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دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

دکتر محمدرضا عباسی فرد
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادیهای فردی ،برای نظام بخشی به جامعهه
و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادیها ،امری پذیرفتهه شهده اسهت .تعیهین حهدود ایهن
مداخلهها و مالكها و اصولی که میتوانند ناظر بر مداخلههای کیفری تحت عنوان جرمانگاری برخی
از رفتارها باشند ،در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن میتواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره
بین حکومتهای دموکراتیك دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیهارات حکومهت در
امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوتههای بنیهادین وجهود داشهته اسهت .جمههوری
اسالمی ایران به عنوان حکومت دموکراتیك دینی (مردم ساالری دینهی) در شهمو دسهته نخسهت
حکومتهای فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیه مبهانی جهرمانگهاری
غربی با مبانی جرمانگاری شرعی و اسالمی دین را دارد .در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش
تحلیلی  -توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طری فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومهت
جمهوری اسالمی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعما و
میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود.
کلیدواژه ها :حکومت ،مردم ،جرم انگاری ،دموکراسی ،ولی فقیه.

 نویسنده مسئو  ،ایمیلtmsoltani@yahoo.com :
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مقدمه:
همواره رابطه ای میان شناسایی و پذیرش حقوق و آزادی ها و جرم انگاری رفتارهای ناقض آنها
وجود داشته و تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت کیفری که مبتنی بر ح محدود کهردن افهراد بها
جرم انگاری و مجازات آن ها قرار دارد؛ زیرا در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق بنیادی را محهدود
یا سلب می کند و حا آنکه همین نظام کیفری وظیفه حمایت از حقوق بنیادین را نیز ایفا مهی کنهد؛
لذا در خصوص اینکه چه رفتارهایی در جامعه جرم باشد و کدام رفتارها در دامنه منطقهه آزاد رفتهاری
باقی بمانند؛ در مد های مختلف حکومتی متفاوت است؛ به طور کلی حکومتهایی کهه اسهتبدادی و
توتالیتر هستند در جرم انگاری نیز مستبدانه عمل میکنند و در حهوزه جهرای علیهه امنیهت بهه نحهو
افراطی جرم انگاری نموده و حکومتهای دینی مردمی نوعاً توجه بیشتری به آراء و دیدگاههای مردم
داشتهاند؛ با وجود این ،همواره بین حکومتهای دموکراتیك دینی و غیردینی در مبهانی مشهروعیت و
محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوتهای بنیادین وجود
داشته است؛ از این رو در این تحقی در پی این سوا اصلی است کهه حکومهت جمههوری اسهالمی
ایران در راستای جرم انگاری و تحدید آزادیهای مردم از چه اختیهاراتی برخهوردار اسهت و تها چهه
میزان و در چه مواردی میتواند آزادیهای مردم را تحدید کند
گفتار اول :حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
در این بحث مسئله اصلی این است که ولی فقیه به عنوان رکن اصلی نظامجمهوریاسهالمی ،در
ادارهی حکومت دارای اختیارات محدود به قهانوناساسهی یها قهوانینعهادی اسهت و یها اینکهه دارای
اختیارات نامحدود بوده و قوانین نمیتوانند در حوزهی اختیارات او محدودیت ایجاد نماید
به طور کلی در خصوص حدود اختیارات ولی فقیه در قانوناساسیاصالحی  1368دو اصل وجهود
دارد :اصل پنجاه و هفت و اصل یکصد و ده قانوناساسی که هر دو در بازنگری سا  1368اصالح
گردیده اند .براساس این اصل پنجاه و هفت « :قوای حاک در جمهوریاسالمیایران عبارتند از :قوهی
مقننه ،قوهی مجریه و قوهی قضاییه که زیر نظر والیت مطلقهی امر و امامت امت بهر طبه اصهو
آیندهی این قانون اعما میگردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند».
با توجه به اینکه عبارت «والیت مطلقهیامر و امامت امت» در اصل پنجاهوهفت قبل از بازنگری
سا  1368به صورت «والیت امر و امامت امت» ذکر شده بود ،این شبهه به وجود آمد که آیا منظور
فقهای حاضر در شورای بازنگری قانون اساسی ،اعطای اختیارات مطل و نامحدود به ولی فقیه بهوده
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و یا گسترهی اختیارات وی همچنان محدود به آن چیزی است که در اصلیکصدوده قانون اساسی
احصاء گریده است!
هر دو دیدگاه دارای طرفدارانی با استدالالتی قابل توجه هستند اما به نظر میرسد دیدگاهی کهه
در زمان نگارش اصو مذکور ،نظر بر آن بوده و در عمل نیز مورد توجه است ،دیدگاه نامحدود بهودن
اختیارات ولی فقیه برای ادارهی امور مملکت و امور حکومتی میباشد که تحهتعنهوان «بهرقهانون»
بودن فقیه از آن یاد میشود 2.به موجب این دیدگاه ولیفقیه میتواند هر عملی را حتی فراتر از قانون
اساسی و در تعارض با آن و بدون در نظر داشتن رأی و خواست مردم انجام دهد و در این مسیر هیچ
مانعی بر سر راه وی نیست مگر رعایت احکام اسالم .این نیز بدان علت است که همانطور که گفتهی
مشروعیت ولی فقیه نشأت گرفته از مشروعیت امام معصوم(ع) و به طور غیرمستقی ناشهی از ارادهی
 . 1اصل یکصد و دهم ق.ا .وظایف و اختیارات رهبر را این گونه برمیشمرد:
 .1تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
 .2نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
 .3فرمان همه پرسی؛
 .4فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
 .5اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
 .6نصب و عزل و قبول استعفا؛
الف– فقهای شورای نگهبان،
ب– عالی ترین مقام قوه قضائیه،
ج– رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،
د– رئیس ستاد مشترک،
ه -فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛
و -فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 .7حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
 .8حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست؛ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .9امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ،صالحت داوطلبان ریاست جمهوری از جهتت دارا بتودن
شرایطی که در این قانون می آید ،باید قبل از انتخاب به تأیید شتورای نگهبتان و در دوره ی اول بته تأییتد
رهبری برسد؛
 .11عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشتور بته تخلتف وی از وظتایف
قانونی ،یا رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم،
 .11عفو یا تخقیف مجازات محومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه؛
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
 . 2در مقابل این عنوان ،عبارت «در قانون» بودن ولی فقیه مطرح است که به معنی محتدود بتودن اختیتارات ولتی
فقیه به موارد قانونی میباشد( .باباپور گل افشانی)36 :1394 ،
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خداوند است و موافقت و همراهی مردم تنها در مقبولیت حکومت وی میتوانهد مهر ر باشهد و اصهل
مشروعیت وی و حکومتش را خدشه دار نمیسازد.
مشروعیت ولی فقیه بر این اساس ،با آنچه در خصوص فلسفهی سیاسی هابز قابل مقایسه اسهت.
البته این مقایسه در خصوص مبنای مشروعیت ،مقایسهی صحیحی نیست چرا کهه ههابز مشهروعیت
حکومت را ناشی از قرارداد مردم با یکدیگر میداند و حاک طرف قرارداد با آنها محسوب نمیشهود.
درحالی که در فلسفهی سیاسی شیعه ،مشروعیت ولی فقیه به طور غیرمستقی الهی است؛ اما از آنچه
که در فلسفهی سیاسی هابز ه  ،حکومت ح دارد هر عملی حتی در تعهارض بها رأی مهردم انجهام
دهد .با این توجیه که وی در قرارداد اجتماعی ،طرف قرارداد با مردم نیست و میتواند هر عملی ورای
قرارداد مردم با یکدیگر انجام دهد .با آنچه در خصوص ولی فقیه گفتی قابل قیاس است.
نکتهی دیگر که در خصوص اختیارات نامحدود ولیفقیه در نظامسیاسی و حقوقی فعلی کشورمان
باید بگویی این است که وی در صورت احراز و ا بات «مصلحت» حتی میتوانهد مهانع پهیش گفتهه
یعنی «مطابقت با احکام اسالم» را ه از سر راه خود بهردارد؛ بهدین توضهی کهه اگهر ولهیفقیهه در
خصوص موضوعی تشخیص دهد که مصلحت کشور و مردم و اسالم در این است که برخالف «احکام
اولیه» اسالم اقدامی صورت گیرد یا قانونی ،یا حکمی وضهع شهود ،مهیتوانهد در ایهن رابطهه دسهتور
مقتضی صادر نماید.
البته در خصوص تمام اختیارات فوق و سایر حقوق و وظایف ولیفقیه ،مجلسخبرگان بنا به مجوز
اصل یکصد و یازده قانون اساسی ،بر اجرای وظایف و شرایط قانونی وی نظارت دارد و با توجه بهه
نامحدود و فراقانونی بودن اختیارات رهبری انتظار میرود که مجلسمذکور بهعنوان تنها نهاد نظارتی
در خصوص اعما و شرایط ولی فقیه ،وظیفهی خود را به خوبی انجام دهد.
حا که محدودهی اختیارات ولی فقیه به عنوان رهبر جامعهی اسالمی تعیین گردید ،باید بررسی
نمایی که در خصوص جرم انگاری و قانونگذاری کیفری ،گسترهی اختیارات وی تا کجاست .آیها وی
و نهادهای قانونگذاری حکومت تحت رهبری او میتوانند در امر جهرمانگهاری و تحدیهد آزادیههای
مشروع مردم ،از محدودهی جرائ و مجازاتهایی که در قرآن و سنت بر آنها تأکید شده فراتر رفتهه
و از اعمالی که اصوالً در شرع مباح اعالم گردیدهاند جرم انگاری بهعمل آورند و یا برعکس اعمالی را
که شرعاً جرم و قابل مجازات دانسته شده اند ،مباح و غیر قابل مجازات اعالم نماید
اعما اخیر به دو دستهی «جرائ دارای مجازات معین شرعی» و «جهرائ فاقهد مجهازات معهین
شرعی» تقسی میشوند؛ که به تفکیك بررسی خواهند گردید .در تمام این بررسهیهها بایهد در نظهر
داشته باشی که مشروعیت حکومت اسالمی که بر پایهی والیت فقیه بنها گشهته اسهت ،مشهروعیت
الهی مردمی بوده که به معنای فعلیت بخشیدن مقبولیت مردمی ،بهه مشهروعیت الههی آن حکومهت
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میباشد؛ لذا همواره نقش و تأ یر مردم در فرآیند جرمانگاری یا مباح سازی 1اعما مورد بررسی قهرار
خواهد گرفت.
گفتار دوم :حدود صالحیت حکومت در خصوص جرائم دارای مجازات معین شرعی
در فقه اسالمی و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی ایران چههار دسهته مجهازات بهرای انهواع
جرائ ذکر گردیده است؛ ماده  14قانون مجازات اسالمی در این باره مقهرر مهیدارد« :مجهازاتههای
مقرر در این قانون چهار قس است :الف .حد ،ب .قصاص؛ ج .دیه  ،د .تعزیر  »...سهه قسه نخسهت
کیفرهای هستند که موجب ،نوع ،میزان و کیفیت آنها در شرع مشخص گردیده است و نوع آخر یعنی
تعزیرات ،مجازات هایی هستند که برخالف سه قس نخست مجازات معهین شهرعی ندارنهد (کرامتهی
معز .)27 :1394 ،بحث ما در خصوص جرائمی است که مجازات آنها یکی از سه قس حد ،قصاص یا
دیه میباشد و اینکه آیا حکومت اسالمی و به طور دقی تر نهادهای قانونگذاری میتوانند در رابطه با
این جرای و برخالف شرع مقدس اسالم و قانون اساسی کشهورمان اقهدام بهه قانونگهذاری کیفهری
نمایند یا خیر
بند اول :مجلس شورای اسالمی
در جمهوری اسالمی ایران ،مجلس شورای اسالمی؛ به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری کیفری ،به
موجب اصل هفتاد و یک قانون اساسی ح وضع قانون در عموم مسائل از جمله مسهائل مهرتبط بها
جرم و مجازات را داراست .این اصل محدودهی مجاز قانونگهذاری بهرای مجلهس را حهدود مقهرر در
قانون اساسی ذکر کرده و اصل هفتاد و دوم قانون مذکور نیز این محهدوده را تشهری نمهوده اسهت:
«مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصو و احکام مهذهب رسهمی کشهور یها
قانون اساسی مغایرت داشته باشد .»...این اصل در ادامه ،نظارت بهر مجلهس در وضهع قهوانین را بهه
عهده ی شورای نگهبان گذاشته است .اصل چهارم قانون اساسی نیز مقرر میدارد« :کلیهی قوانین و
مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی ،و غیر اینهها بایهد براسهاس
موازین اسالمی باشد.»...
بنابراین مجلس شورای اسالمی ح دارد در مورد کلیهی مسائل ،قانون وضع نماید از جمله می-
 .1منظور ما از مباح سازی همان است که در حقوق کیفری و سیاست جنایی به «جرم زدایی» مشهور است و از
آنجا که بحث ما راجع به حدود اختیارات حکومت اسالمی نسبت به مداخلهی کیفری در حوزهی حقوق و آزادیهای
افراد و تبیین نقش مردم در این فرآیند به عنوان دارندگان این حقوق و آزادیها میباشد ،ما در خصوص اعمال جرم
انگاری شده ،تعبیر« ،اعمال ممنوع» و از اعمال جرم انگاری نشده یا جرائم جرم زدایی شده ،تعبیر «اعمال مباح» را
اراده نموده ایم .تعبیر اخیر آن چیزی است که در نوشتگان سیاست جنایی« ،منطقه الفراغ» یا منطقه آزاد در مقابل
منطقه کنترل شدهی رفتاری خوانده میشود( .نورزاد)29 :1388 ،
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تواند از طری تصویب قوانین جزایی ،با ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای مهردم ،ههر عملهی را
که الزم می داند ممنوع نموده و از طری جرم انگاری برای مرتکبین آن عمل کیفر تعیین نماید .ایهن
بدان معناست که صالحیت مجلس برای ورود به «منطقه الفراغ» یا همان منطقهی آزاد رفتاری مردم
عام است و میتواند هر عملی را که ناقض مصلحت یا منفعتی تشخیص میدهد از این منطقه خهارج
و با جرم اعالم نمودن ،آن را به منطقهی کنتر شدهی رفتاری که همان قلمروی اعما ممنوعه یها
جرائ است؛ انتقا دهد .تنها محدودیت مجلس در این امر همانطور که اصو چهارم و هفتهاد و دوم
قانون اساسی مقرر داشته اند رعایت موازین اسالمی و شیعی و مطابقت قهوانین موضهوعه بها قهانون
اساسی کشور است.
در فقه اسالمی برای برخی جرائ که همگی به نهوعی نهاقض یکهی از مصهال اصهلی مسهلمین
هستند ،مجازاتهای ابت و معینی که اکثراً ه از شهدت و غلظهت زیهادی برخوردارنهد پهیش بینهی
گردیده است؛ که عبارتند از حدود ،قصاص و دیات (حسهینی .)13 :1388 ،در خصهوص ایهن جهرائ ،
حوزهی اختیارات مجلس به ذکر آنها در قوانین موضوعهی مربوط محدود میباشد؛ چرا که آنچنهان
که گذشت ،مجلس در امر قانونگذاری و از جمله جرم انگاری ملزم به رعایت مهوازین دیهن اسهالم و
مذهب رسمی کشور است و آنچنان که میدانی در فلسفهی سیاسی شیعه ،مشروعیت مجلس شورای
اسالمی در طو مشروعیت حکومت اسالمی میباشد که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد و مشروعیت
والیت فقیه نیز ناشی از مشروعیت امام معصوم (ع) و به طور غیر مستقی ناشی از ارادهی الهی است
(باباپور گل افشانی .)57 :1394 ،لذا مجلس ح عدو از آنچه در شرع مقدس اسالم اع از قهرآن و
سنت بر آن تصری گردیده را ندارد ،چرا که در این صورت مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
بنابراین مجلس شورای اسالمی نمیتواند به عنوان مثا در باب حدود از جرم انگاری زنها ،لهواط،
قذف و سایر جرائ مستوجب حد خودداری کند و یا نمیتواند در باب قصهاص از قتهلعمهد یها سهایر
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص جرم انگاری به عمل نیاورد؛ چرا کهه جهرم بهودن ایهن
جرائ از ضروریات شریعت و احکام اولیهی اسالم بوده و عدم جرم انگاری مجلهس بهه معنهی مبهاح
دانستن آنها و این به معنی خدشه دار شدن مشروعیت این مجلس برای وضع قانون است.
در اینجا ذکر یك نکته الزم به نظر میرسد و آن اینکه :لزوم یا عهدم لهزوم جهرم انگهاریجهرائ
مشمو مجازاتهای حدود ،قصاص و دیات یكبحث و ضرورت یها عهدمضهرورت تعیهین مجازاتههای
مصرح در شرع برای این جرائ بحثی دیگر .بحث دوم بدان معناست که حا که متوجه شهدی ذکهر
جرائ مستوجب حد ،قصاص و دیات و جرمانگاری آنها در قوانین کیفری بر مجلس شورای اسالمی
فرض است ،پرسش این است که به فرض جرم انگاری این جرای در قانون کیفری ،آیا مجلس ملزم
است ک ه همان مجازات خاص تصری شده در شرع را برای این جرائ تعیین نماید یا خیر
به عنوان مثا  ،آیا مجلس ح دارد در صورت جرم انگاری قتل عمد مجازاتی جز قصاص( ،ماده
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 381قانون مجازات اسالمی) در صورت جرم انگاری زنا مجازات جز تفصیلی که در شرع آمده (مهاده
 221قانون مجازات اسالمی به بعد) و یا در خصوص دیه مقداری جز دیهی کامهل مقهرر در مقهررات
شرعی (ماده  549قانون مجازات اسالمی) تعیین نماید به نظر میرسد که در این مورد نیز با عنایت
به مبنای مشروعیت ح مجلس در وضع قوانین که ناشی از مشروعیت الههی والیهت فقیهه اسهت و
لزوم رعایت موازین شرعی و اسالمی ،مجلس ملزم به ذکر مجازاتهای مصرح شرعی در قانون است
و هرگونه اقدام برخالف این امر زایل کنندهی مشروعیت آن میباشد.
شاید مفاهی عام دموکراسی مبین این نکته باشد که در خصوص جهرم انگهاری جهرائ مشهمو
مجازات حد ،قصاص و دیه و تعیین مجازاتهای خاص مصرح در فقه شیعه برای آنهها ،بایهد حهرف
آخر را مردم بزنند و نقش تعیین کننده را جامعهی مدنی داشته باشد؛ حامیان دموکراسی ممکن اسهت
استدال نمایند که نمایندگان مجلس ،وکالی مردم هستند و باید از نظر آنها پیروی کنند و یا اینکه
قانون برای حفظ منافع مردم وضع گردیده و باید منعکس کنندهی نظرات و خواسته های آنها باشد.
در پاس خ به این اظهارات باید گفت که حکومت جمهوری اسالمی ایران؛ همان طور که از عنهوان
آن مشخص است؛ ه «جمهوری» و ه «اسالمی» است1و اصلی تهرین مهدعی «مهردم سهاالری
دینی» در دنیا به شمار میرود .بنابراین این حکومهت ،مشهروعیتی الههی و مقبهولیتی مردمهی دارد و
اینگونه نیست که مشروعیت خود را از ارادهی مردمش گرفته باشد تا عدم همراههی و موافقهت آنهها
نافی مشروعیتش باشد .لذا این حکومت ،تنها مردمی نیست که یکسره در پی خهواهشهها و نظهرات
مردم در وضع قانون و سایر تصمیمات باشد بلکه در این حکومت همواره رکن «اسالمیت» بهر رکهن

 . 1ممکن است وصف «اسالمی» در جمهوری اسالمی ،ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود .این نظر نمی-
تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانیاند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء میکنند( .هاشمی ،ج،1
 ) 84 :1381وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسالمی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد،
نظام مبتنی بر این مجموعه هم ،مردمی خواهد بود« .اسالمی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسالمی
در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی ،در حکومت دینی هم برخورد
اندیشهها میتواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسالمی امکان پذیر است؛ اما
چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا ،اصوالً غیر ممکن است ،بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار
است .اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند .در این صورت ،آن دین بر اداره امور
کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد؛ عالوه بر این ،به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول
محتوای حاکمیت اسالمی در قالب جمهوری ،پیوندی بین «جمهوری» و «اسالمی» ایجاد شده است که اراده آزاد و
اسالمی مردم ،به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور ،جمهوری اسالمی را پدید آورده است .بدین
لحاظ ،میتوان مجموعا نتیجه گرفت « :جمهوری اسالمی یک تأسیس مردم ساالر و دموکراتیک است ،بدون آنکه انتظار
وجود یک دموکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم».
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«جمهوریت» برتری داشته و آنچه در وضع قوانین از جمله قهوانین کیفهری مهدنظر اسهت رعایهت
موازین اسالمی و مطابقت با احکام فقه شیعه میباشد .مردم نیز با اعطای وکالت به نماینهدگان خهود
در مجلس شورای اسالمی به طور غیرمستقی در وضع قوانین مشارکت دارند.
از سوی دیگر ،این گونه نیست که وضع قوانین کیفری و تعیین انواع جرائ و مجازاتها در قانون
صرفاً در جهت تأمین منافع عموم مردم باشد بلکه این امر با اهداف گوناگونی صورت میگیرد کهه در
برخی اصالً منفعت مردم جایی ندارد .به عنوان مثا  ،در جرائ جنسی توأم با رضایت ،تعیین مجازات
برای طرفین را نمی توان به سادگی با هدف تأمین مصلحت مردم توجیه نمود؛ چرا که ممکهن اسهت
اکثریت مردم با جرم انگاری این اعما مخالف باشند .لذا جرم انگهاری از چنهین اعمهالی بها اههداف
واالتری نظیر حفظ انسجام و بقای خانواده صورت میگیرد؛ یا جرم انگاری نوشیدن مشروبات الکلهی
آن ه به عنوان یك جرم حدیِ توأم با مجازات شدید ممکن است با این استدال توجیهه شهود کهه
نوشیدن این مایعات در دراز مدت موجب زوا عقل میگردد و عقل نیز همهواره بهه عنهوان یکهی از
مه ترین مصال و مقاصد مورد حمایت شریعت اسالم مطرح بوده است و این در حالیست که ممکهن
است اکثریت قابل توجهی از مردم با جرم و قابل مجازات بودن این عمل مخالفهت نماینهد .نمونههی
دیگر جرم سبّ النبی است که علیرغ اینکه قطعاً هر مسلمانی از ارتکاب آن مطلع گردد آزرده خهاطر
میشود ،ولی جرم انگاری آن بیشتر بدان سبب است که اصل و اساس دیناسالم را نشانه رفته است.
با این وجود ،در سیاههی قوانین جرائمی دیده میشود که هدف اصلی از پهیش بینهی آنهها قطعهاً
تأمین منافع مردم و حراست از داراییهای مادی و معنوی آنها بوده اسهت؛ نظیهر سهرقت ،محاربهه،
توهین یا قذف و  ...که هدف از جرم انگاری آنها میتواند مصون داشهتن مها  ،امنیهت و حیثیهت و
آبروی افراد باشد.
بنابراین در خصوص موضوع مورد بحث ،اگر فرضاً نظر مردم بر این باشد که از جرائ مسهتوجب
حد مثل زنا ،لواط یا مانند آن جرم زدایی به عمل آید و یا در خصوص مجهازاتههای ایهن جهرائ یها
مجازاتهایی مث ل قصاص نفس و عضو ،مردم قائل بهه نامناسهب بهودن ایهن مجهازاتهها و تعیهین
مجازات های جایگزین باشند ،با توجه به توضیحات فوق و عنایت به اینکه ایهن جهرائ و مجهازتهها
مبنای شرعی داشته و از ضروریات و احکام اولیهی اسالم به شمار میروند ،قانونگذاران بدون در نظر
گرفتن رأی مردم؛ حتی اگر دارای اکثریت مطل باشند؛ به ذکر ایهن جهرائ و مجهازاتهها در قهانون
کیفری مبادرت میورزند.
در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که از میان سه نوع مجهازات مصهرح در شهرع یعنهی
حدود ،قصاص و دیات ،درباره قصاص اع از نفس و عضهو و کیفیهت اجهرای آن و نیهز مقهدار دیهه
اختالف نظری وجود ندارد .اما در خصوص انواع جرائ مستوجب حد و تعداد آنها ،نظهرات متفهاوتی از
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سوی فقها مطرح گردیده است .بیشتر منابع فقهی اهلسنت مصهادی قطعهی حهدود را هفهت مهورد
دانسته اند؛ در میان فقهای شیعه نیز اختالف نظر در مصادی حدود وجود دارد .به عنوان مثا  ،آیهت
اهلل خویی تعداد جرائ مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است (خویی 1422،ه.ق.)203 :
این اختالف نظر موجب شهده اسهت کهه قانونگهذار در جمههوری اسهالمی ایهران احیانهاً دچهار
سردرگمی شده و در قانون مجازات اسالمی ساب مصوب  ،1370تعداد مصادی این جرائ  8تها بهود
که عبارت بودند از :حدود زنا ،لواط ،مساحقه ،قوّادی ،قذف ،شرب خمر (مسکر) ،محاربه و افسهاد فهی
االرض و سرقت؛ این در حالیست که در قانون مجازات فعلی مصوب  ،1392/2/1تعداد این جرائ بهه
 12افزایش یافته است .البته این افزایش بدان جهت است که در قانون فعلی ،حدّ تفخید از حدّ لواط و
حدّ افساد فی االرض از حد محاربه جدا گردیده و عنوان مسهتقلی یافتهه انهد و دو عنهوان جدیهد بهه
عناوین ساب اضافه شده است که عبارتند از :حدّ بغی 1و حدّ سبّ النبی( 2فرضی پور.)68 :1394 ،
در خصوص حدّ بغی ،با توجه به تعریف فقهی این جهرم و آنچهه در مهاده  287قهانون مهذکور در
تعریف باغی آمده است ،باید بگویی که این جرم همان «قیام مسلحانه در برابهر حکومهت اسهالمی»
است که در ماده 186قانون مجازات اسالمی ساب  3به عنوان یکی از مصادی محاربهه بهدان اشهاره
شده بود و لذا نمی توان گفت که به عنوان یك جرم حدّی جدید از فقه جزایی به قهانون مجهازات مها
راه یافته است.
بند دوم :ولی فقیه و حکم حکومتی
بعد از آشنایی با حدود اختیارات مجلس شورای اسالمی نسبت بهه جهرائ دارای مجهازات معهین
شرعی و فه این مطلب که مجلس مذکور برای حفظ مشروعیت خود کهه آن را وامهدار مشهروعیت
والیت فقیه است نمیتواند از جرم انگاری این جرائ خودداری کند و خوشایند یها ناخوشهایند مهردم،
نباید او را در اجرای این وظیفه سست یا مردد نماید ،اینك میخواهی بدانی که آیا واقعهاً نههادی در

 . 1ماده ی  287قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در تعریف «باغی» اینگونه مقرر نموده است« :گروهی که در
برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران ،قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سالح،
اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند».
 . 2ماده  262ق.م.ا« .سبّ النبی» را این چنین تعریف نموده است « :هر کس پیامبر اعظم (ص) و یا هر یک از
انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ،سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود .تبصره – قذف هریک از ائمه
معصومین (ع) و یا حضرت فاطمه زهرا (س) یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است».
 . 3ماده 186ق.م.ا .سابق مقرر میداشت« :هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسالمی قیام مسلحانه
کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که به موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند
و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تالش مؤثر دارند محاربند .اگرچه در شاخه ی نظامی شرکت نداشته
باشند.»...
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نظام حقوقی کشورمان وجود دارد که بتواند در مواقعی که ضرورت و یها مصهلحتاسهالم و مسهلمین
اقتضاء دارد ،از این جرائ چش بپوشد و در صورت وجود چنین حقی ،شرایط و ملزومات آن چیست
اگر بخواهی نمونهای برای مورد مذکور ذکر نمهایی مهیتهوانی بهه مهاده  554قهانون مجهازات
اسالمی اشاره کنی که مقرر میدارد« :براساس نظر حکومتی مقام رهبری ،دیهی جنایت بر اقلیتهای
دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اندازهی دیه مسلمان تعیین میگردد».
این مقرره در حالی به استناد حک حکومتی مقام رهبری ،به تصویب مجلس شهورای اسهالمی و
تأیید شورای نگهبان رسیده است که بنا به نظر مشهور فقهای متأخر و اجماع فقهای متقهدم ،دیههی
اهل کتاب هشتصد دره است .مورد دیگر تعیین مبلغ پو به جای مهوارد منصهوص شهرعی جههت
پرداخت دیه از قبیل شتر ،گاو ،گوسفند و  ...است.
به طوری که حتی قانون مجازات اسالمی اخیر التصویب برخالف قانون مجازات اسالمی سهاب ،
از ذکر موارد فوق نیز خودداری کرده است و این چنین مقرر داشته است« :موارد دیهی کامهل همهان
است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سا توسط رئیس قوهی قضاییه
به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالم میشهود»( .مهاده  549قهانون مجهازات اسهالمی
مصوب )1392
هرچند نمونههایی که ذکر گردید بیانگر عدو از یکی از مجازاتههای منصهوص شهرعی (دیهه)
می باشد و با موضوع نوشتار ما ارتباط مستقی ندارد .اما مرید این مطلب اسهت کهه در نظهام حقهوقی
کنونی کشورمان با توجه به آنچه مدنظر فقه سیاسی شیعه بوده و با بررسی مشروح مذاکرات شهورای
بازنگری قانون اساسی و نیز رویهی عملی فقها به خصوص امام خمینی (ره) ،ولهی فقیهه بهه اسهتناد
والیت مطلقه و الهی خود و حکومت بر جامعهی اسالمی ،ح صدور حک حکومتی را دارد و اگر بهه
تشخیص وی ،مصلحت ،صدور این حک را اقتضا نماید ،مغایرت با قانون اساسی و فراتر از آن احکام
اولیهی شرع نمی تواند مانع از صدور آن گردد؛ برای توضی بیشتر ایهن مطلهب ،الزم اسهت ابتهدا بهه
تبیین مفهوم حک حکومتی در کالم فقها و رابطهی آن با احکام اولیه و انویه بپردازی .
الف .مفهوم حکم حکومتی
مقدمتاً باید بگویی فقها برای حک به جهات مختلف تقسی بندیهای مختلفی ذکر کرده و حک
را به اولیه و انویه ،حکومتی و غیر حکومتی ،مولوی و ارشادی ،تکلیف و وضعی و  ...تقسی نمودهاند.
راجع به مفهوم حک حکومتی ،قوانین موضوعه اع از عادی و اساسی تعریفی به دست ندادهاند؛ شاید
آن طور که در کتابهای حقوق اساسی آمده است ،مستند قانونی حک حکومتی عالوه بر مبنهای آن
در فقه سیاسی شیعه ،بند هشت از اصل یکصد و ده قانون اساسی باشد .این اصل که در مقام بیهان
وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است ،در بند هشهت خهود یکهی از
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این موارد را این گونه بیان میکند« :حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ،از طری
مجمع تشخیصمصلحت نظام»؛ الزم بذکر است که آنچهه بهه عنهوان معضهل بهه مجمهعتشهخیص
مصلحت نظام ارجاع میشود از مصادی حک حکومتی میباشد نه تمام آن؛ همچنین ولی فقیهه هه
در مواردی علی الرس اقدام به صدور حک حکومتی مینماید.
در واقع در جامعه گاه معضالت و مشکالتی پیش میآید که در قوانین موضوعهی کشور برای آن
راه حلی پیش بینی نشده و یا راه حل پیش بینی شده ،در این مقررات موجب پیچیدهتر شدن اوضهاع
میگردد.
در چنین صورتی معموالً نظام های حقوقی ،شخص یا مقامی را تعیهین مهیکننهد کهه مهیتوانهد
تصمی مقتضی اتخاذ کرده ،کشور را از بحران نجات دهد .در نظهام جمههوری اسهالمی ایهران ،ایهن
وظیفه و اختیار به رهبر نظام تعل گرفته است.
امام خمینی (ره) در این باره معتقد است از آنجا که رهبر انقالب یك فقیه است ،زمانی که اجرای
برخی از احکام فرعی اسالم را خالف مصلحت اسالم و مسلمین تشخیص دههد مهیتوانهد «حکمم
حکومتی» صادر نماید .حک او در چارچوب مصلحتی که تشخیص داده و در مدت زمهانی کهه ایهن
مصلحت پابرجاست نافذ است .همچنین در این صورت حک وی حتی برای سایر فقها و مراجهع نیهز
الزم االتباع است (خمینی.)171-170 :1368 ،
عالمه طباطبایی حک حکومتی را این چنین معرفی میکنند« :ولی امهر مهیتوانهد یهك سلسهله
تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته و طب آن مقرراتی وضع نماید و به موقهع اجهرا در
آورد .مقررات نام برده الزم االجرا و مانند شریعت دارای اعتبار میباشند؛ با ایهن تفهاوت کهه قهوانین
آسمانی ابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در بات و بقا تابع مصهلحتی مهیباشهند
که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعهی انسانی در تحو و رو به تکامل اسهت،
طبعاً این مقررات تدریجاً تبد پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد» (طباطبهایی:1361 ،
.)83
استاد ابوالقاس گرجی نیز در تعریف حک حکومتی بیان داشتهاند« :حکمهی کهه ولهی جامعهه بهر
مبنای ضوابط پیش بینی شده ،طب مصال عمومی بهرای حفهظ سهالمت جامعهه ،تنظهی امهور آن،
برقررای روابط صحی بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم ،سازمانها بها یکهدیگر ،افهراد بها
یکدیگر ،در مورد مسائل فرهنگی ،تعلیماتی ،مالیاتی ،نظامی جنگ و صل  ،بهداشت ،عمران و آبهادی،
طرق و شورا ،اوزان و مقادیر از ضرب سکه ،تجارت داخلی و خارجی ،امور ارزی ،حقوقی ،اقتصهادی و
سیاسی ،نظافت ،زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسائل مقرر داشته است» (گرجی.)187 :1369 ،
بنابراین سه شاخصه اصلی حک حکومتی در «نظام حکومتی و امر کشور داری» این است
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که این حک توسط ولی فقیه به عنوان ولی امر جامعهی اسالمی و نه هر فقیه دیگر صادر می گردد؛
دوم اینکه این حک تابع مصلحت مبنای صدور آن میباشد و از آنجا که مصلحت خهود تهابع شهرایط
زمانی و مکانی بوده و ابت نیست ،لذا ویژگی سوم حک حکومتی نیز موقت و قابل تغییهر بهودن آن
است.
این سه ویژگی در واقع فارق اصلی حک حکومتی و احکام اولیه میباشد؛ چهرا کهه احکهام اولیهه
احکامی هستند که بر اساس مصال کلی و دائمی از سوی شارع مقدس وضع گردیده و ابت و تغییهر
ناپذیرند و چون کلیهی احکام دین اسالم بر اساس مصال الیتغیر وضع گردیدهاند ،از آنها به عنهوان
احکام اولیه یاد میشود.
1
در مقابل احکام اولیه ،احکام انویه قرار دارند ؛ این احکام نه بر اسهاس مصهلحت دائمهی و کلهی
بلکه بر مبنای «ضرورت» صادر میگردند؛ از قبیل احکامی که به استناد قاعدهی اضطرار ،الحهرج،
الضرر ،دفع افسد به فاسد؛ االه فااله و ....در فقه صادر میشود .این احکام توسط هر فقیهی می-
توانند صادر گردند و در صورت صدور ،تنها برای مقلدان آن فقیه الزم االتباع خواهند بود .در حالیکهه
اگر ولی فقیه بنا به تشخیصمصلحتی و در راستای والیت و حکومت خود بر جامعهیاسالمی ،حکمی
وضع نماید ،این حک برای تمامی افراد اع از فقیه و غیر فقیه الزم االتباع میباشد.
ب .مصلحت؛ مبنای صدور حکم حکومتی
از شرایط و صفاتی که در قانون اساسی کشورمان برای تصدی مقام رهبری ذکر گردیهده اسهت؛
عالوه بر صالحیت علمی الزم برای افتاء و بینش صحی سیاسی و اجتمهاعی دو مهورد در خصهوص
تشخیص مصلحت مبنای صدور حک حکومتی به نظر بیشتر الزم میآید :یکی عدالت و تقهوای الزم
برای رهبری امت اسالم و دیگری مدیریت و قدرت کافی برای رهبری( .اصل یکصهد و نهه قهانون
اساسی)
لزوم احراز این شرایط و صفات در شخص رهبر و نظارت مستمر بر این امر ،ایهن اطمینهان را بهه
وجود میآورد که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث ،مقام رهبری در تشخیصمصلحت اسهالم و
مسلمین به عنوان مبنای صدور حک حکومتی ،جانب عدالت را گرفته است؛ لذا بهه طهور مثها ؛ اگهر
وجود مصلحتی محرز نگردد و حک حکومتی صادر شود و براسهاس آن از حکمهی از احکهام اولیههی
اسالم عدو شود ،میتوان گفت که شخص مرتکب گناه گردیده و عدالت وی خدشه دار شده اسهت؛
همچنین در مواردی که حک شرعی مبنی بر محذوریت و ممنوعیت وجود ندارد و اصل«اباحه»حاک
 . 1در احکام اولیه و ثانویه حکم به معنی دستور و فرمان نیست؛ بلکه به معنی چیزی برای مکلف مطرح میشود و این
در امور حکومتی ممکن است مبنای تصمیم و دستور فقیه حاکم باشد.
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است ،اگر بدون هیج مصلحتی حک حکومتی مبنی بر محدود نمودن منطقه الفراغ شههروندان صهادر
نماید ،این بی عدالتی بیشتر احساس میگردد .ازسویدیگر اگر مصلحتشهروندان و مسلمین ،دخالت
و صدور حک حکومتی را اقتضاء کند ،ولی چنین حکمی صادر نشود ،باز ه برخالف مصهلحتعمهوم
عمل شده و عدالت وی ساقط خواهد شد؛ از این رو اتفاق های از این دست جفا در ح دیهن خهدا و
بندگان خدا بوده و گناه است و ولی فقیه با وصف عدالت و تا بقاء این شرط؛ مرتکب آن نمیشود.
اینك وقت آن رسیده است که مصلحت این رکن رکین حک حکومتی را بیشتر بشناسی  .در لغت
نامهی دهخدا مصلحت به معنای «مقابل مفسده» (دهخدا ،ج  )578 :1372 ،43آمده و مفسده نیز به
معنای بدی ،تباهی ،زیان و فساد و هر چیز زیان آور (دهخهدا ،ج  )853 :1372 ،44ذکهر شهده اسهت.
بنابراین مصلحت چیزی است که بد و زیانبار نباشد بلکه سودی به همهراه بیهاورد؛ از نظهر فقهها نیهز
مصلحت به معنای منفعت است.
مصلحت در این معنا به جهات مختلف ،تقسی بندیهای مختلفی یافته اسهت؛ بهر مبنهای تعهداد
افراد منتفع از حک ؛ به فردی ،گروهی و عمومی و بر مبنای ضرورت حک  ،به ضهروریات ،حاجیهات و
تحسینیات تقسی میشود.
براساس تقسی بندی نخست همانطور که مشخص است در مصلحت فردی تنها یهك فهرد و در
مصلحت گروهی تعداد اندکی از افراد از حک سود میبرند؛ مصلحت عمومی نیز مصلحتی اسهت کهه
در سط جامعه مطرحشده و عموم افراد جامعه از آن منتفع میگردند .در تقسی بندی دوم ،ضهروریات
مواردی است که اعما آنها برای حفظ دین و جلوگیری از هرج و مرج ضروری است.
اینها همان مصالحی هستند که به عقیدهی فقها برای حراست از یکی از مقاصد خمسهه (حفهظ
جان ،ما  ،عقل ،دین و نسل) ضرروی می باشند .حاجیات مصالحی هستند کهه فقهدان آنهها اسهاس
مقاصد پنجگانه را به خطر نمیاندازد ولی در هر حا مردم به آنها نیاز دارند .تحسینیات به مصهالحی
اطالق می شود که زینت بخش زندگی بشر بوده و نبود آنها مشکلی به وجود نمیآورد.
حا باید ببینی که کدامیك از این مصال میتوانند مبنای صدور حک حکومتی گردند .به عبارت
دیگر ،ولی فقیه بنا به کدامیك از مصال مذکور میتواند از مقررات قانون اساسی یها احکهام اولیههی
اسالم به استناد حک حکومتی عدو نماید!
در این خصوص باید بگویی که ولی فقیه بر مبنای منافع شخصی یها گروههی ،حکه حکهومتی
صادر نمی کند بلکه صدور این حک تنها در صورتی موجه است کهه در آن مصهلحت عمهوم مهدنظر
بوده و منفعت آن نیز عاید عموم گردد؛ بی شك مصلحتهایی که دارای کاربرد قانونگذاری و اجرایی
در سط یك نظام سیاسی هستند نمیتوانند جنبهی فردی یا گروهی داشهته باشهند و الزامهاً بایهد در
سط جمعی و عمومی بوده و سودمندی آن شامل عموم مردم باشهد (عمیهد زنجهانی و موسهی زاده،
.)155 :1388
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پ .محدودهی اقتدار حکم حکومتی
بعد از آشنایی با حک حکومتی و شناختن مفهوم مصلحت؛ به عنهوان مبنهای صهدور ایهن حکه
اکنون به بحث اصلی یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تعارض حک حکومتی بها قهانون اساسهی و احکهام
اولیهی اسالم باز میگردی  .علیرغ اینکه برخی از فقها و متفکرین معتقدند کهه ولهی فقیهه تنهها در
حوزهی مطابقت با احکام اولیهی اسالم میتواند اقدام به صدور حک حکومتی نماید و نباید از اصهو
مسل اسالمی فراتر رود ،برخی دیگر از فقها و به خصوص امام خمینی (ره) بر این باورند کهه اختیهار
ولی فقیه در صدور حک حکومتی محدود به احکام اولیهی اسالم نیست .اینان اعتقاد دارند کهه مقهام
والیت و حکومت بر جامعهی اسالم یا ناحیهی امام معصوم (ع) به ولی فقیه اعطا گردیده است و ولی
فقیه تمام اختیارات امام (ع) را دارا میباشد .بنابراین همانگونه که ائمه (ع) در طهو حیهات خهود بهه
کرات احکام حکومتی صادر نموده اند ولی فقیه نیز چنین حقی دارد (باباپور گل افشهانی.)85 :1394 ،
اما علیرغ اینکه وی در صدور احکام حکومتی متعارض با احکام اولیهی اسالم مختار است ،همهواره
بار ا بات مصلحت عمومی مبنای صدور این احکام نیز بر عهدهی او می باشد.
وظیفهی نظارت بر ولیفقیه در این خصوص در نظامحقوقی ما به عهدهی مجلهسخبرگهان مهی
باشد؛ اگر این نهاد نظارتی به وظیفهی خود به خوبی عمل نماید و در صورت تشخیص نادرست و یا
بی دلیل رهبری در احراز مصلحتی که مبنای صدور حکمی حکومتی قرار گرفته است ،مجدداً شهرایط
عدالت ،مدیریت و تدبیر وی را بررسی نماید و در صورت احراز فقدان شرایط برای عز اقدام میشود.
بنابراین ولی فقیه میتواند با صدور حک حکومتی ،اجرای حدی از حدود الههی را تعطیهل نمایهد؛
همچنان که امام خمینی (ره) در خصوص حدّ رج چنین نمودند و یها بهرای جنایهات علیهه تمامیهت
جسمانی اشخاص اع از عمد و غیر عمد مجازاتی جز قصاص و دیه تعیین نماید؛ همچنین مهیتوانهد
از برخی حدود الهی که در شرع و به تبع آن در قوانین جزایی آمده ،جرم زدایی نمایهد و یها بهرعکس
برای عمل مباحی جرم انگاری کرده و مجازاتی از نوع مجازاتههای ابهت شهرعی بهرای آن تعیهین
نماید .شاید دو مورد اخیر تا حدی عجیب و بعید به نظر برسند ،اما «در مثا مناقشه نیسهت» از ایهن
جهت که این دو مورد و موارد قبلی همه در صورتی عملی موجه از سوی ولی فقیه قلمداد مهیشهوند
که ابت گردد مصلحت اسالم و مسلمین و آحاد ملت ،توجیه کنندهی آنها بوده است.
دو نکته میتواند در پذیرش این مثا ها یاری رسان باشد؛ او اینکه همان طهور کهه در تعریهف
حک حکومتی گفتی  ،تمام موارد مذکور و تمام تغییرات اعما شده در جرائ و مجازاتهای منصوص
شرعی که به استناد حک حکومتی ولی فقیه مطرح گردیده است ،به صورت موقت بوده و قابل تغییر
هستند و به محض اینکه اقتضای مصلحت اسالم و مسلمین موجود نباشد ،از این احکام نیز رفهع ا هر
میگردد؛ دومین نکته اینکه هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند که آیندهی جامعهی اسالمی ،آبسهتن
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چه حواد ی خواهد بود؛ ممکن است در جامعه ی اسالمی مشکالت و معضالتی پیش بیاید که جهز از
طری دخالت ولی فقیه؛ آن ه از طری اقدامات و تغییرات مذکور قابل حل نباشد.
بند سوم :مجمع تشخیص مصلحت نظام
نهاد دیگری که در نظام حکومتی کشورمان بعضاً در امر قانونگذاری دخیل اسهت و مهیتهوان در
اینجا بدان پرداخت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است .شبههای که ممکن اسهت در ایهن
بحث و به خصوص با توجه به نام این نهاد بوجود آید ،این است که آیا این نهاد هه بهه ماننهد ولهی
فقیه میتواند مصلحت اندیشی کند و با احراز صالحیت اسالم و مسهلمین ،قهانونی بهر خهالف قهانون
اسالمی یا احکام اولیهی اسالم وضع نماید این مجمع که در بهازنگری سها  1368در قالهب اصهل
یکصد و دوازده وارد قانوناساسی ایران گردید ،وظایف و اختیاراتی دارد که در برخی اصهو قهانون
مذکور بدانها اشاره شده است.
در هیج یك از اصو مذکور ،مجمعتشخیصمصلحتنظام بهه عنهوان نههاد قانونگهذاری معرفهی
نگردیده است .در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی 1به مهمترین وظیفهی این مجمع اشاره شهده
که در همان اظهارنظر نهایی در خصوص مصوبهی مجلس شورای اسالمی است که شورای نگهبهان
آن را برخالف موازین شرعی یا قانون اساسی دانسته و مجلس مذکور در تأمین نظر این شورا موفه
نبوده است.
همانطور که مالحظه میشود بر اساس اصلمذکور ،مجمع تشخیص مصلحتنظام ح ندارد رأساً
اقدام به قانونگذاری نماید بلکه تحت شرایط مقرر در این اصل چنین حقی مییابد .در اصل یکصهد و
ده قانوناساسی که در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبر میباشد ،به موردی اشارهشده که میتوان
آن را اعطای ح وضع قانون آن ه رأساً و بدواً دانست؛ در بند هشت این اصل مقرر گشته است که
مقامرهبری میتواند و یا باید برای حل معضالت نظام که از طرق عادی قابلحهل نیسهت از طریه
مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نماید و چه بسا اقدام مجمع پس از ارجهاع رهبهر و جههت حهل
معضل ،وضع قانون باشد.
در مورد مذکور بند هشت اصل یکصد و ده قانون اساسی ،اختیهار تشهخیص مصهلحت نظهام و
شهروندان به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعل گرفته است و این مجمع حه دارد آن گونهه کهه

 . 1اصل یکصد و دوازهدم ق.ا « :مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبهی
مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت
نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این
قانون ذکر شده است ،به دستور رهبری تشکیل می شود؛ اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می-
نماید.»....
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مصلحت کشور و مردم اقتضاء میکند در مواردی اقدام به وضع قانون نماید .از آنجا که در این مورد،
قانونگذاری مجمع بنا به ارجاع مقام رهبری به عنوان ولی فقیه و حهاک جامعههی اسهالمی صهورت
گرفته است ،لذا مصوبهی مجمع ،همان مشروعیت و مقبولیت حک رهبر را دارد.
بنابراین همچنانکه ولی فقیه ح دارد با صدور حک حکومتی ،دستوری یا حکمی بر خالف قانون
اساسی یا احکام اولیهی اسالم صادر نماید ،مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام نیهز در صهورت ارجهاع
رهبری و یا در موارد اختالف بین مجلس و شورای نگهبهان ،مهیتوانهد قهانونی را وضهع نمایهد کهه
محتوای آن برخالف قانون اساسی یا احکام اولیهی اسالم است و همچنین میتواند مصوبهی مجلس
شورای اسالمی را که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی قلمداد شده اسهت ،تأییهد و
تصویب نماید .از این رو و در موارد یاد شده باید همان اختیاراتی را که بهرای مقهام رهبهری در جهرم
انگاری و جرم زدایی نسبت به جرائ دارای مجازات معین شرعی قائل هستی  ،برای مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز به رسمیت بشناسی  ،چرا که براساس قانوناساسی ،مشهروعیتایهن مجمهع تمامهاً
ناشی از مشروعیت مقام رهبری و به واسطهی ارجاع وی میباشد و کلیهی اعضای ایهن مجمهع نیهز
اع از حقیقی و حقوقی توسط مقام رهبری تعیین میگردند.
نکتهای که ذکر آن در این جا حائز اهمیت میباشد این است که تشخیص مصلحتاسالم و مردم
به عنوان شرط الزم جهت عدو از جرائ و مجازاتهای منصوصشرعی منحصراً در صالحیت ولهی
فقیه (به طور مستقی ) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به طور غیر مستقی ) قرار دارد و خواسهت و
اراده مردم در این رابطه هیچ نقشی ایفا نمیکند؛ علت این امر آن است که بر مبنهای آنچهه در فقهه
سیاسی شیعه مورد پذیرش و اجماع است ،مردم از درك و تشخیص بسیاری از مصال و مفاسهد خهود
ناتوانند چه رسد به مصلحت و مفسده عموم مردم ،اسالم و نظامشان و این خاصهیت نظهام هنجهاری
اسالم است که منشأ مشروعیت حکومت را خداوند میداند نه مردم.
برخی برای ا بات این ادعا که در مردم ساالری دینی ،مردم درحضور مقررات و سیاستهای کلی
و عمومی جامعه ح تصمی گیری ندارند ،اینگونه نوشته اند :در اسهالم سهنتی هماننهد دیگهر ادیهان
تاریخ ،اوالً :وضع قانون و احکام الزم االتباع برای همگان امری الهی است .انیاً :انسان به واسهطهی
جهل از معاد و عدم اطالع از بسیاری از مصال و مفاسدنفس االمری ،صالحیتتصمی گیری دربارهی
جامعه و سرنوشت خود را ندارد و محتاج پیامبران است تا راه را از چاه برایش تفکیكکنند .الثاً :اعتبار
یك قانون تا زمانی است که منطب بر ح باشد چه مردم بخواهند چه نخواهند .نویسندگان اینگونهه
نتیجه میگیرند که در دین اسالم (سنتی) ،اقبا یا ادبار اکثریت تأ یری در اعتبار یا بیاعتباری قانون
ندارد (کدیور.)20 :1385 ،
بعد از آشنایی با حدود اختیارات حکومت درخصوص جرائ دارای مجازات معین شرعی ،اینك در
صددی ضمن بیان مفهوم جرائ فاقد مجازات معین شرعی بررسی نمایی که محدودهی صالحیت و
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اختیارات حکومت اسالمی و نهادهای قانونگذار آن در خصوص این جرائ تا کجاست و آیا میتوانهد
برخالف قواعد مسل فقهی از قبیل «التعزیر بمادون الحد» یا «التعزیر بمها یهراه الحهاک » اقهدام بهه
قانون گذاری کیفری نماید
گفتار سوم :حدود صالحیت حکومت در خصوص جرائم فاقد مجازات معین شرعی
همانطور که قبالً ه توضی داده ای  ،مجازاتهایی که در شرع مقدس اسالم برای انواع جهرائ
پیشبینی گردیده و در قانون مجازاتهای اسالمی نیز بهدانهها اشهاره شهده اسهت عبارتنهد از :حهد،
قصاص ،دیه و تعزیر .از میان این مجازاتها فقط قس آخر یعنی تعزیر است که در شرع میزان معینی
برای آن ذکر نشده است؛ لذا به مجازاتهای «غیر مقدره» شهرت یافته اند؛ «کل ما له عقوبه مقهدره
یسمی حداً و ما لیس کذلك یسمی تعزیراً».
در قانون مجازات اسالمی ،تعزیر این گونه تعریف شده است ....« :مجهازاتی اسهت کهه مشهمو
عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست و به موجب قهانون در مهوارد ارتکهاب محرمهات شهرعی یها نقهض
مقررات حکومتی تعیین و اعما می گردد .نوع ،مقدار ،کیفیت اجرا و  ...سایر احکام تعزیر بهه موجهب
قانون تعیین می شود( .»...ماده  18قانون مجازات اسالمی مصوب )1392
از این ماده عالوه بر نامعین و به موجب قانون بودن تعزیر ،یك نکتهی دیگر برداشت میگردد و
آن اینکه بر اساس قانون مجازات اسالمی ،مجازات تعزیری در خصوص دو دسته از اعمها و جهرائ
تعیین می گردد :او ؛ ارتکاب محرمات و گناهان شرعی و دوم ،نقض مقررات و نظامات حکهومتی .در
خصوص قس او معاصی و محرمات ابهام فراوان است؛ از جمله اینکه آیا در مطله معاصهی تعزیهر
تعیین می شود و یا شرایطی از قبیل کبیره بودن یا منصوص بودن ه باید موجهود باشهد (حسهینی،
 )138 :1387قس دوم یعنی نقض مقررات حکومتی ،همانچیزی است که در قانون مجازات اسالمی
ساب مبنای تعیین مجازات «بازدارنده» 1بود ،اما با حذف این مجازات از اقسام مجازاتها 2،اکنون ایهن
مورد به عنوان مبنایی برای تعیین مجازات «تعزیری» معرفی گردیده است .در واقهع در گذشهته و تها
قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی کنونی ،هرگاه از مجازاتهای نامعین و غیر مقدر سخن به میان
 .1ماده  17ق.م.ا .سابق مقرر میداشت « :مجازات بازدارنده ،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور
حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد ،از قبیل حبس،
جزای نقدی ،تعطیل محل کسب ،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از
اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».
 . 2جهت مطالعهی بیشتر درخص وص اشکاالت نظری و مشکالت عملی مجازات بازدارنده و ضرورت حذف آن از
اقسام مجازاتها ،ر.ک :حسینی ،سید محمد ،مجازات بازدارنده؛ اشکاالت نظری و مشکالت عملی ،فصلنامه
حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان  ،1389صص.158-139
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می آمد ،مقصود هر دو قس مجازاتهای «تعزیری» و «بازدارنده» بود؛ اما امروز با حهذف مجازتههای
بازدارنده ،تنها مصداق کیفرهای نامعین همان مجازاتهای تعزیری هستند.
در خصوص محدوده ی اختیارات مجلس شورای اسالمی نسبت به مجازاتهای تعزیهری ،مجلهس
ح دارد برای ارتکاب هریك از اعما و گناهانی که دارای حرمت شرعی هسهتند مجهازات تعزیهری
تعیین کند.
بدیهی است که برای جرم انگاری این اعما و گناهان الزم است که با مراجعه به سابقهی فقهی
و شرعی این اعما  ،حرمت آنها احراز گردد .تا مبادا مشمو احکام تکلیفهی دیگهر باشهد و شهورای
نگهبان در این امر بر مجلس نظارت خواهد کرد .اما اگر عملی که مجلهس درصهدد جهرم انگهاری و
تعیین مجازات تعزیری برای آن است دارای حرمت شرعی نباشد ،در صورتی میتواند اقدام به این امر
نماید که عمل مذکور به نوعی تخلف از مقررات و نظاماتحکومتی تلقی شده و جرمانگاری آن بهرای
حفظ نظ و مراعات مصلحت اجتماع ضرورت داشته باشد؛ الزم به ذکر است که در هر دو مورد فوق
با توجه به تعزیری بودن مجازاتهای تعیین شده ،قواعد فقهی «التعزیر بمادون الحد» و «التعزیر بمها
یراه الحاک » الزم الرعایه هستند.
با این وجود ،موارد نقض قاعدهی نخست در قوانین کیفری ما به کرات به چش میخهورد ،ماننهد
آنچه در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا قانون مجازات جرائ نیروهای مسل جمهوری اسالمی ایران
آمده و برای مرتکبین برخی از جرائ ماهیتاً تعزیری ،مجازات اعدام مقهرر گشهته اسهت؛ مگهر آنکهه
مجازات اعدام در جرائ مواد مخدر را از باب حد افساد فیاالرض بدانی 1؛ در خصوص قاعده دوم نیهز
باید بگویی که اگر چه این قاعده اقتضاء دارد که میزان مجازات تعزیهری در قهوانین کیفهری تعیهین
نشود و در اختیار قاضی باشد ،اما از آنجا که این امر با مصلحت جامعه و حقوق شهروندان در تعهارض
بوده و نیز موجب تشتت آرائ در دستگاه قضایی و بهیاعتبهاری ایهن دسهتگاه و نهایتهاً بهیاعتبهاری
حکومت اسالمی در نزد شهروندان میگردد ،الزم است که مقدار این مجازات نیز به دقت و صهراحت
در قوانین کیفری تعیین شود .این امر هیچ تعارضی با احکام اسالمی نداشته و خدشه ای به اسهالمی
بودن نظام و قوانین آن وارد نمیسازد؛ چرا که مشروعیت واضع این قوانین هر نهادی که باشد ناشهی
از مشروعیت والیت فقیه است و اگر این امر منافاتی با مصلحتاسالم و شهروندان داشته باشد ،قطعاً
ولیفقیه به عنوان رکن اصلی نظام اسالمی تصمی الزم جهت حفظ مصهلحتنظهام ،ملهت و اسهالم
1

 .برای مطالعه ب یشتر راجع حدی یا تعزیری بودن مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر ر.ک به علیپور ،عادل،

تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه تربیت
مدرس 1388 ،همچنین ر.ک به حبیب زاده ،محمد جعفر و علیپور ،عادل؛ منع مجازات اعدام تعزیری در فقه
امامیه ،مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،شماره  ،9پاییز و زمستان .1392
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اتخاذ خواهد کرد.
در خصوص این مجازاتها نیز همانند مجازاتهای منصوصشرعی ،نظر و رأی مردم در صهورتی
که در تعارض با مقررات شرعی باشد ،نمیتوانهد در فرآینهد جهرمانگهاری و تصهویب قهوانینکیفهری
تأ یرگذار باشد .درست است که در نظام جمهوری اسالمی ،نمایندگان مجلسشورایاسالمی در واقهع
موکالن مردم هستند و با رأی مستقی آنها انتخاب میشوند ،اما این رأی مردم نیست که به آنها و
حقشان در خصوص وضع قوانین مشروعیت میدهد بلکه آنچهه مشهروعیت نماینهدگان ناشهی از آن
است ،تأیید آنان از سوی شورای نگهبان میباشد .تأیید شورای نگهبان که شش فقیه منتخب رهبری
در آن حضور دارد ،به معنای تأیید نمایندگان از سوی ولی فقیه میباشد .به عبارت دیگهر ،مشهروعیت
نمایندگان مجلسشورایاسالمی به طور غیرمستقی ناشی از مشروعیت ولیفقیه میباشد.
گفتار چهارم :حدود صالحیت حکومت در خصوص اعمال شرعاً مباح
همانطور که مطالب قبلی اشاره کردی ؛ مجلس شورای اسهالمی حه دارد در خصهوص ارتکهاب
معاصی و اعما شرعاً حرام ،مجازات تعزیری تعیین نمایهد؛ پهارهای از اعمها هسهتند کهه در شهرع
حکمی مبنی بر تجری و تحری آنها وجود ندارد و به اصطالح مشمو قوانین اباحهه (غیهر ملزمهه)
(حسینی )95 :1393 ،هستند .این اعما هرچند از لحاظ شرعی مباح و غیر قابل مجازات میباشند اما
اگر حکومت اسالمی تشخیص دهد که برخالف مقررات و نظامات حکومتی هستند در ایهن صهورت،
حکومت مشروع اسالمی جهت ادارهی جامعه و حفظ مصلحت و منفعت افهراد و جامعهه بهرای آنهها
جرم انگاری نموده و برای آنها مجازات (تعزیری) تعیین میکند.
دستهی دیگری از اعما هستند که نه مشمو حک تجری و تحری شرع بهوده و نهه حکومهت
اسالمی با استناد به ناقض مقررات و نظامات حکومتی بودن از آنهها جهرم انگهاری بهه عمهل آورده
است .حا سوا این است که حدود صالحیت و اختیارات حکومت اسالمی و نهادهای قانونگهذار آن
در خصوص این اعما چیست و آیا این نهادها ح جرم انگاری این اعما مباح (شهرعاً و قانونهاً) را
دارند یا خیر و اگر دارند به چه استنادی و تحت چه شرایطی
به عنوان مقدمه به نکتهای اشاره میکنی و آن اینکه؛ فقها ذیل تعریف «مباح» آن را به دو نهوع
تقسی کرده اند :نوع او «مباح بالاقتضاء» است که شامل اعمالی میشود که فاقهد هرگونهه نفهع و
ضرری هستند که شارع را به ترجی فعل یا ترك آن سوق دهد و به خودی خهود فعهل و تهرك آنهها
یکسان است (حسینی.)96 :1393 ،
مصادی این اعما در پیرامون ما و البالی افعا روزمرهی ما فراوان یافت میشود .نهوع دیگهرِ
«مباح» در کالم فقها« ،مباح باالقتضاء یا بالضروره» میباشد .این اعما به خودی خود واجد جنبهی
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منفی بوده و به لحاظ اینکه منع آنها تبعاتی داشته که منط و مصلحت در دوری از آنهاست ،شهارع
با وجود نامطلوب بودنشان ،آنها را تجویز و اباحه کرده است .بارزترین نمونه ی این اعما «طالق»
میباشد .سوا ما نیز همین است که در خصوص اعمالی مثل «طالق» با وجود حک شهرعی اباحهه،
نهادهای قانونگذار جمهوری اسالمی ایران ،ح توسل به حربهی جرمانگاری و تعیین کیفهر را دارنهد
یا خیر به زبان ساده تر ،آیا نهادهای مذکور ح دارند بها ایجهاد محهدودیت در حهوزهی آزادیههای
مشروع مردم و از طری مداخلهی کیفری ،اعمالی چون «طالق» را منع نمایند
در مورد وضعیت مجلس شورای اسالمی نسبت به اعما مباحی که برخالف مقهررات و نظامهات
حکومتی هستند توضی دادی که ح دارد از این اعما جرم انگاری نموده و بهرای آنهها مجهازات
تعیین کند؛ در خصوص سایر اعما مباح که چنین خصوصیتی ندارند؛ به عنوان مصلحت و بها احهراز
آن و بعد از رد قانون در شوراینگهبان و با تصویب مجمع تشخیصمصلحت نظام؛ نیز به نظر میرسد
که مجلس مذکور ح محدود نمودن گسترهی آزادیهای مشروع مردم از طری مداخلهی کیفری را
دارد؛ چرا که مشروعیت مجلس ناشی از مشروعیت ولی فقیه میباشد و بهر ایهن اسهاس حه وضهع
قانون در جهت تأمین مصال و منافع کشور و مردم را دارا میباشد؛ البتهه در ایهن مهورد ماننهد سهایر
قانونگذاریهای مجلس ،همواره شورای نگهبان بر مصوبهی مجلس نظارت خواهد داشت تا اگر ایهن
مجلس به مصلحت اندیشی اشتباه ،آزادیهای مشروع و قانونی مردم را از آنهها سهلب نمهوده اسهت،
اقدام مقتضی صورت دهد.
در خصوص اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،باید بگهویی همانگونهه کهه
این دو نهاد درباره مجازاتهای منصوص شرعی ح مصلحتاندیشی و صدور حک و قانون برخالف
احکام اولیهی اسالم را داشتند (مقام رهبهری از طریه صهدور حکه حکهومتی و مجمهع تشهخیص
مصلحت نظام به واسطهی ارجاع رهبری) ،در خصوص ما نحنفیه نیز ح دارنهد کهه اگهر مصهلحت
اسالم ،نظام اسالمی و مردم اقتضاء نماید چنین اعما مباحی را به طور موقت ممنوع نمایند.
الزم به ذکر است که دایرهی این بحث را میتوان عالوه بر «طالق» بهاعما دیگریمثل «نکاح
دائ مجدد» یا «نکاح موقت» گسترش داد؛ از این جهت که در فقه شیعه و قوانین موضوعهی ایهران
حکمی مبنی بر تحری یا تجری این اعما وجود ندارد بلکه حتی بعضهاً جهواز آنهها تصهری گشهته
است.
در خصوص نقش و تأ یر مردم در جرم انگاری این اعما مانند سایر قانونگذاریها باید بگویی از
آن جهت که رأی و خواست مردم در مشروعیت نظام اسالمی و از جمله نهادهای قانونگذار آن تهأ یر
ندارد بلکه این نظام و تمام ارکان آن ،مشروعیت خود را از مشروعیت ولیفقیه گرفته است؛ لذا زمانی
که بنای مصلحت کشور و مردم به تشخیص نهادهای مربوط به جرمانگهاری یها عهدم جهرمانگهاری
اعما مذکور قرار خواهد گرفت و این امر عالوه بر مشروعیت الهی و نه مردمهی حکومهت اسهالمی،
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بدان علت است که براساس آموزههای فقه سیاسی شیعه ،مردم از درك بسیاری از مصهال و مفاسهد
خود ناتوانند لذا وجود مراجع و مجامع تشخیص مصلحت ضروری است.
بحث خود را با یك سوا و شبهه خاتمه میدهی ؛ در ضرورت جرم انگاری جرائ دارای مجازات
منصوصشرعی شك و شبهههایی وجود ندارد .جرم انگاری ارتکاب محرماتشرعی که در شرع برای
آنها کیفر خاصی تعیین نشده است را الزامات فقهی از قبیل قاعدهی «التعزیهرلکهلعمهلمحهرم» و
تأمین مصال و منافع مختلف توجیه میکند .اما برخی از اعما وجهود دارنهد کهه یها مشهمو حکه
شرعی اباحه بوده و منع شرعی نسبت به آنها وجود ندارد یا در هر حا فعل یا ترك فعل آنها شهرعاً
تحری نشده است؛ اما حکومت اسالمی آنها را برخالف نظامات و مقررات حکومتی تشخیص میدهد
و با جرم انگاری آنها برای ارتکاب آنها مجازات (تعزیری) تعیین میکند؛ این در حالیست که برخی
از این جرائ  ،فی الواقع تخلف از نظامات حکومتی محسوب نشده و نظ عمومی را آن چنان مختهل
ننمودهاند که ارتکاب آنها مداخلهیکیفری حکومت را ایجاب نماید .در بسیاری از موارد ،با مداخالت
غیرکیفری (حقوقی) از قبیل الزام به پرداخت خسارت ،بطالن بالا ر نمودن عمل و  ...میتواند مرتکب
را متنبه و وضع را به حا ساب اعاده کرد و مه تر از همه میتوان با پدیدهی تورم قوانینکیفری که
امروزه چالشی جدی برای نظام کیفری ما به شمار میرود و مهمترین پیامد آن یعنی کهاهش کهارایی
مجازات مبارزه نمود .1این مطلب در خصوص برخی از اعما مباح که همانطور که گفتی بعضهاً فقهه
اسالمی تصری و جواز آنها دارد همانند «طالق»« ،ازدواج دائ مجهدد» و «ازدواج موقهت» بیشهتر
صادق است بخصوص که این اعما همگی در زمرهی اعما [وقایع] حقوقی بهوده و بیشهتر مسهتعد
برخورد حقوقی هستند تا کیفری.
برخی معتقدند جرم انگاری برخی اعمالی که عنوان مشابه مدنی (به معنای غیرکیفهری) داشهته و
بیشتر اقتضای برخورد حقوقی را دارند تا کیفری ،عمدتاً تحت تهأ یر مالحظهات سیاسهی ،اجتمهاعی و
تاریخی صورت گرفته است نه مقتضیات حقوقی و جرم شناختی (محمودی جانکی .)66 :1382 ،البتهه
هیچ یك از اعما فوق در نظام حقوقی فعلی کشورمان جرم و قابهل مجهازات نیسهتند و مها ادعهای
 . 1به عنوان نمونه میتوان به ماده  684قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  1375اشاره کرد که برای
عملی مانند چراندن یا قطع محصول یا خراب کردن باغ و نخلستان متعلق به دیگری مجازات شدید حبس ( 3تا  6ماه)
و شالق (تا  74ضربه) را تعیین نموده است .نمونهی دیگر ماده  685همان قانون است که برای قطع اصلهی نخل خرما
مجازات حسب ( 3ماه تا  6ماه) یا جزای نقدی (یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال) یا هر دو مجازات را پیش
بینی کرد ه است .با توجه به اینکه قانون مذکور و تبعاً جرائم و مجازاتهای اشاره شده و جرائم دیگری نظیر آنها که در
همین قانون ذکر گردیده ،در نظام حقوقی فعلی کشورمان الزم االجرا میباشد ،الزم است قانونگذار حکیم با عنایت به
توضیحات مندرج در متن و همچنین پیامدهای منفی جرم انگاریهای حداکثری و بدون توجه به امکانات نظام عدالت
کیفری آمده است ،اقدام الزم نسبت به جرم زدایی از این قسم جرائم به عمل آورد.
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رجحان ضمانت اجرای حقوقی بر مداخلهی کیفری را در فرض جرم انگاری آنها مطرح نمودی  .البته
نباید این نکته را مغفو گذاشت که ممکن است در آینده شرایط به گونهای رق بخورد که مصهلحت
اسالم ،نظام و مردم بر ضرورت جرم انگاری این اعما تأکید داشته باشد؛ در این صهورت اسهت کهه
مداخلهی کیفری بر ضمانت اجرای حقوقی برتری مییابد.
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نتیجه گیری:
حکومت جمهوری اسالمی ایران؛ همان طور که از عنوان آن مشخص است؛ ه «جمههوری» و
ه «اسالمی» است و اصلی ترین مدعی «مردم ساالری دینی» در دنیا به شمار میرود .بنابراین این
حکومت ،مشروعیتی الهی و مقبولیتی مردمی دارد و اینگونه نیست کهه مشهروعیت خهود را از ارادهی
مردمش گرفته باشد تا عدم همراهی و موافقت آنها نافی مشروعیتش باشد .لهذا ایهن حکومهت ،تنهها
مردمی نیست که یکسره در پی خواهشها و نظرات مردم در وضع قانون و سایر تصمیمات باشد بلکه
در این حکومت همواره رکن «اسالمیت» بر رکن «جمهوریت» برتری داشته و آنچه در وضع قهوانین
از جمله قوانین کیفری مدنظر است رعایت موازین اسالمی و مطابقت با احکام فقه شهیعه مهیباشهد.
مردم نیز با اعطای وکالت به نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی به طور غیرمستقی در وضهع
قوانین مشارکت دارند.
در فقه اسالمی برای برخی جرائ که همگی به نهوعی نهاقض یکهی از مصهال اصهلی مسهلمین
هستند ،مجازاتهای ابت و معینی پیش بینی شده است؛ که عبارتند از حهدود ،قصهاص و دیهات؛ در
خصوص این جرائ  ،حوزهی اختیارات مجلس به ذکر آنها در قوانین موضوعهی مربوط محدود می-
باشد .چرا که مجلس در امر قانونگذاری و از جمله جرم انگاری ملزم به رعایت موازین دین اسهالم و
مذهب رسمی کشور است و میدانی در فلسفهی سیاسی شیعه ،مشروعیت مجلس شهورای اسهالمی
در طو مشروعیت حکومت اسالمی میباشد که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد و مشروعیت والیهت
فقیه نیز ناشی از مشروعیت امام معصوم (ع) و به طور غیر مستقی ناشی از ارادهی الههی اسهت؛ لهذا
مجلس ح عدو از آنچه در شرع مقدس اسالم اع از قرآن و سنت بر آن تصری گردیده را ندارد.
ولی فقیه ح دارد با صدور حک حکومتی ،دستوری یا حکمی برخالف قانون اساسهی یها احکهام
اولیهی اسالم صادر نماید .مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صورت ارجاع رهبری و یا در مهوارد
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان با اعالم از طرف ریاست مجلهس شهورای اسهالمی ،مهیتوانهد
قانونی را وضع نماید که محتوای آن برخالف قانون اساسی یا احکام اولیهی اسالم است و همچنهین
میتواند مصوبهیمجلسشورای اسالمی را که از سوی شورای نگهبان مغایر شهرع و قهانون اساسهی
قلمداد شده است ،تأیید و تصویب نماید .لذا در این مهوارد بایهد همهان اختیهاراتی را کهه بهرای مقهام
رهبری در جرم انگاری و جرم زدایی نسبت به جرائ دارای مجازات معین شرعی قائل هستی  ،برای-
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به رسمیت بشناسی  ،چرا که براسهاس قهانون اساسهی ،مشهروعیت
مجمع یاد شده تماماً ناشی از مشروعیت مقام رهبری و به واسطهی ارجاع وی مهیباشهد و از طرفهی
کلیهی اعضای این مجمع نیز اع از حقیقی و حقوقی توسط مقام رهبری تعیین میگردند.
در مورد وضعیت مجلس شورای اسالمی نسبت به اعما مباحی که برخالف مقهررات و نظامهات
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حکومتی هستند توضی دادی که ح دارد برای این اعما جرم انگاری نموده و برای آنها مجازات
تعیین کند؛ در خصوص سایر اعما مباح که چنین خصوصیتی ندارند ،به عنوان مصلحت و بها احهراز
آن و بعد از رد قانون در شورای نگهبان و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر مهی-
رسد که مجلس مذکور ح محدود نمودن گسترهی آزادیههای مشهروع مهردم از طریه مداخلههی
کیفری را دارد؛ چرا که مشروعیت مجلس ناشی از مشروعیت ولی فقیه میباشد و بر این اساس حه
مصلحت اندیشی و وضع قانون در جهت تأمین مصال و منافع کشور و مردم را دارا میباشد.
در خصوص اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ،باید بگهویی همانگونهه کهه
این دو نهاد درباره مجازاتهای منصوصشرعی ح مصلحت اندیشی و صدور حک و قانون برخالف
احکام اولیهی اسالم را داشتند (مقام رهبهری از طریه صهدور حکه حکهومتی و مجمهع تشهخیص
مصلحت نظام به واسطهی ارجاع رهبری یا در اختالف مجلس و شهورای نگهبهان) ،در خصهوص مها
نحن فیه نیز ح دارند که اگر مصلحت اسالم ،نظام اسهالمی و مهردم اقتضهاء نمایهد چنهین اعمها
مباحی را به طور موقت ممنوع نمایند.
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