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بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات
حسینعلی سعدي
صادق الهام

*

**

تاریخ دریافت94/10/03 :
تاریخ پذیرش95/07/20 :

چکیده

کاريکاتور در جهان امروز از هنرهای پذيرفتهشده میباشد و يکی از بهترين راههای
ارتباط جمعی است .اين هنر دارای انواع متعددی چون کاريکاتور چهره يا سیاسی يا
روزنامهای و غیره میباشد .هدف از کاريکاتور را اغلب طنز همراه با ايجاد تفکر در مخاطب
میدانند .زادگاه اين هنر در مغرب زمین بوده و برخالف ادعای برخی که قدمت آن را بیش
از هزار سال میدانند ،دارای قدمت چندانی نیست .ازآنجاکه از ويژگیهای اين هنر عدم قید
و مرز میباشد بايد ديد که در جامعه دينی که با محوريت ارزشها و مقدسات شکل گرفته
است امکان ترويج کاريکاتور بوده و يا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آيا
میتوان آن را بهکل محکوم به حرمت يا حلیت کرد يا بايد بین انواع آن تفصیل قائل شد.
برخی به داليلی چون حرمت به تصوير موجود ذیروح و يا ايذاء مؤمن برای استنباط
حرمت ترويج آن تمسک نمودهاند که هر يک از اين داليل اخص يا اعم از مدعی میباشد.
قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است میتواند مستند مهمی در
حرمت ترويج اين هنر آزاد در جامعهی دينی که با چهارچوب ارزشها استوار است ،باشد.
در اين تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات اين قاعده بررسی شود سپس به بررسی
اين موضوع که آيا کاريکاتور از مصاديق اين قاعده میباشد يا خیر پرداخته شده است.
کلید واژه

کاريکاتور ،هتک ،مقدسات ،عرف خاص ،عرف عام.
* دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع)

Saadi@isu.ac.ir

** استاديار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع) – نويسنده مسئول
Elham.sadegh@gmail.com
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واکاوی ضابطه شبهه از بین برنده مجازات در نزد متهم
اصغرآقا مهدوي

*1

مسعود جهاندوست دالنجان

تاریخ دریافت94/09/17 :
**2

تاریخ پذیرش95/05/02 :

چکیده

بهرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات ،اين نکته مورد اختالف واقع شده
است که ضابطه شبهه از بین برنده مجازات چیست؟ بهعبارتديگر در چه حالتی میتوان
گفت که مرتکب فعل حدی ،دارای شبهه بوده است؟ تعدادی از فقیهان قائلاند به اينکه تنها
در حالتی میتوان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل ،يقین يا ظن معتبر به
حلیت فعل داشته باشد .در مقابل عدهای ديگر ،مطلق ظن را ضابطه شبهه دانستهاند و
تعدادی ديگر پا را فراتر نهاده و وهم به حلیت فعل را نیز شبهه قلمداد نمودهاند .آنچه در
اين خصوص جلبتوجه میکند آن است که صاحبان اين سه نظريه همگی به ادله مشترکی
برای اثبات قول خود تمسک نمودهاند و رمز اختالف آنها ،برداشتهای متفاوتی است که از
اين ادله داشتهاند .نگارندگان معتقدند تمامی اين ادله از ارائه يک ضابطه در مورد شبهه قاصر
میباشند اما بااينوجود ،رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جايز نیست و از ادله
ديگری میتوان به اين مهم دست پیدا نمود که مطلق ظن ،ضابطه شبهه دارئه محسوب

میشود.
واژگان کلیدي

شبهه ،مجازات ،متهم ،جهل ،قصور.
 .*1دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع) Aamahdavy@yahoo.com

 **.2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران – نويسنده مسئول
Jahandoost.s@gmail.com
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وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران
احمدعلی قانع

*1

سجاد امینی هرندي

تاریخ دریافت94/08/04 :
**2

تاریخ پذیرش95/05/18 :

چکیده

ربای معاملی بهعنوان يکی از اقسام ربا ،معاوضه مثلین با زيادی يکی از آنها ،به شرط مکیل
يا موزون بودن است که حرمت آن در دين اسالم مسلّم و مورد پذيرش فقهای اسالم است.
در اين مقاله ،هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار اينگونه معامالت به
لحاظ صحت يا بطالن آن ،در فقه امامیه و حقوق ايران میباشد که در مورد حکم وضعی
اين نوع معامالت ،بین فقها و حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد ،ولی وفق نظر مشهور بايد
بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع ،صلح و ديگر عقود
معاوضی جريان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و اين امر در حقوق ايران نیز به تبع از نظر
مشهور فقهای امامیه ،در ماده  595قانون مجازات اسالمی ايران (بخش تعزيرات) مصوب
 1375مورد پذيرش قرار گرفته است .همچنین در رابطه با صحت يا بطالن ربای معاملی نیز،
بین فقها و حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد و نظر اقوی در اين زمینه بر بطالن اصل

معامله و مقدار زيادت حاصله در آن میباشد.
واژگان کلیدي

ربای معاملی ،صحت ،بطالن ،فقه امامیه ،حقوق ايران.
 *.1دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع)

4ghane@gmail.com

 **.2فارغ التحصیل کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) – نويسنده مسئول
Sajadahisu@gmail.com
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واکاوي ادله تکليف کفار به فروعات در احکام شرعيه
میثم شعیب

*

تاریخ دریافت94/12/15 :
تاریخ پذیرش95/06/14 :

چکیده
يکی از قواعد مهم فقه که ريشه در مباحث کالمی دارد ،قاعده تکلیف کفّار به
فروعات است که از ديرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است .نظر مشهور امامیه و
اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است .در پژوهش حاضر
نگارندگان با بررسی ادله دو ديدگاه رايج به اين نتیجه رسیدهاند که يا ادله قائالن به
عدم تکلیف کفار به فروعات از تقويت بیشتری برخوردار است و يا اينکه يک جمع
میان اين دو ديدگاه میتوان انجام داد و اساساً نزاع آنها را يک نزاع صوری دانست و
تکلیف کافران به فروعات ،در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول
تکلیف به اصول است و عقاب آنها هم به خاطر عدم ايمان آنها خواهد شد.
واژگان کلیدي

قواعد فقه ،تکلیف کفاّر ،اشتراک احکام ،کفّار ،احکام شرعیه.
* دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
M.shoaib68@gmail.com
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نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار
محمدجواد فالح یخدانی

*

محمدحسین علی پور انجایی

تاریخ دریافت94/09/12 :
**

تاریخ پذیرش95/04/28 :

چکیده

با توجه به اينکه در کتب فقهی ،تنها به بیان مصاديق وارده در روايات درزمینه تشبه به کفار
اکتفا شده است و بحث مستوفايی پیرامون مفهوم ،ضابطه ،حکم فقهی و ادله آن نشده است؛
اين مقاله جهت تکمیل نقصان اين مطلب به رشته تحرير در آمده است .بدين منظور ابتدا تشبه
معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل ،در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است .در
ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار ،با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی ،به
بیان و تحلیل آيات ،روايات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گرديده است درصورتیکه
پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آنها و شعائر آنها باشد محکوم به حرمت
است و اگر جزء شعائر آنها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمیتوان حکم به حرمت
نمود بلکه بايد قائل به کراهت شد .بر اين اساس اگر بر اثر گذشت زمان ،مصداقی از
اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین میرود زيرا موضوع

حکم منتفی شده است.
واژگان کلیدي

تشبه به کفار ،شعائر ،نفی سبیل ،حکم فقهی.
* دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق (ع)
12mj.fallah@gmail.com
** دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندران
Mh.anjay@gmail.com
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حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
احسان محبوبی نیه

*

تاریخ دریافت94/10/11 :
تاریخ پذیرش95/03/26 :

چکیده
طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی ،ديون اشخاص حال میشود .در باب حلول ديون
میان فقها و حقوقدانان اختالفاتی وجود دارد .در مورد قلمرو حلول ديون ،عدهای تمامی ديون و
تعهدات را ،چه اين تعهدات قراردادی باشند و يا غیر قراردادی ،در قاعده «حال شدن ديون مؤجل»
جای داده و مشمول اين قاعده (حال شدن ديون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانستهاند .در حلول
نسبی ،تخفیفات مقتضیه موجب حلول میشود در حالی که در حلول مطلق ،تخفیف و تنزيلی
صورت نمیگیرد .بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در
هر دو مبنا ،حلول مطلق مورد پذيرش قرار گرفته است .اين اختالف ناشی از نگرش متفاوت فقها و
علمای حقوق به معنا و مفهوم دين و تعهد میباشد .نظريه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال
تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده الضرر در اين زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زيرا
اوالً ضايع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمیباشد و لذا مفید
علم است .ثانیاً همان احتمال  -تضییع اموال  -توسط خود مديون و قبل از فوت نیز وجود دارد،
زيرا اموال مديون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است .لذا به صرف احتمال ضايع شدن اموال
توسط ورثه نمیتوان به استناد قاعده الضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد .لذا طبق
قاعده «لالجل قسط من الثمن» ،طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل ،برای اخذ اجل از متعهد،
بخشی از ثمن را هزينه نموده است و لذا عدم بقای اجل ،محکوم به داراشدن بالجهت است .پیشنهاد
میشود که در حوزه حلول ديون نظريه عدم حلول ديون متوفی و ورشکسته پذيرفته شود که بر
اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادالنه نشوند.

مبنای مورد پذيرش در فقه و حقوق ايران قابل استناد است.
واژگان کلیدي
دين ،اجل ،حلول ديون مؤجل ،حلول نسبی ،حلول مطلق.

* کارشناس ارشد معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

Mahboobi@isu.ac.ir

