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  چكيده
سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي «بسيار مهم در راستاي ورود به بحث 

شايسته بود كه مطالب منبـايي پيرامـون هـدف و مبنـاي     ) 1372 ،لنگرودي( ،»ايران
مطرح شود؛ چه، بدون تحقيـق  طور خاص  طور عام، و حقوق اسالمي به حقوق، به

مبنـاي   باره كه اوالً حقوق چيست و چه تفاوتي با اخالق و ديـن دارد، ثانيـاً   در اين
آوري قواعد آن، ناشي از چيست، ثالثاً حقوق با هنجارهاي خود چـه   حقوق و الزام

سياسـت جنـايي در اسـالم و    «كنـد، طـرح بحـث     هدف و كاركردي را دنبال مـي 
ورشدن در آرا و فتاواي فقهي است، بدون اينكه  تنها غوطه» جمهوري اسالمي ايران

ول كـه هـدف بنيـادي سياسـت     مشخص باشد در راستاي يك نظم اجتماعي معقـ 
به سـخن ديگـر، خلـط مباحـث     . جنايي است، اين آرا چه نقش و جايگاهي دارند

دين، اخالق و حقوق، با يكديگر، و عدم طرح مباحث مبنـايي و فلسـفي پيرامـون    
هايي را در كتاب موجب شده است كـه امكـان    گويي حقوق و اهداف آن، تعارض

را كه نويسـنده در پيشـگفتار اثـر    » منطق علمي تهيه و ارائة چهارچوبي سازگار با«
  .خود ادعاي آن را دارد، منتفي كرده است
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  مهمقد
تأليف دكتر سيدمحمد حسـيني   ـ سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي ايرانكتاب 

                                                                                                 

  m.nazarinejad@gmail.com ت علمي دانشگاه گيالنئعضو هي *
 8/12/89: ، تاريخ پذيرش 11/9/89: تاريخ دريافت



  ... سياست جنايي در اسالم و  بررسي و نقد كتاب   170

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه هشپژو

در انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  مشتركاً 1383كه در سال 
ـ از كتبي است كه در نگاه اول با توجـه بـه سـوابق     ة بازار كتاب شدهروان) سمت(انساني 

كند كـه بـا مطالعـة آن بـه      نشگاه، اين اميدواري را ايجاد ميمطالعاتي نويسنده در حوزه و دا
نة تعارض مباني حقوق مدرن و حقوق اسـالمي پاسـخ   ها و ابهامات خواننده در زمي پرسش

شود كه در پيشگفتار اين اثـر، نويسـنده در مواضـع     داده شود اين اميدواري زماني بيشتر مي
بودن آنها از يـك طـرف و مطالعـة عمقـي و      عمق مختلف، از قلت منافع داخلي و احياناً كم

بـه ميـان آورده اسـت،     منطبق با چهارچوب اسـتداللي اثـر خـود، از طـرف ديگـر، سـخن      
چنـدكار صـرفاً   «كتـاب، پيشـينة موضـوع در ايـران را منحصـر بـه        2كه در صفحة  چنان آن

كنـد؛ و   تلقي مي» هاي حقوقي داخلي اي با واقعيت اي و احياناً فاقد هر رابطه و عالقه ترجمه
  :دارد هاي آن چنين اشعار مي ، در معرفي اثر خود و ويژگي4و  3هاي  در صفحه

درآوردن آمـوزش و   و ارائة چهارچوبي سازگار بـا منطـق علمـي و واقعيـت علمـي، بـه        تهيه
ـ  اي ـ اگر نه غلط انداز، تقليدي و ترجمه فايده پژوهش سياست جنايي از شكل و محتواي بي

  .و جنبة تحقيقي، اصيل و مفيد به حال ملك و ملت دادن به عرصة سياست جنايي
لعة كتاب بيانگر آن است كه نويسنده با توجه بـه مطـرح   رغم همة اين اميدها، مطا اما به

هاي مبنايي، به تعارضي اساسي دچار شده است؛ به عبارت بهتر، از  از پرسش  اي نكردن پاره
اين جهت كه كتاب، فاقد مبنا و چهارچوب منطقي براي ورود به بحث اسـت، بسـياري از   

  .مسائل به نحوي متعارض در آن عرضه شده است
 .مقاله، اين كتاب در دو مبحث نقد شده استدر اين 

پر واضح است كه كتابي شايسته نقد است كه شايسته مطالعه بوده و برانگيزاننده پرسش 
بنابراين نقد حاضر به معني ناديده گرفتن ارزش كار نويسنده نبوده بلكه . براي خواننده باشد

رح مباحـث جديـد پيرامـون    كامالً بالعكس بيانگر اهميت واالي كتـاب مـورد نقـد، در طـ    
نقد حاضر به تبعيت از عقالنيت انتقادي حاكم . مهمترين موضوع حقوق كيفري ايران است

بر علم، اميد آن دارد با طـرح مسـايل آتـي و پـرداختن آن توسـط صـاحبنظرن و در بسـتر        
  .گفتگوي بين االذهاني زمينه دستيابي به حقيقت فراهم گردد

  
  )عدم طرح مباحث مبنايي(خألهاي تئوريك : مبحث اول

سياست جنايي در اسالم و جمهـوري اسـالمي   «مسائلي كه براي ورود به بحث بسيار مهم 
  :طرح آنها ضروري بوده و از نگاه نويسندة محترم مغفول افتاده، به قرار زير است» ايران
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عنوان جامع سياست جنايي مشخص نشده و تفاوت آن  طور كلي، به همفهوم حقوق ب. 1
  .خوبي تفكيك نشده است خالق و دين از هم بهبا ا

ترين بخش يك سياست جنايي بحث  عنوان مهم دربارة رابطة دين و حقوق كيفري به. 2
 )1384نژاد  نظري( :قرار زير است روابط محتمل دين و حقوق كيفري به. نشده است

ة محتـرم  ساختن پذيرش اعتقادات و عقايد ديني، كه قطعـاً از نظـر نويسـند    اجباري 1,2
مردود است؛ زيرا الزمة دين، ايمان است و در پذيرش ايمان و حكومت آن بر قلب و روان 

شدگي نيز چيزي نيست كه از  شدگي است و مجاب افراد، آنچه اهميت اساسي دارد، مجاب
  .خارج بتوان آن را تحت نظارت گرفت يا به زور و اجبار قابل تحميل باشد

اما پرسش اين است كه . و حقوق كيفري، فقه جزايي است دومين رابطة محتمل دين. 2,2
چيست؛ آيـا فقـه، موضـوعي اوالً و بالـذات دينـي و      ) بخش معامالت(مراد و مقصود از فقه 

گرايي است يا اينكه دربردارندة اهداف خاصي است؟ اگر اهـدافي   مشمول اصل ثبات و شكل
  نيت متغير در زمان چگونه است؟خاص دارد، رابطة اين اهداف با تحوالت اجتماعي و عقال

. تـرين بخـش ديـن اسـت     قول غزالي، فقه دنيوي بر نويسندة محترم مكتوم نيست كه به
توان از تفاوت هدف حقوق و فقه سخن راند؛  كه فقه را علمي دنيوي بدانيم، نمي درصورتي

ور تأمين و منظ زيرا هر دو علمي گفتماني هستند، كه با توجه به عقايد حاكم بر اجتماع و به
. شـود  اي قواعد و احكام در آنها ضروري دانسته مي تضمين نظم اجتماعي، پاسداري از پاره

بـه   170: 1376ريسـوني  (دانـد   در همين راستا است كه شاطبي فقه را دايرمدار مصالح مـي 
  .نيز از اين ديدگاه قابل تصور منطقي است» الشرع العقل حكم به ماحكم به«و قاعدة ) بعد

طور خاص، ازمنظر فلسفي بحـث   طور عام و حقوق كيفري به ربارة مبناي حقوق بهد. 3
كـه مبنـاي حقـوق و     دانـد؟ درصـورتي   نويسنده مبناي حقوق و فقه را چه مـي . نشده است

بداند، پرسش اين است كه در فرض تعارض ايـن   آوري قواعد آن را ناشي از بيان الهي  الزام
كـه بـر اجـراي     درصورتي. با كدام است و به چه علت احكام با خواست اجتماعي، اولويت

نظـم    احكام الهي، فسادي مترتب باشد و اجراي چنين احكامي خود از مصـاديق لطمـه بـه   
تـوان از اجـراي    افكندن حيات اجتماعي باشد، تكليف چيست؟ آيا مي مخاطره اجتماعي و به

ت، اولويـت نظـم   اين احكام دست شست؟ اگر پاسخ مثبت است، به چـه علـت؟ آيـا علـ    
توان از اجـراي   خاطر اولويت نظم اجتماعي مي اجتماعي بر هر موضوع ديگر نيست؟ اگر به

تـوان نتيجـه گرفـت كـه مبنـاي حقـوق، اجتمـاع و         احكام الهي دسـت شسـت، آيـا نمـي    
هاي زندگي اجتماعي است؟ در همين راستا، با توجه به تحول و پويـايي اجتمـاع،    ضرورت
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ها در اين كتـاب، پاسـخي    ابت و اليتغير منطقي است؟ براي اين پرسشآيا سخن از قواعد ث
  .شود مالحظه نمي

اگـر هـدف از   . نحو مبنايي بحث نشده است دربارة هدف از قواعد حقوقي و فقه، به. 4
هـايي از كتـاب،    قواعد حقوقي از نگاه نويسندة محترم، سعادت انسان اسـت كـه در بخـش   

رفته، پرسش اين است كه آيا سعادت انسان و رسـتگاري  ، به آن اشارت  85ازجمله صفحة 
به . شود و فالح، با تحميل قواعد اجباري و الزامي و همراه با ضمانت اجراي كيفر ميسر مي

عبارت ديگر، اگر ازنظر نويسندة محترم، هدف قاعدة حقوقي، سعادت انسـان اسـت، بايـد    
فالح و سعادت رهنمون شـود؛ زيـرا    نتيجه گرفت كه حقوق يا فقه بايد انسان را به زور به

  .سالح حقوق، ضمانت اجرا است و ضمانت اجرا نيز امري بيروني است
منطقي و معقول اين است كه هدف حقوق را تأمين و تضمين نظم اجتمـاعي بـدانيم؛ و   

كه نظم اجتماعي را هدف حقوق دانستيم، بايد از همين زاويه و با همين نورافكن  درصورتي
  .عد فقهي برويمبه سراغ قوا

آيا رابطة اين دو، رابطة تساوي است . رابطة اسالم و جمهوري اسالمي مشخص نيست .5
وجه؟ به نحوي كه بعـداً اشـاره خواهـد     يا عموم و خصوص مطلق؟ يا عموم و خصوص من

شـده در ايـن كتـاب، قابليـت      علت عدم تبيين رابطة اين دو، بسياري از مطالب مطـرح  شد، به
اگر نويسنده رابطة اسالم و جمهوري اسـالمي  . كند ابي را از خواننده سلب ميقضاوت و ارزي

مراد او از اسالم كـدام  . داند، پرسش اين است كه نگاه او به اسالم چيست را رابطة تساوي مي
 موضوعي واحد است ـ كه قانونـ با  ـ كه امري متنوع و متكثر است اسالم است؟ رابطة اجتهاد

اي بـا اسـالم و    ن عقايد مختلـف و متفـاوت فقهـي در كتـاب، چـه رابطـه      بيا. ـ معلوم نيست
جمهوري اسالمي ايران دارد؟ اسالم واحد است يـا متكثـر؟ درصـورت متكثربـودن مكاتـب      

 توان دربارة سياست جنايي اسالم قضاوت كرد؟ فقهي، و اختالف عقايد، چگونه مي
  هـاي موجـود در كتـاب     تعـارض  اي از ابهامـات و  با توجه به اين مقدمات، دربارة پاره

  .شود بحث مي
  

  ها و ابهامات تعارض: مبحث دوم
  : كتاب نوشته شده است 84در صفحة . 1

هاي فرامـادي مـورد    قطبي مادي كه ارزش ليبرال مبتني بر بينش تك ـ در يك جامعة الئيك
ؤثر كننده در صحنة زندگي حضور م عنوان عاملي جدي و تعيين پذيرش و باور نيست يا به



 173   نژادكياشي محمدرضا نظري

  1389سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

شود، قلمرو هنجار حقـوقي   هاي فردي حداكثر اهميت و اولويت داده مي ندارد و به آزادي
  برعكس، در يـك نظـام دينـي اسـالمي كـه براسـاس بيـنش دوقطبـي        ...  باشد محدود مي

دهد،  كند و مصلحت دنيا و عقباي او را مدنظر قرار مي ـ فرامادي انسان را تعريف مي مادي
  .ترده استقلمرو هنجار حقوقي گس

پرسش اين است كه در يك جامعة اسالمي با اوصاف برشمرده، هدف هنجـار حقـوقي   
چيست؟ آيا نظم اجتماعي هدف هنجار حقوقي است يا خير؟ اگر نظـم اجتمـاعي، هـدف    
هنجار حقوقي قلمداد شود، محدودة اعمالي كه با ضمانت اجراي حقوقي بايـد پاسـخ داده   

مطـابق ادعـاي نويسـندة    (ه مادي و فرامادي بـودن انسـان   شوند، تا كجاست؟ آيا با توجه ب
بهانة سعادت و رستگاري  توان بسياري از امور اعتقادي، ديني و خصوصي را به ، مي)محترم

انسان، با ضمانت اجراي حقوقي، مشمول هنجار حقوقي ساخت؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت،   
بـودن هنجـار    عالوه از گسـترده  محدودة آزادي و اختيار، در جامعة اسالمي تا كجا است؟ به
شـود؟ تـأمين و تضـمين نظـم      حقوقي كه ادعاي نويسندة محترم است، چه هدفي دنبال مي

هـاي   هاي آزاد؟ يا هـدايت جبـري و قسـري انسـان     اجتماعي براي فعاليت اجتماعي انسان
  !نابرخوردار از آزادي؟

  :  86صفحه . 2
 )محرمات(و نبايدها ) واجبات(ـ يعني بايدها  هنجار حقوقي در نظام اسالمي عالوه بر الزامات

و نيـز  ) مكروهات(و ترجيح ترك بدون عقاب بر فعل ) مستحبات(ـ موارد ترجيح بدون الزام 
  را) مباحـات (موارد تخيير يعني مـوارد تسـاوي فعـل و تـرك ازلحـاظ مصـلحت و مفسـده        

  .كند تعيين مي 
، مسـتحبات، مكروهـات و   مطابق اين ادعا، هنجار حقـوقي شـامل واجبـات، محرمـات    

از نظر : كند هايي بدين شرح را در ذهن ايجاد مي طرح چنين ادعايي، پرسش. مباحات است
  نويسندة محترم، تفاوت دين، اخالق و حقوق از هم چيست؟

تعريف نويسندة محترم از قاعدة حقوقي چيست كه، مطابق اين تعريف، همة رفتارهـاي  
  اند؟ مول هنجار حقوقي قرار گرفتهها، در يك جامعه، مش متصور انسان

و » آمريت«اي است كه حداقل دو ركن  مطابق نظر علماي حقوق، قاعدة حقوقي، قاعده
اي وجود نـدارد كـه    قاعدة حقوقي. در آن باشد) به بعد 52: 1380وكيو  دل(» ضمانت اجرا«

دستور  خصيصة آمريت، قاعدة حقوقي را با مفاهيمي مثل حكم،. فاقد خصيصة آمريت باشد
شوند و اگر به صيغة  غالب قواعد حقوقي با صيغة امر يا نهي بيان مي. دهد و فرمان، پيوند مي
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بـا توجـه بـه قاعـدة آمريـت، احكـام       . بياني يا خبري اعالم شوند، نيز، معناي امري دارنـد 
  .علت نبود عنصر آمريت، از قلمرو حقوق خارج هستند استحباب، كراهت و اباحه به

اعدة حقوقي، ضمانت اجرا است كه بعد از اثبات آمريت حقوق، پا به عرصـة  ركن ديگر ق
) امـر يـا نهـي   (گذارد؛ به عبارت بهتر، بعد از اثبات اينكه حقوق اساساً يك دسـتور   وجود مي

ماند اين است كه مشخص شود اين امر چگونه و بـه چـه طريـق تظـاهر      است، آنچه باقي مي
ضمانت اجرا يعنـي  . شود در ضمانت اجراي آن متبلور ميتظاهر جنبة آمريت حقوق، . كند مي

توان از طريـق   كه، در صورت عدم رعايت آن، مي اينكه حقوق قابليت اجبار دارد؛ به اين معني
با توجه به اين خصيصه، بايد استدالل كرد كه تنهـا بخـش كـوچكي از    . زور آن را اعمال كرد

شوند، نه كل واجبـات و   ار حقوقي قلمداد ميواجبات و محرمات كه قابليت اجبار دارند، هنج
محرمات، و به طريق اولي، مسـتحبات، مكروهـات و مباحـات؛ زيـرا بسـياري از واجبـات و       

، بـا تفكيـك   153نويسندة محتـرم نيـز در صـفحة    . اند محرمات از شمول قابليت اجبار خارج
امـا  . انـد  مجـازات  تحريم از تجريم، معتقد است كه تنها برخي از واجبات و محرمات مشمول

  .گانه جزو هنجار حقوقي دانسته شده است متأسفانه در اينجا همة احكام پنج
 88، با مطلب زير كه در صـفحة   86درهر صورت، استدالل نويسندة محترم در صفحة 

سـومين و  «: در اين صفحه چنين استدالل شده اسـت . شود نيز تعارض دارد كتاب ديده مي
حقوقي و منبع يا منابع هنجارانگاري آن است كه مستند به وضع ترين مصداق هنجار  واضح

  .»و جعل قانوني و برخوردار از جنبة الزام و ضمانت اجرايي است
  .شده، ناشي از فقدان مبنا و چهارچوب استداللي براي طرح مباحث است تعارض مطرح

  : 86صفحة . 3
بـراي هنجـار اجتمـاع    گستردگي قلمرو هنجار حقوقي در نظـام اسـالمي، جـاي چنـداني     

در نظام اسـالمي،  . گذارد نمي وضعيت غالب رفتاري مستقل از هنجار تشريعي باقي عنوان به
باور شـده بـر    هاي دين آورده...  طور عمده ملهم از هنجار حقوقي است هنجار اجتماعي به
 شود و وضعيت غالب رفتـاري  شود، بلكه مورد باور و قبول آن واقع مي جامعه تحميل نمي

از ايـن رو اسـت كـه واجبـات و     . گيـرد  در آن تحت تأثير تعاليم و احكام اسالم شكل مي
و محرمـات و مكروهـات   ) شده در افكار عمـومي  شناخته معروف، نيك(مستحبات شرعي 

  .ناميده شده است) شده نزد اجتماع منكر، بدشناخته(
، ايـن ادعـا كـه در    شده پيرامون مفهوم هنجار حقوقي تر مطرح قطع نظر از ابهامات پيش

. نظام اسالمي هنجار اجتماعي ملهم از هنجار حقوقي است، اساساً نامشخص و مبهم اسـت 
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دست مسـلمانان تسـخير شـد، از     اي كه اسالم در آن نازل شد و يا جوامعي كه به آيا جامعه
در اين صورت، نويسندة . خود هيچ نداشتند و مومي در دستان هنجار حقوقي اسالمي بودند

درصد احكام اسالم، احكام امضايي هستند نه تأسيسـي، تـا   90رم اين ادعا را كه حدود محت
آوري هنجار حقوقي، طرح اين ادعـا،   عالوه، با توجه به خصلت الزام پذيرد؟ به چه اندازه مي

  معناي تحول قسري، جبري و از باال به پايين اجتماع نيست؟ آيا به
ز هنجار حقوقي اسـت، نويسـنده در چنـد سـطر     اين ادعا را كه هنجار اجتماعي ملهم ا

باورشـده بـر جامعـه     آوردة ديـن «: نويسد تر تخديش و تخطئه كرده است، آنجا كه مي پايين
  .»شود شود، بلكه مورد باور و قبول آن واقع مي تحميل نمي
ها چند درصد از هنجارهاي موجود در  نظر از اينكه نامشخص است كه اين آورده صرف

هـاي دينـي در    دهند، پرسش اين است كه تا قبل از پـذيرش آورده  ا شكل مييك اجتماع ر
به عبارت بهتر، براي اينكه بتوان به تضمين كيفري . جامعه، آيا امكان تحميل آنها وجود دارد

پذير است؟ پاسـخ   اي اقدام كرد، آيا تا قبل از پذيرش اجتماعي آن، چنين مهمي امكان قاعده
صورت، آيا خواست اجتماعي در تضمين حقوقي آن حكم، نقـش   در اين. قطعاً منفي است

علـت مطـرح نشـدن ايـن      بـه  ،هاي مذكور عهده ندارد؟ وجود تعارض اصلي و اساسي را به
  .پرسش است كه اصوالً مبنا و هدف حقوق چيست

مدعاي ما اين است كه مبناي حقوق، اجتماع و هدف آن نيـز نظـم اجتمـاعي اسـت؛ بـه      
كنيم، ناگزيريم هنجارهـاي آن را، جهـت حفـظ     جاكه در اجتماع زندگي ميعبارت ديگر، از آن

در اين معنا، حقوق و هنجـار حقـوقي، خصـلتي روبنـايي دارد نـه      . نظم اجتماعي، گردن نهيم
هـاي دينـي، اخالقـي،     شاخصـه  در جامعة معين، با توجـه بـه مجموعـه   . زيربنايي و ساختاري

در . شـود  عد و هنجارها، الزمة نظم اجتماعي قلمداد مـي اي قوا ، رعايت پاره...شناختي،  زيبايي
در نظام حقوقي مؤثر است و با توجه به ... هاي ديني، اخالقي، تاريخي،  اين مفهوم، همة مؤلفه

تواند در باورهاي اجتماعي مـؤثر   هاي حقوقي هم تا حدي اندك مي اثر ديالكتيكي امور، مؤلفه
  .سازد نيست كه هنجار حقوقي، هنجار اجتماعي را ميافتد؛ اما اين ادعا به هيچ وجه درست 

اساس هنجار حقوقي، ضمانت اجرا است و اساس هنجار اجتماعي پذيرش و مقبوليـت  
تـوان پـذيرش اجتمـاعي را در جامعـه پديـدار       آيا با ضمانت اجراي حقوقي مـي . اجتماعي

براي تحقق ساخت؟ يا برعكس، با پذيرش اجتماعي يك حكم، امكان تحميل ضمانت اجرا 
نويسـندة محتـرم   . نظم اجتماعي ميسر خواهد شد؟ منطقي است كه گزينة دوم پذيرفته شود

جاي خود را  ،»منكر«و  »معروف«عنوان  پذيرد كه احكام اسالمي در جامعة اسالمي، به نيز مي
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  در اين صورت بايد همين پذيرش اجتمـاعي را مبنـاي هنجـار حقـوق شـمرد      . كنند باز مي
  .رانه عكس آن 

  :  88صفحة . 4
نظر  از نقطه. مهمترين تفاوت، تفاوتي است كه بين ديدگاه دهري و ديدگاه الهي وجود دارد

دهري، الزام فقط درحد ضرورت براي حفظ اجتماع و نظم عمـومي آن و تـأمين منـافع و    
مصالح مادي جامعه و افراد آن قابل توجيه و قبول است و مرجع تشخيص آن عقل و تميز 

اما از ديدگاه الهي اسالم، منبع اصلي هنجارانگاري ماوراي مـادي، آسـماني   ...  استبشري 
حمكت و لطف خداوند بر انسان واجب كرده كه ازطريق وحي بر پيامبران ...  وحياني است

  . ... و اولياي خود راه درست را به آدميان نشان دهد
زور بـه راه درسـت    را بـه  هـا، خداونـد آنهـا    پرسش اين است كه آيا بدون پذيرش انسان

تـوان از هـدايت سـخن گفـت؟      هـا اسـت كـه مـي     شود يا با پذيرش قلبي انسان رهنمون مي
كه گزينة دوم انتخاب شود، بازهم خصلت الزامي هنجار حقوقي، ناشي از خواسـت   درصورتي

عالوه، اين ادعا كه حكمت و لطف خداوند سبب شده اسـت راه   به. و پذيرش اجتماعي است
دادن راه همـراه بـا زور و    ها نشان داده شود، آيا مالزم آن است كه ايـن نشـان   به انساندرست 

باشد؟ يا اينكه اصـل و اسـاس ديـن، تـالش بـراي      ) كه خصيصة هنجار حقوقي است(اجبار 
ها است؟ جالب توجه اين است كه برخالف مطلب مذكور در  حكومت بر روان و قلب انسان

كتاب، محدودة الزام و اجبـار در اسـالم را بسـيار     153صفحة  ، نويسندة محترم در 88صفحة 
داند كه براي خود يـا جامعـه، زيانبـار     كند و آن را به رفتارهايي منحصر مي محدود قلمداد مي

  در اين صورت، چه تفاوتي بين نظام حقوقي الهي و مادي وجود خواهد داشت؟. است
بـودن   بـا ادعـاي گسـترده    اسـي كتاب، تعارضـي اس  153شده در صفحة  استدالل مطرح

. شود حلي هم براي جمع اين تعارضات در اين كتاب مالحظه نمي هنجارحقوقي دارد؛ و راه
كتـاب در بيـان    88شـده در صـفحة    در هر صورت، پرسش اين است كه با عبارات مطـرح 

اي براي آزادي و اختيـار   تفاوت نظام الهي و نظام دهري به شرحي كه گذشت، چه محدوده
  ماند؟ ان باقي ميانس

  : 90صفحة .  5
هـاي   جانبه نيست؛ چرا كه دامنة علم بشر بـه واقعيـت   البته اعتبار عقل بشري، مطلق و همه

ثانياً احساسـات غرايـز و اميـال    . هاي عالم غير ناچيز است عالم شهود محدود و به واقعيت
. باشـد  يمختلف بشري و تحريكات متنوع خارجي مانع از صدور حكم صحيح عقالني مـ 
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بنابراين، در مواردي كه قلمرو حكم عقالني نيست و در موارد وجوب شـبهة عقلـي و نـه    
هاي شـرعي، احكـام    حكم قطعي بديهي عقلي، در مورد يك حكم شرعي با تعبد به آورده

  .شوند هاي بي چون و چرا پذيرفته مي عنوان واقعيت ديني به
وجـوب  «، »جانبه نيست قل بشري مطلق و همهاعتبار ع« بودن عباراتي مثل  نظر از مبهم صرف
الشـرع   مـاحكم بـه  «، پرسش اين است كه آيـا قاعـدة   »حكم قطعي بديهي عقلي«، و »شبهه عقلي
پذيرند يا خيـر؟ در صـورت    را مؤلف محترم مي» الشرع العقل حكم به العقل و ماحكم به حكم به
قاعـده و بـا توجـه بـه رسـول      بودن پاسخ، مفهوم اين قاعده چيست؟ آيا با پـذيرش ايـن    مثبت
  اي از زمان، احكام عقل را، قهراً، مطلوب شارع قلمداد كرد؟ بودن عقل، نبايد در هر دوره باطني
انگاري هنجار حقوقي، مؤلـف محتـرم در ايـن     در راستاي گسترده:  94  ـ 95صفحة . 6
اساساً پرسش اين  .ها قوانين را به قوانين الزامي، غيرالزامي و اباحه تقسيم كرده است صفحه

است كه آيا قانون غيرالزامي و يا قانون اباحه ازنظر حقوقي واجد اعتبار و وجاهـت اسـت؟   
  آلود نيست؟ آيا چنين عباراتي تعارض

طور كه گذشت، آمريت و ضمانت اجرا را ركن اساسي قاعدة حقوقي بـدانيم،   اگر همان
  . را واجد مفهوم دانست» قانون اباحه«و  توان عبارات قانون غيرملزمه، نمي

  : نويسد نويسندة محترم در اين صفحه، در بحث از قوانين ملزمه مي: 95صفحة . 7
تلقـي  » گنـاه «آور اين دسته از قوانين از آنجا است كه ترك واجب يـا فعـل حـرام     ويژگي الزام

) مقدر(شده  كيفرهاي تحميل شود و در اين جهان نيز با شود كه در روز جزا قضاوت و كيفر مي مي
  .يا واگذارشده به قاضي قابل مجازات است

رسد كه در اين بخش شايسته بود نويسندة محترم با نگاه تاريخي و اجتمـاعي   نظر مي به
كـرد   ميانگاري رفتارهاي ضداجتماعي را بررسي و دربارة آن بحث  به دين، نحوة ممنوعيت

يد كه در زبان دين درطول تاريخ چه رفتارهايي گنـاه  كاو و در اين راستا، اين موضوع را مي
  اند و رابطة مفهوم گناه با رفتارهاي ضداجتماعي چگونه بوده است؟ شده تلقي مي

افزود، پرسش اين است كه آيا از نظـر   قطع نظر از اينكه طرح اين بحث بر غناي اثر مي
مـه از آنهـا يـاد شـده،     نويسندة محترم، همة واجبات و محرمات كه بـا عبـارت قـوانين ملز   

امـا  . شده، مفيد اين معنا اسـت  مشمول كيفرهاي مقدر و غيرمقدر در دنيا است؟ عبارت نقل
در پي اثبات اين مطلب است كه تحـريم بـا تجـريم     158تا  129نويسندة محترم از صفحة 

  .شود با فرض پذيرش تفاوت تحريم از تجريم، در اينجا تعارض ديده مي. متفاوت است
كه تحريم متفاوت از تجريم باشد و تنها در بخش تجـريم، ضـمانت    وه درصورتيعال به
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اجراي بيروني، ملموس و محسوس و حكومتي وجود داشته باشد، در بخش تحـريم، چـه   
آنهـا بحـث كـرده     ضمانت اجرايي وجود دارد كه نويسندة محترم ذيل قوانين ملزمه دربـارة 

. وجـود دارد ... انت اجراي اخروي، دروني، است؟ ممكن است ادعا شود كه در اينجا، ضم
تواند سازندة قاعدة حقـوقي باشـد؟ در    اما مگر وجود ضمانت اجراي اخروي و دروني، مي

  اين صورت، حد و مرز و فارق اخالق و حقوق چيست؟
  :100صفحة .  8

و گذشته از آراي فقهي در نتيجه اختالف در منابع كه بيشتر در اختالف منابع فقه اهل سنت 
  شيعه اماميه مشهود اسـت، در يـك مكتـب فقهـي نيـز زمينـه بـراي اخـتالف رأي فقهـي         

   ... وجود دارد 
جاي اين كتاب، در بحث سياست جنـايي در اسـالم و در جمهـوري اسـالمي      در جاي

شـيعه و سـني اشـاره شـده و بـا توجـه بـه ايـن اختالفـات،           ايران، به اختالف منافع فقهي 
چنين مباحثي، اين كتاب را . عمل آمده است سياست جنايي اسالم بههايي دربارة  گيري نتيجه

سياسـت  «اصـطالح  . كند تا سياست جنايي در اسالم هاي تاريخ فقه شبيه مي بيشتر به كتاب
پيشگفتار اين كتاب، بايد زمينه را بـراي يـك    4به ادعاي نويسندة محترم در صفحة » جنايي

دهي  انگاري و پاسخ اد مختلف مسائل مربوط به جرماي و منسجم به اجزا و ابع نگاه مجموعه
چنين مهمي، با نقل اختالفات فقهـي و تشـت فتـاوا و آراي    . به نقض هنجارها فراهم سازد

سياست جنايي اوالً و بالـذات  . شود فقهي كه ناظر به رابطة مقلد و مجتهد است، محقق نمي
. را بـا مفهـوم حاكميـت دارد    مربوط به عرصة عمومي است و از اين حيث بيشترين ارتباط

توان از سياست جنايي سخن راند؟ در دورة  پرسش اين است كه در كدام دوره از اسالم مي
هاي اسالمي؟ يا در همة اعصار و قرون؟ آيا مطالعة نظريات فقهـي بـدون    تشكيل حاكميت

رنـد،  گـذاري ارتبـاط دا   درنظرگرفتن اينكه اين نظريات تا چه اندازه بـا حاكميـت و قـانون   
  تواند مفيد معناي سياست جنايي باشد؟ مي

ها، حاكميتي كه ازنظر علماي فقه مورد قبـول باشـد،    به سخن ديگر، در بسياري از زمان
در جوامع اسالمي شكل نگرفت و به همين جهت امر مهم قضاوت كـه ازنظـر شـرعي، از    

ختيار علماي ديـن  جاي آنكه در حوزة حاكميت قرار داشته باشد، در ا مهمات دين است، به
قرار داشت و با توجه به اختالف عقايد و با توجـه بـه تشـت آراي فقهـي، امكـان اعمـال       

، وجـود  )هاي امروزي وجود دارد كه در سيستم نحوي به(سياست واحد، يكپارچه و منسجم 
  اي، آيا سياست جنايي اساساً واجد مفهوم است؟ در چنين جامعه. نداشت
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كه در بسياري از مواضـع از اجتهـاد و نقـش عقالنيـت در آن      عالوه، نويسندة محترم به
ميان آورده، مشخص نكرده است كه اجتهاد حتي پويا و متحول، اساساً در اسالم و  سخن به

اجتهاد كه نـاظر بـه   . تواند در سياست جنايي، مؤثر افتد حتي جمهوري اسالمي، چگونه مي
  ـ چه ارتباطي دارد؟ ـ اجرايي و قضايي ريرابطة بين مجتهد و مقلد است، با حوزة قانونگذا
  .شود اين مسائل و پاسخ آنها، در اين اثر ديده نمي

نظرقراردادن مفـاهيمي مثـل حكومـت،     رسد كه سياست جنايي، جز با ملحوظ نظر مي به
هـايي   شـرط  بنابراين، تـا چنـين پـيش   . ، فاقد مفهوم و معنا است...حاكميت، نظم اجتماعي، 

عنوان تاريخ فقه، بسنده شود  ر است كه به بحث نقل اختالف منابع فقهي بهفراهم نباشد، بهت
  .جهت از اسم بدون مسماي سياست جنايي استفاده نشود يو ب

  : 117صفحة . 9
حاكم است، گـرايش كمتـري بـه    » انمااالعمال بالنيات«در سياست جنايي اسالم كه اصل «

توان گفت در اين سياسـت جـرايم    ميشود و  انگاري و مجازات جرايم مطلق ديده مي جرم
توان گفت در اين سياست جنايي، منطقة  درنتيجه مي...  باشند عمدتاً از نوع جرايم مقيد مي

  ».مسئوليت كيفري ازجهت اعتبار وجود قصد خاص مجرمانه نسبتاً محدود است
اين سخن در جاي خود درست است؛ اما اگر جهت مقايسة سياست جنـايي اسـالم بـا    

گيـري دربـارة    هاي مدرن ازحيث سعه يا ضيق دايـرة جـرايم، و نتيجـه    جنايي نظام سياست
الفارق تلقي كرد، زيرا آنچه  عقالنيت سياست جنايي اسالم باشد، اين قياس را اساساً بايد مع

نيست، بلكه  »االعمال بالنيات«مقيدبودن غالب جرايم در اسالم را موجب است، غلبة قاعدة 
در عصـر حاضـر،   . مي و فقـدان روابـط پيچيـده و ماشـيني اسـت     محدوديت جوامع اسـال 

كه به جرايم مادي صرف يا فني (انگاري از اعمال غيرعمدي و اعمال فاقد بار اخالقي  جرم
نظر  صرف. منظور تضمين احتياط و سالمت محيط اجتماعي و شغلي است ، به)موسوم است

ا نباشد، در قوانين جمهوري اسـالمي  هاي موسعي، معقول باشد ي انگاري از اينكه چنين جرم
اين اندازه از جرايم در نظـام جمهـوري   . انگاري موسع هستيم نيز شاهد تورم كيفري و جرم

علـت گسـترش    نيست، بلكه بـه  »االعمال بالنيات«گرفتن قاعدة  علت ناديده اسالمي ايران به
  .استدايرة اعمال خطرناك و تالش قانونگذار ايران براي مقابله با آنها 

  :130صفحة . 10
گردد به مصالح و مفاسد ذاتـي مربـوط بـه موجوديـت      حاصل اينكه الزامات شرعي برمي«

ـ معنوي و فردي اجتماعي انسان و گنـاه عبـارت اسـت از هرگونـه تخلـف از ايـن        مادي
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اي  انگـاري مقولـه   كـه جـرم   الزامات فراگيرنده قلمروي گسترده از افعال و احوال؛ درحـالي 
؛ هدف حفظ و تأمين مصالح عمده و نظم عمومي و دفع مفاسد مهم فـردي  حكومتي است

  ».گيرد تواند قلمروي محدود از رفتارها را درحد ضرورت دربر مي و اجتماعي كه مي
  :نويسد مي 153در تكميل اين استدالل، نويسندة محترم در صفحة 

ريعي انسان است به آنچه هر ، هدايت تش)اعم از عملي و ذهني(اي از رفتارها  مبناي تحريم پاره
آنچه مصلحت فردي و اجتماعي و مادي و معنوي اوست و ترك هر آنچه متضمن مفسدة مادي يـا  

در اين ديدگاه، مصلحت و مفسـده، معنـا و مفهـومي    . باشد معنوي و فردي يا اجتماعي براي او مي
مادي، شامل حاالت و نيات نيز كه فعل و ترك نيز عالوه بر افعال  چنان. بسيار گسترده و فراگير دارد

ساختن رفتارهايي اصوالً مادي است كه براي فرد يا جامعه  كه مبناي تجريم، ممنوع درحالي. شود مي
رود مداخلـه كـرده و    داراي آثار غير قابل تحمل زيانبار است به نحوي كه از حاكميـت انتظـار مـي   

اعمال و رفتار دست بـه كـار شـود و    دهي پيشگيرانه و واكنشي به ارتكاب آن دسته  درجهت پاسخ
  .بيني و اجرا نمايد ازجمله درحد ضرورت ضمانت اجراهاي متناسب كيفري قابل اجرا را پيش

نظر از اينكه اين استدالالت منطقي و عقالني، با مطالبي كه دربارة گستردگي هنجـار   صرف
ات و نيز تقسيم حقوقي و شمول آن بر كلية واجبات، مستحبات، محرمات، مكروهات و مباح

قوانين به ملزمه، غيرملزمه و اباحه ارائه شد، تعارض آشكار دارد، پرسش ايـن اسـت كـه اگـر     
ساختن رفتارهايي باشد كه براي فرد  ، ممنوع)انگاري جرم(ازنظر نويسندة محترم، مبناي تجريم 

أمين مصـالح  تحمل و زيانبار دارد و از اين رو، هدف تجريم، حفـظ و تـ   يا جامعه آثار غيرقابل
تغيير سـخن رانـد؟ مگـر     توان از حقوق ثابت و غيرقابل عمده و نظم عمومي باشد، چگونه مي

اجتماع، منجمد، ساكن و راكد است كه حقوق حاكم بر آن، در تمامي اعصار و قـرون، ثابـت   
باشد؟ اگر بپذيريم كه هدف حقوق كيفري يا تجريم، حفظ نظم اجتماعي است، بـا توجـه بـه    

ها، هنجارهاي حقوقي نيز متغير و پويـا خواهنـد    سياليت اجتماع و تغيير عقيدة انسان پويايي و
از اين رو، مبنا و هدف حقوق در جامعة الئيك ليبرال، تفاوتي با جامعة اسـالمي نخواهـد   . بود

  .كند داشت؛ زيرا حقوق در هر جامعه، علمي گفتماني است كه از خواست اجتماعي تبعيت مي
يسندة محترم تحريم را از تجريم تفكيك و مبنـاي تجـريم را اجتمـاع و    كه نو درصورتي

الزمـة چنـين   . هدف آن را نظم اجتماعي تلقي كند، بايد به لوازم اين ادعا نيز معتقـد باشـد  
استداللي اين است كه تمامي هنجارها و قوانين را بايد با توجه به منطق و عقالنيت حاكم بر 

طرح اصل ادعا، به لوازم آن چندان پايبندي نشان رغم  رم، علينويسندة محت. زمان تفسير كرد
  .هاي خاص توجيه كند فرض علت وجود پيش دهد و سعي دارد همة قواعد فقهي را به نمي
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  : 158صفحة . 11
تـر   ها، احكام و مقرراتي در سياست جنايي اسالم كه هدف كيفرزدايي يا تعبير دقيق آموزش

  .كنند، بسيار متعدد و مختلف بوده دنبال مياجتناب و انحراف از كيفر را 
مؤلف محترم در راستاي اثبات اين موضوع در مراحل مختلـف تعقيـب مجـرم، اثبـات     

اي  گونـه  جرم، حكم به مجازات و اجراي مجازات، سياست جنايي حـاكم بـر اسـالم را بـه    
: جملـه شـود؛ بـه علـل مختلـف، از     كند كه، تا سرحد امكان، مجازات اعمال نمي معرفي مي
كردن اثبات جرم، وجـود   بودن ادلة اثبات جرم، سخت بودن جرايم قابل عفو، محدود گسترده

  ... توبه، اختيارات حاكم بر عدم اجراي مجازات، اجراي صوري حد، 
دهد  نظر از وجود ادلة بسيار ديگري كه قوت اين استدالل را تاحد زيادي كاهش مي قطع
كي از ادلة اثبات جرم، نظام عاقلـه بـراي مجـازات افـراد     عنوان ي وجود قسامه به: ـ ازجمله

گناه در قتل خطاي محض، لزوم عمل قاضي به علم خود بـراي مجـازات، وجـود نظـام      بي
بايد متعرض اين نكته شد كه مؤلف محتـرم در پيشـگفتار    ـ ... داليل قانوني در اثبات جرم،

اي بـا   و فاقد هرگونه رابطه و عالقـه  هاي تقليدي اثر خود، كارهاي مشابه در ايران را ترجمه
رسد خود نيز به نحوي ديگر گرفتار  نظر مي كند؛ اما به هاي حقوق داخلي معرفي مي واقعيت

گرفتن اصالت و عقالنيت مفاهيمي مثل  اين موضوع شده است، با اين توضيح كه با مفروض
هاي حاكم بـر   ز تاكتيككيفرزدايي، تالش وافري كرده است تا ثابت كند كه در اسالم بهتر ا

  .غرب، چنين مفاهيمي وجود دارد
پرسش اين است كه بر فرض وجود چنين مفـاهيمي در اسـالم، چگونـه اسـت كـه در      

اي،  مفـاهيم فـوق در دوره  . جمهوري اسالمي ايران، شـاهد مصـاديق ايـن مفـاهيم نيسـتيم     
يگر، به علـت  اي د هاي غالب در سياست جنايي غرب بودند و ممكن است در دوره گفتمان

هاي ديگري بر سياسـت   تغيير واقعيات اجتماعي و سياست آزمون و خطا، مفاهيم و گفتمان
توان سعي  گرفتن اصالت و عقالنيت يك سلسله مفاهيم، نمي با مفروض. جنايي غالب شوند

  . كرد مشابه داخلي پيدا و ادعا كرد كه مشابه داخلي بر خارجي برتري دارد
گرايي نيز تحت عنوان مكاتب كالسـيك   هاي مجازات ، تئوريدر غرب، در حال حاضر

هـا در اسـالم،    تواند با پيداكردن مشابه ايـن تئـوري   نمي آيا فردي ديگر. جديد مطرح است
تواند؛ زيرا با  برتري اسالم در زمينة مجازات را نيز بر هر مكتب ديگري ثابت كند؟ قطعاً مي

  .خواهد بودفرض و ذهنيت، هر موضوع، قابل اثبات  پيش
دادن برتـري آنهـا    هاي حقوقي با يكديگر و نشان آنچه اهميت بنيادين دارد، مقايسة نظام
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مفاهيم متغير، نيست؛ بلكه آنچه اهميت دارد، نقد و  گرفتن يك سلسله بر ديگري، با مفروض
در همـين  . مفـاهيم منطقـي و عقالنـي، اسـت     بررسي حقوق موجود، با تكيه بر يك سلسله

ـ يعني تحقق يا عدم  ترين مفهوم حقوق ت و ضعف يك سيستم، با تكيه بر اساسيراستا، قو
از اين ديدگاه، پرسش اين است كـه داليلـي كـه    . قابل ارزيابي است ـ تحقق نظم اجتماعي

بودن منطقة مجازات در اسالم مطرح كرده، تا چه انـدازه   نويسندة محترم براي اثبات محدود
اين مرز و بوم كه براي هر جرم كوچـك، اعـدام مرتكـب را    با شرايط فرهنگي و اجتماعي 

آيا قطعيت و مشروعيت هنجارها را ...  خواستار است، قابل انطباق است؟ عفو مجرم، توبه،
سازد؟ در راستاي انطباق يا عدم انطباق قوانين اسالمي بـا مفهـوم نظـم     پايه نمي سست و بي

كر، شايسته بـود كـه دربـارة مصـاديقي     اجتماعي، در عصر حاضر، عالوه بر مطالب صدرالذ
بودن،  تجويز قتل در موارد اباحة دم، قتل به اعتقاد مهدورالدم: شد، ازجمله ديگر نيز بحث مي

هاي  ، مجازات...علت عدم تساوي در عقيده، جنسيت، مذهب،  ها به عدم تساوي خون انسان
  ... بدني، نظام داليل قانوني، قسامه، نظام عاقله،

  : 176صفحة . 12
رئيس دولت اسالمي داراي شأني نيست جز تشخيص و اجراي اشراف بر اجراي احكام و 

مشـروعيت مقـام   ...  ادارة مجتمع اسالمي براساس مباني و قواعد كلـي و جزيـي اسـالمي   
محـض خـروج از دايـرة طاعـت،      واليت امر درگرو پايبندي او به شريعت الهي است و به

  .ردم تكليف به تبعيت از او ندارندصالحيت خود را ازدست داده و م
هاي تاريخي، حاكميت قـانون بـر عملكـرد     نويسندة محترم در ادامة مطلب، با بيان مثال

گيرد كـه غيبـت اصـل     نتيجه مي 179شود و در صفحة  ميرؤساي دولت اسالمي را يادآور 
  .بودن در عملكرد رهبر، مستلزم سلب مشروعيت و اعتبار او است قانوني

ن است كه اگر قانون، مالك و مبناي عمل باشد و همگان حتي رئيس دولـت  پرسش اي
نحو منطقي و  اسالم نيز مكلف به رعايت قانون باشند و قانون نيز فرآيندي تصور شود كه به
عنوان شخص  عقالني، به منصة ظهور و بروز خواهد رسيد، اصوالً آيا وجود يا نبود رهبر به

  .السويه نيست واحد، علي
داشتن رهبري، و نه موضوعيت داشتن  استدالل آيا دربردارندة طريقت ديگر، اين سخن به

جـاي بحـث از عـدالت، تقـوا و اجتهـاد       هتوان ب آن، نيست؟ آيا با طرح چنين استداللي نمي
عنوان شرايط رهبري، از عدالت سيستماتيك سخن داند كه در آن، پيداكردن رهبر عـادل،   به

  دالنة مقيد به قانون خواهد بود؟فرع به نظام و سيستم عا
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، عزل و نصب مقامات قضايي، امضا و تصويب قوانين موضـوعه و  181در صفحة . 13
مصوبات دولتي، تنفيذ مشروعيت مقامات اجرايي، عفو يا تخفيف مجازات مجرمان، صدور 

اقتضاي طبايع برخي از جرايم يا ضروريات و اوضاع خاصـي پـيش    احكام و فراميني كه به
كند، نقـش رهبـر در سياسـت     اي خاص اخذ و اعالم مي آيد و تصميماتي كه در پرونده مي

  .جنايي تلقي شده است
مشخص نيست كه مؤلف محترم با مصاديق برشمرده شده در بيان نقـش رهبـر موافـق    

شود كه نويسـندة محتـرم بـا نظـر      است يا مخالف؛ اما با توجه به كليت كتاب، احساس مي
ولـي  . كنـد  شمرده را در اسالم، نقش رهبر در سياست جنايي قلمداد مـي موافق، مصاديق بر

پرسش اين است كه مصاديق صدرالذكر، چه اثر و ثمرة عملي، علمي و كاربردي در راستاي 
  .يك نظم اجتماعي معقول دارند

روابـط پاسـخ بـه پديـدة     «، نويسـندة محتـرم در فصـل    182تا  181هاي  در صفحه. 14
، در مبحث نخست دربارة رابطه با رهبري و در مبحث دوم، راجع »ولتيمجرمانه با مراجع د

  .كند به رابطه با قانون بحث مي
انگـاري   اي، قانون را داراي صالحيت انحصاري بـراي جـرم   در همين بحث، با بيان ادله

  : كند كند و اشاره مي تلقي مي
اري شـده و بـراي   انگـ  اين مرجعيت انحصاري، در قلمروي جرايم معيني كه در شرع جرم

ارتكاب آنها مجازات مشخص، تقدير و تعيين شده يا كيفر ارتكـاب آنهـا بـه تشـخيص و     
  .ظواگذار شده، مشهود و مسلم است» حاكم«تقدير 

تالش نويسنده   در مبحث اول اين فصل، در بحث رابطة سياست جنايي با رهبري، همة
اما اگر به لوازم ايـن ادعـا پايبنـد     .مصروف آن بود كه ثابت كند رهبري مقيد به قانون است

. داد بود، رهبري را در مبحث اول و قانون را در مبحث دوم، جداگانه مورد بحث قرار نمـي 
بيـان   183گويي و نقض استدالالت پيشين، در صـفحة   مؤلف در ادامه، در راستاي تعارض

الهي و امر خدا و  قدرت و اختيار قانونگذاري دولت اسالمي، منبعث از تشريع« دارد كه  مي
  .»باشد اطاعت از اولواالمر مي

  باألخره، رهبر مقيد به قانون است يا قانون منبعث از اوامر رهبري است؟
هـاي   كيست؟ رابطة آن بـا سيسـتم  » حاكم«مطلب ديگر اينكه در سياست جنايي اسالم، 

ت يا ، موضوعي مربوط به سياست جنايي اسالم اس»حاكم«امروزي حكومتي چگونه است؟ 
  جمهوري اسالمي ايران؟
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  گيري و پيشنهاد نتيجه
ها و مسائل مبنـايي   شده در اين مقاله، ناشي از مطرح نشدن پرسش تعارضات و ابهامات مطرح

تـوجهي   ها، صرفاً بي اما مطرح نشدن اين پرسش. است كه در مبحث اول دربارة آن بحث شد
را، بايد در نگاه نويسنده بـه فقـه و    علت آن رسد كه نظر مي نويسنده به آنها نبوده است، بلكه به

  :توان داشت وجو كرد؛ به اين معنا كه دو نوع نگاه به فقه مي انتظار او از آن جست
مطابق نگاه اول، فقه حداقل در بخش جزايي، نظام حقوقي محدود به زمان خاص بوده 

منطقـي، معقـول و   هاي حاكم بر جامعه، در آن زمـان بسـيار    و با توجه به حاكميت گفتمان
در اين ديدگاه، مطالعة فقه، امـروزه  . هاي استداللي و منطقي بوده است منطبق با چهارچوب

  .اي در ذيل تاريخ حقوق خواهد بود مطالعه
نگاه دوم به فقه، ديـدگاهي اسـت كـه براسـاس آن، فقـه و قواعـد فقهـي، فرازمـاني و         

كـه فـردي معتقـد بـه ايـن       درصورتي .فرامكاني بوده و در هر زمان و مكان قابل اجرا است
فقهي درمورد مسائل آن نيازي ندارد و صرفاً به تشريح  ديدگاه باشد، به بحث فلسفي و برون

 تمسك به تعبـدي فقه و بيان نظرهاي مختلف خواهد پرداخت، و هرگونه تعارض را نيز با 
  .ودن قواعد فقهي، پاسخ خواهد دادب 

  :از اين رو، از دو حالت خارج نخواهد بود. استناپذير  اما تعارض، واقعيتي كتمان
علت مخالف با شرع بودن  ـ را به اي از باب مثال ذكر شد ـ كه پاره هايي مبنايي يا پرسش

جاي حـل مسـئله،    بدون پاسخ بگذاريم و به...  بودن، هايي مثل غربزدگي، تقليدي و به بهانه
. فه و مبناي فلسفي، به فقـه نگـاه كنـيم   صورت مسئله را پاك كنيم؛ يا اينكه با نورافكن فلس
هاي بيرون از فقـه درمـورد نظـام فقهـي،      مسلماً نگاه فلسفي و مبنايي به فقه و طرح پرسش

  .ديدگاه قائلين به فقه را دربارة كاركرد فقه و هدف آن دگرگون خواهد ساخت
دربـارة آن   چالش كشيده نشود و كه فقه و نظام حقوقي مبتني بر آن، از بيرون به درصورتي

جـاي پاسـخ بـه پرسـش، پرسشـگر تكفيـر شـود،         سؤاالت مبنايي و فلسفي طرح نشود و بـه 
شده، ناشي از نگاه دروني  تعارضات برشمرده. تعارضات برشمرده شده، گريزناپذير خواهد بود

دنبـال خواهنـد    ها، اثبات چنين نظـامي را بـه   ها و پيش فرض به فقه است كه مطابق آن ذهنيت
اما نگاه بيروني و انتقادي . در خواهند شد هاي مختلف، از ميدان به نتقدان نيز به بهانهداشت و م

انـدازة   اين واقعيت، به. به فقه، سبب خواهد شد كه حداقل پذيرفته شود تعارضاتي وجود دارد
كافي محرك و انگيزة تفكر و تحقيق خواهد بود؛ و پرواضح است كه تفكر و انديشه مانند آب 

  .دنبال خواهد داشت ه خود را پي خواهد گرفت و پاسخي منطقي بهروان را
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