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Abstract
Legislation of expiation with current special specifications and conditions
has been accomplished only in Islamic law and the necessity of expiation in
some sins and crimes based on jurisprudential teachings confirms that it is a
punishment and also the interpretations used in the Quran, the Sunnah, and
the words of Islamic jurists indicate that it is a punishment. Although,
because of some specific conditions such as intention of Proximity to Allah
it is also considered a kind of servitude. The outstanding specification of
expiation is its lack of external executive guaranty, therefore it is considered
a crime by itself. Expiation has different kinds and causes. According to law,
some of the causes of expiation are regarded as crime and they have official
guaranty. Some others, in spite of being sin, are devoid of external executive
guaranty and some others include unintentional deeds or missed prayers
which are not considered sin. The goals of canonization of expiation are
mostly aimed at correcting and rehabilitating the criminal. Of course, some
of the social objectives of canonization of expiation in Islamic criminal
policy ultimately lead to a reduction of crime in the society. Therefore, this
divine duty must be popularized through implementing educational and
cultural programs. By specifying the place of expiation and its functions in
Islamic jurisprudence, this article attempts to examine the feasibility of
penalizing expiation as a manifestation of legal penalties in the penal system
of Iran and to suggest this entity as a complementary punishment to the
original ones.
Keywords: Crimes subject to atonement, Islamic jurisprudence, atonement,
sins subject to atonement, Iranian penal system
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جایگاه کفاره در فقه اسالمی و امکانسنجی
کیفرانگاری آن در حقوق ایران
*

جمال بیگی

دانشیار ،گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
(تاریخ دریافت1398/ 09/17 :؛ تاریخ پذیرش)1399/02/14 :

چكیده
تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسالم صورت گرفته و وجوو

کفواره در برخوی

گناهان و جرائم بر پایۀ آموزههای فقهی مؤید جزا بودن آن است و تعابیر بوهکاررفتوه در قورآن ،سونت و کوالم فقهوای
اسالمی هم بر مجازات بودن آن داللت دارد .هرچند بهدلیل وجو

برخی شرایط خاص مانند قصد قربت ،نوعی عبادت

هم بهشمار میرود .خصوصیت بارز کفاره ،فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازایو رو نووعی خوود کیفوری
محسو

میشود .کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد .برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوو

مویشوود و

دارای ضمانت اجرای رسمی است .برخی دیگر باوجود گناه بودن ،فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل
اعمال سهوی یا عبادات فوتشده است که گناه محسو

نمیشوند .اهداف تشریع کفاره ،بیشتر متوجه شخص بزهکوار

بوده و در جهت اصالح و تربیت اوست .البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشوریع کفواره در سیاسوت جنوایی اسوالم
وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر میشود و ازای رو با برنامههای فرهنگی و آموزشی ،بایستی
ادای ای تکلیف الهی را همگانی کرد .ای مقاله میکوشد با تبیی جایگاه کفاره و کارکردهای ای نهاد در فقوه اسوالمی،
کیف انگاری کفاره را بهعنوان جلوهای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکوانسونجی کورده و آن را بوهعنووان
مکمل مجازاتهای اصلی پیشنهاد کند.

واژگان كلیدی
جرائم مستوجب کفاره ،فقه اسالمی ،کفاره ،گناهان مستوجب کفاره ،نظام کیفری ایران.
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 .1مقدمه
در سیاست جنایی اسالم ،عالوه ر ضمانت اجرای بیرونی و تدابیر معمولی جزایی ،با استفاده
از ضمانت اجرای درونی از خود شخص نیز استعانت میجویند و او را در مبارزه با جرم بوه
همراهی میطلبند .کفاره بهعنوان یک خودکیفری یکی از ضمانت اجراهای درونی محسو
میشود و استفاده از ای نهاد زمینۀ وسیعتری را در مقابله با جرم فراهم میکند و نتایج حاصل
از آن که با عزم و ارادۀ خود بزهکار و مشارکت او در اجورای مجوازات صوورت مویگیورد،
مؤثرتر از نقشی است که برای اجرای واکنشهای کیفری رسمی پویشبینوی شوده اسوت .در
واقع کفاره جبران نقصان حاصل از ارتکا اعمال غیرمجاز و از جمله عبادت بووده و قصود
قربت در آن شرط است .در ای نوشتار در پی پاسخ به چند پرسش اصلی هستیم:
 .1آیا کفاره را میتوان جایگزی مجازاتهای دیگر قرار داد؟  .2حکومت اسالمی چگونه
میتواند کفاره را در قوانی موضوعه قانونمند کند؟  .3بهسبب موضووعیت نداشوت بنوده در
زمان حاضر ،آیا میتوان آزاد کردن زندانی را جانشی آن ساخت؟  .4نظر به اینکه کفواره در
زمرۀ عبادات است ،امکان الزام افراد به انجام آن وجود دارد؟
بهدلیل اینکه کفاره در نظام جزایی اسالم پیشبینی شده ،ولی تا به حوال در هویچیوک از
قوانی موضوعه بدان اشاره نشده است و از سوی دیگر ،دارای اثرهای مؤثری در پیشگیری از
جرم و تکرار آن است ،ازای رو بررسی آن ضروری بهنظر میرسد .در قسمت اول مفواهیم و
چارچو نظری مقاله مشتمل بر پیشینۀ کفاره ،اهداف تشریع کفاره و ویژگیهای آن ،خصال
کفاره و جایگزی های آن و اقسام کفاره تبیی شده است .در قسمت دوم گناهانی که در شرع
مقدس اسالم برای آنها کفاره پیشبینی شده ،به تفکیک بررسی شده است .در قسومت سووم
بهطور جداگانه به جرائم مستوجب کفاره در فقه امامیه اشاره شده است .در قسومت چهوارم
امکانسنجی کیفرانگاری کفاره در حقوق ایران و دیدگاه موافقان و مخالفان بررسی و در پایان
ضم نتیجهگیری ،پیشنهادهایی بهتناسب موضوع ارائه شده است.
 .2مفاهیم و چارچوب نظری موضوع
پیش از ورود به بحث اصلی ،آشنایی با مفهوم ،پیشینه ،ویژگیها و انواع کفاره ضروری است.
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 .2.1مفهوم كفاره و پیشینۀ آن :کفاره بر وزن فعالوه ،صوی ۀ مبال وه و بوه معنوی بسویار
پوشاننده است .الکفاره از ریشۀ کفر ،پوشاندن ،مخفی کردن و نهفت چیزی را گویند و دلیول
نامگذاری کفارات ای است که گناهان را میپوشاند ،محو و زایل میکند .در فرهنگ فارسی
عمید ،کفاره« ،تاوان تخلف از اوامر شرعی» معنی شده است (عمیود ،1382 ،ج .)1640 :2در
اصطالح ،کفاره عقوبتی است که از سوی شارع برای جبران برخی گناهان معی وضوع شوده
است .گویی کفاره آن گناهان و خطاها را میپوشاند و موجوب سوقوط یوا تخفیوف عقوبوت
اخروی آنها میشود .بهعبارت دیگر ،کفاره نوعی کیفر شرعی است که نسبت به جسم یا مال
گناهکار اعمال میشود و در فقه جزایی اسالم گاهاَ کفاره بهعنوان مجوازات تتمیموی برخوی
جرائم تعیی شده است (ایمانی.)378 :1382 ،
قبل از قرآن ،کلمۀ کفاره را در دو کتا

آسمانی تورات 1و انجیل 2مشاهده مویکنویم .در

تورات هدایا و قربانیهایی پیشکش میشود که بر آنها عنوان کفاره اطوالق شوده و صوورت
واضحی از کفارۀ خطایا بیان نشده است .دستور حضرت موسی(ع) مبنی بر کشت افرادی که
پرستش گوساله را مرتکب شده بودند ،در واقع جهت پوشاندن و تکفیور ایو گنواه عظویم و
طلوب آمورزش از خداونود بووده اسوت (یوسوفی .)30 :1389 ،در آیوی مسوی ،،حضورت
عیسی(ع) را مظهر قربانی عرفانی برای همۀ انسانها میدانند و معتقدند کفاره فقط بور نبوی
واجب شده است ،چون نبی مسئول همۀ گناهان قومشان است و باید با خون و بدنش خطایا
و معاصی قومش را بپوشاند .ای دیدگاه بوهعنووان نظریوۀ کفوارۀ نیوابتی 3شوناخته مویشوود
(یوسفی .)31 :1389 ،هرچند واژۀ کفاره در ادیان یهودیت 4و مسیحیت 5نیز مشاهده میشود
و آموزۀ کفاره از ارکان اساسی الهیات مسیحی ،بهویوژه مسوئلۀ نجوات محسوو

مویشوود

(مفتاح و ربانی ،)143 :1393 ،تشریع واقعی کفاره در دی اسالم پس از هجرت مسلمانان به
مدینه و نزول تدریجی قرآن صورت گرفته و لذا تشریع دقیق و موجبات و خصال و شورایط
1. Torah.
2. Gospel.
3. Vicarious Atonement.
4. Judaism.
5. Christianity.
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آن در اسالم کامل شده است (یوسفی .)33 :1389 ،برخی کفارات در قرآن بیانو اوصاف آنها
تشری ،شده است ،مانند قتل خطایی ،کفارۀ شکست قسم و کفارۀ ظهار ،اما برخوی دیگور در
قرآن بدانها اشاره نشده و در سنت تعیی شده و در روایات اسالمی اوصاف آنهوا ذکور شوده
است ،مانند کفارۀ قتل عمد .با عنایت به ای مراتب بهنظر میرسد نهاد کفاره در فقه اسوالمی
بهصورت تأسیسی 1است و جنبۀ امضایی 2ندارد .آیاتی که بوه مبحوث کفوارات پرداختوهانود
عبارتاند از آیات  184و  196سورۀ بقره ،آیۀ  92سورۀ نساء ،آیات  95 ،89 ،45سورۀ مائوده
و آیات  3و  4سورۀ مجادله.
در قوانی موضوعۀ 3ایران تاکنون از کفاره بهعنوان مجازات نامی بورده نشوده و هموواره
کفاره بدون هیچ ضمانت اجرای بیرونی بوده و صرفاً با اختیار و میل باطنی خوود مسولمانان
اجرا میشده است .در پیشنویس قانون مجازات اسالمی که بهمنظوور تصوویب بوه مجلوس
شورای اسالمی ارائه شده بود ،هرچند کفاره بهعنوان یکی از مجازاتهای جرم قتل برشمرده
شده بود 4که آن هم با اعتراض و مخالفتهوای بسویاری از حقوقودانان مواجوه شود .لویک
ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت آن بیان نکرده بود و ای مسئله کارایی آن را زیور سوؤال
1. Institutional.
2. Signature.
3. Statutes.

 .4در مادۀ  144-16فصل اول از با

چهارم ای پیشنویس آمده بود« :در قتل فرد مسلمان ،عالوهبور دیوۀ نفوس،

قاتل مکلف به پرداخت کفارۀ قتل نیز است و دادگاه الزم است آن را بهعنوان تکلیفی بر قاتل در حکوم ذکور کنود.
کفارۀ قتل بهترتیب زیر است .1 :در قتل عمد چنان چه مقتول مسلمان مؤم باشد ،کفواره جموع ثابوت اسوت کوه
عبارت است از آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماههای قمری بودون فاصولۀ مواه اول و
اولی روز ماه دوم و اطعام  60مسکی  .2 .در قتل خطا اعم از محض و شبهعمد و همچنی قتل عمد درصورتیکه
مقتول مسلمان مؤم نباشد ،یکی از سه مورد ذکرشده واجب است .تبصرۀ  .1کفارۀ قتل تنها در صورت مباشورت
در قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .تبصرۀ  .2کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است ،درصورتیکه
محکومبه اسالم باشد و همچنی در قتل جنی که روح در آن دمیده شده باشد .تبصرۀ  .3در موارد شرکت در قتول
بر ه یک از مباشران در قتل مستقالً کفاره واجب است .تبصرۀ  .4در موارد اکراه بر قتل کفاره بر عهدۀ قاتول اسوت.
تبصرۀ  .5در مواردی که مقتول مهدو الدم یا مستحق قصاص بوده است ،کفاره ثابت نیست .تبصرۀ  .6وجو
یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط میگردد و از دیون میت محسو

نمیگردد».

کفاره
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میبرد .در بی قوانی جزایی کشورهای اسالمی ،در قانون جزایی عربستان مشاهده میشوود
که با وضع کفاره بهعنوان یکی از مجازاتهای جرم قتل ،پرداخت آن الزامی و اجباری شوده
است (گرجی .)65 :1365 ،بدی ترتیب کفاره بهمثابۀ کیفر تأسیسی در فقه اسوالمی عبوارت
است از پرداخت صدقه ،قربانی و انجام عمل شرعی و مانند آن ،بهسبب گنواهی کوه انجوام
گرفته است و چون ای عمل ،آثار گناه را محو میسازد و آن را از انسان میپوشواند ،از آن
به «کفاره» تعبیر میشود .در آیۀ  65سورۀ مائده «وَلَوْ أَنََّ أَهْلَ الْکِتَابِ آمَنُوا وَاتََّقَوْا لَکَفََّرْنَا عَنْهُمْ
سَیئَاتِهِمْ» نیز به معنای چشمپوشی از گناهان و برداشت عقوبت بهکاررفته است.
 .2.2اهداف تشریع 1كفاره و ویژگیهای آن :آنچه در اهداف تشریع کفاره مشهود است،
ای است که اهداف ای مجازات بیشتر توجه به بزهکار و عاصی است و به ظاهر نفعی برای
بزهدیده و جامعه ندارد ،البته ای خو کیفری در نهایت منافع زیوادی بورای جامعوه بوههموراه
خواهد داشت که دستیابی به ای منافع نیز موردنظر شارع مقدس بووده اسوت .بوه هور حوال
هرچند جبران خسارت و تشفی خاطر بزهدیده در ای مجازات به چشم نمویخوورد ،لویک
اهدافی مانند تطهیر و آمرزش گناهان ،پرداخت حقاهلل و اصوالح اموور اخوروی و اصوالح و
تربیت در ای مجازات آشکار است .مناسبتری و نزدیکتری راه برای از بی بردن تیرگی
و تاری مابی خداوند و بنده اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است و بهدلیول تمایول و اختیوار
مجرم ،تأثیر کفاره از نفوذ و اسوتحکام عمیوقتوری نسوبت بوه واکونشهوای مراجوع رسومی
برخوردار است .شارع مقدس با جعل خصال مالی بهگونهای قصد داشوته بوا افوزایش منوابع
درآمدی حکومت ،اجرای وظایف و مسئولیتها را برای دولت اسالمی سهلتر سازد و ایو
هدف با اجرای سایر مجازاتها تأمی نمیشود 2.البته خصال مالی کفواره موجوب دل کنودن
انسان از اموال و داراییها شده و آثار مثبت فراوانی بر شخص کفوارهدهنوده دارد و موجوب
تقویت روحیۀ سخاوت و بخشش و نوعدوستی میشود .از سوی دیگر ،دستور به آزادسازی
1. Canonization.

 .2چون اجرای مجازاتهایی مانند قصاص ،تعزیر و حد نهتنها برای دولت اسالمی درآمدی ندارد ،بلکه هزینهزا نیز
است.
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برده برای اجرای کفاره کامالً نشانۀ عنایت و توجه اسالم به کرامت انسوانی و ارزشوی واالی
انسان است و دقیقاً ای کفاره برای حذف و محو بردهداری صوورت گرفتوه اسوت .اطعوام و
پوشاندن مساکی و فقرا بیانگر اجرای عدالت اقتصادی و رفع فقر و تهیدستی در جامعه است.
بهنظر میرسد شارع مقدس با دنبال کردن اهداف مذکور ،عدم وقووع بزهکواری ثوانوی و در
نهایت کاهش بزهکاری را در نظر داشته است (یوسفی .)139 :1389 ،همچنی برای برخوی
گناهان ضمانت اجرای کیفری پیشبینی نشده است؛ مانند عدم وفا بر نذر یا ظهار که در ایو
موارد شارع مقدس با جعل کفاره ادای آنها را موجب نجات از عقوبت اخروی دانسته اسوت.
تشریع مجازات کفاره برای اعمال خطایی و سهوی نیز به ای دلیل است کوه شوارع مقودس
خواسته تا مردم نهایت دقت و احتیاط را در رفتارها و اعمال خود به بهکار برند ،چون اهمال
و بیدقتی سرچشومۀ خطاهاسوت .بودی سوان کفواره همچوون سوایر احکوام الهوی واجود
کارکردهای اخروی و دنیوی است و اجرای آن پیامدهای فردی و اجتماعی مثبوت فراوانوی
دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر خواهد شد.
مهمتری ویژگیهای  1کفاره عبارتاند از:
 .1در آیۀ  95سوۀه مائده بهعنوان جزا و مجازات و عقوبت ذکر شده و در برخی روایات
و کلمات فقها هم به همی معنی آمده است؛  .2کفاره نوعی عبادت است و باید در آن قصود
قربت باشد؛  .3مورد حکم حاکم قرار نمیگیرد ،ضمانت اجرای بیرونی نودارد ،نووعی خوود
کیفری است که با مشارکت داوطلبانۀ مجرم صورت میگیرد؛  .4مسوقط و مخفوف عقوبوت
اخروی است .درصورتیکه جرائم تعزیری مستوجب کفاره باشد ،ادای کفاره که مبی توبوه

2

است ،میتواند از موجبات تعلیق و تخفیف و تبدیل مجازات باشد؛  .5در تشوریع کفواره بوه
توانایی و ویژگیهای درونی و ذاتی افراد بزهکار و عاصی کامالً توجه شوده اسوت و جعول
خصال ترتیب و تخییر در ادای کفاره از ای جهت است؛  .6دارای خاصیت جبورانکننودگی
1. Characteristics.

 .2در قوانی اسالمی توبه در تعزیرات درصورتیکه پیش از ثبوت جرم و یا دستگیری متهم باشد ،یکی از اسوبا
معافیت از مجازات است (اردبیلی ،1380 ،ج.)201 :2
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است .جبرانکننده در عبادات فوتشده و اعمال سهوی و خطایی است و در گناهان و جرائم
عمدی مستوجب کفاره با ادای کفاره مجرم و عاصی جهت اصالح رابطۀ بی خود و خدایش
تالش میکند؛  .7در مواردی که کفاره بهدلیل جرمی که دارای جنبۀ عمومی بوده واجب شود،
پرداخت کفاره به مؤسسات زیر نظر حاکم اسالمی مویتوانود عوالوهبور بوری نموودن ذموه،
جایگزینی مناسب برای زندان باشد (سعادتفور .)175 :1390 ،بنوابرای مهومتوری ویژگوی
کفاره ،ساتر و پوشانندگی گناه ،مسقط یا تخفیفدهنودۀ عقوبوت اخوروی بوهمثابوۀ کیفوری
عبادی است.
 .2.3خصال 1كفاره و جایگزینهای آن :2آنچه برای ادای کفاره باید انجام گیرد عبارت
است از .1 :آزاد کردن بند .2 ،روزه .3 ،اطعام .4 ،لباس پوشاندن .5 ،است فار و .6قربانی کردن
(یوسفی .)95 :1389 ،وجه مشترک خصال مذکور ،نیت است کوه مشوتمل بور قصود قربوت
است .عالوهبر نیت ه یک از خصلتهای مذکور که برخی مالی و برخی جسمیاند ،شورایط
خاصی دارند:
الف) خصال مالی :خصال مالی کفاره که بوا پرداخوت وجوه و صورف هزینوه از امووال
شخص کفارهدهنده انجام میگیرد عبارتاند از:
آزادسازی برده :ای امر در آیات  89سورۀ مائده 92 ،سورۀ نساء و  3سورۀ مجادله آموده
و شارع مقدس ای خصلت از کفاره را با عبارت «تحریر رتبه» در قرآن بیان کرده است .3واژۀ
رقا در آیۀ  4سورۀ محمد به معنای گردنها بهکار رفته است که میتواند مؤیودی بور ایو
نکته باشد که منظور شارع از واژۀ رقبه در آیات مذکور که خصال کفواره را بیوان کورده ،نیوز
گردن ،عهده و ذمه بوده است نه منحصراً عبد و برده به معنای سنتی صدر اسالم ،چراکه اگور
منظور شرع صرفاً آزاد کردن عبد و بنده میبود،میتوانست از عبارت «عتق عبد »4یا «تحریور
1. Specialties.
2. Successors.

 .3تحریر از ریشۀ ل وی «حرر» به معنی آزاد کردن انسان است« .رقبه» در کتا
شده و جمع آن رقا

ل ت به گردن یا انتهای گردن معنا

است.
4. Setting free (From Slavery).

  732پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،3پاییز 1400

عبد» استفاده کند .ازای رو بهنظر میرسد شارع مقدس با ای هدف واژۀ عام «رقبه» را بهکوار
برده است که «تحریر» منحصراً به عبد یا برده اختصاص نیابد تا در صورت نبود آن ای حکم
الهی منسوخ تلقی شود ،بلکه بتوان در هر عصر و زمانی جایگزینی برای برده و عبد یافت و با
تحریر آن احکام الهی را کماکان ساری و جاری دانست .امروزه بردگی به شکل سابق منسوخ
و مل ی شده ،ازای رو هرچند ای خصلت از کفاره موضوعاً منتفی است ،در صوورت یوافت
جایگزینی برای عبد و برده ،احکام و شرایط آزادسازی برده را میتوان بر مورد جوایگزی آن
نیز بار کرد ،مانند آزاد کردن افراد زندانی.
اطعام :به دو صورت صادق میشود یا با تسلیم ماۀه غذایی مانند گندم ،آرد و دیگری بوا
اطعام بهصورت میهمانی کردن به غذا .کفارهدهنده مخیر است همۀ مساکی را بوه یکوی از دو
صورت اطعام دهد یا ترکیبی از ای دو روش را اعمال کند.
لباس پوشاندن :هم میتواند همانند صورت اطعام اجرا شود.
قربانی كردن :ای گونه از کفارات مالی در خصوص ارتکا محرمات احرام جمع و نیوز
آنچه در حرم مکه ممنوع است تشریع شده است.
ب) خصال بدنی :خصال بدنی کفاره هم عبارتاند از:
روزه :یکی از خصال کفاره ،دو ماه 1روزۀ پیدرپی گرفت است.
استغفار :شرط اساسی در ای خصلت ،عجز و ناتوانی در انجام و پرداخت خصال دیگر است،
چون است فار در واقع جایگزی خصال دیگر بهحسا میآید .حال سؤال ای است که آیا عمل
به کفاره فوریت دارد یا خیر؟ در جواهر الکالم در مورد زمان عمل به کفاره ،سه قول وجوود دارد
(نجفی1430 ،ق ،ج)238 :33؛ اول :مطلقاً کفاره واجب فوری است ،زیرا بهمنزلۀ توبه است و توبه
هم واجب فوری است .دوم :فقط کفارات مالی که دیگران (مثالً فقرا) در آن حق دارنود ،هماننود
دیگر حقوق مالی فوری هستند و بقیۀ کفارات فوری نیست ،چون صورف امور بوه آنهوا مقتضوی
فوریت نیست .سوم :کفاراتی که مترتب بر گناه نیست؛ مثل کفارۀ عجز از روزه ماه رمضان فوری
 .1مقصود از ماه ،ماه قمری است.
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نیستند .در کفارات مترتب بر گناه ،دو وجه است :یکی فوریت از ای جهوت کوه بوهمنزلوۀ توبوه
هستند و توبۀ واجب فوری است .دوم عدم فووری ،زیورا اصول عودم فوریوت اسوت و دلیول و
قری های زائد بر اصل در بی نیست که فوریت را افاده کنود .اموا عوالوهبور ایو سوه قوول ،در
تحریرالوسیله قول دیگری که قول چهارم بهحسا میآید ،اختیار شده است« .ظاهر ای است که
وجو کفارات موسع است ،پس مبادرت فوری به آنها واجب نیست و تأخیر در انجام آنها مادام
که به حد سهلانگاری نرسد جایز است» (خمینی موسوی :1379 ،ج.)127 :2
بیشتر خصال کفارات از لحاظ نوع و مقدار مشخص شدهاند و در صورت اشت ال ذمه مکلف
به آنچه بهعنوان کفاره مشخص شده (آزاد کردن بنده ،اطعام و لباس پوشاندن) بایود عوی هموان
پرداخت شود و پرداخت قیمت مطابق با نظر فقهای امامیه جایز نیسوت (یوسوفی،)110 :1389 ،
جز در موارد خاصی که خود شارع قیمت را جایگزی کفارۀ غیرمقدور کرده است ،مانند برخوی
کفارات صید در حال احرام نمیتوان گفت تکلیف از خصال معی شدۀ کفاره بر قیمت آن منتقول
میشود ،چون ذمۀ مکلف نسبت به خصال مشخصشدۀ کفاره مش ول شده است نه به قیمت آن،
در کفارات مالی که قابل تقویماند ،ادای قیمت کفایت نمیکند .فقهای امامیه در ای مورد اختالف
ندارند ،اما در فقه عامه با استناد به قیاس و استحسان که نزد فقه امامیه حجوت نیسوت ،راه بورای
انتقال وجو از کفارۀ معینه به قیمت آن و کفایت ادای قیمت باز است (یوسفی .)110 :1389 ،اما
درصورتیکه بهعلت نایا بودن متعلق کفاره و ناتوانی مالی یا ناتوانی جسمی مکلف نتوانود بوه
کفارات تعیی شده عمل کند ،آیا تکلیف از او ساقط میشود یا برای ای حالت جایگزینی دیگری
مقرر شده است؟ در فقه امامیه برای برخی صور عجز از عمل به کفارۀ معینوه ،جوایگزی و بودل
پیشبینی شده است .از جمله با استناد به برخی روایات بی امامیه مشهور است کوه اگور مکلوف
نتواند به هیچیک از خصال ثالثه 1عمل کند ،باید  18روز روزه بگیورد و اگور ایو را نیوز نتوانود،
به اندازۀ هریک از  18روز یک مد طعام به فقیر بدهد .حال اگر مکلوف قوادر بوه عمول بوه ایو
جایگزی

هم نبود ،فقهای امامیه بر ای اتفاق دارند که جز در موارد ظهار ،است فار کنند و چیزی

به عهدهاش نیست (نجفی1430 ،ق ،ج .)292 :33خصال کفواره و مالحظوۀ جوایگزی هوای آن
 .1آزاد کردن برده ،روزه و اطعام.
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مفهوم ای معناست که شارع مقدس عالوهبر اهداف فوردی ،اهوداف اجتمواعی مهموی نیوز در
تشریع کفاره مدنظر داشته است که از جملۀ آنها تقویت پیوندهای اجتماعی است.
 .2.4اقسام كفاره :کفارهای که در هریک از گناهان و جورائم مسوتوجب کفواره ،واجوب
شده ،متفاوت است و فقها کفارهها را در یک تقسیم کلی بور پونج قسوم دانسوتهانود (فویض،
:)464 :1373
كفارۀ معین یا واحده :به کفاراتی گفته میشود که نه بهطور تخییر بی چند عمل است و
نه بهطور ترتیب بی آنها ،بلکه یک عمل بیش نیست ،مانند بسیاری از کفارات احرام.
كفارات مرتب :در کفارات مرتب انجام چند عمل واجب است ،ولی ای اعمال در طول
یکدیگرند نه در عرض هم؛ یعنی اول عمل معینی واجب است که در صورت مقودور بوودن
آن ،نوبت به عمل دوم نمیرسد.
كفارات مخیر :در ای کفارهها مکلف از همان ابتدا حق انتخا را دارد و میتوان میان دو
یا چند عمل که در عرض هم هستند ،هر کدام را کوه بخواهود انجوام دهود ،ماننود کفوارات
مخالفت با نذر و عهد.
كفارات جامعالوصفین :ای کفارات هر دو صفت ترتیب و تخییور را دارنود .در مرحلوۀ
اول مکلف بی چند عمل مخیر است ،یعنی هر کدام را که بخواهد میتواند انجوام دهود .در
مرحلۀ دوم اگر قادر به انجام هیچیک از اعمال مرحلۀ اول نبوود ،امور دیگوری بور او واجوب
میشود ،مانند کفارۀ حنث قسم که از ابتدا میتواند یک بنده را آزاد کند یا ده فقیور را اطعوام
بدهد یا بپوشاند ،اگر هیچکدام برایش مقدور نبود ،باید سه روز روزه بگیرد.
كفارات جمع :ای دسته شامل چند عمل میشود که مکلف در انجام ایو اعموال مخیور
نیست و ترتیبی هم در انجام آنها وجود ندارد ،بلکه باید همۀ اعمال را انجام دهد ،مانند قتول
عمدی که باید همه سه عمل را با هم انجام دهد.
کفارۀ معی مانند کفارههای حج بوده و برخی از موارد آن عبارتاند از :مورد اول کفارۀ
شکار شترمرغ؛ یک بدنۀ شتر  5ساله ،در صورت موجود نبودن قیموت آن بورای تهیوۀ غوذا
برای  60فقیر ،اگر نشد  60روز روزه و اگر آن هم نشد 18 ،روز روزه گرفته میشود .مورد
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دوم کفارۀ شکار گاو و االغ وحشی؛ یک گاو اهلی و اگر خرید آن میسر نشد ،صرف قیمت
آن برای غذای  30مسکی  .مورد سوم کفارۀ شکار آهو ،روباه و خرگوش؛ یوک گوسوفند و
در صورت میسر نبودن تهیۀ گوسفند ،صرف قیمت آن بورای تهیوۀ غوذای  10فقیور .موورد
چهارم کفارۀ شکست تخم شترمرغ؛ درصورتیکه جوجه در آن به حرکت درآمده باشد یک
شتر جوان ،در غیر ای صورت به تعداد تخمهای شکسته ،بچههای شتر را بهعنوان قربوانی
به کعبه تقدیم میکند و در فرض عاجز بوودن ،بوه ازای هور تخوم شکسوته یوک گوسوفند
میپردازد .در فرض ناتوانی از دادن گوسفند هم به  10نفر مسکی به هر کدام به اندازۀ یک
مد غذا میدهد و اگر قادر بر اطعام هم نبود 3 ،روز ،روزه میگیرد .کفوارات مرتبوه در سوه
مورد است :مورد اول کفارۀ ظهار و مورد دوم قتل خطایی که در ای دو موورد عتوق رقبوه
واجب است و اگر از عتق رقبه عاجز باشد ،باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد و اگور از
روزه گرفت هم عاجز باشد ،باید  60مسکی را طعام دهد .موورد سووم هوم کفوارۀ افطوار
قضای روزۀ ماه رمضان در بعدازظهر است که ابتدا باید ده مسکی را طعوام دهود و اگور از
طعام ده مسکی عاجز باشد ،باید سه روز ،روزه بگیرد .کفارات مخیره در پنج مورد اسوت:
اول کفارۀ افطار روزۀ ماه رمضان ،دوم حنث نذر ،سوم حنث عهد ،چهارم بریودن مووز زن
خود در مصیبت و پنجم افساد اعتکاف .کفاراتى که ترتیب و تخییر ،بایود در آنهوا مراعوات
شود ،در چهار مورد است :اول کفوارۀ حنوث یموی  ،دوم کفوارۀ کنودن مووز زن خوود در
مصیبت ،سوم خراش صورت زن در مصیبت توسط خود ،چهارم پاره کردن لبواس مورد در
مرگ اوالد و زوجه توسط خود .در ای چهار مورد ،ابتدا مخیر است بی عتق رقبه و اطعام
ده مسکی و پوشاندن آنها و در صورت عاجز بودن باید سه روز ،روزه بگیرد .کفارۀ جموع
هم در دو مورد است :اول کشت عمدی و ظالمانۀ مؤم  ،دوم افطار به حرام در ماه رمضان.
 .3گناهان 1مستوجب کفاره در فقه اسالمی
در صدر اسالم هر گناهی جورم تلقوی شوده اسوت و عودم مجوازات هور گنواهی توسوط ائموۀ
1. Sins.
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معصومی (ع) ،نه بهدلیل جرم نبودن آنها ،بلکه بیشتر به دالیل خارجی و ناشی از سیاست جنوایی
خاصی بوده است که میتوان آن را «سیاست گزینشوی» 1دانسوت .سیاسوت کیفوری اسوالم هوم
گناهانی را که توسط حکومت جرمانگاری شده است ،در برمیگیرد و هوم سوایر محرموات کوه
توسط شارع مقدس احصا شده است که برخی از آنها عبارتاند :از خودکشی ،محرمات احورام،
ایالء و ظهار.

 .3.1خودكشی :2خودکشی نوعی قتل است ،با ای تفاوت که هم عنوان قاتل و هم مقتول بر
یک شخص بار میشود .شیخ طوسی خودکشی را از موجبات کفاره ندانسته و دلیول آن را اصول
برائت ذمه و نیاز به اشت ال ذمه به دلیل ذکور کورده اسوت (طوسوی1420 ،ق ،ج .)296 :5اموا در
نهایت بهدلیل عمومیت آیه و عدم تفکیک و تفصیل در آن ،قول وجوو کفواره در خودکشوی را
قویتر دانسته است (یوسفی .)65 :1389 ،برخی فقهای امامیه ،شافعی و حنبلی هم معتقدند کوه
کفاره تعلق میگیرد و آن را از میراث فردی کوه خودکشوی کورده اسوت ،مویدهنود (طوسوی،
1420ق ،ج148 :3؛ کاسانی1409 ،ق ،ج276 :7؛ اب قدامه1417 ،ق ،ج39 :10؛ مطیعی1430 ،ق،
ج .)185 :19در جواهر الکالم آمده است« :عالمه در قواعد االحکوام بوا اسوتناد بوه عمووم دلیول
وجو کفارۀ قتل ،بر کسی که خود را کشته کفاره را واجب دانسته اما ای قول اشکال دارد .زیرا
ای مورد از شمول ادلۀ کفارۀ قتل بیرون است .عالوهبر ای  ،کفارۀ قتل زمانی واجب میشود کوه
مرگ حاصل شود و بعد از حصول موت میت تکلیف نیست تا به واجبی مکلف شوود» (نجفوی،
1430ق ،ج .)412 :43ازای رو ایشان قول به عدم وجو کفواره در خودکشوی را اختیوار کورده
است .ای مسئله مورد اتفاق فقهای امامیه بوده و دلیل آنها ،اصل برائت ذمه است ،زیرا اشوت ال
ذمه به دلیل نیاز دارد .اگر گفته شود که دلیل اشت ال ،اطالق آیۀ شریفه «و من قَتَللَ مُْْمِنالا طَأَل ا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَة» است که قتل نفس خود را هم شامل میشود .در پاسخ مویتووان گفوت کوه ایو
اطالق منصرف به کشت فرد دیگری است و شامل خودکشی نمیشوود .پوس انصوراف ،موانع
تمسک به اطالق آیۀ مذکور جهت اثبات وجو کفاره در خودکشی است.
1. Selection policy.
2. Suicide.
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 .3.2محرمات احرام :پس ازآنکه حاجی محرم شد 24 ،چیز بور او حورام مویشوود کوه
عبارت است از :شکار حیوانات صحرائی ،مواقعه با همسر ،عقد کردن زن برای خود یا غیور،
استمناء ،استعمال عطریات و بوی خوش ،پوشیدن پوششهای دوختوه بورای موردان ،سورمه
کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد ،نگاه کردن در آینه ،پوشیدن کفشی که تمام روی پا را
میگیرد ،فسوق (اعم از دروغ گفت و فحش دادن یا فخر و مباهات کوردن) ،جودال و گفوت
الواهلل و بلی واهلل (قسم یاد کردن به نام اهلل) و غیوره( ...مرکوز تحقیقوات حوج.)298 :1391 ،
برخی قدما و فقهای معاصر ،کندن دندان در حال احرام را هم اگر موجب خون آمدن شود،
حرام می دانند و بنابر احتیاط واجب ،کفارۀ آن را قربوانی کوردن یوک گوسوفند دانسوتهانود
(طوسووی1428 ،ق ،ج427 :1؛ طوسووی1400 ،ق ،ج500 :1؛ اب و بوورنج1406 ،ق ،ج242 :1؛
حلبووی1407 ،ق204 :؛ اراکووی116 :1373 ،؛ خمینووی موسوووی ،1379 ،ج .)367 :1لوویک
صاحب حدائق ،بعد از آنکه مستند قائالن به وجو

کفاره بر قلع ضرس را روایوت محمود

ب عیسی مطرح میکند ،ای روایت را سونداً و متنواً رد مویکنود و سوپس مویفرمایود« :و
االستناد إلی ما هذا ش نه و إثبات حکم شرعی بله مکلکل» (بحرانوی1417 ،ق ،ج-528 :15
 .)527صاحب جواهر بعد از نقض و تأیید قول به تردید و وجو

کفاره در قلوع ضورس،

میفرماید« :فإن الرواية غیر مستندة إلی اإلمام علیه السالم ،بلل احتللل فیهلا أن يکلون أدملی
بالقلع و يکون الدم ألجله» (نجفی1430 ،ق ،ج .)430 :20مرحوم عالمه حلی هم در وجو
کفاره شاۀ بر قلع ضرس تشکیک کرده و در کتا های «منتهوی» و «مختلوف» ،بوهصوراحت
میفرماید« :و االستناد إلی البرائة األصلیة أولی» (حلوی1412 ،ق ،ج846 :1؛ حلوی1418 ،ق،
ج .)177 :4برای ارتکا محرمات مورد اشاره کفاراتی مقرر شده است که به دو دستۀ کلوی
تقسیم میشود :کفارۀ شکار کردن (صید) و کفارۀ سایر محرمات؛ البته بهجز شکار کردن کوه
در آن مطلقاً کفاره بر انسان واجب میشود .کفارات دیگر در صورت علوم و عمود در انجوام
محرمات بر محرم واجب میشود .اگر شخص محرم حیوانات بری را در حال احورام شوکار
کند و بکشد ،باید کفاره بپردازد ،ای حکم شامل حیوانات بحری نمیشود (طباطبایی،1378 ،
ج ،)139 :6دلیل ای کفاره در آیۀ  95سوۀه مائده آمده است« :لیذوق وبال امره» .تا کیفر خود
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را بچشد .وبال عقوبت کار انجامشوده اسوت (طوسوی1413 ،ق ،ج27 :4؛ قطوب راونودی،
1405ق ،ج ،)214 :1یعنی ای کفاره بهسبب جزای گناهی است که شوخص آن را مرتکوب
شده و در حال احرام صید کرده است (مقاتل ب سلیمان1424 ،ق ،ج« .)322 :1وانتم حرم»
در آیۀ مذکور جملهای عام و شامل حج تمتع و عمره است و حکوم کفوارۀ زن و مورد هوم
تفاوتی ندارد (طبری1412 ،ق ،ج .)7 :10عدهای از فقها در سه خصلت قربانی ،اطعام و روزه
قائل به تخییر و عدهای قائل به ترتیب شدهاند (یوسفی .)81 :1389 ،اطعوام مسواکی و روزه
معادل که عدل باید براساس قیمت صید باشد و در آیۀ استنادی ،مراد از عدل غیر از جونس
آن چیز است (طوسی1413 ،ق ،ج23 :4؛ طبرسی1412 ،ق ،ج )533 :1که در روایت معادل
هر مد طعام ،یک روز روزه بیان شده است (قمی ،1387 ،ج .)186 :1در صورت انجام سایر
محرمات احرام ،شخص محرم باید بهعنوان کفاره یک قربانی تقدیم کند .با بررسی و تحلیول
آیات 1و روایات ،2کارکرد محرمات احرام را میتوان ایجاد مواسات بوهواسوطۀ حفاظوت از
گفتار و کردار دانست ،زیرا با کنترل غضب و شهوات در زمان احرام ،دسوتیابی بوه ارتبواط
مطلو

با همنوعان ،بهمراتب آسانتر میشود.

 .3.3ایالء :3ایالء 4در واقع نوعی یمی خاص است ،نوعی سوگند است که در آن شوهر
با هدف رنجاندن و آزار رساندن به زن قسم یاد میکند برای مدتی بیش از چهار ماه یا بورای
همیشه با همسر خود نزدیکی نکند .چنی سوگندی که توسط شوهر یاد مویشوود ،صوحی،
« .1أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّلاواتِ وَ مَنْ فِی الْ َرْضِ وَ الکَّلْسُ وَ الْقَلَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الکَّجَرُ وَ الدَّوَاب
وَ كَثیرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَلا لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَکاءُ» (حج .)18 :آیا نمیبینی
که آنچه در آسمانها و در زمی است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبنودههوا و بسویاری از
مردم برای خداوند سجده میکنند و بسیاری هم مستحق عذا

میباشند و هر که خدا او را بیارزش سازد ،کسی

نمیتواند او را گرامی کند؛ زیرا خداوند هر کاری که بخواهد انجام میدهد.
 .2از امام صادق(ع) روایت شده است که هیچ پرندهای در خشکی و دریا شکار نمیشود و هیچ حیووان وحشوی
شکار نمیشود ،مگر بهسبب آنکه در تسبی ،فروگذار کرده است (قمی ،1387 ،ج.)107 :2
3. Ayla.

 .4ایالء در قوانی موضوعه از جمله جرائم نیست ،ولی از جمله معاصی و گناهان محسو

میشود.
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است و مخالفت با آن سبب وجو

کفاره میگردد (جبعوی عواملی ،1381 ،ج .)33 :3البتوه

شرط است که زن مدخول بها باشد و اال ایالء واقع نمیشود .با آنکه سووگند بور تورک امور
واجب صحی ،نیست و چنی سوگندی اصالً منعقد نمیشود ،در ایالء استثنائاً سوگند شووهر
به ترک نزدیکی بیش از چهار ماه صحی ،است و منعقد میشود .سند مشروعیت ای سووگند
آیۀ  226سورۀ بقره است؛ مطابق ای آیه ایالء یک سوگند منعقده است که نباید از آن عودول
شود ،اما چون ای سوگند بر امر حرام یاد شده است ،عدول از آن الزم است و بورای عودول
همانند سایر سوگند منعقده باید کفاره حنث قسم پرداخت شود؛ یعنی درصورتیکوه شووهر
برخالف سوگند خود عمل نماید ،باید یک برده را آزاد کند یا اینکه ده مسکی را اطعام دهود
یا لباسی بپوشاند و در مرحلۀ بعد اگر از ای سه امور عواجز بوود ،بایود سوه روز روزه بگیورد
(نجفی1430 ،ق ،ج.)322 :33
درصورتیکه شوهر چنی سوگندی یاد کند و قصد عدول از سوگند خود را نداشته باشد،
زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع چهار ماه به مرد مهلت میدهد و سوپس
او را به یکی از ای دو کار مکلف میکند یا باید کفارۀ یمی بدهد و به همسرش رجوع کند یا
او را طالق دهد .به ای ترتیب با اینکه اسالم ایالء را بهطور کلی ابطال نکرده ،اما آثار سوء آن
را از بی برده است ،زیرا به کسى اجازه نمىدهد که از ای راه ،همسرش را سرگردان سازد.
اگر مدت چهار ماه بهعنوان ضر االجل تعیی کرده ،نه بهخاطر ای است کوه موىتووان از
ای طریق مقدارز از حقوق زناشویى را باطل کرد ،بلکه از ای نظر است که آمیزش جنسى
بهعنوان یک واجب شرعى در هر چهار ماه الزم است (مکارم شویرازی ،1380 ،ج-150 :2
 .)149بنابرای پیشبینی کفارۀ ایالء در حقیقت کیفری است براز مردان لجوج توا بوه ایو
شیوۀ ناجوانمردانه براز ابطال حقوق زن ،متوسل نشوند و ای کار را تکرار نکنند .آیۀ 226
سورۀ بقره «لِلََّذِينَ يُْْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍفَإِنْ فَاءُوا فَإِنََّ اللََّهَ غَفُورٌ رَحِلیمٌ» کوه بوه
جملۀ غفور رحیم ختم میشود ،اشاره به ای دارد که ای کفاره ،سبب میشود کوه گذشوتۀ
گناهآلود هم مشمول غفران رحمت الهى شود.
 .3.4ظهار :ظهار از موجباتی است که فقهوای امامیوه و عاموه در سوببیت آن بورای کفواره
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اتفاقنظر کردهاند .ظهار مأخوذ از «ظهر» و به معنای پشت هسوت و بودی معناسوت کوه کسوی
پشت زن خود را به پشت یکی از محارم نزدیک خود از قبیل مادر تشبیه کند .ای عمل حورام و
از گناهان کبیره بهشمار میرود ،بعد از آنکه مرد ای جمله را به همسرش بگوید ،زن بر او حرام
میشود و پس از آن مرد مخیر است یا کفاره بدهد و به حال اول برگردد یا زن را طالق دهود و
چنانچه هیچیک از ای دو کار را انجام نداد و زن به حاکم شرع مراجعه کرد ،حاکم شرع تا سوه
ماه به مرد ظهارکننده فرصت میدهد که در ظرف ای مدت زن را طالق دهد یا کفاره بدهد و به
حال اول برگردد (یوسفی .)78 :1389 ،دلیل ظهار برای ثبوت کفاره ،آیات  3و  4سورۀ مجادلوه
بوده و لذا کفارۀ ظهار واجب و از قسم کفارات مرتب است .در فلسفۀ پرداخوت کفوارۀ ظهوار
میفرماید« :لتومنوا باهلل و رسوله و تلک حدود اهلل» .ای برای آن است که بوه خودا و رسوولش
ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است (مجادله .)4 :ازای رو خداوند متعال با تعیی کفواره در
واقع تجلی و رحمت خود را به منصۀ ظهور گذاشته ،توا حودی کوه بوا وضوع حکوم کفواره،
حرمت ابدی را از زن ظهارشده برطرف میکند (سمرقندی1416 ،ق ،ج )392 :3و بودی سوان
تنها با پرداخت کفاره ،بازگشت از ای عمل غیراخالقی امکانپذیر میگردد (مکوارم شویرازی،
 ،1380ج412 :23؛ طباطبووایی ،1378 ،ج .)177 :19کفووارۀ ظهووار آزادی بووردهای اسووت و اگوور
ممک نباشد ،دو ماه پشت سر هم روزه گورفت واجوب مویشوود و اگور نتوانسوت ،شصوت
مسکی را طعام میدهد (بیگی و آشنا .)124-125 :1398 ،ظاهر آیههای فوق ایو اسوت کوه
شصت روز روزه باید پیدرپی باشد ،اما در روایات اسوالمی وارد شوده اگور سویویوک روز
متوالی باشد ،پیدرپی بودن دو ماه صدق میکند (کلینی ،1385 ،ج .)138 :4آزادز یوک بورده
که نخستی کفارۀ ظهار است ،عالوهبر اینکه تناسب جالبى با مسئلۀ مبوارزه بوا بردگوى زن در
چنگال مردان خودکامه دارد ،نشان میدهد که اسالم میخواهد از تمام طرق ممک  ،به بردگى
بردگان پایان دهود .روزه گورفت دو مواه پوی درپوی قبول از آمیوزش جنسوی هوم اثور عمیوق
بازدارندگی دارد ،چراکه روزه نهتنها در تصفیۀ روح و تهذیب نفوس اثر دارد ،میتواند جلوی
تکرار ای گونه اعمال را در آینده بگیرد .بهطور کلی ،هدف اصلی از جعول کفوارات در ظهوار
ای است که به خدا و رسولش ایمان بیاورند و رابطۀ همسری را حفظ کنند.
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 .3.5نقض یمین منعقده :1نقض یمی منعقده سوگندی است که بر انجام یا تورک عمول
در زمان آینده با قصد بر آن واقع میشود و غرض از آن تأکید بر تحقق انجام یا ترک آن عمل
است (نجفی1430،ق ،ج .)226 :35ای نوع سوگند است که با اجتماع شرایط منعقده شده و
اطاعت و وفای به آن واجب است و مخالفت با آن حرام است و در صورت مخالفت ،کفواره
بر آن واجب میشود .کفارۀ حنث چنی سووگندی از نووع جوامعالوصوفی اسوت (یوسوفی،
)74 :1389؛ یعنی هم مرتب و هم مخیر است؛ بدی صورت که در مرحلۀ اول حالف باید یوا
یک بنده آزاد کند یا ده مسکی را طعام دهد یا ده مسکی را بپوشاند و در انتخا هریوک از
ای موارد اختیار دارد و در مرحلۀ بعد در صورت عجز از سه مورد ،خوودش بایود سوه روز
روزه بگیرد .البته برخی معتقدند اگر قسم از با

لجاجوت باشود ،شوخص عوالوهبور آنکوه

گناهی بزرگ مرتکب شده ،کفارۀ وی نیز فایدهای ندارد (ابو اسوحاق1405 ،ق ،ج.)138 :1
کفارهای که در آیۀ  89سورۀ مائده بیان شده ،به یک اعتبار از متفرعات سوگند بوده و تقدیر
آن نقض سوگند است .چون علت جعل کفاره به گناه صوورت گرفتوه ،یعنوی بوه شکسوت
سوگند مربوط می شود نه خود قسم ،چراکه اگر خود قسم معصیت بود ،معنا ندارد در آخور
آیه ،خداوند متعال امر به حفظ سوگند کند« :واحفظوا ايلانکم» .کموا اینکوه مواخوذه در اول
آیه «و لکن يواطذكم» ،بر نقض سوگند است نه خود آن (طباطبایی ،1378 ،ج.)110-111 :6
به تصری ،آیۀ  2سورۀ تحریم «قد فرض اهلل لکم تحله ايلانکم» ،خداوند راه گشودن سووگند
را در ای موارد روش ساخته است .در روایات اسالمی هم به علت کفوارۀ نقوض سووگند
اشاره شده که خداوند بهوسیلۀ کفاره دادن ،راه بازگشوت از سووگند را بواز گذاشوته اسوت
(قمی ،1378 ،ج. .)376 :2
 .3.6سایر گناهان :تعدادی از گناهان مستوجب کفاره مانند ترک نماز آیوات و غیوره در
کتا های فقهی بیان شده است که از ذکر همۀ آنهوا خوودداری شوده و بوه مهومتوری آنهوا
بهاختصار اشاره میشود:
1. Breach of Oath.
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سوگند بر بیزاری و برائت از خدا و رسول و ائمۀ معصومین(ع) :همۀ فقهوا اتفواقنظور
دارند که چنی سوگندی خواه راست باشد و خواه دروغ و خواه قسمش را بشکند یا نشکند،
حرام و گناه است .دربوارۀ کفوارۀ ایو سووگند اخوتالفنظور وجوود دارد .برخوی معتقدنود
درصورتیکه شخص قسمخورنده از قسمش تخلف کند ،باید کفاره بپردازد و برخی دیگر نیز
اعتقاد دارند چنی سوگندی مطلقاً کفاره دارد ،چه شخص تخلفی بکند و چوه نکنود و قوول
سوم ای است که چنی سوگندی هرچند حرام است ،اموا کفواره نودارد ،حتوی در صوورت
شکست قسم هم کفاره ندارد ،زیرا چنی سوگندی اصالً منعقود نمویشوود (یوسوفی:1389 ،
 .)88علت تشریع کفاره برای شخصی که به حق رسول خدا سووگند یواد مویکنود و آن را
میشکند ،ای است که چون حق پیامبر یکی از پایههوای شوهادت اسوت و سووگند بوه او
سوگند به خداست ،لذا هر دو کفاره دارند.
كفارۀ وطی 1زوجه حائض :حرمت وطی حائض در قبل به اجماع تمام مسولمی ثابوت
است و در آیۀ  222سورۀ بقره حکم ای مسئله بیان شده است .امام خمینی(ره) در ای مورد
کفاره را واجب دانسته است (خمینی موسوی ،1379 ،ج .)54 :1اما عودهای دیگور قائول بوه
استحبا شده و چنی نزدیکی را از موجبات کفاره مندو دانستهاند (یوسوفی.)31 :1389 ،
کفارۀ مجامعت با زوجه در هنگام حیض از استفتائی که از امام بواقر(ع) و اموام صوادق(ع)
شده روش میشود .امام باقر(ع) در مورد مردی که با همسر خود در هنگام حویض جمواع
کرده بود ،فرمودند :واجب میشود بر او چنانچه ابتدای حیض باشد ،باید یک دینار بهعنوان
تصدق بدهد و اگر زن در پایان حیض است ،باید نصف دینوار صودقه دهود .بیسوتوپونج
تازیانه یعنی یکچهارم حدّ زناکار هم بر وی جاری میشود؛ چراکوه او بورخالف کتوا

و

سنت آمیزش کورده اسوت( 2کلینوی ،1393 ،ج )19 :7اموام صوادق(ع) هوم فرمودنود :اگور
1. Sexual Intercourse.

 .2سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَ ِ الرََّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ
نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِ َ الْحَدَِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهً وَ عِشْرِی َ سَوْطاً رُبُعَ حَدَِّ الزََّانِی لِأَنََّهُ
أَتَی سِفَاحاً.
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مجامعت در روزهای ابتدایی حیض باشد ،باید است فار کند و به هفت نفر از مؤمنان بهقودر
قوت یک روزشان صدقه دهد و دیگر مرتکب ای عمل نشود و اگر نزدیکوی در روزهوای
آخر قاعدگی و قبل از غسول باشود ،چیوزی بور او نیسوت( 1مجلسوی ،1391 ،ج.)357 :24
حکمت ای حکم از طرفی مربوط به موردان اسوت ،یعنوی عوادت کوردن آنهوا بوه صوبر و
جلوگیری از اسراف در شهوترانی است .از سوی دیگر ،مربوط به زنوان اسوت ،یعنوی ایو
حالت باعث ناراحتی زنان است که در صورت نزدیکی ای ناراحتی تشدید میشود.
كفارۀ نذر :2در کفارۀ شکست نذر میان اصحا

اخوتالف شوده اسوت .برخوی بزرگوان

فرمودهاند که کفارۀ آن ،کفارۀ افطار عمدی روزه ماه رمضان است .برخوی دیگور از اصوحا ،
کفارۀ شکست نذر را کفارۀ حنث یمی میدانند .برخی دیگور از اصوحا قائول بوه تفصویل
شدهاند ،مبنی بر اینکه اگر ناذر روزه نذر کرده باشد ،باید کفارۀ افطار ماه رمضوان را بدهود و
اگر غیر آن را نذر کرده باشد ،کفارۀ یمی واجب میشود (سعادتفر .)158 :1390 ،بنوابرای ،
هرچند از نظر حکم شرعی انجام یا ترک کار نذرشده بر انسان الزم نیست ،لویک شوخص
اگر با اجرای صی ۀ نذر ،آن را بر خودش واجب کند ،انجام یا ترک آن کار نیز بر او واجب
شرعی میشود و لذا در صورت تخلف میبایست تبعات آن را مانند کفارۀ نذر بپردازد.
كفارۀ عهد :3در کفارۀ مخالفت با عهد اختالف است .برخی کفارۀ شکست عهد را کفارۀ
افطار ماه رمضان دانسته و برخی دیگر قائلاند بر اینکه کفارۀ شکست عهد کفارۀ یمی است.
بعضی دیگر هم قائل به تفصیل شدهاند ،مبنی بر اینکه اگر عهد کند روزه بگیرد ،بایود کفوارۀ
افطار روزۀ ماه رمضان را بدهد و اگر چیزی غیر از آن را عهد کند ،کفارۀ یمی بور او واجوب
میشود (سعادتفر.)166 :1390 ،
كفارۀ خراشیدن صورت و خودزنی :خودزنی در مصیبت از موجبات کفاره است .برخی
 .1سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللََّهِ ع عَ ْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی اسْوتِقْبَالِ الودََّمِ فَلْیَسْوتَ ْفِرِ اللََّوهَ وَ
لْیَتَصَدََّقْ عَلَی سَبْعَهِ نَفَرٍ مِ َ الْمُؤْمِنِی َ بِقَدْرِ قُوتِ کُلَِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِیَوْمِهِ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی إِدْبَارِ الودََّمِ فِوی
آخِرِ أَیََّامِهَا قَبْلَ الْ ُسْلِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْه.
2.Votive Offerings
3. Covenant.
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بزرگان نظر به ای دادهاند که کفارۀ ای امر کفاره ظهار است ،یعنوی بوی خصوال آن ترتیبوی
وجود دارد .اما بنابر نظر مشهور باید کفارۀ افطار روزۀ ماه رمضان را بدهد (سعادتفر:1390 ،
 .)166دلیل وجو

کفارۀ عهد ،حدیث «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا الَ يُأِیقُهُ فَکَفََّارَته كَفََّارَةَ يَلِلین »1اسوت.

بدی سان اگر شخصی عهد خودش را نقض کند ،بر وی کفارۀ یمی الزم میگردد.
 .4جرائم مستوجب کفاره در فقه اسالمی
برخی از اعمال و موجبات کفاره که در قانون مجازات اسالمی جرم دانسته شودهانود ،شوامل
جرائم علیه اشخاص ،جرائم علیه عفت و اخالق عمومی و جرائم بر ضد حقووق و تکوالیف
خانوادگی اند.
 .4.1قتل :2در اسالم برای قتل دو نوع مجوازات در نظور گرفتوه شوده اسوت؛ نووع اول
قصاص ،تعزیر و دیه است که دارای ضمانت اجورای بیرونویانود و توسوط حکوموت اجورا
میشوند .نوع دوم کفاره است که جهت نجات از عقا آخرت با مشارکت داوطلبانۀ مجرم و
با ضمانت اجرای درونی انجام میگیرد .در قرآن کریم مطابق آیوۀ  93سوورۀ نسواء مجوازات
اخروی قتل عمد ،3خلود در آتش جهنم و غضب و لعنت خدا بر او بیان شده است .ازای رو
بهجز مجازات قانونی قصاص ،قاتل باید به کیفر خود نیز مبوادرت ورزد توا از آتوش جهونم
رهایی یابد .کفارۀ قتل عمد در قرآن بیان نشده است ،اما فقهای امامیه به استناد ادلوۀ معتبور و
اجماع قائل به وجو کفاره در قتل عمد هستند (جبعی عواملی ،1381 ،ج .)462 :1در بوی
فقهای عامه در مورد وجو

کفاره در قتل عمد اختالف است .شافعی معتقد است وقتوی در

قتل خطایی که گناه نیست کفاره واجب است ،در شبهعمد و عمد کوه متضوم گنواه شودید
است ،به طریق اولی باید واجب باشد .حنفیه ،مالکیه و حنابله میگویند در قتل عمود ،کفواره
واجب نیست ،زیرا شارع با اجرای حکم قصاص یا پرداخت دیه در مورد قاتل عمد به انودازۀ
کافی مجازات وی را تشدید کرده است و چنانچه اولیای مقتول از قصاص صرفنظور کننود،
 .1هر کسی نذر کند و قادر به انجامش نباشد ،کفارۀ آن کفارۀ یمی است.
2. Homicide.
3. Murder.
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نوبت به دیه میرسد (موسوی .)8 :1369 ،استدالل قائالن به عدم وجو کفارۀ قتل عمد ای
است که در آیۀ مربوط به قتل عمدی سخنی از کفاره نیامده و فقط قصاص از قاتل و خلود در
جهنم سزای او شمرده شده است ،پس قتل عمد کفواره نودارد .ابوحنفیوه و اصوحا او نیوز
معتقدند در قتل عمدی کفاره واجب نیسوت .چوون کفواره هوم عبوادت اسوت و هوم کیفور،
نمیتواند بر قتل عمدی که گناه کبیرۀ محض است و هیچ اباحهای در آن وجود ندارد تا جنبۀ
عبادی کفاره در برابر آن قرار گیرد ،مترتب شود و نمیتوان قتل عمدی را با قتل خطایی قیاس
کرد ،چون کفاره مجازات مقدر است و اثبات آن با قیاس جایز نیست و باید با نوص خواص
ثابت شود (عوده ،1994 ،ج .)172 :1مالک نیز در قتل عمد کفاره را واجب نمیداند ،اموا در
قتل عمدی که قاتل بهسبب وجود مانع شرعی یا عفوو اولیوای دم قصواص نمویشوود ،آن را
مستحب دانسته است (عوده ،1994 ،ج .)173 :1فقهای امامیه با استناد بوه نصووص معتبوره
متفقاند بر اینکه اوالً در قتل عمدی کفاره واجب است؛ ثانیاً کفارۀ قتل عمودی کفوارۀ جموع
است که عبارت است از :آزاد کردن بنده ،روزۀ دو ماه پیاپی و اطعام شصت مسکی (یوسفی،
 .)53 :1389ناگفته نماند که کفاره و دیۀ کافر مقتولى که با مسلمانان قورارداد بسوتهانود ،بور
مسلمان قاتل واجب است (اسماعیلزاده .)408 :1375 ،ازای رو بهسبب احترام به پیموان و
در ذمه بودن کفار ،قاتل باید خون بهای وی را به بازماندگانش بپردازد و بردۀ مؤمنی را آزاد
کند .شارع مقدس عالوهبر دیه ،پرداخت کفاره را در قتل شبهعمدی نیز بر عهودۀ قاتول الزم
دانسته است .در ای نوع قتل چون نوعی خطا بهشمار میرود ،عامه و خاصه بر وجو کفاره
متفقالقولاند و کفارۀ قتل شبهعمد را همانند کفارۀ خطایی دانستهانود (یوسوفی.)55 :1389 ،
فقهای امامیه میگویند در قتل خطا و شبهعمد کفاره واجب است و آن را مانند کفوارۀ ظهوار
مرتبه میدانند (موسوی .)11 :1369 ،قانونگذار در خصوص قتل خطای محوض ،1مجوازات
قتل خطای محض را فقط پرداخت دیه به اولیای دم بیان کرده است .ای در حالی اسوت کوه
قاتل قتل خطای محض عالوهبر دیه ،برابر آیۀ  92سورۀ نساء باید کفارۀ عمل خویش را نیوز
بپردازد .در قتل خطابه داللت آیۀ شریفۀ فوق ،عامه و خاصه به اتفاق کفاره را واجب میدانند.
1. Unintentional Homicile.
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مالکیه ،حنفیه ،شافعیه و حنابله در قول صحی،ترشان معتقدند چون خون مؤم محترم است،
در کفارۀ قتل خطایی مؤم نمیتوان اطعام کرد ،چون کفارۀ قتل مؤم اغلب از مواردی است
که قیمت آن بیش از طعام است .بهعالوه در مورد اطعام نص صری ،وارد نشده و خداوند در
آیۀ ذکرشده هر واجبی را با حرف (فا) بیان کرده و از اطعوام بحثوی نشوده اسوت .شوافعیه و
حنابله در روایت دیگرشان عقیده دارند هنگام ناتوانی از روزه همچون کفارۀ ظهار الزم است
اطعام مساکی کرد (موسوی .)6-7 :1369 ،کفارۀ قتل خطا و شبهعمد ،کفارۀ مرتبوه اسوت و
عبارت از آزاد کردن برده و اگر مقدور نباشد ،روزه دو ماه پیاپی و اگر آن هم مقودور نباشود،
اطعام شصت مسکی است .بی فقهای امامیه اختالفی نیست؛ فقط سالر و ابو زهوره آن را
مخیر دانستهاند (موسوی .)11 :1369 ،سخ شیخ مفید هم موهم ای است که او نیز قائل به
تخییر بوده است .بر ای نظریۀ آنها ای اشکال وارد است که کتا و سونت ترتیوب را افواده
میکند و اطعام نیز که در آیۀ شریفه نیامد،ه در روایات و فتواوای فقهوا در صوورت عجوز از
آزادسازی برده ،روزه ثابت شده است (نجفی1430 ،ق ،ج .)407 :43اما فقهای عاموه کفوارۀ
قتل را مطلقاً مرتبه میدانند (عوده ،1994 ،ج .)174 :1از جمله دالیلی که بورای کفوارۀ قتول

غیرعمد بیان شده است ،یک نوع تخفیفی از ناحیۀ خداوند برای بندگان مؤم است« :توبله
من اهلل»؛ یعنی خداوند برای بندهای که بهاشتباه شخصی را به قتل رسوانده ،کفواره را وضوع
کرده که ای کفاره ،توبه و عنایت خداوند بوه بنودگان باشود (طباطبوایی ،1378 ،ج.)40 :5
صرفنظر از اختالف نظر فقهای اسالمی دربارۀ کیفیت کفارۀ قتل ،دلیل وجو

ادای کفوارۀ

قتل ،آیۀ  92سورۀ نساء است که ادای کفاره را بر قاتلی که مرتکب قتل خطا شوده ،واجوب
کرده است« .فلذا وجبت الکفارة فی القتل الخأ  ،فوجوبها بالقتل العلد و شبه العلد أولى» .پس
شایسته است شامل قاتل قتل عمد و شبهعمد هم بشود ،زیرا کفاره برای جبران گناه است و
قاتل قتلهای عمد و شبهعمد به آن سزاوارترند.
 .4.2روزهخواری :1اگر شخص مکلف علناً در ماه رمضان اقدام بوه روزهخوواری کنود،
1. Refusal to Fast.
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عمل وی مطابق با مادۀ  638قانون مجازات اسالمی  1375جرم محسوو مویشوود و قابول
مجازات است .برابر آموزههای شرعی افطار عمدی روزۀ ماه رمضان بدون عذر موجه شرعی
از موجبات کفارۀ مخیره نیز است و بر افطارکننده واجب است یکی از ای سه عمل را انجام
دهد :یا یک بنده را آزاد کند یا دو ماه پیدرپی روزه بگیرد یا شصت فقیور را اطعوام کنود .در
پرداخت کفاره شرط علنی بودن وجود ندارد ،یعنی شخص مکلف اگور مرتکوب ایو عمول
حرام شود ،چه علنی و چه غیرعلنی ،کفاره بر او واجب میشود .حال اگر ای افطار عمومی با
یک عمل حرام انجام گیرد ،مثالً شخص مکلف با انجام جرائمی ماننود نوشویدن شورا

و ...

روزۀ خود را باطل کند ،کفارۀ جمع نیز بر او واجب میشود که باید خود شخص مبادرت بوه
انجام آن ورزد (جبعی عاملی ،1381 ،ج .)462 :1فلسفۀ جعل کفارۀ روزه برای افراد نواتوان
«الذين يأیقونه» یعنی بیماران موزم و اشخاصو ی کوه بوه سو پیوری رسویده و یوا عطوش
فوق العاده دارند ،تنها برای ادای تکلیف و جایگزی حکم اولی بیوان شوده اسوت (نجفوی،
1430ق ،ج )167-168 :33که در برابر هر روز ،باید یک مد طعام (تقریباً  750گرم) بدهنود
(کلینی ،1386 ،ج116 :4؛ مکارم شیرازی ،1380 ،ج .)625 :1دلیول کفوارۀ روزهخوواری در
ماه رمضان بدون عذر ،روایاتی است که علت ای حکوم را بیوان کوردهانود .از جملوۀ ایو
روایتها ،روایتی است که امام رضا(ع) در مورد علت ای حکم شورعی فرمودنود :دو مواه
پیدرپی کفارۀ روزه واجب شده است ،زیرا روزۀ ماه رمضان یک ماه بوده و خداوند کفوارۀ
آن را دو برابر کرده است ،بهخاطر تأکید و ت لیظ و آن را پیدرپی قرار داده است توا انجوام
دادن آن آسان نباشد و آن را سبک نشمارند ،زیرا اگر انسان بهطور متفورق قضوا کنود ،کوار
قضا برای او آسان میشود و ایمان را سبک میشمارد (حور عواملی1416 ،ق ،ج.)370 :10
بنابرای کفارۀ روزه مشکل قرار داده شده است تا شخصی حکم خودا را سوبک نشومارد و
نسبت به آن سهلانگاری نکند ،به همی سبب کفارۀ روزه را هر شخصی ،خودش بایود بوه
عهده بگیرد و کسی نمیتواند برای افراد دیگر نائب شود ،مگر اینکه شخصی از دنیوا رفتوه
باشد .در واقع ،ای کفارۀ سنگی حکم بازدارنده و منبع کنترل بیرونی دارد که شخص آمادۀ
قانونشکنی را از زیر پا گذاردن قانون منصرف میکند.
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 .4.3تزویج زن شوهردار 1یا معتده :ازدواج مرد با زن معتده حورام و گنواه اسوت و هور
کدام از دو طرف عقد نکاح عالماً مبادرت به ای عقد کند ،مجرم هستند و مطابق با مادۀ 644
قانون مجازات اسالمی  1375درصورتیکه مواقعه صورت نگیرد ،به حبس از  6ماه تا  2سال
یا از  3یا  12میلیون ریال جزای نقدی محکوم مویشووند .در صوورت وقووع مواقعوه عمول
مرتکبان از شمول ای ماده خارج شده و مشمول حکم عام زنا میشود .چنی عملی عالوهبر
اینکه جرم و قابل مجازات است ،برابر احکام شرعی از موجبات پرداخت کفاره نیز محسو
میشود .دلیل ای قول روایت ابیبصیر از امام صادق(ع) است که فرموود :کسوی کوه بوا زن
معتده ازدواج کند باید از او جدا شود و  5صاع آرد کفاره بدهد .2وجه تمایز مجازات قوانونی
حبس و جزای نقدی با کفاره در ای است که اوالً مجازات مادۀ  644به هور دو طورف عقود
نکاح ،هم زن و هم مرد قابل اعمال است؛ ثانیاً ای مجازات در صورتی به طرفی عقد نکواح
اعمال میشود که عالم به موضوع باشند ،یعنی مطلع باشند که زن معتده یا شووهردار اسوت؛
ثالثاً مواقعه بی آنها صورت نگرفته باشد ،چراکه در صورت وقووع نزدیکوی عمول آنهوا زنوا
محسو میشود .اما برای وجو کفاره هیچیک از شروط فوق الزم نیست .در مورد عده نیز
فرقی بی عدۀ طالق رجعی یا بائ و یا عدۀ وفات نیست و هومنوی در موورد زن شووهردار
فرقی ندارد که با شوهرش همبستر شده یوا نشوده باشود (جبعوی عواملی ،1381 ،ج.)465 :1
دالیل متعدد نقلی و عقلی داللت میکند که ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم یا
موقت مجاز نیست (رهبر )43 :1388 ،و در فرض عالم بودن طرفی  ،رفتار آنها نهتنها جورم
و قابل مجازات است ،برابر احکام شرعی از موجبات پرداخت کفاره نیز محسو

میشود.

از حیث حکم وضعی نیز چنی نکاحی چه طرفی عقد نکاح عالم باشند و چه نباشند ،چوه
آمیزش شده باشد و چه نشده باشد ،ای نکاح باطل است و اگر آمیزش شود و فرزندی بوه
دنیا آید ،ای فرزند به زوج دوم ملحق میشود ،درصورتیکه «سوته اشوهر» شوده باشود «أو
مازاد» و اگر کمتر از شش ماه باشد ،به زوج اول برمیگردد.
1. Married.

 .2م تروج امراه فی عدتها فارقها و کفر بخمسه اصوع دقیقا.
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 .4.4شهادت كذب :1سوگندی که شهود تحقیق و مطلعان قبل از اظهار اطالعات خوود،
مطابق قوانی در دادگاه یاد میکنند ،نوعی سوگند منعقده است که شهود حق عودول از آن را
ندارند .در صورت تخلف از ای سوگند ،اوالً مکلف است بهدلیل عودول از سووگند منعقودۀ
خویش کفارۀ قسم را پرداخت کند .البته کفاره تنها زمانی بر شاهد واجب میشود که قبول از
ادای شهادت ،سوگند یاد کرده باشد .در صحیحۀ حضرت عبودالعظیم اموام(ع) بورای کبیوره
بودن شهادت دروغ به آیۀ  72از سورۀ فرقان استشوهاد مویکنود کوه مویفرمایود« :وَ اَلَّلذِينَ
اليَکْهَدُونَ اَلزُّورَ» و بندگان برگزیدۀ خدا شهادت دروغ نمی دهند .ثانیاً شهادت دروغ مطابق
مادۀ  650قانون مجازات اسالمی  1375جرم محسو میشود و قابل مجازات اسوت .کیفور
مقرر بهنحو مطلق آمده و تأثیری در اینکه شهادت در تصمیم دادگواه موؤثر باشود یوا نباشود،
ندارد .به سخ دیگر ،شهادت دروغ جرمی مطلق است و صورف ادای شوهادت دروغ جورم
است .ازای رو کفاره نیز به صرف شهادت دروغ پس از ادای سووگند فوارغ از نتیجوۀ آن بور
شاهد حالف واجب میشود .نکتۀ مهم هم ای است که در بدو امر شاید بهنظر برسد حوالف
چنی سوگندی مطابق مادۀ  649ای قانون مجازات میشود .اما حقیقت ای است کوه وی را
نمیتوان به کیفر سوگند دروغ در مادۀ فوق مجازات کرد ،زیرا از مادۀ  649استنباط میشوود
که ظهور عبارت مقن بر ادای سوگند بهعنوان ادلۀ اثبات جرم داللت دارد .پس سوگندی که
برای بیان حقیقت ایراد میشود ،نمیتواند مشمول ای ماده باشد .ازای رو فقط مادۀ  650بور
حالفی که به دروغ شهادت داده است ،قابل اعمال است.
 .4.5زنا در حال احرام :مضاف بر اینکه نزدیکی اگر از راه حرام باشد مثالً همسور وی
در حال عده است یا نزدیکی از راه زنا ،کفاره دارد (طباطبوایی1412 ،ق ،ج ،)64 :2مواقوعِ
حتی بی زن و شوهر در حال احرام حرام و مستوجب کفاره است .حوال اگور موردی بوا زن
بیگانه که بر او ذاتاً حرام است در حال احرام نزدیکی کند ،عوالوهبور آنکوه هور دو مسوتحق
مجازات زنا هستند ،باید بهعنوان کفارۀ یک شتر  5ساله قربانی کنند .اگر زن مجبور شده باشد
1. Perjury.
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چیزی به عهدهاش نیست و در ای صورت مرد باید یک کفاره بورای خوودش و یوک کفوارۀ
دیگر برای زن بپردازد ،یعنی مکلف به قربانی کردن دو شوتر  5سواله اسوت (جبعوی عواملی،
 ،1381ج .)419 :1فقهای امامیه معتقدند که هر کس برای حج یا عمره محرم شود ،چوه زن
باشد چه مرد ،وکیل باشد یا نایب ،نه تزویج میشود و نه تزویج مویکنود و اگور ازدواجوی
واقع شود ،باطل خواهد بود (ساردویی نسب و همکاران .)103 :1394 ،حکوم بوه فسواد و

بطالن عقد در حال احرام ،بر مبنای حدیث رسول اکرم(ص) است که میفرمایود« :اليلنک
اللُحرم و الينک و اليخأب» و اگر با علم بوه تحوریم عقود صوورت گیورد ،حرموت ابودی
حاصل میشود (اب ادریس حلی1410 ،ق ،ج .)135 :3حال اگر مردی با زن بیگانه کوه بور
او ذاتاً حرام است در حال احرام نزدیکی کند ،افزونبر آنکه هر دو مستحق کیفر زنا هستند،
باید کفاره هم بدهند .حکمت تشریع ای کفواره ،تثبیوت و تقویوت تقووا در انسوان اسوت:
«وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ طَیرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِى األلبَابِ» .تمامیت و کموال حوج ،دسوتیابی بوه
معرفت خدا ،درک فیضها و جایگواه بیوتاهلل الحورام و آگواهی بوه حساسویت و اهمیوت
مناسک حج از دیگر حکمتهای حرمت آمیزش در حال احرام هستند.
.5امكانسنجی کیفرانگاری کفاره در حقوق ایران
با اینکه با پرداخت کفاره ،انسان خطاکار از تعقیب و تنبیه مصونیت مییابد و رسویدگی بوه
وضع محرومان و رفع نیاز از گرفتاران و دادرسی به مظلومان آنقودر مهوم و نیکوسوت کوه
کفارۀ گناهان بزرگ بهشمار مویرود« ،مِن كفَّاراتِ الذُّنوبِ العِظام إعانةُ اللَلهُوفِ و التَّنفیسُ عَنِ
اللَکرُوب» (محدثی :1396 ،حکمت .)23لیک در خصووص تعیوی کفواره بوهعنووان کیفور
توسط حاکم اسالمی در قبال جرائم مستوجب کفاره و ذکر آن در قانون مجوازات اسوالمی
بهمثابۀ یکی از کیفرهای شرعی اتفاقنظر وجود ندارد.
 .5.1دیدگاه موافقان و ادلۀ ابرازی آنها :حکومت اسالمی فقط عهدهدار امور عمرانی و
امنیت داخلی و مرزداری نیست ،بلکه وظیفه دارد مردم را به نماز و روزه و پرداخت زکات و
سایر عبادات که از جملۀ آنها کفاره است ،سوق دهد و الزم اسوت حواکم اسوالمی بوه ایو
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جهوات اهتموام داشوته باشود .دغدغوۀ اصولی در اسوتنباط احکوام شورعی بایود کارامودی،
پاسخگویی به نیازهای جامعه و رفع مشکالت جامعه باشد .در رویکورد حکوومتی بوه فقوه
نمی توان نسبت به کارامدی احکام استنباطشده بی تفاوت بود ،چراکه فرض ای اسوت کوه
فقه قانون معاد و معاش نیز است (ضویائیفور .)25 :1390 ،اموام خمینوی(ره) هوم دغدغوۀ
کارامدی احکام شرعی استنباطشده را مطرح و در نامهای خطا

به شوورای نگهبوان بیوان

میکند« :شما در عی اینکه باید تمام توان خود را بگذارید خالف شرعی صوورت نگیورد،
باید تمام سعی خودتان را بنمانید که خدایناکرده اسالم در پیچوخمهای اقتصادی ،نظوامی،
اجتماعی و سیاسی ،متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (خمینی موسوی ،1389 ،ج:21
 .)218بر پایۀ بینش حکومتی مرحوم امام به فقوه ،مالیواتهوایی کوه اسوالم مقورر کورده و
بودجهای که ریخته است ،نشان میدهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست ،بلکوه
برای تشکیل حکومت و تأمی مخارج ضروری یک دولت بزرگ است (خمینوی موسووی،
 .)22 :1378کما اینکه پیامبر اکرم(ص) در مدینه و با تشکیل حکومت اسالمی ،منابع موالی
آن را از طریق خمس ،زکات ،انفاق و کفاره اعمال منهیعنه بوهصوورت یوک حکوم فقهوی
تأمی میکردند (سلیمی و همکواران .)87 :1398 ،در موورد کفوارات هوم حواکم اسوالمی
میتواند با تشکیل نهادهایی مانند مؤسسات خیریه و کمیتۀ امداد به شناسایی افراد نیازمنود و
بیبضاعت بپردازد و با دریافت مبلغ کفاره به نیابت و وکالت از طرف شخصی که کفاره بر او
واجب شده ،آنچه را که در پرداخت کفاره بر مکلف واجب شده است ،تهیه کند و در اختیار
افراد مستحق قرار دهد .چون ادای کفارات مالی وکالت بردار است ،ازای رو برای حاکم شرع
یا وکیل او جایز است که مکلف قیمت کفاره را به آنها بدهد تا حاکم آن را در هر طریقی کوه
صالح میداند ،مصرف کند .تا جایی که حتی برخی فقهای عظام فرمودهاند که تسلیم کفواره
به مجتهد مستحب است .شاید وجه استحبا ای باشد که حاکم اسالمی بهتر از هر شوخص
دیگری به مصال ،مسلمی آگاه است با دادن وکالت به حاکم شورع در بوه مصورف رسواندن
کفاره بهطور قطع ذمهاش از کفاره بری میشود (سوعادتفور .)177 :1390 ،در موواردی کوه
کفاره بهدلیل ارتکا جرم واجوب شوده اسوت و آن جورم مجوازات حوبس را در پوی دارد،
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پرداخت کفاره به نمایندگان و مؤسسات زیر نظر حاکم اسالمی در عی حالی که ذمۀ فرد را
از تکلیف بری میکند ،میتواند از موارد حذف یوا تخفیوف مجوازات و بوهعنووان مجوازات
جایگزی بهحسا آید .برخی از فواید کفارات جایگزی مجازات عبارتاند از :انسانیتور و
عادالنهتر و کارامدتر بودن نسبت به حبس ،امکان بازگشت آسان مجرم بوه زنودگی عوادی و
اجتماعی خود و جلوگیری از هدر رفت نیروی کار مجرمان و قرار دادن آن در خدمت توسعۀ
اجتماعی و  . ...با توجه به اینکه در پرداخت کفاره وجود قصد قربت الزم است و پرداخوت
آن به نمایندۀ حاکم از سوی مکلف نباید تنها به قصد تخفیف و حذف مجازات باشد ،ممک
است اشکال شود ،در ای گونه موارد قصد قربت حاصل نمیشوود و چوون کفواره از جملوۀ
عبادات است ،بدون وجود قصد قربت ذمۀ مکلف بری نمیشود .در پاسخ میگوینود شوارع
مقدس در ای گونه موارد حکم به ظاهر نموده و اصل را بر ای قرار دا ه است که مکلوف بوا
نیت صحی ،و خالص اقدام به ادای کفاره کورده اسوت (سوعادتفور .)179 :1390 ،از متوون
ایرانیان باستان هم چنی برمیآید که با گذشت زمان و بهتدریج طی سالها ،امور نیابوت در
برخی امور شرعی گسترش پیدا کرد و بنابر دالیل گوناگون به افراد اجازه داده شد بهجوای
دیگری ،مراسم اقرار به گناه و توبه را بهجا بیاورند و کفارۀ گناه را که بوه اظهوار نودامت و
پشیمانی صرف محدود شده بود ،به نیابت از طرف فرد خطاکار به عهوده بگیرنود .در ایو
میان حتی بازماندگان شخص متوفی هم اجازه یافتند برای رستگاری روح درگذشتگان خود
طلب م فرت کرده و در نتیجه کفارۀ مقرر را نیز تأدیه کننود (فکوری ارشواد.)7-6 :1382 ،
بدی سان با پذیرش نیابت در ای مسئله ،اگر مکلف در پرداخت کفاره اهمال کند ،بهگونهای
که موجب ای فریضۀ الهی شود ،حاکم اسالمی میتواند از با امر به معروف و نهی از منکر
مکلف را مجبور به انجام خصال کفاره کند ،چون انجام امور بوه معوروف و نهوی از منکور از
وظایف حاکم اسالمی است که ممک است ای اجبار را حتوی بتووان از بوا اموور حسوبیه
توجیه کرد .حاکم شرع میتواند کفارات را بگیرد و آنها را در مصال ،فقیران مصورف کنود،
چون کفارات و اخذ و مصرف آنها در موارد خرد از امور حسبیهای است که بر آن والیوت
دارد .مصرف کفارات در مصال ،فقیران از سوی حاکم شورع ،بوه کفوارات شوأنیت حسوبى

جایگاه کفاره در فقه اسالمی و امکانسنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران 753 

بخشیده است .ازای روست که حاکم شرع موظف است به اقامۀ آن قیام کند (ملک افضولی
اردکانی .)81-83 :1398 ،از دید برخى نویسندگان اقتصاد اسالمى هم خصوصیت کفوارات
مالى ای است که هم دارای آثار اخالقى و تربیتى است و از ارتکا

دوبوارۀ گنواه و جورم

پیشگیری میکند و هم توزیع ثروت و درآمد را بهصورت غیرمستقیم بهبود میبخشد ،زیورا
رابطۀ ایمان و تقوا و عدالت در توزیع ،مثبت است .هرچه افراد جامعوه از ایموان و تقووای
باالتری برخوردار باشند ،نهتنها حقوق افراد کمتر تضییع میشود ،بلکه انفاقهای واجوب و
مستحب بیشتر و بهتر انجام پذیرفته ،در نتیجه ،توزیع عادالنهتر صورت میپذیرد (رجوائى،
 .)275 :1386با استناد به قاعدۀ نفی تداول ثروت و اصل همگانی بودن ثروت که با هودف
تحقق عدالت اقتصادی ،منابع طبیعی و انفال در اختیوار حکوموت اسوالمی قورار داده شوده
است ،افراد را میتوان ملزم ساخت تا بخشی از درآمد مشروع خود را بوهصوورت مالیوات،
خمس ،زکات و کفاره تحت عنوان حقوق واجب مالی برای مصال ،نظام و از بی بردن فقر
بپردازند (فت،اللهی و همکاران .)63 :1398 ،جعول کفوارات فرصوتی بورای جبوران پواداش
ازدسترفتۀ بندگان نافرمان بوده و بهمثابۀ امتحاناتی هستند که مدرسه بورای دانوشآمووزان
مردود در برخی درسها ،قرار میدهد تا با بهره جست از فرصوت توازهای ،نمورۀ الزموه را
کسب کنند و به کالس باالتر راه یابند .در کفارات ضم توجه به جبوران فرصوت معنووی
ازدست رفته برای بزهکاران ،خیری هم به دیگر افراد جامعه که نیازمنود مهربوانی هسوتند و
اغلب در غوغای زندگی فراموش میشوند ،میرسد .کفارات ابزار حکومت اسوالمی بورای
رسیدگی اجباری به وضعیت مردمی است کوه بویعودالتیهوا و بویرحمویهوا ،آنوان را از
حداقلهای زندگی شرافتمندانه محروم نگهداشته اسوت .بوه هور حوال بوا ارتکوا

جورائم

مستوجب کفاره (سبب) ،کفاره بهعنوان مسبب ایجاد میشود و هر گاه شک شود که آیا بوا
اجرای مجازات های مقرره برای ای جرائم ،مسبب یعنی کفاره هم منتفى میشود یوا خیور،
باید آن را استصحا

کرد ،چون اصل بر عدم مسقط و اسقاط است .از سوی دیگر ،کفواره

از حقوق اهلل است کوه بوه اموال تعلق گرفته و واجب شده است و ازای رو حتی بوا مورگ
بزهکار هم ساقط

نمیشود .
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 .5.2دیدگاه مخالفان و ادلۀ ابرازی آنها :چون لطمات فردی و اجتماعی ناشوی از جورم
بهصورت ریالی قابل محاسبه نیست ،نهتنها احکام جزای مالی ،مجرمان دارای انگیزۀ مالی را
متنبه نمیکند و برای دولت درآمدزایی ندارد ،بلکه زمینۀ افزایش جمعیت زندانهوا و ازدیواد
هزینهها و مشکالت ناشی از آن را نیز برای جامعه فراهم میسوازد .درصوورتیکوه انحصوار
کفارات ،به کفارۀ مالی ،ضم تحقیر فقرا ،پرداختکننودۀ کفواره نیوز در مووارد زیوادی بوه
مضیقه میافتد و نمیتواند به تکلیف شرعی خود بهموقع و بهسهولت عمل کند .برخی فقها
معتقدند اگر کفاره بهصورت پول به فقیر داده شود ،باید به مصرف نان یا طعامی برسود کوه
معادل یک مد آن یک نفر را سیر کند ،اما اگر بوهصوورت گنودم ،آرد و ماننود آن بوه فقیور
بدهند ،فقیر میتواند آن را بفروشد و در سایر احتیاجات خود مصرف کند (مکارم شیرازی،
 ،1380ج  .)625 :1تأکید روایات اسالمی در کفاره بر اطعام به فقرا و اینکوه بوه یوک فقیور
بیش از یک مد داده نشود ،بدی سبب است که به جهت کثرت فقرا و نیاز شدید در درجوۀ
اول به خوراک و پوشاک است و ازای رو با وجود احتیاج شودید بوه طعوام ،دیگور نیازهوا
فرصت طرح پیدا نمیکنند (صفایی .)14 :1396 ،از سوی دیگر ،ارزشویابی تووان پرداخوت
کفارات مالی در گروههای سنی مختلف مشکالست و ازای رو تعیی کفارۀ موالی بوهعنووان
مجازات بهجای اینکه طریقی در جهت اصالح و تربیت مجرم باشد ،در مورد محکومانی کوه
توان پرداخت آن را ندارند ،ملزم به تحمل حبسی خواهند شد که قانونگذار بنوا داشوته آن را
ل و کند و مجازات مالی را جایگزی آن شمارد و ای امر خالف نظر مقون اسوت .از سووی
دیگر ،بهسبب تنوع در شخصیت ،شرایط و موقعیتهای مختلوف فوردی و اجتمواعی افوراد،
نتایج و آثار حاصل از احکام مجازاتهای مالی بر اشوخاص و گوروههوای مختلوف یکسوان
نخواهد بود و موضوع حکم مجازاتهای مالی وجه نقد و پرداخت آن است .چون پرداخوت
وجه مورد حکم و یا عدم پرداخت آن تأثیر زیادی در ماهیت اجرایی دارد ،ازای رو موضووع
مهمتر از پرداخت جرائم مالی ،شرایط تهیۀ آن است کوه محکوموان را بوا مشوکالت عدیوده
مواجه ساخته و گاهی اسبا جرم جدید را فراهم میسازد و با ای وضوعیت مجوازاتهوای
مالی بهجای اینکه عامل مهمی در جهت پیشگیری از جرم باشد ،خود انگیزه و سوبب تکورار
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جرم خواهد شد (مراد رودخانگی .)264 :1389 ،از سوی دیگور ،محواکم خوود را ملوزم بوه
بررسی وضعیت اقتصادی و مالی محکوم نمیدانند و بر فرض اینکه بوا کموک و مسواعدت
دیگران فرد محکوم به مجازات مالی که توانایی پرداختی جریمۀ مالی را نداشته ،از ورود ای
قبیل محکومان به زندان جلوگیری شود ،در عمل محکوم با وجود ارتکوا جورم از تحمول
کیفر معاف میشود .بهعالوه مهمتری عیب کیفرهای نقدی ،دشواری وصوول آن اسوت کوه
چون نوبت به تهیدستان میرسد ،بوه دلیول عجوز از پرداخوت آن بوه گفتوۀ سوزار بکاریوا

1

مجازات را در اجرا از وصف حتمیت و قطعیت تهی میسازد (اردبیلوی ،1394 ،ج.)165 :3
با وجود نزول آیات متعدد که بر وجو کفاره در برخی جرائم و گناهان تأکید کردهاند و نیز
با وجود روایات اسالمی بسیاری که وجو کفاره ،خصال و احکام آن و چگونگی اجرای آن
را تبیی کردهاند ،در سیرۀ ائمۀ معصومی (ع) هرگز مشاهده نشده کوه مسولمانان را ملوزم بوه
پرداخت کفارۀ جرائم و گناهان خویش کرده و برای عدم انجام آن مجوازاتی در نظور گرفتوه
باشند .سیرۀ معصومی (ع) در اجرای ای خو کیفری صرفاً بهصورت توصویه و سوفارش بور
ادای آن بوده و هیچگاه کفاره مانند مجازاتهای حدود ،قصاص و  ...بوا قهور و غلبوه موورد
حکم نبوده است .ازای رو با تمسک به اصل برائت و ظاهر خطابوات در کفوارات ،تکلیفوى
بودن کفارات استنتاج میشود ،بنابرای قابل انطباق با حکم وضعى آن یعنی ضمان در اموال
نیست .از سوی دیگر ،کفارات کیفری عبادز است که بهسبب شرطیت قصد قربت به خوود
بزهکار تعلق دارد و لذا با فوت وی ای کیفر هم منتفى میشود.
 .5.3تعیین كفاره در قالب مجازات تکمیلی( 2نظری ۀ منتخ ب) :دالیول جعول کفواره
براساس آموزههای قرآنی و روایی ،جریموۀ برخوی گناهکواران و بزهکواران و همچنوی از
جمله راههای حل معضل فقر و رفع احتیاجات نیازمندان جامعۀ اسالمی است؛ یعنی ضوم
اینکه موجب جبران کاستی در تکلیف مکلف است ،سوبب رفوع نیازمنودی نیازمنودان نیوز
است .از آنجا که با اولویتتری و مهمتری نیاز فقرا و مستمندان جامعه ،نیاز بوه خووراک،
1. Be Ccaria (Bonesanadi).
2. Supplementary Punishment.
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پوشاک و یا آزادی انسان از اسارت و بردگی است ،ازای رو آموزههوای اسوالمی در بحوث
کفارات بدانها اشاره کرده است .اطعام طعام ذکرشده در روایات اسالمی به گندم ،جو ،نوان
و آرد اختصاص ندارد ،بلکه شامل همۀ اغذیه و انواع خوردنیها میشود و مصادیق مذکور
در روایات از با

ذکر مصادیقی از مفهوم عام و مطلق طعام هستند و علت آن ،شواید ایو

باشد که روایات غذاهای غالب در عصر صدور روایات را بهعنوان قوت غالب گفته اسوت
و ازای رو دلیلی برای انحصار اطعام طعام در موارد مذکور نیسوت؛ هموانطورکوه در علوم
اصول به اثبات رسیده است ،مورد مخصص نیست و بهطوور قطوع هور غوذای دیگور را در
عصر حاضر و اعصار آتی نیز شامل خواهد بود .حتی شامل طعام معنوی از جمله تحصویل
علم و ایمان و مقدمات آنها نیز میشود و از همه مهمتر اینکوه تمسوک بوه عورف زموان و
مکان ،حفظ حرمت مؤم  ،1قاعدۀ اضطرار ،2اصل برائوت ،قیواس اولویوت ،3جهوانی بوودن
اسالم 4و سهولت و سماحت آموزههای اسالمی 5اقتضا میکند که قیمت کفواره را در هموۀ
 .1کان االمام علی ب موسی الرضا(ع) اذا أکل أتی بصحفۀ فتوضع بقر مائدته فیعمد الی اطیب مما یوتی به فیأخذ مو
کل شیٍ شیئاً فیضع فی تلک الصحفۀ ثمّ یأمر بها للمساکی (کلینی ،1386 ،ج52 :4؛ مکارم شیرازی.)114 :1385 ،
 .2الضروریات تبی ،المحضورات.
 .3امام صادق(ع) میفرماید« :پنج چیز است که اگر کسی فاقد یکی از آنهوا باشود ،پیوسوته زنودگی او بوا کمبوود
روبهروست و اندیشه و روانش آشفته است ،یکی از آن پنج چیز وسعت در زنودگی اسوت» (حرعواملی1416 ،ق،
ج )31 :14و در خصوص پوشش مناسب هر زمان میفرماید« :فخیر لباس کلَّ زمان ،لباس اهله؛ بهتری لباس هور
زمان ،لباس مردم آن زمانه است» (کلینی ،1386 ،ج.)411 :1
 .4ابوبصیر میگوید از امام صادق(ع) در خصوص تنگنظری بعضی از اصحا

در پرداخت زکات سؤال کوردم و

گفتم فردی از عیسی ب اعی زکات درخواست کرد و او گفت :نزد م زکات هست ولک بوه توو نمویدهوم .او
گفت :چرا؟ عیسی پاسخ داد گمان میکنم آن را در خرید «گوشت و خرما» هزینه میکنی (منظورش ای بوود کوه
فقط باید در تهیۀ نان هزینه شود) .امام صادق(ع) پس از تفکری فرمود« :خداوند در امووال اغنیوا و فقوراء نظوری
افکند و به اندازه کفاف فقرا در اموال اغنیا قرار داد که اگر کفایت نمیکرد بر آن میافوزود» .سوپس بوا اشواره بوه
عیسی که زکات در اموالش بود فرمود« :آری بر همی اساس باید به مقداری به فقیر بدهد که بتواند با آن بخوورد
و بیاشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه بدهد و حج بجا آورد» (کلینی ،1386 ،ج.)556 :3
 .5اسالم دی سهله و سمحه است که پیامبر اکرم(ص) فرمود« :بعثنی بالحنیفیه السَّهلۀ السّمحَۀ» (مجلسی،1396 ،
ج.)548 :20
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نیازمندیهای فقرا بتوان به مصرف رساند (صوفایی .)9-12 :1396 ،ازایو رو بوا توجوه بوه
حکمت های نهفته در کفارات از جمله بازدارندگی ،فرصت تموری دوبواره بورای قبوولی و
سود رساندن به مردم نیازمند ،جا دارد در سیاست جنایی ایران با استفاده از ابوزار کفواره بوه
گسترش مصادیق مجازاتهای تکمیلی اقدام شود .ابزارهایی که در مادۀ  23قوانون مجوازات
اسالمی  1392پیشبینی شده ،بعضاً از صب ۀ کیفری کمتری برخوردارند و بهخووبی اهوداف
مجازاتهای تکمیلی را دنبال میکنند ،ازای رو جا دارد در بازنگری قانون ،کفاره هم در ایو
دسته جا داده شود .ممنوعیتها و الزامات مندرج در مادۀ  23هرچند ذیول عنووان مجوازات
آمده ،لیک دارای ویژگیهای اقدامات تأمینی بوده و با توجه به چگونگی اجورای آنهوا کوه
در مادۀ  24به بعد آمده است ،باید ای اقدامها را در اصول اقودامهوای پویشگیرنوده بورای
پیشگیری از تکرار جرم دانست .چون اجرای مجازاتهای تکمیلی در اختیار قاضی است تا
وی با توجه به شناخت مجرم و متناسب با شخصیت وی ،مجازات تکمیلی را در خصوص او
اعمال کند .نظر به اینکه در مقررات جاری از جمله بندهای «ج» و «چ» مادۀ  217قانون آیوی
دادرسی کیفری  1392موافقت و التزام متهم بهمنظور اعمال قرارهای تأمی و نظارت قضایی
دارای بار مالی پیشبینی شده است ،ازای رو در بحث کیفرانگواری کفواره هوم مویتووان بوا
رضایت محکومعلیه آن را اعمال کرد و به ای ترتیب خاصیت داوطلبانه بودن از نظر عبوادی
و عدم الزام به آن محفوظ میماند و به قاضی هم اجازه میدهد تا بوا توجوه بوه روحیوات و
سوابق و انگیزۀ بزهکار در ارتکا

جرم ،تصمیم خوود را هرچوه بهتور بوا وضوع فعلوی او

متناسب سازد و به سیاست فردی کوردن مجوازات جاموۀ عمول بپوشواند .موادۀ  37قوانون
مجازات اسالمی  ،1392افزونبر تخفیف به دادگاه اجازه داده اسوت توا بوا احوراز کیفیوات
مخففه ،مجازات تعزیری را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که «مناسبتور» بوه حوال
محکومعلیه باشد .ازایو رو موادۀ موذکور یکوی از ابزارهوای مهوم سیاسوت فوردی کوردن
مجازاتهاست (اردبیلی ،1394 ،ج .)155 :3بدی ترتیب با اصالح قوانی میتوان ای موارد
را به ادای داوطلبانۀ کفاره نیز تسری داد .افزونبر سیاسوت حموایتى شورع از بوزهدیوده ،در
جرائم مستوجب کفارۀ مالى ،مؤلفههایی مانند حمایت و صیانت از منافع و مصال ،عموومى
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و اجتماعى ،تأمی عدالت و رفع فقر ،گرسونگى و برهنگوى از اهمیوت بسوزایى برخووردار
است .بر ای اساس هم اصوالً کفارات قبول از اینکوه عبوادت محوض و تکلیوف شخصوى
باشند ،گاهى عقوبت بوده و از حقوق اهلل یا حقوق عمومى تلقى میشوند؛ پوس بوا اجورای
مجازاتهای مقررۀ قانونی یا فوت بزهکار قابل اسوقاط نیسوتند .بوا فورض عودم حجیوت

1

روایت عبداهلل ب سنان( 2حر عاملى1416 ،ق ،ج ،)398-399 :22برخی فقیهان معاصر هوم
ثبوت کفاره را أوجه القولی دانسته و مقرر کردهاند که در جرم قتل مستوجب کفواره ،بایود
کفاره از مال قاتل پرداخت شود (فاضل لنکرانوى1418 ،ق .)443 :احتسوا

کفوارات موالى

بهویژه کفاراتى که جنبۀ عقوبتى دارند ،بهعنووان یکوى از منوابع موالى دولوت اسوالمى نیوز
توجیهکنندۀ ای نظریه است .ازای رو اهتمام دولت اسالمى به قانونمند کوردن و اخوذ ایو
کفارات میتواند بخشى از فقر و گرسنگى را از چهرۀ جامعه بزداید.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
کفاره نوعی خودکیفری است که در عی داشت ماهیت جزایی بهدلیل وجو قصد قربت در
آن ،نوعی عبادت بهشمار میرود که کفارهدهنده را به پروردگارش نزدیک مویکنود .البتوه در
برخی موارد جنبۀ جزایی کفاره بر جنبۀ عبوادی آن غلبوه دارد و در برخوی بورعکس .برخوی
اعمال مستوجب کفاره توسط قانونگذار جرم شناخته شده و برای آنها کیفر تعیی شده است،
اما برخی دیگر یا صرفاً گناه هستند یا شکل برخی اعمال سهوی یا عبادات فوتشده بهدلیول
عجزند که هیچیک از آنها جرم نیستند و مجازات رسمی ندارند .واژۀ «تحریر رقبه» در موورد
آزادسازی بردگان بهعنوان یکی از کفارات میتواند ای استنباط را تقویت کنود کوه موضووع
 .1تضعیف محمد ب سنان توسط رجالیون متقدم موجب تضعیف سند ایو روایوت شوده اسوت (ایوزدی فورد و
همکاران.)133-152 :1396 ،
 .2قال الصادق فى خبر عبدااهلل ب سنان« :کفارۀ الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً فعلیه أن یمکَّ نفسه م أولیائوه
فإن قتلوه فقد أدی ما علیه إذا کان نادماً على ما کان منه عازماً على ترک العود ،و إن عفى عنه فعلیه أن یعتق رقبۀ و
یصوم شهری متتابعی و یطعم ستی مسکیناً و أن یندم على ما کان منه و یعوزم علوى تورک العووود و یسوت فراهلل
تعالى أبداً ما بقى» (حر عاملی1416 ،ق ،ج.)398-399 :22

جایگاه کفاره در فقه اسالمی و امکانسنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران 759 

ای گونه آیات منسوخ نشده و در جامعۀ امروزی نیز جاری است .ازای رو با اینکه کفاره منشأ
قرآنی و روایی در اسالم دارد ،امروزه کمتر مورد توجوه قورار مویگیورد ،بنوابرای بوهمنظوور
حصول آثار مثبت اجرای کفاره که جنبۀ عمومى و اجتماعى دارد و گرسنگان و برهنگوان از
آن بهره میبرند و در واقع نفع کفارات به اجتماع مسلمانان بازمیگردد ،پیشنهاد میشود:
 .1با برنامههای آموزشی و فرهنگی بهمنظور همگانی شدن اجرای آن تالش کرد توا هوم
ایرادهای پرداخت اجباری کفاره مرتفع شود و هم با برنامهریزی درست و منسوجم ،اهوداف
تربیتی و بازدارندگی آن محقق شود و شاهد نوعی ت ییر نگرش در جامعه به سمت حصوول
اهداف اجتماعی آن باشیم.
 .2با همکاری سازمانهای ذیربط ،ستادی بهمنظور دریافت کفارات مالی تشکیل شود که
وظایف ذیل را به عهده بگیرد:
الف) تشویق افراد با روشهای مختلف فرهنگی و آموزشی و حتوی توصویۀ قضوات بوه
مرتکبان جرائم مستوجب کفاره به پرداخت کفارۀ جرائم خویش ،پرداخت کفاره فراگیر شده
و با رواج انجام تکالیف دینی در بی مردم از گوره خووردن فکور آنهوا بوا گنواه و بزهکواری
جلوگیری شود؛
) شناسایی افراد بیبضاعت و فقیر مسلمان که مستحق دریافت کفاره هستند تا بوا ایو
روش مشکل یافت افراد فقیر متعدد برای کفارهدهندگان مرتفع شود؛
ج) دریافت کفارات مالی از مجرمان و گنهکاران متمک و سازماندهی آن در جهت ایجاد
منبع درآمد منسجم و مداوم برای دولت اسالمی؛
د) اعطای ای کفارات مالی به افراد شناساییشده و در نتیجه کمک به دولت بهمنظور رفع
مشکالت اقتصادی افراد نیازمند.
 .3برای اجرایی شدن «تحریر رقبه» در عصر حاضر ،با استفاده از معنای عام واژۀ «رقبوه»
بهجای عبد و برده که موضوعاً منتفی است ،زندانیان آزاد شوند .البته برای اجرایی شدن ایو
امر مهم ،مراجع ذیصالح باید تدابیری بیندیشند تا مرتکبان جرائم مستوجب کفواره بتواننود
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بهعنوان کفاره مبال ی را در اختیا صندوق مستقلی قرار دهند یا با نظارت نهادی ویژه (سوتاد
کفارات یا مؤسسات خیریه) برای آزاد کردن زندانیان مدیون برنامهریزی و اقودام الزم انجوام
گیرد .عملی شدن ای پیشنهاد ،عالوهبر آنکه موجب کاهش هزینۀ نگهداری زنودانیان و بوار
مالی ای امور که بر عهدۀ دولت است میشود ،رونق چرخۀ اقتصادی طلبکاران را نیز بر عهده
خواهد داشت.
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 .39فکری ارشاد ،جهانگیر (« .)1382توبه در ایران باستان» ،نکرية دانککدة ادبیات و عللوم
انسانی دانکگاه تبريز ،دورۀ  ،46ش  ،189ص .1-16
 .40فیض ،علیرضا ( .)1373مقارنه و تأبیق در حقوق جزای علومی اسالم ،تهوران :سوازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .41قطب راوندی ،سعیدب هبهاهلل (1405ق) .فقه القرآن ،مصح ،احمد حسینی اشوکوری،
ج ،1فم :کتابخانۀ عمومی حضرت آیتاهللالعظمی مرعشی نجفی.
 .42قمی ،علی ب ابوراهیم ( .)1387تفسلیرالقلی ،ج 1و  ،2تصوحی ،و تعلیوق سوید طیوب
موسوی جزایری ،قم :دار الکتا .
 .43کاسانی ،ابوبکرب مسعود (1409ق) .بلدايع الصلنايع فلی ترتیلب الکلرائع ،ج ،7چ اول،
پاکستان :مکتبه الحبیبیه.
 .44کلینی ،محمدب یعقو

( .)1393مجلوعه احادي برگزيدة اصلول كلافی ،ج ،7ترجموۀ

داود روحانی معی  ،چ ،6قم :نشر طاووس بهشت.
 .45ووووووووووووووووووووووو ( .)1386اصول كافی ،ترجمۀ صوادق حسو زاده ،ج 3 ،1و ،4
چ سوم ،تهران :مؤسسۀ قائم آل محمد.

 .46گرجی ،ابوالقاسم ( .)1365گزارش كنفرانس اجرای حقوق كیفلری اسلالمی و اثلر آن در
مبارزه با جرائم ،مقاالت حقوقی ،چ اول ،تهران :ادارۀ کل انتشارات و تبلی وات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 .47مجلسی ،محمدباقر ( .)1391مرآه العقلول فلی شلر اطبلار آل الرسلول ،ج ،24تهوران:
دارالکتب االسالمیه.
 .48ـــــــــــــــــــــــــــ ( .)1396بحاراالنوار ،ج ،20چ چهارم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .49مراد رودخانگی ،حس ( .)1389جرمشناسی احکام جزای نقدی ،پایانناموۀ کارشناسوی
ارشد ،تهران :دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 .50مرکز تحقیقات حج ( .)1391ادعیه و زيارات مدينه منوره و مکه مکرمه ،تهران :مؤسسۀ
فرهنگی و هنری مشعر.
 .51مفتاح ،احمدرضا؛ ربانی ،محس (« .)1393مقایسۀ مفهوم فدیه در مسیحیت و شفاعت
از نظر شیعه» ،فصلنامة الهیات تأبیقی ،سال پنجم ،ش  ،12ص .143-160
 .52مقاتل ب سلیمان ،ابوالحس (1424ق) .تفسیر مقاتل بن سلیلان ،الجزء ،1الطبعه األولى،
بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .53مکارم شیرازز ،ناصر ( .)1380تفسیر نلونه .ج1ف  2و  ،23تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .54ــــــــــــــــــــــــــــــــ (زیر نظر) ( .)1385دايرهاللعارف فقه مقلارن ،قوم :مدرسوۀ اموام
علی ب ابیطالب(ع).

 .55مطیعی ،محمد نجیب (1430ق) .اللجلوع شر اللهذب للکلیرازی مهلذب؛ شلر فلت
العزين شر الوجیز تلخیص الحبیر فی شر الرافعی الکبیر ،ج ،19قاهره :مکتبه التوفیقیه.
 .56ملک افضلی اردکانی ،محس (« .)1398رویکرد فقه حکومتی بوه کفواره قتول عمود و
حکم استیفای آن از سوی دولت اسالمی پس از قصاص یا فوت قاتل» ،فصلنامة فقله،
سال بیستوششم ،ش  ،2ص .73-94
 .57موسوی خمینی ،روحالوه (اموام) ( .)1379تحريلر الوسلیله ،ج  1و  ،2چ اول ،تهوران:
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار االمام الخمینی.
 .58وووووووووووووووووووووووووووو ( .)1378واليت فقیه ،چ نهم ،تهوران :مؤسسوۀ تنظویم و
نشر آثار امام خمینی(س).
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 .59وووووووووووووووووووووووووووو ( .)1389صحیفة امام :مجموعه آثوار اموام خمینوی(س)؛
(بیانات ،پیامها ،مصاحبهها ،احکام ،اجازات شرعی و نامهها) ،ج ،21چ پونجم ،تهوران:
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

 .60محدثی ،جواد ( .)1396حکلتهلای عللوی :ترجلله و توضلی چهلل حلدي از املام
علی(ع  ،چ ششم ،مشهد :آستان قدس رضوی ،بهنشر.
 .61موسوی خویی ،ابوالقاسم (خویی) ( .)1396مبلانی تکللله اللنهلا  ،ج ،2چ دوم ،قوم:
المطبعه العلمیه.

 .62موسوی ،سید محمد ( .)1369كفاره قتل ،تعزيرات و گناهلان كبیلره در ملذاهب اربعله و
امامیه ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،مشهد :دانشگاه فردوسی
مشهد.
 .63نجفی ،محمدحس (صاحب جواهر) (1430ق) .جواهر الکالم فی شر شرايع االسالم،
ج 35 ،33 ،20و  ،43چ هفتم ،بیروت :دار احیاءالتراث العربی.
 .64یوسفی ،فاطمه ( .)1389بررسی نقش و كاركردهلای كفلاره در سیاسلت كیفلری اسلالم،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،قم :دانشگاه قم.
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