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  چکیده

برخی دیگر  .اند دهمجاز شمر از جانب ذیحق در دعاوي حقوقی پرداخت رشوه را برخی از فقیهان،
  دله مختلفی از جمله:ا این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند.

نشان  ها  بررسی .مستند این فتاوي است ،جواز اخذ حقعسر و حرج و نفی  ي قاعده روایات،
هیچ یک از جواز رشوه در اي است که جایی براي  دهد اطالق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه می

فزون بر آن، ا برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. گذارد. دالیل مورد تمسک، نمی این حاالت را
ي دیگر ها و قابل تسري به زمان فتواي به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بودهمحتمل است 

  .یدقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نمام شد.نبا
  

  رشوه، اضطرار، اخذ حق، جرایم مالی.کلیدي:  گانواژ
  

                                                                                                                                               
  :arzhang@yu.ac.ir Email  قزوین.، لی امام خمینی(ره)دانشگاه بین الملگروه فقه و حقوق، استادیار  -مسئول  ي نویسنده .1

  .دانشگاه تهراندانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، حقوق اسالمیمبانی ي فقه و ادانشجوي دکتر .2
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  مقدمه
 ،و ارتشاوه حرمت رش ،در فقه اسالمی .جرایم مالی است و شرعی محرماترشوه یکی از 

از سویی ریشه در  -به ویژه در امر قضا - رمت رشوهح امري متفق علیه و اجماعی است.
 اسالمی و سالمت دستگاه قضایی يمصالح جامعه منبعث ازروایات فراوان و از سوي دیگر 

در اکثر  همه، این اب به بیان دیگر حکمی است که عقل و نقل هر دو بر آن داللت دارند. .است
آن مورد عبارت  .ارج شده استخ ،حرمت رشوه ازیک مورد  ،قریب به اتفاق کتب فقهی

 ،طرفین دعواهر گاه یکی از  عنیی توقف حقِ یکی از طرفین دعوا بر رشوه دادن. است از:
ر چنین حالتی رشوه دادن حرام د ،وصول به حق خود را منوط به رشوه دادن به قاضی بداند

رخی از فقها تا جایی ب چند عمل قاضی در گرفتن رشوه حرام خواهد بود.هر ه نشده است.ستدان
 دادن رشوهاز رشوه دادن را منوط به توقف حق و انحصار آن در اند که حتی جو پیش رفته

ین کار را ا ،یکی از طرفین بداند با رشوه دادن به حق خود می رسد اگر برآنند بلکه دردننک
  و مجاز است.براي او حالل 

الیل حرمت د از دید فقها چیست؟ وهرش واقعی ماهیت پاسخ دهد دارداین نوشتار تالش 
 ؟ي حرمت رشا خارج شده استگونه رشوه دادن در فرض توقف حق از ادلهچ کدامند؟ آن
آیا در  نمایدو به ویژه روشن داده ي مورد کاوش قرار ادله ستار حاضر به دنبال آن استج

یا این آي امروز ایران نیز می توان همین حکم را در دستگاه قضایی جاري دانست؟ جامعه
ز ا ؟موقت و محدود به شرایط خاص بوده و امروزه نمی توان به اطالق آن عمل نمود ،حکم
بیشتر به سواالت  توجهانجام گرفته است  ییها ژوهشپ ،و حرمت آنجرم ارتشا  در موردآنجا 
(رشوه به قاضی) مورد  یي قضایوشتار تنها رشوهنزم به ذکر است که در این ال .است اخیر

  بررسی قرار گرفته و سایر انواع رشوه مورد نظر نبوده است.
  

  )قضاییي (رشوه اماهیت رشوه از دید فقه
 ص ،ق1414 ،ابن منظور( تبه معناي احداث راه براي دستیابی به آب اس واژه،رشوه از نظر 

 مختلف و اتاستنتاج شده از بیان تعریف(اصطالح فقهی طبق  در .)184 ص ،1416 ،ریحیط؛ 322
صدور حکم بر عبارت است از دادن مال و شبیه آن به قاضی براي ترغیب نمودن او به متعدد) 
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 ص ،ق1423 ،اردبیلی؛  132 ص ق،1425 ،آشتیانی( باطل باشد یا حقبه م حک واهخ ، دهنده طبق نظر

  ).134 ص بیتا، ،جفین؛ 242 ص ،ق1415 ،نصاريا؛ 613 ص ،ق1427 ،میق؛  421
برخی دیگر از فقها اعطاي مال به قصد ترغیب نمودن قاضی به حکم دادن به حق را از 

  ). 421 ص ،ق1413 ،ملیعا( دانند تعریف رشوه خارج دانسته و آن را رشوه نمی
راي ب ،رو داراي اهمیت هستند که اگر تعریف اول پذیرفته شود  نآتعاریف مذکور از 

الزم است ادله اي این نوع خاص را  ،در فرض انحصار اخذ حق در رشوه دادن حکم به حلیت
 عمل مذکور تخصصاً ،دوم تعریف با پذیرشکه  ر حالید. دخارج نمای ،از عموم حرمت رشوه

 لیت آن نیازي به ذکر دلیل نیست. ظاهراًاز ذیل عنوان رشوه خارج بوده و براي حکم به ح
مفاهیم عرفی است و شرع در آن تصرفی  ازرشوه یرا ز. ددرست تر به نظر می رس تعریف اول

فاوتی میان ترغیب قاضی به حکم دادن به حق یا باطل ت ،در تحقق رشوه عرفاً است.نکرده 
  ).613 ص ،پیشین ،قمی؛ 146 /22 ،ق1404 ،ینجف( دوجود ندار

در  ترغیب به حکم حق یا باطل مطلق هستند وقید ،حرمت رشوه بر همچنین روایات دال
انواع خاصی  روایات،ممکن است در برخی  هرچند .) 133 /40ج ،پیشین ،نجفی( ندارد وجود ها آن

آن موارد از عنوان شود که موجب نمی  اما این ،شده باشند ، استثناًاز رشوه از حکم حرمت
آن را اخراج  ،ات حرمت رشوهئاستثنا به فرض پذیرش ه بیان دیگرب خارج شوند. رشوه،

به  ،استثناء منقطعاز نوع ات ئین استثناا توان دانست. اگر این گونه نباشد، میحکمی و تخصیص 
 ،اري از فقهاز این روست که بسیا امري نادر و نیازمند دلیل است. خود آیند که میشمار 

عریف رشوه را مطلق آورده و براي اثبات حلیت آن در موارد خاص به دالیل مختلفی استناد ت
نیاز به چنین  ،ی موارد مذکورتخصص با خروجکه  در حالی ) 132 ص پیشین، ،آشتیانی( ،اند کرده

را از حرمت  ورديم در برخی موارد،شرع  هم دارد. ر شرع مشابهد ،این مواردلبته ا نبود. يکار
در  است وکم حرمت تخصیص خورده ح . در این حالت،یک مفهوم عرفی استثنا کرده است

و فرزند، حکم حرمت برداشته شده  در رباي میان پدر . مثالًه استشدنعنوان دخالتی انجام 
ز ا ي ابوت نکرده است.دم رابطهعنوان آن را مقید به ع است اما هیچ فقیهی تعریف ربا و تحقق

عبارت از اعطاي مال و مانند  آنن رو در تعریف رشوه باید همان قول مشهور را پذیرفت که ای
 داند. خاصی از حکم دادن، میآن براي ترغیب قاضی به نوع 
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  هي حرمت رشوادله
  :شده است رذکدالیل مختلفی  ،براي اثبات حرمت رشوه

  
 روایت مشهور نبوي

 نداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده در حکم کردخ: الحکم فی المرتشی و الراشی اللّه لعن -
 ).151 ص ،ق1387 ،طوسی( (قضاوت) را از رحمت خود دور نماید!

  
 )(عقروایت امام صاد

 فر نسبت به خداوند متعال استک رشوه دادن در حکم،: تعالى باللّه الکفر هو الحکم الرشافی  -
  ).126 ص ،ق1407 ،کلینی(

چراکه حکم دادن  ،ه بر اثم و عدوان دانسته شده استرشوه دادن از مصادیق اعان .3-3
(حکم بر حرام و بلکه مقدمه ي حرام  ي عانها ،شوهر. تبر قاضی حرام اس ،ي اخذ مالبواسطه
دلیل عقلی است  ،ترین دلیل حرمت اعانه بر اثم و عدوان مهم یکی از ز آنجا کها ست.ا قاضی)

 دلیل عقلی نیز دارد ،حرمت رشوهوان گفت که می ت ،و رشوه دادن از مصادیق این قاعده است
در صورتی که راشی در دعوا ذي حق  –عالوه بر این، رشوه دادن  .) 423 ص ،پیشین ،اردبیلی(

  تضییع حق دیگران نیز هست و از این حیث نیز حرمت به آن تعلق می گیرد. -نباشد
ه دادن منافات دارد. روح کلی احکام اسالمی در مسائل قضایی به شدت با جواز رشو .4-3

اي که اگر هیچ دلیل دیگري نیز بر حرمت رشوه وجود نداشت همین دلیل به تنهایی  به گونه
راوانی بسیار زیاد احکام مربوط به دادرسی، شروط ذکر شده ف براي اثبات این مسئله کافی بود.

له دیگر حاکی ها مسئ ي منصب قضا، شرایط الزم براي پذیرفته شدن شهادت و ده براي دارنده
 ح و عادالنه شده است.ي قضاوت صحی سیار زیادي به مسئلهاز آنند که در آیین اسالم توجه ب

ین دعوا اجازه دهد با پرداخت رشوه حکم قاضی فگونه می توان پذیرفت چنین آیینی به طرچ
  را به نفع خود تغییر دهند؟

کسی در این مسئله تردید  اصوالً است.گویابر حرمت رشوه اجماع  اجماع دلیل دیگر .5-3
اینکه قراینی در قرآن کریم نیز بر این مسئله وجود و گ .)419 ص ،ق1413 ،املیع( نکرده است
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ي مذکور از این جهت مهم است که اگر بخواهیم یان ادلهب .)239 صپیشین،  ،(انصاري دارد

آیا  ثالًم. تدر نظر گرف ي داللت ادله رانماییم، باید محدوده مواردي را از حرمت رشوه استثناً
  ؟حرمت اعانه بر اثم و عدوان بوسیله اضطرار برداشته می شود یا خیر

  
  از سوي ذي حق دعوارشوه  پرداخت جواز یات در موردنظر

همانگونه که گفته شد حکم اولی در مسئله رشوه، حرمت است و در این حکم تردیدي 
ي این موارد،  ز جملها یز دانسته شده است.ا وجود این، برخی از موارد رشوه دادن جاب نیست.

رشوه دادن او موجب تضییع حق  حالتی است که فرد رشوه دهنده، ذي حق دعواست و عمالً
  نظر کلی وجود دارد: سه اي رباره ي چنین جواز چنین رشوهد طرف دیگر نخواهد بود.

ظر، جواز رشوه رشوه دادن از سوي طرف حق در دعاوي مطلقاً جایز است. طبق این ن .1-4
دادن منوط به آن نیست که راشی چاره دیگري براي اخذ حق نداشته باشد و حتی اگر بتواند با 
استفاده از شهادت شهود و مانند آن نیز حق خود را اخذ کند باز هم می تواند به قاضی رشوه 

در باب اطالق سخن آنان لبته این نظر به صورت صریح از سوي فقیهی نقل نشده بلکه ا دهد.
رخی از فقهاي متقدم به این نظر ب ست.ا جواز رشوه دادن از سوي طرف حق دعوا، مشعر به آن

  ).166ص ، ق1410 ،ابن ادریس ،151 ص ،پیشین ،وسی(ط اند گراییده
دعاوي مطلقاً حرام است. طبق این نظر تفاوتی  رشوه دادن از سوي طرف حق در .2-4

ي دیگري نیز براي احقاق حق یافت ها د یا اینکه راهندارد اخذ حق منوط به دادن رشوه باش
و در هر دو صورت رشوه دادن جایز نیست. این حکم در نوع خود نظر شاذي است و از د شو

  ).679 ص، ق1423 ،بزواري(س سوي برخی فقهاي متاخر بیان شده است
راي شوه دادن از سوي ذي حق دعاوي تنها در صورتی جایز است که راه دیگري بر .3-4

احقاق حق وجود نداشته باشد. مشهور فقها این نظریه را تقویت کرده و براي اثبات آن به 
 ،ین نظر به نوعی جمع میان دو نظر پیشین به شمار می آیدا ي مختلفی تمسک نموده اند. ادله

جواز رشوه دادن و حرمت آن از سوي ذي حق هیچ کدام مطلق نیست و به انحصار یا عدم 
  ).75 ص، ق1410 ،املی(ع شود ن اخذ حق مشروط میامکار انحصا
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همانگونه که دیده می شود، اعطاي رشوه از سوي ذي حق دعوا را عده اي مطلقاٌ جایز 
ال باید دید آیا ادله آنان براي اثبات ح دانسته و عده اي دیگر قیودي را بر آن افزوده اند.

ه مذکور را از حرمت اولیه و اصلی مدعایشان کافی است و آیا این ادله می توانند حکم رشو
  آن خارج کنند؟

  
  از مطلقِ رشوه دادن از سوي ذي حقبررسی نظریه ي جو

فقها قول به جواز رشوه دادن از سوي ذیحق دعوا به نحو  از همانگونه که اشاره شد عده اي
انحصار قیهان دیگر این اطالق را دلیل بر مشروط نبودن جواز رشوه به ف مطلق بیان نموده اند.

  بتدا به برخی از این اقوال اشاره می شود:ا حق از دیدگاه قائلین به آن به شمار آورده اند.
 على إلجرائه کان إن و حرام، فهو إیقافه أو حکم تغییر على رشاه قد کان فإن الراشی أما و
  .)151 ص ،پیشین ،طوسی( هل ذلک فیحل ماله یستنقذ ألنه کذلک یرشوه أن علیه یحرم لم واجبۀ
 إجرائه على کان إن و حرام فهو إیقافه، أو حکم تغیر على رشاه قد کان فإن الراشی، أما و
  ).166 ص ،پیشین ،ابن ادریس( کلذل یرشوه أن علیه یحرم لم واجبه، على

 إلى کان لو و بالباطل له الحکم إلى بها توصل إن لها الدافع یأثم آخذها و على حرام الرشوة
  ).70 ص، ق1408 ،لیح( یأثم لم حق

 اخذ عدم توقف رضبرخی از فقها، اطالق سخن اخیر را ظاهر در جواز رشوه حتی در ف
  .)131 ص ،ق1404 ،نجفی( دان ن دانستهآحق بر 

درباره دو عبارت نخست باید توجه داشت که اگر چه برخی از پژوهشگران اطالق آنها را 
 )135ص ، 1383 ،دادویی( ددن دانسته اننشان دهنده عدم شرطیت توقف حق براي جواز رشوه دا

ولین ایراد بر این سخن آنست که شاید اطالق سخنان یاد شده، ا اما این سخن قابل نقد است.
(توقف حق بر دادن رشوه) باشد و ممکن است به قدري این قید نزد  رمنصرف از بحث مورد نظ

که اگر فردي در براي  نانچ اند.قائلئین به نظر مذکور روشن بوده که نیازي به ذکر آن ندیده 
 خود شاهد داشته باشد چگونه می توان قائل به جواز پرداخت رشوه شد؟ثابت نمودن ادعاي 

حق بودن ادعاي مدعی می تواند حرمت رشوه را از آن جهت که حقی را رضا که گفته شود ف
ه بر اثم و حرمت رشوه اختصاص به این مورد ندارد و از حیث اعان ،باطل می کند بردارد
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گونه می توان گفت در فرض یاد شده چ دستگاه قضا نیز هست.عدالت  عدوان و به هم زدن

رواج فساد در دستگاه ه عالوه ب اخذ رشوه حرام است و اعطاي آن داراي حرمت نیست؟
نابراین به نظر می رسد به سختی ب قضایی که نتیجه ي مسلّم ارتشاست چگونه قابل توجیه است؟

ه ویژه آنکه آنان به چنین سخنی تصریح ب نین سخنی را به فقهاي یاد شده نسبت داد.می توان چ
دو نظر نخست  ،الوه بر اینع نکرده اند و تنها از اطالق سخنشان این حکم استنباط شده است.

جواز رشوه را که چ کمی استخراج نشود.حاي توجیه کرد که از آن چنین  را می توان به گونه
ترغیب قاضی به اجراي واجب باشد. مسلماً آنچه بر قاضی واجب است که براي منوط به حالتی 

ال اگر مقصود از ح است عمل نمودن به امارات قضایی است نه حکم نمودن به واقع امر.
مدعی داراي شهود عادلی است که قاضی با  مثالًکه ترغیب قاضی به امر واجب آن باشد 

، این معنا مطابق با عبارات یاد شده خواهد می دهد گرفتن رشوه به شهادت آنان ترتیب نظر
  آنچه که بر قاضی واجب است همان شنیدن شهادت و ترتیب اثر دادن به آنست.راکه چ بود.

ماله) داراي چنان  یستنقذ (ألنه هاگر گفته شود قید تعلیلی به کار رفته در عبارات یاد شد
می توان در پاسخ گفت  ،لحاظ نفی کند قدرتی است که می تواند حرمت رشوه دادن را از هر

که چنین ادعایی مورد قبول نیست و در برخی موارد اگر چه حق با یکی از طرفین است اما او 
اي حق خود را مطالبه کند. مثالً هر گاه منکر سوگند یاد کند  نمی تواند به استناد چنین مسئله

ر حالیکه د ی حرام می شود.که مدعی در دعواي خود راستگو نیست، تقاص کردن بر مدع
حتی اگر  –مچنانکه مراجعه به قاضی جور ه همچنان ذمه منکر نسبت به مدعی مشغول است.

نابراین نمی توان ادعا کرد که گرفتن حق مطلقاً و به هر ب حرام است. -براي گرفتن حق باشد
   ).679 ص ،پیشین ،سبزواري( تروشی جایز اس

شایان توجه است آنست که اصوالً اگر قاضی بدون اخذ ي دیگري که در این مسئله  نکته
رشوه حاضر به احقاق حق نباشد، این قاضی فاسق بوده و شرایط الزم براي قضاوت را نخواهد 

ال اگر این اتفاق ح ي دعوا نزد این قاضی مجاز نخواهد بود. ر چنین حالی مسلماً اقامهد داشت.
ن دعوا واجب است به جاي رشوه دادن، در حکومت اسالمی روي دهد بدون شک بر طرفی
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ما اگر حکومت در ا گزارش این تخلف را از باب نهی از منکر به مسئولین مربوط برسانند.
  مسئله تفاوت خواهد داشت و در ادامه به آن اشاره خواهد شد.دست جائرین باشد 

خیص آن یا طرفین دعوا، خود قادر به تشآ افزون بر این، باید دید مراد از حق چیست؟
اقف باشند و بدانند و مکن است در برخی دعاوي بر اعیان، طرفین دعوا بر واقعیت،م هستند؟

مسئله پیچیده تر از این است و درك  است. اما در بیشتر دعاوي، معموالًکه حق با چه کسی 
قضایی دارد. به عنوان مثال در  يها اینکه حق با چه کسی است نیاز به توان اجتهادي و مهارت

تی گاه خود ح )4/56ج ،ق1419 ،بجنوردي( تراي فقها بسیار مختلف اسآ ،ضمان یدموضوع 
 رسند چه رسد به اینکه طرفین دعوا، حق را تشخیص دهند. به یک نظر قطعی نمی زمجتهدان نی

زیرا ممکن است هر یک  .دتی اگر طرفین دعوا، مجتهد نیز باشند، این مشکل حل نمی شوح
یا در این حال هر دوي انها حق دادن رشوه به قاضی آ د را محق بداند.وخ ،طبق اجتهاد شخصی

کم قاضی بر فتواي ح ،نیز اشاره داشته اند اصوال در اینگونه موارد برخی از فقها لبتها را دارند؟
  ).98 ص ،ق1404 ،نجفی( طرفین حکومت دارد

 .تیادي استفاوت بسیار ز» حکم حق«و » اخذ حق«همچنین باید توجه داشت که میان 
ادر شود اما یکی از طرفین دعوا به حق ص ،ممکن است حکمی طبق موازینِ قضایی صحیح

اموال یک نفر تحت ید دیگري باشد و میان آن دو بر سر  ههر گا ثالًم واقعی خود نرسد.
ي ید ملکیت آن اموال اختالف شود، اگر هیچ یک بینه نداشته باشند، قاضی به مقتضاي قاعده

کیت ذوالید می نماید و این حکم اثباتا، صحیح و شرعی است اگر چه در عالم حکم به مل
 ).96ص (همان، ثبوت و واقع، این حکم مطابق با حقیقت امر نیست

مجاز نیست با رشوه دادن  بدون شک در این فرض نیز کسی که علم به حقانیت خود دارد،
 دست بردارد. -اصابت نکرده استاگر چه با واقع  -قاضی را تطمیع کند که از حکم بحق خود

رود و این  صورت ارزش امارات قضایی مانند ید و... به کلی از دست می یرا در غیر اینز
طرفین دعوا هستند که با دادن رشوه، حکم را به صورتی که خود می خواهند از قاضی دریافت 

ي ه بین مردم بوسیلهاند که ک نکته را به صراحت فرموده (ص) نیز این مپیامبر اکر کنند. می
 ،کلینی( طابق با واقع نباشدم شهود و سوگند حکم می کنند اگر چه ممکن است حکم صادره،
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کسی بخواهد حکم ي شرعی و صحیح هستند. اگر ها بنابراین چنین حکم .)414 ص ،پیشین

  ان است.غییر دهد بدون شک اعانه بر اثم و عدوت ،را با دادن رشوه نموازی هي بر طبق را ک صادره
 این که هر گاه به موجب سوگند، دعوایی به نفع یک طرف تمام شد، شاهد بر این موضوع

 حکم بر طبقراکه چ نمی تواند از دیگري تقاص کند.  - حتی اگر محق باشد -رف دیگرط
گر در چنین فرضی تقاص جایز نباشد، به طریق اولی رشوه ا موازین صحیح داده شده است.

- ي موجود در تقاصرشوه دادن، هم مفسده ایرز. تایز نیسج ،تغییر حکم دادن به قاضی براي
 را دارد و هم مفاسد بی شمار دیگري بر آن مترتب است -یعنی بی اعتبار شدن حکم قاضی

  ).256 صبیتا،  ،کاشانی(
گر ذیحق کسی ا به بیان دقیق تر، باید مشخص شود که مراد از ذیحق دقیقاً چه کسی است.

اگر چه اثباتاً نتواند حق خود را ثابت  (در عالم واقع محق است) تاست که ثبوتاً حق با اوس
 و ،نماید، حکم به جواز رشوه دادن از سوي او به معناي بی اعتبار کردن امارات قضایی است

مقصود ما اگر ا اند. (ع) نیز تکلیفی به جز حکم کردن طبق امارات نداشته محتی ائمه معصو
در این صورت براي احقاق حق خود چه  ،کسی است که هم ثبوتاً و هم اثباتاً حق با اوست

چگونه می توان کسی را که مثالً قادر است با اقامه شهود  و نیازي به رشوه دادن خواهد داشت؟
حق خود را ثابت کند، مجاز دانست که به جاي این کار به قاضی رشوه دهند و او را در این 

اما اگر رشوه دادن به این  .(چرا که اخذ رشوه به هر حال حرام است) ده بزرگ یاري کنگنا
ه ظاهر ک (مثالً شهادت شهود را بشنود) دقصد باشد که قاضی به امارات قضایی عمل کن

عبارات فقها مشعر به همین معناست، این مسئله با جواز رشوه دادن به صرف ذیحق بودن 
  .شدبه آن پرداخته خواهد تفاوت دارد و در ادامه 

بنابر آنچه گفته شد، صرف جواز اخذ حق نمی تواند جوانب مختلف حرمت رشوه را 
داکثر آنکه اگر کسی براي دستیابی به حق خود رشوه دهد از حیث ضایع نشدن حق ح بردارد.

ن طرف دیگر دعوا مرتکب گناه نشده است. اما مسئله اعانه بر اثم و عدوان و نیز اشاعه داد
ه ویژه در ب رشوه خواري جرایمی نیستند که با تمسک به جواز احقاق حق قابل ارتکاب باشند.

حق داراي چنان مفهوم روشنی  ،ه عالوهب مواردي که راه دیگري براي احقاق حق وجود دارد.
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 اطالق سخنان فقها، چنین استناد ازبهتر است با  لذا ،نیست که معیارِ جوازِ رشوه دادن قرار گیرد
  حکم عجیبی را استخراج نکرد و این سخن گزاف را به آنان نسبت نداد.

  
  قجواز رشوه در فرض توقف ح ي نظریه

طبق نظر مشهور فقهاي امامیه، در صورتی که یکی از طرفین دعوا به محق بودن خود علم 
. د بودداشته باشد و تنها راه براي احقاق حق او رشوه دادن به قاضی باشد، این عمل مجاز خواه

دالیلی که براي این  .)33ص ،ق1419 ،املیع؛ 13/421ج ،ق1413 ،املیع؛ 132 /1ج ،ق1425  ،شتیانیآ(
  نظر ذکر شده است عبارت اند از:

  
  روایت

ان السلطان یشرون منا القرب و  :و سأله حفص األعور فقال سمعت أبا الحسن علیه السالم
شوه حتى ال یظلمنا. فقال ال بأس ما تصلح به مالک االدواة فیوکلون الوکیل حتى یستوفیه منا، فنر

 ثم سکت ساعۀ ثم قال: إذا أنت رشوته یأخذ أقل من الشرط؟

  ).96 ص، ق1409 ،عاملی( قلت: نعم قال: فسدت رشوتک
برخی از فقها با استناد به روایت یاد شده، جواز اخذ رشوه در فرض توقف حق بر آن را 

ر روایت چنین بر می آید که امام(ع) پرداخت رشوه را براي چرا که از ظاه ،نتیجه گرفته اند
  .)99ص ،ق1405 ،بحرانی( دایز دانسته انج جلوگیري از ستمِ وکالي حکومت،

  
  حرجنفی  قاعده

ي مذکور به این صورت است که عدم پرداخت رشوه در حالت توقف استدالل به قاعده
بر انسانها سنگین و مصداق حرج است  حق بر پرداخت آن امري حرجی است و تحمل آن نوعاً

ي الحرج، حرمت اولیه پرداخت رشوه به موجب قاعده بنابراین ،نفی شده است ،شرعدر که 
 زعرفاً اگر بگوییم مردم حتی در فرض توقف حق نی .)59 ، صق1413 ،اراکی( شود برداشته می

ي بر عنوان اولیه جحري نفی قاعده .دوجب حرج خواهد شم ،ي پرداخت رشوه را ندارنداجازه
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مت ي الحرج با حکودر این مورد قاعده بنابراین ،دهد میاحکام حکومت کرده و آن را تغییر 

  .) 133 ص ،پیشین ،شتیانیآ( نماید را اثبات می واز رشوهج بر احکام اولیه،
  

  لبررسی دالی
به ت بایدبه آن استناد شده اس قدرباره روایتی که در جواز رشوه دادن در فرض توقف ح

 قاضی توسط دادن حکم براي موضوع روایت مذکور رشوه دادن هاین نکته توجه داشت ک
است و ان آنم وظلم ن حکومت براي جلوگیري از ست(رشوه) به عامال للکه پرداخت ماب. تنیس

به ستم می خواهد دیگري  دبدان زیرا هر گاه انسان. باشدجایز  رسد چنین چیزي به نظر می
سایر  فبتواند با پرداخت مقداري از اموال خودلی بگیرد و توان دفع نداشته باشد و اموال او را

ممنوعیتی براي آن وجود  و شرعاً نین چیزي نه رشوه است و نه عقالًچ ،ش را حفظ نمایدالامو
روایات دال بر جواز دفاع از مال  همانند کر شده استذ ،دارد. به بیان دیگر آنچه در این روایت

ی تواند به صورت پرداخت مقداري از اموال باشد. م ،این دفاع که ر متجاوزان استدر براب
علت پرداخت رشوه را جلوگیري از  ،چرا که سوال کننده هم بر آن داللت دارد. سیاق روایت
با اعطاي  بنابراین ،اند مقابله با عوامل سلطان را نداشتهتوان  ،افراد جامعه است.ستم دانسته 

 که این موضوع، ر واضح استپ اند. شده بیشترِ آنان می وجور ستم مانع نها،آه مقداري مال ب
  ندارد.ارتباطی با رشوه دادن به قاضی براي تغییر حکم 

شاید استناد کنندگان به روایت مذکور به کمک تنقیح مناط به این نتیجه توان گفت  می
ي پرداخت و ستم به واسطه دفع ضرر روایت،عنی مناط جواز پرداخت رشوه در ی اند. رسیده

از آنجا که هر گاه قاضی نیز حکمی را به باطل و به ضرر یکی از طرفین دعوا  .تمال بوده اس
لوي این ضرر را ذیحق می تواند با پرداخت رشوه ج یابد، پس میحقق تهمین موضوع  ،بدهد

شک  یب. تاس روشن و بدیهی وضوعیم ،ال قرار گرفتهؤآنچه در روایت مورد س بگیرد.
بلکه  .تجلوي ضرر بیشتر را گرف ،پرداخت بخشی از اموال توان در برابر عوامل ستمکار، با می

مال  چه بسا که این پرداخت ،اگر ضرر مزبور از نوع ضرر حیثیتی یا جسمی و جانی باشد
نمی توان  دارد.یک شباهت لفظی نها ت ي در حکم، رشوه ااین موضوع ب واجب باشد. ظاهراً
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ه چنین شباهت لفظی یا ب ،که در حد کفر به خدا قرار داده شده است چیزيبات جواز براي اث
  اتکا کرد. تنقیح مناط
 یراز دلیل توان اثباتی و پشتیبانی الزم از ادعا را ندارد. نای می توان گفتدلیل دوم  در نقد

نامشروع صادق  پرداخت مال در جهت نیز عنوان عنوانِ اعانه بر اثم و یکیاز آنجا که بر رشوه 
پرداخت رشوه در فرض توقف حق امري حرجی  عدم ثابت نمود حرمت نخست باید ،است
 در فرض مورد نظر، پرداخت نکردن مال و رشوه ،عنی بحث صغروي و مصداقی استی .است

می تواند حرمت این دو عنوان را ني الحرج قاعده من آن کهض یا مصداق حرج است؟آ
حتی اگر پذیرفته شود که عدم پرداخت رشوه در دارد. ایراد  ،استداللي  همقدم هر دو بردارد.

وانایی برداشتن ي الحرج تگفت قاعده انهطعاق، نمی توان حرجی است عرفاً ،فرض توقف حق
این قاعده از باب لطف و امتنان است و اموري را که برداشتن حکم  این حرمت را دارد. زیرا

 ياز این روست که هیچ فقیهی به حکم قاعدهنمی گیرد. در بر  ،آنها موجب مفسده می شود
 داند نمیحالل  ،به حرج می افتد ،شرب خمر را براي کسی که اگر شراب ننوشد ،الحرج

معتقدان به جواز رشوه در بحث مورد  اتاستناد ضعف عالوه بر .)266 /1ج ،ق1419 ،بجنوردي(
توان به  ان مفاسدي است که نمیداراي چن وت،قضاباز شدن باب رشوه به خصوص در  نظر،

راهی هموار ه ویژه که اگر چنین ب حکم به جواز آن داد.صرف حرج شخصی و حتی نوعی 
و به هر کسی می تواند بعد از رشوه دادن به قاضی ادعا کند که در دعوا ذیحق بوده  گردد،

اتی که در بخش به عالوه تمام ایراد. نشده است و گناه رتکب جرمم ،با دادن رشوه همین دلیل
پیشین در مورد تفاوت میان اخذ حق و حکم حق و معیار تشخیص حق در دعاوي مطرح شد 

  در این جا نیز جریان دارد.
شاید به دلیل همین اشکاالت و ابهامات است که برخی از فقها رشوه را حتی در فرض 

اي است  به گونه مومات و اطالقات حکم تحریم رشوهع توقف حق بر آن نیز حرام دانسته اند.
ر د که به سختی می توان با استناد به حرج شخصی و نوعی آنها را تقیید زد و یا تخصیص داد.

غیر این صورت باید قبول کرد که هر گناهی در صورتی که عدم ارتکاب آن موجب حرج 
ر جمع بندي ادله می توان گفت که هر گاه یکی از طرفین دعوا به د شود، مباح خواهد بود.
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ي حق بودن خود اطمینان داشته باشد و این مسئله نیاز به اجتهاد نداشته باشد حرمت رشوه ذ

ال اگر ح دادن از آن حیث که منجر به احتمال تضییع نمودن مال غیر می شود ساقط است.
ي صحیح قضایی اقدام به قضاوت نماید، هیچ یک از طرفین حق رشوه دادن ها قاضی با روش

چرا که آنچه بر قاضی واجب است همان عمل نمودن به امارات  ،اشتبه او را نخواهند د
ر این فرض د نه اینکه در عالم ثبوت نیز حکم او مطابق با واقع باشد. ،(عالم اثبات) تقضایی اس

(عمل به امارات) پشت کرده و  درشوه دادن به قاضی موجب می شود که او به وظیفه خو
که این حکم موجب شود که ذیحق به حق خود برسد  هر چند ،حکمی ناعادالنه صادر نماید

اما روش به کار رفته در حل دعوا، روشی غیر شرعی است و رشوه دادن موجب کمک نمودن 
ر مواقعی که یکی از طرفین دعوا د خواهد بود.» اعانه بر اثم« نبه این عمل خالف و تحقق عنوا

، اگر امکان تضییع حق او بر می آیدثبوتاً و اثباتاً محق است و در عین حال قاضی در پی 
شکایت نمودن از قاضی و گزارش تخلف او وجود داشته باشد، این مسئله بنابر نهی از منکر 

از آن حیث که منجر به  –حرمت رشوه  تدیهی است که در این حالب واجب خواهد بود.
یعنی  -تدر غیر این صورهمچنان پا بر جاست.  - شیوع فساد در دستگاه قضایی می شود

جایی که فساد دستگاه قضایی و حکومت به قدري فراگیر شده که قاضی می تواند حکم به 
شاید بتوان  و امکان شکایت وجود ندارد، و اثباتاً حق با اوست محکومیت کسی کند که ثبوتاً

را که ظاهراً چنین حرجی را می توان بوسیله قاعده الحرج نفی چ گفت رشوه دادن جایز است.
ر چنین حالتی می توان گفت که هدف از رشوه دادن بهتر است ترغیب قاضی به عمل د کرد.

را که همین عمل بر او واجب است، اگر چه گرفتن اجرت بر آن چ نمودن طبق امارات باشد.
  جایز نیست.

  
  هتکمل

حکم جواز رشوه در فرض مورد بحث، ریشه در فساد قضایی و اداري  ي فلسفه
این فساد ي صاحب جواهر  نا گفتهب (ع) یا فقهاي بعدي دارد.معصوزمان م ي جورها حکومت

 ،نجفی( فراگیر بوده و اصوالً احقاق حق در بسیاري از موارد متوقف بر دادن رشوه بوده است
بول نداشته و ق ،را ها در این دورانروش قضایی عامه  ،فقهاي شیعه از آنجا که .)131 ص ،ق1404
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ر مواردي که یکی از طرفین دعوا براي د ،عیت می دانسته اندقضات را فاقد مشروآن  اساسا
ین عمل را مجاز می شمرده و حتی عدم ا ،احقاق حق خود ناگزیر از دادن رشوه بوده است

بوده و موجه  عاین حکم در ظرف آن زمان قابل دفا نابراینب اند. دانسته جواز آن را حرجی می
ه نظر ب است. ومنحصر به همان زمان بوده تثناییموقت و اس حکم، باید اضافه کرد امااست. 

رسد در زمان حاضر که حکومت جامعه اسالمی و دستگاه قضایی عموماً طبق روشهاي  می
صحیح قضایی اقدام به صدور حکم می کند و در صورت اشتباه یا تخلف قاضی، امکان 

ي ها و پیچیدگیشدن با توجه به گسترده  مچنینه ،پیگیري دعوا در محاکم باالتر فراهم است
 موارد،که در بسیاري از  شده است اي ، به گونهي علم حقوقدامنهگسترده شدن دعاوي و مآال 

توقف حق بر  وضوعم نابراینب .نیز خارج است ي برخی متخصصان امرتشخیص حق از عهده
که  باید توجه داشت . البتهقابل توجیه و دفاع نیست -با قیدهایی که ذکر شد –دادن رشوه 

ممکن است به علت تزاحم دو حکم، در مواردي رشوه دادن جایز باشد. مثالً اگر یک قاضی 
رد مذکور از یک طرف ف قصد قطع نمودن دست بیگناهی را داشته باشد، ،در حکمی ناعادالنه

میان حرمت رشوه دادن و از طرف دیگر میان وجوب حفظ اعضاي بدن از آسیبهاي جدي 
. اما این حکام خاص تزاحم جاري استا ،هی است که در چنین موارديگرفتار آمده است. بدی

  دارد. اساسی و مبناییتفاوت  ،با جواز رشوه دادن در فرض توقف حق موضوع
  
  گیري هنتیج

شود  علوم میم با بررسی ادله حرمت رشوه و نیز دالیل جواز رشوه در فرض انحصار حق،
رمت رشوه چنان واضح ح ی رشوه صورت گیرد.که نباید ناخواسته تالشی براي کم کردن زشت

 ي داردثیرگزارأشمار و ت د بیمفاسنان چ آید. و روشن است که از ضروریات دین به حساب می
ي حرمت رشوه و نیز عدم  که نمی توان آن حالت استثنایی را مورد توجه قرار داد. اطالق ادله

 ي هجازا صار حق بر دادن آن،دایم دالیل جواز رشوه در حالت انح طعی وق ،داللت روشن
مذکور جواز رشوه در فرض  کمح ،گرچه در بیان بسیاري از فقهاا دهد. ی را نمیمچنین حک

وسعت و قوتی دارند که دالیل نظر چنان ي حرمت رشوه  لهادما ا .مورد دفاع قرار گرفته است
مقید  ،رشوه دادننظر، جواز  تی در فرض پذیرش آنح نیستند. ها آن ، قادر به تخصیصیاد شده
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ي دادرسی توسط قاضی عمدي شیوه نبه شناخت دقیق و قطعیِ حق و تشخیص نادرست بود

ین شرایط به گونه اي است که معموالً توسط افراد عادي و ناآگاه از ضوابط و مقررات ا است.
ي جائر ها بیان فقهاي پیشین را باید حمل بر زمان حکومت .دقضایی اسالم امکان تحقق ندار

ي ها شاید در زمان حکومت اي قایل شد. در زمان فعلی نمی توان به جواز چنین رشوه .نمود
قابل  و عمالً صداقاًم ،ن استثناآ ما در نظام قضایی فعلی کشور،ا ،ابل دفاع باشدق ،ن استثناآ ،جور

  نابراین همان حرمت و با همان غلظت و شدت برقرار است.ب توجه و توجیه نیست.
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