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 چکيده

 .منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحوالتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ مي دهد

اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، پيشرفتهاي علمي و تخصصي بشر، تغيير  وقايعبدين سان ، همه 

و بحرانهاي ناشي از  ساختاراقتصادي ، دگرگوني در ارزشهاي اخالقي ، تغيير عرف و عادت ، جنگ

آن ، نوع حكومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار مي گيرد. منظور از تاثير زمان ومكان اين نيست 

كه قوانين اسالم ازعرف و يا خواهشهاي نفساني ملتها تبعيت كند يا جاي خود را به قوانين عرفي 

ست كه بايد احتياجات واقعي بدهد كه نتيجه آن تعطيلي اجراي احكام اسالم باشد بلكه غرض آن ا

بشر و انواع تحوالت به وجودآمده شناخته شده و قوانين هماهنگ با آن ازمنابع اسالمي توسط 

مطالعه دقيق و مضبوط تاثير زمان ومكان متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد. 

عت اسالمي را در برحقوق كيفري اسالمي، ما را وادار مي كند كه پيش از هر چيز گستره شري

مسائل كيفري بشناسيم. بنابراين، مي توان حقوق كيفري اسالمي را با توجه به تقسيم بندي مصالح 

به ثابت و متغير، به دو بخش: ثابت و متغير تقسيم بندي كرد. بخش ثابت همان احكام واقعي الهي 

وص( آمده است. است، كه به صورت قضاياي حقيقيه در قالب نصوص كتاب و سنت )احكام منص

بخش متغير نيز نظريات و آراي فقها )احكام مستنبطه(، احكام صادره از حاكم اسالمي )احكام 

حكومتي( و آراي قضايي صادره از محكمه شرعي )احكام قضايي( را شامل مي شود.پس اگر خواسته 

يد براساس باشيم قلمرو تاثير مقتضيات زمان ومكان در حقوق كيفري اسالمي را مشخص كنيم، با

نظريه ثابت و متغير پيشگفته بگوييم كه مقتضيات زمان ومكان برحوزه متغير حقوق كيفري 

اسالمي كه شامل احكام مستنبطه، حكومتي و قضايي كيفري و موضوعات و متعلقات احكام 

 در اين مقاله بر آن هستيم كهمنصوصه كيفري مي باشد، با مكانيزم هاي متفاوت اثر مي گذارد.

 در حقوق کيفری اسالمی را مورد مطالعه قرار دهيم. تاثير زمان ومکانی بررس

 .، حقوق كيفري، اسالممكان ،زمان :یديکل واژگان
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 به آئين منصف
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ،رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسيسي ارشد كارشنا

 

 نام نويسنده مسئول:
 منصف به آئين

 در حقوق کيفری اسالمی مکان تاثير زمان وبررسی 
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 مقدمه
هر چند نقش زمان ومكان به مفهوم علمي وعرفي آن تاثيربسزايي در تحقق عيني جرم داشته و در مواردي موجب تشديد مجازات 

بدين سان ،  .د، منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحوالتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ مي دهدبه نص شرع و قانون مي شو

اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، پيشرفتهاي علمي و تخصصي بشر، تغيير ساختاراقتصادي ، دگرگوني در ارزشهاي اخالقي ، تغيير  وقايعهمه 

 ، نوع حكومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار مي گيرد.  عرف و عادت ، جنگ و بحرانهاي ناشي از آن

در روايات صادره از ائمه معصومين )ع ( ضمن اشاره به اين معني از زمان ،به عوامل سازنده آن ، تاثير آن بر ساير اركان جامعه ، و 

 نقل شده كه فرمودند:  در روايتي از حضرت علي )ع ( .لزوم آگاهي از آن براي اتخذ تصميم شايسته تصريح شده است 

 ))اذافسدالزمان ساداللثام((
 (1))هرگاه روزگار تباهي پذيرد فرومايگان سروري مي يابند(()

 در بيان ديگري از آن امام همام وارد شده كه :  

روج از ))هرگاه صالح و نيكي بر زمان حاكم گردد در ان صورت نبايد بي جهت نسبت به ديگران بدگمان شد وگرنه موجب ستم وخ

حد اعتدال خواهد شد واما اگر فساد و زشتي بر زمان چيره گردد در چنان وضعيتي حسن ظن و خوش باوري نسبت به ديگران موجب فريب 

 ( 2(( ).خوردن مي شود

 حضرت علي )ع ( در يكي از بياناتشان با تصريح به يكي از عوامل سازنده زمان فرمودند: 

 لزمان(())اذا تغيرت نيه السلطان تغير ا

از داد بر سر بيدادگري  رايد و ياگ))هرگاه نيت پادشاهان دگرگون گردد روزگار گونه ديگري به خود گيرد خواه از بيداد ب داد

 (3).رود((

 به دليل اهميت تاثير گذاري زمان ومكان امام صادق )ع ( فرمودند: 

 ))العالم بزمانه التجم عليه اللوابس((
 ( 4خود آگاهي داشته باشند بناگاه دچار خطا و لغزش نخواهند شد(( )))كساني كه نسبت به زمان 

پس از پيروزي انقالب اسالمي واستقرار حكومت اسالمي در ايران حذف قوانين ومقررات مخالف موازين شرع و جايگزين ساختن 

 فت . دستگاههاي قانون گذاري كشور قرار گر فبه ويژه در اموركيفري ، در راس اهدا اسالمياحكام 

با مروري بر روند تغييرات درمقررات جزايي )اعم از شكلي و ماهوي ، ومقررات اصلي مجازات اسالمي شامل كليات ، حدود قصاص 

،ديات و تعزيرات ، ومقررات متفرقه ( اين سئوال به ذهن مي رسد كه چرا در مدت كوتاهي ما شاهد اين همه تغييرات در اين زمينه هستيم 

 ط عواملي مي توانند موثر باشند كه مهمترين آن عبارتند: از: ؟ در اين ارتبا

هاي احتمالي  عدم اجراي قوانين جزايي اسالم در قرنهاي اخير عليرغم تحوالت روزافزون در زندگي بشر، موجب گذشت تا نقص -1

 و موارد ناهماهنگي آن با مقتضيات زمان خود را نشان ندهد. 

در حالي كه اين  ،وق جزايي اسالم و حقوق جزايي حرفي كه پيش از انقالب در ايران اجرا مي شدوجود تفاوتهاي زياد ميان حق -2

 ق كمتر به چشم مي خورد. وتفاوتها در شاخه هاي ديگر حق

ها در انتظار انقالبيون مسلمان اين بود كه اين ارزش  وجود محدوديت زماني ، از آنجا كه انقالب اسالمي انقالب در ارزشهابود قهرا -3

از  .روا نبود چه بسا موجب بروز واكنشهاي منفي در جامعه مي شد "بعد جزايي نيز به اجرا درآيند و تاخير در اين زمينه ضمن آنكه شرعا

در حالي  .اين رو، نمايندگان دوره اول مجبس شوراي اسالمي همان متون فقهي را به اندك تغييراتي ترجمه كرده ، به شكل قانون در آوردند

 ه زيان قانون غير از زيان فقه است ،قانونگذار بايد با توجه به شاريط وتحوالت زندگي ، مواد قانوني را ازالبه الي متون فني فقه شيعهك

 استخراج كرده و بازبان روز به جامعه ارائه نمايد. 

عهد از جانب ديگر تاثير زيادي دراين ذاري از يك سوء و عدم استفاده موثر از نظرات كارشناسان دلسوز ومتگم تجربه قانوندع -4

 زمينه داشت ومتاسفانه هنوز هماين وضع كم وبيش ادامه دارد. 

تحوالت سياسي ، اقتصادي ، واجتماعي سريع و گستره در طي دهه اول پس از پيروزي انقالب نقش بسزايي در افزايش آمار  -5

 تيجه وضع قوانين متناسب با شرايط ياد شده داشته اند. در بروز كاستيها وخالء قانوني و بالن "بالاتقبزهكاري و م

عالوه بر مطالب گذشته ، شيعه در طول تاريخ از حكومت دور بود و از همين رو فقه شيعه كمتر از زاويه اجرايي و حكومتي مورد  -6

آنكه عده اي با طرح اين  "خصوصا .است پيشرفت كمتري داشته  "بحث قرار مي گرفت لذا فقه جزايي در مقايسه با ساير ابواب فقهي اصوال

سخن كه احكام جرايي اسالم توقيفي هستند، هيچگاه به خود اجازه نمي دهند در زمينه تحول در مقررات جزايي اسالمي بيانديشند ودر 
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حاكميت اسالم بوده  در حالي كه مقررات جزايي اسالم بخشي از اعمال .هماهنگي آن بامقتضيات زمان به جستجوي راه حل عملي بپردازند

 بي تاثير از زمان و مكان نخواهند بود.  "كه به منظور صيانت از جامعه اسالمي وضع شده اند و اصوال

 

 عوامل تشکيل دهنده زمان و مکان 
رح در فقه مط "زمان و مكان"و يا به بيان كلي تر،  "شرايط زمان و مكان"عواملي كه در زمان و مكان واقع مي شوند و به عنوان

 هستند، عبارتند از: 

 مثل هواي سرد و گرم، مكان پر آب و كم آب و. . .  ;عوامل جغرافيايي و مكاني -1

 آگاهيهاي تخصصي بشر.  -3پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك بشر  -2

 تغيير نيازهاي انسان )مثل: عقد بيمه و. . . (  -4

 مثل قانون كار، قوانين تجارت بين الملل و. . .  ;لل و لزوم قوانين جديدتغيير ساختار اقتصادي جامعه اسالمي و جامعه بين الم -5

 مثل الغاي بردگي و. . .  ;دگرگون شدن ارزشهاي اخالقي جامعه انساني -6

 تغيير عرف و عادات مردم، كه گاهي همچون قاعده اي الزام آور مرسوم مي شود )البته منظور عادات خالف شريعت نيست(  -7

 ال، خصوصا در معامالت و عقود جديد كه مورد امضاي شارع است. بناي عق -8

 ضرورتهايي كه در جامعه پيش مي آيد )قاعده الضرر و عسر و حرج و. . . (  -9

 مصلحت كه پايه اصلي احكام حكومتي است )مصالح عمومي جامعه يا مصلحت حفظ نظام و اسالم( .  -11

 نوع حكومتي كه بر جامعه حاكم است.  -11

 سياستمداران حاكم بر جامعه و روابط سياسي داخلي و خارجي.  -12

 گروههاي اجتماعي و مذهبي و روابط آنها با مردم و حكومت و اسالم.  -13

 وضعيت اقتصادي جامعه: فقر عمومي يا رفاه عمومي و يا انباشته شدن ثروت در دست گروهي خاص و. . .  -14

 آن، عموميت آن براي همه يا افراد خاص(  ابزار توليد ) سادگي و پيچيدگي -15

 روابط خاص اقتصادي و اجتماعي و سياسي حاكم بر جهان در هر برهه از زمان.  -16

 پيدايش موضوعات و مسائل اهم كه موجب تغيير در موضوعات مهم مي شود و احكام آنها را تغيير مي دهد. )در اثر تزاحم(  -17

 پيشرفت علوم درون حوزوي.  -18

 قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر كه دائما در حال رشد است.  -19
 

 عوامل مؤثر در شناخت زمان و مکان
 آگاهي از اخبار و رويدادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي مسلمانان و جهان از طريق وسايل ارتباط جمعي و منابع موثق.  -1

 ف و افكار آنان. شناخت زمامداران مسلمان و آگاهي از مقاصد و اهدا -2

 آشنايي با جغرافيا و رياضي و نجوم و. . .  -3

 آگاهي از پيشرفتهاي علمي جديد جهان در زمينه هاي صنعتي، پزشكي و. . .  -4

 شناخت نظامهاي اقتصادي رايج در كشورهاي اسالمي و ديگر كشورها.  -5

 حقوق كودكان.  -لغاي بردگي مثل ا ;شناخت اخالق عمومي جامعه بشري و ارزشهاي جديد اخالقي -6

 آگاهي از نيازها و ضرورتها و تنگناهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه اسالمي از طريق نظر سنجي ها معتير و. . .  -7

چرا كه مسافرت بر بينش فقها و  ;خارج شدن از حجره ها و منازل و مدارس و پيوند با عينيتهاي جاري زمان"مسافرت:  - 8

تاثير بسزايي دارد و بسيار ديده شده كه مجتهداني از شيعه بوده اند كه در نتيجه مسافرت، بينش آنها در مقام استنباط احكام  مجتهدان

پيشواي مذهبي شافعي است، كه نود نظريه و فتواي  "محمد بن ادريس "تغيير كرده است و نيز مجتهداني از جامعه اهل سنت از آن جمله 

 ( 19. )"تغيير كرد. و نتيجه آن مذهب جديد او بود "مصر"به  "بغداد"از او در نتيجه مسافرت 

 حضرت امام )ره( در اين مورد مي فرمايند: 

مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش "

ي كنم. آشنايي به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و بگويد من در مسائل سياسي اظهار نظر نم

ديد اقتصادي، اطالع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، ناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان و درك 

ه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كنند، از ويژگيهاي موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه داري و كمونيزم ك
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يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسالمي و حتي غير اسالمي را داشته باشد و 

ومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي عالوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شان مجتهد است، واقعا مدير و مدبر باشد. حك

حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي و سياسي و نظامي  ;فقه تمامي زواياي زندگي بشريت است

اگر يك فرد، اعلم "فرمايند: ( در جاي ديگر مي 20) "فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. 

 در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و بطور

ت و نمي تواند كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي، مجتهد نيس

 ( 18. )"زمام جامعه را بدست گيرد

 

 مفهوم تاثير گذاری زمان ومکان 
منظور از تاثير زمان ومكان اين نيست كه قوانين اسالم ازعرف و يا خواهشهاي نفساني ملتها تبعيت كند يا جاي خود را به قوانين 

آن است كه بايد احتياجات واقعي بشر و انواع تحوالت به وجودآمده عرفي بدهد كه نتيجه آن تعطيلي اجراي احكام اسالم باشد بلكه غرض 

 شناخته شده و قوانين هماهنگ با آن ازمنابع اسالمي توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد. 

تهاي جديد ونيازهاي بر اين اساس ، مقررات اسالم ضمن آنكه موجوديت واستقالل خود را حفظ مي كند بايد بتواند خود را با واقعي

 واقعي بشر)نه خواهشهاي نفساني او( هماهنگ سازند به هميل دليل امام خميني )ره ( در پاسخ به نامه يكي از مدرسين قم فرمودند: 

 (5) .))ناديده گرفتن تمديد جديد بازگشت به زندگي كوخ نشيني وصحرا نشيني است((

 

 متعلق تاثيرگذاری  مصب و
وعات و مصاديق احكام تغيير مي كنند ياحكم شرعي نيز متاثر از زمان مكان است و در صورت اخير آيا همه اقسام اينكه آيا تنها موض

حكم متاثر از زمان ومكان است يا صنف خاصي از آن مانند احكام حكومتي يا معاملي تغيير مي كنند؟ ميان اهل نظر اختالف است لكن 

 الح مي پردازيم . براي تعيين قلمرو بحث به توضيح چند اصط

موضوع  .موع اموري كه در تعلق حكم و فعليت يافتن آن دخالت دارند موضوع حكم محسوب مي گردندجموضوع حكم : م -1

همواره برحكم مقدم است و از اين جهت به مثابه علت است نسبت به معلول ،همچنانكه علت نسبت به معلول در رتبه سابقه است همينطور 

 به حكم . است موضوع نسبت 

مصاديق موضوع : از آن رو كه بيشتر مقررات اسالم به صورت قضاياي حقيقيه و براي همه انسانها)اعم از موجودين وممعدمين در  -2

داراي مصاديق عديده اي  -جز در مورد احكامي كه به صورت قضاياي شخصيه صادرشده اند -زمان صدور( وضع شده اند، لذا هر موضوعي 

 هستند 

حكم  .علق حكم : هركاري كه مكلف پس از توجه تكليف به او بايد آن را انجام دهد يا ترك كند، متعلق حكم ناميده مي شودمت -3

 پيوسته در تكون و پيدايش متعلق يا در ترك آن موثر است ، برخالف موضوع كه بايد در رتبه قبل از حكم وجود داشته باشد. 

شعيه و اكثريت اهل سنت اين است كه احكام اسالم تابع مصالح ومفاسد واقعيه  مالك ومناط حكم : يكي از ضروريات -4

( و الاقل 7(شارع به چيزي دستور مي دهد كه در ذات خودش مصلحت داشته باشد و از چيزي نهي مي كند كه داراي مفسده باشد )6اند،)

 ا جعل حكم به منظور ايجاد آمادگي( بايد در نفس جعل حكم مصلحتي وجود داشته باشد) از قبيل حكم امتحاني و ي

حكم شرعي عبارت  .نفس حكم شرعي : پس از تصور موضوع ومصالح ومفاسد موجود در متعلق آن ، حكم شرعي صادر مي شود -5

يله است ازفرمان ، و به طوركلي اعبتار شارع براي سامان بخشيدن به امور زندگي مادي و معنوي ، فردي و اجتماعي انسانها كه به وس

بر اين اساس ، خطابات  .خطابات شرعيه ، به معناي اعم از اخبارات و انشاءات شارع ، ابراز شده و ادله اربعه از جمله عقل بر آن داللت دارد

حكم شرعي نيست بلكه  "چنانكه فتواي مجتهد نيز لزوما .شرعيه و ادله اربعه خود حكم شرعي نيستند، بلكه بمرز و كاشف از آن مي باشند

نتيجه استنباط فقيه از منابع معتب راست كه ممكن است با احكام شرعي مطابق باشد يا نباشد ولي تا زماني كه كشف خالف نشده است به 

 داليل عقلي و نقلي تبعيت از آن الزم است . 

 

  تقسيمات احکام شرعی
ن برخي از آنها كه رابطه مستقيم با اين بحث دارد احكام شرعي از جنبه هاي گوناگون قابل تقسيم بندي اند كه ما در اينجا به بيا

 مي پردازيم . 
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احكام تاسيسي  .احكام امضايي و تاسيسي : قوانين اسالم از لحاظ داشتن سابقه و عدم آن به امضايي و تاسيسي تقسيم مي شوند -1

شارع اسالم آنها را با اصالحات يا بدون آن  توسط خود شارع مقدس اسالم وضع شده اند، در حالي ك احكام امضايي ازقبل وجود داشته و

 مورد پذيرش قرار داده است . 

احكام امضايي در صورتي كه ريشه در شرايع گذشته داشته باشد، از لحاظ ثبات و تغيير سرنوشت ، اشتراكي با احكام تاسيسي 

اين سئوال مطرح مي شود كه آيا  -رت تعيني ياتعيين به صو -خواهد داشت و اما اگر احكام امضايي ناشي از عرف و بناي عقالي زمان باشد

شارع آن را به عنوان عرف خاص پذيرفته ، به گونه اي كه اگر آن عرف عام و روش عقالي روز مورد پذيرش قرار داده و حكم براي همه 

برخي از امضائيات از قبيل اول و برخي  زمانها معتبر خواهد بود حتي اگر آن عرف دگرگون گردد، يا آنكه همه احكام امضايي يكسان نيستند،

 .هم از قبيل دوم هستند

در احكام ارشادي عقل بشربه  .احكام مولوي و ارشادي : احكام اسالم از لحاظ منشا صدور به ارشادي و مولوي تقسيم مي شود -2

دستور شارع جنبه ارشادي خواهد اين  .در اين صورت چنانچه شارع دستوري طبق عقل صادر كند .طور مستقل مالك را درك مي كند

صدور حكم كند بلكه  "اما در احكام مولوي ، عقل را آن نرسدكه باالستقالل درك مالك يا احيانا .داشت )ارشاد و راهنمايي به حكم عقل (

حكم را مولوي آن شارع است كه بايد بر مبناي مصالح ومفاسدي كه به آن آگاهي دارد جعل حكم كند، در اين صورت اينگونه حكم را 

 ( 9).گويند

از اين تقسيم بندي استفاده مي شود كه برخي از احكام اسالمي توسط عقل بشر قابل ارزيابي بوده و در صورتي كه مالك آن 

 نيز توسط عقل تغيير خواهد كرد.  تغييركند حكم

به اين  .ري و واقعي تقسيم مي شوداحكام ظاهري وواقعي : احكام شرعي به لحاظ علم و جهل مكلف به واقع ، به حكم ظاه -3

معني كه احكام اسالمي يك مقام ثبوت دارد و يك مقام اثبات ، در مقام ثبوت احكام مطابق مصالح ومفاسد واقعيه وضع مي شود اما در مقام 

كه كشف خالف نشود)راي فقيه اثبات ، فقيه برداشتهايي دارد كه ممكن است با مقام ثبوت هماهنگ بوده يا با آن مخالف باشد لكن تا زماني 

 ( 11).قسمت عمده فتاواي فقها از همين قبيل اند .( بعنوان حكم ظاهري حجت و الزم االتباع است 

احكام واقعي اولي و ثانوي : احكام واقعي به لحاظ حاالت استثنايي مكلف )غير از علم و جهل ( به احكام اولي و ثانوي تقسيم مي  -4

در نفس احكام (  "در متعلق احكام واحيانا "به دليل مصالح ومفاسد موجود)غالبا "ي به وصف عنوان موضوع و صرفااحكام واقعي اول .شود

تعلق مي گيرد بي آنكه حاالت استثنايي ملكف مورد توجه باشد در حاليكه احكام واقعي ثانوي به موضوعاتي تعلق مي گيرد كه به عناوين 

سرقت با وصف عنواني خود موضوع براي حرمت است در  "( مثال11).ز، عسر وحرج ومانندآن معنون باشدثانوي از قبيل اضطرار، اكراه ، عج

 حالي كه سرقت با عنان اضطرار يا اكراه حرمت ندارد. 

احكام خصوصي و عمومي : احكام اسالم از لحاظ فلسفه صدور يا به تنظيم زندگي خصوصي افراد و رابطه آنان با خداوندمربوط  -5

قسم اخير گاهي به طور مستقيم از سوي  .شود مانند احكام عبادي ، يا به تامين نيازهاي عمومي انسانها درابعاد گوناگون ارتباط داردمي 

و در قالب وحي صادر مي شود از قبيل آيات مربوط به جنگ و صلح ، روابط ميان مسلمانان وكفار، آيات االحكام جزايي و  -عزاسمه  -خداوند

و زماني نيز از سوي حاكم اسالمي و با توجه به شرايط ومقتضيات زمان وضع مي شود  .مانند آن كه در قرآن كريم بيان شده است مدني ، و 

لزوم تبعيت از احكام حكومتي حاكم اسالمي چه بسا  ( در خصوص12).احكام حكومتي نيز اطالق مي گردد "به احكام عمومي اصطالحا

ا احكام حكومتي ياد شده هم بخشي از احكام شرعي محسوب مي شود يا نه ؟ ميان اهل نظر اختالف است و بحثي نباشد، اما در اينكه آي

 تعبيرات مختلفي در مورد آن به كار رفته است . 

 قلمرو اختيارات حاكم اسالمي ، مي نويسد:  متي ووره ( پس از بيان لزوم وضع احكام حكيي ) عالمه طباطبا

در اسالم اگرچه الزم االجرا مي باشد و ))ولي امر(( كه به وضع و ا جرا يانها موظف است الزم االطاله است  ))البته اينگونه مقررات

 (13ولي در عين حال شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود(( )

آيت اهلل  .گرددعده اي از فقها بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي حاكم اسالمي نيز به طور غير مستقيم حكم خداوند محسوب مي 

منتظري پس از تقسيم احكام به ))احكام الهي واحكام حكومتي (( و اينكه بشر در اداره شئون اجتماعي ، سياسي ، واقتصادي خود باتوجه به 

 اوضاع واحوال و تحوالت زندگي نياز به احكام حكومتي دارد، اضافه مي كند: 

 (41به سبب جمله وجوب اطالعه الرسول واولی االمر(() -تعالی  -))واليخفی ان کل هذاالسنخ ايضا مستند الی اهلل 
مخفي نماند اين سنخ از احكام )احكام حكومتي صادر شده از سوي حاكم اسالمي ( نيز به خداوند استناد دارد زيرا طبق 

 دستورخداوند اطاعت از پيامر و ولي امر واجب است . 

م اوليه اسالم است و بر ساير احكام اوليه تقديم و حكومت دارد لذا مقررات حكومتي اهيم كرد كه حكومت يكي از احكاوبيان خ "بعدا

به هر تقدير، از آنجا كه احكام حكومتي حاكم .اسالم كه از سوي حاكم اسالمي صادر مي گردد، بخشي ازاحكام اسالم به حساب مي آيد

http://www.joce.ir/


 99 -62 ، ص9317 بهار،  7پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

عصر و زمان صادر مي گردد، لذا هرگاه شرايط تغيير كند مقررات  اسالمي بر اساس اوضاع واحوال حاكم بر زندگي اجتماعي انسان در هر

ي از احكام حكومتي اسالم به شمار تباراع مذكور نيز تغيير خواهد كرد پس مي توان گفت احكام اسالمي )از جمله احكام جزايي اسالم كه به

 مي آيد( متاثر از زمان و مكان مي باشد. 

عي از جهت اعتبار ياعدم اعتبار قصد قربت در آن ، وهمچنيناز لحاظ هدف تشريع ، يا عبادي احكام عبادي ومعاملي : احكام شر -6

عقاليي بوده و جنبه تعبد محض در آنها بسيار  "تعبدي و توقيفي اند، در حالي كه احكام معاملي اصوال "احكام عبادي ماهيتا .اند يا معاملي 

 املي بالمعني االعم هستند. بيشتر احكام اسالم از قبيل احكام مع .نادر است

احكام ماهوي )محتوايي ( و احكام شكلي : برخي از احكام شرعي جنبه زيربنايي و محتوايي دارد و برخي ديگر جنبه روبنايي  -7

مسلمين ،  دسته اول مانند اصل زوم دفع از كيان اسالم و .داشته و متفرع بر دسته اول است واز لحاظ قالب پذيري تابع زمان و مكان است 

اما دسته  .وجوب پوشش بدن زن از مردان نامحرم ، لزوم اجراي عقد براي ايجادعلقه زوجيت ، و ماند آن ، همواره و در هر شرايطي ثابت اند

ان عربي دوم مانند اينكه آيا دفاع از اسالم ومسلمين بايد به وسيله شمشير صورت بگيرد يا با تهيه توپ وتانك ومانند آن ، عقد نكاح به زب

 باشد يا فارسي يا انگليسي ، پوشش بدن زن توسط چادر باشد يا مانتو يا حتي لباسهاي محلي ، ومانند آن ، تابع مقتضيات روز است 

به اين بيانكه مصب ومتعلق تاثير نه تنها شامل احكام  .روشن شد "با توجه به توضيحات ياد شده ، پاسخ سئوال مربوطه نيز اجماال

نيز در مواردي تغيير يافته اند) موقت و مقطعي يا دائم  "امكان تاثير پذيري دارند واثباتا "بلكه همه اقسام احكام شرعي ثبوتا شرعي مي شود

( كه با مروري بر سيره پيامبر اكرم )ص ( و امير المومنين )ع ( و نيز گذري بر روند قانوگذاري د رجمهوري اسالمي ياران و تحوالت آن 

  .متاثير از زمان وكان هستند "در اين خصوص حتي احكام عبادي نيز احيانا .آشكار مي گردد

 امام خميني )ره ( در يكي بياناتشان فرموده اند: 

(جلوگيري "است ، درمواقعي كه خالف صالح كشوراسالمي دانسته شود، )موقتا هي))حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم ال

  .كند((

 

 حقوق کيفری
خلط مي شود. اين « شريعت اسالمي »و « حقوق اسالمي »آثار نويسندگان و حقوقدانان مسلمان و غير مسلمان، ميان اغلب در 

 واقعيت در نوشته هاي بسياري از اسالم شناسان هم ديده مي شود. در حالي كه معنا ومفهوم اين دو اصطالح، يكسان نيست.

به يك معنا به كار « حقوق جنايي »و « حقوق كيفري »، «حقوق جزا»از قبيل: به هر حال در آثار حقوقدانان كيفري، اصطالحاتي 

رفته است. اينان حقوق كيفري را شاخه اي از رشته حقوق مي دانند كه پاره اي افعال يا ترك افعال را كه جرم شناخته شده و ضمانت 

هم در بردارنده مفهوم دانش و علم به قوانين و مقررات «  حقوق كيفري»اجراي رنج آور دارند، مشخص مي كند. و در اصطالح حقوقدانان، 

حقوق كيفري »يا « حقوق كيفري فرانسه »، «حقوق كيفري ايران »كيفري است، و هم خود قوانين و مقررات. و براين مبنا، هرگاه سخن از 

وانين ومقررات كيفري ايران يا فرانسه يا مجموعه ق»دارد و هم ظهور در « علم حقوق كيفري »به ميان مي آيد، هم ظهور در « اسالمي 

« حقوق كيفري »گفته مي شود، دليلي براطالق معنا در اصطالح « دانش حقوق كيفري »و اين كه در لسان حقوقدانان گاهي «. اسالم 

اتمان از دين در قلمرو البته پس از مشخص شدن حدود انتظار -« حقوق كيفري اسالمي »شمرده مي شود.بنابراين به نظر نگارنده، مراد از 

عبارت است از: مجموعه قوانين و مقررات كيفري شريعت )احكام منصوصه كيفري در قالب كتاب و سنت(، به اضافه آرا و نظريات  -جزايي 

ئي(، به كيفري حقوقدانان اسالمي )احكام اجتهادي يا مستنبطه(، به اضافه مقررات و احكام صادره از سوي ولي امر )احكام حكومتي ياوال

 اضافه آراي صادره از قاضي اسالمي )احكام قضايي( كه يا راجع به قواعد ماهوي جزايي است يا قواعد شكلي آن.

با مقايسه و مقارنه حقوق كيفري اسالمي در تعريف فوق با نظامهاي حقوق كيفري عرفي، مي توان به اين نتيجه رسيد كه حقوق 

وقي مبتني بر رويه قضايي )كامن لو( و سيستم مبتني برقانون نوشته. حقوق كيفري اسالمي از كيفري اسالمي چيزي است ميان سيستم حق

است، يك سيستم قانوني به شمار مي رود. ولي از آن جهت كه براي نظريات « نصوص مدون كتاب و سنت »اين جهت كه مبتني بر 

يك سيستم اصطالحا  -حداقل براي خود مجتهد و مقلدانش  -است واستنباطات روشمند و اصولي حقوقدانان اسالمي اعتبار قانوني قايل 

 است.« حقوق حقوقدانان يا حقوق نانوشته »مبتني بر 

، مفهوم متفاوتي دارند. حقوقدانان اسالمي در تعريف شريعت اسالمي مي گويند «فقه اسالمي »و « شريعت اسالمي »اصطالحات 

(21:) 

از طريق وحي به رسول خدا ابالغ شده، و در قالب نصوص قرآن و سنت به ما رسيده شريعت اسالمي مجموعه احكامي است كه »

 «است.

http://www.joce.ir/


 99 -62 ، ص9317 بهار،  7پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

مجموعه احكام شريعت اسالمي مشتمل است بر احكام اعتقادي همچون: وجوب ايمان به خدا، مالئكه، انبياء و معاد، و احكام اخالقي 

عبادي و غيرعبادي كه تكليفي يا وضعي اند. لذا، به طور  -احكام عملي مثل: وجوب حفظ امانت واحترام به والدين، و حرمت غيبت و دروغ، و

هر چند اصطالح  ;است« مجموعه احكام عملي وارد شده در كتاب و سنت »دقيق منظور از شريعت اسالمي در مباحث حقوقي، همانا 

 شريعت اسالمي، معنايي اعم از احكام عملي واعتقادي دارد.

 

 قلمرو حقوق کيفری اسالمی
مطالعه دقيق و مضبوط تاثير زمان ومكان برحقوق كيفري اسالمي، ما را وادار مي كند كه پيش از هر چيز گستره شريعت اسالمي را 

 در مسائل كيفري بشناسيم.

 با نگاهي به تاريخ تحوالت حقوق كيفري در ايران و ديگر كشورهاي اسالمي، سه ديدگاه متفاوت در اين باره مشخص مي شود:

، متعلق به حقوقدانان عرفي است كه اكثرشان قلمرو حقوق اسالمي را منحصر به عبادات و تااندازه اي احوال شخصيه اول ديدگاه

[ حقوق كيفري اسالمي اند. ادعاي  yeSuouutlacuC[ و عصري شدن ]  noitalicaluceSدانسته و به طور افراطي خواهان عرفي شدن ] 

تها و آيين دادرسي مبتني برمنابع ديني، با مقتضيات كنوني زمان سازگاري ندارند و زمان آنها گذشته آنان اين است كه چون جرايم، مجازا

م و قانون مجازات 1876م، قانون جزاي مصر در سال 1857است، پس بايد قوانين شرعي كنار گذاشته شوند. قانون جزاي عثماني به سال 

به  -. بدنيست بدانيم كه اين جريان سكوالريستي در ايران آنقدر هواخواه پيدا كرد كه ايران، ثمره اين عصري سازي بوده است 1314عمومي 

 آمده است در جريان مشروطيت برخي بصراحت نوشتند. -طور مثال 

 «قوانيني كه يك هزار و سيصدسال قبل نهاده اند، براي تازيان جزيرة العرب بوده است، نه براي مردم ايران و اين زمان.»

گروه مزبور، عده اي از فقيهان سنتي قرار داشتند و دارند، كه بدون مالحظه دنياي جديد و مقتضيات آن، خواستار اجراي  در برابر

فتاواي سنتي اند. براي اين گروه اجراي مجازات اعدام صرفا با شمشير، يا اجراي حكم ضمان عاقله، آزاد گذاشتن قاتل به دليل گذشت 

ستن تعزيرات به شالق، قطعي و نهايي پنداشتن حكم قاضي ابتدايي، موضوعيت اقرار، قسامه و شهادت شهود در اولياي دم از او، منحصر دان

م اثبات جرم و نظاير آن، غيرقابل تغيير و تحول مي نمايند و قابل اجرا در همه زمانها و مكانها معرفي مي شوند. در نگاه اين فقها، احكا

 براي تمام قلمرو مبارزه با بزهكاري كفايت مي كند. كيفري اسالمي موجود در كتاب و سنت

اما در اين ميان، گروهي از حقوقدانان اسالمي هم وجود دارند كه با رويكردي عقلي سعي دارند تا نخست قبل از ورود به چنين 

اسالمي نشان داده شود. رويكرد  بحثي، براي حل مسئله ثابت و متغير نظريه منسجمي ارائه كنند. آنگاه بر اين اساس، قلمرو حقوق كيفري

 است:« پيشفرض »اين گروه اغلب مبتني بر دو 

 اول، احكام اسالمي تابع مصالح ومفاسد واقعي بشر است.

يك قسم مصالح و مفاسد هميشگي، و قسم ديگر مصالح و مفاسد متغير و تحول  ;دوم، مصالح و مفاسد واقعي بشر خود دو گونه است

 پذير.

درباب مبارزه با جرم و كنترل بزهكاري اين است كه شريعت از جهت « انتظار ما از شريعت اسالمي »رد اخير، براساس اين رويك

در اينجا به طور مثال جرم  -ما را كفايت كند، ولي براي شناخت علل و عوامل وقوع جرم و تبيين پديده مجرمانه، بايد به علم « حكمي »

را پاسخ مي دهند، اما برنامه هاي علمي و راهبردهاي اجراي عدالت كيفري « مسائل حقوقي »ي رجوع كرد. هر چند منابع اسالم -شناسي

اسالمي بر عهده دين نيست. البته، اين بدان معنا نيست كه شريعت اسالمي به طور كلي اصول راهبردي و خطوط اصلي مبارزه با بزهكاري را 

و به نظريه  -ق كيفري اسالمي كه با استقراي آيات و روايات به دست مي آيد مشخص نكرده باشد. بلكه طبق اصول كلي و راهبردي حقو

اين اصول عبارتند از: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ  -مقاصد شريعت يا اهداف دين يا مصالح ضروري مشهور است 

 مال.

بايد عمل كرد كه نتيجه اجتهاد در راستاي اهداف و با قبول نظريه اهداف دين در مرحله تفسير نصوص كتاب و سنت، به گونه اي 

 مصالح مزبور باشد.به طور مثال، اگر در روايتي استعمال يا معامله مواد مخدر حالل دانسته شده است، فقيه در هنگام رجوع به آن بايد به

 (.23گونه اي اين روايت را ببيند، كه هماهنگ و سازگار با مصالح شريعت باشد )

مي توان حقوق كيفري اسالمي را با توجه به تقسيم بندي مصالح به ثابت و متغير، به دو بخش: ثابت و متغير تقسيم بندي بنابراين، 

كرد. بخش ثابت همان احكام واقعي الهي است، كه به صورت قضاياي حقيقيه در قالب نصوص كتاب و سنت )احكام منصوص( آمده است. 

)احكام مستنبطه(، احكام صادره از حاكم اسالمي )احكام حكومتي( و آراي قضايي صادره از محكمه بخش متغير نيز نظريات و آراي فقها 

 شرعي )احكام قضايي( را شامل مي شود.
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پس اگر خواسته باشيم قلمرو تاثير مقتضيات زمان ومكان در حقوق كيفري اسالمي را مشخص كنيم، بايد براساس نظريه ثابت و 

مقتضيات زمان ومكان برحوزه متغير حقوق كيفري اسالمي كه شامل احكام مستنبطه، حكومتي و قضايي كيفري  متغير پيشگفته بگوييم كه

 و موضوعات و متعلقات احكام منصوصه كيفري مي باشد، با مكانيزم هاي متفاوت اثر مي گذارد.

 

 چگونگی تاثير مقتضيات زمان و مکان بر احکام منصوصه کيفری
همانا احكام واقعي الهي است كه در قالب الفاظ كتاب و سنت به بشر ابالغ شده است.به طور كلي، دخالت  مراد از احكام منصوصه،

آنها يا از طريق تغيير و تحول در موضوعات و متعلقات « نسخ »شرايط ومقتضيات زمان و مكان در احكام منصوصه كيفري، يا از طريق 

، «كلي »است و قضاياي عقل ناب نيز منطقا « عقل ناب »ه وحي اند و خاستگاه وحي نيز آنهاست. از آنجا كه احكام واقعي الهي مستند ب

 -يا به عبارت دقيقتر، مصداق حكم منصوص  -مي باشند، لذا وجود نسخ در آنها اين گونه تعليل مي شود كه موضوع « ذاتي »و « دائمي »

ص يا تغير مكان ويژه، حكم نيز برداشته مي شود. مرحوم محقق خوئي امري زماني يا مكاني است )امد حكم( و با سپري شدن زمان مخصو

تصريح مي كند كه نسخ به معناي تقيد حكم مطلق به وسيله زمان است. و چنين چيزي، در همه شرايع و نظامهاي حقوقي وجوددارد. 

ني مصلحت داشته است و پس از آن يعني حكم شرعي در مدت معي ;احكام نسخ شده حكايت از وجود شرايط و مقتضيات جديد مي كند

 (.24مدت، ديگر آن مصلحت برحكم مترتب نيست )

مختص دوران تشريع و خاص شارع است، زيرا نسخ اعالم « نسخ »درباره نسخ قوانين واحكام اين مطلب عقال پذيرفتني است، كه 

 نظر جديد مي باشد كه فقط به قانونگذار اختصاص دارد.

تا چه اندازه در « شرايط ومقتضيات زماني و مكاني »باره احكام منصوصه، اين نكته روشن مي گردد كه با پذيرش قول به نسخ در 

تشريع حكم يا تغيير آن دخالت دارند. شارع مقدس علي رغم اينكه براساس علم ازلي خويش احكام را جعل مي كند، اما شرايطي را كه بايد 

 حكم در آن اجرا شود لحاظ مي كند.

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في »از جمله احكام منصوصه كيفري كه ادعاي نسخ آن شده است، مي توان به حكم آيه: 

و كتبنا عليهم »( اشاره كرد، كه مشهور اهل سنت آن را به وسيله آيه كريمه: 178)بقره، « القتلي الحربا لحر والعبد بالعبد واالنثي باالنثي 

( منسوخ مي دانند. به استناد همين امر، فتوا 45)مائده، « س بالنفس والعين بالعين واالنف باالنف و االذن باالذن و السن بالسن فيها ان النف

 (.25داده اند كه مرد جاني در برابر زن مقتول قصاص مي شود، بدون آنكه ولي دم زن چيزي از ديه به ورثه مرد بپردازد )

والالتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم »كه ادعاي نسخ آن شده است، آيه:  از ديگر احكام منصوصه كيفري

نهما فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت اويجعل اهلل لهن سبيال واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا ع

(. به گفته فقيه و متكلم صاحب نظر شيعي، مرحوم فاضل مقداد سيوري، اكثر مفسران شيعه و سني 16-15)نساء، « ان اهلل كان توابا رحيما

 هستند .«جلد»و « رجم »قايل به نسخ دو حكم مزبور به وسيله حكم 

و انشاي راه ديگر تاثير زمان و مكان، تاثير برموضوعات و مصاديق احكام منصوصه است. اين تاثير برخالف نسخ كه در مرحله جعل 

تمام چيزهايي كه در فعليت يافتن حكم نقش »حكم است، در مرحله فعليت يافتن حكم و از طريق موضوع است. اگر موضوع حكم را به 

نمي يابد. به « فعليت »تعريف كنيم، لذا طبيعي است تا زماني كه همه عناصر و عوامل تشكيل دهنده موضوع پديد نيايند، حكم « دارند

 است.« وجود فعلي موضوع »متوقف بر « وجود فعلي حكم »ن، اصطالح اصوليا

حال با در نظرگرفتن اين واقعيت تاريخي كه اكثر موضوعات مفروض در احكام منصوصه كيفري جزء موضوعات عرفي و امضايي اند، . 

شيعي، مرحوم شهيد اول، در كتاب القواعد و  بنابراين تغيير احكام آنها با تغيير و تحول در موضوعاتشان امري مقبول است. به قول فقيه نامور

بلكه متنوع است. گاهي دگرگوني تا  ;اما تغيير و تحول موضوع، هميشه به يك شيوه نيست« يجوز تغير االحكام بتغير العادات (: »27الفوائد )

در خود موضوع هيچ تبدلي حاصل نمي ذات و ماهيت موضوع را در برمي گيرد، و گاه در قيود، شرايط يا صفات آن خواهد بود. حتي گاهي 

شود، ولي در نسبتها و اضافات موضوع دگرگوني پديد مي آيد. زماني هم ممكن است دگرگوني به صورت توسعه يا تضييق موضوع رخ نمايد. 

كند. يكي از فقهاي اين تغييرات گاه پيدا و ظاهر است، و گاه مخفي و مكتوم. لذا، فقيهي ژرف انديش بايد تا آن را بررسي و شناسايي 

 (:28برجسته معاصر در اين باره مي گويد )

احكام الهي با قيود و شرايطي بر موضوعات خاصي استوار است و هر گاه آن شرايط و قيود و ويژگيها تغيير نيابد، حكم الهي نيز تا »

ود موضوع براثر گذشت زمان و تغيير مكان دگرگوني نيز همين است. اما اگر در قي« حالل محمد...»ابد تغيير نخواهد كرد. و مفهوم روايت: 

 «حاصل شود، چه بسا حكم هم دگرگون خواهد شد.
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تبديل مشروب الكلي به سركه، جاسوسي ضد حكومت اسالمي به جاسوسي براي حكومت اسالمي، اسالم آوردن مرتد ملي و توبه 

مي شود. مثال ديگر، موضوع ضمان عاقله در مسئله قتل خطايي محارب، از جمله نمونه هاي تغيير و تبدل در موضوعات كيفري شمرده 

 (:29محض مثل قتل به وسيله صغير و مجنون است. از احكام منصوصه كيفري اسالمي در اين خصوص، مي توان به روايت زير اشاره كرد )

 عمداففجعل الدي  ان محمد بن ابی بکر رضی اهلل عنه کتب الی اميرالمؤمنين)ع( يسئله عن رجل مجنون قتل رجال»

 «علی قومه و جعل خطاه و عمده سواء.

در اينكه عاقله مسئول پرداخت ديه در قتل خطاي محض شناخته شده است، ترديدي وجود ندارد. عالوه بر روايات صحيحه، اجماع 

قله مقيد به شرايط وقيود خاصي (. اما بحث در اين است كه آيا حكم ضمان عا31همه فقهاي شيعه بلكه فقهاي مذاهب اسالمي، برآن است )

 است؟ به ديگر عبارت، آيا موضوع آن در همه زمانها و مكانها ثابت و اليتغير است؟ و آيا دچار قبض و بسط اجتماعي و تاريخي مي شود؟

و مكانها  گروهي از پژوهشگران حقوق اسالمي معتقدند كه حتي اگر بپذيريم ضمان عاقله به نحو قضيه حقيقيه و براي همه زمانها

جعل شده است، اما باز براي فعليت حكم در زمان كنوني الزم است همان موضوع مفروض به طور كامل عليت يابد. يعني، وجود نظام 

ي قبيلگي، وجود قرارداد و پيمان، فراواني افراد عاقله و وجود رابطه انتصار و همياري، محقق حكم ضمان در زمان كنوني خواهد بود. در حال

 ه نظر مي رسد كه مقتضيات كنوني زمان و مكان به گونه ديگري است و همه اين قيود موضوع يا حداقل بعضي از آنها وجود ندارد .كه ب

حكم است. به عقيده فقيهان، متعلق احكام همان افعال « متعلق »گاهي تاثير زمان ومكان براحكام منصوص، از طريق تاثير بر 

حكم از موضوع در اين است كه موضوع مفروض الوجود اخذ مي شود و سبب براي حكم است و در رتبه مكلفان است. وجه تمايز متعلق 

مقدم برآن قرار دارد، ولي متعلق، مسبب و از لحاظ رتبي متاخر از حكم است. البته، اين تمايز وقتي عينيت مي يابد، كه هر دو عنوان 

امي كه يكي از آنها موجود باشد، اغلب آن دو برهم منطبق مي شوند. براي مثال، هرگاه موضوع و متعلق در كنار يكديگر قرار گيرند. ولي هنگ

ممكن است هم عنوان متعلق حكم اطالق شود و « اتالف »و « سرقت »قانونگذار بگويد: سرقت حرام است يا اتالف موجب ضمان است، به 

 هم عنوان موضوع.

ضيات زمان ومكان تغيير كند، كه در اين صورت حكم به تبع متعلق تغيير در هر صورت، ممكن است متعلق حكم تحت تاثير مقت

موجود در حكم، « اكل بالباطل »( ممكن است مفهوم 188)بقره، « التاكلوا اموالكم بالباطل »مي كند. براي مثال، درحكم منصوص قرآني: 

 در زمان و مكان فرق كند.

 

 تی کيفریچگونگی تاثير مقتضيات زمان ومکان براحکام حکوم
مطابق تقسيم بندي ارائه شده در اين گفتار، احكام حكومتي قسم ثالثي از احكام شرعي است كه در كنار احكام منصوصه و احكام 

 مستنبطه جاي مي گيرد. گسترده ترين ميدان تاثير مقتضيات زمان و مكان، همين جاست.

 حكم قضايي، تقسيم شده است. حكم حكومتي در متون فقهي به دو قسم: حكم واليي يا سلطاني و

جامع  -منظور از احكام قضايي اسالمي، احكامي است كه پس از طرح دعوا در يك موضوع خاص و جزئي، از سوي قاضي اسالمي 

جزء و براساس ادله شرعي صادر مي شود. اين قسم از احكام حكومتي، نظر به اينكه از سوي شارع معتبر دانسته شده اند،  -شرايط يا ماذون 

در سلسله مراتب منابع حقوقي جايگاه خاصي دارند. « رويه قضايي »حقوق كيفري اسالمي شمرده مي شوند و به اصطالح حقوقي به عنوان 

پس از بحث احكام حكومتي نوع اول كه در حقوق جزاي اسالمي نقش مهمتر و بارزتري ايفا مي كنند، از احكام قضايي و نحوه تاثير زمان و 

 ها نيز به اختصار سخن گفته خواهد شد.مكان بر آن

اما احكام والئي يا سلطاني كه گاهي تحت عنوان احكام مفوضه يا تبريرات نيز مي آيد، به مجموعه مقررات، احكام و دستورهاي 

رهنگي مجعول حاكم اسالمي اطالق مي شود كه بيشتر در موضوعات حقوق عمومي از قبيل موضوعات: سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ف

اين گونه احكام است.طبيعي است كه با تغيير و اختالف در زمان و مكان، « موضوع »است. مقتضيات زمان ومكان، خود تشكيل دهنده 

اختالف در اين نوع احكام ايجاد گردد. عالمه نائيني قدس سره به عنوان نخستين نظريه پرداز حكومت اسالمي، در اين باره بيان مي دارد 

(31:) 

نانكه قسم اول ]احكام منصوصه[ نه به اختالف اعصار و امصار قابل تغيير و اختالف است و نه جز تعبد به منصوص شرعي الي همچ»

قيام الساعة، وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثاني ]احكام غير منصوص تابع نظر ولي امر[ هم تابع مصالح و 

 «ه و به اختالف آن قابل اختالف و تغيير است...و به مشورت و ترجيح من له والية النظر موكول است.مقتضيات اعصار و امصار بود

اگر چه بحث و مناقشه در  ;پيدا كرده است« قانونيت »به هر حال، نظريه واليت مطلقه فقيهان، هم اينك در جمهوري اسالمي 

به نظر مي رسد متن قانون اساسي در اين باره چندان واضح نيست. بر مبناي اين ادامه دارد، و « مطلقه »خصوص مفهوم و قلمرو قانوني قيد 

نظريه، واليت مطلقه فقيه مقيد به مصلحت نظام اسالمي است وچون رعايت اصل مصلحت مستلزم توجه به مقتضيات زمان ومكان است، لذا 
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ت كه مصالح نظام اسالمي همان مقتضيات زمان ومكان همسو با تاثير زمان ومكان غير قابل انكار است. به عبارت ديگر، حتي مي توان گف

اهداف دين است. تشكيل مجمع تشخيص مصلحت در نظام جمهوري اسالمي از سوي حضرت امام خميني قدس سره، بروشني گواه ضرورت 

 (.32مصلحت انديشي در امور حكومتي به شمار مي رود )

شت مي شود، همه احكام شرعي بجز حكم وجوب حفظ نظام اسالمي، قابل تغيير آن گونه كه از نظريه حضرت امام قدس سره بردا

است. حفظ نظام اوجب واجبات است و فقط وجوب حفظ نظام اسالمي حكم تكليفي ثابت است، و همه احكام وضعي و تكليفي در مقابل آن 

حكومت واليي باشد، شرعا بايد حكم به تغيير نوع  متغيرند. مطابق اين نظريه، حتي اگر روزي حفظ نظام اسالمي مقتضي دست كشيدن از

اسالم « مصالح »عبادي يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف « هرامري »حكومت داد. از اين رو، حاكم مي تواند و بلكه مكلف است كه از 

 (.33است، مادامي كه چنين است جلوگيري كند )

در مقايسه با احكام منصوصه واجتهادي  -ت، فرمانها، قوانين ومقررات جزئي مطابق اين برداشت، احكام حكومتي عبارتند از: تصميما

و دستوراجرايي احكام اولي و ثانوي، كه از سوي حاكم اسالمي )ولي فقيه( در حوزه هاي حقوق عمومي با توجه به حق واليت وبا لحاظ  -

 مصالح و مفاسد تامه ملزمه و براي حفظ نظام، صادر مي شود.

بما انزل اهلل »ه مبناي شرعي احكام حكومتي چيست؟ آيا مقررات صادره از ولي فقيه مشروعيت الهي دارند؟ و آيا مستند در باب اينك

است و مستند به « حكومت وقت »هستند؟ دو نظريه متفاوت ارائه شده است. برخي معتقدند كه مبدا وضع و مشروعيت احكام حكومتي، « 

ثال، به جاي اصطالح تعزيرات شرعي، از اصطالح تعزيرات حكومتي، احكام تبريرات يا مجازاتهاي بازدارنده منابع شرعي نيست. و لذا به طور م

 (5استفاده مي كنند. )

در مقابل اين نظريه، نظريه اكثر فقيهان و مجتهدان معاصر قرار مي گيرد كه معتقدند احكام و قوانين، بر روي موضوعات و عناوين 

ينكه عناوين شريعت ثابتند و اين مصداق عنوان است كه در بستر زمان و مكان تغيير مي كند، كار ولي فقيه تطبيق مي روند. با توجه به ا

زيرا حاكم اسالمي فقط با در اختيار داشتن يك رشته احكام كلي، مثل  ;حكمهاي كلي، مثل حكم وجوب حفظ نظام، برمصاديق متغير است

نخواهد بود. عالمه نائيني قدس سره در شرح اين شيوه در كتاب تنبية االمه و تنزيه « فظ نظام ح»همين حكم وجوبي حفظ نظام، قادر به 

 الملة مي نويسد .

تغيير راي و حكم ولي فقيه در زمان و مكان از باب عدول از خود واجب است به فرد ديگر، وقدر مشترك آنها كه حفظ نظام و »

تابع خصوصيات مصالح و مقتضيات اعصار و به ترجيح من له الوالية النظر موكول، و با  سياست امور است واجب حسبي، و اختيار افراد

 «اصلحيت فرد ديگر البته عدول الزم خواهد بود.

خارجي، و اندراج آنها تحت يكي از عنوانهاي كلي ثابت شرعي است. و تطبيق حكم « تعيين مصداق »در واقع، حكم حكومتي از باب 

 (.34جزئي، متغير و زايل شدني به لحاظ متدولوژي حقوق اسالمي )اصول فقه( اشكالي ندارد ) كلي و دائمي برمصداق

 

 مکان براحکام قضايی کيفری چگونگی تاثير مقتضيات زمان و
به لحاظ قواعد اصولي ميان حكم حكومتي، فتوا و حكم قضايي فرق است. فقها از اين تمايز به تفاوت حكم و فتوا تعبير مي كنند. 

 (35اي مثال، فقيه نكته سنج شيعي، مرحوم صاحب جواهر، در تعريف حكم، فتوا و تفاوت آنها چنين مي گويد)بر

مراد از فتوا، اعالم حكم الهي است كه به صورت كلي و عام بيان مي شود. اما حكم قضايي، عبارت است از انشاي قطعيت و حتميت »

كن است محتواي آن انفاذ يك حكم شرعي وضعي يا تكليفي يا موضوع آن دو باشد. البته امري از جانب حاكم و نه از جانب خداوند، كه مم

 «اين يكي، در موارد خاص و معين انجام مي گيرد.

 

به هرحال، قضاوت يكي از مهمترين شئون حكومت است. شريعت اسالمي هم كه داعيه تامين سعادت دنيا و آخرت مردم را دارد، 

يا داود انا جعلناك خليفة في االرض، فاحكم بين الناس بالحق و التتبع الهوي »خالفت در زمين برشمرده است:  اين امر را از اهم وظايف

( اين واقعيت به گونه اي است كه به نظر مي رسد تا پيش از تشكيل حكومت اسالمي، نزد فقهاي اماميه 26)ص،« فيضلك عن سبيل اهلل 

 تلقي مي شد.« حكومت »تمام « قضاوت »

ضي كيفري اسالمي ابتدا الزم است كه احكام شرعي كتاب و سنت را استنباط كند و سپس با مالحظه پديده مجرمانه و شرايط، قا

اوضاع و احوال جرم و شخصيت مجرم، حكم اولي يا ثانوي شريعت را برآن وقايع خارجي تطبيق دهد، يا اگراز سوي ولي امر حكمي در آن 

رامقدم بدارد. نظر به پيچيدگي كار، حساسيت و تخصصي بودن اين فرايند، شريعت ضوابط وشرايط سختي  باره صادر شده است، تطبيق آن

 را براي دادرسي اسالمي قرار داده است.
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هم در مرحله استناد به حكم  ;حكمي كه از سوي قاضي جامع شرايط قضاي اسالمي صادر مي شود، ممكن است درهر دو مرحله

و هم در مرحله پديده شناسي جرم و مجرميت، تحت تاثير مقتضيات زمان و مكان قرار گيرد. مرحله كشف جرم و اولي، ثانوي يا حكومتي 

تحقيق از ادله و مدارك آن، يك مرحله علمي است كه مقتضيات زمان و مكان به همان اندازه كه در معرفتهاي تجربي اثر مي گذارد، در 

 (6اينجا نيز اثر گذار است. )

مشروعيت نظام قضايي مبتني بر اجتهاد، قاضي مجتهد ممكن است در موردي حكم خود را مستند به يكي از احكام  بنابر عقيده

السارق »اولي شرعي نمايد. به طور مثال، در يك پرونده سرقت يامحاربه، قاضي مي تواند در حكم خود به طور مستقيم به حكم اولي شرعي: 

استناد كند. گاهي نيز امكان دارد قاضي به عناوين ثانوي استناد جويد. به طور مثال، قاضي ...« حاربون اهلل و انما جزاء الذين ي»يا « والسارقة...

، حكم به پرداخت خسارت زايد بر ديه يا خسارات معنوي ناشي از جرم صادر نمايد. همچنين، «الضرر»مي تواند به استناد عنوان ثانوي 

حكم به اعدام قاچاقچي مواد مخدر دهد.اما روشن است كه در  -مثال، مقدمه حفظ نظام  -مقدمه واجب قاضي مي تواند از باب عنوان ثانوي 

نظام قضايي مبتني برقانون به مفهوم امروزي آن، همين قاضي موظف است فقط به استناد قانون از قبل پيش بيني شده حكم صادر كند، 

 هاد يا رجوع به منابع اجتهادي را داده باشد.مگر آنكه در مواردي خود قانونگذار به او اجازه اجت

به هر حال، بنا به تعريفي كه ازحكم قضايي ارائه شده، حكم قضايي به اين دليل كه جزئي و خارجي است، ماهيتا در معرض تغيير 

اند كه از كليت، دوام وثبات  زيرا حكم قضايي در واقع انطباق حكم كلي بر مصداق خارجي است و از قبيل قضاياي خارجيه ;وتبديل قرار دارد

 بي بهره اند. پذيرش اصل احتمال خطاي قاضي در نظام حقوقي اسالمي وحق تجديد نظرخواهي، منبعث از همين حقيقت است.

 

 مکان  شيوه های تاثيرگذاری زمان و

 احکام حکومتی  -الف 
ن )ع (، و سيره عملي پيامبر اكرم )ص ( و ضرورت تشكيل حكومت اسالمي : صرفنظر از آيات قرآن ، روايات معصومي -اول 

جانشينان آن حضرت ، بررسي مقررات اسالمي و تصور ماهيت آن در زمينه هاي جزايي ، اقتصادي ، اجتماعي و نظامي به طور ضروري به 

الفباي قوانين اسالمي ( كسانيكه مي گويند اسالم به سياست و حكومت كاري ندارد از 36).تصديق لزوم تشكيل حكومت اسالمي مي انجامد

 بي اطالع اند. 

قلمرو اختيارات حكومت اسالمي : در خصوص ميزان و قلمرو اختيارات حكومت اسالمي ميان صاحبنظران وحدت نظر وجود  -دوم 

حكومت ( اختيارات 38( لكن با توجه به فلسفه تشكيل حكومت در اسالم و جايگاه آن كه ركن اصلي دين را تكشيل مي ،دهد،)37ندارد)

امام خميني )ره ( در اين خصوص چنين مي  .اسالمي محدود به هيچ قيدي )جز حفظ اساس اسالم و رعايت مصالح مسلمين ( نيست 

 فرمايند. 

حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است  .))حاكم اسالمي مي تواند مساجد را در صورت لزوم تعطيل كند

ن قرارداد مخالف مصالح كشور واسالم باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان ، در موقعي كه آ

 ( 39(( ).آن مخالف مصالح اسالم است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند

اشد يا به وسيله حاكم اسالمي ،ازيك سري خصوصيات احكام حكومتي : احكام حكومتي اسالم خواه توسط شارع صادرشده ب -سوم 

 ويژگيهايي برخوردار است كه موجب مي شود مقررات اسالم در هر شرايطي قابليت انعطاف داشته باشد. 

 عالمه طباطبايي مي نويسد:  .احكام حكومتي به تناسب حكم وموضوع اختصاص به روابط اجتماعي افراد دارد -1

يشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صالح اسالم و مسلمين ، مربوط به اختيارات والي ))هرگونه مقررات جديدي كه در پ

 ( 41(( ).است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع واجراي آن نيست 

در عبادات راه نداشته وبه زندگي خصوصي افراد نيز مربوط نمي شود مگر آنكه عبادات  "بر اين اساس ، احكام حكومتي اصوال

 اجتماعي قرار بگيردند مانند نماز جمعه ، حج و غيره .  -ابط ياد شده ، به گونه اي در ارتباط با امور سياسي يارو

لذا بر همه احكام  .جزيي بوده و ناظر به شرايط خاص ومقطعي است  "احكام حكومتي در مقايسه با ساير احكام واقعي غالبا -2

 ( .م مي آيدواعقي ديگر تقدم دارد) وگرنه لغويت آن الز

احكام حكومتي ، در واقع ، نوعي اعمال حاكميت است كه به تشخيص مصلحت صادر مي شود و همه شهروندان )اعم از مسلمان  -3

امام خميني )ره ( در مورد تحريم تنباكو فرمود:  .وكافر، مجتهد و مقالد( بايد از آن تبعيت كنند حتي اگر از لحاظ نظري با آن موافق نباشند

 ( 41).فرمان مذكور حكم حكومتي بود لذا براي فقيه ديگر هم واجب االتباع بودچون 

احكام حكومتي حاكم اسالم ، بنابر تحقيق ،بخشي از احكام اسالم محسوب مي گردد، زيرا حاكم با اذن شارع و براي رعايت -4

 ( 42).داده است مصالح اسالم و مسلمني به وضع قانون مي پردازو شارع هم تبعيت از او را فرمان 
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از آنجا كه احكام حكومتي تابع مصالح ومقتضيات زمان است لذا به اختالف آن مختلف مي شود و در اين جهت فرقي ميان  -5

 ( 43).احكام حكومتي معصومين )ع ( و فقها نيست 

وضوع براي تغيير و دگرگوني نتيجه : با توجه به مشخصاتي كه براي احكام حكومتي ذكر شد نتيجه مي گيريم اين احكام گاهي م

قرار مي گيرد)چنانچه بسياري از احكام صادره از سوي رسول خدا)ص (وائمه معصومين )ع ( از همين قبيل اند( و گاهي وسيله و ابزار 

ل حاكميت دگرگوني ساير احكام واقعي واقع مي شوند، زيرا احكام حكومتي به دليل اجتماعي بودن ،خاص و جزيي بودن ، و به دليل اعما

 ،درصورت لزوم از اجراي احكام شرعي ديگر، به طور موقت ، جلوگيري مي كنند. 

 

 احکام ثانوی  -ب 

از آنجا كه احكام اسالم از مالكات )مصالح ومفاسد( واعقيه تبعيت مي كند لذا در صورت تزاحم دو حكم شرعي و عدم امكان اجراي 

نشاء عقاليي نيز دارد، حكمي كه اهميتش بيشتر يا مفسده اش كمتر است تقدم دارد.پيامبر هر دو يا ترك هر دو، به حكم اسالم ، كه به م

 اكرم فرموده اند : 

 ))اذا اجتمعت حرمتان فطرحت الصغری للکبری .((

 ))هر گاه دو امر واجب االحترام جمع شدند بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرفنظر كرد.(( 

اهم و مهم نيز شهرت دارد در ابواب مختلفه فقه داراي كاربرد بوده و منشا بسياري از تحوالت و  باب تزاحم كه تحت عنوان قاعده

دگرگوني ها در احكام اسالمي قرار مي گيرد.بر اين اساس ،هرگاه شارع ذات موضوع را با وصف عنواني آن و مصالح و مفاسدي كه در آن قرار 

احكام اولي ميباشد .اما اگر موضوع را متصف به اوصافي از قبيل :عسر و حرج ،ضرر،مشقت ،و  دارد در نظر بگيرد و حكم را روي آن قرار دهد

 مانند آن ببيند و حكم را روي عنوان ثانوي موضوع قرار دهد حكم ثانوي نام دارد. 

لزم عسر و هرج ،ضرر و عناوين ثانويه يا عقيده اهم و مهم در حقيقت ،حالت تعديل كننده دارند،هر جا اجراي حكم اولي اسالم مست

سرقت جرم است اما براي مضطر كه جانش در خطر باشد جرم "تعطيل شده جاي خود را به حكم ثانوي مي دهد مثال"مانند آن باشد موقتا

 نيست . 

 زيرا احكام ثانوي در .برخي درصددند تحول پذيري احكام اسالمي را تنها به مالك احكام ثانوي حل كنند كه اين درست نيست

 مواردي به كارمي رود كه مكلف به پايان خطر رسيده ، قادر به اجراي حكم اولي نباشد، لذا اگر سخن اين گروه رابپذيريم بايد ملتزم شويم

 كه اسالم جز باتوسل به عناوين ثانوي قادر به حل مشكالت بشرنخواهد بود! 

اين عقيده اند كه احكام حكومتي چيزي جز احكام ثانوي نيست مقايسه احكام قانوني با احكام حكومتي حاكم اسالمي : عده اي بر 

يكي از اساتيد ضمن بيان اين  .وحاكم االمي تنها در موارد عناوين ثانوي مي تواند عنداللزم به صدور دستور مخالف احكام اولي اقدام كند

 لكن اين از جهاتي قابل تامل است :  .ودمطلب مي افزايد: فرمان تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي از قبيل احكام ثانوي ب

عناوين ثانوي در مقابل عناوين اولي قرار دارند و هر دو از احكام واقعي الهي به شمار مي روند لكن هر گاه اجراي حكم اولي  "اوال

اكم اسالمي و بر مبناي توسط ح "در حالي كه بسياري از احكام حكومتي اصوال .ممكن نبود با متعذر بود به احكام ثانوي عمل مي شود

از اين رو، فرمان تحريم تنباكو از باب حكم ثانوي نبود بلكه ناشي از اختيارات حاكم اسالمي و فقيه جامع الشرايط  .مصلحت صادر مي گردند

 ( 45).بود كه عليرغم حليت شرعي تنباكو، براي حفظ مصالح مسلمين به تحريم آن فرمان داده شد

بر  "، عناويني همچون ضرورت ، اضطرار،اكراه عسر و حرج ، مشقت ، ضرر، و مانند آن مطرح است كه مضافا در احكام ثانوي "ثانثا

در حالي كه حكم كمومتي مبتني بر  ..شخص در مورد آن به ناچار متوسل به حكم ثانوي مي شود "آنكه دامنه اش محدود است ، اصوال

 ( 46).چ نيازي به اضطرار و ضرورت هم نيست مصلحت بوده كه زمينه بسيار گسترده تري دارد وهي

در حالي كه احكام حكمتي جزو احكام اوليه محسوب شده و  .احكام ثانوي در طول احكام اولي بوده و در رتبه متاخر قرار دارد "رابعا

 بر ساير احكام فرعي تقدم دارد چنانچه امام خميني )ره ( فرمود: 

سول اهلل است يكي از احكام اوليه اسالم است ومقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز و ))حكومت ك شعبه اي از واليت مطلقه ر

 ( 47روزه و حج است()

 

 فتاوا و احکام ظاهری  -ج 

پيش از اين دو در تقسيم بندي احكام شرعي بيان داشتيم كه منظور مااز قوانين اسالمي ، اعم از اولي و ثانوي ، واقعي وظاهري ، 

 ي )خصوصي وعمومي ( است ، بر اين اساس فتاواي فقها نيز بعنوان بخشي از احكام ظاهري داخل در قلمرواين بحث هستند. اليه و حكمت
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زمان و مكان و شرايط و تحوال بر فتاوا و طرز استنباط فقيه نيز تاثير دارند، فقيهي كه دست اندر كار مسايل حكومتي بوده و  "اصوال

باشد فتواي او از صالحت و اتفاق بيشتري برخوردار است تا فقيهي كه پيوستته در محدوده مدرسه وكتابخانه  اجتماعي -در متنامور سياسي 

 "عالوه بر اين ، فقيه بايد زمان وش رايط نزول ايات و صدور روايات را كامال .و به دور ازواقعيات اجتماعي به افتا واظهارنظر مي پردازد

فتاواي رايج اهل سنت و فقهاي مورد حمايت خلفا را بشناسد تا بتواند برداشت صحيح و واقعگرايانه از  بشناسد باعرف آن زمان آشنا باشد

 منابع شرعي داشته باشد. 

 

 های احکام  مالك -د

با توجه به داليل مختلفي كه در ابواب  .شيعه واكثريت اهل سنت عقيده دارند كه احكام شرعي از مالكات واقعيه تبعيت مي كند

(به عبارت ديگر، اگر مالكات احكام خصوصي وعبادي 48).گون فقه وجود دارد، بيشتر مالكات احكام براي عقل بشر قابل دستيابي است گونا

قابل دسترسي نباشد به يقين مالكات احكام عمومي قابل دسترسي است ، و بدون ترديد در مالكات آنها خصوصيات زمان و مكان و غيره 

 تاثير دارد. 

 دق )ع ( فرموده اند: امام صا

 (( ."و حراما "))ليس بين الحالتل والحرام االشيي سير، يحوله من شيئي الي شيئي فيصير حالال

))فاصله ميان حالل و حرام چيز اندكي بيش نيست كه همان چيز را از وضعي به وضع ديگر دگرگون كرده و در نتيجه حالل شرعي 

 (( .حرام مي گردد

 روايت ياد شده اضافه مي كند: عالمه مجلسي در شرح 

 ((.))اي اختالف االحوال واالوقات و االزمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمه 

 (( .))اختالف حاالت و زمانها موجب مي شود حكم تغيير كند زيرا حكومت آن )مالك ( دگرگون مي شود

 

 موضوعات احکام  -ه 
موضوعات و  "اصوال .ر قوانين اسالم تاثير از طريق موضوعات ومصاديق است از جمله شيوها و ابزار تاثيرگذاري زمان ومكان ب

مصاديق )حسب مورد در قضاياي حقيقه و خارجيه ( با گذشت زمان تغيير مي كنند) خواه تغيير ذاتي خواه وصفي ( چنانچه گاهي بر 

تغيير خواهد  "، سعه و ضيقا"و عدما "حكم نيز وجودا در تمام اين موارد .مصاديق آن افزوده شده و زماني از مصاديق آن كاسته مي شود

 كرد. 

 

 عرف و بناء عقالء  -و

عرف در لغت به معناي مستحسن است و در اصطالح روشي است كه ميان گروهي از مردم در طول زمان استمرار ييافته و به صورت 

  .الزام آور درآمه باشد

رآن بيان شده است در رواياتي كه از ايمه )ع ( وارد شده ، آن بزرگواران تاكيد بر واژه ))عرف (( و))معروف (( بيش از چهل بار در ق

 ( 17).همراهي با عرف مي كردند و مخالفت با عرف را موجب انگشت نما شد مي دانستند

داليل استنباط فقها هم در فقه و هم در اصول ، در ابواب گوناگون به عرف و بناي عقالء استناد مي كنند و در حقيقت ، يكي از 

عالوه بر اين ، بسياري از احكام اسالمي از قبيل امضائيات است كه مبناي عقاليي و عرفي  .احكام همين استناد به عرف و بناي عقالء است 

د و يا بماهم عقال چيزي را مستحسن بدانن "پيداست عرف و سره عقالء در زمان شارع هيچگاه موضوعيت ندارد بكله در هر زمان عقال .دارد

از آن گريزان باشند و منع شرعي در خصوص آن وجود نداشه باشد )البته تصور منع شرعي در مورد سيره عقالءبماهم عقالء شايد درست 

 نيز معتبر خواهد بود. "نباشد( شرعا

ناشي از بي  "ثانيا .ناشي از احساسات و عواطف زودگذر نباشد "يادآوري اين نكته ضروري است ه عرف در صورتي معتبر است كه اوال

مرحوم محقق اصفهاني پس از بيان  .ريشه در القائات شياطين و فرهنگ استمعاري نداشته باشد "ثالثا .مباالتي در امر دين واخالق نباشد

 اعتبار بناي عقالءو اينكه اين بنا بايد بر مبناي مصالح عمومي باشد مي افزايد. 

 (22(( ).او حميه او انفه وغير ذلك فال موجب الشتراك الشارع مع العقالء ))اما ماينعث عن انفعالت طبيعيه من رقه

))اما اگر بناي عقالء ناشي از فعل وانفعاالت طبيعي و يا غير ارادي از قبيل احساسات ، تعصب ،يا تحميلي و مانند آن باشد دليلي 

 ( .ندارد شارع در چنين مواردي با عقالء اشتراك مواضع داشته باشد
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 ه گيرینتيج
مطالعه دقيق و مضبوط تاثير زمان ومكان برحقوق كيفري اسالمي، ما را وادار مي كند كه پيش از هر چيز گستره شريعت اسالمي را 

هر چند نقش زمان ومكان به مفهوم علمي وعرفي آن تاثيربسزايي در تحقق عيني جرم داشته و در مواردي  در مسائل كيفري بشناسيم.

به نص شرع و قانون مي شود، منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحوالتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ  موجب تشديد مجازات

بنابراين، مي توان حقوق كيفري اسالمي را با توجه به تقسيم بندي مصالح به ثابت و متغير، به دو بخش: ثابت و متغير تقسيم بندي .مي دهد

عي الهي است، كه به صورت قضاياي حقيقيه در قالب نصوص كتاب و سنت )احكام منصوص( آمده است. كرد. بخش ثابت همان احكام واق

بخش متغير نيز نظريات و آراي فقها )احكام مستنبطه(، احكام صادره از حاكم اسالمي )احكام حكومتي( و آراي قضايي صادره از محكمه 

 شرعي )احكام قضايي( را شامل مي شود.
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