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 چکیده
سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم  ۀپردازی در حوز نظریه

هـای حکـومتیِ   جب ناهمـاهنگی دسـتگاه  برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف مو
های عدالت کیفری در ایران ندارد. بـا  ی امر است، و این پیامدی جز افت شاخصمتصدّ

های اسـالمی  ر از آموزهثّأمت ،الًوجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّ
های با چالشدر ادبیات فقهی و حقوقی کشور » سیاست جنایی اسالمی«ا تعبیر است، امّ

عی تـوان مـدّ  اندیشـی نشـوند نمـی   روست؛ مصائبی که تا شناخته و چـاره  هدی روبمتعدّ
شـد.  » ایرانـیِ سیاسـت جنـایی    ـ  اسالمی ۀنظری«آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی 

سیاست جنایی اسالمی نشانگر وجود چند گفتمـانِ مطـرح    ۀها در حوزپژوهش ۀمطالع
 ۀصاً در حیطو نه تخصّ ـهایی معرفت شناختی  ه گفتماندر این مقوله است؛ همچنان ک

توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، را نیز می ـ  سیاست جنایی
 رند.ل سیاست جنایی اسالمی مؤثّها و تحوّجلوه

سیاست جنـایی   ۀها در حوزدیدگاه همّأاین مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور 
های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور ی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاهاسالم

سیاست جنایی اسالمی را با تأکید بر فلسـفه و کـارکرد اجتمـاعی فقـه،      ۀپیرامون مقول
هـای حـاکم بـر فقـه     دهد چه نسبتی میـان سیاسـت  شناسی نموده و توضیح میآسیب

سـت. هـدف نهـایی مقالـه، ترسـیم      جزایی با سیاست جنایی اسـالمی قابـل برقـراری ا   
 ۀی قرائتی از سیاست جنایی اسالمی است که خـود، جزئـی از یـک نظریـ    ات کلّمختصّ
 خواهد بود. ـالگوی اسالمی ایرانیِ سیاست جنایی  ـتر با نام  وسیع
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 بیان مسأله. ١
ریزی ن، مبهم، ناکارآمد و فاقد برنامهحال، سرگردات جنایی ایران در گذشته و سیاس

گونه خالصـه  ترین عوامل این بحران را اینها مهمپژوهشنگری بوده است. دقیق و آینده
انگـاری، ضـعف   تـوجهی بـه اصـول جـرم    عدم تفکیک میان جرم و انحراف، بـی اند: کرده

برنـامگی در  گـذاری، ابهـام و بـی    د نهاد قـانون عدّت ،در تصویب قوانین جزاییکارشناسی 
جنـایی، تصـویب   یـیِ پـیش  هـای جزا ین قوانین و اهداف کیفرها و پاسخشناسی تدوعلت

های مقطعی، تصویب عناوین مجرمانـه در قـوانین   وانین کیفری جهت مقابله با وضعیتق
ـ   . اگرچه راهکارهـایی ن ٣غیر جزایی هـای کیفـر،   نل بـه جـایگزی  ظیـر کیفرزدایـی و توسّ

ها  های عدالت ترمیمی و دهو برنامه ک به نهادهای غیرکیفریزدایی، تمسّقضازدایی، جرم
ی در فضای حقوقی کشور ابـراز  طور کلّه های مذکور و بز این قبیل در پژوهشپیشنهاد ا

یـاب  نقدها آنقدر عمیـق و ریشـه   ،رسدمی ا به نظرشده است، امّ ءشده و بخشی نیز اجرا
های اختالل در سیاست جنایی ایران را دقیـق و جـامع شناسـایی    بتواند بنیان نیست که

 سیاست جنایی روشن کند.ـ اسالمی ایرانیِ  ـکند و راه را برای تدوین الگوی بومی 
خود که نوع نگرش  ۀفترین مؤلّدر بنیادی دینی بینیِمدرن غربی و جهان بینیِجهان
به تغییر، در  علمِ معطوف به تفسیر و علمِ معطوف است، تضاد دارند. تفاوت بینبه جهان 

جنایی اسالمی  درنیته و سیاستفرض ما آیا تعارضی که بین پیشدارد. امّاین تضاد ریشه 
ت و سیاسـت جنـایی   فرض فلسفی، کالمی و فقهیِ سنّبا پیش (گفتمان مطلوب)، یمترقّ
فـرضِ سیاسـت   پـیش تی (گفتمان موجود) موجود است، الینحل است؟ آیـا  می سنّاسال

جنـایی اسـالمی اسـت، واقعـاً     تنها و بهترین قرائـت از سیاسـت    ،جنایی اسالمیِ موجود
 ی؟فرضی دینی است یا پیش فرضی سنتّپیش

ـ     ۀپیشرفت و توسعه، نیازمند علمِ معطوف به تغییر (پیشرفت) است و آن نیـز بـه نوب
). در ١٣٨٨اح، است (فلّ ٤»تالهیات ناظر به پیشرف«تی به خود محتاج عبور از الهیات سنّ

 ۀو پـس از آن، ترسـیم افـق نظریـ     ـترسیم افق مطلوب برای سیاست جنـایی اسـالمی    
باید چرخشی تفسـیری از آن الهیـات بـه ایـن الهیـات       ـسیاست جناییِ اسالمی ایرانی  

های رایج از تولید علـم دینـی را   قرائت» تحلیل گفتمان«اید با روش ا ابتدا بترتیب داد. امّ
 ۀدر حـوز  رو مـؤثّ  های مطرحیابی نماییم؛ آنگاه وضعیت گفتمانوصیف و فی الجمله ارزت
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  .17، شماره 5، سال فقه و حقوق)، عوامل و نتايج تورم كيفري و راهكارهاي مقابله با آن، 1387و محمد علي جاهد (
4. Theology of Progress. 
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ـ أشناسـی  یتاً به آسـیب و نها سیاست جنایی اسالمی را بسنجیم در  هـا گفتمـان م ایـن  هّ
 چوب نقد گفتمان علم دینی در کشور بپردازیم.رچا

اسـت و  » سـالمی ا«صف به وصف ه به این که جامعه و حکومت در کشور ما متّبا توجّ
گذاری  ها به ویژه در سیاستساحت ۀتحکیم حاکمیت اسالم در هم ف بهمحق و هم مکلّ

ه چه ظرفیتـی بـرای   م معرفتی تفقّنظا ـاست  کالن اجتماعی و از جمله، سیاست جنایی 
جهت طراحی یک الگوی مـدون و روزآمـد در سیاسـت     ت فقاهتیان سنّگفتمل در تحوّ

نوشتار، کوششی در این راه است؛ راهی برای دستیابی به افـق  جنایی اسالمی دارد؟ این 
 ». ایرانیِ سیاست جنایی ـ الگوی اسالمی«تدوینِ بخشِ اسالمیِ 
هـای  گفتمان ۀنایی اسالمی را در منظومسیاست ج ۀکوشد ابتدا مقول مقالۀ حاضر می

دو  هـای فـراروی  چـالش  هـمّ أی کند؛ که در این مسیر، شناسعلمی دینی رصد و آسیب
اکثری و ) تداخل حـدّ ١جمله:  ها را توصیف و نقد کند؛ ازگفتمان از مجموع این گفتمان

ها و های و حکمتانگاری سیاست) یکسان٢أسیسات فقه در حقوق، ی مفاهیم و تآشفته
 ۀ) تذبذب در تفسیر قاعـد ٣های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسالمی، مصلحت

خـاذ موضـع   های مـذکور در اتّ ی آشفتگی گفتمانطور کلّه و ب» ممحرّعمل  عزیر لکلّالتّ«
) فروکاسـتن  ٤تعزیـرات،   ۀجرم و گناه و قلمـرو و مصـادیق دایـر    ۀصحیح نسبت به رابط

تأسیسات حقوقی به فقهی، نظیر قول به این که اقدامات تأمینی و تربیتی همـان تعزیـر   
اعتنا بـه  اعتنا یا کمییِ بیأرنص  گری وود بر لفظ و حاکمیت پنهانِ اخباری) جم٥است، 
را همچنین باید های جزایی تایی از این دست. فقه جزایی و سنّه، و چالشت عقلحجیّ

جزایـی و بـا سیاسـت     هـای فقـه  تنویر تعامل فقه سیاسی با سیاسـت  ضرورت ۀاز دریچ
 جنایی اسالمی نگریست.

 
ا به گفتمان شناسی رویکرده. چارچوب نظری و روش بحث پیرامون آسیب٢

 سیاست جنایی اسالمی
ـ     ی سیاسـت  هنوز نه تنها علم سیاست جنایی در کشور بومی نشـده اسـت، بلکـه حتّ

جنایی اسالمی نیز چارچوب نظری منسجمی از حیث وضوح تعاریف و مفاهیم و راهبـرد  
مطلوب ندارد؛ وضعیتی که منجر به تذبـذب   های تأسیسات فقه جزایی در حدّو کاربست

دانش فقهی، پیرامون نسبت فقه جزایی با حقـوق   ۀبا سابق دانان حقوقر فهم و تشویش د
مقالـه   ۀریختگـیِ علمـی در ادامـ   همی از این بهکیفری ایران شده است. مصادیق متعددّ
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 نشان داده شده است. 
گرایـیِ   ها برای بازتعریف ماهیت علوم مدرن یا در دام نسبیاز سوی دیگر، اکثر تالش

رفت. دیدگاه گرایی پوزیتیویستی و به محاق  یا دوباره به سمت روش تجربهفتاد افراطی ا
 شود و الزم است تبلیغ و تقویت شود.  اعتدالی، کم دیده می

ن اسـالمی اسـت؛   و قهریِ تمدّکه ویژه، ذاتی گرفته  ای شکلید پذیرفت که دشوارهبا
متافیزیک و  ـو تاریخ  جامعه اسالمی در پیوند دو امر ناهمجنس: نص  ی ناگزیریِدشواره

ماتی بـرای  ایـن دشـواره، و تمهیـد مقـدّ     در واقع، فهـم و حـلّ  » اجتهاد« ۀواقعیت. وظیف
است. فقه همان فهم انسان مسلمان از نص است و تـاریخ همـان   » جریان نص در تاریخ«

 عمل فرد مسلمان در نسبت با همان نص می باشد. 
ی (نوعی د و نظری) و خرد جمعمر مجرّی فقه، عقل (به مفهوم ادر گفتمان رایج سنتّ

نقش هرچـه بیشـترِ نـص در     ءهای دارد که راه را برای ایفاتبلور عقل نظری) محدودیت
ر رایج میان فقهـای  کند. تصوّی فقه سیاسی) هموار میگفتمان سنتّاحکام فقه سیاسی (

عقل جـز در  این است که  ـ  ریناغلب متأخّمین و هم متأسفانه بین هم در متقدّ ـامامیه  
 ها نیست. ه آنموارد نادر، قادر به درک مالکات احکام و علل تامّ

، جایگـاهی کلیـدی در گفتمـان فقـه دارد     »حکـم « :انـد ان گفتـه اگرچه برخی محققّ
و لذا » ی ساحت فقههمه«رسد این تأسیس دینی،  نظر میا به )، ام٢٣١ّ: ١٣٨٩(فیرحی، 

شـود کـه حکـم     ای اطالق میهر فقه نیز به ادلّو اصول حاکم ب اساساً مترادف با فقه است
 شرعی را استخراج کند.

شناختی نسبت به توصـیف و تحلیـل انتقـادی ادبیـات     این مقاله با رویکردی معرفت
امـون سیاسـت جنـایی اسـالمی و     ایرانـی پیر  دانـان  حقـوق فقهـا و  برخـی  های پژوهش
ـ    سیاست )   ـ  ومی (اسـالمی های فقه جزایی، به دنبال شرح موانع فقـدان الگـوی ب ایرانـیِ

آفرینی سه مانع برای فقدان الگوی این مقاله، نقش ۀسیاست جنایی اسالمی است. فرضی
 وضعیت عرفی بزهکـاری در چـارچوب  لطفی به جایگاه عقل و ) کم١است: مطلوب بومی 
) ابهام در ٢مشرب، فقهی دانان حقوقشناسی جنایی ایرانی در ادبیات برخی فقها و جامعه

انگـاری  ) یکسان٣، دانان حقوقلسان این گروه از فقها و جزایی در  هیم فقهی و فقهیِمفا
 هستند.  »سیاست جنایی اسالمی ۀنظری«با » کم بر فقه جزاییهای حاسیاست«

 

 »علم دینی«گفتمان  ۀ. رصد مسیر راهبردی شدنِ سیاست جنایی اسالمی در منظوم٣
چه کتبی و چه  ـسامان گرفتن یک متن   عبارت است از چگونگی تولید و» گفتمان«

). ٢٥١ینـد درک آن از جانـب مخاطـب (خـانیکی،     آاز جانب تولیدکننـده و فر  ـشفاهی  
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حال، چه ارتباطی میان گفتمان، گفتمان علم دینی و بومی، و سیاست جنـایی اسـالمی   
 ۀو حـوز در است؟ به باور ما، پاسخ را باید در ارتباط آشکار و پنهان میـان ایـن   قابل تصوّ

ی کـالن  گذار سیاسی و سیاست ۀهای ایدئولوژیک در عرصگفتمان ۀمعرفتی جست: حوز
و خصوصـاً   ـهای تولید علمـی   ط آگاهی در قطبهای مسلّاجتماعی از یک سو، و صورت

هـای علمـیِ   ایـن دو حـوزه بـه هـیچ روی آوردگـاه      از دیگر سو. ـتولید علم دینیِ بومی  
های مـذکور بـا یکـدیگر،    یل انتقادی حول نسبت گفتمان. تحلمستقل از یکدیگر نیستند

مستقل هر یک از این دو موضوعیت دارد و چه بسا ارزشمندتر و  ۀمطالع ۀدرست به انداز
هـای فلسـفی پیرامـون سیاسـت جنـایی دینـی و علمـی،        پاسخ به پرسشمفیدتر است. 

مـاعی در کنـار   نیازمند بازنگری در مبانی و بینش حـاکم بـر علـوم رایـج انسـانی و اجت     
توانـد وقـوع   می» تحلیل گفتمان«ت فکری است. روش بازگشتی روشمند و نقادانه به سنّ

هـا را  گویی به معضالت و بحـران  ط در پاسخبحران در هر گفتمان و ناتوانی گفتمان مسلّ
هـای در  ط گفتمـان توانیم چگونگی تسـلّ استفاده از این روش مینشان دهد. همچنین با 

). Wodak & Meyer, 32 Gee, 117( ای توضـیح دهـیم  مندانهنحو روشحاشیه را به 
های حلیل تغییرات صورت گرفته در حوزه، در ت»گفتمان ۀنظری«از  رو، بایسته است از این

 ندیشه سیاسی بهره جوییم.عمل و ا
کـه   ،»المعـارفی رویکـرد دایرة « ــ ١موجود در باب علم دینی عبارتند از:  هایگفتمان

که سیاسـت جنـایی    ت اخذ نماید (دیدگاه گروهیلوم را از کتاب و سنّمام عخواهد تمی
رویکرد تهذیب و تکمیل علوم « ـ٢دانند)؛ ترجمه و تفسیر فقه جزایی می اسالمی را صرفاً

هـا و  اندیشه اسالمی در پـی پیراسـتن علـوم موجـود از ناخالصـی     که با نظر به  ،»موجود
گیـرد و  یهای علمی را نادیـده مـ  و انسجام نظریه ، پیوستگیانحرافات است. این رویکرد
و یـا دیگـر    ١٣٧٠قانون مجازات اسالمی گفتمان تقریباً مانند التقاطی و ناهمساز است (

نـاموفق بـین غـرب و شـرع و عـرف      پیونـد حقـوقی    ۀای که نتیجـ های حقوقیمجموعه
 گرایی و بر اساس ردّه به مبنای مابعداثباتکه با توجّ ٥»گوییرویکرد گزیده«) ٣ هستند)؛

هـای برگرفتـه از دیـن و بـا     فـرض شناختی در علوم و با نظر به پیشپوزیتیویسمِ معرفت
)؛ ٢٥١(سـوزنچی،  انی از صالبت متقنی برخوردار است هدف رفع فقر نظریه در علوم انس

در کشـور مـا شـود. نـوع      ایرانـی)  ـ  صالبتی که بتواند منشأ تولید دانش بومی (اسـالمی 
 ۀح از میان سه نظریمرجّ ۀنظری ۀهای دینی در ساماندهی علوم را باید بر پایارهحضور گز
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 پیگیری کرد. ـگویی رویکرد تأسیسیِ گزیده یعنی ـمذکور 
تی پیرامون سیاست جنـایی اسـالمی، مبنـای سیاسـت جنـایی      در گفتمان رایجِ سنّ
 ۀدبیر در قبال پدیـد تی است. چرا این گفتمان توانایی مدیریت تاسالمی همانا متون سنّ

 ـتی  متـون سـنّ   ـرسد پاسخ را بایـد در مبنـا    در کشورمان را ندارد؟ به نظر می مجرمانه
تی به صورت موردی به طـرح مسـائل پرداختـه، و دقیقـاً همـین      کنکاش کرد. متون سنّ

شـود؛   ۀ حقـوقی برجسـته مـی   قاعـد مذهبی در تولید  ـ جاست که نقش دکترین حقوقی
و بـدان   د حقوق اسـالمی نیـز آن را صـادق دانسـته    غربی در مور اناند حقوقای که نکته

وش یـا ر  ٦مسـائل را روش اسکوالسـتیک   حـلّ  ). ایـن روشِ ٢١٠اعتقاد دارند (شـاخت،  
کـردن   رسد نه تنها کمکی به عقالنـی اند، که به نظر میس نام نهادهمبتنی بر متون مقدّ

ـ  نکرده، بلکه آن را غیرعقالنی مـی  حقوق حقـوق، روش   ن بـه در رویکـرد مـدوّ  ا کنـد. امّ
که یک ین استدالل ا شود؛ بایا تنها روش معتبر شناخته نمی اسکوالستیک، روش معتبر

بیابـد، نـه ایـن کـه از مقایسـه       ـالگـو    ـعلم واقعی بایستی بنای خود را در یک سیستم  
ی یک موردی را نه در یک مورد دیگر، بلکه در اجرا موردی به دست آمده باشد. راه حلّ

ی در پرتو گفتمانی منسجم از سیاست جنایی اسالمی به مثابه یـک علـم دینـی    اصل کلّ
چنـین گفتمـان منسـجمی، نقـد      جـو کـرد. شـرط نخسـت بـرای تـدوین      و باید جسـت 

 فقـط  ،سیاست جنایی اسالمی اسـت، کـه مقالـه در ادامـه     ۀهای موجود در حوز گفتمان
 ها را دارد. انمجال پرداختن به دو گفتمان از انبوه این گفتم

  
-گذاری معرفت. نقد رویکرد پارادایمی به علم دینی؛ از حیث امتناع بنیان٤

 شناختیشناسی بر تقلید روش
، نشـان از سـردرگمی در   از شـرع)  ـ  علوم انسانی کنونی (از غـرب  ایِوضعیت ترجمه

ر ر مسـی لـین گـام د  دهیِ بایسـته بـه علـوم انسـانی دارد. اوّ    األخذ برای جهتمبانی الزم
 هـای موجـود در  روش، نقـد گفتمـان   ی محتـوا و رفت از چـالش واردات و ترجمـه   برون

 است که تاکنون جهان اسالم و ایران به دست آورده است. ایدینی های علمیمعرفت
اجتمـاعی و   شناسی علمی و مفروضات علمی، از مطالبات ما از علـوم بازنگری در معرفت
هـای الهـی و بشـری بـدون     ). اگر همچنان از رشته٥٠اقری، شود (ب انسانی موجود تلقّی می

 ٧ای بـرداری شـود، شـاهد مطالعـات چندرشـته     ها با یکـدیگر بهـره   ه به وجه تعاملی آنتوجّ
                                                                                                                                                                             
6. Scholastic method. 
7. multi-disciplinary studies. 



 ٣٥ ....های موجود در حوزه سیاست جنایی اسالمی؛نقد رویکرد

متفاوت است. چنین وضعیتی را در سیاسـت جنـایی    که تنها نوعی گردآوری آراء باشیم می
ی منـابع فقهـی و غربـی بـدون     قـانون مجـازات از ترجمـه    آن، شاکلۀتقنینی کشور که در 

خاذ اهـدافی سـنجیده تـدوین شـده اسـت،      سازی و تنقیح تأسیسات جزایی و بدون اتّ بومی
شاهدیم. ولی اگر از علوم مختلف به طور روشمند و با عنایت به وجه تعاملی علـوم اسـتفاده   

 یستند. سویه و ناقص ن بُعدی و یکخواهیم بود که تک ٨ایکنیم، شاهد مطالعات میان رشته
ها حول تولید علم دینی درصدد توجیه لزوم فراگیـری علـم جدیـد در    برخی دیدگاه

علـم   هـای مهـمّ  تمـام یافتـه  نشان دهند اند اند؛ گروهی دیگر کوشیدهی برآمدهبستر دین
م از ی را بـه تقلیـد دسـت دوّ   بینی اسـالم ت بوده است. اینان جهانجدید در قرآن و سنّ

هـای  دهنـد تـا بـه یافتـه    ن را نشان مـی از قرآهایی اند و آیهتهی غربی فروکاسهادیدگاه
های گرایش و آن را غیرنوآورانه جلوه دهند. رگه ای از اصالت اسالمی بدهندها، هاله غربی
ـ توان یافت که در پی می را نیز میسوّ جدیـدی از اسـالم اسـت کـه در آن      تبیـین  ۀارائ

زنـد   دیـد و قرانـت عقالنـی از اسـالم پـل     کالمی نوین حاکم باشد و بتواند بـین علـم ج  
توان پلی زد که انگاری، نمیهمانی سستِ این؛ اگرچه بر شالوده)١٣پور،  (حسنی و علی

ردن معنـای  کم، ناشـی از محـدود  ل و دوّهای اوّپردازی بر آن استوار شود. برداشتنظریه
، همچـون هـر   ماست. علم دینی در این گـرایش سـوّ  های علم دین و غفلت از محدودیت

هـای خـاص   فـرض بخشی پـیش اید از یک سو در پرتو قدرت الهامتالش علمی دیگری، ب
هـای  رسـد تبیـین  الش تجربی تکوین یابد. به نظر میدار تخود، و از سوی دیگر در گیرو

 ـــ و از جملــه، سیاســت جنــایی اســالمی ـکنون ارائــه شــده پیرامــون علــوم دینــی   تــا
انـد و صـرف   ه از معـارف دینـی را الزم ندانسـته   ضـی بودن استخراج مـدل یـا فر  روشمند

دینی بـودن   ها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برایمندی غیر روشمند از آموزه بهره
ـ    دانند. تفسـیره فرضیه و مدل، کافی می ی دهنـده ی غلبـه ای صـرفاً ایـدئولوژیک یـا حتّ

یـیِ معرفتـی ارائـه    گراینـی، راهکـاری بـرای گریـز از نسـبیت     ایدئولوژی بـر عقالنیـت د  
تی به اجتهاد نظیر مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنّ ؛دهند نمی

هـا   ن و دهت تـاریخی مسـلمانا  قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نـص و سـنّ  
تی بـه اجتهـاد کـه معتقـد بـه باورهـای       اند. رویکردهـای سـنّ  تأسیس فقهی ارائه نکرده

باید بـه یـاد بیاورنـد     ت جنایی علمی از ایدئولوژیک هستندر تفکیک سیاسنادرستی نظی
 ،، اگر یک فرآورده اجتهادی با یک فرآورده تجربـی ناسـازگار بیفتـد   ٩طبق نظریه تخطئه
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های تصویب و اقوال و ادله هر یک، نکـ : جلیلی، امید  های تخطئه و نظریه تفصیلی پیرامون نظریه . برای مطالعۀ٩
 . ٢، شماره ٤٣، دوره فقه و مبانی حقوق اسالمیتصویب در اجتهاد،  ۀ)، امام محمد غزالی و نظری١٣٨٩(
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سـازگاری  اعتبار دانسـت؛ بلکـه ایـن نا   اً علم را معادل پوزیتیویسم و کمو مطلق نباید فوراً
اجتهاد پیشین خود تشکیک کرده و دوباره دست به  ای است تا مجتهد درظاهری، زمینه

تجربیِ به دست آمـده در   ۀنشان دهد که نتیج ،اجتهاد دیگری بزند و در غیر این صورت
 آن مورد، خطاست. 

شورمان بـدان مبتالسـت، انحصـار    های علم دینی در کآفت دیگری که اغلب گفتمان
 ـ، شـاکری در کتـاب خـود     شناختی اسـت. بـرای مثـال   فهمیِ روشجشناختی و کروش

ینـد فهـم متـون    آکاربست هرمنوتیـک فلسـفی در فر   ـسیاست جنایی حکومت اسالمی  
فهـم  چون در هرمنوتیـک فلسـفی،   «دینی را جریانی التقاطی دانسته و ابراز داشته است 

ـ  ،بنـابراین ایـن جریـان    ،نهایی و مقدس و ثابت از متن وجود ندارد ـ  تقیّ د د علمـی و تعبّ
کنـد و   ی فقیهان گذشـته در خـود احسـاس نمـی    یهای فقهی جزا ه آموزهرونی نسبت بد

ت تاریخی جامعه همچون منتقدان فقه جزاء اسالمی، فقه جزا و فتاوای فقیهان را در سنّ
 )١١(شاکری گلپایگانی، » داند امروز از بستر عقالئی خارج می
و نـه   ی هرمنوتیـک هـا نه نظریه ؛الًاوّ که اشتده اید توجّدر نقد رویکرد این مشرب ب

وانست به فهم نهایی تفاسیر هرمنوتیکی از نصوص دینی، هیچ کدام نتوانسته و نخواهند ت
برانگیز از نصوص وحیانی و روایی نائل آیند و کاوش و پژوهش تا ابـد ادامـه   و غیرمناقشه
هـای فقهـی، یعنـی فهـم خطاپـذیرِ فـرد       هچرا باید نسبت بـه آمـوز   ؛؛ ثانیاًخواهد داشت

های زمینی زمینی به فهم د ما آدمیانِد درونی یافت؟ تعبّصوم از سیره معصوم، تعبّغیرمع
اصـرار   ؛مان ولو پیرامون حقایقی قدسی آیا نوعی شرک خفی نیسـت؟! ثالثـاً  و غیرقدسی

های فقهای گذشته معنایی جز ارتجـاع  د علمی به دریافتمذکور بر استمرار تقیّ ۀنویسند
علـوم   سـازیِ های اسالمیف است. اغلب نظریهتأسّ ب وتعجّ ۀیرای فکری ندارد و ماو قهق

نشـان از خطـا در فهـم ماهیـت و      شـده و  اصول و مبانی طـرح  ه کافی به اینبدون توجّ
 تولید دانش دارد.کارکرد و غایت 

سیاسـت جنـایی    ۀشناسی ترکیبی در حوزای و روشهرشتت نگاه میانیّشک، اهمّ بی
د کـه  شـو مـی  هنگامی نـزد روشـن   ـترین علوم دینی  حساسبه مثابه یکی از  ـاسالمی  

کشیده شـدند کـه    فردی شناسی فقهِروش از آن رو به هفقیهان شیعه داشته باشیم توجّ
کالم و فقه شیعی همواره به عنوان جریان ایدئولوژیک اپوزوسیون در مقابل قدرت حاکم 

هـا انجامیـد و فقیهـان را از    آنمطرح بود و در نهایت، این امر به اعتزال و انزوای جبری 
شناسی فقه حکومتی را الت مبتنی بر روشمواجهه مستقیم با جریانات سیاسی ـ که تأمّ 

ز دسـت داد و هـویتی   سیاسـی خـود را ا   یسویه ،ـ بازداشت. کالم شیعی کردایجاب می



 ٣٧ ....های موجود در حوزه سیاست جنایی اسالمی؛نقد رویکرد

 ۀزمین کهمرتبط  نصّفاقد  مسائلِل در عرفانی یافت و تأمّی بعضاً حتّاعتقادی و ـ   جدلی
هـای  در مقام نقد دیـدگاه  .ظهور سیاست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد

پیرامون سیاست جنـایی  ت ایدئولوژیک شدّه غیرجامع، انحصارگرا و فقط ایدئولوژیک یا ب
انگارانه خواندن با ساده. وی کنیم جان هدلی بروک ی به دیدگاهااشاره اسالمی، بد نیست

هـای دینـی و باورهـای    میان آمـوزه  ١٠ترابط چندوجهی یا پیچیده ۀنظریتعارض،  ۀنظری
به ارزیابی کرد که در اثر علمی را مطرح نمود. وی رابطه علم و دین را در ابعادی چندجان

جهـان اسـالم نیـز     ). درBrooke, 1991های تاریخی خاص، رقم خورده است (موقعیت
انی، در قالب نـزاع میـان فلسـفه، عرفـان و     های انسهای وحیانی و یافتهتعامل میان داده

ی تولید علم های پیشنهادی در دو عرصهدید که تبیینکالم پیش آمد. در مجموع، باید 
 ءنگر هستند یا نه؛ و آیا در مرتبه اجـرا زی علوم انسانی اسالمی، آیا جامعسادینی و بومی

انتزاعی هستند و در مقـام  کالن اجتماعی کارآمدی دارند یا صرفاً  رانگذا و برای سیاست
ها، استخراج این تبیینباشند. شرط ارزیابی نمیعمل از کفایت کاربردی معقولی برخودار 
 ست.ا ها مبانی و اصول و عناصر کالن حاکم بر آن

های علم ینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمانترین ایرادهای مفهومی و بنیادیکی از مهم
هاسـت  ت شرع در بـاور صـاحبان ایـن گفتمـان    به موازات عقل دینی، قول به عدم حجیّ

های حاصـل  گرفتن فراورده). اینان با قرار٧١(برای مثال، بنگرید به: علی پور و حسینی، 
های غیرانتقادی نسـبت بـه اجتهـاد    ی اگر با انگیزهاز اجتهاد در معرض محک تجربه حتّ

ن اسـت کـه محـک و مـالک     اند. استدالل ایشان ایـ تی صورت پذیرد، مصرّانه مخالفسنّ
 همان،عاهای معرفتی حاصل از منابع دینی، همان روش اجتهادی است (صدق و کذب ادّ

 اجتهاد را امری مطلقاً ذهنی و فـارغ از آثـار و ابعـاد عینـیِ     ؛الً). پیداست که اینان او٨٢ّ
 دانند (در حالی که دین عالوه بر راه سعادت اخروی، برنامه حیـات فردی و اجتماعی می

فتی دینی عاهای معرمگر فقط صدق و کذب، مالک پذیرش ادّ ؛دنیوی نیز هست) و ثانیاً
 ۀدر جامعـه و بـه ویـژه در حـوز     مدا ناکارآهای دینیِ صادق امّاست؟ قطعاً هرگز. معرفت

ندارنـد. سیاسـت   گذاری اجتماعی و از جمله سیاست جنایی، قابلیـت کـاربرد را    سیاست
معین و منشأ اثر  یترین رشتهکه دانش مدیریت، مهماست ای رشتهجنایی، معرفتی بین

ا به هـر  های دینی صادق امّتوان معرفتسیاست جنایی است. به نظر نگارندگان، نمی در
در سیاسـت جنـایی    مـد کارآنارا درست به میزان معارف دینـی صـادق و    مددلیل ناکارآ
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 اسالمی تأثیر داد.
ه کننده به صِرفِ صادق بودنِ معارف دینی و دیدگاه بسند ـطرفداران دیدگاه مذکور  

نـه  معتقدنـد   ـعمومی   ۀیی دین در عرصآت ابعاد مدیریتی و امکان کاریّناملتفت به اهمّ
 ۀ) بـا آمـوز  مـد ا ناکارآا چـه بسـ  ا (امّهای دینی بشریِ امّتنها نیازی نیست که این معرفت

محک زده شود و به لحاظ  دن)دیگری (مثالً پارادایم عقلی و فطری عبث نبودن و کارآبو
ت؛ چون با اصول حاکم شناختی سنجیده شود، بلکه اصالً چنین کاری ناممکن اسمعرفت
بـه نظـر    ١١هـا] ناسـازگار اسـت.   ها [خصوصاً اصل استقالل پـارادایم ها و پارادایمبر آموزه

ـ دین و اموری از این دست را نمـی  های دینی بشری و خودِمعرفت ؛الً، اوّنگارندگان وان ت
ی نـاجورِ مفـاهیم   وصـله » ارادایم اجتهادی دانش دینـی پ«پارادایم دانست و اساساً تعبیر 

م است و نه با هیچ یک از پیش سنتی به مفاهیم مدرن است. اجتهاد هرگز نه یک پارادای
که برای فرار از محک  ر پارادایمی تطبیق ندارد. ضمن اینها و قواعد تفکّها، فرضیهفرض

رد؛ ها را بهانه کتوان استقالل پارادایمی دینی بشری با عقل و تجربه، نمیاهشدنِ معرفت
در جهان » هاتعامل پارادایم«علوم باعث شده  ای شدنِرشتهچه، ارتباطات عالمگیر و میان

 گردد. » هااستقالل پارادایم«کنونی جایگزین 
اصل اساسی در «که نمایند تصریح می» ایم اجتهادی دانش دینیپاراد«طراحان نظریه 

ـ اجتهادی، اکتشافی و در پی کشف مرا ۀاین پارادایم، آن است که روی ف و صـاحب  د مؤلّ
» های متن و گفتار یا روابط سمانتیکی و قوانین هرمنوتیکی اسـت سخن از طریق داللت

گرایـی  بداعت است و چیزی جز تکرار تأویـل ). آشکار است این نظریه فاقد ١١٠ همان،(
نیست. این نظریه، التقـاطی اسـت    ـای چند صد ساله  با سابقه ـاسالمی   در فهم نصوص

باید در  هچ تی به اجتهاد. آننشدنی میان نگرش مدرن به روش پارادایمیک با نگرش سنّ
علوم مدرن است و نه جهت کاهش تنش با  ،ل در خود اجتهادپی آن بود و هستیم، تحوّ

همچنـین تنـاقض در چنـین     ١٢ت کهنـه. شدّه ا بمّهای فقط ظاهراً نوآورانه اایجاد التقاط
چرخش پارادایم اجتهادی، در یک  ۀاحان نظریهای التقاطی، کرانه ندارد. مثالً طرّ دیدگاه

کـاری و نقدسـتیزی اقـدام بـه سـقوط آزاد بـه قعـر        محافظـه  ۀناپذیر، از قلّموضع توجیه

                                                                                                                                                                             
 ).٨٣نکـ : (علی پور و حسینی، ها،  این دیدگاه . برای آشنایی با اهم١١ّ
میان «نمایند  ها خود تصریح می آنگذاران  دانیم که پایه  هرگز نوآورانه نمیهایی را  . از این رو چنین التقاط١٢

ماهیت دانش از دانش بودن  پارادایم اجتهادی و پارادایم انتقادی، تمایزی آشکار است؛ زیرا در پارادایم انتقادی،
ت نقدستیز و هستند و نه نقدگرا و طبعاً شدّه ) روشن است ایشان ب١١٢پور و حسینی،  (علی.» شود خلع می

 اکثر، یک شوخی است. گرایی، حدّ عای تحوّلبدون نقد و نقدپذیری، ادّ
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های آن به مثابه موزهو آ در پارادایم اجتهادی، به دین«گویند: کنند و مییسم میسکوالر
کننده واقعی دالیلی که اثبات ۀد، بلکه بر پایشوارزشی یا ایدئولوژیک نگریسته نمیامری 

های موجود در منابع دینی همگی غیرارزشـی و در  گزاره ،رو ن زبان دین است. از اینبود
» ی نیسـتند. هـای و بایـدهای اعتبـار   اند و اصالً نـاظر بـه ارزش  واقعیواقع حاکی از امور 

میـان نگـرش مـدرن بـه روش     التقـاط ناهمسـاز    ۀ). چنین تناقضاتی نتیجـ ١٤٧همان، (
توان و باید به تار (اجتهاد) است؛ اجتهادی که میتی به ساخبا نگرش سنّ گرایی)(پارادایم

 ل داشت.آن نگرشی متحوّ
ی و تنها ساختار تفهّمیِ کشف معانی و معارف غیـر فقهـ  » روش کنونی اجتهاد دینی«

ایی اسـالمی] از  حتی فقهی نیست. در باب امور تکوینی [مانند تدوین الگوی سیاست جن
توان مباحث درون دینی را طرح کرد؛ زیرا در امور تکوینی، اند، نمیآن جهت که تکوینی

و نـه   ). بنابراین چون فقه، مـاهیتی کشـفی  ٧٥همان، ت [عملی] معنا ندارد (بحث حجیّ
تـوان الگـوی مطلـوبی از سیاسـت جنـایی      و راهبردی دارد، نمی هریزانتأسیسی و برنامه

 اسالمی را فقط بر اساس فقه و آن نگرش کنونی رایج به اجتهاد فقهی تدوین کرد.
 
ی مفاهیم و تأسیسات فقه ری و آشفتهاکث. نقد رویکرد حامی تداخل حد٥ّ

 جزایی در حقوق جزا؛ از حیث انسجام الگو
ون و تکـالیف حکومـت اسـالمی، از    ؤفقه با شـ  ۀون رابطهایی که پیرامبرخی پژوهش

شوند و تبلور  های حوزوی کشور منتشر میجرای عدالت کیفری، توسط پژوهشگاهجمله ا
ـ  ل علم دینی هستند را باید آسیبحوّتالش برای تولید و ت ف محتـرم  شناسی نمـود. مؤلّ

اثـر   ،طـور غیرواقعـی  ه ، بکتاب ۀمکه در پایان مقدّ جدا از این» رابطه جرم و گناه«کتاب 
، و حـاوی اظهـارات و تعـابیر غلطـی     ١٣لین پژوهش در این رابطه معرفی نمودهخود را اوّ

فقـه و حقـوق، بـه هـدف نفـی       ۀ، در تبیـین رابطـ  ١٤پیرامون حقوق موضوعه ایران است
عی مدّمغالطه نموده است. برای مثال، نویسنده  راًاستقالل دانش حقوق در برابر فقه، مکرّ

اند ولی مصالح و مفاسد حاکم بر احکـام شـرعی، واقعـی    نهادهای حقوقی، اعتباری ،شده

                                                                                                                                                                             
اثر دکتر سید محمد حسینی را در » سیاست جنایی اسالم و جمهوری اسالمی ایران« در حالی که کتاب مهمّ. ١٣

 منابع کتاب خود آورده است.
ست ر در ایران جاری نیعا کرده حکم وضعی بطالن بیع در خرید و فروش مواد مخدّف ادّبرای مثال، مؤلّ. ١٤

ر مصوب دی در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدّمتعدّ موادّ ) و این خالف نص١٠٠ّ(سیدحسینی تاشی، 
 باشد.  و اصالحات بعدی می ١٣٧٦
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ی و بیّن با امـور واقعـی باشـند    جدّ توانند در تضادّند و لذا این اعتباریات هرگز نمیهست
با مصالح و مفاسـد از   اتردید، روشن است که قیاس نهاده ). بی١٠٣(سیدحسینی تاشی، 

که معلوم نیست منظـور ایشـان از    ـنه نهادهای حقوق   ؛انیاًمع الفارق است. ثقیاس نوع 
هـایی  د و نه مصالح و مفاسد شرعی پدیـده انصرفاً اعتباری و غیرعینی ـچیست  » نهادها«

مصلحت و مفسـده از جـنس اعتبـار و امـری غیرمـادی       ،اند. اساساًمحسوس و جسمانی
ۀ کـه پژوهشـی در حـوز    است. خلط مفاهیم فقهی، ایراد دیگری است که به ایـن کتـاب  

نهادهای فقهی «رود، وارد است. نویسنده بیان داشته  سیاست جنایی اسالمی به شمار می
رایج در کتب و جوامع گذشتگان را باید صرفاً نگاه حکومت اسالمی عصر صـدور (صـدور   

). ایشـان در تکـرار و تأکیـد بـر     ١٥٢همـان،  » (شریعت) به موضوعات اجتماعی دانسـت. 
ی کـه  احکام وحیـان «اند:  حالل شریعت در حکومت، بیان داشتهمبنی بر اضمدیدگاه خود 

اند به جای ماهیت شـرعی، ماهیـت حکـومتی خواهنـد     در درون شریعت گنجانیده شده
همـان،  » (حکومتی بودن مطلق احکـام شـرع  «اند تا له آورده). نیز اد٢٠٧ّهمان، » (تداش
کنـد؟!   ومت اسالمی، شریعت صادر مـی حک) را به زعم خود اثبات کنند. حقیقتاً آیا ٢١٠

شک، چنین تفاسیری از حکومت اسالمی که همه چیز در آیا شریعت یعنی حکومت؟! بی
 اسالم را ببلعد، خالف حقایق مسلّم شرع و عقل است. 

اصل قانونی بـودن جـرایم و    سیاست جنایی اسالمی، همچنین ۀپژوهش مذکور در حوز
ت و هم سپس های مشروع ملّحیث تضمین حقوق و آزادی طور خاص ازه ها را هم ب مجازات

ایـن  « گونه توجیـه کـرده اسـت:   طور مطلق، صراحتاً مردود دانسته و با تعابیری مبهم اینه ب
های مشروع مردم در برابـر حکومـت   تواند ضامن حقوق و آزادیاصل تنها در صورتی می

زم بـرای  ای اختیـارات و آزادی ال باشد که بتوان نهاد حکومت را در برابر دین یا عرف دار
انگاری رفتارهای مختلف دانست، زیرا در صورت محکومیت جعل قوانین حکومتی و جرم

وی در جعـل حیثیـت    ۀکه نقشـی بـرای اراد  حکومت به تبعیت از دین یا عرف بدون آن
حکومتی برای رفتارهای ممنوع قائل باشیم، دیگر الزام وی به تبعیت از اصل مزبور فاقـد  

 »وجاهت منطقی و حقوقی است.
کر، داللت بر هر کدام از این دو معنا بکنـد ایرادهـای بنیـادینی    الذّتعبیر غامض فوق

هـا  اصل قـانونی بـودن جـرایم و مجـازات     تبعیت حکومت از دین مالزمه با نفی ـ١دارد: 
واً سهف بوده، حکومت جمهوری اسالمی ایران، ناخواسته و لّؤنظر مدارد. اگر این معنا مدّ

شود؛ چرا که اصل قانونی بودن به ویژه در قـوانین جزایـی و    حکومتی غیردینی اعالم می
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از اصـول مبـرهن نظـام     ١٣٩٢قانون جدید مجازات اسـالمی  در پی تصریح در  خصباأل
ی هـای غیردینـ  متاصل قانونی بودن تنها در حکو ـ٢حقوق کیفری ایران اسالمی است. 

ت است و چون حکومت دینیِ کشـور  های مشروع ملّدیدارای کارکرد حفظ حقوق و آزا
اصـل مـذکور در    د پس نیازی بهکنها را صیانت میتماً و مداوماً این حقوق و آزادیما ح

ر داد کـه بـه دلیـل    ف بوده بایـد تـذکّ  لّؤنظر منیست. اگر این معنا مدّ نظام حقوقی ایران
هـا جـزء   اری از حقوق انسانه مطمئنیم پاسدتفاوت مقام ثبوت و اثبات در حقوق، اگرچ

د قانون اساسی ها و اهداف عالیه حکومت اسالمی کشورمان است و در اصول متعدّآرمان
ا در مقام عمـل و اثبـات قطعـاً آن    قوانین عادی و مقررات نیز تبلور یافته است، امّ و موادّ

ایی هم در سیاست جن  ـهای حقوقی محکمی  ضمینق نیست و همواره باید تآرمان محقّ
تقنینی به شکل بروز اصل قانونی بودن، و هم به طرق دیگر در سطوح سیاسـت جنـایی   

هـایی نظیـر حفـظ حقـوق و     برای حمایت کیفری از آرمان ـ  قضایی، اجرایی و مشارکتی
 ر باشد؛ که همین طور هم هست.ت مقرّهای مشروع ملّآزادی

ـ   مرحوم عالمه نائینی، قانون، نظارتبد نیست یادآور شویم  ی را تنهـا  و مشـارکت ملّ
حکومت اسالمی را به  پذیریداند. وی نظارتدیل سلطنت والیتیه به تملیکیه میمانع تب

ولند نـه مالـک، و اینهـا    ؤدر اسالم فرمانروایان در برابر مـردم مسـ  «داند که این دلیل می
د و العنـان. بنـابراین، محـدو   د، نـه مطلـق  عرفی هستن ـ  د به قوانین شرعیمحدود و مقیّ

عالمـه  مرحـوم   .)١١٤(کیخـا،  » بودن سلطنت اسالمی از ضروریات دیـن اسـت.   مشروط
فکـری خـود، بـه آن     ۀسیاسی غـرب در منظومـ   ۀکردن مفاهیم بنیادی اندیشنائینی با وارد
اندازی دینی بخشیده بود. نائینی دقیقاً از آزادی درک دینی داشـت و مـراد او   مفاهیم چشم

 ۀنبـود. در منظومـ  » تساوی مردم بـا حکومـت  «رقّیّت جباران و هم چیزی جز رهایی از قید 
اسالم اصیل در جامعه ایجاد شود  ۀدربار» تفاهم«و » وفاق عمومی«اندیشه وی، ابتدا باید یک 

م ایجاد این وفاق بـین  ). تقد١١٧ّهمان، گردد (و سپس حکومت والیتیه ترسیم و ممکن می
 عالمه نائینی است. ت، بر تشکیل حکومت اسالمی مورد تأکیدملّ

های چالش دیگر، توسعه قلمرو اصل قانونی بودن جرم و مجازات توسط برخی دیدگاه
 های افراطـی شناسی چنین نگرشبتی افراطی به سیاست جنایی اسالمی است. آسیسنّ

در  حاضـر  های کمتر افراطی ضرورت بیشتری دارد. یکی از نویسـندگانِ نسبت به نگرش
د است قانونی بودن جـرم و مجـازات در حقـوق کیفـری اسـالمی      این جبهه فکری معتق

هـای مختلـف منـع و نهـی،     ف بر جمود به معنای خاصِ قانون نیست، بلکـه از راه متوقّ«
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شـود. بـه عبـارت دیگـر، وجـود       اکی از تحریمات شرعی نیز حاصل میمانند: نهی عام ح
حقوق اسالمی که از مبانی در غیر ظالمانه بودن مجازات کافی است. این بیان در » بیان«

ثابت اخالق و حقوق برخوردار است، اعم از قانون به معنای خاص و منابع احکـام اسـالم   
 )١٨٤: کدخدایی، نکـ » (است.

صحیح است؟! ثانیاً در حـالی  » بیان«آیا جایگزینی اصل قانونی بودن با تأسیس فقهی 
م احکـام شـرع بـه طـور طبیعـی      در فهـ  هرالدّاسالم تا ابد ابتدای ظهورکه خود فقها از 

اختالف نظر دارند و اساساً کارکرد اجتهاد، اندیشیدن در مسیر همین فهم جهت تجـویز  
فقهـا   یابد و حکم ظاهریین مسیر فقط به حکم ظاهری دست میدان است و در ابه مقلّ

تـوانیم بگـوییم حقـوق    گـاه چگونـه مـی   ت است. آنو تشتّ رنیز در سراسر فقه واجد تکثّ
می از مبانی ثابت حقوقی برخوردار است؟ فقه حکومتی و مصلحت و والیـت فقیـه و   اسال

ل فهم از اسالم اجتهاد و تأسیسات دیگری از این دست ناشی از قبول تغییرپذیری و تحوّ
نی بودن جرم و واکنش جزایـی و تمایـل بـه    است. واقعاً آیا کمرنگ جلوه دادن اصل قانو

دیگر مقاصد شریعت های عمومی و تأمین ر به حفظ آزادییا بیشتمات، آانگاری محرّجرم
 ها؟  انجامد یا به نابودی آنمی

برای کاهش نگرانی ناشی از وسـعت  » بیان«طرفداران جایگزینی اصل قانونی بودن با 
 ـ  کران و پـراختالف قانون و فقهِ بی ـنامحدود قلمرو قابل استناد قاضی برای صدور حکم  

شک، منضـبط  بی« گونه مهار کنند:کوشند این چالش را ایناند. ایشان میناچار به توجیه
ـ   کردن ده میلیون [! سـت. ناچـار بایسـتی    ی امـری محـال ا  ] مصداق جـرم در قـانون کلّ

ـ  شکال برای رعایت عدالت و جلوگیاِسازوکارهایی کم قضـات   ۀری از خودمحـوری ظالمان
ت و تأکید بر صفات و شرایط قاضی، دقّبینی کرد. این سازوکارها در اسالم در قالب پیش

اندیشی بر اساس مبانی فقهی و دادن به قاضی برای مصلحت تأکید بر آداب قضاء، اختیار
های کنترلی، ارائـه شـده   تر، با إعمال نظارتمصالح مضبوط در شریعت و از همه مهم

انعطاف غیرقابل ی حقوق سکوالر، تقیید قاضی به نصّاست؛ در حالی که رویکرد سنتّ
بینانـه و ناکارآمـد کیفـری شـده     یک نظام غیرواقع ۀعدالتی و ارائساز بیقانون، زمینه

ـ  ۀ). معلوم نیست نویسند١٨٥همان، » (است. ای و بـر اسـاس چـه    همذکور، با چه ادلّ
های حقوقی سکوالر را در تنگنای نصوص غیرمنعطـف قـوانین   اطالعاتی، قضات نظام

فقط در حقـوق اسـالم، بـر شـرایط و صـفات خـاص در        بیند؟! همچنین آیاغربی می
ه است و نظامی یکسره توجّه شده است و حقوق غرب به این مالحظات بیقاضی توجّ

 ناکارآمد و غیرواقع بین است؟!
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 انگارِ فقه جزایی با سیاست جنایی اسالمی . نقد رویکرد یکسان٦
ینـد کارآمدسـازی   آدر فر ارزش بر عقالنیت و علم، مانعی بزرگی ۀگونه که سلطهمان

انگاشتن کارکردهای ارزش در سطح جامعـه و  آید، نادیدهریزی جنایی به شمار میبرنامه
هـای بزرگـی را از   گیری در قبال آن به عنوان امری تحمیلی یا تزئینی نیز فرصـت موضع
 . از سوی دیگـر، کنددهی جنایی سلب میعملکرد نظام پاسخ ءریزان در جهت ارتقابرنامه

نظام عدالت کیفری، فی نفسه مذهب یا ایدئولوژی سیاسی نبوده، بلکه تنها یک مکانیسم 
دهی است؛ مکانیسمی که در چارچوب ایدئولوژی سیاسی حـاکم بـر جامعـه اقـدام     پاسخ

). ضـمن ایـن کـه در بحـث از     ١٩٦(اردبیلـی و ایروانیـان،    نموده و محدود به آن اسـت 
هـایی از شـرایط   گذاری جنایی، تنهـا ارزش  سیاستمعیارهای حاکم بر یک نظام کارآمد 

ریـزی برخـوردار هسـتند کـه در چـارچوب      ینـد برنامـه  آاقلی الزم بـرای ورود بـه فر  حدّ
ی این سـاختار، امکـان طـرح عملـی و واقعـی      ههای بالفعل و بالقوّها و توانمندی ظرفیت

هـای نظـام   اسـت ر بوده، یا آن کـه حسـب سی  ها متصوّ پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آن
چنین قابلیتی در این نظام، وجود داشته باشد. در غیـر   ءریز، قصد بر ایجاد یا ارتقابرنامه

هرچنـد کـه مـورد احتـرام بـوده و تحـت سـاختار         ـرف نقض یک ارزش  این صورت، صِ
دهـی  یند پاسـخ آنمودن آن به فرهی برای وارددلیل موجّ ـسیاسی حاکم بر جامعه باشد  

رود. در این راستا، غیر اخالقی، غیرانسانی یا ناقض ارزش بودنِ یک رفتار نمیجنایی به شمار 
گردد، بلکه باید در ی نمیهی برای توجیه طرح پاسخ کیفری تلقّن، به تنهایی دلیل موجّمعیّ

دهی به رفتارهای  پذیر بودنِ پاسخکنار دیگر معیارهای مندرج در سطح چنین نظامی، امکان
ای از دالیل و ی از یک ارزشِ مورد حمایتِ حقوق جزا نیز حسب مجموعهنّمعی ۀمغایر با جلو

ریزی جنایی با شواهد عینی، الزم و محرز باشد. در غیر این صورت، با تداخل مرزهای برنامه
-های ارزشی، نظام عدالت کیفری دچار ناتوانی از بازدارنـدگی نسـبت بـه رفتـارِ جـرم     دامنه
ر جایگاهش تضعیف خواهد گشت و به غیـر از بازدارنـدگی، در   شده خواهد شد؛ اعتباانگاری

 نیل به دیگر اهداف خود نیز کمتر از اکنون توفیق خواهد یافت. 
هـای  شـتر اجمـاالً گفتـه شـد کـه در پـژوهش      ه به این کـه پی مه و با توجّبا این مقدّ

فقه سیاست جنایی اسالمی در کشورمان، نسبتِ میان سه قلمرو نصوص اسالمیِ جزایی، 
جزایی و سیاست جنایی اسالمی به درستی تبیین نشده و وضوح مرزهای این سه حـوزه  

قـان  ت کمرنگ شده است، حال بد نیست نوشتگانِ حاکی از رویکردها برخی محقّبه شدّ
انـد و  های حاکم بر فقه جزایی اسالم را همان سیاست جنایی اسالم نام نهادهکه سیاست



 ١٣٩٢ابستان مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و ت ٤٤

اند نقد شـود؛ خصوصـاً از ایـن    میان این دو تعبیر نداشته التفات مطلوبی به عمق تفاوت
گرایانـه  اش ماهیتاً علمـی مـدیریتی و عمـل   جهت که سیاست جنایی ولو از نوع اسالمی

بنـدی  ی هـم مـدل  توان توصیف و تحلیل و تفسیر آیات و روایـات و تـا حـدّ   است و نمی
نـام نهـیم و   » یی اسـالمی سیاسـت جنـا  «کردنِ فهم خود از اندیشه جزایی اسالم را فوراً 

همانیِ علوم و تأسیسات علـوم انسـانی بـا نهادهـای     ل تبعات رویکرد اینهمچنان متحمّ
 توان به امر فقهی فروکاست؟فقهی خود باشیم؛ و اساساً مگر امر اسالمی را می

در کتـاب سیاسـت    ـسیاست جنایی اسالمی  شهیر پردازان ظریهاز ن ـدکتر حسینی  
مشمول حکم  آنچه ۀهوری اسالمی ایران، هنجار حقوقی را شامل همجنایی اسالم و جم

: نکــ  تحب و مباح یعنی همه افعـال و تـروک انسـان دانسـته (    واجب، حرام، مکروه، مس
قابلیـت حمایـت    مـات ) در حالی که تنها بخش کـوچکی از واجبـات و محرّ  ٨٦حسینی، 

جـار  عی را ملهـم از هن ). ایشـان همچنـین هنجـار اجتمـا    ١٧٤نژاد، کیفری دارند (نظری
جا حقوق دانیم همیشه و همه) در حالی که میهمانند (ا حقوقی در نظام اسالمی دانسته
هـای اجتمـاعی،   در زیرساخت ۀریش ،ایی هستند و خودو هنجارهای حقوقی اموری روبن

ساز باشـند. در  های حقوقفهنه این که عامل ایجاد این مؤلّ فرهنگی، تاریخی و ... دارند و
سیاست جنایی اسالم با سیاست جنایی جمهوری اسـالمی   ۀدکترین دکتر حسینی، رابط

ی معنای اسالم نیز در تعبیر ایشـان از سیاسـت جنـایی اسـالم     ایران روشن نیست و حتّ
علوم اسالمی و اگر مثالً محدود به فقه  ،همفهوم نیست که آیا محدود به فقه است یا کلیّ

 م فقها یا کدام مشرب فقهی است.قلمرو این فقه شامل کدا ،است
هـای  دیدگاه دکتـر حسـینی همچنـین چـالش     شناختیِشناسی معرفتنقد و آسیب

در دیدگاه ایشـان و ایـن کـه    » حاکم«؛ از جمله ابهام در معنای سازددیگری را آشکار می
حاکم آیا در رأس نظام سیاست جنایی اسالم است یا جمهوری اسـالمی یـا هـر دو؟ آیـا     

تفـویض  مستخدمان دولت نیز از باب  ۀامر مسلمین است یا قضات یا هم ولیّ حاکم فقط
 گنجند؟ اختیار، ذیل عنوان حاکم می

ـ اسایشان تر، از همه مهم هـای حـاکم بـر فقـه     سیاسـت  ۀاساً تفکیکی میان سه مقول
جزایی، سیاست جنایی اسالم و سیاست جنایی جمهوری اسالمی ارائه نداده و در تبیین 

انـد و  شـده  ١٥به شرح اجمالی مذکور هاییها و تداخلچار تناقضاین سه نیز دهر یک از 
                                                                                                                                                                             

)، بررسی و نقد کتاب سیاست ١٣٨٩نظری نژاد کیاشی، محمدرضا (برای مطالعه شرح تفصیلی بنگرید به: . ١٥
یران، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه جنایی در اسالم و جمهوری اسالمی ا

 .٢ماره ، ش١٠ال علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س
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ای از معرفت (اعم اند که سیاست جنایی، حوزههم اصالً بدین مهم التفات الزم را نداشته
کنشی و واکنشی نسبت بـه  » برنامه راهبردیِ«ن از علم و ایدئولوژی) است که ذاتاً متضمّ

مدیریت مسائل جزایـی کـاربردی در ذهـن و     گذاری دربارۀ مجرمانه و نیز سیاست ۀپدید
ـ      مبـانی، راهبردهـا و   «اسـت.   مـردم  ۀرفتار مأموران نظـام عـدالت کیفـری و اقشـار عامّ

پـژوهش و عملـی کـه صـرفاً بـه       سه سـطح سیاسـت جنـایی هسـتند. هـر     » ها کاربست
که در همان  هاگتوان سیاست جنایی نامید؛ خصوصاً آنهای نظری بپردازد را نمی تحلیل

 سطح نظری نیز به ایرادهای مذکور مبتال باشد. 
تر گاه بغرنجا چالش آناصالح و تعالی است، امّ ۀگرچه نقد و ایراد، گوهر معرفت و مای

 سیاست جنایی ۀنظران عرصارد بر دیدگاه ایشان و دیگر صاحبشود که به ایرادهای ومی
قد دیدگاه دکتر حسینی، به جـای تـالش در   برخی در ن اسالمی نیز ایرادهایی وارد باشد!

انگـاری اسـالمی بـا مقتضـیات نظـم      ایی معقول و مشروع میان نظام جـرم تقویت همگر
عمومی، نظام سیاست جنایی اسالمی را یکسره انکار کرده و آن را تهی از معنا جلوه داده 

از بیان ایـراد   اند! و فوراً پس و مبنا و هدف حقوق الئیک و حقوق اسالمی را یکی دانسته
زدایی از اصـطکاک میـان سیاسـت جنـایی اسـالمی و      راه تنشمذکور به دکتر حسینی، 

اگر بپذیریم که هدف حقوق کیفری یا تجـریم، حفـظ   «اند: گونه تجویز نمودهغربی را این
هـا،  انسـان  ۀت اجتمـاع و تغییـر عقیـد   الیّه به پویـایی و سـیّ  نظم اجتماعی است، با توجّ

ر و پویا خواهند بود. از این رو، مبنا و هدف حقوق در جامعه ی نیز متغیّحقوق هایهنجار
الئیک لیبرال، تفاوتی با جامعه اسالمی نخواهـد داشـت [!] زیـرا در هـر جامعـه، علمـی       

 )١٨٠(نظری نژاد، » کند.ست که از خواست اجتماعی تبعیت میگفتمانی ا
پرسـید بـر چـه     ـورد نقد ماسـت   که خود، م ـدر مقام نقدِ نقد باید از منتقد محترم  

د؟ داننلیبرال و جامعه اسالمی یکسان می اساسی مبنا و هدف حقوق را در جامعه الئیک
أمین نظم و عـدالت  ی حقوق اسالمی به تطور کلّه آیا این که سیاست جنایی اسالمی و ب

گمارد و حقوق الئیک نیز در همین مسیر است، به معنـای همسـانیِ   ت میاجتماعی همّ
هـای   حقوق غرب بـه ارزش  جایگاه عرف و اراده جمعی در این دو نظام حقوقی است؟ نه

ـ پا زده است و نه حقوق اسـالمی بـی   تمامه پشتاخالقی به ه بـه پویـایی اجتمـاع و    توجّ
لی است. نگرش سیاه و سفیدی، کیفری عم خرد جمعی در نظام تشریعی و عدالتجایگاه 
که نگاه به فقـه، یـا نگـاه بـه     یح داشته تصر نتقد مذکوربینانه است. مانگاره و سادهمطلق

تاریخ است و محدود به زمان خاص [یعنی صدر اسالم؛ و این نگاه به فقه را پذیرفته]؛ یـا  
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فقهی [که این نگاه را است و تهی از مباحث فلسفی و بروندی فرازمانی و فرامکانی و تعبّ
ی فقدان مبنا و چـارچوب  عانی را با ادّکه دیدگاه دکتر حسی). آن١٨٤همان، رد کرده] (

الئیک و اسالمی را منکـر   کند، خود مبنایی برای نقد ندارد و تفاوت مبانی حقوق نقد می
کاهـد و نـه از   های سیاست جنـایی اسـالمی مـی   ی نه از غنای پژوهشنقداست. چنین 

های از آموزهکه مشغول غبارزدایی  ـمعتقد به امکان تولید علم دینی   انگیزه پژوهشگرانِ
 .کندکم می ـپردازی بر اساس این علوم و معارف هستند  بکر علوم اسالمی و نظریه

ه گلپایگانی مطلب مورد نقد دیگری که الزم به ذکر است، نقد دیدگاه مرحوم آیت اللّ
ـ   ـ     و دکتر حسینی به خاطر توجیه دیدگاه آیـت اللّ ه ه گلپایگـانی اسـت. مرحـوم آیـت اللّ

ـ  ی در بانظری مترقّگلپایگانی اگرچه  ایـن نـوع    اب تعزیر در موارد غیرمنصوص دارنـد، امّ
ت شرعی دانسته و تنها راه مشروع مقابله با معاصی فاقد تعزیـر  تعزیر را فاقد دلیل و حجّ

بـا  ). دکتـر حسـینی   ٢/١٥٥را امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده انـد (گلپایگـانی،   
نظـر ایشـان را توجیـه     ،رحوم گلپایگـانی وارد اسـت  التفات به ایرادی که به نظر موجود 

را منصرف از نهی عملی نموده؛ به این شکل که نهی از منکر در عبارت مرحوم گلپایگانی 
حسینی، نکـ : ه عبارت مرحوم گلپایگانی نشود (اند تا بلکه ایراد تناقض متوجّتفسیر کرده

ـ کـه موجـب   نهـی عملـی    ). در حالی که عبارت مرحوم گلپایگانی مطلـق اسـت و   ١٤١
گیرد؛ به ویژه این که دکتر حسینی، خود چنین معنـایی   را نیز دربرمی ـشود   تناقض می

 ۀدانند. به عالوه، دکتر حسـینی نیـز واژ  بحث و نیازمند اثبات می ر را محلّاز نهی از منک
نـاقض  اند؛ در همین توجیـه ایشـان از دیـدگاه مت    ه کار بردهتعزیر را هر بار به یک معنا ب

انـد  هخواسـت  در حـالی کـه مـی    ؛اندیر و تنبیه را کنار هم بکار بردهمرحوم گلپایگانی، تعز
 تعزیر در عبارت مرحوم گلپایگانی را از نوع عملی و تنبیهی ندانند.

دکتر حسینی، وجود اختالفات فقهی فاحش و همه جانبه در حدود و تعزیرات را نـه  
و  ه در متون شـرعی دانسـته  روش تفقّشی از مبنا و ناشی از تشریع این دو کیفر، بلکه نا

انـد  ودهمحـوری معرفـی فرمـ   ه را ظاهرگرایی و لفظتفقّ اصل اآلفات و ام البلیّات در روش
تی، چیزی غیر از ، این پرسش قابل طرح است که مگر بنیان فقه سنّ). حال١٤٤همان، (

ل فقه، سـماجت و جهـد و   ت است؟ مگر نه این که قواعد اصوه به الفاظ کتاب و سنّتوجّ
ت داشـته و دارنـد؟   ناپذیری در وضع و کاربست روش فهم الفاظ کتـاب و سـنّ  وصف جدّ
 ۀشود و توسعاست؛ اگرچه فقط به لفظ بسنده نمیتردید، لفظ، کانون دید فقه سنتی  بی

اجتهاد به فراسوی معنای لفظ در رویکرد غیراخباری فقه امامی، نحله ارزشمند و مفیدی 
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ـ     ۀه با پشتواناست ک ق اجتهادی مقتدری چون آیات عظام وحیـد بهبهـانی، خـوئی، محقّ
 بَرَد. تقادی اجتهادی شیعی را به پیش میداماد و بسیاری دیگر، عقالنیت ان

تـرین آفـت   بـزرگ  ،به درسـتی  ـطور که فوقاً بیان شد   ـ آنگرایی و معناگریزی  لفظ
ا چالش دیگـر کـه خطـر و آسـیب آن     مّه، از دید دکتر حسینی است. اروش رایج در تفقّ
کنـد کـاربرد   ر حسـینی نیـز صـدق مـی    ل نیست، و نسبت به آثار دکتکمتر از معضل اوّ

گونه اضـطرابات  این ١٦به جای یکدیگر و در معنای هم است. نیاالمععمدیِ الفاظِ مختلف
 گردد و نواندیشـی علـم دینـی در   ه اجتهادی مییند تفقّآتذبذب در فرموجب آشفتگی و 

 کند.نایی اسالمی را با مانع مواجه میسیاست ج ۀحوز
در ادامه بحث، اکنون مناسب است گفتمان مبانی سیاست جنایی حکومـت اسـالمی   

مبانی سیاسـت جنـایی   «ف کتاب ه و نقد قرار گیرد. چه، برخی مواضع مؤلّنیز مورد مداقّ
ـ ت راجع به تقابل سیاست جنـایی علمـی و ارزشـی، محـلّ    » حکومت اسالمی ل اسـت.  أمّ

، سیاست جنایی علمی و سیاست جنایی ارزشی را در تقابـل و  ارزشمند این اثر ۀنویسند
لـی را محصـول تحقیقـات میـدانی و     مبنایی بـا هـم توصـیف نمـوده و اوّ     تعارض صریحِ

های شـرعی و اصـول اخالقـی و    می را فقط مستند به فرمانته و دوّآمارهای جنایی دانس
). قول به چنین تبـاین و تفکیـک آشـکاری میـان     ٤٦قیاسی، نکـ : های فرهنگی (ارزش

ه، از یک سـو  . چل استتأمّ جنایی محلّ رویکرد علمی و رویکرد ایدئولوژیک به سیاست
های معرفـت علمـی، مبـانی    ر یک از حوزههای علم و راهبردهای هعلم، نظریه ۀدر فلسف

ئولوژی، نه تنها بـه مـوازات   طور مشهودی حضور دارند و از سوی دیگر، ایدهایدئولوژیک ب
گیری افراطـی) بلکـه   هی است (اگرچه گاهی عمالً با جهتعلم، قلمرویی از معرفت و آگا

                                                                                                                                                                             
لین ویژگی اند: اوّ بیان داشته منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسالم ۀاز مقال ٦٠ایشان در صفحه . ١٦

فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی «می این است که منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسال
دانند. اگرچه  محرمات که مفاهیمی شرعی هستند می، در حالی که این منطقه را ناظر بر واجبات و »باشد

ا اند امّ را آورده» آور مستند به قوانین الزام«عبارتِ » منطقه کنترل شده (واجب و حرام)«ایشان فوراً بعد از عبارتِ 
:  کار برده ی و گاهی مترادف با آن بهمعنای حقوقی و قانونقانون را مکرراً در غیر شواهد تاریخی ) «١اند؛ مثالً

» شده است. (شرع) اداره می» قانون«بر مدار  جامعه اسالمی ،راشدین ءکه در زمان خلفااست د حاکی از آن متعدّ
» اند. دیده را ملزم به رعایت قانون می ، هم خلفاء خوددر جامعه اسالمی نزدیک به عصر وحی): «٢ ؛٤٩(حسینی، 

، به معنای شرعی، »قانونی«را  انگاری ی و تعزیری] جرمدر هر پنج گروه [از جرائم حدّ): «٣ ؛٥٠همان، (
مبانی  ءمقررات و قواعدی است که به لحاظ تطابق با معتقدات و اقتضا »قانون«مراد از ): «٤؛ »دانیم می

بینیم  رسد که می ر این عبارت، شگفتی ما به اوج میکه د» های مردم مورد قبول آنهاست ابانتخایدئولوژیک یا 
ات ناظر بر معتقدات ایدئولوژیک [فهم از شریعت] دانسته، نه ناظر بر الً و بالذّدکتر حسینی، معنای قانون را اوّ

 های منتخبان مردم. ات مراجع تقنینی یا همان انتخابمصوبّ
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گذار علم به سمت و سویی خاص در مرحلۀ  شدنِ دانش و عطفدارترین عامل جهتمهم
جربی از اعتبار به عینیت است. وانگهی، علم هرگز ضد ارزش نیست تا بپذیریم عقالنیت ت

هـای  مطلق روش گرایی نیز بنای ردّگرایی ندارد؛ و ارزشتی در ارزشیّآماری هیچ اهمّ و
ـ  علمی را ندار ف مـذکور در  د. ضمناً علم را نیز نباید به فقط تجربه و آمار فروکاسـت. مؤلّ

ست جنایی را بـا  های علمی در سیاین بار ماهیت احکام شرعی و یافتهموضعی متفاوت، ا
در فقه اسالمی، احکام فراوانی در خصوص سیاست کیفری وجود : «اندهم سازگار دانسته

های آن همواره مورد تأییـد  دارد و از سوی دیگر، علم و یافتهدی دارد که غالباً جنبه تعبّ
های علمی را اخـذ و  وشن نیست اگر اسالم همواره یافته). ر٥١همان، » (اسالم بوده است

 نمایند.ا به علمی و ایدئولوژیک تقسیم میایی رکند پس چرا ایشان سیاست جنامضا می
  مرز یا مالک تفکیک این دو چیست؟

هیچ حکومتی فاقد سیاست جنایی نبـوده و  «اند ف مذکور تصریح داشتههمچنین مؤلّ
) در حـالی کـه   ٢٧همـان،  » (ای از سیاست جنایی استگونه ی عدم واکنش نیز خودحتّ

تـوان داخـل در سیاسـت    ط یک حکومت را میاکنش به جرم توسفقط مواردی از عدم و
تعقیـب   بـودنِ مبانی قضازدایی، بزه پوشی، مقتضیجنایی دانست که آگاهانه و مبتنی بر 

کـه هـر انفعـالی در قبـال بـزه را بتـوان       و راهبردهایی از این دست باشد، نه اینکیفری 
 سیاست و  سیاست جنایی نامید. 

ه به اسالمی است و طبیعتاً فارغ از توجّ» ومتحک«پژوهش مذکور ناظر بر سیاست جنایی 
های دخیل در سیاست جنایی جمهوری اسالمی ایـران اسـت کـه وجـه     فهوسیع مؤلّ ۀگستر

جمهوریت و اقتضائات سرزمینی و اجتماعی را نیز در مقایسه با حکومت اسـالمی، بـه طـور    
طلوب سیاست جنایی گیرد. لذا کتاب مذکور به تحلیل وضعیت موجود و متری دربرمیاضافه

اسالمی در بافتار و ساختار نهادهای عدالت کیفری کشورمان نپرداخته است. البته نپرداختن 
 ـبه مسائل سیاست جنایی ایران و بلکه پرداختن به سیاست جنایی یک حکومـت اسـالمی    

رو  ا به هر حال، از ایننقص این کتاب نیست، امّ ـفارغ از مصداق یا مصادیق از آن در جهان  
ـ که سیاست جنایی ماهیتی عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحث ی و نـامتمرکز بـر   های کلّ

های فراوانی در کاربست ایـن بحـوث در نظـام سیاسـت     کشور یا کشورهایی خاص با چالش
 جنایی هر کشوری از جمله ایران مواجه خواهد بود. 

انگـاریِ  روایـات و جـرم   ، صِرف وجود آیـات و دکتر قیاسی نیز همچون دکتر حسینی
اند برخی رفتارها را کافی برای تشکیل و تنقیح علم نوینِ سیاست جنایی اسالمی دانسته
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ـ بـرای دانـش   بندی سطوح دانش و مفاهیم دانـش   ل است. بدون دستگاه و طبقهتأمّ و این محلّ
و تنهـا بـا    ریزی عملیاتی با رویکـرد مـدیریت کـالن امنیـت اجتمـاعی     و برنامه ـ   سیاست جنایی

تـوان در   عی وجود سیاست جنـایی شـد و نـه مـی    توان مدّک به صِرف آیات و روایات نه میتمسّ
های کشف سیاست« ی ارزشمند را از حدّشدههای برداشتهمسیر تدوین این سیاست مطلوب، گام

 .رساند» تدوین الگوی سیاست جنایی اسالمی« ، به حدّ»حاکم بر فقه جزایی
» هـای عقلـی  های مبتنی بـر ارزش ارزیابی سیاست«در بحث خود از ور مذک ۀنویسند

خـاذ راهبردهـا،   یگـاه عقـل در اتّ  اند؛ در حالی که جارفاً به توصیف اصل برائت پرداختهص
هـای  هع پدیـد هـای متنـوّ  برد در کنش و واکنش نسبت به گونههای اجرای هر راهروش

صه قلمرو بسیار گسترده سیاست های ناهنجار و خالهای شخصیتجزایی بر اساس گونه
سـالمی در  که گفتمان سیاسـت جنـایی ا  تا زمانی جنایی مسکوت و منفعل مانده است. 

فراتر نـرود و زحمـت   شارع و فهم فقها از آن سیاسات های توصیف سیاست کشور از حدّ
تولید نظریه و سپس طراحی راهبردهای کاربردی مواجهـه بـا مسـائل گسـترده عـدالت      

فقـه جزایـی را   حاکم بـر  های توان سیاسته خود ندهد، با هیچ توجیهی نمیب کیفری را
سیاست جنایی اسالمی نامید و همچنان محکوم به اکتفا نمودن به ترجمه کتب غربی و 

 سیاسـت ۀ فقهی خواهیم بود؛ که البته آن هم تنها بخشی نیـاز حقـوقی کشـور در حـوز    
 کند. میمین پایان تأهای بیجنایی تقنینی را با چالش

ر سالمی بـه درایـت و فراسـت متـذکّ    نویسنده کتاب مبانی سیاست جنایی حکومت ا
فـان  ت احکام ظاهری رافع تکلیف مکلّزیّت و منجّریّدر احکام عبادی، صِرف معذّ« اندهدش

ۀ جامعـه در امـواج   هـدف ادار  ،ا در احکام اجتماعیاست هرچند مطابق با واقع نباشد، امّ
مـر  األهـایی سـاخته اسـت کـه نفـس     حل ها از راهچنین کاری تن هاست و پرتالطم بحران
، نه احکـام اعتبـاری    ـ کند   را که مدیریت از واقعیت تغذیه میچ ـها باشند  بهترین گزینه

گرانقـدر، در جـای دیگـری از اثـر      ۀ). با این وجـود، ایـن نویسـند   ١٠١همان، » (دیتعبّ
 ). ٢٠٢همان، اند ( هائل به قطعیت در علوم انسانی شدارزشمند خود، ق

هـای فقـه جزایـی بـا     همانیِ سیاسـت های قول به این یکی از جلوهکه،  نکته دیگر این
سیاست جنایی اسالمی، عادت رایـج بسـیاری از نویسـندگان کتـب و مقـاالتِ سیاسـت       

هـا بـه اسـم     جنایی اسالمی به اشاره نمودن به چند آیه و حدیث و نامیـدن مجمـوع آن  
نصـوص  «ی است؛ در حالی که این منابع وحیانی و روایـی را بایـد   سیاست جنایی اسالم

اکثر این نصـوص را بـا رعایـت شـرایطی حـدّ      خواند و برخی تفسیرها از» اسالمیِ جزایی
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ت جنایی اسالمی ا سیاسنامید، امّ» های حاکم بر نصوص اسالمی جزاییسیاست«توان  می
 همانیِ این مفـاهیم و تأسیسـات  به این با این هر دو تفاوت دارد و نباید در دام باور غلط

هـای قضـایی، ذیـل تیتـر فرعـیِ      اصـالح سیاسـت   ۀمیرخلیلی در مقالافتاد. برای مثال، 
صرفاً چند حدیث مرتبط بـا مسـائل اقتصـادی و    » اصالحات اقتصادی و سیاست جنایی«

آثـار   ۀآثار فقر نقل کرده است؛ همچنان که ایشان در همین مقالـه چنـد حـدیث دربـار    
اصـالحات  «البین آورده و عنوان تیتـر فرعـیِ    ی عمل صالح و اصالح ذاتفحشا و پیامدها

 ).١٣٧٩میرخلیلـی،  نکــ :  انـد ( باالی این احادیث درج کرده» ناییفرهنگی و سیاست ج
 ـرفت از چالش باور ناصواب به این همانیِ سه تأسـیس مجـزّا    گام نخست در مسیر برون

 ـهای حاکم بر فقه جزایی، و سیاسـت جنـایی اسـالمی     سالمیِ جزایی، سیاستنصوص ا
فقه و حقوق، فهم  ۀهمانا تعریف روشن از مفاهیم و تأسیسات مرتبط با امر، از جمله رابط

باشد. تا ایـن گـام پیمـوده     هایی ضروری از این دست میو ایضاح عقلی و فهم از شریعت
ـ   نشود، طراحی راهبرد سنجیده در قبال پیوند منـابع اسـالمی   ی بـه نظـام   و غربـی و ملّ

 سیاست جنایی ایران ناممکن است. 
 
 دبرآم. ١٠

ینـد کارآمدسـازی   آارزش بر عقالنیت و علم، مانعی بزرگی در فر ۀگونه که سلطهمان
انگاشتن کارکردهای ارزش در سطح جامعـه و  آید، نادیدهریزی جنایی به شمار میبرنامه
هـای بزرگـی را از   یلی یا تزئینی نیز فرصـت گیری در قبال آن به عنوان امری تحمموضع
  دهی جنایی سلب خواهد نمود.عملکرد نظام پاسخارتقاء ریزان در جهت برنامه

ایـدئولوژیکِ افراطـی و   تی از گفتمان سیاست جنـایی اسـالمی، گفتمـانی    قرائت سنّ
ـ » هویت باور«مبتنی بر قرائت  ای ی از باورهـ است؛ یعنی با مرکزیت دادن به تفسیر خاصّ

ـ  ی] و بـه حاشـیه رانـدن    ی از سیاسـت جنـایی اسـالم   متافیزیکی [در اینجا: تفسیر خاصّ
 ه معنایی، درصدد طرح هویت تـام د و تفاوت بالقوّدیگر و با انکار تعدّ شمارِتفسیرهای بی

باشد؛ معنایی که مستقل از تفسیرها وجـود   ن معنایی نهایی میو تمامی است که متضمّ
بینانـه و  برای به دست آوردن فتواهـایی واقـع  دانیم فقیه که می دارد. این در حالی است

های شـارع  بشری، باید به مذاق شرع و انگیزهسازگار با مقتضیات زمانی و مکانیِ جوامع 
ویژه داشته باشد؛ چـرا کـه مصـالح،     ۀاز جعل احکام که همان مصالح عمومی است، توجّ

یجه توان نتاز این رو می .ها راضی است نمذاق شریعت بداهایی هستند که پشتوانههمانا 
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ذاری کیفـری  گ قانونگذاری جنایی و  سیاستیکی از اصول برتر در  گرفت مذاق شریعت
گذاری جنایی اسالمی آن است کـه فقهـا در اسـتنباط     باشد. اگرچه مقتضای سیاستمی

یعت شرع، تنها به نصوص، آن هم به شکل گسسته ننگرند و بلکه نصوص را با مذاق شـر 
ه به ربط وثیق مذاق شرع بـا مفـاهیم متنـاظری ماننـد     بسنجند و این سنجش را با توجّ

انجام دهنـد؛ و ایـن روش و سـنجش را بـه      ١٧حکمت، طریق، دأب، عدالت، احتیاط و ...
 گذاری جنایی اسالمی نیز توضیح دهند و آموزش دهند.  متولیان حقوقیِ سیاست

دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسـالمی  ای سی، مواجههفقه سیااز سوی دیگر، 
ه دارد. فقـه  از طریق زبان دارد؛ و بر خصلت زبانی فهم وحی، و تاریخ سیاسی اسالم توجّ

فـان  عمال سیاسـی مکلّ استدالل به منظور استنباط احکام ناظر به ا ۀسیاسی فقط در ارائ
ایرانـی بـه    ـ  سالمیتوان در طراحی ضلع اسالمیِ الگوی سیاست جنایی ااست و لذا نمی

آنچنـان  فقه سیاسی اکتفا کرد؛ همچنان که فقه موجود نیـز مـاهیتی کشـفی دارد، نـه     
فان است. برای تصحیح جایگاه فقه و دیگر علوم اسالمی تأسیسی. موضوع فقه، عمل مکلّ

بـه معنـای   » فعـل «ایرانیِ سیاست جنایی، نیازمند  ـ  در ساختار و کارکرد الگوی اسالمی
صدور فتوا و کشف حکم  ۀتر از دایرریزی در مقیاسی بسیار وسیعی و برنامهرگذا سیاست
پـذیری اجتهـاد   لاسی (فتوایی) هسـتیم. اساسـاً تحـوّ   طور موردی و به روش قیهمسأله ب

ـ   ریعه بیش از هر چیز بیانگر تأثیرپذیری اجتهاد از عنصر زمان و مکان است. مقاصـد الشّ
ی و مکانی ه به همان اوضاع و احوال جانبی زمانتوجّ نیز بر لزوم تفسیر نصوص اسالمی با

قـي  هاي معرفتي و اخالبه معناي آموزهشک، جاودانگي اصل دین  و غیره داللت دارد. بی
هاي فقهي به دو بخش ثابت و ا آموزهمر ثابت و جاودان است، امّو به تعبیري گوهر دین ا

تغییـر  باشد. مصلحت جامعه، فرد، ف مختلتواند  مي ت تغییرهاشوند. علّ تقسیم مير متغیّ
 کارآمدي و مقاصد شریعت از این علل هستند. موضوع،

ـ کننده مبانی الزم برای اثبات حقانیت فعّهای تأمینبا بررسی آموزه ت فقیهانـه در  الیّ
بخشـی الزم  هایی که منابع معرفتندگی سیاسی، و با تحقیق در آموزهسیاست و ز ۀحوز

سیاسـت را در اختیـار فقهـا قـرار     استنباط احکام شرعی در حـوزه   ها وید گزارهبرای تول
رسیم که ساختار فقه از این جهت که جنبه کشـفی و وصـف    د، به این نتیجه میدهن می

تواند بخش اسالمیِ به تنهایی نمی ،ی و گفتمانی نداردقیاسی دارد و ویژگی ذاتی تأسیس

                                                                                                                                                                             
: علیشاهی، ابوالفضل  نکـتفصیلی پیرامون مذاق شرع و مفاهیم متناظر در اندیشه اسالمی،  ۀالعبرای مط. ١٧

 . ٨٦، شماره مطالعات اسالمی: فقه و اصول، »مذاق شریعت«کردهای ر)، چیستی و کا١٣٩٠(
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ـ  عی وایرانیِ سیاست جنایی را مـدّ  ـ  الگوی اسالمی ضـعف  ل شـود. بـرای جبـران    متکفّ
، باید ابتدا این حقیقت را یادآوری نمـود کـه اگرچـه    گفتمان رایج سیاست جنایی فقهی

های ثابت اسـت  قلمرو گزاره ـو به طور کلی، فقه   ـیک بُعد از هویت معرفتی فقه جزایی 
ـ  ی گزارهو برساخته ـ  ی مـی های ثابت نصوص دینـی تلقّ ، ی فقـه ها آن روی سـک شـود، امّ

بـه  را  جمهوریـت و اسـالمیت   است و در سیر تکامل تاریخی توانسته اسـت پذیر انعطاف
این ظرفیت، نیازمند فهـم   ۀتوسع های فقه جزایی به همراه آورد.زیبایی در تدارک نظریه

سه منظومه معرفتی از هم، و سپس تغییر نگرش به رابطه این سه است: شریعت  تفکیک
هـای آن، و سیاسـت   هـای حـاکم بـر آمـوزه    ایی و سیاستامور جزایی، فقه جز ۀدر حوز

 جنایی اسالمی.  
 

 منابعفهرست 
ی گرایانـه های حاکم بر  مداخلـه ارزش بایسته). ١٣٩١اردبیلی، محمدعلی؛ ایروانیان، امیر (]. ١[

 .٨، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره گذاری جنایی یند سیاسترآساخت سیاسی در ف
، سازی: انتقادات و راهکارها اجتماعی از بحران تا بومی ـ  علوم انسانی). ١٣٨٧باقری، شهال (]. ٢[

 .٥٤حوزه و دانشگاه، شماره 
، فقـه و  امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی). ١٣٨٣آبادی، محمدعلی (دهحاجی]. ٣[

 .١حقوق، شماره 
  هـای میـان  پـژوهش شناسـی تلفیقـی در   درآمدی به روش). ١٣٨٩حسنی، محمدحسین (]. ٤[

 ،٤، شماره ٢ای در علوم انسانی، دوره رشته، فصلنامه مطالعات میانایرشته
، مجله رفتاری در سیاست جنایی اسالم ۀکنترل شد ۀمنطق). ١٣٨٠حسینی، سید محمد (]. ٥[

 .٥٢دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 
، تهران، دانشـگاه  اسالم و جمهوری اسالمی ایران سیاست جنایی در). ١٣٨٣(، ---------- ].٦[

 تهران و سمت.
، ٣٨حقـوق، دوره   ۀ، فصلنامحدود و تعزیرات (قلمرو، انواع و احکام)). ١٣٨٧( ،----------]. ٧[

 .١شماره 
، در جهان گفتگو؛ بررسی تحوالت گفتمانی در پایان قـرن بیسـتم  ). ١٣٨٧خانیکی، هادی (]. ٨[

 تهران، هرمس.
 ۀ، تهـران، پژوهشـکد  معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی). ١٣٨٩زنچی، حسین (سو]. ٩[

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.رابطه جرم و گناه). ١٣٨٦سیدحسینی تاشی، سیدصادق (]. ١٠[



 ٥٣ ....های موجود در حوزه سیاست جنایی اسالمی؛نقد رویکرد

 ی، تهران، هرمس.اسدهللا نور ۀ، ترجمای بر فقه اسالمیدیباچه). ١٣٨٨شاخت، یوزف (]. ١١[
، مطالعـات راهبـردی زنـان،    فقه جزا و سیاست جنایی). ١٣٨٠شاکری گلپایگانی، طوبی (]. ١٢[

 .١١شماره 
م کیفـری و  عوامل و نتایج تـورّ ). ١٣٨٧شمس ناتری، محمد ابراهیم و محمد علی جاهد (]. ١٣[

 . ١٧، فقه و حقوق، شماره با آن ۀراهکارهای مقابل
، تحقیق شرح الوجیزه للشیخ البهائي نهایة الدرایةق).  ١٤١٣حسن الصدر (]. العاملي، السید١٤[

 ماجد الغرباوی، قم، المشعر.
، چـاپ  پارادایم اجتهادی دانش دینـی ). ١٣٩٠پور، مهدی و سید حمیدرضا حسنی ( ]. علی١٥[

 دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دانشـکده حقـوق و علـوم     ۀاست (مجلّ، سیدرآمدی بر فقه سیاسی). ١٣٨٩فیرحی، داود (]. ١٦[

 .١، شماره ٤٠سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 
، قم، پژوهشگاه علوم مبانی سیاست جنایی حکومت اسالمی). ١٣٨٥ین (الدّ ]. قیاسی، جالل١٧[

 و فرهنگ اسالمی.
، فقه »ةمعصی عزیر فی کلّالتّ«پاسخ اشکاالت نظری قاعده ). ١٣٨٩کدخدایی، محمدرضا (]. ١٨[

 .٦١ل بیت، شماره اه
 القرآن الکریم. لمنضود فی احکام الحدود، قم، دارق). الدرّ ا ١٤١٤گلپایگانی، سید محمدرضا (]. ١٩[
بررسی و نقد کتاب سیاسـت جنـایی در اسـالم و    ). ١٣٨٩نژاد کیاشی، محمدرضا (نظری]. ٢٠[

نی، پژوهشـگاه  هـای علـوم انسـا    نامه انتقادی متون و برنامه ، پژوهشجمهوری اسالمی ایران
 .٢، شماره ١٠علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

درآمدی بر الهیات ناظر به پیشـرفت، در: درآمـدی بـر علـوم     ). ١٣٨٨نوچه فالح، رستم (]. ٢١[
 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۀ، تهران، پژوهشکدانسانی انتقادی

[22]. Euben, Roxanne (1997). Antimodern and Postmodern? Islamic and Western 
Critiques of Modernity, The Review of Politics, Vol. 59, No. 3. 

[23]. Gee, James Paul (2010). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and 
Method, 3th ed., New York, Routledge Publications. 

[24]. Khaghani Esfahani, Mehdi (2012). Challenges Confronting the Modernization 
of Islam and Iran's Criminal Law in regard to Crimes against Security of e-
Commerce, Business and Management Review (BMR), Vol. 2, No. 5.  

[25]. Wodak, Ruth; Meyer, Michael (2009). Methods of Critical Discourse Analysis, 
2th ed., Clifornia, Sage Publications. 



 ١٣٩٢ابستان مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ یکم، سال چهل و ششم، بهار و ت ٥٤

 


