافي بخواهند، 

هر نسبت نـاروا و يـا   . ندده بعد از آن انجام مي و چهقبل از احراز مجرميت 
شـأن  در به نظر مـن  ! دانند ميعيب ن آن راكنند و  هر رفتار نا مناسبي با او مي

اگـر   يه يا كتاب فقهي نيست كه وارد چنين بحثـي شـود، زيـرا اساسـاً    قيك ف
اگـر قابـل   . مطـرح اسـت   قذف ي ناروا و غير قابل اثبات باشد، مسئله ينسبت

كـه مسـتحق اسـتخفاف    هـم  در مـورد كسـاني   اثبات باشد و يا ناروا نباشد، 
  . هستند، جايز است
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بـراي ايـن    ،»بل يترتب له االجر لـذلك « :گويد كند و مي اين تأكيدي كه مي
يـك   !دهنـد  هـم مـي  پـاداش  دهـد،   ها را مي كار حتي به آن كسي كه اين نسبت

هـا قضـاوت كنـد، ببينـد كـه چـه تـأثيري         شنونده و خواننده بايد در مورد اين
بـا   دارد، حـال بـر فـرض    در ذهـن  كـه اشـكاالتي   كسياند داشته باشد؟ تو مي

بـه ايـن   او دارد، يا از ديدگاه جامعه آدم خـوبي نيسـت، آيـا     يمخالفت حكومت
هم ناصحيح  شود؟ بخصوص كه نسبت ناروا و شود يا بدتر مي شكل تربيت مي

  !باشد
ـ  به هر حال چيزهـايي هـم نقـل مـي     .است فاسق ي بعد حكم مسئله  :دكن

. توانيـد بگوييـد   ها هر چه مي در مورد فاسق ،»الفاسقين ةزينوا مجالسكم بغيب«
گويـد اگـر    كـه مـي   فاسق چه كسي است؟ يا ايـن  اوحال بايد ديد از ديدگاه 

  . كسي به فسق تظاهر كند، ديگر هيچ احترامي برايش نيست

 بـا اي و  يا جامعه بيشتر تكيه من روي اين است كه اگر از ديدگاه افرادي
غات نامناسبي، يك شخص و يا گروهـي مصـداق اهـل    ـيا تبلي تلقينات سوء

ها داده شـود، و   هاي كافر و اين طور چيزها به آن شناخته شوند، يا لقب ريب
هـا هـر نسـبت نـاروايي را جـايز بشـمرند، و هـر فحـش و اهـانتي           براي آن

يـن  اين طرز تربيت بايد اصالح شود و ادرست نيست و ، ندبگوي ندخواه مي
  !چيزها را به صورت حديث و حكم ديني بيان كردن، لطمات اخالقي دارد

ف كتـاب يعنـي   است، از مصـنّ  نبي سبكند  بعدي كه مطرح مي ي مسئله
امـا خـودش بـه    ، »قتلـه  ةمن سب النبي جايز لسـامع « :كند نقل مي اولمحقق 

جايز است شنونده آن شـخص را بكشـد،    ،»جايز لسامعة«عنوان شرح بعد از 
  . يعني واجب است كه او را بكشد، »بل وجب«گويد  مي

ـ   هـايي مثـل ايـن دوره كـه ايـن نـوع بـدبيني        حال در دوره بات و هـا و تعص
  !شود اين حرف را به عنوان حكم ديني تعميم داد؟ تحريكات وجود دارد، آيا مي

هيچ خالفي در ميان فقها در اين مورد  ،»بالخالف اجده فيه« :گويد بعد مي
ادعـا   ،»ةبل االجماع بقسمي«! كجا را گشتي كه نيافتي؟ :به او گفتبايد  !نيافتم
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يم در فقاهـت  ا هولي ما ديد. كنند كه اجماع هم منقول و هم محصل است مي
را  ي هم ادعاي اجماع بر خـالف آن ديگر كند و اجماع جدي مي ييكي ادعا

اگـر  . ر دادد جداگانه مـورد بررسـي قـرا   يكند، به هر حال اين مسئله را با مي
هم در جريان تاريخي است، بـه نظـر    خبر واحديمستند اين حرف، حديث 

هـم  خواهـد، صـحيح    من نسبت دادن آن به پيغمبر و امام، خيلي جرأت مـي 
مستبدين ديگر  طور گرفتار مسايلي باشند كه غالباً نيست كه امام و پيغمبر اين

   !به آن گرفتارند
 و دهند ند كه به امام ششم نسبت ميكن نقل مي هشام ابن سالمحديثي از 

 :اهللا چيز ناروايي بگويـد، دسـتور داده شـده    ال شده كه كسي كه به رسولؤس
تـر، او را   اولي كه شـنيد، هـر چـه نزديـك    نفر يعني ، 1»يقتله االدني فاالدني«

قبـل ان  «. بكشند كه صدايش هم به دورتر نرسد و نوبت بـه ديگـران نرسـد   
ز اين كه مسئله به امام و قاضي و محكمه برسد، مردم قبل ا ،»يرفع الي االمام

  .به حساب او برسند
هست؟ يـا مسـئله    نظام اجتماعيحال بايد ديد كه آيا اين شايستگي يك 

شـود   بايد مربوط شود به يك موقعيت خاص زماني و مكاني محدود، يا مـي 
 ؟ هر نظامي نسبت بـه رهبـر  مطرح كرد حكم اسالمياين مسئله را به عنوان 

خود كه مورد احترامش است و هر مردمي نسبت به پيشوايان ديني خودشان 
شـتم و نـاروا    ي البته خوب است كه مسئله! خواهند گفت اين مسئله را طبعاً

گنـاه   را بـي  كسـي گويي از ميان برود، ولي بايد ديد علت آن چيست و اگـر  
ويند تـو  كردند و او هم يك چيزي گفت، بعد بگ بعد عصباني زندان كردند و

بان مهلت ندهـد كـه بـه محكمـه      كردي و ناروا گفتي، بعد همان زندان سب
شخص برسد و همان جا او را بكشد، بعد هم بگويند چرا كشتي؟ بگويد اين 

ها و بعد بـه علمـا و    سرايت بدهند به امام بعد هم آن را !به پيغمبر فحش داد
سـئله وضـع خيلـي    مدر ايـن صـورت   آيا  .هاي علما و جاهاي ديگر فرستاده
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نامناسبي پيدا نخواهد كرد؟ به هرحال همه رواياتي كه به اين عنـوان مطـرح   
ها مضاميني نيست كه  به نظر من اينشود بايد مورد بررسي قرار گيـرد و   مي

  .دباش گاربا سبك و روح اسالمي ساز

  كيفيت جرمي كه از حد گذشته و موجب تعزير مي شود

كل ما فيـه  « :شود مي تعزيرگذشته و موجب  حدودكه از  كيفيت اثبات جرمي
كندكـه   يعني دو شاهد كه باشد، اين گناهي را ثابت مي، »التعزير ثبت بشاهدين

شود، يا ايـن   نمي »حق النّاس«است و گناهاني كه مربوط به حق اهللا از گناهان 
زيرا كسـي  . دانند كه دو بار اقرار بكند كه بعضي از فقها يك بار را هم كافي مي

كه يك بار بر ضرر خودش اقرار كرد، اين درباره خـود او نافـذ اسـت و بايـد     
هـا   بعضي. يك بار اقرار هم اكتفا كنيم هعمل كرد، اقتضاء عموم اين است كه ب

گويند دو بار، چون حاالت او در شرايط مختلف معلوم شود كه يك وقـت   مي
را به عنوان حديث ذكر  يبعد باز داستان. ي به نام اسالم انجام نگيردجاي كار بي

آمـد نـزد    وكنند كه زمان پيغمبر كسي به كنيز خودش نسبت نـاروايي داده   مي
پيامبر و موضوع را تعريف كرد و گفت چه كار كنم؟ قـرار شـد بـرود بگويـد     

كنيز هم راضي نشد تالفي كند، بعد او را آزاد كرد و آمد نزد پيغمبر  تالفي كن
بعضـي از فقهـا هـم    . شان هم گفتند عيبي نـدارد و گفت كه او را آزاد كرده، اي

نشده و در قبـال آزادي   گويند چون يك بار اقرار بوده، مستحق اجراي حد مي
  .كنيز ديگر حدي براي آن شخص اجرا نكرده است

گويد، كه به نظر من از جهات مختلـف   مي تعزير ي دربارهمطلب ديگري 
من الكبائر ولالمـام تعزيـر    كل من فعل محرما اوترك واجبا« :قابل توجه است

هـر كسـي كـه يـك كـاري را كـه در       ، »بما ال يبلغ الحد و تعقديره الي االمام
ر ئها به عنوان حرام نوشته شده باشد، انجام دهد و يا يك واجبي از كبا رساله

كنـد، بـه كمتـر از ميـزان      تعزيـر توانـد او را   را ترك كند، آن وقت امـام مـي  
حاال اين مسـئله كـه   . دهد خودش تشخيص مي مجازات حد و به تناسبي كه
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و يك مسايلي كـه   نهآيا ارتباط به مسايل حقوق اجتماعي دارد يا  فعل حرام
 سـر شود كه ممكـن اسـت بگويـد نمـازش را در      به خود شخص مربوط مي

ده يـا بـرعكس، حـال    داد، نانجام دهبايست  خوانده، يا كاري را كه مينوقت 
ديگـر چيسـت؟    اين كه از حـد كمتـر باشـد   هم بعد  !تعزيرش كنند و بيايند

بـه  !! ضـربه  100ضربه به جـاي   99 كمتر باشد، مثالً عدداند يك  گفته بعضي
هـا بـا مسـايل فقهـي در طـول تـاريخ شـده و        ردهر حال از ايـن نـوع برخو  

خواهـد آن را اجـرا كنـد، مسـئله      اند، اما در حكومتي كه مـي  چيزهايي نوشته
اين است كـه  . گيرد ه با سرنوشت مردم قرار ميشود و در رابط خيلي حاد مي

  .شوددر مورد آن انجام بايد بازشناسي مجددي 
بر آن را مطرح  مر، و حدرب خَمر و شُله مسكر و خَئمس بعديدر بحث 

مست كننده نيسـت، ولـي زيـادش مسـت      آن كند و اين كه چيزي كه كم مي
را  آن شرايط وشود  مي شارب الخمركننده است، شرب همان كم هم شامل 

شـرط بلـوغ و    علم به تحريم، عالوه بر دو له اختيار وئمس كهكند هم ذكر مي
تحقـق حـد مطـرح     گـاه اين چهار شرط حاصل شود، آن وقتي عقل است كه

نظر خالفـي كـه قابـل     ،»بالخالف معتد به« :كه دكن بعد هم اشاره مي. شود مي
ان ـدو مسلمـ را ادت موجب ثبـوت شـه  . جا وجود ندارد اعتماد باشد، در اين

 و طـور انضـمام   گويد در اين مورد شهادت زنان به كند و مي رح ميـعادل مط
اگـر اقـرار اسـت بايـد دو دفعـه باشـد و       . شود نه به طور تنهايي پذيرفته مي

  . شخص با اكراه و اجبار اين كار را نكند
، چـون در  شود بحث مي سپس راجع به اين كه مقدار تأديب چه قدر است

كنند كه مقدار آن بـه   در زمان پيغمبر هم نقل مي .له مطرح نيستئاين مس قرآن
در . زدنـد  تازيانـه مـي   40ه شود، در زمان خالفت ابـوبكر  اي بود كه متنب اندازه

اي مطرح شد، گفتند چند تازيانه بزنيم و چون تـا آن   لهئزمان خالفت عمر مس
حضـرت علـي نسـبت     كنند و به زمان مشخص نبود، طبق احاديثي كه نقل مي

ضربه بزنيد كه همان حد مفتـري و حـد    80دهند، گفتند ايشان نظر داده كه  مي
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گويند كسـي كـه    دهند و مي بعد چيزي به حضرت علي نسبت مي. قذف است
شـود   گويد و منتهي به آن مي شود و هذيان مي مسكر بخورد، بعد هم مست مي

تازيانـه   80ات حد قذف را كـه  همان مجاز كه نسبت ناروا بدهد، بنابراين مĤالً
  .مانده استباقي طور  دانند و از همان زمان اين است، برايش جايز مي

  كه حرمت آن مورد اجماع باشدي حالل شمردن چيز

. مورد اجمـاع باشـد   آن شمردن چيزي است كه حرمت ديگر حالل ي مسئله
م هـ  اگر يك نفر بگويد اين حالل است، در صورتي كـه مـرد باشـد و قـبالً    

گويند به  بعد مي !كنند حكم قتلش را صادر مي ،»يقتل الرتداده«مسلمان بوده، 
چـه او   شود، بلكه بايد ديـد آن  محض حالل شمردن، حكم كفرش صادر نمي

 موردهم مسئله اين شمرد، حرام بودنش از ضروريات هست يا نه؟  حالل مي
هايي ممكـن   در اين زمينه چه كارهايي انجام شده، چه حيثيت. اختالف است

متعصب يا نـادان هسـتند يـا مسـايل را      تهاجم مجرياني كه احياناً است مورد
گويـد   مـي  مسالكهم در  شهيد ثانيبه هر حال  ؟دانند، قرار بگيرد دقيق نمي

كنيم، پس چنين نقل قـولي   نمي تكفيررا رد كند،  اصل اجماعما كسي را كه 
  .دو تحقيق شو هم مطرح است و بايد درباره آن فكر

يا تعزير كشته شود كسي كه در هنگام اجراي حد  

كشـته شـد،    تعزيـر يا  حدمسئله بعدي اين است كه اگر كسي در اثر اجراي 
گويد ايـن بـين فقهـا مشـهور اسـت، كـه        ديگر خونش هم ارزشي ندارد، مي

بعـد تأكيـد هـم    . هم كشـته شـده   اومأمورين در ضمن انجام وظيفه بودند و 
كـار را   ايـن  حال اگربزنند،  حدرا در شدت سرما و گرما كند كه نبايد او  مي

و  ؟كرده باشند و او هم بميرد، كسي نيست كه بگويد چرا اين كار را كرديـد 
آيـد كـه ايـن     اي اين سوال پيش مي براي هر شنونده !ها را بازخواست كند آن

كه بـر   فردي اي است كه براي مأمورين ايجاد شده و چرا بايد چه نوع سلطه
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رض به حق يا به ناحق، با شهادت راست يا با شهادت دروغ، مورد اجـراي  ف
يا تعزير شده، اگر از ميان برود، هيچ حـامي نداشـته باشـد؟ آيـا ايـن در       حد

  !باشد، قابل قبول است؟ نظام نمونه انسانيخواهيم  نظامي كه ما مي

  اسو حق النّ  حق اهللا

شـود، اگـر    را يـا در حكـم مـي   مسئله ديگر اين است كه اشتباهاتي كه در اج
شـود و بعضـي    گويند از بيت المال جبران مي باشد، مي اسحق النّمربوط به 

گوينـد امـام    ها هم مي بعضي. باشد، ديگر جبراني ندارد حق اهللا ميگويند اگر
دهنـد و   نسبت مي شيخ طوسيو به  مقنعه شيخ مفيدوقت ضامن است و به 

  .المال بايد جبران كند ز دنيا رفت بيتكسي ا تعزير زمان گويند اگر در مي

  فسق شاهدها 

كند، كه اگـر چنانچـه ثابـت     در فصل ديگر، مسئله فسق شاهدها را مطرح مي
شد كه شاهدهايي كه شـهادت دادنـد و حكمـي هـم اجـرا شـده يـا نشـده،         

اسـت و نـه    المال بيتاين كار بر  ديهگويد  بعد از اجراي حكم، مي خصوصاً
آن  عاقلهاساس شهادت اين شاهدها حكم كرده، و نه بر  بر آن حاكمي كه بر

بعـد از قـول يكـي از فقهـا نقـل      . حاكم كه مباشر اجراي مجازات شده است
  .المال مسلمين كند كه گفته از مال حاكم بايد جبران شود و نه از بيت مي

  زن حامله 

نـد و  قـرار داد  تعزيـر گويد اگر او را مورد  مسئله بعد، در مورد زن حامله مي
دهنـد كـه    نسبت ميشيخ طوسي بچه او مرد، چه كسي ضامن بچه است؟ به 

: دهنـد كـه   يك حكم كلي هم مي. را جبران كند آنالمال بايد  گفته است بيت
البتـه  . شود المال داده مي خطاهاي حكام از بيت ،»خطي الحكام من بيت المال«

  .بدهندخسارت اگر عمد باشد، خودشان بايد 
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جواهر االحكام در محارب حد  

  
شـيخ  اسـت،   اولمحقق نوشته  ،االسالم شرايعبه همان ترتيب كه در كتاب 

 :آورد مـي  االحكـام جـواهر  كتاب  شرح آن و در نيز در محمد حسن نجفي
»الباب السادس في حد ايـن  . كنـد  مـي را معنـي  محـارب   و در آن، »بحارِالم

چگونه در سير  مسئله از جهات مختلف قابل توجه است كه ببينيم اين مفهوم
تحول فقاهتي توجيه و معنا شده اسـت؟ احـاديثي كـه در ايـن بـاب اسـت،       

باشد، اما بايد ديد خود  برحسب آياتي منقول از امام پنجم و ششم مي معموالً
چنـين   آيا محاربي كه ايـن  ها درچه زماني و درچه شرايطي بودند؟ و اين امام

شـد كـه عليـه حكومـت عباسـي و       كنند، شامل حال كساني هم مي معني مي
هـاي مختلـف اراضـي     هـاي مختلـف در اسـتان    حكومت امـوي و در دوران 

، اعتـراض عليـه   جـرايم سياسـي  اصطالح  اين بهآيا كردند؟  مياسالمي، قيام 
يـا ايـن كـه     ؟اسـت  كشـيدند بـوده   مي يدكهايي كه اسم اسالم را  حكومت
داخلي و در رابطه با نظم و آرامش داخلي مربوط بـه خـود    ي مسئله منحصراً

هـا همـه محـل     شود؟ اين مردم و حق استفاده مردم از حقوق ذاتي زندگي مي
هاي مختلف سوءاستفاده شـده و از   از اين عناوين در دورانبحث است و 

شود حكومـت   دعا ميكه ا اي هاين گوينده در زمان ي تر به عقيده همه مهم
طور كه بارها  ولي همان !از اسالم بسيار فاصله دارد هرچنداسالمي است، 
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در پي قدرت باشند و مسئله اصلي حفـظ قـدرت   اي  عدهگفته شد، وقتي 
كنند و مخالف با خودشان را مخالف با خدا  چيز را توجيه مي باشد، همه
هـارون  و  )ع(حسـين  امامهمان كاري كه يزيد نسبت به . كنند قلمداد مي

  !انجام داد )ع(نسبت به موسي ابن جعفر
 تاكند  پيدا مي حديث جعليو كتاب و  عالم ظاهري اي هركسي به اندازه

احاديث محل نظر و ترديد است و  اين درلذا . براي خودش قابل استناد باشد
تـوانيم بگـوييم حكـم     و به هيچ وجه نمي وجود داردبين فقها هم اختالف 

  .وجود دارد زمينهروشني در اين اسالمي 
 كـه  كننـد  خواهنـد تعيـين   تر مصداقي است كـه طبـق آن مـي    از همه مهم

 سه نكته قابـل  جـا  چه كسي اعتراض دارد؟ اين و نسبت به ؟كيست محارب
 هاي مشابه به همين ترتيـب ذكـر شـده    توجه است، كه در اين كتاب و كتاب

چـه   زيرا در حقيقـت آن . كرديم ما اين كتاب را به عنوان نمونه انتخاب .است
صـاحب  هاي معمولي نوشـته شـده بـود،     آن زمان در كتاب پيش از را كه تا
شـود گفـت    ها نمود، و از آن به بعـد هـم مـي    آوري آن سعي در جمع جواهر
در حـال  . اسـت  داشـته اي درباره ايـن موضـوع ن   ديگر كسي فكر تازه تقريباً

ين فمخال به سرعتواستند خ حكومت اندركاران فعلي حاضر هم كه دست
كنند و در پـي مسـتند فقهـي بودنـد، ايـن مطالـب را        خود را سركوب

كنند بازهم از اين كتاب تا آنجا كـه   و سعي مي !آويز خوبي دانستند دست
هـا را هـم مسـكوت     برداري كنند و بعضي قسـمت  شان است بهره به نفع

  .گذارند گذاشته و مي

  رح صاحب جواهرو ش محارب ي در موردنظر محقق حلّ

كند  را اين طور معني مي محاربدر باب ششم  شرايع،در كتاب  يمحقق حلّ
، يعني كسي كه اسلحه خـود  »المحارِب كُلُّ من جرَد السالح الَخافَةَ النّاس« :كه

 .است محارب را برهنه كند و به اصطالح براي ترساندن مردم اسلحه بكشد،
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كُـلُّ  « فراز به دنبال 1.خود شرحدر  اهرصاحب جوجالب توجه اين است كه 
 و اسلحه خود را حمل كند، يعني ،»هلَمو حاَ« :كند اضافه مي ،»من جرَد السالح

چـه اسـلحه را برهنـه     گويـد  را شرط ندانسته و مي اسلحه ديگر برهنه كردن
، يعني »الخافة النّاس و لو واحد لواحد«چه فقط آن را حمل كند،  كرده باشد و

در واقـع   .اين كار را انجام دهد چه يك نفر براي ترساندن يك نفر ديگر اگر
گويـد   مـي و  كنـد  منحصر نميو مسئله را به جنبه اجتماعي و عمومي مربوط 

 حملآن را براي ترساندن يك نفر بخواهد اسلحه بكشد و يا اگر يك نفر هم 
. كنـد  دق مـي در مورد او ص محارب عنوانتهديدكند،  يا نشان بدهد و كند و

طوري ، »علي وجه بتحقق به صدق ارادة الفساد في االرض« :كند بعد اضافه مي
كنـد و محقـق شـود كـه ايـن       در او صـدق  فساد في االرضباشد كـه اراده  

فسـاد فـي    ي دامنـه  البتـه . خواهد در زمـين فسـاد كنـد    شخص با اين كار مي
واهـد مسـئله را   خ چه كسي مـي  وسيع باشد و اين كهبسيار تواند  االرض، مي

در اختيار صـاحبان قـدرت   به گواهي تاريخ اغلب اين مسأله  .تشخيص دهد
نسبت به مخالفين  خواستندرا به هر ترتيب كه  اراده خود گرفته است تاقرار 

   !!كنند خودشان اعمال
را كه مفيـد   يتابندي مسايل، نك طبقهبراي  ودر اين زمينه مطالبي بيان شده 

البته عالقمندان بـه توضـيحات بيشـتر خودشـان      .كنيم ن ميرسد، بيا به نظر مي
كه با  تواند فتح بابي باشد براي اين اين تذكرات مي و كنند مي و مطالعه مراجعه

  .يك محقق است، به اين مسايل وارد شوند ي ديدي كه شايسته
شود گفت كه اين مسايل حكم  كنيم كه به هيچ وجه نمي باز تأكيد مي

وجـود  ليل اختالفي كه ميان خود اين فقها در ايـن مسـايل   ، به داسالم است
نـد، تاچـه رسـد كـه ديگـري نسـبت بـه آن        ا ههر كـدام تشخيصـي داد  دارد، 

  .تشخيص اعتراضي داشته باشد

                                                      
كشيدند  ف اوليه را خط ميشرح كنند، اصل متن مصنّ هايي كه مي خواستند در كتاب ون معموالًچ .1

  .كردند كه امانت محفوظ باشد و بعد نظر خودشان را اضافه مي
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حارب از نظر فقهيتعريف م  

توضـيح و شـرحي كـه     و همچنـين در  شـرايع  كتاب در يمحقق حلّاز ديد 
، اسـت  داده شرايعكتاب ح شر درشيخ محمد حسن نجفي  ،صاحب جواهر

هركسي كه سالحش را برهنه كند و يـا فقـط آن را حمـل كنـد و منظـورش      
ترساندن مردم باشد، اگرچه يك نفر نسبت به يك نفر ديگر اين كار را بكنـد  

نكته جالـب ايـن   . است محاربتحقق پيدا كند،  فساد في االرضكه مسئله 
ين كار در رابطه با اعتراض بـه  اي نكردند به اين كه اگر ا است كه هيچ اشاره
ترساندن شامل حـال افـراد خـاص حكومـت ظالمـه      عمل حكومت باشد، و 

چـه  گـاه   آن ،را حكومـت اسـالمي گذاشـته باشـند     خود اسم حتي اگرباشد، 
چـه در   اين مسـايل . ساكت هستنددر اين موارد حكمي دارد؟ به همين دليل 

شامل حـال اعتـراض   كه اشته، هايي د چه بعد از ايشان، مصداق مبر وازمان پي
اگر هم بوده، با خصوصيتي كه داشـته، در هـر   . شده است ها نمي بر حكومت

شـد كـه در زمـان نوشـتن ايـن مطالـب در        بايست توضيح داده مي زماني مي
چه اين دستگاه  چنان اگر. چگونه بوده است هاي فقهي، اوضاع و احوال كتاب

 اعتـراض دارد ها  به آنوقت كسي آن و ترساند  حكومت است كه مردم را مي
هـا   بكنند يا راه مقاومتمردم در حال دفاع از خودشان باشند و بخواهند  و يا

سـاكت  فقهـا  رد اهايي را در مقابله با ظلم در نظر بگيرند، در اين مـو  و روش
  ! هستند و از اين سكوت خيلي سوءاستفاده شده است

دارد  فقيه وقتـي قلـم بـر مـي    كه يك  بايد گفتجا  اين نكته را هم اينلذا 
 چه در زمان حيات او و زمين، ي نويسد، ولو يك نفر در تمام كُره وچيزي مي

چه بعد از او بخواهد به حرف و رأي او عمل كند و به عنـوان حكـم دينـي    
بايد دقت كند كه  ، لذاوليت بسيار سنگيني داردئدنبال آن حرف برود، اين مس

سسـتي و  نابجـا و   ي و مسئله را به مسـامحه  تابع هواهاي نفساني خود نباشد
همچنان كه ديديم از همين تعريف و همين توضـيحات  . مجادله برگزار نكند

شـود، كـه    مـي شـده و  هاي پاكي ريخته  مختصر، سوءاستفاده شده وچه خون
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اي ايجاد گردد و اين مسايل مطرح شـود تـا معلـوم     اميدواريم روزي محكمه
د و مـردم را  نـ كن كـرده و مـي   »اخافة نـاس « در اين حكومت انيچه كس شود

  د؟نترسان ترسانده و مي

  اخافه ناس يا اخافه مسلمين 

اخافـة  «را بـه اصـطالح    »اخافـة نـاس  «هاي فقهي، مسـئله   در بعضي از كتاب
كـه  ( ارشيخ مفيد و سـلّ قلمداد كردند، و حتي بعضي از قدما مثـل   »مسلمين

اش  جا آوردندكه معنـي  ايندر را  مدار االسالقيد  )يكي از فقهاي متقدم بوده
. شود ، شامل اين حكم مياين باشد كه اگر اين كار را نسبت به مسلمين بكند

 دار االسالم،جا مورد بحث و اعتراض هم هست، كه اگر ما بگـوييم   البته اين
و اگر بخواهيم محدود كنيم بـه مسـلمين،   اهل ذمه هم مسلمين هستند و هم 
دار االسـالم  در كشورهاي اسالمي و به قول قدما  اين شامل حال كساني كه

مسلمين  ناس، هاخافاين است كه در بين خود فقها، . شود ساكن هستند، نمي
بـه اصـطالح   آن كه حكومت ( باشند يا كليه كساني كه در كشورهاي اسالمي

، از مسلمان و غيرمسلمان باشند، خود اين مسئله )اسالمي است نظامدست  هب
  .ف استهم مورد اختال

  ترساندن هر كسي كه ترساندن او حرام است

يـا اطـراف    روز، شهر يا در شب چه دريا، چه در خشكي، گويند اين كار مي
كننـد و   ت، كه حديث هم برايش پيدا مـي سنّ انجام گيرد، طبق آيه قرآن و آن

كنند، اين فرق بين مسـلمان و غيرمسـلمان و    اند و اجماعي كه ادعا مي نوشته
اخافـة كـل مـن    «الد اسالمي باشد يا غيراسالمي باشد نيسـت، بلكـه   اين كه ب

يعني . يعني هر كسي كه ترساندن او حرام است ،»يحرم عليه اخافته من النّاس
  .خواهد باشد هر آدم صاحب احترامي كه مي
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حارب ل دربارهنظر شهيد اوم  

شد، كه در دوران حيات خود موفق به اتمام آن ن دروس در كتاب لشهيد او
اخافـه را   ،»من جرد السـالح لالخافَـة  « :گويد مي ،كنند بيان ميآن را و ديگران 
كه  ،»من حرم اهللا اخافته« :اين شامل حال هر كسي مي شود كه. دهد تعميم مي
چنـين آدمـي هـر كجـا كـه      حـال   او را حرام قرار داده اسـت،  دنخدا ترسان

ه يك آدم غيرمسلمان هم در جايي چ چنان خواهيم ببينيم مي. باشد ،خواهد مي
با اعتماد به حكومت اسالمي بخواهد زنـدگي كنـد، نبايـد آرامـش داشـته       و

  باشد؟ 
ـ از  يدر كتاب )ع(امام باقر بر اين اساس روايتي هم از د ابـن مسـلم  محم 

آن را صحيح دانسته و در كتاب خـود آن را   صاحب جواهر،كنند كه  ذكر مي
و خواهد باشد  در اجتماعي، هر جا كه مي و ينوشته كه هر كسي كه در شهر

كند، اگر سالحش را بكشد و يا كسي را بزند و فسـادي ايجـاد كنـد،     زندگي
كسي كـه اسـلحه بكشـد و    . شود مي بعيدتشود و از آن شهر هم  مي قصاص

كسي را بزند و زياني وارد كند و مالي بگيرد، حتي اگر كسي را نكشته باشد، 
، حكومـت  )ع(بايد ديد در زمـان امـام بـاقر   حال  .شود محسوب مي محارب

چه نظامي بوده و اگـر افـرادي روي اعتـراض بـه امـويين و عباسـيين        دست
خواستند اين كارها را بكنند، يا امام باقر اين مطالب را گفته و يا از قول او  مي
گويند، باالخره مصداقش كه بوده وچه بوده است؟ در همين جا به دنبـال   مي

از لفـظ   )ع(امام باقر نظورم ،»امره الي االمام«كند كه  ث اشاره ميهمين حدي
يـا در حـال    امويين يـا عباسـيين  چيست؟ آن زمان كه حكومت دست  امام

 انتقال است، بيايند نزد ايشان كه به اعتقاد شيعه امام معصـوم اسـت، بگوينـد   
ان شـاء   امره الي االمام ان شاء قتله«كار كنيم؟ يا مسئله حكومتي است و ه چ

ان ضرب و قتل و اخذ « :كند كه بعد اضافه مي .1»صلبه ان شاء قطع يده و رجله
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يعني كسي هم بزند و هم بكشد و هم مال بـردارد و بـا قهـر و غلبـه      ،»المال
دست راستش را ببرند و  ،»...فَعلَى الْإِمامِ أَنْ يقْطَع يده الْيمنَى«،نمايدبتجاوزي 

ها مال او را بگيرنـد و بعـد او را    ه اولياء مقتول كنند، كه آنبعد او را تسليم ب
و از آن عبور شده بدون اين كه ذكـر  شده  نقلطور  هميناين جريان . بكشند
 چـه جريـاني بـوده و    چه موقعيتي داشته و ناظر به ن زمانآدر  امام آنشود، 

 !شـود؟ بايست اجرا  چگونه ميآن حكم  استفاده شده و طور از آن تعبير و چه
ارايـت ان عفـا اوليـاء    « :كه در اين روايـت واسـطه بـوده، پرسـيده     ابو عبيده

شود؟ از قول امام پنجم  چه مي يعني اگر اولياء مقتول او را ببخشند ،»المقتول
قال ابو جعفر ان عفا عنه كان علي « :كه كنند ، نقل مي)هرچند قابل تأمل است(

تواند  اگر هم ببخشند، باز هم امام مي گويد مي ،»االمام ان يقتله النه قد حارب
ارايت « :گويد باز مي. چون محاربه كرده و بعد دزدي كرده است او را بكشد،

يعني اگر راضي  ،»ان عفا اولياء المقتول ان يأخذ منه الديه و يدعونه الهم ذلك
عليـه   ،قـال ال «تواننـد؟   از او بگيرند و او را آزاد كنند، آيا مـي ديه  بشوندكه

حال بايد ديد كه ايـن   !را بايد بكشند او !خير شود كه جواب داده مي ،»تلالقَ
ـ          هخبرها درچه شـرايطي بـوده وچگونـه افـرادي تحـت عنـوان حـوزه علمي

چيـزي   كنند و بعد به كمتـرين  بحث مي خبرهاي واحد ي نشينند و درباره مي
  !كنند تمسك كرده، با جان و مال مردم بازي مي

  حاربم ي رههاي مختلف دربا روايت

كنـد و نقـل    چيزهـايي اضـافه مـي    در اين كتاب تحت عنوان حديث و خبر،
چه كسي در شب با  اگرچنان، »ان حمل السالح في اللّيل فهو محـارب « :كند مي

اال ان يكون رجال ليس «. شود محسوب ميمحارب خودش سالح حمل كند، 
هيچ گمـان و سـوءظني   او  ي مگر از روي ناداني باشد كه درباره، »اهل الريبه

انـد، يـا    شرط دانسـته محارب ها در  بودن را هم بعضي »هل ريبها«لذا . نباشد
. گويند بايد كه قصد اخافه هم داشته باشد، و لو اهل ريبه نباشـد  ها مي بعضي

180  ...نظام قضايي قضا در اسالم و/      

بـه  حتي اگـر  كنند كه اگر كسي مردم را بترساند،  خبري نقل مي جابراز قول 
نقـل   )ع(امـام صـادق  از . برنـد  ا مـي ، دسـتش ر باشـد  وسيله يك آلت آهني

از  اگر فـردي  ،1»رجل يخرج من منزله يريد الي مسجد ويريد الحاجة« :كنند مي
يلقاه رجـل يسـتعقبه   «آيد و بعد  خانه به قصد مسجد يا براي كاري، بيرون مي

زنـد و   افتـد و او رامـي   بيند و دنبالش مـي  مردي او را مي ،»...فيضربه و يأخد 
گويـد آن   ، مـي »اي شيء يقول فيه مـن قـبلكم  « :پرسند مي. ردگي لباسش را مي

 :گويـد  مـي  گوينـد؟ راوي  چـه مـي   اش كساني كه قبل از شما بودنـد، دربـاره  
پاسخ  ،»وانه محارب في قرر المشركه«گويند اين يك تجاوز آشكار است،  مي
  !شود اين محاربه حساب نمي :دده مي

  چيست؟ مالك در محاربه

در محاربه قصد شخص براي ترساندن اسـت؟ يـا ايـن كـه     مالك  آيا مدار و
هاي ديگري هم هست كه نسبت به اهل ريبه ايـن گمـان    مقدمات و موقعيت

ال ؤبـه عنـوان سـ    صاحب شـرايع برود كه براي ترساندن مردم هست يا نه؟ 
يعني در آن اشكال  ،»هل يشرط كونه اهل الريبة فيه التردد« :كند كه مطرح مي

 :گويـد  بعـد مـي  . رط اين است كه اهل ريبه باشـد يـا نـه   است كه بگوييم ش
العلـم   مع«تر اين است كه بگوييم شرط نيست،  صحيح ،»ه ال يشرطاصحه اّن«

. اگر علم پيدا كنيم كه قصدش ترساندن مـردم بـوده اسـت    ،»ةبه قصد االخاف
شـهيد  و بعضي فقهـاي ديگـر و همچنـين     ،ةنهايدر كتاب شيخ طوسي بعد 
اند كه گمـان بـرود كـه او اهـل      را شرط دانسته ريبه گمانچون مسئله  اول،

طور نباشد، اهـل   و اهل اذيت و آزار به مردم است، اگر اين فساد في االرض
گويد كه اين قـول فقهـا    دهد، مي كسي كه اين كتاب را شرح مي. فساد نيست

وقتي همان مسئله قصد اخافـه را  «: گويد داراي ضعف است، ميبطور واضح 
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را  حـارب مخواهد اهل ريبه باشد يا نباشد، حكـم   احراز كرديم، ميدر كسي 
ـ   « :كند سپس اضافه مي. »كنند بر او جاري مي مـع   ةضـرورت الصـدق المحارب

  .»ام ال ةقصد المزبور سوء كان من اهل ريب
گـوييم مـردم از او    گوييم او قصد ترساندن دارد، يك وقت مـي  مي گاهي

دار علي قصد االخافة الذي بتحقـق بـه الفسـاد    والم«گيرد كه  نتيجه مي. بترسند
لفـي اتفـق   « :گويـد  مـي . اسـت  قصد مرتكبيعني مالك حكم، ، »في االرض

 مـردم  حال اگر اتفاقي بيفتد كـه  ،»خوفهم منه من غير ان يقصده ليس بمحارب
  1..بترسند ولي او قصد ترساندن نداشته باشد

                                                      
 اندازي كنـد نين مجلسي تيرديوارچبه  و اعتراض دارد، بيايد اريگذ كه به مجلس قانون كسيال ثم. 1

اعتراض به نشان دادن ها و  اش را بكشد كه مقصودش اعتراض كردن به اين نشست يا اين كه اسلحه
ف هسـتند،  ئن و خـا ئهـا خـا   آنون چـ منتهـي  فرد خاصـي،   اساسي است، نه ترساندن ي لهئيك مس

منظـور و   سـته او مـي خوا . را بترسـاند  مردم ستهخوا ميولي او ن !مي ترسند، خوب بترسندخودشان 
اينجا به نـام اسـالم    كه شما«: كه اعالم كندمتدين  فردهدف اساسي و سياسي خود را به عنوان يك 

 نبـوده  مردمترساندن  او بفهماند، هدف سته، اين را مي خوا»نشستيد، به نظر من در راه اسالم نيستيد
 اين كار را انجـام  خود قرار دهد، ولي سالحدي را هدف تيرافراه كه داشت اين را ، حتي توانايياست

  .محسوب نمي شود» محارب«شخص  اين بنابراين ،مجلس شليك كردهنداده و به در و ديوار 
 اصـول  افتادنـد و بـر خـالف همـين     پاچگي ها با همين الفباي خودشان هم روي دست آن وقت اين
موجـب اخافـه   «در حقيقت خودشان  و »محارب«و هم هستند  »غاصب«خودشان، هم  .عمل كردند

له دفـاع  ئرفتند، آن وقت مسگباشند، وقتي در ترس و لرز قرار  هم مردم ولو در اقليت. هستند »مردم
  . راجع به آن صحبت خواهيم كرد شود كه بعداً هم مطرح مي

 لهئر مسـ گـ مـد، دي آورد، وقتـي شـبهه آ   له، حداقل اين است كه شبهه در آن بوجود مـي ئبنابراين مس
كـه  هار مجازاتي چاز با يكي  با استفاده ار آيه قرآن بخواهندكه  اين متوقف مي شود و» اجراي حد«

و از بـين   نـد تكـه كن  را تكه ها جوان است، بيايند اينها  آناختيار در انتخاب يكي از در اجراي حد، 
بـه نـام    ،هـاي فعـال   دن جواندر حقيقت هدف اصلي دشمنان مشترك از بين بر. ، وجود نداردببرند

ترين افراد بودند كـه قصدشـان خـدمت بـه      اكپها  با خدا و رسول است، در حالي كه اين »محاربه«
براي بعـد  ذاريم گ در اين مورد را مي ها درد دلالبته نين رفتاري با آن ها شد، كه چاسالم بود، و اين 

   .در جاي خودشو 
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  »روضه«در شهيد ثاني نظر

خواهد قصد اخافه داشته باشـد،   مي ،»ام ال ةد االخافقص« :گويد ميشهيد ثاني 
بعـد  . قـول اسـت   يعني در اين جريـان دو  ،»علي اصح قول«يا نداشته باشد، 

گويـد كـه مـا از     ميايشان  ،»احدوان كنا لم نجد قوال صريحا ل« :كند اضافه مي
ه در اين مسئله نظر بدهد و در اين مسئل ميان فقها كسي را نيافتيم كه صريحاً

  . اختالف است
 ؟توانيد اين طور مردم را قلع و قمع كنيـد  چه طور ميبايد گفت  آن وقت

كـه مصـداقش معلـوم     الاقل در اين اختالف فقهي ،»تُدرء الحدود بِالشُّبهات«
هاي پاكي كه غرض ديگري  نيست، آيا راهي نداشتيد براي نجات جان انسان

شان خدمت  اصال هدف ؟ت كنندداشتند و اهل آن نبودند كه مالي ببرند و اذي
به مردم بوده، نه ترساندن مردم، ولـي يـك عـده كـه غاصـب حقـوق مـردم        

هستند، به نام عاگـر  ، انـد  ال حكومت، غاصبانه تصدي امر را به عهده گرفتهم
  ؟كند كار چه اعتراضش را ابراز كند، بايد يك مسلمان واقعي بخواهد

كه مورد اختالف اسـت،  نوع مسائل اين  كه در رابطه با كنيم باز تأكيد مي
ها مسايلي است كه  اين. شود گفت كه حكم اسالم اين است به هيچ وجه نمي

آيـد، كـه در    جور در مـي  يك فقيهاهواء اين افراد و استناد به حرف  با آرا و
چيزي گفته و معلـوم نيسـت بـه     اطاقش نشسته و قدرت اجرايي هم نداشته،

از آن سـوء اسـتفاده    انيچه كس وبوده  يمتحكوچه و در زمان  چه كسينفع 
 بينند كـه در  كنند و مي چشم باز مي ها يك وقت ؟ به نظر من همه اينندا كرده

هيچ كـس  مطالعه حرف زدند و  كه بي ها شريك هستند، براي اين اين جنايت
مبر و امـام  ااين مسايل در شرايط زمان عصمت پي بگويدكه نيامده صريحاً

قرار  دست هر حكومت ظالم و غاصبي عنوان آلتي در بهشود  بوده و نمي
به نام مخالف خدا و محارب خدا و رسـول از   مخالف خود را كه بگيرد

   !ميان ببرند
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  تساوي حكم درباره زن و مرد

ويستوي في هذاالحكم الـذكر و  « :ذكر شده كه صاحب شرايع ي در متن گفته
اگر محاربه مـثال  . كند ي نميو زن فرق يعني در اين حكم مرد ،»االنثي ان اتفق

 به آن آن وقت در شرحي كه. توسط زني انجام گيرد، همان حكم مرد را دارد
يعنـي   ،»عنـداالكثر «اين است كه فرقي ندارد،  محققد نظر نگوي مي ،دنده مي
 شود كه فقهاي ديگري هم هستند كه اين معلوم مي. گويند را مي فقها اين اكثر

، يعنـي بـين فقهـاي شـيعه     »بـل المشـهور  « :كنـد  مي بعد اضافه. گويند را نمي
چون در بين غير شيعه اين مسئله به گونه ديگـري مطـرح    مشهور است، البد

پس در نزد بيشتر يا مشهور فقها اين است كه مـرد و زن در ايـن   . شده است
حكم مساوي هستند ولي مسئله مورد اتفاق نيست كه بشود به قطـع و يقـين   

تي در مضمون خود آيه هم مسئله قابل بحـث اسـت، لـذا    ح. آن را ابراز كرد
گيـرد و   بعضي از فقها بر اين عقيده هستندكه فقط در مورد مرد قتل انجام مي

 گويند كه ايـن آيـه   ها هم به طور كلي مي بعضي. گيرد در مورد زن انجام نمي
  .شود نمي اناثاست، بنابراين شامل  ذكورچون خطابش به 

  قتل زن  ي نظر اسكافي درباره

كه يكـي از دو فقيـه متقـدم و مربـوط بـه      است  از فقهاي قديمي ،»اسكافي«
ـ  ( زمان غيبت صغري باشـد، و در آن زمـان    مـي ) عشـري  يبه اعتقاد شـيعه اثن
نظراتي داشتند ها با اصول اوليه و مĤخذ فقهي مطرح بود،  مسئله تدوين كتاب

بـه  زن  ي دربـاره  دهـد كـه   نظر مـي كه  كه به سكوت برگزار شد از جمله اين
از . گيرد، اگرچه مصداق محارب داشته باشـد  طوركلي حكم كشتن انجام نمي
، ايـن  1»انّمـا جـزاء الّـذين   « :آنجا كه از گويند اين آيه هم استفاده كردند و مي

  . تواند شامل مردها باشد فقط مي

                                                      
 .33ده، آيه ئسوره ما. 1
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باشد، امـا كشـتن    محاربمعتقد بوده كه زن ممكن است  صاحب سراير
شود، بعد هم داليلي آورده و مسئله آيه را مورد ترديد قرار  يشامل حالش نم

كند كـه مگـر    گيري مي نتيجه سرايرداده، كه آيا اين تعميم دارد يا نه؟ بعد در 
وجود داشته باشد كه ما بتـوانيم حكـم قتـل را درهمـه مـوارد       اجماع محقَق
داده شـده  ها تخفيـف   در مورد قتل به زن گرنهها هم بدانيم، و  شامل حال زن

ها اجمـاع را   كه بعضي گو اين .در اينجا هم كه اتفاق علما وجود ندارد. است
يعنـي  . اتفاق علما در آن مطرح نيسـت  كنند كه اصالً ديگري معني مي به نحو

گوينـد ايـن بـه     هركسي مخالفت كند ولي اسم و رسمش معلـوم باشـد، مـي   
 معلـوم نيسـت   را زند، حال ايـن اجمـاع   گوييم ضرري نمي اجماعي كه ما مي

  !توانند به دست بياورند؟ چگونه مي
مطلب ديگري كـه صـاحب سـراير گـاهي در كتـاب خـودش از آن يـاد        

همچنـين   و »خـالف « و »ةنهاي«در كتاب شيخ طوسي  يكند، در مورد آرا مي
در اين دو كتاب آخر كه در اواخر نوشته، يك اختالفاتي . است »مبسوط«در 

در ايـن دو كتـاب    ،»كتابان معظمهما فروع المخالفينهذان ال« :گويد دارد و مي
و ) مقصودش غيرشيعه است( گويند همان مطالبي آورده شده كه مخالفين مي

كنـد و   هـا مخالفـت مـي    در بعضي موارد بـا آن . كند ايشان همان را مطرح مي
گويد، در بعضي موارد هم ممكـن اسـت كـه بعضـي از      داليل خودش را مي

لَـم  « :كند در اين مورد تأكيد ميصاحب سراير خود . ل كنداقوال عامه را قبو
يعني خود من هم در  ،»اَجِد لاَصحابنا المصنفين قوالفي قتل النساء في المحاربة

اي  ها كه كتاب و نوشـته  عشريه كردم، آن تحقيقي كه در آثار فقهاي شيعه اثني
نسـاء در محاربـه   اند، قولي در مورد قتل  و تصنيفي دارند، و رأيشان را نوشته

گويـد مگـر يـك     دهد و مي بنابراين مسئله را مورد ترديد قرار مي. پيدا نكردم
والـذي  « :كند كـه  يك دليل قطعي باشد، بعد قول خود را تكميل مي اجماع و

هـا را نبايـد در هـيچ     زن ،»يعتدي باصول مذهبنا ان ال يقتلين اال بدليل قاطع
جايي كـه در مـورد    ليل قاطع، مثل آن، مگر به دها بكشند موردي از مجازات
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اي هـم   بعد در موردآيـه . باشداجماع  است يا مسايل ديگر كه مورد قصاص
ماتمسـكه فـي   « :گويـد  مي صاحب سرايربه آن استناد كرده،  شيخ طوسيكه 
ـ « :يعني استناد شيخ به اين آيه ،»ضعيفف ةاالي ذين يحـاربون اهللا و  انما جزاء الّ

داردكـه   سـراير در خود كتاب ، »النّه خطاب لـذكور «. ضعيف است، »الرسول
گويـد   كنـد، مـي   از او مي صاحب جواهردر اين نقلي كه  ،»خطاب لذكران«

هـاي مختلـف    چـاپ  درسـراير   و همين دليل بر اين است كـه خـود   ذكور
   .اختالفاتي دارد

  از اسكافي صاحب جواهر انتقاد

اشـاره   كنـد  نقـل مـي   سرايراز قول  صاحب جواهرحال به بعضي الفاظي كه 
اي كه نزد ما است، اينچنين نوشته و حـال آن كـه    گويد نسخه مي كهكنيم  مي

از . در بعضي از جاها الفاظي از آن اختالفـاتي دارد و چاپ شده آن  در نسخه
انتقـاد   صاحب جواهرشود اين جمله كه بعد خواهيم گفت،  جا معلوم مي اين
هـا يـك    و انتقـاالت جملـه   در نقـل  صاحب سـراير كند كه ممكن است  مي

، ولي در هر حال آن تناقضـي كـه ايشـان    شته باشدافتادگي و كم و زيادي دا
. است، اين تنـاقض نيسـت   صاحب سرايرگويد كه بين اول و آخر گفتار  مي

بيند كـه توجيـه    دهد، مي انسان وقتي خودش را جاي صاحب حرف قرار مي
چيز است،  ين مطلب دوصحيحي دارد و مقصودش در دو جمله اول و آخر ا

باشد كه بگوييم  گفتهباشد و دو جور  حرف زدهچيز  يكراجع به نه اين كه 
  .است هگفتتناقض م

قال تـدخل النسـاء   من « :دهد اين طور ادامه ميصاحب سراير به هر حال 
گويد اگر كسـي از فقهـا    مي ،»في خطاب الرجال علي طريق التبع فذلك مجاز

ها هم داخل آن هستند و اين به  دها است، ولي زنگفته باشد كه خطاب به مر
گويد صحبت مـا بـر    مي. شود طور تبعيت، قرينه به اصطالح مجاز بودنش مي

سر حقيقت است و ما مجازي نداريم كه بخواهيم بگوييم مجـاز هـم شـامل    
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المواضع التي دخلـن فـي خطـاب الرجـال فباالجمـاع دون      «. شود حال زنان مي
ها در خطاب رجال داخل هستند و حكمـي   هايي كه زنگويد آنجا مي، »غيره

شود، بايـد در آن مـورد    شود شامل حال نساء هم مي گفته مي كه براي رجال
خطاب مخصوص به رجال، مخصوص بـه رجـال   . اجماع وجود داشته باشد

جـايي  . شود رجال مربوط مي رجال هم به غير است و خطاب مربوط به غير
يم بدهد و با يك خطاب شامل حال همه بشـود،  كه بخواهد تقليد كند و تعم

صـاحب  حـرف  . بايد در آن مورد اجماع علما باشد و اختالفي در آن نباشد
ومـن الغريـب   «گويد  كند و مي كند، بعد اعتراض مي را تا اينجا نقل مي سراير

ايـن   صـاحب سـراير  چـرا   خيلي عجيب و غريب است كه ،»ما في السراير
ثم قال بعد ذلك ما نريد علي الصفحه يسـرا  « :گويد زند بعد مي ها را مي حرف

، حاضر ي يك صفحه بعد از اين مطلب در نسخه، »نسختها في ما حذرني في
. گفتار اولش تنـاقض دارد  با صاحب جواهر،گويد كه به ادعاي  مطلبي را مي
قـد قلنـا ان احكـام    « :ايـن اسـت  نقـل كـرده    صاحب سـراير از آن جمله كه 

امـا در  . »النساء و الرجال سواء علي ما تقـدم بـين العقوبـات   المحاربين تتعلق ب
، در آنجا عبارت غير از ايـن اسـت   )نزد من است آن نسخه اصلي كه( سراير

 :به اين ترتيب اسـت كـه   عبارت كند و آن نقل مي جواهركه ايشان در كتاب 
مـن   فقد قلنا ان احكام المحاربين يتعلق بالرجال و النساء سواء علي ما فصـلناه «

تفصيل داديم، يعني آن را يعني ما  »فصـلناه «اين  .»علي ما تقدم«نه ، »العقوبات
. هـا گفتـيم   جدا كرديم، يك قسمت را براي مردها و يك قسمت را بـراي زن 

عقيده امام را گفتيم در آن موردي كه مربوط به زن و مرد است، تساوي دارد 
ال هر دو شود، به اجماع و در آن مورد ديگر هم گفتيم براي اين كه شامل ح

مقابـل رأي   علي أي حال اين مسئله نيسـت كـه بگـوييم كـامالً    . احتياج دارد
بـاز   ،»...ما جزاء الذين« :آورد كه لقوله تعالي بعد آيه را هم مي. ش استا يقبل

كه در اين آيه تصـريح   ،»ولم يفرق بين الرجال والنساء« :ورد كهآ مي آن راهم 
گويد ظاهر ايـن   مي. ا و مردها فرق دارند يا فرق ندارنده نكرده به اين كه زن
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جا هـم وقتـي كـالم او را     كه در همين، »فوجب حمله علي عمومها« :است كه
ايـن علـي العمـوم نـدارد،     . »فوجب حملها علي العموم«: گويد كند، مي نقل مي

هـا بـه اصـطالح فرقـي      بلكه بر عموميت آيه بايد حمل كنيم، بر اين كه ايـن 
كنـد و اقـوال ديگـري كـه هسـت،       به داليل ديگري كه استناد مي اما. دندارن

اش اين است كه در اين مورد بايد اجمـاع وجـود داشـته باشـد، زيـرا       عقيده
گويد بايـد يـك اجمـاعي وجـود      بنابراين مي. داند ت نميرا حجاخبار آحاد 

م در داشته باشد كه ما در برابر ظاهر آيه و حتي در برابر حمل آيـه بـر عمـو   
  .مورد قتل، بخصوص در مورد زنان، اجماعي داشته باشيم

را  صاحب سرايربه هر حال مسئله قابل توجه است، اين طور نيست كـه  
  1.به باد انتقاد بگيريم

  حارب م صدور حكمكفايت ترساندن براي 

گويد كه بايد ببينيم آيا قصد اخافه و ترسـاندن بـه خـودي     در اين قسمت مي
براي اين كه بگوييم اين شخص اراده فسـادكرده، بنـابراين    خود معتبر است،

كـه   نـه ايـن  ( محارب است؟ اگرچنانچه كسي قصد كند كه شخص خاصي را
هـا اسـت، يـا از روي     ، براي اين كه دشمني و اشكالي بين آن)عموم مردم را

غرضي، بترساند، آيا او هم شامل اين حكم مي شود؟ در امثال زمـان مـا كـه    
عملـي  د و نليه جمعيت ديگر ممكن است دست به اسلحه ببريك جمعيتي ع

لم اجد « :گويد شود يا نه؟ مي محاربه حساب مي و، آيا اين هم جزانجام دهند
يعني خالصه معلوم نيست كه ايـن مسـئله   ، »تنقيحا لذلك في كالم االصحاب

                                                      
ر هـم  گـ ون در يـك مـورد دي  چـ وينده اين كتاب خيلي عصباني بوده از اين جهت، گ، به نظر من. 1

يـدا كـرده و   پ، عصـبانيت  »جواهر«باز در همين كتاب » كتب ضاله«در باره حفظ  »اسكافي«نسبت به 
مـع سـوء ادبـه مـع     عقوبـه  لعل ذلك و نحوه منه "ويد گيك مقدار تاخت و تاز نموده است كه مي 

حـال  ). رد، اوقاتش تلـخ شـده اسـت   گند شاچاتاق دربسته خودش يا در حضور  در آن( "....الشيخ 
  !ويند كه اين قدر نتازيدگبايد به اين موضوع توجه دهند و ب آيندگانالاقل 
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طـور   ند و همينا هخود فقها هم ديگر اين مسئله را باز نكرد !چيست حكمش
حكومت هم به دست اقليـت شـيعه نبـوده،     آن زمان چون .ندا هند و رفتا هگفت

آن را  كه اگر روي اين مسئله پافشاري شـود، و بخواهنـد حتمـاً   ه معلوم نبود
كنـد؟ گـو    چگونه از آن استفاده مي بيان كنند، كسي كه صاحب قدرت است،

رتيـب  شود و اگـر بـه همـين ت    سوءاستفاده شده و مياز آن كه به نظر من  اين
سـوء اسـتفاده    از آن باقي بماند توسط هر كسي كه قدرت را به دست بگيرد،

  .خواهد شد

  هاي سياسي بررسي اخافه ناس در رابطه با فعاليت

كند حكومتش اسالمي اسـت   براي مثال در كشوري مثل پاكستان، كه ادعا مي
اسـي  كند كه قانون اس جمع كرده و ادعا مي خودفقها را هم دور  اي از عدهو 

و بوده هايش  به آن حكومت و ريشهكه معترض  اي را ه، عدباشدبايد اسالمي 
اند، چه بسا به استناد همين مسايل و همين احكـام و   داشتههايي  العمل عكس

هسـتيد و   محـارب گوينـد شـما    مـي و  كننـد  دستگير مـي  ها را اقوال فقها آن
 زمـان حاضـر  چه شـده و در   حال در طول تاريخ! مجازات شما كشتن است

. شود بـه ابهـام گذشـت    جا نمي ؟ اينچه خواهد شد شود و بعد ها چه مي
همچنـين مسـئله    .خون و مسئله حيثيت انسـاني در ميـان اسـت    ي مسئله

اعتراضاتي است كه در حال حاضر شكل سياسي گرفته، و اين طـور نيسـت   
 حكـم را  فـوراً و ! كه بگوييم هركسي دست به اسلحه برد، اخافه نـاس كـرده  

بايـد معلـوم    و نيات افـراد  ضاغراكجا هستند؟  ناس جا ايندر . جاري كنيم
 ،»انما االعمال بالنّيـات « :طور كه در اصل اول اسالمي وجود دارد باشد، همان

 ي مسـئله شـود؟   چـه كـاري انجـام مـي     چـه قصـدي،   مسئله اين است كه با
ـ   قطاع الطريق بودن و كشتن و زدن وو  ترساندن مردم ئله بردن، يـك مس

اختالف سياسي داشتن و حكومت را غاصـب تشـخيص    ي مسئلهاست و 
كساني كه به انگيزه حمايت از حقوق مردم و . ديگري است ي دادن مسئله



189 /جواهر  محارب از نظر صاحب: فصل ششم

معرفي اسالم درست و عدالت، در برابر اسـالم ادعـايي    ي حتي به انگيزه
   .كنند حكام و سالطين و والت مبارزه كردند يا مي

حكومت ديني تشكيل دهنـد و بـه نـام اسـالم      ظاهراًممكن است  اي عده
 خودشان را اعمال كنند، يا ابزار كار بيگانگان قـرار بگيرنـد   ي بخواهند سلطه

خودشـان ميـان تهـي هسـتند و بـه       ها حكومت دانند اين مي چون بيگانگان(
اس را جمع كرد و هرچه انسان ارزشـمند و فكـر   شود عوام النّ شان مي دست

ايـن   خـود . دنبربالناس از بين  ، به دست اين عوامد داردوجو بيدار در جامعه
چون نه عرضه دارند و نه تقوا، خود بـه خـود مضـمحل     هم اندركاران دست

مملكت شاهدش هسـتيم، ايـن   اين طور كه ما در  بنابراين همان. )خواهند شد
هم خوب است  باز. چشم بسته از آن عبور كنيم اي نيست كه بخواهيم مسئله

، يعنـي هرجـا كـه ترديـد     »والحد يدرء بالشـبهات «:كه كند به اين ميكه اشاره 
مـع ذلـك بـه    . بايست پافشاري نكنيم، زيرا پاي خون در كار اسـت  داريم مي

ولكن التحقيق جريان الحكم علـي الجميـع مـع فـرض     « :گويد عنوان تحقيق مي
اگر محاربه صـدق كـرد، حكـم را در همـه مـوارد جـاري        ،»صدق المحاربة

م، حتي در مورد دعواهاي خصوصي يك نفر با يك عده، يا يـك عـده   كني مي
، بـه اصـطالح   »التي بتحقـق بهـا السـعي فـي االرض فسـادا     «. با يك جمعيت

  .كند گويد در زمين سعي به فساد نكنيد كه تحقق پيدا مي مي
د، دهـ كـاري انجـام    و هركسي در هر جايي باشداگر گفت كه  حال بايد

اد في االرض بدهند و بگويند تو در زمـين سـعي در   به او عنوان فسبخواهند 
اي كه به راحتي مـورد   چنين مسئله در مورد !فساد كردي، پس محارب هستي

گيرد، بايد سخت ايسـتاد و دقيـق آن را    سوء استفاده صاحبان قدرت قرار مي
قـرآن و فسـاد فـي االرض، هـر      ي بررسي كرد و اجازه نداد كه بـه نـام آيـه   

يـك   در ايـن صـورت  . هر شـهري ايـن كـار را بكنـد     صاحب حكومتي، در
كنـد مطالـب    هيچ كس جرأت نمي ديگر شود و پيدا مي استبداد عجيب ديني

   .خودش را به عنوان اعتراض بگويد
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ها بسته باشد و هيچ زبـاني را جـز زبـان زور     به خصوص موقعي كه زبان
م، از اي بـراي توجـه دادن و بيـداري مـرد     بعـد هـم اگـر عـده    . باز نگذارنـد 

هـم   آنچنـين برخـورد شـود؟     ها اين خودگذشتگي نشان دادند، آيا بايد با آن
   باشد؟شده انجام اتمام حجت  ه وحاصل شدامر مقدمات  كه بدون اين
 سرقت، كه اگـر مالكيـت صـحيح باشـد،     موضوع مالكيت دراحراز مانند 

حكومـت هـم اگـر صـحيح باشـد،      . سرقت آن مال احكام الزم را دارد آنگاه
ي كـه  اتجازه بيان و فعاليت و اظهار نظر وجود داشته باشد و حتي به اعتراضا

واقعـاً  اگـر كسـي  ت شـود، آن وقـت   مي شود اهميت داده شود و اتمام حج 
  .بتوان با آن برخورد كرد قصدش بر خالف مصالح مردم باشد، ممكن است

 ها آن هم بعد ،زورگويي كنيم اما اين كه نگذاريم كسي حرف بزند و مرتباً
ناچار شوند اعتراض شديد و مقاومتي  كه به غصب حكومت اعتراض دارند،

  . است» الحدود تدرء بالشبهات«كنند، اين به نظر من از بزرگترين مصاديق 

  محارب  براي صدورحكمقصد و توانايي  مالزمت

يـا قصـد ترسـاندن دارد يـا     آكنـد،   مي سالحش را عريانبايد ببينيم كسي كه 
آدم ضـعيفي باشـد، كـه     او اين كار را دارد يا خير؟ اگـر  تواناييو آيا ا ؟ندارد

كـه   شـود گفـت   ، آيا باز هم مـي را نداردكاري انجام چنين قدرت و پشتوانه 
وفي «  :گويد مي محقق لذاشده است؟ مردم او باعث ترساندن  ناسلحه كشيد

جريـد  يعنـي كسـي كـه ت    ،»مع ضعفه عن االخافة التردد   ثبوتها للمجرد السالح
آيـا ايـن    .نتوانـد مـردم را بترسـاند   ولـي   سالح كند و سالحش را برهنه كند

 ،»الشـبهه الثبـوت  « :گويـد  ميصاحب شرايع شود يا نه؟  مي محاربمصداق 
بـاز  . ش را نداردتوانتر است كه بگوييم قصدش اخافه است، اما  يعني مناسب

چيـزي   چـه بـوده؟ بايـد    جا مسئله قابل بحث است كه غرض اصـلي  هم اين
 .بر اساس آن حكم شرعي را اجرا كردبتوان  تا باشد
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  قصد و توانايي در مورد حلّي نظر عالمه

كه اين كار كسي ده، و گفته دارا اعتبار  شوكتدر كتاب قواعد خود،  عالمه،
بتوانـد  كـه   برودآن احتمال  واقعاً و ارزش و نفوذ داشته باشدبايد كند،  را مي

بـه   كوچك و جزيي را فـوراًَ عمل ، نه اين كه يك در اوضاع تغيير ايجاد كند
ها بسيار  البته در نظام فعلي از اين سوءاستفاده ، كهقلمداد كنند همحاربعنوان 

  . شود شده و مي
 و شـود  ضميمه مـي  به آن »تدرء الحدود بالشبهات« ي باز مسئله جا در اين

م هـ  از آن بعـد  .حكـم نبايـد جـاري شـود    در صـورت وجـود،   اي كه  شبهه
 ايـن  البتـه  .يعني بايد اجمـاع در آن باشـد  ، »اللهم ان يكون اجماعا« :گويد مي

چيـزي   وقتي بخواهند زيرا شود، ميوسيله بسيار خطرناكي  گاهي هماجماع 
   !استاجماع  گويند در آن ميكنند، ا تحميل ر

اين است كه تـالش و تقاليـي    معيار و مالككند كه  جا اضافه مي در اين
و اين قبيل اقدامات، سعي در ايجاد فساد در زمين  لحه كشيدناسشود كه با 

كاري كند، يا اين كه كاري كند و بعـد   كسي كه بخواهد با ترس گرنهشود، و
چنـين   .شـود  ب نمـي وحسـ ماين ديگر محاربـه   ،»ةو اليعد محارب«فرار كند، 

هـم  اگـر  . عنـوان شـود   طغيان، سرقت، غـارت يـا جـرح   ي ممكن است كار
آن ل شود، حكم خودش را دارد، آن هم باز به اعتبار نيتي كه مرتكب عمل قت

  .»تدرء الحدود بالشبهات«به اعتبار رعايت  و فرد داشته

  تعميم ي نقدنظر صاحب جواهر درباره

 :گويـد  مي و دهد توضيح مي را كند و مواردي اي مي اشاره صاحب جواهرسپس 
درچنـين مـواردي    يعنـي فقهـا   ،»ان كالمهم في المقـام اليخلـو مـن تشـويش    «

والتحقيـق  «گويـد   بعـد مـي  . ش اسـت ند و مطالب مشـو ا ههاي مختلف زد حرف
گـاهي   گـوييم  كـه مـي  اسـت  اين . تحقيق اين است كه عموميت دهيم ،»التعميم
  .گويندكه بعد بايد پاسخگو باشند با قلمشان چيزهايي مي اوقات
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سـالح  با اين كـه مسـئله   (كشيد،  گويد هر كسي در هرجا سالحش را مي
را هم حجت ندانـد، كـه    خبر واحد، حال اگر كسي )كشيدن در قرآن نيست

بعد چنين خبري نقل شده و  چه منظوري چه حكومتي و به درچه زماني، در
گويـد بايـد تعمـيم     مـي ايشان  حال. اند ها نوشته طور در كتاب هميناز آن هم 

م نصوص؟ كداسؤال اين است كه  ،»علي الوجه الذي سمعته النصوص«دهيم، 
ش، بعد هم و به قول خودتان مشو اخبار آحاديك آيه قرآن است و بقيه هم 

  .1است به آن اضافه كرده ،»و اهللا العالم«جمله يك 
 گرفتـار  كـه واقعـاً   محاكميرسيدگي كرد، اين  اين مسئله را بايد مستقالً

گي اند و بدبختي و بيچار هستند و مردم را گرفتار مظالم خودشان كرده مظالم
اند كه به نام قاضـي، بـا خـون و آبـرو و      دنيا و آخرت را براي كساني خريده

چيـز، بـازي    ها و اين مملكت و با اسالم و شيعه و با همـه  حيثيت اين جوان
اگر مجـال واسـعي باشـد    . تر خواهد كرد كنند، اين را آينده روشن كرده و مي

نـد بـر مـردم حكومـت     خواه ها با آن مي براي بيان همين الفبايي كه خود اين
اهـت،  قاسالم فقاهتي، بـر اسـاس همـين ف   كنند، و اسمش را هم بگذارند 

   .كنند ها بر خالف آن عمل كرده و مي اين
هـا   خواهم اشاره كنم تا ثابت شود كه ايـن  دو نكته قابل توجه ديگر را مي

اين  گرنهاند، و عمل كرده فقاهتيباز بر خالف همين الفباي به قول خودشان 
 حامـل فقـه  تنهـا  هـا   مبر اسالم گفته، ايناطور كه پي نيست، همانفقاهت كه 

هـا   تازه آن مقداري كه در دسـترس آن . اند را نقل كردهمكاتب ، يعني 2هستند
، و اگر نقل و انتقال هـم بـا صـداقت    باشند بوده و اگر رعايت امانت را كرده

 هكننـد  سـاخ انجام شده باشد و اشتباهات نوشته و خطـا از طـرف نسـاخ استن   

                                                      
) يا گوبنـده (در حقيقت بيانگر اين مطلب است كه نويسنده  "و اهللا العالم "ي  آضافه كردن جمله. 1

 .اطمينان كامل به حرف خود ندارد

عبـارت شـماره    ،498 ص ،الفصاحة نهجو  285 ص ،17 ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك. 2
 .چه بسيارند كساني كه تنها حامل فقه هستند، اما فقيه نيستند 1644
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فقـه آن اسـت كـه فكـر      !حمل فقه است، خود فقه نيستاين تازه  ،نباشد
  چيست؟  عدل به يكنند، ببينند احيا

  ردع و طاليع

و  محاربـه طاليـع  كنند، يكي در مورد  عدل دو مسئله را بيان مي يبراي احيا
شـرايع  هـم در اصـل كتـاب    محقـق  اين دو اصطالح اسـت كـه    ردع،يكي 

 صـاحب جـواهر  وقتـي  . »كت هذا الحكم في الطاليع مـنهم فاليس« :گويد مي
كسـي كـه بـه اصـطالح      ،»ةالذي هو مراقب بالمـار «گويد  دهد، مي وضيح ميت

هـا كـه قصـدي     كند و مراقب رفت و آمدها است تا به آن باني مي امروز ديده
اگر اين نگهبان و مراقب را . ، خبر دهد)دارند قصد قطع طريق يا طليع( دارند

هسـتي، بـراي ايـن كـه      محاربتوانند بگويند كه تو هم  كردند، نميدستگير 
وليت دارد، ئچنـين كسـي مسـ    .شود كشي نمي و اسلحه تجريدمشمول مسئله 

  . ولي نه به حدي كه مجازات شديد شود
يعني كسـي كـه    ،»الذي هو المعين لضبط االموال«ردع، موضوع همچنين 

هـا   قصـد طغيـان كردنـد، بـه آن     ل كساني را كهيوسااموال و انباردار است و 
چنـين   گويـد  مـي . كنـد  ها گرفتند، نگهداري مـي  ي را كه آنيدهد، ياچيزها مي

ها  ت و عدم اجراي حكم درباره آنئاصل برا .كسي نبايد به آن مجازات برسد
بايد احتياط كـرد   خون و آبروو  دماء و اعراضحال در مورد  در عين. است
 »الخـروج عـن النصـوص   « كـه  ضمن ايـن . دطور يقيني حكمي صادر نكر و به

  . شود ها نمي نصوصي هم كه هست، شامل حال اين
غير مباشـر، فرقـي    بين مباشر و ابوحنيفهكند كه ممكن است  بعد نقل مي

يعني بايد بـين آن كـس كـه     ،»فساده واضع« :گويد نگذاشته باشد، ولي او مي
باز ايـن   البته. گذاشتاسلحه كشيده با آن كه كمكي در اين زمينه كرده، فرق 

هايشـان   به عنوان فقـه در كتـاب  ها  بعضيچيزهايي است كه  نابر خالف هم
د و اين توجيهـاتي هـم   ني قرآني ندار ريشه ها البته اين. ندا هنوشته و نقل كرد
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حكومـت، در   طلب و غاصـبِ  كنند، به خاطر اين است كه گروهي جاه كه مي
 و) شان هم كه حرف زدن است حرفه( ببافند هايي هر زماني به تناسب، حرف

  .شان است توجيه كنند عباراتي را كه به نفع
هـا   ها مدعي است، منتها ايـن  عليه اين هم صاحب شرايعبه نظر من خود 

دارنـد، بـر اسـاس همـين      بر اين موضوع دهند كساني كه اشكالي اجازه نمي
مـردم  متون فقهي و همين تفسيرهاي صـحيح از آيـات قـرآن، بيـان كننـد و      

  !، بيدار كننداند شدهها  را كه گرفتار دام اين ينادان و متعصب گاهاً بيچاره و

  محاربِ قاتل

گويد اگر كسي مال شخصي را بگيرد، خود او را هم بكشـد،   ميدر اين مورد 
اگرچـه اوليـاء دم هـم او را     .شود به خاطر كشتن، حكم قتل شامل حالش مي

شود، اعم از اين كه آن كسـي كـه كشـته     بايد كشته محاربهببخشند، به دليل 
مـرد و زن، آزاد و بـرده،    ، يعنـي شده، خونش با او هم ارزش باشد يا نباشـد 

بودن در اينجـا لحـاظ    كُفوديگر هم  كند و فرقي نمي مسلمان و غيرمسلمان،
اما اگر به جهت طلب مال . شود، زيرا براي محاربه بايد به مجازات برسد نمي

البتـه از  . كه قصاص كند، يا ديه بگيرد و يا ببخشد اختيار دارد دم وليِّ نباشد،
 اگر ولـي  حتي نقل شده كهنهايه، و  مقنعهدر  شيخ طوسيو  شيخ مفيد قول

خود فقهـا  . شود بايدكشته ،او محارب استچون جا  م عفو كند، باز هم ايند
كـم  ح«: مطالب مختلفي دارند و اين طور نيست كه يك عده بگوينـد هم البته 

مطالبي صـريح اسـت كـه از    حكم اهللا . چيزها و از اين قبيل، »اهللا ما انزل اهللا
كـه اختيـار را    باشد، نه اينآن بوده و خود او هم عامل  نقل شدهخود پيغمبر 

نايب و غيره، به جان مردم  اي كه به اسم پيغمبر و امام و هبدهيم به دست عد
   !»ما انزل اهللا«:بگذارندهم  بيفتند و اسمش را
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  ه حلّمورد 

شوند و  كنند و به خانه وارد مي اين نكته در مورد دزدهايي است كه حمله مي
مـن دخـل داراً   « :گويـد  مي. كنند، مانند صيحه كشيدن و ترساندن كارهايي مي

كسي شود، خودش باعـث   ي اگر يك نفر داخل خانه ،»بغير حق فقد هدر دمه
  . ه شود، خونش هدر باشدشده كه اگر به او حمله شود و خونش ريخت

  مسئله اكراد

چه موضوعي  اين هم مسئله خاصي است، كه به نظر من باز بايد ديد ناظر به
 هــا بعضــي را مطــرح كــرده و ي خاصــيردهــاكُ ي در اينجــا مســئله. اســت

ايـن صـحيح    !تعميم دهند آيندهردهاي امروز يا كُي  همهبه آن را خواهند  مي
ـ يك امام راتصور شود نيست كه  محكوميـت صـادر    ، حكـم ادژجع به يك ن

ها را فقط بايـد بـا شمشـير و گرمـي شمشـير       اينگفته باشد  مثالً !رده باشدك
كه در آن زمـان   است ردهاييكُهمان ناظر به  »االكراد« اين !شان را داد جواب

را مرتكـب   خاصـي  نـد و بـه اصـطالح اعمـال    ا هداشـت  خاصـي  وضـع يك 
كـره  روي شان بايـد از   اد و نسلژبگوييم نس بر اين اساكه  ند، نه اينا هشد مي

  ! زمين برداشته شود

  حد اجراي محارب قبل از مرگ

اگر محاربي قبل از اين كه به او دسترسي پيدا شـود، كشـته شـود يـا بميـرد،      
اگـر   گويند در اين مورد مي. كنند گيري نمي ي برايش نيست و دنبالهديگر حد

زنده دارش بزننـد   بايد ديد )ارزدنيعني كشتن و د( است مسئله قتل و صلب
گويند وقتي كه مـرده   ه مييك عد! دارش بزنند؟باز هم  ،يا وقتي او را كشتند
ـ   ها مـي  چه تأثيري دارد؟ بعضي باشد، ديگر دار زدن وقتـي  حتـي  ، !هگوينـد ن

بـه هـر   . جا هم اختالف اسـت  باز در اين !كنند كشتند، او را به دار آويزان مي
اين است  بر چون فرض، شود باالي دار بماند روز هم نميحال بيشتر از سه 
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 ؛جـا ايـن اقـدام را كـرده     تي است كـه در آن ست و اهل آن ملّامسلمان  اوكه 
بـر او نمـاز    ،كننـد  كفـن مـي   ،دهنـد  غسـل مـي  ، آورند او را پايين ميبنابراين 

  .كنند خوانند و دفنش مي مي

  محارب به شهرها عدم جواز ورود 

يكتب أي كـل  « :گويد را به شهر ديگري تبعيد كنند، مي اربيمحاگر بخواهند 
بـه  به هر جا كه برود ، »بلد بالمنع من مواكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته

هـم   ونويسند كه مراقب باشيد و بدانيد كه ايـن تبعيـد شـده و بـا ا     جا مي آن
بـا او   ،نداشته باشيد، او نفي و طرد شده اسـت  هنشيني و معامل خوراك و هم

كنند  تا يك سال اين كار را مي .ازدواج نكنيد، او را مورد مشورت قرار ندهيد
حـال بايـد   . كنند كه او توبه كند و به اصطالح به جامعـه برگـردد   و كاري مي

  !گردد يا نه؟ با اين طرز رفتار به جامعه بر مي يك مجرم آيا ديد

  با محارب فراري  برخورد

كه مردم خودشـان   استچنين كسي عملش طوري  طور كه اشاره كرديم همان
كه غيرانساني و خالف مصالح اجتماعي است، به اصطالح اين حكمي  بينند مي

نه اين . به دست حكومت اجرا شودبايد است كه در باطن مردم وجود دارد و 
مخـالف   نفـر  يـك وقتـي  ناراحـت باشـند و    كه مردم از حكومـت ناراضـي و  

كننـد،   مـي دهند و احتـرام   مي پناهگيرند، به او  ميرا ببينند، دورش را حكومت 
 !، نـه مـردم  كه بـا او مخـالف اسـت    استفقط حكومت دهد كه اين  نشان مي

مسئله قابل توجه و مهم اين است كه آيا اگر اين شخص به يك جاي ديگـري  
كشور وجـود   براياين روزها كه مرزهايي  ، مخصوصاًبرودغير از آن سرزمين 

در يك جايي  فرديممكن است ! امله و معاشرت با او كار دارندباز به مع دارد،
آن بخواهنـد  كاري كند كه بر خالف مصلحت حكومت تشخيص داده شود و 

جلوه دهند، ولي اگر ايـن شـخص جـاي ديگـري برود،كـارش       يرا ضد مردم
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حـال اگـرچنين آدمـي بگويـد مـا ايـن       . بزرگترين خدمت به مردم تلقي شـود 
و خـواهيم   عدالتي شما بـه نـام اسـالم را نمـي     م، اين بيخواهي سرزمين را نمي

چـه  ! گذاريد ارض شرك و كفر جاي ديگري كه شما اسمش را ميبه رويم  مي
بايد كرد؟ بر حسب حكمي كه در اين مورد است، هرجا كه اين آدم برود، بـه  

ها شروع به  نويسند كه راهش ندهيد، اگر راهش دادند، آن وقت با آن جا مي آن
اين در مورد حكومتي است كه حرفش نفوذ داشته البته  !كنند و مقابله ميجنگ 

 اي هبي دليل با عد اي عدهنه اين كه  د،باشد و به اصطالح بتواند اين كار را بكن
ديگر اعالم جنگ دهند و دنيا را به آشوب و زد و خورد بكشانند و به مخالف 

ه ااق و بدبختي و جهالت نگمردم در اختن در كشوريوقتي . خود بدگويي كنند
شوند به جاي ديگري بروند، كـه اسـم    مجبور مي اي از مردم عدهند، وداشته ش

خودشـان از همـه    كـه  آن حـال ( !انـد  ها بالد كفـر و شـرك گذاشـته    آن را اين
شود با مردم با اين  مي ندر اين زماآيا بايد ببينند  به هر حال!) تر هستند مشرك

 شـود، چيسـت و   از آن صـحبت مـي  كه ارتجاعي  اًها صحبت كرد؟ واقع قالب
، ن دنيـا ارايـه شـود   عاقالبه بايد حرفي بزند كه اگر  انسانضررش كجا است؟ 

مـا از اسـالمي    .فهم دقيق استو فقه  واقعاًاين كه  و بگويند دنبفهمهمه آن را 
كـه   حرفـي . بـر خـالف عقـل نباشـد     !ي باشدنعقال، ال اقل يما هبودنش گذشت

كنيد؟ يك آدمي كه مسلمان عملي خواهيد اين كار را  چه قدرتي مي زنيد با مي
او متهم كرديـد و  او را داشته، هم بوده، و حرف حسابي  خود كشوردر و بوده 

كنيـد،   ها را مـي  گيري اين سخت!) به حكم محارب(از كشور خارج شده، حال 
ا بايـد  ؟ آيـ كجا بـرود  ؟ پس اوبا او معاشرت نكنيد و نفروشيدچيزي كه به او 
طور است  وضع توبه هم ايناين روزها چه؟ متأسفانه  يعني اين آخر ؟توبه كند

و يا با دسـت خـودش تيـر     و معرفي كند بدهد لوبايد يك عده را شخص كه 
هـايي   ها بازي به نظر من اين !)تا مورد قبول واقع شود( خالص به افرادي بزند

دهند و از  يي كه به آن نسبت ميها ها و از اين حرف از آن است كه اسالم واقعاً
  !كند، بيزار است اين حكومتي كه ادعايش را مي
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  محارب  ندادن بهامان 

ال امان له حتي يلحـق  « :گفته مبسوطالدر  شيخ طوسيكند كه  خبري نقل مي
يعني به او امان ندهند، هرجـا رفـت اذيـت و آزارش كننـد،      ،»بارض الشرك

هند و او را از اين شهر به آن شـهر آواره  بگيرد، به او ند يهرجا خواست اتاق
هـاي   حكومـت صد رحمت به  ندشود كه بگوي باعث مي ها صحبتاين  !كنند

  !كنند غيرمسلمان كه با مخالفشان اين طور عمل نمي

  شود نمي محسوبدزدي محاربه 

 محـارب كنـد،   ربايد و فرار مي مسئله ديگر اين است كه كسي كه مالي را مي
د، يعنـي كسـي كـه بـه     نگوي مي مختلسيا  مستلببه او شود و  محسوب نمي

ربايـد يـا نامـه و     كنـد يـا بـا حيلـه آن را مـي      مي سطور ظاهر مالي را اختال
كند، ببينيم حكـم   كند، امضاهاي دروغ درست مي هاي دروغ درست مي نوشته

نـه حتـي در    شـود و  چيست؟ در اين مورد آخر نه محارب حسـاب مـي   اين
  !شود، كه بخواهند قطع يد كنند ب ميبعضي موارد، دزد حسا

كنـد و   يـادآوري مـي   جواهردر كتـاب   حدوداين مطالب را در قسم اول 
شهوي نسبت بـه  اعمال قسم دوم را به مرتد و مسئله دفاع و اعمال خالف و 

آن هـم   ساير فقهاو دهد،  اختصاص ميهاي قديم بوده  كه در كتاب ،حيوانات
  ! فقه :گذارند ميهم اسمش را كنند و  مي نقلبه همان شكل را 

  »جواهر«بحث مرتد در كتاب

كنـيم، تـا    به طور اجمال اشاره مي و به اين بحث به عنوان يك تابلوي خاص
 چه كارهـايي  شان را صرف وقت ها در تمام اين سال هافقمعلوم شود كه اين 

هـاي   چـه طـور جنبـه    بعد هم مسايلي كه مورد اختالف فقها نبوده،. اند كرده
  ؟ است ايي و عملي به خود گرفتهاجر

در  ابن ادريـس كه مطلبي بپردازيم، به  قصاص و ديات قبل از اين كه به
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كنيم و در يـك بحـث تفصـيلي مربـوط بـه       مي اي اشاره اجماالًنوشته  كتابش
اش  پرونـده  كه البتهكنيم  قضا، اين مطالب را دوباره به شكل بازتري عنوان مي

كـه   ياسالم را از ايـن وضـع ناهنجـار   بايد ت و براي هر اهل تحقيقي باز اس
اي كه ديگر فكرهـا بـاز    دوره در. پيدا كرده و اين مدعيان دروغين نجات داد

هـا روي علـم و انديشـه     ارزش شـود و  مـي شده و مسايل تجزيـه و تحليـل   
گيرد بهاي واقعي اجتماعي انجام  علت بايد بر اساسمسايل  .شود گداشته مي

دور به ب و متعص عدهطور نباشد كه يك  اينه شود و و به دست اهلش سپرد
شان بداننـد   كه مانع حكومترا دست گرفته و هرچه  دراز تقوا، حكومت را 

حتي خود حقيقت  ،شان باشد كه حكومت در دست به خاطر اين. از بين ببرند
اي اسـت كـه مـا در ايـن دوره      ايـن فاجعـه   !ا از بـين ببـرن  رو معنويت دين 
يم و خدا همه را در اين جهت ياري كنـد كـه بتواننـد از ايـن     گرفتارش هست

  .امتحانات دقيقي كه وجود دارد، رو سفيد بيرون بيايند
و ابـواب ششـگانه، تحـت عنـوان      حدودبه دنبال بحث  جواهر در كتاب

 و كنـد  را بيـان مـي   مرتـد  ي مسـئله  ،قسم ثاني از مسايل مربـوط بـه حـدود   
كسي بعد از اين كه اگر ، »م بتحقق بالبينة عليهالذي يكفر بعد االسال« :گويد مي

كه به اين موضوع شهادت  شود، بايد شاهدهايي باشند مسلمان بوده، كافر مي
و  در اسـالم آن كه اصل  حال اين. )شهادت دهند بايد دو شاهد معموالً(دهند 

بـاز شـود و همچنـين بايـد     اين موضـوع  بايد  ،و كفرچه هستيست قرآن چ
خواهند به آن استناد كنند، روشن شود تا بعد منتهي بـه   كه ميمعاني احاديثي 

 شرسـيد و بـه نظـر    اي بـه نتيجـه   دخـو  ي آن نگردد كه اگر كسي در انديشه
تضاد را ها  تر است، آن وقت يك جاي ديگر اين رسد كه با توحيد مناسب مي

كارها در طول تاريخ فقاهت شده و پيشاني فقه  اين !ببينند و تكفيرش كنند
از اين جهت بايد به داد فقه رسيد، از دست . ظلماني كرده است ا واقعاًر

از فقـه   ، ولـي نيسـتند  هـم  ، حتي حامـل فقـه  فقيه نيستند اين فقهايي كه
طور دسـت بـه دسـت وكتـاب بـه       چيزهايي را همين !!اند سوءاستفاده كرده
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اهـد  كسي كه بخوهرند و به ا هكم طبقه ممتازي شد ند و كما هكتاب، منتقل كرد
  !!دهند نسبت كفر مي بينديشد فوراً

كـه   رطـو  و آن عقـل سـليم  طـور كـه    را آن خـدا  وتوحيد  واسالم بايد 
كند، شناخت، تا  خود قرآن در آن آيات دقيق بيان مي وهاي اصيل ديني  آورده

بـه  ، اگر كسي آگـاه نباشـد  در غير اينصورت . كنيمها نجات پيدا  چالهاين از 
فتـواي آن   دنبـال  به قـول خـودش بـه    افتاده و بعصت همراه باتقليد حفره 

 دقـايق هـا بـا ايـن     بـريم بـه خـدا در ايـن دوره     ، پناه ميخواهد رفتمجتهد 
  !روانشناسانه

مـن اول مسـلمان   كه اگر خودش اقرار كند  يااگر شاهدهايي اقامه كردند 
 بودم و از اسالم خارج شدم، يا به هر فعلي كه به نوعي كفر است، اقرار كند،

، بـه هـر فعلـي كـه     »بكل فعل دال صريحا علي االستهزاء بالدين و رفـع يـدا  «
ها را رها  دين را به مسخره بگيرد و سبك بشمرد و بگويد اين حرف صريحاً

چه غرضـي دارد   كند و ميرفع يد چرا  بوده؟ و اين دينكدام حاال اين . كنيد
گشـته و بـه   كار بايد كرد؟ چيزهايي هم دسـت بـه دسـت     چهدر مقابل آن  و

   !ارتدادگذارند  اسمش را مي ها رسيده، و فوراً دست اين

  احكام مرتد  و يمرتد فطري و ملّ

 و بعـد از اسـالم برگـردد،    كسي كه از اول مسلمان بـوده، بنا به تعريف فقها، 
مسـلمان  از اول امـا آن كسـي كـه    . تواند برگـردد  شود و نمي مي مرتد فطري

 كسـاني ، )گوينـد  ها اصطالحاً مرتد ملي مي ه آنكه ب(مسلمان شده  نبوده، بعد
، چه باطني دارنـد ، كنند عمل مي گونهچكه ديده  راگويند ما مسلمانيم  كه مي

چه مسـايلي ميـان خودشـان وجـود دارد، نسـبت بـه        هايي دارند و چه نفاق
كسي كـه  ! ديگري برگشته مذهب دوباره به و بعدانديشند  چگونه مي ديگران

 گوينـد تـو   مي مرتد فطريبه  !دهند آزادانديشي او راتوبه ميبرگردد، به جرم 
   !شوي به اين نتايج رسيدي، كشته مي و فكر كردي انهچون آزاد
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موجـب   ،احترامـي كنـد   به كعبه و اماكن مقدسه بيهم  كسياگر در ضمن
  .شود مياو كشتن 

دو نفـر   احراقكنند كه دستور  نقل مي) ع(حضرت علي هم از روايتي را
افطار كرده بودند و افرادي كه روزه خود را ( !داده است ،برگشته بودندرا كه 

صحيح نيسـت   به نظر من اين كه) نداردهم اشكالي اين كار  كه گفته بودند
  .است )ع(حضرت عليتهمت به  و

  فقهي  هشدار در رابطه با آينده

، شده نوشتهراجع به موضوع ارتداد به نام فقه  و ها در كتاب چه با توجه به آن
و  حيقـ آزاد و تهـذيب و تن  ي اگر به داد فقـه نرسـند و اگـر جـرأت انديشـه     

هاي اسالمي  آيي تمام فرقه انتخاب واقعي نباشد و با ترازوهاي عقل و گردهم
ايـن   بـه ديـن،  بـه نـام   هـاي   و با توجه به قرآن و بدون سوءاستفاده از سلطه

هـاي بزرگـوار و    به زودي فكرهاي روشن و انسـان  ه نشود،موضوع انديشيد
صـورت گيـرد و    ديگـري  اقـدام  بايـد  د، به اين نتيجه خواهند رسيد كهموح

 ممكن است مسايل به ترتيبي انجام بگيـرد كـه كمـا بـيش نسـبت بـه      گاه  آن
دانـد  ميحكومت فقه خود را حكومت فعلي كه . انجام گرفتهم  تمسيحي ،

خـود را روشـن    چهـره واقعـي   و دهد ه فقه مييآخرين امتحان خود را در ارا
 ها مجال داده شده كـه خودشـان را   آنكه به  تقوا ضمن اين بي اي عده. كند مي

كننـد،   به اسم قرآن و تقوا كارهايي مي كرده و سوءاستفاده، از آن نشان بدهند
 اي عـده برنـد و  بهاي بيـدارِ انديشـمند را از ميـان     ها انسان آن ي در نتيجه كه

اما .مانندبب سطحي باقي متعص گوشـه و كنـار    هم هميشه در يديگر ي هعد
در دنيـا  چيزهـاي خـوبي    چه گردند ببينند اند، و مي دنيا در صدد تحقيق بوده

فَبشِّر عبـاد الّـذينَ يسـتَمعون    «:هستند آيهعامل به اين  ها واقعاً آن. وجود دارد
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دارد، مثـل  ود وجـ خواهند ببيننـد اگرچيـز خـوبي     مي ،1»القَولِ فَيتَّبِعونَ اَحسنَه
طور مسايل معنوي كه به درد انسانيت  همين و منابع مادي كشورهاي اسالمي

 ي ما بـه عنـوان وظيفـه   . آن هستند حتهذيب و تنقيخورد، كساني درحال  مي
چه به نـام خـدا    آن .گوييم كنيم، مي چه را درك مي انساني و وجداني خود، آن

خدا اين طور نيسـت كـه    خود هد كدهن مي اتيكنند، و به خود امتياز عمل مي
ها براي اين كـه خودشـان را بـزرگ كننـد، خـدا را       اين. گويند ها مي اين

كه خودشان سلطه داشته باشند، به نام اسالم،  كنند و براي اين كوچك مي
 :گويـد  طـور كـه قـرآن مـي     البته در حقيقت همـان . كنند آبرو مي اسالم را بي

دنيـا  . ايـد  هاگر شما تجاوزي بكنيد، به خودتان كرد ،2»انّمابغيكُم علي اَنفُسكُم«
هـا و آزادي انديشـه و آزادي    هم كهنه دنياست و بعد دوران شـكوفايي عقـل  

ها طرح خواهد  بيان خواهد رسيد، و اين مسايل در جاي خودش براي انسان
  . شد

قصـاص و  بحـث   .بـود  و تعزيرات حدودمورد اين بحث مختصري در 
 وبا آب و تاب به مجلـس آوردنـد    اليحه قصاصن عنوا تحتهم  را ديات

 بـا اسـالم   و خدا جزايشان را داده و خواهد داد كه گذاشتندبنا را  يي بد پايه
 ريختـه شـد و   ييها چه خون! طور معرفي كردند چه كردند و آن راها كه ن چه

بنـا  در ايـن جامعـه    يناپـذير  ها چه دعواهاي تمام نشدني و آشتي پايهبر اين 
را بردنـد و  اسـالم  آبروي و كشيدند  ميانپاي اسالم را هم در  و شد گذاشته

ي اليحـه بـه    در همان زمان ارايـه  را مطالباين . كشند هنوز هم خجالت نمي
بحـث   ي قصـاص،  نقـدي بـر اليحـه    به نـام اي  در كتاب جداگانه مجلس،

ي شناسان ديگر بيان اين موضوع به اين دليل است كه بگوييم اسالم 3.يما هكرد

                                                      
 . گزينند را بر مي هاي مختلف را شنيده و سپس بهترين آن ؛ كساني كه قول18ي زمر؛ آيه  سوره. 1

 . سركشى شما تنها به زيان خود شماست ز اين نيست كه ستم وج 23سوره يونس؛ آيه . 2

تـرس و  عجلـه و بـا   »ي قصاص نقدي بر اليحه«قسمت اول كتاب  شديد، به خاطر وجود اختناق. 3
  . هم شدندكتاب اين  قسمت دومو مانع چاپ  شد چاپ تايپي زيادهاي  با غلط و ناشر نگراني
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طور كه قرآن هم در  دانند، همان منزه مي مسايل هم هستند كه اسالم را از اين
ا    «و  1»سبحانه و تعالي عما يصـفون « :گويد اين زمينه مي سـبحانه و تعـالي عمـ

  . 2»علواً كبيراً ونيقول

  حاربهم ي آيه دربارهسراير از كتاب نقل قول 

حدود و در مورد ابن ادريس ي  نوشته سرايربه كتاب  هم اي اشاره جا در اين
ـ  ايشـان قبـل از    .خواهيم داشـت  قصاص و دياتو  تعزيرات  يعالمـه حلّ

 واز قـرار معلـوم ا  . هم بوده استزندگي ايشان عالمه ناظر به  زندگي كرده و
كند، بعـد   را مطرح ميقتل و قصاص و ديات  ي در نوشته هايش اول مسئله

سينه به سـينه  طور  بهايل مشترك پردازد كه بسياري از مس ميحدود به مسايل 
ـ رب خَشُ و سرقتو  زنا ي حدود وقتي مسئله در مورد. منتقل شده است  رم

بـاب حـد المحـاربين وهـم     « :گويد كند، در قسمت آخر مي را بيان مي قذفو 
صـاحب  . كنـد  هم به آن اضافه مـي را چيزها قبيل اين از و  ،»...قطاع الطريق

انما جزاءالذين يحـاربون اهللا  « :قال اهللا تعالي كند كه اين طور شروع مي سراير
ال خـالف بـين   « :گويـد  مي ،3»...يقتلواان  و رسوله و يسعون في االرض فساداً

اتفاق وجود دارد كـه  در بين فقها ، »الفقهاء ان المراد به هذه االية قطاع الطريق
يعه كـل  وعندنا فقهاء ش« :گويد بعد مي. است قطاع الطريقمقصود از اين آيه 

... من اشهر السالح الخافـة النـاس فـي بـر كـان او فـي بحـر فـي العمـران و          
 ،»الصحاري و علي كل حال فاذا ثبت ذلك فاالمام مخير فيه بـين اربعـة اشـياء   

از بين چهـار حكـم، يكـي را     يعني وقتي ثابت شد، آن وقت امام اختيار دارد
ه با اين كه زمان غيبت ك دحال همين را بايد تجزيه و تحليل كر. انتخاب كند

                                                      
 .كنند ه كه او را وصف مينتر است از آنگو منزهخداوند پاك و  100ي انعام؛ آيه  سوره. 1

 .تر و بسيار واالتر است گويند منزه اش مي خدا از آنچه درباره ،43ي اسراء؛ آيه  سوره. 2

همانا كيفر آنانكه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند جز ايـن نباشـد كـه     33ي مائده؛ آيه  سوره. 3
 ...آنها را به قتل رسانند 
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اخافـه   ي مسـئله  ها آن دست فقهاي شيعه نيست،هم اختيار حكومت  و ستا
 طـور مطـرح   چـه  اسـلحه كشـيدن را   موضوعكنند؟  معني مي گونهچ را ناس
فاالمـام  «: گويـد  كه مي بايد اجرا كند؟ اين چه شخصيكنند؟ اين احكام را  مي

و  كه حكومت اسالمي پيدا شودكدام امام است؟ آيا فقط براي زماني  ،»مخير
توانـد حكومـت و    كند؟ يا غير امام هـم مـي   سازي مي امام حقيقي بيايد زمينه

طور كه گفتيم، ولو  همان. ها همه جاي سوال است اختياراتي داشته باشد؟ اين
يت خبر مسايلي را نسبت به ساير فقها از جهت عدم حج ابن ادريساين كه 

مسايل را اين . مسايل هم مورد غفلت بوده است ا خيليواحد مطرح كرده، ام
اما بـه دليـل تقليـد صـرف از گذشـتگان       شد، آيندگان اصالح مي توسط بايد

و تـا   هبه وجود نيامـد در اين مسايل اي  نده، هيچ اجتهاد ز)مقلد بعد از مقلد(
ايـن   .ه اسـت ها پـيش آمـد   اين فاجعه اند و همردم گرفتار شدهم  زمان حاضر

شود كه از اين به بعد بيشـتر   ادي كه از دست رفت، موجب ميهاي زي ارزش
ها دسـتخوش   گونه حيثيت و جان انسان روي اين مسايل انديشيده شود و اين

  .ها نشود در كتابموجود كلمات 

  الطريق مي داند ر محاربين را قطاعيصاحب سرا

ـ  محارب بحث در مـورد اكنون  بـاره ادامـه    را در ايـن  ابـن ادريـس   نظـر  هب
داند و در مورد چهـار مجـازات    ميالطريق  قطاع را محاربين ايشان. دهيم مي

الشرايط پس از احراز خيانت جـاني، بـين    گويد قاضي جامع كه بيان شده، مي
 بكنند كه بر حس احاديث ديگري هم نقل مي. اين چهار مجازات مخير است

ا هـ  اقدامي كه شده و به تناسب شدت و ضعف آن، هر يك از ايـن مجـازات  
و النفـي عنـدنا ان ينفيـه مـن االرض     « :گويد مي تبعيددر مورد . انتخاب شود

كلما قصد بلدا نفاه منه و ان قصد بلـد الشـرك كـاتبهم فـان يخرجـوه و ان لـم       
پـس  . »يفعلوا قاتلهم فل يزال ان يفعل كذلك اال ان يتوب و يرجع عما هو عليه

نتهـا بـا ايـن اعمـال     مقصود اين است كه متهم از اين وضع فكري برگردد، م
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اين است كه از سرزميني كه مرتكب جرم شده يا به  تبعيدگويد  فشار، كه مي
جـا   او هرجا كه بـرود، از آن . فرستند آن حمله شده، او را به جاي ديگري مي

يعني كشور غيراسالمي هم رفـت بـا   بلد شرك  كنند و اگر به هم بيرونش مي
سـرگردان  او را خالصـه   د،نـ جـا بيـرون كن   كنندكه او را از آن ها مكاتبه مي آن
بايـد روي   ،حال اين چه سياستي است. برگردد خود تكنند تا از كار و ني مي

اگر اهالي آن مملكت . و منصفانه و واقع بينانه فكر كرد اين قبيل مسايل دقيقاً
ها مقاتلـه   يعني بايد با آن »قاتلهم« :غيرمسلمان او را بيرون نكردند، مي گويد

. و دايماً اين كار بشود تا شخص توبـه كنـد و از آن چـه بـوده، برگـردد     كرد 
گـردد،   مـي بنابراين، بايد ديد راه و روشي كه بـه آن وسـيله ايـن شـخص بر    

هـا   به اين ترتيب كه گفته شد، آن هم در همه زمانچنين روشي چيست؟ آيا 
ا كـار ر  توانـد ايـن   حكـومتي مـي   ،شود ها قابل عمل است؟ معلوم مي و مكان

قـه بـراي   ئعمل شـود كـه ايـن قـدرت فا    گونه  اينتواند  بكند و در نظامي مي
شـخص محـارب    داگـر خواسـتن   تـا مقاتله با ديگـران وجـود داشـته باشـد،     

هـا و يـا بـا زور او را     برگردانده شود و نشد، بتوانند با داشـتن روابـط بـا آن   
ينـيم ايـن   پس همه اين نكات را بايد كنار هـم بگـذاريم و بعـد بب   . برگردانند

  . حكم ناظر به چه شرايط و اوضاع و احوالي است
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  بازشناسي نهاد قضايي اسالم

  
ساز است و بر اسـاس   بحث قضا از مباحث بسيار اساسي و مهم و سرنوشت

بنـابراين  . كـرد  ر نظامي را مشخصشود ارزش و اعتبار ه سيستم قضايي، مي
هاي مستوفايي  كه در زمينه حقوق و نظام قضايي اسالم ، بحث است شايسته

هـا مـنعكس بـوده و در     چه از گذشته به عنوان فقه در كتـاب  آن .انجام بگيرد
شده و به دسـت فراموشـي    يا نمي( شده جامعه اسالمي مالحظه و رعايت مي

اين مسائل در  گيهمو نظر به اين كه  .ل شودبايد تجزيه و تحلي )سپرده شده
نسل به نسل، كتاب به كتاب، حوزه به حوزه، و بر حسب اوضاع طول تاريخ 

، تمـامي ايـن مسـائل    است و احوال جاري عرفي دوره به دوره، منتقل شده
قرار گيرد و تجزيه و تحليل  بطور منصفانه و منتقدانه مورد بررسي و بايد

در حال حاضر بـه نـام اسـالم     كه چه آن اين نويسندهجا كه به نظر  از آن
نهـاد   ، بايد بگـوييم كـه  ، به هيچ وجه با اسالم ارتباطي نداردوجود دارد

  .بازشناسي شود بايد قضايي اسالمي
 ايـن نظـام قضـايي    ليو استبخش  اسالم آزادساز و آزاديدر واقع، 

  !!پرور و مقلدساز است ش و بردهكُ آزادي موجود،
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  هاد در انطباق با زمان حالفقه و اجت

خواهـد  فتح بابي  اين بحثباز است و فقه و اجتهاد همچنان بحث ي  پرونده
گويم  كه مي اين .از تقليد بيرون آمدن انديشي و بود براي بازانديشي و درست

كننـد ولـي در    كه ادعـاي اجتهـاد مـي    مجتهدينييعني  از تقليد بيرون آمدن،
ـ   حقيقت در اين زمينـه  سـكوت و   ،در حـدود دوازده قـرن  . هسـتند  دهـا مقلّ

ـ   رسالهلذا وقتي  .وجود داشته استاجتهاد  تودي در جريانارك ههـاي عملي 
كـه بـا انـدك تفـاوتي      يمشو ، متوجه مييمبين را مي) مجتهدين ادعايي امروز(

شـده و بـا عـرف و عـادت      نوشـته  كه يازده قرن پيش است همان چيزهايي
بيـان   ايـن مسـايل  در همان زمان هـم كـه    لبتها. همان زمان، بازگو شده است

انـد،   هاي چند قرن قبل از خودشان را بيان كرده شده، احاديث و تاريخ و مثال
و  هاي بعد كه منطبق با عرف و عادت همان زمان هم نبوده، چه رسد به زمان

  ! زمان حاضر
مسـايل اشـاره    از به بعضي ،مطالب بندي جمع برايقصد داريم  جا در اين

تـا  بحـث مطـرح شـده بـدهيم     اين كه در  تيپاسخي اجمالي به سواال و يمكن
  .شايد بتواند خواننده را متوجه انديشيدن در اين مسايل بنمايد

ششم  هاي از قرنقضايي و حقوقي  هاي به عنوان نمونهكه  سه متن را لذا
  .كه در ادامه خواهيم آورد يما هانتخاب كرد ،تهيه شده و يازدهمهشتم و 

  پيشنهاد براي بازانديشي و فصنّسه م

فين اين سه متن نمونه، با وجود مشتركاتي كه داشـتند، ولـي   هر كدام از مصنّ
در هـر  . تماعي از خود نشان دادندجا ديد خاصي در دريافت مطالب فقهي و

ايـن   ي چه به نسل حاضر رسيده، در حقيقت رونوشتي از همه صورت آن
اجتهـادي، در آن لحـاظ    ي ت زنـده ها است، بدون اين كه آن جها نوشته

هـايي   همـان  ،شـود  هايي كه زده مي حتي مثالها  در اين نوشتهلذا . شده باشد
  . است كه در متون قديمه، متن بعد از متن به همان شكل منتقل شده است
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  ينوشته عالمه حلّ »مينالمتعلّ ةتبصر«

كـه دارد،   قرن هشتم در نظر گرفته شده، در عين اختصاري كه براياين متن 
كه هم فقيه اصـطالحي   ي،عالمه حلّ ،آن ي سعي شده مطالب از ديد نويسنده

، اسـت  گـاهي داشـته   آ اصول اعتقاداتو هم از مسايل  هبود اي شناخته شده
، انسـاني زحمـت   د از خـود فقهـاي بعـ  بسياري از بر خالف او . بررسي شود
و  انـد  هها افتـاد  زبان كه بر سر ها آن از بين( ه و مجتهد واقعي بوديكشيده و فق

ي كه اسـمش را فقـه   تغير از يك سلسله اصطالحاو  ندا هبرجسته معرفي شد
از مسايل عمومي اسالمي و اصول اعتقـادات اسـالمي و از    گذاشتند، غالباً مي

البته فقهاي  ).كافي و واسعي نداشتند ي تر از آيات قرآني خيلي بهره همه مهم
بـراي عرضـه كـردن خـود و مطالبشـان       يمجـال  بزرگي هم وجود داشتند كه

هايي كه  قداست به خاطراگر اعتراضات و چراهايي داشتند،  احياناً و نداشتند
براي يك عـده، عـرف و عـادت معـروف بـه اسـالمي آورده بـود، بـه ايـن          

د، شـ  نمـي داده شان  افكار و اعتراضات ي هاي آزاد انديش مجال عرضه انسان
ـ به وجـود بيا  تا بتواند حركت جديدي در جامعه  هـاي  هـا داسـتان   ايـن ! دورن

  .ياد خواهيم كرد ها هاي مختلف از آن كه به مناسبت ندستهمفصلي 
اسـالمي پيـدا    ي رسد كه اين توفيق براي جامعه به نظر مي در حال حاضر

 نمايـد بازانديشي  و مسائل منسوب به اسالم اسالميدر مورد مفاهيم شده كه 
يـك حكومـت    توسـط هاي عظيمي است كه  فاجعه ي و اين توفيق به واسطه

در دست گرفته، اتفـاق افتـاده   هم كه اختيارات اجرايي را  ،عي اسالمبدلي مد
هاي زيادي آفريده و به نام اسـالم   در بعد قضايي، فاجعه مخصوصاً. است

 لذا اميدواريم كه. و قرآن، هتك آبروي زيادي از اسالم و تشيع كرده است
موجب رشد فكري مـردم شـود، و ايـن حركـات و      اسالمي انديشي باز اين

 ،كند اقتضا مي توحيد اسالميها را از اسالم بزدايد و به آن چيزي كه  آلودگي
طـور كـه در    همـان . دوحاكم شـ  ييقضا نظام درحق و عدل  و كنند بازگشت
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ال  فَاحكُم بـينَ النّـاسِ بِـالحقِّ و   « و ،1»اَن تَحكُموا بِالعدل«: قرآن هم اشاره شده
  .،2»تَتَّبِعِ الهوي

  نوشته ابن ادريس »ريسرا«

تبصـرة  «اسـت دو قـرن قبـل از    ابن ادريـس  آن  ي نويسـنده  كه ريسراكتاب 
معتقد نبـود و   يت خبر واحدحجبه  ابن ادريس. است نوشته شده »المتعلمين

كنـد ولـي از قـرار معلـوم زيـر فشـار اعتراضـات         يخواسـت آزادانديشـ   مي
كمـا بـيش   نيز  يعالمه حلّخود از طرف  هاكه بعد چنان ،معاصرين خود بوده

  .شده است مي مهري واقع بي مورد

  شيخ محمدحسن نجفي نوشته »جواهر االحكام«

شـيخ  توسـط  » المتعلمـين  ةتبصـر «پـنج قـرن بعـد از     جواهر االحكام كتاب
، در نجـف  1260سـال نويسنده آن، در  .است نوشته شده محمدحسن نجفي

و در جهـان   بـود  مسايلي كه در جهان پيدا شـده  تمامز بعد ا .كرد زندگي مي
حتـي در زمـان    .بـود  مـده اسالم آثاري گذاشته و دنياي بزرگتري به وجـود آ 

به آن وسعت شـناخته نشـده بـود و هنـوز در اروپـا آن      هم دنيا  يالمه حلّع
تحــوالت پديــد نيامــده بــود و آمريكــا اصــال كشــف نشــده بــود، و مســئله 

تحـوالت  نگـي و سياسـي و اقتصـادي و بـه تبـع آن      هاي بـزرگ فره  انقالب
رخ نـداده  قضايي و حقوقي، مثل انقالب كبير فرانسه و انقالب اكتبر روسيه، 

  .بود
با وجود اين كـه بـه قـول خودشـان در زمـان شـاه عبـاس كبيـر و شـاه          

                                                      
ها را به صاحب آنهـا بازگردانيـد و    دهد كه امانت خداوند به شما فرمان مى: 58؛ آيه اءي نس سوره. 1

 .…كنيد با دادگرى داورى كنيد؛  چون ميان مردم داورى مى

ايـم پـس ميـان مـردم بـه       كـرده ) خويش(ما تو را در زمين خليفه ! اى داود: 26ي ص؛ آيه  سوره. 2
 ....ن كه تو را از راه خداوند گمراه كند درستى داورى كن و از هوا و هوس پيروى مك
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طهماسب، پنجاه و چهار سال، در اين كشور حكومت شد و اختيار هم دست 
بندي شـده بـه    بايست احكام اسالمي دسته بود و ميفقهاي به اصطالح شيعه 

هـاي گذشـته آمـده     به مسايلي اكتفا شد كه در كتـاب تنها شد،  جهان ارايه مي
بـه   جـا  در اين. چندان توجهي نشدهم قرآن از  اي برجسته مواردحتي به . بود
منتقـل   دبعـ هـاي   نسـل هايي كه به  كه در متون اوليه، حتي در همان قالب اين

اشاراتي خواهيم داشـت،   ه،اي بود از مسايل توجه دهنده و بيدار كنندهشده، ب
  .اند هكه در اين انتقال به طور مرموزي ناگفته و مسكوت ماند

. نمايـان نشـد  وجود دارد، در اين دوران اسالم  كه در بزرگواري آن روحِ
بـه داليـل    دهـد حتـي كسـاني كـه احيانـاً      اجازه نميآن بزرگواري كه هرگز 

شـود، از   مـي ها جاري  هم بر آن تعزيري وند وش مرتكب جرايمي ميمختلف 
  .جامعه فاصله بگيرند

كـرد كـه    زمان پيغمبر اكرم، اگر كسي كـاري مـي   در كنندكه نقل ميچنين 
كردنـد،   روي ناداني او را مالمـت مـي  از شد، و اطرافيان  مستحق مجازات مي

ر كـردن او از جامعـه،   كه اين مالمت و اهانت شما و دو كرد ايشان اشاره مي
چنـين   ايـن . كـار را نكنيـد   كنيد، پـس ايـن   كمكي است كه شما به شيطان مي

رشد  راه كرد، باز شد كه اگر كسي انحرافي هم پيدا مي برخوردهايي باعث مي
تبديل به اين شـده كـه   اين روش پيامبر  حاضر حالدر  .يافت خود را باز مي
ـ  د، فـوراً انجـام دا  يخالف اگر كسي كار ه او لقـب فسـق و فاسـق بدهنـد و     ب

دهنـده نـه تنهـا     براي نسـبت . برايش جايز و روا باشد هم هرگونه استخفافي
ترتـب  منسبت به بعضي از مسـايل   ،ها آنقذف به جاي د، بلكه دارن تعزيري
 اي قـرار دارد كـه   هدسـت عـد  در حكومت اجرايي و قدرت ! هم باشد اجري

 هم كسياگر  !كنند خطاب مي برادر يكديگر راند و ا هحزبي براي خود ساخت
ف اسـالم برضـداخالق   الدر طريق خ ها را واقعاً آنها معترض باشد، و  آنبه 

بعثـت  «: گفت كه پيغمبر اسالم مي چنان( ببيند فساد اخالق ي اسالمي و نمونه
برنـد و مـورد شـكنجه و     مـي گـاه   را به بازداشت او ،، )»التمم مكارم االخالق
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او را از حقوق انساني  دهند و اصالً ميها قرار  امثال ايناستخفاف و تهمت و 
هـاي   اسـالم خيلـي فاصـله دارد و انسـان     روح ايـن بـا  ! شناسـند  مـي محروم 

ـ    را مي هاانديشمند وقتي اين قبيل رفتار  :گفتنـد  مبر مـي اديدند خطـاب بـه پي
تو آن را ببينـي، آن را بـاز   خود اند كه اگر  قدر به دين تو پيرايه بسته آن«
  .»!خواهي شناختن

  صاحب سراير» تنفيذ االحكام«بحث 

 حدودبعد به  و شروع كرده قصاص و قتلرا از  خود مطالب صاحب سراير
بحـث  به شكل تقليدي به بعد، فقها  يحلّ عالمهزمان از  اما. است تمام كرده

. آوردنـد  از آن را جلو انداختند و قصاص و ديات را بعـد  حدود و تعزيرات
اي كـه بـه آن اشـاره     ل به عنوان مطلب اول از مطالـب ششـگانه  به همين دلي

حدود و  قصاص و دياتبعد از بيان صاحب سراير است كه  بحثيكنيم،  مي
هـا   بعضـي وقـت  . كنـد  هايي كه دارد، بيان ميرنظ با همه اختالف ،و تعزيرات

 صاحب جـواهر، خواسته كه مطالب را بررسي مجدد بكند، به قول  چون مي
 شود كه حتـي بـه   گرفته و در كتابش ديده مي فقها اشكال مي اتيناسگاهي بر 

، امـا  داردضـمن احترامـي كـه بـه شـخص او      . اعتراضاتي دارد شيخ طوسي
احترام از نظر سني، طـايفگي و قـوم و    تشخيص فقه اسالمي،گويد كه در مي

حـدود و ديـات،   ايشان بعد از بيان . شود خويشي، مانع از ابراز حقيقت نمي
كه آن را به عنوان اولين مطلب مورد بحـث  تنفيذ االحكام، ارد به نام بحثي د

  .دهيم قضا قرار مي

، )اسـت  چـاپ شـده   هم كه اخيراً(آن  496در صفحه  و سرايركتاب  در
في تنفيذ االحكام و ما يتعلق بذلك ممن « :عنوان تفصلي تح در ادريس ناب

. اسـت  آن حكـام تنفيـذ  گويد مقصـود از ايـن ا   مي ،»له اقامة الحدود واآلداب
، يعنـي احتيـاج بـه شـناختن     »صحة التنفيذ يفترق الي معرفة من يصح حكمـه «

فتنفيذ االحكام الشرعية « :گويد سپس مي. كسي است كه حكم او صحيح باشد
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و الحكم بمقتضي التعبد فيها من فروض االئمة عليهم السـالم المخـتص علـيهم    
احكام شرعيه و حكم به مقتضـاي   ، يعني تنفيذ»بذلك... دون من اعداهم من 

غيـر  . ها است ها، از واجبات و از وظايف و تكاليف امامان و مختص به آن آن
توانند بگويند قرآن ايـن را گفتـه، و مـا     ها كساني كه اهليت ندارند، نمي از آن

وب از طـرف آن  صـ و قاضي منرا در دست داريم هم چون حكومت اجرايي 
منصـب   كـه  اين اسـت  او ، نظر!نه را انجام دهيم،همان كار  توانيم مي ،هستيم
مه بـه اعتقـاد   ئهاي اهل و ا اين احكام مربوط به زماني است كه انسان قضا و

وان « :دهـد  بعـد ادامـه مـي   . حـاكم هسـتند   ،عشريه معصوم از خطا يشيعه اثن
گذارد كه معلـوم   السالم را مي عليه )ع(اين جا در اين ،»)ع(تعرض تنفيذها بهم 

يا كسـي   ،»با لموهول لهم من قبلهم«، يا است امامان معصوم شقصودباشد م
دعواها بـه همـان    ي كه همه امكان نداشتهزيرا . ها مأمور است كه از طرف آن

شهري مراجعه شود كه در آن زمـان امـام شـيعه در آن شـهر حضـور داشـته       
چه اين شـرايط   گويد چنان در هر حال از نظر حكم اين طور است، مي. است

لم يحز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم عليهم السـالم التـولي   «باشد، ن
ذلك و التحاكم اليه و ال تواسل بحكمه الـي الحـق و ال تقليـده و الحكـم مـع      

، »االختيار و ال لمن لم يتكامل له شروط النائب عن االمام في الحكم من شيعته
ه منصوبين براي اين كـار  شيع از اگر پيشواي واجد چنين شرايطي نباشد، غير

كار را به عهـده   و توليت اين تصديتواند اين  كس نمي ها، هيچ از قبل آن امام
كه البتـه او زمـان   ( كند هاي بعد هم نايب از امام را بيان مي براي زمان. بگيرد
كـه در اوايـل، نايـب منصـوب خـاص بـوده اسـت،         ،)بـرد  نمي نام را غيبت
توسعه دهند و بگويند منصـوب عـام و نايـب    ا آن رخواهند  هم مي ها بعضي

اگر كسي تكامل پيدا نكنـد و   :گويد جا مي در اين. شود ميعام را هم شامل 
واجد شرايط نباشد، جايز نيست كه حكم كند و جايز نيسـت كـه بـه او    

   .رجوع شود و جايز هم نيست كه از اجراي حكم شرعي حرف بزند
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  شرايط مجري حكم 

تواند ايـن   اين كه چه كسي مي دربارهنظر صاحب سراير  به استالزم اكنون 
مجري قانون وقتي . حدود و ديات را اجرا كند و مجري آن باشد، اشاره شود

بر  و ضررجامعه ههمان قوانين خوب را به نفع خود و بحتي باشد،  نامناسب
  .وجودي همان قوانين اعمال خواهدكرد ي خالف فلسفه

را  شـرط  12است كه ضمن يك بحث مفيـد،  اين فرق بين او با سايرين 
مطرح  ،باشد مجري حدود و قصاص و دياتدارد صالحيت  براي كسي كه 

مراجعه كردن و حكم كردن و شرايطي كه چنين فردي بايد براي  .كرده است
  .داشته باشد آن فتوا دادن و نظارت بر جهت اجرايي

كـه قـدرت    كسـاني ، تـا حـال حاضـر    صاحب سرايربينيم از زمان  لذا مي
 هـا  اند، چه مقدار شرايط الزم از نظر معنـوي در آن  اجرايي را به دست گرفته

و  ههـا ريختـه شـد    آنهاي پاكي به دست ناپاك  است؟ چه خون وجود داشته
در ايـن   !نـد ا هچه شرمندگي براي خودشان در طـول تـاريخ بـه وجـود آورد    

ي دارنـد و  حقيقت باعث شرمندگي افرادي هم هست كـه از اسـالم اطالعـات   
  .اسالم ندارد هيچ تناسبي با بزرگواريِ افراددانندكه عمل اين  مي

بيـان  زيـر   شـرح  را به مجري حكمشرط  12 خود در كتاب ابن ادريس
  :كند مي

اگر چيزي به او رجـوع شـود    ،»هو اعلم بالحق في الحكم مردود عليه« -1
 همـه ره زمين از ، يعني در تمام كاعلم به حق باشدو خواستند از او بپرسند، 

  .باشد تر عالم
داشته باشد كـه   تمكن و اقتداريعني  ،»التمكن من اصالحه علي وجه« -2

بتواند آن حكم را بر همان وجهي كه هست بدهد، نه اين كه مسامحه كنـد و  
كما اين كه در طـول تـاريخ   . تخفيف دهد و براي حفظ قدرت از آن كم كند

شاهد اين كـار   ضوحفعلي ما به وخالفت و در زمان حاضر هم در حكومت 
 قاضي مجتهـد گويند  مي. دهند شود، تخفيف مي بينند نمي هستيم كه وقتي مي
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  !داشته باشيم قاضي مقلد پس بايدنداريم، 
هم عاقـل  . داشته باشد را جمعاً ، عقل و رأي»و اجماع العقل والرأي« -3

اوضـاع و   باشد و هم صاحب انديشه باشد، يعني بتواند بـه تناسـب زمـان و   
به مقتضاي عقل عمل كند، يعني خشـك   و بيان كند احوال مطلب را درك و

  .گيردناز عقل فاصله  وو متعصب نباشد 
 يقـين  انجـام دهـد  خواهـد   ، به آن كاري كه مـي »و الجزم و التحصيل« -4

باز و غيرمتكي  كه قاطع، اما هوس نه اين. داشته باشد و بداند كه درست است
غلط است، با استحكام بگويـد و   حتي وقتيچيزي را كه  اينبه برهان باشد و 

يعني مطالب را بدسـت   التحصيل،. ميدان را بگيرد و خودخواهانه حرف بزند
 چه به دنبال آن كه ست بدست بياورد، نه اينابياورد، حقيقت آنچه را در شرع 

ي بـرا  اي نگـاه كنـد و حاشـيه    برود و اند، ها نوشته نسل بعد از نسل در كتاب
خالي نبودن عريضه به آن اضافه كند و اسمي مانند تحريرالوسيله يا توضـيح  

داشته باشـد و بـراي بـه    جزم بايد بلكه . بگذارد آنالمسايل و يا چيزي نظير 
  .و زحمت بكشد كند تحصيل دست آوردن اين جزم،

داشته باشد و تنگ نظـري   وسعت نظرحكم او بايد  ،»وسعت الحكم« -5
  . در آن نباشد

  مواضع با بصيرت داشته باشد» والبصيرة بالمواضع« -6
  . ، فتوا متواتر باشد، نه آزمايشي»والتواتر با لفتواي« -7
بدهد و بشود براساس آن ايستاد و آن  فتواي يقينيبايد  ،»والقيام بها« -8

  .را زنده كرد
  .، عدالت در حكم ظاهر باشد»وظهور العدالة« -9

  .شعور و ايمان حكم شود ، با»والتدبير والتدين« -10
  .توانايي انجام حكم را داشته باشد ،»والقوة علي القيام به« -11
  .حكم كجا استآن ، ببينيد جاي »و وضعه موضعه« -12

حـرام   ،»همئعلي من لم يتكامل شرط الحكم من اوليـا «: گويد مي جا در اين
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تان است كه كسي كه اين شرايط را نداشـته باشـد، ولـو خـودش را از دوسـ     
تي نسبت به خودش قايل باشد، چنين ارجحيو ها بداند، و بخواهد نيابت  امام

ها و تحاكم به اين  روي از اين چنين دنباله هم. تواند تحقق پيدا كند چيزي نمي
را در مقام قاضي و حاكم شـناختن و   افرادكه اين  است، يعني اين حرامافراد 

  1.است حرامها  اعتمادكردن به آن
گويـد كـه اگـر چنـين      مـي  حدود،شرط براي مجري  12 اين يانپس از ب

حاال اين مردم هستند كه . كند آدمي پيدا شود، نيابت را در اين مسايل پيدا مي
  .بايد به او رجوع كنند و به كساني كه داراي اين شرايط نيستند مراجعه نكنند

  تراضي شرط

تراضـي طـرفين    وجـود قضا هست كه ببينيم آيا با  ي بحث ديگري در مسئله
بايد به قاضي مراجعه كرد؟ بيشتر مسايلي كه مربوط به باب آيا باز مخاصمه، 

شود و اختالفات دين و ميـراث و   هاي فقه و اين قبيل گفته مي قضا در كتاب
، مربـوط بـه قـوانين    )كننـد  مضمون اخباري كه نقل مـي  ( چيزها قبيل ايناز 

گونـه حكـم    ه حكومتي دارد، چهچه كه جنب آن در مورد بايد ديد .مدني است
ايـن   شود؟ اگر چنانچه از جانب حكومت افرادي منصوب شدند و فرضـاً  مي

بخواهنـد قبـول    امر به معروف و نهي از منكربه اعتبار  و شرايط را نداشتند،
جـا   چيسـت؟ ايـن   ها آن تكليف ؟خورد يا نه شان لطمه مي كنند، آيا به عدالت

بـه   بعـد هـم  . بايد رعايت شود، كه بحث مفصلي دارد ،»االَهم فَاالَهم« :مسئله
ها را  نوشته، اين چيزي قضا هاي هركسي در كتاب ،دنبال اين روايات معمولي

                                                      
را مـي   »ران عصـر انقـالب  گبـازي «ون بيشتر اين افـراد، يعنـي   چبه همين دليل هم هست كه من . 1

ر و در گــه در جاهــاي ديچــهــاي علميــه قــم و  ه در حــوزهچــ 1321از ســال  شناســم، كــه غالبــاً
ها و عملكردهايشان آشـنا هسـتم    ر و نوشتهاثام، با اين ها و آ داشته از آنهاهايي كه با بعضي  معاشرت

انـد، آن   فقط زور به دست آورده. ل را ندارنديلياقت اين مساصالحيت و وجه  چويم كه به هيگ و مي
سلسـله جريانـات    ر و يـك گـ دي اي بـاوري عـده   هم با تكيه به تعصب و جهالت يك عده و خـوش 

  فته خواهد شدگكه به موقع خودش  ،المللي بين
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 :آمـده  ،عمر ابن حنظلـه هاي فقهي هم به نام  در بعضي كتاب. كند نقل ميهم 
فـي ديـن او    ةلت ابا عبداهللا عن رجل عن اصحابنا ان يكـون بينهمـا منازعـ   أس«

شـود   آن وقت به دنبال اين گفته مـي . كه مسئله دين و ميراث است ،1»اثمير
انظروا الي من كان منكم قد روي حـديثنا و نظـر فـي حاللنـا و حرامنـا و      «كه 

حكـم و   ي مسـئله  ،2»حاكماعليكم عرف احكامنا فليرضوا به حكما وقد جعلت 
منـه و انمـا    اذا حكم به حكمنا فلم يقبله«بعد . جا مخلوط شده است حاكم اين

است، بعد هم با آن كه در زمان حضور  تراضي ي مسئله ،3»بحكم اهللا استخف
خيلـي  اگـر  گوينـد كـه    دنبال اين روايت هم نميدر  خود آن امام بوده، ديگر

گويـد صـبر    مي ،اختالف بود و بعد اين مسايل اشكاالتي پيدا كرده بودمورد 
لراد علينا الـراد علـي اهللا و هـو    ا« :كنند ذكر مي هم حديثي .توقف كنيد و كنيد

روي آن تكيه  هاي خود مرتباً كه اين افراد مدعي در كتاب ،4»علي حد الشرك
ها را قبول نداشـته باشـد، خـدا را قبـول      كسي كه آن خود، كنند، به خيال مي

ل اين حديث مثالي دارد كه هيچ ارتبـاطي  نباد از آن هم قبل و هم بعد! ندارد
و اعلم ان فرض « :كند بنابراين به دنبال اين تكرار مي. ندارد افرادبا ادعاي اين 

، 5»عين من اهلـه زهذا لتحاكم مشرط بوجود معارف من اهل الحق و كون المتنا
هم بايد يك عارف اهل حق باشد، هم متنازعين از اهل حق باشند، آن وقـت  

پس اگر كسي اين قضات راقبـول نـدارد، هـيچ    . به چنين كسي مراجعه كنند
ها مراجعه كند، و بارها هم گفتيم كه اين كسـاني كـه    آنوظف نيست كه به م

، صحيح و اصولي نبـوده و  ندكه گذاشترا هايي  غاصب و جاهل هستند و پايه
هايي كـه   اين امتحاني بود براي طلبه. را مي بينيم آن نيست و ما آثار و اساس

روسياه از كـار   معلوم شد كه در عمل خيلي لي بعدكردند و ادعاي ديانت مي
                                                      

 .412 ص ،7 ج ،)اإلسالمية - ط( الكافي. 1

 .ي حديث قبل ادامه. 2

 .ي حديث قبل ادامه. 3

 .ي حديث قبل ادامه. 4

 .540 ص ،3 ج ،)المستطرفات و( الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر. 5
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اسـت و مسـئله را بـراي همـه روشـن       »احكم الحـاكمين «در آمدند، كه خدا 
  ! مي بينند آثار اين كارها رادارند  به تدريجخواهدكرد و مردم هم 

كـه   قصـاص را  قـانون  به عنوان اولين اقدام در حكومت فعلـي اسـالمي،  
طـور   ينـيم چـه  بب كنيم تـا  اجرا ميآزمايشي آن را به صورت  گفتند ند،دگذران

در متصديان فعلي اين شرط  كه مهمترين شرط است» ظهور العدالة« !شود مي
عـدالت   اصـالً  مجريان فعلي حكومتبه نظر من  .محل ترديد اسـت  كامالً

اطـالع هسـتند، زيـرا     ند و از توحيد بـي ا هاسالمي و انساني را درك نكرد
تبعيض قايل هستند ها  بين انسان. براي حقوق انساني قايل نيستند ياحترام

فقاهـت  دور از قـرآن بـوده و    شان ند و فقاهتا هبندي كرد طبقهها را  آنو 
بـراي نصـب    !اند فقاهت گذاشتههم  اسمش را است، اصطالحي و تقليدي

رحـم و   گمارند عادل نيسـتند، افـرادي كـه بـي     ميبه كار قضاوت افرادي كه 
ـ ريز و جاهل هستند و خود را در مقام  خون هـم  . انـد  قـرار داده  قاعلم به ح

 هـا  آن كنند و بايـد بـراي   بينيم كه اشتباه مي مي ن،تدبير و تديچنين در مورد 
كه اقرار به جهالت و اشتباهات  تقوا هستند بيهم آنقدر  .گماشته شود بمراق
به اين كاري كه  قوه بر قيام بايد. بسيار علني شود زماني كهكنند، تا  نمي دخو
در سـطح جهـاني روي ايـن حـرف      ننـد واقعـاً  ا، تـا بتو كنند داشته باشند مي

شـان برسـد و نسـبت بـه      بايستند، نه اين كه فقـط زورشـان بـه زيـر دسـتان     
هـاي بيگانگـان و    مجـري حـرف  . گـو باشـند   مسلط جهان تملـق هاي  قدرت
دهند، ولـي در   ها را مي گران باشند، ولو به ظاهر شعارهاي ضديت با آن سلطه

هاي زنده و بيـدار جامعـه را بـه نفـع      باشند و انسانها  آن مجري نياتعمل، 
  . بيگانگان تار و مار كنند و از بين ببرند

ها  يعني ببينيم جاي اين حكم ،است وضعه موضعهتر  باالخره از همه مهم
جرايمي كـه اتفـاق   . هر نزنيمكجاست و همين طور چشم بسته به اشخاص م

متصديان امور باشد و مسايل  افتد چه بسا به خاطر سوءمديريت اجتماعي مي
كنند، چه بسـا مقصـر    كه مي هايي تصادي و اجتماعي و نظامي و حتي جنگقا
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كنند، بعد هم گناه را بـه گـردن ديگـران     افروزي مي خودشان باشند كه جنگ
  .اندازند مي

  محاربه ي تفسير آيه

 نظـر غيـر   و خصوصـاً  دهئسوره ما 33تفسير آيه بدانيم خواهيم  جا مي در اين
انَّما جزاء الذين يحارِبون اهللا و رسولَه و يسـعونَ  «شيعه در اين زمينه چيست؟ 

في االرضِ فَساداً اَن يقَتَّلوا اَو يصلَّبوا اَو تُقَطَّع اَيديهِم و اَرجلُهـم مـن خـالف اَو    
ـ   ـي اآلخم فلَه نيا وي الدف زيم خلَه كنَ االرضِ ذلنفَوا مي  ظـيمع ـذاب1»رة ع ،

كنند، مسئله محـارب   چه در مورد اين آيه مشترك است و به آن استناد مي آن
بـه  . داننـد  بيشتر فقها محارب را مربوط به قطاع الطريـق مـي  . و محاربه است

ببينيم اين فقها تا چه اندازه به قـرآن و آيـات قرآنـي    خواهيم  ميعنوان نمونه 
طور اگر  اند و همين اي قبلي را رونويسي كردهه تكيه دارند و تا چه حد كتاب

چـه كـه    آني از قـرآن و  آيات. ندا هاي به نظرشان رسيده، كم و زياد كرد حاشيه
 ي به اصطالح منافي عفـت اسـت، يكـي در سـوره     و مربوط به اعمال شهوي

لٌ واالتي يأتين بِفاحشَه من نسائكم و اَشـهدوا علَـيهِن اَربعـة رِجـا    « :نساء آمده
منكُم و اَن اشهدوا فَامسكُوهنَّ في البيوت حتّـي يتَـوفّيهنَّ المـوت اَو يجعـلُ اهللا     

، يعني اگر چهار نفر شهادت دادند بر عمل غير شرعي و مباشرت 2»لَهن سبِيال
ها را در خانـه نگـه داريـد تـا ايـن كـه        وقت اين زن زناشويي غير حالل، آن

ها است، اين مربوط بـه   گويند چون صحبت زن ا ميه بعضي. شان برسد مرگ
گويند اين آيه نسـخ شـده و آيـه ديگـري در      ها مي شود و بعضي مساحقه مي

                                                      
همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد بكوشـند،  : 33مائده، آيه  سوره. 1

ها را به قتل رسانند يا به دار كشند يا دست و پايشان را از خالف هـم   اين نباشد كه آندر زمين جز 
و در آخـرت بـاز بـه     قطع كنند يا نفي بلد و تبعيد كنند، اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنان است

 .عذابي بزرگ معذب خواهند بود

 15ي نسا؛ آيه  سوره. 2
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تَوابـاً  ... فَاعرِضُـوا عنهـا   ... اَن يأتيـان مـنكُم   « :گويد همين سوره است كه مي
. تاين آيه مربوط به روابط جنسي بين دو مرد اسـ اي  به نظر عده، كه »رحيماً

هـا را   آياتي كه در سوره نور است، چون بعد از سوره نساء آمـده، همـه ايـن   
مقصود ايـن كـه   . شود لواط و مسايل مربوطه مي نسخ كرده و مربوط به زنا و

نسخ شـده، چـه هسـت و چـه نيسـت؟       اگركنند كه  در روي قرآن تكيه نمي
رآن و تأثير هاي خود آيات ق كم به جنبه يكه در اين مسايل خيل كنم ميكيد تا

بايـد در تمـام ابـواب فقـه يـك       به همـين دليـل  ، و است قرآن پرداخته شده
سـت  ان كه منبع اصلي آانجام شود و ببينيم كه خود آيات قركامل بازانديشي 

 واقعاًكه اجماع  ،»سنت، عقل و اجماع ،كتاب«: گويند در فقه مي. گويد چه مي
هـم چنـان كـه شـهيد     . ر كردباري دارد و بايد روي آن دوباره فك وضع اسف

يت اجماع بشود، هـيچ ضـرري   كه منكر اصل حج كسي«: است گفتههم ثاني 
چـه رسـد بـه ايـن كـه بخواهـد منكـر        . »رسـد  به اعتقادات اسالمي او نمـي 

عقل . شود بر اساس آن چيزهايي قابل اثبات است اجماعاتي شود كه ادعا مي
در گيرنـد و   از آن فاصـله مـي  بينـيم كـه    مي مواقعاز  يهم كه متأسفانه بسيار

اي  عقل هـم تـا انـدازه    ،اند رساله همان اصول اجتهادي كه اسمش را گذاشته
خبـر   ت هـم، احاديـث و خصوصـاً   در موضوع سـنّ . است مهجور واقع شده

بنـابراين بايـد بيشـتر بـه     . ال هستندؤمورد سهمه هاي حديث،  واحد و كتاب
از تقليـد بعـد از تقليـد كـه      خوب شـناخت و  را آيات قرآني تكيه كرد و آن

  . ند، بيرون آمدا هگذاشت اجتهاد هم اسمش را
انَّما جزاء الذينَ يحارِبون اهللا و رسـوله و يسـعونَ   «: در اين آيه مورد استناد

ـ  زيخ«از همين  ،»....في االرضِ فساداً ان  ف شـود بايـد    ، معلـوم مـي  »نياي الـد
. ن دنيا مورد بيزاري مردم مسلمان واقعي باشندكه در خود هميد افرادي باشن

او را مجازات كند و بخواهد به خيال  و فتدادر بي كسينه اين كه حكومت با 
! را هم عذاب دنيوي و خزي بگذارد و اسم آنخود او را زجر و شكنجه دهد 

 )ع(امام حسين كرد كه كه يزيد هم ادعا مي دوب طور زي نيست، اگر اينخاين 
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اش  خـانواده و ! را بريدنـد  او طور كه كشته شد و سر همان! ا رسوا شددر دني
ها آزادانـه و   عمل اين اگرمسئله اين است كه  !طور نيست ، ايننه !نداسير شد

هاي وقت نسبت بـه مخـالفين، در جامعـه     بدون تلقينات و تبليغات حكومت
واهد بگويد كه خ از اين نظر مي ؟شوند مي ها بيزار  مردم از آنآيا مطرح شود، 

طور  همان. است محاربه با خدا و رسول، در حقيقت محاربه با مردم ي مسئله
باالتفـاق   ،»ويسـعونَ فـي االَرضِ فسـاداً   «: كه گفته شـد، در تفسـير ايـن آيـه    

 ،گويند كه مربوط به قطاع الطريق است، و يك مورد خاصي هـم كـه دارد   مي
مدينه آمده بودند و پيغمبر اسـالم   ه، بمريض هم بودندكه ه گويند يك عد مي
خوب شد، بعد مرتكب اعمالي شدند كـه   كه ها پذيرايي كرد و حالشان نآاز 

ايـن   وقتـي  .شـد  هـا  آن گناه و غارت اموال و فرار هاي بي كشتن انسان باعث
  . مجازات قرار گرفتندحكم و مورد اين  ،دستگير شدند افراد

  روزحاربه در رابطه با مسايل م ي مسئله

هم در نظر گرفته شود، بـه هـيچ وجـه در     آن اين مسئله اگر در مورد خاص
حامي اسـالم هسـتند و حكومـت    در حقيقت ه كه ارتباط با مخالفت يك عد

در ايـن  هـا   زيـرا آن . كنـد  داننـد، صـدق نمـي    را اسالمي نمـي موجود ادعايي 
اگـر   واضـح اسـت كـه   . كردن به هيچ وجه با مـردم نزاعـي ندارنـد    مخالفت

يـا مجلـس    ،هـا  آنهـاي   ها و واسطه جاسوس نيروهاي حكومتي،مأمورين و 
بدون ايـن كـه    و يك جانبه بطور، حكومت هاي اجرايي تأقانونگذاري و هي

دهنـد،  بها را زير فشارهاي همه جانبـه قـرار    مجال طرح مسايل را بدهند، آن
ه بـا  بطـور كلـي در رابطـ    .بـر خواهنـد آمـد   در مقـام دفـاع   متقابالً هم  ها آن

از ايـن قبيـل مسـايل زيـاد      هاي زور و بطور اخص حكومت فعلي، حكومت
نه  شوند، ميي مأمورين حكومتي  موجب اخافه ها آن درحقيقت و وجود دارد

  . در اين مورد كاربرد ندارد ناس ي اخافهعنوان بنابراين  !مردم
 ،امروز ممكـن اسـت حـدود پنجـاه كشـور باشـند كـه برحسـب ظـاهر         
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اگـر   .كشـند  الم را يدك ميـهم اسم اس يارـبسي ي دارند والمـكومت اسـح
 بـراي حمايـت از حقـوق مـردم     هـايي باشـند و واقعـاً    انسان كشورهادر آن 
در برابر هم هايي  العمل و عكس عمل هايي كنند و احياناً مخالفت ها و حركت

شود اسم ايـن را   شود انجام دهند، نمي ها اعمال مي فشارهايي كه نسبت به آن
   !»فساد في االرض« :ذاشتگ

تعـداد  حكومت فعلي را به عهده دارند، به همـين عنـوان   امروزكساني كه 
شان باعث  ، در حالي كه خودشان و سوء مديريتكشتندرا  ها جوان زيادي از

هاي پاك به خودشان حق دادندكه بـراي حمايـت از اسـالم در     شد كه جوان
   1.انجام دهنداقداماتي بايستند و مقابل مدعيان دروغين و غاصب 

قدر مسايل مورد اختالف هست كـه بـه هـيچ وجـه      در تفسير اين آيه آن
را مسلم گرفت و همين طور آن را به مخالفـت بـا حكومـت     افسادشود  نمي

، بلكه تعداد خيلـي  ادعايي منطبق كرد و تيغ را كشيد، و آن هم نه يك فرد را
كه حتي در  )ع(حضرت علي ي بر خالف توصيه. زيادي را از دم تيغ گذراند

بعـد از مـن نگوييـد،     :انـد  نقل شـده كـه گفتـه    ابن ملجم ضارب خود مورد
فقـط   ،!)ي زيادي را به ايـن بهانـه قصـاص كنيـد     مبادا عده( خوارج خوارج

همين يك نفر را قصاص كنيد، آن هم اگر خودم زنده ماندم، چه بسا خـودم  
حضرت از  خشني ي ها چهره ينبوده و ا ي مطرحديگر ايلمس. او را عفو كنم

عمل كردند و داد و فريادهايي به  و گفتندعلي نشان دادند، به اين ترتيب كه 
   !هايي از خود نشان دادند نانجيبي چه راه انداختند و

                                                      
ردند و به نام فقه اسالمي، نظرات عقب مانـده خودشـان را   ك كساني كه از نام اسالم سوء استفاده. 1
االرض،  ها را مخالف خودشان دانسـتند و نـام محـارب، مفسـد فـي      ناميدند و اين جوان "حكم اهللا"

بـه نظـر مـن     ،هـا دادنـد   ياغي، باغي، طاغي، منافق، كافر و مشرك و هر لقبي كه مي توانستند به اين
ترند بـراي داشـتن ايـن     القاب را به افراد دادند، خودشان شايسته رسد كه خود اين كساني كه اين مي

ل ييـدا كنـد، ايـن مسـا    پ، تحقق "كم بما كنتم فيه تختلفونئفينب"ها باال رود و  ردهپروزي كه ! ها لقب
  .تر خواهد شد روشن
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حاربمجمع البيان و بحث م  

ها خيلـي مـورد توجـه اسـت و خوانـده       كه در حوزه مجمع البياندر تفسير 
لـذا در معنـاي   . آيه اختالفات اقوال بسيار زياد اسـت  شود، در تفسير اين مي

پـنج   ي از مجموعـه  188صـفحه  ( مجمـع البيـان  همين آيه كه از جـزء دوم  
ذكر القَتل و حكمه عقَبه بِذكر قُطـاع الطَريـق فَـاَلحم    .... « :ندنك نقل مي )جلدي
ولش را هـم  است و شـأن نـز   قطاع الطريقمسئله به اعتقاد ايشان  ،»....فيهِم 

را بـه   آنو تواننـد بياينـد    بنابراين نمي. كنند كه به آن ا شاره كرديم بيان مي
مخالف با حكومت وقت تعميم دهند، كه اخـتالف سياسـي و اساسـي و    

حمايت از بلكه مسئله ترساندن مردم نيست،  به هيچ وجه اصولي است و
غاصبانه  ،محقوق مردم است كه چه طور مردم را گول زدند و به نام اسال

  ! را در دست گرفتند حكومت

  اهل تسنن درباره حدود و ديات بعضي از آراي

مسـايلي   سنن ابي داوود،و هم چنين  صحيح بخاريدر اين مورد در كتاب 
شـارب  حـد   در موردبه عنوان مثال  .وجود دارد دياتو  حدود ي در زمينه

ا پـنج  يد و چهار شدن چند نفر جمع ميو  زمان پيغمبر حدي نداشتدر  رمخَ
 ،در زمان ابوبكر هابعد. زدند كه داشتند مي هرچهبا كفش و مشت و يا  ضربه
در اواخـر امـارت   . بيشتر كردند و محدود به چهل ضربه كردنـد  آن را مقدار
كه ممكن است كسـي   گذاشته شد و به دليل اين شورمسئله به  ،دوم ي خليفه

در  )هشـتاد تازيانـه  ( مفتري حد مست كند و بعد هذيان بگويد و افترا بزنـد، 
كـه بگـوييم در زمـان پيغمبـر      از اول مشخص نبود اين مسأله .آن تثبيت شد
شـارب   حـد  در مورد حكميه جدر قرآن هم به هيچ و .است مشخص بوده

 را حكم اهللاند و  نشستهدر رأس امور بنابراين همين كساني كه . نداريم مرخَ
صحيح نيسـت و   كه البته عمل كردندگونه  ينبه او اين مسايل را بيان كردند 

 .هـا از آن عظمتـي كـه دارد انـداخت     نبايد خدا را با معرفي اين جـور حكـم  
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سبحانَه و « و ،1»و ما قَدروا اهللا حقَ قَدره« :گويد ميقرآن  در طور كه خدا همان
  . 2»تَعالي عما يقُولونَ علُواً كَبيراً

كنند، نبايد بـه   مطرح مي حكـم اهللا كه به عنوان  به نظر من اين چيزهايي را
باع هـوا و  ها بيشتر اتّ اين. ه استنسبت داد و خدا از اين مسايل بسيار منزّ اهللا

ـ   نقليات است، منتها كاري كه خوب نباشد ولو به سوء  ينيت هم نباشـد، فرق
در حقيقت از آن خطاهايي است  و گذارد در جامعه اثر خود را مي و كند نمي

  . شود عمد حساب ميخطاي ه مثل ك
محاربه بيـان  حد اجراي  ي ن مسايل ديگري را در زمينهچنين اهل تسنّ هم

شـود، حـق اهانـت ندارنـد و      بر او جاري مي كردند كه حتي به كسي كه حد
سـفارش و   پيغمبـر در ايـن زمينـه مخصوصـاً    . كنند دنبايد او را از جامعه طر

د، حتي يك نفر در اثر اجراي حد كشته شد، توصيه كرده كه بد و بيراه نگوين
، خـدا او را رسـوا كـرد و بـه او بـد و بيـراه       »اخزيه اهللا«و ديگران گفتنند كه 

او االن بـا همـين    !ها را نهي كرد و گفـت نـه   كنندكه پيغمبر آن نقل مي. گفتند
هاي خدا غرق است و شما حق نداريـد بعـد از    مجازاتي كه كشيد، در نعمت

اري ذتوهين كنيد، اين از جهت روانشناسي و دقـت نظـر قانوگـ   مرگش به او 
ايـن  اما . نگاه كردبه مسايل قدر تنگ نظرانه  دهد كه نبايد اين اسالم، نشان مي

شـود كـه    هـاي خاصـي تبـديل مـي     نظـري  به تنـگ ها بعدپيامبر وسعت نظر 
مجـالس خـود را بـا غيبـت      يعني» زينوا مجالسكم بغيبت الفاسقين« :دنگوي مي
كسي است كه حدي بر او جاري شده و  فاسق هم حتماً! قين زينت دهيدفاس

آثـار   هـر حـال ايـن اعمـال،     بـه  !او هسـتند  وابسـتگان يـا  يا مجازاتي شده و 
  .آورد آميزي در جامعه به وجود مي فاجعه

                                                      
 .ي او است، نشناختند گونه كه شايسته ، او را آن91سوره انعام، آيه . 1

 .تر است گويند، بسيار برتر و منزّه مي) مشركان و ظالمان(، خدا از آنچه 43سوره اسراء، آيه . 2
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  معاصر ي تا دوره يعالمه حلّزمان متون فقهي از 

حتـي  و  يعالمه حلّ مـان زاز  ،متون فقهي دراحكام قضايي  خواهيم ببينيم مي
معاصر، به چه  ي در دوره خصوصاً ،و بعد از آن مشروطيت زمان تا از آن قبل

 ومربوط به روابـط مـدني    ايلدر مسنيز هايي  و نمونه است در آمده يصورت
  .مسايل مربوط به قضاوت مسايل كيفري را هم اشاره خواهيم كرد

 نوشـته  رسـراي  مه حلّي،عال نوشته المتعلمين ةتبصراز كتاب  پيش از اين
، صـحبت  شـيخ محمدحسـن نجفـي   نوشـته   جواهر االحكامو ابن ادريس 

زيسته و  دنيا ميبزرگ  هاي بعد از جريانات انقالب ،1صاحب جواهر. كرديم
بنويسـد   مطلبيو  ها توجه كند ه آنبوده كه به عنوان يك فقيه باين اش  قاعده

در افكـار و   جـامعيتي  ي نشـانه  كه اگر در آينده خواستند به آن تمسك كنند،
 هاي ساير فقها به خشم آمـده و مـثالً   از حرفنه اين كه . هاي او باشد انديشه

سـوءادب  شيخ طوسي  به كه حرفي زده، به او پرخاش كنند ابن ادريساگر 
  . كرده و از اين قبيل مطالب

قـرن بيسـتم و در عصـر    اواخر در  ،رسد حاضر مي ي نوبت به دورهوقتي 
هايي كه در طول چهارده  همه تالش آنارتباطات، پس از قرن فضا و  بهسفر 

كسـاني در مقـام   بينيم كـه چـه    مي، صورت گرفتهقرن براي خدمت به اسالم 
 ند وا فتهدست گر در را ، و قدرتاند هدآممعرفي اسالم و تشيع و امام زمان بر

  . حكومت كنند خواهند مي
بـه عنـوان    اين روزهـا يي كه ها يكي از كتابكه وقتي خيلي جالب است 

بينيم كه بعد از اين همـه   ، ميزنيم ميورق  ه است رادشحكم اسالمي نوشته 
ي كـه  مطلبـ م روي مسايل باشد، آخـرين  يكه بايد در تالش دا ،فقه ت،تحوال

ل نـداريم،  ما مجالي براي توضيح مفص ين كتابا در ارايه كرده چيست؟ البته

                                                      
آيةاهللا شيخ محمد حسن بن شـيخ بـاقر   با نام كامل  صاحب جواهرمعروف به  محمدحسن نجفي. 1

 1228تـا   1166احتمـاال  ( بن شيخ عبد الرحيم بن آقامحمد بن مال عبـد الـرحيم شـريف اصـفهاني    
 ).هجري شمسي
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نگـران هسـتيم و    ما چيست و چـرا واقعـاً   كه دردگوييم  در اين حد ميفقط 
گونه  شود و با اسالم اين طور عمل مي ايم كه چرا اين خجل و شرمندهقدر  چه

 ه متعصبِمتأسف هستيم كه مردم چه طور ابزار كار يك عد! شود؟ معامله مي
دهند و ميدان را بـه دسـت    اند كه به ديگران مجال نمي خودخواه شده مغرورِ
  !خود را معرف اسالم بشناسانند خواهند ميريزي  خون اند و با گرفته

يك نمونه هم تغيير در شرايطي كـه   به يك نمونه از مسايل مدني واينك 
در مـورد  . كنـيم  خودشان قبل از تصدي مقام اجرايي قايل بودند، اشـاره مـي  

 ،كـه خـود   تحريرالوسـيله، از كتـاب   قضـا و داوري  مسايل مدني دركتـاب 
است،  سيدابوالحسن اصفهانينوشته مرحوم  »وسيله«اب نويسي بر كت حاشيه

ها را به فارسي ترجمـه كـرده    اين قسمتفردي  مطالبي نوشته شده و بعد هم
 نشينند، اگر سواد عربـي كـاملي   هاي قضا مي كساني هم كه در محكمه. است

را بخوانند، از ترجمـه آن در مسـايل    تحريرالوسيلهنداشته باشند كه متن  هم
را بـه عنـوان    از آنخيلي جالب است كه دو سه جملـه  . كنند اده ميقضا استف

اجتمـاع و در   اننمونه بگوييم، تا ببينيم فقهاي دوره معاصر و حاضر و مـدير 
عـالوه رشـته شـرعيه و امانـات و      ايـران و بـه  در دست دارنده منابع ثـروت  
   1اند؟ كرده گونه عملموقوفات از نظر فقاهتي چ

در مسـايل قضـا، ترجمـه محمـد      تحريرالوسيله چهار كتاب ي در مسئله
اگر براي احقاق حق الزم باشد سـوگند دروغ يـاد كنـد،    «: گويد امين، مي

كـه   انـد  در قرن بيستم، براي معرفي اسـالم جـايز دانسـته   يعني  .»!جايز است
حال معلوم است دنيا راجع به چنين  !!براي احقاق حق سوگند دروغ ياد شود

 يدر جـاي ديگـر  در صـورتي كـه    ؟ت خواهـد كـرد  چه قضاو و فقيهي فقه

                                                      
ايـن  در اختيـار يكـي از   ) كه آن زمان پول زيـادي بـود  (تومان ميليون  چند يانهماه 1359 سال در. 1

 ،ري كه اين آقايان دارنـد گو امكانات دي و من در اين مورد گرفت ميقرار در يك حوزه علميه  افراد
 سـال اسـت روي   26 شكه به قول خود كسييا . جواب مانددون دم كه بپرسير مجلس را د يالؤس

  !!فت وا اسفاگبايد  تدريس كرده است كه واقعاً آن را كند و كار مي "تحرير الوسيله"كتاب 
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 :در روايـات آمـده اسـت    47در صـفحه   .كنـد  بيان مي قسم دروغ را ي مسئله
  . »كسي كه به دروغ سوگند ياد كند، كافر است«

در  .كنـيم  بـدهكاري را مطـرح مـي   موضـوع  در مسايل مدني براي مثـال،  
چـون بـر اسـاس     .كند را مطرح مي سر و تنگدستي بدهكارع هفتم، ي مسئله

هـم نقـل    الشيعه ليوساحتي در  ،صحبت كرديم از آنيك روايت جعلي كه 
جـا   ايـن . نـد داد و تحويل طلبكارهـا مـي   ندكرد شده كه بدهكار را زنداني مي

كـار   سر او ثابت شـد و حرفـه و شـغل و توانـايي    كه اگر ع دهند توضيح مي
ولـي در  . هلـت دهنـد  تا كسب توانايي م اوبه نداشته باشد، اشكالي ندارد كه 

 شـخص نويسـنده  صورت توانايي آيا بايد او را تحويل ادعا كننده داد؟ ايـن  
بردگـي قبـل از    مانند زمانيعني ( گويد بايد او را تحويل ادعاكننده بدهند مي

يا ايـن كـه بـه او بـراي      !، تا به ميزان ديني كه دارد به كار گرفته شود)اسالم
يا ملزم به كـار كـردن    زم به كاركردن شود وتأديه دين مهلت داده شود، يا مل

گفته . نشود، فقط در صورت دست يافتن به مال وتوانايي دين خود را ادا كند
ترين راه حل، راه حل وسط است كه بـه او مهلـت    شده كه بهترين و مناسب

گويـد اگـر    داده شودكه دين خود را ادا كند، ولي جالـب اينجاسـت كـه مـي    
اين است كه تحويل طلبكار داده شود تا بـراي او كـار   كاركردن او متوقف به 

 مهشـت  ي در مسـئله  )يعني كـه تسـليم شـود   ( !!رسد كند، اشكالي به نظر نمي
و تنگدستي و تحت فشار بودن متهم مورد شك و ترديـد   سرگويد، اگر ع مي

تواند او را بازداشت نمايد تـا در صـورت مسـلم شـدن      باشد، حاكم شرع مي
 و مرد نيسـت،  آزادكند و در اجراي اين حكم فرقي بين زن وتنگدستي او را 

چه تـالش بشـري بـه آن     بر خالف آن. شود ميآزادي او سلب  ،به خاطر مال
هـاي   مجـازات را تبـديل بـه   هاي كيفري  مجازات گويد حتـي  رسيده كه مي

بايد كرد، زيرا آزادي انسان را نبايد به خاطر مال و يا چيـز ديگـري در   مدني 
هـاي   اين حقي است كه مربـوط بـه خيلـي از انسـان    . ديد قرار دادمعرض ته

و كـار   ، دوستان، كساني كـه بـا او سـر   فرزندشود، زن،  ديگر وابسته به او مي
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ضـمون  كه م آن حال. تواند داشته باشد نقشي ميچه دارند و اين كه در جامعه 
اين مسايل ر خالف ب ،1»ةٍرَيسي ملَا ةٌرَظنَفَ« :قرآن ي صريح آيه حتيروايات و 

  .است

   اليحه قصاص

از  قـانوني را  بـه قـول خودشـان    اليحه قصـاص، تحت عنوان  اوايل انقالب
 .ماده ترتيـب دادنـد   195در را  حدود و قصاص ، كه در آنمجلس گذراندند

 كه جاي بحث اسـت، واقعـاً   كندكه عالوه بر اين را ذكر مي يمسايل قانون اين
اين مسايل را به عنوان حكم اسـالمي   توانند ميطور  هچكه  داردجاي تعجب 

جا مطـرح اسـت كـه تعريـف      اين عاقلهلي از قبيل يمسا! به دنيا عرضه كنند؟
و  اسـت  ه عرفي اين مسايل مطـرح شـده  چ درندكه ا هفكر نكرد چهي شده ون

برتري برخي از افراد و انتقـال آن  ! ؟بيان كنند آن را خواهند اكنون چگونه مي
 ،بـوده  مطرح ل و عرفياتييدر دوراني كه مسا انشان،درپاحيه از نبه نسل بعد 

بـراي   كه مـثالً  يذم ي يا مسئله .مطرح بود »ضمان جريره«از قبيل و مسايلي 
اين مسايل بعضي از درهم، كه البته  400اگر زن باشد  باشد و درهم 800 مرد
كتــاب هــايي از  نســخه ذكــر كننــد ولــي بعــداًانــد كــه  خجالــت كشــيدهرا 

 هـم  بـر اسـاس آن  نـد و  قـرار داد هاي قضـايي   در محكمه را هراالحكامجوا
   !كنند ميقضاوت 

مـاده   آخـر  قـانون قصـاص، تـا    اول ي مـاده  ابتـداي همـان   به نظر من از
در از ايـن موضـوعات را    هايي قسمتهمان زمان مورد اشكال است، كه 195

هـم پيشـنهاد   وقـت  نوشـتم و در مجلـس    2»نقدي بر اليحه قصاص«كتاب 
كـه   85با استفاده از ماده  آن اليحه را منتها .را دادم اليحه مسكوت بودن اين

                                                      
، اگر از كسي طلبكار هستيد و او تنگدست شود، به او مهلت دهيد تـا تـوانگر   280ة، آيهسوره بقر. 1

 .شود

 زاده غفوري، انتشارات چاپخش نوشته علي گل» نقدي بر اليحه قصاص«كتاب . 2
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كميسيون  هب طور آزمايشي به كميسيون داد، گويد موارد ضروري را بايد به مي
خـود ايـن   از  !آن را به اين ترتيب تصـويب كردنـد   و واگذار كردند اي هژوي

خودشان هـم   د وندانست ميآزمايشي  آن راشود كه  معلوم ميموضوع هم 
   !شود آزمايش كرد ند كه اسالمي نيست، زيرا اسالم را كه نميستدان مي

، قصاص اسـت و اوليـاء   قتل عمد حكمگويد  اول كه مي ي از همان ماده
او قاتل را با رعايـت مقـدمات،    ي مسلمين يا نماينده توانند با اذن ولي دم مي

بـاالخره ايـن اوليـاءدم     جـا محـل بحـث اسـت كـه      از همين. به قتل برسانند
 حق بـودن جا مسئله  اختياردار هستند يا حكومت اختياردار اصلي است؟ اين

   1.مطرح است حكم بودن ياتكليف بودن  يا
مسـايل  ، جنسـيت و زن و مـرد بـودن   مسئله به هر حال تكيه كردن روي 

ايـن  وقتـي  اقتصادي و مالي، دارا بودن و نبودن و اختالف داشـتن در ديـن،   
انقـالب كـرده    ي قانون يك كشور نمونه و را به اين صورت بيان كنند مسايل

و اسالمِ به قول خودشان محمد و علي را، با اين چيزها بخواهند نشان دهند، 
چيزي  ، واقعاًاست آگاه به مسايل قضايي كسي كهآشنا و  فرد اين از نظر يك

خودشـان در   ها بدترين رسوايي را بـراي  البته خود اين !جز شرمندگي نيست
از آبروي اسالم به دست آوردند، كه من اميدوارم خدا جامعه را ريختن برابر 

. نجـات دهـد   ،شده آن هايي كه گرفتار بدبختي جهل و تعصب و غرور و شرّ
و كنار گذاشـتن عقـل و انديشـه و    از افراد روي  تر بدبختي دنباله از همه مهم

يـا   قاصـر كـه   قاصـد افـرادي  و به منزله باركش درآمدن، براي ماست تدبير 
دهند و ما  ها را در معرض مخاطره قرار مي هستند و حقوق ذاتي انسان مقصر

  .قرباني و گرفتار اين مظالم هستيم

                                                      
 قاضي واجـد شـرايط نـداريم و البتـه او هـم     كه دم عنوان كر "نقدي بر اليحه قصاص"در كتاب . 1
فـت،  گفتن افتاد و مطـالبي را  گبه سخن  ،)نيست هم واجد شرايط و نشسته محكمهحاكمي كه در (

  .كنيم ثتوانيم بح ه به تفصيل مير مجالي باشد در اين زمينگاكه 
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  ءل قضاياصول قانون اساسي در رابطه با مسا

يـاد آوري   را در قانون اساسي مطـرح شـده  كه  در اين قسمت اصول قضايي
چهل سال در رابطه با تعلـيم و تربيـت و   حدود  كه پس از زحماتي. كنيم مي

كشيده شده هاي علميه و در كشورهاي مختلف،  تحقيق در اسالم و در حوزه
كه باالخره اسالم يك نمونه به جهان  وجود داشتو آرزو  ياميدواربود، اين 

شـركت  قـانون اساسـي   در مجلـس خبرگـان    بود كهبه اين دليل . عرضه كند
نفره رسيدگي به اصـول قـانون اساسـي را بـه     وليت كميته هفت ئكردم و مس

اشاره كنـيم   خواهيم به اصول قضايي قانون اساسي جا مي در اين. عهده گرفتم
 از آننــااهالن  در حــال حاضــركــه بــه چــه اميــدي تــدوين شــد و چگونــه 

انـد و   حسـاب گذاشـته   هاي بي خونريزي اياي بر پايه و! كنند سوءاستفاده مي
يـادآوري   البالغـه  نهـج در آخر خطبـه هفـده   مصداق همان چيزي است كه 

   .1»ماءالد هئضاقَ ورِن جم خصرُتَ«:شده
 تاريخچه بحـث قـانون اساسـي و مجلـس خبرگـان،      و البته در اين مورد

هـا در   از حقـوق انسـان   صحبت خواهم كرد، كه حدود چهل مـورد  جداگانه
 ،گوينـده آمـده  هم كه به پيشنهاد اين  ماصل سودر . آمده است اساسي قانون

. اشاره شده است ،به عنوان يكي از بندهاي اساسي امنيت قضايي ي به مسئله
از همان  را اين اصل و هم چنين اصول مربوط به قضا مجريان،متأسفانه منتها 

بـا  . كردنـد  الف همان مواردي كه تنظيم شده بود، عمـل برخبسيار بد و  بتداا
و ديوان عالي كشور مطرح شـده  در انتخاب قضات  مخصوصاًمواردي كه  اين

، بودنـد  حـاكم  ب به حزبسبود و ما آن را تنظيم كرده بوديم، افرادي كه منت
بـه همـان    دادنـد و  داشتند، تغييراتـي كه تعصباتي و هاي كودكانه  برداشت با

را موضوع  صيل اينفت !و مصوب بود، عمل نكردند هچيزي هم كه نوشته شد
جا پيش بيني شده بـود كـه يكـي از     ي آنحت .گذاريم براي زماني ديگر مي

                                                      
  ها به آسمان بلند است از ستم و ظلم قضات، فرياد خون: ... 14نهج البالغه، خطبه . 1
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بـه   هـا  ، ولي آنوظايف شوراي عالي قضايي پيشگيري از وقوع جرم است
جـرم پيـدا    ي فكـر و انديشـه   كه به ايجاد محيطي بپردازند كه اصالً جاي اين

نشود، پيشگيري را به اين دانستند كه اگر در كسي كمترين ظن و ريبـه پيـدا   
بـاز  هم كه تمام شد،  شزندانمدت  !ببرندزندان به و  دستگيركنندشود، او را 

كننـد كـه در قـانون اساسـي      كننـد و ايـن طورتوجيـه مـي     آزاد نميهم او را 
نگـه  هـا در زنـدان    سـال  هـا را  و ايـن  !م وجـود دارد يپيشگيري از وقوع جرا

  1!حتي ممكن است تا آخر عمرشان نددار مي

  ي مورد اتفاق و مشتركيفهرستي از اصول قضا

اي بين مسايل قضـايي شـيعه و    يك بحث تطبيقي و مقايسهبايد  اين مورددر 
غيرشــيعه و مســايل قضــايي اســالمي و غيراســالمي از كشــورهاي ديگــر و 

را  دوازده اصلفهرستي از جا  در اين. انجام شود مشتركات قضايي و بشري،
لي را بتوانيم پيشنهادات اجما از ايناميدوار هستيم كه بعد  و شويم يادآور مي

هاي انديشـمند و متفكـر و عـدالت     در اين فرصت مختصر بيان كنيم و انسان
شناس به اين مسـايل بپردازنـد و قضـاي اسـالمي را از ايـن       دوست و اسالم

  .كه به دست مجريان نا اهل افتاده، نجات دهندي فالكت
شود، كه به تناسـب   مي متصدي امر قضااصولي است كه مربوط به  :اول

در نظـر   آن بـراي  يدارد، در آن دقت بسيار شده و شـرايط دقيقـ  تكليفي كه 
هاي مربوط به قضـا ايـن مسـئله را تمـام      لذا در همه كتاب. گرفته شده است

اند، كه قاضي آن كسي اسـت كـه يـا     مسلمين، چه شيعه و چه غيرشيعه گفته
باشد، يا  نبيباشد و يا در غير اين صورت شـخص   نبي وصيخواهـد   شقي

                                                      
داريم تا ببينـيم   ه ميگفت كه بله اين ها را نگهايش  كند، در يكي از حرف مييي ادعا كسي هم كه. 1

يا خيلي كودكانـه اسـت، يـا     ها واقعاً آخر اين حرف! شود؟ ه ميچو  خواهد ه ميچامام زمان و خدا 
تفصـيل ايـن را بـاز در ذكـر     . خيلي ظالمانه است خبرانه و يا واقعاً خيلي جاهالنه است، يا خيلي بي
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كه فقط يك نوع قاضي كه هم بداند  ها چهار نوع هستند چنين قاضي هم. بود
تازه چنـين كسـي   . حق چيست و هم حكم به حق بكند، او اهل نجات است

هاي بزرگ را تحمل كند و  وليتئتواند مس كه دقيق است و برحق است و مي
ي نه اين كه تصـد . كند كه كاش قاضي نبود ار مردم باشد، آرزو ميزگ خدمت

فعـال  «وليت داشته باشد و بخواهد ئبدون مسفراوان مزاياي  كهرا بكند  امري
باشد و هيچ كس هم به او چيزي نگويد، اسـم ايـن را هـم بگـذارد      »ما يشاء
و وجـود دارد   در همه جاي دنيا براي چنين كسـي شـرايطي   !قاضي استقالل

صرف خواندن چنـد كتـاب، و بعـد هـم زد و بنـد كـردن و       به  در اسالم هم
كارهـا   بزرگتـرين جنايـت   !شد ز شرايطئحاتوان  نميگفتن  »فداهله روحي «

كساني هستند كه به نام اسـالم، قضـاوت هـاي جاهالنـه و غيرعادالنـه      
  .كنند مي

بر اسـاس آن  است، كه از اصول مسلمه قضايي است و  برائت اصل :دوم
ر ها شـك كـرد، مگـ    ها در درجه اول عنصر خوب هستند و نبايد به آن انسان

را بايد رعايت كرد و به مردم هم تفهيم اصل  اين كه خالفش ثابت شود، اين
مقابـل اصـل برائـت     ي را در نقطه دكرد كه خودشان با كارهاي نامناسب خو

  .قرار ندهند
كسـي  هر ،»ضع اَمرِ اَخيك علي اَحسـنه «به مردم است،  اعتماد اصل :سوم

ل به صحت دارد، منظـور داشـته   داند راهي براي حم كند اگر مي كه كاري مي
را  وا ،»فخلـوا سـبيال   فان وجدت لمسلم مخرجاً« :گويد اما سوءنيت نداشته، مي

  .اعتماد كنيمبه او  رها كنيم و
ايـن مسـئله    هـم  است، به دنبال آنها و سبك گرفتن كار تسامح: چهارم
او  د، زيرا ديگر ايمان در قلبنديگري را متهم كن فردشود كه نبايد  مطرح مي

  . ماند، يعني اين كه انسان بايد خوش بين باشد و تسامح كند نمي
ن طر شدن بـه آ ضجبور و مو يا م ياز چيز عدم اطالع در صورت: پنجم

به اين چهار عنـوان عنـاوين ديگـري هـم     . آن است فوق طاقت بودنيا  كار،
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ره علَيه رفع ما ال يعلَم و ما اَك« :گويند مي رفع كنند و به آن حديث ضميمه مي
چيزي را كه مردم نسـبت بـه آن جهـل     ،»و ما اضطَروا علَيه و ما ال يطيقُوه

بعضي چيزها است كه  البته. دانند، تكليفي نسبت به آن ندارند دارند و نمي
در عين حال  ،رافع تكليف نيست و بايد مردم آن چيزها را بدانند در آن جهل

هـم چنـين   . گيري كرد ديگر نبايد سخت، انجام دادند وقتي كه ندانسته كاري
ــاره ــراه درب ــارو  اك ــودنو  اضــطرارو  اجب ــت ب ــوق طاق ــبا ف  گفــت دي
 سـوء  بـا  و مـردم  دادن قـرار  بسـت  بن و فشار در اثر در كه ييها العمل عكس

 بـه  نبايد را ديآ يم بوجود كردن، عصباني را عده يك و كردن كاري مديريت
  .گذاشت جنايت و جرم ارتكاب حساب

بـا وجـود شـبهه و    . از اصول بسيار مهم قضايي است شبهه وجود :ششم
تُــدرء الحــدود « :شــود شــود و گفتــه مــي كمتــرين ترديــد، حــد جــاري نمــي

ـ    مخصوصاً ،1»بِالشُّبهات رض و ايـن قبيـل چيزهـا، اگـر     در مـورد خـون و ع
 كسـي را  حكـم كنـد و محكـوم كنـد و     بايـد ترديدي باشد، قاضي ن نكمتري
مهـم اسـت و بايـد در نظـر گرفـت و هميشـه بـه قضـات          اين خيلي !بكشد

، كـه ايـن   صـاحب جـواهر  حتـي  . سفارش شده كه مواظب اين موضوع باشيد
حـدود و  كنند، در جـا بـه جـاي كتـاب      مي عملاو  يبه آرا روزها حاكمان

كند كه در موردكمترين  كند كه احتياط اقتضا مي به اين مسئله اشاره مي ديات
توقف كنيمرا م شبهه، اجراي حد .  

ديـده  ان ياگر عفوي شود و اين عفو اشتباه باشـد، يعنـي گنـاه   : هفتم
خطـا  فردي گرفته شود، اين خيلي بهتر است تا اين كه در عقوبت كردن 

در روايـات ديگـر    )ع(حضرت علياز زبـان   .گناهي گرفتار شود بي و شود
 طـور  مينهكار تعقيب نشوند، و هاندين صدنفر يا هزار نفر گنچآمده كه اگر 

. شود واقع عقوبتمورد گناهي متهم و يا  بمانند، بهتر از اين است كه بي آزاد
موضوع اساسـي   كه شود و حال آن مطرح ميجويي و كشتار  زيرا مسئله انتقام

                                                      
 .زماني كه شبهاتي وجود دارد، حد بايد متوقف شود. 1
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  .تماعي مردم استجدر مسايل قضايي، اصالح ا
ضـرر و  طور كه هيچ كس نبايـد منشـاء    ، همانال ضرر و ال ضرار: هشتم
 تواند و نبايد حتي به خود ستم كنـد و  كس نمي ديگري باشد، هيچ ظلم براي
  . مورد محروميت قرار گيردديگر از ناحيه حكومت و يا مردم  بپذيرد كه

آفرين خواهد بـود و   فتد، مشكلااگر قوانين نامتعادل باشد و يا به تأخير بي
في در تـا تحقيـق كـا    باشد،دستگاه اطمينان جامعه كه بايد دستگاه قضايي در 

جهـت بازداشـت كـرد و يـا      شود هيچ كس را بي موردي صورت نگيرد، نمي
ها نيز بايد محترمانـه و   بررسي. احترامي و محروميت و اتهام قرار داد مورد بي

. طرفانه صورت گيرد و از مدت زمان محـدود نبايـد بيشـتر طـول بكشـد      بي
دهنـد   ار ميجهت مورد بازداشت قر گاهي اوقات در اثر مسامحه، كسي را بي

احترامـي قـرار    هـا مـورد بـي    كشد و آبروها و حيثيـت  چندين ماه طول ميو 
  . نيست قضاي اسالميكارها در شأن  گيرد، كه اين مي

عليكُم في  ا جعلَم«است، يعني در فشار و در مضيقه بودن،  جرَحمسئله  :نهم
  .داد و در مضيقه گذاشتقرار  جرَحنبايد مردم را در موقعيت  ،1»الدينِ من حرَج

»االسالم يجِب ما قَبلَه«: دهم
2
ا    «يا بـه عبـارت ديگـر      مـع ـبجي سـالماال

آويـز   ها و ناچار اتفاق افتاده است، نبايـد دسـت   ، يعني آنچه در گذشته»سلف
اوضاع حال براي بهبـود آينـده مطـرح    . هاي مجدد قرار گيرد ابداء و بازپرسي

و آزار مردمي كه در روزگارهـاي گذشـته و در شـرايط    اذيت براي است، نه 
  . هايي داشتند گمراهي گرفتاري

ن اثـم   «،اسـت اجتناب از ظن  :دهمياز تـوان   نمـي  يعنـي  .3»انَّ بعـض الظـَّ
دهدكـه بايـد    جهت به كسي گمان بد داشت و اهميت شهادت را نشان مي بي

  .قطعي و يقيني باشد

                                                      
 .ر ندادا هيچ تنگنايى در دين قرابراى شم: 78 حج، آيهسوره . 1
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بدهكار را بايد پذيرفت نه اينكـه او   فرد اعسار و معسرادعاي  :دوازدهم
را بازداشت كنند و بعد از تحقيق، فرد مفلس را در اختيار طلبكار قرار دهند، 

و ان كـان ذُو عسـرَةٍ   «تواند اسالمي باشـد و طبـق آيـه     كه اين برخوردها نمي
ي ثروتمنـد، فـرد معسـر بايـد از      به جاي حمايت از طبقه 1»فَنَظَرةٌ الي ميسرَة

مت طلبكار باشد كه چرا در نظام اسالمي بيكار مانده و معسـر اسـت و   حكو
المال براي او در جهت رفع مشكل و گرفتاري و ايجاد كار كمك  چرا از بيت
  .شود گرفته نمي

الل «: به استناد حـ لَك و باز بودن دست در حالل بـودن اكثـر    ،2»كلُّ شيء
تعـداد انگشـتان دسـت     موارد موجود و موارد حرام كه معـدود اسـت و بـه   

شـود   محدود است و نبايد به نحوي سختگيري كرد كه فردي كه مسلمان مي
چنان نسبت به زندگي سابقش دچار سختي شود كه از اسالم آوردن پشـيمان  

طـور   بلكه اسالم دين سهله و سمحه است و اين مجريان هستند كه اين. شود
  .اند گر ساخته اند و جلوه اسالم را خشن نشان داده

يعنـي   ،3»ال طاعةَ لمخلـوقٍ فـي معصـيةِ الخـالق    «: كه هم اين موضوع آخر
توان به خاطر مأمور بودن در يك دستگاه حكومتي در يك نظـام بـه نـام     نمي

اسالم و قرآن، و به صرف اجراي دستور مافوق، فردي بيايد و حقوق اساسي 
لوق خدا هستند ناديده ها را كه مخ ها را فراموش كند و حقوق ذاتي آن انسان
يعني بايد براي مردم نافع بود  ،4»اَحب النّاس الي اهللا اَنفَعهم لنّاس«بلكه . بگيرد

و تعهد و وفاي به عهد و صدق و امانت را رعايت كرد كه در تمام دنيـا و از  
ديد تمام مردم مورد احترام است و در مقابل، اگـر كسـي بـراي مـردم مضـر      
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  .خدا هم خواهد بودباشد، مغضوب 
  :كنيم و اما پيشنهادات را در چند بعد مطرح مي

و  كنـد  ي دولتي پيدا قضا در اسالم به هيچ وجه نبايد جنبهكه  يكي اين
چون واليت به معني حمايت از مردم است، خود مردم بايد به ايـن موضـوع   

ظـور را  در حقيقـت همـين من   »فَاليرضُوا بِي حكَمـاً « :رضايت داشته باشند كه
: رساند و قسط اسالمي هم كه منظور و هدف اصلي انبيا اسـت طبـق آيـه    مي

پـذير   تنها توسط يك نهـاد انسـاني و مردمـي امكـان     ،1»ليقوم النّاس بِالقسط«
  .است

هـا   ي انسـاني آن  گيرند بايد جنبـه  اشخاصي هم كه در سمت قضا قرار مي
يرالمـومنين هـم در برابـر يـك     چنان در حد تعادل قرار داشته باشند تا اگر ام

ها قرار گرفتند، در نـزد او واقعـاً مسـاوي باشـند و تنهـا       يهودي در مقابل آن
هاي بزرگـوار و   ها باشد كه اين تنها با تربيت انسان مالك او ارزش انساني آن

پـذير   برجسته و معتقد به كرامت انساني و قرار گرفتن در چنين مقامي امكان
ايجاد شود تا كساني كـه   تشكيالت مردمين جهت بايد بنابراين در اي. است

ها آگاهي پيدا  شوند و به حقوق انسان در آزمون مردمي رشد كرده و قبول مي
ي دنيـا وجـود دارد،    كنند، بخصوص با توجه به روابطي كه امروز در همه مي

خود بخود جايگاه خود را براي رفـع اشـكاالت پيـدا كننـد و توسـط مـردم       
  .انتخاب شوند

ي  هـاي اسـالمي و همچنـين نسـبت بـه همـه       قاضي بايد نسبت به آورده
ها در دنيا شناخت كافي داشته باشد كه در ايـن زمينـه هـم ابهامـات و      مكتب

اطـالع در چنـين    تـوان از افـراد بـي    اشكاالت بسيار زيادي وجود دارد و نمي
 مسند مهمي استفاده كرد و عملكرد آنان در يـك مجمـع عمـومي جهـاني از    

  . شناسان و با رعايت آزادي بيان بايد بررسي و ارزيابي شود اسالم

                                                      
هاى روشن فرسـتاديم و همراهشـان    با نشانهپيامبران خويش را . و به تحقيق.: 25حديد، آيهسوره . 1

 . ....ي عدالت برپا شوند نازل كرديم تا مردم به وسيله كتاب و ميزان
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هاي سـخت   در مسايل فقهي هم بايد از مشتركات استفاده كرد و مجازات
  .طور كلّي ملغي كرد را هم چون شرايط آن وجود ندارد بايد به

در رفع اختالفات هم نيازي نيست كه بـه يـك قاضـي در محـل خاصـي      
توانند براي حل اختالفات خود، به هركس كه صـالح   ميرجوع كنند و مردم 

  .دانند ارجاع كنند بدانند و در هر محلي كه بهتر مي
تـوان صـحبت كـرد كـه امكانـات       بنابراين وقتي از قضـاي اسـالمي مـي   

تـوان از مـردم    اجتماعي و اجراي احكام اسالمي فـراهم باشـد و زمـاني مـي    
  . يت شده باشدها تماماً رعا مسئوليت خواست كه حقوق آن

ــدوار ــه هســتيم امي ــد ك ــا از بع ــاي انســان ،ني  و متفكــر و انديشــمند ه
 از را اسـالمي  قضـاي  و بپردازنـد  ليمسا اين به شناس اسالم و دوست عدالت

   .دهند نجات ،دچار آن شده است اهل نا مجريان دست به كه يفالكت اين
  

 پايان
 


