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ت    13.1   اسالم گرایی در نظام قضایی و کیفریکثر
ر

اق  ات های تبیع و تکمیل مجاز / و سیاست افثر

به دلیل نشان دادن تواند  آید و جداکردن آن یمبه حساب یم،  امتداد مساله قبل  ،مهم حاض  مساله  

 و طوالی  شدن گفتگو از مساله قبل و ....باشد. اهمیت خاص آن 

 توضیح عنوان  

دهم متعدد است، از این قبیل:   محور گفتگوی ما در مساله سث  

( و کیفری تفاو  .1  )مدی 
ر
)تفاوت به اعتبار  ت دارد؟  آیا سیاست قضایی اسلم در دعاوی حقوق

 ؟  ها در چیست بر فرِض پذیرش وجوِد تفاوت، تفاوت  2غث  محدود(متعلق / 

 از جهت مجر  .2
ر
اق غث   از    ها، مان و جداکردن جرم یقه سفیدها و یقه طلیی آیا سیاست کیفری افثر

این دو، در نظام   از جهت زمان، مکان و غث   این رفتار  پذیرفته شده است؟  ایشان در کیفر، 

های تبیع و تکمیل گفتگو  در همی   راستا از مجازات   قضایی و کیفری اسلم پذیرفته شده است؟ 

اشود)تیم  جرم(. فاوت به اعتبار مجرم و امور پث 

اقر  گونه دیگری از بحث نث   دارد و آن تفاوت در ارکان تشکیل دهنده جرم   .3 سیاست کیفری افثر

ایط خایص را ملحظه  ضای ت؛ مثل قانون گذار برای جرم در فاس ی، ارکان و شر مجازی و سایثر

طبییع است    . بیند و بالعکس )تفاوت به اعتبار تعریف جرم(کند که آن را در فضای حقیقر نیم

از  تواند سوالکه تفاوت دو محیط یم نهاد »حرز« و »شقت  ایجاد کند، مثل  های مهیم را 

 ا نه؟ چگونه؟  های واقع در فضای مجازی تحقق دارد یحرز« در جرم

تواند در مساله حاض  مورد گفتگو واقع شود. مثل اخلل در سیستم اقتصادی نوع جرم، نث   یم .4

آن و....یم آن، جرم امنیتر از غث  تواند تعیت  از بحث حاض  باشد. قبل نث   راجع به پذیرش  از غث 

عدم پذیرش آن در غث  آن گفتگو شد، هر  جرائم سیایس یا سیایس وامنیتر و هیات منصفه در 

مقتضای تحقیق قلمداد گردید )تفاوت به اعتبار    چند امکان پذیرش این نهاد در مطلق جرائم ،

 3متعلق/ محدود(

5.  ... 
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 تقسیم صورت یم پذیرد. 
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 شده در پیوند با مساله فوق ادبیات تولید

افقه و حقوق از قبیل فلسفه   و پث 
یع و ستون فقیه و حقوقر هایی  توان به رگهحقوق، یمبا اندیک تتبع در اسناد معتثر شر

با پرسش در پیوند  نهادینهاز بحث  نسبتا  ، پژوهشهای  اخث  ویژه که در چند دهه  از  های فوق، رسید، به  در برخ   ای 

، فوق  لکن نیمموضوعات   ، است  منصه ظهور رسیده  ادعا کبه  گ  توان  بحتر سثر در  بزرگ  فقیهان  نگایه  رد که  با  و 

این   در این باره بسیار و    «هست و باید»  ی   بلکه باید گفت: فاصله    4اند؛ موضوعات پرداختهاستقلیل و هدفمند به 

 سازد.  تر یممجال تحقیق و کار نث   بسیار است. ادامه گفتگوی مدعا را روشن

 یادآوری الزم  

  
ر
اق دهم به آن یم پردازیم با نگاه سیاست افثر ( است و از ورود  آن)به معنای عام  آن چه ما در مساله سث  

 یم کنیم. مثل اگر به عنوان »واگرایی ادله اثبات    –عموما    – محتوایی به جزئیات تعینات مورد اشاره  
پرهث  

  » الیمی      و   البینة عل المدیعبه جریان قسامه در اول و عدم آن در دوم، و به جریان»کیفری و مدی 

ورود به بحث قسامه و بحث بینه و سوگند    پردازیم،دوم و عدم آن در اول یم  در عل من ادیع علیه«  

با این همه،   درأ صحبت یم کنیم نث   حاکم است؛عیت در وقتر که از قاعده نخواهیم داشت. همی   وض

اقر و بیان جلوه ِ نظام قضایی و کیفری اسلم در دستور کار  نکات مرتبط با سیاست افثر گرایی
هایی از تکثر

 ما قرار دارد. 

 سکوت عنها  ممتفق علیها و مختلف فیها و   

یعت مطهر  توان شک کرد که  نیم ت ( اصل  و بتبع آن در فقه ، قانون و حقوِق برخاسته از آن) در شر   کثر

 پذیرفته شده است.   قضایی  و کیفری 
ر

اق البته این پذیرش نامحدود و آزاد نیست و باید    و سیاست افثر

 در چارچوب فهِم معتثر از اسناد صحیح صورت پذیرد.  

نوین در علوم جنایی به شمار   رویکردهای و ها به عنوان مثال »عدالت توافقر یا قراردادی« که از نظریه

 کننده به پرونده با متهم، گفتگو و تعامل دایم
ی

رند، ممکن است از موارد  آید و در آن مقامات رسیدیک

به اعتقاد ما نیمممنوع قلمداد گردد  بدون شک از موارد    آن را به طور مطلق رد کرد. توان  ، هر چند 

 نث   کم نیست؛ به عنوان مثال پذیرش و رد قاعده درأ ، حدود دلیلیت  اتفاق
ها که بگذریم ، موارد اختلق 

است که در حد گزارش در مجاالت  پذیرش و رد مجازات های تکمیل و تبیع از جمله اختلق  ها  قسامه،  

 آید.  آیر از آن سخن به میان یم

اق  مورد اشاره در آینده، چون سیا  برخ  از تعینات اقر به اعتبار مجرم در برخ  سطوح )مثل افثر ست افثر

ق     –برخ  پژوهشگران    های اخث  در دههمسئوالن از غث  ایشان( اشاریر در متون فقیه ندارند، هر چند  

 اند.  پرداخته ها به آن –الجمله 
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