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 بودنیقرآن و اصل قانون
 هامجازات و میجرا

 *سیدحسین هاشمی  _______________________________________________________ 
 

 چکیده
 یانگاار جرم، رودمی شمار بهی فرکی حقوق اصول نتریمهم از هبودن کقانونی اصلبراساس 

، براسااس  موضاوعه  حقاوق  از شیپا  اصال  نیا. بود خواهد قانون طبق فقط مجازات اعمال و
 شاناخته  تیرسام  به یترعیوس دامنه و شتریبتأکید  با اسالم یفریک حقوق در متعدد یفقه ادله
 ماوارد  در جا   اا  نیا د یفرعا  احکاام  در، یقرآنا  ادله ژهیوه ب یفقه یمبان. براساس است شده
، امبرانیا پ فرستادن با بندگان بر لطف باب از تا است خداوند بر ا  عملیک  قبح به عقل مکح
 حقاوق  دگاهیا د از. دیا نما تماام  بنادگان  بار  را حجات  تاا  دهاد  قرارتأیید  مورد را عقل مکح

 بعا   نفا   رایا ز؛ شارع سوی از ابالغ رفصِ نه ،است اریمع لفکم به فیلکت وصول، اسالم
 باه  فیالکا ت رسااندن  بارا   راهای  رسال  بعا   هکا بل ،ندارد تیموضوع عذاب ن ول در رُسل
 باه  عطاف »  :جملاه  از دارد؛ یآثاار باودن  قاانونی  اصال . اسات  آنان بر حجت اتمام و بندگان
«. قاانون  به جهل ادعا  رشیپذ» و« فر کی نیقوان قیّمض ریتفس»، «فر کی نیقوان نشدن ماسبق
 آن از یناشا  آثاار  وباودن  قاانونی  اصال  یقرآنا  و یحقاوق  یمبان، حاضر قیتحق در، رو نیا از

 است.بررسی شده 

قاعده قبح عقاب بالبیان، بیان  ها،مجازات و میجرابودن قانونی اصل :واژگان کلیدی
 ، ادعایفر کی نیقوان قیّمض ریتفس ،یکیفر نیقوان نشدن ماسبق به عطف صادر، بیان واصل،

 .قانون به جهل
  

                                                      

 (.shhashemi@gmail.comاستادیار دانشگاه مفید )* 
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 مقدمه

 بردون  مجرازات  اعمرا   و انگرار  ها، جرر  مجازات و جرایمبودن قانونی اصل براساس

 اصرل  ینترر مهم و نتریکلید  رسدمی نظر به. نیست مشروع و مجاز، قانون در تصریح

 هرم  اصل این درباره. ستهامجازات و جرایمبودن قانونی اصل همین، کیفر  حقوق در

 کره  اسرت  شرده  مطرر   اساسری  مباحر   اسرم   حقروق  در هرم  و موضوعه حقوق در

 بره  و پرییر   در، مرتهم  حقروق  بره  جرد   اهتمرا   دلیرل  به اسم  حقوقباره،  این در

 غربی حقوقدانان از پیش، اسم  فقها ، رو این ازاست.  بوده پیشتاز آن شناختنرسمیت

. اندنموده آشکار، عالمانهها  بررسی در را آن مبهم زوایا  واند پرداخته موضوع این به

، اصرل  ایرن  مهم مستندات در تحقیق این بنا باره،  این رد مطر ها  همه بح  میان از

هرا  ییرل،   ، پرسشرو این از. باشدمی موضوعه حقوق با مقایسه در آن قلمرو و شرایط

 :ستهامجازات و جرایمبودن قانونی اصل ها دربارهپرسش ینترمهم

 چیست؟ آن قرآنی مستندات ویژهه ب، اسم  دربودن قانونی اصل مستندات ینترمهم

 برا  برودن را قرانونی  موضوعه، اصرل  حقوق با مقایسه در اسم  کیفر  حقوق آیا

 حقروق  برودن در قرانونی  اصرل  برا  متفراوت یرا   اسرت  پییرفته شرایط و دامنه همان

 باشد؟می موضوعه

 قربح  قاعرده  مبنا  که( 51)اسراء: « نَبْعَثَ رَسُوالً حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذبِ» شریفه آیه براساس

 داردنیراز   خداوند جانب از رسو  بع  بهنیز « هیعقل مستقمت» ایآ، است بمبیان عقاب

 قابرل  مسرتقل  عقرل  برا  هکر  است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا ای

 ست؟ین کدر

 اصل به مربوط مفاهیم، او  مبح  در؛ شد خواهد هئارا مبح  سه در حاضر تحقیق

 مسرتندات  ویرژه ه بر  اصل این مستندات، دو  مبح  درخواهد شد.  بررسیبودن قانونی

 خواهد شد. بررسی آن حقوقی آثار ینتر، مهمسو  مبح  در وشود می بح  آن قرآنی
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 پیشینه. 1

 قررن  دو طرى  بشرر  حقوق مهم وردهاىادست از هها کمجازات و میجرا بودنقانونی اصل

 یر   عنروان  بره  اسرم   نیمبر  نید عیتشر آغاز از ،رودمی شمار به امروز جهان در ریاخ

 پییرفته شد. اساسى و مسلّم اصل

 مررتبط  اصرو   دیگر وها مجازات و میجرا بودنقانونی اصل، وسطا قرون اروپاى در

 دیر با خرود  گنراهى بى اثبات براى متهم و نداشت گاهىیجا ،برائت فرض همچون آن با

 پشرت ، گرردد مری  محسوبها نجهکش نتریخشن جزء امروزه هک را سختى هاىشیآزما

 فررو  جرو   آب در را خود دستان دیبا متهم هک« گر  ور» شیآزما جمله از ؛بگیارد سر

 از پر   اگرر  و رفتمی شیپ قد  چند و گرفتمی دسته ب را اىگداخته آهن ای بردمی

 بره  مکح وگرنهشد، می اثبات متهم گناهىبى ،افتیمی بهبودى جراحت محل هفته ی 

 (.37ص، 5، ج5731، آشورى) شدمی او ارىکبزه

 شرعار  با اسم  نید هکنیا تا ،نبود نیا از بهتر وضع زین اسم  از پیش عرب جهان در

 به راها مجازات و میجرا بودنقانونی اصل، اتیآ گرید و« نَبْعَثَ رَسُوالً حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذبِ»

 کرد. تأیید را انیبمب عقاب قبح عقلى مکح واقع در و شناخت تیرسم

 کره  زمانی از، شیعه فقه تاریخ در، اندکرده بیان نظرانصاحب از برخی کهگونه همان

 قاعدهر   جنید اسکافیابن زمان از یعنیر   آمد حساب به فقهی منابع از یکی عنوان به عقل

 بره  بلکره ، واحرد  تعبیرر  بره  نه البته؛ گرفت قرار عقلی اصو  سأر در بمبیان عقاب قبح

 (.51ص، 5737، داماد محقق) مشابه و گوناگون تعابیر

 در، اسرم   حقروق  از الهرا   برا  زین رانیا اسممى جمهورى اساسى قانون قانونگیاران

 هکر  اىگونره  بهاند؛ شناخته تیرسم به را مترقى اصل نیا اساسى قانون 511 و 71 اصل

 اصرو   انیر م در جهت نیا از هک دیرس بیتصو به مخالفى ىأر چیه بدون. ا.ق71 اصل

 .است رینظمک اساسى قانون
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 بودنقانونی اصل با مرتبط میمفاه بررسی. 1

 و مجراز ، قرانون  در تصرریح  بردون ، مجرازات  اعمرا   و انگار ، جر اصل این براساس

 اسرت  مررتبط  اصل این با که استا  گانهسه مفاهیم در جد  ابها ولی  ؛نیست مشروع

 .مجازات و جر ، قانون: از نداعبارت مفاهیم این. دارد توضیح به نیاز و

 قانون مفهوم. 1ـ1

، 71، 71 اصرل  در جمله از؛ ایران اسممی جمهور  اساسى قانون از ىگوناگون اصو  در

 قانون مفهو  هکنیا به توجه با حا . است رفته ارک به« قانون» واژه، 511 و 513، 35، 73

 از هکر  اسرت  طرر   قابرل  پرسش نیا *،باشدمی عا  و خاص معناى دو داراى جهتى از

 ست؟یچ لمهک نیا از مقصود اصوالً ،اساسى قانون دگاهید

 بره  خرود  خراص  معناى به اساسى حقوق اصطم  در قانون گفت توانمی پاسخ در

 مقصرود ، 11 و 13، 13 اصرل  طبق اساسى قانون در نیبنابرا(؛ 37ص، همان) رودمی ارک

 مروارد  در توانرد مری  مجلر  ، 31 اصرل  طبق اگرچه. است خاص معناى همان قانون از

 ضیتفرو  خرود  داخلرى  ىهاکمیسیون به را شىیآزما نیقوان برخى وضع اریاخت ضرورى

 ایر  دولتى مؤسسات و هاتکشر، هاسازمان اساسنامه مىئدا بیتصو تواندمی زین و دینما

 دولرت  بره  را آنهرا  بیتصرو  اجرازه یا  واگیارد ربطیى ىهاکمیسیون به را آن به وابسته

 شرور ک رسرمى  میهب ا کاح و اصو  با دینبا دولت مصوبات، صورت نیا در هک بدهد

 .باشد داشته رتیمغا اساسى قانون ای

 اسرت و  هکرد عدو  ىیاستثنا طور به قانون خاص مفهو  ازبر این اساس، قانونگیار 

 در رایر ز ؛اسرت  دانسرته « قرانون » منزله به خاص موارد در زین را« دولت مصوبات» حتى

 قرانون  ایر  شررع  ا کاح با دولت مصوبات رتیمغا صیتشخ هک است آمده 31 اصل لیی

                                                      

قوه مقننه  لهیمقرر در قانون اساسى به وس فاتیمعناى خاص قانون عبارت است از قواعدى که با تشر *
و در معناى عا ، قانون عرموه   ،پرسى در موارد رجوع به آراى عمومىهمه جینتا و نیز گرددوضع مى

 ان،یکاتوز )ر.ک: شودمى زیهاى ادارى نو بخشنامه هانامهنییو آ هانامهبیبر موارد میکور، شامل تصو
 .(37ر13، ص3، ج5733



 هاو مجازات میجرا بودنیقرآن و اصل قانون 
191

 

 .باشدمی نگهبان شوراى عهده به 11 اصل در ورکمی بیترت به ،اساسى

اما در این باره که آیا در امور کیفر  در فرض سکوت، نقرص، اجمرا  یرا تعرارض     

تواند به منابع و فتاو  معتبر اسممی مراجعه کند؟ بره تعبیرر دیگرر، در    قانون، قاضی می

انرد،  این خصوص که منابع و فتاو  معتبر اسرممی در فررض مریکور در حکرم قرانون     

 اصرل  پرییر   بره  توجره  برا  زیررا ؛ طلبدمی ار مستقلی بح اختمف نظر وجود دارد و 

 جد  نظر اختمف لهئمس این به نسبت، ایران حقوق درها مجازات و جرایمبودن قانونی

 (.بعد به 35ص، 5737، هاشمىر.ک: ) دارد وجود

 در، 13 سرا   اسرممی  مجرازات  قانون 337مادّه  وجود با حاضر حا  درپرسش  این

 شرده ترر  جرد  ، سراحر  و مرترد  حد ماننداند؛ نشده یکر قانون این در که حدود  مورد

 اصرل  طبق ،است نشده یکر قانون این در هک حدود  مورد در» ه:مادّ این. براساس است

 .«شودمی عمل اساسی قانون 513

 حقروق  ىالمللر برین  ثاقیم 51مادّه  جمله از موارد ارىیبس در زین المللىنیب اسناد در

 اسرت  نیا اساسى پرسشباره  نیا در. است شده استفاده قانون لمهک از ،اسىیس و مدنى

 مکحا« عرفى قواعد» و« موضوعه نیقوان» از اعم ،ىالمللبین اسناد در قانون مفهو  ایآ هک

 ؟باشدمی« الامنک» حقوقى نظا  داراى شورهاىک بر

 هرگونره  از اسرت  عبرارت  ،ىالمللر برین  اسرناد  در قرانون  از مقصرود  رسدمی نظر به

 اگرچره  ؛اسرت  قرانون  حرد  در اعتبار داراى شورک همان در هک حقوقى قواعد و مقررات

 .باشد« عرفى حقوق» از ناشى امریکا، ای انگلستان شورک درمثمً  قانون نیا

 جرم مفهوم. 1ـ1

از ایرن رو، در   ؛در مورد مفهو  جر ، در شرع و حقوق موضوعه اتفاق نظر وجود ندارد

ودن جرایم، بررسی تعریف حقوقی و نیز تعریف شرعی جرر   بتبیین اصل قانونی جهت

 رسد.به نظر می الز 
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 جرم حقوقی تعریف. 1ـ1ـ1

 عرادى  نیقروان  هکر  آنجرا  از و آورد دسرت  به جر  از فىیتعر تواننمی اساسى قانون در

 فررى کی نیقروان  بره  دیبا جر  فیتعر براى، است اساسى قانون دهندهحیتوض اىگونه به

بره   منحصراً مجرمانه عما ا هک است نیا جزا حقوق بودنقانونی الزمه رایز؛ دکر مراجعه

، 5713 سرا   عمرومى  مجرازات  قانون اصمحى 3مادّه  در. شود فیتعرقانونگیار  وسیله

 :دیگرد ارائه جر  از یمناسب فیتعر بارنخستین براى
 تىیترب و ىتأمین اقدامات مستلز  ای مجازات قابل قانون مطابق هک فعلى کتر ای فعل هر
 موجرب  بره  هکآن مگر ،دانست جر  تواننمى را امرى چیه و است محسوب جر  ،باشد

 .باشد شده نییتع تىیترب و ىتأمین اقدامات ای مجازات آن براى قانون

 مصروب  اسرممى  مجازات به راجع قانون 3مادّه  در، اسممى انقمب روزىیپ از پ 

 مجرازات  قرانون  ولرى  ؛برود  شرده  رارکر ت نراً یع 13 سا  مجازات قانون 3، مادّه 15 سا 

 برراى  قانون در هک فعلى کتر ای فعل هر» :دیگومی جر  فیتعر در، 5737 سا  اسممى

 اقردامات » عبرارت  ،مرادّه  نیر ا در .«شودمى محسوب جر  ،باشد شده نییتع مجازات آن

 .است شده حیف« تىیترب و ىتأمین

 رفترار   هرر »نیز آمده اسرت:   13سا   قانون مجازات اسممی مصوب 3در مادّه 

 جرر   اسرت،  شرده  تعیرین  مجرازات  آن بررا   قانون در که فعل ترک یا فعل از اعم

 .«شودمی محسوب

 جرم شرعی تعریف. 1ـ1ـ1

در تعریف شرعی جر ، اتفاق نظر  وجود ندارد. براساس تعریفی که از جر  در کنفران  

 :مبارزه با جرایم به عمل آمده استاجرا  حقوق کیفر  اسممی و اثر آن در 
جر ، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت یا ارتکاب عملی است که به تبراهی  
فرد یا جامعه بینجامد. هر جر  را کیفر  است کره شرارع بردان تصرریح کررده یرا       

/ به نقرل از:  531، ص5711اختیار آن را به ولیّ امر یا قاضی سپرده است )گرجی، 
 (.337، ص5711 گلدوزیان،

 گناهی هر آیا یعنی؛ است نشده تبیین خوبی به گناه با جر  رابطه، شرعی تعریف در
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 گناهران  از برخی؟( یا فقط چیست تعزیر معنا  اساساً و) ؟است تعزیر قابل وبوده  جر 

 از دیگرر  برخی برا  واست  گردیده مقرر کیفر  اجرا  ضمانت آنها برا  و بوده جر 

 فقهری  دیدگاه بررسی، رو این از است؟ شده گرفته نظر در اخرو  مجازات تنها، گناهان

 .رسدمی نظر به ضرور باره  این در

 کره  را کسری ، خرود  صرمحدید  بره  تواندمی شرع حاکم، فقهی دیدگاه ی براساس 

، نجفرى ) باشد کمتر حد مقدار از باید ولی؛ نماید تعزیر، است شده حرامی عمل مرتکب

 فقهرا   از بعضی. دارد معنا شمق مجازات درفقط  قاعده این که( 113، ص15ج ،5713

 اگرچره (؛ 711رر 713ص، 57ج[، ترا ، ]بیقدامهابناند )پییرفته را حکم این نیز تسنّ اهل

 دیردگاه  این ولی؛ است نموده خمف نفی ادعا  حکم این اصل مورد در صاحب جواهر

. شودمی محسوب جر  حرامی عمل هر، رویکرد این در. اندپییرفته فقها مشهورفقط  را

 قاضری  یعنری ؛ دارداختصراص   کبیره گناهان به، حرا  عمل تعزیر، دیگر دیدگاهبراساس 

 (.113، ص15ج ،5713، نجفى) بود خواهد مرتکب تعزیر به مجاز کبیره گناهان در فقط

در اصل این حکم که هرر عمرل    اردبیلیدر مقابل، برخی از فقها از جمله محقق 

، 57، ج5151انرد )مقردس اردبیلری،    حرامی مسرتوجب تعزیرر باشرد، تردیرد کررده     

(. برخی فقها  معاصر نیز پ  از بررسی و نقد جد  ادله حکم مزبرور، بره   531ص

اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نداریم که مرتکب هر عمل این نتیجه رسیده

، 5153گلپایگانى،  گناهان کبیره( مستحق تعزیر باشد )موسوىحرامی )حتی مرتکب 

 (.313ر311، ص3ج

، آنبراسراس   کره  اسرت  روایتری ، مشرهور  دیردگاه  ناموافقر  دالیل ینترمهم از یکی

 است داده قرار حد  نیز حد آن از تجاوز برا ، داده قرار حد  چیز  هر برا  خداوند

 نقرل  باب همین در که دیگر  روایات در دقت(؛ ولی 51ص ،33، ج5151، عاملى حرّ)

 و زنا حد مانند اصطمحی حد، روایات این در حد از مقصود که است این نشانگر، شده

 هرر  سربب  بره  تعزیرر  شرامل  که جهت این از کمدست و گناهی هر نهباشد، می سرقت

 (.7،  51، صهمان) است مجمل، باشد گناهی

فقها  موافق این دیدگاه به رغم ادعا  شهرت عظیمه یا حتی ادعا  نفی خمف 
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انرد  در این مسئله مهم، به راحتی با یکر ادله به صورت اجمالی از کنرار آن گیشرته  

ا  ها  مدرسه( که این موضوع اگر در میان بح 773ر773ص ،5، ج5173)خویی، 

ض بود؛ ولی این دیدگاه که به شدت ماند، قابل اغماها  فقهی پنهان میو در کتاب

(، نبایررد برره راحترری مبنررا  511ررر513، ص5737قابررل نقررد اسررت )ر.ک: حسررینی، 

 قانونگیار  قرار گیرد.

 لزومراً  و شودمی نیز توبیخ و تهدید، موعظه شامل حتی تعزیر، فقها برخی دیدگاه از

. ، نیسرت برود  آمرده  5737 سا . ا. .ق51 همادّ در که آن مانند و حب یا  شمق معنا  به

 :گویدمی باره این در یحلّ عممه
 و منیه  شیء   قطع فیه لیس و ماماإل یراه بما وأ التوبیخ وأ الحبس وأ بالضرب یکون التعزیر

 تشرخیص  اما  که روشی هر به یا توبیخ یا زندان یا (،شمق) زدن با تعزیر: ... جرحه ال

 (.333، ص3ج[، تا، ]بیحلّى عممه) شودمی محقق، دهد

 تواندمی و است مختار، تعزیر انواع از هری  انتخاب در قاضی، دیدگاه اینبراساس 

؛ ولری  نمایرد  بسرنده  تروبیخ  یرا  اندرز و پند بهیا  شودمتوسل  شمق مجازات بهنخست 

 و شرمق  مجرازات  معنرا   بره رر   تعزیر، باره این در طباطبایی محقق جمله از فقها برخی

. نباشرد  اصرم   قابرل  توبیخ و نهی با مرتکب که داندمی جایز صورتی در را ر  آنمانند 

 گوید:می باره این در و 
 صرورتی  در حکرم  این، است واجب تعزیر واجبی ترک یا حرامی هر ارتکاب در اینکه
 ایرن  در زیررا  ؛نکشرد  دسرت  خود عمل از، آن امثا  و توبیخ و نهی با شخص که است
 آن امثرا   و توبیخ و نهی با شخص که صورتی در اما؛ است واجب منکر از نهی، فرض
 کره  خاصری  مروارد  در مگرر  ،ندارد وجود تعزیر برا  دلیلی ،بکشد دست خود عمل از

 را تعزیر معنا  است ممکن و باشد داشته وجود تعزیریا  دیبأت وجوب بر شرعی نص

 بردانیم ( آن ماننرد  و تروبیخ  و نهری  یعنری ) آن از کمترر  مراتب و( شمق) ضرب از اعم
 (.137ص، 3ج، 5171، ىیطباطبا)

 را نظریره  ایرن  نیرز  اللثرا  کاشرف  و( 37، ص1، ج5157، حلّرى  فهرد ابن) فهد حلّیابن

 (.151ص ،3، ج5171، هندىاند )پییرفته

 الز  را تعزیرر  مراترب  رعایرت  واند موافق نظر این با نیز تسنّ اهل فقها بعضی از 
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 (.735ر737صتا[، ، ]بینووىاند )دانسته

 جهرت  این از؛ است گرفته قرار نقد مورد معاصر فقها  از یکی سو  از دیدگاه این

 درانرد،  بوده منکر از نهی و معروف به امر مراتب بیان مقا  در فقها از دسته این گویا که

ی، گانیگلپا موسوى) منکر از نهی و معروف به امر نه، است تعزیردرباره  بح  که حالی

 و جرر   تناسرب  رعایرت  لزو  و عدالت اقتضا  به نظر(؛ ولی 313ر313ص، 5ج، 5153

 وباشرد  مری  گنراه  از بازداشتن و منع معنا  به که تعزیر مفهو  به توجه با نیز و مجازات

، تعزیرر  مراترب  رعایرت  لرزو   بره  قرو  است، ظاهراً  بازدارندگی، آن از هدف نتیجه در

 امرر  فلسرفه  با تعزیر  مجازات فلسفه رسدمی نظر به و باشدمی صواب به مقرون بیشتر

 .است یکی معروف به

تروان گفرت در صرورتی کره دامنره      بر این اساس، درباره مفهو  شرعی جر  می

که ا  معنا کنیم که شامل پند، اندرز، توبیخ و تهدید هم بشود، چنانتعزیر را به گونه

دیگر تعزیر بابت هرر   ،رسد همین معنا از تعزیر مورد نظر شرع بوده استبه نظر می

که مشهور فقها معتقدند ر مشکلی نخواهد داشرت؛ زیررا در ایرن     عمل حرا  ر چنان 

فرض، برا  ارتکاب هر عمل حرامی، لزوماً مجازات تعیین نشده است، بلکه قاضی 

تواند از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند که در حقوق موضروعه نیرز بررا     می

تروان  رود )و نه جر (، می( به شمار میDevianceانحراف )موارد  که در حد ی  

 کار برد. واکنش غیرکیفر  نیز به

 یا مجازات مستوجب که عملی از است عبارت شرعی مفهو  در جر ، فرض این در

 شرامل  شررعی  مفهرو   در جرر   معنرا  ، تفسریر  ایرن  برا . باشد تربیتی و یتأمین اقدامات

 بره  اسرت  ممکرن  کره  غیرکیفرر   واکرنش  نوع به توجه با؛ ولی شد خواهد نیز انحراف

؛ برود  خواهرد  دفاع قابل جر  از تعریف این، شود اعما  حرا  عمل بودنخفیف تناسب

 مشرروعیت  نظریه رسدمی نظر بهبودن، قانونی اصل نیز و احتیاط اصل با توجه با اگرچه

 مجرازات  قرانون  برا ، بروده  برخوردارتر  قو  فقهی منطق از کبیره گناهانباره در تعزیر

 شرمار  در تعزیرر ، قرانون  ایرن  53مرادّه   مطابق زیرا؛ است سازگارتر نیز 13 سا  اسممی

 .بود نخواهد آنمانند  و خطابه، وعظ شامل واست  مجازات
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 مجازات مفهوم. 1ـ1

 قرانون  53مادّه  در ولى ؛خوردنمی چشم به اساسى قانون در فىیتعر زین مجازات بارهدر
به رغم  و است دهکر بسندهها مجازات انواع رکی به فقط 5737 مصوب اسممى مجازات
 آورده را« ترى یترب و ىترأمین  اقردامات  وهرا  مجرازات » عبارت ،او  فصل عنوان در اینکه
گونره   پرنج  فقط و است دهشن اىاشاره ىتأمین اقدامات بهها مجازات انواع رکی دراست، 
 قررار  حیتصر مورد را بازدارنده ىهامجازات و راتیتعز، اتید، قصاص، حدود مجازات

 در بازدارنرده هرا   ، مجرازات 13 سرا   اسرممی  مجرازات  قانون 51مادّه  در امادهد؛ می
 قسرم  دو به تعزیرات، قانون این 551مادّه  3 تبصرهبراساس  واست  شده ادغا  تعزیرات
 حقوقی آثار وشود می تقسیم شرعی غیرمنصوص تعزیرات و شرعی منصوص تعزیرات

 ه است.شد بار تقسیم این بر نیز توجهی قابل
 اساسراً  هکر  اسرت  نیر ا ترى یترب و ىترأمین  اقدامات مورد در حیتصر عد  علت ظاهراً
 محسروب  معالجره  و درمران  نروعى  هکر بل ،سرت ین« مجرازات » تىیترب و ىتأمین اقدامات

 هکر بل ،ندارد وجود اقدامات گونهنیا در« فرىکی هدف»ها، مجازات خمف بر و شودمی
 و اسرتفانى ) اسرت  کخطرنرا  حالرت  براسراس  جرر   ابکر ارت از رىیشگیپ آن از هدف
 اقدامات مبناى هک کخطرنا حالت اساسى عناصر ؛ هرچند(157ص، 3ج، 5733، دیگران
 قرانون  53 همرادّ ) شرود  فیر تعر و حیتصرر  قرانون  به وسیله دیبا ،است تىیترب و ىتأمین

 (.13 سا  اسممی مجازات

 هامجازات و جرایم بودنقانونى اصل شرعی مستندات. 1

 برودن قرانونی  اصرل  قرآنی ادله ویژهه ب فقهى مبانى و مستندات بررسى به مبح  نیا در

 .پرداخت میخواه

 بودنقانونى اصل بر قرآنى لیدال. 1ـ1

مربروط   هرا بودن جرایم و مجازاتاصل قانونی یترین بخش این مقاله به دالیل قرآنمهم

ن، بیشترین بح  در این قسرمت بره   ان و مفسرواز آنجا که از سو  اصولی شود؛ ولیمی



 هاو مجازات میجرا بودنیقرآن و اصل قانون 
121

 

اختصراص یافتره اسرت، در آغراز، بره شرر        « نَبْعَثَ رَسُیوالً  حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذبِ»آیه شریفه 

 بودن خواهیم پرداخت.تفصیلی این آیه و سپ  به دیگر آیات مرتبط با اصل قانونی

 نیمعذّب نّاک ما هیآ نییتب. 1ـ1ـ1

 کره  اسرت  شده ارائه بودنقانونی اصل بر دلیل و استشهاد عنوان به متعددى آیات

ِ» شریفه آیه از است عبارت آنها ترینمهم بْعَثَ رَسُوالً حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذب  هرگز : مانَ

« برگزیردیم  ایشران  برر  را رسرولى  آن از پریش  اینکه مگر نکردیم، عیاب را کسى

 (.51اسراء: )

 قربح » قاعرده  نقلى دالیل تریناز مهم که است اهمیت داراى جهت آیه بدان این

 اصرو   پشرتوانه  خرود  عقاب نیرز  قبح برخى، قاعده اعتقاد به و است« بمبیان عقاب

، 5737دامرراد،  محقررق) اسررت« برائررت اصررل» و« اباحرره اصررل» ماننررد گونرراگونی

ترین دالیل قرآنری  این آیه را به عنوان یکی از مهم خمینیکه اما  چنان ؛(31ر33ص

نفر  بعر  رسرل در آیره      ،اند؛ زیرا به قرینه حکم و موضروع بر اصل برائت آورده

شریفه موضوعیت ندارد، بلکه وصو  تکلیف به مکلف موضوعیت دارد. از این رو، 

هرگاه حتی بعد از بع  رسل، به هر دلیلی حکم شرعی به مکلف نرسرد یرا حکرم    

وجو، به علرم اجمرالی یرا    شرعی بر و  مشتبه شده باشد و پ  از فحص و جست

تفصیلی بر الزا  نرسیده باشد )محل اصل برائت(، حکم عقل و فهرم عرفری از آیره    

شریفه این است که حکم شرعی به مکلف ابمغ نشده است؛ بنرابراین مشرمو  آیره    

 خمینری ن استدال  امرا   (. در واقع ای33، ص3، ج5733شریفه خواهد بود )خمینی، 

پاسخ به اشکا  کسانی است که بر این باورند نفی تکلیف و عقاب بدون بع  رسل 

ا  مربوط است که خداوند از سو  پیامبران خود آنهرا  در این آیه به تکالیف واقعیه

را ابمغ نکرده، سکوت اختیار کرده باشد و نه تکالیفی که به وسیله پیرامبران ابرمغ   

ولی بر برخی از مکلفان به دلیل عروارض خرارجی مخفری مانرده باشرد      شده باشد؛ 

 (.131، ص5151)اصفهانی، 
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 :دارد ابها  جهت چند از ورکمی هیآ

 ایر  داردنیراز   خداونرد  جانرب  از رسو  بع  به نیز« هیعقل مستقمت» ایآ هکنیا ،اوالً

 کدر قابرل  مسرتقل  عقل با هک است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا

 برر  ،آن برر  عرموه  ای داردداللت « عیاب تیفعل نفى» بر فقط فهیشر هیآ ایآ ،اًیثان ست؟ین

« فیر لکت وصرو  » لرزو   برر  هیآ مفاد ایآ ،ثالثاً ند؟کمیداللت  زین« عیاب استحقاق نفى»

 از اعم ؛است مقصود ابمغ و« اعم  رفصِ» هکنیایا  داردداللت ( واقعى ابمغ) لّفکم به

 (؟قانونى ابمغ) ریخ ای ابدی آگاهى آن از زین لّفکم هکنیا

 لیر دال هکر  اسرت  ضرورى تهکن نیا به توجه، گانهسه ها پرسش حیتوض از پیش اما

 قاعرده  نیر ا بر زین عقلى لیدل هکبل ،ستینمنحصر  نقلى ادله به ،انیبمب عقاب قبح قاعده

 انیر بمب عقراب  قربح  قاعرده  اصل نقمً و عقمً ،فقها برخى اعتقاد به و است دهیگرد اقامه

 فیر لکت برر  عقراب  رایر ز باشرد؛ مری  قبو  مورد زین« ونیاخبار» نزد حتى( هیقض براىک)

 ؛اسرت  هیقضر  صرغراى  در فقرط  اختمف و است ظلم قیمصاد نآشکارتری از ،رواصلیغ

 اجمرالى  علرم  رایر ز ؛اسرت  تا  واقعى فیلکت به نسبت« انیب» است معتقد اخبارى عنىی

 ،ىسروی  از و اسرت  اطیر احت باعر   امرر  نیهمر  و است موجود فیالکت ثبوت به نسبت

، 3، ج5157، ىیخررو) داردداللررت  شرربهات در توقررف لررزو  بررر ادىیررز اتیررروا

 حیتوضر  هکر  دارد وجرود  نظرر  اختمف اتیجزئ برخى در ،نیاوجود  با .(311ر311ص

 ازعضری  ب البتره . باشرد  مرؤثر  فقها اختمف محل فهم در تواندمی شدهمطر  ها پرسش

 دلیرل  نره  و عقمسرت  بنرا   به مستند، بمبیان عقاب قبح قاعده کهاند عقیده این بر فقها

 (.571، ص3ج، 5731، خمینی: ک.ر) عقلی

 عقلیه مستقالت به نسبت آیه شمول. 1ـ1ـ1ـ1

 و سرن حُ اسرت  قادر ،شرع از استمداد بدون انسان عقل هاند کدهیعق نیا بر عهیش فقهاى

 هیر آ معنراى  براسراس  ایآ، مسلّم اصل نیا به توجه با حا . ندک کدر را افعا  برخى قبح

 براز ، اسرت قادر  عمل بودنجر  و قبح کدر به مستقمً عقل هک مواردى در حتى، فهیشر

 مسرتقمت  موارد ریغ به مختص فقط امبرانیپ فرستادن ای هست رسل بع  به ازىین هم
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 الز  دیر تقل اساساً، «اتینیقی» و« اتیضرور» در هک لهئمس نیا به توجه با ؟باشدمی هیعقل

 در و بدهرد  عقراب  احتمرا   لَّفکم هک است صورتى در دیتقل مورد و محل رایز ؛ستین

 (.31، ص5157، خویی) است منتفى عقاب احتما  فرض ،اتینیقی و اتیضرور

 مسرتقمت  شرامل  مزبرور  هیآ هاند کدهیعق نیا بر پرسش، نیا به پاسخ دربرخی فقها 

 خداونرد  برر ، عمل ی  قبح به عقل مکح موارد در حتى هک معنانیبد ؛شودمی زین هیعقل

 تأییرد  و تأکیرد  مرورد  را عقل مکح امبرانیپ فرستادن با ،بندگان بر لطف باب از تا است

 طوسرى  خیشر . دیر نما برطررف  را شبهه وکند  تما  بندگان بر را حجت هکآن تا دهد قرار

 و( 137، ص1، ج5173)طبرسری،   طبرسرى  خیشر  (،113رر 113ص، 1، ج5171، طوسى)

 .نداهینظر نیا طرفداران جمله از( 111، ص5731، اردبیلی) اردبیلى مقدس

 اصو » مورد در :معتقدند طباطبایی عممه کبیر مفسر جمله از نامفسر از  گرید عده

 انیر ب برر  متوقرف ، آن برر  مؤاخریه  و عقاب، آنهاست کدر به قادر مستقمً عقل هک« نید

 راه از نیر د اصرو   کدر بر ،امبریپ انیب و قو  صحت قیتصد اساساً رایز ؛ستین رسو 

 امبریپ انیب بر هم مستقل عقل راه از نید اصو  کدر اگر و باشدمتوقف می مستقل عقل

 (.15، ص57، ج5713، ىیطباطبا) دیآمی الز « دور» ،باشدمتوقف 

 وارد هرا خدشره  مجرازات  و جرایم بودنقانونی لزو  بر آیه، داللت به استدال  این

 آن درک بره  قرادر  مسرتقل  عقرل  که باشد احکامى مطلق مقصود اینکه مگر سازد،نمی

البته در احکا  فرعی که عقل مستقمً حکم بره قربح و   . باشد فرعیه احکا  در اگرچه است؛

قراب در چنرین   دهد ر مانند حکم عقل به قبح عمل قتل ر شاید بتوان گفرت ع  ظلم آنها می

موارد  عقمً قبیح نیست و ادعا  جهل به حکم شرعی، چندان موجه نباشد. هماننرد ایرن   

باشد؛ با این بیران کره   مسئله در حقوق عرفی و حقوق کشورها  پیشرفته غرب مطر  می

« جررایم یاتراً قبریح   »بند  سنّتی که ریشه التین نیز دارد، جررایم را بره   براساس ی  تقسیم

(Mala in Se و )«جرایم قبیح براساس قانون موضوعه( »Mala Prohibita ،تقسیم کرده )

(. جرایمی Davis, 2006, p.274/ Kolasa, 1978, p.568کنند )آثار  نیز بر آن بار می

نظرگررفتن   نفسره ر بردون در    مانند قتل، تجاوز به عنف و ایجاد حریق عمرد ، فری  

(. Garner, 2009, p.1073اند )و قبیحممنوعیت مقرر در قانون موضوعه ر غیراخمقی 
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اند کره افرراد   نفسه قابل سرزنشا  فیبه عبارت دیگر، این دسته از جرایم به اندازه

ا  که حتی در صرورت  معمولی و متعارف جامعه بر شدت آن اتفاق نظر دارند؛ به گونه

این  . از(Davis, 2006, p.272فقدان قانون مدون )موضوعه( نیز به مراعات آن مقیدند )

ها  خود بره دلیرل   در نوشته استون بل رو، برخی حقوقدانان میهبی مسیحی مانند 

جررایم  »طرفدار  از دین مسیحیت، حتی در تعیین مفاهیم حقوقی از جمله مفهرو   

« گنراه »اند و ر به جا  جر  ر از ایرن جررایم بره      تحت تأثیر میهب بوده« یاتاً قبیح

(Sinتعبیر کرده )( اندIbid). 

بر این اساس و به ویژه بر پایه دیدگاه آن دسته از فقها که قاعده قبح عقاب بمبیان 

تروان گفرت از نظرر عقرم و حتری از دیردگاه عقرل،        دانند، میا  عقمیی میرا قاعده

مجازات شخصی که با عقل مستقل قادر به درک قبح و ممنوعیرت یر  عمرل اسرت،     

مغ قانون برا  ممنوعیت ندارد و ثابت نشرده  قبیح نیست و نیاز  به ارسا  رسل و اب

است که در این موارد، عقل حکم به لزو  لطف از سو  خداوند داشته باشرد و عقرل   

باشد، بلکه باالترین بیان است و به همین دلیل، از آن به مستقل نیز خود نوعی بیان می

 پیامبر باطن تعبیر شده است.

 قابع استحقاق نفى بر هیآ داللت. 1ـ1ـ1ـ1

 ایر  کندداللت می« عیاب تیفعل نفى» بر فقط «... معذّبین کنّا ما» هیآ ایآ هکنیا گرید مسئله

 تیر فعل نفى» فقط اگر چون ؛هست زین« عیاب استحقاق نفى» بر دا ّ، آن بر عموه هکنیا

 بعر   بردون  را قرومى  هرگز گیشته در ما هک است نیا هیآ معناى ،باشد مقصود« عیاب

 زیر ن نرده یآ در هکر  داشت نخواهد مطلب نیا بر داللت گرید ؛ ولیمیردکن عیاب، رسو 

 اسرتحقاق  عرد   لیر دل بره  نه ،گیشتگان عیاب عد  رایز ؛شد نخواهد محقق امرى نیچن

 محریورى  گونره چیه عقمً به همین دلیل، و است بوده خداوند تفضّل لیدل به هکبل، آنان

 برر  بنا. اما ندک عیاب رسو  بع  از پیش را سانىک خداوند ندهیآ در اگر داشت نخواهد

 بدون زین ندگانیآ عیاب هک است نیا هیآ معناى، گیشتگان عیاب استحقاق عد  به قو 

 .باشدمی عد  خمف رایز ؛است حیقب عقمً، رسو  انیب و بع 
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 عریاب  تیفعل نفى بر فقط فهیشر هیآ معتقدند طباطبایی عممه مانند نامفسر از برخى

 ؛داشرت  رسرل  بع  از پیش را آنان عیاب حق خداوند هکآن وجود با عنىی ؛داردداللت 

 و امضرا  مقرا   در هیر آ نیبنرابرا  ؛ردکر ن عقاب را آنان ،خود رأفت و رحمت لیدل به ولى

 نره  ،اسرت  عریاب  وقوع نفى مقصود هکبل ،ستین انیبمب عقاب قبح به عقل مکح تأیید

 (.15، ص57، ج5713، ىیطباطبا) *عیاب جواز نفى

 در قررآن  در ،آن مانند و« نّاک ما» عبارت هاند کدهیعق نیا بر   دیگرفقها از بعضى اما

 اساسراً  و نبروده  خداونرد  منزلرت  و شأن در نظر مورد فعل هک شودمی استعما  مواردى

 است؛ رفته ارک به« ماضى فعل» اگرچه نیبنابرا ؛نباشد مناسب خداوند از فعل آن صدور

 از پریش  عریاب  و اسرت  خاصى« زمان» از عارى و منسلخ، فعل ،موارد گونهنیا در ولى

 ،نرى یخم /311، ص5171، ىیخو) ستین خداوند عدالت و متکح ستهیشا، رسل بع 

 اسرت  خداونرد  عردالت  از اخبار مقا  در هیآ، هینظر نیا (. براساس373ر373تا[، ص]بی

 (.7ر5، ص7ج، 5153، ریثکابن)

 جرواز  نفری  مقرا   در یادشرده  آیره  کره  باورند این بر برخی نیز سنت اهل نامفسر از

مَیا کنَّیا   » ماننرد ، است آمده بسیار قرآن در که استعما  گونهاین زیرا؛ وقوع نفی نه، است

 با باید، بود وقوع نفی معنا  به اگر مشابه موارد و «لَاعِبینَ مَا کنَّا»(، 371: شعراء« )نَیظَالِمِ

 (.73ص، 51ج[، تا، ]بیآلوسی« )رسوالًب حتء نبعث ما نعذّ» آمد:شکل می این

 (واقعى ابالغ) فیلکت وصول لزوم بر هیآ داللت. 1ـ1ـ1ـ1

 وصرو  ، هیآ از مقصود ایآ هک است نیا «... معذّبین کنّا ما» فهیشر هیآ بارهدر دیگر پرسش

 دارد تیموضروع ، شررع  انیب به نسبت شخص واقعى علم عنىی ؛است لفکم به فیلکت

 و اعرم   فقرط  ایر (؟ گرددمىتعبیر  واقعى ابمغ به آن از موضوعه حقوق در آنچه مانند)

                                                      

الموعظة و یتمّ الحجّة بعدالحجّة ثم ینزل العقوبیة فقولیه و   ن کان له أن یعذّبهم به لکنّه برحمته و رأفته یبالغ فىإ... و » *
 «.نفى لوقوع العذاب ال لجوازه ما کنّا معذّبین حتّى نبعث رسوالً

زیررا  ؛ مستقمت عقلیه باشرد  بارهاز بع  رسل، فقط در پیشاز جواز عقاب  ایشان مقصود شایدالبته  
قبیح است و آنگاه که بیان عقلرى )عقرل مسرتقل( موجرود      قطع نظر از آیه، عقمً، از بیان پیشعقاب 
 بیان شرعى )بع  رسل( الز  است تا شخص مستحق عقاب باشد.، نباشد
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 ر؟یخ ای باشد دهیرس واقعاً لّفکم به خواه ؛است ا کاح ابمغ

 و اسرت  لفکم به فیلکت وصو  ،اریمع معتقدند پرسش نیا به پاسخ در فقها برخى

 گرردد می استفاده نیچن ،موضوع و مکح مناسبت به رایز ؛شارع سو  از ابمغ رفصِ نه

 برراى  راهری  رسرل  بعر   هکر بل ،نردارد  تیموضوع عیاب نزو  در رُسل بع  خود هک

 اسرت  آن مقصود است. بر این اساس، آنان بر حجت اتما  و بندگان به فیالکت رساندن

 فررض  اگرر  ؛ به همین دلیرل، دیبنما زین ا کاح واقعى ابمغ دیبا، رسل بع  بر عموه هک

، خاصرى  موانرع  ایر  مصالح جهت به ولى ؛بفرستد را رسولى خداوند زمانى ی  در مینک

 محقرق  رسرل  بعر   چرون  گفت توان، نمینرسد آنان از برخى ای بندگان همه به ا کاح

. باشرد مری  مجاز است، نشده ابمغ الهى مکح آنان به هک بندگانى عیاب پ است؛  شده

 ،اسرت  نالفکم به الهى ا کاح رساندن ،اریمع گفت توانمی تیخصوص الغاى با جهینت در

/  همرو،  353، ص3ج[، ترا ، ]بری نىیخم) باشد دهینرس لفکم به هرچند ؛ابمغ رفصِ نه

 .(33ص، 3ج، 5733

 گرفرت  جره ینت تروان ، میانددهکر ادعا زین برخى هک گونههمان میکور، نظر ر یپی با

 اصرل  واقرع  در، اسرت  انیبمب عقاب قبح قاعده مستندات از هک فهیشر هیآ مفاد براساس

 برخروردار  موضروعه  حقروق  به نسبت شترىیب ا کاستح از اسم  حقوق در بودنقانونی

 ؛اسرت  عرفرى  حقوق ازتر عیوس ،اسم  حقوق در بودنقانونی اصل رهیدا عنىی باشد؛می

 و قرانون  وضع، نسبت به موضوعه حقوق درها مجازات و میجرا بودنقانونی اصل رایز

 هکر  مرواردى  در فقها دگاهید از ولى ؛است راجع، قانون انتشار و ابمغ مراحل آن تبع به

 جاهرل  صادرشرده  فیر لکت بره  نسربت   گرید جهت به هکبل ،ریتقص علت به نه لفکم

 انیر ب» اریمع، گیشت هک گونههمان رایز ؛ردک  تمس قاعده نیا به توانمی هم باز، باشد

 (.53ر53ص، 5737، داماد محقق« )صادر انیب» نه ،است« واصل

 عقراب  قبح قاعده به مربوط تفسیر  مستندات گفته، براساسبا توجه به مطالب پیش

 هکر  اسرت  شارع و مقنن نیا، «نَبْعَثَ رَسُوالً حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذبِ» فهیشر هیآ جمله از ،انیبمب

 انیر ب معتبرر  تیر روا براسراس  و دینما ابمغ نالفکم به را شرع نیقوان، رسل بع  با دیبا

 ندارنرد  شررع  قرانون  شرف ک برراى  فرى یلکت بندگان، آن بدون و است خداوند بر ا کاح
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 هکر بل ،سرت ین افىکر  شرع ا کاح« ابمغ» حتىو  *(533، ص7ج[، تا، ]بیاشانىک ضیف)

 امعنر نیبد نیا اما ؛(313، ص3[، جتا، ]بینىیخم) است شرط زین نالفکم به آن« وصو »

  ابرتم  مرورد  ا کاح رىیادگی منظور به تمشى گونهچیه، ابمغ از پ  لّفکم هک ستین

 از ناشرى  هکر  صورتى در فقط را قانون به جهل فقها دلیل، نیهم به. اوردین عمل به خود

، همران ) حجب  یحد و رفع  یحد جمله از ادله برخى استناد به، باشد نالفکم قصور

 بره  منروط  ،شررعى  مکح ی  تیقطع و تنجّز رایزاند؛ دانسته مرفوع (،373 و 353صص

 جره ینت مریکور  اصرل  هکر  داشرت  دور نظرر  از را تره کن نیر ا دینبا البته .است فرد اطمع

 مجرازات معتقدنرد   عقرم  چرون  عنىی ؛است انیبمب عقاب قبح قاعدهو اجرا   تیمکحا

؛ توجیه فوق صورت گرفتره اسرت. از ایرن رو، صررفا     است حیقب و ظلم ،جاهل شخص

است و به هیچ وجره جهرل ناشری از تقصریر را شرامل      محدود به جهل ناشی از قصور 

نخواهد شد؛ چرا که پ  از وضع حکم و تشریع آن، جهل افراد متمکن از تحصیل علم 

و آگاهی، مانع از تنجز آن نمی شود؛ بلکه احکا  بر آنان منجز و قطعی خواهد بود و در 

 (.31، ص5737، داماد محقق) فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلی است.

 ایرن  بره  التفات عد  صورت در نیز مقصر جاهل فقها، حتى برخى اعتقاد البته به

 (،غیرملتفرت  مقصرر  جاهرل ) باشرد  جرر   او ارتکرابى  عمل است ممکن که موضوع

البته در مورد جاهل مقصرر   .(511، ص5171خویى، ) بود نخواهد مجازات مستحق

توانرد محرل   از جهل تقصیر  نیز مری  اند که این نوعملتفت هم برخی بر این عقیده

اجرررا  قاعررده درأ باشررد و در نتیجرره از مجررازات حررد  معرراف خواهررد بررود     

 (.15ر17، ص5715آباد ، ده)حاجی

 مجرازات  از مانع، مکح به جهل: »13 سا  اسممی مجازات قانون 511براساس مادّه 

 ،مکر ح بره  جهرل  یا نباشد نکمم و  برا  عادتاً علم تحصیل هکاین مگر ،نیست بکمرت

 مانع مجازات میزان یا نوع به جهل» ماده: این تبصره مطابق و «شود محسوب عیر شرعاً

 .«نیست مجازات از

                                                      

ة؟ قیال ال   الناس أداة ینالون بها المعرفة؟ قال ال. قیل: فهل کلّفوا المعرفی أنه سئل هل جعل فى الصادقالکافى عنفى» *
 «.اهلل البیان. الیکلّف اهلل نفساً الّا ما آتاهاعلى
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 ،535، 537 مرواد  در، شرود مری  محسوب عیر شرعاً که حکم به جهل از موارد  اما

 صرورت  بره  هرم  چنردان  کره  مواد ایناجماالً براساس  که است هشد اشاره 353 و 353

 جررایم  در، شروند  تفسریر  هرم  کم  با ویکدیگر  کنار در باید واند نشده تنظیم منسجم

 و قریف ، سررقت ، االرضفری  افسراد ، محاربره  ماننرد ؛ خاص جرایم استثنا  بهر   حد 

 شررط  شررعی  حرمرت  به علمر   فریب یا ربایش، اکراه، عنف با  أتو عفت منافی جرایم

 قرو   بره  بایرد ، متهم گفتار صدق احتما  صرف به، آن در ش  صورت در و است شده

 ماننرد  جرایمری  درلی و؛ باشدأ میدر قاعده اجرا  محل موارد این که داد اثر ترتیب و 

 بررسی و تحقیق است موظف قاضی، ش  صورت در... و قیف، سرقت، افساد، محاربه

 شرود  مجرازات  از و  معافیتسبب  تواندنمی متهم گفتار صدق احتما  رفصِ و نماید

 از و اسرت  شرده  جرار   برائت اصل واقع در، جرایم از دسته این در رسدمی نظر به که

 براى فقهاگاهی  دلیل، نیهم به. برد پیأ در قاعده و برائت اصل تفاوت به توانمی اینجا

 در اللثرا  کاشرف مرثمً   ؛نندکمی استناد یکدیگر نارک در دو هر به ،مورد ی  در متهم تبرئه

 مشیک ً  خنثیى  الجانى کان إن» :ندکمی استدال  نیچن ،خنثى در عورت قصاص عد  بح 

، 5171، هنرد  ) «والشیبهة  البرائیة  أصیل  و المخالفیة  إلحتمال بحالها العلممع إلّا قصاص یکن لم

 مفراد  همران  هکر « شربهه » و« برائرت  اصرل » از ،شودمی ممحظه هک گونه(. همان137ص

 .است دهکر استفاده یکدیگر عرض در باشد،أ میدر قاعده

ر پایه دیدگاه شهید صدر، خداوند بر بندگان حرق اطاعرت دارد؛ یعنری بنردگان     ب اما

مکلفند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضا  این رابطه آن اسرت کره بنردگان    

 (.35ص ،5737، داماد محقق) نسبت به تکالیف احتمالی نیز موظف به انجا  باشند.

 پریش  واقع در ور   اشرف نجف در صدر شهید سو  از عمدتاً که نظریه این اساسبر

 گونه برداشت کرد:توان این، میاست شده مطر ر  قم در محقق دامادبه وسیله  آن از
 ایرن  مسرئله  ایرن  سررّ . شودمی هم محتمل تکالیف شامل و است موسع موال حق دایره
 شکر» چون ممکاتی واسطه به را آن عقل که است مشک ا  مقوله« مولویت» که است

 محقرق تر بیشر  مولویرت  ممک که هرجا و کندمی درک« مالکیت» یا« خالقیت» یا« منعم
، مرمک  مراترب  برخری  در است ممکن کها  گونه به؛ استتر موسع طاعت حق، باشد
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 خداونرد  مرورد  در ولری  ؛باشرد  مروال  معلو  نواهی و اوامر شامل فقط طاعت حق سعه
 اطاعت حق، است نهایت حد در مالکیت و منعمیت و خالقیت ممک که آنجا از، متعا 

 هرم  را مروال  احتمرالی  تکرالیف  کره  طرور   بره  ؛دارد را شرمو   دایرره  نترری وسیع نیز
 اسرت  الز  نکتره  این تیکر. است وجدان شهادت مدعا این بر ایشان دلیل. گیرددربرمی

 شربهات  در، عمرل  در لیا و داندمی شرعی برائت مورد را بدو  شبهات صدر شهید که
 از قبرل  ،اسرت  عقرل  حکرم  مقتضا  در فعلی بح  منتها. نیست احتیاط به قائل بدو 
 هیچ که است معترف خود صدر شهید.. . شرعی احتیاط یا برائت و شرع ورود ممحظه
 عملری  عقرل  بردیهیات  از را آن فقرط  و کررد  اقامره  تواننمی الطاعهحق نظریه بر دلیلی
 بردیهیات  از مالر   و خرالق  و منعم به نسبت طاعت حق اصل که گونههمان و داندمی
 و اسرت  بردیهی  صرفاً هم حق این سعه و حدود، نیست پییربرهان و است عملی عقل
 (.57ر53، ص5735، الریجانی آملی) *ندارد نیاز برهان به

 کره  استکرده  استدال  چنین بمبیان عقاب قبح قاعده نقد در صدر شهید اینکهمهم 

 کسری  وحید بهبهرانی  استاد از پیش تا چرا، است بدیهیات از بمبیان عقاب قبح قاعده اگر

 ؟است نشده آن یادآور و نکرده درک را قاعده این

 :است شده استدال گونه این اشکا  این به پاسخ در
 برودن وجردانی  و بداهت فرض در که شودمی مطر  ایشان ادعا  پرسش درباره همین
 از تروجهی  قابرل  تعداد ،حا  به تا وحید زمان از است ممکن گونهچ، الطاعهحق قاعده
 هرم  وحیرد  زمران  از ، پریش عرموه  به باشند؟ شدهقائل  بمبیان عقاب قبح به، نواصولی
 آن ارتباط و اباحه و حظر بح  در البته. است نکرده بیان نحو بدین را الطاعهحق کسی
 درصردد  فعرمً  کره  شودمی طر  متعدد  دعاو ، الطاعهحق نیز و بمبیان عقاب قبح با

 احتیراط  و الطاعره حرق  شرود مری  معتقد صدر شهید اینکه ،حا  هر به...  نیستیم آن بیان

 و احتیراط  در نامخالفر  تشرکی   و اسرت  وجدانی امر ، بدویه شبهات موارد در عقلی
 برائرت  براب  در خیرالی  براهین برخی از ناشی، بمبیان عقاب قبح بودنوجدانی به قو 
، گرردد  ایجراد  خللری  انسران  عملری  عقل وجدان در شودمی موجب گاه که است عقلی

                                                      

ن المولویة الذاتیة الثابتة له سبحانه و تعالء التختص بالتکالیف المقطوعة بل تشیمل  أو نحن نؤمن فء هذا المسلک ب» *
الطاعیة  صیل حیق  أمیا ان  العقل العملء  و هء غیر مبرهنة فک  و هذا من مدرکاتمطلق التکالیف الواصلة ولو احتماالً

 (.33، ص7ج، 5171)صدر، « ولء للعقل العملء غیرمبرهن کذلک حدوده و سعتهأللمنعم والخالق م ک 
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 ادعرا   و ایشران  به نسبت هم بمبیان عقاب قبح به نقائم طبیعتاً که ادعاست ی  صرفاً
 رسرد مری  نظر به چنیناین. گفت خواهند را همین، الطاعهحق باب در وجدان و بداهت

 (.51، صهمان) است همراه بمبیان عقاب قبح با عملی عقل و وجدان که

 :اینکه دیگر مهم نقد، این بر افزون
، دهریم می تحریمی یا وجوبی از اعم تکلیف احتما  کههمچنان بدو  شبهات موارد در

 در کره  قردر همران ، مروال  طاعت حق به عقلی حکم و دهیممی هم واقعی اباحه احتما 
 یرا  مرنعم  اگر. است مطر  هم واقعی اباحه در، است مطر  تحریمی و وجوبی تکالیف
 عمرل  آن مقتضا  به و نهیم گردن را او تکالیف است مستدعی موال بودنمال  یا خالق
 عنروان  به او« اباحه» به که است مستدعی هم مالکیت و خالقیت و منعمیت همین، کنیم

 اقتضرا  نظریره  این...  نماییم عمل آن مقتضا  به و نهاده گردن، خمسه احکا  از حکمی
 کره  باشرد  داشرته  واقعری  تکلیرف  رعایرت  به حکم هم عقل ،بدویه شبهات در که دارد
 و رهرابودن  ا الزمره  کره  واقعری  اباحره  رعایرت  به حکم هم و است احتیاط ا الزمه

 دلیلری  هریچ  و باشد موجود بالفعل تواندنمی عقلی حکم دو این چون و است ترخیص
. نیسرت  صرحیح  الطاعهحق نظریه اصل شودمی معلو ، نیست دیگر  بر یکی ترجیح بر

 و شروند نمری  مواجره  مشکل این با ماًمسلّ ،هستند بمبیان عقاب قبح به قائل که کسانی
 آورد خواهرد  دنبرا   بره ، بردیلش  بره  نسربت  را آن تقویرت  و نظریه این ترجیح، همین

 (.51، صهمان)

 :است اینباشد، می مطر الطاعه حق نظریه بر که سومی نقد
 مروال  دهریم می احتما  که موارد  همه در آیدمی الز ، بپییریم را الطاعهحق نظریه اگر

، الزمره  این که حالی در، کنیم احتیاط، باشد نکرده امر قطعاً هرچند ،دارد لزومی غرضی
 الزمره  ایرن  اثبرات ...  عقابی قبح نه و پییردمی را آنا  الطاعهحق نه؛ نیست قبو  قابل

 گرردد برمی« موال احترا  حق» به لب در هالطاعحق مسل  که است نکته این بر متوقف

 ظهرور  ایرن  برا  واقعراً  ،دارد مروال  از امر تحقق در ظهور که« اطاعت» و« طاعت» لفظ و
 تمرا   بره  او تروهین  عد  و موال احترا  که است این الطاعهحق از غرض. نیست منظور
 بره  احتررا  . نیسرت  احتررا   این شرط« امر» وجود روشنی به لیا؛ شود رعایت باید معنا

 عرد   و احتررا   دایرره  بلکه، ندارد مولی اغراض بلحاظ احترا  با فرقی موال اوامر لحاظ
 هرم  تجرر   و انقیراد  مثرل  در و رودمی فراتر هم واقعی غرض موارد از موال به توهین
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 ؛غرضری  نره  ،هسرت  حکمری  نره  ،واقع عالم در، موارد این در که حالی در، است ثابت
 حتری  ا نرواهی  و اوامرر  همره  در کره  اسرت  حق این دارا  موال بپییریم اگر بنابراین

 و باشرد  طرور همین طبیعتاً باید هم محتمل اغراض در، گیرد قرار احترا  مورد مشکوکه
 را آن الطاعره حرق  مسرل   است بعید که استا  الزمه همان این. نمود احتیاط باید لیا

 (.31، صهمان) بپییرد

 عقراب  قربح  قاعرده  برر  مبنی فقها مشهور نظر باالطاعه حق نظریه میان جمع مقا  در

 :انددهکر اظهار چنین برخی، بمبیان
 شران یا عبرارت . اسرت  بهبهرانى  وحید به منسوب بمبیان[ عقاب قبح ]قاعده قاعده نیا
 هیموضروع  شربهه ، «هیر مکح شبهه» نباشد نصى هک آنجا در مجتهدان، بدان» :است نیچن
 در عقرل  هکر  اسرت  نیا فقها لیدل» :دیگو هک آنجا تا. ...« دانندمی جارى را برائت اصل

 رودمرى  احتمرا  . ...« دانرد مرى  حیقبر  را اخریه ؤم و فیلکت ،باشد دهینرس انىیب هک آنجا
 عبرارت  از شانیا مراد و باشد نص صدور عد  ،«هیف النصّ ما» عبارت از شانیا مقصود

، احتمرا   نیا بر بنا ؛لفکم دست در نه ،باشد واقع متن در انیب فقدان ،«انیب نیکلم ما»
 خواهرد  دیر بع لهئمس نیا در خرانأمت مشهور و ما دیشه استاد نیب اختمف از گووگفت
 از هکآن نه ،باشد دهینرس لفکم به انشیب هک است ىیجا به ناظر اختمف نیا چه ؛نمود
 انیر ب صدور عد  ،است نزاع محل آنچه و باشد نشده صادر انىیب واقع متن در و اساس
 (.571، ص5733، حائر ) لفکم دست در نه ،است واقع متن در

 صرفحه  همران  پراورقی  درهسرتند،   نیز صدر شهید شاگردان از که مقاله این نگارنده

 اینکه: بر مبنی آورندمی شاهد ، احتما  این برا 
 ،نیشر یپ عبرارت  لیر ی در شانیا هک است نیا ،ندکمى تیتقو را احتما  نیا هک اىنهیقر
 همراره   رپیرامب  :دیگو هک آنجا ؛است ردهک استشهاد ا کاح ابمغ در ر کا امبریپ رهیس به

 معنراى  بره  پیامبر غیتبل داستیپ. را اباحه و رخصت نه ،ردکمى ابمغ مرد  به را فیلکت
 و رخصت هک دهدمى گواهى پیامبر رهیس هک است نیا شانیا مقصود .است انیب صدور
 صردور  ازمندین هماره هک است فیلکت نیا و باشدنمى شارع سوى از انیب محتاج اباحه

 برود  خواهرد  مبرا   ،نرسرد  آن بره  انىیر ب هرگاه ،رو نیا از.. ، .است شارع طرف از انیب
 (.همان)

 نظریره براسراس   صردر  شرهید شرود اینکره اگرچره     توجره  بایرد  که مهمی نکته البته

http://www.noormags.com/view/fa/creator/3900
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 یمره  اشرتغا   و احتیراط  بر را اصل نیز محتمل تکالیف در عقل اولی حکم بهالطاعه، حق

 از خرروج  که کندمی تصریح نکته این بر بمفاصله(؛ ولی 533ص، 5131، صدر) داندمی

رضایت دارد  احتیاط این ترک به شارع بدانیم که است ممکن صورتی در فقط اصل این

 اسرت  این بر ثانویه عملیه قاعده که باورند این بر(، محتمل تکالیف) یادشده مورد در و

 رفرع  حردی   ماننرد  شررعی  ادله چون؛ نیست الز  محتمل تکالیف موارد در احتیاط که

 و اسرت راضری   احتیراطی  چنین ترک به شارع که دارد داللت« الیعلمون رفع عن أمتء ما»

 در حتری  و وجوبیره  شربهات  در هرم  و تحریمیه شبهات در هم، عملیه ثانویه حکم این

 شرهید  دیدگاهبراساس  بنابراین(؛ 537ر531ص، همانباشد )می جار  موضوعیه شبهات

 .شد نخواهد مخدو بودن قانونی اصل به اعتقاد، ثانو  قاعده مطابق کمدست نیز صدر

 بودنقانونى اصل بر دالّ اتیآ . دیگر1ـ1ـ1

هرا  مجرازات  و میجررا  برودن قرانونی  اصل بر لیدل و شاهد عنوان به گرىید متعدد اتیآ

 :ییل فهیشر اتیآ جمله از ؛است دهیگرد ارائه

 .(3: طمق)  نَفًس ا إِلَّا مَا آَتَاهَااهللُلَایکلِّفُ  .5

 عقراب  قربح  و برائت اصل برا  آیه این به استدال ، اندفرموده عظا  فقها  از برخی

 ازقصرود  م و اسرت  تکلیرف  همران  موصرو  « ما» از مقصود که است شر  بدین بمبیان

، شرریفه  آیه در واژه دو این از مقصودباشد، یا می مکلف به اعم  و ایصا  همان« ایتاء»

، آیره  بعد و قبل قرینه به ظاهرا که شودمی هم اعم  و تکلیف شامل که است اعم معنا 

 بررا   دلیلری  واست  کلی کبرا  منزله به آیه این؛ اگرچه است مقصود اعم معنا  همین

 (.33ر31، ص5733، نىیخمباشد )می خود ماقبل

 بر آیه کهند باور این بر، شریفه آیه این تفسیر در خود تفسیر کتاب در اردبیلی محقق

 تکلیف) نیست انسان توان در که چیز  به تکلیف که بیان این با، داردداللت  عقلی قبح

 از(، بمایشرق  تکلیرف ) اسرت  آورمشرقت  کره  چیرز   به تکلیف حتی بلکه(، الیطاق بما

، اردبیلری  محقرق ) اسرت  محرا   خداوند سو  از بلکه، شد نخواهد واقع خداوند جانب

 (.115ص، 5731
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 و مجرازات  و باشرد  نشده اعم  مکلف به پیش از که چیز  به تکلیف استروشن 

 زیررا ؛ برود  خواهرد  آورمشقت تکلیفآشکار  مصادیق از کمدست، آن ترک بابت عقاب

 غیرقابرل  مشرقت باعر    نوعراً ، اسرت  نرسیده مکلف به که تکلیفی بابت مجازات اعما 

 .است محا  و قبیح، خداوند جانب از تشریعی چنین و بود خواهد و  حرج و تحمل

 لىمفصّر  مباحر   اصرولی  کتب در، مطلوب با آن انطباق تیفکی و میکور هیآ بارهدر

ر.ک: ) مینر کمری  بسرنده  مقردار  نیهم به ،اختصار تیرعا جهت به هک است هشد مطر 

 (.357ر371، ص3ج[، تا، ]بینىیخم

 .(331: بقره)  نَفًس ا إِلَّا وُسْعَهَااهللُلَایکلِّفُ  .3

 نبرودن مضیقه در و توان و طاقت معنا  به آیه این در وسع، نامفسر دیدگاهبراساس 

 و فضرل  باب از آیه این کهاند عقیده این بر برخی(. 737ص، 3ج، 5171، طوسی) است

 تفسریر  در(؛ ولری  571ص، 5ج، 5731، کاشرانی  فیض) است بندگان به خداوند رحمت

، 5153، طبرسری ) است خداوند رحمت و عد  از اخبار آیه این گفت توان  میتردقیق

 سرو   از تکلیف که داردا مدع این بر داللتگفته، پیش آیه مانند بنابراین(؛ 317ص، 5ج

 نرسریده  و  بهپیش  از که عملی بابت کسی مجازات و باشد توان اندازه به باید خداوند

 .شودنمی محسوب و  توان و وسع حد در تکلیف، باشد

 بطرمن  برروشنی  به شریفه آیه این که است آورده چنین تبیان تفسیر در طوسی شیخ

انرد  دانسرته  جایز خداوند جانب از را الیطاق بما تکلیف دارد که داللت جبریون دیدگاه

 توان در که چیز  به تکلیف اساساً، دیدگاه(. براساس این 731، ص3ج، 5171، طوسی)

 نتیجره  در و( 173ص، 5ج، 5171 ، راونرد یست )ن جایز خداوند سو  از، نباشد انسان

 مجراز  الیطراق  بمرا  تکلیف اصل کهگونه ، همانطوسی شیخ تعبیر به. است محا  و بیحق

(؛ بره  731ص، همران ) برود  نخواهرد  مجازنیز  آن ترک بابت مؤاخیه و مجازات، نیست

 مجرازات  و نردارد  انسران  وسع از بیش تکلیفی خداوند، شریفه آیههمین دلیل، براساس 

 .است انسان وسع از خارج تکلیف مصداق، پیشین ابمغ و اعم  بدون جرمی بابت

 بمبیان عقاب قبح قاعده با، است روایت این مفاد که الیطاق بما تکلیف استگفتنی 

 برا  عبرد  مخالفرت ، فعرل  طررف  ی ، بمبیان عقاب قبح قاعده در زیراباشد؛ می متفاوت
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 سرو   از شخصری  چنرین  عقراب  قربح  آن دیگرر  طرف و است خداوند احتمالی دستور

 خداونرد  فعرل  از بحر   فقرط ، الیطراق  بما تکلیف قبح قاعده درباشد؛ ولی می خداوند

 :این بر عموهباشد. می خداوند سو  از عقاب قبح در دو هر اشتراک اما؛ است
 او اطاعرت  هکر  شناسدمى عبد عقاب و مجازات به مجاز را موال صورتى در عملى عقل
 سرت ین واجرب  عبرد  برر  مروال  اطاعرت  هک حالتى در اما ؛باشد شده واجب عبد بر عقمً
 دیر برآ عبرد  عقراب  درصردد  سرت ین زیجرا  مروال  برر ر   ناتوانى و عجز حالت همچون ر
 (.571، ص5733، حائر )

 .(373: شعراء. ). أَهْلَکنَا مِنً قَرًیةٍ إِلَّا لَهَا مُنًذِرُونَمَا  وَ. 7

 کره « میا کنّیا ظیالمین   » آیه یعنی آن از بعد آیه، طباطبایی عممه تفسیر  دیدگاه مطابق

 نیتأشر  نفری  معنرا   بره  مروارد گونره  این در، است آمده« کان» فعل ازپیش  نفی حرف

کنّیا   میا » و رودنمری  ظلرم  انتظرار  مرا  از و نیسرت  ما نأش در ظلم کها معنیندبباشد؛ می

هلکنیا مین   أمیا  » بررا   تعلیل یعنیپیشین است؛  جمله حصر برا  تعلیل مقا  در« ظالمین

 بره  اینکره  مگرر ، نکردیم نابود را قومی هیچ ماکه به این معناست که « منذرون لها الّإ ةقری

 رو  ایرن  از غیرر  اگرر ؛ چون کردیم تما  آنان بر را حجت و دادیم انیار و هشدار آنان

؛ نیسرت  مرا  نأش در احد  به ظلم که حالی در، بودیم کرده ظلم آنان به، کردیممی عمل

، طباطبرایی ) اسرت « ما کنّا معذبین حتیء نبعیث رسیوالً   » شریفه آیه همان معنا  به آیهپ  

 (.731ص، 51ج، 5713

 هرویّر  و تسنّ خمف، اخطار و انیار ازپیش  مجازات و همکت، شریفه آیهبراساس 

 .رودمی شمار به ظلم مصادیق از واست  خداوند

 .(11 :قصص) اتِنَایآ هِمْیعَلَ تًلُوایأُمِّهَا رَسُوالً  ءفِ بْعَثَی حَتَّى مَا کانَ رَبُّک مُهْلِک الًقُرَى. 1

 و مکره  یعنری  القرر   أ معنرا   به یکی؛ است شده یکر معنا دو« هامّأ» کلمه مورد در

 کره ( 511ص، 3ج، 5171، طوسری ) دنیا نقاطدیگر  در بزرگ شهرها  معنا  به دیگر 

 مقصرود  هرم  او  معنرا   کره  فررض  بر و رسدمی نظر به صواب به مقرون، دو  احتما 

 باشد.می تسر  قابل نیز دنیا نقاطدیگر  به، خصوصیت الغا  با، باشد

، آنران  برر  حجرت  اتما  و رسل بع  بدون قومی مجازات و همکت، آیه این مطابق

http://www.noormags.com/view/fa/creator/3900
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 (.317ص، 3ج، 5137، طبرسی) است آن از منزه خداوند و رودمی شمار به ظلم

ذَلِک أَنً لَمْ یکینً رَبُّیک مُهْلِیک    » است: آمده مضمون همین به نیز دیگر  شریفه آیه در

 .(575: انعا )« أَهْلُهَا غَافِلُونَ الًقُرَى بِظُلًمٍ وَ

، رسل ارسا  با اینکه مگر، کندنمی ظلم کسی به خداوند که معناستبدانز نی آیه این

 برر ا  قرینره  نیرز پیشین  آیه(. 353ص، 5ج، 5171، قمی) کند بیان را حقیقت آنان برا 

ییا  » اسرت:  آمرده  آیره آن  در زیرا؛ شودمی مرتفع رسل ارسا راه  از غفلت کهاست  این

« ... ینًذِرُونَکمْ لِقَیا َ ییوْمِکمْ هَیذَا    مِنًکمْ یقُصُّونَ عَلَیکمْ آَیاتِء وَمَعْشَرَ الًجِنِّ وَالًإِنًسِ أَلَمْ یأًتِکمْ رُسُلٌ 

 .(577: انعا )

 پیرا   ابرمغ  بردون  و رسرل  بع  بدون قو  ی  مجازات، شریفه آیه دو اینبراساس 

 خوبى به اتیآ نیا مجموع از بنابراینباشد؛ می ظلم مصداق و الهی تسنّ خمف، وحی

 .دکر استنباط راها مجازات و میجرا بودنقانونی اصل مفاد قطعى ر یپی توانمی

 بودنقانونى اصل بر ىیروا لیدال. 1ـ1

 رکر یها مجازات و میجرا بودنقانونی اصل بر لیدل عنوان به توانمی را متعددى اتیروا

 میا ...  تسیعة  متیى أ عین  رُفیع » معرروف   یحدباره،  نیا در معروف اتیروا از ى؛ یکدکر

 امرا ؛ است تیمسئول انتفاى سبب فیلکت به جهل، مزبور  یحد طبق است. «... الیعلمون

 معتقدنرد  برخرى . نردارد  وجود نظر اتفاق فقها انیم ،است مرتفع تىیمسئول نوع چه هکنیا

 نیرز  بعضرى  و( 737، ص3[، جترا ، ]بری انصارى) باشدمی مرتفع« عقاب و مؤاخیه» فقط

 (.771، ص3ج، 5171، خراسانى آخوند)اند دانسته مرفوع را« هیشرع آثار مطلق»

 اصرل  بر تیروا داللت به اىخدشه چیه، میریبپی را ی هرمیکور،  هینظر دو انیم از

 اثبرات  برراى  عقاب و مؤاخیه رفع رایز سازد؛نمی واردها مجازات و میجرا بودنقانونی

 اصرل  اثبرات  باعر   بالممزمره  و خود تبع به و است افىها کمجازات بودنقانونی اصل

 .هست زین میجرا بودنقانونی

 برر  برخرى  که است اشکالى سازد،میرا مخدو   مطلوب بر روایت داللت آنچه

« موضروعیه  شربهات » بره  مربروط  رفع حدی  اساساً که بیان این اند؛ باکرده روایت
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 ؛(353رر 357، ص3ترا[، ج خمینى، ]بری  /737تا[، صانصارى، ]بی) حکمیه نه است،

 انرد کره  عقیرده  ایرن  بر و انددانسته مردود را اشکالى چنین فقها از دیگر برخى ولی

« مرا » موضروعیه اسرت؛ یعنرى    و حکمیره  شبهه از ، اعم«الیعلمون ما» در رفع حدی 

، 5151/ اصررفهانی، 717، ص5171خراسررانى، ) اسررت اعررم معنرراى داراى موصرروله

 (.537، ص5131/ صدر، 131ص

 ادلره  ترینواضح و ترینقوى از یکى عنوان به را آن توانمی که روایاتى دیگر از

 میا  سیعة  فیى  النّیاس » حردی   از اسرت  عبرارت  بودن برشمرد،قانونی اصل بر روایى

، 5171خراسرانى،  ) صرورت  دو به حدی  این .(373تا[، صخمینى، ]بی) «الیعلمون

 :است شده معنا( 713ص
 «ما» هکنیا بر بنا) «شوندنمى مؤاخیه» هستند شیگشا در ،اندجاهل هک زمانی تا مرد  .5

 .(733تا[، ص، ]بیانصارى( )باشد هیزمان هیمصدر، جمله در

 مؤاخریه » هسرتند  شیگشرا  در، دارند جهل بدان هک امىکاح و مسائل در مورد مرد  .3
 .(همان( )باشد موصوله، جمله در «ما» هکنیا بر بنا) «شوندنمى

 و دارد برودن قرانونی  اصرل  برر  قاطع داللتمیکور،  معناى دو هر بر بنا سعه  یحد

 را ا کاح به علم هک آن مانند و  یحد نیا براساس حتى، دش انیب ترپیش هک گونههمان

 اصرل  ازتر عیوس اسم  در بودنقانونی اصل رهیدا، است دانسته شرط بندگان مؤاخیه در

 .باشدمی موضوعه حقوق در بودنقانونی

 غالرب  در  یر احاد نیر ا هک دینمامی بودنقانونی اصل بر داللت زین گرىید  یاحاد

، 5731، نرى یخم)ر.ک:  اسرت  هشرد  بررسرى ، برائرت  اصرل  لیدال عنوان به اصولى تبک

 :مکنیمی بسنده  یاحاد برخى متن رکی به فقط اختصار تیرعا براى و( 315ر373ص
 «.نهى فیه یرد حتى مطلق شى  کل» .5

 .«عنهم موضوع فهو العبادعن علمه اهللحجب ما» .3
 «.حرام أنه تعلم حتى ح ل لک شى کل». 7

/ 315صهمان، ) عقم بناى و عقل مکح عموه به ورکمی اتیروا و اتیآ مجموع از

 براقى  اسرم   حقوق در بودنقانونی اصل ر یپی در دىیترد (،771تا[، ص، ]بیانصارى

 بره  ا انردازه  ترا  مجرازات  زانیر م و نوع نییتع، رىیتعز میجرا مورد در اگرچه. ماندنمی
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 اصرل  از خرروج  زیر ن را زانیر م نیهمر  حقوقردانان  برخى ولى ؛است دهش واگیار قاضى

 (.17، ص5733، جهرمى افتخار)اند دانسته بودنقانونی

 یجهنت

 توان به مباح  ییل دست یافت:گفته میپیش مباح  مجموع از

، رودمری  شرمار  به  فرکی حقوق اصو  نتریمهم از هبودن کقانونی اصل . براساس5

 از پریش  اصرل  این. ستین مشروع و مجاز، قانون در حیتصر بدون یمجازات و جر  چیه

 شرناخته  رسرمیت  بره  بیشرتر  تأکید و قوت با اسم  کیفر  حقوق در، موضوعه حقوق

 هک است دهش ارائه بودنقانونى اصل بر لیدل و شاهد عنوان به متعددى اتیآ. است شده

ما هرگز کسى را : نَبْعَثَ رَسُوالً حَتَّى نَیمَا کنَّا مُعَذبِ» فهیشر هیآ از است عبارت آنها نتریمهم

 .(51: اسرراء )« میدیر برگز شران یاز آن رسرولى را برر ا   شیپر  نکره یمگر ا ،میعیاب نکرد

 کره  انرد نهراده  بنیران  را بمبیان عقاب قبح قاعده فقها از بسیار ، شریفه آیه اینبراساس 

 عقراب  رایزباشد؛ می برخوردار نیز عقلی مستند از، نقلی مستند بر عموه قاعده این البته

 .است ظلم قیمصاد نتریواضح از ،رواصلیغ فیلکت به نسبت

 برر  لطرف  براب  از ترا  اسرت  خداوند برنیز  عمل ی  قبح به عقل مکح موارد در. 3

 برر  را حجرت  تا دهد قرار تأیید و تأکید مورد را عقل مکح، امبرانیپ فرستادن با ،بندگان

 بره  مسرتقمً  عقرل  هک« نید اصو » بارهدرولی  سازد؛ برطرف را شبهه کرده، تما  بندگان

 اساسراً  رایر ز ؛سرت ین رسو  انیب بر متوقف آن بر مؤاخیه و عقاب، ستقادر ا آنها کدر

 مسرتقل  عقرل  راه از نیر د اصرو   کدر برر  متوقرف  ،امبریر پ انیب و قو  صحت قیتصد

« دور» ،باشد امبریپ انیب بر متوقف هم مستقل عقل راه از نید اصو  کدر اگر وباشد می

، عقرل  دیردگاه  از حتری  و عقرم  نظر از که دکر استدال  چنین است ممکن. دیآمى الز 

قادر  عمل ی  ممنوعیت و قبح درک به مستقمً عقل که موارد  در که ندارد قبحی هیچ

 که است نشده ثابت و باشد الز ، ممنوعیت برا  قانون ابمغ و رسل ارسا  حتماً، است

 .باشد داشته خداوند سو  از لطف لزو  به حکم عقل، موارد این در

 سرو   از ابرمغ  رفصِر  نه ،است لفکم به فیلکت وصو ، عقاب استحقاق اریمع. 7
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 در رُسرل  بعر   خرود  هک گرددمى استفاده نیچن موضوع و مکح مناسبت به رایز؛ شارع

 و بنردگان  به فیالکت رساندن براى راهی رسل بع  هکبل ،ندارد تیموضوع عیاب نزو 

 کره  دکرر  اسرتنباط گونره  این توانمىمیکور،  هینظر ر یپی با. است آنان بر حجت اتما 

 ایرن  مقابرل  در. اسرت  عرفى حقوق ازتر عیوس ،اسم  حقوق در بودنقانونى اصل رهیدا

 به آن وصو  عد  و« فیلکت وجود احتما » حتى لفکم چنانچه برخى اعتقاد به، نظریه

 و خداونرد  خواسرته  بایرد  هکر  اسرت  نیر ا عقرل  مکح مقتضاى هم باز، بدهد را شیخو

 اقتضرا  امر نیا و دارد« الطاعةحق» خود بندگان بر خداوند رایز؛ گردد تأمین الهى اتیمنو

 ایرن  برر ؛ ولری  باشرند  انجا  به موظف زین محتمل فیالکت به نسبت حتى بندگان ندکمى

، مروال  طاعرت  حرق  به عقلی حکم اینکه جمله از؛ است شده وارد جد  نقدها ، نظریه

 مطر نیز  واقعی اباحه درباشد، می مطر  تحریمی و وجوبی تکالیف در که اندازه همان

 بره  و نهریم  گردن را او تکالیف است مستدعی موال بودنمال  یا خالق ،منعم اگر. است

« اباحره » به است مستدعی نیز مالکیت و خالقیت ،منعمیت همین، کنیم عمل آن مقتضا 

 .نماییم عمل آن مقتضا  به و یمنه گردن، خمسه احکا  از حکمی عنوان به او
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 .5737، سمت و تهران دانشگاه انتشاراتتهران: 

قرم:   المختصررالنافع؛  شرر   فى البارعالمهذب؛ احمدنیالدجما  ،(فهدابن) حلّى .53

 .ق5157، اسممى نشر مؤسسه

قرم:   ؛ةاإلمامیمذهب على ةالشرعی تحریراذحکام؛ وسفیبنحسن (،عممه) حلّى .53

 تا[.]بی(، سنگى چاپ) تیالبآ  همؤسس

 مؤسسره  انتشرارات ، قم: 5، چ3ج اذصول؛یةکفا؛ اظمکمحمد (،آخوند) خراسانى .51

 .ق5171 ،تیالبآ 

 تا[.]بی ،رکدارالف؛ قم: سبحانى جعفر ریتقر اذصول؛تهذیب ررررر؛ .37

 .5733، اما  آثار نشر و تنظیم سسهؤم، قم: 5چ ؛یةأنوارالهدا ررررر؛ .35

 نشرر  و تنظریم  سسره ؤم، تهران: 5چ اذصول؛تحریرات فی ؛سیدمصطفی، خمینی .33

 .5731، اما  آثار

؛ (دیر والتقل جتهراد اإلتراب ک) الوثقىةال رو شر  فى التنقیح ؛دابوالقاسمیس، ىیخو .37

 .ق5157، للمطبوعات دارالهادى، قم: 7؛ چغروى زىیتبر على تقریر

 .ق5173للمطبوعات،  دارالهادىقم:  المنهاج؛ةتکلم مبانی؛ دابوالقاسمیسیی، خو .31

 منشرورات ، قرم:  5، چ3ج ؛الرواعظ  سررور  محمرد  تقریر اذصول؛مصبا  ررررر؛ .31

 .ق5171، الداورى تبةکم

 اهللتیر آ تابخانره ک، قرم:  3چ، 5ج ؛القرآنفقه ؛اهللةهبسعیدبن نیالدقطب، راوندى .31

 .ق5171 ،نجفی مرعشى

 . 5131، النجا ةمکتب، تهران: 3چ لألصول؛ ةالجدیدالم الم؛ محمدباقر، صدر .33
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 .ق5171، اللبنانی دارالکتب، بیروت: 3چ اذصول؛فی علم دروس ررررر؛ .33

، 1، چ51 و 57ج تفسریرالقرآن؛  فى المیزان؛ نیدمحمدحسیس ،(عممه) ىیطباطبا .31

 .5713 یه،االسمم تبکدارالتهران: 

 همؤسسر قرم:   بالردئئل؛  اذحکرام بیران  فرى  المسرائل ریاض؛ دعلىیس، ىیطباطبا .77

 .ق5171، تیالبآ 

، اسممی نشر سسهؤم، قم: 5، چ5ج الجامع؛تفسیر جوامع؛ حسنبنفضل، طبرسى .75

 .ق5153

 .ق5137، اسممی نشر سسهؤم، قم: 5، چ3ج الجامع؛تفسیر جوامع ررررر؛ .73

 .ق5173ه، دارالمعرف، بیروت: 3، چ1ج البیان؛مجمع تفسیر ررررر؛ .77

 االعرم  مکترب ، قرم:  5، چ1 و 5ج تفسریرالقرآن؛  فرى  التبیران ؛ ابوجعفر، طوسى .71

 .ق5171، االسممی

 .ق5151، مجد، بیروت: 3؛ چ(العا  القسم) ال قوباتقانون أصول؛ ریسم، هیعال .71

 .5731، قم: مؤسسه نشر اسممی، 5، چ5ج تفسیراذصفی؛کاشانى، مممحسن؛  فیض .71

 تا[.]بی، للمطبوعات علمىاألةمؤسس، بیروت: 7ج تفسیرالصافى؛ ررررر؛ .73

 .ق5171، دارالکتب سسهؤم، قم: 7چ تفسیر قمی؛؛ ابراهیمبنعلی، قمی .73

 .5733، انتشار سهامى تکشر، تهران: 5، چ3ج حقوق؛ فلسفه؛ ناصر، انیاتوزک .71

و اثرر   یاسرمم  فرر یحقوق ک  کنفران  اجرا یگزار  علم» ؛ابوالقاسم ،یگرج .17

 .5711، 3  ی؛قیمؤسسه حقوق تطب هینشر ؛«میآن در مبارزه با جرا

 دانشگاه انتشارات، تهران: 7، چ5ج ایران؛ عمومى جزاى حقوق؛ رجیا، انیگلدوز .15

 .5711، تهران

 علرو   نشرر  مرکرز ، تهرران:  1چ قواعد فقره جزایری؛  ؛ دمصطفىیس، داماد محقق .13

 .5737، اسممی

 مطبوعراتى  مؤسسره ، قم: 3، چ5ج ؛ةالقواعدالفقهی؛ دحسنیس، بجنوردى موسوى .17

 .5735، انیلیاسماع

 علرى  ریتقر الحدود؛ أحکام فى الدرّالمنضود؛ دمحمدرضایس، گانىیگلپا موسوى .11
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