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 چکيده
های کیفری در مفهوم خاص و گذاریگذاری جنایی در مفهوم عام و در سیاستاستناد به مصلحت در سیاست

ست. با وجود تمام ایرادات مخالفان حجّیّت و کاربرد برانگیز بوده اقلمرو کاربرد آن همواره از موضوعات چالش

مصلحت در امور فقهی و حقوقی، ضرورت استناد به آن در پرتو ضوابط شرعی و عقلی و لزوم رعایت مصالح و 

مقتضیّات زمان و مکان و نیز کاهش شبهة تصلّب دینی، باعث تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه شده است. 

تی روشمند در راستای تأمین اهداف و مقاصد شریعت از یک سو و تأمین ضروریّات و استفاده از مصلحتْ سیاس

گذاری کیفری دارای نمودهای فراوانی اقتضائات حکومت دینی و نیازهای جامعه است. این موضوع در قانون

ری، کیف های موجود دربارة کاربرد مصلحت به خصوص در اموراست، ولی ضرورت دارد با توجّه به حسّاسیّت

یی انگاری در ابعاد مختلف سیاست جناکه با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت

ه های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیّه شده این است ک)تقنینی، قضایی و اجرایی( مشخّص شود. یافته

عی خاص از احکام مانند تعزیرات دانست، بلکه به دلیل تبعیّت قلمرو کاربرد مصلحت را نباید تنها محدود به نو

االمری، در تمام احکام جاری خواهد بود، ولی این جریان منطبق با قواعد و تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس

 ضوابط کلّی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود.

 .ط عقلیواژگان کليدی: مصلحت، سياست کيفری، ضوابط شرعی، ضواب
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 مقدّمه

ر است، ناپذیهای جنایی موضوعی اجتنابگذاریغلبة مفهومی و کاربرد مصلحت در سیاست

گیری فراوان از آن، تاکنون ابعاد مختلف و حدود آن در قوانین مختلف به ولی با وجود بهره

(. 18: 8211خصوص در مقرّرات کیفری به وضوح تبیین نشده و یا مبهم بوده است )سماواتی، 

همراه بوده  هاییگیری از مصلحت در فرایند استصالح با اشکاالت و مخالفتاز سوی دیگر، بهره

د های دینی عبارت بودنترین اشکاالت در موضوع حجّیّت و کاربرد مصلحت در عرصهاست. مهم

المی اس، که به انحراف نظام «متأثّر شدن تشیّع از مصلحت بر اساس روش و منش اهل سنّت»از 

طه و ضابگیری از استصالح بیگری به دلیل بهرهترس از اباحی»از دایرة امامت منجر شد و 

، که منجر به سکوت نخبگان و عالمان در برابر نظام جائر به بهانة «سکوالریزه شدن دین

 (. 24: 8271سنجی شد )افتخاری، مصلحت

اعث انحراف عدالت و طرح تفسیرهای های جنایی بگذاریاین اشکاالت در ابعاد سیاست

شخصی یا تأمین نفع نظام حاکم به بهانة تامین مصالح فردی یا جمعی خواهند بود. در واقع، کاربرد 

بدون ضابطة مصلحتْ خود تهدیدی علیه مصالح بنیادین فرد و جامعه و نیز جریان عدالت در نظام 

نظر گرفته و سعی در تأمین آنها با هر  جزایی است، زیرا هر فرد یا جریانی مصالح خود را در

مکن های نفسانی، بسیاری از مصالح اساسی مها و یا برداشتتوجیهی دارد و به دلیل تکثّر خواسته

در  تواند ابزاریمی« قاعدة استصالح»است نادیده گرفته شوند. از طرف دیگر، حجّیّت مطلق 

واهند ختوانند به هر آنچه میدست داشتن آن می مندان زمانه باشد، که با دردست حکّام و قدرت

 لباس شرعی بپوشانند و کاربرد صحیح مصلحت را مصادرة به مطلوب کنند. 

با وجود تمام این اشکاالت، مصادیق کاربرد استصالح در فقه شیعه به نحو ضمنی و تحت 

تابعیّت  به فاسد، پذیرش عناوین دیگری مانند تقدّم اهم بر مهم، ترجیح مهم بر غیرمهم، دفع افسد

احکام از مصالح و مفاسد، پذیرش اعتباریات عقالنی، بدیهی شمردن و پذیرش حفظ انتظام 

اجتماعی، وجود قواعدی مانند الضرر و قاعدة الحرج، وجود سنّت سهله و سمحه و ...، تأییدی 

های یگذارهای دینی و در سیاستبر ضرورت فلسفة وجودی و تأثیر عنصر مصلحت در آموزه
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« المقاصدفقه»یا « المصالحفقه»تقنینی هستند؛ شاید به همین علّت برخی فقه اسالمی را با عنوان 

 (. 13: 8438اند )علوانی، تعبیر کرده

بر اساس آن تعارضات در کاربرد مصلحت در عرصة اجتهاد و تقنین، ارائة تفسیری منطقی 

مندی دقیقِ نهاد فقهی مصلحت و فرایند استصالح در مندی و روشبرای تبیین ضرورت ضابطه

ناپذیر بوده است. تنها در این های جنایی اجتنابموضوعات مختلف از جمله در سیاستگذاری

شود و از صورت است که جایگاه مصلحت و فرایند استصالح به درستی در فقه شیعی معلوم می

به  شود. بر این مبنا این مقالهآن پیشگیری می های کاربردیهای کارکرد نابجا و چالشآسیب

 ت.های جنایی اسگذاریدنبال احصاء و تبیین ضوابط کاربرد مصلحت در فرایند سیاست

 . ضرورت بکارگيری مصلحت )استصالح( و اقسام آن1

عدم رعایت مصالح و مقتضیّات زمان و مکان باعث افزایش شبهة تحجّر دینی و عدم تأمین 

شود. از این رو، محظوری برای تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه و ضروری انسان مینیازهای 

 های و فرایندهاییگیری از روشفصل موضوعات در پرتو منابع موجود شرعی و عقلی و بهره

سنجی باقی نخواهد ماند. غزالی مصلحت را در ابتدا جلب نفع و دفع ضرر مانند مصلحت

مصلحت عبارت است از تأمین »چندی تعریف قبل را چنین اصالح کرد: دانست، امّا پس از می

هدف شارع و هدف شارع عبارت است از مواظبت از دین و حیات انسان )جان( و عقل و نسل و 

بندی دیگر، مصالح به دو نوع فردی و عمومی تقسیم (. در یک تقسیم319: 8298)غزالی، « اموال

 های شخصی موضوعات مانند مصالحی است که غزالیر بر جنبهشوند. مصالح فردی بیشتر ناظمی

م های عمومی روابط مرداز آنها نام برده است، در حالی که مصلحت عمومی بیشتر ناظر بر جنبه

و مصلحت همگان است. مصادیق اصلی مصلحت عمومی نیز عبارتند از امنیّت و نظم عمومی، 

که بر اساس معیارهای مختلف مانند تبعیّت یا اصالت، بهداشت، آموزش و رفاه عمومی و ... است، 

 (. 63: 8214پذیری و ... است )توکّلی، ثبات یا تغییر، تحقّق
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باید توجّه داشت که فرایند استصالح به هیچ وجه تک بعدی و منحصر به مصالح  بر این مبنا

های دینی سنجیمصلحتمادی نیست، بلکه ابعاد اخروی و معنوی نیز دارد و این وجه اصلی تمایز 

و غیردینی است که ناشی از نوع نگرش افراد به اقسام مصلحت است. این فرایند در اندیشة دینی 

دارای ابعادی فراتر از مصالح دنیایی دانسته شده است. برای مثال، امام علی علیه السالم در نامة 

استصالح  »، یکی از وظایف حاکم را اشتر به عنوان والی مصر نوشتندنهج البالغه، که به مالک 12

ترین پربارترین و با عظمت»شمارند، که بسیاری از شارحان با تلقّی این مفهوم به عنوان می« اهلها

های دینی و بازسازی و اصالح (، منظور آن را احیای ارزش882: 8272)جعفری، « قسمت فرمان

 (. 99: 8276اند )فاضل، معنوی دانسته

سنجی یا همان استصالح فرایندی است که در یک توان گفت فرایند مصلحت، میبه هر حال

سیاست روشمند بهترین مصلحت و نیکی را در راستای تأمین اهداف شریعت و مقاصد آن پس 

کند. در موضوعات دنیوی با وجود ثابت بودن برخی از مصالح بنیادین، از ارزیابی گزینش می

تضمین و یا نیل به آن اهدافْ متغیّر و منعطف ولی منطبق با روح آن  ها و ابزار تأمین وروش

ها اهداف هستند، یعنی موضوعیّت اهداف و مقاصد و طریقیّت داشتن وسایل و مبادی نیل به ارزش

 «التعزیر بما یراه الحاکم»توان به موضوع قاعدة و اهداف. برای مثال، در موضوعات کیفری می

های مدیریّت مجازات را بر عهدة حاکم قرار داده است تا با مالحظة سیاستاشاره کرد که شارع 

 8جنایی بهترین انتخاب را در جهت تأمین مصالح فرد و جامعه داشته باشد.

                                                      
. در این راستا، بازنگری در مجازات اعدام در جرایم موادّ مخدّر مطرح شد. همچنین، در قانون مجازات اسالمی مصوّب 8

 جّه هستند. برای نمونه، برابر شدن دیاتمصادیقی از بکارگیری استصالح برای روزآمدی بعضی از احکام قابل تو 8263

؛ برابر شدن دیة زن و مرد در اجراء با تأمین ما بالتفاوت از 8263ق.م.ا مصوّب  114های دینی با مسلمانان برابر مادة اقلیّت

ما ؛ پرداخت 331ق.م.ا؛ تبدیل رجم به اعدام به موجب مادة  118های بدنی موضوع تبصرة مادة صندوق تأمین خسارت

المال در مواردی که اولیای دم توان پرداخت آن را نداشته و جنایت باعث اخالل در نظم و امنیّت و التفاوت دیه از بیتبه

ق.م.ا؛ تعلیق اجرای حد بر زن  431دار شدن احساسات عمومی شده و مصلحت در اجرای قصاص باشد به موجب مادة جریحه

ق.م.ا؛ یا موارد دیگر مانند پذیرش سقط درمانی موضوع ماده واحدة سقط درمانی  442و  427باردار و یا شیرده موضوع موادّ 

 ق.م.ا 781و تبصرة ماده  89/2/8214مصوّب 
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 . منابع استصالح۲

 . شرع۲-1

شود، نیز تعبیر می« شریعت مُنزِله و یا قانون الهی»های دینی، که از آن با عنوان شرع و آموزه

ناحیة شارع در مجموعة شریعت موجود بوده و به معنای آن موضوعاتی است که خداوند  از

حکیم براى حیات مادی و معنوی بندگان خود وضع کرده است، مانند حکم الزام به اقامة حدود 

و تعزیرات یا وجوب اجرای قصاص. رابطة شرع و دین چنین است که دین برای تمام جهانیان 

د کنبلیّت نسخ ندارد و شرع روشی خاص را برای امّت یا جامعه مشخّص میعمومیّت دارد و قا

: 8276شود و بدین جهت شریعت قابل نسخ است )طباطبایی، که با آن اهداف شرع تأمین می

ی از اصول های(. البته منظور از شرع در اینجا تنها توجّه به منصوصات نیست، بلکه برداشت219

 مذاق شریعت و مقاصد آن باشند نیز مورد نظر است.کلّی شرع که مبتنی بر 

 . عقل۲-۲

 «کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع»از قاعدة مالزمة 

کند، شود بر قرین بودن احکام شرعی با یک منبع دیگر به عنوان عقل حکایت میآنچه حاصل می

انند قطعیّت و عدم ظن این قابلیّت را دارد که هم برای که در واقع در صورت داشتن اوصافی م

اری انداز برای بسیاندازی فراخ را مشخّص کند؛ در پرتو این چشممکلّف و هم برای مجتهد چشم

از مسائل که در ظاهر نصّی در مورد آنها موجود نیست و یا نصوصی مشکوک موجود هستند، 

شود. از سوی دیگر، تعارض هستند، راه حل ارائه می های عقل قطعی درکه در ظاهر با برداشت

ن اند، عقل این ظرفیّت را دارد بر اساس حساز آنجا که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد وضع شده

و قبح عقلی و به صورت جزئی به تشخیص این مصالح و مفاسد برسد. چنانچه این برداشت به 

ص عمومات و یا صدور احکام حکومتی و یا به نظر نحو کلّی و قطعی باشد منعی در مسیر تخصی

عدة دیگر احکام ثانویّه وجود ندارد، گرچه موقّتاً مخالف بعضی از احکام اوّلیّه تلقّی شود. از این 

عقل گاهی باید عموم یا اطالق برخی نصوص را تقیید کند یا در مفاد آنها توسعه بدهد، زیرا »رو، 
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و عقالست، حدود و قیود و گسترة آنها نیز به دست عقل و  احکام که زمام آنها به دست عقل

های عقلْ ظنّی و مقارن با ظنون باشند به دلیل (. چنانچه برداشت38: 8291)خوانساری، « عقالست

توان مبتنی بر آنها نسبت به صدور حکم اقدام کرد. از این رو، برخی از عدم حجّیّت ظنون نمی

برای  ها و یا مصالحنبوده و امکان فهم و تشخیص اولویّت ارزشفقها معتقدند عقول بشر کامل 

: 8483ایشان موجود نیست و بدین سبب حقّ تشریع احکام و قوانین الهی را ندارد )حیدری، 

221.) 

 . عرف۲-۳

روش »ترین تعریف برای عرف عبارت است ازشمار موجود، به نظر جامعاز میان تعاریف بی

شده گفتارى که در میان همه یا بیشتر مردم یا قوم یا گروه خاصّى شناخته و شیوة مستمر عملى یا

دهنده و توان از اجزاء و عناصر مهمّ تشکیل(. از این رو، می337: 8439)خمینی، « و مرسوم باشد

أ آور بودن و داشتن منشعمومیّت و تکرار عمل یا گفتار معیّن، الزام»از اوصاف اساسی عرف به 

(. از آنجا که عرف وابسته به موضوعات اجتماعی 318: 8269شاره کرد )محمّدی، ا« عقالنى

است، برای درک آن باید به وضعیّت موجود و شرایط مستحدث اجتماعی توجّه داشت. همین 

شود تا عرف موجب پویایی فقه شده و از عناصر انطباق با موضوعات اجتماعی است که باعث می

جنایی دینی که بسیار با تحوّالت اجتماعی مرتبط است تلقّی شود. ت مهم و تأثیرگذار بر سیاس

کند که بسیارى از مسائل، مجدّداً مورد ارزیابى قرار گیرد و به مقتضیّات عصر ایجاب مى»

هاى گذشته بسنده نشود و نظام حقوق و تکالیف خانوادگى ]مسئلة حجاب، بسیارى از ارزیابى

(. هرچند عرف در وضع 1: 8218)مطهّری، « این سلسله مسائل است مسائل اقتصادى و...[ از جمله

احکام شرعی مستقالً نقشی ندارد، در موضوعاتى که واضع آن شرع نباشد و در تشخیص مفاهیم 

اى اشکال است و مکلّف و یا فقیه برو تعیین مصادیق موضوعات کلّی شرعی ارجاع به عرف بی

(. در نتیجه 86: 8279ند به آن رجوع کند )سبزواری، تواتشخیص و تحدید این موضوعات می

ای شرعی و عقلی است از احکام جزایی اسالمی بهره سیاست جنایی اسالم که دارای هسته
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گیرد، که در این منظومة منسجم و ساختارمند با عنوان شریعت ساماندهی شده و با متأثّر شدن می

مات زمان و مکان مصادیق و مفاهیم آن مشخّص از ظرفیّت عرف و منطبق با اقتضائات و الزا

 شوند. می

 . رويکردهای موجود دربارة کاربرد مصلحت ۳

 . رويکرد غيردينی۳-1

 گیری از منابع وحیانی، بر مبنای اصالت ذاتی انسان و منافعمکاتب غیردینی به دلیل عدم بهره

رده و آن نفع صرفاً مادی تعبیر ک صرفاً مادی او و در تفکّری پراگماتیستی، مصلحت را به عنوان

نماید. ایشان در واقع مصلحت را سودی را به مثابة معیار اساسی برای رفع تزاحمات تلقّی می

ها است. از نظر آنها مصلحت عین حقیقت دانند که در زندگی انسان مورد درخواست انسانمی

الح عامه معیارها و ضوابطی (. اگرچه در تعریف مصلحت به ویژه مص397: 8217است )راسخ، 

گوناگون در نظر گرفته شده است، وجه مشترک تمام آنها حاکمیّت تفکّر سکوالریستی است. 

اندیشان سکوالر معنای خیر یا مصلحت را در عالم مادی و محسوس و در برای نمونه، مصلحت

(. لزوم 391: 8219و التمن،  78: 8211شناسند )کاتوزیان، گرا به رسمیّت میفضایی عینی

 گراییِ افراطی و گرایشترازی مصلحت با حقیقت، در نگرش سکوالر و غربی، حاصل عملهم

 به نیازهای عینی و زیستی انسان و فراغت از نیازهای روحانی و معنوی او است.

 . رويکرد دينی۳-۲

زمان ه هماز دیدگاه حقوق اسالمی، مصلحت تنها محدود به امور دنیایی و مادی نیست، بلک

(. برخالف تفکّر سکوالر 383به منافع دنیوی و اخروی تفسیر شده است )نک. نهج البالغه، خطبة 

که مبنای تعیین مصالحْ عقل ناقص انسانی است، در شریعت، مبنا و اساس تعیین و تشخیص مصالحْ 

فاسد با م های شرعی در کنار عقل قطعی است. به بیان دیگر، در تفکّر سکوالر مصالح وآموزه

شوند و در تفکّر دینی مصالح و مفاسد بر مبنای عقل شرعی قابل تشخیص عقل مستقل تعیین می
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هستند. مصالح عینی و مادی در استصالح غیردینی مورد پذیرش هستند، در حالی که در استصالح 

ترین وجه همتوان مدینی ضرورتاً مصالح مادی یا عینی بر مصالح ایدئولوژیک اولویّت ندارند. می

ین کرد ها را چنین تبیگذاریتمایز رویکرد دینی از غیردینی در استفاده از مصلحت در سیاست

در آن تنها در  محوریگرایی و منفعتبر مادیّات مبتنی بوده و مصلحت« پوزیتویستی»که دیدگاه 

شود رویکرد باعث میشود؛ غلبة این راستای معیارهای مادّی و منافع زودگذر دنیوی تعریف می

های دینی از متن به حاشیه رانده شوند. در مقابل، از نظر شرع مصلحت در پرتو که دین و ارزش

های دینی و شرعی و منطبق با غایات و اهداف دین و به عنوان ابزار عملیّاتی کردن آنها آموزه

نی بر های تقنینیِ مبتریگذاشود. این مالزمه بیانگر این موضوع است که سیاستشناخته می

 مصلحت در محدودة شریعت قرار داشته و مقرّرات خارج از محدودة شریعت فاقد حجّیّت هستند. 

 احصای ضوابط استصالح -4

 . ضوابط مستنبط از لغت و مفهوم4-1

 . ضوابط لغوی4-1-1

عنا م شناسان مصلحت را در راستای واژة منفعت و به نفعی که اثرش باقی استبرخی لغت

(. برخی مصلحت را در برابر واژة مفسده قرار داده و برخی از آن 399: 8483اند )عسگری، کرده

 با اند. برخی آن را فراتر از نفع و خیر ظاهری دانسته و مصلحت رابه عنوان خیر تعبیر کرده

(. 391: 8274اند )مصطفوی، چون خیر، نفع، سعادت و حکمت دانسته مفاهیم از ایمجموعه

اگرچه در هر آنچه مفید مصلحت است، نفع و خیر و سعادت وجود داشته و انجام مصلحت در 

ها نیست، بلکه مصلحت دارای راستای حکمت است، مصلحت به معنای هیچ کدام از این واژه

ها است. از این رو، مصلحت را بهتر است که نفع، خیر، سعادت و معنایی اخصّ از این واژه

 ی دانست که در امور دنیوی و اخروی وجود دارد. حکمت دائم
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دربارة رابطة منفعت و مصلحت باید دقّت کرد که نخست، هرچند عنصر مصلحتْ منفعت را 

نیز به دنبال خود دارد، هر منفعتی مستلزم مصلحت نیست. از این رو، رابطة میان مصلحت و منفعت 

لحت مص»موم و خصوص من وجه است. دوّم، ای یک سویه و عاز قبیل ترادف نبوده بلکه رابطه

از سنخ منفعت و مفسده از سنخ مضرّت )ضرر( نیست )...( و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد 

است نه منافع و مضار، به همین دلیل در بسیاری از واجبات شرعی از قبیل زکات، خمس، حج و 

رّمات الهی منفعت مالی یا بدنی جهاد، ضرر مالی یا جانی وجود دارد، چنانکه در بخشی از مح

(. سوّم، مصلحت و مفسده عالوه بر دربرگیری موضوعات مادی، 494: 8486)فیاض، « هست

حیثیّتی ارزشی نیز دارند. در این فرض استعمال مصلحت، به جهت استفادة سود، به صورت مجاز 

شود که آن نفعت میبوده و از باب اطالق مسبّب بر سبب است. چهارم، مصلحت وقتی منطبق با م

 منفعت قطعاً دارای نفعی واقعی، پایدار و بلندمدّت باشد. 

 . ضوابط مفهومی مصلحت4-1-۲

بندی شده است و شناخت و تبیین از لحاظ مفهومی، مصلحت از منظرهای گوناگون تقسیم

هر یک برای فهم نقش مصلحت در استنباط حکم شرعی و حکومتی ضرورت خواهد داشت، 

مصالح ضروری و مصالح تحسینی. مصالح ضرورى مصالحی هستند که  آنها عبارتند ازکه اهم 

در حیات بشری موضوعاتی با اهمیّت و ضروری تلقّی شده و هدف اصلى شریعت تأمین و حفظ 

آنها است، که عبارت هستند از حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال. این مصالح از آن جهت 

شود و وجب اختالل در نظام زندگى انسان و انتظام اجتماعی میضروری هستند که فقدان آنها م

(؛ این مصالح حقیقی، 711: 8489بدین جهت حفظ این مصالح بر همه چیز مقدّم است )زحیلی، 

یقینی و غیر وهمی هستند. مصالح تحسینى نیز در واقع نوعی از مصالح هستند که برخالف مصالح 

ت ندارد، ولی رعایت آنها باعث بهبود زندگى مردم ضروری وجود یا عدم وجود آنها ضرور

 به دست کردن»شود، مانند شود و در مقابل عدم رعایت آنها باعث دشوارى زندگى مردم نمىمی

ها ضرورت دارد و نه سبب انگشتر و استعمال بوى خوش، که نه وجود آنها براى زندگى انسان
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(. به بیان دیگر، تحسینیّات به عنوان مکارم 214: 8419)طباطبائی،« گردندرفع مشقّت و حرج مى

 اخالق و محاسن عادات تلقّی شده و عدم جعل آنها برای مکلّف سختی در پی ندارد. 

 . ضابطة ابتنای بر عدالت و کرامت4-۲

ابتنای تشریع و تقنین بیهوده نیست، بلکه دانشمندان اسالمی بر این باورند که احکام اسالمی 

؛ 811: 8483ترین آنها عبارتند از عدالت و کرامت )حلّی، استوار هستند که مهمای بر مبانی

ترین علّت ارسال رُسل و انزال کُتب تعمیم عدالت (. از لحاظ درون دینی نیز مهم79تا: شاطبی، بی

و کرامت در مسیر سعادت انسانی است. تأمین مصلحت عمومی ضامن حفظ حیات اجتماعی 

کند، پس اقتضای عدالت خواهد ه تأمین مصالحْ اصل حیات جمعی را تأمین میاست و از آنجا ک

های اساسی آن است. تأمین حداکثری حیات جمعی منوط به بود ولی همة آن نیست بلکه از پایه

(. در نسبت عدالت و 79: 8276؛ بهشتی،  11: 8217تحقّق حداکثری عدالت خواهد بود )رالز،

تری از عدالت دارد، ولی مبتنی بر عدالت است. از سوی دیگر، دهکرامت، کرامت حوزة گستر

ا توان از رابطة آنها بای تعاملی و دو سویه دارند که میاز جهت کارکرد، عدالت و کرامت رابطه

 عنوان رابطة عدالت کریمانه و کرامت عادالنه تعبیر کرد. 

ت بر روى زمین از اینکه چهل بدون شک، در راستای اقامة عدالت، اجراى حدود و تعزیرا

(. از سوی دیگر، کرامت انسانی 87: 8497تر است )کلینی، روز بر آن باران ببارد پرمنفعتشبانه

ت تواند با تلطیف عدالهای فراوان و بالقوّه میبه دلیل ظرفیّت 8که مطلق و غیرقابل تخصیص است

عدالت کریمانه و کرامت »وم ترکیبی و به شرط ابتنای بر عدالت و عدم اختالل در آن، مفه

های جنایی کند، که موجب تعالی سیاست جنایی و تکامل گذاریرا وارد فرایند سیاست« عادالنه

(، مخاطبْ 876)بقره/« االلبابو لکم فی القصاص حیاه یا اولی»شود. برای نمونه، درآیة آن می

با تأمّل در مشروعیّت کیفر قصاص  خردمندان و عقال هستند. عقل به عنوان ابزار تشخیص

                                                      
تأکید دارد که تنها اطالقی که استثناءپذیر نبوده و قابل انصراف نیست اصل  8263آیین دادرسی کیفری مصوّب  4. مادة 8

 است.« کرامت و حیثیّت انسان»
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یابد که عدالت بر حفظ امنیّت جسمی و روحی افراد جامعه به عنوان یکی از مصالح قطعی درمی

به بیان دیگر، کمک به اجرای عدالت و جلوگیری  8آن اقتضاء دارد و تأمین آن ضروری است.

ی که حقّ افراد و جامعه را نادیده مورد بر مجرماز فساد در راستای کرامت انسان است و ترّحم بی

(. در واقع، این تفکّر با 397: 8211گرفته است برخالف عقل سلیم و منطق است )انصاری، 

الناس تطابق مقتضای کرامت جمعی و عدالت و نیز لزوم تناسب جرم و مجازات و رعایت حق

 ندارد.

 . ضابطة قطعيّت، حتميّت و کلّيّت4-۳

صالح در اندیشی و فرایند استمتّفقاً قائل به این هستند که مصلحت در یک بیان کلّی، فقها

شرع اسالم باید بر اساس ضوابطی معیّن باشد، که منشأ عقلی، شرعی و فطری دارند. در این راستا، 

 مطلق و کلّی بودن مصالح»الرعایه دانسته است: سنجی الزمها را در مصلحتشاطبی این مالک

(. غزالی نیز حجّیّت استصالح را منوط به 398: 8213)خالد، « ذهنی بودن آنهادر مقابل نسبی و 

برای مصلحت کرده است. مصلحت زمانی متّصف به « ضرورت، قطعیّت و کلّیّت»دارا بودن 

وصف ضروری است که برای حفظ مصالح و مقاصد ضروری مورد استفاده باشد، که این مصالح 

ن، جان، عقل، نسل و مال( هستند و تعدّی به آنها یا تفویتشان ضروریّه همان مصالح پنجگانه )دی

امری حرام شمرده شده و مستلزم کیفر است. مصلحت زمانی قطعی است که خالی از ظن و شک 

باشد و به تعبیر دیگر دارای اوصاف یقینی و حتمیّت باشد. در این باره، بسیاری از فقهای امامیّه 

ظ یک مصلحت را قطعاً و یقیناً تأیید و آن را درک کند از چنین معتقدند که هرگاه عقل لزوم حف

مصلحتی باید پیروی کرد و در مقابل زمانی که استصالح تنها مبتنی بر ظن و احتمال باشد نباید 

                                                      
سورة بقره، خداوند دو مرتبه به قصاص و یک مرتبه به عفو جانی اشاره کرده است. به نظر علّامه  876و  871. در مورد آیات 8

ت عفو جانی موجب گسترش رحمت است ولی مصلح»طباطبائی در تفسیر المیزان، تاکید بر قصاص به این خاطر است که 

 «کند قصاص است نه عفو یا دیه و مانند آنیات اجتماعی ادمی را تأمین میشود، زیرا آنچه که حعمومی با قصاص تأمین می

 (.422: 8)المیزان، ج
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(. مصلحت زمانی کلّی است که منافع 12: 8279؛ مرعشی، 148: 8434از آن تبعیّت کرد )مکارم، 

 (.31: 8213ه اینکه مختصّ شخص یا گروه خاص باشد )غزالی، آن خاصّ عموم مسلمین باشد ن

 . ضابطة ميزان ضرورت4-4

مراد از میزان ضرورت این است که در صورت عدم تحقّق آن ضرورت، چه متعلّقی از آن 

شود، مانند تأمین آب شرب که متعلّق آن ادامة حیات است. در مورد تبیین ضرورت تفویت می

هر  8این دو مفهوم دارای رابطة عموم و خصوص مطلق هستند، رابطة مصلحت و ضرورت،

(. از این رو، با 822: 8211ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی ضرورت نیست )نیکزاد، 

شود و این را که این ضرورت لزوماً تشخیص ضرورت امری، تنها ضرورت آن تشخیص داده می

 سبت به این امور از نصوص شریعت استفادهکند. توجّه شارع نمنجر به مصلحت شود روشن نمی

یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ »( و 9)مائده/« ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ»شود، مانند آیات شریفة مى

م اهم بر نیز در بسیاری موارد از جمله در موارد تقدّ« ضرورت(. »811)بقره/« وَ ال یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ

قاعدة  کشاند. بر اساسمی« اندیشیمصلحت»جنایی، حقوقدانان را به دنیای مهم در عرصة سیاست 

ضرورت، اصل اوّلی در موازین اسالمی آزادی است. البته تا جایی این آزادی مورد حمایت است 

ن عدول از ایافتند که عدالتْ اقتضای که موجب ضرر به دیگری نشود. امّا مواردی اتّفاق می

اصول را دارد. برای مثال، اگر نجات جان یک انسان متوقّف یا منوط به تخریب مال دیگری باشد. 

موجب « الضرورات تبیح المحذورات»در این موارد دو قاعده قابل اعمال است: نخست، قاعدة 

 حدود آنشود؛ دوّم، ها مانند ممنوعیّت تصرّف در ملک دیگری میمباح شدن برخی ممنوعیّت

                                                      

ت. امّا مصلحت اسمند است و به عبارت دیگر نوعی . هر امر ضروری که متضمّن دفع ضرری است به دلیل دفع ضرر فایده8

لزاماً همراه با دفع ضرر نخواهد بود. در واقع، بین مفهوم هر امر دارای مصلحت الزاماً ضروری نیست، یعنی هر جلب منفعتی ا

مصلحت و مفهوم ضرورت رابطة عموم و خصوص مطلق وجود دارد، یعنی هر ضرورتی مصلحت است، امّا هر مصلحتی لزوماً 

. در موردی «اولویّت تفضیلی»دارد و گاهی « اولویّت تعیینی»اهلل جوادی آملی گاهی مصلحت ضرورت نیست. به تعبیر ایت 

که اولویّت تعیینی دارد، همان ضرورت است و در جایی که اولویّت تفضیلی دارد، مصلحت بوده و ضرورت نیست )جوادی 

 (.491: 8276آملی، 



 

 

 
 

898 

 

 ییجنا هایگذارییاستدر س ینیضوابط حاکم بر کاربرد مصلحت د

انما تقدر »اند معیّن شده است، که در توضیح نوشته« الضرورات تتقدر بقدرها»قاعده با ضابطة 

(؛ مطابق این قاعده، 31: 8433)کاشف الغطا، « بقدرها کماً و کیفاً و زماناً و مکاناً و وجوداً و عدماً

یء ه در واقع وضع شبرای رفع حالت ضرورت، نباید از حدود عقلی و عرفی منطبق با عدالت ک

در موضع خود است عدول کرد و باید به قدر متیقّن عمل کرد، که در واقع مقدارش را عدالت 

د، رسکند. به بیان دیگر، ضرورت در ظاهر عدول از اصل و خروج از موضع به نظر میمعلوم می

 ولی در واقع عمل برخالف اصل ظاهری مطابق با مقتضیّات عدالت است. 

 بطة کميّت و کيفيّت تأثيرگذاری. ضا4-9

از لحاظ کمّی باید معلوم شود که مصلحت چه تعداد افراد را تحت شمول نفع و یا دفع ضرر 

که  شود، عالوه بر حیثیّت فردیدهد. هر جامعه به دلیل اینکه از تجمیع افراد تشکیل میقرار می

ت آن به حیثیّت جمعی یا حیثیّ به هر فرد رجوع دارد دارای حیثیّت مستقل دیگری است که از

ها شود، که باید در فرایند استصالح میزان حداکثری تأمین و تضمین این ارزشاجتماعی تعبیر می

در نظر گرفته شود. در مباحث اصولی از تأثیر کیفی به عمق تعبیر شده است. در واقع، اگر 

نظر را دربرگیرد، انجام خواهد سنجی حجم و مصادیقی فراوان از اهداف و مقاصد مورد مصلحت

 (.4: 8211؛ فرساد، 389: 8214شد )صابری، 

 . ضابطة مدّت تحقّق و پايايی آثار مصلحت4-۶

اگرچه احکام مستند به استصالح به دلیل غیردائمی بودن مصالح و مفاسد موقّتی محسوب 

تند صلحت، حکمِ مسشوند و بقای آنها تابع وجود و استمرار مصالح است و در صورت الغای ممی

شود، مدّت تحقّق و پایایی آثار مصلحت دارای اهمیّت به مصلحت نیز ملغی و از حجّیّت ساقط می

است. برخالف رویکرد غیردینی که در آن مدّت و ماندگاری آثار مصلحت محدود به حال و 

ری در تأثیامور عینی و ملموس است، در رویکرد دینی زمان ایجاد مصلحت موضوعیّت نداشته و 

 تقدّم و تأخّر مصالح ندارد. چه بسا، 
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در نظام دینی چیزی مصلحت باشد که دامنة اثر آن به قیامت بازگردد و به نحو عینی در این »

عالم عیان نگردد، در حالی که واقعاً نیز مصلحت باشد و یا اینکه دامنة تأثیر آن بلندمدّت باشد 

ینکه[ شهادت در ظاهر منجر به شکست شود، در حالی ولی در عین حال بسیار ضروری، مانند ]ا

که عین سعادت است. البته نباید از نظر دور داشت که در مقام تعارض دو مصلحت همسان این 

 (. 29، 8214)بوطی، « تواند مورد نظر باشدمالک می

ح تواند در تشخیص و ترجیاز سوی دیگر، پایایی آثار مصلحت از ضوابط مهم است که می

ها مورد توجّه باشد. مدّت زمان بقای اثر در دو بعد مادی و معادی نباید با یکدیگر آمیخته رزشا

شود، زیرا ممکن است آثار مادی به ظاهر ماندگار تلقّی شوند، در حالی که مالک ماندگاری 

 آثار در بعد معادی و اخروی باید مالک اصلی محسوب شود. 

 های شريعتوزه. ضابطة انطباق استصالح با آم4-7

. پرسش شودهای دینی از شروط الزم فرایند استصالح محسوب میانطباق استصالح با آموزه

رع منطبق ها با شسنجیکند یا باید مصلحتاین است که صرف عدم مخالفت با شرع کفایت می

، که ضمن ه کردتوان به تقدّم و ترجیح احکام حکومتی بر احکام اوّلیّه اشارباشند؟ در پاسخ می

گیرد، در عین حال مخالف احکام شریعت نیز نیست اینکه در چارچوب شریعت انجام می

توان گفت عدم مخالفت استصالح با دستورهای شارع مالزم (. از این رو، می7: 8217)مزینانی، 

 حو قرین انطباق آن با احکام اسالم است. به عبارت دیگر، در عرصة تشخیص مصالح و استصال

های دینی از یک سو و ها با آموزهسنجیبه معنای تعارض مصلحت 8دینی، فرایند الئیزاسیون

 (.894: 8269سازی و سکوالریزاسیون از سوی دیگر راهی نخواهد داشت )افتخاری، عرفی

 

                                                      
ها نامهواژهشود. یگفته م یدر امور دولت ین( به دخالت نکردن دlaïcité: ی)به فرانسو یسیتهالئ یادر فرانسه  یسمسکوالر. 1

رجمه زبان آن را در ت یسیتهمخالف الئ یبانرق یاگرچه گاه کنند.یترجمه م یسمسکوالر یا یتهرا به سکوالر laïcité معموالً

 دادند ییرتغ یزن laicism  و laicityبه  یسیانگل
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 . ضابطة هماهنگی و سازواری استصالح با غايات و احکام شريعت4-۸

ا غایات شریعت خواهد بود، در غیر این صورت نیز ابتنای مصلحت بر دین و اهداف ی

مشروعیّت مصلحت از بین رفته و قابل عرضه نخواهد بود. از این رو، شیخ طوسی در عین حال 

که روابط با اهل ذمّه را بر عهدة حاکم اسالمی نهاده است، آن را به مصلحت اسالم مقیّد دانسته 

ده است. در نتیجه، اگر این استصالح با احکام و محتوای آن را در ذیل احکام شریعت جای دا

مداری مندی و غایت(. این هدف13: 8271شریعت در تضاد باشد، از اعتبار خارج است )طوسی، 

است که باعث تنظیم و تعدیل مصالح و به واقع موجب انسجام فرایند استصالح و حرکت فرایند 

ه بر تأمین اهداف شریعت، در موضوع در مسیری صحیح خواهد شد. از این رو، مصالح عالو

سیاست جنایی، باید در مسیر اهداف و غایات سیاست جنایی مدوّن شوند. برای مثال، چنانچه 

تعمیم عدالتْ غایت دین و سیاست جناییْ مبتنی بر آن دانسته شود، فرایند استصالح نیز به عنوان 

 کند و بر مبنای آن تعریف شود.روش و نحوة دسترسی به آن هدف باید در مسیر اهداف حرکت 

های وصول به آنها معموالً چنانچه اصول حاکم بر دربارة لزوم هماهنگی اهداف با وسائل و راه

اهداف و یا غایات مورد نظر برای یک موضوع واضح و روشن باشند، طرق یا وسایل نیل به آن 

برای مثال، نیل به اهداف دینی های اهداف خواهند بود. اهداف اصوالً تابع خصوصیّات و ویژگی

توان غایات و اهداف دینی را محقّق ساخت. از طُرق دینی باید حاصل شود و از طرق غیردینی نمی

بنابراین، چنانچه برای نیل به یک هدف، از طرق غیرقانونی استفاده شود، نتایج و ادلّة حاصله از 

ه که یان دیگر، در اسالم برخالف این دیدگااین طرق، غیر قانونی بوده و قابل استناد نیست. به ب

کند، هم غایات و اهداف اهمیّت دارند و ای را توجیه میتأمین هدفْ استفاده از هر نوع وسیله

ها و ابزار و وسائل نیل به آن غایات و اهداف. از این رو، طریق نیل به اهداف شرعی با هم روش

ود. این قاعده در آیین دادرسی کیفری با عنوان قاعدة گیری از تدابیر شرعی ممکن خواهد ببهره

اعتباری ادلّة تحصیلی که بیانگر بی 8«میوة درخت مسموم»و یا قاعدة « بطالن و عدم اعتبار دلیل»

زادگان و شود )نک. موذّنبه شیوة غیرقانونی توسّط کنشگران نظام عدالت کیفری است یاد می

                                                      
1. The fruit of the poisonous tree. 
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باید گفت هرچند اصول عدالت کیفری مطلق هستند، این اطالق (. البته 342-397: 8261مقدّم، 

ات تر قابل تخصیص است و این موضوع از اقتضائدر شرایطی برای تأمین یا تضمین مصالحی مهم

 شود.عدالت محسوب می

 . ضابطة ابتنای بر عقالنيّت4-5

ند را بر پایة عقل یمصلحت و استصالح باید مبتنی بر استنباط عقل قطعی باشد و نباید این فرا

کنند ای باشد که وقتی آن را بر عقول سلیم عرضه میغیرقطعی بنیان نهاد. این فرایند باید به گونه

د به عنوان یکی از اسنا« عقل قطعی»و « عقل عملی»آن را قبول کنند. فقیهان امامیّه در پذیرش 

الحْ مبنای درک عقل است معتبر کشف احکام اجماع دارند و این در حالی است که سنجش مص

و به بیان دیگر وجود مصالح یا مفاسد مترتّب بر افعال مبنای درک عقل از حسن و قبح فعلی تلقّی 

های عقلی و شرعی دربر گرفته شده است و در عین آسمانی و خواهد شد. فقه دینی در آموزه

المی اصولی و فقهی و کهای قدسی بودن ساحت کاربردی آن زمینی است؛ این عقالنیّتْ تأسیس

 سازد. مانند مصلحت و عناوینی از این قبیل را آشکار می

 . ضابطة هماهنگی با اقتضائات زمانی و مکانی4-1۱

یابد. در واقع، در رابطة مصلحت با زمان اصوالً مصلحت در بستر زمان یا مکان موضوعیّت می

ی حکم و موضوع یا سبب و مسبّب تلقّ تواند به مثابةو مکان، تحقّق یا موضوعیّت مصلحت می

شود و اگر موضوعی در شرایط و مقتضیّات زمانی شود. تا موضوع محقّق نشود حکم ثابت نمی

و مکانی خاص تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد یافت. به بیان دیگر، از آنجا که مصلحتْ 

یابد، زمان یطی معیّن معنا میموضوعی ثابت و پایا نیست، بلکه تحقّق آن در زمانی مشخّص و شرا

و مکان در تغییر موضوع مصلحت نقشی مهم دارند و به همین دلیل شناخت دقیق آنها در شناخت 

توان اظهار داشت مقولة مصلحت با درست مصلحت اثرگذار خواهد بود. مطابق این معنا، می

سی درست یا نادرست شناعنصر زمان و مکان پیوندی گسترده و استوار دارد؛ زمان و مکان

 اندیشی صحیح یا ناصحیح باشد و به تصمیمات متفاوت بیانجامد. تواند مقتضی مصلحتمی
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 . ضابطة رعايت قانون اهم و مهم4-11

شود. ترین آنها در قالب قاعدة اهم و مهم نمایان مییکی از ضوابط اصولی مهم و شاید مهم

گر االحترام با یکدیهرگاه دو امر واجب»فرماید: ورد میاز لحاظ نقلی، پیامبر اکرم )ص( در این م

: 8266)ابن اثیر، « شودتر کنار گذاشته میاهمیّت برای انجام امر بااهمیّتجمع شدند، امر کم

دفع افسد »(. در فقه شیعه، در تعبیر فقهی از این قاعده از عناوین مختلف یاد شده است، مانند 648

(. علّامه جعفری در این خصوص گفته است: 299: 8484)کرکی، « لضررینااخفّ»و « به فاسد

(. استاد مطهری نیز گفته 899: 8486)جعفری، « اصل در مورد تزاحم، تقدیم اهم و مهم است»

 است: 

مالزمه و پیوند عقل و دین انعطافی به دستورات دین داده است و به اصطالح فقها اهم و مهم »

ین دو دستور دین تزاحم برقرار شود باید به کمک عقل اهم را بر مهم ترجیح آید. اگر بدر کار می

« داد، مثل ورود به زمین غصبی برای نجات غریق، اسالم راهی برای تزاحم باز کرده است

 (.229: 8291)مطهّری، 

گرایی رمانگرایی با آترین کاربرد این قاعده در سیاست جنایی به چالش فلسفی واقعیّتمهم

اندیشی با لزوم اجرای بدون تأمّل احکام شریعت بازگشت دارد. برای نمونه، یا ضرورت مصلحت

در موضوع نخست اگر بین یک هدف واجب و یک وسیلة حرام تزاحم شکل بگیرد، 

گرایی بر اجرای واجب از راه حرام با توجّه به گرایی بر ترک حرام و در مقابل واقعیّتآرمان

تر است باید انجام شود، اگرچه الزمة آن رند، به این معنی که اگر هدف مهماهمیّت تأکید دا

تر است باید هدف را ترک کرد تا وسیله محقّق ارتکاب به وسیلة حرام باشد و اگر وسیله مهم

 شود.

 زا است. برای مثال، اگر اجرایدر این باره، تشخیص میزان اهمیّت بسیار حیاتی، مهم و تنش

کنند مثل رجم منجر به تضعیف نظام حاکم شود، برخی اجرای حد را اهم تلقّی میبعضی حدود 

و برخی دیگر جلوگیری از تضعیف نظام را. از این رو، الزم است در تعیین میزان اهمیّت 

ی دینی هاترین آنها ابتنای بر معیار عقلی و شرعی است. آموزهمعیارهایی معرّفی شوند، که مهم
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یا عقل مبرهن  8شارع حکیم است که بر مبنای قاعدة مالزمه، قرین با عقل قطعی صادرشده توسّط

 گوید: اهلل مکارم در این باره مینیز خواهد بود. آیت

آنچه الزم است بر آن تأکید شود اینکه شناخت مصالح و مفاسد و اهم و غیر اهم باید به »

امور بیش از سایر امور داده است باشد حسب مذاق شارع و اهتمامی که شارع مقدّس به بعضی از 

آید )...( ]در تزاحم نه به حسب مذاق خودمان و آنچه به حسب استحسانات به ذهن ما می

و از  الناس مقدّم استتوان به این نتیجه رسید که حقاهلل، میالناس)حقوق شهروندان( با حقحق

 «مقایسه با تکالیف شرعی محض اولویّت دارد الناس باشد، دراین رو[ هر حقّی که متعلّق به حق

 (.198: 8431)مکارم، 

الهی اهلل و حقّ مالی انسان بر حقالناس بر حقتقدیم حق»اهلل خوئی معتقدند آیتهمچنانکه 

الناس را نامعقول (، برخی ابطال حق67: 8489)خویی، « دهدروح فقه اسالمی را تشکیل می

اهلل را مبنای ( و صاحب جواهر ترجیح حقّ آدمی بر حق41: 8492یلی، دانند )محقّق اردبمی

اهلل استنباط حکم شرعی قرار داده و بسیاری از دیگر فقیهان شیعه نیز بر تقدّم حقّ انسان بر حق

توان به امکان انجام (. از آثار این ترجیح در محاکمات می98: 8297اند )نجفی، تأکید کرده

قانون آیین  241برای ممانعت از تضییع حقّ بزهدیده اشاره کرد )نک. مادة محاکمات غیابی 

اص کند که در تعارض میان حقوق اشخدادرسی کیفری(. نمونة دیگر اینکه عقل قطعی تأیید می

 دارند: و حقوق جامعه، حقوق جامعه مقدّم است و از این رو، فقها بیان می

اند راد ترجیح دارد و ادلّة قصاص و ضمان گرچه مطلقحفظ مصالح عامّه غالباً بر مصالح اف»

تواند مصالح عامّه را بر آنها مقدّم دارد و حبس جانی گرچه ولی در تزاحم با مصالح عامّه، امام می

کند، عقل حکم منافات دارد با سلطنت بر خود ولی چون آزادی او امنیّت عمومی را تهدید می

 (.228: 8219)منتظری، « صّه ترجیح داشته باشدکند که مصلحت عامّه بر خامی

 

                                                      
دین  هایی که بر اساس آنها حقّانیّتدالیل و برهانبندی منطقی به مبانی عقالنی و . عقل قطعی یا مبرهن عبارت است از پای8

 گیری فراهم آمده است.شناسی تصمیمپذیرفته شده و التزام به فقه به عنوان روش
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 مند در عملهای کاربرد استصالح ضابطه. جلوه9

 ها در فرض تزاحم. حکم اجرای مجازات9-1

در عمل، گاه میان مصلحت ناشی از اجرای مجازات و مصالح یا مفاسد دیگر تزاحم حاصل 

و اینکه او تا چه اندازه بر اجرای مجازات گذار در موارد تزاحم شود. دقّت در احکام قانونمی

به  گذارپوشد به خوبی نمایانگر نگرش قانوناصرار دارد و در چه مواردی از اجرای آن چشم می

مجازات و اهداف آن است. برای مثال، در دوران ما برخی فقیهان به درستی اجرای مجازات 

مجازات موجب پیدایش نوعی تنفّر و انزجار دانند، بدین سبب که اجرای این را جایز نمی« رجم»

(. از نگاه چنین فقیهانی، باید در 73: 8277از مقرّرات اسالمی در افکارعمومی است )طباطبائی، 

چنین فرضی از مصلحت حاصل از اجرای مجازات رجم، هر چه باشد، چشم پوشید. این مهم 

ها ست آوردن مصلحت اجرای مجازاتگذار اسالم حاضر نیست برای به ددهد که قانوننشان می

 قانون مجازات اسالمی(. 331هر بهایی را، گرچه گران، بپردازد )نک. مادة 

 . دفاع از جامعه و عفّت عمومی 9-۲

ارتکاب رفتارهای خالف اخالق در انظار عمومی، به ویژه اگر به طور مشخّص با هدف نقض 

تاخی های اخالقی و گسنایی کامل بزهکار به ارزشاعتدهندة بیاخالق و عفّت عمومی باشد، نشان

شکند و جامعه را به حالت ها را میاو است. در واقع، نقض آشکار هنجارهای دینی حرمت ارزش

سازد. از این رو، فرآیندهای کیفری در واکنش به اشاعة فحشا نابهنجاری یا مرز آن نزدیک می

در درجة نخست از عفّت عمومی به عنوان یکی از  ای طرّاحی شوند کهو فساد باید به گونه

 های عمومی به خوبی پاسداری کنند. ارزش

 . قاعدة تعزير بر اساس صالحديد حاکم )التعزير بما يراه الحاکم(9-۳

های حاکم است. حماد بن عثمان سنجیبر اساس این قاعده، اجرای تعزیر بر اساس مصلحت

حاکم باید جرم مجرم را »تعزیر پرسید، امام در پاسخ فرمود:  از امام صادق )ع( دربارة مقدار
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 «بسنجد، قوّت بدنی او را مالحظه کند و سپس به هر مقدار که مصلحت دانست وی را تعزیر کند

امر تعزیر به حاکم واگذار شده تا اگر مصلحت »(. شیخ طوسی معتقد است: 114: 8489)عاملی، 

تشخیص دهد که دارای مصلحت نیست از اجرای آن خودداری بداند به اجرای آن بپردازد و اگر 

نظر حاکم در تعزیر مؤثّر است تا به هر چه » گوید:ادریس نیز می(. ابن96تا: )طوسی، بی« ورزد

(. در واقع، در 316: 8488)ابن ادریس، « کند عمل کندمصلحت مردم و بزهکار اقتضا می

ها نقشی مهم انگاری و هم در نحوة مجازاتاصل جرمکیفرهای تعزیری، عنصر مصلحتْ هم در 

 دارد. 

ترین معیاری که حاکم، قاضی یا کنشگران دستگاه عدالت کیفری در تعیین یا اجرای مهم

(، که با 216: 8211تعزیرات باید داشته باشند برخورداری از صفت عدالت است )انصاری، 

 توان سه فرض کلّی را درگیرد. در عمل، میمیسنجی عادالنه صورت گیری از آن مصلحتبهره

تعیین و اجرای مجازات تصوّر کرد: نخست آنکه اثبات شود مقصود شرع از اجرای کیفرْ دستیابی 

به هدف یا اهدافی خاص است، ولی در عمل، هدف یا اهداف مورد نظر محقّق نشوند. دوّم اینکه 

برآورده نسازد، بلکه مقصودی وارونه را نتیجه دهد.  ها نه تنها اهداف مورد نظر رااجرای مجازات

 ای بیشتر از مصالحها اهداف مورد نظر را تأمین کند، امّا موجب مفسدهسوّم آنکه اجرای مجازات

ای ها شود. در این فروض، قاضی یا کنشگر عدالت کیفری باید به گونهموجود در اجرای مجازات

گذار تأمین شوند؛ این موضوع جز از طریق ت و یا قانوناقدام کنند که اهداف غایی شریع

هایی جازاتای که مشود. بر این مبنا نباید پنداشت که اطالق ادلّهمند حاصل نمیاستصالح ضابطه

کنند؛ در واقع حکم به اجرای مجازات از اند بر موضوعیّت داشتن آنها داللت میرا جعل کرده

 است. آغاز مقیّد به تحصیل هدف

 . استصالح در اعمال تأسيسات تخفيفی، تعليقی و تعويقی9-4

ایی نگریسته های قضسنجیدر اعمال تأسیسات تخفیفی، تعلیقی و تعویقی به نوعی مصلحت

گذار تقنینی اعمال این تأسیسات را در جرایم تعزیری جاری دانسته است، که شوند. سیاستمی
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قانون مجازات اسالمی(،  81شوند )نک. مادة قضایی تعیین میبر اساس قانون و به تشخیص مقام 

همان قانون  26قانون مجازات اسالمی دربارة اختیار قاضی در اعمال تخفیف؛ مادة  27نظیر مادة 

دربارة اختیار قاضی در معافیّت متّهم از کیفر با حصول شرایطی؛ و تعلیق مجازات و تعویق صدور 

قانون مجازات اسالمی. برخی از  47اعمال در جرایم مقرّر در مادة حکم با تأکید بر عدم امکان 

ت اند عبارتند از جرایم علیه امنیّاین جرایم مهم که از شمار جرایم قابل تعلیق و تعویق خارج شده

 یافته و ... .داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، جرایم سازمان

 . مفسدة تنفير از دين9-9

شود ( از این نقطه آغاز می836-873: 8214حث دربارة قاعدة حرمت تنفیر )نک. نوبهار، ب

تواند در اجرای آنها اثرگذار باشد؟ اگر اجرای که آیا بدآیند افکار عمومی از احکام شریعت می

گریزی شود، آیا اجرای آن همچنان الزم است؟ همین حدّی خاص از حدود اسالمی باعث دین

توان جه ممیّز اصلی قاعدة حرج از این قاعده است. مفاد قاعدة حرمت تنفیر از دین را میموضوع و

 چنین بیان کرد: 

انجام دادن هر عملی که موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود حرام است. اگر عمل به »

 داریحکم الزامی و شرعی موجب گریزان شدن مردم از دین شود، باید از عمل نمودن به آن خود

ها در مقام اجراء در جامعة انسانی وجه اند، ولی این آموزههای دینیْ وحیانی و قدسیشود. آموزه

ها با فضای اجتماعی موافق باشند. در این کنند، لذا الزم است که این آموزهاجتماعی پیدا می

روا اسکنوا عسخصوص سیّدمرتضی در حدیثی مرسل از پیامبر نقل فرموده است که یسروا و الت

وال تنفروا، خیر دینکم الیسر، یعنی آسان بگیرید و سخت نگیرید و مردم را گریزان نسازید. بهترین 

 (.349تا: )شیخ مرتضی، بی« های آسان استتعالیم دین شما آموزه

بر این اساس، شارع مقدّس اموری مانند رجم زناکار، قطع دست و پای سارق و ... را همچون 

های مقرّر ری برای نیل به اهدافی جعل کرده است، حال اگر ابزارها یعنی مجازاتشرّی ضرو

قادر به تأمین اهداف نباشند، آیا همچنان مطلوبیّت شرعی دارند؟ در این باره باید گفت مجعوالت 
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ها بوده مند و منضبط کردن مجازاتشرعی در تعیین نوع و کیفیّت کیفرها بیشتر از نوع قاعده

شاید اشکال شود که اجرای قاعدة تنفیر ممکن است به تعطیلی حدود بینجامد، ولی است. 

ند که دانند مربوط به حالتی هستتأکیداتی که تعطیلی حدود یا تغییر در اعمال حدود را مذموم می

های غلط شخصی باشد، نه استصالحی که بر اساس تعطیلی حدود بر اثر هوا و هوس یا برداشت

 شود. برابریهای دینی و با لحاظ تمام شرایط انجام میل قطعی و مالزم با آموزهارتکازات عق

 هایالتفاوت دیة زن از صندوق تأمین خسارتق.م.ا و یا پرداخت مابه 114ها در مادة دیات اقلیّت

رو گذار در این باره است. قلمق.م.ا مؤیّد رویکرد جدید قانون  118بدنی مقرّر در تبصرة مادة 

این قاعده شامل آن دسته از محرّمات یا واجبات الهی است که التزام یا اجرای آنها باعث 

ستیزی است، چنانکه بر مبنای این قاعده حکم آن عمل و رفتار از گریزی و یا حتّی دیندین

 کند. تغییر می« حرمت»به « اباحه»

 نتيجه

ین قوانین کیفری، که با تأمین و تضمگذاری در عرصة تدوین و اجرای سازی سیاستکیفی

مصالح مهمّ فردی و اجتماعی افراد مانند دین، نفس، نسل، عقل و مال رابطة مستقیم دارد، و 

همچنین لزوم سازواری این فرایند با اقتضائات زمانی و مکانی از یک سو و با الزامات عدالت و 

اند. در این راستا، کاربرد گذار بودهنکرامت از سوی دیگر همواره در کانون توجّه شارع و قانو

تواند توان از آن با عنوان فرایند استصالح یاد کرد، میصحیح و فرایندمحور مصلحت، که می

گذاری، قضا و اجراء محسوب شود، که سیاستی روشمند و راهبردی کالن در عرصة قانون

ذاری جنایی مرتفع سازد. با توجّه گتواند تعارضات ماهوی و تزاحمات شکلی را در سیاستمی

های متصوّر در کاربرد ها و چالشبرداری از آن و نیز آسیبناپذیری بهرهبه اهمیّت و اجتناب

ترین آنها سکوالریزاسیون دین، گذاری تقنینی و دینی، که از جمله مهممصلحت در سیاست

کمیّت استفادة حاهای شخصی و نیز سوءابتنای آن بر مبادی مبهم و مجمل، احتمال ورود برداشت

مند کردن کاربرد مصلحت در قالب از این فرایند در تضمین اهداف مورد نظر خود است، ضابطه
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 های جناییگذاریهای دینی، در سیاستاصول مشخّص و روشن ضروری است. بر مبنای آموزه

ن بر ورت، حتمیّت، کلّیّت و ابتنای آترین ضوابط فرایند استصالح را قطعیّت، ضرتوان مهممی

های عقلی، اقتضائات زمانی های شرعی، غایات و اهداف شریعت، آموزهعدالت، کرامت، آموزه

و مکانی و همچنین لزوم کمیّت و کیفیّت تاثیرگذاری مصلحت از لحاظ مدّت و پایایی و نیز 

ان و کنشگران عرصة عدالت جنایی گذاررعایت قانون اهم و مهم معرّفی کرد، که کلّیّة سیاست

 باید آنها را به نحوی دقیق مورد توجّه قرار دهند.
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 مؤسسه امام خمینی، قم. 

 ( .8271افتخاری، اصغر« .)نگره امام خمینی و ، مجموعه مقاالت ک«مصلحت به مثابه روش

 ، موسسه تنظیم آثار امام خمینی،تهران.7حکومت اسالمی )احکام حکومتی و مصلحت(، جلد

 ( ........................8269 .)اسالمی، انتشارات انسانی، مجموعه مفاهیم بنیادین علوممصلحت

 صادق، تهران. امام دانشگاه

 پژوهشگاه علوم 8، چاپز دیدگاه فقه و حقوق جزاتعزیرات ا(. 8211اهلل. )انصاری، قدرت ،

 و فرهنگ اسالمی، قم.

 ( .8214توکلی، اسداهلل .)انتشارات مؤسسة امام خمینی، قم.مصلحت در فقه شیعه و سنی ، 

 ( .8486جعفری، محمد تقی .)مؤسسة منشورات کرامت، تهران.8، چاپرسائل فقهیق ، 

 ( .............................8272 .)تفسیر فرمان امام علی به مالک کمت اصول سیاسی اسالمح ،

 البالغه، تهران.اشتر، بنیاد نهج

 ( .8276حسینی بهشتی، علیرضا .)انتشارات مبانی معرفت شناختی نظریه عدالت اجتماعی ،

 مؤسسه تحقیقات علوم انسانی و نشر بقعه، تهران.

 ( .8213خالد مسعود، محمّد .)مه محمدرضا ظفری و فخرالدین ، ترجفلسفه حقوق اسالمی

 اصغری آق مشهدی، انتشارات بوستان کتاب، قم.

 ( .8217راسخ، محمد .))حق و مصلحت )مقاالتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، 
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 تهران.

 .......( ................8218 ،)انتشارات صدرا، تهران.28، چاپنظام حقوق زن در اسالم ، 

 قاعده بطالن دلیل در دادرسی کیفری (.» 8261زادگان، حسنعلی، سهیل مقدم، سحر. )موذن

، فصلنامه حقوق کیفری و مطالعات جرمشناسی، دانشگاه تهران، «)با تأکید بر حقوق آمریکا(

 .397-342ص، شماره ، ص 2دوره 

 ( .8214نوبهار، رحیم« .)مجله تحقیقات حقوقی، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین ،

 یادنامه دکتر شهیدی.

 ( .8211نیکزاد، عباس« .)مجله «گذاری حکومت اسالمیجایگاه مصلحت در بستر قانون ،

 829-898، صص22کتاب زنان، شماره 
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 1399 تابستان، ویکمسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم

 ب. عربی

 .جچنشرمحل نهج البالغه 

 اآلداب، نجف.، مطبعه3ْ، جلدالفقه النافعالنور الساطع فیق(. 8433الغطاء، علی. ) آل کاشف 

 ( .8266ابن اثیر .)مکتبه العلمیه، بیروت.8، جلدالنهایه فی غریب الحدیث و االثرق ، 

 ( .8488ابن ادریس .)موسسه نشر اسالمی، قم.2، جلدالسرائرق ، 

 دارالترجمه، بیروت.3د، جلالموافقاتتا(. ابواسحاق شاطبی. )بی ، 

 ( .8214بوطی، محمد رمضان .)ترجمه اصغرافتخاری، الشریعه االسالمیهالمصلحه فیضوابط ،

 گام نو، تهران.

 ( .8489حرّ عاملی، محمّد .)البیت، قم.، موسسه ال81، جلدالشیعه وسایلق 

 ( .8483حسن بن یوسف حلّی .)نشر جعفری، مشهد. تجرید شرحق ، 

 نشرحوزة علمیة قم، قم.االستنباط اصولق(.  8483علی نقی. ) حیدری، سید : 

 ( .8439خمینى، سیدروح اهلل .)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم8، جلدالرسائلق ،. 

 ( .8291خوانساری، احمد .)چاپ دوم، مکتبه الصدوق، تهران. 2، جلدالمدارکجامع ، 

 ( .8489خویی، ابوالقاسم ،)چاپ سوم، دارالهادی، قم.تقلیداإلجتهاد و الق ، 

 ( .8489زحیلی، وهبه .)دارالفکرالمعاصر، دمشق.الفقهاصولالوجیز فىق ، 

 ( .8279سبزوارى، عبداالعلى .)نشر موسسه المنار، قم.3، جلداالصولتهذیب ، 

 ( .8271شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن .)مکتبه 3، جلدالمبسوط فى فقه االمامیق ،

 تهران. مرتضویه،

 ( .8214صابری، حسین .)انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه فقه و مصالح عرفی ،

 قم،قم

 ( .8276طباطبایی، محمدحسین .)دارالکتب االسالمیه، تهران.1، جلدالمیزان فی تفسیر القرآن ، 

 ( .8483عسگری، ابوهالل.)مؤسسه النشر االسالمى، قم.اللغویهالفروق ق ، 

 الهادی، بیروت، دارالشریعهمقاصدق(. 8438ه جابر. )علوانی، ط. 



 

 

 
 

871 

 

 ییجنا هایگذارییاستدر س ینیضوابط حاکم بر کاربرد مصلحت د

 ( .8298غزالی، ابوحامدمحمد .)دار الفکر، بیروتاألصولعلمالمستصفی فی ،. 

 (8486فیاض، محمد اسحاق ،)مؤسسة 4، چاپ8، جلدمحاضرات فی اصول الفقهق ،

 االسالمی، قم.النشر

 (.8497کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب ،)اإلسالمیة، ، دارالکتب4، چاپ7؛ جلدفیالکاق

 تهران.

 ( .8484محقّق کرکی، على بن حسین .)چاپ دوم، مؤسسه 2، جلدالمقاصدجامعق ،

 البیت،قم.آل

 دفتر نشراسالمی، قمالفائدة و البرهانمجمعق(. 8492األردبیلی، احمدبن محمد. )محقّق ،. 

 ( .8274مصطفوی، حسن .)وزارت فرهنگ و ارشاد، 9، جلدآنالتحقیق فی کلمات القرش ،

 تهران.

 ( .8434مکارم شیرازی، ناصر.)مدرسه امام علی، قم.3، جلد انواراالصول ق ، 

 ( ...............................8431 .)؛ کتاب البیع، مدرسه امام علی، قم. أنوار الفقاهةق 

 ( .8219منتظری، حسینعلی .)یی، قم.، نشر سرا8،چاپنظام الحکم فی االسالم 

 ( .8297نجفی، محمدحسن .)اإلسالمیه، تهران.، دارالکتب 49، جلدجواهرالکالمق 


