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چکیده

فقهای مذاهب اسالمی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کردهاند و معتقدند اجرای مجازات
منوط به والیت اســت .هرچند همه مذاهب برای حکومت اســامی قائل به والیت بر امت اســامی هستند،
ابوحنیفه و ابویوسف با نفی والیت حکومت اسالمی بر دارالکفر ،برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان
باشند ،اجرای مجازات اسالمی را مجاز ندانســتهاند ،اما دیگر فقهای اهلسنت اجرای مجازات مجرمی را که
در ســرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است ،واجب شمردهاند ،ليکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به
حکومت و قدرت اســامی ميدانند .برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلي حکومت و اجرای مجازات در
عصر غیبت ،عم ً
ال آن را منتفی دانستهاند و عدهای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین
کفر ،اجرای آن را منتفی ميدانند ،و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب میدانند ،به دلیل
عدم قدرت بر سرزمین کفر ،اجرای آن را عم ً
ال منتفی دانسته ،ولی مرتکبان جرايم را مستحق مجازات شرعی
میدانند که در میان نظریات ،عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
کلیدواژهها :مجازات ،سرزمین ،مکان ،والیت ،کشورهای اسالمی ،کشورهای غیراسالمی.

 .1ر.ک :حقــوق جزای عمومی ،شــامبیاتی ،ج ،1صص311-291؛
حقوق جزای عمومی ایران ،ج ،1صص.265-246
 . 2ر.ک :نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ،صص.472-441

ن مجازات برای
مجازات صورت گیرد .عالوه بــر ای 
ایجاد امنیت اســت ،در حالی که در کشورهایی امثال
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مقدمه
روابط دولتها تأثیرگذار است به جهت آنکه هر دولت و
در نظام بینالمللی با ایجاد سازمان جهانی ملل متحد و کشوری خودش را با آن دیدگاه میسنجد ،با آن دولت
شورای امنیت ،کشورهای متعدد را در دنیا به رسمیت رابطه متقابل برقرار میکند.
شــناختهاند و هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد
است ،شــورای امنیت از حقوق آن کشور دفاع میکند مقصود از سرزمینی بودن مجازات
و اگــر مقررات بینالمللی را زیر پا بگذارد ،شــورای با پذیرفتن ســرزمینها و کشــورهای متعدد مستقل از
امنیت برای آن کشــور مجازاتهایی منظور میکند ،از یکدیگر ،نخســتین چیزی که در اســتقالل هریک از
جمله مسائل به رسمیت شناخته شدن کشورهای متعدد کشــورها محل بحث قرار میگیــرد ،رژیم حقوقی و
در نظام بینالمللی این اســت که اگر شــهروند و تابع نظام حقوقی هریک از آن کشورها است؛ زیرا از جمله
کشوری در کشــور دیگر مرتکب جرم شود ،از جهت ارکان اســتقالل ،نظام حقوقی است و با استقالل رژیم
آنکه موجب زیان و اضرار گردیده و نظم آن کشــور حقوقی ،استقالل یک کشور معنا پیدا میکند ،بنابراين
را نقض کرده اســت ،مستحق مجازات است ،اما اینکه طبیعی است هریک از کشــورها دارای نظام حقوقی
کدام کشور صالحیّت مجازات کردن او را دارد ،تحت متفــاوت و منحصر به خودش بوده باشــد .مهمترین
عنوان «اجرای مجــازات در مکان» در حقوق جزای مســائل هر نظام حقوقی ،نظم و امنیت است که برای
عمومی مورد بحث قرار گرفته است 1و نظرات مختلفی هر کشــوری اهمیت خاص دارد و با ساختار حقوقی
در این مســئله اظهار گردید ،ولی حقوق اســامی که خودش در پی تأمین نظم و امنیت و آســایش عمومی
یکی از «نظامهای حقوقی بزرگ» 2دنیا اســت ،آیا با است ،از طرف دیگر کشورهای مستقل ،نیاز به داشتن
سابقه و پیشــینه طوالنی خودش در مسئله سرزمینی روابط تجاری ،اقتصادی ،آموزشی ،علمی و امثال آن
بودن مجازات نظری داده اســت؟ مبانی نظری مسئله هســتند که موجب میشود ساکنان کشورهای مختلف
سرزمینی بودن مجازات از نظر حقوق اسالمی چیست؟ در کشــورهای همدیگر در تردد باشند ،تردد ساکنان
آیا در مکاتب مختلف فقهی و حقوقی مبانی مشــترک کشــورهای مختلف در کشــورهای همدیگر مسائل
در اجرای مجازات در مــکان وجود دارد؟ چه مقدار اخالقی ،فرهنگی ،رفتاری و امثال آن دارد که از جمله
نظریات فقهای اســام و مبانی نظری مســئله اجرای آن مسائل ارتکاب ناهنجاریهای رفتاری و جرايم است
مجازات در مکان با نظریات حقوقدانان و مبانی آنها که مجازات آن رفتارها و جرايم در کشورهای مختلف
ســازگار اســت؟ آیا فقها از دیدگاه حقوقدانان تأثیر نیز متفاوت اســت ،حتی بعضی از رفتارها در بعضی
پذیرفتهاند یا آنکه بر حقوقدانان تأثیر گذاشتهاند؟
کشــورها جرم است و در بعضی دیگر جرم نیست .در
از جهت آنکه حقوق اسالمی در نظام بینالمللی جایگاه صورت اتفاق نظر نســبت به جرم بــودن رفتاری در
متعالی و ارزشمند خودش را ارائه نماید ،ضرورت دارد مجازات آن از حیث شدت و ضعف ،قانونهای مختلفی
در موضوع «سرزمینی بودن مجازات» دیدگاه خودش دارند چنان که در کشــور ما نســبت به زنای محصنه
را صریح و شــفاف بیان نماید؛ زیرا در نظام بینالمللی سنگسار یا زنای با محارم ،کشتن با شمشیر یا اعدام را
ارائه دیدگاه یک نظام حقوقی در مسئله مذکور اهمیت مطرح میکنند ،در حالی که در بعضی از کشــورها این
زیادی در ســازگاری حقوقی بینالمللــی دارد و در اعمال شــاید اص ً
حد رفع مزاحمت
ال جرم نباشد یا در ّ
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کشــور ما ،مجازات حکم الهــی و حق خداوند متعال
اســت ،از این جهت حقوقدانان با مطرح کردن قاعده
ســرزمینی بودن مجازات ،در پی آن هستند که روشن
نمایند اگر عملی در کشور متبوع شهروندی جرم است
و در کشــور انجام آن عمل جرم نبوده باشــد ،آیا آن
شــخص بابت ارتکاب آن عمل باید مجازات شود؟ و
نیز اگر عمل ارتکابی از نظر کشــوری که آن عمل در
آن صورت گرفت ،جرم بود و در کشــور متبوع جرم
نبوده اســت ،حکم چیســت؟ و اگر عمل ارتکابی در
هردو کشــور جرم بود ،آیا در کشور محل وقوع جرم
باید مجرم مجازات شــود؟ یا آنکه در کشــور متبوع
3
خودش؟
بعضیها مجازات شــدن در محل ارتــکاب جرم را از
جهت حفظ استقالل یک کشور ترجیح دادند و بعضی
دیگر در کشــور متبوع ،از جهت آنکه با ارتکاب عمل
مجرمانه به حیثیّت کشــور خــودش لطمه وارد کرده
اســت و نیز مجازات شدن شــهروند یک کشوری در
کشــور دیگر تحقیر شدن آن کشور است .با عنایت به
توضیحات قبل ،ســرزمینی بودن مجــازات به معنای
دادن جزاء و کیفر مجرمانی اســت که مرتکب جرم و
جنایتی در مکانی غیر از محل تابعیّت خود شدهاند.
تاریخچه سرزمینی بودن مجازات
ممکن اســت برخی گمــان نمایند مبحــث مجازات
در مکان موضوع جدیدی اســت که بــرای اولین بار
توســط حقوقدانان در حقوق جزای فرانســه بعد از
انقالب کبیر فرانســه مطرح شده است ،در صورتی که
در اسالم پیشــینه دیرینهای داشته و به نحو همهجانبه
به آن نگریســته شده اســت؛ زیرا با تقسیم جهان به
داراالســام و دارالکفر 4،مسئله ارتکاب اعمال خالف
ذمی در جهان
شرع به وســیله ک ّفار حربی ،مستأمن و ّ
 . 3ر.ک :حقــوق جزای عمومی ،شــامبیاتی ،ج ،1صص311-291؛
حقوق جزای عمومی ،ســلیمی ،صص38-24؛ حقوق جزای عمومی،
افراسیابی ،ج ،1صص.222-216
 . 4ر.ک :رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،6ص.202

اسالم 5و ارتکاب اعمال خالف شرع در سرزمین کفر
به وسیله مسلمان 6محل بحث قرار گرفت ،بدین شکل
که برای اولین بار در قرن دوم هجری قمری توســط
فقهای اســام مطرح شد و اولین فقیهی که در این باب
به اظهار نظر پرداخته است ،ابوحنیفه میباشد و بعد از
ایشــان پیروان وی چون ابویوسف و  ...به بسط و نقد
7
دیدگاههای ابوحنیفه پرداختهاند.
در ادامه قرن دوم و ســوم هجری قمری نیز فقهایی از
دیگر مذاهب اهلسنت؛ چون مالکی و شافعی و احمد
بن حنبل توانســتهاند نظرات جامعتری در این زمینه
ارائه دهند .دیدگاه فقهی اثــر قابل توجهی در قوانین
وضعی داشته است ،بدان سبب که اساس این قوانین بر
مبنای شریعت اسالمی و به تبع آن نهادینه شده است.
قوانین وضعی با نگرش به آرای فقهای اســامی برای
اولین بار در قرون وسطی نظریهای برای اجرای قانون
مجازات داد که تا حدودی مشابه نظریه ابوحنیفه است
و بعد از آن نظریه دیگری در این حیطه ارائه شــد ،که
متخذ توســط ابویوسف بوده است و تا
همانند نظریه ّ
قرن نوزدهم میالدی این نظریه پا برجا بوده اســت ،و
نظریه سوم در قوانین وضعی بیان شد که امروزه قوانین
وضعی از آن تبعیت مینمایند و همان دیدگاه مالکی و
شافعی و احمد بن حنبل میباشد که شرح تمامی موارد
فوق در ادامه خواهد آمد.
تحلیــل دیدگاه فقهــا و حقوقدانان در مورد
سرزمینی بودن مجازات
به نظر میرســد دیدگاهی که فقها در این زمینه دارند،
به دو دســته تقسيم ميشود :یکی دیدگاه آرمانی است
و دیگری دیدگاه رئالیســتی؛ دیــدگاه ابوحنیفه جنبه
واقعگرایی دارد و دیدگاه فقهای شیعه ،پیروان ابوحنیفه
یعنی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی ،شافعی ،مالک
و ابنحنبل یک دیدگاه آرمانی و ایدئالیستی است ،در
 . 5الهدایة ،ج ،4ص95؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،6ص.33
 . 6الهدایة ،ج ،4ص94؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،6ص.37
 . 7همان.

اینکه باید کل دنیا در زیر پرچم اسالم قرار گیرد و تنها
حکم قابل اجرا در دنیا را حکم اسالم میدانند ،به این
معنا که هر شــخصی در هر مکانی از عالم که مرتکب
گناه شود ،توسط احکام اسالمی مجازات خواهد شد.
دیدگاه دوم دیدگاه رئالیســتی و واقعگرایانه است ،با
عنایت به این دیدگاه ابتدا به شــرایط موجود نگریسته
میشود و به عملیاتی شدن نظرات و توقعات نیز توجه
دارد ،بدان معنا که او ً
ال به آن چیزی که حق است توجه
میکند و تالش میکند شرایط هر آنچه را که حق است
ایجاد نماید ،پس از آنکه شــرایطش به وجود آمد ،آن
زمان نظریات و خواســتههای خود را اجرایی میکند.
بر این اســاس ابوحنیفه نظرش آن است که دارالحرب
در زیر ســلطه امت اسالمی نیست ،پس چنانچه کسی
در دارالحرب خالف احکام اســامی مرتکب شــود،
هرچند مسلمان باشــد ،نمیتوان او را مجازات نمود.
سایر فقهای اهلسنت نیز یک دیدگاه رئالیستی دارند.
 )1دیدگاه فقها در مورد سرزمینی بودن مجازات

 . 8بدایع الصنایع ،ج ،7ص.130
 . 9أسنی المطالب ،ج ،4ص.204
 . 10همان ،ج ،4ص.218
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در باب اجرای حدود و ســرزمینی بــودن مجازات،
نظرات فقها به دو دســته تقســیم میشوند :دسته اول
فقهای اهلســنت هســتند که خود دارای سه دیدگاه
میباشــند و دســته دوم فقهای امامیه بوده که آنها نیز
ســه نظریه دارند ،قابل ذکر است که اختالفات موجود
میان فقهای امامیه و اهلسنت به مبانی آنها برمیگردد
و ضرورت دارد دیدگاههای هر گروه مستقل از گروه
دیگر بررســی شــود که با این توضیح ریشه اختالف
فقهــای امامیه به غیبت امــام عصر(عج) باز میگردد
لیکن در اهلســنت بحث غیبت امام و تأثیر آن مطرح
نیست ،بلکه ریشه اختالف به وقوع جرم در خارج از
جهان اسالم مربوط میشود که هریک براساس نگرش
و بینش خودشان نظری دادهاند.
الف) بررســی نظرات فقهــای اهلســنت در مورد
سرزمینی بودن مجازات
فقهای اهلســنت در زمینه اجرای کیفر در مکان ،در
کتب خویش به طور مفصل بحث نمودهاند که با عنایت

به دیدگاههــای هریک میتوان بــه نظریات جامعی
دست یافت ،قبل از تشریح آنها الزم است توضیحاتی
مقدماتی که مبیّن نظریات فوقالذکر است ،ارائه گردد.
شریعت اسالمی به سبب تأثیر به سزایی که در تمامی
شــئونات زندگی بشر دارد ،یک شریعت جهانی است،
بــدان معنا که برای تمامی عالم آمده اســت ،نه برای
جزئی از آن و این امر مقتضی آن اســت که کل جهان
تحت سیطره پرچم اسالم قرار بگیرد ،بنابراین شریعت
اسالمی ،یک شریعت عالمگیر است نه اقلیمی و محدود
به مکان خاصی نیست ،بنابراين شرایط حاکم بر جهان
موجب شد که از شریعت اسالمی ،یک شریعت اقلیمی
ساخته شود و تنها در مناطقی قابل اجرا باشد که اسالم
حاکم بر آن است.
بنابر دیدگاه فقها ،عالم به دو قســم تقســیم میگردد:
داراالسالم و دارالحرب؛ داراالسالم دربر گیرنده تمامی
کشورهای اسالمی است که در آن احکام اسالمی ظاهر
میشود 8یا مسلمانان ســاکن در آن توانایی تظاهر به
احکام اسالمی را داشته باشــند 9خواه اکثریت باشند
یا اقلیت ،ســاکنان داراالســام نیز دو نوع هستند :یا
ذمه؛ یعنی
کسانی که به دین اسالم گرویدهاند و یا اهل ّ
غیرمســلمانانی که ملتزم به احکام اسالمی شدهاند و
به صورت دائم در داراالســام اقامت داشته و مال و
جانشان محفوظ اســت 10.در داراالسالم همه مناطق
مذکور به تبع آن کوهها و صحراها و نهرها و دریاچهها
و اراضی و آســمان آن مناطق هرچه باال رود داخل
میشود.
دارالحرب شامل همه کشورهای غیر اسالمی است که
تحت سلطه مسلمانان نباشند یا در آن احکام اسالمی
اظهار نشــود ،ســاکنان دارالحرب نیز دو نوع هستند:
یکی حربیون؛ یعنی کســانی که به دین اسالم نیستند
و دوم مسلمانان ،حربیان قادر به دخول در کشورهای
اسالمی نیستند و در صورت ورودشان خون و اموالشان
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مباح اســت ،مگر آنکه بین آنها و کشور اسالمی عهد
و هدنهای بسته شده باشــد .پس چنانچه حربیای به
داراالسالم داخل شود ،اگر به اذن یا امان خاص یا بنا
بر عهدی باشد ،در امان خواهد بود ،به چنین شخصی
ُمســتأمن گویند ،از آنجا که امان او امان موقت است
نــه دائم ،پس خون و مالش نیز به طور موقت محفوظ
است و زمانی که مدت اقامتش به پایان برسد ،باید به
11
کشور خود بازگردد.
هدف از تقسیم جهان به داراالسالم و دارالحرب ،بیان
احکام است که بر مقیمان در هر کشور جاری میشود،
کشورهای اسالمی با وجود اختالف حکومتهایشان یک
کشور واحد تحت عنوان داراالسالم به شمار میآیند؛
زیرا همگی آنها محکوم به قانون واحدی هســتند که
همان شریعت اسالمی است و کشورهای غیر اسالمی
نیز کشور واحدی به شــمار میآیند ،زیرا احکامی که
بر آنها براساس شریعت اسالمی جاری میشود ،احکام
واحدی اســت که اختالف جنس و جهت تأثیری در
12
احکام ندارد.
حال که تعریف روشــنی از اصطالحات فقهی مندرج
در نظریات فقیهان بیان شــد ،شایســته اســت که به
ارائه دیدگاههای مختلف هریک از مذاهب اهلســنت
پرداخته و ادله حاکم بر آنهــا تبیین گردد .از مجموع
آرای اهلسنت چنین برداشت میشود که اختالف آنها
ناشــی از اصل والیت یا عدم والیت امام مسلمانان بر
محل جرم در حین ارتکاب جرم است.
منشــأ اختالف فقهای اهلسنت در ســرزمینی بودن
مجازات
در اینکه حکومت بر امت اســامی والیت دارد ،بین
فقهای جهان اسالم اعم از امامیه و سایر مذاهب فقهی
اتفــاق نظر وجود دارد ،جز اینکه نســبت به محدوده
ِ
والیت
والیت اختالف اســت ،گروهی عقیده دارند که
حکومت مقید به داراالسالم است و گروه دیگر والیت
را از حیــث مکانی مطلــق میدانند ،بر این اســاس
 . 11التشریع الجنایی االسالمی مقارن ًا بالقانون الوضعی ،ج ،1ص.226
 . 12همان ،ج ،1ص.237

دیدگاههای فقیهان اهلســنت در ذیل دو قسم توضیح
داده خواهد شد.
 .1عدم والیت امام مســلمانان بر محل جرم در وقت
ارتکاب جرم توسط مسلمان و غیرمسلمان
عدم والیت امام مسلمانان بر محل جرم در وقت ارتکاب
آن بدان معناست ،چنانچه مسلمان یا غیر مسلمانی اعم
ذمی و حربی در کشــوری غیر از کشــور اسالمی
از ّ
مرتکب جنایتی گردند ،قانون و شریعت اسالمی بر آن
جرايم مرتکبه اجرا نمیشــود؛ به دلیل آنکه در وقت
ارتکاب جرم توسط اشخاص نامبرده در کشور حربی
برای دولتهای اسالمی یا امام مسلمانان والیتی بر محل
جرم وجود نداشته است؛ زیرا دولتهای اسالمی تنها بر
کشورهای اســامی که در زمره داراالسالم به حساب
میآیند؛ والیت دارند .صاحــب این دیدگاه ابوحنیفه
و ابویوســف 13از فقهای مذهب حنفی میباشند ،لیکن
نظریات این دو فقیه در یک جهت با یکدیگر متفاوت
است و برای بیان وجه اتفاق و افتراق هردو الزم است
ابتدا به بیان دیدگاههای هریک پرداخته شود.
دیدگاه ابوحنیفه و ادله او
ابوحنیفه قائل اســت ،اجرای شریعت بر جرايمی است
که در کشور اسالمی از مقیمان آن خواه مسلمان باشند
ذمــی ،رخ میدهد و بر جرايم مرتکبه توســط
خواه ّ
حربیای که در کشور اسالمی به صورت موقت اقامت
گزیده است شریعت اسالمی قابل اجرا نیست ،مگر از
جرايمی که به حقوقالناس تجاوز کرده باشــد ،همانند
قــذف و غصب و هــدر رفتن مال کــه در این موارد
مرتکب جرم عقاب خواهد شــد ،اما چنانچه جرم از
جرايم متجاوز به حقوقاهلل همانند شــرب خمر باشد،
بــه دلیل حلیّت آن در نزد حربیون و یا جرايمی که در
آن حقالناس و حقاهلل با هم دخیل هستند ،همانند زنا
و ســرقت باشد نمیتوان شریعت را بر آنها اجرا نموده
و عقابشــان کرد و نیز در صورتی که جرمی توســط
ذمی در کشور حربی انجام گیرد ،در کشور
مسلمان یا ّ
 . 13ر.ک :الهدایــة ،ج ،4ص94؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج،6
ص.37

 . 14شرح فتح القدیر علی الهدایة ،ج ،5ص.256
 . 15التشریع الجنایی االسالمی مقارن ًا بالقانون الوضعی ،ج ،1ص.228
 . 16شرح فتح القدیر علی الهدایة ،ج ،5صص256و.257

 . 17ر.ک :الهدایة ،ج ،4ص .94قابل ذکر است که در کتاب نصب الرایة
ألحادیث الهدایة ،ج ،3ص ،343این جمله به ابودرداء نسبت داده شده
العدو».
حد في أرض ّ
«إن أباالدرداء نهی أن یقام علی ّ
استّ :
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سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسالمی

اســامی قابل مجازات نخواهد بود 14.ابوحنیفه برای
نظریات خویش استداللهایی ارائه داده که به شرح ذیل
است:
 -1دلیل اجرای شــریعت بر جرم ارتکابی در کشور
اسالمی توسط مسلمان یا ذمی
مسلمان به سبب اســامش قانون شریعت اسالمی را
پذیرفته اســت و بر او جایز نیســت که قانونی غیر از
ذمی نیز با قبول
شــریعت را برای خود جایز بشماردّ ،
ذمه دائم برای همیشــه ملتزم به احکام اســامی
عقد ّ
خواهد بود ،بنابراین در صورت ارتکاب جنایتی توسط
ذمی داخل مرزهای دولت اسالمی ،الزم
مســلمان و ّ
اســت فورا ً به جرمشان رسیدگی شده و آنها را عقاب
15
نمود.
 -2دلیل عدم اجرای شــریعت بر جــرم ارتکابی در
کشور اسالمی توسط مستأمن
مســتأمن که به موجب عقد امان بــرای مدت موقتی
ساکن در کشورهای اسالمی میشود ،به دلیل آنکه او
برای قضای حاجتی ماننــد تجارت یا تهیه گزارش و
یا فقط برای سفر به کشور اسالمی هجرت کرده است
و قصدش سکونت دائم نمیباشــد و تنها در صورت
ارتکاب جرمی که به حقوق مردم تجاوز میکند ،مورد
بازخواســت و عقاب قرار میگیرد چرا که در استئمان
همه احکام شــریعت در جرايم و معامالت الزماالجرا
نمیشــود ،بلکه فقــط احکام مرتبط بــا مواردی که
به هدف مســتأمن از داخل شــدن به کشور اسالمی
برمیگــردد ،الزم میشــود ،پس مادامی که کشــور
اسالمی به محافظت از او و رعایت انصاف و خودداری
از اذیت او اقدام مینماید ،بر مستأمن نیز واجب است
که به انصــاف و خودداری از آزار و اذیت دیگران در
مدت اقامتش اقدام نمایــد .بنابراین چنانچه حربیای
حد
ذمی ّ
ذمی زنا نماید ،تنها مسلمان و ّ
با مســلمان یا ّ
16
میخورند و حربی عقاب نخواهد شد.

 -3دلیل عدم اجرای شــریعت بر جــر ِم ارتکابی در
کشور حربی توسط مسلمان و ذمی
ذمی در
براســاس دیدگاه ابوحنیفه چنانچه مسلمان یا ّ
خارج از کشور مرتکب جرم شود ،دولت اسالمی قادر
بــه مجازات چنین مجرمی نخواهــد بود ،خواه چنین
شخصی مقیم کشور اسالمی بوده و بعد از سفر به کشور
حربی مرتکب جنایت شــده است و خواه مقیم کشور
حربی بوده و بعد از ارتکاب جرم در کشــور اسالمی
ذمی
اقامت گزیده است ،درســت است که مسلمان و ّ
حد
ملتزم به احکام هســتند ،لیکن این التزام وجوب ّ
را فینفســه ثابت نمیکند و تنها چیزی را که تضمین
میکند ،التزام آنان نســبت به تســلیم خــود در برابر
حد بر آنها
قاضــی برای اجرای حدود در زمانــی که ّ
واجب شده باشد ،است .ابوحنیفه ادعایش را مستند به
حدیثی از نبی اکرم(ص) که فرمودند« :ال تقام الحدود
حد
فی دارالحرب» 17نموده و قائل اســت که وجوب ّ
مشــروط به قدرت اســت و اقامه حدود تنها بر امام
مسلمانان واجب است و ایشان زمانی موظف به اقامه
تمکن آن را داشــته باشد،
حد میباشــد که قدرت و ّ
لیکــن والیت و توانایی اجرای حــدود بر مجرمی که
در محل دیگری غیر از کشور اسالمی مرتکب جنایت
شده از امام ساقط میشود ،بنابراين وجوب نیز منتفی
حد بدون سبب واقع نمیگردد
میگردد .حکم وجوب ّ
حدی که
و ســبب نیز موجود نیســت ،پس وجوب ّ
خارج از فایده اســت ،جایز نمیباشد؛ چرا که مقصود
حد ،بازدارندگی شــدید از ارتکاب جرم است ،به
از ّ
همین جهت واجب گردیده اســت و بازدارندگی نیز با
اجرای کیفر حاصل میگــردد که اجرای مجازات نیز
بــه دلیل عدم والیت امام بر محل جرم متعذر اســت.
همچنین مالک ســقوط تنها محل جرم نیســت ،بلکه
زمان وقوع جرم نیز در ســقوط والیت مؤثر اســت،
پس چنانچه بعد از ارتکاب جرمی در کشــور حربی
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مکان جرم تحت والیت دولتهای اســامی قرار گیرد،
باز هم شریعت اسالمی به دلیل سقوط والیت در وقت
وقوع جرم بر آن جرم قابل اجرا نیست .بنابراین اجرای
عقوبت مقتضی والیت بر محل جرم در وقت ارتکاب
جرم اســت و هیچ والیتی بر دولتهای اسالمی بر محل
18
ارتکاب جرم در کشور حربی وجود ندارد.
ذمیای به طور موقت
به عنوان مثال چنانچه مسلمان یا ّ
در کشور حربی اقامت گزیند ،به گونهای که در آن بالد
ذمی دیگری
مستأمن به شمار آید و توسط مسلمان یا ّ
در کشــور مذکور به قتل برسد ،به دلیل فقدان والیت
دولت اسالمی یا امام مسلمانان بر محل جرم در هنگام
وقوع جرم ،بر قاتل حکــم قصاص جاری نمیگردد،
اما از آنجا که ضامنِ قتلِ مقتول اســت ،الزم است دیه
مقتــول را پرداخت نماید؛ زیرا والیت بر مجنیعلیه یا
اولیای او در زمان دادخواهی توسط آنان وجود دارد،
ذمی بوده و مقتول حربی باشد،
اما اگر قاتل مسلمان و ّ
مجرم بــه دلیل عدم والیت نه قصاص میشــود و نه
ذمهاش قرار میگیرد.
ضمان مالی بر ّ
دیدگاه ابویوسف و ادله او
ابویوسف از فقهای مذهب حنفی ،قائل است که قوانین
اســامی بر تمامی مقیمان داراالسالم جاری میشود،
ذمی
خواه اقامت دائم داشته باشــند ،مانند مسلمان و ّ
ذمهای کــه در امان بودن دائم او
کــه به مقتضای عقد ّ
را برایش تضمین میکند ملتزم به احکام اسالمی شده
است ،خواه اقامت موقت داشته باشد ،مانند مستأمن که
به مقتضای عقد امان موقتی که در داراالســام برایش
ضمانت شده ،باید ملتزم به احکام اسالمی گردد ،بدان
سبب که او با درخواستش مبنی بر دخول به داراالسالم
در مدت معین تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دولت
اســامی را پذیرفته اســت ،در نتیجه تفاوتی بین او و
ذمی وجود ندارد ،به استثنای آنکه امان او به طور
یک ّ
ذمی به صورت دائمی میباشد ،بنابراین
موقت و امان ّ
ذمی و هم مستأمن در اجرای حدود
هم مسلمان و هم ّ
 . 18شرح فتح القدیر علی الهدایة ،ج ،5ص.254

و کیفــر برابر هســتند .بنابراین چنانچه مســتأمنی با
19
حد میخورند.
ذمیای زنا کند ،همه آنها ّ
مسلمان یا ّ
شــایان ذکر اســت که وجه اتفاق و افتــراق دیدگاه
ابویوســف و ابوحنیفه در اجرای شریعت بر مستأمن
بدین شــکل است که هردوی آنها قائل به اجرای کیفر
بر جرايمی که به حقوقالناس تجاوز کرده است ،همانند
حد بر جرايمی چون شــرب خمر
قذف و عدم اجرای ّ
هستند ،لیکن ابوحنیفه قائل به عدم اجرای مجازات بر
مســتأمن در حقوقاهلل و جرايم ترکیبی از حقوقاهلل و
حقوقالناس چون زنا و سرقت میباشد ،اما ابویوسف
اجرای مجازات بر مستأمن را در حاالت مذکور الزم
میداند .لیکن هردوی آنها در عدم اجرای شــریعت بر
ذمی
جرايم مرتکبه در دارالحرب توســط مسلمان یا ّ
یا حربی به دلیل عدم والیــت بر محل جرم در وقت
ارتکاب جرم اتفاق نظر دارند.
ِ
مطلق والیت امام مســلمانان بر محل جرم توسط
.2
مجرم مسلمان و غیرمسلمان
دیدگاه فوق که جامعیت بیشتری نسبت به دیدگاه سابق
دارد و تا حدودی با اساس و طبیعت شریعت اسالمی
که همان سریان احکام شــرعی بر تمامی عالم است،
همخوانی بیشــتری دارد ،نظریه مالکی 20و شافعی 21و
احمد بن حنبل 22است ،بنابراین نظریه چنانچه مسلمان
ذمیای در دارالحرب مرتکب جنایتی گردد ،شریعت
یا ّ
بر او قابل اجرا بوده و عقاب خواهد شد؛ زیرا او ملتزم
به احکام اسالمی در هر حالتی از حاالت است ،خواه
مقیم کشور اسالمی باشد ،خواه مقیم کشور حربی ،اما
اگر حربیای در کشــور حربی مرتکب جنایتی گردد،
از آنجا که ملتزم به شــریعت و احکام اسالمی نیست،
نمیتوان در داراالسالم او را مجازات نمود.
همچنین به طریق اولی شــریعت بر تمامی جرايمی که
در هر مکانی داخل مرزهای داراالســام رخ میدهد،
 . 19همان ،ج ،5صص256و257؛ بدایع الصنایع ،ج ،7ص.134
 . 20مواهب الجلیل ،ج ،3ص365؛ المدونة ،ج ،4ص.484
 . 21المهذب ،ج ،3صص317و324و328؛ المجموع ،ج ،19ص.338
 . 22المغنی ،ج ،9صص295و296و299؛ الشرح الکبیر ،ج ،9ص.383

 . 23المهذب ،ج ،3ص.317

 . 24ر.ک :التشــریع الجنایی االســامی مقارن ًا بالقانون الوضعی ،ج،1
ص.232
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قابل اجراســت ،خواه مرتکب آن جرم مسلمان باشد،
ذمی و خواه مســتأمن 23.ادله حاکم بر هریک از
خواه ّ
موارد منقول ،مشــابه همان ادلهای است که ابویوسف
در این زمینه ارائه داده اســت و ذکر آن گذشــت .در
انتها میتوان چنین برداشــت نمــود که والیت امام بر
مسلمانان در هر حالی از حاالت و به طور مطلق باقی
اســت و قیدی مبنی بر عــدم والیت بر محل جرم در
وقت ارتکاب جرم وجود ندارد ،پس چنانچه مسلمان
ذمیای در دارالحرب مرتکب عملی شــوند که در
یا ّ
داراالسالم حرام محســوب میشود ،قطع ًا توسط امام
مجازات خواهند شــد ،هرچند عمل مزبور در کشور
ذمی با
حربی مباح باشد ،همانند عقد ربوی مسلمان یا ّ
مسلمان یا ذّمی دیگر در کشور حربی.
نقد دیدگاه ابوحنیفه و پیروانش
ابوحنیفــه و پیروانش چون ابویوســف قائل به عدم
والیت بر محل جرم در وقت ارتکاب جرم هستند که
چنین دیدگاهی منجر به تعطیل شدن و به تأخیر افتادن
ذمی مرتکب
حدود و عدم اجرای آن بر مســلمانان و ّ
جرم در کشور حربی شده است ،برخالف آنکه حدود
از جمله کیفرهایی اســت که حق به تأخیر انداختن آن
وجود ندارد و تعطیلی آن نیز شایسته نیست و مسلمان
ذمیای که مرتکب جنایت مستوجب حد شده است،
و ّ
به تبع اسالم آوردنش و التزام به احکام اسالمی در هر
مکانی که باشــد باید مجازات گردد ،چرا که فی نفسه
این عمل حرام و مستوجب عقاب است و برای اجرای
کیفر همین بس که عمل را بالذات حرام دانست ،حال
فرقی نمیکند که در کشــور اســامی ارتکاب یابد یا
کشور حربی.
همچنین بنابر نظریه ابوحنیفه در زمینه عدم اجرای کیفر
بر مستأمن در کشور اســامی جز در حقوقالناس و
اتخاذ این نظر به عنوان اســاس و سند ،منجر به ایجاد
اثر بدی در کشور اســامی شده است؛ زیرا اتخاذ آن
موجب اعطای امتیازات زیادی به بیگانگان مقیم کشور

اسالمی و تحمل اثرات سوء ناشی از آن شده است .دلیل
اعطای امتیازات ،آن بوده است که دولتهای اسالمی در
هنگام ضعف اجانب و قدرت خویش به خاطر تشویق
اجنبیها برای دخول به کشــور اســامی به آنها چنین
امتیازاتی دادهاند ،غافــل از آنکه بیگانگان در هنگام
ضعف مســلمانان با سوء اســتفاده از اختیارات خود،
اسباب اســتثمار مسلمانان و ایجاد حس برتریجویی
و تضییع حقوق آنان را فراهم نمودند .لیکن چنانچه از
ابتدا راهکارهایی ســنجیده را در مقابل اجانب به کار
24
میگرفتند ،نیاز به تحمل چنین اثراتی نبود.
ترجیح و نقد نظریه مالکی و شافعی و حنبلی به عنوان
دیدگاه جامع
بعد از نقد دیدگاه مذهب حنفی ،برتری دیدگاه مذاهب
دیگر اهلســنت به وضوح نمایان میشود ،به اینکه نه
تنها شخص مســتأمن نیز در صورت ارتکاب جنایت
مســتوجب حد و مجازات است ،بلکه به دلیل والیت
ذمی در تمامی
امام و دولتهای اسالمی بر مسلمانان و ّ
شرایط و حاالت و جهات از ارتکاب معاصی و گناهان
توسط آنان جلوگیری شده و دست آنان را برای انجام
حرام با این تفکر که از کشــور اسالمی دور هستند و
جــواز انجام هر عملی را دارنــد میبندد .لیکن با این
دیدگاه نیز نمیتوان به هدف اساسی شریعت نائل شد،
چرا که اســام باید بر تمامی جهان افاضه سلطنت و
قدرت نماید و بر طبق نظریه فوق دســت اسالم برای
اجرای مجازات حربیونی که در کشور حربی مرتکب
جرم و جنایتی میشــوند ،خواه علیه مسلمانان باشد
خواه نباشــد ،باز نخواهد بود .کما اینکه اصل آن است
که اســام دین خاتم بوده و حاکــم بر تمامی ادیان و
ملتها میباشــد و برتری اسالم نشــانگر جامعیّت آن
نسبت به تمامی شئونات زندگی انسانها ،موجبات رشد
و کماالت معنوی بشریت است .بنابراین نیاز به اتخاذ
نظریه دیگری اســت که به اســاس و اهداف شریعت
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اسالمی جامه عمل بپوشاند و این دیدگاه را میتوان با
نقد و بررسی در آرای فقهای امامیه کشف نمود که در
ادامه توضیحاتش ارائه خواهد شد.
ب) بررســی نظرات فقهای امامیه در مورد سرزمینی
بودن مجازات
در این مسئله فقهای امامیه اظهار نظر صریح و شفافی
ندارند ،لیکن برای دســتیابی به نظریه آنها الزم است
پس از تحصیل مبانی فقهیشــان ،به تحلیل آن مبانی
فقهی پرداخته شود تا نظریهشان حاصل گردد.
اولین اصلی که برای به دســت آوردن دیدگاه فقهای
امامیه باید به آن توجه شود ،نوع نگاه آنها به «امامت»
اســت ،در تعریف آنان از امامت گفته شد« 25:امامت
ِ
ریاســت فراگیر در امور دینی و دنیایی است که برای
26
فردی از افراد به نیابت از پیامبر(ص) قرار داده شد».
ِ
ریاست فراگیر این است که این ریاست شامل
منظور از
تمام افراد میشــود و در تمام امور میباشد ،از حیث
آنکه هر فردی به تکلیف رسید؛ یعنی به بلوغ رسید و
عاقل میباشــد ،بنابراین به جهت آنکه به بیراهه نرود،
فعل قبیح را انتخاب نکند ،به گمراهی دچار نشــود ،بر
خداوند متعال واجب است فردی را بر او بگمارد که او
را به صالح نزدیک نماید و از بیراهه باز دارد 27،یکی
از اموری که امام به آن رســیدگی مینماید مجازات
مجرمان است 28.براســاس این تعریف هرکسی در هر
مکانی مرتکب جرم شــد ،مجازات او باید به وســیله
امام مسلمانان انجام شود؛ زیرا این ریاست اختصاص
به امام مسلمانان دارد و شخص دیگری حق ندارد که
بر ّامت اســامی و یا بر فردی از افراد اعم از مسلمان
و کافر ریاســت نماید و او را مجازات نماید ،از جهت
آنکه مقتضای اصل اولیه «عــدم والیت برای احدی
بر دیگری» اســت ،از این اصل براساس تعالیم شرع
 . 25ر.ک :معارج الفهم في الشــرح النظم ،ص473؛ مناهج الیقین في
اصول الدین ،ص.289
 . 26شرح کشف المراد ،ص.327
 . 27ر.ک :تقریب المعارف في الکالم ،ص.95
 . 28النهایة ،ص.300

والیت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) خارج شــده
است 29،بنابراین امام حق دارد هرکسی در هر نقطهای
از زمین که مرتکب جرم و معصیت شــد را مجازات
نماید.
قاعده دیگری که در این مقام قابل استناد است ،قاعدهی
تکلیف ک ّفار به فروعات شــرعی است 30.براساس این
قاعده حتی کفار نیز قابل مجازات هســتند ،چنان که
پیامبر(ص) یهودی را سنگســار کردهاند 31.شافعیه نیز
کفار را از جهت آنکه مکلف به فروع میدانند 32،قابل
مجازات میشــمارند و حنفیه هم غیر از شرب خمر،
آنهــا را مک ّلف به باقی مجازات میدانند 33.براســاس
این قاعده که مورد قبول تمامی مذاهب اسالمی است،
ک ّفاری که مرتکب جرم میشــوند قابلیت و استحقاق
مجــازات را دارند ،جــز اینکه حنفیــه والیت امام
مسلمانان بر دارالکفر را نفی کردهاند ،نه اینکه استحقاق
مجازات آنها را نفی کرده باشــند 34،بنابراین امامیه به
صورت مطلق ـ با اســتناد به مبانــی ـ ارتکاب جرم
ک ّفار در سرزمین اســام و ارتکاب جرم در سرزمین
کفر را قابل مجازات میدانند و او را مستحق مجازات
میشمارند که اگر دست امام مســلمانان به او برسد،
حکم بر او اجرا خواهد شد.
علت آنکه امامیه این مســئله را شفاف و صریح بیان
نکردهاند ،برمیگردد به خود مسئله مجازات در عصر
غیبت که آیا اص ً
ال مجازات در عصر غیبت مجاز است
یا خیر؟ با توجه به آنکه ریشه اختالف فقهای امامیه به
غیبت امام عصر(عج) باز میگردد ،بررسی آرای ایشان
اعم از متقدم و متأخر به سه نظریه منتهی میشود ،یک
دســته از فقها چون ابنادریس معتقد به تعطیلی حدود
در غیبت امام معصوم(ع) هســتند ،که بنابر دیدگاه آنها
 . 29ر.ک :کتاب المکاسب ،ج ،3ص.546
 . 30ر.ک :فواتح الرحموت ،ج ،1ص128؛ تحریرات في االصول ،ج،5
ص318؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،6ص.159
 . 31التبیان ،ج ،3ص.172
 . 32فواتح الرحموت ،ج ،1ص.128
 . 33همان؛ رد المحتار علی الدر المختار ،ج ،6ص.159
 . 34الهدایة ،ج ،4ص.94

 . 35کتاب البیع ،ج ،2صص29 ،24و.66
 . 36المقنعه ،ص.810
 . 37المراسم العلویة فی االحکام النبویة ،صص263و.264
 . 38الخالف ،ج ،6ص.242

 . 39السرائر ،ج ،2ص.24
 . 40رسالة اولی فی الغیبة ،ص.6
 . 41إعالم الوری ،ص.546
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اجرای حدود در زمان غیبت ممکن نیست و مقتضای
آن عدم تشــکیل حکومت اســت ،در نتیجه نسبت به
اجرای مجازات در مکان بحثی به میان نیاوردهاند؛ زیرا
وقتی اجرای حدود در عصر غیبت را جایز نمیدانند،
بــه طریق اولی اجرای حدود در مــکان را نیز منتفی
میدانند .نظریه دوم برگرفته از دیدگاه فقهایی اســت
که اقامه حدود و تعزیرات و اجرای کیفر در زمان امام
زمان(ع) توســط فقیه جامعالشرایط را واجب میدانند
که از شاخصترین آنان میتوان از امام خمینی(ره) نام
برد ،با توجه به دیدگاه ژرف و بیانات ارزنده ایشــان،
فقیه جامعالشرایط فتوا میتواند بر تمامی مجرمان در
هر مکانی از عالم که باشــند ،اقامه حــد نماید؛ زیرا
که ایشــان قائل به والیت مطلقــه ولی فقیه در تمامی
امور حکومتی و زمامداری بر همه مردم در هر جایی
از عالم که هستند میباشــد 35.نظریه سوم از فقیهانی
است که اجرای کیفر توسط فقیهان جامعالشرایط فتوا
را در زمان غیبــت امام زمان(ع) بر تمامی مردم جایز
میشــمارند ،پس مخالفتی با تشکیل حکومت در این
36
عصر ندارند که از جمله آنان میتوان به شــیخ مفید،
سالر دیلمی 37،شیخ طوسی 38و  ...اشاره کرد ،بنابراین
بحث مجازات در مکان را براساس این نظریه میتوان
تبیین نمود ،لیکن به دلیل آنکه فقهای شیعه به وضوح
در کتب خویش به این مطلب اشاره نکردهاند ،بررسی
دیدگاه آنها نیاز به یک تحلیل منطقی و تبیین محدوده
اختیارات امام دارد.
 .1بررسی نظریه تعطیلی حدود و عدم جواز اقامه آن
در عصر غیبت و ادله آن
یکی از قائالن بــه ناممکن بودن اقامه حدود در عصر
غیبت ،ابنادریس است .ایشــان در کتاب سرائر ذکر
کرده اســت که هیچکس غیر از امــام معصوم(ع) حق
اقامه حدود در عصر غیبت را نخواهد داشت ،مگر در

اقامه حدود مولی بــر ممالیک خود 39.توضیح مطلب
آن اســت که به داليل عقلی وجوب امامت ثابت شده
و معلوم گردیده اســت که خداوند بندگان مکلف خود
را در هیــچ زمانی بدون امام معصوم رها نخواهد کرد؛
زیرا حضور امام در میان مردم موجب دفع مفاســد و
قبایح بر آنها خواهد شــد .غیبت امام عصر(عج) و در
شــرایط فتنه و اضطرار قرار گرفتن ایشان نه از جانب
خداوند اســت ،نه خود امام و نه مؤمنان و شــیعیان،
بلکــه از جانب ظالمان و دشــمنان غاصب امام عصر
میباشد و نتیجه اســفبار این غیبت ،تضییع احکام و
تعطیلی حدود و به تأخیــر انداختن مصالح و عارض
شدن مفاســد اســت ،که تمامی این ضررها بر عهده
دشمنان ظالم امام(عج) میباشد 40.بنابراین حدود افراد
جنایتکار در عهده آنها ثابت اســت و هنگامی که امام
ِ
اعمال موجب
عصر ظاهر شد ،در صورتی که مرتکبان
حد ،زنده باشــند ،پس از ثبوت بیّنــه و اقرار به حد،
توسط امام مجازات خواهند شد و چنانچه فوت کرده
باشــند ،گناه و معصیت در تعطیل این حدود به گردن
کسانی است که امام(عج) از خوف آنها در پشت پرده
غیبت قرار گرفتهاند و در این صورت نیز نسخ شریعت
الزم نمیآید؛ زیرا اقامه حدود در صورت قدرت امام
و تمکین م ّلت واجب است و وقتی امام حاضر نیست،
منجر به عدم قدرت و وجود مانع و زوال تمکین شده
41
و وجوب حد ساقط میشود.
دلیل ابنادریس بــر دیدگاه خویــش اجماع تمامی
اصحاب و مســلمانان بر عدم جواز اقامه حدود است
و چنین نقل کرده اســت که مخاطب اقامه حدود ،ائمه
اطهار و حکام نائب به اذن ایشــان هستند و چنانچه
خبر واحدی مبنی بر جواز اقامه حدود بر غیر از ائمه
و نائبان ایشان وجود داشته باشد ،با این خبر نمیتوان
از اجماع دســت کشــید ،بلکه تنها با اجماع دیگری
مشــابه همان اجماع یا دلیلی از کتاب خدا یا روایتی

متواتر میتوان از آن چشــم پوشید که چنین ادلهای
وجود ندارد و در یکجا اســتثنا قائل شده است که
اگر شخصی از جانب سلطان ظالمی مأموریت اقامه
حدود بر قومی را داشته باشــد ،چنانچه ترس از به
خطــر افتادن جانش به خاطر تــرک اقامه حدود را
داشــته باشــد ،در حالت تقیه با اعتقاد اینکه به اذن
ســلطان حق اقامه حدود میکند ،نه به اذن ســلطان
جور ،بر او اقامه حدود جایز میباشد البته تا آنجا که
منجر به قتل مجرم نگردد؛ زیرا در چنین حالتی تقیه
42
جایز نیست.
از میان مفسران نیز از جمله قائالن به تعطیلی حدود،
میتوان از راونــدی صاحب کتــاب فقهالقرآن 43و
طبرســی صاحب مجمعالبیان 44نام برد که هردو در
اج ِل ُدوا ُك َّل
ذیل آیه  2ســوره نور« :ال َّزا ِن َي ُة َو ال َّزاني َف ْ
ِ
واح ٍد ِم ْن ُهما ِمائ ََة َج ْل َدة» اقامه حدود را تنها حق امام
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و شخصی که از جانب ایشــان منصوب شده است،
میدانند.
شیخ طوســی در النهایة نیز اجرای حدود را تنها از
وظایــف و حقوق امام معصــوم و نائبی که از جانب
ایشــان برای اجرای حدود منصوب است میداند و
آن را در عصر غیبت بر فقها جایز نمیشــمارد ،لیکن
در ســه مورد چنانچه دسترسی به امام حق ناممکن
بوده و حکومت حاکم نیز حکومت ظالم باشد ،انسان
خودش ـ خواه فقیه باشد ،خواه نباشد ـ میتواند بر
فرزند و همسر و ممالیکش اقامه حد نماید ،آن هم در
45
صورتی که از زیان ظالمان در امان باشد.
 .2بررسی نظریه وجوب اقامه حدود در عصر غیبت
و ادله آن
براساس تعاریف مزبور از معنای لغوی و اصطالحی
امامــت؛ همه کشــورهای جهان و تمامــی مناطق
 . 42السرائر ،ج ،2ص.25
 . 43فقه القرآن فی شرح آیات االحکام ،ج ،2ص.372
 . 44مجمع البیان ،ج ،7ص.197
 . 45النهایة ،صص300و.301

مســکونی تحت فرمــان امام معصوم(ع) هســتند،
بنابراین هر جرمی که از مســلمان یا غیر مسلمان در
هر نقطهای از عالــم رخ میدهد ،حق امام معصوم و
از جمله وظایف ایشــان به شــمار میآید که تمامی
مجرمان را عقــاب نماید .با تتبــع در آرای فقهای
امامیه و براســاس نظریه مطلقه والیت فقیه ،جایگاه
امام معصوم در عصر غیبت به عنوان نیابت از جانب
ایشان به فقیه واگذار میگردد و فقیه همان حق امام
را به نیابت دارا میباشد.
توضیح آنکه تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت
امام زمان(عج) از بدیهیترین بوده و دلیلش آن است
که موجب گســترش عدالت و حفظ نظام جامعه از
هرج و مرج و رفع ظلم و پاسداری از مرزهای کشور
و نیز سبب جلوگیری از تجاوز بیگانگان و در نهایت
بســط تعلیم و تربیت در جامعه خواهد شد .تردیدی
هم نیســت که زمامداران امت اسالمی پیامبر(ص) و
ائمه اطهار(ع) هســتند ،در زمــان غیبت نیز از آنجا
که ممکن نیســت خداوند متعال در امر مهم و حیاتی
حکومت اهمال کرده باشد ،الجرم باید شخصی باشد
که والیــت و اداره امور جامعه را عهدهدار شــود و
بالحتــم نیز متّصف به دو صفت علم به احکام الهی و
عدالت باشد که به او فقیه عادل گویند و بر سایر فقها
تبعیت از فقیه جامعالشرایط و عادل واجب است که
حد امکان و گرفتن
بتواند به اجــرای حدود الهی در ّ
صدقــات و خراج و خمس از مــردم و در مجموع
رســیدگی به امور حسبیه بپردازد .بنابراین همه آنچه
کــه از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او
محسوب میشــود ،در مورد فقهای عادل نیز معتبر
اســت ،به اســتثنای والیت و اختیاراتی که مختص
معصومان(ع) بوده اســت ،مث ً
ال والیت معصوم(ع) در
طالق دادن همسر یک مرد و از این قبیل امور که به
46
ولی فقیه اختصاص داده نمیشود.
 . 46ر.ک ،کتاب البیع ،ج ،2صص 624-619و.654

 . 55اللمعة الدمشقیة ،ج ،1ص.167
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 .3بررســی نظریــه جواز اقامــه حدود بــر فقیه
جامعالشرایط در عصر غیبت و ادله آن
از میان قائالن بــه جواز اقامه حدود در زمان غیبت
امــام عصر(عج) میتوان از شــیخ مفیــد در کتاب
المقنعه 47،سالر دیلمی در المراسم 48،ابی صالح حلبی
در الکافی 49،ابنزهرة در غنیةالنزوع 50،شیخ طوسی در
الخالف 51،محقق حلی در شرائعاالسالم 52،و همچنین
در کتاب دیگرش به نــام مختصرالنافع 53،عالمه حلی
در تحریراالحکام 54،شهید اول در اللمعةالدمشقیة 55و
 ...نام برد که همگی آنها با بیان عبارت «یجوز للفقهاء
إقامة الحدود في حال غیبة اإلمام» ،به صراحت حکم
بــه جواز اجرای حدود در عصر غیبت داده و در ادامه
متذکر شــدهاند« :مع األمن من ضرر سلطان الوقت و
یجب علی الناس مساعدتهم» که چنین جوازی منوط
به وجود امنیت جانی برای فقیه جامعالشرایط میباشد،
و بر مردم واجب است که در نیل به اجرای احکام ،فقیه
را یاری نمایند.
اما دلیل عدم حکم به وجوب اقامه حدود توسط اکثر
فقهای متقدم آن است که در زمان آنها حکومت حاکم
بر مســلمانان یک حکومت نامشروع و حاکم آن نیز
غیر معصوم بوده اســت ،بنابراین زمامداری جامعه در
دســت فقهای جامعالشرایط نبوده که به آسانی بتوانند
حکومــت نموده و اجرای کیفــر نمایند ،لیکن از آنجا
که تعطیل ماندن حکم خداوند مذموم است و شایسته
است که در حالت تمکن فقها ،حدود الهی اجرا گردد،
و از طرفی بنا بر دلیل سابق فقیه در صورت اجرای حد یرجع إلی داراإلسالم»؛ «چنانچه مسلمانی در سرزمین
ممکن است به خطر بیافتد ،حکم به جواز اقامه حدود حربی ،عملی مرتکب شود که مستوجب حد میباشد،
حــد بر او واجب بوده و تا زمان برگشــتش به
اقامه
ّ
 . 47المقنعه ،ص.810
کشور اســامی به تأخیر میافتد» ،البته به شرط آنکه
 . 48المراسم العلویة فی االحکام النبویة ،صص263و.264
حد نشده باشد و سخن
در کشــور حربی بر او اجرای ّ
 . 49الکافی فی الفقه ،صص.423-421
 . 50غنیة النزوع ،ج ،1ص.436
خویش را مســتند اطالق آیه  2ســوره نور« :ال َّزا ِن َيةُ
 . 51الخالف ،ج ،6ص.242
اج ِل ُدوا ُك َّل ِ
واح ٍد ِم ْن ُهمــا ِمائ ََة َج ْل َدة» و نیز
َو ال َّزانــي َف ْ
 . 52شرائع االسالم ،ج ،1ص.312
الس ِ
الس ِ
ارقَةُ َفاق َْط ُعوا
 . 53مختصر النافع ،ص.139
آیه  38سوره مائدهَ :
ــار ُق َو َّ
«و َّ
َ
 . 54تحریر االحکام الشریعة علی مذهب االمامیة ،ج ،2ص.242
أ ْي ِد َي ُهمــا َجزا ًء بِما َك َســبا» کرده که با عنایت به آیات

داده شده است .لیکن چنانچه امنیت جانی فقیه وجود
نداشــته باشد ،اقامه حدود بر او جایز نیست .در نتیجه
اجرای احکام بنابر نظر قائلیــن به جواز اقامه حدود
منوط به امنیت فقیه میباشد.
شــایان ذکر اســت که در بیانات فقها به جز در کتاب
خالف شیخ طوسی ،به صراحت مطلبی مبنی بر اجرای
مجــازات مجرم در هر مکانی که مرتکب جرم شــده
باشــد ،وجود ندارد اما با تتبع در آرای فقها و تحلیل
دیدگاههای آنها به طور ضمنــی میتوان دریافت که
فقها ثبوت ًا اقامه حدود را مقید به مکان نکردهاند ،بدان
سبب که کفار هم مک ّلف به اصول هستند و هم مک ّلف
به فروع ،بنابراین ثبوت ًا هرجایی که هرکســی مرتکب
جرم شده باشد ،اعم از مسلمان و غیر مسلمان ،امام که
نائب پیامبر است ،حق مجازات آن را دارد ،اما اثبات ًا به
دلیــل آنکه در عصر غیبت ناامنی برای فقها در اجرای
حدود در مکانی غیر از کشــور اسالمی وجود دارد،
اجرای مجازات منوط به مأمن اســت ،پس از لحاظ
اثباتی اجرای حدود و کیفر منوط به مکان أمن میشود
و طبیعت ًا در ســرزمین کفار که برای فقها امنیت وجود
ندارد اجرای مجازات نیز برایشان منتفی میگردد.
شیخ طوسی در خالف خویش نسبت به ارتکاب جرم
مســلمان در خارج از مرزهای اسالمی ساکت نمانده
است و به صراحت بیان داشته که« :من فعل ما یجب به
الحد،
الحد فی أرض
العدو من المسلمانان وجب علیه ّ
ّ
ّ
یؤخر إلی
الحد فی أرض
العدو ،بل ّ
ّإل أنّه الیقام علیه ّ
ّ
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فوقالذکر اجــرای حدود به نحو مطلق آمده و مقید به
ارتکاب جرم در مکان یا زمان خاصی نشــده است،
چرا که از جهتی جواز به تأخیر انداختن اقامه حدود تا
حد امکان وجود ندارد ،همچنین در ادامه استنادش را
56
با اجماع فرقهای از اصحاب به اتمام رسانیده است.
ادله حاکم بر نظرات مشابه فقهای شیعه مبنی بر جواز
اقامه حدود در عصر غیبت استناد به روایات و اجماع
فقها اســت از مجموع روایات میتوان به خبر عمر بن
حنظله از امام صادق(ع) اشاره نمود ،آنجا که حضرت
صــادق(ع) بعد از نهی از بــردن دعوا نزد طاغوت در
جــواب عمر بن حنظله که پرســیدند :پس چه کنند؟
ان ِم ْن ُك ْم قَ ْد َر َوى َح ِديثَنَا
ــن َك َ
فرمودند« :انْ ُظ ُروا إِلَى َم ْ
َ
َار َض ْوا ب ِ ِه
َو ن َ َظ َر فِي َح َللِنَا َو َح َرا ِمنَا َو َع َر َف أ ْح َك َ
امنَا ف ْ
َح َكم ًا فَ ِإن ِّي قَ ْد َج َع ْلتُ ُه َع َل ْي ُك ْم َحا ِكم ًا فَ ِإذَا َح َك َم ب ِ ُح ْك ِمنَا
ــت َخ َّ
ف َو َع َل ْينَا َر َّد َو
فَ َل ْم يَ ْقبَ ْل ُه ِم ْن ُه فَ ِإن ََّما ب ِ ُح ْك ِم اهلل قَ ِد ْاس َ
57
الرا ُّد َع َلى اهلل َو ُه َو َع َلى َحدِّ الشِّ ْر ِك بِاهلل»؛
الرا ُّد َع َل ْينَا َّ
َّ
«دقــت کنید و در بین خود فردی را بیابید که احادیث
مــا را روایت کرده و در حالل و حرام ما صاحب نظر
بوده و به احکام ما آشنا است آنگاه وی را قاضی قرار
دهید که همانا من او را قاضی بر شــما قرار دادم ،پس
اگر وی مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد،
بدانید حکم خدا تحقیر شده است و فرمان ما رد شده
اســت و آن کس که ما را رد کند ،گویی که خدا را ر ّد
کرده است و این امر همسنگ شرک به خدا است».
این خبر از جمله روایات مورد قبول است که گردونه
قضاوت بر محور آن میچرخد و فقهای شــیعه تا آن
پایه بدان عمل کردهاند که موصوف به روایت «منقوله»
شده است .بنابراین ضعف خبر از جهت وجود عمر بن
حنظله در سلسله سند آن با عمل صحابه ائمه اطهار(ع)
جبران میشود ،در نتیجه قابلیت اسناد بر جواز اجرای
مجازات را دارد؛ چرا کــه اقامه حدود خود یک نوع
قضاوت کردن بوده و در آن مصلحت کلی نهفته است که
موجب ترک محارم و کاستن از انتشار مفاسد میشود
 . 56الخالف ،ج ،5ص.522
 . 57الکافی ،ج ،7ص412؛ تهذیب االحکام ،ج ،6ص.301

و تعطیلی حدود نیز منجــر به ارتکاب محارم خواهد
شد ،بنابراین بر فقیه جایز است که برای جلوگیری از
58
ارتکاب مفاسد به اجرای مجازات مجرمان بپردازد،
ــد َج َع ْلتُ ُه َع َل ْي ُك ْم َحا ِكم ًا»
همچنین از عبارت «فَ ِإن ِّي قَ ْ
در خبر مزبور میتوان چنین بهره جســت که امام(ع)
شــخص فقیه را ،هم در امور قضایــی و هم در امور
مربوط به حکومت و رهبــری جامعه حاکم قرار داده
است؛ یعنی فقیه در هردو زمینه «ولی امر» است و حق
حاکمیت دارد ،به ویژه با وجود آنکه حضرت نفرمودند:
«قاضی ًا» بلکه گفتهاند« :حاکم ًا» و چون مبرهن است
که اوامر و نواهی همان احکام هســتند ،بعید نیست که
اگر امام(ع) تعبیر به «قاضی» نیز میکردند ،باز هم این
تعمیم صحیح بود؛ یعنــی قضاوت به طور کلی اعم از
ِ
داوری قاضی و دســتور حاکم است 59،لیکن در کتب
فقهی به وضوح بیان شــده که تنها شخصی میتواند بر
مــردم قضاوت نموده و بر آنها والیت داشــته و اقامه
حدود و قصاص و رســیدگی به امور مالی مردم نماید
که عادل ،عاقل ،دارای حســن رأی و صاحب حلم و
ورع باشد که این موارد همان خصوصیات فقیه جامع
الشرایط است .دلیل دوم اجماع اصحاب مبنی بر جواز
اقامه حدود اســت و از جملــه فقهایی که به این دلیل
استناد نمودهاند ،صاحب غنیةالنزوع 60،و شیخ طوسی
در خالف 61است.
در انتهــا از مجموع آرای فقهای شــیعه با عنایت به
دیدگاههای منقول میتوان چنین برداشــت نمود که به
جــز ابنادریس و پیروان نظریــه او باقی فقها اعم از
قائلین به جواز اقامه حدود در عصر غیبت و قائلین به
وجوب اجرای حدود ،بر این عقیده هستند که تشکیل
حکومت اســامی در زمان غیبت امام عصر(عج) بر
فقهای جامعالشــرایط الزم بوده و تعطیل ماندن حدود
و کیفــر ندادن مجرمان منجر به بســط هرج و مرج و
 . 58ر.ک :مسالک االفهام ،ج ،3ص.106
 . 59ر.ک :کتاب البیع ،ج ،2صص641و.642
 . 60غنیة النزوع ،ج ،1ص.436
 . 61الخالف ،ج ،6ص.244

فساد در جامعه میشــود که خداوند متعال راضی به
این امر نمیباشــند ،بنابراین مجرمان به سزای اعمال
خود در عصر غیبت امام زمان(عج) خواهند رســید و
مجازاتشان تا ظهور امام عصر(عج) به تأخیر نخواهد
افتاد.
 )2گزارشی از دیدگاه حقوقدانان در مورد سرزمینی
بودن مجازات

 . 62ماده  1و  2ق.م.ا.
 . 63ترجمه ماده  2ـ 113ق.ج.ف.
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حقوقدانان کشــورهای مختلف اعم از مسلمان و غیر
مسلمان در قوانین جزایی خود به تبیین و تشریح مواد
قانونی در زمینه اجرای مجازات بر مجرم ،انواع جرایم
مرتکبه در هر مکان و زمانی که باشــد خواه در کشتی
خواه هواپیما و ...پرداختهاند که از جمله آنها میتوان
از کشورهای ایران ،فرانســه و لبنان نام برد ،نصوص
قانونی کشــورهای مزبور مبین سه مبحث عمده است
که تأثیر به سزایی در نحوه رسیدگی به جرايم جزایی
دارد .1 :اصل ســرزمینی بودن قوانین کیفری .2 ،اصل
صالحیت شــخصی قوانین کیفری .3 ،اصل صالحیت
واقعی یــا ذاتی قوانین کیفــری .صالحیت کیفری نیز
عبارت از اختياري اســت كه بــه موجب قانون براي
مراجع جزائي جهت رســيدگي به امور كيفري تفويض
شده است ،قواعد و مقررات مربوط به صالحيت كيفري
از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده
افراد و مراجع كيفري تأثيری در آن ندارد.
الف) اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری
براســاس این اصل ،قوانین جزایی بر کلیه ســاکنان
کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجرا است،
همچنین اجرای این اصل منجر به جبران ضرر و زیان
ناشــی از ارتکاب جرم در کشور محل جرم و تسکین
احساســات و رفع نگرانی مردم میشــود و اقدامات
مربوط به کشــف و تعقیب و تحصیــل دلیل و صدور
حکم بر قضات کشــور مذکور آسانتر انجام میشود.
در مقایسهای اجمالی با دیدگاه فقها ،اصل مورد بحث
تا حدودی با نظریه مالکی و شافعی و حنبلی از فقهای
اهلسنت و نیز از جهت مجازات اتباع داخلی در کشور

اسالمی با ابوحنیفه و ابویوسف شباهت دارد که در ذیل
مطلب به ارائه نصوص قانونی از کشــورهای ذکر شده
مبنی بر اصل مزبور پرداخته میشود.
 .1بررســی مــواد قانون مجازات اســامی در اصل
سرزمینی بودن
قانــون جزای ایران یــک تعریف جامعــی از قانون
مجازات اسالمی ارائه داده است ،بدین نحو که «قانون
مجازات اسالمي مشتمل بر جرايم و مجازاتهاي حدود،
قصــاص ،ديات و تعزيرات ،اقدامات تأميني و تربيتي،
شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها
است و جرم نیز هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه
62
در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ،است».
مــاده  3و  4قانون مجازات اســامی نیز به وضوح
قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان را بیان میدارد،
بدین شــرح که گوید« :قوانين جزایــي ايران درباره
كليه اشــخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني ،دريايي
و هوايي جمهوري اســامي ايران مرتكب جرم شوند،
اعمال ميشــود ،مگر آنكه به موجــب قانون ترتيب
ديگري مقرر شــده باشــد و هرگاه قسمتي از جرم يا
نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم
جرم واقع شده در جمهوري اسالمي ايران است».
 .2بررسی مواد قانون جزای فرانسه در اصل سرزمینی
بودن
کشور فرانسه نیز در زمینه مجازات مجرمان اعم از اتباع
داخلی و خارجی چنین گوید که قانون کیفری فرانسه
در مورد جرایمی که در سرزمین جمهوری رخ میدهد،
قابل اجرا است ،جرم زمانی ارتکاب یافته در سرزمین
جمهوری تلقی میشود که یکی از اعمال تشکیل دهنده
آن در این سرزمین رخ داده باشد 63و همچنین در ماده
3ـ 113و 4ـ 113به اجرای مجازات مجرمانی که در
کشتیهای حامل پرچم فرانسه یا هواپیماهای ثبت شده
در فرانسه مرتکب جرمی میشوند یا جرایمی که علیه
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هریک از آنها در هر کجا که رخ دهد اشاره مینماید.در
ماده 5ـ 113نیز چنین آمده است که قانون فرانسه قابل
اجرا است ،نسبت به هرکسی که در سرزمین جمهوری
به عنوان شــرکت در یک جنایت یــا جنحهای که در
خارج رخ داده است ،مجرم شناخته شود ،مشروط بر
اینکه آن جنایت یا جنحه هم به موجب قانون فرانسه
و هم براســاس قانون بیگانه قابل مجازات باشد و به
وســیله یک تصمیمم قطعی دادگاه بیگانه احراز شده
باشد .مواد قانونی مذکور به روشنی بر اصل سرزمینی
بودن قوانین کیفری داللت دارند.
 .3بررسی مواد قانون جزای لبنان در اصل سرزمینی
بودن
همچنین در لبنــان نیز قانون لبنان نســبت به تمامی
جرایم ارتکابی در سرزمین لبنان قابل اجرا است ،جرم
هنگامی ارتکاب یافته در سرزمین لبنان تلقی میشود
که او ً
ال یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم یا عملی از
اعمال غیر قابل تجزیه جرم یا عمل اشتراکی اصلی یا
فرعی آن در سرزمین لبنان رخ دهد و در ثانی هرگاه
نتیجه جرم در این ســرزمین رخ دهد یا انتظار حصول
نتیجه در آنجا برود 64.و نیز در مواد دیگر قائل است که
سرزمین لبنان شامل طبقه هوا که آن را میپوشاند؛ یعنی
قلمرو هوایی میشود و دریای سرزمینی با مسافت 20
کیلومتر از ساحل و مسافت هوایی که دریای سرزمینی
را میپوشــاند و کشتیها و هواپیماها و  ...نیز از جهت
65
اجرای قانون جزا ،در حکم سرزمین لبنان است.
ب) اصل صالحیت شخصی قوانین کیفری
عليرغم تمام محسناتی که اصل سرزمینی بودن قوانین
کیفری دارد ،به تنهایی قادر نیست کلیه جرايم ارتکابی
را شامل گردد؛ چرا که با توجه به مفهوم اصل سرزمینی
بودن قوانین ،کشــورها در جرايمــی که در خارج از
مملکتشــان رخ میدهد ،حق دخالت نخواهند داشت،
خواه از جمله جرايمی باشــد که مث ً
ال یک تبعه ایرانی
در کشــور خارجی مرتکب شده و حکم قطعی نیز بر

او صادر شده است ،لیکن هنوز به مرحله اجرا نرسیده
است و خواه از جرايمی باشد که برخالف مصالح ایران
در خارج به ارتکاب رســیده است ،و اینجا است که
اصل صالحیت شــخصی قوانین کیفری این خأل را تا
حدودی جبران میکند ،بدین طریق که اجرای این اصل
منجــر به حفظ اتحاد افراد یک م ّلت که قانون واحدی
بر آنها وضع شــده در هر کجا از جهان که باشــند و
صیانت آبرو و وجه کشور مذکور در جوامع بینالمللی
میشــود 66.این کام ً
ال موافق با نظریه فقهای اهلسنت
از مذهب مالکی و شــافعی و حنبلی و فقهای متأخر
شیعه است ،لیکن فقهای شیعه پا را فراتر گذاشتهاند تا
آنجا که مجازات مجرم را در هر مکانی که باشد ،تبعه
هر کشــوری که باشد ،حق و وظیفه امام معصوم(ع) و
به تبع ایشــان حق فقیه جامعالشرایط فتوا میدانند و
این دیدگاه همخوانی بســیاری با اصل صالحیت ذاتی
قوانین کیفری خواهد داشت .صالحیت قوانین داخلی
نســبت به جرایم ارتکابی از سوی نمایندگان سیاسی
و مأموران دولتی که در خارج کشــور مرتکب جرمی
میشوند نیز از مصادیق صالحیتهای شخصی است که
67
در قوانین موضوعه پیشبینی شده است.
 .1بررســی مــواد قانون مجازات اســامی در اصل
صالحیت شخصی
در ماده  7قانون مجازات اسالمی آمده است که هريك
از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود،
در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد،
طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات
ميشــود مشــروط بر اينكه :الف) رفتار ارتكابي به
موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد .ب)
در صورتي كه جــرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير
باشــد ،متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده
يا در صورت محكوميت ،مجازات ك ً
ال يا بعض ًا درباره
او اجراء نشــده باشــد .پ) طبق قوانين ايران موجبي
براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات

 . 64ترجمه ماده  15ق.ج.ل.
 . 65ترجمه مواد 16و 17ق.ج.ل.

 . 66ر.ک :حقوق جزای عمومی ،شامبیاتی ،ج ،1صص.311-291
 . 67حقوق جزای عمومی تطبیقی ،ص.41

 . 68همان ،ص.42
 . 69ترجمه ماده 6ـ 113ق.ج.ف.

 . 70ترجمه ماده  20ق.ج.ل.
 . 71ر.ک :حقوق جزای عمومی ،شامبیاتی ،ج ،1ص.309

71

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسالمی

يا سقوط آن نباشد.
با تحقق اصل صالحیت شخصی معمو ً
ال دو شرط الزم
اســت؛ تابعیت مجرم یا مجنیعلیه و اهمیت جرم ،اما
قانونگذار ایران برخالف ســایر قانونگذاران تفکیکی
میان جرایم با اهمیت و کم اهمیت نکرده اســت 68.من
حیث المجموع مواد قانونی فوق بیانگر آن اســت که
کشور ایران نسبت به جرايمی که در خارج از کشورش
توسط اتباع ایرانی صورت میگیرد ،بیتفاوت نبوده و
قائل است یک شخص مســلمان و ایرانی هرچند در
کشــور دیگر باشد ،باید از مقرراتی که از دین و قانون
کشورش اتخاذ شده تبعیت نماید.
 .2بررسی مواد قانون جزای فرانسه در اصل صالحیت
شخصی
ماده مطابق با اصل صالحیت شخصی در قانون فرانسه
بدین نحو است که قانون کیفری فرانسه قابل اجرا است،
نسبت به هر جنایتی که از سوی یک فرانسوی در خارج
از ســرزمین جمهوری رخ میدهد .قانون فرانسه قابل
اعمال است نسبت به جنحههایی که توسط فرانسویان
در خارج از ســرزمین جمهوری رخ میدهد ،مشروط
بر اینکه اعمال مزبور توســط قانونگذار کشوری که
جرایم در آن رخ داده اســت ،قابل مجازات شناخته
شده باشــد .همچنین این ماده اجرا میشود زمانی که
متهم تابعیت فرانســوی را به دست آورده باشد ،بعد از
آنکه مرتکب عمل مورد اتهام شــده باشد 69.همچنین
در ماده دیگر آمده است که قانون کیفری فرانسه قابل
اجرا اســت ،نسبت به هر جنایت و نیز هر جنحهای که
مجازات حبس دارد و به وسیله یک فرانسوی یا بیگانه
در خارج سرزمین جمهوری رخ میدهد ،هرگاه قربانی
جرم در لحظه وقوع آن ،تبعیت فرانسوی داشته باشد.
 .3بررســی مواد قانون جزای لبنان در اصل صالحیت
شخصی
قانون جزای لبنان اجرا میشــود ،نسبت به هر لبنانی

که در خارج ســرزمین لبنان اقدام به ارتکاب جنایت
یا جنحهای نماید که براساس قانون لبنان قابل تعقیب
است ،اعم از اینکه مباشر یا معاون یا متداخل باشد .این
حکم وجود دارد ،هر چند مدعی علیه بعد از ارتکاب
جنایت یا جنحه ،تابعیت خود را از دســت بدهد یا آن
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را به دست آورد.
ج) اصل صالحیت واقعی یا ذاتی قوانین کیفری
صالحیــت واقعی یا ذاتی قوانین ،بدین معناســت که
رسيدگي به جرايم خالفي ،حسب مورد ،در خانههاي
انصاف ،شوراهاي داوري و دادگاههاي بخش مستقل
رســيدگي به بزههاي جنحــهاي ،در دادگاه جنحه و
رسيدگي به جنايات ،در دادگاه جنايي به عمل ميآيد.
صالحيت هريك از دادگاههاي مراجع مذكور به هريك
از انواع سهگانه جرايم صالحيت ذاتي ناميده ميشود.
هرچند اصل توأم سرزمینی بودن و اصل شخصی بودن
قوانین کیفری موجب میشــود که جرايم ارتکابی در
داخل کشــور و نیز جرايم ارتکابی اتباع یک کشــور
در خارج از کشــور مورد مجازات قرار گیرد ،معذلک
اجرای توأم ایــن دو اصل در بعضی موارد برای حفظ
منافع دولتها کافی نیســت ،به عنوان مثال چنانچه یک
تبعه خارجی در خارج از ایران علیه امنیت داخلی یا
خارجی مملکت یا استقالل ایران توطئه کند ،بنابراین
دو اصــل تعقیب چنین فردی ممکن نیســت ،یا حتی
ممکن اســت برخی جرايم علیه دولت خاصی نباشد،
امــا وجدان همه افراد را تحت تأثیر قرار دهد ،همانند
دزدی دریايی ،در نتیجه با استناد به اصل سوم که همان
اصل صالحیت واقعی و ذاتی در قوانین ایران اســت،
میتوان به چنین جرايمی رسیدگی نمود و از ارتکاب
آن جلوگیری کــرد ،بدین روش که ایران خواســتار
استرداد مجرمان به کشور شده یا مجری مجازات برای
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مجرمان یافت شده در کشور باشد.
 .1بررســی مــواد قانون مجازات اســامی در اصل
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صالحیت واقعی یا ذاتی
براســاس ماده  5قانون مجازات اسالمی هر شخص
ايراني يا غيرايراني كه در خــارج از قلمرو حاكميت
ايــران مرتكب يكي از جرايم زيــر يا جرايم مقرر در
قوانين خاص گردد ،طبق قوانين جمهوري اســامي
ايران محاكمه و مجازات ميشــود و هرگاه رسيدگي
بــه اين جرايم در خــارج از ايران بــه صدور حكم
محكوميت و اجــراي آن منتهي شــود ،دادگاه ايران
در تعيين مجازاتهــاي تعزيري ،ميزان محكوميت اجرا
شده را محاســبه ميكند :الف) اقدام عليه نظام ،امنيت
داخلي يا خارجي ،تماميت ارضي يا استقالل جمهوري
اســامي ايران .ب) جعل مهر ،امضا ،حكم ،فرمان يا
دســتخط مقام رهبري يا استفاده از آن .پ) جعل مهر،
امضا ،حكم ،فرمان يا دســتخط رسمي رئيسجمهور،
رئيس قوه قضائيه ،رئيس و نمايندگان مجلس شوراي
اســامي ،رئيس مجلس خبرگان ،رئيس ديوانعالي
كشور ،دادستان كل كشــور ،اعضاي شوراي نگهبان،
رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وزرا
يا معاونان رئيس جمهور يا اســتفاده از آنها .ت) جعل
آراي مراجــع قضائي يا اجرائيههاي صــادره از اين
مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها .ث)
جعل اسكناس رايج يا اســناد تعهدآور بانكي ايران و
همچنين جعل اســناد خزانه و اوراق مشاركت صادر
شده يا تضمين شــده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج
سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
براساس ماده  8قانون مجازات اسالمی هرگاه شخص
غيرايراني در خارج از ايران عليه شــخصي ايراني يا
عليه كشــور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذکور
در مواد قبل شــود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده
گردد ،طبق قوانين جزائي جمهوري اســامي ايران به
جرم او رسيدگي ميشود ،مشروط بر اينكه :الف) متهم
در جرايــم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاكمه
و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت ،مجازات ك ً
ال يا
بعض ًا درباره او اجرا نشده باشد .ب) رفتار ارتکابي در

جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي
ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.
 .2بررسی مواد قانون جزای فرانسه در اصل صالحیت
واقعی یا ذاتی
قانون جزای فرانســه اعمال میشود نسبت به جنایات
و جنحههایی که تجاوز به منافع اساسی ملی محسوب
میشوند و نسبت به جعل و قلب مهر دولتی ،پول سکه،
بلیطهای بانکــی یا اوراق بهادار که در مواد 1ـ 442و
1ـ  443و 1ـ 444پیشبینی شده است و نسبت به هر
جنایت یا جنحهای علیه مأموران یا مکانهای سیاسی
یا کنسولی فرانسه که در خارج سرزمین جمهوری رخ
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میدهد.
 .3بررســی مواد قانون جزای لبنان در اصل صالحیت
واقعی یا ذاتی
قوانین لبنان اجرا میشود ،نسبت به هر لبنانی یا بیگانه
یا شــخص فاقد تابعیت ،اعم از اینکه مباشر یا شریک
یا معاون یا مداخله کننده باشــد ،هرگاه در خارج از
سرزمین لبنان یا بر هواپیما یا کشتی بیگانه اقدام نماید
بــه .1 :ارتکاب جرایمی کــه موجب اخالل در موارد
زیر میشود :امنیت دولت ،تقلید مهر دولت یا تقلید یا
جعل اوراق بهادار یا اسناد بانکی لبنان یا اسناد بیگانه
که قانون ًا یا عرف ًا در لبنــان رواج دارد یا جعل مجوز
ســفر و دخول به کشور و اســناد هویت و وثیقههای
لبنانی آزاد شــدن محدودیت لبنانی ،این احکام اجرا
نمیشود ،نسبت به بیگانهای که عمل وی مخالف قواعد
قانون بینالمللی نیســت .2 .ارتکاب یکی از جنایات
بر ضد ســامت ناوگان هوایــی و دریایی که در مواد
 641و  642و  643اصالحی قانون مجازات پیشبینی
شــده اســت .3 .ارتکاب یکی از جرایم علیه سالمت
منصوبات ثابت در جــرف مربوط به یکی از دولتهای
پیمان مورخ  1988/3/10روم .4 .ارتکاب جرايم با
هدف مجبور کردن لبنان به انجام یا ترک عملی هرگاه
در خالل ارتکاب جرم ،یا اشــغال یا جرح یا قتل یک
 . 72ترجمه ماده 10ـ113ق.ج.ف.

لبنانی صورت گیرد.
هریک از ســه اصل گفته شده به تنهایی نواقصی دارند
کــه جامع افراد جرم و مصادیــق آن نبوده و مجازات
مجرمان را به تمامه پوشش نمیدهد ،اما زمانی که این
اصول در کنار هم به کار گرفتهشــود ،تأثیر شگرفی
در اجرای قوانین جزایی داشــته و نقش بازدارندگی
بیشتری را ایفا میکند.

نتیجهگیری
 .1با عنایت به تحلیل دیدگاه فقها در زمینه سرزمینی
بودن مجازات این مبحث به دو دیدگاه منتج میشود،
یکی دیدگاه آرمانــی و دیگری دیدگاه رئالیســتی،
دیدگاه شــیعه و پیروان ابوحنیفه و شــافعی و مالکی
و ابنحنبل یک دیدگاه آرمانی و ایدئالیســتی است و
دیدگاه ابوحنیفه یک دیدگاه رئالیستی و واقعگرایانه.
 .2در باب اجرای حدود و ســرزمینی بودن مجازات،
فقها به دو دســته تقسیم میشوند :دسته اول را فقهای
اهلسنت تشــکیل میدهند و وجه افتراقشان به وقوع
جرم در خارج از جهان اسالم باز میگردد و دسته دوم
نیز نظریه فقهای امامیه است که دربر گیرنده سه دیدگاه
بوده و ریشــه اختالفشــان به غیبت امام عصر(عج)
برمیگردد.
 .3از میان فقهای اهلســنت ،ابوحنیفه و ابویوسف به
دلیل عدم والیت حاکم شرع بر محل جرم قائل به عدم
اجرای مجازات بر جرایم ارتکابی توســط مسلمان یا
ذمی در کشور حربی هستند ،و مالکی و شافعی و احمد
بن حنبل از قائالن نظریه اجرای کیفر بر جرایم مرتکبه
در کشور حربی توسط مسلمان یا ذمی میباشند.
 .4از میان فقهای امامیه نیز اشخاصی چون ابنادریس
قائــل به تعطیلی حدود در عصر غیبت امام زمان(عج)
میباشــند که مقتضای آن عدم تشکیل حکومت است؛
در نتیجه نســبت به اجرای مجازات در مکان بحثی به
میان نیاوردهاند و دســته دیگری از فقها همچون شیخ
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نظریه مختار
با نگاهی گذرا به آرای فقهی فقهای اهلســنت و شیعه
و مطالعــه اجمالی دیدگاه قوانین جزایی کشــورهای
مختلف ،چنین استنباط میشود که اگر نظریات فقهای
اهلســنت اتخاذ گردد ،با توجه به مقایســهای که با
قوانین کشــورها شــد به تنهایی قادر نیست که کلیه
جرايم مرتکبه در مکان را شامل گردد ،چرا که برخی
تنها قائل به اجرای مجازات جرايم ارتکابی در کشور
اسالمی هســتند ،و برخی دیگر عالوه بر مطلب فوق
قائل به اجرای کیفر بر جرايــم ارتکابی در خارج از
کشور متبوع توسط حاکم اسالمی در صورت بازگشت
مجرم به کشور اسالمی میباشند که با این اوصاف نیاز
به دیدگاه جامعتری اســت که بتواند تمامی جرايم را
پوشــش دهد ،دیدگاه فقهای متقدم شیعه نیز از آنجا
که حکم به جواز اقامه حــدود و اجرای کیفر به دلیل
عدم امنیت جانی فقیه در کشــوری که ظالمان حاکم
آن هستند دادهاند ،هرچند بعد از تحلیلهای موشکافانه
دست یافتنی است ،باز هم توانایی رسیدگی به تمامی
جرايم را نــدارد بنابراین تنها دیدگاهی که قابل اتخاذ
است ،نظریه فقهای شــیعه متأخر که احیاگر آنها امام
خمینی(ره) است ،میباشــد؛ زیرا که ایشان با دیدگاه
ژرف خویش توانستهاند نواقص موجود باقی نظریات
را جبــران نمایند ،بنابراین اتخاذ ایــن دیدگاه که هر
مجرمی اعم از مسلمان یا غیر مسلمان در هر نقطهای
از عالم مرتکب جرمی شــود حــق امام معصوم و تبع
ایشان وظیفه فقیه جامعالشرایط است که آنان را عقاب

نماید و این امر بر امام(ع) و فقیه واجب اســت ،منجر
به از بین رفتن فســاد و تباهی و جلوگیری از ارتکاب
جرم و جنایت در کل عالم هستی میگردد ،هرچند که
در شرایط کنونی و با توجه به قوانین بینالمللی چنین
دیدگاهــی قابل اجرا نخواهد بود ،لیکن امام معصوم و
جانشین ایشان عق ً
ال و شرع ًا تنها اشخاصی هستند که
میتوان از ظلم جهانــی جلوگیری نموده و به اجرای
احکام حقه اسالم در تمامی عالم بپردازند.

مفید و شیخ طوســی با استناد به دالیل خود حکم به
جواز اجرای حدود توسط فقیه جامعالشرایط در عصر
غیبت دادهاند و فقهای متأخری چون امام خمینی(ره)
با ارائه مستندات متقنی قائل به وجوب اجرای مجازات
بر فقیه جامعالشــرایط در زمان غیبت امام زمان(عج)
هستند.
 .5قانون مجازات اسالمی به تبع قوانین شرعی و فقها و
قوانین جزایی کشورهای فرانسه و لبنان نیز از رویکرد
اجرای کیفر در مکان پیروی نموده است و با تبیین سه
اصل سرزمینی بودن و صالحیت شخصی و صالحیت
واقعی یا ذاتــی قوانین کیفری در ضمن مواد قانونی تا
حدودی دست مجرمان را از ارتکاب جرم در مکان و

زمان مختلف کوتاه کرده است هرچند کم و کاستیهایی
در قانون مجازات اسالمی احساس میشود که با یک
بازنگری کلی میتواند جبران گردد.
 .6با عنایت به نظرات و ادله فقهای اهلسنت و امامیه و
با توجه به دیدگاههای حقوقدانان کشورهای مختلف
به نظر میرســد اختیار این دیــدگاه مبنی بر عقاب
نمودن هر مجرمی از تبعه هر کشــوری در هر مکانی
که باشد توســط امام معصوم(ع) و به تبع ایشان فقیه
جامعالشــرایط فتوا به اصل و اساس شریعت اسالمی
نزدیکتر بوده و موجب گسترش عدل و از بین رفتن
فساد در تمامی جوامع انسانی میگردد.
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 شامبیاتی ،هوشــنگ ،حقوق جزای عمومی ،تهران،بینا ،چاپ پانزدهم1388 ،ش.
 شــهید اول ،محمد بن جمالالدین ،اللمعة الدمشقیة،ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی ،قم ،دارالفکر،
چاپ پنجم1373 ،ش.

 شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،مسالک االفهام ،قم،مؤسسة المعارف االسالمیه ،چاپ اول1414 ،ق.
 شــیرازی ،ابراهیم بن علــی ،المهذب فی فقه االمامالشافعی ،بیجا ،دارالکتب العلمیه ،بیتا.
 طبرسی ،امین االســام ،إعالم الوری بأعالم الهدی(زندگانــی چهارده معصــوم(ع)) ،مترجــم :عزیزاهلل
عطاردی ،تهران ،اسالمیه1377 ،ش.
 طبرســی ،فضل بن حســن ،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تحقیق :محمدجواد بالغی ،تهران ،ناصرخسرو،
چاپ سوم1372 ،ش.
 طوســی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 همــو ،الخالف ،تحقیــق :علی خراســانی ،جوادشهرســتانی و محمدمهدی نجف ،قم ،مؤسســة النشر
االسالمی ،چاپ اول1417 ،ق.
 همو ،النهایة فــی مجرد الفقه و الفتــاوی ،بیروت،داراالندلس ،بیتا.
 همو ،تهذیب االحکام ،تحقیق :خرســان و حســنموسوی ،تهران ،دارالکتب االســامیه ،چاپ چهارم،
1407ق.
 عوده ،عبدالقادر ،التشــریع الجنایی اإلسالمی مقارن ًابالقانون الوضعی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ اول،
2005م.
 قانون جزای فرانسه. قانون جزای لبنان. قانون مجازات اسالمی. کاسانی حنفی ،ابوبکر بن مسعود ،بدایع الصنایع فیترتیب الشــرایع ،بیجا ،دارالکتب العلمیه ،چاپ دوم،
1406ق.
 کلینی ،محمد بــن یعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبرغفاری و محمد آخوندی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،
چاپ چهارم1407 ،ق.
 گلدوزیان ،ایرج ،حقوق جزای عمومی ایران ،تهران،دانشگاه تهران ،چاپ یازدهم1388 ،ش.

 محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم ،تحقیق:عبدالحســین محمدعلی ب ّقال ،قم ،مؤسسة مطبوعاتی
اسماعیلیان ،چاپ دوم ،بیتا.
 همو ،مختصر النافع فی فقه االمامیه ،تحقیق :قســمالدراسات االسالمیه ،قم ،البعثه ،چاپ اول1413 ،ق.
 محمدی ،علی ،شــرح کشف المراد فی شرح تجریدالعتقاد ،قم ،دارالفکر ،چاپ اول1386 ،ش.
 مرغینانی ،برهانالدین ابوالحســن علی بن ابیبکر،الهدایة شــرح بدایة المبتدی ،کراچی ،مکتبة البشری،
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چاپ دوم1429 ،ق.
 مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه ،قم ،جامعة المدرسین،1410ق.
 همو ،رسالة اولی فی الغیبة ،تحقیق :عالء آل جعفر،بیجا ،المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید ،چاپ اول،
1413ق.
 نووی ،یحیی الدین بن شــرف ،المجموع فی شرحالمهذب ،بیجا ،دارالفکر ،بیتا.
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