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جستارگشایی
یکی از مه تبین حقوقی ک از جانب خداوند ب انسانها موه ب ده حق حیات اسذب و سذلب
این حق ب ع وان مجازات همواره جزو بحث ببانگیزتبین مسائل نظامهای کیفبی بوده اسب .در
رابط با م شأ حق حیات و ای ک چ کسی این حق را ب بشب اعطا نمذوده ،بذا توجذ بذ م ذانی
فکبی مختل میان اندیشم دان اختمف نظب وجود دارد .مطابق نظب طبفداران حقوق ط یعذی

1

این حقّ ،موه ب ط یعب ب ماسب اما طبفداران وزیتیویس حقوقی 2معتقدند این قذانون گذاار
اسب ک این حق را ب بشب اعطاء کبده اسب .اما مطابق با ارادای توحیذدی ،ایذن حذق ،افضذل
حقوق خدادادی اسب و این خداوند اسب ک این امانب را ب بشبیب موه ب کبده و م شذأ ایذن
حق ،ذات باری تعالی اسب .لاا در نظامواره و ارادای توحیدی ،حق حیات م شأیی الهی دا ذت
و از قداسب و حبمتی بسیار ببخوردار اسب .الزم این حبف این اسب ک سلب این حق نیز ت ها
در حیط اختیار خداوند اسب و ت ها اوسب ک میتواند این حق را سلب ک د و دستور یا اجذازه
سلب آن را بدهد.
ه اک ون بسیاری از کشورها یا مجازاتهای سالب حیات را از قوانین خود حاف کبدهانذد و
یا در عمل اجبا نمیک د .ت عات اعدامها در ایبان چ در حوزه داخلی و چ در حوزه بینالمللی
گبی انگیب کشور میبا د .ط ق آمارهای سازمان عفو بینالملل مطذابق بذا اعذمم سذازمانهذای
رسمی در ایبان ،در سال 2013تعداد رسمی اعدام در ایبان  369نفب و در سال  289 ،2014نفب
اعمم ده اسب .تعداد اعدامها در ایذبان در سذال  2015نیذز  977نفذب اعذمم ذده اسذب کذ
نشانده ده یک ر د فزای ده میبا د.

3

از سوی دیگب در ایبان مطابق اصول متعدد قانون اساسذی و بذ طذور خذا

اصذل چهذارم،

قوانین باید بب اساس موازین اسمم با د و در میان موازین اسممی ،ت ها علمی کذ از آن بایذد و
ن اید استخباج می ود عل فق اسب و نویس دگان قانون اساسی نیز نظب ب این دانش دا ت اند.
همچ ین از آنجا ک ماهب رسمی کشور جعفبی اث ی عشبی اسذب ،فقهذی کذ بذب م ذای آن
قانونگااری می ود ،فق

یعی اسب .س تع یب دقیقتذب آن اسذب کذ بگذویی قذوانین بایذد

بباساس فق امامی با د .لاا ببای هب اصمح و تغییبی در قوانین در ایذبان بایذد بذ سذبا فقذ
رفب و راهکاری درون فقهی یافب .ب همین دلیل با توج بذ اثذبات سذ گین مجذازات اعذدام و
ت عات دید آن ،اگب کاهش قاعدهم د مجازاتهای سالب حیات یک هذدف و ارزش با ذد (کذ
هسب) ،باید با توج ب این واقعیات ب تفکب و تامل اقدام نمود .ال تذ بذدیهی اسذب کذ ببخذی
1. Natural Law
2. Legal Positivism
3. www.amnesty.com
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مجازاتهای سالب حیات ب صباحب در م ابع بعی مذا آمذده اسذب کذ بذ هذیچ وجذ قابذل
چش و ی نیسب و قانون اساسی و فبه گ و ماهب مبدم ایذبان حذاف آنهذا را نمذی ذایبد و
الغای کامل مجازات سالب حیات در نظام کیفبی فعلی ایبان یذک امذب نشذدنی و حتذی مذاموم
اسب چبا ک الغای کامل مجازات اعدام ب مع ای ک ار گاا تن جزئی از بیعب اسب.
مباجع ب فق نشانده ده این واقعیب اسب ک در هب مسذئل  ،نظذبات و فتذاوای مختلفذی
وجود دارد و این سوال مه ب ذهن مت ادر می ود ک چ انچ قانون گاار ایبان بخواهد مطذابق
قانون اساسی و بب ط ق فق امامی قانونگااری ک د ،باید کدام نظب و فتذوا را از میذان نظذبات و
فتاوای مختل انتخاب ک د و ل اس قانون را باید بب تن کدام یک از این نظبات و فتاوی بپو اند؟
قطعاً این سؤال ،بسش مهمی اسب ک جوابی دقیق میطل ذد و نحذوه اسذخ بذ ایذن بسذش
میتواند م شأ تغییبات و تحوالت گبفی در قوانین ایبان با د ک اسخ تفصیلی ب این بسش
مجال دیگبی میطل د و در این مقال ت ها ب ا ارهای گارا اکتفا می ود .با توج ب حجیبگبا
بودن فق

یع  ،در اسذخ بذ ایذن بسذش راهکارهذایی ارائذ داده ذده اسذب مان ذد ت عیذب

قانون گاار از نظب مشهور یا ت عیب از نظباتی ک در عمل ببای اداره کشور کارآمدتب اسب و سایب
رویکبدهایی ک قابل تصور اسب و هبکدام از این نظبات مستظهب ب ادل و اسذتدالالتی هسذت د
ک در جای خود ب آنها بداخت

ده اسب .اما آنچ ایذن ذووهش م ت ذی بذب آن اسذب ،ارائذ

رویکبدی اسب ک انط اق بیشتبی با قواعد و اصول فبادستی در بع دارد و سپس انط اق ایذن
رویکبد با مجازاتهای سالب حیات و در نهایب واکاوی نتایج این انط اق اسب.
در این مقال در مقام اسخ ب این بسش خواهی بود ک با ایبش ساختار فعلذی تق ذین و
م ابع استخباج گزارههای حقذوقی در نظذام حقذوقی ایذبان ،چذ راهکارهذایی جهذب کذاهش و
حداقلسازی مجازات سالب حیات در مبحل تق ین وجود دارد؟ ب ع ارت دیگب ضذمن ذایبش
تحلیل درونساختاری و نیز التزام ب قانون اساسی و ذبع و عذدم یگیذبی ایذن امذب کذ بایذد
ب یانهای نظام حقوقی و فقهی ایبان در ه ریخت

ود ،این مه مورد تأمّل قبار میگیذبد کذ

آیا تمزم قطعی میان ایبش نظام حقوقی م ت ی بب فق با ازدیاد مجازات اعدام وجود دارد؟ آیذا
نس ب مستقی میان التزام ب فق و میزان مجازاتهای سالب حیات در یک نظام حقوقی ببقبار
اسب؟ و ب ع ارت دیگب آیا کثبت مجازاتهای سالب حیات ،جزو ذاتیّات فق اسب؟ مقال ضمن
انکار این تمزم و ذاتی بودن این کثبت ،در مقام اث ات رویکبدی اسب ک ضمن التزام بذ نظذام
فقهی رایج ،تقلیلگبایی مجازات اعدام را از درون فق موجود طلذب مذینمایذد و بذا اسذتفاده از
آوردههای دانش فق و قواعد و اصول آن ،کاهش میزان مجازاتهای سالب حیات در نظام فقهی
را امبی ممکن و مطلوب و بعی قلمداد مینماید.
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 .1معیارهای رایج در تقنین
همانگون ک در مقدم ا اره د قانون گاار جمهوری اسممی ایذبان مطذابق بذا اصذول چهذار،
هفتاد و دو ،هشتاد و ج ،نود و یک ،نود و س  ،نود و چهار ،یکصد و ج و یکصد و هفتاد قانون
اساسی ،مکل اسب ک بب اساس موازین اسممی و فق

یعی قانونگااری نماید .مباجع ب فق

آ کار میسازد ک ب علب تفاوت در م انی و یوههای اجتهذادی در مسذئل ای واحذد ،نظذبات
مختل فقهی وجود دارد ک هب یک از آنها م ت ی بب م انی خا

است اط هست د و بی ک آن

نظبات فقهی ببای صاح ان آن نظب و مقلّدان دارای حجیب میبا د .حال با توج ب این تکثّب،
بسشی اساسی فباروی قانون گاار قبار میگیبد ک بب قامب کدام یک از این نظبات میتواند/باید
ردای قانون و انده ود؟ در اسخ ب بسش فوق تا ب امبوز نظبیاتی مطبح گبدیده اسب کذ
ذیمً ب اختصار معبفی میگبدند.
یکی از این نظبیات ،نظبی ت عیب از قول مشهور اسب .مطابق این نظبی  ،قانون گاار ه گذام
قانونگااری با ببرسی نظبات فقهی و تعداد قائمن هب نظب ،موظ اسب آن نظبی را وارد قذانون
ک د ک مطابق با قول مشهور فقهاسب .در حقیب هبت هب فتوا ،ممک ورود آن نظب بذ قذانون
میبا د (ج اتی ،بیتا.)118 :
نظبی دوم نظبی ت عیب از نظب فقهی فقهای ورای نگه ذان اسذب .ط ذق ایذن نظبیذ هذب
قانونی ک در مجلس ب تصویب میرسد و ب
نظبات فقهی اعضای فقی

ورای نگه ذان ارجذاع مذی ذود ،بایذد بذ داوری

ورای نگه ان ببسد .ب ع ارت دیگب آنچ میخواهد ب ع وان قذانون

در کشور الزماالجبا ذود ،بایذد از نظذب فقهذی مطذابق بذا قذول فقهذای ذورای نگه ذان با ذد
(چگی یزاده.)103 :1377 ،
نظبی سوم ،نظبی ت عیب از فتوای ولی فقی اسب .مطذابق بذا ایذن نظبیذ بباسذاس قذانون
اساسی ،والیب امب و امامب امب بب عهده یک فقی عادل و باتقواسب ،کلی قذوانین از نقطذ نظذب
فقهی ،باید با نظبات ولی امب س جیده ود و آن فتاوایی وارد قانون کشور ذوند کذ مطذابق بذا
فتوای ولی فقی اسب (دفتب مطالعات حقوقی.)18 :1390،
چهارمین نظبی قابل طبح ،نظبی ت عیب از نظب فقهی فقهای ورا جز در موارد اختمفی بذا
نظب ولی امب اسب .این نظبی در حقیقب تلفیقذی از دو نظبیذ «ت عیذب از نظذب فقهذی فقهذای
ورا» و «ت عیب از فتوای ولی فقی » اسب و ادل و م انی آن نیز تبکی ذی از دو نظبیذ یشذین
اسب .مطابق با این نظبی م ای مطابقب قوانین با بع نظب فقهی فقهای ورای نگه ان اسذب
ولی از آنجا ک خود این فقها مأذون و م صوب ولی فقی هست د ،در مواقعی ک ولی فقی فتوای
رو ی دارد ،حق مخالفب با ره بی را ندارند (خضبایی.)28 :1378 ،
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آخبین نظبی نیز نظبی ت عیب از نظب کارآمدتب اسب .طبفداران این نظبی معتقدند از بذین
فتاوا ،آن فتوایی باید ب صورت قانون در بیاید ک در عمل ببای اداره کشور مفیذدتب و کارآمذدتب
اسب .این نظبی  ،حجیبگبایی در فق

یع را ایبفت و معتقذد اسذب کذ تمذام نظباتذی کذ

توسط فقهای جامعالشبایط بب م ای قواعد صحیح فقهی صادر گبدیده اسذب ،توانذایی ورود بذ
قانون را دارند و آنچ قانونگاار در انتخاب باید بدان توج ک د ،این اسب ک کدام نظذب و فتذوا
در عمل بیشتب ب سود بوده و کارببدی تب اسب (مهب ور.)97 :1374 ،
توج ب این نکت ضبوری اسب ک هیچکدام از این نظبیات تا ب امذبوز بذ صذورت رسذمی
مورد ایبش قبار نگبفت اند و اینگون ن وده اسب ک قانونگذاار مذا یکذی از ایذن مذوارد را بذ
صورت ثابب ،سبلوح قانونگااری خود قبار داده با د .در واقع قانونگاار س از انقذمب دائمذاً
مابین این نظبیات در آمد و د بوده اسب و اضطباب در اتخاذ م ا ،در ماحصل ساختار تق ی ی
یع ی قوانین موضوع کاممً مشهود اسب.

 .2قانونگذاری بر اساس قواعد و اصول فرادستی
یکی از نظبیات قابل طبح درباره تعیین فتوای معیار در تق ین ،قانونگااری بذب اسذاس قواعذد و
اصول فبادستی اسب .الزم ب ذکب اسب ک م ظور از قواعد و اصول فبداستی ،آن چیزی نیسذب
ک در ادبیات حقوقی ب اس اد باالدستی از آن تع یب می ود و کاممً از آن متمایز اسب چبا کذ
در ادبیات رایج حقوقی ،اس اد باالدستی ب قوانین و اس ادی مان د ببنام های توسع

جسذال و

یا سیاسبهای کلی نظام اطمق می ود اما در این ووهش م ظور از اصول و قواعذد فبادسذتی،
قواعد و اصول فقهی و غیبفقهی اسب ک میتواند در م ظوم نظام حقوقی-فقهی ،قانون گذاار را
در انتخاب فتوایی ک قبار اسب ردای قانون را بپایبد یاری رساند .جایگاه ایذن قواعذد و اصذول،
فباتب از جزئیات فتاوا اسب و ب مثاب نوری از باال ،نقش راهی ب مق ن ارائ میدهذد .توجذ بذ
این مه ضبوری اسب ک مخاطب این قواعد و اصول فبادستی ،قانونگاار اسب و ن فقیهی کذ
در مقام است اط ب م ابع مباجع مینماید چبا ک ببای فقی  ،مست َط خویش حجب اسب امذا
قانون گاار با است اطهای مختل و فتاوای متفاوتی مواج اسب ک بایذد میذان آنهذا اقذدام بذ
انتخاب نماید .قواعد و اصول فبادستی ب مق ن یاری میرسذاند کذ میذان فتذاوای مختلذ بذ
داوری بپبدازد و انتخابی رو م د و م ت ی بب م طقی رو ن دا ت با د.
یش از ت یین این نظبی و دالیل و مست دات آن ،الزم اسب مقدماتی در این رابط بیان
ود:
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مقدم اول ای ک این نظبی ب ت ع موضوع مقال محدود ب قوانین کیفذبی اسذب و قذوانین
مدنی و کلی از محل بحث خارج هست د چبا ک رسالب ایذن مقالذ م احذث کیفذبی اسذب و
بداختن ب سایب اخ ها ن محل بحث این ووهش اسب و ن حج این ووهش اجازه ورود ب
سایب حیط ها را میدهد.
مقدم دوم ای ک این نظبی ت ها در رابط با جبایمی اسب ک در یکی از نظبات فقهی ببای
آن جبم ،مجازات سالب حیات یشبی ی ده اسب .م ظور از مجازاتهای سالب حیات ،اعذ از
حدود و قصا
قصا

اسب و بدیهی اسب ک در ای جا م ظذور از قصذا  ،قصذا

اطباف .لاا سایب مجازاتها اع از حدود و قصا

نفذس اسذب و نذ

و تعزیبات ک ارت اطی با مجازاتهذای

سالب حیات ندارند از موضوع بحث خارج هست د .دیات نیز ط یعتاً از موضوع بحث خارج اسذب.
ال ت واضح اسب ک در مورد سایب جبای و مجازاتها نیز این رویکبد میتواند راهگشا با د.
س از بیان این دو مقدم میتوان وارد محتوای این نظبی

د.

مطابق با این نظبی  ،در مواردی ک قانونگاار در جبایمی با اختمفنظذب بذین فقهذا مواجذ
میگبدد ،ب نحوی ک ببخی از فقها ،مجازات جبمی را سلب حیات میدان ذد و ببخذی دیگذب از
فقها مجازاتی غیب از سلب حیات ،قانون گاار باید بب آن فتوایی ل اس قانون بپو اند ک مجذازات
را سلب حیات نمیداند .همچ ین در مواردی ک مطابق با یذک نظذب فقهذی بذ م ظذور اجذبای
مجازات سالب حیات بایط سخبتبی وجود دارد و مطابق با یک نظب دیگب بایط سذادهتذبی،
قانونگاار باید آن نظبی را وارد قانون ک د ک

بایط سخبتبی بذبای اجذبای مجذازات سذالب

حیات یشبی ی کبده اسب و بالت ع سخبتب دن بایط ،مواردی ک ب اجبای مجازات سالب
حیات م تهی می ود کاهش خواهد یافب و در این میان تفاوتی نمیک د ک ایذن نظذب بذا قذول
مشهور ،نظب فقهی فقهای ورای نگه ان و نظب فقهی ولی امب مطابقب دارد یا خیب و نیز تفاوتی
نمیک د ک این نظب با مصلحب جامع سازگار هسب یا خیب.
مطابق با این نظبی  ،اختمف در انتخاب فتوای معیار در قانون گااری اساساً در مواقعی بذبوز
و ظهور یدا میک د ک قاعدهای فبادستی در این زمی وجود ندا ت با د .لاا در مواردی کذ
قواعد و اصول فبادستی و عمومات فوقانی وجود دارد ،تکلیذ قذانون گذاار ت عیذب از آن قواعذد
اسب .این نظبی مدعی اسب در بحث مجازاتهذای سذالب حیذات ،دسذت ای از قواعذد و اصذول
ب یادین و فبادستی وجود دارد ک ب ع وان مبجّحی بعی و عقلی ،موج ات تبجیح دست ای از
فتاوی بب دست ای دیگب را فباه مینماید.
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 .1-2قواعد و اصول فقهی حامی حق حیات
ببای اث ات و موج سازی این نظبی الزم اسب ابتدا بذ چ ذد اصذل و قاعذده در متذون فقهذی و
اصولی بپبدازی  .این قواعد و اصول بیانگب دت اهمیب و وسواس ارع در مسئل دماء میبا د
و ب ع وان چباغی رو ن ،راه را در سایب ت گ اها رو ن میسازد .یش از بیان این اصول و قواعد
الزم اسب ا اره ود ک این اصول و قواعد گاهی در محتوا با یکدیگب تفذاوت چ ذدانی ندارنذد و
در بادی نظب اید میان ببخی از آنها ه و انی وجود دا ذت با ذد امذا از آنجذا کذ در تذبا
فقهی ،فقها با ادبیات مختل از این قواعد ذکبی ب میان آوردهاند ،در این نو ت نیذز آن تعذابیب
ب تفکیک مورد ا اره قبار گبفت اسب.
 .1-1-2قاعده احتیاط در دماء

در فق دو مسئل جزو مسائل مه محسوب میگذبدد :دم و عذب

( ذیخ انصذاری1416 ،ه.ق:

 376و آخوند خباسانی1409 ،ه.ق )355 :ک علیرغ ضبورت جبیان ببائب در تمذامی ذ هات
موضوعی و حکمی ،درباره این دو مسئل توصی ب احتیاط ده اسب و اصطمحاً فقها در مسئل
خون و آببو احتیاطی هست د و ن ببائتی .در این بین آنچ مبت ط با این ذووهش اسذب مسذئل
احتیاط در دماء اسب .احتیاط در دماء ب این مع اسب ک ا خا

در جامع و بذ طذور خذا

قاضی در مسائلی ک مبت ط با مسئل دماء اسب با احتیاط بیشتبی گام ببدارند و نهایب دقذب را
ب خبج داده و تا مطمئن نشدهاند علی دماء حکمی صادر ن مای د .میتذوان مسذئل احتیذاط در
دماء را با مسئل تفسیب ب نفع مته تش ی کبد؛ در اصل تفسیب ب نفع مته قاضی مکل اسب
در مواردی ک قانون تاب تفاسیب متعدد دارد ،تفسیبی را ببگزی د کذ بذ نفذع مذته با ذد .در
مسئل احتیاط در دماء نیز باید تا جایی کذ امکذان دارد بذ نحذوی متذون را تفسذیب کذبد کذ
کمتبین تعدی ب مسئل دماء رخ دهد .حال اگب ایذن قاعذده -کذ جذزء مسذلمات فقذ اسذب-
بخواهد در خصو

قانونگاار اجبایی ود ،باید قانونگاار در تصویب قوانین مذبت ط بذا جذان،

مسیب احتیاط را در یش گیبد و در موارد مشکوک یا مواردی ک دو فتوای مختلذ در مسذئل
وجود دارد ،ب مقتضای قاعده احتیاط در دماء ،محتاطان با موضوع ببخذورد نمایذد و از تصذویب
قوانی ی ک مجازات سالب حیات را تجویز میک د ،احتباز نماید .در ببخی متون ب نقذیض ایذن
قاعده ا اره ده و از آن ب ع وان قاعده عدم تهجّ بذب دمذاء نذام بذبده ذده اسذب .در مذوارد
متعددی عدم تهج بب دماء ب ع وان قاعدهای ببای صدور حک فقهی مدنظب قبار گبفتذ اسذب
(حلی 1413،ه.ق )314 :م ظور فقها از تهج  ،بی بوایی و عدم رعایب احتیاطات اسب .ب ابباین
ن ت ها رعایب احتیاط در مسئل دماء ضبوری اسذب بلکذ عذدم رعایذب آن مذاموم و غیبقابذل
ایبش دانست

ده اسب.
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 .2-1-2قاعده ابتناء حدود بر مسامحه

یکی از مواردی ک در فق امامی ب آن ا اره گبدیده اسب ،مسئل ب اء حدود الهی بب تخفیذ و
مسامح اسب (فاضل آبی 1417 ،ه.ق .)496 :ب این مع ا ک در حدود باید سهلگیذبی نمذود و
ب دن ال اث ات جبم و وضع مجازات نبفب چبا ک آنطور ک از نصو

روایی اصطیاد می ذود،

ب ای ارع در حدود بب تخفی و سادهگیبی اسذب و تذا جذایی کذ امکذان دا ذت با ذد ،رفذع
مجازات بب اعمال مجازات تبجیح داده ده اسب.
ب ع وان مثال فیض کا انی در مفاتیح الشبایع بیان مذیک ذد چ انچذ

ذاهدی کذ علیذ

دیگبی هادت داده بعداً فاسق ود ،درباره حقوق ال اس دو نظب وجود دارد و عدهای معتقدنذد
بب م ای هادت او حک داده می ود و عدهای معتقدند حک داده نمذی ذود امذا در حذق ا
اختمفنظبی نیسب و هم متفق هست د ک در این مذوارد حکذ بذ مجذازات داده نمذی ذود.
ایشان علب این اجماع را م ی بودن حدود بب تخفی مذیدانذد (فذیضکا ذانی 1091 ،ه.ق،3 :
.)296
 .3-1-2اصل حقن دماء

یکی از قواعد موجود در فق
محفوظ بماند و کسی حق تعب

یع مسئل حقن دماء اسب .ب این مع ا ک خون انسذانهذا بایذد
ب آن را ندارد مگب در مواردی ک

داده اسب .فلااسب ک اصل بب محقون بودن دم گاا ت

ارع ب گبفتن جان اجذازه

ده اسب و چ انچ

خصذی بخواهذد

حک ب هدر بودن خون دیگبی بدهد باید بتواند دلیل کافی ارائ نماید.
ب ع وان مثال در رابط با تقی  ،فقها بیان کبدهاند ک تقی تا جایی معت ب اسب ک ب بحذث
خون ببسد و چ انچ ب خون رسید تقی از بین می رود .در رابط با تعلیل این حکذ فقهذا بذ
حقن دماء است اد کبدهاند (کا

الغطا ،بیتا.)86 :

 .4-1-2قاعده درء

قاعده درء یکی از مه تبین قواعد فقهی جزایی اسب و دربذاره آن فذباوان بحذث صذورت گبفتذ
اسب .کتابها و مقاالت مختلفی توسط علمای یع و اهل تس ن نگا ذت
جزئیات این قاعده مطالب مفصلی نو ت

ذده و در رابطذ بذا

ده اسب ک ال ت در این مجال امکذان ذبداختن بذ

آن وجود ندارد« .درء» بب وزن فبع در لغب ب مع اى دور کبدن ،ردکذبدن و دفذع کذبدن آمذده
اسب .قاعده درء را مىتوان چ ین تعبی کبد :حدود الهذی باحصذول ذ ه سذاقط مذىگبدنذد.
مست د این قاعده ه در م ذابع روایذی امامیذ (حبعذاملی 1416 ،ه.ق :ج  )28و هذ در م ذابع
روایی اهل س ب آمده اسب (تبمای ،بیتا.)33 :
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ه در روایات قاعذده درء چیسذب اخذتمف نظذب وجذود دارد.

ه ای را موجب سقوط حد دانست اند ک نزد قاضی با د ،ببخی نزد مته و ببخی نیز

معتقدند نزد هب کدام از این دو ک با د ببای سقوط حد کافی اسب .ب نظذب مذیرسذد واقعیذب
این اسب ک اساساً در این مقام و موارد دیگب ،عمومات وارده ک در مقام قذانونگذااری تشذبیع
مى ود ،همیش ب نحو قضی ی حقیقی اسب .در قضایای حقیقی  ،نظب بذ مخاطذب یذا صذ
خا

نیسب .ب ع ارت دیگب ،در مقام قانونگاارى و بیان قذانون ،هذیچگذاه ا ذخا

و اصذ اف

مورد نظب نیست د؛ بلک قانونگاار ،موضوع مقدّرالوجود را در نظب گبفت و حکذ را بذباى نفذس
ط یعب وضع مىک د .بب این اساس در قاعده مورد بحث ،حک وجوب دفذع مجذازات ،بذب نفذس
ط یعب

ه بار ده اسب و دیگب ص

از این رو،

ه مورد بحث ممکن اسب

خاصى از

ه حاصل ببای قاضذی یذا مذته و یذا هذب دو با ذد

(محقق داماد .)73-72 :1383 ،می توان گفب
نشده اسب.
بپایبی ک

ه (نزد قاضی یا مته ) مورد نظب نیسب.

ه در قاعذده درء از مع ذای لغذوی خذود دور

ه یع ی الت اس و رو ذن ن ذودن واقعیذب (حذاجی دهآبذادی .)57 :1387 ،اگذب
ه در این قاعده از مع ای لغوی خود دور نشده اسب ،دلیلی نذدارد کذ

ذ ه را

م حصب در مبحل اث ات بدانی  .بلک مبحل افتاء و تق ین نیز محل اجبای این قاعذده مذیبا ذد
زیبا چ انچ گا ب ،حک وجوب دفع مجازات بب نفس ط یعب
مبحل تق ین،

ه بذار ذده اسذب و لذاا در

ه در نزد قانونگاار را نیز درببمیگیبد مثم موقعیتی ک قانونگذاار در ببابذب

چ د فتوا قبار میگیبد و ببایش

ه ایجاد میگبدد ک کدامیک را وارد قانون نمایذد ،مجذبای

قاعده درء اسب و باید اقدام ب درء مجازات سالب حیات از مبتک ین نماید.
 .5-1-2قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در مجازات

اگب امام (قاضی) در موقعیتی قبار بگیبد ک ب یقین یا ظن معت ب در رابط با مسئل ای نبسذیده
با د و یا باید حک ب عفو بدهد و یا حک ب مجازات ،و ما میدانذی کذ ت هذا یکذی از ایذن دو
حک در عال واقع صحیح اسب ،او ممکن اسب حک ب عفو بدهد در حالی ک احتمذال دارد در
این حک ا ت اه کبده با د و نیز ممکن اسب حک ب مجازات بدهد در حالی کذ احتمذال دارد
در این حک ا ت اه کبده با د .مفاد این قاعده بیان میک د ک اگب قاضی حک ب عفذو بدهذد و
در این حک ا ت اه کبده با د ،بهتب از این اسب ک حکذ بذ مجذازات بدهذد و در ایذن حکذ
ا ت اه کبده با د .فلاا قاضی باید در این موارد حک ب عفو بدهد.
در رابط با مست د این قاعده باید گفب ک در کتب اصولی ،در ذیل م احث مببوط ب قاعده
درأ ،ب مست داتی از اهل س ب ا اره گبدیده (محققداماد )44 ،4 :1383 ،از جمل بذ حذدیثی
ا اره گبدیده ک در ذیل آن ب این قاعده بداخت

ده .مذتن ایذن حذدیث چ ذین اسذب :عذن
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عائش ًْ :قال رسول ا ( ) «ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعت  ،فان کان ل مخبج فخلّذوا
س یل فانّ االمام ان یخطی فی العفو خیب من ان یخطی فی العقوب ًْ» (تبمای 1424 ،ه.ق.)33 :
در انتهای این روایب ب یک قاعده کلی ا اره ده و آن این اسب ک اگذب امذام (قاضذی) در
عفو دیگبان خطا ک د ،بهتب از آن اسب ک در مجازات دیگبان خطا ک د .اگب چ ایذن روایذب در
م ابع یعی نقل نگبدیده ،اما ب ا ب دالیل و مست داتی میتوان محتوای این روایب را ذایبفب.
این روایب از سویی مطابق با سایب قواعد و اصول امامی اسب و ب طور خا

بذا قاعذده "ادرئذوا

الحدود بالش هات" همخوانی دارد چبا ک همین ک احتمال خطا در حکذ بذ مجذازات وجذود
دارد ،خودش از مصادیق

ه اسب و حد با

ه ساقط می ذود .از سذوی دیگذب در موضذوع

بحث ما ،ب حک عقل نیز کامم رو ن اسب ک مجازات انسان بیگ اه ق ح بیشتبی دارد تا عفذو
خطاکار ،کما ای ک بسیاری از خطاکاران وجود دارند ک ث وتاً خطاکارند امذا هیچگذاه ذای میذز
محاکم کشیده نشدهاند و مجازاتی متحمل نگبدیدهاند .در کتاب فقهای یع نیز در رابطذ بذا
ای ک آیا قاعده درء امل تعزیبات نیز می ود یا خیب ،دالیلذی مطذبح ذده و از جملذ دالیذل
عموم روایب ان «االمام یخطئ فذى العفذو خیذب مذن أن یخطذئ فذى العقوبذ ًْ» اسذب (موسذوی
بج وردی)1،185 :1401 ،
 .6-1-2قاعده عدم مجازات به عنوان یک مرجح

در اغلب کتب اصولی بابی وجود دارد تحب ع وان تعادل و تباجیح یا کتاب التعار
این باب آن اسب ک اگب دو (یا چ د) دلیل معت ب ظ ی متعار

ک موضذوع

بذ دسذب مذا رسذید ،بایذد بذ

کدام یک عمل نمود؟ عدهای معتقدند ب است اد روایات عمجی  ،باید اقدام ب تذبجیح نمذود .امذا
گبوه دیگب داللب یا س د این دست از روایات را نمی ایبند و ناچار بذ اصذول عملیذ متمسذک
ده عدهای قائل ب تساقط هست د و ببائب جاری میک د و عدهای قائل ب تخییب .در رابط بذا
مبجحات ،نظب مشهور این اسب ک مبجحات حصبی بوده و ت ها باید موارد م صو
را ب ع وان مبجح ایبفب .مبجحات م صو

در روایذات

نیز ع ارت د از تأخب صدور ،صفات راوی ،ذهبت،

موافقب با قبآن ،مخالفب با عام (مظفب 1428 ،ه.ق.)198 ،2 :
اما ببرسی و تت ع در متون فقهی نشان مذیدهذد کذ مذواردی وجذود دارد کذ فقیهذان در
مواجه با دو دلیل ک یکی حک ب مجازات و دیگبی حک بذ عذدم مجذازات مذیدهذد ،عذدم
مجازات را ب ع وان یک مبجح در نظب گبفت اند و مجازات را مبجوح دانست اند .ب ع وان مثذال
مبحوم مجاهد ط اط ایی در کتاب مفاتیح االصول بیان میک د« :ه گامی ک دو خ ذب متعذار
با د و یکی متضمن ث وت حد با د و دیگبی متضمن نفی حد ،بین فقها اخذتمف وجذود دارد
ک کدامیک راجح اسب .دست اول معتقدند دلیلی ک متضذمن نفذی حذد اسذب تذبجیح دارد و

ماره هشتادودوم  /سال بیسبو ش  /بهار 1396

317

دست دوم معتقدند دلیل ک متضمن اث ات حد اسب تبجیح دارد» .مبحوم مجاهذد نظذب دسذت
اول را می ایبد .در بیان علب تبجیح نفی حد ب ضبر بودن حد و لزوم دفع ضذبر ،قاعذده درأ و
قاعده تبجیح ا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات ا اره ده اسب (ط اط ذایی المجاهذد1296 ،
ه.ق.)713 ،1 :
 .7-1-2اصول سهولت و مدارا

در م ابع اسممی ه ب سهولب دین و ه ب تساهل ا ذاره ذده اسذب .مفذاد ادلذ مذاکور بذا
یکدیگب متفاوت اسب .سهولب یع ی آسان بودن و تساهل یع ذی آسذان گذبفتن .سذهولب دیذن
بیشتب ب ج

ث وتی دین ا اره دارد و در یک حکومب اسممی کذ خذود را ملتذزم بذ احکذام

اسممی میداند ،بیشتب خود را در مبحل تق ین نشان میدهد؛ در حذالی کذ تسذاهل و تسذامح
بیشتب ج

اجبایی دارد و ناظب ب عملکبد مجبیان قانون اسب (قیاسی .)20 :1385 ،آیذاتی در

قبآن ب مسئل سهولب در دین ا اره کبده اسب ک میتوان ب آی  185و  286سوره بقبه ،آیذ
 78سوره حج و آی  6سوره مائده ا اره کبد .همچین روایاتی نیز بذا ایذن مضذمون و فحذوی در
این زمی وجود دارد (مجلسی )211 ،68 :1983 ،مجموع آیات و روایات فوق نشانده ده روح
حاک بب بیعب اسممی اسب ک بب آسانی و سهولب ب ا گاا ت

ده اسب.

 .2-2مفاهیم موجد نگاه فرادستی
الزم اسب بعد از بیان قواعد و اصول فقهی قابل است اد ،درباره چ د مفهوم کلی ک موجذد نگذاه
فبادستی هست د بحث و توضیح صورت گیبد ک با استفاده از این مفاهی و تلفیق آن با اصول و
قواعد ب نتیج گیبی نهایی بداخت

ود .یش از ورود ب این بحث ،ضبوری اسب ب این مهذ

ا اره گبدد ک این مفاهی و م ابع همانگون ک در غالب موارد ب صذورت مسذتقی بذب جبیذان
است اط احکام توسط فقی تأثیبگاار نیست د ،بب نگاه مق ن نیز ب طور مستقی تأثیب ندارنذد امذا
توج ب این موارد در کلدهی و ساختارم د کبدن ذه یب مق ن قابل توج اسب .بذ ع ذارت
دیگب مق ن ب این مفاهی با نگاه "اس ادی" و ب ع وان یک م ع مورد است اد توجذ نمذیک ذد
بلک وجود این مفاهی و توج ب آنها میتواند ذه یب مق ن را ب سمب خاصی سوق دهد و بذب
ببدا ب و تصمی گیبی نهایی وی تأثیبگاار با د.
 .1-2-2مذاق شریعت

یکی از اصطمحات نو ک ب لحاظ روش اسی از اهمیب بسیار ببخوردار اسذب و نخسذتین بذار
صاحب جواهب آن را ب طور گستبده ب کار ببده ،اصطمح «مااق» اسب .وی کلمذ مذااق را بذ
صورت تبکی ی در اصطمحاتی چون مااق ذبیعب (نجفذی 1392 ،ه.ق ،)303 ،1 :مذااق فقذ
(نجفی 1392 ،ه.ق ،)42 ،6 :مااق اصحاب (نجفذی 1392 ،ه.ق ،)49 ،6 :مذااق قواعذد ذبیعب
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(نجفی 1392 ،ه.ق ،)370 ،8 :مااق عامذ (نجفذی 1392 ،ه.ق ،)309 ،10 :مذااق اهذل کتذاب
(نجفی 1392 ،ه.ق )228 ،7 :و مااق خص (نجفی 1392 ،ه.ق )358 ،14 :ب کذار بذبده اسذب.
فقیهان س از وی نیز ب طور مکبر از ایذن اصذطمحات اسذتفاده کذبده و اصذطمح مذااق و بذ
خصو

«مااق بیعب» وارد گفتمان فقهی یع

ده اسب .ه گامی ک فقیذ مجموعذ ای از

احکام مختل را در ک ار یکدیگب قبار میدهد ،ب این نتیج میرسد ک عقمً ،نگاه مجموعی بذ
این دست از احکام ،مقتضی حک دیگبی اسب یا ای ک از نصو

مختل و باک ده ،میتواند ب

یک دلیل ضم ی ک از مجموع دالیل صبیح ب دسذب آمذده ،دسذب یابذد (همذدانی و سذتوده،
.)132 :1391
ه گامی میتوان از مااق بیعب یا ارع سخن بگویی ک ع اصب زیب وجذود دا ذت با ذد:
ال  -حک یا قاعده رو ی وجود دا ت با د .ب -است اد آن بذ

ذارع قطعذی با ذد .ج -ایذن

قاعده یا حک  ،مدلول صبیح یا ضم ی م ابع چهارگان کتذاب و سذ ب و اجمذاع و عقذل ن ا ذد.
وجود این قید ب خاطب این نکت هسب ک با وجود دلیل ،ضبورتی بذ اسذت اد حکذ بذ مذااق
وجود ندارد .بب این اساس مااق بیعب و یا مااق ارع وجود و ع وان مستقلی مییابد .م ظذور
از مدلول ضم ی دلیل ،بخشی از مفاهی و قواعد اصطیادی می ود زیبا قاعده اصطیادی مست د
ب احکام متفبقی اسب ک هم حکایب از وجود یک قاعده کلی میک د مان ذد روایذات باک ذده
در باب ضمان ک فقیهان از مجموع آنها قاعدهای ب نام قاعده اتمف را ب ا نهادهاند (حکمذبنیذا،
.)15 :1385
حجیب مااق بیعب نیز ب خاطب قطع و عل ب اراده تشبیعی ارع اسذب .ایذن مطلذب در
کلمات فقیهان ب صورت مکبر بیان ده اسب .آنان در اغلب مواردی ک از مااق بیعب سخن
میگوی د ،از معلوم و مقطوع بودن آن سخن ب میان آوردهانذد (حکمذبنیذا .)22 :1385 ،فلذاا
میتوان گفب ک مااق بیعب مفهومی اسب اصطیادی ک فقها از طبق مختلذ و از جملذ از
طبیق غور در احکام و آیات و روایات مختل استشمام میک ذد و اصذطیاد مذیک ذد کذ روح
حاک بب احکام چیسب .حال با توج ب تعبی مااق ذبیعب و بذا مباجعذ بذ متذون مختلذ
بعی ،میتوان روح حاک بب احکام را اجت اب حداکثبی از مجازاتهای سالب حیذات دانسذب.
مق ن باید ب این مااق اصطیادی توج دا ت با د و آنگاه کذ بذا فتذاوای مختلذ در موضذوع
واحد مواج اسب ،آن فتوایی را در تق ین م تخب خود قبار دهد ک بذا روح حذاک بذب ذبیعب
انط اق بیشتبی دارد.
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 .2-2-2نظامسازی برمبنای نظریه شهید صدر در اقتصادنا

مبحوم هید صدر ب ع وان یکی از نوابغ دوران معاصب در کتاب "اقتصادنا" نظبیذ ای را مطذبح
نموده ک ن ت ها در حوزه احکام و مسائل اقتصادی ،ک در هم احکام اسممی کذ ثمذبهای در
مسائل اجتماعی دارند قابل بهبهببداری اسب.
هید صدر س از ت یین ضبورت مکتب اقتصادی اسمم ،ب طبح این موضوع می بدازد کذ
مجموع احکام و ارزشهای دی ی نمیتواند یک مجموع ناهماه ذگ و نامتجذانس با ذد ،بلکذ
باید م سج و نظامم د با د و اگبچذ ارزشهذای دی ذی انسذجام دارنذد ،امذا ایذن ارزشهذا در
هیچکدام از متون دی ی ب صورت ط ق ب دی ده و م ظ  -همانگون ک در کتابهای درسذی
مبسوم اسب -ت یین نشدهاند در نتیج ما ب طور مستقی ب آنهذا دستبسذی نذداری  .امذا چذون
احکام الهی -ک همان حملها و حبامها میبا د -تجس ارزشهای دی یاند ،میتوان از طبیق
این احکام ب ارزشهای م سج و مکتب اقتصادی اسمم دسب یافب .بذ همذین دلیذل ذهید
صدر این روش را روش کش نامگااری میک ذد زیذبا از طبیذق احکذام ،بذ کشذ ارزشهذای
م سج دی ی در زمی اقتصاد میرسد .ب ابباین در این روش احکام نقش کلیدی بذبای کشذ
مکتب اقتصادی اسمم دارند (صدر .)369 :1375 ،ایشان تصبیح می ک د ک
از احکام در دستبس ما صورت قطعی احکام الهی ب

اید فقط 5درصذد

مار می روند (صدر .)395 :1375 ،بب این

اساس ایشان ب ضبورت روش فقها م ی بب جانشی ی احکام اجتهادی بذ جذای احکذام واقعذی
می بدازد .مجتهد ب احکامی از روی اجتهاد میرسد ک اگبچ ممکذن اسذب بذا احکذام واقعذی
متفاوت با د اما ب دلیل رعایب موازین مذورد تأییذد ،اعت ذار دارنذد یذا بذ تع یذبی از حجیذب
ببخوردارند .هید صدر ب این نکت مه ا اره میک د ک از اجتهادات مختل  ،احکام گوناگونی
ب دسب میآی د ک همگی اعت ار بعی دارند .لذاا از اجتهذادات گونذاگون مجتهذدان ،مکاتذب
اقتصادی متعددی ب دسب میآید ک چون هم آنها از اجتهذادات معت ذب بذ دسذب آمذدهانذد،
همگی نیز اعت ار بعی دارند و میتوان د سوند اسممی دا ذت با ذ د .سذپس ایشذان تصذبیح
میک د ک اگبچ هم مکاتب اقتصادی ب دلیل ای ک از طبیذق اجتهذادات معت ذب بذ دسذب
آمدهاند ،اما الزاماً در جامع ت ها باید یکی را ببگزید و ب آن عمل کبد .بدان جهب ذهید صذدر
ب دن ال دستیابی ب معیارهایی اسب ک بتوان ب وسیل آنها ،ب ارزیابی مکاتب اقتصادی اسذمم
بداخب و یکی از آنها را ببگزید .ایشان دو معیار گزی ش مکتب را بیذان مذیک ذد :قذویتذبین
ع اصب درون مکتب ،تواناتبین در حل مشکمت اقتصادی و در تحقق بخشیدن بذ اهذداف عذالی
اسمم (صدر .)394 :1375 ،مبحوم هید صدر ب این نکت واق هست د کذ احکذام اجتهذادی
یک فبد ممکن اسب ب علل مختلفی انسجام ندا ت با د و نتوان از ک ار ه نهادن نظبات یک
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فبد ،ب یک مکتب م سج دسب یافب .در نتیج از آنجا ک امکان انسجام احکام اجتهادی کذ
از سوی مجتهد معین ب دسب آمده اسب وجود ندارد .س امکان ب ذای مکتذب اقتصذادی نیذز
م تفی می ود.
هید صدر ببای حل مشکل فوق ب تفکیک و ت یین دو ج
حی ثیب ج

اجتهاد اسب .در این ج

و حیثیب مذی ذبدازد .اولذین

باید موازین معین و مشخصی را رعایب کبد و از رو ی

ویوه یبوی نمود .از این طبیق احکامی است اط می وند ک اگبچ با یکدیگب همخوانی الزم را
ندارند ،اما هم آنها اعت ار بعی دارند .ج

دوم ج

اکتشاف و کش مکتب اسذب .در ایذن

مبحل باید ب انسجام احکام ببای دستیابی ب مکتب اندیشید .بب ایذن اسذاس بذ ع ذوان مثذال
هبگاه ووهشگب مجموع اجتهادات خویش را درباره عامل مالکیب ببرسی ک د و ممحظ نمایذد
ک هم اجتهادات ب این نکت میانجامد ک کار ،عامل مالکیب اسب ،اما در ایذن میذان حکمذی
استث ایی یافت اسب ،در این صورت ب ع وان مکتش میتواند از دیگب فتاوایی کذ سذایب فقهذا
دارند ،فتوایی مت اسب با سایب فتاوای خویش ببگزی د .زیبا در این مبحل گام را از ج
فباتب نهاده و ب ج

عملذی

نظبی رسیده اسب .در این مبحل کذ عملیذات کشذ مکتذب اقتصذادی

اسمم آغاز ده اسب ،الزم اسب ک احکام ،مجموع ب ه یوست با د .اگب از طبیق اجتهذاد
خصی چ ین مجموع م سجمی یافب نشد ،در این صورت ن اید از ایمان و اعتقاد بذ انسذجام
ارزشهای دی ی دسب ببدا ب .در این صورت ت ها راه دسبیابی ب مجموع م سج ارزشهذا،
استعانب از فتاوای دیگب مجتهدان اسب .حداقل ای ک  ،این مجموعذ طبحذی اسذب کذ ممکذن
اسب با واقعیب دیدگاه اسممی نیز هماه گی دا ت با د .این امکان تط یق بذا واقعیذب احکذام
کمتب از امکان مطابقب دیگب احکام اجتهادی با واقعیب نیسب .زیبا هم آنها از اجتهادات معت ب
دی ی ب دسب آمدهاند (یوسفی.)118 :1379 ،
توج دوباره ب این نکت خالی از فایده نیسب ک اگبچذ نظبیذ

ذهید صذدر در رابطذ بذا

مکتب اقتصادی اسمم بیان ده اسب ،اما م طق حاک بب آن بب عبص های دیگب نیز قابل تسبی
اسب و خود ایشان نیز بب این قابلیب تأکید فبمودهاند .استفاده از این نوع نگاه در موضذوع مقالذ
بسیار قابل استفاده اسب چبا ک چ انچ در باال ذکذب ذد اگذب ووهشذگب مجموعذ اجتهذادات
خویش را درباره مجازات سالب حیات ببرسی ک د و ممحظ نماید ک هم اجتهذادات بذ ایذن
نکت میانجامد ک مجازات سالب حیات امبی مبجوح اسب و ارع از آن احتباز دارد اما در این
میان حکمی استث ایی یافت اسب ک بب سلب حیات تأکید دارد ،در این صورت میتواند از دیگب
فتاوایی ک سایب فقها دارند ،فتوایی مت اسب با سایب فتاوای خذویش ببگزی ذد و آن را جذایگزین
ببدا ب خود نماید .مق ن نیز میتواند از این نگاه بهبه ب بد چبا ک بعید نیسب بتوان ادعا نمود
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ک روح حاک بب مکتب جزایی اسذمم بهیذز از مجذازات سذلب حیذات اسذب حتذی در مذوارد
م صو

نیز سختگیبی در مبحلذ اث ذات و سذهولب در سذقوط مجذازات و  ...دالیذل مختلفذی

هست د ک این بعد از مکتب جزایی را مورد تأکید قبار میده د و وجذود ایذن مکتذب راه را بذب
تقلیل مجازات سالب حیات هموار میسازد.
 .3-2-2نظریه روانشناسی گشتالت

همزمان با انقمب ص عتی ،عل روان اسی نیز ب سمب تحلیل مکانیکی رفتارهای انسان سذوق
یدا کبد .اما روان اسی گشتالب در ببابب تحلیل مکانیکی رفتار انسان قیام کبده و ایذن ذیوه
تحلیل را ب چالش کشید .مطابق با روان اسی گشتالتی ،ساختمان دفاعی انسان چ ین اقتضاء
میک د ک ه گام

یدن یک آه گ موسیقی یا دیدن یک دورنما ،بیدرنگ صورت کلی هبیک

را درمییابی و توجهی ب تک تک اصوات یا الذوان متعذددی کذ آه ذگ یذا دورنمذا را تبکیذب
کبدهاند ندا ت با ی  .با افک دن نظب ب یک قالی ،بیدرنگ مجموع آن -زمی  ،حا ی  ،نقذش-
در ذهن ما م عکس می ود و بدون آن ک تصور رو ی از خصوصیات رنگها و جزئیات نقوش
آن دا ت با ی  ،کیفیب عمومی آن را است اط میک ی  .زیبا اوالً کل چیز غیذب از اجذزاء خذود
اسب ،ثانیاً انسان کل را درک میک د و ن جزء را .اگب ج نقط را در ذی یکذدیگب قذبار دهذی
مجموع آنها ب صورت یک خط نمودار میگبدد .در صورتیک همذین ذ ج نقطذ را مذیتذوان
وسیل نمایش یک ج ضلعی قبار داد .ج نقط در هب حال ج نقط اسب امذا چذون صذورت
خط بدانها دهی "کیفیب صورتب دی خط" بب آنها افزوده می ود و چون ب

کل جضذلعی

درآوری "کیفیب صورتب دی جضلعی" بب کمیب آنها افزوده می ود .ب نظب مکتب گشتالب
از این مثالها ببمیآید ک نفس انسان عموه بب احساسهایی ک از عال خارج مذیگیذبد ،خذود
نیز نیبو و قدرت خمق دارد و ببای درک اجزاء حسذی ،بذ آنهذا صذورتب ذدی کلذی و گبوهذی
میدهد ( ووه ده .)644 :1332 ،آنچ از روان اسی گشتالب قابل استفاده اسب ای کذ انسذان
از طبیق دیدن اجزاء یک مجموع  ،میتواند کلیتی از مفهوم را متوج

ده و نقاط خالی ازل را

ب کبده روح حاک بب آن را کش ک د .حال اگب ایذن نگذاه را در موضذوع مقالذ تط یذق دهذی
خواهی دید ک با نگاهی کلی ب موضوع فق اسممی و احکام مبت ط بذا دمذاء ،احتذباز ذارع از
بحث سلب حیات و اهتمام آن ب حفظ جان بباساس نگاه گشذتالتی قابذل اسذت اط اسذب .لذاا
نمیتوان ب این نگاه بیتوج بود و قانونگاار نیز باید ب این امب اهتمذام ورزیذده و از تسذبّع در
دماء در مبحل تق ین بهیز نماید.
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 .3-2تطبیق قواعد و اصول بر مفاهیم
از مجموع مقدمات فوق ،امل اصول و قواعد فقهی و نیز مفاهی فوقالاکب میتذوان اقذدام بذ
نتیج گیبی کبد .اصول و قواعد فقهی ک ب کبات مورد است اد فقها قذبار گبفتذ اسذب ،ذامل
قاعده تبجیح ا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات ،قاعده درء ،قاعده احتیاط در دماء ،اصل حقذن
دماء ،قاعده عدم تهج بب دماء ،قاعده م ی بودن حدود بب مسذامح  ،قاعذده عذدم مجذازات بذ
ع وان یک مبجح و اصول سهولب و مدارا را اگب در ک ار مفهوم مااق بیعب ،نظبی

هید صدر

و نظبی روان اسی گشتالب قبار دهی  ،ب این نتیج خواهی رسید ک روح حاک بب ذبیعب
اسممی و معارف اهل بیب ،تحفظ و احتیاط تام در مسئل مه دماء اسب .ب این مع ا ک مذااق
بیعب اسمم این اسب ک تا حد ممکن جان مسلمین در امذان بمانذد و سذلب حیذات جذز در
موارد مصبح و فاف صورت نگیبد .اگب بپایبی ک نظذام اسذممی ببآمذده از ذبیعب قواعذد و
قوانی ش باید از یک هماه گی و هارمونی ببخوردار با د و آن چ ان ک مبحوم هید صدر بیان
کبدهاند یک مکتب م سج دا ت با د ،باید قوانین مبت ط با سلب حیذات را در یذک م ظومذ
هماه گ و م سج تدوین نمایی ک روح واحدی در تمام اجزای آن جبیان دا ت با د و ایذن
روح واحد چیزی نیسب جز احتیاط در مسئل سلب حیات .فقدان این روح کلی بب قوانین اسذب
ک موجب میگبدد قانونگاار در موادی (مان د ماده  234ق.م.ا) کاممً با احتیاط ببخورد ک ذد و
در موادی دیگب (مان د ماده  286ق.م.ا و مواد قانون جبای نیبوهای مسلح) چ ان بی بوا تسذبّع
در دماء نماید ک اس اب تعجب همگان را فباه میآورد .از م ظب روان اسذی گشذتالب نیذز از
ک ار ه نهادن آیات و روایات و قواعد فقهی ،مسلماً روح کلی حاک بب بیعب فهمیده می ذود
و این روح کلی چیزی جز مباق ب تام و تمام در مسئل دماء نیسب.
چ انچ قانون گاار بخواهد در مسئل ای بب قامب یکی از نظبات فقهی ق ای قذانون بپو ذاند،
مکل اسب قواعد و اصول مسل فقهی و مااق و روح حذاک بذب ذبیعب را مذدنظب قذبار داده و
چ انچ در موضوع واحد نظبات متعدد فقهی وجود دا ت با د ک بعضی معتقد ب سلب حیات
و بعضی معتقد ب عدم سلب حیات اسب ،آن نظبی را وارد قانون نماید ک معتقد ب عدم سذلب
حیات اسب و اینگون اسب ک روح حاک بب بیعب ملحوظ میگبدد و همذاه گی بذا مذااق و
روح بیعب خود مبجحی اسب ببای قانونگاار در انتخاب م ای فتوای معیار در قانونگذااری.
این نظبی ن فقهی و ن غیبفقهی بلک فبا فقهی اسب و تمش دارد بباساس فقاهب موجذود بذ
یافتن امبی فباتب از فتاوای فقهی همب گمارد و قانونگاار را بدون بذبه زدن سذاختار موجذود
فق ب سمب و سوی تقلیل مجازات سالب حیات سوق دهد و درحقیقب این امب ب ع وان عامی
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فوقانی بب تمام نظبات دیگب (نظبی ت عیب از قول مشهور ،نظبی ت عیذب از نظذب فقهذی فقهذای
ورای نگه ان و سایب نظباتی ک ق م نقل و نقد گبدید) تفوق دارد.

فرجام
در اسخ ب این سؤال ک در میان نظبات موجود فقهذی بایذد کذدام نظذب را وارد قذانون نمذود؟
جوابهای متعددی مطبح گبدیده ک عمده آنها ع ارت اسب از ت عیب از قول مشهور ،ت عیب از
نظب فقهی فقهای ورای نگه ان ،ت عیب از نظب ولی فقی  ،ت عیب از نظب فقهی فقهای ورا جذز
در موارد اختمفی با نظب ولی امب و ت عیب از نظب کارببدیتب .اما این ذووهش مذدعی اسذب کذ
نظبی ای وجود دارد ک میتوان در مواردی ک در فقذ دربذاره سذالب حیذات بذودن یذا ن ذودن
مجازاتی اختمف نظب وجود دارد ،ب آن مباجع نمود.
مطابق با نظبی مختار این ووهش ،مباجع ب فق
ک میتواند در اسخ ب این سؤال راهگشا با د .در فق

یع نشانده ده اصول و قواعدی اسذب
ذیع مسذئل دمذاء جذزو امذور مهمذ

میبا د و ارع باالتبین حساسیب را نس ب ب حفظ آن دا ت اسب .این مسئل از تعدد قواعذد
و اصولی فهمیده می ود ک در طول تاریخ توسط فقهای امامی از آیات و روایات ببدا ب ذده
اسب .قاعده احتیاط در دماء ،قاعده م ت ی بودن حدود بب مسامح  ،اصل حقن دماء ،قاعده عذدم
تهج بب دماء ،قاعده درأ ،قاعده تبجیح ا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات ،قاعده عدم مجذازات
ب ع وان یک مبجح ،اصول سهولب و مدارا در مسئل دماء مواردی هسذت د کذ در فقذ امامیذ
مطبح گبدیده و نشانده ده اهمیب گبف حق حیات در ارادای دی ی اسذب .از سذوی دیگذب
مفاهیمی وجود دارد ک نشان میدهد از ک ار ه قبار دادن ببخی اصول جزئی ،مذیتذوان یذک
مفهوم کلی و روح حاک بب آن اصول را کش نمود .از جمل این مفاهی کذ طبیقذ وصذول از
احکام جزئی ب احکام کلی هست د نظبی

هید صدر در کتاب اقتصادنا ،مااق بیعب و نظبیذ

روان اسی گشتالب اسب .اگب آن اصول و قواعد حامی حق حیات با نگاهی ک مفذاهیمی مثذل
نظبی

هید صدر و نظبی گشتالب ارائ میده د ،مورد مداق قبار گیبد ،مشخص میگبدد کذ

تمام این اصول و قواعد نشانده ده یک قاعده فوقانی و فبادستی اسب ک بیانگب اهمیب مسذئل
دماء و حق حیات نزد ارع اسب و رو ن میسازد ک این قاعده فبادستی ،در بسیاری از مذوارد
و مسائل بب سایب قواعد و اصول تفوق و ببتبی دارد.
اسخ ب بسش «کدام فتوا؟» آن خواهد بود ک در مواردی ک بین نظبات فقهذی اخذتمف
اسب ،ب نحوی ک یک نظب حک ب سلب حیات و نظب دیگب حک ب عدم سلب حیات میدهذد،
باید نظبی را ببگزید ک حک ب عدم سلب حیات میدهد .این نظب نیز مسذت د و مسذتظهب بذ
همان قواعد و اصول و روح حاک بب آنهاسب.

 324تقلیلگبایی نس ب ب مجازاتهای سالب حیات در حقوق کیفبی ایبان
عمل ب نظبی این ووهش چ د ویوگی مه دارد :اوالً از حذق حیذات بذ ع ذوان مهمتذبین
موه ب خداوند ب خوبی اسداری می ود ،ثانیاً تعذداد مجذازاتهذای سذالب حیذات در مبحلذ
تق ین ب نحو بسیار چشمگیبی کاهش یدا مذیک ذد ،ثالثذاً نذ ت هذا قذدمی از ذبیعب و فقذ
عقبنشی ی صورت نگبفت  ،بلک م انی فقهی هبچ بیشتب اس دا ذت

ذده اسذب و نظبیذ ای

کاممً درون دی ی و درون فقهی ب سامانبخشی استفاده بیحد و حصب از مجازات سالب حیذات
اقدام نموده اسب ،رابعاً در قانونگااری رویکبد واحدی را ارائ مذیدهذد و قذانون را از وضذعیب
متشتّب فعلی نجات میدهد ،خامساً و از هم مهمتب ای ک بذا ذایبش سذاختار فعلذی تق ذین و
بدون تغییبات ب یادین و ساختاری در روش قانونگااری ،ب صورت کاممً عملی قابلیذب اعمذال
در نظام حقوقی کیفبی ایبان را داراسب .ه اک ون در نظام کیفبی ایبان مجموعاً تعداد  69ماده
قانونی مجازات سالب حیات را تجویز مینماید .اگب نظبی مختار در ساختار فعلی قذانونی کشذور
اجبا ود ،تعداد  57مورد مجازات سالب حیات از مواد موجود در قوانین کاممً حاف میگبدنذد.
در س مورد نیز اجبای مجازات سالب حیات کاهش قابل توجهی خواهد یافب؛ ب این بیذان کذ
در ماده  4قانون جبای نیبوهای مسلح و ماده  287قانون مجازات اسممی قانون باید بذ نحذوی
ت ظی

ود ک مجازات محارب ت ها در صورتی اعدام با د ک محذارب اقذدام بذ قتذل نمایذد و

ن اید اینگون با د ک قاضی بتواند در هب بایطی از مجازات اعذدام اسذتفاده ک ذد .بذ ع ذارت
دیگب قانونگاار باید تبتی ی بودن مجازات محارب را وارد قانون نماید و ن تخییبی بذودن را .در
رابط با مجازات قصا
مجموعی می داند و قصا
اولیای دم قصا

نیز اگب قانونگاار آن نظبی را وارد قانون نماید ک حق قصذا

را حذق

نفس را م وط ب خواسب تمام اولیای دم بداند و با گا ذب یکذی از

ساقط ود ،اجبای قصا

عمم کاهش قابل توجهی خواهد یافب ک این خود

نشانده ده تاثیب گبف این نظبی در کاهش تعداد مجازاتهای سالب حیات اسب و در نهایذب
ت ها  9ع وان باقی میماند ک مشتمل بب مجازات سالب حیات اسذب کذ اکثذب آنهذا مذبت ط بذا
جبای حدی اسب ک ادل اث اتی آنها بهتبین مانع در جهب عدم اث ات این جذبای و در نهایذب
اجبای مجازات اعدام اسب .در ایان بباساس نظبی مختار مواردی از مجازاتهای سذالب حیذات
ک با ایبش این نظبی از نظام کیفبی ایبان رخب خواه د بسب در قالذب نمذودار زیذب تقذدی
میگبدد .این نمودار بیانگب مواردی اسب ک در قوانین مختل مجازات سالب حیات یشبی ذی
ده اسب اما ب علب اختمفی بودن تجویز مجازات اعدام ببای ایذن جذبای در فقذ  ،بذا اجذبای
نظبی مطبح ده در این ووهش این موارد از زرادخان کیفبی ایبان ک ار گاا ت خواه د ذد
ک بیشتبین میزان نیز مببوط ب مجازات افساد فیاالر

اسب .چبا ک اکثب اعدامهذای موجذود

در قوانین کیفبی ایبان مببوط ب این جبم اسب و مفصمً در جای خود ثابب ده اسب ک اصل

ماره هشتادودوم  /سال بیسبو ش  /بهار 1396
وجود چ ین ع وان مجبمان ای و نیز کیفب اعدام ببای این جبم در فق
اسب و ط ق م ای مطبح ده در این ووهش باید ک ار گاا ت

325

یعی محل تبدید جدی

ود.

موارد مجازات سالب حیات که در صورت اجرای نظریه مختار حذف خواهند شد
شماره ماده
6

نام قانون
ردیف
 1قانون راجع ب جلوگیبی از احتکار
قانون راجع ب مجازات اخملگذبان در صذ ایع نفذب
1
2
ایبان
قانون ت ظی توزیع کاالهای مذورد احتیذاج عامذ و
1
3
مجازات محتکبان وگبانفبو ان
قانون اصمح قانون م ارزه بذا مذواد مخذدر و الحذاق
ب د  4م  ،2ب د  4م  ،4ت صبه م  ،4ب د  4و  5و  6م
 4مذذذوادی بذ ذ آن مصذذذوب  03/08/1367مجمذذذع
 ،6 ،5ب د  6م 35 ،18 ،11 ،9 ،8
تشخیص مصلحب نظام
2
 5قانون مجازات اخملگبان در نظام اقتصادی کشور
 ،21 ،20 ،17ب د ال وج و ه م  ،24ت صبه  2م ،24
 ،37 ،35 ،34 ،32 ،31 ،30 ،29ب د ال م ،43 ،42
 6قانون مجازات جبائ نیبوهای مسلح
ب د ال م  ،44ب د ال م  ،74 ،72،73 ،71 ،51ب د
ال م  ،92 ،87 ،78ت صبه  1م 115 ،94 ،93
 ،130ت صبه یک م  ،234ت صبه یک م 262 ،236
(در رابط با سایب ان یاء)،357 ،350 ،304 ،286 ،
 7قانون مجازات اسممی
423
قانون تشدید مجازات مبتک ین ارتشاء و اختمس و
4
8
کمهببداری
قذذذانون تشذذذدید مجذذذازات جذذذاعلین اسذذذک اس و
ماده واحده
 9واردک دگان ،توزیذعک ذدگان و مصذبفک ذدگان
اسک اس مجعول
قانون نحوه مجازات ا خاصی ک در امور سذمعی و
ب د ال م 3
10
بصبی فعالیبهای غیبمجاز میک د
31
 11قانون م ارزه با قاچاق کاال و ارز

منابع
قبآن کبی .
انصاری ،یخ مبتضذی (1416ه.ق) ،فرائداالصول ،چذاپ ذ ج  ،قذ  :مؤسسذ ًْ ال شباالسذممی التابعذ ًْ
لجماع ًْ المدرسین.
ووه ده (خبداد  ،)1332بحثی درباره روانش اسی گشتالب ،فرهنگ نو ،ماره .8
ج اتی ،محمدابباهی (بیتا) ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی ،بیجا.
چگی یزاده ،ع دالبحی (« ،)1377سیب قانون گااری در جمهوری اسممی ایبان با توج ب نقش ورای

نگه ان و با نگاهی ب اصل دوم متم قانون اساسی مشبوطیب ایبان» ،پای ان نام ه کارشناس ی
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دفتب مطالعات حقوقی مبکز ووهشهای مجلس ورای اسممی ( ،)1390نگ اهی ب ه ابع اد حق وق
اساسی ایران :فتوای معیار در قانونگذاری ،ماره مسلسل  ،12044فایل ای تبنتی.
صدر ،سیدمحمدباقب ( ،)1375اقتصادنا ،بیجا :مکتب األعمم االسممی.
ط اط ایی ،المجاهد محمد بن علی (1296ه.ق ) ،مفاتیح االصول ،ق  :مؤسس آلال یب.
ع ذدلیب همذذدانی ،محمذذد و حمیذذد سذذتوده (تابسذتان و ذذاییز « ،)1391مذذااق ذذبیعب جسذذتاری در
اعت ارس جی و کارآمدی» ،مجله فقه اهل بیت ،سال هجده  ،ماره  70و .71
فاضل آبی (1417ه.ق) ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،جلد  ،2چاپ سوم ،ق  :دفتب انتشارات
اسممى وابست ب جامع مدرسین حوزه علمی ق .
فیض کا انی ،مممحسن (1091ه.ق) ،مفاتیح الشرایع ،جلد  ،3ق  :انتشارات کتابخان آیبا مبعشى
نجفى.
قیاسی ،جملالدین (تابستان ،)1385اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اس المی،
انجمن معارف اسالمی ،ماره.7
مجلسی ،محمدتقی (1983م) ،بحار االنوار ،بیبوت :مؤسس الوفاء.
مجلسی ،محمدتقی (1406ه.ق) روضهًْ المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،جلد  ،10چذاپ دوم،
ق  :مؤسس فبه گى اسممى کو ان ور.
محقق داماد ،سیدمصطفی ( ،)1383قواعد فقه ،جلد  ،4چاپ دوازده  ،تهبان :مبکز نشب علوم اسممی.
مظفب ،محمدرضا (1428ه.ق) ،اصول الفقه ،جلد  ،2ق  :اسماعیلیان.
موسوی بج وردی ،محمد (1401ه.ق) قواعد فقهیه ،چاپ سوم ،جلد  ،1تهبان :دفتبت ظی و نشب آثذار
امام خمی ی.
مهب ور ،حسین (« ،)1374ضبورت تحول در قانونگااری» ،نامه مفید ،ماره .2
نجفی ،ع اس بن حسن بن جعفب (کا

الغطاء)( ،بیتا) ،الفوائدالجعفریه ،بیجا :مؤسس کا

نجفی ،محمد حسن ( 1392ه.ق) ،جواهر الکالم ،چاپ هفت  ،ق  :دارالکتب االسممی .

الغطاء.

