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چکیده
فقهای مذاهب اسالمی از ديرباز نسبت به سرزمينی بودن مجازات اظهار نظر كرده اند و معتقدند اجرای مجازات 
منوط به واليت اســت. هرچند همه مذاهب برای حكومت اســالمی قائل به واليت بر امت اســالمی هستند، 
ابوحنيفه و ابويوسف با نفی واليت حكومت اسالمی بر دارالكفر، برای مجرمان سرزمين كفر حتی اگر مسلمان 
باشند، اجرای مجازات اسالمی را مجاز ندانســته اند، اما ديگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را كه 
در ســرزمين كفر مرتكب جرم گرديده  است، واجب شمرده اند، ليكن فقهای اماميه اجرای مجازات را منوط به 
حكومت و قدرت اســالمی مي دانند. برخی از فقهای اماميه با اعتقاد به تعطيلي حكومت و اجرای مجازات در 
عصر غيبت، عماًل آن را منتفی دانسته اند و عده ای ديگر با جواز اجرای مجازات به دليل ناأمن دانستن سرزمين 
كفر، اجرای آن را منتفی مي دانند، و نيز كسانی كه اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دليل 
عدم قدرت بر سرزمين كفر، اجرای آن را عماًل منتفی دانسته، ولی مرتكبان جرايم را مستحق مجازات شرعی 

می دانند كه در ميان نظريات، عقيده ابوحنيفه با نگاهی رئاليستی مطرح گرديده است.

کلیدواژه  ها: مجازات، سرزمین، مکان، والیت، کشورهای اسالمی، کشورهای غیراسالمی.

سرزمینی بودن مجازات
 در فقه مذاهب اسالمی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 38/ زمستان 1393

صص 76-56
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مقدمه
در نظام بين المللی با ايجاد سازمان جهانی ملل متحد و 
شورای امنيت، كشورهای متعدد را در دنيا به رسميت 
شــناخته اند و هر كشوری كه عضو سازمان ملل متحد 
است، شــورای امنيت از حقوق آن كشور دفاع می كند 
و اگــر مقررات بين المللی را زير پا بگذارد، شــورای 
امنيت برای آن كشــور مجازاتهايی منظور می كند، از 
جمله مسائل به رسميت شناخته شدن كشورهای متعدد 
در نظام بين المللی اين اســت كه اگر شــهروند و تابع 
كشوری در كشــور ديگر مرتكب جرم شود، از جهت 
آنكه موجب زيان و اضرار گرديده و نظم آن كشــور 
را نقض كرده اســت، مستحق مجازات است، اما اينكه 
كدام كشور صالحيّت مجازات كردن او را دارد، تحت 
عنوان »اجرای مجــازات در مكان« در حقوق جزای 
عمومی مورد بحث قرار گرفته است1 و نظرات مختلفی 
در اين مســئله اظهار گرديد، ولی حقوق اســالمی كه 
يكی از »نظامهای حقوقی بزرگ«2 دنيا اســت، آيا با 
سابقه و پيشــينه طوالنی خودش در مسئله سرزمينی 
بودن مجازات نظری داده اســت؟ مبانی نظری مسئله 
سرزمينی بودن مجازات از نظر حقوق اسالمی چيست؟ 
آيا در مكاتب مختلف فقهی و حقوقی مبانی مشــترك 
در اجرای مجازات در مــكان وجود دارد؟ چه مقدار 
نظريات فقهای اســالم و مبانی نظری مســئله اجرای 
مجازات در مكان با نظريات حقوق دانان و مبانی آنها 
ســازگار اســت؟ آيا فقها از ديدگاه حقوق دانان تأثير 

پذيرفته اند يا آنكه بر حقوق دانان تأثير گذاشته اند؟
از جهت آنكه حقوق اسالمی در نظام بين المللی جايگاه 
متعالی و ارزشمند خودش را ارائه نمايد، ضرورت دارد 
در موضوع »سرزمينی بودن مجازات« ديدگاه خودش 
را صريح و شــفاف بيان نمايد؛ زيرا در نظام بين المللی 
ارائه ديدگاه يك نظام حقوقی در مسئله مذكور اهميت 
زيادی در ســازگاری حقوقی بين المللــی دارد و در 

1. ر.ك: حقــوق جزای عمومی، شــامبياتی، ج1، صص291-311؛ 
حقوق جزای عمومی ايران، ج1، صص265-246.

2 . ر.ك: نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، صص472-441.

روابط دولتها تأثيرگذار است به جهت آنكه هر دولت و 
كشوری خودش را با آن ديدگاه می سنجد، با آن دولت 

رابطه متقابل برقرار می كند.

مقصود از سرزمینی بودن مجازات
با پذيرفتن ســرزمينها و كشــورهای متعدد مستقل از 
يكديگر، نخســتين چيزی كه در اســتقالل هريك از 
كشــورها محل بحث قرار می گيــرد، رژيم حقوقی و 
نظام حقوقی هريك از آن كشورها است؛ زيرا از جمله 
اركان اســتقالل، نظام حقوقی است و با استقالل رژيم 
حقوقی، استقالل يك كشور معنا پيدا می كند، بنابراين 
طبيعی است هريك از كشــورها دارای نظام حقوقی 
متفــاوت و منحصر به خودش بوده باشــد. مهم ترين 
مســائل هر نظام حقوقی، نظم و امنيت است كه برای 
هر كشــوری اهميت خاص دارد و با ساختار حقوقی 
خودش در پی تأمين نظم و امنيت و آســايش عمومی 
است، از طرف ديگر كشورهای مستقل، نياز به داشتن 
روابط تجاری، اقتصادی، آموزشی، علمی و امثال آن 
هســتند كه موجب می شود ساكنان كشورهای مختلف 
در كشــورهای همديگر در تردد باشند، تردد ساكنان 
كشــورهای مختلف در كشــورهای همديگر مسائل 
اخالقی، فرهنگی، رفتاری و امثال آن دارد كه از جمله 
آن مسائل ارتكاب ناهنجاريهای رفتاری و جرايم است 
كه مجازات آن رفتارها و جرايم در كشورهای مختلف 
نيز متفاوت اســت، حتی بعضی از رفتارها در بعضی 
كشــورها جرم است و در بعضی ديگر جرم نيست. در 
صورت اتفاق نظر نســبت به جرم بــودن رفتاری در 
مجازات آن از حيث شدت و ضعف، قانونهای مختلفی 
دارند چنان كه در كشــور ما نســبت به زنای محصنه 
سنگسار يا زنای با محارم، كشتن با شمشير يا اعدام را 
مطرح می كنند، در حالی كه در بعضی از كشــورها اين 
اعمال شــايد اصاًل جرم نباشد يا در حّد رفع مزاحمت 
مجازات صورت گيرد. عالوه بــر اين  مجازات برای 
ايجاد امنيت اســت، در حالی كه در كشورهايی امثال 
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كشــور ما، مجازات حكم الهــی و حق خداوند متعال 
اســت، از اين جهت حقوق دانان با مطرح كردن قاعده 
ســرزمينی بودن مجازات، در پی آن هستند كه روشن 
نمايند اگر عملی در كشور متبوع شهروندی جرم است 
و در كشــور انجام آن عمل جرم نبوده باشــد، آيا آن 
شــخص بابت ارتكاب آن عمل بايد مجازات شود؟ و 
نيز اگر عمل ارتكابی از نظر كشــوری كه آن عمل در 
آن صورت گرفت، جرم بود و در كشــور متبوع جرم 
نبوده اســت، حكم چيســت؟ و اگر عمل ارتكابی در 
هردو كشــور جرم بود، آيا در كشور محل وقوع جرم 
بايد مجرم مجازات شــود؟ يا آنكه در كشــور متبوع 

خودش؟3
بعضيها مجازات شــدن در محل ارتــكاب جرم را از 
جهت حفظ استقالل يك كشور ترجيح دادند و بعضی 
ديگر در كشــور متبوع، از جهت آنكه با ارتكاب عمل 
مجرمانه به حيثيّت كشــور خــودش لطمه وارد كرده 
اســت و نيز مجازات شدن شــهروند يك كشوری در 
كشــور ديگر تحقير شدن آن كشور است. با عنايت به 
توضيحات قبل، ســرزمينی بودن مجــازات به معنای 
دادن جزاء و كيفر مجرمانی اســت كه مرتكب جرم و 

جنايتی در مكانی غير از محل تابعيّت خود شده اند.

تاریخچه سرزمینی بودن مجازات
ممكن اســت برخی گمــان نمايند مبحــث مجازات 
در مكان موضوع جديدی اســت كه بــرای اولين بار 
توســط حقوق دانان در حقوق جزای فرانســه بعد از 
انقالب كبير فرانســه مطرح شده است، در صورتی كه 
در اسالم پيشــينه ديرينه ای داشته و به نحو همه جانبه 
به آن نگريســته شده اســت؛ زيرا با تقسيم جهان به 
داراالســالم و دارالكفر،4 مسئله ارتكاب اعمال خالف 
شرع به وســيله كّفار حربی، مستأمن و ذّمی در جهان 

3 . ر.ك: حقــوق جزای عمومی، شــامبياتی، ج1، صص291-311؛ 
حقوق جزای عمومی، ســليمی، صص24-38؛ حقوق جزای عمومی، 

افراسيابی، ج1، صص222-216.
4 . ر.ك: رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص202.

اسالم5 و ارتكاب اعمال خالف شرع در سرزمين كفر 
به وسيله مسلمان6 محل بحث قرار گرفت، بدين شكل 
كه برای اولين بار در قرن دوم هجری قمری توســط 
فقهای اســالم مطرح شد و اولين فقيهی كه در اين باب 
به اظهار نظر پرداخته است، ابوحنيفه می باشد و بعد از 
ايشــان پيروان وی چون ابويوسف و ... به بسط و نقد 

ديدگاههای ابوحنيفه پرداخته اند.7
در ادامه قرن دوم و ســوم هجری قمری نيز فقهايی از 
ديگر مذاهب اهل سنت؛ چون مالكی و شافعی و احمد 
بن حنبل توانســته اند نظرات جامع تری در اين زمينه 
ارائه دهند. ديدگاه فقهی اثــر قابل توجهی در قوانين 
وضعی داشته است، بدان سبب كه اساس اين قوانين بر 
مبنای شريعت اسالمی و به تبع آن نهادينه شده است. 
قوانين وضعی با نگرش به آرای فقهای اســالمی برای 
اولين بار در قرون وسطی نظريه ای برای اجرای قانون 
مجازات داد كه تا حدودی مشابه نظريه ابوحنيفه است 
و بعد از آن نظريه ديگری در اين حيطه ارائه شــد، كه 
همانند نظريه متّخذ توســط ابويوسف بوده است و تا 
قرن نوزدهم ميالدی اين نظريه پا برجا بوده اســت، و 
نظريه سوم در قوانين وضعی بيان شد كه امروزه قوانين 
وضعی از آن تبعيت می نمايند و همان ديدگاه مالكی و 
شافعی و احمد بن حنبل می باشد كه شرح تمامی موارد 

فوق در ادامه خواهد آمد.

تحلیــل دیدگاه فقهــا و حقوق دانان در مورد 
سرزمینی بودن مجازات

به نظر می رســد ديدگاهی كه فقها در اين زمينه دارند، 
به دو دســته تقسيم مي شود: يكی ديدگاه آرمانی است 
و ديگری ديدگاه رئاليســتی؛ ديــدگاه ابوحنيفه جنبه 
واقع گرايی دارد و ديدگاه فقهای شيعه، پيروان ابوحنيفه 
يعنی ابويوسف و محمد بن حسن شيبانی، شافعی، مالك 
و ابن حنبل يك ديدگاه آرمانی و ايدئاليستی است، در 

5 . الهدايۀ، ج4، ص95؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص33.

6 . الهدايۀ، ج4، ص94؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص37.
7 . همان.
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اينكه بايد كل دنيا در زير پرچم اسالم قرار گيرد و تنها 
حكم قابل اجرا در دنيا را حكم اسالم می دانند، به اين 
معنا كه هر شــخصی در هر مكانی از عالم كه مرتكب 
گناه شود، توسط احكام اسالمی مجازات خواهد شد. 
ديدگاه دوم ديدگاه رئاليســتی و واقع گرايانه است، با 
عنايت به اين ديدگاه ابتدا به شــرايط موجود نگريسته 
می شود و به عملياتی شدن نظرات و توقعات نيز توجه 
دارد، بدان معنا كه اواًل به آن چيزی كه حق است توجه 
می كند و تالش می كند شرايط هر آنچه را كه حق است 
ايجاد نمايد، پس از آنكه شــرايطش به وجود آمد، آن 
زمان نظريات و خواســته های خود را اجرايی می كند. 
بر اين اســاس ابوحنيفه نظرش آن است كه دار الحرب 
در زير ســلطه امت اسالمی نيست، پس چنانچه كسی 
در دارالحرب خالف احكام اســالمی مرتكب شــود، 
هرچند مسلمان باشــد، نمی توان او را مجازات نمود. 
ساير فقهای اهل سنت نيز يك ديدگاه رئاليستی دارند.

1( دیدگاه فقها در مورد سرزمینی بودن مجازات
در باب اجرای حدود و ســرزمينی بــودن مجازات، 
نظرات فقها به دو دســته تقســيم می شوند: دسته اول 
فقهای اهل ســنت هســتند كه خود دارای سه ديدگاه 
می باشــند و دســته دوم فقهای اماميه بوده كه آنها نيز 
ســه نظريه دارند، قابل ذكر است كه اختالفات موجود 
ميان فقهای اماميه و اهل سنت به مبانی آنها برمی گردد 
و ضرورت دارد ديدگاههای هر گروه مستقل از گروه 
ديگر بررســی شــود كه با اين توضيح ريشه اختالف 
فقهــای اماميه به غيبت امــام عصر)عج( باز می گردد 
ليكن در اهل ســنت بحث غيبت امام و تأثير آن مطرح 
نيست، بلكه ريشه اختالف به وقوع جرم در خارج از 
جهان اسالم مربوط می شود كه هريك براساس نگرش 

و بينش خودشان نظری داده اند.
الف( بررســى نظرات فقهــای اهل ســنت در مورد 

سرزمينى بودن مجازات
فقهای اهل ســنت در زمينه اجرای كيفر در مكان، در 
كتب خويش به طور مفصل بحث نموده اند كه با عنايت 

به ديدگاههــای هريك می توان بــه نظريات جامعی 
دست يافت، قبل از تشريح آنها الزم است توضيحاتی 
مقدماتی كه مبيّن نظريات فوق الذكر است، ارائه گردد.

شريعت اسالمی به سبب تأثير به سزايی كه در تمامی 
شــئونات زندگی بشر دارد، يك شريعت جهانی است، 
بــدان معنا كه برای تمامی عالم آمده اســت، نه برای 
جزئی از آن و اين امر مقتضی آن اســت كه كل جهان 
تحت سيطره پرچم اسالم قرار بگيرد، بنابراين شريعت 
اسالمی، يك شريعت عالم گير است نه اقليمی و محدود 
به مكان خاصی نيست، بنابراين شرايط حاكم بر جهان 
موجب شد كه از شريعت اسالمی، يك شريعت اقليمی 
ساخته شود و تنها در مناطقی قابل اجرا باشد كه اسالم 

حاكم بر آن است.
بنابر ديدگاه فقها، عالم به دو قســم تقســيم می گردد: 
داراالسالم و دارالحرب؛ داراالسالم دربر گيرنده تمامی 
كشورهای اسالمی است كه در آن احكام اسالمی ظاهر 
می شود8 يا مسلمانان ســاكن در آن توانايی تظاهر به 
احكام اسالمی را داشته باشــند9 خواه اكثريت باشند 
يا اقليت، ســاكنان داراالســالم نيز دو نوع هستند: يا 
كسانی كه به دين اسالم گرويده اند و يا اهل ذّمه؛ يعنی 
غيرمســلمانانی كه ملتزم به احكام اسالمی شده اند و 
به صورت دائم در داراالســالم اقامت داشته و مال و 
جانشان محفوظ اســت.10 در داراالسالم همه مناطق 
مذكور به تبع آن كوهها و صحراها و نهرها و درياچه ها 
و اراضی و آســمان آن مناطق هرچه باال رود داخل 

می شود.
دارالحرب شامل همه كشورهای غير اسالمی است كه 
تحت سلطه مسلمانان نباشند يا در آن احكام اسالمی 
اظهار نشــود، ســاكنان دارالحرب نيز دو نوع هستند: 
يكی حربيون؛ يعنی كســانی كه به دين اسالم نيستند 
و دوم مسلمانان، حربيان قادر به دخول در كشورهای 
اسالمی نيستند و در صورت ورودشان خون و اموالشان 

8 . بدايع الصنايع، ج7، ص130.
9 . أسنی المطالب، ج4، ص204.

10 . همان، ج4، ص218.
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مباح اســت، مگر آنكه بين آنها و كشور اسالمی عهد 
و هدنه ای بسته شده باشــد. پس چنانچه حربی ای به 
داراالسالم داخل شود، اگر به اذن يا امان خاص يا بنا 
بر عهدی باشد، در امان خواهد بود، به چنين شخصی 
ُمســتأمن گويند، از آنجا كه امان او امان موقت است 
نــه دائم، پس خون و مالش نيز به طور موقت محفوظ 
است و زمانی كه مدت اقامتش به پايان برسد، بايد به 

كشور خود بازگردد.11
هدف از تقسيم جهان به داراالسالم و دارالحرب، بيان 
احكام است كه بر مقيمان در هر كشور جاری می شود، 
كشورهای اسالمی با وجود اختالف حكومتهايشان يك 
كشور واحد تحت عنوان داراالسالم به شمار می آيند؛ 
زيرا همگی آنها محكوم به قانون واحدی هســتند كه 
همان شريعت اسالمی است و كشورهای غير اسالمی 
نيز كشور واحدی به شــمار می آيند، زيرا احكامی كه 
بر آنها براساس شريعت اسالمی جاری می شود، احكام 
واحدی اســت كه اختالف جنس و جهت تأثيری در 

احكام ندارد.12
حال كه تعريف روشــنی از اصطالحات فقهی مندرج 
در نظريات فقيهان بيان شــد، شايســته اســت كه به 
ارائه ديدگاههای مختلف هريك از مذاهب اهل ســنت 
پرداخته و ادله حاكم بر آنهــا تبيين گردد. از مجموع 
آرای اهل سنت چنين برداشت می شود كه اختالف آنها 
ناشــی از اصل واليت يا عدم واليت امام مسلمانان بر 

محل جرم در حين ارتكاب جرم است.
منشــأ اختلف فقهای اهل سنت در ســرزمينى بودن 

مجازات
در اينكه حكومت بر امت اســالمی واليت دارد، بين 
فقهای جهان اسالم اعم از اماميه و ساير مذاهب فقهی 
اتفــاق نظر وجود دارد، جز اينكه نســبت به محدوده 
واليت اختالف اســت، گروهی عقيده دارند كه واليِت 
حكومت مقيد به داراالسالم است و گروه ديگر واليت 
را از حيــث مكانی مطلــق می دانند، بر اين اســاس 
11 . التشريع الجنايی االسالمی مقارنًا بالقانون الوضعی، ج1، ص226.

12 . همان، ج1، ص237.

ديدگاههای فقيهان اهل ســنت در ذيل دو قسم توضيح 
داده خواهد شد.

1. عدم وليت امام مســلمانان بر محل جرم در وقت 
ارتكاب جرم توسط مسلمان و غيرمسلمان

عدم واليت امام مسلمانان بر محل جرم در وقت ارتكاب 
آن بدان معناست، چنانچه مسلمان يا غير مسلمانی اعم 
از ذّمی و حربی در كشــوری غير از كشــور اسالمی 
مرتكب جنايتی گردند، قانون و شريعت اسالمی بر آن 
جرايم مرتكبه اجرا نمی شــود؛ به دليل آنكه در وقت 
ارتكاب جرم توسط اشخاص نامبرده در كشور حربی 
برای دولتهای اسالمی يا امام مسلمانان واليتی بر محل 
جرم وجود نداشته است؛ زيرا دولتهای اسالمی تنها بر 
كشورهای اســالمی كه در زمره داراالسالم به حساب 
می آيند؛ واليت دارند. صاحــب اين ديدگاه ابوحنيفه 
و ابويوســف13 از فقهای مذهب حنفی می باشند، ليكن 
نظريات اين دو فقيه در يك جهت با يكديگر متفاوت 
است و برای بيان وجه اتفاق و افتراق هردو الزم است 

ابتدا به بيان ديدگاههای هريك پرداخته شود.
ديدگاه ابوحنيفه و ادله او

ابوحنيفه قائل اســت، اجرای شريعت بر جرايمی است 
كه در كشور اسالمی از مقيمان آن خواه مسلمان باشند 
خواه ذّمــی، رخ می دهد و بر جرايم مرتكبه توســط 
حربی ای كه در كشور اسالمی به صورت موقت اقامت 
گزيده است شريعت اسالمی قابل اجرا نيست، مگر از 
جرايمی كه به حقوق الناس تجاوز كرده باشــد، همانند 
قــذف و غصب و هــدر رفتن مال كــه در اين موارد 
مرتكب جرم عقاب خواهد شــد، اما چنانچه جرم از 
جرايم متجاوز به حقوق اهلل همانند شــرب خمر باشد، 
بــه دليل حليّت آن در نزد حربيون و يا جرايمی كه در 
آن حق الناس و حق اهلل با هم دخيل هستند، همانند زنا 
و ســرقت باشد نمی توان شريعت را بر آنها اجرا نموده 
و عقابشــان كرد و نيز در صورتی كه جرمی توســط 
مسلمان يا ذّمی در كشور حربی انجام گيرد، در كشور 
13 . ر.ك: الهدايــۀ، ج4، ص94؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج6، 

ص37.
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اســالمی قابل مجازات نخواهد بود.14 ابوحنيفه برای 
نظريات خويش استداللهايی ارائه داده كه به شرح ذيل 

است:
1- دليل اجرای شــريعت بر جرم ارتكابى در كشور 

اسلمى توسط مسلمان يا ذمى
مسلمان به سبب اســالمش قانون شريعت اسالمی را 
پذيرفته اســت و بر او جايز نيســت كه قانونی غير از 
شــريعت را برای خود جايز بشمارد، ذّمی نيز با قبول 
عقد ذّمه دائم برای هميشــه ملتزم به احكام اســالمی 
خواهد بود، بنابراين در صورت ارتكاب جنايتی توسط 
مســلمان و ذّمی داخل مرزهای دولت اسالمی، الزم 
اســت فوراً به جرمشان رسيدگی شده و آنها را عقاب 

نمود.15
2- دليل عدم اجرای شــريعت بر جــرم ارتكابى در 

كشور اسلمى توسط مستأمن
مســتأمن كه به موجب عقد امان بــرای مدت موقتی 
ساكن در كشورهای اسالمی می شود، به دليل آنكه او 
برای قضای حاجتی ماننــد تجارت يا تهيه گزارش و 
يا فقط برای سفر به كشور اسالمی هجرت كرده است 
و قصدش سكونت دائم نمی باشــد و تنها در صورت 
ارتكاب جرمی كه به حقوق مردم تجاوز می كند، مورد 
بازخواســت و عقاب قرار می گيرد چرا كه در استئمان 
همه احكام شــريعت در جرايم و معامالت الزم االجرا 
نمی شــود، بلكه فقــط احكام مرتبط بــا مواردی كه 
به هدف مســتأمن از داخل شــدن به كشور اسالمی 
برمی گــردد، الزم می شــود، پس مادامی كه كشــور 
اسالمی به محافظت از او و رعايت انصاف و خودداری 
از اذيت او اقدام می نمايد، بر مستأمن نيز واجب است 
كه به انصــاف و خودداری از آزار و اذيت ديگران در 
مدت اقامتش اقدام نمايــد. بنابراين چنانچه حربی ای 
با مســلمان يا ذّمی زنا نمايد، تنها مسلمان و ذّمی حّد 

می خورند و حربی عقاب نخواهد شد.16

14 . شرح فتح القدير علی الهدايۀ، ج5، ص256.
15 . التشريع الجنايی االسالمی مقارنًا بالقانون الوضعی، ج1، ص228.

16 . شرح فتح القدير علی الهدايۀ، ج5، صص256و257.

3- دليل عدم اجرای شــريعت بر جــرِم ارتكابى در 
كشور حربى توسط مسلمان و ذمى

براســاس ديدگاه ابوحنيفه چنانچه مسلمان يا ذّمی در 
خارج از كشور مرتكب جرم شود، دولت اسالمی قادر 
بــه مجازات چنين مجرمی نخواهــد بود، خواه چنين 
شخصی مقيم كشور اسالمی بوده و بعد از سفر به كشور 
حربی مرتكب جنايت شــده است و خواه مقيم كشور 
حربی بوده و بعد از ارتكاب جرم در كشــور اسالمی 
اقامت گزيده است، درســت است كه مسلمان و ذّمی 
ملتزم به احكام هســتند، ليكن اين التزام وجوب حّد 
را فی نفســه ثابت نمی كند و تنها چيزی را كه تضمين 
می كند، التزام آنان نســبت به تســليم خــود در برابر 
قاضــی برای اجرای حدود در زمانــی  كه حّد بر آنها 
واجب شده باشد، است. ابوحنيفه ادعايش را مستند به 
حديثی از نبی اكرم)ص( كه فرمودند: »ال تقام الحدود 
فی دارالحرب«17 نموده و قائل اســت كه وجوب حّد 
مشــروط به قدرت اســت و اقامه حدود تنها بر امام 
مسلمانان واجب است و ايشان زمانی موظف به اقامه 
حد می باشــد كه قدرت و تّمكن آن را داشــته باشد، 
ليكــن واليت و توانايی اجرای حــدود بر مجرمی كه 
در محل ديگری غير از كشور اسالمی مرتكب جنايت 
شده از امام ساقط می شود، بنابراين وجوب نيز منتفی 
می گردد. حكم وجوب حّد بدون سبب واقع نمی گردد 
و ســبب نيز موجود نيســت، پس وجوب حّدی كه 
خارج از فايده اســت، جايز نمی باشد؛ چرا كه مقصود 
از حّد، بازدارندگی شــديد از ارتكاب جرم است، به 
همين جهت واجب گرديده اســت و بازدارندگی نيز با 
اجرای كيفر حاصل می گــردد كه اجرای مجازات نيز 
بــه دليل عدم واليت امام بر محل جرم متعذر اســت. 
همچنين مالك ســقوط تنها محل جرم نيســت، بلكه 
زمان وقوع جرم نيز در ســقوط واليت مؤثر اســت، 
پس چنانچه بعد از ارتكاب جرمی در كشــور حربی 

17 . ر.ك: الهدايۀ، ج4، ص94. قابل ذكر است كه در كتاب نصب الرايۀ 
ألحاديث الهدايۀ، ج3، ص343، اين جمله به ابودرداء نسبت داده شده 

است: »إّن أباالدرداء نهی أن يقام علی حّد في أرض العّدو«.
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مكان جرم تحت واليت دولتهای اســالمی قرار گيرد، 
باز هم شريعت اسالمی به دليل سقوط واليت در وقت 
وقوع جرم بر آن جرم قابل اجرا نيست. بنابراين اجرای 
عقوبت مقتضی واليت بر محل جرم در وقت ارتكاب 
جرم اســت و هيچ واليتی بر دولتهای اسالمی بر محل 

ارتكاب جرم در كشور حربی وجود ندارد.18
به عنوان مثال چنانچه مسلمان يا ذّمی ای به طور موقت 
در كشور حربی اقامت گزيند، به گونه ای كه در آن بالد 
مستأمن به شمار آيد و توسط مسلمان يا ذّمی ديگری 
در كشــور مذكور به قتل برسد، به دليل فقدان واليت 
دولت اسالمی يا امام مسلمانان بر محل جرم در هنگام 
وقوع جرم، بر قاتل حكــم قصاص جاری نمی گردد، 
اما از آنجا كه ضامِن قتِل مقتول اســت، الزم است ديه 
مقتــول را پرداخت نمايد؛ زيرا واليت بر مجنی عليه يا 
اوليای او در زمان دادخواهی توسط آنان وجود دارد، 
اما اگر قاتل مسلمان و ذّمی بوده و مقتول حربی باشد، 
مجرم بــه دليل عدم واليت نه قصاص می شــود و نه 

ضمان مالی بر ذّمه اش قرار می گيرد.
ديدگاه ابويوسف و ادله او

ابويوسف از فقهای مذهب حنفی، قائل است كه قوانين 
اســالمی بر تمامی مقيمان داراالسالم جاری می شود، 
خواه اقامت دائم داشته باشــند، مانند مسلمان و ذّمی 
كــه به مقتضای عقد ذّمه ای كــه در امان بودن دائم او 
را برايش تضمين می كند ملتزم به احكام اسالمی شده 
است، خواه اقامت موقت داشته باشد، مانند مستأمن كه 
به مقتضای عقد امان موقتی كه در داراالســالم برايش 
ضمانت شده، بايد ملتزم به احكام اسالمی گردد، بدان 
سبب كه او با درخواستش مبنی بر دخول به داراالسالم 
در مدت معين تمامی قوانين و مقررات حاكم بر دولت 
اســالمی را پذيرفته اســت، در نتيجه تفاوتی بين او و 
يك ذّمی وجود ندارد، به استثنای آنكه امان او به طور 
موقت و امان ذّمی به صورت دائمی می باشد، بنابراين 
هم مسلمان و هم ذّمی و هم مستأمن در اجرای حدود 

18 . شرح فتح القدير علی الهدايۀ، ج5، ص254.

و كيفــر برابر هســتند. بنابراين چنانچه مســتأمنی با 
مسلمان يا ذّمی ای زنا كند، همه آنها حّد می خورند.19

شــايان ذكر اســت كه وجه اتفاق و افتــراق ديدگاه 
ابويوســف و ابوحنيفه در اجرای شريعت بر مستأمن 
بدين شــكل است كه هردوی آنها قائل به اجرای كيفر 
بر جرايمی كه به حقوق الناس تجاوز كرده است، همانند 
قذف و عدم اجرای حّد بر جرايمی چون شــرب خمر 
هستند، ليكن ابوحنيفه قائل به عدم اجرای مجازات بر 
مســتأمن در حقوق اهلل و جرايم تركيبی از حقوق اهلل و 
حقوق الناس چون زنا و سرقت می باشد، اما ابويوسف 
اجرای مجازات بر مستأمن را در حاالت مذكور الزم 
می داند. ليكن هردوی آنها در عدم اجرای شــريعت بر 
جرايم مرتكبه در دارالحرب توســط مسلمان يا ذّمی 
يا حربی به دليل عدم واليــت بر محل جرم در وقت 

ارتكاب جرم اتفاق نظر دارند.
2. مطلِق وليت امام مســلمانان بر محل جرم توسط 

مجرم مسلمان و غيرمسلمان
ديدگاه فوق كه جامعيت بيشتری نسبت به ديدگاه سابق 
دارد و تا حدودی با اساس و طبيعت شريعت اسالمی 
كه همان سريان احكام شــرعی بر تمامی عالم است، 
همخوانی بيشــتری دارد، نظريه مالكی20 و شافعی21 و 
احمد بن حنبل22 است، بنابراين نظريه چنانچه مسلمان 
يا ذّمی ای در دارالحرب مرتكب جنايتی گردد، شريعت 
بر او قابل اجرا بوده و عقاب خواهد شد؛ زيرا او ملتزم 
به احكام اسالمی در هر حالتی از حاالت است، خواه 
مقيم كشور اسالمی باشد، خواه مقيم كشور حربی، اما 
اگر حربی ای در كشــور حربی مرتكب جنايتی گردد، 
از آنجا كه ملتزم به شــريعت و احكام اسالمی نيست، 

نمی توان در داراالسالم او را مجازات نمود.
همچنين به طريق اولی شــريعت بر تمامی جرايمی كه 
در هر مكانی داخل مرزهای داراالســالم رخ می دهد، 

19 . همان، ج5، صص256و257؛ بدايع الصنايع، ج7، ص134.
20 . مواهب الجليل، ج3، ص365؛ المدونۀ، ج4، ص484.

21 . المهذب، ج3، صص317و324و328؛ المجموع، ج19، ص338.
22 . المغنی، ج9، صص295و296و299؛ الشرح الكبير، ج9، ص383.
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قابل اجراســت، خواه مرتكب آن جرم مسلمان باشد، 
خواه ذّمی و خواه مســتأمن.23 ادله حاكم بر هريك از 
موارد منقول، مشــابه همان ادله ای است كه ابويوسف 
در اين زمينه ارائه داده اســت و ذكر آن گذشــت. در 
انتها می توان چنين برداشــت نمــود كه واليت امام بر 
مسلمانان در هر حالی از حاالت و به طور مطلق باقی 
اســت و قيدی مبنی بر عــدم واليت بر محل جرم در 
وقت ارتكاب جرم وجود ندارد، پس چنانچه مسلمان 
يا ذّمی ای در دارالحرب مرتكب عملی شــوند كه در 
داراالسالم حرام محســوب می شود، قطعًا توسط امام 
مجازات خواهند شــد، هرچند عمل مزبور در كشور 
حربی مباح باشد، همانند عقد ربوی مسلمان يا ذّمی با 

مسلمان يا ّذمی ديگر در كشور حربی.
نقد ديدگاه ابوحنيفه و پيروانش

ابوحنيفــه و پيروانش چون ابويوســف قائل به عدم 
واليت بر محل جرم در وقت ارتكاب جرم هستند كه 
چنين ديدگاهی منجر به تعطيل شدن و به تأخير افتادن 
حدود و عدم اجرای آن بر مســلمانان و ذّمی مرتكب 
جرم در كشور حربی شده است، برخالف آنكه حدود 
از جمله كيفرهايی اســت كه حق به تأخير انداختن آن 
وجود ندارد و تعطيلی آن نيز شايسته نيست و مسلمان 
و ذّمی ای كه مرتكب جنايت مستوجب حد شده است، 
به تبع اسالم آوردنش و التزام به احكام اسالمی در هر 
مكانی كه باشــد بايد مجازات گردد، چرا كه فی نفسه 
اين عمل حرام و مستوجب عقاب است و برای اجرای 
كيفر همين بس كه عمل را بالذات حرام دانست، حال 
فرقی نمی كند كه در كشــور اســالمی ارتكاب يابد يا 

كشور حربی.
همچنين بنابر نظريه ابوحنيفه در زمينه عدم اجرای كيفر 
بر مستأمن در كشور اســالمی جز در حقوق الناس و 
اتخاذ اين نظر به عنوان اســاس و سند، منجر به ايجاد 
اثر بدی در كشور اســالمی شده است؛ زيرا اتخاذ آن 
موجب اعطای امتيازات زيادی به بيگانگان مقيم كشور 

23 . المهذب، ج3، ص317.

اسالمی و تحمل اثرات سوء ناشی از آن شده است. دليل 
اعطای امتيازات، آن بوده است كه دولتهای اسالمی در 
هنگام ضعف اجانب و قدرت خويش به خاطر تشويق 
اجنبيها برای دخول به كشــور اســالمی به آنها چنين 
امتيازاتی داده اند، غافــل از آنكه بيگانگان در هنگام 
ضعف مســلمانان با سوء اســتفاده از اختيارات خود، 
اسباب اســتثمار مسلمانان و ايجاد حس برتری جويی 
و تضييع حقوق آنان را فراهم نمودند. ليكن چنانچه از 
ابتدا راهكارهايی ســنجيده را در مقابل اجانب به كار 

می گرفتند، نياز به تحمل چنين اثراتی نبود.24 
ترجيح و نقد نظريه مالكى و شافعى و حنبلى به عنوان 

ديدگاه جامع
بعد از نقد ديدگاه مذهب حنفی، برتری ديدگاه مذاهب 
ديگر اهل ســنت به وضوح نمايان می شود، به اينكه نه 
تنها شخص مســتأمن نيز در صورت ارتكاب جنايت 
مســتوجب حد و مجازات است، بلكه به دليل واليت 
امام و دولتهای اسالمی بر مسلمانان و ذّمی در تمامی 
شرايط و حاالت و جهات از ارتكاب معاصی و گناهان 
توسط آنان جلوگيری شده و دست آنان را برای انجام 
حرام با اين تفكر كه از كشــور اسالمی دور هستند و 
جــواز انجام هر عملی را دارنــد می بندد. ليكن با اين 
ديدگاه نيز نمی توان به هدف اساسی شريعت نائل شد، 
چرا كه اســالم بايد بر تمامی جهان افاضه سلطنت و 
قدرت نمايد و بر طبق نظريه فوق دســت اسالم برای 
اجرای مجازات حربيونی كه در كشور حربی مرتكب 
جرم و جنايتی می شــوند، خواه عليه مسلمانان باشد 
خواه نباشــد، باز نخواهد بود. كما اينكه اصل آن است 
كه اســالم دين خاتم بوده و حاكــم بر تمامی اديان و 
ملتها می باشــد و برتری اسالم نشــانگر جامعيّت آن 
نسبت به تمامی شئونات زندگی انسانها، موجبات رشد 
و كماالت معنوی بشريت است. بنابراين نياز به اتخاذ 
نظريه ديگری اســت كه به اســاس و اهداف شريعت 

24 . ر.ك: التشــريع الجنايی االســالمی مقارنًا بالقانون الوضعی، ج1، 
ص232.
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اسالمی جامه عمل بپوشاند و اين ديدگاه را می توان با 
نقد و بررسی در آرای فقهای اماميه كشف نمود كه در 

ادامه توضيحاتش ارائه خواهد شد.
ب( بررســى نظرات فقهای اماميه در مورد سرزمينى 

بودن مجازات
در اين مسئله فقهای اماميه اظهار نظر صريح و شفافی 
ندارند، ليكن برای دســتيابی به نظريه آنها الزم است 
پس از تحصيل مبانی فقهی شــان، به تحليل آن مبانی 

فقهی پرداخته شود تا نظريه شان حاصل گردد.
اولين اصلی كه برای به دســت آوردن ديدگاه فقهای 
اماميه بايد به آن توجه شود، نوع نگاه آنها به »امامت« 
اســت، در تعريف آنان از امامت گفته شد:25 »امامت 
رياســِت فراگير در امور دينی و دنيايی است كه برای 
فردی از افراد به نيابت از پيامبر)ص( قرار داده شد«.26 
منظور از رياسِت فراگير اين است كه اين رياست شامل 
تمام افراد می شــود و در تمام امور می باشد، از حيث 
آنكه هر فردی به تكليف رسيد؛ يعنی به بلوغ رسيد و 
عاقل می باشــد، بنابراين به جهت آنكه به بيراهه نرود، 
فعل قبيح را انتخاب نكند، به گمراهی دچار نشــود، بر 
خداوند متعال واجب است فردی را بر او بگمارد كه او 
را به صالح نزديك نمايد و از بيراهه باز دارد،27 يكی 
از اموری كه امام به آن رســيدگی می نمايد مجازات 
مجرمان است.28 براســاس اين تعريف هركسی در هر 
مكانی مرتكب جرم شــد، مجازات او بايد به وســيله 
امام مسلمانان انجام شود؛ زيرا اين رياست اختصاص 
به امام مسلمانان دارد و شخص ديگری حق ندارد كه 
بر اّمت اســالمی و يا بر فردی از افراد اعم از مسلمان 
و كافر رياســت نمايد و او را مجازات نمايد، از جهت 
آنكه مقتضای اصل اوليه »عــدم واليت برای احدی 
بر ديگری« اســت، از اين اصل براساس تعاليم شرع 

25 . ر.ك: معارج الفهم في الشــرح النظم، ص473؛ مناهج اليقين في 
اصول الدين، ص289.

26 . شرح كشف المراد، ص327.
27 . ر.ك: تقريب المعارف في الكالم، ص95.

28 . النهايۀ، ص300.

واليت پيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( خارج شــده 
است،29 بنابراين امام حق دارد هركسی در هر نقطه ای 
از زمين كه مرتكب جرم و معصيت شــد را مجازات 

نمايد.
قاعده ديگری كه در اين مقام قابل استناد است، قاعده ی 
تكليف كّفار به فروعات شــرعی است.30 براساس اين 
قاعده حتی كفار نيز قابل مجازات هســتند، چنان كه 
پيامبر)ص( يهودی را سنگســار كرده اند.31 شافعيه نيز 
كفار را از جهت آنكه مكلف به فروع می دانند،32 قابل 
مجازات می شــمارند و حنفيه هم غير از شرب خمر، 
آنهــا را مكّلف به باقی مجازات می دانند.33 براســاس 
اين قاعده كه مورد قبول تمامی مذاهب اسالمی است، 
كّفاری كه مرتكب جرم می شــوند قابليت و استحقاق 
مجــازات را دارند، جــز اينكه حنفيــه واليت امام 
مسلمانان بر دارالكفر را نفی كرده اند، نه اينكه استحقاق 
مجازات آنها را نفی كرده باشــند،34 بنابراين اماميه به 
صورت مطلق ـ با اســتناد به مبانــی ـ ارتكاب جرم 
كّفار در سرزمين اســالم و ارتكاب جرم در سرزمين 
كفر را قابل مجازات می دانند و او را مستحق مجازات 
می شمارند كه اگر دست امام مســلمانان به او برسد، 

حكم بر او اجرا خواهد شد.
علت آنكه اماميه اين مســئله را شفاف و صريح بيان 
نكرده اند، برمی گردد به خود مسئله مجازات در عصر 
غيبت كه آيا اصاًل مجازات در عصر غيبت مجاز است 
يا خير؟ با توجه به آنكه ريشه اختالف فقهای اماميه به 
غيبت امام عصر)عج( باز می گردد، بررسی آرای ايشان 
اعم از متقدم و متأخر به سه نظريه منتهی می شود، يك 
دســته از فقها چون ابن ادريس معتقد به تعطيلی حدود 
در غيبت امام معصوم)ع( هســتند، كه بنابر ديدگاه آنها 

29 . ر.ك: كتاب المكاسب، ج3، ص546.
30 . ر.ك: فواتح الرحموت، ج1، ص128؛ تحريرات في االصول، ج5، 

ص318؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص159.
31 . التبيان، ج3، ص172.

32 . فواتح الرحموت، ج1، ص128.
33 . همان؛ رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص159.

34 . الهدايۀ، ج4، ص94.
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اجرای حدود در زمان غيبت ممكن نيست و مقتضای 
آن عدم تشــكيل حكومت اســت، در نتيجه نسبت به 
اجرای مجازات در مكان بحثی به ميان نياورده اند؛ زيرا 
وقتی اجرای حدود در عصر غيبت را جايز نمی دانند، 
بــه طريق اولی اجرای حدود در مــكان را نيز منتفی 
می دانند. نظريه دوم برگرفته از ديدگاه فقهايی اســت 
كه اقامه حدود و تعزيرات و اجرای كيفر در زمان امام 
زمان)ع( توســط فقيه جامع الشرايط را واجب می دانند 
كه از شاخص ترين آنان می توان از امام خمينی)ره( نام 
برد، با توجه به ديدگاه ژرف و بيانات ارزنده ايشــان، 
فقيه جامع الشرايط فتوا می تواند بر تمامی مجرمان در 
هر مكانی از عالم كه باشــند، اقامه حــد نمايد؛ زيرا 
كه ايشــان قائل به واليت مطلقــه ولی فقيه در تمامی 
امور حكومتی و زمام داری بر همه مردم در هر جايی 
از عالم كه هستند می باشــد.35 نظريه سوم از فقيهانی 
است كه اجرای كيفر توسط فقيهان جامع الشرايط فتوا 
را در زمان غيبــت امام زمان)ع( بر تمامی مردم جايز 
می شــمارند، پس مخالفتی با تشكيل حكومت در اين 
عصر ندارند كه از جمله آنان می توان به شــيخ مفيد،36 
سالر ديلمی،37 شيخ طوسی38 و ... اشاره كرد، بنابراين 
بحث مجازات در مكان را براساس اين نظريه می توان 
تبيين نمود، ليكن به دليل آنكه فقهای شيعه به وضوح 
در كتب خويش به اين مطلب اشاره نكرده اند، بررسی 
ديدگاه آنها نياز به يك تحليل منطقی و تبيين محدوده 

اختيارات امام دارد.
1. بررسى نظريه تعطيلى حدود و عدم جواز اقامه آن 

در عصر غيبت و ادله آن
يكی از قائالن بــه ناممكن بودن اقامه حدود در عصر 
غيبت، ابن ادريس است. ايشــان در كتاب سرائر ذكر 
كرده اســت كه هيچ كس غير از امــام معصوم)ع( حق 
اقامه حدود در عصر غيبت را نخواهد داشت، مگر در 

35 . كتاب البيع، ج2، صص24، 29و66.
36 . المقنعه، ص810.

37 . المراسم العلويۀ فی االحكام النبويۀ، صص263و264.
38 . الخالف، ج6، ص242.

اقامه حدود مولی بــر مماليك خود.39 توضيح مطلب 
آن اســت كه به داليل عقلی وجوب امامت ثابت شده 
و معلوم گرديده اســت كه خداوند بندگان مكلف خود 
را در هيــچ زمانی بدون امام معصوم رها نخواهد كرد؛ 
زيرا حضور امام در ميان مردم موجب دفع مفاســد و 
قبايح بر آنها خواهد شــد. غيبت امام عصر)عج( و در 
شــرايط فتنه و اضطرار قرار گرفتن ايشان نه از جانب 
خداوند اســت، نه خود امام و نه مؤمنان و شــيعيان، 
بلكــه از جانب ظالمان و دشــمنان غاصب امام عصر 
می باشد و نتيجه اســف بار اين غيبت، تضييع احكام و 
تعطيلی حدود و به تأخيــر انداختن مصالح و عارض 
شدن مفاســد اســت، كه تمامی اين ضررها بر عهده 
دشمنان ظالم امام)عج( می باشد.40 بنابراين حدود افراد 
جنايتكار در عهده آنها ثابت اســت و هنگامی كه امام 
عصر ظاهر شد، در صورتی كه مرتكبان اعماِل موجب 
حد، زنده باشــند، پس از ثبوت بيّنــه و اقرار به حد، 
توسط امام مجازات خواهند شد و چنانچه فوت كرده 
باشــند، گناه و معصيت در تعطيل اين حدود به گردن 
كسانی است كه امام)عج( از خوف آنها در پشت پرده 
غيبت قرار گرفته اند و در اين صورت نيز نسخ شريعت 
الزم نمی آيد؛ زيرا اقامه حدود در صورت قدرت امام 
و تمكين مّلت واجب است و وقتی امام حاضر نيست، 
منجر به عدم قدرت و وجود مانع و زوال تمكين شده 

و وجوب حد ساقط می شود.41
دليل ابن ادريس بــر ديدگاه خويــش اجماع تمامی 
اصحاب و مســلمانان بر عدم جواز اقامه حدود است 
و چنين نقل كرده اســت كه مخاطب اقامه حدود، ائمه 
اطهار و حكام نائب به اذن ايشــان هستند و چنانچه 
خبر واحدی مبنی بر جواز اقامه حدود بر غير از ائمه 
و نائبان ايشان وجود داشته باشد، با اين خبر نمی توان 
از اجماع دســت كشــيد، بلكه تنها با اجماع ديگری 
مشــابه همان اجماع يا دليلی از كتاب خدا يا روايتی 

39 . السرائر، ج2، ص24.
40 . رسالۀ اولی فی الغيبۀ، ص6.

41 . إعالم الوری، ص546.
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متواتر می توان از آن چشــم پوشيد كه چنين ادله ای 
وجود ندارد و در يك جا اســتثنا قائل شده  است كه 
اگر شخصی از جانب سلطان ظالمی مأموريت اقامه 
حدود بر قومی را داشته باشــد، چنانچه ترس از به 
خطــر افتادن جانش به خاطر تــرك اقامه حدود را 
داشــته باشــد، در حالت تقيه با اعتقاد اينكه به اذن 
ســلطان حق اقامه حدود می كند، نه به اذن ســلطان 
جور، بر او اقامه حدود جايز می باشد البته تا آنجا كه 
منجر به قتل مجرم نگردد؛ زيرا در چنين حالتی تقيه 

جايز نيست.42
از ميان مفسران نيز از جمله قائالن به تعطيلی حدود، 
می توان از راونــدی صاحب كتــاب فقه القرآن43 و 
طبرســی صاحب مجمع البيان44 نام برد كه هردو در 
اني  َفاْجِلُدوا ُكلَّ  اِنَيُة َو الزَّ ذيل آيه 2 ســوره نور: »الزَّ
واِحٍد ِمْنُهما ِمائََة َجْلَدة« اقامه حدود را تنها حق امام 
و شخصی كه از جانب ايشــان منصوب شده است، 

می دانند.
شيخ طوســی در النهايۀ نيز اجرای حدود را تنها از 
وظايــف و حقوق امام معصــوم و نائبی كه از جانب 
ايشــان برای اجرای حدود منصوب است می داند و 
آن را در عصر غيبت بر فقها جايز نمی شــمارد، ليكن 
در ســه مورد چنانچه دسترسی به امام حق ناممكن 
بوده و حكومت حاكم نيز حكومت ظالم باشد، انسان 
خودش ـ خواه فقيه باشد، خواه نباشد ـ می تواند بر 
فرزند و همسر و مماليكش اقامه حد نمايد، آن هم در 

صورتی كه از زيان ظالمان در امان باشد.45
2. بررسى نظريه وجوب اقامه حدود در عصر غيبت 

و ادله آن
براساس تعاريف مزبور از معنای لغوی و اصطالحی 
امامــت؛ همه كشــورهای جهان و تمامــی مناطق 

42 . السرائر، ج2، ص25.
43 . فقه القرآن فی شرح آيات االحكام، ج2، ص372.

44 . مجمع البيان، ج7، ص197.
45 . النهايۀ، صص300و301.

مســكونی تحت فرمــان امام معصوم)ع( هســتند، 
بنابراين هر جرمی كه از مســلمان يا غير مسلمان در 
هر نقطه ای از عالــم رخ می دهد، حق امام معصوم و 
از جمله وظايف ايشــان به شــمار می آيد كه تمامی 
مجرمان را عقــاب نمايد. با تتبــع در آرای فقهای 
اماميه و براســاس نظريه مطلقه واليت فقيه، جايگاه 
امام معصوم در عصر غيبت به عنوان نيابت از جانب 
ايشان به فقيه واگذار می گردد و فقيه همان حق امام 

را به نيابت دارا می باشد.
توضيح آنكه تشكيل حكومت اسالمی در عصر غيبت 
امام زمان)عج( از بديهی ترين بوده و دليلش آن است 
كه موجب گســترش عدالت و حفظ نظام جامعه از 
هرج و مرج و رفع ظلم و پاسداری از مرزهای كشور 
و نيز سبب جلوگيری از تجاوز بيگانگان و در نهايت 
بســط تعليم و تربيت در جامعه خواهد شد. ترديدی 
هم نيســت كه زمام داران امت اسالمی پيامبر)ص( و 
ائمه اطهار)ع( هســتند، در زمــان غيبت نيز از آنجا 
كه ممكن نيســت خداوند متعال در امر مهم و حياتی 
حكومت اهمال كرده باشد، الجرم بايد شخصی باشد 
كه واليــت و اداره امور جامعه را عهده دار شــود و 
بالحتــم نيز متّصف به دو صفت علم به احكام الهی و 
عدالت باشد كه به او فقيه عادل گويند و بر ساير فقها 
تبعيت از فقيه جامع الشرايط و عادل واجب است كه 
بتواند به اجــرای حدود الهی در حّد امكان و گرفتن 
صدقــات و خراج و خمس از مــردم و در مجموع 
رســيدگی به امور حسبيه بپردازد. بنابراين همه آنچه 
كــه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او 
محسوب می شــود، در مورد فقهای عادل نيز معتبر 
اســت، به اســتثنای واليت و اختياراتی كه مختص 
معصومان)ع( بوده اســت، مثاًل واليت معصوم)ع( در 
طالق دادن همسر يك مرد و از اين قبيل امور كه به 

ولی فقيه اختصاص داده نمی شود.46

46 . ر.ك، كتاب البيع، ج2، صص619-624 و654.
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3. بررســى نظريــه جواز اقامــه حدود بــر فقيه 
جامع الشرايط در عصر غيبت و ادله آن

از ميان قائالن بــه جواز اقامه حدود در زمان غيبت 
امــام عصر)عج( می توان از شــيخ مفيــد در كتاب 
المقنعه،47 سالر ديلمی در المراسم،48 ابی صالح حلبی 
در الكافی،49 ابن زهرة در غنيۀ النزوع،50 شيخ طوسی در 
الخالف،51 محقق حلی در شرائع االسالم،52 و همچنين 
در كتاب ديگرش به نــام مختصرالنافع،53 عالمه حلی 
در تحريراالحكام،54 شهيد اول در اللمعۀ الدمشقيۀ55 و 
... نام برد كه همگی آنها با بيان عبارت »يجوز للفقهاء 
إقامۀ الحدود في حال غيبۀ اإلمام«، به صراحت حكم 
بــه جواز اجرای حدود در عصر غيبت داده و در ادامه 
متذكر شــده اند: »مع األمن من ضرر سلطان الوقت و 
يجب علی الناس مساعدتهم« كه چنين جوازی منوط 
به وجود امنيت جانی برای فقيه جامع الشرايط می باشد، 
و بر مردم واجب است كه در نيل به اجرای احكام، فقيه 

را ياری نمايند.
اما دليل عدم حكم به وجوب اقامه حدود توسط اكثر 
فقهای متقدم آن است كه در زمان آنها حكومت حاكم 
بر مســلمانان يك حكومت نامشروع و حاكم آن نيز 
غير معصوم بوده اســت، بنابراين زمام داری جامعه در 
دســت فقهای جامع الشرايط نبوده كه به آسانی بتوانند 
حكومــت نموده و اجرای كيفــر نمايند، ليكن از آنجا 
كه تعطيل ماندن حكم خداوند مذموم است و شايسته 
است كه در حالت تمكن فقها، حدود الهی اجرا گردد، 
و از طرفی بنا بر دليل سابق فقيه در صورت اجرای حد 
ممكن است به خطر بيافتد، حكم به جواز اقامه حدود 

47 . المقنعه، ص810.
48 . المراسم العلويۀ فی االحكام النبويۀ، صص263و264.

49 . الكافی فی الفقه، صص423-421.
50 . غنيۀ النزوع، ج1، ص436.

51 . الخالف، ج6، ص242.
52 . شرائع االسالم، ج1، ص312.

53 . مختصر النافع، ص139.
54 . تحرير االحكام الشريعۀ علی مذهب االماميۀ، ج2، ص242.

55 . اللمعۀ الدمشقيۀ، ج1، ص167.

داده شده است. ليكن چنانچه امنيت جانی فقيه وجود 
نداشــته باشد، اقامه حدود بر او جايز نيست. در نتيجه 
اجرای احكام بنابر نظر قائليــن به جواز اقامه حدود 

منوط به امنيت فقيه می باشد.
شــايان ذكر اســت كه در بيانات فقها به جز در كتاب 
خالف شيخ طوسی، به صراحت مطلبی مبنی بر اجرای 
مجــازات مجرم در هر مكانی كه مرتكب جرم شــده 
باشــد، وجود ندارد اما با تتبع در آرای فقها و تحليل 
ديدگاههای آنها به طور ضمنــی می توان دريافت كه 
فقها ثبوتًا اقامه حدود را مقيد به مكان نكرده اند، بدان 
سبب كه كفار هم مكّلف به اصول هستند و هم مكّلف 
به فروع، بنابراين ثبوتًا هرجايی كه هركســی مرتكب 
جرم شده باشد، اعم از مسلمان و غير مسلمان، امام كه 
نائب پيامبر است، حق مجازات آن را دارد، اما اثباتًا به 
دليــل آنكه در عصر غيبت ناامنی برای فقها در اجرای 
حدود در مكانی غير از كشــور اسالمی وجود دارد، 
اجرای مجازات منوط به مأمن اســت، پس از لحاظ 
اثباتی اجرای حدود و كيفر منوط به مكان أمن می شود 
و طبيعتًا در ســرزمين كفار كه برای فقها امنيت وجود 

ندارد اجرای مجازات نيز برايشان منتفی می گردد.
شيخ طوسی در خالف خويش نسبت به ارتكاب جرم 
مســلمان در خارج از مرزهای اسالمی ساكت نمانده 
است و به صراحت بيان داشته كه: »من فعل ما يجب به 
الحّد فی أرض العدّو من المسلمانان وجب عليه الحّد، 
إاّل أنّه اليقام عليه الحّد فی أرض العدّو، بل يؤّخر إلی 
يرجع إلی داراإلسالم«؛ »چنانچه مسلمانی در سرزمين 
حربی، عملی مرتكب شود كه مستوجب حد می باشد، 
اقامه حــّد بر او واجب بوده و تا زمان برگشــتش به 
كشور اســالمی به تأخير می افتد«، البته به شرط آنكه 
در كشــور حربی بر او اجرای حّد نشده باشد و سخن 
اِنَيُة  خويش را مســتند اطالق آيه 2 ســوره نور: »الزَّ
انــي  َفاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْنُهمــا ِمائََة َجْلَدة« و نيز  َو الزَّ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا  ــاِرُق َو السَّ آيه 38 سوره مائده: »َو السَّ
َأْيِدَيُهمــا َجزاًء بِما َكَســبا« كرده كه با عنايت به آيات 
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فوق الذكر اجــرای حدود به نحو مطلق آمده و مقيد به 
ارتكاب جرم در مكان يا زمان خاصی نشــده است، 
چرا كه از جهتی جواز به تأخير انداختن اقامه حدود تا 
حد امكان وجود ندارد، همچنين در ادامه استنادش را 

با اجماع فرقه ای از اصحاب به اتمام رسانيده است.56
ادله حاكم بر نظرات مشابه فقهای شيعه مبنی بر جواز 
اقامه حدود در عصر غيبت استناد به روايات و اجماع 
فقها اســت از مجموع روايات می توان به خبر عمر بن 
حنظله از امام صادق)ع( اشاره نمود، آنجا كه حضرت 
صــادق)ع( بعد از نهی از بــردن دعوا نزد طاغوت در 
جــواب عمر بن حنظله كه پرســيدند: پس چه كنند؟ 
فرمودند: »انُْظُروا إِلَی َمــْن َكاَن ِمْنُكْم قَْد َرَوی َحِديثَنَا 
َو نََظَر فِي َحاَللِنَا َو َحَراِمنَا َو َعَرَف أَْحَكاَمنَا فَاْرَضْوا بِِه 
َحَكمًا فَِإنِّي قَْد َجَعْلتُُه َعَلْيُكْم َحاِكمًا فَِإَذا َحَكَم بُِحْكِمنَا 
ََّما بُِحْكِم اهلل قَِد اْســَتَخفَّ َو َعَلْينَا َردَّ َو  فََلْم يَْقبَْلُه ِمْنُه فَِإن
ْرِك بِاهلل«؛57  ادُّ َعَلی اهلل َو ُهَو َعَلی َحدِّ الشِّ ادُّ َعَلْينَا الرَّ الرَّ
»دقــت كنيد و در بين خود فردی را بيابيد كه احاديث 
مــا را روايت كرده و در حالل و حرام ما صاحب نظر 
بوده و به احكام ما آشنا است آنگاه وی را قاضی قرار 
دهيد كه همانا من او را قاضی بر شــما قرار دادم، پس 
اگر وی مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، 
بدانيد حكم خدا تحقير شده است و فرمان ما رد شده 
اســت و آن كس كه ما را رد كند، گويی كه خدا را رّد 

كرده است و اين امر همسنگ شرك به خدا است«.
اين خبر از جمله روايات مورد قبول است كه گردونه 
قضاوت بر محور آن می چرخد و فقهای شــيعه تا آن 
پايه بدان عمل كرده اند كه موصوف به روايت »منقوله« 
شده است. بنابراين ضعف خبر از جهت وجود عمر بن 
حنظله در سلسله سند آن با عمل صحابه ائمه اطهار)ع( 
جبران می  شود، در نتيجه قابليت اسناد بر جواز اجرای 
مجازات را دارد؛ چرا كــه اقامه حدود خود يك نوع 
قضاوت كردن بوده و در آن مصلحت كلی نهفته است كه 
موجب ترك محارم و كاستن از انتشار مفاسد می شود 

56 . الخالف، ج5، ص522.
57 . الكافی، ج7، ص412؛ تهذيب االحكام، ج6، ص301.

و تعطيلی حدود نيز منجــر به ارتكاب محارم خواهد 
شد، بنابراين بر فقيه جايز است كه برای جلوگيری از 
ارتكاب مفاسد به اجرای مجازات مجرمان بپردازد،58 
همچنين از عبارت »فَِإنِّي قَــْد َجَعْلتُُه َعَلْيُكْم َحاِكمًا« 
در خبر مزبور می توان چنين بهره جســت كه امام)ع( 
شــخص فقيه را، هم در امور قضايــی و هم در امور 
مربوط به حكومت و رهبــری جامعه حاكم قرار داده 
است؛ يعنی فقيه در هردو زمينه »ولی امر« است و حق 
حاكميت دارد، به ويژه با وجود آنكه حضرت نفرمودند: 
»قاضيًا« بلكه گفته اند: »حاكمًا« و چون مبرهن است 
كه اوامر و نواهی همان احكام هســتند، بعيد نيست كه 
اگر امام)ع( تعبير به »قاضی« نيز می كردند، باز هم اين 
تعميم صحيح بود؛ يعنــی قضاوت به طور كلی اعم از 
داورِی قاضی و دســتور حاكم است،59 ليكن در كتب 
فقهی به وضوح بيان شــده كه تنها شخصی می تواند بر 
مــردم قضاوت نموده و بر آنها واليت داشــته و اقامه 
حدود و قصاص و رســيدگی به امور مالی مردم نمايد 
كه عادل، عاقل، دارای حســن رأی و صاحب حلم و 
ورع باشد كه اين موارد همان خصوصيات فقيه جامع 
الشرايط است. دليل دوم اجماع اصحاب مبنی بر جواز 
اقامه حدود اســت و از جملــه فقهايی كه به اين دليل 
استناد نموده اند، صاحب غنيۀ النزوع،60 و شيخ طوسی 

در خالف61 است.
در انتهــا از مجموع آرای فقهای شــيعه با عنايت به 
ديدگاههای منقول می توان چنين برداشــت نمود كه به 
جــز ابن ادريس و پيروان نظريــه او باقی فقها اعم از 
قائلين به جواز اقامه حدود در عصر غيبت و قائلين به 
وجوب اجرای حدود، بر اين عقيده هستند كه تشكيل 
حكومت اســالمی در زمان غيبت امام عصر)عج( بر 
فقهای جامع الشــرايط الزم بوده و تعطيل ماندن حدود 
و كيفــر ندادن مجرمان منجر به بســط هرج و مرج و 

58 . ر.ك: مسالك االفهام، ج3، ص106.
59 . ر.ك: كتاب البيع، ج2، صص641و642.

60 . غنيۀ النزوع، ج1، ص436.
61 . الخالف، ج6، ص244.
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فساد در جامعه می شــود كه خداوند متعال راضی به 
اين امر نمی باشــند، بنابراين مجرمان به سزای اعمال 
خود در عصر غيبت امام زمان)عج( خواهند رســيد و 
مجازاتشان تا ظهور امام عصر)عج( به تأخير نخواهد 

افتاد.
2( گزارشی از دیدگاه حقوق دانان در مورد سرزمینی 

بودن مجازات
حقوق دانان كشــورهای مختلف اعم از مسلمان و غير 
مسلمان در قوانين جزايی خود به تبيين و تشريح مواد 
قانونی در زمينه اجرای مجازات بر مجرم، انواع جرايم 
مرتكبه در هر مكان و زمانی كه باشــد خواه در كشتی 
خواه هواپيما و... پرداخته اند كه از جمله آنها می توان 
از كشورهای ايران، فرانســه و لبنان نام برد، نصوص 
قانونی كشــورهای مزبور مبين سه مبحث عمده است 
كه تأثير به سزايی در نحوه رسيدگی به جرايم جزايی 
دارد: 1. اصل ســرزمينی بودن قوانين كيفری، 2. اصل 
صالحيت شــخصی قوانين كيفری، 3. اصل صالحيت 
واقعی يــا ذاتی قوانين كيفــری. صالحيت كيفری نيز 
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 سرزمينى بودن قوانين كيفری

براســاس اين اصل، قوانين جزايی بر كليه ســاكنان 
كشور اعم از اتباع داخلی يا خارجی قابل اجرا است، 
همچنين اجرای اين اصل منجر به جبران ضرر و زيان 
ناشــی از ارتكاب جرم در كشور محل جرم و تسكين 
احساســات و رفع نگرانی مردم می شــود و اقدامات 
مربوط به كشــف و تعقيب و تحصيــل دليل و صدور 
حكم بر قضات كشــور مذكور آسان تر انجام می شود. 
در مقايسه ای اجمالی با ديدگاه فقها، اصل مورد بحث 
تا حدودی با نظريه مالكی و شافعی و حنبلی از فقهای 
اهل سنت و نيز از جهت مجازات اتباع داخلی در كشور 

اسالمی با ابوحنيفه و ابويوسف شباهت دارد كه در ذيل 
مطلب به ارائه نصوص قانونی از كشــورهای ذكر شده 

مبنی بر اصل مزبور پرداخته می شود.
1. بررســى مــواد قانون مجازات اســلمى در اصل 

سرزمينى بودن
قانــون جزای ايران يــك تعريف جامعــی از قانون 
مجازات اسالمی ارائه داده است، بدين نحو كه »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 نيز هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه 
در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، است«.62

مــاده 3 و 4 قانون مجازات اســالمی نيز به وضوح 
قلمرو اجرای قوانين جزايی در مكان را بيان می دارد، 
بدين شــرح كه گويد: »قوانين جزايــي ايران درباره 
كليه اشــخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي 
و هوايي جمهوري اســالمي ايران مرتكب جرم شوند، 
اعمال مي شــود، مگر آنكه به موجــب قانون ترتيب 
ديگري مقرر شــده باشــد و هرگاه قسمتي از جرم يا 
نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم 

جرم واقع شده در جمهوري اسالمي ايران است«.
2. بررسى مواد قانون جزای فرانسه در اصل سرزمينى 

بودن
كشور فرانسه نيز در زمينه مجازات مجرمان اعم از اتباع 
داخلی و خارجی چنين گويد كه قانون كيفری فرانسه 
در مورد جرايمی كه در سرزمين جمهوری رخ می دهد، 
قابل اجرا است، جرم زمانی ارتكاب يافته در سرزمين 
جمهوری تلقی می شود كه يكی از اعمال تشكيل دهنده 
آن در اين سرزمين رخ داده باشد63 و همچنين در ماده 
3ـ113 و 4ـ113 به اجرای مجازات مجرمانی كه در 
كشتيهای حامل پرچم فرانسه يا هواپيماهای ثبت شده 
در فرانسه مرتكب جرمی می شوند يا جرايمی كه عليه 

62 . ماده 1 و 2 ق.م.ا.
63 . ترجمه ماده 2 ـ113 ق.ج.ف.
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هريك از آنها در هر كجا كه رخ دهد اشاره می نمايد.در 
ماده 5ـ113 نيز چنين آمده است كه قانون فرانسه قابل 
اجرا است، نسبت به هركسی كه در سرزمين جمهوری 
به عنوان شــركت در يك جنايت يــا جنحه ای كه در 
خارج رخ داده است، مجرم شناخته شود، مشروط بر 
اينكه آن جنايت يا جنحه هم به موجب قانون فرانسه 
و هم براســاس قانون بيگانه قابل مجازات باشد و به 
وســيله يك تصميمم قطعی دادگاه بيگانه احراز شده 
باشد. مواد قانونی مذكور به روشنی بر اصل سرزمينی 

بودن قوانين كيفری داللت دارند.
3. بررسى مواد قانون جزای لبنان در اصل سرزمينى 

بودن
همچنين در لبنــان نيز قانون لبنان نســبت به تمامی 
جرايم ارتكابی در سرزمين لبنان قابل اجرا است، جرم 
هنگامی ارتكاب يافته در سرزمين لبنان تلقی می شود 
كه اواًل يكی از عناصر تشكيل دهنده جرم يا عملی از 
اعمال غير قابل تجزيه جرم يا عمل اشتراكی اصلی يا 
فرعی آن در سرزمين لبنان رخ دهد و در ثانی هرگاه 
نتيجه جرم در اين ســرزمين رخ دهد يا انتظار حصول 
نتيجه در آنجا برود.64 و نيز در مواد ديگر قائل است كه 
سرزمين لبنان شامل طبقه هوا كه آن را می پوشاند؛ يعنی 
قلمرو هوايی می شود و دريای سرزمينی با مسافت 20 
كيلومتر از ساحل و مسافت هوايی كه دريای سرزمينی 
را می پوشــاند و كشتيها و هواپيماها و ... نيز از جهت 

اجرای قانون جزا، در حكم سرزمين لبنان است.65
ب( اصل صلحيت شخصى قوانين كيفری

علي رغم تمام محسناتی كه اصل سرزمينی بودن قوانين 
كيفری دارد، به تنهايی قادر نيست كليه جرايم ارتكابی 
را شامل گردد؛ چرا كه با توجه به مفهوم اصل سرزمينی 
بودن قوانين، كشــورها در جرايمــی كه در خارج از 
مملكتشــان رخ می دهد، حق دخالت نخواهند داشت، 
خواه از جمله جرايمی باشــد كه مثاًل يك تبعه ايرانی 
در كشــور خارجی مرتكب شده و حكم قطعی نيز بر 

64 . ترجمه ماده 15 ق.ج.ل.
65 . ترجمه مواد 16و17 ق.ج.ل.

او صادر شده است، ليكن هنوز به مرحله اجرا نرسيده 
است و خواه از جرايمی باشد كه برخالف مصالح ايران 
در خارج به ارتكاب رســيده است، و اينجا است كه 
اصل صالحيت شــخصی قوانين كيفری اين خأل را تا 
حدودی جبران می كند، بدين طريق كه اجرای اين اصل 
منجــر به حفظ اتحاد افراد يك مّلت كه قانون واحدی 
بر آنها وضع شــده در هر كجا از جهان كه باشــند و 
صيانت آبرو و وجه كشور مذكور در جوامع بين المللی 
می شــود.66 اين  كاماًل موافق با نظريه فقهای اهل سنت 
از مذهب مالكی و شــافعی و حنبلی و فقهای متأخر 
شيعه است، ليكن فقهای شيعه پا را فراتر گذاشته اند تا 
آنجا كه مجازات مجرم را در هر مكانی كه باشد، تبعه 
هر كشــوری كه باشد، حق و وظيفه امام معصوم)ع( و 
به تبع ايشــان حق فقيه جامع الشرايط فتوا می دانند و 
اين ديدگاه همخوانی بســياری با اصل صالحيت ذاتی 
قوانين كيفری خواهد داشت. صالحيت قوانين داخلی 
نســبت به جرايم ارتكابی از سوی نمايندگان سياسی 
و مأموران دولتی كه در خارج كشــور مرتكب جرمی 
می شوند نيز از مصاديق صالحيتهای شخصی است كه 

در قوانين موضوعه پيش بينی شده است.67
1. بررســى مــواد قانون مجازات اســلمى در اصل 

صلحيت شخصى
در ماده 7 قانون مجازات اسالمی آمده است كه 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 
مي شــود 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 كاًل يا بعضًا درباره 
او اجراء نشــده باشــد. پ( طبق قوانين ايران موجبي 
براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات 

66 . ر.ك: حقوق جزای عمومی، شامبياتی، ج1، صص311-291.
67 . حقوق جزای عمومی تطبيقی، ص41.
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يا سقوط آن نباشد.
با تحقق اصل صالحيت شخصی معمواًل دو شرط الزم 
اســت؛ تابعيت مجرم يا مجنی عليه و اهميت جرم، اما 
قانون گذار ايران برخالف ســاير قانون گذاران تفكيكی 
ميان جرايم با اهميت و كم اهميت نكرده اســت.68 من 
حيث المجموع مواد قانونی فوق بيانگر آن اســت كه 
كشور ايران نسبت به جرايمی كه در خارج از كشورش 
توسط اتباع ايرانی صورت می گيرد، بی تفاوت نبوده و 
قائل است يك شخص مســلمان و ايرانی هرچند در 
كشــور ديگر باشد، بايد از مقرراتی كه از دين و قانون 

كشورش اتخاذ شده تبعيت نمايد.
2. بررسى مواد قانون جزای فرانسه در اصل صلحيت 

شخصى
ماده مطابق با اصل صالحيت شخصی در قانون فرانسه 
بدين نحو است كه قانون كيفری فرانسه قابل اجرا است، 
نسبت به هر جنايتی كه از سوی يك فرانسوی در خارج 
از ســرزمين جمهوری رخ می دهد. قانون فرانسه قابل 
اعمال است نسبت به جنحه هايی كه توسط فرانسويان 
در خارج از ســرزمين جمهوری رخ می دهد، مشروط 
بر اينكه اعمال مزبور توســط قانون گذار كشوری كه 
جرايم در آن رخ داده اســت، قابل مجازات شناخته 
شده باشــد. همچنين اين ماده اجرا می شود زمانی كه 
متهم تابعيت فرانســوی را به دست آورده باشد، بعد از 
آنكه مرتكب عمل مورد اتهام شــده باشد.69 همچنين 
در ماده ديگر آمده است كه قانون كيفری فرانسه قابل 
اجرا اســت، نسبت به هر جنايت و نيز هر جنحه ای كه 
مجازات حبس دارد و به وسيله يك فرانسوی يا بيگانه 
در خارج سرزمين جمهوری رخ می دهد، هرگاه قربانی 
جرم در لحظه وقوع آن، تبعيت فرانسوی داشته باشد.

3. بررســى مواد قانون جزای لبنان در اصل صلحيت 
شخصى

قانون جزای لبنان اجرا می شــود، نسبت به هر لبنانی 

68 . همان، ص42.
69 . ترجمه ماده 6ـ113 ق.ج.ف.

كه در خارج ســرزمين لبنان اقدام به ارتكاب جنايت 
يا جنحه ای نمايد كه براساس قانون لبنان قابل تعقيب 
است، اعم از اينكه مباشر يا معاون يا متداخل باشد. اين 
حكم وجود دارد، هر چند مدعی عليه بعد از ارتكاب 
جنايت يا جنحه، تابعيت خود را از دســت بدهد يا آن 

را به دست آورد.70
ج( اصل صلحيت واقعى يا ذاتى قوانين كيفری

صالحيــت واقعی يا ذاتی قوانين، بدين معناســت كه 
رسيدگي به جرايم خالفي، حسب مورد، در خانه هاي 
انصاف، شوراهاي داوري و دادگاههاي بخش مستقل 
رســيدگي به بزه هاي جنحــه اي، در دادگاه جنحه و 
رسيدگي به جنايات، در دادگاه جنايي به عمل مي آيد. 
صالحيت هريك از دادگاههاي مراجع مذكور به هريك 
از انواع سه گانه جرايم صالحيت ذاتي ناميده مي شود. 
هرچند اصل توأم سرزمينی بودن و اصل شخصی بودن 
قوانين كيفری موجب می شــود كه جرايم ارتكابی در 
داخل كشــور و نيز جرايم ارتكابی اتباع يك كشــور 
در خارج از كشــور مورد مجازات قرار گيرد، مع ذلك 
اجرای توأم ايــن دو اصل در بعضی موارد برای حفظ 
منافع دولتها كافی نيســت، به عنوان مثال چنانچه يك 
تبعه خارجی در خارج از ايران عليه امنيت داخلی يا 
خارجی مملكت يا استقالل ايران توطئه كند، بنابراين 
دو اصــل تعقيب چنين فردی ممكن نيســت، يا حتی 
ممكن اســت برخی جرايم عليه دولت خاصی نباشد، 
امــا وجدان همه افراد را تحت تأثير قرار دهد، همانند 
دزدی دريايی، در نتيجه با استناد به اصل سوم كه همان 
اصل صالحيت واقعی و ذاتی در قوانين ايران اســت، 
می توان به چنين جرايمی رسيدگی نمود و از ارتكاب 
آن جلوگيری كــرد، بدين روش كه ايران خواســتار 
استرداد مجرمان به كشور شده يا مجری مجازات برای 

مجرمان يافت شده در كشور باشد.71
1. بررســى مــواد قانون مجازات اســلمى در اصل 

70 . ترجمه ماده 20 ق.ج.ل.
71 . ر.ك: حقوق جزای عمومی، شامبياتی، ج1، ص309.
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صلحيت واقعى يا ذاتى
براســاس ماده 5 قانون 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 اســالمي 
ايران محاكمه و مجازات مي شــود 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 مي كند: الف( اقدام عليه نظام، امنيت 
داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقالل جمهوري 
اســالمي ايران. ب( جعل مهر، امضا، حكم، فرمان يا 
دســتخط مقام رهبري يا استفاده از آن. پ( جعل مهر، 
امضا، حكم، فرمان يا دســتخط رسمي رئيس جمهور، 
رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي 
اســالمي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالي 
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 اجرائيه هاي 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 8 قانون مجازات اسالمی هرگاه شخص 
غيرايراني در خارج از ايران عليه شــخصي ايراني يا 
عليه كشــور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور 
در مواد قبل شــود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده 
گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اســالمي ايران به 
جرم او رسيدگي مي شود، مشروط بر اينكه: الف( متهم 
در جرايــم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه 
و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كاًل يا 
بعضًا درباره او اجرا نشده باشد. ب( رفتار ارتكابي در 

جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي 
ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

2. بررسى مواد قانون جزای فرانسه در اصل صلحيت 
واقعى يا ذاتى

قانون جزای فرانســه اعمال می شود نسبت به جنايات 
و جنحه هايی كه تجاوز به منافع اساسی ملی محسوب 
می شوند و نسبت به جعل و قلب مهر دولتی، پول سكه، 
بليطهای بانكــی يا اوراق بهادار كه در مواد 1ـ442 و 
1ـ 443 و 1ـ444 پيش بينی شده است و نسبت به هر 
جنايت يا جنحه ای عليه مأموران يا مكانهای سياسی 
يا كنسولی فرانسه كه در خارج سرزمين جمهوری رخ 

می دهد.72
3. بررســى مواد قانون جزای لبنان در اصل صلحيت 

واقعى يا ذاتى
قوانين لبنان اجرا می شود، نسبت به هر لبنانی يا بيگانه 
يا شــخص فاقد تابعيت، اعم از اينكه مباشر يا شريك 
يا معاون يا مداخله كننده باشــد، هرگاه در خارج از 
سرزمين لبنان يا بر هواپيما يا كشتی بيگانه اقدام نمايد 
بــه: 1. ارتكاب جرايمی كــه موجب اخالل در موارد 
زير می شود: امنيت دولت، تقليد مهر دولت يا تقليد يا 
جعل اوراق بهادار يا اسناد بانكی لبنان يا اسناد بيگانه 
كه قانونًا يا عرفًا در لبنــان رواج دارد يا جعل مجوز 
ســفر و دخول به كشور و اســناد هويت و وثيقه های 
لبنانی آزاد شــدن محدوديت لبنانی، اين احكام اجرا 
نمی شود، نسبت به بيگانه ای كه عمل وی مخالف قواعد 
قانون بين المللی نيســت. 2. ارتكاب يكی از جنايات 
بر ضد ســالمت ناوگان هوايــی و دريايی كه در مواد 
641 و 642 و 643 اصالحی قانون مجازات پيش بينی 
شــده اســت. 3. ارتكاب يكی از جرايم عليه سالمت 
منصوبات ثابت در جــرف مربوط به يكی از دولتهای 
پيمان مورخ 1988/3/10 روم. 4. ارتكاب جرايم با 
هدف مجبور كردن لبنان به انجام يا ترك عملی هرگاه 
در خالل ارتكاب جرم، يا اشــغال يا جرح يا قتل يك 

72 . ترجمه ماده 10ـ113ق.ج.ف.
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لبنانی صورت گيرد.
هريك از ســه اصل گفته شده به تنهايی نواقصی دارند 
كــه جامع افراد جرم و مصاديــق آن نبوده و مجازات 
مجرمان را به تمامه پوشش نمی دهد، اما زمانی كه اين 
اصول در كنار هم به كار گرفته  شــود، تأثير شگرفی 
در اجرای قوانين جزايی داشــته و نقش بازدارندگی 

بيشتری را ايفا می كند.

نظریه مختار
با نگاهی گذرا به آرای فقهی فقهای اهل ســنت و شيعه 
و مطالعــه اجمالی ديدگاه قوانين جزايی كشــورهای 
مختلف، چنين استنباط می شود كه اگر نظريات فقهای 
اهل ســنت اتخاذ گردد، با توجه به مقايســه ای كه با 
قوانين كشــورها شــد به تنهايی قادر نيست كه كليه 
جرايم مرتكبه در مكان را شامل گردد، چرا كه برخی 
تنها قائل به اجرای مجازات جرايم ارتكابی در كشور 
اسالمی هســتند، و برخی ديگر عالوه بر مطلب فوق 
قائل به اجرای كيفر بر جرايــم ارتكابی در خارج از 
كشور متبوع توسط حاكم اسالمی در صورت بازگشت 
مجرم به كشور اسالمی می باشند كه با اين اوصاف نياز 
به ديدگاه جامع تری اســت كه بتواند تمامی جرايم را 
پوشــش دهد، ديدگاه فقهای متقدم شيعه نيز از آن جا 
كه حكم به جواز اقامه حــدود و اجرای كيفر به دليل 
عدم امنيت جانی فقيه در كشــوری كه ظالمان حاكم 
آن هستند داده اند، هرچند بعد از تحليلهای موشكافانه 
دست يافتنی است، باز هم توانايی رسيدگی به تمامی 
جرايم را نــدارد بنابراين تنها ديدگاهی كه قابل اتخاذ 
است، نظريه فقهای شــيعه متأخر كه احياگر آنها امام 
خمينی)ره( است، می باشــد؛ زيرا كه ايشان با ديدگاه 
ژرف خويش توانسته اند نواقص موجود باقی نظريات 
را جبــران نمايند، بنابراين اتخاذ ايــن ديدگاه كه هر 
مجرمی اعم از مسلمان يا غير مسلمان در هر نقطه ای 
از عالم مرتكب جرمی شــود حــق امام معصوم و تبع 
ايشان وظيفه فقيه جامع الشرايط است كه آنان را عقاب 

نمايد و اين امر بر امام)ع( و فقيه واجب اســت، منجر 
به از بين رفتن فســاد و تباهی و جلوگيری از ارتكاب 
جرم و جنايت در كل عالم هستی می گردد، هرچند كه 
در شرايط كنونی و با توجه به قوانين بين المللی چنين 
ديدگاهــی قابل اجرا نخواهد بود، ليكن امام معصوم و 
جانشين ايشان عقاًل و شرعًا تنها اشخاصی هستند كه 
می توان از ظلم جهانــی جلوگيری نموده و به اجرای 

احكام حقه اسالم در تمامی عالم بپردازند.

نتیجه گیری
1. با عنايت به تحليل ديدگاه فقها در زمينه سرزمينی 
بودن مجازات اين مبحث به دو ديدگاه منتج می شود، 
يكی ديدگاه آرمانــی و ديگری ديدگاه رئاليســتی، 
ديدگاه شــيعه و پيروان ابوحنيفه و شــافعی و مالكی 
و ابن حنبل يك ديدگاه آرمانی و ايدئاليســتی است و 

ديدگاه ابوحنيفه يك ديدگاه رئاليستی و واقع گرايانه.
2. در باب اجرای حدود و ســرزمينی بودن مجازات، 
فقها به دو دســته تقسيم می شوند: دسته اول را فقهای 
اهل سنت تشــكيل می دهند و وجه افتراقشان به وقوع 
جرم در خارج از جهان اسالم باز می گردد و دسته دوم 
نيز نظريه فقهای اماميه است كه دربر گيرنده سه ديدگاه 
بوده و ريشــه اختالفشــان به غيبت امام عصر)عج( 

برمی گردد.
3. از ميان فقهای اهل ســنت، ابوحنيفه و ابويوسف به 
دليل عدم واليت حاكم شرع بر محل جرم قائل به عدم 
اجرای مجازات بر جرايم ارتكابی توســط مسلمان يا 
ذمی در كشور حربی هستند، و مالكی و شافعی و احمد 
بن حنبل از قائالن نظريه اجرای كيفر بر جرايم مرتكبه 

در كشور حربی توسط مسلمان يا ذمی می باشند.
4. از ميان فقهای اماميه نيز اشخاصی چون ابن ادريس 
قائــل به تعطيلی حدود در عصر غيبت امام زمان)عج( 
می باشــند كه مقتضای آن عدم تشكيل حكومت است؛ 
در نتيجه نســبت به اجرای مجازات در مكان بحثی به 
ميان نياورده اند و دســته ديگری از فقها همچون شيخ 
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مفيد و شيخ طوســی با استناد به داليل خود حكم به 
جواز اجرای حدود توسط فقيه جامع الشرايط در عصر 
غيبت داده اند و فقهای متأخری چون امام خمينی)ره( 
با ارائه مستندات متقنی قائل به وجوب اجرای مجازات 
بر فقيه جامع الشــرايط در زمان غيبت امام زمان)عج( 

هستند.
5. قانون مجازات اسالمی به تبع قوانين شرعی و فقها و 
قوانين جزايی كشورهای فرانسه و لبنان نيز از رويكرد 
اجرای كيفر در مكان پيروی نموده  است و با تبيين سه 
اصل سرزمينی بودن و صالحيت شخصی و صالحيت 
واقعی يا ذاتــی قوانين كيفری در ضمن مواد قانونی تا 
حدودی دست مجرمان را از ارتكاب جرم در مكان و 

زمان مختلف كوتاه كرده است هرچند كم و كاستيهايی 
در قانون مجازات اسالمی احساس می شود كه با يك 

بازنگری كلی می تواند جبران گردد.
6. با عنايت به نظرات و ادله فقهای اهل سنت و اماميه و 
با توجه به ديدگاههای حقوق دانان كشورهای مختلف 
به نظر می رســد اختيار اين ديــدگاه مبنی بر عقاب 
نمودن هر مجرمی از تبعه هر كشــوری در هر مكانی 
كه باشد توســط امام معصوم)ع( و به تبع ايشان فقيه 
جامع الشــرايط فتوا به اصل و اساس شريعت اسالمی 
نزديك تر بوده و موجب گسترش عدل و از بين رفتن 

فساد در تمامی جوامع انسانی می گردد.

- قرآن كريم.
- ابن ادريس حلی، الســرائر، تحقيق: اللجنۀ التحقيق، 

قم، مؤسسۀ النشر االسالمی، چاپ دوم، 1411ق.
- ابن عابدين، محمدامين بــن عمر، رد المحتار علی 
الدر المختار، بيــروت، داراحياء التراث العربی، چاپ 

اول، 1431ق.
- ابن قدامــه، عبدالرحمن، الشــرح الكبير علی متن 

المقنع، بی جا، دارالكتاب العربی، بی تا.
- ابن قدامــه، عبداهلل، المغنی، بی جــا، مكتبۀ القاهرة، 

1388ق.
- ابن همام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد، شــرح 
فتح القدير علی الهدايۀ شــرح بدايۀ المبتدی، تعليق: 
عبدالرزاق غالــب المهدی، بيروت، دارالكتب العلميه، 

چاپ اول، 1424ق.
- أصبحــی مدنی، مالك بن انــس، المدونۀ، بی جا، 

دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1415ق.
- افراســيابی، محمداسماعيل، حقوق جزای عمومی، 

تهران، فردوسی، چاپ چهارم، 1374ش.

- انصاری، زكريا، أســنی المطالب فی شرح روض 
المطالب، بی جا، دارالكتاب االسالميه، بی تا.

- انصاری، مرتضی، كتاب المكاســب، گروه محققان 
قم، مجمع الفكر االسالمی، چاپ هفتم، 1425ق.

- انصاری، نظام الدين، فواتح الرحموت شــرح مسّلم 
الثبوت فــی اصول الفقه در ذيل المســتصفی، مصر، 

چاپخانه اميريه، چاپ اول، 1322ق.
- حطاب الرعينی )طرابلســی مغربــی(، محمد بن 
محمد، مواهب الجليل فی شرح مختصر خليل، بی جا، 

دارالفكر، چاپ سوم، 1412ق.
- حلبی، ابن زهــرة، غنيۀ النزوع، تحقيــق: ابراهيم 
بهادری، قم، مؤسســۀ االمام الصادق)ع(، چاپ اول، 

1417ق.
- حلبی، ابوالصالح، الكافــی فی الفقه، تحقيق: رضا 
استادی، اصفهان، مكتبۀ االمام اميرالمؤمنين، 1403ق.

- همو، تقريب المعارف فــي االحكام، تحقيق: رضا 
اســتادی، قم، مؤسسۀ النشر االســالمی، چاپ اول، 

1363ش.
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- حلی، حسن بن يوسف، تحرير االحكام الشريعۀ علی 
مذهب االماميه، تحقيق: ابراهيم بهادری، قم، مؤسســۀ 

االمام الصادق)ع(، 1420ق.
- همو، معارج الفهم في شرح النظم، تحقيق: عبدالحليم 

عوض الحّلی، قم، دليل ما، چاپ اول، 1386ش.
- همو، مناهج  اليقين في اصول الدين، تحقيق: محمدرضا 

انصاری قمی، قم، ياران، چاپ اول، 1376ش.
- خمينی، روح اهلل، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، 1421ق.
- خمينــی، مصطفی، تحريرات فــي االصول، تهران، 

عروج، چاپ اول، 1376ش.
- ديويد، رنه، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه 
حسين صفايی، محمد آشوری و عزت اهلل عراقی، تهران، 

مركز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1364ش.
- راونــدی، قطب الدين، فقه القرآن فی شــرح آيات 
االحكام، قم، كتابخانه آيت اهلل مرعشــی نجفی، چاپ 

دوم، 1405ق.
- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبيقی )تطبيق 
در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن، ايران؛ همراه متن 

اصلی(، تهران، فكرسازان، چاپ اول، 1384ش.
- زيلعــی الحنفی، جمال الديــن أبی محمد عبداهلل بن 
يوسف، نصب الرايۀ ألحاديث الهدايۀ، بيروت، مؤسسۀ 

الريّان، چاپ اول، 1418ق.
- ســالر ديلمی، حمزة بن عبدالعزيز، المراسم العلويۀ 
فی األحكام النبويۀ، تحقيق: محســن حســينی امينی، 
قم، المعاونيۀ الثقافيــۀ للمجمع العالمی ألهل البيت)ع(، 

1414ق.
- سليمی، صادق، حقوق جزای عمومی، تهران، تهران 

صدا، 1384ش.
- شامبياتی، هوشــنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، 

بی نا، چاپ پانزدهم، 1388ش.
- شــهيد اول، محمد بن جمال الدين، اللمعۀ الدمشقيۀ، 
ترجمه محسن غرويان و علی شيروانی، قم، دارالفكر، 

چاپ پنجم، 1373ش.

- شهيد ثانی، زين الدين بن علی، مسالك االفهام، قم، 
مؤسسۀ المعارف االسالميه، چاپ اول، 1414ق.

- شــيرازی، ابراهيم بن علــی، المهذب فی فقه االمام 
الشافعی، بی جا، دارالكتب العلميه، بی تا. 

- طبرسی، امين االســالم، إعالم الوری بأعالم الهدی 
)زندگانــی چهارده معصــوم)ع((، مترجــم: عزيزاهلل 

عطاردی، تهران، اسالميه، 1377ش.
- طبرســی، فضل بن حســن، مجمع البيان فی تفسير 
القرآن، تحقيق: محمدجواد بالغی، تهران، ناصرخسرو، 

چاپ سوم، 1372ش.
- طوســی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.
- همــو، الخالف، تحقيــق: علی خراســانی، جواد 
شهرســتانی و محمدمهدی نجف، قم، مؤسســۀ النشر 

االسالمی، چاپ اول، 1417ق.
- همو، النهايۀ فــی مجرد الفقه و الفتــاوی، بيروت، 

داراالندلس، بی تا.
- همو، تهذيب االحكام، تحقيق: خرســان و حســن 
موسوی، تهران، دارالكتب االســالميه، چاپ چهارم، 

1407ق.
- عوده، عبدالقادر، التشــريع الجنايی اإلسالمی مقارنًا 
بالقانون الوضعی، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول، 

2005م.
- قانون جزای فرانسه.

- قانون جزای لبنان.
- قانون مجازات اسالمی.

- كاسانی حنفی، ابوبكر بن مسعود، بدايع الصنايع فی 
ترتيب الشــرايع، بی جا، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، 

1406ق.
- كلينی، محمد بــن يعقوب، الكافی، تحقيق: علی اكبر 
غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالكتب االسالميه، 

چاپ چهارم، 1407ق.
- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزای عمومی ايران، تهران، 

دانشگاه تهران، چاپ يازدهم، 1388ش.
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- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع اإلسالم، تحقيق: 
عبدالحســين محمدعلی بّقال، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی 

اسماعيليان، چاپ دوم، بی تا.
- همو، مختصر النافع فی فقه االماميه، تحقيق: قســم 

الدراسات االسالميه، قم، البعثه، چاپ اول، 1413ق.
- محمدی، علی، شــرح كشف المراد فی شرح تجريد 

العتقاد، قم، دارالفكر، چاپ اول، 1386ش.
- مرغينانی، برهان الدين ابوالحســن علی بن ابی بكر، 
الهدايۀ شــرح بدايۀ  المبتدی، كراچی، مكتبۀ البشری، 

چاپ دوم، 1429ق.
- مفيد، محمد بن محمد، المقنعه، قم، جامعۀ المدرسين، 

1410ق.
- همو، رسالۀ اولی فی الغيبۀ، تحقيق: عالء آل جعفر، 
بی جا، المؤتمر العالمی أللفيۀ الشيخ المفيد، چاپ اول، 

1413ق.
- نووی، يحيی الدين بن شــرف، المجموع فی شرح 

المهذب، بی جا، دارالفكر، بی تا.
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