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جرمانگار ى قرآن و عقالنیت

1

وهاب دانشپژوه
دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
مهدى مهریزى

2

دانشیار گروه قرآن و حدیث ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
فیروز محمودى جانکی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
جرمانگاری ،فرایندی است که به موجب آن ،قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزشهای
ای کیفری
اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود ،رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجر ِ

تعیین میکند .قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزشهای انسانی ،ترسیم
کرده و رفتارهای ّ
انگاری قرآن در راستای
مضر به مصالح اساسی را جرم اعالم نموده است .جرم
ِ
حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه ،قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با
عقالنیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
کلیدواژهها :جرم ،عقالنیت ،حقوق جزا ،اعالمیۀ حقوق بشر.

 .1تاریخ وصول1931/11/8 :؛ تاریخ تصویب1931/1/02 :
 .0پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)Toosi217@gmail.com:
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مقدمه
رعایت اعتدال و اصول عقالنی در جرمانگاری ،همواره مورد توجه قانونگذار حکیم و فرزانه
است .مقررات جزایی قرآن _به عنوان نخستین منبع شریعت اسالمی_ مبتنی بر فطرت بوده
و بر اصول انسانی استوار است .جرمانگاری قرآن با عقل و منطق هماهنگ است و با اصول
ً
ُ
ادعای
و
آمده
جهانیان
هدایت
ای
ر
ب
که
دینی
اساسا
عقالیی و یافتههای بشری همسویی دارد.
َِ
پاسخگویی به نیازهای جامعۀ بشری را دارد ،نمیتواند با عقالنیت و روش عقالی عالم
مغایرت داشته باشد.
نظام جرمانگاری خود را با
قرآن کریم در تشریع مقررات جزایی ،راه اعتدال را پیموده و ِ

مالکهای عقالیی پیوند زده است .بررسی آیات جزایی نشان میدهد نظام جرمانگاری این
کتاب مقدس با لحاظ مالکهای عقالنی صورت گرفته و بر محور ارزشهای حیاتی و
اساسی فرد و جامعه دور میزند.
مصالح
ِ
معناى جرم
« ُجرم از ریشۀ َج َر َم به معنای کندن میوه از درخت است .این واژه بهطور استعاره برای
ارتکاب زشتی و انجام گناه به کار میرود».

1

در لسان العرب چنین آمده است« :جارم یعنی مرتکب جنایت و مجرم یعنی
گنهکار».

2

صاحب مجمع البحرين در این باره چنین مینویسد« :مجرم کسی است که از حق به
سوی باطل گراییده است ،و مجرم یعنی گنهکار».

3

 .1راغب اصفهانی ،حسیـن بن محمد ،زبدة المفردات ،اعداد :عبد اللطیف یوسف ،بیروت ،دار المعرفة9191 ،ش،
ص.16
 .0ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،ج9311 ،92ق ،ص.19
ُ
َ
البحرين ،تهران ،انتشارات مرتضوی ،ج9311،6ق ،ص .21
 .9ط َریحی ،فخر الدین ،مجمع

ّ
عقالنیت 191/
جرمانگاری قرآن و

قانون انسان است که محض انجام تکالیف و یا استیفاء حق نبوده
«جرم،
عمل خالف ِ
ِ
1
و برای آن ،مجازاتی مقرر است».
«جرم به فعل یا ترک فعل گفته میشود که به خاطر اخالل در نظم عمومی جامعه ،از
طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن ،مجازات تعیین شده است».

0

جرم در اصطالح حقوق جزا چنین تعریف میشود :جرم ،عبارت است از ارتکاب
فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن ،کیفر پیشبینی کرده است .مادۀ  2قانون جدید
مجازات اسالمی کشورمان( ،مصوب سال  )9312جرم را این گونه تعریف میکند« :هر
رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن ،مجازات تعیین شده است جرم محوب
میشود».
مفهوم جرم در قرآن
مفهوم جرم و مجرم در قرآن کریم ،عام و وسیعتر از مفهوم آن در حقوق جزاست .در قرآن
ّ َ َ
أت َربه
کریم ،مجرم گاهی در مقابل مؤمن به کار رفته است .مانند آیات زیر« :إنه من ی ِ
ً َ َ
َّ َ ُ
ً َ
َ
َ
ُ
الصالحات فأولئک
یأته مؤمنا قد عمل
ِ
مجرما فإن له جهنم الیموت فیها و الیحیی .و من ِ
ُ َ ُ
جات ُ
العلی» (طه55 ،21 ،ـ.)51
لهم الدر
ِ
َ
َ
گاهی مجرم به معنای ُمفتری و ُمکذب آمده است .مانند این آیه« :ف َمن أظل ُم ِم َمن
ِ
َ
َ
افتری علی الله َکذ ًبا أو َک َذ َب بآیاته َإنه ُ
الیفل ُح ُ
جرمون» (یونس.)95 ،91 ،
الم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
در مواردی نیز ،مجرم به معنای مستکبر و ُم ِترف به کار رفته است .مانند آیات زیر«:إن
َ
الذین َک َذبوا بآیاتنا و َ
َ
کذلک َنجزی ُ
است َ
جرمین» (اعراف.)11 ،5 ،
الم
و
...
عنها
روا
کب
ِ
ِ
ِ
ّ َ ّ
الذ َین َظلموا ما ُاترفوا فیه و کانوا ُ
جرمین» (هود.)996 ،99 ،
م
« ...و اتبع
ِ
ِ
ِ

 .1باهری ،محمد ،نگرشى بر حقوق جزای عمومى ،تهران ،انتشارت مجد9311 ،ش ،ص .911
 .0سلیمی ،صادق ،چکيدۀ حقوق جزای عمومى ،تهران ،انتشارات تهران صدا9311 ،ش ،ص.53
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بنابراین ،مفهوم جرم از منظر قرآن با مفهوم جرم در حقوق جزا و جرمشناسی متفاوت
است .جرم به معنای مصطلح ،در قرآن کریم کاربرد چندانی ندارد .بلکه این کتاب مقدس
برای بیان مصادیقی از جرم ،از واژگانی چون :ذنب ،اثم ،سیئه ،فساد ،فاحشه ،ظلم و...
استفاده کرده است.

قرآن کریم ،لفظ جرم و مجرم را در مورد هر گناهی به کار نمی َبرد بلکه در مواردی این

واژه را استعمال کرده است .با این بیان ،میان جرم مصطلح و جرم عنوان شده در قرآن ،رابطة
عموم و خصوص ِمن وجه برقرار است .زیرا در حقوق جزا به برخی از گناهان جرم گفته

میشود ولی قرآن به آنها جرم اطالق نمیکند ،مانند سرقت و زنا .از طرفی برخی از گناهان
ً
از دیدگاه قرآن کریم جرم هستند اما اصطالحا به آنها جرم گفته نمیشود ،مانند کفر و
استکبار.

1

مترادفات جرم
استفاده از واژهها و عناوین مختلف برای ارائۀ رفتارهای انحرافی انسان ،روشی است که قرآن
مجید آن را برگزیده و تنها به واژة جرم و مجرم اکتفا نکرده است .در اینجا به برخی از این
واژهها اشاره میکنیم:
َ
ذنب

جرم مصطلح اطالق
ذنب ،برای مطلق گناه استعمال میشود ،ولی گاهی برای مصادیقی از ِ

شده است .در داستان حضرت موسی(ع) مصداق واقعی ذنب ،همان قتلی است که به
ُ ََ ٌ َ ُ
ذنب فأخاف أن
دست آن جناب اتفاق افتاده بود .آیۀ زیر بر این نکته اشاره دارد« :و لهم علی
َ ُ
لون» (شعراء.)91 ،26 ،
یقت ِ
 .1دهقان ،حمید ،تأثير زمان و مکان بر قوانين جزايى اسالم ،قم ،انتشارات َم َ
دین9356 ،ش ،ص.991

ّ
عقالنیت 199/
جرمانگاری قرآن و

إثم

عام گناه است ،ولی با بررسی آیات قرآن معلوم میشود این لفظ و
گرچه «اثم» به معنای ِ
مشتقات آن در معانی مختلف آمده و در مواردی نیز برای بیان مصادیقی از اعمال مجرمانه
به کار رفته است .عنوان اثم در داستان پسران حضرت آدم(ع) بر عمل مجرمانۀ قتل عمد
اطالق شده است (مائده32 ،5 ،ـ.)25
سیئه

این واژه از ریشۀ «سوء» به معنای بدی و قباحت است .در مواردی از آیات قرآن کریم ،واژۀ
َ
ّ
سیئات در بیان مصادیقی از اعمال ُمنافی عفت به ویژه لواط به کار رفته است .مانند« :و
َ ُ ُ َ َ َ
َ ُ
َ َ َ ّّ
ئات ( »...هود.)51 ،99 ،
جاءه قومه یهرعون إلیه و ِمن قبل کانوا یعملون السی ِ
فساد

واژۀ فساد در زبان فارسی با تباهی و تبهکاری مترادف است و شخص فاسد را تبهکار
مینامند .فساد در لغت ،مقابل صالح است و ُمفسد ،ضد ُمصلح میباشد و این دو واژه در
برابر هم به کار میروند .این کاربرد در آیۀ شریفۀ زیر به وضوح قابل مالحظه است« :و ُ
الله
َ ُ ُ َ
ُ
صلح» (بقره.)221 ،2 ،
فسد ِمن الم ِ
یعلم الم ِ
قرآن کریم ،سرقت و محاربه را از مصادیق فساد و افساد شناخته است (یوسف،92 ،
 53و مائده .)33 ،5 ،مؤلف تفسیر نور در اشاره به آیۀ  53از سورۀ یوسف مینویسد:
«دزدی و سرقت ،یکی از مصادیق فساد در زمین است».

1

فاحشه

فحشاء و فاحشه به معنای رفتار و گفتاری زشت و نفرتانگیز است .این واژه ،اغلب در مورد
 .1قرائتی ،محسن ،تفسير نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن9312 ،ش ،ص.251
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َ
اعمال ُمنافی عفت به کار میرود و اشاره به گناهانی است که زشتی و قبح آن زیاد باشد
مانند زنا و لواط .نگاهی گذرا به آیات قرآن مجید گویای این واقعیت است:
ً
ً
ِ ّ َ
شة و َ
َ َ
ساء سبیال» (إسراء.)32 ،95 ،
فاح
«و التقربوا الزنا إنه کان ِ
َ
َ ّ َ َ
نسائکم ( »...نساء.)95 ،1 ،
«و االتی یأتین الفاحشة ِمن ِ
َ
ً
َ ُ ُ
َ َ
بصرون» (نمل.)51 ،25 ،
قومه أتأتون الفاحشة و أنتم ت ِ
«و لوطا إذ قال ِل ِ
ظلم

ظلم و ستم ،همۀ کارهای ناروا را شامل میشود .انواع ظلم در سه دسته قابل بیان است:
 .9ظلم انسان نسبت به خدا که مصداق بارز آن شرک میباشد (لقمان.)93 ،39 ،
 .2ظلم انسان نسبت به دیگران (شوری.)12 ،12 ،
 .3ظلم انسان نسبت به خود (فاطر.)32 ،35 ،
قرآن کریم ،قتل عمد را از مهمترین مصادیق ظلم شمرده شده است( :إسراء،95 ،
 .)33این کتاب آسمانی ،سرقت را نیز از مصادیق ظلم دانسته و افراد دزد را در زمرۀ
ستمکاران شمرده است (یوسف.)55 ،92 ،
چرایی مقررات جزایی
اگر در مقابل افراد ستمگر ایستادگی نشود و ظلم و ستم آنها توسط افراد صالح مهار نگردد،
فساد و تباهی جامعه را فرا میگیرد و زمینۀ رشد و تکامل از بین میرود .اگر کیفر نباشد
احکام و مقررات ،بدون ضمانت اجرا میماند و ارکان دین و ارزشهای آن به ضعف و
ّ
نابودی میگراید .آیۀ زیر شاهدی گویا بر این مدعاست:
َ
ُ
ََ َ
«َ ...لو ال َد ُفع الله ّالن َ
اس بعض ُهم ِببعض لف َسد ِت األرض ( »...بقره.)259 ،2 ،
ِ
ٍ
اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای
عدالت دربارۀ مجرمین میشود .زیرا اگر در جامعهای نظم و امنیت کافی وجود نداشته

ّ
عقالنیت 191/
جرمانگاری قرآن و

باشد؛ یعنی جان ،مال ،حیثیت و حقوق افراد در معرض تعدی و تجاوز مجرمین قرار گیرد،
جمعی افراد که مستلزم انجام فعالیتهای مفید اجتماعی است ،راکد میماند
تکامل حیات
ِ
و ترس و اضطراب بر افراد چیره میشود.

1

ایی مقررات جزایی
در اینجا شایسته است به کالم امیرمؤمنان ،علی(ع) در رابطه با چر ِ
اسالم اشاره کنیم و فلسفۀ این احکام را از زبان آن امام ُهمام بشنویم.
ً َ ِ
ََ َ
َ َ ً ِ
َ
َ ُ
ُ
دود
«فرض الله اإلیمان تطهیرا ِمن الشرک  ...و القصاص حقنا للدماء ،و إقامة الح ِ
َ َ ُ
ً
ً
ً
َ َ
ُ َ
ایجابا للع ّفة ،و َت َ
حصینا َ
جان َب َة َ
إعظاما َ
رک
الس ِر ِقة
للعقل ،و م
رب الخمر ت
ش
رک
ت
و
م،
حار
للم
ِ ِ
ِ
َ َ ِ ِ
ً
ّ َ
اللواط تکثیرًا َ
حصینا َ
للنسل و»...
للن َسب ،و ترک
الزنا ت
ِ
خداوند ایمان را برای پاکسازی از شرک ... ،قصاص را برای پاسداری از خونها
(جانها) ،اجرای حدود را برای بزرگداشت ّ
محرمات الهی ،ترک میگساری را برای سالمت
عقل ،پرهیز از دزدی را برای تحقق عفت (دوری از تعرض به مال دیگری) ،ترک زنا را برای
َ
0
حفظ ن َسب ،و ترک لواط را برای فزونی نسل آدمی ،واجب کرده است.
در نظام حقوقی اسالم ،کیفر برای پاسداری از ارزشهای اسالمی و تأدیب و تهذیب
اخالقی مجرم و در نهایت ،ایجاد جامعۀ سالم از طریق پیشگیری از مفاسد اجتماعی است.
بدین منظور ،هر یک از مجازاتهای اسالمی از جهت حفظ حقوق فردی (حقالناس) یا
حفظ حقوق عمومی (حقالله) و یا هر دوی آنها ،قانونگذاری شده است.

9

ایی تشریعات جزایی ،به فلسفۀ جرمانگاری و مجازاتها اشاره دارد .اسالم
بنابراین چر ِ

در اجرای مجازات ،اهداف چندگانهای را دنبال میکند که همۀ آنها در جهت مصالح
انسانها قرار دارد .مهمترین این اهداف عبارتند از:
 .1ولیدی ،محمدصالح ،حقوق جزای عمومى (کليات) ،تهران ،انتشارات سمت ،ج 9352 ،9ش ،صص3ـ.9
 .0نهج البالغه ،حکمت .252
 .9ولیدی ،محمدصالح،حقوق جزای عمومى (واکنش جامعه عليه جرم) ،تهران ،دفتر نشر داد ،ج9351 ،1ش،
ص.25
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 .9اصالح و تربیت مجرم.
 .2تطهیر و آمرزش مجرم.
 .3ایجاد بازدارندگی.
 .1تحقق عدالت کیفری.
مالکهاى جرمانگارى
مالکهای مورد پذیرش برای جرمانگاری در هر نظام حقوقی متفاوت است .بنابراین در
انگاری یک رفتار ،ممکن است چند مالک ،مد نظر قانونگذار باشد .کرامت
توجیه جرم
ِ
انسانی ،حمایت از ارزشهای اخالقی ،نفی ضرر ،حفظ مصالح اساسی ،برقراری نظم
اجتماعی ،اجرای عدالت کیفری ،پیشگیری از جرم و  ...مالکهایی هستند که جرمانگاری
انگاری برخی
بر مبنای آنها صورت میگیرد .رویکرد قرآن در تشریع مقررات جزایی و جرم
ِ

از رفتارها ،با این مالکها همسویی دارد.
توجه به کرامت انسان

انسان خلیفۀ خدا و مسجود فرشتگان است و این مقام واال با سرمایۀ کرامت او عجین شده
است .شیطان ،همواره سعی می کند تا آدمی را از مسیر کرامت منحرف کرده و او را از مقام
انسانی ساقط نماید (إسراء.)62 ،95 ،
امیرمؤمنان ،علی(ع) در این باره سخن نغز و شیوایی دارد که اهمیت کرامت انسانی را
َ ُ
َ
میرساندَ « :من َک ُر َمت علیه ُ
شهواته» .کسی که خود را گرامی بدارد (به
نفسه ،هانت علیه
خودش ارزش بدهد) ،هوا و هوس را خوار می َ
شمارد.
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1

ّ
عقالنیت 191/
جرمانگاری قرآن و

قرآن مجید ،بارها جایگاه واالی آدمی را گوشزد کرده و مقام او را تمجید نموده است.
در اشاره به ارزش وجودی و کرامت ذاتی انسان میفرماید« :و لقد َک ّرمنا َبنی َ
آدم  ...و
ََ
ً
َ ّ ُ
کثیر ِم ّمن خلقنا تفضیال» (إسراء.)51 ،95 ،
فضلناهم علی ٍ
این آیه میرساند همۀ افراد بشر ،دارای ارزش وجودی و کرامت ذاتی هستند و این مقام
واال ،به ویژگیهایی برمیگردد که مخصوص انسان است و سایر مخلوقات از آنها بهرۀ
چندانی ندارند .امتیازی که به ذات آدمی تعلق گرفته و او را از موجودات زمینی و آسمانی،
ممتاز ساخته و بر آنها برتری داده است.
بنابراین انسان و جامعۀ انسانی ،دارای ارزش ذاتی است ،هرچند دارای آفات و
انحرافاتی باشد .در کنار این ارزش و کرامت ذاتی ،کرامت اکتسابی قرار دارد که با فعل
اختیاری انسان همراه است .چراکه کسب فضایل انسانی و رعایت تقوا در امور فردی و
اجتماعی ،با اراده و اختیار انسان رابطۀ تنگاتنگی دارد (حجرات.)93 ،11 ،
انسان ،امانتدار خداوند بوده و جهان آفرینش در تسخیر اوست (احزاب 52 ،33 ،و
موهبت نطق و بیان برخوردار
جاثیه .)93 ،15 ،این موجود برتر ،دارای عقل و اراده بوده و از
ِ

است (انسان 3 ،56 ،و رحمان1 ،55 ،ـ .)3موجودی که روح خدایی در او دمیده شده

است .به خاطر این مقام و ارجمندی ،مورد احترام بوده و به امر خدا ،مسجود فرشتگان
میباشد.

1

الزمۀ کرامت انسان ،توجه به ارزشهای ذاتی اوست .از سویی ،الزمۀ ارزشمندی و
کرامت ،حفظ شخصیت و حقوق همۀ افراد انسانی است .حقوقی که کسی نمیتواند
خودسرانه آنها را سلب یا محدود کند .مانند حق حیات ،اعم از حیات مادی و معنوی .از
نظر قرآن کریم ،انسان دارای چنان ارزشی است که حیات یک فرد ،با حیات همۀ انسانها
برابری میکند و مرگ او ،مساوی است با مرگ همۀ انسانها (مائده.)32 ،5 ،

 .1صص 31 ،و 53ـ.52
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در نظام کیفری اسالم ،ارج نهادن به شأن و کرامت انسانی ،با جرمانگاری زنا و افترا
انگاری زنا
تأمین شده است .مؤلف تفسیر « ِمن ُهدی القرآن» در اشاره به حکمت جرم
ِ
مینویسد:
«جرایمی مانند قتل ،ممکن است در مأل عام اتفاق بیفتد ولی زنا این گونه نیست .زیرا
حیاء آدمی از ارتکاب عمل زنا به صورت علنی در انظار عمومی ،مانع میشود ...اینکه
اسالم در رابطه با نحوۀ شهادت بر زنا ،سختگیری میکند برای حمایت از کانون خانواده
است .بنابراین اسالم هم در مجازات زنا ،و هم در نحوۀ گواهی و اثبات آن ،سختگیری کرده
ّ
است .این هر دو ،برای یک هدف بوده و آن ،حمایت از نهاد خانواده و حفظ عفت و
پاکدامنی و آبروی افراد در زندگی اجتماعی است».

1

صاحب تفسیر نور نیز در ذیل آیۀ  23از سورۀ یوسف ،آنجا که از مقاومت حضرت
یوسف در برابر خواستۀ نامشروع همسر عزیز مصر یاد میکند ،چنین مینویسد« :زنا با
کرامت انسانی ناسازگار است».

0

حمایت از ارزشهاى اخالقی

ایی قانونی،
شی انسجام و ساختار جامعه میشود .در کنار اخالقگر ِ
اخالق ،موجب فروپا ِ

کمالگرایی انسان و توجه به ارزشهای اخالقی نیز ،به عنوان یک اصل محدودکنندۀ آزادی
ِ
انگاری برخی از رفتارهای غیراخالقی را توجیه میکند .این نظریه به
به شمار میرود و جرم
ِ
9
آموزههای دینی و دیدگاه قرآن کریم نزدیکتر است.

ّ .1
مدرسی ،سید محمدتقی ،من ُهدی القرآن ،تهران ،دار ّ
محبی الحسین ،ج9191 ،1ق ،صص 269ـ.261
ِ

 .0قرائتی ،تفسير نور ،ج ،1ص .912

 .9محمودی جانکی ،فیروز ،مبانى ،اصول و شيوههای جرمانگاری ،پایاننامۀ دکتری ،دانشگاه تهران9312 ،ش،
صص 215ـ.219

ّ
عقالنیت 193/
جرمانگاری قرآن و

به نظر میرسد جرمانگاری جرایمی مانند :زنا و لواط در راستای حمایت از
ارزش های اخالقی صورت گرفته است .البته در این گونه جرایم ،تبعات منفی و آثار مخرب
آنها بر نهاد خانواده و سالمت آن نیز مد نظر میباشد .زیرا ارضای غریزۀ جنسی در خارج از
نظام خانواده ،موجب سردی کانون خانواده و فروپاشی آن است.
قرآن کریم بر زشتی و غیراخالقی بودن زنا و لواط اشاره کرده و این گونه اعمال را بر
خالف فضایل انسانی و مغایر با روش نیکوکاران شمرده است .مروری بر آیات زیر این
مطلب را روشن میسازد:
ً
ً
َ
ِ َ َ
کان فاحشة و َ
ساء سبیال» (إسراء.)32 ،95 ،
«و الت َقربوا الزنا إنه
ِ
َ
َ َ
َ َ
ً
َ ُ
َ َ
َ
الفاحشة ما َس َبقکم ِبها ِمن أح ٍد ِم َن العالمین» (اعراف،5 ،
ومه أتأتون ِ
«و لوطا إذ قال ِلق ِ
.)11
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ ُ َ
َ
فاسقین»
بائث إن ُهم کانوا ق َوم َس ٍوء
«و لوطا  ...نجیناه ِمن القری ِة التی کانت تعمل الخ ِ
(انبیاء.)51 ،29 ،
َ
ً
َ
ّ
َ
ِ
مرحوم ُمغنیه در تفسیر آیۀ « َو الت َقربوا الزنی إن ُه کان فاحشة َو َ
ساء َسبیال» در اشاره به
بودن زنا مینویسد« :زنا در هیچ جامعهای رواج نیافت مگر اینکه موجب
غیراخالقی ِ
فروپاشی کانون خانواده شد ،از سویی زنا ،باعث اختالط نسلهاست .در زشتی زنا ،همین
1

بس که از رکیکترین الفاظ برای بیان ناسزا و سرزنش میباشد».
ِ
نویسندۀ تفسیر « ِمن وحی القرآن» نیز در این باره میگوید« :زنا ،انحراف رفتاری و
اخالقی از خط اعتدالی است که خداوند در روابط جنسی میان زن و مرد ،در قالب ازدواج
ترسیم کرده است تا در نظام اجتماعی ،نوعی توازن برقرار شود».

0

 .1مغنیة ،محمدجواد ،تفسير الکاشف ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،ج9121 ،5ق ،ص.12
 .0فضلالله ،سید محمدحسینِ ،من وحى القرآن ،بیروت ،دار المالک للطباعة و النشر ،ج9191 ،95ق ،ص.55
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نفی ضرر

آسیب نزدن به دیگران ،در همۀ نظامهای حقوقی به چشم میخورد که نزد همۀ اندیشمندان و
حقوقدانان با اندک تفاوتی پذیرفته شده است .این اصل در حقوق اسالمی تحت عنوان
«قاعدۀ الضرر» بیان شده است .قاعدۀ الضرر ،در تار و پود حقوق کیفری اسالم ساری و
جاری است .به جرأت میتوان گفت که در اسالم هیچ رفتاری ،جرمانگاری نشده مگر اینکه
آن رفتار ،بالقوه یا بالفعل تولید ضرر کند .این ضرر میتواند جنبۀ فردی یا اجتماعی و نیز
جنبۀ مادی یا معنوی داشته باشد .قاعدۀ مذکور هم رفع ضرر میکند و هم دفع ضرر .به
عبارتی؛ هم کارکرد رفعی (سازندگی) دارد و هم کارکرد دفعی (بازدارندگی).

1

اکثر قوانین کیفری ،یک رفتار ضد اجتماعی را به خاطر ایراد ضرر و زیان به دیگران
منع کردهاند .مانند قتل ،ایراد ضرب و جرح ،سرقت و آتشسوزی عمدی .ضمانت اجرای
خود ضرر است .این نوع از جرمانگاری ،ناظر به
کیفری در این گونه موارد به سبب ِ
ضررهای شدید و آسیبهای مستقیم بوده و هدف از آن ،حمایت از ارزشها و منافع فردی
و اجتماعی در برابر این آسیبهاست که نمیتوان به روشهای دیگر از آنها پیشگیری کرد.

0

قرآن نیز در رابطه با ضررهای شدید و آسیبهای مستقیم ،اقدام به جرمانگاری نموده
است .اما در ضررهای خفیف و نیز آسیب رساندن به خود ،به تحریم این گونه از اعمال
اکتفا کرده یا به ضمان مدنی و جبران خسارت دستور داده است .این کتاب آسمانی برای
حفظ جان آدمی ،اهتمام داشته و قتل و جرح عمدی را جرمانگاری کرده است .عالوه بر
جان آدمی ،آبرو و مال او نیز بسیار حایز اهمیت است .همچنین آسایش فردی و امنیت
اجتماعی مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته و تعرض به این ارزشها را با مقررات کیفری
پاسخ داده است (با جرم انگاری قذف ،سرقت و محاربه).
 .1خلیلاللهی ،موسی ،جايگاه قاعدۀ الضرر در حقوق اسالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران (پردیس
قم)9311 ،ش ،صص 955ـ.951
 .0محمودی جانکی ،مبانى ،اصول و شيوههای جرمانگاری ،صص 216ـ.215

ّ
عقالنیت 111/
جرمانگاری قرآن و

حفظ مصالح اساسی

احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و هیچ حکمی بدون مالک وضع نمیشود.
امام صادق(ع) در این باره میفرماید« :هیچ حکمی بدون دلیل و مالک وضع نشده
1

است».
ّ
عالمۀ حلی در این زمینه مینویسد« :همۀ احکام شرعی ،تابع مصالح هستند و
ّ
مصالح نیز با تغییر زمان و اختالف مکلفین تغییر میکند .بنابراین ،ممکن است حکم
خاصی در زمانی برای یک عده مصلحت داشته باشد و به آن دستور داده شود ،اما برای
عدهای در زمان دیگری مفسده داشته باشد و از آن نهی شود».

0

آخوند خراسانی در اشاره به تبعیت احکام خدا از مصالح و مفاسد میگوید« :نظر
اقوی آن است که احکام از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت میکند».

9

استاد شهید ،مرتضی مطهری نیز در این باره مینویسد :قوانین اسالم در عین اینکه
ِ

آسمانی است ،زمینی بوده و بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر استوار است.
اسالم خودش بیان میکند که هر قانونی وضع کردهام ،بر اساس مصالحی است که یا به
جسم شما مربوط میشود و یا به روح شما.

1

البته مصلحتها همواره با یکدیگر ،هماهنگ و همسو نیستند .گاهی منافع فردی با
هم تعارض پیدا میکنند و گاه با مصالح عمومی برخورد دارند .این تزاحم در هر نظام
حقوقی رخ میدهد که بر مبنای قاعدۀ ّ
اهم و مهم ،میان آنها گزینش میشود ،تا از این طریق

 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء ،ج9111 ،6ق ،ص.991
ّ
ّ
ّ
 .0حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المراد فى شرح تجريد اإلعتقاد ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
بیتا ،ص.212
 .9آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،کفاية األصول ،تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
ج9311 ،2ش ،ص.25
 .1مطهری ،مرتضی ،اسالم و نيازهای زمان ،تهران ،انتشارات صدرا9311 ،ش ،ص.21
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بتوان میان حقوق و آزادیهای فردی از یک سو ،و نظم عمومی و مصالح جامعه از سوی
دیگر ،توازن و هماهنگی برقرار کرد.
حیات انسان در ُبعد مادی و معنوی آن ،جز در سایۀ حفظ و نگهداری از این مصالح
امکانپذیر نیست و همة قوانین اسالمی برای حمایت از این مصلحتها تشریع شده است.
مختلف جرم را پدید میآورد.
مختلف تجاوز و تعدی نسبت به این مصالح ،انواع
انواع
ِ
ِ

1

اسالم تعدی به مصالح معتبر انسانی را جرم میداند و جرمانگاری را در این راستا

سامان داده است .این ارزشهای انسانی و مصالح اساسی فرد و جامعه عبارتند از:
 .9صیانت از سالمت و جان افراد.
 .2مصونیت آبرو و حیثیت افراد.
 .3دفاع از نسل و ناموس.
 .1سالمت عقل و روان.
 .5حمایت از اموال عمومی.
 .6دفاع از مالکیت خصوصی.
 .5تأمین آسایش مردم.
 .1حفظ امنیت جامعه.
1ـ احترام به باورهای دینی.
ارزشی جامعه.
91ـ دفاع از آرمانها و نظام
ِ
برقرارى نظم اجتماعی

اهمیت و ضرورت نظم اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .قرآن کریم بر حفظ نظام اجتماعی
تأکید دارد و دفع هرج و مرج از جوامع بشری را یک ضرورت میشمارد .آیۀ زیر بر این
 .1فیض ،علیرضا ،مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومى اسالم ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
9351ش ،ص.55

ّ
عقالنیت 119/
جرمانگاری قرآن و

واقعیت تأکید دارد:
َ
َ
َ
ُ
َ
«َ ...لو ال َد ُفع الله ّالن َ
اس بعض ُهم ِببعض لف َسد ِت األرض» (بقره.)259 ،2 ،
ِ
ٍ
از آنجا که جرم ،نوعی نقض نظام اجتماعی محسوب میشود ،با ضوابط فرهنگی و
ارزشهای حاکم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحهدار میکند .لذا
جرمانگاری و اجرای مجازات ،باعث تنظیم روابط میان افراد و برقراری نظم و امنیت در
جامعه میشود .زیرا اگر در جامعهای نظم و امنیت وجود نداشته باشد و حقوق افراد در
اجتماعی مردم مختل
معرض تعدی قرار گیرد ،تکامل حیات جمعی راکد میماند و زندگی
ِ

میشود.

نظام جزایی تالش میکند با اعالم لیست جرایم و مجازات آنها ،محدودۀ حقوق افراد
و جامعه را ترسیم نماید تا اهمیت ارزشهای حاکم بر جامعه معلوم گردد .وجود مقررات
ً
جزایی که در قالب جرمانگاری صورت میگیرد ،باعث میشود :اوال محدودۀ جرم مشخص
ً
گردد که از این رهگذر ،حقوق و آزادیهای افراد بهتر تضمین میشود .ثانیا نوع و میزان
ً
مجازات تعیین گردد و راه بر خشونت و زورگویی بسته شود .ثالثا نحوۀ اجرای کیفر از سوی
ً
قانونگذار دقیقا بیان شود ،تا زمینۀ خودکامگی و ِاعمال سلیقه از بین برود.
بنابراین ،برقراری نظم اجتماعی و پرهیز از هرج و مرج ،یکی از اهداف مقررات جزایی
محسوب میشود .این نکته در تشریع حکم قصاص به روشنی قابل درک است .چراکه تعیین
محدودۀ قصاص و کیفیت اجرای آن از سوی شارع ،باعث برقراری نظم و انضباط در
برخورد با جرم قتل عمد میشود .همین امر ،از انتقامجویی و خونریزی بیشتر جلوگیری
کرده و برخورد با مرتکب قتل را ضابطهمند میسازد.
اجراى عدالت کیفرى

عدالت از اصولی است که در نظامهای حقوقی ،مورد توجه بوده و هست .از آنجا که بزهکار
با ارتکاب جرم ،هنجارها را زیر پا گذاشته و نظم اخالقی جامعه را آشفته کرده است ،پس
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عدالت اقتضا دارد مجرم ،تاوان رفتار خود را بدهد و به مجازات برسد .قرآن کریم ،برقراری
قسط و عدل را از اهداف بعثت انبیاء اعالم کرده است .از سویی بر لزوم قوانین جزایی و
کیفر مجرمان به عنوان ضمانت اجرای عدالت تأکید دارد.
ََ
َ
أنزلناَ
ّ
اس بالقسط و َ
َ
َ َ ُ
َ ُ ُ َ َِ
َ ََُ ُ
«لقد أرسلنا رسلنا ِبالبی ِ
نات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان ِلیقوم الن ِ ِ ِ
َ َ َ ٌ َ ٌ
نافع ل ّ
دید و َم ُ
اس» (حدید.)25 ،55 ،
لن
فیه بأس ش
ِ
الحدید ِ
ِ
آهن ،نماد سختگیری و مجازات است و ابزار دفاعی ،اغلب از این مادۀ سفت و ُب ّرنده
ساخته میشود .تشریع کیفر ،در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انبیای الهی و برای
اجرای عدالت است ،تا مجرمان و متجاوز ِان به حقوق افراد و جامعه ،به سزای اعمال خود
برسند و زمینۀ گسترش عدل و داد فراهم آید.

از مهمترین جهات جرمانگاری و تشریع کیفر در اسالم ،اجرای عدالت است .این
کارکرد کیفر از دیرباز مورد توجه مکاتب حقوقی بوده و هست که با عنوان سزادهی و
مکافات عمل ،دنبال میشود .از تشریع احکام قصاص چنین برمیآید که شارع بیش از هر
چیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردم را به تعدیل انتقامجویی _که جامعۀ قبیلهای
پیش از اسالم به آن دچار بود_ دعوت نموده است.
با اجرای مجازات است که افراد ،تساوی در برابر قانون و رعایت حقوق شهروندی را
بهتر درک می کنند و ضمن احساس امنیت در جامعه ،به نظام حقوقی و حاکمیت آن بیشتر
اعتماد کرده و از آن حمایت میکنند .جبران خسارت از طریق پرداخت دیه و رعایت تساوی
ً
در اجرای قصاص ،عمدتا به این ُبعد از هدف مجازات ناظر است .زیرا افراد بزهدیده با
ّ
اجرای مجازات ،مزۀ عدالت را میچشند و آرامش روحی خود را باز مییابند و تشف ِی خاطر
پیدا میکنند.
پیشگیرى از جرم

انگاری
یکی دیگر از جهات جرمانگاری و تشریع کیفر ،پیشگیری از وقوع جرم است .جرم
ِ

ّ
عقالنیت 111/
جرمانگاری قرآن و

برخی از رفتارها باعث میشود تا افراد جامعه از ارتکاب آنها دوری کنند .این پرهیز و
اجتناب ،هم از احترام افراد به قوانین جزایی ناشی میشود و هم پیشبینی مجازات و ترس از
مجرد جرمانگاری _هرچند به مرحلۀ ارتکاب
اجرای کیفر ،نقش بازدارندگی دارد .بنابراین،
ِ

جرم و اجرای مجازات نرسد_ در پیشگیری از وقوع جرم بیتأثیر نیست و یکی از اهداف
جرمانگاری در برخی از موارد ،به مقولۀ پیشگیری برمیگردد.
در جرمانگاری قتل عمد و تشریع حکم قصاص ،اثر ارعابی و بازدارندگی آن مد نظر
َ
ٌ ُ
َ ُ
األلباب لعلکم َتتقون» (بقره)951 ،2 ،
ولی
ا
یا
حیاة
القصاص
فی
م
ک
بوده است .از آیۀ «و ل
ِ
ِ
نیز چنین استنباط می شود که هرگاه در جامعه ،مجازات قصاص جدی گرفته شود ،افراد از
ترس این کیفر سنگین ،کمتر دست به خون دیگران میآالیند و به ندرت مرتکب قتل
میشوند.
در تشریع حدود نیز ،نقش پیشگیری و بازدارندگی آنها ملحوظ بوده است .چون این
گونه مجازاتها با سختی و سنگینی همراه هستند ،از طرفی تأخیر و تعطیل اقامۀ حدود
جایز نیست .به نظر میرسد مقصود شارع از جرمانگاری و تعیین کیفر حدود ،جلوگیری از
وقوع جرم و تکرار آن با ایجاد ترس بوده است.
یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم ،اعتقاد مردم به نظام حاکم و مشروعیت آن
است .میزان احترام آحاد جامعه نسبت به قوانین حاکم ،در پیروی آنان از مقررات قانونی
تأثیر به سزایی میگذارد .اگر مردم ،نظام سیاسی خود را مشروع و قانونی بدانند ،به قواعد
وضع شده از سوی او بیشتر ارج مینهند .زیرا عامل اساسی که افراد جامعه را به پیروی از
پذیری آنهاست.
قانون وا میدارد ،ترس از مجازات نیست بلکه احساس مسؤولیت و جامعه ِ

فرهنگی حاکم
از سویی ،جرمانگاری و نحوۀ اجرای مجازات هر اندازه با ارزشهای
ِ

بر جامعه و طرز تلقی مردم و روحیات آنان هماهنگی داشته باشد ،به همان نسبت تأثیر
بیشتری در جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد داشت.
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جهان بینی توحیدی و اعتقاد به حضور خدا و نظارت او بر اعمال و رفتار انسان،
بیشترین نقش بازدارندگی را ایفا میکند .خطاب «یا أیها الذین آمنوا» در آیات قرآن به ویژه
در بیان احکام ،میتواند ناظر بر این نکته باشد .از آنجا که احکام و قوانین قرآن ،متوجه
جامعۀ اسالمی است و پیروان قرآن مورد خطاب قرار میگیرند ،لذا زمینۀ پذیرش این
دستورات بهتر فراهم میشود.
اصول حقوق جزا
اغلب نظامهای حقوقی ،این اصول را پذیرفته و خود را
حقوق جزا بر اصولی استوار است که ِ
به آنها پایبند میدانند .مهمترین این اصول عبارتند از:

 .9کیفر باید قانونی باشد .از این قاعده ،به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر
ً
ِ ُّ ُ ِ َ ّ َ َ
حتی ن َبعث رسوال»
میشود .این آیه میتواند ناظر بر همین اصل باشد« :و ما کنا معذبین
(إسراء.)95 ،95 ،
جهانی حقوق بشر قرار گرفته ،همین اصل
یکی از اصولی که مورد پذیرش اعالمیۀ
ِ

است .مادۀ  1اعالمیه چنین مقرر میدارد« :احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف ،حبس یا
تبعید کرد».
 .2هدف از تشریع کیفر ،حمایت از مصالح عمومی و جلوگیری از تباهی فرد و جامعه
و اصالح آنهاست .این ویژگی همان سودمندی مجازاتها و اصل هدفمندی در آنهاست.
 .3کیفر باید دارای خاصیت بازدارندگی و اثر پیشگیرانه باشد .این ویژگی که در
اصطالح حقوق جزا به ارعاب عام و خاص تعبیر میشود ،همان است که از تکرار جرم
توسط مجرم جلوگیری میکند و برای سایر افراد جامعه ،عبرتآموزی دارد.
شخصیت مجرم و نوع و اهمیت جرم ،تناسب داشته باشد.
 .1کیفر باید با لحاظ
ِ

رعایت این ویژگی ،همان اصل تناسب جرم و مجازات است.

ّ
عقالنیت 111/
جرمانگاری قرآن و

 .5کیفر فقط در مورد مجرم ،قابل اجراست و کسان و خانوادۀ او از مسؤولیت جزایی

ُم َب ّرا هستند .این قاعده در حقوق جزا به اصل شخصی بودن جرم و مجازات تعبیر میشود.
ُ
َ ُ
واز َر ٌة ِو َزر اخری» .هیچ گنهکاری،
آیۀ شریفۀ زیر بر این نکته ،تصریح و تأکید دارد« :و الت ِزر ِ
مسئول گناه دیگری نیست (إسراء.)95 ،95 ،
ِ
سیاست کیفرى
سیاست کیفری ،مجموعۀ تدابیری است که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین
آسایش عمومی و اجرای عدالت و اصالح و تربیت مجرمان پیشبینی میکند و مقابله با
کیفری قرآن ،دارای منشأ الهی بوده و با رویکرد
جرم و بزهکاری را سامان میدهد .سیاست
ِ

توجه هدفدار به مجرم،
اصالح و تربیت انسان و حفظ کرامت وی شکل گرفته است .همین ِ
سیاست کیفری را بر دو پایه مبتنی میکند:

 .9پیشگیری از جرم با هدایت و تربیت مردم و توجه دادن آنها به خدا و روز رستاخیز.
نهی از تعدی به حقوق دیگران و تکلیف امر به معروف و نهی از منکر.
ِ .2اعمال مجازات در راستای اجرای عدالت کیفری ،نفی حالت خطرناک و دفع افراد

فاسد ،تأدیب و اصالح مجرمان ،ارعاب و عبرت دیگران.

قرآن مجید در کنار احکام عملی ،بر نقش تربیتی و پیشگیرانۀ آن تأکید دارد .همان
َ
گونه که از فحشا و منکرات اخالقی نهی فرموده و برای آن مجازات تعیین نموده ،از نزدیک
شدن به این جرایم و فراهم کردن مقدمات آن نیز منع کرده است تا زمینۀ ارتکاب جرم و گناه
از بین برود .روش تربیتی و اصالحی قرآن در پیشگیری از جرم و تکرار آن ،با اقدامات
تأمینی و تربیتی شباهت دارد که در حقوق جزای عرفی مطرح است .بسیاری از دستورات
قرآن در زمینۀ روابط اجتماعی و خانوادگی ،در راستای ایجاد بهداشت جزایی و پیشگیری از
وقوع جرم ارزیابی میشود .مانند :رعایت پوشش زنان ،کنترل نگاه ،چگونگی ارتباط زن و
مرد َ
نامحرم ،حرمت اشاعۀ فحشا و...
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اعتدال در جرمانگارى
احکام قرآن بر محور اعتدال استوار است و این ویژگی ،در جای جای این کتاب آسمانی
نمود دارد .میانهروی ،مهمترین مشخصۀ جامعۀ اسالمی است که قرآن کریم بر آن تأکید
میکند (بقره .)913 ،2 ،در زمینۀ جرمانگاری نیز رعایت اعتدال و پرهیز از افراط ،بارزترین
خواسته و سفارش قرآن است و این واقعیت را میتوان در نحوۀ اجرای کیفر قتل عمد به
روشنی دید (إسراء.)33 ،95 ،
ارزشی جامعه پذیرفتنی نیست و
همان گونه که بیتوجهی به مصالح عمومی و نظام
ِ

انگاری
نظام حقوقی نباید در حمایت از آنها سستی نشان دهد ،دخالت بیش از اندازه و جرم
ِ
حداکثری نیز شایستۀ قانونگذار فرزانه و حکیم نیست .زیرا مداخلۀ کیفری ،حقوق و
آزادیهای افراد را محدود کرده و دایرۀ آن را تنگتر مینماید و اگر جرمانگاری از حد
ضرورت فراتر رود ،افراد جامعه و شهروندان آن ،حاکمیت را مانعی برای فعالیت آزادانۀ خود
ً
تلقی میکنند .اساسا حقوق جزا دارای یک محتوای اخالقی است و باید به صورت سنجیده
از آن استفاده شود .شایسته آن است که دخالت کیفری به حداقل برسد و تنها در موارد مهم و
به قدر ضرورت ،به اجبار متوسل گردد.

1

امروزه نظامهای کیفری پیشرفته در جهان ،از جرمانگاری حداکثری و تورم کیفری
سیاست جرمزدایی و کیفرزدایی روی آوردهاند .این نظامها در کنار جرم-
فاصله گرفته و به
ِ

انگاری حداقلی ،برای مقابله با جرم و بزهکاری از راهکارهای اصالحی و تربیتی و اقدامات

تأمینی و پیشگیرانه بهره میگیرند .درحالی که قرآن کریم در چهارده قرن پیش ،نظام جرم-
انگاری حداقلی را ارائه نموده و در تشریع مقررات جزایی ،راه اعتدال را پیموده است.
ِ
تأکید بر مسؤولیت جزایی
مسؤولیت جزایی با عنصر روانی جرم در ارتباط است .برای تحقق عنصر روانی ،وجود
 .1محمودی جانکی ،مبانى ،اصول و شيوههای جرمانگاری ،ص.35

ّ
عقالنیت 113/
جرمانگاری قرآن و

شرایط تکلیف و مسؤولیت جزایی ضرورت دارد .در روزگار قدیم ،مجازات بر اساس
انتقامجویی و سزادهی استوار بود .با گذشت زمان و پیشرفت تمدن بشری ،وضعیت تغییر
کرد و اصول حقوق جزا تدو ین شد .به تدریج مسؤولیت جزایی و اصل شخصی بودن
مجازاتها وارد قوانین موضوعه شد .درحالی که در منطق قرآن هر کس ،مسؤول کار و
عملکرد خود بوده و گناه او گریبان دیگری را نمیگیرد .به عبارتی هرکس ،مسؤول و
َ
التز ُر وازر ٌة و َزر َ
أخری» از دیرباز در
پاسخگوی عمل و ِ
رفتار آگاهانۀ خویش است و آیۀ « ِ ِ ِ
جوامع اسالمی زبانزد عام و خاص بوده و هست که بیانگر اعتبار و رسمیت اصل شخصی
ِ
بودن جرم و مجازات میباشد (إسراء.)95 ،95 ،
تناسب جرم و مجازات
یکی از نکاتی که باید در فرایند جرمانگاری ،مورد توجه قانونگذار قرار گیرد ،رعایت تناسب
می ان جرم و مجازات است .تناسب و همخوانی ،میان جرم و مجازات و رعایت آن از سوی
قانونگذار و مجریان قانون ،موجب اجرای عدالت در جامعه شده و مقبولیت مقررات قانونی
تحولی خود ،به این اصل
را در نظر افراد جامعه باال میبرد .نظامهای حقوقی در روند
ِ
ِ
حداکثری آن دارند.
عقالیی بیشتر توجه کرده و سعی در رعایت
ِ

امروزه واکنش جامعه در مواجهه با جرم ،از تنوع بیشتری برخوردار است تا بتواند با

انواع جرایم و شخصیت مجرمان ،تناسب داشته باشد و در مبارزه با بزهکاری و اصالح
مجرمان توفیق بیشتری یابد .این همان حقیقتی است که در تشریعات جزایی قرآن به چشم
می خورد .چرا که این کتاب آسمانی در راستای اصالح جامعه و تربیت افراد صالح،
روش های اخالقی و تربیتی متنوعی را ارائه کرده و برای مقابله با جرم و بزهکاری ،تدابیر
تناسب میان عمل ارتکابی و
مختلفی را پیشبینی نموده است .نگاهی گذرا به آیات قرآن،
ِ

نحوۀ برخورد با آن را بیشتر روشن میکند:
َ ُ ّ ّ ٌ ُ
سیئة ِمثلها» (شوری.)11 ،12 ،
«و جزاء سی ٍئة
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اعتدی علیکم َف َ
« َف َمن َ
اعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و ّاتقوا َ
الله» (بقره.)911 ،2 ،
ِ
ِ
َ َ
عوق ُبتم به» (نحل.)926 ،96 ،
عاقبوا ِبم
«و إن عاقبتم ف
ثل ما ِ
ِ
ُ ِ
َ
َ ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
«یا ُأیها الذین َآمنوا ک ِتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و
األنثی باألنثی( »...بقره.)951 ،2 ،
انگاری محاربه نیز ،با رعایت این تناسب مواجه هستیم .دقت در آیۀ زیر این
در جرم
ِ
َ ً
َ
َ َ َ َ
َ
بون َ
ُ ّ َ ُ
األرض فسادا
سعون فی
الله و رسوله و ی
حار
نکته را روشن میسازد« :إنما جزاء الذین ی ِ
ِ
َ
ُُُ
أن ُی َق َتلوا أو ُی َص َلبوا أو ُت َق َط َ
الف أو ُینفوا ِم َن األرض( »...مائده،5 ،
ع
أیدیهم و أرجلهم ِمن ِخ ٍ
ِ
.)33
کیفرهای پیشبینی شده در این آیه ،با نوع جرم و نحوۀ ارتکاب آن تناسب دارد .از
بازدارندگی مجرم از تکرار جرم و رواج بزهکاری در جامعه مرتبط
سویی ،نوع مجازات در
ِ

است .اختیار در انتخاب هر یک از کیفرهای چهارگانه ،در راستای رعایت تناسب میان جرم
ً
و مجازات میباشد تا حقوق افراد و مصالح جامعه بهتر تأمین گردد .مثال اگر محارب ،کسی
را کشته باشد اعدام یا به دار زدن او مناسب است .اگر مالی را ربوده ،بریدن دست و پای او
تناسب بیشتری دارد ،و اگر فقط شمشیر از نیام بیرون کشیده و مردم را ترسانیده است ،تبعید

چنین شخصی ،میتواند مفید و مؤثر باشد .چرا که تبعید مجرم ،باعث دور کردن وی از
محیط و طرد او از جامعه است که اثر ارعابی و خاصیت بازدارندگی دارد.
انگاری سرقت نیز رعایت تناسب میان جرم و مجازات به چشم میخورد.
در جرم
ِ

قطع دست و پا در محاربه و سرقت ،با هدف ناتوانسازی مجرم صورت میگیرد و با نوع
جرم تناسب دارد.
همسویی با حقوق بشر
ّ
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،دارای یک مقدمه و  31ماده است .این اعالمیه به اصول کلی
حقوق بشر پرداخته و به آزادیهای مشروع افراد و حقوق شهروندی اشاره دارد .چکیدۀ این

ّ
عقالنیت 111/
جرمانگاری قرآن و

اعالمیه را میتوان در ده اصل کلی به شرح زیر بیان کرد:
 .9حق حیات؛ اعم از امنیت جانی و زندگی در متن جامعه ،برخورداری از حقوق
انسانی ،داشتن کار و درآمد متناسب ،حق ازدواج و انتخاب همسر ،آموزش و داشتن زندگی
شرافتمندانه.
ّ
 .2برابری؛ هر فردی بدون توجه به جنس ،نژاد ،زبان ،مذهب ،ملیت ،موقعیت
اجتماعی و شغلی ،دارای حقوق انسانی است .همه در برابر قانون مساوی بوده و اعمال هر
گونه تبعیض ،ناروا میباشد.
 .3اهمیت نهاد خانواده؛ خانواده به عنوان سنگبنای جامعه و رکن اساسی آن ،باید
مود حمایت قانون و حاکمیت قرار گیرد.
 .1حق آزادی؛ آزادی در اندیشه و بیان ،انتخاب دین و مذهب ،انجام مراسم مذهبی،
انتخاب تابعیت و محل اقامت.
 .5فعالیت مدنی؛ شامل تشکیل مجامع و تشکلهای صنفی ،اجتماعی و سیاسی،
داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات آزاد.
 .6حق مالکیت؛ مالکیت خصوصی نسبت به اموال و منافع مشروع محترم است و
باید مورد حمایت قانون و حاکمیت قرار گیرد.
 .5امنیت؛ احساس امنیت در زندگی و برخورداری از آن در امور شخصی و
عرصههای اجتماعی و سیاسی و حمایت قانون در برابر هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق و
آزادیهای افراد.
ّ
 .1اصل برائت؛ هر متهمی تا اثبات بزهکاری طی یک دادرسی عادالنه و قانونی،
ات خودسرانه ممنوع
بیگناه محسوب میشود .هر گونه تعقیب ،بازداشت ،شکنجه و مجاز ِ

است.
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 .1حق دادخواهی؛ اعم از وجود دادرسی منصفانه و محاکم عادالنه ،حمایت از
حقوق افراد در برابر هر گونه تعدی و تجاوز ،رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات،
ممنوع بودن شکنجه و مجازات بر خالف شئون انسانی.
 .91وجود محدودیت؛ حقوق و آزادی افراد تا آنجا محترم است که به حقوق دیگران
تعدی نکند و بر خالف اصول اخالقی و مصالح اجتماعی و نظم عمومی نباشد.
در اینجا برخی از این اصول را که قرآن کریم بر آنها تأکید دارد ،به اختصار میآوریم:
حق حیات

یکی از مهمترین موضوعات این اعالمیه ،حق حیات انسانها و حمایت از جان و سالمت
جسمی آنهاست .حق حیات که یکی از اصول مورد تأکید در اعالمیۀ حقوق بشر میباشد،
در قرآن کریم با جامعترین عبارت به رسمیت شناخته شده است .بهطوری که قتل خودسرانه
َ َ َ ً َ
َ
و کشتن یک فرد بیگناه ،به منزلة کشتن یک جامعه تلقی میشود ...« .أنه َمن ق َتل نفسا ِبغ ِیر
أحیا ّالن َ
َنفس أو َفساد فی األرض َف َک َأنما َق َت َل ّالن َ
اس جمی ًعا و َمن أحیاها َف َک َأنما َ
اس
ٍ
ِ
ٍ ً
جمیعا( »...مائده.)32 ،5 ،
حق آزادى

یکی از اصولی که در اعالمیۀ حقوق بشر مورد توجه و تأکید بوده حق آزادی در اندیشه و
بیان است .البته حق آزادی چیزی نیست که اعالمیۀ حقوق بشر آن را پدید آورده و به بشریت

اعطا کرده با شد ،بلکه آزادی انسان در اندیشه و رفتار به طبیعت این موجود مختار برمی-
گردد .خداوند متعال ،نوع انسانی را با روح الهی عجین کرده و او را موجودی آزاد و متفکر
آفریده است .کرامت و برتری انسان از دیدگاه قرآن کریم ،به حدی است که جانشین خداوند
در روی زمین محسوب میشود و مقام واالی انسان ،او را به عنوان نمایندۀ خدا قرار داده
است.

ّ
عقالنیت 119/
جرمانگاری قرآن و

َ َََ َ ُ ُ
الرشد من
قرآنی «ال إکر َاه فی الدین قد تبین
َ آزادی انسان در اندیشه و عقاید ،با ندای ِ
ِ
ارزشی
الغ ّی» (بقره )256 ،2 ،تبیین میشود و آزادی بیان ،با رعایت مصالح عمومی و نظام
ِ
جامعۀ اسالمی قابل طرح است .این آزادی از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز با قواعدی چون:
«ال ضرر» و «تسلیط» تقیید شده و با حقوق دیگران تعامل میکند .بنابراین آزادی انسان نه
برای هرزگی و بیبند و باری ،بلکه در راستای انتخاب صراط مستقیم و طی مسیر کمال و
سعادت ترسیم شده است.
حق مالکیت

از دیگر حقوقی که در اعالمیۀ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته
است ،حق مالکیت خصوصی میباشد .بر این اساس هر فردی حق دارد در انتخاب شغل و
فعالیت اقتصادی آزاد باشد و نسبت به اموالی که از طریق کار و تالش به دست میآورد،
مالکیت وی محترم شمرده شود .حق مالکیت از حقوق فطری محسوب میشود و الزم
است مالکیت خصوصی افراد ،مورد حمایت جامعه و حاکمیت قرار گیرد .اسالم به کار و
تالش ،اهمیت زیادی قائل شده و مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است .از طرفی،
هر گونه تعرض به اموال دیگران و تضییع حقوق مردم را تحریم کرده است .جرمانگاری در
حرمت عناوینی چون :غصب ،اکل مال به باطل ،خیانت در امانت ،کم-
مورد سرقت و
ِ
فروشی ،رباخواری و قماربازی در این راستا قابل ارزیابی میباشد.

اصل برائت

از اصولی که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آن را مطرح کرده ،اصل برائت در مورد اتهام و
بزهکاری است .بر اساس این اصل ،هر فردی تا اثبات اتهامش در یک روند دادرسی
عادالنه و مبتنی بر قانون ،بیگناه محسوب میشود و تعقیب ،بازداشت و مجازات خودسرانه
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ممنوع است .اصل برائت در اسالم به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران پیشبینی شده است.
هرچند این اصل ،کم و بیش در سایر نظامهای حقوقی جهان مطرح شده ولی در هیچ
نظامی به اندازۀ اسالم با گستردگی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است .بر اساس اصل
برائت ،هیچ کس را بدون دلیل کافی نمیتوان مورد تعقیب جزایی و حقوقی قرار داد و هیچ
ادعایی از ناحیۀ کسی علیه دیگری ،مسموع نیست مگر دلیل قانعکنندهای در کار باشد.
1
بنابراین تا وقتی که مجرم یا مدیون بودن کسی ثابت نشود اصل بر برائت ّذمۀ اوست.
نتیجه
مقررات جزایی قرآن ،مبتنی بر فطرت بوده و بر اصول انسانی استوار است .این کتاب
آسمانی در ترسیم احکام و مقررات خود ،همواره راه اعتدال را پیموده و از هر گونه افراط و
تفریط به دور مانده است .جرمانگاری قرآن با عقل و منطق هماهنگ است و مقررات جزایی
آن ،با یافتههای بشری همسویی دارد .احکام جزایی قرآن بر پایۀ احترام به جایگاه انسانی
استوار است و نظام جرمانگاری آن ،بر محور ارزشهای حیاتی و مصالح اساس ِی فرد و

جامعه دور میزند.

کرامت انسانی ،حمایت از ارزشهای اخالقی ،نفی ضرر ،حفظ مصالح اساسی،
برقراری نظم اجتماعی ،اجرای عدالت کیفری ،اصل پیشگیری از جرم ،مالکهایی هستند
که جرمانگاری بر مبنای آنها صورت میگیرد .رویکرد قرآن در تشریع مقررات جزایی و
انگاری برخی از رفتارها ،با این مالکها همسویی دارد.
جرم
ِ

قانونی بودن جرم و مجازات ،حمایت از مصالح عمومی ،جلوگیری از تباهی فرد و جا

معه ،شخصی بودن مسؤولیت کیفری ،اعتدال در جرمانگاری ،تناسب میان جرم و مجازات،
لحاظ خاصیت بازدارندگی در کیفر ،اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم ،از جمله اصولی
 .1دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،درآمدی بر حقوق اسالمى ،چ ،9تهران ،انتشارات َسمت9361 ،ش ،ص.215

ّ
عقالنیت 111/
جرمانگاری قرآن و

هستند که حقوق جزای عرفی بر آنها استوار است .از بررسی آیات قرآن و متون فقهی،
برداشت می شود که این اصول در مقررات کیفری اسالم مد نظر بوده است ،که از مطابقت
همسویی آن با حقوق بشر حکایت دارد.
انگاری قرآن با عقالنیت و
جرم
ِ
ِ
ُ
های عقالیی صورت گرفته است که با نیازهای
جرمانگاری قرآن کریم با رعایت مالک ِ
فردی و اجتماعی و ارزشهای انسانی همسویی دارد .بنابراین ،آموزههای این کتاب مقدس
میتواند به عنوان خمیرمایۀ قوانین موضوعه و چراغ راه قانونگذاری در دورۀ معاصر مورد
توجه قرار گیرد.
از سویی ،نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر آموزههای قرآنی و مقررات اسالمی
است و قرآن به عنوان اولین و مهمترین منبع شریعت اسالمی محسوب میشود .اگر قرار
است برای جامعۀ اسالمی قانونگذاری شود و در قبال جرم و بزهکاری ،واکنشی مناسب و
مفید وضع گردد ،بدون توجه به آموزههای قرآن راه به جایی نخواهد ُبرد.
منابع
قرآن کریم.
نهج البالغه.
آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،کفاية األصول ،تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی9311 ،ش.
ابن منظور ،محمد بن مکرم،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر9311 ،ق.
باهری ،محمد ،نگرشى بر حقوق جزای عمومى ،تهران ،انتشارت مجد9311 ،ش.
ّ
ّ
حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المراد فى شرح تجريد اإلعتقاد ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ
ّ
علمیة قم ،بیتا.
خلیلاللهی ،موسی ،جايگاه قاعدۀ الضرر در حقوق اسالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
(پردیس قم)9311 ،ش.
داورپناه ،ابوالفضل ،أنوار العرفان فى تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات صدر9355 ،ش.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،درآمدی بر حقوق اسالمى ،چ ،9تهران ،انتشارات َسمت9361 ،ش.
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دهقان ،حمید ،تأثير زمان و مکان بر قوانين جزايى اسالم ،قم ،انتشارات َم َ
دین9356 ،ش.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،زبدة المفردات ،اعداد :عبد اللطیف یوسف ،بیروت ،دارالمعرفة،
9191ش.
سلیمی ،صادق ،چکيدۀ حقوق جزای عمومى ،تهران ،انتشارات تهران صدا9311 ،ش.
سید رضی ،محمد بن ابی احمد ،نهج البالغة ،ترجمۀ محمد دشتی ،قم ،انتشارات مؤمنین9311 ،ش.
ُ
َ
البحرين ،تهران ،انتشارات مرتضوی9311،ق.
ط َریحی ،فخر الدین ،مجمع
فضلالله ،سید محمدحسینِ ،من وحى القرآن ،بیروت ،دار المالک للطباعة و النشر9191 ،ق.

فیض ،علیرضا ،مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومى اسالم ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی9351 ،ش.

قرائتی ،محسن ،تفسير نور ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن9312 ،ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافى ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة9365 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء9111 ،ق.
محمودی جانکی ،فیروز ،مبانى ،اصول و شيوههای جرمانگاری ،پایاننامۀ دکتری ،دانشگاه تهران،
9312ش.
ُ
ّ
مدرسی ،سید محمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران ،دار ّ
محبی الحسین9191 ،ق.
ِ
مطهری ،مرتضی ،اسالم و نيازهای زمان ،تهران ،انتشارات صدرا9311 ،ش.
مغنیة ،محمدجواد ،تفسير الکاشف ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة9121 ،ق.
ولیدی ،محمدصالح ،حقوق جزای عمومى (کليات) ،تهران ،انتشارات سمت9352 ،ش.
همو ،حقوق جزای عمومى (واکنش جامعه عليه جرم) ،تهران ،دفتر نشر داد9351 ،ش.
قانون مجازات اسالمی ،مصوب 9312ش.

