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چکیده
قانون به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی اجتمااعی اسات هاه و یفاۀ تنظایم روابا هاهروندان در
سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهاده داهاته ،ضاامق ب اای حیاات اجتمااعی -سیاسای
ههروندان است .هارهردی ایق چنیق از قانون ،مستلزم مالحظۀ مولفههای مختلف در تدویق آن اسات .ایاق
هه تمامی مولفههای اجتماعی در تدویق قانون مورد توجه قرارگیرند ،در برخای ماوارد باه ساما ماهیات و
ن ش ویژهای هه دارند ،به نظر سهل و ممتنع است ،امنیت و جایگاه تامیق هنندگان آن هه عرفاا باه نیروهاای
مسلح از ایشان تعمیر میهود از جملۀ ایق مؤلفهها است .اختالف نظر در لحاظ امنیات در وضاع قاوانیق باه
ویژه قوانیق هیفری و برخی تعارضات آن باا ح او هاهروندی ،بررسای وضاع قاوانیق باا ایاق لحااظ را
ضرورت بخشیده است بهویژه هه در ساختار سیاسی ایران چشم انداز باه عناوان ساندی باتدساتی جریاان
وضع قوانیق را به حرهتی غایتگرایانه ممدل ساخته است .م اله حاضر با روش تحلیال اسانادی و در پاساخ
به پرسش از اعتمار لحاظ امنیت پایدار در سیاستگذاری عمومی ف ه جزایی ،پس از بررسای ادبیاات نظاری
ف ه امامیه در عصر غیمت ،با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در ح او موضاوعه ،رابطاه امنیات و
سیاست گذاری عمومی در ف ه جزایی را بررسی نموده اسات بادیق رو باا تاالزم میاان جارم و امنیات در
اسالم ،امنیت را امری مرتم با سیاستگذاری عمومی اسالم دانسته ،هارآمدی ف ه جزایی را باه اعتماار امنیات
در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.
کلیدواژهها :سیاست گذاری عمومی ،امنیت ،اسالم ،قوانیق جزایی
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مقدمه
زندگی و اندیشۀ بشر همواره با دگرگاونیهاای فراوانای روبارو باوده اسات .نگااهی گاذرا ،نمایاانگر
تاثیرپذیری آن از عوامل گوناگونی همچون ادیان ،نگاههای توسعه محور ،دگرگاونیهاای فناوراناه ،زنادگی
ههری ،تجارت ،رواب ههروندی ،حکومت  ،حاهمیت و قانون است .توجه به هماۀ ایاق عوامال ماؤثر در
هنار ضرورت زندگی جمعی انسانها با تماام گونااگونی فکاری و سالی های هاه از آن برخاوردار هساتند،
اندیشمندان را با چالشهای ویژهای مواجه ساخته است .از جملۀ ایق چالشها برقاراری همزماان ارتمااو و
تالزم میان یکی از مفاهیم هلیدی در حوزه سیاست و حاهمیت یعنی امنیت و ثمات امنیتای باا قاانونگرایای
است .هاید ضرورت هریک از ایق دو مؤلفه در حوزه سیاست گذاریهای هالن به تنهایی غیار قابال انکاار
به نظر آیند و متفکری را نتوان یافت هه ع یده بر مخالفات ایاق ضارورت اساتوار نماوده باهاد اماا اینکاه
ساختارهای قانونگذاری و امنیت به عنوان دو مؤلفه در هنار یکدیگر مورد توجه و تامیق قرار گیرناد ،ممکاق
است عالوه بر آنکه ابهاماتی را در پی داهته باهد ،در عمل نیز با چالش هایی روبهرو گردد .به ایق بیاان هاه
ممکق است برخی با تکیه برایق گمان هه تدویق ساختارهای قانونی براساس تاامیق امنیات در تعاار

باا

ح و ههروندی بوده ،موجا محدودیت آزادیهای ههروندان میگردد ،مخالف هرگوناه نگااه امنیتای در
ح و موضوعه باهند و در م ابل گروهی دیگر بنابر حق بشری بودن برخورداری از امنیات و لازوم تاامیق
آن به ایق گمان هه نگاه امنیتی به مفاهیم ح و موضوعه ،موجا تامیق هایستهتار و سااختارمند امنیات در
نظام ح وقی خواهد هد ،به مخالفت با نگاه نخست بپردازند.
از آنجاهه انکار یا اثمات ایق اعتمار از جهت عمل و پیامد تااثیر مسات یمی بار ساازمان نیروهاای مسالح
خواهد داهت ،چالش برانگیز بودن ایق لحاظ را با توجه به حاهمیتی بودن تامیق هنندگان امنیات (نیروهاای
مسلح) و ن ش و حضور مؤثر آنان به عنوان ضاب در پروسۀ قضایی از جایگاه ویژهای برخوردار مایساازد
چراهه از جهت حوزۀ عمل ،1سیاساتگاذاری هاا در قاوانیق بار هیفیات عملکارد نیروهاای تاامیق هنناده
تاثیرگذارند و از جهت پیامد 2بر همیت دایرۀ آزادیهای مشروع ههروندان و میازان رضاایتمنادی آناان از
عملکرد نیروهای مسلح هه ضابطان قضایی تامیق امنیت هستند ،تاثیر روهنی دارند.
به هرطریق چه فر

نخست به عنوان ممنای قانونگذاری پذیرفته هود چه فر

دوم و چه از جهات

عمل مورد توجه باهد یا از جهت پیامد ،با عنایت به جایگاه اسالم در جامعه ایاران اساالمی ،چاالش پایش
گفته در نظام ح وقی ایران با ممانی نظری دیق ممیق اسالم نیز همراه خواهد بود بدیقرو جای پاسخ باه ایاق
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اسالم نسمت به ح و جزا دانست یا خیر؟ برایق اساس و با توجه به جایگاه دانش ح و در علم سیاسات
و درهم تنیدگی هاخههای مختلف علوم انسانی به یکدیگر فهم "اعتمار امنیت در سیاساتگاذاری عماومی
ح و جزایی اسالم" را میتوان از جمله چالشهای میان رهتهای مورد بحث بههمار آورد.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
فقه جزایی امامیه در عصر غیبت (رویکردهای سهگانه)

ف ه جزایی هه تمییق هنندۀ بخشای از ضامانتهاای اجرایای نظاام ح اوقی اساالم در برابار ح او و
مسئولیتهای ههروندان جامعه اسالمی و چگونگی تعامل با حاهمیت است ،در دورۀ غیمت از افات و خیاز

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

پرسش اصلی است هه آیا می توان امنیت و پایداری آن را به عنوان امری معتمر در سیاست گاذاری عماومی

فراوانی برخوردار بوده است .بیآنکه در م ام قضاوت نسمت به تاریخ ف ه جزایی امامیه برآئیم ،باا اساتناد باه
بیان آهنگران و مسعودیان در پژوهش اجرای حدود در عصار غیمات(ر.ک :آهنگاران و مساعودیان،)1388 ،
آراء مت دمیق و متاخریق امامیه را میتوان بر سه دیدگاه مشتمل دانست هاه بررسای اساتنادات ایشاان گاواه
صحت چنیق ادعایی است.
مشهور ف های امامیه با توجه به عمومیت زمانی -مکانی هریعت اسالمی و ادله وجوب اقاماۀ حادود و
مجازات هرعی ،معت دند ،همانگونه هه در عصر حضور معصوم(ع) اجرای حدود و مجازات ،مشروع باوده
است ،اقامۀ آن در عصر غیمت جائز خواهد بود .ایق ههرت تا بدانجاسات هاه حتای برخای بارآن ادعاای
اجماع نمودهاند(.عالمه حلی،1413 ،ج:4ص )464در م ابال گروهای همچاون اباق ادریاس حلای اجارای
حدود و مجازات اسالمی را مختص امام معصوم و منصوبیق او دانسته ،حکم به تعطیلی آن در عصر غیمات
دادهاند(حلی، 1410،ج:2ص )24اما گروه سوم همچون میرزای قمی در ایق زمینه توقف نموده ،ناه اجارای
حدود را مشروع دانستهاند و نه حکم به عدم مشروعیت اجرای آن در عصر غیمت دادهاند ،هرچند تعزیار از
سوی حاهم هرع را مجاز برهمردهاند(.میرازی قمی ، 1413 ،ج :1ص)395
به هرت دیر پژوهش حاضر با تکیه بر استنادات دیدگاه نخست و با ممنا قراردادن آن ،باه بررسای امنیات
پایدار و سیاستگذاری عمومی در قوانیق جزایی اسالم پرداخته است و از میان اقسام جرم ،تنها به ارتکااب
آن نسمت به دیگران اهتفا نموده است بدیقرو تنها جرایمی همچون قتل ،فحشای علنی ،سارقت و ارعااب،
ارتداد و محاربه و امثال آن هه در حوزه عمومی اجتماع و با مشارهت حداقل دو هخص ح ی ی واقاع مای-
هوند ،مورد بررسی قرار گرفته است.
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سیاستگذاری عمومی و مفهوم سیاست در ادبیات اسالمی

سیاست در لغت به معنای حکم راندن ٬ریاست هردن ٬تدبیر ٬ریاسات ٬داوری ٬حفا ات ٬حراسات و
تنمیه به هار میرود(.ابوالحمد )6 :1368 ،و در اصطالح هر چند معانی متعددی را برای آن بیان هاردهاناد اماا
مشهور سیاست را به معنای علم به دست آوردن قدرت و حفظ آن و در معنی عاام باه هرگوناه روش اداره
یا بهمود امور هخصی یا اجتماعی معطاوف دانساتهاناد(عالم )31-26 :1375،عالماه محماد ت ای جعفاری
سیاست از دیدگاه اسالم را « عمارت از مدیریت حیاات انساانها ا چاه در حالات فاردی و چاه در حالات
اجتماعی  -برای وصول به عالیتریق هدفهای مادّی و معنوی»(جعفری )8 :1377،دانساته اسات .از منظار
امام خمینی(ره)« ٬سیاست همان هدایت دینی جامعه از طریق اصالح خلق در بعاد وسایع اسات»(.چشامه
خورهید مجموعۀ م اتت هنگره بیق المللای اماام خمینای(ره) و فرهنا

عاهاورا  )1374بادیق ترتیاا

سیاست گذاری عمومی از آنجا هه در پی تدبیر و مدیریت زندگی جمعی در قالا جواماع مختلاف اسات،
در بنیان مفهومی خویش از زیرهاخههای دانش سیاست بههمار میرود ،ولی به لحااظ مفهاومی از تعریفای
خاص خود برخوردار است.
سیاست گذاری اصطالحی است هه با حکومت ،دولت ،جامعاه و مساائل عماومی آن گاره خاورده و
تداعی هنندۀ اقدام دولت در ادارۀ صحیح امور عماومی اسات(.قلی پاور و غاالم پاورآهنگر )23 :1389 ،در
همیق چارچوب سیاستگذاری عمومی حوزۀ جدیاد علاوم سیاسای و در عایق حاال بسایار گساترده در
عرصههای هالن تصمیم گیری و تصمیم سازی محسوب میهود هه هامل مجموعهای از برنامهریازیهاا و
اقدامات ع النی است هه طی فرایندی هکل میگیرند.
فرایند سیاستگذاری در ارتماو با عواملی هه در چرخۀ سیاست گذاری دخیل هساتند ،هاکل گرفتاه و
در هر مرحله از مراحل مختلف آن (یعنی تنظیم برنامه ،تصمیم گیری ،مشروعیت بخشی و اجرا) باازیگرانی
ایفای ن ش میهنند هه اغلا در مرحلۀ دیگر حضور ،تصمیم گیران به ندرت درگیار بخاش اجرایای مای-
هوند( .حائری یزدی و ملکی )11-20 :1396 ،در واقع سیاستگذاری عمومی یکای از زیرهااخههاای مهام
علم سیاست است هه با فرا رفتق از مفهوم قادرت و نحاوۀ اعماال آن در تاالش اسات تاا سیاساتهاا و
برنامههای دولتی را ماورد بررسی قراردهد بدیقرو فرایندی در راستای پیوند میان نظریاه و عمال در علام
سیاست بههمار میرود.
سیاست گذاری عمومی ،امنیت و حقوق موضوعه

اهنون با توجه به مفهوم فو از سیاستگاذاری عماومی و اینکاه جارم ،راههاای پیشاگیری و
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تالش برای هاهش نرخ آن در تصمیمگیری هالن با وجاوه مختلاف جامعاه مارتم اسات ،بحاث

ضمق نظر داهت به احکام و قوانیق ح وقی ،با توجه باه تااثیر جارم بار امنیات عماومی در بساتر
سیاسی و حوزههای تصمیمگیری سیاسی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت ،به ویژه هاه باه دلیال
جایگاه بسیار مهم امنیت در حوزه سیاست ،ارتمااو تنگااتنگی میاان سیاسات و امنیات در عرصاه
سیاستگذاری عمومی وجود دارد تا جاییهه حتی میتوان با استناد به سخق حضارت

علای(ع)1

امنیت و پایداری آن را از جمله اولویتهاای سیاسای در اندیشاه اساالمی باههامار آورد(غرایاا
زندی)20: 1392،
نگاه به امنیت براساس اندیشههای اسالمی  ،نگاهی جامع است هه مرجاع اصالی و هاانونی آن
فرد انسانی و جمعهای انسانی را دربرمی گیرد .گسترۀ امنیت در اندیشه اسالمی امنیات هاهروندان

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

سیاستگذاری عمومی در حوزۀ قوانیق جزایی و ح وقی از جایگاه ویژهای برخوردار مایگاردد هاه

در جامعه و ثمات در حالت امق در جامعۀ انسانی با تمرهز بار هاهروندان جامعاه اسات بادیقرو
آنجاهه در اسناد روایی سخق از امنیت به میان میآید ،امنیت با سالمت یاا عافیات 2هاه مفااهیمی
هخصی -جمعی هستند همراه گردیده است.
در همین راستا با توجه به تبیین مفهومی سیاستگذاری عمومی و جایگاا آن در حقاو و واوا ین
موضوعه ،همچنین ظرداشت به مفهوم امنیت  ،الزم است تا جهات در

"اعتباار امنیات در سیاسات-

گذاری عمومی حقو جزایی اسالم" به دو امر اهتمام مود .خست؛ ضرورت سیاستگذاری عماومی
در حقو کیفری و دوم؛ تبیین رویکرد فقه جزایی امامیه بر موضوع امنیت .همچنین توجه به ایان کتاه
ضروری است که ارادۀ "حقو کیفری امامیه" از عنوان "واوا ین جزایای اساالم" بایاد تاداعی کننادۀ
اراد خاص از عام باشد؛ چراکه آراء فقهی هریک از مذاهب اسالمی در ا دیشه فقهی آ ان ،در حقیقت
بیا گر فهم ایشان از شریعت اسالمی و ظام حقووی اسالم است .بنابراین چنا چه در این پاووه

ساخن

از ضرورت سیاستگذاری عمومی در ظام حقو کیفری اسالم به میان آید ،ارادۀ پووهشاگران هماان
ظام حقو کیفری مطابق باا آراء فقهای امامیاه اسات و مقواود بررسای تطبیقای آراء فقهای ماذاهب
پنجگا ه جهان اسالم خواهد بود.
دولت مستقر؛ کارآمدی حقوق کیفری و ضرورت پایداری امنیت

قانونمندی و انضماو اجتماعی هرو ب ای زندگی مسالمتآمیز ههروندان در جوامع
انسانی است .ژان ژاک روسو در هتاب قرارداد اجتماعی برای انسان دو حالت در نظر گرفته است
 1تبُدَا للناس مق أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ
2

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَانِ الْأَمْقُ وَ الْعَافِیَۀُ(.فتال نیشابوری 1375ش ،ج 2ص)472
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حالت طمیعی و حالت مدنی و در ایق خصوص معت د است وقتی انسان از حالت طمیعی وارد
حالت مدنی میهود ،تغییرات بسیار مهمی در او رخ میدهد از جمله آنکه در رفتارش ،عدالت
جایگزیق غریزه میگردد و اعمال او بر خالف سابق ،تابع قوانیق اخالقی میهود فلذا مجمور می-
هود طمق اصولی دیگر رفتار هند و قمل از پیروی از تمایالتش با ع ل خود مشورت هند(.ر.ک:
روسو  ،1341صص)54-55
وجود چنیق رفتاری از انسان او را به سوی تدویق قوانینی سو میدهد تا بتواند براساس
آن قوانیق به تنظیم عادتنه رواب اجتماعی و برقراری نظم در زندگی اجتماعی خویش اقدام نماید.
«هرچند افراو در قانون گرایی خالی از آفات و آسیاهایی نخواهد بود»(هاتوزیان ،1386 ،صص
 )30-23اما هیچ اندیشمندی را نمیتوان یافت جز آن هه به ضرورت اصل وجود قانون و حکومت
اقرار و اعتراف داهته باهد« .نکته جالا در ایق است هه دو گروه متخاصم فردگرا و جامعهگرا
دربارۀ لزوم حکومت قانون به اتفا رسیدهاند چنانهه باید گفت ،اختالف تنها در آغاز حرهت
فکر است و نتیجۀ تحلیل هردو مکتا پذیرش اقتدار قانون و برابری همگان در م ابل آن است».
(پیشیق ،ص )19برایق اساس اگر وجود قانون و حکومتِ آن ،ضروری است ،وجود ضمانتهای
اجرایی مناسا آن نیز ضرورت دارد و همانطور هه جامعه در تنظیم رواب

اجتماعی به وضع

قوانیق نیازمند است ،برای حفظ رویۀ قانون ،نیازمند به قوانیق خاصی است تا از هرگونه اختالل و
بیتوجهی نسمت به آن جلوگیری به عمل آورد .ح و هیفری و دولت مست ر و متنفذ دو ضمانت
اجرایی تزم برای قوانیق بهحساب میآیند هه ف دان هریک آسیاهای فراوانی را متوجه نظام
ح وقی جامعه میسازد.
آنچه برخی ح و دانان به عنوان معرف جزای عمومی دانستهاند 1اگرچه ح و جزا را به
عنوان ضمانتی بر اجرای قوانیق موضوعه معرفی میهند (ر.ک :گلدوزیان،1381،ص )27:اما لحاظ
آن نمیتواند فارغ از اهداف اساسی وضع قانون باهد چراهه در بینش سیاستگذاران جنایی،
مجازات فی نفسه فاقد ارزش است ،مگر آنکه هدفهای چندی م صود قانونگذار باهد و ضمنا
قاضی نیز به گونهای آن را اجرا هند هه از ایق هدفها به دور نیفتد( .ر.ک :اردبیلی  ،1395ج:1
ص )51بنابرایق میان اهداف نظام ح و هیفری و هفایت و هارایی آن رابطۀ مت ابلی برقرار بوده،
توجه و لحاظ ایق اهداف در وضع قوانیق هیفری از جایگاه ویژهای برخوردار است .برپایی عدالت
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بررسی مجموعۀ قوانیق ،قواعد و م رراتی هه نظم اجتماعی را تامیق و تخلف از ایق نظم را به عنوان جرم می-

هناسد و با مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بدان پاسخ میگوید (نوربها)18-19 ،1382 ،

جامعه ،هنترل قدرت حاهمیت از تجاوزگری به آزادیهای مشروع ههروندان ،برخی از اهداف
ح و هیفری بههمارآمدهاند اما به نظر ،باید امنیتپایدار را از جمله اهداف اساسی ح و هیفری
و رهتههای مطالعاتی مرتم با آن دانست .ت سیم سهگانه جرم از سوی برخی ح و دانان به جرم
علیه اموال ،جرم علیه اهخاص و جرم علیه امنیت و آسایش عمومی(ر.ک :میرمحمدصادقی ،1395
ج :1ص )16نمیتواند امنیت را از هدف بودن وضع قوانیق هیفری به وجه ت سیم بودن آن تنزل
دهد ،چراهه «برقراری عدالت در میان ههروندان و استواری امنیت ملت -دولت ،دو هدف بنیادیق
برای ح و هیفریاند(».عالیپور ،1392ص)58
با تکیه برایق ممانی ،پذیرش ضرورت قوانیق هیفری در ساختار سیاستگذاریهای عمومی

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

اجتماعی ،انضماو اجتماعی ،تمییق مسئولیت هیفری یا ضمانت اجرایی برای نظام ح وقی یک

هر جامعه ،به مثابه پذیرش ضرورت دولت مست ری است هه هم مجری قانون بههمار میرود ،هم
تامیق هنندۀ امنیتی است هه هدف قانون است .چراهه یا قانونِ مدون ،مجری مشخصی دارد و یا
بدون مجری و رها هده است اما ازآنجاهه احتمال دوم (نفی مجری قانون) عمث بودن وضع قانون
را نتیجه میدهد بدیقرو هیچ ساختار ح وقیِ مدونی را نمیتوان یافت ،جزاینکه بر یک دولت
مست ر و متنفذی تکیه داده باهد.
ایق بیان نه تنها در استدتل قائلیق به ضرورت وجود حکومت دینی در عصر غیمت قابل
مشاهده است ،بلکه اساس نظریه ضرورت وتیت ف یه در عصر غیمت همری را تشکیل میدهد،
چراهه در اندیشۀ باورمندان به ایق نظریه ،میان نحوه سیاستگذاری و وضع قانون ،با حکومت آن،
تالزم غیر قابل انکاری برقرار است و به همان دلیل هه حکومت امام معصوم (ع) برای اجرایی
هدن احکام ضروری است ،حکومت اسالم در عصر غیمت نیز ضرورت دارد ،هرچند ادلۀ فراوان
دیگری هم بر صحت ایق ممنا د تلت دارند(.امام خمینی ، 1421،ج )619 ،2ایق تالزم و ضرورت
تا بدانجاست هه حتی برخی امامت را از جمله رهقهای پنجگانۀ امنیت بههمار آورده (افتخاری
 ،1391ص  )128دولت اسالمی را به تامیق آن برای تمامی ههروندان تحت حاهمیتش مو ف
دانستهاند (همان،ص )134یعنی همانطور هه ضرورت وضع قانون وجود دولت مست ر است ،و یفۀ
دولت مست ر نیز اجرای قانون در راستای تامیق امنیت است ،پس تزمۀ هارایی قانون تامیق امنیت
است و تزمۀ تامیق امنیت وجود دولتی مست ر است و از آنجاهه تزمۀ تزم ،تزم است ،تزمۀ تزمِ
هارایی نظام هیفری (هدفمندی آن به امنیت) هه وجود دولت مست ر و متنفذ باهد نیز تزم خواهد
بود.
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با تمامی تفاصیلی هه در ایق خصوص وجود دارد آنچه موضوع بحث در احکام جزایی را
منحصر می نماید توقیفی بون قسمی از مجازاتها است هه از آن به حدود و قصاص تعمیر نموده-
اند .هرچند حالت ثانویه و قاعدۀ وهق امکان تغییر در تمامی احکام دینی را قابل بررسی نموده
است اما از نگاه ف های امامیه به سما توقیفی بودن حدود و قصاص در حالت معمول هرگونه
تصرف در ایق احکام جائز نیست (هاهرودی 1419 ،ه ، .ص )198بدیقرو آنچه از مجازاتهای
اسالمی و سیاستهای هیفری هه م صود ایق نوهتار است به احکام جزایی غیر از حدود و قصاص
منحصر است هه از جملۀ آن میتوان به تعزیر و تادیا اهاره نمود.
روششناسی تحقیق

ایق تح یق از منظر هدف ،تح ی ی هاربردی است چراهه سعی مایهاود نتاایج حاصال از آن
مورد استفادهی عملی قرار گرفته و با استفاده از ایق نتایج نظام ح وقی و وضاع قاوانیق در بخاش
هیفری به نظامی غایتگرا تمدیل هود به نحوی هاه وضاع قاوانیق در راساتای چشام اناداز اساناد
باتدستی صورت گرفته در نهایت رواب اجتماعی بواسطۀ ایق ساختار ح وقی انتظام یابد .پاژوهش
حاضر با تکیه بر روش اسنادی و رویکرد درون دینیِ استوار بر هیوۀ استنماو ف هی اصولیان امامیاه
به بررسی و تحلیل مساله پرداخته است بدیقرو پس از تمییق ادبیات نظاری ف اه امامیاه در عصار
غیمت ،با توجه به جایگاه سیاست در ادبیات اسالمی و ضرورت سیاستگذاری عماومی در حاوزۀ
قوانیق و ح و موضوعه ،به چالش پیش گفته پاسخ داده خواهد هد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :یافته های تحقیق

همانطور هه پیش از ایق در ممانی نظری بحث مورد اهاره قارار گرفات ،اعتماار هار اماری در
احکام هرعی مستلزم بررسی آن از نگاه ادله استنماو حکم است تا انتساب آن به هاریعت اساالمی
معتمر بههمار آید بدیقرو پژوهش حاضر با تکیه بار اساتدتل قیااس منط ای و اثماات هریاک از
اجزای آن به چالش اعتمار امنیت در سیاستگذاری احکام جزایی اسالم پاسخ داده است .ایق پاسخ
با تمییق جایگاه سیاستگذاری به عنوان ضرورت ح و هیفری آغاز و در اداماه باا تمیایق جایگااه
امنیت در ف ه جزایی امامیه به اثمات رسیده است و بدان جهت هه اهمیت و مشاروعیت سیاسات-
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گذاری در سایر پژوهشها به خوبی تمییق گردیده است نوهاتار حاضار را از بررسای و اثماات آن

امنیت در سیاستگذاری را اثمات نموده هه تفصیل ایق بررسی به هرح زیر ارائه میگردد.
سیاستگذاری عمومی؛ ضرورت حقوق کیفری
حالهه با تکیه بر ممانی نظری پیش گفته هارآمدی ح و هیفری ،ضرورت بخش لحاظ
امنیت و مستلزم وجود دولت مست ر و متنفذ دانسته هد ،باید دانست هه ایق ضرورت ،بدون
تدویق سیاستی عمومی هه حل ۀ اتصال ح و هیفری با دولت مست ر باهد ،رویکردی بینتیجه
است چراهه اوتَ ماهیت نظاممند ح و هیفری مستلزم دو امر ضروری است نخست نا می هه به
نظاممندی آن بپردازد (حکومت قانونی و قانونگذار مشروع) و دیگری ب ای نظمی هه تزمۀ حیات

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

هفایت نموده است بدیقرو منحصرا با اثمات صغری و همرای قیاس منط ی خویش ،اعتماار لحااظ

نظام است و ایق ممکق نیست مگر با تنظیم برنامه ،تصمیم گیری ،مشروعیت بخشی و اجرا (هه
ارهان سیاستگذاری عمومیاند) پس اساساً ماهیتِ هارآمدِ ح و هیفری ،مستلزم سیاست گذاری
عمومی در ایق حوزه است هرچند نفی ایق ضرورت ع لی میتواند به نفی دولت چابک و فعال و
هدفمند در عرصۀ ح و هیفری نیز منجر گردد هه سخق از آن مجالی دیگر میطلمد.
ثانیاً برقرای تناسا میان اقدامات تامینی ،حالت خطرناک و امنیت پایدار ،دلیلی دیگر بر
ضرورت سیاستگذاری عمومی در نظام ح و هیفری است چراهه از طرفی حالت خطرناک
عنوان عالمت و نشانهای از رفتارهای ضد اجتماعی است هه با اقدمات تامینی مورد درمان قرار
میگیرد (ر.ک:نوربها،1382،ص )150پس ن طهای اساسی در جرم هناسی بههمار میرود و از
طرفی دیگر بدیهی است هه میان حالت خطرناک و امنیت پایدار نسمتی معکوس برقرار است یعنی
هرچه از مورد نخست هاسته هود بر گزینۀ دوم هه امنیت است افزوده میگردد ،پس ضروری
است تا هیفیت و همیت اقدامات تامینی متناسا با نسمت میان حالت خطرناک -امنیت پایدار
تعریف هوند و با توجه به تالزم وجودی وضع قانون با چهار رهق سیاستگذاری عمومی یعنی
تنظیم ،تصمیم گیری ،مشروعیت بخشی و اجرای مناسا ،ح و هیفری مستلزم سیاستگذاری
عمومی در ایق خصوص است و چه بسا آنچه امروزه از آن به سیاست جنایی تعمیر میهود،
اصطالحی نزدیک به ایق بیان باهد.
نظام ح و هیفری اسالم به عنوان یکی از نظامات ح وقی نمیتواناد جادای از ایاق رویکارد
خردورزانه باهد ،پژوهشی هه عظیم زاده در خصوص سیاست جناایی و تطاور تااریخی آن انجاام
داده است به درستی و فارغ از هرگونه ارزیابی ،با تکیه بر هدفمندی نظام ح وقی اسالم باه وجاود
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ایق سیاست در نظام هیفری اسالم اهاره هرده و آن را اثمات نموده اسات( .عظایم زاده اردبیلای و
حسابی )128 :1390
رویکرد فقه جزای امامیه بر امنیت همه جانبه

اهنون با تکیه بر یافته نخست پژوهش هه در آن سیاستگذاری عمومی ،ضارورت ح او
هیفری معرفی گردید ،روهق است هه همچون هر نظام ح و هیفری ،تدویق سیاسات عماومی در
نظام ف ه جزایی امامیه نیز نمیتواند بدون لحاظ امنیتپایدار انجام پذیرد .ایق ممناا اگرچاه باا نگااه
عمومی به نظامات ح وقی قابل پذیرش است اما تسری آن به نظم ح وقی مکتا ف های امامیاه باه
سما ماهیت هرعی و انتساب آن به هارع م دس ،مستلزم ارائۀ مستندات هرعی است تاا رویکارد
ف ه جزای امامیه نسمت به متغیر امنیت و پایداری آن از نگاه هاارع م ادس ثابات گردیاده ،اماری
هرعی بههمار آید چراهه هیفر در نگاه ف اه امامیاه اماری تاوقیفی اسات (هااهرودی 1419 ،ه، .
ص )198بنابرایق ضروری است نسمت میان جرم و امنیت از نگاه ف ه جزایی امامیاه و لحااظ ایاق
نسمت از نگاه ادله مورد بررسی و اثمات قرار گیرد .اعتمار یا عدم اعتماار گازارۀ "وجاود جارم ،باه
منزلۀ عدم امنیت پایدار است" با توجه به موضوع و محمول آن بیانگر اعتمار یا عادم اعتماار قاعادۀ
عمومی "لحاظ امنیت در سیاست عمومی ح و هیفری" خواهد بود.
اینکه "جرم زدایی و صیانت از حریم خصوصی ههروندان ممنایی اساسی در ف اه جزایای
امامیه است" یا اینکه "اثمات جرم هیفری ،به سختی میسر است اما برخورد با مجرم به نحوی است
هه جرئت ارتکاب دوباره را از او سلا میهناد" یاا اینکاه "مطالماات ناهای از ضامان قهاری در
صورت اثمات ،با هیوههای گوناگونی قابل وصول و جمران است" یا اینکه "از جرم تفسیر مضیق و
از تخفیف مجازات ،تفسیر موسع میهود" یا گزارههای ف های دیگاری همچاون "مجاازات بارهم
زنندگان امنیت عمومی در عیق امکان س وو مجازات آنها با توبۀ پیش از اثمات جارم" یاا "اختیاار
حاهم در عفو مجرمانی هه جرم آنها به اقرار خودهان ثابات هاده باهاد" مایتوانناد مصاادی ی از
احکام و قواعد عمومی ف ه جزایی بر محتمل بودن پذیرش گزارۀ "وجود جرم ،به منزلۀ عدم امنیت
است" در ف ه جزایی امامیه باهد اما نمیتواند ثموتا یا اثماتا دایارۀ وجاودی ایاق گازاره را از ب عاۀ
امکان خارج نماید.
آری قرائق و هواهد فراوانی دتلت میهنند گزارۀ "وجود جرم ،به منزلاۀ عادم امنیات اسات"
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امری صرفا محتمل در ف ه جزایی امامیه است اما هیچ یک از ایق هواهد و قرائق مستندی علمی بر

آیات و روایات و ثموت آن به رَوایی ایق استدتل با استشهاد به ساب ۀ برداهتهاای ف هاای امامیاه
است بنابرایق بررسی اثماتی و ثموتی ایق گزاره در استناد آن به مکتا ف هی امامیه ضرورت دارد.
جرم به منزلۀ عدم امنیت در فقه جزایی امامیه

جستجوی ادله روایی و قرآنی ،بیانگر نسامت میاان وجاود جارم و وجاود لام اسات .در
فرهن

قرآن هریم میان جرم و لم نسمت ایق همانی برقرار است .و از طرفی میان وجاود لام و

عدم امنیت پایدار تالزم وجود دارد بدیقرو اگر وجود جرم به منزلۀ وجود لم است و اگر وجود
لم به منزلۀ عدم امنیت پایدار است ،بنابرایق وجود جرم به منزلۀ عدم امنیت پایدار است .صاغرا و

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

صاد بودن قضیه مذهور در نظام ح وقی امامیه بههمار نیروند بلکه اثمات آن به استدتل براساس

همرای قیاس حاضر 1در صورتی صحیح است هه به تایید ادله اجتهاادی رسایده و عمومیات آن در
موضوع محل بحث قابل قمول باهد.
نتیجۀ حاصل از اثمات قضیه فو با توجه به نسمت ت ابل میان امنیت پایدار و جرم هاه از ناوع
تناقض است ،بیانگر "اعتمار امنیت پایدار در سیاستگذاری عمومی قوانیق جزایای اساالم" اسات،
زیرا تناقض میان امنیت پایدار و وجود جرم نشان میدهد ،همانطور هه تزماۀ وجاود جارم ،عادم
امنیت پایدار است ،تزمۀ امنیت پایدار هم عدم وجود جرم خواهاد باود و چاون امنیات پایادار از
جمله اهداف اساسی ح و هیفری است ،برخورد با جرم در ح و هیفاری و درپای آن سیاسات-
گذاری عمومی مرتم با ایق حوزه ،بدون توجه به تاثیر آن بر پایداری امنیت یا عادم پایاداری آن،
رویکردی نامتوازن و نامتناسا خواهد بود بنابرایق اثمات قضیۀ "وجود جرم ،به منزلۀ عادم امنیات
پایدار است" اثمات "اعتمار امنیت پایدار در سیاستگذاری عمومی قوانیق جزایی اسالم" اسات هاه
ایق مهم از طریق اثمات همرا و صغرای استدتل پیش گفته با استناد به ادلۀ اجتهادی بدست میآید.

( 1وجود جرم ،وجود لم است[.صغرای قیاس] وجود لم ،به منزلۀ عدم امنیت پایدار است[ .همرای قیاس] وجود
جرم ،به منزلۀ عدم امنیت پایدار است[.نتیجه])
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ب :تجزیه و تحلیل یافته ها
اثبات کبرای قیاس

همرای قیاس استدتل برممنای تنافی وجودی میان لم و امنیت پایدار است هه تنافی آن از نوع
تنافی موجود میان ضدیق است .به ایق بیان هه امکان وجود همزمان امنیت و لام نیسات اگرچاه
عدم همزمان هردو ممکق است یعنی نه امنیت باهد و نه لم و ف ادان هریاک از ایاق دو امار باه
سما مست لی باهد اما به هر دلیل امکان اجتماع همزمان لم و امنیت پایدار وجود ندارد بناابرایق
اگر حاهمیت سیاسی یک جامعه بخواهد امنیت پایدار برقرار هند ناچار از جلوگیری تح اق مظااهر
لم خواهد بود و اگر ناتوان از ایق امر باهد به ناچار آن جامعاه هااهد وجاوهی از ناپایاداری در
امنیت خود خواهد بود و ایق بدان معنا است هه جلوگیری از تح ق یکی از اسماب لم ،پیشارفت
در تح ق تامیق امنیت پایدار خواهد بود یعنی همان صغرای قیاس هه میگوید وجود جارم وجاود
لم است .در ح ی ت صغرای قیاس با اهاره به یکی از اسماب لم هه همانا تح ق جرم در جامعه
است میخواهد به همیق ممنا اهاره داهته باهد ،پس اگر دولت هاا بخواهناد بارای امنیات پایادار
تالش هنند ناچار از برخورد با مظاهر جرم در سااحت اجتمااعی هساتند هاه اداره آن را و تاامیق
امنیت آن را متعهد هدهاند بدیقرو همرای قیاس با تکیه بر هلیت صغروی بحث به تناافی ضادیت
میان لم و پایداری امنیت پرداخته است.
نگاهی به ممانی قرآنی و رواییِ مجازاتهای اسالمی ،چنیق مینمایاند هه امنیت ،هدفی اساسای
در قانون گذاری اسالم است .ایق ن ش گاهی به صورت مست یم و گاهی با استفاده از نشاانههاا یاا
لوازم آن مورد اهاره قرار گرفته است و گاهی به عنوان غایت اصلی ذهر گردیده است .اگار امنیات
را هامل دو محی فردی و اجتماعی بدانیم هاه در هار محای در برگیرنادۀ ساه حاوزۀ اقتصااد و
فرهن

و سیاست است ،مختل نمودن هر یک از اقسام سه گانه ،در هر محیطی باهد چاه فاردی و

چه اجتماعی ،تجاوز به حریم امنیتی آن محی بههمار میرود هه از آن در فرهن ِ قرآن باه لام و
تعدی تعمیر هده است.
اگر قرآن هریم امنیت را براساس ایمان و عدم تجاوز و لم باه ساایریق وعاده داده و فرماوده
است( « :آری) آنها هه ایمان آوردند  ،و ایمان خود را با هرک و ستم نیالودناد  ،ایمنای تنهاا از آن
آنهاست و آنها هدایت یافتگانند!» (انعام )82/بدیق جهت است هه امنیت تنها برای هسانی است هاه
اهل تجاوزگری و لم نماهند .نه آنکه امنیت دنیوی را برای عموم بشر نفی هرده باهد.
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اما منافاتی با امنیت دنیوی ایشان و تعریف امنیت براساس ضدیت با لم و تجاوزگری ندارد زیارا
نخست ایق هه هارع م دس در پاسخ به درخواست ابراهیم نمی(ع) هه نعمتها و از جملاه امنیات
را تنها برای مومنیق ت اضا هرد ،همولیت بهرهمندی را به او یادآوری نموده و آن را امری عام بارای
تمامی بندگان خود اعم از صالح و فاجر اعالم نمود (بدیقرو امنیت در اسالم ابتاداء اماری فراگیار
معرفی هده ،هامل مومق و غیار ماومق مایهاود) (طماطماایی 1374ه.ش ،ج ،1صاص181-182
همان ،تفسیر المیان فی المواف اۀ بیق الحدیث و ال رآن  1427ه ، .ج ،1ص)208
دوم اینکه اگر قاعدۀ اصلی در بهرهمندی از امنیت ح ی ی (امنیت پایادار) ،عادم سام ۀ لام و
تجاوز است ،چنیق امنیتی نماید منحصر به مومق و آن هم تنها در آخرت هه عرصۀ دریافات نتاایج

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

بنابرایق سخق قرآن هریم اگرچه متوجه امنیت اخروی بندگان صالح خدا از عذاب الهای اسات

اعمال و امنیت هامل است باهد ،بلکاه تزم اسات چنایق امنیتای در ساایۀ حکومات مطلاق الهای
عمومیت داهته باهد ،چراهه مطابق بیان روایات ،امنیت یک نعمت همگانی و نیاازی فطاری بارای
بشر است(هاهمی خوئی 1400ه ، .ج ،4ص)181هه در سایۀ حکومت مطلاق الهای باه ی ایق در
دسترس او قرار میگیرد بنابرایق غیر مومقِ غیر الم هم میتواند در سایۀ چنیق حکومتی ،مشامول
امنیت پایدار دنیوی هود و ات نفی ایاق بیاان مساتلزم نفای دو امار اسات ،نخسات بیهاوده باودن
درخواست ابراهیم نمی و عمومیت مورد نظر پروردگاار از امنیات و دوم تاامیق امنیتای هاه و یفاۀ
حکومت الهی است .از آنجاهه تالی به هر دو قسمش منتفی است ،م دم نیز منتفی خواهد بود پس
امنیت در سایۀ حکومت مطلق الهی به هرو عدم سم ۀ لم و تجاوزگری افاراد هاامل حاال آنهاا
خواهد بود ،هرچند امنیت نسمی در تمامی حکومتها قابل دسترسی و برقراری باهد.
سوم ایق هه در ادبیات قرآن هریم یکی از نتایج حتمی مورد انتظارِ لم هالهات دانساته هاده
است(.سورۀ اعراف آیه 5و )4وجود چنیق چشم انادازی(هالهت) بارای هار وضاعیتی ،باه خاوبی
نمایانگر عدم پایداری در امنیت آن وضعیت است .قرآن هریم در بیانی صریح از هالهت المان و
نابودی آنان سخق به میان آورده ،لم ایشان را علت هالهت آنان برهمرده است و فرماوده اسات:
«پس ریشه و دنمالۀ گروهی هه ستم هردند بریده هد ،و ستایش و سپاس از آن خدای یگاناه اسات
هه پروردگار جهان و جهانیان است» (انعام)45/
بنابرایق ازآنجاهه ماهیت امنیت در ادله قرآنی و روایی براساس ضدیت باا لام و تجااوزگری
تعریف هده است و عدم سم ۀ لم و تجاوزگری هرو بهرهمندی از امنیت پایدار تعریف گردیاده
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است ،صحت همرای قیاسی هه ممنای استدتل پژوهش حاضر قرار گرفته است یعنی وجود لم ،به
منزلۀ عدم امنیت پایدار است ثابت میگردد.
اثبات صغرای قیاس

صحت صغرای قیاس از همرای آن در نگاه قرآن و روایاات روهاقتار اسات زیارا مجارم در
هریعت اسالمی ،هسی است هه به نوعی مخالفت عملی با احکام الهی هارده اسات و ایاق چاه از
لحاظ عناویق جرائم و چه از لحاظ هلیت مفهوم ،چنیق مینمایاند هه وجود جرم باه منزلاۀ وجاود
لم است زیرا قوانیق برای تنظیم رواب انسانها وضع گردیده اسات و در هارع م ادس اساالم،
قوانیق به تنظیم یکی از رواب سه گانۀ انسان با خدا ،انسان با انسان و انسان در جامعه مایپاردازد،
پس مخالفت با آن یا تجاوز به حریم الهی یا تجاوز به حریم فردی انسانهاا یاا تجااوز باه حاریم
عمومی انسانها است هه هریک از موارد آن واقع هود ،مصاداقی از مصاادیق لام و تجااوزگری
واقع هده است.
هنگامی هه قرآن هریم ،قصد تمییق ماهیت جارم را دارد ،از آن باه تجااوزگری و تعادی تعمیار
نموده و مجرم را در مرحلۀ نخست الم به خویش معرفی میهند(طال  )1/عالوه بر ایق در بیاانی
عام تجاوزهننده به حدود الهی را الم معرفی میهناد(.ب ره )229/چراهاه قاوانیق الهای حادود و
مرزهای الهی هستند ،بنابرایق به تعمیر قرآن از آنجاهه مجرم متجاوز باه حاریم الهای اسات ،االم
است ،پس وجود جرم به منزلۀ وجود لم است .قرآن هریم عالوه براینکاه ارتکااب باه جارائم را
لم دانسته است ،عدم بازگشت و جمران جرم را هم لم معرفی هرده و میفرماید« :و آنها هه توبه
نکنند ،الم و ستمگرند!» (حجرات )11/و مجازات متجاوزان را مغیّا باه بازگشات آناان باه قاانون
اعالم هرده است بدیقرو اگر مجرم پیش از اثمات جرم خویش توبه نموده و به قانون باازگردد از
نگاه ادلۀ قرآنی و روایی مجازات او ساق هده و متوقف میگردد .به همیق جهت قرآن هریم مای-
فرماید« :و هر هه پس از لمش توبه هند و به اصالح ( ع یده و عمل ) پردازد بی تردیاد خداوناد
بر او عطف توجه می¬هند و توبه اش را میپاذیرد  ،هاه ح ااا خداوناد بسایار آمرزناده و مهرباان
است(».مائده )39/یا در بیانی دیگر بازگشت به قانون را به صراحت هارو توقاف مجاازات اعاالم
نموده ،میفرماید« :و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جن

پردازند  ،آنها را آهتی دهیاد

و اگر یکی از آن دو بر دیگاری تجااوز هناد  ،باا گاروه متجااوز پیکاار هنیاد تاا باه فرماان خادا
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بازگردد(»...حجرات)9/

بود و اگر مجرم مورد مجازات قرار میگیرد ،به جهت متوقف نماودن لام او اسات ،پاس اگار از
لمش دست هشید ،منتفی نمودن مجازات از او محتمل است .به همیق جهت است هه توبه پایش
از اثمات جرم در نگاه ادله ،مس

مجازات مجرمیق هیفری معرفی گردیده است (مجلسی ، 1406

ج ،10ص )8-9و صاحا جواهر با استناد به همیق ادله نه تنها مس

بودن توبه را پذیرفتاه اسات

بلکه به ن ل از هشف اللثام مدعی اتفا نظر ف هاء در ایق خصوص گردیده است( .نجفی، 1404 ،
ج ،41ص  )307-308هرچند برخی دیگر از ف های امامیه در نظری خاالف مشاهور ،ضامق نفای
عمومیت مس

بودن توبه ،آن را به جرائمای خااص منحصار نماودهاناد( .خاویی ، 1422 ،ج،1

ص)225-226

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

بنابرایق اگر جرم از نگاه قرآن همان لم نماهد ،به ی یق وجود آن به منزلۀ وجود لام خواهاد

بررسی روایات اهل بیت (ع) نیز گواهی بر صحت ادعای مالزمۀ وجاودی میاان جارم و لام
است .به عنوان نمونه در سوالی هه از امام صاد (ع) دربارۀ هار و احکام آن پرسیده هاده اسات
امام (ع) در پاسخ هنگامی هه سخق از مسئولیت مدنی زوج به میان میآید ،از او به الم تعمیر می-
هنند( 1.طوسی ، 1390،ج )265 :3و دقت در بیان امام(ع) نشان میدهد هه ایشان عنوان مجرمیات
را در هنار الم بودن فرد ذهر نموده ،فرمودهاند :او مجرم الم است.
در تفسیر نورالث لیق ذیل آیه تجاوز به حدود الهی روایتی از امام صاد (ع) ن ل هده اسات هاه
ایشان در مسالۀ طال و احکام آن به منع از سه طال همزمان اهاره هردهاند و آن را حرام دانسته-
اند ،زیرا تجاوز به حدود الهی است( .حویزی ، 1415 ،ج )349 :5و نکته دقیق بحاث در موضاوع
تعدی است هه به امور مدنی و رواب مطلاق و مطلا ه مرتم میهاود .یاا در روایتای دیگار از اماام
صاد (ع) مجرمی هه جرم وی حمس هردن حاق ماؤمق اسات ،االم دانساته هاده اسات( .هایخ
حرعاملی  ، 1409ج )211 :12یعنی حمس هنندۀ حق ،الم است زیرا حمس نامشروع حاق ،لام
است .ایق بیان به خوبی نشان دهندۀ مالزمۀ وجودی میان جرم و لم است .نه تنها مجرم در بیاان
روایات اهل بیت(ع) الم معرفی هده است بلکه معاونت در جارم نیاز لام و معااون نیاز االم

1

سَأَلْتُ أَبَا عَمْدِ اللَّهِ ع عَقِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِقِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَفَّارَۀٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ

یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسُّهَا حَتَّى یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ هَیْءٌ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ آلَثِمٌ َالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ هَفَّارَۀٌ غَیْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ
یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَمَۀً.
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است( 1.هیخ حرعاملی ، 1409 ،ج )185 :16جستجو در ادله اجتهادی میتواند نمونههای فاراوان
دیگری را نمایان هند هه ایجاز در هالم اقتضای هفایت به موارد ذهر هده را دارد.
شواهدی بر صحت ارکان قیاس در آراء جزایی امامیه

قیاس مذهور چه از جانا صغرای آن و چه از جانا همرای آن ،نه تنها از نگااه ادلاه اجتهاادی
مورد پذیرش است بلکه میتوان بر صحت آن از سه وجه مفهوم عام جارم جارم جزایای و جارم
مدنی ،مصادی ی در آراء ف های امامیه آورد هه هاهدی بر صحت آن نزد برخی از ایشاان باههامار
آید.
به عنوان نمونه فیض هاهانی در مفهوم عام جرم در هتاب وافی خاود ضامق اساتفاده از تعمیار
معصیت با استناد به آیات قرآن هریم آورده اسات« :فاساق صاالحیت امامات امات را نادارد زیارا
ارتکاب به معصیت لم است ،همانگونه هه خداوند سمحان در قرآن هریم فرموده است "و هسانی
هه از مرزهای خدا تجاوز هنند آنها ح ی تاً ستمکارند ".و ایق سخق خداوند هه فرماوده اسات" :و
هر هس از حدّ و مرزهای خدا تجاوز هند ح اا هه بر خویشتق ستم هرده اسات"» (فایض هاهاانی
 ، 1406ج )590 :6وی خواسته یا ناخواسته با ایق سخق خود به وجود نسمت ایق هماانی جارم و
لم تصریح نموده است ،چراهه باتوجه به مستند ذهر هده از سوی ایشان ،معناایی جاز تجااوز از
قوانیق و دستورات هرع م دس نمیتوان در نظر گرفت ،ضمق ایق هه اساساً معصیت چه از لحااظ
لغوی و چه از لحاظ مفهوم هناسی در ادبیات هرع م دس معنای جارم دارد هاه در صاورتهاای
گوناگونی قابل تح ق است.
همیق رویکرد در امور جزایی نیز قابل مشاهده است .در امور جزایی وقتای ساخق از بغای باه
عنوان یکی از جرایم جزایی اسالم است ،ف هاا در مفهاوم هناسای بغای و بااغی او را باه االم و
متجاوز تعریف نموده اند (نجفی ، 1404 ،ج )322-323 :21یا آنجا هه در احکام ودیعه و گارفتق
آن از سار سخق به میان آمده است ،ف هاء در تعابیر خود از سار به عنوان االم یااد نماودهاناد
(عالمه حلی ، 1414 ،ج )228 :16یا در بیان احکام قصاص ،قتل نفسی هه تحت عنوان لم قارار
گیرد را جرم و مشمول قصاص دانستهاند (نجفی ، 1404 ،ج )11-12 :42تا جایی هه حتی برخی
ف هاء قاتلی هه از روی اهراه یا به اجمار مرتکا چنیق جرمای گردیاده را مشامول قصااص نفاس
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سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَ ُولُ مَقْ أَحَاَّ عَاصِیاً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَقْ أَحَاَّ مُطِیعاً فَهُوَ مُطِیعٌ وَ مَقْ أَعَانَ َالِماً فَهُوَ َالِمٌ (وَ مَقْ

خَذَلَ َالِماً فَهُوَ عَادِلٌ) إِنَّهُ لَیْسَ بَیْقَ اللَّهِ وَ بَیْقَ أَحَدٍ قَرَابَۀٌ وَ لَا تُنَالُ وَلَایَۀُ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَۀِ الْحَدِیثَ.

نماهد ،تایید هنندهای بر صحت قضیۀ وجود جرم ،وجود لم است ،خواهد بود.
نه تنها در جرائم جزایی میتوان به چنیق موجمۀ هلیهای در آراء ف هاء دست یافت ،بلکه برخای
ف هاء در جرائم مدنی هم خواسته یا ناخواسته ،به آن اهاره نمودهاناد و ازآنجاهاه غاصاا را االم
میدانند و مطابق تصریح ادله ،حرمتی برای اموال به لم مسل هدۀ او قائل نشدهاناد ،ماالکی هاه
برای اح ا حق خود ناچار از اتالف مال غاصا گردیده است را هام ضاامق نداساتهاناد(.خویی،
، 1417ج 378 :6هاهانی  1409ه )100 : .یا در مسائل زناهویی وقتی سخق از نشوز باه عناوان
یک جرم مدنی است ف هاء عمارت الم را به مجرم نسامت مایدهند(طوسای ، 1387 ،ج)330 :4
همینطور در مساله طال خلع و بذل عو

 ،اگر یکی از طرفیق نسمت باه مسائولیت مادنی خاود

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

نداستهاند( .خویی ، 1422 ،ج )14 :1هه ایق اگر ثابت هنندۀ نسمت ایق همانی میاان جارم و لام

هوتاهی هند مجرم مدنی است هه ف هاء از او به الم تعمیر نمودهاند(.حلی  ، 1407ج )420 :3یاا
آنگاه هه سخق از ن ض پیمان ههروندی از سوی اقلیتهای دینی است ف هاء از تعمیر االم بارای
چنیق مجرمی استفاده هردهاند(عالمه حلی  ، 1413ج )515 :1در نمونه ای دیگر وقتای ساخق از
مسئولیت مدنی در بیع فضولی است ،ف هاء در تعمیر از مجرم در ایاق گوناه ماوارد از عناوان االم
استفاده نمودهاند(.عالمه حلی ، 1413 ،ج )315 :5از ایق دست نمونههای مدنی و جزایای در بیاان
ف ها بسیار میتوان یافت هه ایشان از مجرم چاه مسائولیت مادنی متوجاه او باهاد چاه مسائولیت
هیفری ،به الم تعمیر نمودهاند و به گونهای قضیۀ موجمۀ هلیۀ "وجود جرم ،وجود لم است" را به
عنوان پیش فر

ذهنی خویش در نظر گرفتهاند .بنابرایق چه در مفهوم عام جرم ،چه در مصاادیق

جزایی یا مدنی ،موارد فراوانی را در آراء ف هاء میتوان مشاهده نمود هه در آنها وجود جرم ،وجود
لم است و فعل مجرمانه ،به منزلۀ تح ق لم است و یا ایق هه مجرمیت مجارم بواساطۀ متصاف
هدن او به لم است.
اشکال به مقدمات در برخی آراء

اگرچه در بیان استدتل پیش گفته و دتیل و هواهد آن به خوبی ،وجود جرم باه منزلاۀ وجاود
لم دانسته هد اما آراء برخی اندیشمندان ،توهم نفی چنیق مفهومی را ایجاد میهند چراهه برخای
معت دند ،معنای اثم اعم از عدوان است و عطف عدوان بر اثم در قرآن هریم عطف خاص بار عاام
است(بجنوردی 1419ه، .ج،1ص )362بنابرایق از وجود جرم نمیتوان لزوما به وجود لم رسید،
در م ابل برخی دیگر با استناد به آیات  85سورۀ ب ره  2و  62سورۀ مائاده 8 ،و  9ساورۀ مجادلاه،
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برایق باورند هه اثم گناه نسمت به خویش و عدوان لم باه دیگاران است(.قریشای 1412ه ، .ج،4
ص )308جمع میان دو دیدگاه ،با آن همولیت اراده هده از مفهوم جرم ،1نفی هننادۀ موجماۀ هلیاۀ
"وجود جرم ،وجود لم است" و باطل هنندۀ صغرای قیاس استدتل نخواهد باود چراهاه مطاابق
دیدگاه نخست اثم اعم از لم است پس هاامل هار جرمای اسات (عساکری  1433ه ، .ص)16
درحالی هه لم نوع خاصی از جرم را در برمیگیارد و از آنجاهاه مطاابق دیادگاه دوم ،لام تنهاا
جرمی است هه نسمت به دیگران تح ق مییابد(قریشی  1412ه ، .ج ،4ص )308بنابرایق م صاود
از جرم در صغرای قیاس ،جرائم ارتکابی در جامعه و نسمت به دیگران است ،پس اوتَ وجود جارم
به ایق معنا وجود لم است و ثانیاَ قیاس استدتل لزوما باه معناای وحادت میاان جارم و حرمات
نیست بدیقرو صغرای قیاس (وجود جرم ،وجود لم است ).و همرای آن( وجود لام ،باه منزلاۀ
عدم امنیت پایدار است ).ثابت گردیده بنابرایق وجود جرم به منزلۀ عدم امنیت پایدار خواهد بود.
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ر.ک :همیق م اله بخش ادبیات نظری ف ه جزایی امامیه در عصر غیمت

ایق پژوهش با نگاه غایتگرایانه به نظام ح و هیفری درپی آن است تا حرهت وضاع قاوانیق
را در راستای چشم انداز و اسناد باتدستی قرار دهاد باه هاکلی هاه در نهایات روابا اجتمااعی
بواسطۀ ایق ساختار ح وقی انتظام یابد لذا در ایق راستا به موضوع امنیت باه عناوان هادفی ماورد
اهاره در سند چشم انداز پرداخته است و از آنجاهه نظام ح وقی جمهوری اسالمی بر ممانی احکام
و آراء ف هی امامیه استوار گردیده است لحاظ ایق چشم انداز از نگاه ف هی و هرعی ضرورت یافته
است.
آنچه از ن طه نظر اسالم اهمیت دارد نه حفاظ وضاع موجاود بار ممناای سیاساتهاای امنیتای
راهمردی معمول و پذیرفته جهانی ،بلکه بر اساس رویکرد هنجااری و در مسایر تعاالی ناوع بشار

اعتمار امنیت در سیاست گذاری عمومی ح و جزایی اسالم

نتیجهگیری و پیشنهاد

است بدیقرو سیاستگذاری عمومی اسالم ،عرصه سیاست و قانونگذاری را به مثابه م دمهای برای
حفظ ثمات و امنیت جامعه در جهت تکامل جوامع بشری میداند ،م ولهای هه میتوان آن را هم در
تأهیدات و آموزههای اسالمی در خصوص اجتماعات انسانی همچون موضاوع وحادت و انساجام
جوامع اسالمی مشاهده نمود و هم در حوزه وضاع قاوانیق و سیاساتگذاریهاای هاالن سیاسای-
اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
اهنون با تکیه بر اثمات صحت قضیۀ "وجود جرم ،به منزلۀ عدم امنیت پایدار است" و باا تکیاه
بر تضاد دو مفهوم جرم و امنیت پایدار در نظام ح وقی اسالم میتوان چنیق استنماو هرد هه چاون
امنیت پایدار از جمله اهداف اساسی ح و هیفری است ،برخورد با جرم در ح و هیفری و درپی
آن سیاستگذاری عمومی مرتم با ایق حوزه ،بدون توجه به تاثیر آن بر پایداری امنیت در جامعاه
یا عدم پایداری آن در حکومت اسالمی ،رویکردی نامتوازن و نامتناسا خواهد بود بنابرایق لحاظ
امنیت در سیاستگذاری عمومی جزای اسالمی لحا ی معتمر و ضاروری اسات اماا آنچاه در ایاق
لحاظ نماید مورد غفلت واقع هود توقیفی بودن حدود و قصاص در هریعت اسالمی است.
باتوجه به ممنای ف های امامیه در احکام اسالمی هه آن را دائر مدار مصالح و مفاسد میدانناد و
براساس حکم بودن حد و حق بودن قصاص و حکم بودن اجرای آن ،اگرچه امکان تعلیل حکام و
تحکیم آن بر امنیت امری میسر است اما تدویق آن براساس غایتمندی بشاری باا اهاکال مواجاه
خواهد بود بدیقرو آنچه از اعتمار لحاظ امنیت در سیاستگاذاری ح او جازای اساالمی ماورد
بحث و اثمات قرار گرفته است صرفا در دایارۀ اختیاارات حااهم اساالمی و در محادودۀ تعزیار و
تادیا مجرمان است نه در حدود و قصاص هه امری توقیفی بههمار میآیند.
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مجلسی م .) 1406( .روضۀ المت یق فی هرح مق تیحضره الف یاه (نساخه دوم) .قام :مؤسساه
فرهنگى اسالمى هوهانمور.

▪

میر محمد صادقی ح .)1395( .ح و هیفری اختصاصای (نساخه سای و ساوم) .تهاران :نشار
میزان.

▪

میرازی قمی ا .) 1413( .جامع الشتات فای اجوباۀ الساؤاتت (نساخه اول) .تهاران :مؤسساه
هیهان.
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▪

نجفی صاحا الجواهر م .) 1404( .جواهر الکالم فای هارح هارائع اتساالم (نساخه نساخه
هفتم) .بیروت :دار إحیاء الترا العربی.

▪

نوربها ر .)1382( .زمینه های ح و جازای عماومی (نساخه هشاتم) .تهاران :نشار دادآفاریق-
هتابخانه گنج دانش.

▪

هاهمی خوئی م 1400( .ه .) .منهاج المراعۀ فی هرح نهج المالغۀ (نسخه چهارم) .تهران :مکتماۀ
اتسالم.

