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  مقدمه
كننـد و   اي استفاده مي در روابط اجتماعي، بعضي افراد براي رسيدن به مقاصد خود از هر وسيله

است؛ هرچند وسيله و راه رسيدن به مقصـد، نـامعقول و    همت آنها مصروف رسيدن به مقصود
است كه متأسفانه در جهـت مقصـد نـاحقي    » پرداخت رشوه«نامشروع باشد. يكي از اين موارد 

كنـد تـا بـرخالف     گيرنـده را جـذب مـي    دهنده به اين واسطه نظر رشوه شود. رشوه پرداخته مي
ناد به قرآن كريم و احاديث معصـومين(ع) و  موازين، به نفع او اقدام كند. حرمت اين كار با است

) كـه  188نهي شده اسـت (بقـره:   » أكل به باطل«اجماع مسلمانان ثابت است. در قرآن كريم، از 
طـور طبـق بيـان     شود. همـين  رشوه مصداقي از خوردن مال مردم به ناحق و باطل محسوب مي

آيه آمده، ناظر به همين بحث رشـوه  كه دنبالة » تدلوا بها الي الحكام«مرحوم فاضل مقداد، تعبير 
شود تا به اين واسـطه، بـه    عنوان رشوه براي حكام فرستاده مي است. با اين توضيح كه اموالي به
طور در ذم منافقان  دهنده حقوق مردم را به ناحق بخورد. همين ناحق حكم كنند و شخص رشوه

) كـه در اقـوال   22(مائده: » خورند مياكّالون للسحت؛ آنها مال حرام فراوان «و كفار آمده است: 
طـور در بعضـي احاديـث     ). همين438: 11قدامه، ج  ابن بعضي فقها به رشوه تفسير شده است (

انـد (حـر    را رشوه ذكر كـرده » سحت«به رشوه تفسير شده و بعضي ديگر مصداقي از » سحت«
عنـوان   ) رشوه بـه ). در حديثي منقول از رسول خدا (ص62: 12؛ ج 163: 18، ج 1391عاملي، 

). لذا در ديدگاه فقهاي اسـالمي مسـئلة   183: 1384كفر به خداوند قلمداد شده است (بحراني، 
  حرمت رشوه اجماعي است.

اگر اين تعامل نامشروع در باب قضاوت باشد، به اين معنا كه يكي از طرفين دعوا براي 
بدهـد؛ از مـوارد    جلب نظر قاضي در قضاوت و صدور حكم به نفع خودش، بـه او رشـوه  

 ،»سـحت «اكثر احاديـث در تفسـير   در شود و  حرام محسوب مي ةم و مورد اتفاق رشومسلّ
). 64 - 62: 12، ج 1391رشوه در حكم و قضا عنوان شـده اسـت (حـر عـاملي،      ةاين واژ

عمال و دست اندركاران، بـراي انجـام دادن كـاري بـرخالف حـق       يگاهي افرادي به بعض
ص از سمت و منصب خود به نفع آنها و با تضييع و ناديـده گـرفتن   دهند تا شخ چيزي مي
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حقوق ديگري اقدام كند كه حرمت اين نوع عملكرد نيز از مضمون بعضي احاديث استفاده 
ده اسـت:  كرمثل حديث معروف صيرفي كه مرحوم شيخ انصاري در مكاسب نقل  .شود مي

دن به عمال و كارفرمايان سـلطان  راجع به رشوه دا (ع)از امام هفتم »حفص«شخصي به نام 
). 96: 18، ج 1391 كه به قضاوت مربـوط نيسـت (حـر عـاملي،     ، در حالياست دهكرسؤال 

مـوارد رشـوه امـر     ةاصطالح رشوه به اين موارد هم اطالق شده و حرمت و ممنوعيت همـ 
اينكه اگر شخصي براي رسيدن به حق خـودش   شود مياست. اما سؤالي كه مطرح  يممسلّ
تضييع حق ديگري رشوه بدهد، اعم از اينكه در قضاوت و حكم باشـد، يـا در سـاير     بدون

رشوه دادن جايز است؟ مثل اينكـه بـا    ،امور؛ آيا باز ممنوع است و حرام يا در چنين فرضي
د، رشوه بپردازد و قاضي بـا  كناين انگيزه كه دادگاه به حق، نفع او را رعايت و حكم صادر 

او قضاوت بـه حـق اسـت.     ةبا اينكه وظيف ،حيه به نفع او قضاوت كندثيرپذيري از اين ناأت
  .خواهد بودمورد بحث در مقاله، اين نكته 

  تواند براي رسيدن به حق خود رشوه بدهد؟ آيا شخص مي
كه در مواردي افراد براي اينكه به حق واقعي خـود برسـند، بـه     استمطرح اين سؤالي 

  كه حق ديگري را ضايع كنند. شوند، نه اين پرداخت رشوه متوسل مي
  آيا در چنين مواردي هم پرداخت رشوه حرام است؟

  : داردال مذكور دو وجه ؤس
   .تواند حق خود را بگيرد موردي كه شخص غير از رشوه دادن هم مي. 1
كـار او   ،جايي كه راه رسيدن به حق به همين ترفند منحصر است و اگر رشوه ندهـد . 2
 قعي او ضايع خواهد شد.د و حق واگير نمي انجام

خواهد بـود (نراقـي،   م است در هر دو مورد، گرفتن رشوه براي مرتشي حرام آنچه مسلّ
و رد آن  )15: 1310(بهبهـاني،   شـود  گيرد، مالك نمي و آنچه را از اين ناحيه مي) 49: 1425

 خواهـد دهنده بر او واجب است؛ اما در مورد فعل راشي بحث است كه آيا حـرام   به رشوه
  يا خير؟ بود

  شود: ابتدا عبارت بعضي فقها در اين مورد بررسي مي
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  ديدگاه محقق حلي و بيان صاحب جواهر
آن فرموده اسـت:   ةگيرند مرحوم محقق حلي در شرايع، بعد از بيان حكم حرمت رشوه بر 
وياتم الدافع لهـا ان توصـل لهـا الـي الحكـم لـه بالباطـل و لـو كـان الـي حـق لـم يـاثم؛              «

كه بخواهد با اين عمل حكمي خالف حـق   هكار است، در صورتيارشوه، گن ةنندك پرداخت
(محقـق  » رسـد، گنـاه نكـرده اسـت     او صادر شود و اگر با پرداخت رشوه، حق او به او مي

  ).318: 1377حلي، 
احقـاق حـق باشـد، ايـراد      رايدهنده ب رشوه ةطبق اين بيان، اگر پرداخت رشوه از ناحي

مرحـوم   ةرشوه در هر مورد حرام اسـت؛ چنانكـه اولـين جملـ     ةگيرند ندارد. البته نسبت به
» ؛ رشوه بر گيرندة آن حـرام اسـت  الرشوه حرام علي آخذها: «چنين بودمحقق در اين مورد 

    ).318: 1377محقق حلي، (
و «دنبال عبارت آورده است: در داند و  نحو مطلق رشوه را بر گيرنده حرام مي لذا وي به

ي اعاده الرشوه الي صاحبها و لو تلفت قبل وصولها اليه ضمنها له؛ واجب يجب علي المرتش
گيرنده، رشوه را به صاحب آن برگرداند و اگر قبل از رسيدن به او تلـف شـود،    است رشوه

  ».ضامن آن خواهد بود
كه در هر صورت گرفتن رشوه بر  شود ميخوار معلوم  هر حال، حكم و تكليف رشوه به

دهنده در فـرض دسـتيابي بـه حـق خـود از       ظاهر عبارت محقق، رشوه او حرام است. طبق
طريق رشوه، كار حرامي نكرده است، برخالف جايي كه با اين عمـل، حقـي را از ديگـري    

  خود برسد. ةضايع كند و به ناحق به خواست
در فرض اينكه رشوه دادن جايز است، بين دو مورد مـذكور  موضوع ديگر اين است كه 

  شود يا خير؟ وت حكم و تكليف او ميآيا موجب تفا
اطالق كالم محقق، جواز در هر دو مورد است؛ چنانكه مرحوم صاحب جواهر در شرح 

بـل ظـاهر المصـنف و    «فرمايـد:   مـي  كند و ميهمين مطلب را استفاده  ،عبارت محقق حلي
)؛ يعنـي ظـاهر عبـارت مصـنف     131 :1404 (نجفـي، » الفاضل جواز ذالك و ان لم يتوقـف 

رشوه در جهت رسيدن به حق اسـت؛   يحلي و فاضل (مراد عالمه است) جواز اعطا محقق
هرچند راه به رشوه منحصر نباشد. سپس خود صـاحب جـواهر، در فـرض نـامعلوم بـودن      
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ده است؛ يعني كرمطلب كه آيا راه به دادن رشوه منحصر است يا خير؛ همين نظر را انتخاب 
؛ خيـر تواند به حق خود برسد يا  از راه ديگر هم مي دهنده معلوم نباشد كه وقتي براي رشوه

و «تواند با رشوه دادن حق خود را احيا كند. او دنبال عبارت مـذكور فرمـوده اسـت:     باز مي
؛ يعني شايد حكم همين باشد كـه مرحـوم محقـق و عالمـه     »لعله كذالك اذا لم يعلم الحال

  .خيرغير از راه رشوه هست يا  ،ه حقفرمودند؛ اگر معلوم نباشد كه راه ديگر براي رسيدن ب

  نظر صاحب مفتاح الكرامه
كـه كـار او هماننـد    (دهنـده   سيزدهم راجع به رشوه سدةمرحوم سيد جواد عاملي از فقهاي 

الريب انه ياثم الدافع لها ايضا... اال اذا كان الحـق موقوفـا   «فرمود:  )گيرنده حرام است رشوه
  ).139: 1383(دادوئي، » ال االخذ عليه منحصرا فيه فانه يجوز االعطاء

دهنـده،   الكرامه بعد از تصريح به حرمت عملكرد رشوه عبارت مذكور، صاحب مفتاح در
البته ايشـان رشـوه دادن    دهد، استثنا كرده است. موردي را كه براي رسيدن به حق رشوه مي

ز ي؛ جـا را در جايي كه راه ديگري غير از رشوه دادن بـراي رسـيدن بـه حـق وجـود نـدارد      
تواند بدون رشوه از طريق ديگري به حق خود برسـد، نبايـد    يعني اگر شخصي مي .داند مي

  ز نيست.يبراي گيرنده جا ،رشوه بدهد و البته در هر صورت

  نظر صاحب رياض 
بن محمد، معروف به صاحب رياض در اين مسئله چنين نقل شده است: اگر رسيدن  از علي

الضـرورات  « ةز است؛ زيرا طبق قاعـد يباشد، اعطاي آن جابه حق بدون رشوه دادن ممكن ن
: 1383دادوئـي،  ( شـود  ها سبب جواز و اباحة امور ممنوعه مي ضرورت، »تبيح المحظورات

141.(  
، در مـوارد خاصـي كـاربرد    اسـت  استناد شـده  به آنفقهي كه در عبارت مذكور  ةقاعد

مبني بر اينكـه   كنند، عنوان مي »يتهاكل م«خواهد داشت و گاهي در تعابير فقهي، مورد آن را 
سـورة   173آيـات  شـود.   نشده بر انسان حالل مي در صورت اضطرار خوردن گوشت تزكيه

سورة مباركة انعام در اين رابطـه امكـان اسـتناد دارنـد كـه بعـدها ذكـر         145مباركة بقره و 
  خواهند شد.
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چون شـخص   در مورد بحث، مرحوم صاحب رياض رشوه دادن را جايز شمرده است؛
شود و اگـر بـه ايـن     ندارد و مضطر محسوب مي يديگر ةبراي رسيدن به حق خودش چار

جايي كه راه ديگـري بـراي   د، بايد تنها در حد ضرورت بسنده شود؛ يعني شوقاعده استناد 
در پرداخـت مقـدار رشـوه بـه     طـور   جز رشوه دادن، وجود ندارد و همين رسيدن به حق به

  شود، بايد بسنده كند و بيش از آن مجاز نخواهد بود. حل ميمقداري كه مشكل با آن 

  ديدگاه شيخ انصاري
و اما بـذل المـال علـي وجـه الهديـه الموجبـه لقضـاء        «مرحوم شيخ انصاري فرموده است: 

الحاجه المباحه فال حظر فيه كما يدل عليه ما ورد ان الرجل يبذل الرشوه ليتحرك من منزله 
» اد المنزل المشـترك كالمدرسـه و المسـجد و السـوق و نحوهـا     ليسكنه قال ال باس و المر

  ).31: 1375(انصاري، 
كـه  (رسيدن به حاجـت مبـاح    رايدر اين عبارت، مرحوم شيخ انصاري هديه دادن را ب

اگـر  اسـت  كـه در آن آمـده    انـد  دهكـر و به نقلي اسـتناد   اند جايز دانسته )حق شخص است
رك برخيزد، يعني منصرف شود كـه در فـرض   شخص به طرف رشوه بدهد تا از مكان مشت

مراد از هديه در ابتـداي   ؛منعي ندارد اند حق است و امام فرموده دهنده ذي انصراف او رشوه
  همان رشوه است.كه د وش ميعبارت شيخ از عبارت بعد كه منقول از حديث است معلوم 

  نظر امام خميني
نعم لو توقـف  «فرمايد:  ن حرمت رشوه ميمرحوم امام خميني راجع به اين مسئله، بعد از بيا

التوصل الي حقه عليها جاز للدافع و ان حرم علي اآلخذ و هل يجوز الدفع اذا كان محقـا و  
لم يتوقف التوصل اليه عليها قيل نعم و االحوط الترك بل ال يخلو مـن قـوه و يجـب علـي     

ن الرشـاء بعنوانـه او   المرتشي اعادتها الي صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين ان يكـو 
  ).82 :4، ج 1383(خميني، » بعنوان الهبه او الهديه او البيع المحاباتي و نحو ذالك

دستيابي به حـق   ةدر اين بيان، مرحوم امام خميني جايي را كه پرداخت رشوه تنها وسيل
داند؛ هرچند براي گيرنده جايز نيست و در فرضي كـه رسـيدن بـه حـق بـه       مي زيباشد، جا

تواند از راه ديگري به حق خود دسترسـي پيـدا كنـد؛ جـواز      منحصر نباشد؛ يعني مي رشوه
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كه حاكي از ضعف قول اسـت و خـود ايشـان     اند رشوه دادن را به قائل مجهول نسبت داده
كه نشـان نظـر نهـايي ايشـان     (تر  ند؛ بلكه اقوا و قول قويندا ترك آن را مطابق با احتياط مي

فروض، برگرداندن آنچه را گرفته شده اسـت، بـر گيرنـده     ةر همد و دندان ممنوع مي )است
 مثالً ؛عنوان هبه يا هديه يا بيع محاباتي عنوان رشوه گرفته باشد يا به داند؛ خواه به واجب مي

  به يك تومان به او بفروشد. ،ارزد كه ده تومان ميرا چيزي 

  توجه به بعضي احاديث در اين زمينه
قها، مشخص شد كه پرداخت رشوه يا عناوين ديگري كـه بـراي   ديدگاه بعضي ف ةبا مالحظ

منحصر است، جـايز خواهـد   راه شود، اگر به همان  دستيابي به حق شخص به افراد داده مي
اند، رواياتي است كه در اين  اي كه بعضي از اين بزرگان به آن استناد كرده ادله ةبود. از جمل

مقصـد   ةشيخ انصاري در تفصـيل بـين رشـو    ؛ مثل حديثي كه مرحوماند موضوع وارد شده
خواهد به مقصـدي   حرام و حالل آورده، يعني جايي كه حق اوست و جايي كه به ناحق مي

و  (ع)روايه الصيرفي قال سمعت ابالحسن«برسد و حقي را ضايع كند. متن آن چنين است: 
وكلـون الوكيـل   له حفص االعور فقال ان عمال السلطان يشترون منـا القـرب و اال دواه في  أس

حتي يستوفيه منافرشوه حتي اليظلمنا فقال الباس بما يصلح به مالك ثم سكت ساعه ثم قال 
، 1407طوسـي،  » (اذا انت رشوته ياخذ منك اقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشـوتك 

  ).87: 17، ج 1406و فيض كاشاني،  235: 7ج 
جواب را چنين شنيده اسـت:  سؤال و  (ع)صيرفي در هنگام سؤال حفص االعور از امام

كنند. وقتي وكيـل آنهـا بـراي     كارگزاران دولت مشك و ظروف و ابزاري از ما خريداري مي
شـود؟ امـام    دهند تا به آنان ظلم نكند. حكم مسـئله چـه مـي    آيد، به او رشوه مي تحويل مي

هر چيزي كه مال تو را اصـالح كنـد. حضـرت پـس از سـاعتي       ةفرمود: ايرادي ندارد رشو
سكوت فرمود: اگـر بـه آنهـا رشـوه بـدهي كمتـر از شـرط، يعنـي كمتـر از مقـدار جـنس            

دي. كـر خـود را فاسـد    ةكنم. فرمود: رشو گيرد؟ گفت: آري، چنين مي شده از تو مي فروخته
حق بـودن شـخص، اگـر وي از طريـق      داللت حديث بر اين مطلب است كه در فرض ذي

به عموم احاديث مستند توان  ميندارد؛ ضمناً دادن رشوه مانعي  ،رسد رشوه به حق خود مي
نفي حرج و نفي ضرر در اين موضوع استناد كرد؛ چنانكه مرحوم ميرزا محمد حسن  ةقاعد



694 1396پاييز ، 3، شمارة 13هاي فقهي، دورة پژوهش 

فرمايـد:   آشتياني در بيان داليل جواز اعطاي رشوه در صورت توقف تحصيل حق بر آن، مي
آيـد، عمـوم روايـاتي     يدست مـ  بر اين مطلب، عالوه بر اجماع كه از كالم بعضي افاضل به«

 ةقـ قاند كه اين بـا شـهرت مح   نفي حرج و نفي ضرر وارد شده ةداللت دارند كه براي قاعد
  ).139: 1383(دادوئي، » علما تقويت شده و حتي در اين مسئله خالفي وجود ندارد

  مسئله در كالم مرحوم صاحب جواهر ةفقهي و ساير ادل ةقاعد
اكـراه اسـتناد شـود.     ةقواعد مختلف فقهي، مثـل قاعـد   براي حليت اين نوع رشوه، به شايد

نعـم لـو توقـف تحصـيل     «فرمايد:  دهنده مي مرحوم صاحب جواهر در نفي حرمت بر رشوه
الحق علي بذله لقضاه حكام الجور جاز للراشي و حرم علي المرتشـي كمـا صـرح بـه غيـر      

ي تـدل عليـه اصـول    واحد بل ال اجد فيه خالفا لقصور ادله الحرمه عن تناول الفـرض الـذ  
الشرع و قواعده المستفاده مـن الكتـاب و السـنه و االجمـاع و العقـل ضـروره ان لالنسـان        

بل ذالك كاالكراه علي الرشاء  التوصل الي حقه بذالك و نحوه ما هو محرم عليه في االختيار
بـه  الذي ال باس به علي الراشي معه عقال و نقال؛ بله اگر دسترسي به حـق، بـه دادن رشـوه    

دهنده جايز اسـت   براي رشوه ،قضات حاكمان جور متوقف باشد، رشوه دادن در اين فرض
و بر گيرنده حرام است كه جمعي به اين حكم تصريح كردند؛ بلكه در اين حكـم مخـالفي   

شود و اصول و قواعد شـرع دال   حرمت رشوه چنين موردي را شامل نمي ةنيافتم؛ چون ادل
شـود.   و قواعد از كتاب و سنت و اجماع و عقل استفاده مـي  بر جواز آن است و اين اصول

جواز اين نكته روشن است كه انسان در صورت ناچاري، براي رسيدن به حق خـودش بـا   
رشوه دادن و كارهاي همانند آن كه در حال اختيار بر او جايز نيست، اقـدام كنـد؛ بلكـه در    

در آن  و عقـالً  رشوه است كه شرعاً اينجا رشوه دادن، همانند وادار كردن اكراهي شخص بر
  ).145: 22 ، ج1404(نجفي،  »ز استيدهنده جا مورد بر رشوه

مرحوم صاحب جواهر در اين عبارت راجع به جـواز رشـوه دادن در جـايي كـه بـراي      
  ده است:كرندارد، به چند دليل اشاره  يرسيدن به حق خود راه ديگر

  له نيافتم.ئلفي در مسدليل اول: اجماع؛ با اين عبارت كه من مخا
حرمـت شـامل ايـن     ةكه فرموده است: ادلبا اين بيان  ؛دليل دوم: نبودن دليلي بر حرمت

شوند كه در فرض عدم شمول عمومات و اطالقات دال بر حرمت رشـوه نسـبت    مورد نمي
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به اين مورد، الزم است قائل به حرمت آن دليلي ذكر كند و وجه عدم شمول را بـه اصـول   
كه  كند اكراه استناد مي ةداند و سرانجام به قاعد ز كتاب و سنت و اجماع و عقل ميمستفاد ا

  در واقع اين موارد، مخصص عمومات دالّه بر حرمت رشوه است.

  اكراه و مستند آن   ةقاعد
، اين است كه در احكام تكليفي معروف شدهاكراه كه به حديث رفع مستند  ةمنظور از قاعد

شـود؛ اگـر در مـورد تكليـف،      موظـف مـي   ترك چيزيع به فعل يا شار ةكه مكلف از ناحي
شود؛ هر چنـد بـا اراده بـه آن اقـدام      ديگري به كار وادار مي ،سبب و وادار كردن اكراهي به

شـود و حـداقل اينكـه عقوبـت و كيفـر       كند، بر چنين فعل و تركي آثار شرعي مترتب نمي
تو يا فرزند  ،واجب را افطار نكني ةر روزوجود ندارد؛ مثل اينكه كسي را تهديد كنند كه اگ

به جان يا مال مهم يا آبروي تو صدمه  ،تو را خواهم كشت يا اگر اين مايع حرام را نخوري
 اخذه نخواهد شد.ؤخواهيم زد و شخص به اكراه به آن اقدام كند و البته در اين فرض م

  اكراه ةحديث رفع مستند قاعد
چنـين   روف اسـت، حكـم كـه بـه حـديث رفـع معـ      در بخشي از متن حديث مستند ايـن  

(ص) رفع عن امتي تسعه الخطا و النسيان  هللاقال قال رسول ا هللا(ع)عبدا عن ابي: «خوانيم مي
  .)252: 1382(مظفر، ...» و ما اكرهوا عليه و ما اليعلمون و ما اليطيقون و ما اضطروا اليه و 

ما اكرهوا «يكي  ،حديث ذكر شده چيز برداشته شده و از اين موارد كه در 9از امت من 
است؛ يعني چيزي كه به اكراه به آن وادار شوند، حكم آن از امت مـن برداشـته شـده     »عليه

هاي اصـولي مطـرح    ي رفع در كتابااست. البته مباحث مفصلي در مورد اين حديث و معن
د اكـراه  آنچه مـور  ي ظاهري حديث مراد باشد كه بگوييم مثالًامعن كه شود چون نمي ؛است

ي مناسب اويل و معنأاكراهي وجود ندارد. پس، بايد حديث را ت است، رفع شد؛ يعني اصالً
همين مطلـب اشـاره    جو كرد. صاحب كتاب اصول االستنباط از عبارت زير به و آن را جست
و هذه الروايه الشريفه التي ظاهرها التفضيل و االمتنـان علـي امـه نبينـا محمـد      «كرده است: 

عليه و آله و سلم اليمكن حملها علي ظاهرها من رفع هذاه االشياء التسعه باعيانها  هللاصلي ا
  ).183: 1418(حيدري، » عن االمه لوجودها فيها قطعا فالبد من التصرف ... 
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است كه طبق نظر صاحب  پذير ي مناسب و مراد از حديث، احتماالتي تصورااما در معن
اين احتماالت و نظرها برداشـته   ةو عقاب طبق هم اخذهؤم »الموجز في اصول الفقه«كتاب 

(سـبحاني،  » اخـذه مرتفعـه  ؤو علي جميع الوجوه و االقوال فالم«نويسد:  شده است. وي مي
1382 :183.(  

دهنده به همين راه  در فرضي كه رسيدن به حق رشوه مخصوصاً اما راجع به حكم رشوه
دهنده در فـرض   ذكر است كه رشوه شايان ،استناد اين حكم به حديث رفعباشد و منحصر 

شـود و   حقـي از او ضـايع مـي    ،مذكور مكره است؛ چون به فرض خودداري از رشوه دادن
نقل شد، رشوه دادن اختيـاري در ايـن مـورد را هماننـد      صاحب جواهر در عبارتي كه قبالً

ه ايـرادي  دهنـد  بـر رشـوه   و شرعاً داند كه طبق بيان ايشان، عقالً اكراه بر خود فعل رشوه مي
  نيست و مستند شرعي همين حديث رفع و امثال آن است.

  نشان اهميت آن نزد شارع است ،حفظ حقوق و اموال رايحليت بعض محرمات ب ةادل
ـ  حرمـت رشـوه،    ةدر عبارت صاحب جواهر، به اين نكته اشاره شده بود كه عدم شمول ادل

ري جـز رشـوه دادن   رسيدن به حـق خـودش راه ديگـ    دليل نسبت به موردي كه شخص به
اجماع و عقـل   ،سنت ،ندارد؛ روشن است؛ چرا كه اصول و قواعد شرع كه مستفاد از كتاب

حرمت رشوه در اين مورد داللت دارد و در بيان مطلـب، اولـين    ةاست، بر شامل نشدن ادل
ضروره ان لالنسان التوصل الي حقـه  «، اين جمله بود: اند دهكرجهتي كه ايشان به آن استناد 

  ).145: 22 ، ج1404(نجفي، » ذالك و نحوه مما هو محرم عليه في االختيارب
روشن است كه براي هر كس جايز است براي رسيدن به حق خودش، از رشوه و امثال آن، 
از اموري كه در حال اختيار بر او حرام بود، استفاده كند. مراد از حال اختيار، جايي است كه راه 

هـاي   شوه يا كار حرام ديگري نباشد كـه در آن فـرض، بـه ايـن راه    رسيدن به حق، فقط دادن ر
محرم متوسل شدن جايز نيست يا اگر جايز باشد، در اين عبارت مورد نظـر نيسـت. همچنـين    

نحو رشوه دادن است كه در عبارت جواهر آمده، مبني بر اينكه آنجا هم بـراي  » نحوه«منظور از 
رسـيدن بـه حـق، آن     دليـل  ستفاده كرد؛ زيرا در آنجا بهتوان از آن فعل حرام ا رسيدن به حق مي
توانـد خـود را در    شود؛ مثل جايي كه شخص در دفـاع از حـق خـودش، مـي     حرام، حالل مي

مـن قتـل دون   «معرض هالكت قرار دهد و حتي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرمود: 
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حيـون،   ابـن »(شود د محسوب ميماله فهو شهيد؛ كسي كه در دفاع از مال خود كشته شود، شهي
كه اگر در حال اختياري بود و مسئلة حق شخص مطرح نبـود، بـه    ). در حالي478: 2، ج 1385

هاي خود خودتـان را بـه هالكـت     وال تلقوا بايديكم الي التهلكه؛ با دست«مقتضاي تعبير قرآني 
كاري كه موجب صـدمه  ) و نيز بر اساس ادلة ديگري دال بر منع و حرمت 195(بقره: » نيندازيد

يا هالكت خود انسان باشد، چنين اقدامي حرام و ممنوع است؛ چه رسد به اينكـه اجـر شـهيد    
داشته باشد. همچنين مشخص است كه موقعيت دفـاع از حـق شـخص سـبب تجـويز، بلكـه       

شود. ادلة لزوم دفاع از مال كه گاهي مستلزم چنين خساراتي بـر   فضيلت باالي چنين اقدامي مي
كننده است، اين نوع صدمات را (كه به دست خودش صورت گرفته است) بـراي   دفاعشخص 

طور كه آثار خسارات واردشده بر شخص مقابل، مثل ديه و قصـاص را   كند؛ همان او تجويز مي
دارد. بديهي است اين حكم در مسئلة دفـاع، هرچنـد از يـك     در فرض اثبات دعوي از او برمي

رد ناروا و قبيح غارتگران و شيوع آن در جامعه است؛ از نظر ديگر جنبه براي پيشگيري از عملك
تـر   رساند. واضح نيز با تضييع حقوق مالي افراد ارتباط دارد و تشريع اين حكم اهميت آن را مي

از حكم دفاع در اين زمينه، اباحة شكستن نماز براي حفظ مال در شرايط خاص است. با اينكه 
دانند؛ براي حفـظ مـال    فقها حتي شكستن نماز مستحبي را جايز نميدر حال اختيار، بسياري از 

) كه در ايـن مـورد نيـز    252تا:  توان شكست (طباطبايي، بي شايان توجه، نماز واجب را هم مي
شود. لـذا جـايي كـه حكـم اولـي       موقعيت حقوق مالي و لزوم رعايت و حفظ آن مشخص مي

خـاطر حفـظ مـال، سـبب      ادلة جواز نقض بهشارع، مثالً حرمت است، مثل حرمت نقض نماز، 
كـه نحـو رشـوه    » نحوه«تغيير حكم شده است. البته شايد مراد مرحوم صاحب جواهر از تعبير 

دستيابي بـه   دليل دليل خاص هم حليت آنها ثابت نشده و صرفاً به بود، موارد ديگري باشد كه به
دادن در جايي كه بـراي   حق شخص تجويز شده است و بر همين اساس شايد گفته شود رشوه

شود؛ هرچند بـر گيرنـدة آن    رسيدن حق شخص باشد و حقي از ديگري ضايع نكند، حالل مي
 شود. قطعاً حرام است و گيرنده، مالك آن نمي

  كند ها تكليف را عوض مي تنگناهاي زندگي و ضرورت
قـرآن   كند؛ مثل موردي كـه در خـود   در موارد مختلفي به مقتضاي ضرورت، حكم تغيير مي

در  ،استفاده در حـال اضـطرار   ةها آمده و اجاز كريم راجع به حرام بودن بخشي از خوراكي
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إِنَّما حرَّم علَيكُم الْميتَةَ و الدم و لَحم الْخنزِيرِ و مـا  «فرمايد:  و مياست پايان آيه مطرح شده 
؛ همانا خداونـد  و لَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم أُهلَّ بِه لغَير اللَّه فَمنِ اضْطُرَّ غَير باغٍ

مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيواني را كه با نام خدا تزكيه نشده، بر شما حرام 
گاه كه كسي مضطر شود و اهل ظلم و تعدي نباشد، گناهي بر او نيست  كرده است. پس، آن
  ).  173(بقره: » اينكه خداوند بخشنده و مهربان استكه استفاده كند؛ چه 

دربـارة  ؛ البتـه  اسـت  اضطرار تغييـر كـرده   دليل كريمه حكم اولي حرمت به ةطبق اين آي
بر اساس نظـر تفسـير نمونـه،     »غيرباغي«ذكر است  شايانمضطري كه باغي و عادي نباشد. 

د كه كـار حرامـي را انجـام    كسي است كه به خاطر جواز استفاده از اين موارد خرسند نباش
ضرورت، حكمي بر او حالل شد، از حد  دليل است كه وقتي به فردي »غيرعادي«دهد و  مي

 ).583: 1، ج 1374(مكارم شيرازي،  ضرورت تعدي نكند و بيش از مقدار ضرورت نخورد
 است و در كتب معاني ديگري نيز آمده ،احاديث يدر تفسير باغي و عادي با استناد به بعض

شود، ذكر شده مثل ايـن عبـارت    بعضي فقها مواردي از ضرورت كه موجب تغيير حكم مي
و من أجل اهل الضرورة نهي رسول اهللا صلي اهللا عليـه و  «آمده است: » قرب االسناد«كه در 

)؛ 80: 1413(حميـري،  » آله أن يبني علي حدائق النخل و الثمار بناء لكي ياكل منها كل احد
هـاي خرمـا و ميـوه نهـي      طرين، رسول خدا (ص) از ديواركشي بر باغبه جهت رعايت مض

ها بخورد. هرچند در متن حديث قيـد ضـرورت نيامـده،     فرمود تا هر كس بتواند از آن ميوه
صاحب كتاب جواز را به اهل ضرورت مقيد كرده كه به مقتضاي عمومات منـع اسـتفاده از   

ييد شده است و در بعضـي احاديـث نيـز    صورت حكم تق مال غير بدون اجازة مالك، به اين
شود، مثل حديثي كه در كتاب الفقه المنسوب  تغيير حكم مكلف به جهت اضطرار عنوان مي

الي االمام الرضا(ع) آمده است: إعلمـوا رحمكـم اهللا أن التـيمم غسـل المضـطر و وضـوؤه       
ت، يعنـي  )؛ خداوند شما را رحمت كند بدانيد كه تيمم، غسل و وضو مضطر اس88: 1406(

اگر ضرورت با استناد بـه مثـل   شود.  حكم وضو و غسل در حال اضطرار به تيمم تبديل مي
باشد، در بحث رشـوه   پذيرفتنيموارد  ةكلي در هم اي عنوان قاعده به و ساير ادله كريمه ةآي

به همين قاعده استناد شود؛ يعني وقتي شخص براي دستيابي به  شايدبراي دستيابي به حق، 
تـوان   نداشته باشد؛ مياي  چارهجز رشوه دادن  ،ورد اعتناي خود، حتي حقوق ماليحقوق م
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جواز عمل او را پذيرفت؛ اما استناد به دليل ضـرورت، جـواز عمـل را بـه حـد ضـرورت       
الضـرورات تقـدر بقـدرها؛ امـور     «بر مبناي اين قاعدة كلي است كـه   كند كه باز محدود مي

  .»شود ري و به همان مقدار بسنده ميگي ضروري به همان حد ضرورت اندازه
توان به اين  مطرح است، مي ي، در جاهايي كه ضرورت جاني يا مالي مهمدر نتيجه اوالً

، در هر مورد، بايد بـه حـداقل و كمتـرين مبلـغ و مقـدار بسـنده كـرد.        عمل تن داد و ثانياً
جلـب منفعـت   اين، در مواردي كه دستيابي به حق براي شخص ضرورت ندارد؛ بلكـه  بنابر

توان به رشوه متوسل شـد و   ؛ باز نميباشد است، هرچند به حق و بدون تضييع حق ديگري
اگر تنها دستيابي به حق، آن هم الزم و مورد نياز، نه براي رسيدن بـه منفعـت بيشـتر؛ ولـي     

 شـدني  ، محروميت از آن مشكل جدي نـدارد و عادتـاً تحمـل   باشد موقعيت شخص دليل به
ساز  رسد و معطل بودن و تأخير هم چندان مشكل بعد به حق الزم خود مي است يا در زمان

نيست؛ موجب تجويز رشوه دادن نخواهد بود و لذا اگر دليل به ضرورت منحصر باشد، يـا  
حليـت رشـوه دادن در مـورد     ةساير ادله به نوعي ارشاد به مورد ضرورت داشته باشد، دامن

  شود. حق هم بسيار محدود مي
براي رسيدن  مطلقاً و امام(ع) گذشت ليل خاصي همانند روايت صيرفي كه قبالًاما اگر د

رشوه را اجازه فرموده بود؛ از جهت سند تمام باشد؛ هر جا كـه دسـتيابي بـه حـق      ،به حق
است؛ حتي اگر راه به رشوه منحصر نباشد؛ چون  يمستلزم رشوه دادن باشد، عملكرد جايز

فني كسي ايراد كند كه در ايـن   نظره نشده بود و اگر از تفصيلي داد نبهدر حديث از اين ج
در مقام بيان نبوده كه راه به رشوه دادن منحصر است يا غيرمنحصر و لذا  (ع)خصوص، امام

توان در پاسخ گفت بـا فـرض اينكـه امـام معصـوم از       اطالق حديث قابل استناد نيست؛ مي
و رسـماً   )ر متن حديث آمـده بـود  كه د(د كه مورد رشوه حق است يا باطل كرسائل سؤال 

گويد براي رسـيدن بـه نـاحق و كمتـر تحويـل دادن اجنـاس        راجع به موردي كه راوي مي
؛ »خـود را فاسـد كـردي    ةفسدت رشوتك؛ رشـو «دهيم و امام فرمود:  شده رشوه مي فروخته

موارد منظور در حكم را بيان خواهد  ميبخش اين جهت است كه امام با عنايت خاص  الهام
و لـذا   پرسـيد  نميشخص  ةاز موقعيت و انگيز گرنهتعبيري در مقام بيان است، و فرمايد و به

شود و هركجا رسيدن به حق مسـتلزم رشـوه    تر مي بر اساس اين حديث، مقداري كار آسان
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  .باشد، جايز خواهد بود؛ هرچند راه ديگري براي رسيدن به حق وجود داشته باشد
تـوان گفـت اينكـه در مـوارد      د، آنچه در اين زمينـه مـي  با توجه به مواردي كه طرح ش

ضروري كه دستيابي به حق بدون تضييع حق ديگري به رشوه دادن متوقف اسـت و اقـدام   
يا خسارت جاني است، بدون شبهه رشوه  ناشدني نكردن، عرفاً مستلزم خسارت مالي تحمل

ري در رسيدن به مقصـود  و در غير اين فرض، مثل جايي كه راه ديگ خواهد بوددادن جايز 
آيد، احتيـاط در تـرك رشـوه راه     به بار مي ناشدني هاي تحمل وجود داشته باشد يا خسارت

شود؛ مگر اينكـه كسـي بتوانـد     مطمئني است كه ضرر احتمالي ديني و معنوي با آن دفع مي
بـه   ايـن مقالـه صـرفاً    فرصت ةما در محدود داللت حديث صيرفي را تمام بداند كهسند و 

  اين مقاله خارج است. موضوعخشي از بحث داللي حديث اشاره كرديم و تحقيق كامل از ب
  بيان يك شبهه و پاسخ آن

هرچند طبق ادلة گذشته جواز رشوه در دستيابي به حق، با رعايت احتياط در همة جوانـب  
مسئله به اثبات رسيد؛ جاي اين شبهه وجود دارد كه چون در تعـارض مصـالح و مفاسـد و    

تـر بـراي    به جواز ابتال به مفسدة كمتر براي دفع مفسدة برتر يا ترك مصـلحت نـازل   حكم
حفظ مصلحت اعلي و برتر، در فرضي است كه مالك مصلحت و مفسده قطعـي باشـد، در   
مورد بحث هرچند خسارت ناشي از ترك رشوه (كه ضايع شدن حق شخص است) معلـوم  

دتاً امري معنوي است، مشخص نيسـت و  باشد، ميزان خسارت و مفسدة رشوه دادن كه عم
 پـذير  چه بسا اين نوع خسارت با ضرر محروميت از حق، مخصوصاً ضررهاي مادي مقايسه

نباشد تا اولويت ابتالي به آن قطعي باشد و بيان مسئله در مكاسب محرمة شيخ انصاري در 
مطالعـه   باب تعارض مفسدة كذب با مفسده و ضرر ترك آن و جواز توريه قابل بررسـي و 

  است كه مورد بحث نيز از همان قبيل خواهد بود.
  پاسخ  

آنچه در تعارض اهم و مهم در موارد مختلف، جاري و مستند حكم عقال در تقدم اهـم بـر   
مهم است؛ اگر موقعيت اهميت و مرتبة آن مشخص نبود و شارع مقدس يك طـرف را بـه   

د، همان مالك اولويت است كه خصوص اجازه داد يا دليل شرعي مصداق راجح را بيان كر
كند و بـه بيـان ديگـر بـا وجـود دليـل        در مورد بحث، ادلة مذكور چنين موقعيتي را ايفا مي
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شرعي بر جواز يك طرف مفسده مثل جواز ارتكاب رشوه در مورد بحث، هرچند اولويـت  
ون هنوز ظني و گماني باشد، ظن و گمان از ظنون معتبره و به اصطالح اصولي از قبيـل ظنـ  

  شود كه در مباحث اصولي حجيت آنها ثابت شده است.  خاصه و قابل اعتماد محسوب مي

   گيري نتيجه
و در آيـات و  بـوده  مرتشـي امـري ممنـوع     طرفراشي و هم از  ةهرچند رشوه هم از ناحي

ـ  ن نهي شده است؛ جايي كه رشوهآروايات از  رشـوه   هدهنده براي رسيدن به حق خودش ب
ز است. البته مشـروط  يتضييع حقوق ديگري نشود، اين اقدام جا سببو  كند دادن اقدام مي

به همين راه منحصر باشد و از راه بدون محذور و حـالل ديگـري    ،بر اينكه رسيدن به حق
تواند از راه ديگري احقاق حق كنـد، هرچنـد    نتواند به حق خود برسد و در فرض اينكه مي

جواز رشوه داده شـده بـود؛ قـدر متـيقن جـواز      احتمال  ،فقها كه ذكر شد يدر عبارت بعض
جايي است كه راه ديگري وجود نداشته باشد. اما اگر بتواند از مسير ديگري به حـق خـود   

جايي كه راه ديگر سهل و آسان باشد، اقدام به رشوه خالف احتياط است  برسد، مخصوصاً
نحصر باشـد و تـرك ايـن    توان آن را پذيرفت. اما در فرض اينكه راه به رشوه دادن م و نمي

باشد، طبق ادله و بيـاني كـه در مقالـه     ناپذير هاي جاني يا مالي تحمل اقدام موجب خسارت
شود و اما گرفتن رشوه حتي در همين مـورد   مطرح شد، اقدام به رشوه براي راشي مباح مي

؛ شـود  و آنچه از اين بابت بگيرد، مالك نمي استحرمت  ةبراي مرتشي حرام و مشمول ادل
او  ةبلكه نسبت به آن ضامن است و وظيفه دارد آن را به مالك برگرداند. در حقيقـت سـلط  

ضماني است؛ يعني در فرض تلف يا ورود هـر نـوع خسـارت،     ةقبل از رد، ظالمانه و سلط
مذكور در اسـتثناي حرمـت رشـوه در     ةضامن خواهد بود و ادل ،حتي در فرض عدم تفريط

  .بود خوار نخواهد مل رشوهوجه شا هيچ اين مورد خاص به
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