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کتاب بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود  نگاهی به 
مهدی فیروزیان

چکیــده: کتــاب بازخوانــی فقهــی امــر بــه معــروف، نهــی از منکــر و اجــرای حــدود واپســین اثــر 
کــه در ســال 1396 توســط مرکــز نشــر علــوم اســامی منتشــر شــده  مصطفــی محقق دامــاد اســت 
کتــاب مذکــور بــه رشــته تحریــر درآورده  اســت. نویســنده، نوشــتار حاضــر را بــا هــدف معرفــی 
کتــاب، بــه اختصــار بــه بررســی محتــوای پنــج  کلیاتــی دربــارۀ اهمیــت  اســت. وی پــس از ذکــر 
گفتارکتــاب )»تعریــف معــروف و منکــر«، »حکــم امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر«، »شــرایط امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر«، »مراتــب انــکار« و »اقامــۀ حــدود«( پرداختــه اســت. همچنیــن، 

کتــاب وصفــی مختصــر بــه دســت داده اســت. پیرامــون هفــت پیوســت پایانــی 

کلیــدواژه: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، فقــه شــیعه، بازخوانــی فقهــی، اجــرای حــدود، 
کتــاب. مصطفــی محقــق دامــاد، معرفــی 

 Having a Look at Jurisprudential Re-reading of 
Enjoining Good and Forbidding Wrong and Car-
rying out Hodud (Limits)
By: Mahdi Firooziān
Abstract: Jurisprudential Re-reading of Enjoin-
ing Good and Forbidding Wrong and Carrying out 
Hodud (Limits) is the latest work of Mostafā Mo-
haghegh Dāmād, published in 1396 by the Islamic 
Science Publishing Center. The author has written the 
present article with the aim of introducing the book. 
After mentioning the importance of the book, he 
briefly reviews the content of the five sections of the 
work: “Good and wrong definition”, “the decree of 
enjoining good and forbidding wrong”, “the condi-
tions of enjoining good and forbidding wrong “, and 
“carrying out Hodud”. Also, he has briefly explained 
about the seven last attachments of the book.
Key words: enjoining good and forbidding wrong, 
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وف والهنــي عــن املنكر  كتــاب مراجعــات فقهّيــة يف األمــر باملعــر لــة عــى   إطال
إقامة احلدود و

يان مهدي فيروز

كتــاب   )ســنة 1396 ش( عــن مركــز نشــر العلــوم اإلســامّية 
ً
صــدر أخيــرا

بازخــواىن فقهــى امر بــه معروف، هنى از منكر و اجــراى حدود )= مراجعات 
إقامة احلــدود(، وهو أحدث  فقهّيــة يف األمــر باملعــروف والهنــي عن املنكــر و

تأليفات مصطىف املحّقق الداماد.

يــف بالكتــاب املذكــور، يبــدأ الكاتــب فيــه  واملقــال احلــايل يســهدف التعر
باإلشــارة إىل بعــض النقــاط العاّمة عن أمّهّية الكتــاب، مّث ينتقل للحديث 
يف املعروف  يات مقاالت الكتاب اخلمســة، وهي: )تعر باختصــار عن حمتو
واملنكــر(، )حكــم األمر باملعــروف والهني عن املنكر(، )شــروط األمر باملعروف 
والهنــي عن املنكر(، )مراتــب اإلنكار( و  )إقامة احلدود(. كما يتضّمن املقال 

 ملاحق الكتاب السبعة املوجودة يف آخره.
ً
 خمتصرا

ً
وصفا

املفردات األساسّية: األمر باملعروف والهني عن املنكر، فقه الشيعة، املراجعات 
يف الكتاب. الفقهّية، إقامة احلدود، مصطىف املحّقق الداماد، تعر
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اشاره
واپســین اثــر ارجمنــد خامــۀ روشــنگِر حضرت آیت اللــه دکتر ســیدمصطفی محقق دامــاد، کتابی اســت با نام 

بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود که به تازگی توســط مرکز نشــر علوم اســامی منتشــر 
شــده اســت. نویســندۀ معرفی نامۀ پیش  رو پس از ذکر کلیاتی دربارۀ اهمیت کتاب، به بررســی کوتاه و فشردۀ 

کتــاب )»تعریف معروف و منکر«، »حکم امر به معروف و نهی از منکر«، »شــرایط امر به  گفتــاِر موجود در  پنــج 

معــروف و نهــی از منکــر«، »مراتــب انکار« و »اقامۀ حدود«( پرداخته و کوشــیده اســت چکیــده ای از مباحث 

و نتایــج به دســت آمده از آنهــا را بــرای خوانندگان با زبانی ســاده نقل کند. او همچنین دربارۀ هفت پیوســت 

کتاب وصفی مختصر به دست داده است. پایانی 

کــه کتاب های  حضــرت آیت اللــه دکتــر ســید مصطفی محقق دامــاد، از چهره هــای نامدار حوزه و دانشــگاه، 

ایشــان ازجملــه قواعــد فقــه )4 جلــد(، مباحثــی از اصــول فقه )3 جلــد(، روشــنگری دینی )2 جلــد(، حقوق 

بشردوســتانۀ بین المللــی، بررســی فقهــی حقوق خانــواده و ... در چند دهۀ گذشــته چــراغ راه دانش پژوهان و 
که از  نیازهای روز جامعۀ اسامی دارد،  آبشــخور آموزشــی دانشگاه  های کشور بوده اســت، با شــناختی ژرف 

این  بار به سراغ موضوعی مهم چون امر به معروف و نهی از منکر رفته  است. فقه شیعه همواره در بزنگاه های 

یشه های استوار قرآن و سّنت و احادیث،  که با پویایی و جویایی می تواند بر بنیاِد ر یخی نشان داده است  تار

گره گشــایی از راه اندیشــه ورزی بپردازد. در جهان  یابد و در هر تنگنا و دشــواری، به  نیازهای روز را به خوبی در

یشــۀ دیــن می زنــد و در روزگاری که با  کــه هر کس از ســویی پرچمی افراشــته و به نام اســام تیشــه به ر کنونــی 

کبر« در کوچه و خیابان کشورهای  رســیدِن گزارش های پیاپِی انفجار و انتحار، حتی شــنیدن گلبانگ »الله ا

پا و آمریکا آفرینندۀ هراس همگانی تواند شد، مسلمانان باید بیش از پیش به رفتار خود و بنیادهای پندار  ارو

خود بیندیشند و در راستای آشکار ساختِن باورها و برداشت های خویش از دین بکوشند تا چهره ای خشن 

کــه بــه دســت پیشــوایان نابخرد و تنــدرو و افسارگســیختگان پیرو از اســام به نمایش درآمده اســت  و زشــت 

ی به دســت تــوان داد تا انــدازه ای فراموش شــود. زهر  یــۀ مهرورزی و آســانگیری و میانه رو کــه از رو بــا نمایشــی 

کرد. امروز رفتار مســلمانان زیر هزار ذّره بین کوچک و بزرگ  نابخردی را تنها با پادزهر اندیشــه گرایی چاره توان 

یکرد و انگیزه ای، آســیبی ســخت بر پیکرۀ پیوندهای همگرایانۀ  ی،  با هر رو ی یا فراخ رو کژرو گونه  اســت و هر 

گاهــی از نکته های پیش   گفته اهمیــت کتاب نام برده در  انســانی یــا حتی باورهای همگانی تواند رســاند. با آ

چشم پژوهندگان دلسوز نموِد برجسته تری می یابد.

نویســندۀ دانشــمند دو دهه پیش از این، ســنگ نخسِت ساختمان اســتواری را که در کتاب با آن روبه روییم 

کتاب  در مقاله ای علمی-پژوهشی با نام »حدود در زمان ما اجرا یا تعطیل؟« )نک: منابع( نهاده و سپس در 

کتاب بازخوانی فقهی  قواعد فقه جزایی زیر نام »قاعدۀ اجرای حدود« بار دیگر بدان پرداخته و ســرانجام در 
کتاب  امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود آن سخنان سنجیده را نیک واشکافته و درگسترده است. 
با مقدمه ای کوتاه آغاز می شود که بر تارک آن دو بیت از بخش آغازین باب هفتم بوستان سعدی می درخشد:

بازخوانی فقهی امر به معروف، 
نهی از منکر و اجرای حدود؛ 
سیدمصطفی محقق داماد؛ تهران: 
مرکز نشر علوم اسامی، 1396. 260 
صفحه.
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گروه،  برخــی آن را  کنــار ایــن دو  لطــف، آن را عقلــی می شــمارند. در 

هم شــرعی و هم عقلی می خوانند. نویســنده پس از بررســی مســتند 

گــروه، با پذیــرش عقلی بــودن وجوب امر و نهــی بر آن  فقهــا در هــر دو 

گــر برداشــت مــا از امر و نهــی دخالــت مــوردی در زندگی  کــه ا اســت 

دیگران و تحمیل نظر شــخصی خود به آنان باشــد، امر و نهی از دید 

گر برداشــت ما داشــتِن اخاِق  عقلــی پســندیده نخواهد بــود و تنها ا

مراقبتی باشــد، عقل آن را خواهد پســندید. )ص 20( ایشــان ســپس 

بــا نقــِد نظریــۀ عینی بــودن وجوب امــر و نهی، بــر پایۀ برداشــتی که به 

اســتناد روایت مســعدۀ بن صدقــه از حضرت امام صــادق)ع( از دو 

آیۀ شــریفه )آل عمران، 104- اعراف، 159( به دست می آید، وجوب 

کفایــی می دانــد. )ص 22( دربارۀ حکِم امر به واجب و مســتحب  را 

یشــۀ  یغ آمیِز نویســنده آن اســت که ر و تفاوت آن دو نظر انتقادی و در

نظریــۀ  بایــد در  را  و مکروهــات  زمینــۀ مســتحبات  آشــفتگی ها در 

که  کــه بــا ارج نهــادن بــر هــر روایتی  »تســامح در ادلــۀ ســنن« جســت 

گاه محتــوای اســتواری نــدارد راه را برای ورود مســائل  ســند یــا حتی 

گشوده است. )38( از  غیرمعقول و خرافی به دستگاه اندیشۀ دینی 

یختن مرزهای میان واجب و حرام و مســتحب  همیــن رو و با در هم ر

و مکــروه، همین کــه بگوییــم امــر بــه واجــب و نهــی از حــرام، واجــب 

اســت و امر به مســتحب و نهی از مکروه، مســتحب است، تکلیف 

مؤمنان به طور دقیق و مصداقی مشــخص نمی شود. پیشنهاد پایانی 

نویسنده بر پایۀ آیات و روایات، توجه به »رفق« در امر و نهی است.

***
گفتار ســوم دربارۀ »شــرایط امر به معروف و نهی از منکر« اســت و در 

آن به یادکرد شــش شــرط برای وجوب امر و نهی و نقد و بررســی ادلۀ 

هر یک از شــروط پرداخته شــده اســت. شــرط های شــش گانه از این  

قرارند:

گر چنین  گاهی به معروف و منکر: شرطی عقلی است؛ زیرا ا 1. علم و آ

نباشــد چه بسا شخص دچار لغزش شود و ناخواسته و نادانسته امر 

گاهی می تواند نه از  بــه منکــر و نهی از معروف کند. برخی گفته انــد آ

که بر پایۀ تقلید باشــد. نویســندۀ ارجمند  راه شــناخت ادلۀ شــرعیه 

مفسدۀ سپردِن مراحل عملی امر و نهی به دست مقلدان را با آوردن 

یخی )توهیــن بــه صدرالمتألهین، میــرزا محمدرضا  شــش نمونــۀ تار

یجانی، تهدید صدرالمتألهین، قتل مردی  قمشــه ای، میرزا رضی الر

متهم به دســت مردم در زمان زندگی شیخ عبدالکریم حائری یزدی 

ی هــا در زمــان مــا و صــدور فرمــان هشــت ماده ای  و ســرانجام تندرو

ی ها( آشــکار  بــه دســت امــام خمینــی)ره( بــرای جلوگیــری از تندرو

ســاخته اســت )ص 62-51(. ایشــان در دنباله افزون بر لغزش های 

هم خانــــــــــه ای نفــــــــــس  دشــــــــــمن  بــــــــــا   تــــــــــو 

بیگانــــــــــه ای؟ پیــــــــــکار  بنــــــــــد  در  چــــــــــه 

کــــــــــن به چوب کــــــــــودک ادب   تو خــــــــــود را چو 

مکوب1  مــــــــــردم  مغــــــــــز  گــــــــــران  گــــــــــرز  بــــــــــه 

که به شــیوه ای آراســته و پیراســته به چاپ رسیده، گذشته از  کتاب 

که در دنباله از آنها یاد خواهیم  مقدمه و پیوست ها )هفت پیوست 

که برای شناســاندن هر یک از آ نها  گفتار اســت  کرد( دربردارندۀ پنج 

گفت: گانه سخنی چند خواهیم  جدا

گفتار نخســت، ویژۀ »تعریف معروف و منکر« اســت. محقق در نقد 

کوتاه می نویسد: گفتار  و بررسی پایانی این 

بــه نظر می رســد معــروف و منکر مفهومی بســیار وســیع 

کــه بــرای زندگــی مؤمنانــۀ یک  کارهایــی را  دارد و تمــام 

فــرد بــا ایمــان نقش مثبت یــا منفی دارد، اعــم از دنیوی 

و اخــروی، شــامل می گــردد. در زندگانی انســان معاصر 

کردارهــا بــرای بهینه شــدن زندگــی  به یقیــن بســیاری از 

اجتماعــی نیاز به همــکاری و تأیید دســته جمعی دارد 

و قبــل از هــر چیــز مبتنی بر فرهنگ ســازی اســت. مثاًل 

یســت بدون  تحقــق نظــم در رانندگی یــا حفظ محیط ز

آمادگی افراد جامعه و ایجاد فضای فکری برای پذیرش 

ایــن امــور امــکان نــدارد. رعایــت بهداشــت عمومــی و 

امثــال آنهــا، همــه و همه، از ایــن قبیل مفاهیم اســت. 

ایــن دســته امــور بی تردیــد از مصادیــق امــر به معــروف و 

نهــی از منکــر اســت. به هیچ وجــه در اینجــا نمی تــوان 

میان مستحب و واجب تفاوت قائل شد و شاید برخی 

امــور که به جهات فقهی ممکن اســت معنون به عنوان 

واجــب نباشــد، بــه منظــور فضاســازی نســبت بــه امور 

گردد. )ص  14( نیکو امری بایستنی محسوب 

***
گفتــار دوم دربــارۀ »حکم امر به معروف و نهی از منکر« اســت. دربارۀ 

گروهی بــر پایۀ آیات،  روایات  وجــوب امر و نهی فقها بر دو دســته اند. 

و وجــدان وجــوب را شــرعی می داننــد و گروهی بیشــتر بر پایــۀ قاعدۀ 

یان خوش تر باشد و به خوبی رسانندۀ مفهومی است  ز 1. به جای »مردم« )که شاید به پسند امرو
یراستۀ فروغی )کلیات شیخ سعدی،  ص 284(  یســندۀ گرامی پیش چشــم دارد( در و که نو
و یوســفی )بوســتان سعدی، ص 153( »مردان« آمده اســت. گفتنی است نامی که ما برای 
یادداشت خود برگزیده ایم نیز مصرعی از بیت نخست باب هفتم بوستان )بیِت  پیش از »تو 

با دشمن نفس...«( است:
سخن در صالح است و تدبیر و خوی 

گوی )همان ، همان جا( نه در اسب و میدان و چوگان و 
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انجام گرفتــن آن و درخواســت از خداوند بــرای هدایت عامل منکر و 

تارک معروف را هم بدان افزوده اند. بغض داشــتن به خاطر خداوند و 

کرده اند. کراهت را نیز در این زمینه ذکر  اظهار 

گفتــاری )لســانی(: از بیــان نــرم و لطیــف آغــاز می شــود و  2. انــکار 

ک می رســد و حتی  بــه مراتــب بعــدی ماننــد لحن شــدید و خشــمنا

می توانــد بــا تهدیــد همــراه شــود. بــه ســه دلیــِل اجمــاع، آیــۀ 9 ســورۀ 

حجــرات و قاعــدۀ حرمت ایذای مؤمن رعایــت ترتیب مذکور الزامی 

است.

کنــار اقســامی چون حایل شــدن بین  کــرداری )یــدی(:  در  3. انــکار 

عامل و عمل منکر، اخذ آلت فعل منکر یا شــیء حرام، نگه  داشــتن 

ی،  عامــل، داخل شــدن در منزل یا ملک و تصــرف در اموال منقول و

کــه محقق داماد  کــرده  کــرداری را ذکر  محقــق حلی ســه قســم انــکار 

کرده است: حکم هر یک را بررسی 

گروهی از فقها را می پسندد  الف( زدن بدون جراحت: نویسنده نظر 

ی می دانند.  کــه چنین انکاری را نیازمنِد اذن امام)ع( یا قائم مقام و

او می گوید: 

کنار  به نظر می رسد در جامعۀ متمدن که شهروندان در 

یســت اجتماعی هستند، اجازه دادن  یکدیگر در حال ز

بــه ایــراد ضرب بــر دیگری هــر چند بــه انگیزۀ خیــر فاقد 

وجاهــت منطقی و عقلی اســت. نمی توان پذیرفت که 

کار نیــک خود موجب  کار زشــت یــا رواج  جلوگیــری از 

گردد. )ص 123( بی نظمی و هرج ومرج 

گروهــی بــه وجــوب چنیــن  ب و ج( زدن همــراه بــا جراحــت و قتــل: 

انکاری باور دارند و در برابر آنان گروِه قائل به سقوط وجوب،  استدالل 

گونه از انکار است.  که اصل بر عدم وجود امر و نهی در این  می کنند 

بــا قتــل عامل منکر یا تــارک معروف، عمًا امر و نهــی عمًا تأثیری در 

کار »به قول معروف، برای حل مسئله، صورت  ی نمی گذارد و این  و

کــردن اســت«. )ص 124( قیــاِس مؤمنان بــا پیامبر و  ک  مســئله را پــا

ائمه در چنین مواردی قیاس مع الفارق اســت و دربارۀ تشــویق ائمه 

به این امر نیز باید توجه داشت که مخاطب چنین روایاتی همۀ مردم 

گونــه از امــر و نهــی محدود می شــود بــه ائمه و  نیســتند و اصــواًل ایــن 

که مســئوالِن حدود و جنــگ با بغات و جهاد  قائم مقام های ایشــان 

کفارند. با 

***
کلی است: گفتار پنجم دربارۀ »اقامۀ حدود« و دارای دو مبحث 

ــدان متوغل در فقه و فقاهت ســر 
َّ
که از مقل ــدان، بــه اشــتباهاتی  ِ

ّ
مقل

کرده و همچنین به طرح مباحثی در زمینۀ اینکه »علم  زده نیز اشاره 

گاهی  شرط وجوب است یا شرط واجب« و مبحث »طریق علم«، »آ

مرتکب منکر و تارک معروف« و »آثار قضایی« پرداخته است.

2. احتمــال تأثیــر: چهــار احتمال متصّور اســت. در صــورت علم به 

تأثیــر، امر و نهی واجب اســت و در صــورت علم یا ظن به عدم تأثیر، 

امر و نهی واجب نیســت. در ســه صورِت یادشــده میــان فقها اتفاق 

نظــر وجــود دارد؛  لیــک در صــورت ظــن بــه تأثیــر، برخی بــه وجوب و 

برخی به عدم وجوب قائل اند.

گر مرتکب، آشــکارا  3. اصــرار مرتکــب بر عمــل حرام و ترک واجب:  ا

قصد ترک عمل را داشته باشد، امر و نهی واجب نیست و در صورِت 

وجود امارۀ قطعیه بر قصد تکرار، امر و نهی وجوب می یابد. در زمینۀ 

وجــود امــارۀ ظنیــه میان علما اختاف افتاده اســت که نویســنده به 

بررســی آنها پرداخته و گذشــته از آن، مســائلی را هم در زمینۀ شــرط 

کرده است. سوم ذکر 

4. اطمینان بر عدم مفســده و ضرر: به اســتناد قاعدۀ الضرر،  قاعدۀ 

نفــی حــرج، روایــت ســهله و ســمحه بودن دیــن، ادلــۀ ُیســر و روایات 

متعــّدد دیگــر )از جملــه روایــت فضــل بــن شــاذان از حضــرت امــام 

ید از حضرت امام صادق)ع(( وجوب  رضا)ع( و روایت مفضل بن ز

امــر و نهــی با وجود مفســده و ضــرر )اعم از جانی و مالــی و ِعرضی(، 

ساقط خواهد شد.

5. متجّنــب و عادل بــودن آمــر و ناهــی: بــه اســتناد دســت کم ســه 

کــه در این  یــادی  آیــۀ شــریفه )بقــره، 44- صــف، 2 و 3( و روایــات ز

گر آمر و ناهی متجّنب از حرام و عادل  خصوص وارد شــده اســت، ا

ی واجب نیست. هر چند دربارۀ شرط عدالت  نباشد، امر و نهی بر و

کامــًا موّجه و منطقی  آمــر و ناهی اتفــاق نظر میان فقها وجود ندارد، 

اســت که آمر می باید عامل به معروف باشــد و ناهی الزم اســت خود 

کرده باشد. که به ترک آن توصیه می کند، ترک  نیز منکری را 

کــه در آن تردیدی  ف بــودن: برخــی افــزون بــر بلوغ آمــر و ناهی 
ّ
6. مکل

نیســت، بلــوغ شــخص مأمــور و منهی را نیز شــرط وجوب امــر و نهی 

دانسته اند.

***
که سه مرحله دارد:  گفتار چهارم دربارۀ »مراتب انکار« است 

1. انــکار درونــی )قلبی(: گروهی خواســت از انکار قلبــی را اعتقاد به 

وجــوب و حرمــت دانســته اند و برخــی عــدم رضایت بــه معصیت و 
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آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر در افغانســتان و ایــران، قانــون 

حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر و نقدی بــر آن و ذکر 

یــک نمونــه از احــکاِم قصــاص )اجرای حکم قصاص توســط ســید 

محمدباقر شفتی( آمده است.

کتــاب، پــس از فهرســت منابــع، فهرســت نــام اشــخاص،  در پایــان 

کریم آمده است. کتاب ها و مقاالت و فهرست آیات قرآن  عناوین 

کــه جنــاب محقق داماد بــا دّقت، فراســت  در یــک ســخن، بــر آنیــم 

گاه  کــه زیبنــدۀ مقــام واالی مجتهــدی حقــوق دان و آ و شــجاعتی 

اســت، با اندیشیدن به سرنوشت اســام و وضعیت جامعۀ اسامی 

کار ایشــان خــود نوعی امر به  کنونــی، دســت به قلم برده و  در جهــان 

معــروف و نهــی از منکر در بعد کان آن اســت و  کتاِب معرفی شــده 

شایســتۀ توجه همۀ مســئوالن و دغدغه مندان و دلســوزان اســت. به 

کتاب را با دو بیت از ســرآغاز باب هفتم  که  گرامی  شــیوۀ نویســندۀ 

یده انــد، نوشــته را بــا واپســین بیــت از همــان  بوســتان ســعدی آغاز
سرآغازنامه به پایان می بریم:

بســــــــــی گفتــــــــــن  نــــــــــوع  دریــــــــــن   نخواهــــــــــم 

کســــــــــی کار بنــــــــــدد  کــــــــــه حرفــــــــــی بــــــــــس ار 

  )بوستان سعدی، ص 153(

کتابنامه

محقق دامــاد، ســیدمصطفی؛ بازخوانــی فقهــی امــر به معــروف، نهــی از منکر و 
اجرای حدود؛ تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، 1396.

بوســتان ســعدی؛ تصحیــح و توضیــح غالم حســین یوســفی؛ تهــران: ســخن، 
.1375

محقق دامــاد، ســیدمصطفی؛»حدود در زمان ما اجرا یــا تعطیل؟«؛ تحقیقات 
حقوقی، دانشــگاه شهید بهشتی، شمارۀ ۲5- ۲6، بهار و تابستان 137۸. ص 

.61-7۸

کلیات شیخ سعدی؛  تصحیح محمدعلی فروغی؛ تهران: علمی، 13۲0.

ی یــا قائم مقامش  1. اقامــۀ حــدود در زمــان حضــور امام)ع( بــر غیر و

مجاز نیست.

2. اقامــۀ حــدود در زمــان غیبت امــام)ع( به دو بخــش خاص و عام 

تقسیم می شود. 

بــه طور خاص ســه دســته )مولی نســبت بــه عبدش، پدر نســبت به 

فرزندش و شوهر نسبت به همسرش( دارای جواز اقامۀ حدود شمرده 

شــده اند. در زمان ما بحث دربارۀ دســتۀ نخســت )مولــی و عبد( به 

دلیــل انتفاء موضوع قلیل الفائده خواهد بود. اما دربارۀ دســتۀ دوم و 

ســوم )پدر و شــوهر نســبت به فرزند و زن( قول قائان به عدم جواز از 

نظِر نویسنده اقواست.

به طور عــام حکــم اقامــۀ حدود توســط ولی جائر و فقیه بررســی شــده 

کثر فقها در حال غیراضطرار حکم به عدم جواز اقامۀ حدود  است. ا

به دستور ولی جائر داده اند و به اتفاق در حال اضطرار آن را، مشروط 

بــر این که منجر به قتل ظالمانه نشــود، جایز شــمرده اند. دربارۀ اقامۀ 

که  گروهی مخالــف وجوب اند  گروهــی موافــق و  حــدود توســط فقیه 

کتاب آمده است. گروه در  استدالل های هر دو 

پس از گفتار پنجم، به بخش پیوست های کتاب می رسیم که دارای 

هفت پیوست است. پیوست نخست همان مقالۀ »حدود در زمان 

گرانمایه  ما اجرا یا تعطیل؟« است که پیش تر از آن یاد شد. نویسندۀ 

کنونی خود می نویسد:  پیش از نقل متن مقاله در توضیح دیدگاه 

نگارنــده در زمــان تألیــف مقالــه نظــر قطعــی انتخــاب 

الت طرفیــن به خصــوص  یــات و اســتدال نکــردم و نظر

ســیداحمد  حــاج  مرحــوم  معاصــر  قــرن  فقیــه  یــۀ  نظر

کردم. ولــی در لحظۀ نگارش این  گزارش  خوانســاری را 

ک اجرای حدود منتهی به  سطور که طرفداران سینه چا

ردند و من بدون  جرح و قتل هرچه داشــتند به میدان آو

هــر گونــه جانبداری و تعصــب، در مکتوبــات انتقادی 

یــۀ تعطیــل تردیــدی ندارم.  کــردم، اینــک در نظر مداقــه 
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پیوســت دوم تحقیــق و تحلیــل در اقــوال فقیهــان در مســئلۀ اجرای 

حدود در زمان غیبت است. پیوست سوم بازخوانی مقبولۀ عمر بن 

کــه قائان به جــواز اقامۀ حدود توســط فقیــه در زمان  حنظلــه اســت 

غیبــت، برداشــت خــود را به آن مســتند می کننــد و نویســنده دربارۀ 

مقبولۀ مذکور و حدود داللت آن نقدی دقیق دارد. در پیوســت های 

ی های  گزارش از منابــع خبری دربارۀ تندرو چهــارم تا هفتم نیز چند 


