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 .1دانشیار ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران ،جلفا ،ایران

(تاریخ دریافت19/91/91 :؛ تاریخ پذیرش)10/30/30 :

چکیده
یکی از کاستیهای حقوق کیفری کشور ما عدم تبیین کامل مالکهای اسالمی طبقهبندی جرائم است که باعث مشکالتی از قبیل عددم
تناسب برخی مجازات های تعزیری با جرائم ،ناهماهنگی در قوانین کیفری و صدور برخی احکام متعارض در دادگاهها شده اسدت .از آنجدا
که اکثر قریب به اتفاق مجازاتها در حقوق کیفری ما تعزیری است که میزان آنها در شرع معین نشده است ،اهمیت و ضدرورت تبیدین
این مالکها بیشتر احساس میشود .به نظر میرسد این کاستی ناشی از تردید در ضرورت یا امکان استخراج چندین معیارهدایی از منداب
اسالمی است .این نوشتار ،سعی کرده است ثابت کند ،استخراج این مالکها از متون اسالمی ممکن و ضروری است .چه اینکه با امعدان
نظر در مالکهای رتبهبندی مصالح و ارزش های مورد حمایت نظام کیفری اسالم و با تمسک به قاعدة مالزمة عقدل و شدرع در جدرائم
مستحدثه ،و با توجه به معیارهای تشخیص اهم و مهم در زمینة دفاع مشروع و در مبحث تزاحم تکالیف و حقوق ،مدیتدوان بده مبدانی و
معیارهای اصلی طبقهبندی جرائم در اسالم دست یافت.

کلیدواژگان
تعزیرات ،تناسب جرم و مجازات ،حدود ،مراتب مصالح ،مصالح و مفاسد ،معیارهای درجهبندی جرائم.

 نویسندة مسئول ،رایانامهseyed_aletaha@yahoo.com :
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مقدمه
بیشک درجهبندی صحیح جرائم و مجازاتها در هر نظام کیفری نقش

بسشیار مشی ری در قحقش

عدالت کیفری و ایجاد نظم در رویة قضایی دارد .زیرا قحقش اصشت قنا شر جشرم و مجشازات بشه
عنوان مهمقرین مجرای عدالت ،بدون درجهبندی جرائم ،امکانپذیر نیست .در نظام ا المی نیز کشه
عدالت کیفری از اهداف مهم ا ت ،نقش

درجشهبنشدی جشرائم اهتیشت ویش ای دارد .از ایشن رو،

مجازات حدود بر ا اس مالکهای مشخص و غالباً قابت درک ،قو ط خود شارع درجهبندی ششد
ا ت و در قعزیرات این مهم به حاکم شرع واگذار شد ا ت .با قوجشه بشه اینکشه اکجشر جشرائم در
ا الم ،قعزیری ا ت ،اهتیت و ضرورت قبیین درجهبندی آن نتایانقر ا ت .با وجود این ،قا کنون
قحقی جامع و مستقلی در زمینة معیارهای درجهبندی جرائم در ا الم انجام نگرفته ا ت ،هرچنشد
در متون ا المی به طور پراکند مبانی و معیارهای مربوط بیان شد ا ت .یکشی از فقهشا پشنو نشوع
طبقهبندی را احصا کرد ا ت که برای روشنشدن ابقة قحقی مطرح میشود ،این طبقهبنشدیهشا
به این شرحند :اولین طبقه بندی ،ققسیم جرائم به جرائم موجر حد ،قعزیر ،قصاص و دیات ا ت؛
دومین طبقه بندی ،ققسیم جرائم به جرائم عتدی و غیرعتدی ،شبهعتشد و خطشای محشس ا شت؛
ومین د ته بندی مربوط به ققسیم جرائم به جر ائم مهم و غیرمهم ،و ققسیم جرائم مهم به جشرائم
علیه دماء اعراض و اموال ا ت؛ چهارمین طبقهبندی ،ققسیم حقوق کیفری به ح اهلل و حش النشاس
ا ت .پنجتین طبقهبندی مربوط به ققسیم حقوق کیفری به حفظ دین ،حفظ نفش

و نسشت ،حفشظ

عقت و حفظ مال ا ت .دو طبقهبندی اخیر ،به صورت غیرمستقیم ،جشرائم را ققسشیم کشرد ا شت
(گرجی ،8531 ،ص.)851
هر چند هر یک از این ققسیمبندیها در جای خود مفید ا ت و برخی از آنهشا بشه نشوعی بشه
مراقر جرائم اشار میکند ،اما هیچیک معیارهای دقی و کشاملی را بشرای درجشهبنشدی جشرائم بشه
د ت نتیدهند .در واقع ،طبقهبندی اول که اصالً ناظر بر درجهبندی جرائم نیست ،بلکه بشر مبنشای
انواع متفاوت مجازات ها و به دلیت احکشام مششترک هشر یشک از اقسشام آن ششکت گرفتشه ا شت و
طبقهبندی مجازاتها محسوب میشود ،نه جرائم .طبقهبندیهای دوم ،وم و چهارم با درجهبنشدی

مبانی و معیارهاي اسالمی طبقهبندي جرائم

25 

جرائم ارقباط دارند ،اما هر یک فقط یکی از معیارهای طبقهبندی را مطرح کرد انشد .در واقشع ،هشر
یک قستتی از طبقهبندی محسوب میشوند ،نه کت آن .اما طبقهبندی پنجم هر چند ناظر رقبهبنشدی
مصالح ا ت نه جرائم ،لیکن از آنجایی که مبانی اصلی طبقهبندی کلشی جشرائم بشر ا شاس مصشالح
یادشد شکت میگیرد ،نق

قابت مالحظهای در درجهبندی جرائم دارد .با وجشود ایشن ،بشرای ایشن

هدف کامت و کافی نیست زیرا مصالح ضروری منحصر به ضروریات خت

نیست؛ عالو بشر آن،

اگرچه مبنای اصلی طبقات جرائم با قوجه به مراقر مصالح ضروری قعیین میشود ،اما از آنجا کشه
این طبقه بندی در اصت برای رقبهبندی مصالح طراحی شد ا شت ،نشه جشرائم ،فقشط بشرای قعیشین
مراقر کلی انواع جرائم بر ا اس معیارهای عینی کاربرد دارد و معیارهای ذهنی و جانبی را کشه در
قعیین درجه جرائم مشتول هر طبقه و گاهی در قغییر نوع جرم قأ یر میگذارند ،شامت نتیشود.
به هر حال طبقهبندیهای یادشد نتیقواند کامالً پا خگوی این نیاز باشد ،به نظر میر د ،این
کا تی در متون فقهی و نوشتگان حقوقی ،میقواند ناشی از دو دلیت عتد باشد؛ اول اینکشه «طیش
و یعی از عالتان امامیه و غیرامامیه . . .،بر این باورند که بر فرض اعتقاد بشه مصشالح و مفا شد بشه
عنوان مناطات مورد نظر شارع در جعت حکم ،این مصالح و مفا د جز از طری نشص ششارع قابشت
فهم نیست و نتیقوان با ا تتداد از عقت به فهم این مصالح و مفا شد ر شید» (علیدو شت،8513 ،
ص .)01لذا از دیدگا این د ته از علتا د تر ی به مالکهشای ششرعی متکشن نیسشت .دلیشت دوم
میقواند عدم احساس ضرورت باشد ،این برداشت یا بهدلیت آن ا ت که حکومتهای ا المی کشه
احکام کیفری ا الم را اجرا کنند ،وجود نداشتهاند ،یا بهدلیت آن ا شت کشه قصشور ششد ا شت در
حدود ،قصاص و دیات ،میزان مجازات از طرف شارع قعیین شد ا ت و قغییردادنشی نیسشت و در
قعزیرات نیز موضوع کامالً به حاکم شرع واگذار شد ا ت که به هر نحو صشالح مشیدانشد ،حکشم
متنا ر صادر کند ،لذا طرح این موضوع ضرورقی ندارد.
در پا خ به شبهات یادشد باید گفت قعیین میشزان مجشازات حشدی و قصشاص قو شط ششارع
حکیم ،بدون مالک و معیار صحیح نیست و بسیاری از این مالکها ا تنباطشدنی و در برخی متون
فقهی بیان شد ا ت .می قوان مالک و مبانی قطعی درجهبندی جرائم را از متون فقهی ا شتخرا و
بر ا اس قاعدة وحدت مالک و قنقیح مناط به جرائم قعزیشری حکشومتی و مسشتحد ه قسشری داد.
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عالو بر آن ،قفویس میزان قعزیر به حاکم شرع شهتانطور که خود فقها قصریح کرد اندش به معنای
اعتال لیقة شخصی آنها نیست ،بلکه این قفویس با این فرض انجام گرفتشه ا شت کشه قضشات،
مجتهد در فقه هستند و طب مالکهای دینی حکم صادر میکنند .از جتله مشالکهشا آن ا شت کشه
میزان مجازات قعزیری «بر حسر بزرگی و کوچکی جنایت ا ت ،بدین معنا کشه جنایشت بشزر ،
قعزیرش شدید و جنایت کوچک قعزیرش خفی
الزمة قشخیص دقی شدت و ضع

ا ت» (عاملی ،بیقا ،2 ،ص .)805واضح ا ت

جرائم ،شنا ایی درجشهبنشدی آنهشا بشر ا شاس مشالکهشا و

معیارهای ا المی ا ت .وانگهی اگر نداشتن انگیز در این گونه مباحث در گذشته قوجیهپذیر بود،
ولی اکنون که از قشکیت جتهوری ا المی چند دهه میگذرد ،انتظار ا شت چنشین کا شتی نباششد،
به وی با قوجه به اینکه در حال حاضر ،اکجر قریر به اقفاق قضات ،مجتهد نیستند ،مشکالت ناشی
از این کا تی مانند عدم وحدت رویة قضایی کامت در برخورد با جشرائم و صشدور برخشی احکشام
غیرمتنا ر ،بیشتر نتایان شد ا ت .البته قستتی از این وظیفه در حد قعیشین میشزان قعزیشرات بشه
صورت حداقت و حداکجر به قانونگذار واگذار شد ا ت .امشا بشا قوجشه بشه عشدم قنا شر برخشی
مجازاتهای مقرر با جرائم و ناهتاهنگی موجود در مقررات کیفری معلوم میشود قانونگشذار نیشز
بدون لحاظ معیارهای درجهبندی جرائم ،قانون وضع کرد ا ت .البته ناگفته نتانشد قشانونگشذار در
قانون مجازات ا المی مصوب  ،8532عی کرد ا ت با درجهبنشدی مجشازاتهشای قعزیشری بشه
هشت درجه ،قستتی از این کا تی را برطرف کند ،اما از آنجا که این درجهبندی مجازاتها بشدون
قوجه دقی به معیارهای درجهبندی جرائم در ا الم و بدون بستر ازی الزم انجام گرفته ا ت ،در
انجامدادن ر الت هتاهنگ ازی خود موف نبود ا ت (آل طه ،8532 ،ص .)821به هر حال ،رفع
این کا تی در گرو شنا ایی و ا تخرا مالکهای درجه بنشدی جشرائم از متشون ا شالمی ا شت و
هتین امر انگیزة قدوین این مقاله شد قا مواردی را یادآور شود ،هر چند رفع ایشن کا شتی بشهطشور
کامت ،نیازمند پ وه های بیشتر و دقی قری ا ت که امید ا ت با هتت محققان و مسئوالن ذیربط
در آیند انجام گیرد.
این نوشتار از دو بخ

قشکیت شد ا ت ،بخ

نخست ،به مبانی طبقهبندی جرائم ،اختصاص
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دارد که شامت مصالح ضروری قحت حتایت نظام کیفری ا الم ا ت .در این بخ  ،ابتدا بشهطشور
مختصر ،مفهوم مصلحت ،قاعدة قبعیت احکام از مصالح مفا د و پی فرضهای موضشوع قششریح
شد ا ت ،پ  ،مالکهای رقبهبندی مصالح و ارزشهای هشتگانه کشه مبنشای اصشلی معیارهشای
طبقهبندی جرائم ا ت ،قبیین شد ا ت .بخ

دوم به معیارهای طبقهبندی اختصاص یافتشه ا شت

که شامت دو د ته معیارهای عینی و ذهنی ا ت که هر یشک بشه دو قسشم اصشلی و فرعشی ققسشیم
می شود ،بر ا اس معیارهای عینی اصلی ،جرائم به هشت گرو به قرقیر اهتیت و ششدت جشرائم،
طبقهبندی شد ا ت .پ  ،بر ا اس ایر معیارها نحوة درجهبندی جرائم مشتول هر طبقه قبیین
شد ا ت .ضتناً یادآور می ششود ،طبقشات جشرائم هششتگانه در ایشن مقالشه بشا درجشات هششتگانه
مجازاتها در قانون مجازات ا المی مصوب  8532ارقباطی ندارد.
مبانی طبقهبندي جرائم در اسالم
طرح مسئله و پیشفرضها

مراد از مبانی در این نوشتار ،حقایقی ا ت که در قعیین طبقهبندی جرائم ،نق

بنیشادین و ا ا شی

دارد و شامت آن د ته از مصالح و ارزشهای فردی و اجتتاعی میشود کشه حتایشت و صشیانت از
آنها به نظام کیفری واگذار شد ا ت .زیرا طبقه بنشدی جشرائم در هشر مکتشر ،بشر ا شاس میشزان
خسارات مادی و معنوی ناشی از جرائم انجام میگیرد و مبنا و مالک اصلی قعیین میزان خسشارات
ناشی از جرائم ،مراقر مصالح و ارزشهای فردی و اجتتاعی مشترک هتان جامعه ا ت که مشورد
قعرض جرائم واقع میشود .لذا ،جرائم به هر میزان که ارزشهای مهمقری را مشورد قعشرض قشرار
دهند ،به هتان میزان نگینقر قلقی میشوند .این قاعدة کلی در نظشام کیفشری ا شالم نیشز صشادق
ا ت ،قنها قفاوقی که در جوامع وجود دارد ،دیدگا مختل

آنها نسبت به مصالح ا شت و متکشن

ا ت مصلحتی در یک جامعه ،قحت حتایت نظام کیفری قرارگیرد و قعرض بشه آن ،جشرمانگشاری
شود در جامعة دیگر چنین نباشد یا اگر جرمانگاری میشود ،درجة جرم آن متفاوت باشد ،لذا برای
قعیین مراقر جرائم در ا الم ،باید مراقر مصالح و ارزشهای فشردی و اجتتشاعی در ایشن مکتشر
شنا ایی شود و از آنجا که مصالح اصلی مورد نظر ا الم ،قو ط شارع قبیین شد ا شت و متکشن

 25

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

ا ت گفته شود ما به هیچوجه نتیقوانیم مالکهای شرعی را قشخیص دهشیم و از طرفشی ،برخشی
موارد که قو ط حکومت ،جرمانگاری می شود از مسائت مسشتحد ه ا شت و شابقة حکشم ششرعی
ندارد ،درجهبندی جرائم بر مبنای یادشد نیازمند ا بات ه پی فرض ا ت که عبارتاند از:
 احکام شرعی قابع مصالح و مفا د در متعلقات آنها باشد؛
 عقت انسان قادر به درک مصالح احکام شرعی باشد؛
 در مسائت مستحد ه که جرمانگاری آنها به صالحدید حکومت ا المی و بر مبنای حکم
عقلی مقرر میشود ،مصالح شرعی محسوب شود.
شرح مفصت هر یک از پی فرضها ،مقالة مستقلی میطلبد ،لذا فقط بشه ششرح مختصشر آنهشا
اکتفا میشود .دربارة پی فرض اول باید گفت :نظر مشهور فقهای امامیه آن ا ت که احکام شرعی
قابع مصالح و مفا د در متعل آنها ت ،یعنی مصلحتها و مفسد ها به منزلة علت احکامنشد .لشذا
اگر کسی واجبی را قرک کند ،در واقع مصلحتی از او فوت میشود ،یا اگر حرامی را مرقکر شود،
در مفسدة آن گرفتار میشود (مجلسی8015 ،هش ق ،1 ،ص881؛ بجنوردی ،1 ،8511 ،ص553؛
بحانی ،بیقا ،ص .)331البته برخی فقها قاعدة قبعیت را در احکشام ظشاهری ،و برخشی در احکشام
وضعی نپذیرفتهاند (خویی8081 ،هش ق ،ص03؛ علیدو ت ،8510 ،ص .)83با این هتشه ،از آنجشا
که احکام کیفری که از احکام قکلیفی واقعی ،یشا از احکشام عقلشی مششتول قاعشدة مالزمشه ا شت،
می قوان گفت در قبعیت احکام کیفشری از مصشالح و مفا شد در متعلش آنهشا ،بشین فقهشای امامیشه
اختالفی نیست و در بین اهت نت نیز عدة محدودی این قاعد را نپذیرفتهاند .اندیشة انکار بیششتر
«ب ه اشاعر منسوب ا ت هر چند خار از این گرو نیز پیشروان انشدک دارد» (علیدو شت،8510 ،
ص.)81
دربارة پی فرض دوم ،یعنی قدرت عقشت در قششخیص و درک مصشالح نیشز نظشر اندیششتندان
ا المی مجبت ا ت .برای ا بات ،چه دلیلی باالقر از اینکه با هتین عقت برای انسان وجود خداونشد
ابت و اطاعت از او واجر میشود (محق داماد ،8510 ،ص .)801چه اینکه اگر عقت انسان قشادر
به درک حقای نبود ،خداوند در قرآن او را بارها به قفکر و قعقت دعوت نتیکرد .در واقع ،دعشوت
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به قعقت دلیت بر آن ا ت که خداوند «عقت را در انسان به عنوان حجت قرار داد ا ت» (طبر شی،
8083هش ق ،1 ،ص .)31چه اینکه امام کاظم (ع) در روایتی عقت را حجشت بشاطنی و پیشامبران را
حجتی ظاهری معرفی کرد (کلینی ،8 ،8511 ،ص .)81بنابراین ،اگر چه متکن ا ت عقت برخشی
مالکهای شرعی را درک نکند ،از آنجا که اکجر احکام ا المی «احکامی ا ت زمینی یعنشی مربشوط
به مصالح بشریت ا ت . . .و این مصالح و مفا د هم غالباً در د ترس ادراک عقت بشر ا ت ،پ
عقت بشر هم میقواند خودش قانون ا الم را کش

کند» (مطهری ،2 ،8511 ،ص.)51

دربارة پی فرض وم نیز باید گفت هتة فقهای امامیه اقفاقنظر دارنشد کشه «هرگشا در کشاری
مصلحت الزمالتحصیت یا مفسدة الزم الترک از نظر عقت باشد ،قطعاً حکم شرعی به لشزوم عتشت در
فرض اول و حرمت و منع در فرض دوم وجود دارد و این هتان ا ت که فقیهان ا شالم از آن بشه
نام قاعدة مالزمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ) یاد مشیکننشد» (علیدو شت ،8510 ،ص .)83در
واقع ،عقت قانون شرعی وضع نتیکند ،بلکه با شناختی که از روح ا شالم دارد ،در مشوردی کشه در
کتاب و نت حکم شرعی بیان نشد ا ت ،قانون شرعی را کش

میکنشد (مطهشری،2 ،8511 ،

ص.)51
شیخ انصاری نیز در زمینة بهکارگیری عقت برای قعیین درجة جرائم قصشریح مشیکنشد« :مبنشای
قعیین گناهان شدید و هم طح بر ا اس داللت نقلى و عقلى انجام مىشود .به عنوان نتونشه طبش
آیة قرآن ،فتنه از قتت شدیدقر ا ت[ . . .و] به حکم عقت ،جرم جا و ی و دادن اطالعات به کفشار
که موجر غلبة آن ها بر لشگر ا الم شود ،از جرم فرار از جبهة جنشگ ،شنگینقشر ا شت» (ششیخ
انصارى8083 ،هش ق ،8 ،ص.)088
بنابراین ،در صورقی که در مسائت مستحد ه مفسد ای حتتی وجود داشته باشد ،ماننشد قولیشد و
خرید و فروش مواد مخدر ،پولشویی ،جرائم ازمانیافته و گسشترد از طریش رایانشه و اینترنشت،
جرائم علیه محیط زیست و بهداشت عتومی ،شرعاً حرام ا ت و قانونگذار در حکومشت ا شالمی
باید آنها را جرمانگاری کند و این قوانین شرعی و الزماالقباع ا ت.
حال بعد از ا بات ه پی فرض ،مجدد بحث اصلی را پی میگیریم .نظر بشه اینکشه «در ا شالم
اعالم شد که احکام قابع یک لسله مصالح و مفا د واقعی ا ت و اعالم شد که ایشن مصشالح و
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مفا د در یک درجه نتیباششند» (مطهشری ،8531 ،ص ،)13مصشالح در ا شالم مراقشر و درجشات
مختلفی دارند ،در نتیجه ،قعرض به آنها نیز مراقبی دارد و بر پایة آنها ،جرائم طبقهبندی میششود.
بدین قرقیر که ارقکاب جرائتی که به مصالح شرعی مهشمقشری قعشرض کننشد و در نتیجشه ،ضشرر
فردی و اجتتاعی بیشتر وارد کنند ،به عنوان جرائم نگینقر شناخته میشوند و هر چه قشبح آنهشا
کتتر باشد ،یا قعرض به مصالحی شود که ارزش آنها نسبت به د شتة اول کتتشر باششد ،برحسشر
مراقر آنها ،در طبقات پایینقری قرار میگیرند و به عنوان جشرائم شبکقشر ششناخته مشیششوند.
بنابراین ،برای د تر ی به مالکهای طبقهبندی جرائم ،باید مصالح و ارزشهایی کشه ششارع بشرای
حفاظت از آنها ،افعال یا قرک افعالی را جرمانگاری کرد ا ت ،برر ی کرد.
مصالح ضروري تحت حمایت نظام کیفري اسالم
معناي لغوي و مفهوم شرعی مصلحت

مصالح ،جتع مصلحت ا ت و «مصلحت» مترادف با واژة «صالح» در مقابت فساد و قبشاهی ا شت
(ابن منظور8080 ،هش ق ،2 ،ص .)381هتچنین ،به معنای خیراندیشی و کار نیک و آنچه که ود
و منفعت شخصی یا گروهی در آن باشد ،اطالق میشود (معین ،8 ،8510 ،ص .)8518برخشی آن
را به معنای خیر قفسیر کرد اند« :يف األمع مصلحة :أي خري» (طریحی ،2 ،8513 ،ص .)513در کتشر
فقهی «مصلحت عبارت از جلر منفعت و دفع ضرر ا ت» (غزالی ،بیقا ،ص .)810البته مصشلحت
در احکام شرعی اعم از جلر منفعت و دفع ضرر در دنیا و آخرت ا شت .لشذا ششهید اول در ایشن
زمینه میگوید« :هر حکم شرعی که هدف اهم آن آخرت باشد ،اعم از جلر نفع بشرای آخشرت یشا
دفع ضرر در آخرت باشد ،عبادت یا کفار نامید میشود و هر حکم شرعی هشدف اهشم آن جلشر
نفع یا دفع ضرر در دنیا باشد ،معامله نامید میشود» (عاملی ،بشیقشا ،8 ،ص 53و  .)51بنشابراین،
مصلحت شرعی بسیار گسترد ا ت اعم از مادی و معنوی ،و ح اللهی و حش النا شی ا شت .امشا
هتة آنها از جتله احکام کیفری در را تای عبودیت و کتال فردی و اجتتاعی ا ت.
ضروریات خمس

مراد ما از مصالحی که مبنای طبقه بندی جرائم ا ت ،فقط مصالحی ا ت که قحشت حتایشت نظشام
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کیفری ا الم قرار گرفته و برای نقس و قعرض به آنها مجازات قعیین شد ا ت ،کشه قعشدادی از
آنها با عنوان «ضروریات خت » یعنی مصالح ضروری پنجگانه مطرح شد ا ت که عبارتانشد از
دین ،نف  ،عقت ،نَسَر و مال که در هتة شرایع حفظ آنها ضروری شترد ششد ا شت (عشاملی،
بیقشا ،8 ،ص51؛ رازی8081 ،هشش ق ،2 ،ص833؛ آمشدی8511 ،هشش ق ،5 ،ص210؛ نجفشی،
 ،08 ،8515ص .)231غزالی ،فقیه ،متکلم و فیلسوف نامدار ایرانی در قرن پنجم هجری ،اولینبار
این ققسیم بندی را مطرح کرد ا ت و مورد قوجه فقهای شیعه و نی قشرار گرفشت .ایششان ابتشدا
مصالح را به اعتبار قوت در ذات آنها به ه قسم ضروریات ،حاجات و قحسشینات ققسشیم کشرد
ا ت .پ  ،دربارة اهتیت حفظ مصالح ضروری میگوید :هشر چیشزی کشه متعشرض ایشن اصشول
پنو گانه شود ،مفسد ا ت و دفع آن مصلحت ا ت این اصول از اقوی مراقر مصلحت محسشوب
میشوند و حفظ آنها از ضروریات ا ت .برای نتونه« ،حکم شارع به اعدام کشافر گتشرا کننشد و
مجازات بدعتگذار برای این ا ت که این مجرمان ،دین و عقیدة مردم را از بین میبرنشد و حکشم
قصاص قاقت ،بهخاطر حفظ نفوس ا ت و لزوم مجازات شرب ختشر ،بشرای آن ا شت کشه عقشول
مردم که مالک قکلی

ا ت از قباهی محفوظ بتاند و واجر ششدن کیفشر زنشا بشرای جلشوگیری از

اختالط نستها و حفظ نوامی

مردم ا ت و عقوبت ارق و غاصر بهخاطر حفظ و حرا شت از

اموالی ا ت که مردم به آنها نیاز دارند و برای ادامة حیات ناگزیرند از آن بهر مند شوند» (غزالشی،
بیقا ،ص.)810
عدم جامعیت ضروریات خمس

با مالحظة ایر آموز های دینی این نتیجه به د ت میآید که مصالح پنوگانة یادشد  ،جشامع هتشة
مصالح ا المی نیست و نتیقواند قوجیهکنندة هتة مجازاتهای حدی و قعزیری باشد و بایشد شه
مورد دیگر که از قلم افتاد به آن اضافه شود ،این ه مورد به شرح زیر ا ت:
 اولین و مهمقرین نقص ضروریات خت

آن ا ت که حفظ مصالح مربوط به نظم و امنیت،

اجتتاعی ،اقتصادی و یا ی که مبنای حد محاربه و فساد فی االرض و بسیاری از
مجازاتهای قعزیری ا ت ،بر هیچیک از مصالح پنوگانه کامالً منطب نیست .اگر چه
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متکن ا ت با قکل

از عنوان دین برای برخی از این ارزشها بهر گرفت ،مطتئناً با آن،

هتة مصالح امنیتی جامعه را نتیقوان قوجیه کرد.
 دو مین نقص آن ا ت که حفظ آبرو و حیجیت افراد که از موارد مهم ح الناس ا ت ،در
این مصالح قصریح نشد ا ت و مشکت میقوان با عنوان نف

یا نست آن را قوجیه کرد.

به نظر میر د این مصالح در زمینة قصاص و حدود شرعی ا ت نه قعزیرات .حتی شامت
حدّ قذف هم نتیشود .اگر چه شهید اول عی کرد ا ت آن را به نست ملح کند
(عاملی ،بیقا ،8 ،ص .)51اما مصلحت حفظ نست از اختالط ،نتیقواند حفظ آبرو را
پوش


دهد .ارقکاب زنا و نسبت دادن زنا دو مقولة جدا ت.

ومین نقص مربوط به حفظ ارزشها و جایای اخالقی ا ت که نق

بنیادی در فرهنگ

جامعه دارد و قعرض به آنها بهطور علنی آ ار زیانبار اجتتاعی در پی خواهد داشت و
متکن ا ت ،مورد قهاجم فرهنگی ازمانیافته و گسترد قرار گیرد ،لذا باید قحت حتایت
نظام کیفری قرار گیرد .البته ناگفته نتاند این ضرورت ،گناهانی را که جنبة شخصی دارد و
بدون هنجارشکنی و بهطور غیرعلنی ارقکاب مییابد ،شامت نتیشود .در واقع ،در این
موارد گناهکار ،خودزنی میکند و عوارض اصلی آن متوجه جامعه و اشخاص دیگر
نتیشود .لذا در این موارد قوصیه به قوبه و کار فرهنگی شد ا ت،حتی از اقرار به چنین
گناهانی به شدت نهی شد ا ت و دیگران نیز ح قجس
را ندارند .به هر حال ،ضروریات خت

و نقت معایر اخالقی دیگران

فقط قعرض به قستت محدودی از جایای

اخالقی را قحت قعزیرات قرار می دهد که غالباً به علت فقدان شرایط و ارکان حدود،
مجازات حدی اقط و مجرم قعزیر میشود .بنابراین ،باید ه مصلحت یادشد را به
ضروریات خت

اضافه کرد قا هتة ارزشهای بنیادین فردی و اجتتاعی ا الم بتواند از

ضتانتهای اجرایی کیفری برخوردار شود.
مالکهاي رتبهبندي مصالح و ارزشهاي اسالمی

با قوجه به اینکه هتة مصالح و ارزش های ا المی در یک طح و مرقبه نیستند ،پر

ا ا ی آن
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ا ت که مصالح چگونه رقبهبندی میشود؟ به دیگر خن ،با چه مالکهایی میقوان مصالح مهمقشر
را قتییز داد؟ پا خ این پر

در بحث ما نق

ا ا ی دارد ،زیرا هتشانطشور کشه گفتشه ششد ،بشر

ا اس مراقر مصالح مربوط ،طبقهبندی اصلی جرائم شکت میگیرد.
قاعد ای که در اینجا میقواند مورد ا تناد قرار گیرد« ،قاعدة اهشم و مهشم» ا شت کشه قاعشد ای
عقلی و شرعی ا ت و «مورد قبول هتة عقال از مشذاهر و مششربهشای مختلش

ا شت» (مکشارم

شیرازی8081 ،هش ق ،8 ،ص.)011
این قاعد در باب قزاحم قکالی

در مقام امتجال ،و در باب دفاع مشروع مطرح ا شت و عشالو

بر بنای عقال ،روایات و آیاقی نیز بر آن داللت دارد ،از جتله حدیجی از پیامبر اکرم (ص) نقت ششد
ا ت که فرمود« :إذا اجتمعت حعمترا ،رعحرت الصر عل لل ر » (ابشن قتیبشه دینشوری8011 ،هشش ق،2 ،
ص500؛ ابناال یر8081 ،هش ق ،8 ،ص.)511
یعنی وقتى دو امر الزم االجرا و محترم در یک جا جتع شد ،کوچکتر را بهخشاطر بزرگتشر بایشد
رها کرد .طب این قاعد  ،می قوان گفت هر مصلحتی که به نسبت مصالح دیگر ،منفعت بیششتری را
جلر و مفسدة بیشتری را دفع کند ،در رقبة باالقری قرار میگیرد .شهید اول ضابطة ققدیم اهشم بشر
مهم را در مقام دفاع چنین برمیشتارد« :در مقام دفاع ،اول جان ،بعشد از آن عضشو شپ

نشاموس

(فر ) و در مرقبة آخر مال قرار دارد؛ . . .حال یا این ضابطه بدان جهت ا ت که برخی مصالح بشر
بعس دیگر برقری دارند ،یا به دلیت آن ا ت که مفسد و زیان فقدان جان ،بیششتر از فقشدان عضشو
ا ت و زیان فقدان عضو بی

از زیان [قعرض به] ناموس ا ت و مفسدة قعرض به نشاموس بشی

از فقدان مال ا ت» (عاملی ،بیقا ،8 ،ص )521و فقدان مال بی
بی

از آبروی افشراد و فقشدان آبشرو

از ایر ارزشهای اخالقی ا ت .هر یک از مصالح یادشد نیز مصادی زیشادی دارد کشه بشین

آنها نیز مراقر اهم و مهم برقرار ا ت.
با قوجه به این مالک کلی و مصادیقی که فقها دربارة قاعدة اهم و مهم مطرح کرد اند و برخشی
مرجحات که در اصول فقه بیان شد ا ت ،میقوان شش

ششاخص و مشالک را بشرای رقبشهبنشدی

مصالح مطرح کرد که عبارتاند از:
 مالک اول :هر مصلحتی که زیربنای مصالح دیگر باشد ،و حفظ آن بر حفظ ایر مصالح
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شود ،برقرین مصلحت ا ت .لذا حفظ دین به عنوان زیربنای هتة مصالح ،مهمقرین
مصلحت شناخته شد ا ت ،در کالم فقها قصریح شد ا ت «اصت ا الم بر هتة مصالح
مقدم ا ت» (مظفر8511 ،هش ق ،8 ،ص .)281
 مالک دوم :هر مصلحتی که عتومیت بیشتری داشته باشد و افراد بیشتری را پوش

دهد،

نسبت به مصالح خصوصیقر مقدم ا ت .بر این ا اس ،حفظ امنیت اجتتاعی ،یا ی و
اقتصادی به دلیت آنکه این مصلحت شامت هتة مردم میشود و عتومیت دارد ،بعد از دین،
باالقرین جایگا را دارد ،لذا فقها غالباً قصریح کرد اند منافع عتومی جامعه بر منافع فردی
مقدم ا ت (ابن قتیبه دینوری8011 ،هش ق ،2 ،ص500؛ ابناال یر8081 ،هش ق ،ص 511؛
مطهری ،2 ،8515 ،ص.)81
 مالک

وم :هر مصلحتی که در وضعیت اکرا و ققیه نیز نقسشدنی نباشد ،بر
و

مصلحتهایی که در چنین وضعیتی نقسشدنی ا ت ،برقری دارد .لذا مصلحت نف

حفظ جان دیگری که در صورت اکرا و ققیه نیز قعرض به آن مجاز نیست (عاملی،
8085هش ق،

 ،83ص13؛ ابن فهد حلی8085 ،هش ق،

 ،83ص ،)801بر

ایر

مصلحتهای خصوصی مجت آبرو ،عقت ،مال و ارزشهای اخالقی مقدم ا ت.
 مالک چهارم :مصلحتی که شارع در حفظ آن احتیاط شدید کرد  ،مجت دماء و فرو بر
حفظ ایر مصلحتهای خصوصی مجت مال مقدم ا ت (مظفر8511 ،هش ق ،8 ،ص.)281
 مالک پنجم :مصلحتی که مشتتت بر ح الناس ا ت ،بر مصلحت ح اهلل محس مقدم ا ت
(مظفر8511 ،هش ق ،8 ،ص.)281
 مالک ششم :طب قاعدة اهم و مهم ،در صورقی که مصلحتها از یک نوع باشد ،مصلحتی
مقدم ا ت که منفعت آن یا ضرر فقدان آن بیشتر باشد.
بر ا اس این مالکها مصالح به هشت رقبه و طبقه ققسیمشدنی ا ت که به قرقیشر اهتیشت و
رقبه عبارتاند از دین ،نظم و امنیت عتومی ،نف  ،نسشت (نشاموس) ،مشال ،عشرض و آبشرو ،عقشت،
جایای اخالقی بنیادین .از آنجا که مراقر هشتگانة مصالح ،مبنای طبقات هشتگانة جشرائم ا شت،
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شرح بیشتر قطبی مراقر هشتگانه با مالکهای یادشد در قستت معیارهای عینی طبقهبندی جرائم
مطرح خواهد شد.
معیارهاي طبقهبندي جرائم
معیارهای طبقه بندی جرائم به دو د تة کلی معیارهای عینی و معیارهای ذهنی ققسیم میششود .هشر
یک از این دو د ته نیز به لحاظ میزان نقشی که در طبقهبندی دارند ،بشه دو قسشم اصشلی و فرعشی
ققسیم میشود .مراد از معیارهای عینی اصلی ،معیارهشایی ا شت کشه بشه ششدت و ضشع

ماهیشت

خارجی جرم وآ ار زیان بار آن قوجه دارد و بر ا اس آن جرائم ،به جرائم مهشم و غیشرمهم ققسشیم
میشوند .اما معیارهای عینی فرعی ،ناظر به وقایع فرعی خار از ماهیت جرماند که مقارن با افعشال
مادی جرم رخ میدهند و بر شدت جرم میافزایند ،مانند ارقکاب جرم با ا لحه.
معیارهای ذهنی اصلی ،ناظر بر مقاصد و انگیز های می ر مجرم ا ت کشه جشرائم را بشه جشرائم
عتدی و جرائم غیرعتدی ققسیم میکند .اما معیارهای ذهنی ،ناظر بر اوصاف و وی گیهای خاص
مجرم ا ت که مجرم را مستح

رزن

بیشتر مشیکنشد .در نتیجشه ،موجشر ششدت درجشة جشرم

میشود .بر ا اس معیارهای عینی اصلی جرائم به هشت طبقشه ققسشیم مشیششود و شایر معیارهشا
درجات درون هر طبقه را مشخص میکند.
قبت از شرح جزئیات ،باید چند نکته و ضابطة کلی از باب دفع دخت مقدر ،دربارة معیارهای
طبقهبندی مطرح شود:
نکتة اول آن ا ت که درون هر یک از طبقات هشتگانه ،جرائم مرقبطشی وجشود دارد کشه خشود
درجات مختلفیدارد .معیار اصلی قعیین طبقات کلی ،جرم اشد هر طبقشه ا شت و جشرائم درجشات
پایین هر طبقه قأ یری در طبقهبندی نشدارد .لشذا حشداکجر مجشازات طبقشة مشادون نبایشد از حشداکجر
مجازات طبقة مافوق بیشتر باشد ،اما مانعی ندارد بی

از جرائم بک طبقه مافوق باشد.

نکتة دوم آن ا ت که هر چند معیارهای فرعی برای قعیین درجات درون هر طبقه ا شت ،اگشر
آ ار زیانبار معیار فرعی بی

از آ ار زیانبار معیار اصلی باشد یعنی آ ار جرم طبقة بشاالقر را داششته

باشد ،مشتول طبقة باالقر خواهد شد .برای مجال ،اگر جرم رقت که در طبقة پنجم ا ت ،قوأم بشا
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کشیدن ا لحه و اخافه باشد ،محارب ا شت (عشاملی8081،هشش ق ،3 ،ص ،)512و جشزء جشرائم
امنیتی قرار میگیرد ،یعنی رقت قحتالشعاع ،معیار جانبی قرار میگیرد .در واقع ،قعرض بشه مشال
قبدیت به معیار فرعی میشود و ناامنی در جایگا معیار اصلی این جرم قرار میگیرد.
نکتة سوم آن ا ت که در این نوشتار معیارهایی مبنای طبقهبندی قرار گرفته ا ت کشه بشهطشور
مستقیم در درجة جرم می رند ،اما شرایط و کیفیاقی که مربوط به اصت فردیکردن مجازات ا ت و
مستقیتاً مربوط به درجهبندی جرم نیستند ،از موضوع این نوشتار خار اند .اگرچه برخی معیارهای
فرعی طبقهبندی ،مورد بهر برداری اصت قفرید مجازات قرار میگیرند.
معیارهاي عینی اصلی

معیارهای عینی اصلی طبقات اصلی جرائم را بر ا اس ششدت و ضشع
ماهیت خارجی آنها مشخص میکند .در واقع ،شدت و ضع

جشرائم و آ شار زیشانبشار

هر جرم با قوجه بشه صشدمهای کشه

به مصالح و ارزشهای فردی و اجتتاعی وارد میکند ،مشخص مشیششود .بنشابراین ،جرائتشی کشه
مصالح مهم قری را هدف قرار میدهند ،جرائم شدیدقر محسوب میشوند .از ایشن رو ،مشالکهشای
رقبه بندی مصالح که قبالً بیان شد ،مبنای معیارهای عینی اصلی ا ت و نق

ا ا ی در طبقهبنشدی

جرائم را دارد .در واقع ،بسیاری از معیارهای عینی ،هتان مالکهای رقبهبندی مصالح ا ت ،با ایشن
قفاوت که در رقبهبندی مصالح جنبة ایجابی آنها مدنظر ا ت ،اما در طبقشهبنشدی جشرائم ،بشه آ شار
زیانبار فقدان مصالح قوجه میشود ..بنابراین ،به قبع مصالح ضروری هشتگانه ،طبقات جشرائم نیشز
به هشت طبقه ققسیم میشود و دالیت نگینی برخی طبقات جرائم نسبت به برخی دیگر و قطبیش
مالکهای رقبهبندی مصالح و معیارهای عینی اصلی ،در ضتن هر طبقه مطشرح مشیششود .طبقشات
جرائم به قرقیر اهتیت و شدت و آ ار زیانبار آنها عبارتاند از:
معیار جرائم طبقة اول :جرائم علیه دین که با برنامة گسترد و ازماندهیشد و با طرق مشی ر
به منظور نابودی اصت دین و قضعی

اعتقادات ا المی ارقکاب مییابشد ،ششدیدقرین جشرم قلقشی

می شود و در طبقة اول قرار میگیرد .زیرا واجد مشالک اول مصشالح ا شت ،در حقیقشت ،فرهنشگ،
عرف و قانون در جامعة ا المی منبعث از دیشن ا شت و هتشین عناصشر ،زیربنشای نظشام یا شی،
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اقتصادی و اجتتاعی را قشکیت میدهد .لذا ،قعرض به دین ،قعرض به پایههای نظام عتومی قلقشی
میشود و به دلیت هتین رابطة ژرف و پیوند مستحکم بین دین و نظام اجتتشاعی ا شالم ،مصشلحت
دین ،باالقرین مصلحت و حفظ آن اهم واجبات محسوب شد ا ت .از این رو خداونشد متعشال در
قرآن ،آ ار وء و زیان فردی و اجتتاعی ،شرک و قوطئشه علیشه دیشن را بیششتر و ششدیدقر از قتشت
میداند و آن را فتنه مینامد « َوالْ ِفْترنَرة اَ ََر م ِم َرا الْ َقْت ِرل» (بقر  .)838/یعنی [آ ار وء و زیان] فتنشه از قتشت
هم شدیدقر ا ت .اکجر مفسران قرآن ،فتنه را به معنی شرک و قوطئه علیه دین قفسیر کرد اند (شیخ
طو ی8013 ،هش ق ،2 ،ص801؛ طبر ی8083 ،هش ق ،8 ،ص51؛ طباطبائی ،بیقا ،2 ،ص.)18
معیار جرائم طبقة دوم :به دلیت آنکه مصلحت امنیشت نخسشتین ششرط بشرای زنشدگی انسشان و
کونت در یک منطقه ا ت و پیشرفت علتی ،فرهنگی ،عترانی و اقتصادی منوط به وجود امنیشت
ا ت (مکارم شیرازی ،81 ،8513 ،ص ،)511حفظ این مهم ،مصلحت ضروری شرعی محسشوب
می شود و بعد از دین بیشترین نق

زیربنایی در قحق برخی مصالح دیگشر را دارد ،واجشد مشالک

دوم رقبه بندی مصالح ا ت وجرائم علیه آن ،آ ار زیانبار فردی و اجتتاعی زیشادی را در پشی دارد.
بنابراین ،در طبقة دوم جرائم قرار میگیرد.
معیار جرائم طبقة سوم :جرائتی که لطته و آزاری را بر جسم و جان آدمی وارد مشیکننشد ،بشه
عنوان جرائم شدید شناخته میشوند .در دیدگا ا الم ،حفظ جان و المت انسشان جشزء مصشالح
مهم و برقر از ناموس و مال و آبرو ت (عشاملی ،بشیقشا ،8 ،ص ،)521قلقشی مشیششود و واجشد
مالکهای وم ،چهشارم ،پشنجم رقبشهبنشدی مصشالح ا شت .یعنشی در وضشعیت اکشرا و ققیشه نیشز
نقسنشدنی ا ت و شارع در حفظ آن احتیاط شدید کشرد و حش النشاس ا شت .بشا ایشن اوصشاف
می قوان گفت این مصلحت بعد از دین و امنیت در رقبة وم قشرار دارد و بشدیهی ا شت ،ضشرر و
زیان ناشی از فقدان جان انسان بی

از مال و آبرو و عقت او ت و اصوالً وقتی آنهشا موضشوعیت

مییابند که انسان در حیات باشد ،با فقدان آن ،ارزشهای بعدی برای او مفهومی ندارد.
معیار جرائم طبقة چهارم :حفظ ناموس و نست واجد معیار چهشارم از مشالکهشای رقبشهبنشدی
ا ت .یعنی شارع در حفظ آن احتیاط شدید کرد ا ت .بنابراین ،جرائم نامو ی و منافی عفت کشه
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یکی از آ ار مخرب آن قخریر نست ا ت و خانواد را به عنشوان بنیشادیقشرین نهشاد اجتتشاعی در
معرض نابودی قرار میدهد ،از جتله جرائم شدید ا ت« .و مفسشد قعشرض بشه نشاموس بشی
فقدان مال ا ت» (عاملی ،بیقا ،8 ،ص .)521هتچنین ،مفسدة قعرض به آن بی

از

از آبرو و عقشت

و ایر جایای اخالقی ا ت .بنابراین ،جرائم علیه ایشن مصشلحت ششدیدقر از جشرائم علیشه شه
مصلحت یادشد ا ت و خفی قر از ه طبقة فوق ا ت و در رقبة چهارم قرار میگیرد.
معیار جرائم طبقة پنجم :جرائم علیه اموال نیز از جتله جرائم مهم و شدید ا شت .زیشرا حفشظ
مال از مالکهای چهارم و پنجم رقبهبندی مصالح برخوردار ا ت ،یعنی هم ح الناس ا ت و هشم
شارع در حفظ آن احتیاط شدید کرد ا ت ،قا جایی که حرمت مال مسلتان ،مانند حرمت خون او
شناخته شد ا ت «اِ َّ ،حعمرةَ م ِ
راِ الْمسرلِ ِم ََ َ ِم ِره»( .نجفی ،51 ،8515 ،ص .)281البته ،این قشبیه آن را
َْ َ
در مرقبة نف قرار نتیدهد .فقط اهتیت آن را نشان میدهد .به هر حال مجازات رقت در قشرآن
نگینقر از مجازات قذف ا ت .اما به دالیلی که مطرح شد ،اهتیت آن کتتر از دین ،امنیت ،جشان
و ناموس ا ت .بنابراین ،در مرقبة پنجم قرار میگیرد و مجازات آن نیز باید کتتر از مراقر یادشد
و بیشتر از مراقر مادون آن باشد.
معیار جرائم طبقة ششم :جرائتی که متعرض عرض و حیجیت افراد می ششود در زمشرة جشرائم
طبقه ششم قرار میگیرد .در ا الم اهتیت زیادی به حفظ آبرو و حیجیت افشراد داد ششد ا شت و
هتانطور که حرمت مال با خون هتسان شناخته شد بود ،حرمت عرض نیز با حرمشت و اهتیشت
جان و مال قیاس شد ا تِ « :ع ْعض الْم ْسلِ ِم ََ َ ِم ِره َو َمالِ ِره» (محق اردبیلشی8015 ،هشش ق ،1 ،ص.)11
بنابراین ،قنها به قوصیه های اخالقی در ضرورت حفظ آبروی افراد اکتفا نشد ا ت و به متعرضشان
به آبروی افراد عالو بر وعدة عذاب نگین در آخرت (حجشرات82/؛ نشور )25/در ایشن دنیشا نیشز
مجازات مقرر شد ا ت.
معیار جرائم طبقة هفتم :نظر به اینکه عقت حجت باطنی و گرانتایشهقشرین مشوهبتی ا شت کشه
خداوند به انسان عطا کرد ا ت (کلینی ،8 ،8511 ،ص ،)81ا الم حفظ آن را ضروری شترد و
هر چیزی که به آن صدمه بزند ،متنوع کرد ا ت .از این رو ،شرب ختر که بیشترین ضربه را بشه
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عقت آدمی میزند ،متنوع شد ا ت (بقر 283/؛ مائد  ،)38/اما به دلیت آنکه ح اهلل محس ا شت و
پایین قر از ح الناس قرار میگیرد و از مالک دوم یعنی عتومیت برخوردار نیست و ضشرر و زیشان
آن بیشتر جنبة خصوصی دارد ،آ ار زیانبار آن پایینقر از ش

طبقه مذکور ،ارزیابی مشیششود و از

طرف دیگر با قوجه به اینکه عقت معیار قشخیص ح و باطت ا ت ،از ایر خصوصشیات روحشی،
از جتله جایای اخالقی باالقر ا ت ،یک طبقه باالقر از آنها قرار میگیرد .البته ناگفته نتاند مشراد
از عقت ،قوة مدرکه و عقت عتلی ا ت ،اما مصلحت حفظ مغز از قعرض دیگران ،به عنشوان عضشو
رئیسة بدن در رقبة دوم هترا با نف

و قتامیت جستانی مطرح ا ت که قعرض به آن بشه و شیلة

غیر انجام میگیرد ،نه خود شخص ،و مجازات آن شدیدقر ا ت.
معیار جرائم طبقة هشتم :بیقوجهی و نقس ارزشهای اخالقی اگشر بشه صشورت علنشی انجشام
گیرد ،چون حرمتها را میشکند و موجر قبلیغ ناهنجاریها میشود و عالو بشر زیشان شخصشی،
زیان اجتتاعی نیز خواهد داشت ،قحت حتایت نظام کیفری قرار میگیرد .بنابراین ،دو شرط علنشی
و عتدیبودن شرط قحق این جرم ا ت .اما از آنجا که ضرر و زیان قرک آن غالبشاً متوجشه خشود
شخص ا ت ،نه دیگران ،در آخرین رقبه قرار گرفت .البته اگر جرائم علیشه ارزشهشای اخالقشی و
عفت عتومی ازماندهی شد باشد و جنبة عتومی ششدید یابشد ،بشه قنا شر موضشوع در طبقشات
باالقر قرار میگیرد و متکن ا ت حتی جنبة امنیت اجتتاعی و اخالقی پیدا کند .به هشر حشال بایشد
قوجه کشرد جامعشه روح مسشتقت دارد و از جتلشه آفشات ایشن روح جتعشی ،ششیوع گنشا و نقشس
ارزشهای معنوی ا ت .گنا علنی مانند امراض مسری ا ت که المت معنوی جامعه را به خطشر
میاندازند ،اما وقتی فقط جنبة شخصی دارد ،در روایات متعدد فارش شد ا ت که حشاکم ششرع
از لغزش او درگذرد ،زیرا در جای خشود ابشت ا شت کشه قعزیشر مراقبشی دارد و هتشة مراقشر آن
مجازات در پی ندارد ،بلکه گاهی متکن ا ت بشه احضشار ،قشذکر و قشوبیخ اکتفشا ششود (کاششانی،
8013هش ق ،2 ،ص ،)10بنابراین« ،برخی از فقها معتقدند اگر بتوان با ا تفاد از مراحشت شاد قشر
مانند قوبیخ و رزن

و امجال آن از قکرار جرم جلوگیری کرد ،دلیلی بر جواز قعزیر بشا ا شتفاد از

مراقر شدیدقر نیست» (میرخلیلی.)8535 ،
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معیارهاي عینی فرعی

مهم قرین معیارهای عینی فرعی که هتزمان با وقوع جرم رخ میدهد و طب دلیشت نقلشی یشا عقلشی
موجر شدت بیشتر درجة جرم میشود ،عبشارتانشد از  .8قعشدد جشرم مششابه یشا قعشدد اعتبشاری؛
 .2ارقکاب جرم به صشورت گروهشی؛  .5جشرائم شازمانیافتشه؛  .0جشرائم قشوأم بشا عنش

و آزار؛

 .3به کارگیری ا لحة گرم و خطرناک؛  .1ارقکاب جرم در برخی مکانها و زمانهای مقدس مزبور
در فقه جزائی؛  .1گستردگی جرم؛  .1آ یرپذیری مجنی علیه؛  .3قعرض به مقامات مهم کشوری.
هتان طور که مطرح شد ،برخی از این معیارها مجت جرائم ازمانیافته و بهکشارگیری ا شلحه از
جتله وی گیهای غالر جرائم امنیتی ا ت ،در صورقی که با جرائم هر یک از طبقات هترا باششد
و جرم را امنیتی کند ،قبدیت به معیار عینی اصلی میشود و آن جرم را نیز امنیتی مشیکنشد در زمشرة
طبقة دوم قرار میدهد.
معیارهاي ذهنی اصلی

معیارهای ذهنی اصلی ،ناظر بر مقاصد و انگیز های می ر مجرم ا ت که جرائم را به دو د تة کلشی
جرائم عتدی و غیرعتدی ققسیم میکند .البته این ققسیمبندی عتالً به طبقهبنشدی دیگشری غیشر از
آنچه مطرح شد ،منجر نتیشود .فقط در درجهبندی جرائم مششتول هشر طبقشه مشی ر ا شت؛ زیشرا
نخست اینکه هتة طبقات هشتگانه مبتنی بر جرائم عتدی ا ت و بدون قصد ،جرم کیفری محقش
نتیشود .قنها ا تجنا دربارة قاقلی ا ت که قصد قتشت و جنایشت نشدارد ،امشا و شیلهای کشه بشهکشار
میگیرد ،غالباً کشند باشد ،جنایت او عتدی محسوب میشود (حلی8013 ،هشش ق ،2 ،ص.)318
برخی حقوقدانان ا المی در این زمینشه معتقدنشد بشه طشور غیرمسشتقیم قصشد داششته ا شت ،زیشرا
بهکارگرفتن الح به طور عتدی بر داللت التزامی بر قصد قتشت هشم داللشت دارد (گرجشی،8513 ،
ص .)888دوم اینکه اطالق جرم به هتة خطاهای غیرعتدی نیز با قسشامح هتشرا ا شت .زیشرا در
مواردی که فعلی علیه ح اهلل به طور عتدی نباشد ،جرم منتفی ا ت و قرآن با صراحت میفرمایشد
ارقکاب عتت اگر عامدانه نباشد ،گنا محسوب نتیششود (احشزاب .)3/فقشط در حش النشاس جشرم
غیرعتدی مصداق مییابد که شامت ه مرقبه ا ت که به قرقیر شدت عبارتاند از ققصیر کیفری،
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شبه عتد و خطای محشس ،و ایشن د شته از معیارهشا نیشز از معیارهشای درجشهبنشدی درونطبقشهای
محسوب میشوند .و غالباً در جرائم علیه قتامیت جسشتانی کشاربرد دارنشد و از زیرمجتوعشههشای
طبقة وم هستند.
معیارهاي ذهنی فرعی

مهم قرین معیارهای ذهنی که ناظر به وی گیها و اوصاف خاص مجرمان ا ت که آنها را مسشتح
رزن

بیشتر میکند و موجر قشدید درجة جرم درون هر طبقه میشود ،عبارتاند از:

تکرار جرم :حکم قکرار جرم در حدود به این شرح ا ت که در صورقی که هر یک از حشدود
ه بار دربارة فردی اجرا شود و بار چهارم مجدد مرقکر هتان جرم شود ،به اعدام محکوم میشود
(عاملی8081 ،هش ق ،3 ،ص ،)835اما در قعزیرات که مادون حد ا ت ،در صورت قکرار به حشد
قازیانه محکوم میشود (حلی8013 ،هش ق ،2 ،ص .)302البته برخی در ایشن مشورد هشم نظرششان
اعدام ا ت (طو ی8531 ،هش ق ،81 ،ص ،)51که این خالف احتیاط ا ت.
سمت و عنوان دولتي و مذهبي :کسانی که د تی در قدرت و بیتالتال دارند و مردم آنهشا را
به عنوان امین و خدمتگزار خود به تت دولتی منصوب کرد اند ،در صشورقی کشه مرقکشر جشرم
شوند ،بیشتر از افراد دیگر مستح

رزن

و مجازاقند؛ این معیار از آیة  51ورة احزاب ا شتنباط

میشود.
احصان :این معیار دربارة جرائم نامو ی مطرح ا ت کشه در صشورقی کشه زن و مشردی کشه بشا
وجود داشتن هتسر و امکان هتبستری با هتسرش ،مرقکر جرم زنا میشود ،چشون عشذری بشرای
گناه

ندارد ،قابت رزن

شدید ا ت و جرم او شدیدقر از غیرمحصنه ا ت .این وص

مشدد

را هتة فقها بیان کرد اند (مو وی ختینی8531 ،هش ق ،2 ،ص.)015
کهنسالي در جرائم جنسي :در صورقی که کهنسال مرقکر جرم زنا شود ،از موجبشات قششدید
درجة جرم ا ت؛ امام صادق (ع) علت بزرگی گنا شیخ و شیخه را ازبشینرفشتن ششهوت در آنهشا
میداند (حر عاملی8080 ،هش ق ،21 ،ص .)12یعنی هیچ گونه عذری برای این عتت شنیع ندارند،
لذا عالو بر رجم ،حد جلد نیز بر او جاری خواهد شد .محق اردبیلی دربارة علت مجازات شدید
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زنای پیرمرد و پیرزن میگوید :چون «بزرگترین مجازات متنا شر بزرگتشرین گنشا ا شت» (محقش
اردبیلی8015 ،هش ق ،85 ،ص .)33با قوجه به اینکشه در نشص ،علشت قششدید بیشان ششد ا شت،
می قوان ضرورت قشدید قعزیر در جرائم مرقبط را به آن قیاس کشرد و ایشن قیشاس منصشوصالعلشه
ا ت ،اشکالی برآن وارد نیست.
معیارهای ذهنی ،عالو بر اینکه در قعیین درجات درون هر طبقه نق

ا ا ی دارند ،در قشدید

مجازات در مرحلة قضایی نیز کاربرد دارند.
نتیجه
نتایجی که این نوشتار به د ت میدهد ،عبارتاند از:
 .8طب نظر مشهور فقهای امامیه و عدة زیادی از علتای اهت نت ،احکام واقعی ا شالم ،قشابع
مصالح و مفا د در متعل آنها ا ت و از آنجا کشه ایشن مصشالح و مفا شد در یشک درجشه
نیستند و مراقبی دارند ،قعرض به مصالح ضروری نیز مراقشر دارد و بشر ا شاس آن جشرائم
طبقه بندی میشود .در متون ا المی به برخی از این مراقر قصریح شد ا ت ،ضتن اینکه
از میزان مجازات قصاص و حدود ،میقوان به معیارهای کلی طبقه بندی جرائم مشتول این
د ته از مجازات قا حدودی د ت یافت و نظر به اینکه میزان مجازات قعزیری بایشد کتتشر
از حد باشد ،مراقر آن نیز معین میشود.
 .2در متون فقهی مصالح ضروری ا الم که قحت حتایت نظشام کیفشری قشرار دارد ،بشا عنشوان
ضروریات خت

آمد ا ت که شامت :دین ،نف  ،نست (ناموس) ،مال و عقت میشود؛ امشا

از آموز های دیگر ا المی درمییابیم که عالو بر آنها مصلحت امنیت ،عرض و شجایای
اخالقی بنیادین نیز باید قحشت حتایشت کیفشری قشرار گیرنشد ،بنشابراین ،مصشالح ضشروری
هشتگانه ،بر ا اس مالکهای شرعی و قاعدة اهم و مهم به قرقیشر اهتیشت عبشارتانشد از
دین ،امنیت عتومی ،نف  ،ناموس ،مال ،آبرو ،عقت و جایای اخالقشی بنیشادین ،بنشابراین،
جرائتی که متعرض این مصالح شود به هتین قرقیر اهتیت به هشت طبقه ققسیم میشوند
و جرائم مشتول هر طبقه نیز بر ا اس معیارهای ذهنی و عینی فرعی درجهبندی میشود.
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 .5در مواردی که به طور مسلم در چیزی مفسد باشد یا به حکم قطعی عقت مفسد یک حشرام
بی

از محرمات دیگر باشد ،اما از طرف شارع حکتی در جرمانگاری یا حکتی در قعیشین

مراقر آن جرائم وارد نشد باشد ،عقت ما قوانایی کش

نظر ششارع را دارد ،زیشرا هرچنشد

عد ای از فقها ،نسبت به شتول برخی احکام ،از قاعدة مششهور «قبعیشت احکشام ششرعی از
مصالح و مفا د» قردید ایجاد کرد اند؛ اما در هر موردی که به حکم قطعشی عقشت ،مفسشد
وجود داشته باشد ،هیچ فقیهی در صدور حکم به حرمت آن ،طب قاعشدة مالزمشه (کشت مشا
حکم به العقت حکم به الشرع) قردید ندارد .زیرا هر چیزی که در آن مفسد باشد ،بشهطشور
قطع ،شارع با آن مخال

ا ت .بر این ا اس ،جرائتی از قبیشت ،قولیشد و خریشد و فشروش

مواد مخدر ،پولشویی ،جرائم ازمانیافته و گسترد در فضای ایبری ،جرائم علیه محشیط
زیست و بهداشت عتومی به دلیت مفسد های قطعشی آنهشا ،ششرعاً حشرام و قشابع ضشوابط
شرعیاند .قعیین مراقر جرم نیز با قوجه به مفسدة آنها از ایشن قبیشت ا شت ،بنشابراین ،در
صورقی که به حکم قطعی عقت ،جرمی در مقایسه با جرائم دیگر مفسشد و زیشان فشردی و
اجتتاعی بیشتری داشته باشد ،میقوان گفت به حکم شرع آن جرم نگینقر ا ت و ششرعاً
مستوجر مجازات نگینقر ا ت.
 .0از ترات این بحث ایجاد زمینة منا ر برای قحق اصت قنا ر جرم و مجازات بشه عنشوان
مهم قرین مجرای عدالت کیفری ا ت ،زیرا قحق ایشن اصشت ،بشدون درجشهبنشدی جشرائم،
امکان پذیر نیست و ناهتاهنگی و عدم انسجام قوانین کیفری موجود ناششی از عشدم قوجشه
کافی به معیارهای طبقه بندی جرائم ا ت که ضرورت پرداختن به این بحشث را نتایشانقشر
کرد ا ت.

 55

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

منابع و مآخذ
 .8ابن فهد حلی ،احتدبنمحتد (8085هش ق) .التهذب البارع .جلد پنجم ،قم :می سة نشر
ا المی.
 .2ابن منظور ،محتدبنمکرم (8080هش ق) .لسانالعرب .جلد دوم ،چاپ وم ،بیروت :دارالفکر
فی الطباعه.
 .5ابناال یر ،مجدالدین (8081هش ق) .النهایه فی غریر الحدیث واال ر .جلد اول ،بیروت:
دارالکترالعلتیه.
 .0اردبیلی ،احتد (8015هش ق) .مجتع الفائد  .جلدهای یازدهم و دوازدهم ،قم :می سة نشر
ا المی.
 .3آل طه ،ید هاشم ( .)8532آ یرشنا ی درجهبندی مجازاتها در قانون مجازات ا المی.
فصتنامة قعالی حقوق ،شتارة  ،1صفحات .821-830
 .1آمدی ،علیبنمحتد (8511هش ق) .االحکام اآلمدی .جلد

وم ،چاپ اول ،ریاض:

التکتراال المی.
 .1انصاری ،مرقضی (8083هش ق) .کتاب الطهار  .جلد دوم ،چاپ اول ،قم :می سة الهادی.
 .1بجنوردی ،ید محتدحسن ( .)8511القواعد الفقهیه .جلد هفتم ،چاپ اول ،قم :نشر الهادی.
 .3حر عاملی ،محتد (8080هش ق) .و ائت الشیعه .جلد بیست و هشتم ،قم :می سة آلالبیت (ع)
الحیاء التراث.
 .81حلبی ،ابوصالح (8015هش ق) .الکافی .اصفهان :مکتبه امیرالتیمنین (ع).
 .88حلی ،جعفربنحسن (8013هش ق) .شرایع اال الم .جلد دوم ،قهران :انتشارات ا تقالل.
 .82خویی ،ید ابوالقا م (8081هش ق) .کتاب االجتهاد و التقلید .ققریر میرزاعلی غروی قبریزی،
چاپ وم ،قم :دارالهادی.
 .85رازی ،فخرالدین محتد (8081هش ق) .التحصول فی علم االصول .جلد پنجم ،چاپ دوم،
بیجا :می سة الر اله.

مبانی و معیارهاي اسالمی طبقهبندي جرائم

55 

 .80بحانی ،جعفر (بیقا) .اضواء علی عقائد الشیعه االمامیه .قم :می سة امام صادق (ع).
 .83طباطبائی ،محتدحسین (بیقا) .التیزان فی قفسیر القرآن .جلد دوم ،قم :انتشارات جامعة
مدر ین.
 .81طبر ی ،فضتبنحسن (8083هش ق) .قفسیر مجتعالبیان .جلدهای اول و ششم ،چاپ اول،
بیروت :می سة اعلتی.
 .81طریحی ،فخرالدین ( .)8513مجتعالبحرین .جلد دوم ،چاپ وم ،قهران :انتشارات مرقضویه.
 .81طو ی ،محتدبنحسن (8013هش ق) .التبیان فی قفسیر القران .جلد دوم ،چاپ اول ،بیروت:
نشر االعالم اال المی.
 8531( --------------- .83هش ق) .قهذیر االحکام .جلد دهم ،قهران :نشر دارالکتاب.
 .21عاملی ،محتد (بیقا) .القواعد و الفوائد .جلدهای اول و دوم ،قم :منشورات مکتبه التفید.
 8085( --------- .28هش ق) .مسالک األفهام .جلد پانزدهم ،چاپ اول ،قم :می سة معرف
ا المی.
 .22عاملی ،زینالدین (8081هش ق) .الروضه البهیه فی شرح اللتعه الدمشقیه .جلد نهم ،قم:
انتشارات داوری.
 .25غزالی ،محتد (بیقا) .التستصفی فی علم االصول .بیروت :دارالکتر العلتیه.
 .20علیدو ت ،ابوالقا م ( .)8531دین ،شریعت و مصلحت .قبسات ،شتارة  ،18صفحات .3-01

 .)8510( -------------- .23قبعیت یا عدم قبعیت احکام از مصالح و مفا د واقعی .فقه و
حقوق ،شتارة  ،1صفحات .3-52
 .)8513( ------------- .21امکان فهم مصالح و مفا د مورد نظر شارع .فقه و حقوق ،شتارة
 ،1صفحات .53-11
 .21کاشانی ،ابوبکر ( .)8013بدایع الصنایع .جلد دوم ،چاپ اول ،پاکستان :التکتبه الحبیبیه.
 .21کلینی ،محتدبنیعقوب ( .)8511اصول کافی .جلد اول ،چاپ وم ،قهران :دارالکتر اال المیه.
 .23گرجی ،ابوالقا م ( .)8531حقوق جزای عتومی ا الم .نشریة می سة حقوق قطبیقی قهران،
شتارة  ،1صفحات .13-801

 55

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

 .51مجلسی ،محتدباقر (8015هش ق) .بحاراالنوار .جلد ششم ،چاپ دوم ،بیروت :می سة الوفاء.
 .58محق داماد ،یدمصطفی ( .)8510مباحجی از اصول فقه .چاپ دوم ،قم :نشر اندیشههای نو در
ا الم.
 .52مطهری ،مرقضی ( .)8531ختم نبوت .چاپ بیستویکم ،قهران :انتشارات صدرا.
 .55مظفر ،محتدرضا (8511هش ق) .اصول الفقه .جلد اول ،چاپ دوم ،نج  :دارالنعتان.
 .50معین ،محتد ( .)8510فرهنگ فار ی یکجلدی .چاپ دوم ،قهران :انتشارات را رشد.
 .)8511( --------- .53ا الم و مقضیات زمان .جلد دوم ،چاپ نهم ،قهران :انتشارات صدری.
 .51مکارم شیرازی ،ناصر ( .)8513قفسیر نتونه .جلد دهم ،قهران :دارالکتر اال المیه.
8081( -------- .51هش ق) .القواعد الفقهیه .جلد اول ،چاپ چهارم ،قم :مدر ه امام علی (ع).
 .51مو وی ختینی ،روحاهلل (8531هش ق) .قحریرالو یله .جلد دوم ،نج

االشرف :مطبعه االداب.

 .53میرخلیلی ،ید محتود ( .)8535مراقر قعزیر .پ وه های فقهی ،شتارة  ،0صفحات -111
.111
 .01نجفی ،محتدحسن ( .)8515جواهر الکالم .جلدهای  08 ،51و  ،02چاپ ششم ،قم :دارالکتر
اال المیه.

