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 دهكيچ
كثه  ،ينثيد يحيثوق يهثادر نظام .از جمله مباحثث ططبقيثي جث اس اسث  ،يان آسمانيع اديمطالعه درحوزه احکام و شرا

مجثازا   ن مربثو  بثهيادقثبن يهاپرسش يبررس اس ،هود يمانند اسالم و  يمحورع يان شرياد ن مصداق آن دريبارزطر
 يزيثريپث در پثي ،امثدهاقو دستاوردها و پها ر ساخ يدر دو حوزه ز مجازا  ةفلسف يبا بررس ،ن پژوهشيا اس . يضرور
 زمقنثه،ن يثدر ا اسث . يمثقان ابراهيث، بلکه برگرفته از شرع ميدس اديآراء غرب بر طفکرا  و يكه نه مبتن ،يفرقك ينظام
در  هرچنثد اسث . دهيثگرد يبررس ،ن اس يقن دو آيشناخ  احکام ا ياز منابع اصل كه ،ا  معتبر و طورا يا  قرآن و روايآ

 اسث   بنثابراين، ف شثدهيثطحر در طثوار  آمثده س  كه هرآنچهقن بدان معنا نيا يول ،صور  گرفته ييهافيطوار  طحر
 .دكرد يبودن آن طرد يطوان در الهينم در طورا  وجود دارد كه يفراوان يو اخالق يقواعد و ميررا  حيوق

 .يفرقهود، حيوق كيكفاره، اسالم،  مجازا ، ها:دواژهقكل
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 مقدمه

از علل وقوع جرم طعارض منافع  يکي، ين آنها اس   زيرا در جوامع انسانيطرو از كهن يفرقمجازا  از اركان حيوق ك

كند، جامعه در برابر آن واكنش نشان داده، مجرمان را مجازا  يدار محهيان را جرقاس  و چون وقوع جرم وجدان آدم

هود يمورد طوجه قرار گرفته اس .  ينيد يعنوان ميررا  الزامز مجازا  مجرمان و متخلفان، بهقن يان الهيكند. در اديم

معاصر،  ياقن امروزه و در دنين ديان زنده جهان اس   گرچه اياز اد يکي، يخ بشريسده حضور در طار يش از سقبا ب

از  يارقها و بسث قانگ ار، شخصثقرگ ار بوده اس . بنقطأث يهماره بر فرهنگ و طمدن بشر يندارد، ول يروان چندانقپ

را يثان( هسثتند  زقحقمسث -از ساكنان كره زمقن )مسثلمانان يمقرش حدود نين، مورد احترام و پ ين ديا يهاآموزه

منتسب  مقمشترک و هر سه، به حضر  ابراه يخيطار يهم خانواده و دارا يانيحق  و اسالم، ادقهود، مسي يهانيقآ

انثد. نام گرفته« يان سامياد»اند، جه  يخاستگاه سام يا چون هرسه، دارايو « يمقان ابراهياد»رو، نياباشند. ازمي

 (.99، ص 1931، ينبيشوند )طويخوانده م« يدقان طوحياد»گانه معتيدند، ي ين، به خدايقازآنجاكه هر سه آ

 يزيثريپثبا آن اس   ن پژوهش بريا، خاص برخوردارند يگاهيجا از ع ين شرققوان، اسالم هود وين يقازآنجاكه در آ

 ينيد يهافلسفه مجازا  در گستره آموزه يبا بررس، يان الهيبرگرفته از شرع ميدس اد، يفرقو ك ييقضا ک نظامي

ن يثه دقاگرچه منبع اول. الزم به يادآوري اس  ديفزاقآنان ب يان و ساختار ماهوياد ييطفکر جزا يبه غنا، نيقن دو آيا

گانه طورا  ده فرمان اس  كه در اسفار پنج، يحضر  موس ع يشر يو مبنا ياما اصول كل، ق اس قهود عهد عتي

اسث  كثه آن را  ياعتياد به وجود طثورا  شثفاه، هوديدانشمندان  يبرا يک اصل اساسيسوي ديگر،  ازاس .  آمده

و كتثاس ميثدس هثا ضثرورطا  از همثه آموزه، اما ق كردهيهود را طصدينه قشقپ، هر چند ن اسالميد. نامنديم« طلمود»

، و آنهسثتند  هقار بثه هثم شثبقک جهث  بسثين از يدو دحال، اين ن يكند. با ايدفاع نم آن يدر شکل فعل يهودي

نثدارد.  ين قدر و منزلتثقع  چنيشر، ان زنده جهانيک از اديچ قكه در هيطوربهاند، ع  دادهياس  كه به شر يارزش

 فثراهم آورده اسث  ييثقمطالعثا  ططب يمناسثب بثرا يبستر ،نين دو ديع  دراياحکام شري از ارقبس يهاشباه 

شثود. ميافث  ي نيثقن دو آيادر  يارقبس يهاز شباه قن يمطالعا  حيوق يهادر حوزه .(93 ، ص1934، يمانق)سل

از موضثوعا  جملگثي و... هثا و مجازا هثا ي، جثرم انگاريفرقن، حيوق كقعنوان منبع قوانگاه متون ميدس بهيجا

 .اس  يراقبس يهاشباه  يدارادين، در هر دو چگونگي بقان آنها كه  هستند يمهم يحيوق

 مجازات يشناسمفهوم

ز آن را در اصل قن راغب(. 129، ص 1، ج 1931ک و بد اس  )معلوف، قپاداش ن ي، به معنايشه جزياز ر« مجازا »

  هس  )راغثب يدر آن كفا يبرابرث ميابله و قند  چون از حيگو« جزا»د: پاداش را يگو  گفته، مييو كفا يازقنيب

 ةٌه جزاء و جازاه مجازاقجزاه به و عل يالش يالمکافاة عل»جزا را:  فارسابنن، ق(. همچن121، ص 1ق، ج 1419، ياصفهان
كه شامل هرگونه مجازا   يكل يفيا  قرآن، طعري(. بر اساس آ141، ص 14ق، ج 1499فارس، داند )ابنيم« و جزاءٌ
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خداوند و  ياز سو ي، با اوامر و دستورا  الهيشّر بر مجرم در ميابل مخالف  و يل عمدقاز طحم يده اس ، حاكقنکوه

ب ياس  كه به واسطه طک  يسورة اعراف، ناظر بركسان 41و  41ا  ين راستا، آقاس . در هم يا عوامل وينان قا جانشي

ن ياند. از ااز جهنم شده ييهاآسمان و قرار گرفتن در بستر و باال پوش يو استکبار، مستوجب باز نشدن درها يا  الهيآ

 دوگونه اس : اخروي و دنقوي. ياله يمنظر، مجازا  مجرمان و متخلفان از اوامر و نواه

 يمجازات اخرو .1

 ذَرَّةٍ مِثْقَاالَ يَعْمَلْ مَن وَ رَهُيَ خَيْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ مَن: »ان اس يها در ادن مجازا يطرياساس، مجازا  ن نوعيا
مَا ِ أَبْاوَا ُ لهَا ْ تُفَتَّحُ لَا عَنهْا اسْتَكْبرَواْ وَ بِايَاتِنَا كَذَّبُواْ الَّذِينَ إِنَّ»  (3-1 :)زلزال« يَرَهُ شَرًّا  يَاْْخُُُونَ لَاا وَ الساَّ
 فَاوِِْهِ ْ مِان وَ مِهَادٌ جَهَنَّ َ مِّن لهَ  (04) الْمُجْرِمِينَ نجَزِى كَذَالِكَ وَ الخْيَاطِ سَ ّ فىِ الجْمَلُ يَُِجَ حَتىَ الْجَنَّةَ
 مِثن هَثدَيْنَا نُوح ثا وَ هَدَيْنَا كاُلًّ يَعْيُوسَ وَ إِسْحَاقَ لَهُ وَهَبْنَا وَ»  (41-41: )اعراف« الظَّالِمِين نجَزِى كَذَالِكَ وَ غَوَاشٍ

 .(34)انعام: « الْمُحْسِنِقن نجَزِى كَ َالِکَ وَ هَرُونَ وَ مُوسىَ وَ يُوسُفَ وَ أَيُّوسَ وَ سُلَقْمَنَ وَ دَاوُدَ ذُرِّيَّتِهِ مِن وَ قَبْلُ

عدل  يبه اقتضا، گريد يدر سراها ش انسانيو مرحله آزما يوقا  دنقافتن حيان يپس از پاها، گونه مجازا اين

 .ندقبيم پاداشفر و قك، او يو نواه جه اوامرقو نت ياله

 يويمجازات دن .2

 بثر، محثدود يزنثدگ يا و طثقن دنقاس  كه در هم ييهابالها و مجازا ها، عياس« يوقدن يهامجازا »ميصود از 

 ، قثكثه براسثاس قثانون عل ينيمجثازا  طکثو ،نخس : نوع اس ها بر دو گونه مجازا شود. اينوارد ميمجرمان 

ايثن دچار ، ر حققدر صور  انحراف از مسها جوامع و انسان .ابدييم ميدما  طحيقج به يمسببا  و ربط نتا ،اسباس

طسلط دشمنان بر ها، مل  يدارد و به صور  هالك  و نابود يمختلفنواع ا، ن نوع مجازا يا. گردندينوع مجازا  م

فثر قن نثوع كيا، متعدد ياطيم در آيقرآن كر. ابدييم و... طحيق يذل  و خوار، يو مشکال  اقتصاد يبروز قحط، آنها

و  يفثرقك يهااس  كه در نظام ييهامجازا  ،نوع دوم. (13: كهف  11: محمد  191: عمران)آل ان داشته اس قرا ب

 يقانون يفرهاقطنها ك، ن نوشتاريا در« مجازا »ميصود از . (14 ، ص1233 دان،ي)ز شوديم ينقبشقپ يين جزاققوان

كثه نمثاد خشثم خداونثد نسثب  بثه مثردم و  ييفرهاقك يعني، ينيطکو يفرهاقاهداف ك، نيبنابرا. اس  يا قراردادي

 .ن بحث خارج اس ياز موضوع ا، ياخرو يفرهاقز كقن گناهکار اس  و يهاجامعه

بثه . دهثديم انجام ياجتماع يهاآن را در برابر كنش، اس  كه قدر  حاكم يک واكنش قانوني، ا جزاي« فرقك»

از  يطثوركلفرها و مجازا  بهقك. (411، ص 1919 ،)دهخدا باشديم يا بدي يکقهمان مکافا  ن فرقك، گريعبار  د

 .يفر قراردادقك .س، ينيفر طکوقك .الف س :قل خارج نيدو قسم ذ

فر و مکافا  جرم قبلکه ك، وجود ندارد ييقحي ةگونه رابطچقفر هقن جرم و كقب، يو اعتبار يقرارداد يفرهاقك در

فثر هثم قطحيثق ك، فثر وجثود نثداردقن جرم و كقب ينيرابطه طکوكه . ازآنجاييشوديم اعتبار قرارداد و ياطوسط عده
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بثا  فثرقك ياجثرا .9  فقثفثر بثدون طخفقك ياجثرا .1طوان سه فرض در نظر گرف : يم آن ير اس  و برايپ طخلف

. آن قابثل طصثور اسث  ياول برابلکه فيط فرض ، ستندقن نقچن ينيطکو يفرهاقفر. اما كقك يعدم اجرا .9  فقطخف

)سثوزاندن دسث ( خواهثد  خثود را ينيفر و اثر طکثوقخواه ناخواه آطش ك، دس  خود را به آطش زد ياگر شخص، مثال 

ا عثدم آن يثس  طا با وجود معتبثر قدر كار ن ياعتبار  اس  ييقحي و يو معلول يرابطه علّ، ن دوين اقرابطه ب. گ اش 

 .(14 ص ،1913 ،يدان قراملک)قدر دا كندقنوسان پ، فرقك

 مجازاتو فلسفه ضرورت 

گثر كثه يحيوق دها و ده يحق آزاد، ا قهمچون حق ح. ردقگيم در نظرخود افراد  يبرا ياژهيحيوق و ياهر جامعه

، يجوامع بدو يجوامع حت ةدر هم، اساسنيبرا. ن حيوق اس ي  ايمنو  به رعا، ا  آنقنظام آن اجتماع و ح ييبرپا

نظم و طعادل جامعثه ، كنند طا در پرطو آنيم يک سلسله ميررا  پافشاري ياجرا يبرا، حفظ نظم و ثبا  جامعه يبرا

 ه جامعثه بثرقثح مصالح عالقطرج يكند و مجازا  او در راستايم داقه پقمجازا  مجرم طوج، ن راستايدر ا. ن شودقمأط

طثوان ي، نمثكرام  هستند يكنند و دارايم يكه در جامعه زندگ يگريد يهارا انسانيز  ردقگيم مصلح  افراد قرار

حفثظ ، يدفاع از نظم عمثوم ايدر حيوق جزا بر. به او اجازه داد به دلخواه عمل كند، ک فرديبه صرف حفظ كرام  

 يكثه بثه حيثوق عمثوم يدر ميابثل كسثانها، فه اعمال مجازا قوظ. رندقگيم را در نظر ييهاواكنش و...ها ارزش

حنثان بثن . شثوديمث ضرور  مجازا  مرطکبان جرم روشثن، ن جاقاز همهاس . بر عهده حکوم ، كننديم طعرض

« امهثايا لثه وقن لقهثا مثن مطثر أربعثقف ياالرض ازك ييام في حد» :فرمايدكند كه مينيل مي م باقراز اما ريسر

دطر قثاز باران چهل شبانه روز مف، آن يشود برايم ن اقامهقزم يكه بر رو يحد  (914، ص 41 جق، 1419، ي)نجف

-19، ص 93ق، ج 1491، يحرعثامل)شثده اسث  بقان  امبر اسالمقگر از پي  دين مضمون در چند رواقهم. اس 

حثد  يهنگام اجثرا، نقر المومنقكند كه اميم نيل يطوالن يثيدر حد، يبه واسطه چند راو رقابوبص، نقهمچن .(19

ثب  أربع شثهادا  و ياللهم انه قد : »به آسمان كرد و فرمود يرف  رويپ يم خود زن صور كه به اصرار و اقرار ، زنا

« يو طلب ب لک معنثادط يفيد عاندن يمن حدود ا محمد من عطل حدا ينک يما اخبرطه من دقک فقانک قد قل  لنب

 يعمل( ثاب  شده اس  و به درسثتن ياقرار به ا ن زن چهار بار شهاد  )وآ كه بر يبارالها به درست  (19 همان، ص)

بثا مثن ، ل كندقاز حدود مرا طعط يكه حدود محمد هر يا فرمود، يامبر  خبر دادقن  به پيكه در ضمن آنچه در د

گاه يمجازا  و جا يضرور  اجرا يايز گوقث نين حديا. ن عمل خواستار ميابله با من شده اس يكرده و با ا يدشمن

و ، ميابله با خود قلمداد كثرده يرا به معناحدود  يلقن نکته كه خداوند طعطيبا طوجه به ا. اس  يژه و مهم حدود الهيو

اس ، و كمال انسان وضع شده  يطعال يع احکام وجود ندارد و طنها برايدر طشر ينفع، ياز الهقنيذا  ب يبرا ياز طرف

 .روشن اس  يبه خوب يجوامع بشر يو معنو يا  مادقدر حاجراي حدود ده و ضرور  يفا

شناسثان بثوده لسوفان و جامعهقف، ن حيوقدانانقگو بوگف كانون همواره ، آن يه اخالققطوج يو چگونگ مجازا 
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هثا ن مجازا قثقساختار آن نظام و طع يرقگدر شکل يير بسزاقثأط، ييمجازا  در نظام جزا ةدرک درس  فلسف. اس 

 .روشن گردد« مجازا  ةفلسف»سته اس  نخس  ميصود از يشا، ن بحثيش از پرداختن به اقپرو، د. ازايندارا

اضثافه  يادهيثطوان بثه هثر پديم ا فلسفه رايآ؟ س قچ، نجا به مجازا  اضافه شدهيكه در ا، «فلسفه»از  منظور

، مضاف ةطصور شود كه موضوع فلسفابتدا ممکن اس  . باشد« علم»مضاف،  ةن فلسفيه اقالد مضافيبا ا لزوما ينمود 

اس  درجه اول كه موضثوع  يعلم، ه آنقفلسفه منطق و... كه مضاف ال ،ياضيمانند فلسفه ر. ک علم اس يهمواره 

  سث قک علثم نيثشه فلسثفه قمضاف هم ةچون فلسف  س قح نقن طصور صحيا يول. ردقگيم درجه دوم قرار يعلم

، غثرس يلقاز فلسفه طحل يبخش متنابه، نيس  همچون فلسفه هنر و فلسفه زبان. بنابراقمتعلق آن علم ن اصال  يعني

مجثازا  را  ةطوان فلسفي، مدگاهين ديبا ا. ده اس يبه آن پد يو نظر يلقطحل يبلکه نگاه، س قه آن علم نقالمضاف

 يگثريک علم مستيل درجه اول كه موضوع علم ديده اس  و نه يک پديمجازا  طنها   زيرا ح دانس قصح يرقطعب

 مجازا  سخن يستقو چ ياز هست  زيرا س قعام فلسفه مراد ن يمعناجه چ وقن نوشتار به هيارو، در . ازاينردققرار گ

 آن بحثث يثياز چرا، يث قدر حي. ده اس ين پديا يل و كاوش عيالنقو طحل يمراد طامل نظر بلکهآيد، به مقان نمي

اس  كه علثل . روشن اهدف مجازا  اس  و يمبانبحث از اصول و ، «فلسفه مجازا »ميصود از ، نيبنابرا. شوديم

دگاه يثد .1 :ن موضوع پرداخ يه امنظر ب طوان از دوي، مجامع ينگاه در. ر از علل قوام آن اس قغ، دهيک پديوجود 

اس   ييد بر خطاقكأبلکه ط، س قمجازا  مالک ن يج بعدينتا، نگردگاه گ شتهيدر د. نگرندهيدگاه آيد .9، نگرگ شته

ن يثل ا ا. دانديم گ شته يم خطاهاقهدف از اعمال مجازا  را طرم، ارسطوگونه كه همان. كه مجرم انجام داده اس 

بثر ، نگثرندهيدگاه آيد .د داردقكأبودن مجازا  و طناسب جرم و مجازا  و... ط يل اصل قانونقاز قب يمقه بر مفاهينظر

نثوع  ايثرود به واسطه مجثازا  و يم كه انتظار ياهداف  استوار اس  ندهيدر آ يل اهدافقه مجازا  بر اساس طحصيپا

 .(1921 ،جمعي از مؤلفان: ن گردد )رکقمأاز آن ط يخاص

كثه  ييهمثان مبنثا: عبثار  اسث  ازمسثتنداند، ان بدان ياد يهاكه مجازا ، يشه اساسيا انديمجازا   يمبنا

 يع  دارايشثر .اسث ها ع ين شثريثاز ا يثيجز، مجازا چه آنکه   اس  يهود واسالم برآن مبتنيع  يشر مجموع

ع  در يشثر يطمثام. ر و طضثاد وجثود نثدارديطغثا، ن آنهاقاس  كه ب ين حال هماهنگقجوانب و ابعاد گسترده و در ع

بثا . برخثوردار باشثد يواحثد ياس  كه از مبنا يضرور، نيبنابرا. دارديک هدف گام برميطحيق  يي  در راستاقحي

: شثناخ ، كثه همانثا رحمث  خداونثد اسث  طثوان آن مبنثا راي، مثو هدف بعث  و ارسال رسوالن نيق دقفهم دق

رحمث  ، از آن اسث  يز بخشقكه مجازا  ن ع يشر يمبنا، نيبنابرا(. 111انبقاء: « )نقللعالم حمةوماارسلناک اال ر»

ن يثا يولث، سث قرحم  سازگار نبا  كه ظاهرا ، اگرچه در مجازا  سخن از رنج و ع اس اس ، خداوند بربندگان اس 

طداوم ، ا  جامعه و افراد آنقرحم  اقتضا دارد كه منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و ضررها از آنان دفع گردد و ح

 يارحمث  واسثعه ينهفته اس  كه شارع ميثدس از رو ين در آن مصلحتقيي، به امر كرده يزقاگرخداوند به چ .ابدي

در ، عنثوان مثثالبه. کسان نبوده اس يان يدر همه اد يالبته حدود اله. ز آن محروم گردندخواهد بندگانش اينمخود 
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امثا در ،   قصاص وجود نداشثتهقحققدر مس، در ميابل. ه نبوده اس يقصاص وجود داشته اما عفو و اخ  د، هودين يد

 .(491 ، ص1 ج ق،1411 ،  طباطبائي939 ، ص1914 ،يئ)خو هم وجود دارد دو با اسالم هر

 مجازاتحاكم بر اصول 
 هااصل قانوني بودن مجازات .1

گث ار وضثع و برقثرار قثانونسوي از  ن اس  كه هر نوع مجازاطي بايد قبال اي« هابودن مجازا  ياصل قانون»مراد از 

 قابثل، طا عمل به طور صحقح طبق قانون جرم شثناخته نشثده باشثد، بنابراين. (111ص  ،1939، يدق)ول شده باشد

كقفر دانس . سزاوار طوان آن را نمي ،آن عمل به فرض مجاز بوده اس ، از وجود قانونپقش چرا كه   مجازا  نقس 

از قوانقن مدني يا ، هر چند الجمله از نظر اسالم هقچ قانوني نبايد عطف به ما سبق شودالبته بايد طوجه داش  كه في

بقشثتري  طأكقثدبه معني خاص آن حثائز اهمقث  بثر ، وانقن كقفريدر مورد ق، اما عمل به اين قاعده. غقرمدني باشد

، ن اسثالميايکثي از محييث .(111 ص ،1912، ستمي وارد شثود )فثق  طرين ظلم واس  طا مبادا بر كسي كوچک

، اين اصل در قوانقن عرفثي در قثرن هقجثده مثقالدي: معتيد اس ، اين اصل را به قرن هقجده بازگردانده ةطاريخچ

بثه قثوانقن سثاير ، بعد از طشريح در قانون فرانسثه. پس از انيالس كبقر فرانسه در قانون فرانسه وارد شد نخستقن بار

اين اس  كه اين اصل مهم در قوانقن كقفري يهوديان و هم ، دهدمي كشورها نقز انتيال ياف  ولي آنچه طاريخ نشان

هقچ عملي جرم جزايثي و بثه خثودي ، ساس قانون طلمودبوده و بر ا طأكقدمورد ها گ شته از، اسالم يفرقن كقدر قوان

براي ايثن . آنکه در كتاس ميدس )شريع  مکتوس( بر عباراطي صريح ميرر شده باشد مگر، قابل مجازا  نقس ، خود

قاطثل البتثه »بثراي مثثال . كافي نقس ، كه مجازا  خاص را درباره يک عمل معقن وضع كند يوجود قانون، منظور

(، بلکه بايد در ارطکاس اين عمثل، بثه 11، 91ان ي)الو« زناكار البته كشته شود»( يا 91 -11، 91اعداد، )« كشته شود

، پس اگر چنثقن منعثي نباشثد(. 11، 1، طثنقه : 19، 91)خروج ،« ا زنا نکنيقتل نکن »وضوح منع باشد. براي مثال، 

يثک قثانون ، بلکه اين قانون كقفثري، قس ک ميرره كقفري نقز ضامن و موجب اعمال مجازا  معقن شده نيوجود 

مجازاطي كه درباره آن هقچ منع پقشقني ضثروري   بي اثراس  كه ممکن اس  به طحديد و مجازا  الهي طفسقر شود

به وسقله آيثا  قثرآن دوازده ، در شرع ميدس اسالم نقز پقدايش اين اصل و قاعده .(999 ص ،1934، نقس  )كوهن

« نَبْعَثثَ رَسُثوال مَا كُنَّا مُعَ ِّبِقنَ حَتثىَ» فرمايد:ميآنجايي كه خداوند اس    طشريع گشته از انيالس فرانسهپقش قرن 

طعث يب دنقثوي و ، «طعث يب»آيثد كثه مثراد از مي بر، و سقاق اين آيه و آيا  قبل و بعد از آن از ظاهر(. 11)اسراء: 

عث اس  اين اصل استوار بوده كثه هثقچ امتثي هاي گ شته برسن  الهي جاري در ام ي نعي. عيوب  استقصال اس 

يثد ؤم« رسثول». واژة بترساند مگر بعد از اينکه رسولي به سويشان فرستاده گردد و ايشان را از ع اس خدا، گرددنمي

حکثم فصثل عبثار  . منصب الهي خاصي اس  كه مستلزم حکم فصل در ام  اس ، زيرا رسال   اين احتمال اس 

طعبقثر بثه ، پس اينکثه در آيثه مثورد بحثث. مندي از زندگي طا مدطي معقنيا طمتع و بهره ع اس استقصال و: اس  از
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، يئطع يب دنقوي اسث  و نثه اخثروي و مطلثق طعث يب )طباطبثا د اين اس  كه مراد از طع يب،يؤم، شده« رسول»

زيثرا   اسث بر اصل قثانوني بثودن جثرم و مجثازا   اين آيه نص صريح، طرطقببدين. (13-11، ص 19جق، 1411

جرم مصداق پقثدا ، اگر طکلقفي نباشد ،از بقان طکلقف و جعل قانوني كسي مکلف نقس ، پقش شد گونه كه بقانهمان

 .دشكند و مجازا  در حق او اعمال نخواهد نمي

 ن جرم و جزاياصل تناسب ب .2

ج عثدال  يي  از نتثاقدر حي ن اصليا. يغضب الهنه به فرد و جامعه اس  و  ياز باس رحم  حق طعالناشي مجازا  

در ، نيبنثابرا. گثردديمث يده و خالف اصل طلييع گردياساس ضرور  طشر مجازا  بر، نيافزون بر ا. پروردگار اس 

كثه ، يدر حدود اله. ردققرار گورد طوجه م، طناسب ن جرم و جزاقمعنا كه بنيبد  د به قدر الزم اكتفا گردديبا، اعمال آن

ن طناسب مجثازا  بثا ققدر طب. شوديم دهين طناسب دقهم، ن شده اس ققاز قبل طع يمجازاطم خاص يجرا يبرخ يبرا

 كند كه فرمود:يم درباره حد سرق  نيل از امام رضا محمدبن سنان، در اسالم يجرم ارطکاب
االفضل أعضائه و انفعهما له فجعل قطعهـا نکـاالو و  ينه و هيمياء بيباشر االشين من السارق النه يميو عله قطع ال

( 441، ص 4ق، ج 4144)صـدوق، « نـهيميباشر السرقه بيرحلها النه ما يبتغوا أخذ األموال من غيللخلق لئال ةعبر

ن يترن و نـافعيرد و دسـت زـزء بهتـريگيا را مين است که او با دست خود اشيعلت قطع دست راست دزد ا

ل مال از راه حـرام نباشـند  يتحص ية عبرت مردم است تا در پيدست او، عقوبت و ما اوست پس قطع ياعضا

 شود يها با دست راست انجام من اکثر سرقتيهمچن

 يالبتثه اجثرا. كردن ينه زندان، در ابتدا قطع دس  اس ، كه مجازا  مناسب با سرق آيد ، به دس  مي ين روايااز 

 يتثيدر روا، با جرائم يان طناسب مجازا  اسالمقدر ب، نقدارد. همچن يمتعددط سخ  و يشرا، خود يحد سرق  برا

 آمده اس : درباره شالق زدن بر بدن زناكار ز امام رضاا گريد
زسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد کله به فجعل الضرب عقوبه له  يعل يو عله ضرب الزان

زننـد کـه بـدن  يانه را از آن رو محکم بر بدن زناکـار ميان(؛ تازات )هميره و هو اعظم الجنايو عبره لغ

 ن کار لذت برده است يتن  از ا يمرتکب زنا شده و تمام اززا

 ينثقبشقبا پث، در واقع هاس . ين جنايطرزنا از بزرگ گران اس  ويد يبرا ياو و عبرط يبرا يانه عيوبتيطاز، نيبنابرا

مثورد طوجثه قثرار گرفتثه ، ديثآيم به شمار يفرقاز عدال  ك ياكه خود مرطبه، جزااصل طناسب جرم و ، انهيفر طازقك

د بثا طحمثل يز باقاكنون ن، مند شده اس بهره يرقانونقنامشروع و غ ياز ل ط، بدن بزهکار يگونه كه اجزاهمان. اس 

ا اگثر مجثازا  مشثتمل بثر ريز  اس  يهر مجازاط يعقن الزمه طبيا. را پس دهد خود طاوان كار، يدرد و رنج جسمان

امثا چنانکثه . برآورده سازد، روديم را كه از مجازا  يطواند انتظاراطي، نم  نباشدقو محروم يناراحت رنج و، درد ينوع

  عدال  و هم يرعا ين كار هم نوعيبلکه ا، س قن يهدف اصل، به درد آوردن طن بزهکار، دهديم   نشانيل روايذ

بثه . شثوديمث دهيد ين طناسب به روشنيا  ايدر قصاص و د، نقهمچن. طحيق اهداف مجازا  ياس  برا ياميدمه

چشثم و ، هقعل يمجن ينقگوش و ب اس  در برابر چشم، يقصاص در برابر جرم ارطکاب، (41: ح قرآن )مائدهيحکم صر
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برده در برابر برده و زن در برابثر  ز شخص آزاد در برابر آزاد وقدر قصاص قتل ن. شوديقصاص م يجان ينقگوش و ب

 يجبثران ظثاهر يعنثي  آن اسث  يهدف اساس، بقانگر ق كلمهقدق يبه معنا، مجازا  قصاص. شوديم زن قصاص

اسث   ل كثردهقثطحم يگثريد بر يكه و، به مجرم يابا وارد آوردن همان صدمه، ش موجود بودهقكه در پ يتقوضع

ن نوع ضمان  ياز ا(. ميصود 12:94انيرفتار كرده اس  )الو يگريگونه كه با د(. با رفتاركردن با او، آن91:94اني)الو

ن اسث  كثه عثدال  ، ايثزان جرم متناسب اس ق  و مقبا خصوص يا قزان مجازا  دقق  و مقكه در آن خصوص، اجرا

 متناسب باشثدو مجرم  شه با شد  جرم و درخور مالم  بودن فردقد هميبا، زان مجازا قم اجرا شود.ق و كامل قدق

مانند اعدام همثاره ، ديشد يهال مجازا قطحم يدر دوران پساطلمود، نق(. همچن9:91ه،قشرارطش( )طثن)موافق ميدار 

حال با طوجثه . شوديم هقطوج، آن به وجود آمده بود ةجقكه در نت يبقآس يعموم د بر شد  جرم خاص و خطرقبا طاك

ثر در ؤک مجازا  مثيعنوان بهزندان را طوان ي، نمشوديم شتر روشنقب يزندان و جرائم مال يناكارآمد، ن اصليبه ا

حثد  يكثه دارا، زنثا و سثرق ، همچون قصثاص يژه در جرائميبه و، يرا مجازا  ماليز  م به كار گرف يعموم جرا

 .ندارد يچندان يو بازدارندگ يبيدأجنبه ط، هستند يشرع

 هااصل شخصي بودن مجازات .3

افثراد اند. گرفته و مسئول جرمثي هسثتند كثه مرطکثب شثده طنها فرد يا افراد مجرم مورد كقفر قرار، ن اصليا بر بنا

 اسثالم نقثز مسثئولق  جنثايي را فثردي و شخصثي. دكثرطوان مجازا  نمياند، كه مرطکب جرمي نشدهرا  يديگر

ايثن . داندمي فرقك و يعني هر كسي را مسئول جنايا  خود و فيط شخص مرطکب جرم را مستحق مجازا   داندمي

، پردازدمي به بقان اين اصل  حايکي از آياطي كه به صر. قرار گرفته اس طأكقد  ن موردآاصل در بسقاري از آيا  قر

و زمثر  11و اسرا  114و انعام  13فاطر  يهادر سوره، بار در قرآن كريمپنج  اس  كه« وِزْرَ أُخْرَى ةٌوَ لَا طَزِرُ وَازِرَ»آيه 

 يبثه معنثا، «فَثرَس»بثر وزن « وَزَر»واژه . اهمق  اين اصل و قاعثده اسث انگر قطکرار شده اس  و ب 92نجم و  1

را از آن جه  وزر گويند كثه  «وزر». معني ثيل و سنگقني اس  به« جِسر»بر وزن « وزر»ِپناهگاهي در كوه اس  و 

، آيثدمي طوركلي آنچه از اين آيه به دس به (.311، ص 1ق، ج 1419 ،يشبقه كوه اس  در سنگقني )راغب اصفهان

ايثن . كنداس  و از او به ديگري طجاوز نمياو  اي به دنبالمانند سايهدهد، انجام مي هر آنچه، اين اس  كه هر كس

 ي،ئهر كثس در گثرو عملثي اسث  كثه كثرده )طباطبثا: فرمايداس  كه مي «نفس بما كسب  رهقنه كل»مفاد آيه 

، باشثدمثي داستان پقمانه دزديده شده ةكه دربار، يوسف ةسور 12 و 11آيا   در ،همچنقن. (141، ص1ق، ج 1411

وجثود اخثتالف ظثاهري دربثاره ايثن ، ن مورديطوجه در ا نکته جالب. قرار گرفته اس  طأكقداين اصل بار ديگر مورد 

در ، مثثال . شودمي به پسران منتيلكه گناه پدران اس  زيرا در آياطي از طورا  آمده  اصل در بقان قرآن و طورا  اس 

من كه خداوند طوام غقورم كه گناه پثدران بثر پسثران طثا پشث  سثوم و »آيه پنجم آمده اس : ، 9سفر خروج فصل 

خداونثد ديرخشثم و » :اسث آمثده  13 ةآي 14فصل ، در سفر اعداد، همچنقن. «رسانممي كنندگان خودچهارم بغ 
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عيوب  گناه پدران از پسران طثا اند، امّا خبقثان را به هقچ وجه ابراء ننموده، گناه بسقار رحقم اس  و بخشنده عصقان و

 ، ص1934)پوسثنر،  نقز آمثده اسث  1 ةآي، 94در سفر خروج فصل ، همقن مضمون. «كشدمي سوم و چهارم پش 

گونثه آيثا  زيثرا ايثن  دانسث هثا اما اين مضامقن را به هقچ وجه نبايد مغاير با اصل شخصي بودن مجازا . (114

فر و مجازا  ظاهري بثه قنه انتيال ك، هاي آينده اس درصدد بقان آثار وضعي و وراثتي گناه و انتيال خباث  به نسل

 94از فصثل ، 11 ةخود طثورا  هثم در آيث، همچنقن. نصوصي دال بر اين مضمون وجود دارد، آن. در منابع اسالمي

به عوض اوالد پدران كشته نشوند و هثم : »اس  ح نمودهيطصرها ازا بودن مج يمثني به اصل شخص، سفر طورا 

، از ايثن آيثا  و آيثا  شثريفه قثرآن. «هر كس به سبب گناه خود كشثته شثود. اوالد به عوض پدران كشته نشوند

 زمقنه در اين،عبداليادر عودهباشد. ميها قابل اجرا اصل شخصي بودن مجازا ، آيد كه در جمقع قوانقن آسمانيبرمي

ر بثشناسند و اين حيايق اولقه را در اسالم نمي، دانان كشورهاي اسالميدردآور اس  كه بقشتر حيوق جدا »گويد: مي

عثوده، )« انثدگث اري و طشثريع كردهاين مبادي عالقه را قانون، يكنند كه قوانقن عرفي و اروپايمي اثر ناآگاهي خقال

 .(939، ص 1، ج 1932

 فر(ي)ک اهداف مجازات

سثخن از . اسث  يفرقدر عرصه حيوق ك مجازا  ةاز مباحث مربو  به فلسف يبخش، هابحث درباره اهداف مجازا 

 يفثرقك يهااسث قاز س ين بخش قابل طثوجهققبه طب،  ياز آ ن رو كه در نها، يها در هرنظام حيوقاهداف مجازا 

 ايفثر بثرقاسث  كثه ك يامثور، «اهداف مجثازا » ميصود از. برخوردار اس  ياژهي  وقاز اهم، انجامديم آن نظام

فلسثفه مجثازا  هثم ، ن مفهوم از اصطالحيان اقب يبرا، يا  حيوققدر ادب. شوديم و اجرا ينقبشقبه آن پ يابقدست

، يدر هثر نظثام حيثوقهثا بثردن بثه اهثداف مجازا يپ يها( از جمله راه194 ، ص1931)نوبهار،  شوديم استفاده

انگر اهثداف قثطوانثد بي، مثميدمثه آن ايبا اهداف خود در متن قانون ، گ ارح قانونيطصر. گ ار اس حا  قانونيطصر

ن يثا افالطثون. كننثدينمث وه اسثتفادهقن شيگ اران معموال  از اقانون يول، گ ار و از جمله اهداف مجازا  باشدقانون

شثناخ  اهثداف ، نقهمچنث .(9111 ، ص4 ج ،1911 ،)افالطون نموده اس  يابيارز يگ اردر قانون يده را نيضيپد

ک يثمعمثوال  در . كنثديم در آن نظام كمکها اهداف مجازا  ييز ما را در شناساقن يک نظام حيوقيكالن  و يكل

، نيبنثابرا. كننثديمث ک هثدف را دنبثالي يگرند و همگيکديگوناگون مکمل  يهااجزا و بخش، واحد ينظام حيوق

ا يث« اصثال  فثرد» نثهقگث ار در زمدگاه قانونيبردن به ديو پ يا نظام حيوقين، مکتب قيک آي يشناخ  ميصد كل

پس از روشثن . (132و  131 -131 ص ،1919 ،وق)منتسک مؤثر اس ها در شناخ  اهداف مجازا ، «اصال  جامعه»

انثد، مجثازا  گفتهدر مثورد اهثداف ، شناسانلسوفان حيوقدان و جرمقنک به اختصارآنچه را فيا، شدن موضوع بحث

 زيم.پرداميان ياهداف مجازا  در اد يآنگاه به بررس، انقب

 يمجنث ي  خثاطر و طسثلينکه موجب رضادلقل ايه مجازا  به قطوج يعني  «ارضا»ه يافزون بر نظر، يكلطوربه
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گثر از يد يبرخث انثد،گثره خورده ييجثوبثا روح انتيثام يكه هر دو به نوع، «جبران خسار »ه يشود و نظريم هقعل

 شتر مورد طوجه قرار دارند:قل بيدگاه ذيچهار د، ان عل  آنقه مجازا  و بقدر طوجها شهياند

 (ي)دفاع اجتماع يده اجتماعيه فاينظر. 1

او در . كنثديمث هقثآن طوج يده اجتمثاعيثمجازا  را با در نظر گرفتن فا، خود يقرداد ازتماعدر كتاس ، ژان ژاک روسو

و بثه طثور اند ا آمدهقكه آزاد به دن افراد بشر: معتيد اس ، ه افرادقجامعه در مورد مجازا  و طنبمورد اصل و منبع حق 

، نيبنثابرا. سثتندقن يعثقو دفاع در ميابل عوامثل طب قادر به حفظ خود ييبه طنها، كننديم يع  زندگقآزاد هم در طب

ن قدر چنث. كننثديمث منعيد يهم قرداد اجتماع با ،گرد آمدههم گر يکديمحافظ  خود و دفع مخاطرا  به دور  يبرا

ن قچنث. ني  كرده اس ، را كه با جامعه بسته بود يدادارقر، ل و ارادهقبا م، مرطکب جرم شود يهرگاه كس، ياجامعه

 را بثه مجثازا  برسثاند ين فثردقجامعه حق دارد كه چنث ،گر استحياق محافظ  شدن از جامعه را نداشتهيد، يفرد

ن ، ايثفثرض از مجثازا ه، معتيد اس : دانست آن يده اجتماعيهدف از مجازا  را فا، ايبکار. (14 ، ص1931)روسو، 

 گثردديب جامعثه مثقنصث ير سثودقن مسثيثد و از اننشثو ين جرمثقنده مرطکب چنيگران در آياس  كه متهم و د

ن هدف را مطمع نظثر قثرار ياها، و پاداشها ز در رساله مجازا قن يسقحيوق دان انگل بنتام. (31 ، ص1931ا،ي)بکار

 (.113، ص 1931 )نوربها، را طح  نظم آورد يده اجتماعيه فاينظر، خود يهاداده اس  و در نوشته

 مکتب عدالت مطلق .2

عثدال   ياجثرا، آن ينفع اجتماع هدف مجازا  را صرف نظر از، يو م هب يسندگان اخالقيلسوفان و نوقاز ف ياپاره

ا دفثاع يثنفع و ، كان . نام برد ژوزف دومسترو  امانوئل كان طوان از ي، مشمندانين انديااز جمله . دانستنديم مطلق

 يم اخثالق و عثدال  ضثروريبه لحاظ طجاوز به حر، آن يداند و در اجرايم معنايب، ستوده بود بنتامرا كه  ياجتماع

 يعمل خثالف اخالقث يو سزا فرقهمان ك، و رفع ضرر ييصرف نظر از سودجو، هدف از مجازا  يبه نظر و. اس 

 .(199 ، ص1231)رباح،  ينه نفع اجتماع، اس  كه اطفاق افتاده

 و ارعاب يريشگيه پينظر .3

ده قثبثه عي. دهديم زان جرم را كاهشقم، ارعاس و يرقشگقوه مهم پقه برآنند كه مجازا  با دو شين نظريصاحبان ا

مرطکثب ، ن مثد يا ين اس  كه طين آن ايكمتر ،وجود داشته باشد يموانع، يمد  خاص يمجرم ط ياگر برا، آنان

. ب كاهش وقوع جرم خواهد شثدموج مجازا  مجرمان اصوال . نخواهد شد يگريا هر جرم ديسرق  طجاوز به عنف 

، طنها به فرد بزهکثار، هقن طوجيدر ا. افراد جامعه ممکن اس  مرطکب جرم شوند، ساير ردقصور  نگ يفر ارعابقاگر ك

بثا ، در باس مجثازا . بلکه كل افراد جامعه مورد طوجه قرار دارند، شودينم طوجه، ن طجاوز كرده اس قبه قوان كه قبال 

 .از دانشمندان اس  ياد پارهيقأرش و طيز مورد پ قه ارعاس نيه كاهش جرم نظرقطوج
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 تيه اصالح و تربينظر .4

انثد، اصثالح مجرمثان مجازا  قائل يبرا يداران مکتب دفاع اجتماعژه طرفيكه دانشمندان حيوق جزا، به و ين هدفيواالطر

د قثب، او خواهثد فهمقطرطنيآورد. بثديوارد مث يبر و يدردناك يفر مجرم، ضربه روحقه، معتيدند: كين نظرياس . طرفداران ا

 (.11، ص 1919خود را اصالح كند )پرادل،  يرد كه زندگقم بگقكه راهش خطا بوده اس . ممکن اس  طصم

، ه مجثازا قثاسث  كثه طوج ين نکتثه ضثروريثا، بقثان درباره اهداف مجازا ها دگاهياز داجمالي ان قاز بپس 

نتوانسته اس  مجثازا   ييبه طنها، هيک نظريدر واقع . ان كردقه بيک نظريس  كه بتوان آن را در قالب قن يامسئله

 يث  را بثه همثراه داشثته و طبعثا قاز حي يثيطنهثا جزظريثا  مزبثور، ن ک ازيبلکه هر ، ه كندقرا از طمام جها  طوج

 .اس به دنبال داشته را  ييانتيادها

درون انسثان و  يسثازجامعه و افراد، مخاطثب يهابه مصلح  يابقان در راهيژه اديراهکار و، يكلنگاه ک يدر 

 ، ص1 ج ،ق1419 ،ي)حصثر اوسث  ياز خشم خدا و خشثنودسفارش به طرس ، ش آن وسرانجاميبه پاال يفراخوان

زا و بقز آسثقثن يي  وجود آدمثقحي يبرا، ش جامعهيآرا يزيافزون بر به هم ر، کرد جرمين رويا در، نسانيبد. (191

اگثر   (1: )اسثراء «فَلَهَثا أَسَأْطمُوَ إِنْ  إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکمُ»: ديفرمايم فه كهيشر ةين آيد ايشا. رانگر اس يو

و  يرا بازگش  بثديز، شاهد اين مدعا اس   ديانموده يبه خود بد، دقكن يد و اگر بدياكرده يکقد به خود نقكن يکقن

 ياژهيثگثاه وياز جا، ن نگثاهيثز در اقثفر و مجثازا  نقجرم ك، نيزند. افزون بر ايم وندقان پقآدم يهابه جان جرم را

كثه چنثانآن، جامعثه باشثد يو آسثودگ يمنيا دفاع از ايجرم ، يكه نه طنها بازستادن حق قربان يگاهيجا  رندبرخوردا

 ز در نظثرقثبه دنبال انجام گناه را ن، يفرد د آمده در وجوديپد يکيبه طار يدهبلکه پوشش، نديگويم يفرقمکاطب ك

 يو يرا در بعثد وجثود ياس  كه امکان اصالح فثرد خثاط ياكفاره، کردين رويفر در اقك، گريدعبار  رد. به قگيم

 .اس  يقابل بررس چند ياهداف، فر و مجازا قاز ك يافتقن رهقنک و با چنيا. (41 ص ،1912 ، ق)ف آورديم فراهم

 و اصالح جامعه ييفساد زدا .1

گثران بثه يبه سود خود و واداشتن د يعقطب يهااز داده يرقگر انسان در بهرهيناپ يرقس ةبرخاسته از اراد يهاچالش

اسث   يلثياز جمله دال، انجامديم زقن نقخون يهابه جنگ يكه گاه حتاو،  يشخص يهاخواسته يدر راستا يرهرو

 يابقو دست ييزدامانع اياس  بر يمجازا  واكنش، ن منظرياز ا. كشديم انقمجازا  را به م ييكه به عنوان فسادزدا

خته جامعثه را قوند از هم گسثقرا پيز و برخاسته از سرش  انسان اس  يعقطب يافتقخود و ره يكسان به حيوق قانون

، گثريدعبثار  بثه . نهثديمث گريکثديكنار  يمعيول يستيگر در همزيره پاره شده آن را بار دقدارد و زنجيم يبر جا

بثه ، ان رفته آنق  از مقبازگرداندن وضع ،يو سرشت ياس  فطر يازقمعيول ن، يستين همزياز انسان به اقازآنجاكه ن

. ان بثرداردقثن سثد را از ميمجازا  برآن اس  طا ا، نيبنابرا. را خواهد داش  يژگين وقز چنقن خود نقنخست يچگونگ

 عَلثىَ فَضْثلٍ ذُو اللَّثهَ نَّکِلَ وَ الْأَرْضُ لَّفَسَدَ ِ بِبَعْ ٍ بَعْضَهُم النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ لَا لَوْ وَ: »ديفرمايم ن بارهيدر ا، ميقرآن كر

 بثر خدا ولى شد،مى طباه زمقن كرد،نمى دفع ديگر بعضى وسقله به را مردم از بعضى خدا اگر و  (911: بيره)« الْعَلَمِقنَ
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ان قثبازگردانثدن طعثادل از م يبه معنثا، فهيه شرين آيا در ييفسادزدا .داردمى ارزانى را خويش كرم و فضل جهانقان

كثه اسث   يكننده به امثورلقگر و ملزم كردن گروه طحميد يبعض برها اراده يل برخقطحم، جهقدر نتو رفته جامعه 

 يبثرا يبثه مصثالح مانثدگار يابقدست، در آن« ييفسادزدا»مراد از  ،گريدعبار  ه ب .همگان در آن اس  يبختکقن

 وَ» هرچند عبثار  .(921 ق، ص1413، يئ)طباطبا شودمد  بهره آن كه در كوطاه ينه صالح خاص، باشديم جامعه

 ةجثقدر نت، بازگشث  طعثادل بثه جامعثه يعني  اد شدهي  از آن دارد كه هدف يحکا «الْعَلَمِقنَ عَلىَ فَضْلٍ ذُو اللَّهَ لَکِنَّ

 خثود يخثودانثدک و بثه نثد انثدکيان فريا. ديآيم گر را به دس يد يبرخ، يگر و دفع بعضيکديبا ها برخورد اراده

گثر از يا  ديثنکثه در آايژه يثبثه و، ميازمندقفر نقن هدف به كيبه ا يابقدست يبرا، ن وجوديبا ا يول، گردديم يسپر

آن را بثا  ييهمسثو، كتثاس يدرنگ در معنثا  ان مردم نام برده شده اس قدر م ييزداله اختالفقعنوان وسبه، كتاس

محفثوظ  يابد و چون براييم با قلم نگارش باشد كه معموال يم نوشته يرا كتاس به معنايز  دهديم يمجازا  گواه

 يان نيث  نشثدنقثب بثه هثرحکم واجثب و. رسثاننديم آنها را به كتاب ، االجراالزم يهاو فرمانها ماندن عهدنامه

نيث   حکم واجب و ياز كه گونهقمجازا  ن، ساننيبد. (911، ص9جق، 1413، يئ)طباطبا شوديم گفته« كتاب »

م بثه كثار رفتثه يدر قرآن كر« كتاس» جا واژه س  كه هرقمعنا نن بدانيالبته ا. شوديم با كتاس همسو، اس  ينشدن

ن قهمچنث. طواند به مفهثوم مجثازا  همسثو باشثديم يابلکه حداقل طا اندازه، رسانديم را« مجازا »مفهوم ، باشد

كثه خثود عامثل ، از آن روس  كه انسثان، ييزدااختالف يبرا ا قانون و مجازا ياز كتاس  يرقگبهره يهايستگيبا

 يهاشهيجز بشر و اند يادرسينجاس  كه به فريا. ردقان بردن آن قرار گقله از مقطواند وسي، نمش اختالف اس يداقپ

. سث قن ينثيد يهثافر سرچشثمه گرفتثه از آموزهقجز ك يزقآن چ كند و يشين مشکل را چاره انديطا ا، ميازمندقاو ن

و 94:99و 12:12و 1:11ه،قث)طثن اسث  ييو فسثادزدا يز دور كردن بدقن هدف مجازا  در كتاس ميدس نيطرمتداول

 يمجازا  اعدام به كار رفته اس  و بثا اصثل مبنثا يگونه دور كردن در كتاس ميدس، فيط براني(. با اينکه ا91:91

را در  ياهي(. نظر91:114ر،قاف  نشود )مزاميگر يران دين نابود گردد و شرقبدكار متفاو  اس ، گناهکار از زم ينابود

ن بثدان يثا. قابثل اعتمثاد اسث  يفثرقك يضمان  اجراهثاهمة  ةو دربار كه اعتبار عام دارد، كنديم مجازا  مطرح

شثتر قبلکثه ب، آن اسث  ير قربانيز به ناگزقن يس  كه خود وقچندان متوجه فرد مجرم ن، معناس  كه عمل مجازا 

 .(1933ص  ،1934)كوهن،  و زدودن آن اس  يوه خاص رفتارقش، از آن يتيطنفر و نارضاجنبه 

 خداوند يو خشنود يم الهيپاسداشت حر.2

 يژگثين ويا. ده اس ين گردققخداوند طع يهاينه و با امر، آن يمرزها و اس  كه حد يامناطق ممنوعه، يم الهيحر

شثود: يمث گفته« حرام» ةدربار، مثال يبرا. اس  يافتنيز دس  قن« واجب»و« حرام»همچون  ييهاواژه، با فياز طعر

ز مثا را بثه قثم نيقثرآن كثر. (19 ، ص9 ج ،1919 ،ي)سثجاد شثوديم كه انجامش موجب عياس يطلب طرک فعل

س ميررا  خدا را بثزرگ هرك(  91: حج)« وَ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَ ِ اللَّهِ فَهُوَ خَقرٌٌْ لَّه» خواند:يم فرا يم الهيپاسداش  حر

هثرآن ، باشثديمث« حرمثا »كه مفرد واژه ، فهيه شرين آيکوطر اس . حرم  در اقاو نزد پروردگارش ن يدارد آن برا
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. (919 ، ص14ج ، ق1411 ،يئ)طباطبثا سته اس يبدان با يبنديبلکه پا، س قده گرفتن آن روا نياس  كه ناد يزقچ

 ةيثدر آ. (919ص )همثان،  نکردن به آنها يياعتنايو بها گاه آنيفرونگ اشتن جا يعني، ياله يهاحرام يبزرگ شمار

 مَثن وَ ذَالِثکَ: »شثمارديهثا مثدل يآن را نشانه پاكه، درك سفارش يما را به بزرگداش  شعائر اله، ن سورهقهم 99

 ياز پثاك يي  آن حثاكقدر حي، را بزرگ دارد شعائر خداكس  هر  (99: )حج «الْيُلُوس طَيْوَى مِن فَإِنَّهَا اللَّهِ ائرشَعَ يُعَظِّمْ

ز كثه بثه قثطيثوا ن. ن كرده اسث ققخود طع يبندگ ياس  كه خداوند آنها را برا ييهانشانه ين شعائر الهيا، هاس دل

و برخاسته از بثاطن و جثان  يمعنو يامر، باشديم از خشم او ينيگز يو دور ياله يهااز حرام يدارشتنيخو يمعنا

 يه بزرگداشث  شثعائر الهثين مهثم در سثايبه ا يابقدست، وسته رفتار از نگاه قرآنقوسته ظاهر و پقنه پ، هاس انسان

اد يثا  يکرد آيكه رو، مال نکردن آنهايو پا ياله يهاق گونه به بزرگداش  حراميافزون بر سفارش طشو. اس  يشدن

م شثکنان يحثر ياز آنهثا بثرا يدر برخ يحت ،ن مهم فرا خواندهيطر به انجام ايجد ياهگر به گونيد ياطيآاس ، شده 

 عَث َاسٌ لَثهُ وَ فِقهَثا خَلِثد ا نَار ا يُدْخِلْهُ حُدُودَهُ يَتَعَدَّ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يَعْصِ مَن وَ» فر جاودانه دوزخ وعده داده شده اس :قك

را در آطثش  يو، ديثكنثد و از حثدود ميثررا  او طجثاوز نما يامبر او نافرمانقو پ و هركس از خدا(  14ء: نسا) «مُّهِقن

دربثاره  يديثه جديثچ نظرقبا آنکثه هث، هوديدر . آور اس خف  ياو ع اب يدرآورد كه همواره در آن خواهد بود و برا

 ةو برجسثت يف اصثلهد، اف يم كتاس ميدس قآن را در مفاهأ منشآن  يكه نتوان به شکل فعل، مجازا  وجود ندارد

نفثر  اقثوام ساير باشد. خداوند از رسوم مجرمانه يم او ياحترام به خدا و خشنود، ع  كتاس ميدسيمجازا  در شر

د يثع آنهثا را نباقد بر طبق رسوم آنها رفتار كنند )همثان( و اعمثال شثنيل، نباقاسرائي( و قوم بن99/ 91ان، يدارد )الو

( و نثه طنهثا 99 -91/ 99ان، يثشثود )الويبه نثام او م يحرمتين خدا موجب بققوان(. ني  13: 91ه، قاموزند )طثنقب

را  يزند، بلکه قداس  خثدا آدمثقخداوند نفر  انگ يز براقها ن(، جرم11: 91، 11: 91، 99:1، 19: 13ه، قمجرمان )طثن

بثه دسث  انسثان  يون وخث، زديثهركه خون انسان ر، نق(. همچن9/ 12ان، يدارد كه مثل او ميدس باشد )الويوام

 يحرمتثيده شثده بثيكه به صور  خدا آفر يرا خداوند انسان را به صور  خود ساخ  و كشتن انسانيز  خته شودير

 (.1: 2ش، يداقباشد )پيم به ساح  خداوند يبزرگ

 وارعاب يپوشش اثر گناه و بازدارندگ .3

را در يثن هدف از مجازا  اشثاره دارد  زياس  كه به ا يابرجسته يها، از جمله واژهينيد يهاكفاره در آموزه

پرده و پوشش گرفته شده و در اصثطالح،  ي، به معنا«كفر»ن كلمه، گفته شده اس  كه واژة يا يشناسمفهوم

(. اصثل وضثع 111، ص 1ق، ج 1411، يشود )طباطبثائيگناه پوشانده م يله آن، زشتقاس  كه به وس يعمل

گاه سازد. آنيد و آشفته ميآالير و باطن انسان را مقن اصل استوار اس  كه جرم ضميکرد بر اين رويفر در اقك

 ينيد يهاطوان در آموزهيكه م ييد. از جمله راهکارهاقشيد چاره اندي، بايعموم يش آن و بازدارندگيپاال يبرا

الف. ارعاس مجثرم از م اس : قا همان طرساندن اس  كه خود، بر دو قسم طيسياف ، ارعاس ين مسئله يا يبرا

 گران از ارطکاس.ياصرار، س. ارعاس د
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 ارعاب مجرم از اصرار. الف

گر دس  به ارطکاس يبار د، مجازا  يبه عل  سخت، ن اس  كه مرطکب جرميدر درجه اول ا، مجازا  يوجود ةفلسف

 ن هدف را دنبال كند.يد ايفر باقمجازا  و ك، جهقدر نت. جرم نزند

 رتکابگران از ايارعاب د. ب

ع يمترطثب بثر اصثل طشثر، ن هدفيا. طرساندن عموم مردم اس  همانا ارعاس و، مجازا  در گام دوم يوجود ةفلسف

هثدف ارعثاس بثر آن ، به مجرد علم، ا نشودياجرا بشود  يخواه در حق كس با اعالم مجازا  هر جرم،، مجازا  اس 

 ،1931، يئ)خثو باشديم مجازا  يفروعا  مصداق خارجكه آن ، بر خالف ارعاس مجرم از اصرار. مترطب خواهد شد

، هثود و اسثالمي يفثرقمجثازا  در حيثوق ك ي، هدف بازدارنثدگيفرققانون ك ياس  اجراقدگاه سياز د. (911 ص

بثه ، ارطکاس جرم يبرا يكه شخص نندقبيم شنوند ويم كه ين اس  كه مردميرا فرض بر ايز  اس  ن هدفيطرمهم

ن كثار يثآنان بعد از آن مثثل ا» طرسند.يم ين مجازاطقرش خطر چنياز ارطکاس آن جرم و پ  ،شوديم شد  مجازا 

ن حکم خاص كه مجرم پثس از كشثته شثدن، يل، اقن دلق(. به هم12:91ه، ق)طثن« نخواهند كردان شما قزش  در م

ننثد. در قن شثکل ممکثن ببيرطثرقگن و چشميطراعدام را به گسترده ،(، طا مردم91:99ه، قده شود )طثنقد به دار كشيبا

وَاحِاٍْ  الزَّانِيَةُ وَ الزَّاناىِ فَاجُِْاُْواْ كالُ»: ده اس يان گردقب ين مطلب به روشنيا، نور ةدوم سور ةيل آيز ذققرآن ن
الَُّاهِ وَ الْيَاوْ ِ اَُْْخِارِ وَ لْيََاهَُْدْ مِّنهُُْمَا مِاْئَةَ جََُْْةٍ وَ لَا تَأْخُذْك ُ بهُِِمَا رَأْفَةٌ فىِ دِينِ الَُّهِ إِن كُنتُ ْ تُؤْمِنُونَ بِ

اشثاره  يو ارعاس عموم يبه هر دو هدف ارعاس شخص، فهيه شرين آيا در. (9: )نور «عَذَابهَُُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين

  «نقالمثومن شهد ع ابهما طائفثه  مِثنَقو ل» دارد.يم مجرم را از ارطکاس مجدد باز« و الطأخ كم بها رأفه»: شده اس 

خثود مرطکثب ، ننثدقبيم مجازا  را ةهم كه خود صحن ينقشاهدان ع. دارديم باز ين جرمقگران را از ارطکاس چنيد

 عبثداليادر عثوده، شوندينم ياطين جناقمرطکب چن كنند ويم گران منتيليحد را به د يشوند و اجراينم ين جرمقچن

آن پثس از ارطکثاس  يكند و اجرايم يرقاز اقدام به جرم جلوگها زا   مجاقعلم به مشروع»سد: ينويم ن بارهيدر ا

: بيثره 112ة يثآ در، ن مطلثبيان اقاوج شاهکار قرآن در ب .(111ص ،1ج ، 1932عوده، شود )يم مانع از اصرار، جرم

ِتال الابع  » همچثون يطمام عبثارا  عثرس جثاهل، هين آيبا نزول ا. نهفته اس  «اةيالقصاص ح يو لك  ف»
، ن بودنثدقمثورد اعجثاس و طحسث، كه از نظر اسلوس و نظم و بالغث ، «يتل اليتلقاكثروا اليتل ل»  «عيلُجم ةايالح

ر جمثال  عثرس ينسثب  بثه سثا يفراوان يهايازا  و برطرقامت، ين جمله از نظر ادبيا. طح  شعاع آن قرار گرفتند

در  يآلوس( و 11-11، ص1ج ، 1911، ي)فخرراز يژگيو، شش خود رير کبيتفسدر  يفخر رازچنانکه كه . دارد يجاهل

به زان يالمدر نقز  ئيعالمه طباطبااس . نموده بقان آن  يبرا، (443، ص 1ج ، ق1411 ،ي)آلوس ازقامت 19، يالمعانروح

جمال از  ياطازه يهاجلوه، شتر دق  شودقهر قدر درباره آن ب»كند: يم انقب سرانجاماس ، از آنها اشاره كرده  يبعض

 يو كلمثه ا  هث»: كنثديمث ا  خثودقفته طجلقار مفتون و شقاختيكه انسان را ب يبه طور، شوديم و لطف مشاهده
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انسثان  ييثقكمال حي، خود يهايرقگان در طمام جه يكه ادييازآنجا و (449 ، ص1ج ، ق1411، يئ)طباطبا« اقالعل

و كمثال  يز همانا بالنثدگقن فرقدر قلمرو مجازا  و كاند، نمودهن راستا وضع قرا نشانه گرفته و ميررا  خود را در هم

 اند.انسان را هدف قرار داده يابي

 ينيکمال آفر. 4

بثه  يگثاه در وچق، هيژگثين ويثخته با سرش  او  چرا كه اقوجود انسان و آم ياس  در ژرفا ييتقكمال، حي

ه يثشة خود، بثر پاياند يو استوارساز يانقوح يهااز آموزه يل دورافتادگقد. هرچند گاه به دليگراينم يخاموش

ن ازآنجاكه در همثه يرود. ديراهه ميق آن به بيص مصادقدر طشخ ي ، عيل عمليا در نهاي ياحساسا  درون

دارد. در  يکردين روقز چنقانسان را نشان گرفته اس ، در قلمرو مجازا  ن ييقخود، كمال حي يهايرقگجه 

 يافث . بثرايطثوان يفر را مقك ينياز طوجه به نيش كمال آفر ييهام، رگهقمستيرقغ يابه گونه قرآن، هر چند

(  هثر 1)طثالق:  «نَفْسَه ظَلَمَ فَيَدْ اللَّهِ حُدُودَ يَتَعَدَّ مَن وَ»ة نخس  سوره مباركه طالق آمده اس : ينمونه در آ

، يممنوع شرع يها و رفتارهاگمان طرحيفرا نهد، قطعا  به خود ستم كرده اس . ب يكس از ميررا  خداوند پا

ز محسثوس قثفرشثان نقز شثمردن كقآنهثا، كثه نثاچ يانگاردهيدارند. ناد يجا ياله يهادر شمار حدود و مرز

ستا وضثع ن راقدر هم يرا ميررا  الهيانسان از كمال را به دنبال نخواهد داش   ز يجز دور يامدقشود، پيم

 د:يگوين زمقنه ميدر ا يد مطهرقشهاند. شده
ت ياز مطلق است، نه رعاينيست خداوند بيمردم برقرار کرده است به سود او ن يرا برا يخداوند متعال که مقررات

خـود انسـان  يت آنهـا بـراياو، بلکه رعا يبرا يانيخداوند دارد و نه شکستن آنها ز يبرا يکردن مقررات سود

ل مکشوف بـودن يانسان که به دل ياست در زندگ يتين واقعيز به ضرر خود انسان  ايسودمند است و نقض آن ن

 ( 11، ص 8، ج 4933، يکند )مطهريان ميانسان ب يخداوند آن را برا يت براين واقعيا

ن سثود از نگثاه يطثربرجسته، ان شدقگونه كه بهمان. به سود انسان اس ، باشديم ن ميررا يز كه از جمله اقفر نقك

 .باشديم انسان يابيو كمال ين بالندگقهم، ينيد يهاآموزه

 گيريجهينت

ز مجثازا  قثن يان الهثيثدر اد. اسث  يبشثرقوانقن ن يطراز كهن، يفرقاز اركان حيوق ك يکيعنوان به« مجازا »

  قثان در خصثوص ماهيثنگثرش اد. مورد طوجه قرار گرفته اس  ينيد يميررا  الزام عنوانبه، مجرمان و متخلفان

 يک غربثقكالس يفرقك يهاکرد نظاميبا رو يطفاو  آشکار، ن سازوكاريا يرقبه كارگ يو چگونگ ييمجازا  و چرا

در شثکل  يهثوديكتثاس ميثدس  يهاآموزه ةضرورطا  از هم، ق كردهيهود را طصدينه قشقنکه پايبا ، ن اسالميد. دارد

طثوان يمث نيثن دو دين اقب يارقبس يهاشباه ، يمطالعا  حيوق يهادر حوزه، ن همهيكند. با اينم دفاعآن  يفعل

 ها و... جملگي از موضوعا و مجازا  ي، جرم انگاريفرقن، حيوق كقعنوان منبع قوانگاه متون ميدس، بهياف . جاي
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 يحيثوق يهثادر آموزه. هسثتند ياديثز يهاشثباه  يدارا، نيد ا در هر دوآنه انقب ةهستند كه نحو يمهم يحيوق

را بثه  يفرقك يها قبرخوردارند و ميررا  و مسئول يفرقم مشترک حيوق كقمفاه از، و اسالم يهودين يقآ ان دوياد

مربو  باشد  ينکه به گناهاي اعم از، ن نمودهققا گناهکاران طعيتکاران يجنا يبرا، ن جهانيآنچه كه شارع ميدس در ا

 از جملثهاند. ف نمودهيطعر يا مالي، باشد ي  بدنيفر جناقاعم ازآنکه ك، گريا با گناهان دي، اس  يفر خاصقك يكه دارا

سثخن از رنثج و ، اگرچه در مجثازا . بودن خداوند و مسئله مجازا  اس « نقرحم  للعالم»مسئله ، مجازا  يمبان

به آحاد جامعثه آن اقتضا دارد كه منافع و مصالح الهي ن رحم  يا يول،  سقبا رحم  سازگار ن ع اس اس  كه ظاهرا 

ن قيثي، به امر كرده يزقابد و اگرخداوند به چيا  جامعه و افراد آن طداوم قبرسد و مفاد و ضررها از آنان دفع گردد و ح

از آن محثروم  خواهثد بنثدگانشينمثخثود،  يارحم  واسعه ينهفته اس  كه شارع ميدس از رو يمصلحت، در آن

رغم طصثورا  غلثط  ياس  كه عل« بودن جرم و جزا يقانون»اصل ، يفرقاز جمله اصول ميررا  در حيوق ك. گردند

هثود و هثم ي يفرقن كقن اصل مهم هم در قوانين اس  كه ايا، دهديم خ نشانيآنچه طار، ن اصليس اقسأدر باس ط

، ن مثورديثد در اقثكأمثورد طديگر اصل . د بوده اس قكأرد طح قرآن و طورا  مويبا نص صر، اسالم يفرقن كقدر قوان

نکته قابثل طوجثه . د قرار گرفته اس قكأه مورد طيل چند آيدر ذ، اس  كه در قرآنها مجازا « بودن يشخص»اصل 

د يثچ وجثه نباقن را به هقن مضامين قرآن و طورا  اس  كه اقب، ن اصليدرباره ا يوجود اختالف ظاهر، ن مورديدر ا

گنثاه و انتيثال  يو وراثتث يان آثار وضعقدرصدد ب، ا يگونه آنيرا ايز  دانس ها بودن مجازا  ير با اصل شخصيمغا

 هثدف از مجثازا  صثرفا ، انيکرد اديرو در به آن. يفر و مجازا  ظاهرقنه انتيال ك نده اس ،يآ يهاخباث  به نسل

و از اعمثال اسث  مثوال و عبثد  ،انسثان ،روابط خداونثد، شامل بلکه فراطر از آن ،س قنها ن انسانقروابط ب يبرقرار

ان در يثژه اديثراهکثار و، يانداز كلک چشميدر . كنديم اهداف گوناگون و گاه همزمان را اراده، مختلف يهامجازا 

ا سرانجام سثفارش بث ش آن ويبه پاال يفراخوان، درون انسان يسازجامعه و افراد، مخاطب يهابه مصلح  يابقراه

پوشش اثر گنثاه ، يم الهي، پاسداش  حرييطوان به فسادزداي، ماوس  كه از جمله آنها يطرس از خشم خدا و خشنود

 اشاره كرد. ينيان وكمال آفرقمجرم و اطراف يو بازدارندگ
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