فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی /سال سیزدهم /شماره پنجاه و سه /پاییز  /97صفحات 109-128

مذاق شريعت و کارکردهاي آن با تأکيد بر فقه جزايي اماميه
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چکيده
فقيه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعي به صورت منفرد و تکگزارهاي استناد
مينمايد و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعي ،روش و سيرهي شارع در جعل احکام و روح کلي
شريعت را در مي يابد و با اين بينش مجموعه نگر ،ادله شرعي را ارزيابي ميکند .بدين سان مذاق شريعت نه
تنها مبين اراده ي تشريعي شارع است بلکه در مقام تفسير ارادهي شارع نيز دستمايهي فقها قرار ميگيرد.
در عرصه فقه جزايي اماميه در حوزههاي مختلف به مذاق شريعت استناد شده است؛ فقيهان نسبت به
کاربست اين مفهوم در زمينه موضوعات فاقد سابقه تنصيصي ،شيوه تحليل موضوع حکم ،رفع تزاحم احکام
و تفسير ادلّه شرعي مبادرت نمودهاند .در نوشتار حاضر نيز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شريعت و
اعتبارسنجي آن ،کارکردهاي آن در عرصه تشريع جزايي (جرمانگاري) ،شيوهي تفسير موضوعات کيفري و
رفع تزاحماتي که ممکن است در اين عرصه عارض شود تبيين شده است.
کليد واژهها :مذاق شريعت ،تشريع ،تفسير اراده شارع.
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 -1مقدمه
تاريخ فقاهت شيعه در سير تحولي خود شاهد نگرشهاي گوناگون بوده است .در سدههاي نخستين
حيات فقه شيعه ،فقها در مقام استنباط احکام تنها به نصوص شرعي به صورت تک گزارهاي مي نگريسته-
اند و به سازگاري آن ادله با مالکهاي کلي به دست آمده از سيرهي شارع در تشريع احکام توجهي
نداشتند .به عنوان مثال اين فقها به خاطر نزديکي با عصر امامان معصوم(ع) با استناد به روايات اقدام به
صدور فتوا به صورت موجز و در قالبي مانند روايات مينمودهاند .در دوره هاي بعدي فقيهان با رويکردي
تطبيقي به فقه اهل سنت ،دست به توسعه فروعات مسائل فقهي زده و به نقد و بررسي آن پرداختند .کتاب
المبسوط في الفقه االماميه اثر شيخ طوسي با چنين رويکردي نگاشته شده است .با اين حال استنباط احکام
تا اين مقطع مبتني بر نگرش تک گزارهاي به ادله و نصوص شرعي است .در دورههاي ديگر با شکلگيري
و بسط دانش اصول فقه از يک طرف و با تمسک به ميراث علمي گذشتگان ،شاهد تحليل هاي عميق و
موشکافانه در ادله احکام هستيم .صاحب جواهر از جمله فقهايي است که در اثر ارزشمند خود جواهرالکالم
به اين شيوه عمل نموده است .ايشان گذشته از تحليل عميق فقه ،رويکرد نويني در عرصه اجتهاد اتخاذ
نموده است .صاحب جواهر از نخستين فقهايي است که مبنا و مالک را صرفاً بر ظاهر نصوص قرار نداده
است بلکه به ساز وکارهاي ديگر نيز پرداخته که از کليت نصوص و ادله به دست آورده است .ايشان به
شيوه و «مذاق شارع» در جعل احکام توجه کرده و از رهگذر آن به استنباط احکام پرداخته است .فقهاي
پس از صاحب جواهر نيز در آثار خود کراراً به «مذاق شريعت» استناد نمودهاند و به اين ترتيب اين اصطالح
وارد حوزه فقاهت شيعه گرديد مع ذلک درخصوص اين اصطالح سؤاالتي مطرح است .ماهيت مذاق
شريعت چيست؟ شيوهي دستيابي به آن کدام است؟ آيا از چنان حجيتي برخوردار است که مستمسک فقيه
در مقام اجتهاد قرار گيرد؟ کارکردهاي آن در عرصه فقهات خصوصاً فقه جزايي اماميه کجاست؟ فقها در
چه مواردي به آن استناد کردهاند؟ مقاله حاضر با اتخاذ رويکرد توصيفي -تحليلي بحث مذاق شريعت را
پيگيري مي کند و درصدد پاسخگويي به اين پرسشهاست.
 -2ماهيت لغوي و اصطالحي مذاق شريعت
بسياري از اختالفنظرهاي موجود و تشتّت ديدگاهها ناشي از عدم تعريف الفاظ پژوهش و يا تعريف
نادرست آنها ميباشد .در حاليکه با تعريف و تبيين صحيح آنها ميتوان اختالف ديدگاهها را کاهش و يا به
کلي مرتفع ساخت .بنابراين يکي از اساسيترين گامها در هر پژوهش ،تعريف واژگان آن پژوهش ميباشد.
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مذاق مصدر ميمي و يا اسمي است که از فعل «ذاق يذوق» گرفته شده و داراي معاني مانند مزه،
چشيدن و آگاهييافتن از چيزي است .جوهري در صحاح مينويسد« :ذقت الشي اوذقه ذواقاً (مذاقاً و
مذاقَهً ...ذقت ما عند فالن اي خبرته و  ...امر مستذاق أي مجرّب معلوم)؛ يعني از طريق تجربه و آزمودن،
حقيقت آن چيز را دريافتم (جوهري )480- 479 ،1410،4 ،شايد بتوان در معني لغوي ذوق ،نوعي «آزمودن
و تجربهکردن و در نتيجهدانستن» را يافت .ذوق به همين معنا به گفتمان فقهي راه يافته است (عليدوست،
 )3 ،1388واژهي «شريعت» نيز کناره آبي است که براي نوشيدن چارپايان فراهم شده است و به معناي
باالبردن و شتاب در چيزي ،آن چه خداوند براي بندگان مقرر کرده است مانند نماز و روزه (فراهيدي،
 )253-252 ، 1 ،1410همچنين به معني راه و روش آمده است (ابن اثير)461-460، 2 ،1364 ،
بنابراين در تبيين لغوي «مذاق شريعت» بايد بگوييم به آگاهي از راه و روشهاي شارع اطالق مي-
شود .در واقع فقيه در باطن خود روش ،دَيدن و دأب شارع را درک ميکند و ميچشد.
ظاهراً صاحب مفتاح الکرامه براي اولين بار به اين اصطالح اشاره نموده و صاحب جواهر نيز به کرّات
در استداللهاي خود به آن استناد نموده است (عندليت همداني .)110 ،1391 ،صاحب جواهر بر اين باور
است که آگاهي از بيان و رموز شريعت معرفتي است که خداوند به برخي از بندگان خود اعطا ميکند.
(نجفي ) 285، 10،1404،ايشان بر اين عقيده است که آگاهي از زبان شريعت ،توانايي کشف مذاق شارع و
سازگاري يا فهم عدم انسجام دليل با مذاق شرع را در پي دارد (همان .)450 ،8 ،مرحوم کاشف الغطاء
«مذاق شريعت» را اينگونه توصيف ميکند« :مذاق شريعت عبارت است از فهم و درک تازهاي که مجتهد
با استفاده از ذوق سليم و درک منضبط خود در پي کند و کاو در مجموع ادله ،به ذهنش راه مييابد؛ در
چنين موردي نميتوان ترديد در اعتبارش روا داشت؛ چراکه خود از موارد منصوص است؛ چه اينکه عقل نيز
همانند ادراکات حسي بهرهاي از لمس ،چشايي ،بويايي و نطق دارد؛ بهرهاي که با حواس ظاهري قابل
درک نيست ،حجيتش از آن روي است که اعتبار منطوق ها با کنايهها و رموز در صورتي که احتمال آن
ضعيف نباشد از نظر متفاهم عرفي ،يکسان تلقي ميشود» (کاشف الغطاء.)188 ،1 ،1422 ،
بنابراين همانگونه که فقهاي اماميه از دالئل روشن ،حکمي را استنتاج ميکنند گاه علي رغم فقدان
دليلي واضح از رهگذر تجميع شواهد ،قرائن و با اشراف نسبت به مجموعه ادله ،روش و سليقهي شارع را در
آن مورد کشف و حکم شرعي را بيان ميکنند و همواره رجوع شتابزده به اصول عمليه را روا نميدانند.
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 -3دستيابي به مذاق شارع
بديهي است که با توجه به وسعت دامنه شريعت و خصوصاً مدوّن نبودن احکام فقهي و بيان آن در
قالب محاورات ،سؤال و جواب ها و در هم تنيدگي آنها با هم ،دستيابي به مذاق شارع منوط به ممارست در
استنباط ،اشراف بر احکام و بينش نظاممند نسبت به شريعت است .ولي ميتوان از مصاديقي که فقها به
عنوان مذاق شريعت به آن استناد نمودهاند مواردي را استنتاج نمود:
 -1-3دستيابي به مذاق شريعت با تمسًک به اوصاف شارع
در برخي کاربردهاي مذاق شريعت مالحظه ميشود که بر مبناي اوصاف شارع استدالل شده است.در
واقع برخي مميزات و اوصاف از راه عقل يا روايات براي شارع به اثبات رسيده است و تشخيص اين
ويژگيها ميتواند تأثير به سزايي در کشف مذاق شريعت داشته باشد.
به عنوان نمونه يکي از فقهاي معاصر درخصوص اين قول که توبهي مرتد مطلقاً پذيرفته نميشود به
مذاق شارع استناد و آن را امري بعيد عنوان نموده است( 1يزدي .)166 ،4،1415 ،به عبارت ديگر اگرچه
ارتداد از موجبات کفر ،حبط اعمال و عقوبت اخروي است 2و به زعم مشهور فقهاي اماميه ،مرتد فطري در
صورت احراز ارتدادش کشته ميشود و توبه او پذيرفته نميگردد (نجفي ،همان )605 ،41 ،مع ذلک از
اوصاف شارع ،رحمانيت (بخشندگي) و توابيت (توبه پذيري) اوست 3و اين اوصاف با عدم پذيرش مطلق
توبه مرتد منافات دارد .در اين خصوص بعضي از فقها نيز حکم به قتل مرتدد را منحصر به تکرار ارتداد
دانستهاند(حلي.)171 ،4 ،1408 ،
به ديگر سخن در صورتي که مرتد پس از توبه ،مجدداً به ارتداد باز گردد و اين امر تکرار گردد ،ديگر

 ... « -1هو کافر فالتقبل توبته مطلقاً النّه محکوم بالکفر شرعاً و إن تاب مع أنّه خالف الظاهر و بعيد عن مذاق االسالم...؛ او (مرتد) کافر
تلقي و توبه اش مطلقاً پذيرفته نمي شود زيرا شرعاً محکوم به کفر است اگرچه توبه کند ولي اين قول خالف ظاهر و از مذاق دين اسالم
بعيد به نظر ميرسد »...
 ...« - 2ومن يرتد منکم عن دينه فيمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا و االخره و اولئک اصحاب النار هم فيها
خالدون»(سوره بقره ،آيه )217
 - 3در قرآن کريم ،از اوصاف خداوند ،صفت «رحمان» ،پنجاه و شش مرتبه و ديگر مشتقات مصدر«رحم» به مراتب افزون تر از آن و
صفت«توّاب»نيز يازده مرتبه مورد اشاره قرار گرفته است.من جمله آيه 53سوره زمر؛«قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم التقنطوا من
رحمة اهلل .»...من جمله آيات 159و160سوره بقره؛«إن الذين يکتمون ما أنزلنا...اولئک يلعنهم اهلل و يلعنهم اللعنون اال الذين تابوا و اصلحوا
و بيّنوا فاولئک اتوب عليهم و أنا التوّاب الرحيم».
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توبه او پذيرفته نميشود 1.همچنين فقها در اثر انس با ادله و کنکاش در روايات ،مذاق کلي شريعت در
حقوق اهلل را مبني بر مسامحه و آسانگيري شارع در اين خصوص يافته ،دليل و مستند برخي از فتاوي را
همين مذاق کلي شارع معرفي کردهاند .به عنوان مثال شيخ طوسي در کتاب جراح مينويسد« :کسي که
دزدي کرده و حکم شده است که دست راست او بريده شود اگر به او گفته شود :براي بريدن ،دست راست
را بيرون بياور و او دست چپ خود را بيرون بياورد و دست چپش را ببرند ،ديگر بر او چيزي نيست و حکم
بريدن دست راست از او برداشته مي شود .اين فتوا ميان فقها متفق اليه است زيرا بريدن دست ،از حقوق
اهلل به شمار ميآيد و مبناي شارع در اينگونه حقوق بر آسان گيري و تخفيف است (طوسي، 7 ،1387 ،
.)101
 -2-3دستيابي به مذاق شريعت از طريق آثار حکم
گاه فقيه در بيان حکم به مذاق شارع متمسک ميشود به گونهاي که اگر اين حکم پذيرفته نشود آثار
و نتايج زيانباري به همراه خواهد داشت .به عنوان نمونه در باب احکام صابئان در ميان فقها اختالف نظر
وجود دارد که آيا خون آنها هدر است يا اينکه محترم شمرده مي شود .منشأ اختالف ،به اين باز ميگردد که
آيا به آنها اهل کتاب گفته ميشود يا خير ،زيرا آيات قرآن بر اين داللت دارند که جزيهگرفتن از کساني
درست است که اهل کتاب به شمار ميآيند 2.برخي در اينجا به استصحاب عدمي تمسک کردهاند و صابئان
را از زمره کساني که اهل کتاب شمرده ميشوند ،ندانستهاند (خامنهاي)28 ،1417 ،يکي از استداللهايي که
براي اين استصحاب شده ،اين است که درباره دسته نخستين صابئين يقين وجود دارد که داراي کتاب
نبودهاند و همين يقين درباره دسته هاي پسين آنها نيز جاري ميشود .آيتاهلل خامنهاي در خصوص توسّل
به اصل استصحاب جهت مترتّبنمودن احکام کفر بر صابئين و مآالً جواز قتل آنها ،معتقد است که
استصحاب در مسائل خطيره جريان نمييابد .به اين معني که امکان صدور چنين حکم حساسي(قتل) به
صرف إعمال اصل استصحاب وجود ندارد زيرا اين امر خالف مذاق شارع خصوصاً مسائل مربوط به دماء
 -1آيهي  90سوره آل عمران؛ «ان الذين کفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون»نيز به همين مضمون
اشاره دارد.
 « - 2قاتلوا الذين اليؤمنون باهلل و ال باليوم اآلخر و اليحرّمون ما حرّم اهلل و رسوله واليدينون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتي يعطوا
الجزيه عن يد و هم صاغرون؛ با کساني از اهل کتاب که نه به خدا ،و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم کرده،
حرام مي شمارند و نه آيين حق را مي پذيرند ،پيکار کنيد تا زماني که با خضوع و تسليم ،جزيه را به دست خود بپردازند» (توبه)29 ،
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است و چنين چيزي را در ديگر اديان الهي سراغ نميتوان گرفت چه رسد به دين اسالم که براي کرامت
انساني ارزش قائل است و حرمت خون را از باالترين چيزها ميداند .بنابراين نميتوان گفت با تکيه بر
چنين استصحابهايي ،ريختن خون انسانها را روا بداند (همان).
صاحب جواهر نيز در بحث جواز دفع کسي که از مقابل نمازگزار عبور مي کند1در صورتي که منتهي
به ضرب يا جرح و تلف مال گردد از انواع اذيتهاي زشت و دفع و سنگپراني و رفتارهاي برخي مسلمانان
سخن مي راند که ظاهراً ايشان در زمان خود مشاهده کرده است و مي گويد « :شايد آنچه اکنون از بعض
عوام شيعه مي بينيم از ديگران گرفته شده باشد» (نجفي ،همان .)405 ،8،اين امر و دوري از مذاق شريعت
سبب شده است تا ايشان امر به «درأ» در اخبار را بر وضع ستره حمل کند (همان) به عبارت ديگر جهت
اجتناب از آثار ناپسند (اتالف اموال و انفس) ،جواز دفع را محدود به جايي نموده است که نمازگزار در مقابل
خود سترهاي قرار داده باشد.
 -3-3دستيابي به مذاق شريعت از طريق مجموعه احکام
مذاق شريعت گاه منبعث از رويکرد نظام واره اي است که فقيه به مجموعه شريعت اعم از احکام،
اخالقيات ،انسان شناسي و  ...دارد به عنوان نمونه رواياتي وجود دارد که زناکار بايد به همان گونه که
دستگير شده تازيانه بخورد؛ يعني اگر برهنه او را دستگير کرده اند بايد بر بدن برهنه او تازيانه بزنند .2ابن
بابويه ،روايت را مطلق و حکم را بر زن و مرد يکسان ميداند (ابن بابويه )428 ،1415 ،اما مشهور فقهاي
اماميه اين اطالق را نمي پذيرند .برخي معتقدند که «زن از روي پوشش و لباسي که بر تن دارد تازيانه مي-
خورد زيرا ما از مذاق شريعت ،شدت رعايت در پوشش زن را به دست مي آوريم و همين اهتمام سبب شده
است که شرع ،نشستن زن را براي تازيانه خوردن معتبر بداند» (مؤمن قمي.)275 ، 2 ،1422 ،

 -1من جمله روايت دعائم االسالم از اميرالمومنين(ع)که بر اين مضمون داللت دارد« :انّه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال :اليقطع
الصاله شيء و التدع من يمرّ بين يديک و لو قاتلته :از حضرت علي (ع) درخصوص عبور کننده در مقابل نمازگزار سؤال شد .فرمودند:
چيزي نماز را قطع نمي کند .کسي را که در برابرت عبور مي کند رها مکن حتي اگر با او بجنگي» (مجلسي)116 ،18 ،1410،
 -2عن ابي جعفر(ع) انه قال ...«:يضرب الزاني علي الحال التي وجد عليها ان وجد عرياناً ضرب عرياناً و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليهه
ثيابه؛ ...بر زاني همانگونه که يافت شده است تازيانه زده مي شود .اگر عريان يافت شود در همان حالت و اگر پوشيده يافت شهود در همهان
حالت تازيانه زده مي شود«(حرّعاملي)93 ،28 ، 1409،
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همچنين يکي از مجازاتهاي بزه «قيادت» اين است که سر مرتکب (قوّاد)را تراشيده و در شهر مي-
گردانند سپس او را تبعيد ميکنند .حال سؤال اين است که آيا در اين حکم ،فرقي ميات زن و مرد نيست؟
برخي از فقها از مذاق شريعت بدست آوردهاند که چنين مجازاتي در خصوص زن قوّاد شايسته نيست.
زيرا اهتمام شارع در زنان اين است که پوشيده باشند و تا ميتوانند خودشان را در معرض رويت ديگران
قرار ندهند .در حالي که تراشيدن سر زن و گرداندن او در شهر و سپس تبعيد به شهر ديگر ،با اين هدف
شارع در تعارض است و شارعي که بر برهنهکردن مرد جهت تازيانه زدن ،حکم ميکند ،براي زن چنين
حکمي ندارد و به اين گونه رفتار با زنان راضي نميباشد (گلپايگاني.)105 ،1412،2،
 -4-3دستيابي به مذاق شريعت از طريق قياس اولويت
يکي از طرقي که از آن مذاق شارع استنباط مي شود ،قياس اولويت است .به عنوان مثال يکي از
فقهاي معاصر درخصوص نگاه بدون ريبه به زن نامحرم ابتدا با کنکاش در ادله لفظي ،قول به جواز را مي
پذيرد ولي از رهگذر ادله ديگر چنين استنتاج مي کند که « وقتي شارع به چيزهايي که پايين تر از نگاه
است ،سخت گرفته ،نمي تواند درباره نگاه ،حکم به جواز دهد» (موسوي خويي)82 ،12 ،1418،
همچنين در اثبات شرط رجوليت در مرجع تقليد به همين روش استدالل نموده است و مي گويد...« :
از مذاق شارع به دست ميآوريم که وظيفه زنان حجاب و پوشش و تصدّي امور خانه و عدم مداخله در
اموري است که منافي با آن باشد و روشن است که تصدّي به إفتا به حسب عادت خود را در معرض رجوع
و سؤال قرار دادن است ،زيرا اينها اقتضاي رياست مسلمين است .حال آنکه شارع به اينکه زن ،خود را در
معرض اين امور قرار دهد ،راضي نيست» (همان.)187 ، 1 ،
الزم به ذکر است که دستيابي به مذاق شارع منحصر به طرق ياد شده نمي گردد بلکه فقيه در اثر
ممارست مستمر و انس با مجموعه احکام شريعت و زواياي پيدا و پنهان آن ،به آن دست يافته است و چه
بسا نتوان درباره روشي که او را به اين مذاق رسانده است توضيح روشني ارائه نمود .همچون مفاهيم عشق،
محبت و دوستي که انسان به نحو عيان در باطن خود آن را درمي يابد اما نمي تواند بيان روشني از آن
ارائه نمايد .يکي از فقهاي معاصر در زمينه دستيابي به مذاق شريعت مي نويسد« :پوشيده نماند که درک
مذاق شارع يا روح شريعت يا  ...فقط براي کسي ميسور است که در دانش و پرهيزگاري به مقامي
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عظيم و درجه اي متعالي رسيده باشد  ...در حالي که اهالي اين مقامات هرگز به چنين مقاماتي اقرار
نمي کنند»(علوي ،بيتا.)427 ،1 ،
 -4حجيت مذاق شريعت
پس از روشن شدن مفهوم مذاق شريعت و چگونگي استنباط آن ،نوبت به اعتبار سنجي آن مي رسد.
آنچه از کالم فقها استفاده ميشود اين است که گاه از يقيني بودن مذاق شريعت يا نزديکبودن آن به يقين
سخن ميگويند (نجفي ،همان126 ،26 ،؛ همان )159 ،1 ،بنابراين اگر معتقد باشيم فقيهي به نحو قطع و
يقين به مذاق شارع دست يافته باشد از حجيت برخوردار است و ادلّه وجوب متابعت علم ،آن را دربرمي
گيرد .زيرا حجيت علم ،ذاتي است و نياز به جعل از ناحيه شارع ندارد (مظفر .)40 ،2 ،1388 ،به نحوي که
ميتواند مستند اجتهاد وي قرار گرفته و ادله ديگر را نيز تحت شعاع قرار دهد(خويي ،همان .)159 ،توضيح
اينکه اگرچه ممکن است گفته شود روش هايي که پيش از اين براي رسيدن به مذاق شريعت بيان شد،
همگي ظني هستند و ادله ظني نميتواند نتيجه يقيني به همراه داشته باشد مع ذلک دريافت مذاق شريعت
منحصر به روش هاي ياد شده نمي باشد بلکه بيش از همه ،محصول ممارست و انسي است که فقيه با
مجموعه فقه و لس ان ادله يافته است و چه بسا در عين يقيني بودن امکان مفاهمه و بيان علمي آن وجود
نداشته باشد .اما ممکن است معتقد باشيم مذاقي که مستمسک فقها قرار گرفته است همواره ويژگي
قطعيت ندارد بلکه همچون ديگر مدرکات انساني ذو درجات است و الجرم با مذاق ظنّي نيز مواجه خواهيم
شد .حال سخن اين است که آيا چنين ظنّي از ظنون معتبر شمره مي شود؟ و دليل بر اين اعتبار وجود دارد؟
و يا اينکه بايد به اصل ممنوعيت عمل به ظن مگر مواردي که قطعاً خارج شده است عمل نمود .برخي
فقها همچون محقق قمي که از باب انسداد باب علمي قائل به حجيت مطلق ظنون هستند مگر ظنوني که
استثناء شده اند همانند قياس و استحسان ،طبيعتاً در حجيت ظن ناشي از مذاق شريعت ترديد نمي کنند
(ميرزاي قمي1303،ق) 278 ،در واقع پيروان مسلک انسداد ،جهت اثبات مدعاي خود به چهار مقدمه استناد
مي کنند-1:در عصر غيبت ،باب علم و يقين به احکام بر ما بسته است-2 .مهمل گذاردن احکام معلوم
باالجمال از نظر امتثال جايزنيست-3 .امتثال احکام به طريق احتياط از آن رو که مستلزم عسر و حرج است
واجب نيست-4 .از آنجا که ترجيح مرجوح بر راجح عقال قبيح است و از طرفي امتثال احکام مشکوک و
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موهوم ،مرجوح است و امتثال مظنونات ،راجح قهراً واجب است که به احکام مظنون عمل شود (ظهيري،
.)62 ،1373
اما سخن اين است که بر مبناي نظر مشهور مبني بر افتتاح باب علمي آيا مي توان ظن ناشي از مذاق
شريعت را معتبر دانست؟ برخي از فقها معتقدند حجيت ظن ناشي از مذاق شريعت را بايد در ادله حجيت
علم عادي جستجو کرد .مرحوم کاشف الغطاء در اين زمينه مي گويد  ...« :و حجيت آن (مذاق شريعت) از
آن روي است که اعتبار منطوق ها با کنايه ها و رموز -درصورتي که احتمال آن ضعيف نباشد -از نظر
متفاهم عرفي يکسان است» (کاشف الغطاء نجفي ،همان )188 ،به عبارت ديگر در روش و سيره ي عقالء
همانگونه که قطع ناشي از يک دليل مستقيم ،حجت است اطميناني که ريشه در تجميع قرائن و شواهد
دارد نيز معتبر شمرده مي شود زيرا در نگاه عرف احتمال خالف آن منتفي است و يا در حدي است که به
آن اعتنا نمي شود.
برخي از محققين معاصر عقيده دارند تمسک به مذاق شريعت ،نوعي استدالل شخصي و غيرقابل
انتقال است که اگرچه براي شخص استدالل کننده ممکن است اطمينان آور باشد ولي به دليل شخصي
بودن و در نتيجه بيان ناپذير بودن ،امکان مفاهمه براساس آن بسيار کم است و به عنوان استدالل قابل
عرضه به ديگران نيست (عليدوست.)32، 1388،
 -5کارکردهاي مذاق شريعت در فقه جزايي اماميه
با مراجعه به نوشته هاي فقهي،کاربردهاي گوناگوني براي مذاق شريعت به دست مي آيد .اين
کاربردها را مي توان به صورت ذيل خالصه کرد.
 -1-5مذاق شريعت به عنوان منبع حکم
در فقه جزايي ،مجازات ها به چهار قسم حدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات تقسيم شده اند .باتوجه به
اينکه مذاق شريعت به عنوان يک منبع استنباط فرعي در طول ساير منابع تلقي مي شود ،اصوالً در مجازات
هاي حدي که موقوف به تنصيص شارع است جريان نخواهد يافت .به عبارت ديگر مجازات حدي،
مجازاتي است که نصي اعم از قرآن يا سنّت درخصوص آن وارد شده باشد .در غير اين صورت موضوعاً از
حيطه حدود خارج است .در تعريف حد آمده است ؛ «هر آنچه مجازات مقدّري براي آن وجود دارد حد و در
غير اين صورت تعزير ناميده ميشود (محقق حلي )147 ،4 ،1408 ،با اين وصف ،استناد به مذاق شريعت به
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عنوان منبع استنباط حکم صرفاً در عرصه ساير مجازات ها ميسور است .پرواضح است که ممنوعيت اين
استناد صرفاً در مقام تجريم (جرمانگاري) و نه در مقام قضا (رسيدگي) است .به عنوان مثال اگرچه در
خصوص ممنوعيت رسيدگي غيابي به جرايم مستوجب حد ،نصي وارد نشده است مع ذلک در اين خصوص
به مذاق شارع بر ابتناء حدود بر تخفيف و مسامحه استناد شده است و رسيدگي غيابي را مجاز نشمردهاند

1

(تبريزي ،بي تا .)189 ،در عرصه تعزيرات با توجه به عدم تنصيص شارع و تقرير آن در هر فعل يا ترک
فعل حرام مي توان نقش پر رنگتري براي استناد به مذاق شريعت يافت .به عنوان مثال صاحب جواهر
هنگام سخن پيرامون حرمت هتک مقدسات ديني چنين ميگويد« :براي فقيه آشنا و همدم با لسان شارع،
زيبنده نيست براي تمام جزئيات و تک تک گزاره ها به دنبال آيه يا روايتي خاص باشد »...ايشان پس از
اين سخن ،براي فتوا به حرمت هتک مقدسات ديني به ادله تعظيم شعائراهلل و آنچه از دأب و روش شارع
در بين مردم ظاهر است ،استناد مي کند (نجفي ،همان .)52 ،2،در خصوص حرمت القاء جاهل در فعل حرام
و تعزير عامل آن ،برخي حکم به حرمت فروش روغن نجس به مسلمان در فرضي که موجب افکندن او در
فعل حرام شود ،نموده و دليل آن را مذاق شارع در خصوص حرمت القاي جاهل در عمل حرام دانستهاند
(مصطفوي .)31 ،1421 ،به عبارت ديگر اگرچه نصي در خصوص مورد وارد نشده است بلکه مذاق شارع در
اين خصوص از روايتهاي بسياري در جاهاي گوناگون فقه به دست آمده است که ميتوان از مفهوم
روايات زير استفاده نمود:
 -حرمت نوشاندن شراب به اطفال و کفار

2

 کراهت دادن خوراکي ها و آشاميدني هاي حرام به بهائم -نتايج فتوا دادن از روي ناآگاهي

3

4

 -به دوشکشيدن بار گناهان مأمومين توسط امام مقصّر

1

 ...« -1أن للشخص أن يبطل الحجه التي هي مستند ثبوت موجب الحد و بأنّ المعلوم من مذاق الشرع أن بناء الحدود علي التخفيف و
الممانعه عن ثبوت موجبه مهما کان سبيل لها؛ براي شخص امکان باطل نمودن دليلي که مستند ثبوت موجب حد قرار گرفته است وجود
دارد و از مذاق شرع نيز به روشني مي توان دريافت که حدود مبتني بر تخفيف هستند و تا حد امکان بايد از ثبوت موجب آن ممانعت نمود
»...
 - 2روايت عجالن أبي صالح از امام صادق عليه السالم «:قلت ألبي عبد اهلل ع المولود يولد فنسقيه الخمر فقال ال من سقي مولودا مسکرا
سقاه اهلل من الحميم و أن غفر له(حر عاملي ،همان)308 ،25،
 - 3روايت غياث از امام صادق عليه السالم «:أنّ أمير المؤمنين ع کره أن تسقي الدوّاب الخمر»(همان)
 - 4روايت أبي عبيده حذاء از امام باقر عليه السالم «:من افتي الناس بغير علم و الهدي لعنته مالئکه الرحمه و مالئکه العذاب و لحقه وزر
من عمل بفتياه(کليني.)42 ،1 ،1407،
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در مسائل مستحدث نيز کشف روش و مذاق شارع در جعل احکام ،راهگشا خواهد بود .مسائل نو
پديد مانند مباحث مربوط به انواع مخدرات ،جرايم مرتبط به فضاي مجازي و  ...بعضاً فاقد زمينهي
تنصيصي در فقه ميباشد مع ذلک با توجه به اينکه فقاهت شيعه در ادوار مختلف ،همواره پويا و پاسخگوي
نيازهاي بشري باالخص در حوزه موضوعات نوپديد بوده است .موضوعاتي که هيچ گونه پيشينه فقهي از
آنها به چشم نميخورد و يا اگر سابقهاي داشته است به جهت تحول برخي اوصاف آنها و تغيير مناسبات
حکم و موضوع و يا دگرگوني در روابط اجتماعي ،اکنون حکم شرعي ديگري را انتظار دارد از همين روي،
فقهاي اماميه ،همان گونه که از رهگذر دليلي روشن نظر شارع را استنباط ميکنند و يا از سندي غيرشفاف
آن را حدس مي زنند ،در برخي موارد که دليل روشن جهت حکم وجود ندارد با استيالء و احاطه کلي بر
مجموعه فقه و از طريق تجميع شواهد و قرائن ،به مذاق و سليقه شارع در آن مسأله پي برده حکم آن
مسئله را بيان مي کنند و تمسّک نابهنگام به اصول علميه را روا نميدانند.
از موارد استناد به مذاق شريعت در قصاص و ديات هنگامي است که عملي في نفسه مباح يا مستحب
و حتي واجب است اما انجام آن موجب تلف جان يا مال مي گردد .در اينجا بحث بر اين است که آيا دست
بردن به چنين اعمالي مستوجب ضمان است يا خير؟ حکم اين مسأله اگر چه صراحتاً بيان نشده است ولي
از مذاق شارع استفاده مي شود که چنين اقدامي جايز نيست.در اين راستا ،صاحب جواهر معتقد است که اگر
چه شخص مي تواند حق وق مالي و حتي مجازات هايي که حق شخصي اوست از مستحق عليه حتي با
توسل به زور مطالبه کند و در ميان اگر ضرري به بار آيد ضامن نخواهد بود .مع ذلک اگر استيفاي حق
منجر به بروز فتنه و اتالف اموال و انفس گردد ،بايد از آن پرهيز نمايد .سپس ميگويد « :يمکن دعوي
العلم م ن مذاق الشارع بعدم جواز فعل مايترتّب به ذلک (تلف االنفس و االموال) و إن کان مباحاً في نفسه
او مستحباً بل واجباً ...؛ ممکن است ادعا شود که از مذاق شارع عدم جواز عملي که منتهي به تلف نفوس و
اموال شود فهميده مي شود اگرچه آن عمل في نفسه مباح يا مستحب و يا حتي واجب باشد ( »...نجفي،
همان .)387 ،40 ،سپس به روايتي اشاره ميکند که ميتواند تأييدکننده اين ديدگاه باشد .علي بن
 - 1کتب امير المؤمنين الي محمد بن أبي بکر انظر يا محمد صالتک کيف تصلّيها لوقتها فإنّه ليس من امام يصلّي بقوم في صالته نقص
إلّا کانت عليه و الينقص ذلک من صالتهم(مجلسي،همان)93، 85،
 - 2روايت معاويه بن وهب از امام صادق عليه السالم«:قلت ألبي عبداهلل ع أ يضمن االمام صاله الفريضه فإنّ هوالء يزعمون أنّه يضمن
فقال اليضمن أيّ شيء يضمن الّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر(طوسي)278-277 ،3 ،1407،
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مهزيار ميگويد:
« به امام جواد(ع) نامه نوشتم ،شخص واقف گفته است که ميان موقوف عليهم اختالفي شديد رخ داده
است و او از اينکه اختالف بيشتر شود ايمن نيست.اگر شما اجازه بدهيد اين وقف را بفروشد و سهم هر يک
را به خودش دهد .حضرت در پاسخ نوشتند :او را آگاه کن که نظر من اين است که اگر چنين اختالفي بين
صاحبان وقف رخ داده باشد ،فروش آن شايسته تر است؛ زيرا چه بسا اين اختالف باعث از ميان رفتن اموال
و جانها شود(»1.ابن بابويه.)241 ،4 ،1413،
صاحب جواهر از بخش پاياني روايت «إنّه ربّما جاء في االختالف تلف االموال و النفوس» ،به مذاق
شارع دست مي يابد که فراگير است و تنها به باب وقف منحصر نميگردد.
همچنين در خصوص تحقق لوث به مجرد ظن به ارتکاب قتل از ناحيه شخص يا اشخاص معين و
استناد به قسامه ،يکي از فقهاي معاصر معتقد است که آنچه در نصوص و روايات آمده ،ظنون خاصي است؛
مثل اينکه مقتول در چاه قومي يا قبيله اي و محله آنها يافت شود و در صورتي که بين آنها و مقتول،
خصومت و نزاع قبلي نيز وجود داشته باشد.در حالي که مطلق ظن در غير مواردي که در روايات آمده است
معتبر نيست و اطالق و عمومي که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد .خصوصاً اينکه مذاق شريعت در
اسالم بر احتياط در مسائل مربوط به خون و ناموس مبتني است (يزدي ،بيتا.)35 ،
 -2-5شيوه تحليل موضوع
استناد به مذاق شريعت محدود به مرتبه انشاء حکم نميگردد بلکه گاه جهت تحليل موضوع حکم نيز
به آن تمسّک مي گردد .اصوالً وظيفه شارع انشاء و تبيين حکم است و اجتهاد در موضوعات احکام ،امري
فرعي و از تکاليف مکلفين مي باشد .گاه فقيه جهت تحليل موضوع حکم به مذاق شارع استناد مي نمايد به
عن وان مثال در باب حد زنا ،يکي از موجبات حد قتل ،زنا با ذات محرم ذکر شده است (خويي،2 ،1422 ،
 .)229در اين راستا اگرچه در رواياتي آمده است که «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و يا «اليورث ولد الزنا»
و ممکن است استدالل شود که شارع ولد ناشي از زنا را فرزند نمي داند مع ذلک برخي در اين باره گفتهاند:

 - 1علي بن مهزيار عباسي فقيه ،محدّث و از رهبران و سرشناسان شيعه در قرن سوم هجري قمري بوده است.به زعم شيخ طوسي
«دانشمندي مورد اعتماد و داراي اعتقادي راسخ و صحيح بود و از اصحاب امام جواد(ع) و امام هادي(ع)به حساب مي آمد»(طوسي،بي تا،
.)381
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« لکن المستفاد ...و من مذاق الشرع االقدس أن حرمه النکاح و الوطي تابعه للنسب العرفي؛ مستفاد ...از
مذاق شريعت اين است که حرمت نکاح و وطي تابع نسب عرفي است» (حکيم )259 ،14 ،1416،به عبارت
ديگر از آنجا که شريعت اسالم بر فطرت انساني تکيه دارد ،مذاق شارع بر اين است که ولد ناشي از زنا را از
حيث روابط زناشويي همچون ولد مشروع ميداند و طبعاً زنا با فرزند عرفي را نيز به سان فرزند مشروع تابع
حکم واحد دانسته است.1
يکي از فقهاي معاصر در خصوص اسقاط حد شرعي در فرضي که سارق ،مادر صاحب مال باشد مي
نويسد « :مسأ له بين فقها محل اختالف است و احوط الحاق مادر است به پدر و همچنين است باب قصاص
بلکه از مذاق شارع استفاده مي شود که اهتمام به مادر بيش از پدر است (»...منتظري .)538 ،2 ،1373 ،در
واقع با يک بينش جامع و کل نگر به مجموعه آيات ،روايات و احکام که درخصوص اولويت اهتمام به مادر
نسبت به پدر وارد شده است 2و استنتاج مذاق شارع در اين خصوص ،انتفاء حد سرقت و قصاص درخصوص
پدر به مادر نيز تسرّي يافته است.
در خصوص سقوط برخي تکاليف شرعي که مالزمه با حدوث حرج براي مکلفين دارد ،اراکي از از
فقهاي معاصر معتقد است که مناطهاي برخي از محرمات روشن است و از مذاق شارع کشف مي کنيم که
آنها داير مدار حرج نمي باشند ،بلکه بر حرمت خود باقياند ،هر چند ترک آنها انسان را دچار حرج بزرگي
کند ،مانند نوشيدن شراب و زنا و لواط .هيچکس به روا بودن چنين رفتاري رضايت نميدهد ،هر چند انسان
را به مرتبه بااليي از حرج برساند ،پس در اين قسم از کارها بايد ادله حرج را تخصيص زد (اراکي،1413 ،
.)60
-3-5تعيين يکي از احتماالت در معنا
رواياتي وجود دارد که چندين احتمال در آنها مطرح است بعضي با تمسّک به مذاق شارع ،يکي از
 -1البته صاحب جواهر در اين زمينه مينويسد  ...« :أما المحّرم من الزنا فاليثبت له فيها الحد المزبور لالصل و غيره و لم يحضرني االن
نصّ الصحابنا فيه ...؛ اما محرميت ناشي از زنا به دليل اصل برائت و  ...موجب ثبوت حد قتل نميگردد و تاکنون نصي در اين خصوص از
ديگر فقها مالحظه نکردهام ( »...نجفي ،همان.)313 ، 41،
 -2من جمله روايت هشام بن سالم از امام صادق (ع)« :جاء رجل الي النبي ص فقال يا رسول اهلل من ابرّ قال امّک قال ثم من قهال امّهک
قال ثم من قال امّک قال ثم من قال اباک؛ مردي خدمت پيامبر (ص) آمد و پرسيد :يا رسول اهلل به چه کسي احسان نمايم؟ حضرت فرمود
به مادرت دو مرتبه همين سؤال را تکرار نمود و آن حضرت همين جواب را دادند براي سومين مرتبه همين سوال را تکهرار کهرد و حضهرت
فرمود به مادرت  .در دفعه چهارم سؤال نمود و پيامبر فرمودند  :به پدرت» (کلينهي ،همهان .)159 ،2 ،هشهام بهن سهالم جهواليقي جعفهي از
اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)مي باشد .نجاشي با عبارت«ثقه ثقه»از او ياد کرده است (نجاشي)434 ،1416 ،
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احتماالت را ترجيح داده اند  .به عنوان مثال درخصوص جواز احتکار از امام صادق(ع) سوال شد.
ايشان در پاسخ فرمودند ...« :فانّه يکره أن يحتکر الطعام و يترک الناس ليس لهم طعام ؛ احتکار طعام و
رها کردن مردمي که غذايي ندارند مکروه است» (عاملي .)424 ،97 ،1409 ،در تفسير معناي کراهت يکي
از فقهاي معاصر مي نويسد در واژه کراهت (که در روايت آمده) به حسب لغت و اصطالح کتاب و سنت
مفهومي اعم از حرمت و کراهتي دارد که نزد فقها مصطلح است بلکه ظهور آن در حرمت اقوي است ...
عالوه بر آن «بي غذا گذاشتن مردم » از اموري است که خرد هر انسان ،بر زشتي آن حکم مي کند و حکم
به جواز آن از مذاق شرع مقدس بسيار بعيد است( .منتظري .)85-84 ،5 ،1409 ،بدين سان مجازات محتکر
به استناد قاعده «التعزير لکل عمل محرم» و الزام او به فروش مايحتاج مردم مجاز خواهد بود.
به عنوان نمونه ديگر ،درخصوص دامنه شمول قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» اگرچه در مورد تسرّي
قاعده نسبت به هر جرمي که مطابق نظر فقها مستوجب مجازات حدي است اختالفي وجود ندارد .چنانکه
صاحب جواهر در بحث سرقت و شرايط حد در اين مورد مي گويد ...«:کما الخالف و ال اشکال في درئه
بالشبهه کغيره من الحدود؛ هيچ اختالف و اشکالي (ميان فقها) در مورد اينکه حد سرقت همانند ساير حدود،
با فرض وجود شبهه ساقط مي شود وجود ندارد » (نجفي ،همان .)481 ،41 ،مع ذلک درخصوص تسرّي
قاعده نسبت به جرايم مستوجب تعزير و قصاص ترديد است .از حيث لفظي واژه «حد» در معاني مختلف
استعمال شده است .گاه به معناي «واسطه ميان دو چيز که از اختالط آن دو جلوگيري مي کند» (راغب
اصفهاني )114 ،1428 ،و گاه در معناي مطلق تأديب آمده است (طريحي .)34، 1416،3 ،در قرآن نيز
اگرچه اين لفظ به صورت مفرد ذکر نشده است مع ذلک در چهارده مورد به صورت جمع آمده است و در
هيچ يک از اين موارد در معناي عقوبت نيامده است بلکه به معناي حدود و مرزها و احکام الهي است که
بندگان مکلف به پيروي از آنها هستند .1همان طور که مالحظه ميگردد هيچ گاه ،لفظ حد در معناي
عقوبت معين ،حقيقت شرعيه نيافته است بلکه صرفاً در لسان فقها به عقوبتي معين اطالق ميشود .به
عبارت ديگر ،معناي اخير از باب حقيقت متشرّعه ميباشد ،حال در تفسير معناي «حد» در قاعده مورد بحث
و تسرّي آن بر مطلق مجازات و يا انحصار آن به حدّ به معني عقوبت معين در شرع ،برخي از فقها عقيده
دارند؛ « اساساً از مذاق شارع ،روايات ،اقوال و آراء فقها استفاده مي شود که حدود و مجازات هاي الهي
از آن جمله  ...« :تلک حدود اهلل فالتعتدوها؛ اينها مرزهاي خدايند از آنها فراتر نرويد» (بقره )299،و يا « ...الّا ان يخافا الّا يقيمها حهدود
اهلل؛ مگر آنها بترسند که نتوانند احکام الهي را برپا دارند(»...همان)
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مبني بر تخفيف و مسامحه است( »...محقق داماد )73 ،4 ،1406 ،و برخي ديگر با اين استدالل که
«...حکمت تخفيف مبني بر استنباط از مجموعه ادلّه حدود است ( »...عميد زنجاني )247 – 246 ،1387 ،از
مذاق شريعت به عنوان يکي از مرجّحات در پذيرش يکي از احتماالت معنايي بهره بردهاند و معتقدند که
واژه حدّ در قاعده مورد بحث در معناي مطلق مجازات استعمال شده است.
 -4-5استفاده در تزاحم احکام
مکلفين به هنگام اجراي تکاليف گاهي با تزاحم مواجه مي شوند .به عبارت ديگر دو تکليف شرعي را
متوجه خود ميدانند که در آن واحد نميتوانند بيش از يکي از آنها را اجرا کنند .در اينجا وظيفه شخص،
اجراي تکليف اهمّ است .اينکه چگونه ميتوان تکليف اهمّ را از مهم تشخيص داد خود موضوع قابل بحث
است مع ذلک يکي از راه هايي که ميتوان به اهميت يکي از تکاليف نسبت به تکليف ديگر پي برد استناد
به مذاق شارع است .يکي از فقها در اين باره مينويسد« :بايد به اين توجه کامل کرد که در شناخت
مصلحت از مفسده و اهمّ از مهم بايد بر اساس مذاق شريعت و شناختي که از زبان ادله به دست مي آيد،
بهره برد؛ زيرا شارع به چيزهايي نسبت به ديگر امور ،اهميت فراوان داده است ،بنابراين نبايد اهميت چيزي
را با ذوق و سليقه خود و آنچه به ذهنمان مي آيد سنجيد»(مکارم شيرازي.)506 ،1422 ،
به عنوان نمونه ،شخصي بدون اذن مالک وارد منزل وي شده است1.در عين حال نماز نيز بر او واجب
شده است به نحوي که تأخير در اقامه موجب قضاي آن خواهد شد .حال در تزاحم تکليف به ترک منزل و
اقامه صالت ،کدام يک بر ديگري ترجيح دارد؟ آيا مکلّف ميتواند به عذر تنگي وقت نماز ،در ترک منزل
تعلل ورزد؟ اگرچه اصوليون در بحث اجتماع امر و نهي به تفصيل از اين موضوع سخن گفتهاند مع ذلک
برخي از فقها در اينجا به مذاق شارع استناد نمودهاند و مفسدهي غصب را افزونتر از مصلحت نماز در وقت
دانسته و بيان داشتهاند که « ...ذلک انّما هو من جهه ما يعلم من مذاق الشرع من اهميه مفسده الغصب ...
اين امر از جهت اهميت مفسدهي غصب مي باشد که از مذاق شريعت فهميده ميشود ( »...عراقي ،بيتا،
.)434
 -1حرمت ورود به منزل غير بدون اذن اهل آن بر کسي پوشيده نيست نص قرآن داللت بر اين معنا دارد«:يا ايّها الذين آمنوا التدخلوا
بيوتاً غيربيوتکم حتي تستأنسوا فان لم تجدوا فيها احداً فال تدخلوا حتي يؤذن لکم؛ اي کساني که ايمان آورده ايد در خانه هايي غير از خانه
خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سالم کنيد ...و اگر کسي را در آن نيافتيد ،وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود( »...نور ،آيات
 27و)28
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همچنين تکليف به اجراي برخي مجازات هاي حدي ،1گاه با شرايطي مواجه ميشود که با تکليف به
حفظ اصل اسالم دچار تزاحم مي شود .به عبارت ديگر عمل به اين تکليف نه تنها غايات و مصالح مد نظر
شارع را تأمين نميکند بلکه موجب وهن و تضعيف دين مي گردد .در اين شرايط برخي فقها با استظهار از
مجموعه ادله و با کشف روش و سليقه شارع معتقدند که حفظ نظام از اوجب واجبات به شمار مي آيد
(خميني107 ،1364،19 ،؛ عميد زنجاني .)22 ،2 ،1373،به سخن ديگر در مقام تزاحم ،تکليف اهم را حفظ
نظام مي دانند.
يکي از مسؤوالن پيشين قضايي کشور مي گويد :در يکي از مالقاتهاي خود با امام خميني در مورد
اجراي حکم سنگسار در مورد زناي محصنه پرسيدم .فرمودند « :اجراي سنگسار فعالً صحيح نيست،
دشمنان زيادي داريم .عليه ما تبليغ مي کنند و ما با عمل خود نبايد موجبات تبليغات دشمن را فراهم کنيم و
بعد فرمودند :اصالً در دادگاه اقدامي انجام نگيرد تا جرايمي که حدود اهلل در آن تعيين شده است ،ثابت
گردد ( »...موسوي تبريزي6 ،1377،؛ نوب هار.)140 ، 1379 ،
 -6نتيجهگيري
مذاق شريعت به معناي درک و آگاهي سبک و سياق شارع در جعل احکام است و در سده هاي اخير
کاربرد زيادي در متون فقهي و استدالل فقها داشته است .فقيه با تمسک به آن توانايي فهم و درک حکم
شرعي را پيدا مي کند زيرا اين حکم را با روش شارع در يک باب و يا ابواب گوناگون سازگار ميبيند.
دستيابي به مذاق شارع نيز ميسور نخواهد بود مگر با ممارست در ادله احکام و انس با لسان شارع.
فقيه در استدالل خود گاه به استظهار ناشي از رويکرد نظاممند به مجموعه احکام شرعي به مثابه
مذاق شريعت استناد ميکند وگاه از اوصاف شارع ،آثار احکام و داللتهاي مبتني بر قياس اولويت ،مذاق
شارع را استنتاج مينمايد.
از حيث اعتبارسنجي مذاق شريعت ،گاه به ادله حجيت قطع و گاه به ادله حجيت علم عادي استناد
شده است ،هرچند به دليل شخصي و باطنيبودن آن ،همواره امکان مفاهمه و بيان علمي آن وجود ندارد.
در عرصه فقه اماميه ،فقها نتنها از مذاق شريعت به عنوان يکي منبع فرعي مستقل در طول ادله ديگر
 -1امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايند « :حدّ يقام في االرض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها ,حدي که روي زمهين
اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکيزه تر است» (حرعاملي ،همان)308 ،18 ،
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جهت استنباط حکم شرعي استفاده نمودهاند بلکه دست مايه آنها در تفسير موضوعات احکام همچنين رفع
تزاحم ميان احکام نيز قرار گرفته است.
بنابراين فقيه ميتواند در عين بهرهگرفتن از نصّ يا ظاهر در عرصه استنباط از اشارهها ،رموز و فروع
موجود در آيات و روايات غافل نشود و چه بسا از سازماندهي آنها در يک چارچوب منطقي مشخص و نوعاً
اطمينانآور ،چارهجوي برخي مسائل نوپديد نيز باشد .در نوشتار حاضر نيز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق
شريعت و اعتبارسنجي آن ،کارکردهاي آن در عرصه تشريع جزايي(جرم انگاري) ،شيوه ي تفسير موضوعات
کيفري و رفع تزاحماتي که ممکن است در اين عرصه عارض شود تبيين شده است.
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