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  دهکیچ
تطور تاریخی حقوق و فلسفۀ قانونگذاري و تعریف حقّ و مفهوم عدالت از دیدگاه قانونگذار و مردم و مرز بین حقوق و 

هستند. تنظیم مرز قانون در زندگی افراد  تشریع و قانونگذاريجامعه از مباحث عمده در در انتظام  لزوم برقرارياخالق و 
قانونگذاري و و جزا و  افراط و تفریط در تعریف جرم ی جامعه وو از سوي دیگر در نظر گرفتن مصالح اجتماع

است  هنر خاصیفن و نیازمند علم و تر حیطۀ قانونگذاري  به عبارت کلیو  پدیدة مقابل یکدیگر ودبه عنوان قانونپذیري 
  . جلوگیري نمایداعتدال  مهرگونه عدبا حفظ منافع افراد و جامعه از که 

جامعه به عنوان علل قبول و ماندگاري و عادت و با عدالت، و عرف ن آ، انطباق الیی بودن آنعق ،بطورکلی منشاء قانون
و صالحدید تربیت افراد و و جانی تناسب جرم و جزاء با رعایت حقوق مجنی علیه باشند.  میقانون از و تبعیت  احترام

  نماید. میفظ منافع اجتماعی لزوم تنظیم صحیح قوانین و مقررات را ایجاب ح
منازعات به  حل و فصل در ءقضادستگاه هاي  و هزینههاي اجتماعی جرم  هزینهو هاي فردي اقدامات مجرمانه  هزینه

تنظیم شوند. مزبور هاي  هزینهتوجه به باید با مجازات  و دشو غیرمستقیم بر آحاد افراد جامعه تحمیل می وصورت مستقیم 
در عمل موجب تضییع حقّ و روح قانون نص و براي دور زدن  هاي قانونی و سد عدالت در قانونگذاري و حیله اتتبعیض

  .استمخلّ نظم و آرامش و رضایتمندي جامعه 
ي بررسی قانونگذارمباحث تشریع و ی در حکمت در عرفان و تصوف اسالم دگاهید ازدر این مقاله کلیات این ظرافات 

   شوند. می

  مت، عرفان، تصوفکح ،اسالمجزا،  ، فلسفۀ حقوق، حقّ، تقنین، جرم،حقوقتطور  :يدیلک يها واژه
 

  حقوقو فلسفۀ تاریخ 
با حقوق همگام  شود. علم بررسی میآن  یدگرگونتغییر و  ییو چرا یحقوققواعد تکامل  چگونگی 2حقوق خیتاردر 

نماید تا بتواند نیازهاي اجتماعی برهۀ زمانی حال را  غییر میتیابد و مقابلۀ جامعه آن را ملزم به  تغییرات جامعه تغییر می
ها  انسان یعیو طب يات فطریبا خصوص يشترین انطباق بیهرچه قوانبرطرف نماید. تاریخ حقوق مبین این امر است که 

 يرگذاریاهش تأثکمثبت و  يرگذاریش تأثیافزا یبه معن ییاراکش یافزا افت.یش خواهد یآنها افزا یارائکداشته باشد 
باشد  انهریگ د و سختیباشند. اگر قانون حاد و شد یم یمثبت و منف اتریتأث يدارا گین همیاعمال قانون است. قوان یمنف

از  یمسلماً سطوح ،د باشدیشد یقانونهات یتنبمجازات و  ی. وقترساند یمب یآسات افراد جامعه یات و روحیمسلماً به ماد
ع یضا ین موضوع به معنینند و ایب یمب یآسشتر از جرم خود یبند و بارتر هستند ب یه نسبت به قانون بکجامعه  يها انسان
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چون  يگریف دیقانون وظا یاز جرم است ول يرین جلوگیف تقنیاز وظا یکیباید دانست که ست. ا آنهاحقّ  ردنک
عمل  يهمچون پدرباید به عهده دارد. قانونگذار ز ینت از همۀ اقشار و سطوح افراد جامعه را یارتقاء و حمات افراد و یترب
  قرار دهد.نظر مطمح ز یند را نهستن افراد جامعه یتر یه خاطکن فرزندان خود یتر ه صالح متخلفکند ک

، قلمرو یقواعد حقوق یارزش ی، مبانقانونآور بودن  د علت الزامیقانون بادر شود که  در مبحث فلسفه حقوق ذکر می
ز قانون خوب و بد، منطق و ییتم يارهاین، معین، مرز و قلمرو حقوق و اخالق و دیحقوق در جامعه، هدف تقنقانون و 

 3د.یروشن نما خوداز موارد مشابه را قبل و همراه با  يارین و بسیر قوانییو تغ ی، تحوالت اجتماعيگذارروح قانون و قانون
ز یجامعه ن ینظم یه به بکنماید بل یم روابط افراد و دولت در جامعه کمک نمین نه تنها به تنظین صورت قوانیر ایدر غ
  انجامد.  می

وجود دارد  يادی، مباحث زیاسیو س ی، اجتماعیفلسف يدگاههایو د یو منشاء آن از لحاظ متون حقوقحقّ  فیدر تعر
ه قانون به شخص کاست  یاز خاصیعبارت از امتحقّ  جهینند. از لحاظ نتک یم فیرا تعرحقّ  يا قهیدام به سلکه هرک
 هاي بخشرا از لحاظ منشاء آن به حقّ  4توماس دهند. سن یل مکیرا تش وقحق یازات قانونین امتیدهد و مجموعه ا یم

 یآن دستورات الهه منشاء ک یشامل حقوق یباشد و حقوق اله یعت انسان میه در طبک یمشتمل بر حقوق يحقوق فطر
منشاء بوجود آمدن حقوق را ستم  ياریبس د.ینما یم میند تقسک یه خود بشر آن را وضع مک ياست و حقوق بشر

ز یم نکبرتر از ارادة حا يا ه قاعدهک يرکدهند و با طرح ف یها را تحت ظلم و ستم قرار م ه ملتکدانند  یم یهائ ومتکح
هم  یعنیدانند  یحقوق را عدالت م یاصل يمبنا یعیو طب ياتب حقوق فطرکم ردند.ک يگذار هیپارا وجود دارد حقوق 

 یوششکبه عنوان حقوق گر ید یفیتعردر ن قانونگذار. یروان و تابعیند و هم پک يروید از قواعد عدالت پیقانونگذار با
حقوق را  يمبنا یقتحقّ يها تبکم .شود ین انجام میجامعۀ مع یکمحقق ساختن عدالت در  يبراه کد شو یم یمعرف

 یة عمومرادرا در ا یقواعد حقوق يدانند و نه عدالت و منشاء حقوق را ارادة مقامات دولت و مبنا یومت مکقدرت ح
 يرا مبنا یداند و وجدان عموم یجاد حقوق مؤثر نمیاخالق و مذهب را در ا 5نتکشناسند. آگوست  یم یع اجتماعیوقا
 یاز قدرت دولت است ول یه حقوق ناشکده است ین عقیا برفرانسوي  6پریرشناسد.  یم یل قواعد حقوقکیتش یاصل

منجمله همۀ تعهدات  یاصل يمبنارا و عدالت  یاصول اخالقاو  ست.ین قواعد آزاد و خودمختار نیع اوضقانونگذار در 
و تحول  یوجدان عمومز مانند زبان و عادات محصول یحقوق را ن یآلمان 7ینیساو د.ینما یم یقانون تلق يتعهد به اجرا

از مردمان گذشته و  يملت است و ملت مفهوم واحد یه سازنده قواعد حقوقکدارد  یته و ابراز منساجتماع دا یخیتار
ه سرانجام، به صورت عرف کشده  یآداب و رسوم ياز ابتدا مبنا یهر قوم یگر احساسات ملیبه عبارت د باشد. یحال م

ملت را به وجود آورده است.  یکر گذاشته و حقوق یتاث یم بر روابط اجتماعکمقررات حاجاد قواعد و یدر او درآمده 
ز حقوق هر ملت را وابسته به عادات و رسوم و یدر فرانسه ن 10وکیو منتس یائیتالیا 9ویکو و یسیانگل 8كروب يقبل از و
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5 Isidore Marie Auguste François Xavier Comte; (1798 –1857). See: Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual 
Biography, Cambridge University Press (1993), Paperback, 2006.  
6 George Ripert. 
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  اند. دانستهآنها  یط خاص زندگیشرا
فرد و  ين آزادیتأم يبرمبنا تب اصالت فرد قواعد حقوقکاست. در مص هدف آن یحقوق مستلزم تشخ يدشناخت مبا

و  ياز آزاد يا ه افراد فقط به اندازهکن باور است یا بر 11كن ارتباط الیا ست. درا او یعیت و حقوق طبیام به شخصحترا
 یت ناشکممل يتمام قوا یاسیاز نظر س يا ن جامعهیل دولت ضرورت دارد. در چنکیتش يه براکگذرند  یحقوق خود م

 ینند منتج به منافع عمومک یخود م یحفظ منافع شخص يه اشخاص براک يا مبارزه ياز ملت است و از نظر اقتصاد
ها و نهادتمام  یاصل يدهد و قرارداد مبنا یل مکیرا تش یارادة فرد روح قواعد حقوق یشود و از لحاظ حقوق یم

   عنوان شده است. 12بارت قرارداد اجتماعی در کالم رسواین بیان با ع رود. یبشمار م یحقوق يها حل راه

  حقّ اصیل و حقّ موضوع
  نماید: در دفتر ششم مثنوي عدل و ظلم را تعریف می حمةمولوي علیه الر

  ظلم چه بود وضع در ناموقعش          عدل چه بود وضع اندر موضعش
به عبارت دیگر به این معنی  است. غیر موضع خودقراردادن آن در در موضع خود و ظلم  شیءقراردادن عدل به معنی 

است که به هر موجودي همان حقّی اعطاء شود که طبیعت وي مستحقّ آن است و نه بیشتر یا کمتر. چنانکه اعطاي حقوق 
شود بلکه اعضاء آن جامعه را  داند نه تنها سبب تنظیم جامعه نمی مازاد بر حقوقی که طبیعت براي هر موجودي صحیح می

کشاند. نمونۀ  کشمکش با یکدیگر می بهآمیز افراد آنها را  دهد و به جاي همزیستی مسالمت ر تقابل با یکدیگر قرار مید
  توان به آن تعمیم داد.  هاي حقوقی مختلف آنقدر زیاد است که تاریخ حقوق را می این موارد در نظام

نظر  تعریف از عدالت دربه عنوان را  رشد را داشته باشد عدالت به مفهوم قراردادن شیء در موضع خود که باالترینوقتی 
باشند چون در هیچکدام از  و نارسا می تر عقب 13بگیریم، مکاتب اصالت فرد یا اصالت جمع در مقابل مکتب اصالت عدل

. مکتب اصالت عدل بلکه تمایالت بشري هدف قرار داده شده استقرار نگرفته  هدفاین دو مکتب تعالی بشري 
دهد. مکتب اصالت عدل تنها  براساس تعریف فوق دیدگاه اساسی حقوق الهی و بطور خاص حقوق اسالم را تشکیل می

اندیشد که چگونه بتوان حداکثر رشد و تعالی را در ارتباط با  اندیشد بلکه به این می به تنظیم روابط اجتماعی افراد نمی
  . تک تک افراد جامعه احصاء نمود

در مکاتب حقوقی مدنظر الزم است گرچه اخالق بعنوان قواعدي که رعایت آنها براي نیکوکاري و رسیدن به کمال 
اصالت فرد و اصالت در دو مکتب  .ولی نگرش مکتب اصالت عدل با مکاتب دیگر متفاوت است شود فته میقرار گر

اجراي عدالت در فردي در مکتب اصالت فرد و  اي در اجراي عدالت یک هدف جانبی و حاشیهبه عنوان اخالق جمع 
ولی در مکتب اصالت عدل هدف اصلی در اجراي عدالت فردي و  ،شود اجتماعی در مکتب اصالت جمع تلقی می

  رساند.باي قواعد حقوقی تنظیم گردند که انسان را به استکمال  گونه اجتماعی است یعنی باید به
 

 

11 John Locke, 1689, Two Treatises of Government. 
12 Jean-Jacques Rousseau's 1762 treatise: Du contrat social; ou, Principes du droit politique. 

  .1388بیژن بیدآباد، مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت،  13
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 
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Bijan Bidabad, Philosophy of Law: An Islamic Sufi Approach. International Journal of Law and Management (IJLMA), Vol. 
60 Issue: 5, pp.1179-1195, 2018, Emerald Group Publishing Limited. 
https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0132 
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از  یکی. حقّ و طبیعت ذاتاً به او اعطا کرده است است که صاحب آن است يودمتعلق به هر موجدر اصل باید گفت حقّ 
آن به خاطر این است  14و فرمود: ست.وند آن حقّ اآن است خدا که محقّ یدر حق یحقیهر ذ یعنیست وند اخدااسماء 

 گرانیحقّ د عییتض یعنیاست.  تعالی شأنهحقّ  ای حقیکردن حقّ ذ عیضا حقّ عمالً عییتضکه خداوند همان حقّ است. 
آن  لی. حقّ اصستندین لیحقّ اص دهند یبه انسان م يبشرموضوعه  نیکه قانون و قوان یحقوق مخالفت با خداوند است.

 تاحقّ را با باطل مپوشانید  15فرمود:مصداق ظلم است و  گرانیحقّ د عییتضو  .باشد مقرر کردهآن را است که خداوند 
میزان در اینکه کدام حقّ  16.دارد خداوند ستمکاران را دوست نمی دانید. و فرمود: شما می حقّ را کتمان کنید و حال آنکه

ها تعریف و  اصیل است و باید آن را وضع نمود یا خیر دستورات و اوامر و نواهی الهی است که منطبق با طبیعت انسان
  طبیعت او به وي عطا شود.اند که حقّ هر فردي در خور  اند و در این جهت شکل گرفته تدوین شده

اند و لذا نسبت به مفاهیم حقوقی اسالم مستحدثه  بسیاري از حقوق موضوعه در قوانین جوامع در حقوق اسالم مطرح نشده
هستند. ولی چون این حقوق عمالً در تعارض با اصول حقوقی اسالم نیستند عمالً از نظر عموم افراد جامعه مشروع تلقی 

که به نوعی متعارض حقوق افراد شده به نحوي که با حقوق اسالم در تنافی  قوانینی. ولی ندستهرام د و قابل احتنشو می
شوند. این دسته از قوانین موضوعه عمالً  است عمالً سبب انحراف و انتقال حقوق افراد از گروهی به گروه دیگر می

دهد. به عبارت دیگر گروهی را متضرّر  ی دیگر میکند و به گروه حقوقی را از افرادیا طبقات خاصی از اجتماع سلب می
نماید. از این نظر که حقوق اسالم منطبق با طبیعت است عمالً تعادل در حقوق افراد را به نحوي  و گروهی را منتفع می

در جاي  فراهم ساخته که منطبق با طبیعت آنان باشد و نه به اضافه یا کم. و این همان مفهوم عدل به معنی قرار دادن شیئ
  باشد. خود می

گردد ولی در شرع مصالح فرد و جامعه  براي حفظ مصالح اجتماعی تعریف می مجرمدر حقوق وضعی جرم و مجازات 
گردد که  ها در بین قوانین وضعی و احکام شرعی می هر دو مد نظر شارع قرار دارد. این تفاوت سبب گستردگی تفاوت

ا به آن بپردازیم ولی از دیدگاه حکمت این موضوع قابل اشاره است که احکام تر از آن است که در اینج بسیار مبسوط
دهد. دیگر  تشریعی حقوق جزاي اسالمی هم تربیت و مصالح فرد و هم تربیت و مصالح جامعه را توأمان مد نظر قرار می

توجه است ولی عمق و  اینکه تربیت بیش از تأدیب مد نظر شارع است. هرچند این موضوع در حقوق وضعی نیز مورد
توان در تقنین اجرت المثل براي زن در قوانین  مثال این موضوع را می اهمیت آن به میزان دقّت شارع در این باب نیست.

ایران ذکر کرد که حقی است که قانون براي زن مقرر داشته ولی حقوق اسالم تأسیسی بر آن ننموده است. یا مثال دیگر 
اي از حقّ بیمۀ کارگر است که ناچار از پرداخت آن به نهادهاي تأمین اجتماعی است.  ین بخش عمدهالزام کارفرما به تأم

مثال دیگر مداخلۀ قوانین کار در الزام کارفرما به اعطاي مزایاي اضافه بر قرارداد فی مابین کارفرما و کارگر است. 
نموده نیستند لذا همواره در محاکم خانواده و کار  هیچکدام از این قوانین مبتنی بر حقوق اصیل فرد که خداوند مقرر

شاهد مطالبات زنان از شوهران و کارگران از کارفرمایان هستیم که براي مطالبۀ حقوقی که قانون مازاد بر قرارداد فی 
این  دهند. در صورتی که تحمیل نموده است طرف مقابل را تحت فشار قرار داده و میتعریف و ایشان  ايمابین آنها بر

فی ما است که بین اقراد به قراردادهاي مشخص فضولی ها و حب ذات آنها ورود  حقوق موضوعه برخالف طبیعت انسان
 

 

َ ُهَو احلَْقُّ ذَ  . «30. سورة لقمان، آیۀ 62سورة حج، آیۀ  14  .»ِلَك .َِنَّ ا+َّ
ُتْم تـَْعَلُمونَ «. 42سورة بقره، آیۀ  15  ».َوَال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ Bِْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احلَْقَّ َوأَنـْ
ُ َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ «. 140سورة آل عمران، آیۀ  16  ».َوا+َّ
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هاي فوق زنان و کارگران بسیاري از این حقوق براي اعمال فشار بر  نمایند. کامالً مشهود است که در مثال تعهد میبین 
تاً قانونی که باید موجبات نظم جامعه و آرامش افراد را فراهم آورد عمالً شوهر و کارفرماي خود استفاده نموده و نتیج

اند. لذا باید اذعان داشت که حقوقی که مشروعیت آن را خداوند مقرر فرموده  مستمسکی براي تنش و اختالف شده
رسان و  بلکه آسیب شوند باشند نه تنها موجب اصالح جامعه نمی هااي که در تضاد با آن اصیل هستند و حقوق موضوعه

  مضرّ هستند. 

  قانونگذاري
. به عبارت دیگر مالقات افراد و برقراري دهند مینظم جامعه به قواعدي است که  ابداعروابط افراد با یکدیگر مورث 

را ملزم به برقراري قواعدي براي تنظیم آنها ها و حتّی سایر موجودات  انسانمختلف اعم از روابط بین آنها در جوامع 
ورزد و متخطی از آن  جامعه به رعایت آنها اهتمام می کهنماید. این تنظیمات همان قواعد و مقررات است  زیست آنها می

ي است. زیرا عرف منبعث از رفتار گذاراین موضوع همان وجه اهمیت عرف در جامعه و قانونداند.  را مستوجب تنبیه می
مردم در تعامل با یکدیگر است یعنی منبعث از طبیعت است و چون منشأ آن طبیعت افراد است لذا منطبق با حقوق طبیعی 

باشد.  ي میگذارطبیعی آنان است که جامعه آن را مشروعیت داده لذا عرف به نحوي قانون و به نحوي مبنایی براي قانون
هاي جامعه و نهایتاً قوانین و مقررات در طول زمان  به تغییر ارزش باید به این امر توجه نمود که تغییر عرف جامعه منجر

تغییر قوانین لزوم ها در طی تاریخ به  هاي انسان نگرش تکاملی خواسته از بعدروند تغییر پندار اتباع یک سرزمین شود.  می
  انجامد.  می

دهندة عرف و عادات عرفی و  اجتماع شکل گیرد و شاکلۀ شکل می 17ها در طول زمان براساس شاکلۀ اجتماع رفتار انسان
از سوي دیگر همانطور که شاکلۀ  شود. مجموعۀ شاکله افراد تشکیل میکه از  نهایتاً قوانین و مقررات حقوقی است

نیات افراد در درون تک تک مجموعۀ توانند شاکلۀ اجتماع را تغییر دهند.  اجتماع مورث قوانین است خود قوانین نیز می
اجتماع به  ۀشاکل ودهد  اجتماع را شکل می ۀافراد جامعه شاکل ۀشاکلمجموعۀ دهد و  را تشکیل می 18فرد ۀشاکلافراد 

داشته باشند تحوالت اجتماعی محقق خواهد  يهمسویی بیشتردر جامعه افراد  ۀ. وقتی شاکلندسته نوعی همان هنجارها
: فرماید میکریم  قرآننماید.  تر می حصول یک هدف قوياجتماعی جامعه را براي  ةهاي افراد اراد شد. زیرا خواسته

 

 

  حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بکار برده شد.شاکله اجتماع یا شاکلۀ جامعه اول بار توسط  17
   .، اسراف و شاکله6/2/1387 ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3  
   .نیقی عاقله، شاکله، ،1/7/1391 ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3  
   .در اعمال تیشاکله و ن رضا، يمددکار- یاحترام به اجازات عرفان ،4/12/1391 ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar-
Amal.mp3  

   .تین شاکله و -یقیاعمال و جبران خطا، توبه حق یارزیاب ،29/12/1393 ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3  

ند و پروردگار ک  خود عمل مىشاکلۀ س بر حسب کبگو هر  »ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فَـَربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ُهَو َأْهَدى َسِبيلً «. 84سورة اسراء، آیۀ  18
 .تر باشد داناتر است افتهی ه راهکشما به هر 

  

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-06-sobhe-jome-kotob-selseh-niyat-va-shakeleh-esraf.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/91-07-01-Sobhe-Shanbe-Shakele-Aghele-Yaghin.mp3
http://mazaresoltani.net/download/mp3/91/1391-12-04-Sobhe-Jome-Ehteram-Be-Ejazat-Erfani-Madadkari-Reza-Niyat-Dar
http://mazaresoltani.net/download/mp3/93/1393-12-29-Sobhe-Jome-Arzyabi-Amal-Jobran-Khata-Tobe-Shakel-Niyat.mp3
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یعنی تحول و دگرگونی در جامعه  19»دهد مگر آن قوم خود را تغییر دهند خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«
 ۀشاکلو آید  با تغییر شاکله بوجود میها  این تحول در وجود انساناست و نحوة تفکّر و نگرش تک تک افراد  مورث

  . یابد میسوق همان سمت کل جامعه به ده شودکشان یسمتهر یک جامعه به  عموم افراد
گیرد  علم حقوق، وضع قوانین است. قوانین و احکام در ارتباط با اعمالی صورت می منظرتغییر شاکله از کلی روش یک 

 ۀد وجود دارد که اساس شاکلکه مستوجب جزا یا پاداش هستند. در حیطۀ خارج از احکام تشریعی، بسیاري از موار
. این قبیل رفتار در ندو آن اعمال مستوجب جزا یا پاداش هم نیست ندنظر قانونگذار نیست طمحاجتماع را تشکیل داده ولی م

ضامن مداومت یک فکر یا روش آن عرف و عادتی است که در جامعه ایجاد « 20فرمایند: گیرند. می حیطۀ اخالق قرار می
اجتماع بر اساس قانونگذاري یا استمرار عادت محدود شود یا تغییر یابد عمالً نیات افراد هم تغییر  ۀلاگر شاک» شود. می
  د. نیاب می

تواند موجبات تعدي  جامعه و شاکلۀ اجتماع باشد در غیر این صورت میمأّ نظر قانونگذاري باید عمالً در راستاي اهداف 
تک آنها اعطاء کرده فراهم آورد. وظیفۀ قانون ایجاد محیطی براي تعامل به حقوق طبیعی افراد را که خداوند به تک 

منجر به قانون نباید لذا في به آنها افراد یک جامعه است و نه تعدحقوق به ي تعدي افراد شود. اصوالً اگر قانون سبب تعد
متمایل به تعدي  طور کلیجامعه به ۀ شاکلتغییر یابد. زیرا که الزم است برخالف میل جامعه حرکت کرده و د وشبه افراد 

فرهنگ و جوامع را از در این است که قانونگذاري به صورتی محقق شود که قانون ي تعد واردمز ایکی افراد نیست. به 
امعه تعدي شده و ج هاي فکري و تجربی و عرفی اندوختهبه ن حالت ید در ایخود منقطع نما ۀگذشتعرف و تاریخ 

بر  یست افراطیدئولوژیا يها ط گروههنگام تسلّ که غالباً ين نوع قانونگذاریا است دومشهدر تاریخ همانطور که 
معموالً هاي سیاسی  اند زیرا در این نوع رژیم شده عمر بلندي نداشتهمستبد مشاهده  يها ومتکحبا ظهور ا یها  ومتکح

این موضوع از انواع مختلف  منقطع نماید.خ خود یراز گذشته و تارا مردم به انحاء مختلف سعی کرده تا  قانونگذار
کند و در اموري  شود که قانون خود را وارد حریم خصوصی افراد می فضولی قانونگذار و قانون در زندگی افراد تلقی می

  شود که کسی غیر از افراد خاصی که به آن حریم محرم هستند مجاز به ورود به آن نیست. وارد می
 رند، بکى عمل صالحس کهر « 22د:یفرما یو م». شدکگرى را بر دوش نیس بار گناه دکچ یه« 21د:یفرما یم میرکقرآن 
ن یا». ندیش را ببیار بدى شود جزاکب کس مرتکهر « 23د:یفرما یو م». است ر خودشند بکه بد کاست و هر  شخود

ي گذاري قانونتعد این موضوع در ارتباط باباشد. تعمیم  یها در اسالم م بودن مجازات ید اصل شخصییتأ یات به معنیآ
بکارگیري حقوق خود تجاوز نمودند قانون نباید براي نسبت به افراد جامعه قابل تعمیم است. به عبارتی اگر افرادي از 

   ي به همۀ افراد جامعه است.تعد هک جامعه سلب نماید ۀرا از همحقّ  اي کالً این جلوگیري از تعدي گروه یا عده
شورها کاز  ياریباشد. در بس یار مهم میند بسکز یرتخلف را متمایه تخلف و غکدن مرز قانون یشکبا توجه به مطالب فوق 

شورها مشاهده ک یلیرا جرم دانسته و در خ یمسائل اخالقاز  یلیات شده و خیطۀ اخالقیارد حون یه قوانکمشاهده شده 
 

 

ُوا ما ِ.َنـُْفِسِهمْ «، 11سوره رعد، آیه  19 ُ ما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغّريِ
َ ال يـَُغّريِ  .»ِإنَّ ا+َّ

  ، علوم اقتصاد و اسراف.5/2/1387 ،سخنرانی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه 20
http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3  

 » َو ال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرى. «18سورة فاطر، آیه  21
  ».َمْن َعِمَل صاِحلاً فَِلَنْفِسِه َو َمْن َأساَء فَـَعَلْيها. «46سورة فصلت، آیه  22
  ». َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ُجيَْز بِه. «123سوره نساء، آیه  23

http://mazaresoltani.net/download/mp3/87/87-02-05-sobhe-panjshanbeh-elm-va-esraf-kardan.mp3
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در آنها  یه مالحظات اخالقک اند ف نمودهیتعر یلفعاا يجرم را برارده و تحقق کات را رها ین اخالقیه قوانکشده 
. شده استافراط و تفریط  يقانونگذاردر ف جرم از حد اعتدال ین حاالت در تعریا ياغماض شده است. در هر دو

رانه در یگ ن سختیمثال وضع قوان يات بشر است. برایف با فطریلکن موضوع مشابه عدم توجه به لزوم تطابق تیعلت ا
ها قرار  انسان یجنس تالید با فطرت تماین قانون در تقابل شدیدهد چون ا یج مضرا ن يزیگر روابط مرد و زن عمالً قانون

دن خط یشکگردد.  یان جامعه است میه بنکدن خانواده یز سبب پاشیروابط مرد و زن ن ين آزادسازیرد. وضع قوانیگ یم
زه یط غریا تفریه خود در افراط ک یدر بشر معمول واست  یازمند علم و هنر خاصین زن و مرد نیمرز جرم در رابطه ب

  وجود ندارد.  اسیر استشهوت 
شوند. به عبارت دیگر شریعت  شود که قواعدي که عرف مسلّم جامعه باشند قانون جامعه تلقی می لذا این نتیجه گرفته می

امعه است. این موضوع در بسیاري از موارد تعمیم دارد و کلیۀ همان قانون جامعه و قوانین اجتماعی همان شریعت آن ج
در باب جهات تشابه حقوق اسالم با حقوق شود.  مقرراتی که با دستورات صریح خداوند مغایرت ندارد را شامل می

ندارد قانون اساسی در حقوق اسالم مقررات قرآن و سنّت است که هیچ قاعده بعدي و یا عرف حقّ « 24فرمایند: عرفی می
ت پیغمبر منافات داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است. از این دو منبع آن را نقض نماید و مقرراتی که با این قانون و سنّ

توان شک  سنّت هستند می ةکنند تنها قرآن مدون شده و در صحت صدور آن شکی نیست اما در صحت احادیث که بیان
ا همین که تشخیص داده شد که در صحت صدور حدیث هست یا نه، امت کرد که آیا واقعاً امر مشخصی جزو سنّ

رسیده است به منزلۀ تفسیر (ع) تردیدي نیست حجیت آن دیگر قابل شک نیست. در مذهب شیعه اخباري که از ائمه 
آن مخالف باشد فرماید: اگر خبري از ما به شما برسد که با قر  که می(ع) قرآن است نه به منزلۀ شارع، بیان یکی از ائمه 

باشد. از این حیث یعنی داشتن قانون اساسی مدون و نیز مقدار زیادي  باور نکنید و آن را دور بیندازید، مبین همین امر می
هاي نوشته تشابه دارد اما تفاوت آنها در آن است که اسالم قوانین نوشته  ت مسلّم سیستم حقوق اسالمی با حقوقسنّ

هاي قانونی منتشر  هاي حقوق نوشته مرتباً مجموعه عرض باشد ولی سیستم کند که بتواند هم دیگري بر آنها اضافه نمی
در این ارتباط باید توجه نمود که سنّت دلیلی نیست که مدلول آن روشن باشد و آنقدر اخبار و احادیث و » کنند. می

که ظنّی الدالله کرده است. بررسی این روایات غلط و متناقص و مجعول نقل شده که سنّت را نه تنها ظنّی الصدور بل
موضوع از لحاظ تاریخ حقوق بسیار حائز اهمیت است. زیرا بسیاري از قواعدي که در کشورهاي اسالمی به نام قواعد 

. از اینرو است اند بلکه تأسیسات فقها است که نام قواعد شرعی به خود گرفته ندآید قوانین الهی نیست شرعی به اجرا در می
شوند در کشور دیگر که آن هم اسالمی است  بینیم در بسیاري از کشورهاي اسالمی قوانینی که شرعی تلقّی می یکه م

تر در فقه خاصه و عامه تعداد حدود متفاوت و بیش از تعدادي است که در قرآن  متفاوت و حتّی مغایر است. و بطور کلی
ا و البد باید برخی از این احکام در استنباط احکام است و الّبراي آنها حد ذکر شده است و این به معنی وجود خطا 

موضوعه فقهی شرعی نباشند. مسلماً سکوت شارع دربارة جرائمی بیش از آنچه در نص قرآن است بی حکمت نبوده 
س آنها را نیز در زمرة حدود در کتاب انشاء می علّت این امر در این بوده که در طی تاریخ اگر  فرمود. وگرنه شارع مقد

کردند تا داوري نماید. زیرا در ازمنۀ  شد معموالً به اهل مسجد و منبر مراجعه می در قراء موضوعی مورد منازعه واقع می
نهاد گذشته سواد در جوامع محدود به افراد خاصی بود و همه امکان مراجعه به کتاب را نداشتند. در طول تاریخ این 

اي تحت عنوان فقیه مراقب این نهاد گشتند و روش استنباط  حقوقی تقویت گردید و به صورت فقه متبلور شد و عده
 

 

 ، مشهد.1390حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، رسالۀ حقوق تطبیقی، انتشارات سلسله الرضا،  24
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هاي علمیه و اجتهاد و مجتهد پدیدار گردید. در صورتی که این نهاد در  حکم را نیز به دیگران تعلیم و مدارس و حوزه
ه به نیاز جامعه به مرجعی براي داوري و قضاء صدر اسالم موجود نبود و تأسیس آن در اثر تطوآمد درر تاریخی و با توج

  ه باشد. فرمودو نه آنکه تأسیسی باشد که رسول اکرم (ص) آن را تشریع و تقنین 

  نیطه تقنیح
سؤال اصلی در این باب این است که باشد.  یاتباع م یدر زندگ ها ومتکدخالت ح یاصل مدخلحیطۀ قانونگذاري 

در نحوة ند هست ها مجاز تدولا ید. آندر امور افراد گسترش دهرا دخالت خود که  ندستهمجاز  يددوتا چه ح اه ومتکح
رنگ براي مثال  ؟زندگی داخلی و خصوصی افراد مداخله نمایند یا مواردي از زندگی اجتماعی آنها را محدود سازند

ن یندارد ا ینند؟ لزومکاتباع خود دخالت  یمصرف يها کیا در نوع خوراینند کمردم را مشخص یا پوشش لباس 
ات ببندد به یبر چغندر قند مال یمثال اگر دولت يبرا .ز قابل طرح استیم نیرمستقیه به صورت غکم باشد بلیها مستق دخالت

ن موضوع داللت بر یو ااست داده پنهانی د یسوبسحمایت کرده و به آنها ر کشینندگان نکدیتول ازه کن است یا یمعن
ن یو اگر دنبال اپنهان داده  يا ارانهینندگان قهوه کبه وارد یا به عبارتیست ا يچاتولیدکنندگان بر پنهان وضع مالیات 

ند کمخالفت با مردم ق ین طریاز ا يمصرف چا يالگوترویج ا دولت مجاز است تا با یم آینکد سؤال یم بایریرشته را بگ
وضع  يدن چایمنع نوش يبرا یه قانونکد؟ هرچند یمصرف محدود نما يالگو رییتغ یا ینسب يها متیو آن را با ابزار ق

تحوالت در موجب ا غالباً هه عدم توجه به آنک ندسته یف و قابل بررسین مباحث همه موضوعات ظریا .باشدده ینگرد
ن و یطۀ تقنیاساس حقانون اساسی ه ک یحقوق يها نظام یعنی 25نالشویتینستک یحقوق يها در نظام .شود میسطوح مختلف 

همواره  یول .شوند یف مین تعریتقن يو راهنما برا یاصل يند مرزهاک یات روابط قوا و افراد جامعه را مشخص میلک
به را این مرزها ا ناخواسته یه خواسته یقوة قضائ درقضات  یقضائ ۀیا رویه یا مصوبات قوة مجریه قوة مقننه کشود  یده مید

یا مقررات قانون  یخالف روح قانون اساس یحت يریدام از مراجع فوق با تفسکهر یعنی .دنده یقرار م يمورد تعدراحتی 
   رسانند. یب مینظر خود را به تصو موردیا عرف قضائی 

ه اصالً کنند ک یما نقد و دولت ر يشه قانونگذاریرو از آنها اصل  یبرخ یحت است ات متنوعینظر يدر باب قانونگذار
ا یاست  یالزام شرع تومکت از حیا تبعین اساس آی. و برااست یا صرفاً واجب عقلیاست  یشرعومت واجب کا حیآ

 را یخاص يدام ظرافتهاکروهات و مباحات هرکطۀ واجبات و محرمات و مستحبات و میدر ح ي. قانونگذاريرییتخ امري
. تعدي نکندوضع فرموده براي بشر ع یاخداوند در شر که یچارچوب به فعل كا تریه وضع قانون در فعل ک کند اقتضاء می

ه یوالس یعلمقدس دگاه شارع یاز د فعل كه فعل و ترک ندسته يردامو اتمباح هکن مسئله پرداخته شده یرباز به ایاز د
برخی  .26اند اند و آن را نه بدعت و نه تشریع دانسته برخی قلمرو مباحات را تنظیم زندگی شخصی دانسته .باشد می

ها  اند ولی سؤال اصلی در این است که آیا حکومت را در نظر گرفتن مصالح جامعه گفتهطه امور مباح یدر ح يقانونگذار
این عتاب از جانب خداوند به پیامبر گرامی اسالم  27مجاز هستند که ممنوعیت یا محدودیتی بر امور حالل وضع نمایند!؟.

براى  ونده خداکرا ها  ها از روزي ها و پاکی نتیزچه کسی بگو فرماید:  دربارة قانونگذاري در امور مباح است. می
یعنی وقتی خداوند امري را حالل مقرر فرموده وضع قانون در تحدید آن به کرده است!؟ د آورده حرام یبندگانش پد

 

 

25 Constitutional 
  .1393، چاپ موسسه بوستان کتاب .تنبيه االمة و تنزيه امللةنائینی، محمد حسین،  26
 .»ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا+َِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّّيَِباِت ِمَن الّرِْزقِ « .32سورة اعراف، آیۀ  27
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نگونه یرده است و اگر اکد یع شارع را تحدیتشر يطۀ قانونگذارین باشد حیاگر چنو  مثابه گرفتن حقّ از ذیحقّ است
د پرداخت یه از شرع بابطستنن مین موضوع به مبحث اصول مبرهن در قوانیار وضع قانون منع شده است. لذا از اینباشد خ

ابداع نمود. را شاخ و برگ الزم  ،ل آنیمکت يافت و سپس در راستایدرد یباعت را یع شریوضع و تشر یو فلسفۀ اصل
  گردد. روشنف و یتعرو قانونگذاري فلسفه حقوق  یمبانع پرداخت تا یمت تشرکد به حیپس در ابتدا با

از سوي دیگر سؤال متعاقب پرسش اخیر این خواهد بود که اگر اکثریت موافق یا مخالف امري باشند آیا این 
شناسند. آیات  آیات قرآن مناط اکثریت را به رسمیت نمینماید یا خیر؟  ۀ تقنین در آن امر میحموافقت داللت بر ابا

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ «و  29»ْشُكرونَ ايَ ٰـ لالّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  28»وركُ لشَّ ٱ يَ ادِ بَ عِ  نْ يٌل مِ لِ قَ « رار کو ت 31»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ لالّناِس  رَ ثَ كْ أَ «و  30»إنَّ ٱْإلِ
 کنند. اکثریت را رد میدادن  قرار مناط 34»ونَ لُ هَ ُهْم جيَْ رَ ثَ كْ أَ «، 33»ونَ لُ قِ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ « ،32»ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَ كْ أَ «: نیبا مضام یاتیآ

ًئا«علت مفاهیم مذکور در این آیات در آیۀ  بیان شده و در آیۀ  35»َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَن(ا ِإنَّ الظَّنَّ َال يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ َشيـْ
ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ  َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل ا+َِّ  َوِإْن ُتِطعْ «فرماید:  دیگري به صراحت خطاب به پیامبر اکرم (ص) می

زیرا  گردانند یتو را از راه خدا گمراه م یاطاعت کن نزمی در مردم یتاکثررأي  از اگر یعنی 36»َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصونَ  الظَّنَّ 
  .زنند یحدس م(تنها) که  ستین نیو جز ا کنند ینم تیکه جز از گمان تبع

 ،توانند در همۀ مسائل یها م ا دولتیآ ؟جا باشدکد در ین بایتقن حیطۀه کآورد  یش مین سؤال را پیا موضوعن یا یبررس
امل قواعد که تکنیه ضمن اکد یم نماین را ترسیطۀ تقنیه مرز حکد یشکبا ثبات  ید خطیو چگونه با ؟ندینما يقانونگذار

ه نه کدارد  یمشخص يمرزبند یاسالمحقوق ن ارتباط یدر ا؟ دیجاد نمایرا در آن ا یام عقلکثبات احرد یرا بپذ یحقوق
مسئلۀ  د.ینما یمو محدود ز مشخص یطۀ دخالت دولت در امور اتباع را نیه حکد بلینما یا میرا مه يتنها ثبات قانونگذار

ست و یگر نیدیکن همانند یت قوانیا حرمت رعای وجوب یلکام است بطورکاح يبند رتبه یاسالم يدر قانونگذار یاصل
از باشند. افعال  یم توجهام خمسه قابل کن ارتباط احیا دام از آنها متفاوت است. درکزان برخورد با هریت و میشدت اهم

دنبالۀ هم  ر شد درکه ذک یبیباشند و اگر آنها را به ترت یا حرام میروه کا میا مباح یا مستحب یواجب  يبند ن طبقهیلحاظ ا
شدت برخورد قانون با افعال  یعنیدهد  یاز وجوب عمل تا حرمت آن را پوشش م یاملکه دامنۀ کم ینیب یم میبگذار

گر به مباح ید يا از سویاست  یکن ارتباط گرچه مستحب به واجب نزدیا ام آن مندرج است. درکمختلف در بطن اح
هرچند با منطق  یحیهمه از لحاظ سلسله مراتب ترج یدارند ولد کر مؤید و غکشود و مستحبات انواع مؤ یم یکنزد

 

 

  م هستند بندگان سپاسگزار من.ک. و 13ۀ یسورة سبا، آ -  28
  ستند. یثر مردم سپاسگزار نک. ا38ۀ یوسف آیسورة  -  29
  ان است.ی. همانا انسان در ز2ۀ یسورة والعصر، آ -  30
  دانند.  یثر مردم نمک. ا187ۀ یو سورة اعراف آ 28ۀ یسورة سبا آ -  31
  دانند.  یثرشان نمک. ا55ۀ یونس، آیسورة  -  32
  نند.ک یثرشان تعقل نمک. ا4ۀ یسورة حجرات، آ -  33
  ثراً جاهلند.ک. ا111ۀ یانعام، آ سورة -  34
ن یهم 28ه یآ ،ند. در سوره نجمک یه گمان بسنده از حق نمکنند جز از گمان و همانا ک یت نمیتبعو اکثر ایشان  .36آیۀ  یونس، ةسور - 35

ه گمان بسنده از حق کنند جز از گمان و همانا ک یت نمیهمانا تبع». َشْيئاً ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإّال ٱلظََّن ِإنَّ ٱلظََّن اليـُْغِين ِمَن ٱحلَْقِّ «د: یفرما ینطور میعبارت را ا
  ند. ک ینم
  .116ۀ یآ انعام،سورة  -  36
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مشاهده توان  یروهات و محرمات مکرا در م یحیبات ترجین ترتینطور ای. همندستهافتاده  ا جاهم آنیف و مفاهیتعر يفاز
تاب را بر کاالمر و  یاول یعنین یزان تقنیه مکاست  يا ه منابع آنان به گونهکه یباالخص امام یبه هرحال قواعد اسالم .ردک
ن را مشخص یطۀ تقنیححدود ه کند ک یم دایپ یخاص یگاه حقوقیام خمسه جاکدانند اح یت و اجماع ارجح مسنّ
   .دینما یم

شارع مقدس با علم به اینکه تقریرات کتاب قرآن سندي الیتغیر خواهد بود و حکم افعال در ازمنه و امکنه مختلف و 
ی و الیتغیر هستند و مواردي را در نص کتاب تقریر فرمود که کلّفقط تواند باشد لذا  شرایط آنها در همۀ موارد ثابت نمی

س حکمت بالغۀ شارع بر آن قرار گرفت تا بعضی از قواعد را در قرآن ذکر و یابند. بر این اسا در طول زمان تغییر نمی
مجازات الزمه براي آنها را قید نماید و باقی را عمداً ذکر نفرمود تا در هر زمانی نسبت به آنها با مالحظات خاص آن 

  زمان تعیین گردند. 
بود. زیرا آن حضرت دربارة هر موضوعی در  هاي دیگر در زمان حیات پیامبر (ص) تکلیف مسلمین متفاوت از زمان

در کار « 37 فرماید: گرفت. قرآن کریم می فرمود ولی شخصاً تصمیم می ارتباط با نحوة ادارة جامعه با دیگران مشورت می
ولی براي بعد از خود اداره امور جامعه مشمول ». توکل کن وندبا آنها مشورت کن پس آنگاه که عزم کردي پس به خدا

در ارتباط با این مطلب باید گفت که احکامی که در کتاب ». امرشان شورا بین آنهاست« 38یه قرار گرفت که فرمود:این آ
کند  . این آیه مشخص نمیندستهاخیر الذکر  ۀقرآن مشخصاً در ارتباط با احکام جزائی مطرح نگردیده است مشمول آی

دارد که باید مطابق سنّت پیامبر  باشد و همچنین تصریح نمینباید منطبق با سنّت (ص) که امور مسلمین بعد از حضرت 
گیري  شود این است که باید مؤمنین در امور خود به مشورت بپردازند و تصمیم باشد. آنچه از این آیه دریافت می(ص) 

ه امور جامعۀ دربارة آن با خودشان است. به عبارت دیگر مفهومی چون قرارداد اجتماعی را در تقنین و حل مسائل و ادار
  ند: هست وجهر قابل تین ارتباط اصول زیدر اخود به دنبال دارد. 

امرشان  «د: یفرما یم يم در سورة شوریرکدر قرآن  به شورا واگذاشته شده است.مباح م در امور ین و اتخاذ تصمیتقن -1
گچ  یمثال در زمان يآن است. بران یز مبین ین است و حدود عرفیز بر این یعقل یلّکدستور  39.»ستا ن آنهایبر شور ب
از لوازم بهداشت و  یدر زمان فعل ین بوده ولیان و متمولیران مختص به اعیردن) در اکد یوار (معروف به سفیزدن به د

ف یاست و ط ین مقوله قابل بررسیۀ قوانین و مقررات الزم براي اجتماع در ایلّکباشد.  یها م و از حداقل يالزامات معمار
قوانین  گونهنیت ایم درباره مشروعیتواند در اتخاذ تصم یار عقل است میه منطبق با معک ییارهایع است و معیار وسیآنها بس

گر از موضوعات به ید يارین و رها نمودن و مباح گذاشتن بسیاز قوان ياریع بسیمت تشرکرا در اصل حیرهنمون باشد. ز
نۀ مختلف متفاوت است. لذا در همۀ کدر ازمنه و ام یام جزئکا وجوب احیه حرمت کن موضوع بوده یل همیدل

ط یت حال مردم و شرایه با رعاکم منوط فرمود یم دربارة آنها را به عقل سلیع نفرمود و اتخاذ تصمیموضوعات تشر
 شد. با ین مصلحت مرعیمختلف بهتر

ه بر هر ک یو فارغ از استثنائات احتمال یلکبطور ن اصل یقت ایدر حق .سکست و بالعیل به حرام نیحالل قابل تبد -2
همواره حالل است و  فرمودهحالل اعالم  )ص( دمحمحضرت ه که آنچه را کدارد  یمز راابت دارد یسرا یلک ةقاعد

 

 

  .»فَـتَـوَكَّْل َعَلى ا+َّ  فَِإذا َعَزْمتَ  َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «. 159، آیه آل عمرانسورة  37
نَـُهمْ َو َأْمُرُهْم ُشوَرٰی «. 38 سورة شورا، آیه 38   .»بـَيـْ
  بـَْيَنُهْم.  َو َأْمُرُهْم ُشورى ،38سورة شوري، آیۀ  39
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بر اساس و نه  استناد است وت و حرمت براساس قرآن قابل اثبات ین حلی. ا40رده همواره حرام استکه او حرام کآنچه را 
حالل دانسته است را با وضع  )ص( یه رسول گرامکرا  يزیچ االصول ید علیبان یاسالم گذارقانون. لذا اجماعسنّت و 

توسعۀ این امر در واجب کردن مستحبات و حرام کردن  نطور است.یز همیس آن نکند و عکد حرام اعالم ین جدیقوان
  مکروهات بسادگی قابل بسط است.

و فعال فر را در مورد اکیتوان  ین اصل فقط میبراساس ا .گردد یحرمت م یاجتماعتنها شامل موارد رات یو تعزحدود  -3
ال عمو ار موارد یسا يتوان برا یآمده است و نمبه صراحت  شرعآنها در  یاجتماعه حرمت کنمود  فیتعر یافعالترك 

و باید به مصادیق رد ک يا جاریوضع ر یو تعزحد شرع قانون از  41ر موسعیو تفسبا وضع ندارند  یه آثار اجتماعک يفرد
نگاه و مفرّهاي قانونی براي گریز قاضی از اثبات تحقّق جرم قانونگذاري تا قضاء و اجرا تعریف جرم و کیفري از مرحلۀ 

ن یوضع قوان يبرا يتوان مستند یط معمول نمیبا شراز ینروه کمباح و م ،مستحب یاجتماعدر امور داشت.  42مضیق
  ر در آن باشد.یزتعا یحد  یه به نوعکف نمود یتعر يریتعز

 ندستهگران ید يبراحقّ  ام خود منشاءکاز اح ياریوجوب بس .است يضرور یاجتماع واجبات ۀطیدر ح يقانونگذار -4
دولت ن اصل یبراساس ا یعنی د.ینما یف مین مشروع و مجاز را تعریاز تقن يا طهیح هعجامافراد  ين حقوق برایم ایو تنظ
شرعاً  -و نه خود فرد –گران یآن در ارتباط با حقوق د كا تریفعل ه کاست  يبه وضع قانون در امور لزمم یاسالم

  واجب شناخته شده است.
ن اصل انجام یبراساس ا .قابل حصول است یروه براساس قرارداد اجتماعکدر امور مباح، مستحب و م يقانونگذار -5
 ياز قراردادها ییها وهیتوان براساس ش یح نشده است را میآنان تصر يبرا یبا وجویه حرمت کبات یاز ترت ياریبس

 

 

 َعْن َحرِيٍز َعْن ُزرَارََة قَاَل  -١٩، :ب البدع و الرأي و املقاييس ... ٥٨، ١الشيخ الكليين، الكايف،  40
َ
ِد ْبِن ِعيَسى ْبِن ُعبَـْيٍد َعْن يُوُنس َراِهيَم َعْن ُحمَمَّ َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

ٍد َحَالٌل أََبدًا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَيا ُرُه َو َال جيَِيَسأَْلُت َأBَ َعْبِد ا+َِّ ع َعِن احلََْالِل َو اْحلََراِم فَـَقاَل َحَالُل ُحمَمَّ ُرُه َو  َمِة َو َحَراُمُه َحَراٌم َأَبدًا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َال َيُكوُن َغيـْ ُء َغيـْ
 .َما َأَحٌد ابـَْتدََع ِبْدَعًة ِإالَّ تَـَرَك Cَِا ُسنَّةً قَاَل قَاَل َعِليٌّ ع 

سع از قوانین کیفري مبین نقض غرض از تشریع قانون می 41 َوی که حامی اغراض دولت هستند مجازات محاکمبرخی دیده شده باشد.  تفاسیر م
اند که منظر هیچ قاضی عادلی  تخلفات کوچک را با وسعت دادن نیت مرتکب به اتهامات بزرگ عمالً مرتکب را به مجازاتی محکوم کرده

َا َجَزاُء ا«سورة مائده:  33که در آیۀ » محاربه«مؤید آن نبوده و نیست. مثالً با تفسیر موسع از واژة  لَِّذيَن ُحيَارِبُوَن ا+ََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض ِإمنَّ
َفْوا ِمَن اْألَرْ  َيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرةِ َفَساًدا َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُنـْ نـْ  سانىک سزاى( »َعَذاٌب َعِظيمٌ  ِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ

 خالف در شانیپا و دست ای گردند ختهیآو دار بر ای شوند شتهک هک ستین نیا جز وشندک  مى فساد به نیزم در و جنگند  مى او امبریپ و خدا با هک
) بیان شده، بزرگ خواهند داشتاست و در آخرت عذابى یى آنان در دنین رسواید گردند این تبعیا از آن سرزمیه شود دیبر گریدیک  جهت

جابجایی سطل زباله به وسط معبر یا سرودن ترانه علیه حکّام یا کشف حجاب را مأخذ براي صدور احکامی چون اعدام و بازداشت و امثال آن 
مردم هیچگاه و هیچوقت و در اند. مسلماً جایگاه حکّام منتخب مردم یا شوراهاي منبعث از  قرار داده و اقدام به صدور این احکام سنگین نموده

هیچ زمان جایگاه خداوند نبوده و از بابت این انتخابِ مردم رسول خدا نخواهند بود و صدور چنین احکامی عین مخالفت با خدا و رسول او 
. »وَلِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن َأَال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم اْخلَاِسُرونَ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن فَأَْنَساُهْم ِذْكَر ا+َِّ أُ « فرماید: می 19است. در سورة مجادله آیۀ 

 ).ارانندکانیطان همان زیه حزب شکطانند آگاه باش یادشان برده است آنان حزب شیره شده و خدا را از یآنان چ بر طانیش(
به عنوان توهین به محمد رضا پهلوي بازداشت و تسلیم مقام قضائی نمودند. دادگاه وي » مرگ بر پسر رضاخان«فردي را هنگام نوشتن شعار  42

الً افراد زیادي نام رضاخان را دارند، ثانیاً چنانچه مقصود رضاخان شاه فقید باشد تازه مشار الیه ش اه و شخص اول را با ادلۀ زیر تبرئه نمود: او
باشد نوشتن شعار مزبور یک بوده باشد. ثالثاً بر فرض اینکه قصد شخص اول مملکت  ور متعدد میمملکت نیست زیرا شاه سابق داراي اوالد ذک

 بینی نشده است.  شود نه توهین و در قانون مجازاتی براي نفرین پیش نوع نفرین محسوب می
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ن یا یشاند ولکن یبه تقن یقرارداد اجتماع یعقود با تلقحاکمیت قراردادها و اصل ق یح از طریا صرین ملت یدر ب یضمن
توان براساس قرارداد  یدر مدارس را مگردد. مثالً ثبت نام  یخاطفرد  يبرا دیشد فرکیجاد ید سبب ایامور الزاماً نبا

 فرزند خوده اقدام به ثبت نام ک ين ویا والدیآموز  دانشدن یرسان فرکیبه  ياجازه برا یرد ولک یالزام تلق یک یاجتماع
هرچند از  ردیگ یقرار نم یاجتماع - یشرعل سواد در زمرة واجبات ی. چون تحصسؤال دارد يجااند  در مدارس ننموده
  . است یمدن - یاوجب واجبات عرف

شود. تفاوت اخالق با حقوق در جزاي معین براي عدم رعایت  خصایل انسانی گفته می ۀاخالق بطور مجرد به مجموع
اي که فرد در آن قرار دارد ممکن  قواعد هر یک از آنها است. وقتی فردي یک قاعدة اخالقی را رعایت نکند جامعه

ن نیست و بستگی انجامد. میزان طرد هم معی خلق تنها به طرد فرد می وي را مطرود کند و مجازات سؤ است در طول زمان
به عکس العمل افراد جامعه و تصمیم آنها دارد. ولی در حقوق مجازات تنها اختصاص به طرد فرد ندارد و جامعه تنبیهاتی 

شود. لذا باید گفت جزاي عدم رعایت اخالق از  همراه میگیرد که غالباً با اعمال جزاي ملموس  در نظر میبراي خاطی 
ن است.قبل تعیین نشده ولی جزاي جرم از قبل مشخص و معی  

وقتی فعل یا ترك فعلی در قلمرو اخالق قرار دارد تا وقتی که به قلمرو حقوق وارد نشده مستوجب مجازات ملموس 
توانند از قلمرو اخالق خارج شده و به حیطۀ حقوق وارد شوند.  شود ولی در طول زمان با تغییر عرف جامعه افعال می نمی

، عنوان مجرمانه براي مجرم در عدم رعایت قانون مشخص و معین است و میزان یاخالقموارد لذا برخالف عدم رعایت 
  جزا یا کیفر نیز از قبل معلوم است.

هستند. این   هاي مسلّم جامعه که قاعدتاً در حیطۀ اخالق قرار دارند به عنوان منابع حقوق قابل استفاده برخی از عرف
شوند. موارد مزبور در اثر ثبات در طول زمان وارد رویۀ قضایی شده و  موارد در منطقۀ مشترك حقوق و اخالق واقع می

نون مد نظر افراد و جامعه و قضات قرار گیرند. هرچند اینگونه موارد به گردند تا به نوعی به عنوان قا عمالً سبب می
  صوب نشده باشند.مهاي رسمی قانونگذاري به عنوان قانون مطرح و  صورت رسمی از کانال

  قانونگذاري و قانونپذیري
قوانین زندگی افراد را قانونگذاري زیادتر باشد  هدارند. هرچ پدیدة مقابل یکدیگر قرار وقانونگذاري و قانونپذیري د
د. این پدیده در بسیاري از کشورها مشاهده شو قانونپذیري دچار اشکال مینهایتاً و  دننمای دچار اشکاالت پیچیده می

توانند  که به سختی اتباع یک کشور میاند  دون توجه به این امر اقدام به وضع قوانین بسیار و پیچیده نمودهشود که ب می
   خود را از البالي قوانین متعدد دریابند.ر اجتماعی رفتاراه حل عملی 

شود تا روابط خشک حقوقی  در اینکه باید همۀ امور منتظم باشند جاي بحث نیست ولی افراط در این موضوع سبب می
راستا ها را از تعامل با یکدیگر بر حذر دارد. تورم قوانین اگر در یک  بر عواطف و تعامالت انسانی غلبه نماید و انسان

شود.  هاي اجتماعی آنها می باشند و قوانین با هم هماهنگ باشند موجب سختی فعالیت در جامعه و انزواي افراد از فعالیت
شود که انبوه مقررات عمالً  آمریکا مالحظه می ةنمونۀ این موضوع در بسیاري از کشورهاي صنعتی نظیر ایاالت متحد

از بروز خطاي احتمالی خائف شده و حتّی از اقدام به آن منصرف شوند. در هاي خود  موجب شده تا افراد در فعالیت
برخی کشورهاي دیگر کثرت قوانین موجب نابسامانی در وحدت رویۀ اجتماعی شده که از آن به جنگل قوانین تعبیر 

سویی آنان است که شود. این پدیده در تفرّق قوانین و ناهم شده است. نمونۀ کشور مصر در این ارتباط غالباً ذکر می
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کنند در دورة تصدي خود نسبت به وضع  توجهی به مصوبات سابق سعی می مقننه معموالً با کم ةهاي قانونگذاري قو دوره
  قوانینی که مورد نظر خود یا رأي دهندگان به آنها است اقدام نمایند. 

سلّماً بر هر قاعدة کلّی استثناء وجود دارد و هر استثنائات است. م قانونگذاري و قانونپذیريمسئلۀ دیگر در ارتباط با 
هایی از  کند. وقتی استثنائات در جهت منافع افراد یا گروه بینی می هایی زمینۀ گریز از صدر قانون را پیش قانونی با تبصره

ود که قوة ش گردد. این موضوع وقتی تشدید می در جامعه تضعیف می قانونپذیريجامعه مد نظر قانونگذار قرار گیرد 
هاي مورد نظر این استثنائات را مستمسک رأي یا  تفسیر قانون براي افراد و گروه هنگامقضائیه و همچنین مجریان قانون 

که شارع مقرر فرموده تأسیسات الزم براي سهولت خروج از حد یا حدود در موارد براي مثال  عمل خود قرار دهند.
ام و خروج کاز اح یبرخ يع اجمال عمدیاز موارد مهم و مطرح در تشر یکیه است. در حقوق اسالم مقرر شدتعزیر نیز 

فر عمالً کی ياب آن اثبات جرم معلّق به محال شده و اجراکر افراد جامعه از ارتیه عالوه بر تحذکاز مجازات حدود است 
ه با استفاده از شبهات از کم فرموده یه خود شارع تعلکرد ک توان به قاعدة درأْ اشاره ین ارتباط میماند. در ا یمصداق م یب

ش یع و قانونگذاري به نمایمت را در تشرکن وجوه حیفتریاز ظر یکین قاعده یا43 د.ینک يریحدود جلوگ ياجرا
گر با اجازة ید يد و از سوینما یمر یتحذخالف ارتکاب جاد ترس از یبا ا یعیتشر يریسو با سختگ یکگذارد. از  یم

هستند  یافکاد و یع شبهات رادع در معلق ساختن حدود آنقدر زیف وسیط  45د.ینما یم را معلق مکح ياجرا 44ضم شبهه
 كن روش آنچنان منطبق با دریاز خالف دانست. ا يحد را با ضم آنها موقوف نمود و مجرم را بر يه بتوان اجراک

ارتکاب ردن افراد جامعه از کدور  يتوان برا یرا نم ید روشین تمهیباتر از ایه زکم بر اوست کحا يفطرت انسان و قوا
را  ويتوانند  یبر او مسلطند و م یط معمول روانیاعمال بشر هستند همواره در شرا كه محرّک ییرا قوایرد. زکدا یجرم پ
از آن  یلکاگر ب رده وکرد عمالً موجبات ظلم را فراهم یده بگین موضوع را نادیا ینیشانند. و اگر تقنکب يارکبه بزه

 

 

43 - »دتَ«مصدر  »أَردن، یالع ،ل بن احمدی، خليدیفراهد به: ینکنگاه  است. »ردنکل یتعط«و » ردنکدفع «و  »ردنکساقط « یبه معن »ادرئوا«، »أَر
سورة نور نیز  8این کلمه در آیۀ ق. 1407ن، ییروت، دارالعلم للمالیالصحاح، ب ،ل بن حمادی، اسماعيجوهرن: یق. و همچن1409قم، دارالهجرة، 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع «بکار برده شده:  ه کرم (ص) است کش رسول این قاعده براساس فرماینام ا .»َشَهاَداٍت Bِ+َِّ ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ َوَيْدرَُأ َعنـْ
حدود را با  یعنی. 5146، 74ص :  4ه ج : یالفق حضرهیال من» َوقَاَل َرُسوُل ا+َِّ ص اْدرَُءوا اْحلُُدوَد Bِلشُّبُـَهات«د. دور کنیفرمود حدود را با شبهات 

: ه فرمودکده یرس حضرتش (ص)از گرى یت دیروادر شود.  یرفته نمیت و سوگند پذلفاکحد، شفاعت و  يد، در اجراینک ساقط شبهات
P، ج  سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد قزويىن، دارالفكر للطباعة و النشر، ىب. دینکحدود را تا راه دفع دارد، دفع  یعنی» ادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعاً «
ۀ، حسن موسوى یقواعد الفقه ».ادرئوا احلدود Bلشبهات« رمود:ه فکند ک ی(ع) نقل م یدر المقنع از حضرت علخ صدوق یشز یو ن .٨٥٠ص  ،٤

 حقد، « د:نسینو یاشتر م کع) خطاب به مال( یعل .119ق، چاپ دوم، ص  1408ان، قم، یلیبجنوردى، انتشارات اسماع
ّ
و اطلق عن الناس عقد كل

 ینیت اهللا خمی. آ، محمدباقر، بحاراالنواریمجلس .»سبب كل وتر، و اقبل العذر، و ادرء احلدود :لشبهات و تغاب عن كل ما اليصلح لك و اقطع عنك
 .يسقط احلّد بدعوى كل ما يصلح ان يكون شبهة :لنظر اىل املّدعى. شود ن باشد، ساقط مىکمدعى آن مم ه در حقّکاى  حد با ادعاى شبههسد: ینو یم
 .413، ص 2ج  ،هلیر الوسینى، تحریروح اللّه موسوى خمت اهللا یآ

قت القاء یا مجاز را در مقابل حقی، ابهام، التباس ی، ظن، جهل، ناآگاهکچون ش یمیه مفاهکز است یا چند چیمماثلت دو  یبه معن شبهه 44
م که فاعل جاهل به حیمکاند. در ح دانسته يهر دو گروه آن مجر يو قاعدة درأ را برا يبند ه طبقهیه و موضوعیمکد. فقها شبهات را به حینما یم

 درأ حد استفاده نمود. يتوان از آن برا یم یه به خوبکع است یه شبهه در تحقق فعل است. و باب شبهات آنقدر وسیاست و در موضوع
ز یرات نیحدود به تعز یمعن یاز مذاهب اهل سنّت حت يارین قاعده را قبول دارند و در بسیا یهمۀ مذاهب اسالم يب به اتفاق فقهایثر قرکا - 45

ابن مهام د به: ینکدانند. نگاه  ینم(ص) رم کث مربوط به درأ را از رسول ایه حدیظاهررد. یگ یز در بر میرات را نین قاعده تعزیداده شده و ا يتسرّ
 .۱۳۹ص  ۴، جلد ۱۳۱۶احلنفى)، شرح فتح القدير، املطبعة الكربى االمرييّة، ق مهام(حممدبن عبدالواحدبن 
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د یاالصول با یمجازات علن و یتقننوع ه کن اساس است یع جرم را فراهم ساخته است. بر اییند موجبات تشکصرف نظر 
باشد تا از لحاظ او ات و صفات یات و اخالقیمجرم و روح یبدن يو متناسب با قوا يمنطبق با خواص نفس بشر

  ند. کت یبتواند مجرم را متنبه و ترب یتیترب یروانشناس
اند همواره ماندگارند. این قوانین اعم است از اینکه وضعی  اصول فطري بشر بنا شده ابمنطبق مقررات و قواعدي که 

اند در این طبقه  ادیان الهی در این باب تجویز نمودهشرایع قوانین و دستوراتی که  غالباخالقی.  عرفیقانونی باشند یا 
 ناپدیدصوالً زمینۀ رعایت آنان انجد. استثناء در این باب قواعد و قوانینی است که در اثر گذشت زمان و تغییر مکان گ می

نماید. براي توضیح ماندگاري قواعد و  شده و پیامبر الوالعزم بعدي برخی احکام پیامبر قبلی را کامالً نسخ یا تعدیل می
ها همچنان مورد تأیید پیامبران بعدي بوده و  توان به ده فرمان موسی (ع) اشاره داشت که بعد از هزاره دستورات الهی می

در این فرمان دستوراتی که مبتنی بر یکتایی خالق متعال، منع شرك، ادب  ء نمودند.امضاعیسی (ع) و محمد (ص) آنها را 
بندگی، تعطیلی یک روز هفته (شنبه در یهود، یکشنبه در مسیحیت، جمعه در اسالم)، احترام به والدین، حرمت قتل و زنا 

البتّه واضح است که این وده و هست. و سرقت و شهادت دروغ و تجاوز آمده است که همه مورد تأیید سایر ادیان الهی ب
باشد و وجوه بیشتري را هم در  دستورات مجمل است و تفصیل آن در شرایع بعدي متفاوت با شریعت موسی (ع) می

  شرایع الهی است. تمامی اتّفاقگیرد ولی اصل همه آنها مورد  برمی
عرف جامعه به عنوان علل قبول و ماندگاري و ، انطباق با عدالت، و عادت و بودن آن ییعقال ،منشاء قانون یلکبطور

صورتی که همۀ اینها علل تبعی هستند و وقتی قانون با فطرت بشر همخوان و همسو باشد  در شود. ذکر میقانون  احترام
قانون بد قانونی است که به حقوق طبیعی افراد جامعه تعدي  گیرد. ناخواه مورد قبول افراد و جامعه قرار میو خواه 

نماید و مورد قبول عرف مسلّم جامعه نیست. هر چند رعایت قانون بد براي دوام و بقاي قانون و حفظ نظم جامعه از  می
شود. قوانین متروکه  تغییر آن منجر میبه قانونی بهتر است ولی عکس العمل جامعه نسبت به آن یا به ترك قانون یا  بی

عالقمند به رعایت آنها نیست و لذا محاکم نیز از اعمال آنها طفره رفته و اي از قوانینی هستند که به نحوي جامعه  مجموعه
  نمایند. نمایند یا حداقل مجازات مطرح در قانون متروکه را اعمال می اغماض می

توان در قوانین رجم در صدر اسالم مشاهده نمود. مجازات  نمونۀ قانون بد و رعایت آن و ترك و عدم امضاي آن را می
رات و شریعت یهود براي ارتکاب زناي محصنین تعریف شده بود. خود حضرت رسول (ص) وقتی بین یهود رجم در تو

کم قرار داده شدند به همان قانون حکم فرمودند ولی وقتی خود ایشان جزاي زناي محصنین را تقنین فرمودند رجم را  ح
  46امضاء ننمودند.

 

 

السعادة  انیب ،يگناباد یدختبی مالّسلطانمحمد حاج حضرتسورة آل عمران.  23ترجمۀ تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ذیل آیه  در 46
و  یچاپخانۀ دانشگاه تهران. ترجمه محمدآقا رضاخان ،یشمس يهجر 1344 ،یعرببه زبان  یمقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقع یف

َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب « :ورة آل عمرانس 23آیه در ذیل  http://www.sufism.ir قتیانتشارات حق ،یاضیدکتر حشمت اهللا ر
) داشتند، به سوي کتاب توراتاي از کتاب (  آیا ندیدي کسانی را که بهره. »يُْدَعْوَن ِإَىل ِكَتاِب ا+َِّ ِلَيْحُكَم بـَْيَنُهْم مثَُّ يـََتَوىلَّ َفرِيٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمْعِرُضونَ 

به ابن  انیدر مجمع الب«آمده است: ،اند کنندهاعراض  و آنها، تابند میبردعوت شدند تا میان آنها داوري کند، سپس گروهی از آنان، روي  خدا
صاحب آبرو و شرف بودند، و حکم زنا  فه،یطا نیکه در ب یزنا کردند، در حال بریاز اهل خ یعباس نسبت داده شده است که گفت: مرد و زن

که نزد  بودند داوریخوش دانستند، و امو آبرومند بودند سنگسار کردن آن دو را نا فیدر کتاب خودشان سنگسار بود، و چون آن دو شر
رسول خدا (ص) بردند، رسول خدا حکم به رجم فرمود، پس گفتند:  شیدر کار آنان حاصل شود، پس کارشان را پ یرسول خدا (ص) رخصت

 امبریپبا ما.  يکرد من و شما، تورات حاکم باشد. گفتند: انصاف نیگفت: ب(ص) . پس محمد ستی! رجم بر آنها نيمحمد به ستم حکم کرد ای
 

http://www.sufism.ir
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اي عموم افراد جامعه است. حتّی اگر قانونی ظالمانه باشد حقوقدانان اجراي قانون براي همگان به مفهوم اجراي عدالت بر
ویه ظلم بالس«نمایند که  کنند لذا اصطالح می اعمال قانون بالسویه را براي عموم افراد جامعه از مظاهر عدالت محسوب می

اد جامعه مجري باشد و . این عبارت حاکی از این امر است که چنانچه قانون در عمل نسبت به تک تک افر»عدل است
هنگام اعمال آن صاحبان قدرت یا ثروت یا نفوذ و شهرت از آن مستثنی نشوند خود موجب تساوي حقوقی هرچند 

  شود.  ظالمانه براي همۀ افراد جامعه می
 گران،یسن نظر د، عالقه به حیفر قانونکیفه، ترس از یام، عادت، قدرت دولت، حس وظحترر اینظ یدر مجموع عوامل
ش خاطر و یقانون خاص، آسا يدن از اجراشنفع یو ذبودن عالقه ی، ذینکش از قانون یناش یز از بدنامیحفظ آبرو و پره
ها و یازمندیهمه ن یلکبه طور وقانون شناخته شوند.  و احترامت یبعنوان علل تبع ید همگنتوان یگر میعوامل مشابه د

  دارد.  یم ن وایها را به اطاعت از قوان دارد انسان یه برآوردن آنها به جامعه بستگک یتوقعات
شوند و تا وقتی معضل مربوطه براي جامعه  قوانین براي کاربردهاي خاص در رفع معضالت اجتماعی تدوین و تقریر می

کند و بسته به  پراهمیت است قانون مربوط به آن زنده و نافذ است. در طول زمان شکل مسائل و مشکالت جامعه تغییر می
شود. اگر جامعه احساس کند که معضلی که در قدیم به  ن افزوده مینوع آن پس از مدتی از اهمیت آن کاسته یا به آ

اهمیت است خود بخود از اهمیت قانون مربوط به آن نیز کاسته  شده در حال حاضر بی عنوان مشکل اجتماعی تلقی می
قانونی  دهند. اگر گردد. حتّی نهادهاي حقوقی در این ارتباط نیز اهمیت خود را از دست می شود و متروك می می

شود و چنانچه نهادهاي قانونی و حکومتی بخواهند آن را به  پاسخگوي احتیاجات جامعه نباشد در طول زمان اسقاط می
آید. در آن زمان عمر  اجبار حفظ نمایند خود جامعه با رفتار متقابل با آن در صدد برخورد با آن و نهایتاً لغو آن بر می

  گردد.  میبه جاي آن وضع  آید و قانونی جدید قانون به سر می
باشند و  داراي عمر سازمانی میهمواره ها  این موضوع در مبحث مدیریت و سازمان به این شکل مطرح است که سازمان

طفولیت، شباب، میانسالی، پیري و مرگ تولد، هاي زندگانی سایر موجودات نظیر  هایی نظیر دوران براي آنها دوران
رسد غالباً براي بقاي آن کلیۀ وجوه ساختاري و سازمانی و پرسنلی اعم  به دوران پیري می شود. وقتی سازمان تعریف می

دهند که در موارد حاد وقتی که تحوالت محیطی و  ها را بازبینی و تغییر می ها و وظایف و مسؤولیت از اهداف و مأموریت
که سازمان تجدید ساختار یافته عمالً شباهت کمی به  افتد اي اتّفاق می برونی سازمان زیاد باشد بازسازي سازمان به گونه

  سازمان قدیمی دارد.
هاي حقوقی هست. قوانین در دوران پیري یا باید مطابق با شرایط روز بازبینی  مشابه همین موارد در ارتباط با قوانین و نظام

اي همین شرایطند و الزاماً باید خود را هاي حقوقی نیز دار در غیر این صورت محکوم به فنا هستند. نظامو و اصالح شوند 
با تحوالت اجتماعی مطابق نمایند و در غیر این صورت هم نظام حقوقی و هم حکومت پشتوانۀ آن نظام حقوقی محکوم 

  

او  لیجبرئ یآمد، و از طرف نهیساکن فدك. پس به دنبال او فرستاد و به مد ایصور ابناست؟ گفتند:  یشما به تورات چه کس نیتر فرمود: عالم
 یوقت اند،(ص) خواست، آن قسمت از تورات را که در آن حکم به رجم نوشته شده بود، بخو امبریپ نکه،ی... تا ا وصف نموده بود امبریپ يرا برا
رسول اهللا مطلب مورد نظر را نخواند و از آنجا گذشت،  ایآن گذاشت و ما بعد آن را خواند، ابن سالم گفت،  يرجم آمد دستش را رو ۀیکه آ

خواند و در آن آمده بود که اگر  هودیرجم برداشت و آن را بر رسول خدا و بر  ۀیآ يبلند شد و دستش را از رو ا،یابن سالم به طرف ابن صور
امر نمود و آن دو را سنگسار کردند،  هودیسنگسار شوند. پس رسول خدا (ص) به  دیاثبات اقامه شد با لیمرد و زن همسردار، زنا کنند و دال

  .»را نازل فرمود آیه نیند اگرفتند، پس خداو بیع ایغضبناك شدند و بر ابن صور هودیپس 
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  باشند.  به نابودي و جایگزینی با نظامی جدید و حکومتی نو می
شود. به عبارتی پیامبران الوالعزم با تشریع  ریخ مالحظه میتعمیم این موضوع نیز در تغییر شرایع در ادیان مختلف در طی تا

بقا و دوام احکام و : «47فرمایند اند. در تناسب احکام با محیط می شریعتی جدید همواره شرایع قبل از خود را نسخ نموده
ه مقتضیات شود و تا موقعی ک قوانین هر دیانتی بر حسب اختالف اوضاع محیط و زمان و مکان و اشخاص، مختلف می

شود و چه نسخ موقعی است که بین حکم و محیط تناسب موجود نباشد و با  موجود باشد آن دین برقرار است و نسخ نمی
وجود تناسب نسخ صحیح نیست. و چون قوانین دیانت اسالم بالتّمام موافق با طبیعت و فطرت و عقل است و هیچیک از 

که بالتّمام موافق فطرت است (مانند اصول و اخالق) تغییر ناپذیر است، آنها مخالف وجهۀ فطري انسانی نیست و آنچه 
باشد. چه همانطور که گفتیم انقراض موقعی است که بین احکام و مقتضیات زمان و اهل  لذا غیر قابل نسخ و انقراض می

غیر قابل تغییر است تأیید  آن تناسبی نباشد، ولی دیانت اسالم با مقتضیات زمان و مکان مخالفت ندارد و حکم عقل را که
کند و براي اصناف مختلفه مانند مسافر و حاضر و صحیح و مریض و غیر آنها بر حسب مقتضیات احوال آنها  می

دستورات داده است. و حتّی مدح و ذم که در قرآن است نسبت به اشخاص نشده بلکه نسبت به حاالت است، چه 
رساند، ولی حاالت تعمیم دارد و هر که را داراي آن احوال باشد شامل  اشخاص فانیند و ذکر آنها خصوصیت را می

باشد و آن نیز راجع به  شود و این قبیل احکام و امور قابل نسخ نیستند. منتها دولت صوري اسالم قابل ضعف و فتور می می
  »خود اسالم نیست بلکه راجع به مسلمین است.

  تناسب جرم و جزاء 
در حقوق رده باشد. کمشخص  يفرکیآن  يه قانون براکاست  یعلترك فا ی فعلارت از جرم عب یدر اصطالح حقوق

ن شده یر معیا تعزیفر حد کیآن در شرع  يه براکشود  ینسبت داده م یا امور ممنوعیجرم به محظورات  یاسالم يجزا
دانند که بر مجرم  العملی به حکم قانون و از طرف اجتماع می علماي حقوق در تعریف مجازات آن را عکس 48باشد.

شود و هدف آن این است که از لحاظ اخالقی مجرم مجازات شود تا موجب تنبیه او و همچنین ارعاب  تحمیل می
ها از لحاظ شدت و  جامعه شود. مجازاتگردد و از لحاظ تربیتی سبب اصالح و تربیت افراد از ارتکاب جرم دیگران 

هاي سالب  هاي بدنی، و مجازات ضعف و نوع مجازات اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی و از لحاظ ماهیت اعم از مجازات
هاي نقدي (ثابت و یا نسبی) در  حقّ و مجازات ةکنند هاي سلب آزادي و مجازات ةهاي محدودکنند آزادي و مجازات

اند. براي  بینی نگردیده شوند و برخی از آنها پیش لف تعاریف متنوعی دارند و برخی استعمال میهاي حقوقی مخت نظام
هاي بدنی تصریح شده که در حقوق کشورهاي غیراسالمی و گاه اسالمی  مثال در حقوق اسالم بسیاري از مجازات

ف مورد بحث است و نظرات . صحت این موضوع در بین علماي حقوق در کشورهاي مختلاند ممنوع یا اغماض شده
  49.هستاینباره  متضادي در

هاي اخیر کمتر مدنظر  هاي اجتماعی جرم بسیار زیاد است هرچند هزینه هاي فردي اقدامات مجرمانه هزینه برخالف هزینه
اثر خود  هاي اجتماعی جرم از سمت افزایش نااطمینانی و نهایتاً باال بردن ریسک د. از لحاظ اقتصادي هزینهنگیر قرار می

 

 

 .6- 7، صفحات 1372حضرت حاج سلطانحسین تابنده، تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال، انتشارات حقیقت، چاپ چهارم،  47
 ) آیات االحکام (حقوقی و جزایی) نشر میزان.1380گرجی، ابوالقاسم، ( 48
 حقوق اسالم، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش.هاي حقوقی در  )، مکتب1370جعفري لنگرودي، محمد جعفر ( 49
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هاي اقتصادي باالخص بخش حقیقی اقتصاد یعنی  ها اثرات بسیار شدیدي بر بنیان دهد. نااطمینانی را در اقتصاد نشان می
هاي  گذاري به معناي متوسط هزینه گذاري دارند. هر وقت نااطمینانی افزایش یابد نرخ ریسک سرمایه تولید و سرمایه

آورد. از  گذاري را پائین می گذاري افزایش یافته و نهایتاً نرخ خالص بازدهی سرمایه بینی نشده براي هر واحد سرمایه پیش
د با باالرفتن نرخ ریسک اقتصاد دچار رکود از سمت تقاضاي نافت در جامعه اتفاق می ها این دیدگاه هر وقت جرم

ش رفاه اقتصادي جامعه خواهد گذاري و در اثر آن عدم افزایش ظرفیت تولیدي در آینده شده که حاصل آن کاه سرمایه
  بود.

العمل باشد. و  تر از واحدهاي تولیدي صحیح هاي واحدهاي تولیدي متخلف پائین شوند هزینه ها سبب می جرمارتکاب 
این موضوع با پائین آوردن بهاي تمام شده کاال یا خدمت تولید شده عمالً شرایط رقابتی بهتري را براي متخلف پدید 

العمل تفوق جوید و حتی او را به ورشکستگی کشاند. لذا  صحیح دةننکتواند بر تولید نۀ رقابت میآورد و در صح می
کنند به صورت پنهان در مقایسه با واحدهاي متخلف به صورت ضمنی  هاي قانونی را دنبال می واحدهایی که رویه

العمل نیز  هاي صحیح نگاهبد که افراد و گرد شود بلکه سبب می شوند و این مسئله سواي اینکه ظلم تلقی می مجازات می
که به دلیل وقوع جرم بر  50هاي فرصتی هزینههمچنین  براي بقاي خود به تخلف و جرم و گریز از قانون روي آورند.

برده و سبب اتالف منابع  را از بین يهاي اقتصاد گردد خود فرصت علیه و افراد در ارتباط با وي تحمیل می مجنی
  انجامد. می نیز رشد اقتصاديتوسعه و مر نهایتاً به کند نمودن گردد. این ا می

تحمیل  هامعجبر را هاي سنگینی  تشکیالت الزم براي حل و فصل منازعات حقوقی هزینهدستگاه و از لحاظ قضایی، 
ا غیرمستقیم بر آحاد ها عمالً به صورت مستقیم ی و این هزینه .دنگرد مینیز د و مسلماً با افزایش جرم بیشتر و بیشتر نمای می

  د.شو افراد جامعه تحمیل می
از لحاظ اخالقی سستی رأي افراد جامعه و عدم اعتماد به یکدیگر از عوارض شیوع اقدامات مجرمانه است. پائین آمدن 

گردد که از  میو ... هاي ضمانت و بیمه قراردادها  کاري قراردادها و هزینه هاي محکم درجۀ اعتماد سبب افزایش هزینه
اعتماد تعامل انسانها و رفتن اخالقیات  بین هرچند که از .برد جرم را در اقتصاد باال میناشی از ارتکاب هاي  این سو هزینه

هاي ناشی از ارتکاب جرم هم به صورت مستقیم بر افراد درگیر  کشاند. از سوي دیگر تنش در جامعه به صعوبت میرا نیز 
شود که آرامش زندگانی انسانها را تضعیف  هاي روحی در جامعه می غیرمستقیم منجر به تنشدر جرم و هم به صورت 

  نماید. می
شود و افراد با دیدن اقدامات  گردد و تابوهاي اجتماعی شکسته می از لحاظ اجتماعی شیوع جرم سبب تجرّي افراد می

وع کل اجتماع را ناآرام و آبستن حادثه و جرم جرم نمایند و این موضارتکاب یابند که اقدام به  مجرمانه جرأت می
  کند. نماید و نتیجتاً امنیت اجتماعی را نیز مخدوش می می

آید مجازات  ها که به دلیل عملکرد مجرمانه مجرمین باالخص مجرمان پیشگام بوجود می در مقابل مجموع این هزینه
کند بسیار ناچیز است. لذا تاوان تخلف  جتماع تحمیل میاي که عمل مجرم بر ا مجرم در حد جرم ارتکابی در مقابل هزینه

ل ترس از ارتکاب جرم قاي این مجازات را مقرر کرد تا الا گونه مجرم بیش از حد مقرر در قوانین امروزه است. لذا باید به
فراد لطمه سبب انتفاع اجتماع از فایده مجازات مجرم شود. از سویی چون بشر خودخواه و خودپرست است براي عموم ا

تواند سبب  لذا تنبیهات بدنی بر اساس آنچه که در شرع تقریر یافته می .باشد تر از مجازات دیگر می دردناك فردبه بدن 
 

 

50 Opportunity cost 
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یرات شرعی اتخاذ زهاي تع هاي جرم و فایده اصالح نفوس و ترس افراد جامعه از ارتکاب جرم گردد. لذا با مقایسه هزینه
 غیر این در .ناشی از تفاضل هزینه جرم و فایده مجازات شودمثبت ند سبب خالص فایده توا هاي تنبیهی شرعی می سیاست

شود  سبب میصحیح  هاي اتخاذ شیوهلذا  گردد. صورت این فایده منفی بوده و مجازات مجرم سبب اصالح جامعه نمی
  د مجازات متناسب با جرم باشد. یباا لذ نجات داد.و انبوه جرم که با قربانی کردن چند مجرم جامعه را از بالي جرم انبوه 

زیادي دارد و دستورات جزائی اسالم با توجه به  و تنبهی تنبیه بدنی اثرات اصالحی و تنبیهی زدیدگاه اسالم در استفاده ا
انطور که مشاهده ماولیاء الهی از نفس انسانی تدوین شده و اثرات تربیتی بسیاري بر آن مترتب است. هانبیاء و شناخت 

از  .شدبا نادر میشاذ و شود دزدي به عنوان یک پدیده  شده که در کشورهائی که دست سارق به جرم سرقت قطع می
پدیدة  محو کردنلحاظ بررسی هزینه از دست دادن انگشتان یک دست یک یا چند فرد از جامعه در مقابل منفعت 

فایده اجتماعی این مجازات بسیار بیشتر از هزینۀ  -نههزی یمحاسبات دزدي بسیار اقتصادي است. یعنی از لحاظ دیدگاه
که عبارت از تفاوت منافع ایجاد شده براي اجتماع و هزینه ایجاد شده براي فرد ناشی اجتماعی آن است و خالص فایده 

  بسیار بزرگ خواهد بود.و مثبت باشد  از این نوع تنبیه می
 يجرائم را جزا یه برخکز مطرح شده یل نکن شیبه ا ین موضوع حتیمختلف ا يشورهاکدر  ین جزائیاز قوان یدر برخ

دهند و استدالل  یاست. مثالً عقوبت قتل را اعدام نم مر جزاءط در ایعمالً تفر کهدهند  یبه مثل و متناسب به آن نم
ن جرم یب اکگر مرتیتحت مراقبت قرار داد تا د ید او را از لحاظ روانیه باکرد بلکد فرد مجرم را اعدام یه نباکنند ک یم

 يه اوالً جرأت افراد در تجرّکگردد  یموجب م یرسد ول ین گزاره از لحاظ مستمع قابل قبول به نظر مینشود. هرچند ا
ل ا در عمیآ یده است ولیار پسندیب مجرم بسیاصالح و تأد ياً گرچه از لحاظ نظریابد و ثانیش یافزاقتل اب جرم کبه ارت
وجود  ینیچه تضم یول خواهد بودده یار پسندیاگر بشود بسمسلماً  ؟اصالح مجرم را انجام داد یعنیار کن یتوان ا یهم م
از سوي د. گردنمشابه ب جرم کنده مرتینشود و در آ يخته شده دچار تجریاب رکه ترسش از ارتکب که مرتک دارد

ن جهت یاز اشود.  کند و تلطیف با جانی منجر به تغلیظ با اولیاي دم می دیگر عدم انتقام از مجرم اولیاي دم را آرام نمی
تواند به حال فرد چه مظلوم و چه ظالم و جامعه  یط در جزاء دادن هر دو میه هم افراط در جزاء دادن و هم تفرکاست 

در ظرافت تشریع در اسالم  ط در عقوبت.یتا افراط و تفر باشد یتر م با جرم عاقالنه مضر باشد لذا متناسب بودن مجازات
ب یترغ یدر حقوق جزاء اسالم یندارد ول یگاهیب به عفو جایدر حقوق متعارف ترغباید به این موضوع اشاره کرد که 

ن موضوع واقف یبر ا يالخطا بودن وز یرا اسالم با توجه به فطرت بشر و جایار مورد توجه است. زیبه عفو و گذشت بس
 يست و هرگاه قوایثر موارد عقل هم جلودار آن نکدر ا یه حتکاز سرشت انسان است  یها ناش از خطا ياریه بسکاست 
رد فاعل آن شرمنده از آن کش کن قوا فرویه اک یند و وقتکد یه نباکند ک ینند آن مکان یه در انسان غلیه و شهویغضب

ه یعل یب به عفو مجنین موارد ترغین روش در ایرد و بهترکا یق از قبل مهین نوع مصادیا يبرا ید راهیا باخواهد بود. لذ
ز یعفو ن کرغم حفظ حقوق مظلوم معذلیرات علیات و تعزیاز موارد مرتبط با حدود و قصاص و د ياریاست. در بس

 ،ر شدهشتگان بر شما قصاص مقرّکد در باره یا آوردهمان یه اکسانى کاى « 52فرماید: قرآن کریم می 51ه شده است.یتوص
 

 

حقوق  ،یحقوق يها نظام ،یقیحقوق در اسالم، حقوق تطب یعرفان یمبانبیدآباد، بیژن،  این مبحث بطور مشروح در کتاب زیر آورده شده: 51
   hoqooq.pdf-erfani-http://www.bidabad.ir/doc/mabani .1388حکمت،  دگاهیجزا از د

ٌء فَاتَِّباٌع Vَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقْتَلى اْحلُرُّ Bِْحلُّرِ َواْلَعْبُد « .178ۀ ی، آبقرهسورة  -  52
ْ
 َلُه ِمْن َأِخيِه َشي

َ
َثى َفَمْن ُعِفي َثى Bِْألُنـْ Bِْلَعْبِد َواْألُنـْ

 .»َعَذاٌب أَِليمٌ  Bِْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه Zِِْحَساٍن َذِلَك َختِْفيٌف ِمْن رَّبُِكْم َوَرْمحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فَـَلهُ 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani
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 زى [از حقّیعنى ولى مقتول] چیه از جانب برادرش [کس کهر  پسآزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن 
ت] احسان [خونبها را] به او یند و با [رعاکروى یده پیاز گذشت ولى مقتول] به طور پسند[د یشود با  قصاص] به او گذشت

س بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى کف و رحمتى از پروردگار شماست پس هر یم] تخفکن [حیبپردازد ا
استعمال شده و منظور نظر این است که گرچه قاتل مرتکب جرم » قاتل«براي » برادر«در این آیه کلمۀ ». است كدردنا

و آنان « 53د:یفرما یما او برخورد کنید البتّه بهتر است. و ست و اگر به عفو با بزرگی شده ولی معذلک او هم برادر شما
ند و آشتى ورزد که عفو کسى کى است همانند آن. پس یجزاى هر بدى بد رند.یگ ه چون ستمى به آنها رسد انتقام مىک

رند، یگ مى ه بر آنها رفته باشد انتقامکه پس از ستمى کسانى کبر  اران را دوست ندارد.کرا او ستمیمزدش با خداست، ز
نند. براى ک شى مىکن سرینند و به ناحق در روى زمک ه به مردم ستم مىکسانى است کست. مالمت در خور یمالمتى ن

ه خدا گمراه کس را کهر  ده است.یارهاى پسندکن از یند و از خطا درگذرد، اکه صبر کو آن  آنهاست عذابى دردآور.
ش صبر یپروردگار خو يخشنود يه براکآنان «د: یفرما یر سورة رعد مو د. »چ دوستى نخواهد داشت.یند از آن پس هک
نند ک یدفع م یکیرا به ن يردند و بدکم انفاق یرده بودکشان یار از آنچه روزکردند و نماز گزاردند و در نهان و آشک

بده و ما به  یآنها را به خوب يپاسخ بد«ه فرمود: کرم (ص) است کو خطاب به رسول ا 54.»شان استیآخرت برا يسرا
روند و چون  یراه م ین به فروتنیزم يه در روکهستند  یسانکبندگان الرحمن «و فرمود:  55».میتر سخن آنان آگاه

اند دوبار  ردهکه ک ينان به سبب صبریا«د: یفرما یو باز م 56».ندیمت سخن گویجاهالن آنان را مخاطب سازند به مال
   57»ند.یزدا یم یکیرا به ن ينان بدیشوند، ا یپاداش داده م

ه به یعل یه عفو مجرم توسط مجنکب عفو را در آن قرار داده یعقوبت با جرم مد نظر قرار گرفته و ترغ يدر اسالم تساو
تواند در  یند مک یرا خجل و شرمنده م یه چون جانیعل یو مالحظه رحم و مروت مجن یجاد حال ندامت در جانیل ایدل

 یز در نظر عموم منتفیچون اصل عقوبت را ن یار مؤثر باشد. از طرفیه جرم مشابه بساو ب یاب آتکاز ارت يریجلوگ
گردد و ترس افراد از عقوبت را همچنان  یاب جرم نمکگر افراد جامعه به ارتیدو تجرّي ال یخ یند موجب راحتک ینم

و  58»د.ینکاش بر او تعدى  ند. به همان اندازه تعدىکس بر شما تعدى کپس هر «د: یفرما یم میرکقرآن  دارد. یبرقرار م
ى انجام دهد ده یکار نکس کهر « 60د:یفرما یو م 59»است همانند آن. يبد يهر بد يجزا«د: یفرما یم يدر سورة شور

 

 

 ُهْم يـَْنَتِصُروَن. َو َجزاُء َسّيَِئٍة َسّيَِئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فَأَ . «39-44ات یسورة شورا، آ -  53
ُ
ْجُرُه َعَلى ا+َِّ ِإنَُّه ال حيُِبُّ َو الَّذيَن ِإذا َأصابـَُهُم اْلَبْغي

َتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسبيلٍ  َا السَّبيُل َعَلى الَّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض بَِغْريِ احلَْقِّ ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب الظَّاِلمَني. َو َلَمِن انـْ أَليٌم. . ِإمنَّ
ُ َفما َلُه ِمْن َوِيلٍّ ِمْن . َو َلَمْن َصَربَ َو َغَفَر ِإنَّ ذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   » بـَْعِدهَو َمْن ُيْضِلِل ا+َّ

َفُقوا ِممَّا َرزَْقناُهْم ِسر(ا َو َعالنَِيةً  :22ه یسورة رعد، آ -  54 ّيَِئَة ُأولِئَك َهلُْم ُعْقَىب  َو الَِّذيَن َصبَـُروا اْبِتغاَء َوْجِه َرCِِّْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو أَنـْ َو َيْدَرُؤَن Bِْحلََسَنِة السَّ
 .الدَّارِ 

ّيَِئَة َحنُْن َأْعَلُم ِمبا َيِصُفونَ  :96ۀ یسورة مؤمنون، آ -  55  َأْحَسُن السَّ
َ
  .اْدَفْع Bِلَِّيت ِهي

  .َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوdً َو ِإذا خاطَبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً  ،63ۀ یسورة فرقان، آ - 56
ّيَِئةَ  ُأولِئَك يـُْؤتـَْونَ  ،54ۀ یسورة قصص، آ 57  .َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصبَـُروا َو َيْدَرُؤَن Bِحلََْسَنِة السَّ
 ».َعَلْيُكمْ   َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتدى  َفَمِن اْعَتدى. «194سورة بقره، آیه  58
 ».َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى ا+َِّ َو َجزاُء َسّيَِئٍة َسّيَِئٌة ِمْثُلها َفَمْن « :40سورة شوري، آیۀ  59
ّيَِئِة َفال ُجيْزى. «160سورة انعام، آیۀ  60   »ِإالَّ ِمْثَلها َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ   َمْن جاَء Bِحلََْسَنِة فَـَلُه َعْشُر َأْمثاِهلا َو َمْن جاَء Bِلسَّ
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 61د:یفرما یمو ». ند، تا ستمى بر آنها نرفته باشدیفر بکیار بدى انجام دهد تنها همانند آن که کبرابر به او پاداش دهند، و هر 
ب گناه که مرتکب گناهى شود، پس آنان که مرتکابد و هر یى به جاى آرد، بهتر از آن را پاداش یکار نکه کس کهر «

و » ابد.یفر نکیند جز همانند عملش کار بدى بکس کهر « 62د:یفرما یو م» شوند جز به اندازه عملشان مجازات نشوند. مى
د، صابران را صبر ینکاند. و اگر صبر  ردهکه شما را عقوبت کد ینکد، چنان عقوبت ینک اگر عقوبت مى« 63د:یفرما یم
را یرشان دلتنگى منماى، زکشان محزون مباش و از میست و بر ایق خدا نیه صبر تو جز به توفکن، کوتر است. صبر یکن

   »نند.ک ى مىیکزند و نیپره ه مىکسانى است کخدا با 
شود از اجراي قانون طفره  که عدم اطاعت از قانون سبب منفعت بیشتري براي او میوقتی فرد تشخیص دهد بطور کلی 

نظر  رود. این موضوع اصل مهمی براي برآورد میزان کیفر الزم براي هر جرم است یعنی مجازات یک جرم آنقدر در می
اشد. یعنی احتمال موفقیت جرم منفی ب ارتکاب »امید ریاضی«از لحاظ آمار ریاضی و نظریۀ احتماالت گرفته شود که 

ضرب در منفعت ناشی از جرم کمی کمتر از قدر مطلق حاصل ضرب احتمال عدم موفقیت در زیان کیفر ناشی از جرم 
بیش از بار که به دلیل این است و آن کند که منفعت احتمالی کمتر از کیفر احتمالی باشد  تصریح می عبارت اخیرباشد. 

تر  ارد نشود و هزینۀ اجراي حدود و کیفر و مجازات نیز پائینوها  فشار بر انسانجرم دن انگیزه بین بر تنبیهی الزم براي از
  نگهداشته شود.

مهم در تشریع مجازات برقراري و تقنین مجازات سخت و پیچیده نمودن فرآیندهاي اثبات و نهایتاً عفو  هاي شیوهیکی از 
و نهایتاً توسل به شبهات براي عفو مجرم هم هدف تحذیر از جرم و هم ترساندن از مجازات با  جرممجرم است. تحذیر از 

براي تشریح این هدف اصالح فرد و جامعه و هم هدف عدالت را با مالحظۀ خصوصیات فطري بشر یکجا در بر دارد. 
ال در از باب مث 64.در بخش حدود، تعزیرات، قصاص و دیات تفصیل کافی در متون وجود داردفرآیند برخی مجازات 

ه خداوند کهمانطور ق به محال است. ین جرم تعلیه اثبات وقوع اکل است کمشآنچنان ط اثبات وقوع زنا یشرااین امر 
ه پند کم، باشد یا اتى روشن فرستادهیم و در آن آیا م و واجبش ساختهیا ردهکه آن را نازل کاى است  سوره« :65فرماید می

 

 

ّيِئاِت ِإالَّ ما كانُوا يـَْعَمُلونَ  َمْن جاَء Bِحلََْسَنِة فَـَلُه َخْريٌ . «84سوره قصص، آیه  61 ّيَِئِة َفال ُجيَْزى الَّذيَن َعِمُلوا السَّ   ».ِمْنها َو َمْن جاَء Bِلسَّ
 ».ِإالَّ ِمْثَلها  َمْن َعِمَل َسّيَِئًة َفال ُجيْزى. «40سورة غافر، آیه  62
َعَلْيِهْم َو ُعوِقْبُتْم بِِه َو َلِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ لِلصَّاِبريَن. َو اْصِربْ َو ما َصْربَُك ِإالَّ Bِ+َِّ َو ال َحتَْزْن َو ِإْن عاقَـْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما . «126- 128سورة نحل، آیات  63

َ َمَع الَّذيَن اتـََّقْوا َو الَّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ   ال َتُك يف   »َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن. ِإنَّ ا+َّ
 .1358ترجمه اسماعیل گلستانی. تهران، امیرکبیر،  ؛م 1980بیروت، دارالعلم للمالیین،  ،فلسفة التشريع فی االسالممحمصانی،  رجبصبحی  64
َزْلنا فيها آVٍت بـَّيِناٍت لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَن.الزَّانَِيُة َو «سوره نور:  1-26ات یآ 65 َزْلناها َو فَـَرْضناها َو أَنـْ ُهما ِمائََة َجْلَدٍة َو ال   الزَّاينُسورٌَة أَنـْ فَاْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمنـْ

ُتْم تـُْؤِمُنوَن Bِ+َِّ َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو ْلَيْشَهْد َعذابـَُهما طائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمنَني.ا  jَُْخْذُكْم Cِِما رَْأَفٌة يف َيًة َأْو ُمْشرَِكًة َو الزَّانَِيُة ال ال يـَْنِكُح ِإالَّ زانِ   لزَّاينديِن ا+َِّ ِإْن ُكنـْ
 َْk ًْة أََبدًا ُتوا .َِْربـََعِة ُشَهداَء فَاْجِلُدوُهْم َمثانَني َجْلَدًة َو ال تـَْقبَـُلوا َهلُْم َشهادَ يـَْنِكُحها ِإالَّ زاٍن َأْو ُمْشِرٌك َو ُحّرَِم ذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمنَني.َو الَّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصناِت مثَُّ َمل

ُفُسُهْم َفَشهاَدُة َو ُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن.ِإالَّ الَّذيَن mبُوا ِمْن بـَْعِد ذِلَك َو َأْصَلُحوا فَِإنَّ ا+ََّ َغُفوٌر رَحيٌم.َو الَّذي َن يـَْرُموَن َأْزواَجُهْم َو ملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهداُء ِإالَّ أَنـْ
 ِB ِإنَُّه َلِمَن +َِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدقَني.َو اْخلاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت ا+َِّ َعَلْيِه ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذبَني.َو َيْدَرُؤا َعنْـ َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشهاداٍت َِّ+Bِ َها اْلَعذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشهاداٍت

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ْن كاَن ِمَن الصَّاِدقَني.َو َلْو ال َفْضُل ا+َِّ َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َو َأنَّ ا+ََّ تـَوَّاٌب َحكيٌم.ِإنَّ الَّذيَن اْلكاِذبَني.َو اْخلاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ا+َِّ َعَلْيها إِ  جاُؤ Bِْإلِ
ُهْم َما اْكَتَسَب ِمنَ  ٌر َلُكْم ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمنـْ ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو  ال َحتَْسُبوُه َشر(ا َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ ُهْم َلُه َعذاٌب َعظيٌم.َلْو ال ِإْذ َمسِ َرُه ِمنـْ  ِكبـْ

مثِْ َو الَّذي تـََوىلَّ اْإلِ
 َْk ُْفِسِهْم َخْريًا َو قاُلوا هذا ِإْفٌك ُمبٌني.َلْو ال جاُؤ َعَلْيِه .َِْربـََعِة ُشَهداَء فَِإْذ َمل داِء فَُأولِئَك ِعْنَد ا+َِّ ُهُم اْلكاِذبُوَن.َو َلْو ال َفْضُل ا+َِّ َعَلْيُكْم ُتوا Bِلشُّهَ اْلُمْؤِمناُت ِ.َنـْ
ْنيا َو اْآلِخَرِة َلَمسَُّكْم فيما َأَفْضُتْم فيِه َعذاٌب َعظيٌم.ِإْذ تـََلقَّْونَُه ِ.َْلِسَنِتُكْم   َلُكمْ َو َرْمحَُتُه ِيف الدُّ

َ
بِِه ِعْلٌم َو َحتَْسُبونَُه َهّيِناً َو ُهَو ِعْنَد ا+َِّ  َو تـَُقوُلوَن .َِْفواِهُكْم ما َلْيس

ْعُتُموُه قـُْلُتْم ما َيُكوُن َلنا َأْن نـََتَكلََّم Cِذا ُسْبحاَنَك هذا بـُْهتاٌن َعظيٌم.يَِعُظُكمُ  ُتْم ُمْؤِمننيَ َعظيٌم.َو َلْو ال ِإْذ َمسِ ُ ا+َُّ َلُكُم  ا+َُّ َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه أََبدًا ِإْن ُكنـْ .َو يـُبَـنيِّ
ُتْم ال تـَْعَلُموَن َو َلْو ال َفْضُل  اْآلVِت َو ا+َُّ َعليٌم َحكيٌم.ِإنَّ الَّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَليمٌ  ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ا+َُّ يـَْعَلُم َو أَنـْ ِيف الدُّ
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م خدا که در حکد، مباد یمان داریامت اید. و اگر به خدا و روز قیصد ضربه بزن یکار را هر کو مرد زناار کزناد. زن یریگ
ردنشان گروهى از مؤمنان حاضر باشند. مرد کنجه که به هنگام شکد ید. و باینسبت به آن دو دستخوش ترحم گرد

ن بر مؤمنان حرام یرد. و ایگ نمى كا مشریار کار را جز مرد زناکرد، و زن زنایگ را نمى كا مشریار کار، جز زن زناکزنا
د، و از آن پس یآورند، هشتاد ضربه بزن نند و چهار شاهد نمىک ف را به زنا متهم مىیه زنان عفکسانى را کشده است. 

را خدا آمرزنده و یند. زینند و به صالح آکه بعد از آن توبه کسانى که مردمى فاسقند. مگر کد یریهرگز شهادتشان را نپذ
از آنها را چهار بار  یکنند و شاهدى جز خود ندارند، هر ک ه زنان خود را به زنا متهم مىکسانى کست. و مهربان ا

ان باشد. و اگر یه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگوکد یان است. و بار پنجم بگویه از راستگوکشهادت است به نام خدا 
ه خشم کد یشود. و بار پنجم بگو د، حد از او برداشته مىیگو ه آن مرد دروغ مىکآن زن چهار بار به خدا سوگند خورد 

بود؟ و  ه خدا بر شما ارزانى داشته است نمىکشد اگر فضل و رحمتى  ان باشد. چه مىیخدا بر او باد اگر مرد از راستگو
ه کد یند. مپنداریاند گروهى از شما ه آن دروغ بزرگ را ساختهکسانى کم است؟ کیر و حیپذ ه خدا توبهکن بود یاگر نه ا

فر رسد، کیب شده است به که مرتکر شما در آن بود. هر مردى از آنها بدان اندازه از گناه یشما را در آن شرى بود. نه، خ
ه آن بهتان را کد. چرا هنگامى یآ ن بهتان را به عهده دارد به عذابى بزرگ گرفتار مىین ایشتریه بکان آنها آن یو از م

ار است؟ چرا چهار شاهد بر ادعاى کن تهمتى آشیه اکنبردند و نگفتند  یکمؤمن به خود گمان ن د مردان و زنانیدیشن
ا و یانند. اگر فضل و رحمت خدا در دنیاند، در نزد خدا در زمره دروغگو اوردهیاوردند؟ پس اگر شاهدانى نیخود ن

ه آن سخن را از کد. آن گاه یرس رگ درمىد شما را عذابى بزیگفت ه مىکبود، به سزاى آن سخنان  تان نمىیآخرت ارزان
ارى خرد است، که کد یپنداشت د و مىیدانست چ نمىیه در باره آن هکد یراند زى بر زبان مىید و چیگرفت گر مىیدیکدهان 

م، ییه آن را بازگوکد ید: ما را نشاید نگفتیدین سخن شنیه اکارى بزرگ بود. چرا آن گاه که در نزد خدا کو حال آن
گر گرد چنان ید، بار دیه اگر از مؤمنان هستکدهد  ن تهمتى بزرگ است؟ خدا شما را اندرز مىیپروردگارا تو منزهى، ا

ه دوست دارند در باره کسانى کم است. براى کیند. و خدا دانا و حک ان مىیات را براى شما بید. خدا آیارى مگردک
شد اگر فضل  د. چه مىیدان داند و شما نمى است. خدا مىیدردآور مها و آخرت عذابى یع شود، در دنیمؤمنان تهمت زنا شا

ه کسانى کنده است؟ اى یه خدا مهربان و بخشاکن بود یبود؟ و اگر نه ا ه خدا به شما ارزانى داشته است نمىکو رحمتى 
ر که او به فحشا و منک طان گذارد، بداندیه پاى به جاى پاى شکد. و هر یطان مگذارید، پاى به جاى پاى شیا مان آوردهیا

ى کاز شما هرگز روى پا یکچ یبود، ه ه خدا بر شما ارزانى داشته است نمىکدهد. و اگر فضل و رحمتى  فرمان مى
ار کشى در یه گشاکسازد. و خدا شنوا و داناست. توانگران و آنان  زه مىکیه بخواهد پاکس را کد. ولى خدا هر ید نمى

د ببخشند و یزى ندهند. باینان و مهاجران در راه خدا چکیشاوندان و مسیه به خوکد سوگند بخورند یآنهاست، نبا
خبر از  دامن و بىکه بر آنان پاکسانى کامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان. یه خدا شما را بکد یخواه ا نمىیند. آیببخشا

ه زبانشان و کاست بزرگ، روزى شان عذابى یاند و برا ا و آخرت لعنت شدهیزنند، در دن فحشا و مؤمن تهمت زنا مى
شان را به تمامى بدهد و یه خدا جزاکاند شهادت دهند. آن روز  ردهک ه مىکى یارهاکانشان بر یشان به زیشان و پاهایدستها

  

ْن يـَتَِّبْع ُخُطواِت الشَّْيطاِن فَِإنَُّه kَُْمُر Bِْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلْو ال َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َو َأنَّ ا+ََّ َرُؤٌف رَحيٌم.V أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن َو مَ ا+َِّ 
ُ َمسيٌع َعليٌم َو ال kََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضلِ   ُه ما زَكىَفْضُل ا+َِّ َعَلْيُكْم َو َرْمحَتُ    ِمْنُكْم َو السََّعِة َأْن يـُْؤُتوا ُأوِيل اْلُقْرىب ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبدًا َو لِكنَّ ا+ََّ يـُزَكِّي َمْن َيشاُء َو ا+َّ

ُ َغُفوٌر رَحيٌم ِإنَّ الَّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصناتِ  َسبيِل ا+َِّ َو ْليَـْعُفوا  َو اْلَمساكَني َو اْلُمهاِجريَن يف ُ َلُكْم َو ا+َّ  اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناِت َو ْلَيْصَفُحوا َأ ال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر ا+َّ
ْنيا َو اْآلِخَرِة َو َهلُْم َعذاٌب َعظيٌم يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتُـُهمْ  ُ دينَـُهُم احلَْقَّ َو يـَْعَلُموَن َأنَّ  لُِعُنوا ِيف الدُّ ا+ََّ َو أَْيديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلوَن يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم ا+َّ

 .»َن لِلطَّّيِباِت ُأولِئَك ُمبَـرَُّؤَن ِممَّا يـَُقوُلوَن َهلُْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكرميٌ ُهَو احلَْقُّ اْلُمبُني اْخلَبيثاُت لِْلَخبيثَني َو اْخلَبيُثوَن لِْلَخبيثاِت َو الطَّّيِباُت لِلطَّّيِبَني َو الطَّّيُِبو 
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براى  كو زنان پا كبراى زنان ناپا كو مردان ناپا كبراى مردان ناپا كزنان ناپا ار است.کقت آشیه خدا حقکبدانند 
و براى یکند منزهند. آمرزش و رزق نیگو شان مى . آنها از آنچه در بارهكبراى زنان پا كمردان پاو  كمردان پا
اثبات  يبراگردد که  واضح می مینمائ یبررس ،ند اثباتیفرآ یدگیچین مجازات را از لحاظ پیات ایجزئاگر  .»آنهاست.

در ه دو نفر کنیدن ایا دنند و الّیدان بب له در سرمهیچون م یعنی هحلکل در مید عمل را مثل میوقوع زنا چهار شاهد عادل با
ه اوالً کد گفت یند. باکر ینخ عبور دهند و گد یبان آنها یب ه ازکنیا ایند ک یت نمیفاکهم باشند  يان رویعرمعبر شهر 

د مثالً ین جرم نماییو تب ینیاقدام به بازب يدهاً اگر شایست و ثانیردن در محل زنا نک چهار شاهد عادل به سهولت قابل جمع
رده از عدالت ساقط شده و کوب یه تجسس در عکنیل ایند بدلیبب هحلکل در میند تا دخول را چون مکسرش را خم 

 قرآنمستند به و این  »عفت ممنوع است یم منافیق در جرایتحق«هست که:  66در قوانین ایرانست. یشهادت او قبول ن
اى از گمانها در حد گناه است.  را پارهید. زیزید، از گمان فراوان بپرهیا مان آوردهیا هکسانى کاى « :67فرماید میاست که 

ه کاز شما دوست دارد  یکچ یا هید. آینکبت میگر غیدیکد. و از ینکگر جست و جو میدیکارهاى پنهانى کو در 
ر و مهربان یپذ را خدا توبهید، زید داشت. و از خدا بترسیگوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواه

د چهار نفر باشند. شهود قتل شرط عدالت یشهود زنا با یه تعداد شهود قتل دو نفر است ولکر است کالزم به ذ» است.
د فقط مرد باشند. شهود قتل یشهود زنا با یتواند از زنان هم باشند ول ید عادل باشند. شهود قتل میشهود زنا با یندارند ول
مه شهادت دهند و اگر نفر چهارم کد هر چهار تا با هم در محیشهود زنا با یمه شهادت دهند ولکوانند در محت یمنفرداً م

شهادت زنا خدمت  يع) چهار نفر برا( یه در زمان علکنیا ماکد حد زده شوند. یمه شود سه شاهد اول باکرتر وارد محید
ع دستور فرمودند سه نفر اول را حد یه حضرت سرکرتر وارد شد ید ینفر چهارم از آنها لحظات یدند ولیحضرتش رس

با  یصورت اگر زان نیا دره کرعادل وقوع زنا را شهادت دهند ید پنجاه شاهد غیچهار شاهد عادل حداقل با يزدند. بجا
فرد توبه کرد ا اقرار مجرم اثبات جرم شد و یبا شهود اگر  حال ه مقر به زنا نباشند شهادت پنجاه نفر باطل خواهد بود.یزان

توبه فرد همین است که وقتی . پیش خود فرد است بارپیش حاکم و یکبار اقرار یکراهکار اثبات توبه،  .است یحد منتف
وبه و چه به عنوان ت - شود یرفته میرد از او پذکار کبعد از اقرار به جرم ان یاگر حت یعنی. پشیمان هستم باید بپذیرند دیوگب

 به جلد يود مجازات ینماار کند و بعد انکچهار بار، در چهار مجلس اقرار  یشخص زاناب. اگر کارت یچه به عنوان نف
ترین شبهه،  با کوچک«که  است  مطرحفقه مبحث حدود در در » درأ«به نام قاعدة  یمسلّم اصل ی. از طرفشود یل میتبد

ند؛ دربارة احصان کنه توبه یام بیه قبل از قیا مشهودعلین جرم شدم، یب اکد در خواب مرتیمثالً بگو ».شود حد ساقط می
 یدسترس يد هر صبح و شام به ویرده باشد و باک یکید با او نزدیداشته باشد و با ید زوجۀ دائمیه باکمرد شرط شده 

ا ین از استمتاع نباشد و کتمه مرد مک يمار باشد به نحویا بیب یاش غا ن از دخول باشد و اگر زوجهکداشته باشد و متم
ز یم احصان مترتب نخواهد شد. در مورد احصان زن نکبه زوجۀ خود نداشته باشد ح یه دسترسکباشد  یمرد در حبس

م احصان بر زن مترتب نخواهد بود. و اگر کد شده است. و اگر شوهر در مسافرت باشد حیشرط داشتن شوهر دائم ق
 يست. و اگر مجرم به حرم پناهنده شود به احترام حرم حد جارید مشمول رجم ننکمسافر با وجود داشتن همسر زنا 

 يب زنا شود حد بر او جارکرده مرتک یکیه با زوجۀ خودش نزدکنیه با اعتقاد بر اکند کشود. و اگر مجرم شبهه  ینم
 

 

 . 43تبصره ماده  ،يفرکی ین دادرسییقانون آ 66
 بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال. «12آیۀ  سورة حجرات، 67

َجتَسَُّسوا َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن kَُْكَل  V أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ
َ تـَوَّاٌب رَحيم َ ِإنَّ ا+َّ   ». حلََْم َأخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َو اتـَُّقوا ا+َّ
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اعصاب داشته باشد حد  يماریه سابقۀ بکند کا اگر مجرم شبهه یاب جرم را نداشته است. و کرا قصد ارتیشود ز ینم
ه کاند بر م اب زنا داشتهکا اجبار در ارتیراه که اکنند کن شبهه یاز طرف یکساقط است. و اگر هر  ر حدیرَ ست. و ین يا مجب

سقط حد است و هرچند ایا تقصیاز قصور  ین جهلیه مبک يا هر شبهه یلکن موضوع برخالف اصل یر در مقدمات باشد م 
حاکم شرع  68نمود. يخوددار يفرکیام کر موسع در احید از تفسیبا یباشد ول یم» ندک یت نمیسؤولم رفع مکجهل به ح«

چند بار و اگر مجرم مصر بود او را  دتالش کند که تا حد امکان جرم به اثبات نرسر و طفره یبا تحذ هم موظف است
 یمنتفخود  يموضوع به خود يو يبا عدم مراجعه بعدو د، ومان شیپش قرارتا از اق اندازد یرا به تعو یو دادرس بازگرداند

فه یوظ یند قاضکمه اقرار به جرم کز در محیب خودش نکاگر مرتد. یفرار از حد را القاء نما يراهها يبه و یا حتیشود، 
   69د.یر از اعتراف و اقرار به جرم نمایرد و او را تحذیز نپذیدارد تا چهار بار در جلسات متما

اقدامات تأمینی به منظور محدود کردن یا تربیت و اصالح مجرم بکار  ،اهداف اخالقی و تربیتی بامتفاوت از مجازات 
کننده به نحوي که شرایطی را براي افراد  رود. اقدامات تأمینی گاهی درمانی و تربیتی هستند و گاهی محدود می

یا مشاعیر آنها در اثر مصرف مواد مخدر یا  غالب استانی مستمر رو معضالت در آنهاد که اگر آور خطرناك مهیا می
الکل دچار اختالل موقتی شده براي مدت الزم در محدودیت بسر برند و از تعامل با اجتماع دور باشند. در قوانین 

 هکار درهاي اصالح و تربیت اطفال بز ها یا کانون هایی براي این کار اعم از تیمارستان هاي مختلف حقوقی کانون نظام
  شود. نظر گرفته می

تبعیض در اعمال قانون مصادیق متنوعی دارد. در یک دسته از این مصادیق صاحبان قدرت یا ثروت یا شهرت با نفوذ 
هاي  هاي سد عدالت در تمام نظام ترین شیوه دهند که قانون در مورد آنها اعمال شود. این پدیده از شناخته خود اجازه نمی

در همین از لحاظ ماهیت هاي ذینفوذ واقع شود که  تواند در مورد افراد مورد نظر گروه عدالت شدن می حقوقی است. سد
هاي حقوقی بصورت  این نوع انسداد در بسیاري از نظاممصادیق گیرد. سازوکارهاي قانونی بسیاري از موارد  طبقه قرار می

هاي پنهان قانونی وجود دارد که مثالً به مقامات ارشد اجرایی یا سیاسی قانوناً اختیاراتی داده شده که مانع از اعمال  رویه
هاي  خیر بحث ها یا افراد خاص شوند. در اینکه آیا این موضوع از لحاظ حقوقی عادالنه است یا براي پروندهقانون 

 

 

 حقوقی و جزایی) نشر میزان.) آیات االحکام (1380نگاه کنید به: گرجی، ابوالقاسم، ( 68
آورند  ینند و چهار شاهد عادل نمک یف را به زنا متهم میه زنان عفکرا  یسانک«ه: کات سوره نور ذکر شد یه در آکد همانطور کید بر تأیمز 69

د بر کیتأ». ندینند و صالح آکه بعد از آن توبه ک یسانکفاسقند مگر  یه مردمکد یرید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیهشتاد ضربه بزن
ند ینما یر میغ ياثبات زنا يلمبرداریمثبته مثالً ف یحت كه با ارائه مدارک ییه آنهاکن است یآن ا كر قابل دریچهار شاهد دارد و تفس حضور

گر ینار شوند چون دکار برکهستند از  یاسیست و اگر موظف به تجسس سیضربه شالق هستند و منبعد شهادت آنها قبول ن 80مستوجب 
ه کن الزم دانسته یا ينند. شارع مقدس اسالم چهار شهود را براکب یذکمثبته ارائه شده خود را ت كست، مگر مداریرش نیشهادت آنها قابل پذ
  حد هستند. ین موارد ملغیدام از اکه هرکراه در وقوع زنا است کا ایا اجبار یگر مسئلۀ اضطرار یته دکجرم اثبات نشود. ن

دو نوع علم  یلکشوند. بطور  یاثبات م یقسامه و علم قاض ،از ادله اقرار، شهادت یکیم با ی، جرایلکالً حقوق شکو  يفرکی یدادرسن ییدر آ
تواند  یه مکاست  »یعلم نوع« گریو علم د است یقاض یشخص يافتهایا دریدن یا شنیدن یاز د یناش هک »یقاض یشخص«علم  یکیوجود دارد: 

 یبا توجه به شواهد و قرائن، اقناع وجدان یقاض یعنید. یآ یپرونده به دست م یاز برآیند بررس یرد. علم نوعیم مورد استناد قرار بگکدر محا
نند ک ین مطرح میه طرفک یلیات متهم و مسایاس دفاعکهم با توجه به انع یبخش و یارشناسکه ین قرائن براساس نظریاز ا ی. بخشندک یمدا یپ

ه، در بحث اثبات یفقه امامدر ق شهادت و اقرار قابل اثبات است. یاز دو طرفقط زنا  رسد. یعلم مبه  یل قاضین مسایند ایو از برآ دنیآ یبدست م
ق یبه عنوان طر یعدم قبول علم قاض یعنین مورد یدر ا یاساس اشکالست. یناثبات قابل  یزنا از راه علم قاضست و ین مطرح یزنا علم قاض
 ندارد.علم قاضی ضابطه و مالك چون کند  اي براي اعتراض پیدا نمی زمینهرا یزرود،  که حق متهم از بین می است  نیا اثبات جرم
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نمایند. مدافعان  هایی از آن دفاع یا آن را رد می شود که دو طرف با طرح استدالل متنوعی در له و علیه آن مطرح می
شمارند که در حاالت خاص جامعه به آن نیاز دارد. مثالً همکاري  موضوع آن را استثنائات الزم بر قاعدة عمومی می

جهت رفع معضالت مختلف از این قبیل است. مخالفان آن را مفرّي براي قانونگریزي مجرم با دستگاه پلیس یا دولت در 
 70نوع دیگري از مصادیق سد عدالت قوانین مختلف در ارتباط با کاپیتوالسیون دارند. حکّام و هیئت حاکمه محسوب می

 ر عهدةب گانهیاتباع ب میجرا ییاقض یدگیرسمعنی که به این  است که در منابع حقوقی سابقۀ شناخته شده و طوالنی دارد
  .است گانهیدولت بیا خود  یحقوق ةندینما

مانع اجراي از این طریق زند و  که نص قانون را دور میهاي حقوقی خاص است  سازي هزمیننوع دیگر از سد عدالت 
هایی در  ها زندان است دولتشود که در کشورهایی که شکنجه قانوناً ممنوع  د. براي مثال بسیار دیده مینشو عدالت می

سازند و در آنها به هر نوع عمل غیرقانونی که مد نظر دارند  خارج از خاك کشور خود و در کشورهایی دیگر مستقر می
گوانتانامو در  جیخلایاالت متحده در  ییایدر يروین گاهیواقع در پا 71پردازند. براي مثال بازداشتگاه معروف گوانتانمو می

 شوند، یبازداشت م یستیدر ارتباط با اقدامات ترورایاالت متحده افرادي را که  وقرار دارد  کایارتش آمر ةکوبا در اجار
به  »یارتشریاشخاص متخاصم غ« نظیر ینیتحت عناو يریدستگپس از را افراد دولت آمریکا . کند می یمحل زندان نیدر ا

نیز  یجنگ رانیاز حقوق اسشوند  محسوب نمی» دشمن ینظام«طبق تعریف قانونی این افراد  و چونفرستد  میگوانتانامو 
متحده قرار  االتیا ییاند در حوزه قضا شدهن ریدستگ کایدارند و در خاك آمرن ییکایآمر ۀتبعچون و  ستندیبرخوردار ن

مدافع در  لیبه وک یاتهام، دسترس یرسم رادیمانند اآمریکا ه نیشدگان در قوان د و مشمول حقوق بازداشتگیرن مین
عراق تحت عنوان زندان شوند. مشابه این بازداشتگاه در  میو عادالنه ن عیمحاکمه سرحقّ  و ییبازجومختلف مراحل 

این نوع  اي شده که مورد اعتراض غالب حقوقدانان قرار دارد. تایلند و سایر کشورها کم و بیش رسانهو در ابوغریب، 
  رسانند.  ها هرچند مراعی نص قانون هستند نهایت مخالفت با روح قانون را به منصۀ ظهور می رویه

اند که  سبب نشدهقوانین بسیار دیده شده که در بسیاري از کشورها قوانین موضوعه بسیار متعالی هستند ولی در عمل 
توان به فرآیند قضاء و  شود ولی از دالیل آن می ختلف واقع میجامعه به نظم و آرامش برسد. البتّه این امر به دالیل م
میسر نگردد یا آنقدر پر حقّ  دچار اشکال باشد که احقاقحقّ  داوري و اجراي قانون اشاره داشت. اگر فرآیند احقاق

ازعه دولت باشد و یا وقتی یک طرف منخود باز دارد حقّ  از احقاقبا اطالۀ دادرسی دردسر یا طوالنی باشد که مظلوم را 
اعمال در حین مراحل رسیدگی هاي خاصی نسبت به طرف دیگر دعوا  تشکیالت دولتی امتیازاتی قانونی یا نفوذ یا رویه

 آن بیش از یانزشاید نماید که  و مظلوم نشده بلکه او را دچار زحماتی می عمالً قانون نه تنها موجب حمایت محقّنمایند 
اي  موضوع مهم دیگر نقش قضات و ضابطین قضائی و عملکرد آنها است. موارد عدیدهرد باشد. تضییع شدة فحقّ استیفاء 

اري، ذتواند بطور کلی بخشی از فرآیند قانونگ در ارتباط با قضات و ضابطین قضائی وجود دارد که هرکدام از آنها می
هاي  بینی قانونی و ظلم را فراهم آورد. براي مثال اگر پیش ثمر نماید یا موجبات بی قضاء و اجراي قانون را مختل و بی

توان انتظار  الزم براي صحت عمل و کنترل صدور رأي و ضابطین قضائی نظیر موارد زیر صورت نپذیرد نمیانتظامی 
ظ حقوق دشمنان، مخالفان، اسرا اعم از داخلی و خارجی در مراحل قضاء و کارائی در قوانین را داشت از قبیل: عدم حف

اجراي حکم. تفسیر موسع قوانین جزائی در مراحل قضاء و اجراي حکم. اعمال حاکمیت و مجازات براي افعال یا ترك 
ها و نهادهاي تحت  وهها یا له گر . اغماض قانون یا تشدید برخورد علیه اقلیتستا فعلی که در قانون جرم شناخته نشده

 

 

70 Capitulation. 
71 Guantanamo Bay Detention Camp. 
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هاي سیاسی در مقایسه با سایر جرائم. عدم برخورد و مجازات  حمایت دولت. تبعیض و تشدید در اعمال قانون در جرم
هاي اطالعاتی و امنیتی. عدم استقالل  عملیات مخفی و فراقانونی نهادها و سرویسمخصوصاً در قاضی یا مأمور متخلف 

عبارت  هبهاي امنیتی و قص علیهذا.  مانی پنهان دادستان، قاضی، وکیل و شاهد با دستگاهنهاد وکالت و وجود ارتباط ساز
بی کم و کاست بلکه شدیدتر براي مأموران باید  اند اخري کلیۀ عناوین مجرمانه که براي اشخاص در قانون اصطالح شده

دي شرط کافی براي قانونگذاري صحیح این دسته از معضالت فرآینو نهادهاي دولتی و وابسته به دولت اشتمال شود. 
  72ست.ا
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