
 

 
 بسمه تعالی

 خالصه پژوهش حق اهلل و حق الناس

 

قابل گذشت و غیر قابل گذشت از سوی دیگر عناوینی جرایم  سو واز یکالناس حقو الله حقاصطالحات 
که شناختن مصادیق این عناوین کلی و تطبیق آن با  رسدمی نظربهاما اند حقوق اسالمی و فقهمشهور در 

احکامی متفاوت ، انه باشد و چه بسا با شناخت دقیق یک موضوعشناسوعموضمفاهیم مزبور نیازمند بررسی 
 . استنباط گردد

نیز امری  م قضاییالناس بودن موضع دعوی یا شکایت در محاکالله و حقحقاز سوی دیگر تشخیص 
الله محض ، مصادیق حقالناسالله از حقمعیار و ضابطه قابل سنجش در تشخیص حقضروری است و ارائه 

الناسی باشند نیازمند پژوهش است اللهی و حقالناس محض و حقوق مشترک که دارای هر دو جنبه حقو حق
های گوناگون علمی و عملی چه اینکه موضوع شناسی و مصداق یابی کلی هر یک از عناوین مزبور در حوزه

 این پژوهش به دنبال پاسخ بدان هستیم عبارت است از : سؤاالت اصلی که در سزایی خواهد داشت. تأثیر به
این حقوق و جرایم  موضوع دارای چه ویژگیهایی هستند. ماهیت ومفهوم، از نظر  حق الناسو الله حق 

وجوه تمایز هر یک از  از نظر موضوع و مصداق چه جایگاهی دارند؟نیز قابل گذشت و غیر قابل گذشت 
 مصداق کدام است؟عناوین فوق از نظر موضوع و 

باشند: آیا هر یک از عناوین مزبور از نظر موضوع سؤاالت فرعی پژوهش نیز به شرح آتی قابل طرح می
مراجع قضایی  متغیرهای مؤثر در شناخت موضوع عناوین مزبور کدام است؟ و مصداق قابل احصا هستند؟

رو در شناخت موضوع هر چالشهای پیش کنند؟میبرای شناخت موضوعات مربوطه از چه ابزارهایی استفاده 
 یک از عناوین مزبور چیست؟

 الناس، معیارهای متفاوتی ارایه شده استالله و حقوقدر خصوص معیارهای شناخت مصادیق حقوق 
است یا  اللهباشد حق مردم عموم به اگر متعلق الناس وباشد حق خاصی فرد به متعلق همانند آنکه اگر حقی

الناس برسد حق دیگر فردی به مصلحت و اگر اللهباشد حق از جعل حق، شخص مخاطب مصلحت اینکه اگر
ه باما اگر علت جعل حکم  اللهباشد حقنفس همان عمل گر علت جعل حکم، وجود خصوصیتی در ااست یا 

مراد از رسد بصورت خالصه بتوان گفت الناس است، اما به نظر میباشد حقاضافه شدن به ثالث  خاطر
مصالح و منافع  عبارت است از مالحظه هاآن علت اوللی و ذاتی در الزام شرعی بهکه  هستند اموریالناس حق

 الله.بخالف حقوقدیگران 
نیز مورد توجه قرار گرفته و قابل توسعه و استناد است، به  یحقوق اداره یمشورت هیدر نظر همین مالک

 تجاوز کههرفعل یا ترک فعلی  که است نیاالناس حق و اللهحق صیتشخ ضابطهعبارت دیگر در امور کیفری 
امانت یا توهین و  در انتیخ، بالمحل چك صادرکردن مانندباشد  آنها هیراد ضرر با و اشخاصمنافع  به

 یتخطها آنممنوعیت قانونی منشأ  کهقرار دارد و در مقابل جرائمی  الناستجاوز به حقوقدر زمره  یفحاش
، ضمن باشندمی اهللوقحقدر دسته اعمال منافی عفت  و قمار، خمر شرب باشد مانند یاله احکام از تجاوز و

تجاوز از حدود به خاطر و نه  افرادتعدی به حقوق به علت  نه کههم وجود دارند  میجرا از یسوم نوع اینکه
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 سلطانیه یا حقوقاحکام حکومت یعنی همان تخطی از مقررات عمومی و حقوق صرفاً به سبب الهی بلکه 

 .الناسحق نه و مصطلح هستنداهلل نه حقاین امور و طبیعی است که  اندیی، جرم تلقی شدهوال
توان گفت که تمامی جرایم به علت وجود عنصر قانونی بزه و شناختی میاز سوی دیگر در صحنه جرم

الناسی اللهی و حقهای حقجنبه نقض قانون جزا، واجد جنبه عمومی هستند اما ممکن است عالوه بر آن واجد
الناس محض صرفاً دارای هم باشند که در این حالت مصداق حقوق مشترک خواهند بود. با این توضیح حقوق

الناسی باشد باز الناس محض نخواهد بود بلکه اگر جرمی دارای جنبه حقجنبه مدنی بوده و هیچ جرمی، حق
شود به معنی غلبه جنبه الناس یاد میعنوان حقکه از جرمی بههم مصداقی از حقوق مشترک است و هنگامی 

خصوصی در حق ضایع شده از ناحیه مجرم یا غلبه جنبه خصوصی در حق تعقیب و مجازات ایجاد شده در 
 اثر جرم خواهد بود. 

 با طالناس قرار دارند اما به علت ارتباحقوق عمومی یا مشترکات عامه نیز گرچه ماهیتاً در دستۀ حقوق
به ند توانمعموالً مورد حمایت قانونی قرار گرفته و می اسالمی حاکمیت دولتاعمال نظم عمومی و مسأله 
 . نظر گرفته شوند الناس و حق حاکمیت( درمیان حقوق) ق حقوق مشترکادیمصعنوان 

ابطه یک ردر امور کیفری الناس قابل گذشت با حقوقجرایم  که رابطه شودمی با این توضیح مشخص
گذشت الزاماً یک حق خصوصی را ضایع نموده و مجازات مقرره نیز در تساوی است یعنی یک جرم قابل

در امور اهلل وقغیرقابل گذشت با حقجرایم  گذشت و مصالحه خواهد بود اما رابطهالناس و قابلدسته حقوق
ناشی از نقض احکام جرایم  زیرا رابطه منطقی میان آنها عام و خاص مطلق است چنین نیست بلکهکیفری 

الله در حالی که نه مصداق حقوق غیرقابل گذشت قرار دارندۀ جرایم سلطانیه و حقوق عمومی نیز در دایر
 الناس.هستند و نه مصداق حقوق

الناس در دسته حقوقدارای مجازاتی باشد که  مانند قتله گذشت ممکن است یک جرم غیرقابلاز طرفی 
 یجرمباشد زیرا در اینگونه جرایم که موضوع حقوق مشترک هستند، معموالً گذشت و مصالحه  قابلبوده و 

قلمداد کرد و طبیعتاً طبق « تعدد معنوی»است و شاید بتوان آنرا نوعی  بیش از یک جنبه واجد شده واقعکه 
اجرا و در مقام رفع  الناسی بزه مورد تأکید قرار گرفته و در مرحلهقاعده فقط مجازات اشدل یعنی جنبه حق

 شود. دیده مقدم داشته میتزاحم جنبۀ خصوصی بزه و جبران خسارت زیان
باقی خواهد  (یا جنبه عمومی الله)حق های بزهجنبهالناسی بزه مرتفع شود، سایر حال چنانچه حیثیت حق

 ،شرع ای قانوناز ناحیه  که یموارد در مگرشوند ینم تلقی گذشت قابل، میجرا لیقب نیو در نتیجه ا بود
 کهو قذف  سرقت نظیر بود خواهد متبع خاص مقررات آن صورت نیا در که باشد حاکم یگرید مقررات

 ساقط مجرم مجازات یخصوص یمدع ای یشاک گذشت با و شده داده بیتغل شرعاً هاآنالناسی حق جنبه
 . گرددیم

 
 گروه پژوهشی حقوقی و عبادی



 بسمه تعالی

 استفتائات مربوط به پژوهش حق اهلل و حق الناس

 

 محضر مبارک حضرات مراجع عظام )مد اهلل اظاللهم(

 سالم علیکم. 

 پاسخ دو سوال ذیل را ا بیان فرمایید:نظر به نتایج پژوهش حق اهلل و حق الناس مستدعی است 

 حقوقی قوه قضائیه چنین بیان شده است: الناس در نظریه ادارهاهلل و حقضابطه تشخیص حق سوال اول:

الناس و جرائمی که منشا آنها آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست حق جرائمی که منشأ»

اهلل و جرائمی که منشا آنها تخلف از نظامات مملکتی است از حقوق تخطی و تجاوز از احکام الهی است حق

اهلل بودن با شوند و در مورد تردید نسبت به حقسب دیگر محسوب میعامه یا حقوق والیی یا هر عنوان منا

 «نبودن جرمی باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور استفاده شود

الناس یعنی شود برخی از فقهای عظام به اختصاصی بودن حقوقبا مراجعه به منابع فقهی مالحظه می

اند الناس دانستهاز وجوه ممیزه حقوقحق تصریح نموده و حتی برخی این وصف را یکی مشخص بودن ذی

الناس عمومی مانند محیط زیست، مباحات و مشترکات عامه به علت شود که آیا حقوقحال این سوال مطرح می

 شوند یا خیر؟الناس خارج میعمومیَت و عدم تعیَن ذیحق از دسته حقوق

 گردد یا عنوان مستقلی خواهد یافت؟اهلل داخل میسخ آیا در دسته حقوقدر فرض مثبت بودن پا

در فرض منفی بودن پاسخ آیا تضییع حقوق عموم مردم مانند تخریب منابع طبیعی و آلوده ساختن محیط 

صالح ایشان )مثال ادارات الناس قابل عفو از سوی حاکم اسالمی یا نماینده ذیزیست علی رغم تضییع حقوق

 طه( هستند یا خیر؟مربو

صرفنظر از اینکه رعایت مقررات حکومت اسالمی الزم و ضروری است اما آیا لزوم رعایت  سوال دوم:

رت دیگر آیا هرگونه تخلف از هرگونه بااهلل است یا خیر؟ به عمقررات به معنی وجوب شرعی و ایجاد حق

کاربری اراضی یا  ن نیامده است )مانند تغییرمقررات حتی مقررات جزئی که در منابع فقهی ذکری از آن به میا

 اهلل خواهد بود یا خیر؟قطع درخت( مصداق نقض حقوق

سلطانیه به مجرد  السلطان حکم اولیه شرع مقدس است یا اینکه احکاماهلل از حقآیا مالک تشخیص حق

اهلل هم تلقی دند مصداق حقگرالرعایه میصدور از ناحیه حاکم اسالمی و مجلس قانونگذاری همانگونه که الزم

 خواهند شد؟

 با تشکر

 مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی
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