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 بنیاداهی تفسیر قوانین جزاییتطبیقی  مطالعه

   رغب حقوق امامیه و فقهرد 
 3محمدرضا ظفري

 چکيده 
و تفسدير   هرمنيوتيدک ين مقاله با تحلي  ديددگاه شالمدان امدامي و  ربدي در بداب      ا

شناسي براساس دو روش شقلي و نقلدي در پدي   هاي زبانج ايي، و همچنين طبق يافته
هداي  هاي فهم و تفسير قوانين ج ايي است. بده طدور کلدي، در همده ن دام     بررسي پايه

در مکتب اماميه،  و اين شودتفسيري ميسر ميحقوقي، فهم قانون کيفري تنها با قواشد 
براسداس ن ريده   ج ايدي را  قدوانين   اناماميد ني  هادج است با اين تفداوت کده چدون    

معنايدابي  همدين ن ريده بده    مبنداي   بايد بدر دادرسان ني  پس ، مي کنندويع  توحيدي
لدي در  کنند. وو با قواشد تفسيري، معاني مورد ن ر شارع را کشف ميبپردازند قانون 

پدردازد و بندابراين،   مکاتب حقوج  ربي، قانونگيار طبق اراده جامعه شرفي به تقنين مي
مقاهدد قانونگديار شرفدي باشدد. اماميدان بدا       همان مفسر قانون ني  بايد در پي کشف 
در اتخاذ منابع تفسير ج ايدي و ويدع قواشدد فهدم      ن ريه تفسيري خاص خود طبيعتاً

 افتند. يقانون ني  از  ربيان جدا م
 

کيفدري،  تفسدير، ن ريده تفسديري، مندابع      ، دان  هرمنيوتيکدان   واژگان کليدي:
   قواشد تفسير کيفري

 

                                 
 قم دانشگاه پيام نور استاديار – 3

    m.zafari@qompnu.ac.irمه: رايانا
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 مقدمه
در افعمال بيرونمي تبلمور    ( کمه  33: 3111)سيف، اند ها افعالي درونيانديشه، قصد، هدف و مانند آن

(  زيرا آدمي در ابتدا، معاني 21:3131مسکي،شوند )چابا مثل سخن يا متن براي ديگران هويدا مي ،يافته
بمه   ،کنمد و سمپس آن صمور را بما الفماو بمروز داده      هايي مالحظه ممي را در ذهن خود به شکل صورت

 (. 222:3333دهد )قانصوه، ديگران انتقال مي
از هماي اجتمماعي را بمه نماينمدگي     قانون جزا نيز زبان نوشتاري مقنن اس  که عقايد، آمال و ارزش
دارد و آنان را به رعايم  قمانون هشمدار    جامعه، در قالب متون کيفري به مسئوالن و شهروندان اعالم مي

( و در مقابل، افراد جامعه نيز بما احتمرام بمه قمانون، در واقم،، سمخن مقمنن را        311: 3132دهد )ريب، مي
 داش .  خواهند بدان التزام، شنيده

دريابند، درس  هممان   از متن قانون بر اين اس  که مقصود مقنن راولي التزام مردم به قانون، متفر  
عممل   .فهماننمد را با الفاو به يکديگر ممي شان منظور و مراد خود،رور که اهل زبان هر جامعه در رواب  

گيمرد. فرانسميس ليبمر فيلسموف و حقوقمدان آمريکمايي       فهم در همه اين موارد، با تفسمير صمورت ممي   
خمويش  « سياسمي و حقموقي   3هرمنيوتيمک »( با مثالي ايمن نکتمه را در کتماب    3322اي تبار )متوفآلماني

 :چنين اس اختصار هدهد که بتوضيح مي
گويد: برو مقداري گوش  سوپ بخر. مستخدم بدون تفسير صاحبخانه با دادن پول به مستخدم مي»
اقت ما دارنمد    1نيم  و حسن 2عرفدو قاعده تفسيري فهم  .تواند حتي اين دستور ساده را انجام دهدنمي

 که خادم مراد صاحبخانه را چنين فهم کند: 
که کارهايش را به اتمام رساند، براي خريد اقدام کند، يما اگمر ابتمداي    يا به محض اين او بايد سريعاً

 کند.شب اس ، روز بعد در ساع  متعارف اقدام 

                                 
، هرمنيوتيک اس  ولي فارسي زبانمان آن را هرمنوتيمک خوانمده يما ممي      hermeneuticتلفظ صحيح واژه انگليسي  -3

،  herméneutiqueنويسند  که به نظر مي رسد قابل توجيه نباشد. مگر اين که گفته شود با عنايم  بمه واژه فرانسموي    

يک را اشتباه دانس . در حالي که آنان به اين امر توجه ننموده و معمادل انگليسمي آن را   ديگر نمي توان  تلفظ هرمنوت

 نيز با همين تلفظ اشتباه مي آورند.
2 common sense. 

3 good faith. 
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 .پول براي خريد گوش  مورد نظر صاحبخانه اس  نه هديه

بايد گوش  حيواني را بخرد که ربمق تشمخيص وي معمموالً صماحبخانه بمراي سموپ مصمرف         او
 .کندمي

 .بايد با قيم  عادالنه گوش  را بخرد
نزديممک و  يکنممد يمما از محلمم از قصممابي گوشمم  بخممرد کممه گوشمم  صمماحبخانه را تممأمين مممي  

 .نه از هر جاي ديگر و دور از خانه ،الوصولسهل
 .ا برگرداندمستخدم بايد بقيه پول ر
 .ني  به منزل بياورد و با مواد م ر و نامطبو  نيااليداو بايد گوش  را با حسن

 (. Lieber, 1839, p 28-29نه براي خودش ) ،گوش  را براي مصرف خانواده بخرد

بگويد يا براي وي بنويسد،  ها را به خادم صراحتاًتوانس  همه اينالبته توجه داريم که صاحبخانه مي
توانمد ممراد گوينمده را دريابمد.     آيد که مخارب بدون تفسير نميالوصف، مواردي به وجود ميم، ولي

کدام پيمدا نشمود يما گمران شمده باشمد،       مثالً آيا او بايد گوش  گوسفندي بخرد يا گاوي؟ آيا اگر هيچ
مرغ بخرد؟ با  تواند گوش تواند به جاي آن، گوش  بوقلمون بخرد؟ اگر اين هم پيدا نشد، وي ميمي

تواند به معناي مرغ يا بوقلمون به کار ببرد؟ يما ايمن   اين همه، آيا او اصالً تعبير زباني گوش  سوپ را مي
 اي را ندارد؟    واژه بار چنين معاني

به هر حال، خادم با تفسير متن، هش  مقصود گوينده را به دس  آورد که قواعمد فهمم اهمل زبمان،     
کارکرد قواعد فهم نزد مردم، در قالب فهم و تفاهم عرفمي صمورت    .داردم ميچگونگي تفسير را معلو

تنها محاورات مثل موارد فوق، بلکه حتي الفاو کتاب و سمن  را نيمز   از نگاه فقيهان اماميه نيز نه .گيردمي
عابير زباني، هاي عرفي معنا کرد و مراد پديدآورنده را درياف   زيرا ميزان و ضابطه در فهم تبايد با دق 

 (.313:3323تشخيص عرف اس  )خميني، 
متن قانون جزا نيز دستور قانونگذار اس  که قاضي بدون تفسير، قادر به فهمم و اجمراي آن نخواهمد    

شمود و ق مات نيمز    رور که دريافتيم تفسير ربق قواعد فهم اهل زبان يا عرف انجمام ممي  بود  زيرا همان
، 3313، نجفيکنند )ه ناخواه براي فهميدن قوانين از عرف تبعي  مياند، پس خواجزئي از همين جامعه

کمم  (. با اين توضيحات، دسم  332و  21 لاص ،ند )ق.ا.اکنها را اجرا ( تا بتوانند آن32: 33و ج 33: 3ج
 شود:چهار نکته روشن مي
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اعمد  قو ،رمور کمه موضمو  تقنمين    موضو  تفسير، قواعد تفسيري اس  هممان  :موضو  تفسير (الف

کيفري اس  و دادرس در هنگام رسيدگي به دعاوي، در واق، با قواعد تفسيري به قواعد کيفري اسمتناد  
 (. 13کند )ق.ا.ا، اصل مي

اهمي  اين قواعد به ميزاني اس  که اگر ق ات، قواعد تفسيري را به رور دقيمق   :اهمي  تفسير (ب
د را عي بدهند و به اين ترتيب، عمل تفسيري خواعمال نکنند، ممکن اس  به متن کيفري معنايي غير واق

 .(332 :3133، ويدا)رنه دو قادر به صدور آراي دقيق نخواهند بود از اعتبار ساق  خواهند کرد 
 .يابمد مرتبه قواعد تفسيري کيفري در برابر قواعد کيفري از دو جه  تفماوت ممي   :تفسيرمرتبه  (پ
شوند و در واق، بمدون تفسمير، قواعمد حقموقي     د کيفري ميها موجب فهم قاضي از قواعکه آناول اين

کارايي ندارند و حتي تعيين اهمي  و شدت جرم و کيفر مربوط، بستگي به قواعد تفسيري دارد. پس از 
اند  ولمي از ايمن نظمر کمه ارزش و     اين جه ، قواعد تفسيري نيز مثل قواعد حقوق کيفري، قواعد اوليه

انمد، قواعمد   نظام حقوقي اس  و به رفيل وجمود قواعمد حقموقي وجمود يافتمه     ها به خارر فهم اعتبار آن
 .(12 :3133، ويداشوند )رنه دکيفري فرعي و ثانوي محسوب مي

آوري توان درياف  کمه قواعمد تفسميري ماهيم  المزام     جا مياز اين: قواعد تفسيري آوريالزام (ت
در عين حال، قواعد حقوقي هم هستند. البتمه   ،تج شدهآور در حقوق منزيرا به نتيجه تفسيري الزام  دارند

هما چيمزي از ماهيم     يابند، ولمي ايمن  وابستگي مينيز به ذوق، هنر، فهم و تجربه و اختيار قاضي يا مفسر 
تنها ها نهآن .زندها تکيه ميد. ساختار و ثبات اجتماعي و توزي، قدرت بر آننکاهدوگانه اين قواعد نمي

يعني قوانين هم در مرحله تفسير و هم در مرحله اجرا بمه    اندکه نظام اجرايي هر نظام حقوقيبل ،نظام فهم
در نتيجه، قواعد تفسميري، خصوصمي  نهمادي و عمام      و ها قوانين قوانين هستندپس آن .ها نياز دارندآن

 (. Barak, 2005: p 47نه اختياري و شخصي ) ،حقوقي دارند
ه به متن قانون کيفري يعني به جان، مال، نماموس، عقمل و ديمن ارتبماط     با توجه به موضو  تفسير ک 
آوري آن و از اين رو، وابستگي تمام عيمار نظمام کيفمري بمه نظمام      يابد و نظر به اهمي ، مرتبه و الزاممي

د رکم هايي استوار رسند: تفسير جزايي را بايد بر چه پايههايي اساسي احتماالً به ذهن ميتفسيري، پرسش
تا منتج به فهم دقيق قانون شود؟ آيا قاضي بايد از ضواب  تفسيري معيني پيروي کند؟ به تعبير ديگر، آيما  

توانمد بمه ممتن    د يا به دلخواه خويش ممي سازهاي معيني استوار مفسر اصوالً بايد تفسير را بر بنيادها و پايه
 د؟بدهمعنايي 

  هر امري به تحليل عواممل آن نيماز مبمرم داشمته باشميم     که براي تعيين ضواب   رسدبه نظر مييقيني 
 چنمان کمه پيمدا    .عل  بيمماري نيماز دارد   صحيحبراي درمان بيماري به تشخيص  يي کهدرس  مثل ربيب



تفس  داهی 
بنیا تطبیقی  لعه  مطا

رغب
حقوق  میه و  فقه اما یی  رد  ا جز نین  ا قو یر 

   

 

 

97 

 
ي بم ترين مسائل فلسفه حقموق در اماميمه و نظمام حقموق غر    هاي فوق از ضروريس ، پاسخ به پرسشا

 ها هويدا خواهد شد. م عدال  جزايي آنترين اثر آن در تحقق نظااس  که مهم
يا تفسمير کيفمري را معلموم     آور هرمنيوتيکنويسنده در پي اين اس  که ضواب  الزامدر اين مقاله، 

شناسمي وجمود   يعني معناشناسي و کماربرد  ،د. بخش اعظم اين ضواب  در دو شاخه مهم دانش تفسيرکن
يابمد و  مي، فلسفي، حقوقي و غيره وابستگي ممي دارد و بخش ديگر، ضواب  خاصي اس  که به متن عل

کند. هرچنمد زبمان اممري قمراردادي     جا، از ضواب  خاص تفسيري در علم حقوق جزا تبعي  ميدر اين
الزاماً مشممول قواعمد    شده، اس ، ولي وقتي به گفته يا نوشته درآيد، ديگر از اختيار پديدآورنده خارج

د و در کمر توان بمه رأي محماکم اعتمراض    همين ضواب  اس  که ميگيرد. به دليل وجود فوق قرار مي
توان قواعد تفسميري يکسماني را   ها ميمورد تفسير آنان به ق اوت نشس . از سوي ديگر، با رعاي  آن
و  تهافم  ميمزان  ده احتمماالً  کرتر تأمين تنظيم و اعمال کرد و اين، دس  کم، مناف، ررفين جرم را بيش

 دهد.کم را کاهش ميآراي محااختالف 
، فصمل دوم:  مفهموم و پيشمينه  نگارنده ايمن مقالمه را در سمه فصمل فمراهم آورده اسم : فصمل اول:        

د تما مباحم  همر    کرو تالش خواهد   هاي تفسير کيفري و فصل سوم: قواعد تفسيري کاربرديويژگي
 د.کني از نگاه مکتب اماميه و عنداالقت ا از ديدگاه غربيان بررس فصلي را عمدتاً

 مفهوم و پيشينه -1

 تفسيرمفهوم  1-1

گويمد: تفسمير از فسمر يعنمي کشمف      رريحي ممي  .دانندلغويين اشتقاق تفسير را از فَسِر يا از سَفِر مي
  مثل اين قول خداوند کريم در آيه سي و سمه سموره فرقمان: وَ ال    اس  معناي لفظ و آشکار ساختن آن

اي را براي تمو مطمرا   اکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً  يعني هيچ حقيق  تحريف شدهيَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْن
آوريمم )رريحمي،   که ما با نزول آياتي از قرآن، حق و بهترين تفسمير را بمراي تمو ممي    جز اين ،کنندنمي
اين آيمه شمريف:    تفسير از سَفِر مثل اسفر يُسفر اِسفارا نيز يعني کشف و فاش ساختن  مثل .(313: 3333

در همر دو   .(333:3132اند )سمبحاني،  ها در آن روز، روشن و نورانيوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ  يعني صورت
 شود. حال، تفسير با تبيين يکي اس  و با تفسير، معناي الفاو فهم و تصور مي

سمازند و از تعماريفي   ميرا آشکار ن حقوقي معموالً چندان ماهي  تفسير حقوقدانان مسلمان و غربي
: هما ايمن تعريمف اسم     در همه مشترک اسم  کمه از جملمه آن   « متن معنايابي»اند، مفهوم که ارائه داده

جستجوي مفهوم صحيح قانون به نحوي که به رور محدود و در قلمرو ممتن و نمه خمارج از آن، بتموان     
 .(31:3111، )شجاعيقانون را به شکلي درس  در مورد مصاديق آن اعمال کرد 
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اصطالا فهم و تفاهم عرف، و از زمان صاحب جواهر به بعد، از فقيهان اماميه گاهي به جاي تفسير، 

، زيرا معاني الفاو معموالً با عمرف يما   (312:3121کالنتري ارسنجاني، کنند )از بناي عقال نيز استفاده مي
هم معاني الفاو ربق قصد شمار  همم بمه کمار     و البته گاهي واژه تفسير را در فشود بناي عقال فهميده مي

 (. 322:3331 شهيد ثاني،برند )مي
به گفته بموعلي   .اندبه ماهي  تفسير پرداختهتر از فقيهان بيشرسد که فيلسوفان اسالمي ه نظر ميباما 

ده بمه کمار   را بدانيم که گوين يخواهيم معناي لفظتوان معناي لفظ را فهميد: گاهي ميسينا، دو گونه مي
بايمد بفهمميم کمه    از هممه   پرسيم  زيمرا اول برده، پس )اگر معني آن را نفهميديم( از او معناي لفظ را مي

. امما پمس از آگماهي از وجمود آن     وجود دارد يا نه ءگويد تا آنگاه بپرسيم که آيا آن شيمتکلم چه مي
تموان سماال کمرد:    ممي  ءز چيسمتي شمي  توانيم باز از چيستي آن بپرسيم. پس دو بمار ا چيز، آن وق  مي

 (. 323 :3131، جواب نخس  تفسير اس  و جواب دوم حد ذات يا تعريف )بوعلي سينا
آورد: انسمان زمماني کمه لفظمي را از ممتکلم      فخر رازي در شرا اين فقره از سخن بوعلي چنين ممي 

خواهد بداند که ممتکلم  يبشنود ولي آن را نفهمد، از وي خواهد پرسيد: آن چيس ؟ او با اين پرسش م
 ءپرسمد کمه آيما ايمن شمي     از استعمال اين لفظ، چه تفسيري دارد )سپس از وي در بماره وجمود آن ممي   

خواهمد کمه   موجود هس ؟( وقتي مخارب از وجود آن آگاهي ياف ، اگر باز بپرسد: آن چيس ؟ ممي 
 :3121ي وي تفصميل دهمد )رازي،   گوينده اجزاي ماهي  آن را با حد يا رسم يا با ترکيبي از آن دو برا

223 .) 
فالسفه اسالمي، فهمم و تفسمير را بايمد تصمور معنما دانسم  نمه تصمديق. ممال           به اين ترتيب، به نظر 

گويد: الفهم هو تصور معاني الفاو المتکلم  يعني فهم اين اس  که صدراي شيرازي در تعريف فهم مي
چون فهمم و تفسمير هممان     و( 323 :3131ين شيرازي، صدرالدمعاني الفاو گوينده متن را تصور کنيم )

هما تصمديق   يابد، زيرا همگي اينتصور معاني اس ، با دادرسي، ق اوت و محاکمه و حکم تفاوت مي
د، هممان رمور کمه    نم ياببمدون تفسمير تحقمق نممي    و مانند آن البته دادرسي  .ندهستيعني فعل و انشا نفس 

خموبي  ، ايمن دو مفهموم را بمه   مناب، حقوقي مما و غربمي  س . ولي تصديق نيز بالتصور ناممکن و محال ا
جعفمري لنگمرودي،   کننمد ) تفسير قاضي را همان حکم ق ايي او قلمداد مي گاهتفکيک نکرده و حتي 

3122: 333 Barak, 2005:  p.51 .) 
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اله کراتيلوس کمه اسمتاد افالرمون    مثل رس ،هاي بر جاي مانده از فلسفه يونان باستانبر اساس نگاشته
توان گف  که براي نخستين بار، فيلسوفان اين ديار در بود و کتاب باري ارمينياس، اثر ارسطو احتماالً مي
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در بس  و توسعه قواعد تفسيري  ،دهکرپردازي باب علم تفسير و نحوه گفتمان و روش انتقال معنا نظريه

پس از ارسطو و پيروان او، بعدها اين ميمراث علممي فيلسموفان     .بعد( به 33: 3132 سورن،اند )تأثير داشته
تفسير ارسطويي را داشتند،  يياينان که قبالً با علم تفسير قرآن مجيد آشنا .يونان به دس  مسلمانان رسيد
 مقصودشان شرا و توضيح مراد مالف از متن بود. ه،در معناي عام آن استعمال کرد
سي در شرا خود بر متن کتاب ما بعد الطبيعمه ارسمطو، از اصمطالا تفسمير     از اين رو، ابن رشد اندل

(. شميخ المرئيس   333:  3122ابمن رشمد اندلسمي،    د و کتاب را تفسير ما بعد الطبيعه نمام نهماد )  کراستفاده 
، هبوعلي سينا در آثار خود، و همچنين فخر رازي در شرا خود بر آثار ابن سينا مثل شرا العيون الحکمم 

از تفسير، توضيح مقاصمد مالمف   ه اينان مقصود هم .(222:  3121 رازي،)بردندفسير را به کار ميواژه ت
که مالصدرا هم در کتاب اسمفار از ايمن اصمطالا بمراي توضميح نظريمه و مقصمود خمودش         بود، چنان

 صمدر المدين  را نيمز تفسمير قمرار داد )   کتماب   لوفصم برخمي  عنوان  که ويژه در موارديهب ،استفاده کرد
 (.313 :3133شيرازي، 

به هر حال، فيلسوفان اسالمي، به پيروي از ارسطو، در ابتداي کتاب منطق خويش، مبحم  الفماو و   
آنمان   .(32: 3313)فمارابي، آوردنمد  ممي « کتاب باري ارمينيماس »نحوه تفسير الفاو را در بخشي با عنوان 

نظري و عملي، در مقدمات علم منطق  پيش از ورود به مباح  فلسفي و علمي به منظور فهم متون علوم
دند و ايمن سمن  تما زممان     کربه رور تفصيلي از قواعد فهم معاني زبان و مفردات و قول جازم بح  مي

تدريج اين مبح  از فلسفه خارج گرديد و از آن زمان تما کنمون   بوعلي در آثار فلسفي حفظ شد، اما به
  (.به بعد 1 :3131 اف  )ديناني،تري راه يدر مباح  علم اصول با تفصيالت بيش

اي يونماني اسم  کمه بمه عربمي بمه العبماره        واژه 3گفتني اس  که باري ارمنياس يما بماري هرمنيماس   
به معناي دانمش تفسمير از آن    2( و در انگليسي واژه هرمنيوتيک332 :3131، بوعلي سينابرگردانده شد )

 روند.به کار مي 1همگي در معني تفسير مأخوذ اس . لذا باري ارمنياس، العباره و هرمنيوتيک
کند و همچون ساير علوم، داراي موضمو  و  تفسير يا هرمنوتيک از قواعد تفسيري بح  ميدانش 
ممثالً علمم حقموق جمزا از قواعمد       .زير تأثير مکاتب و نظريات مختلف رشد و تعميق يافم   ،پيشينه بوده

همچمون   ،مکاتمب مختلمف کيفمري    ب، زير تمأثير به ترتيگويد و از ابتداي ظهورش، کيفري سخن مي
 . قرار گرف کالسيک، تحققي و مکاتب دفا  اجتماعي نو و غيره 

                                 
1- Prei Hermeneias. 

2 hermeneutics. 
3 interpretation. 
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هاي علمي براي تبيمين  اما ويژگي اساسي علم تفسير با علوم ديگر در اين اس  که عالمان همه رشته
ياز دارند، ولمي خمود علمم    و فهم متون مثل متون فلسفي، ادبي، ديني و حقوقي و مانند آن به علم تفسير ن

کمه از نتمايج سماير علموم      ي عمام اسم   به معنااين علم تفسير  .کننده اس  نه مولِّدتفسير، علمي مصرف
عمام  قواعمد  ايمن  . به عبارت ديگر، قواعد هميچ علممي بمدون    بردشناسي استفاده ميويژه از دانش زبانبه

ا قواعمد ادبمي، و معماني واژگمان و عبمارات را بايمد       تفسيري قابل فهم نيس ، زيرا مفاهيم علمي را بايد ب
هاي علمم  با قواعد تفسيري رشتهبراساس مقاصد گويندگان به مخاربان انتقال داد و انتقال معاني به آنان، 

، علم معناشناختي )علم وض، 3 شود که عبارتند از: علم دستور زبان )صرف و نحو(شناسي ميسر ميزبان
  قواعمد ايمن سمه علمم،     1شناسي(شناسي يا منظورو علم کاربرد شناختي )مراد 2 او(لغوي و استعمالي الف

 (. 23: 3133ملکيان، آورند )قواعد عام تفسيري را به وجود مي
اسم  کمه از ارسمطو بمه فيلسموفان       از اين رو، تفسير حقوقي و کيفري بخشي از دانش هرمنيوتيمک 

د و به اروپا انتقمال داد و  کرفيلسوفان اسالمي را ترجمه  سپس ابن ميمون يهودي آثار .اسالمي منتقل شد
د يافمم : رشممشمممندان اروپممايي ندر قالممب مکاتممب و نظريممات ايممن دا در دوران معاصممر، هرمنيوتيممک

فلسمفي(، هابرمماس و همرش     هرمنيوتيمک ) ، هايمدگر و گمادامر  (نظري هرمنيوتيک) شاليرماخر و بتي
 پديدارشناسمي(، براتما و لموي اسمتراوس )هرمنيوتيمک      يمک انتقادي(، پل ريکور )هرمنيوت )هرمنيوتيک
پردازند که چگونه به متن ساختارشکن(. اين عالمان به اين مي )هرمنيوتيک   دريدا ژاک ساختاري(، و 
 (Barak, 2005: p.55)شود و رابطه سه ررفه بين متن، مالف متن و خواننده چگونه اسم   معنا داده مي

دارد کمه بتموان از الفماو آن دريافم  يما معنماي        و همگاني يا متن معنايي عينيو در پي اين هستند که آ
شود يا شايد معنماي  اي که با تفاوت مفسر، تفسير نيز متفاوت ميمستقلي جداي از مفسر ندارند، به گونه

در واق،، قصد مالف هدف اصلي همه اين نظريات هرمنوتيکي  .مالف باشدشخصي متن، همان معناي 
 (. Hirsch, 1967 : p.55دانند )برخي مثل هرش اين قصد را کليد همه نظريات تفسيري مياس  و 

سم   ا تر آشنادانش تفسير به معناي عام، جامعه علمي ما با علم تفسير به معناي خاص بيش اما غير از
دانمد کمه بمه    ممي  عالمه رباربايي آن را علمي .بردو آن را معموالً در مورد فهم و تفسير قرآن به کار مي

( و ممال صمدرا همم    2 :3123پردازد )رباربايي، معاني آيات قرآني و کشف مقاصد و مدلوالت آن مي
غرض حقيقي از تفسير قرآن را فهم خطابات الهيه و نحوه حال مخاربين و معرفم  بمه لسمان ممتکلم در     

                                 
1- syntax. 
2 semantics. 
3 pragmatics. 
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مقاله، مقصودمان از استعمال  (. در اين313 :3133،صدرالدين شيرازي کند )مورد خطابات او معرفي مي

 اين واژه، همان دانش تفسير به معناي عام آن اس .

 هاي تفسير جزايي ويژگي -2

قواعمد شمرط    اين شوند، اماشناسي قادر به تفهيم و تفاهم با يکديگر ميها و قواعد زبانمردم با نشانه
ي از نامه بمه  بخشمثالً اگر فردي در اند. ، زيرا ابزارهاي ديگري نيز ضروري نه شرط کافي ند،الزم فهم ا

خواهم ايمام تعطميالت را   مي .لطفاً وياليي کنار ساحل برايم تهيه کن»دوس  خويش اين گونه بنويسد: 
  يابد کمه معنماي ممتن ابهمام دارد    اسي در مينشخواننده با قواعد زبان .«جا باشمها با دوستم آندر تابستان
تصمور کنمد تما    اين ممتن  واژگان و عبارات برخي از رد نظر نويسنده را در مورد تواند معاني موزيرا نمي

 قادر به تفسير مقصود وي شود  از جمله: 
هچنين در مجتم، وياليي باشد يا خير، ديوارهماي بلنمد داشمته     .وسع  ويال چقدر باشد :ويال (الف

  .لي ندارد و غيرههاي ارراف بر وي مشرف نباشند يا اشکاباشد يا بدون ديوار، خانه
که زمين ساحلي را بخر و بعد ويمال  که اجاره کن، يا اينيعني بخر يا اين ،آيا تهيه کن :تهيه کن (ب

بساز، يا اصالً با کالهبرداري و هر نو  ارتکاب جرم ديگمر مثمل قتمل صماحب ملمک يما سمند سمازي،         
 .مالکي  را به نام من انتقال بده

 ها.ا مرد و مانند آنآيا دوس  وي زن اس  ي :دوس  (پ
شناسي و با کمک ابزارهاي تفسيري ديگمر، بمه ممراد    با قواعد زبانتوان به رغم ابهامات مذکور، مي

 نويسنده پي برد  از جمله:
 فمردي متمدين بموده و    که او آيدميبررسي اعتقادات و تفکر نويسنده به دس  با  :ايدئولوژي( الف

 و دانمد و صدا را کمافي ممي   سري به وسع  متعارف در منطقه بيپس ويالي .اهل اسراف و تبذير نيس 
هاي وياليي آزاد به عل  تردد افراد خوشمگذران، معمموالً بما سمر و صمدا، موسميقي و       چون در مجتم،

ها همراه اس ، ويالها به يکديگر مشرفند و با ديوارهاي کوتاه يک متري از يکمديگر  مهمانياري زبرگ
 ن مکاني به يقين مورد پسند نويسنده نخواهد بود. شوند، چنيجدا مي
، ظهور در ارالق دارد و شمامل خريمدن، اجماره کمردن،     «تهيه کن»عبارت  :وضعي  اقتصادي (ب

، دايره آن را «هاايام تعطيالت در تابستان»اما وضعي  مالي گوينده در کنار عبارت   شودرهن و غيره مي
جا باشد و ايمن  خواهد آنها ميدهد که در همه تابستانچون نشان مي  سازدمقيد به خريد يا ساخ  مي

 امري مرسوم در شهرهاي ساحلي اس .
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توان در ياف  که او در زندگي بمه  با بررسي اعتقادات و اوضا  و احوال زندگي وي مي :قصد (پ

هاي مطالعماتي  نجام پروژهدنبال چيس  و به چه هدفي به دنبال تهيه وياليي در منطقه اس   آيا به دنبال ا
اس ، در پي اتالف وق  و خوشگذراني اس ، و چمون بما بررسمي عقايمد وي، شخصمي  اخالقمي و       

پمس   .بمه دنبمال گنماه نيسم      توان درياف  که هر هدفي داشمته باشمد، نهايتماً   تدين وي آشکار شود، مي
 د.کرتوان خانه مناسب شأن را براي وي خريداري مي

 پايه استوار بود:اين تفسير بر سه 
خواننده با بررسي باورها و مباني نويسنده، ديدگاه و نظريه او را در مورد معماني   :اول: نظريه تفسيري

واژگان و عبارات به دس  آورد و براساس نظريه مالف، ديدگاه و نظريه تفسيري خود را بنا نهماد و بمر   
 . نزديک شدمعناي متن به فهم همان اساس، 

هما و موقعيم    عالوه بر متن، خود شخصي  نويسنده و اعتقادات، اهداف، زمينه :سيريدوم: مناب، تف
او و همچنين شراي  محي  و فهم و تفاهم مردم منطقه، مناب، مهمي بودند که فهمم معماني ممتن را بمراي     

 خواننده ميسر ساختند. 
قواعمد تفسميري    شد به تفسيري قادرمناب،  و ديدگاه مالفخواننده براساس  :و سوم: قواعد تفسيري

از : دهم تشمخيص د چنمين  وظيفه خمود را  در نتيجه، و  بدهدمتن مقت ي را به معناي مناسب دس  يافته، 
متر زيربنما بما ديمواري بلنمد و در همسمايگي       321متر با  121که ويال با زميني به مساح  حدود قبيل اين

 تفسيري اس .پس او اين همه معاني را مديون قواعد  افراد متعارف باشد.
در قموانين  هماي تفسمير   جا، براي شناخ  ويژگيروند مذکور در هر نو  متني وجود دارد و در اين

 کنيم. ها و عوامل آن را مطالعه ميجزايي، پايه

 نظريه تفسيري  2-1

گونه که صحنه هسمتى، يمک ممدبّر حقيقمى دارد، صمحيفه تشمري، و       همانبه اعتقاد متکلمان شيعه، 
( و اين هممان توحيمد   31: 3133اى دارد که خداى سبحان اس  )سبحاني، رى هم حاکم يگانهقانونگذا

وَ مَنْ ) ( هر حکم خارج از چارچوب قانون الهى را مايه کفر33آيه  ،در تقنين اس  و قرآن کريم )مائده
( ونَقُفاسِم مْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْوَ مَنْ لَ)، فسق (لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

 (. پمس 32و  33آيمه   ،)مائمده  دکنقلمداد مي( ونَمُلِاظوَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْ)و ستم 
( و حمقّ سملطه   333 :3123دهد )رباربايي، توحيد اساس تمامى نواميس و احکام اسالمى را تشکيل مي

و غيمره  پيامبر و امامان معصوم با اراده الهي مشروعي  يافته و با مثل بيعم  )دموکراسمي(، شمورا و عهمد     
ن قانونگذارى و اراع ، ذاتاً بمراى خداونمد   ئو(. چون ش332 :3133)رضواني، کند مشروعيتي پيدا نمي
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باشد: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطا َ  ان و اجازه اوپس براى انبيا و اوصياي الهي نيز بايد با فرم ،ثاب  اس 

( و در ممورد پيمامبر   33که اذن خدا اراع  شود )نساء، آيه بِإِذْنِ اللَّهِ  هيچ پيامبرى را نفرستاديم، مگر آن
کنمد )نسماء،   خدا اراع  مي د، ازکننيز فرمود: مَنْ يُطِ،ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَرا َ اللَّهَ  هر کس از پيامبر اراع  

 (.31آيه 
و نظمام عمدال  کيفمري    نهند و قانونگذار امامي براساس چنين اعتقادي نظريه حقوقي خود را بنا مي

پس از اين جه ، نظام کيفري . سازداستوار ميحقوق الهي و بر تقنين توحيدي ماهي  قوانين جزايي را 
گرايمي  گيرد، زيرا اسماس نظمام اخيمر را ديمدگاه انسمان     ر ميحقوق غرب قرا 3نظام عرفيدر برابر اماميه 

 دهد.و محوري  اراده آدمي تشکيل مي 2 )اومانيزم يا اصال  انسان(
د و مصاديق فرعي و کنبايد از نظريه توحيدي تبعي   قانونقاضي در فهم از اين رو، در نظام اماميه، 

از مواد قانوني بيرون بکشمد و بمه ايمن    ها را ، آنار دادهجزئي قانون را منطبق با مقاصد قانونگذار امامي قر
تواند با تفسير، هر معنايي را به دلخواه خويش از قانون بيرون آورد، بلکه بايمد آن را  ترتيب، دادرس نمي

 تفسير نيز مثل تقنين مشروعي  يابد.  الهي منطبق سازد تا خواس با 
در آيمين اسمالم   : »فق با نظريه تفسيري توحيدي دانس را موا عالمه ربارباييشايد بتوان اين سخن  

ارتباط و اتصال ميان اصول و فرو  به نحوى اس  که هر حکم فرعى از هر باب که باشد اگر تجزيمه و  
گردد و کلمه توحيد نيز با ترکيب همان احکمام و مقمررات   همان کلمه توحيد بر مى تحليل شود فق  به

 . (323 :3123 )رباربايي،« فرعى حاصل مى شود
رد. در رسد که مقصود عالمه از اصول و فرو ، با تشمري، و تفسمير همخمواني دا   به نظر ميدر واق،، 

تواند قوانين را خارج از حدود قانون گونه که ربق اصل چهارم قانون اساسي، قانونگذار نميهماننتيجه، 
د فراتر از چمارچوب شمر  و اصمول    تواناساسي و موازين شرعي وض، و تصويب کند، دادرس نيز نمي

 قانون اساسي به تفسير قانون بپردازد.
هاي بدني مثل شالق، رجم و قط، ع و را اين بداند که محکموم  مثالً اگر قاضي هدف از مجازات

تواند دستور دهد که در حمين اجمراي   که درد و رنج آن را هم تحمل کند، آيا ميبايد کيفر ببيند، نه اين
ناشي از عقوب  را احساس نکند؟ اين تفسير بما همدف مقمنن     دردتا  کنندحس محکوم را بيکيفر، بدن 

آيمد کمه دردنماک بمودن     سازگاري ندارد و همچنين از قرآن منب، اوليه کيفرهاي اسالمي، به دس  مي
ال گيمرد. بمه هممين دليمل، آيمه زنما:       جزء اصل کيفر قرار ممي  ،کيفر به مقدار متعارف، شررى الزم بوده

                                 
1- secular. 

2- humanism. 
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(، آيه لعان: و يدرؤا عنها العذاب 13(، آيه سرق : نکاال من ا  )نساء، آيه 2تأخذکم بهما رأفه )نور، آيه 

( و 33(، آيه قذف: و لهمم عمذاب عظيم)نسماء،    2(، آيه زنا و لواط: فأعرضوا عنها )نساء، آيه 3)نور، آيه 
ک بمودن دارنمد و مقصمود از تشمري،     ظهور در دردنا ،مانند آن براساس فهم عرفي و ارتکازات عقاليي

آزرده شود تا هدف مقنن از ارعاب محکموم و   ،کيفرهاي بدني نيز همين اس  که محکوم عذاب ديده
ديگران تحقق يابد. بنابراين، تفسير مذکور عدول از مراد شار  و قانونگذار و خالف موازين خواهد بود 

 (. 113 :3331)هاشمي شاهرودى، 

 منابع تفسير  2-2

رود کمه  عناصر و عوامل دخيل در فهم متن به کار ميدر معناي  اصطالحاً علم تفسير قانوندر  ناب،م
هماي  توان به دس  داد، از قبيل عالئمق و دغدغمه  اي از عناوين اين مناب، يا عناصر را ميفهرس  روالني
، بافم  ممتن،   هاي او، هدف و غرض او از صدور متن، خود کلممات و عبمارات ممتن   مالف، پيشفرض

هماي مفسمر، مفروضمات او، نظمام سياسمي حماکم، نظمام        درک و فهم مخاربان و مفسران اوليه، دغدغه
حقوقي و کيفري حماکم، شمراي  فکمري و اعتقمادي جامعمه، شمراي  صملح و جنگمي. ولمي معمموالً           

متن )قانون( نويسندگان آثار هرمنيوتيک اين عوامل را در سه منب،: مالف متن )مقنن(، مفسر )دادرس(، 
 (. 313: 3111کنند )نصري، خالصه مي

ترين منب، تفسير براي دادرس، همان ذهن و فکر قانونگذار امامي اس  که قمانون را  مهمبا اين حال، 
تواند دال و نشمانگر فکمر   نيز مي قانونالفاو پس  .پديده و اثر هميشه بر ماثر دالل  دارد .آوردپديد مي

 قانونگمذار بايد براي رف، ابهام متن، از خمود  سر انجام  . در عين حال،را نشان دهداو مقاصد مقنن باشد و 
د )اصمل  سماز مگر خود مقنن، مناب، معتبر تفسيري جانشمين را معمين     (223 :3121د )رازي، کراستفسار 
 قانون اساسي(. 332

دهمد، فيلسموفان   ممي جا قانون، ذهن پديدآورنده و مقاصمد مقمنن را نشمان    که چرا متن و در ايناين
اند و معلوم ذهني مالف به نظر ايشان، الفاو متن، معلوم خارجي .اندخوبي آن را تبيين کردههاسالمي ما ب

د، در حقيق ، به قصمد و ذهمن   کناز اين رو، وقتي قاضي مصوبه قانوني را ادراک  .سازندرا آشکار مي
ق(، 3133يا لفظى اس  و به قول ميرداماد )متوفماي   مصوبه قانوني وجود کتبى .يابدقانونگذار دس  مي

در وجود کتبي يا لفظي نيز موجود خارجى بالذات، همين حروف و الفاو و نقموش و ارقمام اسم  کمه     
 (. 32: 3131، صورت لفظى و هويّ  اسمى آن ذات اس  )ميرداماد

سمبزواري در   بنابراين، وجود کتبي و لفظي نيز مشمول قاعمده کلمي اسم  کمه حماجي ممال همادي       
دو  يءکند: للشئ غير الکون في االعيان /کون بنفسه لدي االذهان: يعنمي همر شم   منظومه به آن اشاره مي
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هاي کيفري، در ذهمن  وجود خارجي و وجود ذهني. مثالً در ما نحن فيه، ابتدا بايدها و نبايد :وجود دارد

آورد )معلموم  قالمب مصموبات قمانوني در ممي    هما را در  شوند )معلوم ذهني( و او آنقانونگذار ايجاد مي
بما يکمديگر تفماوتي ندارنمد، جمز       جا يعني مقاصد و مصوبات قانوني( ذاتماً خارجي( و اين دو )و در اين

(. بنابراين، 211 :3123يابند )مطهري، که هنجارها از وجود ذهني به وجود خارجي و عيني انتقال مياين
سمازد و دادرس بمراي فهمم    ظاهر ممي  يقانونمواد جه فکرش را با تأليف کند و نتياول فکر مي قانونگذار

انديشمه مقمنن پمي     ولي در جه  عکس آن بايد حرک  کند و از متن قانون بمه  ،، از همان مسيراوفکر 
کننده به پرونده، مقاصد قانونگذار را در شکل مواد قانون جزايي ببرد. در نتيجه، هرچند قاضي رسيدگي

دارد، ولي او با فهم معنماي قمانون، بمه نيمات و مقاصمد قانونگمذار پمي خواهمد بمرد و اصمل           در پيش رو 
ق.آد.کيفري(، به معناي ممتن محموري در تفسمير     233ق.م.ا و ماده  32ق.ا.، ماده  333ي )اصل مندنوقان

ي، قصمد  بلکه دادرسان امامي به پيروي از فقها هميشه در پس تفسير و معنايابي متون قانون ،جزايي نيس 
ت عمومي ديوان عالي کشور نيز براي معنايمابي قمانون ربمق    أگيرند و حتي هيو مراد مقنن را در نظر مي

 - 331کمه در رأى وحمدت رويمه شمماره     د، چنمان کنمراد مقنن به صدور آراي وحدت رويه اقدام مي
 ، هيأت عمومى ديوان عالى کشور اظهار داش : 3121/2/2

شمود  هاى عمومى و انقالب در امور کيفرى چنين استنباط مىدادرسى دادگاهينيقانون آ 32از ماده 
 مقنن به منظور تسري، در جبران خسارت مت رر از جرم مقرر داشته ... .  که

رور که روشن اس  استنباط از ماده مذکور حول محور منظور و مقصود قانونگمذار صمورت   همان
 شناسي معاني متون قانوني توصيف کرد. قصدتوان گرفته و لذا رأي وحدت رويه را مي

شود، بلکه براساس نظريه تفسيري اماميه و با جا ختم نمياما شناسايي مقاصد قانونگذار فق  به همين
منب، را براي شناسايي مقاصد مقنن بمه دسم     شش توان مجموعاًتحليل ماهي  قانون )توتولوژيک( مي

( زمينمه تفسمير قمانون و ج   ( زمينه تصويب قانون، ث (ت ،قاضي (پ قانون، (قانونگذار، ب (آورد: الف
 .قانوناوليه مخاربان فهم 

(، ولي با دقم  در  223: 3111دانند )واعظي، هرچند برخي تنها چهار منب، نخس  را عوامل فهم مي
م( )منبم، سمو  ي قمانون ممواد  قنن )منب، نخس ( به خارر شراي  و داليلي )منب، دوم( بمه تصمويب   که ماين
دارد و قاضمي )منبم، تفسميري پمنجم( نيمز تحم        و قانون را به مردم )منب، چهارم( اعمالم ممي   پردازدمي

تموان دريافم  کمه    آيمد، ممي  )منب، ششم( به دنبال تفسير آن بر مي اشرايطي و به خارر حل و فصل دعو
تواند از دل منبم، اول،  شش منب، تفسيري فوق را در پيش رو خواهد داش . در واق،، او مي قاضي جمعاً

هما فقم  در اجممال و تفصميل     اس  که فمرق آن  اپنج منب، بعدي را بيرون آورد و اين در واق، به اين معن
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کوشد تا مقاصد مقنن را به ترتيب، ربق همه اس . به همين دليل، دادرس امامي براساس تعاليم اماميه مي

 کتفا نکند.مناب، فوق فاش سازد و تنها به دو يا چند منب، ا
فلسفي و ساختارشمکن   زير تأثير مکاتب هرمنيوتيک اما براساس، نظريات تفسيري جديد که عمدتاً

زنمد )پژوهشمکده تحقيقمات    اند، معموالً قاضي به دو يا حد اکثر سه منب، تکيه ممي و مانند آن ظهور يافته
 (. 322: 3133، اسالمي

 قواعد تفسيري کيفري  2-3

نمد تفسميري اسم  کمه وقتمي      فرايترين مرحله تفسيري جزايي سومين و مهم تأسيس و تنظيم قواعد
از دل منماب، تفسميري بيمرون بکشمد، تفسمير او بمه پايمان         براساس نظريه تفسيري خمويش  ها راقاضي آن
پس سه عامل تفسميري در نهايم  بمه فهمم معنما و کشمف قصمد         .سازدمعناي متن را آشکار مي ،رسيده

ربمق   سمپس  ،شوند. در اين مبح ، ابتدا ماهيم  قواعمد تفسميري را بررسمي کمرده      قانونگذار بايد منتج
 . شماريمآن را بر ميانوا  مقاصد قانونگذار، 

 ماهيت قواعد تفسيري کيفري 2-3-1

منمد  بيني و غيمر نظمام  زيرا امور انساني غير قابل پيش  دهدماهي  قاعده حقوقي را کلي  تشکيل مي
جديمد رخ بدهمد. بنمابراين، قانونگمذار      يتأدارد حادثه و اتفاقي با ماهي  و هيم  هستند و هر لحظه امکان

  رنمه  به بعد 231 :3133، روسي  313 :3131، بيني کند )ارسطوتواند موارد جزئي را در قانون پيشنمي
 (. 31: 3133، ويداد

 .گيرنمد ر پيش ممي هاي مختلفي را دهاي حقوقي براي فهم قواعد حقوقي، روشدر اين مورد، نظام
اي آزادي عممل دارنمد و   هاي حقوقي مدون، ق ات و صاحبان مشاغل حقوقي تا اندازهمعموالً در نظام

بمر مصماديق آن منطبمق سمازند. هرچنمد بما قواعمد        متناسب توانند قواعد حقوقي را با قواعد تفسيري مي
ي هميشمه تعمداد قواعمد تفسميري در     ولم  ،توان موارد جزئي را از قواعد حقوقي بيرون کشيدتفسيري مي

 تر باشمد، مصماديق زيمادتري را در بمر    قواعد حقوقي کلي ههرچ .برابر قواعد حقوقي نسب  عکس دارد
يابد، ولي در عموض، تعمداد قواعمد تفسميري     که تعداد قواعد حقوقي کاهش مياين يعني اين .گيردمي

کمه  از مناب، فهم، اين قواعد را به دس  بيماورد  چنمان  بايس  در نتيجه مفسر )قاضي( مييابد. افزايش مي
 ها را ديديم.در مورد مثال خريد ويال آن

اين صمورت،  در ، «مرتکب قتل عمدي، مستوجب قصاص اس »گف : اين رور ميمقنن اگر مثالً 
کمرد کمه همم    کم با سه قاعمده تفسميري کشمف ممي    مي بايس  اين قاعده کيفري کلي را دس قاضي 
هرگاه مرتکمب  تبلور يافته اس : از قبيل  12ق.م.ا. مصوب  211ماده و پ « ب»ن در بندهاي الف، اکنو
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با انجام کاري قصد ايراد جناي  بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يمک جمم، را داشمته    

 باشد... .
 ه تفسيري نياز دارد:به چند قاعدهمين ماده، « الف»برخي واژگان در بند با اين حال، فهم  

مرتکب را که موجب عممدي   (فعل و قصد نتيجه)اعم از قصد قصد معناي کلمه کار و  قاضي اوالً
در اين مماده، کمارْ اعمم از عممدي و غيرعممدي       .آوردشود، با فهم عرفي به دس  ميشدن جناي  مي
گردد  ولي تفسير ميصي قصد شخبه  نيز قصد جناي يقين مراد مقنن کار عمدي اس  و اس   ولي به

 کمار که همه ممردم، بما ايمن شمراي ،     شود، به اين معنا با ضابطه نوعي )فهم عرفي( اثبات مي آنمصداق 
  .(Bassiouni, 1982:  p.164کنند )وي حمل ميشخصي مرتکب را بر قصد 

نن، به انساني زنده با حياتي را از نظر مق )يعني واژگان فرد يا افراد معين ...( عليهقاضي بايد مجنيٌ ثانياً
، 3معنا کند )بهج  فمومنى، اسمتفتاءات، ج  ق.م.ا(  122)مفهوم مخالف حيات غير مستقر در ماده مستقر 
323.) 

هرگاه مرتکب با انجام کاري عمدي، قصد ايراد »نگاش : را مثالً چنين مي مقنن متن فوق اگرپس 
به همان انمدازه  لزومي نداش  و قواعد تفسيري  استناد به ،«دجناي  بر فرد يا افراد زنده معين... داشته باش

س  که دادرسان در هنگام رسيدگي به دعاوي فق  به قواعمد حقموقي   ا ن معنادااين ب. ف ياکاهش مي
گرداند تا براي شناخ  وقاي، حقوقي، کم و بيش، به تکيه ندارند، بلکه کلي  اين قواعد آنان را ملزم مي

 (. Scott, 2010: p.3   31: 3133، ويداها نيز استناد کنند )رنه دقواعد تفسيري آن
بمه قاضمي کممک    در غمرب  هماي حقموقي   نظاماستناد به قواعد تفسيري چنان اهمي  دارد که اکثر 

اند. برخي مثمل آلممان و اسمپانيا بمه تصمويب      به تصويب قانونگذار رساندهرا الزم قواعد تفسيري ، کرده
با توجه بمه  خواهد که قانون مدني آلمان از قاضي مي 311ماده اند. مثالً نده کردهقواعد تفسيري کلي بس

بند يک ماده سه قانون مدني ربق ، قانون را معنا کند. همچنين «قصد قانونگذارمتابع  از »قاعده تفسيري 
براسماس معنماي   هنجارهما بايمد   : »فهم قانون به اين قواعد تفسميري اسمتناد کننمد   در دادرسان بايد  ،اسپانيا

ايمن  هنگمام صمدور   مناسب واژگان، مرتب  با زمينه، پيشينه تماريخي و قانونگمذاري، واقعيم  اجتمماعي     
 . (Solen, 211: p.3« )روا و هدف او تفسير شوند کننده قانون و اساساًهنجارها، ذهني  اصالا

وش تفسير قانون و قواعمد آن  راند تا ترجيح دادهال و عرفي هاي حقوق کامنتر نظامبيشدر مقابل، 
براي همه محاکم به صورت قواعمد آممره    تدوين کنند تا اوالً مفصل را به صورت قانون قواعد تفسيري

ق ات با توجه به قواعد يکسان، آراي خود را تا حد ممکن به صورت مشابه صادر کننمد    درآيد و ثانياً
(. به اين ترتيب، ق ات به ضمابطه تفسميري   Interpretation Act of 1978مثل قانون تفسيري انگليس )
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تري دارد که به معناي متن و ربق الگوي او حرک  خواهند کرد و احتمال بيش و قانونگذار دس  يافته
که بار تنظيم قواعد تفسير حقوقي از دوش آنان برداشمته  ضمن اين  در متن دس  بيابند قصد و هدف او

 (.Scott, 2010 : p.4شود )مي
نهمد، در واقم،، تعيمين قواعمد     ق.ا.( نيز وقتي تفسير را بر عهده قاضمي ممي   21اساسي ما )اصل  قانون

روش و قواعمد تفسميري را در    دبايم دهد و اگر غير از ايمن بمود   تفسيري را هم بر عهده دادرس قرار مي
 کرد. قانون تعيين مي

 مقاصد قانونگذار 2-3-2

توان دو معنا قائل شد و چون فرايند تفسمير، فراينمد   هر متني مي شناسان، براياز نگاه اصوليين و زبان
و عمرف  توجه کند  ابتدا باز هم از اهل زبمان   امعنايابي متن اس ، پس مفسر در تفسير متن بايد به دو معن

 .کنيمشرو  مي
ته و نگاشم ديگمر تفهميم و تفماهم دارنمد و کمالم      همم  گويند و با معموالً مردم با يکديگر سخن مي 

اق باز تدر ا»کنند، هرچند اغراض و اهداف متفاوتي دارند. مثالً اگر کسي بگويد: يکديگر را درک مي
توان تفاسير مختلفمي بمراي آن قائمل    فهميم، ولي در شراي  متفاوت مي، ما معناي اين جمله را مي«اس 
وند، گفمتن در اتماق بماز    شمان را نشمن  يمثالً اگر گوينده بخواهد ديگمران صدا  .(32 :3121)صفوي،  شد

شنود، گفتن در اتاق باز اسم ،  صداي مخارب را نميمتکلم اگر  .اس ، يعني صدايتان را پايين بياوريد
يعنمي بمرو بيمرون و    گاهي همچنين  .اق باز اس ، يعني بيا داخلتيعني بلندتر سخن بگوييد، يا گاهي در ا

شراي  و  تح ولي به لحاو کاربردي يعني   دپس اين جمله در همه شراي  فق  يک معنا دارغير آن. 
توانمد هممين   اي ممي رود و به همين دليل، هر گويندههاي مختلف، در معاني مختلفي به کار ميبا انگيزه

و لوازم مختلف يک معنا  را با مقاصد متفاوت استعمال کند «اق باز اس تدر ا»اي پاره گفتار چهار کلمه
 قصد کرد:توان در استعمال تعابير زباني، دو معنا را مي گر،را درک کند. به تعبيري دي

معنماي ثابم     .يابمد شناسي )سممانتيکي( ارتبماط ممي   قصد معناي ثاب  که به حوزه دانش معنا -الف
ساختار جمله براساس قواعد دستوري  ،جمله از گوينده، شنونده و شراي  حاکم بر سخن استقالل داشته

هماي بمه کمار رفتمه در آن،     از اين رو، جمله با توجمه بمه واژه   .گيردتفات قرار ميو معاني واژگان مورد ال
معمموالً  (. ربق هممين معنماي ثابم     33: 3121کند )صفوي، معناي ثاب  و معيني را به شنونده منتقل مي

 قصد خويش رابع اً دهد و لو متکلم فهمد و قصدش را به وي نسب  ميدادرس مقاصد گوينده را مي
 انکار کند. 
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مرحوم مظفر در  .معناي سمانتيکي در اصطالا اصوليين همان معناي منطوق يا مدلول مطابقي اس 

بمر آن   گويد: مقصود اصوليين از منطوق، معنايي اس  که خود لفمظ ذاتماً  ميمتن باره اين قسم از معناي 
کنمد )يعنمي لفمظ ايمن بمار      مل مياي که لفظي که در کالم آمده، اين معنا را حبه گونه  کنددالل  مي
پس اين معناي منطوق اس  و اسم دال را بر مدلول نهادنمد    .س ا را دارد( و قالب اين معنا ثاب  معنايي

حتي اگر معنايي بمه صمورت مجمازي و بما       معناي منطوقي فق  به معنا و مدلول مطابقي اختصاص دارد
 (.322: 3311قرينه استعمال شود )مظفر، 

گيمرد و وابسمته بمه اغمراض و     شناسي قرار ممي عناي کاربردي که در قلمرو علم کاربردقصد م -ب
در اين حال ، معنا از گوينده، شنونده و  .(32: 3132 اهداف گوينده سخن، هميشه يکسان نيس  )يول،

لمه  شراي  حاکم بر بيان جمله مستقل نيس  و برخالف معنماي سممانتيکي، گوينمده بمه معماني موضمو ٌ      
اين معناي مفهومي اسم  نمه    .بلکه به اصطالا اصوليين به مفهوم جمله عناي  دارد رد،ان توجه نداواژگ

شمود بمرخالف معنماي منطموقي کمه      ذکر نميگوينده منطوقي و به قول صاحب کفايه، حکم در کالم 
 (. معنماي کماربردي در علمم اصمول بما     311: 3311)آخوند خراسانى،  گرددمي بياندر کالم وي حکم 

 مدلول و معناي التزامي نزديک اس .  
هماي کيفمري، قانونگمذار    مثالً در گزاره .وجود داردهم معنا در متن قانون جزا  زاين دو قصد ا دقيقاً

 کند: وض، مي امواد قانوني را براي وصول به دو معن
 قصد معناي متن که همان معناي ثاب  اس    الف:

 گردد.به هدف کاربردي القا مي ،غير بودهب: قصد از القاي متن که معنايي مت
اهان  به کارکنان دول  موجب حبس تعزيمري سمه تما    »ق.م.ا. کتاب تعزيرات: 311ربق ماده  مثالً

تمر و آن همم   براي اين ماده به لحاو معناشناسي تنها يک معنا متصور اس  و نه بميش  .«شودشش ماه مي
شمود تما قانونگمذار همر نمو       اهداف گوناگوني باع  مياين اس : ممنوعي  اهان  به کارمندان. ولي 

از قبيل پيشگيري از وقو  جرائم عليه آنان،   اهانتي را نسب  به کارکنان دول  مستوجب کيفر قرار دهد
 احترام و ارزش به کار و خدمات دول ، تأمين امني  شغلي و آسايش روحي کارکنان و مانند آن. 

بايد بداند که مقنن از اين ممتن چمه معنمايي را قصمد کمرده و       نا، اوالًاز اين رو، دادرس براي فهم مع
)قصد معناي سممانتيکي يما ثابم ( چمه معنمايي بموده        مرادش از الفاو، عبارات و جمل يک ماده قانوني

اي القا کمرده، ممراد او حمل چمه     او بايد بداند که قانونگذار آن متن را به چه هدف و انگيزه اس ؟ و ثانياً
 چه مشکلي را حل کند؟ خواسته )قصد معناي کاربردي يا متغير( مي اي بوده، و او با اين قانونمسأله
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قصمد   (.عينمي همگماني )نموعي و   يا  هستند (ذهنيشخصي )، يا ثاب  و متغيرمعناي از دو اما هريک 

از  قصد معناي کاربردي، در واق،، همدف و فلسمفه هريمک   معناي ثاب ، همان معناي الفاو متن اس  و 
 متصور اس : هر قصد معنا براي  دوبه اين ترتيب،  .دهدرا تشکيل مي يقانونمواد 

  کندالف: معنايي که قانونگذار به رور شخصي قصد مي
 دهند.نسب  ميمقنن  همه تح  شرايطي، قصد آن را بهمعنايي که  ب:

 همگماني و  شخصيقصد  به همين دليل، امروزه ادبيات تفسيري حقوق غرب، قصد قانونگذار را به
کنمد، زيممرا سمرع  در رسمميدگي بمه پرونمده، لممزوم تفسمير مممتن      و نموعي تقسمميم ممي   ذهنممييما هممان   

قانونگمذار باعم     شخصيکيفرخواس  و عبارات قانوني، و همچنين گاهي مشکالت دستيابي به قصد 
(. .Zweigert, 1998, p.3قمرار دهنمد )   شخصيرا جايگزين قصد  همگانيقصد  اند تا ق ات بع اًشده

قصد قانونگذار نموعي   دقانونگذار را از الفاو متن دريابد، باي شخصيبنابراين، دادرس هرگاه نتواند مراد 
 (ق مات، ب  فهمم هممه   (مصاديق قصد قانونگذار نوعي عبارتند از: الف .را معيار معنايابي متن قرار دهد
 هدف نظام سياسي. ( پو هدف نظام عدال  جزايي 

نص و ظاهر تقسيم شويم که فقيهان اماميه، چندين قرن گذشته، اين تقسيمات را در قالب يادآور مي
و آورده بودند و از زمان فتح باب اجتهاد، به مرور، نهاد عرف و فهم عرفي را جه  کشف قصد نوعي 

ر   جبما 3121کالنتمري ارسمنجاني،   شار  بنياد نهادند و بما دقم ، قلممرو آن را تعيمين کردنمد )     همگاني 
و  همگماني و  شخصيبه هر حال، حقوق اماميه با رويکردي تلفيقي هم به قصد  .(3121گلباغي ماسوله، 

ها يعني قصد جويي آنهم به هدف و فلسفه تشري، احکام توجه خاص داشته اس  و قاضي امامي با پي
اممات  ابه کمرده، و هدف، در مسير مطمئني براي معنايابي الفماو ممتن حرکم      همگاني، قصد شخصي

 زدايد.مي مناسبتعابير زباني شامل واژگان، عبارات و جمل را با فرايند تفسير 

 قواعد تفسيري جزايي  نواعا -3
و اصمول تفسميري   شناسمي  قواعمد زبمان  رعاي  با  دادرسان براي فهم متون جزايي، ناگزيرند معنا را

هما و  هما، خواسم   اهل زبان بما آن  اند کهشناسي، قواعد عام تفسيريآورند. قواعد زبانجزايي به دس  
با متن گفتماري و نوشمتاري، مقاصمد خمود را بمه       ،اميال خود را در کالم و کتاب به يکديگر انتقال داده

. همان رور که پيش از اين گفتيم، اين قواعد در هممه  (2يوهان سون و الرسن، صفهمانند )ديگران مي
شناسي، سياس ، اخالق، حقوق و غيمره بمه کمار    جامعه هاي علمي اعم از رياضي، فلسفه، فيزيک،رشته
 .يک از اين علوم امکان نداردروند و اصوالً بدون اين قواعد، فهم هيچمي
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، بلکه عالوه بر آن، به قواعمد تفسميري   ندولي البته کافي نيستهرچند اين قواعد عام تفسيري الزمند، 

رشته حقوق جزا بمراي فهمم متمون کيفمري بايمد       س . از اين رو، عالمانارشته علمي هم نياز  رخاص ه
حال در دو مبحم ، بمه   قواعد خاص تفسيري را نيز به کار بندند که در قلمرو علم حقوق جزا قرار دارد. 

 پردازيم. احصاي قواعد تفسيري عام و خاص کيفري مي

 قواعد عام تفسيري 3-1

کمه  قانون کامالً روشن سازد  اما اين قانونگذار سعي دارد که قصد خويش را از عبارات و الفاو در
شود: قاضي خواهد توانس  از متن قانون، قصد مقنن را احراز کند يا نه، با سه قسم متن قانوني مواجه مي

 نص، ظاهر و مجمل. 
کشمد و بمه   ها، معناي متن را بيرون ميقواعد عام تفسيري، ابزار مناسبي هستند که قاضي به استناد آن

راح ، ظهور يا اجمال قانون را معلموم ممي نمايمد. حمال پميش از برشممردن قواعمد عمام         اين رريق، ص
 کنيم: تفسيري به مفهوم هريک اشاره مي

و  بمر حسمب معماني واژگمان     ،بر يک مدلول و معناي واحد دالل  قطعمي داشمته   قانوننص:  (الف
  شمود قاتل قصماص ممي  گويد که بمثل اين  رود، احتمال وجود معنايي ديگري در آن نميهيأت جمله

  .(33-31 :3132، سبحانيپس معناي قصاص شامل تعزير مثالً نيس  )
ولي ذهن ما يکي از ايمن معماني را زودتمر از بقيمه      ،بر چند معنا دالل  داردقانوني  ظاهر: گزاره (ب

در عمين   .شمود به يکي از معاني آن منتقمل ممي   ، فوراًقانونيعني ذهن هنگام تصور الفاو   کندتصور مي
که ذهن ما معناي متبادر و منسبق از الفاو را بمر  جز اين  حال احتمال اراده ساير معاني آن هم وجود دارد
لفظ عاري از قيد را به معنايي مطلمق فهمم   که اين مثل  دکنحسب نظام واژگان يا تفاهم عرفي تصور مي
 کند يا براي برخي جمالت، مفهوم قائل شود.

اي که بتوان هريمک از معماني   به گونه ،مردد باشد ال و مفاد دليل بين دو يا چند معنمجمل: مدلو (ج
اندازه  مشترک لفظي اس  و همه معاني به ،يعني لفظ بين چند معنا  را ربق نظام لغوي بر دليل انطباق داد

که مشترک  که گفته شود: عين را ديدممثل اين .يک بر ديگري ترجيح نداردمساوي قابل فهمند و هيچ
 .(133: 3323فياض، ) بين چشم، چشمه، و چيزهاي ديگر اس 

اگر پدر به پسر متعارف )بالغ و فهميده( خويش  .توان با مثالي روشن ساخ اين سه قسم متن را مي
ولي بمر تعمداد قمرص نمان      ،سپس مقدار پول الزم را به وي بدهد و بگويد: نان بربري سبوسدار داغ بخر

کم با سمه  فرزند براي اجراي امر پدر دس  ،ر عين حال، نانوايي خاصي را معلوم نسازدتصريح نکند و د
 س :ا روهمعنا در متن روب
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هماي  چون پدر همه ويژگي ،، نص اس «نان سبوسدار داغ بربري» معناي اول: نسب  به الفاو (الف

از دارد که معاني الفماو را تصمور   مفسر يا همان فرزند، در مورد نص، تنها به اين تفسير ني ،نان را برشمرد
به قول صاحب کفايه، پدر در اين جا حکم و معنا را در کالم  .کند تا مقصود ذهني پدر را از متن دريابد

 . آورده اس 
فرزند در مورد معنماي ظماهر، بايمد بمه      و هاي نان، ظاهر اس معناي دوم: نسب  به تعداد قرص (ب

فهمد که هر کس بما ايمن مقمدار پمول و     از ظاهر اين دو مي .ه کندمقدار پول و قيم  هر قرص نان توج
جما، هممان فهمم عرفمي اسم  و آن را      در ايمن « همرکس »خمرد. واژه  بهاي نان، مثالً چهار قرص نان مي

تواند منب، قاعده تفسيري خود قرار دهد و استدالل کند که همه در اين شراي  و با اين مقمدار پمول،   مي
کنند: چهار نان سبوسدار داغ بربري بخر  به اين ترتيب، قصمد نموعي پمدر احمراز     ير ميمتن را چنين تفس

 کر نشده بود.ذگردد  اين قصد در کالم پدر مي
يمک از  نامي از هميچ پدر به خريد از نانوايي خاص اجمال و ابهام دارد، زيرا   معناي سوم: نسب( پ

در اين مورد، اگر او يا ديگمر اع ماي خمانواده     .نبردمثالً يکي دور و ديگري نزديک  ه،دو نانوايي محل
رو نيس ، در غير اين صورت، او بماز بمراي   هکردند، باز هم با ابهامي روبقبالً از نانوايي خاصي خريد مي

کند. اگر بتوانمد از هممه يما بع مي از الفماو ممتن،       دق  در اجراي دستور پدر به مفاهيم الفاو توجه مي
دارد. کند و اگر نياف  با توجه به هدف از القاي متن، ابهام را بمر ممي  همان را اخذ ميمقصود را دريابد، 

 ه باشمد، پدر داغي زمان خريد را فق  در نظمر داشمت   اگر :نمايدمثالً در اين متن، تعبير داغ، قابل توجه مي
کمه  ر هم بخرد  يا اينتواند از نانوايي دورتپس مي .در اين صورت، سرد شدن آن تا خانه اشکالي ندارد

همدف از   ضمناً .تر نان را تهيه کندنان تا خانه هم بايد داغ بماند؟ در اين صورت، بايد از نانوايي نزديک
خريد نان داغ، اگر صبحانه باشد يما نهمار، يما نمو  غمذا آبگوشم  يما چيزهماي ديگمر، ممکمن اسم ،            

 ها را متفاوت سازد. خواس 
مقنن قصدش را در قالب چه الفاظي در ممتن آورده، در نحموه تفسمير مما     که در نظام کيفري نيز اين

خواهد به اهداف کننده اس . اما بايد به خارر داشته باشيم که قانونگذار با تصويب قوانين ميبسيار تعيين
هما،  ولي با هممه تمالش   .پس او بايد صريح و روشن سخن بگويد .خويش در جامعه جامه عمل بپوشاند

د کنم ناپذير اس  و قانونگذار نيز در قانون اساسي بمه آن اذعمان ممي   انين ظاهر و مجمل اجتنابوجود قو
 شوند:حال قواعد عام تفسيري ذيال آورده ميق.آ.د.ک(.  233و ماده  .ق.ا 332)اصل 
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 قاعده متابعت از قصد شخصي )ذهني( قانونگذار 3-1-1

 قواعدتر ندارد و براساس ک معنا و مدلول بيشاز نگاه عالمان اصولي، نص يهمان رور که ديديم، 
ي لذا دالل  لفظ بر معنما  را قصد کرده باشد.معناي ديگري مقنن رود که لغوي و عرفي نيز احتمال نمي

و حجي  چنين متني هم تکويني و هم به حکم وجمدان اسم  و از   قطعي اس   مورد نظر شخصي وي
(  از نظر اماميه، نص در احکام مثل محکم در 121: 3323ض، )فيارسد اين رو، نوب  به دليل ديگر نمي

دهد و در نص اگر گوينده معنايي ديگري را اراده آيات اس  که اکثر آيات قرآن مجيد را تشکيل مي
 (. 233: 3132  سبحاني تبريزي،33: 3121، کند، مرتکب تناقض شده اس  )تهراني نجفي

ايي و همچنين قموانين تفسميري مجلمس و آراي وحمدت     دالل  اکثر قوانين جزقابل ذکر اس  که 
، دالل  تصريحي يعني نص اس ، چمون کمافي   و قصد شخصي مالف رويه ديوان عالي کشور بر معنا

ها توجه کند و قواعمد کيفمري را از آن اسمتنباط کنمد و در نتيجمه،      اس  که دادرس به مدلول الفاو آن
رمور  نيازي ندارد. زيرا همان)جز تصور معناي الفاو(  براي حل و فصل دعاوي چندان به قواعد تفسيري

که پيش از اين گفتيم، نسب  قواعد تفسيري به قواعد کيفري نسب  عکس دارد  در جايي کمه ممدلول   
کنمد و قاضمي بمه هممان قاعمده کيفمري اسمتناد        دالل  مي متن نص باشد، متن بر قاعده کيفري صراحتاً

 اد به متن، از قواعد تفسيري کمک بگيرد. کند و الزم نيس  که براي استنمي
ق.م.ا. و مانند آن، با ارمال  از قمانون    233و  231مثالً دادرس براي فهم واژه اهان  مندرج در مواد 

تواند اهان  را اعم از الفاو صريح و ظاهر و همچنين افعال ، مي3121استفساريه يا تفسيري مصوب سال 
مچنين دادرس بايد از آراي وحدت رويه ديموان عمالي کشمور مطلم،     ظاهر در توهين عرفي معنا کند. ه

 221ق.ا. و  333زيرا قانونگذار به موجب اصل   از نظر ديوان در فهم و معنايابي قانون متابع  کند ،بوده
ق.آ.د.ک، ديوان عالي کشور را مرج، جايگزين خود بمراي تفسمير و ايجماد روش تفسميري واحمد در      

 دهد. يمورد يک موضو  قرار م

 مقنن همگاني )نوعي يا عيني(قصد قاعده متابعت از  3-1-2

مقنن نبيند، بايد به اين توجه کند  شخصيهرگاه قاضي الفاو و عبارات متن را کامالً حاکي از قصد 
شناسمي  که هريک از آن الفاو، معنايي را نزد اهل زبان دارند و او کافي اسم  بما توجمه بمه قواعمد معنما      

در ايمن صمورت، معنماي ممتن کيفمري را قصمد        .ظماهر کلممات را بفهممد   نوعي يا معناي )سمانتيکي(، 
 ,Hirschبه ديدگاه تفسيري عينمي شمهرت دارد )  در غرب مقنن خواهد دانس . اين نظريه که همگاني 

1967:  p.13    ،در ايمن  ( تا حدودي با نهاد فهم عرفي در نظام حقوقي اماميه نزديک اس . بما ايمن حمال
 نمايد:نکاتي حائز اهمي  مي ذکرمورد، 
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، از «ممردي را ديمدم  »جملمه   . براي نمونه،نص يا ظاهر بودن قانون، امري نسبي و اضافي اس ( الف
ولمي از ايمن    ،ت ترکيبي و اسنادي جمله روشن اس ، نص اس أکه معناي مرد و ديدن و هيجه  اين

، سفيد بوده يا سياه، چاق بوده يا الغر و ماننمد  لحاو که مرد دانشمند بوده يا عادي، بلند قد بوده يا کوتاه
ها و عالئمي ميان او و گوينده بوده يا نه، زمينه و که مخارب، آن مرد را بشناسد يا نه، و نشانهها، و ايناين

(. پمس  32 :3111هاي مرد را معلوم داشته يا نه، ظاهر يا مجمل خواهد بود )نصري، باف  کالم، ويژگي
دارد و گرنمه همر کسمي، جممالت و عبمارات      ميزان روشني متن را معلوم مي اس  که باين فرد مخار

 پندارد. خويش را واضح و آشکار مي
شمود  زيمرا معنماي ممتن حقموقي پمس از فراينمد        نص يا ظاهر بودن متن فق  با تفسير معلوم مي (ب

سم  و ايمن شمامل همر متنمي      آيد و تفسير، فر  بر توجه و التفمات نفمس بمه ممتن ا    تفسيري به دس  مي
 (.Barak, 2005:  p.14خير )يا رسيم که متن روشن اس  پس تنها با تفسير به اين نتيجه مي .گرددمي

چنانچه با تفسير معلوم شود که دالل  متن قانون بر معنا ظاهر اس ، اول از هممه بايمد بمه سمراغ     پ( 
وي نزديک شمد. از عبمارات بموعلي     خصيشخود مالف رف  و از بيانات و سخنان قبلي وي، به قصد 

شود که خواننده هميشه با الفماو ممتن، بمه ممراد مالمف      سينا و برخي فيلسوفان اسالمي چنين فهميده مي
(، 211: 3121، بغدادي  323 :3131، بوعلي سينايابد و بهترين راه پرسش از خود ماتن اس  )دس  نمي

  .ردصدي داداند چه قزيرا هر مالفي بهتر از همه مي
کنمد يما مفسمر    پس او هم بهتر از همه آن را تفسير ممي  ،فرستداز نگاه اماميه خود شار  احکام را مي

فرمايد: فاذا قرأنماه  ( مي33-32آيه  که خداوند سبحان )قيام ،چنان  فرمايدجايگزين خود را معرفي مي
که قرآن را براي تو خوانديم، آن را بمراي ممردم   اينفاتب، قرآنه ثم ان علينا بيانه  يعني تو اي پيامبر پس از 

ما اتاکم الرسمول فخمذوه و مما    »فرمايد: س . قرآن همچنين ميا بخوان و بيان و تفسير آن نيز بر عهده ما
  يعني هرچه پيامبر به شما گف  برگيريد و هرچه را نهي فرمود، اخذ نکنيد )حشر، آيه «نهاکم عنه فانتهوا

ممن  از فرمايد: فالتمسوا ذلک من عند اهله  معناي قرآن را از اهلش يعني م علي ) ( مي( و همچنين اما2
که مسلمانان با وجود الفاو قرآن، باز هم بايد معاني آيمات را از  (. پس اين233: 3131بپرسيد )حکيمي، 

، بمه  بنمد در نيا که اگر معناي متن آيات شمريف را اس  قرآن، پيامبر و ائمه ) ( جويا شوند، به اين خارر 
 (. 131: 3323فرمان قرآن بايد بيان و تفسير آن را از اولياي الهي بشنوند )مغنيه، 

ممکن اس  الفماو مماده قمانوني     شناس عمل کند، زيرا بدواًقاضي براي فهم متن بايد مثل زبان ت(
ن، از قواعمد تفسميري   توانمد بمراي فهمم قمانو    بنابراين، وي با فعالي  تفسيري مي .حتي مبهم به نظر برسند

شناسي مثمل نقطمه، ويرگمول، مفمرد و     هاي نحوي و معنابه همه عالئم و نشانه ،شناسي استفاده کردهزبان



تفس  داهی 
بنیا تطبیقی  لعه  مطا

رغب
حقوق  میه و  فقه اما یی  رد  ا جز نین  ا قو یر 

   

 

 

115 

 
ولمي   اسم ، شمناس  از اين رو، قاضي هميشمه زبمان   .دنمايها توجه و دق  جم، و قيود، افعال و مانند آن

 شناس شايد قاضي نباشد. زبان
شناسمي ممذکور معمموالً قموانين را     م متن، عالوه بر رعاي  قواعد زبانقانونگذار براي کمک به فه

هماي آن در  مثالً ماده قانوني را زير عنوان فصل، باب و کتاب به همراه بندها و تبصره .کندبندي ميدسته
قانون مجازات اسالمي و هماهنم  بما سماير قموانين جزايمي، قمانون اساسمي، مجموعمه قموانين ممدني،           

(. پمس قاضمي   221: 3111دهد )شجاعي، اداري و مانند آن، در يک کل هماهن  جاي مي بازرگاني،
هاي يک قمانون نيمز   ها و بخشنيز آن ماده قانوني را نبايد جدا از مواد ساير قوانين ببيند  چون تفسير جزء

کمل   دهند و قاضمي وقتمي از جمزء بمه    در معي  ساير قوانين، يک کل تفسيري هماهن  را تشکيل مي
يابد و وقتي از کل به جزء برگش  کند، معنما تفصميلي را بمه دسم      حرک  کند، معنايي اجمالي را مي

دهمد و روشمني معنماي ممتن را     ها معنايابي و تفسير خمود را پايمان ممي   آورد و با اين رف  و برگش مي
 دارد.قانونگذار را معلوم مي شخصينماياند و قصد مي

توانمد  ق.م.ا. ربق عنوان فصل چهمارم تخفيمف مجمازات، ممي     12يل را در ماده مثالً قاضي واژه تبد
هاي مخالف نظمام )مماده   سازمان ها واو همچنين عبارت مبهم گروه .نوعي تخفيف مجازات تفسير کند

ق.مجمازات جمرائم نيروهماي مسملح و تبصمره آن، در معنماي اشمرار،         22ق.م.ا.( را براساس مماده   211
هايي که با نظام اسالمي در حال جنگند يا قصد براندازي دارند و اقمدامات ضمد امنيم     ها، دول گروه
 2ق.م.ا ربق ماده  321نمايد  يا مقامات رسمي و آمر قانوني را در ماده ، تفسير ميشوندمرتکب ميملي 

بما حکمم   هما و ماسسمات دولتمي    برد کمه در وزارتخانمه  قانون استخدامي در معناي اشخاصي به کار مي
 اند.رسمي استخدام شده

چون در نظام دموکراسمي، ممردم رژيمم     .الفاو در متون قانوني حاصل نوعي ايدئولوژي اس ث(  
کنند، پس قانونگذاران به نمايندگي از آنان به خودي خود قمانون را ربمق   سياسي خويش را انتخاب مي

يل، در نظام حقوقي ايران، منب، شر  جايگماه  رسانند. به همين دلنظريه و ايدئولوژي مردم به تصويب مي
(، 223مثمل احصمان )م.   بمرد  اي در تقنين دارد و قانونگذار به وفور اصطالحات فقهي را به کار ميويژه

(، 213و  212(، تفخيمذ و مسماحقه )م.  213البکماره و مهرالمثمل )  (، ارش223(، محمارم )م. 222رجم )م. 
 (، قذف ائمه و ح رت زهرا232(، سب نبي )ص( )م.222اس )م.الن(، حق232(، قذف )232قوادي )م.
(، 221(، محاربمه )م.  223(، هتک حمرز ) 233(، شراي  سرق  )م.233(، مسکر و فقا  )م.232)س( )م. 

( و اصطالحات ديگري همچون جنون، اکراه، مصلح ، حاکم شر ، 233بغي و افساد في االرض )م. 
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، باغي و قطا  الطريق که همگي از تمأثيرعميق فقمه بمر شماکله و     سال قحطي، رفل غير مميز، مهدورالدم

 .زبان قانون جزايي کشورمان حکاي  دارد
هر کس پيامبر اعظمم )ص( ويما هريمک از انبيماي     »خوانيم: مي 12ق.م.ا. مصوب 232مثالً در ماده  

قانونگمذار واژه  «. شمود عظام الهي را دشنام دهد يا قذف کند ساب النبي اس  و بمه اعمدام محکموم ممي    
کمه سمب در   با توجه بمه ايمن   .نمايدولي آن را از مصاديق سب النبي ذکر مي ،کنددشنام را تعريف نمي

اإلهانمه   - رسد که تعريف فقهي آننيز تعريف نشده، به نظر مي)ره( تحرير الوسيله ح رت امام کتاب 
گرهگشما   -(323: 3132ب )سمبحاني،  بالتنقيص، سواء کان بالقذف أو بالتوصيف بمثمل الحممار و الکلم   

 باشد.
 12تمر بمه حمال ممتهم )م.     اصطالحات عرفي مثل مناسمب با توجه به بار ايدئولوژيکي واژگان، حتي 

(، اخالل در 332مباالتي و مسامحه و غفل  )م.احتياري و بي(، بي13(، حسن سابقه )م.12ق.م.ا مصوب 
( بايمد بما   13(، همکاري ماثر )بند پ ماده 322  )م.(، تناسب و ضروت دفا321نظم و امني  عمومي)م.

تنها اين اصطالحات، بلکه واژگمان  نه .و رژيم سياسي آن معنا و تفسير گرددتوجه به نظام تفسيري اماميه 
(، 33(، تعويمق )م. 23(، نظمام آزادي مشمروط )م.  33المللي مثل تعليمق )م. مأخوذ از قوانين خارجي و بين

(، 33يافتمه )م. (، جمرائم سمازمان  13شمويي )م. (، پمول 23آزادي )م.نظام نيممه (، 321حال  خطرناک )م.
آيند، ولي بايد ربق هايي از تفسير متن با مناب، فرامتني به حساب ميو مانند آن نمونه( 33قاچاق انسان )م.

 ضابطه و نظريه تفسيري اماميه معنايابي شوند.
نظام اماميه اين امر را انحمراف و سموء سمابقه     .اس ها ازدواج همجنسان با يکديگر مثال واضح آن 

انگمارد و چمه بسما حليم  آن مسمتوجب      آن را اخالل در امر نظم و امني  عمومي مي ،محسوب کرده
شايد بتموان بمر انحرافمات جنسمي ممذکور، عنموان حالم          گاهارتداد در دين نيز به حساب آيد و حتي 

الحات حقوقي فوق بار اعتقادي و ارزشي خاص خود ولي در نظام حقوقي غرب، اصط .خطرناک نهاد
ژيک و سياسي واژگان متن، قادر به تفسير متون جزايي لورا دارد. بنابراين، قاضي بدون توجه به بار ايدئو

 نخواهد بود.
مثمل    ترين آن، رف، موارد ممبهم از ممتن اسم    تفسير نوعي يا فهم عرفي مجال وسيعي دارد که مهم

ق.م.ا  312و  323، 323، 323( شب يا شبانه )مواد 12ق.م.ا مصوب 221سالا )ماده  واژگان و عبارات:
(، 233(، زممان قحطمي )بنمد خ مماده     213و  231(، منمازل ) 12مصوب 233ها )(، راه12مصوب  231و 

مصموب   233)اشاعه فساد يا فحشما در حمد وسمي،    ق.آ.د.ک(،  233ق.ا و ماده  332فتواي معتبر )اصل 
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بيمماري ممان، از   و (، 212و  213(، جاسوسمي ) 313(، تظاهر به عمل حمرام ) 231اسالم ) (، مقدسات12

 (. 12ق.م.ا مصوب  222) مقارب  يا بيماري موجب خطر
 .ها و عبارات را تعريف نکرده و مقصود خويش را روشن نسماخته اسم   يک از اين واژهمقنن هيچ

يابمد  خطمر   و پايان ممي شده چه زماني شرو  معلوم نيس  که سالا سرد مقصود اس  يا گرم  شب از 
هما و  مادي اس  يا معنوي، جمعي اس  يا فردي، کم اس  يا زياد  همچنين ماهيم  زممان قحطمي، راه   

رمور بقيمه اصمطالحات. در    شوار  روشن نيس . چه فتوايي معتبر اس   فساد چه تعريفي دارد و هممين 
در صورت امتنا  قاضي از رسميدگي، وي   ،قاضي ندانستهعين حال، مقنن ابهام متن را مان، از رسيدگي 

 ق.م.ا(. 212دارد )ماده را مشمول کيفر اعالم مي
ني امعم  ،حل مناسب براي قاضي اين اس  که ربق رويه و رريقمه عقمال  به نظر عالمان اصول فقه، راه

انتيکي را نيمز قصمد   ن معناي سميهمدر واق،، ( و 121: 3132متن را اخذ کند )جواد تبريزي، الفاو ظاهر
 گيرد.بنوعي مالف در نظر همگاني يا 
اين نظريه و همچنين فهم عرفي يا بناي عقال بما ايمن اشمکال    پردازان غربي، به نظر برخي از نظريهاما 

متصمور  قمانون  مالف معنا شود، هيچ معنايي براي متن  قصد شخصيگردد که اگر متن بدون مواجه مي
 .نسمب  بدهمد    قانونگمذار واند از متن، معنايي را اخذ کند و همان را همم بمه   تنخواهد بود و هر کس مي

قائمل  چنمدان اعتبماري   براي مجرد فهم عرفي يما بنماي عقمال    شايد به همين دليل، برخي از عالمان اماميه، 
يا فهم عرفي برررف قصد همگاني (. پس چگونه بايد ابهامات متن را با 221، ص3)خمينى، ج اندهشدن

 کرد؟ 
مثل اصمال  حقيقم ، اصمال      (در علم اصول فقه)در حقوق اماميه، قاضي با استناد به اصول لفظي 

آخونمد بمه اصمال  ظهمور     مرحوم که اين اصول بر مبناي اعم از اين - عموم، اصال  ارالق و مانند آن
 اهد بمه ممتنْ  خونمي -( 221: 3132 شيخ انصاري،)برگردند يا بر مبناي شيخ انصاري به اصل عدم قرينه 

کند که هرکس ديگر نيز هممان را از ممتن   معناي مورد نظر خودش را اعطا کند، بلکه معنايي را اخذ مي
پس  .گيردهمان معنا را در نظر مي تفاهم عرفي نوعاً ،براساس ارتکازات عرفي بوده فهمد و اين دقيقاًمي

تواند در تعيين مراد مقنن، کلمه سالا را که افاده اين معنا مطابق با مراد نوعي مقنن اس . مثالً قاضي مي
 . ببردهر نو  سالا سرد و گرم به کار  معناي ارالق دارد، با اصال  ارالق در

 آورد:هاي ذيل به دس  مياما قاضي در حقوق غربي، به صورتي مشابه، مراد قانونگذار را با روش 
يني متن را معنايي بداند که ق ات متعارف، قاضي بايد معناي ع همگاني زمان تصويب:قصد  (الف

ند و قاضي بايد متن را ربق معناي متعارف زمان صدور متن معنما کنمد.   يدفهمآن را هنگام وض، متن مي
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 شود که از نظام تفسيري قانون اساسي آمريکا اخذ شده اس محسوب مي  3گرايي جديداين شيوه متن

(Barak, 2005: p.34) . 
قاضي در فهم متن ظماهر، بايمد مالحظمه کنمد کمه فمردي نموعي و         ي زمان مفسر:همگانقصد  (ب 

 .مالمف چمه بموده اسم      شخصيکه قصد و هدف نه اين ،تواند از متن دريابدمتعارف چه معنايي را مي
کنمد و قصمد فرضمي او را بمر     فرض مياصلي را به جاي مقنن افراد زمان حاضر قاضي در اين رويکرد، 

دهد. در ايمن رويکمرد، قصمد    د و همان را هم به وي نسب  ميسازنگذار جايگزين ميقصد حقيقي قانو
  .(Gracia, 1990: p.47) شودقانونگذار، معيار معناي متن ميهمگاني فعلي 

 قاعده پيروي از هدف مقنن  3-1-3

يابمد،  قانونگمذار ب  همگماني و  شخصيهر گاه دادرس در معنايابي متن، نتواند راهي را به سوي قصد 
انگيزه او را از القاي متن جستجو کنمد.   ،بايد به بررسي هدف قانونگذار از وض، اين ماده قانوني پرداخته

 احتماالً دادرس خواهد توانس  متن را با دو روش مبتني بر هدف مقنن تفسير کند.
آيمد  ممي  هايي به وجمود هميشه پيش از تأليف متن قانون، شراي  و موقعي  :هدف قانونگذار (الف

ارمال  و شمناخ  واقعيمات     .يابند کمه سمبب تقنمين ممتن شموند     که به نظر قانونگذار آن قدر اهمي  مي
ها کمک مناسبي اس  تا دادرس اسباب تأليف ممتن و سمپس   اجتماعي زمان تصويب متن و بررسي آن

 زمينه معنايابي الفاو مبهم را بيابد. 
تموان از علمل و عواممل وضم، و تصمويب مماده       صورت مذاکرات نمايندگان مجلس ميبا بررسي 

قانوني ارال  ياف . اين قاعده در تفسير قرآن با اصطالا شأن نزول يا اسباب نزول شهرت دارد )رجبي، 
و ال تکمن  »سموره نسماء    312(. مثالً مفسران قرآن کمريم در معنايمابي کلممه خمائن در آيمه      321 :3133

زيمرا فمردي     کننمد آن، خيان  را در معناي سرق  تفسمير ممي   با توجه به اسباب نزول« للخائنين خصيما
انداخ  تا پيمامبر)ص(  ولي از ترس رسوايي، مال مسروقه را در خانه فردي يهودي ،مرتکب سرق  شد

يهودي حکم کند، اما خداوند در اين آيه به ح رت امر فرممود کمه ممداف، خيانتکماران نباشمد      آن عليه 
 (.232 :3131)شاه عبدالعظيمي، 
هما يما هممه صمورت ممذاکرات و      دسمتيابي بمه شمأن نمزول    احتمماالً  در مورد قموانين،   با وجود اين،

لذا اگر بررسي و  .و مسلزم صرف هزينه و وق  آنان گردد يس ها، براي ق ات چندان آسان نگزارش
خموبي تنظميم و تمدوين شمود و     جستجوي ممذاکرات در سمامانه تشمکيالت قانونگمذاري و ق مايي بمه      

                                 
1- originalism. 



تفس  داهی 
بنیا تطبیقی  لعه  مطا

رغب
حقوق  میه و  فقه اما یی  رد  ا جز نین  ا قو یر 

   

 

 

119 

 
ويمژه  آيند، بهسهول  در اختيار ق ات قرار گيرد، به يقين در فرايند معنايابي الفاو متن بسيار به کار ميبه

 مثل کالشي. ،عرف ندارد در مورد الفاظي که مفهوم روشني در
گردد، بلکه قاضمي را در فهمم همدف و    جا ختم نمي اما بررسي مذاکرات نمايندگان فق  به همين 

اصول قمانون  اي از پارههرچند اين اهداف کلي قانونگذار در  .دهدقانوني نيز ياري ميفلسفه وض، مواد 
شود، اما تذکرات نمايندگان و اشاره به مسائل روزمره جامعه کليمد روشمنايي معماني و    اساسي معلوم مي

مماده  موضمو   « تظماهر بمه عممل حمرام    »مثالً دادرس در مورد معنايابي عبارت  .مقاصد مقنن خواهد بود
و سالم  اخالقي و ديني جامعه توجه کند، در خواهد ياف   اهداف مقدس شرعي ق.م.ا، وقتي به313

 ،که مصاديق آن را مبهم آوردهندانسته و با اين به حرام، سکوت را جايزمتظاهرين  قبالکه قانونگذار در 
ضي امامي در برابمر وقمو    العمل را براي قاضي امامي فراهم ساخته اس . از اين رو، قاولي مجال عکس

 ،گناه و معصي  ابزار قانون را در دس  خواهد داش  و حتي اگر پرونده خاري به محکومي  نينجاممد 
کم، تشکيل پرونده براي او، اح ار و بمازجويي در دادسمرا و شممات  و عتماب خويشمان و      ولي دس 

سالم  موجب تأمين  ،جامعه کاستهتوانند از شدت معاصي در ها مياررفيان و اخذ ضمان  و امثال آن
 تر هم پيشگيري گردد. جتماعي شود و حتي از وقو  جرائم بزرگااخالق 
، زمينه قاضمي نيمز سمبب    گيردقرار ميعامل تأليف متن  ،گونه که زمينه مقننهمان :زمينه قاضي (ب

هماي جديمد،   ي به پرونمده پردازد و رسيدگاصوالً دادرس بدون زمينه قبلي به تفسير نمي .شودتفسير مي
رود تا به اسمتناد  ها و انتظارات خود به سراغ متن ميمحک جدي مواد قانوني اس . دادرس با پيشفرض

دعوا را فيصله دهد و چنانچه متن و مواد قانوني مشابه را ساک ، مبهم، مجممل يما متعمارض ببينمد و      آنْ
ا توجه به اهداف کلمي نظمام حقموق کيفمري و نظمام      يک از قواعد فوق استناد کند، خود بنتواند به هيچ

پمردازد و ايمن   از قبيل عدال  و انصاف به حل و فصل دعاوي مي ،سياسي، و سپس قواعد مستقل عقلي
 قاعده تفسيري را در محدوده متن اعمال کند.

کلمي يما    قانونگذار با تعريف هر جرم و تعيين ارکان و اجزا و شراي  هريک، مواد قانوني را با الفاو
کند تا رفتارهاي مجرمانه خاص يا جزئي را در بر گيرد. او با تعيين عناصر جمرم  عام وض، و تصويب مي

هاي روزممره را صمادر کنمد.    دهد تا به کمک تفسير، حکم ق ايي پروندهدر قانون، به قاضي مجال مي
اسمتقالل دارد و بمدون   تفاوت کار قانونگذار و قاضي در ايمن اسم  کمه مقمنن در ايجماد هنجمار کلمي        

ولمي دادرس از ايمن جهم       تواند عناصر متشکل جمرم را در ممتن قمانون بيماورد    محدودي  زباني، مي
 دهد.ي، کار ق ايي را فق  در محدوده متن انجام ميمنداستقاللي ندارد و ربق اصل قانون
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بلکه او هم در پيمدايش   ،با اين حال، قاضي را نبايد در ايجاد حقوق و هنجار دس  و پا بسته دانس  

دهمد کمه   ويمژه در ممواردي رخ ممي   (. اين بمه 323: 3132کند )کلسن، هنجار جزئي نقشي نسبي ايفا مي
د و قاضمي در  کنم ولمي ممتن را نارسما تمأليف ممي      ،خواهد همه عناصر جرم را معمين کنمد  قانونگذار مي

آن  دارد تما تمالش   کرده،خأل را احساس  هاي جديد، در اين هنجار کلي قانونگذار،رويارويي با پرونده
ولمي بمه خمارر ابهمام      ،کنمد خأل را بردارد. پس قاضي در ابتدا، کارش را با تفسير متن هنجاري آغاز مي

د و در فرايند اجراي قمانون، بمه ايجماد    سازشود کار خود را به متن محصور نتعابير زباني مقنن مجبور مي
 قاضي بايد مشمول دو نو  محدودي  قرار بگيرد: لي اقدامو .هنجار جزئي اقدام کند

 الف( محدودي  نخس  او اين اس  که بايد در چارچوب قواعد خاص جزايي باشد. 
هنجارهماي اخالقمي مثمل    ب( در چارچوب هنجارهاي فرامتني به معنايابي قمانون بپمردازد، از قبيمل    

هماي دينمي مثمل احکمام     يما هنجمار  عدال  و انصاف، و هنجارهاي اجتماعي مثل سعادت و رفاه ممردم،  
 ق.ا(. 332شرعي و فتاوي معتبر فقها )اصل 

بلکه به خارر احترام به اصمل   ،انگاري جديد شوداما توسل به هنجارهاي فرامتني، نبايد منجر به جرم
يد اين کار به مرور زمان، شا با تفسير به نف، متهم به صدور برائ  متهم ختم گردد. ضمناً دي، بايمندقانون

 .(332: 3131)اميدي،  سازدمقدمات اصالا و تغيير قانون را نيز فراهم 

 قواعد خاص تفسيري  3-2

 الفاو متن رامعناي تواند ها ميو دادرس با اعمال آن انديشناستفسيري از قواعد عام زبانعام قواعد 
يري هنجارهاي کيفري قرار سيطره قواعد تفسمذکور زير توجه باشد که قواعد عام مولي او بايد  دريابد 

اصمل  تواند فق  بر قواعد عام تفسيري مربوط به متن تکيه کند. دو دارند و از اين رو، قاضي نبايد و نمي
 ي. مندهاي کيفري عبارتند از: اصل تفکيک قوا و اصل قانونتفسيري مهم حاکم بر هنجار

 تفکيک قوا  اصل 3-2-1

و قاضمي   اسم  ، تقنين وظيفمه مقمنن   آنربق شناسي. در زبان رود، نهاين اصل در حقوق به کار مي
تواند ماده پس قاضي در هنگام رسيدگي نمي .فق  تفسير آن را براي حل و فصل دعاوي بر عهده دارد

زايي انگاري و جرمبه جرم تفسير کند که مداخله در کار مقنن به حساب آيد و احياناً شکليقانوني را به 
 بينجامد. 

ولي هميشمه    کندون مبهم قانوني را با توجه به قواعد معناشناسي و کاربردشناسي تفسير ميقاضي مت
پس بايد قواعد عام تفسيري را در  .نه تقنيني ،متوجه باشد که او اختيار تفسيري دارد بايد در معنايابي متن

 محدوده قواعد خاص کيفري اعمال کند. 
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و صدايي  ا با تزيين ماشين، مراسم عروسي عادي و بي سراي در شب يا روز عاشورمثالً هرگاه عده

ه با ايمن فعلمي   هتواند در مواجاز مقابل صف عزاداران تردد کنند، آيا قاضي مي ،را در خيابان راه انداخته
قمانون   313دار ساخته، به استناد ماده که عمل حرام قانوني و شرعي نيس ، ولي عف  عمومي را جريحه

تر از دو ماه قرار دهد؟ يما اگمر وقم  نمماز جماعم ،      ن را مشمول مجازات حبس کمتعزيرات، مرتکبا
توانمد مرتکمب ايمن    جوري رفتار کند که همگان وي را تارک الصاله بيابند، آيا قاضمي ممي   فردي علناً

قمانون مجمازاتي بمراي آن     کمه در بما ايمن   ،عمل حرام را مشمول حبس ربق فقره اخيمر مماده قمرار دهمد    
 نشده اس ؟  بينيپيش

نبايمد   .ها را مطرا کردتوان از اين دس  پرسشدر هر حال، با انديشه در مورد مواد مبهم قانون مي
انگاري يا کيفردهي روي آورد و اصمل مهمم   قاضي در مواجهه با ابهامات قانوني، به کار خطرناک جرم

نه تأسيس قواعد حقموقي کمه    ،تج شودتفيک قوا را زير پا بگذارد. تفسير او بايد به فهم قواعد حقوقي من
  .کار مقنن اس 

 جرم و مجازات  منديقانون اصل 3-2-2

چون جرم و مجازات و محاکممه را بايمد    .س ا تفکيک قوا و نتيجه اصلدر واق، حاصل اصل  اين
مقنن تعيين کند و از اين رو، تفسير قاضي در محدوده همين قاعده و در قلمرو متن بايد صورت بگيمرد.  

اي تفسير کند که متن تحمل آن معنا را نزد اهل زبان ه عبارت ديگر، دادرس نبايد الفاو متن را به گونهب
تواند آن را عممل  در حالي که مي ،چراني را به زناي خفيف تفسير کندکه دادرس چشمندارد  مثل اين

 حرام تعزيري بداند. 
پس با تصويب اس . شته، در قانون آورده س  که قاضي هر قصدي داا ي به اين معنامنداصل قانون

اي از مقاصمدش را در قمانون ذکمر    قانون، قصد خويش را انتقال داده و اگر احتمال برود که مقمنن پماره  
ده اس ، اين در واق، مصداق تعارض قصد و لفظ خواهمد بمود و در جمايي کمه قاضمي بمين قصمد        کرن

انون اس  و به جه  حفمظ دمما، نفموس و امموال و     قانونگذار و لفظ قانون تعارض ببيند، اصل بر لفظ ق
 مانند آن، قصد و هدف مقنن را بايد کنار بگذارد.

، و دارد: محاربه عبارت از کشيدن سالا به قصد جان، مال...مقرر مي 221ماده  مقنن در براي نمونه
، کنمد تفاده ممي اسلحه ببرد و دس  به سالا ببرند، اسم به دس  ، از عبارت 233و  231همچنين در مواد 

 1، سالا را با تبصره 22در قانون مجازات مصوب  هرچند کرده اس  درحالي که هيچ تعريفي از آن ن
کمه ايمن   با توجه بمه ايمن   .: ميان سالا سرد و سالا گرم فرقي نيس دادمي وضيح، اين گونه ت331ماده 

، بمين  22تعزيمرات مصموب    قانون 333حذف شده، و همچنين تبصره ماده  12تبصره در قانون مصوب 
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رسد که مقمنن تعريمف سمالا را بمه عمرف واگمذار       به نظر ميقطعي شود، اسلحه و چاقو فرق قائل مي

اعم از سمرد و گمرم را اخمذ    تواند معنايي از سالا مذکور در جرم محاربه، نمي قاضي نيز و کرده اس ن
 راف دارد. زيرا اصل بر قانونمندي سالا اس  که به اسلحه گرم انص، کند

توان به اقت اي قواعمد تفسميري عمام، تفسمير موسم،      را مي مثل سالااز اين رو، در جايي که لفظي 
نبايمد بمه   ممتهم  براي محکومي   و دنموبه شکل م يق تفسير آن را به خارر اصل قانونمندي، بايد  کرد،

 ،قصمد مقمنن  خواهمد بما   ممي زنمد، بلکمه   تکيه نممي لفظ قانون قاضي به قياس متوسل شد، زيرا در قياس، 
 .کنداحراز  متهم را مجرمي 

شود: تفسير م يق قموانين، منم، توسمل بمه قيماس،      کم چهار قاعده استخراج مياز اين قاعده، دس 
 Encyclopediaعطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي و سر انجام قاعده عدم قابلي  اجراي قوانين مبهم )

Britannica  ذيل عبارتcriminal law .) 

 گيرينتيجه-4
هاي فيلسوفان حقوق، فرايند صحيح تفسيري اس  که قاضمي در رمي   ترين دلمشغولييکي از مهم

آن بايد عنوان مجرمانه و کيفر مناسب را در مورد هر پرونده تعيين کند. اما دادرس چگونه قانون مناسب 
براي فهم صحيح قواعد حقموق   رد کهکيفري تکليف داهر نظام هر دعوا را بايد تعييين کند؟ قاضي در 

کمه اجمراي   عمالوه بمر ايمن   ، ها بپردازد و اينبه تنقيح و تنظيم قواعد تفسيري و اعمال درس  آن کيفري
دو همدف ذيمل را محقمق    کمم  در نظام حقوق جمزاي اماميمه دسم    د، کنرا ت مين مي عدال  کيفري

 سازد: مي
اماميمه در جهم  تحقمق و حفمظ اهمداف و       کيفمري فرامموش کنمد کمه قموانين     بايد نقاضي  (الف
شوند يا بايد تصويب شوند. پس به لحاو نظري، او موظف بمه اعممال   هاي توحيدي تصويب ميارزش

تفسير عادالنه اس . بنابراين، عدال  تفسيري قاضي اس  که مقدمه تحقمق عمدال  تشمريعي را اسمتوار     
ناسي و اصول تفسيري خماص کيفمري را هممين    شسازد و هدف و مقصد نهايي همه قواعد عام زبانمي

 دهد. عدال  در تفسير تشکيل مي

مجال اتخماذ  کشف و تدوين شوند، ، عام و خاص تفسير جزايي قواعدچنانچه به لحاو نظري،  (ب
به اين ترتيب، اختالف و تشمت  آراي ق مات تما حمدود زيمادي       ،روش تفسيري واحد به وجود آمده

 کاهش خواهد ياف . 



تفس  داهی 
بنیا تطبیقی  لعه  مطا

رغب
حقوق  میه و  فقه اما یی  رد  ا جز نین  ا قو یر 

   

 

 

123 

 
رود ق ات به امثال قواعد تفسيري بدون ضمان  اجراي قمانوني،  به لحاو عملي، انتظار نمي اما (پ

قانون قواعد تفسيري حقوقي يا »قانونگذار همچون برخي از کشورهاي غربي، که مگر اين  تمکين کنند
 .را به تصويب برساند« کيفري

 منابع
 .ل، قم، آل البي صواال ، کفايهق3311،آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسين .3
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 .حکم  ،تهران، ، تفسير ما بعد الطبيعهق3122،ابن رشد اندلسي .1
 .، علم االخالق الي نيقوماخوس، تحقيق بارتلمي سانتهلير، قاهره، دار صادرش3131،ارسطو .3
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، منطمق دانشمنامه عالئمي، تصمحيح محممد معمين و سميد محممد         ش3131، حسين،بوعلي سينا .3

 .2، چان، دانشگاه همدانهمده، مشکو
 .2چ، تس، رسائل في الحکمه و الطبيعيات، قاهره، دارالرب، ش3123ممممممممممممممم ، .1
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