
 
 

 کیفری سیاست   ؛فقه القضاء  ،فقه سیاسات استاد علیدوست، خارج  فقه،
ر
اق  a-alidoos.ir:  سایت ...  455. ..  افتر

 از جهت مجرم، زمان،  1محور دوم: 
ر
اق   2مکان، و ...  سیاست کیفری افتر

ز یم تواند حکایت از انعطاف،    4و تکمیل   3مجازات های تبع  مصلحت گرایی و واگرایی در نظام  و جایگزین نت 

 کیفری اسالم بنماید. 

 تتبع 

ز فاخر ذیل توجه کنید:   به متر

»من زیز مثال قز شهر رمضان نهارا کان او لیال عوقب زیادة عل الحد بحسب ما یراه الحاکم النتهاکه الحرمة و  

فة بالخالف أجده فیه أو   یف، کالمساجد والمشاهد المشر یف کما قز المرسل: »انه  کذا لو کان قز مکان شر زمان شر

، ز به ثمانت  ب الخمر قز شهر رمضان فضز ز علیه السالم بالنجاشر الشاعر و قد شر  أمت  المؤمنت 
ثم حبسه لیلة   أیر

ین   به عشر ون  ثم دعا به من الغد فضز ب الخمر فهذه العشر ز قز شر بتنز ثمانت  ، ضز ز سوطا فقال: یا امت  المؤمنت 

و من التعلیل یستفاد الحکم لغت  مورده کما فهمه االصحاب و    5شهر رمضان«.   ما یه؟ فقال: هذه لجراتک قز 

و االمکنة، کلیلة القدر من شهر رمضان و  یشهد له االعتبار، بل ال یبعد مالحظة الخصوصیات ایضا قز االزمنة  

 6ک«. ایل غت  ذلک مما یکون فیه هتک حرمة او زیادة هت ...  قرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثال 

ز به تفاوت زمان، مکان و  زمان و مکان -بنا به وجیه  -در این متر ایل غت  ذلک مما یکون فیه هتک حرمة او  ) غت 

ه و حد آن به حاکم واگذار شده و دلیل یا    7زیادة هتک(  و تاثت  آن در مقدار و نوع کیفر اشاره شده است. گستر

 قلمداد شده است. عقل مؤیدآن رواینر مرسل و اعتبار 

ب خمر بوده به زنا شایت داده شده است.  اق هم عام و مطلق تلقر شده و لذا از مورد روایت که شر  مورد افتر

 فاقد سند معتتر است. یادکرد وسائل از سند این روایت این است: روایت مرفوعه و 

 عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ایر مریم قا
ل  محمد بن یعقوب عن ایر عل االشعری عن احمد بن النضز

 . ..   

 جابر بن یزید جعقز مشکل سند این روایت اند.   -به وجیه  -عمرو بن شمر و ابو مریم و 
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ز ابو عل واحمد ، محمد بن سالم فاصله است؛ چنان  که م   8ضمنا در کاقز  نبع وسائل در نقل حدیث است بت 

ز بعد از ابوعل، محمد بن عبدالجبار آمده که ظاهرا همان محمد بن سالم است و مشکل    9که در تهذیب نت 

 برای سند ایجاد نمیکند. 

 برریس و نقد 

روایت، قاعدتا باید مستند صاحب جواهر عدم الخالف در مساله باشد   با توجه به ضعف آشکار سند  .1

 10عدم الخالف.  یا روایت به ضمیمه جتر ضعف آن با 

ز یم تواند مستند ایشان باشد. تعبت  »کما قز المرسل«  البته اصل کل پذیرش اختیارات حاکم ت ا این حد نت 

ز مشت  به وجه اول یا سوم است.  به جای »لما قز المرسل«  نت 

به ویژه با اضافه    –تعلیل قدری عجیب یم نماید! آیا یم توان تعلیل را    جزم صاحب جواهر به تعمیم از  .2

ز روایت هست و در جواهر الکالم نیست   ب الخمر« که در متر ای کل  11به عنوان   –شدن »عل شر کتر

یر تردید تعبت  صاحب ریاض در اینباره به احتیاط و اقتضای فن نزدیک    تلقر و از آن فهم عموم کرد؟

 مورده کما فهمه االصحاب و اّیده  تر است که یم فرماید: »و ربما یستفاد من التعلیل عموم الحکم لغت  

 12االعتبار«. 

ز   به هر حال واگرایی فوق در سیاست کیفری، مورد مخالفت برخز در پاسخ به سوایل واقع شده است.متر

 پرسش و پاسخ این است:  

ب خمر و  یع دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم واقع شود، عالوه بر    »سوال: در شر امثال آن، که حد شر

یع، برای وقوع جرم در انظار مردم یم توان مجرم ر   ا تعزیر نمود؟ حد شر

یع تعزیر ندارد«.   13جواب: در فرض سؤال بیش از حد شر

  اند؛ هرچند از روایت گذشته استفاده شده استقابل توجه این که بحث تشدید را در باب زنا مطرح کرده

ایع و جواهر مالحظه نمودید( ز در 1370. قانون مجازات اسالیم مصوب  )چنان که از شر مساله    106ماده    نت 

که چون اعیاد مذهنر و رمضان و جمعه  را در   : »زنا در زمان های متتر باب زنا مطرح کرده است با این تعبت 

ب خمر،  تعزیر است«. قانون گذار در باب شر یف چون مساجد، عالوه بر حد، موجب    و مکان های شر

   . مساله تشدید را مطرح نکرده است

ز از ما 92الیم مصوب  ات اسجاز قانون م   پرداخته است. امر به این  23ده نت 
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