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 مسـائل  شـمار  در اعمـال  برخي انگاري جرم و حرمت بيان به ناظر احكام اگر. كرد قلمداد
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  مقدمه
شيوة تعامل فقيهان با مباحث جزايي در عمل، اغلب همچون مباحث عبادي بوده است. زماني 

شد و به مرحلة اجـرا در نيامـده    هاي فقهي نوشته مي كه مقررات كيفري فقه اماميه فقط در كتاب
شـدن   آورد. اما با پيروزي انقالب اسـالمي و اجرايـي   خاصي را پديد نميبود، اين وضعيت مشكل 

هاي فراواني را در پي داشـته اسـت. بـا     فقه جزايي، تغييرنابردار قلمداد كردن اين مقررات كاستي
انـد، ايـن پرسـش، مهـم      هايي كه فقيهان از مباحث گوناگون فقه انجـام داده  بندي توجه به دسته

اند  گيرند؟ آيا در شمار مسائل عبادي ي دقيقاً در كدام بخش از فقه قرار ميشود كه مسائل جزاي مي
يابي  زند كه چه آثاري بر مكان تر دامن مي يا معاملي؟ اين پرسش به نوبة خود به اين پرسش مهم

شود؟ اگر مباحث جزايي در شمار عبادات نباشند، متون و مسائل مربوط  مقررات جزايي مترتب مي
نه بايد تفسير و تعبير كرد؟ به منظور پاسخگويي به اين دو پرسش، مقالة حاضر پس به آن را چگو

شناسـانة آن ابتـدا جايگـاه     هاي فقهي و بيان پيامـدهاي روش  بندي باب اي كوتاه به دسته از اشاره
سازد. پـس از   ة فقه، را روشن ميمجموع مباحث جزايي شامل حدود، تعزيرات، قصاص و ديات در

  كند. يابي را به روش تحليلي مرور مي مدهاي اين مكانآن، اهم پيا

  آن شناختي روش اقتضائات و فقه هاي باب بندي دسته. 1
تقسيم شـده  » احكام و سياسات«و » ايقاعات«، »معامالت«، »عبادات«مباحث فقه اغلب به 

شـناختي آن   انداز آموزشي نگاه شـده و پيامـدهاي روش   بندي بيشتر از چشم به اين تقسيم 1است.
 گـاه يجا هم كه است مهم بسيار كه است حالي در اينكه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.  چنان

 در حـوزه  يـك  مسـائل  آيا نكهيا ژهيو به. آنها يابي مكان يامدهايپ هم و شود روشن يفقه مباحث
سر به مهرنـد و  مسائل عبادي رازمند و . است تيبااهم ،غيرعبادات يا گيرند مي قرار عبادات قلمرو

كـه مباحـث غيرعبـادي چنـين نيسـت. در       فهم فلسفة تفصيلي و دقيق آنها آسان نيست؛ درحالي
توان حكمي را از جنس ابزار و وسيله و در خـدمت مقصـد ديگـري     مسائل عبادي به دشواري مي

حـال آنكـه در   . دارد تيموضـوع  و خصوصـيت  نوعي، بهدانست؛ به تعبيري ديگر، هر عملي خود 
پذير است. بسياري از تغيير و تحوالت عقاليي در مسائل عبادي  ئل غيرعبادي اين امر امكانمسا
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كند؛ حال آنكه در مسـائل غيرعبـادي احكـام از جهـات گونـاگون زيـر تـأثير تغييـر          راه پيدا نمي
گيرند. شمار احكام امضايي در مسائل غيرعبـادي بـه مراتـب بيشـتر از احكـام       ها قرار مي واقعيت
سـازد.   هـاي عقاليـي را بااهميـت مـي     است؛ اين امر نيز به نوبة خود مطالعة تغيير نگرش عبادي

هايي كه از جنس حكم قضايي يا تدبيري و حكومتي است، در مسائل غيرعبـادي   شمارگان آموزه
توان روش تفسير متون عبـادي را   به مراتب بيشتر از مباحث عبادي است. در مقام تفسير نيز نمي

تون ناظر به مباحث عرفي و عقاليي بـه كـار بسـت. موضـوعات و متعلقـات احكـام در       عيناً در م
هاي عقاليي از آنها فهميد؛ حال آنكـه موضـوع و متعلـق     مسائل غيرعبادي را بايد با لحاظ درك

 ايـن  بـه  توجـه  بـا  1.انـد شـده  تبيـين  و تعريف شرع اهل يا شرع توسط زيادي موارد در عبادي احكام
  .گيرندمي قرار كلي عنوان كدام زير دقيقاً جزايي مباحث كه شود روشن دارد ضرورت مهم، هاي تفاوت

   فقهي هاي باب بندي دسته در عبادي مباحث از كيفري مباحث جدايي. 2
بنـدي روشـن    اند. راز اين دسته فقيهان مباحث كيفري را از عبادات و حتي معامالت جدا كرده

نياز دارند تا عبادت قلمداد شوند، نه به لفظ و گفتار از سـوي  است؛ امور كيفري نه به قصد و نيت 
اند تا ايقاع يا عقد به شمارآيند. هرچند گاه كيفيـت قصـد در ترتـب نـوع      يك يا چند طرف وابسته

حكم مؤثر است؛ مثال اينكه كسي لفظي را به قصد اهانت يا قذف به ديگري بيان كرده باشـد يـا   
تحقاق او براي كيفر اثرگذار اسـت. مصـالح و مفاسـد بيرونـي و     چنين قصدي نداشته باشد، در اس

گذارد. مـثالً شـرايط بيمـار،     شرايط و اوضاع و احوال گوناگون بر چند و چون احكام جزايي اثر مي
ة فرار محكـوم و  مفسدشود. در اجراي حد در سرزمين دشمنان اسالم كه پاي  مانع اجراي حد مي

شـود. ايـن دسـت محاسـبات عقالنـي در       باشد، حد اجرا نمـي  پناهنده شدن او به دشمن در ميان
  كند.  عبادات و حتي عقود و معامالت به آساني راه پيدا نمي

شود كه كمتر فقيهي ايـن   با مروري حتي اجمالي به جايگاه مباحث كيفري در فقه، روشن مي
، در ميـان فقيهـان   كند. تا آنجا كه نگارنده جستجو نمـوده  مباحث را در شمار عباديات قلمداد مي
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 1اي بخشي از مباحث جزايي را به مباحث عبادي نزديك كـرده  شيعي فقط فيض كاشاني تا اندازه
بندي فيض استقبال نكرده است. شـايد مقصـود او آن بخـش از مقـررات      كه كسي هم از تقسيم

احـث  جزايي است كه ناظر به بيان محرمات و نواهي شرعي است. پيداست بسياري از آنچه در مب
فقه كيفري ناظر به بيان محرمات است، اوامر مولوي و شرعي است و به يك معنـا در تعبـدي و   

احاديث را در دو  استبصاربندي كتاب  توان كرد. شيخ طوسي در دسته آنها ترديد نمي بودن يفيتوق
 بندي در اين تقسيم 2بخش جاي داده است: بخش عبادات و بخش مشتمل بر معامله و غيرمعامله.

اند. سالر مباحـث   احاديث مربوط به حدود، تعزيرات، قصاص و ديات در بخش عبادي قرار نگرفته
 3جزايي يا به تعبير او جنايات را در شمار معامالت به معناي اعم و در برابر عبادات قرار داده است.

در شـمار  شوند و جنايـات و حـدود و ديـات     بندي مي به نظر او، معامالت به عقود و احكام تقسيم
و » ايقاعـات «، »عقـود «، »عبادات«گيرند. محقق حلي ابواب فقه را به چهار قسم:  احكام قرار مي

 احيـاء ، شـفعه ، غصـب ، اشربه و اطعمه، ذباحه، صيدتقسيم نموده است. او دوازده كتاب » أحكام«
رده را در شـمار احكـام آو   ديـات و  قصـاص ، تعزيرات و حدود، شهادات، قضا، )ارث(فرائض، موات
مقصود از احكام هر چه باشد، مباحث جزايي اسالم به نظر محقق حلّي در شـمار عبـاداتي    4است.

گيرند. او ده مبحث طهارت، نماز، زكات، خمس، روزه، اعتكـاف، حـج،    مانند نماز و روزه قرار نمي
 شـهيد اول  5عمره، جهاد و امر به معروف و نهي از منكـر را از مباحـث عبـادات برشـمرده اسـت.     

هاي فقه به چهار قلمرو را بر نوعي حصر عقلي استوار كند. به نظـر   بندي باب كوشيده است دسته
او حكم شرعي يا قصد قربت در آن شرط است يا نيست؛ نوع اول عبادات است. نوع دوم يا صيغه 

و آنچه صـيغه در  و لفظ در آن شرط است يا نيست؛ آنچه صيغه در آن شرط نيست سياسات است 
سويه است يا نيست؛ اولي، ايقاع است و دومي عقد. او اشاره كرده است كـه   است يا يك آن شرط
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مقصـود او از احكـام بـه معنـاي اخـص       1شـود.  به سياسات، احكام به معناي اخص هم گفته مـي 
است؛ وگرنه  ـ احتماالً احكام قضايي و حكومتيـ  قلمروي است كه متضمن حكم به معناي خاص

 هاي فقهي متضمن حكم به معناي اعم است. همة باب

رود، مـردد ميـان احكـام و     كـار مـي   نواني كه توسط فقيهان براي اشاره به مباحث جزايي بهع
كـار   كنند؛ برخي فقط احكـام يـا سياسـات را بـه     سياسات است. برخي از هر دو عنوان استفاده مي

عبـادات، معـامالت، عقـود، ايقاعـات و سياسـات سـخن       هـاي   دمحمد مجاهد از بابسي برند. مي
هاي فقهـي بـه احكـام بيشـتر مباحـث قضـا و        گذاري برخي باب رسد در نام به نظر مي 2گويد. مي

برخي از فقيهان مباحث  . شهادات مد نظر بوده كه پاي حكم حاكم و قاضي در آنها برجسته است
مقصود از سياسات، حدود، تعزيرات و ديات است كـه   3اند. ترين بخش از احكام دانسته قضا را مهم

كنند كه  البته فقها گاه از سياسات چنان معناي عامي را اراده ميمشتمل بر مجازات و تنبيه است. 
شود كه ماية حفظ نظام  ي قلمداد ميهاي دين گاه حدود از سياست 4گيرد. در برابر شرعيات قرار مي

كنند كه از مباحث كيفر و ديـه   تري قصد مي برخي از سياسات ديني معناي وسيع 5اجتماعي است.
گـاه   6هاي ديني بـه شـمار آمـده اسـت.     رود. همسو با اين ديدگاه، نماز جمعه از سياست فراتر مي

مواردي كه اجراي آنها به الزام و اجبار نياز دارد، مانند الزام به قسمت، در بحث شركت از سياسات 
محقق رشتي از سياسات چنان معناي عامي اراده كرده است كه بـاب قضـا را    7قلمداد شده است.

ي خـود  او همچنين الزام مديوني را كه به ديـن خـويش اقـرار و در اداي بـده     8گيرد. هم دربرمي
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داننـد كـه    سياسات را داراي چنان معناي عـامي مـي  برخي  1داند. كند، از سياسات مي كوتاهي مي
امام خميني (ره) اجراي حدود را نمونـة امـور   شود.  اجراي حدود و تنظيم مسائل بالد را شامل مي

ان يا سياسي و در رديف مسائل مالي و گردآوري ماليات شرعي و از وظايف انحصاري امام مسلمان
هم اغلب مباحـث جزايـي را بـه نـوعي از مباحـث       سنتاهلفقيهان  2منصوبان وي دانسته است.

 سـنت اهلهاي فقيهان  ويژه تفكيك عبادات از عادات و عرفيات در نوشته به 3ند. ا عبادي جدا كرده
شـود؛ امـا نـوآوري در     برجسته شده است. نوآوري در عبادات به آساني مشمول عنوان بدعت مـي 

  4عادات، مصداق بدعت نيست.
رسد كه مقتضاي اصل نيز در فرض شك در عبادي و توقيفي بودن عمل، توقيفي  به نظر مي

 تعبـدي  و تـوقيفي  احكـام  وجـود  عـدم  اصـل، اند كه  نبودن آن است. برخي فقيهان تصريح كرده
 يعبـاد  در شـك  هنگام كه رنديگ يم مفروض ياصول دانشوران شتريب زين يلحاظ اصول به 5.است
هرچند به اصلي . است قربت قصد اشتراط عدم يمعنا بهبودن آن  يعدم عباد ،اصل واجب، بودن

توان ايراد كرد كه چنين اصلي از اصول عقاليي شناخته شده نيست تا  با اين مضمون و محتوا مي
بتوان آن را همچون اصلي عقاليي معتبر دانست. در محيط شرع هم با توجه به اينكه هـم اوامـر   
تعبدي و توقيفي وجود دارد و هم اوامر غيرتعبدي، در صورتي اين اصـل معتبـر اسـت كـه اوامـر      

ة خود نوب غيرتعبدي غالب باشند تا بتوان موارد مشكوك را به اعم اغلب ملحق نمود؛ امري كه به
دهد كه ابواب  هاي گوناگون فقه موجود نشان مي ي درنگ و تأمل دارد. هرچند مالحظة بخشجا

تر از ابعاد عبادي است. اثبـات اصـل يادشـده از راه تمسـك بـه       غيرعبادي آن به مراتب گسترده
هاي خاص خود را دارد؛ زيرا هميشـه   اطالق اوامر و اينكه تعبدي بودن نياز به بيان دارد، دشواري

سخن در تعيين نوع امر و توصلي يا تعبدي بودن آن نيست تا بتوان با تمسك به اطالق، توصـلي  
گـردد.   بودن آن را نتيجه گرفت. در بسياري موارد، مسئله به موضوعات و تحديد دامنة آنها باز مي
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مونه و مصداق جبران خسـارت اسـت،   مثالً در مباحث ديات، اينكه خسارت چيست و چه اقدامي ن
  به تعبدي يا توصلي بودن آن ربطي ندارد. 

شناسي در عمـل،   حال، شيوة تعامل غالب فقيهان با مقررات جزايي اسالم به لحاظ روش بااين
هـاي اعـدام    همچون تعامل با مسائل عبادي است. يكي از فقيهان معاصر در مقام اصرار بر شيوه

تعجب حقير در اين است چيـزي كـه شـارع    «ديني ذكر شده، گفته است: مانند رجم كه در متون 
كه در صدر اسـالم   تواند وهن اسالم و مسلمين باشد. درحالي مقدس آن را جعل نموده، چگونه مي

اي ديگر براي از بين بردن زاني و لوطي و غير ذلك موجود بوده، مع ذلك شارع مقدس در  وسيله
در ايـن نگـاه نگـرش بـه      1»ا به وسيلة طناب يا كارد از بين ببريد.اين موارد نفرموده كه مجرم ر

اجراي مجازات همچون انجام نماز و روزه است و بايد به جزئيات آنچه در متون ديني آمده است، 
بنـدي رايـج و تفكيـك     يكي ديگر از فقيهان معاصر هم به رغم اذعان به تقسيمكامالً پايبند بود. 

ه افزودن يا كاستن در احكام شرعي مرتبط با قلمرو سياسات را مصداق عبادات از سياسات، هرگون
  2بدعت دانسته است.

هاي فقـه گـاه ممكـن اسـت متضـمن احكـام        ترين بخش توان انكار كرد كه حتي عرفي نمي
دهد.  تعبدي و توقيفي باشد؛ اما وجود چنين مسائلي جايگاه يك باب و قلمرو را به كلي تغيير نمي

اند، بسـياري از   كي كه فقيهان خود براي تمايز مباحث عبادي از معامالتي برشمردهبا توجه به مال
  گيرد.  مباحث قصاص، ديات، حدود و تعزيرات در حوزة معامالت به معناي اعم قرار مي

  جزايي مقررات نبودن عبادي پيامدهاي. 3

  قربت قصد از كيفري مقررات اجراي نيازي بي .3.1

بخشي از تعزيرات به عنـوان واكـنش بـه گنـاه و نقـض ارادة مقـدس       با آنكه اجراي حدود و 
گيرد، آنها لزوماً به قصد قربت نيار ندارند تا به اين اعتبـار بـه حـوزة عبـادات      پروردگار صورت مي

دهد. اينكه در اجراي مجازات به نام  نزديك شوند. هر امري مأموربه را در شمار تعبديات قرار نمي
هاي غيرالهي پرهيز نمود و بـا محكـوم بـا رأفـت و مهربـاني رفتـار نمـود و از         دين بايد از انگيزه
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گشايي پرهيـز نمـود، بـه معنـاي آن نيسـت كـه در اجـراي ايـن          هايي مانند انتقام و عقده انگيزه
  ها قصد قربت شرط است. مجازات

ه به شود كه در عبادات به نوعي قصد قربت نياز هست. در كفارات هم كه شبي اغلب تأكيد مي
باشد. به دليـل شـباهت كفـارات بـه      ها و در عين حال عبادت است، قصد قربت شرط مي مجازات

كننـد، حـال آنكـه     شود؛ چه آنها گناه و تبعات آن را جبران مي مجازات، گاه به آنها جوابر گفته مي
خـود بـاب   شوند. اين تفاوت نيـز بـه نوبـة     كننده ناميده مي ها زواجر يعني بازدارنده و منع مجازات
اي عبـادت هسـتند، جـدا     شوند، از كفارات كه گونـه  ها را كه براي اهدافي دنيوي اجرا مي مجازات

شـود. قرافـي    اي نزديـك مـي   حال، مجازات به كفاره كه جنبة عبادي دارد، تا اندازه سازد. بااين مي
  مالكي با تفاوت نهادن ميان جوابر و زواجر گفته است:

كنند و ضرورتاً با گناه مالزمه ندارند، مانند منع و تأديب كودكان؛  يد ميزواجر بر دفع مفسده تأك«
اند؛ آنها ممكن است گناه باشند يا نباشند. دربارة  اما جوابر براي دفع مصالح فوت شده تشريع شده

نظـر   نظر وجود دارد كه آيا زواجرند يا جوابر؛ ولي در حدود و تعزيرات اين اختالف كفارات اختالف
  1»شوند. ندارد؛ چون آنها فعل عبادي نيستند؛ بلكه توسط حكام اعمال ميوجود 

بر اين پايه، هرگاه عقد بيع همواره در جوامع بشري رايج بوده، صرف فرمان خداوند متعال به 
آن را از امري عرفي و معاملي بـه امـري شـرعي و تعبـدي تبـديل       2وفاي به بيع در قرآن مجيد،
ب، هرگاه برابر شواهد تاريخي انكارناپذير، بريدن دست دزد امري رايج نكرده است. به همين ترتي

آن را در شمار احكام تعبـدي قـرار نـداده     رويه، اينبوده، صرف فرمان تأييدآميز الهي به استمرار 
است. بنابراين، هم اصل مجازات و هم اصولي مانند لزوم بازدارندگي يا عدالت و تناسـب جـرم و   

تـوان همچـون مسـائل     اي نمـي  اند و با مسائل چنين حوزه مجازات، احكامي عقالني و قابل درك
  عبادي و سر به مهر رفتار كرد.

كنـد و آن خاصـيت    ها آنها را به باب كفـارات نزديـك مـي    ر مجازاتحال، يك ويژگي د بااين
تطهير و تأثير آنها بر سقوط عذاب اخروي است. برابر داللت ضمني رواياتي چنـد، اقامـه حـد بـر     
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اما در اين باره ابهاماتي وجود دارد: نخست، اين انديشه كه اجراي  1شود. كسي سبب تطهير او مي
اً در گفتار كساني آمده است كه با حال توبه و نـدامت بـه حضـور    شود، عمدت حد سبب تطهير مي

اند حد بر آنان اجرا شود. در متـون دينـي يـك     پيامبر(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) آمده و تقاضا نموده
شود؛ دوم، بر فرض كـه   آموزة كلي وجود ندارد كه نشان دهد اجراي حد موجب تطهير بزهكار مي

گر شده اسـت،   قرير و تصحيح اين انديشه كه در گفتار برخي جلوهسكوت معصوم(ع) را دليل بر ت
نيست كه آيا اين ويژگي به حدود اصطالحي مربوط است، يا تعزيرات را هـم   روشن م،يكنقلمداد 
كم در خصوص تعزيراتي كه به نام خداوند و بـه عنـوان صـيانت از محرمـات      دست. گيرد دربرمي

شود؛ سـوم، روشـن نيسـت آيـا ايـن       ية تطهير بزهكار نميتوان گفت ما شود، نمي شرعي اجرا مي
شـود، يـا هـر بزهكـاري را در      خاصيت از آنِ حدي است كه بر بزهكـار نـادم و تائـب اجـرا مـي     

گيرد؟ دشوار بتوان پذيرفت كسي كه روح ندامت و پشيماني ندارد و به گناه خود اقرار نكرده  برمي
اي است كه بـه درسـتي عليـه او     ي نفي و جرح بينهاست، بلكه پيوسته درصدد انكار واقعيت و حت

اند، صرفاً از آن رو كه به لحاظ فيزيكي كيفر را تحمل كرده است، پاك و مطهر شـود   گواهي داده
 حـد  مسـتوجب  گناه خصوص  يمنف آثار كه رفتيپذ توان ينم يحتو عذاب گناه از او ساقط شود. 

رو كـه در خصـوص جـرم محاربـه و      چهارم، از آن ؛رودب انيم از مرتكب ةتوب بدون فريك ياجرا با
 2افساد في االرض خداوند متعال افزون بر كيفر اين جهاني، وعيد جزاي اخـروي هـم داده اسـت.   

  ها را از اين نظر به باب كفارات و عبادات شبيه دانست.  سان دشوار بتوان مجازات بدين
رخي از كسـاني آمـده اسـت كـه     رسد وصف تطهير كيفر كه در گفتار ب در مجموع به نظر مي

اند، بيشتر مستند بـه عنصـر نـدامت و پشـيماني      خواهان اجراي حد بر آنها توسط معصوم(ع) شده
تـر اسـت از    است تا اجراي فيزيكي و مادي كيفر. در برخي روايات آمده است كـه خداونـد كـريم   

ازات كنـد؛ امـا حتـي    اينكه كسي را كه در اين جهان حد بر او اجرا شده است، در جهان ديگر مج
روايات با اين مضمون هم به معناي آن نيست كه كيفر مطلقاً وصف تطهير دارد؛ عدم كيفر مجدد 
توسط خداوند ممكن است مستند به تفضل و لطف پروردگار مربوط باشد نه به طهارت بزهكـار و  

 عدم استحقاق او.
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منكر هم آنهـا را بـه قصـد قربـت     ها به امر به معروف و نهي از  ي شباهت اجراي مجازاتبار
سازد. عبادي قلمدادكردن امر به معروف و نهي از منكر به اعتباري راه را براي عبادت  نيازمند نمي

الي مباحث حدود و تعزيرات گـاه از امـر    كند؛ زيرا فقيهان در البه دانستن حدود و تعزيرات باز مي
ث حدود و تعزيرات در ذيل مباحث امـر بـه   گويند. اينكه مباح به معروف و نهي از منكر سخن مي

معروف و نهي از منكر قرار بگيرند، البته لوازمي دارد. بعيد است فقيه به تمـام ايـن لـوازم پايبنـد     
نمـودن   بماند. براي مثال از شرايط امر به معروف و نهي از منكـر، احتمـال تـأثير اسـت؛ متوقـف     

تـوان   اي تأمين و تضمين اثرگذاري كيفر مـي آفرين است. بر مجازات بر احتمال اثرگذاري مشكل
توان اجـراي اصـل    پذيرفت كه اختياراتي به قاضي داده شود تا نوع مجازات را تعيين كند، اما نمي

كيفر را بر اثرگذاري مترتب كرد. احتمال تأثير در امر به معروف و نهي از منكر معنـاي محصـل و   
رود، نه برآورد مـوردي   اي كه از كيفر مي ن و چنداليهروشني دارد، اما با توجه به انتظارات گوناگو

فايدگي آن. در امر به معروف و نهي از منكر، تأثير بيشتر  تأثير مجازات آسان است و نه برآورد بي
رود  شود؛ ولي انتظاراتي كه از كيفر مـي  در حال و هواي تارك معروف و مرتكب منكر ارزيابي مي

ويژه اينكه در قلمرو حدود، در ديدگاه رايج،  ناظر به جامعه. به هم ناظر به مرتكب جرم است و هم
واكنش به جرايم گوناگون از پيش تعيين شده است و چندان در اختيـار مجـري نيسـت. حتـي از     

آيد؛ پس بعيد است بتوان آنهـا را در   حرمت تعطيل حد و لزوم فوري اجراي آن سخن به ميان مي
ها بـا   هي از منكر دانست. شباهت ميان باب جرايم و مجازاتظل و ذيل مباحث امر به معروف و ن

شود بـه   بيني مي مباحث امر به معروف و نهي از منكر بسيار كلي است. آنچه به عنوان كيفر پيش
ها، معموالً در هر حال بايد اجرا شود. اين امر البتـه مـانع از آن    اي انعطاف رغم برخورداري از پاره

 و چند در ياجتماع امور يا پاره اهاي اجتماعي مورد انتظار باشد ي هم نفعنيست كه از اجراي كيفر 
  . بگذارد اثر آن ياجرا چون

حتي اگر بپذيريم كه در موارد امر و فرمان شارع، اصل بر عبادي بودن و نياز به قصـد قربـت   
از نـوع  است، پيداست كه حدود، تعزيرات، قصاص و ديات، امور عبادي بدين معنـا نيسـتند. آنهـا    

اند؛ چنان توصلياتي كه خود حتي مقصود بالذات نيستند؛ بلكه بـراي دسـتيابي بـه     الزامات توصلي
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اي احكام تعبدي در ميان مباحث يك باب، كل مسائل آن حـوزه   اند. وجود پاره هدفي تشريع شده
  1كند. را به احكام تعبدي و توقيفي تبديل نمي

  جزايي اتمقرر اغلب نبودن رازمند و توقيفي .3.2

 دارد وجـود  البتـه  امكان نياالزمة ديگر عبادي نبودن مقررات جزايي رازمند نبودن آنهاست. 
بـه هـر   . ندا همراه يرازمند ينوع با يعباد مسائل اغلب يول ،نباشد رازمند يول يعباد يحكم كه

كلي قصاص، حدود، تعزيـرات و   ةحال مباحث جزايي اغلب رازمند نيستند. ما آشكارا نه فقط فلسف
كنيم. قصاص بـراي پيشـگيري از    از احكام و مقررات آنها را درك مي بسياري راز و رمز كهديات 
روي در واكنش به جنايت و حفظ حيات آدميان، كيفرهاي حدي و تعزيري بـراي پاسداشـت    زياده
دس اسـالم در زمينـة   ها و ديات براي جبران خسارت تشريع شده است. بعيد است شارع مق ارزش

ها راه و روشي مغاير با عقال داشته باشد. درست است كه شـارع مقـدس و حكـيم     اهداف مجازات
ها همدلي و همراهي نخواهد كرد، اما اين به معناي آن نيست كـه راه و   گاه با افراط و تفريط هيچ

نمونه حـبس بزهكـار    دانيم كه براي روش شارع در اين باره به كلي از سيرة عقال جداست. ما مي
در مواردي كه در متون ديني به عنوان حد يا تعزير آمده، براي دفـاع از جامعـه در برابـر بزهكـار     

گيري نصوص ديني، گونـة خاصـي از    است. اين هرگز به معناي آن نيست كه اگر در زمان شكل
  باشد.  طريقان زندان رايج بوده است، اكنون نيز بايد شيوة زندان و برخورد با زنداني به هم

  آنها تغييربرداري و جزايي مباحث در امضايي مقررات كثرت. 3. 3

مقررات كيفري اسالم به لحاظ امضايي يا تأسيسي بودن يكسان نيسـتند. تحـريم و    ةمجموع
تأسيسي دارد. شرب خمر در تار و پـود جامعـة جـاهلي ريشـه      ةاي از احكام كامالً جنب تجريم پاره

هاي حكيمانه و تدريجي و نهايتـاً قـاطع، جامعـه را نسـبت بـه       داشت؛ اما اسالم با اتخاذ سياست
پذيرش حرمت و حتي جرم بودن آن، متقاعد ساخت. برابر شواهد، زنا براي مـردان چنـدان قبـيح    

اما اسالم آن را بر همه مردان و زنان حرام نمود و جرم  2؛هاي مختلفي از آن رايج بود نبود و گونه

                                                            
 و احكـام  مالكـات  سيدمحمدعلي، ايازي،: نك تعبدي غير و تعبدي احكام هايتفاوت باره در مباحثي ةمالحظ براي .1

  .398- 383صص ،1386 اول، چاپ اسالمي، فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم آن، استكشاف هايشيوه
  .350- 349صص ،2 جلد پيشين، ابراهيم، شاطبي،: نك. 2
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 اعتبار، نيا به آن حكم و بود حرام هم نيشيپ ياله عيشرا و انياد در زنا كه است درستانگاشت. 
 دگاهيـ د توان يم اسالم كرديرو و دهيپد نيا به روز آن ةجامع كرديرو لحاظ با اما ،ستين يسيسأت

گونـه   هاي كيفري وضـع ايـن   ها و واكنش اما دربارة نوع مجازات .كرد قلمداد يسيسأت را ياسالم
دانيم، بخش مسـلّمي از عـرف آن زمـان     هايي كه ما امروزه آنها را اسالمي مي نبود. نوع مجازات

بود. حتي نام واضعان بسياري از اين اقدامات در تاريخ ثبت و ضبط شده است. تـوقيقي و تعبـدي   
نمايد. بعيـد اسـت بپـذيريم ايـن      ه از احكام بسيار دور از ذهن ميقلمداد كردن خصوص اين دست

ها پيش از اسالم به جان و دل افرادي كه اتفاقـاً برخـي از آنهـا     احكام به عنوان احكام الهي سال
تـرين   وليدبن مغيره بزرگسال نيا شود اي سياه دارند، نازل شده است. براي نمونه گفته مي پيشينه

ماجراي توجه اتهام قتل فردي به نام عامر توسط ديگري به نام خداش بـه   فرد قريش بود كه در
 نيهمـ  در شيقـر  توسط روش نيا كه دارد آن از نشان يبغداد عبارت ظاهر 1قسامه حكم نمود.

هاي رايج در جامعة جاهلي در  هايي از مجازات درست است كه گونه 2.شد اختراع و ابداع خصوص
هاي تـورات يـا بقايـاي اديـان      اما اثبات اينكه آنها به عنوان آموزهيهوديت هم رواج داشته است؛ 

هـايي كـه در تـورات آمـده اسـت،       ابراهيمي بوده است، آسان نيست. ضمن اينكه حتي مجـازات 
زمان در ميان ملل و نحل ديگر هم نوعاً رايج بوده و اختصـاص بـه پيـروان اديـان ابراهيمـي       هم

ها عيناً در تورات هم آمده باشد، اين پرسش همچنان  مجازاتنداشته است. در واقع حتي اگر اين 
جدي است كه آيا آنها توسط خداوند ابداع شده يا آنكه به وصف عرفيت داشتن در آن زمان مورد 

  اند؟ امضا قرار گرفته
كنـد، بعيـد اسـت شـارع مقـدس       هاي عقاليي از اين مقوالت تغيير پيدا مي ضمن اينكه تلقي
هاي عقاليي نوپيدا را نفي كند.  قالي زمان پيدايش اسالم داشته باشد و تلقياسالم دل در گرو ع

هاي دين حنيف كه در ميان شمار اندكي  قلمداد كردن اين دست احكام به عنوان بخشي از آموزه
كم با دو چالش جدي مواجـه اسـت: نخسـت، اصـل      از مردم شبه جزيره عربستان رايج بود، دست

 نيـ ا انـد، آسـان نيسـت.    اي از ديـن حنيـف بـوده    ط و اينكه آنها واقعاً پارهاثبات تاريخي اين ارتبا
 ،اند نبوده ياله انياد ميتعال معرض در كه آنجا يحت جهان يجا يجا در ينوع لحاظ به ها مجازات

                                                            
  .337ص ،]تابي[ الجديده، دارآالفاق: بيروت شتيتر، ليختن ايلزه: تحقيق ،المحبر حبيب، محمدبن بغدادي، .1
  ).335همان،...(القسامه قريش سنت مما و. 2
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دوم، حتي  ؛اورديب ليدل ديبا ،داند يم ياسالم ميتعال از يناش را آنها كه يكس و است بوده جيرا زين
احراز اين امر، اثبات اعتبار و حجيت آنها در شريعت اسالم مبتني بر صحت استصحاب در صورت 

هـاي جـدي مواجـه اسـت.      هاي پيشين است؛ امري كه به لحاظ اصولي با چـالش  احكام شريعت
استصحاب در احكام شرعي خود محل نزاع است. قدر متيقن از اعتبار استصـحاب، جريـان آن در   

هاي پيشين به مراتب بـا   نه خود احكام. استصحاب احكام شريعت موضوعات احكام شرعي است،
تـري روبروسـت. بسـياري از فقيهـان بـه درسـتي، چنـين استصـحابي را معتبـر           اشكاالت جـدي 

هاي پيشين ثابـت شـود،    شناسند. حتي اگر با استناد به دليل معتبري حكمي از احكام شريعت نمي
اسالم همچنان باقي است؛ زيرا احكـام در بسـياري   توان اذعان نمود كه آن حكم در شريعت  نمي

موارد دانر مدار حسن و قُبح ذاتي نيست، بلكـه از حسـن و قبحـي كـه تـابع اعتبـارات و جهـات        
پيداست كـه وقتـي    1كند و جهات حسن و قبح به اين معنا متغير است.گوناگون است، پيروي مي

رسـد، كـار    يان بر پاية چنين مستنداتي مينوبت به اجراي احكام مربوط به جان، عرض و مال آدم
شود. برابر اصول و موازين مسلّم فقهي در امور مهم، جانب احتياط را از دست  هر چه دشوارتر مي

توان به جان، عرض و حتي  نبايد داد. با استناد به ظن و گمان ناشي از دليلي مانند استصحاب نمي
  بنا بر مبنايي به مال مردم دست يازيد.

  جزايي مقررات در وسيله/هدف بندي تقسيم راهيابي .3.4

مقررات جزايي از حدود و تعزيرات گرفته تا قصاص و ديات اغلب براي دستيابي بـه اهـدافي   
هاي حـدي   رو فقيهان معموالً حدود به معناي مجازات شوند. هم ازاين قابل فهم، اعمال و اجرا مي

اي دستيابي به اهداف خاصي تشريع شده است. شهيد كنند كه بر را از اسباب و وسايلي قلمداد مي
بنـدي   او همچنـين در تقسـيم   2گانه دانسـته اسـت.   اي براي حفظ مصالح پنج اول حدود را مقدمه

هايي مانند حدود و تعزيرات را كه زير عنـوان احكـام قـرار     هاي فقه، هدف و غرض از باب بخش
توان پرسيد: آيا راه دستيابي به  مي 3دانسته است.گيرند، امري مربوط به اين جهان و نه آخرت  مي

                                                            
 .565ص ق،1430 االسالميه، الكتب احياء: قم ،2 جلد االصول، قوانين ابوالقاسم، قمي،: نك. 1

 چـاپ  از افسـت  مفيـد،  كتابفروشي: قم حكيم، سيدعبدالهادي: تحقيق ،1 جلد الفوائد، و القواعد محمد، عاملي، مكي. 2
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شـرايط و   ةگردد، ممكن است در همـ  يك هدف، آن هم هدفي كه اصوالً به مصالح دنيوي برمي
اوضاع و احوال يكسان باشد؟ اگر هدف با مصداقي از وسيله كه شارع مقدس امضا و تأييد نمـوده  

هتري براي دستيابي به آن اهداف كشف شد، هاي ب نيافتني شد يا حتي وسايل و شيوه است، دست
هايي اصرار نمود كه مهر امضاي شرع را دريافت كـرده اسـت؟ درسـت     آيا همچنان بايد بر نمونه

ها اطالق وسيله يا طريق نشده است تا از معنا و احكام وسـيله   است كه در متون ديني بر مجازات
اما به مناسبت حكم و موضوع، نيـك   و طريق همچون موضوع يا متعلق حكم به جد بحث كنيم،

گمـان بـا    دانيم كه مجازات به طبع خود چيزي جز وسيله نيست. فقيهاني مانند شـهيداول بـي   مي
ها و اهدافي خاص مانند حفظ نسل  تكيه بر همين فهم عرفي، حدود را اسبابي براي دفاع از ارزش

 فرعي احكام اند، شده ادآوري هانيفق يبرخ كه گونه هماناند.  و حمايت از جان تفسير و تعبير كرده
 ةوظيفـ  اداي آنها تشريع ةفلسف و است پروردگار و خداوند ميان خاص تعاملي كه است عبادات يا

 بـا  بنـدگان  ميـان  روابـط  بـه  مربـوط  كه است معامالت اي است؛ روحي و جسمي تربيت و بندگي
پاسداشـت حقـوق اسـت.     فلسفة تشـريع احكـام ايـن حـوزه    . است طرف دو بر متوقف و يكديگر

هاي جزايي  باشد. اما در بخش ايقاعات فقط بر يك طرف متوقف است و فلسفة آن حفظ نظام مي
شوند، اجرا به دست اولياي امر است و مقصد آن، حل مخاصمات و  كه با عنوان احكام شناخته مي

  1بازداشتن انسان از شر و بدي است.
انگاري و كيفر از نگاه اسالمي، به آخـرت   جرم درست است كه نفع و مصلحت نهايي ناشي از

هـاي معـين و ادارة درسـت و     شود، اما آنها اوالً و بالذات براي دفاع از ارزش انسان هم مربوط مي
ويژه نهاد كيفر و سزادهي كه عمري به بلنـداي زيسـت انسـان در     اند. به بسامان جامعه وضع شده

كيفر، امري عقالني و الزام و فشـاري اسـت بـراي وادار    تواند امري رازمند باشد.  جهان دارد، نمي
ها و انجام وظايف خود. در نتيجه، آنهـا بـه تضـمين     كردن بزهكار يا ديگران به پايبندي به ارزش

منافع و مصالحي دنيوي نظر دارند؛ هر چند اين مصالح و منافع همانند ديگر مصالحي كه منظـور  
تـوان   انسان هم نظر دارنـد. بنـابراين، نمـي    جهانيِ آن نهايي به سعادت نگاه در است شرع اقدس

قلمداد كرد. حتي اينكه از كاركردهاي كيفر، تطهيـر بزهكـار    رازمند ومباحث اين قلمرو را تعبدي 
هاي اسالمي را از كاركرد اصلي خود كه دستيابي به مصـلحتي دنيـوي اسـت، دور     است، مجازات

                                                            
  .2ق، ص1370،  نجف اشرف: مؤسسه كاشف الغطاء جواب، و سؤال محمدحسين، الغطاء، كاشف آل. 1
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غيرمعصـوم هـم    نظـارت  تحـت بزهكار با اجراي مجازات  اگر بپذيريم كه تطهير ژهيو بهكند؛  نمي
گانـه صـرفاً بـراي جبـران      شود. به همين ترتيب، پرواضح است كه تعيين ديات شـش  حاصل مي

يـك از آن مـوارد    انـد. هـيچ   تـرين امـوال بـوده    خسارت با اموالي است كه در جامعة آن روز رايـج 
كدام فرع است. توصـيه بـه گذاشـتن     يك اصل و گانه خصوصيتي ندارند تا بحث كنيم كدام شش

دست سارق در روغن زيتون پس از قطع يد كـه در روايـات و فتـاوي بسـياري از فقيهـان آمـده       
اي براي بندآمدن خون و محافظت از جان محكوم بود. حـال اگـر حفاظـت از     صرفاً وسيله 1است،

جان محكوم از راه ديگري ممكن باشد، در روغن زيتون جوشـيده گذاشـتن دسـت، خصوصـيتي     
اجراي قصاص با شمشير كه در روايات و  موضوع، و حكم تناسب لحاظ با ب،يترت نيهم بهندارد. 

دردتـرين   گونـه اعـدام درآن زمـان كـم     از آن روست كه اين صرفاً 2فتاوي بر آن تأكيد شده است،
كنـد، بلكـه بـا     دردتري پيدا شود، شارع هرگز از آن نهي نمـي  روش اعدام بود. حال اگر روش كم

توجه به تأكيدي كه شارع خود بر رعايت مالحظات انساني در اجـراي كيفـر دارد، از آن اسـتقبال    
 شـرعاً  هـم  اعـدام  ياجـرا  روش در يحتـ  شكنجه جه،شكن مطلق تيممنوع به نظر رايزكند.  مي

رسد اين مطلب حتي در موردي كه جنايت جاني با شمشـير صـورت گرفتـه     به نظر مي. نارواست
بيني مجازات اعدام در مقررات جزايـي   توان گفت مواردي از پيش است، نيز صادق باشد. حتي مي

 مدرن دولتبه علت نبود امكانات گستردة جامعه براي مهار بزهكار بوده است. اكنون كه جامعه و 
براي مهار پديدة بزهكاري ابزارها و وسائل بيشماري در اختيار دارد، ضرورتي ندارد كه با اعدام بـا  

  ها مقابله كنيم. بسياري از كژي

  جزايي مقررات در حكومتي و قضايي اماحك كثرت .3.5

روايات قضايي كه شمار آنها كم نيست، متضمن احكامي است كه از معصـومان(ع) در مـورد   
توان تعميم داد و حكـم ابـدي شـرع قلمـداد      خاصي صادر شده است. مضمون اين روايات را نمي

معصـوم(ع) در مـوردي خـاص    يعني قضاوت » قضيه في واقعه«نمود. فقيهان خود اين روايات را 
نامند. به همين ترتيب، گاه مضمون روايتي صرفاً بيان تـدبير و تصـميم حكـومتي و تـدبيري      مي
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توان حكم كلي شـريعت دانسـت. در مباحـث جزايـي بـه       معصوم(ع) است. اين روايات را نيز نمي
ـ ي بهـا و  مناسبت طبع و ماهيتشان شمار احكام قضايي كم نيست. براي نمونه اگـر در روايتـ   ة دي

به معناي آن نيست كه شرع در اين باره حكمـي كلـي دارد؛ بلكـه     1سگ چهل درهم تعيين شود،
اين حكم چه بسا قضاوت پيامبر يا امام(ع) در يك دعواي خاص و ناظر بـه شـرايطي اسـت كـه     

بوده است. تعيين مجازات حبس ابد بـراي ممسـك در جـرم قتـل كـه در       قدربهاي سگ همين 
ت آمده است، اگر حكمي قضايي باشد، به معناي آن است كه در يك مورد كه اين امر برخي روايا

 ديبعاند.  گيري كرده رخ داده بود، امام(ع) با توجه به مجموع شرايط آن پرونده خاص چنين تصميم
 عمـد،  قتـل  در فقـط  و كنـد  قلمـداد  يريـ تعز را معاونت انواع حكم اسالم مقدس شارع كه است

 آنچـه . بدانـد  يشـرع  ثابـت  مجـازات  يدارا ،اسـت  معاونـت  از خـاص  ينوع صرفاً كه را امساك
 كرده نييتع آن يبرا يمجازات) ع(امام و داده رخ مورد نيا كه است نيا ،رسد يم نظر به تر مناسب
به همين ترتيب با آنكه ميزان مجازات برخي از جرايم تعزيري در روايات ذكر شـده اسـت،   . است

اند و ميزان تعزيـر را در هـر    شده را الزم ندانسته تبعيت از ميزان مجازات تعيينبسياري از فقهيان 
اند. اين به معناي آن است كه تعيـين كيفـر در آن مـوارد،     حال از اختيارات حاكم يا قاضي دانسته

رو، اين احتمال كه در موارد گوناگون  گذاري شرعي. هم ازاين امري قضايي بوده و نه نوعي قاعده
هاي مختلف گرفته شده باشد، زياد است. بنابراين، براي حل تعارض روايـات متعـارض در    تصميم

اعتباري يك روايت نظر داد؛ زيرا ممكـن اسـت    توان به آساني به سقوط و بي اين گونه موارد نمي
رأي صادر شده در هر روايت در جايگاه خود، صحيح و ناظر به شرايط خاصـي باشـد. بـه همـين     

ر نگارنده دور نيست كه تعيين نصاب خاصي براي جرم سرقت در شـمار تصـميمات   ترتيب، به نظ
حكومتي و تدبيري باشد. در واقع اين اندازه مال در شرايط جامعة آن روز مال قابل توجـه قلمـداد   

بيني شد. مال قابـل توجـه ممكـن     شد كه براي واكنش به تعدي به آن مجازات قطع يد پيش مي
  اي به جامعة ديگر متفاوت باشد.  اقتصادي و اجتماعي از جامعه است با توجه به شرايط
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  جزايي متون تفسير در عقاليي رويكردهاي لحاظ ضرورت. 3.6

بنـدد،   اصوالً مبنا و رويكرد واحـدي را در تفسـير مـتن بـه كـار مـي       آنكهمفسر متن ديني با 
توجه باشـد.   تعلق دارد، بي تواند نسبت به اينكه نص مورد تفسير به كدام حوزه از مسائل فقه نمي

شوند؛ بـراي فهـم    در قلمرو امور عبادي، متون بيشتر با توجه به مفاهيم شرعي تفسير و تعبير مي
توان به عرف مراجعه كرد. البتـه گـاه    اينكه معناي حج و عمره و زكات شرعي چيست، هرگز نمي
تـوان   اند و نمـي  رروتاً عرفيشوند كه ض در موضوعات و متعلقات احكام اين حوزه عناويني اخذ مي

ديدگاه عرف دربارة آنها را ناديده گرفت. براي مثال استطاعت كه موضوع حكم وجوب حج است، 
اي عرفي به شـمار   مسئله ،است زكات پرداخت حكم موضوع كه ريفقتا اندازة زيادي عرفي است؛ 

دي توسـط شـرع تحديـد و    رود. جدا از اين موارد، بسياري از موضوعات و متعلقات احكام عبـا  مي
اند. در مسائل غيرعبادي، برعكس اين امر در مـوارد زيـادي بـه داوري عـرف و عقـال       تبيين شده
كند، دور نيست كه  شود. حتي زماني كه شارع به ظاهر موضوعي را تحديد و تبيين مي موكول مي

را چهل خانه از هـر   به داوري عرف در آن باره هم توجه دارد؛ براي مثال اگر روايتي حد همسايه
دور نيست كه اين تعريف و تبيين از همسايه با توجه به عرف رايج باشد.  1چهار طرف تعيين كند،

در نتيجه، مداخلة شارع در اين باره لزوماً به معناي بستن باب تغيير و تحـول عقاليـي در مفهـوم    
هاي مستوجب  عنوان زخمهمسايه نيست. به همين ترتيب، دخالت شارع در تعيين ده نوع زخم به 

به معناي تحديد و تبيين اين مفهوم براي هميشه نيست؛ بلكـه عـرف پزشـكي روز و     2دية معين،
 شـارع  شأنبندي مورد توجه بوده است.  تلقي مردم از مقولة زخم و جراحت در اين تحديد و دسته

 داينوپ يپزشك تحوالت ةهم بر چشم و كند يبند دسته محدود طور به را ها زخم كه ستين مقدس
شـارع هرگـز    شود، ارائه زخم انواع از تري دقيق بندي دسته يپزشك يها افتهي ريتأث ريز اگر .ببندد

گونه كه نسبت به عرفي كردن حكم شرع حسـاس هسـتيم،    كند. در واقع بايد همان آن را رد نمي
انعكـاس يافتـه اسـت،    هاي رايج در زمان شرع را كه گاه در متون مقـدس   مواظب باشيم تا عرف

ويژه كساني كـه نسـبت بـه مفهـوم بـدعت       بخش جاودان و تغييرنابردار شريعت قلمداد نكنيم. به
  اند، بايد توجه داشته باشند كه عرف مردم را جزئي از دين و شريعت به حساب نياورند. حساس
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  رعباداتيغ و عبادات در ياجتهاد ةادل كاربست تفاوت .3.7

حث اصول فقه، ادلة اجتهادي و فقـاهتي مـورد نظـر خـود را بـا اسـتدالل       فقيه معموالً در مبا
اند از: قرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل؛ امـا      گزيند. درست است كه منابع استنباط احكام عبارت برمي

اي كـه ايـن امكـان را فـراهم      هاي فقهي يكسان نيست. همـة ادلـه   كاربرد ادلة گوناگون در باب
شـود. در   مصلحت توجه كرد، در حوزة مباحث جزايـي بااهميـت مـي   آورند كه بتوان به عنصر  مي

توان به آساني به هر استداللي كـه مبتنـي بـر توجـه بـه       نمي  مسائل اجتماعي، احكام و سياسات
مصالح و مفاسد باشد، انگ تكيه بر قياس و استحسان را زد. باب استناد به امـوري ماننـد تنقـيح    

ويژه بناي عقال در مباحث جزايي كه وجـه اجتمـاعي در    و به هاي عرفي مناط، مذاق شرع، اولويت
ويژه گسترة كاربست بناي عقـال در حـوزة احكـام و سياسـت      باشد. به آنها قوي است، گسترده مي

  بسي گسترده است. 

   يعباد و يغيرعباد مسائل در نوپيدا مسائل ماهوي تفاوت .3.8

در باب عبـادات بـا غيرعبـادات تفـاوت     شود،  آنچه گاه به عنوان مسائل مستحدث مطرح مي
توان تصور كرد وضعيتي پديد آيد كـه امـر نوپيـدا     ماهوي دارند. در مسائل عبادي به دشواري مي

هـاي نوپيـدا بـر اجـزاي      جزئي از عبادتي باشد كه پيشتر توسط شارع تأسيس شده است. وضعيت
كاهد. اما در مسائل غيرعبادي امـور   ميافزايند يا از آنها ن هايي مانند نماز و روزه و حج نمي عبادت

نوپيدا خود بخش اصلي و ضروري همان قلمروي هستند كه پيشتر توسط شارع به نوعي تأسيس 
يا امضا شده است. بيع با رايانه براي مثال نوعي از بيع و در امتداد توسعة مصداقي نهاد بيع اسـت  

سـرقفلي و   رد. پيدايش مفـاهيمي ماننـد  و احكام آن با بيع شفاهي و در مجلس تفاوت چنداني ندا
حق كسب و پيشه جزء طبيعي نظام معامالت است كه در روند پيشرفت آفرينش ادراكات اعتباري 

  گيرد. صورت مي
مباحث جزايي پيـدايش نهادهـايي همچـون تعليـق و      غيرعبادي مسائل دربه همين ترتيب، 

اي اجتمـاعي ماننـد حـبس در خانـه،     ه تعويق مجازات، آزادي مشروط، مرخصي زنداني و مجازات
مرور زمان، تحول در مفهوم خسارت و شناسايي مفهوم خسارت معنوي، تفكيك مقـام تحقيـق و   

هـاي خـاص بـراي     بيني احكام و احياناً دادگـاه  بندي جرايم و پيش تعقيب از مقام دادرسي، تقسيم
يـزان مجـازات، همگـي    رسيدگي به انواع جرايم، محاسبة زمان بازداشت موقت بـراي كسـر از م  
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اند، اما همچنان جزء طبيعـي   نهادهايي نوپيدا هستند؛ به اين معنا كه در زمان تشريع وجود نداشته
نظام عدالت كيفري هستند. نظام عدالت كيفري همچـون يـك موجـود زنـده در دامـان تغييـر و       

ي بـه هـيچ رو   هاي فقه جزاي گيري است. آموزه تحوالت عقاليي و انساني در حال تكامل و شكل
 نوپيـدا  نهادهاي شناسايي بر را راه دينبا بنابرايناند.  پاياني براي اين تكامل و توسعه اعالم نكرده

آنها تا زماني كـه   .پذيرفت ضرورت مانند ثانوي عناوين به استناد با اي و يسخت به را آنها يا بست
  اند.  توسط شارع ضمناً يا صريحاً رد نشده باشند، جزء طبيعي و قابل قبول نظام عدالت كيفري

هاي جزايي اسالمي در  به تعبيري ديگر، اشتباه است اگر بپنداريم آنچه اكنون به عنوان آموزه
هـا و همـة    م و مجـازات منابع روايي در اختيار داريم، درصدد تبيين نظامي جـامع و مـانع از جـراي   

اند كه حتـي مسـائل    اند. آنها چندان ساده و ابتدايي هاي رسيدگي بوده مسائل شكلي از جمله شيوه
هـاي   اند. هيچ شاهد تاريخي بر اينكه آموزه دادرسي مدني از دادرسي كيفري در آنها تفكيك نشده

انـد، گـواهي    بشـر بـوده   فقه كيفري در مقام و موقعيت ترسيم نظامي جامع و كامل براي هميشة
هايي به نيازهاي واقعـي و نـاظر بـه     بينانه پاسخ هاي فقه كيفري با رويكردي واقع دهد. آموزه نمي

اند. اين البته هرگز به معناي آن نيست كه عمر آنهـا بـه پايـان رسـيده      حل مشكالت معيني بوده
م عدالت كيفـري سـازگار بـا    بخش و راهنماي ما در ترسيم يك نظا توانند الهام است و اكنون نمي

هاي روشني هستند كه رعايت اخالق و اخالقيـاتي كـه    مباني ديني باشند. برعكس، متضمن ايده
شوند. اما سخن در ايـن اسـت    كند، به پيروان شريعت يادآور مي سعادت آن جهاني ما را تأمين مي

پايان ترسيم ابعاد گوناگون  اند تا آنچه را توسط شارع بيان شده است، كه آنها هرگز در صدد نبوده
 و زمان بستر در كيفري عدالت نظام كه است بوده بنا. كنند اعالم جامع و كامل يفرييك نظام ك

كند و اجتهاد روزآمد موارد ناسازوار با مباني و جوهر اسالمي را مردود و بقيـه را جـزء    رشد مكان
  طبيعي نظام عدالت كيفري اعالم نمايد.

هاي فقهي از جمله تعاليم جزايي اسـالم   شناختي توجه كنيم كه آموزه روش بايد به اين نكتة 
وجـود نداشـت. در نتيجـه،     آن امـروزي گذاري به معناي  اند كه نهاد قانون در فضايي شكل گرفته

هـاي خـاص خـود را دارد، رهـزن و      گـذاري امـروز كـه ويژگـي     مقايسة آن احكام با مدل قـانون 
هـاي اجتمـاعي و غيرعبـادي فقـه در      مراجعه به متـون موجـود در حـوزه   كننده است. ما با  گمراه
گذاري مطرح است، عنـوان و   گونه كه امروزه در عرف بشري قانون يابيم كه آنها مسائل را آن نمي

ويژه با نظـر بـه آينـده صـورت هـاي نوپيـداي مسـائل را         احكام آنها را به تفصيل بيان كنند و به
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اند. هم از ايـن روي بـه نظـر مـا نظريـة       در چنين مقام و موقعيتي نبودهواكاوي كنند. آنها اصوالً 
فرض ناتمام رنج  گشا است، از اين پيش هاي قانوني امام خميني(ره) با آنكه در مواردي گره خطاب

گذاري به معنـاي   هاي معصومان(ع) در موقعيت قانون گيرد روايات و آموزه برد كه مفروض مي مي
گيري متون مقدس و ديني، پارادايم و الگوي  اند. در فضاي شكل ل گرفتهمدرن و امروزي آن شك

گذاري به معناي امروزي آن مطرح نبود تا معصومان(ع) بيانات خود را بر مبناي آن الگو بنـا   قانون
 نيـ ا در سـخن  انـد؛  نبـوده  عيتشر مقام در ينيد يها آموزه كه ستين آن يمعنا به البته نياكنند. 
 يزيـ چ با ينيد عاتيتشر اگر. كرد سهيمقا يامروز يگذار قانون با دينبا را روز آن عيتشر كه است
 كـه  نيامـروز  يگـذار  قـانون  نـه  اسـت  زمـان  و عصـر  همان يگذار قانون آن باشد، سهيمقا قابل

 متضـمن  هرگـز  يهمـان  نينـاا  و زيتمـا  نيـ ا به كردن توجه كه داستيپ. دارد را خود يها يژگيو
 يكي احكام ميتعم عدم و يگذار قانون و عيتشر تفاوت بر ما ديتأك ست؛ين يارزش يداور گونه چيه
  . است يگريد به
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  گيري نتيجه
هاي آموزشـي   بندي به جنبه بندي ابواب فقه را بايد جدي گرفت. فوايد و آثار اين دسته تقسيم

گسـترده  هاي غيرعبادي فقه به اعتبارات گوناگون  شود. پويايي و تحول در بخش آن محدود نمي
عقاليي از مفاهيم  هاي يلقاست؛ از تحوالت ناظر به موضوعات و متعلقات احكام گرفته تا تغيير ت

هاي  به همين ترتيب، اقتضائات و لوازم روش. ديجد ينهادها شيدايپ ومرتبط با احكام اين حوزه 
در همـان  را بايـد   غيرعبـادي اجتهادي در ابواب گوناگون بسيار درخور توجه است. نصوص حوزة 

  بسترهاي فهم عقاليي تفسير و تعبير كرد. 
توان به لحاظ تعبدي يا عقاليي بودن، حكم واحـدي را بـراي بـاب     حال، به دشواري مي اين با

ويژه مسائل برخـي   اي از مسائل گوناگون است. به خاصي صادر كرد. مباحث هر حوزه اغلب آميزه
اي از مباحـث عبـادي و    انـد، آميـزه   ديرباز يادآور شـده گونه كه فقيهان از  هاي فقهي همان از باب

كـه اصـل مباحـث     هاسـت. درحـالي   اي روشن از اين دست بـاب  معاملي است. مباحث نكاح نمونه
اي از مسائل آن مانند نفقه، چند و چون  مربوط به نكاح و طالق در شمار مسائل تعبدي است، پاره

ماننـد   يمبـاحث  ،جزايـي به همين ترتيـب در مباحـث   ادارة خانواده و مهر، عرفي و عقاليي است. 
اي از رفتارها امري تعبدي است. تغيير و تحوالت عقاليي در چنـد   انگاري پاره حرمت و حتي جرم

هاي كيفري به جرايم كه نوعـاً   و چون اين مباحث اثر خاصي ندارد. اين در حالي است كه واكنش
  هاي عقاليي اثر بپذيرد. ر و تحوالت تلقيتواند از تغيي اند، مي در شمار احكام امضايي

تعبدي قلمداد كردن كيفرهاي حدي و خارج كردن آنها از تيررس تغيير و تحوالت عقاليي و 
تعزيـر را هـر چـه    -عدم پذيرش نهادهايي مانند تعليق، تعويق و آزادي مشروط، نظام دوگانة حـد 

غييرناپذير قلمداد كردن اين مباحـث و  فقهي ت-كند. حال آنكه به لحاظ مباني اصولي تر مي افتراقي
بستن باب تحول عقاليي در آنها فاقد مستندات كافي است. به همين ترتيب، بسياري از مباحـث  

اند، در شمار مسائل توقيفي و تعبدي نيستند.  ديات كه اغلب ناظر به اصل عقاليي جبران خسارت
هـاي خـروج از    ان چيسـت و راه شارع مقدس اسالم در بارة مسائلي ماننـد اينكـه موجبـات ضـم    

مسئوليت و ضمان كدام است، شيوه و روش خاصي ندارد. متون موجود دربـارة موجبـات ضـمان    
  دهد. براي نمونه بر اين مطلب گواهي مي
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رسد كه آنها به لحاظ تعلق بـه   در تحليل فهم مقاصد نهايي مقررات كيفري اسالم به نظر مي
نيستند. تحريم افعـالي ماننـد زنـا،     يكسان يهيتنب ومالتي هاي عبادي، سياسي، معا يكي از حوزه

گمان به مقاصد و اهداف دنيوي صـورت نگرفتـه اسـت. در اصـل      گساري بي سرقت، قذف و باده
تحريم اين افعال فضيلت و كمال انساني و اهداف اخروي هم مورد نظر بوده اسـت؛ امـوري كـه    

بيني  با پيشتوان آنها را در شمار مقاصد اخروي قلمداد كرد. اما حفظ و پاسداري از اين مصالح  مي
هاي رسيدگي به اين مسائل به خودي خود ناظر بـه   مجازات يا بسياري از مسائل مربوط به شيوه

بنـدي مباحـث حـدود، تعزيـرات، قضـاوت و شـهادت زيـر عنـوان          مصالح اخروي نيستند. دسـته 
دهد. چند و چون كيفر بـه مثابـة ابـزاري     به مسائل اين حوزه رنگ و بويي ابزاري مي» سياسات«

اي به جامعة ديگر متفـاوت باشـد. بـه     براي واكنش به نابهنجاري اجتماعي ممكن است از جامعه
ها و تعيين ديه براي هر يـك   بندي زخم رسد كه شماري از مسائل باب ديات مانند تقسيم نظر مي

اي  ها امروز بـه گونـه   تمان مسلط پزشكي زمانة خود اثر پذيرفته است. شمارگان زخماز آنها از گف
هـاي گونـاگون    بندي شده است، محدود نخواهد شد. اعتبارات عقاليي در حـوزه  كه پيشتر تقسيم

شود. دليلي در اختيار نداريم كه نشـان دهـد فقـه اسـالمي از ايـن       تر مي تر و ظريف پيوسته دقيق
  كند. ي بركنار است يا آنها را نفي ميتغييرات به كل
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