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 مقدمه
 

کتاب حاضر به قواعد فقه جزا اختصاص یافته است لکن در کتب مرجع قواعد فقه از قواعد اختصاصى فقه جزا 
که قاعده درء، یکى از مشهورترین آنهاست. شاید تعریف و اختصـاص قاعـده بسیار کم بحث شده است؛ چنان

دارند و الزاما شامل مسائل ابواب مختلف فقهى به آن دسته از احکام کلى که مصادیقى فراتر از یک باب فقهى 
کـه ایـن اى در زمینه مسائل جزا با این خصوصیت رصد شود در حالىاند موجب شده است تا کمتر قاعدهفقه

التزام و تخصیص حتى با قاعده درء نیز که به طور مسلم از قواعد فقه جزا شمرده شده تطـابق نـدارد و ایـن 
 ت کاربرد دارد.قاعده نیز تنها در باب جزاییا

به همین دلیل، ناگزیر باید در تعریف قاعده فقهى نوعى توسع قائل شد و تفسیر موسعى از قاعده فقهى 
را در باب فقه جزا پذیرفت و قواعد فقه جزا را آن نوع احکام کلى دانست که همچون قاعده درء، که هر چنـد 

تـوان در شوند. با این تعریـف مـىکسان شامل مىبه باب جزا اختصاص دارد لکن موارد و مسائل مختلفى را ی
میان احکام کلى حدود، دیات و قصاص به قواعدى دست یافت که ماننـد قاعـده درء، شـمول نسـبى داشـته 

 باشند.
کننـد ماننـد: یکى از عالیم این نوع قواعد آن است که فقها معموالً در بیان آنها از کلمه کل استفاده مى

 ».الحد ففیهاالتعزیر کل معصیۀ لم یرد فیها«
شوند کـه پژوهان در این مجموعه (جلد دوم قواعد فقه) با بیش از یکصد قاعده در باب جزا آشنا مىفقه

کمتر در کتب مرجع قواعد فقه از آنها بحث شده است و این بدان معنى است که مالك قاعده در فقه جـزا را 
اشت که همه آنچه که تحت عنوان قاعده فقهى در این کتاب این باید توجه د ایم و با وجودقاعده درء، دانسته

مطرح شده قاعده کلى قابل استناد نیستند و بسیارى از آنها کلیتشان مخدوش و یا اصوالً قابل قبول و مستند 
 نیست.

منـد پذیرنـد و امکـان قاعـدهشک تعبدى بودن احکام جزایى فقه بدان معنى نیست که کمتر ضابطهبى
دشوار است زیرا این تصور با اصل کلى تبعیت احکام شرع از مصـالح و مفاسـد سـازگار نیسـت. شدن در آنها 

توان گفت: هر اندازه فروع فقهى در بابى از ابواب فقه پراکنده، متشتت و مختلف باشد، به همان اندازه بلکه مى
سـازى در اسـت و بـه قاعـدهگمان جزاییات فقه از مصـادیق ایـن واقعیـت سازى بیشتر نیاز دارد. بىبه قاعده

مباحث حدود، دیات و قصاص به دلیل تفاوتها، گستردگى دامنه و کثرت فروع، بـیش از بـاب معـامالت نیـاز 
 است.

سازى در احکام جزایى به دو صورت ممکن است: نخست) با رصد کردن قواعد منصوص که متـون قاعده
توان مفاد نص را طالقى که در نص به کار رفته مىنص بیانگر یک قاعده کلى است و به لحاظ عادات عموم و ا

سازى از طریق تتبع فروع مختلف، اقوال و مسـتندات فقهـا بـه منظـور به موارد دیگر تسرّى داد. دوم) قاعده
شک تعداد زیـادى از قواعـد فقـه از ایـن دستیابى به قدر مشترکهاى قابل استناد و استخراج ضابطه کلى. بى

 تدریج رواج یافته است.طریق شکل گرفته و به
هر چند قواعد فقه جزا بارها تدریس و هر بار نواقصى از کتاب رفع شده است لکن هنوز هم در آن جاى 
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آموختگانى که زمـانى در دوران تحصیلشـان دانم از تمامى دانشبحث و مناقشه وجود دارد. در اینجا الزم مى
انـد و مدرس و مدرسه عالى شهید مطهرى با حقیر گذرانـدهدرس قواعد فقه جزا را در دانشگاه تهران، تربیت 

انـد به مقتضاى مقطع دکترى در تشریح، تفصیل، تحلیل و مستندسازى قواعد این مجموعه، مرا یـارى کـرده
 تشکر و قدردانى نمایم.

هاى تحصیالت تکمیلى باید با دیـدگاههاى حقـوق اسـالمى، بـه طالب و استادان و دانشجویان در دوره
هاى غربـى و نظـام حقـوقى ت کامالً علمى آشنا شوند. به لحاظ مطالعه تطبیقى، در کنار فراگیرى آموزهصور

شـده برآینـد و بـه جـاى تقلیـد مبانى اسالمى از عهده نقد و تحلیل مسائل مطـرح معاصر بتوانند با توجه به
 متناسب با اوضاع کشور کسب کنند. هاىچون و چرا، توانمندى الزم را براى ارائه قالبها، فرمتها و برنامهبى

اند ویژه در کتب مرجع در قواعد فقه، گامهایى در تبیین قواعد حوزه حقوق عمومى برداشتهپیشینیان به
شوند لکن باید اذعان نمود که حاصل تالش محققانى مانند نراقى، میرفتاح که اکنون چراغ راه ما محسوب مى

حقوق عمومى براى تبیین آنچه که ما امروز براى نیـل بـه سـه هـدف  و بحرالعلوم در استکشاف قواعد حوزه
تنها کافى نیست بلکه نیاز به تأمل جدید نیز دارد زیرا مسائل دولـت بـه مفهـوم جدیـد، مذکور الزم داریم نه

 طلبد.بسیار پیچیده و گسترده شده است و ناگزیر پاسخهاى جدیدى نیز مى
در تبیین قواعد خاص حوزه حقوق عمـومى بسـى دشـوارتر از دو گـام رو، راه ما در این گام سوم از این

نخست است و استنباط قواعد منصوص و استنتاج قواعد اصطیادى در این حوزه باید با احتیاط بیشترى انجام 
پذیرد. با توجه به این نکته که ظرفیت جاودانه بودن اسالم بسى فراتر است از ذهن محدود ما که بـه شـرایط 

گشاى معضالت ایـن عصـر باشـد توان گفت بحثهاى احیاگرانه ما هر قدر هم گرهمکان بسته است مىزمان و 
روزى فرا خواهد رسید که تاریخ مصرف آن نیز منقضى شده و زمان و زمانه به نگرش جدید در تطبیق اسالم 

 کند.با مقتضیات جدید نیاز پیدا مى
مقام محترم سازمان سـمت اى دکتر سید طه مرقاتى قائمدانم از اهتمامى که جناب آقدر پایان الزم مى

انـد اند و نیز صدیق معظم جناب آقاى دکتر احمد احمدى که بر آن صـحه نهـادهدر چاپ کتاب مبذول کرده
نظـران گزارى کنم. امید است در محضر واحد احد منـان مقبـول افتـد و بـا عنایـت صـاحبصمیمانه سپاس

 کاستیهاى آن برطرف شود.
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