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 شریعت و حقوق مدنی

 ید؟ آ یو چگونه به وجود م یستقانون چ

و   مردم یندگاننما یامردم احکام است که مقررات و از  ای قوانین مجموعه 

برای تنظیم رفتار، کردار، گفتار و روابط اجتماعی و   حکمرانان  گاه حتی

چه کارهائی  شودروشن می  همهو برای  کنندسیاسی  شهروندان تدوین می 

هدف قوانین برقراری  . ی مجاز نیستندئمجاز هستند انجام دهند و چه کارها

دولت و شهروندان و اداره  روابط میان   روابط بین شهروندان،نظم، تنظیم  

جامعه است. شهروندان و دولت موظف و ملزم به پیروی از قانون  امور 

 هستند و سرپیچی از احکام قانون تنبیه و کیفر در پی دارد.

ای از علوم فلسفه و حقوق  ای و شاخه رشته که دانشی میان  1فلسفه حقوق 

ها از یکدیگر و  است، در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آن

های کلی دربارٔه  کند. در این رشته نظریه صحیح بحث می  تشخیص قواعد

حقوق مطرح شده و به تمایزات قواعد حقوقی، اخالقی و مذهبی و تفاوت  

 شود. قانون خوب و بد پرداخته می 

 های حقوقی بندی نظامدسته

ها منشاء و چگونگی  وجود دارد. در این نظام  یهای حقوقی متنوعنظام

 شمول این قوانین بسیار متنوع است.  ی  هدکسب مشروعیت و محدو

 االهی حق

ای است مبنی بر اینکه پادشاهان حق سلطنت کردن را  نظریه  2االهی  حق

برند و آنها  به موجب قانون خدایی و طبیعی از نیاکان خود به ارث می

ی در برابر ملت ندارند. در این  ی ی جوابگوگونه مسئولیت و وظیفه هیچ 

 
1 Philosophy of law 
2 Divine right 
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شود که پادشاه  تحت فرمان خدا تلقی شده و گاه ادعا می نظریه گاه حکومت 

  .ی خدا است همان خدا، با کمی تخفیف جانشین خدا در زمین و سایه 

تواند از سوی مردم و  بنابراین مشروعیت و حق حکمرانی آنها نباید و نمی 

برکناری یا    برای های زمینی به چالش کشیده شود. هر گونه تالش قدرت 

احترامی به  ت پادشاه در حقیقت مخالفت با خدا و بی محدود کردن قدر

 3هاْبز شود. در انگلستان توماس مقدسات و شعائر مذهبی محسوب می

  الهی پس از ی حقنظریه   مخالف آن بود. 4طرفدار این نظریه و جان الک 

تر،  که حکومتی دموکراتیک  5انقالب بدون خونریزی یا باشکوه انگلستان 

اهی با قدرت نامحدود شد، اهمیت خود را از دست داد،  جایگزین نظام پادش 

 ولی در بسیاری از کشورهای دیگر دوام یافت. 

 حقوق طبیعی

یا حقوق فطری از دیدگاه پیروان آن حقوقی است که به حکم   6حقوق طبیعی 

توان انسان  قانون طبیعت به هر فرد انسانی تعلق دارد و به هیچ وجه نمی 

بر طبق وجدان،  را از آنها محروم کرد، مانند حق حیات، حق پرستش  

، آزادی بیان، حق کسب دارائی و مالکیت، حق برخورداری  آزادی مذهب

عادالنه. این حقوق به قوانین،  نا ظت در مقابل قوانین نون و حفااز قا

  ناپذیررو جهانی و انکارای ارتباط ندارد و از این فرهنگ یا حکومت ویژه 

 هستند. 

ویژه رواقیون  یونان باستان مطرح شد. به  یحقوق طبیعی نخست در فلسفه 

توان برده کرد.  کس را به خاطر حقوق طبیعی او نمی معتقد بودند که هیچ 

  های میانهسدهکند. در  به این حقوق استناد می  7فیلسوف رومی سیسرون 

 
3 Thomas Hobbes ۱۵۸۸ - ۱۶۷۹ 
4 John Locke ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴ 
5 Glorious Revolution ۱۶۸۸  - ۱۶۸۹  
6 Natural law  
7 Cicero ۴۳   -    ۱۰۶  پ یش از میالد  
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این   9توماس آکویناس  شو شاگرد 8لسوفان کاتولیک مانند آلبرت کبیر فی

حیت مطرح کردند و گسترش دادند. در عصر  یجهان مس در حقوق را 

روشنگری، مفهوم قوانین طبیعی برای مبارزه با حق الهی پادشاهان مورد  

 ده قرار گرفت.استفا

را در    ، ایده حقوق طبیعینویسنده و پژوهشگر فرانسوی 10ژان ژرسون 

بررسی کرد که سرآغاز   ۱۴۰۲در سال  11رساله »زندگی معنوی روح« 

 آید. شمار می ه  گیری فرضیه »حقوق طبیعی مدرن« بشکل 

 قوانین شرعی

َشریعت یعنی قوانین، احکام، دستورات، عبادات و اخالقیاتی که خداوند  

براى بندگان خود وضع و تشریع کرده است. شریعت اسالمی برداشت  

رو، در اسالم  نه خود دین اسالم. از این   ،از دین اسالم است  فقیهان اسالمی

وجود دارد.    اسالمی  های بسیار گوناگون و متفاوت از شریعتبرداشت 

گوناگون اسالمی وجود  هایهب یعت در مذشرخود  ی تعریف واحدی از حت

 ندارد. این اختالف نظر از همان روز درگذشت حضرت محمد شروع شد.  

در قرن اول تا سوم هجری   ،شریعت اسالمی به عنوان یک نظام حقوقی

شکل گرفت، نه در زمان حیات حضرت محمد و نه حتی در زمان  

امروز با نمونه   ما ها با خشونتی که . عرب فرمانروایی خلفای راشدین

  ،آنرا بهتر لمس می کنیم  لبان، داعش و بوکو حرام،اجمهوری اسالمی، ط

 امپراطوری وسیعی از اسپانیا تا شمال هند تشکیل دادند.    کوتاه زمانیدر 

اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان قوانین شرعی اسالمی در  

قوانین و نظام با و انطباق  از شیعه با اقتباس  عدهاو ب های سنیهب قالب مذ

 
8 Albertus Magnus  ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ 
9 Thomas Aquinas  ۱۲۲۵ – ۱۲۷۴  
10 Jean Gerson  ۱۳۶۳ - ۱۴۲۹  
11 De Vita Spirituali Animae 
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های گوناگون پیش از اسالم، اعراب بدوی، امپراطوری  حقوقی ملت 

ای که  به ویژه ایران و روم شرقی شکل گرفت. نخستین خلیفه   ،غیرعرب

  ٦۱- ۱۰۱شریعت را جدی گرفت عمر بن عبدالعزیز )  12مند  تدوین نظام 

 هـ.( بود. 

های حقوقی برای تنظیم روابط  می همچون سایر نظامتدوین شریعت اسال 

در تاریخ معین   ، در شرایط اجتماعی و اقتصادی معین وای معینجامعه 

است. این قوانین بر اساس نیاز جامعه بدوی عربستان،  صورت گرفته 

شده و امپراطوری وسیع اسالمی در قرن دوم و سوم هجری  کشورهای فتح 

که حداقل دو قرن پس از پیامبر اسالم فعالیت   به دست فقها و شاگردانشان

 داشتند، تدوین شد. 

شریعت اسالمی بر اساس واحد و روشنی استوار نیست. عالوه بر  

های گوناگون، مرز گناه، معصیت و تخلف و جنایت مشخص  برداشت 

 نیست. 

در تفسیر و اجرای قوانین شرعی در دوران معاصر نظرات بسیار  

و گرسنگی،   دارد. در جمهوری اسالمی پر از فقر و فسادمتفاوتی وجود 

ای از  شود، در حالیکه عدهقصاص اجرا میو یا تعزیز، حد احکام 

مسلمانان معاصر معتقدند، در جوامعی که فقر و فاقه و فساد است نباید  

از احکام قوانینی چون قطع دست دزدان و دیگر قوانین خشن اجرا شود. 

تا تفسیر  گرفته تفسیر کلمه به کلمه  شود، ازفاوتی می ،تفسیر بسیار متقرآن

قطع دست از بریدن دست تا کوتاه کردن دست   برای نمونه،. هگوناستعاره 

 شود.برداشت میاز مال دیگران سارق  

 شریعت فقط یک بار در قرآن آمده است:

 
12 systematic 
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َن اْْلَْمر  فَاتَّب ْعَها َواَل تَ  یعٍَة م  یَن اَل  ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشر  تَّب ْع أَْهَواَء الَّذ 

 ( ۱۸: الجاثیة، آیه ۴۵یْعلَُموَن )سوره 

از امر ساختیم، پس از آن   )شریعت(   برای تو آبشخورى  سپس

 .ها پیروى نكن پیروى كن و از هوى و هوس نادان 

های گوناگون از اسالم وجود دارد و هر برداشتی دیگری  هرچند برداشت 

قرآن پر از احکام ضد و نقیض است، هر چند  هر چند   ،را کافر می انگارد

های  ها و حدیثها وجود ندارد و گاه سنتروایت واحدی از سنت و حدیث

در آن   ، رغم اعتقاد به قدیم بودن قرآنشود، هر چند علی متضاد روایت می 

ناسخ و منسوخ وجود دارد، باز هر دسته از روحانیون برداشت خود را  

و با قطعیت اعالم می کنند که قرآن و سنت  می نامند  " اسالم راستین"

برای زندگی سیاسی، اقتصادی،    ی باشد منابع کافی و بنیان  تواندمی

 . جامعه  اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

معنی ندارد.   در قوانین شرعی اسالمی، حقوق عمومی و حق شهروندی

 خدا هستند. حق الناس بسیار محدود و حق هللا یخواندهفقها نمایندگان خود

عمر البشیر، از    و مثال از جعفر نمیری، تا ضیاءالحق برای مسلط است. 

گرفتن حق هللا   ای وکیل  طالبان تا داعش و بوکوحرام، از خلخالی تا خامنه 

ها به آنها داده را  ی آگاهی به ذات انسان هستد و جانی را که خدا با همه 

 ستانند. برای حفظ قدرت خود می

کاربرد قوانین شرعی در   پیروان 13یکی دیگر از عملکرد ناسازنمای 

ملت  -است. دولت  14ملت - جوامع مدرن، سوءاستفاده آنها از امکانات دولت

های دیگر چون قانون اساسی،  کل گرفت با پدیدهکه در دوران معاصر ش 

  ی نمایندگان مردمی، پاسخگووق بشر، کرامت انسانحقوق شهروندی، حق

ها، آزادی بیان، ادیان و  ، شناسائی حقوق و هویت افراد و گروه به مردم

 
13 paradoxical 
14 nation state 
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وار و ساختمند دارد. طرفداران  اندام  یعقیده، تامین اجتماعی و ... رابطه 

  گرفته  از پلیس ،ملت-دولت  هایومت اسالمی همه نهادقوانین شرعی و حک

ولی   ،اندگرفته دست خود  را تمرکز قدرت .   و های جمعیکنترل رسانه  تا

، آنهای به مردم و یا حقوق شهروندی  یوظیفه پاسخگوحق انتخاب مردم،  

به   تماعی و ... را ج کرامت انسان و شناسائی حق کار، تامین ابه احترام 

انکار   و انحصار این نمایندگی را داشتن، ر زمین بودنخاطر خلیفه خدا د

  :مال عمر، شام :البشیر، افغانستان :شود: سودانمی  این   کنند. نتیجهمی

 ای. خامنه  :ابوبکر بغدادی، ایران

معنی است.  بی  های اسالمیدر حکومت رو مجلس قانونگذاریاز این 

سال پیش در مکه و مدینه مشخص شده، امروزه فقط باید   ۱۴۰۰قوانین  

 . و اجرا کرد آنرا انطباق داد

 حقوق عرفی

شود که ریشه در عرف داشته و  به قواعد حقوقی گفته می  15حقوق عرفی

بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در جامعه شکل  

. این حقوق دیرپا و  است شده و برای رفع نیازهای مردم متداول  گرفت 

با تغییرات اجتماعی و فرهنگی سازگار   همواره خود را سخت جان است و  

 می کند. 

گونه  ما و پدران ما همیشه این »  استدالل وعیت خود را ازاین حقوق مشر

  ،گیرد وسرچشمه مذهبیها میو سنت ها و از عادت  «کردیمعمل می 

،  معمولبه طورتدوینی و تصویبی ندارد. زیر پاگذاشتن قوانین عرفی 

ای و یا گروهی و یا طرد شدن از جامعه و محروم شدن  های طایفه مجازات 

 ی در بر دارد. از امتیازات اجتماع 

 
15 Customary law 



7 

 منشور

در تاریخ آن حقوقی است که از جانب یک قدرت برای   16منشور 

شود. امروزه منشور بیشتر به معنای  زیردستانش به رسمیت شناخته می 

  های و یا عموم ببرای عده ای را که حقوق و امتیازات ویژه  استسندی 

 شناسد. رسمیت می 

و منشور ملل  ، 18منشور کبیر  ،17منشور کوروش کبیر، منشور آتالنتیک 

 متحد از جمله منشورهای معروف جهان هستند. 

 حقوق بشر

طور  ترین حقوقی است که هر فرد به ترین و ابتدایی حقوق بشر اساسی 

رف انسان بودن از آن بهره  شود. بر طبق  مند می ذاتی، فطری، به ص 

شمول،  جهاناین حقوق   ،المللیاعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین 

هستند. به زبانی دیگر، به تمامی افراد در   ناپذیرتبعیض   نابردنی وازمیان 

توان از این حقوق  کس را نمی گیرد و هیچهر جایی از جهان تعلق می 

افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت،   یهمه  . محروم کرد

م برابرند و  مذهب، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با ه

مندی از این  هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره

 حقوق ندارند. 

 قوانین وضعی

ی آنها،  را مردم یا نهادهای نماینده 19یا حقوق موضوعه ی قوانین وضع

  و تدوین متناسب با اوضاع و احوال جامعه و نیاز مردم تنظیم و تصویب

ی است که  بمورا ح شناسیم، قانون که میترین قانون وضعی  کنند. کهن می

 
16 Charter 
17 Atlantic Charter 
18 Magna Carta 
19 Positive laws 

https://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp
https://sourcebooks.fordham.edu/source/magnacarta.asp
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نامه  تنظیم شد. )قانون ماده  ۲۸۵سال پیش از میالد، در    ۱۸۰۰حدود 

  ۱۹۰۲در سال   که ای سنگی به خط میخی استبه شکل استوانه  ی بموراح 

ر پاریس نگهداری  وی لومیالدی در شوش کشف شد و اینک در موزه 

 شود.( می

شهروندان برای تنظیم   اراده مردم و نیازاین نگرش، حقوق را ناشی از 

و از سوی مردم و یا   وضع  داند. قانون بایدبین خود و دولت می  روابط 

نمایندگان آنها تصویب شود تا مشروعیت پیدا کند.  یعنی قانون بایستی در  

جایی محقَّق شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در مقابل شریعت،  

پذیرد که دین یا اخالق،  گیرد و نمی قوق طبیعی قرار میقوانین طبیعی و ح 

با دستورات و احکام از پیش نوشته شده،  توان ایجاد قانون را برای  

تدوین و نوسازی دائمی قوانین   ی پویای انسانی دارد. انسان توان  جامعه 

این   جامعه و روابط شهروندان را دارد. در پویش   هموارهبرای شرایط 

 قیق به علت تحول دائمی جامعه ضروری است.نوسازی و تد

 های گوناگون قوانین وضعیگستره

کرد. نگاهی   20بندی های گوناگون دسته توان به شکل وانین وضعی را میق

کمک   آنبندی ما را در مقوله ،ف قوانین وضعی در جامعه مدرناهدابه  

کند. هدف قوانین وضعی محدودکردن قدرت دولت و تعیین حق و  می

 ایف شهروندان و دولت و تنظیم روابط بین شهروندان است. وظ

به عدالت و تنظیم روابط   کندتالش می   روزکردن دائمیقوانین وضعی با به 

غایت پیچیده با  ه در تغییر و تحول و ب همیشه و در جامعه رو به رشد

با سه پرسش بنیادی،   معمولبه طور  . دست یابد ها و منافع مختلف دیدگاه

 کنند. بندی می قوانین وضعی را دست  چه چیزی؟  ؟ وچه روشی کسی؟چه 

 شود: در پاسخ به پرسش »چه کسی؟« در واقع به دو جنبه پرداخته می 

 
20 Classification 
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 د؟  نالف( چه کسانی حق و صالحیت وضع قانون را دار

 گذارد؟  ب(  قانون بر منافع، اختیارات و قدرت چه کسانی تأثیر می

توسط نهادهای قانونگذاری و یا   21انین مدون، قو نامبرده  برای هر دو جنبه

 شود.دولتی تدوین می 

مقررات را تعیین و   22در پاسخ به پرسش »چه روشی؟«، قوانین ماهوی 

روش اجرای قانون، طرز تعقیب   23تعریف می کند و قوانین آئین دادرسی 

ی دادخواهی و اقامه دعوا در امور مدنی و جزائی را روشن  مجرم و نحوه 

 کند. می

به نام »قوانین   ۱۲۹۱در ایران، نخستین آیین دادرسی کیفری در سال  

موقت محاکمات جزائی« در زمان وزارت مشیرالدوله تدوین و تصویب  

نوان »قانون محاکمات جزائی«  اصالح شد و با ع  ۱۳۱۱شد و در خرداد 

 کار بسته شد. ه های ایران بدر دادگاه 

شود که آیا جرم  در پاسخ به پرسش »چه چیزی؟« این پرسش مطرح می 

مرتکب شده یک جرم عمومی است یا یک جرم خصوصی؟ به عبارت  

های  به تخلف مدنی و جرم 24دیگر، قربانی چه کسی است؟ قوانین مدنی

بر حقوق و وظایف شهروندان در مقابل جامعه   ازد وپردعلیه فرد می فرد 

به جرم و جنایت علیه جامعه   25و افراد دیگر تمرکز دارد. قوانین جزایی

ها و کیفر آنها تمرکز دارد. گاه یک اقدام ممکن  پردازد و بر اقسام جرممی

 است هم مدنی و هم جزایی باشد. 

 
21 statutory law 
22 substantive law 
23 procedural law 

24 civil laws 
25 criminal laws 
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های قانون و  المللیهای بینقانونتوان به ها را می قانونبا نگاهی دیگر، 

الملل  های بینقانونالمللی به نوبه خود به های بین هم تقسیم کرد. قانون  ملی

الملل های بین شود. قانون تقسیم می   الملل خصوصیهای بینقانونو  عمومی

های  ها با سازمان ها با یکدیگر و روابط دولت عمومی روابط دولت

الملل خصوصی روابط اشخاص های بین کند. قانون ی المللی را تعریف مبین 

ها های مختلف اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت شهروند دولت 

 کند. تعریف می را  

  قانونهای خصوصی و  قانونهای عمومیبه نوبه خود به را های ملی قانون 

ی هاآیین ، قانون اساسیهای عمومی های قانون کرد. نمونه  توان تقسیم می

،  های اداریقانون ، های مدنیقانون، های جزاییقانون، دادرسی

. قانون اساسی ماهیت و شکل حکومت،  هستندو ....  های مالیاتقانون

قوای تشکیل دهنده حکومت، حدود اختیارات قوا نسبت بهم و نسبت به  

 کند. شهروندان، روابط متقابل دولت و شهروندان را تعریف می

، های تجارتقانون، های قراردادقانونای خصوصی ههای قانون نمونه 

 هستند. و . . .  های ارثقانون، های دارائیقانون، های خانوادهقانون

 حقوق مدنی

های عمده آن عبارتند  روندان است. بخش ه حقوق مدنی ناظر بر روابط ش

از:  اشخاص )اسم، اقامتگاه، اهلیت، و غیره(، خانواده )ازدواج، طالق،  

قرابت، غیره(، اموال )مالکیت، قراردادها، معاهدات، هبه، ارث، وصیت  

قانون مدنی ایران در  نخستین و غیره(. منبع حقوق مدنی قانون مدنی است. 

اموال، جلد دوم درباره اشخاص و جلد سوم   ، جلد اول در باره سه جلد

های  این سه جلد به ترتیب در سال ی اثبات دعوا تدوین شد.  ه ادله دربار

 تصویب شدند. ۱۳۱۴و   ۱۳۱۳، ۱۳۰۷
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 حقوق جزا 

هدف حقوق جزا جلوگیری از اقداماتی است که نظم جامعه را برهم 

ورت  جزا صدر حقوق زند. تعیین و تعریف جرم، مجرم و مجازات می

ست. در ایران پیش از تدوین قوانین جزائی  ا  گیرد و منبع آن قانون جزامی

 ها بر طبق قوانین شرع بود.  ، مجازات ۱۳۰۲در سال 

 های قوانین شرعی بخش

احکام   یاگویند خدا یکی است ولی قوانین دینی هر چند خداباوران می

د. مذاهب  بسیار گوناگون است. ادیان مختلف قوانین مختلف دارن شرعی 

های قوانین  مختلف قوانین شرعی مختلف دارند. برای نمونه به بخش

آور قوانین  از تفاوت سرسام  پردازیم:دوازده امامی میشیعه ومذهب 

های کنیم. مذهب شیعه فرقه های گوناگون شیعه صرف نظر می شرعی فرقه 

عفری  امامی یا ج متعددی دارد، برخی از آنها عبارتند از: شیعیان دوازده 

)ایران، هند، عراق، جمهوری آذربایجان، لبنان، افغانستان، پاکستان،  

کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت، یمن، بحرین و امارات متحده 

، آسیای  شیعیان هفت امامی )ایران، پاکستان، کشمیر ، عربی(، اسماعیلیه

ن(،  یمجنوب عربستان و (، زیدیه )های خلیج فارسمرکزی، سوریه، کناره 

علویان )سوریه، ترکیه(، کیسانیه، مختاریه، هاشمیه، قرامطه، فاطمیان  

ی )افریقا شمالی(، دروزیه، نزاریه )عربستان، سوریه،  )مصر(، ادارسه 

ها ها )مراکش(، بُهره ایران، هند(، مستعلویه )عربستان، هند(، شریف 

میه،  )هند(، آقاخانیه )هند(، بتریه، راوندیان، غالیان، غرابیه، قاس

مشعشعیان، ناصریه، نقطویه، واقفیه، داودیه، سلیمانیه، خطابیه، ُغالت،  

 نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و ...(

باب است را    ۵۲در یک دسته بندی کلی، ابواب فقه شیعه که بیش از  

 تقسیم کرد:   های زیر توان به بخش می
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 احکام

حکم   قرارداد و صیغه داردند، بـلکهاحکام نه عبادت هستند و نه نیازی به  

  ۱۲. این دسته از مسائل فقهی در همیشه جاری است  خدا در این موارد

باب ارائه شده است؛ از جمله صید و ذباحه )شکار و چگونگی شرایط  

های حالل و حرام(،  ها و آشامیدنی آن(، اطمع و اشربه )تعیین خوردنی 

)حق تقدم یک شریک    غصب )تصاحب مال دیگران به زور(، الشفعه

های بایر(،  برای خرید سهم شریک دیگر(، احیاءالموات )آباد کردن زمین 

لقطه )چیزی که پیدا می شود و صاحب آن مشخص نیست(، فرائض )ارث 

 . و شرایط آن(

 ها عبادتاحکام 

جهانی انجام  آوردن سود آن شامل اعمالی است که به قصد به دست  عبادات

  نمازباب  یا مقوله تقسیم شده است که عبارتند از:   ۱۰گیرد. عبادات به می

نماز   ،یدنماز ع،  نماز جمعه ، یومیه  ینمازها   ،ینماز مستحب ،نماز واجب)

، روزه، خمس،  (واجبات نماز  ،ارکان نماز  ،یتنماز م ،یات نماز آ ؛جماعت

، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولی )دوستی  و عمره  زکات، حج

پیشوایان دینی و امامان و پذیرش والیت آنان(،  تبری )دوری جستن از  با 

اعتکاف )سکونت در مسجد به قصد    دشمنان خدا و دشمنان اولیای دین(،

 قربت( 

 طهارت احکام

 ها(کنندهپاک ) مطهرات  ،نجاسات، یممت ،غسل، وضو

 خانواده  احکام

مهار زن(، محارم،  تنبیه و ازدواج، ازدواج موقت، تعدد زوجات، نشوز )

  یبا انسان کردن جنسی انسان، آمیزش )نزدیکیطالق، مهریه، شیردادن

دیگر یا با حیوان(، ا ست متاع )لذت جنسی(، صیغه ازدواج، اُّم َولَد یا استیالد  
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دار هنگام باردارکردن کنیزهای خود(، ظهار )حرام شدن  )درباره حق برده

 ارات ایالء، خلع و مبزن بر مرد(، 

 ی قضائ احکام

)مقرارات جزائی   ات ی شرع(، حدود و تعزیر هد)داوری در محدو وتقضا

ی زنا، لوات، شرب خمر، سرقت، طغیان و غیره(، قصاص  در باره 

 وسط خانواده مقتول(، دیات و غیره )اجرای عدالت ت

 ی اقتصاد و یمدن احکام

دو طرف دارد.   رضایت ها احتیاج به  قراردادهایی هستند که تحقّق آن  عقود

باب یا مقوله است که برخی از آنها عبارتند   ۱۹این دسته از احکام، شامل 

از تجارت، رهن، افالس، ضمانت، صلح )در امور مالی و غیره(، شرکت  

)در امور تجاری(، مضاربه )نوعی شرکت تجاری(، مزارعه و مساقات  

دیعه(،  کار و سرمایه در امور تجاری و کشاورزی(، امانت )و)شرکت  

مکاسب   ،احتکار ،ربا ،محرمات )رشوهو نیز   کفالت  ،اجاره، وکالت

  ،ی)مجهول المالک، وجوهات شرع  اقتصادی  احکام وابستهو   محرمه(

 وقف(، یهجز ،کفاره

 ایقاعات 

و   شودینفر انجام م یکاست که فقط با اراده  یعمل حقوق  ینوع  یقاعا

انواع    مهمترینندارد.  یازن نفر چند  یا قرارداد به توافق دو   یابرخالف عقد 

همسر  مرد به  جنسی اتهام)  ، رجوع شوهر، لعاناز سوی مرد طالق  یقاعا

(، فسخ  قرارداد  صاحبیاموال ب  یمباح )آبادساز  حیازت یالء،ا ،خود(

اعراض، ابراء )بخشش طلب(، تملک به شفعه، نذر و فرزند  (،  یارات )خ 

 هستند.  یخواندگ
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 متفرقه احکام

نی،  بندی برای اسب دوا صدقه، سبق و رمایه )شرط  ، فسخ ،یدتقل ،حجاب

 اقاله )برهم زدن عقد الزم(  ،شتردوانی و تیراندازی(

 های قوانین شرعی و وضعی تفاوت
در اقلیت دو چهره مختلف  : شیعیان در قدرت و یک توضیح ضرور

دارند. در اقلیت چون علی شریعتی حماسه آزادگی را می ستایند و  

فی دین می دهند و در قدرت خمینی، خلخالی،   هوعده عدل و الاکرا

دروغ  شوند. مسئله با اعتقاد شیعیان به گیالنی و الجوردی می

شود.  تر میباز پیچیده کاله شرعی  مصلحت آمیز، تقیه، توریه و  

  اگر برخی از مواردی را که منکه هدف از این توضیح این است 

یا نام دیگری بر آن    بینید،آورم در ایران امروز نمیمی در اینجا

نیست، یا هنوز فرصت  به آنها دلیل بر عدم اعتقاد شیعیان   اند،نهاده

ی  اجرا زهنکردند و یا هنوز توازن قوا، و یا سطح آگاهی مردم اجا

 دهد. نمی آنها را

های بنیادین و ماهوی دارند که توجه به این  قوانین شرعی و وضعی تفاوت 

 کند. ها ما را در درک آنها کمک جدی می تفاوت

  ، تدوین آن از سوی مردم یا نمایندگان مردم است.بنیان قانون وضعی 

قانون  الزمه اجرای این  استقالل قوای قانونگذاری، اجرائی و دادگستری 

است. در قوانین شرعی این استقالل معنی ندارند. معمولن قوه اجرائی قوه  

های شرعی چون بازوی سرکوبگر  کند و دادگاهقضائی را انتخاب می

لزومی ندارد،   کمابیش گذاری  د. قوه قانوننکنحکومت اسالمی عمل می 

 چون قانون شرعی از پیش تدوین شده است. 

ند که این قوانین از جانب خدا و  نک قوانین شرعی ادعا می   پیروان اجرای

ها بعد از پیامبران از سوی  پیغمبران آمده است. هرچند این قوانین سده 

های  هرچند روایت  و ها، کشیشان و روحانیون نوشته شده استخاخام

ران روایت شده است. یک خدا  ب گوناگون و گاه ضد و نقیض از جانب پیام

عه قوانین شرعی وجود دارد. ولی قوانین وضعی زمینی  و هزاران مجمو 
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و   است و از طرف نمایندگان مردم برای مشکل جامعه تدوین می شود

 . ادعای ابدیت ندارد

های قوانین شرعی و وضعی جوابگو نبودن مجریان  یکی دیگر از تفاوت

است. مجریان قوانین وضعی جوابگوی اعمال خود هستند و با  

های آزاد کنترل می شوند. ولی مجریان  چون رسانه  سازوکارهای مختلف

قوانین شرعی نه به مردم جوابگو هستند و نه به یک نهاد اجتماعی. از  

های مبنی بر  اینرو، سوء استفاده از قدرت و فساد سرشت بنیادی حکومت

قوانین شرعی است. اگر سوء استفاده و فساد حاکمان شرعی آشکار و  

ن فاسد و ظالم باشند، هیچ سازوکاری برای  رسوا شود، هر چند حاکما

آمیز آنها وجود ندارد و تاریخ اسالم و مسیحیت  برکناری قانونی و مسالمت 

آمیزی برای خالصی از حاکمان دینی فساد، ارائه نمی  ی صلح هیچ نمونه 

 کند. 

قوانین شرعی ثابت، تغییرناپذیر و از پیش تدوین و تعریف شده است.  

و فرهنگی و اقتصادی هرچند نوین باید در قالب آن   های اجتماعیواقعیت 

پذیر  تغییر و اصالح قابل بینی شده بگنجد. قوانین وضعی قوانین از قبل پیش 

  ،است. اگر یک قانون وضعی جوابگوی شرایط و نیاز جامعه نباشد

 کنند. دهند و یا تصحیح می نمایندگان مردم آنرا تغییر می 

بط اجتماعی شهروندان دارد و در حوزه  قوانین وضعی سعی در تنظیم روا

تر و  گستره  شود، ولی قوانین شرعید نمی اعتقادی، اخالقی و وجدانی وار

تر از قوانین وضعی هستند و سعی در تنظیم جزئیات زندگی  مفصل 

 خصوصی و اخالقی افراد هم دارند. 

ی شرع، نهاد دیگری بنام حسبه  های اسالمی عالوه بر محکمه در حکومت 

شد و شعرا و عرفای ما ذکر  داشت که رئیس آن محتسب خوانده می وجود

محتسب بر رفتن مردم به    اند.خیر آنها را بسیار در ادبیات فارسی، کرده

گفتگوی زنان با مردان  مسجد برای نماز، روزه گرفتن، حجاب زنان، 
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  را   روسپیان و  نوازندگان، قماربازان، مستان، معتادان ،درکنظارت می 

ها و خلوص کاال هم  بر درستی ترازو و وزن و   درکبازداشت می تعقیب و

 . شتنظارت دا 

قوانین شرعی، انسان عاقل، بالغ و مختار نیست   پیروان اجرای در دنیای 

ها و روحانیون باید کالم خدا را برای  ها، کشیش بلکه کسانی چون خاخام

خود و یا کتاب  یعنی انسان حق ندارد بدون واسطه با خدای آنها تفسیر کنند. 

آسمانی رابطه برقرار کند. رابطه با خدا باید از طریق روحانیون باشد.  

های مسیحی در دوران قدرتشان حتی با دریافت پول گناه بندگان را  کشیش 

کردند.  می بخشیدند و رفتن به بهشت را تضمین میدر همین دنیا  

نگیدن برای  روحانیون شیعه مشابه آنها گریه کردن برای امام حسین و ج 

سیاست رهبران ج.ا. را تضمین رفتن به بهشت می دانند. ولی قوانین  

 ها استوار است. وضعی بر اصل عاقل، بالغ و مختار بودن انسان 

جزء   آنهافقهای شیعه برای خود مزایای اقتصادی جدی تدوین کردند. 

  دریافت وقف، مدیریت قضاوت،  در اختیار داشتنمتموالن جامعه بودند. 

.  به آنها قدرت اقتصادی و به نوبه خود سیاسی داده است  و زکات خمس

 ند.اه فقها همیشه از این امکانات اقتصادی سوء استفاده سیاسی کرد

غایت مختلف روایت  ه ب را که اینکه چه کسی و یا چه نهادی قوانین خدا 

شده را تعبیر، تفسیر، ترجمه و اعمال کند، بسیار مهم است. آیا شریعت که  

قرن پیش به نام قانون الهی و    ۱۲فقها حدود از ای برداشت عده با 

تغییر   حال  و به سرعت در همیشهرناپذیر تدوین شد، جوابگوی دنیای ی تغی

 است؟ امروز  

که از قوانین اعراب بدوی آمده  بریدن ضربدری دست و پای دزد آیا 

 امروزه قابل قبول است؟ 
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آیا خدا که دوران ابراهیم، مسیح و محمد تغییرات آن چنانی در روابط بشر  

روی نداده یک صد بیست هزار بار قوانین خود را اصالح کرده، لزومی  

به تغییر قانونش از جامعه اعراب بدوی تا عصر اینترنت وهوش  

 بیند؟ مصنوعی نمی 

 روعیت قانون مش

مشروعیت قانون در نزد طرفداران قوانین شرعی و قوانین وضعی تفاوت  

ماهوی دارد. طرفداران قوانین شرعی خود را نمایندگان خدا در زمین  

اند.  خدا دریافت کرده از کنند که مشروعیت خود را دانند و اظهار میمی

ها، ن جنتی مردم حق ندارند به قوانینی که نمایندگان برگزیده خدا چو 

ها تدوین می کنند اعتراض کنند.  ها، قالیبافها، الریجانی ها، گیالنی خلخالی

ولی طرفداران قوانین وضعی مشروعیت قانون را از سوی مردم و  

دانند. در قانونگذاری مدرن و وضعی رضایت و پذیرش  نمایندگان آن می 

 بنیادی است.  اصل مردم

بر وحی می دانند. طبیعی است    فقها برداشت خود از مذهب را منطبق

ها انسانی و متفاوت است. هر دسته خود را صالح و دیگران را  برداشت 

دهد. یک دور باطل برادرکشی  ها را می آنپندارد و فرمان نابودی  گمراه می 

استثنا در همه ادیان شکل گرفت. چه  بدون  دای مرگ پیامبران، راز همان ف 

)در مورد پیامبر اسالم چنان جنگی    شد.ن ریخته راه  در این  که  خونها 

 درگرفت که کفن و دفن پیامبر مختل شد.( 

منطبق است.  کنند قرآن کالم خداست و شریعت بر قرآن مسلمانان ادعا می 

  منسوج ضد و نقیض بودن را با ناسخ و  آنها اینقرآن ضد و نقیض است. 

کنند. حاال این ناسخ و منسوخ چگونه با قدیم بودن قرآن  توجیه می  گاه

 شود، بحث دیگری است.  سازگار می 
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ه  های ب در کل قرآن روشن و واضح بیان نشده است. برای همین برداشت 

 شود. غایت متفاوتی از آن می 

در قرآن همه امور، حتی همه امور مسلمانان قرن اول و دوم هجری  

، تا چه رسد امور دوران کامپیوتر و هوش مصنوعی. آنگاه بحث  نیامده

آید: حدیث، سنت پیامبر و فقه. حال چگونه  منابع تکمیلی شریعت پیش می 

شود، باز بحث دیگری  فقها الهی می  یحدیث، سنت و فقه آفریده و اندیشیده 

 است. 

حق حکومت مبتنی بر وراثت، پدرساالری، در آن چون   ،مشروعیت سنتی

های  سفیدان( و یا سرسپردگی به شخصیترساالری )حکومت ریش پی

در دوران مدرن نه جوابگوست و نه پذیرفتنی.   است،  مذهبی و سیاسی

مشروعیت مدرن عقالنی و قانونی است و بر اراده اکثریت جامعه با حفظ  

 حقوق اقلیت و امکان فعالیت اقلیت برای اکثریت شدن استوار است. 

 ر این رابطه به قرار زیر است: ترین مفاهیم دهی گر

  است  قوانین شرعی زمینی است، الهی و مقدس نیست. برداشت فقها •

برای   از آیاتی است که بر حضرت محمد نازل شد، نه خود آیات.

آورم. در رابطه با برخورد با روشن شدن مطلب دو نمونه می 

قوانین  »بقره«  سوره   ۲۵۶  آیه شود با استناد به  غیرمسلمانان می 

  ۵ یهآاستناد به  رعی مبنی بر تساهل و رواداری تدوین کرد و یا با ش

تواند با استناد  به قلع و قمع دگراندیشان رسید. یک فقیه می ه توب  سوره

، قانونی شرعی برای چندهمسری تدوین کند و  26نساء سوره   ۳آیه به  
 

َن الّن َساء  َمْثنَى َوثاَُلَث َوُرَباَع فَ  26 ُحوا َما َطاَب لَُكْم م  ُطوا ف ي اْلَیتَاَمى فَاْنك  ْفتُْم أاَلَّ تُْقس  إ ْن  َوإ ْن خ 

دَةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ذَل َك أَْدَنى أاَلَّ تَعُ  لُوا فََواح  ْفتُْم أاَلَّ تَْعد  میان   ولُوا ﴿و اگر در اجراى عدالتخ 

به    نفر راچهار  نفر، یاسه   نفر،دو  پسندید،   می از زنان دیگر كه  هستید دختران یتیم بیمناك

صاحب   ی که كنیزان   و  كه به عدالت رفتار نكنید به یك زن آزاد ترسیدمیپس اگر  . گیریدبزنى 

 بهتر از ناعادالنه برخوردکردن است.( کار این   .اكتفا كنیدزن[  یها برده یعنی ] آنها هستید 
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قانونی شرعی علیه چندهمسری و   27سوره همان   ۱۲۹آیه استناد به با 

 همسری تدوین نماید. اجبار به تک 

سال پیش   ۱۲۰۰ی جامعه مدرن با قوانین شرعی تدوین شده در  اداره  •

 غیرممکن است. 

ها سازگار  قوانین شرعی با کرامت انسان و برابری و آزادی انسان  •

 نیست. 

و   سکوالریسم نه تنها مخالف آزادی مذهب نیست بلکه آزادی راستین  •

برابرحقوقی همه مذاهب است و تنها گزینه عملی و انسانی قوانین  

شرعی، تدوین قوانین وضعی بر مبنای اراده مشترک شهروندان یک  

هاست.  ها و عقیده جامعه است. تنها موضع درست، آزادی همه مذهب 

هر گونه امتیازدادن به یک ایدئولوژی یا مذهب و یا تحمیل قوانین  

امعه در نهایت منجر به محدویت و سرکوب  شرعی یک مذهب به ج 

 شود.پیروان دیگر مذاهب می 

 گیری شریعت اسالمیروند شکل 

هیچ اطالع موثقی از آغاز بکارگیری قوانین شرعی از سوی پیامبر و  

های سنت  اصحابش وجود ندارد. بعد از وفات پیامبر از او قرآن و روایت 

همه اتفاقات آن دوران قوانین  و حدیث بجا ماند. این منابع حتی برای 

 روشن نداشت. اصحاب با برداشت و منافع خود، دست به تفسیر زدند. 

ناپذبر بود، از اینرو اجماع شکل گرفت.  ها متفاوت و منافع آشتی تفسیر 

دهند، شفاهی بود و دو قرن  اکثریت قریب به اتفاق آنچه به پیامبر نسبت می 

تدوین شد. از این پس فقهای شیعه  آوری و پس از مرگ او به تدریج جمع 

 
َولَْن  ت عدالت بین آنها اعالم می کند و می گوید:  قرآن شرط چندهمسری را رعای   27

لُوا َبیْ  یعُوا أَْن تَْعد  توانید بین زنان  بكوشید نمى  و و هر قدر بخواهید  )  َن الّن َساء  َولَْو َحَرْصتُمْ تَْستَط 

 ( به عدل و انصاف رفتار كنید
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برای تدوین قوانین شرعی زیاد مقید به قرآن نبودند. بیشتر به سنت و  

حدیث پرداختند که هم جعل آن آسان بود و هم کشدارتر و تفسیرپذیرتر بود.  

از اینرو بسیاری از احکام کیفری در شریعت اسالمی، پشتیبانی قرآنی  

 یث پشت سر آنها دارند.  ندارد و فقها ادعای سنت و یا حد

در واقع تا پایان قرن دوم هجری قوانین مدون شریعت اسالمی وجود 

نداشت. تدوین شرعیت اسالمی به صورت فردی و مستقل از هم از سوی  

آغاز شد. این قوانین    مدینه و مکه قاهره، دمشق،بصره، شام، فقها در 

 شرعی آشکارا رنگ و بوی محلی داشتند.  

گیر لشکرکشی و انتقال غنائم از اسپانیا تا هندوستان به  امویان سخت در 

زدند. در دوران  ها حرف می عربستان بودند. آنها با شمشیر با مغلوب

مند برای تدوین قوانین شرغی اسالمی شروع  عباسیان بود که تالش نظام

 شد. 

در قرن دوم هجری توسط چند حقوقدان و   طرح نخستین قوانین اسالمی

تدوین شد. در این دوران بود که امام ابوحنفیه نعمان ابن    شاگردان آنها

- ۱۸۳هـ.ق.( و دو شاگردش ابویوسف یعقوب انصاری ) ۸۰-۱۵۰ثابت ) 

هـ.ق.( مذهب حنفی را   ۱۳۲-۱۸۹هـ.ق.( و محمدبن حسن شیبانی ) ۱۱۳

هـ.ق.( در مدینه مذهب   ۱۷۹-۹۳در عراق بنا نهادند. امام مالک ابن انس )

هـ.ق.( که   ۲۰۴-۱۵۰ی ) امام محمد ابن ادریس شافع  مالکی را بناکرد.

بود اصول فقه را تدوین کرد و مذهبی جداگانه بنیان    مالکامام شاگرد  

. ق.( مذهب حنبلی را در بغداد  ه  ۱۶۴- ۲۴۱نهاد. امام احمد ابن حنبل )

. ق.( مذهب ظاهریه را  ه  ۲۷۵– ۲۰۲بنیان نهاد. داوود بن علی ظاهری )

.ق.( را  ه  ۱۴۸-۸۳دوازده امامی امام جعفر صادق )بنیان نهاد. شیعان 

بنیانگذار فقه خود می دانند و از آنجائی که صحابه شیعه وجود ندارد، فقه  

هاى فقهى شیعیان دوازده  نخستین كتاب  .یعیان بر قول تابعان استوار است ش

  ۲۵۸-۳۲۹شیخ کلینی )  »من ال یحضره الفقیه« راامامی یعنی »كافى« و  

 شتند. و .ق.( نه ۳۰۶ـ ۳۸۱یخ صدوق معروف ا بن  بابَُوْیه ).ق.( و ش ه
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کنندگان قانون شرعی و فقه حداقل صد و پنجاه سال پس از مرگ  تدوین 

پیامبر نظرات حقوقی و فقهی خود را تدوین کردند. قانون الهی، مقدس و  

های جایزالخطا، دروغ محض و  انسان تغییر خواندن این تولیدات  غیرقابل 

 ی آشکار است.  فریبمردم

شیعه و سنی بر می آید، این   هایهبزمان بنیانگذاری مذ  از همانگونه که 

سال بعد از پیامبر تشکیل شدند. یک پرسش اساسی   ۱۵۰ها حداقل  مذهب

رداشت خود از مذهب تدوین  ای با بشود، آیا قانونی را که عده مطرح می 

مجازات و  را دیگران  ،آن  با استناد بهتوان قانون الهی نامید و  می  کردند

 حتی اعدام کرد؟ 

با قدرت گرفتن شاهان و امیران نقش فقها در حد تایید  شاهان و امیران  

فقیه  ( ۷۰۷ -  ۶۴۱)  یمیهابن تتر شد. کاهش یافت و قوانین شرعی کمرنگ 

بار دیگر قوانین شرعی را  (  یان گرایل مؤوله )تاو  ساکن دمشق با انتقاد از

را   ی هجر ۱۲در قرن  یت وهاب یینآهای مطرح کرد. تعلیمات او در پایه 

 ریخت. پی

کشمکش شاهان و امیران با فقها ادامه داشت، چه در غرب مسیحی و چه  

ناپذیری مذاهب  ها و سازشگیری از جنگ در شرق اسالمی. غرب با درس 

با یکدیگر، به تدوین قوانین وضعی با مخرج مشترک خواست اکثریت  

ین  الدّ سید جمالای دیگر گشوده شد.  مردم رسید، ولی در شرق بیراهه 

  -.ق  ه  ۱۲۶۶و شیخ محمد عبدُه ) در ایران (هـ. ۱۲۷۵– ۱۲۱۷اسدآبادی )

در مصر کوشیدند با داخل کردن فلسفه نوین و مفاهیم علمی   .ق(ه  ۱۳۲۳

غافل از اینکه هم ساختار   نشان دهند که اسالم با مدرنیتت ناسازگار نیست. 

ی  نهادهای شرعی و محتوی قوانین شرعی ضد تجدد و کرامت و آزاد

 انسان است. 

آیا قانونی که یک فقیه در یک شهر تحت حکومت خلفای عباسی با آن  

توان بر جهان و  تجربه و آگاهی محدود و در آن دوران تدوین کرد را می 
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هم   نهای آن در تخیل انسان آن دورا جهان امروز که بسیاری از پدیده 

 گنجید، عمومیت داد؟ نمی 

،  سنت )حدیث(،  کتاب )قرآن(فقه و قانون شرعی بنیادی  هایسرچشمه 

)در فقه مذاهب سنی   اجتهادو  قیاس )فقه سنی(، عقل )فقه شیعه( ، اجماع

باب آن بسته در شیعه گشوده( است. جالب اینکه اجماع و قیاس در قرآن  

 نیامده است، بلکه ابداع فقها و روحانیون است. 

  ۶۲۱۹از  اند. قرآن اخذ کرده فقها ادعا می کنند، آنها قوانین شرعی را از 

آیه آن به نوعی در آنها از مفهوم حقوقی    ۵۰۰های قرآن که در حدود آیه 

به بیان دیگر   28آیه دستور حقوقی روشن دارد.  ۸۰صحبت شده است، فقط 

فقط حدود یک درصد قرآن )موشکافانه یک و دو دهم درصد( به وضوح  

گسترده شرعی، برداشت   به حقوق پرداخته است. تمام قوانین مختلف و 

 شخصی و متکی بر منافع صنفی روحانیون است. 

که   یکی دیگر از منابع اصلی قانون شرعی، سنت پیامبر است. از آنجائی

به هیچ وجه ثبت نشده است، همه   زندگی حضرت محمد در دوران حیاتش

اطالعات متکی بر حدیث است. جعل حدیث چنان گسترده شد که فقها  

قدار زیادی از آنها را غیرقابل اتکا اعالم کنند. آنهائی که  مجبور شدند، م

که شخص  قابل اتکا و پذیرفتنی اعالم شد، فقط یک شرط داشت، و آن این 

محترمی خودش و یا شخص محترمی از یک شخص محترم دیگر نقل  

کرده باشد. برداشت فقها این است اگر شخصی دروغ نمی گوید، پس گفته  

در نقل از حافظه به خطای به خاطر آوردن،   آنها  او حقیقت دارد.

های  ، حال را در گذشته دیدن، تاثیر دیدگاه در دیدن جنبه 29یشی آرزواند

آوری اطالعات و سایر عواملی  های هدایت کننده در جمعواقعیت، پرسش 

 
28  Rahman, Fazlur (1979). Islam. Chicago: UCP. p. 69. 
29 wishful thinking 
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توجه بودند و یا  گذارد یا بیکه در نقل از حافظه بر روایت راوی تاثیر می 

 ناآشنا. 

شده    های گوناگون از سنت تدوینرو قوانین شرعی بر بنیان روایتاز این 

 اند.های شرعی متفاوت گرد آوردهو مذاهب گوناگون قانون 

های فراوانی راجع به  دیگر منبع قوانین شرعی، اجماع است. پرسش 

کنند. آیا پیروی از  پاسخ مانده و هر دسته آنرا به نوعی تعبیر می اجماع بی 

های بعد الزامی است؟ اجماع به چه معنی  های پیشین برای نسل اجماع نسل 

ست؟ اجماع مردم یک کشور و یا اجماع یک عده خاص و یا اجماع همه  ا

داری و ... ای در سده میانه برای جامعه بدوی، بردهمسلمانان؟ آیا آنچه عده

تواند قانون عصر اینترنت، هوش مصنوعی، حقوق بشر  اجماع کردند، می 

 و ... باشد؟ 

ین است که  ترین شگردهای فقها و نویسندگان مسلمان ا یکی از اصلی 

ها و جوانان را از تفکر مستقل دور نگهدارند. بدین دلیل همواره بحث  توده

کنند، نه انسانی بودن و یا  را از اسالمی بودن و اسالمی نبودن شروع می 

  ۱۴۰۰انسانی نبودن. دستاوردهای انسانی قوانین شرعی اسالمی در این  

قوانین شرعی   سال چیست؟ خیلی راه دور نرویم، دستاوردهای انسانی 

ای و پاکستان ضیاءالحق، شام اسالمی در افغانستان طالبان، ایران خامنه 

ها قوانین  ابوبکر بغدادی، سودان عمرالبشیر و .... چیست؟ اگر بگوئید این 

ی موفق تاریخی   شرعی اسالمی را اجرا نکردند، آنگاه باید یک نمونه 

 اجرای قوانین شرعی ارائه کنید. 

لمان باید بر برداشت و تفسیر انسانی و رحمانی و  طلبان مساصالح 

روادارانه اسالم تاکید، تبلیغ و ترویج کنند. نظام آموزشی اسالم را اصالح  

کنند، تا مسلمانان را آماده زندگی در یک جامعه سکوالر با قوانین وضعی  

نمایند. تنها با قوانین وضعی مدرن  متکی بر کرامت انسان، آزادی عقیده و  
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آمیز،  المللی مبتنی بر همزیستی مسالمت ، حقوق بشر و قوانین بین مذهب

 شود. راه برای پیشرفت جوامع مسلمان باز می

 گیری قانون شرعی شیعهشکل 

شماری  به علت نادقیق بودن و تفسیرپذیر بودن منابع دین اسالم مذاهب بی 

های در اسالم شکل گرفت و خونهای بسیاری ریخته شد و جنگ 

 وقوع پیوست.  بسیاری به   خانمانسوز

کشی  های نسل چندین مذهب سنی شکل گرفت. چند مذهب سنی در درگیری 

نابود شدند و اکنون چهار مذهب باقی ماند. مذهب شیعه در تعارض با   گونه 

ها، امام  ترین مورد اختالف شیعیان و سنیمذاهب سنی شکل گرفت. اصلی 

از فرزندان علی و فاطمه، اهل   و نقش امام بود. شیعیان معتقدند امام باید

ای باشد. در  تواند هر فرد شایسته ها معتقدند خلیفه میبیت، باشد، ولی سنی

نظر شیعیان، امام انسان کامل و رابط بین انسان و خدا است. امام معصوم  

هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی باالترین مرجع در امور  

 مذهب و قانون است.

صدها فرقه شدند. برخی از بین رفتند. برخی را از بین بردند.   شیعیان خود

امروز شیعیان اثنی اشعری، دوازده امامی، اسماعیلیه، هفت امامی و زیدیه  

 های شیعه هستند. معروفترین فرقه 

 تاریخ دگرگونی حقوق عرفی در ایران

حیت، دومین حکومت دینی گسترده در تاریخ است.  یاسالم، بعد از مس

ان نه تنها شریعت اسالم، حتی زبان عربی را با قهری باورنکردنی  مسلمان

با   که به اقوام و ملل مغلوب تحمیل کردند )تنها استثنا زبان فارسی است 

 از سلطه مسلمانان زنده ماند(.  از زبان عربی  آسیب فراوان
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و روحانیون وجود داشت،   ، امیرانن هاهرچند همواره یک تنش بین پادشا

ولی هرگز تالشی جدی و اساسی از سوی پادشاهان برای تدوین قوانین  

 صورت نگرفت. 

تدوین قانون اساسی مشروطیت نمود بارز و میدان برخورد قهرآمیز،  

خواهان طرفدار  خواهان متمایل به قوانین وضعی و مشروعه مشروطه 

 قوانین شرعی بود. 

عثمانی و خاندان قاجار به تدریج شیوه  پس از سرنگونی امپراطوری  

ملت در خاور میانه شکل گرفت و قوانین وضعی در  - حکومت دولت

کشورهای مختلف تدوین شد. تالش جدی در رعایت احکام شرعی به عمل  

آمد و به ویژه احکام شرعی مربوط به خانواده و ارث رعایت شد. در  

 محمدعلیدر ایران  و عبدالرزاق َسنهوریو   علی عبدالرازقجهان عرب 

( در این عرصه تالش جدی کردند. آنها سعی کردند  ذکاء الملک) فروغی 

 بین مدرنیته و اسالم تعادل برقرار کنند.

نخستین قوانین مجازات کیفری در ایران، بنام »اصول تشکیالت عدلیه«  

خورشیدی تدوین   ۱۲۹۰چندی پس از پیروزی انقالب مشروطه در سال 

این قانون ترکیبی از   ،خواهالت روحانیون مشروعه شد. با تالش و دخ 

داشت و   را  قوانین شرعی و عرفی بود و قوانین شرعی در آن دست باال

سپرده شده   ی بسیاری از جرائم به دادگاه شرعی مسئولیت قضاوت درباره 

 .بود

با روی کار آمدن رضا شاه، روند عرفی شدن قوانین قضایی سرعت  

،  ۱۳۰۴«، مصوب سال مجازات عمومی »  انون گرفت، اما همچنان در ق

شود و برای مرتکبان تجاوز،  رد پای قوانین شرعی شیعه آشکارا دیده می 

با استناد به قوانین  ی جنسی با محارم نسبی، زنای محصنه و لواط  رابطه 

 .نظر گرفته شده بودشرعی، مجازات اعدام در  

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91023
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  ۱۳۰۶سال بعد آغاز شد. اردیبهشت سال   ینچند ، ترتغییرات اساسی 

زمان با افتتاح وزارت  هم  شاه اکبر خان داور، وزیر دادگستری رضاعلی 

های شرعی خارج از وزارت عدلیه تعطیل  که دادگاه  اعالم کردعدلیه 

های شرعی تحت نظارت وزارت عدلیه نیز از این پس فقط  اند و دادگاهشده

به دعاوی مربوط به ازدواج و طالق رسیدگی خواهند کرد. او اعالم کرد  

توانند عقاید فقهی خودشان را مالک صدور حکم  که از این پس قضات نمی 

و باید بر اساس قوانینی که وزارت عدلیه تهیه کرده  قضایی قرار دهند  

های بعد  حکم صادر کنند. مواد مختلف قانون »مجازات عمومی« در سال 

بارها اصالح شدند. اصالحاتی که بر اساس آنها مجازات اعدام برای  

خواهانه  جرائم مربوط به تجاوز، روابط جنسی  خارج از ازدواج و همجنس 

های شدید  سال از اعدام و بسیاری مجازات  ۱۸لغو شد و کودکان زیر  

معاف شدند. این اصالحات البته به معنای حذف اعدام نبود. در این قانون  

و گروهی و همچنین  فردی مسلحانه  سیاسی، سرقت   –برخی جرائم امنیتی 

ارتکاب قتل مجازات اعدام را درپی داشتند، اما شرایط مجازات فرد   

انین شرعی تحت عنوان قصاص آمده، متفاوت  مرتکب قتل با آنچه در قو 

 .بود

، عمر »قانون مجازات  ۱۳۵۷با استقرار حکومت اسالمی در سال 

ی  عمومی« نیز سرآمد و بار دیگر احکام شرعی، مبنای قضاوت درباره 

»الیحه   قانون ، جرایم کیفری شدند. جایگزین »قانون مجازات عمومی«

از سوی فقهای شورای عالی قضائی   ۱۳۵۹قصاص« بود که در سال 

بندی جرائم کیفری تحت عنوان قصاص و حدود، تدوین شده بود و با دسته 

های اعدام، سنگسار، شالق، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا را  مجازات 

برای جرائمی همچون قتل، روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط  

هانه، سرقت، محاربه و نوشیدن مشروبات الکلی تعیین کرده  خواهمجنس

 .بود
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 های قانون مجازات اسالمی بنیانسرشت و 

محوری و  -حقوق مدنی در قانون شرعی شیعه از مردساالری، مسلمان

 برد. طلبی رنج می داری و جنگ برده 

های  سران حکومت اسالمی به درستی درک کردند که مواد و تبصره 

ی آن عرفی است و با استناد  ی چیره ات عمومی« درونمایه »قانون مجاز 

های فردی و اجتماعی را از مردم گرفت. قانون  به آن نمی توان آزادی

مجازات عمومی که به نوعی دستاوردهای مبارزه سخت  

برخی خواهان بود، عرفی و متضمن خواهان با مشروعه مشروطه 

های  وران پهلوی کاستی های فردی و اجتماعی بود. قوانین در دآزادی 

های اجتماعی را تضمین  بسیاری از آزادی  ولی ،سیاسی بنیادی داشت

کرد. معاشرت زن و مرد تا جایی که خود با آن موافق بودند، با  می

ها کنترل روابط  شد. خانواده نمی مجازاتشالق و اهانت و بازداشت 

ها  ادهخود را به عهده داشتند و حکومت وارد حریم خانو فرزندان 

رفتار و هنجار عادی و مناسبات مردم با مردم،    ز ریشهشد. ا نمی 

هایی که زن و مرد  برپایی مهمانی حکومت انگاری نشده بود. جرم

درکنار هم بودند، رقص، موسیقی و لذت بردن از با هم بودن در  

کرد. نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع  ها را حکومت کنترل نمی مهمانی 

دیگران منجر   و یا مزاحمت آمیز ه به رفتار خشونت نبود، مگر آن ک 

گرفت. بسیاری دیگر  شد که نسبت به آن برخورد قضائی صورت میمی

هم در آن قانون، »جرم« شناخته  های اجتماعی  از مصادیق آزادی 

 .شدندنمی 

بنابراین حکومت انقالبی که بالفاصله هویت ارزشی یا »ایدئولوژیک«  

توانست با ابزاری  ی شریعت را برای خود انتخاب کرد، نمی بر پایه 

و جو   برخورد کندمترقی مجازات عمومی، با مردم کمابیش مانند قانون 

 .ارعاب برای تحمیل استبداد دینی را سامان دهد
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ای مردم فریبانه یکی از نظریه  با سروصد  «الیحه قصاص»نخست  

پردازان والیت فقیه، محمد بهشتی، تدوین شد. پس از چند سال با تغییر  

و تکمیل آن »قانون مجازات اسالمی« تدوین شد. این قوانین زیربنای  

 کیفری در جمهوری اسالمی است. مدنی و قوانین 

  در »قانون مجازات عمومی« سعی شده بود قوانین عرفی با توجه به

اسالم تدوین شود. در آن قانون رفتار و روابط عادی مردم جرم  

های سنگین بدنی که در قوانین شرعی  شد و مجازات شناخته نمی 

هایی در آن گنجانده نشده بود. در آن قانون مجازات ،وجود دارد

چون شالق، سنگسار، قطع اعضای بدن و به صلیب کشیدن مجرم،  هم

ن، سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت  بینی نشده بود. آن قانوپیش 

سال )به هجری قمری( قرار نداده بود و بسیاری از    ۹کیفری را 

 .های دیگر قوانین شرعی را نپذیرفته بودها و تبعیضمحدودیت

در آن قانون، جان و حق حیات زنان محترم بود. جان و حق حیات 

ود. از  بها و قصاص عضو خبری نبغیرمسلمانان محترم بود. از خون 

دیدیم و زنان  حجابی اثری نمی حجابی یا بیمجازات زنان به اتهام با

این قانون هم در جدالی سخت با بقایای   حق انتخاب داشتند. 

و کرامت   30خواهان و افکار سنتی شکل گرفت و فردباوری مشروعه 

قانون   ۱۷۹ماده . بر اساس  بودفراموش شده در آن انسان گاه 

گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک  مجازات عمومی: »هر  

مشاهده   ،ی وجود در یک فراش است فراش یا در حالی که به منزله 

 ،جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود کند و مرتکب قتل یا

 .معاف از مجازات است
دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی   ، هر گاه کسی به طریق مزبور

قه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود  در حقیقت هم عال ،ببیند

ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در  از یک ماه تا شش 

 
30 individualism 
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مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس  

 « .شودمیتأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم 

، آخرین  ۱۳۵۷پیش از تشکیل حکومت اسالمی در ایران در  

در امپراطوری عثمانی   ،اتفاق افتاده بودر خاورمیانه دکه  سنگساری 

دانستند. در قانون  می  م سنگسار را مجازاتی قرون وسطاییبود. مرد

مجازات عمومی، زنا و زنای محصنه تا وقتی که شاکی نداشت،  

از دست دادن    برایتوانستند مجازات هم نداشت. البته دختران می

  آنهای ازدواج از و با وعده دادند  فریبآنها را که    انیبکارت از مرد 

.  شتوجود نداشالق   مجازات، شکایت کنند. اما ندکردی بکارت ازاله 

بینی شده بود.  پیش  ان مدت، آن هم فقط برای مردهای کوتاه حبس

ی بکارت که  از بابت ازاله  ان های دخترشد زیان همچنین تالش می 

را در آینده به خطر بیندازد از نظر مالی    آنهاتوانست ازدواج  می

 .جبران شود شده،  مرتکبکسی که به آن توسط  

ه شوهر شکایتی طرح  در مورد زنای زن شوهردار هم مادام ک

خوردند، شد، زن یا مرد ، شالق نمی کرد و موضوع اثبات نمی نمی 

کشید و  ای انتظارشان را می چه رسد به سنگسار. فقط حبس شش ماهه 

البته، با انصراف شاکی خصوصی )مثالً شوهر زن( ماجرا به کلی  

 کردند.  شد و پرونده را مختومه می منتفی می 

می، امری که تا به این اندازه شخصی است،  در قانون مجازات اسال

در چارچوب »حدود الهی« قرار گرفته و با انصراف شاکی  

شود. در این قانون، شاکی در »زنا« و  پرونده بسته نمی  ،خصوصی

»زنای محصنه« هللا است و رضایت شاکی خصوصی تأثیری در  

  موضوع ندارد. بنابراین وقتی جرم زنا ثابت شود، زن و مرد هریک 

ضربه شالق را تحمل کنند و بدل از آن را هم   ۱۰۰به حکم هللا، باید 

پذیرد. اگر هم که زن یا مرد زناکار متأهل باشند، همین که زنا  هللا نمی 

ثابت شد، باید حکم سنگسار صادر و اجرا بشود. چرا؟ چون قانون  



30 

های خاصی، حدود الهی و هللا را وارد  مجازات اسالمی در زمینه 

. این دسته از قوانین »حق هللا« است و »حق الناس« نیست  کرده است

 .تا مردم بتوانند نسبت به آن تخفیف و اغماضی روا دارند

ی قانون مجازات اسالمی عدم برابری در مقابل قانون،  شالوده

جوئی با »برابری  »تبعیض«، »خشونت به علت تبعیض«، و ستیزه 

ی وفاداری یا  وجدان و درجه ی جنسیت، عقیده، دین، ها« بر پایه انسان 

های حکومت اسالمی است. در مجموع  شان با سیاست نقد و مخالفت 

این قانون »کرامت انسانی« و فردیت و حقوق اجتماعی را زیر پا  

های جامعه دوانده  گذارد و پایبندی به خشونت را در تمام اندام می

 است.  

فحشا و    از   جلوگیریاین قانون، ادعای کنترل روابط آزاد جنسی، 

اعتیاد، رفتار متفاوت جنسی، دزدی، کالهبرداری و قتل را داشته، اما  

دهند. قانون مجازات اسالمی،  ی آمارها از شکست آن خبر میهمه 

قبح مجازات و زندان را در جمعیت جوان کشور از بین برده، 

نگرانی از   گذشته از ها را گرفتار احساس ناامنی کرده وخانواده

 .افزوده است  آنها های اقتصادیبر نگرانی  ،شانرزندان بازداشت ف 
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 ، تهران۱۳۵۸، اعتراض زنان ایران به الیحه قصاص و حجاب اجباری

های  های جنسیتی و مجازات الیحه قصاص تبعیض ویژگی برجسته 

های  گروهزنان ایران شجاعانه از همه بود.   مضاعف برای زنان

قوانین مربوط به  ویژه به اجتماعی به آن اعتراض کردند. به سیاسی و 

   .نشان دادند  شدید واکنش  نداشتن حجابهای حجاب و مجازات 

رسد فکر کردند انقالب شد و همه چیز درست  مردم به نظر می 

گذاری از  های خود را نسبت به قانون خیلی زود حساسیت شود. می

و   با توقیف، هاو رسانه  مطبوعاتدر هر نقد و انتقادی . نددست داد

  با خشونت. فعاالن حقوق زن و حقوق بشر هم دستگیری پاسخ داده شد

 اند.  سرکوب شده 
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را   «ی توسر ای  ی روسر ای » طرفداران اجرای قوانین شرعی در ایران شعار توهین آمیز 
 ضرب زدند. 

قانون مجازات  کمی تغییر یافت و » ۱۳۶۱الیحه قصاص سال 

اسالمی است با    احکام فقه و شریعت  نام گرفت. بنیان آناسالمی« 

  و تبعیض آشکار. جالب این است در جمهوری اسالمی حتی برابرینا

  آمیز، خشن و مغایر با کرامت انسان نیز، نابرابر، تبعیض  این قانون 

 . شوداجرا نمی به درستی  از سوی مجریان، 

قوانین شرعی با برداشت امروزین ما از  های بسیاری احکام و ویژگی 

حقوق و کرامت انسان ناسازگار است. به هیچ وجه قابل توجیه و  

اصالح نیستند. تنها راه چاره خارج کردن آنها از عرصه عمومی  

 جامعه است. 

 داریبرده

شمارد و حتی  داری دارد و آنرا جایز می اسالم موضع آشکار در برده 

برای   .  داندمی  دارو حق برده  برده را قانونی  ادار بنزدیکی جنسی برده

قانون دارد )نگاه کنید به احکام   )کنیز(  دار با فرزند بردهرابطه برده 
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، خدا بر  ۷۵: النحل، آیه ۱۶در فقه اسالمی( . در سوره   اّم ولدو  استیالد

 دار تاکید دارد: نابرابری برده و برده

ُ َمثاًَل َعْبدًا َمْملُوًكا اَل  ُر َعلَى شَ ی َضَرَب َّللاَّ نَّا  یْقد  ٍء َوَمْن َرَزْقنَاهُ م 

ْزقًا َحَسنًا فَُهَو  ا َوَجْهًرا َهْل ی ر  رًّ ْنهُ س  َّ  بَْل  ی ْنف ُق م  ْستَُووَن اْلَحْمدُ ّلِل 

 ْعلَُمونَ یأَْكثَُرُهْم اَل  
کاری را   ائی هیچ ی زرخرید که توانبندهخدا مثالی آورده، آیا 

ندارد با مرد آزاد که ما به او روزی فراوان دادیم و او پنهان و  

کند، یکسانند؟ ستایش  خواهد از آن بخشش میآشکار هر چه می

 ویژه خداست ولی اکثر مردم آگاه نیستند.

داری برده )کنیز( خود را باردار کرد، او در  جالب این است که اگر برده 

 « یعنی مادر بچه است. اّم ولدود بلکه اسمش »فقه زنش نامید نمی ش

داری آشکارتر بود. عنصرالمعالی در  در گذشته طرفداری اسالم از برده 

های  دهد در زمستان با برده کتاب قابوسنامه آشکارا به پسرش رهنمود می 

های مرد )غالمان جوان( مباشرت  زن )کنیزان( و در تابستان با برده 

 31کن. 
اسالم با همه ادعاهایش در اخوت و مساوات، براداران و خواهران برده  

 را آزاد نکرد.  

 حقوق و کرامت زن

قوانین شرعی اسالم، آشکارا تبعیض علیه زنان را قانونی می کند و حتی  

آیه   ( نسا)۴کند. در سوره  تنبیه کردن روحی و جسمی زنان را توصیه می 

 آمده است:   ۳۴

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوب َما   َل َّللاَّ اُموَن َعلَى النّ َساء  ب َما فَضَّ َجاُل قَوَّ الّر 

  ُ ال َحاُت قَان تَاٌت َحاف َظاٌت ل ْلغَیب  ب َما َحف َظ َّللاَّ ْم فَالصَّ ْن أَْمَوال ه  أَْنفَقُوا م 

 
 ۱۵قابوسنامه، فصل   31
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ُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  ت ی تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَع  ع  َوالالَّ  ف ی اْلَمَضاج 

َ َكاَن َعل یا   نَّ َسب یاًل إ نَّ َّللاَّ بُوُهنَّ فَإ ْن أََطْعنَُكْم فاََل تَْبغُوا َعلَیه  َواْضر 

 َكب یًرا. 

مردان باید بر زنان مسلط باشند، به خاطر آنکه خدا مردان را بر  

زنان برتری داده، و از آنجائی که از اموالشان هزینه زندگی  

دازند؛ پس زنان باید بر طبق قانون خدا  زنان را می پر

فرمانبردار مردان باشند، در غیاب شوهر منافع او را حفظ می  

نخست پندشان    ،کنند. و زنانی که نگران نافرمانی آنها هستید

دهید، و سپس با آنها همخوابی نکنید، و اگر باز اثر نکرد آنها را  

ا آزار ندهید؛ کتک بزنید؛ اگر از شما اطاعت کردند دیگر آنها ر 

 خدا یقیناً بلند مرتبه و بزرگ است.  

 کند:تصریح می  ۲۲۸آیه   (البقرة) ۲کاری خدا در سوره برای محکم

یمٌ  یٌز َحك  ُ َعز  نَّ دََرَجةٌ َوَّللاَّ َجال  َعلَیه   َول لّر 

مردان بر زنان چند درجه برترى دارند و خداوند توانا و دانا  

 است.  

تر، یعنی کشتزار می خواند و به  هم نازل  شریعت اسالم زن را از برده

 گوید:مردان می 

  َ ُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ َْنفُس  ُموا ْل  ئْتُْم َوقَدّ  ن َساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ش 

ن یَن ﴿سوره  ر  اْلُمْؤم   ﴾. ۲۲۳: البقرة، آیه  ۲َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُماَلقُوهُ َوبَّش 

كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستید در آن وارد  زنان شما  

شوید و شما حق تقدم دارید، و از خداوند پروا كنید و بدانید كه  

 شما او را دیدار خواهید كرد، و مؤمنان را بشارت ده. 
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تفسیر معتبر جاللین در توضیح جمله »انّی شئتم« که معنی آن »به هر  

جاع َو ا قبال و  ام  یسد: »َمن قی سوی مزرعه« است، می نو  َو قُعُود َوا ضط 

 ش، قُبُل و یا از پس، دُبُر. یده، از پیستاده، خواب ی عنی نشسته، ای ا دبار«. 

 با یک انسان برخورد کرد؟ هم آمیزتر از این شود توهین آیا می 

ای نیست. پیامبر با مهاجرت به  برخورد پیامبر با زن سرمشق دلگرم کننده

یدا کرد. فاصله ازقهرپرهیزی و تبلیغ  مدینه، دو ویژگی برجسته پ 

دنیاگریزی در حرف و دنیاخواهی در عمل. یکی از نمودهای این  

ها و نژادهای گوناگون  خواهی در زن و زن گرفتن از سن تنوع  ،دنیاخواهی

 است.  

بنا بر احکام شرعی اسالمی، اگر مرد تشخیص دهد که زن نافرمانی  

   كند. یهرا تنب  یتواند و  یم  ( می کند،نشوز)

ی  این شیوه  حق حضانت، یعنی حق نگهداری از کودک، حق پدر است.

نگرش قابل درک نیست. درک احتیاج کودک به مادر و امینت سالمت  

 طلبد. روحی و روانی کودک کنار مادر، هوش و احساس خیلی قوی نمی 

حدود قصاص و زنان حق شهادت در جرایم  شهادت زن نصف مرد است. 

 ند. را ندار 

 آمده است: ۱۱، آیه (النساء )  ۴ارث دختر نصف پسر است. در سوره 

 ُ ثُْل َحّظ  اْْل ُكْم ل لذََّكر  م  ُ ف ی أَْواَلد  یُكُم َّللاَّ  . ْنثَیین  فَإ ْن ُكنَّ ن َساًء .. یوص 

كند كه ارث برای  خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می 

 . ..  باشدپسر به اندازه سهم ارث دو دختر 

های اجتماعی، به  زنان حق گرفتن مسئولیت   زن حق قاضی شدن ندارد.

 ویژه مدیریت بر مردان را ندارند. 



36 

زن بدون اجازه شوهر حق بیرون رفتن از خانه ندارد. ولی شوهر حتی  

 وظیفه جلب رضایت همسر یا همسران پیشین را ندارد.  ، برای زن دیگر

 زن بدون اجازه شوهر حق کار کردن ندارد. 

 زن بدون اجاز شوهر حق سفر کردن ندارد. 

 مرد بدون دلیل حق طالق دارد، ولی زن با دلیل هم حق طالق ندارد. 

تواند تعداد نامحدوی برده یا کنیز داشته  مرد حق گرفتن چهار زن دارد. می 

یت دد و با آنها مباشرت کند. البته حضرت محمد از این محدوباش

وار برای مردان مسلمان در قانون اسالمی استثنا بود. حضرت  شکنجه 

  ۱۴بر رویهم  ،محمد هنگام وفات نه زن داشت. بجز بردگان زن )کنیزها(

امام حسن از سهولت طالق مردان مسلمان بهترین   32زن گرفت. 

،  (النساء)  ۴ زن گرفت. در سوره ۷۰بر روی هم    برداری را کرد وبهره 

 آمده است:    ۳آیه 

 
ت ي آتَْیَت   32 ُ َعلَْیكَ َیا أَیَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْحلَْلَنا لََك أَْزَواَجَك الالَّ ا أَفَاَء َّللاَّ مَّ ینَُك م    أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت یَم 

َن ت ي َهاَجْرَن َمعََك َواْمَرأَةً ُمْؤم  ات َك َوَبَنات  َخال َك َوَبَنات  َخااَلت َك الالَّ َك َوَبَنات  َعمَّ ةً إ ْن  َوَبَنات  َعّم 

ن یَن قَْد َعل ْمَنا َما فََرْضَنا  َوَهَبْت َنْفَسَها ل لنَّب ّي  إ ْن أََرادَ النَّب يُّ  ْن دُون  اْلُمْؤم  َحَها َخال َصةً لََك م   أَْن َیْستَْنك 

ْم َوَما َملََكْت أَْیَمانُُهْم ل َكْیاَل َیُكوَن َعلَْیَك َحَرٌج وَ  ه  ْم ف ي أَْزَواج  یًماَعلَْیه  ُ َغفُوًرا َرح   َكاَن َّللاَّ
برایت حالل کردیم و آن زنانی که به   ،ایرا داده ی همسرانی را که مهرشانای پیامبر! همه

برده گرفتی با غنیمت، دختر عموها، دختر عمه ها، دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با  

تو مهاجرت نموده اند و هر زن مؤمنی که خود را به پیامبر هبه کند ]مجانی و بدون مهر[،  

نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در   ، ویژه توستاگر پیامبر او را به همسری بخواهد؛ این حکم  

مورد همسران و کنیزانشان بر آنان الزم و مقّرر داشته ایم، می دانیم؛ ]این گشایش در  

ازدواج[ برای آن است که بر تو سختی و َحَرجی نباشد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و  

 ﴾ ۵۰: اْلحزاب، آیه ۳۲سوره   . ﴿مهربان است
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َن النّ َساء    ُحوا َما َطاَب لَُكْم م  ُطوا ف ی اْلیتَاَمى فَاْنك  ْفتُْم أاَلَّ تُْقس  َوإ ْن خ 

دَةً أَْو َما َملََكْت  لُوا فََواح  ْفتُْم أاَلَّ تَْعد  َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع فَإ ْن خ 

  ذَل َك أَْدنَى أاَلَّ تَعُولُوا أَیَمانُُكمْ 

واگر می ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم عدالت را 

دو، سه یا چهار تن را   ،رعایت کنید، از زنانی که خوشتان آمد 

به همسری بگیرید. اگر بیم آن دارید که با آنان به عدالت رفتار  

این کار به  نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که دارید اکتفا کنید؛ 

 تر است. ستم نکردن و عدالت نورزیدن، نزدیک 

کدام مرد مسلمان  ؟  ام بقال می گوید ماست من ترش استحال باید پرسید کد

 رعایت کنم؟  بین زنان خود توانم عدالت راگوید من نمیمی

در اسالم مثل برده است. با حکم اسالمی خلع، زن می تواند با پرداخت   زن

 پول و مهریه به شوهر، خود را از بردگی آزاد کند. 

مسلمانان مالقات دختر و پسر را ممنوع می کنند ولی نکاع متعه، صیغه یا  

ت و کوتاه مدت همان  شمارند. ازدواج موقازدواج موقت را جایز می 

اشتن دست مرد مسلمان به هوسبازی است. در احکام  ز گذاروسپیگری و ب

صیغه، به روشنی قید شده است که مرد متأهل برای صیغه، نیازی به  

 اجازه همسر خود ندارد.  

همسری در قوانین شرعی اسالم بالمانع است. اگر به سنت پیامبر  کودک 

رجوع کنیم، عایشه هنگام ازدواج با حضرت محمد، هفت سال و یا به  

 ی دیگر نه سال داشت. روایت

 برابری در مقابل قانوننا

مدرن برابری در مقابل   و کیفرشناسی ترین فلسفه حقوقی یکی از بنیاد

قانون است. قانونگذاری مدرن هیچ تبعیضی بین زن و مرد، فقیر و غنی،  

سید، اعراب و موالی و . .  سید و غیر   پیروان ادیان مختلف و خداناباوران،
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های گوناگون وجود دارد. در  لی در قوانین شرعی تبعیض پذیرد. و. را نمی 

نُوَن إ ْخَوةٌ«  واقع شعار »  إ نََّما اْلُمْؤم 
یک شعار بدون پشتوانه و تبلیغاتی   33

محض بود. در سراسر تاریخ قوانین شرعی، برابری در حرف و تبعیض  

 در عمل حکمفرماست.

  که  د، فقط مومنانی پذیرهیچ عقل سلیمی نابرابری در برابر قانون را نمی 

انصاف آنها را از کار انداخته است، نابرابری در قبال    مذهبی، تعصب

 کنند. قانون را توجیه می 

در واقع این نابرابری قوانین شرعی را امکان ناپذیر و اصالح ناپذیر  

 کند. می

دیه یا خونبهای زن و اهل کتاب کمتر از مرد مسلمان است. به زبان دیگر  

مسلمان از طرف خدا برای کشتنن زنان و اهل کتاب تخفیف قائل  فقهای 

 شدند و جان آنها کمتر از جان مرد مسلمان ارزش دارد. 

آبرو و نیکنامی اهل کتاب هم ارزشی ندارد. از اینرو، حکم قذف، یعنی  

ی نامشروع  به یک کسی، فقط در  مجازات به دروغ نسبت دادن رابطه 

 اعمال است. باره مسلمانان قابل  

 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  33 نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا َبْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ  إ نََّما اْلُمْؤم 

همانا همه مؤمنان با هم برادرند؛ پس بین برادرانتان آشتى برقرار سازید، و از خداوند پروا  

 ﴾.  ۱۰، آیه : الحجرات ۴۹سوره قرار گیرید ﴿ اوكنید، باشد كه مورد رحمت 

البته عملی هم نیست.  مسلمانان در زیر پا گذاشتن هر دو قسمت این آیه سنگ تمام گذاشتند.

نابرابری   شود، دیگر حقیقت، استدالل و انسانیت معنی ندارد.ای بدل به اعتقاد میوقتی پدیده

ترین دلیل  کند. این خود یکی از عمدهو جنگ برادرکشی در سراسر تاریخ اسالم بیداد می

ممکن بودن تنظیم روابط اجتماعی و جامعه بر اساس شریعت و ایمان و لزوم قوانین  ان 

وضعی زمینی برای تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قرارداد، توافق جمع بر مخرج مشترک،  

 رواداری، دموکراسی و حقوق بشر است. 
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های با مجازات  در شریعت شاهد بودن و شهادت دادن ذمی و زنان در جرم

 حدود و قصاص غیرقابل قبول است دارد.  

 در امور مدنی ارزش شهادت دادن زن، نصف مرد مسلمان است. 

 غیرمسلمانان حقوق

غایت ناعادالنه و  هاحکام اسالمی برای مسلمانان، اهل ذمه و خداناباوران ب 

 ع مسلمانان است.به نف

توانند با  در اسالم آزادی مذهب وجود ندارد. اهل کتاب می ، در واقع

ولی هرگز با مسلمانان   ،پرداخت جزیه در کشور مسلمان زندگی کنند

حقوق برابر ندارند. اگر مسلمانان توان اجرای قانون شرعی را داشته  

بزنند که   ییهاهایشان وصله ذمه باید بر لباس ل باشند و شرم نکنند، اه

هایشان باید تصویر شیطان رسم  باشند. بر در خانهنماو انگشت مشخص 

 کنند. حق سوار شدن بر اسب را ندارند، باید سوار خر یا قاطر شوند. 

دانند. یعنی اگر یکی از اهل کتب،  اهل کتاب را حرام می قصابی شیعیان 

آن حرام   گوشت ، خوردنسر ببرد  را یهودی یا مسیحی، گوسفند یا گاوی 

 است. 

به غنیمت گرفتن مال دیگران و حتی   . اسالم برای دیگران حقی قائل نیست

زنان و دختران دیگران جایز است و قرآن بارها مسلمانان را تشویق به  

  ؛۶۹،  ۴۱،  ۱انفال  ؛۲۴۵و   ۲۱۲کند )رجوع کنید به بقره یری می گغنیمت 

 (.  ۲۴نساء   ؛۱۱ممتحنه   ؛۶- ۱۰حشر   ؛۱۹-۲۱  فتح

را برای   ۲۰، آیه (الفتح)  ۴۸کاری سوره  یش از هر پی سرداران اسالمی پ

 زند:یجهادگران می خواندند تا شور و حرارت آنانرا برانگ 

ُ َمغَان َم َكث   ه  َوَكفَّ أَ  َرةً ی َوَعدَُكُم َّللاَّ َل لَُكْم َهذ  النَّاس     ید  یتَأُْخذُونََها فَعَجَّ

ن  یَعْنُكْم َول تَُكوَن آ  ْلُمْؤم  َراًطا ُمْستَق  ی ْهد  یَن وَ یةً ل   ًما  ی ُكْم ص 
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ارى به شما وعده كرده است كه به دست شما  یم بسیخداوند غنا

پرداخت است و دستان مردم را از شما  شی ن فقط پیرسد، امی

کرد تا نشانه عبرتى براى مؤمنان باشد و شما را به راهى   کوتاه

 ت كند. یراست هدا 

ر گرفتن زنان و کودکان، حتی زنان  یاس   ۲۴، آیه  (النساء )  ۴در سوره 

 شود:مت جنگی مجاز شمرده می ی شوهردار به عنوان غن

َن النّ َساء  إ الَّ َما َملََكْت أَ   تَاَب َّللاَّ  َعلَ َمانُُكْم یَواْلُمْحَصنَاُت م  لَّ  ی ك  ُكْم َوأُح 

ن   َن فََما  ی َر ُمَساف ح  یَن غَ یلَُكْم َما َوَراَء ذَل ُكْم أَْن تَْبتَغُوا ب أَْمَوال ُكْم ُمْحص 

 اْستَْمتَْعتُْم . . .  

ضه الهى است كه بر  ین فری ا زنان شوهرداری که برده گرفتید،

حالل است كه  نها بر شما یده است، و فراتر از ایشما مقرر گرد

دكارانه، از آنها لذت  یش، پاكدامنانه و نه پلیبا صرف اموال خو 

 ببرید . . . 

 برد. " لذت میپاكدامنانهالبته واضح است مرد مسلمان همیشه "

 و حقوق بشر احکام شرعی 

مجازات اسالمی مثل شالق زدن، قطع اعضای بدن، سنگسار با قوانین  

 حقوق بشر منافات دارد. 

سالمت  بررسی  علت بروز جرم، کندوکاوفلسفه قانون مدرن بر پیشگیری، 

و خشن را راه حل   ، فقر، ... توجه دارد و مجازات سنگینمجرم روحی

 ها نمی بیند. پیشگیری از جرم

های صلیبی، جنگ  ، جنگ34داری، باورکاوی بشریت پس از تجربه برده 

های  اید به خشونتب که جهانی اول و دوم و .... به این نتیجه رسید

 
34 Inquisition   تفتیش عقاید  



41 

علیه اشخاص پایان داد. نخستین قدم، تعریف کردن و  بربریت المللی و بین 

ترین حقوقی  ترین و ابتداییبه رسمیت شناختن حقوق بشر به عنوان اساسی 

رف انسان بودن از آن   و  طور ذاتی، فطری که برای هر فرد به  تنها به ص 

 تضمین شده است، بود.

 عمده قوانین شرعی با حقوق بشر سر ستیز دارد. شوربختانه، بخش  

 ، فردیت و حقوق شهروندیی شرعاحکام 

اسالم حق شهروندی، حقوق بشر و حقوق فردی را به رسمیت نمی شناسد.  

با شحنه، شرطه و محتسب و تفتیش دولتی یک دیکتاتوری عمودی و با  

ومنان  مبه جایز شمردن امر به »معروف و نهی از منکر« و اجازه دادن 

دهد. مردم در  امور مردم یک دیکتاتوری افقی سازمان می  به دخالت در

ند. سراسر ادبیات  نکزیر بار این دیکتاتوری دوگانه احساس خفگی می 

در عین حال ریاکاری و سالوس شریعتمداران   ایران نقد این دیکتاتوری  

 دولتی است. 

با دیگران   برابری او   حق شهروندی با رسمیت شناختن فرد و حقوقش و

د. در اسالم زنان با مردان و مسلمانان با غیر مسلمانان برابر  شوعملی می 

 زنان و غیرمسلمانان حقوق کامل سیاسی و مدنی ندارند.   نیستند.

در جمهوری اسالمی ایران حتی مردان( حق انتخاب  و در اسالم زنان )

 لباس خود را ندارند.

شناسد، بلکه حقوقی برای  رسمیت نمی اسالم نه تنها حق شهروندی را به  

فرد قائل نیست. در اسطوره مذهبی اسالمی ابراهیم فرزند خود را  

 35خواهد قربانی کند، نه خودش را. می

 
 نگاه کنید به:   عتبرای مطالعه بیشتر حقوق فرد و شری  35
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نمود دیگر نادیده گرفتن فردیت، نپذیرفتن مذهب به عنوان پدیده وجدانی  

 فرد است. روحانیون حق انحصاری تفسیر احکام الهی را دارند. 

 و غیرمقدس غیرالهی

حدود دو در ویژگی بنیادی قوانین شرعی تدوین آن توسط فقها و روحانیون 

قرآن و   قرن پس از مرگ حضرت محمد با استنتاج و تفسیر شخصی از 

پوشیده نگه می   توده مسلمانانروحانیون از را   نکته این سنت پیامبر است. 

ی کنند. بلکه  دارند و تاریخ و چگونگی تدوین قوانین شرعی را بازگو نم

و فریبکارانه مخالفت با قوانین شرعی   دانند برعکس آنرا الهی و مقدس می 

 دست روحانیون را مخالفت با خدا و پیامبر قلمداد می کنند. ه تدوین شده ب

می بینیم که این قوانین وحی    کنیم اگر به تاریخ تدوین این قوانین مراجعه 

مدینه و مکه در قرن   قاهره دمشق،بصره، نیست، برداشت روحانیون شام، 

 هاسان و اشتقاق ان  قرآن ک روند تدریجی تفسیر  دوم هجری است که در ی

قوانین    های اعراب بدوی،چون سنت  های دیگر،سنت و  سنت پیامبر  از

ایران و یونان و شریعت یهودی، مسیحی، زرتشتی و مانوی تدوین شده  

های اعراب  ز سنتبخش زیادی از قوانین شرعی ادیان ابراهیمی ا است. 

 بار آنرا تشدید کردند. آمیز و خشونت های تبعیض جاهلی اخذ و جنبه 

فقه و در نتیجه قوانین شرعی مذاهب چهارگانه سنی قبل از شیعه تدوین  

های مختلف  شد. با بررسی قوانین شرعی مذاهب چهارگانه سنی و فرقه

 ود. شآشکار می هاهای گوناگون انسان روشنی برداشت   شیعه، به

های پیامبر و احادیت به شدت  ها از سنت طرفی در روایت درستی و بی در 

های نامطمئن قوانین قطع دست و  جای تردید دارد. از روی این روایت 

 

Coulson, N. J. ‘The state and the individual in 

Islamic law’, International and Comparative Law quarterly, 6, 

1957, 49–60. 
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از سنت قضاوت   سنگسار و اعدام تدوین کردن، نهایت قصاوت است.

 36حضرت محمد هیچ سند تاریخی قابل اتکا وجود ندارد. 

شرعی را فقها بنام خدا و به کام خود تدوین کردند. مسلمانان  قوانین  

گویند فقط خدا حق  قانونگذاری دارد ولی در عمل به عنوان نمونه در  می

ن  ایران شورای نگهبان حق رد یا تصویب قانون را دارد. پرسش بنیادی ای

  ی که م یوقت ندکن  یخداوند صحبت م یت از حاکماست: فقها به چه حقی 

  صادقو  یاحمد جنتهایی چون دست انسان قوانین شرعی به  ،در عمل یمدان

هایی چون صادق خلخالی، محمدی  دست انسان تصویب و به  الریجانی

 شوند؟ گیالنی و اسدهللا الجوردی اجرا می 

 بومی و قدیمی 

  ر های حقوقی بمثل همه نظام که حقوقی استنظام قوانین شرعی یک  

نطبق است و هدف آن تنظیم  م ،ای که در آن شکل گرفت توسعه جامعه 

 . که در آن تدوین شده است ای جامعه  روابط 

با نگاهی به تاریخ، با توجه به رشد جامعه و روابط فاتحان عرب و مردم  

یم که این قوانین برای تنظیم کدام  یابکشورهای مغلوب، به روشنی در می 

 . ه استالمللی تدوین شدتکامل اجتماعی و کدام روابط انسانی و بین 

 های قوانین شرعی در مذاهب اسالمی تفاوت

های چهارگانه سنی ژرف و گاه آشتی  های قوانین شرعی مذهب تفاوت

.  ی پرنشدنی وجود داردناپذیر است. بین قوانین شرعی سنی و شیعه فاصله 

جعفری،   شیعه چون  های گوناگونفرقه قوانین شرعی در مذهب شیعه 

اسماعیلیه، زیدیه، غرابیه، خطابیه، واقفیه، کیسانی، علویه، ُغالت،  

آشتی ناپذیر است. در   دروزیان، نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و  ....  

 

36  An-Na'im, Abdullahi Ahmed  (1996). Toward an Islamic 

Reform. USA: Syracuse University Press. P 105. 
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ل  های دیگر ح ها با سرکوب مذاهب و فرقه تاریخ اسالم همواره این تفاوت 

 شد. می

 

  ی بابر اکبرشاه دوران سندگانی نو  از ایی عده( نوشتههزارساله خی تار) یالف خیارت برگی از 
 ها درباره ویران کردن کربال از سوی سنی
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اساس بودن، توان نتیجه گرفت، بی آنچه از این همه تنوع قوانین شرعی می

تفسیرپذیر بودن  نامطمئن بودن، انسانی و زمینی بودن، نادقیق بودن و  

منابع تدوین این قوانین و خود این قوانین است. اگر نخواهیم بگوئیم این  

 منابع جعلی هستند. 

تاثیری ندارد. بسیاری  اعتقادات استدالل، واقعیت، آمار و ارقام بر ایمان و 

از پیروان ادیان و مذاهب به احکام و فرامین مذهب خود معتقد هستند و  

توان  رو نمی بمیرند و یا دیگران را بکشند. از این حاضرند در راه آن 

احکام شرعی هیچ مذهبی را بر جوامع تحمیل کرد. باید به قرارداد  

 اجتماعی و قانون زمینی مورد قبول جامعه فکر کرد. 

کند. در مذهبی گاو مقدس  یک مثال ساده این مشکل پیچیده را روشنتر می 

انی کرد یا سر برید و خورد. در  توان قرباست. در مذهب دیگر گاو را می 

ترین اولیای آنهاست و در مذهبی خوردن شراب  مذهبی شراب خون مقدس 

 مجازات شالق دارد. شریعت کدام مذهب را باید پذیرفت؟ 

 نسخ کالم للا 

ها و جعل حدیث،  نزول  شأن فقها و مجتهدین با تفسیر قرآن، توضیح  ذهنی  

نافع خود تدوین کردند. به علت ضد  قوانین شرعی را به نفع خود و بقای م

و نقیض بودن قرآن، برخی احکام قابل توجیه نبود. فکر خالق متکلمان  

اسالمی به نسخ رسید. نسخ یعنی باطل کردن یا برانداختن قانون، قاعده و  

یا رسم، به زبان ساده یعنی دبه کردن و زیر قول زدن. عجیب است که  

سال اعتبار    ۲۳حی کند که حداقل  خدای دانای مطلق نمی تواند حکمی و 

سال نبوت حضرت محمد احکامی صادر   ۲۳داشته باشد. در عرض همین 

کرد و بعد پشیمان شد و نسخه ویرایش شده حکم که گاه در تضاد با  

 های پیشینش بود، را بر محمد نازل کرد. حرف 
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  یاتآ روی 37ترین مشکالت در شرع اسالمی عدم توافق از بنیادی یکی 

است. این پدیده یکی از   محکمه )غیر منسوخه( یاتآ  و منسوخه 

 های اختالفات مذهبی و گوناگونی قوانین شرعی است. سرچشمه 

متکلمان فن نسخ را بسیار پیچیده کردند تا مومنان عادی را سردرگم کنند و  

خواهند از قول خدا و پیامبر در جامعه جاری نمایند. از  هر چه خود می 

نسخ  و  یه نسخ آ« )نسخ الحكم والتالوةبداع کردند: » رو سه نوع نسخ ااین 

نسخ  ( یهآ نسخ   بدون  ،نسخ محتوا)  نسخ الحكم دون التالوة( و  محتوا با هم

 38(. محتوا  نسخ  بدون  ،یهنسخ آ)  التالوة دون الحكم

نگاهی با این سه مفهوم در می یابیم که فقها دست خود را برای تدوین  با 

 کنند:اند و به قول مردم ما، با کور شیر و خط می گذاشته قوانین شرعی باز  

به طور   ی شرع  یمشتمل بر حکم یه که آ یعنی این و محتوا با هم یهنسخ آ

را    یهآ  ی که محتوا ی د، حکماز قرآن برداشته ش یه د، الفاظ آمنسوخ ش یکل

 د. شمنسوخ   یزن دادهی م  یلتشک

  از قرآن برداشته شد  یهعبارات آکه الفاظ و یعنی این  بدون محتوا یهنسخ آ

 د. شو منسوخ ن   است یچنان باقبوده، هم یه آ  یکه در محتوا  یحکم ،یول

چنان در قرآن ثبت  هم  یهالفاظ و عبارات آ  اینکه  یعنی یهنسخ محتوا بدون آ

  یل را تشک   یهآ  یکه محتوا یحکم ،یول  گیردی است و مورد تالوت قرار م

 . است شده منسوخ   داده،یم

در   گویندنسخ یکی از شاهکارهای متکلمین و فقهای اسالمی است. آنها می

تا   محکمه )غیر منسوخه( وجود دارد یاتمنسوخه در كنار آ  یاتقرآن آ

 
37  An-Na'im, Abdullahi Ahmed  (1996). Toward an Islamic 

Reform. USA: Syracuse University Press. P 58. 
 . ۸/۹/۱۳۹۹ یابیباز  یخ«، تارع نسخ در قرآنانوا، برگرفته از مقاله »فقه یکیو   یتسا  38

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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و از سوی   39توجیه کنند  های آشکار قرآن رابتوانند از یک سو تناقض

دیگر احکام شرعی جدید را به نفع خود تدوین نمایند و آنرا منسوب به خدا  

 و پیامبر خدا کنند. 

 قانون شرعی و اصالحات قانونی

از آغاز تدوین قوانین شرعی، مسئله اصالح و حتی کنارگذاشتن آن با  

ای تنها حضرت محمد را شایسته احراز  دالیل گوناگون مطرح شد. عده 

تواند هم قانونگذار، هم مجری  دانستند که می ا بر زمین بودن می خلیفه خد

ای شرایط و روزگار حضرت محمد را  قانون و هم داور قانون باشد. عده 

ای  ای مبنا را آیات مکی و عده دانستند. عدهمتفاوت از روزگار خویش می 

ا  دادند و  به همین دلیل دو قانون متضاد از آنهمبنا آیات مدنی قرار می 

 شد.استخراج می 

طرفداران قوانین شرعی همواره یک جامعه مبتنی بر عدل و آسایش وعده  

دادند ولی هرگز در عمل قادر به ایجاد یک جامعه حداقل قابل تحمل در  

تاریخ نشدند. نمونه معاصر در ایران و اجرای قوانین شرعی در آن،  

تنها هیچ مشکلی   پاکستان، سودان، افغانستان طالبان، شام داعش و ... نه 

ای خشن  در این جوامع را حل نکرد، بلکه بر مشکالت آنان افزود و چهره 

 و ناسازنده از قوانین شرعی اسالم نشان داد. 

جواب فقها به خواستاران تفسیر انسانی از قوانین شرعی، همیشه محو  

 طلبان به اتهام بدعت بود.فیزیکی اصالح 

 ای از سودان: نمونه 

 
39 Hasan, Ahmad (2016). The Early Development of 

Islamic Jurisprudence. Pakistan: Islamic Research Centre 

Lahore. p 63  
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  بود. او  یسودان  ییشمند ( اند۱۹۸۵  ۱۸ –  ۱۹۰۹مد طه ) استاد محمود مح 

  معتقد است که فقط   (دوم اسالم « )پیامة ی رسالة اإلسالم الثانکتاب » در 

برای   ی مک هایه سور،  است احکام اسالمی یه پاقرآن   یمدن هایه سور

رحمانی  شرایط ویژه مسلمانان در آن مقطع تاریخی نازل شد. او برداشتی 

  ۷۶است. او در سن   یو برابر  یبر آزاد  ی کرد که مبتن یمعرف  اسالماز  

)جالب    به جرم ارتداد در اسالم اعدام شد. یری جعفر نم یمدر رژ یسالگ

 جرم ارتداد اعدام کرد.( این است که چه کسی، چه کسی را به 

 شریعت و حقوق کیفری

اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امری   40عدالت کیفری 

اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا نهاد حکومتی است که  جنایی شده 

تربیت و    در پی تگیری افراد متخلف از قانون در پی شناسایی و دس

مجازات آنان است. این اهداف شامل توانبخشی به مجرمان، جلوگیری از  

های اصلی برای  جنایات دیگر و حمایت اخالقی از قربانیان است. سازمان 

نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در  

 نهایت زندان است. 

اسالم از یک طرف از یک سرزمین فاقد فرهنگ و تمدن دادرسی برآمد و  

از سوی دیگر در مدتی کوتاه به زور شمشیر و خشونت غیرقابل تصور  

رو  امپراطوری پهناور بوجود آورد و امت اسالمی تشکیل داد. از این یک  

همانطور بورکهارت معتقد است هم سریعترین گسترش دینی را داشته  

 .41از نظر مبانی حقوقی   یدولتنهاد ترین مایه م ک هم است و 

مجازات کیفری در شریعت اسالم از یک سو خشونت تحمل ناپذیر علیه  

ی بروز  کند و از سوی دیگر ناکارآمد است و به ریشه انسان را اعمال می 

 
40 Criminal justice 
41 Burckhardt, Jacob (1979). Reflections on History. London: Liberty 
Fund. p 114. 

https://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-moderate-martyr
https://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-moderate-martyr
https://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-moderate-martyr
https://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-moderate-martyr
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کند و برای پیشگیری از آن راه حل اجتماعی ندارد. تنها  جرم توجهی نمی 

ترساندن از عذاب آن جهانی اتکا دارد. )نگاهی به  به قهر این جهانی و 

رشد آمار جنایت، فقر و فساد در کشورهائی چون ایران، سودان،  

تر  افغانستان طالبان، پاکستان، شام داعش و .... این ناکارآمدی را روشن 

 کند.( می

قوانین شرعی بسیار ابتدائی و سازمان نایافته و تفسیرپذیر است. فقیهان  

های  ه دوم و سوم هجری که قوانین شرعی را نوشتند، بین جنبه مسلمان سد

مذهبی، اخالقی و حقوقی تفاوتی قائل نشدند. حدود اختیارات حاکم و قاضی  

روشن نیست. نظارتی بر قدرت آنها وجود ندارد. آنها جوابگو به مردم  

  اند.کنند که مشروعیت خود را از خدا و پیامبر خدا گرفته نیستند و ادعا می 

به طئر   را ها در قوانین اسالمیجرمنویسندگان و فقیهان دوران معاصر 

 حدود، جنایت و تعزیر  :کردندبه سه دسته تقسیم کلی 

 حدود 

حد کیفر آن دسته از جرایم است که به نظر فقها تعریف و میزان مجازات  

کند. جمع  آن از جانب خدا معین شده است و حاکم مسلمان آنرا اجرا می 

و از خطوط قرمز   حد یعنی مرز تحمل خدا را شکستنحد، حدود است. 

و قیودی که از طرف خدا گذاشته شده را مراعات نکردن. این   خدا گذشتن

   گرفته شده است:  ۲۲۹ی  ، آیه (البقرة) ۲از سوره  ممفهو

نها حدود الهى است،  یاتَعَدَّ ُحدُودَ َّللاَّ  فَأُولَئ َك ُهُم الظَّال ُموَن ﴿ی َوَمْن 

د و هركس از احكام الهى تجاوز كند، ستمكار  یاز آنها تجاوز نكن

 ﴾.است 

قاضی.  نیست نه قربانی می تواند ببخشد، نه حاکم و نه   حدود قابل عفو 

 .  جایگزین کردا پرداخت دیه ب  توانحدود را نمی
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رایی نیست.  حدود بین مسلمانان هم مجازات  منابع، در تعریف و تعیین در 

ای  دانند، عده ای فقط آن حددوی که در قرآن نامبرده شده را جایز میعده

 ای هر دو را باهم.فقط آن حدود که در سنت آمده است و عده

(،  ۵:۳۸سرقت )آیه های با مجازات حدود عبارتند از: ترین جرم عمده

مسلحانه، مبارزه مسلحانه(،  راهزنی، قطع الطریق، سرقت    ۵:۳۳محاربه )

آید(، لواط، قذف  تجاوز به برده در اسالم زنا به حساب نمی ،  ۲۴:۲زنا ) 

ت الکلی: قرآن  اوبشرمنوشیدن  سکر )اتهام جنسی دروغ(، ،  ۲۴:۴)

نوشیدن شراب را منع کرد ولی نه در قرآن و نه در سنت مجازاتی  

دن سکر شک  برخی فقها در حد بو 42مشخص برای آن تعیین نشده است. 

یعنی اگر مسلمان  بودی و یا شدی  ، ارتداد ) دانند.(دارند و آنرا تعزیر می

در  توانی از دین دست بکشی و یا دین خودت را عوض کنی، دیگر نمی 

مجازات   43. حکمی برای ارتداد وجود ندارد ارتداد منع شد ولی هیچ  قرآن

ن اسالمی مجازات  ای از اندیشمندااست. عده فقها    حد برای ارتداد، ابداع

، فقها وقتی  (، باغی )شورش علیه حکومت اسالمیارتداد را حد نمی دانند. 

قدرت را گرفتند، نمی خواهند به هیچ وجه آن را از دست بدهند. مهم نیست  

مردم چقدر از آنها بیزازند. آنها برای مخالفان حکومت خود، مجازات  

  توهین به پیغمبر اسالم(، سب النبی ) از سوی خدا دارند - حد-نابخشودنی 

که بسیار کشدار است فقها می توانند هر انتقاد و یا بیان واقعیت تاریخی را  

 ( و . . .  در این دسته جا دهند

متن قرآن گاه فقط اشاراتی   تعریف شده نیست. دقیقبا مجازات حد، ها جرم

رو  گیرد. از این دارد. هر فقیه بنا بر برداشت خود از این اشارات نتیجه می

 
42  Safia M. Safwat (1982) 'Offences and Penalties in 

Islamic Law', Islamic Quarterly 26:169-71. 
43 A. S. Rahman (1972). Punishment of Apostasy in Islam. 

Lahore: Institute of Islamic Culture. pp 54-55 
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شاید اغراق نباشد که بگوئیم، به تعداد متکلمان و فقها، قانون شرعی و  

کسانی که قدرت   حدود وجود دارد. در تعریف حد نیز سردرگمی کم نیست. 

باغی،  هر اقدامی را می توانند ارتداد،  حکومت اسالمی را در دست دارند، 

 سب النبی و ... قلمداد کنند و دشمنان و رقبای خود را از سر راه بردارند.  

محاربه و مفهوم مرتبط با آن فساد، بسیار نادقیق و ناروشن و یکی از  

ی حاکمان اسالمی )هم در تاریخ و هم دوران  ترین ابزار سوء استفاده اصلی 

 معاصر( است.  

ال إ ْکراهَ ف ی  حد برای ارتداد در قوانین شرعی مغایرت آشکار با آیه  حکم

ین   دارد. از سوی دیگر با آزادی مذهب تصریح شده در حقوق بشر در   الدّ 

 ستیز کامل است. 

زنا در قرآن صد ضربه شالق آمده است ولی در قوانین شرعی  مجازات  

ت بلکه آنرا از  سنگسار کردن زناکار اختراع اسالم نیس 44حد سنگسار. 

 یهودیت گرفتند. 

، تحقیر و بربریتی که با اجرای حدود مثل قطع دست، به صلیب  توهین

شود، نه  کشیدن، اعدام، سنگسار، شالق زدن و ... به انسان و انسانیت می 

دارد و نه َروایش عقلی، اجتماعی، انسانی و اخالقی.   45توجیه کیفرشناحتی 

هائی زندگی نمی کنند. همه جا پیروان  در هیچ جای دنیا مسلمانان به تن

برند. باید از پیروان  ادیان دیگر و خداناباوران با مسلمانان به سر می

اجرای قوانین شرعی پرسید: شما به چه حقی، قوانینی  را که حتا در بین  

مسلمانان بر روی آن توافق نیست و اینقدر نادقیق و ناروشن است را  

 کنید؟ خواهید به دیگران تحمیل  می

 
44  El-Awa, Mohamed S. (1982). Punishment in Islamic Law. 

USA: American Trust Publications. pp 15-17 
45 penology 
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 جنایت 

مجازات آن    است و  و آسیب رساندن جسمی های خونیجرمجنایت، 

  ۲:۱۷۸های قوانین شرعی قصاص بر آیه .  باشدمیدیه  پرداخت قصاص یا 

 قرآن استوار است.   ۵:۴۵و 

یَن آَمنُوا ُكت َب َعلَْیُكُم اْلق َصاُص ف ي اْلقَتْلَى اْلُحرُّ  ب اْلُحّر   یَا أَیَُّها الَّذ 

یه  َشْيٌء فَاتّ بَاعٌ   ْن أَخ  َواْلعَْبدُ ب اْلعَْبد  َواْْلُْنثَى ب اْْلُْنثَى فََمْن ُعف َي لَهُ م 

ْن َربّ ُكْم َوَرْحَمةٌ فََمن    ب اْلَمْعُروف  َوأَدَاٌء إ لَْیه  ب إ ْحَساٍن ذَل َك تَْخف یٌف م 

 اْعتَدَى بَْعدَ ذَل َك فَلَهُ َعذَاٌب أَل یمٌ 

مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گردیده   اى

است، كه آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در  

[اش  برابر زن ]قصاص شود[ و اگر كسى در حق برادر ]دینى

بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتارى كند و ]قاتل باید دیه را[  

سوى   به نیكى به او بپردازد، این آسانگیرى و رحمتى از 

روشى كند، عذابى پروردگارتان است، از آن پس هركس بى

 ( ۱۷۸: البقرة، آیه  ۲)سوره  [ خواهد داشت دردناك ]در پیش 

ْم ف یَها أَنَّ النَّْفَس ب النَّْفس  َواْلعَْیَن ب اْلعَْین  َواْْلَْنَف ب اْْلَْنف    َوَكتَْبنَا َعلَْیه 

ّن  َواْلُجُروَح ق َصاٌص فََمْن تََصدََّق ب ه  فَُهَو  َواْْلُذَُن ب اْْلُذُن   نَّ ب الّس  َوالّس 

ُ فَأُولَئ َك ُهُم الظَّال ُمونَ   َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم یَْحُكْم ب َما أَْنَزَل َّللاَّ

و در آن بر آنان مقرر داشتیم كه جان در برابر جان، و چشم در  

ش در برابر گوش و برابر چشم و بینى در برابر بینى و گو 

دندان در برابر دندان و نیز همه ضرب و جرحها قصاص دارد،  

[ درگذرد، این ]عفو[ در حكم كفاره  و هركس كه ]از قصاص

[ اوست، و كسانى كه بر وفق آنچه خداوند نازل كرده  ]گناهان 

 ( ۴۵: المائدة، آیه  ۵است، حكم نكنند، ستمگرند )سوره 
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گونه که  ند، همان دار را   دیه و یا عفو مقتول حق قصاص، تضمین  بستگان 

آنچه در قوانین شرعی تدوین شده از سوی فقها از    .اعراب جاهلیت داشتند

خورد و با حقوق و کیفرشناسی نوین مغایرت  ها بیشتر به چشم میاین آیه 

ی خود )به  اگر شخص مسلمان بندهدارد، نابرابری در مقابل قانون است.  

شود بلکه دیه  قصاص نمی  ،یا اهل ذمه را بکشدزبان دیگر برده خود( و 

  دیه کامل. 46دیه مرد اهل کتاب، کمتر از دیه مرد مسلمان است پردازد. می

ی قتل زن نصف دیه مرد است. آسیب  صد شتر است. دیه   یک مرد مسلمان

  برای نمونه،. دارد هم دیه  و شودرساندن به اعضای بدن هم قصاص می

یعنی پنج شتر است. اگر   ،یک بیستم دیه کامل ،دیه شکستن یک دندان

  را  ی کاملباید یک بیستم دیه  ،باعث سقط جنین زن مسلمان  آزاد شوی

 کنیز است.  یک دهم قیمت    ،سقط جنین برده یا کنیز  دیه بپردازی، ولی

اعتنا به دستاوردهای  پروا و بی قانون مجازات اسالمی، بی ۲۲۰ی  در ماده

 است: یست و یکم آمدهکرامت انسان در قرن ب
شود و به  قصاص نمی  ،پدریا جد پدری که فرزند خود را بکشد

 پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

، قاتل  که  است  این  قصاص از شرایط  یکی  ، امامیّه بنابر نظر مشهور فقیهان 

 حلّی . محقق است  جماع و ا روایات آنان  دلیل  .نباشد مقتول  پدر یا جد پدری 

 الیکون  »أن  :نویسدمی  قصاص شرائط بررسی در مقام در کتاب شرایع 

  قاتل  که  در قصاص است  شرط  «. یعنیبه  یقتل  لم  ولده اباً، فلو قَتل  القاتل 

مقتول نباشد، بنابراین    رساند، قصاص قتل  را به  فرزندش  پدری  چنانچه  پدر 

 (.  ۱۱۹، ص.  ۴محقق حلّی، شرائع االسالم، ج )  نخواهد شد.

 
. بیروت:  التشریع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي .(۱۹۶۰) عبدالقادر.  ،عودة  46

 ۲۱۵و    ۱۴۴. صص دار الكتاب العربي 

 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A-pdf
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فقهای شیعه دوران معاصر نیز  پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات  

 نیز همین  خمینی  هم بر این مبنا تنظیم شده است. روح هللا  ۱۳۹۲اسالمی  

 ( ۴۶۹ ، ص ۲ ج نظر را دارند. )خمینی، تحریر الوسیله،

داران ایرانی با مفاد آن الفتی  حتی دین  شد،  مطرح»الیحه قصاص« وقتی  

 در جامعه مطرح شد: آنهای اساسی راجع به اجرای  پرسش نداشتند و 

و محمد   هائی مثل صادق خلخالیآدمآیا دادخواه خداست.  ،حدودجرم در 

  کنند؟االختیار خدا هستند که مردم را اعدام می نماینده تام ،محمدی گیالنی

مردم داده را از آنها بگیرند؟ اگر خدا بخواهد جان یک   جانی که خدا به 

مرتد را بگیرد، خودش نمی تواند و احتیاج به کمک خلخالی، گیالنی،  

 خمینی و یا رئیسی دارد؟ 

  با فقر اقتصادی و فرهنگی فاحش، آیا اجرای حدود در جامعه طبقاتی

 است؟   ادگرانهد

خودشان   ، حاکمانشود جوامعی و حکومتی که در آن حدود اجرا می در آیا 

  از جانب آنها حدودحکم آیا اجرای   ،اسالمی هستند؟ اگرنهبه طور کامل  

 درست است؟ 

 تعزیر 

آنچه حدود و جنایت نباشد را فقها به  اختیار حاکم و قاضی واگذار کردند.  

شود که مجازات آن  تعزیر به خطاهای غیر از حدود و جنایت اطالق می 

توانند برای تنبیه و  نشده است و حاکم و قاضی می در قوانین شرع مشخص 

مثل غصب مال و یا   یهایدر این دسته جرم  تربیت مردم مشخص کنند. 

می گنجد. از  مسکن دیگران، شهادت دروغ، برهم زدن نظم اجتماع و .... 

دست قاضی   ،تعریف شده نیست مجازات ،هادر این گونه جرم آنجائی که 

  تا زندان و تبعید و  بیخ، جریمه تا تازیانه زدناز نصحیت و تو که   باز است

 را انتخاب کند. 
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واقع تعزیر، قانون نیست که فقها آنرا قانون شرعی نامیدند. یک نوع  در 

توانند  مجازات مردم است که حاکمان اسالمی برای ارعاب مردم می

اختیاری آنرا کم و زیاد کنند. همیشه بین حاکمان و مردم و به ویژه منتقدان  

حاکمان اسالمی یک اختالف نظر و تنش وجود دارد. نامشخص بودن  

کند. در  تعزیز دست حاکمان اسالمی را برای شدت عمل و سرکوب باز می 

کیفرشناسی مدرن بر از پیش تعیین بودن قانون تاکید بسیار وجود دارد.  

شکنی که از پیش به  همه شهروندان باید بدانند که مجازات هر قانون 

 47یف شده، چیست. روشنی تعر

یکی دیگر از اصول بنیادی حقوق و کیفرشناسی مدرن، یکی نبودن  

قانونگذار و مجری قانون است. آزادی عمل قاضی شرع در مورد تعزیر  

 در تعیین مجازات و میزان آن مغایر با این اصل اساسی است. 

 شریعت اسالمی و آزادی ادیان

یک مسلمان حق برگشتن از اسالم را ندارد. ترک اسالم و به دین دیگر  

گرویدن و یا خداناباور شدن در اسالم ارتداد نام دارد و مجازات آن مرگ  

است. جالب اینجاست که معیار مسلمان بودن یا نبودن، اظهار نظر عینی  

 48خود شخص نیست بلکه تشخیص ذهنی حاکمان اسالمی است.  

های پیامبر( نادقیق و  ها و سنت قوانین شرعی اسالمی )قرآن، حدیثمنابع 

کند  گاه متضاد است. یکی از مواردی که دست حاکمان اسالمی را باز می 

پدیده نسخ است. قابل درک نیست که خدای دانای مطلق چرا باید حرف  

 

 برای آشنائی با اصول حاکم بر قوانین وضعی مدرن نگاه کنید به:   47

International Commission of Jurists  (1966). The Rule of Law 

and Human Rights: Principles and Definitions. 

Geneva: International Commission of Jurists. 
48 Religion (1986) 16, 197-224. The Islamic Law of Apostasy and Its 

Modern Applicability. A Case from Sudan. Abdullahi Ahmed An-Na'im. 

pp. 212-213 

https://www.icj.org/imperio-del-derecho-y-derechos-humanos-principios-y-definiciones-elaborados-en-los-congresos-y-conferencias-celebrados-bajo-los-auspicios-de-la-comision-internacional-de-juristas-1955-1967/
https://www.icj.org/imperio-del-derecho-y-derechos-humanos-principios-y-definiciones-elaborados-en-los-congresos-y-conferencias-celebrados-bajo-los-auspicios-de-la-comision-internacional-de-juristas-1955-1967/
https://www.icj.org/imperio-del-derecho-y-derechos-humanos-principios-y-definiciones-elaborados-en-los-congresos-y-conferencias-celebrados-bajo-los-auspicios-de-la-comision-internacional-de-juristas-1955-1967/
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را  خودش را پس بگیرد؟ از اینرو صاحبان قدرت و مجریان قوانین شرعی  

 کنند. ها پیگیرانه دنبال و استناد می کنند و اعدامنسخ می 

ك   ُث َوَجْدتُُموُهْم یَن حَ یفَإ ذَا اْنَسلََخ اْْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشر 

َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإ ْن تَابُوا َوأَقَاُموا  

َكاةَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ َ َغفُوٌر َرح  یفََخلُّوا َسب   الصَّ  مٌ یلَُهْم إ نَّ َّللاَّ

د  یافتیمشركان را هر كجا   ،هاى حرام سپرى شدپس چون ماه  

د و در هر  ید و به محاصره درآوریر كن ید و آنان را دستگیبكش

د پس اگر توبه كردند و نماز برپا  ینین آنان بنش ینگاهى به كم یكم

را خدا  یز  ،دیشان گشاده گردان یراه برا ،داشتند و زكات دادند

 ( ۵آیه   (،التوبة ) ۹آمرزنده مهربان است. )سوره 

ترین منبع است،  حال که تدوین قوانین شرعی بر مبنای قرآن که موثق 

تواند باشد، تصور کنید اگر مبنا حدیث و سنت پیامبر  اینقدر متناقض می 

خواهد  تر است، قانون شرعی چه کیفتی تر و متناقض باشد که نامطمئن 

 یافت. 

  یچه  یرمسلمانانغ  کنند،یرا اعمال م  یاسالم یعتکه شر هاییی در حکومت

و امان   یه جز یافتاگر با حق ذمه، در   یندارند، حت یاسیو س یحق اجتماع

 دادن، جانشان گرفته و مالشان غصب نشود. 

قوانین شرعی تاکید شده است که جزیه باید با توهین و تحقیر و اطاعتی  در 

طرف به روشنی آن را به عنوان توهین، تحقیر و اطاعت درک   که هر دو

 49شود. 

 
ُ َوَرُسولُهُ وَ   49 َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ر  َواَل یَُحّر  نُوَن ب اّلِلَّ  َواَل ب اْلَیْوم  اْْلخ  یَن اَل یُْؤم  ینُوَن  قَات لُوا الَّذ  اَل َید 

ُروَن. ْزَیةَ َعْن َیٍد َوُهْم َصاغ  تَاَب َحتَّى یُْعُطوا اْلج  یَن أُوتُوا اْلك  َن الَّذ  یَن اْلَحّق  م   د 
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 و حقوق مدنی قوانین شرعی

ی شروع شد. از  یگراجنبش مشروطیت در ایران با شعار قانون و قانون 

همان آغاز جنبش، روحانیون شیعه با علم کردن مشروعه در مقابل  

نادادگرانه و بدون  مشروطه وحشت و هراس در دل مومنان افکندند. آنها 

هیچ پایه عینی، قوانین عرفی را برابر با الحاد معرفی کردند و قوانین  

المللی. از اینرو،  حل تمام معضالت اجتماعی، سیاسی و بین  راه  شرعی را

در ایران هرگز یک بحث گسترده و راهگشا درباره قوانین عرفی و قوانین 

و نه در سطح   ترویجی بین روشنفکران-شرعی، نه در سطح نظری 

مردم صورت نگرفت.  به طور گسترده و در   میان تبلیغی در - روشنگری

سطح کل جامعه هرگر بحث نشد که شرع چه می گوید و چه می خواهد و  

خواهد و  گوید و چه می پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ عرف چه می 

قاضی  پیامد آن برای افراد و جامعه چیست؟ همواره روحانیون تنها به 

مزایای قوانین شرعی  در و  و سکوالر رفتند و در مضرات قوانین عرفی

داد سخن دادند. حال پس از چهل سال قوانین شرعی در ایران و نشان دادن  

ی آن، ما امکان بهتری داریم که به نقد و بررسی هم  یعملکرد و کارا 

 قوانین شرعی و هم قوانین عرفی بپردازیم. 

عی و عرفی، پیامدهای آنها برای فرد و جامعه  توضیح گسترده قوانین شر 

طلبد. من در  المللی موضوعی گسترده است و کار کالن میو روابط بین 

ی از این مسئله مهم را مطرح  یهاکنم جنبه می  کردم و  حد توان خود سعی

 کنم. 

 اعتراض به الیحه قصاص

فریاد اعتراض خودجوش زنان علیه »حجاب اجباری« یکی از درخشان  

ین صفحات تاریخ مبارزه زنان قهرمان و گمنام ایران است. در عین  تر

 

ابى كه به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده  با اهل كت 

ورزند، كارزار كنید تا به دست خویش با ذلت و  اند، حرام نمی شمارند، و دین حق نمى

 ( ۲۹: التوبة، آیه ۹تواضع جزیه بپردازند. )سوره 
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  و  حال سرکوب خشن آنها با شعار »یا روسری، یا توسری« و سکوت

انگیزترین  یکی از غم ها، روشنفکران و احزاب و سازمان انفعال مردم

 صفحات تاریخ ماست.

مدنی عمدتاً    –دانان و برخی نیروهای سیاسی حقوقمردم به ویژه زنان، 

به الیحه قصاص اعتراض کردند. آنها سعی کردند با تظاهرات و   سکوالر

د و  هنهای خود را نشان دانتقادات و اعتراض مبارزه سیاسی قهرپرهیز، 

جلوی تصویب الیحه قصاص را بگیرند. ولی رژیم مخالفت با   کوشیدند

مخالفان  برداشت خود از قصاص را مخالفت با اسالم و خدا قلمداد کرد و  

هللا خمینی در یک  را با شدت عمل سرکوب کرد. یک نمونه برخورد روح 

  ۱۳۶۰خرداد  ۲۵جبهه ملی در . جبهه ملی است   در باره سخنرانی 

  راهپیمائی در مخالفت با الیجه قصاص سازمان داد. این شیوه برخورد

 برای هر مخالفتی اعمال شد:  کهعام  ایخمینی است. شیوه

است،  م که این راهپیمایی که امروز اعالم شده خواهم ببینمن می 

جبهه  » اساس این راهپیمایی چه هست. من دو تا اعالمیه از

است، دیدم. در یکی از این  ، که دعوت به راهپیمایی کرده «ملی

اند، ای که برای راهپیمایی قرار داده دو اعالمیه، جز انگیزه 

ند که  »الیحه قصاص« است. یعنی مردم ایران را دعوت کرد 

مقابل الیحه قصاص بایستند. در اعالمیه دیگری که منتشر کرده  

بودند تعبیر این بود که »الیحه غیر انسانی« ملت مسلمان را  

کنند که در مقابل الیحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی  دعوت می 

چه؟ یعنی در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را  

کنند در مقابل قرآن  اهپیمایی میدعوت به قیام و استقامت و ر

ها را به جا آوردند و  کریم. نص قرآن کریم آقایان تمام تکلیف 

عمل کردند، فقط یک تکلیف مانده و آن جمهوری اسالمی را به  

است، چه از  هایی که بر ما و شما متوجه هم زدن؟! تمام تکلیف 
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  ها و سایرین،ها و نهضت قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه 

است که این جمهوری تمام تکالیف فقط منحصر به این شده

اسالمی را در خارج از کشورطور دیگری که هست نمایش 

بدهید ومردم را دعوت کنید که بر خالف جمهوری اسالمی 

است، فقط این یکی شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده

، از  مانده؟!... من باید متأسف باشم، من باید بسیار متأسف باشم

دانستم در چنته اینها چه هست. من  دانم! نمی اینکه غیب نمی 

کردم؛ لیکن  پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت می بعضی از اینها را می

 کنند.  دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام مینمی 

 در نهایت تصریح کرد:  خمینی

اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله،  

ایم.  هه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعالمیه را ندادهجب

اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعالم 

ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع  کردند به اینکه این اعالمیه 

مسلمین، را غیر انسانی خوانده، این اطالعیه از ما نبوده؛ اگر  

 .پذیریمها هم ما می نبوده، از آن اینها اعالم کنند که از ما 

با این روش هر فریادی را در گلو خفه کردند و هر انتقادی به خود را  

. مجازات  نامیدند  انتقاد به خدا و اسالم قلمداد کردند و انتقادگران را مرتد

سال پیش در عربستان از    ۱۴۰۰مرتد در قوانین اسالمی مصوب در 

نماینده خدا می دانستند، مرگ    را  خودشانی که آنها هم یسوی عربها

 است. 

قاد و گفتگو در  ت ه، راه هرگونه ان، شمشیر را از رو بستبا این روش

تقادات و افکار مردم هیچ  نجامعه را بستند و نشان دادند که برای آنها ا

حکومت اسالمی را   ،ارزشی ندارد و مصمم هستند با قتل عام مخالفان

 به هر بهائی حفظ کنند. 
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های ها و به ویژه در تودلوحانه و خوشبینانه در تودهیک دید ساده

شود.  اال اسالم آمده و همه چیز حل میح مسلمان وجود داشت که 

و قوانین   در کل به عواقب تغییرات انجام شده در قوانین کیفری جامعه 

گاه به صورت  حساسیت الزم را نداشت. مردم ایران هیچ  دیگر

آمیز به قبضه کردن قدرت و دادگستری از  سالمت گسترده، همگام و م 

های سوی روحانیون و تدوین قوانین خشن مجازات اسالمی و اعدام 

جوانان و فعاالن سیاسی اعتراض نکردند. این رفتار نشانگر سطح  

شناخت  سطح نازل در ایران و   ها و فعاالن سیاسینازل آگاهی توده

 است.  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و منافع خود 

گیری کارمندان  ، گروگان خود رژیم از دو عملکرد اشتباه و ویرانساز 

سفارت امریکا و ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر، در  

انداختن سریع قوانین قرون وسطائی حداکثر   اسرکوب مخالفان و ج 

سوء استفاده را کرده است. رژیم سرکوب خشن و کشتار وسیع علنی  

بهانه جنگ با امپریالیسم آمریکا و با کفر صدام توجیه  و مخفی را به  

 .کردمی

های سیاسی هم در  ها و شخصیتعالوه بر آن، احزاب، سازمان 

المللی آن و  تشخیص ماهیت رژیم و پیامد مرگبار عملکرد ملی و بین 

هم در اهمیت قوانینی که در حال تدوین بود، دچار چند دستگی و  

 واکنشی متحد و تاثیرگذار نبودند. سردرگمی بودند و قادر به 

رژیم دشمنی خود را با علم حقوق و حقوقدانان با حذف گام به گام 

تدوین قانون اساسی و قوانین مدنی و کیفری نشان داد و   حقوقدانان در

 حقوق را تخصص روحانیون قلمداد کرد نه حقوقدانان.  

 ملت نوین -های دولتدادرسی کیفری در حکومت

در   را عدالت  کوشدملت نوین می -های دولت در حکومت ی یفرک  دادرسی

نهادهای گوناگون   ، اجرا کند. اندشده  یی جنا یکه مرتکب امر  یمورد کسان
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  ، ییشناسا یدر پ  تنها یفری عدالت ک حکومتی مرتبط به هم در اجرای 

گرایانه  دادرسی کیفری نوین انسان  بزهکاران نیستند. و مجازات یری دستگ

و   به مجرمان  یشامل توانبخش  دستگاه دادرسی اهداف و پیشگیرانه است.  

  یریجلوگبازدارندگی و ،  کمک به آنان از خارج شدن از دور باطل جنایت

نیز   یان از قربان یاخالق   یتو حما ، تربیت و آموزش مجرمیگرد یات از جنا

  ،دادستان یس،شامل پل یفریعدالت کبه   یل ن  یبرا  اصلی  عناصر.  شودمی

، با تالش به پایان  زندان است جریمه و یتمدافع، دادگاه و در نها یل وک

 . دادن دور باطل قهر و پاسخ ندادن قهر با قهر و بازسازی مجرم

و نظم و  را اجرا قانون    کوشد یم  یفریك یهااعمال مجازات   بادولت 

فرد    ، جان و مالی، آزادیبر زندگ  . اجرای مجازات كند  برقرار  را یتامن

او محدود   ی، آزاددهد فرد زندگی خود را از دست می  . گاه،گذارد یم یر تأث

نما  ریزد، انگشت دهد، آبروی او می خود را از دست می  یی دارا شود،می

پیامد    ین. ا شودمتحمل می  یو درد و رنج روان یاجتماع  شود، آسیبمی

 یه توج  یو خصوص  ی عموم یت از امنمحافظت ت  به عنوان ضرور سنگین

فراموش  قدرت را  ین سوء استفاده از ا ی جد یارخطرات بس  یدنبا شود.می

ساز جرم  نباید نارسائی در جامعه چون فقر وفاقه و تبعیض که زمینه   .کنیم

 شود را نادیده بگیریم. می

ملت نوین و دموکراتیک برای اعمال  -های دولت در بیشتر حکومت 

بر اساس قانون    یقدق هایو نظارت  یژه و هاییتمحدود یفری کمجازات  

مشخص    طرفبی   و نهادهای یالمللین اسناد باستانداردها و   ،یمل ی اساس

و   یحقوق مدن المللی ین ب  یثاقم،  حقوق بشر یجهان  یه اعالم   شده است.

در اکثر   یو فرهنگ ی اجتماع ی،حقوق اقتصاد المللی ین ب یثاقمو  یاسیس

 قوانین کیفری رعایت شده است.  

المللی به حق عدم بازداشت  ها و استاندارهای بین در قوانین، میثاق

انون، عدم  گناهی، رعایت ق دلیل، اصل بیخودسرانه و عدم تفتیش بی 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm
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مثل قطع عضو    یرانسانی غ یهامجازات پرهیز از اجرای ،  اعمال شکنجه

 شده است.   تاکید

 بندی جمع

قانون شرعی با اصول بنیادین حقوق و کیفرشناسی مدرن چون برابری در  

مقابل قانون ناسازگار و تبعیض جنسی، مذهبی و عقیدتی در آن آشکار  

 است. 

بنیادین حقوق و کیفرشناسی مبنی تعریف دقیق و  قانون شرعی با اصول 

پیشینی جرم و مجازات مغایرت دارد. دست قاضی و حاکم به ویژه در  

اجرای تعزیر در اعمال تبعیض و سوء استفاده سیاسی و اقتصادی باز  

 است. 

 قوانین شرعی خشونت عریان و مغایر با کرامت انسان است.   

بخشی و تربیت و پیشگیری در  وان قانون شرعی بر ارعاب استوار است. ت

 آن جائی ندارد. 

 50توجه است. قانون شرعی به علل اجتماعی و اقتصادی جرم بی 
کنند که همه قطع دست و  ای مسلمانان به تنهائی زندگی نمی در هیچ جامعه 

شالق زدن و سنگسار و دیگر قوانین شرعی را مناسب دوران معاصر  

از   51ای قوانین شرعی اعتقادی ندارند. بدانند. حتی همه مسلمانان به اجر 

ای از مسلمانان قوانین شرعی را به کل جامعه و  اینرو منطقی نیست عده

 
 برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید:   50

Akhavi, Shahrough (1987). «Iran: Implementation of an Islamic State» 

in John L. Esposito, ed. Islam in Asia: Religion, Politics, and Society, 

pp. 27-52. New York: Oxford University Press. 

Esposito, John L (1986). «Sudan's Islamic Experiment» Muslim World 

76: 181-202. 
 به عنوان نمونه نگاه کنید به:   51

Beshir, Mohamed Omer (1975). The Southern Sudan: From Conflict to 

Peace. New York: Barnes and Noble. 
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از طریق اعتقاد به جهاد و داراالسالم و دارالکفر به همه جهان تحمیل  

 کنند. 

قوانین شرعی برداشت فقها و تفسیر آنها از قرآن و برداشت آنها از نیاز  

ها پس از پیامیر اسالم تدوین شد. فقها انحصار تفسیر  قرن زمان است و 

قرآن و درک نیاز زمان را ندارند. مردم حق دارند قانونی منطبق با نیاز  

زمان و دستاوردهای علوم سیاسی و انسانی تدوین کنند که هم آزادی کامل  

 مذاهب و ادیان و هم کرامت و برابری انسان را تضمین نماید.
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