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فـصل «حـقوق و اخـالق» از كـتـاب «تضـاد و تعارض در اسـالم» در پى تبـ�ـ�ن دو
مطلب است: اول ا*ن كه قواعد حقوقى اسالم، با اخالق اسالم، در تضاد است
و مذاهب اسالمى در مـ�زان تأث�رگذارىِ اخـالق در حقوق متفـاوتند؛ دوم ا*ن كه
روند تكاملِى حقـوق در كشورهـاى اسالمى، به ا*ن سمت است كـه اخالق را در
حـقوق خـود، هرچه ب�شBتر، تـضمـ�ن كنند و با ا*ن حـركِت تكاملى، بـه حقـوق

عرفىِ كشورهاى اروپا*ى نزد*ك شوند و تضاد *ادشده را كمBتر كنند.
مالحـظاتى كه در ا*ن نوشـتار، دربارهI ا*ن فـصل كتـاب تقد*م مـىBگردد، در
باب دو محور است: اول، تفاوت فقه و حقوق از *ك سو، و رابطهI اخالق با آن
دو، و خلطBها*ى كــه از نو*سندهI مـحــتـرم مـتن در ا*ن بـاره سـر زده است؛ دوم،
Iاختالفـاتى كه م�ان مذهب امـام�ه و سا*ر مذاهب اسـالمى وجود دارد، و نو*سنده
محـترم به دلـ�ل عدم آشنا*ى با مـذهب امامـ�ه و بلكه با سـا*ر مذاهب اسـالمى، به

مالحظاتى در نقد مقاله�

«حقوق و اخالق»
از كتاب  «تضاد و تعارض در اسالم» نوشته� كلسون

حسنعلى على	اكبر�ان*

* عضو ه�أت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.
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نتـا*ج باطلى رسـ�ـده اسـت. غـرض اصلى در ب�ـان صـحـ�ح مـذاهب اسـالمى،
عالوه بر تب��ن صح�ح آن، تب��ن خطا در نت�جهBگ�رىBهاى نو*سنده است.

Iحقوق و فلسفه Iاخالقى، از مباحث فلسفه Iحقوقى و قاعده I١. تما*ز قاعده
اخالق است. چن�ن گفـتهBاند كه از و*ژگىBهاى قاعدهI حقـوقى، ضمانت اجراى
آن از طرف دولت است (كــاتوز*ان، ١٣٧٧، ج ١، ص ٥٢٣)؛ در حــالى كــه

ضمانت اجراى قاعدهI اخالقى، صرفاً درونى *ا نارضا*تى عمومى است.
دربارهI ضـمانت اجـراى دولتى در قـاعدهI حـقـوقى، گرچـه گفتBوگـوها*ى
وجـود دارد (همـان)، ما آن را مـفـروض مىBگـ�ر*ـم. با ا*ن حال از اخـتـالف در
عـدم ضمـانت اجـراى دولتى در قـاعدهI اخـالقى، نمىBتوان به راحـتى گـذشت؛
ز*را ا*ن امـر به تعر*فى بسـتگى دارد كه از قـاعدهI اخالقى ارائه مـىBشود. در *ك
سـو، سـوســ�ـال�ـستBهـا، اخـالق را اطاعت از قـوان�ـن اجـتـمـاعى مـىBپندارند
(همـان، ص ٥٨٥). ا*ن د*دگـاه، مـ�ـان اخـالق و حقـوق، از حـ�ث ضـمـانت
اجرا، تفاوتى نمىBگذارد. در سوى د*گر، برخى اخالق را صرفاً ناشى از نداى
درونى و ارادهI آزاد مىBدانند؛١ بنابرا*ن هر گونه ضمانت اجراى دولتى را خروج
از اخـالقى بودن قاعـدهI اخـالقى مىBشـمارند. د*دگـاهBهاى مـ�ـانىBاى ن�ز وجـود
دارند كـه نه قـواعـد اخـالقى را كـامـالً منطبق بر حـقـوق مىBدانند و نه حـقـوق را
بىBتوجـه به اخالق مىBشمـارند. برخى از صاحـبان د*دگـاه م�ـانى، نسبت مـ�ان
اخـالق و حـقـوق را عـمـوم و خـصـوص مطلـق مىBدانند كـه دا*رهI اخـالق در آن
گـستـردهBتر است.٢ برخى ن�ـز آنBها را عـموم و خـصوص مـن وجه مىBدانند كـه

حقوق را تضم�نBكنندهI حداقلBهاى اخالق مىBشمارند.٣
پس مــعلوم مـىBشــود وحــدت و جـدا*ـى حــقـوق و اخــالق، در مـكاتب
مخـتلm، مطلوب�ت *كسـان ندارد. هم�ن اخـتالفـات باعث شده دا*رهI الـزامات

حقوقى در قواعد اخالقى در حكومتBهاى مختلm، متفاوت باشد.
روند تحـوالت وحـدت و جـدا*ِى اخـالق و حــقـوق، در غـرب *كنواخت
نبــوده است و در قـرن هـجـده روند جــدا*ى آن دو شــدت گـرفت (همــان، ص
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٥٦٢). امروزه با توجه به عـرفى شدن حقوق و اخـالق، از شدت جدا*ى آن دو
كاسـته شـده است(همان، ص ٥٦٤). در اند*شـهI اسالمى، وضـع�ت شـفافBتر
است؛ ز*را مـهمBتـر*ن منبع حـقـوق و اخـالق در اسـالم، قــرآن و سنت و عـقل
است. آنچـه باعث با*ـد و نبـا*د و خـوب و بد اخـالقى مىBشـود، همـان چ�ـزى
است كــه مـهـمBتر*ن منبع حــقــوق ن�ــز به حـســاب مىBآ*د. در فــرهنگ عـلمى
مـسلمـانان، علم اخـالق و علم فـقـه ـ و امـروز، علم حـقـوق ـ از *كد*گر جـدا
هســتند، امــا تنـاقض و تضــادى مـ�ــان آنBها نـ�ـسـت. تفــاوتى كــه هست، در

اقتضائات هر *ك از آنBها است.
براى تبـ��ن ا*ن مـسأله، با*د مـ�ان حـقوق و فقـه، و ن�ز مـ�ان قـانون و حكم
شرعى، تفـك�ك قائل شد. تـفك�كى كه نو*سندهI مـتن نتوانسـته به آن توجـه كافى
كند. اسالم، شر*عتى جاودان و همگانى دارد و فقه، متصدى كشm آن است.
فـقـ�ـه با روش اسـتنبـاط، از درون منابع كـتـاب و سنت و عـقل، حكم شـارع را
كـشm مىBكند، و به آن فـتـوا مىBدهد. ا*ن احكام شـرعى، اگـر با ادارهI جامـعـه
مــرتـبط باشنـد، در حكومت اســـالمى به شكـل قــانون درمىBآ*ـند. علمـى كــه
متصـدى تنظ�م قوان�ن است، حقـوق نام دارد. *كى از تفاوتBها*ى كه م�ـان فقه
و حقـوق وجود دارد، ا*ن است كه حـقوق اسالمى عـالوه بر منابع قرآن و سنت
و عقل، با*د اجراى احكام شرعى را ن�ز در جامـعه، با توجه به مقاصد و اهداف
شر*عت و اقـتضـائات زمان و تزاحمـات احكام، مالحظه كند؛ و قـوان�نى وضع
كند كه در مـجموع، ب�شBتر*ن و مـهمBتر*ن احكام اسالم را در هر زمـان تأم�ن و

تضم�ن كند٤ و جامعه را به سمت اهداف شر*عت، سوق دهد.
مالحظهI وضع�ت اجراى حكم شـرعى در شرا*ط زمانه و تزاحمات احكام،
اقتضا مىBكند كه گاه قانونى متفاوت با حكم شرع، وضع شود. اما ا*ن تفاوت به
معناى مـخالفت با شر*عت ن�ـست، بلكه ا*ن تفاوت به اقـتضاى تزاحـماتى است
كه م�ان خود احكام شرع در مقام عمل رخ داده، و به اقتضاى وظ�فهBاى است كه
شارع آن را به عهدهI حكومت اسالمى نهـاده است. ا*ن تفاوت م�ان حكم شرع و
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قـانون، به زمان مـا اختـصاص ندارد و در دوران حكومت پ�ـامبـر اكرم (ص) ن�ـز
بوده است. در مالحظهI چهاردهم به برخى از موارد آن، اشاره خواهد شد.

با ا*ن نكته روشن مىBشـود كه م�ـان دو سؤال، فرق است: اول ا*ن كه فـقه
در استنبـاط احكام شرع، چقدر با*د قـواعد اخالقى را رعـا*ت كند؟ دوم ا*ن كه
Iحقوق در وضع قانون، چقدر با*د قـواعد اخالقى را رعا*ت كند؟ آنچه نو*سنده
محترم متن بر آن تأك�د دارد، رعا*ت اخالق در حقوق است؛ ولى آنچه در ادامه

به آن اشكال مىBكند، مربوط به رعا*ت اخالق در فقه است.
Iشا*ان ذكر اسـت كه اخالق، كاركردها*ـى در فقه دارد و در مباحث فـلسفه

فقه به آن پرداخته مىBشود٥ و بررسى آنBها خارج از غرض ا*ن نقد است.
٢. نو*سندهI مـحتـرم متن، از *ك سـو، اخالق جنسى را در مـجازاِت خـشن
زنا مـجـسم كـرده است، و ا*ن به مـعناى تضـمـ�ن اخـالق در حـقـوق است؛ و از
ســوى د*گر، حـقــوق اســالمى را از اخـالق جــدا دانســتـه اسـت. ا*ن دو با هم
نمىBسازند؛ باالخره *ا حقوق دربردارنده و تضم�نBكنندهI اخالق هست *ا ن�ست!
اگر مىBگو*�م اخالق از حقوق جداست، پس نبا*د مجازات زنا را دخالت حقوق

در اخالق بنام�م؛ و اگر مىBنام�م، نبا*د آن دو را از هم جدا بدان�م.
٣. زنا گاه با شـهادت اثبات مىBشود و گاه با اقـرار. آنچه غالبًا با بـىBعفتى
عـمـومى همـراه است، زنا*ى است كـه با شـهـادت اثبـات مىBشـود. از عـبـارت
مـتن، چن�ن برمىBآ*د كه گـو*ا فـقط زناى با اثبات به شـهادت است كـه مجـازات

دارد، در حالى كه:
اوالً: اقـرار ن�ـز از اسبـاب اثبـات زنا است، و ا*ن گـونه ن�ـست كه غـالبـًا با

بىBعفتى عمومى همراه باشد؛
ثان�اً: زنا*ى نـ�ز كه با شـهادت اثبات مىBشـود، با بىBعفـتِى عمومى مـالزمه

ندارد، گرچه غالباً چن�ن است؛
ثالثـاً: مـعلوم ن�ـست نكتـهBاى كـه باعث شـده شـارع، چهـار شـاهد را براى
اثبـات زنا شـرط كند، ا*ن باشـد كـه مـجـازات زنا را فـقط براى مـوارد زنا*ى كـه
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بىBعفتى عمومى باشد، قرار داده است. ممكن است ا*ن امر بدان دل�ل باشد كه
شـارع نمىBخواهد نسـبت زنا به مـردم رواج *ابد و با قـرار دادن چهار شـاهد ـ آن
هم با آن شرا*ط سخِت نوع شهادت به عـ�ان ـ مىBخواهد جلوى رواج نسبت زنا
را بگ�ـرد؛ به و*ژه ا*ن كه اگـر چهار شـاهد تكمـ�ل نشود، شـاهدان به حد قـذف

محكوم مىBشوند.
٤. نو*سندهI محتـرم متن ادعاى زن در مورد سهم ارث از شـوهر را مشروط
به خلوتى كرده است كه امكان آم�زش در آن وجود داشته باشد؛ مانند خلوت در

غ�ر رمضان. در ا*ن جا مالحظاتى وجود دارد:
الm) ارث را نمىBتوان به ه�چ وجـه، بر خلوت مـبتنـى كرد. مـسألهBاى كـه
مـمكن است بنا بر برخى از اقـوال، مـبـتنى بر خلوت باشـد، تعلق تمـام مـهـر به

حصول خلوت است، كه ا*ن ن�ز با تعب�ر ارث نمىBسازد.
�t� s|« `}{u∫ دربارهI استحقاق زن به نصm *ا تمام مـهر، قرآن كر*م مع�ار

«مس» را معـرفى كرده است (بـقره/٢٣٧)٦، كه ظـهور در جمـاع دارد؛ ولى در
فــقـه سنى، برخـى با اسـتنـاد به روا*ت عـمــر بن خطاب (مــالك، ١٤٠٦، ص
٥٢٨)٧ خلوت را كافى دانسـتهBاند. در ا*ن م�ـان، ابوحن�فـه، خلوتِ بدون مانع
از جماع را واقعاً مـع�ار تمام مهر دانسته است؛ چه جماعى صـورت گرفته باشد
و چه در غ�ـر ا*ن صورت. بد*ن مـعنا كه براى اثبـات تمام مـهر، حـتى به ادعاى
جماع از طرف زن ن�ز ن�از ن�ست (ابن عبدالبر، ٢٠٠٠م، ج ٥، ص ٤٣٥). اما
مالك بن انس، مـع�ار واقعى را جمـاع دانسته، خلوت را عالمت اثـباتىِ آن قرار
داده است. او داراى دو قول است. در قول اول، م�ان خلوت در خانهI شوهر و
خلوت در خـانهI [اهل] زن، تفصـ�ل داده بود (همان، ص ٥٢٩)؛ ولى در قـول
دوم، مطلقـاً در هر خلوتى، قول زن را در اثبـات جماع مـقدم كـرد (همان، ص
٤٣٣). البته او تـصر*ح كرده است كه اگر هـر دو بر عدم جماع اتفاق نـظر داشته
باشند، خلـوت ه�چ مـوضـوعــ�ـتى نخـواهد داشـت (همـان، ص ٤٣٥). براى
شـافـعى اقـوال مـختلـفى، مطابق ابوحن�ـفـه و مـالك نقل شـده است (نووى، ج
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١٦، ص ٣٤٨؛ و ابن عبدالبر، همان، ص ٤٣٦). رأى معظم امام�ه ا*ن است
كـه خلوت، مـوضــوعـ�ت ندارد؛ و مـوضـوع تمـام مـهــر، وقـوع جـمـاع است
(نجفى، ٣١٩، ص ٧٥ـ٧٧). برخى از امام�ه، در مقام نزاع و دعوا، بر اساس
ظاهر حال در خلوت، قـول زن را در ادعاى جمـاع مقدم كـردهBاند؛ ولى اگر زن
ب�ن خـود و خـدا مىBداند جـماعى رخ نـداده، استـحـقـاق ب�ش از نصm را ندارد

(همان، ص ٧٧).
به هر حال، آنچـه نو*سندهI محتـرم در متن آورده، در خصوص مـهر، بنا بر
رأى ابوحن�فه صح�ح است؛ و بنا بر رأى مالك و برخى از امام�ه به عنوان حكم

حاكم در مقام دعوا صح�ح است؛ ولى باالخره ربطى به ارث ندارد.
ب) اگـر مراد نو*سندهI مـحتـرم، واقعـًا ارث زن از شوهرش باشـد نه مهـر،
با*د گفت اصل ارث زن از شـوهر، به وقوع جماع و خلوت و مـانند آن مشروط

ن�ست؛ و به صرف عقد نكاح دائم، ثابت مىBشود.
سـهم ارث زن از شـوهر، در صـورتى كـه شــوهر داراى فـرزند باشـد، *ك
هشـتم است و در صورتى كـه فـرزندى نداشتـه باشـد، *ك چهارم است. امـا در

ا*ن اختالف سهم ن�ز خلوت و حتى جماع، ه�چ نقشى ندارد؛ ز*را:
اوالً: در ا*ن مسأله فرقى نمىBكند كه آن فرزند از ا*ن زن باشد *ا از زن د*گر؛

ثان�ـاً: به فـرض هم شـوهر از زن د*گرى فـرزند نداشـته باشـد و تنهـا فـرزنِد
ممكن او از ا*ن زن احـتمال رود، صـرف جماع دل�ل بر حـمل ن�ست، تا خلوت

عالمت آن باشد؛
ثالثاً: حـتى به فرض ا*ن كـه جمـاع با خلوت اثبات شـود و حمل ن�ـز احراز
گردد، سهم ارث زن منوط به تولد زندهI فـرزند است و تنها اثرى كه حمل دارد،

ا*ن است كه در محاسبهI ابتدا*ىِ ارث، سهمى را براى حمل كنار مىBگذارند.٨
٥. ا*ن سخن در مشـروع�ت فرزند، صح�ح اسـت؛ به دل�ل ا*ن كه مراد از
«الولد للفـراش» (حرانى، ١٤٠٤ ق، ص ٣٤) صرف عـقد نكاح ن�ـست، بلكه
عالوه بـر آن با*د امكان وطى ن�ز وجـود داشتـه باشد (سـ�دمـرتضى، ١٤٠٥ ق،
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ج٣B، ص ١٢٤و١٢٥). جـالب ا*نBجا است كـه ابوحن�ـفه در ا*ن مـسأله صـرف
عـقد را براى فـراش كـافى مىBداند و امكان جـماع را الزم نـمىBشمـارد (نووى،
همـان، ص ٤١٢). بنابرا*ن مـعلوم ن�ـست باالخـره نو*سنـدهI محـتـرم مـتن، دو

مسألهI ارث و مشروع�ت فرزند را به مذهب چه كسى مىBگو*د.
٦. نو*سنـده، خـ�لى خــوب نشـان داده كــه تخلm از قــاعـدهI اخــالقى در
اسالم، تـبعاتى بـ�ش از تبعـات آن در جامعـهI غ�ـرد*نى دارد. *عنى نشـان داده كه
تبـعات آن در اسـالم، صـرفًا نارضـا*تِى عـمـومى و عذاب وجـدان ن�ـست، بلكه
رستگارى انسـان را ن�ز به خطر مىBاندازد. گاه كـفارهBاى ن�ز براى آن تع�ـ�ن شده
است؛ كفارهBاى كه اگرچه الزامى است، معموالً ضمانت اجراى آن صرفاً تعهد
شـخصِى مكلm است. امـا با ا*ن حال وى تـوجه نكرده كـه ا*ن تفاوت به همـ�ن
جا ختم نـمىBشود و گاهى به الزامات حـقوقى ن�ز كش�ـده مىBشود. او ترك روزه
را *ك تخلm اخالقى نام�ده و گرچه تبـعات آن را ب�ش از تبعات تخلm اخالقى
در جـوامع غـ�ـرد*نى دانسـتـه، آن را به كـلى خـالى از الزامـات حـقـوقى شـمـرده
است؛ بد*ن مـعنا كه شـأن�ت قرار گـرفـتن در قانون، و به تبع، ضـمانت اجـراى
حكومتى ندارد. ا*ن سـخِن صح�ـحى ن�ست؛ ز*را مثالً روزه خـوارى در اسالم
داراى مـجازات است (امـام خـم�نى، ١٣٩٠ ق، ج ١، ص ٢٩٠)، و حـتى در
چهارم�ن اجراى مجازات، حكم آن اعـدام خواهد بود (شه�د ثانى، ١٤١٣ ق،
ج ٢، ص ٣٧). ا*ن مـجـازات به تصـر*ح در روا*ات آمـده است (حـر عـاملى،

١٤١٤ ق، ج ١، ص ٥٦).
٧. نو*سندهI محـترم متن ادعـا كرده كه لـحن قرآن غالبـاً اخالقى است و ا*ن
لحن بر اسـتنبـاط فقـهى فقـهـا ن�ز سـا*ه افكنده است. شـواهدى ن�ـز (مانند تقـدم
ابواب عـبادات بر غـ�ر آن در فـقه؛ و ا*ن كـه تعالـ�م شر*عت، تكال�m انسـان در
برابر خدا تـلقى مىBشوند) بر آن اقـامه كرده است. راقم ا*ن سطـور در بخشى از
ا*ن مدعـا با وى موافق، و در بخشى د*گر، مـخالm است؛ و رو*كرد متـفاوتى

را ن�ز در ارزشBگذارى آن دارد.
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الm) روش فـقـهى در اسـتنبـاط احكام عـبـادى و غ�ـرعـبـادى تفـاوتBها*ى
دارد. از جـمله ا*ن كـه كـارا*ى عـقل و ارتكـاز و بناى عـقـال در اسـتنبـاط احكام
غ�رعبادى، ب�شBتر است. ا*ن به دل�ل امضا*ى بودن احكام معامالت و تأس�سى
بودن احكام عـبادات است. به هم�ن دلـ�ل، م�زان آ*ات و روا*اتـى كه در احكام
عبـادى وجود دارد و در فـقه به آنBهـا استناد مىBشـود، ب�شBتر از احكام معـاملى
است. بنابرا*ن، ا*ن گونه ن�ست كه استنباط احكـام عبادى و احكام غ�رعبادى ـ

كه عمدتاً اجتماعىBاند ـ *كسان باشد.
ب) سـخن نو*سندهI محـتـرم در سا*ه افكنـدن روش فقـهىِ عبـادات بر روش
فقـهىِ غ�ـرعبادات به صـورت فىBالجمله و جـزئى صحـ�ح است؛ مانند مـباحث
طهـارت از خبث، كـه غ�ـرعبـادى است، ولى به دل�ل ا*ن كه در ضـمن مبـاحث
طهـارت از حــدث (كـه از عـبـادات است) مـطرح مىBشـود، تأسـ�ــسى بودن آن
Iپررنگ شـده اسـت (حـسـ�نى حــائرى، درس خـارج). امـا ا*ن مـقــدار از سـا*ه

عباد*ات، به ه�چ وجه به حدى ن�ست كه نو*سندهI متن ادعا كرده است.
ج) تقـدم ابواب و فـصـول عـبـادى بر غـ�ـرعـبـادى در كـتب فـقـهى، حـرف
صـحـ�حـى است. اما ا*ـن به دل�ل شـرافت عـبادت است، و هـ�چ ربطى به لحن

غالباً اخالقى قرآن، *ا غلبهI جنبهI اخالقى بر فقه ندارد.
د) ا*ن سخن صح�ح است كه فـقها همهI احكام را به چشم تكال�m مىBب�نند
و به دنبـال جـواز و منع و صـحت و بطالِن شـرعى هسـتند. از ا*ن رو، حـتى در
احكام اجـتـمـاعى كــه غـالبـاً مـربوط به «حق الناس» است، «حـق الله» را ناد*ده
نمىBگـ�ـرند؛ و مـثالً اگـر از حـقـوق و تكال�m زوجـ�ن نسـبت به *كد*گر سـخن
مىBگــو*نـد، وظا*m هر *ـك را تكل�ــفى االهـى براى آنان مىBداننـد. امــا گــو*ا
نو*سندهI مـحـتـرِم مـتن، ا*ن مطلب را منفـى ارز*ابى كـرده است و آن را به عنوان
*ك خطا در روش و رو*كرد در احكام اجـتماعـى قلمداد نموده اسـت. از هم�ن
رو او سدهBهاى م�انىِ فقه را به ا*ن دل�ل مرحلهI بلوغ نام�ده كه توانسته است م�ان
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تكالـ�m فــردى انـســان در برابر خـــداوند و تكـال�m اجــتـــمــاعـى وى در برابر
همنوعـانش، تفك�ـك گسـتـرده كند! ظاهـر سخـن او ا*ن است كـه ا*ن تفك�ك،
باعث شده احكـام اجتمـاعى از ح�ثـ�ت ارتباط با خـدا و *ك تكل�m االهى بودن

پاك شوند، و در حد *ك قانون اجتماعى نقش ا*فا كنند.
راقم ا*ن سطور باور دارد كـه ا*ن تفك�ك شـا*د از ا*ن جـهت مطلوب باشـد
كـه حـكم شـرع را به صــحنهI عــمل و اجـرا درآورده است، ولـى ارزشBگـذارِى
نو*سـنده را نمىBپـذ*رد كــه ا*ن تـفك�ك را بـه دل�ل قطع ارتـبــاط حكم بـا خــدا،
حـركـتى رو به كـمـال شـمـرده است؛ ز*را به فـرض كـه ا*ن قطع ارتبـاط رخ داده
باشـد٩، حـركـتى مـذمـوم است؛ ز*را ضـمـانـت اجـراى درونى و قـانونBگـرا*ى
خالصـانه را از دست مىBدهد. قانونى كـردن و ضمـانت اجراى حـقوقى دادن به
احكام اجـتــمـاعى، ه�چ منافـاتـى با رو*كرد االهىBباورانه به آنBهـا ندارد، بلكه
اطاعت از قانون حكومتِ مـشروع، واجبِ شرعى است؛ نه به ا*ن معنا كـه مفاد
قـانون، مفـاد حكم شـرع است، بلكه به ا*ن مـعنا كـه اطاعت از قـانون حكومتِ

مشروع، *ك واجب االهى است.
٨. در مالحظهI ششم گفته شد كه همهI احكام روزه از حوزهI حقوق جدا ن�ست.
٩. نو*سنده عــمل واجـبى را كـه د*ـنى(!) است، از عـمل واجـبـى كـه *ك
تكل�m اجــتـمـاعى است، تفك�ك كـرده اسـت؛ و واجب د*نى را صـرفـًا داراى
ضـمـانت اجـراى االهى و واجب اجـتمـاعى را داراى الزام حـقـوقى و ضـمـانت
اجراىِ حـقوقى دانسـته است. همـچن�ن چند سطر بعد، مـحرمـاتى را كه صـرفًا
شخصى تلقى مىBشوند، از محرماتى كه در زمرهI تكال�m اجتماعى قرار دارند،
تفك�ك كرده است، و مـحرمات شخـصى را بدون ضمانت اجراى حـقوقى اعم
از مـدنى و ك�ـفـرى، و محـرمات اجـتـماعى را داراى مـجـازات و *ا اثر حقـوقى

بطالن دانسته است.
در ا*ن جا مالحظاتى وجود دارد:

الm) تفك�ك محـرّم شخصى از محرّم اجـتماعى، تفك�ك مـعقولى است،
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اما تفك�ك واجب د*نى(!) از واجـب اجتماعى مـتضمن پ�شBفـرض جدا*ى د*ن
از امـور اجتـمـاعى است. *عنى فـرض گرفـته اسـت كه اگـر حكمى، اجـتمـاعى
بود، غ�ـرد*نى است. ا*ن پ�شBفـرض قابل بحث است، و در جـاى خود بطالن

آن اثبات شده است.١٠
ب) ا*ن كـه واجب و حـرام اجـتـماعـى مىBتواند (*ا با*د) به صـورت قـانون
درآ*د و ضمانت اجراى حكومتى پ�دا كنـد، سخن صح�حى است، و نزاعى ن�ز
در آن ن�ست. اما در ا*ن كه آ*ا اخت�ارات قانونBگذارى حكومت اسالمى، شامل
حـوزهI خصـوصى افـراد جامـعـه و دا*رهI احكام غ�ـراجـتمـاعى مىBشـود *ا خ�ـر،

اختالف نظر وجود دارد.
ظاهر عبارات برخى از فقها گو*اى انكار اطالق وال*ت از ا*ن ح�ث (خراسانى،
١٤٠٦ ق، ص ٩٣)، و عبارات برخى د*گر گو*اى اطالق وال*ت نسبت به برخى
از احكامِ به شدت فردى است.١١ وقتى به ادله ن�ـز رجوع كن�م، از *ك سـو سه
دسـتـه دل�ل، اطالق وال*ت نسـبت به همـهI احكام را اثبـات مىBكند؛ و از سـوى
د*گر، *ك قر*نهI لبى، سبب ق�د مىBشود. آن سه دسته دل�ل، عبارت است از:

Iاى كــه به اطالق، بر مــسـؤولـ�ت حكومت در برابـر اجـراى همــهB١. ادله
احكام اسـالم داللت دارد؛ مانند سـخن رسـول اكرم (ص) در سـفارش خـود به
معاذ كه فرمود: «اى معاذ! امر خدا را در م�ان آنان اجرا كن… و همهI دستورات
اســالم از كــوچـك و بزرگ را در جــامــعـــه، زنده و آشكار كـن. » (حــرانى،

B١٤٠٤ق، ص ٢٥).
٢. ادلهBاى كــه به داللـت اولو*ت، اطالق را اثبـــات مىBكنند. ا*ـن ادله به
مسؤول�تBهاى حكومت در احكام عبـادى، و به شدت فردى اشاره دارد، كه به
داللت اولو*ت بر مـسـؤول�ت حكومت در همـهI احكام داللت مىBكند.١٢ مانند
ا*ن آ*هI مـبـارك: «آنان كـه اگـر در زمـ�ن قـدرتشـان ده�م، نمـاز را بـر پا مىBكنند»
(حج/٤١)؛ لزوم دخـالت حكومت در حـج ن�ـز چن�ن است.١٣ نمـاز و حج از
واجـبـات عـبـادىBانـد. لزوم دخـالت حكومت در ز*ارت نـبى اكـرم(ص) ن�ـز از
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هم�ن دست است؛ در حالى كه ا*ن عمل، *ك حكم مستحب عبادى است.١٤
٣. ادلهBاى كه با اثبات مجازات براى هر معص�تى، ضمانت اجراى قضا*ى
حكومـتى براى همهI واجـبـات و محـرمات قـرار داده است. مـانند سخن رسـول
اكرم (ص) كه فرمود: «خدا براى هر چ�زى مرزى قرار داد و براى هر كس كه از
آن تخلm كند، مـجازاتى قـرار داد. »١٥ برخى از فـقها تصـر*ح كردهBاند كـه ا*ن
مجازات، منحصر بـه موارد حدود مع�ن ن�ست و شامل تعز*ر در مـعص�ت كبائر
ن�ز مىBشـود (نجفى، همان، ج ٤١، ص ٤٤٨) و البتـه از استقراى نصـوص ن�ز
حكم تعز*ر قـابل اثبات است. در اصل تعـز*ر براى ارتكاب كبائر، ادعـاى عدم
خـالف شـده است (همـان). اطالق ا*ن ادله، تـفـصـ�ل ب�ن حـرام اجـتـمـاعى و
غ�ـراجتماعى را انـكار مىBكند. در برخى از روا*ات ن�ز براى برخى از محـرمات

فردى (مثًال استمناء)، تعز*ر نقل شده است (همان، ج ٢٨، ص ٣٦٣).
در برابر ا*ن ادله، *ك قر*نهI لبى وجود دارد، و آن مناسبت حكم و موضوع
است. توض�ح ا*ن كه از *ك سو، ادلهBاى كه فق�ه را براى حكومت جعل كرده،
فقط مىBتواند امور مربوط به حكومت را در اخت�ار او قرار دهد. از سوى د*گر،
قانونگذارى از شؤون حكومت است. ا*ـن باعث مىBشود اطالق ادلهI *ادشده به

امورى انصراف پ�دا كند كه به نحوى با حكومت و ادارهI جامعه مرتبط است.
با وجود ا*ن، بـه نظر مىBرسد نزاعى كـه در ا*ن مسأله وجـود دارد، ب�شBتر
صـغروى است تا كـبـروى. *عنى اگـر دو نفر در حق قـانونBگـذارى حكومت در
Iك حكـم، نزاع دارند، نزاعـــشــان بر ســر ا*ن اسـت كــه *كى آن را در حـــ�طه*
خـصوصى مىBداند و براى حكومـت حق قانونBگـذارى در آن را قبـول ندارد؛ و
د*گرى، آن را داراى ح�ث�ت اجتمـاعى مىBداند و خارج از ح�طهI خصوصى قرار
مىBدهد. مـثـالً در نزاع بر جـواز الزام حكومـتى به حـجاب در امـاكن عـمـومى،
قائالن بـه جواز، آن را خارج از حـ�طهI خصـوصى مىBدانند؛١٦ و قائالن بـه عدم
جـواز، آن را به حـ�طهI خـصـوصى مـربوط مىBدانند.١٧ به همـ�ن دل�ل قـائالن به
جـواز، دربارهI حـجـاب زن در برابر نامـحـرم در خـانه را خـارج از قـانون الزامى
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(قانون حكومتى، نه شرعى) مىBدانند.
١٠. نو*سندهI مـحتـرم، مورد آشكاِر جـدا*ىِ حقوق از اخـالق را در احكام
مستحب و مكروه د*ده است. بد*ن ب�ان كه حقـوق، متعرض احكام مستحب و
مكروه نشده است. دو مـثال ن�ز براى آن آورده است. مثـال اول ا*ن كه در نكاح
بر ولى، مـستـحب است كـه خـواست مولّىBعل�ـه خـود را رعا*ـت كند؛ اما اگـر
رعا*ـت هم نكند و عقـد ازدواج را از طرف او منعقـد كند، ازدواج كامـالً معـتبـر
خـواهد بود. مثـال دوم، مكروه بودن طالقِ مـشهـور به «سه طالق» است كـه به

هر حال شرعاً معتبر است و در قانون ن�ز معتبر شناخته شده است.
در ا*ن جا هم مالحظاتى وجود دارد:

الm) مـعناى عدم رعـا*ت احكام مـستـحب و مكروه چ�ـست؟ به نظر راقم
ا*ن سطور، در قوان�ن *ادشده، احكام مستـحب و مكروه رعا*ت شدهBاند. مثالً
اگر قانون بخواهد استحبابِ رعا*ت خواست مولىBعل�ه را تضم�ن كند، با*د دو
كار انجـام دهد: *كى ا*ن كه رجحـان رعا*ت خواست او را تضـم�ن كند؛ د*گر
ا*ن كه آثار استحباب را در حكم صـحت و بطالن عقد رعا*ت كند. قانون، كار
دوم را انجـام داده است؛ ز*را مـعنـاى رعـا*ت اثر اسـتـحـبـاب ا*ن است كـه اگـر
ولى، خواستِ مـولىBعل�ه را رعـا*ت نكرد، عقـد او باطل نباشد. بـله، قانون،
كار اول را نكرده است؛ و ا*ن جاى نقد مسـتقل دارد. كار اول مىBتواند با تأم�ن
تشـو*قBها*ى، تـضـمـ�ن شـود. همـچن�ن اگـر قـانون بـخـواهد كـراهت طالق را
رعا*ت كند، هـم با*د آن را صح�ح بداند و هم بـا تأم�ن تنب�ـهBها *ا محـروم�ت از
برخى تشو*قBها، از آن جلوگـ�رى كند. قانون، صحت را تضـم�ن كرده است،

اما متأسفانه در زم�نهI تشو*ق و تنب�ه، از فقه عقب مانده است.
ب) به عنوان *ك مطلـب بس�ـار مـهم دربارهI رابطهI مـبـاحات (مـسـتـحبـات و
مكروهـات و مــبــاحــات به مــعناى اخص) با قــانـون، شــا*ان ذكــر است كــه از
روشنBتر*ن مواردى كه حكومت اسالمى مىBتواند قانونى را وضع كند و آن قانون
مـخــالm احكام اسـالم باشــد، همـ�ن دا*ـرهI مـبـاحـات اسـت؛ ز*را اطاعت از آن
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قانـون، باعث ه�چ نوع عصـ�ان و گناهى نمىBشـود. شهـ�د صـدر نام ا*ن دا*ره از
احكام را «منطـقـة الفـراغ» گـذاشـتـه اسـت (صـدر، ١٤٠٢ ق، ص ٧٢٦). *عنى
دا*رهBاى از احكـام كــه حــاكم اســالمى مىBتوانـد براى ادارهI جــامــعــه و رعــا*ت
مـتـغـ�ــرهاى زمـانه، در آن قـانون الزامـى وضع كند. ا*ن اخـتـ�ــار قـانونBگـذارى
مخـصوص زمان مـا ن�ست و در زمـان رسول اكرم (ص) ن�ـز وجود داشـته است.
مانند نهى آن حضرت از خوردن گوشت االغ در جنگ خـ�بر (حر عاملى، همان،
ج ٢٤، ص ١١٧)؛ در حـالى كـه حكم اولى آن كـراهـت است و صـرفـًا به عنوان
*ك تصم�م حكومـتى براى زمان و شرا*ط خاص آن جنگ گرفتـه شد؛ و مانند امر
به ب�رون گـذاردن بازوى راست از لباس احـرام و رمل در طواف در عمرة القـضاء
(همــان، ج ١٣، ص ٣٥٣)، و نهى از خـروج از شــهـر طاعــونBزده (صـدوق،
١٣٦١ ش، ص ٢٥٤). ا*ن امــر و نهىBها از سنخ قــانون در مــقـابل حكم شــرع

هستند كه حكومت مشروع مىBتواند در شرا*ط خاصى آنBها را وضع كند.
توض�ح ا*ن نكـته از ا*ن جهت الزم است كـه نو*سنده، مورد جـدا*ى قانون
از اخالق را در دا*رهI مـستـحبـات و مكروهات دانستـه است؛ در حالى كـه قانون
مىBتواند دقـ�ـقـًا در همـ�ن مـحـدوده، احكامـى را براى تضـمـ�ن آنچـه به تعـبـ�ـر
نو*سنده رعـا*ت آن به عـهدهI اخـالق گـذاشتـه مىBشـد، حكم الزامى وضع كند.
مـثال روشن آن مـحـدود*تBهاى قانونىBاى است كـه امـروزه در جوامع اسـالمى
براى تحك�م نظام خانواده وضع شده است؛ مـانند لزوم اذن از حاكم شرع براى
ازدواج دوم كه براى تضم�ن عدالت م�ان همسران وضع شده است (طباطبا*ى،

١٣٦٢ ش، ج ٤، ص ٢٠٧).
ج) دربارهI مثال دوم *عنى كراهت طالق معروف به «سه طالق» با*د گفت:
اوًال در فـقه امـامـ�ه طالقـى به ا*ن نام ندار*م، بلكه طالق سـوم دار*م. ا*ن بدان
دل�ل است كه در فـقه عامه، سـه طالق را مىBتوان در *ك مجلس و با *ك ص�ـغه
جـارى كرد؛ ولـى در فقـه امـام�ـه برخى آن را باطل دانـستـه١٨ و برخى آن را *ك
طالق دانسـتهBاند١٩؛ ثان�ـاً آنچه طبق حـد*ت نبوى (قـزو*نى، ١٤١٠ ق، ج ١،
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ص ٤٨٤) مبغوضBتر*ن مباح است، طالق است، نه خصوص سه طالق؛ ثالثاً
در فقه ش�عه٢٠ و سنى٢١ طالق به واجب، مستحب، مكروه و حرام تقس�م شده

است و طالق مكروه فقط *كى از ا*ن اقسام است.
Iج) نســبت احكام مـســتـحب و مكـروه با اخـالق چ�ــست؟ گـو*ا نـو*سنده
مـحتـرم، اكثـر احكام مـستـحب و مكروه را داخل در اخـالق�ـات دانستـه است.
تصو*ر ا*ن ارتباط مىBتواند در ا*ن باشد كه در احكام، مصالح و مفاسدى وجود
دارد. احكام به دل�ل آن مـصالح و مـفاسـد و شدت و ضـعm آنBها، به واجب،
حرام، مستحب، مكروه و مباح تقـس�م شدهBاند. آن گاه در ارتباط اخالق و فقه
گفـته مىBشـود انجام مـستحـبات، فـضا*ل را در انسـان رشد مىBدهد و دورى از

مكروهات، رذا*ل را از انسان دور مىBكند.
اما ا*ن تصو*ر از دو جهت تمام ن�ست:

١. حـ�ثـ�ت فقـهى و اخـالقى، دو ح�ـث�ت مـتفـاوتند. اخـالق به فضـا*ل و
راهBهاى رسـ�ـدن به آنBها و رذا*ل و راهBهـاى درمـان آنBها مىBپردازد (مـصـبـاح،
mپردازد و هدف آن كــشBمـى m١٣٧٧ ش، ص ١٧)؛ ولى فــقــه به فــعل مكل
حكم شرعى است. ا*ن تفـاوت، تفاوت د*گرى را در روش به دست مىBدهد و
آن ا*ن كه توجه اصلى در اسـتنباط حكم شرعى و كشm حـ�طهI موضوع احكام،
به لسان ادله است؛ و نقش مـصالح و مفاسد احكام در آن، نـقشى فرعى است.
بنابرا*ن ممكن است عالم اخالق و فقه، هر دو به *ك با*د و نبا*د فكر كنند، اما
هدف و روش هر *ك در به دست آوردن آنBها مـتفـاوت باشد؛ و حتـى گاهى در
نت�ـجه ن�ـز با *كد*گر تفاوتBها*ـى داشته باشنـد. براى نمونه حسـِد درونى بدون
ظهوِر ب�رونـى، در حوزهI اخالق، مخالm عـدالت است (مجلسى، ١٤٠٣ ق،
ج ٧٠، ص ٢٤٢)؛ ز*را عدالت در اخـالق با اعتدال در جـم�ع صفات و افـعال
تجلى مىBكنـد (نراقى، ١٣٨٩ ش، ص ٦٧)، ولى در حـوزهI احكام (شـر*عت)
مـــخــالـm عــدالت نـ�ــسـت (تبــر*ـزى، ١٤١٦ ق، ج ١، ص ٥٥٥)؛ ز*را در

شر*عت، اعتدال در رفتار متجلى مىBشود (انصارى، ١٤١٤ ق، ص ٥).
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٢. حتى اگر ارتباط *ادشده صح�ح باشد، با*د قلمرو واجبات و محرمات
ب�شBتر از قلمرو مستحـبات و مكروهات با اخالق مرتبط باشد؛ ز*را نقش آنBها
Iتر است. در حـالى كه تـلقى نو*سندهBدر كـسب فـضا*ل و دفع و رفـع رذا*ل ب�ش
محتـرم برعكس ا*ن است، و تضم�ن واجـبات و محرمـات در قانون را از موارد

رعا*ت اخالق در قانون ندانسته است.
١١. در ا*ن كـه وى، محتـسب را پاسـبان رسمـى اخالق عمـومى نامـ�ده و
وظ�ـفـهI اصلى او را تضـمـ�ن قـواعـد اخـالقى و احكام عـبـادى دانسـتـه، تسـامح
Iمـحـتــرم، حـسـبـه را ـ همـاننـد مـوعظه Iآشكارى وجـود دارد. در واقـع نو*سنده
عـالمان د*نى كـه الزاماتـى را اخالقـاً در فرهنگ د*نى جـامـعه ا*جـاد مىBكنند ـ از
امورى دانـسته كـه خارج از حـ�طهI قانون، الزامـاتى را در جامـعه ا*جـاد مىBكند.
Iاى كـه در ا*ـن جـا وجـود دارد، ا*ن است كـه حـسـبـه را مـانـند مـوعظهBمـالحظه
عـالمـان، موجب الزامـاتى دانسـتـه كـه خارج از حـوزهI قـانون عـمل مىBكند؛ در
حالى كه مـحتسب، مجـرى قانون و آمر به معروف (اعـم از واجبات) و ناهى از
منكر (اعم از مـحـرمـات) است و البـته بـه اجراى سنتBهـا و شعـائر غـ�ـرالزامى

اسالم ن�ز مانند نظارت بر مساجد توجه دارد (صرامى، ١٣٧٧ ش).
١٢. وى مـتن حكمى را ب�ان كـرده كه ن�ـازمند ب�ـان مالحظاتى است. اگـر
مـردى كه خـود را در شـرف مرگ مىBبـ�ند، حق خود در مـورد طالق *ك طرفـه
عل�ـه همـسـرش را به ا*ن قـصد اعـمـال كند كـه همـسـرش را از حق ارث بردن از
اموال خـود محـروم سازد، قـصد غـ�راخـالقى او موجب بىBاعـتبارى عـمل وى
مىBشود تا اثر حقوقىِ محروم كردن همسر از حق ارث را در پى نداشته داشت.

در ا*ن جا ب�ان دو مالحظه الزم است:
الm) نه در م�ان فـقهاى امام�ه و نه در م�ـان فقهاى سنى كسى را ن�ـافتهBام كه
در طالق در مرض موت، حكم ارث زوجه را به صراحت معلق و مق�د بر قصد
اضرار زوج كـرده باشد. بلكه مـشهور قـاطع فقهـاى اسالم، به طور كلى فـتوا به

ارث داده، و آن را بر قصد اضرار معلق نكردهBاند.
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فـقهـاى امـام�ـه چن�ن زوجـهBاى را تا *ك سـال، مسـتحـق ارث دانستـهBاند؛
منوط به ا*ن كه ازدواج نكرده باشد و مرد ن�ز از مرض، سالمتى ن�افته باشد.٢٢

فـقهـاى سنى ن�ـز برخى فقط مـسـألهI ارث را ب�ان كـردهBاند٢٣، و برخى براى
ارث به برخى از قـواعد ن�ـز تمـسك كردهBانـد. مثـًال ا*ن كه مـحـروم�ت زوجـه از
ارث، مصداق اخراج وارث است و پ�امـبر از آن نهى كرده است (اع�نى، ١٤١٦
ق، ج ٥، ص ٢٨٢)؛ و مـانند تمـسك به سـد ذرا*ع، به ا*ن ب�ـان كه زوج قـصـد
محروم كردن زوجـه از ارث را داشته و با*د بر خالف قصد او حكم كـرد (حف�د،
١٤١٥ ق، ج ٢، ص ٦٦؛ و س�د سـابق، ١٣٩٧ ق، ج ٢، ص٢٧٩B)؛ و مانند

تمسك به اضرار زوجه و فرار از تعلق ارث به او (سرخسى، ج ٦، ص ١٥٥).
البتـه در ا*ن م�ـان، ه�چ *ك از فقـهاى سنى به مـقدار *ك سال بـراى نها*ت
زمـان ارث زوجــه ـ كـه در روا*ات اهـل ب�ت وارد شـده (حــر عـاملى، هـمـان،
ج٢٢B، ص ١٥١) ـ اشـاره نكردهBاند. آنان كـه ارث زوجـه را پـذ*رفـتـهBاند، *ا به
ارث تا پا*ان عده قائل شدهBاند، *ا تا زمان ازدواج مجدد زوجه، و *ا تاپا*ان عمر

(حف�د، همان، ص ٦٦).
شـ�خ حـر عـاملى در عنوانـى كـه براى ا*ن مـسـأله انتـخـاب كـرده، و پانزده
روا*ت ن�ـز در آن آورده است، تعبـ�ـر «لإلضرار»دارد(حـر عـاملى، همان)، كـه
صر*ح در تق��د حكم به قصد اضرار ن�ست و شا*د به نحو حكمت باشد. او ا*ن

تعب�ر را از روا*ات چهارم٢٤ ا*ن باب گرفته است.
ب) حكمت حكم *ادشده قابل درك است؛ همان گونه كه در روا*ت چهارم
«وسائل الشـ�عـه» ن�ز آمده است؛ امـا نكتهI ا*ن كـه فقهـاى اسالم ـ بر خـالف آنچه
نو*سندهI مـحتـرم مـتن برداشت كرده ـ قـصـد اضرار را قـ�دِ حكـم نگرفتـهBاند، ا*ن
است كه احاله كردن ارث زوجه به قصـد زوج، غالباً باعث نزاع مىBشود و اثبات
و انكار آن ن�ز كـار آسانى ن�ست. ا*ن گونه امـور غ�رمنضـبط، حكمت حكم قرار
مىBگـ�ـرند، نـه علت حكم.٢٥ بسـ�ـارى از حكمتBهـاى د*گرى ن�ـز كـه براى مـا
شناخـتـه شـدهBاند، از همـ�ن قـب�لـند و شارع، حـكم را بر آن مـعلق نكرده است؛
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بلكه بر اساس مـوارد غالب *ا اح�ـانًا نكات د*گرى، موضـوع حكم را به صورت
منضبط و كامًال قابل شناسا*ى قرار داده است؛ مانند لزوم عده براى مطلقه.

١٣. نو*سندهI محترم متن دو رو*كرد متفاوت را در فقه معرفى كرده است:
رو*كرد اول، اثر حـقـوقى *ك عـمل را به انگ�ـزه *ا قـصـدى وابسـتـه مىBداند كـه
مـوجب آن عـمل بوده است. او ا*ن رو*كرد را «اخـالقBگـرا*انه» نامـ�ـده است.
رو*كرد دوم، به ظاهـر عـمل توجـه دارد، كـه آن را «صـورتBگـرا*ـانهI حـقـوقى»
خوانده است. به نظر راقم ا*ن سطور، رو*كرد اخالقBگرا*ـى در فقه *ا حقوق،
به صرف وابـسته كـردنِ آثار حقـوقى اعمـال به قصـد، حاصل نمىBشـود. ا*ن كه
اثر، مـتـرتـب بر قـصـد است *ا خـ�ــر، دل�ل فـقـهى مىBخــواهد و ه�چ طرف آن
اخالقـىBتر از طرف د*گر ن�ست. به نظر مـىBرسد صورت و اخـالق، در مقـابل

هم ن�ستند؛ و اگر صورت و باطن *ا ظاهر و باطن مىBگفت مناسبBتر بود.
١٤. مطلب نو*سنده مـحترم، واضح ن�ـست. به هر حال، در ا*ن جـا ب�ان

امورى الزم است:
الm) ازدواج مـوقت در مذهب امـام�ـه، ازدواجى شرعى است و شـرا*طى

دارد. ا*ن ازدواج از آنچه به عنوان فحشا رخ مىBدهد، كامالً متفاوت است.
ب) ا*ن كـه اگـر زن و مـردى ادعـاى ازدواج كننـد، آ*ا ادعـاى آنان پذ*رفـتـه
است و حد را از آنان دفع مىBكند *ا خـ�ر، *ك مسألهI مسـتقل از صحت و بطالن
ازدواج است. حـقـ�ـر نمىBداند آ*ا مـراد نو*سنده از ازدواج ادعـا*ى، ا*ن مـسـأله

است *ا مسألهBاى د*گر. عبارات او مجمل است.
ج) ا*ن *ك مسألهI كامالً فقهى است كه آ*ا قصد نادرست در ازدواج، باعث
بطالن ازدواج مىBشود، *ا باعث لغـو*ت قصد و صحت ازدواج. ا*ن مـسأله در
فـقـه، در بحـث شـرط فـاسـد (انصـارى، مـكاسب، ج ٦، ص ٦٨) و در بحث
صـــحت و بطالن ازدواج در فـــرض فـــرامــوشـى ذكــر وقـت در نكاح مـــوقت
(انصـارى، ١٤١٥ ق، النكاح، ص ٢١٠)، طرح شـده است. امـا ارتبـاط آن با
اخالقBگـرا*ى و صورتBگرا*ى در فـقه روشن ن�ست. بـله، اگر نو*سندهI محـترم
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مــتن آن را با ظاهرگــرا*ى و باطنBگــرا*ى مـرتـبط مىBكــرد، مناسـبـت ب�شBترى
داشت. دقت شود كه ظاهر و باطن در مقابل *كد*گرند، ولى اخالق و صورت

در مقابل هم ن�ستند. خود اخالق ن�ز ظاهر و باطنى دارد.
١٥. در فقه امـام�ه در شرا*ط «وص�ت عـهدى» گفته شـده است كه وص�ت
با*د عـمل جا*ـز باشد و غـرض عـقال*ى ن�ـز به آن تعلق گـ�ـرد. پس وص�ت مـال
براى كــمك به ظالمــان و راهزنان و چاپ كــتب ضـالل و مــانند آن، صـحــ�ح
ن�ست. همـچن�ن وص�ت مال در راهى كه سـف�هانه و ب�ـهوده است، باطل است

(امام خم�نى، همان، ج ٢، ص ٩٣).
١٦. ا*ن گـونه ن�ـست كـه حـ�ل را بتـوان در همـه جـا عـمل خـالف اخـالق
شـمرد. مـثـالً حـ�له در رباى مـعامـلى، به ه�چ وجـه خالف اخـالق ن�ـست؛ در
حـالى كه مـمكن است در رباى قـرضى آن را به خـالف اخالق ن�ـز ربط داد. ا*ن
نكته در مالحـظهI بعدى ب�شBتر ب�ان خواهد شـد. به هر حال، به نظر حق�ـر م�ان
دو گـرا*ش باطن و ظاهر و دو گـرا*ش اخـالق و حـقوق، تفـاوت وجـود دارد.
آنچه نو*سندهI متن براى آن شـاهد آورده، دو گرا*ش ظاهر و باطن است؛ و آنچه

ادعا دارد، دو گرا*ش اخالق و حقوق است.
١٧. اخذ ق�ـد «فرار از قاعدهI مسلم حـقوق ماهوى» در تعر*m حـ�له، صح�ح
ن�ـست. حـ�له را به راه مـبـاحى تعـر*m كـردهBاند كـه انسـان را از وقـوع در مكروه *ا
حــرام حــفظ مىBكند (فــتح الـله، ١٤١٥ ق، ص ١٧٢). آنان كــه حــ�له را جــا*ز
مىBدانند، حـكمى را كـه حــ�له براى رها*ى از تـخلm آن است، شكلى مـىBدانند نه
مـاهوى. مـثـًال در رباى قرضـى بر اساس حكـمتى كـه شـارع براى حـرمت آن ب�ـان
كرده، درمىB*اب�م كـه حرمت آن ماهوى اسـت و شارع مىBخواهد مـاه�ت آن، حتى
با َاشكال د*گر ن�ـز حاصل نشود؛ از ا*ـن رو ح�لهI در آن جا*ز ن�ـست. ولى در رباى
معاملى، شكل خاص معامله، حرام شده است و بنابرا*ن مىBتوان همان غرضى را
كه در ب�ع ربوى وجود دارد، با دو معاملهI فـروش كاال و خر*د از همان جنس كاال،

گرچه به ز*ادى *ا نقصان، تحص�ل كرد (نجفى، همان، ج ٢٣، ص ٣٩٦).
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١٨. نو*سندهI مـحـترم *ـكى از كاركـردهاى وقm را مـمنوع كـردن برخى از
وارثان از انتفـاع از مال دانستـه است. در ا*ن جا مالحظهBاى وجـود دارد: وقتى
انسان مـالى را وقm مىBكند، آن مال پس از مرگش جـزو تركهI او قرار نمىBگـ�رد
و اگـر وارثان جـزو موقـوفBÏعل�ـهم نبـاشند، عمـالً از انتـفـاع از آن مال، مـمنوع
مىBشوند. اما ا*ن را نمىBتوان از كاركـردهاى وقm دانست؛ ز*را مصرف كردن
مـال، هد*ه *ا صدقـه دادن آن، اعـراض از آن، و بس�ـارى از تصـرفات د*گر ن�ـز
باعث ممنوع�ت عـملىِ وارث از انتفاع از آن مىBشود؛ اما ا*ن ممنوعـ�ت از قب�ل
سالبهI بـه انتفاى موضوع است. وقـتى مىBتوان ممنوع�ت از انتـفاع وارث از مال
را از كـاركردهاى چ�ـزى دانست كـه آن مـال در ح�ّـز و شرف ارث بـاشد. مـانند
وصـ�ت كــه اگـر نبـاشـد، مــال به وارث مىBرسـد. اگـر او براى وصــ�ت چن�ن
كاركردى را ب�ان مىBكرد، صح�ح بود؛ ولى وقm از ا*ن ح�ث، مانند ب�ع است

و مال را از ح�ز ارث خارج مىBكند.
١٩. واقm نمىBتـواند چ�ـزى را براى خــودش وقm كند (امــام خـمــ�نى،
همـان، ص ٦٧) حــتى در وقm براى عنـوان عـامى كـه خــودش داخل آن است
(مــثــًال براى اوالد پـدرش)، اگــر به نحــو تـوز*ع باشــد، براى خـــودش ثابت
نمىBشود (همـان، ص ٦٨)؛ ولى اگر به نحو انتـفاع باشد، در صـورتى خودش
مىBتواند از آن منتـفع شـود كه هـنگام وقm، قصـد خـروج خـود را از آن نداشتـه

باشد (همان).
٢٠. در مالحظهI دهم بند ج، حكم سه طالق در *ك مجلس گفته شد.

٢١. زنى كــه ســه بار با شــرا*ـط خــاص طالق داده شــده است، فــقط در
صورتى امكان ازدواج با شـوهر خود را دارد كه بـا مرد د*گرى ازدواج دائم كند و
وطى ن�ـز صورت بگ�رد و طـالق داده شود (محـقق حلى، ج ٣، ص ٥٩٣). در
ا*ن مسأله ه�چ فق�هى به غ�ر از سع�د بن مس�ب، صِرف عقد نكاح و حتى خلوت
را محلـل ندانستـه است (شه�ـد ثانى، ج ٩، ص ١٦٥؛ و ابن قـدامه، ج٨B، ص
٤٧١). ا*ن مـســأله ن�ـز اجـمــاعى (شـهـ�ـد ثـانى، همـان) است كـه نـكاح صـبى
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غـ�ــرمـراهق (*عنـى نابالغى كـه از نـكاح لذت نمىBبرد) مــحلل ن�ـست (نـجـفى،
همان، ج ٣٢، ص ١٥٩)؛ در مراهق اختالف است؛ مشهور نزد امام�ه، محلل
نبـودن است (همـان؛ و امام خـمـ�نى، همـان، ص ٢٣٢)، و برخى آن را مـحلل
مىBدانند (شـهـ�د ثانى، همـان)؛ مـشهـور نزد اهل سنت، مـحلل نبـودن آن است
(ابن قدامـه، همان، ص ٤٧٦)؛ در اعتـبار انزال، هم م�ان شـ�عه اخـتالف است
(نجـفى، همــان، ص ١٦٠ـ١٦١)، هم مـ�ـان اهل سنت (ابن قــدامـه، همـان،
ص٤٧٣ـ٤٧٤)؛ و مـشـهور نزد هر دو، عـدم اعـتـبار است و احـتـ�ـاط اقتـضـاى
اعـتبـار را دارد (امام خـمـ�نى، همان)؛ به و*ژه اگـر ذوق عـس�له ـ كـه در روا*ات
فر*ف�ن آمده است (حر عاملى، همان، ج ٢٢، ص ١١٣) ـ بر انزال حمل شود.
٢٢. وضع چن�ن قـانونى در *ك جـامـعـهI اسالمى، جـاى تأسm دارد. امـا

ا*ن ناشى از تضاد و تعارض در فرهنگ مسلمانBها است، نه در اسالم.
٢٣. مقصود از ا*ن مأمـوران براى راقم ا*ن سطور روشن ن�ست. اگر مراد

محتسب باشد، اشكال مالحظهI شماره *ازدهم را دارد.
٢٤. در مالحظهI دهم بند ج، حكم سه طالق در *ك مجلس گفته شد.

٢٥. نو*سنده محترم در ا*ن مثال، قانون را پ�شرفتهBتر از فقه دانسته است؛
ز*را تكال�فى را كه فقه بر عهدهI اخـالق گذارده، با الزامات حقوقى تضم�ن كرده
است. مـالحظهI ا*ـن سـخن آن است كـه اصل مـقـا*سـهI فـقــه و حـقـوق در چن�ن
مسـائلى خطا است. قـبًال ب�ـان شده كـه حقـوق عالوه بر منابع فـقه با*ـد در امور
د*گرى ن�ـز كـه به اجـراى احكام اسـالم مـربوط است، دقـت كند. مـمكن است
حكومت در قـانونى كـردنِ *ك حكم مـسـتـحب، شـرا*ط جامـعـه را به گـونهBاى
تشخ�ص دهد كـه آن مستحب را الزامى كند. ا*ن از اخت�ـاراتى است كه اسالم به
حكومت داده است. پس اگر حكومت، *ك حكم مسـتحب را الزام قانونى كند
*ا حكمى را كه اقـتضاى طب�ـعى آن، فردى بودن آن است، الزام اجتـماعى كند،
به ه�چ وجـه از ضوابط فقـهى تخطى نكرده است (صـدر، همان، ص ٧٢٦؛ و

طباطبا*ى، همان، ج ٤، ص ٢٠٧).
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٢٦. در قانون جـمهورى اسـالمى ا*ران ن�ز چن�ن است. ب�ان شـد كه وضع
چن�ن قوان�نى با فقه تضاد ندارد.

٢٧. خوف از عدم رعـا*ت عدالت م�ان همسـران، مانع از صحت ازدواج
دوم ن�ـست، بلكه رعا*ـت عدالت *ك حكم تكل�ـفى بر شـوهر پس از نكاح دوم
است (*زدى، ١٤١٥ ق، ج ٣، ص ١٨)؛ و حــداكـثــر، عـدم جــواز تكل�ــفى
ازدواج دوم را در پى دارد. ا*ن نكتـه چنان در فقـه روشن است كه برخى عـالوه
بر انكار حتى *ك فـتواى فقـها به اشتـراط، احتمال فـقهىِ آن را احتـمال ندادهBاند
(صدر، ١٤٢٠ ق، ج ٦، ص ١٦٣). ولى حـتى به فرض ا*ن كه شـرط صحت
نكاح دوم نـبــاشــد، باز حـكومت مىBتوانـد براى تضــمـــ�ن رعــا*ت ا*ـن حكم

تكل�فى، دخالت قانونى كند.
٢٨. اوًال مقصود از رعا*ت عدالت م�ـان همسران، عدالت در نفقه و قسم
و مانند آن اسـت نه عدالت در محـبت (معـزى مال*رى، ١٤١٢ ق، ج ٢١، ص
٨٢)؛ و ا*ن امـرى مـمكن و قـابل اجـرا است. ثان�ـاً راقم ا*ن سطور، احـدى از
مفسران *ا فقها را ن�افت كه ا*ن عدالت را شامل رضا*ت متقابل همسران بداند،
نه به نحــو شـرط نكاح و نه به نحــو حكم تكل�ـفى؛ بـلكه حـتى به عـدم اعــتـبـار
رضـا*ت همـســر اول ن�ـز تصـر*ح شـده است (حـســ�نى شـ�ـرازى، ١٤٢٨ ق،

ص٢٩٠Bـ٢٩١).
٢٩. سه حـالت براى مشـروع�ت چن�ن قانونى مـتصـور است: اول ا*ن كه
چن�ن وصـ�ـتـى به اخـتـ�ـار وصـ�تBكننده صـورت گـ�ــرد؛ دوم ا*ن كـه حكومت
اسـالمى آن را الزام كند و وصـ�ـتBكننده به دل�ل الزام حكـومـتى وصـ�ت كند؛ و
سوم ا*ن كه شـخص با وجود الزام حكومتى وص�ت نكند و حكومت مسـتقًال در
امـوال او مانند حـالت وصـ�ت تصـرف كند. حالت اول بدون اشـكال، صحـ�ح
است. در حــالت دوم، حكـومت مىBتواند بـا رعـا*ـت مـصـلحت چن�ـن الزامى
Iكند؛ ز*را وص�ت از مـباحـات است و بنا بر مبناى جواز الـزام حكومتى در دا*ره
مبـاحات، چن�ن الزامى صحـ�ح است. در حالت سوم، با*د مـصلحت شد*دتر
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از حـالت سابق و برخـاستـه از تزاحم با واجب باشـد تا تصرف حكومت در مـال
غـ�ر را تصـحـ�ح كند. ولى مـالحظهBاى كه تذكـر آن الزم است، ا*ن كـه در الزام
حكومتى با*ـد اوالً، واقعًا مـصلحت و حالت تزاحم وجود داشـته باشـد؛ ثان�اً،
ا*ن الزام به صـورت موقت و مـوقعـ�ـتى تلقى شده باشـد. امـا اگر مـصلحتى كـه
فرض شده، مصلحت ثابت و غ�رموقع�تى تلقى شده باشد، به ا*ن معنا كه اصل
محـروم�ت نوهI *تـ�م از ارث به دل�ل وجود وارث طبـقهI اول ـ كه در اسـالم چن�ن
است ـ ظلم مـحـسوب شـده باشـد و در واقع ا*ن حكم اسـالمى به كلى ظالمـانه

تلقى شده باشد، چن�ن مصلحتBاند*شىBاى غ�رمعتبر است.
٣٠. ا*ن نكتـه دق�ـقًا مـا*ز ب�ن فقـه و حقـوق است؛ و نو*سندهI محـترم مـتن
بدون توجه به تفـاوت اقتضـائات آن دو، حقوق جـد*د را حركت تكاملىِ فـقه به

سمت اخالقBگرا*ى دانسته است.
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١. مانند كانت؛ ر. ك: فلسفهI حقوق، ص٥٨٥، ش٢٢١.
٢. مانند جان استوارت م�ل؛ ر. ك: همان، ص٥٧٦، ش٢١٧.

٣. مانند استاد كاتوز*ان؛ همان، ص٥٧٧، ش٢١٨.
٤. ر. ك: عبدالله جوادى آملى: وال*ت فق�ه وال*ت فقه و عدالت، مركز نشر اسراء،
چاپ چهارم، ١٣٨٣ ش، ص٢٤٥؛ مهدى هادوى تهرانى: وال*ت فق�ه، چاپ
اول، مـؤسـسـهI فـرهـنگى خـانه خـرد، بى جـا، ١٣٧٧ش، ص١٣٠؛ حــسنعلى
علىBاكبر*ان: مـع�ارهاى بازشناسى احكام ثابت و متـغ�ر در روا*ات، چاپ دوم،

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، قم، ١٣٨٨ ش، ج١، ص٧٦.
٥. براى نمونه ر. ك: سعـ�د ض�ائى فر: تـأث�ر اخالق در اجتهـاد (گفت و گو با
جمـعى از اسات�ـد حوزه و دانشگاه)، چاپ اول، پژوهشكدهI فـقه و حـقوق

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، قم، ١٣٨٨ش.
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٦. و إن طلقـتمـوهن من قـبل أن تمسـوهن و قـد فرضـتم لهن فـر*ضة فنصm مـا
فرضتم.

٧. أن عـمـر بـنBالخطاب قـضى فى الـمـرأة إذا تزوجـهـا الرجـل، أنه إذا أرخـ�ت
الستور، فقد وجب الصداق.

٨. براى نمـونه از فقه شـ�عـه، ر. ك: ش�خ طوسى: الرسـائل العشـر، مؤسـسة
النشر اإلسـالمى التابعـة لجماعـة المدرسـ�ن بقم المشـرفة، قم، ص٢٧٥؛
مــحــقق حلـى: شــرائع اإلســالم، افــست، چاپ ســوم، تعـل�ق صــادق
شـ�رازى، انتـشارات اسـتقـالل، طهران، مـؤسسـة الوفاء، ب�ـروت، ج٤،
ص٨١٨. براى نمونه از فقه سنى، ر. ك: مـحىBالد*ن نووى: المجموع،
ج١٦، ص١٠٩؛ مـحـمـد شـرب�نى: مـغنى المـحـتـاج، دار إحـ�ـاء التـراث
العربى، ب�روت، ١٣٧٧ ه. ق، ملتزم الطبع و النشر، شركة مكتبة و مطبعة

مصطفى البابى الحلبى و أوالده بمصر، ج٣، ص٢٧.
٩. راقم ا*ن سطور معـتقد است هم فـقه سنى و هم فـقه ش�عى، پـا*بند به ارتباط
همـهI احكام شرعى حـتى احكام اجـتمـاعى با خدا هسـتند؛ و آنچـه نو*سنده

گفته، حداكثر دربارهI حقوق، مجال و قابل�ت طرح دارد؛ نه در فقه.
١٠. براى نمـونه ر. ك: علىBاكـبـر رشاد: دمـوكـراسى قـدسى، و*را*ش دوم،
دانش و اند*شــه مــعـاصــر، تهـران، ١٣٨٢ش؛ مــحـمــدحـسن قــدردان
قـراملكى: سكـوالر*زم در مـسـ�ـحـ�ت و اسـالم، مـركـز انتـشـارات دفـتـر
تبلـ�ـغــات اســالمى حــوزهI علمــ�ــهI قم، قم، ١٣٧٩ش؛ همــو: قــرآن و
سكوالر*زم، سـازمـان انتـشـارات پژوهشگاه فـرهنگ و اند*شـه اسـالمى،
تهران، ١٣٨٤ش؛ و عـبدالحـس�ن خـسروپناه: جامـعهI مـدنى و حاكـم�ت

د*نى، وثوق، تهران، ١٣٨٠ش.
١١. محمد حسن نجفى: جواهر الكالم، تصح�ح محمود قوچانى، دارالكتب
االسالم�ـة، تهران، چاپ ششم، ١٣٦٣ ش، ج ٤١، ص٦٧٢. آن حكمِ
به شـدت فـردى عـبـارت است از خـتنهI مـردى كـه از خـتـان پره�ـز دارد. با
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استفاده از: س�ـدض�اء مرتضوى: مقاله «درآمدى بر مبـانى فقهى حجاب و
مسؤول�ـت دولت اسالمى»، مجله فقـه كاوشى نو در فقه اسـالمى، شماره

٥١ـ٥٢، ١٣٨٦ش.
١٢. ر. ك: سـع�ـد ض�ـائىBفر، مـقاله «مـبانى فـقهى و حـقوقى اخـت�ـارات نظام
اسـالمى در زم�نه جلوگـ�رى از بدحـجـابى»، مجله فـقه كـاوشى نو در فقـه

اسالمى، شماره ٥١ـ٥٢، ص١٢٣.
١٣. امـام صــادق (ع) فـرمــود: لو أن الناس تركــوا الحج لكان عـلى الوالى أن

*جبرهم على ذلك. حر عاملى: وسائل الش�عة، ج١١، ص٢٤.
١٤. امـام صـادق (ع) فـرمـود: لو تركـوا ز*ارة النبى (ص) لـكان على الوالى أن

*جبرهم على ذلك (منبع پ�ش�ن، ج١١، ص٢٤).
١٥. امام صادق (ع) فرمود: قال رسول الله (ص): إن الله عز وجل جعل لكل
شىء حداً، و جـعل على من تعدى حداً من حدود الله عـز وجل حداً (منبع

پ�ش�ن، ج٢٨، ص١٤).
١٦. ر. ك: مـجله فقـه كاوشى نو در فـقه اسـالمى، شمـاره ٥١ـ٥٢، مقـاالت
س�ـد ض�اء مـرتضوى: «درآمدى بر مـبانى كلى فقـهى حجاب و مـسؤول�ت
دولت اسـالمى»؛ و حسنـعلى علىBاكبـر*ان: «مـبانى مـسـؤول�ت حكومت

اسالمى در ترو*ج حجاب».
I١٧. ر. ك: منبع پ�ـش�ـن، مقـاله س�ـد مـحمـد على ا*ازى: «نقـد و بررسى ادله

فقهى الزام حكومتى حجاب».
١٨. مانند ش�خ صـدوق: المقنع، تحق�ق لجنة التحـق�ق التابعة لمؤسـسة اإلمام

الهادى (ع)، مؤسسة اإلمام الهادى (ع)، ١٤١٥ ق، ص٣٥٧.
١٩. مانند شـ�خ مف�ـد: المسائل الصـاغان�ة، تحـق�ق محمـد قاضى، دارالمفـ�د
للطبـاعـة و النشـر و التـوز*ع، ب�ـروت، چاپ دوم، ١٤١٤ ق، ص٨٣؛ و
س�ـد مرتضى: اإلنتـصار، تحـق�ق و نشـر مؤسـسة النشـر اإلسالمى التـابعة

لجماعة المدرس�ن بقم المشرفة، ١٤١٥ ق، ص٣١٢.
٢٠. براى نمـونه، ر. ك: فاضل هندى: كـشm اللثام، تحـق�ق و نشـر مؤسـسة



ب…
كتا

 از 
ق»

خال
 و ا

وق
حق

» Iله
مقا

قد 
در ن

تى 
حظا

مال

١٩٩

النشر اإلسالمى التابعة لجمـاعة المدرس�ن بقم المشرفة، ج٨، ص٤٩؛ و
شه�د اول: القواعد و الفوائد، ج١، ص٣٩٩.

٢١. براى نمونه ر. ك: المجموع، ج١٧، ص٦٩ و ٧٧. برخى طالق مباح را هم
به چهار قسم د*گر اضافه كردهBاند؛ مثالً ابن قدامة: المغنى، ج٨، ص٢٣٤.

٢٢. ش�خ طوسى: المبسوط، تصح�ح محمد باقر بهبودى، المكتبة المرتضو*ة
إلح�اء آثار الجـعفر*ة، ج٥، ص٦٨؛ قاضى ابن براج: المهذب، مـؤسسة
النشـر اإلسالمى التـابعة لجـماعة المـدرس�ن بقـم المشرفـة، قم، ١٤٠٦ ه.
ق، ج٢، ص٢٨٩؛ ابنBحمـزه طوسى: الوس�لة، تحقـ�ق محمد حـسون،
إشـراف مـحـمـود مـرعـشى، منشـورات مكتـبـة آ*ة الله الـعظمى المـرعـشى
النـجــــفى، قـم، چاپ اول، ١٤٠٨ ه. ق، ص٣٢٤؛ مــــحــــقق حـلى:
المخـتصر النافع، قـسم الدراسات اإلسالمـ�ة فى مؤسسـة البعثـة، طهران،
چاپ سـوم، ١٤١٠ ه. ق، ص١٩٩؛ و عــالمـه حلى: تحــر*ر األحكام،
تحقـ�ق إبراه�م بهادرى، إشراف جـعفر سـبحانى، مـؤسسة اإلمـام الصادق

(ع)، قم، چاپ اول، ١٤٢٢ ه. ق، ج٥، ص٤٠ (به شرط دخول).
٢٣. إسماع�ل مزنى: مـختصر المزنى، دار المعرفة للطبـاعة و النشر، ب�روت،
ص١٩٤؛ إمـام مــالك: المـدونة الـكبـرى، دار إحـ�ــاء التـراث العــربى،
ب�ـروت، ١٣٢٣ ه. ق، ج٣، ص٣٤؛ و قــ�ـروانى: رسـالـة إبن أبى ز*د،
المكتبة الثقاف�ـة، ب�روت، ص٤٦٣؛ و آبى أزهرى: الثمر الدانى، المكتبة

الثقاف�ة، ب�روت، ص٤٦٣.
٢٤. قال: سألته (ع) عن رجل طلق امرأته و هو مر*ض، قال: ترثه ما دامت فى
عدتها و إن طلقها فى حال إضرار فهى ترثه إلى سنة فان زاد على السنة *وماً

واحداً لم ترثه و تعتد منه أربعة أشهر و عشراً عدة المتوفى عنها زوجها.
٢٥. ر. ك: شه�د ثانى: رسائل الشه�د الثانى (چاپ سنگى)، منشورات مكتبة
بصـ�رتى، قم، ص٢٤٦؛ و بجنوردى: القـواعد الفـقهـ�ة، تحـق�ق مـهدى
مـهر*زى و مـحـمد حـس�ن درا*تـى، نشر الهـادى، قم، چاپ اول، ١٤١٩

ق، ج٣، ص١٨٥.
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١. ابن براج، قـاضى: (١٤٠٦ ق)، المهـذب، قم، مـؤسسـة النشر اإلسـالمى
التابعة لجماعة المدرس�ن.

٢. ابن عبـدالبر: (٢٠٠٠ م)، االسـتذكـار، تحقـ�ق سالم مـحمـد عطا و محـمد
على معوض، ب�روت، دارالكتب العلم�ة، چاپ اول.

٣. ابى أزهرى: (بىBتا)، الثمر الدانى، ب�روت، المكتبة الثقاف�ة.
٤. انصارى، مـرتضى: (١٤١٤ ق)، رسائل فقهـ�ة، تحق�ق لجنة تحـق�ق تراث
الش�خ األعظم، قم، المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى المئو*ة الثان�ة لم�الد

الش�خ األنصارى، چاپ اول.
٥. ــــــــــــــــــ: (١٤١٥ ق)، كـتاب الـنكاح، تحقـ�ق لجنة تحـقـ�ق تراث
الشـ�خ األعظم، المـؤتمر العـالمى بمناسـبة الذكـرى المـئو*ة الثـان�ـة لم�ـالد

الش�خ األنصارى، چاپ اول.
٦. ـــــــــــــــــ: (١٤٢٠ ق)، كتاب المكاسب، تحق�ق لجنة تحق�ق تراث
الشـ�خ األعظم، المـؤتمر العـالمى بمناسـبة الذكـرى المـئو*ة الثـان�ـة لم�ـالد

الش�خ األنصارى، چاپ اول.
٧. بجنوردى: (١٤١٩ ق)، القواعد الفـقه�ة، تحقـ�ق مهدى مهر*زى و مـحمد

حس�ن درا*تى، قم، نشر الهادى، چاپ اول.
٨. حـر عاملى: (١٤١٤ ق)، وسـائل الشـ�ـعة، قم، مـؤسـسة آل البـ�ت عل�ـهم

السالم إلح�اء التراث، چاپ دوم.
٩. حرانى، ابن شعبه: (١٤٠٤ ق)، تحm العقـول، تحق�ق و تصح�ح و تعل�ق
على أكبر غفارى، قـم، مؤسسة النشر اإلسالمى التابعة لجـماعة المدرس�ن

بقم المشرفة، چاپ دوم.
١٠. حـسـ�نى شـ�ـرازى، صـادق: (١٤٢٨ ق)، ألm مــسـألة فى بالد الغـرب،
تحق�ق و تصحـ�ح جالل عبد الرزاق معاش، ب�ـروت، دارالعلوم، مؤسسة
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اإلمامة، چاپ اول.
١١. حف�د، ابن رشـد: (١٤١٥ ق)، بدا*ة المجتهد و نها*ة المقـتصد، تنق�ح و
تصـحـ�ح خـالد عطار، إشـراف مـكتـبـة البـحـوث و الدراسـات، ب�ـروت،

دارالفكر للطباعة و النشر و التوز*ع.
١٢. حلى، عـالمـه: (١٤٢٢ ق)، تحر*ر األحكام، تـحقـ�ق إبراه�م بهـادرى،

إشراف جعفر سبحانى، قم، مؤسسة اإلمام الصادق (ع)، چاپ اول.
١٣. حلى، مـحقق: (١٤١٠ ق)، المـختـصر النافع، تهـران، قسم الدراسـات

اإلسالم�ة فى مؤسسة البعثة، چاپ سوم.
١٤. خـراسـانى (آخـوند)، مـحـمـدكـاظـم: (١٤٠٦ ق)، حـاشـ�ـة المكاسب،
تحـقـ�ق و تصـح�ح و تـعل�ق مـهدى شـمسBالد*ن، تهـران، وزارت إرشـاد

إسالمى، چاپ اول.
١٥. خسروپناه، عـبدالحس�ن: (١٣٨٠ ش)، جـامعه مدنى و حاكـم�ت د*نى،

تهران، وثوق.
،m١٦. خـمـ�نى (امـام)، سـ�د روح الـله: (١٣٩٠ ق)، تحـر*ر الوسـ�لة، نج

مكتبة األدب، چاپ دوم.
١٧. رشــاد، علىBاكـبــر: (١٣٨٢ ش)، دمـوكــراسى قــدسى، و*را*ش دوم،

تهران، دانش و اند*شه معاصر.
١٨. رعـ�نى، حطاب: (١٤١٦ ق)، مـواهب الجـل�ل، ضـبط و تخـر*ج زكـر*ا

عم�رات، ب�روت، دارالكتب العلم�ة، چاپ اول.
١٩. سـجـسـتانى، ابـن اشعـث: (١٤١٠ ق)، سنن ابى داود، تحـقـ�ق و تعل�ق

سع�د محمد لحام، دارالفكر للطباعة و النشر و التوز*ع، چاپ اول.
٢٠. سـرخسى: (بىBتا)، المـبسـوط، ب�روت، دارالـمعـرفة للطبـاعة و النشـر و

التوز*ع.
٢١. س�ـد مرتضى: (١٤١٥ ق)، اإلنتصـار، قم، تحق�ق و نشـر مؤسسـة النشر

اإلسالمى التابعة لجماعة المدرس�ن.
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٢٢. ــــــــــــــــ: (١٤٠٥ ق)، رسـائل المرتضى، تـحقـ�ق و تقـد*م احمـد
الحس�نى، إعداد مهدى رجائى، قم، دارالقرآن الكر*م.

٢٣. س�ـد سابق: (١٣٩٧ ق)، فقـه السنة، ب�روت، دارالكتـاب العربى، چاپ
سوم.

٢٤. شهـ�د ثانى: (١٤١٠ ق)، شـرح اللمعـة، إشراف محـمد كـالنتر، مطبـعة
اآلداب، نجm، منشورات جـامعة النجm الـد*ن�ة، قم، منشورات مكتـبة

الداورى، چاپ اول.
٢٥. ـــــــــــــــــ: (١٤١٣ ق)، مسـالك األفهـام، قم، مؤسـسة المـعارف

اإلسالم�ة، چاپ اول.
٢٦. ــــــــــــــــــ: (بىBتا)، رســائل الشـهـ�ــد الثـانى، چاپ سـنگى، قم،

منشورات مكتبة بص�رتى.
٢٧. صـدر، س�ـد محـمدباقـر: (١٤٠٢ ق)، اقتـصادنا، ب�ـروت، دارالتعـارف

للمطبوعات، چاپ شانزدهم.
٢٨. صدر، س�د محـمد: (١٤٢٠ ق)، ماوراء الفقه، تحق�ق و تصـح�ح جعفر
هادى دجـ�لى، ب�ـروت، داراألضـواء للـطبـاعـة و النشـر و التـوز*ع، چاپ

اول.
٢٩. صـدوق، شــ�خ: (١٣٦١ ش)، مـعـانـى األخـبـار، تصــحـ�ح على اكــبـر

غفارى، انتشارات اسالمى.
٣٠. صرامى، سـ�m الله: (١٣٧٧ ش)، حسبه *ـك نهاد حكومتى، واحد فـقه
و حقـوق مركز مطالعـات و تحق�ـقات اسالمى، قم، مركـز انتشارات دفـتر

تبل�غات اسالمى، چاپ اول.
٣١. ض�ائىBفر، سعـ�د: (١٣٨٦ ش)، مقاله «مبانى فقهى و حـقوقى اخت�ارات
نظام اسـالمى در زم�نه جلوگـ�رى از بدحـجابى»، مجـله فقه كـاوشى نو در

فقه اسالمى، شماره ٥١ـ٥٢.
٣٢. طباطبا*ى، سـ�د محمدحـس�ن: (١٣٦٢ ش)، تفس�ـر الم�زان، دارالكتب
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اإلسالم�ة، چاپ چهارم.
٣٣. طوسى، شــ�خ: (بىBتا)، المــبـســوط، تصـحـ�ـح و تعل�ق مــحـمـد بـاقـر

بهبودى، المكتبة المرتضو*ة إلح�اء آثار الجعفر*ة.
٣٤. طوسى، ابن حـمـزه: (١٤٠٨ ق)، الوسـ�ـلة، تحـقـ�ق مـحـمـد حـسـون،
إشراف محـمود مرعشى، قم، مـنشورات مكتبة آ*ة الله العظمى المـرعشى

النجفى، چاپ اول.
٣٥. فـاضل هندى: (بىBتا)، كشm اللثـام، قم، تحـق�ق و نشـر مؤسـسة النشـر

اإلسالمى التابعة لجماعة المدرس�ن.
٣٦. فـتح الله، أحـمد: (١٤١٥ ق)، مـعـجم ألفـاظ الفقـه الجـعـفرى، دمـام،

مطابع المدوخل، چاپ اول.
٣٧. قدردان قراملكى، مـحمدحسن: (١٣٧٩ ش)، سكوالر*زم در مسـ�ح�ت

و اسالم، قم، مركز انتشارات دفتر تبل�غات اسالمى حوزه علم�ه قم.
٣٨. قــدردان قـراملكـى، مـحــمـدحــسن: (١٣٨٤ ش) قــرآن و سكوالر*زم،

تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند*شه اسالمى.
٣٩. قزو*نى، محمد: (بىBتا)، سنن ابن ماجه، تـحق�ق و ترق�م و تعل�ق محمد

فؤاد عبدالباقى، دارالفكر للطباعة و النشر و التوز*ع.
٤٠. ق�روانى: (بىBتا)، رسالة إبن أبى ز*د، ب�روت، المكتبة الثقاف�ة.

٤١. كاتوز*ان، ناصـر: (١٣٧٧ ش)، فلسفه حـقوق، تهران، شركت سـهامى
انتشار، چاپ اول.

٤٢. مالك (إمام): (١٤٠٦ ق)، كتاب الموطأ، تحقـ�ق و تصح�ح محمد فؤاد
عبدالباقى، ب�روت، دارإح�اء التراث العربى.

٤٣. ـــــــــــــــ: (١٣٢٣ ق)، المدونة الكبرى، ب�ـروت، دارإح�اء التراث
العربى.

٤٤. مجلـسى، عالمه: (١٤٠٣ ق)، بحـار األنوار، تحقـ�ق إبراه�م م�ـانجى و
محمد باقر بهبودى، ب�روت، دارإح�اء التراث العربى، چاپ سوم.
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٤٥. مـحــقق حلى: (١٤٠٣ ق)، شــرائع اإلســالم، تحـقــ�ق و تعل�ق صــادق
ش�رازى، تهران، انتشارات استقالل، چاپ دوم.

٤٦. مـرتضـوى، س�ـد ضـ�ـاء: (١٣٨٦ ش)، مقـاله «درآمـدى بر مـبانى فـقـهى
حـجـاب و مــسـئـول�ت دولـت اسـالمى»، مـجله فــقـه كـاوشى نو در فــقـه

اسالمى، شماره ٥١ـ٥٢.
٤٧. مزنى، إسماع�ل: (بىBتا)، مختصر المزنى، ب�روت، دارالمعرفة للطباعة

و النشر.
٤٨. مـصـبـاح *زدى، مـحمـدتقى: (١٣٧٧ ش)، فـلسفـه اخـالق، انتـشـارات

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم�نى، چاپ اول.
٤٩. معزى مال*رى، إسـماع�ل: (١٤١٢ ق)، جامع احاد*ث الشـ�عة، إشراف

آ*ة الله حس�ن طباطبائى بروجردى، چاپخانه مهر، قم.
٥٠. مفـ�د، شـ�خ: (١٤١٤ ق)، المسائل الصـاغان�ـة، تحق�ق مـحمـد قاضى،

ب�روت، دارالمف�د للطباعة و النشر و التوز*ع، چاپ دوم.
٥١. مـوسـوى خـوئى، سـ�ـد أبوالقـاسم: (١٤١٦ ق)، صـراة انجـاة فى اجـوبة
االستـفتـاءات، مع تعل�قـات لسمـاحة آ*ة الله العظمى المـ�رزا الشـ�خ جواد

التبر*زى، دفتر نشر برگز*ده، چاپ اول.
٥٢. نجـفى، مـحـمـدحـسن: (١٣٦٣ ش)، جـواهر الكالم، تـحـقـ�ق و تعل�ق
محمود قوچانى، تصح�ح إبراه�م م�انجى، تهران، دارالكتب االسالم�ة.

٥٣. نراقى، مالاحمد: (١٣٨٩ ش)، معراج السعادة، قم، بهار دلها.
٥٤. نووى، مـحـ�الد*ـن: (بىBتا)، المـجمـوع، ب�ـروت، دارالفكر للطبـاعـة و

النشر و التوز*ع.
٥٥. *زدى، مـحمـد: (١٤١٥ ق)، فـقه القـرآن، قم، مـؤسـسه اسـمـاع�ل�ـان،

چاپ اول.


