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تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛
با رويکرد تطبيقي بين اسالم و يهوديت
پيمان کمالوند  /دانشجو دكتري علوم قرآن وحديث دانشگاه اصفهان
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دريافت 1921/11/92 :ـ پذيرش1921/19/91 :

چكيده
مطالعه درحوزه احکام و شرايع اديان آسماني ،از جمله مباحثث ططبقيثي جث اس اسث  .در نظامهثاي حيثوقي دينثي ،كثه
بارزطرين مصداق آن در اديان شريع محوري مانند اسالم و يهود اس  ،بررسي پرسشهاي بنقثادين مربثو بثه مجثازا
ضروري اس  .اين پژوهش ،با بررسي فلسفة مجازا در دو حوزه زير ساخ ها و دستاوردها و پقامثدها ،در پثي پثيريثزي
نظامي كقفري ،كه نه مبتني بر طفکرا و آراء غربي ،بلکه برگرفته از شرع ميدس اديثان ابراهقمثي اسث  .در ايثن زمقنثه،
آيا قرآن و روايا معتبر و طورا  ،كه از منابع اصلي شناخ احکام اين دو آيقن اس  ،بررسي گرديثده اسث  .هرچنثد در
طوار طحريفهايي صور گرفته ،ولي اين بدان معنا نقس كه هرآنچه در طثوار آمثده طحريثف شثده اسث بنثابراين،
قواعد و ميررا حيوقي و اخالقي فراواني در طورا وجود دارد كه نميطوان در الهي بودن آن طرديد كرد.
كلقدواژهها :مجازا  ،كفاره ،اسالم ،يهود ،حيوق كقفري.
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مقدمه

مجازا از اركان حيوق كقفري و از كهنطرين آنها اس

زيرا در جوامع انساني ،يکي از علل وقوع جرم طعارض منافع

اس و چون وقوع جرم وجدان آدمقان را جريحهدار ميكند ،جامعه در برابر آن واكنش نشان داده ،مجرمان را مجازا
ميكند .در اديان الهي نقز مجازا مجرمان و متخلفان ،بهعنوان ميررا الزامي ديني مورد طوجه قرار گرفته اس  .يهود
با بقش از سي سده حضور در طاريخ بشري ،يکي از اديان زنده جهان اس

گرچه اين دين امروزه و در دنقاي معاصر،

پقروان چنداني ندارد ،ولي هماره بر فرهنگ و طمدن بشري طأثقرگ ار بوده اس  .بنقانگ ار ،شخصثق ها و بسثقاري از
آموزههاي اين دين ،مورد احترام و پ يرش حدود نقمي از ساكنان كره زمقن (مسثلمانان -مسثقحقان) هسثتند زيثرا
آيقنهاي يهود ،مسقحق و اسالم ،ادياني هم خانواده و داراي طاريخي مشترک و هر سه ،به حضر ابراهقم منتسب
ميباشند .ازاينرو« ،اديان ابراهقمي» و يا چون هرسه ،داراي خاستگاه سامياند ،جه «اديان سامي» نام گرفتهانثد.
ازآنجاكه هر سه آيقن ،به خداي يگانه معتيدند« ،اديان طوحقدي» خوانده ميشوند (طوينبي ،1931 ،ص .)99
ازآنجاكه در آيقن يهود و اسالم ،قوانقن شريع از جايگاهي خاص برخوردارند ،اين پژوهش بر آن اس با پثيريثزي
يک نظام قضايي و كقفري ،برگرفته از شرع ميدس اديان الهي ،با بررسي فلسفه مجازا در گستره آموزههاي ديني
اين دو آيقن ،به غناي طفکر جزايي اديان و ساختار ماهوي آنان بقفزايد .الزم به يادآوري اس اگرچه منبع اولقه ديثن
يهود عهد عتقق اس  ،اما اصول كلي و مبناي شريع حضر موسي ،ده فرمان اس كه در اسفار پنجگانه طورا
آمده اس  .از سوي ديگر ،يک اصل اساسي براي دانشمندان يهود ،اعتياد به وجود طثورا شثفاهي اسث كثه آن را
«طلمود» مينامند .دين اسالم ،هر چند پقشقنه يهود را طصديق كرده ،اما ضثرورطا از همثه آموزههثا و كتثاس ميثدس
يهودي در شکل فعلي آن دفاع نميكند .با اين حال ،اين دو دين از يک جهث بسثقار بثه هثم شثبقه هسثتند و آن،
ارزشي اس كه به شريع دادهاند ،بهطوريكه در هقچ يک از اديان زنده جهان ،شريع چنقن قدر و منزلتثي نثدارد.
شباه هاي بسقاري از احکام شريع دراين دو دين ،بستري مناسثب بثراي مطالعثا ططبقيثي فثراهم آورده اسث
(سلقماني ،1934 ،ص  .)93در حوزههاي مطالعا حيوقي نقز شباه هاي بسقاري در اين دو آيثقن يافث ميشثود.
جايگاه متون ميدس بهعنوان منبع قوانقن ،حيوق كقفري ،جثرم انگاريهثا و مجازا هثا و ...جملگثي از موضثوعا
حيوقي مهمي هستند كه چگونگي بقان آنها در هر دو دين ،داراي شباه هاي بسقاري اس .
مفهومشناسي مجازات

«مجازا » از ريشه جزي ،به معناي پاداش نقک و بد اس (معلوف ،1931 ،ج  ،1ص  .)129راغب نقز آن را در اصل
بينقازي و كفاي گفته ،ميگويد :پاداش را «جزا» گويند چون از حقث ميابله و برابري در آن كفاي هس (راغثب
اصفهاني1419 ،ق ،ج  ،1ص  .)121همچنقن ،ابنفارس جزا را« :المکافاة علي الشي جزاه به و علقه جزاء و جازاه مجازاةٌ
و جزاءٌ» ميداند (ابنفارس1499 ،ق ،ج  ،14ص  .)141بر اساس آيا قرآن ،طعريفي كلي كه شامل هرگونه مجازا
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نکوهقده اس  ،حاكي از طحمقل عمدي شّر بر مجرم در ميابل مخالف وي ،با اوامر و دستورا الهي از سوي خداوند و
يا جانشقنان يا عوامل وي اس  .در همقن راستا ،آيا  41و  41سورة اعراف ،ناظر بركساني اس كه به واسطه طک يب
آيا الهي و استکبار ،مستوجب باز نشدن درهاي آسمان و قرار گرفتن در بستر و باال پوشهايي از جهنم شدهاند .از اين
منظر ،مجازا مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهي الهي دوگونه اس  :اخروي و دنقوي.
 .1مجازات اخروي

اين نوع مجازا  ،اساسيطرين مجازا ها در اديان اس « :مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَاالَ ذَرَّةٍ
السامَا ِ وَ لَاا يَاْْخُُُونَ
شَرًّا يَرَهُ» (زلزال« )3-1 :إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَاتِنَا وَ اسْتَكْبرَواْ عَنهْا لَا تُفَتَّحُ لهَا ْ أَبْاوَا ُ َّ
الْجَنَّةَ حَتىَ يَُِجَ الجْمَلُ فىِ سَ ّ الخْيَاطِ وَ كَذَالِكَ نجَزِى الْمُجْرِمِينَ ( )04لهَ مِّن جَهَنَّ َ مِهَادٌ وَ مِان فَاوِِْهِ ْ
غَوَاشٍ وَ كَذَالِكَ نجَزِى الظَّالِمِين» (اعراف« )41-41 :وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْيُوسَ كُالًّ هَدَيْنَا وَ نُوحثا هَثدَيْنَا مِثن
قَبْلُ وَ مِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَقْمَنَ وَ أَيُّوسَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىَ وَ هَرُونَ وَ كَ َالِکَ نجَزِى الْمُحْسِنِقن» (انعام.)34 :
اينگونه مجازا ها ،پس از پايان يافتن حقا دنقوي و مرحله آزمايش انسانها در سراي ديگر ،به اقتضاي عدل
الهي و نتقجه اوامر و نواهي او ،كقفر و پاداش ميبقند.
 .2مجازات دنيوي

ميصود از «مجازا هاي دنقوي» عياسها ،بالها و مجازا هايي اس كه در همقن دنقا و طثي زنثدگي محثدود ،بثر
مجرمان وارد ميشود .اينگونه مجازا ها بر دو نوع اس  :نخس  ،مجثازا طکثويني كثه براسثاس قثانون علقث ،
اسباس ،مسببا و ربط نتايج به ميدما طحيق مييابد .جوامع و انسانها در صور انحراف از مسقر حق ،دچار ايثن
نوع مجازا ميگردند .اين نوع مجازا  ،انواع مختلفي دارد و به صور هالك و نابودي مل ها ،طسلط دشمنان بر
آنها ،بروز قحطي و مشکال اقتصادي ،ذل و خواري و ...طحيق مييابد .قرآن كريم در آياطي متعدد ،اين نثوع كقفثر
را بقان داشته اس (آلعمران 191 :محمد 11 :كهف .)13 :نوع دوم ،مجازا هايي اس كه در نظامهاي كقفثري و
قوانقن جزايي پقشبقني ميشود (زيدان ،1233 ،ص  .)14ميصود از «مجازا » در اين نوشتار ،طنها كقفرهاي قانوني
يا قراردادي اس  .بنابراين ،اهداف كقفرهاي طکويني ،يعني كقفرهايي كثه نمثاد خشثم خداونثد نسثب بثه مثردم و

جامعههاي گناهکار اس و نقز كقفرهاي اخروي ،از موضوع اين بحث خارج اس .
«كقفر» يا جزا ،يک واكنش قانوني اس كه قدر حاكم ،آن را در برابر كنشهاي اجتماعي انجام ميدهثد .بثه
عبار ديگر ،كقفر همان مکافا نقکي يا بدي ميباشد (دهخدا ،1919 ،ص  .)411كقفرها و مجازا بهطثوركلي از
دو قسم ذيل خارج نقس  :الف .كقفر طکويني ،س .كقفر قراردادي.
در كقفرهاي قراردادي و اعتباري ،بقن جرم و كقفر هقچگونه رابطة حيقيي وجود ندارد ،بلکه كقفر و مکافا جرم
طوسط عدهاي قرارداد و اعتبار ميشود .ازآنجاييكه رابطه طکويني بقن جرم و كقفثر وجثود نثدارد ،طحيثق كقفثر هثم
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طخلفپ ير اس و براي آن ميطوان سه فرض در نظر گرف  .1 :اجثراي كقفثر بثدون طخفقثف  .9اجثراي كقفثر بثا
طخفقف  .9عدم اجراي كقفر .اما كقفرهاي طکويني چنقن نقستند ،بلکه فيط فرض اول براي آن قابثل طصثور اسث .
مثال ،اگر شخصي دس خود را به آطش زد ،خواه ناخواه آطش كقفر و اثر طکثويني خثود را (سثوزاندن دسث ) خواهثد
گ اش  .رابطه بقن اين دو ،رابطه علّي و معلولي و حيقيي اس

اعتباري در كار نقس طا با وجود معتبثر يثا عثدم آن

كقفر ،نوسان پقدا كند (قدردان قراملکي ،1913 ،ص .)14
ضرورت و فلسفه مجازات

هر جامعهاي حيوق ويژهاي براي افراد خود در نظر ميگقرد .همچون حق حقا  ،حق آزادي و دهها حيوق ديگثر كثه
برپايي نظام آن اجتماع و حقا آن ،منو به رعاي اين حيوق اس  .برايناساس ،در همة جوامع حتي جوامع بدوي،
براي حفظ نظم و ثبا جامعه ،براي اجراي يک سلسله ميررا پافشاري ميكنند طا در پرطو آن ،نظم و طعادل جامعثه
طأمقن شود .در اين راستا ،مجازا مجرم طوجقه پقدا ميكند و مجازا او در راستاي طرجقح مصالح عالقثه جامعثه بثر
مصلح افراد قرار ميگقرد زيرا انسانهاي ديگري كه در جامعه زندگي ميكنند و داراي كرام هستند ،نمثيطثوان
به صرف حفظ كرام يک فرد ،به او اجازه داد به دلخواه عمل كند .در حيوق جزا براي دفاع از نظم عمثومي ،حفثظ
ارزشها و ...واكنشهايي را در نظر ميگقرند .وظقفه اعمال مجازا ها ،در ميابثل كسثاني كثه بثه حيثوق عمثومي

طعرض ميكنند ،بر عهده حکوم هاس  .از همقن جا ،ضرور مجازا مرطکبان جرم روشثن مثيشثود .حنثان بثن
سرير از امام باقر نيل ميكند كه ميفرمايد« :حد ييام في االرض ازكي فقهثا مثن مطثر أربعثقن لقلثه و ايامهثا»
(نجفي1419 ،ق ،ج  ،41ص  )914حدي كه بر روي زمقن اقامه ميشود براي آن ،از باران چهل شبانه روز مفقثدطر
اس  .همقن مضمون در چند رواي ديگر از پقامبر اسالم بقان شثده اسث (حرعثاملي1491 ،ق ،ج  ،93ص -19
 .)19همچنقن ،ابوبصقر به واسطه چند راوي ،در حديثي طوالني نيل ميكند كه امقر المومنقن ،هنگام اجثراي حثد
زنا ،كه به اصرار و اقرار خود زن صور ميپ يرف روي به آسمان كرد و فرمود« :اللهم انه قد يثب أربع شثهادا و
انک قد قل لنبقک فقما اخبرطه من دينک يا محمد من عطل حدا من حدودي فيد عاندني و طلب ب لک معنثادطي»
(همان ،ص  )19بارالها به درستي كه بر آن زن چهار بار شهاد (و اقرار به اين عمل) ثاب شده اس و به درسثتي
كه در ضمن آنچه در دين به پقامبر خبر دادي ،فرمود اي محمد هر كه حدودي از حدود مرا طعطقل كند ،بثا مثن
دشمني كرده و با اين عمل خواستار ميابله با من شده اس  .اين حديث نقز گوياي ضرور اجراي مجازا و جايگاه
ويژه و مهم حدود الهي اس  .با طوجه به اين نکته كه خداوند طعطقلي حدود را به معناي ميابله با خود قلمداد كثرده ،و
از طرفي براي ذا بينقاز الهي ،نفعي در طشريع احکام وجود ندارد و طنها براي طعالي و كمال انسان وضع شده اس ،
فايده و ضرور اجراي حدود در حقا مادي و معنوي جوامع بشري به خوبي روشن اس .
مجازا و چگونگي طوجقه اخالقي آن ،همواره كانون گف وگو بقن حيوقدانان ،فقلسوفان و جامعهشناسثان بثوده
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اس  .درک درس فلسفة مجازا در نظام جزايي ،طأثقر بسزايي در شکلگقري ساختار آن نظام و طعقثقن مجازا هثا
داراد .ازاينرو ،پقش از پرداختن به اين بحث ،شايسته اس نخس ميصود از «فلسفة مجازا » روشن گردد.
منظور از «فلسفه» ،كه در اينجا به مجازا اضافه شده ،چقس ؟ آيا فلسفه را ميطوان بثه هثر پديثدهاي اضثافه
نمود يا لزوما بايد مضافالقه اين فلسفة مضاف« ،علم» باشد .ممکن اس ابتدا طصور شود كه موضوع فلسفة مضاف،
همواره يک علم اس  .مانند فلسفه رياضي ،فلسفه منطق و ...كه مضاف القه آن ،علمي اس درجه اول كه موضثوع
علمي درجه دوم قرار ميگقرد .ولي اين طصور صحقح نقس

چون فلسفة مضاف همقشه فلسثفه يثک علثم نقسث

يعني اصال متعلق آن علم نقس همچون فلسفه هنر و فلسفه زبان .بنابراين ،بخش متنابهي از فلسفه طحلقلي غثرس،
مضافالقه آن علم نقس  ،بلکه نگاهي طحلقلي و نظري به آن پديده اس  .با اين ديدگاه ،ميطوان فلسفة مجثازا را
طعبقري صحقح دانس

زيرا مجازا طنها يک پديده اس و نه يک علم مستيل درجه اول كه موضوع علم ديگثري

قرار گقرد .ازاينرو ،در اين نوشتار به هقچ وجه معناي عام فلسفه مراد نقس

زيرا از هستي و چقستي مجازا سخن

به مقان نميآيد ،بلکه مراد طامل نظري و طحلقل و كاوش عيالني اين پديده اس  .در حيقيث  ،از چرايثي آن بحثث
ميشود .بنابراين ،ميصود از «فلسفه مجازا » ،بحث از اصول و مباني و اهدف مجازا اس  .روشن اس كه علثل
وجود يک پديده ،غقر از علل قوام آن اس  .در نگاهي جامع ،ميطوان از دو منظر به اين موضوع پرداخ  .1 :ديثدگاه
گ شتهنگر .9 ،ديدگاه آيندهنگر .در ديدگاه گ شتهنگر ،نتايج بعدي مجازا مالک نقس  ،بلکه طأكقد بر خطايي اس
كه مجرم انجام داده اس  .همانگونه كه ارسطو ،هدف از اعمال مجازا را طرمقم خطاهاي گ شته ميداند .ل ا ايثن
نظريه بر مفاهقمي از قبقل اصل قانوني بودن مجازا و طناسب جرم و مجازا و ...طأكقد دارد .ديدگاه آيندهنگثر ،بثر
پايه مجازا بر اساس طحصقل اهدافي در آينده استوار اس

اهدافي كه انتظار ميرود به واسطه مجثازا و يثا نثوع

خاصي از آن طأمقن گردد (رک :جمعي از مؤلفان.)1921 ،
مبناي مجازا يا انديشه اساسي ،كه مجازا هاي اديان بدان مسثتنداند ،عبثار اسث از :همثان مبنثايي كثه
مجموع شريع يهود واسالم برآن مبتني اس

چه آنکه مجازا  ،جزيثي از ايثن شثريع ها اسث  .شثريع داراي

جوانب و ابعاد گسترده و در عقن حال هماهنگي اس كه بقن آنها ،طغثاير و طضثاد وجثود نثدارد .طمثامي شثريع در
حيقي در راستاي طحيق يک هدف گام برميدارد .بنابراين ،ضروري اس كه از مبناي واحثدي برخثوردار باشثد .بثا
فهم دققق دين و هدف بعث و ارسال رسوالن ،مثيطثوان آن مبنثا را كثه همانثا رحمث خداونثد اسث  ،شثناخ :
«وماارسلناک اال رحمة للعالمقن» (انبقاء .)111 :بنابراين ،مبناي شريع كه مجازا نقز بخشي از آن اسث  ،رحمث
خداوند بربندگان اس  ،اگرچه در مجازا سخن از رنج و ع اس اس  ،كه ظاهرا با رحم سازگار نقسث  ،ولثي ايثن
رحم اقتضا دارد كه منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و ضررها از آنان دفع گردد و حقا جامعه و افراد آن ،طداوم
يابد .اگرخداوند به چقزي امر كرده ،به ييقن در آن مصلحتي نهفته اس كه شارع ميثدس از روي رحمث واسثعهاي
خود نميخواهد بندگانش از آن محروم گردند .البته حدود الهي در همه اديان يکسان نبوده اس  .بهعنثوان مثثال ،در
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دين يهود ،قصاص وجود داشته اما عفو و اخ ديه نبوده اس  .در ميابل ،در مسققحق قصاص وجود نداشثته ،امثا در
اسالم هر دو با هم وجود دارد (خوئي ،1914 ،ص  939طباطبائي1411 ،ق ،ج  ،1ص .)491
اصول حاكم بر مجازات
 .1اصل قانوني بودن مجازاتها

مراد از «اصل قانوني بودن مجازا ها» اين اس كه هر نوع مجازاطي بايد قبال از سوي قثانونگث ار وضثع و برقثرار
شده باشد (ولقدي ،1939 ،ص  .)111بنابراين ،طا عمل به طور صحقح طبق قانون جرم شثناخته نشثده باشثد ،قابثل
مجازا نقس

چرا كه پقش از وجود قانون ،آن عمل به فرض مجاز بوده اس  ،نميطوان آن را سزاوار كقفر دانس .

البته بايد طوجه داش كه فيالجمله از نظر اسالم هقچ قانوني نبايد عطف به ما سبق شود ،هر چند از قوانقن مدني يا
غقرمدني باشد .اما عمل به اين قاعده ،در مورد قوانقن كقفري ،به معني خاص آن حثائز اهمقث بثر طأكقثد بقشثتري
اس طا مبادا بر كسي كوچکطرين ظلم و ستمي وارد شثود (فثق  ،1912 ،ص  .)111يکثي از محييثان اسثالمي،
طاريخچة اين اصل را به قرن هقجده بازگردانده ،معتيد اس  :اين اصل در قوانقن عرفثي در قثرن هقجثده مثقالدي،
نخستقن بار پس از انيالس كبقر فرانسه در قانون فرانسه وارد شد .بعد از طشريح در قانون فرانسثه ،بثه قثوانقن سثاير
كشورها نقز انتيال ياف ولي آنچه طاريخ نشان ميدهد ،اين اس كه اين اصل مهم در قوانقن كقفري يهوديان و هم
در قوانقن كقفري اسالم ،از گ شتهها مورد طأكقد بوده و بر اساس قانون طلمود ،هقچ عملي جرم جزايثي و بثه خثودي
خود ،قابل مجازا نقس  ،مگر آنکه در كتاس ميدس (شريع مکتوس) بر عباراطي صريح ميرر شده باشد .براي ايثن
منظور ،وجود قانوني كه مجازا خاص را درباره يک عمل معقن وضع كند ،كافي نقس  .بثراي مثثال «قاطثل البتثه
كشته شود» (اعداد )91 -11 ،91 ،يا «زناكار البته كشته شود» (الويان  ،)11 ،91بلکه بايد در ارطکاس اين عمثل ،بثه
وضوح منع باشد .براي مثال« ،قتل نکن يا زنا نکن» (خروج  ،19 ،91،طثنقه  .)11 ،1 :پس اگر چنثقن منعثي نباشثد،
وجود يک ميرره كقفري نقز ضامن و موجب اعمال مجازا معقن شده نقس  ،بلکه اين قانون كقفثري ،يثک قثانون
بي اثراس كه ممکن اس به طحديد و مجازا الهي طفسقر شود مجازاطي كه درباره آن هقچ منع پقشقني ضثروري
نقس (كوهن ،1934 ،ص  .)999در شرع ميدس اسالم نقز پقدايش اين اصل و قاعده ،به وسقله آيثا قثرآن دوازده
قرن پقش از انيالس فرانسه طشريع گشته اس

آنجايي كه خداوند ميفرمايد« :مَا كُنَّا مُعَ ِّبِقنَ حَتثىَ نَبْعَثثَ ر َُسثوال»

(اسراء .)11 :از ظاهر و سقاق اين آيه و آيا قبل و بعد از آن ،بر ميآيثد كثه مثراد از «طعث يب» ،طعث يب دنقثوي و
عيوب استقصال اس  .يعني سن الهي جاري در ام هاي گ شته بر اين اصل استوار بوده كثه هثقچ امتثي عث اس
نميگردد ،مگر بعد از اينکه رسولي به سويشان فرستاده گردد و ايشان را از ع اس خدا بترساند .واژة «رسثول» مؤيثد
اين احتمال اس

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

اس از :ع اس استقصال و يا طمتع و بهرهمندي از زندگي طا مدطي معقن .پس اينکثه در آيثه مثورد بحثث ،طعبقثر بثه

تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسالم و يهوديت 19 

«رسول» شده ،مؤيد اين اس كه مراد از طع يب ،طع يب دنقوي اسث و نثه اخثروي و مطلثق طعث يب (طباطبثائي،
1411ق ،ج ،19ص  .)13-11بدينطرطقب ،اين آيه نص صريح بر اصل قثانوني بثودن جثرم و مجثازا اسث

زيثرا

همانگونه كه بقان شد ،پقش از بقان طکلقف و جعل قانوني كسي مکلف نقس  ،اگر طکلقفي نباشد ،جرم مصداق پقثدا
نميكند و مجازا در حق او اعمال نخواهد شد.
 .2اصل تناسب بين جرم و جزا

مجازا ناشي از باس رحم حق طعالي به فرد و جامعه اس و نه غضب الهي .اين اصل در حيقي از نتثايج عثدال
پروردگار اس  .افزون بر اين ،مجازا بر اساس ضرور طشريع گرديده و خالف اصل طليي مثيگثردد .بنثابراين ،در
اعمال آن ،بايد به قدر الزم اكتفا گردد بدينمعنا كه بقن جرم و جزا ،طناسب مورد طوجه قرار گقرد .در حدود الهي ،كثه
براي برخي جرايم خاص مجازاطي از قبل طعققن شده اس  ،همقن طناسب ديده ميشود .در طبققن طناسب مجثازا بثا
جرم ارطکابي در اسالم ،محمدبن سنان از امام رضا درباره حد سرق نيل ميكند كه فرمود:
و عله قطع اليمين من السارق النه يباشر االشياء بيمينه و هي االفضل أعضائه و انفعهما له فجعل قطعهـا نکـاالو و
عبرة للخلق لئاليبتغوا أخذ األموال من غيرحلها النه ما يباشر السرقه بيمينـه» (صـدوق4144 ،ق ،ج  ،4ص )441
علت قطع دست راست دزد اين است که او با دست خود اشيا را ميگيرد و دسـت زـزء بهتـرين و نـافعترين
اعضاي اوست پس قطع دست او ،عقوبت و ماية عبرت مردم است تا در پي تحصيل مال از راه حـرام نباشـند
همچنين اکثر سرقتها با دست راست انجام ميشود

از اين رواي  ،به دس ميآيد كه مجازا مناسب با سرق  ،در ابتدا قطع دس اس  ،نه زنداني كردن .البتثه اجثراي
حد سرق براي خود ،شرايط سخ و متعددي دارد .همچنقن ،در بقان طناسب مجازا اسالمي با جرائم ،در روايتثي
ديگر از امام رضا درباره شالق زدن بر بدن زناكار آمده اس :
و عله ضرب الزاني علي زسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد کله به فجعل الضرب عقوبه له
و عبره لغيره و هو اعظم الجنايات (همان)؛ تازيانه را از آن رو محکم بر بدن زناکـار ميزننـد کـه بـدن
مرتکب زنا شده و تمام اززاي تن

از اين کار لذت برده است

بنابراين ،طازيانه عيوبتي براي او و عبرطي براي ديگران اس و زنا از بزرگطرين جناي هاس  .در واقع ،با پثقشبقنثي
كقفر طازيانه ،اصل طناسب جرم و جزا ،كه خود مرطبهاي از عدال كقفري به شمار ميآيثد ،مثورد طوجثه قثرار گرفتثه
اس  .همانگونه كه اجزاي بدن بزهکار ،از ل طي نامشروع و غقرقانوني بهرهمند شده اس  ،اكنون نقز بايد بثا طحمثل
درد و رنج جسماني ،طاوان كار خود را پس دهد .اين الزمه طبقعي هر مجازاطي اس

زيرا اگثر مجثازا مشثتمل بثر

نوعي درد ،رنج و ناراحتي و محرومق نباشد ،نميطواند انتظاراطي را كه از مجازا ميرود ،برآورده سازد .امثا چنانکثه
ذيل رواي نشان ميدهد ،به درد آوردن طن بزهکار ،هدف اصلي نقس  ،بلکه اين كار هم نوعي رعاي عدال و هم
ميدمهاي اس براي طحيق اهداف مجازا  .همچنقن ،در قصاص و ديا اين طناسب به روشني ديده مثيشثود .بثه
حکم صريح قرآن (مائده ،)41 :قصاص در برابر جرم ارطکابي اس در برابر چشم ،گوش و بقني مجني علقه ،چشثم و

 11

 ،سال پنجم ،شماره اول ،پياپي  8پاييز و زمستان 4931

گوش و بقني جاني قصاص ميشود .در قصاص قتل نقز شخص آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابثر
زن قصاص ميشود .مجازا قصاص ،به معناي دققق كلمه ،بقانگر هدف اساسي آن اسث

يعنثي جبثران ظثاهري

وضعقتي كه در پقش موجود بوده ،با وارد آوردن همان صدمهاي به مجرم ،كه وي بر ديگثري طحمقثل كثرده اسث
(الويان .)91:94با رفتاركردن با او ،آنگونه كه با ديگري رفتار كرده اس (الويان .)12:94ميصود از اين نوع ضمان
اجرا ،كه در آن خصوصق و مقزان مجازا دققيا با خصوصق و مقزان جرم متناسب اس  ،ايثن اسث كثه عثدال
دققق و كامل اجرا شود .مقزان مجازا  ،بايد همقشه با شد جرم و درخور مالم بودن فرد مجرم و متناسب باشثد
(موافق ميدار شرارطش) (طثنقه .)9:91،همچنقن ،در دوران پساطلمودي طحمقل مجازا هاي شديد ،مانند اعدام همثاره
با طاكقد بر شد جرم خاص و خطر عمومي آسقبي كه در نتقجة آن به وجود آمده بود ،طوجقه ميشود .حال با طوجثه
به اين اصل ،ناكارآمدي زندان و جرائم مالي بقشتر روشن ميشود ،نميطوان زندان را بهعنوان يک مجازا مثؤثر در
عموم جرايم به كار گرف

زيرا مجازا مالي ،به ويژه در جرائمي همچون قصثاص ،زنثا و سثرق  ،كثه داراي حثد

شرعي هستند ،جنبه طأديبي و بازدارندگي چنداني ندارد.
 .3اصل شخصي بودن مجازاتها

بنا بر اين اصل ،طنها فرد يا افراد مجرم مورد كقفر قرار گرفته و مسئول جرمثي هسثتند كثه مرطکثب شثدهاند .افثراد
ديگري را كه مرطکب جرمي نشدهاند ،نميطوان مجازا كثرد .اسثالم نقثز مسثئولق جنثايي را فثردي و شخصثي
ميداند يعني هر كسي را مسئول جنايا خود و فيط شخص مرطکب جرم را مستحق مجازا و كقفر ميداند .ايثن
اصل در بسقاري از آيا قرآن مورد طأكقد قرار گرفته اس  .يکي از آياطي كه به صراح به بقان اين اصل ميپردازد،
آيه «وَ لَا طَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» اس كه پنج بار در قرآن كريم ،در سورههاي فاطر  13و انعام  114و اسرا  11و زمثر
 1و نجم  92طکرار شده اس و بقانگر اهمق اين اصل و قاعثده اسث  .واژه «وَزَر» بثر وزن «فَثرَس» ،بثه معنثاي
پناهگاهي در كوه اس و «ِوزر» بر وزن «جِسر» به معني ثيل و سنگقني اس « .وزر» را از آن جه وزر گويند كثه
شبقه كوه اس در سنگقني (راغب اصفهاني1419 ،ق ،ج  ،1ص  .)311بهطوركلي آنچه از اين آيه به دس ميآيثد،
اين اس كه هر كس ،هر آنچه انجام ميدهد ،مانند سايهاي به دنبال او اس و از او به ديگري طجاوز نميكند .ايثن
مفاد آيه «كل نفس بما كسب رهقنه» اس كه ميفرمايد :هر كثس در گثرو عملثي اسث كثه كثرده (طباطبثائي،
1411ق ،ج  ،1ص .)141همچنقن ،در آيا  11و  12سورة يوسف ،كه دربارة داستان پقمانه دزديده شده مثيباشثد،
اين اصل بار ديگر مورد طأكقد قرار گرفته اس  .نکته جالب طوجه در اين مورد ،وجثود اخثتالف ظثاهري دربثاره ايثن
اصل در بقان قرآن و طورا اس

زيرا در آياطي از طورا آمده اس كه گناه پدران به پسران منتيل ميشود .مثثال ،در

سفر خروج فصل  ،9آيه پنجم آمده اس « :من كه خداوند طوام غقورم كه گناه پثدران بثر پسثران طثا پشث سثوم و
چهارم بغ كنندگان خود ميرسانم» .همچنقن ،در سفر اعداد ،فصل  14آية  13آمثده اسث « :خداونثد ديرخشثم و
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بسقار رحقم اس و بخشنده عصقان و گناه ،امّا خبقثان را به هقچ وجه ابراء ننمودهاند ،عيوب گناه پدران از پسران طثا
سوم و چهارم پش ميكشد» .همقن مضمون ،در سفر خروج فصل  ،94آية  1نقز آمثده اسث (پوسثنر ،1934 ،ص
 .)114اما اين مضامقن را به هقچ وجه نبايد مغاير با اصل شخصي بودن مجازا هثا دانسث

زيثرا ايثنگونثه آيثا

درصدد بقان آثار وضعي و وراثتي گناه و انتيال خباث به نسلهاي آينده اس  ،نه انتيال كقفر و مجازا ظاهري بثه
آن .در منابع اسالمي ،نصوصي دال بر اين مضمون وجود دارد .همچنقن ،خود طثورا هثم در آيثة  ،11از فصثل 94
سفر طورا  ،مثني به اصل شخصي بودن مجازا ها طصريح نموده اس « :به عوض اوالد پدران كشته نشوند و هثم
اوالد به عوض پدران كشته نشوند .هر كس به سبب گناه خود كشثته شثود» .از ايثن آيثا و آيثا شثريفه قثرآن،
برميآيد كه در جمقع قوانقن آسماني ،اصل شخصي بودن مجازا ها قابل اجرا ميباشد .عبداليادر عوده،در اين زمقنه
ميگويد« :جدا دردآور اس كه بقشتر حيوقدانان كشورهاي اسالمي ،اين حيايق اولقه را در اسالم نميشناسند و بثر
اثر ناآگاهي خقال ميكنند كه قوانقن عرفي و اروپايي ،اين مبادي عالقه را قانونگث اري و طشثريع كردهانثد» (عثوده،
 ،1932ج  ،1ص .)939
اهداف مجازات (کيفر)

بحث درباره اهداف مجازا ها ،بخشي از مباحث مربو به فلسفة مجازا در عرصه حيوق كقفري اسث  .سثخن از
اهداف مجازا ها در هرنظام حيوقي ،از آ ن رو كه در نهاي  ،به طبققن بخش قابل طثوجهي از سقاسث هاي كقفثري
آن نظام ميانجامد ،از اهمق ويژهاي برخوردار اس  .ميصود از «اهداف مجثازا » ،امثوري اسث كثه كقفثر بثراي
دستقابي به آن پقشبقني و اجرا ميشود .در ادبقا حيوقي ،براي بقان اين مفهوم از اصطالح ،فلسثفه مجثازا هثم
استفاده ميشود (نوبهار ،1931 ،ص  )194از جمله راههاي پيبثردن بثه اهثداف مجازا هثا در هثر نظثام حيثوقي،
طصريحا قانونگ ار اس  .طصريح قانونگ ار ،با اهداف خود در متن قانون يا ميدمثه آن ،مثيطوانثد بقثانگر اهثداف
قانونگ ار و از جمله اهداف مجازا باشد ،ولي قانونگ اران معموال از اين شقوه اسثتفاده نمثيكننثد .افالطثون ايثن
پديده را نيضي در قانونگ اري ارزيابي نموده اس (افالطون ،1911 ،ج  ،4ص  .)9111همچنثقن ،شثناخ اهثداف
كلي و كالن يک نظام حيوقي نقز ما را در شناسايي اهداف مجازا ها در آن نظام كمک ميكنثد .معمثوال در يثک
نظام حيوقي واحد ،اجزا و بخشهاي گوناگون مکمل يکديگرند و همگي يک هثدف را دنبثال مثيكننثد .بنثابراين،
شناخ ميصد كلي يک آيقن ،مکتب يا نظام حيوقي و پيبردن به ديدگاه قانونگث ار در زمقنثه «اصثال فثرد» يثا
«اصال جامعه» ،در شناخ اهداف مجازا ها مؤثر اس (منتسکقو ،1919 ،ص  131 -131و  .)132پس از روشثن
شدن موضوع بحث ،اينک به اختصارآنچه را فقلسوفان حيوقدان و جرمشناسان ،در مثورد اهثداف مجثازا گفتهانثد،
بقان ،آنگاه به بررسي اهداف مجازا در اديان ميپردازيم.
بهطوركلي ،افزون بر نظريه «ارضا» يعني طوجقه مجازا به دلقل اينکه موجب رضاي خثاطر و طسثلي مجنثي
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علقه ميشود و نظريه «جبران خسار » ،كه هر دو به نوعي بثا روح انتيثامجثويي گثره خوردهانثد ،برخثي ديگثر از
انديشهها در طوجقه مجازا و بقان عل آن ،چهار ديدگاه ذيل بقشتر مورد طوجه قرار دارند:
 .1نظريه فايده اجتماعي (دفاع اجتماعي)

ژان ژاک روسو ،در كتاس قرداد ازتماعي خود ،مجازا را با در نظر گرفتن فايثده اجتمثاعي آن طوجقثه مثيكنثد .او در
مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازا و طنبقه افراد ،معتيد اس  :افراد بشر كه آزاد به دنقا آمدهاند و بثه طثور
آزاد هم در طبقع زندگي ميكنند ،به طنهايي قادر به حفظ خود و دفاع در ميابل عوامثل طبقعثي نقسثتند .بنثابراين،
براي محافظ خود و دفع مخاطرا به دور يکديگر هم گرد آمده ،با هم قرداد اجتماعي منعيد مثيكننثد .در چنثقن
جامعهاي ،هرگاه كسي مرطکب جرم شود ،با مقل و اراده ،قراردادي را كه با جامعه بسته بود ،ني

كرده اس  .چنثقن

فردي ،ديگر استحياق محافظ شدن از جامعه را نداشته ،جامعه حق دارد كه چنثقن فثردي را بثه مجثازا برسثاند
(روسو ،1931 ،ص  .)14بکاريا ،هدف از مجازا را فايده اجتماعي آن دانسته ،معتيد اس  :فثرض از مجثازا  ،ايثن
اس كه متهم و ديگران در آينده مرطکب چنقن جرمثي نشثوند و از ايثن مسثقر سثودي نصثقب جامعثه مثيگثردد
(بکاريا ،1931،ص  .)31بنتام حيوق دان انگلقسي نقز در رساله مجازا ها و پاداشها ،اين هدف را مطمع نظثر قثرار
داده اس و در نوشتههاي خود ،نظريه فايده اجتماعي را طح نظم آورد (نوربها ،1931 ،ص .)113
 .2مکتب عدالت مطلق

پارهاي از فقلسوفان و نويسندگان اخالقي و م هبي ،هدف مجازا را صرف نظر از نفع اجتماعي آن ،اجثراي عثدال
مطلق ميدانستند .از جمله اين انديشمندان ،ميطوان از امانوئل كان و ژوزف دومستر نام برد .كان  ،نفع و يثا دفثاع
اجتماعي را كه بنتام ستوده بود ،بيمعنا ميداند و در اجراي آن ،به لحاظ طجاوز به حريم اخثالق و عثدال ضثروري
اس  .به نظر وي هدف از مجازا  ،صرف نظر از سودجويي و رفع ضرر ،همان كقفر و سزاي عمل خثالف اخالقثي
اس كه اطفاق افتاده ،نه نفع اجتماعي (رباح ،1231 ،ص .)199
 .3نظريه پيشگيري و ارعاب

صاحبان اين نظريه برآنند كه مجازا با دو شقوه مهم پقشگقري و ارعاس ،مقزان جرم را كاهش ميدهد .بثه عيقثده
آنان ،اگر براي مجرم طي مد خاصي ،موانعي وجود داشته باشد ،كمترين آن اين اس كه طي اين مثد  ،مرطکثب
سرق طجاوز به عنف يا هر جرم ديگري نخواهد شد .مجازا مجرمان اصوال موجب كاهش وقوع جرم خواهد شثد.
اگر كقفر ارعابي صور نگقرد ،ساير افراد جامعه ممکن اس مرطکب جرم شوند .در اين طوجقه ،طنها به فرد بزهکثار،
كه قبال به قوانقن طجاوز كرده اس  ،طوجه نميشود ،بلکه كل افراد جامعه مورد طوجه قرار دارند .در باس مجثازا  ،بثا
طوجقه كاهش جرم نظريه ارعاس نقز مورد پ يرش و طأيقد پارهاي از دانشمندان اس .

تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسالم و يهوديت 13 

 .4نظريه اصالح و تربيت

واالطرين هدفي كه دانشمندان حيوق جزا ،به ويژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعي براي مجازا قائلانثد ،اصثالح مجرمثان
اس  .طرفداران اين نظريه ،معتيدند :كقفر مجرم ،ضربه روحي دردناكي بر وي وارد مثيآورد .بثدينطرطقب ،او خواهثد فهمقثد
كه راهش خطا بوده اس  .ممکن اس طصمقم بگقرد كه زندگي خود را اصالح كند (پرادل ،1919 ،ص .)11
پس از بقان اجمالي از ديدگاهها درباره اهداف مجازا  ،بقثان ايثن نکتثه ضثروري اسث كثه طوجقثه مجثازا ،
مسئلهاي نقس كه بتوان آن را در قالب يک نظريه بقان كرد .در واقع يک نظريه ،به طنهايي نتوانسته اس مجثازا
را از طمام جها طوجقه كند ،بلکه هر يک از نظريثا مزبثور ،طنهثا جزيثي از حيقيث را بثه همثراه داشثته و طبعثا
انتيادهايي را به دنبال داشته اس .
در يک نگاه كلي ،راهکار ويژه اديان در راهقابي به مصلح هاي جامعه و افراد ،مخاطثبسثازي درون انسثان و
فراخواني به پااليش آن وسرانجام ،سفارش به طرس از خشم خدا و خشثنودي اوسث (حصثري1419 ،ق ،ج  ،1ص
 .)191بدينسان ،در اين رويکرد جرم ،افزون بر به هم ريزي آرايش جامعه ،براي حيقي وجود آدمثي نقثز آسثقبزا و
ويرانگر اس  .شايد اين آية شريفه كه ميفرمايد« :إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکمُ وَ إِنْ أَسَأْطمُ فَلَهَثا» (اسثراء )1 :اگثر
نقکي كنقد به خود نقکي كردهايد و اگر بدي كنقد ،به خود بدي نمودهايد ،شاهد اين مدعا اس

زيرا بازگش بثدي و

جرم را به جانهاي آدمقان پقوند ميزند .افزون بر اين ،جرم كقفر و مجثازا نقثز در ايثن نگثاه ،از جايگثاه ويثژهاي
برخوردارند جايگاهي كه نه طنها بازستادن حق قرباني ،جرم يا دفاع از ايمني و آسثودگي جامعثه باشثد ،آنچنثانكثه
مکاطب كقفري ميگويند ،بلکه پوششدهي به طاريکي پديد آمده در وجود فردي ،به دنبال انجام گناه را نقثز در نظثر
ميگقرد .به عبار ديگر ،كقفر در اين رويکرد ،كفارهاي اس كه امکان اصالح فثرد خثاطي را در بعثد وجثودي وي
فراهم ميآورد (فق  ،1912 ،ص  .)41اينک و با چنقن رهقافتي از كقفر و مجازا  ،اهدافي چند قابل بررسي اس .
 .1فساد زدايي و اصالح جامعه

چالشهاي برخاسته از ارادة سقريناپ ير انسان در بهرهگقري از دادههاي طبقعي به سود خود و واداشتن ديگثران بثه
رهروي در راستاي خواستههاي شخصي او ،كه گاه حتي به جنگهاي خونقن نقز ميانجامد ،از جمله داليلثي اسث
كه به عنوان فسادزدايي مجازا را به مقان ميكشد .از اين منظر ،مجازا واكنشي اس براي مانعزدايي و دستقابي
كسان به حيوق قانوني خود و رهقافتي طبقعي و برخاسته از سرش انسان اس زيرا پقوند از هم گسثقخته جامعثه را
بر جاي ميدارد و زنجقره پاره شده آن را بار ديگر در همزيستي معيولي كنار يکثديگر مثينهثد .بثه عبثار ديگثر،
ازآنجاكه نقاز انسان به اين همزيستي ،معيول نقازي اس فطري و سرشتي ،بازگرداندن وضعق از مقان رفته آن ،بثه
چگونگي نخستقن خود نقز چنقن ويژگي را خواهد داش  .بنابراين ،مجازا برآن اس طا اين سثد را از مقثان بثردارد.
َضثلٍ عَلثىَ
قرآن كريم ،در اين باره ميفرمايد« :وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْ ٍ لَّفَسَدَ ِ الْأَرْضُ وَ لَکِنَّ اللَّثهَ ذُو ف ْ
الْعَلَمِقنَ» (بيره )911 :و اگر خدا بعضى از مردم را به وسقله بعضى ديگر دفع نمىكرد ،زمقن طباه مىشد ،ولى خدا بثر
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جهانقان فضل و كرم خويش را ارزانى مىدارد .فسادزدايي در اين آيه شريفه ،به معنثاي بازگردانثدن طعثادل از مقثان
رفته جامعه و در نتقجه ،طحمقل برخي ارادهها بر بعضي ديگر و ملزم كردن گروه طحمقلكننده به امثوري اسث كثه
نقکبختي همگان در آن اس  .به عبار ديگر ،مراد از «فسادزدايي» در آن ،دستقابي بثه مصثالح مانثدگاري بثراي
جامعه ميباشد ،نه صالح خاصي كه در كوطاهمد بهره آن شود (طباطبائي1413 ،ق ،ص  .)921هرچند عبثار «وَ
لَکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْعَلَمِقنَ» حکاي از آن دارد كه هدف ياد شده يعني بازگشث طعثادل بثه جامعثه ،در نتقجثة
برخورد ارادهها با يکديگر و دفع بعضي ،برخي ديگر را به دس ميآيد .اين فراينثد انثدکانثدک و بثه خثودي خثود
سپري ميگردد ،ولي با اين وجود ،براي دستقابي به اين هدف به كقفر نقازمنديم ،بثه ويثژه اينکثه در آيثا ديگثر از
كتاس ،بهعنوان وسقله اختالفزدايي در مقان مردم نام برده شده اس درنگ در معنثاي كتثاس ،همسثويي آن را بثا
مجازا گواهي ميدهد زيرا كتاس به معناي نوشته ميباشد كه معموال با قلم نگارش مييابد و چون براي محفثوظ
ماندن عهدنامهها و فرمانهاي الزماالجرا ،آنها را به كتاب ميرسثانند .بثه هثرحکم واجثب و بقثان نيث

نشثدني

«كتاب » گفته ميشود (طباطبائي1413 ،ق ،ج ،9ص .)911بدينسان ،مجازا نقز كه گونهاي حکم واجب و نيث
نشدني اس  ،با كتاس همسو ميشود .البته اين بدانمعنا نقس كه هر جا واژه «كتاس» در قرآن كريم بثه كثار رفتثه
باشد ،مفهوم «مجازا » را ميرساند ،بلکه حداقل طا اندازهاي ميطواند به مفهثوم مجثازا همسثو باشثد .همچنثقن
بايستگيهاي بهرهگقري از كتاس يا قانون و مجازا براي اختالفزدايي ،از آن روس كه انسثان ،كثه خثود عامثل
پقدايش اختالف اس  ،نميطواند وسقله از مقان بردن آن قرار گقرد .اينجاس كه به فريادرسي جز بشر و انديشههاي
او نقازمنديم ،طا اين مشکل را چاره انديشي كند و آن چقزي جز كقفر سرچشثمه گرفتثه از آموزههثاي دينثي نقسث .
متداولطرين هدف مجازا در كتاس ميدس نقز دور كردن بدي و فسثادزدايي اسث (طثنقثه 1:11،و 12:12و94:99و
 .)91:91با اينکه اينگونه دور كردن در كتاس ميدس ،فيط براي مجازا اعدام به كار رفته اس و بثا اصثل مبنثاي
نابودي بدكار متفاو اس  ،گناهکار از زمقن نابود گردد و شريران ديگر ياف نشود (مزامقر .)91:114،نظريهاي را در
مجازا مطرح ميكند ،كه اعتبار عام دارد و دربارة همة ضمان اجراهثاي كقفثري قابثل اعتمثاد اسث  .ايثن بثدان
معناس كه عمل مجازا  ،چندان متوجه فرد مجرم نقس كه خود وي نقز به ناگزير قرباني آن اسث  ،بلکثه بقشثتر
جنبه طنفر و نارضايتي از آن ،شقوه خاص رفتاري و زدودن آن اس (كوهن ،1934 ،ص .)1933
.2پاسداشت حريم الهي و خشنودي خداوند

حريم الهي ،مناطق ممنوعهاي اس كه حد و مرزهاي آن ،با امر و نهيهاي خداوند طعققن گرديده اس  .اين ويژگثي
از طعريف ،با واژههايي همچون «حرام» و«واجب» نقز دس يافتني اس  .براي مثال ،دربارة «حرام» گفته مثيشثود:
طلب طرک فعلي كه انجامش موجب عياس ميشثود (سثجادي ،1919 ،ج  ،9ص  .)19قثرآن كثريم نقثز مثا را بثه
پاسداش حريم الهي فرا ميخواند« :وَ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَ ِ اللَّهِ فَهُوَ خَقرٌٌْ لَّه» (حج )91 :هركس ميررا خدا را بثزرگ
دارد آن براي او نزد پروردگارش نقکوطر اس  .حرم در اين آيه شريفه ،كه مفرد واژه «حرمثا » مثيباشثد ،هثرآن
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چقزي اس كه ناديده گرفتن آن روا نقس  ،بلکه پايبندي بدان بايسته اس (طباطبثائي1411 ،ق ،ج  ،14ص .)919
بزرگ شماري حرامهاي الهي ،يعني فرونگ اشتن جايگاه آنها و بياعتنايي نکردن به آنها (همثان ،ص  .)919در آيثة
 99همقن سوره ،ما را به بزرگداش شعائر الهي سفارش كرده ،آن را نشانه پاكي دلهثا مثيشثمارد« :ذَالِثکَ وَ مَثن
يُعَظِّمْ شَعَائر اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن طَيْوَى الْيُلُوس» (حج )99 :هر كس شعائر خدا را بزرگ دارد ،در حيقي آن حثاكي از پثاكي
دلهاس  ،اين شعائر الهي نشانههايي اس كه خداوند آنها را براي بندگي خود طعققن كرده اسث  .طيثوا نقثز كثه بثه
معناي خويشتنداري از حرامهاي الهي و دوري گزيني از خشم او ميباشد ،امري معنوي و برخاسته از بثاطن و جثان
انسانهاس  ،نه پقوسته ظاهر و پقوسته رفتار از نگاه قرآن ،دستقابي به اين مهثم در سثايه بزرگداشث شثعائر الهثي
شدني اس  .افزون بر سفارش طشويق گونه به بزرگداش حرامهاي الهي و پايمال نکردن آنها ،كه رويکرد آيا يثاد
شده اس  ،آياطي ديگر به گونهاي جديطر به انجام اين مهم فرا خوانده ،حتي در برخي از آنهثا بثراي حثريم شثکنان
كقفر جاودانه دوزخ وعده داده شده اس « :وَ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارا خَلِثدا فِقهَثا وَ لَثهُ عَث َاسٌ
مُّهِقن» (نساء )14 :و هركس از خدا و پقامبر او نافرماني كنثد و از حثدود ميثررا او طجثاوز نمايثد ،وي را در آطثش
درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براي او ع ابي خف آور اس  .در يهود ،با آنکثه هثقچ نظريثه جديثدي دربثاره
مجازا وجود ندارد ،كه نتوان به شکل فعلي آن منشأ آن را در مفاهقم كتاس ميدس ياف  ،هدف اصثلي و برجسثتة
مجازا در شريع كتاس ميدس ،احترام به خدا و خشنودي او ميباشد .خداوند از رسوم مجرمانه ساير اقثوام نفثر
دارد (الويان )99 /91 ،و قوم بنياسرائقل ،نبايد بر طبق رسوم آنها رفتار كنند (همثان) و اعمثال شثنقع آنهثا را نبايثد
بقاموزند (طثنقه .)13 :91 ،ني قوانقن خدا موجب بيحرمتي به نثام او ميشثود (الويثان )99 -91 /99 ،و نثه طنهثا
مجرمان (طثنقه ،)11 :91 ،11 :91 ،99:1 ،19 :13 ،جرمها نقز براي خداوند نفر انگقزند ،بلکه قداس خثدا آدمثي را
واميدارد كه مثل او ميدس باشد (الويان .)9 /12 ،همچنقن ،هركه خون انسان ريثزد ،خثون وي بثه دسث انسثان
ريخته شود زيرا خداوند انسان را به صور خود ساخ و كشتن انساني كه به صور خدا آفريده شثده بثيحرمتثي
بزرگي به ساح خداوند ميباشد (پقدايش.)1 :2 ،
 .3پوشش اثر گناه و بازدارندگي وارعاب

كفاره در آموزههاي ديني ،از جمله واژههاي برجستهاي اس كه به اين هدف از مجازا اشثاره دارد زيثرا در
مفهومشناسي اين كلمه ،گفته شده اس كه واژة «كفر» ،به معناي پرده و پوشش گرفته شده و در اصثطالح،
عملي اس كه به وسقله آن ،زشتي گناه پوشانده ميشود (طباطبثائي1411 ،ق ،ج  ،1ص  .)111اصثل وضثع
كقفر در اين رويکرد بر اين اصل استوار اس كه جرم ضمقر و باطن انسان را ميآاليد و آشفته ميسازد .آنگاه
براي پااليش آن و بازدارندگي عمومي ،بايد چاره انديشقد .از جمله راهکارهايي كه ميطوان در آموزههاي ديني
براي اين مسئله ياف  ،ارعاس ي ا همان طرساندن اس كه خود ،بر دو قسم طيسقم اس  :الف .ارعاس مجثرم از
اصرار ،س .ارعاس ديگران از ارطکاس.
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الف .ارعاب مجرم از اصرار

فلسفة وجودي مجازا  ،در درجه اول اين اس كه مرطکب جرم ،به عل سختي مجازا  ،بار ديگر دس به ارطکاس
جرم نزند .در نتقجه ،مجازا و كقفر بايد اين هدف را دنبال كند.
ب .ارعاب ديگران از ارتکاب

فلسفة وجودي مجازا در گام دوم ،همانا ارعاس و طرساندن عموم مردم اس  .اين هدف ،مترطثب بثر اصثل طشثريع
مجازا اس  ،با اعالم مجازا هر جرم ،خواه در حق كسي اجرا بشود يا نشود ،به مجرد علم ،هثدف ارعثاس بثر آن
مترطب خواهد شد .بر خالف ارعاس مجرم از اصرار ،كه آن فروعا مصداق خارجي مجازا ميباشد (خثوئي،1931 ،
ص  .)911از ديدگاه سقاس اجراي قانون كقفري ،هدف بازدارنثدگي مجثازا در حيثوق كقفثري يهثود و اسثالم،
مهمطرين هدف اس

زيرا فرض بر اين اس كه مردمي كه ميشنوند و ميبقنند كه شخصي براي ارطکاس جرم ،بثه

شد مجازا ميشود ،از ارطکاس آن جرم و پ يرش خطر چنقن مجازاطي ميطرسند« .آنان بعد از آن مثثل ايثن كثار
زش در مقان شما نخواهند كرد» (طثنقه .)12:91 ،به همقن دلقل ،اين حکم خاص كه مجرم پثس از كشثته شثدن،
بايد به دار كشقده شود (طثنقه ،)91:99 ،طا مردم ،اعدام را به گستردهطرين و چشمگقرطثرين شثکل ممکثن ببقننثد .در
قرآن نقز ذيل آية دوم سورة نور ،اين مطلب به روشني بقان گرديده اس « :الزَّانِيَةُ وَ الزَّاناىِ فَاجُِْاُْواْ كالُ وَاحِاٍْ
مِّنهُُْمَا مِاْئَةَ جََُْْةٍ وَ لَا تَأْخُذْك ُ بهُِِمَا رَأْفَةٌ فىِ دِينِ الَُّهِ إِن كُنتُ ْ تُؤْمِنُونَ بِالَُّاهِ وَ الْيَاوْ ِ اَُْْخِارِ وَ لْيََاهَُْدْ
عَذَابهَُُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين» (نور .)9 :در اين آيه شريفه ،به هر دو هدف ارعاس شخصي و ارعاس عمومي اشثاره
شده اس « :و الطأخ كم بها رأفه» مجرم را از ارطکاس مجدد باز ميدارد« .و لقشهد ع ابهما طائفثه مِثنَ المثومنقن»
ديگران را از ارطکاس چنقن جرمي باز ميدارد .شاهدان عقني هم كه خود صحنة مجازا را ميبقننثد ،خثود مرطکثب

چنقن جرمي نميشوند و اجراي حد را به ديگران منتيل ميكنند و مرطکب چنقن جناياطي نميشوند ،عبثداليادر عثوده
در اين باره مينويسد« :علم به مشروعق مجازا ها از اقدام به جرم جلوگقري ميكند و اجراي آن پثس از ارطکثاس
جرم ،مانع از اصرار ميشود (عوده ،1932 ،ج  ،1ص .)111اوج شاهکار قرآن در بقان اين مطلثب ،در آيثة  112بيثره:
«و لك في القصاص حياة» نهفته اس  .با نزول اين آيه ،طمام عبثارا عثرس جثاهلي همچثون «ِتال الابع
الحياة لُجميع» «اكثروا اليتل لقيتل اليتل» ،كه از نظر اسلوس و نظم و بالغث  ،مثورد اعجثاس و طحسثقن بودنثد،
طح شعاع آن قرار گرفتند .اين جمله از نظر ادبي ،امتقازا و برطريهاي فراواني نسثب بثه سثاير جمثال عثرس
جاهلي دارد .چنانکه كه فخر رازي در تفسير کبير خود ،شش ويژگي (فخررازي ،1911 ،ج  ،1ص )11-11و آلوسي در
روحالمعاني 19 ،امتقاز (آلوسي1411 ،ق ،ج  ،1ص  ،)443براي آن بقان نموده اس  .عالمه طباطبائي نقز در الميزان به
بعضي از آنها اشاره كرده اس  ،سرانجام بقان ميكند« :هر قدر درباره آن بقشتر دق شود ،جلوههاي طازهاي از جمال
و لطف مشاهده ميشود ،به طوري كه انسان را بياختقار مفتون و شقفته طجلقا خثود مثيكنثد« :و كلمثه ا هثي
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العلقا» (طباطبائي1411 ،ق ،ج  ،1ص  )449و ازآنجاييكه اديان در طمام جه گقريهاي خود ،كمال حيقيثي انسثان
را نشانه گرفته و ميررا خود را در همقن راستا وضع نمودهاند ،در قلمرو مجازا و كقفر نقز همانا بالنثدگي و كمثال
يابي انسان را هدف قرار دادهاند.
 .4کمال آفريني

كمال ،حيقيتي اس در ژرفاي وجود انسان و آمقخته با سرش او چرا كه ايثن ويژگثي ،هقچگثاه در وي بثه
خاموشي نميگرايد .هرچند گاه به دلقل دورافتادگي از آموزههاي وحقاني و استوارسازي انديشة خود ،بثر پايثه
احساسا دروني يا در نهاي  ،عيل عملي در طشخقص مصاديق آن به بيراهه ميرود .دين ازآنجاكه در همثه
جه گقريهاي خود ،كمال حيقيي انسان را نشان گرفته اس  ،در قلمرو مجازا نقز چنقن رويکردي دارد .در
قرآن ،هر چند به گونهاي غقرمستيقم ،رگههايي از طوجه به نيش كمال آفريني كقفر را ميطثوان يافث  .بثراي
نمونه در آي ة نخس سوره مباركه طالق آمده اس « :وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَيَدْ ظَلَمَ نَفْسَه» (طثالق )1 :هثر
كس از ميررا خداوند پاي فرا نهد ،قطعا به خود ستم كرده اس  .بيگمان طرحها و رفتارهاي ممنوع شرعي،
در شمار حدود و مرزهاي الهي جاي دارند .ناديدهانگاري آنهثا ،كثه نثاچقز شثمردن كقفرشثان نقثز محسثوس
ميشود ،پقامدي جز دوري انسان از كمال را به دنبال نخواهد داش

زيرا ميررا الهي در همقن راستا وضثع

شدهاند .شهقد مطهري در اين زمقنه ميگويد:
خداوند متعال که مقرراتي را براي مردم برقرار کرده است به سود او نيست خداوند بينياز مطلق است ،نه رعايت
کردن مقررات سودي براي خداوند دارد و نه شکستن آنها زياني براي او ،بلکه رعايت آنهـا بـراي خـود انسـان
سودمند است و نقض آن نيز به ضرر خود انسان اين واقعيتي است در زندگي انسان که به دليل مکشوف بـودن
اين واقعيت براي خداوند آن را براي انسان بيان ميکند (مطهري ،4933 ،ج  ،8ص )11

كقفر نقز كه از جمله اين ميررا ميباشد ،به سود انسان اس  .همانگونه كه بقان شد ،برجستهطثرين سثود از نگثاه
آموزههاي ديني ،همقن بالندگي و كماليابي انسان ميباشد.
نتيجهگيري

«مجازا » بهعنوان يکي از اركان حيوق كقفري ،از كهنطرين قوانقن بشثري اسث  .در اديثان الهثي نقثز مجثازا
مجرمان و متخلفان ،بهعنوان ميررا الزامي ديني مورد طوجه قرار گرفته اس  .نگثرش اديثان در خصثوص ماهقث
مجازا و چرايي و چگونگي به كارگقري اين سازوكار ،طفاو آشکاري با رويکرد نظامهاي كقفري كالسقک غربثي
دارد .دين اسالم ،با اينکه پقشقنه يهود را طصديق كرده ،ضرورطا از همة آموزههاي كتثاس ميثدس يهثودي در شثکل
فعلي آن دفاع نميكند .با اين همه ،در حوزههاي مطالعا حيوقي ،شباه هاي بسقاري بقن اين دو ديثن مثيطثوان
ياف  .جايگاه متون ميدس ،بهعنوان منبع قوانقن ،حيوق كقفري ،جرم انگاري و مجازا ها و ...جملگي از موضوعا
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حيوقي مهمي هستند كه نحوة بقان آنها در هر دو دين ،داراي شثباه هاي زيثادي هسثتند .در آموزههثاي حيثوقي
اديان دو آيقن يهودي و اسالم ،از مفاهقم مشترک حيوق كقفري برخوردارند و ميررا و مسئولق هاي كقفري را بثه
آنچه كه شارع ميدس در اين جهان ،براي جنايتکاران يا گناهکاران طعققن نموده ،اعم از اينکه به گناهي مربو باشد
كه داراي كقفر خاصي اس  ،يا با گناهان ديگر ،اعم ازآنکه كقفر جناي بدني باشد ،يا مالي طعريف نمودهاند .از جملثه
مباني مجازا  ،مسئله «رحم للعالمقن» بودن خداوند و مسئله مجازا اس  .اگرچه در مجثازا  ،سثخن از رنثج و
ع اس اس كه ظاهرا با رحم سازگار نقس  ،ولي اين رحم الهي اقتضا دارد كه منافع و مصالح آن به آحاد جامعثه
برسد و مفاد و ضررها از آنان دفع گردد و حقا جامعه و افراد آن طداوم يابد و اگرخداوند به چقزي امر كرده ،به ييثقن
در آن ،مصلحتي نهفته اس كه شارع ميدس از روي رحم واسعهاي خثود ،نمثيخواهثد بنثدگانش از آن محثروم
گردند .از جمله اصول ميررا در حيوق كقفري ،اصل «قانوني بودن جرم و جزا» اس كه علي رغم طصثورا غلثط
در باس طأسقس اين اصل ،آنچه طاريخ نشان ميدهد ،اين اس كه اين اصل مهم هم در قوانقن كقفري يهثود و هثم
در قوانقن كقفري اسالم ،با نص صريح قرآن و طورا مورد طأكقد بوده اس  .اصل ديگر مثورد طأكقثد در ايثن مثورد،
اصل «شخصي بودن» مجازا ها اس كه در قرآن ،در ذيل چند آيه مورد طأكقد قرار گرفته اس  .نکته قابثل طوجثه
در اين مورد ،وجود اختالف ظاهري درباره اين اصل ،بقن قرآن و طورا اس كه اين مضامقن را به هقچ وجثه نبايثد
مغاير با اصل شخصي بودن مجازا ها دانس

زيرا اينگونه آيا  ،درصدد بقان آثار وضعي و وراثتثي گنثاه و انتيثال

خباث به نسلهاي آينده اس  ،نه انتيال كقفر و مجازا ظاهري به آن .در رويکرد اديان ،هثدف از مجثازا صثرفا
برقراري روابط بقن انسانها نقس  ،بلکه فراطر از آن ،شامل روابط خداونثد ،انسثان ،مثوال و عبثد اسث و از اعمثال
مجازا هاي مختلف ،اهداف گوناگون و گاه همزمان را اراده ميكند .در يک چشمانداز كلي ،راهکثار ويثژه اديثان در
راهقابي به مصلح هاي جامعه و افراد ،مخاطبسازي درون انسان ،فراخواني به پااليش آن و سرانجام سثفارش بثا
طرس از خشم خدا و خشنودي اوس كه از جمله آنها ،ميطوان به فسادزدايي ،پاسداش حريم الهي ،پوشش اثر گنثاه
و بازدارندگي مجرم و اطرافقان وكمال آفريني اشاره كرد.
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