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فقــه اســام آنــگاه کــه اداره زندگــی فــرد و جامعــه 

را - بــا آن گســتردگی و پیچیدگــی و تنــوع - مطمح 

ــژه  ــی وی ــازه و کیفیت ــی ت ــازد، مباحث ــر می س نظ

ــامی  ــام اس ــه نظ ــور ک ــن همانط ــد، و ای می یاب

ــورد  ــای م ــری ه ــت گی ــررات و جه ــر مق را از نظ

ــز  ــت را نی ــوزه فقاه ــازد، ح ــی می س ــازش، غن نی

ــد. ــا می بخش ــت و غن جامعی
رهبر معظم انقاب

manaatt.ir



تأّملی بر سویه های فقهی جرائم اجتماعی

اشاره

iii مناط | بهار 1400







مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | بهار 11400

کـه بـه آرایشـگری زنان روسـتا اشـتغال دارد. 
او از رابطه دخترش با آن پسـر قبل از انتشـار 
کـه  گفتـه  و  نداشـته  اطـاع  عکسهایشـان 

بهمـن را نمی شـناخته اسـت.7
مدیر مدرسـه رومینا که تنها مدرسـه روستای 
دختـری  را  رومینـا  اوسـت،  زندگـی  محـل 
نجیـب معرفـی می کنـد و ارتبـاط او با بهمن 
خـاوری کـه هر روز بعد از مدرسـه به دنبالش 
می آمـده را مایـه تعجـب می دانـد.8  بهمن در 
اظهارات خود گفته که عاشـق آن دختر شـده 
بـود و اختـاف سـنی 15 سـال هم مانـع آنها 

7ناگفته هــای مــادر رومینــا از رفتــار پــدر و پاســخ 

بــه ادعا هــای بهمــن خــاوری - خبرگــزاری میــزان 

99/3/20 -

8. قتــل رومینــا اشــرفی از زبــان مدیــر مدرســه! - 

پایــگاه خبــری رکنــا - کــد خبــر: 574634

پسـری از خانه فراری داده شـده بود و برادرش 
نیـز دختـری را از خانواده اش فـراری و پدرش 

هـم با خانـواده مـادرش چنین کـرده بود.4
دارد  سـال   37 اشـرفی  رضـا  رومینـا،  پـدر 
تاثیـر  تحـت  رضـا  اسـت.5  مزرعـه  کارگـر  و 
اقوامـش مدتـی بـود بـه دلیـل ننگـی کـه از 
ارتبـاط دختـر بـا جوانی مثل بهمن احسـاس 
دسـت  از  آبـروی  جبـران  صـدد  در  می  کـرد 
رفتـه اش بـود.6  مادر رومینا زنی سـاده اسـت 

روایــت پســر عاشــق پیشــه و خواهــرش - باشــگاه 

خبرنــگاران جــوان - 99/3/8

4. روزنامه شرق -99/3/21 - شماره 3739

ــش -  ــت تال ــل جنای ــا عام ــو ب ــن گفت وگ 5. اولی

ــزان - 99/3/20 ــزاری می خبرگ

مــادر  وکیــل  بــا  »شــرق«  گفت وگــوی  در   .6

رومینــا مطــرح شــد: ناگفته هایــی از قتــل رومینــا 

اشــرفی - روزنامــه شــرق - 99/6/10

در میـان تمـام روایت  هـای ضدونقیضـی کـه 
دربـاره قتـل دختـر تالشـی مطـرح شـده، این 
دختـری  رومینـا  کـه  اسـت  مطلـب مسـلم 
چهـارده سـاله بـود که فـردای ماجـرای فراری 
دادنـش توسـط جوانـی 28 سـاله، بـه دسـت 

پـدرش در خـواب کشـته شـد.1
بـه گفتـه بهمـن خـاوری، رومینـا در سـن 11 
سـالگی بـا او آشـنا شـد2 و در ایـن سـال  ها 
جذابیت  هـای ایـن جـوان و سـختگیری  های 
پـدر و بـی توجهی هـای مـادرش باعـث شـده 
بـود از خانـواده خود دل ببـرد و آینده خود را در 
کنـار جوانـی که 15 سـال از او بزرگتر بـود آرزو 
کنـد.3 طبق اظهـارات بهمن، خواهر او توسـط 

ــا قتــل دختــر تالشــی -  1. توضیحــات در رابطــه ب

ــزاری صــدا و ســیما - 99/3/7 خبرگ

2. روزنامه شرق - 9/3/21 - شماره 3739

ــه  ــرفی ب ــا اش ــل رومین ــان از قت ــی پنه 3. زوایای

فقهــی  ســویه های  بــر  تأّملــی 

اجتماعــی جرائــم 

     اشاره
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ایـن  بـا  مواجهـه  در  علمیـه  حـوزه  وظیفـه 
مسـئله ها چیسـت؟ برای پاسـخ به این سوال 
ابتـدا بایـد مشـخص شـود که پرداخـت فقهی 
بـه ایـن مسـائل چـه کیفیتـی دارد و اساسـًا 

متضمـن چـه معنایـی اسـت؟
پاسـخ این سـوال بررسی مفصلی می طلبد اما 
فـی الجملـه می تـوان گفت هـر کـدام از این 
چالش هـا دارای سـویه های مختلفی از جمله 
اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی، امنیتـی و ... 
هسـتند. یکـی از ایـن سـویه ها، حیثیت های 
فقهیسـت کـه بـه احـکام وضعـی و تکلیفـی 
موضوعـات درگیر در مسـئله مرتبط می شـود. 
بنابرایـن سـوال مـا در یـک جملـه این اسـت 
کـه فراینـد موضوع شناسـی و حکم شناسـی 
مسـائل نوپدیـد چگونـه اسـت؟ علـی القاعده 
جانبـه  همـه  تحلیـل  بـه  موضوع شناسـی 
پدیده هـای دخیـل در مسـئله با پیش داشـت 
فضـای فقـه می پـردازد. فقهی کـه متصف به 
اوصـاف اجتماعـی و حکومتـی باشـد و نـه 
اینکـه صرفًا مشـتمل بـر ابواب فقـه الحکومه 
نیـز  باشـد. حکم شناسـی  االجتمـاع  فقـه  و 
می بایسـت بـا دوری از قیـاس و استحسـان، 
ضمـن توسـعه در روش های اسـتنباطی، ادله 

چهارگانـه را در مسـئله بـه نطـق درآورد.
حوادثـی ماننـد قتـل دختـر تالشـی کانـون و 
محـل تاقـی مسئله هاییسـت کـه زمینه این 
جنایـت را فراهم کرده انـد؛ بنابراین با واکاوی 
ابعـاد ماجـرا می تـوان بـه قرائـت واقعـی و 

زنـده ای از این مسـائل رسـید. 
اولیـن مسـئله فقهـی که در این قتـل به طور 
جـدی مطرح می شـود، مجازات پدریسـت که 
نسـبت بـه فرنـد خـود مرتکـب جنایـت شـده 
اسـت. در بررسـی موضوعی این قتل توجه به 

کیفیـت وقـوع جرم از چند جهت مهم اسـت. 
اول در فـرض پذیرفتـن قـول مجمـع علیـه 
مبنـی بـر عـدم قصـاص پـدر الزم اسـت برای 
وی تعزیـر در نظر گرفته شـود و نحوه جنایت 
مولفـه مهمـی در نـوع و میـزان تعزیر اسـت. 
دوم در فـرض حمـل روایـات عـدم قصـاص، 
بـر اسـتبعاد وجـود عمـد در قتـل فرزنـد یا به 
عبـارت دیگـر، ناظـر بـه موضـوع بـودِن ایـن 
روایـات، اگـر کیفیـت قتـل فجیـع باشـد بـه 
نحـوی که احتمال خطا نرود، مسـاله قصاص 
قابل بررسـی خواهد بود. سـوم، عناصر دخیل 

شـبکه های اجتماعـی کـه با به حاشـیه بردن 
رسـانه های دولتـی و ایجـاد تغییـری شـگرف 
در نحـوه اسـتفاده از مدیـا و رژیم توزیع اخبار 
و اطاعـات، هـرج و مـرج بی سـابقه ای را در 
هنجارهـای سیاسـی، فرهنگـی و اعتقادی به 

وجـود آورده انـد.
ظهـور  یابنـده؛  توسـعه  دانشـگاهی  جامعـه 
نخبـگان متولد انقـاب اسـامی؛ حرکت های 
جهـادی؛ مهاجـرت؛ و پدیده هـای کوچـک و 
بـزرگ دیگـری را می تـوان نام بـرد که هر یک 
عمـر و قدمتـی داشـته و تاثیـری را از خود در 
مناسـبات اجـزای مختلف حکومـت و جامعه 

بـه جـای می گذارند.
بعـد از انقـاب مقـدس اسـامی، حضـور و 
سـطح  باالتریـن  در  روحانیـت  تصدی گـری 
حاکمیـت، بسـیاری از معـادالت را بـه نحـو 
تاریخـی تغییـر داد. ایـن فرصـت بعـد از دوره 
)علیـه  امیرالمومنیـن  حکومـت  سـاله  پنـج 
السـام( اولیـن بـار بـود کـه فراهـم شـد تـا 
شـجره طیبه والیت بعد از 1400 سـال دسترنج 
انسـان کامـل، دوباره بـرگ و بار بدهد. فرصتی 
بـود تا آخرین نسـخه آسـمانی هدایت مجالی 
برای جمع زیبایی و پارسـایی، آزادی و بندگی، 
زهـد و ثـروت، و دنیـا و آخـرت پیـدا کنـد. 
آرمانـی کـه امام خمینی )ره( بذر آنرا کاشـت و 
امثال شـهید مطهری و شـهید صـدر ثمرش را 
نویـد دادنـد، خون شـهدا آبیاری کـرد و فقیهی 

فرزانـه وقـف باغبانی آن شـد.
حـوزه علمیـه و نهـاد روحانیـت همانطـور که 
علـت محدثـه این انقاب بود علـت مبقیه آن 
نیـز هسـت و الحـق با توجـه به نبـود تجربه و 
سـابقه عینـی و وجـود محدودیت هایش تا به 
حـال کارنامـه قابـل قبولـی ارائـه کرده اسـت. 

امـا در عیـن حـال بایـد پذیرفـت در ایـن نهاد 
بـه دالیـل متعـددی کـه عمدتـًا بـه قصـور و 
تقصیرها بازگشـت نمی کند، پرداخت درخوری 
در رابطـه بـا چالش هـای واقعی کشـور و ارائه 
ایـن  اسـت.  نگرفتـه  صـورت  آنهـا،  حـل  راه 
خـأ باعـث شـده نـه تنهـا مسـائل کشـور در 
اصلی تریـن سـطح بی پاسـخ بماند بلکـه توقع 
مـردم و جامعه از حـوزه و حکومت دینی برای 
ایجـاد جامعـه مطلوب مـورد خدشـه و تهدید 

واقع شـود.
حـال سـوال اصلـی اینجاسـت کـه نقـش و 

نبوده اسـت.1 
جرقـه اصلـی ایـن جنایت انتشـار عکس های 
رومینـا و بهمـن در اینسـتاگرام در زمـان فرار 
رومینـا بـود.2  این اتقاق باعث شـد احسـاس 
بی  آبرویـی خانـواده رومینـا و عصبانیـت پـدر 
شـدن  کشـیده  اجتمـاع  عرصـه  بـه  بـا  وی 
ماجـرای آنهـا شـدت پیـدا کند. شـاید اگر پدر 
رومینـا بـه ایـن سـطح از خشـم و سـختی 
بـه وقـوع  ایـن جنایـت  رواداری نمی  رسـید 

نمی  پیوسـت.
در روز ماجـرا رضـا اشـرفی بعـد از پیـدا کردن 
رومینـا و بهمـن توسـط پلیـس، در کانتـری 
حاضـر می  شـود و بـا ماطفـت فراوانـی کـه 
نسـبت بـه دختـرش ابـراز می  کنـد عـاوه بـر 
جلـب اطمینـان بازپـرس پرونـده، رومینـا را 
هـم راضـی می  کند که بـه خانه بازگـردد.3 اما 
فـردای آن روز هنگامـی کـه رومینـا در کنـار 
بـرادر خردسـالش در خـواب بود در را از پشـت 

بـر روی مـادر می  بنـدد و بـا داس ... 
ایـن قتـل فجیـع کـه یـک حادثـه تلخ اسـت 
پیامـد مجموعـه ای از مسـئله های اجتماعی، 
فرهنگـی، حاکمیتـی و ... اسـت. هـر کـدام 
از ایـن مسـائل در کنـار مباشـرت عامـان و 
زمینه سـازی اسـباب سـهمی از ایـن جنایـت 
و مـوارد فراوانـی از این دسـت کـه در مقیاس 
کوچکتـر رخ می دهـد را بـه خـود اختصـاص 

می دهـد.
مسـئله هایی کـه معلول قصـور و تقصیرهای 
عـدم  و  بـد  پدیده هـای  وجـود  انسـانی، 
سـازگاری پدیده هـای غیـر مضـر یـا مفیـد در 
مقیاس کان اجتماعی و حاکمیتی هسـتند.
پدیده هایـی مثل نـگاه دگراندیشـانه فرهنگی 
بـا  کـه  حاکمیـت  اضـاع  در  سیاسـی  و 

برقرارکـردن تضـاد با نگاه دین بنیـان انقابی، 
از جملـه دسـته ای  آبشـخور مسـائلی چنـد 
یـا  شـده اند.  حاکمیتـی  کژکارکردی هـای  از 

ــا اشــرفی -  ــل رومین ــی اختصاصــی از قت 1. روایت

پایــگاه خبــری خبــر آنالیــن - کــد خبــر 1392848

ــش -  ــت تال ــل جنای ــا عام ــو ب ــن گفت وگ 2. اولی

ــرداد 1399 ــزان - 20 خ ــزاری می خبرگ

3. ناگفته هــای مــادر رومینــا از رفتــار پــدر و 

پاســخ بــه ادعا هــای بهمــن خــاوری - خبرگــزاری 

میــزان - 99/3/20
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را تثبیـت و ترویـج کنـد تـا هویـت اصیـل 
هجمه هـای  در  مـردم  ایرانـی  و  اسـامی 
فرهنگی محافظت شـود. همچنیـن نهادهای 
سیاسـت گذار که سـویه های دینی و فرهنگی 
را در اولویـت واقعیشـان قـرار نـداده و برخورد 
عالمانـه و روزآمـدی با نیازهای کشـور در این 

نداشـته اند. زمینـه 
نکتـه بسـیار مهـم ایـن اسـت کـه در بررسـی 
جرایـم  در  حقوقـی  اشـخاص  ایـن  نقـش 
اجتماعـی نبایـد بـه یـک واقعـه منفـرد مثل 
قتـل رومینـا محـدود شـد؛ بلکـه چارچـوب 
بررسـی، پدیده های اجتماعی فراگیریسـت که 
بـه واسـطه عملکرد ایـن سـازمان ها و نهادها 
بـه وجـود می آینـد و یـا از عملکرد آنهـا متاثر 
می شـوند و حوادثـی از ایـن دسـت نمـود و 

مصداقـی از آنهـا بـه حسـاب می آیـد. 
امـا در موضوع شناسـی این مسـئله نباید این 
نکته را نیز از چشـم دور داشت که بسیاری از 
معضـات و چالش هایـی که از این اشـخاص 
حقوقـی برمی خیـزد ناشـی از قصـور و تقصیر 
افـراد متصـدی، و یـا فتـور و کژکارکردی هـای 
سـازمانی آنهـا نیسـت. بلکـه مقدار عمـده ای 
ناشـی از محدودیت هـا و آسـیب های ذاتـی 
و ماهـوی ایـن نهادهـای مـدرن اسـت که به 
نوعـی اجتناب ناپذیـر بـوده و یافتـن مشـکل 
آنهـا و راه بهبـود نسبیشـان در بررسـی های 

بنیادی تر میسـر اسـت.
سـوال اولـی کـه در بررسـی فقهی نقـش این 
دارد  وجـود  جنایـت  در  حقوقـی  اشـخاص 
ایـن اسـت کـه در وهلـه اول بـا چـه ماک و 
ضابطـه ای می توان عناوین و شـخصیت های 
غیـر حقیقـی را مکّلـف دانسـت؛ و در مرحلـه 
بعـد احـکام وضعـی و تکلیفی بـرای آنها چه 

معنایـی خواهـد داشـت؟ در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال بـه دو نکتـه باید توجه کـرد: اول اینکه 
آیـا بـرای شـخصیت های غیـر حقیقـی کـه 
سرشـتی جمعی و سـازمانی دارند یک هویت 
عینـی وجـود دارد کـه به واسـطه آن، عقاب و 
ثواب اخروی برای افراد عضو آن تصور شـود؟ 
در صورت پاسـخ مثبت احکام خمسـه فقهی 
با کمی توسـعه در معنای مصطلحشـان قابل 
اطـاق بـر رفتـار ایـن نهادهـا خواهد بـود. اما 
در صـورت پاسـخ منفـی، معنـای مصطلـح 
احـکام تکلیفـی بـه افعـال تـک تـک اعضـا 

کارهایی که به ضرر فرد اسـت کافیسـت، و یا 
امـوری مثل سـواد رسـانه ای، تربیـت عاطفی، 
شـناخت نسـبت بـه تهدیدات اجتماعـی و ... 
نیـز شـرط هسـتند؟ ایـن مـوارد بـرای مصون 
اجتماعـی  روزافـزون  آسـیب های  از  مانـدن 
ضـروری بـوده و بسـیاری از نوجوانـان مثـل 
متحمـل  و  می خورنـد  فریـب  کـه  رومینـا 
خسـارت های جبـران ناپذیـر می شـوند از آنها 

بی بهـره هسـتند. 
در ایـن مسـئله عـاوه بـر جـرم مرتبـط بـا 
کـه  فحشـا  اشـاعه  و  دادن،  فـراری  فریـب، 
ارتباطـی بـا موضـوع قتـل ندارند، پدیـدآوردن 
زمینـه خشـم و عـدم رواداری پـدر بـا بی آبرو 
کردن وی می تواند اثبات مسـاهمت آن پسـر 

را در قتـل در پـی داشـته باشـد.
اشـخاص  سـببیت  بررسـی  سـوم  مسـئله 
و  مسـتقیم  بصـورت  کـه  حقیقیسـت  غیـر 
غیـر مسـتقیم زمینـه ایـن جنایـت را فراهـم 
کرده انـد. مـراد از شـخصیت های غیرحقیقـی 
کـه مسـتقیمًا در وقـوع جـرم تاثیـر دارنـد، 
امـوری مثـل شـبکه های اجتماعی اسـت که 
امکان بزه را در مقیاسـی اجتماعی، در اختیار 
افـراد قـرار داده و از این طریق زمینه پیدایش 
را  بی سـابقه ای  بعضـْا  آسـیب های  بقـای  و 
در جامعـه فراهـم می آورنـد. در ایـن ماجـرا، 
عکس  هـای  انتشـار  محـل  کـه  اینسـتاگرام 
رومینـا بـا آن پسـر بـود باعـث شـد ایـن نزاع 
خانوادگـی ناگهـان ابعاد پیش بینی نشـده ای 
پیـدا کنـد کـه در نتیجـه آن، پـدر بـه دلیـل 
هیجـان غیـر قابـل کنتـرل، دختـر خـود را بـا 

ضربـات داس بـه قتـل برسـاند.
مـراد از اشـخاصی کـه بـه طـور غیرمسـتقیم 
زمینـه جـرم را فراهـم می کننـد امـوری چون 

هسـتند  حاکمیتـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
تشـدید  و  شـکل گیری  از  جلوگیـری  کـه 
آسـیب هایی از ایـن دسـت را بـا روش هـای 

سـلبی و ایجابـی بـر عهـده دارنـد. 
کـه  پـرورش  و  آمـوزش  مثـل  نهادهایـی 
عرصـه،  ایـن  دلسـوزان  زحمـات  علی رغـم 
توفیـق چندانـی در تربیـت نوجوانـان بـرای 
اجتماعـی  آسـیب های  از  مانـدن  مصـون 
در  کـه  صداوسـیما  یـا  و  اسـت.  نداشـته 
رقابـت بـا دیگـر رسـانه های داخلـی و خارجی 
نتوانسـته آن طـور کـه بایـد هنجارهای سـالم 

در قتـل ممکن اسـت عناویـن ثانویه ای مثل 
افسـاد، اضطـرار و یا عناوین دیگـری را اثبات 
ثانـوی متفاوتـی  کـه می توانـد حکـم  کنـد 
نسـبت بـه عـدم قصـاص و یـا تعزیـر در پـی 

داشـته باشد.
البتـه بررسـی کیفیـت جنایـت بـدون در نظر 
گرفتـن عواملـی کـه پـدر را بـه ایـن نقطـه 
رسـانده اسـت تمـام نخواهـد بـود. عواملـی 
ثبـات  میـزان  و  روحـی  ویژگی هـای  مثـل 
هیجانـی پـدر؛ انتشـار عکس هـای آن دختـر 
در اینسـتاگرام کـه بی آبرویی خانـواده رومینا 
را بـه عرصـه اجتماع کشـید؛ شـدت تعصبات 
ناموسـی موجـود در آن منطقـه کـه قبـح این 
اتفـاق و بـه تبـع آن میـزان رسـوایی خانـواده 
مقتـول را از دیـد عـرف آنجـا تعییـن می کند؛ 
و عوامـل دیگـری کـه در واکاوی این موضوع 

دارند. تاثیـر 
در ناحیـه حکم شناسـی وجـود اجمـاع بیـن 
در  مالکیـان(  اسـتثنای  )بـه  اسـامی  فـرق 
اولـی  حکـم  وضعیـت  پـدر،  قصـاص  عـدم 
امـا  می کنـد.  مشـخص  زیـادی  حـد  تـا  را 
شـدن  جریحـه دار  مثـل  ثانویـه ای  عناویـن 
افسـاد، ممکـن اسـت  احساسـات عمـوم و 
مسـیر حکـم را تغییـر دهـد. از دیگـر سـو بـه 
واسـطه پیامدهای رسـانه ای جنایت و احکام 
صـادره مربـوط بـه آن، ورود حکـم حکومتـی 
نیـز در صـورت صدمـه بـه مصالـح عمومـی 
کشـور محتمـل اسـت. عـاوه بـر این مـوارد، 
قصـاص  عـدم  منـاط  یافتـن  بـرای  تـاش 
پـدر، بـا بررسـی مسـتندات ایـن حکـم که به 
جسـتارهای عمیق تـر فقهـی و فلسـفه فقهی 
وابسـته اسـت، ممکن است مسـیر شناسایی 
حکـم و قیـود آن را تحـت تاثیـر قـرار دهـد.

مسـئله دوم بررسـی سـببیت پسـر اغفال گـر 
در ایـن جنایـت و تعییـن چیسـتی و میـزان 
مجـازات وی اسـت. صـدق عنـوان غـار بـر آن 
پسـر ممکـن اسـت بـه اثبـات ضمان نسـبت 
بـه ضـرری کـه بـه مقتـول وارد شـده منتهـی 
شـود. برای بررسـی صـدق غرور، ابتـدا باید به 
ایـن سـوال پاسـخ داد کـه مـاک وجـود علم 
و اختیـار در افعـال نوجوانـان چیسـت که در 
صـورت فقـدان این ماک غرور مطرح باشـد؟ 
بـه عبـارت دیگـر در جامعـه امـروز آیـا بلـوغ 
جسـمی در تحقـق علـم و اختیـار نسـبت بـه 
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قـدم بـردارد. و از آنجا که معطی شـیء، واجد 
آن اسـت، سـامان یافتن هرچه بیشتر جامعه 
حـوزوی و سـازمان آن، باید به محازات تاش 
روحانیـت بـرای تحقـق تمدن اسـامی پیش 
بـرود. و همانطـور کـه آشـکار اسـت رابطـه 
ایـن دو شـان، تقـدم و تاخـر زمانـی یـا رتبـی 
نیسـت؛ بلکـه تعاضـد و تکافئیسـت کـه هـر 
یـک را در رهـن دیگری قـرار می دهد. به دیگر 
سـخن از سـویی شـکل گیری و توسعه هویت 
حـوزه بـه پرداختـن مسـئوالنه و عالمانـه بـه 
مسـائل کشـور وابسـته اسـت؛ و از دیگر سـو 
نقش آفرینـی سـازنده در عرصه هـای تمدنـی 
بـدون بسـامان بودن شـالوده و سـازوکارهای 
جامعـه و نهـاد روحانیـت امکان پذیر نیسـت.
در این شـماره از مناط بر اسـاس صورت بندی 
از مسـائل فقهـی مرتبط با قتل دختر تالشـی 
آراء و نظریـات تنـی چنـد از اسـاتید سـطوح 
عالـی و درس خـارج، در قالـب مصاحبـه و 
یادداشـت اخذ و منعکس شـده است. اساتید 
آثـار  شـاهد  شـماره  ایـن  در  کـه  محترمـی 
ایشـان هسـتیم همگـی در عرصـه پژوهش و 
بررسـی های میدانـی مسـائلی از ایـن دسـت 
سـابقه ای نیکـو داشـته و تحلیل های جامعی 
را در مسـئله ای از مسـائل ایـن شـماره ارائـه 
ایـن  بررسـی های  در  بحمـداهلل  کرده انـد. 
عزیـزان محـل نزاع و روش رسـیدن به پاسـخ 
تـا حـد باالیی مشـخص شـده و در نتیجه هر 
کـدام از مطالـب می توانـد بـه عنـوان مبنـا و 
مقدمـه ای بـرای تحقیقات علمی بیشـتر و یا 

مسئله شناسـی های دقیق تـر قـرار بگیـرد.
ضمـن قدردانـی از حضـور و مشـارکت ایـن 
گرامیـان کـه حق تحقیق گزارده انـد، از تمامی 
ارجمنـد  طـاب  و  اسـاتید  صاحب نظـران، 

تقاضـا داریـم مـا را از نقطه نظـرات ارزشـمند 
خـود راجـع بـه ایـن شـماره از منـاط بهره مند 

فرمایند.
بـه امیـد آنکـه ایـن تاش هـا مـورد رضایـت 
حضـرت حجـت )ارواحنـا فـداه( واقع شـود و 
در سـایه توجه شـان ایـن بضاعـت و آنچـه به 
سـبب آن حاصـل می شـود در شـرایط کنونـی 

موثر باشـد.
و اهلل یقول الحق و هو یهدی السبیل

نیـز  را  تنزه طلبـی  و  سـاده انگاری  جمـود، 
می ربایـد.

چـه شـد کـه این اتفـاق افتـاد، چه بایـد کرد، 
و چگونـه بایـد از تکـرار آن پیشـگیری کنیم؟ 
بررسـی فقهـی به سـادگی می تواند بـا تحلیِل 
از بیـرون، پاسـخ ایـن سـه پرسـش را عرضـه 
کنـد؛ امـا اگـر تنهـا به این سـه بسـنده شـود 

جـواب هیـچ یـک حاصـل نخواهد شـد. 
مهمتریـن سـوال بـرای هـر نهـادی کـه بـرای 
قائـل  جامعـه  راهبـری  از  سـهمی  خـود 
اسـت ایـن اسـت کـه چـه بایـد می کردیـم و 
می توانسـتیم انجـام دهیم که ایـن اتفاق رخ 

ندهـد؟  
اگـر عملکـرد حـوزه و جامعـه روحانیـت را در 
بررسـی علـل حادثـه نادیـده بگیریـم نـه تنها 
مسـئله بـه نحـو ناقصـی تحلیـل می شـود، و 
نـه تنهـا فقـه را ناخواسـته از عرصـه خـارج 
کرده ایـم، بلکـه مجـال را بـرای نامحرمـان وا 
نهاده ایم تا آنها به نقد حوزه تشـیع و بررسـی 

سـهم آن در مصائـب اینچنینـی بپردازنـد.
اگـر وظیفـه فعلـی حـوزه را در مواجهـه بـا 
ایـن ماجـرا بـه تعییـن مجـازات پـدر و آن 
پسـر اغفال گـر خاصـه کنیـم و از مطالعـه 
بجوییـم،  تنـزه  آن  انضمامـی  پیامدهـای 
اقتضائـات واقعی مسـئله و خأهـای موجود 

یافـت. در نخواهیـم  را 
و نهایتـًا از آنجـا کـه حـل ریشـه مسـائل در 
و  نهـاد  صیـرورت  گـرو  در  دینـی  حکومـت 
و  کارآمـدی  سـمت  بـه  روحانیـت  جامعـه 
درهم تنیدگـی بیشـتر بـا جامعـه اسـت و نـه 
صرفـًا تجویـز و منـع، بایـد گفـت اگـر حـوزه 
بـه تولیـد ادبیـات اکتفـا کنـد و از طـرح و 
قبـول وظایفـش در عرصه هـای واقعـی بـرای 

تحاشـی  حـوادث  سـنخ  ایـن  از  پیشـگیری 
بـورزد، مسـائل در جای دیگـری پرداخته و به 

می رسـند. جـواب 
اگرچـه مدعیـان خرد و کان در داخل و خارج 
از کشـور بـه تحلیـل ایـن واقعـه و امثـال آن 
می پردازنـد و خـود را متولـی امر قلمـداد کرده 
ایـن  امـا  یـا در مقـام مطالبـه  می نشـینند، 
حـوزه اسـت کـه نهایتـْا از آن توقـع مـی رود 
پـس از احـداث حکومـت اسـامی، با پاسـخ 
بـه نیازهـای اساسـی جامعـه در مسـیر آنچه 
مدعـی آن اسـت یعنی تحقق تمدن اسـامی 

قابـل اطـاق بـوده و در نتیجـه، شـأن جمعی 
ایـن سـازمان ها یـک مقولـه اعتبـاری صـرف 
می شـود و وظایـف شـرعی آن هـم بـه تبـع، 

معنـای متفاوتـی خواهد داشـت. 
نکتـه بعـدی این اسـت که با توجه به فلسـفه 
شـکل گیری نهادهـا و اشـخاص حقوقـی، اگـر 
آنهـا به غیـر از حل مسـائل جامعه و حکومت 
هیـچ  عرصـه  ایـن  در  کارآمـدی  و  اسـامی 
هویت دیگری نداشـته باشـند، به طور طبیعی 
احـکام فقهـی مرتبط بـا آنها مقید بـه افزایش 
کارآمـدی در وظایفشـان و پیش گیری از وقوع 

جرائـم در چارچـوب دین خواهـد بود.

ــرح  ــه مط ــن رابط ــه در ای ــی ک ــوال دوم س
می شــود ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه جــواب 

ســوال بــاال کیفیــت مجــازات و یــا تعزیــر این 
اشــخاص حقوقــی در صــورت تخلف چیســت 
و ســازوکار فقهــی تعییــن آن چگونــه اســت؟ 
ــث  ــازات مباح ــن مج ــی تعیی ــازوکار فقه س
ــده  ــرد عم ــد. دو رویک ــه داری را می طلب دامن
در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ در یــک نــگاه 
ــه  ــه اربع ــی و ادل ــرات فقه ــتفاده از تنظی اس
ــب احــکام  ــوع مجــازات در قال و اســتنباط ن
اولیــه و ثانویــه مطــرح اســت؛ و در نــگاه 
دیگــر نظــر حاکــم اســامی بــر اســاس 
ــم  ــب حک ــام در قال ــح نظ ــخیص مصال تش

ــرد.  ــرار می گی ــار ق ــی معی حکومت
در بـاب کیفیـت مجـازات اگـر مجموعـه بـه 
گرفتـه شـود، صـور  نظـر  در  عنـوان مکلـف 
وظایـف  تحمیـل  مثـل  مجـازات  مختلـف 
بیشـتر، محدود کردن انتفاعـات مالی، منحل 
از  اشـکالی  عنـوان  بـه  و... می توانـد  کـردن 
تعزیـر در نظـر گرفتـه شـود. امـا اگر بـه جای 
هویـت جمعـی، اشـخاص حقیقـِی مقصـر در 
آن بـه عنـوان مجـرم تلقـی شـوند، می تـوان 
بـرای آنهـا بـر اسـاس بـاب حـدود و تعزیرات 
مجـازات فـردی در نظـر گرفـت. البتـه در کنار 
این بررسـی ها می تـوان از تجربه و تحقیقاتی 
کـه در دیگر کشـورها در ایـن رابطه وجود دارد 

نیـز نکاتـی را اسـتفاده کـرد.
در پایـان بایـد گفـت بررسـی ایـن حادثـه نـه 
تنهـا می توانـد بـرای فقه مواجهـه ای علمی با 
چالش هـای پیدا و پنهـان جامعه و حاکمیت 
باشـد، بلکـه فجیع و غمبـار بـودن آن، خواب 
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عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

یکــی از مســائل مبنایــی در تبییــن جرائــم اجتماعــی، توجــه بــه اســباب وقــوع جــرم و میزان ســببیت آنهاســت. در ماجــرای ناگوار 
قتــل رومینــا اشــرفی بــا دو ســبب کــه زمینــه قتــل را فراهــم کرده انــد مواجهیــم. اول پســر اغفال گــری کــه بــا فــراری دادن آن دختر 
از خانــه، زمینــه خشــم پــدر رومینــا را ایجــاد کــرد؛ و دوم شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام کــه جرقــه اصلــی جنایــت یعنــی انتشــار 
عکس هــای آنــدو در محیــط آن اتفــاق افتــاد. اســتاد عبدالمجیــد مقامــی در ایــن رابطــه بــه تطبیــق ایــن اتفــاق ناگــوار بــا قاعــده 
فقهــی مطــرح در مســئله پرداخته انــد. ایشــان ضمــن تحلیــل اقــوال موجــود در قاعــده »ســببیت«، »اعانــت بــر اثــم« و »ال ضــرر« 
مســاهمت پســر اغفال گــر در جــرم را مــورد دقــت قــرار داده انــد. ایــن اســتاد درس خــارج در ادامــه، بــه امــکان اثبــات شــخصیت 

حقوقــی بــرای شــبکه های مجــازی می پردازنــد و بــر ایــن اســاس شــرایط جرم انــگاری بــرای اینســتاگرام را بررســی می کننــد.

در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت. نتیجـه 
لذت جویـی  و  مصرف گرایـی  بـه  ابتـای 
نیـز تضمیـن سـود مـادی صاحبان سـرمایه 
اسـت؛ بنابرایـن بایسـتی دقـت کـرد کـه از 
بیـن بـردن نظـام خانـواده یکـی از اهـداف 

اسـت. نظـام سـرمایه داری  کان 

نکتـه ی دوم: بـا وجود اینکه حدود 40 سـال 
از انقـاب اسـامی عزیـز مـا و آبیـاری ایـن 
درخـت، توسـط خـون شـهدا گذشـته اسـت، 
متاسـفانه هنـوز الگـوی   صحیـح جوانـی که 
تربیـت شـده ی اسـام و خانـواده اسـامی 
ایرانـی باشـد چـه برای دختـران و چـه برای 
پسـران از جانب متولیـان امور فرهنگی ارائه 
نشـده اسـت. در نتیجـه جـوان ما علـی رغم 
وجـود علقه هـای مذهبـی نمی دانـد زندگـی 
دینـی و مذهبـی در عصـر ما چگونه اسـت؟! 

تشـویق و سـوق دادن آحـاد مـردم به سـوی 
مصرف گرایـی، طلب لذت و کامجویِی هرچه 
بیشـتر از تمتعـات مادی اسـت. امپراطوری 
تبلیغاتی و رسـانه ای نظام سـرمایه داری نیز 
ماموریـت خـود را ترویـج و گسـترش همین 
میـان  ایـن  در  اسـت.  کـرده  تعریـف  امـور 
نهـاد خانـواده می توانـد یکـی از مهم تریـن 
در  حسـاب آید؛  بـه  کنترل کننـده  عوامـل 
ترویـج  بـرای  سـرمایه  صاحبـان  نتیجـه 
و  مصرف گرایـی  مؤلفـه  دو  بیشـتر  هرچـه 
لذت جویـی تضعیـف نظام و حریـم خانواده 
گفـت  بایـد  داده انـد.  قـرار  هـدف  مـورد  را 
هـرگاه تربیـت فرزنـدان، در بسـتر خانـواده 
و چارچوب هـای متعالـی آن محقـق نشـد؛ 
جویـِی  لـذت  و  نفسـانی  امیـال  خودبخـود 
هرچـه بیشـتر مسـیر زندگـی فـرد را تعییـن 
می کننـد و در ایـن میـان تنـوع درمصـرف 

قتـل دختـر تالشـی توسـط پـدرش، یکـی از 
کشـور  در  کـه  بـود  ناراحت کننـده ای  امـور 
مـا اتفـاق افتـاد. ایـن مسـأله از یـک سـو 
خانوادگـی  و  اجتماعـی  ناهنجاری هـای  از 
شـمرده می شـود و از این منظر جای بررسی 
دارد کـه چـرا امـور این چنینـی در فرهنـگ 
ایرانـی اسـامی مـا در حـال رواج اسـت؛ از 
سـویی نیازمنـد بحثـی فقهـی دربـاره       ضمان 
قتـل نسـبت بـه اسـباب بعیـد می باشـد که 

محـل بحـث اکنـون ماسـت.

مناسـب  فقهـی  بحـث  بـه  ورود  از  پیـش   
اسـت بـه دو نکتـه پیرامون نهـاد خانواده در 

جامعـه امـروز توجـه شـود: 

نکتـه ی اول: اسـاس نظـام سـرمایه  داری بـر 
انـدک،  افـرادی  دسـت  در  سـرمایه  تمرکـز 
اسـتوار اسـت؛ تحقـق ایـن مسـاله در گـرو 
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از شــیخ طوســی)ره(،  قبــل  کــه  گفــت 
چنیــن قاعــده ای در بیــن فقهــای مــا رایــج 

حتـی بعضا مشـاهده می شـود کـه به جای 
پـر کـردن ایـن خـأ آدرس هـای اشـتباه بـه 
کـه  آدرس هایـی  شـود،  مـی  داده  جوانـان 
بـا  آمیختـه  و  غربـی  فرهنـگ  بـه  متعلـق 

ارزش های ایشـان اسـت. 

امـا بحـث اصلـی ایـن گفتـار بررسـی فقهـی 
ابعـاد مختلـف قتـل رومینـا اشـرفی و امـور 

و  سـواالت  زمینـه  ایـن  در  اسـت.  مشـابه 
مباحـث فقهـی متعـددی را می تـوان طـرح 
بررسـی  و  بحـث  بـه  گفتـار  ایـن  در  کـرد. 
پیرامـون بعضـی از ایـن سـواالت و مباحـث 

پرداخـت. خواهیـم 

کـه  )پسـری  پسـر  آن  بـر  آیـا  اول:  سـوال 
رومینـا اشـرفی تحـت اغفـال او قـرار گرفت( 
مجـرم  و  می کنـد  صـدق  »سـبب«  عنـوان 

اسـت؟

سـوال دوم: آیـا بر شـبکه های اجتماعی اعم 
از داخلـی و خارجـی )بـه عنـوان بسـترهای 
خصوصـی  عکس هـای  انتشـار  و  ارتبـاط 
می کنـد؟  »سـبب« صـدق  عنـوان  رومینـا(، 
)در خـال ایـن بحـث بایسـتی بررسـی کـرد 
بـودن مخصـوص اشـخاص  آیـا سـبب  کـه 
حقیقـی اسـت یـا شـامل اشـخاص حقوقـی 

می شـود؟( نیـز 

سـوال سـوم: از چـه راهی می تـوان این امور 
شـبکه های  همچـون  نوپیـدا  و  مسـتحدث 
اجتماعـی و ماهـواره ای را سـبب و مجـرم 
یکسان سـازی  کـه  شـبکه هایی  دانسـت؟ 
بـه  را  و خانوادگـی جوامـع  زندگـی  سـبک 
قـرار  کار  دسـتور  در  غربـی  الگـوی  سـوی 

داده انـد. 

عنـوان  بـه  می تـوان  را  شـبکه ها  ایـن  آیـا 
شـخصیت های حقوقـی معرفـی کـرد؟ اگـر 
دارنـد؟  سـابقه ای  فقـه  در  آیـا  می شـود؛ 
همچنیـن بـه این شـبکه ها می تـوان عنوان 

خانـواده  نظـام  بـردن  بیـن  از 
نظـام  کالن  اهـداف  از  یکـی 

اسـت. سـرمایه داری 

سـبب را اطـاق کـرد؟ 

ذکـر چنـد نکتـه مقدماتـی برای پاسـخ به 
سـواالت فـوق ضروری اسـت:

مقدمات مـورد نیاز برای پاسـخ 
به مسائل فقهی مطروحه

مقدمه اول: معنای سبب و علت در فقه

منظــور از ســبب در فقــه، معنــای خاصــی 
اســت. مــراد از ســبب آن امــری اســت کــه 
ــروری  ــر ض ــر دیگ ــود ام ــودش وج از وج
ــر  ــر دیگ نباشــد؛ گرچــه ممکــن اســت ام
ــی از  ــد ول ــه وجــود بیای ــه واســطه آن ب ب
عدمــش عــدم امــر دیگــر ضــروری اســت. 
امــا علــت آن اســت کــه از وجــودش، 
وجــود امــر دیگــر و از عدمــش عــدم 
ــد. در  ــب باش ــروری و واج ــر ض ــر دیگ ام
ــر پســر آن عکس هــا  ــا اگ محــل بحــث م
ــر  ــدر دخت ــرای پ ــرد و ب ــر نمی ک را منتش
ــذا  ــد ل ــی ش ــع نم ــل واق ــتاد قت نمی فرس
مــی تــوان بــه پســر عنــوان »ســبب« 
ــوان علــت صــادق  اطــاق کــرد گرچــه عن

ــد 1. نباش

اتــاف  قاعــده  جریــان  دوم:  مقدمــه 
بحــث محــل  در  الســبب  و  بالمباشــر 

ــل قاعــده   ی  ــن بحــث از قواعــدی مث درای
الضــرر -کــه مرحــوم صاحــب ریــاض، 
بهــره  طباطبایــی  ســیدعلی  عامــه 
اســتفاده  می تــوان  نیــز  برده انــد- 
کــرد2 ، چنانچــه از قاعــده ی غــرور کــه 
ــوده نیــز مــی  مستمســک برخــی دیگــر ب
تــوان بهــره بــرد. لکــن قاعــده ای کــه از آن 
در محــل بحــث بهــره می بریــم، قاعــده ی 
ــت. در  ــبیب اس ــر و التس ــاق بالمباش اط
ــوان  ــن قاعــده مــی ت بررســی تاریخــی ای

1. آن چــه کــه در گــزارش هــا آمــده و پــدر دختــر 

هــم بــدان اعتــراف کــرده اســت، ایــن اســت کــه: 

آن چــه باعــث شــد مــرا وادار کنــد کــه دختــرم را 

بــه قتــل برســانم عکــس هایــی بــود کــه توســط 

آن پســر بــرای مــن در فضــای مجــازی فرســتاده 

شــد.

2. ریاض المسائل، ج2، ص301

ایـن  می تـوان  راهـی  چـه  از 
نوپیـدا  و  مسـتحدث  امـور 
همچـون شـبکه های اجتماعـی 
و ماهـواره ای را سـبب و مجـرم 

دانسـت؟

ــه بعــد  ــرن پنجــم ب ــا از ق ــوده اســت. ام نب
در آثــار شــیخ طوســی )ره( مثــل المبســوط 
ــراج  ــن ب ــود 3. اب ــت می ش ــده یاف ــن قاع ای

نیــز در مهــذب ایــن قاعــده را مطــرح نمــوده 
اســت 4.

ــی دارد  مباشــرت و تســبیب، صــور گوناگون
ــدِر  ــا پ ــه آی ــت ک ــم آن اس ــه مه ــن نکت لک
قتــل  و ضمانــت  اســت  دختــر، ضامــن 
ــز  ــر نی ــا آن پس ــت ی ــه اوس ــه ذم ــل ب کام
ضامــن قتــل اســت؟ در اینجــا یکــی از 
ــی  ــبیب کارای ــرت و تس ــده  مباش ــور قاع ص
دارد و صــور دیگــر راهگشــا نیســت. آن هــم 
صورتــی اســت کــه هــر دو طــرف یعنــی هــم 
ــا  مباشــر و هــم ســبب، انســان باشــند کم
اینکــه در مســئله مــا، همیــن طــور اســت. 
قاتــل دختــر، پــدرش اســت که انســان اســت 

آن ســبب هــم )پســر اغفالگــر( انســان اســت 
کــه ایــن دختــر را فریــب داده اســت. حــال 
ــورد بررســی  ــاله م ــن مس ــد ای ــا بای در اینج
قــرار بگیــرد کــه در ایجــاد قتــل، کــدام یــک 
اقــوی اســت؟ هرکــدام اقــوی بود آن فــرد در 
مرتکــب شــدن جــرم مقــدم اســت. اگــر یکی 
غیرانســان  دیگــری  و  انســان  از طرفیــن 
باشــد، مســاله مجــرم بــودن یکــی از طرفیــن 
اصــا مطــرح نمــی شــود. مثــًا فــرض کنیــد 
چاهــی در یــک مســیری کنــده شــده اســت 
حــال حیوانــی مثــل گــرگ بــه گونــه ای 
فــردی را تعقیــب کنــد کــه بــه ســمت چــاه 
ــن  ــرد. در ای ــد و بمی ــاه بیفت ــرود و در چ ب

3. المبسوط، ج4، ص340

4. المهذب، ج2، ص573
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ــان  ــدارد؛ هم ــا ن ــودن معن ــوی ب صــورت اق
فــردی کــه چــاه را کنــده و ســبب محســوب 
ــت  ــد دق ــه بای ــت. البت ــرم اس ــود مج می ش
نمــود در صورتــی آن فــرد مجــرم اســت کــه 

ــوده باشــد. حفــر چــاه خــاف شــرع ب
ــا  ــودن، ســبب ی ــاب اقــوی ب آراء فقهــا در ب

ــال:  ــرای مث مباشــر متفــاوت اســت. ب
مرحــوم محقــق در شــرایع1  می فرماینــد:    
اگــر ســبب و مباشــر، بــا هــم جمــع شــوند 
مباشــر نســبت بــه آن جنایــت، نســبت بــه 
ســبب مقــدم و ضامــن اســت؛ خــواه آن 
جنایــت، قتــل یــا قطــع عضــو باشــد خــواه 
اتــاف مــال. مثــال خــود ایشــان ایــن اســت 
کــه اگــر کســی چاهــی را در ملــک دیگــری 
ــک  ــد و شــخص دیگــری دســت ی ــر کن حف
ــاه و او را  ــار چ ــاورد کن ــرد و بی ــر را بگی نف
هــل دهــد، در اینجــا یــک مباشــر داریــم و 
ــا کســی  ــگاه ایشــان، تنه ــک ســبب، در ن ی
کــه دســت ایــن شــخص را گرفتــه و داخــل 
اســت،  ضامــن  اســت،  داده  هــل  چــاه 
چــون اگــر هلــش نمــی داد قتلــی هــم رخ 

نمــی داد. 
ــن  ــز در ای ــر نی ــب جواه ــوم صاح مرح   
مثــال، فاعــل مباشــر را مقــدم دانســته 
ــه شــیعه   اســت و آن را جــزء مســلمات فق

ــی آورد 2. ــمار م ــه ش ب
ــری را  ــه  دیگ ــاض نکت ــب ری ــا صاح ام   
مدنظــر قــرار داده  اســت. صاحــب ریــاض 
مرحــوم  ــق  محقَّ اجمــاع   اگــر  می گویــد: 
ــوا مــی دادم  ــود، مــن فت صاحــب جواهــر نب
بــه اینکــه هــم مباشــر و هــم ســبب هــر دو 
ضامــن هســتند، در نتیجــه هم آن کســی که 
ُهــل داده اســت و هــم آن کســی کــه چــاه را 

ــن می شــوند3.  ــر دو ضام ــده اســت؛ ه کن
ــًا آن  ــاض، قطع ــای صاحــب ری ــر مبن ــذا ب ل
ــرده،  ــم ک ــل را فراه ــباب قت ــه اس ــر ک پس
ســبب اســت، ضمنــا مجــرم نیــز محســوب 
می شــود؛ البتــه صاحــب ریــاض، دلیلــی 
ــد،  ــر را ضامــن می دان ــا آن هــر دو نف کــه ب
قاعــده الضــرر اســت و از ایــن قاعــده بیشــتر 

1. شرائع االسالم، ج3، ص186

2. جواهر الکالم، ج37، ص68

3. ریاض المسائل، ج16، ص420

ــت  ــد اس ــان معتق ــد. ایش ــتفاده می کن اس
قاعــده   ی الضــرر در ایــن موارد اطــاق دارد و 

ــر را شــامل می شــود. ــر دو نف ه

مقدمــه ســوم: شــرط بودن قصــد و عــدم آن در 
جریــان قاعــده اتاف بالمباشــر و التســبیب

و  مباشــرت  قاعــده ی  از  اســتفاده  بــرای 
ــل  ــدر، قات ــه پ ــرض ک ــن ف ــا ای ــبیب ب تس
یــا  جــوان  پســر  آن  و  اســت  بالمباشــر 
شــبکه های مجــازی، ســبب بعیــد هســتند؛ 
نخســت بایــد بررســی کــرد کــه آیــا قصــد و 
عمــد، درمجــرم بــودن ایــن اســباب دخالــت 

ــر؟  ــا خی دارد ی
ــر قصــد شــرط باشــد، می بایســت احــراز  اگ
شــود کــه پســر در ضمــن اقداماتــش و 
ــه  ــا اشــرفی گرفت ــی کــه از  رومین عکس های
ــل  ــا قت ــدرش فرســتاده اســت، آی ــرای پ و ب
ــر؟  ــا خی ــز قصــد کــرده اســت ی ــر را نی دخت
ــه  ــرف اینک ــه ص ــد، ب ــرط نباش ــر ش ــا اگ ام
ایــن عمــل توســط آن پســر صــورت پذیرفتــه 
اســت؛ مــی تــوان بــه مجــرم بــودن او حکــم 
ــد  ــن ســوال بای ــه ای ــرای پاســخ ب ــود؟ ب نم
بــه بررســی دلیــل قاعــده ی اتــاف بالمباشــر 

ــت.  ــبیب پرداخ و التس
دلیــل،  عنــوان  بــه  جواهــر   صاحــب 
ــا  ــرده  و آنه ــان ک ــات را بی ــدادی از روای تع
ــات  ــن روای ــده دانســته اند.  ای ــل قاع را دلی
ــه  ــی چ ــد، یعن ــق ان ــد، مطل ــت قص از جه
ســبب می خواهــد قصــد قتــل دختــر را 
ــرگاه  ــد. ه ــته باش ــه نداش ــد چ ــته باش داش
عمــِل فریــب دادن و عکســبرداری و انتشــار 
توســط پســر انجــام شــود همــان عمــل 
باعــث می شــود کــه شــخص بعنــوان ســبب 

ــود.  ــوب ش ــرم محس و مج
صاحــب جواهــر غیــر از روایــت، اجمــاع 
ــوان دلیــل آورده اســت.  محقــق را هــم بعن
بیــن ایــن ادلــه تفــاوت در ایــن اســت کــه 
ــل  ــی اســت، در دلی ــل ُلّب ــاع دلی چــون اجم
لبــی بایــد اکتفــا بــه قــدر متیقــن نمــود. قدر 
متیقــن بــرای مجــرم و اثبــات ســببیت جــرم 
ــا قصــدش  ــه حتم ــن اســت ک ــرای وی ای ب
ــا  ــتادن عکس ه ــکبرداری و فرس ــن عس از ای

بــرای پــدر، قتــل آن دختــر باشــد، در نتیجــه 
می تــوان گفــت کــه یــا پســر چنیــن قصــدی 

نداشــته اســت  و یــا ایــن قصــد احــراز نشــده 
ــه  ــوده و ن ــه ســبب ب ــذا آن پســر ن اســت؛ ل

دخالــت در جــرم داشــته اســت. 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــد گف ــدی بای ــع بن در جم
صاحــب جواهــر هــم روایــات و هــم اجمــاع 
ــرار داده اســت  ــده ق ــتند قاع ــق را مس محق
ــاع  ــاع، اجم ــات، اجم ــود روای ــا وج ــن ب لک
ــز  مدرکــی خواهــد شــد، اجمــاع مدرکــی نی
ارزش باإلســتقال نــدارد چــرا کــه اجمــاع در 
مــواردی معتبــر و حجــت اســت کــه دلیــل 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــود نباش ــی موج ــی و نقل روای
ــک  ــاع، تمس ــه اجم ــود دارد ب ــی وج روایات
نمــی شــود. در نتیجــه، دلیــل قاعــده   ی 
ــات اســت  ــط روای مباشــرت و تســبیب، فق

ــد،  ــان ش ــه بی ــور ک ــم همانط ــات ه و روای
ســبب  پســر  آن  پــس  هســتند.  مطلــق 
ــدش از آن  ــواه قص ــت خ ــت اس ــن جنای ای
ــا نباشــد، و  ــر باشــد ی اقدامــات، قتــل دخت

ــدارد.  ــی ن ــز لزوم ــراِز قصــد نی اح
ــه در  ــه نکت ــن س ــه ای ــه ب ــا توج ــون ب اکن
پاســخ بــه ســه ســوال ابتدایــی مــی گوییــم:

جواب سوال اول

ــوال  ــن س ــواب ای ــم ج ــه بتوانی ــرای اینک ب
را بدهیــم در دو عرصــه بحــث را مطــرح 

. می کنیــم

عرصه   ی اول: اجتماع مباشر و سبب

در جریـان ایـن قتـل مجموعـه ای از افـراد 
حقیقـی وجـود دارنـد، مثـل پـدر کـه قاتـل

اسـت و آن پسـر که به عنوان سـبب شخص 
حقیقـی اسـت؛ البته شـبکه های مجازی نیز 
ممکـن اسـت بـه عنـوان اشـخاص حقوقی، 

دخالت در این کار داشـته باشـند. 

عرصه   ی دوم: اجتماع اسباب

واقـع  در  مجـازی  شـبکه های  و  پسـر  آن 
مسـتقیمًا  پسـر  چراکـه  هسـتند؛  سـبب 
قتـل را انجـام نـداده اسـت، شـبکه هـا نیـز 
مسـتقیمًا قتـل را انجـام نداده انـد، اما همه  
ایـن اسـباب جمـع شـده اند تـا ایـن قتـل 
واقـع شـده  اسـت. سـوال اینجاسـت کـه آیا 
مـا  مسـئله  در  اسـباب«  »اجتمـاع  مقولـه 

صـدق می کنـد یـا صـدق نمـی کنـد؟ 
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در آثـار فقهای ما اجتماع اسـباب مثال های 
در  اسـباب  اجتمـاع  ولـی  دارد؛  متعـددی 
مسـئله مـا وجـود نـدارد. چـرا؟ بدیـن دلیـل 
کـه در مـواردی کـه جـرم بوسـیله   ی اجتماع 
اسـباب صورت مـی گیرد، نباید مباشـری در 
میـان باشـد و حـال آنکـه در قضیـه   ی قتـل 
رومینا، پدر قاتل بالمباشـر اسـت. مثل آنچه 
مرحـوم فاضـل هندی در کشـف اللثام گفته 
اسـت1 : اگـر یـک چاهـی در راه مـردم وجود 
داشـته باشـد و مردم در آنجا تـردد می کنند، 
فـردی یـک شمشـیر یـا چاقـو در وسـط چاه 
کار بگـذارد. درواقـع یکـی از سـبب ها حافـر 
چـاه اسـت و یکی دیگـر از سـبب ها گذارنده 
و نصـب کننـده آن شمشـیر و چاقـو اسـت. 
یـک نفـر، بـزرگ یـا کوچـک، زن یـا مـرد در 
داخـل چـاه بیفتـد و چاقـو باعـث قتـل او 
شـود؛ درواقع اینجا اسـباب، جمع شـده اند. 
مهم این اسـت که مباشـری در کار نیسـت. 
در بحـث مـا نیز، اجتماع اسـباب باعث قتل 
آن دختـر تالشـی نشـده اسـت بلکه پـدر که 
قاتل بالمباشراسـت؛ باعث قتل شـده اسـت.

بنابرایـن مـا فقـط یـک بحـث را از ایـن دو 
عرصـه بایـد مورد بررسـی قـرار بدهیـم و آن 

بحـث اجتمـاع مباشـر و تسـبیب اسـت.

1. کشف اللثام، ج2، ص489

 مثال برای صور اقوی بودن مباشر و سبب

دسـتور  پرسـتار  بـه  پزشـک  کنیـد  فـرض 
می دهـد: شـما ایـن دارو را بـه ایـن بیمـار 
تزریـق کـن، در حالیکـه پزشـک می داند این 
دارو سـمی اسـت البتـه بـا ایـن فـرض کـه 
پرسـتار زیـر نظـر پزشـک ایـن کار را انجـام 
می دهـد. ایـن کار دو صـورت دارد: پرسـتار 
می دانـد این دارو سـمی اسـت یـا نمی داند:

1. اگـر پرسـتار، نمی دانـد دارو سـمی اسـت 

و دارو را بـه بیمـار  دهـد و منجـر بـه قتل او 
 شـود. مباشـر پرسـتار اسـت و سـبب پزشک 
اسـت امـا از بین این دو کدام اقوی اسـت؟ 
مسـلما پزشـک. درنتیجـه ضامـِن قتـل ایـن 
بیمـار، سـبب یعنی پزشـک اسـت و پرسـتار 
وظیفـه  پرسـتار  کـه  چـرا  نیسـت  ضامـن 
بـه  پزشـک  اسـت؛  داده  انجـام  را  خـودش 
او دسـتور داده اسـت و پرسـتار اطاعـی از 

ماهیـت ایـن دارو نداشـته  اسـت. 

2. اگـر پرسـتار می دانـد دارو سـمی اسـت. 
چنانچه پزشـک به پرسـتار گفـت این دارو را 
تزریـق کـن و پرسـتار هـم می دانـد کـه این 
دارو سمی است و هیچ گونه اجباری در کار 
نیسـت؛ در این موارد پزشـک سـبب اسـت و 
پرسـتار مباشـر است و مباشـر اقوی از سبب 
اسـت، چـون پرسـتار می دانسـته اسـت کـه 
این دارو سـمی اسـت، فرض هم این اسـت 

که هیچ گونه اجباری درکار نیسـت. پرسـتار 
می توانسـت دارو را ندهـد ولـی بـا علـم بـه 
اینکـه دارو سـمی اسـت عمـدًا به بیمـار داد 

و منجـر بـه فـوت آن بیمار شـد. 

تطبیق مثال ها با مساله

صـورت  اشـرفی  رومینـا  قتـل  درماجـرای 
اجتمـاع مباشـر و سـبب رخ داده اسـت. پـدر 
مسـتقیمًا فرزندش را کشـته اسـت، ولی آن 

پسـر مسـتقیمًا کسـی را نکشـته اسـت.

ازنظـر اقـوی بـودن مباشـر یـا سـبب نیـز بـه 
نظـر می آید که مباشـر اقوی از سـبب باشـد؛ 
البتـه ایـن اقـوی بـودن مباشـر کـه پـدر این 
دختـر باشـد؛ معنایـش این نیسـت که هیچ 
گونـه مسـئولیتی متوجـه آن پسـر نیسـت. 
خیـر، سـبب بـر آن پسـر صـدق مـی کنـد و 
او مجـرم اسـت ولـی جرمـش به انـدازه قاتل 
آن  بگوییـم  اینکـه  مگـر  نیسـت؛  بالمباشـر 
عمـل پسـر بـه گونـه ای بوده اسـت کـه قاتل 
را به سـرحد جنون رسـانده اسـت؛ به گونه ای 
کـه پـدر در حالـت جنـون ایـن قتـل را انجام 
داده اسـت. در ایـن صـورت میزان جرم پسـر 
فـرق مـی کنـد. بعیـد بـه نظـر می رسـد امـا 
شـاید بـا لحاظ معیـار جنون، نتـوان حکم به 

اقـوی بـودن قاتل مباشـر داد.
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استفاده از قاعده الضرر

بـر مبنـای حـرف مرحـوم صاحـب ریـاض، 
بایـد بگوییـم هـر دو نفـر مجـرم هسـتند و 
هـر دو بایـد مجـازات شـوند، هـم مباشـر و 
هـم سـبب. چراکه ادلـه قاعده الضـرر مطلق 

اسـت و شـامل هـر دو نفـر مـی شـود.

استفاده از قاعده اعانت بر اثم

قاعـده اعانـت بـر اثـم یکـی از قواعـد فقهی 
مطـرح  مختلـف  کتاب هـای  در  کـه  اسـت 
شـده اسـت . نفـِس اعانـت بـر اثـم جـرم و 
گنـاه اسـت. بـر اسـاس میـزان اعانـت، جرم 
فـرد مشـخص می شـود. آن پسـر گناهـی را 
مرتکـب شـده اسـت ؛ یعنـی کمـک کـرده 
اسـت تـا قتلـی واقـع شـود. بـه اقـرار پـدر، 
و  خـودش  از  پسـر  آن  کـه  هایـی  عکـس 
رومینـا بـرای پدر ارسـال کـرده اسـت، منجر 
پـس  بکشـد؛  را  دختـرش  پـدر  کـه  شـده 
بـر  اعانـت  از قاعـده  بنابرایـن مـی توانیـم 
اثـم اسـتفاده کنیم و پسـر را مجرم حسـاب 
کنیـم. بعـد از اینکه مشـخص شـد پدر قاتل 
بالمباشـر و پسـر سـبب اسـت، قاضـی بایـد 
تشـخیص دهـد کـه جـرم آن پسـر بـا توجـه 
بـه قاعـده اتـاف بالمباشـر و قاعـده حرمت 

اعانـت بـر اثـم، چیسـت.

مدخلیت قید "قصدجرم"

 برخـی از فقهـا اصـرار دارنـد کـه سـبب باید 
قصـد جـرم داشـته باشـد یعنـی پسـر در آن 
عمـل خـودش بایـد قصـد وقـوع قتـل را از 
جانب پدر داشـته باشـد ولی محقق اردبیلی 
نیسـت،  الزم  عمـد  و  قصـد   : فرمایـد  مـی 
ایشـان فرمـوده اسـت کـه اگـر حتـی صـدق 
عرفـی کنـد کـه در وقوع قتل، سـبب دخالت 
داشـته اسـت؛ همیـن قـدر کافـی اسـت و 
سـبب مجـرم حسـاب می شـود؛ لـذا همیـن 
قـدر کـه صـدق عرفـی کنـد کـه آن پسـر در 
قتـل ایـن دختر دخالت داشـته اسـت، او به 

عنـوان مجـرم محکـوم می شـود.

جواب سؤال دوم          

سـوال این اسـت که آیا شـبکه های مجازی 

را می توانیـم بـه عنـوان سـبب، شـریک در 
جـرم بدانیـم یـا نمی توانیم؟ آیا شـبکه های 
مجـازی می توانند شـخصیت حقوقی باشـند 
یـا خیـر؟ بـرای پاسـخ بـه سـوال دوم ابتـدا 
بایـد ایـن را ثابـت کـرد کـه آیـا شـبکه های 
حقوقـی  شـخصیت  می تواننـد  مجـازی 
باشـند؟ درایـن صـورت، بحث امـکان اطاق 
سـبب بر آنها مطرح می شـود. اگـر در ارتباط 
شـود  اطـاق  آنهـا  بـر  قتل،سـبب  ایـن  بـا 

طبیعتـا مجـرم هـم محسـوب می شـوند. 

نـه  حقوقـی،  شـخصیت  عنـوان  و  واژه 
وجـود  فقهـا  کلمـات  در  نـه  و  روایـات  در 
نـدارد؛ بلـه در بیـن حقوق دانـان ایـن عنوان 
اینجاسـت  نکتـه  امـا  اسـت.  شـده  مطـرح 

فقهـای  کلمـات  در  و  مـا  روایـات  در  کـه 
مـا عنوان هایـی وجـود دارد کـه بـا عنـوان 
شـخصیت حقوقـی منطبـق مـی شـود؛ مثل 
منصـب امامـت کـه یـک شـخصیت حقوقی 
اسـت. شـخصیت حقوقـی نیـز اموالـی دارد، 
شـخصیت  یـک  دارد.  حقوقـی  و  تکالیـف 
محسـوب  مجـرم  می توانـد  نیـز  حقوقـی 
نیـز  غیرانسـانی  حقوقـی  شـخصیت  شـود. 
وجـود دارد مثـل مسـجد، مشـاهد مشـرفه 
کـه بـه عنـوان شـخصیت حقوقـی می توانند 
مالـک باشـند لـذا فقهـای مـا در بـاب وقف، 
گفته انـد "مسـجد" می تواند مالـک موقوفات 
باشـد، "مشـاهد مشـرفه" می تواننـد مالـک 
ایـن موقوفـات باشـند و یا مثل مسـلمانانی 
اراضـی مفتـوح عنـوة هسـتند.  کـه مالـک 
عنوان مسـلمانان مهم اسـت. این مسـلمان 
و آن مسـلمان مهـم نیسـت، بلکـه عنـوان 
عنـوة  مفتـوح  اراضـی  مالـک  "مسـلمانان"، 
هسـتند یا مثـًا "فقرا" مالک زکات هسـتند. 
هـرگاه زکات مشـخص شـد باید مصـداق آن 
عنـوان کلـی مشـخص شـود. از سـه مثـال 
ذکـر شـده دو مـورد از نـوع انسـانی و یکـی 
از نوع غیرانسـانی اسـت. شـخصیت حقوقی 
در ایـن عنوان هایـی کـه در فقـه مـا مطـرح 
شـده، قابـل تطبیق اسـت.؛ بنابرایـن علیرغم 
اینکـه عنـوان شـخصیت حقوقـی در کلمات 
ولـی  اسـت  نیامـده  روایـات  در  و  فقهـا 
عناوینـی وجـود دارد کـه شـخصیت حقوقی 
بـر آنهـا قابـل تطبیـق اسـت. در روایـات نیز 

را  عناوینـی  چنیـن  می تـوان  تفحـص  بـا 
آورد. بدسـت 

عناوین منطبق با شخصیت حقوقی در روایات 

ِد ْبِن ِعيَسـى َعـْن َأِبي َعِليِّ   َأْحَمـُد ْبـُن ُمَحمَّ
ـَاُم  ْبِن َراِشـٍد َعْن َصاِحِب َاْلَعْسـَكرِ َعَلْيِه َالسَّ
ـْيِء  َقـاَل: ُقْلـُت َلـُه ُجِعْلـُت ِفـَداَك ُنْؤَتى ِبالشَّ
ـَاُم  ِبـي َجْعَفـٍر َعَلْيـِه َالسَّ َ َفُيَقـاُل َهـَذا َكاَن لِ
ِبـي  َ ِعْنَدَنـا َفَكْيـَف َنْصَنـُع َفَقـاَل »َمـا َكاَن لِ
َماَمـِة َفُهَو ِلي  ـَاُم بَسـَبِب َاإْلِ َجْعَفـٍر َعَلْيِه َالسَّ
َو َمـا َكاَن َغْيـَر َذِلـَك َفُهَو ِميـَراٌث َعَلى ِكَتاِب 

ه« 1 ِة َنِبيِّ َاللَّـِه َو ُسـنَّ

از امام هادی علیه السـام پرسـیده شـد برای 
مـا چیزهایی می آورند که برای پدرشماسـت، 
ایـن امـوال را چـه کنیـم؟ امـام هـادی )ع(
فرمودنـد آنچـه که مال پدرم هسـت به سـبب 
امامتـی کـه ایشـان داشـته اسـت، بـرای من 
اسـت که جانشـین ایشـان هسـتم ولی آنچه 

کـه مال شـخص پدرم بـوده، ارث اسـت. 

در ایـن روایـت، عنـوان امامت آمده اسـت که 
می تـوان عنـوان شـخصیت حقوقـی را بـرآن 
منطبـق کـرد؛ لـذا عنـوان و واژه شـخصیت 
در  مسـتقیم  صـورت  بـه  اگرچـه  حقوقـی 
روایـات یـا کلمـات فقهـا وجـود نـدارد ولـی 
عناوینـی مثـل امامـت وجـود دارد کـه قابـل 

صـدق بـرآن اسـت. 

عنــوان  بــه  مجــازی  هــای  شــبکه  بررســی 
حقوقــی شــخصیت 

و  دولتـی  از  اعـم  مجـازی  شـبکه های 

1. تهذیب االحکام، ج9، ص234

در  کـه  اینجاسـت  نکتـه  امـا 
روایـات مـا و در کلمـات فقهای 
مـا عنوان هایـی وجـود دارد کـه 
حقوقـی  شـخصیت  عنـوان  بـا 
منطبـق می شـود؛ مثـل منصب 

امامـت 
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این اشـخاص حقوقی اگر براسـاس 
مـورد  نکننـد،  عمـل  وظایفشـان 
گاه  و  قـرار می گیرنـد  بازخواسـت 
مجرم شناخته می شوند؛ مخصوصًا 
آنجـا کـه سـوء تدبیـر آنهـا تبعـات 
فـردی یـا اجتماعی بـه دنبـال دارد.

هـدف  بـا  مجموعه هایـی  غیردولتـی 
مشـخص و دارای تکالیف مشـخص هستند. 
شـخصیت  می تواننـد  مجموعه هـا  ایـن 
حقوقـی داشـته باشـند مثل رئیـس جمهور، 
مثـل وزیـر، مثـل وزارت ارشـاد، مثـل صدا و 
سـیما. ایـن اشـخاص حقوقـی اگر براسـاس 
وظایفشـان عمـل نکننـد، مـورد بازخواسـت 
شـناخته  مجـرم  گاه  و  می گیرنـد  قـرار 
می شـوند؛ مخصوصـًا آنجـا کـه سـوء تدبیـر 
آنهـا تبعـات فـردی یـا اجتماعـی بـه دنبـال 
دارد. شـبکه های مجـازی نیـز دارای عنـوان 
اگـر  لکـن  هسـتند  حقوقـی  شـخصیت 
داخلـی باشـند طبـق قوانیـن داخلـی بـا آنها 
برخـورد می شـود، یعنـی اگر ستایشـگر نظام 
قابـل  باشـند،  ایرانـی  و  اسـامی  خانـواده 
امکاناتـی  می بایسـت  حتـی  اسـت  تقدیـر 
هـم در اختیارشـان قـرارداد ولی اگـر همین 
کـه  برداشـتند  قـدم  مسـیری  در  شـبکه ها 
باعـث  و  کـرد  مضمحـل  را  خانـواده  نظـام 
فجایـع شـد در آن صورت امـکان ثبوت جرم 

دارد. وجـود  شـبکه هایی  اینچنیـن  بـرای 

در ماجـرای قتـل دختـر تالشـی، سـبب بـر 
ایـن شـبکه ها صـدق می کنـد و  از  بعضـی 
ممکـن اسـت مجرم محسـوب شـوند لـذا در 
آن صـورت بایـد طبـق قوانین داخلـی با این 

رسـانه ها  برخورد کرد ولی اگر آن شـبکه های 
مجـازی مربـوط بـه خـارج از کشـور باشـند، 
اینجـا دیگر وابسـته بـه قوانین بیـن المللی 
اسـت و بایـد ماحظـه کرد کـه روال معمول 
بیـن عقـا چه می گویـد. بعضـی از دولت ها 
از چنیـن شـبکه هایی براسـاس قوانین نظام 
بیـن الملـل شـکایت کرده انـد و بعضـا ایـن 

شـبکه ها مجـرم شـناخته شـده اند.

پـس تـا اینجـا روشـن شـد کـه شـبکه های 
یـا  باشـند  دولتـی  اینکـه  از  اعـم  مجـازی، 
غیردولتی، می توانند شـخصیت حقوقی داشته 
باشـند. وقتی شـخصیت حقوقی پیدا کردند در 
بحـث قتـل دختر تالشـی عنوان سـبب بـر آنها 

صـدق می کنـد.

نهایتـا اینکـه یک سـبب قریب و یک سـبب 
بعیـد داریـم. بـه آن پسـر کـه عکس هـا را 
فرسـتاده اسـت، سـبب قریـب می گوییـم و 
بعیـد  مجـازی سـبب  ایـن شـبکه های  بـه 
پسـر  آن  خـود  بسـا  چـه  می گوییـم حتـی 
نیـز فریـب ایـن شـبکه ها را خـورده باشـد. 
در هـر صـورت عنوان سـبب بر آن پسـر و بر 

شـبکه های مجـازی صـدق می کنـد.

او سـبب  بـه  کـه  پسـر  آن  بـا  بایـد  قاضـی 
می گوییم از طریق شـخصیت حقیقی، برخورد 
کنـد. حـاال اینکـه دقیقـا جرمـش چیسـت، 
وابسـته به جنایتی اسـت کـه رخ داده اسـت.

 امـا اثبـات جـرم برای شـبکه هـای مجازی 
بعنـوان شـخصیت های حقوقـی، بـه قوانین 
آن مملکـت بسـتگی دارد. در ایران اسـامی 
قبـل از اینکـه قوانیـن جزایی در سـال 1392 
تصویـب شـود ،عنوانـی بـه نـام شـخصیت 
حقوقی وجود نداشـت ولی بعد از آن سـال، 
شـخصیت حقوقـی پذیرفتـه شـد و اکنـون 
برشـبکه های  و  دولتـی  نهادهـای  بـر  نیـز 

مجـازی صـدق می کند.

احکام شـبکه های مجازی نیز بـه عنوان انجام 
دهنده ی اعمال مجرمانه ، بدست قوانین حاکم 

بر هر مملکتی تعیین و تصویب می شـود.



مجموعه گفتارهای اساتید

مناط | آذر 1399 11

را مجــازات کنیــم؟ ایــن عوامــل می تواننــد 
ــد.1  ــدا کنن ــروز پی ــی ب ــق گوناگون در مصادی
ــد  ــت بای ــات محکومی ــرای اثب ــی، ب از طرف
احــراز شــود کــه آیــا عــاوه بــر وجــود رابطــه 
ســببیت یــا مباشــرت، قابلیــت انتســاب 
ــی  ــود دارد؟ یعن ــز وج ــار نی ــه رفت ــه ب نتیج
فقهــا و حقوق دانــان، بــه مجــرد ســببیت 
یــک فــرد در جنایت، او را مســئول ندانســته 

1. عواملــی چــون: آن فــرد اغفــال کننــده یــا 

رســانه ها و یــا شــبکه های اجتماعــی کــه بــه 

تــب و تــاب ایــن ماجــرا افزوده  انــد، از ایــن قبیــل 

می باشــند.

لکــن معــاون جــرم در عملیــات اجرایــی 
جــرم دخالتــی نداشــته و نقــش آفرینــی 
او از ســنخ نقش آفرینــی در متــن ماجــرا 

نیســت. 

مباشرت و تسبیب

ــت،  ــک جنای ــق ی ــر در تحق ــت عناص دخال
ــو  ــه نح ــا ب ــو مباشــرت اســت ی ــه نح ــا ب ی
ــرح اســت  ــوال مط ــن س ــال ای تســبیب. ح
آیــا  شــده،  محقــق  جــرِم  یــک  در  کــه 
می توانیــم عوامــل متعــددی کــه در آن 

نقش آفریــن هســتند -بــه عنــوان مثــال: 
عوامــل مؤثــر در جریــان قتــل دختر تالشــی- 

مقدمه

عناصر دخیل در جنایت

در جنایــات و بــه نحــو کلــی در جرائــم، 
امــکان دخالــت ســه عنصــر کلیــدی، وجــود 
ــه در اصطــاح  ــِل مســتقل ک دارد؛ اول، فاع
دوم،  می گوینــد؛  جــرم  مباشــر  او  بــه 
شــریِک در جــرم و ســوم، معــاوِن در جــرم.
ــکاب  ــه در ارت ــل ک ــه عام ــن س ــن ای در بی
یــک جــرم دخالــت دارنــد،  عامــل اول و دوم 
در تحقــق عنصــر مــادی جــرم دخیــل اســت 
ــد.  ــم می زن ــرم را رق ــی ج ــات اجرای و عملی

سیاست جنایی اسام
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

زمانــی کــه جرمــی بــه وقــوع می پیونــدد، حضــور و تاثیــر عناصــر مباشــر، شــریک و معــاون مــورد بررســی قــرار می گیــرد و بســته 
بــه شــرایط حاکــم بــر جــرم، میــزان مســئولیت هــر کــدام مشــخص می شــود. امــا دو ســوال عمــده در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ 
اول اینکــه بــا چــه ضابطــه ای ایــن عناویــن بــر اشــخاص صــدق می کنــد و مســاهمت آنهــا در جنایــت تعییــن می شــود؟ و دوم 
اینکــه ایــن عناویــن و ضوابــط آن هــا تــا چــه حــد در صورت بنــدی و حــل مســائل حقوقــی روز توفیــق دارنــد؟ مســائل پیچیــده ای 
کــه در مقیــاس کالن مطــرح شــده و امــور نوپدیــدی مثــل فضــای مجــازی در آنهــا تاثیــرات پنهــان و آشــکار وســیعی دارد. اســتاد 
علــی محمــدی جورکویــه در گفتــاری بــه درخواســت منــاط بــه پاســخ ایــن مهــم پرداختــه و دو نظریــه عمــده را در ایــن زمینــه 
مــورد بررســی قــرار داده انــد. ایشــان معتقدنــد بــرای مواجهــه بــا جرائــم اجتماعــی انــس ذهنــی مــا بــا فقــه و حقــوق کیفــری، 
ــه سیاســت  ــره محــدود رویکــرد کیفــری باقــی بمانیــم. راه حــل ایــن مشــکل از منظــر ایشــان توجــه ب ــا در دای ســبب شــده ت

جنایــی اســالم و ایــران، بــه مثابــه رویکــری کارآمــد، بــه منظــور بــه کار بســتن آن در جرائــم اجتماعیســت. ایشــان در ادامــه بــه 
ضــرورت ایجــاد تحــول در فقــه بــرای تــدارک بعــد علمــی ایــن مقولــه، و بــه ضــرورت تغییــر رویکــرد در ســازمان حقوقــی کشــور 

در بعــد ســاختاری اشــاره می کننــد.
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احــراز صــورت نگرفتــه مســئولیتی متوجــه 
ــود. ــد ب ــرد نخواه ف

 مباشــرت و تســبیب در قانــون 
مجازات اسامی

بحــث  در  فقهــا  و همچنیــن  قانون گــذار 
کــه  معتقدنــد  تســبیب  و  مباشــرت 
در  مســتقیمًا  فــرد  یعنــی  »مباشــرت« 
ــا  ــت داشــته باشــد. ام ــت دخال ــوع جنای وق
»تســبیب« یعنــی فــرد، زمینــه ارتــکاب فعــل 
را بــه گونــه ای فراهــم کنــد کــه اگــر او نبــود 
جنایــت واقــع  نمی گردیــد. بــه عنــوان نمونــه 
در مثــال معــروف »حفــر گــودال« می گوینــد 
اگــر آن فــرد گــودال را ایجــاد نمی کــرد، 

وقــوِع در گــودال نیــز اتفــاق نمی افتــاد. 
ــز عنصــر  ــر تالشــی نی ــل دخت ــان قت در جری
ــن  ــر ای ــی اگ ــت؛ یعن ــود اس ــبب« موج »س
پســر، مقتــول را اغفــال نمی نمــود، آن دختــر 
ــن  ــطه ای ــه واس ــدرش ب ــرد و پ ــرار نمی ک ف
اتفــاق و بــه واســطه انتشــار عکس هایشــان 
برانگیختــه  قتــل  بــرای  اینســتاگرام  در 
نمی شــد. امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه 
آیــا رابطــه انتســاب در ایــن مــورد وجــود دارد 
ــه آن  ــه نحــوی ب ــل را ب ــن قت ــوان ای و می ت

ــوان؟ ــا نمی ت ــبت داد ی ــز نس ــر نی پس
ــن رابطــه مطــرح  ــه در ای ــی ک مســئله اصل
می شــود ایــن اســت کــه اگــر در یــک 
جنایــت، یــک عامــل مباشــر و یــک یــا چنــد 
عامــل ســبب وجــود داشــته باشــد، کیفیــت 
ــد  ــو خواه ــه نح ــه چ ــئولیت ب ــن مس تعیی
بــود؟ در ایــن خصــوص دو نظــر وجــود دارد: 
 1- بــه مجــرد اینکــه در یــک جنایــت، پــای 
مباشــر و ســبب در میــان باشــد، مباشــر 
ــوی  ــبب، اق ــه س ــر آنک ــت مگ ــئول اس مس
قانــون  در  قانون گــذار  باشــد.  مباشــر  از 
مجــازات ســال 1370، در مــاده  363 2، بــر 

ــرده اســت. ــم ک ــر حک ــن نظ ــاس ای اس
 2- در صــورت اجتمــاع ســبب و مباشــر، 
آفریــن، وجــود  تنهــا عنصــر مســئولیت 
رابطــه انتســاب بــوده و هماننــد ســابق، 

2. در صورت اجتمـــاع مباشــر و ســبب در جنایت، 

مباشــر ضامــن اســت مگــر اینکــه ســبب، اقــوي از 

ــر باشد. مباش

فــرد در جنایــت بــه صــورت مباشــرت باشــد، 
رابطــه انتســاب معمــواًل روشــن اســت. 
مــواردی از ایــن قبیــل کــه فــرد، تیــری را به 
ــی  ــا چاقوی ــد، ی ســمت دیگــری شــلیک کن
ــوی  ــا گل ــد و ی ــرو کن ــی ف ــکم کس را در ش
فــرد دیگــری را بــا آن ببــرد و یــا اینکــه 
دیگــری  حلــق  دور  بــه  را  داری  طنــاب 
بیانــدازد و یــا ســّمی را بــه او بخورانــد، 
احــراز رابطــه انتســاب دشــوار نیســت. احــراز 
رابطــه انتســاب در اســباب و برخــی مــوارد 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــوار اس ــرت دش مباش

و اعتقــاد بــه لــزوم برقــراری رابطــه انتســاب 
ــد.  ــل دارن ــه و عام ــه حاصل ــن نتیج بی

ــی  ــده قاض ــر عه ــاب، ب ــه انتس ــراز رابط اح
و کامــًا وابســته بــه تشــخیص اوســت. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در 

ــی  ــاص -یعن ــای خ ــه معن ــدود ب ــث ح بح
جرائــم موجــب قصــاص-، »قاعــده درء 1« را 
ــم؛  ــل بدانی ــود دخی ــبات خ ــد در محاس بای
بدیــن معنــی کــه اگــر شــکی در وجــود 
رفتــار  و  نتیجــه  بیــن  انتســاب  رابطــه 
وجــود داشــته باشــد، قاضــی و حاکــم بایــد 
»قاعــده درء« را جــاری کنــد و مســئولیتی را 
متوجــه متهــم نکنــد؛ زیــرا سیاســت جنایــی 
ــر  ــه »اگ ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــام ب اس
ــت  ــر اس ــد، بهت ــازات بره ــکاری از مج گنه
از اینکــه بیگناهــی مجــازات شــود«. زمانــی 
کــه »قاعــده درء« جــاری  شــود، ممکــن 
اســت در مــوارد کثیــری، مجازاتــی متوجــه 

ــود. ــی نش ــرد خاط ف
ــک  ــش ی ــه نق ــواردی ک ــه در م حاصــل آنک

1. الحدود ُتدرء بالشبهات

فقهـا و حقوق دانـان، بـه مجـرد 
سـببیت یـک فـرد در جنایت، او 
را مسـئول ندانسـته و اعتقاد به 

انتسـاب  رابطـه  برقـراری  لـزوم 
عامـل  و  حاصلـه  نتیجـه  بیـن 

دارند. 
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باشــند یکدیگــر 
 3- سبب أقوی از مباشر باشد

بــر مبنــای ایــن قانــون، در دو صــورت، 
مباشــر و در یــک صــورت ســبب ضامــن 
ــال  ــوب س ــون مص ــق قان ــا مطاب ــت. ام اس
ــوی  ــبب أق ــه س ــوردی ک ــا در م 1392، تنه
باشــد، همــو بــه تنهایــی ضامــن اســت؛ ولی 
در غیــر ایــن صــورت، در صورتــی کــه ســبب 
ــد  ــند _هرچن ــل باش ــان دخی ــر توأم و مباش
میــزان ایفــای نقــش شــان بــه نســبت 
ــون  ــر خــاف قان ــر باشــد_ ب یکدیگــر متغای
مصــوِب ســال 1370 هــردو ضامــن خواهنــد 

ــود. ب

بررســی مباشــرت و تســبیب در ماجــرای قتــل 
ــا رومین

ــم را در  ــیم حک ــته باش ــا داش ــر بن ــال اگ ح
ــن دو  ــک از ای ــاس هری ــئله براس ــن مس ای

مبنــا بررســی کنیــم، مطابــق قواعــد فقهــی 
ســببیت  تعییــن  موجــود،  مســتندات  و 
ــود؛  ــدور نخواهــد ب ــر مق ــرد اغفال گ ــرای ف ب
ــد اســت و از ســویی،  ــه او ســبِب بعی چراک
ــل  ــه قت ــان واقع ــراز رابطــه انتســاب می اح
ــت.  ــن نیس ــرد، ممک ــن ف ــری ای و اغفال گ
خصوصــًا آنکــه اگــر در ایــن میــان شــبهه ای 

از ایــن نظریــه فقهــی پیــروی کــرده اســت، 
ــرت  ــو مباش ــه نح ــل ب ــر دو عام ــی اگ یعن
ــش  ــت نق ــک جنای ــوع ی ــبیب در وق و تس
داشــته باشــند، در صــورت وجــود رابطــه 
انتســاب میــان مباشــر و ســبب، مســئولیت 

ــت. ــا اس ــر دو آنه ــه ه ــت متوج جنای
در ادامــه ایــن مــاده چنیــن ذکــر شــده 
اســت: »در صورتــی کــه مباشــر در جنایــت 
ــا  ــز ی ــر غیرممی ــل، صغی ــار، جاه ــی اختی ب
ــبب  ــط س ــد فق ــا باش ــد آنه ــون و مانن مجن
ضامــن اســت.« یعنــی مباشــرت آن شــخص 
مجنــون یــا صغیــرِ غیرممیــز مســّلم اســت، 
امــا وضــع او بــه گونــه ای نیســت کــه 
ــود و  ــب نم ــه او منتس ــه را ب ــوان نتیج بت
ــذار از  ــه قانون گ ــر ســبب شــد ک ــن ام همی

ــردد. ــون 1370 بازگ ــود در قان ــه خ نظری

ثمره تغییر رویکرد قانون گذار

در قانــون 1370 کــه مــاک اقواییــت مطــرح 
اســت، در صورتــی کــه مباشــر و ســبب هــر 
دو دخیــل در جنایــت باشــند، ســه صــورت 

وجــود دارد: 
 1- مباشر أقوی و سبب ضعیف باشد

بــه  نزدیــک  یــا  و  دو مســاوی  2- هــر   

رفتارشــان مســئول اند. در صورتــي کــه  تأثيــر 

ــر  ــل، صغي ــار، جاه ــی اختي ــت ب ــر در جنای مباش

غيرمميــز یــا مجنــون و ماننــد آنهــا باشــد، فقــط 

ــت. ــن اس ــبب، ضام س

ــودن نیســت.  ــا ســبب ب مــاک مباشــر و ی
ــاب  ــه انتس ــه رابط ــورت چنانچ ــن ص در ای
ــرار  ــر ق ــت ب ــر و جنای ــبب و مباش ــن س بی
ــود. و در  ــد ب ــردو مســئول خواهن ــد، ه باش
ــان  ــا می ــاب تنه ــه انتس ــه رابط ــی ک صورت
مباشــر و جنایــت برقــرار باشــد، مســئولیت 
ــود. در  ــد ب ــه او خواه ــا متوج ــت، تنه جنای
ــون ســال 1392، قانون گــذار  مــاده 5261 قان

1. هــرگاه دو یــا چنــد عامــل برخــي بــه مباشــرت 

ــر  ــي تأثي ــوع جنایت ــه تســبيب، در وق و بعضــي ب

ــه  ــت مســتند ب ــي کــه جناي داشــته باشــند، عامل

اوســت ضامــن اســت و چنانچــه جنایــت مســتند 

بــه تمـــام عوامــل باشــد، بــه طــور مســاوي ضامن 

ــاوت  ــان متف ــار مرتکب ــر رفت ــر تأثي ــند؛ مگ ميباش

ــزان  ــه مي باشــد کــه در ایــن صــورت، هــر یــک ب

بدیـن معنـی کـه اگـر شـکی در 
وجـود رابطه انتسـاب بین نتیجه 
باشـد،  داشـته  وجـود  رفتـار  و 
»قاعـده  بایـد  حاکـم  و  قاضـی 
درء« را جـاری کنـد و مسـئولیتی 
زیـرا  نکنـد؛  متهـم  متوجـه  را 
سیاسـت جنایـی اسـالم بـر ایـن 
اسـاس اسـت که »اگـر گنهکاری 
از مجـازات برهـد، بهتـر اسـت از 
اینکـه بیگناهـی مجازات شـود«. 

و  فقهـی  قواعـد  مطابـق 
تعییـن  موجـود،  مسـتندات 
اغفال گـر  فـرد  بـرای  سـببیت 
مقـدور نخواهـد بـود؛ چراکـه او 
سـبِب بعیـد اسـت و از سـویی، 
میـان  انتسـاب  رابطـه  احـراز 
واقعـه قتـل و اغفال گـری ایـن 
فـرد، ممکـن نیسـت. خصوصـًا 
آنکـه اگر در این میان شـبهه ای 
قاعـده  باشـد  داشـته  وجـود 

شـد. خواهـد  جـاری  »درء« 
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ناممکــن  بســا  چــه  و  دشــوار تر  بســیار 
خواهــد بــود.

 سیاست جنایی اسام

بــرای پرداختــن بــه چالــش ســببیت عناوین 
حقوقــی، نبایــد در ایــن ســطح از بحــث کــه 
در بــاال مطــرح شــد توقــف کــرد و راه حــل 
را در فقــه و حقــوق کیفــری جســتجو نمــود. 
ــال  ــه دنب ــری ب ــوق کیف ــه و حق ــر در فق اگ
ــوان از  ــا می ت ــا و تنه ــیم، تنه ــل باش راه ح
اســلوب کشــف عنــوان مجرمانــه و تطبیــق 
مصــداق بــر آن، پیــروی نمــود. ســّر تبعیــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــلوب، آن اس ــن اس ــا از چنی م
ســبب انــس ذهنــی، چهارچــوب فکــری 

مــا محــدود بــه فقــه کیفــری و حقــوق 
کیفــری شــده و راه حــل قضیــه را تنهــا در 
ــی کــه راه  ــم؛ در حال ــا جســتجو می کنی آنه
حــل، در تغییــر عنــوان بحــث نهفتــه اســت. 
بــرای ایــن مهــم، سیاســت جنایــی اســام و 
سیاســت جنایــی ایــران 4، بــه مثابــه روشــی 

کارآمــد در حــل جرائــم اجتماعــی اســت.
ــت  ــری نیس ــاف نظ ــب اخت ــن مطل در ای
ــا  ــارزه ب ــه در مب ــک جامع ــت ی ــه موفقی ک
سیاســت  از  برخــورداری  گــرو  در  جــرم، 

4. حقــوق کیفــری و فقــه کیفــری، جزئــی از 

سیاســت جنایــی ایــران و اســالم اســت.

بــه قتــل رســیدن او توســط پــدرش نبــوده، 
ــی  ــن کار، تاف ــزه او از ای ــا انگی ــه بس و چ
مخالفــت پــدر بــا ازدواجشــان بــوده اســت. 
ــرای  ــدر ب ــک پ ــزه او تحری ــر انگی ــه اگ البت
ــاون  ــوان او را مع ــد، می ت ــوده باش ــل ب قت
دانســت؛ ولــی طبــق ظواهــری کــه در دســت 
اســت، اماراتــی از وجــود ایــن قصــد یافــت 
نمی شــود. ممکــن اســت گمــان شــود عــدم 
اثبــات مشــارکت آن جــوان در قتــل، بــه 
ــه در  ــودن عناویــن مجرمان جهــت کافــی نب
قوانیــن اســت کــه تفصیــل پاســخ در ادامــه 
ــد گفــت  ذکــر خواهــد شــد امــا اجمــااًل بای
افــزودن بــر عناویــن مجرمانــه، راه مناســبی 

وجــود داشــته باشــد قاعــده »درء 1« جــاری 
ــو  ــه نح ــه ب ــب ن ــن ترتی ــد. بدی ــد ش خواه
ســببیت و نــه بــه نحــو مباشــرت  نمی تــوان 
ــل  ــت قت ــل در جنای ــر را دخی ــرد اغفال گ ف

ــت 2. دانس

 عوامل دخیل در جنایت

عوامــل دخیــل در وقــوع یــک جــرم یــا 
جنایــت، عبارتنــد از فاعــل مســتقل، ســبب، 

ــرم. ــاون ج ــریک و مع ش
اغفال گــر  در پرونــده مــورد بحــث، فــرد 
یقینــًا مباشــر نبــوده اســت. امــا آیــا از بــاب 
ــت؟  ــاون دانس ــوان او را مع ســببیت می ت
پاســخ منفــی اســت؛ چــرا کــه فقــه و 

ــاوِن  ــان مع ــه می ــری، در رابط ــوق کیف حق
جــرم و مباشــرِ آن، »وحــدت قصــد« را یکــی 
مســئولیت  تعییــن  در  رئیســی  ارکان  از 
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــت می دان جنای
مباشــر، قصــد ارتــکاب قتــل را داشــته باشــد 
ــرار  ــار او ق و معــاون جــرم اســلحه در اختی
 دهــد، یــا راه ارتــکاب جــرم را بــه او تعلیــم 
دهــد و یــا حتــی عیــب روشــش را برطــرف 
ــا مباشــر  ــد 3، احــراز وحــدت قصــد او ب  کن
ــا  ــْا ب ــر مث ــا اگ ــود. ام ــد ب ــوار نخواه دش
ــا  ــردن حیــوان مــوذی و ی انگیــزه از بیــن ب
ــار  اغــراض ایــن چنینــی، ســمی را در اختی
قاتــل قــرار دهــد و او بــا آن انســانی را بــه 
قتــل برســاند، ایــن شــخص بــه جهــت عــدم 
وجــود رابطــه انتســاب، معــاون در قتــل 

ــود. نخواهــد ب
مســلمًا قصــد آن جــوان از اغفال گــری و 
همچنیــن انتشــار عکس  هــای آن دختــر، 

وقــال  الفقیــه، ج4، ص75:  الیحضــره  مــن   .1

ادرؤوا   «  :  ) صلى اهلل عليه وآلــه   ( اهلل  رســول 

الحدیــث«. بالشــبهات...  الحــدود 

دخیــل  اســت:  ضــروری  نکتــه  ایــن  ذکــر   .2

ــرم  ــای مج ــه معن ــل، ب ــرد در قت ــتن آن ف ندانس

ــود ــد ب ــی_ نخواه ــلب کل ــو س ــه نح ــودن او _ب نب

3. ماننــد آنکــه: بــه مباشــری کــه ســمی را تهیــه 

ــه  ــه وســیله آن، فــردی را ب نمــوده و قصــد دارد ب

قتــل برســاند، تذکــر دهــد کــه ایــن ســم کشــنده 

نیســت؛ یعنــی در واقــع تنهــا عیــب نقشــه مباشــر 

ــد. ــع می کن را رف

فقـه و حقـوق کیفـری، در رابطه 
میـان معاوِن جرم و مباشـرِ آن، 
»وحـدت قصد« را یکـی از ارکان 
مسـئولیت  تعییـن  در  رئیسـی 

جنایـت می دانـد.

ــا جرائــم نیســت. ــارزه ب در مب

بررســی ســببیت رســانه ها و نقــش حاکمیــت 
در ایــن ماجــرا 

آنچــه در بــاال آمــد دربــاره نقــش شــبکه های 
اجتماعــی نیــز صــدق می کنــد. احــراز رابطــه 
ــا  ــی ی ــبکه های اجتماع ــرای ش ــاب ب انتس
رســانه های دیگــر کــه بدیــن مســئله دامــن 
ــت  ــن معاون ــوار اســت. همچنی ــد دش زده  ان
در جــرم نیــز بــه جهــت عــدم وجــود وحــدت 
ــد  ــات نخواه ــل اثب ــان قاب ــرای آن ــد، ب قص
بــود. عــاوه بــر ایــن معــاون و مباشــر بایــد 
بــا یکدیگــر ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــند 
ــن  ــی ای ــبکه های اجتماع ــث ش ــه در بح ک

ارتبــاط وجــود نــدارد. 
مــراد،  اگــر  حاکمیــت  نقــش  مــورد  در 
بــه  باشــد،  سیاســت گذار  دســتگاه های 
طریــق اولــی چنیــن بحثــی در مــورد آن 
مطــرح نبــوده و احــراز رابطــه انتســاب 

ذهنـی،  انـس  سـبب  بـه 
چهارچـوب فکری مـا محدود به 
فقـه کیفـری و حقـوق کیفـری 
شـده و راه حـل قضیـه را تنهـا 
در  آنهـا جسـتجو می کنیـم؛  در 
تغییـر  در  حـل،  راه  کـه  حالـی 
عنـوان بحـث نهفته اسـت. برای 
جنایـی  سیاسـت  مهـم،  ایـن 
اسـالم و سیاسـت جنایـی ایران 
در  کارآمـد  روشـی  مثابـه  بـه   ،
اسـت. اجتماعـی  جرائـم  حـل 
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تمامــی سیاســت  های جنایــی، بــر ســه 
ــت:  ــتوار اس ــن اس رک
 1- پیشگیری اجتماعی

 2- پیشگیری وضعی
 3- پیشگیری کیفری 3

معنــای  بــه  اجتماعــی  پیشــگیری 
آماده ســازی آحــاد جامعــه 4، بــه منظــور 
ایســتادگی در برابــر وسوســه های نقــض 

اســت. جامعــه  ارزش هــای 
طبــق ایــن تعریــف، تمامــی عوامــل موثر در 
ــرار  ــری مــورد بررســی و مطالعــه ق پیش گی
خواهنــد گرفــت. بــه عنــوان مثــال در جریان 
قتــل ایــن دختــر، رســانه ها، حاکمیــت، 
ــه  ــردی ک ــی ف ــط و حت ــرد مرتب ــک اف یکای
ــوده و  ــان ب ــن جری در آن روســتا، شــاهد ای
بــرای آرام کــردن پــدر و توجیــه او دخالــت 
می تــوان  و  دارنــد  مســئولیت  نکــرده، 
تمامــی آنــان را مــورد بازخواســت قــرار داد. 
اساســًا عقیــده مــا بــر آن اســت کــه در روز 
قیامــت از تمامــی آنــان بازخواســت خواهــد 

شــد. 

ــا و  ــدی مجازات ه ــه ناکارام دوگان
کم کاری حاکمیت

ــده  ــر عه ــون اساســی ب ــه قان مســئولیتی ک
قــوه قضائیــه گذاشــته، عبــارت اســت از 
کشــف جــرم، تعقیــب مجرمیــن، مجــازات 
مجرمیــن و پیش گیــری از وقــوع جــرم. 
قــوه قضاییــه در بخش هــای پیشــگیری بــه 
ویــژه پیش گیــری اجتماعــی و پیش گیــری 
وضعــی کــه ســد اول و دوم مبــارزه بــا 
جــرم اســت، فعالیــت چشــم گیری نداشــته 
و صرفــًا بــه ســد ســوم یــا وضــع قانــون و 
ایــن  جرم انــگاری پرداختــه و متاســفانه 

ــن  ــه رک ــش از س ــک بخ ــری، ی ــات کیف 3. اقدام

موجــود در سیاســت جنایــی اســت. درحالــی کــه 

راه حــل مســائل را فقــط در اقدامــات کیفــری 

ــچ گاه  ــه هی ــت ک ــت اس ــن جه ــم و بدی می جوئی

ــود. ــد ب ــا نخواه کارگش

4. از طریــق آمــوزش )در قالب  هــای مختلفــی 

چــون: رســانه، شــبکه های اجتماعــی، ســاخت 

ــع  ــم، ســریال و ...(، فرهنگ ســازی، رفــع موان فیل

ــد شــد. ــق خواه ــره محق و غی

جنایــی اســام مطــرح باشــد، وضعیــت 
ــود. ــد ب ــاوت خواه متف

سیاست جنایی و لزوم کسب قدرت

ــل  ــد: »ق ــم می فرمای ــران کری ــد در ق خداون
إّنمــا أعظکــم بواحــدة أن تقومــوا لّلــه مثنــی 
و فــرادی 2« بگــو مــن شــما را بــه یــک چیــز 
ــدا  ــرای خ ــد ب ــام کنی ــم؛ قی ــه می کن موعظ
ــن قیــام،  ــی و فــردی. ای ــه جمع ــه گون ب
ــاز و  ــس، زکات، نم ــاد، خم ــر در جه منحص
روزه نبــوده و تمامــی احــکام خــدا را در بــر 

می گیــرد.
بنابرایــن، »أن تقومــوا هلل«، بــه معنــای قیام 
ــای  ــی و آموزه ه ــکام اله ــرای اح ــرای اج ب
اســامی و الهــی اســت. کیفیــت ایــن قیــام 
نیــز بایــد »مثنــی و فــرادی« باشــد؛ یعنــی 
ــردی، گاهــی  ــه نحــو ف ــا ب گاهــی غــرض م
حاکمیتــی  نحــو  بــه  گاهــی  و  جمعــی 

حاصــل خواهــد شــد و بایســتی بــه همــان 
شــکل پی گیــری شــود. مختصــر آنکــه هــر 
یــک از ایــن شــئون، مســئولیت را از دوش 

ــر نمــی دارد.  دیگــری ب
ــه، در  ــن آی ــاس ای ــد براس ــر می رس ــه نظ ب
ــراد و  ــی اف ــام، تمام ــی اس ــت جنای سیاس
نهادهــای مدنــی و حکومتــی، در مقابــل 
پدیده هایــی کــه در جامعــه رخ می دهــد، 
مســئولیت دارنــد. همچنیــن اگــر فــردی بــه 
تنهایــی قــادر بــه جلوگیــری از وقــوع یــک 
ــران  ــا دیگ ــد ب ــه نباشــد، بای ــده مجرمان پدی
ــاد و  ــک نه ــوان ی ــده و تحــت عن ــع ش جم
یــا مجموعــه، بــر ایــن مهــم توانایــی پیــدا 
کنــد. بــه دیگــر تعبیــر بایــد در پــی کســب 
ــری  ــرای جلوگی ــدی الزم ب ــدرت و توانمن ق
از وقــوع پدیده  هــای ناهنجــار بــود و بــه 
ســاقط  تکلیــف  قــدرت،  فقــدان  مجــرد 
نمی گــردد؛ چــرا کــه مطابــق آموزه هــای 
اســامی، یــک فــرد مســلمان نمی توانــد 
ــه در  ــائلی ک ــار مس ــی از کن ــی تفاوت ــا ب ب

ــد. ــور کن ــد عب ــه رخ می ده جامع

ارکان سیاست جنایی اسام

ــی،  ــه نحــو کل سیاســت جنایــی اســام و ب

2. سبأ: 46

جنایــی اســت. زمانــی کــه سیاســت جنایــی، 
ــی باشــد، الگــوی  ــر مســائل قضائ ــم ب حاک
ــا جرایــم، تبعیــت  رفتــاری مــا در مواجــه ب
از چارچــوب جــرم کیفــری یــا جــرم حقوقــی 
ــود؛  در اصطــاح حقــوق کیفــری نخواهــد ب
بلکــه جــرم را در اصطــاح جرم-شناســی 
ــن  ــرار خواهیــم داد. ای آن مــورد مطالعــه ق
ــد  ــه در فراین ــت ک ــم از آن اس ــاح اع اصط
ــل  ــرای فع ــازات ب ــل مج ــذاری، جع قانون گ
یــک عامــل بررســی شــود. بــه تعبیــر دیگــر 
هــر عاملــی 1 کــه در ابعــاد مختلــف جامعــه، 
ــر وقــوع یــک پدیــده تأثیرگــذار باشــد، در  ب

1. بــه معنــای اعــم خــود کــه شــامل: ســبب، 

ــوع جــرم نقــش  ــی کــه در وق شــرط، و هــر عنوان

ســریال ها،  فیلم هــا،  فرهنــگ،  ماننــد:  دارد. 

... و  منابــر  مقــاالت،  کتاب هــا، 

در ایـن مطلـب اختـالف نظـری 
یـک  موفقیـت  کـه  نیسـت 
جامعـه در مبـارزه بـا جـرم، در 
سیاسـت  از  برخـورداری  گـرو 
کـه  زمانـی  اسـت.  جنایـی 
بـر  حاکـم  جنایـی،  سیاسـت 
مسـائل قضائـی باشـد، الگـوی 
بـا  مواجـه  در  مـا  رفتـاری 
چارچـوب  از  تبعیـت  جرایـم، 
جـرم کیفـری یـا جـرم حقوقـی 
کیفـری  حقـوق  اصطـالح  در 
نخواهـد بـود؛ بلکـه جـرم را در 
اصطـالح جرم-شناسـی آن مورد 

داد. خواهیـم  قـرار  مطالعـه 

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق جرم شناســی م
ــری  ــوق کیف ــه و حق ــوب فق ــر در چارچ اگ
پســر  آن  مســئولیت  و  جــرم  بخواهیــم 
اغفال گــر و همچنیــن حاکمیــت و رســانه ها 
را بررســی کنیــم، هیچکــدام قابــل تعقیــب 
ــت  ــث سیاس ــر بح ــا اگ ــود. ام ــد ب نخواهن
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مشــکات پایــان نخواهــد داد.
بــه عنــوان نمونــه ادعــا می شــود از آن 
جهــت کــه در دوران کنونــی، زنــان نیــز 
ــوار شــده و  هماننــد مــردان، سرپرســت خان
مســئولیت زندگــی را بــر عهــده دارنــد، بایــد 

دیــه آنــان را هماننــد مــردان قــرار داد؛ زیــرا 
هماننــد آقایــان، صدمــه دیــدن او منجــر بــه 

آســیب در بنیــان خانــواده می شــود. 
ــه  ــه نیســت؛ بلک ــون دی نقطــه اشــکال، قان
ــن  ــروز ای ــت، موجــب ب ــرک فعــل حاکمی ت
ــت  ــواده ای سرپرس ــر خان ــده. اگ ــکل ش مش
خــود را از دســت دهــد، حاکمیــت موظــف 
اینکــه  نــه  از آن اســت؛  بــه سرپرســتی 
تکلیــف سرپرســتی خانــواده را بــر دوش 
ــن شــد و سرپرســتی  ــر چنی ــذارد. اگ زن بگ
گرفــت،  قــرار  زن  دوش  بــر  خانــواده 
آســیب  های متنوعــی مترتــب خواهــد شــد. 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــات مفصل مطالع

ــت. 2 ــر اس ــن نظ ــد ای ــه مؤّی دارد ک

2. در مصاحبــه  ای از بانــوی سرپرســت خانــوار 

اینگونــه مطــرح شــده بــود کــه دارای فرزنــد 

خواهــان تغییــر قانــون دیــه زنــان و یــا 
ــن  ــتند و بدی ــل هس ــن قبی ــی از ای قوانین
نکتــه ملتفــت نیســتند کــه ایــن تغییــر، بــه 

ــورات  ــا و قص ــا غفلت  ه ــوده و ی ــالل ب ــار اخت دچ

و تقصیرهــای مجریــان قانــون، موجــب بــروز ایــن 

مشــکالت شــده اســت؟!

ســد شکســتنی اســت.
فــارغ از پی جویــی از علــت آن، معاونــت 
قــدری  بــه  قضائیــه  قــوه  پیش گیــری 
ــوان آن را  ــه نمی ت ــر اســت ک ــف و الغ نحی
در دایــره محاســبات، لحــاظ نمــود. از ســویی 

قــوه قضائیــه نیــز در بخــش کشــف جــرم، 
و مجــازات مجرمیــن ممحــض  تعقیــب 
شــده اســت. در نتیجــه ایــن وضعیــت 
و  بیشــتر  قضــات  و  دادگاه هــا  هرچــه 
مجازات هــا تشــدید می شــوند، در کمــال 

ــتیم! ــم هس ــاد جرائ ــاهد ازدی ــب ش تعج
ــوی  ــیاری از س ــکات بس ــا مش ــن روزه ای
دارد.  وجــود  مقــررات  تغییــر  مدعیــان 
افــرادی از ایــن افزایــش روزانــه جــرم ســوء 
ــداری  اســتفاده کــرده و ضمــن ناکارآمــد پن
ایــن مجازات هــا، اصــرار بــر حــذف آنهــا 
دارنــد.1  ایــن افــراد، بــا اصــرار فــراوان 

در  مخــدر،  مــواد  قانــون  اصــالح  در  بنــده   .1

کمیســیون مجلــس حضــور داشــتم. در آنجــا 

بیــان کــردم شــما کــه مــدام بــر طبــل ناکارامــدی 

ایــن قانــون کوبیده ایــد، بگوییــد آیــا قوانیــن مــا 

بخش هـای  در  قضاییـه  قـوه 
پیشـگیری بـه ویـژه پیش گیری 
پیش گیـری  و  اجتماعـی 
دوم  و  اول  سـد  کـه  وضعـی 
مبـارزه بـا جـرم اسـت، فعالیـت 
صرفـًا  و  نداشـته  چشـم گیری 
بـه سـد سـوم یـا وضـع قانـون 
و  پرداختـه  جرم انـگاری  و 
ایـن سـد شکسـتنی  متاسـفانه 

اسـت.
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دقــت نظــری کــه در مباحــث فقهــی دارنــد، 
مرواریدهــای  مباحــث شــوند،  ایــن  وارد 
بســیار نابــی را صیــد خواهنــد کــرد. در ایــن 
صــورت اســت کــه بــر اســاس فقــه و تعالیم 
اســامی می تــوان بــه مشــکات پاســخ داد 
و در غیــر ایــن صــورت، تفــاوت چندانــی بــا 
دیگــر مکاتــب موجــود در دنیــا نخواهــد بود. 
بــرای مثــال در جــرم بــودن »قتــل«، میــان 
هیــچ یــک از مکاتــب اختافــی نیســت 
و در تمامــی دنیــا بــرای آن مجازاتــی را 
در نظــر گرفته  انــد 3، امــا آنچــه مکتــب 
ــز  ــب متمای ــایر مکات ــیع را از س ــی تش فقه
ــادر  ــه از مص ــت ک ــی اس ــد، منابع می  نمای

ــه  ــر ب ــل بش ــد و عق ــأت گرفته  ان ــی نش اله
ــد. ــه آن  نمی رس ــی ب تنهای

پدیده  هــای  انــگاری  جــرم 
اجتماعی

پدیــده  یــک  جــرم  ایــن  کــه  آنجــا  از 
اجتماعــی  پدیده  هــای  و  اجتماعیســت 
می شــوند،  ناشــی  متعــددی  عوامــل  از 
ــل و دســت    ــی عوام ــازات تمام ــکان مج ام
انــدرکاران وجــود نــدارد. البتــه عناویــن 

شده است.

و    قتــل  تعریــف  در  اســت  ممکــن  البتــه   .3

مجــازات   آن، اختالفاتــی وجــود داشــته باشــد، 

ــودن ایــن رفتــار و مجــازات  امــا در اصــل جــرم ب

مرتکــب آن، اختالفــی نیســت.

خــارج تکیــه می زنــد، در مباحــث خــود، اگــر 
بنــا داشــته باشــد از ابتــدای طهــارت شــروع 
و بــه انتهــای دیــات ختــم کنــد، تمــام 
دغدغــه او، بررســی مباحــث گذشــته خواهد 
بــود. یعنــی زمانــی کــه بــه مبحــث حــدود 
نهایــت  می رســد،  قصــاص  و  دیــات  و 
امعــان نظــر او، تعییــن عناویــن مجرمانــه و 
ــه و کشــف مــوارد  مجــازات آن، بررســی ادل
ــن  ــه همی ــود. ب ــد ب ــف خواه ــو و تخفی عف
ــاهده  ــود، مش ــی موج ــون فقه ــل در مت دلی
نمی  شــود کــه فقیهــی براســاس منابــع، 
بــرای پیش گیــری از جــرم زنــا، قتــل و 
ــوده  ــه نم ــی را ارائ ــا الگوی ــر و ی ــره، نظ غی
باشــد. علــت آن اســت کــه بررســی تمامــی 
ــص  ــرای تخص ــی را ب ــی، فرصت ــواب فقه اب
گرایــی باقــی نمی  گــذارد. اگــر فقیــه همــت 
خــود را بــه ایــن مصــروف کنــد کــه در یــک 
ــت  ــدت بیس ــه م ــدود، ب ــل ح ــث مث مبح
ســال ممحــض گــردد، فقــه را تنهــا بــه 
معنــای فقــه کیفــری  ندیــده و در صــدد 
ــان  ــم می ــط حاک ــتخراج رواب ــف و اس کش
جرایــم  و  اســامی  آموزه هــای  تمامــی 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــود. در ای ــد ب خواه
ــرای  ــاب قصــاص ب تاش-هــای فقهــی در ب

ــود. ــد ب ــا خواه ــی راه گش ــکات کنون مش
اینکــه بــا هــزار و یــک دلیــل ســبک و 
ســنگین، بــه نحــوی دخالــت فــرد اغفال  گــر 
ــود و  ــات ش ــل، اثب ــن قت ــانه    ها در ای و رس
ــان وضــع  ــرای آن ــی از ایــن حیــث ب مجازات

ــرد. ــد ک ــل نخواه ــکل را ح ــود 1، مش ش

ــه  ــی ب ــف حکومت ــل وظای تبدی  
گزاره  های فقهی

آموزه هــا و منابــع اســامی، پاســخ اینگونــه 
از مســائل را در خــود دارنــد 2 و اگــر فقهــا بــا 

ــات  ــکان اثب ــتندات، ام ــا مس ــق ب ــه مطاب 1. البت

ــدارد. ــود ن ــان وج ــرای آن ــی ب ــن جرم چنی

ــی  ــوع جرم  شناس ــل در موض ــق مفص 2. دو تحقی

بــا نــگاه بــه آموزه هــای اســالمی، بــا عنــوان: 

»بررســی جــرم شــناختی جرائــم جنســی« و »جــرم 

از  خانــواده«  در  بــار  خشــونت  شناســی  جرائم 

اســتاد محمــدی جورکویــه بــه زیــور طبــع آراســته 

ــا  ــی کــه مســئوالن، آحــاد جامعــه را ب زمان
ایــن نــوع قصــور و تقصیرهــا درمانــده و 
ــه ســمت  مســتأصل  کننــد، قهــرًا راه حــل ب
برابــری دیــه زن و مــرد  امــوری ماننــد 
ــن  ــه چنی ــده ای ک منحــرف می شــود. نماین
پیشــنهادی را مطــرح می کنــد بــه ســراغ 
امــر ســهل المؤونــه رفتــه و وظیفــه خــود را 
ــوع خانواده هــا باشــد_  ــن ن ــن ای ــه تأمی _ک
تــرک نمــوده و راه حــل را در امــور دیگــری 

می جویــد. اگــر او وظیفــه حاکمیتــی خــود 
ــه در  ــی ک ــد، خانم ــرا کن ــتی اج ــه درس را ب
غیــاب شــوهر، سرپرســتی بچه هــا را بــر 
عهــده دارد، می توانــد در خانــه بمانــد و بــه 
سرپرســتی و تربیــت کودکانــش بپــردازد. 
امــا اگــر نهــاد اجرایــی تــرک فعــل نمــود، بــا 
چنیــن تغییراتــی در قانــون، مشــکلی حــل 

نخواهــد شــد.

لــزوم تخصص گرایــی در فقــه و 
فقاهت

فقــه در ایــن زمینــه دچــار خأ  هایــی اســت 
کــه بایــد در صــدد تــدارک نقائــص و تکامــل 
آن برآمــد. فــردی کــه وارد بحــر عمیــق فقــه 
تدریــس  کرســی  بــر  نهایتــا  و  می  شــود 

ــدش در  ــردن فرزن ــراه ک ــود و در هم ــالی ب خردس

ــردد و  ــه م ــتن او در خان ــا گذاش ــل کار و تنه مح

ــود. ــر ب متحی

آن،  علـت  از  پی جویـی  از  فـارغ 
معاونـت پیش گیـری قـوه قضائیـه 
بـه قـدری نحیـف و الغـر اسـت که 

نمی توان آن را در دایره محاسـبات، 
لحـاظ نمود. از سـویی قـوه قضائیه 
نیـز در بخش کشـف جـرم، تعقیب 
و مجـازات مجرمیـن ممحض شـده 
وضعیـت  ایـن  نتیجـه  در  اسـت. 
هرچـه دادگاه هـا و قضـات بیشـتر 
و مجازات هـا تشـدید می شـوند، در 
کمـال تعجـب شـاهد ازدیـاد جرائم 

! هستیم

موجـود،  فقهـی  متـون  در 
کـه  نمی  شـود  مشـاهده 
بـرای  براسـاس منابـع،  فقیهـی 
پیش گیـری از جـرم زنـا، قتـل و 
غیـره، نظـر و یـا الگویـی را ارائه 
نمـوده باشـد. علت آن اسـت که 
فقهـی،  ابـواب  تمامـی  بررسـی 
فرصتـی را بـرای تخصص گرایی 

نمی  گـذارد.  باقـی 
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عــام مجرمانــه  ای بــرای تعقیــب شــبکه های 
فقهــی  متــون  در  رســانه ها  و  اجتماعــی 
موجــود اســت. بــه عنــوان نمونــه طبــق 
حــق  حاکــم  اســام،  جنایــی  سیاســت 
ــردم را  ــن م ــه ذه ــی ک ــا نهادهای ــورد ب برخ
تخریــب یــا در جامعــه فســاد ایجــاد می کند 
را دارد. در سیاســت جنایــی اســام، حاکــم 
مســبوط الید اســت و هــر زمانــی کــه بــرای 
جامعــه احســاس خطــر کنــد، می  توانــد 
رفتــار آســیب  زا را جــرم انــگاری کــرده و بنــا 
بــر مصلحــت بــرای نهــاد مســئول مجازاتــی 
ــن  ــتفاده از ای ــد اس ــد. هرچن ــع نمای را وض
عناویــن عــام ممکــن اســت، امــا نمی  تــوان 
آن را بــه مثابــه راه حــل نهایــی در نظــر 

ــت. گرف

ــه  ــه مثاب ــامی ب ــای اس آموزه ه  
بازدارنده اصلی

در بحــث ضــرب زوجــه ناشــزه فقهایــی 
اهلل سیســتانی می فرماینــد  آیــت  ماننــد 
تعزیــر بــه دســت زوج نیســت و اگــر نیــازی 
بــه تعزیــر باشــد، موکــول بــه حاکــم خواهــد 
بــود. فقهــای مــا باالتفــاق معتقدنــد کــه اگر 
ــن  ــه کوچکتری ــن ضــرِب مجــاز، منجــر ب ای
ــردد،  ــت- گ ــگ پوس ــر رن ــی تغیی ــر -یعن اث
موجــب تعقیــب و تعزیــر خواهــد بــود. ایــن 
ــن  ــازه چنی ــه اج ــه فق ــت ک ــن معناس بدی

نمی دهــد.  را   کاری 
در موضــوع قتــل ایــن دختــر، اگــر پــدر بــه 
نحــو شایســته ای آمــوزش دیــده و از کودکی 
تنفــس  اســامی«  »فرهنــگ  هــوای  در 
ــورد.  ــم نمی  خ ــاق رق ــن اتف ــود، چنی می  نم
ــرد،  ــام آن ف ــد ن ــه هرچن ــت ک ــلم اس مس
ــت او  ــا تربی ــت، ام ــیعه اس ــلمان و ش مس
ــوده اســت  ــا فرهنــگ اســامی نب ــق ب مطاب

اسـالم،  جنایـی  سیاسـت  در 
و  اسـت  مسـبوط الید  حاکـم 
جامعـه  بـرای  کـه  زمانـی  هـر 
احسـاس خطـر کنـد، می  توانـد 
رفتـار آسـیب  زا را جـرم انـگاری 
کـرده و بنـا بـر مصلحـت بـرای 
نهـاد مسـئول مجازاتـی را وضع 
نمایـد. هرچنـد اسـتفاده از ایـن 
عناویـن عـام ممکـن اسـت، اما 
راه  مثابـه  بـه  را  آن  نمی  تـوان 

حـل نهایـی در نظـر گرفـت. 

زیــرا فرهنــگ اصیــل اســامی مانــع چنیــن 
جنایتــی می شــود.
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طــرح مســئله اقوائیــت ســبب، وجــود نــدارد 

امــا مطــرح نمــودن مســئله تعزیــر کســانی 
ــوده- ــل ب ــن قت ــاز ای ــه زمینه س ــه عامدان ک
ــز  ــویی نی ــا اســت. از س ــه ج ــا ب ــد، کام ان
ــی  ــه، تمام ــس از محاکم ــت پ ــن اس ممک
ــه  ــه عامدان ــازی، ک ــای مج ــان فض متصدی
را رهــا نموده  انــد، مجــرم  آن  و مصّرانــه 

ــوند. ــازات ش ــده و مج ــناخته ش ش
فضــای عمومــی جامعــه بــه میزانــی بــرای 
ــس از  ــه پ ــت اســت ک ــز اهمی ــارع، حائ ش
ســه مرتبــه روزه خــواری در مــاه مبــارک 
رمضــان و اجــرای تعزیــر، حکــم مرتبــه 
داده  قــرار  روزه خــوار،  اعــدام  را  چهــارم 
مترتــب  مفســده  کــه  می  دانیــم  اســت. 
ــب  ــد مترت ــر از مفاس ــواری کمت ــر روزه خ ب
ــری در  ــچ تعزی ــا هی ــت، ام ــر بی  حجابیس ب
نمی  شــود. انجــام  بی  حجابــی  خصــوص 

پذیــرش عــرف و تلقــی عمومــی عقــاء 

و  هیجانــی  عــرف  نــه  البتــه  می  باشــد. 
نــگاه  بــا  کــه  عرفــی  بلکــه  احساســی، 
کارشناســانه بــه ایــن مســئله می نگــرد. 
بــه مجــرد اینکــه فــردی، زمینــه عصبانیــت 
قاتــل را فراهــم کــرده باشــد، نمی توانــد بــه 

ــرد.  ــم ک ــبببت او حک ــودن س ــوا ب اق

ــا  ــه ب ــه راه مقاب ــه مثاب ــر ب تعزی  
جرائم اجتماعی

ــای عــدم  ــه معن عــدم قصــاص مســببان، ب
تعزیــر آنــان نیســت. حاکــم شــرع ایــن 
اختیــار را دارد کــه بــا در نظــر گرفتــن عنصــر 
مصلحــت، مســببین قتــل را تعزیــر نمایــد. 
ــاب و  ــت، حج ــت عف ــدم رعای ــوان ع می  ت
حریــم محــرم و نامحــرم را از اســباب ایــن 
قتــل برشــمرد. بنابرایــن هرچنــد امــکان 

لــزوم قصــاص نمــودن ســبِب 
جنایت

ــر  ــا ذک ــری م ــن کیف ــه در قوانی ــق آنچ طب
شــده، مباشــر مســتحق قصــاص اســت. امــا 
ــه صــورت  ــون ب ــاره ای مــوارد، ایــن قان در پ
دیگــری مبــدل شــده و بنابــر ضوابطــی کــه 
در قانــون بیــان شــده -ماننــد أقــوی بــودن 
ــه جــای مباشــر، ســبب مســتحق  ســبب- ب
قصــاص می  گــردد. ســبب کســی اســت 
کــه خــود مباشــرت بــه جنایــت نکــرده امــا 
نقش آفرینــی او بــه نحــو بسترســازی بــرای 
ــه  ــًا قصــاص و دی ــا غالب ــت اســت. ام جنای

جنایــت، متوجــه مباشــر اســت. 
در قتــل رومینــا اشــرفی، امــوری بــه عنــوان 
ــک،  ــا در هیچ  ی ــتند ام ــل هس ــبب دخی س
اثبــات  را  ســبب  اقوائیــت  نمی توانیــم 
ــت،  ــخیص اقوائی ــاک تش ــرا م ــم؛ زی کنی

حجت االسالم و المسلمین محمد استوار میمندی
استاد سطوح عالی و 

مدیر حوزه علمیه استان فارس

در جرایــم موجــب قصــاص، مجرمینــی کــه مرتکــب قتــل عمــد شــده  باشــند محکــوم بــه قصــاص نفــس خواهنــد بــود. 
امــا از ایــن حکــم، قصــاص پــدری کــه فرزنــد خــود را بــه قتــل برســاند مســتثنی شــده اســت. اســتاد محمــد اســتوار در 
ایــن گفتــار، بــه صــورت اجمالــی بــه ذکــر صــور گوناگــون عــدم قصــاص والــد می  پردازنــد. چگونگــی ادلــه اولیــه و ثانویــه؛ 
ــد و بازدارندگــی اجــرای حکــم قصــاص در  ــدم قصــاص وال ــان ع ــه؛ و وجــه جمــع می ــا فتن ــاب افســاد و ی قصــاص از ب

ــد. ــه آن  پرداخته ان جامعــه، جــزو مباحثــی اســت کــه اســتاد اســتوار ب

نگاهی بر مبانی 
حکم عدم قصاص پدر
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بــه ربــا، بــا ادبیاتــی غلیــظ و شــدید همــراه 
بــوده 1، امــا برخــی از روایــات همچــون: 
ــًا 2« و  ــده رب »ليــس بيــن الرجــل وبيــن ول
ــه  ــر ادل ــم ب ــل 3، حاک ــن قبی ــی از ای روایات
حرمــت ربــا هســتند؛ یعنــی ایــن گنــاه 
بــزرگ اســتثنائاتی دارد کــه علــت آنهــا 
ــد.  ــوع می  نمای ــکام رج ــه فلســفه اح ــز ب نی
ــرایع،  ــل الش ــریف عل ــاب ش ــد در کت هرچن
علــت تعــدادی از احــکام بیــان شــده اســت، 

ولــی تمامــی آنهــا ذکــر نشــده و چــه بســا 
مــوارد ذکــر نشــده، بیشــتر باشــد و چــه بســا 
ــت  ــان، تقوی ــدم بی ــن ع ــرده ای ــس پ در پ
روحیــه اخــاص و تعبــد، در بنــدگان وجــود 

داشــته باشــد.

قصــاص والــد از بــاب عنــوان 
ثانویه

ــدر  ــاص پ ــدم قص ــی، ع ــم اول ــاب حک از ب
ــن  ــاب »عناوی ــا از ب ــا آی ــت ام ــلم اس مس
ثانویــه« می  تــوان حکــم قصــاص را در حــق 

ــت دانســت؟ ــدر ثاب پ

ــا اَل َيُقوُمــوَن ِإالَّ  َب ــوَن الرِّ 1. بقــره 275: الَِّذيــَن َيْأُكُل

ــْيَطاُن ِمــَن اْلَمــسِّ  ُطــُه الشَّ َكَمــا َيُقــوُم الَّــِذي َيَتَخبَّ

ــا َوَأَحــلَّ  َب َمــا اْلَبْيــُع ِمْثــُل الرِّ ُهــْم َقاُلــوا ِإنَّ َذِلــَك ِبَأنَّ

َبــا َفَمــْن َجــاَءُه َمْوِعَظــٌة ِمــْن  َم الرِّ ــُه اْلَبْيــَع َوَحــرَّ اللَّ

ــِه َوَمــْن  ــِه َفاْنَتَهــى َفَلــُه َمــا َســَلَف َوَأْمــُرُه ِإَلــى اللَّ َربِّ

ــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخاِلــُدوَن. َعــاَد َفُأوَلِئــَك َأْصَحــاُب النَّ

2. من الیحضر الفقیه، ج3، ص: 277

3. رجــوع شــود بــه: مــن الیحضــر الفقیــه، ج3، ص: 

278

بازدارندگی قصاص

مســلم اســت کــه حکــم قصــاص، دارای 
جنبــه بازدارندگــی اســت، امــا ممکــن اســت 
بــه دلیــل وجــود بازدارنده  هــای دیگــری 
ــد وجــود موجــود اســت،  ــل فرزن ــه در قت ک
خــدای متعــال حکــم قصــاص را جعــل 

ــد. ــرده باش نک
نظیــر ایــن اســتثناء، در ربــا -کــه بــه منزلــه 
ــز وجــود  ــا خــدا اســت- نی ــه ب حکــم محارب

ــد متعــال نســبت  دارد. موضع گیــری خداون

قصاص والد در اسام  

ــل  ــاص قت ــم قص ــام، حک ــریعت اس در ش
علــت  نمی گــردد.  »پــدر«  شــامل  عمــد، 
بایــد در فلســفه  را  ایــن حکــم  تشــریع 
بتــوان  شــاید  نمــود.  جســتجو  احــکام 
ــی  ــل زحمات ــد و تحم ــر فرزن ــدر ب ــت پ والی
ــفه  ــوده را فلس ــود نم ــد خ ــرای فرزن ــه ب ک
ــه  ــی از ناحی ــم و تخفیف ــن حک ــریع ای تش
خداونــد متعــال دانســت. دگــر آنکــه، نوعــًا 
ارتبــاط عاطفــی موجــود میــان پــدر و فرزند، 
ــن  ــروز چنی ــل ب ــع مســتحکمی در مقاب مان
»ولــّی  اگــر  همچنیــن  اســت.  حوادثــی 
خانــواده« کــه مرتکــب ایــن جنایــت شــده را 
قصــاص نماییــم، معمــواًل به فروپاشــی و از 
هــم گسســتگی آن خانــواده منجــر خواهــد 
ــا وجــود تمامــی ایــن مــوارد،  شــد. لکــن ب
ــارع  ــزد ش ــم، ن ــن حک ــریع ای ــت تش حقیق
بــوده و بــه نحــو بالجملــه بــرای مــا آشــکار 

ــت. نیس

وجــه جمــع عــدم قصــاص والــد و 

امـکان طـرح  بنابرایـن هرچنـد 
مسـئله اقوائیـت سـبب، وجـود 
نـدارد امـا مطرح نمودن مسـئله 
عامدانـه  کـه  کسـانی  تعزیـر 
بوده  انـد،  قتـل  ایـن  زمینه سـاز 

کامـال بـه جـا اسـت.

مسـلم اسـت که حکـم قصاص، 
دارای جنبـه بازدارندگـی اسـت، 
دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  امـا 
دیگـری  بازدارنده  هـای  وجـود 
کـه در قتـل فرزند وجـود موجود 
حکـم  متعـال  خـدای  اسـت، 
قصـاص را جعـل نکـرده باشـد.
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احــکام صــادره از حاکــم شــرع موثــر اســت. 
ــه  ــود ک ــد ب ــا نخواه ــن معن ــًا بدی ــا یقین ام
هــر مــوج اجتماعــی و رســانه  ای، بایســتی 
ــرد.  ــرار گی مــورد توجــه و عنایــت قاضــی ق
تأثیــر هیجــان فضــای اجتماعــی بــر حکــم 
قاضــی و یــا فتــوای فقیــه، موضوعــی اســت 
کــه بایســتی دربــاره آن پژوهشــی فقهــی و 
عالمانــه انجــام گیــرد. بــه عنــوان نمونــه: در 
فــرودگاه جــّده اتفاقــی رقــم می  خــورد کــه 
در پــی آن، مــوج انزجــار اجتماعــی به وجود 
می آیــد. در ایــن هنــگام مرجــع تقلیــد، 
فتــوا بــه نفــی اســتحباب عمــره در آن برهــه 
ــه  ــی ک ــا اتفاق ــی آی ــد؛ یعن ــی می ده زمان
ــده  ــی ش ــان اجتماع ــروز هیج ــه ب ــر ب منج
اســت، فقیــه را مجــاز بــه ایــن می  کنــد 
کــه از بــاب اضطــرار و وجــود هیجانــات 
اجتماعــی و بــه منظــور آرام کــردن فضــای 
ــد؟  ــادر نمای ــی را ص ــوای خاص ــه، فت جامع
حکــم  خصــوص  در  عینــًا  ســوال،  ایــن 

ــد.  ــرح می  باش ــز مط ــی نی قاض
البتــه تــا جایــی کــه بــه حــد اضطــرار 
نرســیده باشــد، موضوعــًا از محــل بحــث 
خــارج اســت. بــه عنــوان نمونــه گاهــی 
عــده ای بــا بلــوای رســانه ای در پــی برداشــته 
ــتند.  ــل هس ــک قات ــدام ی ــم اع ــدن حک ش
هماننــد هشــتگ #اعدام_نکنیــد کــه در 
واکنــش بــه حکــم اعــدام »نویــد افــکاری« 
ــد شــد. در پــی ایــن  در توییتــر فارســی ترن
ــتری  ــس کل دادگس ــموم، رئی ــای مس فض
اجــرای حکــم را حــدود دو مــاه بــه تعویــق 
انداخــت. در ایــن بــازه، بــرای جامعــه تبیین 
ــوده و  ــی نب ــئله سیاس ــن مس ــه ای ــد ک ش
ــت  ــی اس ــاکی خصوص ــکایت ش ــول ش معل

ــراف  ــز اعت ــل نی ــه اینکــه قات ــا توجــه ب و ب
نمــوده، مجــازات او بــر طبــق قانــون کشــور 
و قانــون شــرع، اعــدام اســت. بــا ایــن روش 
ــپس  ــه را آرام و س ــای جامع ــدا فض در ابت

ــد. ــرا نمودن ــم را اج حک

از کتب ضاله تا اینستاگرام

ــه  ــازی -ک ــای مج ــد فض ــر می رس ــه نظ ب
ســبب اضــال مــردم جامعــه شــده- در 
إضــال  اســت.  ضالــه«  »کتــب  حکــم 
عقیدتــی«  »إضــال  قالــب  در  می توانــد 

مثــا شــخصی کــه بــا ســاح ســرد در 
می کشــد،  عربــده  و  می چرخــد  خیابــان 
ــاب  ــد ارع ــدم قص ــای ع ــر در دادگاه ادع اگ
داشــته باشــد، دعوایــش مســموع نخواهــد 
بــود؛ چراکــه ظاهــر فعــل او ایــن اســت کــه 
قصــد افســاد وجــود داشــته اســت. امــا اگــر 

شــخصی در خانــه خــود و در خفــاء مرتکــب 
ــاد را  ــوان قصــد افس ــردد، نمی  ت ــی گ جنایت

ــت.  ــق دانس ــرای او محق ب
ایــن قتــل، مصداقــی بــرای عنــوان »فتنــه« 
نیــز نمی  توانــد باشــد؛ زیــرا در تحقــق عنــوان 
»فتنــه« نیــز هماننــد افســاد، جنبــه عمومــی 
ــا  ــوم ی ــک ق ــه ی ــد آنک ــل اســت. مانن دخی
ــزی در  ــل و خونری ــه قت ــروع ب ــی ش گروه
جامعــه کننــد و بــا ارعــاب عمومــی، نظــم و 

امنیــت جامعــه را بهــم بزننــد.
حکــم  می رســد،  نظــر  بــه  نتیجــه  در   
از عناویــن  بــر هیچ  یــک  پــدر،  قصــاص 
ــود. ــد ب ــاق نخواه ــل انطب ــل، قاب ــوز قت مج

تاثیــر فضــای اجتماعــی در فتــوا و 
قضاوت دادگاه

گاهــی فضــای اجتماعــی، در شــّدت و قّلــت 

باتوجــه بــه قاعــده »َدرء« 1، از بــاب عنــوان 
را  پــدر  قصــاِص  نمی  تــوان  نیــز  ثانویــه 
ــن قاعــده،  ــق ای ــت دانســت؛ چراکــه طب ثاب
ــاب  ــا انتس ــرم ی ــوع ج ــه وق ــواردی ک در م
ــه جهتــی مشــکوک باشــد،  ــه متهــم ب آن ب

ــود. ــد ب ــی خواه ــازات منتف مج
دیگــر آنکــه شــارع مقــدس نســبت بــه 
ــاط  ــب احتی ــیار جان ــروج«، بس ــاء و ف »دم
را مراعــات نمــوده؛ در نتیجــه اثبــات حکــم 
قتــل -حتــی بــه نحــو ثانــوی- ســهل الوصول 

ــود. ــد ب ــه نخواه ــف المؤون و خفی

قصــاص پــدر از بــاب إفســاد فــی   
عنــوان  صــدق  یــا  و  األرض 

»فتنه«

اگــر عنــوان »إفســاد فــی االرض« در مــوردی 
تحقــق پیداکنــد، صــدور حکــم اعــدام در پی 
آن قطعــی اســت. ایــن عنــوان در خصــوص 
نشــده  محقــق  اشــرفی  رومینــا  جریــان 
ــی  ــت جنایت ــت اس ــه درس ــه آنک ــت؛ چ اس
اتفــاق افتــاده، امــا اینگونــه نبــوده کــه 
ارعــاب عمومــی را بــه دنبــال داشــته باشــد؛ 
ــک احساســات  ــه ســبب تحری ــدر ب ــه پ بلک
و عصبانیــِت در حــد جنــون! اقــدام بــه 
ایــن جنایــت فجیــع نمــوده. ملّخــص آنکــه: 
ــق  ــف و مصادی ــی االرض از تعری ــاد ف إفس
نتیجــه  در  اســت؛  برخــوردار  مشــخصی 
نمی  تــوان بــه ســبب انفعــال نفســانی و یــا 
استحســان و ذوق، فــورًا بــه تحقــق عنــوان 

ــود. ــم نم ــی الرض« حک ــاد ف »إفس
ــاد  ــوان »إفس ــق عن ــر آن، در تحق ــاوه ب ع
فــی الرض«، آنچــه مــدار صــدق عنــوان 
اســت، إفســاد شــخص مجــرم اســت و 
ــن  ــه از ای ــی ک ــه دیگران ــانه  ها و ن ــه رس ن
اتفــاق، ســوء اســفاده می  کننــد. دیگــر آنکــه، 
عنــوان »إفســاد فــی الرض« از عناویــن 
قصدیــه اســت؛ یعنــی آن شــخص بایــد 
قصــد افســاد داشــته باشــد و احــراز قصــد 
افســاد نیــز از بررســی ظاهــر حــال شــخِص 
ــردد.  ــکار می  گ ــدام آش ــن اق ــرم، در حی مج

وقــال  ص75:  ج4،  الفقیــه،  الیحضــره  مــن   .1

ــه ( : » ادرؤوا الحــدود  رســول اهلل ) صلى اهلل عليه وآل

ــث«. ــبهات... الحدی بالش

از  األرض«  فـی  »إفسـاد  عنـوان 
عناویـن قصدیـه اسـت؛ یعنـی آن 
شـخص بایـد قصـد افسـاد داشـته 
باشـد و احـراز قصـد افسـاد نیـز از 
بررسـی ظاهـر حال شـخِص مجرم، 
در حیـن اقـدام آشـکار می  گـردد. 
مثـال شـخصی کـه بـا سـالح سـرد 
عربـده  و  می چرخـد  خیابـان  در 
ادعـای  دادگاه  در  اگـر  می کشـد، 
عـدم قصـد ارعـاب داشـته باشـد، 
بـود؛  نخواهـد  مسـموع  دعوایـش 
چراکـه ظاهـر فعـل او ایـن اسـت 

داشـته  وجـود  افسـاد  قصـد  کـه 
اسـت. امـا اگـر شـخصی در خانـه 
خـود و در خفـاء مرتکـب جنایتـی 
را  افسـاد  قصـد  نمی  تـوان  گـردد، 

بـرای او محقـق دانسـت.
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میــان مصلحــت أقوایــی وجــود داشــته 
ــکات  ــبب مش ــه س ــه ب ــد آنک ــد. مانن باش
ــد،  ــای بان ــروش پهن ــت، ف ــادی دول اقتص
ضــرورت اهّمــی باشــد کــه بــرای تحقق آن، 
ــای  ــرم افزاره ــت ن ــه تقوی ــار ب ــت ناچ دول
ــا  ــر آن باشــد ت ــدم نظــارت ب خارجــی و ع
ــور  ــادی کش ــئون اقتص ــق، ش ــن طری از ای
و جامعــه اســامی را بتوانــد اداره کنــد. 
بنابرایــن ممکــن اســت مصالــح أقوایــی در 
میــان باشــد، امــا بایــد بررســی شــود کــه 
ــر اســاس حقیقــت  ایــن مصلحت ســنجی ب
اســت و یــا نقابــی بــوده کــه در پــس آن، 

مقاصــد دیگــری دنبــال می  شــود.

ــردی  ــه إفســاد، ف ــب نمــود. مباشــر ب مترت
در فضــای مجــازی مطلــب  کــه  اســت 
و  می دهــد؛  انتشــار  را  کننــده  گمــراه 
بــه  کــه  اســت  فــردی  إفســاد،  ســبب 
ــا را  ــن فض ــه ای ــه و عامدان صــورت عالمان
در اختیــار گمــراه کننــدگان قــرار می  دهــد. 
ســببیت او نیــز ســببیت قوی ســت بــه 
گونــه ای کــه عــرف و عقــل، ســبب را بانــی 
هــر  همچنیــن  می  دانــد.  إضــال  ایــن 
فــردی کــه دســتور در اختیــار گذاشــتن 
ــه مباشــر إفســاد داده  ــی را ب ــن فضای چنی
باشــد، )چــه وزیــر و چــه رئیــس جمهــور( 
ــن  ــه در ای ــر آنک ــود؛ مگ ــد ب ــبب خواه س

باشــد.  اخاقــی«  »إضــال  یــا حتــی  و 
بســترهایی ماننــد تلگــرام و اینســتاگرام 
و امثــال آن، بــرای عمــوم مــردم، بــه جــز 
عــده ای کــه قــادر بــه پاســخگویی بــه 
ــتند،  ــی هس ــل فرهنگ ــا تقاب ــبهات و ی ش
ــرد و  ــن ف حکــم »إضــال« را دارد. همچنی
یــا نهــاد آمــاده کننــده ایــن فضــای إضــال 
حــرام،  مقدمــه  بــاب  از  حداقــل  نیــز، 
مرتکــب فعــل حــرام شــده و مســتحق 

مجــازات خواهــد بــود.
ــا اشــرفی می تــوان  ــده قتــل رومین در پرون
عنــوان  »إضــال«،  عنــوان  بــر  عــاوه 
»إفســاد « را نیــز بــر ایــن فضــای مجــازی 
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از وضعیــت آنــان منتفع   شــدند و مــردان مصرف 
کننــده این شــرایط و امــور بودند و زنــان و دختران 
صرفــا یــک ابــزار لذت  جویــی بــرای مــردان بودنــد.
درمقابــل ایــن نابســامانی دروضــع قوانیــن، 
ــرات  ــتون فق ــد زن س ــام می  گوی ــگ اس فرهن
محبــت و مهربانــی در خانــواده   اســت. خانــواده، 
هســته ی اصلــی شــکل دهنــده ی جامعه اســت. 
وظیفــه مــرد تامیــن خانــواده و وظیفــه زن ایجاد 

فضــای مهــر، تالیــف و تربیــت اســت.
اگــر دختــر بــر اســاس ایــن الگــو تربیــت شــود، 
ــا  ــده نقــش ارزشــی خــود را ایف ــد در آین می  توان
می  کنــد. حــال رســانه  هایی کــه فراینــد تربیــت را 
از ایــن مســیر منحــرف می  کنند جرمشــان چقدر 

اســت؟

امــا دخالــت هــای ریشــه ای و عمیــق در نتیجــه 
افعــال دارنــد و نتیجه  فعالیت آنهــا به مجرمیت، 
بزهــکاری و اعــدام منتهــی می  شــود. مثــا 
اعامیــه ی جهانــی حقــوق بشــر کــه ارتبــاط زن 
و مــرد بالــغ را خــارج از چارچــوب خانــواده مجــاز 
می  شــمرد مســئول پیامدهــای حقوقــی جرایــم 
و جنایــت ناشــی از ارتباطــات اینچنینــی اســت. 
اگــر فرزنــد غیرمشــروعی درنتیجــه  اتکای بــه این 
قانــون متولــد   شــود، زمینــه  بزهــکار شــدن فرزنــد 
متوجــه بــه ایــن قانــون خواهــد بود. مســئولیت 
پیامدهــای ســوء ایــن قانــون بــا کیســت؟ چــه 

کســی پاســخگوی ایــن شــرایط خواهــد بــود؟
بــه عنــوان مثــال دیگر مــی تــوان به رســانه هایی 
ــار  ــا شکســتن والیــت و اعتب اشــاره کــرد کــه ب
والدیــن به دنبــال آزادی روابط نامتعارف در نســل 
جوان هســتند. مســئولیت کیفری این رســانه  ها 
و جرمشــان را چگونــه بایــد تعریــف کــرد؟ ایــن 
رســانه  ها بــرای افــراد، شخصیت  ســازی می  کننــد 
و مثــا تلقــی از دختــر مطلــوب را در جامعــه در 
ــد. همیــن  ــک مانکــن شــکل می  دهن ــب ی قال
مســئله بــه بــروز آمارهایــی مبنــی برعــادی بودن 
تجربه  هــای جنســی متعــدد بــرای دختــران، قبل 
ــه  ــا زمانی ک ــود. ام ــر می  ش ــالگی منج از 13 س
از ایــن زنــان در زمــان فرســودگی و از کارافتادگــی 
تحقیــق بــه عمــل می آیــد؛ معتقدنــد کــه مــردان 

استبداد روشنفکری!

تلقی جریــــان روشنفکری از امورحقوقی اسام 
ــت  ــاص درجه ــرگاه قص ــه ه ــت ک ــه نحویس ب
ــن دســته نباشــد؛  دموکراســی و آرمان  هــای ای
مانند حکم قصاص علیه کســانی کــه در جریان 
ــوند؛  ــل می  ش ــب قت ــی مرتک اعتراضــات مردم
ایــن جریــان بــا آن مخالفــت می  کنــد و آن را بــا 
عنــوان اســتبداد دینــی تخطئــه می  کند، امــا در 
مــواردی کــه قصــاص بــه جهات فقهــی منتفی 
باشــد ولــی بــا آزادی  هــای سیاســی و اجتماعی 
مــورد نظــر این دســته همخــوان باشــد؛ به حکم 
شــرعی اعتــراض می  کننــد و خواســتار قصــاص 
می-شــوند. ایــن جریــان مدعــی اســت حکومت 
بــه واســطه ابزارهــای حقوقــی بــه دنبــال ایجــاد 
اســتبداد دینــی اســت حال آنکــه ایــن رفتارهای 
دوگانــه اســت کــه اســتبداد و جمــود فکــر را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.

 بازتعریف مسئله

می  تــوان مســئله دخالت اســباب و تاثیــرات غیر 
قابــل انــکار آنهــا در قتــل فجیــع دختــر تالشــی را 
بــا عنوان مســئولیت کیفــری  نیابتــی بازتعریف 
کــرد. درایــن باز تعریــف بــه ســراغ اســبابی رفتــه 
می شــود کــه اغلــب گرچــه نحــو غیر مســتقیم 

مسئولیت کیفری نیابتی
حجت االسالم و المسلمین احمد فربهی

استاد سطوح عالی

ایــن نوشــتار حاصــل گفتگویــی کوتــاه بــا حضرت اســتاد فربهی اســت 

کــه نکاتــی را بــه عنــوان درآمــد بــر موضــوع مســئولیت کیفــری نیابتی 

مطــرح فرموده انــد. ایــن موضــوع بنــا بــود در جلســات بعــدی بــه طــور 

ــا  ــه از شــیوع کرون ــل موانعــی ک ــه دلی ــه ب مشــروح بررســی شــود ک

ــرت  ــکر از حض ــن تش ــد. ضم ــر نش ــفانه امکان پذی ــد متاس ــش آم پی

اســتاد بابــت فرصتــی کــه اختصــاص دادنــد امیدواریــم ادامــه مطلــب 

را در آینــده نزدیــک از محضــر ایشــان اســتفاده کنیــم. 

مثال اعالمیه ی جهانی حقوق بشـر 
کـه ارتبـاط زن و مـرد بالـغ را خـارج 
از چارچوب خانواده مجاز می  شـمرد 
مسئول پیامدهای حقوقی جرایم و 
جنایت ناشی از ارتباطات اینچنینی 
غیرمشـروعی  فرزنـد  اگـر  اسـت. 
درنتیجه  اتکای به این قانون متولد 
  شـود، زمینـه  بزهـکار شـدن فرزنـد 
متوجـه به این قانـون خواهـد بود.
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ناگـوار و جانسـوز دختـر  در پرونـده قتـل 
بـا  اسـامی  فقـه  پـدرش  توسـط  تالشـی 
نخسـت  شـد:  گریبـان  بـه  دسـت  امـر  دو 
هجمـه  رسـانه ای معاندان و دوم سـواالتی 
دغدغه منـدان  و  عاقه منـدان  جانـب  از 
بـه اسـام؛ از جملـه اینکـه چـرا در فقـه و 
حقـوق معطـوف بـه فقـه اسـامی، مسـأله 
قصـاص پـدر در قتـل فرزنـد، بـا مماشـات، 
تسـاهل و تسـامح برگزار می شـود؟ عجیب 
آنکـه برخـی در حکـم اعدام مجـرم امنیتی 
ایـن  دسـت،  قطـع  یـا  و  قاچاقچـی  یـا  و 
اشـکال را مطـرح می کننـد کـه چرا اسـام 
چـرا  و  می کنـد  سـختگیری  حـد  ایـن  تـا 
مثـل حقـوق غربـی بـا زندان هـای طوالنـی 

بررسی مناط حکم اولی 

عدم قصاص والد

حجت االسالم و المسلمین قاسم عارف1 

1- پژوهشگر برتر سال حوزه های علمیه

استاد سطوح عالی  

فراینــد رســیدن بــه منــاط چــه در احــکام تعبــدی و احــکام تاسیســی و چــه در احــکام امضایــی کــه حیثیت هــای عقایــی 
در آنهــا غلبــه دارد، از مباحــث دامنــه دار و عمیقی ســت کــه نــه تنهــا بــه تضلــع در فقــه و شــناخت مــذاق شــارع احتیــاج 
ــدم  ــا حکــم ع ــط ب ــی مرتب ــروع فقه ــع در ف ــده اســت. تتب ــن کنن ــز در آن تعیی ــی نی ــه بررســی های فلســفه فقه دارد بلک
قصــاص پــدر کــه بــرای یافتــن قیــود موضوعــات و بررســی مســتندات صــورت می گیــرد، فرضیــه ای را دربــاره منــاط ایــن 
حکــم تقویــت می کنــد. اســتاد عــارف، در ایــن نوشــتار بــا واکاوی نوعــی مالکیــت شــرعی بــرای والــد نســبت بــه فرزنــدش، 
در صــدد یافتــن منــاط ایــن حکــم و قیــود مطــرح در آن هســتند. از آنجــا کــه حیــث تعبــدی ایــن حکــم برجســته بــوده 
و نــص محکمــی دربــاره علتــش وجــود نــدارد فراینــد یافتــن منــاط حائــز زوایــا و دقائــق فنــی قابــل توجهــی خواهــد بــود. 
نکتــه مهمــی کــه در بررســی اســتاد عــارف وجــود دارد نقــش ادلــه والیــت مطلقــه فقیــه و حکومــت اســامی در تطبیــق 

منــاط حکــم اســت.

نمی رسـاند،  پایـان  بـه  را  مسـأله  مـدت، 
درخواسـت  بحـث،  محـل  مسـأله   در  امـا 
اشـّد مجـازات یعنـی اعـدام را بـرای پـدر 
ایـن  در  می کننـد.  مطالبـه  دختـر  آن 
فضـای رسـانه ای، افـرادی کـه متصـل بـه 
دام  در  نباشـند،  اسـامی  نـاب  اندیشـه ی 
بیگانـه افتـاده و دچـار شـک و شـبهه در 
اصـل فقـه اسـامی و پاسـخگو بـودن آن 

می شـوند. جامعـه  امـروز  بـرای 

گفتـار حاضـر تاشـی اسـت بـرای بررسـی 
مـورد  شـاءاهلل  ان  کـه  حکـم  ایـن  ابعـاد 

قـرار  نخبـگان  و  فضـل  اهـل  توجـه 
بگیـرد. سـواالتی کـه مـا در اینجـا درصـدد 

پاسـخ گویی بـدان هسـتیم بـه شـرح زیـر 
اسـت: 

1- حـدود و ثغـور قانون اسـام درباره ی عدم 
قصـاص پـدر بـه چـه نحـوی بـوده و ادلـه ی 

آن چیسـت؟ 

2- در چـه مواردی حکـم عدم قصاص جاری 
می شود؟

3- آیـا حکـم اولیه ی عدم قصـاص، در زمان 
ما هم بایسـتی جاری شـود؟

4- اگـر حکـم اولیـه عـدم قصـاص در امـروز 
هـم جاری باشـد، اجرای این حکـم در زمان 

حکومت اسـامی، چگونه اسـت؟
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رسـانه ای،  فضـای  ایـن  در   
افـرادی که متصل به اندیشـه ی 
دام  در  نباشـند،  اسـالمی  نـاب 
بیگانـه افتـاده و دچـار شـک و 
شـبهه در اصـل فقـه اسـالمی و 
پاسـخگو بـودن آن بـرای امـروز 

می شـوند. جامعـه 

بررســی موضــوع حکــم عــدم 
قصاص

طــور  بــه  بحــث  شــدن  روشــن  بــرای 

مقدماتــی بایــد ابتــدا بــه موضــوع حکــم در 
ــا توجــه  ــاوای فقه ــه و فت رســاله های عملی
نمــود: از یــک ســو حکــم عــدم قصــاص در 
ــدر«  ــون »پ ــا پیرام ــا، تنه کام مشــهور فقه
ایــن  مطــرح شــده اســت و »مــادر« در 
حکــم، شــریک نیســت.  از ســوی دیگــر در 
روایــات نیــز، تعبیــر بــه »ولــد« شــده اســت، 
ــورد  ــه درم ــاله های عملی ــه در رس ــذا آنچ فل
ــا در  ــان شــده، تنه حکــم عــدم قصــاص بی

ــی باشــد.  ــد( م ــورد پســر )ول م
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــال ای ح
پــس چــرا حکــم دختــر را مطــرح نکرده انــد؟ 
در پاســخ بایــد گفــت: از نظــر فقــه اســامی 

ــو  ــل برســاند، ول ــه قت ــی را ب ــردی زن ــر م اگ
اینکــه رابطــه نســبی بیــن آنهــا نباشــد، مــرد 
اساســًا بــه خاطر کشــتن زن، در حکــم اولیه 
ــن  ــوم نمــی شــود، در ای ــه قصــاص محک ب
ــر  ــا اگ ــد ی ــه  بده ــد دی ــا بای ــل ی ــوارد قات م
ــی دم شــود،  تقاضــای قصــاص از طــرف ول
بایــد خانــواده مقتــول نصف دیــه را پرداخت 
ــا  ــام می شــود. ب ــد ســپس قصــاص انج کن
ــرا  ــه چ ــود ک ــن می ش ــح، روش ــن توضی ای
فقهــا تنهــا بحــث پســر را در رســاله های 
چــون  کرده انــد؛  مطــرح  خــود  عملیــه 
حکــم اولیــه ی قصــاص تنهــا در مــورد قتــل 
ــا روشــن شــدن  مــرد توســط مــرد اســت. ب
موضــوع حکــم، اکنــون مــی تــوان ادلــه ای 
را کــه از طــرف فقهــا بــرای ایــن حکــم ارائــه 

شــده، مطــرح و بررســی کــرد. 

رأی اهل سنت در حکم عدم قصاص پدر

بــه ایــن نکتــه نیــز بایســتی در اینجــا توجــه 
ــا از مختصــات  ــوا تنه ــن فت ــه ای داشــت ک
فقــه امامیــه نمــی باشــد، بلکــه مســأله 
ــم  ــوده و حک ــی ب ــری  فرامذهب ــا ام تقریب
ــه  ــت ک ــی اس ــد، حکم ــاص وال ــدم قص ع
ــد  ــه آن، پایبن ــامی ب ــب اس ــتر مذاه بیش
هســتند. بــه طــور کلی مشــهور فقهــای اهل 
ــتند،  ــرأی هس ــق ال ــیعه، متف ــا ش ــنت ب س
گرچــه مالــک در برخــی فــروع مســاله مثــل 
ــا آلــت شــدید صــورت  مــواردی کــه قتــل ب
گرفتــه باشــد، حکــم بــه قصــاص داده اســت 
امــا غیــر از مالــک بقیــه فقهــای اهــل ســنت 
ــه  ــوا ب ــی فت ــنت همگ ــل س ــب اه و مذاه

ــد. ــدم قصــاص داده ان ع

ادله حکم عدم قصاص پدر

ــدم  ــم ع ــرای حک ــل ب ــار دلی ــًا چه مجموع
ــود.  ــی ش ــرح م ــاص، مط قص

دلیل اول: اجماع
ــاض  ــب ری ــون صاح ــا همچ ــی از فقه برخ
اجمــاع  بــه  حکــم  ایــن  اثبــات  بــرای 
اجمــاع  ایشــان   .1 کرده انــد  تمســک 
ــز  محصــل را ادعــا کــرده و برخــی دیگــر نی
ایــن اجمــاع را نقــض کرده انــد. بــر اســاس 
ــاع  ــل اجم ــه ناق ــیر تاریخــی، کســانی ک س
هســتند بــه ترتیــب عبارتنــد از: ابــن زهــره 
حلبــی در غنیــه، شــهید ثانــی در مســالک، 
محقــق اردبیلــی در مجمــع الفائــده، فاضــل 
هنــدی در کشــف اللثــام؛ در مقابــل برخــی 
از فقهــا - هماننــد آیــت اهلل مرعشــی نجفــی 
در »القصــاص علــی ضــوء القــرآن و الســنة« 
ــده در  ــا ش ــاع ادع ــن اجم ــد ای - می فرماین
ــت 2،  ــهرت نیس ــش از ش ــزی بی ــع چی واق
لکــن چــون ایــن شــهرت، شــهرت محققــه و 
قویــه ای بــوده اســت، بــه نــام اجمــاع تلقــی 

شــده اســت. 

دلیل دوم: روایات
در اکثــر کتــب فقهــی، ذیــل ایــن بحــث بــه 
روایاتــی اشــاره شــده اســت. مرحــوم ســید 

1. ریاض المسائل، ج16، ص248

2. القصاص، ج1، ص337

علــی طباطبایــی در جلــد شــانزدهم ریــاض 
ــی  ــا را ب ــتفیضه و آنه ــات را مس ــن روای ای
در   .3 می داننــد  ســندی  بررســی  از  نیــاز 
نتیجــه اطمینــان بــه صــدور آن بــرای مــا به 

ــود. ــل می ش ــی حاص راحت

دلیل سوم: تنافی قصاص با حرمت ابوت

ایــن دلیــل در مســالک شــهید ثانــی مطــرح 
می فرمایــد:  ثانــی  شــهید  اســت.  شــده 
احتــرام پــدر در خانــواده نبایــد شکســته 
شــود و اگــر قــرار باشــد پــدر بــه خاطــر قتــل 
فرزنــدش قصــاص شــود، دیگــر حرمتــی 
لــذا  نمی مانــد؛  خانــواده  در  پــدر  بــرای 

ــاص داد 4.  ــدم قص ــه ع ــوا ب ــتی فت بایس

ــرای  ــدر ب ــودی پ ــببیت وج ــارم: س ــل چه دلی
پسر

ایــن دلیــل را نیــز شــهید ثانــی در مســالک 
مطــرح کــرده و فقهــای بعــدی  نیــز بــه 
پــدر  ایشــان می فرمایــد  پرداخته انــد.  آن 
ســبب وجــود فرزنــد اســت و فرزنــد را ایجــاد 
می کنــد. کســی کــه عامــل و ســبب ایجــاد 
فرزنــد بــوده اســت، فرزنــد نمی توانــد عامــل 

انعدامــش باشــد 5. 
ــه«  ــود ل ــر »مول ــز تعبی ــم نی ــرآن کری در ق
آمــده اســت . زمخشــری در کشــاف 6، نقــل 
ــاد  ــدر ی ــی از پ ــرآن، وقت ــه در ق ــد ک می کن
ــی  ــا »عل ــه« ی ــود ل ــر »مول ــود، تعبی می ش
در  بــرده می شــود.  بــکار  لــه«7  المولــود 

3. ریاض المسائل، ج16، ص249

4. مسالک االفهام، ج15، ص156

5. مسالک االفهام، ج15، ص156

6. الکشاف، ج1، ص279

7. بقــره، 233: َو اْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن َأْواَلَدُهــنَّ 

ــَة َو  َضاَع ــمَّ الرَّ ــْن َأَراَد َأْن ُيِت ــِن ِلَم ــِن َكاِمَلْي َحْوَلْي

َعَلــى اْلَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َو ِكْســَوُتُهنَّ ِباْلَمْعــُروِف 

اَل ُتَكلَّــُف َنْفــٌس ِإالَّ ُوْســَعَها اَل ُتَضــارَّ َواِلــَدٌة ِبَوَلِدَهــا 

َو اَل َمْوُلــوٌد َلــُه ِبَوَلــِدِه َو َعَلــى اْلــَواِرِث ِمْثــُل ذِلــَك 

ــاُوٍر  ــا َو َتَش ــَراٍض ِمْنُهَم ــْن َت ــااًل َع ــِإْن َأَراَدا ِفَص َف

ــَتْرِضُعوا  ــْم َأْن َتْس ــا َو ِإْن َأَرْدُت ــاَح َعَلْيِهَم ــاَل ُجَن َف

َأْواَلَدُكــْم َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإَذا َســلَّْمُتْم َمــا آَتْيُتــْم 

ُقــوا اللَّــَه َواْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَه ِبَمــا  ِباْلَمْعــُروِف َواتَّ

ــٌر ــوَن َبِصي َتْعَمُل
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معاهـده  یـک  اعتبـار  بـرای 
و  اصـول  بایـد  المللـی  بیـن 
چارچوبهـای شـرعی در پذیـرش 
معاهـدات بیـن المللـی تبییـن 
رعایـت  بـدون  و  باشـد  شـده 
ایـن قواعـد یـک معاهـده بیـن 
نیسـت. التـزام  قابـل  المللـی 

ــد شــده  ــه از او متول ــه بچ ــع، کســی ک واق
ــه«  ــود ل ــادر را »مول ــدر اســت و م اســت؛ پ
خطــاب نمی کنــد؛ چــه بســا همیــن مســاله 
ــم قصــاص  ــاوت حک ــه تف ــعار ب ــد اش بتوان
پــدر و مــادر در محــل بحــث داشــته باشــد.

عــدم  حکــم  ادلــه  بررســی 
قصاص

بررسی دلیل اول 

ــا شــده در محــل بحــث را  ــر اجمــاع ادع اگ
ــرد  ــه توجــه ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــم بای بپذیری
کــه اجمــاع تنهــا در صورتــی حجــت اســت 
کــه مدرکــی نباشــد. در محــل بحــث بــا 

توجــه بــه روایــات مســتفیضه، طبیعــی 
ــودن اجمــاع  اســت کــه احتمــال مدرکــی ب
زیــاد باشــد. اکثــر مجمعیــن، بعــد از ادعــای 
اجمــاع، روایــات را هــم ذکــر کرده انــد  و 
ایــن مبّیــن ایــن نکتــه اســت کــه در واقــع 
بــوده  ایشــان  مســتند  روایــات،  همــان 
ــواِن دلیــل  ــه عن اســت. درنتیجــه اجمــاع ب

ــت.  ــتناد نیس ــل اس ــتقل، قاب مس

بررسی دلیل دوم

ــه  ــرد ک ــت ک ــتی دق ــات بایس ــند روای درس
ــتفیض  ــث مس ــن بح ــات ای ــو روای از یکس
ــا را  ــودن آنه ــتفیض ب ــر مس ــتند و اگ هس
ــم بایســتی دقــت کــرد کــه در بیــن  نپذیری
ــود  ــز وج ــند نی ــح الس ــات صحی ــا روای آنه
دارنــد لــذا در بــاب اصــل صدورشــان بحــث 
ــت  ــون دالل ــد پیرام ــم. بحــث بای نمــی کنی
ایــن روایــات باشــد، کــه داللتشــان نیــز بــر 

ــد. ــح می باش ــا صری ــا تقریب مدع
نکتــه مهــم در بررســی داللــی ایــن روایــات 
ایــن اســت کــه آیــا تعارضــی بــا ادلــه دیگــر 
مثــل کتــاب، عقــل و اجمــاع دارنــد یــا 
ــگاه  ــر تعارضــی داشــته باشــند آن ــر؟ اگ خی

ــه بررســی مرجحــات می رســد.  ــت ب نوب

شــاید برخــی تعــارض ایــن حکــم بــا اطــاق 
آیــه قــرآن را مطــرح کننــد. خداونــد متعــال 
در قــرآن کریــم می فرمایــد: »اّن النفــَس 
ــس  ــل نف ــس درمقاب ــی نف ــس 1« یعن بالنف
ــد را اســتثنا  ــدر و فرزن ــه پ اســت، چــون آی

نکــرده اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــد گف ــخ بای در پاس
مبنــای اصولــی جــواز تخصیــص کتــاب بــه 
ــر واحــد، قاعــده »ان النفــس بالنفــس«  خب
ــأله  ــه در مس ــتفیضه ای ک ــات مس ــا روای ب
مــی  خــورد.  تخصیــص  اســت،  موجــود 
ــوارد  ــیاری از م ــرآن در بس ــه ق ــح آنک توضی
ــات احــکام نیســت و  ــان جزئی ــام بی در مق
بــرای رســیدن بــه احــکام جزئــی طبــق نــص 
قــرآن کریــم بایســتی بــه روایــات مراجعــه 

کــرد. 
حکــم  کــه  گفــت  بایســتی  نتیجــه  در 
ــورد  ــن م ــس، در ای ــه نف ــس ب ــاص نف قص
جــاری نیســت. از آنجــا کــه تعارضــی بیــن 
کتــاب و ســنت، شــکل نگرفــت پــس نوبــت 
بــه بررســی مرجحــات نمی رســد. نتیجــه 
ــته  ــی داش ــت کاف ــات دالل ــر روای ــه اگ اینک

1. مائده، 45
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باشــند، دلیــل دوم را می توانیــم بــه عنــوان 
ــم. ــتناد، بپذیری ــل اس ــل قاب ــک دلی ی

بررسی دلیل سوم 

ــن  ــی در دلیــل ســوم ای مدعــای شــهید ثان
ــی  ــدر تناف ــت پ ــا حرم ــاص ب ــه قص ــود ک ب
محســوب  استحســان  بیــان  ایــن  دارد، 
می شــود و حجیــت نــدارد. شــاهد آنکــه 
ــی ضــوء القــرآن و  در کتــاب »القصــاص عل
الســنة« اینطــور بیــان شــده اســت1 کــه اگــر 
ایــن تنافــی قصــاص بــا حرمــت پــدری، بــه 
ــود،  ــی ش ــتقل تلق ــل مس ــک دلی ــوان ی عن
ــا از  ــا منشــأ روایــی داشــته باشــد ی ــد ی بای
کلیاتــی کــه در کتــاب و ســنت مطرح شــده، 
ــر  ــروط ب ــه مش ــد؛ البت ــده باش ــاد ش اصطی
ایــن کــه مــذاق شــریعت را بپذیریــم و اگــر 
بــدون مســتند گفتــه شــود کــه ایــن حکــم 
ــری  ــات دارد، دیگ ــدری مناف ــت پ ــا حرم ب

ــت  ــا حرم ــادر ب ــاص م ــد قص ــم می گوی ه
مــادری منافــات دارد؛ پــس شــارع در آنجــا 
نیــز بایــد حکــم بــه عــدم قصــاص بدهــد در 

1. القصاص، ج1، ص344

حالیکــه چنیــن حکمــی وجــود نــدارد و مــا 
ــی  ــم یعن ــل می کنی ــاب عم ــق کت ــه مطل ب

ــس«.   ــس بالنف ــان»ان النف هم

بررسی دلیل چهارم 

ــون  ــه چ ــود ک ــن ب ــر ای ــل آخ ــای دلی مدع
ــد  ــدش اســت؛ فرزن ــدر ســبب وجــود فرزن پ
خــود  ســبب  انعــدام  باعــث  نمی توانــد 
شــود. ایــن دلیــل اگــر در همیــن حــد باشــد 
و هیــچ تکمیــل و تتمیمــی نداشــته باشــد، 

ــل اســتناد نیســت. قاب
ــد بررســی  ــارم بای ــوم و چه ــل س ــرای دلی ب
کنیــم کــه آیــا مــی توانیــم ازروایــات و 
ادلــه دیگــر بــه عنــوان پشــتوانه شــرعی 

اســتفاده کنیــم؟ 
بحاراالنــوار  کتــاب  در  مجلســی  مرحــوم 
ــرح  ــی را مط ــث، روایت ــن بح ــل همی در ذی
بــه  درکمــک  می توانــد  کــه  کرده انــد2 

ــل  ــان از»عل ــد. ایش ــد باش ــث مفی ــن بح ای
الشــرایع« شــیخ صــدوق نقــل می کنــد کــه: 
» لمحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم قــال: 

2. بحاراالنوار، ج101، ص406

العلــة فــي أن ال يقتــل والــد بولــده أن الولــد 
ــى اهلل  ــأب لقــول رســول اهلل صل ــوك ل ممل
ــت  ــك 3 « عل ــك لبي ــت و مال ــه وآل: أن علي
اینکــه پــدر بــه خاطــر قتــل فرزنــدش کشــته 
نمی شــود، ایــن اســت کــه فرزنــد، مملــوک 
پــدر اســت. بــر فــرض صحــت ایــن روایــت، 
ــارم  ــوم و چه ــتدالل های س ــوان اس ــی ت م
مطــرح شــده توســط مرحــوم شــهید ثانــی را 
تکمیــل نمــود. پــدر مالــک و پســر مملــوک 
قصــاص  پــدر  لــذا  می شــود،  حســاب 
شــریفه  آیــه  کــه  بخصــوص  نمی شــود؛ 
فرمــوده »الحــر بالحــر«4  یعنــی مــا فتــوای 
دیگــری هــم داریــم طبــق همیــن آیــه کــه 
اگــر حــر عبــد را بکشــد، حــر بــه خاطــر 

3. در شــرح روایــات بایــد گفــت کــه »مالــک 

البیــک« بــه دو وجــه خوانــده شــده، برخــی مــال 

ــد  ــک« را جــدا گرفته ان ــد و »ل ــه گرفته ان را موصول

ــد و »کاف«  و برخــی هــم »مــال« را جــدا گرفته ان

ــن دو  ــون ای ــه چ ــد، البت ــه کرده ان ــه آن ضاف را ب

قرائــت تأثیــر زیــادی در بحــث مــا و معنــا نــدارد، 

ــدان صــرف نظــر مــی کنیــم. از پرداختــن ب

4. بقره، 178
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اســتناد بــه روایــت »أنــت و مالــك لبيــك « 
ــد. می کنن

جمــع بنــدی فتــوای فقهــا ذیــل روایــت »انــت 
و مالــک البیــک«

ــدس  ــارع مق ــم ش ــه می دانی ــور ک همان ط
بــر مباحثــی مثــل زنــا و قصــاص و ســرقت، 
حســاس اســت. جالــب اســت کــه حــد 
ــرآن اســت: ــه ق ــح آی هرســه موضــوع، صری
حــد زنــا: »الزانيــة و الزانــي فاجلــدوا كل    

واحــد منهمــا مائــة جلــدة«  3
حــد قتــل: »فلکــم فــی القصــاص حیــاة    

یــا اولــی االلبــاب« 4
الســارق  و  »الســارق  ســرقت:  حــد   

ایدیهمــا«5 فاقطعــوا 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه خــود فقهــا نیــز 
ــواردی  ــزء م ــورد، ج ــه م ــر س ــد ه فرموده ان
اســت کــه اگــر امــر دائــر شــود بیــن اینکــه 

حــق الناســی باشــد و حــق اهلل، اولویــت 
ــق  ــر ح ــت و اگ ــاس اس ــق الن ــا ح ــا ب قطع
الناســی باشــد مثــل ســرقت و قتــل در 
ــور،  ــن ام ــر ای ــی در غی ــق الناس ــل ح مقاب
ــرض  ــال و ِع ــد مســاله جــان و م ــا بای قطع
مقــدم شــود و حــال آنکــه می بینیــم فقهــا 
در ایــن مســاله بــا توجــه بــه قاعــده »أنــت 
ــد  ــب وال ــه جان ــم ب ــک« حک ــک لبی و مال

ــد. داده ان

داللت روایت انت و مالک البیک

ــت،  ــل روای ــا ذی ــاوای فقه پــس بررســی فت
ــی  ــه شــارع نوع ــد  ک ــا نشــان می ده ــه م ب
ــدش  ــه فرزن ــبت ب ــدر نس ــرای پ ــت ب ملکی
قــرار داده اســت ولــی ایــن ملکیــت، ملکیت 
تعبدیــه  ملکیــت  بلکــه  نیســت  عرفیــه 
اســت. بدیــن معنــی کــه  فــرض کنیــد 
ــاد  ــان ایج ــه خودش ــی ک ــا اعتبارات ــا ب عق
اجتماعی شــان  روابــط  بــرای  می کننــد؛ 
ــرار  ــوک ق ــی را ممل ــک و برخ ــی را مال برخ
ــش  ــان پی ــی عمومی ش ــا زندگ ــد ت می دهن

3. نور، 2

4. بقره، 179

5. مائده، 38

روایــت  ایــن  طبــق  می باشــد.  لبيــك « 
ــا  ــدر اســت و گوی ــه پ ــق ب ــد متعل ــال ول م
ــت. در  ــته اس ــودش برداش ــال خ ــدر از م پ
ــلطون  ــاس مس ــلیط »الن ــده تس ــع، قاع واق
علــی اموالهــم« اینجــا جــاری می شــود؛ 
ــم  ــد در حک ــوال فرزن ــه ام ــن صــورت ک بدی
امــوال پــدر می شــود. پــس عــاوه بــر قتــل 
نفــس، در بحــث ســرقت کــه نوعــی تجــاوز 
مالــی حســاب می شــود، فقهــا ایــن نظــر را 
دوبــاره پیــاده کرده انــد. صاحــب ریــاض نیــز 
مدعــی اجمــاع در مســأله عــدم ثبــوت حــد 
ســرقت اســت. ایشــان در ریــاض می گویــد: 
ــان  ــا ایش ــر 2« ضمن ــی الظاه ــًا عل »اجماع
مســتفیض  اجماعــات  می کننــد  ادعــا 
ــت  ــم را روای ــن حک ــتند ای ــتند و مس هس

ــد. ــك « می دانن ــك لبي ــت و مال »أن

2. عدم ثبوت حد زنا

در بحــث ِعــرض نیــز، فقهــا اجمــاع کرده انــد 
کــه اگــر پــدر بــا جاریــه ی پســرش زنــا کنــد، 
ــك «  ــك لبي ــت و مال ــده »أن ــر قاع ــه خاط ب
ــوم  ــود. مرح ــاری نمی ش ــر او ج ــا ب ــد زن ح
محقــق کرکــی ایــن حکــم را در جامــع 
المقاصــد بــا تعبیــر »ال خــاف« مطــرح 
کــرده اســت. یعنــی هیــچ اختافــی در ایــن  
نیســت کــه پــدر بــه جــرم زنــا بــا جاریــه ی 

ــورد.  ــد نمی خ ــود ح ــر خ پس

3. عدم حرمت سب ولد توسط والد

ســب مؤمــن حــرام اســت و اگــر کســی بــا 
ــد، کســب حــرام  ــردن اکتســاب کن ســب ک
کــرده اســت امــا مرحــوم شــیخ انصــاری در 
ــتثناء  ــورد را اس ــن دو م ــب مؤم ــث س بح
را  پســرش  پــدر  این کــه  یکــی  می کنــد: 
ســب کنــد و دیگــر اینکــه ســید، عبــدش را 
ســب کنــد. حتــی شــیخ اعظــم می فرماینــد 
اگــر پســر، ناراحــت شــده و آن عبــد خشــنود 
ــاری  ــم ج ــن حک ــان ای ــاز همچن ــد، ب نباش
ــا اینکــه در متــن  اســت. شــیخ در ادامــه ب
ــان  ــی منظورش ــد ول ــم می گوی ــل« ه »فتأم
هــم  ایشــان  درنهایــت  اســت.  مجمــل 
ــد و  ــن مســأله را اجماعــی می دانن اصــل ای

2. ریاض المسائل،ج16،ص90

کشــتن عبــد، قصــاص نمی شــود یعنــی اگــر 
مملوکیــت ثابــت شــود طبیعتــًا ذیــل بحــث 
مالــک و مملــوک، قصــاص خــود بــه خــود از 
ایــن بــاب، منتفــی می شــود و ایــن دلیلــی 

ــد. ــاص می باش ــی قص ــرای نف ــتقل ب مس

  سند روایت بحاراالنوار

ــودن  ــله ب ــت، مرس ــن روای ــکل ای ــا مش ام
آن اســت، ایــن روایــت درکتــب معتبــر 
روایــی، مطــرح نشــده اســت و مرحــوم 
ــرای اولیــن  مجلســی نیــز ایــن روایــت را ب
بــار در کتــاب بحــار، ذکــر کرده انــد. در علــل 
الشــرایع امــروزی نیــز ایــن روایــت بــا ایــن 
ــر  ــی اگ ــود 1. حت ــاهده نمی ش ــارت مش عب
ــرده باشــد، ســند  ــر ک علل الشــرایع هــم ذک
متصلــی بــه معصــوم، ذکــر نشــده اســت تــا 
ــرد.  ــنجی ک ــی و اعتبارس ــوان آن را بررس بت
ــل اســتناد  ــز قاب ــت نی ــن روای در نتیجــه ای
بــه عنــوان پشــتوانه دلیــل ســوم و چهــارم 

ــرد.  ــرار بگی ــد ق نمی توان
در ذیــل روایــت، عبارتی اســت از قــول پیامبر 
ــو و  ــد: »ت ــوده ان ــری فرم ــه پس ــه ب )ص( ک
مالــت متعلــق بــه پــدرت هســتی« ایــن 
قســمت از روایــت، جــزء روایــات صحیحــه ای 
اســت کــه هــم در کتــب روایــی شــیعه و هم 
در کتــب روایــی اهــل ســنت، مطــرح شــده 
ــه  ــده  ک ــن قاع ــق ای ــز، طب ــا نی ــت. فقه اس
فرزنــد، خــودش و جانــش و مالــش متعلــق 
بــه پــدرش اســت، فتاوایــی داده انــد کــه بــه 

ــه آن اشــاره می شــود: ــی ب صــورت اجمال

روایــت  فتــاوای فقهــا طبــق 
»انت و مالک البیک«

1. عدم ثبوت حد به خاطر سرقت والد از ولد

ــا  ــدری ب ــر پ ــه اگ ــد ک ــاع کرده ان ــا اجم فقه
ــد  ــوت ح ــب ثب ــه موج ــرایطی ک ــام ش تم
می شــود از پســرش دزدی کنــد حــد بــر پــدر، 
جــاری نمی شــود؛ چــرا کــه مستمســک 
فقهــا بعــد از اجمــاع، روایــت »أنــت و مالك 

1. علل الشرائع، ج2، ص524
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عقائــی و ملکیــت عرفــی را در اینجــا پیــاده 
می کننــد،  نفــی  را  آن  لــوازم  و  کرده انــد 
درحالــی کــه مدعــای مــا ایــن نیســت کــه 
ــک عرفــی پسراســت، یعنــی ایــن  ــدر، مال پ
ــه در  ــی ک ــان مالکیت ــه هم طــور نیســت ک
قضیــه مــوال و عبــد، مطــرح اســت، شــارع 
خواســته باشــد در پــدر و پســر پیــاده کنــد. 
ملکیتــی کــه مدعــای ماســت در حیطــه ای 
اســت کــه شــارع جعــل کــرده اســت یعنــی 
ــدات  ــا و مقی ــما از محدویت ه ــه ش ــر چ ه
ــرا  ــا چ ــه مث ــد ک ــکال کنی ــید و اش بپرس
ــق نیســت؛ مــا می گوییــم  ــدر مالــک مطل پ
ــارع  ــه ش ــت ک ــواردی اس ــان م ــن ازهم ای
درآن، ملکیــت را جعــل نکــرده اســت؛ چــون 
ــل  ــا دلی ــم، ب ــا می گویی ــه م ــی را ک ملکیت
ثابــت می شــود و اگــر دلیــل در جایــی 
ملکیــت  دیگــر  باشــد،  نداشــته  داللــت 
نمی آیــد. ایــن ملکیــت صرفــا یــک ســیطره 
و حــق تســلط اســت. آن هــم در حــدی کــه 

ــه بیشــتر.  ــد و ن ــن کن شــارع تعیی
جمــع بنــدی: نتیجــه ی بحــث مــا ایــن 
اســت کــه اگــر دلیــل برخــاف داشــته 
باشــیم، بلکــه حتــی اگــر شــک کنیــم، 
ــی  ــد، تأسیس ــر فرزن ــدر ب ــت پ ــون ملکی چ
اســت و اصــل، عــدم حجیــت و عــدم دلیــل 
اســت، درهنــگام شــک، آن ملکیــت را در 
ایــن حیطــه پیــاده نمی کنیــم. فقــط در 
ــت  ــه صراح ــارع ب ــود ش ــه خ ــه ای ک حیط
یــا ظهــور و بــا یــک حجــت شــرعی، گفتــه 

ــی  ــلیط -یعن ــر تس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب باش
ــت  ــه آن ملکی ــت ن ــلطه- منظوراس ــق س ح

ــی. عقائ
ــی توســط  ــن ملکیت ــر چنی اشــکال دوم: اگ
ــن  ــتی ای ــود، نبایس ــده ب ــل ش ــارع جع ش
حکــم توســط خــود شــارع نقــض می شــد، 
در حالــی کــه شــارع مقــدس در برخــی 
مــوارد، خــود بــه ایــن ملکیــت ملتــزم نشــده 
اســت. بــرای مثــال اگــر پــدر، مالــک فرزنــد 
اســت چــرا ملکیتــش مطلــق نیســت؟ چــرا 
مثــل موالهــا نســبت بــه عبدشــان نیســت؟ 
اگــر عبــِد مــوالی عرفــی، مالــی داشــته 
باشــد، تمــام آن متعلــق بــه موالســت. 
ــال  ــدر م ــر پ ــد اگ ــه گفته ان ــا اینک ــا ب فقه
فرزنــد را بــدزدد، حــد ســرقت نمی خــورد، 
ولــی گفته انــد پــدر بایــد در حــد نیــازش از 
مــال فرزنــد بــر دارد. ایــن قیــد و محدودیــت 
ــک  ــدر مال ــه پ ــد ک ــان می ده ــودش نش خ
نیســت در غیــر ایــن صــورت اگــر پــدر 
مالــک بــود، همــه مــال متعلــق بــه او بــود. 
مرحــوم آقاســید تقــی طباطبایــی قمــی 
درادامــه گفتــه انــد کــه حتــی والیــت پــدر 
ــد از  ــوغ اســت و بع ــا ســن بل ــد، ت ــر فرزن ب
ســن بلــوغ پــدر والیــت نــدارد و فرزنــد، 
ــد  ــک فرزن ــدر، مال ــار اســت امــا اگــر پ مخت
اســت پــس چــرا پســر آزاد و مختــار اســت و 
هــر تصمیمــی بــرای زندگــی اش مــی توانــد 
بگیــرد؟ در نتیجــه معلــوم می شــود کــه 

ــوده اســت. ــد نظــر شــارع نب ــت، م ملکی
جــواب: پاســخ همــان پاســخ قبلــی اســت، 
ــت  ــان ملکی ــان هم ــه ایش ــی ک ــدان معن ب

ــت  ــا مالکی ــات عق ــی اوق ــی گاه ــرود ول ب
را ایجــاد نمی کننــد بلکــه خــود شــارع، 
ــات  ــد. اثب ــل می کن ــدًا جع ــت را تعب ملکی
ــر  ــل دارد و اگ ــه دلی ــاز ب ــت نی ــن ملکی ای
بتوانیــم ثابــت کنیــم شــارع چنیــن نســبتی 
ــه آن  ــد ب ــت، بای ــرده اس ــل ک ــدا جع را تعب

ــود. ــزم ب ملت

اشکاالت بر ملکیت تعبدیه والد بر ولد

مرحــوم آقاســید تقــی طباطبایــی قمــی در 
ــه  ــی الفق ــاتنا ف ــاب »دراس ــوم کت ــد س جل
ــر بحــث  ــری« دو اشــکال اساســی، ب الجعف

ــد. ــه ان ــد گرفت ــر فرزن ــدر ب ملکیــت پ
خــاف  تعبــدی  ملکیــِت  اول:  اشــکال 
ــد مــا  ضــرورت فقــه اســت. ایشــان می گوی
ــک  ــدر، مال ــه پ ــم ک ــه نداری ــی از فق درجای

ــت.  ــد اس فرزن
ــت  ــد گف ــان بای ــه ایش ــخ ب ــواب: در پاس ج
کــه مستمســک فتــاوای فقهــا کــه ادعــای 
اجمــاع نیــز بــر آن دارنــد و آن را مســتند بــه 
»أنــت و مالــک لبیــک« کــرده انــد، نشــانگر 
ایــن اســت کــه ملکیــت تعبــدی مــورد قبول 
فقهاســت. بلــه اگــر ملکیــت عرفــی، مــد نظر 
ــه  ــی ک ــی ملکیت ــت، یعن ــوده اس ــان ب ایش
ــرورت  ــاف ض ــًا خ ــد، قطع ــا می فهمن عق
فقــه اســت یعنــی هیــچ فقیهــی نمی گویــد 
ــا  ــن معن ــدش اســت. بدی ــک فرزن ــدر، مال پ
کــه پــدر حــق دارد بــه فرزنــدش بگویــد ایــن 
ــا  ــرده ی ــد ب ــا آخــر عمــر بای کار را بکــن و ت
کنیــز پــدرش باشــد. قطعــا منظــور مــا نیــز 
ــدی  ــت تعب ــت. ملکی ــی نیس ــت عرف ملکی
شــارع  حــدود  بــا  کــه  اســت  ملکیتــی 

کـه  معتقدیـم  مـا  نهایـت  در 
منشـأ حکم عدم قصاص روایت 
شـریفه »أنـت و مالـک ألبیـک« 
اسـت نـه ارتبـاط عاطفـی  و نـه 
هیـچ چیـز دیگـر و چون شـارع 
مـورد  در  فقـط  را  مسـأله  ایـن 
پـدر، مطـرح کرده اسـت، به غیر 
پـدر نیـز نمی تـوان تسـری داد. 
نتیجـه اینکه در غیـر پدر امکان 
سـرایت و قیـاس وجـود نـدارد.
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فرزنــد مــی توانــد بخــورد امــا نبایــد اســراف 
ــا  ــرد، اینج ــراف ک ــر اس ــع اگ ــد. در واق کن
دیگــر پــدر مالــک مــال فرزنــد نیســت، 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــری ک ــان تعبی ــبیه هم ش
دارد و می فرمایــد »ال  ولــی دم  پیرامــون 
یســرف فــی القتــل انــه کان منصــورا«  یعنی 
ــا اینکــه ولــی دم، حــق قصــاص دارد امــا  ب
ــراف  ــد اس ــدارد. ح ــل ن ــراف در قت ــق اس ح
یعنــی مشــخص کــردن محــدوده ای کــه 
بیــش از آن بــرای پــدر حــق تصــرف وجــود 
نــدارد. اگرچــه ایــن مــال پــدر اســت ولــی در 
ــد تصــرف  همــان حیطــه مشــخص می توان

ــد.  کن
از آنجــا کــه شــارع مقــدس در مســأله تجاوز 
ــی  ــاوز جان ــر از تج ــه کم اهمیت ت ــی -ک مال

ــت   ــده اس ــت ش ــام( روای ــه الس ــر )علی باق
کــه بعــد از عبــارت »أنــت و مالــک لبیــک« 
می فرماینــد: »مــا احــب أن یأخــذ مــن مــال 
ابنــه اال مــا احتــاج الیــه ممــا البــد منــه، ان 
ــدان  ــت ب ــن روای ــاد« ای ــب الفس اهلل ال یح
معنــی اســت کــه اگــر پــدر چیــزی را از مــال 
فرزنــد دزدی کنــد و ایــن کار عنــوان فســاد 
داشــته باشــد، یعنــی بیــش از حــد نیــازش 
مالــک  و  »أنــت  ذیــل  در  دیگــر  باشــد، 

ــرد. ــرار نمی گی ــک« ق لبی
مالــک  و  »أنــت  عبــارت  آنکــه  نتیجــه 
لبیــک« نیــز مقیــد شــده  اســت. مقیــد بــه 
ــدی  ــِت تعب ــن ملکی ــتفاده از ای ــه اس اینک
ــد فســادانگیز باشــد. در واقــع ملکیــت  نبای
پــدر نســبت بــه فرزنــد، بایــد در یــک حیطــه  
عقائــی باشــد. پــدر نمی توانــد تمــام مــال 
فرزنــد را آتــش بزنــد بــا ایــن اســتدالل کــه 

ــت! ــک اس وی مال

2. عدم اسراف در اموال پسر: 

در صحیحــه محمــد بــن مســلم از امــام 
ــرقت  ــث س ــام( در بح ــه الس ــادق )علی ص
ــد:  ــه می فرماین ــت ک ــده اس ــل ش ــی نق مال
ــرف2«   ــر س ــن غی ــاء م ــا ش ــه م ــأکل من »ی
ــال  ــد، از م ــه را بخواه ــر چ ــدر ه ــی پ یعن
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باشــد؛ قائــل بــه آن ملکیــت می شــویم. 
ــم کــه منشــأ حکــم  ــت مــا معتقدی در نهای
عــدم قصــاص روایــت شــریفه »أنــت و 
ــه ارتبــاط عاطفــی1   مالــک لبیــک« اســت ن
و نــه هیــچ چیــز دیگــر و چــون شــارع ایــن 
مســأله را فقــط در مــورد پــدر، مطــرح کــرده 
اســت، بــه غیــر پــدر نیــز نمی تــوان تســری 
داد. نتیجــه اینکــه در غیــر پــدر امــکان 

ــدارد. ســرایت و قیــاس وجــود ن

بررســی قیــود روایــت »أنــت و مالــک 
ألبیک« در فروعات فقهی

ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــون ب ــس تاکن پ
کــه شــارع نوعــی ملکیــت تعبــدی از طــرف 
پــدر بــر فرزنــدش اعتبــار کــرده اســت. بــرای 
تشــخیص آن ملکیــت تعبــدی بایــد بــه 
ــه  ــه ای را ک ــه رفــت و حیطــه  ادل ســراغ ادل
ــد، بررســی  ایــن ملکیــت را ثابــت مــی کنن
ــه  ــزان ک ــان می ــه هم ــا ب ــا م ــم. قاعدت کنی
قائــل  ملکیــت  بــه  دارد،  داللــت  دلیــل 

می شــویم.    
ــک«  ــک لبی ــت و مال ــت »أن شــارع در روای
و مــوارد مشــابه از ایــن قضیــه، قیــودی 
ــات  ــی در فروع ــرده اســت؛ یعن را مطــرح ک
متعــدد فقهــی، روایــت را مقیــد بــه قیــودی 
ــد در  ــود می توان ــن قی ــه ای ــت ک ــرده اس ک
قضیــه مــا هــم مؤثــر باشــد؛ چــون مســتند 
قضیــه مــا همــان مســتندی اســت کــه در 
فــروع دیگــر هــم مطــرح اســت. می دانیــم 
کــه هــرگاه مســتند، مقیــد بشــود، موضــوع 
ــن  ــا ای ــود. ب ــد می ش ــز مقی ــتند نی آن مس
ــا  ــث م ــد در بح ــت تقیی ــد گف ــیر بای تفاس

ــه اســت: بدیــن گون

1. عدم مفسده در استفاده از ملکیت: 

ــام  ــی، از ام ــزه ثمال ــی حم ــه اب در صحیح

ــدم  ــل ع ــی دلی ــاط عاطف ــه ارتب ــر آنک ــاهد ب 1. ش

قصــاص نمــی باشــد ایــن اســت کــه اگــر صــرف 

ــاط  ــن من ــم باشــد، ای ــل حک ــی دلی ــاط عاطف ارتب

در مــادر نیــز بــه نحــو اولــی و اشــد موجــود 

خواهــد بــود، در حالــی کــه کســی از فقهــا بــه عدم 

قصــاص مــادر فتــوا نــداده اســت.

شـارع در همـان حکـِم بـه عدم 
قصـاص، قیودی را مطـرح کرده 
در  هرچنـد  قیـود  ایـن  اسـت. 
خـود ایـن روایـات نیسـت امـا 
بـه عنـوان مخصـص منفصـل با 
اسـتفاده از فـروع فقهـی دیگـر، 
منجـر بـه حکـم عـدم قصـاص 

می شـود. 
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ایــن مــکان را بدهــد.

نتیجه ی فروع فقهی مذکور

در محــل بحــث مــا نیــز، اگــر پــدر کــه مالک 
تعبــدی فرزنــدان اســت، بــه قتــل فرزنــدان 
ــا می توانیــم  ــز آی ــد، در اینجــا نی عــادت کن

البتــه عامــه حلــی، علــی رغــم فتــوای 
ــا  ــل ذمی ــو قت ــت: »ل ــوده اس ــهور فرم مش

فالوجــه القصــاص« 1.

1. تلخیص المرام،ص301

اســت- مســأله عــدم افســاد و عــدم اســراف 
ــی  ــق اول ــه طری ــت؛ ب ــرده اس ــرح ک را مط
ــک  ــت و مال ــت »أن ــی، روای ــاوز جان در تج
ــتند  ــع مس ــورد. در واق ــد می خ ــک« قی لبی
مســاله مــا کــه روایــت »أنــت و مالــک 
ــه جــان و نفــس،  ــک« باشــد نســبت ب لبی
بــه دو قیــد عــدم اســراف و افســاد، محــدود 
و مقیــد مــی شــود. در مســاله جــان و نفس 
ــراف و  ــو اس ــر ت ــت اگ ــوان گف ــر نمی ت دیگ
افســاد کنــی، قصــاص نمی کنیــم. درواقــع، 

ــد می باشــد.  ــان اول، مقی ــم از هم حک

قتــل  صــورت  در  قصــاص  حکــم  بررســی 
ــث ــل بح ــر آن در مح ــدد و تأثی ــای متع ذمی ه

قتــل ذمــی توســط مســلمان، از بحث هایــی 
اســت کــه مشــهور فقهــای شــیعه در آن 
ــد. مشــهور  ــه عــدم قصــاص داده ان حکــم ب
ــی  ــلمان، ذم ــر مس ــه اگ ــد ک ــا قائل ان علم
را بــه قتــل برســاند، بــه خاطــر قاعــده نفــی 
ســبیل نمی توانیــم مســلمان را قصــاص 
ــر  ــه خاط ــد ب ــرار باش ــر ق ــون اگ ــم چ کنی
ــس  ــم، پ ــاص کنی ــلمان را قص ــی، مس ذم
ــد.  ــدا می کن ــبیل پی ــر مســلمان، َس ذمــی ب

ــدم  ــه ع ــم ب ــه حک ــی ک ــان فقهای ــا هم ام

ــد درمــواردی کــه مســلمان،  قصــاص داده ان
قتــل ذمــی را تکــرار کنــد حکــم بــه قصــاص 
داده انــد. حــال ایــن ســوال مطــرح می شــود 
کــه چــرا حکــم بــه قصــاص داده شــده 
اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه ذمــی کســی 
ــا حکومــت اســامی، معاهــده  اســت کــه ب
ــد  ــان او تعه ــظ ج ــه حف ــت ب دارد و حکوم
ــلمان  ــط مس ــی توس ــل ذم ــرگاه قت دارد. ه
صــورت بگیــرد، مســلمان از باب قاعــده نفی 
ســبیل تنهــا تعزیــر می شــود و قصــاص بــر 
او جــاری نمــی شــود ولــی اگــر قتل هــا 
تکــرار شــود از بــاب ســلب آرامــش عمومــی 
و نقــض قوانیــن حکومــت اســامی قصــاص 
ــن  ــورد ای ــا در م ــر علم ــد. تعبی ــد ش خواه
فــرد ایــن اســت کــه وی بــا امــام، مخالفــت 
ــد  ــام هشــدار می ده ــه ام ــا ب ــد. گوی می کن
ــه ذمــی هــا اجــازه زندگــی در  ــد ب ــه نبای ک

پاسـخ آنکـه امام معصـوم)ع( از 
ایـن جهـت کـه حاکـم اسـالمی 
قیـود  تشـخیص  مرجـع  اسـت، 
ایـن احکام اسـت ولـی در زمان 
نیـز  امـام معصـوم )ع(  غیبـت 
حکومـت اسـالمی ایـن شـأنیت 
را دارد کـه ایـن قیود را از لسـان 
اسـتنباط  و  اسـتخراج  ادلـه، 
کنـد و براسـاس ایـن قیـود در 
مـواردی، حکـم بـه قصـاص پدر 
عـدم  بـه  مـواردی، حکـم  در  و 

قصـاص او کنـد.
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الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه«1  اگــر 
قــرار باشــد اســام بــه عنــوان دیــن جهانــی 
ــام،  ــام اس ــظ نظ ــس حف ــود پ ــرح ش مط
اســام  در  کــه  اســت  چیــزی  باالتریــن 
ــروع اســامی  مطــرح می شــود و برحفــظ ف

مقــدم اســت. در واقــع اگــر امــر دائــر 
ــظ  ــام و حف ــروع اس ــظ ف ــن حف ــود بی ش
ــام  ــظ نظ ــًا حف ــام، قطع ــام اس ــل نظ اص
اســام، مقــدم اســت و لــذا مــا می توانیــم 
دســت ولــی فقیــه را در غیــر از مــواردی 
ــوان  ــه عن ــود ب ــاد می ش ــه اصطی ــه از ادل ک
ــی  ــی و مکان ــی زمان ــای اجتماع مصلحت ه
ــد  ــه می توان ــی فقی ــم. ول ــاز بگذاری ــز ب نی
براســاس نیازهــای اجتماعــی کــه بــه وجــود 
می آیــد، قانــون بگــذارد و عــدم فســاد را 
ــد؛  ــود و حــدود خاصــی کن ــه قی محــدود ب
ــه  ــی ک ــن وســیله اصــل نظــام اجتماع بدی
بــرای اســام مهــم اســت، حفــظ می شــود.

1. التوبه، 33

ــه را  ــه والیــت مطلقــه فقی کــه مــا اگــر ادل
مــورد توجــه و بررســی قراردهیــم و اینطــور 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــتدالل کنی اس
اوال ولــی فقیــه، حاکــم نظــام اســام اســت 
اوجــب  اســامی،  نظــام  ثانیــا حفــظ  و 
ــه  ــود ک ــه آن می ش ــت، نتیج ــات اس واجب
فقیــه  ولــی  کــه  مصلحت اندیشــی هایی 
مطــرح  اســامی  جامعــه  بــه  نســبت 
ــرح  ــه مط ــم اولی ــوان حک ــه عن ــد ب می کن
می شــود نــه بــه عنــوان حکــم ثانویــه. 
توضیــح بیشــتر اینکــه چــه در »الصــاة 
واجبــة« چــه »الــزکاة واجبــة« چــه »الخمس 
ــع در  واجــب« چــه »الحــج واجــب« در واق
تمــام ادلــه شــرعی مــا، یــک مقّیــدی و 
ــه  ــواردی ک ــود اال م ــدا می ش ــی پی ص مخصِّ
ولــی فقیــه مصلحــت نبینــد. صحیــح ایــن 
اســت کــه از همــان اول، موضــوع ادلــه مــا 
ــه اینکــه شــارع فرمــوده  ــد ن مضیــق بوده ان
اســت مطلقــا نمــاز واجــب اســت و اگــر در 
مــواردی، ولــی فقیــه صــاح دیــد کــه دیگــر 
ــاز  ــم نم ــًا حک ــد، موقت ــاز نخوانن ــردم نم م
ــه  ــب مســتند ب برداشــته می شــود؛ این مطل

ــه اســت.  ــه فقی ــت مطلق ــه والی ادل
ــت  ــرای حکوم ــه ب ــت ک ــی اس ــام دین اس
ــد  ــال می فرمای ــد متع ــت. خداون ــده اس آم
ــن  ــذی ارســل رســوله بالهــدی و دی »هــو ال

حکــم بــه قصــاص نکنیــم؟ قطعــا تشــویش 
ــع  ــد. در واق ــش می آی ــی پی ــان عموم اذه
ــدس از  ــارع مق ــه ش ــت ک ــور نیس ــن ط ای
همــان ابتــدا حکــم کلــی و مطلــق بــه عــدم 
ــم  ــه حک ــا ب ــد م ــد و بع ــاص داده باش قص
دیگــر حکــم  ثانویــه  عناویــن  و  ثانــوی 
قصــاص را محــدود کنیــم؛ بلکــه شــارع در 
همــان حکــِم بــه عــدم قصــاص، قیــودی را 
مطــرح کــرده اســت. ایــن قیــود هرچنــد در 
خــود ایــن روایــات نیســت امــا بــه عنــوان 
مخصــص منفصــل بــا اســتفاده از فــروع 
فقهــی دیگــر، منجــر بــه حکــم عــدم قصاص 

می شــود.

دو سوال پیرامون این قیود

ــرح  ــؤالی مط ــت س ــن اس ــوال اول: ممک س
شــود مبنــی بــر اینکــه ایــن قیــود، بــه 
عنــوان حکــم اولــی هســتند یــا حکــم 
ایــن  نظــر می رســد  بــه  آنچــه  ثانــوی؟ 
اســت کــه ایــن قیــود حکــم اولــی هســتند؛ 
ــارع،  ــود ش ــرف خ ــود از ط ــن قی ــه ای چراک
ــت  ــده اس ــرار داده ش ــل ق ــوع دلی در موض
ــم  ــارع، حک ــدا ش ــت که ابت ــور نیس و اینط
ــد:  ــوده باش ــپس فرم ــد س ــرده باش ــی ک کل
اگــر مصلحــت دیگــری پیــش آمــد، موقتــًا 

ــود.  ــه ش ــم برداش ــن حک ای
ــود  ــن قی ــخیص ای ــع تش ــؤال دوم: مرج س
کیســت؟ اگــر گفتــه شــود پــدر در ایــن 
صورت هــا قصــاص می شــود و در غیــر ایــن 
صــورت قصــاص نمی شــود، چطــور بایــد 
تشــخیص دهیــم؟ آیــا قیــد دیگــری هســت 
یــا خیــر؟ و اگــر قیــد دیگــری هســت، چــه 
ــد تشــخیص دهــد کــه ایــن  کســی می توان
ــت  ــوده اس ــراف ب ــا اس ــاد ی ــدر، افس کار پ
ــوم)ع(  ــام معص ــه ام ــخ آنک ــر؟ پاس ــا خی ی
ــن جهــت کــه حاکــم اســامی اســت،  از ای
مرجــع تشــخیص قیــود ایــن احــکام اســت 
ــوم )ع(  ــام معص ــت ام ــان غیب ــی در زم ول
نیــز حکومــت اســامی ایــن شــأنیت را دارد 
کــه ایــن قیــود را از لســان ادلــه، اســتخراج 
و اســتنباط کنــد و براســاس ایــن قیــود 
ــدر و در  ــاص پ ــه قص ــم ب ــواردی، حک در م

مــواردی، حکــم بــه عــدم قصــاص او کنــد.
اســت  ایــن  مســأله  کامل کننــده  نکتــه 

حضـرت امـام خمینـی نامـه ای 
دربـاب اختیـارات ولـی فقیه به 
در  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
دوران ریاسـت جمهـوی ایشـان 
ایـن  در  نامـه  ایـن  نوشـته اند، 
مـورد اسـت کـه آیـا اختیـارات 
مـواردی  در  تنهـا  فقیـه  ولـی 
اسـالمی،  قوانیـن  کـه  اسـت 
واقـع،  در  یعنـی  دهـد؟  اجـازه 
حیطـه  در  تنهـا  فقیـه  ولـی 
می توانـد  اسـالمی،  قوانیـن 

کنـد؟  صـادر  حکـم 

بایـد عـرض کنـم حکومـت، کـه 
مطلقـه  والیـت  از  شـعبه ای 
علیـه  اهلل  صلـی  اکـرم  رسـول 
از  یکـی  اسـت،  سـلم  و  آلـه  و 
و  اسـت  اسـالم  اولیـه  احـکام 
مقـدم بـر تمـام احـکام فرعیـه، 
حتـی نمـاز و روزه و حج اسـت. 
یـا  مسـجد  می توانـد  حاکـم 
منزلـی را کـه در مسـیر خیابـان 
اسـت، خـراب کنـد و پـول منزل 
را بـه صاحبـش رد کنـد. حاکـم 

موقـع  در  را  مسـاجد  می توانـد 
لـزوم تعطیـل کنـد و مسـجدی 
صورتـی  در  باشـد،  ِضـرار  کـه 
کـه رفـع بـدون تخریـب نشـود، 

کنـد«. خـراب 
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مخالــف مصالــح کشــور و اســام باشــد، 
ــر  ــال ب ــن مث ــه ای ــد« ک ــو کن ــه لغ یک جانب
ــون  ــی »المؤمن ــّلم فقه ــده مس ــاف قاع خ
ــد  ــه وجــوب تعه ــد شــروطهم« اســت ک عن
ــاده  ــدات را اف ــروط و تعه ــه ش ــزام ب و الت
مطلقــه  والیــت  ادلــه ی  بنابــر  می کنــد. 
قاعــده  خــود  می توانــد  حاکــم  فقیــه 
»المؤمنــون عنــد شــروطهم« را کــه بــه نظــر 
مشــهور فقهــا از جملــه شــیخ انصــاری، 

حاکــم بــر جمیــع ادلــه اســت، محکــوم 
کنــد. ایــن قاعــده محکــوم دایــره اختیــارات 

ــت. ــه اس ــی فقی ول
درهمیــن  نیــز  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــا  ــر م ــواردی اگ ــد: »در م ــاب می فرماین ب
بخواهیــم نظــام اســامی را حفــظ کنیــم، 
ــا از  ــا ، ده ت ــی، دوت ــود یک ــاید الزم ش ش
واجباتــی را کــه اهمیــت کمتــری دارد، 
ــدای  ــی ف ــن واجــب کنیــم« یعن ــدای ای ف
حفــظ نظــام کنیــم »یــا مثــًا حفــظ رفــاه 
ــی  ــت عموم ــا امنی ــه ی ــی در جامع عموم
در جامعــه کــه یــک واجــب شــرعی و 
یکــی از احــکام فقهــی اســت و جــزء فقــه 
اســت. مصلحــت نظــام یعنــی چــه؟ یعنــی 
ــه  آنجایــی کــه دفــاع از کشــور، متوقــف ب
ــه  ــه ن ــر از جامع ــک قش ــاه ی ــت، رف اوس
ــه  ــر از جامع ــک قش ــاه ی ــوم. رف ــاه عم رف

ــری از ورود  ــا و جلوگی ــه جبهه ه ــی ب الزام
و خــروج ارز و جلوگیــری از ورود یــا خــروج 
هــر نحــو کاال و منــع احتــکار درغیــر دو ســه 
مــورد و گمــرکات و مالیــات و جلوگیــری از 
گران فروشــی، قیمت گــذاری و جلوگیــری 
ــه  ــاد ب ــع اعتی ــواد مخــدر و من از پخــش م
هــر نحــو غیــر از مشــروبات الکلــی، حمــل 
ــا  ــد و صده ــه باش ــوع ک ــر ن ــه ه ــلحه ب اس
امثــال آن، کــه از اختیــارات دولــت اســت، 

ــر تفســیر شــما خــارج اســت و صدهــا  بناب
امثــال اینهــا... بایــد عــرض کنــم حکومــت، 
کــه شــعبه ای از والیــت مطلقــه رســول اکرم 
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم اســت، یکــی 
از احــکام اولیــه اســام اســت و مقــدم بــر 
ــاز و روزه  ــی نم ــه، حت ــکام فرعی ــام اح تم
و حــج اســت. حاکــم می توانــد مســجد 
یــا منزلــی را کــه در مســیر خیابــان اســت، 
خــراب کنــد و پــول منــزل را بــه صاحبش رد 
کنــد. حاکــم می توانــد مســاجد را در موقــع 
ــرار  ــد و مســجدی کــه ِض ــزوم تعطیــل کن ل
باشــد، در صورتــی کــه رفــع بــدون تخریــب 

ــد«. نشــود، خــراب کن
 اینجــا مرحــوم امــام بــه مثــال مهمــی 
اشــاره مــی کننــد: »حکومــت می توانــد 
ــردم  ــا م ــه خــود ب قراردادهــای شــرعی را ک
ــرارداد  ــه آن ق ــی ک ــت، در موقع ــته اس بس

مصلحــت ســنجی ولــی فقیــه در 
زمره احکام اولیه

در بیانــات بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی 
مرحــوم امــام خمینــی و مقــام معظــم 
ولــی  مصلحت ســنجی های  نیــز  رهبــری 
بــه  اولیــه اســام  فقیــه، جــزء احــکام 
ــی  ــام خمین ــرت ام ــد. حض ــاب می آی حس
فقیــه  ولــی  اختیــارات  دربــاب  نامــه ای 
بــه حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دوران 
ــن  ــته اند، ای ــان نوش ــوی ایش ــت جمه ریاس
نامــه در ایــن مــورد اســت کــه آیــا اختیارات 
ولــی فقیــه تنهــا در مــواردی اســت کــه 
ــی در  ــد؟ یعن ــازه ده ــامی، اج ــن اس قوانی
واقــع، ولــی فقیــه تنهــا در حیطــه قوانیــن 
اســامی، می توانــد حکــم صــادر کنــد؟ 

متن آن نامه به شرح زیر است:
»از بیانــات جنابعالــی در نمــاز جمعــه ایــن 
ــت  ــما حکوم ــه ش ــود ک ــر می ش ــور ظاه ط
را کــه بــه معنــای والیــت مطلقــه ای کــه از 
جانــب خــدا بــه نبــی اکــرم صلــی اهلل علیــه 
و آلــه و ســلم واگــذار شــده و اهــّم احــکام 
ــرعیه  ــکام ش ــع اح ــر جمی ــی اســت و ب اله
نمی دانیــد  صحیــح  دارد،  تقــدم  الهیــه 
و تعبیــر بــه آنکــه ایــن جانــب گفتــه ام 
حکومــت در چهارچــوب احــکام الهــی دارای 
اختیــار اســت، بــه کلــی برخــاف گفته هــای 
ایــن جانــب بــود. اگــر اختیــاراِت حکومــت 

در چهارچــوب احــکام فرعیــه الهیــه اســت، 
و والیــت  الهیــه  عــرِض حکومــت  بایــد 
مطلقــه مفّوضــه بــه نبــی اســام )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم(، یــک پدیــده بی معنــا 

ــوا باشــد.«  و محت
امــام در ادامــه بــه پیامدهــای ایــن  اعتقــاد 
ــوی  ــی فقیــه، احــکام ثان کــه اختیــارات ول
مصادیقــی  و  می پردازنــد  باشــد؛  اســام 
بــه  می کنــم  اشــاره  »و  می کننــد:  ذکــر 
ــد  پیامدهــای آن، کــه هیــچ کــس نمی توان
خیابــان  مثــًا  باشــد:  آنهــا  بــه  ملتــزم 
ِکشــی ها کــه مســتلزم تصــرف درمنزلــی 
ــوب  ــت، در چهارچ ــم آن اس ــا حری ــت ی اس
احــکام فرعیــه نیســت« کجــا روایــت داریــم 
کــه گفتــه باشــد می توانیــد در مــال مــردم، 
ــان بکشــید؟ »نظــام وظیفــه، و اعــزام  خیاب
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ــا  ــد مملوکــه مدخــول بهــا ی فرقــی نمی کن
غیرمدخــول بهــا باشــد، درواقــع اســتنادات 
»أنــت و مالــک لبیــک« صحیــح اســت 
ولــی در عیــن حــال، ایــن قیــود هــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــانگر ای ــه نش ــود دارد ک وج
ــن  ــک« در عی ــک لبی ــت و مال ــده »أن قاع
مــورد  و  اســت  معتبــر  اصلــش  اینکــه 
ــا حــدود و ثغــورش  اســتناد فقهاســت، ام
منــوط بــه یــک قیــودی اســت کــه در 
روایــات دیگــر، مطــرح شــده اســت؛ مثــل 
قیــد عــدم اســراف، قیــد عــدم افســاد، 
ــامی و  ــم اس ــا حاک ــه ب ــدم مقابل ــد ع قی

قوانیــن حکومــت اســامی. 
باالتــراز همــه ایــن مــوارد ایــن اســت 
کــه در زمــان حضــور یــا غیبــت امــام 
ــد  ــت اســامی می توان معصــوم)ع(، حکوم
بــا توجــه بــه اختیاراتــی کــه شــارع بــه او 
ــا توجــه بــه مصالحــی کــه  داده اســت و ب
در جامعــه اســامی می بینــد ؛ بــه تناســب 
شــرایط زمانــی و مکانــی در ایــن قاعــده »ال 
ــده« یعنــی عــدم قصــاص  ــد بول یقــاد الوال
ــودی را مطــرح  ــد، قی ــدر در کشــتن فرزن پ

ــد. ــه کن ــد و اضاف کن

چیــز عزیــز؛ چــرا مــا بایــد از آن فــرار 
کنیــم؟«

جمع بندی

ــا  ــا ب ــی، م ــر فقه ــرعی و از نظ ــر ش از نظ
کــه  مســتفیضه ای  روایــات  بــه  توجــه 
داریــم، در حالــت عــادی، پــدر مقابــل 
بــه  نمی شــود،  قصــاص  فرزنــد،  قتــل 
نوعــی  مقــدس  شــارع  اینکــه  خاطــر 
ملکیــت تعبــدی بــرای پدردرمقابــل فرزنــد، 
جعــل کــرده اســت ولــی ایــن ملکیــت 
ــارع  ــه ش ــه ای ک ــًا در حیط ــه، صرف تعبدی
جعــل کــرده اســت، معتبــر اســت و در 
ایــن  نمی توانیــم  حیطــه،  آن  از  غیــر 

ملکیــت تعبدیــه را بپذیریــم و طبیعتــًا 
در  زنــا  و حــد  قصــاص و حــد ســرقت 
آنجــا وارد می شــود؛ لــذا چنانکــه فقهــا 
نیــز در قضیــه زنــای پــدر بــا مملوکــه 
مملوکــه،  ایــن  اگــر  فرموده انــد:  پســر 
مدخــوٌل بهــا باشــد، در آنجــا حــد زنــا 
ــی کــه اگــر پســر  جــاری می شــود؛ در حال
ــدر محســوب بشــود،  ــه امــوال پ ــق ب متعل

مثــل کارگــران یــا کشــاورزان یــا قشــرهای 
اوســت،  بــه  متوقــف  جامعــه،  دیگــر 
یــک  اجــازه دهیــم کــه  نمی شــود مــا 
قشــری از جامعــه در شــرائط دشــواری، 
ــی  ــر فقه ــر ظواه ــه خاط ــد ب ــی بکنن زندگ
ــل  ــه وجــود دارد وغاف ــه در رســاله عملی ک
بشــویم ازایــن حفــظ مصلحــت. صــاح 
ــه شــرعی  قشــرهای جامعــه هــم جــزء فق
همــان  از  شــرعی  فقــه  یعنــی  اســت« 
در  و  اســت  کــرده  لحــاظ  را  ایــن  اول، 
موضوعــش مصلحــت لحــاظ شــده اســت. 
»و ایــن، بخشــی از فقــه وســیع اســام 
ــد مصلحــت  ــال می کنن اســت. بعضــی خی
در مقابــل حقیقــت اســت؛ در صورتــی کــه 
ــا  ــت اســت کم ــک حقیق ــم ی مصلحــت ه
این کــه حقیقــت هــم مصلحــت اســت. 
ــدا  ــم ج ــت از ه ــت و مصلح ــًا حقیق اص
پنــداری و شــخصی   ِ نیســتند. مصالــح 
ــت،  ــی مصلح ــت. وقت ــد اس ــه ب ــت ک اس
ــردم  ــی مصلحــِت م شــخصی نیســت، وقت
ــن می شــود  و مصلحــِت کشــور اســت، ای
یــک امــر مقــّدس، یــک امــر خــوب، یــک 
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دســت مــا نمی رســید. 
آثــار  امامیــه،  بیــن فقهــای  طبیعتــًا در 
فقیهانــی کــه عنایــت بیشــتری بــه مســأله 
ــاء  ــر فقه ــه دیگ تصــدی قضــاوت نســبت ب
در  بیشــتر  آنکــه  علــت  بــه  داشــته اند، 
بوده   انــد،  دعــاوی  و  ســؤاالت  معــرض 
دارای غنــای باالتــری نســبت بــه آثــار دیگــر 
بــزرگان اســت کــه در ایــن بیــن می تــوان از 

ــرد. ــام ب ــی ن ــوم قاض مرح

 آیــا فقــر روایــی در ادلــه ضمــان به 

معنای نقصان شریعت است؟
اشــاره بدیــن نکتــه ضروریســت کــه مطلــب 
مذکــور، بــه معنــای نقصــان شــریعت در 

بــه صــورت کلــی در مســئله ضمــان بــا 
کمبــود روایــت مواجــه هســتیم؛ بدیــن 
معنــا کــه تعــداد ادلــه ای کــه دارای لســان 
باشــد و اطــاق و عمــوم داشــته باشــد، 
ــا  ــاز م ــا نی ــوده و متناســب ب ــم ب نســبتًا ک
ــو از  خصوصــًا در جامعــه امــروزی کــه ممل
روابــط و مناســبات پیچیــده میــان نهادهــا 
و افــراد مختلــف اســت، نیســت. بلکــه 
حتــی بــه نظــر می رســد کــه اگــر جامعــه ای 
ســنتی و بســیط را در نظــر داشــته باشــیم، 
ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــی را مش ــروع فراوان ف
اســتنباط حکــم فقهــی آنهــا از ادلــه لفظــی 
موجــود بــا دشــواری مواجــه اســت. قاعدتــًا 
پرســش گری  کمبــود  آن،  علــل  از  یکــی 

محدودیت های جرم انگاری 
در موضوعات اجتماعی

حجت االسالم و المسلمین محسن انبیایی
استاد سطوح عالی

از امــام معصــوم اســت؛ زیــرا در زمــان 
حضــور، قضــات و دادگاه    هــای موجــود، 
شــیعی نبــوده و از ایــن جهــت تعــداد 
پرونده    هایــی کــه قضــات شــیعه بدانهــا 
رســیدگی  می نمودنــد، طبعــًا عزیــز الوجــود 
ــه  ــا زمین ــد ت ــبب گردی ــر س ــن ام ــوده. ای ب
ــال  ــه دنب ــام معصــوم و ب پرسشــگری از ام
آن، پاســخ امــام بــه آن ســواالت، کمتــر بــه 
ــه  ــواردی ک ــی از م ــی برخ ــد. حت ــود  آی وج
در بــاب ضمــان بــرای مــا نقــل گردیــده 
ــب-  ــف عی ــه در تعری ــت منقول ــد روای -مانن
محصــول پرسشــگری فقیــه عامــی از امــام 
معصــوم بــوده و اگــر او چنیــن اســتفهامی 
ــه  ــت ب ــن روای ــا ای ــه بس را نمی داشــت، چ

از جملــه ابوابــی کــه بــه دلیــل فقــدان حکومــت و دادگاه هــای شــیعی در طــول تاریــخ، کمبــود روایــات را در آن هــا شــاهد 
ــرای حــل و فصــل مســائل ضمــان در  ــاب باعــث شــده برخــی ب ــن ب ــات در ای ــت روای ــاب ضمــان اســت. قل هســتیم، ب
جرائــم اجتماعــی بــه ســیره و فهــم عقــاء متمســک شــوند. امــا از آنجــا کــه احــکام صــادره از عقــا در ایــن زمینــه بــه 
واســطه عــرف و فرهنگشــان همــواره متغیــر بــوده، قطعــا کشــف نظــر شــارع را نمی تــوان از آن بــه تنهایــی توقــع داشــت. 
از طرفــی جرم انــگاری پیاپــی و جعــل ضمــان، نــه تنهــا بازدارندگــی خــود را از دســت می دهــد، بلکــه بــه شکســت قوانیــن 
ــروزه مســئله ضمــان چــه در  ــوارد باعــث می شــود ام ــن م ــد. ای ــری در عرصــه اجتماعــی می¬انجام و سیاســت های کیف
ناحیــه حکمــت آن و چــه در ناحیــه کیفیــت و شــرایط جعــل، دارای زوایــای فراوانــی باشــد. اســتاد محســن انبیایــی، در 
ــی،  ــا پاســخی ایجاب ــم اجتماعــی پرداختــه و ب ــا جرای ــه بیــان روش برخــورد ب ــکات فــوق ب ــار ضمــن تشــریح ن ایــن گفت

ــد. ــه می دهن ــن خصــوص ارائ راه کاری را در ای
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ــا تصــور اولیــه  ــان ب اتخــاذ نمــوده  و نظــر آن
ــن انتســاب  ــر اســت. بنابرای ــا کامــاً مغای م
یــک حکــم بــه عقــاء در یــک مســئله فقهی، 

ــد. ــتر می کن ــام را بیش ــی ابه گاه

ــاد  ــف در ایج ــّد یق ــود ح ــدم وج ع
ضمان

چالــش دیگــری کــه در  ایــن زمینــه وجــود 
دارد، عــدم وجــود حــد یقــف در جعــل 
ضمــان اســت. از نظــر برخــی در مقابــل 
هــر ضــرری کــه بــه دیگــری وارد می شــود، 
ــر  ــا آن در نظ ــب ب ــه ای متناس ــد جریم بای
ــر همیــن اســاس در نظــام  گرفتــه شــود. ب
حقوقــی برخــی کشــورها بســیاری اتفاقــات 

را موجــب ضمــان دانســته اند کــه البتــه 
چالش  هــای  منجــر  زمــان  گذشــت  بــا 

ــت. ــده اس ــددی ش متع
ــی  ــی در یک ــه واقع ــک نمون ــاس ی ــر اس ب
ــان  ــی، یکــی از هموطن از کشــورهای اروپائ
ــرده و  ــل خانمــی تصــادف ک ــا اتومبی ــا ب م
مقصــر شــناخته شــد. بعــد از گذشــت چنــد 
مــاه، شــکوائیه جدیــدی علیــه ایــن شــخص 
ــده و  ــم ش ــم تنظی ــر آن خان ــط همس توس
درخواســت غرامــت جدیــد شــده بــود. علــت 
ــه آن  ــی ب ــه روح ــت ضرب ــت غرام درخواس
ــی او  ــی خانوادگ ــه در زندگ ــوده ک ــم ب خان
ــوده اســت.  ــذار ب ــر تأثیرگ ــاء همس ــه ادع ب
در نهایــت قاضــی پرونــده بــه ضــرر آن 

ــرده اســت. ــم ک هموطــن حک
در نــگاه نخســت چــه بســا قــرار دادن ضمان 
بــرای افســردگی ناشــی از تصــادف، جالــب 
بــه نظــر رســد، امــا پرســش مهــم ایــن 
ــّد  ــد و نظــری، ح ــن دی ــا چنی ــه ب اســت ک

اســت کــه در بســیاری از کتــب فقهــی مــورد 
بررســی قــرار نگرفتــه اســت.

ــوان  ــان  می ت ــئله ضم ــا در مس آی
بــه نحــو مطلــق بــه فهــم عقــاء 

اعتماد نمود؟

فــروض  حــل  بــرای  مــوارد،  معمــول  در 
وجــود  -بــا  ضمــان  مســئله  مختلــف 
ــه  ــه لفظی ــه از ادل ــی ک ــات و اطاقات عموم
اخــذ می شــود- از ضوابــط عقائــی اســتفاده  
می شــود. چالشــی کــه در تکیــه بــر آراء 
عقــاء در ایــن مســأله وجــود دارد، نبــود 
توافــق در آراء عقــاء اســت. بــه صــورت کلــی 
ــل؛  ــه عق ــه احــکام عقــاء )ن اشــکالی کــه ب
چــون عقــل زمانــی کــه پاســخ یــک مســأله 
ــز  ــور آن را نی ــدود و ثغ ــد، ح ــان می کن را بی
کامــاً مشــخص می ســازد.( می تــوان وارد 
نمــود، ایــن اســت کــه برخــاف تصــور اولیه، 
ــه  ــی ب در میــان عقــاء اختــاف نظــر فراوان
چشــم می خــورد کــه از تفــاوت فرهنگــی 
آنــان سرچشــمه می گیــرد. اشــکال مذکــور در 
برخــی از مــواردی کــه در نــگاه اولیــه قطعــی 
بــه نظــر می رســد نیــز وارد اســت. در برخــی 
از مــوارد، تصــور چنیــن اســت کــه بــه نحــو 
قطعــی و یقینــی تمامــی عقــاء نظــر الــف را 
دارنــد امــا زمانــی کــه فرهنگ هــای مختلــف 
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــوند، مش ــی  می ش بررس
ــن موضــوع احــکام متنوعــی را  عقــاء در ای

ایــن مســئله و کــم کاری امــام  نیســت. بلکه 
اجمــاِل در لســان امــام، در مــوارد اندکــی بــه 
ــا ایــن حــال،  تفصیــل رســیده اســت. امــا ب
ــد  ــد را فرموده ان ــن قواع ــرات معصومی حض
ــد  ــن مســائل می توان ــد در تمــام ای و مجته
بــه روایــات رجــوع  کنــد و قاعــده  بیــان شــده 
را تفصیــل  دهــد. بــه بیــان دیگــر بــه علــت 
نبــود ســواالت متعــدد از امــام معصــوم، 
تفاصیــل محــدودی در دســترس بــوده و 
ــش  ــی بی ــن موقعیت ــاد در چنی ــزوم اجته ل
بــه عنــوان  اساســی می شــود.  پیــش  از 
ــا زاد او  ــت »کل م ــاره روای ــر درب ــه اگ نمون
ــر  ــه بیانگ ــه« -ک ــه االصلی ــن الخلق ــص ع نق
یــک قاعــده  اســت- ســواالت متعــددی طــرح  
می گشــت، حــدود و ثغــور آن روایــت، از 

ــود.  وضــوح بیشــتری برخــوردار ب
اگــر چــه بــا زحمــات طاقت فرســای فقهــای 
شــیعه در طــول ســالیان متمــادی، بســیاری 
از قواعــد موجــود در فقــه تفصیــل و تکامــل 
یافتــه اســت، امــا همچنــان بســیاری از 
ــم آن از  ــه حک ــده ک ــی مان ــات باق موضوع
ــق و پژوهــش  ــه تحقی ــاز ب ــان نی ــر ضم نظ

ــتری دارد. بیش
ســؤال موجــود در بعضــی از ایــن موضوعات 
حــول ایــن محــور اســت کــه ضمــان ناشــی 
ــه کســی اســت؟  ــده چ ــر عه ــارت، ب از خس
امــا در بســیاری مــوارد مســأله آن اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــود؟ ب ــی می ش ــًا ضمان ــا اساس آی
مثــال در شــرح لمعــه، در کنــار فــروض 
ــا  ــهیدین )رحمهم ــط ش ــده توس ــرح ش مط
ــث  ــل بح ــر قاب ــروض دیگ ــیاری ف اهلل(، بس

در  کـه  مـواردی  از  برخـی  حتـی 
بـاب ضمان بـرای ما نقـل گردیده 
-ماننـد روایـت منقولـه در تعریف 
عیـب- محصول پرسشـگری فقیه 
عامـی از امام معصوم بـوده و اگر 
او چنین استفهامی را نمی داشت، 
چـه بسـا ایـن روایت به دسـت ما 

نمی رسـید. 

کـه  اشـکالی  کلـی  صـورت  بـه 
بـه احـکام عقـالء می تـوان وارد 
ایـن اسـت کـه برخـالف  نمـود، 
تصـور اولیـه مـا، در میـان عقـالء 
اختـالف نظـر فراوانـی بـه چشـم 
می خـورد کـه از تفـاوت فرهنگـی 
آنـان سرچشـمه می گیرد. اشـکال 
مذکـور در برخـی از مـواردی که در 
نـگاه اولیه قطعی به نظر می رسـد 

نیـز وارد اسـت.

در نگاه نخست چه بسـا قرار دادن 
ضمـان بـرای افسـردگی ناشـی از 
تصـادف، جالب بـه نظر رسـد، اما 
پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه بـا 
چنیـن دیـد و نظـری، خـط پایان 
و بـه عبارتـی حـّد یقـف تعییـن 
ضمـان را در چه نقطه ای بدانیم؟ 
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ســال دیگــر وظایــف مشــخصی انجــام گیرد و 
دقیقــًا از روز بیســت و ششــم شــهریور نحــوه 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــد تغیی ــا فرزن ــن ب ــار م رفت
ــام عمــل  ــرد حکــم را در مق ــی کارک ــا وقت ام
ــی در  ــزوم بازبین ــم، متوجــه ل مشــاهده نمای
ایــن فراینــد می گــردم. از ایــن جهــت کــه اگــر 
در هفــت ســالگی پــدر رفتــار خــود را بــا فرزنــد 
بــه صــورت ناگهانــی تغییــر دهــد، چه بســا او 
را دچــار بحــران روحــی نمــوده و یــا اثــر مــورد 
انتظــار را مشــاهده  نکنــد و یــا حتــی در برخی 
از مــوارد شــاهد اثــری معکــوس باشــد. زمانی 
ــه  ــورد انتظــار رخ ندهــد، ب ــه آن نتیجــه م ک
ــودن  ــا ب ــه  خط ــردم و متوج ــاز  می گ ــل ب دلی
ــه  ــردم. البت ــل می گ ــت از دلی ــم و برداش فه
ــه نیســت کــه در  ــد توجــه داشــت اینگون بای
ــق  ــم مطل ــرد« حاک ــتنباط، »کارک ــج اس نتای
باشــد و فقــط بــر اســاس آن قضــاوت نمــود؛ 
ــرد  ــوا و کارک ــی از محت ــه بایســتی ترکیب بلک
ــه عنــوان فقیــه  در دســتور کار باشــد. مــن ب
ــرد  ــرم، ســپس کارک ــوا را در نظــر می گی محت
ــا   ــن معن ــه ای ــردم، متوج ــه مشــاهده ک را ک
ــتعدادهای  ــن اس ــوای م ــه محت ــوم ک می ش
ــتم  ــته و می توانس ــز داش ــر نی ــی دیگ معنای
ــش  ــه پی ــم ک ــری بفهم ــه دیگ ــه گون آن را ب
از ایــن بــدان توجــه نداشــتم. مثــاً ایــن 
ــی  ــان روایت ــا هم ــال و ی ــت س ــت هف روای
کــه  می فرمایــد: »الولــد ســید ســبع ســنین«2  
عــام اســت و  می دانــم کــه مــا ِمــن عــاٍم إاّل 
و قــد ُخــّص. زمانــی کــه کارکــرد مناســبی از 
اســتنباط اولیــه مشــاهده نمی کنیــم، مجــدد 
رجــوع بــه ادلــه کــرده و بــا فحــص در روایات، 
می بینیــم کــه در دلیــل دیگــر از تعبیــر: »دع 
ابنــک یلعب ســبع ســنین« 3 اســتفاده شــده؛ 

یعنــی ســیادت او در محــدوده بــازی اســت. 
شــاید در اولیــن مواجهــه بــا روایــت ملتفــت 
بــه ایــن نکتــه نگــردم. امــا پــس از مشــاهده 
کارکــرد، بــه ادلــه رجــوع  کــرده و فهــم صحیح-
تــری از دلیــل پیــدا خواهــم کــرد. البتــه ایــن 
یــک مثــال فرضــی بــود و حــل و فصــل ایــن 
ــودک  ــت ک ــن تربی ــد متخصصی بحــث را بای

انجــام دهنــد.

2. مكارم األخالق، ص: 222

3. من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص: 492

می توانــد شــکایت و درخواســت مبلغــی 
بــه عنــوان جریمــه کنــد؟ از آنجــا کــه ایــن 
مــوارد قابــل تعییــن و تحدیــد نیســت، 
ــادگی   ــه س ــوان ب ــان را نمی ت ــائل ضم مس
حــل و فصــل کــرد و همچنــان بســیاری از 

ــد. ــی  خواهــد  مان ــوارد باق م

لزوم توجه به کارکرد فتوا

ــه  ــزاره ای را ب ــه  قصــد دارد گ ــه فقی ــی ک زمان
ــل دو  ــه حداق ــه ب ــد، توج ــبت ده ــن نس دی
مؤلفــه--، بــرای او ضروریســت. اول محتــوای 

ــم. ــرد حک ــم و دوم کارک حک
ــود دارد،  ــد وج ــت فرزن ــه در تربی ــی ک روایات
نمونــه مناســبی بــرای ایــن معنــا اســت. در 
برخــی از ایــن روایــات، ســن تربیــت فرزنــد را 
بــه ســه بخــِش هفــت ســاله  تقســیم نمــوده 
ــی را  ــا، وظایف ــدام از آن بخش ه ــر ک و در ه
ــی  ــت. وقت ــرار داده اس ــن ق ــر دوش والدی ب
اگــر  را  در نظــر می گیریــم،  ایــن محتــوا 
ذهنــی منســجم و فنــی در علــم فقــه داشــته 
صحیحــی  اســتنباط  می توانیــم  باشــیم، 
ــی  ــزان توانای ــر از می ــا اگ داشــته باشــیم. ام
کافــی در ایــن امــر برخــوردار نباشــم، ممکــن 
ــن بفهمــم کــه بایســتی نســبت  اســت چنی
بــه فرزنــدم کــه بیســت و پنــج شــهریور بــه 
دنیــا آمــده، تــا بیســت و پنــج شــهریور هفــت 

ــه ای  ــه نقط ــان را در چ ــن ضم ــف تعیی یق
ــم؟  ــد بدانی بای

ــس،  ــر روزه از راه تنف ــال: ه ــوان مث ــه عن ب
شــیمیایی  ترکیبــات  و  ســرب  مقــداری 
وارد بــدن مــا می شــود. آیــا می تــوان از 
کارخانــه  ای کــه دو درصــد از دود موجــود در 
هــوا را تولیــد می کنــد، بــه میــزان همــان دو 
ــه  ــی از کارخان ــرد و مبلغ درصــد شــکایت ک
ــه  ــهروندانی ک ــان ش ــت و می ــور دریاف مذک
ــیم  ــد تقس ــی می کنن ــور زندگ ــهر مذک در ش
کــرد. البتــه قاعدتــًا بایــد مبلغــی نیــز بــرای 
مســافرانی کــه چنــد روز در شــهر مذکــور 
ســکونت داشــته اند در نظــر داشــت و حتــی 
مبلغــی نیــز بــرای شــهروندان شــهرهای 
ــه  ــر آلودگــی کارخان ــه تحــت تأثی مجــاور ک
واضــح  داد.  تخصیــص  گرفته   انــد،  قــرار 
ــرای  ــی را ب ــد یقف ــوان ح ــه  نمی ت ــت ک اس
ــل  ــار ح ــن انتظ ــت. بنابرای ــر گرف آن در نظ
و فصــل پرونده هــا از طریــق ضمان هــای 
مالــی، واقــع بینانــه نیســت؛ زیــرا بــا وجــود 
ــریعت  ــه در ش ــان ک ــوارد ضم بســیاری از م
بیــان گشــته، ضــرر و زیــان وارده بر اشــخاص 
ــی  ــان مال ــق ضم ــوان از طری ــا  نمی ت را لزوم

ــود.  ــران نم جب
ــوارد  ــن م ــیاری از ای ــکار بس ــا راه ــه بس چ
اســتغفار باشــد و چنانچــه اگــر او اســتغفار 
نکنــد، طبــق آیــه »َوَنَضــُع اْلَمَواِزيــَن اْلِقْســَط 
ِلَيــْوِم اْلِقَياَمــِة«1 در قیامــت مورد حسابرســی 
قــرار  می گیــرد. چــون ایــن دنیــا گنجایــش 

حسابرســی آن را نــدارد.
نمونــه دیگــر: خبــری کــه چنــدی پیــش در 
ــردی تعــداد بســیار  رســانه    ها اعــام شــد ف
ــروش   ــه ف ــته و ب ــک را کش ــادی گنجش زی
رســانده بــود. در ایــن مــورد بــا اینکــه  
دولتــی  جریمــه  یــا  و  تعزیــر  می تــوان 
ــمول  ــوان آن را مش ــاید نت ــا ش ــرار داد ام ق
ضمــان دانســت. شــخصی کــه بدیــن عمــل 
مبــادرت ورزیــده، بــه دلیــل اینکــه بــا فعــل 
ــم  ــر عال خــود اکوسیســتم و نظــم حاکــم ب
خلقــت را برهــم زده، صددرصــد بــه اشــخاص 
ضررهایــی را وارد کــرده اســت. ســوال ایــن 
ــردی  ــن، ف ــان متضرری ــا از می اســت کــه آی

1. انبیاء: 47

نتایـج  در  کـه  نیسـت  اینگونـه 
اسـتنباط، »کارکـرد« حاکم مطلق 
باشد و فقط بر اساس آن قضاوت 
نمـود؛ بلکـه بایسـتی ترکیبـی از 
کار  در دسـتور  کارکـرد  و  محتـوا 
باشـد. من به عنـوان فقیه محتوا 
را در نظـر می گیرم، سـپس کارکرد 
را کـه مشـاهده نمـودم، متوجـه 
ایـن معنـا  می شـوم کـه محتوای 
مـن اسـتعدادهای معنایـی دیگر 
نیز داشـته و می توانسـتم آن را به 
گونـه دیگـری بفهمم کـه پیش از 

ایـن بـدان توجه نداشـتم.
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مبهــم باشــد، بــه تبــع آن واژه »اقــوی« نیــز 
ــود. ــد ب ــام خواه ــار ابه دچ

پرونده    هــای  از  برخــی  در  اینکــه  دلیــل 
قضایــی، در تشــخیص قضــات مختلــف 
بــودن  ابــری  بــروز می کنــد،  اختافاتــی 
برخــی از مفاهیــم  اســت. صــدور حکــم 
متفــاوت از قاضــی دوم، لزومــا بــه معنــای 
ضعــف قاضــِی اول در تشــخیص نیســت؛ 
بلکــه دلیــل آن اســت کــه قاضــی اول از 
دریچــه فکــر و ذهــن خــود و بــه حــدود 
ــرد و قاضــی  ــئله  می نگ ــن مس ــه ای ــری ب اب

اقواییــت باقــی می مانــد و آن ابــری بــودن 
ــه  ــری را ب ــم اب ــوم اســت. مفاهی ــن مفه ای
ــح داد:  ــوان توضی ــه وار می ت ــورت خاص ص
در میــان الفــاظ، برخــی حــدود معنایــی 
معینــی ندارنــد. بــرای مثــال زمانــی کــه واژه 
»صندلــی« در ذهــن تصــور  می شــود، در 
ــوان  ــع  می ت ــه ضــرس قاط ــارج ب ــاِن خ جه
بــه مصادیــق آن اشــاره نمــود و گفــت: 
ایــن شــیء صندلــی اســت و آن شــیء 
دیگــر صندلــی نیســت. امــا برخــی از الفــاظ 
»حــدود ابــری« دارنــد. حــدود ابــری بدیــن 
ــًا  ــه قطع ــت ک ــوردی هس ــه م ــت ک معناس
ایــن مفهــوم بــر آن صــدق نمی کنــد. در 
ــز وجــود دارد کــه  ــل مــورد دیگــری نی مقاب
ایــن مفهــوم صــد درصــد بــر آن صــادق 
اســت. امــا در برخــی مــوارد، وضعیــت 
نمی تــوان  و  نداشــته  وجــود  مشــخصی 
بــه صــورت واضــح حکــم نمــود. نشــانه 
ایــن اســت کــه اگــر از افــراد مختلفــی 
را  متفاوتــی  پاســخ های  شــود،  پرســیده 
ــظ  ــال: لف ــوان مث ــه عن ــنید. ب ــم ش خواهی
ــر از  ــری اســت. اگ ــدود اب ــوی« دارای ح »ق
ــا  ــه آی ــاری ســؤال شــود ک یــک جامعــه آم
ــک  ــه ی ــبت ب ــظ را نس ــن لف ــتعمال ای اس
مصــداق خارجــی خــاص )بــا یکســان بــودن 
تمامــی شــرائط خارجــی دیگــر( صحیــح 
می دانیــد، پاســخ  های متفاوتــی دریافــت 
خواهیــم کــرد. عــدم توافــق در صحــت 
اســتعمال ایــن واژه، نشــان از ابــری بــودن 
ــودن  ــوی ب ــر ق ــته و اگ ــوم داش ــن مفه ای

فقــر روایــی در ناحیــه اجتمــاع 
اسباب

ــان  ــوت ضم ــل ثب ــث اص ــر از بح ــی اگ حت
فــارغ شــویم، موضــوع اجتمــاع اســباب 
ــز  ــئله نی ــن مس ــد. در ای ــد آم ــش خواه پی
ــا فقــر روایــی روبــرو هســتیم و نشــانه آن  ب
اختافــی اســت کــه در بــاب تســبیب وجــود 
ــر خــاف  ــباب ب ــاع اس دارد. در بحــث اجتم
نظــر رایــج کــه  ضمــان را متوجــه ســبب اقوی 
ــود  ــز وج ــری نی ــای دیگ ــد، ماک    ه می دانن
ــدم« و  ــک مــاک »ســبِب متق ــق ی دارد. طب
طبــق مــاک دیگــر »ســبِب متأخــر« ضامــن 

ــود. خواهــد ب
مثــاً شــخصی را در نظــر بگیریــد کــه چاهــی 
ــه آن را  ــری دهان ــرد دیگ ــرده و ف ــر ک را حف
پوشــانده باشــد. در آن حوالــی، فــردی ســوار 
بــر موتورســیکلت بــه دلیــل اینکــه تعــدادی 
بچــه در راه عبــور او بــا دروازه فوتبالشــان 
مانــع ایجــاد کرده انــد، بــه اجبــار اندکــی 
مســیر حرکــت خــود را تغییــر   داده و بــه 
همیــن علــت در چــاه   افتــد. در ایــن پدیــده، 
ــادن شــخص  ــه نحــوی ســبب افت همگــی ب
موتــور ســوار در چــاه  هســتند. در ایــن مثــال، 
برخــی نظرشــان بــر ضمــان ســبب متقــدم و 
برخــی دیگــر بــر ضمــان ســبب متأخــر اســت 
و برخــی نیــز ماکهایــی غیــر از ایــن دو 
ارائــه کرده انــد. آنچــه در میــان اذهــان رایــج 

ــت اســت. گشــته، مــاک أقوایی

مفاهیم ابری

در  نیــز  دیگــری  امــا همچنــان مشــکل 

در بحث اجتماع اسـباب بر خالف 
نظـر رایـج کـه  ضمـان را متوجـه 
سـبب اقوی می داننـد، مالک    های 
دیگـری نیـز وجـود دارد. طبق یک 
مـالک »سـبِب متقـدم« و طبـق 
متأخـر«  »سـبِب  دیگـر  مـالک 

ضامـن خواهـد بـود.

ابـری«  »حـدود  الفـاظ  از  برخـی 
دارند. حدود ابری بدین معناسـت 
کـه موردی هسـت که قطعـًا این 
مفهـوم بـر آن صدق نمی کنـد. در 
مقابـل مـورد دیگـری نیـز وجـود 
دارد کـه ایـن مفهوم صـد درصد بر 
آن صـادق می باشـد. امـا در برخی 
مشـخصی  وضعیـت  مـوارد،  از 
بـه  نمی تـوان  و  نداشـته  وجـود 
صـورت واضـح در این مـورد حکم 
نمـود. نشـانه ایـن اسـت کـه اگر 
از افـراد مختلفی پرسـش نماییم، 
افـراد  از  را  متفاوتـی  پاسـخ های 

شـنید. خواهیم 
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کامــاً ممکــن اســت قاضــی فــرد متخلــف را 
مقصــر بدانــد و بــرای او جریمــه ای را تعییــن 
کنــد. خصوصــًا آنکــه در جامعــه فعلــی گاهی 
ــک  ــل ی ــا ح ــی ب ــل کل ــک معض ــات ی اوق
مصــداق قابــل حــل اســت. یعنــی گاهــی در 
رســیدگی بــه یــک معضــل اجتماعــی، به حل 
تمامــی مصادیــق  آن نپرداختــه و بلکــه تنهــا 
بــه یــک مــورد رســیدگی  می نماینــد کــه البته 
آن مــورد، بــا پیوســت خبــری قریــن می شــود. 
ــع  ــه در ذات جوام ــی ک ــت ویژگی    های ــه عل ب
مــدرن وجــود دارد، گاهــی رســیدگی بــه یــک 
ــت  ــا را از بررســی باقــی مــوارد کفای مــورد، م

می کنــد.
ــوارد  ــی، م ــازه زمان ــک ب ــه: در ی ــه آنک نمون
اسیدپاشــی در ســطح جامعــه رو بــه فزونــی 
ــه  ــر فرضــی کــه حکــم اولی ــود. ب گذاشــته ب
ــن  ــرای حــل ای ــا ب وجــود نداشــته باشــد، آی
معضــل اجتماعــی باید بــرای همــه مصادیق، 
ــون  ــری قان ــود؟ مج ــادر ش ــدام ص ــم اع حک
ــه قاضــی  ــد و ب ــر را دســتگیر می کن ــک نف ی
می ســپارد. قاضــی حکــم او را مشــخص  
ــه  ــی و ب ــه صــورت علن ــم او ب ــوده و حک نم
اجــرا  می شــود.  پیوســت خبــری  همــراه 
ــورد، آن  ــک م ــه ی ــا رســیدگی ب ــه ب در نتیج
معضــل برطــرف شــده اســت. نمونــه دیگــری 
ــرای ایــن موضــوع را  می تــوان پرونده    هــای  ب
حیــوان آزاری مشــاهده کــرد. در ایــن پرونــده 
تمامــی حیوان آزاران دســتگیر نشــدند. شــاید 
مجمــوع پرونده    هایــی کــه قــوه قضاییــه 
بررســی نمــود، پانــزده مــورد بــود امــا چــون 
حکمــی کــه صــادر شــد، بــا پیوســت خبــری 
ــورد،  ــزده م ــان پان ــی هم ــود، بررس ــراه ب هم
معضــل را حــل کــرد. حتــی ممکن اســت فرد 
مجــرم در دادگاِه تجدیــد نظــر، بــا ایــن ادعــا 

ســوال مطــرح خواهــد شــد کــه ایــن مســئله 
را بــا چــه روشــی بایــد حــل و فصــل نمــود؟ 
ــاط  ــر ارتب ــک دخت ــا ی ــه ب ــری ک ــرای پس ب
ــد و  ــه خــارج کن ــرار و او را از محیــط خان برق
ــرای خواهــری کــه مکانــی را در اختیــار  ــا ب ی
ــه  ــانی ک ــرای کس ــا ب ــرار داده و ی ــن دو ق ای
ــد،  ــاد کرده   ان ــه ایج ــگ را در جامع ــن فرهن ای
ــی  ــرار داد. امــا زمان ــوان جریمــه ای را ق نمی ت
کــه یــک مســئله در بافــت اجتماعــی مطــرح 
گــردد، شــرایط بــه کلــی متفــاوت خواهد شــد. 
شــاید اگــر ایــن جــرم در یــک پرونده شــخصی 
و در یــک محیــط شــخصی رخ  مــی داد بــرای 
آن افــراد هیــچ جریمــه  ای را قــرار  نمی دادیــم 
و یــا چــه بســا نســبت بــه یــک مســئله  ، هیچ 
ــه  ــی ک ــن زمان ــود. لک ــرار داده نش ــی ق حکم
اســتلزامات و لــوازم اجتماعــی آن بررســی  
شــود، دیگــر نمی تــوان بــه نظــر ســابق اعتقــاد 

داشــت.
ــق  ــه، طب ــث مهری ــال در بح ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــدار مهری ــرآن، در مق ــه ق ــح آی ــص صری ن
ــوره  ــه 20 س ــدارد. آی ــود ن ــی وج محدودیت
ِإْحَداُهــنَّ  »َوآَتْيُتــْم  می فرمایــد:  نســاء  
ِقْنَطــاًرا« یعنــی یــک قنطــار بــه عنــوان 
مهریــه دادیــد. اگــر فــردی پانصــد ســکه یــا 
ــن  ــه تعیی ــد مهری ــزار ســکه بخواه ــج ه پن
ــن اســت  ــدارد. مســئله ای ــد، اشــکالی ن کن
ــدوی و  ــه ب ــک جامع ــردی در ی ــر ف ــه اگ ک
بــه صــورت مــوردی ایــن کار را انجــام  دهــد، 
مفســده چندانــی بــر آن مترتــب نیســت. اما 
در جامعــه  ای مــدرن، هماننــد جامعــه مــا، 
ــط پیچیــده   و ســرعت اطاع رســانی  ــا رواب ب
کــه در آن وجــود دارد و همچنیــن بــا وجــود 
ــا   ــراد در جامعــه، آی ــری اف ســرعت تاثیرپذی

می تــوان همــان نظــر را داشــت؟  نمی تــوان 
بــه ســادگی از کنــار ایــن ســوال عبــور کــرد.
ــا  ــوان ادع ــا  می ت ــه، آی ــن مقدم ــظ ای ــا حف ب
کــرد کــه آن پســر مقصــر نیســت؟ از آن جهت 
کــه لــوازم اجتماعــی را دخیــل در صــدور حکم 
می دانیــم،  نمی توانیــم بگوییم مقصر نیســت 
ولــو اینکــه مطابــق ادلــه اولیــه، عنوانــی بــرای 
آن یافــت نشــود. بنابرایــن در چنیــن مــواردی، 

بــوده و اصــل ایــن اســت کــه نمی تــوان جریمــه ای 

ــن نمود. را معی

بعــدی نیــز از دریچــه دیگــر و دلیلــی نداریــم 
ــم.  ــی بدانی ــر دوم را اول ــد نف ــه دی ــه زاوی ک
ــی  ــه مدت ــی ک ــر تالش ــل دخت ــان قت در جری
قبــل رخ داد، نمونــه ای از ایــن دســت را 
شــاهد هســتیم. جــوان اغواگــر مقدماتــی را 
مرتکــب شــده اســت کــه در خــروج دختــر از 
منــزل و ... و در نتیجــه در قتــل دختر توســط 
پــدرش مؤثــر بــوده اســت. مقصــر بــودن ایــن 
جــوان قطعــی اســت، امــا اگــر بخواهیــم بــا 
جریمــه مالــی ایــن امــر را جبــران کنیــم، این 
ــر پســر  ــد کــه عــاوه ب اشــکال پیــش می آی
ــدر و مــادر او هــم در  ــوان گفــت کــه پ می ت
ایــن جریــان مقصــر بوده انــد و بایــد بخشــی 
ــد.  ــده بگیرن ــر عه ــاوان را ب ــدک- از ت ــو ان -ول
بــا بررســی محیــط زندگــی دختــر، چــه بســا 
معتقــد شــویم کــه دوســتان دختــر هــم در 
بــروز ایــن حادثــه مقصــر بوده انــد؟ آیــا واقعــًا 
ــتان  ــن دوس ــد از ای ــم بای ــم بگویی می توانی
ــوان  ــا می ت ــود؟ آی ــذ ش ــه اخ ــی از دی بخش
ــت  ــی، دول ــه آن شــد کــه رســانه مل ــل ب قائ
ــه  ــدرکاران فرهنگــی کــه ب و تمــام دســت ان
شــکلی در بــروز ایــن جریــان و حــوادث 
ــد، بایســتی بخشــی از  مشــابه مقصــر بوده   ان

دیــه را بــر عهــده گیرنــد؟
ــروز  ــث ب ــأله باع ــا مس ــورد ب ــوه برخ ــن نح ای
اشــکاالتی شــده اســت کــه حتــی برخــی 
ــه  ــده  و ب ــن آن ش ــی متفط ــان غرب حقوقدان
دنبــال راه چــاره بــرای حــل آن می گردنــد. 
در  اهلل هاشــمی شــاهرودی  آیــه  مرحــوم 
جلســه ای فرمودنــد وقتــی در یــک همایــش 
ــوی  ــوق معن ــکیکی در حق ــن تش ــی م علم
ــد از  ــان بع ــن حقوق دان ــی از ای ــودم، برخ نم
جلســه ضمــن تأییــد کام مــن اعــام کردنــد 
کــه مــا دچــار بــن بســت  هایی شــده ایم کــه 
ــل   ــم آن را ح ــن روش، نمی توانی ــا ای ــز ب ج

ــم. کنی

تغییــر حکــم بــا دخیــل دانســتن 
لوازم اجتماعی

در برخــی از پرونده هــا، بــه جهــت اینکــه 
بــا ادلــه اولیــه نمی تــوان بــرای شــخص 
ــن  ــود 1، ای ــن نم ــی را معی ــف، ضمان متخل

1. از آن جهــت کــه جریمــه خــاص محتــاج بــه دلیل 

شـاید نسبت به یک مسئله  ، هیچ 
حکمی قرار داده نشود. لکن زمانی 
کـه اسـتلزامات و لـوازم اجتماعی 
آن بررسـی  گـردد، دیگـر نتـوان بـه 

نظر سـابق اعتقاد داشـت.
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موضوع شناسی فضای مجازی

در فضــای مجــازی و از جملــه در یــک 
دارد: وجــود  واقعیــت  چنــد  پیام رســان، 

1- طراح پیام رسان.
ــتفاده  ــرض اس ــه آن را در مع ــرکتی ک 2- ش

ــرار داده.  ــران ق دیگ
3- افــرادی کــه ســعی در ترویــج آن داشــته 
ــف آن را  ــراد مختل ــه اف ــدند ک ــث ش و باع

نصــب کننــد.
4- کاربرانی که از آن استفاده کردند. 

ــطه  ــه واس ــه ب ــری ک ــرد آخ 5- خصــوص ف
ــت. ــاده اس ــاق افت ــی اتف کار او، جنایت

بــه عنــوان مثــال: در خصــوص اینســتاگرام، 
فــردی وجــود دارد کــه آن را طراحی نموده و 
یــک شــرکت، اسپانســر او شــده و آن برنامــه 
را منتشــر نمــوده. افــرادی ماننــد مســئولین 
ــز  ــدان نی ــا هنرمن ــا اشــخاص تأثیرگــذار ی ی
ــی  ــته اند. کاربران ــج آن داش ــعی در تروی س
نیــز از ایــن محیــط اســتفاده کرده انــد و در 
ــوک، اینســتاگرام،  ــردی در فیــس ب آخــر، ف
تلگــرام و یــا هــر برنامــه دیگــری، محتوایــی 
ــروز یــک  ــه ب ــرار می دهــد کــه منجــر ب را ق
ــن  ــال ممک ــن مث ــود. در ای ــت می ش جنای
ــده،  ــرای منتشــر کنن ــراح، ب ــرای ط اســت ب
ــوده  ــی ب ــی مال ــه حام ــرای اسپانســری ک ب

در جامعــه جــرأت نکنــد دســت کســی را کــه 
طبــق موازیــن بیــن المللــی، صفــت »کــودک« 
ــه  ــرد و او را از خان ــد، بگی ــدق می کن ــر او ص ب
ــخت ترین  بیــرون آورد. بنابرایــن می تــوان س
مجازات    هــا را قــرار داد کــه البتــه حــدود و ثغــور 

ایــن مجــازات بســتگی بــه نظــر قاضــی دارد.

رسانه و فضای مجازی

از آن جهــت کــه بحــث رســانه ارتبــاط وثیقی 
بــا بحــث فضــای مجــازی دارد، توضیــح 
ــده و  ــانه داده ش ــوص رس ــی در خص کوتاه
وارد موضــوع فضــای مجــازی خواهیــم شــد.
ــیما« و  ــدا و س ــانه، »ص ــور از رس ــر منظ اگ
ایــن مــوارد  یــا »روزنامه    هــا« باشــد، در 

تعامــل بــا مخاطــب و یــا بــه تعبیــر دیگــر 
نــوع  یعنــی  نــدارد؛  وجــود  »تخاطــب« 
ــای  ــا در فض ــت. ام ــه اس ــک طرف ــط ی رواب
مجــازی، معمــواًل تعامــل وجــود داشــته و 
در  تفــاوت  رابطه    هــا طرفینی ســت.  نــوع 
ــط  ــرد و ضواب ــوع کارک ــه ن ــه، ب ــن مؤلف ای
بــاز می گــردد.  نیــز  و قوانیــن در آن دو 
بنابرایــن ممکــن اســت نظــر مــا در موضــوع 
ــاوت از فضــای مجــازی باشــد.  رســانه متف
ــورد  ــانه را م ــون رس ــث پیرام ــال بح فی الح
کنــکاش قــرار  نــداده و ترجیحــًا بــه فضــای 

ــت. ــم پرداخ ــازی  خواهی مج

کــه »بــرای ایــن مســئله قانونــی وضع نشــده 
بــود؛ بنابرایــن حکــم صــادر شــده، عقــاب بــا 
بیــان بــوده و بایــد برائــت جــاری شــود« رأی 
ــت  ــا پیوس ــد. ام ــر ده ــه دادگاه را تغیی اولی
خبــری باعــث  می شــود کــه تــا بحــث تجدیــد 
نظــر دوبــاره در دادگاه مطــرح شــود، َجــّو 
ــی  ــراض عموم ــک اعت ــه ی ــه مثاب ــه ب جامع
علیــه آن شــخص تبدیــل شــده و یــک صــدا 
گفتــه شــود: تــو حــق نداشــتی بــه حیوانــات 
آزار برســانی! بــه عنــوان یــک پرونــده موفــق 
در ســطح جامعــه،  می تــوان ادعــا نمــود: 
بــدون نیــاز بــه بررســی پرونده    هــای فــراوان، 

ــت.  ــوان آزاری کاهــش یاف ــوارد حی م
در مســئله مــورد بحــث نیــز می تــوان آن پســر 
ــه  ــد ب ــدار جریمــه بای ــا مق ــرد. ام را جریمــه ک
گونــه  ای باشــد کــه پــس از ایــن، هیــچ فــردی 

در مـورد نـرم افزارهـا بـه آسـانی 
بحـث ضمان قابل طرح می باشـد؛ 
یعنـی نبایـد فقـط به یـک نفر که 
بـه عنـوان جـزء اخیـر، جرمـی را 

مرتکـب گشـته، چشـم دوخـت.
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تاییــد  گــردد و قبــل از انجــام تراکنــش، متــن 
قــرارداد، شــخص تراکنش گــر و حســاب او نیز 
ــا و  ــد اللتی ــردد و بع ــد گ توســط دادگاه تایی
التــی، مجــاز بــه انجــام ایــن معاملــه شــود! 
چنیــن قانونــی از ظاهــر مناســب و موجهــی 
ــن کاری انجــام  ــر چنی برخــوردار اســت و اگ
گیــرد، بســیاری از کاهبرداری    هــا تقلیــل  
ــه از  ــر ب ــی منج ــن قانون ــا چنی ــد. ام می یاب
ــازی   ــای مج ــاد در فض ــن اقتص ــت رفت دس
می شــود و قانون گــذار بایــد بــه ایــن مســئله 
توجــه داشــته باشــد کــه در آینــده  ای نزدیــک، 
بخــش مهمــی از معامــات مــا در بســتر 
فضــای مجــازی شــکل خواهــد گرفــت. اگــر 
قوانیــن مــا، متناســب بــا ایــن فضــا نباشــد، 
دیجیتــال  اقتصــاد  شکســت  آن  نتیجــه 
خواهــد بــود. و ایــن یعنــی شکســت اقتصــاد 
کشــور حتــی اگــر تــوان فــروش روزی شــش 
ــون بشــکه نفــت وجــود داشــته باشــد  میلی
زیــرا دنیــای فضــای مجــازی دنیایــی جدیــد 

اســت.
ســرمایه شــرکت اپــل بیــش از هشــت برابــر1  
ــرمایه  ــده. س ــران2 ش ــورس ای ــازار ب ــام ب تم
ــه  ــا، س ــا کرون ــدت پس ــا در م ــرکت تس ش

/https://b2n.ir/ 503830 / .1

/https://b2n.ir/ 361538 / .2

ــن  ــم ای ــه مه ــا نکت ــود دارد. ام ــه وج جریم
اســت کــه قوانینــی کــه بــرای فضــای مجازی 
مقــرر  می شــود بایــد بــا قوانیــن فضــای 
فضــای  باشــد.  متفــاوت  کامــاً  واقعــی 
مجــازی اقتضائــات خــاص خــود را دارد و 
اگــر بخواهیــم از قانــون فضــای حقیقــی 
ــم، شــاهد  در فضــای مجــازی اســتفاده کنی

ــن  ــتفاده از ای ــی اس ــه گاه ــود ک ــم ب خواهی
قانــون منجــر بــه شکســت و نتیجــه معکوس  

می شــود.
بــرای  کنیــد  فــرض  نمونــه  عنــوان  بــه 
مــردم  آحــاد  آن،  در  کــه  نرم افزارهایــی 
داشــته  اقتصــادی  فعالیــت  می تواننــد 
باشــند، قانونــی وضــع شــود کــه از ایــن پس، 
تراکنش هــا و مقدمــات آن -کــه تبلیغــات  
مشــخصات  ثبــت  بــه  مشــروط  اســت-، 
حقیقــی فــرد در یــک ســامانه باشــد؛ یعنــی 
ــرد  ــخصات ف ــامانه مش ــد در آن س ــدا بای ابت

و حتــی ممکــن اســت بــرای کاربرانــی کــه 
فضــا را بــه ایــن ســو هدایــت نمودنــد، 
شــود.  تعییــن  جریمه    هایــی  و  مجــازات     
ــات  ــه اقتضائ ــد ب ــا در محاســباتمان، بای ام

فضــای مجــازی توجــه داشــته باشــیم.
ــورد نرم افزارهــا  ــه: در م ــب آنک اجمــال مطل
بــه آســانی بحــث ضمــان قابــل طــرح 
اســت؛ یعنــی نبایــد فقــط بــه یــک نفــر کــه 
ــب  ــی را مرتک ــر، جرم ــزء اخی ــوان ج ــه عن ب

ــت. ــم دوخ ــده، چش ش
نرم افــزار  کــه  حالتــی  بــرای  همچنیــن 
نقصــی داشــته باشــد نیــز این ضمــان وجود 
دارد. بــه عنــوان مثــال اگــر نرم افــزاری کــه 
در مهندســی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
در محاســبات خــود دچــار خطــا گــردد کــه 
نهایتــا ُپلــی کــه بــا محاســبات آن ســاخته 
شــده اســت فــرو ریــزد، ضمــان در مــورد آن 
مطــرح می شــود. البتــه اینکــه کدامیــک از 
طــراح، اسپانســر و مــوارد و اشــخاص دیگــر 
بایــد جریمــه را پرداخــت نمایــد، بحــث 

ــت.  ــده ای اس ــاز و علی ح منح

تفاوت    هــای  بــه  توجــه  لــزوم 
فضای حقیقی و مجازی

ــان و  ــه، ضم ــی الجمل ــو ف ــه نح ــن ب بنابرای

دوگانـه جریمـه و عـدم جریمـه، 
بـالغ مبیـن و رسـاندن جامعـه به 

ارزشـهای انسـانی نیسـت.
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ــد.2  ــت، بیاب مهندســی معکــوس راه ضال

مســائل  در  فقــه  ورود  لــزوم 
اجتماعی

برخــی افــراد گمــان می کننــد ایــن بحث    هــا 
صرفــًا اجتماعــی بــوده و از دایــره فقــه خــارج 
ــر  ــوده و اگ ــه نب ــه اینگون ــی ک اســت. در حال
ــی داشــته باشــد،  ــث اجتماع مســئله  ای حی
ــی  ــت. یعن ــده دار آن اس ــاع عه ــه االجتم فق
فقیــه بایــد راه انتشــار ارزش    هــا را بــا مراجعــه 
بــه ادلــه بیابــد. بــه ایــن معنــا کــه ُاّمهــات را 
از کتــاب و ســنت اخــذ و در محیــط جدیــدی 

کــه بــا آن روبروســت پیــاده  کنــد. 
ــاب  ــث حج ــه بح ــوان ب ــه  می ت ــرای نمون ب
اجبــاری اشــاره کــرد. شــکی در اینکــه در 
ــه  ــی و آل ــی اهلل عل ــرم )صل ــر اک ــان پیامب زم
ــتند،  ــاب  می داش ــد حج ــا بای ــلم(، زن    ه و س
کــه  جامعــه  ای  در  یعنــی  نــدارد.  وجــود 
پیامبــر حضــور داشــتند، بانــوان دارای حجاب 
بودنــد. امــا مســئله ایــن اســت کــه در تاریــخ، 
مطلبــی مبنــی بــر اینکــه پیامبــر اکــرم بابــت 
بی حجابــی جریمــه یــا مجــازات کــرده باشــند 

ــردی از  ــی راهب ــه از بیان ــام گرفت ــن روش، اله 2. ای

مرحــوم ســید شــرف الدیــن عاملی اســت: ال ینتشــر 

الهــدی إاّل مــن حیــث انتشــر الضــالل. در نتیجــه، 

انتشــار هدایــت منــوط بــه دانســتن راه انتشــار 

ــود. ضــالل خواهــد ب

ــت. ــل اس ــل ح ــن روش قاب ای

وظیفه فقه و نهاد فقاهت

نهــاد فقاهــت نبایــد بــه ســمت ساده ســازی 
ــه جریمــه  پرونده    هــا حرکــت کنــد. دوگان
و عــدم جریمــه، بــاغ مبیــن و رســاندن 
جامعــه بــه ارزش هــای انســانی نیســت. 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: وظیفــه 
ــد  ــده و بای ــه نش ــان خاص ــا در بی ــا تنه م
در صــدد اجــرای ارزش هــای الهــی باشــیم. 
ــی در  ــای اله ــه ارزش    ه ــرد ک ــد کاری ک بای

ــردد.  ــاری گ ــه ج جامع
کــه  شــود  وضــع  قانونــی  مثــال  بــرای 
ماننــد  مجــازی  فضــای  در  فــردی  اگــر 

ــا  ــد ی ــک برن ــغ ی ــرای تبلی ــتاگرام، ب اینس
ــال  ــداد دنب ــش تع ــرای افزای ــا ب ــک کاال ی ی
کننده هــا، از عکــس کــودک اســتفاده کنــد، 
ــوان جریمــه  ــه عن ــد مقــدار معینــی را ب بای
بپــردازد؛ ایــن جریمــه بــه هیــچ وجــه مؤثــر 
نخواهــد بــود. چــون  می دانــد کــه بــا عــدم 
ــس  ــتفاده از عک ــون و اس ــن قان ــت ای رعای
کــودک،  می توانــد فــروش خــود را افزایــش 
دهــد. در نتیجــه بــدون اینکــه ایــن قانــون 
ــه را  ــد، جریم ــه نمای ــاد دغدغ ــرای او ایج ب
ــه در  ــًا آنک ــرد. خصوص ــد ک ــت  خواه پرداخ
محاســبه جریمــه، تناســب مقــدار آن بــا 
مبلــغ دیــه نیــز بایــد لحــاظ گــردد. بنابرایــن 
اگــر بیشــترین مقــدار جریمــه، دویســت 
میلیــون تومــان  باشــد، بــرای او بــا درآمــدی 
ــرد،  ــد ک ــب خواه ــق کس ــن طری ــه از ای ک

ــود.  ــد ب ــی نخواه ــل توجه ــغ قاب مبل
مثــال دیگــر در ایــن موضــوع: اگــر قانونــی 
وضــع گــردد کــه چنانچــه فــردی عکس    های 
خــود بــا دختــری را منتشــر کنــد، بــه میــزان 
ــود،  ــه  می ش ــان جریم ــون توم ــاه میلی پنج
بــه  هیــچ عنــوان تأثیــر مــورد انتظــار مــا را 

نخواهــد داشــت.
ــی  ــن فضای ــه در چنی ــه فق ــن وظیف بنابرای
ایجــاد »بایــد و نبایــد« نبــوده و بایــد تمامــی 
اصــول و مبانــی فضایــی کــه شــکل گرفتــه 
را مــورد بررســی قــرار دهــد و راه مواجهــه بــا 
آن فضــا _کــه  می توانــد یــک نهــاد، موسســه، 
ــا یــک کشــور باشــد_ را از طریــق  فرهنــگ ی

ــک  ــده نزدی ــته و در آین ــش داش ــر افزای براب
نیــز افزایــش چنــد برابــری خواهــد داشــت. 
در حالیکــه در بــازار بــورس تمــام کشــورهای 
ــقوط  ــت و س ــور، اف ــه کش ــر از س ــا غی دنی
ســهام اتفــاق افتــاده، ســهام شــرکت تســا 
ســیصد درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
مــوارد نشــان دهنــده اقتضائــات فضــای 
ــا  ــی و ب ــن دنیای ــت و در چنی ــازی اس مج
ــال تســلط  ــا در ح ــی، آن    ه ــن اقتضائات چنی
ــه  ــر متوج ــی هســتند. اگ ــر اقتصــاد جهان ب
ــی متناســب  ــن موضــوع نباشــیم و قانون ای
بــا ایــن فضــا وضــع نکنیــم، کشــور را از بیــن 

ــرد.  ــم ب خواهی
ــا  ــی از محدودیت ه ــال برخ ــوان مث ــه عن ب
ــال  ــه اعم ــگ ک ــواع فیلترین ــی از ان و برخ
می شــود1 ، منجــر بــه ایــن خواهــد شــد 
ــه  ــرمایه گذارانی ک ــی از س ــش مهم ــه بخ ک

ــور  ــن کش ــادی در ای ــت اقتص ــد فعالی قص
را دارنــد، از کشــور خــارج شــوند. مثــًا 
بــدون اینکــه مــردم در جریــان قــرار گیرنــد، 
تصمیــم گرفتــه شــود کــه بــه مــدت دوازده 
ــود.  ــع ش ــور قط ــت کش ــاعت کل اینترن س
ایــن رخدادهــا منجــر بــه افــت امنیــت 
اقتصــادی در کشــور خواهــد شــد. بنابرایــن 
را  مجــازی   فضــای  قوانیــن  نمی تــوان 
ــی و  ــای حقیق ــات فض ــا اقتضائ ــق ب مطاب
ــه ایــن نحــو  زندگــی روزمــره وضــع کــرد؛ ب
ــون وضــع شــود و پیوســته  ــب قان ــه مرت ک
جریمــه و مجــازات صــورت گیــرد و در پــی 
آن گمــان داشــته باشــیم مشــکات بــه 

ــا  ــراه ب ــه هم ــگ ک ــوارد فیلترین ــی از م 1. در برخ

اطــالع قبلــی و چــه بســا بــه جهــت دالیــل امنیتــی 

ــود. ــور نخواهــد ب ــه آفــت مذب  باشــد، مبتــال ب

وظیفـه فقه این اسـت کـه همان 
را  اکـرم  پیامبـر  تقنینـی  روش 
بـا توجـه بـه کتـاب و سـنت و 
همچنین اقتضائـات میدانـی، در 
فضـای جدیـد پیاده  سـازی نماید.

فقیـه بایـد از نزدیـک نسـبت بـه 
پیـدا  شـناخت  مجـازی  فضـای 
نماید. البته این بدین معنا نیست 
کـه ایتا را ببیند! منظور این اسـت 
پیام رسـان ها،  تمامـی  بایـد  کـه 
حتی پیام رسـان    هایی کـه در ایران 
را مـورد بررسـی  مرسـوم نیسـت 
قـرار دهـد. تـا زمانـی کـه فقیـه 
بررسـی  نزدیـک  از  را  موضوعـات 
ننمـوده باشـد، فایـده مـورد نظـر 

حاصـل نخواهـد شـد.
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او پیشــنهاد  می دهــد کــه دســت یکدیگــر را 
بگیرنــد و قــدم بزننــد و یــا اینکــه بــه خانــه 
در  فقــط  برونــد. صحبت    هــای جــوان  او 
همیــن حــّد بــود و البتــه اندکــی دارای بــار 
ــر نقطــه  ــش در ه ــن آزمای ــود. ای جنســی ب
کــه انجــام شــد، بــدون معطلــی، مــردم آن 
جــوان را کتــک زدنــد؛ یعنــی در یــک جامعه 
ــه  ــط جنســی ب ــه در مســئله رواب ــی -ک غرب
میــزان زیــادی آزاد هســتند و کمتــر فــردی 
پیــدا می شــود کــه از شــریکهای جنســی 
ــخصی  ــر ش ــد- اگ ــوردار نباش ــددی برخ متع
ــان،  ــف آن ــق تعری ــه طب ــری ک ــک نف ــه ی ب
صفــت کــودک بــر او صــادق بــوده و در 
ســنین کمتــر از هجــده ســال اســت، فقــط 
پیشــنهادی در حــّد گرفتــن دســت- کــه 
ــار جنســی اســت- دهــد  اندکــی متضمــن ب
بافاصلــه مــردم او را مــورد ضــرب و شــتم 
قــرار می دهنــد! البتــه نــا گفتــه نمانــد: 
ــان  ــر آن ــری از نظ ــن دخت ــا چنی ــتی ب دوس
ــه  ــکال، متوج ــه اش ــته و نقط ــی نداش مانع

ــت.  ــی آن کام اس ــار جنس ب
ــی،  ــه چنیــن فضای ــرای دســتیابی ب ــان ب آن
ــت  ــن فعالی در گســترش ارزش    هــای بنیادی
کرده انــد. امــا در جامعــه مــا بــه علــت 
در  گوناگــون،  قســمت    های  در  کــم کاری 
جریــان دختــر تالشــی، آن مــرد جــوان، 
نمــوده،  خــارج  پــدر  منــزل  از  را  دختــر 
ســپس عکس    هــا و حرف    هــا و روابــط او 
را در فضــای عمومــی منتشــر کــرده اســت. 
قســمت مــورد نظــر ایــن اســت کــه پــس از 
رســانه ای شــدن ایــن پرونــده، در عیــن حــال 
کــه پــدر صددرصــد محکــوم بــود، تنهــا یــک 
قشــر  مذهبــی محــدود، آن پســر را محکــوم 

ــراد،  ــی کــه بســیاری از اف دانســتند. در حال
بــا وجــود اینکــه دختــر بــه معنــای واقعــی 
ــه  ــود ک ــّدی نب ــوز در ح ــود و هن ــودک ب ک
ــده خــود  ــرای آین ــری ب ــر تصمیم گی ــادر ب ق
ــتند!  ــق می دانس ــوان را ذی ح ــد، آن ج باش
اینکــه فضــای جامعــه بــه گونــه  ای نیســت 
ــرم  ــردم مج ــگاه م ــی از ن ــن جوان ــه چنی ک
شــناخته شــود، نشــانگر قصــور مــا در ایــن 
قســمت اســت. البتــه نیــاز بــه قانــون 
مجــازی،  فضــای  در  قانون گــذاری  و 
ــد  ــه بای ــی ک ــا مطلب ــت؛ ام ــر اس انکارناپذی

بایــد از نزدیــک نســبت بــه فضــای مجــازی 
شــناخت پیــدا کنــد. البتــه ایــن بدیــن معنا 
نیســت کــه ایتــا را ببینــد! منظور این اســت 
حتــی  پیام رســان ها،  تمامــی  بایــد  کــه 
مرســوم  ایــران  در  کــه  پیام رســان    هایی 
نیســت را مــورد بررســی قــرار دهــد. تــا 
ــک  ــات را از نزدی ــه موضوع ــه فقی ــی ک زمان
ــر  ــورد نظ ــده م ــد، فای ــوده باش ــی ننم بررس
حاصــل نخواهــد شــد. اگــر شــناخت مطلوب 
ــر اســاس کتــاب  حاصــل گــردد،  می تــوان ب
ــی کارســازی را صــادر  ــم فقه و ســنت، حک
ــی و شــاق و  ــه مال ــه جریم ــا ب ــرد و تنه ک

ــد. ــک نش ــال آن، متمس امث
ــال  ــن ح ــرب در عی ــان غ ــه: جه ــه آنک نمون

ــی و  ــم از اخاق ــا اع ــواع بحران    ه ــه در ان ک
روانــی و ... فــرو رفتــه، در موضــوع حقــوق 
دســت  نیــز  موفقیت    هایــی  بــه  کــودک 
آزمایش    هــای  از  برخــی  اســت.  یافتــه 
اجتماعــی2 کــه بعضــًا نــکات جالــب توجــه 
و مفیــدی دارنــد و بــا وجــود تــاش در 
ــه  ــت جامع ــودن وضعی ــوه نم ــوب جل مطل
ــی آن  ــای واقع ــانگر فض ــْا نش ــان، تقریب ش
کشــور اســت. یکــی از آزمایش    هــا ایــن بــود 
ــد  ــته بودن ــردم نشس ــه م ــی ک ــه در جای ک
ــن  ــتند. در بی ــی را کار گذاش ــن مخف دوربی
مــردم، دختــری در حــدود شــانزده ســال 
نشســته بــود و کنــار او یــک جــوان بیســت 
و ســه چهــار ســاله قــرار داشــت. آن جــوان، 
شــروع بــه صحبــت بــا دختــر  می کنــد و بــه 
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وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل حــّد و 
ــده  ــرر نگردی ــی مق ــرای بی حجاب ــه  ای ب جریم
ــه عــدم وجــود حــّد،  ــا توجــه ب اســت. امــا ب

ــن مســئله چیســت؟  ــه در ای ــه فقی وظیف
پاســخ ایــن اســت کــه فقیــه بایــد بــا مراجعه 
بــه ســیره پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علــی و آله 
و ســلم(  دریابــد کــه ایشــان در جامعــه خــود 
ــر  ــد. تعبی ــش گرفتن ــیری را در پی ــه مس چ
یکــی از مورخیــن در مــورد وضعیــت جامعــه 
ــه  ــن اســت ک ــه حجــاب ای ــزول آی ــد از ن بع
ــان مدینــه ســیاه پــوش گشــتند.1 ایشــان  زن
فضــا را چگونــه و بــا چــه روشــی مهّیــا 
نمودنــد کــه پــس از بیــان، حکــم در زمانــی 
انــدک منتشــر  گشــته و بــرای اجرایــی کــردن 
آن، نیــاز بــه نبــوده اســت. بنابرایــن حجــاب، 
ــه  ــزام از طریــق دیگــری ب اجباریســت امــا ال
ــای  ــیاری از رفتاره ــت. بس ــده اس ــود آم وج
دیگــر پیامبــر اکــرم نیــز بــه همیــن صــورت 
بــوده و ایشــان مقاصــد خــود را بــا مقدمــات 
و اصولــی پیــش  می بردنــد کــه نیــاز بــه 
قانون گــذاری وجــود نداشــته و بــا اینکــه 
برخــی از پدیده    هــا عنــوان مجرمانــه داشــتند، 

ــد.  ــگاری نبودن ــه جرم ان ــاج ب محت
نتیجــه آنکــه: وظیفــه فقــه ایــن اســت 
ــرم را  ــر اک ــی پیامب ــان روش تقنین ــه هم ک
ــن  ــاب و ســنت و همچنی ــه کت ــه ب ــا توج ب
جدیــد  فضــای  در  میدانــی،  اقتضائــات 

نمایــد. پیاده  ســازی 

میدانــی  شــناخت  لــزوم 
موضوعات توسط فقیه

شــناخت فضــای مجــازی مســتلزم درک 
صحیــح از آن فضــا اســت. بــر ایــن اســاس، 
تقســیم   دو قســمت  بــه  فقیــه  وظیفــه 
ــی و  ــه نقل ــکاش در ادل ــک، کن ــرد: ی می گ
دیگــر، کار میدانــی. بدیــن معنــا کــه فقیــه 

ــور، ج6، ص:  ــیر بالمأث ــی التفس ــور ف ــدر المنث 1. ال

ــو  ــد َوَأُب ــن حمي ــد ب اق َوعب زَّ ــرَّ ــد ال 659 َوأخــرج عب

َداُود َواْبــن اْلُمْنــذر َواْبــن أبــي َحاِتــم َواْبــن مْرَدَوْيــه 

ــت  ــت: لمــا نزل ــا َقاَل ــي اهلل َعْنَه ــلَمة َرِض ــن ام َس َع

َهــِذه اْلَيــة }يدنيــن َعَلْيِهــنَّ مــن جالبيبهــن{ خــرج 

ــن  ــان م ــهن اْلغْرَب ــى رؤوس ــار َكَأن عل ْنَص ــاء اأْلَ نَس

أكســيه ســود يلبســنها.

موجـود  مشـکالت  حـل  بـرای 
بـه  بایـد  جامعـه،  سـطح  در 
ارزش    های بنیادین توجه داشـت 
و بـرای ترویـج آن    ، برنامه، راهبرد 
بـر  مضـاف  داشـت.  راهـکار  و 
اینکـه اگـر ارزش    هـای بنیادیـن 
مـورد توجه قـرار گیـرد،  می توان 
از حصـار جامعه خود بیرون آمد 
و نگاه جهانی به مسـائل داشت.
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شــده اســت. البتــه منظــور از ارزش    هــای 
بنیادیــن، اصطاحــات خــاص حقوقــی آن 
ــر  ــل« مدنظ ــک ارزش اصی ــه »ی ــوده، بلک نب
اســت کــه شــاید اصطــاح حقوقــی آن، عنوان 
دیگــری داشــته باشــد. ایــن مطلــب از جملــه 
ــت   ــه تثبی ــد در جامع ــه بای ــود ک مســائلی ب
ــه  ــم  می گشــت ک و در اذهــان عمومــی حاک
ــه  ــد و ب ــی دارن ــق و حقوق ــز ح ــات نی حیوان
ــردی حــق کتــک زدن  ــال هیــچ ف ــوان مث عن
ــر  ــال حاض ــدارد. در ح ــه را ن ــا گرب ــگ و ی س
ایــن مســئله حــل و در جامعــه تثبیــت شــده 
ــدون اینکــه  ــز ب اســت. در حقــوق کــودک نی

بــه فــرار از منــزل، قطعــًا محتــاج بــه وضــع 
قانــون هســتیم؛ امــا بایــد بــه مــوازات 
کامــل  رفــع  منظــور  بــه  قانون گــذاری، 
ــی  ــای اساس ــر کاره ــه فک ــل، ب ــن معض ای
ــر در  ــن فک ــد ای ــی بای ــود؛ یعن ــن ب و بنیادی
میــان مــردم نهادینــه گــردد کــه اگــر فــردی 
بــا چنیــن اغراضــی بــه کودکــی نزدیــک 
شــد، مرتکــب جنایــت گردیــده! اگــر چنیــن 
تفکــری رواج پیــدا کنــد، چــه بســا موضوعی 
ــا  ــون یافــت نشــود و ی ــرای اجــرای آن قان ب

ــدد. ــوع بپیون ــه وق ــدرت ب ــه ن ب

ترویج ارزش    های بنیادین  

نکتــه اساســی و قابــل توجــه دیگــر، پرداختن 

ــرای حــل  ــن اســت. ب ــای بنیادی ــه ارزش    ه ب
مشــکات موجــود در ســطح جامعــه، بایــد به 
ــرای  ــه داشــت و ب ــن توج ــای بنیادی ارزش    ه
ترویــج آن    ، برنامــه، راهبــرد و راهــکار تدویــن 
کــرد. مضــاف بــر اینکــه اگــر ارزش    هــای 
ــوان  ــرد،  می ت ــرار گی ــن مــورد توجــه ق بنیادی
از حصــار جامعــه خــود بیــرون آمــده و نــگاه 

جهانــی بــه مســائل داشــت. 
بــه عنــوان مثــال: یکــی از مســائلی کــه برخی 
گمــان دارنــد نمی تــوان بــدان پرداخــت، امــا 
بــه نظــر پرداختــن به آن ضروریســت، مســئله 
حقــوق حیوانــات اســت. مســئله حقــوق 
حیوانــات از ارزش    هــای بنیادیــِن پذیرفتــه 

ــه اواًل:  ــن اســت ک ــود، ای ــه نم ــه آن توج ب
دغدغــه مــا نســبت بــه فضــای مجــازی بــا 
ــر  ــز ب ــود و تمرک ــل  نمی ش ــذاری ح قانون گ
آن، خطاســت. ثانیــًا: نبایــد قوانیــن فضــای 
مجــازی، همــان قوانیــن حاکــم بــر فضــای 

ــد. ــی باش حقیق
امــا در مقــام اثبــات، در مقــام تعییــن 
ــته  ــود نداش ــنی وج ــر روش ــط، تصوی ضواب
یــک  در  ســنتی  تصویــری  ذهنّیــت،  و 
ــی فرهنگــی کــه  فرهنــگ سنتی ســت؛ یعن
نگردیــده  لحــاظ  آن  در  فضــای مجــازی 
ــریع  ــت تس ــه جه ــی ب ــاید برخ ــت. ش اس
ــه  ــه جریم ــل ب ــورد، متوس ــن م ــل ای در ح
ــی  ــًا زندان ــاق و نهایت ــداری ش ــی و مق مال
نمــودن آن جــوان شــوند. امــا ایــن تصمیــم 
و رفتــار، حــال معضــل مــا نخواهــد بــود. به 
ــال: در مشــکل تشــویق کــودکان  ــوان مث عن

و  روش  کشـف  فقیـه،  وظیفـه 
اسلوبی است که پیامبر اکرم در آن 
جامعه پیـاده نمودند، تا بر اسـاس 
الگوگیری از آن اسلوب، ارزشها را در 
سـطح بین المللی و به دنبال آن در 

جامعـه خود تغییـر دهد. 

اگـر روایت »التجارة تزید فی العقل 
« را بـا انتظـارات سـنتی بررسـی 
امـری  را صرفـاً  تجـارت   نماییـم، 
مستحب خواهیم دانسـت. اما اگر 
انتظـارات خـود را ترقـی دادیـم و با 
اسـتناد به فرمایش امیر المؤمنین 
معتقد بـه »اثـاره دفائن العقـول « 
گشـتیم، بزرگتریـن وظیفه خـود را 
آزاد کـردن عقـول  در نظـر گرفتـه و 
مسـلماً برداشت متفاوتی خواهیم 

داشت.
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یکــی از احــکام خمســه برســاند و یــا پیــش 
فرضتــان ایــن باشــد کــه متــن فاقــد قــدرت 
ارائــه الگــوی برنامه ریــزی، نظام ســازی و 
ــا در  تمدن ســازی اســت، برداشــت شــما تنه
دایــره محــدود ایــن انتظــارات خواهــد بــود.
ــارة  ــت »التج ــر روای ــه: اگ ــر آنک ــه دیگ نمون
تزیــد فــی العقــل«2 را بــا انتظــارات ســنتی 
ــری  ــًا ام ــارت  را صرف ــم، تج ــی نمایی بررس
اگــر  امــا  دانســت.  خواهیــم  مســتحب 
انتظــارات خــود را ترقــی داده و بــا اســتناد 
بــه فرمایــش امیرالمؤمنیــن معتقــد بــه 
»اثــاره دفائــن العقــول«3 گشــتیم، بزرگترین 
ــر  ــول  در نظ ــردن عق ــود را آزاد ک ــه خ وظیف
متفاوتــی  برداشــت  مســلمًا  و  گرفتــه 
خواهیــم داشــت. مقــام معظــم رهبــری در 
ایــن خصــوص بیــان داشــتند: اگــر حرف    هــا 
و کارهــای مــن در راســتای شــکوفا نمــودن 
عقــل هــا نباشــد، مانــدن مــن در ایــن 
آزادی  بــود.  بــه صــاح نخواهــد  پســت 
دفائــن العقــول وظیفــه حکومــت دینــی 
اســت و فقیــه در ایــن میــان بایــد اســتنباط 
ــردازد.  ــرا بپ ــه اج ــی ب ــت دین ــد و حکوم کن
ــرای ایــن امــر برنامــه داشــت  می بایســت ب
و بــه دنبــال راه    هــای شــکوفایی عقــول بــود. 
مــا بارهــا کتــاب العقــل و الجهــل را در 
کافــی و بحاراالنــوار خوانده ایــم امــا دربــاره 
روش شــکوفا کــردن عقــل نیاندیشــیده ایم. 
اگــر بــا ایــن دغدغــه، روایــت مذکــور را 
بررســی نماییــم، در  می یابیــم کــه مــراد 
ــتحب در  ــل مس ــک فع ــام ی ــا انج آن، تنه
ــه  ــد جامعــه را ب جامعــه نیســت؛ بلکــه بای
ســوی تجــارت کــردن ســوق داد؛ زیــرا جامعه 
ــال  ــه دنب ــر ب ــت. اگ ــل اس ــه عق ــاج ب محت

ــوم  ــام معص ــتیم، ام ــل هس ــکوفایی عق ش
ــا  ــا ب ــد و م ــا نشــان داده ان ــه م راهــکار را ب
اطمینــان و تعبــدی کــه نســبت بــه ایشــان 
قطعــًا  تجــارت  کــه  می دانیــم  داریــم،  
تأثیرگــذار اســت. پــس از ایــن برداشــت 
ــم،  ــن مه ــرای ای ــزی ب ــه برنامه ری ــت ک اس

آغــاز می گــردد. 
ــن برداشــت،  ــوازم ای ــال: از ل ــوان مث ــه عن ب

2. الكافي )ط - اإلسالمية(، ج 5، ص: 148

3. نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 43

مســئله دیگــری کــه در همین زمینــه  مطرح 
اســت، مســئله حجــاب اســت. معنــای 
حجــاب ایــن اســت کــه زن بایــد پوشــیدگی 
بیشــتری نســبت بــه مقــدار پوشــش1 در 
منــزل داشــته باشــد. وظیفــه نهــاد فقاهــت 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ســیره پیامبــر 
ــج  ــوب، متصــدی تروی ــه نحــو مطل ــرم ب اک
ارزش هــا در ســطح جامعــه باشــد. جامعــه 
ــه  ــد جامع ــز همانن ــرم نی ــر اک ــان پیامب زم
زمــان مــا  اســت. نکتــه  مهــم ایــن اســت که 
ایشــان در مثــل چنیــن جامعــه  ای مبعــوث 
ــن  ــد. بنابرای ــاح نمودن ــتند و آن را اص گش
قابلیــت اصــاح وجــود دارد و وظیفــه فقیه، 
کشــف روش و اسلوبی ســت کــه پیامبــر 
اکــرم در آن جامعــه پیــاده نمودنــد، تــا بــر 
اســاس الگوگیــری از آن، ارزشــها در ســطح 
آن در جامعــه  دنبــال  بــه  و  بین المللــی 

ــد.  ــر یابن ــی تغیی ایران

ساز و کار ترویج ارزش های بنیادین

زمانــی کــه بــا یــک متــن مواجــه  می شــویم، 
انتظــارات از متــن موجــود، در فرایند اســتنباط 
ــر  ــال: اگ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــد ب ــر خواه موث
انتظــار شــما در خوانــش متن مقــدس، در حد 
برداشــت حکــم حــرام و مســتحب و واجــب 
باشــد، دایــره فهمتــان در همین مقــدار خاصه 
می گــردد. امــا اگــر انتظــار     شــما فراتــر باشــد، 
برداشــت های دیگــری نیــز از متــن بــرای شــما 
منکشــف خواهــد شــد. البتــه ممکــن اســت 
ذهــن شــما کامــا فنــی باشــد؛ بدیــن صــورت 
کــه فهــم شــما از متــن به حدی رســیده باشــد 
کــه در عیــن متفــاوت بــودن انتظــارات اولیــه، 
بتوانیــد حین بررســی متــن، متوجه اســتعداد 
مطالــب فراتــر از انتظــار اولیــه شــوید. امــا اگــر 
معمــول انســان    ها را در نظــر داشــته باشــیم، با 
تصحیــح انتظــارات، برداشــت    ها نیــز متفــاوت  

می شــود.
بــه عنــوان مثــال اگــر انتظــار شــما از متــن 
ــش،  ــس از خوان ــه پ ــن باشــد ک ــدس، ای مق
ــه  ــخص، ب ــاً مش ــورت کام ــه ص ــما را ب ش

1. در خصــوص میــزان پوشــش الزم در منــزل نیــز 

ــوع  ــه از موض ــد ک ــرح می باش ــل ط ــی قاب مباحث

ایــن گفتــار خــارج اســت.

وجــود  مشــخصی  برنامه ریــزی  و  طــرح 
ــا اینکــه هنــوز در بســیاری  داشــته باشــد  -ب
از مــوارد، بــه کــودکان ظلــم  می شــود- در 
یــک بخــش و الیــه ظاهــری، معضلــی وجــود 

ــی  ــائل حقوق ــت در مس ــوان گف ــدارد. می ت ن
مرتبــط بــا کــودک، جهــان اســتعداد آن را دارد 

ــه نقطــه مطلــوب خــود برســد.  کــه ب
ــای  ــتهجن در فض ــوای مس ــوع محت در موض
ــای  ــی از عق ــل توجه ــش قاب ــازی، بخ مج
جهــان معتقــد بــه ایجــاد محدودیت شــده اند. 
حــذف محتــوای مســتهجن توســط یوتیــوب 
- البتــه طبــق تعریفــی کــه واژه »مســتهجن« 
قلمــداد  پیشــرفت  و  موفقیــت  دارنــد- 
می شــود. یوتیــوب عــاوه بــر بازبین انســانی، 
بــا اســتفاده از فــن آوری هــوش مصنوعــی بــه 
ــه  ــاب نمون ــه و از ب ــرل ویدئو    هــا پرداخت کنت
در یــک مــاه حــدود ســه میلیــون ویدئــو 

دارای محتــوای نامناســب را حــذف کــرده 
اســت. البتــه بســیاری از ویدئو    هــا بــدون 
اینکــه محتــوای مســتهجن داشــته باشــد بــه 
دلیــل ضعــف در تشــخیص سیســتم های 
هــوش مصنوعــی حــذف شــد. بــا ایــن وجــود 
ــوان ایــن را یــک موفقیــت و پیشــرفت  می ت

قلمــداد کــرد. 
می تــوان پیش تــر رفــت و تعریــف ایــن 
ــه  ــی را ب ــا از پرونوگراف ــذال ی ــورها از ابت کش
ــه دســت  ــا بهان ــد ب ــا نبای ــش کشــید. م چال
بســته بــودن در عرصه جهانی، تســلیم شــویم 
و تنهــا بــه دنبــال ایجــاد ســد مقاومتــی بــرای 
کشــور خــود باشــیم. می تــوان در مــورد ایــن 
ارزش    هــا در کشــورهای دیگــر فعالیــت نمــود 
و بــا نگاهــی جهانــی و بــا منطــق و اســتدالل، 
ناکافــی بــودن محدودیت    هــای موجــود را بــه 

اثبــات برســانیم. 

در زمینـه هدایـت بشـر، روایـات 
بسـیار بیشـتری نسـبت بـه ابواب 
فقهی مرسـوم در دسـت می باشـد، 
امـا به علت سـطح انتظاراتمـان از 
روایـات، بـه آن    ها توجـه  ننمودیم.
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دیــد، در روش هــای اســتنباطی مان نیــز 
ــی  ــد. یعن ــه وجــود خواهــد آم ــی ب تغییرات
ابتــدا بایــد تلقــی خــود را از مســئله تغییــر 
فهــم  ابــزار  بــه کمــک  دهیــم، ســپس 
بپردازیــم. علمــای  اســتنباط  بــه  متــن، 
مــا بخــش مهمــی از ابــزار اســتنباطی را 
فراهــم کرده انــد. امــا گاهــی در مواجهــه بــا 
روایــات، بــه خأهایــی در ابــزار اســتنباطی 
باعــث  وضعیــت  ایــن  می بریــم.  پــی 
ــئله  ــا مس ــا ب ــه م ــول فق ــا اص ــود ت می ش
ــد حــل آن  واقعــی مواجــه شــود و در فراین
بــه غنــا برســد؛ امــا زمانــی کــه اصــول فقــه، 
نباشــد، متــورم می شــود.  دارای مســئله 
نیــز می تــوان  فقــه  اصــول  در  بنابرایــن 
ــری  ــارات، تغیی ــاوت در انتظ ــاد تف ــا ایج ب

ــان آورد.  ــه ارمغ ــازنده را ب س
و آخــر دعوانــا أن الحمــد اهلل رب العالمیــن 
و صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه الطاهریــن.

ایــن موضــوع نیــز دارای بیــان خواهیــم 
یافــت. نکتــه دیگــر آنکــه اساســًا در زمینــه 
هدایــت بشــر، روایــات بســیار بیشــتری 
نســبت بــه ابــواب فقهــی مرســوم در دســت 
اســت، امــا بــه علــت ســطح انتظاراتمــان از 
روایــات، بــه آن    هــا توجــه  ننموده ایــم. اگــر 
انتظــارات اصــاح گردیــد، هماننــد »العبــارة 
ــارات را   ــواص 1« اش ــارة للخ ــوام و االش للع
انتظــارات،  شــناخت  البتــه  می بینیــم. 
از  بخشــی  و  نبــوده  برون دینــی  امــری 
آن، درون دینی ســت؛ یعنــی بایــد از خــود 
متــن، انتظــارات را فهمیــد. یعنــی وظایــف 
را  می شناســیم و پــس از آن، بــه متــون 
مراجعــه کــرده و راه    هــای آن را اســتنباط 
زاویــه  ترقــی  از  پــس  البتــه  می کنیــم. 

1. تفسير الصافي، ج 1، ص: 31

در  بچه    هــا  تجــارت  بــرای  برنامه ریــزی 
محیــط مدرســه اســت. بچــه از ابتــدا بایــد 
بیامــوزد کــه بــه صــورت محــدود و بــا 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــام ده ــارت انج ــارت، تج نظ
ــت:  ــوان گف ــده، می ت ــک ای ــه ی ــال و ن مث
ــود،  ــتان  می ش ــه وارد دبیرس ــردی ک ــر ف ه
بایــد یــک اعتبــار اولیــه داشــته باشــد کــه  
می توانــد از طریــق تعامــل بــا بچه    هــای 
دیگــر، ایــن اعتبــار را افزایــش و یــا کاهــش 
ــون  ــه صــورت قان ــد ب ــی می توان ــد. حت ده
باشــد کــه اگــر ایــن اعتبــار بــه میــزان 
خاصــی رســید، تبدیــل بــه نمــره  شــده و یــا 

ــد. ــر  باش ــور او مؤث در کنک
بنابرایــن انتظــار از متــن، باعــث تغییــر در 
برداشــت و همچنیــن تغییــر در عملکــرد مــا 
بــر اســاس روایــت  می گــردد. در روایــت 
فــوق، اگــر انتظــار چگونگــی ترســیم مســیر 
هدایــت بشــر را داشــته باشــیم، او را در 
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ــث  ــه حی ــث اول، ب ــا از حی ــه خط گاهــی ب
اخاقــی تعبیــر  می شــود کــه نتیجتــا ذیــل 
ــه  ــا فق ــود را ب ــاط خ ــاق، ارتب ــائل اخ مس
ــن  ــه چنی از دســت خواهــد داد. کســانی ک
عقیــده ای دارنــد، علــم فقــه را متکفــل 
بررســی ایــن  کــه چــه کســی قصــاص شــود 
و یــا از چــه کســی بایــد دیــه بگیریــم، چــه 
ــال آن،  ــم و امث ــر کنی ــد تعزی ــی را بای کس
حرمــت  کــه  می دانیــم  امــا  می داننــد. 

ســازمان، نهــاد یــا هر بخشــی از جامعــه را در 
بــر  می گیــرد، بایســتی دو حیثیــت و یــا بــه 
عبارتــی دو ســرفصل را از یکدیگــر تمییز داد. 
عــدم تمییــز ایــن دو حیــث، ممکــن اســت 

ــردد. ــروز مغالطــه در اســتدالل گ موجــب ب
ــه  ــا ب ــی ی ــه حکــم تکلیف یــک حیــث، جنب
تعبیــر دیگــر عقــاب و معصیــت و عناوینــی 
ــه  ــر جنب ــث دیگ ــت. حی ــل اس ــن قبی از ای
صــدق عناویــن مجرمانــه بــر فــرد یــا جامعــه 
و یــا نهــاد و امثــال آنهاســت کــه بــه دنبــال 
آن، قصــاص، دیــه، تعزیــر یــا حــد هــم 

ــر مقدمــه ای  ــه موضــوع، ذک ــل از ورود ب قب
نســبتًا مفصــل، ضروریســت؛ چراکــه بــود و 
نبــود آن نقــش مســتقیمی در نتیجــه دارد. 
بــه موضــوع مــورد بحــث از دو دریچــه فقهی 
ــًا  ــه طبیعت ــوان نگریســت ک و کامــی  می ت
ــت؛  ــی اس ــا فقه ــرد م ــار رویک ــن گفت در ای
ــده از  ــعی ش ــکان س ــت، حدإالم ــن جه بدی

مســیر متعــارف فقهــی تخطــی نشــود.
مقدمــه  مطروحــه، مشــتمل بــر دو مســئله و 

یــک فایــده خواهــد بــود:
ــی  ــی فقه ــه: در بررس ــتین آنک ــئله نخس مس
جامعــه،  فــرد،  آن  دامنــه  کــه  مســائلی 

مشــهور »فقــه« را علــِم اســتباط احــکام افعــال مکلفیــن دانســته و از لحــاظ روشــی، آن را منحــاز از اخــاق، اعتقــادات و 
تفســیر و علــوم مبتنــی بــر متــن می دانــد. امــا آیــا بایــد فقــه را ضرورتــْا بــه مثابــه علــم بــه افعــال مکلفیــن و منحصــر 
ــتخراج  ــرای اس ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــوان آن را ب ــا می ت ــت؛ ی ــر گرف ــه در نظ ــکام وضعی ــه و اح ــه تکلیفی ــال خمس در افع
مفاهیــم اســامی و نســبت آنهــا بــا شــارع بازشــناخت؟ فقــِه بــه مثابــه ابــزار را می تــوان بــه خدمــت متــن مقــدس آورد 
و تولیــدات آن را نــه فقــط در قالــب افعــال مکلفیــن، بلکــه در قالــب اســتنباط مفاهیــم اعتقــادی، اســتنباط بایــد و نبایــد 
هــای اخاقــی، در قالــب مبــادی علــوم انســانی و تجربــی و ... مــورد اســتفاده قــرار داد. یکــی از حیطه هایــی کــه چنیــن 
ــی اســت.  ــم و آســیب های اجتماع ــه جرائ ــد، مطالع ــا باش ــده و راه گش ــن کنن ــد در آن تعیی ــه، می توان ــه فق ــردی ب رویک
ــه ایــن رویکــرد، ضمــن نفــی اســلوب های ناصــواب فقهــی چــون  ــا پرداختــن ب ــار، ب اســتاد مهــدی توســلی در ایــن گفت
ــر  ــد: عــاوه ب ــد. ایشــان معتقدن ــه بررســی حکــم مســببین قتــل دختــر تالشــی پرداخته ان استحســان، ســد ذرایــع و ... ب
مکافــات و جــزاء اخــروی، حاکــم می توانــد مســببین -اعــم از فــرد، نهــاد و ســایر اشــخاص حقوقــی دخیــل در جنایــت- را 

بــر اســاس مــاک تادیــب تعزیــر نمایــد.

ماک تعزیر نهادهای 

ی در فقه حکومتی اجتماع
استاد مهدی توسلی
استاد سطوح عالی
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ــان  ــی از رسائلش ــزان و برخ ــیر المی در تفس
ــت  ــه از فقاه ــم، برگرفت ــناخت عال ــرای ش ب
ایشــان نبــود، اســتنباط ایــن معــارف بــرای 
ــتند  ــان توانس ــود. ایش ــاز نمی ب ــان مج ایش
و  روایــات  ضــّم  و  آیــات  مقایســه  بــا 
اســتدالل  های فلســفی، منظومــه واحــدی را 
ارائــه دهنــد کــه عقــل آن نتیجــه را تصحیح 
ــرآن  ــش نباشــد و ق ــر خاف ــت ب ــد، روای کن
ــورت،  ــر این ص ــد. در غی ــح  کن ــدان تصری ب
ــا  ــه ب ــود ک ــه می ش ــرآن ارائ ــیری از ق تفس
ــدگاه  ــا دی ــوده، و ی ــازگار نب ــی س ــه عقل ادل
ــات  ــط روای ــود توس ــرح می ش ــفی مط فلس
اســاس  ایــن  بــر  تخطئــه   می شــود. 
ــری، از  ــه فک ــه منظوم ــت ارائ ــوان گف می ت
کســی شایســته اســت کــه ابــزار اســتنباط را 

ــد. ــته باش ــت داش در دس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــل مق ــن دلی ــه همی ب
معتقدنــد در ذیــل علــم فقــه، بایــد رشــته ای 
ــردد.  ــن گ ــت« تدوی ــته امام ــام »رش ــه ن ب
ــه حــال چنیــن  ــا ب ــب ت فضــای فکــری غال
بــوده کــه امامــت مرتبــط بــا کام شــناخته 
شــده و بحــث و تدقیــق در خصــوص آن 
شــمرده  کام  تخصصــی  مراکــز  وظیفــه 
شــده اســت. لکــن مــراد ایشــان از ایــن 
بیــان، همــان امامتــی اســت کــه در اصــول 
ــت.  ــروی اس ــة م ــاب الحج ــی و در کت کاف
فقیــه بایــد از منابعــی همچــون کتــاب 
الحجــة در کافــی و بحارالنــوار و جامعــه 
ــه در دســت  ــزار اســتنباطی ک ــا اب ــرة، ب کبی
ــد. در  ــی نمای ــت را معرف ــام و امام دارد، ام
ــم شــرعی  ــه حک ــن اینک ــوارد در عی ــن م ای
نمی گــردد،  اســتنباط   معنی االخــص  بــه 
امــا  می تــوان ادعــا کــرد ایــن فراینــد، یــک 
اســتنباط فقهــی اســت. ضــرورت ایــن مطلب 
بــا توجــه بدیــن نکتــه روشــن می شــود کــه در 

ــده! ــوی انجامی ــه نب ــه تجرب ــان ب آن
و  دیــن  متــن  بررســی  آنکــه:  نتیجــه 
اســتخراج از آن، جــزو فقــه اســت و گاهــی 
فقــه، معــارف و ثبوت  هــا، و گاه بایدهــا 
و  باید  هــا  ایــن  را  می فهمــد.  نبایدهــا  و 
نباید  هــا گاه بــرای کتــاب قانــون1  اســت و 

گاه بــرای تربیــت انســان.

محرومیــت از فقــه بــه بهانــه 
اخاقیات

دیــد حداقلــی مــا نســبت بــه فقــه، موجــب 
ــده  ــش ش ــن دان ــق ای ــی در ادای ح کوتاه
اســت. مثــًا در مــواردی کــه حضــرات 
معصومیــن فرموده انــد فرزنــدان خــود را 

ــه  ــد 2، ب ــا ســن مخصوصــی دســتور دهی ت
ــات  ــزو اخاقی ــا ج ــن معن ــه ای ــه آنک بهان
ــرا از دایــره فقــه خــارج کرده ایــم.  اســت، آن
در صورتــی کــه تمامــی ایــن مــوارد در 
»وســائل الشــیعة« و بــه عنــوان کتــاب 
فقهــی وجــود داشــته؛ بنابــرای ایــن معــارف 
ــادران  ــدران و م ــه پ ــه و ب ــیه رفت ــه حاش ب
ــده  ــل نش ــام منتق ــی اس ــتور  ات تربیت دس

ــت. اس
اگــر فــردی قصــد اســتخراج اخاقیــات از 
روایــات را داشــته باشــد، می توانــد ســرنخ آن 
را بــه راحتــی در ابــواب معامــات  نیــز بیابــد، 
چــه رســد بــه ابــواب عبــادات. زمانــی کــه بــا 
چنیــن نگاهــی بــه روایــات پرداختــه شــود، 

ــود. ــد ب ــادات انسان ســاز خواهن احــکام عب
)ره(  طباطبایــی  اگــر تاش  هــای عامــه 

1. منظــور از کتــاب قانــون، کتــاب جزایــی اســت 

کــه حاکــم بــر طبــق او، احــکام را اجــرا می نمایــد.

2. الکافــی، ج3، ص:409، ... عــن أبــي عبــد اهلل 

عــن أبيــه )عليهمــا الســالم( قــال: إنــا نأمــر صبياننــا 

بالصــالة إذا كانــوا بنــي خمــس ســنين فمــروا 

ــنين  ــبع س ــي س ــوا بن ــالة إذا كان ــم بالص صبيانك

ونحــن نأمــر صبياننــا بالصــوم إذا كانــوا بنــي ســبع 

ســنين بمــا أطاقــوا مــن صيــام اليــوم إن كان إلــى 

ــإذا  ــل ف ــك أو أق ــن ذل ــر م ــار أو أكث ــف النه نص

غلبهــم العطــش والغــرث أفطــروا حتــى يتعــودوا 

ــوا بنــي  الصــوم ويطيقــوه فمــروا صبيانكــم إذا كان

ــام  ــا اســتطاعوا مــن صي تســع ســنين بالصــوم م

ــم العطــش أفطــروا. ــإذا غلبه ــوم ف الي

ــی  ــه، عنوان ــا جامع ــرد ی ــال ف ــی افع تکلیف
فقهیســت و نــه اخاقــی. یــا بــه تعبیــر 
کــه  دین    شناســی  دایــره  تمــام  دیگــر 
مســتلزم عملیــات اســتنباطی اســت، در 
ــات مقــام  قلمــرو علــم فقــه اســت. در بیان
ــت   ــی یاف ــن محتوای ــری، چنی ــم رهب معظ
ــِی  ــی مباحــث معرفت می شــود؛ ایشــان حت
مســَتنبِط از متــِن دیــن را داخــل در حیطــه 

می داننــد. فقــه  
زمانــی کــه گــزاره ای منســوب بــه دیــن 
می شــود، اعــم از اینکــه گــزاره ای اعتقــادی 
ــا حتــی  ــی و ی ــا یکــی از دســتورات قانون ی
چنانچــه  باشــد،  تأدیبــی  دســتور  یــک 
ــد،  ــتنباطی باش ــد اس ــره فراین ــه و ثم نتیج
عنــوان فقــه بــر او نیــز صــادق خواهــد بــود. 
ــا ماهیــت بهشــت و جهنــم  ــرای مثــال آی ب
مــادی اســت یــا غیــر مــادی؟ ماهیــت 
ــی از  ــی و مفاهیم ــرش و کرس ــیطان، ع ش
ایــن قبیــل حتــی امام    شناســی و شــناخت 
ــه  ــام چیســت؟ واضــح اســت ک ــات ام صف
از ســنخ دســتورات شــرعی  امــور،  ایــن 
نیســتند؛ بــه تعبیــری از ســنخ »بایــد و 

ــت و  ــنخ »اس ــه از س ــتند، بلک ــد« نیس نبای
ــن  ــن دی ــتقیمًا از مت ــوده و مس ــت« ب نیس
اســتنباط  می شــوند. البتــه از آنجــا کــه ایــن 
ــن اســتنباط  ــن دی ــی مســتقیمًا از مت معان
ــاری  ــه انحص ــان وظیف ــردد، توصیفش می گ
فقهــا بــوده و اساســًا فــرد غیــر فقیــه اجــازه 
ورود و ضمیمــه کــردن برخــی از آیــات، بــه 
برخــی دیگــر را نخواهــد داشــت. کســانی که 
بــدون تجهیــز بــه ابــزار اســتنباط فقهــی، بــه 
ســراغ امام    شناســی رفته     انــد، یــا مبتــاء 
بــه غلــو شــده اند و یــا ثمــره تــاش علمــی 

زمانـی که گزاره ای منسـوب به دین 
گـزاره ای  اینکـه  از  اعـم  می شـود، 
اعتقادی یا یکی از دستورات قانونی 
و یـا حتـی یـک دسـتور تأدیبـی 
باشـد، چنانچه نتیجه و ثمره فرایند 
اسـتنباطی باشـد، عنوان فقه بـر او 

نیـز صـادق خواهـد بود.

اگـر تالش  هـای عالمـه طباطبایـی 
)ره( در تفسـیر المیـزان و برخـی از 
عالـم،  بـرای شـناخت  رسائلشـان 
برگرفتـه از فقاهـت ایشـان نبـود، 
اسـتنباط این معـارف برای ایشـان 

مجـاز نمی بـود. 
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نمی شــود(؛ یــا مضطــر نشــده و از آن جهــت 
کــه مباشــر جــزء اخیــر علــت تامــه  اســت، 
ــت؛  ــد داش ــت را نخواه ــکاب جنای ــق ارت ح
یعنــی در واقــع، اختیــاِر مباشــر بــه مثابــه 

ســیل بندی اســت کــه در نقطــه پایانــی 
ــت نصــب شــده اســت. جنای

در برخــی از کشــورها چنیــن اســت کــه 
هیئــت منصفــه ، مجمــوع ایــن شــرایط را در 
نظــر  می گیــرد و نهایتــًا یــا حکــم بــه آزادی 
و یــا حکــم بــه چنــد ســال زنــدان  می دهــد. 
چــه بســا مجــرم، بــا عــذر رفتــار بســیار بــد 
و نامناســب پــدر در حــق او، خــود را مجــاز 
بــه ارتــکاب ایــن جنایــت  می دانــد و البتــه 
گاهــی هیئــت منصفــه نیــز ایــن حــق را بــه 

او  می دهــد.
ــد و  ــم، عام ــر: عال ــه مباش ــن چنانچ بنابرای
ــه  ــن مجرمان ــوِن عناوی ــد، معن ــار باش مخت
قــرار خواهــد گرفــت و طبــق مصلحتــی کــه 
شــارع بــرای پیشــگیری اجتماعــی از جــرم 
ــی  ــل و تخفیف ــت، تقلی ــه اس ــر گرفت درنظ

ــت.  ــده اس ــل نش ــرای او جع ب
در مــورد پرونــده فقهــی مــورد بحــث ابتــدا 
بایــد بگوییــم: مــا از حیــث قضایــی در 
جریــان جزئیــات آن نبــوده و در چنیــن 

فرزنــدش تقصیــر داشــته باشــد و در آینــده 
از فرزنــد او فعــل مجرمانــه ای ســر بزنــد، 
درســت اســت کــه عنــوان مجرمانــه بــر 
پــدر صــادق نیســت، امــا کوتاهــی عالمانــه 
و عامدانــه پــدر _کــه نحــوه ای تســبیب 
معصیــت  عنــوان  اســت_  جــرم  بــرای 
بررســی های  در  اســت.  حــرام  و  داشــته 
ــه  ــده ک ــاهده ش ــم مش ــناختی ه جامعه ش
ــی  ــل محیط ــی، عوام ــل تربیت ــش عوام نق
و یــا عقده  هــای خانوادگــی _کــه عمدتــًا 
ناشــی از تحقیــر و کتــک خــوردن از ســوی 
ــک  ــوده_ در سلســله مســببات ی ــواده ب خان

جنایــت، دیــده  می شــود.
ــن  ــب، ای ــن مطل ــرح ای ــده ط ــن فای کمتری
اســت کــه روشــن شــود رســالت فقــه، تنهــا 
بیــان قانــون جــزا نیســت. بــه دیگــر ســخن 
ــی  ــد ول ــزا باش ــون ج ــع قان ــد منب ــه بای فق
فقــه مســاوی بــا قانــون جــزا نیســت. قانون 
تربیــت فرزنــد، قانــون رفتــار بیــن همســران 
و رفتــار فــرد در جامعــه نیــز مشــمول فقــه 
بــوده  و توجــه نکــردن بــه نکتــه نوعــی 

نقیصــه اســت.

روایــات، عــام و خــاص، مطلــق و مقیــد، حاکم 
و محکــوم، اظهــر و ظاهــر و غیــره وجــود دارد؛ 
و اگــر قواعــد اســتنباطی رعایــت نگــردد، نتیجه 
آن مثــاً همانگونــه کــه در گذشــته شــاهد آن 
ــرم  ــی مک ــب نب ــم غی ــی عل ــه نف ــم، ب بوده ای
اســام )صلی اهلل علیــه و آلــه( خواهد انجامید.

صــدق عنــوان مجرمانه بــر افعال 
تسبیبی افراد حقیقی و حقوقی

ــبیبی  ــال تس ــر افع ــه  ب ــوان مجرمان ــا عن آی
افــراد یــا نهادهــا یــا بســترهای ارتبــاط 
مجــازی، یــا هــر ســازمان یــا نهــاد حقوقــی 

ــت؟ ــدق اس ــل ص ــر قاب دیگ
ــی  ــه قطع ــه و ادل ــات کریم ــه آی ــا مطالع ب

فقهــی،  می تــوان ادعــا کــرد کــه تمــام 
ــه و  ــر عالمان ــان، اگ ــادره از انس ــال ص افع
ــردد،  ــن گ ــا شــرایط تکلیــف قری ــه ب عامدان
ــه  ــه ب ــا جامع ــرد ی ــاری را در ف ــه آث چنانچ
دنبــال داشــته باشــد، عــاوه بــر آثــار نفــس 
نیــز   آن  اجتماعــی  آثــار  تمامــی  گنــاه، 
می توانــد معصیــت باشــد و عقــاب اخــروی 
برایــش ثابــت گــردد. بعضــی آیــات کریمــه 
در ایــن مطلــب صراحــت دارنــد. آیاتــی 
ــْوِم  ــَط ِلَي ــَن اْلِقْس ــُع اْلَمواِزي ــد: »َو َنَض مانن
ــُم َنْفــٌس َشــْيئًا َو ِإْن كاَن  ــِة َفــا ُتْظَل اْلِقياَم
ــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل َأَتْينــا ِبهــا« انــدازه  ِمْثقــاَل َحبَّ
یــک مثقــال و حبــه نیــز اگــر باشــد مــا آن 
را  می آوریــم. » َو َكفــى  ِبنــا حاِســِبيَن 1 « 
ــا  ــم. ی ــوب  می دانی ــی را خ ــا حسابرس و م
ٍة  ــاَل َذرَّ ــْل ِمْثَق ــْن َيْعَم ــر: »َفَم ــه دیگ در آی
ا  ــرًّ ٍة َش ــاَل َذرَّ ــْل ِمْثَق ــْن َيْعَم ــَرُه َوَم ــًرا َي َخْي
َيــَرُه 2 « یــا » َو ال َتْكِســُب ُكلُّ َنْفــٍس ِإالَّ 
ــى   ــمَّ ِإل ــرى  ُث ــزُِر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ــا َو ال َت َعَلْيه
ُئُكــْم ِبمــا ُكْنُتــْم ِفيــِه  ُكــْم َمْرِجُعُكــْم َفُيَنبِّ َربِّ
َتْخَتِلُفــوَن 3«. ایــن آیــات کریمــه دقیقــًا 
بــه ایــن معنــا اشــاره می کنــد کــه ممکــن 
ــی از  ــر کان و بزرگ ــال، اث ــی الح ــت ف اس
افعــال مــا ظاهــر نگــردد، امــا در آینــده اثــر 

ــد داد. ــروز خواه ــود را ب خ
ــت  ــدری در تربی ــر پ ــال: اگ ــوان مث ــه عن ب

1. انبیاء: 47

2. زلزال: 8-7

3. انعام: 164

کسـی  از  فکـری،  منظومـه  ارائـه 
شایسـته اسـت که ابزار اسـتنباط را 

در دسـت داشـته باشـد.

تطبیــق عنــوان قصــاص بــر فــرد 
غیر مضطر

ــار خــارج  ــف از حــد عقــل و اختی اگــر مکّل
نگشــته و بــه نحــو عالمانــه و عامدانــه 
ــادرت ورزد،  ــل مب ــکاب فع ــه ارت ــبت ب نس
ــات  ــاب جنای ــود در ب ــی معه ــن فقه عناوی
بــر او قابــل انطبــاق خواهــد بــود و طبیعتــًا 
چنیــن رفتــاری از جانــب شــارع، بازدارندگی 
ــر  ــد: اگ ــد بدان ــر بای ــی دارد. مباش اجتماع
تمامــی عوامــل پشــت پــرده رفتــار مناســبی 
نداشــته باشــند، چنیــن اســت کــه یــا 
ــر  ــت مضط ــن جنای ــکاب ای ــه ارت ــبت ب نس
ــرار قصــاص   ــه در صــورت اضط ــده اســت )ک ش

از آن جهـت کـه مباشـر جـزء اخیـر 
علـت تامـه  اسـت، حـق ارتـکاب 
جنایـت را نخواهـد داشـت؛ یعنـی 
در واقـع، اختیـارِ مباشـر بـه مثابـه 
سیل بندی است که در نقطه پایانی 

جنایـت نصـب شـده اسـت.

هرچنـد کـه بسـترهای گوناگـون، 
افـراد دیگـر و یا خطاهـای قبلی آن 
دختر، محـرک او برای قتـل بوده   اند 
امـا چون منجر به سـلب اختیـار از 
وی نگردیده، فقه به او اجازه ارتکاب 

چنیـن جنایتی را نخواهـد داد.



مالک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی

مناط | آذر 1399

استاد مهدی توسلی

50

گســترش پیــدا می کنــد کــه ارتــکاب آن 
و  تســهیل شــده  مباشــر  بــرای  فحشــاء 
می شــود.  شکســته   آن  قبــح  اصطاحــًا، 
خانــواده ای را تصــور نماییــد کــه پــدِر آنهــا 
ــری  براســاس اســتفاده از رســانه  های تصوی
ــح  ــدان، قب ــار فرزن ــه و در کن خــاص در خان
ــح فحشــاء را شکســته باشــد.  مفاســد و قب
حــال اگــر فرزنــد خانــواده مرتکــب خطایــی 
شــود، طبعــًا بــه ســبب جرمــی کــه مرتکــب 
شــده اســت مواخــذه می شــود. امــا ســوال 
ایــن اســت کــه آیــا آن پــدر نیــز بــه ســبب 
اشــاعه فحشــاء در نهــاد خانــواده ،  می توانــد 
مجــازات شــود؟ مســلمًا اشــاعه فحشــا 
ــرار  ــزا ق ــش ج ــون برای ــر دارد و در قان تعزی

ــت.  ــده اس داده ش
ــدر، بلکــه توســط  ــه توســط پ ــز ن گاهــی نی
یــک بســتر ارتبــاط مجــازی ایــن قبح شــکنی 
صــورت گرفتــه اســت. گاهــی بــر فعــل 
یــک نهــاد حاکمیتــی ماننــد نهــاد آمــوزش 

و پــرورش، نهــاد متولــی فرهنــگ، نهــاد 
متولــی امــر بــه معــروف و ســایر نهادهــای 

جایگاهــی نیســتیم کــه پیرامــون آن گفتگــو 
ــن  ــر ای ــی، اگ ــث فقه ــا از حی ــم. ام نمایی
پــدر مختــار بــوده و عقــل از او زائــل نشــده 
ــون،  ــترهای گوناگ ــه بس ــد ک ــد، هرچن باش
افــراد دیگــر و یــا خطاهــای قبلــی آن دختــر، 
ــون  ــا چ ــد ام ــل بوده   ان ــرای قت ــرک او ب مح
ــده،  ــار از وی نگردی ــلب اختی ــه س ــر ب منج
فقــه بــه او اجــازه ارتــکاب چنیــن جنایتــی 

را نخواهــد داد.

ــی  ــه نوع ــبب، ب ــودن س ــوی ب اق
ــر  ــل از مباش ــا عق ــل اراده ی مزی

است

از مباشــر   اقــوی  را  فقــه ســبب  گاهــی 
می بینــد لکــن اگــر در آن مــوارد دقــت 
شــود، خواهیــم دیــد کــه بــه نوعــی توســط 
ــلب  ــر س ــل از مباش ــا عق ــار ی ــبب، اختی س
ــک  ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ش
فــرد، زیــدی را بلنــد کــرده و بــر عمــرو 
ــدازد و عمــرو بدیــن ســبب جــان خــود  بین

را از دســت بدهــد، طبعــًا مباشــر قتــل، آن 
ــاده؛  ــول افت ــر روی مقت ــردی اســت کــه ب ف
ــر  ــبک ت ــه س ــری ک ــردی دیگ ــر ف ــرا اگ زی
ــل   ــه قت ــر ب ــاید منج ــود، ش ــاده ب از او افت
نمی شــد. امــا در اینجــا ســبب اقــوی از 

ــت. ــر اس مباش

بــودن  مجــرم  منافــات  عــدم 
مباشر با مجرم بودن سبب

ــه  ــوان مجرمان ــت، عن ــک جنای ــی در ی گاه
متوجــه مباشــر اســت، امــا ایــن بــه معنــای 
عنــوان  هرگونــه  از  ســبب  بــودن  مبــرا 
مجرمانــه ای نیســت. حــال فرقــی  نمی کنــد 
حاکمیتــی،  نهــاد  فــرد،  ســبب،  آن  کــه 
ــتر  ــک بس ــواده، ی ــد خان ــردی مانن ــاد خ نه
ارتباطــی هماننــد فضــای مجــازی و یــا یــک 

ــزار باشــد. ــرم اف ن
فضــای  گاهــی  اینکــه  بیشــتر  توضیــح 
ــوده  ــاء آل ــاعه فحش ــا اش ــر ب ــراف مباش اط
نحــوی  بــه  وضعیــت  ایــن  و  می گــردد 
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ــالی  ــان فض ــت می ــه مدتیس ــئله ای ک مس
در  بحمــداهلل  و  اســت  مطــرح  حــوزه 
ســال  های اخیــر بــه صــورت جدی تــری 
مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه، مســئله وظیفــه 
یــک جامعــه، ســازمان و یــک مجموعــه 
اســت؛ بدیــن معنــی کــه آیــا  می شــود ایــن 
عناویــن را مکلــف دانســت یــا صرفــًا افــراد 
ــاًل  ــا اص ــد؟ آی ــرار  می گیرن ــم ق ــوِن حک معن
فقــه مــا فقــط »فــرد« را لحــاظ کــرده اســت؟ 
اینجــا انظــار مختلــف اســت؛ بزرگانــی امروز 
مدعــی ایــن معنــا هســتند کــه جامعــه بمــا 
هــی هــی، مکلــف اســت. بنابرایــن جامعــه 
فاعــل فعــل حســن و جامعــه فاعــل فعــل 
قبیــح؛ جامعــه درســتکار و جامعــه خطــاکار 
وجــود خواهــد داشــت. حــال گاهــی جامعه 
بــه نطــاق وســیع آن، یعنــی ملــت و امــت 
مطالعــه  می شــود و گاه یــک نهــاد، ســازمان 
یــا یــک مجموعــه مــورد بررســی قــرار 

می گیــرد.
مبانــی  از  خالــی  فقهــی،  مبنــای  ایــن 
ــه در  ــرا ک ــت چ ــی نیس ــاز ِحکم موضوع س
فقــه اإلجتمــاع، فلســفه و حکمــت، بــه 
کمــک   فقه اإلجتمــاع  موضــوع  تنقیــح 

می نمایــد امــا حکــم، منحصــرا بایــد از فقــه 
و ادلــه اســتنباط گــردد.

ایــن شــکل مســئله غیــرت تــا ایــن ســطح 
تقلیــل  یافتــه و در نتیجــه بــا ایــن کار 
یــک واژگونــی و قلــب فرهنگــی بــه وقــوع 

می پیونــدد. 
حــال اگــر بــر همین اســاس یــک ناهنجاری 
ــوان  ــاً  می ت ــد، کام ــاق افت ــه اتف در جامع
ــد و  ــینما رص ــار س ــه های آن را در رفت ریش
پیگیــری کــرده و آن را بــه اثبــات رســانید. 
حــال بــر فرضــی کــه نقــش آن نهــاد در ایــن 
زمینــه اثبــات گــردد، آیــا ایــن امــکان وجــود 
دارد تــا ایــن عنــوان مجرمانــه بــرای آن نهــاد 
ــت شــود  ــی ثاب ــرای آن بخــش فرهنگ ــا ب ی
و او مجــرم دانســته شــود؟ جــرم، واژگونــی 
و قلــب فرهنگــی و اشــاعه غلــط یــک امــر 
ــی در  ــه: گاه ــه آنک ــت. نتیج ــار اس ناهنج
عیــن اینکــه عنــوان مجرمانــه یــک جنایــت 
یــا فحشــا متوجــه مباشــر بــوده امــا ســبب، 
عنــوان مســتقل خــود را در ارتبــاط بــا جــرم 
را مســتقًا  بایســتی ســبب  یعنــی  دارد؛ 
مطالعــه کــرد کــه دادگاه و شــاکی دیگــری  
بایــد  مدعی العمــوم  گاهــی  و  می طلبــد 

بــدان رســیدگی نمایــد.

ــوان  ــده عن ــدی و چکی ــع بن جم
دوم

بنابرایــن در ایــن مســئله، دو مطلــب بیــان 
شــد:

ــا شــدت اســباب،  ــوت و ی ــه ســبب ق  1- ب
ــه از مباشــر ســلب نخواهــد  ــوان مجرمان عن
ــه گوشــه ای  شــد. در ضمــن ایــن مطلــب ب
ــم.  ــز اشــاره کردی ــه نی ــح ایــن نکت از مصال
عنــوان  از  غیــر  مجرمانــه ای  عنــوان   -2  
ــرد  ــم از ف ــار ســبب، )اع ــرای رفت ــت ب جنای
ــد  ــی مانن ــا نهاد  های ــی ی ــاد حاکمیت ــا نه ی
ــود. ــد ب ــدق خواه ــل ص ــواده و ...( قاب خان

قابــل  مجرمانــه ای  عنــوان  حاکمیتــی، 
ــی  ــال: گاه ــوان مث ــه عن ــت. ب ــاق اس انطب
ــاد  ــای نه ــر مجموعه  ه ــی از زی ــرد یک عملک
فرهنگــی _کــه بــه طــور مشــخص  می تــوان 
از ســینما نــام بــرد_ بــه یــک جــرم اجتماعی 
ــار  ــا یــک رفت ختــم  می گــردد. فــردی کــه ب
ــتمر دارد،  ــاط مس ــی ارتب ــار اجتماع ناهنج
پــس از مدتــی بــه واســطه عادی ســازی 
ایــن ناهنجــاری در ســینما دیگــر قبــح آنــرا 
حــس  نمی کنــد و متوجــه نیســت کــه ایــن 
ــس،  ــه بالعک ــوده و بلک ــاری ب ــک ناهنج ی
ــاد  ــًا آن نه ــدارد. نتیجت ــار  می پن ــرا هنج آن
ــی و  ــک واژگون ــه ی ــرای جامع ــی، ب فرهنگ

ــرده اســت. ــاد ک ــی ایج ــب فرهنگ قل

نهاد  های هنجار شکن

بحــث  در موضــوع  مثــال هرچنــد  ایــن 
ــن تر  ــب را روش ــرح آن مطل ــا ط ــت ام نیس
می کنــد. غیــرت مردانــه یــک هنجــار دینــی 
و اخاقــی اســت و در روایــات، غیــرت مــرد 
نســبت بــه زن امــری مستحســن تلقــی 
شــده ســات. امــا در دوره ای در برخــی از 
مــرد  غیــرت  بــه  ســینمایی  فیلم  هــای 
نســبت بــه زن، بــرادر نســبت بــه خواهــر و 
ــرده و آن  ــه ک ــر حمل ــه دخت ــبت ب ــدر نس پ
ــوان  ــه عن ــد. ب ــح و تمســخر می کنن را تقبی
مســلک،  دیوانــه  شــخصیت  های  مثــال 
آدم  هــای غیــوری نســبت بــه نوامیــس 
خودشــان بــوده و شــخصیت  های عاقــل 
معمــواًل  تحصیل کــرده،  و  فرهیختــه  و 
نســبت بــه ایــن امــور خنثــی هســتند. بــه 

اگـر فرزنـد خانـواده مرتکب خطایی 
جرمـی  سـبب  بـه  طبعـاً  شـود، 
کـه مرتکـب شـده اسـت مواخـذه 
می شـود. امـا سـوال این اسـت که 
آیـا آن پـدر نیـز بـه سـبب اشـاعه 
فحشـاء در نهـاد خانـواده ،  می توانـد 
مجازات شود؟ مسلماً اشاعه فحشا 
تعزیـر دارد و در قانـون برایـش جـزا 

قـرار داده شـده اسـت. 

گاهی در عین اینکه عنوان مجرمانه 
یک جنایت یا فحشا متوجه مباشر 
بوده اما سـبب، عنوان مستقل خود 

را در ارتبـاط با جرم دارد

بزرگانـی امـروز مدعـی ایـن معنـا 
هسـتند که جامعـه بما هـی هی، 
مکلف است. بنابراین جامعه فاعل 
فعـل حسـن و جامعـه فاعل فعل 
قبیـح؛ جامعـه درسـتکار و جامعه 

خطـاکار وجـود خواهد داشـت.

در فقه اإلجتماع، فلسفه و حکمت، 
بـه تنقیـح موضـوع فقه اإلجتمـاع 
کمـک  می نماید اما حکم، منحصرا 

بایـد از فقـه و ادله اسـتنباط گردد.
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ــتقالی جامعه و بیان  حیثیت اس
نظر عامه طباطبایی )ره(

مرحــوم عامــه طباطبایــی )قّدس اهلل ســّره( 
ــی  ــرای خــود، از هویت ــه ب ــد: جامع معتقدن
مســتقل برخــوردار اســت 1؛ بدیــن معنــا کــه 
ــانی  ــس انس ــوای نف ــا ق ــر ب ــه متناظ جامع

بــرای خــود قوایــی دارد؛ یعنــی جامعــه 
عقــل و وهــم و همچنیــن عقــل نظــری 
و عقــل عملــی دارد؛ بــه همیــن دلیــل  
ــوی  ــه ق ــف ب ــه ای را متص ــوان جامع می ت
اإلراده کــرده و جامعــه ای را ضعیــف اإلراده 
و سســت نامیــد. فرمایشــات امیرالمومنیــن 
ــه  ــه کوف ــیم جامع ــام( در ترس ــه الس )علی
بســیار قابــل تامــل و بررســی اســت. در آن 
ــح  ــراد ناصال ــًا اف ــه تمام ــی کوف ــان اهال زم
نبودنــد ولــی حضــرت معتقدنــد کــه براینــد 
جامعــه کوفــه، »شــبه الرجــل 2« بــوده و 
ــر  ــه ب ــه ک ــس همانگون ــدارد. پ ــی ن مردانگ
فعــل مکلــف عاقــل، بالــغ و مختــار، آثــاری 
مترتــب می گــردد، بــر افعــال صــادر شــده از 

1. الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص: 9

2. خطبه 27 نهج البالغه

جامعــه نیــز چنیــن آثــاری مترتــب خواهــد 
شــد. مثــال بــارز ایــن مطلــب انتخابات  هــا 
جامعــه  گاهــی  کــه  انتخاب هاســت  و 
ــار  ــه آث ــد ک ــروز  می ده ــاری ب ــود رفت از خ
اجتماعــی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت دارد 
ــه آن هســتیم! کــه امــروزه هــم مبتــای ب
بنــا بــر ایــن مبنــا اگــر یــک نهــاد، بــا علــم 
و عقــل و اختیــار، فعلــی را مرتکــب شــود،  
می توانــد عواقبــی را بــه دنبــال داشــته 
باشــد. اگــر چنیــن شــد،  تقســیم نهادهــا بــه 
ــح  ــّر صحی ــد و مض ــق، مفی ــق و ناموف موف
خواهــد بــود. نســبت موفقیــت و یــا مفیــد 
ــاد  ــودن آن نه ــف ب ــای مکل ــه معن ــودن، ب ب
بــوده و مــاک ارزیابــی و ارزش گــذاری یــک 
نهــاد، بررســی براینــد عملــی او خواهــد 
از کارمنــدان  بــود. ممکــن اســت یکــی 
مجموعــه ای وظایــف خــود را بــه خوبــی 
انجــام دهــد، امــا نتیجــه چیــز دیگــری 
ــار جامعــه ای کــه وی در  ــی رفت باشــد؛ یعن
ــه  ــود، منفــی اســت. نمون آن قــرار گرفتــه ب
ــواده  ــادر خان ــن اســت م ــه: ممک ــر آنک دیگ
درســتی  بــه  را  خــود  وظایــف  و  کارهــا 
ارزیابــی  بــرای  امــا  باشــد،  داده   انجــام 
ــار آن  ــد رفت ــه براین ــد ب ــواده، بای ــاد خان نه

مجموعــه توجــه کــرد؛ گاهــی براینــد رفتــار 
ــت. ــز نیس ــت آمی ــواده موفقی خان

تنبیه و تحذیر از فقه استحسانی 

برخــی از مؤاخذاتــی کــه در شــرع مقــدس، 
ــده،  ــر گردی ــه ذک ــن مجرمان ــل عناوی در ذی
عنــوان  مثــًا  اســت.  فــردی  مؤاخــذات 
»قصــاص« بدیــن معناســت کــه اگــر جــان 
کســی را گرفتــی، بــا قیــود و شــرایط و 
ــی، بایســتی  ــب فقه ــر در کت ــط معتب ضواب

ــع  ــن در قط ــود. همچنی ــه ش ــت گرفت جان
ْنــَف  عضــو داریــم: »اْلَعْيــَن ِباْلَعْيــِن َو اْلَ

ممکن اسـت مادر خانـواده کارها و 
وظایـف خـود را بـه درسـتی انجـام 
داده  باشـد، امـا بـرای ارزیابـی نهـاد 
خانـواده، بایـد بـه براینـد رفتـار آن 
مجموعـه توجه کـرد؛ گاهـی برایند 
رفتار خانواده موفقیت آمیز نیست.
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کشــورها ایــن کار بــه نــام دیــن انجــام شــده 
ــاط  ــم من ــال می دانی ــوان مث ــه عن اســت. ب
تشــکیل جامعــه و حکومــت »اقامــه قســط 
و عــدل« اســت؛ بــه همیــن جهــت  می تــوان 
بــا ایــن »منــاط« و »علــة الحکــم«، احــکام 
ــتگاه  ــا دس ــس ی ــر مجل ــعه داد. اگ را توس
ــه شــکل خاصــی تشــکیل شــود،  ــی ب قضای
موافــق »قســط« اســت؛ در نتیجــه می تــوان 
ــتگاه  ــه دس ــد ک ــدا  می خواه ــرد: خ ــا ک ادع
ــه  ــن باشــد! ن ــذاری چنی ــی و قانون گ قضای
بــه ایــن معنــی کــه آن صــورت خــاص بــرای 
مجلــس و دســتگاه قضــا بــر اســاس ضوابــط 
ــن  ــن چنی ــه دی ــد ک ــه قائلن عقلیســت؛ بلک
دســتوری دارد. در واقــع حکمــت  احــکام بــه 
مثابــه علــت در نظــر گرفتــه شــده اســت 3.
نقطــه مشــترک و جامــع میــان استحســان، 
قیــاس،  و  ضرایــع  فتــح  ضرایــع،  ســد 
پرداختــن تمامــی آنــان به مصالح و مفاســد 
ــا  ــه آنه ــد کــه ب ــه گمــان  می کن اســت. فقی
دســت یافتــه اســت. در فقــه شــیعه، رفتــن 

بــه ســراغ مصالــح و مفاســد تقریبــًا منتفــی 
مســتنبط  »قیــاس  اســتثنائًا،   و  بــوده 
-کــه  العّلــة«  »منصــوص  نــه  و  العّلــة« 
بــه آن »تنقیــح منــاط« گفتــه می شــود- 
ــاس  ــه قی ــرش اســت. رســیدن ب ــورد پذی م

ــودًا و  ــم، وج ــه حک ــت ک ــری اس ــت« ام 3. »عل

ــة،  ــد. )القواعدالفقهّی ــدار او می باش ــر م ــًا دائ عدم

ــه  ــی در فق ــن نگاه ــوردی، ج5، ص:12( چنی بجن

ــود  ــد وج ــح و مفاس ــورد مصال ــنت در م ــل س اه

ــد. ــردود می باش ــا م ــه م ــر فق ــه از نظ ــته ک داش

شــیوه برخــورد شــارع بــا افــراد شبیه ســازی 
ــه کار  ــا ب ــاع و نهاد  ه ــورد اجتم شــده و در م
ــه روی  ــاب استحســان و ذوقیــات را ب رود، ب
ــر  ــد توجــه داشــت اگ ــه می گشــاید و بای فق
راه اینگونــه ادلــه بــه روی فقــه گشــوده گردد، 
بــه آســانی  نمی تــوان در مقابــل آن ایســتاد.
ــرد  ــه رویک ــنت در دوره ای ک ــل س ــه اه فق
اجتماعــی بــه خــود گرفــت، مبتــا بــه ایــن 
آفــات شــد و هنــوز نتوانســته خــود را از این 
جهــت پیرایــش کنــد. بحمــداهلل و بــه لطــف 
تذکــرات مکــرر اهــل بیــت )علیهــم صلــوات 
اهلل(، و دقــت فقهــای شــیعه، فقــه شــیعی 
از ایــن لغزشــگاه  ها مصــون مانــده. در ایــن 
ــروز فقــه اجتماعیســت و  ــه کــه دوره ب زمان
مســائل جدیــدی بــا موضوعــات اجتماعــی 
ــان  ــرای در ام ــد ب ــده، بای ــه وارد ش ــه فق ب
مانــدن از ایــن آقــات بســیار تحفــظ داشــت.
ــا در  ــی از کتاب ه ــن برخ ــفانه مؤلفی متاس
ســال های اخیــر، بــرای رســیدن بــه اینگونــه 
احــکام، بــه ترجمــه روش هــای اهــل ســنت 
پرداخته انــد. نادیــده گرفتــن داشــته  های 
خــود و ارتــزاق از ســفره ]علمــی[ اهل ســنت، 
بــه نظــر می رســد ایــن امــر خطــای حرفــه ای 
در مســیر اســتنباط باشــد. بنابراین عناوینی 
کــه بــرای مجــازات فــرد وجــود دارد، عینــًا و 
ــر جامعــه قابــل  ــا شبیه ســازی شــده آن ب ی

تطبیــق نخواهــد بــود.
اجتماعــی،  موضوعــات  در  ســنت  اهــل 
معتقدنــد کــه می تــوان مــاکات و مصالــح 
و مفاســد جامعــه را _بــر خــاف عبادیــات_ 
ــه  ــرد. البت ــدا ک ــی پی ــدان دسترس درک و ب
میــان اهــل ســنت در بــه کار بــردن قیــاس 
و استحســان، شــدت و ضعــف   وجــود دارد 

ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــه  می ت ــی الجمل ــا ف ام
ســراغ »منــاط الحــکام« می رونــد. ایــن 
ــر  ــه دوره تســلط الزهــر ب رویکــرد مرتبــط ب
جامعــه اســت. در نتیجــه چنیــن اســت کــه 
در موضوعــات اجتماعــی، مجــوز صــدور 
ــه  ــه ب ــارع و ن ــم ش ــوان حک ــه عن ــم، ب حک
عنــوان حکــم عقــل، وجــود خواهــد داشــت. 
تصمیــم   غربــی  جامعــه  یــک  گاهــی 
ــرای  ــی ب ــط عقل ــق ضواب ــر طب ــرد ب می گی
کشــورش نظــام حقوقــی تدویــن کنــد و نام 
دیــن را بــر آن  نمی گــذارد؛ امــا در برخــی از 

ــنِّ َو  ــنَّ ِبالسِّ ُذِن َو السِّ ــاْلُ ُذَن ِب ــِف َو اْلُ ْن ِباْلَ
اْلُجــُروَح ِقصــاٌص 1«. ایــن حکــم مربــوط 
ــه  ــدارد ک ــا ن ــت؛ معن ــرد اس ــت ف ــه جنای ب
عنــوان قصــاص را بــرای غیرفــرد بــه کار 
ببریــم. حــد و ضربــات شــاق و حتــی دیــه 
-کــه یــک مجــازات مالیســت- نیــز در ایــن 

حکــم شــریک هســتند. حتــی در برخــی از 
مــوارد کــه مقــدار مــال قابــل توجهــی بایــد 
ــرد اســت.  ــه ف ــر ب ــز ناظ ــود نی پرداخــت ش
ــده  ــاهده نش ــوردی مش ــیعی م ــه ش در فق
ــن نحــو مجــرم  ــی بدی ــه اشــخاص حقوق ک
ــنت  ــل س ــه اه ــا در فق ــوند، ام ــمرده ش ش
ــن  ــرد. بدی ــاهده ک ــواردی را مش ــوان م می ت
صــورت کــه اگــر یــک نهــاد، مرتکــب افعــال 
خافــی گــردد، متناظــر بــا اعــدام و قصــاص 
مجــرم در جرائــم فــردی، در اینجــا می تــوان 
مجــوز آن نهــاد را باطــل  کــرد. نیســتی »فــرد« 
بــه اعــدام و قطــع َوریــد او بالّســیف اســت، 
ــا از  ــی  ب ــاد قطــع رگ حیات ــک نه ــرای ی و ب

ــه او داده  ــه ب ــی ک ــوز قانون ــردن مج ــن ب بی
ــود 2. شــده اســت  خواهــد ب

ماحظــه بفرماییــد ایــن نــوع اســتدالل، 
خــارج از مســیر اســتنباط فقهــی اســت. 
ایــن روش دســتیابی بــه حکــم، همــان 
صحیحــی  مســیر  و   بــوده  استحســان 
ــه فتــوا و حکــم  ــرای عثــور و دســتیابی ب ب
ــرد و  ــوه عملک ــه نح ــد. اینک ــد باش نمی توان

1. مائده: 45

2. ابطــال پروانــه اشــتغال و یــا ابطــال 
پروانــه برخــی از واحدهــای صنفــی، لزومــا 
بــه معنــای استحســان و شــبیه ســازی 
احــکام فــرد  نمی باشــد؛ بلکــه آنچــه تعییــن 
ــده می باشــد، بررســی مســیر اســتنباط  کنن

ــود. ــد ب ــه خواه آن نتیج

اینکه نحوه عملکرد و شـیوه برخورد 
شارع با افراد شبیه سـازی شده و در 
مـورد اجتمـاع و نهاد  ها بـه کار رود، 
باب استحسان و ذوقیات را به روی 

فقه می گشاید 

در فقـه شـیعه، رفتـن بـه سـراغ 
مصالح و مفاسد تقریباً منتفی بوده 
و استثنائاً،  »قیاس مستنبط العّلة« 
و نـه »منصـوص العّلـة« -که بـه آن 
»تنقیح مناط« گفته می شود- مورد 
پذیـرش اسـت. رسـیدن بـه قیاس 
مسـتنبط در فقه فرایند پیچیـده و 
صعبـی دارد و إال مـا شـّذ و ندر برای 

آن مثـال یافت  نمی شـود. 
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انجــام داده انــد، کاری را نســبت بــه جامعــه 
ــد.  ــام دهن ــان انج خودش

فعالیــت  یــک  بــا  خانــواده  نهــاد  گاه 
ــی  ــی، خدمت ــون: قالی باف ــادی، همچ اقتص
را بــه جامعــه ارائــه  داده و مــورد تقدیــر قــرار 
ــز از  ــر و تشــکر نی ــام تقدی ــرد. در مق می گی
ــان ســوال نمی شــود: چــه کســی بیشــتر  آن

بافتــه اســت؟! بلکــه ایــن مجمــوع بمــا هــو 
مجمــوع را موفــق می-نامنــد. همچنیــن 
تعزیــر خانــواده غیرموفــق و یــا خطــاکار 
ــازنده  ــت س ــک خدم ــب ی ــد در قال می توان
مشــخصی، نســبت بــه جامعــه تعییــن 
کــرد. تعزیز  هایــی کــه معیــن می گــردد، 
بســته بــه جــرم و شــرایط، می توانــد مالــی 

ــد. ــی باش ــا خدمات و ی

ــرادر  ــر و ب ــادر و خواه ــدر و م ــه پ ــا تنبی ب
می گــردد. حاصــل 

ــت  ــن جه ــاد از ای ــک نه ــر، ی ــگاه دیگ در ن
اســت،  جامعــه  و  مجموعــه  یــک  کــه 
قابلیــت مکلــف بــودن و مؤاخــذه شــدن 
ــت  ــوان هوی ــه می ت ــا ک ــن معن را دارد؛ بدی
اجتماعــی آنــان را محکــوم بــه احکامــی 
دانســت کــه حتــی منافــات بــا اعطــای 
ــراد نداشــته  ــز و تشــویق بعضــی از اف جوای
ــردی  ــک اداره ، ف باشــد. ممکــن اســت در ی
را بــه عنــوان کارمنــد نمونــه معرفــی کــرده 
ــا  ــه بس ــد و چ ــل آی ــه عم ــر  ب و از او تقدی
او کارمنــد نمونــه ملــی شــناخته شــود، 
امــا در عیــن حــال، آن مجموعــه و اداره، 
براینــد صحیــح و مناســبی را ارائــه نــداده و 
مســتحق مؤاخــذه باشــد. ایــن دو هیچگونــه 
ــه  ــن ب ــد. بنابرای ــر ندارن ــا یکدیگ ــی ب منافات
ــه  ــوان از زاوی ــال، می ت ــک احتم ــوان ی عن
دیگــری  احــکام جامعــه را منحــاز از احــکام 

ــرار داد. ــه ق ــورد مطالع ــرد، م ف

کیفیت تعزیز جامعه

ــن  ــم اســت؛ بدی ــب ِبَیِدالحاک ــر و تأدی تعزی
معنــا کــه او تعییــن کننــده کیفیــت تعزیــز 
ســال  چنــد  در  بــود.  خواهــد  مجرمیــن 
پیــش از ایــن، قاضــی جــوان خافــکاری را 
ــود کــه  ــر او ایــن ب ــود؛ تعزی ــر کــرده ب تعزی
ــاری  ــد آبی ــر روز بای ــن، ه ــی معی ــا زمان ت
فضــای ســبزی را بــه عهــده  می گرفــت1 ؛ 
یعنــی تأدیــب او بــا یــک کار اجبــاری بــود. 
ــه  ــی ب ــای مختلف ــد قالب  ه ــر  می توان تعزی
ــه  ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ــرد. ام ــود بگی خ
ــوی   ــه نح ــه چ ــواده را ب ــد خان ــادی مانن نه
و  پــدر  گاهــی  کــرد؟  تعزیــر  می تــوان 
مــادر بــا رســانه  های غیراخاقــی، بســتر 
ــدان تحــت تربیــت  ــرای فرزن مســمومی را ب
ــن  ــب ای ــرای تأدی ــد. ب ــم کرده   ان ــود فراه خ
ــا  ــور کــرد ت ــا را مجب ــوان آنه ــواده،  می ت خان
در کاس  هــای آمــوزش خانــواده شــرکت 
کــرده، تــا ابتــدا مســائل شــرعی و بعــد 
ــد و پــس از آن،  مســائل تربیتــی را بیاموزن
بــه جهــت خطایــی کــه نســبت بــه جامعــه 
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مســتنبط در فقــه فراینــد پیچیــده و صعبــی 
ــال  ــرای آن مث ــدر ب ــّذ و ن ــا ش دارد و إال م
ــه  ــن جهــت، فق ــه همی ــت  نمی شــود. ب یاف
شــیعه بــه ســراغ مفاســد و مصالــح  نرفتــه و 
اگــر بــر چیــزی از مصالــح و مفاســد دســت 
یابــد، تــا زمانــی کــه بــرای او اثبــات نگــردد 
کــه آن امــر، »علــة الحکــم« اســت، مدارّیــت 

یـک نهـاد از ایـن جهـت کـه یـک 
مجموعـه و جامعه اسـت، قابلیت 
مکلف بودن و مؤاخذه شـدن را دارد؛ 
بدیـن معنـا کـه می تـوان هویـت 
اجتماعی آنان را محکوم به احکامی 

دانسـت که حتی منافات با اعطای 
جوایـز و تشـویق بعضـی از افـراد 

نداشـته باشد.

ــرد. ــدا نخواهــد ک پی
ناصــواب  مســیر  بــه  ناظــر  بیــان  ایــن 
اســتنباط بــود؛ حــال بایــد پرســید کــه 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــیر صحیح ــا مس آی
ــح  ــن مهــم وجــود دارد؟ تنقیــص و تقبی ای
مســیرهای ناصحیــح، بخــش مهمــی اســت 
ــه آن و ارائــه نکــردن  ولــی بســنده کــردن ب

ــت. ــح نیس ــز، صحی ــل نی راه ح

بــا  افــراد  مؤاخــذه  نســبت 
مؤاخذه جامعه

یــک  در  شــرعی  مؤاخــذه  متعلــق 
و  فــردی  قســم  دو  بــه  تقســیم بندی، 
ــل  ــا مجموعه  هــای اجتماعــی قاب جامعــه ی
تقســیم اســت. مشــخصًا ســوال ایــن اســت 
ــا یکدیگــر چیســت؟  کــه نســبت ایــن دو ب
می تــوان  را   جامعــه  معتقدنــد  برخــی 
ــذه  ــا راه آن، مؤاخ ــی تنه ــرد ول ــذه ک مؤاخ
افــراد اســت. مثــْا تنبیــه یــک جمــع 
ــرای  ــخص و ب ــت مش ــا غای ــه ب ــره ک ده نف
انجــام فعــل مشــخصی در گــرد یکدیگــر 
یکایــک  تنبیــه  بــه  کرده انــد،  اجتمــاع 
افــراد آن اســت. اگــر در خانــواده ای اتفاقــی 
ــه آن  بیفتنــد کــه حمــل واژه »خطــا کار« ب
خانــواده صحیــح باشــد، مؤاخــذه ایــن نهــاد 

حکمـت  گفـت  می تـوان  اجمـاالً 
جعـل تعزیـز، اصـالح نقـاط ضعف 

مجرمیـن، توسـط حاکـم اسـت.
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می بــود.1 قصــاص  

امکان تعزیر نهادهای اجتماعی

اگــر بخواهیــم تمامــی ایــن مــوارد را در 
کنــار یکدیگــر ماحظــه نماییــم، نتیجــه 
چنیــن اســت کــه یــک فعــل مباشــری 
داریــم و یــک سلســله افعــال تســبیبی. 
ــد  هرکــدام از ایــن افعــال تســبیبی  می توان
ــی حــده ای  ــرای خــود حکــم منحــاز و عل ب
داشــته باشــد کــه طبعــًا آن حکــم، بــه 
نحــو تعزیــری خواهــد بــود. اگــر یــک فــرد، 
نقــش تســبیبی را ایفــاء نمایــد، تکلیــف او 
ــه حکــم  ــوده و ب ــی واضــح ب ــث فقه از حی
حاکــم تعزیــر  می گــردد. امــا اگــر یــک نهــاد 

ــد،  ــاء نمای ــبب را ایف ــش س ــازمان، نق و س

ــی  ــط فقه ــه از ضواب ــدر برگرفت ــدم قصــاص پ 1. ع

و روایــات متعــددی می باشــد کــه از حضــرات 

معصومیــن علیهــم الســالم در موضــوع: »قتــل 

فرزنــد پســر« نقــل شــده اســت. عــدم قصــاص پــدر 

ــوان:  ــر، از حیــث دو عن ــد دخت ــال قتــل فرزن در قب

ــه:  ــری آنک ــدی و دیگ ــدری و فرزن ــه پ ــود رابط وج

مــردی یــک زن را بــه قتــل رســانده، می باشــد. ایــن 

ــی، بررســی های  ــر مباحــث فقه ــالوه ب موضــوع ع

ــل در  ــه داخ ــه البت ــد ک ــز می طلب ــی را نی اجتماع

ــد. ــا نمی باش ــث م ــل بح مح

ــه  ــوزش ب ــر آم ــی در ام ــای آموزش نهاده
ــرده و از ســوی  ــدر، کوتاهــی ک ــد و پ فرزن
ــاندن  ــی در شناس ــای فرهنگ ــر، نهاده دیگ
ایــن  بــه  فرزنــد  تربیــت  روش صحیــح 
پــدر و روش صحیــح رفتــار اجتماعــی بــه 
آن دختــر، کوتاهــی کرده   انــد. از ســوی 
ــده، در ایجــاد  ــز نهادهــای بازدارن ــر نی دیگ
بازدارندگــی در رفتــار ایــن فرزنــد کوتاهــی 
را  مجــازی  ارتبــاط  بســترهای  و  کــرده    
بــدون قیــد و کامــًا آزاد در اختیــار او قــرار 
داده انــد. مــا در مطالعــه ایــن جریــان، یــک 
فعــل مباشــری داریــم کــه بــرای خــود 
عنــوان جنایــت دارد و اگــر رابطــه پــدری و 
فرزنــدی وجــود نداشــت، وی محکــوم بــه 

تعزیر برای تأدیب است
تأدیــب »فــرد« می توانــد  بــرای  حاکــم 
نقطــه ضعــف او را پیــدا کــرده و طبــق 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــن نمای ــر را معی آن، تعزی
مثــال اگــر فــرد، انســان تنبلــی باشــد، 
حاکــم  می توانــد او را وادار بــه کار نمایــد؛ 
ــف اإلراده ای اســت،  ــر انســان ضعی ــا اگ ی
ــوار، اراده  ــای دش ــردن کار  ه ــول ک ــا مح ب
او را تقویــت نمایــد. در ســایر مــوارد نیــز 
بــود.  خواهــد  چنیــن  حاکــم  عملکــرد 
اجمــااًل می تــوان گفــت حکمــت جعــل 
ــن،  ــف مجرمی ــاط ضع ــاح نق ــز، اص تعزی

ــت. ــم اس ــط حاک توس
امیرالمؤمنیــن  تعزیرهــای  تنــوع  علــت 
)علیــه الســام( کــه در روایــات وجــود 
ــف  ــاط ضع ــان ها در نق ــاف انس دارد، اخ
وزان،  همیــن  بــر  اســت.  قــدرت  و 
در  تعزیــر،  ابــزار  بــا  می توانــد  حاکــم  
صــدد اصــاح نقطــه ضعــف نهادهــا و 

برآیــد. ســازمان  ها 

قتل دختر تالشی

در مســئله مــورد بحــث، پــدری وجــود دارد 
ــد  ــه فرزن کــه مرتکــب قتــل عمــد نســبت ب
خــود شــده و بالمباشــرة، دســت او بــه 
ــویی  ــت. از س ــوده اس ــرش آل ــون دخت خ

فاعـل  معیـن  عـده ای  اگرچـه 
معصیـت بودنـد، امـا افـرادی کـه  
می توانسـتند نقـش بازدارنـده در 
اجتمـاع ایفـاء کننـد، از ایـن کار 
آن  نتیجـه،  در  و  کـرده  امتنـاع 
جامعـه  آن  رفتـار  بـه  معصیـت 
معـروف گشـت. ایـن نـگاه قرآنی 
بـه رفتـار و فعـل جامعـه  اسـت. 
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البتــه نکتــه ای غیــر فقهــی در ایــن میــان 
وجــود دارد. می تــوان گفــت در ســطحی 
ــود  ــت وج ــوان معصی ــا عن ــه تنه ــر، ن فرات
ــن  ــز دام ــری نی ــات دیگ ــه آف ــته، بلک داش
ــی  ــاد اجتماع ــازمان و نه ــه، س ــن جامع ای
ــه مرتکــب  ــی ک ــت و خطای ــد گرف را خواه
شــده، آثــار مخصــوص بــه خــود را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال: 
ــوغ خــود  نمی رســد و  ــه نقطــه بل گاهــی ب
ــال  ــی و امث ــه تعطیل ــا ب ــی مبت ــا گاه ی
ــل و  ــره عم ــوارد، ثم ــن م ــردد. ای آن  می گ
عکس العمــل رفتــار ایــن جامعــه و یــا 

ــاد اســت. نه
تعزیر نهاد به معنای تعزیر مسئول و 

معاون آن نیست
ــن  ــرم، چنی ــوان ج ــق عن ــاحت تطبی در س
ــدارد کــه نهــاد اجتماعــی،  توقعــی وجــود ن
یــا رئیــس و یــا معــاون حقوقــی آن را 
ــار نیســت  ــن دور از انتظ ــم! لک شــاق بزنی
ــی  ــای اجتماع ــال خط ــاد، در قب ــه آن نه ک
کــه مرتکــب شــده، تعزیــر شــده و از آن 
بازخــورد اجتماعــی بگیــرد. یعنــی حاکــم بــه 
کشــف نقطــه ضعــف آن نهــاد پرداختــه و در 
ــه  ــاح آن نقیص ــدد اص ــر در ص ــب تعزی قال
ــر خواهــد آمــد. از ایــن مطلــب مشــخص   ب
می شــود کــه وظیفــه حاکــم در تعزیــر، 
صرفــًا در قالــب تأدیــب منحصــر بــوده؛ 
بدیــن جهــت، تعزیــر بــه غــرض تشــفی 
نبــوده و بلکــه صرفــًا ابزاری در مســیر اصاح 
اســت. حتــی اگــر آن تعزیــر، منجــر بــه 
تنقیــص مالــی و شــخصیتی و از ایــن قبیــل 
باشــد، تمامــًا مقدمــه تأدیــب خواهــد بــود. 
گاهــی آثــار خطــای برخــی از نهادهــا )ماننــد 

ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــهود اس ــانه( مش رس
در برخــی از جرایــم، مجــرم عامــل تحریــک 

ــود.  ــد ب ــا خواه ــراد پابرج ــی آن اف اجتماع
ــًة ال  ــوا ِفتَن ق ــد »َو اتَّ ــم  می فرمای ــرآن کری ق
ــًة 3«  ــم خاصَّ ــوا ِمنُك ــَن َظَلم ــنَّ الَّذي ُتصيَب
یعنــی تنهــا یــک عــده از شــما مرتکــب ظلم  
می شــوند، ولــی تمامــی افــراد مبتــای بــه 

ــد شــد.  ــه خواهن فتن
ــت  ــوی اس ــه نح ــه ب ــار جامع ــی رفت گاه
ــاب   ــه عق ــای ب ــان را مبت ــی آن ــه تمام ک
می نمایــد. اگــر مضامیــن روایــات امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر ماحظــه 
ــه  ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان اینگون ــود، می ت ش
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ای ام ــر جامع اگ
از منکــر را تــرک کــرد، عذابــی کــه بــر 
آنــان نــازل  می گــردد کــه تــر و خشــک 
همچنیــن   .4 می ســوزاند  هــم   بــا  را 
نســبت بــه بعضــی از اقــوام کــه مبتــا بــه 
ــز  ــد نی ــده بودن ــتیصالی ش ــای اس عذاب  ه
ــه  ــل اینک ــت. دلی ــورت اس ــن ص ــه همی ب
شــدند،  مؤاخــذه  دچــار  آنــان،  تمامــی 
ایــن بــود کــه اگرچــه عــده ای معیــن 
ــه   ــرادی ک ــا اف ــد، ام ــت بودن ــل معصی فاع
ــده در اجتمــاع  می توانســتند نقــش بازدارن
ایفــاء کننــد، از ایــن کار امتنــاع کــرده 
و در نتیجــه، آن معصیــت بــه رفتــار آن 
جامعــه معــروف گشــت. ایــن نــگاه قرآنــی 

ــت.  ــه  اس ــل جامع ــار و فع ــه رفت ب
در مســئله قتــل دختــر تالشــی، ســوال 
و  آمــوزش  ماننــد  نهــادی  اســت:  ایــن 
ــه  ــدان جامع ــت فرزن ــر در تربی ــرورش اگ پ
خطــا و در انجــام وظیفــه خــود در حــد و 
ــه  ــت )و ن ــع از او اس ــه متوق ــدازه ای ک ان
ــجد  ــواده و مس ــع از خان ــه متوق ــدی ک ح
ــا معنــوِن  و ... اســت( کوتاهــی نمایــد، آی

از  می گیــرد؟  قــرار  معصیــت  عنــوان 
مباحثــی کــه گذشــت، روشــن گشــت کــه 

ــت.  ــت اس ــخ مثب پاس

3. انفال: 25

ــان(، ج 6، ص:  ــق خرس ــكام )تحقي ــب األح 4. تهذي

ِد  ــِد ْبــِن َخاِلــٍد َعــْن ُمَحمَّ 177- ح 7- َأْحَمــُد ْبــُن ُمَحمَّ

ــِد ْبــِن َعَرَفَة َقــاَل َســِمْعُت َأَبا  ْبــِن ِعيَســى َعــْن ُمَحمَّ

َضــا ع َيُقــوُل َكاَن َرُســوُل اللَّــِه ص َيُقــولُ   اْلَحَســِن الرِّ

ْهــَي َعــِن  ْمــَر ِباْلَمْعــُروِف َو النَّ ــِت اأْلَ ِتــي َتَواَكَل ِإَذا ُأمَّ

ــِه َتَعاَلــى. اْلُمْنَكــرِ َفْلَتــْأَذْن ِبِوَقــاٍع ِمــَن اللَّ

آیــا  می تــوان عنــوان مجرمانــه ای را بــدو 
ــرد؟  ــب ک منتس

با توجــه بــه نکتــه ای کــه دربــاره هویــت 
مؤاخــذه   و  دانســتن  مکلــف  مســتقل، 
جامعــه بیــان شــد، حاکــم قــادر اســت 
ــد.  ــن کن ــر تعیی ــه تعزی ــک جامع ــرای ی ب
ــن  ــر ای ــت ب ــه، دالل ــات کریم ــی از آی برخ
معنــا داشــته و عامــه طباطبایــی )ره( 
ــتفاده از  ــا اس ــزان، ب ــیر المی ــز در تفس نی
ــن  ــات چنی ــی آی ــی، از برخ ــی فقه رهیافت
عنــوان  بــه  داشــته   اند.  اســتفاده  هایی 
انبیــاء  از  برخــی  قتــل  قــرآن  نمونــه: 
-بــا  مدینــه  یهودیــان  بــه  را  پیشــین 
اینکــه اجــداد آنهــا مرتکــب ایــن قتــل 
َفِلــَم  می دهــد:»  نســبت   بودنــد-  شــده 
ــت  ــَن 1«. عل ــْم صاِدقي ــْم ِإْن ُكْنُت َقَتْلُتُموُه
اینگونــه خطــاب ایــن اســت کــه آنــان 
دارای یــک هویــت اجتماعــی بودنــد؛ ایــن 
ــش،  ــش، بین ــی دارای دان ــت اجتماع هوی
گرایــش و رفتــار اســت. مســلمًا هیچکــدام 
ــته  ــری را نکش ــه، پیامب ــان مدین از یهودی
نبودنــد و اگــر قــرار بــود قصاصــی در میــان 
باشــد، ممکــن نبــود کــه یهودیــان اوس و 
خــزرج محکــوم شــوند، امــا در عیــن حــال 
جامعــه آنــان متهــم بــه نبــی کشــی بــود. 
 در آیــه دیگــر، در ضمــن جریــان معــروف 
گاو بنــی اســرائیل، خــدای متعــال بــه 
»َو  می کنــد:  خطــاب   مدینــه  یهودیــان 
اَرْأُتــْم فيهــا َو اللَّــُه  ِإْذ َقَتْلُتــْم َنْفســًا َفادَّ
ُمْخــرٌِج مــا ُكْنُتــْم َتْكُتُمــون  2« بــه یــاد 
داریــد کــه یــک نفــر را بــه قتــل رســاندید؟
ــد  ــردد )مانن ــب گ ــه ای منقل ــر جامع ــه اگ بل
عــرب جاهلــی و عــرب بعــد از تربیــت 

اســام( دیگــر  نمی تــوان او را بــه ســبب 
رفتــار ســابق مؤاخــذه کــرد؛ چراکــه هویــت 
جدیــدی پیــدا کــرده اســت. امــا تــا زمانــی 
ــرده و  ــظ ک ــود را حف ــابق خ ــت س ــه هوی ک
بــه عبــارت دیگــر تــا زمانــی کــه شــناخت  ها 
همــان  بــه  او  گرایشــات  و  بینش  هــا  و 
ــن رود و  ــلی از بی ــد نس ــد، هرچن ــو باش نح
نســل دیگــر جــای آنــان را پــر کنــد، هویــت 

1. آل عمران: 183

2. بقره: 72

وظیفـه حاکـم در تعزیر، صرفـًا در 
قالـب تأدیب منحصر بـوده؛ بدین 
جهـت، تعزیـر بـه غـرض تشـفی 
در  ابـزاری  بلکـه صرفـًا  و  نبـوده 

مسـیر اصـالح اسـت.
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در عــدم تقویــت قــوه عاقلــه و بــه تعبیــر 
دیگــر، در تقویــت ناهمگــون و نامتناســب 
قــوای نفســانی اســت. از ســوی دیگــر 
از  برخــی  وجــود  در  نقصیــه  ایــن  نیــز 
شــخصیت  کــه  دارد  وجــود  انســان  ها 
ــف از  ــه کاش ــد ک ــکی دارن ــتداللی خش اس
عــدم تقویــت قــوه خیــال در آنــان  اســت.
تربیــت  حــوزه  سرپرســت   98 ســال  در 

ــده اســت؛  ــه ش ــال ریخت ــوه خی ــج ق تهیی
بــه تعبیــری تقویــت کننــده خیــال انســان 
ــعر  ــب ش ــدری کت ــر پ ــال اگ ــتند. ح هس

و رمــان -کــه قــوه عاقلــه او را تقویــت 
خــود  فرزنــد  اختیــار  در  را  نمی کنــد- 
قــرار دهــد، معاقــب خواهــد بــود. رســانه، 
تخییــل مخاطــب را متوجــه خــود  می کنــد 
ــزار تخییــل اســت. اگــر  ــزار رســانه، اب و اب
ــت  ــاس تقوی ــر اس ــا ب ــدری تنه ــت پ تربی
ــت  ــن جه ــد، از ای ــدش باش ــاالت فرزن خی
کــه حاصــل تربیــت او، فرزنــدی اســت کــه 
ــد،  ــش  می-نمای ــال عی ــم خی ــرق در عال غ
ــرکات و  ــی ح ــود. گاه ــد ب ــب خواه معاق
ســکنات جوانــان، کاشــف از عــدم کســب 
قــوت عقــل الزم در ســنین جوانــی اســت. 
چنیــن جوانــی نمی توانــد زندگــی خــود و 
یــا احیانــًا زندگــی زناشــویی را بــه خوبــی 
آســیب  ایــن  از  چنانچــه  نمایــد.  اداره 
ریشــه یابی شــود، اســاس ایــن نقیصــه 

خــود را تماشــای یــک فیلــم ســینمایی  ذکــر 
ــت  ــه یابی عل ــی در ریش ــا گاه ــد. ی می نمای
جنایــت شــخصی کــه اساســًا توقــع ارتــکاب 

جنایــت از او بــه هیــچ وجــه نمــی رود، بــه 
ــاب  ــک کت ــد: ی ــک عامــل فرهنگــی، مانن ی
بــا  ایــن مــوارد  می تــوان  رســیده اند. در 
ــوع، وزارت  ــف موض ــب مختل ــی جوان بررس
ارشــاد را مجــرم دانســته و بــرای او تعزیــزی 

ــرد. ــن ک را معی

ــازی  ــای مج ــی فض موضوع    شناس
در بستر فردی

فقــِه فضــای مجــازی بــا شــرایط مطلــوب 
خــود، فاصلــه  بســیاری دارد. متاســفانه 
ــت  ــا بســتر حرک ــه تنه ــازی، ن فضــای مج
نبــوده،  عاقلــه جامعــه  قــوه  در مســیر 
حرکــت  بــرای  مطبوعــی  بســتر  بلکــه 
ــالوده  ــت. ش ــه اس ــوه واهم ــیر ق ــر مس ب
امــوری همچــون شــعر و رمــان، بــرای 

نـه  مجـازی،  فضـای  متاسـفانه 
تنهـا بسـتر حرکـت در مسـیر قوه 
عاقلـه جامعـه نبـوده، بلکه بسـتر 
مطبوعـی بـرای حرکـت بر مسـیر 

قـوه واهمـه اسـت.
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قــرار  اســتفاده  معــرض  در  و  اســتفاده 
ــود دارد؟ ــازی وج ــای مج دادن فض

فــرد،  یــک  اینســتاگرام  صفحــه  از 
ــخصی،  ــورت ش ــه ص ــار او ب ــزارش رفت گ
جزئــی  امــور  و  اجتماعــی  خانوادگــی، 
کــرد.  مشــاهده  می تــوان  را  دیگــر 
مســافرت  بــه  اینکــه  ماننــد  امــوری 
رفتــه و یــا عطســه کــرده و ... یعنــی 
ــا دســت خــود تصاویــر امــورات جزیــی  ب
گذاشــته  اشــتراک  بــه  را  زندگــی اش 

اســت. 
علــی  »اإلطــاع  فقهــی  عنــوان  ذیــل 
النــاس«، روایاتــی در وســائل  عــورات 
2 وجــود دارد؛ چــه بســا اگــر  الشــیعة 
فحــص بیشــتری انجــام شــود، بتــوان 
بیــش از آن بــاب نیــز روایاتــی را یافــت. 
ــواده  ــات یــک خان ــر خفی ــردی ب اینکــه ف
مطلــع شــود، بــرای خــود، حکــم فقهــی و 
ــال حاضــر در بســتری  ــر دارد. در ح تعزی
چــون اینســتاگرام، مــردم بــه صــورت 
خودخواســته و بــه نحــو داوطلبانــه ایــن 
ــه  ــد. چ ــترش  می دهن ــی را گس ــر منف ام
ایــن  کــه  می خواهــد  نهــاد حاکمیتــی 
ــود آن  ــه خ ــد چ ــج کن ــت را تروی وضعی
مجموعــه بایــد در قبــال ایــن مشــکل 
ــر پاســخگو نباشــند،  پاســخگو باشــند؛ اگ
ــرد.  ــع ک ــتی قط ــا آن را بایس ــاط ب ارتب

فضای مجازی به مثابه منفعت

شــکی نیســت کــه فضــای مجــازی بــه 
داری  می توانــد  بشــر«،  »تولیــد  عنــوان 
ــری  ــد خم ــا گاه همانن ــد. ام ــت باش منفع
ِمــن  َأكَبــُر  ِإثُمُهمــا  »َو  کــه  می گــردد 
َنفِعِهَمــا«3 و متاســفانه در حــال حاضــر 
بــدون هیــچ ضابطــه ای مــورد اســتفاده  
قــرار می گیــرد. البتــه پرداختــن بــه فضــای 
ــده ای را  ــی و علی ح ــث مفصل ــازی بح مج
می طلبــد و بــه ایــن مقــدار کــه بیــان شــد،  
نمی تــوان بســنده کــرد؛ لکــن بیــش از ایــن 
مباحــث نیــز از حوصلــه ایــن گفتــار خــارج 

ــت. اس
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ــد.  ــته باش داش
حــال ســوال ایــن اســت کــه تــا چه ســطحی 
ایــن جــواز وجــود دارد که جامعــه در معرض 
فضــای مجــازی قــرار گیــرد؟ آیــا بایــد بــرای 
اقشــار مختلــف جامعــه، اعــم از پیــر، جــوان 
و کــودک، اعــم از متاهــل و مجــرد، اعــم از 
شــاغل و غیــر شــاغل، تفکیکــی را در میــزان 
تنفــس در فضــای مجــازی قائــل شــد؟ 
ــدون  ــه ب ــود ک ــم ب ــاز خواهی ــا خــود مج آی
ــوای  ــوه محت ــرض انب ــرط، در مع ــد و ش قی
بــدون پشــتوانه قــرار گیریــم؟ محتــوای 
بــدون پشــتوانه _اعــم از اخبــار یــا غیــره_ از 
ســنخ برهــان نبــوده؛ بلکــه از ســنخ جــدل، 
مغالطــه و یــا خطابــه اســت. در همیــن 

شــرایط کرونایــی، فضــای مجــازی مملــو از 
خبــر کشــف داروی ایــن ویــروس و تکذیــب 
آن، از آزمایشــگاهی بــودن و امثــال ایــن 

ــت. ــتوانه اس ــار بی پش اخب

آثار زندگی وهمی و خیالی

بیشــتر  ســوال  ایــن  ســابق  زمــان  در 
مطــرح بــود کــه بــه چــه میــزان تماشــای 
انیمیشــن، بــرای کــودکان مجــاز اســت؟ 
کــه  هســتیم  مجــاز  میــزان  چــه  بــه 
کــودکان را از فضــای چهاربعــدی واقعــی 
آن  ظــرف  در  موثــری  کنش  هــا  کــه 
ــک  ــری دارای ی ــه تعبی ــود دارد، و ب وج
تأّثــر اســت،  قالــِب مشــخِص تاثیــر و 
تخیلــی  فضــای  وارد   و  بــرده  بیــرون 
نماییــم؟ رفتار  هــا و حــرکات کودکانــی 
کــه بســیار بــا انیمیشــن  مأنوســند گــواه 
ایــن نکتــه اســت. ایــن تاثیــر، حتــی در 

ــر،  ــودکان دیگ ــا ک ــان ب ــردن آن ــوا ک دع
قابــل رؤیــت بــوده و تفــاوت محسوســی 
ــردن  ــوا ک ــتایی در دع ــودکان روس ــا ک ب
در  قــدری  بــه  کــودک  آن  دارنــد! 
ــی در  ــه گوی ــد ک ــیر  می کن ــش س تخیات
ارتــکاز خــود، فعــل و انفعــاِل واقعــِی 
اگــر  آنکــه  حــال  نپذیرفتــه.  را  عالــم 
ــرا   ــی را ف ــه و صناعت ــودکان حرف ــن ک ای
دیگــری  نحــو  بــه  نتیجــه  می گرفتنــد، 

می خــورد. رقــم  
ــه فضــای مجــازی  ــن ســوال نســبت ب ای
نیــز مطــرح  اســت. بــه چــه میــزان جــواز 

کــه  ســمیناری  در  ریاضــی  یادگیــری  و 
بــا موضــوع علــل افزایــش آمــار طــاق 

و  روانشناســان  حضــور  در  شــد،  برگــزار 
ثمــرات  از  کــرد  ادعــا  جامعه شناســان 
تحصیــل در رشــته ریاضــی ایــن اســت کــه 
افــراد در زندگــی روزمــره، در حــل مشــکات 
پیچیــده خــود توانــای پیــدا  می کننــد 1. 
ایــن معنــا، ثمــره یکــی از راه  هــای تقویــت 

ــت. ــراد اس ــه اف ــوه عاقل ق

ــازی  ــای مج ــی فض موضوع    شناس
در بستر اجتماعی

ــتر  ــازی، بس ــاط مج ــازی و ارتب فضــای مج
معــروف  اســت.  واهمــه  قــوه  تقویــت 
اســت کــه فضــای مجــازی را بســتر کســب 
اطــاع، بــا کمیــت بســیار و کیفیتــی انــدک 
و یــا اقیانوســی  بــه قطــر یــک ســانتی 
ــال  ــوه خی ــواص ق ــمارند! از خ ــر، می ش مت
آن،  تحریــک  صــورت  در  کــه  اســت  آن 
ــد.  ــی نمای ــام فعل ــه انج ــان را وادار ب انس

از ایــن جهــت، مؤثرتریــن قالــب در فضــای 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــد ب ــی خواه ــازی، قالب مج
ــب را  ــه مخاط ــری، واهم ــو حداکث ــه نح ب
ــن  ــاس ممک ــن اس ــر ای ــد. ب ــک نمای تحری
اســت، فــردی توئیــت یــک خطــی بنویســد 
ــد و  ــا کلیــپ یــک دقیقــه ای تولیــد کن و ی
یــا متــن بســیار مختصــری را بنویســد کــه 
ــر  ــی، تاثی ــه پشــتوانه برهان ــدون هیچگون ب
دنبــال  بــه  مخاطبیــن  در  را  محسوســی 
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رسـانه، تخییل مخاطب را متوجه 
خـود  می کنـد و ابـزار رسـانه، ابـزار 
تخییـل اسـت. اگـر تربیـت پدری 
تنهـا بـر اسـاس تقویـت خیـاالت 
فرزنـدش باشـد، از ایـن جهـت که 
حاصـل تربیـت او، فرزنـدی اسـت 
کـه غـرق در عالـم خیـال عیـش  
می نمایـد، معاقـب خواهـد بـود.
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ــار انســان نیســت  ــل در اختی ــکاس عم انع
و نظــام احســن الهــی حــدود و ثغــور ایــن 
انعــکاس را تعییــن می کنــد. البتــه شــرایط 
ــر اســت، مثــا  فــردی در انعــکاس هــا موث
دارد  مهذبــی  و  لطیــف  روح  کــه  کســی 
ــاوت  ــر متف ــرد دیگ ــا ف ــش ب ــکاس عمل انع

ــت.  اس
از روایــات می تــوان  3. جــزای اخــروی: 
ــن بحــث مســائلی را اســتنباط  ــورد ای در م
کــرد. مثــًا وقتــی بــرای یــک عمــل جــزای 
اخــروی شــدیدی مشــخص شــده باشــد؛ 
نشــان دهنده وزن، اهمیــت و میــزان جــزای 

اثبــات  معاصــر،  فقــه  چالش هــای  از 
مجرمیــت دســت انــدرکاران فضــای مجــازی 
و مســئولین مربــوط بــه ایــن بخــش در 
ــا  ــت. آی ــی اس ــم اجتماع ــای جرائ پرونده ه
مــی تــوان گفــت ایــن افــراد از بــاب ســبب 
ــی  ــناخته م ــرم ش ــتند و مج ــئول هس مس

ــوند؟ ش

مدخل بحث

پیــش از ورود بــه بحــث توجــه بــه دو 
اســت:  الزم  مقدمــه 

کاربرد تنظیرهای فقهی در 

فقه اجتماعی
استاد سلمان رئوفی
استاد سطوح عالی

ــان  ــئولین و صاحب ــببیت مس ــه اول: س مقدم
ــو ــوان الگ ــه عن ــرم ب ــروز ج ــب در ب مناص

 از نظــر معــارف اســامی جــزای اعمــال بــه 
ســه نحــو قابلیــت تحقــق دارد: 

1. جــرم دنیــوی و جــزای دنیــوی: ایــن 
ــی  ــرح م ــرات مط ــدود و تعزی ــث در ح بح

شــود و اکنــون محــل بحــث ماســت. 
2. مکافــات عمــل بــه معنــای انعــکاس 
طــوری  عالــم  واقــع  در  عمــل:  دنیــوی 
ــرد، چــه  ــه عمــل ف طراحــی شــده اســت ک
ــکاس  ــل حســن، انع ــه عم ــح چ ــل قبی عم
ایــن  اســت.  خارجــی  اثــر  دارای  و  دارد 

یافتــن مــاکات و مناطــات احــکام بــه دالیــل مختلــف مثــل تغییــر شــرایط زمــان و مــکان، از مســائل غامــض و گاه محــال 
اســت. امــا از آنجــا کــه در مســائل مســتحدثه، اســتنباط حکــم اولــی مرتبــط بــا آنهــا حائــز اهمیــت اســت، راه حل هایــی 
بــه ظاهــر تــازه بــرای آنهــا مطــرح می شــوند. راه حل هایــی کــه در ابــواب فقهــی و متــن روایــات موجودنــد امــا تاکنــون 
ــش رســانه ها در عصــر  ــن نق ــد از تبیی ــی بع ــا وجــود نداشــته اســت. اســتاد ســلمان رئوف ــه آنه ــی نســبت ب توجــه کاف
مدرنیتــه بــه مســئله قتــل دختــر تالشــی پرداختــه انــد. از نظــر ایشــان تنظیــرات فقهــی در تامیــن مــاک بــرای جرم انــگاری 
مســئولین حاکمیتــی و شــبکه های مجــازی کــه زمینــه ایــن اتفــاق و مــواردی از ایــن دســت را فراهــم کرده انــد، کمــک 

شــایانی خواهــد بــود.
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ــذاران آن  ــنت گ ــه س ــردم ب ــال م ــه اعم ک
عمــل بازگشــت مــی کنــد. امــام محمدباقــر 
ــنَّ  ــن َس ــد:  »َم ــی فرمای ــام م ــه الس علی
ًة َحَســنًة ُعِمــَل بهــا ِمــن َبعــِدِه كاَن َلــُه  ُســنَّ
أجــُرُه و ِمثــُل ُاُجوِرِهــم ِمــن َغيــرِ أن َينُقــَص 
ًة  ــنَّ ــنَّ ُس ــن َس ــيئا ، و َم ــم ش ــن ُاُجوِره ِم
ــَل بهــا َبعــَدُه كاَن عَليــِه ِوزُرُه و  َئًة َفُعِم ــيِّ َس
ــن  ــَص ِم ــرِ أن َينُق ــن َغي ــم ِم ــُل أوزاِرِه ِمث
أوزاِرِهــم شــيئا«3.  شــاید بــه همیــن دلیــل 
ــد متعــال در قــرآن کریــم  باشــد کــه خداون
در آیــه 71 ســوره اســرا فرمــوده اســت » َيــْوَم 

ــْم « ــاٍس ِبِإَماِمِه ــو ُكلَّ ُأَن َنْدُع
ضمنــا تجربــه هــای عملــی نشــان مــی دهد 
ــه  ــب در جامع ــراد دارای منص ــر اف ــه اگ ک
ــراد  ــع، اف ــه تب ــد ب ــدا کنن ــو پی ــت الگ حال
بــه اعمــال آنــان نــگاه مــی کننــد و همــان 

3. وســائل الشــيعه، جلــد 11، صفحــه 437 )هركــه 

ســّنت نيكويــى بگــذارد كــه پــس از مرگــش بــدان 

عمــل شــود، هــم اجــر خــودش را دارد و هــم بــه 

انــدازه اجــر كســانى كــه بــه آن عمــل مــى كننــد؛ 

ــزى كــم شــود. و  ــه از اجــر ايشــان چي ــى آن ك ب

ــس از مرگــش  ــد و پ ــه ســّنت ناپســندى بنه هرك

ــدازه  ــه ان ــت و ب ــكار اس ــود ، گنه ــار ش ــدان رفت ب

ــى  ــل م ــّنت عم ــه آن س ــه ب ــانى ك ــان كس گناه

كننــد نيــز برايــش گنــاه باشــد؛ بــى آن كــه از گنــاه 

آنــان چيــزى كــم شــود

ــْل  ــا ُق ــا ِبَه ــا َو اهلُل َأَمَرَن ــا آَباءَن ــا َعَلْیَه َوَجْدَن
ِإنَّ اهلَل اَل َیْأُمــُر ِباْلَفْحَشــاء َأَتُقوُلــوَن َعَلــی اهلِل 
ــوَن پرســیدم. و ایشــان فرمــود:  ــا اَل َتْعَلُم َم
ــه  ــده ای ک ــی را دی ــال کس ــه ح ــا ب ــا ت »آی
اّدعــا کنــد خــدای عّزوجــّل مــا را بــه زنــا یــا 
ــزی از کارهــای حــرام،  ــا چی شــرب خمــر ی
امــر کــرده اســت«؟ گفتــم: »خیــر«. فرمــود: 
ــه  ــی ک ــاه بزرگ ــه و گن ــن فاحش ــس ای »پ
اّدعــا می کننــد خــدای عّزوجــّل مــا را بــه آن 
فرمــان داده اســت، چیســت«؟ عــرض کــردم: 
»خــدای عّزوجــّل و ولــی او داناترنــد«. امــام 
فرمــود: »ایــن اّدعــا از ســوی ائّمــه )ظلــم و 
ســتم( مطرح شــده اســت. آنــان اّدعــا کردند 
ــان دســتور داده  ــه آن کــه خــدای عّزوجــّل ب
اســت کــه قومــی را امــام خــود قــرار دهنــد 
کــه خــدا بــه قــراردادن آنــان به عنــوان امــام 
امــر نکــرده اســت. خــدا بــه آنــان پاســخ رد 

ــت« 2 داده اس
ایــن نســبتی کــه مــردم فاســق در خصــوص 
ادامــه  در  و  خــود  آبــاء  بــه  اعمالشــان 
نســبت  گرچــه  می دادنــد،  خداونــد  بــه 
ــدت  ــان دهنده ش ــا نش ــت، ام ــتی اس نادرس
تاثیــر عمــل امــرا و حاکمــان بــر عمــل 

ــت. ــردم اس م
ــود دارد  ــاب وج ــن ب ــی در ای ــا روایات مضاف
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عمــل اســت. البتــه موازیــن جــزای اخــروی 
در دســت مــا نیســت، امــا کلیاتــی در ایــن 
بــاب قابــل فهــم اســت، کــه آنهــا بــه بحــث 

ــد.  ــاط پیــدا می کن هــای مــا ارتب
بــرای مثــال هــم از حیــث اخــروی و از 
حیــث دنیــوی، جــزای بســیاری از مفاســدی 
کــه در جامعــه محقــق می شــود مســتقیمًا 
متوجــه افــرادی اســت کــه در جامعــه، 
صاحــب مقــام، والیــت و شــأن دنیــوی 
ــه  ــن رابط ــی در ای ــات صریح ــتند. روای هس

وجــود دارد.
ــًة  ــوا َفاِحَش ــه شــریفه  »َو ِإَذا َفَعُل ــل آی در ذی
ــُه َأَمَرَنــا ِبَهــا  َقاُلــوا َوَجْدَنــا َعَلْيَهــا آَباَءَنــا َو اللَّ
ُقــْل ِإنَّ اللَّــَه اَل َيْأُمــُر ِباْلَفْحَشــاِء َأَتُقوُلــوَن 
ــی وارد  ــوَن«1  روایت ــا اَل َتْعَلُم ــِه َم ــى اللَّ َعَل
شــده اســت کــه نشــان میدهــد مــردم 
فاســق امامــان جائــری را بــه عنــوان الگــوی 
عمــل خــود انتخــاب کردنــد و از ایــن لحــاظ 
ــبت  ــد نس ــه خداون ــود را ب ــر خ ــل منک عم
ــن  ــد ای ــد خداون ــی گفتن ــد و م ــی دادن م
امــام )جائــر( را بــر مــا مســلط کــرد تــا 
مــا در اعمالمــان از او پیــروی کنیــم پــس 
عمــل مــا بــه دســتور خداونــد بــوده اســت! 
ــِد  ــْن ُمَحمَّ در ایــن روایــت مــی خوانیــم: َع
 ْبــنِ  َمْنُصــوٍر َقــاَل: َســَأْلُتُه )موســی بــن 
ــِه  ــْوِل اللَّ ــْن َق ــه( َع ــوات اهلل علی ــر صل جعف
َوَجــلَّ »َو ِإَذا َفَعُلــوا فاِحَشــًة قاُلــوا َوَجْدنــا  َعزَّ
ــْل ِإنَّ اهلَل  ــا ُق ــا ِبه ــا َو اهلل َأَمَرن ــا آباَءن َعَلْیه
ــا  ــی اهلِل َم ــوَن َعَل ــاِء َأ َتُقوُل ــُر ِباْلَفْحش ال َیْأُم
ــدًا  ــَت َأَح ــْل َرَأْی ــاَل: َه ــاَل َفَق ــوَن« َق اَل َتْعَلُم
ــرِ  ــْرِب اْلَخْم ــا َو ُش َن ــَر ِبالزِّ ــَه َأَم ــَم َأنَّ اللَّ َزَع
ــُت: اَل.  ــاِرِم؟ َفُقْل ــِذِه اْلَمَح ــْن َه ــْیٍء ِم َأْو َش
ُعــوَن َأنَّ  َفَقــاَل: َمــا َهــِذِه اْلَفاِحَشــَة الَِّتــی َیدَّ

ــُه.  ــُه َأْعَلــُم َو َوِلیُّ ــَه َأَمَرُهــْم ِبَهــا؟ ُقْلــُت: اللَّ اللَّ
َعــْوا َأنَّ  ــة اْلَجــْوِر ادَّ َقــاَل: َفــِإنَّ َهــَذا ِفــی َأِئمَّ
ــُم  ــْم َیْأُمْرُه ــْوٍم َل ــاِم ِبَق ــْم ِبااِلْئِتَم ــَه َأَمَرُه اللَّ
ــُه َذِلــَک َعَلْیِهــْم  ــُه ِبااِلْئِتَمــاِم ِبِهــْم َفــَردَّ اللَّ اللَّ
ُهــْم َقــْد َقاُلــوا َعَلْیــِه اْلَکــِذَب َو  َفَأْخَبــَر َأنَّ

ــة. ــْم َفاِحَش ــَک ِمْنُه ی َذِل ــمَّ َس
امــام  از  می گویــد:  محّمدبن منصــور 
خــدای  کام  ایــن  دربــاره   )ع(  کاظــم 
ــوْا  ــًة َقاُل ــوْا َفاِحَش ــی: َو ِإَذا َفَعُل تبارک وتعال
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اســت. بــه عنــوان مثــال در بســیاری از 
خانــواده هــا تعریــف هنجارهــای اجتماعــی 
ــف  ــس مخال ــا جن ــه ب ــی در مواجه و ارزش
اراده ای  بالتبــع  و  اســت  نشــده  تعریــف 
ــات  ــری از ارتباط ــرای جلوگی ــدان ب در فرزن

مخــرب شــکل نمی گیــرد.

فقــدان نظــام تقنینــی منســجم 
در مقوله فرهنگ

امــروزه یکــی از انتظاراتــی کــه از نهــاد 
فقاهــت مــی رود ایــن اســت کــه بتوانــد از 
مســیر تنظیرهــای ممکــن و قابــل اســتفاده، 
ــورت  ــه ص ــف را ب ــای مختل ــکام حوزه ه اح
قانــون بیــان کنــد. در دنیــای امــروز بــا 
روزافــزون تعارضــات  بــه کثــرت  توجــه 
ــا،  ــل آنه ــل و فص ــه ح ــرم ب ــاج مب و احتی
ــه افزایــش رفتــه  تقاضــای قانــون نیــز رو ب

ــت.  اس
خــا  فرهنگــی  دربحث هــای  متاســفانه   
ــی  ــام تقنین ــک نظ ــخص در ی ــن مش قوانی
ــا مشــهود اســت.  ــی، کام منســجم فرهنگ
ــی  ــور از برخ ــا عب ــادی ب ــخص و نه ــر ش ه
فیلترهــای اولیــه و ناکارآمــد، بــه هــر شــکل 
کــه بخواهــد در فضــای فرهنگــی اقــدام 
و  کلــی  مســیر  اینکــه  بــدون  می کنــد 
نتایــج بلندمــدت اقداماتــش مــورد بررســی 
ــیاری از  ــه در بس ــی ک ــرد. در حال ــرار بگی ق
ــای  ــای آزادی ه ــه ادع ــی ک ــورهای غرب کش
حداکثــری وجــود دارد، فضاهــای فرهنگــی 
ثغــور  و  حــدود  بــا  و  مشــخص  کامــا 
ــرم  ــه اش ن ــود. نمون ــرل می ش ــی کنت دقیق
ــاک در آمریکاســت،  ــی تیــک ت ــزار تعامل اف
ــدود صــد میلیــون  ــزار در ح ــن نــرم اف ای

ــک  ــدود ی ــی در ح ــه دارد، یعن ــر روزان کارب
ســوم کاربــر روزانــه ای کــه آنایــن می شــوند 
ــق  ــد متعل ــتراک می گذارن ــه اش ــو ب و ویدی
ــرم افــزار بــود. حکومــت آمریــکا  ــه ایــن ن ب
ممنــوع  را  برنامــه  ایــن  قاطــع  خیلــی 
اعتــراض  هــم  کــس  هیــچ  می کنــد. 
نمی کنــد. در چیــن مشــاهده می شــود کــه 
کاربــران از موتور هــای جســتجوی بومــی 
اســتفاده می کننــد. موتورهــای جســتجو 
نشــان می دهــد کــه مــردم در بســیاری 
ــه  ــال چ ــه دنب ــود ب ــی خ ــای زندگ از نیازه

ــتیم.  ــه هس ــی مواج ــات فقه ــود ادبی کمب
نکتــه مهــم و تعیین کننــده در ایــن میــان، 

ــی و  ــم کام ــده ُمَحکَّ ــک قاع ــه ی ــه ب توج
اصولــی اســت: »اإلمتنــاع باإلختیــار الینافي 
اإلختیــار«. یعنــی اگــر کســی آمــد خــودش 
را از بــاالی ســاختمان پاییــن انداخــت، بــه 
ــن انداخــت  ــه خــودش را پایی محــض اینک
دیگــر پاییــن افتــادن و مردنــش دســت 
خــودش نیســت ولــو در میــان راه اراده اش 
تغییــر کنــد و بخواهــد زنــده بمانــد- اینجــا 
همــه معتقدنــد قتــل نفــس انجــام داده 
ــطه  ــه بواس ــی ک ــیاری از جرایم ــت. بس اس
اســتعمال مــواد مخــدر و مشــروبات الکــی 
ــن  ــه همی ــتناد ب ــا اس ــد ب ــی افت ــاق م اتف
قاعــده جــرم انــگاری مــی شــود، گرچــه 

در موقعیــت ارتــکاب جــرم مجــرم فاقــد 
ــد.  ــل باش ــار و عق اختی

از خــودش ســلب  اگــر کســی  بنابرایــن 
کــه  جرمــی  مســئولیت  کــرد،  اختیــار 
خــود  بــا  میزنــد  ســر  وی  از  بی اختیــار 
اوســت، همچنیــن اگــر یــک عامــل بیرونــی 
ــات رســانه ای، محصــوالت  همچــون جریان
فرهنگــی و ... از او ســلب اختیــار کنــد 
نیــز شــریک و مســئول جــرم اســت. البتــه 
بایــد گفــت عواملــی همچــون رســانه ها 
ناهجاری هــای  ترویــج  و  فضاســازی  بــا 
رفتــاری، در جهــت تضعیــف اختیــار و اراده 
عمــل مــی کننــد و حکــم بــه ســلب اختیــار 

ــت.  ــکل اس ــیار مش بس
در ایــن میــان توجــه بــه یــک نکتــه شــایان 
ذکــر اســت؛ یکــی از بســترهای موثــر در 
شــکل گیری اراده هــای رفتــاری خانــواده 

ــرای مثــال  رفتارهــا را انجــام مــی دهنــد. ب
حتــی مــی تــوان برخــی از برخوردهــای 
در  بــاال  ســطح  مســئولین  بــا  قضایــی 
کشــورهای غربــی را نیــز مشــاهده کــرد. بــه 
عنــوان مثــال بــرای یکــی از رواســی جمهــور 
ــه  ــرض ب ــوص تع ــی در خص ــکا اتهام آمری
یــک زن مطــرح شــد و ایــن تعــرض ابعــاد 
ــل  ــرد و دلی ــدا ک اجتماعــی گســترده ای پی
ــا را  ــل ه ــس العم ــا و عک ــی برخورده اصل
مــی تــوان بــه جهــت جایــگاه ریاســت 
ــرد. در  ــل ک ــرد تحلی ــرای آن ف ــوری ب جمه
حالیکــه اگــر ایــن عمــل از یــک فــرد عــادی 
ــی اتفــاق  ــود هیــچ عکــس العمل ســر زده ب

نمی افتــاد.
ــردی  ــر ف ــه اگ ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ح
شــراب خــورد و هــزاران نفــر الگــو گرفتنــد، 
جرمــش چیســت؟ یــا اگــر مثــًا فحشــا 
کــرد و هــزاران نفــر الگــو گرفتنــد، محــدوده 
مجرمیتــش تــا کجاســت؟ البتــه در حیطــه  
تعییــِن جــرم و حــدود و تعزیــرات دنیــوی، 
بــه حســب اینکــه والیــان جامعــه الگــو 
هســتند و دیگــران از آنهــا تقلیــد مــی کنند؛ 
ــط  ــم. فق ــات اشــاره ُمصّرحــی نداری در روای
می دانیــم کــه اینهــا بــه ســبب الگــو و 
ــبب اند و  ــه س ــرای جامع ــان ب ــام بودنش ام
قطعــًا در عقوبــت هــای اخــروی بــا فاعلیــن 
بالمباشــر شــریک هســتند. امــا محــل بحــث 
اکنــون مــا بررســی جــرم دنیــوی ایــن 
اســباب اســت کــه بایــد از راه هــای دیگــری 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق م

مقدمــه دوم: زمینه هــای فرهنگــی و ســلب 
اراده هــا

جهت گیــری  امــروزی،  مــدرن  عصــر  در 
ــانه ای  ــای رس ــترها و ابزاره ــیاری از بس بس
ســازی،  فرهنــگ  مســیر  در  فرهنگــی  و 
تضعیــف اراده هاســت. در ایــن خصــوص 
در  بیشــتر  کــه  آنچــه  گفــت  بایــد  نیــز 
ــائل و  ــود مس ــده می ش ــی دی ــات فقه ادبی
احکامــی پیرامــون والیــان سیاســی و امرای 
ــه در خصــوص  ــال آنک ــی اســت، ح حکومت
ــف  ــاء مختل ــه انح ــه ب ــی ک ــان فرهنگ والی

ــت  ــانه ای را در جه ــی و رس ــای فرهنگ فض
ــا  تضعیــف اراده هــا مدیریــت مــی کننــد ب

بـه طـور قطـع بهتریـن الگـو برای 
در  روایـی  تنظیـرات  از  اسـتفاده 
مسـائل جدیـد، روش هـای اهـل 
بیت علیهم السـالم در اسـتنادات 
فقهی شـان بـه آیـات قرآن اسـت. 
در ایـن زمینـه بـه یـک مهندسـی 
مـورد  روش هـای  در  معکـوس 
اسـتفاده حضـرات احتیـاج داریم. 
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از  ســنگین،  تصــادف  بخاطــر  تومــان 
ــا مقصــر  قیمــت ماشــین کاســته  شــود. آی
در تصــادف، ضامــن ایــن افــت قیمــت نیــز 
هســت؟ ایــن مســأله را مــی تــوان بــه بحثی 
در عبــد و ِامــاء تنظیــر کــرد. در مســاله عبــد 
و إمــاء داریــم کــه اگــر کســی دســت کنیزی 
را بشــکند، ضامــن افــت قیمــت کنیــز هــم 
می شــود و ایــن یــک تنظیــر روشــن و بیــن 
اســت. البتــه بایــد دقــت کــرد در بعضــی از 
تنظیــرات امــکان شــک و شــبهه و افتــادن 
در ورطــه قیــاس وجــود دارد؛ مثــل همــان 
تنظیــر در روایــت معــروف کــه بــه حضــرت 
ــه  ــت ها، دی ــن انگش ــون ای ــرد: چ ــرض ک ع
انگشــت  دیــه  پــس  اســت  اینقــدر  اش 
شــصت هــم فــان مقــدار اســت کــه در ایــن 
لحظــه مــورد نهــی حضــرت از قیــاس قــرار 
ــات  ــر تصادف ــاله تنظی ــا در مس ــت. ام گرف
بــه مســاله قیمــت کنیــز ایــن شــبهه وجــود 
نــدارد. بنابرایــن می بایســت در پیــدا کــردن 

ــی طــی شــود.  ــرات مســیر مطمئن تنظی
مثــال دیگــری از تنظیراتــی کــه در مســائل 
ــده در  ــرح ش ــا مط ــط فقه ــتحدثه توس مس
ــی اســت. اســتفاده  ــح مصنوع ــاله تلقی مس
از  مصنوعــی  تلقیــح  مســاله  در  فقهــا 
روایتــی اســت کــه حضــرت درخصــوص 
ــی  ــس از مســاحقه زن ــد شــده پ ــه  متول بچ

اســت مثــل »التشــرب الخمــر لنــه مســکر« 
یعنــی مــاک حکــم حرمــت خمــر، اســکار 
اســت و ایــن مــاک در هــر جــا پیــدا شــد 
حکــم تســری پیــدا می کنــد. گاهــی اوقــات 
نیــز اولویــت قطعیــه ای در حدیــث یــا آیــه 
مطــرح اســت؛ هماننــد آنچــه در قــرآن کریم 
« یعنــی  آمــده اســت کــه »وال تقــل لهمــا أفٍّ
ــق  ــه طری ــد ب اگــر فرمــوده اســت ُاف نگویی

اولــی نبایــد باالتــر از ُاف هــم بگوییــد. 
از مــوارد،  بایــد گفــت در بســیاری  امــا 
دشــوار  خیلــی  مــاکات  بــه  دسترســی 
ــل  ــون عل ــی همچ ــه از راههای ــت. اگرچ اس
الشــرایع و مقاصــد الشــریعة بتوانیــم برخــی 
ــن  ــا ای ــم ام ــخیص دهی ــا را تش از ماک ه
اتفــاق در مــوارد محــدودی محقــق می شــود. 
در ایــن بیــن بــه نظــر می رســد اســتفاده از 
ــات  ــکام موضوع ــه اح ــل ب ــرات در نی تنظی
موثــر خواهــد بــود. راهــی کــه در بســیاری 
از متــون فقهــی و اســتنباطی مــا رواج دارد. 
ــال مــی  ــرای مث ــر هــم انواعــی دارد ب تنظی
ــه محســوس  ــه تنظیــر محســوس ب تــوان ب
اشــاره کــرد، مثــًا وقتــی ماشــین تصــادف 
قیمــت  افــت  دچــار  می کنــد،  شــدیدی 
می شــود. یعنــی ممکــن اســت مثــا ســی 
ماشــین  تعمیــر  بــرای  تومــان  میلیــون 
ــون  ــج ملی ــم پن ــاز ه ــا ب ــود ام ــه ش هزین

اطاعــات  ایــن  می گردنــد.  ویژگی هایــی 
بــا ابررایانه هــای تحلیلــی مــورد بررســی 
ــه و تمــام ذائقه هــا و گرایشــات  ــرار گرفت ق
کاربــران را اســتخراج می کنــد و بــر اســاس 
اصاحــی  اقدامــات  بدســت آمده  نتایــج 
ــوارد  ــن م ــود. ای ــزی می ش ــدی برنامه ری بع
فضاهــای  کنتــرل  بــه  مربــوط  همگــی 
ــور  ــفانه در کش ــه متاس ــت ک ــی اس فرهنگ
ــود  ــده ای وج ــاد کنترل کنن ــون و نه ــا قان م

ــدارد.  ن
ــه  ــاله ب ــن مس ــرد ای ــت ک ــد دق ــه بای البت
ضــد خــود تبدیــل نشــود، متاســفانه در 
ــا وجــود  ــادی از قانون گذاری هــا ب مــوارد زی
ــرای ریل گــذاری صحیــح، مــواردی  تــاش ب
ــه  ــل ب ــامی تبدی ــریعت اس ــاف ش ــر خ ب
قانــون شــده اســت. یکــی از مثال هــای 
معــروف در ایــن زمینــه شــروطی اســت 
کــه در عقدنامه هــای رســمی ازدواج مبنــی 
بــه  مهریــه  عندالمطالبــه  پرداخــت  بــر 
عنــوان شــروط ضمــن عقــد گنجانــده شــده 
ــده ای در  ــکات عدی ــروز مش ــث ب ــه باع ک

ــت.  ــده اس ــواده ش ــای خان دادگاهه

راه حلــی  فقهــی؛  تنظیــرات 
برای تشخیص حکم

العلــة  گاهــی مــاک حکــم، منصــوص 
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تنظیــر اول: پیرامــون قریــن و همنشــین 
ــه  ــوات اهلل علی ــن صل ــوء از امیرالمومنی س
ــِن  ــَة َقري ــَذر ُمجاَلَس ــل شــده اســت: »ِاح نق
ــُه ُيهِلــُك ُمقاِرَنــُه، و ُيــردي  َفِإنَّ ــوِء ؛  السَّ
ُمصاِحَبــه«2. در ایــن روایــت حضــرت در 
ــت  ــل، هاک ــق و نااه ــت فاس ــف دوس وص
ــه او نســبت داده اســت.  ــارن را ب رفیــق مق
ایــن نســبت مــی توانــد کلیــدی بــرای بحث 
مــورد نظــر مــا باشــد. می تــوان گفــت 
ــوان  ــینی ج ــس و همنش ــه ان ــه ب ــا توج ب
ــا  ــن فض ــازی، ای ــای مج ــا فض ــروزی ب ام
ــرای  ــن ســوء ب ــد مصداقــی از قری مــی توان
ــر آن باشــد، و در نتیجــه در هاکــت و  کارب
انحــراف او نیــز شــریک و مســئولیت اصلــی 

ــده اوســت.      ــر عه ــت ب ــن هاک ای
ــن  ــه ای ــی و زانی ــث زان ــر دوم: در بح تنظی
دو عنــوان حــد مشــخص دارنــد؛ امــا غیــر از 
ایــن دو بــرای قــواد و فراهم کننــده شــرایط 
ــه  ــن شــده اســت. البت ــز حــد معی ــاه نی گن

ــي َخْمَســًة َو  اِن ــاِع َحــدِّ الزَّ ــَة َأْرَب )ع(: »ُيْضــَرُب َثَاَث

ــَو  ــِذي ُه ــرِ الَّ ــَن اْلِمْص ــى ِم ــْوطًا َو ُيْنَف ــْبِعيَن َس َس

ِفيــه 

عبــداهلل بــن ســنان می گویــد کــه بــه امــام صــادق 

)ع( گفتــم: »بــه مــن خبــر بــده از قــّواد کــه حــدش 

ــّواد  ــد: »ق ــام صــادق )ع( می فرماین چیســت؟« ام

حــدی نــدارد. پولــی می گیــرد و کاری انجــام 

می دهــد. داّللــی و وســاطت در همــه امــور هســت 

ــن  ــه ای ــن ســنان ب ــداهلل ب ــدارد«. عب و اشــکالی ن

نتیجــه می رســد کــه گویــا امــام )ع( حــرف او 

ــت  ــد: »فدای ــذا می گوی را متوجــه نشــده اســت؛ ل

ــی  ــور کس ــم، منظ ــی گوی ــه م ــّوادی ک ــوم! ق ش

اســت کــه بیــن زن و مــرد جمــع می کنــد حرامــًا؛ 

می فرمودنــد:  )ع(  امــام  واســطه ای«.  هــر  نــه 

ــن را  ــه. ای ــم: »بل ــت؟«. گفت ــن اس ــورت ای »منظ

ــت«.  ــدش چیس ــه ح ــم ک ــؤال کن ــم س می خواه

ــارم حــد  ــد: »ســه چه امــام صــادق )ع( می فرماین

زانــی را بایــد بــه او زد؛ یعنــی هفتــاد و پنــج ضربــه 

ــد دور  ــّوادی می کن ــد از شــهری کــه در آن ق و بای

ــد  ــه نتوان ــود ک ــتاده ش ــهری فرس ــه ش ــود و ب ش

ــن کار را انجــام دهــد« ای

ــا  2. غــرر الحكــم، حدیــث 2599 )از همنشــینی ب

ــود را  ــین خ ــرا او همنش ــز زی ــد بپرهی ــت ب دوس

ــازد( ــاه می س ــد و او را تب ــی کن ــاک م ه

ــن نســبت محــل اشــکال اســت. چــرای ای
اشــکال دیگــر اینکــه اگــر فــرض کنیــم، 
مســئولین ســبب هســتند و کم کاری هــای 
تعزیــر  موجــب  شــرایطی  هــر  در  آنهــا 
می شــود؛ بایــد هــر روز مســئولین مربوطــه 
را بــه دادگاه کشــانده و حکــم بــه تعزیرشــان 
ــیر  ــن مس ــت ای ــد گف ــه بای ــود ک ــادر ش ص
منجــر بــه اختــال نظــام در مســیر حکومــت 
ــه همانطــور کــه  و اداره جامعــه شــود. البت
ــد  ــر می آی ــی ب ــی معرفت ــات و مبان از روای
مســئولیت هــای اخــروی بواســطه قصــورات 
شــخص قطعــی اســت امــا چالش هــای 
پیــش روی فقــه، تعییــن ضابطــه بــرای 

ــت.   ــوی اس ــای دنی تعزیره
ــت  ــرای تثبی ــوان ب ــن حــال شــاید بت ــا ای ب
مســئولین  و  امــرا  بــرای  دنیــوی  جــرم 
فرهنگــی از چهــار تنظیــر فقهــی بهــره بــرد: 
یکــی روایــات مربــوط بــه قریــن ســوء 
)دوســت بــد( اســت کــه بــر اســاس مفــاد آن 
ــرای شــخص  ــت و خــاری ب ــات ضال موجب
حاصــل می شــود و دیگــری روایــات قــّواد و 

مــورد ســوم آیــات افــک اســت1؛ 

1. کافــی، ج 7، ص 261: َعْبــِد اللَّــِه ْبــِن ِســَناٍن 

ــِن  ــي َع ــِه )ع( َأْخِبْرِن ــِد اللَّ ــي َعْب ِب َ ــُت لِ ــاَل: ُقْل َق

اِد َأ  ــوَّ ــى اْلَق ــدَّ َعَل ــاَل: »اَل َح ُه؟ َق ــدُّ ــا َح اِد َم ــوَّ اْلَق

ْجــر َعَلــى َأْن َيُقــوَد؟«. ُقْلــُت  َمــا ُيْعَطــى اْلَ َلْيــَس ِإنَّ

ْنَثــى  َكــرِ َو اْلُ َمــا َيْجَمــُع َبْيــَن الذَّ ُجِعْلــُت ِفــَداَك ِإنَّ

ْنَثــى  ــرِ َو اْلُ َك ــَن الذَّ ــُف َبْي ــاَل: َذاَك اْلُمَؤلِّ َحَرامــًا. َق

ــاَل  ــَداَك. َق ــُت ِف ــَو َذاَك ُجِعْل ــُت: ُه ــًا؟«. َفُقْل َحَرام

ــدند و  ــع ش ــوال واق ــورد س ــر م ــا زن دیگ ب
در پاســخ، احــکام نســب فرزنــد را مشــخص 
فرمودنــد. مســیری کــه در تشــخیص نســب 
ــد در ایــن روایــت اشــاره شــده، راهــی  فرزن
بــرای قواعــد تلقیــح مصنوعــی پیــش پــای 

ــت.  ــته اس ــا گذاش ــروز م ــای ام فقه
ــت  ــه محدودی ــا توجــه ب ــد ب ــد دی حــال بای
روایــات در خصــوص میــزان تعزیــر نهادهــا 
و صاحبــان مناصــب حاکمیتــی در امــور 
از الگــوی تنظیــرات  فرهنگــی، می تــوان 
فقهــی اســتفاده نمــود؟ بــه طــور قطــع 
ــرات  ــتفاده از تنظی ــرای اس ــو ب ــن الگ بهتری
هــای  روش  جدیــد،  مســائل  در  روایــی 
ــتنادات  ــام در اس ــم الس ــت علیه ــل بی اه
در  اســت.  قــرآن  آیــات  بــه  فقهی شــان 
ــوس  ــی معک ــک مهندس ــه ی ــه ب ــن زمین ای
حضــرات  اســتفاده  مــورد  روش هــای  در 

ــم.  ــاج داری احتی

اثبات مجرمیت مسببین

در خصــوص پرونــده قتــل رومینــا اشــرفی و 
زمینــه ســازی عوامــل بیرونــی بــرای وقــوع 
جنایــت مباحــث مختلفــی از جملــه اثبــات 
ــت.  ــرح اس ــل ط ــببین قاب ــرای مس ــرم ب ج
بــرای متولیــان  اثبــات جــرم  در مســیر 
شــبکه های اجتماعــی و بســترهای مجــازی 
ــل  ــن قت ــل زمینه ســاز ای ــی از عوام ــه یک ک
ــادی  ــع زی ــا و موان ــداد می شــود، گره ه قلم
را می تــوان برشــمرد. از جملــه اشــکاالتی 
ــد و  ــی قی ــق و ب ــگاری مطل ــر جرم ان ــه ب ک
ــود  ــب می ش ــئولین مترت ــرای مس ــرط ب ش
جرم هــای  وجــود  بــا  کــه  اســت  ایــن 
مختلــف، از جملــه قتــل نفــس، ترویــج 
فحشــاء، کاهبــرداری و ... کــه در ایــن فضا 
ــد، اگــر بخواهیــم مســئولین  ــاق می افت اتف
را ســبب و شــریک در جــرم بدانیــم قاعدتــًا 
ــد، در دوره  ــرکار بیای ــه س ــئولی ک ــر مس ه
کوتاهــی پــس از آغــاز بــه کارش، مــی 
بایســت حــد و تعزیرهــای متعــددی برایــش 
ــا، تمــام  ــا ایــن مبن اثبــات شــود! چراکــه ب
جــرم هایــی کــه بواســطه ایــن فضــا اتفــاق 
می افتــد؛ بــه نوعــی بــه او مربــوط اســت و 
ایــن مســئول مانــع از ایــن جرم هــا نشــده 
اســت. حــال آنکــه اطــاق بــی چــون و 

در  نتایـج  تریـن  مهـم  از  یکـی 
تنظیـر آیات افک با شـرایط امروز 
جامعـه، شناسـایی و برخـورد بـا 
عواملـی اسـت کـه در حـال نشـر 
شـایعات، تهمت هـا، اخبـار دروغ 
و انحرافـات عقیـده هسـتند. بـا 
ایـن تفاسـیر بـه طـور قطـع بایـد 
گفت بسـترهای رسـانه ای مجازی 
و غیرقابـل کنتـرل، مصادیقـی از 

تنظیـر مذکـور اسـت.
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اهمیــت مواجهــه بــا عوامــل جریان ســاز 
در فضــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت. 
یکــی از مهــم تریــن نتایــج در تنظیــر آیــات 
افــک بــا شــرایط امــروز جامعــه، شناســایی 
ــال  ــه در ح ــی اســت ک ــا عوامل ــورد ب و برخ
نشــر شــایعات، تهمت هــا، اخبــار دروغ و 
انحرافــات عقیــده هســتند. بــا ایــن تفاســیر 
بایــد گفــت بســترهای  بــه طــور قطــع 
کنتــرل،  غیرقابــل  و  مجــازی  رســانه ای 

ــت. ــور اس ــر مذک ــی از تنظی مصادیق
ــای  ــر از تنظیره ــی دیگ ــارم: یک ــر چه تنظی
ــوی  ــت نب ــن روای ــتفاده از ای ــر اس ــد نظ م
ًة َحَســنًة  اســت کــه فرمــود: »َمــن َســنَّ ُســنَّ
ُعِمــَل بهــا ِمــن َبعــِدِه كاَن َلــُه أجــُرُه و 
ــن  ــَص ِم ــرِ أن َينُق ــن َغي ــم ِم ــُل ُاُجوِرِه ِمث
َئًة  ــيِّ ًة َس ــنَّ ــن َســنَّ ُس ُاُجوِرهــم شــيئا ، و َم
ــُل  ــِه ِوزُرُه و ِمث ــَدُه كاَن عَلي ــا َبع ــَل به َفُعِم
أوزاِرِهــم ِمــن َغيــرِ أن َينُقــَص ِمــن أوزاِرِهــم 
شــيئا.3« کســی کــه ســنت ســیئه ای را برپــا 
کــرده اســت همچــون کســی اســت کــه 
ــه  ــن خان ــرده و درای ــا ک ــه ای را بن ــک خان ی
همــه نــوع گناهــی اتفــاق می افتــد. در 
ــق  ــی از مصادی ــت یک ــد گف ــن راســتا بای ای

3. الکافی، ج5، ص9

ــزول  ــث ن ــاله باع ــن مس ــه در ای ــی ک عامل
ــی  ــات افــک شــد مــوج اجتماعــی مخرب آی
ــه  ــه واســطه تهمــت و شــایعه ب ــود کــه ب ب
ــود  ــه وج ــه آن روز ب ــف در جامع ــی عفی زن
آمــد. موجــی کــه آیــه شــریفه در مــورد 
َو  ِبَأْلِســَنِتُكْم  ْوَنــُه  َتَلقَّ »ِإْذ  می فرمایــد:  آن 
َتُقوُلــوَن ِبَأْفَواِهُكــْم َمــا َلْيــَس َلُكــْم ِبــِه 

ــِه  ــَد اللَّ ــَو ِعْن ــا َو ُه ًن ــُبوَنُه َهيِّ ــٌم َو َتْحَس ِعْل
ــن  ــودن ای ــم ب ــه عظی ــح ب ــٌم«2. تصری َعِظي
ــان دهنده  ــال نش ــد متع ــزد خداون ــاق ن اتف

نــازل شــده و مفســرین  در خصــوص عایشــه 

شــیعه قائلنــد ایــن آیــات در خصــوص ماریــه 

شده اســت. بیــان  )ام ابراهیــم(  قبطیــه 

2. سوره نور، آیه 15

ــه  ــب اینک ــه حس ــه ب ــی و زانی ــورد زان در م
همســر داشــته باشــند یــا خیــر، حکمشــان 
ــه  ــواد چ ــورد ق ــی در م ــت ول ــاوت اس متف
ــد  ــته باش ــه نداش ــد چ ــته باش ــوهر داش ش

ــزان حــد او روشــن اســت. می
ــاز  ــه زمینه س ــواد ب ــوان ق ــر عن ــاید تنظی ش
در  کــه  بســترهایی  خصــوص  در  فحشــا 
ــی  ــه  جرم هــای اخاق فضــای مجــازی زمین
را فراهــم می کننــد راهگشــا باشــد و از ایــن 
راه بتــوان مجرمیــت ایــن بســترها و بالتبــع 
شــراکت متولیــان ایــن شــبکه ها را بــه 

ــات رســاند.  اثب
تنظیــر ســوم: ایــن تنظیــر مربــوط بــه آیــات 
افــک اســت کــه میتــوان بــا اســتفاده از آن 
اهمیــت برخــورد بــا عوامــل ضد فرهنگــی و 
ــک  ــات اف ــود. آی ــتفاده نم ــی را اس اجتماع
پیرامــون جریــان تهمتــی اســت کــه در 
ــی اهلل  ــر )صل ــان پیامب خصــوص یکــی از زن
علیــه و آلــه( مطــرح شــد و خداونــد آیــات 
یازدهــم تــا بیست و ششــم ســوره نــور را 
بــه ایــن ماجــرا اختصــاص داد. فــارغ از 
اختافــی کــه بین مفســرین شــیعه و ســنی 
ــن  ــن خصــوص وجــود دارد1، اصلی تری در ای

1. مفســرین اهــل ســنت قائلنــد کــه آیــات افــک 

عمده اشکاالت در این فضا نیز به 
دلیل فقدان قانون های مشـخص 
کارگـزاران  کـه  می آیـد  پدیـد 
فرهنگی را نسـبت به آثـار عمل و 
تصمیمـات خـود در یک حاشـیه 

امـن قـرار می دهـد. 
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ــای  ــه فض ــت ک ــئولی اس ــنت گذاری مس س
رســانه ای و مجــازی را رهــا کــرده اســت 
ــنت  ــت س ــه تثبی ــه منزل ــازی ب ــن رهاس ای
فرهنگــی  بی بندوبــاری  و  بی قاعدگــی 
اســت کــه مطابــق روایــت وزر و مســئولیت 
ــده  ــر عه ــنت ب ــن س ــه ای ــن ب ــل عاملی عم

ــود. ــد ب ــذار خواه ســنت گ

تعیین تعزیرِ مجرمین 

ــه در  ــت گرچ ــد گف ــور بای ــیر مذک ــا تفاس ب
بــاب حــدود و تعزیــر مســئولین حکومتــی 
و سیاســی راهکارهــای معیــن فقهــی وجود 
ــی و  ــل فرهنگ ــوص عوام ــا در خص دارد، ام
اجتماعــی صراحــت مــورد نیــاز در دســترس 

ــی  ــا وجــود تنظیرهای ــا ب ــا نیســت. نهایت م
ــد  ــاره ش ــه آن اش ــی ب ــمت قبل ــه در قس ک
ــه  ــت ب ــاله مجرمی ــل مس ــت اص ــد گف بای
خصــوص  در  اکنــون  و  رســیده  اثبــات 
راه هــای تعزیــر مجرمیــن احتیــاج جــدی به 
تولیــد ادبیــات فقهــی و تقنینــی مشــخص 
و راه حــل هــای عملــی معیــن وجــود دارد. 
عمــده اشــکاالت در ایــن فضــا نیــز بــه 
دلیــل فقــدان قانــون هــای مشــخص پدیــد 

ــی را نســبت  ــزاران فرهنگ ــه کارگ ــد ک می آی
بــه آثــار عمــل و تصمیمــات خــود در یــک 

ــد.  ــرار می ده ــن ق ــیه ام حاش
حــال ســوال ایــن اســت کــه بــا تمــام 
موجــود  کاســتی های  و  محدودیت هــا 
ــه  ــبت ب ــا نس ــه م ــی وظیف ــی و تقنین فقه
بســترهایی مجــازی همچــون اینســتاگرام و 
ــت؟  ــا چیس ــت گذاران آنه ــن و سیاس عاملی
ــی  ــوان راه حل های ــان بت ــن می ــاید در ای ش
ایجابــی در دســتور کار قــرار داد. مثــا بســتر 
آپــارات می توانســت بدیــل مطلوبــی نســبت 
بــه مــوارد مشــابه خارجــی خــود باشــد. 
شــاید بــرای شــبکه ای همچــون اینســتاگرام 
نیــز راه حــل مشــابهی را بتــوان پیــدا کــرد.
ایجابــی  حل هــای  راه  بــر  عــاوه  امــا 
ــز  ــده نی ــلبی بازدارن ــای س ــت راه ه می بایس
طراحــی کــرد. درســت اســت کــه خط کــش 
دقیقــی بــرای تعییــن تعزیــر وجــود نــدارد، 
ــد  ــرم می توان ــام ج ــاله اع ــل مس ــا اص ام
ایجــاد  و  برخــورد  بــرای  اقــدام  اولیــن 
کشــیدن  دادگاه  بــه  باشــد.  بازدارندگــی 
مســئولین مربوطــه در مســائل ایــن چنینی، 
فــی نفســه امــر مصلحانــه ای اســت گرچــه 

ــود.   ــادر نش ــرای آن ص ــبی ب ــم متناس حک
البتــه بــا وجــود قانــون نیــز مصالــح و 
ــرا  ــیر اج ــه در مس ــود دارد ک ــدی وج مفاس
قوانیــن حکومــت  بــر  و  پیــش می آیــد 
مقــام  در  مصالــح  ایــن  می کنــد.  پیــدا 
ــت و  ــورد دق ــتی م ــون بایس ــه قان ــل ب عم
ــن  ــن ای ــه روش ــود. نمون ــع ش ــی واق بررس
ــه  ــاد ک ــاق افت ــل اتف ــگ جم مســاله در جن
ــرای  ــزار کشــته را هــم ب ــا صــد ه ــع ت مناب
ایــن جنــگ نقــل کــرده انــد و بانــی جنــگ 
جمــل نیــز مشــخص اســت؛ ولــی حضــرت 
ــد  ــم نکردن ــر ه ــی تعزی او را قصــاص و حت
ــد  ــه بازگرداندن ــه مدین ــرام او را ب ــا احت و ب
ــن دســت  ــه از ای ــواردی ک ــیار م ــه بس و چ
اتفــاق افتــاده اســت. مثــًا شــریح قاضــی، 
شــخص بســیار بانفــوذ ولــی در عیــن حــال 
ــتغال داشــت  ــواری و فســق اش ــه حرام خ ب
ــم  ــی را رق ــروع فراوان ــای نامش و قضاوت ه
زد ولــی بــه خاطــر مصالــح و مفاســدی، 
حضــرت امیــر )صلــوات اهلل علیــه( او را 
تعزیــر نکــرد. بنابریــن نقــش مصالــح و 
مفاســد در تعییــن حــدود و تعزیــر نهادهــا 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
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