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Abstract
Informal values of morality and common sense are the hidden 
layers of the penal system. The interaction of ethics and com-
mon sense due to the nature of stability and universality of ethics 
and the evolution and relativity of common sense has been the 
battle of the views of social science thinkers, including criminal 
law. The interaction or conflict of ethics and common sense 
has wide dimensions in criminal law discussions. The focus of 
the challenge of ethics and common sense is in the conflict of 
justice and security in the criminal law system. Explaining the 
relationship between ethics and common sense in criminal law 
is not possible without referring to a unified theory in practical 
wisdom. In this article, under the principles of Transcendent 
wisdom and relying on the Conventions (i’tibariat) theory of 
Allameh Tabatabai as the general theory of practical Islamic 
wisdom, the relationship between ethics and common sense in 
the field of criminal law with special focus on the challenge of 
security and justice has been studied. The result of this research 
is that under the practical wisdom of Islam, the conflict of jus-
tice and security in criminal law issues can be resolved.
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wisdom, justice, security, conventions (i’tibariat)
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چکیده
ارزش های غیر رســمی اخالق و عرف، الیه های پنهــان نظام کیفری اند. 
تعامل اخالق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شــمولی اخالق و تحول 
و نســبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری 
بوده اســت. تعامل یا تنازع اخالق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری 
در بــر دارد. کانــون چالش اخالق و عرف در منازعه ی عدالــت و امنیت در نظام 
حقــوق کیفری قرار دارد. تبیین رابطه ی اخالق و عــرف در حقوق کیفری بدون 
ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میســر نیست در این جستار مبتنی 
بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء 
بــر نظریه ی اعتباریات عالمــه طباطبایی »ره« رابطه ی اخالق و عرف در زمینه ی 
حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررســی شده است. برآیند 
این تحقیق عبارت اســت از اینکه تحت حکمت عملی اســالم منازعه ی عدالت و 

امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.
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درآمد
رابطه ی اخالق و عرف در حقوق کیفری بحث از مبادی دانش حقوق است. 
از این رو محدوده تحقیق پیش رو در فلســفه های مضاف واقع شده است که ذیل 
آن کوشــش می گردد تأمالت نظری درباره ی مبــادی حقوق کیفری مورد کاوش 
قرار گیرد. در فلسفه ی حقوق کیفری مهم ترین مقوله تبیین رابطه ی میان حقوق 
کیفری به عنوان امری روبنایی با عناصر بنیادینی اســت که حقوق کیفری بر آن ها 

شکل گرفته است.
مکاتب فلســفه ی حقوق کیفری در صدد این بوده اند که اصول و راهکارهای  
راه یابی انسان به سعادت را از رهگذر تبیین جرم و مبارزه با آن ارائه نمایند. سیاست 
گذاری در راســتای تحقق ســعادت فردی و اجتماعی خود مبتنی بر مبانی فلسفی و 
نظریه پردازی در حیطه ی کالن حکمت عملی و پارادایم های علوم انسانی -اجتماعی 
اســت. یکی از مهم ترین مبانی که خاســتگاه اختالف میان مکاتب حکمت عملی در 
زمینه ی سعادت فردی و اجتماعی به شمار می آید مساله ی رابطه ی عرف و اخالق 
در نظام های ارزشــی اجتماعی و فردی است. آشنایی با تاریخ مکاتب حکمت عملی 
این ســوال را به ذهن می کشــاند که ارتباط میان عرف به عنوان فرآوده های برآمده 
از اراده ی مردمان در زیســت جهان متغیر و متحول اجتماعی با ارزش های فضیلت 
محور، با ثبات و جهان شــمول در صحنه ی مدیریت نظــام اجتماعی از جمله نظام 

حقوق کیفری چیست؟
مسأله ی رابطه ی عرف و اخالق یا به عبارتی تاثیر ابعاد زمان و مکان بر مبانی 
و اصول با ثبات ارزشی، ابعاد و آثار وسیعی را در نظام حقوق کیفری و سیاست جنایی 
در بر دارد. بر این اساس هر دیدگاهی که مطابق با نظام حکمت و علوم اجتماعی در 
این زمینه پذیرفته شود آثار و پیامدهای متفاوتی را در حقوق کیفری به همراه خواهد 

داشت. )برهانی ،1396، ص 17(
جایــگاه عدالــت و امنیت در مبانــی و بنیادهای حقوق کیفــری و مدل ها و 
کاربست های سیاست جنایی از روز آمدترین کانون های چالش در حقوق کیفری است 
که کاماًل مبتنی بر ترســیم رابطه ی اخالق و عرف در نظام های حکمت عملی اســت. 
اگرچه مباحث مرتبط با عدالت و امنیت و تقدم و تأخر یکی بر دیگری پیش از این
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در آثار فیلســوف ها و مکاتب حقوقی مطرح بوده اســت. با این وجود رابطه ی عدالت 
و امنیــت در قلمرو حقوق کیفری به منازعه  عدالت و امنیت مبدل گردیده اســت. 
بعــد از رخدادهای عینــی دهه های پایانی قرن اخیر از جملــه افزایش آمار جرائم و 
شکست آموزه های جرم شناسی دفاع اجتماعی ،ظهور تروریزم و جرم سازمان یافته، 
گســترش قدرت رسانه های جمعی و ایجاد مساله ی روانی به نام »ترس از جرم« در 
میــان توده ی مردم، چالش های عدالــت در برابر امنیت در حقوق کیفری باال گرفته 
اســت، به نحوی که مبانی حقوق کیفری و رهیافت های سیاست جنایی را در مبارزه 
با جرائم دچارسرگردانی و انسداد نموده است. تامین امنیت به دغدغه ی اصلی حقوق 
کیفری و سیاســت جنایی بدل گردیده به گونــه ای که اصول بنیادین مرتبط باجرم 
انگاری، مسئولیت کیفری و نظام مجازات ها، فرآیند دادرسی، بار اثبات جرائم و حریم 
خصوصی را دچار تغییر و تفاســیر موسع و مجرم ستیز نموده است و دغدغه ی نقض 

عدالت و اخالق را در حقوق کیفری و سیاست جنایی پیش کشانده است.
ســوالی که این مقاله با تمرکز بر مســأله ثبات یا تحول ارزش های حاکم بر 
حقوق کیفری درصدد پاســخ گویی بدان است عبارت اســت از اینکه با چه منطق 
علمی در حیطه حقوق کیفری به عنوان بخشــی از علوم اجتماعی، می توان راهکار 
اطمینان بخشی را در جمع میان کرامت مندی، فضیلت مداری وتضمین حقوق افراد 
تحــت تعقیب نظام کیفری اعم از مظنونین، متهمان،مجرمین و محکومین، و تحقق 
امنیــت )روانی و عینی( به عنوان مهم ترین دغدغه ی »شــهروندان« در نظام های 

سیاسی، ارائه نمود؟   
در پاسخ بدین مسأله بنیادین باید به بررسی مبانی حکمت عملی که نظام های 
اجتماعی و حقوقی بر آن ابتناء یافته اند نظری افکند. در هر مجموعه ی فکری یا پارادیم 
حکمی پیش فرض های اساســی در خصوص انسان شناســی، معرفت شناسی، هستی 
شناســی و روش شناسی وجود دارد که تبیین کننده ی ماهیت، منشأ اعتبار و مناسبات 
مفهومی و مصداقی گزاره های ارزشی از جمله عرف، اخالق و حقوق است. در این راستا 
مطالب مقاله در دو بخش ارائه شــده است. در بخش اول با توجه به مبانی نظام حکمت 
عملی اسالم و پارادیم های اجتماعی غرب به مناسبات عرف و اخالق پرداخته شده است 
تا به نظریه ای صائب در این باره دست یافته شود. و در بخش دوم مبتنی بر رویکرد
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مقبول در رابطه ی عرف و اخالق در گزاره های حکمت عملی، به صورت اختصاصی 
به بررســی مناســبات عرف و اخالق در نظام های حقوق کیفری غرب و اســالم با 

تمرکز بر تعارض عدالت و امنیت پرداخته شده است.
نگارنده در حیطه ی مســائل تحت بررســی که ابتدائــا رابطه ی »عرف و 
اخالق« در نظام های حکمی عملی اســت، ســوابق مطالعاتی هرچند محدودی را 
یافته اســت. لیکن در بعد »رابطه ی عرف و اخالق در زمینه ی حقوق کیفری« علی 
رغم ابتال نظام های حقوق کیفری و سیاســت جنایــی به بحران عدالت و امنیت تا 
کنون به تحقیقی علمی که ابعاد مســأله را از منظر مبانی دقیق انســان شناسانه، 
معرفت شناسانه و روش شناسانه علوم اجتماعی مورد بررسی قرار داده باشد، یافت 

ننموده است.
الزم به ذکر است مراد از عرف دراین مقاله، عبارت است از »فهم باور تصمیم 
بنا گفتار یا رفتار مستمر و ارادی اکثر افراد یک گروه در حالی که هنوز صورت قانون 
مجعول بخود نگرفته باشد« )فقه و عرف ، ابوالقاسم علیدوست، ص 61( آنچه مورد 
اختالف بســیار در تعریف واقع شده است مفهوم اخالق است. در مجموع باید گفت 
منظــور از اخالق »مجموعه ارزش هایی در خصوص صفات اکتســابی و رفتارهای 
اختیاری اســت که در راستای دست بابی به سعادت و کمال انسان به کار می رود« 

)محیطی اردکان،1398 ،ص 19(

بخش اول: مناســبات اخالق و عرف از رهگذر مبانی حکمت عملی 
در غرب و اسالم

یکی ازمهم ترین مســائل فالســفه ی اجتماعی رابطه ی اخالق و عرف است. 
زیرا که آغازگاه مباحث فلســفه االجتماع تبیین جایــگاه عرف به عنوان تبلور اراده  
جمعــی و اخالق به عنوان گــزاره های فضیلت محور در گــزاره ها و منظومه های 
اجتماعی است. همچنین در مناسبات میان اخالق و عرف از این زوایه به نظام های 
ارزشی نگریسته می شود که آیا نظام های اجتماعی و حقوقی تابع ارزش های جهان 
شمول و دائمی اند و یا این نظام ها با توجه به اینکه درصدد مدیریت صحنه اجتماعی 
و نظم بخشــی به اقتضائات زیســت جهان مادی هستند دائما دچار تغییر و تحول و 



149

13
99

یز 
پای

م/ 
سو

ره  
شما

ق/  
قو

 ح
لی

عا
ی ت

ش
وه

پژ
ی 

لم
 ع

ه ی
نام

صل 
ف

جریان های متفاوتی تا کنون ارائه شــده است. ذکر و تبیین تمامی نظریات میسر و 
مقتضی این جســتار نیست. بلکه به عنوان ثمره ی بررسی های گسترده ی حوزه ی 
اخالق و عرف می توان به رویکرد های ذیل به عنوان اهم مدل های مناسبات عرف 

و اخالق اشاره نمود.

1. مطلق گرایی اخالقی
در تمامی تئوری هایی که در حوزه ی فرااخالق مطرح است اصول اخالقی در 
یکی از دو راهی جهان شمولی یا جهان ناشمولی قرار می گیرد. بسیاری از اندیشمندان 
در فــرا اخــالق بر این باورند که اصــول اخالقی تماما جهان شــمول اند و هیچ اصل 
اخالقی یافت نمی شــود که بر حسب عرف و شــرایط زیست جهان اجتماعی متغییر 
گردد. )صلواتی،1395 ،ص 88( نظریه ی مطلق گرای اخالقی در بعد فلســفه کنش، 
برای اراده ی انسان جایگاه اصیل قائل نیست، بلکه در این نظریه گزاره های ارزشی و 
محموالت کنشی کشف می شوند و فهم باید و نبایدها در حقیقت فهم واقعیت هاست.

)غالمی، پورکیانی، 1395 ،ص 10( در این نوع از رئالیســم در تبیین فلسفه ی فعل و 
نحــوه ی عمل کنش گران در حیطه های فردی و اجتماعی بر رابطه ی علی و معلولی 
تاکید شده و اراده ی انسان در تشخیص حسن و قبح و ضرورت انجام کنش جایگاهی 
ندارد. بلکه در این رویکرد کنش های انســانی مبتنی بر گزاره های اخباری حاکی از 
میزان تناسب میان افعال اختیاری و کمال انسان اند یا بر ضرورت انجام یا ترک برخی 
افعال در راستای تحقق سعادت انسان تأکید می نمایند. لزوم کنش ها دراین دسته از 
گزاره ها به معنای ضرورت بالقیاس است و به رابطه ی علی معلولی میان افعال و نتایج 
آنها اشــاره دارد. )محیطی اردکان، همان، ص 145( در بعد معرفت شناسی و توجیه 
مفاد قضایای ارزشی در رویکرد اطالق گرا، باید گفت این رویکرد نظریه ی مطابقت در 
توجیه و صدق قضایا را گزینش نموده و معتقد اســت مفاد گزاره های ارزشــی یقینی 
اســت و تنها با برهان می توان آنها را استنتاج نمود. در این صورت محمول گزاره های 
ارزشــی برای موضوعات آن ها کلی، دائمی و ضروری اســت و تابع جزئیات و بافت و 

زمینه ای که موضوع در آن قرار گرفته است نخواهد بود. )همان ، 146(
محمد تقی مصباح از پیشــگامان این رویکرد در کتاب »فلســفه ی اخالق« 
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»....همان مطالبی که در ریاضیات و طبیعیات می گوییم که برای پیدایش آب باید 
اکســیژن و ئیدروژن را ترکیب نمود مفهوم، همان مفهوم اســت .... پس این مفهوم 
»باید« عبارت اســت از ضرورت بالقیاس. انشــا در کار نیست. حکایت می نماید از 
یک واقعیت نفس االمری که عقل نظری درک می کند و آن رابطه ی بین دو شــی 
اســت... همان مفهوم »باید« که در بین علت و معلول ریاضی و طبیعی است همان 
ضــرورت بالقیاس در حوزه ی اخالق و حقوق یک قید پیدا می نماید. اینجا رابطه با 
عمل اختیاری انســان ملحوظ شده و انجا رابطه بین دو پدیده ی طبیعی محض یا 
بین دو مفهوم ریاضی اســت ....« )مصبــاح ،1367، صص 27و 28( بنابراین مطابق 
ایــن رویکرد قضایای اخالقی هیچ قید و شــرط زمانی و مکانی ندارند . البته برخی 
از آن ها نیز که لحاظ شــروط و بافت زیســت جهان را در نظر گرفته اند قیود واقعی 
و همیشــگی اند. مراد از امور واقعی اقتضائاتی است که غیر از احساسات و باورهای 
اجتماعی و عرفی مردم باشــد. )محیطی اردکان،همان، ص 143(پر واضح است که 
مدل مناســبات میان اخالق و عرف در نظام هایی که مبانی حکمت کنشی خود را 
بر محور مطلق گرایی اخالقی قرار داده اند معرفت های عامیانه در تبیین کنش ها و 

تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی و سیاسی جایگاهی را حائز نیست.

2. عرف گرایی اثباتی
عده ای ازفیلســوفان فرااخالق و جامعه شناســان اخالق معتقدند علی رغم 
غیر مبنا بودن عرف و عدم قابلیت آن در هســتی بخشــی به گزاره های ارزشــی و 
نظام کنش های انســانی در حیطه ی فردی و اجتماعی، می توان عرف را به عنوان 
منبع و ابزاری در جهت اکتشــاف گزاره های ارزشی در نظر گرفت. در این رویکرد 
عرف تنها در بعد اثباتی گزاره های ارزشی و هنجاری از جمله اخالق، فقه و حقوق 
کیفری کارآمد اســت. به عبارت دیگر در رویکرد عــرف گرایی اثباتی، عرف با بعد 
معرفت شناسانه ی قضایای اخالقی مرتبط است. در مقام اثبات گزاره های اخالقی از 
این بحث می شــود که چگونه می توان گزاره های ارزشی واقعی و متعین را کشف و 
استخراج نمود و منابع ارزش ها و قضایای اخالقی کدام اند؟ بعالوه بحث های معرفت 
شناسانه به مقوالتی مانند توجیه قابلیت صدق و کذب واقعی و تشخیص احکام معتبر
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اخالقی می پردازد. بنابراین زمانیکه از رویکرد عرف گرایی اثباتی سخن به میان می 
آید از قابلیت و امکان عرف و تشــخیص مردمان در کشــف و استخراج ارزش ها و 
فضائل اخالقی بحث می گردد. در این رویکرد عرف به عنوان منبع کشــف احکام و 
وظایف اخالقی در نظر گرفته می شــود . در ذیل این دیدگاه دو جریان قرار گرفته 
اســت که هریک طرفدارانــی را در حیطه ی حکمت عملی اســالم و غرب به خود 

اختصاص داده است و آن دو جریان عبارتند از:

2-1. عرف گرایی اثباتی قطعی 
در این رویکرد گرچه عرف در ثبوت و هســتی بخشــی به گزاره ی ارزشــی 
جایگاهی ندارد لکن با اســتناد به برخی ادله همچون بداهت یا شــهود، ارزش های 
اخالقــی را به قطعیت و یقین در می یابد. از جمله معتقدان در میان اندیشــمندان 
مسلمان محقق الهیجی و مالهادی سزواری اند. محقق الهیجی گزاره های اخالقی را 
بدیهی می داند. بداهت گزاره های اخالقی را می توان دلیل روشنی در اندیشه ایشان 
در اعتبار معرفت شناختی عرف و مردمان در احراز گزاره های اخالقی دانست. چراکه 
محقق الهیجی با عقیده به بداهت حســن عدل و صدق و قبح ظلم و کذب تصدیق 
گــزاره ها را صرفا منــوط به و متوقف بر نظر و فکر نمی داند بلکه معتقد اســت هر 
انســانی با تعمق در دورن خود به حسن و قبح آن قضایا پی خواهد برد. )همان، ص 
288( در توضیح بیشتر در نظریه عبدالرزاق الهیجی به این نکته تصریح می گردد که 
ایشان با وجود بداهت حسن و قبح موجود در افعال، مالحظه مصالح و مفاسد عمومی 
را نیز در حکم دخیل می داند و بر این باور اســت کــه مردم به جهت بدیهی بودن 
حســن عدل و قبح کذب و نیز قبح ظلم به این گزاره ها معتقدند و آن ها را تصدیق 

می نمایند نه به دلیل اشتمال آن ها بر مصلحت و مفسده عمومی وی می نویسد:
»قبول عموم عقال مر آن قضایا را نه از جهت مصلحت و مفســده است بلکه 
به ســبب ضروری )بدیهی( بودن اســت )الهیجی،1372 ، ص 62 به نقل از همان، 
ص290( در علــم منطق و معرفت شناســی به این نوع قضایایی که از اســتدالل و 
اســتنتاج بی نیازاند قضایای فطری یا »قضایا قیاســاتها معها« اطالق می گردد. این 
ادراکات نه از حس گرفته شده اند و نه قابل استدالل عقلی اند. در میان فیلسوفان
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غربی نیز این دیدگاه رایج شــده است. دیوید راس )1877-1971م( از اصلی ترین 
نظریه پردازان این رویکرد اســت. وی معتقد اســت ما می توانیم مستقیما به خوبی 
و بــدی افعال علم پیدا نماییم چراکه گــزاره های اخالقی دربردارنده ی ارزش های 
بدیهــی اند و با فهم آن هــا علم بدان ها حاصل میگردد. بداهت گزاره های اخالقی 
را می توان دلیلی براعتبار معرفت شــناختی عرف در گزاره های ارزشــی دانســت. 
مبنای این رویکرد را می توان در نوع نگاه ویژه به انســان و رویکرد انسان شناسانه 
در حیطه گزاره های اخالقی دانست. معتقدان به عرف گرایی اثباتی مبتنی بر دلیل 
شــهود گرایی عرفی بر توانایی انسان در شــهود خوبی و بدی افعال پرداخته اند و 
بر این باورند که اخالق ریشــه در ماهیت انسان به عنوان موجودی اجتماعی دارد. 
هر انســانی در ماهیت )فطرت( خود دارای نظم اخالقی است. زیرا انسان با تأمل در 
دورن خود قطعا می تواند تشــخیص دهد که چه امری خوب و چه امری بد اســت. 
)Nielsen,1962, p 222-224) از ایــن منظر می توان مبنای بســیاری از جرایم 
فطری وطبیعی مانند قتل وخیانت را در عرف حاکم بر رفتار انســان مشــاهده کرد 

و از نظر اخالق نیز قتل خروج از فضایل وارتکاب رذیله اخالقی شمرده می شود.

2-2. عرف گرایی اثباتی غیر قطعی
در این رویکرد کاشفیت عرف از ارزش ها قطعی و بدیهی نیست، بلکه نهایت 
درجه معرفتــی که با عرف میتوان بدان نائل گردید ظن و احتمال اســت. یکی از 
مواردی که به عنوان منبع کشــف احکام اخالقی و نظام ارزشــی جامعه بیان شده 
است، تجارب و آگاهی مردم نسبت به تبعات و لذت یا رنج ناشی از افعالی است که 
انجــام می دهند. بدین دیدگاه مکتب »اصالت ســود« یا فایده نیز اطالق می گردد. 
)محیطی اردکان، حسن،همان، ص296( جان استوارت میل )1806- 1873م( یکی 
از مشهورترین سودگرایان اخالقی قرن نوزدهم با تکیه بر تجربه و آگاهی مردم نظر 
عرف را در تشخیص ارزش های اخالقی معتبر می داند و معتقد است برای تشخیص 
لذات با کیفیت بیشتر باید به افرادی که در این زمینه صاحب تجربه اند، رجوع نمود. 
وی در کتاب خود فایده گرایی می گوید: »از بین دو لذت اگر یکی باشد که همه یا 
تقریباً تمام کسانی که تجربه ای از دور دارند باقطع نظر از تأثیر تکالیف اخالقی آن
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)اخالق کانتی فضیلت محور ( آن را به قوت ترجیح می دهند، آن لذت خواستنی تر 
است« (Mill,1957 , p18 به نقل محیطی اردکان، همان، ص 297(

جان اســتوارت میل مبتنی بر عرف گرایی اثباتی در بخشــی از کتاب خود 
بیان می نماید، که الزم نیســت پیش از انجام هر فعل محاســبه انجام گیرد، بلکه 
محاســبه این سود در طول چندین سال انجام شــده است، و اینکه مردم از نتیجه  
این محاســبه به اندازه کافی اطالع دارند. تجربه ای که در طول تاریخ برای بشــر به 
وجود آمده را می توان محور دور اندیشــی و اخالق و نمایان گر میزان تأثیر فعل بر 
خوشــبختی عمومی و در نتیجه ارزش اخالقی فعل دانســت. از این رو تا زمانی که 

نتیجه دیگری به دست نیامده است تجربه تاریخی بشر معتبر است. )همان(

3. عرف گرایی ثبوتی
در مقابل دو دیدگاه اخیر که در فلســفه ارزش معرفت های عرفی را منشــأ 
ارزش های اخالقی نمی دانند، در نظر برخی اندیشــمندان عرف می تواند منشــاء  
ارزش اخالقی باشــد. بدین دیدگاه در کتب فرااخالق، عــرف گرایی ثبوتی اطالق 
شــده است. عرف گرایی ثبوتی به نقش هستی شناسی عرف در ارزش های اخالقی 
اشــاره می نماید. مراد از تأثیر هســتی شناســی عرف تأثیر در مقام ثبوت و تحقق 
ارزش اخالقی اســت. این دیدگاه بر این ادعا مهر تأیید زده اســت که ارزش و الزام 
اخالقی می تواند برخاسته و ناشی از عرف و اراده ی اجتماعی باشد. در این رویکرد 
در صورتی که عرف و مردمان مطابق زیســت جهان خــود فعلی را خوب دانند آن 
کار دارای ارزش اخالقی اســت و حسن به شمار می آید و در غیر این صورت گزاره  
کنشی قبیح و نابایسته خواهد بود.)همان، ص 85( عرف گرایان ثبوتی طیف وسیعی 
از جامعه شناسان،مردم شناسان، مورخین و فیلسوفان را در بر گرفته و در خود دو 

دسته نظرات را گنجانیده است که عبارتند از: 

3-1. عرف گرایی غیر واجد پشتوانه ی واقعی
عرف از آن جهت که پشتوانه عرف است و نه از آن جهت که زمینه ساز وصول 
به مفاهیم و معانی منتزع از امور حقیقی و نفس االمری در نظام هستی و تکوین است
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منشــأ خوبی و بدی اخالقی است. آنچه اراده و عمل مردمان به عنوان ارزش تعیین 
نمایــد مبنای نظامات اخالقی و حقوقی و سیاســی جامعه اســت و هیچ حقیقتی 
دیگــری ورای آن وجود نــدارد که مردمان ملزم به تبعیت از آن باشــند. برخالف 
تصویــر قبل که در آن حقیقت و واقعیت مکنون در ورای عمل و باور مردمان مولد 
ارزش اخالقی بود در اینجا عرف و پذیرش عمومی خود مولد ارزش اخالقی اســت. 

)همان ،ص 87(
ســابقه ی عرف گرایی ثبوتی در اخالق را باید در زمان باســتان پی جویی 
نمود. آن چنان که پروتاگوراس فیلســوف یونان باستان معتقد بود »آدمی مقیاس 
همه چیز است مقیاس اینکه آنچه هست چگونه هست و مقیاس اینکه آنچه نیست 
چگونه نیســت؟« از آنجا که ســخن پروتاگوراس عام اســت و تمامی ساحت های 
هســتی و کنش انســان را در برمیگیرد ، واژه ی انسان در سخن وی درصورتی که 
بر انســان نوعی حمل گردد و مراد از انسان نوعی جمعی از انسان ها باشد بر عرف 

گرایی ثبوتی داللت دارد. )همان، صص 158و 159(
بعد از عصر روشنگری، »قرار دادگرایی« از دیدگاه هایی است که ذیل عرف 
گرایی ثبوتی قرار گرفته اســت .نظریات افــرادی همچون جان الک ، توماس هابز، 
ژان ژاک روســو را میتوان ذیل جریان  عرف گرایی ثبوتی با رویکرد قرار دادگرایی 
گنجاند. جان الک پیشگام »نظریه ی قرارداد اجتماعی« با رد اصول اخالقی ثابت و 
فطری حسن و قبح و ارزش اخالقی را به معرفت های عرفی و عامیانه منوط دانسته 
و بدیــن گونه بر رویکرد عرف گرایی ثبوتی صحه گذارده اســت .) فروغی، 1367، 
صص 125-127( هابز معتقد است به کار گیری مفاهیم اخالقی تنها پس از انعقاد 
قرار داد اجتماعی درست است. وی عدالت را که به عنوان مهم ترین مفهوم اخالقی 
اســت، پای بندی به پیمان و قراردادی می داند که انســان ها برای خروج از وضع 
طبیعی با یکدیگر بســته اند. )هابز،1380، صص170-171( روسو اتفاق نظر مردم 
درباره ی ارزش اخالقی را دلیل بر وجود وجدان اخالقی دانســته و نظریه ی اخالقی 

خود را بر پایه وجدان اخالقی بنا کرده است.) دروبینکی، 1368، ص 135(
دورکیم از معتقدان به عرف گرایی ثبوتی ارائه کننده ی رویکرد دیگری تحت 
عنوان »جامعه گرایی« است. وی با تصریح بر مفهوم وجدان جمعی یا عمومی به
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دســتگاهی معین متشــکل از مجموعه ی اعتقادها و احساسات مشترک در میان 
افراد یک جامعه اشــاره مینماید. )دورکیم ،1369، ص 92( جامعه در نظر دور کیم 
مفهومی متفاوت در مقایســه ی با متفکران پیــش از او در بردارد. وی مفهوم روح 
جمعی و استقالل و موجودیت جامعه در برابر افراد را مطرح نمود. دورکیم با تأکید 
بر اقتدار جامعه و افکار عمومی انســان را موجودی می داند که در سیطره ی کامل 
افکار عمومی قرار دارد: »افکار عمومی به برکت مبانی و خاستگاه های خود از اقتدار 
و مرجعیتی اخالقی برخوردار است که با تکیه بر آن خود را بر تک تک افراد تحمیل 
می نماید. ما به خوبی احســاس می نماییم که فرومانراوی ارزشــگذاری های خود 
نیســتیم بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم و آنچه ما را مقید می سازد همان آگاهی 
جمعی اســت« )دورکیم ، 1391، صص158و 159( دورکیم معتقد اســت تمامی 
اصول و قواعــد اخالقی برگرفته از جامعه و نهفتــه در پس وجدان عمومی جامعه 
اســت. این جامعه است که حســن یا قبیح را معین مینماید. بنابراین اخالق زمانی 
شــکل گرفته است که جامعه شکل گرفته است این قواعد به دلیل تفاوت جوامع با 

یکدیگر ممکن است بایکدیگر متفاوت باشند. )همان، ص 180(
در قرن بیســتم  عجز فیلســوفان غرب در یافتن بنیان ثابت در ارزش اخالقی، 
برخــی را بر آن داشــت تا مجددا بــه نظریه ی »قرار دادگرایــی« روی آورند. جان رالز 
)1921-2002م( در قالب نظریه های»عدالت« و »عدالت به منزله ی انصاف« به ارائه ی 
تقریــر جدیدی از نظریه ی اخالقی قرار داد اجتماعی پرداخت. در دیدگاه او مردم خود 
منشــأ ارزش های اخالقی و گزاره های موجه اند. بدین معنا که مردم از دیدگاه اخالقی 
مهم اند نه به دلیل اینکه می توانند به دیگران ســود رســانند بلکه بخاطر اینکه آن ها 
خود غایت فی نفسه اخالق و ایجادکننده هنجار اجتماعی اند )عباسی، 1389،ص177(

وی در کتــاب »نظریه عدالت« با ابتنای اخالق بــر »قرار دادگرایی« درصدد 
بدســت دادن نظریه ی جامع اخالقی اســت تا جایگزین »فایده گرایی« گردد. بدین 
ترتیب وی دغدغه ی این را دارد تا نه تنها رویکرد جدیدی نســبت به قرار دادگرایی 
ارائه نماید بلکه امیدوار است بتواند کاری که عام گرایان شهودی و کمال گرایان مطلق 
طی ســالها نتوانستند انجام دهند به سامان رساند. )رالز ،1387، ص 20( او درباره ی 

حسن و قبح در حوزه ی اجتماعی و عدالت و مناسبات عرف و اخالق می نویسد:
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»هدف من ارائه ی برداشــتی از عدالت اســت که نظریــه ی مألوف قراداد 
اجتماعــی که روســو،کانت و الک دنبال آن بودند عام تــر و انتزاعی تر نماید. بر این 
اساس تصور می نماییم کسانی که در همکاری اجتماعی درگیرند در اقدامی مشترک 
اصول تعیین تقســیم و تســهیم عواید اجتماعی را برمی گزینند. انسان ها پیشاپیش 
تصمیم می گیرند چگونه خواســته هایشــان را تعیین نمایند. همان گونه که هر فرد 
باید بر اســاس تأمالت عقالنی خود خیر خود را دریابد. گروهی نیز باید یکبار تصمیم 
بگیرند که چه چیزی میان آن ها عدل و چه چیزی ظلم به شــمار می آید. نتیجه ی 
گزینشی که انسان های خردمند در آن وضع فرضی آزادی برابر انجام می دهند اصول 

عدالت را تعیین می کند.« )همان، ص 43(
بــا تدقیق در نظریاتی کــه در باب حکمت عملــی و فرااخالق تا کنون 
بیان شــده اســت به نظر می آید هیچ یک از نظریات اخیر با توجه به ایرادات و 
نقدهای موجود قابلیت ایجاد مناســبات هم افــزا و پیش برنده عرف و اخالق و 
برآورده نمودن مالک هــای تحول و پویایی و ثبات و پایایی در بنیاد نظام های 
کالن اجتماعی حقوقی و سیاسی را در برندارد. بلکه تنها گرایش دوم در رویکرد 
عرف گرایی ثبوتی را می توان مناســب ترین رهیافت در ترسیم رابطه ی عرف و 
اخالق در نظام های ارزشــی و کنشــی فردی و اجتماعی دانست.در این گرایش 
از عرف گرایی، برخالف رویکرد قبل عرف در مقام هســتی بخشــیدن به ارزش 
اخالقی مبتنی بر واقعیات و امور منتزع از حقایق نفس االمری واقع شــده است. 
این دیدگاه قرابت بسیاری را با نظریه ی مطلق گرایی اخالقی در بردارد. لکن در 
این دیدگاه برخالف دیدگاه مطلق گرایی اخالقی اعتقاد به تقرر و تعیین قضایای 
ارزشی در لوح محفوظ یا عوالم حقیقی و مجرد نیست، بلکه عرف و عقول جمعی 
در تعییــن ارزش اخالقی واقعیت هایی از جمله ســود و منفعت، لذت، رفع الم، 
قــدرت و در نهایت قرب الهی را به عنوان واقعیات منتزع از حقایق نفس االمری 
لحاظ می نمایند. در این نگرش عرف با توجه به آثار و نتایجی که تبعیت از اصول 
و قواعد اخالقی در بر دارد و درنهایت انسان و جامعه ر ابه غایت مقصود و مورد 
نظر واصل می گرداند خود به جعل و انشــاء آن اصول می پردازد. از این رو است 

که این دیدگاه را می توان عرف گرایی مبتنی بر واقعیت اخالقی نامید.
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این رویکرد، رویکردی منسجم در حیطه حکمت کنشی متعالی اسالم است 
که با ارائه ی تبیین های دقیق قرآنی و فلســفی در خصوص فلسفه ی کنش زمینه  
پکپارچه و مشــترکی را در حیطه ی تمامــی اعمال آدمیان در جهانی که در آن به 
ســر می برند ارائه نموده و از این طریق نه تنها امکان تعامل و مناسبات میان عرف 
و اخالق، بلکه اخالق و حقوق، عرف و حقوق، عرف و شــریعت، عرف و سیاســت و 

اخالق و یا هر نوع تطبیق دیگر در نظام های ارزشی را  فراهم می نماید.
با تدقیق در آثار حکما و فیلسوفان اسالمی از میان نظریاتی که رویکرد اخیر 
را در باب مناســبات عرف و گزاره های اخالقی بیان نموده اند، نظریه ی »ادراکات 
اعتباری« عالمه طباطبایی »ره« به علت در برداشــتن وجوه دقیق هستی شناسی، 
انسان شناسی و معرفت شناسی به نحوی هماهنگ و بدون وجود هر گونه تناقضی 
امکان تبییــن تمامی نظام های کنش اعم از نظام های ارزشــی با ثبات و متحول 
اجتماعی را گرد آورده اســت. این نظریه از امکانی برخوردار است که به نحو توأمان 
تأمین کننده ی مالک های واقع گرایی و عدم نسبیت از یک سو و خالقیت و تحول 

را از دیگر سو در نظام های هنجاری و ارزشی است.
نظریه ی »اعتباریات« نظریه ای در خصوص نحوه ی حیات انسان در زیست 
جهانی اســت که بدان هبوط نموده است. این نکته ای است که تاکنون در ادبیات 
مربوطه مغفول مانده و منجر به قرابت و ارزیابی این نظریه  همطراز با نظریات غیر 
واقع گرا در تبیین کنش های انســانی گردیده است. بلکه با توجه به نحوه ی طرح 
نظریــه ی اعتباریات از ناحیه ی عالمه طباطبایی »ره« در رســاله های»الوالیه« و 
»االنســان«، باید گفت این نظریه از ابتدا و اســاس نظریه ای انسان شناسانه است   
فرآیند اعتبار و انشــاء گزاره های ارزشــی به مثابه ی یکی از مشخصه های هستی 
انســان مجردی است که ناگزیر به جهان مادی هبوط نموده است. عالمه طباطبایی 
»ره« مسأله ی فطرت الهی و وجود رو به کمال و تمامیت انسان را در قالب نظریه ی 
ادراکات اعتباری به تصویر می کشــد و بر همین مبنا کیفیت شکل گیری مناسبات 
انسانی و بسط آن در گستره های فردی، خانوادگی ،اجتماعی، سیاسی ،حقوقی و... 
را تشــریح می نماید.)طالب زاده، 1389، ص 61( ایشان برای مطالعه ی اعتباریات 
از نقطه نظر انسان شناسی فلسفی به نوزاد انسان و شناخت فرایند حرکت و مراحل
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رشــد نوزاد ارجاع مینمایند . در حقیقت عالمه »ره« شناخت اعتباریات را در پهنه 
حیات مادی منوط به نقطه صفر انســان که همان کودک اســت می داند و از نظر 
ایشان تا زمانی که انسان بسیط شناخته نشود امکان تحلیل دقیق و عمیق اعتباریات 
وجود نخواهد داشــت. )راستیان و دیگران، 1398، صص 59 و 60( ایشان در مقاله 
ششــم از کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیســم« به وضوح به مراحل اعتبار سازی 

انسان در مراحل مختلف حیات مادی اشاره می نمایند.1 
بررســی آثار عالمه طباطبایی »ره« نشان می دهد که مبانی انسان شناسانه 
نظریه ی ادراکات اعتباری را چهار آموزه ی بنیادین تشــکیل می دهد که در ذیل به 
صورت مختصر شــرح داده شده است: 1- هبوط انسان به نشأة مادی 2-فطرت الهی 
3- اصل کوشــش برای بقاء 4- اصل تطابق با محیط. جان مایه ی نظریه ی ادراکات 
اعتباری را چهار آموزه ی پیش گفته تشــکیل داده اســت. زیرا نقطه ی آغاز شــروع 
حیات انســان و فرآیند ایجاد ادراکات اعتباری در زیســت مادی هبوط انسان است. 
هبوط به معنای تغییر منظر از عالم ملکوت به عالم جســمانی است که پس از خلقت 
جسمانی انسان رخ داده است. در این فرایند است که انسان کثرت نیازهای جسمانی 
خود را ادراک می نماید و وارد ساحت اعتباریات می گردد. به نحوی که حیات دنیایی 
انسان بدون اعتباریات همچون زندگی ماهی خارج از آب است که به تباهی و نیستی 
کشــیده می شــود. انســان در زندگی خویش تا لحظه ی مرگ دائماً  همین معانی 
اعتبــاری را دنبال مینماید و آن ها را طلب می نماید و زندگی خویش را بر اســاس 
آن قرار می دهد. در حقیقت اعتباریات معانی هســتند که واســطه ی میان انسان و 
کماالت فطری او هستند و به واسطه ی آنها کماالت مطلوب انسان به دست می آید. 
)طباطبایی،1387 ، صص56-55( انسان در دامنه هبوط خود و مبتنی بر گرایش ها 
و تمایــالت و غایات  فطری اش خود را فاقد کماالتی می بیند که به آن ها نیاز دارد 
و باید آن ها را کســب نماید. انســان متوجه کماالت خارج از خود می شود ولی برای 
رسیدن به آنها عالوه بر ادرکاات حقیقی نیازمند ادراکات غیر حقیقی است.  ادرکاتی 
که حیثیت انشــائی دارند و موجب رسیدن انســان به کمال مطلوب و گرایش های 
فطری وی می گردند. )راستیان و دیگران ،همان ،ص 63( یکی از گرایش های فطری 

1- برای اطالع دقیق ر.ک اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ج 2، ص 411-406
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انســان ها حب ذات و دوســت داشتن خود اســت. حب ذات در وی باعث می گردد 
انسان دائماً در کوشش به طرف جلب نفع و فرار از زیان باشد. از این رو هر کوشش و 
فعالیتی که از موجود انسان سر میزند منظور و مقصودی در آن نهفته است و آن جلب 
منفعت و دفع مضرت در جهت حفظ حیات و بقاء است. بنابراین محور و غایت تمامی 
اعتباریات انســانی ادامه حیات و تکمیل آن است. همین موجود انسانی در کوششی 
که برای حیات خود می نماید ناچار اســت خود را به نحوی مجهز ســازد که توانایی 
ادامه حیات در محیط پیرامون خود را داشته باشد. تردیدی نیست که عوامل طبیعی 
-پیرامونی و شرایط ابقاء همواره و در تمام مکان ها یکسان نیست. این اختالف تفاوت 
شرایط بقا قهرا موجب اختالف و تحول نیازها و اعتباریات انسان می گردد. به عبارت 
دیگر ادامه ی حیات انســان در هر محیطی مســتلزم مجهز بودن به وسایل و ابزار و 
ادراکات مختص به همان شــرایط و پیرامون است. این مساله نه تنها در مورد انسان 
بلکه در خصوص تمامی وجودات مادی صادق اســت علمای علم الحیات در مطالعات 
خــود به این نکته برخورد نموده اند کــه همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات و 
اقتضائات زیست بوم، در وضع تجهیزات و ادراکات و کنش های موجودات زنده تغییر 

حاصل می گردد. )طباطبایی، منتشر شده در 1391/3/21، صص 375و376(
بــر مبنای پیش گفته از جمله مســائل جدی نگاه معرفت شناســانه ی نظریه  
اعتباریات عبارت اســت از اینکه انسان چگونه در رابطه با نظام های فردی و اجتماعی 
کنش، عمل مینماید؟ ســوال پر ارزش و پر چالش دیگر اینکه مالک صدق و کذب در 
گزاره های اعتباری چیست؟و گزاره های ارزشی اعتبار خود را چگونه تأمین می نمایند؟ 
نظریه اعتباریات با تبیین معرفت شناســی که در خصوص ادراکات ارزشی انسان ارائه 
می نماید به ســواالت اخیر پاســخی درخور ارائه نموده و به وضــوح بر جایگاه عرف و 
ادراکات انســان ها در نظام های ارزشی از جمله  اخالق صحه می گذارد. به نحوی که 
هم در مرحله ثبوت ادراکات ارزشی و هم در بعد اثبات و توجیه ادراکات ایجاد شده به 

جایگاه عرف و اراده ی جمعی تصریح نموده است.
تحت نظریه ی اعتباریات تمامی گزاره های علوم انســانی و اجتماعی به دلیل 
ارتباطی که با موضوع خود یعنی انســان و اجتماع وی دارند، مبتنی بر اراده و خالقیت 
انسان و تحت تأثیر اراده و اعتبار وی هستند. وابستگی و ابتناء قضایا و ادراکات ارزشی 



رابطه ی عرف و اخالق در حقوق کیفری اسالم و غرب 
160

13
99

یز 
پای

م/ 
سو

ره  
شما

ق/  
قو

 ح
لی

عا
ی ت

ش
وه

پژ
ی 

لم
 ع

ه ی
نام

صل 
ف

به انسان و عنصر خالقیت و اراده جایگاه عرف و معرفت های عامیانه را در مجموعه 
علوم انسانی و اجتماعی به نمایش می گذارد. 

با تأمل در آثــار عالمه طباطبایی »ره« در نحوه ی شــکل گیری ادراکات 
ارزشــی و شــکل گیری اراده ، باید »خود اگاهی« یا »علم حضوری« انسان نسبت 
به خود را ریشــه تمامی ادراکات وی دانست. انســان خود آگاه بین خود به عنوان 
موجــودی غیر مادی خود اگاه و مرید و جهان مادی پیرامون تمایزی بنیادین قائل 
می گردد. انسان بعد از نیل به خود آگاهی و درک تنهایی و بیگانگی با جهان ماده، 
بــرای انجام هر عمل ارادی پیشــتر باید خود را برای انجــام آن قانع نماید. در این 
مرحله اســت که اعتبار نقش ویژه ای را بر عهــده دارد. وی بین »خود« و »فعل«  
مــورد نظر نوعی ضرورت غیر واقعی اعتبار می نماید و از رهگذر این اعتبار اســت 
که نفس برای انجام فعل قانع می شــود به عنوان مثال انسان هنگام فقر، دارایی را 
تصــور می نماید و از رهگذر این تصور لــذت دارایی را به یاد می آورد و بین خود و 
شــیء خارجی بیگانه نسبت »ضرورت« را اعتبار می نماید و از این ضرورت شیء یا 
نتیجه خارجی را به عنوان چیزی منســوب به خود می یابد. در حقیقت اعتبار تنها 
واسطه ی زیستن انسان با موجودات مادی و کسب کماالت وجودی فطری در نهاد 
وی است. اگر اعتبار نباشد جهان مادی هیچ نحو ثبوتی برای انسان نخواهد داشت. 
در نتیجه اعتبار و انشــاء گزاره های بایستی مشخصه ای است که افعال انسانی را از 
آن جهت که با امور مادی مرتبط اســت ممکن می سازد. در حقیقت فرآیند اعتبار 
ناشی از اضطرار شرایط وجودی نشئه ی مادی است. تأکید بر اراده و خالقیت کنش 
گران در انشاء قضایای ارزشــی تحت نظریه ی ادراکات اعتباری در حالی است که 
اغلب فیلسوفان فراخالق و حکمت کنشی در اسالم معتقد به نظریه ی ضرورت علی 
و وجود رابطه ی علت و معلول میان انجام کنش و ارزش موجود در آن اســت. در 
حالی که نمی توان این نظریه را در تبیین نظام کنش های متحول و پویای اخالقی 

و اجتماعی بکار بست.
بلکه باید گفت در ابتدا توجه به این نکته که رابطه ی کنش و فعل با انسان 
رابطه ای امکانی اســت و تنها با اعتبار و اراده ی انســان در حرکت به سمت تحقق 
غایات مطلوب است که کنش و فعل از انسان سر می زند. همچنین در تکمیل این
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نکته ی دقیق فلسفی میتوان گفت نسبت فعل را می توان گاهی با »نتیجه« سنجید 
و گاهی با »فاعل«. در حالی که ضرورت علی و نفس االمری میان فعل و نتایج اش 
برقرار اســت، ادراک این نسبت واقعی برای تحقق اراده و فعل کافی نیست بلکه به 
محض اینکه فرد دست به اعتبار باید و حتما برای خود مینماید و نسبت »ضرورت« 
را میان خود و فعل قرار می دهد، اراده انجام فعل، در او ایجاد می شود. بنابراین به 
اعتقاد عالمه فقط زمانی که انسان دست به اعتبار سازی می زند و رابطه ی ضرورت 
را از جابــگاه واقعی خود، که میان فعل و نتیجه بر قرار اســت، خارج نموده و میان 
خود و فعل قرار می دهد، آنجاســت که اراده ی انجام فعل در وی ایجاد می شــود. 
بنابراین اراده در تمامی افعال اختیاری انســان در تمامی ساحات فردی و اجتماعی 
،مســبوق به بودن ادراکی اعتباری است و بدون ادراک اعتباری هیچ فعل اختیاری 

صادر نمی شود. )کاید خورده، کوچنانی، 1394، صص92 و 93(
صرف نظر از جایگاه عرف ساخت و سازهای اجتماعی از رهگذر تصریح بر عنصر 
اراده و خالقیت انســان، نظریه ی ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی »ره«  با تأکید بر 
نوع ویژه ای از شــهرت گرایی جایگاه ویــژه ای را برای عرف و عقال در توجیه و اعتبار 
بخشــیدن به گزاره های ارزشــی و اخالقی قائل شده است.  در این رویکرد گزاره های 
ارزشــی قضایایی هســتند که تمام یا اکثر عقال آن را پذیرفته اند لکن مبنای اعتبار و 
مــالک صدق در آنها نه توافق مردم عرف و عقال بلکه به دلیل پشــتوانه حقیقی و آثار 
عینی اســت که گزاره ارزشی در نظامات انسانی و اجتماعی در بردارد. بنابراین آنچه را 
که اکثر یا تمام عقال قبیح و حســن بدانند مبنا و محور نظام های ارزشــی قرار گرفته، 
در حالیکه مشــهور و مقبول بودن این گزاره ها در نزد عقالء منافاتی با برخورداری آن 
ها از پشــتوانه ی واقعی ندارد. ) محیطــی اردکان ،1394، ص 10( در این خوانش از 
شــهرت گرایی در توجیه و صدق، عرف راه کشــف ظنی در اثبات و توجیه گزاره های 
ارزشی قلمداد می شود. عرف و عقال به منزله معیار اثباتی می تواند تنها راه کشف ظنی 
واقعیت اخالقی باشــد یعنی از اینکه فعلی به خوبی یا بدی درمیان مردم مشهور شده 
است به صورت ظنی و نه یقینی نتیجه گرفته می شود که آن فعل در واقع لوح محفوظ 
و نفس االمر نیز چنین است. بنابراین از آنجا که احتمال دارد شهرت گزاره ی مزبور در 
میان مردم مرهون تطابق محکی گزاره با واقعیت نفس االمری باشد می گوییم شهرت 
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اثباتی در این کارکرد راه اثبات ظنی واقعیت ارزشی است و بر ظنی بودن آن تأکید 
شــده است. )همان، ص 19( پرسش بنیادینی که در اینجا مطرح می گردد عبارت 
اســت از اینکه شــهرتی که در دیدگاه واقع گرا به عنوان دلیل و توجیه گزاره های 
ارزشی و بایستی مطرح می گردد چقدر معتبر است؟ و تا چه میزان می تواند قابلیت 
اعتماد به حسن و قبح کنش ها را برای کنش گر تأمین و تضمین نماید؟ کنش گر تا 

چه حدودی می تواند در مقام کنش به عرف و عقال استناد و تکیه نماید؟
در این راســتا الزم است تا به بررسی اســباب ایجاد شهرت خصوص قضایای 
ارزشــی پرداخته شود. نسبت میان اعتبار منشــاء عرف ایجاد شده و گزاره ی ارزشی 
نســبتی ایجابی و مثبت است. به این نحو که منشاء شهرت گزاره در نظر عرف، هرچه 
به واقع نزدیک تر باشد گزاره ی ارزشی  از اعتبار بیشتری برخوردار است. می توان بر 
حســب واقعیت هایی از جمله حقانیت و فطری بودن، مصلحت عمومی، خلق و غرایز 
نوع انســان، انفعاالت انسانی، عادت و استقراء برخی رفتارها و باورها در میان مردم، از 
درجه ی اعتبار عرف در تطابق با مالک های واقعی پرده برداشــت. اطمینان حاصل از 
شهرت های ناشی از اسباب مزبور به یک اندازه نیست. زیرا اعتبار شهرتی که منشاء آن 
حق بودن است و شامل اولیات و فطریات می شود بسیار بیشتر از اعتبار شهرتی است 

که منشاء آن دیگر عوامل چون عادت و تکرار یا استقراء است. )همان، ص 23-19(
بر همین اساس است که مبتنی بر نظریه ی ادراکات اعتباری می توان گفت اخالق 
همان نحوه ی سلوک و نظام ارزشی غیر رسمی و غیر سرکوبگر است که انسان ها در زیست 
جهان اجتماعی و در تدبیر راهکارهای حفظ نظم و امنیت زیســت جهان به اعتبار و انشاء 
آن می پردازند. به عبارت دیگر اخالق و گزاره های فضیلت مدار همان ادراکاتی هستند که 
عرف و عقال بر حسب شهرتی که میان مردم رواج پیدا نموده با ابزار عقل عملی و برحسب 
ظرفی که در آن واقع شده اند آن ها را انشاء و اعتبار می نمایند و برحسب دوری و نزدیکی 
که مناشــی شهرت ها و ســیره های ایجاد شده با واقعیات و حقایق نفس االمری و واقیعات 
تکوینی در بردارند از آنها پرده برداری نموده و اعتبار و شــمولیت و ثبات سلســله مراتبی 
می یابند. بنابراین گزاره های اخالقی که هدف آنها دســت یابی به فضائل و ترفیع خصائل 
نیکو در حیات فردی و اجتماعی اســت، بر حســب مناشی شــهرت ها و آدابی که درمیان 
مردم مشــهور و محمود گشته اند، دچار وسعت یا ضیق در دائره ی شمول در بعد مکان و 

یا برخوردار از دوام یا پویایی در بعد زمان می گردند.
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عالمه طباطبایی در آثار خود به انواع اعتباریاتی که انسان ها از ابتدای حیات 
خود تا آخرین لحظه ی حیات مادی بدان ها مشغول هستند اشاره نموده اند. بررسی 
و باز تعریف ادراکات مزبور از حوزه این نوشــتار خارج اســت. اما در خصوص ادراک 
قضایــای اخالقی با توجه به نظام ویژه ای که در باب عرف و اخالق ترســیم گردید، 
بایــد آنها را در زمره »اعتباریات خصوصی« )مابعد اجتمــاع( قرار داد.1 »اعتباریات 
خصوصی« شناخت هایی هســتند که بر حسب زیست محیطی که انسان ها در هر 
اقلیم جفرافیایی، فرهنگی، اجتماعی که در آن قرار گرفته اند متغییرند. انسان هایی 
که در یک زیست بوم واقع شده اند بر حسب تغییر شرایط، شناخت های ارزشی خود 
را تغییر می دهند. انسان می تواند هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده روز 
دیگر بد شمارد. )طباطبایی ،1387 ، ص 186( بنابراین مالحظه می گردد که مطابق 
با حکمت کنشــی اسالمی که اراده انسان و اقتضائات حیات مادی در آن لحاظ شده 
اســت اخالق در مقوالت مطلق و نفس االمری و در زمره علوم نظری قرار ندارد بلکه 
مناشــی و مبانی قضایای اخالقی را شهرت های ارزشی تشکیل داده اند که برحسب 
ماهیت مدرج و تشکیکی که در ورای آن ها نهفته است  نشان دهنده مناسبات میان 

گزاره های دستوری و هنجاری در سطوح مختلف نظام اجتماعی است.
در حقیقــت نظریه ی حکمت عملی اســالمی از میان رویکردهای موجود در 
حوزه فرااخالق و ارزش رویکردی را پذیرفته که در آن گزاره های اخالقی یا هر گزاره  
ارزشی در بعد فردی و اجتماعی به مثابه سلولی زنده است که در خود هسته مرکزی 
غیر قابل فروکاهشــی را در بردارد که جهان شــمول و نا متغیر است. همان طور که 
ســلول ها بر حســب بافت و محیطی که در آن به سر می برند تنوع کیفی و کمی و 
کارکردی دارند ســلول ارزشی نیز به حســب محیط های مختلف اشکال گوناگون و 
کارکردهای متنوع دارند. همان طوری که سلول های یک موجود زنده در عین تفاوت 
شــان هسته مشــترک با ماده ژنتیکی یکســانی دارند ارزش های متفاوت نیز هسته 
مشــترک و واحدی دارند. )صلواتی، همان، صص 91و92( یکی از این هســته های 
سخت و عنصر دائمی و جهان شمول در گرازه های ارزشی در حکمت عرف گرای

1- در خصوص تقسیم بندی اعتباریات نزد عالمه طباطبایی »ره« ر.ک  اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد دوم 
صص ، 215 و 125
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اســالمی تأکید و توجه بر شــهود و فطرت اســت. فطرت دربردارنده شناخت های 
همگانی اســت و انسان با شهود تام و ســاده امور خوب و بدی امور را در خود می 
یابد. )طباطبایی،1371، جلد 2، ص 17( ایشان در موضع دیگر با استناد به کریمه  
و »نفس و ما سواها فالهماها فجورها و تقواها« )آیه ی 8 سوره ی مبارکه ی شمس( 
اظهار می نماید فجور و تقوی انسان ها برای آنها به الهام فطری معلوم است و هرکه 
می داند چه کارهایی درخور انجام است و چه کارهایی را نباید انجام داد. )طباطبایی، 
1387، ص 115( عالوه بر فطرت، از دیگر مؤلفه های جهان شــمول و تخلف ناپذیر 
در نظام حکمی اســالم قوانین حاکم بر هستی و سنن الیتغیر الهی است که عرف 
در ارزش گذاری های خود بایســتی در نظر گیرد. دیگر مؤلفه ثابت در نظام ارزش 
گذاری اجتماعی، متون وحی و آموزه های روایی هســتند. )ایمان، کالته ســاداتی، 
احمد، 1398، صص532-546( حدیث »حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرام 
محمد حرام الی یوم القیامه« دال بر ثبوت و جهان شمولی تمامی گزاره های وحی 
و روایات ائمه اطهار علیهم الســالم در تمامی ساحات نظام های انسانی است. لکن  
هسته و ساختار ثابت گزاره ی ارزشی به دلیل تأثیرپذیری از بافت و زیست بومی که 
در آن واقع شده اســت موجب بروز نگرش های ارزشی و رهیافت های متفاوتی در 
پهنه ی مدیریت اجتاع می گردد. از جمله اینکه شــرایط اجتماعی و تاریخی همانند 
امنیت یا نا امنی، صلح یا جنگ و آشــوب و جرم می تواند کارکرد هســته سخت را 
تغییر داده و ســبب بروز الگوهای هنجاری و کنشــی متفاوتی گردد. به طور نمونه 
طبیعی اســت که در شرایط آشوب و بی نظمی اجتماعی رفتارهایی مانند مالحظه 
کاری، تمامیت خواهی، امنیت گرایی،تعصب گرایی،عوام گرایی و... حاکم می شــود.  
یعنی ارزش هایی که مختص به زمان و مکان خاصی بود اکنون به دلیل تفاوت بافت 
و اختالف در کارکرد هســته های سخت ارزشی تبدیل به »باید« و »نباید« دیگری 

گردیده است. )صلواتی،همان ، صص97و 98(

بخش دوم: میان کنش اخالق وعرف در زمینه ی حقوق کیفری
حقوق کیفری شامل منظومه ای ارزشی است که حسب اهداف، اصول کاربست ها 
و روش هایی را برای مبارزه با جرم بکار می گیرد. در حقیقت حقوق کیفری بر زیر بناهایی
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از ارزش های غیر رســمی قرار گرفته اســت که شناخت آن ها بسیار مهم و حیاتی 
اســت چراکه دارای نتایج علمی و نظری فراوانی است.در بخش قبل به رویکردهای 
پارادایم های حکمت عملی در غرب و اســالم در ترسیم مناسبات عرف و اخالق به 
عنوان دو نظام غیر رســمی و زیرین حقوق کیفری اشــاره شد. هریک از نظام های 
حقوق کیفری بر حسب مالحظات فلسفه ارزش ذیل پارادیم علمی منتخب، برنامه 

پیش رو و هدف خود از بکار بستن نظام رسمی کیفری را معین نموده است.
امروزه به دنبال افزایش آمار جرم و نقض گســترده ی نظام های ارزشــی و 
هنجــاری جامعه، هدف حقوق کیفری و سیاســت جنایی از مقوالتی همچون اصالح 
و تربیت مجرم، ترفیع اخالق و فضیلت، پای بندی به اصول کرامت و حقوق بشــری 
تغییر مســیر داده و تضمین امنیت به دغدغه اصلی نظام های سیاست جنایی مبدل 
گردیده است. تمرکز ویژه بر مقوله ی تضمین امنیت در دهه های اخیر سیاست جنایی 
ریشــه در تحوالت و اقتضائاتی دارد که زیست جهان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی جوامع دچار آن گردیده اســت. مفهوم تحول و تغییر در زیست جهان اصول 
بنیادیــن و با ثبات حقوق کیفری را با مســاله ی عرف و اقتضائات زمانی مرتبط می 
سازد. از طرفی در میان علل و عوامل گرایش به تأمین امنیت مسأله ای روان شناسی 
و جامعه شناســی همچون »ترس از جرم و احســاس ناامنی« در میان توده مردم به 
وجود آمده است که ضرورت بررسی مناسبات میان اصول بنیادین کیفری و اقتضائات 
زیســت جهانی و عرفی را دو چندان نموده اســت. تمرکز خاص و ویژه بر مقوله ی 
امنیت موجب بروز رویکردی جدید موســوم به»امنیت گرایی کیفری« گشته است. 
رویکرد به سیاســت جنایی امنیت گرا در عمل منجر به گونه های دیگری از سیاست 
جنایی همچون سیاست جنایی سخت گیرانه و عوام گرایانه کیفری گردیده است. این 
ســه مفهوم گونه های جدید و در هم تنیده ای از رهیافت های سیاست جنایی را به 
وجود اورده اســت که توأمان به حیات خود ادامه می دهند و اصول بنیادین و مرسوم 
عدالــت کیفری را دچار چالش نموده اند. حقوق کیفری امنیت گرا با شــعار تضمین 
حداکثری امنیت شــهروندان بیشتر دچار نوعی بحران گشته تا اینکه به هدف تأمین 

عدالت کیفری نائل گردیده باشد. )قناد، اکبری، 1396، ص 39(
در این بخش به عنوان جنبه ای از مناسبات عرف و اخالق به بررسی چالش های 
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تقابل امنیت گرایی و عدالت محوری در زمینه ی حقوق کیفری غرب پرداخته شــده و 
به نمونه هایی از باب نقض گزاره های عدالت محور بواسطه ی رویکرد به امنیت محوری 
و عوام گرایی در زمینه ی کنونی نظام های حقوق کیفری غرب اشاره شده است. سپس 
با اتکاء بر حکمت عملی اســالم راهکار برون رفت از منازعه ی عدالت و امنیت و جمع 

میان اصول بنیادین حقوق و کرامت انسانی و تحوالت کیفری بیان خواهد گردید.

1. تقابل و تناقض عدالت و امنیت در نظام های حقوق کیفری غرب
بقاء و پیشــرفت جامعه در گرو امنیت و آرامش روحی و جسمی شهروندان 
است. نظام های حقوق کیفری و سیاست جنایی غایت قصوی و نهایت آمال خود را 
ایجاد جامعه ای امن و خالی از ناهنجاری قرار داده اســت. چراکه ناهنجاری و پدیده  
مجرمانه تعادل اجتماعی و مناسبات میان نظام های کنش را برهم می زند. هر اندازه 
میزان اخالل در نظام های کنشــی و مناســبات اجتماعی فزونی یابد امنیت روانی 
زیست جهان اجتماعی تحلیل رفته و مقوالتی مانند ترس از جرم و هراس اخالقی در 
میان افراد اجتماع شــیوع پیدا خواهد نمود. )فارال و دیگران،1392، ص 44( تأکید 
و تأمین حق بر امنیت به عنوان ابتدایی ترین و واالترین نیاز جامعه انسانی متضمن 
رعایت اصول و مبانی عدالت اخالقی و حقوقی است. به نحوی که هدف غایی تأمین 
امنیت به واســطه ی هر وسیله و ابزاری از اعتبار و قابلیت اجرایی برخوردار نخواهد 
گردید. از این روست که محققین حقوق کیفری و سیاست جنایی بایستی به تدوین 
نظامــی از اصول و رهیافت های مبارزه با پدیده ی جنایی دســت یازند که در عین 
تأکید بر عنصر نظم از  قابلیت انعطاف باالیی برخودار بوده تا بتواند در مقاطع بحران 

و برهم خوردن نظم زیست جهان تعادل را به ساحت اجتماع بازگرداند.
تمامی اندیشمندان و فیلسوفانی که در حوزه ی دانش های انسانی و اجتماعی 
از جمله حقوق کیفری و سیاســت جنایی به تحقیق پرداخته اند، نظریه ای را در باب 
حکمت عملی پرورانده اند. )حســنی، 1395، ص 59( نظام های ارزشی عرف، اخالق 
و حقوق کیفری تماما در بردارنده علوم و ادراکاتی هســتند که حول محور کنش های 
انســانی شکل گرفته اند. نظام معرفت های عرفی و اخالق نظام غیر رسمی هنجاری و 
نظام حقوق کیفری نظام ارزشی رسمی را تشکیل داده اند. با دقت در مبانی نظام های
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هنجاری و فلســفه کنش در غرب این نکته به دست می آید که نظام های سیاسی 
و مدیریتی در غرب در ساحت های گوناگون از تناقضات متعدد رنج می برد و هیچ 
گاه امکان تجمیع رهیافت هــای نظم بخش و در عین حال متحول و پویای عرفی 

را در خود نپرورانده اند.
پارادیم علمی مســلطی که به تولید گزاره های علوم اجتماعی و سیاســی 
در غرب مشــغول است، پارادیم تحققی اســت. پارادیم تحققی علم با مبانی هستی 
شناســی، معرفت شناسی و انسان شناسی که در بردارد الهام کننده نوع ویژه ای از 
نظام سیاســی است. غالب نظام های سیاســی غرب اکنون مبتنی بر نظریه لیبرال 
دموکراســی قرار گرفته اســت. برحسب این نوع نظام سیاســی است که گزاره ها و 
مبانی حقوق کیفری و رهیافت های پیش گیری و کنترل جرم تعریف و تعیین شده 
و نوع ویژه ای از نظام سیاست جنایی تحت عنوان مدل دولت- جامعه ی مردم ساالر 
را ایجاد نموده اند. تأکید بر مؤلفه هایی همچون جدایی جرم از انحراف و پاسخ های 
دولتی و جامعوی بخوبی نشــان گر عدم جایگاه عــرف در محدوده جرم و مقوالت 
مرتبط با حقوق کیفری اســت. چرا کــه در این مدل ها دولت در حوزه ی انحرافات 
اجتماعی وارد نمی شــود و مدیریت و اداراه ی آن را به مردم وامی گذارد و مردم نیز 
در حوزه جرم مداخله ننموده، بلکه تنها در مواردی و تحت شرایطی محدود به مردم  
مجال مشــارکت داده می شود مانند اجرای کیفرهای جایگزین حبس یا شرکت در 

فرایند میانجی گری. )دلماس مارتی، 1393، ص 51(
این در حالی اســت که نه تنها در حیطه جرم، بلکه در حیطه ناهنجاری و 
انحرافــات اجتماعی عرف و دانش های عامیانه جایگاهی ندارد. چراکه مطابق مبانی 
این پارادیم اراده های انســانی و عاملیت کنش گران بر خالف آنچه آموزه لیرالیسم 
مــروج آن بود، جایگاهــی ندارد. بلکه این نوع نظام اجتماعــی و حقوقی بر کنترل 

عاملیت کنش گران اجتماعی از سوی هیأت حاکمه و نخبگان جامعه تأکید دارد.
در نتیجه این گونه اســت که در این نظام حقوق کیفری و سیاست جنایی 
عــرف و نگــرش مردمان در مبارزه و کنترل پدیده جنایــی اعم از انحراف و جرم، 
کمترین بهره را در بردارد. مفهوم اغواء کننده جامعه مدنی که به عنوان مشــخصه  
مردم ساالر بودن این گونه نظام سیاست جنایی بر آن تأکید می گردد، تنها
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واسطه ای در جهت بسط تفکر تصمیم سازی توده ی مردم در ترجیحات نظام سیاسی 
اســت و جلب مشارکت توده ی مردم در بستری از پیش تعیین شده توسط نخبگان و 
اندیشــمندان اجتماعی صورت می گیرد. بنابراین نظام سیاسی لیبرال و نظام کیفری 
و سیاســت جنایی برآمــده از آن تنها تداعی کننده نوعــی از آزادی و اراده ی کنش 
گران است که به جلب تحرک متکی بر اختیار انسان در محدوده  محیطی خاص می 
پردازند. ایمان، کالته ســاداتی، 1393، ص 27( لذا مدل سیاست جنایی مردم ساالر 
گویای مدلی از نظام سیاســی نیســت که توده مردم در ساختارهای نظام اجتماعی و 
تدوین رهیافت های مبارزه با پدیده جنایی مؤثر باشــند. اصالت نخبه به معنای حذف 
کنش ها و اقتضائات فعال عرف از صحنه های تصمیم ســازی اجتماعی است. در این 
شــرایط صدا و فریاد توده ی مردم در قالب لیبرال دموکراسی تحت سلطه ی نخبگانی 
و آن هم نخبگان سیاسی خاموش، دست کاری و یا در جهت منافع و مطامع سیاسی 

مورد بهره برداری واقع می گردد. )همان، ص 23(
در ایــن نوع نگرش به علم اجتماعی تغییــرات و تحوالت اجتماعی مطابق 
قوانیــن علت و معلول که در علوم تجربی و ریاضــی مبنای تحلیل واقعیت ها قرار 
گرفته اســت، مورد تبیین علمی قرار می گیرند. روشــن است که چنین نگرشی که 
بنیاد خود را بر مفهوم نظم و تحفظ بر قوانین علی و معلولی طبیعت قرار داده است 
در برابر ســیالن تحوالت جامعه ی انســانی چه واکنشی را از خود بروز خواهد داد. 
گرچه در چنین نظام مدیریتی تحوالت با توجه به نیاز اجتماعی صورت می گیرد و 
لیکن به نحو تدریجی و بطئی شــکل گرفته و البته نخبگان مورد تایید طبقه حاکم 
ضرورت تحول و تغییر را تشــخیص خواهنــد داد. بنابراین کنش گران اجتماعی و 
مردمان از درک حســن و قبح ضروریات ارزشی و هدایت مسیر سیاست عمومی و 
حقوق کیفری ناتوانند و حق دخالت درآن را ندارند. در این گونه نظام های حکومت 
داری در صورت احســاس رخداد های جدید و متحول کننده و بروز خالقیت کنش 
گران اجتماعی بایســتی آنان را تحت کنترل قرار داد و خالقیت و بروز اراده جمعی 
را تحت کنترل ســاختار و سیستم نظام حاکمه نگاه داشت. )ایمان، کالته ساداتی، 

1398، ص 628(
در نظام های سیاسی کشورهای غربی از حدود چهار دهه ی پیش مداخله
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دادن مردم در فرایند سیاســت گذاری عمومی و مشــارکت مردم در حفظ و ایجاد 
امنیت به یکی از حربه های انتخاباتی و سیاســی احزاب و گروه های سیاسی مبدل 
شــده است. »عوامگرایی« یا »پوپولیسم کیفری« وصفی است که حقوقدانان و جرم 
شناســان غربی به ویژه آمریکایی در ســال های اخیر نســبت به سیاست کیفری 
دولت های محافظه کار دســت راســتی و ملی گرای کشورهای خود بکار بسته اند. 
)الزرژ، 1390، ص 44( وعــده های انتخاباتی در حوزه ی تأمین امنیت جانی، مالی 
و حیثیتی مردم و سرکوب جلوه های خشونت آمیز بزهکاران نه به عنوان بهاء دادن 
به جایگاه دیدگاه های مردمی و برقراری امنیت و آرامش شهروندان، بلکه به عنوان 
ابزاری سیاسی و انتخاباتی مطرح شده است. در این میان رسانه های گروهی وابسته 
یا مستقل با انتشار آمار مرتبط با بزهکاری زمینه ی مناسبی را در جهت عوام گرایی 
کیفری ایجاد نموده اند. در چنین بســتر سیاســی است که مقوله ی ترس از جرم، 
موجب وحشــت و شوک روانی ناشی از بزه دیدگی و افول همبستگی اجتماعی بین 

مردم شده است. )همان، ص 46(
تاریخ مکاتب کیفری بخوبی گویای این مطلب اســت که علی رغم تحوالت 
حقوق کیفری و قبض و بســط های سیاست جنایی نظام های حقوقی تا چند دهه 
اخیر بر گــزاره های مفروض و بنیادینی به عنوان اصول الیتغیر عدالت کیفری پای 
فشــرده اند. اصول و مبانی اخیر الذکر در قوانین، تصویب نامه ها و میثاق های بین 
المللی و تحت عنوان»حقوق بشــر« مورد تصریح قرار گرفته اند. مفاهیمی همچون 
حقوق غیر قابل ســلب و جهان شــمول که در اسناد حقوق بشــری و بین المللی 
و منطقه ای حقوق کیفری مالحظه می گردد بی شــک ریشــه در نظریات حقوق 
طبیعــی دارد. صرف نظر از تحوالتی که در قرائت های حقوق طبیعی در طی قرون 
متمادی ایجاد گردید، در مجموع حقوق طبیعی به معنای گزاره های جهان شمول، 
فرا زمان و مکان از هنجارهایی ســخن می گوید که به عنــوان اصول و قواعد برتر 
انســان فارق از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آن هاست. این اصول 
جهان شــمول و ثابت اخالقی هدایت گر ومیزان اعتبار هنجارهای حقوقی از جمله 
حقوق کیفری اســت. )قربان نیا، 1383، ص 41( در این بین نکته ی بسیار شگفت 
انگیز عبارت است از اینکه اندیشمندان تحققی نیز به نوعی گرایش خود را به حقوق
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طبیعــی نشــان داده اند. با اینکه با رواج رویکرد تحققــی بحث از حقوق طبیعی با 
منشــاء الهی و عقل، از رونق افتــاد اما همواره طرفــداران آن در جهت ترویج آن 
کوشــیده اند. به طور مثال پوزیتیویستی همانند هارت از نظریه ای به نام »محتوی 
حداقلی حقوق طبیعی«1 دفاع می نماید و درعین حال از احکام و قواعدی ســخن 
می گوید که به ضرورت طبیعی میان حقوق و اخالق مشــترک اســت و این همان 
حداقلی اســت که اخالق و حقوق کیفری را به هم پیوند می دهد. از آن شــگفت 
انگیــز تر اینکه فایده گرایی همچــون بنتام که حقوق طبیعی را مفهومی مبهم و در 
عین سالحی در اختیار متعصبان می پندارد نیز به نوعی به حقوق طبیعی باور دارد. 

)همان، صص 55 و 56(
علت تأکیــد حقوق دانان کیفری طرفدار پوزیتیویســم بــر اصول و مبانی 
حداقلــی اخالق در حقوق کیفری را می توان عبارت دانســت از اینکه اثبات گرایی 
پارادیمی از معرفت است که دائماً به دنبال حاکمیت مدل هایی عام و جهان شمول 
از دموکراســی و گزاره های نظم بخش در سیســتم های سیاسی و مدیریت هیأت 
اجتماعی است. به همین جهت معتقدان به نظام دموکراسی و مدل سیاست جنایی 
مردم ســاالر در صدد تبییــن الگوهایی از اصول عام و جهان شــمول برای جوامع 
هستند تا بدین وســیله هژمونی و سیطره خود را بر جوامع انسانی وسعت بخشند. 
تحت این رویکرد بر تمامی نظام های اجتماعی اصولی عام و جهان شــمول حاکم 
است که صرفاً توسط نخبگان قابل کشف است. در این رویکرد نه تنها مبانی و اصول  
بلکــه مصادیق و مفاهیم جزئی حقوق کیفری خارج از شــعور و اراده ی مردمان و 
کامال نظم یافته و قابل کشف و کنترل است. )ایمان،کالته ساداتی، همان، ص 21(

امــروز در پهنه ی نظام های بزرگ سیاســت جنایی مالحظه می گردد چگونه 
نظام های سیاسی با دستاویز تضمین امنیت و کنترل ریسک جرم اصول و مبانی حقوق 
کیفری که خود تحت لوای حقوق بشر به تصویب رسانیده اند را نقض نموده اند. از جمله 
نقض های فاحش و چرخش هایی که در پیکره ی مبانی و اصول بشری حقوق کیفری 

ایجاد شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
- چرخش از ضرورت احراز رکن روانی در جرائم به سمت مادی شدن جرائم؛

1- minimum content theory of natural law
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- چرخش از اصل برائت به سمت اماره ی مجرمیت؛
- چرخش از مسئولیت کیفری فردی به سمت مسئولیت کیفری دسته جمعی؛

- چرخش از تاکید بر رعایت حریم خصوصی به ســمت رهیافت های ناقض 
حریم خصوصی؛

- چرخــش از مقوله ی پیش گیری اجتماعی و اصالح و تربیت بزهکاران به 
سمت رهیافت های کنترل ریسک جرم و پیش گیری وضعی؛ 

- چرخش از هدف باز اجتماعی ســازی مجرمین از اعمال کیفر به ســمت 
هدف سرکوبگری مجرمین از طریق اعمال مجازات های کامل و شدید؛ 

- چرخش از اصل کمینه ی جرم انگاری به ســمت جرم انگاری حداکثری و 
قرار دادن رفتارهای خالف هنجار در سیاهه ی جرائم. 

محققــان علل اصلی بروز رویکرد امنیت گرای حقوق کیفری و تبعات مخرب 
رهیافت های عوام گرایی و سخت گیری کیفری در سیاست جنایی را در شکست جرم 
شناسی های اصالح و درمان و دفاع اجتماعی افزایش قدرت رسانه ها و ترویج و انتشار 
امار مربوط به جرائم و در نهایت بروز و شــدت یافتن جرائم سازمان یافته بین المللی 
ترورزیم و جنایات علیه بشریت دانسته اند. )قناد، اکبری، همان، صص 44-47( باید 
گفت این ها تنها دالیل ظاهری بحران و چالش نظام های سیاست جنایی در مدیریت 
صحنه های پر تنش و متحول جامعه اســت بلکه محقق بایستی با نگاهی دقیق و تیز 

بین در پی جستن علل مبنایی بروز بحران در نظام های اجتماعی غرب برآید.
همــان طور که اخیراً بیــان گردید در مکاتب حقوق کیفــری غرب مبانی و 
اصول حقوقی را همان اندیشــه عدالت و حقوق طبیعی، فارغ از الهیات و متافیزیک، 
تشکیل داده اســت. اندیشه عدالت طبیعی و اخالق حداقلی در زمینه حقوق کیفری  
به مقوالتی همچون بسترهای اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی در شکل گیری 
نظام رســمی حقوق و توسعه ساخت و ســازهای زیست جهان مادی بی توجه بوده و 
صرفا بــه حقوق و آزادی های فردی چونان محتوای عدالت طبیعی از دریچه ی عقل 
ابزاری نخبگانی می نگرد. اعتقاد به عدالت طبیعی و تأکید بر گزاره های جهان شمول 
الیتغیــر، صرف نظر از ایرادات نظری، در عمل نظام های سیاســت جنایی غرب را با 
تناقض و بحران مواجهه نموده است. درحالی که نمی توان انکار نمود مبانی و اصول
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حقوق کیفری ، جرم،  ناهنجاری ، کیفر و سایر واقعیات اجتماعی به عنوان مولودات 
و موجودات وابسته به جهان متحول اجتماعی دائما در حال تغییر و تحول هستند. 
اگرچــه برخی نظریات فراخالق و فلســفه ی ارزش در حیطــه ی ارزش های غیر 
رســمی بر جایگاه عــرف و اراده ی مردمان تأکید نموده انــد ، لکن  در بعد نظریه 
ی سیاســی و مدل های حکومت داری و نظام های برســاخته حقوقی و مدیریتی ، 
مناسبات مؤلفه های نظم و تحول به نحو دیگری ساماندهی شده است و هیچ گونه 
تعامل ســازنده ای را نمی توان میان مؤلفه های مزبور در نظام های حقوق کیفری 

در غرب مالحظه نمود.

2. مناسبات عرف و اخالق در نظام حقوق کیفری اسالم
برحســب آنچه مطابق با رویکرد صحیح در حوزه مبانی ادراکات کنشــی و 
مناسبات عرف و اخالق در حکمت عملی اسالم بیان گردید، اندیشه عدالت طبیعی 
و نفس االمری و امکان پذیرش آن در نظام حقوقی و هنجاری اســالم و نظام های 
برســاخته آن با تردید روبه رو است. )جوادی آملی، 1391، صص 44و 45( چرا که 
در اسالم نظام اجتماعی در عین برخورداری از مبانی واقعی و نفس االمری، به شدت 
پویا و متحول است. مطابق با مبانی تولید علم اجتماعی نظریه »ادراکات اعتباری« 
نگرش نوینی را در مناسبات و تعامل گزاره های بنیادین حقوق کیفری و اقتضائات 
زمانی و مکانی جهان اجتماعی بازگشوده است. در حقیقت طرح نظریه ی اعتباریات 
در پرتو رویکرد »عرف گرایی ثبوتی- واقع گرا«، تالشــی نظری اســت تا از رهگذر 
آن به رفع چالش اصلی امنیت و عدالت طبیعی که در آن حقوق، اخالق و سیاست  
همگــی گزاره های متافیزیکی یا انتزاعــی محض اند که به واقعیات فعال و متحول 

جهان اجتماعی بی توجه اند، پرداخته شود.
همان طور که در فلســفه کنش در نظام اســالمی تبیین گردید، اعتباریات 
دائر مدار نیازمندی های انسان است. به نحوی که احساسات درونی به وجودآورنده  
ادراکات ارزشی خود معلول یک سری احتیاجات وجودی )فطری و غریزی( مربوط 
به ســاختار وجودی ویژه ی انســان اند. بنابراین رفع نیازهای طبیعی انسان، ادامه 
حیات اجتماعی و تکامل نهایی انسان، غایت تمامی ادراکات ارزشی است. )طباطبایی
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،1428، ص 385( پر واضح است که تحقق کماالت انسانی تنها در گرو ایجاد جامعه 
امن و عاری از مخاطراتی است که انسان را در دست یابی به کمال مطلوب دچار مانع 
می نماید. نیاز به امنیت و بقاء و هراس از آســیب و نابودی، اساسی ترین و ابتدایی 
ترین نیازی اســت که انســان را به ایجاد و انشا گزاره های متعدد و متکثر تجویزی 
و دســتوری در نظام های کنش اجتماعی وادار می نماید. ذیل حکمت کنشی اسالم 
مســأله ی امنیت شــهروندان و بقاء جامعه و نظام اسالمی یکی از ضروریات عقلی، 
شــرعی و فقهی برشمرده می شــود. توجه به ضرورت امنیت و حفظ نظام در پرتو 
تبیین عمیقی که از مبانی نظام ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مبتنی بر نظریه ی 
ادراکات اعتباری بیان شــد، نشان از جایگاه مهم دانش های عرفی و تحول و پویایی 

در قواعد و هنجارهای حقوقی از جمله حقوق کیفری دارد.
تحت مبانی کالمی - اعتقادی حکمت عملی اســالم، هیچ گزاره ی ارزشی 
بدون گذر از فرایند کســب حجیت و اعتبار شــرعی معتبر نیست و نمی تواند مورد 
اســتناد قرار گیرد. بنابراین ســخن از امکان تحول و پویایــی مبانی حقوق کیفری 
بدون اتکاء بر مبانی و اصول اصدار حکم شــرعی و فقهی بیهوده و نا معتبر خواهد 
بود. تبلور مســأله ی امنیت و لحاظ شــرایط و اقتضائات زیســت بوم را می توان در 
قاعده فراگیر »حفظ نظام« در فقه شــیعی مالحظــه نمود. حفظ نظام در اصطالح 
فقها عبارت است از: »حفاظت و اجرای نظری و عملی، استقرار و حاکمیت اسالم و 
ادراه ی شئون مجتمع به گونه ای که نیازهای مادی و معنوی آن به قدر امکان مهیا 
شــود و روابط و مناسبات داخلی و خارجی تنظیم گردد.« )شمس الدین، 1314ق، 
ص 440( اهمیت و جایگاه قاعده ی حفظ نظام به اندازه ای است که به اذعان فقها 
حاکم بر تمامی ابواب فقهی اســت. لذا فقیه در عملیات استنباط خود نمی تواند از 
مقوله حفظ نظام به عنوان مصلحت عام غافل و به ارتباط آن با فقه بی توجه باشد. 
در مفهوم »نظام« به معانی مختلف اشاره شده است. از جمله نظام کالن اجتماعی، 
نظام حکومت اســالمی و نظام دینی و بیضه ی اســالم. )همان ، ص 28( با بررسی 
مباحثی که در آثار فقهی حول این قاعده بیان شده است، معین می گردد که وجوب 
حفظ نظام صرفاً داللت کننده بر حفظ نظام سیاســی اســالم یا تنها مقید به حفظ 
نظام دینی اسالم نیست، بلکه مطابق با آموزه های اسالمی آنچه در الویت قرار گرفته
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اســت، حفظ و تصضمین امنیت نظام اجتماعی انســان ها است تا در پرتو آن سایر 
نظام ها، از جمله نظام سیاســی و بیضه ی اسالم حفظ گردد. مسأله ی حفظ امنیت 
نظام اجتماعی امری اســت که در طول تاریخ، نظام های عقالیی بر آن اســتقرار و 
استمرار یافته است و دلیلی نیز از طرف شارع مبنی بر نهی و زجر از آن ثابت نیست. 
)جعفری هرندی، عرب، 1392، ص 37( بنابراین این قاعده همانند بسیاری دیگر از 
قواعد فقهی محصول داوری عقل و بنای عقال اســت که نه تنها در بین مسلمانان و 
مذهب شیعه، بلکه نزد هر صاحب عقلی مطلوب و معمول است و شارع حکیم تنها 

آن را مضا نموده است.
قاعــده ی حفظ نظام گاهی از بــاب »ضرورت« به عنوان حدوث یک عنوان 
ثانوی، منجر به صدور حکم جدید شده است و گاهی نیز خود به عنوان علت و دلیل 
حکم شرعی، مستند احکام اولیه حکومتی قرار گرفته است. حکم حکومتی حکمی 
جزئی اســت از ناحیه ی حاکم و از تطبیــق قوانین کلیه ی الهی بر مصادیق جزئی 

شان حاصل می گردد. )مکارم شیرازی، ناصر، ص 499(
بر همین منوال قاعده ی مزبور در فقه کیفری اســالم، امکان هایی از جمله 
تبدیــل حکم کیفری اولی بــه ثانوی، همچنین صدورحکم اولی مســتحدث را در 
جهت تضمین امنیت و مدیریت پدیده ی جنایی در بردارد. در نظام حقوق کیفری 
اســالم در صورتیکه اجرای حکمی متعین موجــب اختالل در جامعه گردد و یا در 
صــورت اجراء آن امنیت و نظم جامعه به نحو مقتضی برآورده نگردد و آن حکم در 
جایگاهی مهم تر از حفظ نظام اجتماعی مســلمانان نباشد، قطعاً در چنین شرایطی 
تحت عنوان حکم ثانــوی »ممانعت از نقض امنیت« در جامعه، حکم الهی اولی در 
مقام امتثال کنار گذارده می شود. چه بسا قاعده یا گزاره ای در حقوق کیفری قرون 
متمادی مصداق حفظ نظام باشــد، ولی با بروز شرایط جدید باید به صورت موقت 
یا دائمی متوقف گردد. از باب مثال در شــرع و فقه شــیعی در تقدم حکم ثانوی بر 
حکم اولی با اســتناد به قاعده ی حفظ نظام از جمله مواردی که بیان شــده است، 
جواز کشتن غیر نظامیان کافری است که دشمن آن ها را سپر خود در مقابل لشکر 
اســالم قرار داده است. چراکه در غیر این صورت جهاد تعطیل و امنیت نظام اسالم 
مختل خواهد شد. )سرخسی، 1421 ق، ص 65 و سبزواری،1413 ق، ص 126( 
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جواز نقض حریم خصوصی شــهروندان به دلیل تجســس و کسب اطالع از زندگی 
دشمنان نظام اسالمی که بر ضد مصالح عمومی، عملیات مجرمانه انجام می دهند،  
تحــت قاعده ی حفــظ نظام و تضمین امنیت، در زمره ی اعمالی اســت که عقال و 
عرف آنرا اعتبار می نمایند و شارع حکیم نیز این بنای عقالیی را امضاء نموده است.  

)منتظری، 1369، ص 383(
در بسیاری از موارد، بروز شرایط جدید موجب تحول در اوصاف و انقالب در 
ماهیت موضوع حکم شرعی گشــته و با تحول موضوع، ضرورت اعتبار حکم جدید 
در جهت حفظ نظام اجتماعی ایجاد می گردد. در بســیاری موارد دیگر نیز مالحظه 
می گردد مســائل و موضوعاتی پیش روی مستنبط و فقیه قرار میگیرد که در متون 
)وحی و نقل( و آراء فقها سابقه ای ندارد. بنابراین در جهت تضمین آسایش و امنیت 
به صورت موقت و یا مادامی و با اســتناد به عنصر »مصلحت« امکان تقنین و الحاق 

راهکارها و رهیافت های جدید در حقوق کیفری وجود دارد.
از جمله مواردی که باید در حیطه ی حقوق کیفری، آن را به عنوان مصداقی 
از موضوعات مســتحدث در جهان اجتماعی دانست و در جهت مواجهه و مدیریت 
آن اقــدام به صدور احکام اولی نمود، پدیده ی پیچیده و خطرناک »جرم ســازمان 

یافته« است.
 امروزه جرائم سازمان یافته اقتصادی - مالی، تروریزم، جنایات بین اللملی و 
ســایر جرائمی که در قالب گروهی منسجم و تحت توافق یا هدف مشترک مجرمانه  
در حیطه ی مباحث حقوق کیفری واقع شــده اســت، ضــرورت بازنگری در اصل 
»شــخصی بودن مســئولیت کیفری« و جایگزینی آن بوسیله نظریه ی مقتضی در 
حیطه مســئولیت مباشــرین و معاونین در این جرائم را برانگیخته اســت. »اصل 
مســولیت شخصی« به عنوان یکی از قواعد و اصول بنیادین حقوق کیفری است که 
در متون داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اســت. اصل مزبور اصلی است 
که بر قاعده ای اخالقی و وجدانی قرار گرفته مبنی بر اینکه هر شخص در قبال فعل 
خود مسئول و مکلف است. مطابق این قاعده کالسیک حقوق کیفری هر فردی که 
اقدام به مباشــرت در ارتکاب جرمی نماید به نحوی که بتوان وی را علت تامه رفتار 
مادی جرم مورد نظر دانست هم او در قبال جرم ارتکاب یافته مسئولیت تام کیفری
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خواهد یافــت. در نتیجه افرادی که در ارتکاب رفتار مادی جرم مداخله مســتقیم 
نداشــته بلکه اعمال آنان را صرفاً می توان از باب شــرطیت یا سببیتی که در تحقق 

رکن مادی جرم ایجاد نموده است تحت عنوان معاون در جرم قرار داد.
مســأله مهمی که در این دســته از جرائم مطرح می گردد، عبارت است از 
اینکه نقش و جایگاه عملیات مقدماتی و طراحی و هماهنگی عملیات مجرمانه و در 
مجموع ســازماندهی اقدامات مورد هدف مشترک اعضای گروه، اهمیت انکار ناپذیر 
در تحقق مادی جرائم در بردارد. به قطعیت باید گفت در این دســته از جرائم نقش 
رهبران، مشــاوران و طراحان عملیات مجرمانه که در حقوق جزای مرسوم درقالب 
عنوان معاونت قرار می گیرد، از مباشــران مادی جرائم ارتکابی با اهمیت تر اســت. 
صرف نظر از ضرورت باز اندیشــی مباحث علیت و ســببیت در رکن مادی جرائم، 
مســئولیت جدیدی در حیطه ی جرائم گروهی مطرح شــده است که مبتنی بر آن 
تمامی افــرادی که در توافق انجام یافته در جهت عملیات مادی جرائم مشــارکت 
نمــوده یا متعاقباً از چنین توافقی آگاهی پیدا نموده باشــند همانند مباشــرین و 
مرتکبین عملیات مادی جرائم مســئولیت کیفــری خواهند یافت. در حقوق جزای 
عرفــی و حقوق جزای بین الملل مســئولیت از این نوع تحت »نظریه ی تبانی«1 یا 

(Damgaard,2008, p127) .شرکت مجرمانه«2 قابل توجیه است«
ضرروت باز اندیشــی در اصول حقوق کیفری نه تنها در حیطه ی مســئولیت 
کیفری ناشــی از جرائم سازمان یافته بلکه در بسیاری مسائل دیگر در حیطه ی حریم 
خصوصی، ادله ی اثبات دعــوی، نظام مجازات ها، جرم انگاری و جرم زدایی از برخی 
رفتارها و ... درحقوق کیفری ایران به وجود آمده است. همانطور که بیان گردید نظام 
حقوقی اســالم به عنوان بخشی از حکمت عملی اسالمی مبتنی بر نظریه ای پیشرفته 
تحت عنوان »ادراکات اعتباری« قرار گرفته است. نظریه ی پیش گفته رویکردی را بر 
تمامی حیطه های علم اجتماعی دینی حکم فرما خواهد نمود که در عین برخورداری 
از پشتوانه های حقیقی و ثابت )لوح محفوظ، فطرت ،سنن الهی، وحی و روایات( امکان 
انعطاف و انطباق با تمامی شرایط اضطرار آمیز و یا مستحدث را در بردارد. به نحوی که

1- the conspiracy theory
2- - joint criminal interprise
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در عین تحول و پویایی در ساحت های مختلف تعادل و نظم حاکم بر هستی انسانی 
و اجتماعی برهم نخورد. صحبت از امکان های متحول در حیطه ی مســائل حقوق 
کیفری فرصت و مجالی وسیع را می طلبد. اما به عنوان مبنایی کلی در نظام حقوقی 
اســالم بیان می شود که گرچه بیشترین موردی که فقها متعرض مسأله حفظ نظام 
شــده اند باب جهاد و دفاع اســت لیکن عام بودن کبــری کلی ضرورت حفظ نظام  
حاکی از تعمیم آن به تمامی مواردی اســت که می تواند مصداق این امر کلی باشد. 
) عمیــد زنجانی ، 1384، ص 39( لذا تحول در اصــول و مبانی حقوق کیفری که  
از لحاظ شــرعی و عقلی مصادیق حفظ نظام اجتماعی و به تعبیر این مقاله تضمن 
امنیت اند هیچ محدودیتی نداشته، بلکه بر حسب شرایط جهان اجتماعی، صالحدید 

عرف و عقال و تایید خبرگان و فقها اعتبار می گردند.
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برآمد
در این تحقیق از رهگذر بررسی مناسبات عرف و اخالق در نظام های حکمی 
اسالم و غرب سعی گردید تا به یکی از کانون های چالش در حیطه ی مقوالت کیفری 
و سیاست جنایی یعنی مقوله امنیت گرایی در مقابل رویکرد عدالت محوری پرداخته 
شــود. در این راستا تحت مبانی فلســفی و پارادایمی علوم اجتماعی مرسوم در غرب 
و اســالم مناســبات میان اخالق به عنوان قضایای تضمین کننده ســعادت و تحقق 
کرامت و فضائل بشــری و عرف به عنوان مجموعه ادراکات ارزشــی برآمده از جهان 
متغیر اجتماعی، در قالب نظریات موجود در حیطه ی حکمت عملی مورد بررسی قرار 
گرفت. هریک از رویکرد های تحت بررســی با در نظر داشتن جایگاه ویژه برای مؤلفه  
»عاملیت« و »خالقیت« انسان ها در انشاء گزاره های ارزشی، به ترسیم مناسبت های 
عــرف و اخالق پرداخته اند. در این میان رویکــرد »عرف گرایی ثبوتی« یا به عبارتی 
»قراردادگرایی اخالقی« رویکردی اســت که ذیل آن اراده مردمان و عرف در تعیین 
مفهوم، مــالک و مصداق فضیلت و عدالت تعیین کننده اســت. این رویکرد تنها در 
خوانشــی که تحت مبانی حکمت عملی اسالم در قالب نظریه ی »ادراکات اعتباری« 
عالمه طبابطبایی »ره« قرار دارد، قابل پذیرش خواهد بود. نظریه ی ادراکات اعتباری 
عالمه طباطبایی »ره« نظریه ای است در باب تمامی ادراکات ارزشی که با برخوداری 
از پشتوانه های انسان شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی متقن و مستندات 

قرآنی و روایی از در افتادن در ورطه نسبی گرایی نظریات عرف گرا مبری است.
این نظریه در ســاحت حقوق کیفری قابلیت تحول در اهداف، اصول و قواعد 
کلــی کیفــری، اعم از ماهوی و شــکلی، را در جهت تأمین مقولــه ی امنیت و حفظ 
همبستگی نظام اجتماعی فراهم آورده است. تحت نظریه ی اخیر اصولی همچون اصل 
برائت، اصل مســئولیت شخصی، مفهوم علیت مادی، محدوده حریم خصوصی و ... در 
زمره مفاهیم و ثغور الیتغیر حقوق کیفری قلمداد نشده بلکه آنها اعتباریاتی زمان مند 
و مکانی اند که در جهت تأمین امنیت و حفظ نظام اجتماعی در چهارچوب های دائمی 
و الیتغیر همچون فطرت، وحی، ســنت های الهی، ســنت و روایات معصومین علیهم 
السالم، از ناحیه متشرعین ضروری تشخیص داده شده، حجیت فقهی پیدا نموده و در 

قامت قاعده و اصول حقوق کیفری لباس قانون بر تن می نماید.
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منابع
- ایمان، محمد تقی، کالته ساداتی، احمد )1398(، روش شناسی علوم 
انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، )ارائه مدلی روش شناختی از علم اسالمی(، 

تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم
- ایمان، محمد تقی، کالته ســاداتی، احمد )1393(، مقایسه مؤلفه های 
پارادیمی در لیبرال دموکراسی و مردم ساالری اسالمی با تأکید بر مفاهیم 

انسان و آزادی، تهران، نشر الگوی پیشرفت چ اول 
- برهانی، محسن، اخالق و حقوق کیفری، )1396(، تهران، ناشر انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ دوم 
- جعفری هرندی، محمد، عرب، عالیه، )1392(، حکم ســازی ضرورت 
حفظ نظام در قلمرو احکام شــرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسالمی، مجله 

مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی، سال نهم، پاییز، ش 32 
- جوادی آملــی، عبداهلل، )1391(، منزلت عقل در هندســه معرفت 

دینی، قم، اسراء، چاپ ششم
- حسنی، حمید رضا، موســوی، هادی )1397(، حکمت عملی به مثابه  
فلسفه علوم انســانی، فصل نامه علمی پژوهشی روش شناســی علوم انسانی، 

زمستان، سال 24 ،شماره 97، صص 73-57 
- درو بینکــی، الــک، )1368(، تاریخ علم و اخالق )ســیر تحول مفهوم 

اخالق(، ترجمه فریدون شایان، پیشرو، چاپ اول 
- دلمــاس - مارتی، می ری،)1393(، نظام های بزرگ سیاست جنایی، 

ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم
- دورکیم، امیل، )1391(، جامعه شناسی و فلسفه، ترجمه مرتضی ثابت 

فر، تهران، انتشارات علم، چ اول 
- دورکیــم، امیل، )1369(، درباره تقســیم کار اجتماعی، ترجمه باقر 

پرهام، بابل، کتاب سرای بابل
- راستیان، ابراهیم، ب یدهندی، محمد، رحیم پور، فروغ السادات، )1398(، 
تقریر انسان شناســانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر 
عالمه طباطبایی، مجله فلســفه و کالم اسالمی، سال 52، بهار و تابستان، شماره 

1، صص74-57
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- رالز، جــان، )1387(، نظریه عدالت، ترجمه محمد کمال ســروریان و 
مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

- فارال، استفن، جکسون، جاناتان، گری، امیلی،)1392(، نظم اجتماعی و 
ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمید رضا نیکوکار، حسین غالمی، تهران، 

بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول 
- فروغی، محمد علی، )1367(، سیر حکمت در اروپا، ج 2، تهران، زوار

-قربان نیا، ناصر، )1383(، قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی، مجله فقه 
و حقوق، سال اول، تابستان 

- قناد، فاطمه، اکبری، مسعود، )1396(، امنیت گرایی سیاست جنایی، 
مجله پژوهش های حقوق کیفری، سال پنجم، شماره هجدهم، بهار 

- عباســی، ولی اهلل، )1389(، جان رالز و نظریه اخالقی قراردادگرایی، 
مجله پژوهش نامه اخالق، سال سوم، پاییز، ش 9 

- علیدوست، ابوالقاســم، )1394(، فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

- عمید زنجانی، عباس علی، )1384(، فقه سیاسی، ج 9، تهران، امیر کبیر
- غالمی،علی، پورکیانی، محمد، )1395(، بررسی مبانی فلسفی جایگاه 
عقل و عرف متشــرعه در حقوق با تمرکز بر آراء عالمه طباطبایی و استاد 
مصباح یزدی، پژوهش نامه ی حقوق اســالمی، ســال هفدهم، شماره اول ،بهار و 

تابستان، صص 26-5
- صلواتــی، عبداهلل، )1395(، نظریه ســلولی اخالق با تأکید بر آرای 
عالمه طباطبایی، فصل نامه فلســفه و کالم اسالمی آینه معرفت، دانشگاه شهید 

بهشتی، تابستان
- طالب زاده، ســید حمید، )1389(، نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری 
امکانی برای علوم انسانی، مجله، جاویدان خرد، شــماره 17، پاییز و زمستان، 

صص64-29
- طباطبایی، سید محمد حسین )1387(، انسان از آغاز تا انجام، ترجمه 

صادق الریجانی، قم، بوستان کتاب
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- طباطبایی، ســید محمد حســین، )1387(، اصول فلســفه و روش 
رئالیســم، جلد دوم، شرح و ترجمه مرتضی مطهری، منتشر شده در سایت پایگاه 

جامع استاد شهید مرتضی مطهری، منتشر شده در 1391/3/21 
- طباطبایی، ســید محمد حسین،)1371(، المیزان فی التفسیر القرآن 

،جلد دوم، مؤسسه اسماعیلیان، چ 2 
-کاید خورده، رضا، کوچنانی، قاســمعلی،)1394(، معنا شناسی ادراکات 
اعتباری از دیدگاه عالمه با نگاهی انتقادی به اندیشمندان مسلمان معاصر، 

مجله حکمت صدرایی، سال چهارم، پاییز و زمستان، ش 1 
- الزرژ،کریســتین، )1390(، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی 

حسین ابرند آبادی،تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ دوم
- الهیجــی ،عبدالرزاق، )1372(، ســرمایه ی ایمان به کوشش صادق 

الریجانی، تهران، انتشارات الزهرا  
- محیطی اردکان، حسن، )1394(، توجیه گزاره های اخالقی بر مبنای 
شهرت، مجله معرفت اخالقی، سال ششم، شماره اول ، بهار و تابستان، صص24-5 
- محیطــی اردکان، حســن، )1398(، نقش عــرف در ارزش اخالقی، 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، چ اول 
- مصباح یــزدی، محمدتقی، )1386(، آموزش فلســفه،2 جلد، تهران 

،سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ هفتم .
- مصباح یزدی، محمدتقی )1367(، فلسفه اخالق، تهران، اطالعات

- منتظری، حسین علی، )1369(، مبانی فقهی حکومت اسالمی، ترجمه 
محمود صلواتی قم، نشر تفکر، ج 4

- میر حسینی، سید امین و دیگران، )1398( هستی شناسی اعتباریات؛ 
اعتبار به مثابه نحوه ی هستی  انسان در جهان مادی، مجله خرد نامه صدرا، 

شماره 98، زمستان، صص74-63
- هابز توماس، )1380(، لویاتان، ترجمه ی حسین بشیریه، نشر نی

- سرخسی، ابوبکر، محمد بن ابی ســهل، )1421( ق، المبسوط، بیروت،  
دارالفکر، ج 10
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- سبزواری، عبدالعلی، )1413(ق، مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرام، 
قم دفتر ایت اهلل سبزواری، ج 15 

- شــمس الدین، محمد مهــدی، )1413( ق، نظام الحکــم و االداره فی 
االسالم، قم، دارالثقافه

- طباطبایی، محمد حســین، )بی تا( الرســائل التوحیدیه، بیروت، موسسه 
النعمان 

- طباطبایی، محمد حسین، )1428(ق، الرسائل سبعه )الرساله االعتباریات(
الصباح الربیعی، قم، شارع معلم 

- مکارم شیرازی، ناصر)1422(ق، بحوث الفقهیه الهامه، مدرسه االمام علی 
بن ابیطالب 
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