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چکیده:
یکی از مسائل مورد اختالف فقها در عصر غیبت مساله اجرا یا عدم اجرای حدود است .چنانچهه ااعهب اهه
وجود آمدن این سوال شده است که آیا در زمان غیبت ،فقها می توانند نسبت اه اجرای حدود اقدام کنند یا
این امر مختص اه زمان حضور معصوم است؟ این اختالف نظهر ااعهب پیهدایو دو جبههه متقااهل هردیهده
است ،عده ای از علما در صف موافقین اجرا حدود قرار هرفتهاند و عدهای دیگر نظر اه عهدم اجهرا حهدود
در زمان غیبت دار ند .مساله واضح و روشن آن است که اقامه حهدود حها امهام معصهوم «ع» اسهت و ههی
تردیدی در این نیست .اما این مساله آن جا سوال ارانگیز میشود که آیا تمام اختیاراتی که مختص اهه امهام
معصوم است ارای فقیه هم وجود دارد؟ هرچه در مورد سوال اخیر نیز میان فقها اخهتالف نظهر وجهود دارد
اما اررسی روایات و دالیل موجود موید این مطلب است که نظر افرادی که مخالف اجرای حدود در زمان
غیبت هستند دارای قوت و اعتبار ایشتری است و اجرای حدود از جانب افراد غیر معصوم ،میتواند مفاسهد
زیادی را اه دنبال داشته ااشد ،از این رو اعید اه نظر نمیرسد که اجرای حهدود در زمهان غیبهت از امهوری
می ااشد که اه معصومین و یا افراد خاصی که از طرف ایشان منصوب شوند ،اختصاص دارد.
واژگان کلیدی :حدود ،فقیه ،قاضی ،عصر غیبت ،اقامه حدود.
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مقدمه
در زمینه اجرای حدود حدیثی از رسول اهلل «ص» رسیده مبنی اهر اینکهه اقامهه حهدود اهتهر از اهاران
چهل روز است حتی هفته شده است که امام حسین یکی از علل قیام در مقااهل حکومهت امهوی را
تعطیلی حدود الهی میشمارد (نجمی.)148 :1365 ،
نخستین فقیهی که درااره اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبهت نظهر داده ،شهیف مفیهد اسهت،
وی نظر اه این داشت که اقامه حدود اهه عههده سهلطان اسهالم اسهت کهه از جانهب خداونهد تعهالی
منصوب شدهاند و ایشان ائمه هدی از آل محمد«ص» هستند و امیران و حاکمهانی کهه ایشهان اهرای
این امر نصب کرده اند ،ائمه اطهار «ع» نظر در ایهن امهر را اهه فقیههان شهیعه تفهوی کهرده انهد در
صورتی که اجرای آن ارای ایشان ممکن ااشد (شیف مفید ،)810:1410،در کل مهیتهوان هفهت در
این مورد چهار نظریه موجود است .1 :فقیهانی که اه اجرای حهدود در زمهان غیبهت اعتقهاد دارنهد،
 .2فقیهانی که مطلقا اعتقاد اه عدم اجرای حهدود دارنهد .3 ،فقههایی کهه نظهر اهه اجهرای حهدود در
مواردی اه جز قتل و جرح هستند .4 ،فقهایی که قائل اه توقف در این مورد هستند.
در همین زمینه مرحوم مجلسی میفرماید خالف است که آیها مجتههد در زمهان غیبهت امهام«ع»
می تواند اقامه حدود اکند یا نه؟ جمع کثیری از علما معتقدند که مجتهد جامع الشرایط عادل مجهاز
اه اجرای جمیع حدود است ،حتی دست اریدن و هردن زدن و سنگسار کردن و اهر دار کشهیدن ،و
اعضی هفته اند :حدودی که اه کشتن نرسد جاری میتوان کرد ،و اعضی هفته اند آنچهه منتههی اهه
جراحت شود نیز نمیتوان کرد ،و اعضی هفته اند حد زدن مطلقا کار امام صلوات اهلل علیهه و نایهب
خاص اوست و مجتهد ،هی حدی را نمیتواند ازند ،و مسئله خالی از اشکال نیسهت ،زیهرا کهه ههر
مجتهدی اه رای خود عمل خواهد کرد( .مجلسی)58:1362 ،
پیو از اررسی این چهار دسته اهتر است مشخص هردد که مصادیا جرایم موجب حهدود نهزد
علمای امامیه چیست؟
محقا حلی در شرایع ،اسباب حهدود را شهو مهورد مهیدانهد .1 :زنها .2 ،توااهع زنها .3 ،قهفف،
 .4شرب خمر .5 ،سرقت .6 ،قطع طریا .و ارتداد و اغی را در زمره تعزیهر مهیدانهد( .محقها حلهی،
 ،1408ج)136:4
شیف طوسی نیز حهدود را مخهتص اهه شهو مهورد دانسهته اسهت .1 :زنها .2 ،قهفف .3 ،سهرقت،
 .4قطاع الطریا .5 ،شرب خمر ،ارتداد( .شیف طوسی ،1387 ،ج)71:8
مرحوم سید مرتضی نیز در کتاب االنتصار در مورد حدود اه این موارد اشاره مهیکننهد .1 :حهد
لواط .2 ،حد سحا .3 ،حکم اتیان اهیمه .4 ،حکم استمنا و قیاده .5 ،حکم زانهی مححصنهن .6 ،شهرب
خمر .7 ،حد سارق( .علم الهدی)510:1410،
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ااوالصالح حلبی حدود را در نه مورد مورد اررسی قرار داده است .1 :کفهر .2 ،قتهل .3 ،حهرب،
 .4زنا .5 ،لواط .6 ،مساحقه .7 ،قیادت .8 ،سرقت. 9 ،شرب خمر و فقاع( .حلبی)404:1403،
ارخی دیگر جرایم مستوجب حد را در چهار فصهل جهای دادهانهد :فصهل اول :زنها ،فصهل دوم:
قفف ،فصل سوم :سرقت ،فصل چهارم :محاراه (سیوری،1384،ج)851:2
ارخی دیگر حدود را در هشت قسمت تقسیم انهدی مهیکننهد .1 :حهد محاراهه .2 ،حهد افسهاد،
 .3حد اغی .4 ،حد ارتداد .5 ،حد لواط .6 ،حد زنا .7 ،حد سرقت .8 ،حهد شهرب خمهر( .منتظهری،
 ،1383ج )12:2ارخی نیز حدود را در شو فصل مورد اررسی قرار دادهاند .1 :حد زنا .2 ،حد حهد
لههواط و قههوادی .3 ،حههد قههفف و مسههکر .4 ،حههد محاراههه .5 ،حههد سههرقت .6 ،حههد ارتههداد.
(صانعی،1390،ج )8:1و در نهایت مرحوم خهویی شهانزده مهورد را از موجبهات حهد دانسهته اسهت:
 .1زنا .2 ،لواط .3 ،تفخیهف . 4 ،ازدواج اها زن ممهی پهز از ازدواج اها زن مسهلمان اهدون اجهازه زن
مسلمان .5 ،اوسیدن پسر اچه از روی شهوت توسط محرم .6 ،مساحقه .7 ،قوادی .8 ،قفف .9 ،سب
النبی(ص) .10 ،ادعهای نبهوت .11 ،سهحر .12 ،شهرب خمهر .13 ،سهرقت .14 ،فهرو انسهان آزاد،
 .15محاراه .16 ،ارتداد( .خویی،1396،ج)32:1
پز اا توجه اه موارد مکر شده جرایمی که طبها نظهر علمها مشهمول اجهرای حهدود مهیااشهند
عبارتند از:
زنا ،لواط ،تفخیف ،مسهاحقه ،شهرب خمهر ،سهرقت ،قهوادی ،محاراهه ،افسهاد فهی االر  ،اغهی،
ارتداد ،ازدواج اا زن ممی پز از ازدواج اا زن مسلمان ادون اجازه زن مسلمان ،اوسهیدن پسهر اچهه
از روی شهوت توسط محرم ،سحر ،ادعای نبوت ،قفف ،سب النبهی ،فهرو
وطی اهیمه.

انسهان آزاد ،اسهتمنا و

در این تحقیا سعی شده در ااتدا ادله قائلین اه اجرای حدود مورد اررسی قرار هیرد ،اعهد از آن
دالیل اه قائلین اه عدم اجرای حد در زمان غیبت مورد میپردازیم و در نهایت و پز از ایهان چههار
نظریه موجود در این ااب ،این مساله مورد نظر قرار خواهد هرفت که عدم اجرای حهدود در زمهان
غیبت از منظر احکام اولی خواهد اود یا احکام ثانوی.
 .1قائالن به اجرای حدود در زمان غیبت
در این دسته قدما ،متاخرین و معاصرین وجود دارند؛ که نظر اه اجرای حدود در زمان غیبت دارند:
ااهن سههعید ههفلی (مرواریهد ،1410،ج ،)67:1شهههید اول (عهاملی ،)275:1410،شهههیدثانی (عههاملی،
 ،1419ج ،)107:3مرحوم نراقی (نراقی ،)196: 1408 ،صاحب جهواهر (نجفهی ،1392 ،ج،)394:21
شیف جعفر کاشف الغطا (کاشف الغطها ،اهیتها )430:و از فقههای معاصهر مرحهوم امهام خمینهی«ره»
(موسوی خمینی،1406 ،ج ،)482:1آیهت اهلل خهویی (خهویی،1396،ج ،)224:1مرحهوم هلاایگهانی
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(کریمی جهرمی،1412،ج )476:1و آیت اهلل تبریزی (تبریزی،1389 ،ج )44:3نظر اه اجرای حهدود
در زمان غیبت دارند.
موافقین اجرای حدود در جهت اثبات نظر خویو اه چهار دلیهل تمسهج جسهتهانهد کهه اهه دو
قسمت ادله غیر روایی و ادله روایی تقسیم میهردد.
.1-1ادله غیر روایی
ادله غیر روایی عبارتند از :اقامه حدود در راستای مصلحت عموم و مطلا اودن ادله حدود.
.1-1-1اقامه حدود در راستای مصلحت عموم
یکی از ادله قائلین اه اجرای حدود این اسهت کهه تعطیهل شهدن حهدود ااعهب فسهاد مهیشهود،
چنانچه مرحوم خویی معتقدند که اقامه حدود ارای مصلحت عمهومی و جلهوهیری از فسهاد و نشهر
فجور و سرکشی در میان مردم وضع شده است .اختصاص داشتن آن اه زمانی خاص ،اا این اهداف
منافات دارد و قطعا حضور شخص امام «ع» دخالتی در این مطلب ندارد .انااراین حکمتی که تشریع
حدود را اقتضا کرده است ،میطلبد که در زمان غیبت نیز همانند زمان حضور ،حدود اجرا شوند اه
تعبیر دیگر آیه شریفه که می هوید زانی را شالق ازنید اه ایهن خهاطر اهوده اسهت کهه جلهوی فسهاد
هرفته شود .این نکته هم در زمان حضور امام است و هم در زمان غیبت؛ مثهل حکمهت آیهه شهریفه
که میهوید «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» اختصاص اه زمان حضور ندارد و شهامل تمهام
زمانها میشود( .خویی،1396 ،ج)224:1
عالمه حلی نیز اا این ایان که تعطیلی حدود در زمان غیبت امام ،اا تمکن از اجرای آن اهه فسهاد
منجر میشود ،تعطیلی حدود را مجر اه ایجاد فساد میداند (عالمه حلی ،اهیتها،ج .)995:2ارخهی از
فقهای معاصر هم چنین استدالل کردهاند که اداره امور و حفظ نظام ،دو واجب از واجبات الهیانهد
و این دو ،موقوف ار اجرای حدود الهی و اقامهه دسهتورات الههی اسهت( .کریمهی جهرمهی،1412 ،
ج)476:1
 .2-1-1مطلق بودن ادله حدود
یکی دیگر از ادله قائلین اه اجرای حدود اطالقهات ادلهه حهدود اسهت .مهراد ایهن اسهت کهه آیهات
شریفه قرآن کریم در ااب اجرای حدود مطلا است و مقید اه زمان خاصی نیست .چنانچه در آیه 2
سوره نور آمده است که «الزَّانِینةُ ونالزَّانِی فَاجْلِدحوا کُلَّ وناحِدٍ مِنْهحمنا مِائَةَ جنلْدنةٍ» که ایان مهیکنهد زن و
مرد زنا کار را صد ضراه شالق ازنید ،ادون اینکه مقید اه زمان خاصی ااشد و یا آیه  38سوره مائده
اینگونه ایان میدارد« :ونالسَّارِقُ ونالسَّارِقَةُ فَهاقْطَعحوا ََیْهدِینهحمنا» مطلها اسهت و متعلها اهه زمهان خاصهی
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نیست .چنانچه این آیات اشاره اه این ندارند که در زمان معصوم زنها کهار حهد زده شهود و یها قطهع
دست دزد مختص زمان حضور معصوم است ،پز در تمام زمانها قاال اجرا میااشد .البته این ادان
معنا نیست که تمامی افراد از حا اجرای حد ارخوردار میااشند ،و این آیات داللتی اهر اینکهه چهه
کسی متصدی اجرای حدود است ندارند ،پز اهر قائل اه این ااشیم که تمهامی افهراد حها اجهرای
حدود را دارند نتیجه آن جز هرج و مرج چیزی نخواهد اود .لفا ااید اه قدر متیقن اکتفا کرد و قهدر
متیقن هم حاکم جامع الشرائط است که ااید حد را اجرا کنهد (خهویی،1396 ،ج .)224:1در همهین
ااب روایتی موجود است از داود ان فرقد از امام صادق«ع» در مورد هفتگوی پیامبر اکهرم «ص» اها

سعد ان معام که وی همان ار این دارد مردی اجنبی را در حال تجاوز اه ناموس خویو ابیند ،مهی-

تواند حد را اجرا کند ،که رسول اهلل وی را منع نمودنهد (حهر عهاملی ،1416 ،ج .)309:18لهفا قهدر
متیقن جهت اجرای حدود ،من الیه االمر ،یعنی حاکم شرعی است( .خویی،1396 ،ج)224:1
 .2-1ادله روایی
ادله روایی موافقین اجرای حدود در زمان غیبت اه روایات حفص ان غیاث ،عمر اهن حنظلهه و ااهی
خدیجه مراوط میشود.
 .1-2-1روایت حفص بن غیاث
ادله دیگر قائلین اه اجرای حدود روایت حفص ان غیاث است .از امام صادق«ع» پرسیدم چه کسهی
حدود را اجرا میکند؟ سلطان یا قاضی؟ امام در پاسف فرمود«اقامهه الحهدود الهی مهن الیهه الحکهم»
یعنی اجرای حدود اا کسی است که حکم اه او واهفار شده است( .حر عاملی،1416 ،ج)49:28
هرچه ارخی از ازرهان همچون عالمه حلی (حلهی ،)445:1414،محقها سهبزواری (سهبزواری،
 ،)83:1381مرحوم نراقی (نراقی ،)196:1408 ،در کتب خویو اه این روایت اشاره کهردهانهد؛ امها
محقا اردایلی نظر اه ایهن دارد کهه امکهان تقیهه در پاسهف نیهز وجهود دارد چهه آن کهه امهام پاسهف
صریحی اه آن ندادهاند( .محقا اردایلی،1403 ،ج)545:7
مرحوم خویی در پاسف اه نظریهای که ارای عدم جواز اقامه حدود اه روایت منقهول در کتهاب
دعائم االسالم و کتاب مستدرک الوسائل ،استدالل شده است ،مبنی ار اینکهه ال یصهلح الحکهم و ال
الحدود و ال الجمعه اال اامام؛ حکم کردن و اجرای حدود و اقامه جمعه صحیح نیست مگر اه وسیله
امام (نوری ،1408 ،ج )29:18میهوید اوال روایت مفکور در کتاب دعائم االسالم اه خاطر مرسهل
اودن ثاات نشده است .ثانیا جمله اول روایت و جمله دوم روایت اه طور قطع ااطل است ،زیرا قهول
صحیح و مشهور آن است که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت جایز مهیااشهد؛ پهز اههر در روایهت
صحیح الزم ااشد که در مدلول آن تصرف صهورت هیهرد و آن را اهر وفیفهه اولیهه حمهل کنهیم و
چنین حملی اا جواز اقامه نماز جمعه و اجرای حدود ،توسط امن خاص یا عام امهام منافهات نهدارد.
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(خویی ،1396 ،ج)224:1
 .2-2-1مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه:
از این دو روایت نیز در ااب استناد جهت اثبات امکان اجرای حهدود در زمهان غیبهت نیهز نهام اهرده
شده است .عمر ان حنظله میهوید :از امام صادق«ع» سهوال کهردم کهه میهان دو نفهر از شهیعیان در
مورد دین یا ارث منازعهای وجود دارد .آیا ارای ایشان جایز است اه سلطان جور و قاضی منصهوب
از طرف ایشان مراجعه کنند؟ حضرت در پاسف فرمودند :خیر ،رجوع اه ایشان ،رجهوع اهه طهاغوت
است .آنگاه در پاسف اه سوال اان حنظله که این دو شیعه چه کنند میفرمایند ینظران من کان منکم
ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا اهه حکمها فهانی قهد جعلتهه
علیکم حاکما (حر عاملی،1416 ،ج )137:27اای خدیجه نیز حدیثی اا همین مضمون ایهان مهیکنهد
که امام صادق «ع» مرا اه سوی شیعیان فرستاد و فرمود اه ایشان اگویم ایهاکم اما وقعهت خصهومه او
تداری فی شیی من االخف و العطاء ،ان تحاکموا الی احد من هوالء الفساق ،اجعلو ایهنکم رجهال قهد
عرف حاللنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایهاکم ان یخاصهم اعضهکم اعه الهی السهطان
الجائر (حر عاملی،1416 ،ج .)139:27مطااا روایات مکر شهده قضهاوت کهردن حها قاضهی شهیعه
مجتهد است و دایره قضاوت حدود را نیز در ارمیهیرد (محقا اردایلی ،1403،ج .)547:7از طرف
دیگر عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» در مقبوله عمر ان حنظله در والیهت عامهه فههور دارد.
هماننههد آن چههه اههرای نایههب خههاص کههه اههه اههالدی از اههالد مسههلمانان فرسههتاده مههیشههود (نجفههی،
،1392ج .)393:21همچنین این دو روایت میرسانند که تمام اختیاراتی که سلطان و قاضی جور اهه
ناحا دارند ،شیعه عارف اه احکام ائمه«ع» و اهه تعبیهر دیگهر ،فقیهه نیهز داراسهت و از جملهه آن هها
اررسی جرائم و اجرای حدود است( .روحانی ،1414 ،ج)374:25
 .2قائالن به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت
هفت نفر از فقیهان در این دسته جای میهیرند ،قاضی عبدالعزیز (اان اراج ،1406 ،ج ،)134:1امین
االسالم طبرسهی (طبرسهی ،1415،ج ،)219 :7قطهب الهدین راونهدی (راونهدی ،1405 ،ج،)372: 2
یحیی ان سعید (حلی )548:1405 ،و ااهن فههد حلهی (حلهی ،1407،ج )236 :2و در راس مخهالفین
اقامه حدود نیز صاحب کتاب السرایر (اان ادریز ،1410،ج )24 :2قهرار دارد و از فقههای معاصهر،
مرحوم حاج سید احمد خوانسهاری (خوانسهاری ،)411 :1405 ،اختصهاص اقامهه حهدود را اهه امهام
معصوم اقوی دانسته و انااراین در زمان غیبت امام معصوم«ع» اجرای حدود را مجاز نمیداند.
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 .1-2بررسی ادله غیر روایی
 .1-1-2واکاوی حکمت تشریع حدود
مرحوم خوانساری استدالل مرحوم خویی را در مهورد دلیهل اول و دوم اینگونهه اهه چهالو کشهیده
است ادین نحو که الزمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمهام ازمنهه واجهب ااشهد
مطلقا ،ادون آن که اه نصب معصوم نیازی وجود داشته ااشد .اههر حکمهت تشهریع حهدود اقتضهاء
کند که حد در زمان غیبت نیز اجرا شود ،این حکمت اقتضاء میکند که در هر زمانی اهدون اینکهه
نیازی اه امن خاص و یا عام امام «ع» ااشد ،اجهرای حهد واجهب اسهت ،حتهی اهاالتر ،ایهن حکمهت
اقتضاء میکند که در صورت عدم دسترسی اه مجتهدین نیز اجرای حدود اهر عهدول مهومنین الکهه
فساق ایشان الزم است ،همانند آن چه در حفظ مال محجورین و غائبین هفته مهیشهود و کسهی اهه
این نتیجه ملتزم نیست ،در نتیجه اعید نیست که اجرای حدود مثل جهاد ااتهدایی از امهور مخصهوص
اه معصومین «ع» ااشد( .خوانساری،1405،ج)411:5
در نقد نظر مرحوم خوانساری در این مورد هفته شده است که اهر چه حکمت تشریع حهدود و
اقامه آن ،جلوهیری از فساد و فجور است و این حکمهت اختصهاص اهه زمهان حضهور نهدارد ،ولهی
چون واهفاری اقامه حدود اه عموم مردم ااعب اختالل نظم عمومی و هرج و مهرج مهیشهود و نیهز
اقامه حدود نیاز اه شناخت حدود ار طبا موازین شرعی دارد و این شناخت تنها اهرای فقهها حاصهل

است ،و نیز ارای اجرای حدود ااید حد در مرحله قبل توسط قاضی واجد شرایطی که از جمله آن-

ها نصب و اجتهاد است ثاات شود ،انااراین از میان مردم ،فقها میتوانند اقامه حهدود کننهد .الهه ،در
فر

تشکیل حکومت صالح ،چون اقامه حدود توسط همه فقها ااعب هرج و مرج میشود ،فقیههی

که حکومت را در اختیار دارد ،اقامه حدود میکند .انااراین حکمت تشریع و اقامهه حهدود ،توسهط
حکمتهای دیگر محدود میشود( .حاجی ده آاادی)45:1387،
در پاسف اه نقد نظر مرحوم خوانساری میتوان چنین هفت که مرحوم خویی دلیل اقامهه حهدود
توسط فقیه در زمان غیبت را یا اهتر است اگوییم حکمت آن را جلوهیری از فسهاد و نشهر فجهور و
سرکشی در میان مردم میداند .مرحوم خوانساری میهوید اهر دلیل یا حکمت جواز اقامهه حهدود
توسط فقیه فقط همین موضوع ااشد ،اه آقای خویی میهوییم که ایهن حکمهت الزمهها انحصهار
اقامه حدود در فقیه نیست .هر هروهی ولو فقیه نباشند ،حتی عادل هم نباشهند مهیتواننهد اها اجهرای
حدود اسالمی در مورد زانی ،سارق و  ...این حکمت را تحقا اخشند ادون هیچگونه دخالهت فقیهه
جامع الشرایط .لفا دیگر احتیاجی اه نصب فقیه توسط معصومین«ع» اه طهور خهاص یها عهام نیسهت،
اهر حکمت و دلیل جعل حکم حدود توسط هر کز تحقا پیدا کرد ،اه واجب عمل شهده اسهت.
منتقد میهوید اهر اجرای حدود اه عموم واهفار شود ،موجب هرج و مرج میشود .اجهرا احتیهاج
اه علم دارد و این علم فقط ارای فقها حاصل است و ااید حهد توسهط قاضهی واجهد شهرایط کهه از
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جمله آنها نصب و اجتهاد است ثاات شود .اما اشکال مرحوم خوانساری ار فر

انها شهده توسهط

مرحوم خویی که همان جلوهیری از فساد و نشر فجور میااشد است .یعنی مرحوم خوانساری مهی-
هوید ار فر

اینکه هروهی از عدول یا حتی فساق در زمان غیبت و ادون مجتههد جهامع الشهرایط

توانستند اقامه حدود کنند ،ادون اینکه هرج و مرج پیو آید؛ آیا مرحوم خویی فتوی اه جواز این
کار می دهد ،طبا حکمتی که ارای اقامه حدود توسط فقیه در زمهان غیبهت ارائهه دادهانهد .مرحهوم
خوانساری میهوید هیچکز اه این نتیجه ملتزم نیست .اینکه منتقد میهوید علم ارای فقها حاصهل
است ،اول الکالم است و اینکه میهوید حد ااید توسط قاضی واجد شهرایط انجهام شهود ،مصهادره
اه مطلوب است .نزاع در اثبات همین مطلب اه وسیله دلیل ارائه شده توسهط مرحهوم خهویی اسهت.
منتقد هویا آن را مفروغ عنه میداند و ااید این مطلب را اه وسیله دلیل ارائه شهده از طهرف مرحهوم
خویی ثاات کند.
مرحوم خوانساری در جای دیگری میفرمایند که الزم است متصدی اجرای حد از طرف ائمهه
«ع» اه این سمت منصوب شده ااشد و در نتیجه ااید دلیلی را اقامه کنیم که اراساس آن ،فقها اه ایهن
سمت منصوب شدهاند .صرف اینکه حکمت تشریع حدود اه زمان حضور معصومین «ع» اختصاص
ندارد ،اقتضاء ندارد که فقها اه این سمت نصب شده ااشند .حهدود ،پهز از رحلهت پیهامبر «ص» تها
زمان خالفت امیر المومنین علی «ع» و اعد از شهادت ایشان تا مدتها اعد تا زمانی که اهرای ارخهی
فقها قدرت اجرای حد پیدا شود تعطیل شد .انااراین در صورتی که نصب شخصی ارای اجرای حد
تاثیر نداشته ااشد و شخص نتواند حد را اجرا کند ،حکمت ،اقتضاء ندارد که نصب صهورت هیهرد.
انهااراین ،در صهورت عههدم ترتیهب تهاثیر ،نصههب نکهردن مجهری حههدود ،خهالف حکمهت نیسههت.
(خوانساری،1405 ،ج)85:7
در نقد این نظریه نیز چنین هفته شده است که اا توجه اه آهاهی و احاطه معصوم «ع» نسهبت اهه
عرصههای کوچج و ازرهی که امکان اجرای حدود اه دست آمده و میآید ،آیا حکمت اقتضهاء
نمیکند که معصوم«ع» نصبی انجام دهد؟ حتی نصبی کلی و در حد تعیین ویژههیههای الزم اهرای
فردی که صالحیت اقامه حدود را دارد؟ ثانیا ،در ایان مرحوم آیهت اهلل خهویی ،اشهارهای اهه نصهب
فقها نشده است و ایشان قصد اثبات ضرورت نصب حاکم را اها تمسهج اهه ادلهه ضهرورت اجهرای
حدود در همه ازمنه نداشته است .وی پز از اثبات ضرورت اجرای حدود در همهه اعصهار و عهدم
امکان اجرای آن توسط تج تج افراد ،حاکم شرع را اهه عنهوان قهدر متهیقن از افهراد مجهاز اهرای
اجرای حدود دانسته است .اه عبارت دیگر ،ایشان فقیه جامع الشرایط را نمونه مسلم و یقینی کسانی
میداند که شارع اه اجرای حدود توسط آنها راضی است( .حاجی ده آاادی)46:1387،
در پاسف میتوان چنین هفت که :چه مالزمهه ای مها اهین حکمهت تشهریع و نصهب فقهها وجهود
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دارد؟ وقتی در طی دوران متمادی اجرای حدود تعطیل شهده اسهت ،نصهب فقیهه اهه عنهوان مجهری
حدود هی تاثیری در آینده نخواهد داشت ،چون نمیتواند حدود را اجرا کند .منتقد میهوید کهه
معصوم «ع» فقیه را نصب کرده است ارای زمانهایی که امکان اجرای حدود اه دسهت مهیآیهد اهه
نصب کلی ،در حالی که این مطلب در دلیل ارائه شده توسط مرحوم خویی وجود ندارد.
مرحوم خوانساری درصدد اثبات این مطلب است که عدم نصب مجری حدود خالف حکمهت
نیست و منتقد دلیلی را ار اطالن این مطلب ارائه نکرده است .مرحوم خهویی درصهدد اثبهات نصهب
فقها توسط معصوم «ع» نیست ،الکه حاکم شرع را اه عنوان قدر متیقن از افهراد مجهاز اهرای اجهرای
حدود دانسته است.
در توضیح اینگونه میتوان هفت که اخف اه قدر متیقن در مواردی صحیح است که اطالقهی در
مقام منعقد نشده ااشد ،اما اهر دلیل ارائه شده ارای اقامه حدود مطلا ااشد ،دلیلهی اهرای رجهوع اهه
قدر متیقن نیست .دلیل مرحوم خویی این است که حکمت تشریع حدود ،جلوهیری از نشر فسهاد و
فجور است .این دلیل مطلا است و هی قیدی ندارد و توسط هر فرد یا هروهی ایهن نتیجهه حاصهل
شود ،مطلوب حاصل است و اطالق دلیل که همان جلوهیری از فساد است؛ این مورد را نیهز شهامل
میشود .پز چرا ادون دلیل آن را مقید اه اجرای فقیه جامع الشرایط کنیم؟ پز مقید را ااید صهرفا
از همین دلیل ارائه شده توسط مرحوم خویی اه دست آورد.
 .2-1-2ادله حدود مطلق نیستند
در ااب دلیل دوم موافقان مبنی ار اطالق ادلهه حهدود ،مخالفهان دیگهری نیهز اهه چشهم مهیخورنهد.
مرحوم نراقی نظر اه این دارند که معلوم نیست که خطااات «فاقطعوا» و «فاجلدوا» و مانند آن ،شامل
فقها نیز ااشد( .نراقی)197:1408 ،
همچنین مرحوم طبرسی نیز میل آیه  2سوره نهور مهینویسهد ههفا خطهاب لالئمهه و مهن یکهون
منصواا لالمیر من جهتهم ،النه لیز الحد من یقیم الحدود اال االئمه و والتهم اال خالف( .طبرسهی،
،1414ج)219:7
در نقد اه اشکاالت این طور هفته شده است که اوال ،آیهات شهریفه و روایهات وارده ،از حیهب
متصدی اجرا اطالق دارند .در آیه اه پیامبر «ص» و اولواالمر «ع» خطاب نشده است تا اگوییم اجهرا
فقط در زمان معصوم«ع» صورت میپفیرد .از آنجا که نمی تهوان اهه جهواز اجهرای حهد اهرای همهه
مسلمین قائل شد ،ااید از اطالق تا اندازهای که موجب هرج و مرج نشود دست کشهید .مثهل اینکهه
غیر فقیه اخواهد حد را اجرا کند ،یا این که در زمان تشکیل حکومهت صهالح تحهت زعامهت یهج
فقیه ،فقیه دیگر اخواهد خود راسا اه اجرای حدود ااردازد .ثانیا ،حتی اهر آیات از لحها متصهدی
اجرا اطالق نداشته ااشد و خطاب ،تنها شهامل ائمهه«ع» و منصهواین ایشهان ااشهد ،از آنجها کهه فقهها
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منصوب اه نصب عام هستند ،آیات ،شامل ایشان خواهد شد .ثالثا ،اهر این اشهکال در مهورد آیهات
ااشد ،در مورد روایات چنین اشکالی وارد نیست ،زیرا در ایشهتر روایهات ،خطهاب نیسهت تها احهب
شود که خطاب اه چه شخصی است( .حاجی ده آاادی)47:1387،
در پاسف اه نقد مفکور میتوان چنین هفت که :مرحوم نراقی و طبرسهی مهیهوینهد ااالتفهاق و
اجماع مخاطب فاجلدوا و فاقطعوا معصومین«ع» هستند ،نه اینکهه ادعها دارنهد اهه داللهت لفظیهه کهه
مخاطب آیه ائمه اطهار «ع» هستند تا اشکال منتقد اه آنها وارد ااشهد .منتقهد اایهد جهواب اجمهاع و
اتفاق ادعایی مرحوم طبرسی را اا مکر اقوال مخالفین از فقها ادهند.
ث انیا ،آیه شریفه درصدد ایان حکم اجرای حدود ارای اشخاص زنا کار است و نه درصهدد ایهان
مجری حدود .یعنی آیه شریفه در مقام ایان این مطلب است که شخص زنا کار را صد ضراه شهالق
ازنید ،اما در مقام ایان آن نیست که چه کسی آن را اجرا کند.
تمسج اه اطالق در موردی صحیح است که متکلم در همان مورد در مقام ایان ااشد و اگهوییم
چون قیدی را نیاورده است ،پز مطلا را اراده کرده است.
چون آیه از این جهت که چه فردی مجری ااشد در مقام ایان نیست ،لفا اسهتدالل اعهدی منتقهد
اه هی وجه مورد قبول نیست.
در مورد دلیل دوم موافقان مسالهای که مهن را اه خود مشغول میسازد این است کهه اههر ادلهه
حدود مطلا ااشد و زمان و شخصیت توان تقیید آن را نداشته ااشد ،پز چهرا شهخص اقامهه کننهده
حدود در زمان حضور اایستی از سوی امام منصوب شده ااشد؟ و اهر مجتهد عادل در زمان غیبهت
وجود نداشته ااشد تکلیف چیست؟ آیا موافقان میپفیرند که در صورت عدم وجود مجتهد عهادل،
افراد فاسا اتوانند نسبت اه اقامه حدود اقدام کنند؟ پاسف قطعا منفی خواهد اود .شاید اتوان هفت اا
وجود این سواالت ،ادله جواز اجرا حالت اطالق را دارا نباشند.
 .2-2بررسی ادله روایی
 .1-2-2روایتهای حفض بن غیاث و عمر بن حنظله
در مورد دلیل سوم موافقان اجرای حدود کهه شهامل روایهت حفهص اهن غیهاث مهیشهود ،مرحهوم
خوانساری دو نقد را اه این حدیب وارد میکند؛ یکی از لحا سندی و یکهی از لحها داللتهی .از
منظر سندی ،نظر مرحوم خوانساری مبنی ار نافیرفتن آن است (خوانساری ،1405 ،ج )95:7از منظر
داللی مرحوم خوانساری دو نقد را متوجه حدیب میسازد ااتدا آن که قاضی «من الیه حکم» نیسهت
الکه «من له الحکم من طرف المعصوم»است( .خوانساری ،1405 ،ج)411:5
در نقد نظر مرحوم خوانساری هفته شده است که اهر قائلین اه اجهرای حهدود مهیخواسهتند اهه
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واسطه این روایت جواز اقامه حدود را ارای «قاضی» اثبهات کننهد ،ایهن اشهکال صهحیح اهود ،ولهی
ایشان میخواهند جواز اقامه حدود را ارای فقیه که «من الیهه الحکهم در زمهان غیبهت» اسهت ،ثااهت
کنند .اه تعبیر دیگر ،هر کز که «له الحکم من طرف المعصوم» ااشد« ،الیه الحکم» نیز خواهد اهود.
(حاجی ده آاادی)49:1387 ،
منتقد در اینجا اه این نکته را مد نظر قرار نداده است که قاضی مورد احهب از نظهر فقهها منظهور
است و آن نیست اال فقیه جامع الشرایط؛ اینکه میهوید من الیهه الحکهم شهامل منصهواین از طهرف
معصومین میشود ،این عین نزاع است .یعنی مرحوم خوانسهاری مهیهویهد جملهه مهن الیهه الحکهم
منحصر در معصومین است و آنها منشا حکمرانی هستند نه فقیه .لهفا اها روایهت حفهص نمهیشهود
اجرای حدود را ارای غیر معصوم ثاات کرد .منتقد در اینجا ااید ثاات کند که مهن لهه الحکهم مهن
طرف المعصوم ،حکم معصوم ار او جاری است و روایت حفص توان اثبات این ادعا را ندارد.
نقد دیگر مرحوم خوانساری آن است که اقامه حدود اا «من الیهه الحکهم» اسهت ،در حهالی کهه
حاکم «من الیه الحکم» مطلا نیست ،الکه «من الیهه الحکهم» در مرافعهات اسهت« .مهن الیهه الحکهم»
مطلا شان معصومین است( .خوانساری،1405،ج)59:7
در رد نظر مرحوم خوانساری نیز هفته شده است که قرار نیست حا اجرای حدود اهرای قاضهی
اثبات شود تا اگوییم حاکم« ،من الیه الحکم» مطلا نیست و «مهن الیهه الحکهم» در مرافعهات اسهت،
الکه قرار است حا اجرای حدود ارای فقیه اثبات شود .در روایات اسیاری نیز ،حهاکم اهودن فقیهه،
مطلا و ادون قید آمده است( .حاجی ده آاادی)49:1387،
منظور از قاضی در کلمات فقها ،فقیه جامع الشرایط است .آن چه از منظر منتقد اهه طهور کامهل
مورد توجه قرار نگرفته است ،دلیل و مدرک مرحوم خوانسهاری اسهت .ایشهان مهیهویهد مهن الیهه

الحکم مطلا ،شان معصوم است .و اهر اه روایت عمر ان حنظله و مقبوله اای خدیجه تمسج مهی-

شود ،پاسف آن است که در این  2روایت حکم راجع اه مرافعات است ،نه راجع اه اجرای حدود.
اه روایت مقبوله عمر ان حنظله و مقبوله اای خدیجه نیز این ایراد وارد آمهده اسهت کهه ایهن دو
روایت نافر اه دعوای غیر کیفری و مراوط اه ااب خصومات و محاکمات اسهت و راطهی اهه اقامهه
حدود ندارد( .خوانساری،1405،ج)411 :5
اان ادریز در ااب عدم جواز اقامه حد در زمان غیبت نظر اه این دارد که و امها اقامهه الحهدود
فلیز یجوز الحد اقامتها ،اال لسلطان الزمان المنصوب من قبل اهلل تعالی او من نصبه االمهام القامتهها،
و ال یجوز الحد سواهما اقامتها علی حال ...الن االجماع حاصل منعقد من اصحاانا و مهن المسهلمین
جمیعا ،انه ال یجوز اقامه الحدود و ال المخاطب اها اال االئمه و الحکام القهائمون اهامنهم فهی ملهج،
فاما غیرهم فال یجوز له التعر اها علهی حهال ،و ال یرجهع علهی ههفا االجمهاع ااخبهار الحهاد ،اهل
ااجماع مثله او کتاب اهلل تعالی او سنه متواتره مقطوع اها (اان ادریز،1410،ج )25:2وی عقیهده اهه
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این دارد که اقامه حدود ارای احدی جایز نیست مگر ارای سلطان زمان که از طرف خداوند متعهال
منصوب هردیده اسهت و نیهز کسهی کهه امهام «ع» ایشهان را اهرای اقامهه حهد نصهب کهرده اسهت و
هیچکز دیگری غیر از این دو نفر نمیتواند حدود را جاری سازد .وی نظهر اهه ایهن دارد کهه ایهن
اجماع عام و خاص تنها اا اجماعی در مقاال آن یا اا آیات قرآن یا اا سنت متواتر شکسته میشهود و
اخبار واحد چنین توانی ندارند .و اه نظر وی ،قول اه جواز اقامه حدود توسط فقها در عصهر غیبهت،
مستندی جز خبر واحد ندارد.
 .2-2-2سایر نقدهای مرحوم خوانساری درباره ادله جواز اجرای حدود
اوال ،اقامه حدود داخل در عنوان امر اه معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشهمول عمومهات
و اجماع فقها هردد .چرا که ادون تردید ،اقامه حدود مسلتزم آزار ادنی است و در چنین مهواردی،
تنها پیامبر«ص»،امامان«ع» و منصواین خاص از سوی آنهان مجازنهد اهه اقهدام و جهز آنهان ههیچکز
مجوز شرعی ندارد .و انااراین عمومات امر اه معروف و نهی از منکر شامل اقامه حدود نمیشود.
ثانیا ،در مقبوله عمر ان حنظله هیچگونه فهوری نسبت اه اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثا ،روایت حفص ان غیاث اا قطع نظر از سند ،اا مشکل داللت رواهرو اسهت .چهرا کهه انها اهر
روایت مزاور ،اجرای حدود اه دست کسی اسهت کهه حکومهت در دسهت اوسهت .از ایهن روایهت
نمیتوان نتیجه هرفت که قاضی مجاز اه اقامه حدود است ،زیهرا قاضهی کسهی اسهت کهه از سهوی
معصومین «ع» حکم کردن میان مردم اه او واهفار شده است «له الحکم» و اهه او «مهن الیهه الحکهم»
هفته نمیشود.
رااعا ،روایت مقبوله اای خدیجه اه محاکمات و رفع خصومت های خصوصی مراوط میشهود و
راطی اه اقامه حدود ندارد.
خامسا ،توقیع شریف در پاسف اه سواالت مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد حهوادث
واقعه تعیین تکلیف کردهاند .احتمال دارد کهه «الهف» و «الم» در کلمهه «الحهوادث» از نهوع عههدی
ااشد و انااراین اشاره اه همان رویدادهای مفکور در نامه ارسهالی ااشهد و چهون نمهیدانهیم کهه آن
رویههدادها چههه اههوده اسههت ،انههااراین تمسههج اههه حههدیب اههرای اثبههات مههدعی مفیههد نخواهههد اههود.
(خوانساری ،1405 ،ج)412: 5
همچنین اه نظر میرسد  ،ازرهانی همچهون مرحهوم مهدرس کهه اها دسهت خهط شهریف ،قهانون
مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر اا شریعت دانستهاند و عمال اجازه دادند که در موارد جرایم
مستوجب حد ،عقواات شرعیه اجرا نگردد ،همانند قائلین اه تعطیل فکر میکردهاند( .محقها دامهاد،
)25:1387
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 .3تعطیل شدن حدود مستلزم قتل ،رجم و جرح در زمان غیبت
شیف اهایی تنها موفا اه نگار پنج ااب عبادات کتاب جامع عباسی شد و اعد از آن رخهت از ایهن
دنیا اراست و مااقی کتاب از جمله مسئله مورد احب ،توسط نظام الدین ساوجی از شهاهردان شهیف
اهایی اه رشته تحریر در آمده است .در جامع عباسی اینگونه آمده است که همچنهین خهالف اسهت
میان مجتهدین که اقامه حدود ای امن امام جایز است یها نهه؟ فقیهه جهامع الشهرایط چنانچهه مهفکور
خواهد شد میتواند که مطلقا حد ازند و خالف است میان مجتهدین که آیا در حالت غیبهت امهام،
مجتهد میتواند اقامت حدود کردن؟ اقوی آن است که میتواند اه شرطی که مستلزم قتهل و جهرح
نباشد( .شیف اهایی ،ایتا)162:
همچنین فاضل هندی در این مورد نظر اه این دارد که و هل یجهب کونهه فقیهها جامعها لشهرائط
الفتوی؟ قال اه فی المختلف کما عرفت و اطلا کما غیره اطلقت النصوص .ولهو کهان الحهد قهتال او
رجما اختص ااالمام اناءا علی االحتیاط فی الدم و احتمال کون الحد من ههوالء استصهالحا( .فاضهل
هندی ،1414 ،ج)477:10
در مورد این دو نظریه این طور هفته شده است که مراد نویسنده جامع عباسی از کلمهه «مطلقها»
عدم تقید اه مملوک و اهل است .اه نظر وی اقوی عدم جواز اقامه حد است در زمان غیبت توسهط
مجتهدین در حدودی کمتر از جرح و قتهل .اهر ایهن اسهاس وی قطهع یهد و قتهل و رجهم را توسهط
مجتهدین مجاز ندانسته ،تنها تازیانه را توسط ایشان تجویز میکند .این قول تازهای در مسهئله اسهت
و فاضل هندی اراساس قاعده احتیاط در دم ،حد اجرای حکم اعدام را مختص امام دانسته است .و
از آنجا که شان فقیه را در اجرای حد ،استصالح میداند ،واضح است که اا اجرای اعدام ،محکهوم
ااقی نمی ماند که اصالح هردد .ضمنا تفاوت او اا شیف اهایی در حهدود مسهتلزم جهرح ،یعنهی قطهع
اعضاست .شیف اهایی اجرای این حدود را در زمان غیبت مجاز نمیداند اما فاضل هندی مجاز می-
داند( .کدیور)157:1393،
 .4توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت
در این دسته چهار فقیه قرار میهیرند ،که در جواز اقامه حهدود در عصهر غیبهت توقهف کهردهانهد.
صاحب کتاب شرایع االسالم (محقا حلی ،1409 ،ج ،)312 :1عالمه حلی(حلهی ،اهیتها ،ج،)99:4،
محقا اردایلی (محقا اردایلی ،1403 ،ج )545 :7و نویسهنده کتهاب جهامع ااشهتات (میهرزای قمهی،
 ،1371ج )394 :1عدم تمایل خود را اه قول جواز نشان دادهاند .میرزای قمی نظهر اهه ایهن دارد کهه
پز آن در وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امهام جهایز اهدانیم و اهر فهر جهواز،
همان وفیفه مجتهد عادل است ،و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقهف و تامهل دارم.
الی حاکم شرع ،این جماعت را تعزیر میکند اه هر چه صالح دانهد و آن ههم وفیفهه حهاکم شهرع
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است .الی هرهاه حاکم شرع را اقتدار نیست ،ار دیگران تنبیه ایشان از ااب امر اه معروف و نههی از
منکر ،اه هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن محقا شود جایز ،الکه واجب است .ااالسهل فاالسهل.
(میرزای قمی)394:1371 ،
محقا حلی در این مورد این طور نظر میدهد که ولو افتقر الهی الجهراح او القتهل ،ههل یجهب؟
قیل :نعم ،و قیل :ال ،اال اهامن االمهام ،و ههو االفههر .و ال یجهوز الحهد اقامهه الحهدود اال لالمهام مهع
وجوده ،او من نصبه القامتها .و قیل :یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حهال غیبهه االمهام ،کمها
لهم الحکم این الناس مع االمن من ضرر سلطان الوقت ،و یجب علی الناس مسهاعدتهم علهی ملهج
(محقا حلی ،1409 ،ج )312 :1ایشان در کتاب دیگری ایان دارند که( :اما لو افتقر الهی الجهراح او
القتل لم یجز اال اامن االمام او من نصبه .و کفا الحدود ال ینففها اال االمام او من نصبه .و قیهل :یقهیم
الرجل الحد علی زوجته و ولده ،و کفا قیل :یقیم الفقهاء الحدود فی زمهان الغیبهه اما امنهوا ،و یجهب
علی الناس مساعدتهم (محقا حلی )115:1410،ایشان در نظرات خود ارای ایان نظهرات مخهالف از
لفظ «قیل» که حکایت از ضعف قول دارد ،استفاده کرده است ،ادون آنکه نام این افراد مخهالف را
مکر کند .لفا ایشان پز از مطرح ساختن مخالفت یا ال اقل تردید خود ،قول مقاال را نهاچیز و نهادر
معرفی میکند .نکته قاال توجه در این قسمت آن است که صهاحب جهواهر از توقهف محقها حلهی
تعجب میکند و پز از مکر ادله متعدد در ااب اجرای حدود ،آن چنان این قول را قهوی مهیدانهد
که کسانی را که مخالف اجرای حدود هستند و در این حکم وسوسه میکنند ،اشخاصهی مهیدانهد
که از طعم فقه چیزی نچشیدهاند و از لحن هفتار ائمه چیزی نیاموختهاند( .نجفی ،1392،ج)319:21
عالمه حلی در کتاب منتهی المطلب سه فتوای متفاوت را اهه فاصهله یهج صهحفه صهادر کهرده
است ،که در فتوای اول ،عدم جواز و در فتوای دوم ،توقف و در فتوای سوم ،جواز اهه چشهم مهی-
خورد .عالمه در مساله الف اینگونه نظر میدهد که ال یجهوز الحهد اقامهه الحهدود اال االمهام و مهن
نصبه االمام القامتها و ال یجوز الحد غیرهما اقامتها علی حهال ... ،و قهد روی الشهیف عهن جعفهر اهن
غیاث قال سالت ااا عبداهلل علیه السالم من یقیم الحدود و السلطان او القاضی فقال اقامه الحهدود الهی
من الیه الحکم .اما ثبت هفا فعل یجوز للفقهاء اقامه الحدود و فی حال الغیبه جزم اهه الشهیخان عمهال
اهفه الروایه «و عندی فی هفه الروایه» و عندی فی ملج توقف( ..عالمه حلی ،ایتا ،ج)994:2
در مساله ب عالمه اینگونه نظر میدهد که انه ال یجوز الحد غیر االمام او من امن له االمام اقامهه
الحدود( .عالمه حلی ،ایتا ،ج)994:2
و در مساله ج اینگونه فتوا میدهد که قال الشیف «ره» یجوز للفقههاء العهارفین اقامهه الحهدود فهی
حال غیبه االمام کما لهم الحکم این الناس مع االمن من ضهرر سهلطان الوقهت و یجهب علهی النهاس
مساعدتهم علی ملج لما رواه الشیف عم حفص ان غیاث عن ااهی عبهداهلل «ع» قهال سهالته مهن یقهیم
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الحدود السلطان او القاضی فقال اقامه الحدود من الیه الحکم و قد ثبت ان للفقهاء الحکم این النهاس
فکفا لهم اقامه الحدود و الن تعطیل الحدود حال غیبه االمام مع التمکین مهن اسهتیفائها یقتضهی الهی
الفساد فکان سایغا ،و هو قوی عندی( .عالمه حلی ،ایتا ،ج)994:2

عالمه در فتوای نخست که در مساله «الف» و «ب» نمایان است نظر اه این دارد که احدی نمهی-

تواند در زمان غیبت حدود را اقامه کند ،مگر امام و منصواین خاص وی در ایهن امهر و دیگهران در
هی حالی مجاز اه اقامه حد نیستند .و در مساله «ب» فتوای نهایی وی تعطیل و عدم جواز است .لهفا
در فتوای دوم خویو پز از ایان روایت حفص ان غیاث اه نقل از شهیف طوسهی در مسهاله «الهف»
میهوید شیخان ،که منظور شیف مفید و شیف طوسی است ،اا توجه اهه ایهن روایهت اهه جهواز اقامهه
حدود اعتقاد دارند و در نهایت اضافه میکند که من در این مساله توقف دارم و نمیتوانم جهواز را
اافیرم .اما در کمال تعجب در مساله «ج» و فتوای سوم عین عباراتی را کهه محقها حلهی اها عبهارت
«قیل» مکر کرده اود که نشانگر ضعیف اودن آنهاست را اه عنوان نظر شیف طوسی ایان کرده و اها
مکر این دالیل که چون قضاوت فقها در روایت حفص ان غیاث مسجل شده و این روایت از قهول
شیف نقل هردیده است و همچنین عدم اجرای حدود در زمان غیبت اا تمکهن اجهرای آن منجهر اهه
فساد میشود ،نظر اه این میدهد که قول جواز نزد وی قوی است .اا اررسی این سه فتوای متفهاوت
این سوال پیو میآید که :عالمه که اا قاطعیت قول اه عدم جواز را تبیین میکند چگونه مهیتوانهد
فتوای اه جواز را قوی اداند؟ محقا اردایلی در توضیح نظرات عالمه اه این مساله ایان دارد که لعل
وجه التوقف عدم صحتها :مع احتمال اراده االمام ممن الیه الحکم ،کما هو المتبهادر ،او التقیهه حیهب
ما صرح «ع» اجواب السوال صریحا و االصل دلیل قوی( .محقا اردایلی ،1403 ،ج)545:7
محقا اردایلی در تبیین نظرات عالمه ایان میکند که روایت حفهص اهن غیهاث از حیهب سهند،
شرط صحت را دارا نمیااشد و متبادر از «من الیه الحکم» امهام اسهت .همچنهین صهراحت پاسهف در
معرفی سلطان را اه دلیل صدور آن ار اساس تقیه میداند (محقا اردایلی ،1403 ،ج )545:7اه همین
دلیل میتوان وی در زمره مرددین در مساله دانست.
 .5بررسی احکام اولیه و ثانویه در باب عدم اجرای حدود
قبل از شروع این مبحب مکر این نکته ضهروری اسهت کهه :اصهل اهر آن اسهت کهه ههی کهز اهر
دیگری والیت ندارد ،مگر آن که دلیل قطعی ار آن وجود داشته ااشد .و آن چیزی که دلیل اهر آن
موجود است عبارت است از اینکه امهام معصهوم «ع» حها اجهرای حهدود را دارد .و دلیهل ایهنکهه
قائلین اه عدم اجرای حدود در زمان غیبت ،صرفا اه ادله موافقین پاسف هفتهاند و خود را اهینیهاز از
اقامه دلیل دیگری دانستهاند ،دقیقا همین موضوع میااشد ،چرا که اصل اها ایشهان اسهت و مقتضهای
اصل عدم والیت شخصی ار شخص دیگر است.
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 .1-5احکام اولی
میدانیم که حکم اولی ،حکمی است که در موضوع آن حالتی خاص مانند اکهراه ،اضهطرار ،تقیهه،
ضرر ،عسر و حرج و  ...پدیدار نشده ااشد.
حال سوال این است که آیا اراساس حکم اولی میتوان قائهل اهه عهدم اجهرای حهدود در زمهان
غیبت شد؟
پاسف سوال مثبت است .زیرا که آن دسته از فقها که قائل اهه عهدم اجهرای حهدود و یها اجهرای
حدود اه جز در مواردی که شامل قطع و مرگ میشود اودهاند ،از اهاب احکهام اولهی نظهر اهه ایهن
موضوع داشتهاند ،نه اینکه در حالت اضطرار یا مصلحت حکم اه این موضوع دهند.
 .2-5حکم ثانوی
منظور از حکم ثانوی حکمی است که ،اهر موضهوعی اهه وصهف اضهطرار ،اکهراه و دیگهر عنهاوین
عارضی اار میشود.
چنانچه اجرای حدود در پارهای از زمان موجب وهن اسالم هردد و مصلحت اقتضاء کنهد مهی-
توان اجرای آن را متوقف کرد .لفا اجرای حدود هرچه منافع ایشماری را اهرای جامعهه در شهرایط
طبیعی -در صورتی که جرم از راههای شرعی اه اثبات رسهیده ااشهد اهه همهراه دارد ،ولهی اههر در
شرایط خاصی مصلحت اقوی در ترک آن ااشد ،حاکم مسلمین میتواند آن را تهرک نمایهد .اههر
اقامه ارخی حدود اا کیفیت ویژه آن در منطقهای خاص یا در همه منهاطا و یها در ارهههای از زمهان
موجب تنفر افکار عمومی از اسهالم و احکهام آن و در نتیجهه تضهعیف اسهاس دیهن ههردد ،حهاکم
مسلمین یا متولی حوزه قضا میتواند ،الکه موفهف اسهت ،اقامهه آن حهد را تها زمهان توجیهه افکهار
عمومی نسبت اه مقررات و حدود اسالمی و علت وضع آنها تعطیل نماید( .منتظری)102:1388 ،
در این زمینه حدیثی از پیغمبر اکرم موجود است اه این مضمون که اهر اکراه نمیداشتم که در
مورد من هفته شود ،محمد از قومی کمهج هرفهت تها اهر دشهمن پیهروز شهود و سهاز آن قهوم را
کشت ،همانا هردن قوم زیادی را می زدم مطهااا ایهن حهدیب چنهین افهرادی مسهتحا اجهرای حهد
اودند ،ولی آن حضرت اه خاطر شرایط زمانی و مکهانی آنهان را مهورد عفهو قهرار داده و حهدود را
اجرا نکردند .پز معلوم میشود در اجرای حدود الهی ااید شرایط خاص زمانی و مکانی و اوضهاع
و احوال جامعه مورد توجه قرار هیرد( .منتظری)481:1389،
لفا این نتیجه حاصل میهردد که مطااا احکام ثانویه ،میتوان حدود را ار طبا مصلحت ،اجهرا
نکرد و عدم وهن اسالم مهمتر از اجرای حدود در سرزمین اسالمی مهیااشهد .لهفا چنانچهه اجهرای
حدود ااعب انزجار از دین اسالم هردد ار مجتهد جامع الشرائط است که اا عدم اجرای حدود مانع
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هستر

اداینی نسبت اه دین هردد.

نتیجهگیری
نظر اه عدم جواز ،در کنار نظر اه جواز قولی قوی است و تعدادی از فقها ارجسته قائل اه عدم اجهرا
حدود در زمان غیبت اه نحو مطلا هستند ،ارخی در این زمینه توقف کرده و ارخی دیگهر قائهل اهه
عدم اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند ،پز قول جواز اقامه حدود در زمان غیبهت ،اجمهاعی
نیست.
ارخی از فقها که نظر اه عدم اجرای حدود در زمان غیبت یا اجرای حهدود اهه جهز در مهواردی
که موجب قطع و مرگ شود را داشتهاند ،از ااب حکم اولی نظر اه این حکم دادهاند .پز میتهوان
هفت عدم اجرای حدود از منظر حکم اولی دارای طرفداران و ادلهای قوی است.
عدم اجرای حدود از ااب احکام ثانوی امری پفیرفته شدنی است و چنانچهه اجهرای حهدود در
زمان غیبت ااعب وهن اسالم و ایجاد احساس انزجار از دین هردد ار ولی امر واجهب و الزم اسهت
که اقامه حدود را تعطیل کند .چه آن که در این مورد اصل ار عدم وهن اسالم اسهت و پیهامبر«ص»
نیز انا ار مصلحت ،ارخی از حدود را اجرا نکردند.
اا توجه اه شرایط و قیود اقامه حدود که در روایات اهه آن اشهاره شهده اسهت ،مهیتهوان شهدت
اهتمام شارع را هم نسبت اه اصل جرم و هم نسهبت اهه مجهری حکهم فهمیهد .فقههایی کهه مخهالف
اجرای حد شرعی که موجب قتل و جرح و قطع عضو میشهود هسهتند ،نبهود حهاکم معصهوم«ع» را
مانع تحقا غر از اجرای حدود میدانند .اه نظر این ازرهواران ،زمانی حکمت اقامهه حهدود کهه
همان جلوهیری از نشر فساد و فجور است ،تحقا پیدا میکند کهه در راس جامعهه انسهانی معصهوم
حضور داشته ااشد ،اوست که میتواند جامعه اسالمی را مانند یج ادن و پیکر واحد اه نحو احسهن
مدیریت کند .از این رو ااتدا میاایست اا آموز صحیح تمهام افهراد جامعهه ،آنهان را از رفتارههای
جاهالنه و متعصبانه نجات داده و پز از آن راههای تعالی و ترقهی روحهی و روانهی اهه آنهان تعلهیم
داده شود .و اا توجه اه این مطلب و اا ایجاد زمینه های کسب درآمد حهالل و در اختیهار قهرار دادن
امکانات ایت المال ادون هیچگونه تبعیضهی اهه آحهاد جامعهه ،آرامهو و اطمینهان را اهرای آنهان اهه
ارمغان آورد .در چنین محیطی رفتارهای نااهنجار اه سرعت کاهو مییااد و زمینه جهرم و جنایهت
اه میزان زیادی از این میرود و امکان فعالیت تمامی افراد جامعه در محیطی سالم و اهدون هرهونهه
تبعیضی فراهم میشود.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانهی کهه در فرآینهد ویراسهتاری اداهی و صهفحهآرایهی ایهن مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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منابع
قرآن مجید
 اان ادریز ( ،)1410السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه النشر االسالمی. اان اراج ،عبدالعزیر ( ،)1406المهذب ،قم ،موسسه نشر االسالمی. تبریزی ،جواد ( ،)1388ارشاد الطالب الی تعلیق علی المکاسب ،قم ،دارالصدیقه الشهیده «س». حاجی ده آاادی ،احمد (« ،)1387اجرای حدود در زمان غیبت» ،فقه و حقوق ،سال چهارم ،شماره.16
 حلی ،یحیی اان سعید ( ،)1405الجامع للشرایع ،قم ،موسسه سید الشهدا. حلی ،اان فهد ( ،)1407مهذب البارع ،تصحیح مجتبی العراقی ،قم ،موسسه نشر االسالمی. حلی ،حسن ان یوسف ( ،)1414تذکره الفقها ،قم ،نشر موسسه آل البیت.( ___________ -ایتا) ،منتهی المطلب ،ایجا ،اینا.

 حلبی ،ااوصالح ( ،)1403الکافی فی الفقه ،اصفهان ،کتااخانه امیر المومنین (ع). حر عاملی ،محمد ان حسن ( ،)1416وسائل الشیعه ،قم ،موسسه آل البیت. خویی ،ااوالقاسم ( ،)1396تکمله المنهاج ،نجف ،مطبعه الداب. خوانساری ،سید احمد ( ،)1405جامع المدارک ،تحقیا علی اکبر غفاری ،تهران ،مکتبه الصدوق. راوندی ،قطب الدین ( ،)1405فقه القرآن ،قم ،مکتبه آیت اهلل العظمی النجفی المرعشی. روحانی ،محمد صادق ( ،)1414فقه الصادق ،قم ،موسسه دارالکتاب. سیوری ،مقداد ( ،)1384کنز العرفان فی فقه القرآن ،قم ،انتشارات نوید اسالم. شیف طوسی ( ،)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،تهران ،مکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه. شیف اهایی ،ساوجی ،نطام الدین (ایتا) ،جامع عباسی ،تهران ،انتشارت فراهانی. شیف مفید ( ،)1410المقنعه ،قم ،تحقیا و نشر موسسه النشر االسالمی. -صانعی ،یوسف ( ،)1390استفتائات قضایی ،قم ،انتشارات پرتو خورشید.

__________ ( ،)1387مجمع المسائل استفتائات ،قم ،انتشارات میثم تمار. طبرسی ،فضل ان حسین ( ،)1414مجمع البیان ،ایروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات. عاملی ،شمز الدین ( ،)1410لمعه دمشقیه ،ایروت ،دارالتراث .23 عاملی ،زین الدین ان علی ( ،)1419مسالک االفهام ،قم ،نشر موسسه المعارف االسالمیه. علم الهدی ،علی ان حسین ( ،)1410االنتصار ،قم ،موسسه نشر االسالمی. فاضل هنهدی ( ،)1414کشف اللثام فی شرح قواعدد االحکدام ،قهم ،تحقیها و نشهر موسسهه النشهراالسالمی.
 کاشف الغطا ،جعفر (ایتا) ،کشف الغط ،اصفهان ،انتشارات مهدوی. کریمی جهرمی ،علی ( ،)1412الدار المنضود فی احکام الحدود ،تقریرات درس آیت اهلل العظمهیهلاایگانی ،قم ،دارالقرآن الکریم.

 /70اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق

 کدیور ،محسن ( ،)1393مجازات مرتد و آزادی مذهب ،نشر الکترونیکی. مروارید ،علی اصغر ( ،)1410سلسله الیناایع الفقهیه ،ایروت ،الداراالسالمیه. -منتظری ،حسینعلی ( ،)1383رساله استفتائات ،تهران ،نشر سایه.

 __________ ( ،)1388مجازات های اسالمی و حقوق بشر،تهران ،نشر هواهان. ،)1389( ___________ -پاسخ به پرسش های دینی ،قم ،نشر دفتر معظم له.

 محقا اردایلی ( ،)1403مجمع الفائده و البرهان فی شدرح ارشداد االاهدان ،قهم ،موسسهه نشهراالسالمی.
 محقا داماد ،سید مصطفی (« ،)1378حدود در زمان ما :اجراء یا تعطیل» ،مجله تحقیقات حقهوقی،شماره .26-25
 مجلسی ،محمد ااقر ( ،)1362رساله حدود و قصاص و دیات ،تصهحیح علهی فاضهل ،قهم ،نشهر آثهاراسالمی.
 میرزای قمی ( ،)1371جامع الشتات ،تحقیا مرتضی رضوی ،تهران ،انتشارات کیهان. محقا حلی ( ،)1409شرائع االسالم ،تهران ،انتشارات استقالل. محقا سبزواری ،محمد ان ااقر ( ،)1381کفایه الفقه ،قم ،موسسه نشر االسالمی. موسوی خمینی ،سید روح اهلل ( ،)1406تحریرالوسیله،قم ،انتشارات نشر اسالمی. نجمی ،محمدصادق ( ،)1365سخنان حسین بن علی،قم ،دفتر انتشارات اسالمی. نجفی ،محمد حسین ( ،)1392جواهر الکالم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه. نراقی ،مال احمد ( ،)1408عوائد االیام ،قم ،مکتبه اصیرتی. نوری ،میرزا حسین )1408( ،مستدرک الوسائل و المستنبط الوسائل ،قهم ،موسسهه آل ایهت الحیهاالثراث.

