
 

 

 اسالم شریعت احکام در مجازات تطبیق از هدف
 

  اسالم جزای وحقوق فقه رشته جویدانش تایب نصیراحمد

  تهران واحد اسالمی مذاهب دانشگاه

 چکیده

 اسالم، شریعت در مجازات تطبیق از ومقصد هدف که دانیممی گفته،کلّی صورت به سخن دریک 

 جمله از هاانسان دینی یا عمومی های ارزش حفظ باشدو می هاانسان عمومی های ارزش حفظ همانا

 برای مگر است؛ نشده نازل دینی، هیچ دارندو قرار نی،آسما ادیان تمام لوحه رسرد که اندصدیمقا

 احکام تطبیق که شود می دیده واقعی به مجازات تطبیق وحکمت مقصد از ها ارزش این حفظ

 در نظران وصاحب دانشمندان فقها، که را آنچه. نماید می دنبال را اهداف این مجازات، به مربوط

 روح با اندنموده مطرح هاانسان عمومی های ارزش یا و خمسه ضروریات حیث هب اسالمی شریعت

 .دارند مطابقت است؛ گردیده تعیین حکیم شارع طرف از که حدود جرایم وماهیّت

 هاانسان عمومی هایاررش حفظ واقع در اسالم شریعت احکام در مجازات تطبیق از هدف: مسأله طرح

 با که کرده تعیین گذاریاررش برای ومعیاری مالک عنوان به را مورد ندچ متعال، خداوند که  باشدمی

-ارزش این روح مطابق شرعی، ومجازات جرایم که پیداست خوبیبه شود؛ نگرسته مقاصدی فکری، یک

 تعیین ومجازات، هاارزش این میان در شارع را خوبی وتناسبنسبت ویک شده گذاریپایه انسانی، های

 مورد، پنج به کلّی، صورت به هاانسان عمومی هایارزش که نمود نشان خاطر باید چنانهم. است نموده

و  آزادی امنیّت، حفظ آبرو، مانند دیگری مسائل از برخی معاصر فقهای کهطوری شود؛نمی خالصه

 مبنایی، برچه که اینجاست پرسش، و دانندمی ضروریات، این جملۀ از را بشری حقوق به مربوط مسائل

 بتوان تا دارد وجود ومعیاری مالک نمود؟ تشخیص توانمی را مجازات وتطبیق هاارزش میان رابطۀ

  باشد؟ نظرگرفته در هاارزش وحفظ مجازات تطبیق میان متعال، خداوند را همگون رابطۀ که نمود ثابت

 حفظ دین، حفظ همانا هاارزش این ترینمهم که نمود ابراز توان می شده، طرح مسائل به توجّه با

 تطبیق مقاصد ها، ارزش این محور درحول که باشد می مال حفظ و عقل حفظ نسل، حفظ جان،

  گیرد.می قرار بررسی مورد اسالم، شریعت دیدگاه از را مجازات

  ومجازات. مال ناموس، نفس، عقل، دین،:  واژگان کلیدی
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 مقدّمه

 یک حتماً گرفته، صورت بحث، آن روی که هیفق ابواب از هریکی در اسالم، و قوانین احکام همۀ

 شریعت در هم مجازات به مربوط احکام شک، بدون. دربرداشته است را انسان زندگی ابعاد از بعدی

. گیرد می قرار واستفاده کاربرد ها، موردانسان های ارزش حفظ و برای داشته را خود جای اسالم،

 برخوردار وعدالت، امنیّت از که برود پیش هر زمینه رد کمال، سوی به تواند می زمانی اسالمی امّت

 به ازتجاوز قانع و خود حق به همه که کند، می پیدا استقرار جامعه در وقتی هم امر دو این و. باشد

 وناموس ومال وجان واندیشه وشرف دین به تعدّی آهنگ کس، باشندو هیچ برحذر دیگران، حقوق

 از و بنگرند احترام نظر به قانون، به همه شودکهمحقّق می مانیز این جریان، باشد؛ نداشته را کسی

 العملعکس ستمی، هر برابر بنشانندو در خود جای به را متعدّی. نمایند حمایت وجان، دل با آن

  دهند. انجام قانونی

 را مجازات نوع دو اسالم که پیداست خوبی به شود گرفتهبررسی به اسالم، شریعت در مجازت هرگاه

 های مجازات کهاین وثانیاَ ودیات قصاص حدود مانند معیّن، های مجازات کهاوّالً این گرفته پیش رد

 چرا که است این تأمّل قابل نکته ولی. شود می گرفته بررسی به تعزیر عنوان تحت که غیر معیّن

 که ایمیجر به توجّه با پس است؟ داده قرار معیّن شکل به را مجازات از برخی متعال، خداوند

 این متعال، که خداوند شود می فهمیده خوبی به است؛ نموده مقدّر هاراآن مجازات متعال خداوند

 موضوع، برای این واضح دلیل کهاین و یااست دانسته هاانسان به مربوط مسائل را از اهمِّ موضوعات

 نظرداشته در عمومی، هایو ارزش مصالح برخی برای العادهفوق اهمیّت متعال، خداوند که است این

   است. دانسته سالم، اجتماعی حیات تحقّق برای الزم شرط را ها آن وحفظ است

  انسانی هایارزش با کیفر رابطۀ -5

 از هدف که نموده گذاریقانون ومادّی، معنونی هایارزش از حمایت برای اسالم شد بیان چهچنان

 وحراست اریباشدو پاسدمی انسانی واالی هایزشار این حفظ رعایت واقع در گذاریقانون این

 یکی گرفتن خطرقرار درمعرض. شد خواهد انسان وپیشرفت کمال موجب انسانی، هایارزش ازاین

 شارع بر همین اساس،. شودمی انسانی جامعه در مرج وهرج گسیختگی ازهم باعث هاارزش ازاین

  . است نظرگرفته در را یختنیناگس ازهم رابطه یک هاارزش این حفظ برای حکیم
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 .گیریممی بررسی به را ذیل مطالب بیشتر، هرچه شدن روشن برای

 دین حفظ -7

 لغت در دین تعریف-7-5

 اشاره آن، مورد از چند به که است گردیده مطرح متعدّد های دیدگاه لغتی، تعریف پیرامون هرچند

 وجزا اطاعت معنی به دین: است وردهآ خود مفردات کتاب در اصفهانی راغب چهچنان کنیم؛می

-همان یعنی ؛«تدان تدین کما» که اندآورده دیگر عبارت به یا «دیناً یدینه دَا نَه» کهاست؛ طوری

: است فرموده متعال، خداوند چهچنان  شوی. می مجازات خود، با کردار کنی؛ می مجازات کهطوری

 گرفته نتیجه چنین الذّکر، فوق موضوعات جمع از. شویم می محاسبه و مجازات یعنی لمدینون؛ اءنا

 تدبیر، فرمانروایان، به مربوط مفهوم با یا است وتصرف مالکیّت به معنی بیشتر دین، واژۀ که شود می

 را دوطرف رابطۀ بین دارد وظیفه دین، کهاین یا .دارد سروکار ومجازات، محاسبه تسلّط، حکومت،

 معنی به دین ساده، مفهوم به ویا. کند می اطاعت دهدوکسی می فرمان که کسی یعنی نماید، تنظیم

 .کند می تنظیم را طرف دو بین روابط که است و قانونی دستور

 کریم قرآن در دین واژۀ تبین-7-7

   است وخضوع جزا معنی به آیه دراین دین  ؛الدِّینِ یَوْمِ مَالِکِ -1

 دین، و نماند باقی ای فتنه تا بجنگید آنان با و» لِلَّهِ الدِّینُ وَیَکُونَ فِتْنَۀ  تَکُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ -9

 .است وشریعت اطاعت معنی به آیه، این در دین. «گردد خدا به متعلق

 خالص او برای را خود دین کهحالی در کن پرستش را خدا» ترجمه  الدِّینَ لَهُ مُخْلِصًا اللَّهَ فَاعْبُدِ -3

 .است و اطاعت عبادت معنی به دین کریم،قرآن آیۀ نای در «گردانی می

 .«نیست دین در اجباری» الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا -4

 .است و باور عقیده معنی به آیه، این در دین

 آیۀ فحوای از. «است اسالم خداوند، نزد دین بهترین که درستی به»   الْإِسْلَامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ إِنَّ -7

 یا شده پذیرفته آئین تنها که معنی بدن آئین، و اطاعت یعنی دین که است هویدا خوبی به فوق،

   است. واطاعت ایمان معنیِ به آیه دراین اسالم و است اسالم خدا، نزد مقرّر یا مفید
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 شرع اصطالح در دین -3

  به خودشان یکی از نزبا از را آن و کرده نیکی مردم حقِّ در آن، با خداوند که است الهی قانون دین،

  کند. می ابالغ آنان به رسد می آن، به ویادگیری تلقّی با داردو نه آن در وتصرفّی دخل نه که پیامبر عنوان

 فرستاده خرمندان برای را آن خداوند که است الهی قانون یک ،اسالمی اندیشمندان نظر از ددین

 این از منظور که است پر واضح. برسند آخرت، در و رستگاری دنیا صالح به آن، از پیروی با تا است

 مردم و برسانند مردم به را آن تا کند می وحی خود، پیامبران به خداوند که است حقّی دین دین،

   کنند. عمل آن، مقتضای وبه بیاورند ایمان آن، به هم

 دین به انسان نیاز -4

 نیاز بی آن، از تواند نمی انسان ونچ وی؛ برای است ضرورتی دین، است و حق دین مند نیاز انسان،

 پاسخی آن بدون تواند نمی وانسان است طلبا آن، غیر که چرا سازد؛ آن جایگزین را چیزی یا باشد

   پیدا کند. متذکّره های نیازمندی برای

 جوانب شود می برده کاربه دین، پیرامون سخنی وقتی باید که بردارد در را مختلف عناصر دین،

 خداوند، هایکتاب به ایمان انبیاء، به ایمان خدا، به ایمان عنصر مانند داشت نظر مدّ باید را مختلف

 در عملی احکام شامل ونظری، تئوری ابعاد این به جز حتّی وشر خیر به ایمان و آخرت روز به ایمان

 زکات تپرداخ است؛ خداوند به عملی ایمان تجلۀی که نماز ادای مانند گردد، می هم اسالم شریعت

 وتأمین اسالم اقتصادی نظام وتقویت رشد مقصد دیگر طرف واز ساختن پاک طرف یک از که

 مسلمانان سیرت تصویرکشیدن به آن، اساسی مقصد که روزه داشتن برپا است. اجتماعی عدالت

 شامل را بیشتری موضوعات قسم، همین به خبرگردند؛ با یکدیگر و اوضاع احوال از باید که است

طور که دارد؛ همان ونظری تئوری جنبه صرفاً دین، که باشد براین تصوّر نباید گاهو هیچ. دشو می

 خدای چهچنان. گیرددر بر می هم را عملی بعد ایمان، قبالً هم بیان شد دین، عالوه بر جنبه

 برده رکابه را وعملوالصالحات تعبیرهای ویا آمنو کلمه کریمقرآن آیات از دربسیاری همواره سبحان

 خویش باید زندگیمی هاانسان که  است مسأله درستی این به ومبرهن واضح دلیل خود است و این،

 .گردد حالشان نصیب آخرت، ورستگاری دنیا فالح کهتا این نمایند تنظیم دین، چارچوب در را
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 انسانی رتفط مطابق وهم است، بردیگر ادیان ومسلّط الهی ادیان خاتمه اسالم، دین کهآنجایی از

 روانکج و برای نموده حمایت همواره خود، بندگان مصلحت برای خداوند متعال اساس، بدین باشد می

 باشدارتداد می حدّ همانا که. است نموده بینیپیش را خاص عقوبت برحق، دین این علیه ومتخلّفین

 .نمایم می بحث ارتداد، حدّ پیرامون مشخص، صورت به قسمت این در که

 ارتداد عریفت -1

 نامندو تعریف می مرتد را کننده گشتباز و شخصاست بازگشت معنی به لغت، در و ارتداد رده

   اسالم. از بریدن ویا اسالم از بازگشت از است عبارت ارتداد شرعی

 صورت طریق سه به اسالم از ورجوع بازگشت است ممکن گردید مطرح ارتداد، تعریف در کهطوری

 .اعتقاد به گفتار، ثالثاً به ثانیاً فعل، وترک الفعلب اوّالً: گیرد

است؛  دین از رجوع یا بازگشت های شیوه از یکی که نمودیم بیان را فعل وترک فعل کهاین اوّل- 

و  عمل ارتکاب هرگونه جزایی، مسئولیت داشتن ویا اراده داشتن حالت در انسان هرگاه کهبطوری

 دایرۀ از صورت این در دهد، انجام شخص است؛ داده قرار حرام ،شریعت که را عمل از اجرای امتناع

 کریمقرآن انداختن ناپاک جای به و یا سوزاندن بت، به کرده سجده مانند. گردد می خارج دین،

 شمرده حالل را آن است؛ داده قرار حرام متعال، خداوند که را عملی کهاین هم وی ا احادیث وکتب

   ...وغیره زنا شراب، ارتکاب وشیدنن مانند و مرتکب آن شود؛

 نماید؛ اسالم در مقدّسات به توهین کهبطوری گردد؛ می مطرح گفتار، اثر به ارتداد کهاین دوّم-

 که هستند گفتار مشمول همه خدا، وپیامبر خدا به بستن و افترا پیامبران به توهین خدا، به توهین

 .گردد می دین از شدن برون موجب

 اسالم، دین دایرۀ از شخص یک که شود می عثبا اوقاتی بسا اعتقادی، چه لحاظ از کهاین ثالثاً-

 غیر خداوند از خواستن مدد اسالم، اندیشه به نسبت ها اندیشه دیگر دادن برتری مانند گردد؛ خارج

 که وعدل وقسط حق احقاق خصوصوبه زندگی امور انتظام خداوند در   احکام گرفتن نادیده متعال،

 از شخص که شودمی آن باعث باشد؛ آزاد ارادۀ و سلیم عقل دارای شخص که حالتی در همه نای

  نماید. بازگشت دین،
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 از شخص چنین حالتی در که شود می ودانسته آیدبر می خوبی به الذّکر، فوق موضوعات الیالبه از

 متعال خداوند چهچنان. گردد می کفر، اطالق کلمۀ وی، به جا این ودر نموده گشت باز اسالم، دین

 وآخرت، دنیا در افراد این اعمال. است کافر دارد، بر دست خود دین از شما از کسی اگر» فرماید: می

 «.باشد می جهنّم آتشِ وی، و قرین یار ابد و تا است شده ضایع

 ،اسالم و از کرد عوض را خود دین کسی اگر: فرماید می وسلم علیه اهلل صی خدا رسول چنین هم

 .او را بکشید برداشت؛ دست

 شخص این که است این برای اسالم، در دین کنندۀ بازگشت مجازات از هدف مختصر، صورت به

   شود.می اجتماعی نظام شدن مختل باعث هم سویی دیگر و از مردم دین رفتن از بین موجب

  عقل حفظ -9

را  چهآن تمام حکیم شارع زیرا گردد؛می محسوب هستی، آفریدگار نزد در مهم امر ها،انسان عقل حفظ

 به نباشد سالم عقل هرگاه است؛ عقل آن، تشخیص وسیله کرده،  امر آن، و نکردن کردن به که

 یعنی است مخلوقات اشرف انسان کهآنجایی از. نمود تفکیک هم از را و بد خوب تواندنمی درستی

 پستر که است ممکن انسان دیگر گردد؛ زایل انسان، عقل ملحوظی بنابر هر وهرگاه دارد عقل کهاین

 بماندو بتواند سالم انسان، عقل کهاین برای متعال خداوند. نماید عمل جامعه، در موجودات دیگر از

 را سازد مختل را انسان عقل را که خمر و سایر مسکرات نماید ادا را خود دینی تکالیف درستیبه

 است. نموده تعیین شرعی، حدّ آن، انواع متخلف و برای است داده قرار حرام

 جان حفظ -7

 مقدّس حق. است دانسته واجب را آن حمایت اسالم که است حقوقی ترینمهم جمله از جان، حفظ

   .نیست جایز آن، حرمتیو بی هتک که است و مسلّمی

   بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا: فرماید می سبحان خداوند چهنچنا

 «.نکشید حق، به جز است؛ کرده حرام خداوند راکه نفسی» ترجمه

 وسلم علیه اهلل صی اسالم بزرگوار پیامبر که است آن باشدمی انسان نفس شدن نابود موجب که حقّی

و  نیست او جز خدایی کند اقرار که مسلمانی هیچ خون ریختن: »است فرموده مسعود، ابن روایت به
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 قاتل دوّم باشد؛ کرده ازدواج که زناکاری اوّل دلیل سه به مگر نیست؛ حالل هستم، خدا رسول من،

 ت.اس شده جدا اسالم، وازجمع کرده ترک را و دینش باشد مرتد که کسی سوّم ناحق؛ به نفس

 جعل را نفس و ضمان قصاص حدِّ ها،انسان جان امنیّتو  حفظ برای متعال خداوند که است گفتنی

 با منّان خداوند. باشدمی هاانسان بدن وسالمتی جان حفظ تحقّق خوبی گربیان که است کرده

باشدو  امان در تعرّض، از مسلمانان بدنی و سالمت جان کهاین برای و محاسبۀ درست سنجش

   است. کرده مقرّر زمینه، این در را وحدودی حدّ نباشد هم جدا از افراد اجتماعی روابط

 اسرار براساس گردیده جعل کهاحکامی تمام اسالم شریعت در که است ذکر به الزم ختصرم بصورت

 قصاص حدّ دادن قرار با متعال اهلل که نمودیم بیان جان حفظ به رابطه  در چنانچه است، وحکمتی

 امنیّتِ ایجاد  کهاین  اوّالً است؛ گرفته نظر در را خود بندگان مصلحت جهت چند از نفس وضمان

 نموده حفظ را افراد اجتماعی روابط ثالثاّ. است نموده تأمین را اجتماعی آرامش ثانیاً کرده،  انیج

 هرچه تضعیف موجب که اختالفات  به دست دیگر شده، تعیین حدود رعایت با کهاین بگو نه. است

  زنند.نمی شودمی مسلمانان بیشتر

 ناموس وحفظ حمایت -8

 وظایفی از امر واین داده اکید دستور انسان، کرامت و شخصیّت و آبرو و موس نا از درحمایت اسالم

 با مهم، امر این تحقّق برای ودقیق وسیع های برنامه با داند،و اسالم می واجب را آن اسالم که است

   است. وفرموده برخواسته حمایت به قرآنی، دالیل

  «. ..جلد ماته متهما واحد کل افجلدو والزانی الزانیه»فرماید: می متعال خداوند چهچنان

 عمل بیهوده عبث، و قذف زنا مجازات وضع هنگام به اسالم حقوق در ناموس حفظ به رابطه در

  .است کرده وضع مجازات او روحیات به وباتوجّه انسان طبیعت برپایه بلکه است نکرده

 باالی( و رجم تبعید انه،تازی یا شلّاق) مجازات از یکی عمل طرفین به نظر زنا، جرم در کهطوری

 از گردیده و تعیین قاذف، برای تازیانه 87 قذف، جرم در قسم همین و به. شودمی عمل، مرتکب

 کننداداعا می وضعی، قوانین در امروز که را آنچه. هستند وحکمت مصلحت دارای هم شارع طرف

 مجازات تطبیق در وضوح به جامعه افراد دیگر عبرت گرفتن لحاظ از وچه مجرم اصالح از لحاظ چه

 د.شومی دیده شرعی
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 اسالم، کهاین و برای داشت وجود هازنی تهمت و پراز آکنده جامعه یک اسالم، از قبل کهچنانی هم

 خورد،بر می هاانسان وحیثیّت بر آبرو که را چهآن خویش، کالم آیات در سازد گوندگر را وضع

تا  نیست پیامدی بدون و عمل کار زدن، تهمت بدانند همه که کرد نازل را و احکامی دانسته حرام

 در قذف مجازات و فسلۀ هدف ترینو مهم بشمارند محترم را یکدیگر  وشخصیت احترام اینکه

 ت.اس دیگران وحیثیّت آبرو نشدن وپایمال حفظ اسالم، شریعت

 داشت حالت سه زنا، جرم عمل طرفین به نظر نمودیم بیان که چنانآن زنا، مجازات تطبیق از هدف

 ساختارانسانی از صحصیح بر درک بنا بلکه نشده؛ وضع دلیل وبدون سرانه خود اسالمی حقوق در

 فرد تامصلحت اندگردیده تشریع انسانی، وعواطف وامیال عرایز دقیق وارزیابی تعیین وی، وروحی

 کنند. حفظ را وجامعه

 مال حفظ -6 

 ها راانسان مال از حمایت است؛ نموده حمایت هاانسان ناموس و نفس از کههمانطوری اسالم، شریعت

 هایوتوصیهدانسته مردود راآن باشد متجاوزانه که را دخل و هرگونه است دانسته واجب خود بر هم

 مال به حق، بدون دهد نمی داندو اجازه می الزم را و سرقت غارت غصب، از دوری مانند آن، اخالقی

 .شود تجاوز دیگری،

 ها،نانسا زندگی امور در حالل مال خصوصوبه مال ارزش داشتن نظر در گردید با اشاره کهطورانهم

 ثانیاَ است، حدّ ِسرقت دادن قرار است. اوّالَ نموده کش،پیش را مناسب کارهایراه متعال، خداوند

 نموده منع یکدیگر را اموال ثالثاً عصب. است دانسته جبران، قابل را هاانسان اموال ناحقّ به اتالف

   د.گردمی هاانسان مال حفظ موجب وضوح، به احکام این جعل است که

 مقرّر سارقان، برای متعال خداوند که است سرقت حدِّ امول، حفظ برای ما نظر مالکِ بحث، این در ولی

 بلکه کندیم حفظ را مسلمانان اموال کهاین تنها نه سرقت، شرعی حدّ تطبیق یقین، به که است کرده

 .گرددمی اجتماعی و آرامشامنیّت تأمین باعث
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 گیرینتیجه

 اعمال، از برخی برای حد نمودن تعیین و مجازات تطبیق از اساسی هدف نمودیم که بیان گونه آن

 ترینمهم عنوان به دین کهطوری باشدمی انسان، عمومی هایارزش حفظ همانا مشخص، صورتبه

 عقل، سازدو منظّم را ما وآخرت دنیا که است آمده حقیقت در و دین داردقرار  در رأس، ارزش،

 ناموس موجودات، دیگر نزد در انسان بودن و مکّرم احترام و وسیلۀ و بد خوب اعمال تفکیک وسیله

 وبهتر درست انسانی جامعه چرخ کهاین باشدو برایمی انسانی جامعه ضروریاّت جلمه از سالم ونسل

 گرفته قرار الهی ودیعه مثابۀ به انسان، و نفس حیات است؛ سالم افراد به وجود ضرورت بچرخد،

 ذایع حقِّ باشد؛ نموده بینیوپیش تعیین خدا کهاین مگر حالتی، هیچ و در ملحوظ هیچ به که است

 و هرگونه بود متعال خداوند توجّه مورد هم هاانسان مال حفظ نهایت و در ندارد راآن ساختن

 انسانی و فطرت سرشت داشتن درنظر با متعال، خداوند. داندنمی جایز آن را در نادرست دستبرد

 عقل دارندۀ و هر است نظر گرفته در دقیق، وسنجش محاسبه با را معیّن مجازات  هاارزش این برای

 و مجازات حدود وفسفلۀ هاارزش این میان در را روشن وتناسب رابطه یک تواندمی وضوح به سلیم،

  .دریابد اسالم، شریعت در
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