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سخن نخست

به سوی عدالت جزایی
دکتر عزیزاهلل فصیحی

سخن نخست

َوإِذَا َح َك ْمتُم ب َ ْي َن النَّ ِ
اس أَن تَ ْح ُك ُمواْ بِال ْ َع ْدلِ (النساء)58 :
عدالت در عرصههای سیاسی ،حکومتداری ،خدمات عامه ،مشارکتهای
مدنی ،فعالیتهای اقتصادی و دیگر مسایل اجتماعی ،آرزوی دیرینهی بشریت
است؛ اما عدالت در امور قضا و قانون بهویژه در امور جزایی ،تشکیل دهندهی
عنصر اصلی عدالت است ،که باید به شکل و شمایل منظم و با حساسیت فراوان
در جامعه ،جامهی عمل بپوشد؛ چون مسایل جزایی با جان ،مال ،عزت و حیثیت
اشخاص حقیقی ،پیوند عمیق و دقیقی دارد و از طرف دیگر ،امور کیفری به
صورت محدودتری ،زمینه و دامنه اشخاص حکمی عمومی و خصوصی را نیز
شامل میگردد.
در جهان امروز در اثر انکشاف و اختراع تکنالوژی جهانی ،توسعه
ارتباطات میان دولتها ،افزایش روابط بینالمللی و شکلگیری سازمانهای
منطقهای ،بین المللی و جهانی ،سخن ازجهانیشدن حقوق کیفری ،بر سر
زبانها است و یا این سوژه و آرزو در دل آرمانها نهفته است و شاید فریاد
آتشین طبیعت و فطرت همه انسانها است ،یا اینکه اقتضای عدالت جهان
شمول در عالم هستی و رستاخیز و جنبش موجودات در تمام عصرها و در نزد
همه نسلها است .از آن جایی که جوهر وجودی انسانیت ،واحد است ،دردها
و رنجهای آن و منافع و مصالح آن نیز ،رنگ و رخساره هماهنگ و همنوا دارند.
احساسات رنگارنگ بشریت ،خیر و رستگاری ،منافع شخصی ،مصالح عمومی
و اجتماعی دولتها و ملتها در جوامع ملی و بین الملی همچنان جلوهها و
نشانههای یکسان و همسنخی را در چارچوب نظام عدالت جزایی ملی و فراملی
به نمایش میگذارند .بنابراین ،در سایهی عدالت و قانونمندی جزایی و موازین
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محاکمه عادالنه و مصلحت انگیز است ،که نویدها و امیدها به رستاخیرعدالت
قانونی ،قضایی و اجرایی وابسته و دل بسته هستند ،تا جان و مال و مقدسات
دینی و امنیت و عزت انسانی در زندگانی دنیایی در جامعه ملی و بینالمللی در
امان بمانند و در صورت ارتکاب جرایم و هنجار شکنیها ،مرتکبان در چنگ و
دندانه میزان و عدالت و شمشیر گرفتار شده ،مشمول کشف جرم ،تحقیق ،تعقیب
و پیگرد قانونی و محاکمه عادالنه و در نهایت مورد تحمیل مجازات و تدابیر قرار
گیرند.
از سوی دیگر اهداف مجازاتها عالوه بر سزاگرایی و اعاده نظم در

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
2

)(8

جامعه ،اصالح و بازپروری مجرم  ،تعدیل و تنظیم شخصیت آشفتهی مجرم و
ترمیم پیامدهای مخرب جرم میباشند پس هر زمانی که این اهداف بر آورده
شوند تحمیل و تطبیق مجازاتها بر مجرمین بیارزش و کم ثمر است و همچنان
اعمال جزاهای مخالف کرامت ذاتی انسان بر هیچ بشری جایز نیست و فراتر از
این مسایل ،باید توجه نمود که پیشگیری از جرم و اتخاذ مکانیزم سودمند برای
مبارزه با علل و عوامل روانی و اجتماعی و زیست محیطی جرم و مقابله با چشم
اندازهای آماج جرایم ،سازنده و ارزندهتر از عدالت تنبیهی و توبیخی و یا مجازات
و سزادهی است ،فراتر از این عدالت سرکوبگر حقوق کیفری ،در جهان امروز
سیاست جنایی کار آمد به کشورها پیشنهاد میگردد؛ تا دولتها بتوانند با در
نظر گرفتن روشهای مقابله با ریشهها و زمینههای جرایم و جرم انگاری الزم و
اجرای قضاوت و تنفیذ احکام جزایی ،طرق دیگری را در عرصه عدالت جزایی
پیدا نمایند؛ تا هزینه کمتر و اثر و ثمر افزونتری برای جامعه و مردم داشته باشند
و حقوق متهمان به ارتکاب جرم به صورت شفاف و ظریفتری رعایت شود.
این اقدامات و تدابیر میتوانند روشهای فرهنگی و تربیتی و اجتماعی و هرگونه
تدابیر غیرسرکوب گر و غیر قهرآمیزی باشند.
از آن جایی که حقوق کیفری ناشی از اندیشه حاکم بر مکاتب حقوق
کیفری است ،میتوان سیاست جنایی را سازگار با مکتب فایدهگرایی اجتماعی و
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مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست ،همچنان در اندیشههای مکاتب جرم شناسی
مبتنی بر عدالت ترمیمی و اصالح محور قابل ُجستوجو است .اگرچه عناصر
سیاست جنایی در روشهای جدید حل و فصل اختالفات ملی و بین المللی نیز
گنجانیده شدهاند .باید اذعان نمود که در اندیشه نوین و بینش راستین عصرحاضر
نباید فقط و فقط مسأبهی عدالت جزایی نوین را در برگهای زرین قانون و
محکمهی عادالنه به نظارت گرفت؛ بلکه میتوان حل و فصل دعاوی جزایی را
در قالبهای دیگری مانند میانجیگری ،صلح و سازش و نظام آشتی بین اشخاص
خصوصی در جامعه پیگیری نمود و این نظام صلح و آشتیدهی در دین مبین
اسالم نیز توصیه شده است.
از جانب دیگر در سیستم تعامل گرایی و سازش عمومی ،دولت نیز
میتواند دارای نقش ارزنده و حیات بخشی باشد ،که در نتیجه قواعد و ضوابط
تعویق و تعلیق تعقیب مرتکب ،محاکمه و اجرای حکم ،رهایی مشروط و عفو
عمومی و خصوصی و فردی بودن مجازات و سیاست جنایی نوین و نیز سبک
و سیاق الهام گرفته از شیوههای سیاسی و مصلحت آمیز ،جلوهگر میشود.
سرانجام در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ،دنیای تاریک
حقوق کیفری با ظهور روشهای تعامل گرایی و قضازدایی و اتخاذ مقیاسهای
جرم شناسی نوین و نظام داوری تازه و نسبیگرایی ارزشها و فایدهگرایی ملل و
نحل مواجه شده است؛ لذا گرایشها و نگرشهای ابنای بشر در طول تاریخ در
مناطق مختلف گیتی ،راجع به عدالت جزایی متفاوت و متغیر بوده است .حال چه
باید کرد و کدام نظریه را باید قبول نمود؟ مفهوم اصلی عدالت جزایی چیست؟
این پرسشها ،پاسخهای روشنی ندارند ،همان طوری که سواالت و ارزشهای
علمی و عملی دانش و فنون نظامها و مکاتب حقوق جزای ماهوی و شکلی
سرزمینی و فراسرزمینی ،متحول و متغیر میباشند ،جوابها نیز در نبض و نظم
همنوا و یکسان باقی نمیمانند.
اما باید گفت که این بازیهای اندیشه و عمل و دل خوشیهای دسترسی
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به عدالت جزایی و شمع فروزان اندیشهها تا ابد روشن و ماندگار نخواهند ماند
و در ایام دیگر ،تبدیل به عتیقههای حقوقی و میراث فرهنگی و معنوی بشریت
خواهند شد؛ همانند نظریات قدیمی و قوانین گذشته و منسوخ سرزمینهای
بینالنهرین ،یونان باستان و روم قدیم ،در موزیم یادگاری گذشتگان ،بایستی به
نمایش گذاریده شوند .هر زمانی نظام عدالت جزایی در سرتاسر جهان با رنگ
و آهنگ واحد و متوازن شکل گرفت و انسانیت و کرامت و تقوامندی نمایان
گردید ،نظام عدالت جزایی حقیقی پا به منصه ظهور می گذارد؛ تا صلح بنیادین و
راستین و منافع شخصی و عمومی همگان را در تمام این عالم هستی تأمین نماید.
اکنون در این نشریه پژوهشی ،نهایت تالش صورت گرفته است ،تا
گامهای استوار به سمتوسوی عدالت جزایی در کشورخویش برداریم؛ چون
به موجب ماده  3قانون اساسی ،دولت جهموری اسالمی افغانستان ملزم است،
تا در افغانستان عدالت جزایی را مبتنی بر شریعت و فقه اسالمی بداند و یا نظام
حقوقی ،قضایی و اجرایی ،نباید با موازین و فرامین دین مبین اسالم در تضاد
باشد؛ لذا سعی نمودیم تا تحقیقات استادان گرامی و دانشجویان فرهیخته مقطع
ماستری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خاتمالنبیین(ص) در این شماره
متناسب با آخرین تحوالت و پیشرفتهای حقوق کیفری در دنیا و نیز مطابق با
نظام حقوق جزایی کشور ما ،منشأ رهنمودها در نظام عدالت جزایی گردد .البته
راه ما برای شکوفایی دانش و اجرای حقوق کیفری و پیدا نمودن عدالت جزایی
حقیقی ،در این سرزمین پاک قلب آسیا ادامه دارد.

اهداف مجازات از منظر اسالم
دکتر عبداللطیف سجادی
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چکیده

کلید واژهها :مجازات ،رفتار مجرمانه ،مجرم ،قربانی جرم و جرم انگاری.
 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین(ص).
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در این مقاله اهداف مجازات از دیدگاه اسالم مطرح گردیده و برای رسیدن
به پیشفرض و دیدگاه اصلی راجع به مسألهی مورد پژوهش ،در آغاز،
توجیهات و تئوریهای را که مطرح است مورد واکاوی و بررسی قرار داده
و پس از نقد و اثبات ناکارآمدی آنان ،دیدگاه اسالم در مورد اهداف مجازات
مطرح خواهد شد .طبیعی است که طرح هر دیدگاه نیازمند اثبات و استدالل
بوده و بر همین اساس براهین و ادلّهی دیدگاه مورد نظر ،مطرح گردیده
و از میان دیدگاههای مطرح نظیر تئوری سزاگرایی ،تئوری سودانگارانه و
تئوری تلفیقی ،سومی متناسب با دیدگاه اسالمی تشخیص داده خواهد شد.
اما به نظر میرسد متناسبتر از آن ،این است که دیدگاه اسالمی به صورت
جداگانه و مستقل مطرح و اهداف مجازات از دیدگاه نظام حقوقی اسالم
تبیین گردد .رسیدن به این آرزو ،نیازمند طرح کلیاتی برای شناخت مفاهیم و
آشنائی با کلید واژهها و موضوع اصلی بحث است .بنابراین ،در طلیعه سخن
بحث مفهوم شناسی نیز مطرح گردیده و هدف حقوق جزای عمومی اسالم
که همان تأمین نیکبختی دنیا و آخرت انسان است ،در سایهسار عدالت
اجتماعی و اصالح بزهکاران تح ّقق خواهد یافت.

5

مقدمه
یکی از مسایل مهم و کلیدی در مباحث حقوق جنایی اسالم «،اهداف مجازات
از منظر اسالم» است ،با طرح این سوال اساسی که چرا باید مجازات کرد؟ و
رسیدن به پاسخ آن ،به مسأله مزبور دست پیدا خواهیم کرد .به عبارت دیگر
باید دید که هدف مجازات از منظر نظام حقوقی اسالم چیست؟ بدون تردید
آنچه در پاسخ این سوال ارائه میشود ،در حوزه بیرونی تحت عنوان «اهداف
مجازات» یا بحث «مبانی کیفر شناسی» و یا مبحث «فلسفه مجازات» مطرح
گردیده است.
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
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مقالهی حاضر عالوه بر حوزه بیرونی ،با نگاه درون دینی به اهداف
مجازات تأکید خواهد کرد و با توجه به اینکه حقوق اسالمی بخشی از شریعت
است ،فرضیهی قابل اثبات این است که هدف مجازات از منظر اسالم متناسب
با تئوری تلفیقی( تلفیقی از سزاگرایی و سودانگاری در باب مجازات) است.
همچنین هدف مجازات را باید به صورت مستقل در اهداف رسالت جستجو
کرد .اگر مباحث حقوقی مربوط به حوزه برون دینی مطرح میشود ،بدان
جهت است که هدف و نشانهی انتقادات ما ،دیدگاههای مطرح است و نباید
در مواردی به خروج از موضوع بحث متهم شویم .بنابراین ،ما با ژرفاندیشی
و تحقیق در حوزه مطالعات حقوقی ،دیدگاه حقوقدانان را به اختصار مرور
نموده و با ژرفکاوی ،دقّت و اندیشه در مسألهی مورد بحث ،میپردازیم.
از مح ّققین و پژوهشگران امید است در راستای تکمیل این اثر از نظریات و
دیدگاههای شان دریغ نورزند.
گفتار نخست :مفاهیم و کلیات
در آغاز این مقاله برای تبیین موضوع بحث و موضوعات مرتبط ،مفاهیم
و کلیاتی مربوط به «اهداف مجازات از دیدگاه اسالم» را توضیحی هرچند
مختصر ارائه کرده و شناخت پیدا کنیم .برای رسیدن به این منظور دو محور
مفاهیمشناسی و کلیات را به تفکیک بحث خواهیم کرد.

الف) مفاهیم
به نظر ما مفهوم شناسی این نگاره میطلبد تا مفاهیم سهگانه؛ جرمانگاری و
جرایم ،مجرم و مجازات تشریح و تبیین گردیده و اصول مربوط به آنها تحلیل
شود .بنابراین ،فراز کنونی بحث در محورهای سهگانه که در ذیل خواهد آمد،
مطرح میشود.
 .1جرمانگاری و جرایم

از منظر اسالم پایه و اساس جرایم «اصل قانونی بودن جرم» است .شاید
عاری از هر نوع استدالل دیگر ،بتوان دلیل ارسال ُر ُسل و فرستادن کسانی را که
خود قانونگذاران و مجریان قانون بودند ،به عنوان اساس و زیر بنای این اصل
حقوقی مطرح کرد« .ل َ َق ْد أَرس ْلنا رس َلنا بِالْبيِّ ِ َ
وم
تاب َو ال ْ ِم َ
يزان لِيَ ُق َ
نات َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ُم ال ْ ِك َ
ْ َ ُ ُ
َ
اس بِال ْ ِق ْسطِ»( حدید)25 :؛ ما همۀ پيامبران را با داليل روشن فرستاديم و با
النّ ُ

اهداف مجازات از منظر اسالم

از آنجایی که استمرار زندگی همراه با آسایش و امنیت جز در پرتو عدالت گسترده
قضائی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اخالقی ممکن نخواهد بود ،در
اسالم و حقوق اسالمی(فقه) عملکردهای مخالف نظم اجتماعی و عدالت مورد
نظر (اعم از رفتار ایجابی و سلبی) به عنوان ُجرم معرفی گردیده استُ .جرم که
مفرد جرایم است در لغت به معناى گناه و خطا و در اصطالح ،هر نوع عملى كه
در شرع ممنوع ،و داراى مجازات دنيوى ،از قبیل حدّ  ،تعزير ،قصاص ،ديه و ك ّفاره
و يا جزای اخروى باشد(اعم از تکلیف فردی گنهکار مانند ترك نماز و روزه
و نوشيدن شراب و تکلیف یا مسئولیت جزایی در مورد ديگران نظیر ضرب و
جرح و قتل) جرم نامیده میشود .برهمين اساس ،جرم در اصطالح فقهى مرادف
معصيت است(گناه) ،هرچند در اصطالح حقوقى«فعل يا ترك فعلى است كه
در قانون ،برای آن مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى معیّن شده باشد» ،جرم
خوانده میشود»(ساریخانی .)27 :1389،پس میان تعريف فقهى و حقوقى جرم،
عام و خاص من وجه است؛ به این معنی که برخى افعال و یا ترک آنها ،از قبيل
ترك نماز از منظر فقهى ،جرم به شمار مىروند؛ در حالى كه در حوزه حقوقى و
از دیدگاه قانون جرم محسوب نمىشوند .چنانکه عكس آن نيز قابل تص ّور است،
مانند خطأ در قتل که جرم شمرده میشود ولی گناه نیست.

7

آنها كتاب و مقياس (قانون) فرود آورديم تا مردم به عدالت قيام كنند .از اين
آيه شريفه استفاده مىشود كه يكى از اهداف اساسى بعثت پيامبران و فرستادن
كتاب و وضع قوانين و موازين مقرره ،اقامه قسط و داد در جامعه است و
خداوند سبحان آهن و سالح را (يعنى قدرت نظامى را) پشتوانه تنفيذ و اجراى
آن قرار داده است .پس به وضاحت میتوان گفت :رفتار مجرمانه در اسالم
از قبل تعیین گردیده و مرتکب اعمال مجرمانه مورد مجازات قرار میگیرد تا
عدالت اجتماعی و قسط تح ّقق پیدا کند.
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موسوی خمینی که اندیشه حکومت دینی داشت و در عمل هم موفق به
تشکیل حکومت شد ،میگوید :بدیهی است که آنچه عدل و قسط به آن تع ّلق
دارد ،چیزی است که مطابق موازین شریعت و احکام دین اسالم باشد؛ زیرا
مواردی را که از این معیار خارج باشد ،قانونگذار دین (شارع مقدس) قسط و
عدالت نمیداند( مازندرانی .)37 :1428 ،تحلیلی که در این خصوص قابل ارائه
میباشد این است ،که عدالت در عرصۀ مجازات باید موجود باشد و شاخصۀ
عدالت جزايى در اصل كيفر دادن جرایم و تناسب میان جرایم و مجازات نهفته
است؛ زیرا نسبت آن دو مانند علت و معلول است که باید میان آنها سنخيّت
وجود داشته باشد .بر اين اساس ،با اجرای مجازات غیرعادالنه ممکن نیست
وضعيت عادالنه در جامعه برقرار شود .تفاوت مباحث فقه جزايى و حقوق جزا
در این حوزه این است که جرایم فقهی برپايه مجازات تدوين و تبیین گردیده
است در حالى كه مباحث حقوق جزا بر مبنای تقسيمبندى جرايم شکل گرفته
است و شاید به همین جهت برخی از فقهای اسالمی مینویسد :جرايم بر پايه
چهار نوع مجازات عمده )1 :حدود؛  )2تعزيرات؛  )3قصاص؛  )4ديات تقسيم
مىشوند .بنابراين ،جرايم خود تقسيم مستقلى در فقه ندارد ،بلكه براساس
مجازات و کیفرهاى كه بر ارتكاب آنها مترتّب مىشوند به چهار نوع جرايم
حدّ ی ،تعزيرى ،قصاصى و ديهاى تقسيم مىشوند (بروجردی :1429 ،ج :13
.)7
در اصطالح حقوق جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که فرد مجرم
به خاطر لطمهای که به نظم اجتماعی وارد میکند ،به کیفر رسیده و مجازات
میشود .اصل قانونی بودن جرم پدیدهای است که هم در حقوق غرب و هم در
ماده بیست و هفتم قانون اساسی کشور ،به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده

 .2مجرم و بزهکار
مجرم کسی است که رفتار مجرمانه انجام داده و عهدهدار مسئولیت جزایی
است .به عبارت دیگر ،مجرم کسی است که عوارض بیرونی ارادهاش تح ّقق
یابد .از دیدگاه حقوق موضوعه ،مجرم کسی است که مراحل چهارگانه( مرحله
قصد ارتکاب جرم ،مرحله تهیه مقدمات ،مرحله شروع به جرم ،مرحله اجرای
جرم) را پشت سر گذرانده و بزهکار وارد جریان اجرای عمل مجرمانه گردیده
و نفس رفتار مجرمانه را انجام دهد(گلدوزیان.)155 :1388،
از سخنان برخی از دانشمندان استفاده میشود که برای تح ّقق جرم
باید عمل مجرمانه به صورت عمدی و از روی قصد انجام شود .در حقوق
موضوعه عناصر سهگانه قانونی ،روانی و مادی برای جرم مطمح نظر است.
آقای مرعشی از حقوقدانان دین شناس میگوید :چون عمل خطا از نظر شارع
جرم محسوب نمىشود ،به دليل اينكه خطاست و نمىتوان عنوان جرم را نيز
بر آن بار كرد .جرم در اصطالح قرآنى به معناى گناه است؛ يعنى كسى كه
عملى را بر خالف فرمان خداوند انجام بدهد؛ ولى كسى كه عمل خطا انجام
مىدهد ،طبق اين معنا جرمى مرتكب نشده است ،چون سوء نيت وجود نداشته
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است .جرم و جنایت در فقه شیعه ،به عملی گفته میشود که کیفر و مجازات
دنیایی دارد و گناه عملی است که موجب استحقاق عذاب در آخرت است.
براساس فقه شیعه ،هيچكس صالحيت جرمانگاری و گنهانگاری را ندارد؛ بدان
معنی که هیچ کسی حق ندارد ،فراتر از آنچه در فقه شيعه جرم و گناه تعريف
شده است یا از منابع فقهی قابل تعریف است ،عناوين جدید و ماهيات بدیعی
را به عنوان جرم يا گناه تعریف کند؛ زیرا مصداق جرم و گناه تحت عنوان
متبحر مذهبی
تخ ّلف از توافقهاى اجتماعى تعيين مىشود .یکی از دانشمندان ّ
در این مورد مینویسد :جرايم ،افعالى هستند كه دست يازيدن به آنها از
طرف شرع ممنوع شده و خداى تعالى براى جلوگيرى از وقوع آنها اجراى
حدّ يا تعزير را تعيين نموده است( منتظری :1409،ج  .)570 ،3پس در اسالم
جرمانگاری صورت گرفته و اصل قانونی بودن جرم از اصول مس ّلم و غیر قابل
تردید است؛ اما جرمانگاری بیرویه و بیاساس از دیدگاه اسالم پذیرفته نیست
و نباید این کار صورت گیرد.

9

تا بخواهد جرم محسوب شود( شوشتری :1427 ،ج .)43 ،3

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
10

متبحر عصر کنونی به صورت مطلق و بدون
محقق داماد از دانشمندان ّ
اشاره به عنصر قصد یا سوء نیّت چنین میگوید :جرم در اصطالح حقوق
عرفى ،فعل يا ترك فعلى است كه قانون براى آن مجازات معيّن كرده باشد(
یزدی ،محقق داماد :1406 ،ج .)180 ،4درخور یادآوری است که برخی از
رفتارهای مجرمانه ،گناه و معصیت است که عامل آن استحقاق عذاب آخرت
پیدا میکند؛ ولی جرم محسوب نمیشود .به عنوان مثال ،اگر کسی به قتل
نفسش اقدام کند این کار مجرمانه ،جرم نیست؛ اما بر مبنای داللت صریح
«و ال تَ ْقتُ ُلوا
قرآن کریم این کار حرام و عامل آن مستحق عذاب آخرت استَ .
أَنْ ُفس ُكم إ َِّن َّ
كان ب ِ ُكم َر ِحيم ًا َو َم ْن يَ ْف َع ْل ذل ِ َ
ك ُع ْدوان ًا َو ُظ ْلم ًا فَ َس ْو َف ن ُ ْصلِي ِه نارا ً
اللَ َ
َ ْ
ك َع َلى َّ
كان ذل ِ َ
الل ِ يَ ِسيرا ً»( نساء)03 :؛ و خودكشى مكنيد ،خداوند نسبت به
َو َ
شما مهربان است و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد به
زودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان مىباشد.
در هر حال ،عناصر تشکیل دهنده مسئولیت جزایی ،تح ّقق فیزیکی جرم در
خارج است ،که از اختیار شخص به صورت آگاهانه سرچشمه گرفته باشد.
 .3مجازات
حقوق جزای عمومی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در راستای تعیین
احکام و شرایط جرم یا گناه ،اندازه مسئولیت جنایی و نوع و کیفیت مجازات
بحث میکند .در واقع مجازات نوعی واکنش اجتماعی در برابر جرمی است که
نظم جامعه و عدالت اجتماعی را به مخاطره میاندازد .محقق داماد مینویسد:
منظور از مجازات نيز كليه ضمانتهاى اجرايى كيفرى دنيوى است كه مقنِّن
براى مرتكبين جرايم ،تعيين و اعالم كرده است و شامل كيفر به معناى خاص
و اقدامات تأمينى و تربيتى است( یزدی ،همان .)43 :برخی از نویسندگان
حقوق جزا میگوید :نوعی عکس العمل و ضمانت اجرای رنجآور و ترساننده
که در مقابل هر فعل یا ترک فعلی در قانون جزا پیش بینی شده و انواع
آن مشخص میگردد( ولیدی :1305 ،ج .)10 ،1حقوقدانان دستهبندیهای
مختلفی از مجازات ارائه کردهاند .برخی بر اساس موضوع مجازات آنها را
به  )1مجازات و کیفرهای بدنی؛  )2کیفرها و مجازات سالب و محدود کننده

آزادی؛  )3مجازات و کیفرهای مالی؛  )4مجازات و کیفرهای ممنوعیت از اشتغال
به کسب یا شغل یا حرفه؛  )5مجازات و کیفرهای سالب حق؛  )6مجازات و
کیفرهای سالب حیثیت تقسیم کردهاند( اردبیلی :1385 ،ج.)177 -175 ،2

ب) کلیات
در این مبحث ،به تبیین اصل شخصی بودن مجازات که مورد تأکید اسالم است،
اشاره نموده و آن را در دو محور )1 :اصل شخصی بودن مجازات در دوران
باستان؛  )2اصل شخصی بودن مجازات در ادیان پیش از اسالم بررسی خواهم
کرد .پیش از پرداختن به دو محور فوق ،بد نیست تحلیلی هرچند کوتاه از اسالم
در مورد اصل مزبور داشته باشم .يكى از ویژگیهای نظام جزایی اسالم این است
«و ال تَز ُِر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخرى َو إ ِْن تَ ْد ُع
که اصل در مجازات ،شخصی بودن آن استَ .
كان ذا قُ ْربى»( فاطر)18 :؛ هيچ گنهكارى
ء َو ل َ ْو َ
ُم ْث َق َل ٌة إِلى ِح ْملِها ال يُ ْح َم ْل ِم ْن ُه َش ْي ٌ
بار گناه ديگرى را بر دوش نمىكشد ،و اگر شخص سنگين بارى ديگرى را
براى حمل گناه خود بخواند چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت ،هر چند از
نزديكان او باشد.

اهداف مجازات از منظر اسالم

مباحث جزایى در فقه شيعه ،برخالف حقوق موضوعه که بر پايه جرایم
استوار و بر مبنای رفتارهای مجرمانه تدوين گردیده است ،بر اساس پذيرش
«اصل قانونى بودن جرم و مجازات» پیریزی شده است .به همین جهت مجازات
و حقوق جزایی که عبارت است از حدود ،تعزيرات ،قصاص ،ديات ،حبس و
غیره ،هم در فقه و هم در احادیث در كتب مختلف جزائى تحت عناوین فوق
الذکر تأليف و تدوین گردیده است .برخی میگویند :مجازات آزار و عقوبتی
است که قاضی به علت ارتکاب جرم و با هدف اصالح بشر برای شخصی که
مقصر است ،بر طبق قانون تعیین میگردد(ساریخانی.)153 :1389 ،
مجرم و ّ
مجازات و کیفرها در فقه جزائى به خاطر تجاوز بزهکار و مجرم ،از حریم
صالحیت خود و تعدّ ى به حقوق مردم يا حقوق الهى وضع شده است .ممکن
است در مواردی بین هردو عنوان( تجاوز به حق مردم و حق خدا) جمع شود.
حدود به موجب تجاوز به حقوق الهى ،قصاص به دلیل جنايت بر نفس يا عضو
مقرر و وضع گردیده است .باید
بدن انسان دیگر و ديات به جهت مجازات مالى ّ
اذعان کرد که ادلۀ اثبات جرایم با توجه به موارد مختلف آنها متفاوت است.
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سيد شريف ،مرتضى علم الهدى (436 -355ه) كه از علمای متبحر جهان اسالم
است و در سالهاى  413تا  436ق ،مقام مرجعیت تقليد شيعيان را بر عهده
داشت ،میگوید :معنای آیه این است که هیچ کسی را به گناه غیرش مواخذه
نکنید ،او را در برابر عملی که از او سر نزده است ،عذاب و شکنجه ننمایید و از
او جز برای جرم و جنایت خودش مطالبهی دلیل نکنید( شریف مرتضی:1405،
ج  .)189 ،2از آنجایی که اسالم و نظام قضایی اسالم برای آزادی فردی و امنیت
قضایی احترام وصف ناپذیری قایل است ،اصل شخصی بودن مجازات را که
ریشه در قرآن دارد ،از جایگاه باالیی برخوردار دانسته و در حدود دوازده قرن قبل
از نظام قضایی غرب ،آن را به عنوان یک اصل مس ّلم پذیرفته است .حضرت علی
علیه السالم پس از ضربت شمشیر ابن ملجم ،بر اساس همین اصل به امام حسن و
امام حسین(علیهماالسالم) سفارش کرد :بدانید که نباید جز قاتل من ،کس دیگری
کشته شود(فیضاالسالم ،نهجالبالغه)789 :؛ زیرا در نظام قضائی اسالم بر اساس
این اصل ،جز شخص مجرم ،دیگران مسئولیت جزایی ندارند .باید اذعان کرد که
اصل مزبور سایر تکالیف دینی ،اجتماعی و مسئولیتها را نیز دربر میگیرد .بر
همین اساس ،وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان كنفرانس اسالمى در
بند «ج» ماده  19اعالميه حقوق بشر اسالمی مصوب  14محرم  1411قمرى در
مقرر داشتند :مسئوليت در اصل ،شخصى است .در حقوق جزاى مدرن،
قاهره ّ
فقط مجرم ،شركا و معاونين جرم (و نه اعضاى خانواده و بستگانشان) مسئوليت
كيفرى دارند .اين اصل در واقع به عنوان عكس العمل نسبت به سنّت بد حكومت
استبداد كبير فرانسه که مجازات توهین به پادشاه را اعدام توهینکننده و تبعید و
مقرر کرده بوده ،در سال  1971م با تصويب قانون
ضبط دارایی اعضای خانواده او ّ
جزايى فرانسه ،قانونگذارى شد و به قوانين جزايى ساير كشورهاى اروپايى راه
مقرر گردید :نتايج مجازات و محكوميت فقط متوجه
يافت و در قانون فرانسه ّ
مجرم بوده و عوارض آن به هيچ وجه متوجه فاميل و كسا ِن مجرم نخواهد شد.
اقوام مجرم مىتوانند هر شغل و پيشهاى را كه مايل باشند انتخاب نمايند .در
ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب  16دسامبر 1966م مجمع عمومى
سازمان ملل متحد در مادهى  9مقرر کرده است :هر كس حق آزادى و امنيت
شخصى دارد .الزمه امنيت شخصى تح ّقق اصل شخصی بودن مجازات است .حال
که دیدگاه اسالم در مورد اصل شخصی بودن مجازات و پیروی دیگران از دین
حنیف روشن گردید ،به پیشینه تاریخی این اصل میپردازم.

گفتار دوم :پیشینه تاریخی اصل شخصی بودن مجازات
الف) اصل شخصی بودن مجازات در تاریخ باستان

ب) اصل شخصی بودن مجازات در ادیان ماقبل اسالم
ادیان الهی پیش از اسالم نیز مسئولیت جمعی را مردود و منسوخ دانسته
است .برخی باور دارند که در مسیحیت ،جمعی بودن مجازات یک امر رایج
بوده است و ما آن را نمیپذیریم؛ زیرا مسیحیت نمیگوید پسر به جای پدر
مجازات شود ،بلکه میگوید :گنهكار شدن انسانها ناشى از گناه آدم ابوالبشر
است .به عبارت دیگر گناه از آدم به انسانهای دیگر به ارث رسیده است.
قرآن نیز بهترین و قویترین دلیل بر ادعای مزبور است «:أَ ْم ل َ ْم يُنَبَّ ْأ بِما فِي
ُص ُح ِ
يم ال َّ ِذي َوفَّى ّالتَز ُِر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخرى»( نجم)38 -36 :؛
ف ُموسى َو إِبْرا ِه َ
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مطالعات تاريخى نشان مىدهد كه در عصر باستان مسئوليت جمعى حاكم
بوده و پادشاه بابل ،مجمع القوانين حمورابى را حدود دو هزار سال پيش از
ميالد مسيح ،بر روى قطعه سنگى حكاکی کرده است .مورخين میگویند:
قوانين حمورابی از قوانين سومرى و اشنونا( )Eshnunnaكه دو قرن پیش از
مقرر گردیده که فرزندان مجرم به جاى وى
حمورابى بوده ،گرفته شده و درآن ّ
مجازات شوند .قوانين اشنونا (حدود  1900ق م) در اكد ،قوانينِ ليپيت عشتار
(حدود  1900ق م) در سومر ،و قوانين حيتى (حدود  1600ق م) .با اين همه،
مهمترينِ اين قانوننامهها قانون نامۀ حمورابى ،پادشاه بابل ،در حدود 1800
ق .م .است .اين قانوننامه  282ما ّده (به اضافۀ مقدّ مه و مؤخّ ره) دارد .مهمترين
موضوعات مطرح شده در آن عبارتاند از :شهادت دروغ و قضات فاسد (مواد
)5-1؛ سرقت و آدمربايى ()25-6؛ قوانين مربوط به اموال ()126-26؛ خيانت
در امانت ()121؛ قوانين مربوط به زندگى خانوادگى ،زناى با محارم ،افترا به
زن شوهردار ،ازدواج مجدد ،طالق ،ارث و غیره ()194 -127؛ ضرب و جرح
و صدمات بدنى ( )214-195و غیره(مكارم شیرازی .)595 :1427 ،بر اساس
قانون حمورابی اگر در اثر عملیات جراحی یک پزشک که توفیق به معالجه
جراح به
پیدا نکرده ،فرزند یکی از بزرگان به هالکت برسد ،فرزند طبیب ّ
مجازات محکوم میگردید.
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يا از آنچه در كتب موسى نازل گرديده با خبر نشده است؟ و در كتب ابراهيم
همان كسى كه وظيفه خود را به طور كامل ادا كرد ،كه هيچكس بار گناه ديگرى
را بر دوش نمىگيرد .از این آیات استفاده میشود که در ادیان پیش از اسالم
نیز هر كس مسئول اعمال خويش است .ابو زید در مجازات جسمانی از منظر
شریعت و قانون میگوید :در ژاپن بر اساس رسم دینی تا سال 1721میالدی
همه اعضای فامیل ،مسئول رفتار مجرمانه یکدیگر بودند و در برخی نواحی
هر خانوار را جزء یک گروهی مر ّکب از پنج خانواری میدانستند که همه
مسئولیت یکدیگر را عهدهدار بودند( ابوزید ،العقوبة الجسدیة بین الشریعة
االسالمیة و القانون الوضعی :ج .)10 ،1
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گفتار سوم :اهداف حقوق جزا از منظر حقوق موضوعه
باید اذعان کرد که میان مبانی کیفرشناسی و مبانی مجازات و کیفرها تفاوت
وجود دارد .آنچه در پاسخ سوال از چرایی مجازات مورد تحقیق قرار میگیرد،
در واقع زير بناها و همچنین پيامدهاي مبتنی بر آن است که از مورد نخست،
به عنوان مبنا نام برده میشود .همچنان که الزم است به تفاوتهای که میان
مبانی و اهداف نیز وجود دارد ،توجه شود .در واقع آنچه مبانی در مورد آن
به پژوهش و بحث میپردازد ،عبارتاند از :واقعیت شناختی ،ارزششناختی،
و جهانشناختی .در حقیقت مبانی مجازات و کیفرها توجیهگر یک پدیده ،یا
نهاد و سازمان و یا یک شیئ حقوقی است؛ ولی اهداف از مقولهای است که
مطلوب ما است و موجود نیست ،بلکه میخواهیم به آن برسیم .هرچند گاهی
از اوقات برخی مسایل ارزش شناختی در اهداف متبلور میشود؛ به عنوان
مثال ،ارزش عدالت میتواند توجیه کننده یک مجازات و کیفر باشد .در اینجا
تح ّقق عدالت جزء مبانی هم قرار میگیرد .مهمترین سوال این است که چرا
باید بزهکار را مجازات کنیم؟ هدف از تنبیه ،مجازات و مکافات گنهکار و
کسی که رفتار مجرمانه (فعل و ترک فعل مجرمانه) انجام داده است ،چیست ؟
در نوشتههای دانشمندان کنونی چند هدف برای مجازات دیده میشود:
الف) برای سزا دادن مجازات میکنیم؛ به عبارت دیگر ،مجازات میکنیم تا

طرف به سزای عمل و مکافات رفتارش نایل شود؛
ب) به منظور بازداشتن فرد از ارتکاب مجدّ د جرم ،مجازات میکنیم؛ تا فرد در
اثر ارعاب ناشی از مجازات از ارتکاب مجدّ د جرم بپرهیزد؛
ج) برای ارعاب عمومی مجازات میکنیم؛ تا دیگران (کسانی که ناظر جرم بوده
اند) از جرم بازداشته شوند؛
د) جهت جبران خسارتها و زیانهای وارده مجازات میکنیم؛ تا تش ّفی خاطر
بزهدیده فراهم گردیده و قربانی جرم تس ّلی خاطر پیدا کند.

گفتار چهارم :تئوریهای مجازات
بعض دیگر که با نگاه تلفیقی موافق نیست ،میگویند :سزاگرایی بر دو دسته
است :یکی ،قرائت سنّتی محض از سزاگرایی؛ دو ،قرائت نوین که فقط و فقط
به اینکه مجازات سزای عمل و تش ّفی خاطر باشد ،ناظر نیست .بنا براین ،خوب
است دیدگاههای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
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آقای نوربهاء یکی از اهداف دیگر را ترساندن ذکر کرده است و بعد از طرح این
سوال ،که آیا میشود نظم عمومی را به عنوان هدف مجازات مطرح کرد؟ در
پاسخ به سوالی که مطرح کرده است ،جواب داده که نمیشود نظم عمومی را به
عنوان هدف مطرح کرد( نوربهاء)353 :1389 ،؛ اما دلیلی برای این سخن ذکر
نکرده است .شاید دلیلش این باشد ،که اعاده نظم عمومی یک هدف عامی است
که اساسا حقوق به دنبال آن است .لذا نیازی نیست که به عنوان هدف مجازات
مطرح شود؛ ولی این اندازه قانع کننده نیست .بحث دیگری که وجود دارد این
است که در نوشتههای موجود نسبت به اهداف مجازات دو تصویر وجود دارد؛
به عبارت دیگر اهداف مجازات را بر دو گونه میتوان ترسیم کرد :سزاگرایی؛
که ناظر به گذشتهها (واپس گرا) است و سودمندی؛ که ناظر به آیندهها(آینده
نگر) است .برخی از نویسندگان یک نگاه تلفیقی (تلفیق مزجی از دو نگاه مزبور)
دارند.
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الف) تئوریهای کالسیک
در پاسخ سوال مهم که از چرایی مجازات مطرح است ،میتوان توجیهات ارائه
شده در مورد مجازات را در سه نوعی که در سطور گذشته یادآوری شد ،دسته
بندی کرد که در ذیل به تبیین آنها میپردازیم.
 .1تئوری سزاگرایی
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این نوع تئوری را که بیشتر به گذشته توجه دارد ،بر دو دسته میتوان تقسیم کرد:
الف) تئوریهای سنّتی؛ ب) تئوریهای نوین .مالک تفکیک تئوریها به سنّتی
و نوین چیست؟ آیا زمان معیار است؟ فقط زمان مالک نیست .بلکه عالوه بر
زمان معیار این است که توجیهات سنّتی بیشتر صبغه فلسفی ،اخالقی و مذهبی
دارد؛ اما تئوریهای نوین از علم جدید بهره میگیرد .در پاسخ این سوال که؛ چرا
مجازات میکنیم؟ در تئوریهای سنّتی چهار بیان وجود دارد؛ به عبارت دیگر
تئوریهای سنّتی که یکی از انواع تئوری سزاگرا است ،با چهار نوع تعبیر یا نگاه
به تصویر کشیده شده است.
 .1 -1تئوری جبران دین
تئوری جبران دین یا پرداخت دین بیان میکند که در واقع مجرم با ارتکاب جرم،
خودش را مدیون (مدیون فرد و جامعه) ساخته است و مجازات راهی برای
جبران دین است(نوربها .)354 :1389 ،به عبارت دیگر ،بزهکار مدیون است و
باید دین خود را به همان میزان بپردازد( اردبیلی  .)129 :1389اشکال مهم این
تئوری این است که فهم آن در مورد اموال راحت و آسان است؛ اما در جرایم
دیگری (غیر اموال) مثل لواط و زنا چه َدینی است؟ دین در سایر جرایم باید
به یک معنی استعارهای به کار رود .لذا این نظریه چندان قابل فهم نیست .یک
تئوری خوب آن است که قابل فهم باشد .اشکال دیگری که بر این دیدگاه وجود
دارد این است ،که در برخی از جرایم به ویژه جرایم ناقص(مثل شروع به جرم)
اصال دینی تصور ندارد .یا در برخی از موارد معاونت در جرم چه دینی صورت
میگیرد تا با سزادادن جبران شود؟
 .1-2تئوری الزام اخالقی
در تئوری الزام اخالقی این سوال مطرح میشود که چرا فرد به سزای عملش میرسد؟

گفته خواهد شد؛ چون وظیفه اخالقی داریم تا بدکار را مجازات کنیم ،ولو فایدهای
هم نداشته باشد .ایمانوئل کانت (1780 – 1724م) میگوید :عدالت به معنی مجازات
کردن ،وظیفه ما است .اخالق حکم میکند تا فرد به سزای عملش برسد؛ یعنی ما
موظف هستیم که بدی را پاسخ دهیم ولو هیچ فایدهای نداشته باشد .وی میگوید:
من خواب میدیدم و میپنداشتم که زندگی تمتع است چون بیدار شدم دیدم
وظیفه است(فروغی .)501 :1388 ،تکلیف عملی است که شخص برای متابعت
از قاعده کلی انجام میدهد؛ به عبارت دیگر تکلیف ،احترام به قانون است(همان:
 .)500قاعده اخالقی اصلی کانت این است که شخص باید همواره چنان عمل
کند که گویی شیوه عمل او قانون فراگیر طبیعت خواهد شد و همواره و همهوقت
قانون کلی خواهد بود(همان.)501 :

 .1-3تئوری الغاء یا محو جرم
سومین توجیه تئوری سزاگرایی ،توجیه الغاء و محو جرم است .حاصل تئوری
معروف «هگل» این است ،که مجازات ،جرم را محو میکند؛ زیرا جرم نفی حق ،و
مجازات نفی نفی حق است و نفی نفی حق؛ یعنی اثبات حق؛ پس مجازات موجب
زوال خطایی است که در گذشته اتفاق افتاده است و مجازات حق مجرم است و در
نتیجه تأئید حقی است که مجرم خود ،آن را مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن
تحمیل نموده است .این سخن در مقالهای است که تحت عنوان «مجازات اعدام»
توسط کارل مارکس در  28ژانویه  1853در لندن نوشته شده و اشرف دهقانی آن
را به فارسی برگردانده و اولین بار در تاریخ  18 -17فوریه همان سال در روزنامه
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نقدها :اوال شما میگویید یک امر اخالقی مطلق به نام مجازات کردن داریم.
با اینکه ما امر اخالقی مطلق نداریم؛ زیرا در موارد زیادی تخصیص خورده است.
مثال بدی دروغ گویی که نمیتواند یک امر مطلق باشد؛ چون در بسیاری از موارد
دروغ گویی بد نیست .برخی میگویند؛ یک سلسله قواعد مطلق داریم که به هیچ
وجه تخصیص نمی پذیرد .ثانیا؛ مهم ترین اشکال بر نظریه کانت این است ،که اگر
بر اساس نظریه ایشان مجازات مح ّقق شود ،حقوق کیفری یک امر خشک میشود
و انصاف جایگاهی ندارد .با اینکه عدالت و انصاف باید با هم باشند .ثالثا؛ وانگهی
در مواردی (مثل جامعهای که مبتنی بر نابرابریها باشد) مجازات کردن عین ظلم
است.
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«نیو یورک دیلی تریبون» به چاپ رسیده است(نقل از .)O.T.U :این تئوری نیز
اشکاالتی دارد؛  )1این تئوری بر یک سلسله مفاهیم مبهم مثل نفی حق مبتنی است.
نفی حق چیست؟ مجازات حق مجرم است ،یعنی چه؟ پس یکی از اشکاالت
این دیدگاه این است ،که از گزارهها و مفاهیم مبهم استفاده کرده است؛ زیرا در
تبیین حق مجرم گفته شده است ،حق مجرم؛ یعنی مجازات حق جامعه نسبت به
مجرم است؛ یعنی مجرم شایسته مجازات است .وقتی مجرم مرتکب جرم شد،
جامعه میتواند چند تا واکنش داشته باشد و او را هماکنون مجازات کند ،در آینده
مجازات کند ،اصال مجازات نکند ،هروقت خواست مجازات کند ،به گونههای
مختلف مجازات کند .اشکالی که پیش میآید این است؛ که حق مجرم باید معیّن
و مشخّ ص باشد ،نه اینکه نامعیّن باشد .اشکال دوم این است که چگونه میگویید
محو جرم؟ مگر جرم محو میشود؟ مگر با چند ضربه ّ
شلق ،آن وضع قبلی که
بزهکار داشته ،بر میگردد؟ پس منظور از محو جرم چیست؟ واقعیت این است
که جرم محو نمیشود.
 .1-4تئوری تهذیب معنوی مجرم

آخرین توجیه سنّتی ،تهذیب و اصالح معنوی مجرم است؛ یعنی مجازات باعث
میشود ،تا فرد اصالح شود .مجازات تنها راه رستگاری فرد است .این تئوری
با اصالح و درمان چه فرق دارد؟ در تهذیب و تطهیر اصالحگرایی ،فرد پاک
میشود؛ اما در تئوری سودانگاری احتمال تهذیب جمع وجود دارد .تئوری چهارم
تطهیر توسط مجازات حاصل میشود چه فرد بخواهد یا نخواهد .در هر صورت،
 18پیشینیان در اجرای مجازات امیدوار بودند رنج و مشقتی که به بزهکار تحمیل
میکنند در رفتار او تغییر پدید آورد و و او را متنبّه کند( اردبیلی.)130 :1389 ،
اشکاالت این نظریه آن است که اوال؛ تهذیب معنوی و تطهیر در مورد برخی از
جرایم مثل جرایم سیاسی یا در مورد کسی که باور دارد کارش درست بوده اگر
مجازات شود کاربرد تهذیب ندارد .ثانیا؛ در بحث تهذیب و تطهیر و امثال اینها
چیزی نیست که خارج از اراده فرد باشد ،بلکه باید فرد بخواهد و به خواست او
باشد .تا اینجا ،تفاسیری که در مکتب سزاگرایی و کالسیک از تئوریهای سنّتی
وجود دارد ،مطرح شد که بیشتر صبغه اخالقی ،فلسفی یا مذهبی دارد.

 .2تئوری سودانگاری
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مبنایی که تحت عنوان سودانگاری است ،این است ،که ارزش یک عمل به نتایج
و آثار آن وابسته است .ما در باب خوبی یا بدی یک رفتار بحث میکنیم که این
رفتار چه آثار و پیامدی دارد .مبنای کلی این دیدگاه همین است .مجازات خوب
است یا بد؟ باید دید نتایج آن چیست؛ زیرا خوبی و بدی به عنوان نتیجه عمل
تبلور پیدا میکند .بر مکاتب سودانگاری که مجازات و کیفر را بر مبنای منفعت
گرایی و سودانگارانه تحلیل میکند ،دو نوع چالش و دو انتقاد کلی وارد شده
است .اولین انتقاد این است که آثار و پیامدهای یک عمل به طور کامل برای ما
مشخص نیستند .چون آثار یک زنجیره طوالنی است و ما راهی به درک آنها
نداریم .اگر احتمال ذهنی منظور تان باشد از مالک خویش عدول کردید .چون
مالک شما آثار عینی (و نه ذهنی) بود .جواب ایراد مزبور این است که انسان
متعارف با توجه به محدودیتی که دارد ،در حدّ متعارف به آن آثار علم داشته
باشد .بنابراین مبنای سودانگاری این است که علم به ارزش متعارف(نتایج) آن
است .فایده متعارف مجازات چیست؟ میگویند :کاهش نرخ جرم است.

اگر یک مجازات بتواند نرخ جرم را کاهش بدهد خوب است و ّال خیر.
دو؛ انتقاد دیگر این است که ممکن است هزینه جرم کمتر از هزینه مجازات
باشد .در این صورت باید بر اساس اصالت فایده دست از مجازات مجرم
برداشت؛ زیرا با انجام رفتار مجرمانه به سودمندی رسیدهایم و اگر هزینههای
مجازات کمتر از هزینههای جرم نباشد و سودی در کار باشد ،با اجرای مجازات
به سودمندی رسیدهایم و در غیر آن ،سودی در کار نیست .اینجا است که 19
دو بحث در کتب جنایی پیدا شده است )1 :هزینه جرم و هزینه مجازات؛
 )2مقایسه هزینههای مجازات با هزینههای جرم .در سودانگاری هزینههای
مجازات و جرم را میسنجند .مثال برای اینکه سرقت واقع نشود پیشگیری (از
قبیل توزیع سرانه) صورت میگیرد .یک سری از خسارتهای مادی و روحی
پیش از وقوع جرم است و اساسا یک هزینه عمومی دارد و آن ترس از جرم
است .هزینههای تبعی دیگر ،نظیر کاهش منابع اقتصادی( بدون تردید در منطقه
جرمزا قیمت خانهها کاهش پیدا میکند) ،برای کشف جرم نیز باید پلیس
استخدام شود یا تعقیب و تحقیق و دادرسی و وکیل تسخیری و امثال اینها
همه هزینه دارند .در باب اجرای حکم زندان هزینه دارد و گاهی هزینهها به
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حدّ ی است که دولتمردان را سوق میدهد ،تا به جایگزین زندان بیندیشند .مثال
به جای زندان کار زیر نظر دستگاه قضایی یا جریمه فوری در نظر گرفته شود.
پس در صورتی کاهش جرم سودمند است که هزینه مجازات کمتر از هزینه جرم
باشد .اولین بار قرائت سود انگاری توسط «بنتام» ارائه شد و آن این است؛ که
خداوند در وجود انسان و طبیعت دو چیز به ودیعت گذاشت ،یکی پرهیز از
درد و دیگری در جستجوی درد بودن .وظیفه حکومت ایجاد بیشترین ّ
لذت( بر
مبنای مکتب حقوق اصالت ّ
لذت) برای بیشترین افراد جامعه است(کاتوزیان،
 .)67 :1379مجازات نیز هرچند به لحاظ فردی آزار دهنده است و اگر بتواند
بیشترین خوشی را برای جامعه ایجاد کند قابل توجیه است« .بنتام» هفت عامل
و شاخصه را (شدّ ت ،مدّ ت ،دامنه شمول -برخی از رفتار برای دو نفر و بعضی
برای ده نفر و صد نفر ّ
لذت است -قطعیّت ،نزدیکی و دوری ،خلوص؛ یعنی
رفع پیامد منفی ،مثال موسیقی باعث میشود که عالوه بر خوشی به سراغ مواد
مخدّ ر نرود -و باروری) برای ارزیابی ّ
لذت و الم مطرح میکند .به نظر بنتام ،هر
چه ّ
لذت باشد ،نیکوست(همان) .بر اساس این مؤلّفهها مجازات در مواردی فاقد
فایده است .از دیدگاه «بنتام» موارد مزبور عبارت اند از:
اول :موارد فاقد مبنا؛
دوم :موارد فقدان تناسب جرم و مجازات؛ آسیبی که مجازات ایجاد میکند،
متخصص منحصر به فرد چشم،
بسیار بیشتر از آسیبهای جرم است .مثال اگر
ّ
مجازات شود جامعه از ثمرات او محروم میشوند.
سوم :موارد فقدان اثر؛ مثال شالق زدن آدم دیوانه اثری ندارد .مجازات کسی که
عند الضرورت جرمی مرتکب شده اثری ندارد.
چهارم :موارد غیر ضروری؛ یعنی در جایی که میشود با روش کمهزینهتر به
هدف رسید .مثال در موردی که موعظه کارساز است ،نباید مجازاتی صورت
گیرد.
بناء مبنای سودانگاری این است ،که اگر هزینه مجازات از هزینه جرم کمتر
باشد ،باید سراغ مجازات رفت و ّال مجازات عقالیی نیست .اسالم به نوع انسان

توجه دارد؛ یعنی به انسانهای که خواهد آمد نیز نظر دارد .در تئوری سود انگاری
بحث این است ،که مجازات چه تأثیری در کاهش نرخ جرم دارد و باید ارزشها
سنجیده شود؛ اما چگونه تأثیر مجازات در کاهش نرخ جرم سنجیده شود؟ اینجا
تئوریهای سودانگاری مختلفی از قبیل تئوری بازدارندگی ،تئوری ناتوان سازی،
تئوری اصالح و درمان ،تئوری عدالت ترمیمی مطرح میشود.
تأثیر مجازات در کاهش جرم میتواند درونی باشد و میتواند بیرونی باشد.
و این دو قسم در یکی از تئوریهای چهارگانه فوق الذکر نهفته است .در تئوری
بازدارندگی چند نوع بحث داریم .یکی از مباحث مهم ،معنای بازدارندگی است.
در این مورد دو معنا لحاظ شده است:

ب) معنی مضیّق؛ یعنی کاهش جرم از طریق تهدید به کیفر یا اجرای کیفر؛ به بیان
دیگر اصل تقنین حقوق جنایی و جزایی میتواند اثر ارعابی و کیفری داشته باشد.
مبنای بازدارندگی این است که بشر یک موجود متجاوزی است ،که فقط
با کنترلهای بیرونی قابل محدودیت است .انسان از رفتاری که دوست ندارد
اجتناب میکند؛ به عبارت دیگر انسان از آزار خودش اجتناب میکند .در نوشتهها
سه نوع بازدارندگی و ارعاب ذکر شده است :ارعاب و بازدارندگی خاص ،ارعاب
و بازدارندگی جمعی و عام و ارعاب و بازدارندگی تعلیمی.
در ارعاب فردی اثر مجازات بر مجرم بالفعل است .تحقیقات میدانی نشان
میدهد که مجازات و کیفرها بر مجرم اثر دارد؛ اما این آثار محدود است و حدود
 %35مجرمان دوباره مرتکب جرم میشوند .منظور از ارعاب عام یا جمعی نیز
این است ،که برای مجرمان بالق ّوه تهدیدی است و آنها را به نوعی دچار رعب
و وحشت میکند ،تا سراغ جرم نروند؛ اما ارعاب تعلیمی این است که تهدید
به مجازات موجب عادت به قانونمداری در جامعه میشود ،اثر مجازات ،جهل
زدایی و تمییز خیر از شر است.
در فلسفه مجازات دو مبنا وجود دارد :یک ،سزاگرایی؛ در واقع مجازات به
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موسع؛ یعنی هر چیزی که جلو جرم را بگیرد (پیشگیری) مورد بحث
الف) معنی ّ
است؛
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خاطر گذشته بد مجرم است .دو ،سود انگاری یا فایده گرایی .در باب مجازات
کسانی که به این رویکرد توجه کردهاند ،تقریرهای مختلفی برای مجازات
بیان کرده اند .چرا مجازات؟ عدّ های گفته اند :هدف از اجرای مجازات ،کیفر
مجرم نیست ،بلکه بازداشتن او از ارتکاب جرم است .عدّ ه دیگری گفته اند:
مجازات میکنیم تا ناتوان کنیم و دیگر نتواند جرمی انجام دهد .برخی گفته
اند :میخواهیم مجرم را با مجازات اصالح نماییم .دیدگاه چهارم این است،
که مجازات میکنیم که جبران خسارت شود.
الف) تئوری بازدارندگی
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
22

در بحث بازدارندگی چند بحث وجود دارد :یکی ،بحث مفهوم شناسی؛ دو،
بحث مبنای بازدارندگی.
 .1مفهوم شناسی بازدارندگی
موسع و مضیّق پیش بینی شده است .در
در مفهوم بازدارندگی دو تعریف ّ
موسع بازدارندگی عبارت از جلوگیری از جرم ،به هر طریق ممکن
معنی عام و ّ
است؛ اما در معنی مضیّق بازدارندگی عبارت از جلوگیری از جرم با استفاده
از تهدید به کیفر یا اجرای کیفر است .بنابراین ،نفس قانون بازدارندگی دارد.
همچنانکه اجرای قانون بازدارندگی دارد .خداوند فرموده «:ل َ َق ْد أَ ْر َس ْلنا ُر ُس َلنا
بِالْبيِّ ِ َ
اس بِال ْ ِق ْسط»( حدید)25 :؛ ما
تاب َو ال ْ ِم َ
يزان لِيَ ُق َ
نات َو أنْ َزلْنا َم َع ُه ُم ال ْ ِك َ
وم النَّ ُ
َ
رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان
(شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادالنه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت
محرک،
كنند .معنی قیام به قسط آن است که جامعه خود به خود و بدون عامل ّ
برای اقامه عدل و داد به پا خیزند.
 .2مبنای بازدارندگی
حب نفس؛ انسان مال ،آبرو و حیثیت
مبنای بازدارندگی چند چیز است :اول ّ
خودش را دوست دارد و سعی میکند که آنها را حفظ کند .دوم شرارت؛
انسان با گسستن حریم احترام دیگران ،یک موجود شروری خواهد شد؛ که
تنها با مجازات یا تهدید به آن ،قابل کنترول است .به نظر ما این مبنا در اسالم
قابل قبول نیست .سوم کارکردهای انواع ارعاب؛ یکی از کارکردها ،ارعاب

فردی است؛ زیرا مجرم را از ارتکاب جرم باز میدارد .یکی دیگر از کارکردها ارعاب
جمعی است؛ یعنی در واقع اثر مجازات فقط روی مجرم نیست ،بلکه روی جامعه
نیز است .در حقیقت یک اثر تعلیمی دارد و آن ،اینکه عادت به قانونگذاری را در
جامعه تثبیت میکند .به این معنی که در طوالنی مدت ارعاب تعلیمی باید همراه با
آزار باشد .اگر آموزش همراه با ارعاب باشد ،اثر تعلیمی دارد .لذا بازدارندگی بر سه
نوع فردی ،جمعی و تعلیمی است .باید توجه کرد که اثبات یا انکار اینکه مجازات
بازدارنده است ،کار دشواری است؛ زیرا :الف) حجم باالیی از جرایم کشف شده
(رقم سیاه) وجود دارد؛ ب) کاهش جرم ،اثر تنها مجازات و کیفرها نیست؛ یعنی
کاهش رفتار مجرمانه فقط و فقط متأثّر از مجازات نیست ،بلکه از عوامل محیطی
دیگر نیز تأثیرپذیر است.
 .3نقد نظریه بازدارندگی
 .1آگاهی مردم از مجازات و کیفرها؛
 .2پیاده کردن آگاهی در هنگام عمل و رفتار؛
مضرات حاصل از آن ،بر منافع جرم.
 .3غلبه مجازات و
ّ
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پذیرش تأثیر بازدارندگی منوط به چند امر است:

توضیح مطلب؛ مجازات ،اثر بازدارنده دارد .حال این بحث مطرح میشود که این
حرف شما در صورتی اثر دارد که طرف ،آگاهی از مجازات داشته باشد و این
آگاهی را در عمل پیاده کند و
ّ
مضرات ناشی از مجازات بر منافع حاصل از جرم در 23
نظر او بچربد .آقای الف چون نمیداند مجازات وجود دارد ،مرتکب جرم میشود.
لذا مجازات در صورتی اثر دارد که مردم آگاهی داشته و به آن ترتیب اثر داده و
ارزش مجازات (مضراتش) را بیشتر از ارزش جرم بداند .در این صورت مجازات
بازدارنده است؛ ولی کیفرشناسی نشان میدهد که هر سه عامل مخدوش است.
بنابراین مجازات بازدارنده نیست؛ چون مردم از آن خبر ندارند ،در مواردی میدانند؛
اما به آگاهی شان ترتیب اثر نمیدهند .مثال شخصی که مسکرات یا مواد مخدّ ر
مصرف کرده است ،میداند مجازات دارد؛ اما به آگاهیاش ترتیب اثر نداده است یا
تحت تأثیر عوامل و هیجانات شدیدی که مانع از آگاهی میشود عمل میکند یا در
کل کسی است که کمتر به آگاهیهایش ترتیب اثر میدهد .بنابراین اگر یک رفتار،

یک شناخت و یک عواطف داشته باشیم ،این عواطف از شناخت جلوگیری
میکند .اما در نهایت که میسنجد به سمت جرم تمایل پیدا میکند .بنابراین
مضرات مجازات کمتر باشد .چند عامل در این مورد
باید گفت منفعت جرم از
ّ
موثر است )1 :احتمال مجازات (کشف جرم)؛ اگر طرف احتمال دهد که جرم
کشف نمیشود بازدارندگی به حدّ اقل میرسد؛  )2پارتی بازیهای مرسوم؛
 )3تکنیکهای قانون جزایی که احتمال مجازات را پایین آورد ،مانند تعلیق
و تعویق مجازات ،عفو ،آزادی مشروط و  ...چون قانون جنایی گریزها دارد
لذا اثرگذار نیست؛  )4شدّ ت مجازات .آیا هرچه قدر مجازات شدیدتر باشد
بازدارنده تر است؟ جواب منفی است؛ زیرا در صورتی که مجازات شدیدتر
شود عکس العمل بیشتری صورت میگیرد.
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در جامعه بسیاری از مجازاتهای غیر رسمی وجود دارد که اگر إحیاء شود
خیلی تأثیرگذار است .اثرات مترتب بر فسق یکی از مجازات اجتماعی است
که به حیثیت افراد برخورد دارد .اگر شدیدتر بودن به معنای رسوایی بیشتر
باشد بازدارندگی بیشتری دارد؛ اما بقیه مجازات بازدارنده نیست .مثال اعدام یا
زندانهای طوالنی مدت که محبوس در همان روزهای اول دست به خودکشی
میزند و اگر زنده بماند و بیرون آید یک جنایتکار به معنی واقعی میشود .در
هر صورت شدّ ت مجازات مثل اعدام بازدارنده نیست )5 .سرعت در مجازات؛
سرعت در مجازات بازدارندگی دارد .باید مجازات با سرعت و در کوتاه مدت
اجرا شود تا تأثیرگذار باشد .در جرمهای عقیدتی و سیاسی هیچ یک از عوامل
مزبور تأثیرگذار نیست .چون طرف به مجازات شدن خود مباهات میکند.
همچنین در مواردی که مجازات شخصی است (مثل کارتن خوابها و کنار
سرک خوابها) که در فصل خاص (مثال زمستان) خود دنبال جرم میرود تا
شری که گرفتار آن است و قابل تح ّمل
مجازات گردیده و به زندان رود تا از ّ
نیست رهایی پیدا کنند.
ب) تئوری ناتوان سازی
یکی از تئوریهای مبنای سود انگاری این است؛ که مجازات میکنیم و هدف
ما این است که طرف را از ارتکاب جرم ناتوان کنیم؛ به عبارت دیگر مجازات
با هدف گرفتن توانایی بر جرم و ارتکاب رفتار مجرمانه از بزهکار صورت
میگیرد.

 .1مفهوم ناتوان سازی
فرض براین است که طرف برای ارتکاب جرم باید قدرت الزم (قدرت جسمی،
روحی و روانی) را داشته باشد .این تئوری میگوید :مجرم را مجازات میکنیم
تا قدرت جنایت را از او بگیریم .ناتوان سازی شیوههای دارد )1 :ناتوان سازی
کلی؛ مثل اعدام؛  )2ناتوان سازی جزئی ،مثل عقیم سازی ،تبعید کردن ،مصادره
اموال ،خواباندن موتر راننده متخ ّلف ،ممنوعیت شغلی و غیره.
 .2مبنای ناتوان سازی

 .3نقد ناتوان سازی
این تئوری ،از جنبههای گوناگون حقوقی ،اخالقی ،جرم شناختی و کیفر شناختی
مورد نقد واقع میشود؛ مثال از جنبه حقوقی ،آیا درست است که کسی را که
مرتکب جرم جنسی شده مسلوب اآللت کرده و از حیّز انتفاع ساقط نمود؟ آیا به
لحاظ اخالقی قطع دست و اعدام منطقی است؟ از لحاظ کیفرشناسی شما دنبال
نفع رساندن به جامعه هستید و چه بسا که با مجازات یک فردی که به نفع جامعه
کار میکند ،جامعه از منافع او محروم شود .به همین دلیل در پارهای از موارد
ناتوان سازی با فایدهگرایی سازگار نیست .ثانیا بهلحاظ جرم شناختی؛ در ناتوان
سازی گزینشی معیار حالت خطرناک است و  %50تشخیص حالت خطرناک
غلط است؛ زیرا تشخیص مثبت غلط ،بیشتر از تشخیص منفی غلط است.
ج) تئوری اصالح و درمان
تئوری اصالح و درمان میگوید :هدف از مجازات اصالح و درمان فرد است و
معادالت آن در انگلیسی به شرحی است که در ذیل است:
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برخی از مجرمان هستند که ارعاب و اصالح در مورد شان کارساز نیست .اینها
دارای حالت خطرناک است .ما دو نوع ناتوان سازی داریم؛ یکی ناتوان سازی
جمعی؛ دو ،ناتوان سازی گزینشی .در اولی سر و کار ما با جرم است مثل اینکه
گفته میشود هر کسی که سه مرتبه مرتکب جرم شد در مرتبه چهارم اعدام شود.
اما در نوع دومی سر و کار ما با مجرم خاصی است که دارای حالت خطرناک
است و شیوههای مختلف ناتوان سازی وجود دارد که مطرح شد.
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 در صورتی که هدف تغییر اساسی در ابعاد شناختی ،عاطفی و فکری شخصباشد Reformation ،خوانده میشود؛ به عبارت دیگر اصالح دینی در مذهب
(شاخه کاتولیک) که در اروپا قرن شانزدهم روی داد و لوتر در آلمان پیشرو
اصالحطلبان شد( .جعفری لنگرودی )425 :1386؛
 -هرگاه هدف بازپذیری اجتماعی و جامعه پذیری مجدد باشدResocializition،

تعبیر شده است(رمضانی)639 :1384 ،؛

 در فرضی که هدف اعاده حیثیت بزهکار برای بازگشت به جامعه باشد؛ Resocializitionنامیده شده است( آقایی)958 :1387 ،؛
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 اگر هدف برنامه مداوای اصالحی تربیتی و درمانی در یک فرایندباشد ،به آن، Correctionمیگویند(همان.)335 :
ما میتوانیم عوامل پیشرفت بزهکاری را شناسایی کرده و برنامهای را اجرا کنیم
که نتیجهاش پرهیز از ارتکاب جرم است؛ مثال فالنی که مرتکب جرم جنسی
شده است ،صرف لذت جنسی نیست .بلکه نیاز او وادارش کرده که مرتکب
جرم شود .مفروضات تئوری اصالح و درمان عبارت اند از:
 شخصیت قابل تغییر مجرم؛ عوامل تأثیر گذار بر بزهکاری؛ امکان شناسایی عوامل؛ امکان کاهش عوامل و خنثی سازی؛ تأثیر این برنامهها بر کاهش جرم.در سطور گذشته یادآوری شد که دو مبنا در بحث کیفر و مجازات وجود دارد:
 )1مبنای سزاگرایی؛  )2مبنای فایدهگرایی .در مبنای فایدهگرایی چند رویکرد
وجود دارد .دو تای آنها (بازدارندگی و ناتوانسازی) را در بحثهای گذشته
مطرح کردیم .سومین رویکرد بحث اصالح و درمان است.
 .1فرایند اصالح و درمان

این فرایند دارای سه مرحله تنفیر ،تعلیم و تثبیت است؛ یعنی اصالح با تنفیر ،تعلیم
و تثبیت مح ّقق میشود؛ یعنی اوال یک نوع احساس تنفر در فرد بزهکار نسبت به
ارتکاب جرم ایجاد شود .باید در فرد بزهکار به لحاظ انگیزشی و احساسی ایجاد
تن ّفر کرد؛ ثانیا ایجاد مهارتها در فرد بزهکار؛ به خاطر فاصلهگیری از جرم باید
یک سلسله مهارتها و عاداتی را برای بزهکار تعلیم کرد؛ ثالثا ثثبیت مهارتها؛
باید مجرم را نسبت به تعمیق رفتار پسندیده تشویق کرد و آن را برای بزهکار به
صورت یک رفتار عادی درآورد.

 .2پیشینه تئوری اصالح و درمان
تئوری اصالح و درمان سیر صعودی و نزولی داشته است .تا سال  1970میالدی
مکتب تح ّققی از این تئوری استفاده کرده است .بعد از سال  1970میالدی تئوری
شکست اصالح و درمان مطرح شد و آن کاری بود که توماس ماتیسون انجام داد.
او با  270مورد مطالعه ،تئوری« »Nothing work؛( هیچ کاری نمیتوان کرد) ارائه
کرد و با این تئوری ،اصالح و درمان را کنار گذاشته و تئوری کیفرگرایی را مطرح
کرد.
پس از گذشت ایامی دو باره جرم شناسان آمده و گفتند :به صورت موجبه
جزئیه امکان اصالح و درمان وجود دارد .مثال در مورد جرایم جنسی ،جرایم
خشن و جرایم یخه سفیدها ،تئوری اصالح و درمان تأثیرگذار است .در هر حال
این تئوری امروزه باز هم مطرح گردیده و حتی در مورد مجرمان حرفهای کارساز
است .مثال در بحث اعتیاد ،تئوری مزبور جایگاه خاصی دارد .با اینکه جرم اعتیاد
منشأ بسیاری از جرایم دیگر است .در ایران انجمن  A.Nبسیار فعال برای روان
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در قرآن کریم به صورت دقیق این مسایل وجود داردَ «:و ال يَ ْغتَ ْب ب َ ْع ُض ُك ْم
َ
َ ْ
َ
َ
اللَ إ َِّن َّ
وه َو ات َّ ُقوا َّ
اب
اللَ تَ َّو ٌ
ب َ ْعض ًا أ يُ ِح ُّب أ َح ُد ُك ْم أ ْن يَأ ُك َل ل َ ْح َم أ ِخي ِه َم ْيت ًا فَ َك ِر ْهتُ ُم ُ
َر ِحيم»(حجرات)21 :؛ و هيچيك از شما ديگرى را غيبت نكند ،آيا كسى از شما
دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به يقين) همه شما از اين امر
كراهت داريد ،تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه پذير و مهربان است .در این
آیه ابتدا تنفر ایجاد میکند( تشبیه غیبت به خوردن گوشت برادر مومن) .به روایات
مراجعه کنیم ،میبینیم در گام دوم به زباننگهداری تشویق نموده و در گام سوم به
تد ّرب و تثبیت فاصله گرفتن از غیبت تأکید میکند.
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درمانی معتادان کار میکند .کار این انجمن سم زدایی از روح انسان است .اولین
تکنیک در این مورد این است؛ که اعتقاد و باور به خداوند را و اینکه او انسان
را کمک میکند ،در روح معتاد تقویت کند .تئوری اصالح و درمان مشکالت
حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و تجربی دارد .به لحاظ حقوقی؛ آیا میتوان به خلوت
شخص و زندگی خصوصی او وارد شد؟ آیا میتوان شخصیت او را تغییر داد؟
مشکالت اقتصادی فراوان یک امر روشن و بدون تردید است .همچنین به لحاظ
سیاسی مشکالت زیادی داشته و در بخش تجربی و علمی نیز متخصص کافی
وجود ندارد .با همه این مشکالت این تئوری در مورد پارهای از مجرمان و
جرایم کارگشا بوده است.
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د) رویکرد جبران
مجازات باید به گونهای باشد که ضرری را که در اثر جرم حاصل شده است( ،هر
نوع ضرری باشد اعم از ضرر مالی ،جسمی ،روانی و  )...جبران کند .مجازات
باید صبغه جبران خسارت داشته باشد .در اینجا مشهورترین دیدگاه ،نظریه
عدالت ترمیمی است که میگوید :اساسا جرم تیرگی ارتباطات و گسستگی
روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر است .نظام عدالت کیفری باید به دنبال ترمیم
روابط گسسته و رفع تیرگی باشد .جرم حس انتقام و مجازات کردن را تحریک
میکند و قانون کیفری باید دنبال آن باشد که پیوند اجتماعی دوباره ترمیم شود
که با مجازات توافقی میان بزهکار و بزهدیده (و نه با مجازات ّ
تحکمی) امکان
پذیر است .اوال بزهکار را متوجه کارش کرده و نقش بزهدیده را نیز مورد توجه
قرار داده و آنگاه برنامهای پیشنهاد کند.
ّ
(تحکمی و ترمیمی) تفاوت وجود دارد.
در هر حال میان دو نوع مجازات
در مجازات ترمیمی بزهکار و بزهدیده هر دو فهمیده چه کار کرده و هر دو با
پذیرش ،دیگر به دنبال انتقام از یکدیگر نیستند .در نتیجه ترمیم به کاهش جرم
کمک میکند .اشکال رویکرد فوق الذکر این است که این رویکرد در جرایم
قابل گذشت اجرایی است؛ اما در جرایم بدون بزهدیده و غیر قابل گذشت
چگونه میشود از عدالت ترمیمی سخن گفت؟ جواب این اشکال آن است؛
که در این گونه موارد نیز دولت نماینده مردم است و چه خوب است به جای
مجازات ّ
تحکمی با بزهکار به توافق برسد .در باب تعزیرات ،دیات و حدود

معین هیچ مشکلی نیست .تنها در جرایم حکومتی ممکن است قابلیت تصور
با مشکل مواجه شود ،که ما راهحل آن را بیان کردیم .دومین اشکال این است؛
که عدالت ترمیمی هزینهبر ،زمانبر و با سرعت دستگاههای قضایی هماهنگ
نیست .جواب اشکال دوم اینکه؛ میتوان با گذاشتن هزینهها بر جامعه و با
متخصص مشکل زمان و سرعت را حل و فصل کرد.
نیروهای
ّ
ب) تئوریهای نئوکالسیک
در تئوریهای نوین و توجیهات نئوکالسیک سه نوع تئوری وجود دارد:
 .1تئوری بیان احساسات روان شناختی

 .2تئوری اصالح امتیاز ناعادالنه
بر اساس این نوع تئوری مجرم با ارتکاب جرم یک امتیازی را با ستم و ظلم
کسب کرده است .مثال یک وقت شخصی کار میکند و از این طریق پولی به
دست میآورد؛ اما یک وقت سرقت کرده و پولی به دست میآورد .مجازات،
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در این دیدگاه رفتار انسان منعکس کننده احساسات او است و مجازات
انعکاسی است ناشی از رفتار انسان و در نتیجه ناشی از احساسات ،مثل ترس،
بیرحمی و سنگدلی ،غبطه ،رشک ،بغض و حسدورزیدن است .چون از
مجرم میترسد ،مجازات میکند .کما اینکه مجازات تبلور دهنده بغض یا نوع
دیگری از احساسات است .نقد؛ ابتنای یک امر بر احساسات پستی مثل ترس،
بغض و حسد و  ...یک امر پسندیده و عقالیی نیست .جواب این اشکال آن
است که همه موارد احساسات پست نیست .مثال ترس پست نیست .ثانیا؛ آیا
اگر امری مبتنی بر احساسات پست باشد ،به لحاظ اخالقی لزوما امر بدی
است؟ ممکن است یک امر بر احساسات پست مبتنی باشد؛ اما از جهت
اخالقی نیکو باشد .ثالثا؛ چرا شما تنها احساسات پست را در نظر میگیرید؟
ما مجازات میکنیم چون در قبال حفظ اخالق عمومی جامعه احساس وظیفه
میکنیم .امیرالمؤمنین علیه السالم به این مضمون فرموده؛ خداوندا! علی دست
دزد را قطع کرد به خاطر رضای تو! که در اینجا مجازات احساسات عالی و
نیک را تبلور میکند.
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این امتیاز ناعادالنه را اصالح میکند .نقدهای که صورت میگیرد این است:
اوال ،در جرایم جنسی چه امتیازی است؟ نه تنها امتیازی حاصل نمیشود ،بلکه
در اغلب موارد بزهکار را به ایدز و امراض گوناگون دیگری گرفتار میکند ،که
در این صورت زوال امتیاز مح ّقق میشود؛ ثانیا ،در جرایم عقیم و ناقص اصال
امتیازی (نه امتیاز و نه ضدّ امتیاز) در کار نیست؛ ثالثا ،آیا نمیشود با روش غیر
مجازات اصالح کرد؟ رابعا ،باید بر مبنای شما برای اصالح امتیاز چند روش
داشته باشیم و یکی که بهتر و مناسبتر با امتیاز است اجرا شود و نه یک روش
همراه با ّ
تحکم و زورگویی؛ خامسا ،در جوامع معاصر بحث عادالنه و ناعادالنه
را رها سازید؛ زیرا توزیع ناعادالنه ثروتها کمر بشریت را شکسته است .عدّ های
از فقر میمیرد و عدّ های از ثروت زیاد خواب شان نمیبرد .لذا در جوامع معاصر
طرح این بحث جایی ندارد.
 .3تئوری ابالغ پیام جامعه
مجازات در واقع تالشی در جهت ابالغ پیام جامعه است؛ که این کار بزهکار
زشت بوده ،تنفر زا بوده و جرم یک عمل سرزنش آمیز است که از طریق مجازات
به فرد منتقل میشود .در این تئوری از علوم ارتباطات بهره گرفته است .نقد؛
چرا مجازات در قالب اعالم صورت گرفته است؟ چرا در قالب سرزنش نباشد؟
دومین اشکال این است؛ که فرض شما این است که هر جرمی خطا است .در
جرمی که فقط عنصر مادی دارد آیا میشود گفت؛ جرم همواره همراه با سرزنش
است؟ خیر! زیرا کسی که از چراغ قرمز عبور کرده تا جان انسانی را حفظ نماید،
قابل تحقیر و سرزنش نیست با اینکه دولت او را به خاطر ارتکاب خالف قانون
ترافیک جریمه خواهد کرد .لذا این تئوری نیز اشکال دارد.
گفتار پنجم :هدف مجازات از دیدگاه اسالم
سوال مهم این است که آیا دیدگاه اسالمی جدا از دیدگاههای مکاتیب دیگر بحث
شود یا در مقایسه با آنها( تلفیقی از سزاگرایی و سودانگاری) مطرح گردد؟ در
این گفتار به این سوال پاسخ داده خواهد شد.

مدّ عای مزبور که در سخن مرعشی نقل شده است ،سخن گزاف و بدون دلیل
هم نیست .بلکه دالیلی در این خصوص وجود دارد که باید مورد مداقّه قرار
گیرد ،از جمله در روایتی از امام باقر آمده است؛ زن يهوديهاى را كه گوشت
سم براى پيامبر(ص) مهيا كرده بود ،نزد آن حضرت آوردند،
گوسفند آغشته به ّ
پيامبر(ص) به وى فرمود :چه چيز تو را واداشت تا چنين كارى كنى؟ زن پاسخ
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چرا اعاده نظم عمومی یا تح ّقق عدالت اجتماعی به عنوان هدف مجازات
السا ِرقَ ُة فَا ْق َط ُعوا أَ ْي ِديَ ُهما
السا ِر ُق َو َّ
مطرح نمیشود؟ در آیه سرقت آمده استَ «:و َّ
الل ِ َو َّ
َجزاء بِما َكسبا نَكاال ِم َن َّ
اللُ َعزي ٌز َحكيم»( مائده)38 :؛ دست مرد دزد و زن
ً
َ
دزد را ،به كيفر عملى كه انجام دادهاند ،به عنوان يك مجازات الهى ،قطع كنيد!
و خداوند توانا و حكيم است .قطع دست سارق مجازاتی است که به عنوان
کیفر کردار مجرم و با هدف پیشگیرانه تح ّقق یافته است؛ زیرا نکال به معنی
لجام و افسار به هر کاری گفته میشود ،که از انحرافات و جرایم جلوگیری
کند .به عبارت دیگر هدف از مجازات پیشگیری از جرایم و بازگشت به حق
و عدالت است .بنابراین ممکن است راهی که پیش بینی شود ،این باشد که
اهداف دارای اقسام متفاوتی( اهداف قریب ،اهداف متوسط و اهداف بعید)
است ،که مترتب بر همدیگراند .به عنوان مثال اگر سوال شود کجا میروی؟
و در پاسخ بگوید والیت غزنی میروم .دو باره بپرسد والیت غزنی برای
چه؟ جواب بدهد :برای تدریس میروم .در مرتبه سوم پرسان شود تدریس
برای چه؟ بگوید :برای باال بردن سطح علمی جوانان و پیشرفت جامعه درس
میگویم .رفتن به والیت غزنی هدف قریب ،تدریس و درس گفتن هدف
محصالن و ترقّی و پیشرفت جامعه هدف غایی( نهایی)
میانی( وسط) و کمال
ّ
تقرب به
خواهد بود .البته ممکن است از منظر یک مسلمان هدف غایی ّ
خداوند و رسیدن انسانهای جامعه به این مقام معنوی باشد .لذا اگر کسی
سوالی مطرح کند که قرب الی اهلل برای چه؟ معنی ندارد .نجفی مرعشی در
یک مصاحبه با مجله کالم دا نشگاه رضوی مشهد میگوید؛ هدف از مجازات
تربیت صحیح است که اگر با قطع کمتر از ید مح ّقق شود باید به کمتر اکتفا
شود .پس ما باید اهداف متعددی را استخراج کرده و ( به اهداف دانی ،وسطی
و عالی) رتبه بندی نماییم .در این صورت اعاده نظم عمومی از اهداف غایی
است که سایر اهداف را زیر چترش میگیرد.

31

داد :من با خود گفتم اگر پيامبر است اين گوشت به وى آسيبى نمىرساند و اگر
پادشاه است مردم را از دست او آسوده خاطر كردهام .امام(ع) فرمود :پيامبر(ص) از
خطاى آن زن چشمپوشى نموده و او را عفو كرد .مسلم از انس نیز این روایت را
نقل کرده است( شرح الکافی ،ج  .)303 :8این زن از رسولخدا صلی اهلل علیه و
آله و سلم سوال میکند؛ چرا مرا نکشتی؟ فرمود :خداوند دستور داد تا تو را نکشم.
چون تو از خصوصیات خوبی برخورداری! سوال کرد؛ خدای شما از کجا میداند؟
فرمود؛ به خاطر علمی که دارد .زن یهودی مسلمان شد.
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در خبر دیگری آمده است«:جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السالم) فأقر عنده
بالسرقة ،فقال أتقرأ شيئا من كتاب اهلل تعالى؟ قال :نعم سورة البقرة ،قال قد وهبت يدك
بسورة البقرة ،فقال االشعث :أتعطل حدا من حدود اهلل تعالى؟ قال :و ما يدريك ما هذا؟
إذا قامت البينة فليس لإلمام أن يعفو ،و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى االمام ان
شاء عفا ،و إن شاء قطع»(جواهرالکالم :ج)725 ،14؛ جوانى نزد امير المؤمنين(ع) آمد
و به دزدى اعتراف كرد و امير المؤمنين(ع) به او فرمود :آيا خواندن چيزى از قرآن را
مىدانى؟ گفت :آرى ،سورۀ بقره .فرمود :دست تو را به سورۀ بقره بخشيدم .اشعث
گفت :آیا حدود خداوند متعال را تعطیل میکنی؟ حضرت فرمود :درک نمیشود که
این چیست؟ هرگاه بیّنه اقامه شود ،امام نمیتواند ببخشد و زمانی که کسی بر نفسش
اقرار کند ،از اختیار امام است که ببخشد یا با اجرای حدّ قطع ،مجازات نماید .از این
روایت استفاده میشود که حتی برای ترویج قرآن از مجازات بهره گیری شود.
دو تا مسأله وجود دارد و آن این است که اوال؛ فقه شیعه ،فقه حکومتی نیست و
ثانیا؛ بر اساس پیش فرضهای موجود از نظریهپردازی میترسیم .در فقه ،دیدگاههای
مخالف مشهور به وفور وجود دارد ،برای نظریهپردازی باید نظریات مخالف مشهور
را شناسایی کرده و بر اساس قواعد تقویت نماییم .این یکی از راههای نظریهپردازی
الس ِّيئ ِ
است .در قرآن نیز آیاتی از قبیل «:إ ِ َّن ال ْ َح َسنَ ِ
َات» (هود )114 :وجود
ات يُ ْذ ِهبْ َن َّ
دارد .آیا این آیات تنها در باب تعزیرات است یا در سایر موارد از قبیل حدود نیز
تطبیق میشود؟
«و َج َز ُاء َسيِّئَ ٍة َسيِّئَ ٌة ِم ْث ُل َها فَ َم ْن
از دیدگاه دینی مجازات در ذات خودش بد استَ .
َع َفا َو أَ ْص َل َح فَ َأ ْجر ُه َع َلى َّ
الل ِ»( شوری)40 :؛ و كيفر بدى ،مجازاتى همانند آن است ،و
ُ
هر كس عفو و اصالح كند اجر و پاداش او با خدا است ،خداوند ظالمان را دوست

ندارد.
آیا ممکن است بر یک امر بد آثار مثبت مترتب باشد؟ کیفر ذاتا در اسالم
ِ
صاص
باشد«و ل َ ُك ْم فِي ال ْ ِق
مطلوب نیست؛ اما میتواند کارکردهای خوبی داشته
َ
َحياةٌ»( بقره .)179 :سید مرتضی میگوید :معنی آیه این است که کسی از کشتار
ترس دارد ،تالش میکند آن را به حد اقل برساند و قاتلین را از کشتن باز دارد؛ زیرا
در این صورت حیات استمرار مییابد( شریف المرتضی ،همان )491 :ما بر اساس
استنباطی که داریم یک نظام کیفری شایستهای مرکب از سزاگرایی و فایدهگرایی
با چهار رویکرد تعریف میکنیم .دراین خصوص باید دید نظام عدالت کیفری
شایسته چه ویژگیهای داشته باشد؛ مثال گفتیم؛ نظام جزایی مر ّکب از سزاگرایی و
فایدهگرایی با چهار رویکرد باید دارای ویژگیهای ذیل باشد:
 .1انسان مداری؛
 .3عدالت محوری؛
 .4انصاف مداری.
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 .2کارآمدی؛

نظام کیفری شایسته از منظر اسالم واجد چه ویژگیهای است؟ و چینش این
ویژگیها چگونه است؟ آیا از ترتّب و اولویت برخوردار است یا خیر؟ مثال در باب
انسان مداری نگاهی به وصیت علی بن ابی طالب داشته باشیم؛ «ثُ َّم أَ ْقبَ َل َع َلى ابْنِ ِه
َ
ت فَ َضرب ًة 33
االم ِر َو َول ِ ُّي ال َّد ِم فَإ ِْن َع َف ْو َت فَ َل َ
ال ْ َح َسنِ (ع) فَ َق َ
ك َو إ ِْن قَتَ ْل َ
َْ
ال يَا بُنَ َّي أنْ َت َول ِ ُّي ْ
ان َض ْرب َ ٍة َو َل تَ ْأثَ ْم»( من الیحضره الفقیه :ج .)189 ،4در کتاب مستدرک الوسایل
َم َك َ
الس ْي ِ
ف ِم ْن ُد ِ
ون َع َذ ٍ
اب أَ َّن الثَّاب ِ َت فِي ال ْ ِق َص ِ
اب
که بابی را تحت عنوان« ب َ ُ
اص ُه َو ال ْ َق ْت ُل ب ِ َّ
َو َل تَ ْمثِيلٍ َو إ ِْن فَ َع َل ُه ال ْ َقاتِل»( مستدرک الوسایل ،ج  ،)452 :81نقل کرده است .این
باب حکایت از آن دارد که در باب مجازات اصل تساوی و در اجرای آن( ،اصول
محاکمات) نباید کرامت انسانی مجرم نادیده انگاشته شود .الزم است بر اساس
حفظ کرامت انسانی بزهکار از اصل ممنوعیت تعذیب در موقع اجرای مجازات
االختِ َص ِ
اص،
پیروی شود .در روایتی به نقل از شیخ مفید مینویسدَّ :
يد فِي ْ
الش ْي ُخ ال ْ ُم ِف ُ
ين(ع) أَن َّ ُه قَ َ
بِإ ِْسنَا ِد ِه َع ْن ِكتَ ِ
ال ِلبْنِ ِه ال ْ َح َسنِ يَا بُنَ َّي ا ْقتُ ْل قَاتِلِي
اب ابْنِ َد ْأ ٍب َع ْن أَ ِمي ِر ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ول َّ
اك َو ال ْ ُم ْث َل َة فَ ِإ َّن َر ُس َ
َو إِي َّ َ
الل ِ(ص) َك ِر َه َها َو ل َ ْو بِال ْ َك ْل ِب ال ْ َع ُقو ِر( همان652 :؛ نیز جامع

احادیث الشیعه ،ج .)662 :13در این روایت آمده که علی علیه السالم به فرزندش
سفارش کرد :حق داری قاتل را قصاص کنی! اما حق مثله کردن نداری مبادا به چنین
کاری اقدام کنی!
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مجازات در اسالم نه بر اساس مبنای سزاگرایی است و نه بر اساس مبنای
سودمندی است؛ زیرا جهانبینی دینی بیشتر نگاه به آخرت دارد ،و اثر توبه ،پاکی دل
و نزدیکی به خداوند است .به همین جهت گنهکاران میآمدند و به پیامبر میگفتند
نسبت به حدود پاک مان کنید! و يكون أثر التوبة هو طهارة القلب و القرب إلى ّ
الل ،و
لذلك العصاة كانوا يأتون إلى النبي و يقولون :ط ّهرني يا رسول ّ
الل بالنسبة إلى الحدود،
ّ
و حال عذاب اآلخرة أيضا كذلك( بجنوردی ،ج  .)153 :7در هر حال ما در بحث
کیفرشناسی باید با یک نگاه دیگری توجه کنیم .آنچه تصویر کردهاند دیدگاههای
بشری است .دیدگاه دینی در مقابل آنها است؛ زیرا مجازات و کیفرها مطلوبیت
ذاتی ندارد؛ اما کارکرد مطلوب دارد .لذا اگر از شیوههای دیگر استفاده شود بهتر
است .من با اندراج و تلفیقی بودن دیدگاه اسالم موافق نیستم؛ چون مبنای ما ،در
باب انسان شناختی و جهان شناختی با دیگران متفاوت است .جرم در اسالم مرادف
با ظلم به نفس است و گاهی انسان خودش بزهکار و بزهدیده میشود؛ زیرا در اسالم
انسان یک امانتدار است که با جرم خودش سرمایهاش را از دست میدهد.
از سوی دیگر رويكرد اسالم در تمام عرصههای حقوقی بر اصل رحمت استوار
است .رحمت هم در ّ
تفضل االهی جلوهگر است و هم توصیه شده تا روابط
اجتماعى ،اصل رحمت را به عنوان یک قاعده احترام گذارده و با دیگران جز از
طریق مهرورزى ،احترام و انسان دوستى برخورد نشود .بر همین اساس قرآن ،پيامبر
را براى همه عالميان به عنوان رحمت معرفی کرده استَ :و ما أَ ْر َس ْل َ
ناك إ ِّل َر ْح َم ًة
ين( انبیاء)107:؛ ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم .به همین دلیل
ل ِ ْلعال َ ِم َ
مقررات دینی بر مبنای مصالح و مفاسد تعریف شده است و قانونگذار
دستورات و ّ
دینی(شارع مقدّ س) با توجه به رحمت واسعهاش نمیگذارد بندگان او ،از مصالح
محروم گردیده یا در مفاسدی غوطهور گردند .مجازات و کیفرها نیز بر مبنای مصالح
و مفاسد تشریع و پیریزی گردیده است .با نگاه به این نوع آموزهها و با دقّت و
مقررات جنائی و کیفری اسالم بر
مطالعه در آیات و روایات در میابیم که قوانین و ّ
هدفی استوار است که به ابعاد مختلف و همه جوانب نظر افگنده و تکبعدی نبوده

و نیست ،بلکه هم به مصالح فردی و حقوق افراد و هم به منافع جامعه و حقوق
اجتماعی عطف نظر دارد .به عبارت دیگر در نظام جزایی اسالم هم به عدالت و
هم به منفعت افراد و احساسات و عواطف بزهدیده توجه شده است و همین نقطه
تفکیک میان تئوری اسالم با تئوریهای موجود دیگر است.

نتیجهگیری
نتیجهی که از مباحث گذشته به دست آمد این است که با توجه به چالشهای
موجودی که راههای تئوریهای مادی را مسدود خواهد کرد ،راهکار و چارهاندیشی
در خصوص اهداف مجازات همان است که تحت عنوان دیدگاه اسالمی مطرح
گردیده و سیستم جزایی مبتنی بر ساز و کار انسان مداری ،کارآمدی ،انصافمداری
و عدالت محوری برگرفته از متن دین اسالم پیشنهاد گردید .از منظر اسالم عدالت
نقش اساسی و محوری در تعریف از اهداف مجازات دارد؛ زیرا نه تنها نظم
اجتماعی در سایه عدالت تأمین میگردد ،بلکه در نگاه اسالم نظم عالم هستی بر
اساس عدالت استوار است« .بالعدل قامت السموات واالرض»؛ آسمانها و زمین
در پرتو عدالت قوام پیدا میکند« .اعتقاد به عدالت تشريعى خدا جزئى از مفهوم
وسيع عدالت الهى است و مساوات به معنى نفى اولويتها نه تنها عدالت نيست،
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اسالم عالوه بر منافع مادی و دنیوی به آخرت نیز نظر دارد .عن زراره عن
الحد في الدنيا أيعاقب في اآلخرة؟
حمران؛ سألت أبا جعفر(ع) عن رجل أقيم عليه ّ
فقال(ع)ّ :
«الل أكرم من ذلك»(كلينى ،الكافي :ج)334 ،2؛ از امام باقر(ع) در باره كسى
كه مجازات حدّ ی بر او جاری میشود ،پرسان کردم آیا همین عذاب کافی است
یا عذاب اخروی نیز در پی دارد؟ فرمود در دنيا بر او حد جارى مىشود سؤال
كردم كه آيا باز هم در آخرت عذاب مىشود؟ امام(ع) فرمود« :خداوند كريمتر از
آن است» .در هر حال هدف از مجازات در اسالم هم حفظ نظام جامعه و تأمین
صاص َحيا ٌة يا أُولِي ْ َ
الل ْ ِ
ِ
مصالح اجتماعی است چنانکه فرمودَ «:و ل َ ُك ْم فِي ال ْ ِق
باب»(
بقره)179:؛ اى صاحبان انديشه و خرد! براى شما در قصاص حيات است؛ یعنی
این نوع مجازات ضامن حيات اجتماعی است .زیرا با قصاص قاتل که عضو فاسد
جامعه است ،افراد جامعه احساس امنيت میکنند .و هم به مصالح افراد پرداخته
است؛ زیرا سعادت افراد جامعه با توجه به آزادیهای فردی مرهون نیکبختی
جامعه است.
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بلكه خود ظلمى فاحش است»( زنجانی :1421 ،ج  .)205 ،1در پرتو عدالت است
که اصل تساوی در برابر قانون و به ویژه قوانین جزایی مطرح گردیده و برای
اصول دیگری مانند؛ اصل تساوی مجازات با جرم ،اصل شخصی بودن مجازات،
حفظ کرامت انسان و امثال اینها جایگاه ویژهای مدّ نظر و مطمح رأی قرار گرفته
است.
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ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ
زیرنظر :سید یعقوب عارفی
2
محمدنادر احمدی

1

 .1رئیس دانشکده و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)

 .2فارغالتحصیل مقطع ماستری رشته حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)

ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ

چکیده
ت جرایم جنسی در شریعت اسالمی ،مجموعه مقاصدی است
اهداف ُک ّلیِ مجازا 
که در راستای رسیدن به آن ،قانونگذاری ،جرمانگاری و جزاانگاری صورت
میگیرد .بیگمان ،قانونگذاران و قانونورزان در هیچ نظام حقوقی ،نمیتوانند
بدون توجه به اهداف ،جزاهای جرمهای جنسی را تعیین کنند و به اجرا بگذارند.
وانگهی ،هدفهای گوناگون در تعیین و اجرای مجازات جرایم جنسی مطرح
خواهد شد .این مقاصد ،همسطح و همسنگ نیستند .اجرای عدالت ،اصالح و
تربیت مجرم ،بازدارندگی ،جبران زیان بزهدیده و مقاصد سزاگرایانه را میباید از
اهداف ُک ّلی مجازات در شریعت اسالمی شمرد.
ِ
اهداف دیگری چون حفاظت و صیانت از کیان و کانون خانواده ،حمایت
از جامعه ،تحکیم پایههای نظم اجتماعی ،دوری از عداوت و دشمنی در میان افراد
جامعه ،عدم روی آوردن به انتقام خصوصی ،جلوگیری از خونریزی و دشمنی
میان انسانها ،تنبیه و آگاهکردن مرتکبان از شناعت و پلیدی جرم عفتشکن ،عدم
بازگشت بهسوی جرایم جنسی و در نهایت استحکام نیروی خیر و فضیلت در
قلوب و اعمال انسانها و در یک کالم :صیانت دین ،جان ،مال ،شخصیت( ناموس
و نسل) و ِخرد ،نیز از مقاصد شریعت در مجازات جرایم جنسی است .همچنین
میتوان اذعان کرد که مجازات مرتکبان جرایم جنسی به عنوان آخرین گزینه،
مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلیدواژهها :اهداف ُک ّلیِ مجازات ،جرایم جنسی ،بازدارندگی ،عبرتاندوزی و
تربیت مجرم.
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جرایم جنسی ،معضلی است که همواره در دورههای مختلف زندگی بشری در
جوامع انسانی وجود داشته و از دیرباز مورد نفرت و نکوهش قرار دارد .وانگهی
مجازات مرتکبان جرایم جنسی در ملتهای مختلف ،گونهگون و برای اهداف
مستقیم و غیر مستقیم معینی وضع و تعیین گردیده است.
پرسشی که مطرح میشود این است که إعمال و اجرای مجازات در جرایم
جنسی از منظر شریعت اسالم دارای کدام اهداف است؟ فرضیه ایناست که در
پرتو مجازات مرتکبان جرایم جنسی ،اهدافی مانند :اصالح و تربیت بزهکار ،آگاهی
انسانها از عواقب و پیامدهای دنیایی و آخرتی ارتکاب جرایم جنسی ،بازدارندگی
خصوصی و عمومی ،حمایت و حفاظت از عفت و ناموس انسانها ،دوری از
رذایل اخالقی ،صیانت از دین ،اطاعت از اوامر االهی ،احترام به شرف ،حیثت و
آبروی انسانها ،ایجاد نظم اجتماعی ،مبارزه با طاعون و امراض گوناگون ،آرامش
بخشی به رضایت خاطر بزهدیدهی جرم از طریق عدالت ترمیمی ،برچیده شدن
رذایل از جامعه و جایگزین شدن فضایل ،عدم روی آوری به انتقام خصوصی و
غیره ،گوشههای از اهدافی است که در راستای إعمال مجازات جرایم جنسی در
اسالم مطرح است.
در این مقاله ،سعی میشود تا پاسخ این پرسش و فرضیهها داده شود.
بحث حاضر در ضمن پنج گفتار خالصه شده است :در گفتار اول ،طرح ُک ّلیِ
مجازات جرایم جنسی ،گفتار دوم اهداف سزاگرایانه ،گفتار سوم اصالح مجرم،
گفتار چهارم بازدارندگی و گفتار پنجم عدالت ترمیمی در مجازات جرایم جنسی
بیان شده است .در نهایت از تمام مباحث مطرح شده ،جمعبندی و نتیجهگیری
انجام یافته است.
گفتار اول :طرح کلی اهداف کلی مجازات جرایم جنسی
آنچه تاکنون بیشتر مالک داوری در بارهی اهداف مجازاتهای اسالمی بهطور
کلی و از آن جمله ،کیفر جرایم جنسی ،مالک داوری قرار گرفته ،نوع و ماهیت
خود مجازاتها بوده است .در نتیجه ،این مجازاتها ،بهویژه از سوی مستشرقان،
اغلب خشن ،سرکوبگر و فاقد اهداف انسانی ،همچون اصالح و تربیت بزهکاران
و غیره ارزیابی شده است .البته تأکیدی که در برخی دورهها و در پارهای از

کشورهای اسالمی بر اجرای بیچون و چرا و بدون انعطاف این مجازاتها،
صورت گرفته ،نیز در پیدایی این باور بیتأثیر نبوده است(نوبهار.)349 :1389 ،
الف) اهمیت مجازات جرایم جنسی

ب) کاهش یا افزایش جرایم جنسی
اگرچه بنا بر اعتقاد و باور مردم ،جرایم جنسی در حال افزایش است ،اما دالیل
متقاعد کنندهی کمی وجود دارد که این امر ،در حقیقت وجود داشته است .در
دههی  ،1990در دورهی که تکنولوژیهای کنترل و سنجش خطر حاکم بود،
بسیاری از مردم خواستار نظارت الکترونیکی و دیگر شیوههای مانند آن ،بر این
مجرمان شدند .آخرین پشنهاد این است که از نظام موقعیت یاب جهانی (Global
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هیچ جرمی به پیمانهی جرایم و تجاوزهای جنسی موجب سرزنش و تقاضای
بیشتر مردم برای مجازات مرتکبان آن ،نمیگردد .این نکوهش و درخواست
مجازات ،زمانی بیشتر افزایش مییابد که قربانی این جرایم کودکان و زنان باشند.
در زمانهای دور و نزدیک در مقابل جرایم جنسی واکنشهای مختلفی در قالب
مجازات اِبراز شده است؛ گاه مجازات به حدّ ی میرسد که مرتکب جرم جنسی
را بدون در نظر داشتن حالت إرتکاب جرم به فجیعترین شکل به قتل میرسانند
و زمانی نیز مجازاتها شکل دیگری به خود گرفته و بگونهای قانونمند درآمده
و مرتکب جرایم جنسی ،از این طریق مجازات میگردد؛ ولی در عصر فعلی در
کشورهای غیر اسالمی ،عمل فحشا و زنای اختیاری از دایرهی جرایم جنسی
بیرون کشانده میشود و در مقابل ،جرایم زنای باعنف و تجاوزات جنسی و
تجاوز جنسی به کودکان ،قانونمند شده و برای مرتکبان آن ،مجازات پیشبینی
شده و اِعمال میگردد.
نظرسنجیها نشان میدهد که جرایم جنسی همواره سیر صعودی داشته
و همیشه در هرجا و تحت هر شرایط ،واقع میگردد .این جرایم بیشتر در
کشورهای اتفاق میافتد که اگرچند در جمع کشورهای اسالمی یاد میشوند ،اما
از آموزهها و احکام اسالمی دور بوده و دستورات دین اسالم در زندگی فردی و
اجتماعی آنها دخالتی نداشته است.
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 ،)Positioning System- GPSبرای نظارت موقعیت و مکان مجرما ِن دارای سابقهی
محکومیت تجاوز جرایم جنسی علیه کودکان ،استفاده شود .این امر در برخی از
حوزههای ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و در بریتانیای کبیر نیز
مورد اهتمام خاطر قرار دارد.
تغییر دیگر در دههی 1990در مرحلهای بود که سیاستمداران ،خواستار
این بودند که خود را طالیهدار کسانی قرار دهند که از مجازاتهای شدیدتر
برای این طبقه از مجرمان حمایت میکنند .گویی ،سیاستمداران از این که مقام
آنها توسط افراد فرصتطلب سیاسی تصرف نشود ،میترسیدند؛ پس خواهان
توجه رسانهها و محبوبیت عمومی میشدند .برای نمونه ،پس از اینکه رسانهها،
خبری مبنی بر تجاوز به یک کودک و کشتن او را در نیوزلند پوشش دادند،
قانونگذاران بهسرعت در خط رسانهها و مردم وارد شده و خواستار تصویب
قوانین تعیین کیفرهای بسیار شدید برای مجرمان جنسی شدند .همچنین اخبار
رسانهها به طور منظم در ایاالت متحده ،بریتانیای کبیر ،استرالیا و کانادا در مورد
مجرمان جنسی ،که به صورت مشروط آزاد هستند و مرتکب تجاوز جنسی و قتل
نوجوانان میشوند ،انتشار یافت .سیاستمداران در مورد ایجاد قانونی که مجازات
حبس بسیار شدید را برای مجرمان جنسی مقرر کند ،وارد بحث شده و همزمان
قوانین دیگری برای شدت بخشیدن نظارتها بر مجرمان جنسی که درحال تحمل
مجازات در جامعه بودند را نیز تصویب کردند .این مقررات ،که اجازهی اِعمال
مجازاتهای حبس بسیار طوالنی یا خشن را در مورد مجرمان جنسی میدهد ،بر
مبنای این ایده توسعه یافت که جامعه از این راه بهتر محافظت میشود .همچنین
 44چندین ایالت ،اقدام به وضع حبسهای نامعین برای متجاوزان جنسی از طریق یک
فرایند مدنی نمودند که متجاوزان جنسی را تا زمانی که بازپروری شوند ،حبس
میکردند .کالیفرنیا نخستین ایالت در امریکا بود که اقدام به وضع قانونی کرد که
براساس آن ،مجرمان جنسی با دو سابقهی محکومیت آزار جنسی یک کودک
زیر  13سال ،به تحمل عقیم کردن شیمیایی محکوم میشدند .فلوریدا ،جورجیا
و لومیزیانا نیز قوانین مشابهی را تصویب کردند .در بریتانیا در سال  1996قانونی
تصویب شد ،که براساس آن ،مجرمانی که برای بار دوم به جرم جنسی یا جرم
خشونتآمیز محکوم میشوند ،حبس ابد مقرر کرد .درسال  ،1995پارلمان ایالت
لویزیانا قانونی وضع کرد که به دادگاهها اجازه میداد در موردی که بزهدیدهی

جنسی کودک زیر دوازده سال باشد ،مجرم به مجازات مرگ محکوم گردد(جولیان
وی ،رابرتز و دیگران.)224 :1392 ،
پ) شیوههای برخورد نظامهای حقوقی با جرایم جنسی
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با آنکه مبارزاتی در سطح بلند ،برای مبارزه با پدیدهی جرایم جنسی درکشورهای
مترقی جهان وجود داشته و دارد ،تا آنجا که کشورهای مخالف مجازات اعدام،
برای مرتکبان جرایم جنسی اشدّ مجازات؛ یعنی مرگ را قابل اِعمال میدانند؛ ولی
بازهم جرایم جنسی همه روزه افزایش مییاید .دلیل اساسی آناست که راهکارهای
مهم و عزم و ارادهی فردی و جمعی در نظامهای انسانی برای پیشگیری و مبارزه
با جرایم جنسی وجود ندارد و زمینههای آن ،نیز در نظر گرفته نمیشود؛ چیزی که
در اسالم مورد اهتمام و توجه شارع قرار گرفته و پیروان این دین ،به آن دعوت
شده اند.
مجازات مجرمان و مرتکبان جرایم جنسی در اسالم ،اولین گزینه برای
مبارزه با جرایم جنسی نیست ،بلکه سازوکارهای بسیاری برای پیشگیری و مبارزه
با جرایم جنسی در نظر گرفته شده است .ازدواج به عنوان نیاز و ضرورت فطری
و طبیعی انسانها به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی مواقع مورد تأکید قرار
گرفته و به مثابهی یک فریضه و وجیبهی دینی تلقی میگردد .در صورت عدم
توانایی ازدواج ،انسانها به صبر ،روزه گرفتن و خویشتنداری دعوت شده اند .از
جانب دیگر ،دین اسالم اجتماع را به آسانگیری در زمینهی ازدواج ،توصیه نموده
و بهترین ازدواجها را آسانترین آن ،میداند .پدران و اولیای دختران را توصیه
میکند که دختران خود را به عقد نکاح کسانی که خواستگاری مینمایند و از نظر
ایمانی انسانهای شایسته و صالحاند ،درآورند؛ تا دختران به گناه و معصیت روی
نیاورند .همچنین در امر تعیین مهریه ،سختگیر نبوده و مبالغ هنگفتی را از مرد
طلب نکنند ،بلکه مهریه را به تناسب توانایی مالی و اقتصادی مرد ،در خواست
نمایند؛ چون بهترین نکاحها آسانترین آن است .در نهایت ،تعدد زوجات و چند
همسری را برای نجات انسانها از واقع شدن به گناه و معصیت ،با شرط تأمین
عدالت ،مورد پذیرش قرار میدهد.
از سوی دیگر ،جوانان را به عفاف و پاکدامنی توصیه نموده و از آنان
میخواهد که از قرار گرفتن در برخی حاالت ،اوضاع و احوالی که امکان واقعشدن
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در گناه و ارتکاب جرایم جنسی میرود ،دوری اختیار نمایند و از حرکات و گفتار
تحریکآمیز ،خود را محفوظ دارند و همچنین زنان و دختران را نیز به عفت،
پاکدامنی و حفظ حجاب اسالمی که محافظ و سپری است در مقابل شیطانها و
فتنه جویان روزگار و آنا ن را از بسیاری تجاوزات و نگاههای انسانهای کجرو و
بوالهوس حفظ میکند ،دعوت نموده است.
ی چنین راهکارهایی از سوی اسالم ،اگر انسانها مرتکب
با وجود پیشبین 
رفتارهای غیر اخالقی و جرمی گردیده و حریم بایدها و نبایدهای دین را مورد
تعدی و تجاوز قرار دهند ،راهکار آخری و نهایی دین برای مصئونیت انسانها
و عدم تعرض به آبرو و حیثیت دیگران و برقراری نظم اجتماعی ،در قالب کیفر
و مجازات تعیین و مشخص گردیده است .از اینرو ،آموزهها و احکامی که در
شریعت اسالمی برای مبارزه و پیشگیری از جرایم جنسی و همچنین ایجاد یک
جامعهی مصئون از خطرات و تجاوزات جنسی و در ُکل جرایم جنسی در نظر
گرفته شده است ،نسبت به نظامهای وضعی و انسانی به مراتب بهتر و مؤثرتر بوده
و ضامن آیندهی خوبتر برای فرد و اجتماع انسانی میباشد و عدالت و آرامش
را در جامعه حکمفرما مینماید.
در نتیجه میتوان چنین اذعان نمود که مجازات در اسالم بهعنوان آخرین
راهحل برای اهلیشدن انسانیهایی که در صدد ارتکاب جرایم جنسیاند و
همچنین مصئونیت اجتماع از تعدی و تجاوز به آبرو و حیثیت افراد ،پیشبینی
شده است .سیاست اسالمی برای مهار و پیشگیری از جرایم جنسی ،بسیارکارآیی
و مؤثریت داشته و دارد .براساس گزارشها ،آمار جرایم جنسی بهویژه تجاوزات
 46جنسی و زنای به عنف و تجاوز به کودکان در کشورهای اسالمی در مقایسه با
کشورهای غیر اسالمی ،پایین بوده و همچنین آزار و اذیت زنان و دختران به سطح
بسیار محدود بهمشاهده میرسد .این درحالی است که در کشورهایی مانند ایاالت
متحده آمریکا ،ارقام بلندی از آزار جنسی و اذیت خیابانی در رسانهها پخش
میگردد؛ بهگونهای که اگر بگوییم هیچ زنی از آزار و اذیت جنسی در امان نیست،
گزافهگویی نخواهد بود.
ت) دیدگاهها در مجازات جرایم جنسی
در مباحث آینده ،اهداف مجازاتهای جرایم جنسی ،با توجه به نظریات و

گفتار دوم :اهداف سزاگرایانه
یکی از اهداف مجازات جرایم جنسی ،سزادهی مجرم بیان شده است.
الف) توضیح اهداف سزاگرایانه
اهداف سزاگرایانهی که برخی از مکاتب حقوق کیفری در بستر تاریخ به آن
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دیدگاههای دانشمندان اسالمی ،را مورد بحث قرار خواهیم داد.
در قوانین جزایی کشور ،برخی از مصادیق جرایم جنسی؛ مانند ،زِنا ،لواط،
واسطهگری ،تجاوز جنسی و یا زنای با ُعنف ،مورد توجه و اهتمام قانونگذار قرار
گرفته و جرم انگاری و جزا انگاری شده است؛ ولی در این بخش به تبیین جرایم
و مجازاتهای جنسیِ میپردازیم که در نظام حقوقی اسالم و منابع فقهی مذهب
احناف به عنوان جریمه بیان شده است.
جرم از منظر فقهی ،عبارت از هر رفتاری است که در اِزای آن ،حد و یا
تعزیر وجود داشته باشد .بهعبارت دیگر ،مباحثی زیر ،تنها مواردی جرمیای که
در قالب قانون ،جرمانگاری و جزاانگاری شده است و به آن ،اصل قانونی بودن
جرایم و مجازاتها نیز اطالق میگردد ،خالصه نمیشود ،بلکه مقصود ما از
جرایم جنسی ،نوع نگرشی است که مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان اسالمی
به جرایم جنسی شده است و آن ،جرایمی است که در چوکات و محدودهی
شریعت اسالمی ،بهویژه در فقه حنفی به آن ،جریمه گفته شده و مرتکب آن،
مستوجب حد و یا تعزیر دانسته شده است.
در مجازات جرایم جنسی ،اهداف مهم و اساسیِ نهفته است که برخی
از این اهداف به مصالح و منافع اجتماعی تعلق داشته و برخی نیز مربوط به فرد
مجرم و بزهکاری است که مرتکب عمل مجرمانهی جنسی شده است .بهعنوان
مثال ،در پرتو تعیین مجازات در جرایم جنسی ،اصالح و بازدارندگی خصوصی،
تعلق به شخصیت مجرم و بزهکار داشته ،اصالح و بازدارندگی اجتماعی و حمایت
از حیثیت عمومی ،ارتباط مستقیم به جامعه دارد و همچنین عدالت ترمیمی به
افراد متضرر و مجنیعلیه(بزهدیده) ارتباط پیدا میکند؛ از اینرو ،در نوشتار زیر،
با توجه به آموزهها و احکام اسالمی ،به تحلیل و ارزیابی اهداف مجازاتها در
جرایم جنسی ،بهویژه مجازات حدی ،پرداخته میشود.
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پرداختهاند ،بحثیاست که در اهداف مجازاتها در جرایم جنسی میتوان از آن نام
برد .پرسشی که مطرح میشود اینست که احکام و مقرراتیکه در جرایم جنسی،
وضع شده است ،با منطق سزاگرایی ،سازگاری دارد یانه؟
پاسخ ایناست که برخالف باور و اعتقاد برخی اندیشمندان ،که مدعی
هدف سزادهی ِ
صرف در مجازات جنسی هستند ،در اسالم صرف ًا رویکرد
سزاگرایانه مطرح نیست ،بلکه اهداف بسیاری در مورد مجازاتها متصور است
و شاید هم سزادادن به عنوان یک هدف ،در اسالم جایگاه ضعیفی داشته باشد.
چنانچه قرآن مجید در آیات مربوط به تحریم و نکوهش زنا یا فحشا ،به جای
منطق پیامدگرایی ،عالوه بر ذکر معایب و مفاسد اجتماعی این اعمال ،به قبح ذاتی
آنها تأکید میکند؛ از اینرو ،حتی اگر فرض شود که میتوان همهی پیامدهای
سوءِ اجتماعی ،بهداشتی ،اخالل نسل و نسب و مانند اینها را از میان برداشت،
قبح ذاتی و حرمت این اعمال همچنان باقی است .پس مجازاتهای پیشبینی
شده ،هم مبتنی بر همین منطق و صرف ًا واکنشی در برابر اعمال غیر اخالقی است،
بیآنکه اهداف خاص دیگری را مد نظر داشته باشد (نوبهار ،پیشین.)153 :
با مطالعهی مجازات جرم زنا ،نوعی سزادهی مرتکبان این جرایم ،تا
اندازهی به چشم میخورد؛ ولی نمیتوان مقولهی سزاگرایی را به عنوان غایت و
هدف اصلی ،از مجازاتها دانست .اهداف سزاگرایانهی ِ
صرف ،بهطور کلی در
رویکرد غالب در مجازاتهای اسالمی ،بهویژه مجازاتهای مقرر برای جرایم
جنسیِ  ،قابل تصور نیست؛ چرا که اعتبار دادن تنها به اهداف سزاگرایانه ،نهادهای
سقوط مجازات به اثر شبهه ،رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد و رجوع
شاهدان از شهادت در جرایم مستوجب حدی ،تعزیری و غیره را ،منتفی میکند؛
به این مفهوم که در مورد مجازاتها در جرایم جنسی ،سزادهی ِ
صرف مد نظر
نیست ،بلکه زمانی سزادهی مطرح میگردد که رفع موضوع به نزد قاضی و حاکم
مسلمان شده باشد .حتی در برخی حاالت ،بعد از اثبات در حین اجرا و یا قبل از
اجرای مجازات نیز ممکن است مجازات بنابر دالیلی ،چون رجوع از اقرار ،رجوع
شاهدان از شهادت ،در جرایم مستوجب حد و تعزیر و غیره ،مرفوع گردد.
ب) تبیین اهداف سزاگرایانه
جهت تبیین و روشن شدن بیشتر این بحث ،به برخی از مواردی که بیانگر عدم

گرایش اسالم به سزادهی محض در مجازات مرتکبان جرایم جنسیاست ،چون
ُشبهات و انواع آن ،عفو جرایم مستوجب تعزیر ،رجوع شاهدان از اقرار ،شرایط
اثبات جرایم جنسی مستوجب حد و تعزیر ،ظهور برخی إشکاالت در حین اجرای
مجازات حدی ،تداخل جرایم ،مرور زمان ،تأکید به ستر و گناه پوشی ،عفو در
جرایم مستوجب تعزیر ،چگونگی اجرای مجازات حدی ،تعداد اقرارها در جرم
زنا و غیره ،میپردازیم.
بدون تردید ،زنا از بزرگترین گناهانی شمرده میشود که ملتهای زیادی بر
تحریم آن ،اتفاق دارند .سبب حد زنا ،ارتکاب جرم زنا است ،لکن فقیهان اسالمی
برای تحقق جرم زنا قواعد و ضوابط دقیقی را وضع کردهاند؛ چرا که حدود عموم ًا
جهت حفظ و صیانت از اجتماع مبتنی بر قاعدهی درأ و دفع است.
تسامح و گذشت در مجازات از نظر آموزههای اسالمی ،یک اصل بوده که
موجب دفع و سقوط مجازات ،بهویژه مجازات حدی ،میگردد .یکی از قواعدی
که در فقه جزایی اسالم وجود دارد ،قاعدهی «درأ » است .مفاد اجمالی قاعدهی
درأ آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسؤولیت
و استحقاق مجازات وی ،به جهتی محل تردید و مشکوک باشد ،به موجب این
قاعده ،بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست .این قاعده از نظر حقوقدانان
اسالمی از قواعد تفسیری است و با قاعدهی «تفسیر به نفع متهم» در حقوق جزای
عرفی از جهاتی همتایی دارد(محقق داماد.)34 :1389 ،
واژهی شبهه از نظر مفهومی ،به معنای شک ،بدگمانی ،اشتباه ،و التباس
درست با نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم است .شبهه آناست
که دو چیز ،در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود .در قرآنمجید آمده
است :حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند ،بلکه کار بر آنها مشتبه شد(نساء:
.)157
شبهه ،به عنوان موضوعی که حدود را در مباحث جرایم جنسی(
بهخصوص زنا) دفع و ساقط میسازد ،در فقه احناف بهگونهای تفصیلی مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفته و از اهمیت بهسزایی برخوردار است ،که بهطور نمونه
و کوتاه برخی از مصادیق آ ن را ذکر مینماییم.
در مجموع شبهه به سه نوع تقسیم شده است )1 :شبهه در فعل؛  )2شبهه
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ُ .1شبهات در جرایم مستوجب حد
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در محل؛  )3شبهه در عقد.
شبهه در فعل آناست که شخص پیرامون حلیّت یا حرمت یک زن اشتباه
نموده و با او مجامعت و آمیزش جنسینماید و یا در برابر مال ،خانم خود را طالق
میدهد و در خالل عدت – مدت انتظاری -با او رابطهی جنسی بر قرارسازد .در
اینحالت ،حد زنا بر او تطبیق نشده و ساقط میگردد؛ چون شبهه و اشتباه در فعل
واقع شده است.
شبهه در محل آن است که شخص با الفاظ کنایی ،زن منکوحهی خود
را طالق نموده؛ ولی بعد از طالق با او رابطه و آمیزش جنسی را قایم سازد.
چون بحث طالق با استعمال الفاظ کنایی اختالفی بوده و برخیها آنرا طالق
باین نمیدانند؛ از اینرو ،شبهه و اشتباه در محل بهوجود آمده و حد با شبهه دفع
میگردد.
شبهه در عقد آناست که شخص ،با زنی از محارم خود نکاح نموده و با او
آمیزش جنسی مینماید و یا با زنی که در حالت عدت شخص دیگری قرار دارد،
ازدواج کرده و رابطهی جنسی بر قرار سازد .امام ابوحنیفه(رح) در اینگونه موارد
میگوید :چون شبهه در عقد ایجاد شده است ،بنا ًء شبهه در عقد موجب سقوط
حد زنا میگردد؛ اما یاران( امام ابویوسف و امام محمد) به این نظر اند که شخص
مزبور ،مستوجب مجازات حد است.
باتوجه به مباحث فوق ،به این نتیجه میرسیم که اسالم در صدد تعذیب
و مجازات حدی مرتکبان جرایم جنسی که در آن ،کوچکترین شبهه و اشتباه
وجود داشته باشد نیست و نهایت تالش میگردد که راه بیرون رفت از سزادهی را

 50جستجو نموده و حدود را با کمترین شبهه و اشتباه مورد دفع قرار دهد.
 .2عدم توانایی از ادعای شبهه
گاهی اوقات متهم جرم جنسی ،بهویژه جرم زنای مستوجب مجازات حدّ  ،در
موقعیتی قرار میگیرد که نمیتواند از نظر گویش اتهام وارد شده را از خود دفع
نماید .این حالت نیز شبهه بوده و مجازات حدّ ی از متهم ساقط میگردد.
به نظر امام ابوحنیفه(رح) :ناتوانی متهم از ادعای شبهه ،خود شبهه محسوب میگردد،
که در نتیجه موجب سقوط مجازات حد است .بنابراین ،زانی و زانیهای که گنگ اند،
مجازات حد ،بر آنان تطبیق نمیگردد( هر چند با شهادت شاهدان ،جرم ارتکابی
زنا به اثبات رسیده باشد)؛ زیرا آنها ،از ادعای شبهه عاجزاند و احتمال دارد که در

بهعمل آید ،نه به کتابت و اشاره(الکاسانی :1402 ،ج.)50 ،7
 .3ادای شهادت در یک جلسه
بر اساس نظریه امام ابوحنیفه(رح) ،شاهدان زنا باید در یک جلسه بهگونهی
دستهجمعی ادای شهادت نمایند .ایشان ،اجتماع شاهدان در آغاز جلسه قضایی و
در شروع ادای شهادت را الزمی و حتمی میداند .هرگاه شاهدان بهصورت پراکنده
در محکمه حضور یافته و یکی پس از دیگری ادای شهادت نمایند ،شهادت
و گواهی آنان مردود شمرده میشود؛ حتی اگر تعداد شاهدان زیاد هم باشد،
مستوجب حدّ قذف گردیده و حدّ قذف بر آنان تطبیق و اجرا میگردد.
اگر برخی از شاهدان در جایگاه شاهدان بنشینند و زمانیکه محکمه به
ش میدهد ،تعداد شاهدان کامل نباشد و در زمان پرسش از شاهد
شهادت آنان گو 
اول ،شاهد دومی وارد محکمه گردیده و در زمان سوال از شاهد دوم ،شاهد
سومی وارد شود ،به این ترتیب شهادت شاهدان پذیرفته نیست و قاذف محسوب
میگردند(همان.)48 :
(رض)
امام ابوحنیفه در مورد شهادت شاهدان ،به عملکرد حضرت عمر
استناد میجوید :روایت شده است که چون علیه مغیرة بن شعبه ،سه نفر به نامهای
ابوبکره ،نافع و شبل بن معبد ،شهادت دادند و (زیاد) شهادت نداد ،حضرت
عمر(رض) به آن سه نفر ،حد قذف را جاری کرد .پس چنانچه ادای شهادت در یک
جلسه ،شرط الزمی نبوده ،نباید آن سه نفر حد زده میشدند؛ زیرا ممکن بود در
جلسهی دیگری فرد چهارمی شهادت بدهد.
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صورت داشتن قدرت نطق و بیان ،شبههای را ادعا نمایند .بههمین ترتیب است،
مجنون و دیوانهای که در حال افاقه( بهبود یافتن و دور شدن دیوانگی) ،زنا کرده
باشند.
(رح)
همچنین به باور امام  :اگر گنگ با اشاره و یا نوشتن به زنا اقرار کند،
حدّ بر او اجرا نمیشود؛ زیرا به اقراری اعتبار داده میشود که توسط کالم ،صورت
گرفته باشد ،نه با اشاره و کتابت .از اینرو ،اگر گنگ اقرار خود را در ورقهای
بنویسد و یا توسط اشاره ،به عمل زنا اعتراف و اقرار کند ،حدّ زنا بر او جاری
نخواهد شد؛ چون وجوب حدّ زنا شرع ًا معلق به بیان روشن و صریح مطلب است.
بیان موضوع در صورتی صریح و روشن خواهد بود که با سخن زدن و گفتار
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 .4لزوم چهار نفر شاهد
شاهدان اثبات جرم زنا باید چهار نفر مرد باشند .چنانچه شاهدان کمتر از چهار نفر
شهادت بدهند ،شهادت آنها مقبول نبوده و بر اساس قول خداوند(ج) که میفرماید:
و کسانیکه به زنان پاکدامن ،نسبت زنا میدهند و چهار شاهد نمیآورند ،هشتاد
تازیانه بزنید ،بر آنان حدّ قذف اجرا خواهد شد(نور .)4:در صورتیکه معلوم شود
هر چهار نفر و یا برخی از شاهدان واجد اهلیت شهادت نبوده اند؛ بگونهی مثال،
یکی از آنان فاسق بوده و یا قب ً
ال علیه او حد قذف جاری گردیده باشد ،به باور
امام(رح) حدّ قذف بر شاهدان جاری میگردد( اعم از اینکه اهلیت ،پیش از حکم
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معلوم شود و یا پس از حکم و قبل از اجرای حکم)(الکاسانی ،پیشین.)48 :
 .5چگونگی نواختن تازیانه
الزم است که تازیانه خشک نباشد تا جرح و تورم ایجاد نکند و همچنین آن
قسمت از تازیانه که به جسم محکو مٌعلیه اصابت میکند ،نباید دارای ِگرِه باشد؛
چون این تازیانه ،همان اثری را دارد که تازیانه خشک در جسم محکو ٌمعلیه ایجاد
میکند(ابن همام :1424 ،ج.)126 ،4
الزم است تازیانه ،فقط یک سر داشته باشد و االّ به تعداد سر ،از ضربات
حدّ محسوب میگردد .اگر تازیانه دارای دو سر باشد ،دو ضربه و اگر سه سر
داشته باشد ،سه ضربه به حساب میآید(همان .)126 :حتی در موارد که زنی
مرتکب زنا شده و حامله است ،باید بعد از وضع حمل در حالتی حد اجرا شود که
خوف تلف شدن زن نباشد .نقل شده است که پیامبر اسالم(ص) در بارهی بیماری که
زنا کرده بود فرمود :صد لیف خرما – پوست درخت خرما -بردارید و یک ضربه
به او بزنید(همان .)137 :بنابراین ،نواختن تازیانه باید بهمنظور تنبیه صورت گیرد،
نه تلف کردن و تعذیب مرتکبان.
 .6تداخل مجازات در جرایم جنسی
بحث تداخل مجازاتها در جرای ِم مستوجب حد و تعزیر ،یکی از مواردی است
که در فقه اسالمی و قانون جزایی کشور به آن ،پرداخته شده است.
تداخل آناست که برخی مجازاتها در برخی دیگر داخل شده و شخص
مرتکب ،تنها مستحق و مستوجب یک مجازات دانسته شود .بهعنوان مثال :فردی

آخرین بار مرتکب آن شده است و اعمال گذشته را مورد تسامح و گذشت قرار
داده است.

 .7برخی اِشکالها در حین اجرای مجازات حدی
برخی راهکارهای دیگر نیز جهت رهایی مرتکب جرم زنا از مجازات در اسالم
پیشبینی شده است .از منظر فقه احناف ،رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد
جواز دارد؛ به این مفهوم که مرتکب فعل زنا ،که قب ً
ال به جرم خود اقرار کرده و بر
اثر اقرار(که پادشاه ادلهی اثباتیه گفته شده است) محکوم به مجازات حدی گردیده
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مرتکب زنا شده ،ولی جرم وی به اثبات نمیرسد ،سپس با گذشت زمان برای بار
دوم عمل زنا را انجام میدهد و مرحلهی دوم ،به جرم سابق و الحق خویش اقرار
میدارد؛ در اینحالت مرتکب جرم ،به یک مجازات محکوم میگردد و حد زنا
یک مرتبه باالی او اجرا میشود.
شایان یادآوری است که در جرایمی که مجازات حدی در پیدارد ،در
صورتیکه حدود متحد بوده و از یک نوع باشد ،تداخل بهوجود میآید ،اما در
صورتیکه حدود متفرقه بوده باشد ،تمامی حدود باالی مرتکب جرم حدی ،اقامه
میگردد .مثال اگر فردی مرتکب قذف ،شرب خمر ،سرقت و زنا با غیرمحصن
شده باشد ،این حدود یکی در پی دیگری بر مرتکب اجرا میگردد(طهماز:1419 ،
ج.)267، 3
ایجاد نهاد تداخل در اجرای احکام کیفری اسالم ،بهویژه در جرایم
مستوجب حد ،نوعی از رأفت ،تسامح و گذشت در اجرای مجازات را نشان داده
و هدف سزاگرایانه را کم اهمیت جلوه میدهد؛ به این مفهوم که اگر فردی چندین
بار در حالیکه غیر محصن است مرتکب عمل زنا شده و در این زمان گرفتار و
اقرار به جرم نکرده و شاهدان نیز علیه وی اقامه نگردد؛ ولی با گذشت زمان ،بار
ی شده و این بار خودش اقرار و یا علیه او اقامهی شهود
دیگر مرتکب جرم جنس 
گردد؛ در اینحال ،اصل جمع مجازات در جرایم حدی مطرح نشده ،بلکه مرتکب
بر اساس آخرین جرم ارتکابیاش به مجازات محکوم میگردد و صد تازیانه به
عنوان مجازات حدی بر او وارد میشود.
بنابراین ،در این زمینه نیز اسالم از رحمت و رأفت کار گرفته و تنها
مجازات و کیفر رفتاری را بر مرتکبان جرایم جنسی مقرر میدارد که فرد برای
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است ،میتواند حتی در حین اجرای مجازات حدی نیز از اقرار خود رجوع و
بازگشت نموده و گفتار پیشین خود را تکذیب نماید .در اینحال مجازات حدی
از او رفع و برداشته میشود؛ زیرا در این مورد شبهه بهوجود میآید و اشتباه ،زمینه
را برای دفع و درأ حدود آماده میسازد .همچنین رجوع شاهدان از شهادت در
جرایمی که مستوجب آن ،مجازات حدی است و یا در جرایمی که مستوجب آن،
مجازات تعزیری است ،مشروط بر اینکه به اساس شهادت شاهدان جرم به اثبات
رسیده باشد ،میتواند محلی برای ایجاد شبهه بوده و بهاثر آن حتی در حین اجرای
مجازات حدی یا تعزیری مجازات را توقف و آثار کیفری آن را خنثی سازد .از
اینرو ،احناف بر این باورند که درحین اجرای مجازاتیکه از اثر شهادت شاهدان،
جرم آن به اثبات رسیده است ،باید شاهدان حضور داشته باشند؛ زیرا امکان این
میرود که شاهدان از شهادت و گواهی خود رجوع نمایند و این ،نقطهای عطفی
گردد برای وجود شبهه و در نتیجه ،موجبات رهایی مرتکبان از مجازات را فراهم
سازد.
نکتهای که در خور اهمیت و توجه است ایناست که در اجرای حدی که
مجازات آن رجم میباشد و این جرم از رهگذر شهادت شاهدان به اثبات رسیده
است ،آغازگر مجازات سنگسار باید شاهدان باشند؛ زیرا در صورتیکه شهادت
و گواهی آنان خالف حقیقت و واقعیت بوده باشد ،احساسات و عواطف بشری
و انسانی آنها در بسا موارد ،اجازه نمیدهد که بر عالوهی شهادت کذب ،فرد
و یا افراد بیگناه را با دستهای خود به قتل رسانده و به کام نیستی بسپارند و
در نهایت ،زمینهی شبهه و اشتباه فراهم گردیده و افراد بیگناه را از مجازات
رهایی میبخشد .شایان یادآوریاست اینکه در حاالتی که شاهدان پیش از اجرای
مجازات ،فاقد اهلیت شده و یا وفات کرده و یا زانی و زانیه با هم ازدواج کرده
باشند ،در این موارد نیز به اساس شبهه ،مجازات حدی ساقط میگردد .اگر جرم
زنا از طریق اقرار به اثبات رسیده باشد و یکی از مجرمین دیگری را تکذیب نماید،
امام ابوحنیفه(رح) بر این نظر است که حد از محکومٌعلیه ساقط میگردد .بنابراین،
این رویکردها نسبت به جرایم جنسی ،بهویژه جرم زنا بیانگر عدم تمایل و عدم
تأکید شریعت اسالمی به گزینهی سزادهی و مجازات بدنی و یا حذف فزیکی
مرتکبان جرایم جنسی است.

 .8تأثیر مرور زمان در مجازات جرایم جنسی

زنا نیز زمینهی شبهه را فراهم ساخته و موجب سقوط مجازات حد میگردد.

ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ

مرور زمان در مورد جرایم مستوجب حد(به استثنای حد قذف) مورد طرح است.
تأخیر در ادای شهادت شاهدان ،شبهه و اشتباه را ایجاد کرده و موجب سقوط
حد میگردد .در تحلیل این بحث ،فقیهان احناف چنین استناد میکنند که شاهدان
هنگامیکه جرم زنا را مشاهده میکنند میان ادای شهادت و مخفی نگهداشتن
آن ،اختیار دارند؛ زیرا خداوند(ج) در مورد ادای شهادت بهخاطر اجر و پاداش
میفرماید :شهادت و گواهی را برای خدا اداء و اقامه نمایید( طالق .)2 :همچنین
پیامبر اسالم(ص) در مورد مخفی داشتن جرم میفرماید :کسیکه گناه برادر مسلمان
خود را در دنیا میپوشاند خداوند گناهان او را در دنیا و آخرت پنهان میکند( امام
احمد ،جزء ،161 :1حدیث .)7601
از اینرو ،اگر شاهدان ،جرم زنا را مشاهده کرده و سکوت اختیار نمایند
و بهاین منوال مدتی بگذرد ،این امر داللت میکند که شاهدان جانب مخفی
نگهداشت جرم را بر جانب إفشای آن ترجیح میدهند .اگر با گذشت مدتی از
ارتکاب جرم ،شاهدان حضور یافته و گواهی بدهند ،این خود نشا ن دهندهی
دشمنی و کینهتوزی آنان نسبت به فرد و یا افراد بوده و این امر باعث شده است
که شهادت دهند؛ لِذا در این هنگام بر اساس شهادت شاهدان ،تهمت و شبهه ایجاد
گردیده و شبهه موجب سقوط حد زنا میگردد .اگر عذری موجهی مبنی بر دوری
راه یا خطر و غیره ،از طرف شاهدان ارایه گردد ،شهادت شاهدان استماع گردیده
و مرور زمان در سقوط مجازات تأثیری ندارد .البته این ،در صورتی است که دلیل
اثبات جرم تنها گواهی شاهدان باشد؛ اما اگر دلیل اثبات جرایم حدود ،اقرار خود
جانی باشد ،در این صورت ،به استثنای عقوبت ُشرب خمر ،مجازات جرایم دیگر
از نظر امام ابوحنیفه(رح) و ابویوسف در اثر مرور زمان ساقط نمیشود(نذیر:1391 ،
ج .)279 ،2شایان ذکر است که امام ابوحنیفه(رح) برای تقدم زمان ،حد و میزانی قرار
نمیدهد و تعیین این فاصلهی زمانی و وقت مناسب برای ادای شهادت را با توجه
به اوضاع و احوال و امکانات شاهد بهنظر قاضیای رسیدگی کننده به موضوع،
موکول میسازد ،لیکن بعضی از فقیهان حنفی مدت آ ن را یکماه و برخی دیگر،
ششماه تعیین کردهاند( الکاسانی ،پیشین :ج .)165 ،7در نتیجه ،مرور زمان در جرم
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اقرار در جرایم گوناگون ،تأثیراتی متفاوت دارد .دفعات اقرار در جرم زنا(
درصورتیکه جرم زنا توسط اقرار به اثبات رسد) ،موضوع دیگری است که در
فقه اسالمی ،مورد بحث است؛ طوریکه در داستان ماعز اسلمی آمده است:
پیامبر اسالم(ص) بعد از چهار مرتبه اقرار ،امر کرد که حد زنا بر او جاری و تطبیق
گردد .این ،در حالیاست که در هر مرتبه ،پیامبر اسالم(ص) از ماعز روی برتافته
و برایش میگوید :برو توبه کرده و از خداوند(ج) آمرزش بخواه و یا حتی برای
وی گفت :شاید تو عمل زنا را انجام نداده باشی و در نهایت کیفیت زنا را از
ماعز پرسان نمود .در اخیر پیامبر اسالم(ص) امر میدهد که مجازات حد را بر
ماعز اجرا نمایند و بعد از اقامه و اجرای حد میفرماید که ماعز را مانند سایر
مسلمانان غسل و تکفین نموده و جنازه بر وی گذارند.
بنابر این ،از نظر احناف شرط است که ُمقر ،در اقرار خود چهار مرتبه
اقرار نماید و االّ مجازات حد ثابت نگردیده و به اثر شبهه و اشتباه ،مجازات
از او ساقط میگردد .نکتهی دیگری که در مورد اقرار مجرم ،درخور توجه و
اهمیت است ،ایناست که در هر مرتبه از اقرار ،باید پرسشهای پیشین از ُمقر
صورت گرفته و قاضی در مجلس دیگری دوباره پرسشهای قبلی را مطرح
نماید .در نتیجه ،امکان دارد که ُمقر از اقرار خود رجوع نماید و یا احتماالً شبهه
ایجاد گردد.

 .10آگاهی از مجازات در جرایم جنسی

 56در مورد اینکه آیا شرط است فردی که مرتکب فعل زنای حدی میگردد
آگاهی و علم به تحریم زنا داشته باشد یا نه ،اقوال مختلفی از علما و دانشمندان
اسالمی نقل شده است .برخیها به این باورند که اگر مرتکب زنا به حرمت
آن ،علم نداشته باشد ،حد زنا بر او جاری نمیشود؛ چون حدود با شبهات دفع
میگردد .سعیدبن مسیب(رض) روایت میکند :مردی در یمن مرتکب زنا گردید
و حضرت عمر(رض) برای او نوشت :اگر مرد میدانست که خداوند(ج) زنا را
حرام کرده و با علم به عمل زنا پرداخته باشد ،حد را بر او جاری سازید و اگر
آگاهی نداشت او را از حرمت زنا با خبر کنید؛ در این حالت اگر مجددا ً مرتکب
زنا شد حد را بر وی تطبیق نمایید.
بنابر این ،با توجه به مباحث فوق ،به این نتیجه میرسیم که از روح

آموزهها و دستورات اسالمی روشن است که اسالم در پی سزادهی مرتکبان جرایم
جنسی نبوده ،بلکه کوشش بر این است تا جرایم جنسی پیش از اثبات ،ستر و
پنهان گردد؛ چراکه هرگاه این جرایم مبرهن شود ،حیثیت و آبروی انسانها پایمال
میشود؛ ولی هرگاه جرم به اثبات رسیده باشد و کدام شبهه و اشتباهی نیز موجود
نگردد ،اجرای مجازات روی اهداف واال و عالی قابل إعمال و تطبیق است که در
ادامه از اهداف آن ،بحث خواهیم کرد.
ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ

گفتار سوم :اصالح مجرم در مجازات جرایم جنسی
اصالح و بازپروری مجرم جرایم جنسی ،از جمله اهداف اساسی و اصلی است که
در إعمال مجازاتها مورد نظر میباشد .هدف مجازات و کیفر شرعی ،از اغراض
انتقام جویانه نشأت نمیگیرد؛ زیرا مجازات را خداوندی مقرر فرموده است که
نهایت لطف ،مهربانی و رحمت را نسبت به بندگان خود دارد.

ِ
مجازات جرایم جنسی
الف) من ِع از دلسوزی در
در آیهی دوم سورهی نور ،خداوند(ج) مؤمنان را از رحمت ورزیدن به زانی و زانیه
نهی میکند و میفرماید :رأفت و رحمت شما برای زانی و زانیه موجب معطل قرار
دادن حدود خداوندی نگردد(نور .)2 :این نهی هرگز بهمعنای باز داشتن انسانها
از ترحم و رحمت نیست؛ چون بیرحمی ،وصف انسانی نمیباشد ،بلکه هدف
رأفت در آیه مزبور ،ترک حد است؛ به این مفهوم که هرگاه دعوی به نزد سلطان
و حاکم اسالمی برده شود ،حد باید بر مجرم اقامه گردیده و معطل نشود(ابن کثیر
 :1420ج .)87 ،3در حدیثی پیامبر اسالم(ص) میفرماید :هرگاه جرایم مستوجب حد 57
در بین خودتان بود ،آن را مورد عفو قرار دهید( افشا نکنید)؛ اما زمانیکه حد به
من رسید و نزدم ثابت شد ،اجرای آن ،برایم واجب و الزم میگردد .اکثر مفسران و
دانشمندان اسالمی رأفت در آیهی باال را ،به عدم معطل قرار دادن حدود خداوندی
و وجوب اقامهی حدود تفسیر نمودهاند .چنانکه مجاهد ،عکرمه ،عطاء ،سعید بن
جبیر ،نخعی و شعبی ،نیز از واژهی رأفت ،چنین تفسیری را ارائه کرده اند( البغوی،
 :1417ج .)7 ،6روایت شده است که عبداهلل بن عمر(رض) بر کنیزی که مرتکب فعل
زنا گردیده بود ،حد زنا را جاری مینمود .او در حالیکه اشاره به پا و قسمت پایینی
بدن کنیز داشت ،برای جالد –کسی که تازیانه میزند -گفت :به آن قسمت بدن
کنیز تازیانه را وارد کن .پسر عبداهلل اعتراض کرده و گفت :خداوند(ج) امر نموده
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است که در اجرای حد رأفت نکنید ،چهگونه بر این کنیز رأفت میکنی؟ عبداهلل
فرمود :آیا میخواهید این کنیز را به قتل برسانید؟ خداوند(ج) ما را امر نکرده که او را
به قتل برسانیم و الزم نیست که تازیانه را بر سر او بزنیم؛ چون از وارد شدن تازیانه
درد احساس میکند(طبری :1420 ،ج.)91 ،19
بنابراین ،منظور از رأفت و رحمت در آیهی ذکر شده ایناست که مبادا
رأفت ورزیدن و عاطفهی مؤمنان ،مانع اجرای کیفر و مجازات جرم زنا گردد؛ زیرا
رأفت و ترحم ورزیدن بر مجرم و بزهکار از نظر آموزههای اسالمی نکوهیده و
ناپسند نیست .اسالم خود به مراعات بسیاری از آنچه نوعی ترحم و رأفت میباشد،
فرمان أکید داده است؛ عدم اجرای حد در هوای گرم و سرد ،نهی از تازیانه زدن
به سر و صورت و تهیگاه بزهکار ،توجه به بیماری فرد محکوم و اجرای نمادین
حد بروی و حتی اجرای حد تازیانه با وجود پوشیدن لباس و پوشاک بر تن مجرم
و بزهکار و غیره ،از مواردی است که نشاندهندهی نهایت رأفت و شفقت دین
نسبت به انسانها و مالحظات انسانی است ،که خود ،نوعی ترحم و رأفت بر مجرم
و مرتکب جرایم جنسی ،بهویژه مرتکبان زنا است و این تعامل ،نشانگر رحمت و
مهربانی شریعت اسالم بر انسانها است .نقل شده است که حضرت علی(ع) فرمان داد
شخصیکه مرتکب عمل جرمی مستوجب حد شده بود را تازیانه بزنند ،در حالیکه
آن مرد ،جامهای قسطانی( دهی است میان ری و ساوه و یا قلعهی است به اندلس)
به تن داشت( ألوسی ،بیتا :ج.)310 ،13
بنابراین ،هدف اصلی در مجازات جرایم جنسی ،اصالح و بازپروری و
تربیت بزهکار است؛ تا از یک طرف ،موجب پند و عبرت خود مرتکب جرم گردیده
و از سوی دیگر ،سایر انسانها متنبه شده و در پیِ ارتکاب جرایم جنسی نباشند؛
58
چرا که یکی از مباحث اساسی در جرمشناسی و کیفرشناسی ،بحث سودمندی و
فایدهآوری جرم است .مجرم و بزهکار وقتی تصمیم به انجام رفتار جرمانه میگیرد
که سود و زیان رفتار مجرمانه را بهطور دقیق ،مورد محاسبه قرار دهد؛ چون مجرمان،
ذهن و اندیشهی محاسبهگر و دقیق داشته ،مفاد و مضار رفتار مجرمانهی خود را
پیش از مرحلهی اجرای جرم ،سنجش میکنند؛ لذا موجب میشود تا اصالح گردیده
و دیگر مرتکب عمل جرمی نشوند.
ب) علنیبودن مجازات در جرایم جنسی
هرگاه مجازات جرایم جنسی ،بر مرتکبان بهگونهای علنی و در حضور طائفهای از

افراد اجرا و عملی شده و دیگران نظارهگر صحنهی مجازات بوده و آنرا ببینند و
این مجازات را با لذت زودگذر در ارتکاب جرم جنسی مقایسه و سنجش نمایند،
طبیعی است که این موضوع سبب ارعاب و پندپذیری و انصراف از ارتکاب جرم
در آنان گردیده و موجبات پندپذیری و جرمگریزی آنان را فراهم میآورد .در
نتیجه ،آمار و ارقام جرایم جنسی در جامعه کاهش یافته و زمینهی آسودگی خاطر
انسانهای زیادی را بهوجود میآورد و از این رهگذر نظم و آرامش اجتماعی
تقویت یافته و انسانها میتوانند با راحتی به زندگی خود پرداخته و در نهایت آبرو
و ناموس آنها در صیانت و امنیت قرار داشته باشد.
ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ

گفتار چهارم :بازدارندگی در مجازات جرایم جنسی
یکی از اهداف دیگر در اجرای مجازات ،بازدارندگی خصوصی آناست .مجازاتها
هم پیش و هم پس از ارتکاب جرم ،همچون موانعی برای ارتکاب جرم عمل
میکنند(نوبهار ،پیشین.)163 :

الف) بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جنسی
هدف بازدازندگی خصوصی ،تنها در مجازات و کیفرهای غیر از اعدام معنا داشته
و در مجازات و کیفرهای اعدام و رجم مفهوم ندارد؛ ولی آنچه قابل تأمل میباشد،
ایناست؛ که باتوجه به دیدگاه دانشمندان اسالمی ،هرچند رجم و اعدام ،جنبهی
بازدارندگی خصوصی در آینده برای مرتکب ندارد؛ زیرا محلی برای بازدارندگی
نمیماند؛ ولی در صورت توبهی مجرم و بزهکار ،خداوند(ج) او را از عقوبت و
مجازات آخرتی پاک و مبرا میکند و فرد مزبور به عقوبت و مجازات آخرتی در
59
خصوص جرم جنسیاش گرفتار نمیشود.
 .1توضیح بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جنسی
در مجموع ،مجازاتها در اسالم دارای دوبعد است :بعد اول مجازاتها دنیایی
است ،که توسط حاکم اسالمی باالی مرتکبان جرایم اجرا و تطبیق میگردد .بعد
دوم ،جنبهی آخرتی مجازاتها است ،که خداوند(ج) ،مجرمان و گنهکاران را در
(ص)
آخرت مورد محاسبه قرار میدهد .درداستان ماعز بن مالک اسلمی که نزد پیامبر
آمده و به جرم زنا اقرار نموده بود و پیامبر(ص) امر به اجرای حد باالی آن نمودند،
آمده است ،که پیامبر اسالم(ص) فرمود :همانا ماعز چنان توبه نموده است ،که اگر
توبهی آن ،بین گروهی تقسیم گردد ،گنجایش همهی آنها را خواهد داشت(امام

مسلم ،ج ،68 ،9حدیث.)3207
در روایت دیگری آمده است؛ که پیامبر فرمود :سوگند به آن ذاتی که نفس من
در قدرت اوست ،ماعز اآلن در جویهای بهشت در حال شستشوی است(عمر بن
احمد :2004 ،ج ،238 ،8حدیث.)3491
در مورد زن غامدیه نیز پیامبر اسالم(ص) میفرماید :سوگند به ذاتی که جانم
در قدرت اوست ،زن غامدیه ،چنان توبه نموده است ،که اگر صاحب َمکس– نام
محلی است -این توبه را میکرد ،مورد آمرزش قرار میگرفتند(صابونی ،بیتا :ج،1
 .)311در جرایم جنسی که مجازات آن ،غیر رجم است ،بازدارندگی خصوصی آن
زیاد بوده و یکی از اهداف اساسی مجازات را تشکیل میدهد .تحمل صد تازیانه
در جرم زنای غیر محصن به عنوان مجازات ،در حضور جمعی از مؤمنان ،مجازاتی
است که ارزش ارتکاب لذت زودگذر زنا را نداشته و از جانبی ،ذلت و خواریای
است که مرتکب این جرم ،نمیتواند به آسانی خواری و ننگ عمل زشت خود را
بپذیرد؛ مگر این ذلت و خواری برای افرادی اهمیت ندارد ،که از اصول اخالقی و
انسانی بهدور بوده ،حیثیت و شرف اجتماعی آنان ارزشی نداشته باشد؛ از اینرو،
خداوند(ج) میفرماید :باید جمعی از مؤمنان ،عذاب و مجازات زانی و زانیه را شاهد
و ناظر باشند( نور)2 :؛ زیرا ،این کار ،از یک طرف زجر زانی و زانیه را به دنبال
دارد و از سوی دیگر ،موجب عبرت دیگران میگردد .اجرای تازیانه برای حد
زنای غیر محصن در حضور مردم ،در راستای بازدارندگی زانی و زانیه موثر بوده
و از ارتکاب جرم زنا در آینده جلوگیری میگردد( ابن کثیر ،پیشین :ج.)87 ،3
خداوند(ج) به مجازات زانی و زانیه به حضور و نظارت طائفهای از مؤمنان
 60امر نموده؛ چون هرگاه معصیت و گناه بهگونهی نمایان ارتکاب شود ،مجازات نیز
به شکل آشکار و نمایان ،به مرحلهای اجرا گذاشته میشود .چنانکه در روایتی آمده
سری و پنهانی مرتکب گناهی گردد ،باید در خفا توبه کند و
است :هرکس بهطور ّ
(ص)
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کسیکه گناه را علنی و نمایان انجام دهد ،باید طور علنی توبه نماید(المراغی ،بیتا:
ج.)71 ،18
 .2تبیین بازدارندگی خصوصی در مجازات جرایم جنسی

در واقع ،هدف از پیشبینی کیفر تازیانه ،این است که نوعی میان جرم و مجازات
تناسب وجود داشته باشد .همانگونه که اجزای بدن بزهکار ،از لذت عمل نا
مشروع و غیر قانونی بهرهمند شده است ،اکنون باید با تحمل رنج جسمانی ،تاوان

ی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسالمی
اهداف ُک ّل ِ

کارش را پس دهد .این نوع واکنش به جرم ،در نظامهای کیفری دوران باستان
نیز رایج بوده است .در چنین کیفرهایی که امروزه آن را کیفرهای قیاسی مینامند،
تأکید بر این بوده است ،تا همان عضو یا اعضایی از بزهکار که در إرتکاب جرم
دخالت داشته است ،تنبیه شود .پیشبینی مجازات کورکردن چشم ،برای کسی که
در جریان اجرای قتل عمدی برای مرتکب یا مرتکبان دیدهبانی میکرده ،یا حتی
قطع دست سارق ،باتوجه به اینکه دست به طور طبیعی در جریان عملیات سرقت
نفش محوری دارد ،مبتنی بر همین نگرش از عدالت کیفری است(نوبهار ،پیشین:
.)164
بنابر این ،بهدردآوردن تن مجرم و مرتکب بر اساس روایات ،هدف اصلی
اجرای مجازات در جرایم جنسی نیست ،بلکه اجرای تازیانه در جرم زنا به عنوان
مجازات ،بهمنظور اصالح مرتکب جرم و بازگشت آن ،به زندگی عادی و دوری
از ارتکاب دوبارهی جرم است.
هرچند باید در جرم زنا ،بر خالف سایر جرایم حدی ،تازیانه بر بدن
مرتکب ،سختتر وارد گردد؛ ا ّما در کتب فقهی بیان شده است که نباید تازیانه به
شدت و سخت بر بدن زانی و زانیه وارد گردد ،بلکه بهطور متعارف و طوریکه
دست از شانه جدا نگردد ،وارد شود .همچنین ،عدم اجرای حد بر افراد مجرم
بیمار ،زنان حامله و عدم جواز وارد کردن تازیانه به اندام حساس و حیاتی بدن،
چون صورت و اندام تناسلی ،اجرا نکردن مجازات حد در هوای خیلی گرم یا
سرد و غیره ،نشاندهندی آناست که هدف از تازیانه و اجرای مجازات زنا بر
مرتکب آن ،تنها وارد ساختن درد خفیف و متعارف از لحاظ جسمی بر جان
مرتکب و متناسب با جرم ارتکابی وی بوده است؛ تا اینکه زمینهی اهدافی ،مانند
بازدارندگی عمومی ،خصوصی و اصالح بزهکار تأمین و برآورده گردد .تجارب
نشان داده است که اِعمال فشار جسمانی و مجازات سخت و طاقت فرسا به تنهایی
بر مجرمان و بزهکاران ،راهِحلِ اصالح فردی نبوده و زمینه را برای بازپروری و
اجتماعی شدن مجرمان فراهم نمیسازد ،بلکه نتایج معکوس وغیر قابل باوری را
در پیداشته است.
روزانه افراد بسیاری مورد سختترین مجازات بدنی و جسمی قرار گرفته
و با استفاده از وسایل گونهگون بر آنها عذاب و شکنجههای جانکاه اجرا میگردد؛
ولی هر وقت از زیر بار این مجازات رهایی پیدا نمایند ،دوباره به جرم و تبهکاری
روی آورده و حتی مرتکب جرایمی شدیدتر و خطرناکتر از پیش میگردند .بنابر
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این ،سودمندی و فایدهمندی مجازاتها در شدت و سختی مجازات نیست و این
گزینه نمیتواند زمینههای اصالح و بازپروری مجرم را فراهم نموده و موجب عدم
تکرار جرم و پایین آمدن سطح ارقام و آمار جرایم و بزهکاری در جامعه ،گردد.
در رویکرد مجازاتهای اسالمی نیز دقیق ًا این مورد در محراق توجه قرار گرفته
است .هرچند مجازات جرم زنای غیر محصن ،صد تازیانه مقرر شده است؛ ولی از
نظر جسمی و بدنی آسیب و صدمهی جدی و غیر قابل تحمل بر بدن مرتکب وارد
نمیگردد؛ اما زجر و شکنجهی معنوی و روحی آن ،به مراتب سنگینتر و شدیدتر
ش برانگیز گردهم آمده و صحنهی
است؛ چون عدهی با نگاههای نفرت آمیز و پرس 
رقت بار فرد یا افرادی را نظاره میکنند که خالف آموزههای اسالمی و خواست
اجتماع ،عمل جرمی را مرتکب گردیده و حال به سزا و کیفر رفتار غیر اسالمی و
خالف قانونی خود در حضور دیگران ،گرفتار میباشند.
ب) بازدارندگی عمومی در مجازات جرایم جنسی
شاید بتوان گفت که مهمترین و با ارزشترین هدف مجازاتها در جرایم جنسی،
بازدارندگی عمومی آن است .در مواردیکه کیفر مجازات جرایم جنسی رجم
پیشبینی شده ،عمدهترین هدف آن بازدارندگی عمومی بوده و بازدارندگی
خصوصی تا اندازهی زیادی منتفی است.
 .1رویکرد تاریخی در بازدارندگی مجازات شدید جرایم جنسی
در بستر تاریخی حقوق کیفری ،رویکردهای مختلفی در مورد مجازات اعدام
وقصاص ،وجود داشته است .گاه مجازات اعدام در بسیاری از جرایم ،اعم از
جرایم شدید و خفیف به اَشکال گوناگون محسوس میگردد .در دورهی دیگر
مجازات اعدام قانونمند و قاعدهمند گردیده و مطابق مقررات و قرار اجتماعی ،در
محدوده و چوکات قانون تنظیم میگردد و زمانی میرسد که اکثر کشورهای غیر
اسالمی -و برخی کشورهای اسالمی که نظام آن مبتنی بر اساسات و آموزههای
شرعی استوار نمیباشد -به مبارزه و مقابله با مجازات اعدام پرداخته و آنرا خالف
احساس و عاطفهی بشری و انسانی میدانند؛ ولی رفته رفته جوامع انسانی به برخی
مزایا و اهداف مهم و حیاتبخش مجازات اعدام ،آگاه گردیده و این مجازات را
به عنوان مجازات اصلی به رسمیت میشناسند و در نتیجه ،در قالب قوانین داخلی
خود آنرا میگنجانند؛ طوریکه امروزه موافقین مجازات اعدام فزونی یافته و به

.)2487
 .2بازدارندگی و شیوهی اجرای مجازات در جرایم جنسی
شیوهی اجرای مجازات رجم بر مرتکب زنا ،باحضور تعدادی از مؤمنین ،میتواند
در راستای دستیابی به هدف بازدارندگی عمومی سودمند و نافع واقع گردد.
تأکید قرآن مجید به مشاهد ه و حضور طایفهای از مؤمنان ،بیانگر این موضوع
است که دیگران از مجازات مرتکب زنا پند و عبرت گرفته و در آینده مرتکب
عمل منافی عفت و حیثیت نگردند .طوریکه جامعهشناسان کیفری ،مشارکت
دادن مردم در اجرای مجازاتها را ،آنگونه که در جوامع باستانی رایج بوده،
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تعبیر قرآنمجید که میفرماید«:یا اُولِی ا َاللباب» ،به جای توجه و روی آوردن به
احساس و عاطفهی بشری به عقل و خرد خود روی میآورند و به دعوت هزار
و چهارصدسالهی قرآن کریم لبیک میگویند.
مجازات زنای محصن( کسی است که قبل از ارتکاب زنا در نکاح صحیح
در حالتی که مسلمان ،آزاد و بالغ بوده و با دیگری از این طریق ،مجامعت و
آمیزش جنسی کرده باشد) ،رجم است .اینکه چرا خداوند(ج) مجازات محصن
را رجم و از بِکر( غیر محصن) را صد تازیانه ،مقرر داشته است ،پرسشیاست
که صورت خواهد گرفت .پاسخ ایناست؛ که محصن کسیاست که زمینهی عقد
ازدواج و آمیزش در حالی برای وی میسر میباشد که مسلمان ،بالغ و آزاد بوده
است و راه صحیح و مشروع تأمین ضرورت و نیازمندی انسانی خود را درک
نموده و میتواند از این طریق نیازمندی انسانی و جنسی خود را مرفوع سازد،
هرگاه از راه مشروع و قانونی عدول نموده و بهسوی زنا و جرایم جنسی روی
آورد ،این خود نشانگر انحراف وی از راه راست میباشد؛ از اینرو ،سزاوار است
تا در برابر این عمل وی ،مجازات شدیدتری وجود داشته باشد .برخالف فردی
که تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی واقع گردیده و نمیتواند از راه مشروع
غریزهی جنسی خود را إشباع نماید؛ زیرا این فرد تحت فشار میل و خواهشات
بیامان ،فریفته وشیفتهی هوس گردیده و مرتکب عمل نامشروع زنا میگردد.
از نظر طبیعت فعل ،نیز تفاوت وجود دارد .محصن کسیاست که تجربه و ذوق
آمیزش جنسی را قبال نموده است و از آن ،لذت کافی و بهرهی وافی برده است؛
ولی غیر محصن چنین نیست؛ زیرا او ،از آمیزش جنسی بیبهره بوده است .بنابر
این ،الزم است که محصن متحمل مجازات بیشتری گردد(ابراهیم :1412،ج،4
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نوعی مرور دسته جمعی جامعه بر ارزشهای پذیرفته شده و راهکاری برای
تقویت همبستگی ارزیابی کرده اند؛ ولی عدهای تأکید دارند که حضور و اشتراک
جمعی انسانها ،از جمله کودکان و کسانیکه نمیخواهند و یا نمیتوانند ،صحنهی
اجرای مجازات را مشاهده نمایند ،در اسالم اجباری و الزمی بوده و این امر ،باید
باالی افراد تحمیل گردد .البته حضور قشرهای گوناگون ،بهویژه کودکان در چنین
مراسمی ،میتواند دارای بازتابهای منفی و نوعی ترویج خشونت در جامعه
باشد .جدا از تحلیلهای جامعهشناختی ،که بدون داوریهای ارزشی ،ابعاد مثبت
و منفی چنین پدیدهای بررسی میشود ،برخالف آنچه تصور میشود ،آموزههای
اسالمی چندان بر مشارکت عدهی زیادی از مردم در اجرای کیفر یا تماشای اجرای
مجازاتها تأکید نکرده است(نوبهار ،پیشین.)166 :
چنانکه واژهی طائفه در آیه  2از سورهی نور را ،مفسران به تعداد زیادی
تفسیر نکردهاند ،بلکه برخیها ا َ ّ
ک تن و برخی دیگر دو تن ،تعدادی
قل طائفه را ی 
سه تن و باالخره گروه دیگری چهار تن گفته اند .حضور طائفه( یک ،دو ،سه ،یا
چهار تن) به این هدف در قرآنمجید آمده است که مردم مجازات و کیفر مرتکب
زنا را مشاهده نمایند و این امر ،موجب موعظه و پند مؤمنان باشد .عالوه بر این،
استعمال واژه ِ
ی طائفه به صورت ن َ ِک َره ،این مطلب را میرساند که به مناسب حکم
و موضوع ،تنکیر در چنین مقامی نشانه ِ
ی ق ِ ّلت و تصغیر است ،نه کثرت و زیادی.
نکتهی قابل تأمل دیگر در مورد اجرای علنی مجازات زنا ،عدم تساهل در اقامه
حد است؛ زیرا مخفی کردن مجازات ،وسیلهی است برای فساد(الزحیلی:1422 ،
ج.)1728 ،2
بنابر این ،هرچند منظور از طائفه ،جمع کثیری از مؤمنان نیست ،مگر آنکه
حضور تعداد زیاد مردم در حین اجرای مجازات ،میتواند بر هدف بازدارندگی
اجتماعی فزونی آورده و تعداد بسیاری از انسانها را از اجرای مجازات و چگونگی
آن متنبه و آگاه نماید.
 .3تأکید بر اجرای مجازات جرایم جنسی پس از اثبات
روحیه سختگیری در اثبات جرایم جنسی مستوجب مجازات حد ،موردی است
که شاید بتوان آنرا تأکیدی بر نقش بازدارندگی عمومی مجازات دانست و از این
زاویه ،آنرا مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داد .طبیعی است که وفور و زیادی
اجرای مجازات در حضور جماعتی از افراد ،بهویژه مؤمنان و تکرار عمل مجازات،

گفتار پنجم :عدالت ترمیمی در مجازات جرایم جنسی
عدالت ترمیمی مقولهای است که دامنهی آن ،در اغلب جرایم و مجازاتها بهوضوح
بهنظر رسیده و در برخی حاالت در جرایم جنسی نیز قابل بحث است .در زیر ،به
روشنگری موارد عدالت ترمیمی در جرایم جنسی میپردازیم:
الف) امکان عدالت ترمیمی
اصلی که در جرایم جنسی حاکم است ،ایناست؛ که جرایم جنسی از جرایمی
است که تنها جنبهی حقاللهی داشته و زیان دیده از جرم در اینگونه جرایم،
مطرح نیست؛ زیرا اکثر جرایم جنسی ،با رضایت مجنیٌعلیه انجام میپذیرد؛ مانند:
زنا ،لواط ،مساحقه وغیره .بنابر این ،جبران خسارهی شخص متضرر ،در اینگونه
جرایم ،متصور نیست؛ ولی نباید فراموش کرد که در برخی حاالت در جرایم
جنسی نیز عدالت ترمیمی و جبران خسارهی زیاندیده از جرم ،آن هم در جرایم
جنسی میتواند ،مورد بحث قرار گیرد.
زنا و یا لواط با ُعنف ،جرم جنسیِ است که از یکسو ،جنبهی حق اللهی آن و از
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بدون تردید وصف بازدارندگی عمومی مجازات ،که هدف اصلی مجازات میباشد،
را از بین برده و یک عمل و رخداد عادی تلقی میگردد ،که ممکن است ،روزانه
تعدادی بسیاری مورد مجازات قرار بگیرند ،بدون اینکه دیگران احساس خوف
و ترس نمایند .از اینرو ،نظام حاکم بر اثبات جرایم ،طوری در اسالم تنظیم
گردیده است که جرایم ،به سختی به اثبات رسیده و مجازات آن ،به مرحلهی
اجرا گذاشته شود؛ زیرا اگر نظام حاکم بر ادلهی اثبات جرایم جنسی مستوجب
مجازات حد ،بهگونهای طراحی شود که این جرایم به آسانی اثبات و بالفاصله
ت اجرا و تطبیق شود ،دیگر این کیفرها ،نه آن قدر خوارکننده اند و نه چندان
مجازا 
(ص)
بازدارنده(نوبهار ،پیشین .)168 :پیامبر اسالم در طول دوران رسالت خود ،تنها
شش نفر را رجم کرد و دو تن از این شش نفر ،زن و مردی یهودی بودند که
یهودیان به اختیار خود ،حکم کردن در بارهی آنان را به پیامبراسالم(ص) واگذار کرده
بودند(جوزی .)67 :1985 ،بنابراین ،مهمترین هدف مجازات در جرایم جنسی را
باز دارندگی عمومی تشکیل میدهد و اثرات این هدف مهم ،زمانی مفید واقع
میشود که تمامی دستورها و راهکارهای مجازات در پرتو راهکارهای کیفری نظام
سعادتبخش اسالم رعایت گردد.
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جانب دیگر جبران زیان و خسارهای واردشده از رهگذر ارتکاب آن ،که جنبهی
حق الناسی و یا حق العبدی موضوع میباشد ،عرض اندام مینماید .از  ،عدالت
ترمیمی پا به عرصهی برخی از جرایم جنسی نیز گذاشته و اجرای مجازات و
جبران ضرر و خسارهی وارده بر زیاندیده از جرم ،میتواند تسکینکننده و آرامش
دهندهی دردها و آزاری باشد که از این رهگذر به مجنیعلیه و یا بستگان او وارد
گردیده است و در نتیجه ،موجب جبران خسارهی مادی و معنوی آنانگردد.
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ب) اِلتیامبخشی عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی ،فرایندی است که برای درگیر نمودن کسانیکه سهمی در یک
جرم خاص دارند ،به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها
و تعهدات ،جهت اِلتیام بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازهی که امکان
پذیر است ،اقدام نمایند .عدالت ترمیمی ،نوعی از عدالت( راجع به امور کیفری)
مبتنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن ،باید تالش شود تا آثار
وخامتبار جرم و ضرر و زیانهای ناشی از آن ،خواه به صورت کامل یا به گونهای
نمادین(سمبلیک) ،ترمیم شود(غالمی .)8 :1391،از اینرو ،در برخی جرایم جنسی،
بر عالوهی جنبهی حق اللهی ،جبران خساره که جنبهی حق الناسی است ،نیز قابل
بحث بوده و عدالت ترمیمی میتواند به آن پاسخگو باشد.
رویکرد عدالت ترمیمی– که جنبههایی آن ،از دیرباز در آموزههای اسالمی
مورد تأکید قرار گرفته است– به ما اِلهام میبخشد ،تا در تمام احکام و مقررات
جرایم جنسی ،به جبران خسارت بزهدیده ،همچون اصلی بنیادین ،توجه کنیم.
اینکه اغلب جرایم جنسی در عمل ممکن است از نوع تعدی به حق اهلل باشد،
نباید سبب نادیده گرفتن موارد مشتمل بر حق الناس شود(نوبهار ،پیشین.)171 :
قانون منع خشونت علیه زن ،در فقرهی ،3ماده ،17مرتکبان جرم تجاوز
جنسی را عالوه به مجازات اصلی ،به پرداخت وجه معادل «مهر مثل» ،به حیث
جبران خساره به مجنیٌعلیها ،نیز محکوم میکند.
بنابر آنچه گذشت ،به این نتیجه میرسیم که در برخی حاالت ،جرایم
جنسی نیز دارای جنبهی حقالعبدی گردیده و الزم است تا از راهکار عدالت
ترمیمی استفاده شود و إعمال مجازاتها توأم با جبران خسارت میتواند قوهی
فشار بیشتری بر مرتکب و مجرم جرایم جنسی وارد نموده و اهداف بازدارندگی
خصوصی و عمومی را تقویت بخشیده و از سوی دیگر ،زخمها و حیثیت بر باد

رفتهی مجنیعلیه و بستگانش را از نظر مادی و معنوی التیام بخشد.
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جمعبندی و نتیجهگیری
إجرای مجازات در جرایم جنسی ،اولین گزینه و انتخاب در اسالم مطمع نظر
نبوده ،بلکه پیش از اجرای مجازات باالی مرتکبان جرایم جنسی ،راهکارهای
موثری برای دوری از ارتکاب جرایم مورد تاکید اسالم قرار گرفته است .جوانان
در صورت داشتن استطاعت و توانمندی به ازدواج توصیه شده و در صورت عدم
توانایی به صبر و روزهداری سفارش گردیده اند .اولیای دختران به آسانگیری در
امر ازدواج دخترانشان تشویق گردیده و با برکتترین نکاحها ،آسانترین آن،
از منظر اسالم گفته شده است .حفاظت از دین و اطاعت از احکام و آموزههای
اسالمی از ضروریات دینی شمرده شده و دوری از مواضع و حاالتی که انسان را
به فحشا و ارتکاب جرایم جنسی روبرو میگرداند ،موردی است که در محراق
توجه اسالم قرار گرفته است ،حفظ حجاب و پوشش برای زنان که سپری است
در مقابل گرگ صفتان و بیعفتان ،ازدواج با بیش از یک زن در صورت تحقق
حاالت خاص و غیره ،مقولهای است که در اسالم ایجاب تأمل و تعمق میکند.
عالوه بر موارد باال ،ستر و گناه پوشی ،تساهل و گذشت در مقابل دیگران،
توصیه به امور و کارهای خیر و خیر اندیشی نسبت به سایر انسانها ،در اسالم
جایگاه ویژهای دارد که از آن ،بهگونهی مفصل بحث شده است و در نهایت آخرین
گزینه برای مبارزه با مرتکبان جرم ،مجازات آنان است.
بنابراین ،در مجازاتهای اسالمی اعم از مجازات حدی و غیر حدی،
اهداف و مقاصد مهمی وجود دارد ،که برخی از این اهداف ،بهگونهی ُک ّلی در
برگیرندهی تمامی انوا ِع مجازاتها میگردد و برخی دیگر از این اهداف نیز به
مجازات خاصی ارتباط میگیرد .در جرایم جنسی ،بیشتر اهدافی چون :اصالح و
بازپروری مرتکبان ،بازدارندگی خصوصی ،بازدارندگی عمومی ،جبران خسارات
مادی و معنوی و اعاده آبروی و حیثیت مجنیعلیه و ...در اسالم مد نظر است.
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صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی
دکتر عزیزاهلل فصیحی

1

چکیده
صالحیت قضایی جزایی به معنای جواز قانونی و شایستگی محکمه برای
رسیدگی به دعاوی جزایی است این صالحیت عالوه بر داخل کشور در
مواردی شامل خارج کشور نیز میشود و هریک از اصول ذیل عهده دار توانایی
دادرسی به جرایمی میباشد :یکی اصل صالحیت شخصی برای حمایت از
اتباع کشور لحاظ شده است اگر کسی در خارج کشور علیه تبعه افغانستان،
جرمی را مرتکب شد و سپس به افغانستان آمد و یا آورده شد ،باید محاکمه
شود و این اصل شامل تبعه کشور ما نیز میشود؛ که اگر بعد از اتکاب جرم در
خارج ،به کشور خود حضور پیدا کرد ،مورد پیگرد قانونی و تعقیب عدلی و
قضایی قرار میگیرد .دیگری اصل صالحیت واقعی است و بر بنیاد این اصل،
از منافع اساسی کشور در عرصههای امنیت و نظام اقتصادی و تمامیت ارضی
کشور ،حفاظت و حراست میگردد و مرتکب این جرایم سنگین در خارج
از کشور بر طبق صالحیت فراسرزمینی در داخل کشور محاکمه و مجازات
میشود .سومین اصل نیز اصل صالحیت جهانی است که نسبت به جرایم بسیار
خطرناک و درجه اول جهانی برای تمام کشورها در نظر گرفته شده است و
کشور دستگیرکننده ،صالحیت محاکمه و مجازات نمودن مرتکب جرم را دارد،
بعضی از جرایم مشمول این صالحیت ،عبارت است از جنایت علیه بشریت،
جنایت جنگی ،نسل کشی ،دزدی دریایی و تجارت برده.
واژگان کلیدی :افغانستان ،صالحیت قضایی ،امور جزایی ،فراسرزمینی،
صالحیت شخصی ،صالحیت واقعی و صالحیت جهانی.

 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)

صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

افغانستان در امور جزایی

69

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
70

مقدمه
صالحیت قضایی عبارت است از شایستگی و جواز قانونی محکمه برای
رسیدگی به دعوا .صالحیت قضایی هر کشوری به صورت عام و تام ،شامل
سرزمین خاکی ،آبی و هوایی یک کشور میشود؛ ولی به صورت محدود و در
قالب فراهم شدن شرایطی ،فراتر از سرزمین آن کشور را نیز در بر میگیرد و
از طرف دیگر موضوعات مطرح شده در محاکم به دعاوی مدنی و جزایی قابل
تقسیم است .لذا در این پژوهش به موضوعات ،مبانی ،شرایط و قواعد صالحیت
قضایی محاکم جمهوری اسالمی افغانستان به دعاوی جزایی واقع شده در خارج
کشور پرداخته میشود .سوال اصلی این است که نظام قضایی افغانستان نسبت
به جرایمی ارتکاب یافته در خارج از کشور دارای چه صالحیت و اختیار است؟
و فرضیه احتمالی این است که دولت افغانستان میتواند به جنایات و جنحههای
سنگین ارتکاب یافته در خارج از کشور اقدام به اعمال صالحیت قضایی و
اجراآت جزایی در مراحل مختلف قضایی نماید؛ ولی در مورد جنحههای کم
اهمیت و نیز قباحتها ،حق اعمال صالحیت قضایی ندارد.
نکتهی قابل توجه این است که صالحیت قضایی با صالحیت تقنینی و
صالحیت اجرایی ،پیوستگی و ارتباط مسلسل دارد؛ تا زمانی که یک کشور در
امور کیفری دارای سیاست جرم انگاری و قوانین نافذه در موضوعات مجرمانه
نباشد ،در آنجا جواز قانونی در پیگرد قانونی و اجرای صالحیت قضایی ندارد
و نیز صالحیت اجرایی هر کشور فرع بر صدور حکم از محکمه صاحب
صالحیت آن کشور است .در این تحقیق ،مباحث مشمول در سوال اصلی و
فرضیه مزبور به صورت دقیق مورد بحث قرار میگیرد و برای درک بهتر مطالب
از شیوه مطالعه تطبیقی با حقوق سایر کشورها نیز استفاده میگردد .مباحث
این مقاله را به چهار بحث تقسیم نموده و در چارچوب مفاهیم بنیادین ،اصل
صالحیت شخصی ،اصل صالحیت واقعی و اصل صالحیت جهانی تنظیم شده
است و نتیجهگیری نیز نشاندهندهی اثبات یا رد فرضیه تحقیق است و در مورد
جایگاه مطالب این مقاله باید گفت که مباحث ماهوی این پژوهش در زمرهی
حقوق جزای عمومی است و مباحث جزای شکلی و اصول محاکمات جزایی
هم در این تحقیق قابل طرح و بررسی و ارزیابی میباشد .بنابراین ،از نظر شکلی
و ماهوی بودن این مقاله ،دارای ماهیت دوگانه است؛ اما از نظر معیار مرز،
مربوط به حقوق جزای بینالملل میگردد.

مبحث اول :مفاهیم بنیادین
در این مبحث ابتدا از مفهوم صالحیت قضایی و سپس با سایر صالحیتها
مقایسه و مورد بحث قرار میگیرد.
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گفتار اول :مفهوم صالحیت قضایی
 .1تعریف
صالحیت قضایی عبارت است از شایستگی محکمه برای رسیدگی به جرم و
این صالحیت در حقوق ملی و بین المللی قابل طرح است ،اما کاربرد صالحیت
قضایی در حقوق ملی به صورت کامل است؛ ولی در حقوق بین الملل باید با
احتیاط حرف زد؛ چون صالحیتها در محاکم بین المللی به صورت معدود و
محدود و همراه با شرایط و یا به شکل تکمیلی است« .صالحیت دارای معانی
مخلتفی است؛ اما حقیقت این است که این کلمه به اختیاراتی گفته میشود که
دولتها نسبت بر اشخاص ،اموال و اعمال و وقایع حقوقی دارند»(Michal,
.)Akeherust, 1988: 104
باید توجه داشت که صالحیت با اختیارات ،متفاوت است .صالحیت
همان شایستگی و جواز قانونی مرجع قضایی برای دادرسی است؛ اما مقصود
از اختیارات ،طرق اعمال صالحیت است؛ ولی به صورت اجمالی میتوان
گفت صالحیت قضایی باعث ایجاد اختیارات قضایی برای محاکم ملی در
دعاوی مدنی و جزایی میشود و نیز در عرصه بین المللی این صالحیتها و
اختیارات مطرح است .در کتاب قاموس اصطالحات حقوقی ،صالحیت محاکم
چنین تعریف شده است :صالحیت محاکم عبارت است از اختیارات قانونی که
محاکم طبق آن ،به دعوی رسیدگی نموده و حکم صادر مینماید( گروهی از
نویسندگان.)163 :1387 ،
صالحیت از نظر سرزمینی و فراسرزمینی و نیز از نظر حق رسیدگی به
انواع دعاوی ،چندین نوع است؛ لذا وجوه افتراق و فصل در صالحیتها فراوان
است؛ ولی نقطهی اشتراک و وصل در هر نوع صالحیت این است که بر اساس
قانون برای رسیدگی به دعوا در جهت رفع اختالف و تعیین وضعیت و صدور
حکم مقتضی و قانون مدار ،لحاظ شده است.
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 .2انواع صالحیت قضایی
 .2-1از نظر موضوع
بر بنیاد دعوای قابل رسیدگی ،صالحیتهای قضایی به صالحیت رسیدگی به
دعاوی مدنی و صالحیت رسیدگی نسبت به دعاوی جزایی قابل تقسیم است.
از طرف دیگر ،جرایم نیز دارای انواعی است و با توجه به نوع جرایم ،محاکم
و دیوانهای اختصاصی به وجود آمده است؛ تا هریک از مراجع قضایی به
موضوعات خاص رسیدگی نماید و یا اینکه با توجه به شخصیت مرتکبان
یا قربانیان جرایم ،محاکم خاص یا اختصاصی در نظر گرفته شود .به صورت
خالصه میتوان گفت رسیدگی به دعاوی مدنی و جنبههای مدنی دعاوی جزایی
اصوالً در صالحیت محاکم مدنی است و جنبههای خصوصی جرایم استثنائ ًا در
صالحیت محاکم جزایی است و رسیدگی به جرایم در صالحیت محاکم جزایی
است و از طرف دیگر با توجه به نوع جرم ،صالحیت هر یک از مراجع جزایی
مربوط به برخی از جرایم میشود و با عنایت به محل وقوع جرم ،صالحیت
حوزوی یا نسبی مطرح میشود و صالحیت موضعی یا محلی با معیار محل
ارتکاب جرم و یا دستگیری مرتکب و یا اقامتگاه جانی قابل بحث است (.ماده
 179قانون اجراآت جزایی افغانستان ،مصوب .)1393
هریک از این سه معیار ،امتیازاتی در جهت اجرای عدالت جزایی از
منظر حقوق جزای شکلی دارد :اولی به این دلیل مورد پسند است که جمعآوری
مدارک جرم و انجام معاینه محل و تحقیق محلی در آن جرم ،آسان و سودمند
است و نیز از طریق محاکمه میتوان نظم محلی را اعاده نمود و دومی دارای
این امتیاز است که مرتکب در محل دستگیری بالفاصله ،محاکمه و در فرض
محکومیت ،مجازات میگردد و هیچ تأخیری در پیگرد قانونی و اعمال صالحیت
قضایی رخ نمیدهد .در حالی که انتقال جانی از محل دستگیری به محل وقوع
جرم یا به اقامتگاه وی برای دولت هزینهی فراوانی را تحمیل نموده و خطر
فرار جانی نیز بیشتر میشود؛ ولی سومی از این وجه برجسته ،بهرهمند است
که محاکمهی شخص متهم در محکمه محل اقامتگاه او ،باعث آسانی کار برای
دستیابی به سوابق جرمی و شناخت شخصیت اخالقی و اجتماعی و سیر و
سلوک زندگانی آن برای رأفت قضایی و اجرای اصل فردی بودن مجازات در
سیاست جنایی میگردد و نیز مردم محل اقامتگاه با کم و کیف وضعیت جرمی
مجرم بیشتر آشنا میشوند( جمعی از نویسندگان.)373-381 :1387 ،

 .2-2از نظر قلمرو
حقوق کیفری ماهوی یک کشور از نظر ساحه تطبیق ،شامل تمام سرزمین
خاکی ،آبی و هوایی آن کشور میشود و اتباع خارجی مقیم در سرزمین را در
بر میگیرد؛ اما به صورت محدود جرایم واقع شده در خارج از کشور را شامل
میشود و نظام قضایی و صالحیت قضایی بر مبنای نظام حقوقی کشور ،ساحات
صالحیت خود را تعیین مینماید و لذا میتوانیم دایرهی شمول قوانین جزایی
ملی را همه ساحات حاکمیت سیاسی و اقتدار و تسلط نظامی و امنیتی آن بدانیم
و از آنجایی که چندین ویژگی( الزام آور بودن ،جامعیت ،داشتن ضمانت اجرایی
و درون مرزی بودن) بایسته و شایسته است در عرصهی قوانین و مقررات
جزایی باید رعایت شود؛ در نتیجه ،اصل صالحیت قضایی فراسرزمینی به عنوان
یک استثنا و در نقطه تعارض با خصوصیت سرزمینی بودن حقوق کیفری
میباشد( مومنی)33-30 :1391 ،؛ اما به خاطر اجرای عدالت و تأمین منافع ملی
و تأمین منافع اتباع کشور و حمایت از ابنای بشریت باید رعایت شود.
صالحیت تقنینی داخلی جمهوری اسالمی افغانستان به موجب ماده
 14قانون جزا ،شامل تمام خاک افغانستان میشود و نیز کشتیها و هواپیماهای
کشور در خارج از خاک افغانستان را در بر میگیرد .اما اگر حقوق بین الملل
در مورد کشتیها و هواپیماها ،قواعد دیگری داشته باشد کشور ما آن را رعایت
میکند و بر بنیاد اسناد و مقررات بین المللی ،رسیدگی به دعوای کیفری کشتی
خارجی در آبهای داخلی که منطقه نزدیک به ساحل و در سمت داخلی
خط مبدأ عادی یا خط مبدأ مستقیم قرار دارد ،معموالً در اختیار دولت ساحلی
است؛ مگر اینکه جرم به خارج از کشتی سرایت نکند و نظم دولت ساحلی را
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نکتهی دیگر در باب صالحیت نسبی یا محلی محاکم کشور ما این است که
اگر جرم در خارج کشور و یا در کشتی و یا هواپیمای ما در کشور دیگری
واقع شود و در فرض اینکه صالحیت قانونی و قضایی داشته باشیم میتوانیم بر
طبق معیار محل دستگیری و یا محل سکونت معین جانی ،محکمه صالح برای
محاکمه را تعیین نماییم و اگر متهم در کشور ما دستگیر نشده باشد و ما بتوانیم
او را محاکمه غیابی نماییم و یا اینکه متهم محل سکونت و اقامت معین در
داخل کشور نداشته باشد در این دو فرض ،محکمه صالح برای رسیدگی ،همان
محکمه کابل است( ماده  108قانون اجراآت جزایی افغانستان).
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نیز متزلزل نسازد و افرادی غیر از خدمه کشتی در جرم دخیل نباشند؛ در این
صورت ،صالحیت قضایی مربوط به دولت صاحب پرچم کشتی میشود؛ ولی
همین دولت صاحب کشتی میتواند صالحیت رسیدگی به جرم را به دولت
ساحلی تفویض نماید و اگر جرم در دریای سرزمینی در کشتی خارجی واقع
شود ،طبق ماده  19کنوانسیون جینوا مصوب  1958راجع به دریای سرزمینی،
صالحیت رسیدگی مربوط به دولت صاحب پرچم میشود؛ مگر اینکه آثار مادی
جرم به خارج از کشتی سرایت نماید یا آثار روانی جرم باعث اختالل و نظم
شکنی در کشور ساحلی شود یا در صورت لزوم برای جلوگیری از معامالت
مواد مخدر در کشتی خارج ،دولت ساحلی میتواند صالحیت قضایی خویش
را اعمال نماید .البته در مواردی که دولت صاحب پرچم کشتی صالحیت
قضایی دارد ،میتواند این صالحیت خویش را از طریق ناخدای کشتی یا طبق
درخواست مأمور کنسولی یا دیپلمات خود به دولت ساحلی واگذار نماید؛ چون
رسیدگی برای این دولت آسانتر است و تحقیق و تعقیب با سرعت و دقت
انجام میگیرد( ضیایی بیگدلی .)272-294 :1382 ،اما صالحیت قضایی در سه
منطقه دیگر دریایی؛ یعنی منطقه نظارت ،منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد
در اختیار کشور صاحب کشتی است( موسیزاده )227-233 :1382 ،ماده 14
قانون جزای افغانستان این سه منطقه آبی را به صورت کامل در بر میگیرد و
عالوه بر صالحیت سرزمینی بر معیار کشتیها در تمام مناطق دریایی صالحیت
فراسرزمینی نیز قابل طرح است که در مباحث آینده خواهد آمد.
راجع به صالحیت کشور در جرایم مربوط به هواپیماها باید بر بنیاد
حقوق بین الملل هوایی رفتار شود .هرچند فرصت بحث مفصل در اینجا
نیست؛ اما از باب اشاره باید یادآور شد که بر اساس ماده  4کنوانسیون1963
توکیو راجع به جرایم ارتکابی در هواپیما ،رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته ،در
صالحیت تقنینی و قضایی و اجرایی دولت صاحب هواپیما است ،مگر اینکه
جرم به کشور محل استقرار یا محل عبور و پرواز هواپیما اثرات مادی یا روانی
شدید ایجاد نماید و یا جرم علیه تبعهی این کشور واقع شود و یا قواعد و
مقررات ناظر بر پرواز این کشور را نقض نماید که در این حاالت ،صالحیت
قضایی مربوط به دولت محل استقرار یا پرواز هواپیما میشود( همان336-:
.)337
در رابطه با صالحیت تقنینی و قضایی سرزمینی باید مالحظه نمود که

گفتار دوم :ارتباط صالحیتهای جزایی با یکدیگر
 .1ارتباط صالحیت قضایی با صالحیت تقنینی
صالحیت قضایی که به معنای توانایی محکمه برای رسیدگی به جرم است،
زمانی مطرح میشود که آن محکمه صالحیت قانونی داشته باشد و قانون متبوع
محکمه ،جرم انگاری الزم را در زمینهی جرم مورد تعقیب نموده باشد و بر اساس
رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،بدون صالحیت تقنینی نمیتوان اقدام
به قضاوت نمود .بنابراین در امور جزایی ،صالحیت قضایی وابسته و پیوسته به
صالحیت تقنینی است و در امور مدنی بهخصوص در قضایای احوال شخصیه،
نظام قضایی یک کشور میتواند بر طبق قوانین کشورهای دیگر؛ مث ً
ال قانون دولت
متبوع اصحاب دعوا ،تصمیم قضایی گرفته و اقدام به صدور حکم نماید .اما در
مسایل جزایی همیشه صالحیت قضایی تابع صالحیت تقنینی کشور صالح به
رسیدگی است؛ چون حقوق جزا مظهر قدرت نظامی و اقتدار سیاسی ،ضامن نظم
و انتظام و امنیت و جلوه حاکمیت سیاسی و عزت ملی کشور است؛ هیچ کشوری
بر اساس حقوق جزای خارجی رفتار نمیکند و محاکم هر کشوری تابع قوانین
و مقررات جزایی خود میباشد( خالقی.)32 28- :1390،

صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

نحوهی محاسبهی این صالحیت نسب به انواع جرایم نیاز به دقت بیشتر دارد .در
نتیجه اگر جرمی در خارج از کشور واقع شود و این جرم ،شریک یا معاون جرم
در داخل کشور داشته باشد ،به صراحت فقره  1ماده  15قانون جزا ،تمام این جرم
و عاملین ارتکاب آن ،مشمول صالحیت تقنینی و قضایی افغانستان میشوند .اگر
قسمتی از یک جرم در خارج کشور و قسمتی از آن ،در داخل کشور ارتکاب
یابد ،این جرم در صالحیت سرزمینی قرار میگیرد و اگر جرم مرکب باشد ،برای
حاکمیت صالحیت داخلی وقوع حداقل یک جزء آن در داخل کشور کفایت
میکند و اگر جرم مقید به نتیجه باشد ،حصول نتیجه در داخل کشور باعث شامل
شدن صالحیت سرزمینی بر این جرم میگردد و در جرم مستمر ،ارتکاب هر
لحظهی از دوران استمرار میتواند صالحیت درون مرزی را برای کشور نسبت
به جرم مستمر ایجاد نماید(صانعی.)449 440- :1388 ،
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 .2ارتباط صالحیت اجرایی با صالحیت قضایی
صالحیت اجرایی بعد از صالحیت قضایی قرار دارد و همان طوری که صالحیت
قضایی از صالحیت تقنینی حاصل میگردد ،این صالحیت از نتایج صالحیت
قضایی و صدور حکم از محکمه صالح است و یک کشور زمانی صالحیت
اجرایی دارد که ابتدا حق محاکمه متهم را داشته باشد و در فرایند دادرسی عادالنه
حکم خویش را نسبت به متهم صادر نماید و در اینجا نوبت به اجرا و تنفیذ
حکم میرسد و صالحیت اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد و به طور خالصه
میتوان گفت این سه صالحیت( صالحیتهای تقنینی ،قضایی و اجرایی) چه
در صالحیت سرزمینی و چه در صالحیت فراسرزمینی با هم دیگر زنجیره وار و
پیوسته میباشد ( همان .)31-33 :در صورت استرداد مجرم ،اگرچه کشور محل
استرداد فقط صالحیت اجرایی دارد؛ ولی این صالحیت از دو حال خارج نیست،
یا این است که کشور محل استرداد ،قبل از استرداد نسبت به مجرم صالحیت
تقنینی و قضایی خود را در قالب محاکمه حضوری یا غیابی ،اعمال نموده است
ولی فرصت برای اجرای حکم پیدا نکرده است و یا اینکه کشور دارای صالحیت
اجرایی ،صالحیت تقنینی و قضایی داشته؛ اما نسبت به مجرم اعمال نکرده است
و در تطبیق مجازات ،حکم محکمهی کشور خارجی را میپذیرد و این فقط در
صورتی است که حکم محکمه خارجی با قانون کشورِ اجراکننده مخالف نباشد
و اگر مخالف باشد قابل اجرا نیست( عباسی.)253-254،

مبحث دوم :اصل صالحیت شخصی
 76گفتار اول :مفهوم اصل صالحیت شخصی
 .1تعریف اصل صالحیت شخصی
اصل صالحیت شخصی ،زمانی مطرح میشود که یکی از اتباع کشور ،در خارج
از کشور خود مرتکب جرمی شود یا اینکه قربانی جرمی واقع گردد .این اصل
چنانکه از نام آن بر میآید ناظر به عنوان شخصی است که در جرمی دخالت
دارد (.حسینی نژاد .)85 :1373 ،به همین خاطر اصل صالحیت شخصی گفته
میشود .از آنجایی که این اصل نسبت به اتباع کشور قابل اعمال است ،اصل
مبتنی بر رابطه تابعیت نیز گفته میشود .البته برخی از کشورها مانند انگلستان،
دانمارک و نروی این اصل را عالوه بر اتباع ،شامل اقامتکنندگان دایمی در
کشور خود نیز میدانند( بافرانی .)44 :1393 ،بنابراین میتوانیم اصل مزبور را

 .1انواع اصل صالحیت شخصی
این اصل دارای دو مصداق است؛ یکی اصل صالحیت شخصی فعال و مثبت
است و این زمانی ایجاد میشود که تبعهی کشورِ محاکمهکننده در خارج از
کشور مرتکب جرم شود؛ مث ً
ال یک تبعه افغانستانی در هندوستان مرتکب جرمی
شده است و حال دولت افغاستان این شخص را محاکمه مینماید و دیگری
زمانی رخ میدهد که جرم علیه تبعهی کشور دارای صالحیت ارتکاب یابد.
به عنوان مثال یک تبعه افغانستانی در آلمان مجنیعلیه قرار گیرد .نوع اول را
تقریب ًا همه کشورها در سیستم حقوقی و قضایی خویش پذیرفته اند؛ اما نوع
دوم را برخی از کشورها قبول دارند و نوع سوم نیز قابل فرض است و آن وقتی
است که جانی و مجنی علیه از کشور واحدی باشند؛ ولی این نوع سوم به اصل
صالحیت شخصی فعال ملحق میشود و تابع شرایط و قواعد آن است .یکی
از نویسندگان بیان میدارد :اصل صالحیت شخصی دو جنبه دارد؛ هنگاهی که
مرتکب جرم ،از اتباع کشور باشد جنبه مثبت این اصل مطرح است و زمانی که
قربانی جرم از اتباع کشور باشد ،جنبهی منفی این اصل قابل طرح میباشد که
هردو ریشه در حمایت از اتباع دولت متبوع دارد( آزمایش ،81 :1356 ،به نقل
از مومنی.)150 :1291 ،
گفتار دوم :اصل صالحیت شخصی
از منظر دکترین منتسکیو و ژان ژاک روسو قایل به نسبی و سرزمینی بودن
قوانین کیفری بودند و بیان میداشتند که ترک سرزمین به معنای ترک قرارداد
اجتماعی است و کسانی که از یک جامعه به جامعه و سرزمین دیگری میروند

صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

چنین تعریف نماییم :اصل صالحیت شخصی عبارت است از توسعه صالحیت
قضایی کشور نسبت به جرم ارتکاب یافته در خارج از قلمرو آن ،به خاطر
داشتن رابطه تابعیت با شخص مرتکب جرم یا قربانی جرم و یا هردو.
این تعریف به صورت جامع است و شامل هردو نوع اصل صالحیت شخصی
برون مرزی میشود ،چنانکه در مباحث آتی خواهد آمد .این صالحیت دارای
جنبهی فعال؛ یعنی محاکمه نمودن تبعه و نیز دارای جنبه منفعل؛ یعنی محاکمه
نمودن جانی علیه تبعه است.
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حتم ًا این قرارداد گذشته را نمیخواهند و تصمیم دارند در قرارداد اجتماعی
جدید وارد شده و آن را رعایت نمایند و باید اصل سرزمینی بودن حقوق
کیفری رعایت شود .سزار بکاریا یکی دیگر از حقوقدانان برجسته نیز قایل به
سرزمینی بودن حقوق کیفری بود و ایشان قضات را انتقامگیرندگان نوع بشر
نمیدانست و بیان میداشت که تنها محاکم محل وقوع جرم ،صالح به رسیدگی
به جرایم هستند؛ ولی مانچینی از حقوقدانان ایتالیایی ،طرفدار اصل صالحیت
شخصی میباشد .به اعتقاد وی تابعیت انسان مانند سایهی وی است و اتباع
یک کشور ،همانطوری که در خارج ،اعمال افتخارآمیزی را انجام دهند باعث
سرفرازی میهن خود میشوند اگر در کشورهای دیگر مرتکب جرایمی شوند،
سبب سرافکندگی کشور خود میشوند؛ بنابراین ،آنها ملزم به رعایت قوانین
ملی خود حتی در خارج از ساحات اقتدار دولت خویش میباشند ،اگر جرمی
را مرتکب شدند بر اساس صالحیت تقنینی و قضایی کشور متبوع خود قابل
محاکمه و مجازات هستند(مومنی.)149 147- :1291 ،
گفتار سوم :مبانی اصل صالحیت شخصی
 .1وظیفه حمایتی دولت
دولت وظیفه دارد از اتباع خود در هرجای دنیا حمایت .جلوههای این حمایت
در دو مورد ظاهر میشود :یکی در مصئونیت کنسولی و دیپلماتیک و دیگری در
اصل صالحیت شخصی منفعل .بر این اساس اگر برای کشورها اصل صالحیت
شخصی وجود نداشته باشد هیچ کشوری نمیتواند تبعهی خویش را به خاطر
ارتکاب جرم در خارج کشور محاکمه نماید .در نتیجه ،کشورهای محل ارتکاب
جرم برای اتباع خارجی مصئونیت قضایی نیز قایل نمیشوند؛ چون در فرض
وجود مصئونیت و عدم وجود اصل صالحیت شحصی ،مرتکب جرم در هیچ
کشوری قابل پیگرد قانونی و قضایی نیست و کشور محل وقوع جرم در چنین
حالتی قواعد مصئونیت قضایی را رعایت نمیکند؛ در غیر این صورت ،نمیتواند
نظم عمومی خود را اعاده نموده و شهروندانش را اقناع نماید .در نتیجه وجود
اصل صالحیت شخصی میتواند اصل مصئونیت قضایی را به ارمغان بیاورد و
دولتها میتوانند در قالب مصئونیتهای قضایی از اتباع خود حمایت نموده
و آنان را خود مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهند؛ در نظر گرفتن اصل
صالحیت شخصی منفعل یا مبتنی بر رابطه تابعیت با قربانی جرم ،نیز در راستای

حمایت قانونی و قضایی از اتباع است و دولت متبوع میتواند فرد جانی را
محاکمه و مجازات نماید(همان.)151 :
صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

 .2پیشگیری از تعقیب نشدن مرتکب
اگر اصل صالحیت شخصی فعال یا منفعل وجود نداشته باشد ،در مواردی،
مرتکب جرم تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرد .این موارد را میتوان در سه
دسته تقسیم نمود :یکم ،اینکه مجرم جرم در سرزمین هیچ کشوری جرم
را مرتکب نشده باشد؛ مث ً
ال در دریای آزاد یا در منطقه انحصاری اقتصادی
مرتکب جرم شده باشد ،در اینجا دولت متبوع بزهکار و یا دولت متبوع بزه
دیده باید صالحیت رسیدگی به این جرم را داشته باشد؛ تا مجرم از چنگ
قضا و قانون و اجرای عدالت در امان نماند و هیچ جایی برای وی فراتر از
نظام قانونی و قضایی جلوه نکند( همان .)152 :دوم اینکه تبعه کشور « الف»
ممکن است علیه تبعه کشور« ب» در کشور «ج» مرتکب جرم شود و سپس
از کشور محل ارتکاب جرم به کشور دیگری فرار نماید .در چنین وضعیتی،
این قضیه برای کشور محل ارتکاب جرم زیاد اهمیت ندارد؛ چون مرتکب
در کشور وی فع ً
ال حضور ندارد و مجنی علیه نیز یک تبعه خارجی بوده
است و فشار عمومی نسبت به این کشور به نحو شدیدی وجود ندارد تا
مرتکب جرم را از کشور محل فرارش مسترد نموده و محاکمه و مجازات
نماید .از طرف دیگر برای کشور متبوع جانی نیز استرداد و محاکمه تبعه
خودش دارای اهمیت کمتری است؛ محاکمه تبعه خود را به خاطر یک تبعه
خارجی کم اهمیت میداند .به دلیل واقع شدن جرم در خارج از کشور ،نظم
عمومی این کشور زیاد متزلزل نشده است و تنها کشوری که در این زمینه
حساسیت بیشتری دارد همان کشور متبوع قربانی جرم است و این کشور باید
صالحیت قضایی داشته باشد تا تحویل دادن متهم را از کشور محل حضور
وی درخواست نموده و در فرض دسترسی ،وی را محاکمه نماید.
صورت سوم این است که مرتکب جرم به کشور خود فرار نماید،
و اینجا این کشور باید صالحیت قضایی داشته باشد تا وی را محاکمه نماید
چون در غیر این صورت دو راه وجود دارد؛ یا باید متهم را به کشور محل
وقوع جرم مسترد نماید و یا به کشور متبوع قربانی جرم تحویل دهد ،که
هردو مورد برای کشور متبوع جانی با مالحظاتی ملیگرایی و عرق ملی
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 .3اقتضای عدالت و نظم عمومی دولت متبوع بزهکار
از منظر مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت ،1فرد جانی باید مجازات شود؛ زیرا
عدالت اقتضا دارد تا فرد بزهکار ،در هر صورتی باید به سزای عمل خود برسد.
حال ،در نظر گرفتن اصل صالحیت شخصی یک راه برای محاکمه و جزادادن
مجرم است و جامعه را برای رسیدن به عدالت جزایی یاری میرساند( صانعی،
پیشین .)110:نظم کشور بزهکار نیز در اثر ارتکاب جرم توسط تبعهی این کشور
در خارج متشنج میشود و اجتماع در مقابل این جنایتکار واکنش نشان میدهد
و حکومت به عنوان نماینده جامعه باید او را مورد پیگرد قانونی قرار دهد(دندیو
دووابر.)85 :1364 ،
 .4حالت خطر ناک مرتکب جرم
ارتکاب جرم بیانگر حالت خطر ناک مرتکب جرم است .رافل گاروفالو یکی
از بنیان گذاران مکتب تحققی ،عقیده دارد :بزهکار دارای روح و روان مخرب
است و باید اصالح و یا مجازات گردد و در نتیجه بزهکار باید به چنگ عدالت
قانونی و قضایی سپرده شود ،حتی اگر جرم را در خارج از کشور مرتکب شده
باشد ،باید با وی مبارزه قانونی و قضایی صورت گیرد( رحیمی نژاد:1380،
 .)237 235از طرف دیگر باید توجه نمود که مرتکب جرم در خارج از کشوریک انسان خطرناک و دارای مهارت و زبردستی در ارتکاب جرم و فرار از محل
ارتکاب جرم است و دولت موظف است این حالت خطرناک و ناسازگار با
هنجارهای اجتماعی و قانونی را ،از طریق محاکمه و مجازات نمودن او خنثی
سازد تا درس عبرت برای دیگران نیز باشد( مومنی ،پیشین.)155 :

گفتار چهارم :شرایط اعمال اصل صالحیت شخصی

 .2جرم انگاری مضاعف
رفتار مجرمانه بر طبق اصل جرم انگاری مضاعف ،باید در هر دو کشور؛ یعنی
کشور محل وقوع جرم و کشور دارای صالحیت شخصی ،جرم باشد؛ ولی
در توصیف و عنوان مجرمانه و نیز میزان مجازاتهای اصلی ،تبعی و تکمیلی
الزم نیست هردو کشور موضع یکسان و هماهنگ داشته باشند( رابرت بوسالو
بوسچک .)131 :1375 ،این شرط در ماده  18قانون جزای افغانستان نیز بیان
شده است.
 .3عدم رسیدگی قبلی
اصل صالحیت شخصی ،یک صالحیت تکمیلی است و در مقایسه با صالحیت
سرزمینی در درجه ضعیف قرار دارد و اصل بر این است که مرتکب در کشور
محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شود تا نظم کشور مزبور اعاده شده ،خواص
ارعابی محاکمه بیشتر رعایت شود ،اثبات جرم و تحقیقات آسانتر و دقیقتر
باشد و اصل دقت و سرعت در عدالت کیفری ،تطبیق گردد .بنابراین ،اگر کشور
محل وقوع ،محاکمه نموده است دیگر صالحیت قضایی کشور متبوع جانی یا
مجنی علیه ساقط شده و اصل منع محاکمهی مجدد فقط در صالحیت واقعی
رعایت نمیشود و در صالحیتهای سرزمینی و اصل صالحیت شخصی و
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 .1وجود رابطه تابعیت
باید در زمان ارتکاب جرم ،بین جانی و کشور دارای صالحیت اصل شخصی
فعال ،رابطه تابعیت وجود داشته باشد و در اصل صالحیت شخصی منفعل میان
مجنیعلیه و کشور دارای صالحیت فراسرزمینی از باب صالحیت شخصی
این رابطه برقرار باشد؛ چون این صالحیت مبتنی بر تابعیت است .از آن جایی
که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی بین شخص و کشور معینی است ،یکی
از آثار معنوی بودن تابعیت در اینجا ،ظاهر میشود که اتباع کشور در خارج
از کشور نیز ملزم به رعایت قوانین جزایی کشور متبوع خود هستند( جوادی،
عامری  ،120 :1369به نقل از مومنی،پیشین .)158-163 :این شرط در قانون
جزای افغانستان مورد اشاره قرار گرفته است( ماده .)18
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صالحیت جهانی باید رعایت شود و صالحیت دادگاه کیفری بین المللی نیز
تکمیلی است .از طرف دیگر باید این سوال مطرح میشود که اگر جانی بر
اساس اصل صالحیت شخصی در کشور دیگری محاکمه شده باشد حال چه
باید کرد؟ آیا صالحیت شخصی ساقط میشود یا خیر؟
در جواب باید گفت این مورد نیز شامل قاعده منع تعقیب و محاکمه و
مجازات نمودن مجدد میشود (حسنپور بافرانی ،پیشین .)106 104- :به عنوان
مثال اگر یک تبعه افغانستان در پاکستان مرتکب جرم علیه یک تبعه هندوستان
شود ،در اینجا پاکستان صالحیت سرزمینی دارد و افغانستان صالحیت شخصی
فعال و هندوستان صالحیت شخصی منفعل دارد؛ در نتیجه افغانستان زمانی
میتواند این جانی را محاکمه نماید که قب ً
ال در پاکستان بر طبق صالحیت
سرزمینی و در هندوستان بر بنیاد صالحیت شخصی محاکمه نشده باشد .متأسفانه
این شرط عدم محاکمهی قبلی در ماده  19قانون جزای افغانستان بیان شده است
و ما ملزم هستیم بر بنیاد اصول کلی حقوقی در این باب رفتار نماییم و امروزه
پذیرش این شرط بر تمام کشورها الزم است .این مسأله نیز قابل توجه است که
عدم رسیدگی قبلی شامل رسیدگی و قضاوت صوری و فریب آمیز نمیشود؛
چون دادرسی غیر واقعی قابل پذیرش نیست و از طرف دیگر برخورداری متهم
از معافیت یا اسقاط دعوا و یا اسقاط مجازات در حکم رسیدگی قبلی و یا در
حکم عدم جرم انگاری مضاعف است و باعث سقوط اصل صالحیت شخصی
خواهد شد.
 .4حضور در کشور
متهم باید به کشور دارای صالحیت شخصی حضور پیدا نماید .این حضور
میتواند داوطلبانه و یا بر محور استرداد متهمین باشد .اصل در نظام قضایی
این است که متهم در جلسه قضایی حضور داشته باشد و بتواند از اتهام وارد
شده دفاع نماید و محاکمه غیابی بر خالف اصل مذکور است و فقط در جرایم
بسیار سنگین علیه منافع اساسی کشور از باب اعمال صالحیت واقعی پذیرفته
شده است و جایگاهی در میان سایر صالحیتهای فرامرزی ندارد ( همان ،ص
 .)106این شرط در ماده  18قانون جزای افغانستان نیز ذکر شده است .نکته قابل
یادآوری این است که اگر مرتکب به کشور دارای صالحیت شخصی به صورت

 .5اهمیت جرم ارتکابی
اصل صالحیت شخصی چون بر خالف سرزمینی بودن حقوق کیفری است،
نسبت به همه جرایم ،قابل اعمال نمیباشد و فقط جرایم سنگین را دربرمیگیرد
و معموالً شامل جرایم خفیف نمیشود .برخی از کشورها جرایم تحت این اصل
را احصا کرده اند و یا قاعده و ضابطه ی را بیان نموده اند .مث ً
ال در کانادا جرایم
علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ،خیانت به کشور و تعدد زوجات،
مشمول این اصل است .در لبنان جنایتها و جنحههای دارای بیش از سه سال
مجازات حبس ،مشمول این اصل میشود؛ در حقوق فرانسه فقط جنایتها
و جنحهها ایجاد کننده اصل صالحیت شخصی برای فرانسه میگردد(مومنی،
پیشین156-158 :؛ و پوربافرانی ،پیشین .)103-104 :اما در حقوق جزای
افغانستان جرایم مشمول این صالحیت ،مشخص نشده است و میتوان گفت
شامل جنایت و جنحهی توصیف شده در مواد  24و  25قانون جزا به استثنای
حالت جزای نقدی خواهد شد؛ ولی جرم قباحت را در بر نمیگیرد.
گفتار پنجم :اصل صالحیت شخصی در حقوق جزای افغانستان
حقوق جزای افغانستان را در دو بخش میتوان ارزیابی نمود .یکی در جرایم
تعزیری مندرج در قوانین جزایی و دیگری در قالب ماده یک قانون جزا و فقه
اسالمی ،بهخصوص در فقه حنفی .در اینجا هریک به صورت جداگانه ،مورد
ارزیابی و کاوش قرار میگیرد:
 .1قوانین جزایی
الف) اصل صالحیت شخصی فعال یا مثبت
جلوههای اصل صالحیت شخصی فعال در مواد 16و  18قانون جزا منعکس شده
است .بر اساس ماده  18این قانون ،هر یک از اتباع افغانستان اگر در خارج از
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اختیاری یا اجباری حضور پیدا نمود ،در این فرض ،شرط حضور محقق شده
است و اگر این مرتکب در کشور متواری شود و یا از کشور به خارج از کشور
فرار نماید ،در این صورت مشمول اعمال صالحیت شخصی خواهد شد و شرط
حضور محقق شده است و قابل محاکمه غیابی میباشد.
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کشور مرتکب جرم شوند تابع صالحیت تقنینی و در نتیجه مشمول صالحیت
قضایی کشور ما قرار میگیرند؛ صراحت متن ماده چنین است :هر افغان که
در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که به موجب احکام این قانون ،جرم
شمرده شود ،در صورت مراجعت به افغانستان طبق احکام این قانون مجازات
میشود؛ مشروط بر اینکه فعل مذکور به موجب قانون کشور محل ارتکاب
قابل مجازات باشد .این ماده عالوه بر اینکه به اصل صالحیت شخصی فعال
تصریح دارد به دو شرط اعمال آن نیز توجه دارد که عبارت است از :شرط
جرم انگاری متقابل و مراجعت به کشور .مقصود از مراجعت همان حضور
در کشور است که شامل آمدن اختیاری و آوردن اجباری به کشور میگردد
و منظور از مجازات شدن همان اعمال صالحیت قضایی است .چنانچه در
مبحث اول ،بحث شد .صالحیت اجرایی بدون صالحیت قضایی ،معنا و
مصداق ندارد و از طرف دیگر صالحیت قضایی در امور کیفری وابسته به
اختیار و جواز قانونی در پرتوی اصل قانونی بودن جرم و جزا است.
در ماده  16این قانون بیان شده است که تمامی مستخدمین و مأمورین
افغانستان اعم از اتباع داخلی و خارجی در خارج از کشور تابع احکام قانون
جزای افغانستان هستند و از ظاهر ماده در مقایسه با ماده  18چنین استنباط
میگرددکه اصل صالحیت شخصی فعال در مورد مأمور ومستخدم دولت در
خارج کشور به صورت مطلق پذیرفته شده است ،حال شرط جرم انگاری
مضاعف و شرط حضور به افغانستان الزم نیست .اما این استنباط اگرچه با
تفسیر لفظی ماده قانونی سازگار است؛ اما برخالف اصول پذیرفته شد در
کشورهای دیگر است و باید ماده را بر اساس روح و روانش واکاوی نموده
و منطق صوری را کنار گذاشته و بر بنیاد تفسیر معنوی ،خاصیت ذاتی ماده
را از قلبش استخراج نماییم .تفسیر این است که این ماده فقط نسبت به
مأمور و مستخدم افغان تأکید نموده است و حکم تازه و اضافهی بر ماده
 18ندارد و نسبت به مأمور و مستخدم خارجی ،صالحیت شخصی کشور را
بسط و توسعه داده است و در نتیجه دو شرط مندرج در ماده  18شامل اصل
صالحیت شخصی به صورت مطلق نسبت به هر شخصی میگردد و بنده
طرفدار این تعبیر و تفسیرهستم ،این تفسیر به صورت مضیق است و به نفع
متهم نیز تمام میگردد .قاعده تفسیر در حقوق جزای ماهوی همین است به
شرط اینکه عبارات و واژگان قانون را از مقام داللت خارج نسازد و با این

 .2فقه اسالمی
به موجب ماده یک قانون جزای کشور ،مرتکب جرایم حدی و قصاص و
دیات به فقه حنفی واگذار شده است .اگرچه در عمل ،مواردی از مصادیق
حدود و نیز قتلهای عمدی و شبه عمد و خطای محض در همین قانون جزا
بیان شده است؛ ولی در عین حال ،ما در برخی از موضوعات حقوق کیفری
نیاز به مراجعه به فقه اسالمی به ویژه فقه حنفی داریم .در شریعت اسالم،
سخن از مزر و جغرافیا به شکل امروزی مطرح نیست و سرزمین اسالمی همان
داراالسالم است و هر سرزمینی که در اختیار و تحت تسلط مسلمانان نباشد
خارج از سرزمین اسالمی و دارالحرب است و اتباع دولت اسالمی همهی
مسلمانان و نیز اهل ذمه و مستأمن میباشند .از منظر امام ابوحنیفه( رضوان
اهلل تعالی علیه) و ابویوسف ،قوانین اسالمی شامل دارالحرب به صورت مطلق
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تفسیر برای ماده  16جایگاه تأکیدی و توسعهای باقی مانده و از سبک و سیاق
داللت و بار معنایی ساقط نشده است.
ب) اصل صالحیت شخصی منفعل یا منفی
فقره دوم ماده  16و فقره اول ماده  17قانون جزا در مورد اصل صالحیت
شخصی منفعل است .به صراحت ماده  « :17احکام این قانون بر هر شخصی
که در خارج افغانستان علیه افغان یا منفعت افغانستان ،مرتکب جرم گردد
قابل تطبیق است» .این فقره ،پذیرش اصل صالحیت شخصی منفعل را بیان
میکند و نیز اشارهای به اصل صالحیت واقعی دارد .نکته قابل تذکر این است
که شرایط مندرج در ماده  18شامل صالحیت شخصی منفعل نیز میشود و
سایر شرایط نیز بر بنیاد اصول کلی حقوقی و دکترین حقوقی ،قابل استنباط
و رعایت است.
تا کنون اصل صالحیت شخصی را بر اساس قانون جزا مورد بحث و
تفحص قرار دادیم؛ از آنجایی که سایر قوانین جزایی ،اختصاصی و در مورد
موضوعات و یا اشخاص خاص است از قواعد حقوق جزای عمومی بحث
ندارد .در ماده  108قانون اجراآت جزایی بیان شده است ،هرگاه جرم ارتکاب
یافته در خارج کشور تابع قوانین افغانستان شود مرتکب در محکمه والیت
کابل با شرایطی قابل محاکمه است و این نشان دهنده پذیرش صالحیت
قضایی برون مرزی است.
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نمیشود .در نتیجه قوانین اسالمی شامل کافر و مسلمان و اهل ذمه و مستأمن
در خارج از قلمرو دولت اسالمی نمیگردد؛ چون شامل شدن بدون قدرت
دستگیری فایدهای ندارد و شرط نافذ بودن قوانین و قواعد اسالمی این است
که حاکم در زمان ارتکاب جرم ،توان گرفتاری مرتکب جرم را داشته باشد
تابتواند وی را دستگیر و محاکمه نماید .در فرض آمدن مسلمان یا غیر مسلمان
در داراالسالم بعد از ارتکاب جرم در دارالکفر ،حاکم فقط در زمان محاکمه،
قدرت دستگیری مرتکب را دارد و این قدرت به تنهایی کفایت نمیکند ،باید در
حال ارتکاب و محاکمه قدرت دسترسی به مرتکب جرم وجود داشته باشد (
عبدالقادر عوده1933 ،م133 :؛ و ابوزهره1968 ،م.)299 :
اما اصل صالحیت شخصی در فقه جعفری و نیز در نزد جمهور
فقهای مالکی ،شافعی و حنبلی مورد پذیرش قرار گرفته است .به نظر فقهای این
مذاهب ،هر مسلمان و هرکسی که در حکم مسلمان است در داخل داراالسالم
و نیز در خارج از داراالسالم باید قواعد و مقررات اسالمی را رعایت نمایند و
در غیر این صورت دارای مسئولیت جزایی خواهند بود .در صورت حضور در
ساحات دولت اسالمی قابل محاکمه و مجازات میباشند( نجفی1368 ،؛ و نیز
ابوزهره ،پیشین.)297 :
مبحث سوم :اصل صالحیت واقعی
اصل صالحیت واقعی 1همانند اصل صالحیت شخصی برای خارج از کشور
لحاظ شده است؛ اما اصل دوم مربوط به اتباع کشور است و اصل اولی برای
حفاظت از منافع اساسی و بنیادین کشور در نظر گرفته شده است .در این مبحث
از این اصل مهم در عرصه صالحیت قضایی فراسرزمینی بحث مینماییم و از
آنجا که در این مقاله گنجایش تمام بحثها و نظریهها وجود ندارد به مهمترین
مباحث و مسایل اصلی بسنده میکنیم.
گفتار اول :مفهوم اصل صالحیت واقعی
اصل صالحیت واقعی عبارت است از شایستگی محاکم کشور برای رسیدگی
به جرمی که در خارج کشور به اعتبار پایمال شدن منافع ریشهای و بنیادی
کشور در عرصههای اقتصادی ،تمامیت ارضی و استقالل سیاسی و اعتبار ملی و
1. Protective Principle

گفتار دوم :مبانی اصل صالحیت واقعی
 .1دفاع مشروع و نظریه قدرت دولت
دولت متضرر از جرم ،حق دارد از خود دفاع نماید چون جرم علیه منافع وی
ارتکاب مییابد .اگر دولت در برابر جرایم شدید علیه خودش هیچ واکنش نشان
ندهد در این صورت امنیت و تمامیت ارضی و استقالل سیاسی آن زیر سوال
خواهد رفت .عاقالنه و ضروری است که باید دولت در برابر تجاوز و قانون
شکنیها علیه خود آرام نماند و حتم ًا واکنش مناسب و قانونی نشان میدهد.
حقیقت این است که دخالت دولت در مقابل این جرایم سنگین ،جنبه مکانیکی
و اتوماتیک دارد و همانند دفاع بدن موجود زنده در برابر میکروب است( همان:
 .)193باید توجه داشت که منظور از دفاع مشروع در اینجا آن دفاع مصطلح و
رایج در حقوق جزایی نیست؛ چون دفاع مشروع در زمان ارتکاب جرم در برابر
هجوم مهاجم است و در این بحث عکس العمل جامعه و دولت برای تعقیب و
محاکمه مرتکب بعد از ارتکاب جرم ،مطرح است؛ ولی شاید چنین توجیه نمود
که داشتن صالحیت قضایی فرامرزی کشور متضرر ،باعث پیشگیری از ارتکاب
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امنیت داخلی و خارجی اتفاق افتاده است .یکی از حقوقدانان گفته است :اصل
صالحیت واقعی به مثابه راه حل تکمیلی برای رفع نقص صالحیت سرزمینی
قابل پذیرش است و در جایی که ارزشهای واالی یک دولت؛ مانند امنیت،
تمامیت ارضی ،اعتبار اقتصادی ،قدرت نظامی ،حیثیت سیاسی و اقتدار ملی و
بین المللی کشور مورد لطمه و هجمه قرار گیرد و عمل ارتکابی در خارج از
کشور متضرر واقع شود ،در این فرض خطر واقعی متوجه این دولت متضرر
شده است و این دولت حق دارد قوانین داخلی خویش را شامل جرم ارتکاب
یافته نماید و صالحیت تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکب را داشته باشد
( دند دووابر ،پیشین 95 :و  .)96امروزه بسیاری از کشورها برای حمایت قانونی
و قضایی از منافع خود ،این صالحیت را برای خود در نظر گرفته اند .دولت
کانادا این اصل را در جرایم سنگین علیه منافع خویش؛ مانند جرایم علیه امنیت،
جعل پول رایج ،جعل و تقلب اسناد دولتی و مهرها و نشانهای دولتی پذیرفته
است( آزمایش ،پیشین ،96 :به نقل از مومنی ،پیشین .)188 :دولت انگلیس،
تحریک و تبانی در خارج از انگلستان برای ارتکاب جرم در داخل انگلیس را
مشمول اصل صالحیت واقعی نموده است ( .مومنی ،پیشین.)189 :
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جرم توسط اتباع خارجی و داخلی در خارج از کشور علیه منافع کشور متضرر
و دارای صالحیت واقعی میگردد؛ از این جهت دفاع مشروع نیز مصداق پیدا
میکند و از طرف دیگر قدرت دولت اقتضا دارد تا کشور از عزت و حیثیت
خود پاسداری و پاسبانی نموده و مرتکبان جرایم علیه خویش را مجازات نماید
و دولتها ایجاد کننده یا کشف کننده قواعد حقوقی در جامعه ملی و بین المللی
هستند و باید منافع و اقتدار آنها مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.
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 .2اقتضای عدالت و تأمین منافع دولت متضرر از جرم
در جایی که اصل صالحیت سرزمینی نباشد و اصل صالحیت شخصی نیز وجود
نداشته باشد و یا موثر واقع نشود ،مانند شرط حضور به کشور و جرمانگاریی
مضاعف و شرط تابعیت ،در این مورد باید از اجرای عدالت یاری جست و
بر اساس صالحیت واقعی ،مرتکب جرم را محاکمه و مجازات نمود .از جانب
دیگر ،نظم عمومی و منافع ملی دولت متضرر اقتضا دارد تا جانی در چنگ
عدالت کیفری و قوانین جزایی کشور از طریق اعمال صالحیت قضایی قرار
گیرد ( محسنی.)402 :1392 ،
گفتار سوم :شرایط اصل صالحیت واقعی
 .1وقوع جرم در خارج از کشور
این اصل زمانی در نظر گرفته میشود که جرم در خارج از کشور ارتکاب
یافته باشد؛ چون در فرض وقوع جرم در داخل کشور دیگر نوبت به این اصل
نمیرسد و صالحیت سرزمینی مقدم بر هر اصل و قاعده فراسرزمینی است،
چون صالحیت سرزمینی با ضابطه سرزمینی بودن حقوق کیفری هماهنگ و
یک نوا و سودمند و همراه با اقتدار رژیم تقنینی و قضایی میباشد ( همان.)42 :
 .2جرم انگاری در کشور متضرر
کشور متضرر باید عمل ارتکاب یافته را در زمان وقوع جرم ،جرم انگاری کرده
باشد؛ تا بر بنیاد صالحیت تقنینی خود بتواند صالحیت قضایی ،حاصل نماید؛
اما جرم انگاری متقابل در اعمال این اصل ،الزم نیست(همان .)402:جرم انگاری
مضاعف به این دلیل ضرورت ندارد که جرم دانستن و توصیف رفتارهای

گفتار چهارم :صالحیت واقعی در حقوق جزای افغانستان
بر اساس ماده یک قانون جزا مرتکب جرایم حدی ،موجب قصاص و باعث
دیات به فقه حنفی واگذار شده است .چنانکه در مبحث اصل صالحیت شخصی
توضیح دادیم صالحیت تقنینی و قضایی فرامرزی در فقه حنفی مورد پذیرش
قرار نگرفته است؛ لذا این جرایم مشمول ماده یک قانون جزای افغانستان
ایجادکننده اصل صالحیت واقعی برای کشور نمیشود ،اما سایر جرایم که
در قوانین جزایی کشور درج شده است ،در صورت داشتن شرایط موضوعی
مشمول صالحیت واقعی خواهد شد و در نتیجه فقره دوم ماده  15قانون جزا
سه دسته جنایت را تابع این صالحیت قرار میدهد:
 .1جنایت علیه امنیت داخلی یا خارجی افغانستان؛
 .2جنایت جعل پول رایج کشور ؛
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مخالف منافع اساسی خویش را هر کشور ،خود میداند و برای آن دلسوزانه و
زیرکانه اقدام به قانونگذاری مینماید .حتی اگر عمل ارتکابی در کشور محل
وقوع جرم مجرمانه باشد ،مرتکب در این کشور محاکمه و مجازات شود در
برابر اجرای اصل صالحیت واقعی هیچ ارزشی ندارد و کشور دارای صالحیت
واقعی از صالحیت انحصاری بهره مند است .قاعده منع محاکمه مجدد در اینجا
رعایت نمیشود و از طرف دیگر حضور متهم در کشور دارای اصل صالحیت
واقعی نیز الزم نیست و این کشور میتواند متهم را محاکمه غیابی نموده و حکم
به برائت یا به محکومیت وی صادر نموده و سپس حکم خود را بر مجرم تطبیق
نماید ( پوربافرانی ،پیشین .)128-124 :از طرف دیگر اصل صالحیت واقعی
اختصاص به اتباع خارجی ندارد و شامل اتباع خود کشور نیز میشود .اصل
صالحیت شخصی در تمام موارد جایگزین اصل صالحیت واقعی نمیگردد،
چون شرایط اعمال صالحیت شخصی بسیار زیاد است؛ ولی شرایط اجرای اصل
صالحیت واقعی اندک و آسان است و اگر جرم ارتکاب یافته در خارج از جرایم
مشمول صالحیت واقعی باشد در این صورت هر مرتکبی را شامل میشود چه
خارجی باشد و یا تبعه خود کشور .همچنین این صالحیت شامل دریای آزاد و
منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه نظارت ،در قلمرو دریایی حقوق بین الملل
عمومی میشود؛ چون این مناطق خارج از سرزمین دولت متضرر از جرم است،
اما شامل آبهای داخلی و دریای سرزمینی کشور خود نمیگردد.
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 .3جنایت تزویر اسناد دولتی.
برای درک درست مفاهیم و عناصر این سه دسته جنایت ،باید به قانون جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان ،مصوب  1366و نیز مواد 303 ،302
و  310قانون جزا مراجعه نمود .باید دقت داشت که فقط جنایتهای این
جرایم مشمول صالحیت واقعی افغانستان است و جنحهها از این صالحیت
خارج میباشد .از طرف دیگر قانونگذار در فقره  1ماده  17قانون جزا به
صورت مجمل به صالحیت واقعی کشور ما نسبت به جرایم ارتکابی علیه منافع
افغانستان اشاره نموده است.
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
90

مبحث سوم :اصل صالحیت جهانی
معیار صالحیت سرزمینی ،ارتکاب جرم در ساحات سرزمینی خاکی یا آبی و یا
هوایی کشور است .مقیاس اصل صالحیت شخصی داشتن رابطه تابعیت با جانی
یا قربانی جرم است .اصل صالحیت واقعی بر بنیاد منافع اساسی کشور در خارج
از کشور لحاظ میگردد .این سه دسته صالحیت در موارد زیادی تأمینکننده
عدالت جزایی و تضمین کننده تعقیب مرتکب جرم است؛ اما ممکن است در
مواردی هیچ یکی از این سه نوع صالحیت قضایی ،قابلیت اجرایی نداشته باشد؛
مانند اینکه جرم در خارج از کشور توسط تبعه بیگانه علیه منافع همگان واقع
شود؛ در اینصورت ،صالحیت چهارمی به نام صالحیت جهانی و یا همگانی پا
به عرصه وجود میگذارد و برای تمام کشورها در نظر گرفته میشود .معیار این
صالحیت همان دستگیری متهم است و هر کشوری که جانی را دستگیر نمود
صالحیت محاکمه وی را دارد؛ چون جرم ارتکابی بسیار خطرناک و علیه ابنای
بشریت است؛ لذا در این مبحث به صورت خالصه اصل صالحیت فراسرزمینی
را مورد تحقیق و تفحص قرار میدهیم.
گفتار اول :مفهوم اصل صالحیت جهانی
صالحیت جهانی را میتوان چنین تعریف نمود :صالحیت قضایی برای تمام
کشورهای دستگیرکننده مرتکب جرم نسبت به جرایم سنگین و خطرناک ارتکاب
یافته در خارج از کشور ،قابل اعمال است .این صالحیت تمام شرایط مزبور در
دو صالحیت فراسرزمینی فوق الذکر را الزم ندارد؛ ولی شرط عدم محاکمه قبلی
باید رعایت شود و نیز ارتکاب جرم نهایت سنگین در خارج کشور و دستگیری

جنایتکار از شرایط دیگری این اصل است ( پوربافرانی ،پیشین.)193-186 :
گفتار دوم :مبانی اصل صالحیت جهانی

 .2حمایت از بشریت و اقتضای نظم ملی و بین المللی
در جرایم سنگین مانند جنایت علیه بشریت ،جرایم نسل کشی ،جنایتهای
جنگی ،دزدی دریایی ،جرایم علیه صلح جهانی و تجارت انسان و برده داری،
بر همه ابنای بشریت توهین میگردد و نظم ملی کشور محل حضور جانی یا
کشور دستگیرکننده آن متشنج و متزلزل میشود و نیز نظم عمومی جهانی به
خاطر این جنایت مختل میگردد و تمام ملتها و دولتها از این جرم خطرناک
و جهانشمول آزرده خاطر و مشوش میشوند( همان228 -227 :؛ و پوربافرانی،
پیشین .)169-166 :بنابراین ،کشور دستگیر کننده باید به عنوان نماینده ابنای
بشریت و به دلیل اجرای قواعد عام بین المللی مرتکب را محاکمه و مجازات
نماید تا از این طریق هم نظم ملی خود را اعاده نموده و هم آرامش جهانی را به
ارمغان بیاورد و از کرامت انسانی و عزت بشری نیز پاسداری و حراست نماید.
گفتار سوم :جرایم مشمول اصل صالحیت جهانی
مهمترین مصادیق جرایم مشمول در صالحیت جهانی کشورها عبارت است
از جنایت علیه بشریت ،جنایت نسل کشی ،جنایتهای جنگی ،دزدی دریایی،
تجارت انسان و بردهداری و سایر جرایم سازمان یافته و خطرناک بر اساس
عرف بین المللی یا حکم عقل و یا اسناد بین المللی در صالحیت جهانی قرار
میگیرد .هریک از این جرایم فوق الذکر ،احتیاج به توضیحات فراوانی دارد که
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 .1اقتضای عدالت جهانی و جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم
یکی از اهداف حقوق جزا ،جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم است .حال
در مواردی ممکن است صالحیتهای دیگر کفایت نکند و مرتکب جرم از دام
عدالت جزایی در امان بماند و در این فرض عدالت اقتضا میکند تا کشورها
به دنبال صالحیت دیگری باشند تا بتوانند همه مرتکبان و متهمان را محاکمه و
مجازات کنند .اصل صالحیت جهانی این خأل صالحیت قضایی را پر نموده و
به فریاد عدالت میرسد ( مومنی ،پیشین.)227 :
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سه جرم اول در اساسنامه محکمه کیفری بین المللی تعریف شده است .باید
برای شرح و بسط بیشتر به این اساسنامه مراجعه نمود و سه جرم بعدی در
کنوانسیون حقوق دریاها مصوب  1982بیان شده است؛ بر طبق ماده  105این
کنوانسیون ،در دریای آزاد یا در هر مکانی خارج از حاکمیت و کنترل دولتی،
دولت دستگیرکننده دزد دریایی ،حق دارد او را محاکمه و مجازات نماید و ماده
 22همین کنوانسیون در مورد تجارت برده است که به دولت دستگیرکننده،
صالحیت تقنینی و قضایی میدهد تا بتواند مرتکب را مورد تعقیب و پیگرد
قانونی و قضایی قرار دهد .برخی از این جرایم در صالحیت محکمه کیفری
بین المللی نیز میباشد ،اما تعارضی بین این دو صالحیت وجود ندارد؛ چون
اصل صالحیت جهانی برای کشورها است و در صورتی که مرتکب قب ً
ال در یک
محکمه ملی یا بین المللی محاکمه نشده باشد با معیار محل دستگیری مرتکب،
مورد استفاده قرار میگیرد و صالحیت مراجع کیفری بین المللی چه دایمی و
موقتی به صورت تکمیلی است؛ یعنی اگر مرتکب در یک مرجع قضایی داخلی
محاکمه نشد ،نوبت به این مراجع قضایی بین المللی میرسد؛ تا آن جنایتکار را
محاکمه و مجازات نماید.
گفتار چهارم :اصل صالحیت جهانی در حقوق جزای افغانستان
در قانون جزای افغانستان ،اصل صالحیت جهانی به صراحت بیان نشده است؛
ولی بر اساس عرف بین المللی و اسناد معتبر جهانی و بین المللی باید این اصل
را رعایت نماییم و میتوانیم صالحیت جهانی را به عنوان یک اصل صالحیت
قضایی فراسرزمینی در جهت صلح جهانی و اجرای عدالت سرتاسری و اعاده
نظم ملی و بین المللی مورد بهره برداری قرار دهیم .از طرف دیگر در فقره 2
ماده  72قانون اجراآت جزایی کشور آمده است که جرایم مندرج اساسنامه
محکمه جزایی بین المللی و سند نهایی کنفرانس دیپلوماتیک روم از حکم مرور
زمان جرایم در افغانستان خارج است .این ماده تلویح ًا از رعایت اصل صالحیت
جهانی در نظام حقوقی و قضایی کشور ،حکایت و روایت دارد؛ ولی بر بنیاد
فقه حنفی نمیتوان قایل به صالحیت جهانی شد .همانطور که در مبحث اصل
صالحیت شخصی گفته شد ،اص ً
ال شامل شدن قوانین اسالمی در خارج از
سرزمین اسالمی منع شده است و صالحیت جهانی به صورت امروزی توسط
فقهای مذاهب دیگر اسالمی( جعفری ،مالکی ،شافعی و حنبلی) مورد بحث قرار

نگرفته است؛ اما از آن جایی که آنان اصل صالحیت شخصی را قبول دارند،
صالحیتهای دیگر فراسرزمینی از جمله اصل صالحیت جهانی نیز مورد قبول
آنها میباشد.
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نتیجهگیری
صالحیت عبارت است از شایستگی و توانایی و صالحیت قضایی عبارت
است از جواز قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا .این صالحیت از
نظر موضوعات به صالحیت در امور مدنی و امور جزایی قابل تقسیم است و
صالحیت قضایی در جرایم نیز بر اساس نوع جرم و محل ارتکاب یا دستگیری
و یا سکونت مرتکب به صالحیت ذاتی و محلی تقسیم میگردد .از طرف دیگر
بر معیار مرز بین المللی شاهد صالحیت سرزمینی و فراسرزمین در نظامهای
حقوقی و قضایی و اجرایی کشور هستیم .در این تحقیق به صالحیت قضایی
برون مرزی جمهوری اسالمی افغانستان پرداختیم و دریافتیم که دولت ما
همانند بسیاری از کشورهای معتبر جهان دارای سه نوع صالحیت قضایی
فراسرزمینی نسبت به جرایم ارتکاب یافته در خارج از کشور میباشد :اولی
اصل صالحیت شخصی است که این اصل به صورت فعال و منفعل بروز
میکند و در مواد  16و  18قانون جزا هردو نوع آن پذیرفته شده است؛ ولی
آنچه مربوط به فقه جزایی( فقه حنفی) کشور ما میگردد از دامنه صالحیت
شخصی خارج است؛ از طرف دیگر راجع به شرایط اعمال این اصل در حقوق
ما این شرایط به صورت دقیق بیان نشده است .البته به برخی از شرایط مانند
جرم انگاری متقابل و منع محاکمه مجدد و حضور به کشور در قانون جزای
ما ،تصریح شده است و سایر شرایط را باید از دکترین و اصول پذیرفته شده و
مسلم حقوق کیفری به دست آورد.
دومی اصل صالحیت واقعی است و این اصل در مواد  15و  17قانون
جزای کشور پذیرفته شده است و فقط شامل جنایتها میشود و جنحه و
قباحت را در بر نمیگیرد .سومی اصل صالحیت جهانی است و این اصل
تلویح ًا مورد پذیرش نظام قضایی کشور ما واقع شده است؛ اما هیچ یک از
اصول فرارسرزمینی از جمله صالحیت جهانی در فقه حنفی مورد موافقت
قرار نگرفته است؛ ولی با وجود قوانین جزایی و رعایت اصول فراسرزمینی
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مزبور در این قوانین ،موضوعات اندکی مانند جرم ارتداد و محاربه از قید
صالحیتهای فراسرزمینی محاکم افغانستان خارج میماند.

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
94

صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
 -1آخوندی ،محمود «،آیین دادرسی کیفری» ،تهران ،انتشارات دور اندیشان،
چاپ .1394 ،3
 -2آزمایش ،علی «،زمینههای حقوق جزای بین الملل در قانونگذاری ایران»،
مجله حقوق تطبیقی ،ش ،3دانشگاه تهران.1356 ،
 -3آشوری ،محمد «،آیین دادرسی کیفری» ،ایران ،سمت ،چاپ .1386 ،8
 -4اردبیلی ،محمد علی «،حقوق جزای عمومی» ،ایران ،میزان ،چاپ ،33
.1393
 -5پور بافرانی ،حسین «،حقوق جزای بین الملل» ،تهران انتشارات جنگل،
چاپ هفتم.1393 ،
 -6سزار بکاریا «،رساله جرایم و مجازات ها» ،ترجمه محمد علی اردبیلی،
تهران ،میزان ،چاپ.1380 ،4
 -7رابرت بوسالو بوسچک «،فرهنگ حقوق بین الملل» ،ترجمه علیرضا
پارسا ،تهران ،قومس.1375 ،
 -8جمعی از نویسندگان افغانی و مصری ،کتاب راهنما برای قضات افغانستان«،
شرح سلوک قضایی و اجراآت جزایی» ،کابل ،1387 ،مربوط به سازمان بین
المللی انکشاف حقوق .International Development Law Organization
 -9جوادی ،عامری «،حقوق بین الملل خصوصی» ،تهران ،انزلی ،چاپ دوم،
.1369
 -10حسینقلی ،حسینی نژاد «،حقوق کیفری بین المللی اسالمی» ،تهران،
میزان ،چاپ اول.1373 ،
 -11خالقی ،علی «،جستارهایی از حقوق جزای بین الملل» ،تهران ،شهر
دانش ،چاپ دوم.1390 ،
 -12دندیو دووابر «،حقوق جنایی و قانون گذاری جزایی» ،تهران ،میزان،
چاپ اول.1373 ،
 -13رحیمینژاد ،اسماعیل«،آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی» ،قم ،مرکز
انتشارات ،چ .1380 ،2

95

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
96

 -14شریعت باقری «،حقوق کیفری بین المللی» ،تهران ،جنگل ،چاپ اول،
.1384
 -15صانعی ،پرویز «،حقوق جزای عمومی» ،تهران ،طرح نو.1388 ،
 -16ضیایی بیگدلی ،محمد رضا «،حقوق بین الملل عمومی» ،تهران ،گنج دانش،
چاپ .1382 ،19
 -17عباسی ،محمود «،استرداد مجرمین» ،تهران ،گنج دانش ،چاپ اول.1373 ،
 -18گروهی از نویسندگان «،قاموس اصطالحات حقوقی» ،کابل ،سال .1387
 -19محسنی ،مرتضی «،کلیات حقوق جزای عمومی» ،ج ،1تهران ،گنج دانش،
چاپ چهارم.1392 ،
 -20موسی زاده ،رضا« ،بایستههای حقوق بین الملل عمومی» ،تهران ،نشر میزان،
.1382
 -21مومنی ،مهدی «،مبانی حقوق جزای بین الملل ایران» ،تهران ،گنج دانش،
چاپ هشتم.1391 ،
ب) منابع عربی
 -1ابوزهره ،محمد «،الجریمه» ،بیروت ،دارالفکر1968 ،م.
 -2جندی ،عبدالمالک «،الموسوعه الجنائیة» ،ج  ،5بیروت ،التراث العربی1931 ،م.
 -3عوده ،عبدالقادر« التشریع الجنایی االسالمی» ،ج ،1بیروت ،الرسالة1933 ،م.
 -4فتحی ،الدرینی «،خصایص التشریع االسالمی» ،بیروت ،الرسالة1987 ،م.
 -5نجفی ،محمد حسن« ،جواهر الکالم» ،ج  ،41چاپ سوم ،تهران ،اسالمیة
.1368
ج) منابع انگلیسی

1 -Michal, Akeherurst ,Moden introduction Law ,Londan Unwin hymen
,1988.
2 -Bassiouni ,M, Cherief , International Crimes , Oceana Publications , 1986.
3 - Justice Allen , Extraterritorial Jurisdiction , First Edition , Canada , Law
Reform commission of Canada. 1985.

صالحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسالمی افغانستان در امور جزایی

د) قوانین
 -1قانون جزای عمومی افغانستان ،مصوب  ،1355دارای  522ماده.
 -2قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان ،مصوب  ،1366دارای
 30ماده .
 -3قانون اجراآت جزایی افغانستان ،مصوب  ،1393شامل  382ماده.

97

اسالم و غرب
دکتر قاسمعلی صداقت

1

چکیده
اینکه «کرامت ذاتی انسان» مبنایی برای حقوق و آزادیها باشد ،از مباحث بسیار
گرانسنگ فلسفه حقوق بشر و فقه سیاسی است و به همین دلیل در نوشتهی
حاضر سه رویکرد مهم در مورد مبنا بودن کرامت ذاتی برای حقوق و آزادیها،
با رویکرد تطبیقی میان دیدگاههای اندیشمندان اسالمی و غربی تحلیل و ارزیابی
شده است .از سوی دیگر ،در مؤلفههای همچون نیروی عقل و کرامت انسانی،
نگاه اخالقی و کرامت انسانی ،احکام امضایی در اسالم ،تعارض کرامت با برخی
احکام اسالمی ،کرامت ذاتی ،نگاه فرادینی و درون دینی به کرامت ،غایت بودن
انسان ،کرامت و حقوق برابر و غیره ،امکان و امتناع استنباط کرامت انسانی به
عنوان مبنایی برای حقوق و آزادیها بر اساس مبانی ،منابع و فرآوردههای اندیشه
اسالمی و غربی به صورت تطبیقی بررسی و ارزیابی شده و نویسنده در تحقیق
پیشرو به این نتیجه رسیده است که در اندیشه اسالمی ،مبنا بودن کرامت برای
حقوق و آزادیها ممتنع ،اما در اندیشه غربی ممکن است.
کلید واژهها :کرامت انسانی ،مبانی حقوق و آزادیها ،اندیشمندان اسالمی و
غربی ،کرامت ذاتی ،غایت بودن انسان ،احکام اسالمی ،فقه اسالمی و حقوق
مدرن.
 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین(ص).
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مقدمه
گرچه از منظر فلسفهی حقوق ،سیاست و فقه سیاسی ،مشروعیت حقوق و
آزادیها عوامل متعددی میتواند داشته باشد ،اما بعد از جنگ جهانی دوم
موجه و مشروع بودن حقوق
کرامت انسانی به عنوان یکی از دالیل مهمّ ،
و آزادیها تلقی شده است .ادبیات بعد از جنگ جهانی دوم؛ مخصوص ًا در
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاقها ،منشور سازمان ملل و سایر معاهدات ،از
کرامت انسانی در کنار عدالت ،به عنوان مبنای مهم برای حقوق و آزادیها نام
برده است .در این میان ،کرامت انسان بدون توجه به مبنا بودن برای حقوق
و آزادیها بحث ریشهدار در ادبیات اسالمی است ،اما کرامت انسان به عنوان
عامل مشروعساز و توجیهکنندهی حقوق و آزادیها ،به صورت منسجم و
سازمان یافته ،در ادبیات اسالمی بحث جدیدی است .از این رو ،بررسی تطبیقی
کرامت انسانی با کارکرد مبنا بودن ،هنوز نیازمند بررسی علمی و تحقیقی است.
البته باید دقت کرد که بررسی تطبیقی میان اندیشه اسالمی و غربی در این
موضوع ،بهدور از تعصب باشد و گرنه پژوهش به معنای واقعی نخواهد بود.
از این رو ،سعی بر آن است که ارزیابی مبنا بودن کرامت انسان از نظر اندیشه
اسالمی و غربی تا جایی که ممکن است بهدور از تعصب باشد .همچنین در این
نوشتار سعی شده است که دیدگاه غربی و اسالمی از نزدیک بررسی تطبیقی
گردد .به همین دلیل بحث جداگانه برای دو دیدگاه اسالمی و غربی اختصاص
نیافته است؛ چون در آن صورت ،مطالعه ،تطبیقی نخواهد بود.
از سوی دیگر ،نویسنده سعی نموده است که امکان و امتناع مبنابودن
کرامت را برای حقوق و آزادیها به صورت جداگانه با عنایت به بینادهای
اندیشهی اسالمی و غربی به صورت تطبیقی ارزیابی نماید و در این زمینه
به یک نتیجه ملموس و مشخص دستیابد؛ چرا که کرامت انسانی را باید با
عنایت با منظومهی فکری ،فلسفی و حقوقی در معرض ارزیابی قرار داد؛ زیرا
نمیتوان کرامت را به تنهایی و بدون ارتباط آن با سایر مسایل بررسی و ارزیابی
نمود و نیز کرامت با توجه به ابعاد و آثار متفاوت آن ،با کالم ،فقه ،حقوق،
فلسفه و حتی سیاست ارتباط تنگاتنگ دارد .پس نمیتوان امکان یا امتناع مبنا
بودن آن را برای حقوق و آزادیها بدون عنایت به موضوعات مذکور اثبات یا
رد کرد.
فرضیه پژوهش بر آن است که از یک طرف سه دیدگاه عمده در میان

الف) مفهوم کرامت انسانی و خصوصیات آن
با عنایت به مبهم بودن مفهوم کرامت در ادبیات معاصر ،ناچاریم بخش قابل
توج ِه از نوشتار را به معنای این واژه اختصاص دهیم .تالشهایی در این راستا
انجام شده است ،که ما از آنها در راستای روشن شدن معنای کرامت کمک
میگیریم.
تعریف کرامت انسانی کاری دشوار است؛ چرا که این واژه سایهای
از معانی مختلف را دارد .این مفهوم به ارزش ذاتی و حیثیت موجود انسانی
اشاره دارد .ادبیات متضمن بحث کرامت انسانی ،نوعی ابهام دارد که باید بدان
بذل توجه شود(  .)Vorgelegt von Augustine Anthony, 2014: 8با نگاهی گذرا
به آثار اندیشمندان اسالمی و غیر اسالمی میتوان دریافت ،که برای کرامت،
معنای مورد اتفاق وجود ندارد و در عین حال ،معنای محصل و دقیقی نیز به
دست نمیدهد.
در یک برداشت از کرامت ،مقصود از آن ،ارزش ذاتی انسان است؛
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اندیشمندان در مورد مبنابودن کرامت وجود دارد که کموبیش با هم شباهت
دارند و از طرف دیگر ،اینکه کرامت انسانی را در اسالم مبنایی برای تمامی
حقوق و آزادیها باشد ،اثبات آن بسیار دشوار و موارد بسیار محدود را میتوان
به کرامت انسانی برگرداند ،اما اینکه کرامت انسانی در اسالم ،مبنای مشروع
برای حقوق و آزادیها باشد ،و دستکم حقوق و آزادیهای بنیادین ،اثبات آن
کاری بس دشوار است ،اما بر مبنای منظومه فکری غرب میتوان کرامت انسانی
را مبنا برای حقوق و آزادیها در نظر گرفت.
ضرورت تحقیق از آنجا ناشی میشود که اگر کرامت انسانی در
اندیشهی اسالمی بتواند کارکرد مشروعیتسازی حقوق و آزادیها را داشته
باشد ،میتواند به توسعه و پیشرفت اندیشه اسالمی در حوزهی حقوق و
آزادیها کمک و در عمل ،به صیانت از کرامت انسانی بینجامد و در عین حال،
برخی از حقوق و آزادیها مورد شناسایی قرار گرفته و به توسعهی حقوق بشر
کمک نماید؛ چرا که حقوق و آزادیها در واقع خود هدف نیست ،بلکه ابزاری
برای حفظ کرامت انسانی است .به همین دلیل موجهسازی حقوق و آزادیها از
طریق کرامت انسانی اگر به اثبات برسد ،یک کارکرد بسیار مطلوب به حساب
خواهد آمد.
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یعنی هر انسانی از آن جهت که انسان است واجد ارزش ذاتی است و نباید
او را وسیلهی نیل به اهداف دیگر افراد قرار داد؛ یعنی انسان از آن جهت که
انسان است از آن چنان ارزش و موقعیتی برخوردار است که به هیچ وجه نباید
به حریم او تجاوز کرد( راسخ .)245 :1393 ،این ادعا ،همان اصل کرامت ذاتی
انسان یا اصل ممنوعیت ابزار قرار دادن او است .این برداشت از کرامت ،مبتنی بر
دیدگاههای اخالقی کانت است .برخی از اندیشمندان غربی معتقدند که کرامت،
ارزش بنیادین هستی فردی موجودات انسانی است( .)Mette Lebech, 2006: 12
در منابع اسالمی نیز برخی کرامت را به معنای ارزش ذاتی دانستهاند:
«کرامت به معنای شرافت و ارزش ذاتی یک چیز که موجب احترام آن میشود
و بدون تعریف انسان قابل اثبات نیست»( روزبه .)221 :1386 ،برخی گفتهاندکه
کرامت انسانی به این معنا است که حیات انسان امری مقدس و مصون از تعرض
باید باشد .مفهوم کرامت وقتی به کار گرفته میشود به این معنا است ،که انسان
از ارزش و اعتباری برخودار است که از نظر کیفی با چیزهای دیگر قابل قیاس
نیست .هرگز مجاز نیست که صرف ًا از انسان برای رسیدن به برخی غایتها یا
اهداف و مقاصد ،استفاده یا سوء استفاده شود(Vorgelegt von Augustine, 2014:
 .) 6از سوی دیگر ،کرامت انسانی برای همگان یکسان است ،کسب کردنی
نیست و نیز هیچ درجهی از آن اعطا کردنی نیست .انسان نباید موضوع برای
رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی باشد .بدترین جرایم نباید او را از کرامت
انسانی محروم سازد(  .)Roberto, Andorno, 2009: 8همچنین از نظر غربیها
کرامت انسانی مستقیما یک مفهوم منسوب به علوم الهی نیست و به ادبیات
انجیلی تعلق ندارد؛ بیشتر کرامت انسانی یک مفهوم سکوالری است(Vorgelegt
 .) von Augustine, optic: 6در حالی که کرامت انسان ریشه درمنابع اسالمی
دارد و میتوان آن را متعلق به ادبیات اسالمی در کنار ادبیات سکوالر و عرفی
دانست.
هر فرد انسانی؛ جدای از جنس ،طبقه ،نژاد ،مذهب ،کشور ،فرهنگ،
شغل و خانواده ،چون موجود انسانی است ،از ارزش ذاتی و مقدس برخوردار
است که در سراسر حیات انسان قابل تصدیق و احترام است و در عین حال،
قابل اعطا نیست و هرگز از انسان دور نمیشود .قابلیت آن را دارد که محترم
شمرده نشود یا مورد تجاوز قرار گیرد؛ به همین خاطر ،از طریق حقوق بشر در
قلمرو حمایت و دفاع میتواند قرار گیرد(.)Ibid: 6

1. We the people of the United Nations determined to save succeeding generations from
the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind,
and to reaffirm faith in fundamentalhuman rights, in the dignity and worth of the human
person, in the equalrights of men and women and of nations large and small, Whereas
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members
of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, ….
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اما در دیدگاه اسالمی ،کرامت امر ذاتی نیست و ممکن است که در برخی
حاالت و شرایط سلب گردد ،یا کرامت ممکن است با ایمان و عقیده ِگرِه خورده
باشد و این موضوع در ادامه بحث مشخص خواهد شد .همچنین در راستای
روشن شدن مفهوم و خصوصیت کرامت انسانی ،واقعیت این است که کرامت
اگر مبنای حقوق باشد ،دیگر نمیتوان از آن به عنوان حق نام برده شود؛ چون
کرامت ،ارزش مخدوم و ذی المقدمه و حق برای حفظ و رسیدن به کرامت
انسانی است .به صورت کلی ،مفهوم اصلی که مبنای حق قرار می گیرد ،منطقا
نمیتواند خود در قالب حق بیان شود؛ چرا که در این صورت مرتکب مغالطهی
مصادره به مطلوب و دور باطل شدهایم .از این رو ،کرامت یک مفهوم باید انگار
نیست و نمیتوان در بارهی آن به شکل هنجاری سخن بگوییم .کرامت برابر
انسانها را نمیتون به زبان حق بیان کرد .کرامت انسانها یک ارزش ذاتی حیات
انسان است(راسخ .)254-255 :1392 ،همانگونه که در مقدمهی منشور سازمان
ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر از کرامت و ارزش ذاتی انسان به حق
تعبیر نشده است .1تقریبا در تمامی اسناد سازمان ملل متحد کرامت انسانی از
حقوق انسان جدا و مرتبط با هم تلقی شده است؛ به این معنا که در تمامی اسناد
سازمان ملل متحد ،کرامت انسانی ارزش برتر و جدای از حقوق بشر است(
 .)Doron Shultziner, 2003: 2در نتیجه باید اذعان کرد حقوق و آزادیها برای
حفظ کرامت است؛ به عبارت دیگر ارتباط میان حقوق بشر و کرامت انسانی در
این است که حقوق بشر در قالب باید و نبایدهای حقوقی ،حمایتهای را از
کرامت انسانی تضمین میکند.
برخی از اندیشمندان اسالمی ،کرامت ذاتی را قابل سلب دانستهاند.
چنانکه عالمه جعفری در این زمینه نوشتهاست :کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که
همهی انسانها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر
خویشتن و دیگران ،آن را از خود سلب نکند ،از این صفت شریف برخوردارند
( جعفری تبریزی .)279 :1377 ،اما ایراد این دیدگاه آن است که چیزی ذاتی
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انسان چگونه قابل سلب است و با ارتکاب جرم میشود از انسان جدا شود؟
این دیدگاه خیلی با دیدگاه غربیها متفاوت است که کرامت را غیر قابل سلب
میدانند .مرتضی مطهری در این زمینه مینویسد :وقتی خداوند میفرماید :لقد
کرمنا بنی آدم ،معلوم است که مقصود این نیست که در یک معاشرتی که با انسان
داشتیم ،آن را احترام کردیم و باال دست موجودات دیگر نشاندیم؛ مقصود این
است که در حقیقت ،خلقت و آفرینش او را مکرم قرار دادیم؛ یعنی این کرامت
و شرافت و بزرگواری را در سرشت او قرار دادیم .اصال کرامت و عزت و
بزرگواری جزو سرشت انسان است .این است که انسان اگر خود را آن چنان
که هست ،بیاید ،کرامت و عزت را مییابد( مطهری .)230 :1373 ،یا نوشته
شده است که :کرامت ناظر به شرافت ذاتی شیء است که ویژهای اوست و با
غیر مقایسه نمیشود و صرف نظر ازهر چیز دیگری این موجود چنین خاصیت
و ارزشی را دارد؛ برخالف فضیلت که مقایسه با غیر رکن است( جوادی آملی،
 216 :1384و  .)220در این معنا نیز انسان دارای شرافت ذاتی تلقی شده است
و این امر ارزش ذاتی است.
در برداشت دیگر ،کرامت به معنای آن است که انسان موجود منحصر
به فرد بوده و نباید به گونهی درک یا با او رفتا شود ،که صرفا تابع خواست و
ارادهی دیگران باشد .به عبارت دیگر ،کرامت بدان معنا است که به انسان به
دلیل ارزش ذاتی هر انسان ،احترام گذاشته شود( .)Thomas R, rex, d, 2011: 73
کانت که در ادبیات معاصر اخالقی ،حقوقی و فلسفی پدر مفهوم مدرن کرامت
محسوب میشود ،انسان را دارای ارزش ذاتی دانسته است و به همین خاطر
معتقد است که با انسان از سوی دولت نباید رفتار ابزاری شود.
در اندیشه کالسیک رومی ،کرامت انسانی به معنای وضعیت خاص
بشر بوده است .برخی باید از احترام برخوردار میبودند که آنها به دلیل
وضعیتی که داشتند ،دارای ارزش احترام و عزت بودند(Chrestofer maccruden,
.)2008: 4

به هر حال ،انسان یک موجودی است که ارزش ذاتی دارد؛ یعنی از
وضعیت خاصی برخوردار است که باید حقوق او محترم شده شود ،به دلیل
آن ،دارای شرافت ذاتی است و این حثیت امر ذاتی است که قابل سلب نبوده
و از سوی کسی اعطا نشده است؛ یعنی کرامت انسانها فراتر از إرادهی بشر و
دولتها است .حقوق و آزادیها برای صیانت از کرامت انسانی است.

ج) دیدگاهها در بارهی مبنا بودن کرامت برای حقوق و آزادیها
به صورت کلی سه رویکرد متفاوت در میان اندیشمندان اسالمی و غربی در
باره مبنا بودن کرامت وجود دارد که هرکدام به صورت جداگانه و با رویکرد
تطبیقی باید ارزیابی شوند.
 .1نفی کارکرد مبنا بودن کرامت ذاتی برای حقوق و آزادیها
برخی از اندیشمندان اسالمی معتقدند که کرامت ،نمیتواند زیربنا برای حقوق
و آزادیها باشد .به تصریح اینان« :از دیدگاه اسالم ،انسان دارای کرامت تکوینی
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ب) مفهوم مبنا بودن کرامت انسانی برای حقوق و آزادیها
با توجه به آنکه در ادبیات معاصر ،مفهوم واژهی «مبنا» مبهم و در معانی مختلف
و گاه نادرست به کار رفته است ،ناچار معنای مورد نظر خود را در این نوشتار
باید مشخص سازیم .از این رو ،بحث راجع به کرامت انسانی یک بحث فلسفی
است ،یعنی این گونه نبوده است که بحث از کرامت انسانی موجب گسترش
حقوق بشر شده است و به این معنا که به صورت بنیادین حقوق بشر از کجا
بهوجود آمده است .به این معنا که بحث از کرامت انسانی از نظر تاریخی منجر
به حقوق بشر نشده است ،اما تأثیراتی بر آن داشته است .مقصود از مبنا آن
نیست که حقوق بشر مشتق از کرامت انسانی باشد یا از نظر تاریخی بحث
راجع به کرامت انسانی بر حقوق تأثیر گذار بوده است یا کرامت انسانی منبعی
برای حقوق و آزادیها است یا حقوق بشر در پرتو کرامت انسانی تفسیر شود،
مقصود آن است که کرامت انسانی به حقوق و آزادیها مشروعیت میبخشد.
رعایت حقوق و آزادیهای بشر الزم و ضروری است؛ به دلیل آنکه انسان
دارای کرامت ذاتی است .کرامت مفهوم هست انگار است که بر اساس آن
موجه و مشروع خواهد شد .در عین
حقوق بشر که مفهوم باید انگار استّ ،
حال ،مهمترین مسأله برای ما کرامت انسانی است و حقوق ابزاری برای حفظ
کرامت انسانی خواهد بود .در واقع کرامت دلیل و عاملی برای حقوق و آزادیها
موجه میسازد .از این رو ،موضوع این مقاله
است و وجود حقوق و آزادیها را ّ
بررسی کارکرد اصلی کرامت ذاتی انسانی؛ یعنی موجهسازی حقوق و آزادیها
است .به هرحال ،کرامت کارکردهای متفاوت میتواند داشته باشد و یکی از
آنها موجهسازی حقوق و آزادیها است.
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است که عبارت است از نعمتهای که خدای متعال به انسان داده و بزرگترین
این نعمتها ،عقل و شعور است ،ولی اینکه خرد و وجدان انسان منشأ حقوقی
برای وی گردد که حتی با ارتکاب جنایت مستحق اهانت نباشد ،قابل قبول
نیست .ظاهرا ً آیه شریفه« :لقد کرمنا بنی آدم» در مقام بیان برتری قوا و استعدادهای
وجودی انسان نسبت به سایر موجودات است ،نه اینکه بخواهد حقی را برای
انسان اثبات نماید( مصباح یزدی 228 :1387 ،و  .)284برخی از افراد این گروه:
تن دادن به «نظام اسالمی و انسانیت انسان»؛ یعنی ترکیب از این دو را منشأ
سلسله حقوقی تلقی میکنند( همان .)300 :وقتی گفته میشود« :انسانی از دایرهی
بندگی خداوند خارج گردد ،پستتر از حیوان خواهد بود و دیگر دارای کرامت
و احترام نیست»( همان .)288 :این محقق در جای دیگر شرط برخورداری از
حقوق اجتماعی را «پذیرش تابعیت نظام اسالمی» میداند .چنانچه شخص با
اختیار خود از تابعیت این نظام خارج گردد یا در صدد براندازی باشد ،تمام
حقوق او ،اعم از حق کرامت یا حقوق فرعی دیگر ساقط میشود( همان.)301 :
اینکه آیهی مذکور داللت بر حقوق انسان ندارد ،تردیدی وجود ندارد ،اما سخن
برسر این است که ما برای انسانها بدون توجه به اینکه تابع نظام اسالمی باشند،
حقوقی قائل نباشیم ،مغایر با قرآن کریم ،سنت رسول و سیره عملی معصومان
است و این أمر به صورت جدی محل تأمل است؛ زیرا ،کسانی که مخالف نظام
اسالمی بودند ،در صدر اسالم از حقوقی برخودار بودند تا مادامی که بر ضد
حکومت ،اقدام مسلحانه انجام نمیدادند .چنانکه امام علی(ع) با خوارج برخورد
مسلحانه نکرد ،تا زمانی که آنها به اقدام نظامی بر ضد حکومت آن حضرت
دست نزدند .از سوی دیگر ،برخی از اندیشمندان اسالمی ،حقوق پیش از ایمان
را نفی میکنند .اصوال جدای از مبانی دینی ،هرگونه فکر و اندیشه از سوی آنان
قابل قبول نیست .در این دیدگاه در واقع انسان منهای عقیده و تابعیت از نظام
اسالمی فاقد هرگونه حقوق تلقی شده است ،که خالف عقل است.
برخی از دیگر اندیشمندان اسالمی به دلیل معین نبودن مفهوم کرامت،
مبنا بودن آن را برای حقوق نفی نمودهاند .چون به دلیل روشن نبودن مفهوم
کرامت ،این که کدام عمل موافق کرامت و کدام عمل مغایر با آن است ،تشخیص
آن با شارع است( امامی قمی :1368 ،ج .)35 ،13طبعا اینگونه قضاوت ناشی
از آن است که برخی از اندیشمندان اسالمی به شدت از دخالت دادن عقل
در استنباط احکام دوری میکنند .اگر موضوعات دیگری نیز به صورت دقیق
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مشخص نباشد ،هم باید آن را موکول به شارع کرد .این دیدگاه از نظر نتیجه با
دیدگاه قبلی یکی است و به هرحال ،خود کرامت نمیتواند به یک سلسله حقوق
مشروعیت ببخشد و در بحث کرامت ،معیار کالم شارع خواهد بود .اگر برخی
معتقدند :چنانچه گاهی احکامی ،منافی کرامت انسانی تلقی شود ،به حسب زمان،
مکان و اشخاص و شرایط میتوان احکام ثانوی را جاری کرد .از این مطلب
میتوان استفاده کرد که گاهی «کرامت انسانی» میتواند مانع اجرای برخی احکام
شود و برای حفظ کرامت از إجرای آن صرفنظرکرد( همان 16 :و .)19
آن دسته از کسانی که کرامت ذاتی را قابل سلب میدانند ،نیز در واقع
نفس کرامت را مبنایی برای حقوق تلقی نمیکنند؛ چون برخی از اندیشمندان
معتقدند که انسان وقتی کرامت ارزشی خود را از دست میدهد و از تقوا به
معنای کرامت ارزشی «ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم» فاصله میگیرد ،کرامت ذاتی را
هم از دست میدهد .این به این معنا خواهدبود که اگر کسانی تقوا نداشته نباشد،
در واقع کرامتی در کار نخواهد بود و طبعا حقوق مبتنی بر آن ،هم منتفی خواهد
بود( جعفری.)29 :1370 ،
به هرحال ،در رویکرد دینی کالسیک و سنتی انسان فی حد ذاته فاقد
کرامت و شرافت است ،هرچند باالقوه ،انسان گوهر شریف است .از نظر اینان
عقیده ،ایمان ،جنسیت و آزادی است که منشأ حقوق و کرامت است ،نه انسانیت
انسان .نتیجه منطقی چنین رویکردی نسبت به انسان و کرامت او ،چیزی جز
«طبقاتی شدن حقوق» و تبعیض میان انسانها در عرصههای مختلف حقوقی،
اجتماعی و سیاسی نیست( رحیمینژاد.)167 :1386 ،
درغرب نیز مکاتبی میان کرامت و حقوق و آزادیها هیچگونه ارتباطی
قایل نیستند و آن را مبنای برای حقوق و آزادیها تلقی نمیکنند .مثال در رویکرد
ضد فردی و پوزیتویستی این نگاه قابل مشاهده است .این جریانها برای انسان
کرامت قایل نیستند .بر اساس اندیشه فاشیسم ،ارزش انسان در وابستگی او به
دولت است .این دولت با اقتدار است که به مردم حقوق و آزادی اعطا میکند.
در نتیجه میتواند آزادی را از او ،سلب کند .اندیشه فاشیستی ،طرفدار دولت
اقتدار گرا بوده و برای انسان به ماهو انسان هیچگونه کرامتی قایل نیست .یا تفکر
نازیستی نیز ارزش انسان را در وابستگی او به نژاد خاص میداند و معتقد است:
فرد در خدمت جمعیت ،گروه و نژاد است که زندگی و مرگ او را در اختیار
دارد .این جریان فکری انسان را با توجه به خصوصیات نژادی به انسانهای
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کامل ،ناتمام ،ناقص و موجودات پست درجه بندی میکند .رویکرد پوزیتویستی
که در مخالفت به حقوق طبیعی به وجود آمد( راسخ ،پیشین ،)49 :نیز از جمله
رویکردهای است که منبع و منشأ پیشین برای حقوق بشر بوده و معتقد است
که همهی اقتدارات از آنچه حکومت و مقامات حکومتی تعیین میکنند ،نشأت
میگیرد( جروم جی .شستاک .)144 :1381 ،این دیدگاه با نفی مبانی اخالقی و
عقلی حقوق بشر ،به راحتی میتوانند قواعد حقوق موضوعهی مغایر با حقوق
بشر را توجیه کنند( رحیمینژاد.)42 :1387 ،
همچنین دانشمندانی همانند اسکار اسکاتر( حقوقدان متخصص در
زمینهی حقوق بشر) معتقد است که با توجه به اینکه کرامت ،معنای مشخص و
معینی ندارد ،نمیتواند برای حقوق بشر مبنا تلقی گردد .همچنین کریستوفر مک
کرودن معتقد است که این ابهام و عدم تعریف دقیق دور از نظرها نبوده است.
کرامت انسانی در مقدمهی بسیاری از کنوانسیونهای مهم آمده است؛ اما فالسفه
راجع به مفهوم دقیق آن توافق ندارند .در واقع این دسته از افراد معتقدند که
نبود مفهوم شفاف برای کرامت ،کارکرد مبنا بودن آن را مشکل میسازد(Jeremy
 .)Waldron, 2013: 6از طرفی با توجه به مبهم بودن مفهوم کرامت انسانی ،اساس ًا
حقوق به چنین مبنایی ضرورت ندارد( .)Ibid: 9همچنین از منظر کارکردگرایان
پذیرش چنین مبنایی فایده عملی ندارد( )ibid: 10؛ چون از منظر آنان ،کرامت،
مفهوم مشخصی ندارد.
در برداشتی مضیق ،برخی از اندیشمندان غربی ،کرامت را به عنوان یک
راه سادهی دیگر برای ایده حقوق بشر تلقی کرده است .در این دیدگاه ،کرامت
 108و نه چیزی به حقوق اضافه و چیزی از آن کم میکند و در عوض مجاور حقوق
بشر بوده و بنا بر این ،مباحث ناچیزی به بحثهای اینکه چه حقوقی وجود دارد
یا چگونه حقوق باید تفسیر شود ،اضافه میکند(christopher mccrudden, 2008:
 .)33طبع ًا در این رویکرد نیز کرامت نمیتواند مبنای برای حقوق بشر باشد.
در نهایت در این بخش از پژوهش به این نتیجه میرسیم که هم در میان
اندیشمندان اسالمی و هم غربی ،افرادی یافت میشوند که مبنا بودن کرامت را
برای حقوق و آزادیها بنا به دالیل متفاوت نفی کردهاند؛ یعنی به صورت کلی،
کارکرد مبنا بودن کرامت را قبول ندارند و کرامت به حقوق و آزادیها نمیتواند
مشروعیت ببخشد.
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 .2رابطه میان کرامت و برخی از حقوق و آزادیها
برخی خواستهاند از طریق اینکه کرامت انسانی یک قاعده فقهی یا جزء
مقاصد عامهای شریعت است ،برخی از احکام و حقوق را مترتب بر آن سازد(
حقیقتپور .)168 :1392 ،جوادی آملی نیز برخی از حقوق و آزادیها را مبنی
بر کرامت انسانی دانسته است :هنگامی که بپذیریم انسان ،گوهر کریم و ارزشمند
است ،خواه ناخواه بر این باور خواهیم بود که نه تنها آزادی ،امنیت و  ...حق
اویند ،بلکه باید به گونهای تفسیر و تنظیم شوند که با کرامت وی سازگار باشند(
جوادی آملی.)162 :1375 ،
اما این دیدگاه با چالش جدی مواجه است؛ اوال موارد محدودی بر آن
مترتب میشود؛ ثانیا آن موارد ،دالیل دیگری ،همانند قرآن و سنت دارد و در
نتیجه کرامت نمیتواند مبنا برای آن موارد باشد .به عالوه اینکه کرامت انسانی به
عنوان یک قاعده فقهی و مقصد عام شریعت از سوی فقها عموماً پذیرفته نشده
است؛ چرا که اساس ًا فقها با این رویکرد به استنباط احکام از جمله حقوق مردم
نمیپردازند .از سوی دیگر ،این ایده به صورت دقیق تبیین نشده است .همین
دیدگاه به نحوی دیگر در میان اندیشمندان غربی نیز وجود دارد .از نظر برخی
غربیها کرامت انسان مبنا برای تمامی حقوق و آزادیها نیست؛ چرا که این
ایده وجودارد که هر حقی مبنایی دارد که کرامت مبنای برخی از حقوق است
و دیگر حقوق مبتنی بر سایر مبانی است .از طرف دیگر در کنار کرامت انسانی؛
آزادی و خود مختاری و استقالل نیز به عنوان مبنای حقوق از اهمیت برخوردار
است(.)Jeremy J. Waldron, 2013: 8
به هرحال ،کثرتگرایان در مبانی حقوق و آزادیها ،قبول ندارند که
کرامت انسانی مبنا برای تمامی حقوق و آزادیها باشد و در این نگرش هر
یک از حقوق و آزادیها دارای مبنای متفاوت است .از این رو ،بر اساس این
رویکرد کرامت را نمیتوان مبنای تمامی حقوق و آزادیها تلقی کرد .به همین
خاطر گفته شده است که کرامت انسان مهم است؛ اما به معنای غیر مهم بودن
دیگر مبانی نیست .اهمیت کرامت لزوم ًا بدان معنا نیست که دارای ارزش عالی
باشد که سایر مبانی کال کنار گذاشته شود .ممکن است که مبانی برخی از حقوق
و آزادیها ،آزادی یا استقالل باشند و برخی دیگر حقوق و آزادیها مبتنی بر
برابری و عدالت اجتماعی باشند(.)ibid: 4
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 .3رویکرد حد اکثری به کرامت
راشد غنوشی به داشتن رویکرد حداکثری به کرامت ،حقوق اساسی انسان را
ناشی از آن ،میداند .وی مینویسد« :حقوق انسان در اسالم از این اصل بنیادین
اعتقادی سرچشمه میگیرد که انسان در ذات خود دارندهی کرامت الهی و
هم خلیفه خدا در روی زمین و در جهان هستی است و همین امر ،او را از
حقوقی برخوردار میسازد که هیچ کس را در مورد آنها سلطهای نیست»( راشد
الغنوشی.)450 :1381،
استاد مطهری در ارزیابی اعالمیه جهانی حقوق بشر مینویسد «:از نقاط
قوت این اعالمیه این است که تکیهگاه آن ،مقام ذاتی انسان ،شرافت و حیثیت
ذاتی انسان است .از نظر این اعالمیه ،انسان به واسطهی یک نوع کرامت و
ِ
شرافت مخصوص به خود ،دارای یک سلسله حقوق و آزادیها شده است که
سایر جانداران بهدلیل فاقد بودن چنین حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی ،از آن
حقوق و آزادیها بیبهرهاند( مطهری :1379 ،ج.)148 ،19
در همین راستا برخی از اندیشمندان« ،اصل کرامت انسانی» را ،اصل
حاکم قرار داده و غیر قابل تخصیص میدانند؛ یعنی هر حکمی را که در تقابل با
کرامت انسان قرار بگیرد ،باید یا از زیر مجموعههای این ،خارج کرد یا حکم را
همسو با اصل تفسیر کرد؛ تا اصل حفظ شود( زنجانی :1368 ،ج.)174-176 ،13
همچنین آیت اهلل معرفت به روشنی کرامت را به عنوان قاعده در نظر گرفته است
که با توجه به اقتضای آن ،میتوان احکام فقهی را استناط کرد .ایشان در ضمن،
کرامت را اصل حاکم تلقی کرده است( همان .)248 :طبعا این دیدگاه یا کرامت
را در حقیقت برای تمامی حقوق و آزادیها مبنا نمیداند ،یا به پیامدهای آن ،که
مغایر با احکام شرعی توجه نکرده است.
در رویکرد غربی ،اندیشمندان زیادی هستند که کرامت را مبنایی برای
حقوق و آزادیها تلقی نموده است .این اندیشه در بسیاری از کنوانسیونها و
معاهدههای بین المللی منعکس شده است .تأیید بر این ادعا که کرامت ذاتی
انسان ،یکی از مبانی آزادیها است ،اشاره شدن آن ،در مقدمه اعالمیه حقوق
بشر است :ازآنجا که شناسایی کرامت ذاتیِ کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق
یکسان و انتقالناپذیر آنان ،اساس آزادي ،عدالت و صلح را درجهان تشکیل

میدهد.

1

.)Kivisto, 2012: 103

1. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of
all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the
world
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در برداشت موسع از کرامت و مبنا بودن آن ،کرامت امری مشابه حقوق
بشر نیست ،بلکه ارزش منحصر به فردی را برای انسان بیان میکند که بر اساس
آن ،حقوق بشر بهوجود میآید .در کاربرد موسع ،نقش اولیهی کرامت انسانی،
کمک به شناسایی مجموعههای خاصی از حقوق است ،که مجموعهها بسته و
محدود نیست و ممکن است که کرامت در طول زمان به ایجاد حقوق ،بیشتر
کمک کند .کرامت همچنین به تفسیر مجموعههای از حقوق کمک میکند .برخی
از حقوق یا حتی تمامی آنها ممکن است که بهترین راه تفسیرشان کرامت
باشد( .) Christopher mccrudden, 2008: 33-34در این برداشت ،گاهی کرامت
به صورت خاص با استقالل فردی ارتباط میگیرد ،به عنوان مثال در جای که
زن آزادی نسبت به سقط جنین دارد که از سوی کرامت انسانی حمایت میشود.
گاهی کرامت انسان ،به صورت خاص ارتباط پیدا میکند با حمایت انسان از
شکنجههای شدید روحی و فیزیکی که از سوی مقامات انجام میشود .بنا بر
این ،کرامت ،شکنجه را منع میکند و همچنین دیگر انواع رفتارهای غیر انسانی و
ترذیلی را که با منع تبعیض ارتباط میگیرد( .)Ibid: 3طبع ًا در این دیدگاه ،کرامت
انسان ،مبنایی برای حقوق و آزادی و ممنوعیت أعمال غیر انسانی ،است .آزادی
انتخاب در همهی عرصهها ،وجود عنصر رضایت در همهی کارها ،باز به کرامت
انسان برمیگردد ،که این امور انسان را به دلیل کرامت ،از حیوانات جدا میسازد.
در یک نگاه نزدیک به برداشت مذکور ،کرامت وضعیت و حالتی تلقی شده است
که انسان به دلیل این وضعیت خاص ،ارزش احترام را دارد( .)ibid: 4
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،به شناسایی کرامت به عنوان مبنا برای آزادی،
عدالت و صلح اشاره دارد .این باور وجود دارد که نسبت به شناسایی کرامت
انسانی تعهد وجود دارد ،اما این ،لزوم ًا به معنای تأسیس کرامت انسانی نیست
و همچنین به معنای این نیست که مفهوم کرامت انسانی برای پیدایش ،نیاز به
شناسایی دارد .کرامت انسانی به عنوان یک داراییای تلقی شده است که همهی
انسانها بهطور برابر بدون توجه به هرحالتی ،از آن برخوردارند( Hanna- Mari
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د) مبنا بودن کرامت انسانی در اسالم و غرب؛ امکان یا امتناع
در نظام حقوقی اسالم با عنایت به خصوصیات آن ،آیا میتوان کرامت را به
عنوان مبنای حقوق و آزادیها در نظر گرفت .امکان یا امتناع مبنا بودن کرامت
برای حقوق و آزادیها را میتوان با توجه به مشخصات نظام حقوقی اسالمی
اثبات یا رد کرد .فرض بر آن است که نمیتوان امکان مبنا بودن را اثبات کرد؛
چرا که بسیاری از احکام اسالمی با این موضوع ناسازگار است و بر فرضی
برخی فقهاء امکان مبنا بودن را مدعی شوند ،تعارض و ناسازگاری آن را
با برخی احکام ظاهرا تبعیضآمیز چگونه حل میکنند؟ نظام حقوقی اسالم،
مجموعهای به هم پیوسته است و نمیتوان یک بخش آن را بریده و جدا از
بخش دیگر در نظر گرفت .گذشته از آن ،ما خود باید ارزیابی و قضاوت کنیم
که نظام اندیشگی اسالم و غرب با مبنا بودن کرامت انسانی سازگاری دارد یا
خیر؟ نویسنده معتقد است که در منظومهی فکری اسالمی ،نمیتوان کرامت را
عامل مشروعساز حقوق و آزادیها ،دستکم در بخش بنیادین آن ،قابل قبول
دانست؛ بر عکس ،در نظام فکری غرب ،کرامت میتواند مبنا برای حقوق و
آزادیها ،باشد .برای اثبات آنچه گفته شد ،بایسته است که با عناوین ذیل امکان
یا امتناع کرامت انسانی را در منظومه فکر اسالمی و غربی ارزیابی شود.
 .1نیروی عقل و کرامت انسانی
به حاشیه رفتن عقل ،ضربات زیادی ممکن است به دینداری وارد نماید.
دعوت به تفکر و تدبر ،از مطالب و فرآوردههای قرآنی است؛ اما میبینم که
ترس از بیدین شدن باعث شده است که انسانها از ارزشهای دینی هم قدم
فراتر نهد .چنانکه تحلیل روانشناختی شهید مطهری آن است که« :در بشر،
حسی و خضوعی نسبت به دین هست ،و در همین خضوع آن قدر افراط
میکند که از خود دین هم خارج میشود ،خضوعی که دین نمیپسندد و او را
مردود شمرده؛ لهذا در ادبیات دینی ،فرازهایی که داللت بر تحقیر عقل میکند،
زیاد دیده میشود .به هرحال ،این خود یک حسی است؛ ترس از این که شاید
اگر با عقل خود جلو بروم ،دینم را از دست بدهم ،عقل را عقب میزند و
از خود دین هم میماند .شهید مطهری به شدت با این توهم مقابله میکرد و
معتقد بود که القاء این ترس و نگرانی اثری جز رکود فکری نخواهد داشت :اگر
به مردم در مسایلی که باید در باره آنها فکر کنند ،از ترس اینکه مبادا اشتباه
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بکنند ،آزادی فکر ندهیم ،آنها را بترسانیم که با یک وسوسهی کوچک در ذهن،
به جهنم فرو میرود ،مردم هرگز فکرشان رشد نمیکند( مطهری.)123 :1388 ،
اگر ما یک سلسله حقوق را بر مبنای کرامت انسان بپذیریم چه ایرادی
دارد و مبنای حقوق را یک مقدار بشری بسازیم .همانند حق تعلیم و فراگیری
دانش ،حق تفکر و آزادی اندیشه ،حق پژوهش و تحقیق و حق پرسش .مواردی
از نیروی عقل انسان ناشی میشود که یکی از آن مبانی کرامت انسان است ،اما
در رویکردی دینی کم و زیاد کردن حقوق و تفسیر آنها بر محور نقل صورت
میگیرد ،نه عقل .شهید مطهری روزنههای را در این زمینه میگشاید ،اما تعداد
این گونه اندیشمندان محدود و نادر است .استفاده از عقل در میان اندیشمندان و
فقها بسیار کم است و دلیل آن ،ترس از خلل پذیری عقایدی دینی است .گاهی
دیده شده است که متدینان به دلیل همین ترس و واهمه ،به کلی عقل خود را
تعطیل مینمایند تا دین خود را حفظ کنند! ولی آیا در این صورت ،دینی باقی
خواهد ماند؟!
در حقوق مدرن و مدرنته غربی تا حد زیادی به عقل میدان داده شده
است ،اما در میان اندیشمندان اسالمی تا این میزان به عقل به عنوان یک منبع
شناخت ،زیاد توجه نشده است .عقل خود بیناد غربی بخشی از مدرنته است
که توانسته در زمینهی کرامت انسان و حقوق مبتنی بر آن ،نقش اساسی را ایفا
نماید .نباید به نفی کلی کرامت پرداخت و آن را مبنایی برای حقوق و آزادیها
ندانست .به هرحال ،در مواردی که حقوق ناشی از کرامت انسانی مغایر با شرع
نباشد ،میتوان کرامت را بهعنوان مبنا برای حقوق و آزادیها دانست .انسان
به دلیل انسان بودن از یک سلسله حقوقی برخوردار است که به کرامت انسان
بر میگردد .اما باید توجه نمود که میدان دادن به عقل ،خود پیامدهای دارد که
ممکن است بسیاری از مسایل و احکام اسالمی را دگرگون نماید.
غرب به دلیل توجه به عقل و عقالنیت توانست بسیاری از حقوق و
آزادیها را در جوامع غربی برقرار سازد .مهمترین پیامد فردگرایی توأم با نوعی
خردباوری علمی ،برتر دانستن عقل و استدالل فردی بر همه چیز و کنار گذاشتن
خدا و شریعت الهی از صفحه حیات بشر ی بود( حقیقت و دیگران:1381 ،
 .)118آنچه مسلم است آن است که غایب بودن خدا و اخالق از زندگی انسان
مدرن غربی پیامدهای بسیار منفی را برای غرب به بار آورد ،اما عقالنیت مدرن
در حوزه توسعه حقوق و آزادیها و پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی نیز آثار
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مطلوب و قابل توجه را با خود به همراه داشت .به همین دلیل کانت پدر ایدهی
کرامت انسانی به مفهوم مدرن ،کرامت انسان را با عقالنیت و خودآگاهی انسان
مرتبط میداند( )Beyleveled, deryek & brownsword, r,2001, 34و ایده مذکور
از سوی کانت بر تضمین حقوق و آزادیها در غرب تأثیر بسزایی داشت و دارد؛
بر عکس ،نبود عقالنیت ،خردباوری و تعطیل عقل ،نوعی خشک مغزی و نگاه
سطحی و ظاهری به دین ،فجایع زیادی را در جهان اسالم به بارو آورده است که
نمونههای آن ،ظاهر پرستی خوارج ،طالبان ،داعش و امثال آنها است ،که در دنیا
اسالم جویی از خون جاری نمودهاند.
به هر حال ،عدم توجه به اهمیت جایگاه عقل و فراوردههای آن ،در میان
بسیاری از اندیشمندان اسالمی ،در حوزه کرامت پژوهی و مبنا بودن آن ،انتظار
نمیرود که تحول جدی در این عرصه از پژوهش به وجود آید .اساسا بحث از
کرامت انسانی میتواند یک بحث کامال فرادینی و مبتنی بر عقل آدمی باشد و
بها دادن به جایگاه عقل ،شرط اول استنباط کرامت به عنوان مبنا برای حقوق و
آزادیها است.

 .2تعارض برخی احکام اسالمی با مبنا بودن کرامت انسانی برای حقوق و
آزادیها
یکی از اموری که فقها را از نزدیک شدن به نظریه کرامت به عنوان مبنا دور
داشته است ،احکام اسالمی مغایر با کرامت ذاتی انسان است؛ به همین دلیل به
کلی کرامت ذاتی انسان کنار گذاشته شده است .در واقع ،احکامی وجود دارد که
 114کرامت ذاتی انسان را به کلی منتفی میسازد؛ چرا که بسیاری از تفاوتهای که
میان انسانها در احکام اسالمی وجود دارد ،عامل بازدارنده برای آن است که بتوان
کرامت را به عنوان یک مبنای برای حقوق و آزادیها در نظر گرفت؛ چون یکی از
لوزام کرامت ذاتی آن است که میان همه انسانها حقوق برابر برقرار شود و برخی
از مجازاتها نیز مغایر کرامت انسانی است که در اسالم به عنوان احکام امضایی
هنوز وجود دارد .اساسا کرامت ذاتی انسان باعث میشود که همهی انسانها
دستکم در حقوق بنیادین برابر باشند ،حال آنکه از نظر بسیاری از اندیشمندان
اسالمی و همینطور آیات و روایات ،میان شهروندان یک جامعه سیاسی عدم
تساوی درحقوق وجود دارد .در حالی که در مبانی فکری غرب تا حد زیادی،
مبانی فکری حقوق مساوی ،تبیین و از آن ،دفاع شده است .عقل خود بنیاد غربی

مقرارت ثابت را نمیپذیرند ،که مغایر با حقوق اساسی انسانها باشد .شاید بتوان
گفت که بر اساس مبانی فکری بسیاری از اندیشمندان اسالمی ،اشخاص و افراد از
نظر حقوق به طبقات خاص دستهبندی میشوند و این امر شاید با کرامت انسان ،که
آن را از حقوق حداقلی برخودار میسازد ،مغایر باشد.

 .4نگاه درون دینی و فرادینی به کرامت انسان
سیری تحوالت کرامت در غرب به گونهای بوده است که اندیشمندان در یک مقطع
تاریخی سعی داشتند کرامت انسان را با توسل به مبانی دینی و فراوردههای دینی
تبیین نمایند .در قرون وسطی ،اومانیستها ،ایده کرامت را به عنوان پلی بین تفکر
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 .3امضایی بودن بسیاری از مقررات اسالمی و کرامت انسان
نکته دیگری که کرامت ،نتوانسته جایگاهی در مباحث نظری در میان اندیشمندان
اسالمی به عنوان مبنای برای حقوق و آزادیها پیدا کند ،آن است که فقها به این أمر
که بسیاری از احکام موجود امضایی بوده است و چیزی نیست که آنها را اسالم
آورده باشد ،توجه ننموده و روی آن تأمل جدی صورت نگرفته است .طبعا برخی
از مجازاتها جنبهی امضایی دارد یا برخی از احکام؛ همانند بردگی ،پیش از اسالم
وجود داشته است و اسالم آن را امضا و در عین حال راههای را برای رفع بردگی
نیز پیشبینی نمود است .در نتیجه ،بردگی در عمل وجود ندارد .تأمل بر امضایی
بودن برخی احکام و اینکه این احکام شاید به حسب شرایط زمان امضا شده
است ،میتوند راهی برای تأمین کرامت انسان باشد .در اینکه بردگی خالف کرامت
انسانی است ،تردیدی در آن وجود ندارد .از این رو ،اندیشمندان مسلمان نیازمند
تعمق ژرف راجع به احکام امضایی و دایمی و موقتی بودن آنها است .برخی از
مقررات امضایی که با عقل سازگاری ندارد و مربوط به دوران جاهلیت و پیش از
اسالم است ،باید روی آنها تأمل کرد .این در حالی است که در خودآیینی و عقل
خودبیناد ،این مسایل حل شده است و از این جهت با کرامت انسانی تعارض دیده
نمیشود .چنانکه در این زمینه برخی اندیشمندان معتقدند« :در واقع اثبات دوام و
استمرار برای احکام امضایی آن قدر که برخی گمان میکنند ،آسان نیست»( نوبهار:
سایت شفقنا) .از سوی دیگر ،بسیاری از احکام که امضایی است ،بدان دلیل است
که در آن زمان در میان عقالء رایج بوده و اگر امروزه دیگر بین عقال رایج نباشد،
همانند قطع دست ،حکم موضوع آن منتفی است( همان.)3 :
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روم کالسیک و دکترینهای کلیسا به کار میبردند .آنان سعی داشتند با تأکید بر
این ایده؛ که نوع بشر به این دلیل که شبیه خداوند خلق شده است و متمایز با
دیگر جانداران است ،با الهیات کالسیک و جزم اندیش انطباق یابند .این ایده،
در واقع بدین مفهوم بود که انسان به دلیل برخورداری از برخی موهبتها ،به
خصوص موهبت عقل متمایز از حیوانات است .در نتیجه ،کاربرد عقل با ایده
کرامت رابطه تنگاتنگ داشت .به عبارت دیگر ،کرامت ،هدیهی خداوند به بشریت
است برای برگزیدن آنچه میخواهد(کریستو فر مک کرودن .)35 :1386 ،چنانکه
در میان اندیشمندان اسالمی نیز این ایده وجود دارد که انسان به دلیل این که
مقام خالفت الهی را دارد ،از کرامت برخوردار است .کرامت انسان کامال امکان
فرادینی بودن آن هست ،اما اندیشمندان به نحوی با دین ارتباط می دهند ،یا همه
چیز را از این زوایه میبینند .چنانکه انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،جایگاه
خاصی در جهان دارا است .یا گفته میشود که کرامت ذاتی انسان ،هم سبب
آزادی ،اراده ،اختیار و قدرت تعقل و تفکر آدمی است و هم علت داشتن وجهه
و نفخه الهی( رحیمینژاد .)165 :1386 ،چنانکه در قرون وسطی در ارتباط میان
خدا ،مفهوم کرامت انسان به وجود آمد تا میان انسان و سایر موجودات فرق
بگذارد .انسانگرایان تالش کردند که الهیات جزم اندیش و قدیمی را با تأکید بر
این که انسان کرامت دارد؛ چون انسان به صورت خدا آفریده شده است ،مورد
نقد قرار دهند ،بدین دلیل که عقل انسان این درک را دارد که انسان با حیوانات
متفاوت است و به همین دلیل ،حقوقی هم باید داشته باشد و باید با او ،درخور
شأنش رفتار کرد.
وقتی نگاه فرادینی به کلی تعطیلگردد ،و همه چیز بر محور اعتقاد و
116
باورها مبتنی گردد ،و انسان با عنایت به اینکه انسان است ،در محراق توجه قرار
نگیرد ،نمیتوان بر کرامت انسانی ،کارکرد مشروعیتسازی حقوق و آزادیها را
داد .در آثار اندیشمندان اسالمی درحوزه کرامت ،مباحثی از قبیل سجدهی مالئکه،
تعلیم اسماء برانسان و امثال آن ،به چشم میخورد .طبیعی است که اینگونه نگاه
نمیتواند فرآورده وکارکرد حقوقی به همراه داشته باشد؛ چون اگر انسان به عنوان
خلیفهی خداوند کرامت داشته باشد ،این بحث مطرح خواهد شد که همگان
خلیفه خداونداند .در این صورت ،ممکن است که پاسخ منفی باشد و برخی
انسانها خلیفه خداوند نباشد و طبعا کرامت آنان نیز منتفی خواهد بود؛ یعنی بنا به
دالیلی ،حسن و قبح ذاتی ،در مسایل حقوقی و کاربردیتر ،از جایگاه چندانی در

 .5تفکیک میان نگاه اخالقی و حقوقی به کرامت
در برخی از مباحثی که اندیشمندان اسالمی ارائه میکنند ،در بسیاری حوزهها
میان اخالق و حقوق تفاوت قایل نمیشوند .ممکن است که یک انسان از نظر
اخالقی به اسفل السافلین سقوط کند ،اما این بدان معنا نیست که از نظر حقوقی
هم هیچگونه حرمت و کرامت نداشته باشد .تنزل کردن از نظر اخالقی به این
معنا نیست که تمامی حقوق او ،نیز ساقط و تنزل حقوقی هم پیدا کرده است .مثال
انسانی که نماز نمیخواند ،در واقع یک نوع سقوط اخالقی نموده ،اما بدان معنا
نیست که از حقوق هم در جامعه اسالمی برخوردار نباشد .وقتی گفته میشود
که انسان گاهی بدتر از حیوان خواهد بود ،به معنای آن نیست که از نظر فقهی
و حقوقی نیز حقوق آن ،ساقط خواهد بود .وضعیتی که در نوع رویکرد اسالمی
وجود دارد ،به محض مطرح شدن کرامت به مفهوم حقوقی و کرامت ذاتی ،حتما
کرامت اکتسابی؛ که بعد اخالقی به مفهوم اسالمی دارد ،نیز مطرح خواهد شد.
در غرب ،اخالق کال نادیده گرفته می شود و در شرق ،بهخصوص کشورهای
اسالمی ،حقوق نادیده گرفته شده است و بیشتر بحثها جنبهی اخالقی دارد.
این ،در وضعیتی است که میان اخالق و حقوق رابطه پدیداری وجود دارد و
فراتر از آن ،نمیتوان رابطهای را تصور کرد؛ چون برخی اوصاف و ویژگیهای
قواعد حقوقی کامال با قواعد اخالقی متفاوت است.
در همین حوزه ،حق بودن با حق داشتن کامال متفاوت است .بنا بر این،
ممکن است کسی عقیده و باوری باطل داشته باشد ،اما قطعا از حقوق انسانی
باید برخوردار باشند؛ چون ناحق بودن با حق داشتن مالزمه ندارد .در حالی
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میان فقها و اندیشمندان برخوردار نیست و عقل به عنوان پیامبر درونی در برابر
پیامبر ظاهری ،تقریبا به حاشیه رفته است؛ برعکس ،در آثار مدرن غربی ،کرامت
در کیسهای مثل حقوق بشر ،حقوق زن ،زندانیان ،اسیران جنگی و غیره جستجو
شده است .به عبارت دیگر ،غربیها روی موضوعات عینیتر و کاربردیتر
حساسیت دارند( مجموعه مقاالت .)18 :1386 :مفهوم مدرن کرامت که به طور
عمده متأثر از کانت است ،جایگزین خدا و طبعیت به عنوان مبنای حقوق غیر
قابل سلب شد .همه انسانها بدون تفاوت به دلیل ضروی بودن کرامت برای
تمامی انسانها دارای حقوقاند(.)Chin Bo, 2014, p3
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که برخی معتقدند :به دلیل عقیده و باور فاسد و عدم پایبندی به نظام اسالمی،
حقوقی نخواهند داشت .در حالی که براساس دیدگاه برخی ،هر کس بر ضد
حکومت اسالمی توطئه و اقدام نکنند ،از حقوق انسانی برخوردارند( محمدی
گرگانی .)654 :1385 ،چنانکه در آیه شریفه آمده است«:الینهکم اهلل عن الذین لم
یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب
المقسطین»( ممتحنة.)8 :
اما در رویکردی کامال متفاوت ،برخی معتقدند که اگر فرهنگ اجتماعی
تغییر کند ،کرامت انسانی این ظرفیت را دارد که آن را تبدیل به تغییرات
حقوقی نماید .در این دیدگاه ،کرامت انسانی میتواند مبنای برای مشروعیت
همجنسگرایی باشد( )Michèle Finck, 7-10محاکم غربی نیز به کرامت انسانی
متکی بودهاند؛ همانند طرح حق همجنس خواهی .مثل محاکم ایاالت متحده،
مکزیک ،آفریقای جنوبی و کشورهای اروپایی( .)ibid: 21 & 24این وضعیت بشر
امروزی است که حالت تعادل در آن دیده نمیشود؛ یعنی یا اخالق یا حقوق را
کامال نادیده میگیرند.
 .6کرامت مفهومی هست انگار
وقتی در غرب سخن از کرامت انسان و کارکردهای آن است ،به عنوان یک
مفهومی محل توجه است که در انسان وجود دارد و با توجه به آن ،برای او
حقوقی را ترسیم کرده و همگان مکلف به رعایت آن هستند .دقیقا به همین
موضوع شهید مطهری اشاره دارد« :هر استعداد طبیعی ،مبنای یک حق طبیعی
است و یک سند طبیعی برای آن ،به شمار میآید .مثال فرزند انسان حق درس
خواندن و مدرسه رفتن دارد ،اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد؛ چون استعداد
درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست ،اما در گوسفند نیست .دستگاه
خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار
نداده است .همچنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن» دقیقا
همین دیدگاه را غربیها دارند؛ یعنی حقوق طبیعی و فطری دقیقا همین مسایل
را مطرح میکند .اگر مبنای کرامت را عقل و اراده و خرد انسان بدانیم ،در واقع
کرامت انسان خود به خود مقتضی یک سلسله حقوقی است ،اما ما باید معتقد به
رابطهی باید و هست باشیم؛ کرامت به عنوان یک امری هست انگار بایدهای را
در پی دارد .انسان کرامت دارد ،پس باید حقوقی هم داشته باشد ،و گرنه فرق او

کرامت ذاتی انسان؛ مبنا برای حقوق و آزادیها از دیدگاه اسالم و غرب

با حیوان در چه خواهد بود .وقتی خداوند به انسان اراده داده است ،ما نمیتوانیم
به کلی ارادهی او را سلب کنیم و برای او حق انتخاب قایل نشویم .اگرمحددویتی
برای اراده او قایل میشویم باید معقول و منطقی باشد.
اما وقتی برخی اندیشمندان اسالمی مفهوم کرامت را بررسی میکنند بر
خالف نظر شهید مطهری درکنار آن ،یک چیزی را بهعنوان جنبه «باید انگار»
را نیز اضافه میکنند و معتقدند که انسان کرامت دارد و گرنه آن امر ،ارزشی
نباشد کرامتی هم وجود ندارد( جعفری .)29 :1370 ،چنانکه برخی برخورداری
ی میداند که با این شرط ،حق
از حقوق اجتماعی را پذیرش تابعیت نظام اسالم 
کرامت به رسمیت شناخته میشود( مصباح یزدی ،پیشین :ج .)288 ،1در حالی
که کرامت یک امر هست انگار است در حقوق مدرن خود به تنهایی مبنایی برای
حقوق و آزادی محسوب میشود.
از همین رو ،حق کرامت معنا ندارد؛ چون خود کرامت به عنوان یک
امر تکوینی در انسان وجود دارد و محافظت از این کرامت و عدم تجاوز به آن
را میتوان حق ادعا یا حق آزادی تلقی کرد .انسان دارای اراده و اختیار است و
باید بتواند این اراده و اختیار خود را اعمال کند و نمیتوان به کلی ارادهی او را
در موضوعاتی سلب کرد .اصل وجود إراده و اختیار یک امر هستانگار است؛
اما اینکه باید بتواند إراده و إختیار خود را به دلیل کرامت انسانی اعمال کند ،امر
باید انگار است .حقوق به عنوان امور باید انگار مترتب بر کرامت انسانی است.
به هرحال ،اکثریت دانشمندان اسالمی ،نتوانستهاند به خوبی میان کرامت
و ارزش ذاتی انسان و حقوق او ،که جبنه اعتباری دارد ،ارتباط برقرار نمایند.
دیدگاهی وجود دارد که باورهای دینی را بنیاد کرامت انسان میداند و چنین
استدالل می کنند که چون انسان با شأن خالفت اللهی به منزلت و کرامت رسیده
است؛ از این رو ،کسانی که این شأن را نادیده میانگارند و آن را نابود میکنند،
در حقیقت خود را از کرامت و پیامدهای آن ،محروم میسازند .به همین خاطر،
انسان منهای ایمان ،انسان منهای کرامت شناخته میشود .در حالیکه در اندیشه
غربیها این ارتباط برقرار و به خوبی تبیین شده است .این در حالی است که
میان انسان و حیوانات باید فرق گذاشت و به دلیل یک سلسله امور تکوینی که
در وجود انسان که معیار کرامت است ،باید فرد انسان از یک سلسله حقوق
برخوردار باشد ،که صرفا به دلیل انسان بودن و کرامت انسانی ،آن را داشته باشد.
در حالی که به نظر برخی اگر انسان گناهانی را مرتکب شود ،از حیوانات هم
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پست تر خواهد و او خود کرامت خود را نایده گرفته و طبعا حقوق هم برای
او متصور نخواهد بود .در واقع ،دراین دیدگاه میان اخالق و حقوق نیز تفکیکی
وجود ندارد .این در حالی است که انسان اگر به درجه اسفل السافلین میرسد،
از منظر اخالقی است و حقوق را نمی توان با آن ارتباط داد .مگر آنکه عنوان،
مجرمانه محسوب شود که در آن فرض ،هم کرامت انسانی انسان از بین نمیرود،
بلکه به دلیل ارتکاب جرم باید مجازات شود و حقوق او ،محدود خواهد شد .در
این صورت ،ربطی به کرامت ندارد و ترجیح بال مرجح هم نخواهد بود ،که میان
یک انسان عادی و مجرم فرق قایل میشویم.
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 .7کرامت و غایت بودن انسان
در نگرش غربی کرامت به معنای آن است که انسان غایت است و نباید ابزار برای
چیزی دیگری باشد .خود انسان ارزش ذاتی دارد و حقوق برای حفظ کرامت او
است ،که در واقع بر ارزش ذاتی انسان داللت دارد .از این جهت ،حقوق ابزاری
برای حفظ کرامت انسان است و اگر روزی فرا رسد که چیزی دیگر غیر از
حقوق و آزادیها بتواند کرامت انسان را حفظ کند ،جای حقوق و آزادیها را
خواهد گرفت .در سومین روند تکوین ایده کرامت اساسا مبتنی بر اهمیت انسان
و برخورداری وی از تعقل است و در عین حال عاری از مؤلفههای مکتوبات
اومانیستی دینی است .در عصر روشنگری کرامت انسان در این مفهوم به لحاظ
فلسفی پرورانده شده و به عنوان شالودهای استدالل کانت تلقی میشد؛ مبنی بر
اینکه افراد را باید غایت دانست و نه ابزاری برای رسیدن به غایت .با گذشت
 120زمان این پیوند میان کرامت و ضرورت مطلق ،احتماال مفهوم غیر دینی از کرامت
است که اغلب بدان ارجاع داده میشود(کریستوفر مک کرودن ،پیشین .)36 :هر
فرد را باید غایت دانست نه صرفا وسیله برای رسیدن به غایات .در این کاربرد،
نقش کرامت انسان عمدتا کمک به تشخیص مجموعهای متشکل از حقوق خاص
است .این مجموعه ،بیپایان است و این اصل کلی با گذشت زمان و درک بهتر
مفاهیم ضمن آن ،یا تغییرات منجر به پدید آمدن شرایط جدید و مستلزم اعمال
این اصل کلی برای نخستین بار چه بسا حقوق جدیدی را پدید آورد .در برداشت
عمومی اندیشمندان مسلمان از کرامت انسانی چنین رویکردی وجود ندارد .در
برداشت اسالمی از کرامت ،این ایده وجود ندارد که کارکرد کرامت به گونهای
باشد که حقوق افراد کم یا زیاد یا تفسیری معینی از حقوق ارائه دهد.
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 .8کرامت و رویه و عملکرد قضایی
نکتهای دیگری که درمورد مبنای کرامت و حفظ آن است ،رویه و عملکرد
قضایی در غرب ،نیز از آن ،متأثر است .گرچه میان اندیشه و عمل در غرب
تفاوت بسیار است؛ زیرا ،در رویه و عملکرد قضایی در مسأله کرامت روش
یکسان وجود ندارد؛ یعنی همهی کشورها کرامت را محور نمیدانند ،به گونهای
به هیچ عنوان نادیده گرفته نشود و در کم و زیاد کردن حقوق مؤثر باشد .در آلمان
کرامت واالترین اصل به حساب میآید و در هیچ حال نباید کرامت فردی نادیده
گرفته شود و از تأثیر مطلق برخوردار است .برطبق حکم دادگاهها ،به هیچ وجه
نمیتوان دیگر منافع حقوقی ،اعم از منافع افراد یا جامعه را با کرامت فرد مقایسه
کرد .از سوی دیگر ،در اسرائیل کرامت انسان ،چه بسا با لحاظ کردن سایر منافع
و حقوق محدود میشود؛ از این رو ،دولت را مجاز به توجیه اقداماتی میکند
که ناقض کرامت ذاتی انسان است .همچنین برخی حوزههای قضایی ،مفهوم
کرامت انسان را از منظر فردگرایانه و برخی دیگر از منظر جامعهگرایانه بررسی
می کنند .دیوان عالی ایاالت متحده امریکاه ،رویکردی فردگرایانه و دیوان عالی
قانون اساسی آلمان رویکرد جمع گرایانه دارد .جای تعجب نیست که این تفاوت
در نگاه به این دیدگاه میانجامد که کرامت ،حقوق را محدود میکند(همان45- :
 .)46چنانکه در مسأله حجاب ،کرامت انسان برای انسان محدودیت میآورد.
پس کرامت در عمل و تئوری ممکن است متفاوت باشد و از این جهت ،میتوان
در اسالم کرامت را مبنایی برای حقوق دانست و گاهی بر اساس آن ،انسانها را
محدودکرد .چنانکه در آلمان جنین تحت حمایت کرامت انسان است؛ مسألهای
که در ایاالت متحده وجود ندارد .نکتهی مهم این است که این نوع تصمیمات
دادگاه ،دیدگاه در بارهی کرامت انسان را رد میکند که آن را صرف ًا مختص افرادی
میداند که میتواند مستقال تصمیم اتخاذ کند( همان.)47 :
به هرحال ،در غرب در بسیاری موارد مقتضای کرامت انسانی ممکن
است ،محل بحث باشد .مثال در باره تعهدات مثبت دولت در زمینه حقوق
اقتصادی ،دیدگاه یکسان وجود ندارد .چنانکه در لهستان در زمینه بیکاری،
کرامت انسان دولت را ملزم میکند که اطمینان حاصل کند که افراد فاقد شغل
قادرند از حق مناسب نسبت به زندگی و آزادی برخوردار شوند و دادگاه قانون
اساسی لهستان معتقد است که مزایای تأمین اجتماعی که دولت برای افراد بیکار
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فراهم میآورد ،دستکم باید در سطح ابتدایی رفاه اجتماعی تأمین شود .در
آلمان ،دادگاه قانون اساسی در ابتدا در اینکه در نتیجه کرامت انسانی حق فرد
نسبت به رفاه عمومی را پدید آورد ،سرباز میزند و سپس این مسأله آشکارا و
بدون پاسخ محل تردید باقی گذاشت .یا در زمینه سقط جنین و مقتضای کرامت
انسانی دادگاههای کشورهای غربی موضع یکسان ندارند( همان.)47-48 :
از سوی دیگر ،دیوان عالی آمریکا در مواد معین از قانون اساسی به
کرامت انسانی ارجاع داده است .در واقع استقالل ذاتی و کمال و حق احترام از
سوی دولت که برای فرد وجود دارد ،دادگاه عالی را تحریک نموده که به کرامت
انسانی ارجاع دهد( .)Rex d, Glensy, 2011: 86
این درحالی است که در محاکم کشورهای اسالمی هنوز راجع به این
موضوع اصال چیزی قابل بررسی وجود ندارد و به صورت جدی برای آرای
صادره ،کرامت انسانی مستند قرار نمیگیرد ،به رغم آنکه ادبیات دینی ما از صدر
اسالم تا کنون با بحث کرامت عجین بوده و جدا از آن ،نبوده است.
 .9کرامت و برابری حقوق
در غرب در حوزه عمل و تئوری در موضوع برابری و عدم تبعیض ،ظاهرا
رویکرد مشترکی درحال پدیدار شدن است .بر اساس کرامت انسانی ،انسانها از
حقوق بنیادین به طور یکسان برخوردارند .اگر کرامت انسانی برای همه یکسان
و همهی انسان موضوع برای حقوق بشرند ،پس تمامی انسانها از حقوق بینادین
باید بهصورت برابر برخوردار باشند .همین دلیلی است برای اینکه چرا تبعیض،
به عنوان مثال :امتیازهای نا عادالنه در برخورد با گروههای مختلف انسانی،
مستقیما در تضاد با کرامت انسانی است( ،)Roberto, Andorno, 2015: 6اما این
امر درحوزه دینی با چالش اساسی مواجه است .نابرابری حقوقی در بسیاری از
احکام اسالمی وجود دارد که نمیتوان در اسالم معتقد شد ،که به دلیل کرامت،
انسانها از برابری برخوردارند .در حالی که در اندیشه غیر اسالمی و غربی،
مهمترین پیامد کرامت ذاتی ،برابر دانستن انسانها ،در حقوق بنیادین است.
از منظر بسیاری از اندیشمندان غربی همان گونه انسانها در انسانیت
برابرند ،در کرامت نیز برابرند؛ زیرا همان گونه که حقوق بشر به انسانها اعطا
شده است به خاطر انسان بودن ،کرامت نیز برای همان انسان به صورت مساوی؛

 .10کرامت ذاتی
از منظر مبانی فکری غرب مدرن ،کرامت یک امر ذاتی است که قابل سلب نیست
و در این تردیدی وجود ندارد .کرامت امری ذاتی است؛ به این معنا که دائمی و
غیر قابل سلب است .کرامت برای انسان یک وضعیت تصادفی نیست یا ارزشی
نیست که از وضعیت خاص افراد ناشی شده باشد؛ یعنی پیری یا جوانی ،مرد یا
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نه کمتر و نه زیادتر ،وجود دارد .بهخاطر ویژگیهای نژادی ،ارثی ،قومی ،مذهبی
و غیره ،برابری در کرامت و حقوق نقش نخواهد داشت .در مبانی فکری اسالمی
تالشهای ممکن است که در راستای برابری حقوقی صورت گیرد؛ اما مبانی
اندیشه اسالمی نمیتواند برابری در حقوق را برتابد .چنانکه در میان اندیشمندان
اسالمی که در این عرصه در حوزه تساوی حقوق زن ومرد ،گامهای جدی را
برداشته ،محمد اسحاق فیاض است؛ اما تالشهای ایشان نیز مسأله را به صورت
جدی حل نکرده و راهکار نهایی ارائه نمیکنند و موضوع را به صورت موردی
حل نمودهاند .به عنوان مثال ایشان بسیاری از حقوق زنان را در حکومت غیردینی
و عرفی ،همپای مردان تلقی نموده است .در نتیجه در حکومت دینی همچنان در
حوزه حقوق زنان ،آنان را نمیتوان همپای مردان در نظر گرفت( فیاض ،بیتا:
 .)11-12طبیعی است که نابرابریهای حقوقی مانع از آن است که بتوان کرامت
انسانی را مبنای برای حقوق و آزادیها تلقی کرد ،که در همه انسانها به عنوان
یک امر هست إنگار وجود دارد و دارای پیامدهای باید إنگار است.
اما برخی با این نگاه که نابرابریهای حقوقی جزء ذاتیات اسالم نیست و
صرفا دین اسالم عرف و رویه عقالی زمان صدر اسالم را امضا کرد و اکثراحکام
اسالم امضایی است ،معتقدند که نحوهی معیشت ،آداب ،عرف اجتماعی و مقررات
زمان پیامبر بهترین عرف و آداب ممکن نبوده است و بسیاری از نابرابریهای
حقوقی ناشی از همین احکام امضایی ،آداب و عرف زمان پیامبر اکرم(ص) بوده
است( سروش)341-142 :1385 ،؛ اما این دیدگاه در میان سنتگرایان به شدت
طرد شده و طرفداری ندارد؛ یعنی آنچه را که عقالی زمان پیامبر پذیرفته بودند
و برخی از آنها را دین اسالم امضاء کرده است ،به عنوان احکام ابدی تلقی
نمودهاند که زمان و مکان نمیشناسد.
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ز ن ،سالم یا مریض( .)ibid: 6در حالی که در رویکردی دینی کالسیک و سنتی،
انسان فاقد کرامت و شرافت ذاتی است .از نظر آنان :عقیده ،ایمان ،جنسیت و
آزادی منشأ کرامت و حقوق است ،نه انسانیت انسان .در این رویکرد ،انسان
واقعی بیش از انسان صرف است و معیار حقوق و امتیاز شهروندی ایمان و تقوا
است .1در این دیدگاه ،انسانهای درجه یک؛ که مسلمانان فرقه ناجیهاند ،دارای
احترام کامل بوده و از تمامی حقوق و امتیازات برخوردارند .انسانهای درجه دو؛
مسلمانان دیگر مذاهب اسالمی هستند که از برخی حقوق شرعی برخوردار و
از بسیار امتیازات دینی محرومند .2انسانهای درجه سه؛ یعنی اهل کتاب ذمی و
کفار معاهد که از اکثر حقوق بیبهرهاند .3انسانهای درجه چهار؛ کفار غیر ذمی
و کفار غیر معاهد که تقریبا فاقد هر گونه حق و حرمتاند .یا گفته میشود که
تهمت ،غیبت ،هجو و رجع نسبت به کفار و مشرکین مجاز است .این بدان معنا
است که کفار فاقد احتراماند .این رویکردها فاقد معیارهای عقالنی و با دالیل
نقلی اثباتکنندهی کرامت ذاتی انسان ناسازگار است( رحیمینژاد ،پیشین.)167 :
طبعا این وضعیت نیازمند نگاه عمیق و هم ه جانبه است تا برخی از مشکالت
فقهی مرتفع گردد.
در رویکرد دینی دیگر ،انسان دارای کرامت ذاتی تلقی شده است ،اما
انسان با ارتکاب جرم با اختیار خود آن را سلب میکند .با توجه به این که اکثر
اوالد آدم ،با داشتن نیرو ،استعداد و امتیازات ،از مراعات حقوق الهی و انسانی
سرباز میزنند و منحرف میگردند و ظلوم و جهول و کنود و هلوع و ضعیف
خوانده میشوند ،معلوم میگردد که خداوند سبحان ،فقط زمینهی ارزش و کرامت
و شرافت را در انسان به وجود آورده است .به تعبیر روشنتر :همهی نیروها و
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استعدادهای مثبت که خداوند در انسانها عنایت فرموده ،مقتضی ارزش و کرامت
و حیثیت است که مقتضی به وجود آمدن حق کرامت برای آنان میباشد؛ نه اینکه
 .1این رویکرد از دقت و تأمل در آرا و نظرات برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان به خوبی قابل استنباط
است .برای نمونه در این مورد جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،ج 41و معرفت و تجدد و معنویت،
بحران دنیای متجدد قابل توجه است.
 .2به عنوان مثال از دیدگاه عالمان شیعه ،مسلمانان دیگر مذاهب اسالمی در مناصب دینی از قبیل والیت امر،
مرجعیت ،قضاوت و شهادت فاقد شرایط الزماند.
 .3برای نمونه :شهادت و قضاوت آنان از منظر فقهای شیعه اعتبار ندارد .آنان حق درخواست قصاص و یا
اجرای حد قذف درمورد مسلمان را ندارند.
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در همه موقعیتها و شرایط دارای شرف ذاتی و کرامت وجودی هستند؛ لذا اگر
انسانی درصدد هواپرستی و خودکامکی و قدرت بازی و خودهدفی برآید و آن
نیرو و استعدادها را درجهت اهداف پلید خود مورد بهرهبرداری قرار دهد ،قطعی
است که چنین انسانی ،نه فقط حق کرامت و شرافت و احترام ذاتی ندارد ،بلکه
بدان جهت که مخل حیات و کرامت و آزادی دیگر انسان هاست ،مجرم بوده و
باید مؤاخذه شود و برای دفاع از حق حیات و کرامت و حق آزادی مورد کیفر
قرار گیرد( جعفری ،پیشین.)279 :
اندیشمند دیگری مینویسد :درست است که قرآن کریم برای انسان
حرمت و کرامت ذاتی قائل است ،ولی انسانهای بد و پست را در حد حیوان
تنزل داده ،گاه به سگ تشبیه کرده است؛ بنا بر این ،از لحاظ حرمت و شرافت،
تفاوتی بین حیوان چهارپای درنده و مهاجم و حیوان دو پای ناطق شرور و
متجاوز به انسانها وجود ندارد .کرامت و حرمت ذاتی تا وقتی است که خوی
انسانیت و شرافت انسانی وجود داشته باشد .پس اگر کسی این خاصیت را از
خود سلب نموده ،حرمت انسانی خویش را حفظ نکند از حیث حرمت و شرافت
باحیوان تفاوتی ندارد ،همانگونه که میتوان حیوان شرور را با زدن مهار کرد،
در مورد انسان مهاجم نیز اعمال این شیوه ،لطمهای به کرامت انسانی نمیزند(
مصباح یزدی ،پیشین .)285 :در این رویکرد ،رهیافت اخالقی با رهیافت حقوقی
و فقهی با هم خلط شده است و از آن ،چنین نگرشی به وجود آمده است .قطعا
این نگاه با رویکرد صحیح اسالمی و قرآنی از منظر حقوقی ناسازگار است که
حتی در برخورد با کفار نیز از قسط ،عدل و برخورد نیک سخن میگوید.
در این نظریه مفهوم و مبانی فلسفی ـ عرفانی کرامت انسانی مورد
توجه قرار نگرفته که ربطی به رفتار انسان ندارد و تفکیکی بین ذات و رفتار
انسان به عمل نیامده است .بنا براین ،آن دسته از آیات قرآن کریم که کافران
و برخی دیگر انسانها را به جهت عدم استفاده صحیح از قوای تعقل ،تفکر و
شنوایی و بیناییشان به حیوانات تشبه کرده است ،هرگز به معنای زایل شدن
وصف کرامت ذاتی از آنان نیست .در واقع این آیات نشان میدهد که این قبیل
انسانها در فرایند تکامل حیات از مرحله حیات نباتی و حیوانی فراتر نرفتهاند.
«چنین آیاتی بیشتر ناظر به ناهماهنگی رفتار آنان با هدفی است که خداوند
آدمیان را برای آن آفریده است .در واقع چون هدف از خلقت جهان ،انسان و
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تکامل انسانی است ،آنان که به این هدف پشت پا میزنند ،مورد نکوهش قرار
میگیرند( نوبهار.)632 - 613 ،
حقوق ،مستقیم ًا از کرامت انسان ناشی میشود و امری نیست که از
سوی مقام یا مرجعی اعطاشده باشد .اگر حقوق بینادین ،ارزش پیشینی است که
در هر انسانی ذاتی است و در نتیجه هیچ کسی نمیتواند آن را از خود سلب
کند(  ،)Roberto Andorno, op, cit, pطبعا در این دیدگاه عطیه الهی نخواهد بود
و مشروعیت آن مستقیما ناشی از کرامت انسانی میشود .البته چون خداوند
انسان را انسان خلق نموده است ،این امر موجب شده است که انسان از حقوقی
برخوردار گردد .چنانکه قبال گذشت ،شهید مطهری هر استعداد انسان را سند
یک حق میداند.
نتیجهگیری نهایی
اصل مبنا بودن و محدودهی کارکرد کرامت انسانی در دیدگاه اسالمی هم از منظر
تئوریک و هم عملی در حد قابل قبول روشن نیست .اینکه مقتضا و کارکردهای
کرامت انسانی چیست؟ اندیشمندان بسیار به صورت پراکنده راجع به آن بحث
کرده اند؛ اما هیچ کدام راهگشا نیست .به رغم آنکه در مورد مبنابودن کرامت
انسانی برای حقوق و آزادیها در اندیش ه اسالمی رویکردهای متفاوت وجود
دارد که برخی به اندیشه غربیها نزدیک و برخی بسیار دور ،اما باید اعتراف
نمود که مبنا بودن کرامت انسانی در مبانی فکری اسالمی با چالشهای گوناگون
مواجه است ،که رفع این چالشها از منظر علمی به آسانی میسر نیست ،بهویژه
که برخی اندیشمندان اسالمی از اساس کرامت ذاتی را منکر شدهاند یا کرامت
ذاتی با برخی نابرابریها ناسازگار است .به همین دلیل ،اتخاذ کرامت انسانی به
عنوان عامل توجیهکننده و مشروعیتساز حقوق و آزادیها ،بر اساس مبانی فکر
اسالمی و مجموعه فرآوردههای اندیشه اسالمی ،با امتناع مواجه است؛ بر عکس،
در مبانی فکری غرب و مجموعه دستآوردهای مدرنیته در اندیشه غربی ،کمتر
چالش وجود دارد که کرامت انسانی را مبنا برای حقوق و آزادیها نتوان تلقی
کرد و در غرب با مبنا قرار گرفتن کرامت ،محصول آن در حال دریافت است.
اما از این نکته نیز نباید غفلت نمود که کرامتگرایی افراطی در غرب ،انسان
مدرن را از اخالق دور نموده به ورطهی سقوط اخالقی کشانده و تأکید افراطی

کرامت ذاتی انسان؛ مبنا برای حقوق و آزادیها از دیدگاه اسالم و غرب

بر غایت بودن انسان ،او را از ارزشهای عالی الهی و انسانی نیز جدا نموده و از
انسان ،موجودی حقمدار ساخته است .چنانکه در متن اصلی تحقیق اشاره شد
که در غرب برای همجنسخواهی ،سقط جنین و سایر اعمال مغایر با اخالق
به کرامت انسانی استناد شده است؛ گرچه در حوزه تضمین حقوق و آزادیها،
کرامت انسانی کارکردهای مثبت داشته است.
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جلوههای از عدالت ترمیمی در افغانستان

دکتر عبدالکریم اسکندری

1

 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)

جلوههای از عدالت ترمیمی در افغانستان

چکیده
نهادهای شبه قضایی در کنار محاکم رسمی جهت حل و فصل اختالفات حقوقی
و کیفری ،باز پروری مجرم ،جبران خسارت بزهدیده و تأمین عدالت کیفری ،از
قواعدی است که به دلیل پیچده شدن جوامع و اطالهی دادرسی بیش از گذشته
ضرورت آنها احساس میشود .در جوامع اسالمی به دلیل تأکید آموزههای
دینی بر اصالح ذاتالبین ،تربیتپذیری انسانها و اهمیت آن ،نهادهای عدالت غیر
رسمی از کارکرد و موقعیت خاص برخوردار است .این مقاله به تبیین نهادهای
عدالت غیر رسمی در افغانستان میپردازد .مهمترین نهادهای شبه قضایی موجود
در میان اقوام افغانستان عبارتند ازِ « :ج ْر َگ َه« ،ما ْر َک َه»ُ ،
«شورا» و «اُورا» .این نهادها
هرچند با توجه به آداب ،رسوم و سنن حاکم بر اقوام مختلف ،هرکدام دارای
روش و سازوکار مختص به خود و دارای قواعد و مقررات نسبت ًا متفاوتی است،
بعض ًا دارای مقررات سختگیرانه و بیشتر از عرفهای محلی پیروی میکند و
برخی معتدل و دارای قوانین انسانی و اسالمی و نزدیک به مقررات و اصول
دادرسی عادالنه است؛ اما در مجموع هدفشان ایجاد سازش بین طرفین درگیر،
باز جامعه پذیر نمودن بزهکار و حمایت از بزه دیده است .نهادهای یاد شده بنا
به دالیل سیاسی و اجتماعی از یک سو ،ضعفها و کاستیهای درون سازمانی
از سوی دیگر ،امروزه به خصوص در شهرها به سمت فروپاشی در حرکتاند.
با توجه به سابقهی تاریخی ،نقش و کارکرد نهادهای موجود در زمینه توفیق
حل و فصل اختالفات و معضالت افراد جامعه در گذشته و حال و ناکارآمدی
و ضعف دستگاه عدالت رسمی و توسعهنیافتگی آن ،ضروری است که نهادهای
شبه قضایی(،جلوههای از عدالت ترمیمی) مدیریت و بازخوانی شود و این امر
نیازمند هماهنگی جدّ ی میان سازمانهای دولتی ،ف ّعاالن جامعه مدنی و نیروهای
فرهنگی کشور است.
کلید واژهها :عدالت ترمیمی ،نهادهای شبه قضایی ،جرگه ،مارکه ،شورا و اورا.
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مقدمه
فلسفه آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به حل و فصل اختالفات ،تطبیق
قوانین و مقررات جزایی و اجرای آنها و در نهایت تأمین امنیت ،نظم و استقرار
عدالت کیفری بیان شده است ،اما با گذشت چندین قرن از اجرای مقررات
حقوق کیفری(اعم از ماهوی و شکلی) ،هنوز بسیاری از اندیشمندان ،جوامع
و بزهدیدگان ،نسبت به مقررات حقوق کیفری بدبین و آن را راهکار مناسب و
جدّ ی و یا حداقل روش منحصر به فرد ،برای پاسخ به نقض هنجارها ،احقاق
حقوق و تأمین عدالت نمیدانند .از همین رو ،امروزه در غرب گرایش فزاینده
به سوی خروج از سیستم عدالت کیفری ،به سمت«قضا زدایی»« ،میانجیگری»،
«صلح» و به عبارت دیگر«عدالت ترمیمی» ،به وجود آمده است و در کنار حقوق
کیفری ،انواع جدیدی از پاسخهای اجتماعی از جمله «نهادهای شبه قضایی»
به عنوان استراتژی نوین اجتماعی ،مطرح و مورد توجه و عمل قرار گرفته
است(حسینی.)6 :1378 ،
«نهاد سازش» یا به عبارت دیگر ایجاد صلح و آشتی بین طرفین دعوا
به دلیل این که نقش مهم در رفع کدورت ،جبران خسارت ،جامعه پذیری
مجرمان ،تراضی طرفین و تأمین امنیت و عدالت ایفا میکند ،از همان آغاز مورد
توجه و تایید نظام حقوقی اسالم واقع شده است .در قرانکریم آمده است«:
ّ
َ
الص ْل ُح خَ يْر ،صلح بهتر است»(نساء « ،)128:إِنَّ َما ال ْ ُمؤْ مِنُونَ إِخْ َو ٌة َفأ ْصل ِ ُحوا
َو ُّ
بَيْ َن أَخَ َويْ ُك ْم؛ در حقيقت مؤمنان با هم برادرند ،پس ميان برادرانتان را سازش
دهيد»(حجراتَ « ،)10:فا َّت ُقوا َّ
ذات بَيْن ِ ُك ْم؛ پس از خدا پروا داريد و
اللَ َو أَ ْصل ِ ُحوا َ
با يكديگر سازش نماييد(»،انفال.1)1:
در روایات اسالمی نیز اصالح ذات البین و برقراری سازش مورد توجه
قرار گرفته است به درجهای که در برخی روایات ایجاد سازش بین طرفین دعوا
برترین عبادت قلمداد شده و تأمین هزینه میانجیگری از خزانهی بیت المال
تجویز شده است( حر عاملی1393 ،ه.ق :ج  .)164 ،13این آیات و روایات
نشان دهندهی اهمیت سازش و رفع خصومت خارج از دایرهی دستگاه قضایی
به طور رسمی است.
با توجه به آموزههای دینی ،حاکمیت و کاربرد نظام حکمیت ،سازش و
میانجیگری در کشورهای اسالمی از جمله افغانستان قبل و حتی بعد از تصویب

قاق بَينِهِما فَابْ َعثُوا َح َكم ًا ِم ْن أَ ْه ِل ِه َو َح َكم ًا ِم ْن أَ ْه ِلها إ ِْن يُريدا إ ِْصالح ًا يُوفِّقِ َّ
اللُ ب َ ْينَ ُهما؛
َ
َ « .1و إ ِْن ِخ ْفتُ ْم ِش َ ْ
و اگر از جدايى ميان آن دو[ زن و شوهر] بيم داريد پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از
خانواده آن [زن] تعيين كنيد .اگر س ِر سازگارى دارند ،خدا ميانِ آن دو سازگارى خواهد داد»(نساء)35:

الف) سابقه نهادهای شبه قضایی
به نظر میرسد که تاریخچه مراجع غیر رسمی حل و فصل اختالفات( نهادهای

جلوههای از عدالت ترمیمی در افغانستان

قوانین موضوعه قابل مشاهده است و مطالعه جامعه شناختی نشان از ق ّوت و
نفوذ نهادهای شبه قضایی در حل و فصل اختالفات ،اعم از حقوقی و کیفری
دارد .تاریخ افغانستان و هر شهروند افغانستانی به خوبی به یاد دارند و میدانند
که بسیاری از معضالت پیچیده و مبهم اعم از سیاسی ،خانوادگی و جرایم علیه
تمامیت جسمانی ،حتی قتل عمد ،توسط نهادهای شبه قضایی حل و فصل
میشده است .اما این نهادها بهرغم سابقهی طوالنی و ممتد که در تاریخ ما دارد،
امروزه بنا به دالیل مختلف سیاسی ،حقوقی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را
کم کم از دست داده و در حال انقراض و فروپاشی است.
علل و دالیل ضعف و سستی نهادهای شبه قضایی هر چه که باشد؛ باید
در جای خود به صورت مستقل بررسی شود؛ اما توجه به جایگاه نهادهای غیر
رسمی و شبه قضایی در ایجاد سازش ،امنیت عمومی ،تأمین عدالت و جبران
خسارت افراد قربانی جرم از یک سو و تجربه ناکارآمدی حکومت انحصاری
قوانین وضعی از سوی دیگر ایجاب میکند که به مهمترین نهادهای غیررسمی(
میانجیگری ،عدالت ترمیمی و نهادهای شبه قضایی) در افغانستان از گذشتههای
دور مرور کرده ،چالشها ،امتیازات و نیز ضعفهای آنها واکاوی شود.
سوال اساسی این است که جامعه افغانستان به عنوان یک جامعه اسالمی
تا چه میزانی از این راهکارهای مورد تایید اسالم در جهت رفع خصومت
استفاده نموده است؟ دولت افغانستان و همچنین سازمانهای غیر دولتی چه
تدابیری در راستای سامان دهی ،پرورش و احیان ًا پاالیش نهادهای برخاسته از
آموزههای دینی اندیشیده است و اصوالً نهادهای شبه قضایی از چه جایگاه در
جامعه ما برخوردار بوده است؟
تحقیق پیش رو ،تالشی است در جهت پاسخ به سواالت فوق و بررسی
مهمترین نهادهای شبه قضایی که در طول تاریخ ،فراز و نشیبهای مختلف را
طی نموده و تاکنون کم و بیش بر مناسبات اجتماعی ما حکومت میکند .بدین
منظور ابتدا سابقه مراجع و نهادهای غیر رسمی در افغانستان بحث و بررسی
می-شود و سپس به مهمترین جلوههای این نهاد در میان اقوام مختلف افغانستان
پرداخته و سرانجام برآیند و نتیجهی که از این پژوهش به دست میآید ،بیان
خواهد شد.
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شبه قضایی) در افغانستان و سایر جوامع بر میگردد به زندگی اجتماعی انسانها
و تشکیل جوامع؛ چرا که جامعهی بشری قبل از بوجود آمدن تشکیالت به
نام دولت برای ساماندهی امور زندگیشان نیاز مبرم به یک مرجع و شورای
حل اختالف بیطرف داشتند و حتی بعد از تأسیس دولت نیز از دیرباز در
دعاوی خصوصی که بین دو نفر به وجود میآمد ،در بادی امر نقش ف ّعالی برای
دولت قائل نبوده است؛ زیرا این دعاوی که در جریان عادی زندگی همواره
طرح میشوند بدون دخالت دولت هم قابل حل و فصل اند .مشروط بر اینکه
نهادها و مراجع غیر رسمی معتبر و قابل اتکایی یافت شود .به بیان دیگر برای
دوری جستن از مجاری رسمی ،مهم این است که طرفین ،راهی دیگر بیابند و
بخواهند یا بپذیرند که به داوری یا مرجعیت افراد یا نهادهای شبه قضایی تن
در دهند(محمودی جانکی.)90 :1387 ،
مطالعه تاریخی نشان میدهد که در جامعه افغانستان همواره حل و
فصل این نوع اختالفات را نهادهای غیر رسمی مردمنهاد بر عهده داشتند؛
سادات ،ریشسفیدان ،بزرگان ،مالکان اراضی یا نمایندگان آنان ،همچنین در
سطحی ویژه روحانیون به طور مستقل و به شکلی رسمیتر از آن در مراجع
شرع که از دوران احمدشاه ابدالی تا دوره عبدالرحمن در این زمینه صالحیت
دار بودند ،نقش آفرینی کردند و کلیه دستگاههای دادرسی و مساجد در
دست آنها بوده است( مشتاقی)33 :1383 ،؛ تا پیش از تمرکز امور در دست
دولت و تشکیل عدلیه در عصر امانی ،بیشتر دعاوی خصوصی از این طریق
حلوفصل میشد .پس از آن نیز همواره مکانیسم داوری برای حلوفصل این
نوع اختالفات بیشتر در محکمه اصالحیه گشوده باقی ماند.
در دعاوی کیفری ،وضعیت کمی متفاوتتر بوده است .در این دعاوی،
تا قبل از تدوین قوانین کیفری و تشکیل عدلیه جدید همواره رسم این بوده
که مردم دخالت کنند؛ زیرا دولت در بسیاری از دعاوی کیفری کوچک ،تمایلی
به مداخله نداشته و نظام تعقیب و پیگیری منسجم و مستحکمی هم طراحی
ننموده است .لذا جز در موارد مهم ،ضرورتی به دخالت دولت دیده نمیشده
است .بنابر این ،این نوع دعاوی نیز در همان مراجع شبه قضایی عرفی توسط
روحانیون متنفذ و میرها(رؤسای قبایل) و خانها که به نهادهای قدرت نیز

متصل یا وابسته بودند ،حل و فصل میشدند.
با تشکیل عدلیه نوین( نظامنامه تشکیالت اساسیه )12 :1302 ،که
برآمده از ایدهی شکلگیری دولت مدرن در افغانستان است ،هرچند تغییری
در این زمینه ایجاد شد؛ یعنی در این اندیشه ،دیگر جرم نقض روابط فردی به
مفهوم پیشین تلقی نمیشد ،بلکه متأثر از نظریههای غربی و اندیشههای رایج در
حقوق کیفری کالسیک ،جرم نقض نظم عمومی تعریف میشد( نظامنامه جزای
عمومی :1302 ،ماده  .)1در ساختار عدلیه نوین محاکم با صالحیت عام تحت
عنوان محاکم ابتدائیه ،محاکم مرافعه و هیئت عالی تمیز در کابل نامگذاری شد،
اما نه تنها نهادهای شبه قضایی جایگاه خود را ازدست نداد که این بار به شکل
رسمیتر بروز و نمود پیدا کرد.
نوآوری این دوره ،ایجاد محکمه اصالحیه بود .همهی دعاوی ،اوالً به
محاکم اصالحیه راجع میگردید ،اگر طرفین به صلح راضی نمیشدند قضیه به
محاکم ابتدائیه (بدوی) احاله میشد( تاریخچه وزارت عدلیه.)1664 ،
با این وصف ،در بخشهای عمدهای از کشور ،به ویژه روستاها در
غیاب محاکم رسمی و به دلیل قدرتمندی نهادها و مراجع غیررسمی ،نقش مهمی
از این نوع دعاوی توسط نهادهای سنتی یا مشارکت مردمی حل و فصل میشد(
حسامی .)22 :1388 ،امروزه نیز دخالت مردمی و حل و فصل اختالفات کیفری
در قالب این الگوها هرچند جایگاه گذشتهاش را ندارد ،اما همچنان در بسیاری
از مناطق به قوت خود باقی است و حتی به حل مهمترین مسایل؛ یعنی قتل عمد
اقدام نموده و در اثر اقدامات موثر نهادهای شبه قضایی ،قصاص مرتکب جای
خود را به گذشت معوض یا بالعوض میدهد(صورت عملی و اجرایی عدالت
ترمیمی) و با تمرکز بر ترمیم روابط مختل شدهی افراد و حفظ حیات اجتماعی،
به موازات دستگاه عدالت کیفری حتی بیش از آن ،ایفای نقش میکنند .که در این
بخش به مهمترین نهادهای شبه قضایی رایج در افغانستان اشاره مینماییم.
1
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 .1در سال  1298هـ ش در کابل وزارت عدلیه در بدو امر تحت نام «عدالت عدلیه» تشکیل شد
و از برج حمل (فروردین ماه) سال 1300شمسی بنام وزارت جلیله عدلیه منظور گردید.ر.ک:
نظامنامه تشکیالت اساسیه ،کابل انتشارات دائره تحریرات مجلس عالی وزرا ،چ سوم 15 ،دلو
 ،1302ص .12امور قضایی طبع ًا به وزارت عدلیه مربوط گردیده و تشکیالت محاکم صورت
جدیدی به خود گرفت و در آن وقت محاکم عدلیه در افغانستان وفق ماده  208نظام¬نامه
تشکیالت اساسیه ،چهار نوع بود1 :ـ اصالحیه 2ـ محکمه ابتدئیه 3ـ محکمه مرافعه 4ـ محکمه
تمییز .ر.ک :همان ،ص.89
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ب) مهمترین نمونههای عدالت ترمیمی رایج در افغانستان
جامعه سیاسی افغانستان مانند بسیاری از جوامع دیگر ،اقوام مختلفی را با
فرهنگهای متفاوت در خود جای داده است .تا جايي که افغانستان را به «موزه
ي به افغانستان()1979
اقوام» تشبیه کردهاند و طبق بررسيهاي پيش از حمله نظام 
به بيش از  200قوم و قبيله و حدود  30زبان مختلف در اين سرزمين اشاره دارد(
محبی :1373 ،ج  )545 ،9بهرغم تبعیت اکثریت جامعه از آموزههای نورانی
اسالم ،هر اجتماع کوچک قومی از فرهنگ و ارزشهای خاص پیروی مینماید
و به تبع هرکدام ،دارایی آیینهای شبه قضایی حلوفصل اختالفات خاصی است
و لذا ممکن است در مواردی با هم تفاوتهای صوری و ماهوی داشته باشد .اما
به اعتراف محققین ،ضمن تفاوتهای شکلی نهادهای موثر مردم نهاد در موارد
زیادی با هم شباهت داشته و تمامی آنان از اصول و قواعد ذیل تبعیت مینمایند.
 .1الگوها یا جلوههای عدالت ترمیمی در نظام عرفی ،شیوهی غالب حفظ صلح
و همبستگی اجتماعی میان اجتماع است« .حفظ صلح» معموالً هدف اساسی
جلوهها و آیینهای شبه قضایی میباشد؛
 .2قدرت تصمیمگیری جلوههای مشارکت مردمی ،ناشی از تفویض صالحیت از
سوی طرفین درگیر در موضوع است ،نه قدرت توأم با اجبار دیگر؛
 .3الگوهای مشارکت مردمی دارای عناصر عدالت ترمیمی( که بر اعادهی حیثیت
متضرر ،صلح و تحکیم روابط طرفین بیشتر تأکید میکند) و عدالت توزیعی( که
در تالش حل و فصل عوامل اساسی منازعه میباشد)؛ این نوع عدالت به طور
عموم در عدالت رسمی موجود نیست .مردم به جهت این که در همان اجتماع
136
قرار دارند ،همواره نقطهی توافق منصفانه را پیجویی مینماید؛
 .4مشارکت مردم به صورت داوطلبانه بوده و انجام این کار جزئی از نقش
قبول شده و متوقعهی مردم از آنها به عنوان بزرگان پنداشته میشود(اسمیت و
لیمیجی.)15 :1389 ،
جلوههای عدالت ترمیمی در حقوق جزای عرفی یا به عبارت دیگر
نهادهای شبه قضایی حاکم بر جامعهی محلی که وابستگی زیادی به نوع منازعات
مطروحه و ارزشها و فرهنگ حاکم دارد ،به طور جداگانه مورد بررسی قرار
میگیرد.

 .1-1تعریف جرگه
هرچند کلمهی جرگه در زبان پشتو نسبت به فارسی کاربرد بیشتری دارد ،اما
جرگه[ج َ
گ]
در فرهنگ فارسی نیز این کلمه درج و چنین تعریف شده است«:
َ
(مص)حلقه زدن و صف کشیدن مردم .صف کشیدن انبوه مردم»( دهخدا:1373 ،
(ج َ
گ ) صف و حلقه ،دسته ،گروه ،عدهای از مردم که دور هم
« .)6720جرگه ـ َ
جمع میشوند»( عمید.)360 :1380 ،
 .1پشتونها یکی از چهار قوم بزرگ در افغانستان است که به زبان پشتو سخن میگویند و به
شکل تاریخی در نواحی جنوبی کوههای هندوکش ساکن بودهاند .برعالوه شمار وسیعی از آنها
در ایالت مرزی شمال-غربی و بلوچستان پاکستان زندگی میکنند که توسط خط تحمیلی فرض
شدهی دیورند در تقسیمبندی منطقهای بین افغانستان و هند بریتانوی در اخیر قرن نوزدهم از
همملیت خود که در افغانستان است ،جدا شده اند .پشتونهای افغانستان اکثرا ً حنفی مذهب
هستند.ر.ک :یزدانی ،حاج کاظم ،پژوهشی در تاریخ هزارهها ،تهران ،انتشارات عرفان ،چاپ
سوم ،1385ص.127
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 .1جرگه
جرگه نهادی است مردمی ،که به عنوان یک سازوکار حل و فصل اختالف ،کم و
بیش در میان همه اقوام افغانستان همراه با نامها و قواعدی متفاوتی وجود داشته
است ،اما پشتونها جرگه را به عنوان اصلیترین نهاد پشتونوالی میپندارند.
یکی از محققان در مورد جرگه چنین مینویسد :اعتماد به چنین باورهایی باعث
شده است که مردم ،اختالفات( کیفری و غیرکیفری) را حل و فصل نمایند و
جامعه ،از این نظر رشد و ترقی نموده است(A Report by the International
 .)Legal Foundation, 2004: 9زادگاه اصلی و محل رشد و تکامل «نهادجرگه»
در میان جامعه پشتون است « .نهاد جرگه» از جمله آیینهای شبه قضایی است
که با حدت و قدرت تمام در بخشی از جامعه افغانستان (قوم پشتون) 1حاکم و
در واقع نهاد اجرایی مجموعه آداب و رسومی است که به «پشتون والی» شهرت
دارد« .جرگه» که دارای ضمانت اجرایی به مراتب بیشتر و خشنتر از قوانین
رسمی است تا کنون به حیات خود ادامه داده و بسیاری از اختالفات حقوقی،
کیفری و حتی سیاسی از این طریق حل و فصل میگردد .این بخش به تعریف
جرگه ،سازوکار اجرایی آن و انواع جرگهها اختصاص دارد.
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در اصطالح رایج و کاربردی ،جرگه عبارت از نهاد سنتی ،تاریخی و اجتماعی
افغانها است که در سراسر کشور به حلوفصل اختالفات قبیلهای ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی مذهبی به منظور اتخاذ تصامیم معتبر
مبادرت به فعالیت مینماید(.)wardak,Ali,op,cir,p 3
بنابراین ،جرگه در سطح محلی ،و منطقهای ،نهاد حل اختالف است که
با قواعد رایج( نرخ) برخواسته از آداب و رسوم نهادینه شده همراه با دیدگاه
مارکهچیان (رهبران و بزرگان معتبر) به رسیدگی موضوع پرداخته و با تصمیم
(پرکره) اتخاذی ،از نظر اخالقی و اجتماعی ،طرفین درگیر را مقید به پذیرش
میسازد(کمیته حقوق بشر حقوق دانان انگلستان و ولز.)43 :1385 ،
بر اساس این تعریف «،نرخ» به مجموعه مقررات عنعنوی قومی ،که
قدمت بیش از صد سال داشته ولی تحریر نشده ،اطالق میشود .مارکهچیان،
بزرگان قومی محلی هست که به خاطر فهم بیشتر در مسائل و نفوذ اجتماعی
در بین جامعه محلی قوم ،از احترام خاصی برخوردار بوده و در نهایت تصمیم«
پرکره» به عنوان قانونگذاری جمعی( با اثرات الزام آور بر طرفین درگیر) در
رابطه به حل اختالف خاص میباشد( مرکز پالیسی و انکشاف بشری ،گزارش
انکشاف بشری افغانستان.)92 :
 .1-2انواع جرگه
جرگه در میان اقوام پشتون ،با توجه به کاربرد ،نحوهی اجرا و قلمرو ،معموالً در
سه سطح تشکیل میشود:
الف.جرگه محلی
این نوع از جرگهها از گذشتههای دور تاکنون به عنوان عملیترین و اجراییترین
نوع مدیریت سنتی اجتماعی در روستاها و محلهها به شمار میرود .جرگهی
محلی را میتوان چنین تعریف کرد «:جرگهی محلی عبارت از یک نهاد بومی
حل اختالف است که دارای مقررات کیفری «نرخ» تابع زمان و مکان ناشی از
آداب و رسوم عرفی و شماری از میانجیها «مارکهچیان» بوده که تصمیم نهایی
«پرکره» آنها در خصوص یک اختالف بر طرفین درگیر الزم االجرا است»
( کمیته حقوق بشر حقوق دانان انگلستان و ولز ،همان.)44 :
این تعریف از جرگه ،حاکی از آن است که نشست اعضای یک تبار(

خیل) ،بدون رعایت قواعد نرخی برگرفته شده از آداب و رسوم مارکهچیان در
تصمیم نهایی(پرکره) ،جرگه محلی ،اعتبار اجرأیی ندارد .بنابراین ،تحقق عناصر
فوق ،نسبت به اعتبار جریان مارکه و همین طور مشروعیت تصمیم نهایی آن،
ارتباط تنگاتنگ دارد( همان).
ب .جرگه قومی
این جرگهها به مسائلی میپردازند که اختالف شامل یک یا چند قوم میشوند
و در مواردی مانند برخوردهای قومی و یا بروز اختالفها و مسائل مهمی که
تصمیمگیری و تالش مشترک را ایجاب مینماید ،تشکیل می-شود.
جلوههای از عدالت ترمیمی در افغانستان

ج) لویه جرگه
«لویه جرگه» مرکب از دو کلمه است :لوی یا لویه که یک واژه پشتو به معنای
«بزرگ و کالن» است و «جرگه» که یک واژه فارسی و به معنای اجتماع و
مجلس میباشد .منظور از لویه جرگه در عرف سیاسی افغانستان ،اجتماعی است
مرکب از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت و دربار حاکم که هر چند مدت
یکبار به دعوت و پیشنهاد دولت ،تشکیل میشده و دربارهی مسائل مهم کشور
نظر میدادند و از آن جمله چهار مورد مذکور به وضع قوانین اساسی در ادوار
تاریخی مختلف پرداختهاند.
شایان ذکر است که قانون جمهوری اسالمی افغانستان یک فصل
خاص(فصل ششم) را به لویه جرگه اختصاص داده است .هر چند از آن ،به
عنوان عالیترین مظهر اراده مردم یاد شده ،اما عم ً
ال اعضای تشکیل دهندهی آن
افراد دولتی هستند که در قالب یک نهاد دولتی تجسم یافته و در موارد پیشبینی
شدهی قانونی منعقد میگردد .از آنجا که مهمترین شاخصهی آن ،جامعوی بودن
آن است ،نوع سوم جرگه ،جوهر مردمی بودنش را از دست داده و به یک نهاد
دولتی ،آرایش سیاسی به خود گرفته است .به طوری که اصل  110قانون یاد
شده مقرر میدارد« :لویه جرگه عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان میباشد».
نیز اصل  111قانون مذبور انعقاد لویه جرگه را در مواقع خاص چنین پیشبینی
کرده است:
ـ اتخاذ تصامیمی در مورد مسائل مربوط به استقالل،حاکمیت ملی ،تمامیت
ارضی و مصالح علیای کشور.
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ـ تعدیل احکام قانون اساسی.
ـ محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج اصل شصت و نهم این قانون
اساسی.
در نتیجه در توجیه لویه جرگه میتوان گفت ،عرف حقوقی افغانستان،
بر این روش قرار گرفته است که لویه جرگه در اثر عمل مداوم و مکرر مردم و
دولت ،عنوان «قوه مؤسس» و واضع قانون اساسی را پیدا کرده و به اصطالح یک
سنت عنعوی حقوقی ـ سیاسی است( دانش.)57 :1374 ،
اما آنچه مورد نظر در این نوشتار میباشد ،جرگهی محلی است که
عمومیت بیشتر داشته و از سازوکار ارزندهی حل و فصل غیر رسمی دعاوی،
برخوردار میباشد .جرگهها معموالً در چارچوب یک طایفه( خیل) عمل میکند.
طایفه لزوم ًا منحصر به یک قریه نشده و ممکن است که به قریههای مجاور دیگر
نیز توسعه یابد .بنابراین ،این جرگه محلی جهت حل و فصل منازعات میتواند
میان اعضای یک روستا و یا بیشتر از آن فراخوانده شود.
 .1-3فرایند شکلگیری جرگه و ضمانت اجرایی آن
هرچند بررسی و تبیین نحوه شکل گیری جرگه(اعم از ماهوی و شکلی) و نیز
انواع ضمانتهای اجرایی احکام صادره از جرگه نیازمند مطالعه و بررسی مستقل
و همه جانبه است ،اما در این قسمت به صورت فشرده به مراحل شکلگیری
جرگه محلی و قومی و مهمترین ضمانت اجرای آن اشاره مینماییم.

 140الف) فرایند شکل گیری جرگه
اعضای جرگه در میان پشتونها که گاه به مارکهچی» نیز تعبیر میشود ،مرکب از
افراد با نفوذ و معتبری چون خانها ،مالکان اراضی ،وکالی گذر(ناحیه) ،بزرگان
و مولویها است .اینان از شهرت نیک برخوردار بوده و با توجه به توانایها و
ظرفیتهای که دارند از بقیه افراد جامعه ممتاز بوده و برای حل اختالف حقوقی
و کیفری به آنان مراجعه میشود(The Customary Laws of Afghanistan, op.cit,
.)p 8

اعضای جرگه مکلف به رعایت انصاف و بیطرفی در فرایند محاکمه هستند.
هرگاه عضوی از اعضای جرگه متهم و یا حتی مظنون به جانبداری از طرف
خاص و مداخلهی بیمورد شود ،فورا ً از جرگه اخراج و فرد معتمد و خبرهی دیگر
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به جای وی معرفی میگردد .جرگهها معموالً به صورت علنی برگزار و صرف ًا
در برخی از موارد به تشخیص اعضای جرگه و تقاضای طرفین دعوا ،مارکه
سری خواهد بود .وابستگان و اعضای قبیلهی اصحاب دعوا به استثنای زنان
ّ
بهطور برابر حق اشتراک ،تصمیمگیری و سخن گفتن را داراند .زمان رسیدگی
به موضوع متنازعفیه ،وابسته به اهمیت موضوع ،پیچیدگی و سادگی آن است.
موضوعی امکان دارد در یک جلسه و در طول زمان کوتاه حل و فصل گردد و
رسیدگی به موضوع دیگر و صدور حکم متناسب آن امکان دارد روزها و بلکه
هفتهها به طول انجامد.
پیش از ورود به رسیدگی با توجه به نوع و اهمیت موضوع ،مالی(پول
نقد و یا شیء) ،به عنوان تضمین پذیرش حکم که در اصطالح محلی به«ماچلغه»
یا «برمته» تعبیر می شود ،از طرفین دعوا اخذ و به عنوان امانت نزد طرف ثالث
که معموالً از اعضای جرگه میباشد تا اعالم تصمیم و صدور حکم نهایی
نگهداری میشود(.همان) سپس رسیدگی به صورت رسمی توسط رئیس جرگه
با دعای مختصر و قرائت شعر به زبان پشتو بدین مفهوم که «:همهای امور از
جانب خداوند است و لی برای بشر نیز اجازهی فکر و مشورت داده شده
است»( الفنستون)171 :1388 ،؛ آغاز میگردد .در ابتدا به بزهدیده اجازه داده
میشود که صورت دعوا را توصیف و ضررهای مادی و معنوی ناشی از جرم
را بیان نماید و سپس بزهکار به دفاع از خود و شرح واقعه مجرمانه میپردازد.
بعد از استماع اظهارات طرفین درگیر ،هریک از اعضای جرگه به طور مساوی
با استناد به روایت ،شعر ،تمثیل و آداب و سنن رایج ،سخنان خود را آغاز و
هرکدام سعی دارند که زمینههای مشترک میان کنشگران منازعه را بیابند و
موضوع را به نحوی حل و فصل نمایند که رضایت طرفین در آن نهفته باشد.
نهاد جرگه در برخی از مقررات با نهاد قضایی رسمی مشترک است .از باب
نمونه ،چنانچه اظهارات متهم و دفاعیات وی مغایر با ادعای بزهدیده باشد جهت
ظاهرشدن حقایق ،شاهد خواسته میشود و یا اگر بزهکار اتهامات مطرح شده از
موجه از نوع دفاع
سوی بزهدیده را بپذیرد ،اما برای اعمال ارتکابی خود دالیل ّ
مشروع ،اکراه ،اجبار ،اجرای حکم قانون و غیره داشته باشد ،اعضای جرگه با
مالحظهی این جهات در جستجوی حکم مناسب خواهند بود .هم چنین اگر در
فرایند رسیدگی مشخص گردد که یکی از طرفین دعوا توانایی دفاع متناسب از
خویش را ندارد ،فرد دیگری را به عنوان وکیل وی در جرگه معرفی مینماید.
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سرانجام اعضای جرگه با توجه به اظهارات طرفین دعوا ،مصالح اجتماعی آنان
و رویههای قضایی غیر رسمی که در گذشتهها راجع به موضوع مشابه اتخاذ
میشده ،حکم نهایی را به صورت شفاهی صادر و به طرفین اعالم مینماید .در
صورت که یکی از طرفین ،فیصله جرگه را رد نماید تضمین که در آغاز جرگه از
طرفین اخذ شده بود به وی تعلق نمیگیرد ،بلکه به نفع کنشگر دیگر مصادره و
یا هم اعضای جرگه به عنوان امانت آن را نزد خود نگه میدارد(The Customary

.)Laws of Afghanistan, op.cit, p 8
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در صورتی که بزهکار حاضر به مشارکت در جرگه نشود در برخی
از قبایل ،جرگه تشکیل و حکم غیابی صادر میشود و در برخی یا بزهکار را
به اجبار ،به جرگه میکشاند و یا مورد سرزنش روحانیون و بزرگان قوم واقع
شده و عالوه بر مصادرهی اموال و دارایی او ،از جامعه تبعید میشود(الفنستون،
پیشین .)172 :اگر یکی از طرفین منازعه به حکم صادرهی جرگه ،به ویژه اگر
حکم متضمن مجازات باشد ،اعتراض داشته باشد و یا این که حکم به صورت
اشتباه صادر شده باشد ،میتواند( البته با حمایت قبیله خود) مرافعه خواهی نموده
و جرگه دوم را منعقد نماید .اگر در جرگه دوم( استیناف) ثابت شود که اعضای
جرگه اول حکم اشتباهی صادر نموده ،عالوه بر این که اعتبار و حق اشتراک
در جرگههای بعدی را از دست میدهند ،باید به طرفین و به ویژه به طرف
ناراضی خسارت پرداخت نماید .این امر حاکی از این است که ساختار جرگه و
نتیجه صادره از آن هردو به عنوان یک راهکار حل و فصل اختالف و اعاده نظم
اجتماعی در کانون توجه قرار دارند .هرگاه یکی از طرفین با تصمیم صادره از
 142جرگه دوم ناراضی باشد نوبت به مرحله تجدید نظر و انعقاد جرگه سوم میرسد.
حکم صادره از جرگه سوم برای طرفین درگیر الزامی است و مخالفت با آن،
مجازاتهای سخت از جریمه نقدی گرفته تا آتش زدن خانه متمرد از حکم را
در پی خواهد داشت.
ب) ضمانت اجرای احکام جرگه
نهادجرگه چون بر آمده از درون جامعه و با درخواست و تراضی اصحاب دعوا
منعقد میشود و از سوی دیگر احکام صادره از جرگه مبتنی بر مقررات پذیرفته
شدهی«پشتون والی» است ،نیازمند به ضمانت اجراهای قوی ندارد و همان
سرزنش اجتماعی ضمانت اجرای خوبی برای پذیرش مقررات جرگه خواهد

بود ،اما در عین حال آیین شبه قضایی جرگه دارایی ساز وکار اجرای ویژهای
است .فرامین صادره از جرگه در مورد حل و فصل اختالفات حقوقی و کیفری
توسط نیروهای که در عرف محلی به «اربکی» ()Arbakaiیاد میشود اجرا و
تعمیل میگردد .اربکیان معموالً مردان مسلح و از میان جوانان مجرد قریه و
محله بودهاند که به عنوان پلیس غیر رسمی فعالیت و مسؤولیت اجرای تصامیم
جرگه را برعهده دارند .این نهاد با رویه و سابقهی تاریخی که ایجاد گردیده از
توجه در جامعه برخوردار بوده و هیچ کسی جرأت مخالفت با آنان
مصونیت قابل ّ
را ندارد؛ چرا که در صورت تمرد ،به اشد مجازات محکوم خواهد شد(Wardak,

.)Ali:jircka,op.cit,p12
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در پایان این بخش الزم به ذکر است که بیشتر منازعات مهم از طریق
معذرت خواهی که در عرف پشتونها به «ننواتی» یاد میشود ،حل و فصل
میگردد .این رسم تقریب ًا در میان تمام قبایل به عین شکل صورت میگیرد.
«ننواتی» یا معذرت خواهی ساز و کار مخصوص و فوق العاده افغانی است که
برای عفو جرایم بزرگ اجرا میشود( پژواک ،سالنامه کابل .)344 :در واقع ننواتی
راهکاری برای پایان دادن مخاصمه از طریق پذیرش اشتباه و جبران خسارت
است که با توجه به عرف حاکم و نوع ارتکاب جرم ،شکل و روشهای متفاوت
دارد .در برخی از مناطق معذرتخواهی بدین ترتیب است که بستگان قاتل در
تشییع جنازه مقتول شرکت نموده و یکی از نزدیکان قاتل در قبری که برای مقتول
آماده شده است ،میخوابد تا تسلیم شدنش به مرگ را به خانواده مقتول نشان
دهد .در برخی از مناطق بزهکار همراه با موسفیدان ،بزرگان ،سادات ،مولویها
و گوسفند جهت اخذ عفو و بخشش به منزل قربانی میروند( بینش143 :1388 ،
 .)33در صورتی که خانواده قربانی ،مجرم را عفو نمایند طرفین نه تنها به صلح
و آشتی میرسند که اصوالً یک نوع رابطه محبت و دوستی میان آنان برقرار و
حمایت از مرتکب ،جزء وظایف خانواده مقتول خواهد بود .پذیرش معذرت
خواهی و یا همان ننواتی یکی از قواعد عرفی مسلم است که اشخاص کمتری
جرأت ر ّد آن را دارد؛ چرا که نپذیرفتن این روش حل منازعه به منزله مخالفت
آشکار با هنجار پذیرفته شدهی اجتماعی است که سرزنشهای جامعه را در پی
داشته و نشان از ضعف روحی و پذیرفتن ننگ اجتماعی است؛ اتهامی که هیچ
کس از عهدهی آن بر نخواهد آمد .البته پذیرش معذرتخواهی ،گاه مطلق و
در مواردی خانواده مقتول صرف ًا از اجرای قصاص گذشت مینماید و مرتکب

میباید دیه پرداخت نماید .البته مقدار دیه یا همان تاوان و «پور» باتوجه به قدرت
و موقعیت قبایل و نیز نوع و نحوهی جرم ارتکابی تفاوت میکند ،اما در میان
پشتونها مرجع و منبع برای تعیین غرامت یا همان تاوان ،دیه و نرخهای است
که توسط قبیلهی احمدزی یا احمدزایی تعیین میگردد؛ چرا که این قبیله یکی
از بزرگترین قبیلهی پشتون بوده و مارکهچیان آنان با استعدادترین مردان جرگه
شناخته شدهاند ،از همین رو ،متابعت از«نرخ»(تاوان ،دیه) مروج آنان ،در راستای
تأمین عدالت ،اطمینان بیشتری در میان قبایل دیگر دارد(The Customary Laws

.)of Afghanistan, op.cit, p9
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روشهای دیگری از مجازات؛ مانند بد دادن دختر ،1بریدن اعضای بدن
مانند گوش و بینی ،ایراد ضرب و جرح و تاوانهای متفاوت که بیشتر در جرایم
قتل عمد و وحشیانه و هم چنین جرایم خانوادگی معمول است ،وجود دارد(The
 )Customary Laws of Afghanistan, op .cit, p12که بیشتر این روشها مغایر با
عقل ،آموزههای دینی و حقوق بشری است.
 . 2ما ْر َک َه
نهاد شبه قضایی تحت عنوان« مارکه» از دیرباز در جامعه هزاره  ،مانند سایر اقوام
کشور از کهنترین سازوکار حل اختالفات است که با هویت اجتماعی هزارهها
عجین شده و بعض ًا «مرکه» یا «مجلس قومی» یا «جلسه» نیز به آن میگویند.
هدف از پدیدآمدن این روش حل اختالف با پیشینهی طوالنی ،حل و رفع
مشکالت حقوقی و کیفری جامعه هزاره بر اساس هنجارهای عرفی و شرعی
2

 .1قانون منع خشونت علیه زن در بند  4ماده  3بد دادن را تعریف کرده است« :بد دادن :به شوهر
دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل ،تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از
رسوم ،عرف و عادات ناپسند.».

 .2مرحوم مال افضل ارزگانی ،شرح مناطق مرکزی را در مختصر المنقول آورده است«:استانهای
هزارهجات در وسط زابلستان واقع است که مملکتی است عریض و وسیع و محدود است از شرق
به کابلستان و از غرب به سیستان و از جنوب به دریای سند و از شمال به بلخستان و خراسان و.»...
به نقل از :دولت آبادی ،بصیر احمد ،همان منبع ،ش .85عالوه بر مناطق یاد شده در اکثرشهرهای
بزرگ به شکل پراکنده و حتی با نام مبدل زندگی میکنند .زبان اکثریث قاطع هزارهها فارسی و
با گویش هزارگی و اکثریت قوم هزاره شیعه مذهباند ،ولی اقلیت-های بزرگ سنی هزاره نیز
اسماعیلیه در والیات شمال و شمال شرقی افغانستان وجود دارد که در گذشته ارتباطشان با
هزارههای شیعه کام ً
ال قطع بوده ،ولی در این اواخر دوباره احیا شده است .بنگرید به:دولت آبادی،
بصیر احمد ،افغانستان شناسی ،ص28

حاکم در جامعه است؛ امری که در ابتدای شکل گیری جوامع رایج و در میان
مردم حکمفرما بود .محققان علوم انسانی معتقدند که در دوران باستان معمول-
ترین روش وضع قانون آن بود که شخصی به علت اعتبار ،نفوذ و صالحیت
ال برای جامعهی خود وضع قاعده و ضابطه کند .این امر معموالً
خاص ،مستق ً
به جمعآوری و تدوین آداب و رسومی که مورد تأیید عامهی مردم بود ،محدود
میشد( صانعی.)224 :1381 ،
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 .2-1تعریف مارکه
تعریف کامل و جامعی از «نهاد شبه قضایی مارکه» صورت نگرفته و این کلمه
ریشه یابی نشده است؛ اما مؤلف فرهنگ ابتدایی ملی هزاره ،مارکه را به معنی
جلسه ،انجمن و مجلس تعریف کرده است( مالستانی .)144 :1372 ،توصیف
مفهوم مارکه در میان گویش پشتونها و همینطور در آثار نویسندگان آنها نیز
مشاهده میشود .چنانچه دکترعلی وردک این دو مفهوم را مشابه هم دانسته و
مینویسد« :مارکه یا جرگه سازوکارهای حل و فصل اختالفات بسیار مشابه
نسبت به هماند و در میان مردم عادی به جای هم استفاده میشوند»( Wardak,
 .)Ali: Jirga, op.p9این مشابهت را بعضی دیگر از نویسندگان پشتون ،نیز تأیید
میکنند؛ کلمه مرکه یا مارکه تقریب ًا معنی جرگه را میدهد منتها در خصوص
مسائل کم اهمیت و در بین یک تعداد افراد اندک تشکیل میگردد ( شرح
مختصر یک تعداد قواعد و نظامهای حقوقی .)khorshed.org
این که مارکه به مفهوم پشتونها و مارکه به مفهوم رایج در میان هزارهها،
چه فرقی با هم دارند ،برخی از نویسندگان میگویند :در عرف پشتونوالی،
جرگه و مارکه از این جهت که هر کدام قابلیت استفاده به جای دیگری
دارند ،هر دو به عنوان یک سازوکار غیررسمی حل و فصل اختالف ،مشابه هم
هستند()Wardak, Ali: ibid, op. p6؛ اما به نظر می رسد که تفاوت اصلی این دو
نهاد شبه قضایی در قلمرو و گستره کاربرد آنان است .مارکه در میان پشتونها
بیشتر به عنوان یک سازمان اقتصادی و اجتماعی دایمی جامعه محلی ایفای
نقش میکند و به ندرت به عنوان یک نهاد حل اختالف کیفری محلی مورد
استفاده قرار میگیرد ،در حالی که مارکه به مفهوم هزارگی آن ،هم امور حقوقی
و هم کیفری را شامل میشود.
با توجه به جایگاه و کاربرد «مارکه» میتوان گفت «مارکه» ،آیین شبه
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قضایی است که با تشریفات خاص در قالب واحدهای متعدد و سطوحی مختلفی
محلی ،قومی و ملی عمدتا در میان جامعه هزاره به منظور یافتن راهحل و اتخاذ
تصمیم در خصوص اختالفات حقوقی و کیفری تشکیل میشوند .اعضای مارکه
شامل بزرگان ،ریش سفیدان ،روحانیون و سادات هستند که هر یک از آنها
اصطالح ًا به نام «مارکهچیان» یادمیشوند .آنها اختالف را بر اساس آموزههای
شرعی یا آیین شبه قضایی مارکه و یا با ترکیبی از هر دو حل و فصل میکنند.
مارکهچیان کیفری که عضوی جامعه محلی و یا خارج از آن سطح طایفه میباشند،
سعی مینمایند تا در قالب فرایند مارکه ،زمینهی دیدار و گفتگو و طرح مطالبات و
خواستههای متقابل بزهدیده(شخص آزرده) 1و بزهکار را فراهم کنند .نکته جالب
این است که روش و اهداف مارکه بسیار مشابه روش و اهداف عدالت ترمیمی
است؛ همانگونه که در فرایند عدالت ترمیمی ،خود بزهدیده و بزهکار هستند که
طی جلسات متعدد با دیدار و گفتگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم
به یک راهحل مرضی الطرفین در مورد اختالف کیفری دست مییابند( نجفی
ابرندآبادی ،)15 :1382 ،در فرایند مارکهی کیفری ،نیز کنشگران اختالف همراه
با مارکهچیان(بدون این که مارکهچی نظر یا رأی خود را به آنها تحمیل نمایند)
میکوشند تا به یک راهحلی که تضمینکننده منافع و مورد پذیرش طرفین باشد،
دست یابند .ویژگی دیگر الگوی مارکه این است که همیشه توجه به آینده دارد؛
بدین معنی که ضمن متوجه نمودن مرتکب نسبت به آثار و تبعات عمل ارتکابی
او ،روابط آینده بزهدیده و بزهکار را با ترمیم آسیبهای بزهدیده بازسازی نموده و
با اعمال سازوکار که تحت عنوان«ناغه» یاد میشود ،استمرار روابط حسنه طرفین
در آینده را پیجویی مینمایند( خانوف ،ل .تیمور.)99 :1372 ،
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الزم به یادآوری است که درگذشته متصدی مارکه در میان هزارهها
بیشتر«میر»« ،2سلطان» و «خان-ها» بودند و اوامر و احکام آنان به مثابهی قانون
شمرده شده و اجرای آن از طرف رعایا و سایر افرادی که در آن منطقه زندگی
میکردند واجب التعمیل بوده است( خانوف ،پیشین« ،)111 ،میرها» با نفوذ در
سازمان دولت و قدرت اقتصادی که داشتند توانسته بودند ،هم سازمان اداری و
 .1در گویش هزاره متضرر جرم را اصطالحا «آزرده» گویند.
« .2میر» مخفف امیر به معنی رئیس ،فرمانده سپاه مانند میر سپاه ،میر عدل :آنکه به اختالفات مردم
رسیدگی میکرده ،قاضی ،داور .بنگرید به :معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین (جلد یک) ،ص .1045
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هم سازمان قضایی را در اختیار بگیرند به گونهای که در قلمرو حکومت خویش
حاکم اعلی به شمار میآمدند .مارکهها در دربار میر ،به منظور حل و فصل مورد
متنازع فیه تشکیل و بر طبق عادات و سنن هزارگی توسط وی به صورت علنی
برگزار میشد و هرکس میتوانست در آن شرکت نمایند .داوری میر بیشتر بر
مبنای حفظ همبستگی گروه و تأمین همزیستی مسالمتآمیز بین گروههای مخالف
و برقراری صلح بود تا بر مبنای عدالت .آنها به لحاظ اعتبار اجتماعی ویژهی
که داشتند ،بعض ًا دیده شده است که در فرایند مارکه نه تنها بیطرفی را حفظ
نمیکردند ،بلکه ،مارکه را به سوی نتیجهی دلخواه خودشان ،سوق میدادند.
امروزه ،مراجعه اصحاب دعوا به آیین مارکه ،به دور از هر گونه تأثیر
گذشته ،کامال اختیاری بوده و بدون توافق کنشگران اصلی اختالف ،اجرای این
مهم عملی نیست؛ چرا که از یک سو ،نظام ملوک الطوایفی میرها و سلطانها در
افغانستان توسط عبدالرحمن در  1893میالدی برابر با  1272خورشیدی تا حدودی
برچیده و در عوض نظم متمرکز پایهگذاری شد ،از دیگر سوی ،نقش خانها پس
از انقالب  1357خورشیدی به بعد کام ً
ال از بین رفته و روابط و مناسبات خان با
دهقان که بیشتر وابسته به زمین بود ،بههم خورده است .اکثر دهقانها به شهرها
رفته و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کرده و گذشتهها را به خاطرهها سپرده و
با خانها خدا حافظی کرده اند( مرزایی .)1389 ،در شرایط فعلی با ایجاد تغییرات
در نهاد شبه قضایی «مارکه» نظرات اطراف درگیر در یک اختالف به اندازهای
اهمیت یافته است که از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری صحبت میشود .توافق
ناشی از ارادهای آزاد طرفین در حل و فصل اختالف کیفری در آثار نویسندگان تا
آنجا حایز اهمیت دانسته شده است که به اعتقاد فرانسواز آلت مش یک توافق 147
خوب از یک دادرسی خوب بهتر است( منس ،آلت فرانسواز.)166 :1385 ،
 .2-2انواع مارکه
انواع مارکه با توجه به اهمیت موضوع دعوا و مشارکت مارکهچیان که قهرا ً هرکدام
آیین و روش متفاوت از دیگری دارد ،به انواع زیر قابل تقسیم است.
الف) مارکه محلی
در سطح هزارهجات مارکه ،توسط اولوس( که در گویش فارسی هزارگی مترادف

با واژه مردم کاربرد دارد) ،صورت میگیرد« .اولوس 1یا مارکه ،برای تصمیمگیری
در مورد مسائل بسیار متنوعی تشکیل میشده است .از مسائل قبیلهای ،شخصی،
کیفری ،مادی و موضوعات مربوط به ارث و میراث گرفته تا امور نظامی؛ چون
دفاع هزارهجات ،جلب سربازان ،مسائل مالی ،رابطه با رهبران ازبک و افغان(
پشتونها) و حتی موضوعات مهمتر مانند استقالل افغانستان»( موسوی:1387 ،
.)81
بنابراین ،مارکه محلی اجتماع تمامی اشخاص دخیل در موضوع در
سطح محلی است که به منظور حل و فصل اختالف و آثار و تبعات مختلف
ناشی از آن ،برای آینده گرد هم آمده و اتخاذ تصمیم مینماید.
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ب) مارکه قومی
در گذشته ،میرها و سلطانهای هزاره به عنوان سران مردم( اولوس) ،در امور
اداره داخلی مستقل بودند؛ لیکن ،برای تصمیمگیری در شرایط خاص و در
حالت جنگ از تمام هزارهجات یک مجلس بسیار بزرگ تشکیل و در آن به شور
و مشورت میپرداختند .به طور نمونه ،مارکهی قومی در سطح هزارهجات پس
از تهاجم انگلستان در  1839تشکیل شد« .در سال  1839مردم تمام هزارهجات
مجبور شدند تا یک مجلس عمومی را تشکیل دهند و به موضوع هجوم
انگلیسها بر افغانستان به مذاکره و مشورت بپردازند که رهبران تمام طوایف
و قبایل هزاره در آن اجالس حاضر شده بودند»( خانوف ،پیشین .)102 :مورد
دوم از مارکهی قومی در سطح هزارهجات که در سطح رهبران قومی -مذهبی و
مشایخ محلی تشکیل یافته است ،میتوان از مارکه ،ایجاد سازمان «شورای اتفاق
انقالب اسالمی» در 1979م و نیز از مارکهی پایهگذاری«حزب وحدت اسالمی»
در 1989م بامیان ،نام برد .بنابراین ،مارکه قومی بیشتر راجع به مسایل کالن
 .1کلمه اولوس دارای ریشهی ترکی -مغولی به معنی(مردم) یا سرباز است« ،رود هاوس» در
مورد اولوس به عنوان یک کلمه ترک -مغولی مینویسد«:اولوس:یکی از چهار قبیله تجدید
یافته تورانیان .هر اولوس به چند طایفه (ایل) تقسیم میشود ،هر طایفه به چند عشیره (اویماق):
هر عشیره به چند دسته(پوی) ،و هر دسته به چند خانواده (اوراق)» در نتیجه اولوس یک کلمه
هزارگی است ،اما بعضی به اشتباه آن را پشتو میدانند ،جرگه از همین گونه است .به نقل از
موسوی ،سید عسکر ،هزارههای افغانستان (تاریخ ،فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست) ،همان ،ص ،81و
بعد همان ،ص.273

سیاسی و تصمیمگیری در مورد ایجاد سازمان سیاسی و مشارکت در امورات
مهم کشور است.

 .2-3فرایند مارکه و نحوه رسیدگی به موضوعات مورد اختالف
فرایند شکلی و ماهوی مارکه با فرایند شکلی و ماهوی جرگه از هم متفاوتاند.
هماهنگی و انعطاف پذیری مارکه با تحوالت اجتماعی در راستای ترمیم و
بازسازی اختالل روابط افراد ،موجب شده است که همچنان جایگاه و مقبولیت
اجتماعی خود را حفظ نماید .نهاد شبه قضایی مارکه چون از یک سو تابع
آموزههای دینی است و عمدتا توسط روحانیت و دستگاه دینی اجرا میشود و از
سوی دیگر همراه با راه حلهای نوین و آمیخته با عرفهای که ریشه عقالنی و
منطقی دارد ،تلطیف شده و تا حدودی مجازاتهای غیر انسانی که در میان سایر
جلوههای مشارکت حل و فصل منازعه مشاهده میشود ،در این نهاد جایگاه
ندارد(.)ibid, P24
الف) نحوه انتخاب اعضای مارکه و اصول حاکم برآن
پذیرش نهاد مارکه کام ً
ال اختیاری و اعضای آن توسط کنشگران اختالف از میان
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ج) مارکه ملی
اولین مارکه یا جرگه در سطح ملی با محوریت هزارهها ،در سال 1987م برابر
با  1366خورشیدی منعقد گردید .جرگه یا مارکه ،پیش از این به موضوعات
قبیلهای پشتونها میپرداخت و قبل از  1987تنها پشتونها اجازه داشتند جرگه
تشکیل دهند .مارکه هزارهها اولین قدمی بود که حزب دموکرات خلق افغانستان،
به رهبری دکتر نجیب رئیس جمهور وقت برای مشارکت دادن هزارهها در
حیات سیاسی– اجتماعی افغانستان ،به منظور تحقق مشی مصالحه ملی در
کشور ،برداشت( موسوی ،پیشین .)233 :هر چند که محرک اصلی برای این
اقدام منافع حزب حاکم بود تا هر چیز دیگر؛ چرا که رژیم میخواست حمایت
هزارهها را نسبت به حکومت خود جلب نماید .به هر صورت ،این مارکه در
سپتامبر  1987در شهر کابل پایتخت کشور منعقد گردید و چون رژیم وقت
نامشروع بود ،هزارهها به موافقت نرسیده و جهاد را علیه این رژیم در کنار سایر
قومیتها تا سرنگونی آن ،ادامه دادند.
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شخصیتهای متنفذ قومی یا محلی(روحانیت ،سادات ،ریش سفیدان و مشایخ
قوم) برای رسیدگی به موضوعات حقوقی و کیفری انتخاب میشوند .محل
تشکیل جلسه مارکه معموالً مسجد و یا حسینه است؛ تا اوالً اصل بیطرفی حفظ
گردد و ثانی ًا فضای معنویت و قداست بر جلسه حاکم و یک دادرسی عادالنه
صورت گیرد .اصول حاکم بر مارکه عبارتند از اصل بیطرفی ،رعایت انصاف
و عدالت ،جبران خسارت بزهدیده ،محرمانه بودن موضوع جلسه در جرایم
جنسی و خانوادگی ،اعتبار توافق ،علنی بودن جلسه ،حق انتخاب وکیل و ترمیم
روابط بههمخورده طرفین درگیر .اعتبار و مشروعیت نهاد مارکه ارتباط مستقیم
با رعایت اصول یاد شده از سوی جامعه محلی در کنار بزهکار و بزه دیده به
عنوان بازیگران اصلی در موضوع مورد اختالف و حق انتخاب طرفین دعوا دارد.
رسیدگی در نهاد شبه قضایی مارکه کام ً
ال علنی است؛ مگر در موارد
استثنا و از همین رو ،عالوه بر بزهکار و بزهدیده ،اهالی محل و وابستگان آنان
حق شرکت و حتی در موارد با اجازه مارکهچیان حق اظهار نظر دارند .مرحله
مقدماتی مارکه با اخذ اختیارنامهای از طرفین دعوا که نشان دهندهی اعطای
صالحیت رسیدگی به مارکهچیان ،آن هم به صورت آزادانه و آگاهانه است،
تشکیل مییابد.
سپس جلسه با قرائت آیاتی از قران مجید و موعظه یکی از مارکهچیان
مبنی بر اهمیت صلح ،عفو و گذشت ،مسؤولیت مؤمنین در برابر یک دیگر،
رعایت حق و عدالت و در نظر گرفتن معاد و روز واپسین و ،...به صورت
رسمی آغاز میگردد .با سپردن اداره جلسه و یا وظیفه تسهیلگیری به همان
 150عضو یا عضو دیگر ،در ابتدا بزهدیده اجازه مییابد که مصایب ،ضررها ،مطالبات
و خسارات ناشی از عمل مجرمانه را بدون ترس و هراس بیان نموده و به سمع
و نظر مارکهچیان برساند .سپس اجازه صحبت به جانب دیگر اختالف(بزهکار)
داده میشود تا چرایی عمل ارتکابی را توضیح داده و از خود دفاع نماید .در
این فرایند اگر چنانچه احساس شود که یکی از اصحاب دعوا در بیان واقعه
و دفاع از خود عاجز و نیازمند وکیل است ،بهموقع این نیاز تأمین و مرتفع
میگردد و همچنین اگر برای مارکهچیان احراز شود که یکی از اعضای مارکه
طرفدار یکی از اصحاب دعوا است ،از دایرهی مارکه اخراج و فرد دیگری با
جلب رضایت طرفین به جای وی منصوب میگردد .پس از شنیدن اظهارات

ب) مرحله دوم مارکه(مرحله استیناف)
اگر چنانچه مارکهچیان در مرحله اول موفق به جلب نظر طرفین نشود و یا
اصوالً به جمعبندی قابل توجه نرسند این مرحله بدون اعالم رأی متوقف
و رسیدگی موکول به جلسه بعدی میشود .در مرحله دوم معموالً اعضای
قضایی خارج از جامعه محلی و غالب ًا از روستاها یا مناطق همجوار که هیچگونه
مناسبت با طرفین ندارند ،انتخاب میشوند .فرایند رسیدگی در این مرحله شبیه
مرحله بدوی است .مارکهچیان به دلیل این که خارج از محل وقوع جرم و
موضوع متنازعفیه میباشند و آگاهی الزم را در این زمینه ندارند ،قبل از استماع
اظهارات بزهدیده و بزهکار جهت دستیابی به کم و کیف قضیه با اهالی محل
جلسه میگیرند و پس از گفت و گو با آنان و بررسی همه جانبه اگر به این
نتیجه برسند که توانایی حل قضیه را دارند از طرفین اختیارنامه گرفته و وارد
رسیدگی میشوند و با رعایت اصول و تشریفات مرحله بدوی سعی میکنند
حکم متناسب صادر و رضایت طرفین را به دست آورند ،اما اگر احساس نمایند
که حل این موضوع در توان آنان نیست ،وارد رسیدگی نشده و به طرفین اعالم
مینمایند که تا راه دیگری را جستجو نمایند .عدم توانایی اعضایی قضایی که
خارج از جامعه محلی انتخاب شده اند ،معلول عوامل مختلف است؛ که از جمله
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طرفین دعوا و یا وکیل آنان ،مارکهچیان وارد بررسی و غور شده و راهکاری
برای حل مخاصمه ارائه مینمایند .چنانچه متهم جرایم و اتهامات انتسابی را
نپذیرد ،بزهدیده برای اثبات ادعای خود مدارک و ادله اثباتیه ،مانند شهود و بیّنه
را به محضر مارکهچیان میباید ارائه نماید .مارکهچیان پس از بررسی ادله اثباتیه
و یا استماع شهادت شهود مبنی بر احراز جرم انتسابی و یا بیگناهی وی به
شور ومشورت میانگروهی پرداخته و بدون جانبداری از کنشگران اصلی و با
رعایت محرمانه ماندن مارکه ،در نهایت مبادرت به ارائه راه حلهای پیشنهادی
جهت حصول توافق مرضی الطرفین مینمایند .در صورت حصول توافق با
رعایت جانب انصاف ،عدالت و مصلحت طرفین ،مواردی توافقی معموالً به
صورت مکتوب در آمده و پس از ابالغ توسط تسهیلگر ،یک برگ از رو نوشت
اصلی به هریک از طرفین دعوا داده شده و جلسه رسیدگی با دعای خیر و
روبوسی طرفین دعوا خاتمه مییابد(مرزایی ،پیشین).
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ج) مرحله سوم(مرحله تجدید نظر)
این مرحله از فرایند دادرسی غیررسمی در میان هزاره ها ،به ندرت اتفاق می افتد؛
زیرا قضایا غالب ًا در میان هزارهها از طریق همان دو مرحله که ذکر گردید ،حل و
فصل میگردد و اگر هم از دو مرحله قبل به نتیجه نرسند ،منطقی نخواهد بود که
دوباره این دور باطل را تجربه نمایند ،بلکه یا از طریق مجاری قانونی و محاکم
رسمی اقدام میگردد یا از طریق شریعت و انتخاب روحانیون خبره و متعهد که
البته حکم صادره از سوی روحانیت و تصمیم اتخاذی از ناحیه آنان مانند تصامیم
مارکهچیان ،برای طرفین الزام اخالقی دارند و دارای ضمانت اجرای قهر آمیز
و کیفری همانند نهاد جرگه محلی رایج در میان پشتونها ،نیست ،از همین رو،
هریک از طرفین در صورت اعتراض میتوانند به مراجع قضایی رسمی مراجعه
و از آن طریق به خواسته شان برسند .این فرایند هرچند حق انتخاب اصحاب
دعوا و و دقت در دادرسی را تقویت مینماید ولی در موارد زیادی باعث سوء
استفاده و تضییع حق مجنی علیه و اطاله دادرسی خواهد شد و لذا ضرروت دارد
که فعاالن جامعه مدنی سازوکار برای رفع این نقیصه در نظر بگیرند تا این نهاد
شبه قضایی(مارکه) به حیات و پویایی خود ادامه دهد.
بنابراین ،هرچند نهاد جرگه به عنوان یک نهاد شبه قضایی معروف و
 152مشهور گشته و حتی در بعضی موارد منازعات فرا محلی و قومی را نیز شامل
میشود ،اما نهاد مارکه به دلیل پیروی از اصول حاکم بر دادرسی و برخورداری
از قابلیتها ،و سازوکارهای معتدلتر و انسانیتر ،بهتر از جرگه است.
 . 3شورا
سومین نهاد شبه قضایی حل و فصل اختالفات کیفری و حقوقی در افغانستان،
نهاد غیر رسمی «شورا» است ،که عمدتا در استانهای شمال کشور در میان
اقوام «تاجیک» و «ازبک» رایج است .مطالعهی تاریخی نشان میدهد که این
مناطق به سلطنتهای کوچک توسط پادشاه اداره میگردید و همراه پادشاهان
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و شاهنشینهای همجوار (آن طرف دریای آمو) روابط نزدیک داشتهاند ،این
سلطنتها مانند نظامهای خودگردان میرها ،مستقل بودند و تسلیم شدن به شاه
مرکزی را به منظور تشکیل یک حکومت متمرکز همواره رد میکردند و نمی-
پذیرفتند .در اواخر قرن نوزدهم ،عبدالرحمن خان تالش کرد تا با فرستادن
پشتونهای مناطق جنوبی به بهانه اتحاد ملی ،یک تعداد پشتونها را در این مناطق
جابجا کند(.)The Customary Laws of Afghanistan, op. p 46
در نتیجه امروزه مناطق جنوبی افغانستان همگونی قبلی را نداشته و تا
حدودی آیینهای شبه قضایی این مناطق گاهی از هم متفاوت بوده و گاهی هم با
هم آمیخته است .این الگو امروزه نیز فعالیت چشمگیری در راستای حل و فصل
اختالفات واقع شده در میان افراد محل داشته و همچنان روابط بهم ریختهی افراد
را ترمیم و در ایجاد صلح و آشتی نقش ایفا میکند.
شورا عبارت است از تبادل آرا ،اندیشهها و افکار مختلف حول موضوع
واحد و استفاده از این افکار و اندیشهها برای دستیابی به بهترین و صوابترین
راه در جهت انجام و یا حل آن موضوع( دهخدا ،لغتنامه .)12836 :برخی
در تعریف شورا نوشته اند« :شورا گروهی از افراد هستند که برای پاسخ به
نیازمندیهای خاص گردهم میآیند تا تصمیم بگیرند که چگونه نیازهایشان را
مرفوع بسازند .در اکثر اوقات ،این نیاز عبارت از حل و فصل اختالف میان افراد،
خانوادهها و گروههای خانوادگی یا قبیله است»(.)wardak, ibid: 7
با توجه به این تعریف از شورا و نیز کارکرد آن در افغانستان میتوان
گفت :شورا به عنوان یک نهاد شبه قضایی ،اساس ًا یک سازوکار حل و فصل
اختالف غیررسمی افغانها است که در زمینههای مختلف اجتماعی و قبیلهای
تشکیل میگردد .شورا متشکل از افراد معین است که طرفین اختالف نقش در
تعیین آن ندارند و غالب ًا با اخذ تضمین مالی از طرفین درگیر ،رسیدگی را شروع
می نمایند .بد دادن ،جریمه نقدی و حکم به جبران خسارت از مجازاتهایی
است که با توجه به نوع جرم و کیفیت وقوع آن ،مجرم بدان محکوم میگردد.
این نهاد شبه قضایی هرچند فاقد ضمانت اجرای کیفری است ،اما تمرد هریک از
طرفین اختالف ،از احکام صادره شورا محرومیت از حقوق و تعامالت اجتماعی
را در پی دارد( ایشیا فوندیشن.)79 :
 .4موکی خان
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«موکی خان یا موکی جماعت خانه» چهارمین جلوهی مشارکت مردمی حل و
فصل اختالف سنتی کیفری ،مربوط به جامعه اسماعیلیه(شیعیان هفت امامی)
است .پیروان این مذهب عموم ًا در بدخشان ،واخان ،لغمان و درههای اطراف
آن ساکن هستند .مرکز اسماعیلیه در بدخشان ،شهرستان شغنان است .البته در
توجهی از
ارتفاعات پامیر ،نزدیک مرز چین و منطقه اشکاشیم هم جمعیت قابل
ّ
آنها سکونت دارند .اسماعیلیان جزء اقلیتهای عمده محسوب میشوند .از نظر
قومی عموم ًا تاجیکاند؛ ولی در مناطقی از بغالن و هزارستان ،هزارههای اسماعیلیه
نیز زندگی میکنند .آنها معتقد به دوام سلسلهی امامت تا عصر حاضرند و امام
زمان خود را آقا خان چهارم میدانند( برهانی.)307 :1388 ،
به هر صورت« ،موکی خان یا موکی جماعت خانه» ،یک سازوکار رسیدگی سنتی
حل اختالف مربوط به جامعه اسماعیلیه میباشد .این روش از آنجا به این اسم
مسمی شده است که یکی از رهبران مذهبی جامعه اسماعیلیه به «موکی» ،مسمی
بوده و از آن پس ،هر کسی ریاست این شورا را عهدهدار بشود ،نیز «موکی» گفته
میشود .موکیها افراد دانش آموخته فقهی هستند .آنها با فراگیری دانش مذهبی
و نصایح و اندرز بزرگان ،خودشان را از دیگران متمایز میکنند .معموالً یک
موکی جماعت خانه شامل سه موکی (بزرگان مذهبی) و دو تا پنج نفر از بزرگان
و مشایخ است(.)De Aibrand, Xaviera Medina
فرایند و احکام دادرسی در نهاد شبه قضایی«موکی خان» تقریب ًا با نهاد
شورا همخوانی دارد و هدف اصلی در هردو ،ایجاد صلح ،بازپروری مجرم و
ترمیم روابط است که بر اثر رفتار مجرمانه متالشی شده است ،جز این که در
 154نهاد شبه قضایی «موکی خان» ،در مرحله مقدماتی رسیدگی تضمین مالی اخذ
نمیشود.
 .5اورا
پنجمین جلوه از عدالت ترمیمی در افغانستان «اورا و لندیار» است که در استان
نورستان رایج است .مردم نورستان به شش قبیله تقسیم گردیده که عبارتند از:
«کته»«،کوم»« ،گوسله»« ،پرسون»« ،اشکون» و «گوار» .در این استان ،روستاها به
عنوان واحدهای سیاسی باقی مانده و بر اساس آداب و رسوم اداره میشوند ،هر
روستا از خود یک شورا داشته و اعضای آن از طرف مردم قریه انتخاب میگردند.

.)Customary Laws of Afghanistan, p35

امروزه نورستان 1به طور عموم و نورستان شرقی به طور خاص ،به
لحاظ حاشیه واقع شدن آن ،موجب شده است که شورای قریه یا محل کماکان،
در نورستان به عنوان نهاد عمومی باقی بماند ،که به نامهای «اوری» « ،اورا»،
«اورجست» و «اولو» یاد میشود .از میان این نامها «اورا» رایج تر است.
این شوراها اختالفات را به اساس عرف حاکم و آموزههای اسالم حل و
فصل میکنند .اعضای «اورا» به نام «مجلس» یاد میشوند .آنها به لحاظ
اخالقی اشخاص درست کار ،با تقوا و خدا ترس ،همچنین از نگاه مذهبی آگاه
 .1از دیگر والیات دور افتاده کشور ،استان نورستان است که در بخش شرقی افغانستان ،سلسله
کوههای هندوکش را در بر میگیرد .به طوری که از شمال با بدخشان ،از شمال شرق و غرب
با کاشغر و ُکندُ زو بلخ و درغرب با اندراب و خوست محدود شده است .این منطقه ،بیش از
40درصد آن به ارتفاع بیش از  3000متر از سطح دریا ،موقعیت دارند .از این رو ،وضعیت
جغرافیای آن به گونهای است که تنها کسانی که در آنجا متولد میشوند قادر به زندگی است.
این استان از دیگر استانهای محروم است که مانند مناطق هزارهجات از نبود جاده و امکانات و
خدمات شهری رنج میبرد .این منطقهی مرتفع اکثرا متشکل است از کوههای پر برف ،جنگلهای
ژرف کاج ،درههای کوچک ولی حاصلخیز ،انگور وحشی و باغی دارند و مراتعی مناسبی برای
چرای دام دارد.

جلوههای از عدالت ترمیمی در افغانستان

اعضای شورا را بزرگان ،مال امامان و سایر افراد مربوط به خانوادههایی که از
ساکنین اصلی این منطقه میباشند ،تشکیل میدهند .این اشخاص اداره قریه را
به عهده دارند.
به لحاظ تاریخی ،نورستان قبل از اسالم مانند قبایل آریایی دو نوع
«شورا» داشتند؛ «شورای» مردمی یا «اورا» و شورای بزرگان یا «لندیار» .آنها،
نظم دهندهی زندگی مردم نورستان باستان بود« .اورا» با مسائل کوچک و عمدت ًا
مدنی از قبیل حقآبه ،امورکشاورزی ،دامداری و چراگاهها رسیدگی میکرد.
«لندیار» با مسائل مهم سروکار داشته و قدرت بیشتری داشت .اعضای اورا
را بیشتر جوانترها و اعضای لندیار را بزرگان متنفذ تشکیل میدادند که از
ساکنین اصلی قریه بوده و به نام «شرماچ» « ،جشت» « ،دهال» و «وایتور» یاد
میشدند .آنها اشخاص مجرب ،الیق و معموالً از طبقهی نجیب جامعه بودند.
لندیار یک سالن زیبا و بلند که به نامهای «اوله امه» « ،کانکرکنت یا کانترامه»
یاد میشدند .این شوراها هنوز هم بدون تغییر باقی ماندهاند و تصامیم آنها
هنوز هم به عنوان قانون پذیرفته شده و از اعتبار الزم برخوردار است(The

155

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394
156

به مسائل ،صلحجو ،متنفذ در محل ،مطلع از قواعد رایج شورا ،دارای حداقل
تحصیالت ابتدایی رسمی یا مذهبی و در نهایت از ساکنین اصلی و مهمان نواز
محل هستند( عثمانی.)53 :1390 ،
اعضای شورا معموالً در حدود سه تا پنج نفر از میان علما و مالهای که
عمدت ًا در پاکستان تحصیل کرده اند ،برای مدت یک تا دو سال انتخاب میشوند.
از میان آنها یک نفر به عنوان رئیس ایفای وظیفه می-کند که به نام«جشت و
اوجشت» شهرت دارد .پس از انتخابات ،اورای جدید با اختیارات تام برای حل
و فصل اختالفات شکل میگیرد .آنها از روی میل خدمت میکنند و همواره
تالش میکنند تا حقیقت را دریافته و به صاحب آن برگردانند .از این جهت،
نفوذ قابل توجه در میان مردم دارند .آنها حقالمصالحه و یا دست مزد ندارند و
جریمههای نقدی ناشی از اختالف را در جهت رفاه اجتماعی مصرف میکنند.
شورا معموالً جلسات را در مساجد یا مراکز فرهنگی که «ری» و «نتیجه» نامیده
میشوند ،تشکیل میدهند(.)The Customary Laws of Afghanistan, p35
این نهاد شبه قضایی نیز فاقد نیروی اجرایی است اما تمرد از حکم
صادره عالوه بر سرزنش اجتماعی ،تبعات ناگوار مانند طرد و تبعید از میان جامعه
را به دنبال دارد.
نتیجهگیری
از مباحث مطرح شده به این نتیجه میرسیم که نهادهای شبه قضایی در افغانستان
از سابقهی تاریخی برخوردار و با توجه به تنوع فرهنگها و قومیتهای مختلف،
نهادهای مانند «جرگه»« ،مارکه»« ،شورا » و «اورا» ،جلوههای از مشارکت مردمی
بودند که اختالفات حقوقی و کیفری را حل و فصل نموده و روابط و مناسبات
افراد جامعه را ترمیم میکردند .هرچند هرکدام از نهادهای شبه قضایی یاد شده
ویژگی ،روش و ساز وکار اجرایی مخصوص به خود را دارند ،اما در مجموع
هدف و یا اهداف واحدی را دنبال میکنند .حرکت به سمت عدالت ترمیمی،
جبران خسارات ناشی از اعمال مجرمانه ،بازپروی مجرم ،جلوگیری از برچسپ
زنی ،اعاده حقوق اجتماعی بزهکار ،حمایت جدی از بزه دیده و بازپذیرکردن
وی و در نهایت استقرار امنیت جامعه محلی و تأمین عدالت از اهدافی است که
توجه جدّ ی دارند.
نهادهای شبه قضایی به آن ّ
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سازوکار معذرت خواهی که در عرف پشتونها به «ننواتی» مشهور است و
معموالً به دنبال قتل عمدی و جرایم ناموسی مطرح و جنبه خوارکنندگی
نسبت به بزهکار و وابستگان وی دارد ،کم و بیش در همه آیینهای شبه
قضایی موجود ،خودنمایی میکند؛ البته نه به آن شدّ ت و حدّ ت که در میان
آنها است .در نهادهای شبه قضایی غیر جرگه ،معذرت خواهی معموالً بعد
از رایزنی مارکهچیان و جلب موافقت خانواده قربانی جرم انجام میشود در
حالی که در نهاد جرگه ،مارکهچیان ملزم به جلب موافقت خانواده مجنی علیه
نیستند و از همین رو ،گروه عذرخواه گاه با بی مهری و عدم پذیرش خانواده
متضرر مواجه میشوند و بدین ترتیب حیثیت و اعتبار اجتماعی آنان خدشهدار
خواهد شد.
جلوههای از عدالت ترمیمی موجود هرچند خالی از نقص نیست
و در بعضی از این نهادها احکام مغایر با شرع ،منطق و عدالت محسوس
است و حتی در شرایطی مورد سوء استفاده صاحبان قدرت و زمامداران واقع
شده است ،اما باتوجه به کارکرد و ویژگیهای مثبت این نهادها از یک سو و
ضعفهای موجود در دستگاه قضایی رسمی از سوی دیگر ،ایجاب میکند
که خردمندان و دلسوزان به جامعه و کلیه دستگاههای فرهنگی و اجرایی
کشور به جای حذف و عدم اقبال به این نهادها ،سعی در پاالیش ،سامان دهی
و مدیریت معقول این نهادها داشته باشند .مخالفان نهادهای غیر رسمی ،به
عوامل مانند باندبازی و سوء استفاده زورمندان ،عدم ضمانت اجرای قوی،
سنتی و فرسوده بودن ،و مغایرت تصامیم این نهادها با قوانین نافذهکشور،
شریعت و عدالت استناد میکنند .البته ضعفها و کاستیهای یاد شده کم و
بیش در نهادهای عدالت غیر رسمی وجود دارد و نمیشود آن را انکار نمود
کما اینکه این عوامل و ضعفها در محاکم رسمی نیز هست و رسیدگی در
محاکم رسمی نیز همواره به دور از فشارهای صاحبان قدرتهای سیاسی
و اقتصادی انجام نشده و احکام صادره از عدالت رسمی نیز همیشه قرین
با عدالت و تطبیق قوانین نافذه کشور و شریعت نبوده است؛ اما بسیاری از
این کاستیها با همکاری دولت و فعاالن جامعه مدنی و مشارکت فعال و
رسمی روحانیت قابل رفع است و از طریق سازوکار فرهنگی میتوان نهادهای
موجود را مدیریت و قواعد آن را تلطیف نموده ،انسانی و اسالمی ساخت.
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برخی از روشنفکران استدالل میکنند که نهادهای شبه قضایی موجود سنتی
کهنه و قدیمی شده اند و لذا باید با آنها مبارزه کرد .بدون تردید این استدالل
قابل تامل جدی است .آیا باید با همه سنن و آداب و نهادهای اجتماعی که
در بستر عرف متولد شده و ریشه منطقی ،عقالیی و شرعی دارد مبارزه کرد؟
یا تنها با سنتهای مبارزه نمود که نه تنها ریشه عقلی و اسالمی ندارند که
جلو پیشرفت ،توسعه و رشد و شکوفایی را میگیرد؟ بازخوانی نهادهای شبه
قضایی موجود ،نشان دهندهی این مطلب مهم است که این نهادها هرچند
دستخوش تحوالت نامبارک شده اند ،اما در طول تاریخ افغانستان به دلیل این
که خواستگاه منطقی ،عقلی و شرعی دارند ،مفید بوده و گرههای پیچدهی را
وا کرده و بسیاری از بحرانها و معضالت حقوقی و سیاسی مردم ما را حل
کرده است و از سوی دیگر امروزه مطالعات مستمر جرم شناسان و جامعه
شناسان کیفری به اثبات رسانده است که تاسیس نهادهای شبه قضایی در کنار
عدالت رسمی ،در راستای تأمین عدالت کیفری ،بازپروری مجرم ،ترمیم روابط
بزهدیده و جامعه و بزهکار ،پیشگیری از ارتکاب جرم و امنیت جامعه محلی،
یک اصل و ضرورت انکارناپذیر است؛ از همین رو ،شایسته است که به جای
مخالفت و انگ زنی بر نهادهای شبه قضایی ،در صدد پاالیش ،رشد و شکوفای
آنها باشیم ،جنبههای مثبت آنها را تقویت نموده و جنبههای منفی و قوانین
ظالمانه را از چهرهی آنها برگرفته و به سمت محاکمه عادالنه و اسالمی سوق
دهیم.
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ازجمله قواعد فقهی ،قاعده تعزیر است که اکثر فقها و محدثین فریقین در
بخش جزائیّات مطرح کردهاند .تعزیر ،از جمله مجازاتهای است که در نص،
میزان آنها مشخص نشده و توسط حاکم شرع معين ميگردد .درمورد این نوع 163
مجازات ،چندمسئله وجود دارد که پرداختن به آنها ضروری است :چیستی
اصل در تعزیرات ،موارد اعمال مجازاتهای تعزیری ،مرجعیت قاضی در تعیین
مجازات تعزیری ،حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر ،تحت عنوان« التعزیر دون
الحد» ،مرجعیت حاکم در تعیین مجازاتهای تعزیری تحت قاعده« التعزیر بما
یراه الحاکم» و قلمرو مجازاتهای تعزیری تحت عنوان« التعزیر لکل عمل محرم»،
از مباحثی است که با استفاده از منابع فقهی و روایی فریقین ،تبیین میشود.
کلیدواژهها :تعزیر ،قاعده ،حاکم ،حدّ  ،فقه ،روایت ،فریقین( امامیّه و اهل سنت).
 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین(ص).

مقدّ مه

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

در حقوق جزاي اسالمي ،تعزيرات از جملهي مجازاتهاي اسالمي است که در
برابر حدود و قصاص قرار ميگيرد .در مبحث تعزيرات ،حقيقت و ماهيت حقوقي
تعزير با عنوان قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار ميگيرد .در ضمن  ،به
اين مساله که آيا تعزير اختصاص به نواختن تازيانه و آزار جسماني بر مجرم است
يا از طريق ديگر نيز قابل اجراست؟ پاسخ داده ميشود .همچنين مرجع تعيين
کننده کم و کيف تعزير ،تحت قاعده «التعزير بما يراه االمام» بررسي مي گردد و
دانسته مي شود که اجراي تعزير فقط به دست امام و نائب او ميباشد که بايد
اندازه آن ،از قبل در مرجع قانون گذاري تعيين شده باشد .و قلمرو تعزيرات با
قاعده« التعزير لکل عمل محرم» مورد گفتگو قرار ميگيرد.
 .1مفاهیم و کلیات
 .1-1تعزیر

تعزير در لغت به معناي تعظيم ،تأديب ،منع و نصرت آمده ،ريشه اصلي آن همان
منع و ر ّد است .نصرت نيز به اين معناست كه انسان دشمن را از كسي ر ّد ميكند
و مانع اذيت او ،توسط دشمن ميشود و به تأديب هم تعزير اطالق ميشود؛ چون
جاني را از تكرار گناه باز ميدارد(دهخدا :1373 ،ج  .)5965 ،4در اصطالح،
تعزير عقوبتي است كه مقدار آن در شرع معين نشده(نجفی :1981 ،ج ،41
 ،)254 164اين «عدم مقدر بودن» ركن اصلي تعزير است كه بر آن ادعاي اجماع شده
است( عاملی ،چاپ سنگی :ج .)174 ،4فقيهان اهل سنت نيز همانند فقيهان اماميه
معتقدند كه قاضي ميتواند با در نظر گرفتن «ميزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم»
كيفر تعزير را معين و اجرا كنند( الجزیری ،الفقه علیالمذاهب االربعه :ج.)400 ،5
 .1-2تفاوتهای حد وتعزیر
یکی ازمباحثی که از زیر ساختهای بحث ماست ،تفاوتهای حد وتعزیر است.
که بر اساس تعريف مزبور ،تفاوت حد و تعزير در يك نگاه كلي مشخص

ميشود؛ ا ّما در منابع فقهي اين تفاوتها به صورت جزئيتر مورد توجه قرار
گرفته كه به آنها اشاره خواهیم کرد(عاملی ،بهاءالدین ،بیتا.)288 :
 .1تعزيرات ،كيفرهاي نامعين هستند ،ا ّما حدود ،مجازات معين و منصوص بر
اساس كتاب و سنت مي باشند؛
 .2مالك اصلي تعزير كمتر بودن آن نسبت به حد است؛
 .3اندازه و چگونگی تعزير در صالحديد حاكم شرع است ،به خالف حد؛

 .5در تعزير ،اميد به اصالح و تأديب مجرم شرط است؛ ا ّما فلسفه اجراي حد
دفاع از مصالح بنيادين جامعه است؛
 .6تعزير با توبه ساقط ميشود ،در حدود اختالف نظر است؛ ظاهر ،سقوط آن
است در اثر توبه در صورت که قبل از رسيدن نزد حاكم و قيام بيّنه انجام گیرد؛
تعزير قابل شفاعت است؛ ا ّما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است؛
.7
ّ
 .8در تعزير ،حاكم حق عفو دارد ،برخالف حدود ،که حاکم نمیتواند عفو کند؛
 .9تعزيرات احصائي نيستند ،ا ّما در حدود ،اصل احصائي بودن است ،در موارد
مشكوك مجازات غير حدي جاري ميشود(همان.)300 :
به تعبیر دکتر احمد حاجی دهآبادی «:آنچه باعث اختالف در تعریف تعزیر
شده آن است که از یکسو فقها مجازاتها را منحصر درچهار قسم؛ حدود،
قصاص ،دیات وتعزیرات میدانند وبرای مجازاتها قسم پنجم وششم قائل
نیستند وازسوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود ،قصاص ودیات به شمار نرود،
همچون ک ّفارات مالی ،از تعزیرات شمرده میشود»(دهآبادی.)49 :1387 ،
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 .4در تعزير ،شخصيّت مجرم ،وضع روحي و جسمي و زمان و مكان دخالت
دارد ،در صورتي كه حد تابع صدق عنوان است؛
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فقها از تعزیر تعاریف مختلفی ارائه کردهاند .برخی آن را وصف« جرم» و برخی
وصف« مجازات» دانسته اند .برای مثال مرحوم مح ّقق ح ّلی مینویسد « :آنچه
عقوبت م ّعین ندارد ،تعزیر نامیده میشود»( مروارید1375 ،ه.ق :ج)329 ،23؛ اما
صاحب ریاض معتقد است« :هر مجازاتی که شرع ًا مقدار آن معیّن نشده ،تعزیر
است»( طباطبایی1415 ،ه.ق :ج )415 ،13البته پیش از آن شهید ثانی در مورد
تعزیر چنین نگاشته است «:مجازات یا اهانتی که غالب ًا در شرع مقدار آن ،تعیین
نشده است»( عاملی :1413 ،ج .)423 ،2برخی دیگرگفته اند که تعزیر،کیفری
است که چگونگی و اندازة آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد
و جامعه ،مقتضیات زمان و مکان ،شدت جرم ،سوابق و ویژگیهای مجرم ،آن را
تعیین میکند( فیض :1368 ،ج.)157 -155 ،2
تعزیر عالوه بر مواردی که در شرع مجازات معینی برای آنها پیش بینی
نشده در مورد جرائمی که مستوجب حداند ،اما شرایط اقامهی حد در آنها کامل
نیست ،نیز اعمال میشود( زحیلی1404 ،ه.ق :ج .)18 ،6در مواردی نیز تعزیر به
عنوان کیفر مکمل در کنار حد قرار میگیرد؛ مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا
زمان شریف( ابن زهره.)435 :1417 ،
همچنین اگر جرم سبب حد ،حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو
کند حاکم میتواند به استناد جنبة عمومی جرم ،وی را به کیفر تعزیری متناسب
آن ،محکوم کند(حلبی .)420 :1362 ،شیخ مفید(ره) در کتاب مقنعه مىگوید«:
هر گاه چهار نفر شهادت دادند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیدهاند و
برانجام عمل لواط شهادت ندهند ،مجازات آن دو نفر بهعنوان تعزیر و تأدیب،
تازیانه است؛ البته به مقدار کمتر از حد .تعداد تازیانهها طبق صالحدید حاکم ،از
ده تا نود و نه تازیانه ،به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده است»( مفید،
.)150 :1413

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است «:هرگاه دو نفر شهادت دهند که
زن و مردى را در یک رختخواب دیدهاند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر
چسپیده بوده است و مانند آن ،ولى به زنا شهادت ندهند ،شهادت آنان پذیرفته
مىشود و آن زن و مرد ،تعزیر مىشوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه ،بنا به صالحدید
حاکم ،و تعزیر در این مورد به اندازهی حدّ ى که براى زنا در شریعت تعیین شده،
نخواهد بود»( همان .)169 :وى در مسئلهاى دیگر مىگوید« :کسى که با حیوان
آمیزش کند ،تعزیر مىشود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را
نیز باید به صاحبش بپردازد»( همان.)178 :

همچنین در کتاب تبصرة المتع ّلمین مىگوید« :دو نفرى که در یک
رختخواب ،برهنه باشند ،تعزیر مىشوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند،
براى مرتبه سوم ،حد بر آنان جارى مىشود»( حلی.)1411 ،
ابوالصالح حلبى مىگوید «:تعزیر ،تأدیبى است از سوى خداوند ،براى
بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم ،و مورد آن ،اخالل در انجام
هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت ،حدّ خاصى براى
آن تعیین نشده است» .درکتاب الفقه علی المذاهب االربعه :تعزیرعبارت است
از :تأدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند ،به منظور اینکه مرتکب عمل حرام
را ازتکرار ارتکاب عملِ ممنوع باز دارد( الجزیری ،پیشین :ج .)65 ،5درجای
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ایشان در جاى دیگر از مقنعه مىگوید «:کسى که برده یا ذ ّمى را به
زنا قذف کند ،به کمتر از حد تعزیر مىشود .همچنین در مسئلهاى دیگر از این
کتاب آورده است :درموردى که قذف کننده ،به قذف تصریح نکند و سخن او
تعریض به قذف باشد ،تعزیر ثابت مىشود ،نه حد»( همان .)205-200 :و نیز
در جاى دیگر مىگوید :هرگاه کسى دیگرى را به جمالتى از قبیل فرزند حرام،
فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند ،موجب حدّ قذف نخواهد بود ،بلکه
عالمه ح ّلى در تلخیص المرام مىگوید :هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى
ندارند ،برهنه در یک رختخواب باشند ،از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مىشوند
و اگر این عمل ،سه مرتبه تکرار شود ،چنان که در مرتبه ا ّول و دوم تعزیر شده
باشند ،براى مرتبه سوم ،حد بر آنان جارى مىشود( حلی .)1421 ،وى در ارشاد
االذهان مىگوید «:هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند ،امام او را
به اندازهاى که مصلحت بداند ،تعزیر مىکند»( حلی.)1410 ،
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دیگر همین کتاب مینوسید :تعزیر ،مصدر ع ّزر است که به معنای بازداشتن
و جلوگیری است .نظیر کالم خداوند(وتع ّزروه)؛ یعنی دشمن را از وی دفع
میکند ،ا ّما در شرع به معنای تأدیب نسبت به جرمی است که حدّ و ک ّفاره ندارد(
الجزیری ،همان :ج.)53 ،17
ابن زهره در کتاب غنیه مىگوید :با انجام هر کار زشتى و ترک هر
عمل واجبى که در شریعت براى آن ،حد تعیین نشده و یا تعیین شده است ،ولى
شرایط اجراى آن کامل نیست ،تعزیر واجب مىشود( ابن زهره.)624 :1417 ،
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در الجامع الشرایع یحیى بن سعید ح ّلى آمده است :تعزیر ،کمتر از حدّ
است( حلی .)1405 ،مح ّقق در شرایع مىگوید :آنچه در شریعت به صورت
مجازات تعیین شده است ،حد نامیده مىشود و هر چه این گونه نباشد ،تعزیر
است(محقق حلی.)1408 ،
شهید ثانى در مسالک مىگوید :حدود ،جمع حدّ  ،در لغت به معناى
منع است و حدّ شرعى ،برگرفته از همین معناست؛ چون حد ،وسیلهاى براى
بازداشتن مردم از انجام گناه ،به سبب ترس از اجراى حدّ شهادت است .از نظر
خاصى است براى معصیتى که مک ّلف مرتکب شده و
شرعى ،حدّ  ،مجازات بدنى ّ
شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است.
تعزیر در لغت ،به معناى تأدیب است و شرع ًا مجازات و اهانتى است که
غالب ًا براى آن ،در شریعت ،مقدارى معیّن نشده است( عاملی.)1413 ،
صاحب عروة الوثقى مىگوید :کسى که در ماه رمضان ،با آگاهى و تع ّمد ،افطار
کند ،اگر افطار در ماه رمضان را حالل نمىداند ،به بیست و پنج ضربه شالق
تعزیر مىشود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد ،باز هم تعزیر مىشود و
اگر براى مرتبه سوم انجام دهد ،بنا بر اقوى کشته مىشود( یزدی.)1419 ،
صاحب مستمسک در ذیل این حکم مىگوید :مستند این حکم ،موثّقهی
(ع)
سماعه و روایت ابو بصیر است ،اما استدالل به صحیحه یونس از امام کاظم
مرتین قتلوا فی الثالثة ...؛
که مىفرماید :اصحاب الکبائر ک ّلها إذا أقیم علیهم ّ
الحد ّ
کسانى که مرتکب گناهان کبیره مىشوند ،هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود،

براى مرتبهی سوم کشته مىشوند ،متوقف است بر اینکه مراد از حد ،معنایى باشد
که شامل تعزیر نیز مىشود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر ،ثابت نیست
و محل اشکال است( حکیم ،طباطبایی.)1416 ،

از جمله تخلفات موجب تعزیر ،ترک یا سستی کردن در امور واجب(مانند
فرایض شرعی ،باز گرداندن ودیعه و بازپرداخت وام) یا انجام دادن فعل حرام
است( حلبی ،پیشین 417 :و نیز :محقق حلی،پیشین :ج .)168 ،4برخی فقها در
این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند( محقق حلی ،همان؛ و نیز:
عالمه حلی :1315 ،ج )262 ،2و برخی دیگر شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند(
خمینی :1378 ،ج.)435 ،2
جرم تعزیری ممکن است حق اهلل باشد(مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس
(مانند دشنام دادن ) یا هر دو (مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند) .در
موارد حق الناس اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن ،منوط به مطالبة صاحب حق
از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است( منتظری :1409 ،ج .)396 ،2اما در
موارد حق اهلل با توجه به احادیث متعدد در بارة عفو و اغماض و به استناد سیرة
پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) حاکم میتواند با صالحدید خود مجرم را ببخشد.
هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد ،بهتر است حاکم از گناه
وی بگذرد( منتظری ،همان :ج.)402 ،2

مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین

در مستند العروة نیز در شرح این عبارت عروة مىگوید :موثّقه سماعه به
صراحت بر این مطلب داللت مىکند .همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛
گرچه مورد صحیحه یونس ،حدّ است و حدّ  ،لفظ ًا شامل تعزیر نمىشود ،ولى
خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرف ًا از روایت ،این گونه استفاده
مىشود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند ـ اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر
ـ جارى شود ،براى مرتبه سوم ،کشته مىشود( خویی ،المستند فی شرح عروة
الوثقی) .فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مىگوید :حد در لغت به معناى
منع است و در شریعت ،مجازاتى با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به
شمار مىآید .بنابراین ،قصاص ،حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق
خداوند نیست .همچنین بر تعزیر ،حدّ اطالق نمىشود چون مقدار آن معیّن
نیست( فرغانی ،هدایة).
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از سخنان فقها که برخى از آنها نقل شد ،استفاده مىشود که تعزیر همان معنای
رأفت و شفقت را دربردارد و مقصود از آن ،رحمت است و هرگز به معنای
تعذیب نیست .از این نظر ،منظور از عقوبتهای اسالمی( تعزیرات) پاک شدن
جامعه از آلودگیهایی است که فقط از رحمت الهی سرچشمه میگیرد و همچنین
استفاده میشود که تعزیر ،قسیم حدّ شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حدّ ،
شامل آن شود .همینطور براى کسى که در روایات تتبّع کند معلوم مىشود که
آنچه فقها گفتهاند ،برگرفته از روایات است که متعاقب ًا بیان خواهیم کرد.
 .2-1-2نحوه تعیین مجازات تعزیر
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

باتوجه به اینکه حاکم اسالمی برای تنبیه بزهکاران و متخ ّلفین میتواند انواع
مجازاتهای متناسب باجرایم ارتکابی ،برحسب شرایط زمان و مکان و توانایهای
اشخاص ،تعیین نماید؛ اینک این پرسش مطرح میشود که آیا تعیین میزان تعزیر
به طورکامل به نظر قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه میتوان باتعیین میزان
اقل و اکثر از طریق مراجع ذیصالح حکومتی ،او را در یک چارچوب معیّن و
محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر مخیّر نمود؟ به عبارت دیگر ،آیا تعیین
میزان مجازات تعزیر ،ماهیّت قانونی دارد و باید از مجاری قانونگذاری تعیین
شود ،یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ برخی با
استناد به قاعدهی مس ّلم فقهی؛ (التعزیر بمایراه الحاکم) معتقدندکه امر مجازات در
تعزیرات مطلق ًا به دست حاکم است و تعیین مجازات قانونی خالف شرع است.
این گروه در تقویت استدالل خود میافزایند که القای نظرحاکم(قاضی) و الزام او
برنوع یامقدارمعیّن ،گاه ،موجب تعطیل تعزیر مناسب شده وگاه ،موجب ظلم بر
170
تعزیرشونده میشود .جمعی معتقدند که حکومت اسالمی به دلیل حفظ مصلحت
و جلوگیری از صدور احکام بیرویّه و بسیارمتفاوت ،میتواند درخصوص
تعزیرات ،ضوابط ،انواع مجازات و حد اقل و حداکثری تعیین نماید ،تا قاضی
درآن محدوده حکم صادر کند.
مهمترین دلیل این گروه این است که اگر اختیار تعیین نوع و مقدار
مجازات تعزیری با قضات محاکم واگذارشود ،عالوه برحالت انفعالی قضات به
هنگام مواجه شدن با جنایتکاران وجنایتهای ارتکابی ،سلیقهها ونظریههای
آنان یکسان نبوده ،چه بسا حدّ ت و شدّ ت هریک از قضات با دیگری به طور

فاحش متفاوت باشد .نتیجهی قهری اتخاذ این روش ،صدوراحکام بیرویّهی
بسیار متفاوت و احیان ًا متعارض خواهد بود .جالب است که درهیچ یک از متون
روایی معتبر نیز عبارت الی الحاکم به معنای قاضی محکمه نیامده است .حتی
درباب حدود و اجرای آن ،تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است .این
عبارت نشانگر آن است که به طورکلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیتهای
والیت امر و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسالمی است( محقق داماد:1381 ،
ج.)233-224 ،3
 .2-1-3قلمرو و دامنه تعزیر
تاکنون پیرامون دو قاعده فقهی؛« التعزیر دون الحد» و «التعزیر بمایراه الحاکم»
بحث و بررسی صورت گرفت و در قاعده نخست معلوم شد که مجازات تعزیری
منحصر در ضرب تازیانه نیست ،بلکه به هر وسیلهی کمتر و مناسب باتوان
بزهکار ،شرایط و اوضاع و احوال به گونهی که بازدارنده باشد و مانع ارتکاب
مجدد بزهکار و دیگران شود ،قابل اعمال است .دربحث دوم نیز معلوم شد که
تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری از اختیارات مدیریت جامعه بوده که دریک
نظام سیاسی دارای تشکیالت منظم است .این امر ،در اختیار مجلس قانونگذاری
است که متشکل از صاحبنظران ،متخصصان و فقهای آگاه به شرایط و اوضاع و
احوال زمان است .اینک این پرسش مطرح میشود که دریک نظام اسالمی ،مراجع
ذیصالح نسبت به ارتکاب چه نوع اعمالی میتوانند مجازاتهای تعزیری تعیین
نمایند؟
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اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری  ،مانند رباخواری ،شود و
مجازات آن را تحمل کند ،در صورت اصرار بر ارتکاب آن  ،مستوجب اعدام
خواهد بود؟ اما در اینکه اعدام جز ِو مجازاتهای تعزیری است یا خیر ،اختالف
نظر وجود دارد .اگرچه فقها هنگام بحث در بارة تعزیر ،قی ِد «کمتر بودن از حد» را
ذکر کرده اند ،در فتاوای آنان مواردی را میتوان یافت که اعدام به عنوان مجازات
جرم تعزیری ذکر شده است؛ مانند ادعای نبوت( محقق حلی :1408 ،ج،)167 ،3
جادوگری کردن مسلمان( نجفی :1981 ،ج )442 ،41و جاسوسی کردن مسلمان
به نفع دشمن(منتظری :1409 ،ج .)749 ،2بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام
تعزیری را در صورتی که شخص ،پی در پی مرتکب جرم شود و فساد ،آن جامعه
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را تهدید کند ،از باب دفع ُمفسد فیاالرض جایز شمردهاند( ابن عابدین:1979 ،
ج.)63-62 ،4
نوع دیگری از تعزیر ،که فقها در بارة آن بحث کردهاند ،تعزیر مالی است .در این
زمینه ،فقهای شیعه اتفاق نظر ندارند؛ هر چند دالیلی برای اثبات آن مطرح شده
است(منتظری ،پیشین :ج)343-333 ،2؛ اما بعضی از فقها با آن ،مخالفاند(حلی،
پیشین.)1421-1420 :

سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

در میان فقهای اهل سنت ،ابنتیمیه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم
کرده است :اتالف ،تغریم(گرفتنِ مال از مجرم) و تغییر( ابورخیه .)194 ،ایشان
و ابن ق ِّیم جوزی تغریم را جایز دانستهاند ،اما برخی از آنان ،اینگونه تعزیر را
صحیح نمیدانند(همان.)15 :
کیفر تعزیری در موارد حق ّ
الل ،با عفو امام ،توبة مجرم قبل از آنکه جرمش
نزد حاکم شرع اثبات شود ،اقرار او به جرم یا فوت او ،منتفی میشود(منتظری،
پیشین396 :؛ حلبی :1362 ،ج .)286-284 ،12البته تعزیر مالی دینی بر ذمة مجرم
است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت میشود( منتظری ،همان.)282 :

آقای سیوطی در« االشباه و النظائر» میگوید :اگرچنانچه شافعی مذهب،
به مذهب حنفی بگراید و سپس به مذهب اولی برگردد ،از دیدگاه برخی جزای
آن ،تعزیر است ،به دلیل اینکه مذهب ادون راپذیرفته بود( سیوطی ،ج)214 ،1
فقیه شافعی معتقد است که اگر کسی دیگری را عم ً
ال یا قوالً اذیّت نماید؛ مثال
 172بگوید :یاکافر و ،...تعزیر میشود(همان.)745 :
 .2-1-4مصادیق دیگر تعزیر در فقه
یکی از موارد که تعزیر دارد ،اما حد ندارد ،کسی است که نزد حاکم بیاید و اظهار
کند که من عمل زنا را مرتکب شدهام؛ یعنی اگر فقط یک بار اقرار به زنا کرد،
مسلم ًا حد ندارد ،بلکه یا دوبار باید بگوید( بنا به نظری) یا چهار بار بگوید؛ چون
هر اقراری جانشین یک شهادت است .حاال این فرد اقرار به گناه کرد؛ هر چند حد
ندارد ،اما چون فاسق شده است ،باید موال ،تعزیرش کند ،البته تعزیر را باید مرحله
ّ
«اقتض بکراً»
به مرحله انجام بدهد .مورد دیگر که باید تعزیر بشود ،جایی است که

ّ
«إقتض» را به کار میبرند که با قاف است ،و گاهی
در لغت عرب گاهی کلمهی
ّ
ّ
افتض با فاء بخوانیم
«إفتض» میگویند که با «فاء» است.از این جهت هم میتوانیم
إقتض با قاف .مث ً
فض و ّ
الدر کتاب نکاح واژهی افضاء ،که از همان « ّ
ّ
فضه»
و هم
است ،ذکر شده است.

روایت دیگر عبد اهلل بن سنان به اسنادش از امام صادق(ع) است که در
مورد زنی که بادستش دختری را افضا کرده بود ،فرمود :براوست مهر و حد( ابن
بابویه 1377 ،ه ق :ج .)26 ،4حدّ ی که در این حدیث میگوید همان ثمانون جلدة(
هشتاد تازیانه) است .تضرب الحدّ  ،حد اصطالحی نیست بلکه حد لغوی است؛
چون در این مورد فقهای اسالم قائل به حد نیستند و ثمانین هم از باب مصداق
است .بنابراین ،اگر در اینجا کلمهی حد را به کار میبرد ،مراد ثمانین است ،فلذا
نباید به ثمانین بچسبند که حتم ًا هشتاد تاست .گاهی از اوقات مجرم توان هشتاد
تازیانه را ندارد.
عبارت شیخ مفید در مقنعة درهمین مورد دارد ،ثالثین سوط ًا إلی ثمانین
النص إلی غیره مشکل(مفید بغدادی.):1413 ،
عقوبة علی ما جناه و لکن العدول من ّ
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ّ
فضة به معنای شکستن است .حال ،اگر کسی ،نسبت به یک دختری که
باکره است ،یک چنین عملی را انجام داد؛ یعنی با انگشت ،بکارتش را از بین برد،
این از سنخ زنا و شبیه زناست .حاکم باید در اینجا تعزیر کند ،و گمان نمیکنیم
که تعزیر زبانی کافی باشد ،چون مرحله جایی نیست که زبان در آنجا مشکلگشا
باشد ،باید وارد عمل شده و تعزیر کند .اتفاقًا در روایات مقدار مجازات؛ اما نه به
عنوان حد ،بلکه به عنوان تعزیر آمده است .از جمله ،دوتا روایت داریم که ذی ً
ال
(ع)
میآید :روایت عبداهللبنسنان از امام صادق(ع) که حضرت فرمود :امیرالمومنین
دراین حکم فرمود که او الً مهرش را باید بدهد؛ یعنی مهر بکر را( آن از قبیل
خسارت مالی است) عالوه براین ،هشتاد تازیانه هم بزند که کمتر از زناست ،چون
در زنا صد تازیانه است؛ زیرا قرآن کریم میفرماید :بر زانیه و زانی هرکدام صد
تازیانه بزنید(نور .)2 :در زنا صد تازیانه است؛ اما در اینجا اسالم انگشت روی
تعزیر هم نهاده است ،حاال آیا این معین است یا اگر حاکم یکجا دید که هشتاد
تازیانه الزم نیست ،چهل تا هم کافی است ،میتواند؛ چون هشتاد تا به عنوان
تعزیر آمده ،نه به عنوان حد.
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در عین حالیکه امام فرموده ثمانین ،ولی شیخ مفید میگوید :من ثالثین إلی
ثمانین؛ چون ایشان از کالم امام ،حد شرعی را نفهمیده بلکه تعزیر را فهمیده
است.بنابراین ،ثمانین یک مصداقی است که حضرت بیان کرده ،اما شیخ احساس
میکند که این ،از باب مصداق است و لذا میگوید از سی تازیانه تا هشتاد.
یکی از جاهای دیگری که باید تعزیر شود ،بچهای نابالغ است کهقذف
کرده ،اما تکلیف ندارد که اگر بالغ بود ،هشتاد تازیانه داشت،اما چون نابالغ است
و تکلیف ندارد ،نمیشود هشتاد تازیانه زد( محقق حلی1389 ،ه.ق.) :
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در مسئلهی قذف ،اگر هم در روایات حد معینی آمده ،از باب مثال است
و نباید به آن متعبد شد ،باید حاکم مصلحت طرف را ببیند تاجامعه را اداره کند،
و اال اگر ما به آنچه که در نص آمده جمود کنیم ،مشکل پیدا میکنیم .ازشافعی و
ابوحنیفه نقل شده است که اگر شخصی ،دیگری را تعریض نماید( یعنی باکنایه
نسبت نادرست دادن) باید تعزیر گردد ،مگر اینکه بگوید من قصدم قذف بود ،که
دراین صورت باید حد زده شود .آنها در ادامه میگویند :تعزیر درصورتی است
که الفاظ کنایی به معنای زنا و لواط نباشد و اال باید حد زده شود( جزی:1426 ،
ج.)2343 ،1

آقای بیهقی در روایتی از عبداهلل بن عمر نقل میکند :برادرم عبد الرحمان
و عقبه بن حارث در عصرخالفت عمر بن الخطاب در زمانی که در مصر بودیم
شراب نوشیده بودند و توسط والی وقت(عمرو بن عاص) تازیانه خورده بودند و
بنا به خواست خلیفه فراخوانده شدند و مورد تنبیه و عقوبت سخت قرارگرفتند و
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مدتّی آن دو را بهجای دیگر فرستاد که برخی ازمردم خیال کردند آن دو مردهاند.
شیخ از این تکرار عقوبت و تازیانه ،نتیجه گرفته است که تازیانه از باب تعزیر
بوده است و اال حد تکرار نمیشود( بیهقی1344 ،ه.ق :ج.)312 ،8
ابیشیبه نیز درکتاب ،المصنّف در حدیثی چنین آورده است :هرگاه مردی
با دختر بچهای زنا نماید ،تازیانه بروی جاری میشود و رجم نمیشود؛ ولی
هرگاه جوانی با زنی زنا نماید ،بر زن تازیانه جاری میگردد و جوان تعزیر
میشود(ابیشیبه الکوفی ،ج.)133 ،10
درکتاب مصنّف عبد الرزاق درحدیثی چنین میخوانیم :از ابن عمر

پرسیده شد ،مردی با کنیزی که بین چند نفرمشترک بوده مواقعه کرده است،
حکمش چیست؟ گفته :اوخیانت کرده ولی براو حد جاری نمیشود ،ولی ما
میگوییم که جلد و رجم نمیشود ولی تعزیر میشود( مصنف عبدالرزاق:1403 ،
ج .)357 ،7درحدیثی دیگری آورده است که اگر کسی به دیگری بگوید :یا سارق،
یا کافر و یا شارب الخمر ،حکمش تعزیر است( همان .)427 :وی درحدیثی دیگر
نقل کرده است :هرگاه مردی ،یک انسان آزاده را بفروشد ،بیع واقع نمیشود و
دستش نیز قطع نمیشود ولی باید تعزیر شود( همان :ج.)193 ،10

 .2-2تعزیر در روایات
در احادیث نام برخی جرائم که مستوجب تعزیر است ،دیده میشود .از آن جمله
است :شهادت دروغ« ،آلوده» کردن مسجدالحرام بهصورت عمد ،کار زشت غیر
از زنا و به کسی نسبت دادن قذف( حر عاملی :1409 ،ج .)363 ،18اما مصادیق
تعزیر منحصر به اینها نیست .میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده
است که به آنها تعزیر مقدر میگویند( جعفری لنگرودی.)1378 ،
به نظر برخی از فقها کمیت تعزیر در این موارد ثابت است( خمینی،
 :1407ج .)436 ،2به نظر بعضی دیگر این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام
به آنها الزم نیست( منتظری :1409 ،ج .)358-357 ،2لذا در روایات و به تبع آن،
در فتاوای فقها نوع و مقدار تعزیر به صالحدید حاکم شرع واگذار شده است .با
توجه به احادیث راجع به تعزیرات ،منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها
ولی حاکم است ،نه قاضی؛ ازین رو قاضی هر چند مجتهد باشد نمیتواند اندازة
ّ
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آقایان اوزاعی ،ثوری ،ابن ابی لیلی و احمد بن حنبل ،از فقهای اهل سنت
درمورد زنای( بکر) فتوا دادهاند که بر هرکدامشان باید حد زده شود و ( بکر) باید
عالوه بر دوبار حد ،تبعید گردد ،اما امام ابوحنیفه گفته است که فقط یکبار حد زده
میشود و تبعید از باب تعزیر بر او ،جاری میگردد و میزان تعزیر و اجرا و عدم
اجرای آن ،از وظایف امام است( ماوردی ،ج .)308 ،13ایشان درحدیثی دیگری به
نقل ابوهریره از رسول خدا(ص) روایت کرده است که :هرگاه با کنیزی زنا صورت
بگیرد و ثابت شود ،کنیز حد میخورد ولی تثریب نمیشود و اگر تکرار کرد و
ثابت شد ،باید فروخته شود ولو به بستهی موی( همان.)523 :

175

تعزیر را خود معین کند ،مگر اینکه عالوه بر مقام قضا تعیین اندازة تعزیر نیز به او
واگذار شده باشد( هاشمی .)208 :1378 ،برای اثبات مشروعیت تعزیر به احادیث
متعدد و سنت امام علی علیه السالم استناد شده است .همچنین به سبب اهتمام
جدی اسالم به حفظ نظام جامعة اسالمی و اجرای احکام ،حاکم حق دارد افراد
برهم زنندة این نظام را تأدیب نماید( منتظری ،پیشین :ج.)309-306 ،2
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 .1اسحاق بن عمار مىگوید :امام صادق (ع) فرمود :مردارخوار و کسى که خون
و گوشت خوک مىخورد ،تأدیب مىشود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد،
تأدیب مىشود .راوى مىگوید :از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد،
تأدیب مىشود؟ فرمود :تأدیب مىشود و حد بر آنان جارى نمىشود(عاملی،
 :1409ج)536 ،20
 .2ابوحنیفه مىگوید :از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید
فاسق .امام فرمود :تعزیر مىشود و حدّ ى بر او نیست(ابن بابویه :1413 ،ج.)43 ،4
 .3ح ّماد بن عثمان مىگوید :به امام صادق(ع) عرض کردم ،اندازه تعزیر چقدر
است؟ حضرت فرمودند :کمتر از حدّ ( همان :ج.)375 ،18
 .4عالء بن فضیل میگوید :امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند،
فرمودند :تعزیر مىشود و حدّ ى بر او نیست( همان.)489 :
 .5فضیل بن یسار نقل میکند :امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش
کند ،فرمود :حدى بر او نیست ،ولى به عنوان تعزیر ،او را مىزنند( همان.)527 :
 .6در جعفریات آمده است که امیرالموءمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت
خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید :اى شرابخوار ،فرمودند :به کمتر از حد تعزیر
مىشود( نوری ،بیتا.)103 ،18 :
 .7باز در جعفریات نقل کرده است :کسى را که به دیگرى گفته بود تو با همسرت
به حرام آمیزش مىکنى ،پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند ،حضرت او را به عنوان
تعزیر ،تازیانه زدند و بر او حد جارى نکردند( همان.)104 :
 .8در جعفریات آورده است :کسى را پیش امیرالمؤمنین(ع) آوردند که به دیگرى

گفته بود :اى مالک مادر خود .حضرت او را تعزیر کردند و حد نزدند(همان).
 .9اصبغبن نباته مىگوید :پنج نفر را به جرم زنا پیش خلیفه دوم آوردند .دستور
داد بر هر کدام حد جارى کند .امیرالموءمنین(ع) که در مجلس حاضر بودند،
فرمودند :حکم آنان این گونه نیست .عمر به امیرالمؤمنین گفت :پس خودت بر
آنان حد اجرا کن .حضرت یکى از آنان را گردن زد ،دیگرى را رجم کرد ،سومین
نفر را حد زد ،بر نفر چهارم ،نصف حد و بر پنجمین نفر ،تعزیر جارى کرد( همان:
.)105

 .11أبووالّد حنّاط مىگوید :شنیدم امام صادق(ع) مىفرمود :دو نفر را پیش
امیرالمؤمنین(ع) آوردند که هریک از آنان به دیگرى نسبت زنا داده بود .حضرت
حد را از آن دو دفع ،و آنان را تعزیر کردند(عاملی ،همان.)350 :
 .12سکونی میگوید :امام صادق(ع) فرمود :مرد نصرانى را پیش امیرالموءمنین
آوردند که گوشت خوک را کباب کرده بود .آنگاه حضرت فرمود :اگر آن را
خورده بودى ،تو را حد مىزدم ،ولى تو را به زدنى[غیر حدّ ] مىزنم و دیگر این
کار را تکرار نکن(همان.)451 :
(ع)

 .13اسماعیل فضل مىگوید :از امام صادق(ع) از تهمت زنا به اهل ذ ّمه و اهل کتاب
پرسیدم؛ که آیا در تهمت به ایشان بر مسلمان حد جارى مىشود؟ حضرت فرمود:
خیر ،لکن تعزیر مىشود( همان).
در برابر این روایات ،روایات دیگرى آمده که ممکن است بر شامل شدن
لفظ «حد» بر تعزیر داللت کند؛ از جمله:
 .1حلبی نقل میکند :امام صادق(ع) فرمود :در کتاب على(ع) آمده است ...و هرگاه
پسر و دختر غیر بالغ را [براى اجراى حد] پیش آن حضرت مىآوردند ،آن
حضرت حدّ ى از حدود الهى را باطل نمىکرد .به امام صادق(ع) گفته شد :چگونه
آنان را حد مىزد؟ امام(ع) فرمود :وسط تازیانه یا یک سوم آن را مىگرفت و به
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ّ
عبدالل بن سنان مىگوید :از امام صادق(ع) در باره دو نفر که هریک از آنان
.10
به دیگرى تهمت زنا زده بود ،سؤال کردم .امام صادق(ع) فرمود :حد از آن دو دفع
مىشود و تعزیر مىشوند.
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اندازه سنّشان آنان را حد مىزد و نمىگذاشت حدّ ى از حدود الهى از بین برود.
ظاهر این روایت ،این است که تازیانه زدن ،به عنوان تعزیر است که امام(ع) آن را
مصداق حد قرارداده است.
 .2حنان بن سدیر حکایت میکند :امام باقر(ع) فرمود :حدّ ى که در زمین اقامه شود،
از بارانى که چهل شبانه روز بر آن ببارد ،بهتر است( همان.)580 :
 .3از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود :حدّ ى که براى خدا بر روى زمین اقامه شود،
از چهل روز باران بهتر است( همان.)450:
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 .4حمران مىگوید :از امام باقر(ع) سؤال کردم :کسى که در دنیا بر او حدّ جارى
شده ،آیا در آخرت نیز عقاب مىشود؟ امام فرمود :خداوند کریمتر از این است[که
او را در آخرت عذاب کند]( همان).
 .5از عبدالرحمان حجاج نقل شده که امام کاظم(ع) فرمود :اقامه حد در زمین ،بهتر
از چهل شبانه روز باران است( همان.)308 :
واضح است که حد در این روایات و روایات مشابه آن ،شامل تعزیر نیز
مىشود؛ مگر اینکه گفته شود :شامل شدن حد بر تعزیر در این روایات ،از نظر
لفظى ممنوع است و ممکن است شمول آن ،از باب الغاى خصوصیت باشد.

 .6امام صادق(ع) فرمود :پیامبر اکرم(ص) فرمود :خداوند براى هر چیزى حد قرارداده
و براى هرکسى که از حدّ ى از حدود الهى تجاوز کند ،نیز حد قرار داده و [ گناهى
 178را که] کمتر از چهار نفر ببینند ،از مسلمانان پوشیده داشته است(همان.)309 :
 .7در روایت عمرو بن قیس مىگوید :به امام صادق(ع) گفتم :چگونه براى کسى
که از حد تجاوز کند ،حد قرار داده شده است؟ فرمود :خداوند در اموال حد
قرارداده که تنها از راه حالل تحصیل شود؛ بنابراین ،هر کس آن را از غیر راه
حالل به دست آورد ،دستش به عنوان حد قطع مىشود؛ چون از حدّ الهى تجاوز
کرده است و در ازدواج حد قرار داده که از راه غیر حالل انجام نشود؛ بنابراین
اگر کسى از راه غیر حالل انجام دهد ،اگر بدون همسر باشد ،او را حد مىزنند
و اگر محصنه باشد ،رجم مىشود؛ چرا که از حدّ الهى تجاوز کرده است(همان:
 .)314از تفسیر امام(ع) براى حد در این روایت معلوم مىشود :کلمه حد در آخر

خاص آن است.
جمله دوم در روایت نخست و مانند آن ،حدّ شرعى به معناى
ّ
بنابراین مىتوان گفت کلمه حد ،در معناى اعم از تعزیر نیز گاهى به کار مىرود؛
مگر اینکه گفته شود در معناى اعم کاربرد ندارد و همانگونه که پیشتر گفته شد،
شمول حد بر تعزیر از باب الغاى خصوصیت است که مسئلهاى دیگر است و
اعم نیست.
کاربرد در معناى ّ

شاید بتوان گفت که جمله «حدود کامله» داللت مىکند بر اینکه تعزیر،
حد ناقص است .همچنین واضح است حدود در جمله اخیر ،شامل تعزیرات
مىشود.
 .9حلبی از امام صادق(ع) روایت میکند که حضرت فرمود :هرگاه شخصى مسلمان
شود و به اسالم اقرار کند و پس از آن ،شراب بنوشد ،زنا کند و رباخوارى کند،
در صورتى که جاهل باشد و حالل و حرام براى او تبیین نشده باشد ،بر او حد
اقامه نمىکنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سورهاى را که در آن ،حکم
زنا ،شراب و ربا آمده ،خوانده است .هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا ،شراب و
ربا جاهل باشد ،او را آگاه مىکنم و پس از آن ،اگر این کارها را انجام دهد ،او
را تازیانه مىزنم و بر او حد اقامه مىکنم( همان .)324 :حدّ ى که در این روایت
در باره خوردن ربا آمده ،واضح است که به عنوان تعزیر است .بنابراین ،معلوم
مىشود حد در معناى عام که اعم از حد شرعى به معناى خاص است ،به کار
مىرود.
 .10محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نیز نظیر همین مضمون را روایت کرده است(
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 .8یزید کناسی از امام صادق(ع) نقل میکند که حضرت فرمود :هرگاه دختر بچهای
به سن نه سالگى برسد ،دیگر یتیم نیست و مىتواند ازدواج کند و حدود به نفع
یا زیانش به صورت کامل بر او جارى مىشود( همان .)310 :راوى مىگوید:
گفتم پسر بچهاى که پدرش براى او همسر اختیار کرده و با همسرش قبل از بلوغ
آمیزش کرده ،آیا بر او حد جارى مىشود؟ امام فرمود :حدود کامل که بر مردان
جارى مىشود ،بر او جارى نمىشود ،لکن او را در تمامى حدود ،تازیانه مىزنند
به اندازه سنّش؛ و حدى از حدود خداوند در بین بندگانش نباید از بین برود(
همان.)323 :
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همان.)325 :
 .11سماعه میگوید از امام صادق(ع) در باره مردى که با حیوان آمیزش مىکند،
سؤال کردم ،امام(ع) فرمود :به حدّ ى غیر از حد[ مقرر] تازیانه زده مىشود( همان:
زدن(ج ْلد) به عنوان تعزیر ذکر
 .)571در برخی احادیث اهل سنت تنها تازیانه
َ
شده است( مسند احمدبن حنبل :ج466 ،3؛ بخاری :ج32-31 ،8؛ سنن ابن ماجه:
ج.)867 ،2
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در مقابل ،احادیثی دیگر ،مصادیق دیگری را برای تعزیر ذکر کردهاند .بسیاری
از فقها با استناد به این دسته از احادیث و برخی آیات قرآن ،عالوه بر َج ْلد،
مجازاتهای دیگری را نیز مصداق تعزیر دانستهاند؛ مانند توبیخ ،زندانی کردن،
سختگیری در خوراک ،تبعید ،تراشیدن موی سر ،گرداندن در شهر ،سیاه کردن
صورت ،محروم کردن از اشتغال به شغلها و مناصب خاص و گرفتن اموال.
نتیجهگیری و جمعبندی
ضمن بر رسی مصادیق تعزیر در منابع فقهی و حدیثی از متون شیعه و اهل سنت،
از کلمات فقها که برخی از آنها نقل شد ،استفاده میشود که تعزیر ،قسیم حدّ
شرعی است و قسمی از آن نیست تا لفظ حدّ  ،شامل آن شود .همچنینبرای کسی
که در روایات تتبّع کند معلوم میشود که آنچه فقها گفته اند ،برگرفته از روایات
است .همچنین معلوم شد که کلمهی« حدّ » در روایات ،همان گونه که بر حدّ
مقابل تعزیر اطالق میشود ،بر معنای اعم از حد و تعزیر نیز اطالق میگردد و
ظهور حدّ در هریک از این دو معنا ،به قرینه نیاز دارد و در صورت نبودن قرینه
بر یکی از دو معنا ،باید قدر متی ّقن از آن را بگیریم که حدّ شرعی به معنای خاص
است ،نه معنای اعم از تعزیر.
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اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه
محمدعیسی فهیمی

1

چکیده

نوشتار پیش رو تالش دارد پس از بیان مقدماتی راجع به پیشینهی بحث،
بیان تفاوت مفهوم مورد نظر با مفاهیم و عناوین مشابه ،اسباب و دالیل تأخیر
اجرای مجازات را از نظر فقهی بازخوانی و اهمیت رعایت حقوق مجرم و تأخیر
اجرای مجازات را در موارد خاص بنمایاند .گردآوری و بیان دالیل اسباب تأخیر
اجرای مجازات از نظر فقهی ،انجام مقایسه و تطبیق میان آرای فقهای امامیه و
اهل سنت ،اشاره به برخی مصادیق غیر مذکور در کتب فقهی ،از موارد عنایت
و توجه این نوشتار است.
کلید واژهها :اسباب تأخیر ،اجرا ،مجازات ،ایقاف التنفیذ و فقه.
.1

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین(ص).
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یکی از مسایل مهم در اجرای مجازات از نظر فقهی ،رعایت حقوق مجرم در
موارد اجرای حدود و مجازات است .از نظر اسالم ،نباید مجازات و روشهای
اعمال آن ،بیش از آنچه شرع مقدس برای ارتکاب جرایم در نظر گرفته است،
تجاوز نمود .همچنان که براساس نصوص فراوان ،تعطیل حدود الهی در تضاد و
معاندت با دستورهای الهی بهشمار میرود ،تجاوز بر حقوق مجرم ،نیز منافی با
مقتضای عدالت ،بهویژه عدالت تشریعی و جزایی و زیادهروی در مسیر اجرای
احکام الهی است .از موارد رعایت حقوق مجرم ،مراعات حال و شرایط محکوم
علیه در هنگام اجرای حدود است ،شرایطی که چه بسا موجب تأخیر در اجرای
حدود و مجازاتها گردیده و اجرای مجازات در آن شرایط بر مجرم روا نیست.
این مسأله ،یکی از ابعاد درخشان فقه و شریعت اسالمی است.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای نظام قضایی اسالم در تداوم سیرهی قضایی پیامبر اکرم و ائمه
معصومین(علیهمالسالم) که فقه و شریعت برآن تأکید نموده ،ارائهی مکانیسم اجرایی
خاص در جهت تطبیق احکام اسالمی بهویژه احکام جزایی اسالم است؛ روشی
که لزوم دادرسی بر اساس حق و عدل و انصاف را در تمام موارد به عنوان
معیارهای الزماالجرا مد نظر قرارمیدهد .از همین رو ،فقهای مسلمان در طول
تاریخ ،احکامی را راجع به نحوهی اجرای احکام جزایی مورد تأکید قرار دادهاند.
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از جمله مواردی که رعایت آن ،در برخورد با مجرمان ،ضروری به
شمارمیآید ،رعایت اصول اخالقی و تالش در جهت انسانی نمودن مجازاتها
است .نگاهی اجمالی بر شیوهی اجرای مجازات از نظر فقه ،بهخوبی بیانگر
«سیطرهی اخالق اسالمی و اصول بشر دوستانه برقوانین قضایی اسالم است».
تأکید فقه بر این که محکومعلیه نباید از رهگذر اجرای مجازاتها آسیب بیشتر از
آنچه استحقاقش را دارد ،ببیند ،تأخیر در اجرای مجازات ناتوانان ،عدم جواز اقامه
و اجرای حد بر افراد حامله ،مرضعه ،نفساء و غیره ،تارفع عذر آنان ،از جنبههای
جالب توجه در اجرای مجازاتهای اسالمی است.
افزون برموارد فوق ،شرایط و معیارها برای اجرای احکام جزایی اسالم
بسیار فراوان است؛ شرایطی همانند منع از اجرای حدودِ مثل«حد جلد» در مرکز
اعصاب جسم ،مانند سر و صورت ،توجه به ابزار اجرای مجازات و رعایت
تعادل در توزیع ضربات جلد بر تمام بدن ،تأکید بر رعایت شرایطی نسبت به
اجراکنندهی چنین مجازات ،که نه شخص قوی و نه ضعیف بلکه فرد متوسط
باشد ،رعایت اعتدال در نزدیک و دور بودن مکان نسبت به مرجوم در«حد رجم»
و غیره ،نشان از اهتمام شریعت اسالمی به حقوق مجرمان دارد.
با توضیحات ارائه شده ،میتوان اهمیت و جایگاه بحث تأخیر اجرای
مجازات را حدس زد .نوشتار حاضر سعی دارد ابعاد و زوایای فقهی این بحث
را بررسی نماید؛ زیرا این امر ،از یکسو از مباحث مهم فقهی و دارای تأثیر در
رویه و مشی اقدامات قضایی میتواند باشد و از سویی هم میتواند صالحیت
فقه و شرع را در تدبیر امور قضایی به اثبات برساند و از خالل مباحث ،مهمترین

ویژگی نظام قضایی اسالم ،که رعایت حقوق مجرمان باشد بهوضوح مشخص
خواهدشد.
توضیح مفاهیم
با آنکه واژگان زیادی در موضوع حاضر بهکار رفته ،اما آنچه دربحث ما حایز
اهمیت است ،توجه به معانی واژههای است که عنوان نوشتار را تشکیل میدهد
و توضیح آنها میتواند درفهم موضوع اصلی مقاله یاری رساند؛ از همین رو،
توضیح اجمالی پیرامون آن واژهها به ترتیب ارائه و سپس مراد خود را از مسألهی
مورد بحث بیان میکنیم.

 .2تأخیر :تأخیر مصدر و عبارت است از پس افتادن چیزی که جایش پیش از
آن بود .اصطالح تأخیر باواژگان«تعویق» و «تعلیق » مرادف بوده و در اصطالح
فقهی– حقوقی به معنای «ایجاد وقفه در اثر حقوقی» به کار رفته(لنگرودی،
 ) 1291 ،1 :1381و در اصطالح فقها ،تأخیر و تعلیق انجام کاری در آخرین
فرصت تعیینشدهی شرعی و به عقب انداختن آن امر است(عتیبی،1 :1430،
.)189
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 .1اسباب :نخستین واژهی اساسی ،کلمه اسباب است .اسباب جمع و مفرد آن
سبب و در تعریف آن آمده «چیزی که با آن چیز دیگری به دست میآید ،بدون
تأثیر آن شی ،به آن چیز »(حسینی.) 253 :1385 ،

 .3اجراء :واژهی اجراء که جمع آن اجراآت است ،عبارت است از انجام و 189

بهجاآوردن عمل ،به اجرا درآوردن تصمیمات و اقدامات ،راندن ،روان کردن و در
اصطالح ،اجراء؛ یعنی «پرداختن به مقتضای حکمی که از سوی دستگاه قضایی
نسبت به محکوم علیه صادر شده است»(عتیبی ،همان)295 :؛ به عبارت دیگر،
اجرا؛ یعنی« اخراج و آشکار نمودن حکم قضایی از مرحلهی نظری به مرحله
عملی» و عمل نمودن به آنچه که در مورد آن ،قضاوت صورت گرفته و عمل
ولی امر ،نسبت به محکوم علیه ،چه از روی اراده و
نمودن به مقتضای حکم ّ
اختیار و چه با اجبار را اجرا میگویند .بهطور خالصه ،اجرا در معنای عام ،همان
اعمال قواعد قانونی است (جرادات .)72-71 :1426 ،آنچه قابل توجه است؛ آنکه
در حقیقت اجراء ،نوعی اعمال زور و فشار وجود دارد.

 .4مجازات :مجازات« در لغت به معنای مکافات و پاداش دادن و جزا دادن است؛
اما در اصطالح ،تعاریف فراوانی از این واژه وجود دارد :تحمیل هر نوع صدمه و
محدویتهای قانونی نسبت به جسم و تن ،حیثیت ،آزادی ،مال و دارایی مجرم.
تحمیل تنبیه و کیفر ،برمرتکب جرم یا آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به
نشانهی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ،بر طبق قانون تعیین میکند،
مجازات نامیده میشوند»(دانش.)372 :1389 ،
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واژهی مجازات با واژهی ِعقاب ،به کسر« عین» مرادف و عقاب و معاقبه
نیز همان اجرای کیفر درمورد مشخصی است که کار سوئی انجام داده است؛
با این تفاوت که مجازاتهای دنیوی را «عقوبت » و مجازاتهای اخروی را«
عقاب» تعبیر میکنند .از آنجا که در تمام تعاریف از مفهوم مجازات ،مفهوم رنج
نهفته است ،برخی مجازات را عبارت میداند از « :رنجی که به انسان بهواسطهی
انجام جنایت میرسد» (المنعم ،بیتا :ج .)526-525 ،2خالصه آنکه« مجازات،
عقوبت مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل میکند؛ مانند
حبس و اعدام و جزای نقدی»(لنگرودی ،همان. )3216 ،4 :
 .5ایقاف التنفیذ :واژهی «ایقاف التنفیذ» به این معنا است که قاضی دستور دهد تا
اجرای حکم نسبت به جانی برای یک دورهی خاصی که توسط قانون مشخص
میشود ،به حالت تعلیق درآید .اگر چنانچه محکوم ،در خالل این مدت مرتکب
جرم نشد ،به صورت دائم از اجرای حکم معاف میگردد؛ اما اگر در طول دورهی
ِ
تعلیق اجرای حکم ،مرتکب جرم شد ،حالت تعلیق لغو و مجازات در حق او
اِعمال میشود.
باتوجه به تعاریف فوق ،میتوان گفت :مراد ما بحث از اسباب و عواملی
است که از نظر فقهی موجب ایجاد وقفه و تأخیر دراِعمال کیفر نسبت به متخلفان
میباشد؛ اسباب و دالیلی که در بخشهای بعدی نوشتار میآید.
پیشینه بحث از تأخیر اجرای مجازات
بحث از تعجیل و تأخیر اجرای مجازات ،مانند بسیاری از مسایل مورد اعتنای
فقها ،از سابقهای دیرینهی برخوردار بوده و از همان آغاز در ضمن مباحث«
حدود و قصاص» فصلی را بهخود اختصاص داده است .در برخی متون فقهی

قدیم بابی تحت عنوان «ذکر من الیقیم علیه الحد» وجود دارد که مراد از آن ،نه
اسقاط حد به طور کلی ،بلکه مقصود ،تأخیر در اجرای حد است(مروارید:1410 ،
 .)161نخستین فقیهی که از« تنفیذ احکام» یا اجرای احکام سخن رانده ،مرحوم
ابی صالح حلبی ( )447-374است(حلبی.)421 :1362 ،

تفاوت تأخیر اجرای مجازات با توقف اجرای مجازات
باتوجه به اینکه مسألهی مورد بحث ،در مواردی با مباحث دیگری راجع به اجرای
مجازات تالقی دارد ،برای اجتناب از درهم آمیختگی مباحث ،نخست الزم است
تفاوت مسألهی مورد بحث با آن مباحث یادآوری گردد .برهمین اساس ،تأخیر
اجرای مجازات با توقف اجرای مجازات با این که هردو به تعطیل موقت اجرای
مجازات میانجامند و در این جهت مشترکاند ،از جهاتی تفاوت دارند ،که در
زیر بدانها اشاره میشود.
ِ
مربوط آن دسته از مجازاتهاست که باعث محدودیت
 .1توقف اجرای مجازات
آزادی انسان در مدت معین باشد و در اصطالح حقوق ،از آن به «مجازات سالبهی
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درسالیان اخیر راجع به تأخیر اجرای مجازات تحت عنوان «ایقاف
التنفیذ» و یا «تعلیق اجرای مجازات» مباحث مستقل زیادی صورت گرفته است.
بیشتر این بحثها درمواردی ،همچون« حدود و قصاص» «،قضاوت» ،بررسی
«شیوههای محاکمات» و «اصول محاکمات جنایی» در فقه و متون حقوقی مطرح
شده است .نظر به اهمیت موضوع« تأخیر اجرای مجازات» ،بهویژه مجازاتهای
بدنی؛ همانند رجم ،قطع ید ،جلد و غیره ،در مبانی فقهی و روایی ،این بحث مورد
توجه واقع شده و شریعت اسالمی در اجرای مجازات ،حا ِل فرد محکوم علیه را
مورد مالحظه قرار داده و جزا و کیفر را تا زمان قدرت بر تحمل اجرای مجازات
به تأخیرانداخته است( فید ،بیتا .)179 :آنچه بحث مزبور را جدید مینمایاند آن
است که آیا اصل در اجرای مجازات تعجیل و فوریت و تأخیر در اجرای مجازات
به عنوان یک ضرورت است؟ آیا میتوان دالیلی مبنی برفوریت اجرای مجازات
اقامه کرد؟ با آنکه بحث مورد نظر ،یک موضوع دیرپای فقهی میباشد؛ اما وجوه
ِ
مصادیق غیر از موارد مطرح شده درفقه ،این بحث را نیازمند تأمل
فراوان و کشف
مجدد نموده است.

191

حریت» تعبیر میشود ،اما تأخیر اجرای مجازات شامل تمام مجازاتهای جنایی
متنوع و حتی تدابیر وقایوی و بازدارنده نیز میشود؛
 .2توقف اجرای مجازات باید پیش از شروع در اجرای مجازات باشد ،در حالی
که در تأخیر اجرای مجازات ،چنین شرطی وجود ندارد و گاهی ممکن است در
آغاز اجرای مجازات یا در اثنای اجرا ،مجازات به تأخیر بیفتد؛
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 .3توقف اجرای مجازات ،امر جوازی و در حوزهی اختیارات دستگاه قضایی ،بر
حسب شرایط جرم و مجرم میباشد ،در حالی که تأخیر اجرای مجازات گاهی
جایز و گاهی واجب است .تأخیر اجرای مجازات در حاالت خاص و معین،
همانند حامله بودن محکوم علیها ،واجب میگردد؛
 .4توقف اجرای مجازات معموال با درنظرداشت سوابق و پیشینهی مجرم و با
این اعتقاد صورت میگیرد که مجرم دوباره به جرم روی نیاورده و مرتکب جرم
نمیگردد؛ اما تأخیر اجرای مجازات بر اساس رعایت مصلحت جامعه بنیان نهاده
شده و مصالح اجتماعی بیشتر از شخصیت مجرم و سوابق وی ،ارزش دارد؛
 .5توقف اجرای مجازات مربوط دستگاه قضایی و محکمه جنایی مربوطه است؛
ولی تأخیر اجرای مجازات محدود به محکمهی صادر کنندهی حکم نبوده،
بلکه رئیس دولت و مراجع قانونی دیگری میتواند اجرای مجازات را به تأخیر
بیندازند(فید ،همان.)186-185 :
تفاوت تأخیر اجرای مجازات با توقف صدور حکم
توقف صدور حکم ،نیز با تأخیر اجرای مجازات در این که هر دو مشتمل بر
تعطیل اجرای مجازات در یک فاصلهی زمانی مشخصاند ،اشتراک دارند .توقف
حکم بدین معناست که دادگاه ،پیش از صدور حکم ،وضعیت ُمجرم و َمنِش
گذشتهی اجتماعی و شخصی او را مورد توجه قرار داده و بدین نتیجه میرسد،
که مجرم در آینده مرتکب جرم نمیگردد .حال اگر مجرم در آن فاصلهی قانونی،
اقدام به ارتکاب نکرد ،تمام اقداماتی که محکمه قبال در حق او انجام داده ،نادیده
گرفته و به هیچ انگاشته میشود ،اما اگر مجرم در آن مهلت قانونی مرتکب جرم
شد ،بر محکمه الزم است که سیر پرونده جنایی او را از سر بگیرد.

تفاوت «توقف صدور حکم» با «تأخیر اجرای مجازات» عبارتاند از:
 .1در تأخیر اجرای مجازات ،صدور قطعی حکم جزایی الزم است؛ زیرا بدون
صدور حکم ،تأخیر معنی نمییابد؛ بر خالف توقف صدور حکم ،که از همان
ابتدا ،حکمی اصال صادر نمیگردد؛
 .2توقف صدور حکم ،مبتنی بر مالحظاتی ،نظیر پیشینه و پرونده متهم است،
در صورتی که تأخیر اجرای مجازات به گذشتهی مجرم و سابقهی مجرمانهی او
کاری ندارد؛

 .4توقف صدور حکم ،امر جوازی و در صالحیت محکمه است .محکمه میتواند
رأی به صدور حکم داده و یا از صدور حکم امتناع نماید؛ ولی تأخیر اجرای
مجازات امر جوازی نبوده ،بلکه برحسب اسباب تأخیر اجرای مجازات ،گاهی
واجب و گاهی هم جایز میباشد(همان.)188-187 :
تفاوت سقوط مجازات با تأخیر اجرای مجازات
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 .3توقف صدور حکم ،از صالحیتهای اختصاصی محکمه بوده ،اما تأخیر
اجرای مجازات تنها به محکمه اختصاص نداشته ،بلکه رئیس دولت و سایر
مراجع قانونی نیز در مواردی ،چنین صالحیتی دارند؛

تفاوت دوعنوان فوق در ناحیهی اسباب ،موجب تفاوت آن دو ،از نظر حکم
شده است .در یک کالم میتوان گفت «:سقوط مجازات پیش از رسیدن آن ،به
مرحلهی اجرا و پیش از آن است که مجازاتها جنبهی اجرایی پیدا کنند(عوده193 ،
1422ه.ق .)265 :برای سقوط مجازات ،اسباب مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه
در سقوط مجازاتها صورت میپذیرد ،رفع زمینههای اجرای مجازات و فقدان
موضوع برای اجرای مجازات است؛ اما درتأخیر اجرای مجازات ،موضوع به
قوت خود باقی و لیکن درحال حاضر ،بنا به دالیلی ،مجازات اجرایی نمیشوند
و به تأخیر میافتند .عوامل سقوط مجازات ،برخی زمینهی تمام مجازاتها را از
بین میبرند و برخی مختص مجازاتهای خاص و باعث سقوط مجازاتهای
خاص میشوند .اسباب سقوط مجازات عبارتند از:
 .1مرگ مجرم :با وفات مجرم ،مجازاتهای بدنی و مجازاتهای که قوام آن،
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به شخص مجرم است ،از بین میرود؛ بدین خاطر که زمینهی اجرای مجازات،
شخص مجرم بوده و پس از نابودی محل ،دیگر اجرا شدن مجازات قابل تصور
نیست؛ اما مجازاتهای مالی ،همانند دیه ،با مرگ مجرم از بین نمیرود؛ زیرا
محل مجازات ،مال مجرم است ،نه شخص مجرم و امکان اجرای مجازات مالی
پس از مرگ او ،درمالش وجود دارد؛ ولی اگر مجازاتی که با مرگ مجرم زمینهی
آن ازبین رفته ،قصاص مجرم باشد ،که با وفات مجرم استیفای قصاص ممکن
نیست ،آیا قصاص اوتبدیل به دیه درمال مجرم میشود یا نه؟ فقها دراین باره
ولی مقتول ،حق
دچار اختالف نظر هستند .برخی معتقد به سقوط دیه و اینکه ِّ
مطالبهی چیزی را ندارد و برخی معتقد به عدم سقوط دیه و در نتیجه ،پرداخت
دیه را از مال مجرمِ متوفی الزم دانسته اند؛
 .2فوت محل قصاص :مقصود از قصاص در اینجا قصاص مادون نفس است و
معنای فوت محل قصاص؛ یعنی آن عضوی که محل قصاص بود ،ازبین برود.
بااینکه مجرم زنده است ،فوت محل قصاص سبب سقوط مجازات ،فقط در
مادون نفس میشود؛ به جهت اینکه محل قصاص ازبین رفته و معنا ندارد وجود
شی(قصاص) با انعدام محل قصاص باقی باشد؛
 .3توبه نمودن مجرم :از اسباب سقوط مجازات ،توبهی مجرم است .با توبهی
مجرم ،مجازات محاربه از بین میرود( کسی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد
به شرط آنکه شوکت و اقتدار ترساندن را داشته باشد)؛ اما در قصاص و دیه ،توبه
اثری ندارد؛ زیرا قصاص و دیه مربوط به حقوقالناس بوده و حقوقالناس جز با
رضایت صاحبان حق ،ساقط نمیشود؛
 .4صلح :از اسباب سقوط مجازات درجرایم قصاص و دیه ،صلح است ،اما
جرای ِم موجب حد ،به واسطهی صلح ساقط نمیشوند؛ زیرا در جرای ِم موجب
ِ
ولی امر ،بنا به مصالحی،
حد و
تعزیرات الزم االجرا ،نمیتوان مصالحه نمود ،اما ّ
میتواند این نوع مجازات را مورد عفو قرار دهد؛
 .5عفو :از اسباب سقوط مجازات جرایم قصاص و دیه و تعازیر بنابرمصلحت،
عفو است؛ اما جرایم حدود به واسطهی عفو قابل اسقاط نبوده و الزم االجرا
است؛

 .6مرور زمان :در قوانین وضعی ،مرور زمان ،یکی از اسباب سقوط مجازات
بهشمار میآید ،که بر اساس آن ،هرگاه مدت معین زمانی به پایان برسد،
مجازات تعیینشده نسبت به مجرم ازبین میرود .اصل مرور زمان ،ازسوی
شرع بدان جهت که موجب ظلم نسبت به افرادی است که توان استیفای
حقوقشان را از زورمندان ندارند ،درجرایم قصاص ،دیه و حدود مورد توجه
و اقع نشده است؛ زیرا جرایم قصاص و دیه از حقوقالناس و فقط با عفو
ولی او ،قابل اسقاط است و جرایم حدود هم
و مصالحه با مجنیعلیه یا ّ
ولی امر در برخی
الزماالجرا و گذشت زمان باعث اسقاط آن ،نمیشود .بلیّ ،
جرایم تعزیری میتواند بر حسب مصلحت ،زمان مشخصی را برای آن در نظر
بگیرد(دمینی1402 ،ه.ق.)172-170 :
تأخیر اجرای مجازاتها هم به لحاظ نص قانونی و هم به لحاظ اسباب تأخیر،
انواعی دارد:
 .1به لحاظ نص قانونی ،دونوع تأخیر اجرای مجازات داریم ،که عبارتند از:
الف) تأخیر وجوبی :تأخیر اجرای مجازات در مواردی از صفت الزام و
وجوب برخوردار و مرجع مربوطه چارهای جز تأخیر اجرای مجازات ندارد و
برمحکمه الزم است که اجرای مجازات را نسبت به محکوم ،به تأخیر اندازد.
محکومیت زن باردار ،در صورتی که حکم صادره برای وی اعدام باشد ،از
موارد وجوب تأخیر اجرای مجازات است .همچنین اسبابی هم وجود دارد ،که
به لحاظ قانونی در مورد ویژگی وجوبی یا جوازی بودن آن ،توافق نظر وجود
ندارد .مانند مرض ،که مطابق برخی قوانین ،سبب جوازی و مطابق قوانین
دیگر ،سبب وجوبی است.
ب) تأخیر جوازی :این نحوهی تأخیر اجرای مجازات ،تابع نظر و رأی
محکمهی مربوطه است ،که مطابق شرایط هر قضیه و شرایط پیرامونی آن،
مانند وضعیت محکوم و مصلحت جامعه و غیره ،محکمه ،صالحیت اعمال
تأخیر را دارد.
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 .2تقسیم مجازات به لحاظ اسباب و موجبات تأخیر:
الف) به سبب عوارض اهلیت اجرای مجازات؛ در صورت فقدان یکی از عناصر
اهلیت اجرا و آنچه که مربوط به توان فعلی و حالت صحی و جسمی محکوم
علیه است ،اجرای مجازات به تأخیر میافتد؛
ب) به دالیل انسانی؛ دراین نوع تأخیر ،معموال مصلحت جمعی بر مصلحت
فردی رجحان مییابد .تأخیر اجرای مجازات در این موارد وابسته به نظر قاضی
و حصول قناعت محکمه است.
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قلمرو تأخیر اجرای مجازات

مقصود از قلمرو تأخیر اجرای مجازات ،این است که تأخیر ،چه مجازاتهای را
شامل است؟ آیا تأخیر شامل همهی انواع مجازاتها یا در برخی از مجازاتها
جاری است؟ آیا تأخیر تمام مجازاتهای بدنی ،مالی و مجازاتهای محدود
کنندهی آزادی انسان را شامل میشود و یا به مجازاتهای بدنی محدود و شامل
باقی مجازاتها نیست؟ در پاسخ باید گفت که مجازات ،یا حدی هستند و یا
تعزیری .مجازاتهای حدی که شرع و قانون آن را تعیین نموده ،اساس آن،
همان خطا و ارتکاب جرم و جوهر آن ،رنج و آزاری است که محکوم باید تحمل
کند؛ تا وی و افراد دیگر مرتکب آن جرم نشود .درمیان این دو نوع مجازات،
در عقوبات بدنی ،مانند اعدام ،قطع دست و تازیانه ،مسلما بحث تأخیر اجرای
مجازات این موارد را شامل است؛ اما اگر آن مجازاتها موجب سلب آزادیهای
 196انسان باشد ،مانند زندان ابدی یا موقت یا عقوبت مالی ،مانند غرامت و مصادره،
شمول بحث اجرای مجازات محل تردید است؛ اما بحث تأخیر اجرای مجازات،
بیشتر صورتهای مجازاتهای بدنی راشامل است(فید ،همان.) 193-191 :
چنانچه از بیان اسباب تأخیر اجرای مجازات روشن خواهد شد.
اصل فوریت اجرای مجازات
در آرای فقها هرچند اصلی به عنوان «اصل فوریت اجرای مجازات » وجود
ندارد؛ اما بیان اسباب و موارد تعلیق مجازات ازسوی آنان ،خود نشان دهندهی
وجود چنین اصل است و با توجه به سخنان آنان در مورد اسباب تعلیق مجازات،

میتوان چنین اصلی تاسیس نمود .بطور کلی راجع به تعجیل و تأخیر اجرای
مجازات سه نظر را میتوان برشمرد:
 .1نظریه تعجیل در اجرای مجازات؛
 .2نظریه اشتراط مصلحت در تعجیل؛
 .3تفصیل میان انواع مجازات.

نظریه دوم :برخی از فقهای امامیه در تعجیل اجرای مجازات ،مصلحت را شرط
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نظریه نخست :از طرفداران نظریهی نخست ،برخالف اکثر فقها ،فقهای حنابله و
در رأس آنها ،ابن قدامه است .این فقها ،اصل را در فوریت اجرای حد ،پس از
ثبوت حکم بدون کدام تأخیر ،حتی در فرض مریض بودن محکوم ،میدانند .ابن
قدامه میگوید «:اصحاب ما برآن است که حد بخاطر مرض به تأخیر نمیافتد.
اگر چنانچه آن حد تازیانه باشد و از زدن تازیانه بر مریض بیم رود ،باید تازیانه
را در اطراف جامه و با شاخهی خرما زد و احتمال هم میرود که حد تازیانه
را نسبت به مریضی که امید به بهبودی او می رود ،به تأخیرانداخت»(مروارید،
 :1421ج .) 609، 104درجای دیگر میگوید«:حد زنا را نمیتوان به خاطر مرض
و یا گرما و سرمای شدید به تأخیر انداخت؛ زیرا این حد ،واجب بوده و تأخیر
آن ،بدون عذر جایز نیست؛ زیرا اگر آن حد زنا رجم باشد تأخیر آن معنا ندارد؛
چون مقصود ،قتل آن شخص است ،اما اگر آن حد ،تازیانه باشد ،باز این امکان
وجود دارد که آن تازیانه را به گونهای زد که بیم تلف شخص در حال مرض
ندهیم .پس نیازی نیست که حد به تأخیر بیافتد و احتمال هم دارد که تازیانه را
در مورد مریضی که امید به بهبودی او داریم به تأخیرانداخت»( مروارید ،همان:
 .)658ابن قدامه در الکافی فصلی به نام «اقامة الحد علی الحامل» دارد و در آنجا
گفته است که«حد بر زن باردار اجرا نمیشود ،تا زن وضع حمل نماید ،خواه
آن حد رجم باشد یاغیر آن؛ به دلیل اینکه با اجرای حد ،بیم تلف شدن فرزند
میرود»(مروارید ،همان .)675 ،103 :ابن مفلح یکی دیگر از طرفداران این نظریه
است .او میگوید «:هر چند از زدن تازیانه خوفی در کار باشد ،تأخیر حد ،بنابر
قول اصح ،الزم نیست؛ اما راجع به قصاص و حد رجم ،قاطعانه تأخیر حد را
جایز ندانسته ،جز در مورد زن باردار»(عتیبی.)189 :1430 ،
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کردهاند .شهید اول(ره) در این مورد فرموده است«:و اقتضاء المصلحة التعجیل» .در
ِ
مصلحت مقتضی تعجیل اجرای مجازات،
توضیح این عبارت شهیدآمده است که
گاهی مربوط به فرد خطاکار و مجرم است( مانند موردی که مجرم قصد مسافرت
استعالجی دارد ،یا بیم فرار نمودن مجرم یا بروز موانعی دیگری که نتوان برمجرم
ِ
مصلحت مقتضی تعجیل اجرای
حد را جاری نمود یا بیم مرگ مجرم باشد) ،گاهی
مجازات ،مربوط به عموم جامعه است( مانند موردی که اجرای فوری مجازات،
موجب عبرت آموزی دیگران گردد ،که ارتکاب چنان جرایم ،مجازات فوری و
برخورد قاطعانه را در پی دارد) و گاهی هم مصلحت مقتضی تعجیل در اجرای
مجازات ،در خود مجری حد وجود دارد( مانند آنجا که مجری حد ،تصمیم
مسافرت داشته و یا بیم مرض و مرگ وی برود ،که نتیجهی آن ،اجرا نشدن حد
نسبت به مجرم است).
ایراد این نظریه آن است که نه شهید اول و نه شهید ثانی در مورد هیچ
کدام از انواع مصلحت ،مقدار مصلحت و نه صاحب مصلحت ،سخنی به میان
نیاوردهاند .مقتضای نظر شهید اول آن است؛ که اگر درتعجیل اجرای مجازات،
مصلحتی در کار نباشد ،میتوان اجرای حد را در مورد شخص بیماری که امید
به بهبودی او میرود ،تا زمان بهبودی وی ،به تأخیرانداخت(مکی عاملی ،بیتا،
ج.)114 ،2

نظر سوم :این نظریه ،میان نوع مجازاتها قائل به تفصیل است .اصل ،از نظر این
گروه ،تعجیل در اجرای مجازات است .آنان معتقدند که در زودترین فرصت
 198ممکن ،مجازات اجرا و فرد محکوم نباید با اطاله در اجرای مجازات ،آسیب ببیند؛
اما فوریت اجرا نسبت به آن دسته از احکامی است که آثار آن ،قابل تدارک و
جبران است( مانند زندان)؛ اما جرایمی که آثار آن ،قابل تدارک نیست و امکان
نقض و یا خواهان فحص بیشتراند( همانند اعدام ،که تأمل بیشتری را میطلبد)،
تعجیل دراجرای آنها ،تا زمانی که آن احکام قطعیت نیافته و نهایی نشده ،جایز
نیست(عمر یوسف.)352 :1996 ،
دالیل طرفداران تأخیر اجرای مجازات و تفصیل میان انواع مجازاتها
الف) نقض حکم و برائت محکوم علیه در محکمه استیناف و تجدید نظر خواهی؛

ب) عفو و یا مصالحه از سوی اولیای مجنی علیه ،اگر حکم صادره ،قصاص
باشد؛
ج) نوع مجازات ،که نیازمند دقت و تأمل بیشتر است؛ مانند اعدام و
قصاص(عبداللطیف.)272 :2009 ،

باتوجه به مطالب مزبور و باتوجه به روایتی که امام علی(ع) فرموده است:
اذاکان فی الحد لعل او عسی فالحد معطل(عاملی ،همان) و با توجه به اهداف
مجازات و اینکه تأخیر ،نوعی اطاله و تعطیل حدود است ،میتوان گفت که
اصل در اجرای مجازات ،فوریت آن است و تفاصیل ارائه شده ،که ناظر به نوعی
مجازاتها و سببیت برخی موارد برای تأخیر است ،از قوت این اصل نمیکاهد
و از مستثنیات اصل مزبور است.
اسباب تأخیر اجرای مجازات
 .1مشکالت خاص زنان(حمل ،رضاع ،نفاس و غیره)
الف) حمل
از اسباب تأخیر اجرای مجازات ،حامله بودن محکومعلیها است .تأخیر در اجرای
مجازات زن باردار ،مورد اتفاق تمام فقهای مذاهب اسالمی است و فرق ندارد
که او در روزهای آغازین حمل و یا در ماههای پایانی بوده و نیز فرقی نیست
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مرحوم سید احمد خوانساری ،پس از ذکر اسباب تعلیق اجرای مجازات و
روایاتی که تأخیر را جایز دانستهاند ،این پرسش را مطرح میکند که میان روایاتی
که تأخیر مجازات را جایز و روایاتی که ّ
دال بر عدم جواز تأخیر است چگونه
باید جمع کرد؟ روایت امام صادق(ع) از حضرت علی(ع) است که تأخیر را اصال
جایز نمیداند .حضرت علی(ع) فرموده است :فی ثالثـة شهدوا علی الرجل بالزناء.
حدوهم فلیس فی الحدود نظر
فقال علی(ع) :این الرابع؟ قالوا :اآلن یجئ .فقال(ع)ّ :
ساعة(حر عاملی ،و سائل .)28 :ایشان این جمع را ،که روایات عدم جواز تأخیر
را حمل بر مورد ترک حد به طور کلی نماییم ،بعید دانسته و معتقد است که ما
دلیلی بر وجوب تعجیل نداریم و روایت مزبور هم که در ذیل آن آمده لیس فی
الحدود نظر ساعة ،ضعیف است(شیرازی.)217 ،87 :1409 ،
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بین اینکه والدت طفل طبیعی باشد و یا به صورت عرضی .والدت عرضی در
صورتی است که ادامهی حمل بر او دشوار باشد و او از روی ناچاری حمل را در
معرض اسقاط قرار دهد(فید ،همان .)198 :همچنین فرق ندارد که حد ،جلد باشد
و یارجم ،حمل ازطریق شرعی و یا زنا باشد.
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از فقهای امامیه ،ابن براج ،محقق حلی ،عالمه حلی ،ابن ادریس حلی ،شیخ
طوسی ،صاحب جواهر و فقهای متقدم و متأخر فراوانی حکم به تأخیر اجرای
مجازات زن حامله و مرضعه( شیردِه) نمودهاند (مروارید1410 ،ه.ق :ج-233 ،101
234؛ و ج .)199-78 ،102این دسته از فقها ،تأکید نمودهاند که «در ایام بارداری
و نفاس زن ،حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود .هم چنین بعد از حمل در
صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد وجود داشته باشد؛ ولی
اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود ،حد بر او جاری میگردد» و نیز اضافه نمودهاند«
هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده ،احتمال بیم ضرر برای حمل یا
نوزاد باشد ،اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر میافتد»(زراعت.)197 :1384 ،
از فقهای اهل سنت ،شافعی ،ابوحنیفه ،مالک ،احمدبن حنبل ،مرغینانی
حنفی ،کاشانی حنفی ،ابنقدامه ،مزنی شافعی و غیره ،نیز همین فتوا را دارند و
بهرغم اختالف نظرهای جزئی ،تأخیر حد را در مورد زن حامله تا وضع حمل
پذیرفتهاند(مروارید :1421 ،ج 164 ،103و 69؛ و ج 675 :104و 264؛ و نیز :عودة،
.)252 :1422
ادله تأخیر حد بر حامل
 .1اجماع فقهای مسلمین؛
 .2اجرا نکردن حد بر زن حامله ،موافق با قواعد است؛ زیرا در اقامه نمودن حد
بر مادر ،ظن خطر غالبا نسبت به فرزند وجود دارد و ضرر زدن به انسانی بهخاطر
معصیت فرد دیگر جواز ندارد «و التزر وازرة وزر اخری» ظن ضرر و خوف ضرر
در این موارد ،بهجای قطع به ضرر قرار میگیرد و سیرهی عقال بر همین جاری
و شرع نیز آن را امضا فرموده است و صرف نامشروع بودن نطفهی فرزند[ بر
فرضی که حرام باشد] دلیل بر جواز اضرار نیست؛ چون ول ِد حرام نیز محقون الدم
است(مکارم329 :1389 ،؛ و نجفی  :1374ج.)337 ،41

 .3آیه شریفه قرآنَ :و َمن ُقت ِ َل َمظ َلوما َف َقد َج َعلنَا ل ِ َول ِّی ِه ُسلطانا َفال یُسرِف فِی ال َقتلِ
نصورا (اسراء)33:؛ در قتل زن باردار اسراف و زیاده روی است؛ چون در
اِنَّ ُه َکانَ َم ُ
آن ،فردی کشته میشود که بایست کشته شود و فردی که نباید کشته شود .علت
حکم شریعت به تأخیر اجرای مجازات در حد رجم ،جلوگیری از حصول ضرر
و اذیت و آسیب دیدن بُنیهی جسمی و عقلی جنین موجود در شکم مادر است؛
جنینی که نفس محترم بوده و از قبل ،گناهی مرتکب نشده است و مادر باردار ،اگر
فعلی موجب حد را انجام داده براساس آیه « ِوزر» و اصل شخصی بودن مجازات،
جنین نبایست آسیب ببیند(فید ،همان.)198 :

ب) رضاع
فقها در مورد حکم به تأخیر اجرای حد نسبت به زن شیرده ،غایت تأخیر را «وضع
حمل»« ،خروج از نفاس» و « ارضاع» ذکر نموده و گفتهاند :برزن حامله ،حد جاری
نمیشود؛ چه رجم و چه جلد ،تا زن وضع حمل و از نفاس بیرون و فرزند خود
را شیر دهد .از برخی گفتههای شیخ طوسی پیداست که در صورتی که زن پس از
وضع حمل ،دارای ضعف شدید نباشد ،صرف وضع حمل کفایت میکند و حتی
نفاس مانع اجرای حد نیست؛ اما اگر زن ضعیف باشد ،حد بر او جاری نمیشود،
تا بهبودی یابد ،مانند شخص مریض(مروارید :1410 ،ج .)78 ،102برخی از
فقهای دیگر امامیه و فقهای اهل سنت ،تأخیر اجرای حد را نسبت به زن حامله،
منوط به وضع حمل و کفالت فرزند نمودهاند(مروارید :1420 ،ج ) 264 ،104و
کسانی هم بدون ذکر مدت رضاع تأخیر حد زن حامله را به وضع حمل و حصول
استغنای فرزند مقید نمودهاند(صادقی تهرانی :1412 ،ج.)326 ،2
در اینکه پس از وضع حمل تاچه زمان حد به دلیل ارضاع به تأخیر میافتد
و مدت ارضاع مادر نسبت به طفل تا کی است ،میان فقها اختالف است .برخی
مدت ارضاع را همان لباء و برخی دوسال کامل و برخی مدت ارضاع را مقید به
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 .4روایاتی که داللت بر تأخیر اجرای حد در مورد زن حامله دارد .روایت معتبر
عمار ساباطی از این قبیل است .قال :سألت اباعبداهلل(ع) عن محصنة زنت وهی حبلی.
قال تقر حتی تضع مافی بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم(عاملی :1413 ،ج ،28باب
 ،16ح.)4
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وجود مرضعه و فقدان ضرر نسبت به طفل نمودهاند .دلیل کسانی که مدت ارضاع
را همان مدت لباء؛ یعنی شیر ایام والدت دانسته ،وجود روایتی است راجع به زن
خطا کار ،که در محضر علی(ع) آمد و اعتراف به خطا نمود و آن حضرت اجرای
حد را در مورد آن زن ،تا زمان وضع حملش به تأخیر انداخت و پس از وضع
حمل ،حد را در حق او اجرا نمود .عالوه بر آنکه گفته شده در لباء خصوصیتی
است که طفل بدون آن قادر به ادامه حیات نیست (خوانساری :1364 ،ج.)38 ،7
مرحوم خویی ضمن تأیید این سخن که مراد از ارضاع ،مدت لباء است ،این نکته
را افزوده است ،که اگر زندگی فرزند متوقف بر ارضاع کامل باشد و مرضعهای
دیگری هم وجود نداشته باشد ،به خاطر حفظ حیات فرزند میتوان حد رجم
را به تأخیرانداخت(خوئی :1422 ،ج .)262 ،1این نظر ،که مراد از ارضاع مدت
لباء است و پس از آن ،زن رجم میشود ،با این ایراد متوجه شده که مقصود از
این سخن چیست؟ اگر مقصود صورتی باشد که مرضعه یافت شود و یا امکان
ارضاع طفل بهواسطهی آنچه که در عصر ما از انواع شیر خشک رواج دارد ،به
گونهای که کدام ضرر و آسیبی به کودک نرسد ،این فرض مورد بحث نیست؛ اما
اگر مقصود خوئی موردی باشد که کودک ضرر میبیند ،این سخن که مراد ارضاع،
مدت لباء است نادرست بوده و تفاوت میان لباء و غیر آن ،نیست .از آن جهت
که رضاع مقدم بر حد است ،هرگاه طفل با ترک رضاع دچار ضرر گردد ،اجرای
حد باید به تأخیر بیفتد؛ زیرا تقدیم اجرای حد در صورتی است که طفل ضرری
نمیبیند(مکارم شیرازی :1418 ،ج.)332 ،1

برخی از فقها ،تأخیر در اجرای حد نسبت به زن حامله و مرضعه را منوط
 202به دوسال ارضاع فرزند از سوی مادر نمودهاند؛ دلیل این نظر آن است که جنین و
بعدها طفل ،شخص بری و بیگناه است ،هرچند که نتیجهی یک رابطه نا مشروع
باشد .به دلیل همین برائت جنین ،نمیتوان بر شیردهنده اقامهی حد نمود ،تا
آن فرزند دوسال شیرخوارگیاش تمام شود؛ یعنی همانطور که اصل حد را در
صورت حامله بودن زن ،به دلیل برائت جنین نمیتوان اجرا کرد ،حق جنین را
که دوسال شیر خوردن باشد ،نیز نمیتوان از او سلب و با مجازات مادرش چنین
حقی را از او گرفت(عمر یوسف ،همان.)328 :
به نظر میرسد بهتر آن است که مالک تأخیر اجرای حد نسبت به مرضعه

حکم مادر رضاعی
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را احتمال ضرر طفل بدانیم و بر مدت لباء یا ارضاع کامل اصرار نورزیم؛ از همین
رو ما آن تفصیل را ،که میگوید :اجرای حد برزن حامله اگر موجب ضرری بر
فرزند او باشد ،این ضرر یا بهگونهای است که به سقط فرزند و یا مرگ فرزند در
هنگام ارضاع میانجامد و یا این ضرر باعث مرض فرزند میشود ،قوی ارزیابی
میکنیم؛ زیرا اگر آن ضرر از قبیل نخست باشد ،حد به دلیل تزاحم اهم و مهم
جاری نمیشود؛ زیرا درست است که تسریع در اجرای حد ،همانند خود اجرای
حد ،واجب است؛ اما حفظ نفس محترمه نیز واجب است و بدون تردید ،حفظ
نفس ،اهم از ترک تسریع در اقامه حد و تأخیر حد است و اهم( حفظ نفس) مقدم
بر مهم( تسریع در اقامه حد) است؛ اما اگر ضرر ،موت و تلف نباشد ،بلکه از قبیل
مرض باشد( همانند این که پس از اجرای حد شیر مادر فاسد و باعث فساد مزاج
فرزند میشود و یا مجبور میشود که از شیری غیر از شیر مادر تغذیه نماید و این
همه باعث مرض طفل میشود) ،در این جا باز هم اجرای حد به تأخیر میافتد
و دلیل آن ،همان دلیل نفی ضرر است که حاکم بر جمیع ادله میباشد .پس الزم
است حد تا پس از دوران رضاع به تأخیر بیفتد(گلپایگانی.)358 :1412 ،

آیا حکم لزوم تأخیر اجرای حد یا قصاص ،شامل مادر رضاعی هم بوده یا اختصاص
به مادر اصلی و نسبی دارد؟ بر فرض شمول حکم نسبت به دایه ،آیا میان امکان
و عدم امکان جایگزینی دایهای دیگر یا شیر خشک و شیر حیوان تفاوتی وجود
دارد؟ در صورت امکان جایگزینی دایهای دیگر ،یافتن دایه وظیفه حاکم شرع
است یا ولی طفل؟ پاسخ فقها آن است که روایات ِّ
دال بر تأخیر اجرای حد 203
نسبت به زن شیرده ،هرچند مختص مادر نسبی بوده ولی بهواسطهی عموم علت
در روایات( تعمیم دهنده و تخصیص دهنده بودن علت) ،میتوان بر لزوم تأخیر
حد در مورد دایه نیز استدالل کرد .فقها در مورد امکان جایگزینی دایهای دیگر،
تأخیر در اجرای حد را مقید به عدم امکان جایگزین نمودهاند؛ چون در روایات،
حکم به جواز تأخیر حد ،نسبت به زن شیرده ،مقید به آن بود که جایگزین نداشته
باشد؛ اما آیا یافتن دایه وظیفهی ولی طفل است و یا حاکم شرع ،فرمودهاند :یافتن
دایه ،وظیفهی ولی طفل است و حاکم شرع در این رابطه مسئولیتی ندارد(روحانی،
90 :1378؛ و نیز مکارم شیرازی.)418 :1389 ،

ج) نفاس
از لواحق حکم تأخیر اجرای مجازات نسبت به حامله ،ایام نفاس زن است .تقریبا
در کالم تمام فقها ،نفاس از نظر حکم ملحق به حمل و توأم با حمل بیان شده
است .در میان فقهای امامیه :ابن براج در مهذب البارع ،شیخ طوسی در نهایه ،شیخ
مفید در مقنعه ،عالمه حلی در ارشاد االذهان ،ابن ادریس حلی در سرائر ،محقق
حلی در شرایع ،محد حسن نجفی در جواهر و انبوهی از فقهای متأخر و معاصر،
نفاس را توأم با حمل ذکر و حکم آن دو را یکی دانستهاند( مروارید:1410،
ج ،102صص .)333 ،232 ،180 ،78 ،161 ،148
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از فقهای اهل سنت ،ابوحنیفه ،مالک ،کاشانی حنفی ،مرغینانی و غیره،
برهمین روال مشی و نفاس را از نظر حکم ملحق به حمل و توأم با حمل بیان
نمودهاند(مروارید :1421،ج164 ،69/ ،103؛ عوده ،همان .)252 :آنچه از دلیل
الحاق نفساء به حامله ،در صورتی که حد آن ،جلد باشد بیان شده ،عبارتند از:
 .1نفاس نوعی بیماری است و در نتیجه حد جلد ،نه رجم ،تا زمان بهبودی ،به
تأخیر میافتد؛ برخالف رجم ،که تأخیر انداخته نمیشود؛ زیرا تأخیر رجم بخاطر
والدت بود و فرض بر این است که والدت تحقق یافته است(مروارید ،همان:
)164؛
 .2فحوای روایاتی که داللت برعدم اجرای حد نسبت به زن مستحاضه دارند،
بهطریق اولی نفاس را شامل اند؛
 .3الغای خصوصیت از روایاتی که داللت بر عدم اجرای حد بر مریض دارند و
نفاس هم نوعی بیماری است.
 .4روایاتی که در خصوص نفساء وارد شده اند؛
 .5برعالوه ،تمام ادلهی که داللت بر تأخیر حد مرضعه و یافتن کفیل دارند ،مورد
نفاس را شامل میشوند (مکارم شیرازی :1418 ،ج.)331 ،1
د) استحاضه
از اسباب تعلیق اجرای مجازات ،که از سوی فقها ،بدان تصریح شده ،مستحاضه

بودن زن است .مجازات زن مستحاضه ،تا انقطاع دم به تأخیر میافتد(مروارید،
 .)161 :1410آنچه از تأخیر اجرای مجازات نسبت به مستحاضه محل وفاق فقها
است ،در صورتی است که زن ،محکوم به جلد باشد؛ اما در مورد رجم مستحاضه،
اگر محکومیت زن ،از قبیل قتل و رجم باشد ،حد برآن جاری و تأخیری در کار
نیست(زراعت ،پیشین .)198 :برخی از فقهای معاصر با آنکه همانند سایر فقها،
مستحاضه را مرض دانستهاند؛ اما در رجم نیز قائل به تأخیر و اجرای حد رجم را
منوط به زوال استحاضه نمودهاند(صادقی تهرانی ،پیشین .)326 :آنها حتی عادت
ماهیانه زن(حیض) را نیز از قبیل مرض و استحاضه بهشمار آورده و دلیلشان این
است که اجرای حد باید بدون افراط و تفریط صورت گیرد؛ اما اجرای رجم در
حال مستحاضه و حیض ،نوعی اذیت و زیاده روی در اجرای حد است(همان).
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صاحب جواهر بدون آنکه میان رجم و جلد تفصیل دهد ،فرموده است:
مستحاضه جزو مریض و اجرای حد نسبت به مستحاضه تا انقطاع دم به تأخیر
میافتد؛ اما حد حائض به تأخیر انداخته نمیشود؛ زیرا حیض ،نه تنها مرض نبوده،
بلکه داللت بر تندرستی مزاج زن دارد( نجفی :1374 ،ج .)342 ،41فقیه مزبور
تأخیر در رجم مریض و مستحاضه را ،به دالیلی ،چون :اجماع فقها ،اطالق ادله
اجرای حد و ادلهی که از تعطیل حدود نهی نموده است ،جایز دانسته و میگویند:
تعطیل حدود ولو به اندازه یک ساعت جایز نسیت؛ بنابراین ،آنچه مسلم است
آنکه در مورد مستحاضه ،اگر حد آن ،از قبیل رجم باشد ،تأخیر آن روا نیست،
اگر حد جلد باشد ،اجرای ح ِد جلد نسبت به مستحاضه تا انقطاع دم به تأخیر
میافتد و دلیل آن ،معتبره سکونی از امام صادق(ع) است ،که فرموده است:الیقام
205
الحد علی المستحاضة حتی ینقطع الدم عنها(عاملی :1413 ،ج ،28ح3؛ خویی ،همان:
 .)40این فقها ،در مورد حیض نیز اتفاق دارند که حد آن به تأخیر نمیافتد؛ زیرا
حیض ،مرض نیست .بلی ،اگر چنانچه مصلحت ،اقتضای تعجیل اجرای حد جلد
را بر مستحاضه داشته باشد ،تنفیذ حد او برهمان روش ضغث باید انجام شود
و ضرورتی ندارد که هر شاخه به بدن او اصابت کند(مروارید ،همان :ج،101
.)334-333
 .2بیماری
از اسباب تأخیر اجرای مجازات ،موردی است که فرد محکوم ،دچار بیماری و
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رنجوری جسمی باشد .افراد معموال دچار دو نوع مرض میشوند؛ مرضی که امید
به بهبودی آن میرود و مرضی که بهبودی و درمان آن دشوار است؛ مانند بیماری
سل ،جذام ،سرطان و ایدز .تمام فقهای مسلمان میان این دو دسته از محکومین
مریض فرق گذاشته اند .پس اگر فرد محکوم دارای مرضی باشد که امید به
بهبودی آن نیست ،فقها برضرورت اقامه و اجرای مجازات درمورد آن ،بدون کدام
تأخیر اتفاق دارند؛ زیرا فایدهای در تأخیر حد نسبت به چنین بیماری وجود ندارد،
بهویژه اگر حد استحقاقی او رجم باشد؛ زیرا مقصود از رجم اتالف فرد محکوم
است و در اتالف ،فرق ندارد که فرد صحیح و سالم باشد و یا مریض و علیل؛ اما
اگر کیفر محکوم ،قطع دست باشد و یا قصاصی که به مرتبهای نفس نمیرسد و
ترس از آن باشد که قطع و یا قصاص در مادون نفس به هالکت محکوم بینجامد،
در این مورد اجرای حد متوقف و حتی در صورت قصاص مادون نفس ،قصاص
ساقط و بر محکوم ،دیه واجب خواهد شد(فید ،همان.)209 :
اما اگر ح ِد استحقاقی فرد محکوم بیمار ،تازیانه باشد ،فقها درباره اجرای
حد نسبت به آن دو نظر دارند:
نظریه اول

حد جلد برمحکوم بیمار اجرا و به تأخیرانداخته نمیشود ،با این تفاوت که در
نحوهی اجرای حد بر او تخفیف قایل شده و به گونهای تازیانه زده میشود ،که به
تلف شدن فرد محکوم بیمار نینجامد .ابن قدامه از فقهای حنابله طرفدار این نظر
است و عقیده او ،حد به صورت« ضغث» یا شمراخ بر او اجرا میشود .شمراخ
206
نوعی اجرای حد است که صد ت ََر َکه و سر شاخه خرما را به صورت یکدسته
میبندند و بربدن مجرم میزنند .فقهای شیعه این نحوه اجرای حد را در مورد
بیماری پذیرفتهاند که امید به بهبود او ،نباشد و یا حاکم شرع مصلحت را در
اجرای حد در حال بیماری بداند(مروارید همان.)10 :
دالیل این نظریه عبارتند از:
 .1آیه شریفه قرآن «وخذ بیدک ضغثا»(ص )44 :و مانعی نیست که همین یک
ضربت به واسطه صد شاخه خرما یا انگور به جای صد تازیانه قرارگیرد؛

 .2روایتی از پیامبر وجود دارد که این نحوه مجازات را درمورد شخص مریض
اجرا نموده است؛
 .3بیماری که امید به بهبودی او نیست ،از دوحال خارج نیست ،یا بهخاطر مرض،
اجرای حدود را نسبت به او ترک یا آنکه حد را کامال بر او اجرا نماییم ،که اجرای
کامل حد ممکن است به مرگ او بینجامد .پس الزم است که در اجرای حد بر
اومیانه روی را پیشه نمود و آن ،زدن تازیانه براو به صورت ضغث خواهد بود
(فید ،همان.)210 :

 .5روایت دیگر ،صحیحه ابن عباس از ابی عبداهلل است .قال أتی رسول اهلل برجل
دمیم(زشت ،بدریخت ) فقیر قد سقی بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بالمرأة
فقالت المرأة ماعلمت به اال و قد دخل علی .فقال له رسول اهلل(ص) أزنیت؟ فقال له نعم
و لم یکن احصن فصعد رسول اهلل(ص) بصره و خففه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضرب
بشماریخه(خویی ،همان :ج.)257 ،1
نظریه دوم
این نظریه بر آن است که برمحکوم علیه مریض ،که امید به بهبودی او نیست،
همان صد ضربه تازیانه را باید زد .تفاوت این نظریه با نظریه نخست در این است
که در نظر اول ضربات یکباره نواخته میشد؛ اما در نظر دوم اجرای حد به همان
روش معمول اجرا میگردد ،اما اگر فرد محکوم دارای مرضی باشد که امید به
بهبودی او است ،فقها در مورد وقت و روش اجرای حد سه نظریه دارند:
الف) باید تفاوت گذارد میان شدت و یا خفیف بودن بیماری .اگر مرض خفیف
باشد ،محکوم باید توسط ابزار متوسط ،حد بر او اجرا شود ،اما اگر چنانچه مرض
او قوی باشد ،حد براو با یک ابزار مناسب و ساده اجرا شود که به هالکت محکوم
نیانجامد.
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 .4دلیل دیگر ،معتبره سکونی از امام صادق است .عن ابی عبداهلل(ع) قال أتی
(ع)
امیرالمومنین(ع) برجل اصاب حدا و به قروح فی جسده کثیرة .فقال امیرالمومنین
اخروه حتی تبرأ التنکئوها علیه فتقتلوه( عاملی ،همان :باب  ،13از ابواب مقدمات
ّ
حدود ،ح.)4
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ب) اجرای مجازات به تأخیر میافتد؛ تا فرد محکوم از بیماری شفا یافته و
تندرست گردد و اهلیت برای اجرا و اقامه حد پیدا نماید.
ج) نظر سوم جمع نموده میان دو نظریهی مزبور و معتقد است که اگر مصلحت
اقتضای تعجیل اجرای مجازات را داشته باشد محکوم به حد ،تازیانه زده میشود
بهواسطه ابزاری مالئم و مناسب؛ اما اگر مصلحت اقتضای تعجیل اجرای حد را
نداشته باشد ،حد به تأخیر میافتد و این نظر شیعه امامیه است(فید ،همان-211 :
)213
چند نکته:
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نکته اول :افرادی که بدن آنها دارای جراحت است ،از نظر حکم ملحق به بیمار
است؛ یعنی افراد مجروح هم اگر محکوم به قتل و یا رجم باشد حد برآنان جاری
خواهد شد؛ زیرا وقتی مجرم به قتل برسد بیمار بودن و نبودن ،مجروح بودن و
مجروح نبودن او فرقی ندارد؛ ولی اگر فرد مجروح محکوم به تازیانه باشد ،اجرای
حد تا رفع جراحت به تأخیر میافتد؛ زیرا چه بسا اجرای حد موجب پیشرفت
بیماری و یاجراحت بزهکار شود و همین طور در حد قطع دست ،که مربوط جرم
سرقت است ،حد به هیچ روی بربیمار یا مجروح تا زمان بهبودی اجرا نخواهد
شد؛ دلیل ،همان روایات ،بهویژه معتبره سکونی است(حسینی وردجانی:1383 ،
.)66-65

نکته دوم :آیا ضعف مزاج هم مرض شمرده میشود و میتوان حد را به خاطر
 208آن به تأخیرانداخت؟ بعید نیست که دراین مورد حکم به لزوم تأخیر حد بخاطر
ضعف مزاج نماییم .البته ضعف مزاج به گونهای باشد که فرد با اجرای حد در
معرض مرگ قرار گیرد .پس در صورت امید به بهبودی او ،حد به تأخیر میافتد
و اگر امیدی به بهبودی ضعف مزاج محکوم نباشد ،حد به روش ضغث اجرا
میشود و اجرای حد دراین فرض از باب اقتضای تعجیل روا نیست(خوانساری،
 :1364ج.)41 ،7
 .3شدت حرارت یا برودت هوا
از اسباب دیگر تعلیق اجرای حد ،شدت گرما و سرما و مناسب نبودن وضعیت

از گفتهی برخی از محققان پیداست که تأخیر حد بهخاطر وضعیت ج ّوی
در نظر آنها مهم نبوده و مستفاد از سخنان آنان ،عدم جواز تأخیر اجرای مجازات
بخاطر وضعیت جوی است(عتیبی ،همان :ج .)189 ،1شاید نظر نویسندهی مزبور،
همان رأی ابن قدامه باشد .برخی هم مانند ماوردی ،ضمن آنکه عدم جواز اقامه
حد را در هوای بهشدت گرم و یا سرد یک استثنا تلقی نموده ،تأکید نموده است
که اگر بالدِ محل اقامه حد از آن دسته شهرهای باشد که گرمی و سردی از آن
جدا نیست ،نمیتوان اجرای حد را به تأخیر انداخت و انتقال فرد محکوم از چنین
بالدی به جای دیگر که وضعیت جوی معتدل دارند ،به منظور اجرای مجازات نیز
جایز نیسن؛ چون هم باعث تأخیر اجرای حد و هم خوف مشقت است(مصطفی
فقیر.)563 :1425 ،
دالیل فقها برای تأخیر اجرای مجازات در صورت مناسب نبودن وضعیت
جوی آن است که سردی و گرمی بیش از انداز ه هوا ،سبب مرگ محکوم را
افزایش میدهد و در نتیجه شخص محکوم میمیرد(پیداست که ما در مورد تأخیر
اجرای حد جلد بحث داریم ،نه حد رجم؛ زیرا در حد رجم مقصود اتالف محکوم
است و در اتالف محکوم فرق ندارد که وضعیت جوی مساعد اجرای حد باشد
و یا نه) و حد جلد از آن دسته حدود است که به عنوان حد زاجر و مانع ،تشریع
شده ،نه به عنوان حد ُمهلِک(مروارید همان :ج .)69 ،103برعالوه ،روایاتی داریم

اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه

ج ّوی است .فقهای امامیه از همان قدیم تاکنون گرمی و سردی هوا را یکی از
موارد تأخیر اجرای حد بیان کردهاند .مرحوم ابن براج فرموده :هرگاه حد برانسانی
واجب شد ،نمیتوان در اوقات به شدت گرم و یا به شدت سرد ،حد را بر او
جاری نمود ،بلکه حد برچنین شخصی باید در اوقات اعتدال هوا انجام گیرد( ابن
براج :1406 ،ج .)529 ،2مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مفید در مقنعه و شماری از
فقهای متقدم و متأخر امامیه ،همین مطلب را بیان نمودهاند( طوسی701 :1400 ،؛
مفید .)781 :1410 ،درمیان فقهای اهل سنت کاشانی حنفی ،مرغینانی ،غرناطی
مالکی ،شافعی در ذیل شرایط جواز اقامه حد ،یکی از آن شرایط را اعتدال هوا
دانسته اند و فقط ابن قدامه با نظر آنان مخالف و همانگونه که تأخیر حد را بخاطر
مرض رد نموده ،بخاطر شدت سرما و گرما نیز تأخیر حد را نپذیرفته و استدالل
نموده است که اجرای حد واجب و تأخیر آن بدون عذر جایز نیست (مروارید،
 :1421ج164 ،69 ،103؛ و ج.)658 ،104
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که براساس آن ،حد جلد را نمیتوان در هوای بهشدت سرد و یا گرم اجرا نمود.
از آن جمله مرسل داوود است؛ که در آن آمده« مررت بابی عبداهلل(ع) بالمدینة
فی یوم بارد و اذا رجل یضرب بالسیاط فقال ابوعبداهلل(ع) سبحان اهلل فی مثل هذالوقت
حر النهار و اذا کان
یضرب؟ قلت له و للضرب ّ
حد؟ قال نعم اذاکان فی البرد ضرب فی ّ
فی البرد ضرب فی برد النهار»(نجفی :1374 ،ج.)343 ،41
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برخی از محققان دلیل نخست تأخیر اجرای حد را در هوای بسیار سرد و
گرم مورد خدشه قرارداده و گفتهاند :این علت که اجرای حدود در هوای به شدت
سرد و گرم ممکن است تبعات نظیر مرگ و یا بیماری محکوم علیه را درپی داشته
باشد ،در زمان فعلی در لزوم حکم تأخیر باید تشکیک نمود؛ زیرا میتوان هوای
معتدل را ایجاد و حد را اجرا و یا محکوم علیه را تا زمان بهبودی دربیمارستان
بستری کرد( زراعت ،پیشین.)200 :
از مطالب مزبور میتوان نتیجه گرفت که بعید نیست شدت گرما و سرما
از جمله اسباب و عذرهای باشد که موجب تأخیر اجرای حد جلد شود؛ اما اگر
کیفر مربوط قتل و یا قصاص باشد ،تأخیر آن روا نبوده بلکه آن مجازات اجرا
میشود در هروقت که باشد و برهمین قیاس(یعنی اجرای حد جلد در هوای به
شدت گرم یاسرد که باعث هالک محکوم میشود) الزم است که قصاص مادون
نفس نیز در چنین وضعیت به تأخیر بیفتد تا آن قصاص بر جسم تأثیر نکرده و به
هالکت انسان نینجامد(فید ،همان.)230 :

 .4 210سرزمین دشمن
تأخیر در اجرای مجازات در سرزمین دشمن ،تحت عنوان «ارض العدو» مورد
تصریح اکثر فقهای مسلمان ،بهویژه فقهای امامیه قرار گرفته است .فقهای متقدم
و متأخر شیعه ،وجود محکوم را در سرزمین دشمن جزو اسباب تعلیق اجرای
مجازات بیان نمودهاند .در فقه اهل سنت این مسأله تحت عنوان «دارالحرب» یا
حالت «غزو» مطرح و راجع به اعتبار غزوه(حرب) به عنوان سبب تأخیر اجرای
حد چند نظریه میان آنان وجود دارد.
نظریهای است که مطلقا طرفدار لزوم تأخیر اجرای مجازات در دارالحرب

است .مستند آنان روایاتی در این باره است .نظریه دوم میان آنان ،وجوب اجرای
حد است؛ هر حدی که باشد و فرق ندارد که در دارالحرب باشد یا داراالسالم .از
نظر آنها جنگ به دالیل ذیل نمیتواند سبب تأخیر اجرای مجازات باشد:
الف) تفاوتی میان دارالحرب و داراالسالم دراین جهت که خداوند حدودی را
بر بندگانش فرض نموده ،نیست«.والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»(مائده)38 :
مطلق است و خداوند تفصیل میان بالد اسالم و کفر نداده؛ از این رو ،هر کس
مرتکب جرمِ باعث حد شود ،حد براو واجب است و باید اجرا گردد و دلیل
احتمال الحاق و پیوستن محکوم به کفر قابل پذیرش نیست.

از نظر فقهای امامیه ،مهمترین دلیل حکم تأخیر اجرای حد در سرزمین
دشمن ،همان روایات؛ از آن جمله روایت ابی مریم از امام باقر(ع) است :عن ابی
حد بارض عدو .یا روایت غیاث بن
جعفر قال قال امیرالمؤمنین(ع) :الیقام علی احد ّ
ابراهیم :عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) انه قال :ال اقیم علی رجل حد بارض عدو حتی
یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدو(عاملی همان :باب  10از ابواب
مقدمات حدود ج  1و .)2
تمام فقهای امامیه که راجع به وجوب تأخیر اجرای حد درسرزمین
کفار سخن گفتهاند ،تعلیل موجود در روایت را مورد توجه قرار دادهاند(مخافة
ان تحمله الحمیة )؛ زیرا ظاهر این تعلیل مطلق بوده و میرساند که حد نباید در
سرزمین دشمن اجرا شود .برای اینکه خوف الحاق ،معموال وجود دارد هر چند
خود الحاق به کفار محقق نباشد؛ اما خوف الحاق نوعا محقق است و همین
تحقق خوف نوعی ،میرساند که قید مزبور( خوف الحاق) از قیود وارده بر مورد
غالب است و این قید ،نمیتواند باعث تقیید آن دلیل مطلق باشد؛ که میگوید
«حد درسرزمین دشمن اجرا نمیشود» تا آن را مقید به این نموده که تأخیر در
اجرای حد در صورتی است که خوف الحاق باشد .پس اگر چنانچه خوف الحاق
نبود تأخیر جایز نیست .بنابر این ،اجرای حد در سرزمین دشمن به تأخیر میافتد
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ب) حدیث صحیح ابی عبادة بن صامت از پیامبر(ص) که فرموده است « :جاهدوا
الناس فی اهلل فی القریب و البعید و ال تبالوا فی اهلل الئم و اقیموا حدود اهلل فی السفر
و الحضر»(فید ،همان.)225 :
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هرچند خوف الحاق نباشد ،بهویژه اگر «خوف الحاق» را حکمت چنین حکمی
بدانیم ،نه قید؛ چنانچه نظر برخی معاصرین برآن است( گلپایگانی ،همان-389 :
 390و مکارم شیرازی ،همان.) 351-350 :
 .5جنون و ارتداد
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سببیت جنون و ارتداد برای تعلیق اجرای مجازات از موارد اختالفی میان فقها
است .ذکر این نکته الزم است که میان جنون در حال ارتکاب جرم و جنون
درحال اجرای مجازات تفاوت وجود دارد و محل بحث ،نوعی اخیر؛ یعنی جنون
در حال عقوبت است .اگر شخص کاری موجب عقوبت را درحال صحت و
تندرستی انجام داد و پس از آن دچار جنون شد ،آیا حد براو اقامه میشود؛ خواه
رجم باشد و خواه جلد؟ و آیا میتوان حد را تا زمان بهبودی او به تأخیرانداخت؟
در اینکه حد از مجنون ،در صورتی که ارتکاب خطا در حال صحت و عقل و
بلوغ اتفاق افتاده باشد ،ساقط نمیشود ،در خصوص حد جلد ،اختالفی نیست؛ هر
چند برخی احتمال سقوط حد را در صورتی که احساس درد و الم نکند و برخی
احتمال سقوط حد را در جنون اطباقی و برخی احتمال تأخیر را در جنون ادواری،
دادهاند (مکارم شیرازی ،همان.)243 :
به هرصورت آنچه مسلم است ،عدم سقوط حد از مجنون به طور کلی
است و دالیل آن ،عبارتند از:

 .1اصل استصحاب بقای حد( وحیدی ،النقد و التعریفات فی احکام الحدود و
 212التعزیرات .)40 :جریان اصل استصحاب برای عدم سقوط حد با دو اشکال روبرو
است :یکی آنکه جریان اصل استصحاب بنا بر مبنایی است که معتقد به جریان
استصحاب در شبهات حکمیه باشیم و ثانیا استصحاب در این مورد به دلیل تغییر
موضوع جاری نیست؛ زیرا موضوع ،تغییر یافته و عقل و جنون از حاالت موضوع
نبوده بلکه از مقومات موضوع اند(مکارم ،همان)344 :؛
 .2عموماتی که داللت برحکم جلد و قتل دارند شامل مقام(مسئله مجنون) هم
میشوند ،بدون کدام مانع؛
 .3روایت ابی عبیده :عن ابی جعفر(ع) فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی

خولط فقال ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح العلة به من ذهاب العقل
اقیم علیه الحد کائنا ماکان(عاملی ،همان :باب  9از ابواب مقدمات حدود ح .)1این
روایت اسناد آن صحیح و داللت آن واضح است(مکارم ،همان).
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تمام آنچه از ادله راجع به عدم سقوط حد از مجنون بیان شد ،با این ایراد
روبرو است که غرض از حد در خصوص جلد همان انزجار و ارتداع است و
ارتداع و انزجار در مجنون وجود ندارد .پس الزم است اگر جنون ،ادواری باشد،
تا زمان افاقه و بهبودی مجنون ،حد به تأخیر انداخته شود و اگر جنون اطباقی
باشد حد ساقط میگردد(مکارم ،همان) .صاحب جواهر این سخن را که احتمال
سقوط حد در جنون اطباقی یا سقوط حد در مورد فردی که احساس ألم ندارد
و انزجار صورت نمیگیرد ،اجتهاد در مقابل نص دانسته است(گلپایگانی همان:
 .)383گلپایگانی معتقد است که این احتمال در مورد سقوط حد در جنون اطباقی
یا فردی که احساس ألم نمیکند را نمیتوان اجتهاد در مقابل نص دانست؛ زیرا
مقصود اصلی از زدن تازیانه ردع مضروب و عقاب مضروب بخاطر انجام کاری
ناشایست است و مجنون وقتی هیچ درک و احساسی ندارد ،فایده ای در زدن
اونیست؛ زدن او و دیوار و سنگ مساوی است( گلپایگانی همان).

گلپایگانی درپاسخ این اعتراض؛ که وقتی زدن مجنون بخاطر فقدان درک
و احساس فایده ندارد ،پس چرا هرگاه مجنون موجب حد قتل و رجم را در
حال عقل خود به وجود آورده است ،بر مجنون حد قتل و رجم اجرا میشود،
میگوید :میان حد جلد و حد قتل و رجم تفاوت است .مقصود در قتل و رجم
اعدام شخص است و این که اثری از شخص در صفحهی هستی نباشد ،در حالی 213
که مقصد اصلی در جلد ،ارتداع و انزجار و تأدیب مجنون و جلوگیری از بازگشت
مجدد او به معاصی است؛ جز آنکه هدف از زدن تازیانه به مجنون ،ردع دیگران
باشد که او هم با زدن مجنون حاصل نمی شود؛ همان مجنونی که قادر بردرک و
تعقل نیست(گلپایگانی همان).
اما روایاتی که به صورت اطالق داللت دارند بر اینکه «الحد لمجنون حتی
یفیق» این روایات هرگز دلیل برسقوط و یا تأخیر اجرای حد جلد و مجازات
نیست ،بلکه این روایات مربوط به مجنون درحال ارتکاب جرم است ،نه مجنون
در حال مجازات .معنای روایات هر گز این نیست؛ که حد بر مجنونی که مرتکب

موجب حد پیش از جنونش گردیده ،جاری نمیشود .این مسأله واضح است،
بهویژه بامثال زدن به کودک و نائم که همراه با جنون در روایات ذکر شده
اند(موسوی اردبیلی.)326 :1413 ،
چند نکته
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 .1درمورد جنون ادواری ،ظاهر آن است که میان جنون ادواری و اطباقی تفاوتی
در حکم وجود ندارد (یعنی در هردو نمیتوان حد را ساقط و یا به تأخیرانداخت)؛
زیرا دلیل واحد است ،مگر آنکه کسی انصراف ادله را از جنون ادواری داشته
باشد؛ زیرا بعید نیست که گفته شود اطالق ادله انصراف دارد از اجرای حد بر
شخصی در حال دور جنون یا حد اقل شک داریم؛ شکی که رافع حکم در چنین
موارد است .پس مناسب آن است که در جنون ادواری تا حالت افاقه باید انتظار
کشید و اجرای حد را به تأخیرانداخت.

 .2ظاهر آن است که میان فردی که درد را احساس میکند و فردی که احساس
درد نمیکند تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا فایدهی حد ،منحصر به انزجار شخص
مجرم نیست ،بلکه در بسا موارد فایدهی اجرای حدود پندآموزی و عبرت دیگران
است .برخی فقها فرمودهاند :ما نفهمیدیم که میان جنون و احساس درد ،چه
رابطهای وجود دارد؛ زیرا ظاهر آن است که دراحساس درد میان مجنون و دیگران
تفاوت نیست .مجنون همانگونه که احساس تشنگی و گرسنگی دارد ،احساس
درد هم دارد؛ اما اینکه مصالح خود را نمیتواند درک کند هیچ ارتباطی به این
ندارد که بگوییم احساس درد هم ندارد .بلی ،در پارهای موارد ،مجنون احساس
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درد نمیکند به خاطر مرض .چنانچه فرد عاقل هم گاهی به دالیلی احساس درد
نمیکند (مکارم شیرازی ،همان.)345 :
 .3ارتداد همانند جنون مانع اقامه حد بر مرتد نیست .پس از آن که مرتد مرتکب
موجب حد در حال اسالم شده باشد ،حد واجب با عروض ارتداد ازبین نمیرود.
پس چنانچه مرتد ،مرتکب زنا شده باشد ،اگر زنای غیر محصنه باشد ،نخست حد
بر او جاری سپس بخاطر ارتدادش کشته میشود و در فرض احصان ،حد رجم و
قتل در مورد مرتد اجتماع مییابد و چون قتل مرتد کیفیت خاص ندارد ،برخالف
رجم؛ که نوع و کیفیت خاص از قتل است ،لذا رجم برقتل مقدم میشود(گلپایگانی،

همان .)383 :پس مانعی از شمول اطالقات ادلهی حدود نسبت به مرتد وجود
نداشته و ارتداد نه تنها مانع نیست بلکه احتمال دارد که شمول اطالقات ادله را
تأکید نماید و درمورد اجتماع حدود رجم و قتل نسبت به مرتد ،این هم مانع
نیست؛ زیرا در میان رجم و مطلق قتل ،رجم خاص است و با اجرای رجم(خاص
) عام(مطلق قتل ) نیز حاصل خواهد شد (مکارم شیرازی ،همان.)346 :

 .6پناه گزینی در حرم
از موارد تأخیر اجرای مجازات در نظر فقهای امامیه ،پناه بردن در حرم است .قدر
متیقن و متبادر از حرم مکه و حرم مکی است و حرم مکی از مکانهای است که
اجرای حدود در آن ممنوع و تا زمان خروج مجرم از حرم ،اجرای حد نسبت به او
به تأخیر میافتد .در میان فقها ابن حمزه ،حرم نبوی و شیخ طوسی بر عالوه حرم
نبوی ،حرم ائمه(ع) را نیز ملحق به حرم مکی از نظر حکم نمودهاند(طوسی:1400 ،
 .)702دالیل عدم جواز اقامه حد در حرم عبارتند از )1 :حفظ قداست حرم؛ زیرا
اقامه حد بر محکومی که به حرم پناه برده و حتی اخراج فردی پناهگزین به حرم،
ان آ ِمنا»(آلعمران)97:؛
اهانت به حرم است؛ )2آیه قرآن که میگوید« َو َمن َد َخ َل ُه َک َ
(ع)
 )3صحیحه هشام بن حکم از امام صادق(ع)« :عن ابی عبداهلل فی الرجل یجنی فی
غیر الحرم ثم یلجاء الی الحرم قال الیقام علیه الحد و ال یطعم و الیسقم و الیکلم و ال
یبایع فانه اذا فعل ذلک یوشک ان یخرج فیقام علیه الحد و ان جنی فی الحرم جنایة
اقیم علیه الحد فانه لم یر للحرم حرمته»(عاملی ،همان :باب  34از ابواب مقدمات
حدود) .روایت مزبور به وضوح میرساند که فرد مجرمی که جنایتی را در بیرون
حرم انجام داده و سپس به حرم پناه برده است اجرای حد براو جایز نمیباشد،
بلکه از نظر خوراک و آشامیدن و برخی جهات دیگر او را در تنگنا باید قرار
داد تا از حرم بیرون آمده و در خارج حرم ،حد براو اجراشود .بلی ،اگر چنانچه

اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه

 .4اما راجع به شخص مست ،حد او به اتفاق فقها تا زوال سکران به تأخیر میافتد.
به خاطر دستیابی به مقصود و این که هدف از اجرای حد ،حصول انزجار بواسطه
احساس درد است و نیز سکران زائل العقل است نمیتوان حد را بر او جاری
نمود(عتیبی :1430 ،ج .)189 ،1قاضی ابن براج عقیده دارد اگر شارب مسکر،
مست باشد حد بر او اقامه نمیشود تا بهبود یابد و پس از بهبودی میتوان حد را
براو جاری نمود( ابن براج :1406 ،ج.)536 ،2
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مجرم مرتکب جرمی در خود حرم شد و احترام حرم را هتک و نادیده انگاشت
دراین صورت میتوان حد را در حرم بر او جاری نمود « فانه لم یر للحرم حرمته»
صراحت در جواز اقامه حد نسبت به جرم داخل حرم دارد(گلپایگانی ،همان:
.)319
 .7اجتماع حدود
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از اسباب تأخیر اجرای مجازات ،آن هم نسبت به برخی از مجازاتها ،مورد
اجتماع حدود یا تکرارجرم است .اجتماع حدود به این مفهوم که مجازات چند
جرم باهم جمع و نسبت به مجرم اعمال شود .در اینکه مرتکب جرایم متعدد
چگونه مجازات میشود ،سه روش بیان شده است :یکی روش جمع مجازاتها
که در آن ،به مجازات هر یک از جرایم به طور مستقل و کامل حکم میشود؛
روش دوم ،جمع قضایی مجازاتها است؛ بدین معنا که یک مجازات(مجازات
شدیدترین جرم) تعیین میشود و به حد اکثر قانونی آن افزوده میشود( تشدید
مجازات)؛ و روش سوم تعیین مجازات اشد و در میان جرایم به مجازات جرمی
حکم میشود که شدید ترین مجازات را دارد(خاوری و همکاران.)38 :1384 ،
آنچه در اجتماع حدود مورد نظر است همان روش نخست؛ یعنی جمع مجازاتها
است که مجازاتها نباید به گونهای اعمال شود که یک مجازات زمینه مجازاتهای
دیگر را از میان ببرد .برای مثال اگر کسی برای دوجرم محکوم به تازیانه و اعدام
شود باید اول تازیانه بخورد و سپس اعدام شود(همان) .اجتماع حدود نه باعث
تأخیر اجرای مجازات به طور کلی ،بلکه موجب تأخیر برخی مجازات نسبت
 216به برخی دیگر است .شیخ طوسی در نهایه فرموده :فردی که درمورد او حدود
اجتماع یافته است ،که یکی از آن حدود قتل است ،ابتدا آن حد غیر قتل براو اجرا
میشود .مثال فردی که مرتکب جرم قتل و سرقت و زنای غیر محصنه یا قذف
میشود ،نخست بهخاطر زنا و قذف تازیانه زده میشود و سپس دست او بهخاطر
سرقت قطع و پس از آن بهخاطر قتل قصاص میشود(طوسی .)702 :1400،یا اگر
در مورد فردی ،حدود اجتماع یابد ،نخست به اجرای حدی مبادرت میشود که
زمینه اجرای حد دیگر را از بین نبرد؛ یعنی حد دیگر به تأخیر میافتد .همانند
موردی که فرد ،محکوم به حد و رجم باشد ،نخست حد براو اجرا و آنگاه مورد
رجم قرار میگیرد(خویی ،پیشین :ج.)264 ،1

دالیل تأخیر برخی حدود و تقدیم برخی حدود عبارتند از:
 .1مقتضای قاعده عقلی آن است که اگر دو تکلیف متوجه انسان باشد و امکان
عمل به هردو تکلیف و جمع میان آن دو ممکن باشد ،به هردو تکلیف باید عمل
کرد و عقل تجویز نمیکند عمل به تکلیفی راکه با انجام آن موضوع برای تکلیف
دیگر باقی نمیماند و در نتیجه در اجتماع حدودی که یکی جلد و یکی رجم
است حد جلد بهخاطر جمع میان دو تکلیف مقدم و حد رجم به تأخیر میافتد.

مقتضای عمل به هر کدام از اسباب حد ،آن است که درمورد اجتماع
حدود ،نخست حدی باید اجرا گردد که زمینهی حد دیگر را ازبین نبرد؛ از همین
رو ،اجرای حدودی که باعث فوت زمینه اجرای سایر حدود را فراهم میکند ،به
تأخیر میافتد(خویی ،همان) .حال که تأخیر اجرای برخی حدود و رعایت ترتیب
در مورد اجتماع حدود مسلم و کسی در مورد آن اختالف ندارد و نخست هم
حدی اجرا شود که باعث فوت زمینهی حد دیگر نشود؛ مثال در مورد اجتماع
حدود جلد و رجم و یا قتل نخست جلد باید اجراشود و سپس رجم ،سوال این
است که آیا تأخیر رجم واجب است تا زمانی که محکوم از اثرات حد جلد ،بهبود
یابد یانه بلکه میتوان بالفاصله پس از جلد ،حد رجم را اجرا نمود؟ در این باره
چهار نظریه وجود دارد:
 .1وجوب تأخیر حد تا زمان بهبود یافتن آثار جلد درمورد احتماع حدود جلد
و رجم .دلیل وجوب تأخیر هم آن است که در تأخیر ،زجر و باز دارندگی مورد
تأکید قرار میگیرد( مقصود باید باز داشتن سایر افراد جامعه باشد و نسبت به
محکوم این تأکید باز دارندگی معنی ندارد چون فرض این است که او پس از
جلد به قتل میرسد) .این دلیل مورد خدشه واقع شده؛ به این که دلیل مزبور

اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه

 .2دلیل دوم اخبار فراوان است .از آن جمله صحیحه زراره از ابی جعفر(ع) که امام
فرموده است «:ایما رجل اجتمعت علیه الحدود فیها القتل یبدا بالحدود التی هی دون
القتل ثم یقتل بعد ذلک» و روایتی از امام صادق(ع) نسبت به فردی که مورد مواخذه
قرار میگیرد و آن فرد حدودی بر او واجب شده که از آن جمله قتل است؛ امام
فرمود :حضرت علی(ع) در چنین موردی اول حد را اقامه و سپس فرد را به قتل
میرساند( عاملی ،همان :باب  15از ابواب مقدمات حدود ح 1و  2و .)4
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صرفا یک استحسان ظنی بوده و ما دلیلی بر تأکید زجر نداریم ،بلکه ما دلیل بر
عدم جواز تأخیر داریم که تصریح دارد که حدود را نباید به تأخیرانداخت ولو
یک ساعت باشد.
 .2نظر دوم آنکه نمیتوان در مورد اجتماع حدودی از قبیل جلد و رجم ،اجرای
رجم را تازمان بهبودی آثار جلد به تأخیرانداخت؛ بهخاطر وجود دالیلی که
میگوید تأخیر در اجرای حد جایز نیست .دلیل این قول نیز مورد خدشه و اقع
شده به ادلهای که میگوید « لیس فی الحدود نظرة ساعة».
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 .3نظر سوم استحباب تأخیر اجرای حد رجم پس از اجرای حد جلد و بهبود
یافتن آثار آن است .دلیل این است که از سویی هدف ،اتالف فرد محکوم است؛
پس انتظار و تأخیر فایده ندارد و از سوی دیگر دلیل بر فوریت اجرای مجازات
داریم و این که حدود قابل تأخیر نیست ولی از جانب دیگر در تأخیر اجرای حد
رجم در مورد مذکور تأکید بر زجر و بازدارندگی مجازات است .جمع میان این
ادله آن است که تأخیر را افضل و حکم به استحباب آن شود .این قول نیز رد شده
به اینکه اگر مستند استحباب تأخیر ،همان تأکید زجر باشد ،این تأکید زجر یک
امر استنباطی و این لزوم تأکید زجر را از کجا استفاده نمودید؟ عالوه بر آنکه دلیل،
تأخیر اجرای حد را جایز نمیداند؛ پس وجهی برای استحباب تأخیر وجود ندارد.

 .4حد جلد یک روز پیش از رجم اجرا و فاصله زمانی اجتماع حدود جلد و رجم
یک روز است .مستند این قول حدیثی است که صحت آن ثابت نبوده ،ضمن آنکه
این اندازه تأخیر نه تعطیل حد و نه تأخیر حد به حساب نمیآید .آنچه میتوان
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راجع به وجوب یا استحباب تأخیر برخی حدود؛ مانند رجم پس از جلد اظهار
نمود آنکه وجوب یا استحباب تقدیم و یا تأخیر ،تابع حصول یک سری شرایط
خاص است .اگر ترس از فرار محکوم و یا اسباب دیگری که موجب تقدیم حد
باشد ،در این فرض تقدیم واجب و تأخیر جایز نیست؛ اما اگر مصالح و دالیلی؛
مانند حضور شهود در رجم ،بنا بر اینکه حضور شهود در رجم الزم باشد یا
حضور دستههای از مؤمنین و مانند اینها وجود داشته باشد ،در این فرض تأخیر
بالاشکال واجب خواهد بود (مکارم شیرازی ،همان؛ و نیز شیرازی ،الفقه ،ج،87
.)218-217

نکته:
آیا اوامر موجود در نصوص که در اجتماع حدود ،ترتیب را در اجرای مجازات الزم
دانسته اند ،مولوی بوده؛ به نحوی که اگر کسی با این ترتیب مخالفت و نخست
ِ
مجازات مانند رجم و قتل را که باعث نابودی زمینه اجرای سایر مجازاتها است،
اجرا نمود ،گویا حد اصال اجرا نشده و این یک جنایت از سوی اجرا کنندهی
حد بوده و ضمان را در پی دارد و ترتیب اینجا مانند ترتیب نماز ظهر و عصر
است که نماز عصر بدنبال نماز ظهر و پس از آن باید انجام گیرد و اگر نماز عصر
جلوانداخته شود نماز باطل است ،یا اوامر ارشادی و صرفا ارشاد به این حکم عقل
دارد که میگوید مراعات هردو تکلیف در صورت امکان الزم است؟ (گلپایگانی؛
همان).
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دانشمندان اهل سنت در مورد اجتماع حدودی که تداخل ندارند( مانند اجتماع
جلد و رجم ) نظری واحدی ندارند .آنان معتقدند که درصورت اجتماع حدود،
باید یکی از حدود اجرا شود ولی اجرای حدود نباید متوالیا صورت گیرد ،بلکه
باید با مهلت انجام شود ،اما اینکه نخست کدام حد را باید اجرا نمود ،اختالف
دارند .دلیل آنان برای اجرا نکردن حدود را به صورت متوالی آن است که فرد
محکوم پس از اجرای نخستین حد ،گرفتار ضعف جسمی و ناخوشی احوال
میشود؛ مانند مریض و اقامه حد دوم چه بسا به بیشتر از آنچه الزم بوده میانجامد
و به همین جهت ،حد دوم به تأخیر میافتد تا محکوم از آثار حد نخست بهبود
یابد(مصطفی الفقیر ،همان .)567 :سخن مزبور در آنجا که اجتماع حدود از نوع
واحد باشد؛ مانند موردی که فرد نسبت به چند کس قذف نموده و بنا بر شکایت
هر کدام باید حد بخورد و رجم و قتلی در کار نیست ،میتواند درست باشد؛ اما
از آنجا که اجتماع حدود از نوع واحد نیست ،بلکه جلد و رجم است ،نمیتواند
راه حلی ارائه نماید .در مورد اجتماع حدود اگر انواع آن مختلف باشد ،برخی
اهل سنت میگویند :اگر مجازات قتل در میان مجازاتها باشد ،فقط مجازات قتل
اعمال میشود و بقیه ساقط است و اگر قتل نباشد همه مجازات اعمال میشود.
شافعی میگوید باقی مجازاتها پیش از مجازات قتل( اعدام) اجرا میشود.
برخی میان حدود الهی و حدود بشری و اجتماع میان این دو فرق گذاشته اند و
میگویند :حدود الهی با قتل(اعدام ) استیفا میشود ولی همه حقوق الناس باید
اعمال شود(خاوری و همکاران ،همان.)39 :

219

آنچه در پاسخ اظهار شده آن است که رعایت ترتیب در اجرای مجازات از قبیل
تعدد مطلوب است؛ یعنی اجرای هریک از مجازات مطلوب و رعایت ترتیب
مطلوب دیگری بوده است .بنابراین ،اگر در مورد فرد محکوم ،سهوا ازسوی حاکم
یا مجری حد ،ترتیب رعایت نشد ،نمیتوان گفت اجرای هردو حد بهخاطر فقدان
شرط( رعایت ترتیب) باطل است ،بلکه اینجا میتوان گفت :نصوص مربوط به
رعایت ترتیب ،مولوی نبوده بلکه ارشاد به حکم عقل است ،که ادای هردو مقصود
را در فرض امکان الزم میداند(مکارم شیرازی ،همان.)352 :
 .8اجمال اسباب دیگر تعلیق اجرای مجازات
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

آنچه از اسباب تأخیر اجرای مجازات بیان گردید ،اسبابی هستند که کثرت شیوع و
از نظر شرعی مورد اتفاق تمام فقهای مسلمان است؛ اما برخی اسباب دیگری نیز
وجود دارند که قوانین وضعی بشر بر اساس آنها حکم به تأخیر اجرای مجازات
نمودهاند .اجمال این اسباب عبارتند از:
 .1موت یکی از افراد خاندان محکوم؛
 .2ابتالی یکی از افراد خاندان محکوم به مرض خطرناک؛
 .3وجود یکسری کارهای ضروری که شخص محکوم باید آنها را انجام دهد و
کسی از افراد خانوادهی او یافت نشود که توان انجام آن کارها را داشته باشد و از
سوی دیگر انجام این کارهای ضروری یگانه راه ارتزاق خانواده است؛

 .4 220در پیش داشتن امتحان که سرنوشت و آینده محکوم برانجام دادن آن امتحان
بستگی دارد؛
 .5تقدیم تقاضای عفو از سوی محکوم؛
 .6وجود افراد بیمار و ناتوان در خانوادهی محکوم و نبود افرادی که مراقبت از
آنها را بهعهده بگیرد به جز محکوم(فید ،همان.)256-255 :
برخی از علمای اهل سنت ،مثل سرخسی در مبسوط بنا برآنچه از وی نقل
شده ،نیز به مواردی اشاره نموده که درآن موارد تأخیر اجرای حد جایز است)1 :
قاضی طمع اصالح میان متخاصمین را داشته باشد؛  )2موردی که اجرای حکم به

مدت تأخیر اجرای مجازاتها
در ضمن اسباب تأخیر اجرای مجازات بدین نتیجه رهنمون شدیم که تأخیر هر
مجازاتی وابسته به سببی است که موجب تأخیر شده است ،از همین رو مدت
تأخیر اجرای مجازات ،نسبت به زن حامله بامدت تأخیر نسبت به محکوم مریض
و مجنون تفاوت دارد .هم چنانکه مدت تأخیر بر حسب نوع مجازات مربوطه هم
فرق دارند .به عنوان مثال :اگر سبب تأخیر اجرای مجازات حمل باشد ،تأخیر تا
زمان وضع حمل مورد اتفاق و پس از آن ،در مدت تأخیر ،فقها اختالف دارند؛
برخی مدت تأخیر را خروج از نفاس دانسته؛ چون نفاس نوعی مرض و موجب
تأخیر اقامه حد جلد میشود و برخی گفتهاند اگر مجازات زن حامله ،نه جلد
بلکه رجم باشد ،بال فاصله پس از وضع حمل اجرا نمیشود ،بلکه زن حامله پس
از شیر دهی «لباء» و وجود مرضع امین ،جزای جنایی در حق او اجرا و اگر مرضع
امین یافت نگردد ،آن زن طفل را تا دوسال باید شیر دهد.
اما اگر چناچه سبب تأخیر اجرای حد مرض باشد ،گفته شده که مرض
دونوع است؛ برخی بهبودی آن دشوار و یا امید به بهبودی او نیست ،در این
فرض ،فقهای مسلمان اتفاق دارند که مجازات اجرا میگردد؛ خواه قصاص باشد
و یا حد و تعزیر ،بدون کدام تأخیری؛ اما اگر مرض از قبیل مرضی باشد که امید
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وقوع فتنه بینجامد که در این موارد تأخیر اجرای مجازات جایز است (جرادات،
1426ه.ق .)76:شاید ِس ّر اینکه فقها ذکری از این اسباب به میان نیاوردهاند ،آن
باشد که اسبابی را مورد توجه قرار دادهاند که منصوص بوده و دلیل متقن دینی
داشته باشد؛ مانند حمل ،مرض و غیره ،و یا آنکه اسباب مورد توجه فقها اسبابی
هستند که مجرم بواسطه آن ،فاقد اهلیت تحمل مسئولیت جزایی جرم خویش
میباشد و از همین رو ،اجرای حد درآن موارد به تأخیر میافتد .برعالوهی آن،
چنانچه در تفاوت تأخیر وجوبی و جوازی اجرای مجازات آمده است ،تأخیر
اجرای مجازات به دالیل انسانی؛ مانند فرزند کوچکی که سرپرستی آن به عهده
محکوم است یا وجود افراد کهنسال و بیماری که مسئولیت آن برعهدهی محکوم
ولی امر
است ،حکم به تأخیر اجرای مجازات در آن موارد ،در صالحیت قاضی و ّ
و حاکم شرع بوده و قاضی میتواند بادر نظر داشت تمام شرایط پیرامونی محکوم
و مصلحت جامعه و هدف اجرای مجازات ،آن را به تأخیر اندازد.
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به بهبودی او است .این جا دو نظریه است :برخی برانند که مجازات در مورد
چنین مریضی بدون تأخیر اجرا میشود و برخی تأخیر اجرا را تازمان بهبودی
الزم دانسته ،تافرد اهلیت تحمل و تنفیذ مجازات را پیدا نماید .و همینطور مدت
تأخیر اجرای مجازات درحالت جنگ ،ختم جنگ و برگشت سپاه به بالد اسالمی
است و به صرف بازگشت ،حد فورا و بدون کدام تأخیر بنا بر نظر فقهای مسلمان
اجرا میشود.
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اگر سبب تأخیر اجرای حد وضعیت ج ّوی و آب و هوا باشد ،اجرای
قصاص در مادون نفس و اجرای حدود تا به اعتدال رسیدن آب و هوا به تأخیر
میافتد .هر چند که فقها مدت دقیقی را در این جهت بیان نکرده اند و صرفا
به زوال شدت گرما و سرما بسنده نمودهاند .و در مورد تأخیر اجرای مجازات
بخاطر جنون ،فقهای اهل سنت مدتی معین برای تأخیر بیان نکردهاند ،بلکه مدت
تأخیر را بهبود محکوم ازجنون و بازگشت وی به جادهی درست دانستهاند اما
اجمال نظر فقهای شیعه دربحث جنون یادآوری شد ،آنکه جنون درحال عقوبت،
نه جنون درحال ارتکاب جرم ،مانعی برای اجرا و سببی برای تأخیر حدود
نمیتواند باشد.

اما اگر اسباب تأخیر اجرای مجازات اموری مانند مرگ یکی از افراد
خانوادهی محکوم یا ابتالی یکی از افراد خانواده به مرض خطرناک یا متوقف
بودن سرنوشت آینده وی بر سپری نمودن امتحان خاص و  . . .باشد ،دراین
موارد راجع به مدت تأخیر اجرای مجازات هیچ تحدیدی صورت نگرفته ،بلکه
مدت تأخیر اجرای مجازات تابع نظر محکمهی مربوطه و قانع شدن محکمه
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است(فید ،همان.)272 ،270 ،269 ،260 ،259 :
نتیجهگیری و جمعبندی
باتوجه بدانچه از مطالب راجع به اسباب و علل وقفه و تعلیق در اجرای مجازات
بیان گردید ،میتوان نتیجه گرفت که اصل در اجرای مجازات فوریت و تعجیل
و تأخیر بر خالف اصل و نیازمند دلیل است و نفس طرح بحث اسباب تأخیر
اجرای مجازات از سوی فقها بیانگر آن است که اصل فوریت اجرای مجازات
در نزد آنان امری مسلم تلقی شده است .از نتایج دیگر بحث آنکه باتوجه به
تعلیلهای مذکور در روایات و آرای فقها ،نمیتوان اسباب تأخیر اجرای مجازات

را منحصر و محدود به موارد خاص نمود ،بلکه میتوان اسباب و مصادیق دیگری
را نیز افزود و این ،از عمدهترین امتیازات و ویژگیهای شرع مقدس اسالم است
که به جنبههای انسانی اجرای مجازات توجه و نسبت به خطرناکترین جرایم در
نحوهی برخورد با مجرمان و مجازات آنها حقوق انسانی آنها را تکریم و پاس
داشته است.
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دارالعلم ،چاپ اول1413 ،ه.ق.

 .32نجفی ،محمد حسن «،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم» ،تهران :دار
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اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام حقوقی
افغانستان
زیر نظر :دکتر عبدالکریم اسکندری
2
سید محمدمختار ابراهیمی
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی ،بدین معنی است که جرم یک عمل شخصی
است و اقارب به خاطر عمل خالف قانون مجرم ،مورد مجازات قرار نمیگیرند.
اما سوابق تاریخی نشاندهندهی آن است که در گذشته ،مسئولیت جمعی بوده و
نه تنها که خانواده ،اقارب و قبیله مجرم در قبال جرم ارتکابی مسئول بودند ،بلکه
اطفال صغیر ،مجانین و حتی حیوانات نیز در صورت ارتکاب جرم مورد پیگرد
قانونی و مجازات قرار میگرفتند.
عدم رعایت اصل مذکور باعث تعذیب و شکنجهی افرادی بیگناهی
میشود که هیچگونه دخالتی در ارتکاب جرم نداشتهاند .به همین دلیل اندیشمندان
در طول تاریخ تالش ورزیدهاند تا با ارائهی راهکاری ،بشریت را از ظلمی که
از این ناحیه متحمل میشدند ،نجات دهند .اولین دینی که اصل شخصی بودن
مسئولیت جزایی را به رسمیت شناخت ،دین مقدس اسالم بود ،که ضمن تأکید
بر آن ،در منابع معتبر خویش؛ اعم از قرآن و سنت ،پیشوایان این دین به صورت
عملی نیز در راستای نهادینه ساختن آن ،تالش ورزیدند .بعد از قرن هیجده
میالدی این اصل در کشورهای غربی توسط اندیشمندانی چون منتسکیو ،بکاریا
و غیره مطرح گردید و از آن پس به صورت نظاممند وارد نظام حقوقی کشورهای
جهان از جمله افغانستان شد.
نظام حقوقی افغانستان که آمیختهی از آموزههای دین مقدس اسالم و
دستآوردهای نوین حقوق موضوعه است ،همواره اصل شخصی بودن مسئولیت
 .1عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)

 2فارغالتحصیل مقطع ماستری رشته حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه خاتمالنبیین

(ص)
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جزایی را که در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد نقش بارزی را ایفا میکند ،به
رسمیت شناخته و تمهیداتی را هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین کشور
برای آن در نظر گرفته است.
از آنجایی که تطبیق یک جانبه و بدون استثنای این اصل به گونهای
دیگر زمینهی بیعدالتی و ظلم را فراهم میکند ،بنابراین با توجه به استثناآت
که سایر کشورها برای اصل مذکور در نظر گرفته ،نظام حقوقی افغانستان نیز
استثنائاتی را برای اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قوانین خویش بر
شمرده است.
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

واژگان کلیدی :اصل شخصی بودن ،مسئولیت جزایی ،قاعده وزر ،نظام حقوقی،
قانون جزا.
مقدمه

اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی حکم میکند که مجازات و تنبیه تنها باید
متوجه شخص مجرم شده و به دوستان و اقارب وی سرایت نکند .هیچکس حق
ندارد ،فامیل ،اقارب و دوستان مجرم را در صورتیکه در ارتکاب جرم دخالت
مادی و معنوی نداشته باشد ،مورد شکنجه ،اذیت و آزار قرار دهد .با این وجود،
یادداشتهای تاریخی ،حاکی از جمعی بودن مسئولیت جزایی در گذشتههای
دور است .در جوامع اولیه و حتی بسیاری جوامع سدههای اخیر ،اصل شخصی
بودن مسئولیت جزایی اص ً
ال مطرح نبوده و اگر کسی مرتکب جرمی میشد ،تمام
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اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمیکه یک نفر انجام داده بود ،مسئولیت
داشتند.
با روی کار آمدن ادیان الهی ،جمعی بودن مسئولیت جزایی تعدیل شده
و با اختراع مجازات قصاص ،اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی ،پایهریزی
گردید و هر کس مسئول عمل خویش قلمداد گردید .در این میان ،دین مقدس
اسالم اولین دینی بود که به صورت رسمی اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
را به رسمیت شناخته است .نظام قضایی اسالم حدود چهارده قرن پیش از نظام
قضایی غرب ،با نزول آیاتی چند از قرآن مجید؛ از جمله آیه شریفه « والتزر
وازره وزر اخرا»( انعام ،)164 :این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده
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است .در عین حال به اساس اصل فقهی «هیچ عامی وجود ندارد مگر اینکه
تخصیص خورده باشد» استثنائاتی مانند ضمان عاقله و بیتالمال را برای این
اصل در نظر گرفته است.
به سلسلهی احکام و دستورات دین مقدس اسالم و سیرهای پیشوایان برحق
و معصومش و با آغاز جنبشهای قانون اساسی در کشورهای جهان ،اصل
شخصی بودن مسئولیت جزایی که از پشتوانهی قوی دینی و حقوق طبیعی
برخوردار بود ،در قوانین اساسی کشورها تسجیل گردید .امروزه در اکثریت
قوانین اساسی کشورها ،مادهای به این مضمون که جرم یک عمل شخصی است
و یا هم مشابه عبارت مذکور ،به مشاهده میرسد .همچنین در برخی از قوانین
جزایی کشورها ،استثنائاتی برای این اصل در نظر گرفته شده است.
در این میان ،کشور افغانستان با جمعیت حدود  99فیصد مسلمان و
داشتن قانون اساسی که در ماده اول خویش نظام افغانستان را جمهوری اسالمی
دانسته و در ماده سوم ،تصویب قانون مخالف معتقدات دین اسالم را ممنوع
قرار داده ،پذیرش قواعد فقه اسالمی و به ویژه قاعده ِوزر از بدیهیات است.
با پذیرفته شدن افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد در سال 1946
میالدی و امضای برخی کنوانسیونهای بین المللی؛ از جمله میثاق حقوقی مدنی
و سیاسی ،افغانستان ناگزیر از اتخاذ برخی اقدامات در رابطه به تأمین آزادیهای
اساسی و حقوق بشری برای شهروندان خویش میباشد که باید آن را در قانون
اساسی و سایر قوانین نافذه خویش ،لحاظ نماید .اصل شخصی بودن مسئولیت
جزایی ،از جمله مهمترین موضوعاتی است که در کنوانسیونهای حقوق بشری
تسجیل گردیده و بدون رعایت آن ،دولتها نمیتوانند مورد اعتماد شهروندان
خود و نیز جامعه بین المللی قرار گیرند.
با توجه به موارد فوق ،این سوال مطرح میشود که اصل شخصی بودن
مسئولیت جزایی از چه جایگاهی در نظام حقوقی افغانستان برخوردار بوده و
قانونگذارافغانستان به چه صورت این اصل مهم و اساسی حقوق جزا را در
قوانین افغانستان اعم از گذشته و فعلی ،لحاظ نموده است.
در پاسخ به سوال فوق ،تحقیق حاضر در نظر دارد ،ضمن تعریف
برخی از اصطالحات مرتبط با موضوع تحقیق ،جایگاه اصل مذکور را در نظام
حقوقی افغانستان اعم از فقه ،قوانین اساسی و سایر قوانین نافذه کشور مورد
بررسی و ارزیابی قرار داده و نیز استثنائاتی را که قانونگذارافغانستان برای اصل
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مذکور در نظر گرفته با رجوع با قوانین نافذه کشور دریافت و مورد واکاوی قرار
دهد.
گفتار اول :باز خوانی مفاهیم تحقیق
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برای اینکه بتوانیم درک خوبتر از یک موضوع تحقیقی داشته باشیم ،الزم است
تا اصطالحات و ادبیات آن تحقیق را با مراجعه به لغت نامهها ،فرهنگها و دایره
المعارفها هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطالحی مورد ارزیابی و واکاوی قرار
دهیم؛ زیرا آگاهی از اصطالحات تحقیق ،زمینه ساز فهم و درک بهتر از موضوع
تحقیق میباشد .به همین منظور در این فصل در نظر داریم برخی از اصطالحات
اساسی تحقیق ،مانند اصل شخصی بودن ،مسئولیت جزایی و غیره را از نظر لغوی
و اصطالحی مورد بررسی قرار دهیم.
 .1اصل

اصل در لغت به معنی بیخ ،بُن ،ریشه ،پی ،بنیاد و نژاد که جمع آن اصول است.
(عمید )182 :1382 ،چنانکه اصول دین ،پایههای دین اسالم ،اموری چند که
معرفت به آنها اصل و دیگر دانشها مانند علم حدیث ،فقه و تفسیر بر آن مبتنی
است که اعتقاد به آنها اصل و عمل به دستورات دیگر دین ،فرع آن میباشد.
به عبارت دیگر ،اصل پایین چیزی ،اسفل چیزی ،پایین کوه و پایین دیوار را اصل
آن گویند ،بیخ درخت اصل آن است(.حسینی دشتی )318 :1379 ،این است اصلِ
 230معنای اصل ،سپس این معنی به مرور زمان و کثرت استعمال گسترش یافت تا
آنکه گفتند؛ اصل هر چیز ،آن است که وجود آن چیز بدان متکی باشد ،چنانکه
پدر اصل فرزند و آبهای زیر زمین اصل چشمهها و کاریزها است.
استاد جعفر جعفری لنگرودی ،اصل را به معنی قاعده ،مدرک از نص
حدیث ،استصحاب ،دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حاالت شک و تردید
بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد و نیز مرادف
مرادف مقیس علیه که در حقوق جدید قواعد وسیع و کلی حقوقی را اصل
میگویند و آن را ترجمه لغت پرانسیپ قرار میدهند(لنگرودی.)48 :1368 ،
بنابر تعاریفی که از واژهای اصل در فوق صورت گرفت ،نتیجه میگیریم

که از نظر اصطالحی ،اصول حقوقی زیربنا و بنیاد علم حقوق را تشکیل داده و
از آنجاییکه این اصول در جهت تأمین عدالت و برقراری نظم اجتماعی وضع
شدهاند ،باید از سوی تمام کشورهای جهان و به ویژه دولتها رعایت گردد.
چنانکه در حقوق جزا ،اصل بر این است که جرم یک عمل شخصی است و
هیچ کسی دیگر را به غیر از مجرم نمیتوان به خاطر ارتکاب آن جرم ،مجازات
نمود.

شخص در لغت به معنی سیاهی انسان که از دور دیده شود ،کالبد مردم ،تن،
بدن انسان ،آدمی ،انسان ،اشخاص و شخوص جمع آمده است .و شخصی آن
است که اموری به خود شخص مربوط شود یا متعلق به خود شخص باشد.
(عمید)1295 :1382 ،
در اصطالح ،شخصی در مقابل جمعی به کار میرود که به اساس اصل
شخصی بودن مسئولیت جزایی ،تنها خود شخص نسبت به اعمال جرمی را که
مرتکب شده ،مسئول است .این موضوع در اسالم به صراحت مورد قبول واقع
شده و شارع مقدس اسالم آن را هم در قرآنکریم و هم در سنت پیامبر گرامی
اسالم(ص) مورد تأیید قرار داده است .قرآنکریم میفرماید :هر کس در گرو
(رهن) اعمال و کردار خویش است( مدثر .)38 :واژه «رهن» به معنى «گروگان»
مىباشد ،و گروگان چيزى است كه در برابر چيز ديگرى دريافت گرديده و
نجات آن چيز ،تنها به بازگشت آن پديده ممكن است .به این ترتیب آیه مبارکه
آشکار میسازد که هر انسان در این جهان در گرو اعمال و کردار خویش
است ،اگر عمل خوب ،عادالنه و خداپسندانه را انجام داد ،رستگار گردیده و به
سعادت دنیوی و اخروی نایل میآید و نیز اگر عملكرد او ظالمانه و گناهآلود و
زشت بود ،باز هم زندانى بيدادگرى و گناهكارى خويش خواهد بود.
 .3مسئولیت جزایی
محققین عرصه فرهنگ و لغت ،مسئولیت را به معنای قابل بازخواست بودن
انسان تعبیر نموده و به مفهوم تکلیف ،وظیفه و آنچه که انسان عهدهدار آن
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 .2شخصی ،فردی
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باشد ،تعریف کرده است ،به طوری که در فرهنگ جامع نوین ،مسئولیت به معنای
شایستهای بازخواست بودن آمده است (سیاح .)664 :1371 ،در خصوص واژهی
«جزایی» نیز فرهنگها و لغات نامههای موجود ،تعاریفی را بیان داشته که به برخی
از آنها اشاره مینمایم .در یک تعریف ،جزا به معنای مکافات بدی ،جزا و پاداش،
عقوبت ،عقاب و مجازات قانونی آمده است(.دهخدا ،بیتا)475 :
اما در خصوص مسئولیت جزایی حقوقدانان دیدگاههای مختلف داشته
و تعاریف گوناگون را در خصوص آن ،ارائه نمودهاند که به برخی آنها اشاره
مینمایم:
 .1مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات
جزایی رفتار مجرمانه خود(.صانعی)75 :1348 ،
 .2مسئولیت کیفری عبارت است از اینکه تبعات جزایی رفتار مجرمانهی شخص
بر او الزام یا تحمیل گردد(عوض.)416 :1980 ،
 .3مسئولیت کیفری ،مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند
و شخص مسئول ،به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید .متضرر
از جرم ،اجتماع است ،برخالف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول ،افراد
میباشند»(لنگرودی.)642 :1368 ،
چنانکه در تعریف گذشت ،مسئولیت کیفری مطابق بیانات فوق ،به
درستی مبین معنای اصطالحی مسئولیت کیفری نبوده؛ زیرا تمامی جوانب و
عناصر تشکیل دهندهی آن را در بر نداشته و از نظر جزایی قابل انتقاد است .یکی
از بهترین تعاریف موجود که تقریب ًا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته،
 232تعریفی است که توسط آقای دکتر نوربها ارائه شده است .ایشان در این مورد
چنین میگوید« :مسؤولیت کیفری یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل
قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات
تأمینی را داشته باشند»(دلفانی.)27 :1382 ،
به طور کلی باید گفت که الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به
دیگران ،خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور
دفاع از جامعه ،تحت عنوان «مسؤولیت کیفری» یا «مسؤولیت جزایی» مطرح
میشود .با این وجود ،در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال
حاضر ،ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده
است .به هر حال ،مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج
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قانون اساسی افغانستان ،رئیس جمهور را مطابق به ماده  69مسئول میداند.
البته با توجه به جایگاه رفیعی که رئیس جمهور در قانون اساسی جدید از آن
برخوردار است ،نحوهی مسئول دانستن رئیس جمهور و شیوه رسیدگی به جرم
وی با اشخاص عادی جامعه فرق میکند .رسیدگی به جرایم ارتکابی رئیس به
گونهای که در قانون اساسی پیشبینی گردیده انجام میشود و در صورتیکه
رئیس جمهور مسئول شناخته شود ،در نهایت همانند شهروندان عادی ،مجازات
میگردد.
قانون جزا نیز از عبارت «مسؤولیت جزایی» استفاده نموده و در ماده 65
مقرر میدارد« :مسؤولیت جزایی وقتی به وجود میآید که شخص به ارادهی آزاد
و در حالت صحت عقل و اداراک عمل جرمی را مرتکب شود ».متعاقب آن از
مواد  66الی  96مقنن افغانستان به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت
جزایی از قبیل عوارض ادراک ،سکر ،صغر سن ،اکراه ،اضطرار و ...مبادرت
ورزیده است.
از دیگر قوانینی که مسئولیت جزایی را به رسمیت شناخته و مواد چندی
را به آن اختصاص داده است ،قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است،
که مسئولیت جزایی برخی افراد را به میزان باالیی افزایش داده و مجازاتهای
سنگین را در نظر گرفته ،اما به منظور جلب حمایت و همکاری مردم و تشویق
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نامطلوب پدیدهای جزایی با جرم است.
از مجموع تعاریف فوق نتیجه میگیریم که منظور از اصل شخصی
بودن مسئولیت جزایی این است که عدل و انصاف اقتضا میکند که مجازات
منحصرا ً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند.
(شامبیاتی .)290 :1378 ،در نتیجه اشخاص هیچگاه به خاطر جرم ارتکاب شده
توسط شخص دیگر و اینکه صرف ًا با مجرم قرابت و دوستی دارند ،مورد تعذیب،
شکنجه و مجازات قرار نمیگیرند .این موضوع به عنوان یک اصل اساسی
و بنیادین در حقوق جزای عمومی مطرح بوده و مراجع تطبیق قانون جز در
مواردی که قانون اجازه داده باشد ،در سایر موارد نمیتوانند از این اصل تجاوز
نموده و آن را نقض نمایند.
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آنها با همکاری با دولت در ماده  29همین قانون ،مسئولیت جزایی کسانی را که
در راستای وقایع یا کشف جرم با نیروهای امنیتی همکاری مینماید ،تقلیل داده و
یا هم به کلی مرفوع ساخته است .تقلیل مسئولیت جزایی و یا هم معافیت از آن به
منظور سیاست پیشگیری از جرایم در بسیاری از قوانین جزایی حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان؛ مثل قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان (ماده  ،)16قانون
مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرم (ماده  )42و غیره به رسمیت شناخته
شده است.
گفتار دوم :اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان
سال چهارم ،شماره هشتم ،تابستان1394

نظام حقوقی افغانستان آمیختهای است از آموزههای دین مقدس اسالم و حقوق
عرفی که در پویایی و شکوفایی آن نقش ارزندهای را بازی نموده است .این
موضوع میتواند از جمله نقاط قوت نظام حقوقی افغانستان به شمار رود؛ زیرا
در عین حالیکه قانونگذارافغانستان از مزایا و دستآوردهای حقوق عرفی برای
تدوین قوانین مؤثر و کارآمد در راستای تأمین نظم اجتماعی ،پیشرفت و توسعه
استفاده میکند ،با پشتوانه قراردادن قواعد فقهی برای حقوق موضوعه که برگرفته
از منابع معتبر اسالم اعم از قرآن ،سنت ،عقل و اجماع است ،ضمانت اجرای الزم
اخالقی و درونی را برای نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان رقم زدهاند.
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که از جمله اصول مهم و اساسی
حقوق جزا در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد توسط دستگاه حاکم به شمار
میرود ،مباحث متعدد را هم در شریعت مقدس اسالم به عنوان منبع درجه اول
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نظام حقوقی افغانستان و هم در حقوق موضوعه این کشور ،به خود اختصاص
داده که در ذیل برخی موارد مهم آن را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
 .1اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در شریعت مقدس اسالم
فقهای اسالمی ،اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را در قالب قاعده فقهی
«وزر» بحث نمودهاند که برگرفته از آیه شریفه «والتزر وازرۀ وزر اخری» میباشد.
این آیه مبارکه با عین مضمون پنج بار در سورههای مختلف تکرار شده است که
تفاوت آنها تنها در مقدمهی جمله است .تفسیر کابلی در خصوص این آیه مبارکه
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میفرماید :کافران در توحید و امثال آن با مسلمانان مجادله میکردند و میگفتند
شما طریق توحید را بگذارید و به آیین ما درآیید اگر در آن گناهی باشد ،به
ذمهی ما .در این جا پاسخ آنها داده شد که گناه هر کس به دوش خود او است
و هیچکس گناهی دیگری را برداشته نمیتواند .مجادله و اختالف شما همه به
حضور الهی باز میگردد و آنجا بررسی میشود .جهان جای فیصله نیست ،بلکه
عرصهای امتحان و آزمون است (تفسیرکابلی.)865 :1382 ،
از نظر نویسنده تفسیر المیزان ،مفاد این آیه شریفه آن است که به طور
کلی اشخاص هیچ عمل زشتی نمیکنند مگر اینکه خود صاحبان عمل ،وزر و
وبال آن را به دوش خود خواهند کشید ،و هیچکس وزر دیگری را به دوش
نمیکشد؛ و این آثار سوء همچنان باقی است تا روزی که خالیق به سوی
پروردگار خود بازگشت کنند ،پروردگار با کشف حقایق اعمال بندگان ،جزای
آنان را بدهد (طباطبایی ،بیتا.)545 ،
با توجه به اینکه اصل مذکور از اهمیت بسزایی در راستای جلوگیری از
ظلم و بیدادگری برخوردار بوده ،خداوند متعال به گونههای دیگری نیز بندگان
خویش را نسبت به نقض این اصل هشدار داده و در جهت رعایت آن ،تأکید
نموده است که آیهی« کسب»؛ « کل نفس بما کسبت رهینة»( مدثر )38 :با این
مضمون که هر کس به آنچه میکند در گرو آن است یا هر انسانی در گرو کار و
کردار خویش است ،از جمله آن میباشد.
دومین منبع معتبر شریعت مقدس اسالم که همانا سنت پیامبر گرامی
اسالم(ص) است ،نیز به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی تأکید دارد .در
حدیثی که ابوداوود از ابو رمئه نقل میکند آمده است :همراه پدرم به سوی
رسول خدا(ص) رفتیم .پیامبر به پدرم فرمود :این پسر توست؟ پدرم گفت :قسم
به پروردگار کعبه ،بلی .پیامبر فرمود :حقیقت ًا به آن شهادت میدهم .آنگاه تبسم
فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند
خورد .سپس پیامبر(ص) فرمود :ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمیگیرد و
تو جنایت او را نمیتوانی بر عهده بگیری .و قرائت فرمودند آیه وزر را (زحیلی،
بیتا.)164 :
(ره)
در حدیث دیگر که از امام شافعی  ،رئیس مذهب شافعیه نقل شده
است ،پیامبر(ص) فرمودند :هیچکس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه
و مسئولیت قرار نمیگیرد(محقق دادماد.)163 :1383 ،
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اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی ،نه تنها که در گفتار پیامبر گرامی(ص) و
جانشینان معصومش از نظر تئوری بیان گردیده ،بلکه آن بزرگواران در عمل هم
ثابت ساختهاند که این قاعده را میپذیرند و خود را ملزم به اجرای آن میدانند.
چنانچه در حادثه ضربت خوردن حضرت علی(ع) در محراب مسجد کوفه توسط
ابن ملجم مرادی در صبحگاه نزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری ،تا زمانیکه
حضرت حیات بودند ،همواره فرزند ارشدش امام حسن(ع) را توصیه میکرد که
مبادا بعد از فوت من خونریزی به پا کنید ،مبادا کسی را به خاطر رفاقت با ابن
ملجم و یا اینکه با وی مراودت دارد یا به وی پناه داده مورد اذیت و آزار قرار
دهید.
از مجموع مباحث فوق نتیجه میگیریم که شریعت مقدس اسالم ،اصل
شخصی بودن مسئولیت جزایی را حدود چهارده قرن قبل از امروز به رسمیت
شناخته و نسبت به رعایت آن تأکید ورزیده است .اما ترجیح منافع شخصی و
خانوادگی حاکمان اسالمی نسبت به ارزشهای دینی از یکسو و رخوت و تنبلی
علمای اسالم در طول تاریخ باعث گردید تا این اصل و سایر اصول بنیادین
حقوقی که شریعت مقدس اسالم افتخار ابداع آن را داشت به فراموشی سپرده شده
و بعد از قرن هجده همه این افتخارات به اندیشمندان و حقوقدانان غربی منتهی
گردد.
 .2اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قوانین افغانستان

سیاست جنایی افغانستان بعد از پذیرش حقوق موضوعه و عرفی در این کشور
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همواره بر رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی تأکید داشته است .مرور
قوانین افغانستان اعم از قانون اساسی و سایر قوانین جزایی نشان دهنده آن است
که قانونگذاربا توجه به اهمیت اصل مذکور ،حداقل یک ماده قانونی را با عبارت
«جرم یک عمل شخصی است »...به این اصل مهم و بنیادین حقوق جزا اختصاص
داده است .در ادامه جایگاه اصل مذکور را در قوانین اساسی و سایر قوانین کشور،
مشخص خواهیم کرد.
الف) قانون اساسی
بررسی قوانین اساسی افغانستان از گذشته تا کنون نشان دهنده آن است که اصل

ب) قانون جزا
قانون جزا مصوب سال  1355بعد از قانون اساسی ،دومین قانون مهم و اساسی
کشور است که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را با عبارت متفاوتتر نسبت
به ماده  26قانون اساسی به رسمیت شناخته است .فقره  1ماده  28قانون جزا
حکم میکند« :شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد ،مسئول شناخته
نمیشود ».بنابراین به اساس این ماده ،بیشترین مسایل مربوط به حقوق جزای
عمومی و اختصاصی را تنظیم میکند ،جرم یک عمل شخصی پنداشته شده و به
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شخصی بودن مسئولیت جزایی جز در نظام نامه اساسی  1303امان اهلل خان و
اصول اساسی  1310نادرشاه در سایر قوانین اساسی که بعد از این دو قانون
وضع و تصویب شده است به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است .یکی از
دالیلیکه دو قانون مذکور در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی،
ساکت است ،شاید این باشد که در آن زمان نظام حقوقی افغانستان ،شدیدا ً متأثر
از مجله االحکام بود .چنانچه در دومین سمینار رؤسای محاکم والیات به منظور
توصیه و انسجام مسایل مفتی به فقه حنفی و  ...چون مأخذ فقه حنفی متعدد و
در قول راجح و ارجح ،مفتی به غیر آن که به امام اعظم(رح) و یاران او نسبت
داده میشود ،در کتب مختلفه فقه حنفی آراء مختلفی وجود دارد ،بنابراین ،به
منظور حل این معضل و تأمین عدالت و ایجاد سهولت به طرفین دعوی و محکمه
و سرعت در اجرای امور چنین تجویز میگردد که کتاب االتاسی (شرح مجلۀ
االحکام) که مسایل راجح به فقه حنفی را توحید نموده است ،به حیث مأخذ بوده
و محکمه به آن مراجعه و اتکا نماید(ژوبل.)8 :1381 ،
قوانین اساسی که بعد از این دو قانون اساسی در افغانستان تصویب
شده ،همگی اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را به رسمیت شناخته است.
چنانکه قانون اساسی  1343در ماده  ،26قانون اساسی جمهوریت در ماده ،31
قانون اساسی زمان کارمل در ماده  ،30قانون اساسی داکتر نجیب اهلل در ماده 41
و باالخره قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مصوب سال  1382که هم
اکنون مرعی االجرا است ،اصل مذکور را تذکر داده و به عنوان مهمترین سند
تقنینی در افغانستان ،نهادهای عدلی و قضایی را مؤظف ساخته تا در راستای
رعایت اصل متذکره اقدامات عملی را روی دست گیرند.
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هیچ صورت ،تعقیب عدلی و قضایی یا مجازات یک شخص به اقارب ،دوستان و
نزدیکان وی تسری پیدا نمیکند.
به عالوه مواد فوق که به صراحت به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
اشاره دارد ،مواردی دیگری نیز در این قانون به صورت ضمنی در رابطه به اصل
مذکور بیان گردیده است .چنانچه در ماده  108بیان میدارد« :محکمه در تعیین
جزای نقدی بین حداقل و حداکثر پیشبینی شده شرایط و احوال آتی را رعایت
مینماید ...احوال شخصی ،اجتماعی و اقتصادی مرتکب .»...یکی از اشکاالت
مهمیکه در رابطه به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از سوی حقوقدانان
مطرح شده است ،عدم تطبیق صددرصدی این اصل نسبت به مجرم میباشد؛ زیرا
شخصی که متکفل نفقه خانواده خویش میباشد و به سبب ارتکاب جرم به حبس
طویل المدت محکوم میگردد ،طبیعی است که آثار و پیامد مجازات حبس تنها
شامل حال مجرم نگردیده ،بلکه روی زندگی آن عده افرادی که تحت تکفل وی
قرار دارد ،تأثیر مستقیم دارد .مثالهای زیادی وجود دارد زمانی که شخصی به
حبس محکوم گردیده ،فرزندان پسرش به دلیل فقر و بیچارهگی به جوانان ولگرد
و بیسواد مبدل گردیده و دخترانش هم به کارهای خالف عفت مبادرت ورزیدهاند.
قانونگذار افغانستان با آگاهی از این موضوع ،در ماده  108که حد اکثر
و حداقل جزای نقدی (جریمه) را در نظر گرفته ،به قاضی صالحیت داده تا در
هنگام صدور حکم ،احوال اقتصادی متهم را در نظر بگیرد .به نظر میرسد این
ماده توجه خاصی به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی دارد؛ زیرا اگر متهم از
وضعیت اقتصادی مناسب برخوردار نبوده و در عین حال نفقه تعداد زیاد افراد
 238فامیل خویش را عهدهدار باشد ،اعمال حداکثر مجازات از سوی قاضی بر علیه
متهم باعث میگردد ،تا خانواده وی به شدت از این مجازات به صورت غیرمستقیم
متأثر گردیده در نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی ،مورد سوال قرار گیرد.
بنابراین ،قانون جزا به قاضی صالحیت داده تا با استفاده از صالحیت قانونی
خویش در صورت وخیم بودن وضعیت اقتصادی متهم ،حداقل جزای نقدی را
برای وی در نظر بگیرد تا از سبب مجازات وی ،فامیل وی آسیبپذیر نگردد.
ج) قانون اجراآت جزایی
اصول محاکمات جزایی یکی از رشتههای مهم و غیر قابل انفکاک حقوق جزا
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میباشد که در اجرایی پروسه عدالت جزایی فوق العاده مهم بوده و چنانچه در این
قانونی مهم کاستیها و نواقص موجود باشد ،بدون شک اجرایی پروسه عدالت نیز
به مشکالت مواجه خواهد شد .این قانون در حقیقت نمایانگر چگونگی عدالت
جزایی و حقوق جزایی هر کشور است .اصول محاکمات جزایی با مشخص
کردن گام به گام پروسه عدالت جزایی از خودسریها و خودکامگیهای مسئولین
عدلی و قضایی جلوگیری نموده و نیز حقوق متهمین و مظنونین را مشخص
میسازد .به طور خالصه باید گفت که اجرایی بیعیب و نقص عدالت جزایی،
وابسته به قانون اجراآت جزایی بوده و یک محاکمه عادالنه نیز فقط با یک قانون
استاندرد اجراآت جزایی ،تضمین شده میتواند(آشوری.)12 :1385 ،
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی همانند قوانین جزایی به صورت
صریح در قانون اجراآت جزایی ذکر نشده است؛ اما به صورت ضمنی میتوان
استنباط نمود که برخی از مواد قانون مذکور مربوط به اصل شخصی بودن
مسئولیت جزایی است .چنانچه یکی از شیوههای نامشروع و غیرقانونی وادار
ساختن مجرم به اقرار ،ارائه اطالعات در مورد شرکا و معاونین ،قبول جرم و ...که
از گذشتههای دور رواج داشته است ،استفاده از اقارب و نزدیکان وی میباشد.
طوریکه خانم جوا ِن متهم را به توقیفگاه آورده و تهدید میکنند در صورتی که
مث ً
ال به جرمش اقرار نکند ،خانمش را مورد تجاوز قرار خواهند داد .بدین ترتیب
شخص را از نظر روانی تحت فشار قرار داده و به این وسیله او را وادار به اقرار،
قبول جرم و غیره مینمایند.
فقره  4ماده  ،2یکی از اهداف قانون مذکور را محاکمه عادالنهای میداند
که در آن هیچ انسان بیگناه که در ارتکاب جرم دخالت نداشته ،مجازات نشده
و همچنین هیچ مجرمی از تعقیب عدلی و قضایی باز نماند .به نظر میرسد این
فقره اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را مورد تأکید قرار میدهد؛ زیرا در
صورتیکه یک شخص بیگناه به دلیل داشتن قرابت با مجرم مورد مجازات قرار
گیرد ،مخالف اهداف قانون اجراآت جزایی ،اجراآت صورت گرفته است که قابل
قبول نمیباشد.
همچنین ،فقره  3ماده  ،7تحت فشار گذاشتن متهم را که به احتمال زیاد
با استفاده از اقارب و نزدیکان وی به منظور اقرار و کشف جرم صورت میگیرد،
مورد نهی قرار داده است.
از مجموع مطالبی که در گفتار فوق از آن تذکر به عمل آمد ،نتیجه
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میگیریم که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی از جایگاه رفیعی در نظام
حقوقی افغانستان؛ اعم از فقه اسالمی که از جمله منابع مهم نظام حقوقی افغانستان
است و هم در قوانین موضوعه ،برخوردار است .با این وجود شواهد تاریخی
نشان دهنده است که این اصل همواره در زمانهای مختلف توسط زمامداران
حاکم در این سرزمین نقض شده است.
در دوران نظامهای سلطنتی که بیشتر به سوی استبداد گرایش داشتند،
جرم را به تمام اعضای فامیل تسری داده و آنها را به بردگی میکشیدند(کاتب،
 :1390ج .)259 ،3یا به خاطر جرمی که برادر مرتکب گردیده ،خواهر را به
ازدواج خانواده مجنی علیه در میآوردند که از آن به نام «بد دادن» یاد میشود و
متأسفانه این سنت سیئه نظامهای شاهی ،تا هنوز هم در برخی مناطق افغانستان
رایج است .شدیدترین موارد نقض اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی بعد از
ترور نادرشاه توسط جوانی به اسم عبدالخالق اتفاق افتاد که نه تنها خانواده و
اقارب عبدالخالق را نابوده کردند ،بلکه تمام همصنفیها ،استادان ،و کسانیکه با
عبدالخالق مراودت و دوستی داشتند ،به دار مجازات آویخته شده و به ابدیت
پیوستند(.نویسندگان افغانستان)64 :1372 ،
به همین ترتیب در زمان حزب دموکراتیک خلق که حتی به رفقا و
همفکران خود رحم نکرده و در مقاطع مختلف ضمن شکنجه و تعذیب مظنون
به خیانت ،خانوادههای آنها را نیز مورد شکنجه و حبس قرار دادند .و نیز در
زمان حکومت مجاهدین و امارت اسالمی که یکبار دیگر مسئولیت شخصی
بودن جرایم به فراموشی سپرده شد و مسئولیت جمعی احیا گردید .در آن زمان
تعلق به یک زبان ،قوم و مذهب ،کافی بود تا شخص ،مجرم قلمداد شده و به
شدیدترین وجه ممکن توسط رقبا مورد مجازات قرار گیرد .خوشبختانه بعد از
روی کار آمدن نظام جدید ،دولتمردان افغانستان به دنبال نقض اصل مذکور به
صورت سازماندهی شده ،نیستند .ولی در برخی موارد این اصل به خاطر عدم
فهم و آشنایی مراجع ذیربط از قانون ،نقض میگردد.
گفتار سوم :استثنائات اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
در علم اصول فقه ،قاعدهی وجود دارد که میگوید ،هیچ حکم عام و کلی
وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشد .با وجودیکه قاعده فقهی «وزر»

 .1مسئولیت جزایی ناشی از فعل غیر در قوانین افغانستان
منظور از مسئولیت جزایی فعل غیر آن استکه شخص به حکم قانون و برخالف
میل و اراده خویش به مناسبت اعمال ناشی از دیگران مورد تعقیب و مسئولیت
قرار گیرد و اال اگر شخصی به میل و رضای خود حاضر باشد ،مث ً
ال در پرداخت
جزای نقدی به دیگری کمک نماید ،این امر را نمیتوان به عنوان مسئولیت
جزایی از عمل دیگری تلقی نمود .در ذیل برخی از مواردی را که قوانین و
مقررات افغانستان به عنوان استثناآت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مورد
پذیرش قرار داده است ،اشاره مینمایم.
الف) مسئولیت مدیر مسئول رسانههای همگانی
قانون اساسی به هر افغان حق داده است تا در چوکات قوانین نافذه کشور ،اقدام
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که برگرفته از قرآن کریم است و به اساس آن هر کس مسئول عمل خویش
چه خوب و چه بد میباشد و هیچ کس به خاطر ارتکاب عمل جرمی دیگری
مورد مجازات و بازپرس قرار نمیگیرد ،با این وجود شارع مقدس اسالم برخی
استثناآت را برای این اصل در نظر گرفته که از آن جمله میتوان به «عاقله» اشاره
نمود .چنانچه اگر شخصی مرتکب قتل خطا شود ،عاقله؛ که از جمله کسانی
است که از وی ارث میبرد ،مؤظف است ،دیه قتل را به ورثه شخص مقتول
پرداخت نماید.
تخصیص احکام کلی و عام در حقوق عرفی نیز مورد تأکید قرار گرفته
است؛ زیرا با وجودیکه در ابتدای روی کار آمدن حقوق موضوعه ،جرم یک
عمل شخصی تلقی شده و هیچگونه انعطافپذیری در این خصوص وجود
نداشت ،حقوقدانان به تدریج متوجه شدند که تطبیق یکجانبهی این اصل حقوق
جزا در برخی موارد مغایر با عدالت بوده و به جای تأمین عدالت ،زمینهساز
ظلم و گسترش بیعدالتی میگردد .به همین منظور برخی استثناآت در رابطه به
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی مدنظر گرفتند که قانونگذارافغانستان نیز به
تبعیت از آنها مواردی را به عنوان استثنای اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
در قوانین نافذه کشور تسجیل نموده است .در ادامه به استثناآت این اصل در
قوانین افغانستان اشاراتی خواهیم داشت.
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به تأسیس رادیو ،تلویزیون ،مطابع و ...و همچنین نشر و طبع روزنامه ،هفتهنامه،
مجله و کتاب نماید (قانون اساسی)34:؛ اما به منظور جلوگیری از نقض ارزشهای
دینی و ملی ،نه تنها که نویسنده یا گوینده بلکه صاحب امتیاز و مدیر مسئول را به
دلیل نشر مطالب خالف ارزشهای دینی و ملی ،مسئول شناخته است.
قانون جزا در ماده  237مقرر میدارد« :هرگاه جرایم مندرج ماده  236این قانون از
طریق جراید یا روزنامهها ارتکاب گردد ،مدیر مسئول و نویسنده به صفت فاعلین
اصلی به مجرد نشر به جزای پیشبینی شده آن محکوم میگردد ».در ماده 236
قانونگذارنشر و ترویج برخی مواردی را که خالف منافع عامه و ارزشهای ملی
و دینی مردم افغانستان است ،ممنوع قرار داده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر
گرفته است .حاال اگر موارد ممنوعه در ماده مذکور ،توسط کارمند روزنامه یا مجله
به نشر برسد ،نهتنها کارمند ،بلکه مدیر مسئول به دلیل عدم نظارت از عملکرد
کارمند ،تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار میگیرد.
از اخیر ماده مذکور چنین استنباط میشود که حکم ماده مذکور زمانی
قابلیت اجرا را پیدا میکند که موارد ممنوعه در ماده  236به نشر رسیده باشد و
اال در صورتیکه از سوی روزنامه یا مجله نشر نگردیده و به صورت غیر قانونی
و بدون اطالع دادن به مراجع عدلی و قضایی در حیازت آنها قرار داشته باشد،
به اساس فقره 1ماده  236به دلیل حیازت و نگهداری اشیای ممنوعه مجرم تلقی
گردیده و به حبس که بیش از دو سال نباشد و یا جزای نقدی که بیشتر از بیست
و چهار هزار افغانی نباشد ،محکوم به مجازات میگردد.
همچنین ماده  26قانون رسانههای همگانی ،مدیر مسئول را از نشر
محتویات که در رسانهی وی به نشر میرسد ،مسئول میداند .این ماده قانونی،
 242مدیر مسئول را ملزم میسازد تا قبل از نشر ،مطالب و موضوعات آن را به دقت
مورد بررسی قرار داده و زمانی که از عدم مخالفت و تناقض آن با ارزشها و
هنجارهای مورد احترام جامعه مطمئن گردید ،اجازه نشر آن را صادر نمایند .در
اوایل سال  1393زمانیکه مطلب توهین آمیزی نسبت به ساحت مقدس رسول
گرامی اسالم(ص) در هفتهنامه «کابل پرس» به نشر رسید ،نمایندگان مردم در شورای
ملی ،حقوقدانان و علمای دینی ،ماده  237قانون جزای افغانستان و ماده  26قانون
رسانههای همگانی را مالک قرار داده و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا به عمل
آوردند تا برعالوهی نویسنده مطلب ،مدیر مسئول ،صاحب امتیاز و سایر کسانی که
در نشر مطلب مذکور به نحوی دخالت داشتند ،را توقیف و به مجازات برسانند.

ب) مسئولیت برگزارکنندگان تظاهرات و اجتماعات

ج) مسئولیت ناشی از رفتار مجرمانه فرزند صغیر
اگر صغیری به منظور نگهداری و حفاظت به شخصی سپرده شود ،ولی شخص
در تربیت و نگهداری وی کوتاهی نموده و در نتیجه ،طفل صغیر مرتکب جنایت
یا جنحه گردد ،شخصیکه به نگهداری طفل صغیر در پیشگاه محکمه تعهد نموده
است ،به عوض طفل مجازات میشود .ماده  77قانون جزا مقرر میدارد« :هرگاه
صغیر بعد از تسلیمی او به متعهد ،در اثنای مدت تعهد مرتکب جنحه یا جنایت
گردد ،محکمه میتواند متعهد را به ترتیب آتی به جزای نقدی محکوم نماید:
 )1در حالت ارتکاب جنحه از یک هزار الی دو هزار افغانی؛  )2در حالت ارتکاب
جنایت از دو هزار الی پنجهزار افغانی».
ماده فوق در واقع بیانگر استثنایی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت
جزاییکه شخصی را که هیچگونه دخالتی در ارتکاب جرم ندارد ،به خاطر ارتکاب
جرمی شخص دیگر(طفل صغیر) مجازات میکنند .پس قانون جزا ،نه از باب
پرداخت دیه توسط والدین ،آنگونه که در قوانین جزایی سایر کشورها مرسوم
است ،بلکه از باب تعزیر ،مسئولیت ناشی از عمل جرمی طفل را به رسمیت
شناخته است.
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قانون اساسی در ماده  36مقرر میدارد« :اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین
مقاصد جایز و صلح آمیز ،بدون حمل سالح طبق قانون ،اجتماع و تظاهرات
نمایند ».به اساس ماده  7قانون اعتصابات ،اجتماعات و تظاهرات ،راهپیمایی
باید به وسیله سازمانها ،اشخاص حقیقی و حقوقی راهاندازی گردد که اشخاص
مذکور دارای مکلفیتهای ذیل میباشند « :اطالع کتبی به پولیس محل ،بیست
و چهار ساعت قبل از راه اندازی آن  ،...اجتناب از خشونت ،تخریب و مبارزه
مسلحانه».
با توجه به ماده فوق ،در صورتیکه تظاهرات به هرج و مرج منتهی شده
و افراد شامل در تظاهرات بهرغم ارادهی برگزار کننده ،دست به تخریب اموال
عمومی بزند ،سازمانده تظاهرات ،مسئول ناشی از فعل تظاهراتکنندهها بوده و
باید ضررهایی را که آنها به اموال خصوصی و عمومی وارد کردهاند ،جبران
نماید.
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مصالح عالیه مملکت ،امنیت ملی و حیات یک کشور را تهدید میکند .بنابراین
قانونگذارتوجه خاصی را به این جرایم معطوف داشته است .در حقوق قدیم
نیز خشنترین و دهشتناکترین مجازاتها در حق مرتکبان این جرایم اعمال
میشده است .امروزه حتی کشورهایی که براساس اصول حقوق بشری بین
المللی ،مجازات اعدام را از نوع مجازاتهای متداول خود حذف کردهاند در
زمینهای جرایم ضد امنیت ،این مجازات را به قوت در متون جزایی خود حفظ
کردهاند.
شاید به دلیل اهمیت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده که
قانونگذارافغانستان ،در ماده  188قانون جزا ،وکیل ،ممثل و واسطه شخصی
را که در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت مبنی
بر تورید یا رساندن مواد مورد ضرورت قوای مسلح یا مواد ارتزاقی و یا سایر
موادیکه جهت وقایه اهالی به کار میرود ،عمدا ً خلل وارد نماید و یا به نحوی
از انحا در اجرای تعهدات خویش مرتکب حیله یا تقلب گردد ،مسئول قلمداد
نموده و جزای سنگین حبس طویل را برای آنها در نظر گرفته است.
به نظر میرسد قانونگذاردر رابطه به این استثنایی اصل شخصی بودن
مسئولیت جزایی ،خطای فاحشی را مرتکب شده باشد؛ زیرا مسئول دانستن وکیل
 244یا ممثل و یا هم واسطه به خاطر ارتکاب عمل جرمی شخص کارفرما در حالیکه
ممکن هیچگونه تقصیر و خطای را مرتکب نشده باشند ،مخالف عدالت میباشد.
شاید به همین دلیل بوده که قانونگذاردر تدوین قانون جرایم علیه امنیت داخلی
و خارجی که در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تدوین گردید
و مجازاتهای سنگینتری را برای مرتکبین جرایم امنیت داخلی و خارجی در
نظر گرفت ،مسئولیت وکیل ،ممثل و واسطه ناشی از فعل کارفرما را حذف نموده
باشد.
باالخره نکته اساسی آنکه چون مسئولیت جزایی از اعمال ارتکاب
دیگران ،استثنایی بر اصل شخص بودن مجازاتها است ،لذا محاکم نمیتوانند

آن را گسترش داده و به موارد دیگر و یا کسان دیگر که قانون به آنها اشاره
ننموده تعمیم دهند .در موارد استثنایی باید به همان موارد منصوص اکتفا نمود و
بس.
نتیجهگیری
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان

از مجموع مباحث فوق نتیجه میگیریم که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی
از جمله اصول بنیادین حقوق جزا به شما رفته و در راستای جلوگیری از ظلم،
استبداد و شکنجهی افراد بیگناه در فرایند تعقیب و تحقیق ،نقش اساسی را
عهدهدار میباشد .به همین منظور نظام حقوقی افغانستان ،اصل مذکور را گاهی
در قالب قاعده فقهی «وزر» که فقه اسالمی در قرون متمادی مبنای عملکرد
دستگاه حاکم این سرزمین را تشکیل میداده و زمانی هم به اساس حقوق
موضوعه که بیشترین تأکید را بر حقوق بشر ،امنیت روانی و جسمی و آزادهای
انسان دارد ،به رسمیت شناخته است.
منابع فقهی اعم از قرآن ،سنت ،عقل و اجماع که از جمله مهمترین منابع
قانونگذاری در افغانستان به شمار میرود ،به کرات نسبت به رعایت این اصل
هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی اشاراتی داشته و پیروان خویش را نسبت
به رعایت آن ملزم ساخته است .همچنین قانون اساسی و سایر قوانین نافذه
کشور که هم اکنون مبنای اجراآت و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل
میدهد ،در مادههای متعدد ،مسئولین ذیربط را مکلف به رعایت اصل شخصی
بودن مسئولیت جزایی نموده است.
از زمانیکه حقوقدانان متوجه شدند که تطبیق یکسره و بدون استثنای
این اصل ،از طرف دیگر منجر به بیعدالتی و ضایع شدن حقوق بینوایان
میگردد ،تصمیم گرفتند تا استثنائاتی را برای این اصل در نظر بگیرند که متعاقب
این تصمیم حقوقدانان استثنائاتی در قوانین جزایی کشورهای مختلف در نظر
گرفته شد که قانونگذار افغانستان نیز به تبعیت از آنها ،استثنائات را برای اصل
مذکور در نظر گرفت.
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pave the way for other forms of injustice, and given the fact that other
countries also have their exceptions in this regards, Afghanistan’s legal
system has enumerated exceptions to the principle of the personalness of
criminal responsibility.
Keywords:
Principle of personalness, criminal responsibility, legal system, criminal
law
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Personalness of criminal responsibility in Afghanistan’s
legal system
Sayed Mohammad Mokhtar Ebrahimi 1
Abstract
Personalness of the responsibility of crimes refers to the fact that crimes
are considered personal and the criminals’ family are not held responsible
for acts against the law; however, records show that in the past, the
responsibility was collective and not only the family but also whole tribes
and relatives were responsible for crimes committed by a person. Even
Fourth Year, eath Issue Summer Of 2015

children, people with mental problems and animals were prosecuted when
committing a crime.
Not observing the said principle will cause suffering to innocent people
who were not involved in the crime in any way. For this reason, scholars
have always tried to save humanity from the cruelties imposed in this
regard, using different strategies. The first religion to embrace the fact that
punishment should be limited to the person committing the crime was Islam
which emphasizes this principle in the holy Quran and in its traditions.
In addition, Islamic scholars have always tried to institutionalize this
important principle. This principle was introduced in western countries by
scholars such as Montesquieu, Beccaria, etc. after the eighteenth century.
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Then, it entered the legal systems of the countries of the world including
Afghanistan.
Afghanistan’s legal system which is a combination of Islam and modern
legal achievements, has always tried to recognize the personal nature of the
responsibility of crimes, which is an important issue in preventing injustice
and cruelty, in both the constitution and elsewhere in the country’s laws.
Since implementing this law arbitrarily and without any exceptions could
1. M.A. in criminal law and criminology from Khatam –al- Nabiyeen University

Delay of punishment in Islamic Jurisprudence
Mohammad Eisa Fahimi 1
Abstract
One of the important issues in carrying out punishment at the last stage of
judicial procedures is respecting the convicts’ rights. That is, we should not
exceed the punishments set for crimes by the Islamic jurisprudence. Also,
based on a number of Islamic directives, as leaving criminals unpunished
is against divine instructions, not respecting the limits of punishment set
is also against principles of justice, especially jurisprudent justice and in
that their circumstances should be considered at the time of carrying out the
punishment; there are a lot of circumstances where punishment needs to be
delayed in which cases carrying out the punishment is not allowed. This is
also a testament to the excellence of the Islamic jurisprudence.
The present article first discuses the literature, and then tries to explain the
difference between the mentioned concept and similar concepts and then
moves on to enumerate reasons for delaying punishment from the viewpoint
of Islamic jurisprudence and shed light on the importance of observing the
convict’s rights in delaying their punishment. This article also focuses on
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direct opposition with divine instructions. One of the rights of convicts is

finding and stating reasons for delaying punishment from the standpoint
of jurisprudence, comparing and contrasting the ideas of Shiite and Sunni
religious scholars in this regards, and pointing out some instances of delay
not mentioned in the literature.
Keywords: reasons for delay, carrying out, punishment, Iqaf –ol- tanfiz,
jurisprudence.

1. Assistant professor of law at Khatam –al- Nabiyeen University
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Cases of Ta’zir in Fariqain’s Fiqh and tradition sources
Dr. Ali Ahmad Rezaei 1
Abstract
One of the principles in Islamic jurisprudence is Ta’zir which has been
Fourth Year, eath Issue Summer Of 2015

mentioned by most religious scholars and tradition relaters of Fariqain
(Shiite and Sunni) in punishment. Ta’zir is a type of punishment whose
amount has not been determined in Islamic instructions and should be
ascertained by a Hakem (religious scholar acting as a judge). There are
several important pints of discussion in this area which include: the nature
of Ta’zirat, cases where Ta’zirat punishment should be applied, whether
a Hakem should be relied on to apply the punishment of Ta’zir, the legal
nature of Ta’zir, “Al-Ta’zir Doon –al- Hodud”, whether a Hakem should
be authorized to apply Ta’zir punishment under the principle of “Al-Ta’zir
Bema Yaraho Al-Hakem” and the scope of Ta’zir punishments under “AlTa’zir Lekole Amala Moharam”.
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Keywords: Ta’zir, principle, Hakem, Had, Fiqh (jurisprudence), tradition,
Fariqain (Shiite and Sunni)

1. Assistant professor of law at Khatam –al- Nabiyeen University

among governmental organizations, civil society and cultural activists
of the country.
Keywords: correctional justice, semi-judicial institutions, Jerogah,
Markaha, Showra, Owra.
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Instances of correctional justice in Afghanistan
Dr. Abdul Karim Eskandari 1
Abstract
Complexity of communities and long trials are among the reasons that have
increased the need for semi-judicial institutions working alongside official
courts in order to deal with legal and criminal disputes, correction of
criminals, compensating victims and establishing criminal justice. In Islamic
societies, due to the emphasis on reestablishing good terms between sides
of a dispute, corrigibility of humans and its importance, unofficial judicial
Fourth Year, eath Issue Summer Of 2015

institutions have a special role to play. The present article tries to shed
light on unofficial judicial institutions in Afghanistan. The most important
semi-judicial institutions among Afghan ethnic groups include “Jerogah”,
“Markaha”, “Showra”, and “Owra”. Although based on the traditions,
ways and behavior of different ethnic groups each of these institutions have
their own strategies, they sometimes follow strict rules and local ways,
and some of them are more moderate and follow humanistic and Islamic
principles of justice; However, their general goal is to provide solutions to
differences between parties, facilitate the acceptance of wrongdoers by the
society and to support victims. Political reasons on the one hand and social
reasons on the other are driving these institutions toward total collapse.
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Given historical records in this regards, the role of the existing institutions
in successful resolution of disputes and problems of the society in the past
and present, and the inefficiency of the official justice system and its lack of
development, it is imperative that semi-judicial institutions (as instances of
correctional justice) be managed and revisited. This requires coordination

1. Assistant professor of law at Khatam –al- Nabiyeen University

Human’s natural honor; the basis of rights and freedoms
from the standpoints of Islam and the west
Dr. Ghasem Ali Sadaqat 1
Abstract
One of the most important discussions in human rights philosophy and
political jurisprudence is that “human’s natural honor” should be the
basis of rights and freedoms. Therefore, the present article analyzes three
and western scholars’ ideas. On the other hand, in elements such as power
of rationale and human honor, moral view and human honor, provisions
already in place which were approved by Islam, the contradiction between
honor and some Islamic provisions, natural honor, meta-religious and
religious view of honor, humans as the center of attention and importance,
honor and equal rights and …, the possibility of human honor as a basis
for rights and freedoms based on principles, Islamic and western literature
and thought have been analyzed in a comparative manner, and the writer
of the present article has come to the conclusion that in Islamic thought,
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important approaches in this regard, using a comparative study of Islamic

honor can be the basis of rights and freedoms in western thought, but not
in Islamic thought.
Keywords: human honor, basis of rights and freedoms, Islamic and
western scholars, natural honor, human as the center of importance, Islamic
provisions, Islamic jurisprudence and modern law.
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Islamic Republic of Afghanistan’s inter-country jurisdiction
in criminal issues
Dr. Azizullah Fasihi1
Abstract
Criminal jurisdiction is a legal permit which indicates that a court is
authorized to deal with criminal cases. This jurisdiction applies to
Fourth Year, eath Issue Summer Of 2015
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international cases as well, and each of the following principles authorizes
jurisdiction for certain crimes: First is the principle of protecting one’s
citizen (personal jurisdiction) meaning that if someone commits a crime
against an Afghan citizen outside Afghanistan and then comes back or is
brought to Afghanistan, he/she should be put on trial; a principle which
is also applied vice-versa, that is, if an Afghan citizen commits a crime
outside Afghanistan and then returns to his country, he will be prosecuted.
Second is the principle of real jurisdiction based on which the country’s
essential benefits in areas of security, economic system and sovereignty
are protected and anyone committing a crime against these benefits will
be tried inside the country based on inter-country jurisdiction. Third is the
principle of global jurisdiction which is considered for all countries in very
dangerous global cases, and the country that arrests the criminal has the
jurisdiction to try and punish him/her. Some of the crimes included in this
principle are crimes against humanity, war crimes, genocide, piracy and
slavery.
Keywords: Afghanistan, jurisdiction, criminal issues, inter-country,
personal jurisdiction, real jurisdiction and global jurisdiction
1.Assistant professor of law at Khatam –al- Nabiyeen University

General objectives of punishments for sexual crimes in
Islamic Jurisprudence
Mohammad Nader Ahmadi 1
Abstract
General objectives of punishments for sexual crimes in Islamic jurisprudence
are a set of goals which regulate legislation, criminalization, and punishment.
crimes without paying attention to objectives. Therefore, various objectives
could be considered in setting and carrying out crimes. These objectives
are not all at the same level. Obtaining justice, correcting the criminal,
prevention, compensating the victim of the crime and deservedness should
be considered as general objectives in Islamic jurisprudence.
Other objectives such as protecting the institution of family, protecting the
society, consolidating social discipline, preventing hostility among people in
the society, preventing personal grudge, preventing bloodshed and hostility
among humans, punishing and awareness raising regarding the evilness of
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Obviously, legislators in any legal system cannot set punishments for sexual

sexual crimes, preventing repetition of sexual crimes and finally promoting
goodness in humans’ hearts, that is protecting the religion, lives, properties,
character (chastity) and intelligence are also some of the objectives of
jurisprudence in punishing sexual crimes. It should also be noted that
punishing perpetrators of sexual crimes is accepted as a last resort.
Keywords: general objectives of punishment. Sexual crimes, prevention,
teaching values, correcting the criminal.
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Objectives of punishment in Islam
Dr. Abdul Latif Sajjadi 1
Abstract
This article discusses the objectives of punishment in Islam. To do so, it first
presents a review of ideas in this regard, proving their ineffectiveness and
Fourth Year, eath Issue Summer Of 2015
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then introduces the Islamic view regarding the objectives of punishment.
Naturally, any idea and position needs proof and reasoning, thus the reasons
behind every standpoint is mentioned and from among the theories in this
regard, such as deservedness, utilitarian and combined theories, the last
one is considered in line with the Islamic viewpoint. However, it seems
more reasonable to discuss the Islamic viewpoint separately and explain
the Islamic view of punishment. To this aim, we need to present a general
framework for defining the important concepts and ideas in this regards.
Therefore, the introduction of the article also includes definitions and
clarification of concepts. It is also mentioned that the general objective of
the Islamic criminal law is to provide a context for the happiness of human
beings both in this world and the other in a society where justice and
correcting wrongdoers are paramount.
Keywords: punishment, criminal behavior, criminal, victim, criminalization.
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