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 بودن یقرآن و اصل قانون
  ها مجازات  و میجرا

  *سیدحسین هاشمی   _______________________________________________________  
  

  چکیده
 يانگار جرم، رود می شمار بهي فرکی حقوق اصول نتری مهم از هبودن ک قانونی اصلبراساس 

، براساس موضوعه حقوق از شیپ اصل نیا. بود خواهد قانون طبق فقط مجازات اعمال و
 شناخته تیرسم به يتر عیوس دامنه و شتریبتأکید  با اسالم يفریک حقوق در متعدد یفقه ادله
 مـوارد  در جـز  ـ نید یفرع احکام در، یقرآن ادله ژهیوه ب یفقه یمبان. براساس است شده

، امبرانیپ فرستادن با بندگان بر لطف باب از تا است خداوند برـ  عملیک  قبح به عقل مکح
 حقـوق  دگاهیـ د از. دیـ نما تمـام  بندگان بر را حجت تا دهد قرارتأیید  مورد را عقل مکح

 بعث نفس رایز؛ شارع سوي از ابالغ رفص نه ،است اریمع لفکم به فیلکت وصول، اسالم
 بـه  فیالکـ ت رسـاندن  بـراى  راهی رسل بعث هکبل ،ندارد تیموضوع عذاب نزول در رسل

 بـه  عطـف «  :جملـه  از دارد؛ يآثاربودن  قانونی اصل. است آنان بر حجت اتمام و بندگان
». قانون به جهل ادعاى رشیپذ« و» فرىکی نیقوان قیمض ریتفس«، »فرىکی نیقوان نشدن ماسبق

 آن از یناشـ  آثـار  وبودن  قانونی اصل یقرآن و یحقوق یمبان، حاضر قیتحق در، رو نیا از
  است.بررسی شده 

قاعده قبح عقاب بالبیان، بیان  ها، مجازات و میجرابودن  قانونی اصل :واژگان کلیدي
 ، ادعايفرىکی نیقوان قیمض ریتفس ،يکیفر نیقوان نشدن ماسبق به عطف صادر، بیان واصل،

  .قانون به جهل
   

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

 بـدون  مجـازات  اعمـال  و انگـاري  ها، جرم مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل براساس
 اصـل  ینتـر  مهم و نتری کلیدي رسد می نظر به. نیست مشروع و مجاز، قانون در تصریح

 هم اصل این درباره. ستها مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل همین، کیفري حقوق در
 کـه  اسـت  شـده  مطـرح  اساسـی  مباحـث  اسـالم  حقـوق  در هم و موضوعه حقوق در
 بـه  و پـذیرش  در، مـتهم  حقـوق  بـه  جـدي  اهتمـام  دلیـل  به اسالم حقوقباره،  این در

 غربی حقوقدانان از پیش، اسالم فقهاي، رو این ازاست.  بوده پیشتاز آن شناختن رسمیت
. اند نموده آشکار، عالمانههاي  بررسی در را آن مبهم زوایاي واند  پرداخته موضوع این به
، اصـل  این مهم مستندات در تحقیق این بنايباره،  این رد مطرحهاي  همه بحث میان از

هاي ذیـل،   ، پرسشرو این از. باشد می موضوعه حقوق با مقایسه در آن قلمرو و شرایط
  :ستها مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل ها درباره پرسش ینتر مهم

 چیست؟ آن قرآنی مستندات ویژهه ب، اسالم دربودن  قانونی اصل مستندات ینتر مهم
 بـا  بـودن را  قـانونی  موضوعه، اصل حقوق با مقایسه در اسالم کیفري حقوق آیا
 حقـوق  بـودن در  قـانونی  اصـل  بـا  متفـاوت یـا   است پذیرفته شرایط و دامنه همان

  باشد؟ می موضوعه
 قـبح  قاعده مبناي که) 15(اسراء: » نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« شریفه آیه براساس

 داردنیاز  خداوند جانب از رسول بعث بهنیز » هیعقل مستقالت« ایآ، است بالبیان عقاب
 قابـل  مسـتقل  عقـل  بـا  هک است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا ای

  ست؟ین كدر
 اصل به مربوط مفاهیم، اول مبحث در؛ شد خواهد هئارا مبحث سه در حاضر تحقیق

ـ  اصل این مستندات، دوم مبحث درخواهد شد.  بررسیبودن  قانونی  مسـتندات  ویـژه ه ب
  خواهد شد. بررسی آن حقوقی آثار ینتر ، مهمسوم مبحث در وشود  می بحث آن قرآنی
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  پیشینه. 1
 قـرن  دو طـى  بشر حقوق مهم وردهاىادست از هها ک مجازات و میجرا بودن قانونی اصل

 یـک  عنـوان  بـه  اسـالم  نیمب نید عیتشر آغاز از ،رود می شمار به امروز جهان در ریاخ
  پذیرفته شد. اساسى و مسلّم اصل

 مـرتبط  اصول دیگر وها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل، وسطا قرون اروپاى در
ـ با خـود  گنـاهى  بى اثبات براى متهم و نداشت گاهىیجا ،برائت فرض همچون آن با  دی

 پشـت ، گـردد  می محسوبها  نجهکش نتری خشن جزء امروزه هک را سختى هاى شیآزما
 فـرو  جوش آب در را خود دستان دیبا متهم هک» گرم ور« شیآزما جمله از ؛بگذارد سر
 از پـس  اگر و رفت می شیپ قدم چند و گرفت می دسته ب را اى گداخته آهن ای برد می
 بـه  مکح وگرنهشد،  می اثبات متهم گناهى بى ،افتی می بهبودى جراحت محل هفته یک
  ).23ص، 1، ج1376، آشورى( شد می او ارىکبزه

 شعار با اسالم نید هکنیا تا ،نبود نیا از بهتر وضع زین اسالم از پیش عرب جهان در
 به راها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل، اتیآ گرید و» نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ«

  کرد. تأیید را انیبالب عقاب قبح عقلى مکح واقع در و شناخت تیرسم
 کـه  زمانی از، شیعه فقه تاریخ در، اند کرده بیان نظران صاحب از برخی کهگونه  همان

 قاعدهـ  جنید اسکافی ابن زمان از یعنیـ  آمد حساب به فقهی منابع از یکی عنوان به عقل
 بـه  بلکـه ، واحـد  تعبیـر  به نه البته؛ گرفت قرار عقلی اصول سأر در بالبیان عقاب قبح

  ).14ص، 1383، داماد محقق( مشابه و گوناگون تعابیر
 در، اسـالم  حقـوق  از الهـام  با زین رانیا اسالمى جمهورى اساسى قانون قانونگذاران

 هکـ  اى گونه بهاند؛  شناخته تیرسم به را مترقى اصل نیا اساسى قانون 169 و 36 اصل
ـ م در جهت نیا از هک دیرس بیتصو به مخالفى ىأر چیه بدون. ا.ق36 اصل  اصـول  انی
  .است رینظ مک اساسى قانون
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  بودن قانونی اصل با مرتبط میمفاه بررسی. 2
 و مجـاز ، قـانون  در تصـریح  بـدون ، مجـازات  اعمال و انگاري ، جرماصل این براساس
 اسـت  مرتبط اصل این با که استاي  گانه سه مفاهیم در جدي ابهامولی  ؛نیست مشروع

  .مجازات و جرم، قانون: از ندا عبارت مفاهیم این. دارد توضیح به نیاز و

  قانون مفهوم. 2ـ1
، 36، 34 اصل در جمله از؛ ایران اسالمی جمهوري اساسى قانون از ىگوناگون اصول در
 قانون مفهوم هکنیا به توجه با حال. است رفته ارک به» قانون« واژه، 169 و 167، 71، 37
 از هکـ  اسـت  طـرح  قابل پرسش نیا *،باشد می عام و خاص معناى دو داراى جهتى از
  ست؟یچ لمهک نیا از مقصود اصوالً ،اساسى قانون دگاهید

 بـه  خـود  خـاص  معناى به اساسى حقوق اصطالح در قانون گفت توان می پاسخ در
 مقصـود ، 59 و 58، 57 اصل طبق اساسى قانون در نیبنابرا)؛ 70ص، همان( رود می ارک
 مـوارد  در توانـد  مـی  مجلـس ، 85 اصل طبق اگرچه. است خاص معناى همان قانون از

 ضیتفـو  خـود  داخلى ىها کمیسیون به را شىیآزما نیقوان برخى وضع اریاخت ضرورى
 ای دولتى مؤسسات و ها تکشر، ها سازمان اساسنامه مىئدا بیتصو تواند می زین و دینما

 دولـت  بـه  را آنهـا  بیتصـو  اجازهیا  واگذارد ربط ذى ىها کمیسیون به را آن به وابسته
 شـور ک رسمى مذهب امکاح و اصول با دینبا دولت مصوبات، صورت نیا در هک بدهد

  .باشد داشته رتیمغا اساسى قانون ای
 است و هکرد عدول ىیاستثنا طور به قانون خاص مفهوم ازبر این اساس، قانونگذار 

ـ ز ؛اسـت  دانسـته » قانون« منزله به خاص موارد در زین را» دولت مصوبات« حتى  در رای
 قـانون  ایـ  شرع امکاح با دولت مصوبات رتیمغا صیتشخ هک است آمده 85 اصل لیذ

                                                   
قوه مقننه  لهیمقرر در قانون اساسى به وس فاتیمعناى خاص قانون عبارت است از قواعدى که با تشر *

و در معناى عام، قانون عالوه  ،پرسى در موارد رجوع به آراى عمومى همه جینتا و نیز گردد وضع مى
 ان،یکاتوز (ر.ك: شود مى زیهاى ادارى ن و بخشنامه ها نامه نییو آ ها نامه بیبر موارد مذکور، شامل تصو

 .)70ـ68، ص2، ج1377
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  .باشد می نگهبان شوراى عهده به 96 اصل در ورکمذ بیترت به ،اساسى
اما در این باره که آیا در امور کیفري در فرض سکوت، نقص، اجمـال یـا تعـارض    

تواند به منابع و فتاوي معتبر اسالمی مراجعه کند؟ به تعبیـر دیگـر، در    قانون، قاضی می
انـد،   این خصوص که منابع و فتاوي معتبر اسـالمی در فـرض مـذکور در حکـم قـانون     

 اصـل  پـذیرش  بـه  توجـه  بـا  زیرا؛ طلبد می ار مستقلی بحثاختالف نظر وجود دارد و 
 جدي نظر اختالف لهئمس این به نسبت، ایران حقوق درها  مجازات و جرایمبودن  قانونی
  ).بعد به 71ص، 1380، هاشمىر.ك: ( دارد وجود

 در، 92 سـال  اسـالمی  مجازات قانون 220ماده  وجود با حاضر حال درپرسش  این
 شـده تـر   جـدي ، سـاحر  و مرتد حد ماننداند؛  نشده ذکر قانون این در که حدودي مورد
 اصل طبق ،است نشده ذکر قانون این در هک حدودي مورد در« ه:ماد این. براساس است
  .»شود می عمل اساسی قانون 167

 حقـوق  ىالمللـ  بین ثاقیم 15ماده  جمله از موارد ارىیبس در زین المللى نیب اسناد در
 است نیا اساسى پرسشباره  نیا در. است شده استفاده قانون لمهک از ،اسىیس و مدنى

 مکحا» عرفى قواعد« و» موضوعه نیقوان« از اعم ،ىالملل بین اسناد در قانون مفهوم ایآ هک
  ؟باشد می» ال امنک« حقوقى نظام داراى شورهاىک بر

 هرگونـه  از اسـت  عبـارت  ،ىالمللـ  بـین  اسـناد  در قـانون  از مقصود رسد می نظر به
 اگرچـه  ؛اسـت  قـانون  حد در اعتبار داراى شورک همان در هک حقوقى قواعد و مقررات

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

  جرم مفهوم. 2ـ2
از ایـن رو، در   ؛در مورد مفهوم جرم، در شرع و حقوق موضوعه اتفاق نظر وجود ندارد

ودن جرایم، بررسی تعریف حقوقی و نیز تعریف شرعی جـرم  ب تبیین اصل قانونی جهت
  رسد. به نظر می الزم
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  جرم حقوقی تعریف. 2ـ2ـ1
 عـادى  نیقـوان  هکـ  آنجـا  از و آورد دست به جرم از فىیتعر توان نمی اساسى قانون در
 فـرى کی نیقـوان  بـه  دیبا جرم فیتعر براى، است اساسى قانون دهنده حیتوض اى گونه به

به  منحصراً مجرمانه عمالا هک است نیا جزا حقوق بودن قانونی الزمه رایز؛ دکر مراجعه
، 1352 سـال  عمـومى  مجازات قانون اصالحى 2ماده  در. شود فیتعرقانونگذار  وسیله
  :دیگرد ارائه جرم از یمناسب فیتعر بار نخستین براى

 تىیترب و ىتأمین اقدامات مستلزم ای مجازات قابل قانون مطابق هک فعلى كتر ای فعل هر
 موجـب  به هکآن مگر ،دانست جرم توان نمى را امرى چیه و است محسوب جرم ،باشد
  .باشد شده نییتع تىیترب و ىتأمین اقدامات ای مجازات آن براى قانون

 مصـوب  اسالمى مجازات به راجع قانون 2ماده  در، اسالمى انقالب روزىیپ از پس
 مجـازات  قـانون  ولـى  ؛بـود  شـده  رارکـ ت ناًیع 52 سال مجازات قانون 2، ماده 61 سال

 براى قانون در هک فعلى كتر ای فعل هر« :دیگو می جرم فیتعر در، 1370 سال اسالمى
 اقـدامات « عبـارت  ،مـاده  نیا در .»شود مى محسوب جرم ،باشد شده نییتع مجازات آن

  .است شده حذف» تىیترب و ىتأمین
 رفتـاري  هـر «نیز آمده است:  92سال  قانون مجازات اسالمی مصوب 2در ماده 

 جـرم  اسـت،  شـده  تعیـین  مجـازات  آن براي قانون در که فعل ترك یا فعل از اعم
  .»شود می محسوب

  جرم شرعی تعریف. 2ـ2ـ2
در تعریف شرعی جرم، اتفاق نظري وجود ندارد. براساس تعریفی که از جرم در کنفرانس 

  :مبارزه با جرایم به عمل آمده استاجراي حقوق کیفري اسالمی و اثر آن در 
جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت یا ارتکاب عملی است که به تباهی 
فرد یا جامعه بینجامد. هر جرم را کیفري است که شـارع بـدان تصـریح کـرده یـا      

/ به نقل از: 126، ص1355اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است (گرجی، 
  ).220، ص1369 گلدوزیان،

 گناهی هر آیا یعنی؛ است نشده تبیین خوبی به گناه با جرم رابطه، شرعی تعریف در
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 گناهان از برخی؟) یا فقط چیست تعزیر معناي اساساً و( ؟است تعزیر قابل وبوده  جرم
 از دیگر برخی براي واست  گردیده مقرر کیفري اجراي ضمانت آنها براي و بوده جرم

 فقهی دیدگاه بررسی، رو این از است؟ شده گرفته نظر در اخروي مجازات تنها، گناهان
  .رسد می نظر به ضروريباره  این در

 کـه  را کسـی ، خـود  صـالحدید  بـه  تواند می شرع حاکم، فقهی دیدگاه یکبراساس 
، نجفى( باشد کمتر حد مقدار از باید ولی؛ نماید تعزیر، است شده حرامی عمل مرتکب

 فقهاي از بعضی. دارد معنا شالق مجازات درفقط  قاعده این که) 448، ص41ج ،1392
 اگرچـه )؛ 349ــ 348ص، 10ج]، تا ، [بیقدامه ابناند ( پذیرفته را حکم این نیز تسنّ اهل

 دیـدگاه  این ولی؛ است نموده خالف نفی ادعاي حکم این اصل مورد در صاحب جواهر
. شود می محسوب جرم حرامی عمل هر، رویکرد این در. اند پذیرفته فقها مشهورفقط  را

 قاضـی  یعنـی ؛ دارداختصاص  کبیره گناهان به، حرام عمل تعزیر، دیگر دیدگاهبراساس 
  ).448، ص41ج ،1392، نجفى( بود خواهد مرتکب تعزیر به مجاز کبیره گناهان در فقط

در اصل این حکم که هـر عمـل    اردبیلیدر مقابل، برخی از فقها از جمله محقق 
، 13، ج1416انـد (مقـدس اردبیلـی،     حرامی مسـتوجب تعزیـر باشـد، تردیـد کـرده     

). برخی فقهاي معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدي ادله حکم مزبور، بـه  176ص
اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نداریم که مرتکب هر عمل  این نتیجه رسیده

، 1412گلپایگانى،  گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد (موسوىحرامی (حتی مرتکب 
  ).297ـ295، ص2ج

، آنبراسـاس   کـه  اسـت  روایتـی ، مشـهور  دیـدگاه  ناموافقـ  دالیل ینتر مهم از یکی
  است داده قرار حدي نیز حد آن از تجاوز براي، داده قرار حدي چیزي هر براي خداوند

 نقـل  باب همین در که دیگري روایات در دقت)؛ ولی 14ص ،28، ج1414، عاملى حرّ(
 و زنا حد مانند اصطالحی حد، روایات این در حد از مقصود که است این نشانگر، شده

 هـر  سـبب  بـه  تعزیـر  شـامل  که جهت این از کم دست و گناهی هر نهباشد،  می سرقت
  ).3، ح16، صهمان( است مجمل، باشد گناهی

فقهاي موافق این دیدگاه به رغم ادعاي شهرت عظیمه یا حتی ادعاي نفی خالف 
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انـد   در این مسئله مهم، به راحتی با ذکر ادله به صورت اجمالی از کنـار آن گذشـته  
اي  هاي مدرسه ) که این موضوع اگر در میان بحث338ـ337ص ،1، ج1407(خویی، 

ض بود؛ ولی این دیدگاه که به شدت ماند، قابل اغما هاي فقهی پنهان می و در کتاب
)، نبایـد بـه راحتـی مبنـاي     146ــ 142، ص1383قابـل نقـد اسـت (ر.ك: حسـینی،     

  قانونگذاري قرار گیرد.
 لزومـاً  و شود می نیز توبیخ و تهدید، موعظه شامل حتی تعزیر، فقها برخی دیدگاه از

. ، نیسـت بـود  آمده 1370 سال. ا.م.ق16 هماد در که آن مانند و حبسیا  شالق معناي به
  :گوید می باره این در یحلّ عالمه

 و منـه  شـیء  قطع فیه لیس و ماماإل یراه بما وأ التوبیخ وأ الحبس وأ بالضرب یکون التعزیر
 تشـخیص  امام که روشی هر به یا توبیخ یا زندان یا )،شالق( زدن با تعزیر: ... جرحه ال

  ).227، ص2ج]، تا ، [بیحلّى عالمه( شود می محقق، دهد
 تواند می و است مختار، تعزیر انواع از هریک انتخاب در قاضی، دیدگاه اینبراساس 

؛ ولـی  نمایـد  بسـنده  تـوبیخ  یـا  اندرز و پند بهیا  شودمتوسل  شالق مجازات بهنخست 
 و شـالق  مجـازات  معنـاي  بـه ـ  تعزیر، باره این در طباطبایی محقق جمله از فقها برخی
. نباشـد  اصـالح  قابـل  توبیخ و نهی با مرتکب که داند می جایز صورتی در را ـ  آنمانند 

  گوید: می باره این در وي
 صـورتی  در حکم این، است واجب تعزیر واجبی ترك یا حرامی هر ارتکاب در اینکه
 ایـن  در زیـرا  ؛نکشـد  دست خود عمل از، آن امثال و توبیخ و نهی با شخص که است
 آن امثال و توبیخ و نهی با شخص که صورتی در اما؛ است واجب منکر از نهی، فرض

 کـه  خاصـی  مـوارد  در مگر ،ندارد وجود تعزیر براي دلیلی ،بکشد دست خود عمل از
 را تعزیر معناي است ممکن و باشد داشته وجود تعزیریا  دیبأت وجوب بر شرعی نص
 بـدانیم ) آن ماننـد  و تـوبیخ  و نهـی  یعنـی ( آن از کمتر مراتب و) شالق( ضرب از اعم

  ).483ص، 2ج، 1404، ىیطباطبا(
 را نظریـه  ایـن  نیـز  اللثـام  کاشـف  و) 73، ص5، ج1413، حلّـى  فهد ابن( فهد حلّی ابن
  ).415ص ،2، ج1405، هندىاند ( پذیرفته

 الزم را تعزیـر  مراتـب  رعایت واند  موافق نظر این با نیز تسنّ اهل فقهايبعضی از 
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  ).381ـ380صتا]،  ، [بینووىاند ( دانسته
 جهـت  این از؛ است گرفته قرار نقد مورد معاصر فقهاي از یکی سوي از دیدگاه این

 دراند،  بوده منکر از نهی و معروف به امر مراتب بیان مقام در فقها از دسته این گویا که
ی، گانیگلپا موسوى( منکر از نهی و معروف به امر نه، است تعزیردرباره  بحث که حالی
 و جـرم  تناسـب  رعایت لزوم و عدالت اقتضاي به نظر)؛ ولی 298ـ297ص، 1ج، 1412

 وباشـد   مـی  گناه از بازداشتن و منع معناي به که تعزیر مفهوم به توجه با نیز و مجازات
، تعزیـر  مراتـب  رعایـت  لـزوم  بـه  قولاست، ظاهراً  بازدارندگی، آن از هدف نتیجه در

 امـر  فلسفه با تعزیري مجازات فلسفه رسد می نظر به و باشد می صواب به مقرون بیشتر
  .است یکی معروف به

تـوان گفـت در صـورتی کـه دامنـه       بر این اساس، درباره مفهوم شرعی جرم می
که  اي معنا کنیم که شامل پند، اندرز، توبیخ و تهدید هم بشود، چنان تعزیر را به گونه

دیگر تعزیر بابت هر  ،رسد همین معنا از تعزیر مورد نظر شرع بوده است به نظر می
که مشهور فقها معتقدند ـ مشکلی نخواهد داشـت؛ زیـرا در ایـن      عمل حرام ـ چنان 

فرض، براي ارتکاب هر عمل حرامی، لزوماً مجازات تعیین نشده است، بلکه قاضی 
تواند از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند که در حقوق موضـوعه نیـز بـراي     می

تـوان   رود (و نه جرم)، می ) به شمار میDevianceانحراف (مواردي که در حد یک 
  کار برد.  واکنش غیرکیفري نیز به

 یا مجازات مستوجب که عملی از است عبارت شرعی مفهوم در جرم، فرض این در
 شـامل  شـرعی  مفهـوم  در جـرم  معنـاي ، تفسـیر  ایـن  با. باشد تربیتی و یتأمین اقدامات
 بـه  اسـت  ممکـن  کـه  غیرکیفـري  واکـنش  نوع به توجه با؛ ولی شد خواهد نیز انحراف
؛ بـود  خواهـد  دفاع قابل جرم از تعریف این، شود اعمال حرام عمل بودن خفیف تناسب
 مشروعیت نظریه رسد می نظر بهبودن،  قانونی اصل نیز و احتیاط اصل با توجه با اگرچه
 مجـازات  قـانون  بـا ، بـوده  برخوردارتري  قوي فقهی منطق از کبیره گناهانباره در تعزیر

 شـمار  در تعزیـر ، قـانون  ایـن  18ماده  مطابق زیرا؛ است سازگارتر نیز 92 سال اسالمی
  .بود نخواهد آنمانند  و خطابه، وعظ شامل واست  مجازات



200
 سیدحسین هاشمی  

  مجازات مفهوم. 2ـ3
 قـانون  12ماده  در ولى ؛خورد نمی چشم به اساسى قانون در فىیتعر زین مجازات بارهدر

به رغم  و است دهکر بسندهها  مجازات انواع رکذ به فقط 1370 مصوب اسالمى مجازات
 آورده را» تـى یترب و ىتـأمین  اقـدامات  وهـا   مجازات« عبارت ،اول فصل عنوان در اینکه

گونـه   پنج فقط و است دهشن اى اشاره ىتأمین اقدامات بهها  مجازات انواع رکذ دراست، 
 قرار حیتصر مورد را بازدارنده ىها مجازات و راتیتعز، اتید، قصاص، حدود مجازات

 در بازدارنـده هـاي   ، مجـازات 92 سـال  اسـالمی  مجازات قانون 14ماده  در امادهد؛  می
 قسم دو به تعزیرات، قانون این 115ماده  2 تبصرهبراساس  واست  شده ادغام تعزیرات
 حقوقی آثار وشود  می تقسیم شرعی غیرمنصوص تعزیرات و شرعی منصوص تعزیرات

  ه است.شد بار تقسیم این بر نیز توجهی قابل
ـ ا تـى یترب و ىتأمین اقدامات مورد در حیتصر عدم علت ظاهراً  اساسـاً  هکـ  اسـت  نی
 محسـوب  معالجـه  و درمـان  نـوعى  هکـ بل ،سـت ین» مجـازات « تىیترب و ىتأمین اقدامات

 هکـ بل ،ندارد وجود اقدامات گونه نیا در» فرىکی هدف«ها،  مجازات خالف بر و شود می
 و اسـتفانى ( اسـت  كخطرنـا  حالـت  براسـاس  جـرم  ابکارت از رىیشگیپ آن از هدف

 اقدامات مبناى هک كخطرنا حالت اساسى عناصر ؛ هرچند)610ص، 2ج، 1377، دیگران
ـ تعر و حیتصـر  قـانون  به وسیله دیبا ،است تىیترب و ىتأمین  قـانون  12 همـاد ( شـود  فی

  ).92 سال اسالمی مجازات

  ها مجازات و جرایم بودن قانونى اصل شرعی مستندات. 3
 بـودن  قـانونی  اصل قرآنی ادله ویژهه ب فقهى مبانى و مستندات بررسى به مبحث نیا در

  .پرداخت میخواه

  بودن قانونى اصل بر قرآنى لیدال. 3ـ1
مربـوط   هـا  بودن جرایم و مجازات اصل قانونی یترین بخش این مقاله به دالیل قرآن مهم
ن، بیشترین بحث در این قسمت بـه  ان و مفسرواز آنجا که از سوي اصولی شود؛ ولی می
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اختصـاص یافتـه اسـت، در آغـاز، بـه شـرح       » نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ«آیه شریفه 
  بودن خواهیم پرداخت. تفصیلی این آیه و سپس به دیگر آیات مرتبط با اصل قانونی

  نیمعذّب نّاک ما هیآ نییتب. 3ـ1ـ1
 کـه  اسـت  شـده  ارائـه  بودن قانونی اصل بر دلیل و استشهاد عنوان به متعددى آیات
 هرگـز  : مـا نَبعثَ رسـوالً   حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« شریفه آیه از است عبارت آنها ترین مهم

» برگزیـدیم  ایشـان  بـر  را رسـولى  آن از پـیش  اینکـه  مگـر  نکردیم، عذاب را کسى
  ).15اسراء: (

 قـبح « قاعده نقلى دالیل ترین از مهم که است اهمیت داراى جهت آیه بدان این
 اصـول  پشـتوانه  خـود  عقاب نیز قبح برخى، قاعده اعتقاد به و است» بالبیان عقاب

ــاگونی ــت اصــل« و» اباحــه اصــل« ماننــد گون ــاد،  محقــق( اســت» برائ ، 1383دام
ترین دالیل قرآنـی   این آیه را به عنوان یکی از مهم خمینیکه امام  چنان ؛)24ـ22ص

نفـس بعـث رسـل در آیـه      ،اند؛ زیرا به قرینه حکم و موضوع بر اصل برائت آورده
شریفه موضوعیت ندارد، بلکه وصول تکلیف به مکلف موضوعیت دارد. از این رو، 
هرگاه حتی بعد از بعث رسل، به هر دلیلی حکم شرعی به مکلف نرسـد یـا حکـم    

وجو، به علـم اجمـالی یـا     شرعی بر وي مشتبه شده باشد و پس از فحص و جست
تفصیلی بر الزام نرسیده باشد (محل اصل برائت)، حکم عقل و فهـم عرفـی از آیـه    
شریفه این است که حکم شرعی به مکلف ابالغ نشده است؛ بنابراین مشـمول آیـه   

 خمینـی ن استدالل امـام  ). در واقع ای22، ص2، ج1372شریفه خواهد بود (خمینی، 
پاسخ به اشکال کسانی است که بر این باورند نفی تکلیف و عقاب بدون بعث رسل 

اي مربوط است که خداوند از سوي پیامبران خود آنها  در این آیه به تکالیف واقعیه
را ابالغ نکرده، سکوت اختیار کرده باشد و نه تکالیفی که به وسیله پیـامبران ابـالغ   

ولی بر برخی از مکلفان به دلیل عوارض خـارجی مخفـی مانـده باشـد     شده باشد؛ 
  ).575، ص1419(اصفهانی، 
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  :دارد ابهام جهت چند از ورکمذ هیآ
ـ  داردنیـاز   خداونـد  جانـب  از رسول بعث به نیز» هیعقل مستقالت« ایآ هکنیا ،اوالً  ای

 كدر قابـل  مستقل عقل با هک است مىیجرا از دسته آن فقط فهیشر هیآ از مقصود هکنیا
 بـر  ،آن بـر  عالوه ای داردداللت » عذاب تیفعل نفى« بر فقط فهیشر هیآ ایآ ،اًیثان ست؟ین
» فیـ لکت وصـول « لـزوم  بـر  هیآ مفاد ایآ ،ثالثاً ند؟ک میداللت  زین» عذاب استحقاق نفى«

 از اعم ؛است مقصود ابالغ و» اعالم رفص« هکنیایا  داردداللت ) واقعى ابالغ( لّفکم به
  )؟قانونى ابالغ( ریخ ای ابدی آگاهى آن از زین لّفکم هکنیا

 لیـ دال هکـ  است ضرورى تهکن نیا به توجه، گانه سه هاي پرسش حیتوض از پیش اما
 قاعـده  نیا بر زین عقلى لیدل هکبل ،ستینمنحصر  نقلى ادله به ،انیبالب عقاب قبح قاعده
 انیـ بالب عقـاب  قـبح  قاعده اصل نقالً و عقالً ،فقها برخى اعتقاد به و است دهیگرد اقامه

ـ ز باشـد؛  مـی  قبول مورد زین» ونیاخبار« نزد حتى) هیقض براىک(  فیـ لکت بـر  عقـاب  رای
 ؛اسـت  هیقضـ  صـغراى  در فقط اختالف و است ظلم قیمصاد نآشکارتری از ،رواصلیغ
 اجمـالى  علـم  رایـ ز ؛است تام واقعى فیلکت به نسبت» انیب« است معتقد اخبارى عنىی

ـ احت باعـث  امـر  نیهم و است موجود فیالکت ثبوت به نسبت  ،ىسـوی  از و اسـت  اطی
ــروا ــز اتی ــر ادىی ــزوم ب ــف ل ــبهات در توق ــت  ش ــو( دارددالل ، 2، ج1410، ىیخ
 حیتوضـ  هکـ  دارد وجـود  نظـر  اختالف اتیجزئ برخى در ،نیاوجود  با .)255ـ254ص

 ازعضـی  ب البتـه . باشـد  مؤثر فقها اختالف محل فهم در تواند می شده مطرح هاي پرسش
 دلیـل  نـه  و عقالسـت  بناي به مستند، بالبیان عقاب قبح قاعده کهاند  عقیده این بر فقها

  ).134، ص7ج، 1376، خمینی: ك.ر( عقلی

  عقلیه مستقالت به نسبت آیه شمول. 3ـ1ـ1ـ1
 و سـن ح است قادر ،شرع از استمداد بدون انسان عقل هاند ک دهیعق نیا بر عهیش فقهاى

ـ آ معنـاى  براساس ایآ، مسلّم اصل نیا به توجه با حال. ندک كدر را افعال برخى قبح  هی
 بـاز ، استقادر  عمل بودن جرم و قبح كدر به مستقالً عقل هک مواردى در حتى، فهیشر
 مسـتقالت  موارد ریغ به مختص فقط امبرانیپ فرستادن ای هست رسل بعث به ازىین هم
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 الزم دیتقل اساساً، »اتینیقی« و» اتیضرور« در هک لهئمس نیا به توجه با ؟باشد می هیعقل
 در و بدهـد  عقـاب  احتمال لَّفکم هک است صورتى در دیتقل مورد و محل رایز ؛ستین

  ).76، ص1410، خویی( است منتفى عقاب احتمال فرض ،اتینیقی و اتیضرور
 مسـتقالت  شـامل  مزبور هیآ هاند ک دهیعق نیا بر پرسش، نیا به پاسخ دربرخی فقها 

 خداونـد  بر، عمل یک قبح به عقل مکح موارد در حتى هک معنا نیبد ؛شود می زین هیعقل
 تأییـد  و تأکیـد  مورد را عقل مکح امبرانیپ فرستادن با ،بندگان بر لطف باب از تا است
ـ نما برطرف را شبهه وکند  تمام بندگان بر را حجت هکآن تا دهد قرار  طوسـى  خیشـ . دی

 و) 623، ص5، ج1408(طبرسـی،   طبرسـى  خیشـ  )،458ــ 457ص، 6، ج1409، طوسى(
  .ندا هینظر نیا طرفداران جمله از) 444، ص1375، اردبیلی( اردبیلى مقدس

 اصول« مورد در :معتقدند طباطبایی عالمه کبیر مفسر جمله از نامفسر از يگرید عده
ـ ب بـر  متوقـف ، آن بـر  مؤاخذه و عقاب، آنهاست كدر به قادر مستقالً عقل هک» نید  انی

 راه از نیـ د اصـول  كدر بر ،امبریپ انیب و قول صحت قیتصد اساساً رایز ؛ستین رسول
 امبریپ انیب بر هم مستقل عقل راه از نید اصول كدر اگر و باشد متوقف می مستقل عقل

  ).61، ص13، ج1362، ىیطباطبا( دیآ می الزم» دور« ،باشدمتوقف 
 وارد هـا خدشـه   مجـازات  و جـرایم  بودن قانونی لزوم بر آیه، داللت به استدالل این

 آن درك بـه  قـادر  مسـتقل  عقـل  کـه  باشـد  احکامى مطلق مقصود اینکه مگر سازد، نمی
البته در احکام فرعی که عقل مستقالً حکم به قبح و . باشد فرعیه احکام در اگرچه است؛

قاب در چنین دهد ـ مانند حکم عقل به قبح عمل قتل ـ شاید بتوان گفت ع   ظلم آنها می
مواردي عقالً قبیح نیست و ادعاي جهل به حکم شرعی، چندان موجه نباشد. همانند این 

باشد؛ با این بیان که  مسئله در حقوق عرفی و حقوق کشورهاي پیشرفته غرب مطرح می
» جرایم ذاتـاً قبـیح  «بندي سنّتی که ریشه التین نیز دارد، جرایم را به  براساس یک تقسیم

)Mala in Se (جرایم قبیح براساس قانون موضوعه«) و «Mala Prohibita ،تقسیم کرده (
). جرایمـی  Davis, 2006, p.274/ Kolasa, 1978, p.568کننـد (  آثاري نیز بر آن بار می

نظرگـرفتن   نفسـه ـ بـدون در    مانند قتل، تجاوز به عنـف و ایجـاد حریـق عمـدي، فـی     
). Garner, 2009, p.1073انـد (  و قبـیح ممنوعیت مقرر در قانون موضوعه ـ غیراخالقی  
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اند که افـراد   نفسه قابل سرزنش اي فی به عبارت دیگر، این دسته از جرایم به اندازه
اي که حتی در صـورت   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 (
هاي خود به دلیـل   در نوشته استون  بلکرو، برخی حقوقدانان مذهبی مسیحی مانند 

جـرایم  «طرفداري از دین مسیحیت، حتی در تعیین مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم 
» گنـاه «اند و ـ به جاي جرم ـ از ایـن جـرایم بـه      تحت تأثیر مذهب بوده» ذاتاً قبیح

)Sinاند ( ) تعبیر کردهIbid(.  
بر این اساس و به ویژه بر پایه دیدگاه آن دسته از فقها که قاعده قبح عقاب بالبیـان  

تـوان گفـت از نظـر عقـال و حتـی از دیـدگاه عقـل،         دانند، مـی  اي عقالیی می را قاعده
مجازات شخصی که با عقل مستقل قادر به درك قـبح و ممنوعیـت یـک عمـل اسـت،      

الغ قانون براي ممنوعیت ندارد و ثابـت نشـده   قبیح نیست و نیازي به ارسال رسل و اب
است که در این موارد، عقل حکم به لزوم لطف از سوي خداوند داشـته باشـد و عقـل    

باشد، بلکه باالترین بیان است و به همین دلیل، از آن بـه   مستقل نیز خود نوعی بیان می
  پیامبر باطن تعبیر شده است.

  قابع استحقاق نفى بر هیآ داللت. 3ـ1ـ1ـ2
ـ  کند داللت می» عذاب تیفعل نفى« بر فقط »... معذّبین کنّا ما« هیآ ایآ هکنیا گرید مسئله  ای

 تیفعل نفى« فقط اگر چون ؛هست زین» عذاب استحقاق نفى« بر دالّ، آن بر عالوه هکنیا
 بعـث  بـدون  را قومى هرگز گذشته در ما هک است نیا هیآ معناى ،باشد مقصود» عذاب
ـ ن نـده یآ در هک داشت نخواهد مطلب نیا بر داللت گرید ؛ ولیمیردکن عذاب، رسول  زی

ـ دل به نه ،گذشتگان عذاب عدم رایز ؛شد نخواهد محقق امرى نیچن  اسـتحقاق  عـدم  لی
 محـذورى  گونه چیه عقالً به همین دلیل، و است بوده خداوند تفضّل لیدل به هکبل، آنان

 بر بنا. اما ندک عذاب رسول بعث از پیش را سانىک خداوند ندهیآ در اگر داشت نخواهد
 بدون زین ندگانیآ عذاب هک است نیا هیآ معناى، گذشتگان عذاب استحقاق عدم به قول
  .باشد می عدل خالف رایز ؛است حیقب عقالً، رسول انیب و بعث
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 عذاب تیفعل نفى بر فقط فهیشر هیآ معتقدند طباطبایی عالمه مانند نامفسر از برخى
 ؛داشـت  رسل بعث از پیش را آنان عذاب حق خداوند هکآن وجود با عنىی ؛داردداللت 

ـ آ نیبنـابرا  ؛ردکن عقاب را آنان ،خود رأفت و رحمت لیدل به ولى  و امضـا  مقـام  در هی
 نـه  ،اسـت  عـذاب  وقوع نفى مقصود هکبل ،ستین انیبالب عقاب قبح به عقل مکح تأیید
  ).61، ص13، ج1362، ىیطباطبا( *عذاب جواز نفى

 در قرآن در ،آن مانند و» نّاک ما« عبارت هاند ک دهیعق نیا بر ي دیگرفقها از بعضى اما
 اساسـاً  و نبـوده  خداونـد  منزلت و شأن در نظر مورد فعل هک شود می استعمال مواردى
 است؛ رفته ارک به» ماضى فعل« اگرچه نیبنابرا ؛نباشد مناسب خداوند از فعل آن صدور

 از پـیش  عـذاب  و است خاصى» زمان« از عارى و منسلخ، فعل ،موارد گونه نیا در ولى
 ،نـى یخم /256، ص1409، ىیخو( ستین خداوند عدالت و متکح ستهیشا، رسل بعث
 اسـت  خداونـد  عدالت از اخبار مقام در هیآ، هینظر نیا ). براساس208ـ207تا]، ص [بی

  ).3ـ1، ص3ج، 1418، ریثک ابن(
 جـواز  نفـی  مقـام  در یادشـده  آیـه  که باورند این بر برخی نیز سنت اهل نامفسر از
مـا کنَّـا   « ماننـد ، است آمده بسیار قرآن در که استعمال گونه این زیرا؛ وقوع نفی نه، است
ما کنَّا«)، 209: شعراء» (نَیظَالبینَ مبا باید، بود وقوع نفی معناي به اگر مشابه موارد و »لَاع 
  ).38ص، 15ج]، تا ، [بیآلوسی» (رسوالًب حتی نبعث ما نعذّ« آمد: شکل می این

  )واقعى ابالغ( فیلکت وصول لزوم بر هیآ داللت. 3ـ1ـ1ـ3
 وصـول ، هیآ از مقصود ایآ هک است نیا »... معذّبین کنّا ما« فهیشر هیآ بارهدر دیگر پرسش

 دارد تیموضـوع ، شرع انیب به نسبت شخص واقعى علم عنىی ؛است لفکم به فیلکت
 و اعـالم  فقـط  ای)؟ گردد مىتعبیر  واقعى ابالغ به آن از موضوعه حقوق در آنچه مانند(

                                                   
الموعظۀ و یتم الحجۀ بعدالحجۀ ثم ینزل العقوبۀ فقولـه 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
زیـرا  ؛ مستقالت عقلیه باشـد  بارهاز بعث رسل، فقط در پیشاز جواز عقاب  ایشان مقصود شایدالبته   

قبیح است و آنگاه که بیان عقلى (عقـل مسـتقل) موجـود     قطع نظر از آیه، عقالً، از بیان پیشعقاب 
 بیان شرعى (بعث رسل) الزم است تا شخص مستحق عقاب باشد.، نباشد
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  ر؟یخ ای باشد دهیرس واقعاً لّفکم به خواه ؛است امکاح ابالغ
 و است لفکم به فیلکت وصول ،اریمع معتقدند پرسش نیا به پاسخ در فقها برخى

 گـردد  می استفاده نیچن ،موضوع و مکح مناسبت به رایز ؛شارع سوي از ابالغ رفص نه
 بـراى  راهـی  رسـل  بعـث  هکـ بل ،نـدارد  تیموضوع عذاب نزول در رسل بعث خود هک

 است آن مقصود است. بر این اساس، آنان بر حجت اتمام و بندگان به فیالکت رساندن
 فـرض  اگـر  ؛ به همین دلیـل، دیبنما زین امکاح واقعى ابالغ دیبا، رسل بعث بر عالوه هک
، خاصـى  موانـع  ای مصالح جهت به ولى ؛بفرستد را رسولى خداوند زمانى یک در مینک

 محقـق  رسـل  بعـث  چـون  گفت توان ، نمینرسد آنان از برخى ای بندگان همه به امکاح
. باشـد  می مجاز است، نشده ابالغ الهى مکح آنان به هک بندگانى عذاب پساست؛  شده

 ،است نالفکم به الهى امکاح رساندن ،اریمع گفت توان می تیخصوص الغاى با جهینت در
/  همـو،  212، ص2ج]، تـا  ، [بـی نىیخم( باشد دهینرس لفکم به هرچند ؛ابالغ رفص نه

 .)22ص، 2ج، 1372
 گرفـت  جـه ینت توان ، میاند دهکر ادعا زین برخى هک گونه همان مذکور، نظر رشیپذ با

 اصـل  واقـع  در، است انیبالب عقاب قبح قاعده مستندات از هک فهیشر هیآ مفاد براساس
 برخـوردار  موضـوعه  حقوق به نسبت شترىیب امکاستح از اسالم حقوق در بودن قانونی

 ؛اسـت  عرفى حقوق ازتر  عیوس ،اسالم حقوق در بودن قانونی اصل رهیدا عنىی باشد؛ می
 و قـانون  وضع، نسبت به موضوعه حقوق درها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل رایز
 هکـ  مـواردى  در فقها دگاهید از ولى ؛است راجع، قانون انتشار و ابالغ مراحل آن تبع به
 جاهـل  صادرشـده  فیـ لکت بـه  نسـبت  يگرید جهت به هکبل ،ریتقص علت به نه لفکم

ـ ب« اریمع، گذشت هک گونه همان رایز ؛ردک کتمس قاعده نیا به توان می هم باز، باشد  انی
  ).18ـ17ص، 1383، داماد محقق» (صادر انیب« نه ،است» واصل

 عقاب قبح قاعده به مربوط تفسیري مستندات گفته، براساس با توجه به مطالب پیش
 هکـ  اسـت  شارع و مقنن نیا، »نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« فهیشر هیآ جمله از ،انیبالب

ـ ب معتبـر  تیـ روا براساس و دینما ابالغ نالفکم به را شرع نیقوان، رسل بعث با دیبا  انی
 ندارنـد  شـرع  قـانون  شـف ک بـراى  فىیلکت بندگان، آن بدون و است خداوند بر امکاح
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 هکـ بل ،سـت ین افىک شرع امکاح» ابالغ« حتىو  *)182، ص3ج]، تا ، [بیاشانىک ضیف(
 امعن نیبد نیا اما ؛)248، ص2]، جتا ، [بینىیخم( است شرط زین نالفکم به آن» وصول«
 يابـتال  مـورد  امکاح رىیادگی منظور به تالشى گونه چیه، ابالغ از پس لّفکم هک ستین

 از ناشـى  هک صورتى در فقط را قانون به جهل فقها دلیل، نیهم به. اوردین عمل به خود
، همان( حجب ثیحد و رفع ثیحد جمله از ادله برخى استناد به، باشد نالفکم قصور
 بـه  منـوط  ،شـرعى  مکح یک تیقطع و تنجز رایزاند؛  دانسته مرفوع )،237 و 217صص
ـ ا دینبا البته .است فرد اطالع  جـه ینت مـذکور  اصـل  هکـ  داشـت  دور نظـر  از را تـه کن نی

 مجـازات معتقدنـد   عقـال  چون عنىی ؛است انیبالب عقاب قبح قاعدهو اجراي  تیمکحا
؛ توجیه فوق صورت گرفته اسـت. از ایـن رو، صـرفا    است حیقب و ظلم ،جاهل شخص

است و به هیچ وجـه جهـل ناشـی از تقصـیر را شـامل      محدود به جهل ناشی از قصور 
نخواهد شد؛ چرا که پس از وضع حکم و تشریع آن، جهل افراد متمکن از تحصیل علم 
و آگاهی، مانع از تنجز آن نمی شود؛ بلکه احکام بر آنان منجز و قطعی خواهد بود و در 

  ).25، ص1383، داماد محقق( فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلی است.
 ایـن  به التفات عدم صورت در نیز مقصر جاهل فقها، حتى برخى اعتقاد البته به

 )،غیرملتفـت  مقصـر  جاهـل ( باشـد  جـرم  او ارتکابى عمل است ممکن که موضوع
البته در مورد جاهل مقصـر   .)196، ص1409خویى، ( بود نخواهد مجازات مستحق

توانـد محـل    از جهل تقصیري نیز می اند که این نوع ملتفت هم برخی بر این عقیده
ــود      ــد ب ــاف خواه ــدي مع ــازات ح ــه از مج ــد و در نتیج ــده درأ باش ــراي قاع اج

  ).61ـ60، ص1391آبادي،  ده (حاجی
 مجازات از مانع، مکح به جهل: « 92 سال اسالمی مجازات قانون 155براساس ماده 

 ،مکـ ح بـه  جهل یا نباشد نکمم وي براي عادتاً علم تحصیل هکاین مگر ،نیست بکمرت
 مانع مجازات میزان یا نوع به جهل« ماده: این تبصره مطابق و »شود محسوب عذر شرعاً

  .»نیست مجازات از
                                                   

ۀ؟ قال ال، الناس أداة ینالون بها المعرفۀ؟ قال ال. قیل: فهل کلّفوا المعرف أنه سئل هل جعل فى الصادق الکافى عن فى« *
 ».اهللا البیان. الیکلّف اهللا نفساً الّا ما آتاها على
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 ،121، 120 مـواد  در، شـود  می محسوب عذر شرعاً که حکم به جهل از مواردي اما
 صـورت  بـه  هـم  چنـدان  که مواد ایناجماالً براساس  که است هشد اشاره 218 و 217

 جـرایم  در، شـوند  تفسـیر  هم کمک با ویکدیگر  کنار در باید واند  نشده تنظیم منسجم
 و قـذف ، سـرقت ، االرض فـی  افسـاد ، محاربـه  ماننـد ؛ خاص جرایم استثناي بهـ   حدي
 شـرط  شـرعی  حرمت به علمـ   فریب یا ربایش، اکراه، عنف با مأتو عفت منافی جرایم

 قـول  بـه  باید، متهم گفتار صدق احتمال صرف به، آن در شک صورت در و است شده
 ماننـد  جرایمی درلی و؛ باشد أ میدر قاعده اجراي محل موارد این که داد اثر ترتیب وي

 بررسی و تحقیق است موظف قاضی، شک صورت در... و قذف، سرقت، افساد، محاربه
 شـود  مجـازات  از وي معافیتسبب  تواند نمی متهم گفتار صدق احتمال رفص و نماید

 از و اسـت  شـده  جاري برائت اصل واقع در، جرایم از دسته این در رسد می نظر به که
 براى فقهاگاهی  دلیل، نیهم به. برد پیأ در قاعده و برائت اصل تفاوت به توان می اینجا
 در اللثـام  کاشـف مثالً  ؛نندک می استناد یکدیگر نارک در دو هر به ،مورد یک در متهم تبرئه
 مشـکالً  خنثـى  الجانى کان إن« :ندک می استدالل نیچن ،خنثى در عورت قصاص عدم بحث

، 1405، هنـدي ( »والشـبهۀ  البرائـۀ  أصـل  و المخالفـۀ  إلحتمال بحالها العلم مع إلّا قصاص یکن لم
 مفـاد  همـان  هکـ » شـبهه « و» برائـت  اصل« از ،شود می مالحظه هک گونه ). همان480ص

  .است دهکر استفاده یکدیگر عرض در باشد، أ میدر قاعده
ر پایه دیدگاه شهید صدر، خداوند بر بندگان حـق اطاعـت دارد؛ یعنـی بنـدگان     ب اما

مکلفند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضاي این رابطه آن است کـه بنـدگان   
  ).21ص ،1383، داماد محقق( نسبت به تکالیف احتمالی نیز موظف به انجام باشند.

 پیش واقع در وـ   اشرف نجف در صدر شهید سوي از عمدتاً که نظریه این اساسبر
  گونه برداشت کرد: توان این ، میاست شده مطرحـ  قم در محقق دامادبه وسیله  آن از

 ایـن  مسـئله  ایـن  سرّ. شود می هم محتمل تکالیف شامل و است موسع موال حق دایره
 شکر« چون مالکاتی واسطه به را آن عقل که است مشککاي  مقوله» مولویت« که است
 محقـق تر بیشـ  مولویت مالك که هرجا و کند می درك» مالکیت« یا» خالقیت« یا» منعم
، مـالك  مراتـب  برخـی  در است ممکن کهاي  گونه به؛ استتر  موسع طاعت حق، باشد
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 خداونـد  مـورد  در ولـی  ؛باشـد  مـوال  معلوم نواهی و اوامر شامل فقط طاعت حق سعه
 اطاعت حق، است نهایت حد در مالکیت و منعمیت و خالقیت مالك که آنجا از، متعال

 هـم  را مـوال  احتمـالی  تکـالیف  کـه  طـوري  بـه  ؛دارد را شـمول  دایـره  نتری وسیع نیز
 اسـت  الزم نکته این تذکر. است وجدان شهادت مدعا این بر ایشان دلیل. گیرد دربرمی

 شـبهات  در، عمل در لذا و داند می شرعی برائت مورد را بدوي شبهات صدر شهید که
 از قبـل  ،اسـت  عقـل  حکـم  مقتضاي در فعلی بحث منتها. نیست احتیاط به قائل بدوي

 هیچ که است معترف خود صدر شهید.. . شرعی احتیاط یا برائت و شرع ورود مالحظه
 عملـی  عقـل  بـدیهیات  از را آن فقـط  و کـرد  اقامه توان نمی الطاعه حق نظریه بر دلیلی

 بـدیهیات  از مالـک  و خـالق  و منعم به نسبت طاعت حق اصل که گونه همان و داند می
 و اسـت  بدیهی صرفاً هم حق این سعه و حدود، نیست پذیر برهان و است عملی عقل

  ).13ـ12، ص1381، الریجانی آملی( *ندارد نیاز برهان به
 کـه  استکرده  استدالل چنین بالبیان عقاب قبح قاعده نقد در صدر شهید اینکهمهم 

 کسی وحید بهبهانی استاد از پیش تا چرا، است بدیهیات از بالبیان عقاب قبح قاعده اگر
  ؟است نشده آن یادآور و نکرده درك را قاعده این

  :است شده استداللگونه  این اشکال این به پاسخ در
 بـودن  وجـدانی  و بداهت فرض در که شود می مطرح ایشان ادعاي پرسش درباره همین
 از تـوجهی  قابـل  تعداد ،حال به تا وحید زمان از است ممکن گونهچ، الطاعه حق قاعده
 هـم  وحیـد  زمـان  از ، پـیش عـالوه  به باشند؟ شدهقائل  بالبیان عقاب قبح به، نواصولی
 آن ارتباط و اباحه و حظر بحث در البته. است نکرده بیان نحو بدین را الطاعه حق کسی

 درصـدد  فعـالً  کـه  شود می طرح متعددي دعاوي، الطاعه حق نیز و بالبیان عقاب قبح با
 احتیـاط  و الطاعـه  حـق  شـود  می معتقد صدر شهید اینکه ،حال هر به...  نیستیم آن بیان

 و احتیـاط  در نامخالفـ  تشـکیک  و است وجدانی امري، بدویه شبهات موارد در عقلی
 برائـت  بـاب  در خیـالی  براهین برخی از ناشی، بالبیان عقاب قبح بودن وجدانی به قول

، گـردد  ایجـاد  خللـی  انسـان  عملی عقل وجدان در شود می موجب گاه که است عقلی
                                                   

ن المولویۀ الذاتیۀ الثابتۀ له سبحانه و تعالی التختص بالتکالیف المقطوعۀ بل تشمل أو نحن نؤمن فی هذا المسلک ب« *
الطاعـۀ   صل حـق أما ان العقل العملی، و هی غیر مبرهنۀ فک ، و هذا من مدرکاتمطلق التکالیف الواصلۀ ولو احتماالً

 ).28، ص3ج، 1406(صدر، » ولی للعقل العملی غیرمبرهن کذلک حدوده و سعتهأللمنعم والخالق مالك 
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 ادعـاي  و ایشان به نسبت هم بالبیان عقاب قبح به نقائال طبیعتاً که ادعاست یک صرفاً
 رسـد  می نظر به چنین این. گفت خواهند را همین، الطاعه حق باب در وجدان و بداهت

  ).14، صهمان( است همراه بالبیان عقاب قبح با عملی عقل و وجدان که
  :اینکه دیگر مهم نقد، این بر افزون
، دهیم می تحریمی یا وجوبی از اعم تکلیف احتمال که همچنان بدوي شبهات موارد در

 در کـه  قـدر  همـان ، موال طاعت حق به عقلی حکم و دهیم می هم واقعی اباحه احتمال
 یـا  منعم اگر. است مطرح هم واقعی اباحه در، است مطرح تحریمی و وجوبی تکالیف

 عمل آن مقتضاي به و نهیم گردن را او تکالیف است مستدعی موال بودن مالک یا خالق
 عنوان به او» اباحه« به که است مستدعی هم مالکیت و خالقیت و منعمیت همین، کنیم

 اقتضـا  نظریه این...  نماییم عمل آن مقتضاي به و نهاده گردن، خمسه احکام از حکمی
 کـه  باشـد  داشـته  واقعـی  تکلیـف  رعایت به حکم هم عقل ،بدویه شبهات در که دارد

 و رهـابودن  اش الزمـه  کـه  واقعـی  اباحـه  رعایت به حکم هم و است احتیاط اش الزمه
 دلیلـی  هیچ و باشد موجود بالفعل تواند نمی عقلی حکم دو این چون و است ترخیص

. نیسـت  صحیح الطاعه حق نظریه اصل شود می معلوم، نیست دیگري بر یکی ترجیح بر
 و شـوند  نمـی  مواجـه  مشکل این با ماًمسلّ ،هستند بالبیان عقاب قبح به قائل که کسانی
 آورد خواهـد  دنبـال  بـه ، بـدیلش  بـه  نسـبت  را آن تقویـت  و نظریه این ترجیح، همین

  ).15، صهمان(
  :است اینباشد،  می مطرحالطاعه  حق نظریه بر که سومی نقد

 مـوال  دهیم می احتمال که مواردي همه در آید می الزم، بپذیریم را الطاعه حق نظریه اگر
، الزمه این که حالی در، کنیم احتیاط، باشد نکرده امر قطعاً هرچند ،دارد لزومی غرضی

 الزمـه  ایـن  اثبـات ...  عقابی قبح نه و پذیرد می را آناي  الطاعه حق نه؛ نیست قبول قابل
 گـردد  برمی» موال احترام حق« به لب در هالطاع حق مسلک که است نکته این بر متوقف

 ظهـور  ایـن  بـا  واقعـاً  ،دارد مـوال  از امر تحقق در ظهور که» اطاعت« و» طاعت« لفظ و
 تمـام  بـه  او تـوهین  عدم و موال احترام که است این الطاعه حق از غرض. نیست منظور

 بـه  احتـرام . نیسـت  احترام این شرط» امر« وجود روشنی به لذا؛ شود رعایت باید معنا
 عـدم  و احتـرام  دایره بلکه، ندارد مولی اغراض بلحاظ احترام با فرقی موال اوامر لحاظ
 هـم  تجـري  و انقیـاد  مثـل  در و رود می فراتر هم واقعی غرض موارد از موال به توهین
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 ؛غرضـی  نـه  ،هسـت  حکمـی  نه ،واقع عالم در، موارد این در که حالی در، است ثابت
 حتـی  اش نـواهی  و اوامـر  همـه  در کـه  است حق این داراي موال بپذیریم اگر بنابراین

 و باشـد  طـور  همین طبیعتاً باید هم محتمل اغراض در، گیرد قرار احترام مورد مشکوکه
 را آن الطاعـه  حـق  مسلک است بعید که استاي  الزمه همان این. نمود احتیاط باید لذا

  ).25، صهمان( بپذیرد
 عقـاب  قـبح  قاعـده  بر مبنی فقها مشهور نظر باالطاعه  حق نظریه میان جمع مقام در
  :اند دهکر اظهار چنین برخی، بالبیان

 شـان یا عبـارت . اسـت  بهبهـانى  وحید به منسوب بالبیان] عقاب قبح [قاعده قاعده نیا
 هیموضـوع  شـبهه ، » هیـ مکح شبهه« نباشد نصى هک آنجا در مجتهدان، بدان« :است نیچن

 در عقـل  هکـ  اسـت  نیا فقها لیدل« :دیگو هک آنجا تا. ...» دانند می جارى را برائت اصل
ـ  را اخذهؤم و فیلکت ،باشد دهینرس انىیب هک آنجا  رود مـى  احتمـال . ...» دانـد  مـى  حیقب

 عبـارت  از شانیا مراد و باشد نص صدور عدم ،»هیف النص ما« عبارت از شانیا مقصود
، احتمال نیا بر بنا ؛لفکم دست در نه ،باشد واقع متن در انیب فقدان ،»انیب نیک لم ما«

ـ بع لهئمس نیا در خرانأمت مشهور و ما دیشه استاد نیب اختالف از گوو گفت  خواهـد  دی
 از هکآن نه ،باشد دهینرس لفکم به انشیب هک است ىیجا به ناظر اختالف نیا چه ؛نمود

 انیب صدور عدم ،است نزاع محل آنچه و باشد نشده صادر انىیب واقع متن در و اساس
  ).135، ص1378، حائري( لفکم دست در نه ،است واقع متن در

 صـفحه  همـان  پـاورقی  درهسـتند،   نیز صدر شهید شاگردان از که مقاله این نگارنده
  اینکه: بر مبنی آورند می شاهدي، احتمال این براي

 ،نیشـ یپ عبـارت  لیذ در شانیا هک است نیا ،ندک مى تیتقو را احتمال نیا هک اى نهیقر
ـ گو هکـ  آنجـا  ؛است ردهک استشهاد امکاح ابالغ در رمکا امبریپ رهیس به   رپیـامب  :دی

ـ تبل داستیپ. را اباحه و رخصت نه ،ردک مى ابالغ مردم به را فیلکت هماره  پیـامبر  غی
 دهـد  مـى  گواهى پیامبر  رهیس هک است نیا شانیا مقصود .است انیب صدور معناى به
 همـاره  هک است فیلکت نیا و باشد نمى شارع سوى از انیب محتاج اباحه و رخصت هک
 مبـاح  ،نرسـد  آن به انىیب هرگاه ،رو نیا از.. ، .است شارع طرف از انیب صدور ازمندین

  ).همان( بود خواهد
 نظریـه براسـاس   صـدر  شـهید شـود اینکـه اگرچـه     توجـه  بایـد  که مهمی نکته البته
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 ذمـه  اشـتغال  و احتیاط بر را اصل نیز محتمل تکالیف در عقل اولی حکم بهالطاعه،  حق
 از خروج که کند می تصریح نکته این بر بالفاصله)؛ ولی 178ص، 1975، صدر( داند می
رضایت دارد  احتیاط این ترك به شارع بدانیم که است ممکن صورتی در فقط اصل این

 اسـت  این بر ثانویه عملیه قاعده که باورند این بر)، محتمل تکالیف( یادشده مورد در و
 رفـع  حـدیث  ماننـد  شـرعی  ادله چون؛ نیست الزم محتمل تکالیف موارد در احتیاط که
 و اسـت راضـی   احتیـاطی  چنین ترك به شارع که دارد داللت» الیعلمون رفع عن أمتی ما«

 در حتـی  و وجوبیـه  شـبهات  در هـم  و تحریمیه شبهات در هم، عملیه ثانویه حکم این
 شهید دیدگاهبراساس  بنابراین)؛ 180ـ179ص، همانباشد ( می جاري موضوعیه شبهات

  .شد نخواهد مخدوشبودن  قانونی اصل به اعتقاد، ثانوي قاعده مطابق کم دست نیز صدر

  بودن قانونى اصل بر دالّ اتیآ . دیگر3ـ1ـ2
هـا   مجـازات  و میجـرا  بـودن  قانونی اصل بر لیدل و شاهد عنوان به گرىید متعدد اتیآ

  :ذیل فهیشر اتیآ جمله از ؛است دهیگرد ارائه
1.  ااهللاُلَایکلِّفا آَتَاها إِلَّا م7: طالق(  نَفْس(.  

 عقـاب  قبح و برائت اصل براي آیه این به استدالل، اند فرموده عظام فقهاي از برخی
 ازقصـود  م و اسـت  تکلیـف  همـان  موصول» ما« از مقصود که است شرح بدین بالبیان

، شـریفه  آیه در واژه دو این از مقصودباشد، یا  می مکلف به اعالم و ایصال همان» ایتاء«
، آیه بعد و قبل قرینه به ظاهرا که شود می هم اعالم و تکلیف شامل که است اعم معناي
 بـراي  دلیلی واست  کلی کبراي منزله به آیه این؛ اگرچه است مقصود اعم معناي همین
  ).27ـ26، ص1372، 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 چیزي به تکلیف که بیان این با، داردداللت  عقلی قبح
 از)، بمایشـق  تکلیـف ( اسـت  آور مشـقت  کـه  چیزي به تکلیف حتی بلکه)، الیطاق بما

، اردبیلـی  محقـق ( اسـت  محال خداوند سوي از بلکه، شد نخواهد واقع خداوند جانب
  ).541ص، 1375



  ها و مجازات میجرا بودن یقرآن و اصل قانون  
213

  

 و مجـازات  و باشـد  نشده اعالم مکلف به پیش از که چیزي به تکلیف استروشن 
 زیـرا ؛ بـود  خواهـد  آور مشقت تکلیفآشکار  مصادیق از کم دست، آن ترك بابت عقاب
 غیرقابـل  مشـقت باعـث   نوعـاً ، است نرسیده مکلف به که تکلیفی بابت مجازات اعمال
  .است محال و قبیح، خداوند جانب از تشریعی چنین و بود خواهد وي حرج و تحمل
ـ  مباحـث  اصـولی  کتب در، مطلوب با آن انطباق تیفکی و مذکور هیآ بارهدر لىمفص 
ر.ك: ( مینـ ک مـی  بسـنده  مقـدار  نیهم به ،اختصار تیرعا جهت به هک است هشد مطرح

  ).213ـ209، ص2ج]، تا ، [بینىیخم
2.  ااهللاُلَایکلِّفهعسا إِلَّا و286: بقره(  نَفْس(.  

 نبودن مضیقه در و توان و طاقت معناي به آیه این در وسع، نامفسر دیدگاهبراساس 
 و فضـل  باب از آیه این کهاند  عقیده این بر برخی). 383ص، 2ج، 1409، طوسی( است

 تفسـیر  در)؛ ولـی  135ص، 1ج، 1376، کاشانی فیض( است بندگان به خداوند رحمت
، 1418، طبرسی( است خداوند رحمت و عدل از اخبار آیه این گفت توان ي میتر دقیق

 سوي از تکلیف که داردا مدع این بر داللتگفته،  پیش آیه مانند بنابراین)؛ 260ص، 1ج
 نرسیده وي بهپیش  از که عملی بابت کسی مجازات و باشد توان اندازه به باید خداوند

  .شود نمی محسوب وي توان و وسع حد در تکلیف، باشد
 بطالن برروشنی  به شریفه آیه این که است آورده چنین تبیان تفسیر در طوسی شیخ
انـد   دانسـته  جایز خداوند جانب از را الیطاق بما تکلیف دارد که داللت جبریون دیدگاه

 توان در که چیزي به تکلیف اساساً، دیدگاه). براساس این 384، ص2ج، 1409، طوسی(
 نتیجـه  در و) 432ص، 1ج، 1405ي، راوندیست (ن جایز خداوند سوي از، نباشد انسان

 مجـاز  الیطـاق  بما تکلیف اصل کهگونه  ، همانطوسی شیخ تعبیر به. است محال و بیحق
)؛ بـه  385ص، همـان ( بـود  نخواهـد  مجازنیز  آن ترك بابت مؤاخذه و مجازات، نیست

 مجـازات  و نـدارد  انسان وسع از بیش تکلیفی خداوند، شریفه آیههمین دلیل، براساس 
  .است انسان وسع از خارج تکلیف مصداق، پیشین ابالغ و اعالم بدون جرمی بابت

 بالبیان عقاب قبح قاعده با، است روایت این مفاد که الیطاق بما تکلیف استگفتنی 
 بـا  عبـد  مخالفـت ، فعـل  طرف یک، بالبیان عقاب قبح قاعده در زیراباشد؛  می متفاوت
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 سـوي  از شخصـی  چنـین  عقـاب  قـبح  آن دیگر طرف و است خداوند احتمالی دستور
 خداونـد  فعـل  از بحـث  فقـط ، الیطـاق  بما تکلیف قبح قاعده درباشد؛ ولی  می خداوند

  :این بر عالوهباشد.  می خداوند سوي از عقاب قبح در دو هر اشتراك اما؛ است
 او اطاعـت  هک شناسد مى عبد عقاب و مجازات به مجاز را موال صورتى در عملى عقل
 سـت ین واجـب  عبـد  بـر  مـوال  اطاعت هک حالتى در اما ؛باشد شده واجب عبد بر عقالً

ـ برآ عبـد  عقـاب  درصـدد  سـت ین زیجـا  مـوال  برـ   ناتوانى و عجز حالت همچون ـ  دی
  ).136، ص1378، حائري(

3 .ا  وونَمرنْذا منْ قَرْیۀٍ إِلَّا لَهلَکنَا م208: شعراء. (. أَه(.  
 کـه » مـا کنّـا ظـالمین   « آیه یعنی آن از بعد آیه، طباطبایی عالمه تفسیري دیدگاه مطابق

 نیتأشـ  نفـی  معنـاي  بـه  مـوارد گونـه   این در، است آمده» کان« فعل ازپیش  نفی حرف
کنّـا   مـا « و رود نمـی  ظلـم  انتظـار  مـا  از و نیست ما نأش در ظلم کها معن یندبباشد؛  می

هلکنـا مـن   أمـا  « براي تعلیل یعنیپیشین است؛  جمله حصر براي تعلیل مقام در» ظالمین
 بـه  اینکـه  مگـر ، نکردیم نابود را قومی هیچ ماکه به این معناست که » منذرون لها الّإ ۀقری

 روش ایـن  از غیـر  اگر؛ چون کردیم تمام آنان بر را حجت و دادیم انذار و هشدار آنان
؛ نیسـت  ما نأش در احدي به ظلم که حالی در، بودیم کرده ظلم آنان به، کردیم می عمل
، طباطبـایی ( اسـت » ما کنّا معذبین حتـی نبعـث رسـوالً   « شریفه آیه همان معناي به آیهپس 
  ).324ص، 15ج، 1362

 هروی و تسنّ خالف، اخطار و انذار ازپیش  مجازات و هالکت، شریفه آیهبراساس 
  .رود می شمار به ظلم مصادیق از واست  خداوند

  .)59 :قصص( اتنَایآ هِمیعلَ تْلُوایأُمها رسوالً  یف بعثَی  حتَّى  ما کانَ ربک مهلک الْقُرَى. 4
 و مکـه  یعنـی  القـري  مأ معناي به یکی؛ است شده ذکر معنا دو» هامأ« کلمه مورد در

 کـه ) 166ص، 8ج، 1409، طوسی( دنیا نقاطدیگر  در بزرگ شهرهاي معناي به دیگري
 مقصـود  هـم  اول معنـاي  کـه  فرض بر و رسد می نظر به صواب به مقرون، دوم احتمال

  باشد. می تسري قابل نیز دنیا نقاطدیگر  به، خصوصیت الغاي با، باشد
، آنـان  بـر  حجـت  اتمام و رسل بعث بدون قومی مجازات و هالکت، آیه این مطابق
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  ).750ص، 2ج، 1420، طبرسی( است آن از منزه خداوند و رود می شمار به ظلم
ذَلک أَنْ لَم یکـنْ ربـک مهلـک    « است: آمده مضمون همین به نیز دیگري شریفه آیه در

لُونَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وا غَافلُه131: انعام(» أَه(.  
، رسل ارسال با اینکه مگر، کند نمی ظلم کسی به خداوند که معناست بدانز نی آیه این

 بـر اي  قرینـه  نیـز پیشین  آیه). 217ص، 1ج، 1404، قمی( کند بیان را حقیقت آنان براي
یـا  « اسـت:  آمـده  آیـه آن  در زیرا؛ شود می مرتفع رسل ارسالراه  از غفلت کهاست  این

» ... ینْـذرونَکم لقَـاء یـومکم هـذَا     منْکم یقُصونَ علَیکم آَیاتی ومعشَرَ الْجِنِّ والْإِنْسِ أَلَم یأْتکم رسلٌ 
  .)130: انعام(

 پیـام  ابـالغ  بـدون  و رسل بعث بدون قوم یک مجازات، شریفه آیه دو اینبراساس 
 خوبى به اتیآ نیا مجموع از بنابراینباشد؛  می ظلم مصداق و الهی تسنّ خالف، وحی

  .دکر استنباط راها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل مفاد قطعى رشیپذ توان می

  بودن قانونى اصل بر ىیروا لیدال. 3ـ2
 رکـ ذها  مجازات و میجرا بودن قانونی اصل بر لیدل عنوان به توان می را متعددى اتیروا
 مـا ...  تسـعۀ  متـى أ عـن  رفـع « معـروف  ثیحدباره،  نیا در معروف اتیروا از ى؛ یکدکر

 اما؛ است تیمسئول انتفاى سبب فیلکت به جهل، مزبور ثیحد طبق است. »... الیعلمون
 معتقدنـد  برخـى . ندارد وجود نظر اتفاق فقها انیم ،است مرتفع تىیمسئول نوع چه هکنیا

 نیـز  بعضـى  و) 320، ص2]، جتـا  ، [بـی انصارى( باشد می مرتفع» عقاب و مؤاخذه« فقط
  ).339، ص2ج، 1409، خراسانى آخوند(اند  دانسته مرفوع را» هیشرع آثار مطلق«

 اصل بر تیروا داللت به اى خدشه چیه، میریبپذ را یکهرمذکور،  هینظر دو انیم از
 اثبـات  بـراى  عقاب و مؤاخذه رفع رایز سازد؛ نمی واردها  مجازات و میجرا بودن قانونی

 اصـل  اثبـات  باعـث  بالمالزمه و خود تبع به و است افىها ک مجازات بودن قانونی اصل
  .هست زین میجرا بودن قانونی

 بـر  برخى که است اشکالى سازد، میرا مخدوش  مطلوب بر روایت داللت آنچه
» موضـوعیه  شـبهات « بـه  مربـوط  رفع حدیث اساساً که بیان این اند؛ با کرده روایت
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 ؛)217ــ 213، ص2تـا]، ج  خمینى، [بـی  /320تا]، ص انصارى، [بی( حکمیه نه است،
 انـد کـه   عقیـده  این بر و اند دانسته مردود را اشکالى چنین فقها از دیگر برخى ولی

» مـا « موضـوعیه اسـت؛ یعنـى    و حکمیه شبهه از ، اعم»الیعلمون ما« در رفع حدیث
، 1419/ اصــفهانی، 340، ص1409خراســانى، ( اســت اعــم معنــاى داراى موصــوله

  ).180، ص1975/ صدر، 579ص
 ادله ترین واضح و ترین قوى از یکى عنوان به را آن توان می که روایاتى دیگر از
 مـا  سـعۀ  فـى  النّـاس « حـدیث  از اسـت  عبارت بودن برشمرد، قانونی اصل بر روایى

، 1409خراسـانى،  ( صـورت  دو به حدیث این .)238تا]، ص خمینى، [بی( »الیعلمون
  :است شده  معنا) 342ص

 »ما« هکنیا بر بنا( »شوند نمى مؤاخذه« هستند شیگشا در ،اند جاهل هک زمانی تا مردم .1
  .)327تا]، ص ، [بیانصارى) (باشد هیزمان هیمصدر، جمله در

 مؤاخـذه « هسـتند  شیگشـا  در، دارند جهل بدان هک امىکاح و مسائل در مورد مردم .2
  .)همان) (باشد موصوله، جمله در »ما« هکنیا بر بنا( »شوند نمى

 و دارد بـودن  قـانونی  اصـل  بـر  قاطع داللتمذکور،  معناى دو هر بر بنا سعه ثیحد
 را امکاح به علم هک آن مانند و ثیحد نیا براساس حتى، دش انیب تر پیش هک گونه همان

 اصل ازتر  عیوس اسالم در بودن قانونی اصل رهیدا، است دانسته شرط بندگان مؤاخذه در
  .باشد می موضوعه حقوق در بودن قانونی

ـ احاد نیا هک دینما می بودن قانونی اصل بر داللت زین گرىید ثیاحاد  غالـب  در ثی
، 1376، نـى یخم(ر.ك:  اسـت  هشـد  بررسـى ، برائـت  اصل لیدال عنوان به اصولى تبک

  :مکنی می بسنده ثیاحاد برخى متن رکذ به فقط اختصار تیرعا براى و) 251ـ237ص
  ».نهى فیه یرد حتى مطلق شىء کل« .1
  .»عنهم موضوع فهو العباد عن علمه اهللا حجب ما« .2
  ».حرام أنه تعلم حتى حالل لک شى کل«. 3

/ 251صهمان، ( عقال بناى و عقل مکح عالوه به ورکمذ اتیروا و اتیآ مجموع از
 بـاقى  اسالم حقوق در بودن قانونی اصل رشیپذ در دىیترد )،335تا]، ص ، [بیانصارى

 بـه  اي انـدازه  تـا  مجـازات  زانیم و نوع نییتع، رىیتعز میجرا مورد در اگرچه. ماند نمی
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ـ ن را زانیـ م نیهمـ  حقوقدانان برخى ولى ؛است دهش واگذار قاضى  اصـل  از خـروج  زی
  ).93، ص1378، جهرمى افتخار(اند  دانسته بودن قانونی

  یجهنت
  توان به مباحث ذیل دست یافت: گفته می پیش مباحث مجموع از

، رود مـی  شمار به يفرکی حقوق اصول نتری مهم از هبودن ک قانونی اصل . براساس1
 از پـیش  اصل این. ستین مشروع و مجاز، قانون در حیتصر بدون یمجازات و جرم چیه

 شـناخته  رسـمیت  بـه  بیشتريتأکید و قوت با اسالم کیفري حقوق در، موضوعه حقوق
 هک است دهش ارائه بودن قانونى اصل بر لیدل و شاهد عنوان به متعددى اتیآ. است شده
ما هرگز کسى را : نَبعثَ رسوالً  حتَّى نَیما کنَّا معذبِ« فهیشر هیآ از است عبارت آنها نتری مهم

ـ  نکهیمگر ا ،میعذاب نکرد ـ برگز شـان یاز آن رسـولى را بـر ا   شیپ  .)15: اسـراء (» میدی
 کـه  انـد  نهـاده  بنیان را بالبیان عقاب قبح قاعده فقها از بسیاري، شریفه آیه اینبراساس 

 عقـاب  رایزباشد؛  می برخوردار نیز عقلی مستند از، نقلی مستند بر عالوه قاعده این البته
  .است ظلم قیمصاد نتری واضح از ،رواصلیغ فیلکت به نسبت
 بـر  لطـف  بـاب  از تـا  است خداوند برنیز  عمل یک قبح به عقل مکح موارد در. 2

 بـر  را حجت تا دهد قرار تأیید و تأکید مورد را عقل مکح، امبرانیپ فرستادن با ،بندگان
 بـه  مسـتقالً  عقل هک» نید اصول« بارهدرولی  سازد؛ برطرف را شبهه کرده، تمام بندگان

 اساسـاً  رایـ ز ؛ستین رسول انیب بر متوقف آن بر مؤاخذه و عقاب، ستقادر ا آنها كدر
ـ پ انیب و قول صحت قیتصد  مسـتقل  عقـل  راه از نیـ د اصـول  كدر بـر  متوقـف  ،امبری
» دور« ،باشد امبریپ انیب بر متوقف هم مستقل عقل راه از نید اصول كدر اگر وباشد  می

، عقـل  دیـدگاه  از حتـی  و عقـال  نظر از که دکر استدالل چنین است ممکن. دیآ مى الزم
قادر  عمل یک ممنوعیت و قبح درك به مستقالً عقل که مواردي در که ندارد قبحی هیچ

 که است نشده ثابت و باشد الزم، ممنوعیت براي قانون ابالغ و رسل ارسال حتماً، است
  .باشد داشته خداوند سوي از لطف لزوم به حکم عقل، موارد این در

 سـوي  از ابـالغ  رفص نه ،است لفکم به فیلکت وصول، عقاب استحقاق اریمع. 3
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 در رسـل  بعـث  خود هک گردد مى استفاده نیچن موضوع و مکح مناسبت به رایز؛ شارع
 و بندگان به فیالکت رساندن براى راهی رسل بعث هکبل ،ندارد تیموضوع عذاب نزول
 کـه  دکـر  اسـتنباط گونه  این توان مىمذکور،  هینظر رشیپذ با. است آنان بر حجت اتمام

 ایـن  مقابـل  در. اسـت  عرفى حقوق ازتر  عیوس ،اسالم حقوق در بودن قانونى اصل رهیدا
 به آن وصول عدم و» فیلکت وجود احتمال« حتى لفکم چنانچه برخى اعتقاد به، نظریه

ـ ا عقل مکح مقتضاى هم باز، بدهد را شیخو  و خداونـد  خواسـته  بایـد  هکـ  اسـت  نی
 اقتضا امر نیا و دارد» الطاعۀ حق« خود بندگان بر خداوند رایز؛ گردد تأمین الهى اتیمنو
 ایـن  بـر ؛ ولـی  باشند انجام به موظف زین محتمل فیالکت به نسبت حتى بندگان ندک مى

، مـوال  طاعـت  حق به عقلی حکم اینکه جمله از؛ است شده وارد جدي نقدهاي، نظریه
 مطرحنیز  واقعی اباحه درباشد،  می مطرح تحریمی و وجوبی تکالیف در که اندازه همان
 بـه  و نهـیم  گردن را او تکالیف است مستدعی موال بودن مالک یا خالق ،منعم اگر. است

» اباحه« به است مستدعی نیز مالکیت و خالقیت ،منعمیت همین، کنیم عمل آن مقتضاي
  .نماییم عمل آن مقتضاي به و یمنه گردن، خمسه احکام از حکمی عنوان به او
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