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  چکیده

ی را به چهار بخش عبادات، فقه، که مباحث االسالم شرایعبندي محقّق حلی در  میتقسبرمبناي  

احکام پرداخته شده و پس از  معامالت، ایقاعات و احکام تقسیم نموده، در این مقاله تنها به

طرح و توضیح مباحث فقهی، دیدگاه مولوي در زمینۀ صید و ذباحه، غصب، ارث، قضاوت، 

هاي فقهی  غالب دیدگاه .حدود و تعزیرات، خطاي حاکم، قصاص و دیات بررسی شده است

نّی و مولوي منطبق بر نظر مشهور فقهاء است؛ در برخی موارد رأي او با آراء فقهی فقیهان س

دیدگاه فقهی منحصر به  رسد یمبه نظر  گاهی نیز با فقیهان شیعی مطابقت دارد و گاهی نیز

آمده به این نتیجه  عمل فردي دارد که با هیچ مذهبی قابل انطباق نیست، اما در بررسی به

به یک نقطۀ اشتراك در  توان یمرسیدیم که با اصول تفسیر قوانین و توجیه علمی و منطقی 

انکار نمود که در موارد نادري نیز، دیدگاه مولوي  توان ینملیکن . او و دیگر فتاوا رسیدآراء 

با رأي مشهور فقها هیچ نسبتی ندارد، و البته طبیعت اجتهاد و استنباط نیز همین را اقتضاء 

  .کند یم

  

  .، فقه، احکام، حدود، قصاص و دیات، قضا و شهاداتمثنويمولوي، : ها کلیدواژه
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  مقدمه

او گرچه پس از . ي علوم اسالمی استها حوزهتردید مولوي شخصیتی اثرگذار در  بی

، از فقه و فقاهت و ظاهر شریعت »بازیچۀ کودکان کوي«به » سجاده نشینی باوقار«تحول از 

گذر کرده و به باطن و حقیقت واصل گشت، اما این باعث نشده که او شریعت، طریقت و 

شریعت همچون شمع است ره «دیگو یم که خود بداند و چنانحقیقت را جدا از هم 

دست آوري راه رفته نشود و چون درره آمدي، آن رفتن تو  شمع به آنکه و بی دینما یم

). مقدمه دفتر پنجم: 1385مولوي، (» ...آن حقیقت است طریقت و چون رسیدي به مقصود

» اصول اصول دین اصول«و» فقه اهللا االکبر«که  مثنويلذا در جاي جاي کتاب شریف 

 ،است، از آنچه به فقه و فقهیات و شرعیات مشهوراست) مقدمۀ دفتر اول :1385مولوي، (

  . غافل نبوده و غور در عرفانیات او را از توجه به آنها دور نکرده است

از که بیشتر  کند یمشخصیت جامع مولوي و گستردگی و اهمیت علوم فقهی ایجاب 

به  نامه مولويالدین همایی در  آنچه محققان بزرگ و پیشروي چون عالمۀ فقید جالل

و  کند یماشاره  مثنويعالمه همایی تنها به نه فقهی . اند، توجه شود دیدگاه فقهی او پرداخته

خصوص جا  به). 76 :1، ج1361همایی، ( داند البته مسائل فقهی این کتاب را بیش از این 

اي  از استخراج آراي فقهی مولوي، بر روش و مذاق فقهی امامیه مقارنهدارد که پس 

  .صورت پذیرد، که فایده دو چندان خواهد شد

شرایع االسالم فی مسائل بندي محقّق حلی از فقه در کتاب  روش بحث برمبناي تقسیم

سیم فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تق محقق. است الحالل و الحرام

و ما در این نوشتار تنها به آنچه در این کتاب تحت عنوان ) 108: 1، ج1372حلّی، ( کند یم

اي ضروري است و آن  در اینجا ذکر نکته. از آن بحث شده، خواهیم پرداخت» احکام«

هاي  ي بزرگ عرفانی و دینی را نمی توان تنها در قالب محدودیتها تیشخصاینکه نباید 

هدف از این نوشته نیز اثبات حقانیت یا غیرصواب بودن آراء فقهی  .فقهی و حقوقی دید

شخصیتی چون مولوي نیست بلکه مقصود آن است که در عین مقارنه و تطبیق و ضرب 

هاي این عارف بزرگ  ها و اندیشه تري نیز از دیدگاه آراء فقهی، تصویر واضح و روشن

  :به تعبیر خود مولوي. حاصل شود

او بیش دید هرکه صیقل بیش کرد
  

بیشتر گشته بر او عینی پدید  
  

     )4  /2911(  
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  صید و ذباحه -1

  بحث فقهی

و  ها یخوردناصل در اشیاء و به تبع آن اصل در ...) و 168/ بقره (بر اساس آیات قرآن  

االباحه یک اصل کلیدي و راهگشا براي فقها است که بر  اصاله. است» اباحه« ها یدنینوش

حلّی، (اساس آن حرام کردن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بستن به خداوند است 

و حتی ) 119/ انعام (به تفصیل بیان کرده  داند یمزیرا خداوند آنچه را حرام ). 531: 1377

تابع آداب و  ها یخوردناما خوردن و تهیۀ ). 3/ مائده (را نام برده است  ها شدهممنوع 

شرایطی است که در فقه ذیل دو عنوان صید و ذباحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

تذکیه یا ذبح شرعی . بنابر احکام فقهی، صید و شکار حیوان تابع شرایط ویژه است. است

ري از حیوانات به منظور خوردن است، که به اختالف گی یی در بهرهها تیمحدودنیز بیانگر 

مثالً تذکیۀ حیوان وحشی . کند یمموارد استعمال آن درحیوانات، معانی مختلفی پیدا 

شتر با نحر و ماهی خوراکی به زنده  ،خشکی با آالت صید و تذکیه حیوان اهلی با ذبح

  ).341: 4، ج1386مغنیه، ( شود یمخارج نمودن آن ازآب محقق 

را با خود دارد، براي موارد » سمحه و سهله«اما از آنجایی که شریعت اوصاف 

و براي شخص مجبور، با رعایت شرایطی مانند  کند یمتر تشریع  اضطراري حکمی آسان

). 3/ و مائده  173/ بقره( شمرد یمتجاوز ننمودن از حد واندازه، خوردن محرمات را مجاز 

، 1380داماد، محقق . رك(» لمحظوراتالضرورات تبیح ا« قاعدة عنوان ابکه از این قاعده 

  .کنند یم، یاد )124: 4ج

مولوي مانند فقیهان امامی و حنفی، شرط حالل شدن ماهی را تذکیه و زنده از آب 

  :داند یمبیرون آوردن 

پس گرفتش یک صیاد ارجمند
  

پس بر او تف کرد و برخاکش فکند  
  

    )4  /2277(  

  :دیگو یمنیز » اضطرار«و » ضرورت«در مورد قاعدة 

گر ضرورت هست مرداري مباح
  

پس فسادي که ضرورت شد صالح  
  

    )2  /520(  

  :یا

در ضرروت هست هر مردار پاك
  

 بر سر منکر ز لعنت باد خاك  
   

     )2  /3416(  
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      :یا

گرضرورت هست، مرداري حالل
  

که تحري نیست درکعبه وصال  
  

     )6  /4672(  

گونه که جستجوي قبله در درون کعبه موضوعیت ندارد، هنگام ضرورت، خوردن  همان

از جمله نکات جالب ). 488: 6، ج1387استعالمی، ( شود یمگوشت مردار حالل شمرده 

فقهی این است که مولوي همانند فقیهان امامی در قواعد فقهی که قاعده اضطرار نیز جزء 

و نیازي به پرسش و تقلید از مجتهد  داند یممکلف را محور تشخیص آنهاست، خود فرد و 

یعنی »به قدرهاالضرورات تقدر «و مکلف نیز باید از حد مورد نیاز تجاوز نکند زیرا ندیب ینم

  )32: 1تا، ج رستم بازاللبنانی، بی(اندازه دارند  ها ضرورت

گفت بس مضطرم و مجروح حال
  

لحال زمان بر من هست مردار این  
  

گفت مفتی ضرورت هم تویی
  

ضرورت گرخوري مجرم شود بی  
  

  )530و  526/  6(     

چنانکه  داند یماو قاعدة ضرورت و اضطرار را توسعه بخشیده و در عبادات نیز قابل جریان 

  .خواند و اذان او درست بود» هی«را » حی«ضرورت،  به خاطربالل حبشی 

آن بالل صدق در بانگ نماز
  

   خواند از روي نیازحی را هی
  

     )3  /172(  

در جاي دیگر به نص صریح آیه شریفه در مورد حرمت اکل گوشت خوك اشاره دارد 

  :که

چون شکار خوك آمد صید عام
  

رنج بی حد، لقمه خوردن زوحرام  
  

    )5  /408(  

جواد مغنیه محمد . هنگام ذبح است» تسمیه«و شرایط تذکیه در کتب فقه،  از جمله آداب 

که ایشان تسبیح یا  کند یمنقل ) ع(، روایتی از امام صادق)ع(فقه االمام جعفرالصادق در

تکبیر یا تهلیل یا تحمید خداي تعالی را مصداقی از تسمیه دانسته و ذکر هرگونه لفظ و اسم 

ترك عمدي تسمیه موجب حرمت و . داند یمخداوند را به هنگام ذبح، خالی از اشکال 

و  118اند، آیات  آیاتی که فقهاء بدانها استناد نموده. مردار شدن حیوان مذبوح خواهد شد

سورة انعام است که صراحتاً به صیغۀ نهی که از نظرعلم اصول فقه، افادة معناي حرمت  121

برده نشده، منع  ، از خوردن گوشت حیوانی که هنگام ذبح نام خدا برآنکند یمو تحریم 

  .کند یم
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مولوي، تسمیه در ذبح را به توکل به خدا در ذبح نفس شیطانی و اماره درون پیوند 

که ذبح حیوان  کشتن نفس پلید جز با توکل و ذکر نام خدا ممکن نیست همچنان زند یم

  :جز با ذکر نام خدا مجاز نیست

یکن یموقت ذبح اهللا اکبر 
  

هم چنین در ذبح نفس کشتنی  
  

     )3  /2144(  

  غصب -2

  بحث فقهی

وآن اینکه گروهی غصب را ازالۀ  خورد یمدر تعریف غصب بین مذاهب، اختالفی به چشم 

و برخی آن را استیالي ) ابوحنیفه و ابویوسف(ید مالک مال منقول، به قهر و غلبه دانسته اند 

مالک شرط غصب اند که با وضع ید ممکن است و ازالۀ ید  ر مال غیر دانستهبناروا 

  )161: 4،ج1388جعفري لنگرودي، ) (حنابله، امامیه، مالکیه(نیست

معتقد است اگر مخفی بدزدد و به حد نصاب قطع دست  اختالف الفقهاءطبري در 

برسد، سارق، اگر از روي غلبه باشد، محارب؛ اگر استیالء یافته و از دست صاحبش 

بردارد، اختالس؛ و اگر مورد اطمینان باشد و چیزي را بردارد، خائن؛ و اگر از روي قهر و 

هرحال عنصر آشکار بودن به ). 146: همان(وجود قدرت باشد، غاصب است خاطر بهغلبه 

  ).364: 1، ج1376ابراهیمی، (در غصب الزم است 

 توان یماالحکام که به بیان مستندات قرآنی احکام فقهی پرداخته، چند آیه را  آیات در کتب

 188یۀ وآسوره نساء  29آیۀ : یافت که براي اثبات حرمت غصب به آنها استناد شده است، مانند

ة بقره که حکم به حرمت اکل مال بر اساس اسباب باطل نموده و منظور از اکل همان سور

  ). 83: 2، ج1373مقداد سیوري، (غصب و تصرف و استیالي ناروا و ناحق است 

  :دیگو یممولوي 

در زمین دیگران خانه مکن
  

کار خود کن کار بیگانه مکن  
  

    )2  /263(  

انسان حق ساختن بنا در زمین دیگران را ندارد چون مصداق غصب است و ساختن و 

اگرچه مولوي بر منوال خود، . آبادنمودن خانه در زمین دیگران همانند کار براي بیگانه است

و » غصب اراضی«در فقه از این موضوع تحت عنوان . برد یمبهرة عرفانی و اخالقی از این بیت 

  ).5الفارق، زراعت، ش لنگرودي جعفري. ك.ر( کنند یم، بحث »زراعت«ذیل موضوع 
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.از جمله آثار غصب، ایجاد ضمانت است که در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است
1 

  

  :دیگو یممولوي 

گفت پیغمبر که دستت هر چه برد
  

بایدش در عاقبت واپس سپرد  
  

    )2  /548 (  

مقتضاي اولیۀ تصرف و «و  کنند یمتعبیر » ضمان ید«و در کتب قواعد فقهی از این بحث به 

یعنی عالوه . دیگري این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است مالر بیا استیال 

برآنکه مکلف به بازگرداندن عین در زمان قبلی آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا 

محقق داماد، (» گردد باید از عهدة خسارت وارده نیز برآیدنقص و خسارت به آن وارد 

  ).61: 1،ج1382

  فرائض، مواریث -3

  بحث فقهی

جعفري (ارث عبارت از استحقاق انسان در ترکه متوفی بر اساس موجبات قانونی 

. در تقسیم ارث بین امامیه و مذاهب دیگر تفاوت وجود دارد). 203: 1، ج1388لنگرودي، 

اند که با  امامیه به استناد روایات معتبر، وراث را به درجۀ اول، دوم و سوم تقسیم نموده

جز زوج و زوجه که سهم خود  به. رسد ینم، ارث به درجۀ بعد وجود یک نفر از درجۀ قبل

که اهل سنت به درجات معتقد نبوده و عمو را در ارث،  درحالی. برند یمرا در هر شرایط 

که ارث را به ذکور داده و خواهر او را در بعضی موارد  اند چنان شریک دختر قرارداده

اند و نیز دختر برادر تنی یا پدري با بودن برادر مادري و پدري نزد آنها ارث  محروم کرده

  ).357: 1386مغنیه، (اناث بلکه میراث مال ذکور است نه  برد ینم

انحراف از (هاي بین امامیه و مذاهب اربعه در تقسیم، مسئلۀ عول  یکی دیگر از تفاوت

است ) رد(نسبت به برخی از وراث میت در خصوص مورد و تعصیب ) االرث ضوابط سهم

که ترکه جوابگوي مجموع فروض نباشد، پس باید از فروض کاسته شود  در صورتی

  :دیگو یممولوي . طریقۀ کاستن از فروض هم اختالف نظر وجود داردکه در ) عول(

هرچه زو زاییده ماده یا که نر
  

سر ملک وارث باشد آنها سربه  
  

     )3  /2477(  

و تفاوتی بین دختر و پسر در  داند یمبر اساس این بیت مولوي دختر و پسر را در یک طبقه 

  .این زمینه وجود ندارد
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  قضا و دادرسی -4

از جمله مباحث مهم فقهی، قضا و آیین دادرسی است که نقش اساسی در اصالح جامعه 

، عالمان از »کتاب القضاء«مستقل تحت عنوان  صورت بهدرآثار فقهی و حتی . دارد

موضوعات مختلف مانند شرایط قاضی، واجبات و محرمات امر قضاء، آیین دادرسی، ادلۀ 

مولوي نیز از برخی مسائل موضوع قضا بحث نموده که . بحث نموده اند... اثبات دعوي و

  .میکن یمبه آنها اشاره 

یا خواهان و خوانده یا همان مدعی و منکر » لیهع مدعی و مدعی«یکی از آن مسائل، مسئلۀ 

  .هاي شناخت آن دو است که درکتب فقهی، مفصالً به آن پرداخته شده است و راه

بر اساس آیین داردسی، قاضی باید رعایت شرایط خصوصی بودن برخی حقوق را بکند از 

راستی از منکر دلیل صدق و ) خصم منکر(جمله اینکه نباید و حق ندارد تا زمانی که مدعی

  .نخواسته، ازمنکر گواه صدق و راستی طلب کند

خصم منکر تا نشد مصداق خواه
  

کی کند قاضی تقاضاي گواه  
  

     )6  /4349(  

  :و اکنون چند موضوع قضایی

  حکم غیابی -الف

.دادرسی غیابی و صدور حکم غیابی نیز ازمباحث فقهی و حقوقی در آیین دادرسی است
2

  

  :دیگو یممولوي 

هین مقابل شو تو و خصم و بگو
  

پاسخ خصم و بکن دفع عدو  
  

    )3  /4653(  

  .داند یمکه حضور مدعی علیه را در برابر مدعی براي دفاع کامل از خود، الزامی 

برغائب، حکم صادر «در فقه امامیه صدور حکم غیابی مجاز دانسته شده است و 

  )1694: 4،ج1372حلّی، (» در صورتی که گواه و دلیل برعلیه او موجود باشد شود یم

برخالف آنچه  داند یمیعنی حضور او در پیش مدعی را الزم » مقابل شدن منکر«مولوي

رأي مولوي با رأي مشهور فقهاء مطابقت  در فقه مشهور شده و این از مواردي است که

  .ندارد

گفت قاضی رو تو خصمت را بیار
  

تا دهم کار تو را با او قرار  
  

 )4  /4559(  

*****  
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حق به من گفتست هان اي دادور
  

مشنو از خصمی تو، بی خصمی دگر  
  

تا نیاید هر دو خصم اندر حضور
  

حق نیاید پیش حاکم در ظهور  
  

خصم تنها گر بر آرد صد نفیر
  

هان و هان بی خصم قول او مگیر  
  

     )3  /4647 – 4649(
3

  

، مهر »اآلخر التقض الحد الخصمین ما لم تسمع کالم«: کالم امیر مومنان نیز که فرمود

  .تأییدي بر سخن مولوي است

شاید بتوان بین نظر مشهور فقها و رأي مولوي چنین جمع نمود که اصل بر حضور 

ة قاعددر جلسه قضاوت است و دادرسی غیابی یک امر استثنایی است نه  طرفین دعوي

آنجایی که فلسفه و هدف قضا رفع خصومت است و در جایی که امکان حضور  کلی و از

یکی ازطرفین نباشد، نفی جواز دادرسی و صدور حکم غیابی، موجب استمرار مرافعه و 

خصومت خواهد شد و فصل الخطاب تحقق نخواهد یافت، پس دادرسی غیابی مانعی 

  .نخواهد داشت

  عدالت قضایی -ب

دادرسی اسالمی بر قاضی الزم است انصاف و عدالت را بین طرفین  در نظام قضایی و آیین

رشوه . که قاضی در نگاه نیز باید جانب عدالت را رعایت کند دعوي در نظر گرفته تا جائی

رشوه چیزي است که شخص به . که رأي صادره به حق باشد صورتیحرام شده است حتی در 

به او تحمیل نماید  خواهد یمیا آنچه قاضی یا غیر او بدهد تا به سود او حکم کند 

ابن احمد . (»هو اخذ الحاکم ماالً الجل الحکم«: در مسالک آمده است) 3: ق 1375انصاري،(

فقها رشوه را مساوي با کفر به خدا و ). کتاب تجارت 1ق، ج 1310،»شهید ثانی«الشامی العاملی 

و » المرتشیالراشی و  ه اهللا علیلعن«عبارت ). 75: 3تا، ج همان، بی(اند  رسول خدا دانسته

  )636: 1386محمدي، ( شود یمدر آثار فقهی اهل سنت مشاهده » هدایاالعمال غلول«

  :دیگو یممولوي 

چون دهد قاضی به دل رشوت قرار
  

کی شناسد ظالم از مظلوم زار  
  

     )1  /335(  

فروزانفر، (نموده استرا طمع رشوه داشتن معنی » رشوت به دل قرار دادن«مرحوم فروزانفر 

  )168: 1، ج1375

اي تا تو رشوت نستدي، بیننده
  

اي چون طمع کردي، ضریر و بنده  
  

     )2  /2753 (  
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و این ) 537: 6، ج1376شهیدي، ( کند یمگرفتن رشوه انسان را کوردل و اسیر شهوات 

خود  -تحت هر عنوان حتی عنوان هدیه - دلیل عقلی، فارغ از ادلۀ نقلی، حرمت اخذ رشوه 

  .ترین دلیل انحراف قضاوت از مسیر صحیح با رشوه گرفتن است بهترین و محکم

  سوگند و نکول از آن -ج

و  کند یماتیان سوگند دعوت اگر مدعی بینه نداشته باشد، با درخواست حاکم، منکر را به 

یا سوگند را به  خورد یمیا خود سوگند : منکر در برابر این دعوت، سه راه بیشتر ندارد

این شیوه برگرفته از . زند یمیعنی از سوگند سرباز  کند یمو یا نکول  دهد یممدعی ارجاع 

را منتسب به پیامبر است که برخی آن » علیه المدعی و الیمین علی المدعی البینه علی«عبارت 

قس بن «و گروهی نیز جمله را منسوب به ) 644: 1386بدوي،  ابن(اند  دانسته) ص( اسالم

  ).974:المنجد(اند  از فصحاي عرب در دوران جاهلی شمرده» ساعده

  :دیگو یممولوي 

از گواه و از یمین و از نکول
  

تا به شیشه در رود دیو فضول  
  

    )5  /1212(  

  .آگاهی کامل مولوي از بحث سوگند و نکول اشاره دارداین بیت به 

                 شاهد و شهادت در قضا -د

، مستند فقها در بحث »واستشهدوا شهیدین من رجالکم«: ة بقره که فرمودسور 282آیۀ  

چون (طبق این آیه، شاهد باید مرد بوده و شهادت طفل مورد قبول نیست . شهادت است

قاضی به «: طور، شهود باید دو نفر باشند تا به تعبیر سعدي و همین) ندیگو ینمطفل را رجل 

.»دو شاهد بدهد فتوي شرع
4

  

که شاهدان، دیدگان آنها هستند  داند یمیعنی فرزندان دلیل » ابناء الدلیل«مولوي قضات را 

  :و بدون شاهد و مدرك و بینه نباید ادعا نمود شوند یمو باعث هویدا شدن حقیقت 

راکنده مگو، حجت بیارهین پ
  

تا به یکسو گردد این دعوي وکار  
  

    )3  /2380(  

*****

را بشو ها سخنگفت داور این 
  

حجت شرعی در این دعوي بگو  
  

تو روا داري که من بی حجتی
  

بنهم اندر شهر، باطل سنتی  
  

    )3  /2389 – 2390(  

      :دیگو یموي در مورد گواه و شاهد 

جفا دیدن گواه عشق چون دعوي،
  

چون گواهت نیست، شد دعوي تباه  
  

چون گواهت خواهد این قاضی، مرنج
  

بوسه ده بر مار، تا یابی توگنج  
  

    )3  /4009 – 4010(  
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*****  

گر هزاران مدعی سربرزند
  

گوش قاضی جانب شاهد کند  
  

قاضیان را در حکومت این فن است
  

شاهد ایشان را دو چشم روشن است  
  

گفت شاهد زآن به جاي دیده است
  

غرض سردیده است کو به دیده بی  
  

 )6  /2868 – 2870(  

*****  

این قضا بر نیک و بد حاکم بود
  

!؟شود یمبر قضا شاهد نه حاکم   
  

     )6  /2885(  

  حدود و تعزیرات -5

معناي . کار رفته است حد در لغت به معنی منع است و در متون اخبار و روایات به معانی مختلفی به

یی ها جرمکیفر «و منظور از تعزیر » الزامات شرع درحقوق جزا«مورد نظر در اینجا عبارت است از 

باشد یا ناظر به است که نص براي آنها حد معین نکرده باشد، خواه آن کیفر راجع به مواردي از بزه 

  ).4774، ش1286: 2، ج1381جعفري لنگرودي، (» ...حقوق عمومی یا خصوصی

  زنا -الف

قبل از اسالم . گردد سابقۀ تحریم زنا و روابط نامشروع جنسی به ادیان الهی و آسمانی بر می

ة اسري سور 32یۀ آدر تورات و انجیل این عمل حرام شمرده شده و قرآن نیز در 

ة نور، سور 2یۀ آعالوه بر آن در . »و التقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیال«: دیفرما یم

به مجازات این جرم در روایات . مجازات مرتکبین این عمل صد تازیانه تعیین شده است

قتل، رجم، جلد، جزّ یا تراشیدن موي سر، : تفصیالً اشاره شده و حد آن عبارت است از

  ). 1853: 4، ج1372حلّی، (ردن و دور کردن از وطن تغریب یا همان آواره ک

و علل آنهاست که  ها حکمت، توجه به فلسفۀ احکام و مثنوياز محسنات مباحث فقهی 

  :او عالوه بر ذکر میزان حد زنا. طلبد یمالبته خود مجال دیگري براي بحث 

بود) عود(او زناکرد و جزا صد چوب 
  

گوید او من کی زدم کس را به عود  
  

    )3  /3451(   

  :دیگو یمآنجا که  کند یمبه عواقب و آثار سوء رواج زنا در جامعه هم اشاره 

ابر برنآید پی منع زکات
  

وز زنا افتد وبا اندر جهات  
  

     )1  /88(  

  .هاي مختلف در جامعه است که منظور از وبا، شیوع بیماري
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  شرب خمر -ب

ق،  1425الجزیري، (اند چهل ضربۀ شالق دانستهغیر از شافعیه که مجازات شرب خمر را 

که به اتفاق، در صورت تکرار  داند یمدیگر مذاهب، مجازات آن را هشتاد تازیانه ) 10: 3ج

حد وقتی . و اجراي حد براي هرعمل، در مرتبه چهارم، شارب خمر محکوم به قتل است

مولوي به ). زات اسالمیقانون مجا 177مادة (که حالت مستی رفع شده باشد شود یمجاري 

  :این نکته اشاره دارد

اي، حدم مزن چون که مستم کرده
  

شرع، مستان را نبیند حد زدن  
  

چون شوم هشیار آن گاهم بزن
  

که نخواهم گشت خود هشیار من  
  

     )5  /4202 - 4203(  

  سرقت -ج

و البته ) ا.م.ق 197مادة (اند  تعریف کرده» طور پنهانی ربودن مال دیگري به«سرقت را 

کاري است و نه اینکه سرقت مخفیانه و  مقصود از پنهانی بودن سرقت، توسل سارق به پنهان

  ).214: 1379صادقی، میرمحمد(دور از چشم دیگران باشد 

ی که در کتب فقهی مسطور است، در اجراي حد سرقت، پس از ثبوت و احراز آن با شرایط

، برخالف نظر مشهور کند یمحکایتی که مولوي از خلیفۀ دوم نقل . ردیپذ یمبار اول صورت 

زیرا او در این حکایت از زبان خلیفۀ دوم اجراي حد سرقت را براي سارقی که بار . فقهاست

قانون  200مادة  5بر اساس این دیدگاه و مطابق تبصرة بند . داند ینماول سرقت نموده، جایز 

عدم جوازعفو سارق به نحو «اما بعید نیست بگوییم . مجازات اسالمی، عفو سارق جایز نیست

زیرا اگر جرم مستوجب حد شده  باشد ینماطالق با روایات و سیرة جزایی ائمۀ اطهار هماهنگ 

حتی  یز نیست ولی اگر با اقرار مرتکب، ثابت شده باشد،باشد و با بینه ثابت شود، عفو سارق جا

» سارق را عفو کند تواند یماگر توبه هم ننموده باشد، امام و حاکم در صورت مصلحت 

  :پذیر باشد و اما حکایت توجیه تواند یمبنابراین سخن مولوي ). 119: 1379دهقان، (

عهد عمر آن امیر مؤمنان
  

عوانداد دزدي را به جالد و   
  

کاي میر دیار بانگ زد آن دزد
  

اولین بار است جرمم زینهار  
  

گفت عمر حاش هللا که خدا
  

بار اول قهر بارد در جزا  
  

بارها پوشد پی اظهار فضل
  

بازگیرد از پی اظهار عدل  
  

تا که این هردو صفت ظاهر شود
  

آن مبشر گردد این منذر شود  
  

     )4  /167 – 171(  
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  ارتداد -د

کافرشدن مسلمانی که اسالم او به شهادتین، از «معناي اصطالحی ارتداد عبارت است از 

جزیري، (» روي اختیار، و پس از آگاهی بر دعائم و ارکان اسالم و التزام به احکام آن باشد

ابن قدامه، (» مرتد کسی است که از دین اسالم به کفر بازگردد«یا ) 422: 5ق، ج1425

  ).72 :10، ج1404

هاي متفاوت در ارتداد، توبه مرتد است که مشهور فقیهان امامیه توبه  از جمله دیدگاه

در ) 368: 1، ج1385هاشمی شاهرودي، (مرتد فطري مرد را غیر قابل پذیرش دانسته اند 

: 1، ج1376عاشور، (که مذاهب اهل سنت طلب توبه و پذیرش آن را الزم دانسته اند  حالی

590.(  

و خاندان او را ذکر ) ص(از مصادیق ارتداد یعنی تهمت و افتراء به پیامبر اسالم مولوي یکی

  :که کند یم

گرنبودي او نتیجۀ مرتدان
  

 کی چنین گفتی براي خاندان  
   

     )2  /2199(  

  مجازات خطاي حاکم و قاضی -6

اجراي حد یا تعزیر بمیرد، خون او هدر است  خاطر بهحنیفه معتقدند است اگرکسی 

و امامیه نیز برهمین  دانند یمکه شافعیه پرداخت دیه از بیت المال را به اولیاء او الزم  حالی در

  ).70: 1، ج1361همایی، (اعتقادند 

  :مولوي براساس دیدگاه امامیه و شافعیه معتقد است

درحد و تعزیر قاضی هرکه مرد
  

ضمان کو نیست خردنیست بر قاضی   
  

نایب حق است و سایۀ عدل حق
  

ۀ هر مستحق و مستحقنیآ  
  

کو ادب از بهر مظلومی کند
  

نه براي عرض و خشم و دخل خود  
  

ست چون براي حق و روز آجله
  

گر خطایی شد، دیت بر عاقله است  
  

     )6  /1511 – 1514(  

  .این استدالل را نموده که بیان خواهد شددرمورد قتل خطایی شاگرد توسط معلم نیز شبیه 
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  سحر -7

سحر در لغت به معنی جادوکردن، جادوگري، آنچه در آن جذابیت و فریبندگی خاص 

معین، (انگیز که از راه حیله و نیرنگ حاصل شده باشد، آمده است  باشد، هنري حیرت

سورة مبارکۀ بقره به بحث از  103تا  101برخی مفسران در ذیل آیات ). 1840: 2، ج1371

) به بعد 64: 1ق، ج 1400صابونی، . كر(اند  پرداخته برابر سحر و جادوموضع شریعت در 

  )73: همان( دانند یمآنان شروع سحر را از قوم یهود 

و در جاي دیگر سحر را با کفر  کند یمالفاظ شیطان و سحر را مقارن هم ذکر  قرآن

در ، و همه اینها نشان از موضع منفی شریعت )102/ بقره (» و ماکَفَرسلیمان« دینما یمتعبیر 

  .قبال سحر و جادوست

و اگر کافر باشد، تعزیرخواهد شد  شود یماز نظر فقهی نیز ساحر اگر مسلمان باشد، کشته 

اما این ) 102/ بقره (سحر داراي حقیقت و تاثیر برنفوس است ) 742: 2، ج1369شعرانی، (

رزش از آنجایی که علم ا«آلوسی از اندیشمندان سنی معتقد است . تاثیراستقاللی نیست

پس تعلیم آن حرام و قبیح نیست . شود یمذاتی دارد، این اطالق علم سحر را هم شامل 

بنابراین اگر انگیزة شرعی باشد، منعی نخواهد . حتی یادگیري آن براي برخی واجب است

  ).339: 1ج ،ق 1400صابونی، (» داشت

  :سدینو یمعالمه همایی در ذیل ابیات مربوط به سحر 

علم و عمل سحر و جادو گفته مطابق عقیده و مذهب مختار هر دو فرقۀ   دربارةآنچه مولوي «

الفقهاء و حقیر خود در درس خارج فقه که درخدمت مرحوم استاد عالمه سید. شیعی و سنی است

افتخار تلمذ داشتم در ) ق ه1348یمتوف(آبادي اصفهانی  صادق خاتوناالصولیین حاج میرمحمد

ی وارسی شد که مذهب اسالم با هیچ علمی به خوبمسأله مخصوصاً  این» مکاسب محرمه«مبحث 

و  ها حرفهاي از اعمال و  حتی علم نرد و شطرنج و موسیقی و امثال آن مخالف نیست، فقط پاره

  ).68: 1، ج1361همایی، (» ي پست ناروا را حرام یا مکروه شمرده استها شهیپ

  :دیگو یممولوي 

پس از این رو علم سحر آموختن
  

نیست ممنوع و حرام و ممتهن  
  

بهر تمییز حق از باطل نکوست
  

سحر کردن شد حرام اي مرد دوست  
  

    )2  /2552 – 2553(   

*****  

مکر هر کس کو فروشد کو خَرد
  

برد یمهمچو سحرست و زر را هم   
  

     )3  /3495(  
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  قصاص -8

بنی  32مائده،  54و  32ة، بقرسوره  179و  183قصاص کیفر قتل عمدي است و در آیات 

سوره نحل، بر لزوم اجراي قصاص با مطالبۀ  126شوري و  42و  41نساء،  93و  92اسرائیل،

هاي مقرر در فقه و قانون است و  ولی دم تأکید شده است و به همراه دیات جزو مجازات

 14ادة م(و باید با جنایت او برابر باشد  شود یمآن کیفري است که جانی به آن محکوم 

) ا.م.ق 15ماده (» دیه نیز مالی است که از طرف شارع براي جنایت تعیین شده است) ا.م.ق

اند چون  نیز گفته) به معناي منع(بهاست که به آن عقل  در لغت نیز به معناي پرداخت خون

  ).المنجد، مادة وري( شود یمریزي  اداي آن مانع خون

گر نفرمودي قصاصی بر جناه
  

»حیاه«آمد » فی القصاص«یا نگفتی   
  ج

خود مر که را زهره بدي تا او ز
  

براسیر حکم حق تیغی زند  
  

    )1  /3888 – 3889(   

*****  

خون نخسبد درفتد در هر دلی
  

جوي کشف مشکلی و میل جست  
  

     )3  /2488 (  

*****  

هم بدان تیغش بفرمود او قصاص
  

کی کند مکرش ز علم حق خالص  
  

     )3  /2486(  

آلت (کارد  همان بادارد که دستور قصاص قاتل را ) ع(در این بیت اشاره به فرمان داود

  .کند یمصادر ) قتّاله

بمرد گر پدر زد مر پسر را و
  

آن پدر را خون بها باید شمرد  
  

      )6  /1516(  

برخی با قول فقهاي تمام مذاهب، مطابقت  ،آنچه در ابیات مربوط به قصاص آمده

ها را  و اگر چه پرداخت خونب شود ینمقتل پسر کشته  به خاطرمانند اینکه پدر  کند یم

»الیقاد الوالد بولده« دانند یمالزم 
5

و برخی با دیدگاه بعضی از مذاهب اهل سنت موافق  

مولوي همانند دیگر موارد . اند است که مساوات و همانندي در ابزار قصاص را شرط دانسته

و حکمت و علل و فلسفۀ احکام غافل نشده و در این ابیات نیز به فلسفۀ از ذکر دلیل عقلی 

  .تشریع قصاص بر اساس آیات الهی اشاره و سپس به تفسیر آن پرداخته است
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و منظور از  داند یمبها، کیفر جنایت کودك یا دیوانه را برعاقله  مولوي در بحث دیه و خون

زیرا قاتل یا خویشاوندان او شتري را به . بهاست کننده خون پرداخت) مونث عاقل(عاقله 

و به  بستند یم) طناب(و آن را با عقال  آوردند یمبها در مقابل خانۀ اولیاي دم  رسم خون

ابن احمد یزدي، (آن عاقل نام گرفت  همین خاطر دیه، عقل نامیده شد و پرداخت کنندة

  )1972: 4، ج1372

  :داند یممولوي مطابق نظر همۀ فقها، دیه را در قتل خطایی، متوجه عاقله 

ست گرخطا کشتم دیت بر عاقله
  

عاقلۀ جانم تو بودي از الست  
  

     )3  /2470(  

*****  

بهاي جرم نفس قاتله خون
  

هست بر حلمش دیت بر عاقله  
  

     )5  /2101(   

اثبات برتري مقام معلم که پدر روحانی است بر پدر جسمانی، به یک «او حتی براي 

هرگاه پدري فرزند خود را کتک زد  دیگو یمو ... شود یممسئلۀ مهم فقهی متمسک 

اما اگر معلمی شاگرد را براي . بها بدهد ي که به مرگ فرزند منتهی شد، باید خونطور به

ه منتهی به قتل او بشود، هیچ حرجی براو نیست یعنی نه ي کطور بهتعلیم و تربیت بزند، 

  )73: 1، ج1361همایی، (» بها باید داد و نه خون شود یمقصاص 

البته این دیدگاه، دیدگاه فقهی خود مولوي است و شاهدي بر آن در کتب فقهی اهل سنت و 

تربیت بوده و آلت  شیعه دیده نشده است و نهایتاً همه فقهاء چنین قتلی راکه به قصد تعلیم و

  .اند که دیه در آن الزم است اي هم نباشد، مصداقی براي قتل خطا یا قتل شبیه عمد دانسته قتاله

  :و اما عبارات مثنوي همراه با بیان حکمت و دلیل عقلی حکم فقهی

گر پدر زد مر پسر را و بمرد
  

بها باید شمرد آن پدر را خون  
  

زانکه او را بهرکار خویش زد
  

دمت او هست واجب بر ولدخ  
  

چون معلم زد صبی را شد تلف
  

بر معلم نیست چیزي التخف  
  

کان معلم نایب افتاد و امین
  

هر امینی را هست حکمش این چنین  
6

  

نیست واجب خدمت اُستا بر او
  

اُستا نبودش کارجو زجر هبپس   
  

ست ور پدر زد از براي خود زده
  

نرستبها دادن  الجرم از خون  
  

     )6  /1516 – 1521(  
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  ها نوشت پی

غصب وآنچه در حکم غصب  - 1.امور ذیل موجب ضمان قهري است: قانون مدنی 307ماده - 1

....- 2است 

مقام یا نمایندة  حکم دادگاه حضوري است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم: م.د.آ 303ماده - 2

طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه  قانونی وي در هیچ یک از جلسات حاضر نشده و به

. ابالغ واقعی نشده باشد

اللهی ندارند،  الناس و نظم عمومی که جنبۀ حق در کلیه جرائم مربوط به حقوق: م.د.آ 217ماده  - 

هرگاه متهم یا وکیل او، در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضرنشده و یا الیحه نفرستاده باشند، 

.یدنما یمدادگاه رأي غیابی صادر 

امثال و  دهخدا،(» راضی بازآید هرکه تنها به قاضی شود«المثل مشهور است که  بیان ضرب- 3

  ).1953: 4، ج حکم

به فیروزي خود دالور شده است: مانند
  

).نظامی(همانا که تنها به داور شده است 
  

.در مذهب عشق شاهدي بس باشد  قاضی به دو شاهد بدهد فتوي شرع- 4

اخت دیه شود و به پرد پدر یا جد پدري که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی: ا.م.ق 220 ماده- 5

.قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

.»االمین اال الیمین لیس علی«فقهی  اشاره به قاعدة- 6
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  منابع فارسی

، ترجمۀ عبداهللا محمدي، چاپ دوم، مختصر فقه از قرآن و سنّت، )1386. (بدوي، عبدالعظیم ابن- 

.انتشارات احسان

.چاپ هفتم، تهران، سخن ،جلد 7، موالناشرح مثنوي ، )1387. (استعالمی، محمد- 

.دانش چاپ دوم، کتابخانه گنج ،جلد5، الفارق، )1381( .جعفر لنگرودي، محمد جعفري- 

جلد، چاپ دوم،  5، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، )1381. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 

.دانش کتابخانه گنج

، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، چاپ دوم، المتعلمین ةتبصر ،)تا بی. (محمد جعفربن حلّی، ابوالقاسم- 

.تهران، کتابفروشی اسالمیه

یزدي، به کوشش  احمد  ابن ، ترجمۀ ابوالقاسماالسالم شرایع، )1372. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 

.جلد، تهران، داشگاه تهران 4تقی دانش پژوه،  محمد

جلد، چاپ  2، ترجمۀ نجفی یزدي و رزمجو، النافع مختصر، )1377. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 

.دوم، قم، انتشارات تبلیغات اسالمی

.، جلد اول، دفتر تبلیغات اسالمیبررسی قانون سرقت، )1379. (دهقان، حمید- 

.ران، امیرکبیرجلد، چاپ هفتم، ته 4، امثال و حکم، )1339. (دهخدا، علی اکبر- 

.جلد، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی 5، شرح مثنوي، )1376. (شهیدي، سیدجعفر- 

، ترجمۀ محمود ابراهیمی، چاپ دوم، فقه آسان در مذهب شافعی، )1376. (عیسی عاشور، احمد- 

.انتشارات احسان

.ر، تهران، انتشارات زوارجلد، چاپ زوا 3، شرح مثنوي شریف، )1375. (الزمان فروزانفر، بدیع- 

.، چاپ هفتم، نشرمیزانجرایم علیه اموال و مالکیت، )1379. (میرمحمد صادقی، حسین- 

.، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیرفرهنگ فارسی، )1371. (معین، محمد- 

.، چاپ دهم، مرکز نشر علوم اسالمیقواعد فقه بخش مدنی، )1382. (محقق داماد، سیدمصطفی- 

.، چاپ دوم، مرکز نشر علوم اسالمیقواعد فقه بخش جزایی، )1380. (ـــــــــــــــــــــــــــــــ- 

، ترجمۀ کاظم )الخمسه  ترجمۀ الفقه علی المذاهب( فقه تطبیقی، )1386. (جواد مغنیه، محمد- 

.پورجوادي، چاپ پنجم، انتشارات جهاد دانشگاهی

بر اساس نسخه نیکلسون، انتشارات  ،مثنوي معنوي، )1385. (مولوي، جالل الدین محمد بلخی- 

.سایه نیما

المعارف فقه ة، فرهنگ فقه، چاپ دوم، قم، مؤسسۀ دایر)1385. (هاشمی شاهرودي، سید محمود- 

.اسالمی

، چاپ هفتم، تهران، موسسه )؟دیگو یممولوي چه ( نامه مولوي، )1361. (الدین همایی، جالل- 

  .نشر هما
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  منابع عربی

.کریم قرآن- 

.، ایرانمسالک االفهام، )ق 1310). (شهید ثانی(الدین ابن احمد شامی عاملی، زین- 

، بیروت، منشورات الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، )تا بی( ــــــــــــــــــــــــــ،- 

.النجف جامعه

.االطالعات ، تبریز، مطعبهالمکاسب، )ق 1375. (انصاري، شیخ مرتضی- 

.الدینیه مجلد، مکتبه الثقافه 5، الفقه علی المذاهب االربعه  ،)ق 1425. (منالجزیري، عبدالرح- 

.، بیروت، دارالکتب العلمیهالمجله شرح ،)تا بی. (رستم بازاللبنانی، سلیم- 

بیروت،  ، الطبعه الثالثه،االحکام البیان فی تفسیر آیات روایع، )ق 1400.(صابونی، محمدعلی- 

.العربی التراث داراحیاء

.، بیروتالمنجد ،)تا بی. (معلوف، لوئیس- 

، الطبعه السابعه، دارالتعارف المذاهب الخمسه الفقه علی، )ق 1402. (مغنیه، محمدجواد- 

.للمطبوعات

مجلد، الطبعه الثالثه،  6، االمام جعفرالصادق فقه، )ش1386( ..ــــــــــــــــــــــ- 

.العالمیه السبطین موسسه

، چاپ پنجم، تهران، القرآن العرفان فی فقه کنز، )ش 1373(ن فاضل الدی مقداد سیوري، جمال- 

.انتشارات مرتضوي

  .، بیروت، دارالفکرالمغنی ،)ق 1404. (الدین قدامه، موفق ابن- 
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