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Abstract 

At the beginning of the article, after defining punishment and 

punishment theory, the importance and position of this topic in ethics 

and law are mentioned. Due to the effect of punishment theory on the 

legal system of countries, studying it from the Quranic point of view 

is important for the Islamic society. Then five kinds of punishment 

theories are distinguished among moral philosophers and jurists that 

are Deterrence, Incapacitation, Retribution, Rehabilitation, and 

Restoration. Next, the main issue has been studied and evidence of 

each one of five theories in the Quran verses is evaluated. The pieces 

of evidence of deterrence and incapacitation look stronger. According 

to the qiṣāṣ verses, some kinds of retribution are proven, although 

these verses have some emphasis on forgiveness vs. punishment. Also, 

there are some other pieces of evidence of retribution in ḥudūd verses. 

Little indications of rehabilitation and restoration are found, but they 

do not look convincing, besides those verses with stronger 

signification to rehabilitation are abrogated. The research 

methodology is traditional and rational reasoning is used as an 

interpretation tool. 
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 مجازاتمختلف ی هاداللت آیات قرآن بر نظریهی بررس

 *اصغر محمدکادهعلی
 

 چکیده

در ی در مبحث مجاکات ارائه شده اسهت. وهنو نظریهۀ اصهلی مصتلفی هاتاکنون نظریه

و تهرمیم یها ی سهاکی  کیفرخهواهی  بهاکورورباکدارنهدگی  نهاتوانباره عبارتند اک:  ایو

هریهک اک ایهو نظریهات در آیهات مهرآن جنهتجو و ی هادر ایو مقاله نشانه باکساکی.

یها ی عهدالتبه بیی محوری  گاهشود. اصرار بر هریک اک ایو نظریات تک میی بررس

اک ایهو ی رو  بهتهر اسهت ترکیبه گردد؛ اکایهومی مجاکات منجری نظام حقومی ناکارای

ی ههاهها  بها توجهه بهه شهرای  مصتلهف  بها توجیههکار گرفت تا مجاکات ها را بهنظریه

 انتنههاِّ ترکیبههی  رویکههرد براسههاس مقالههه ایههو بنههابرایو  در اعمههال شههوند.ی متفههاوت

نظریهات  دربهار:ی مرآنهشهواهد  .اسهت شهده ی بررسه مهرآن یاتآ بهگانه ونو یاتنظر

 بهای انهواع کیفرخهواه اکی باضهرسهند. تر به نظهر مهیمویی ساکو ناتوانی باکدارندگ

در مقابههل )هرچنههد در آیههات مصههاا بههر عفههو  ؛دنشههوآیههات مصههاا ا بههات مههی

آیات حهدود  اکی شماردر ی . شواهد دیگر کیفرخواهتأکید شده است (کیفرخواهی

کننهده  که چندان مانف وجود داردرمیم و تی باکوروری نیز برای . مرائو اندکآمده است
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انهد. دارنهد  ننه  شهدهی تهر بهر بهاکوروریداللت مو که همی یاتآ و رسندبه نظر نمی

 است.ی عقتنی هااستدالل  و ابزار تفنیری نقل  وژوهختحقیق در ایو روز 
 

 ها واژه کلید

   یم  تههرم ی بههاکورور یفرخههواهی ک ی سههاکنههاتوان ی مجههاکات در مههرآن  باکدارنههدگ 

  .یبیترک نظریۀ

 
 مقدمه

          ی کههه تاههاریف مصتلفهه اسههتآن ی مههراد اک مجههاکات در ایههو مقالههه  اصهه تح حقههوم
            مجاکاتتوان می  تااریفاک ایو ی باضکنار هم گذاشتو  باشده است.  ارائهآن ی برا
           اسهت کهه جاماهه اک رریهق مههانون ی تاریهف کهرد: مجهاکات تنبیهه یهها کیفهر چنهیورا 

                        :1379کنهههد )ر. : میرخلیلهههی  یههها مجهههرم تحمیهههل مهههیی بهههر فهههرد متصهههار
دارد تحمیههل مجههاکات بههر ی مجههاکات سهها ۀ(. نظریههMacPherson, 1967؛ 128ا

ا تهوان آن رمی که (See: ibid: p. 21خاا موجه ساکد )ی مجرم را بنا بر علت یا علل
ی جها چههار یها وهنو دسهتهدر مجهاکات ی ههانظریهه امهروکهمجاکات هم نامید.  ۀفلنف
 Wright, Cullen) 4باکوروری  3کیفرخواهی  2ساکی ناتوان  1: باکدارندگیگیرند می

& Beaver, 2014: p. 486-4885( و ترمیم یها باکسهاکی (Point Park University 

Online, 2016.)  

چهون  ؛شهودبحهث مهینیز در علم اختق   جدا اک علم حقوق  ایو موضوعدربار: 

             بها (مثهل ایجهاد رنهو یها سهلب حهق)ی منفه رفتهاری کهردن بهه ذاتهه نهوع اوالً مجاکات

اک  یهکو  انیهاً تهرجیم هر نیهاک داردی شود و به توجیهه اختمهیک اننان محنوِّ می

                                                
1.Deterrence  

2.Incapacitation 

3.Retribution 

4.Rehabilitation 

5.Restoration 
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-هها مهیمجهاکاتی یهت اجهرار انتصاِّ نهوع و کیفبی مجاکات  تأ یر کیادی هافلنفه

      انتصههاِّ دشههواری لهذا گههاه ؛دارنههدی مزایهها و ماههایب ایههو نظریهات اک یههکگهذارد. هر

 & See: Wright, Cullenگهردد )مهیوارد ی اخهتق کهاربرد ۀحی ه بههو شهود  می

Beaver, 2014 .)منهلمان حهائز اهمیهت ۀجاماهی داننتو نظر استم بهرااساس   برایو                  

              و کننههدی مجههاکات را اک نگههاه اسههتم بررسهه ۀنههد نظریهها هکردی ن سههاااسههت. محققهه

؛ رضهایی  1386حهاجی  ی )مقیمه انهد دادهارائهه ی رهورکل نظر استم را به آنان  بیشتر

 (.  1391؛ میرخلیلی  1377

تهر کهه تنهها شهامل مهرآن کوچهکی اموضهوع در محهدودهی آید بررسبه نظر می

همهوار ی اتها انهداکهی تحقیقات باهدی و راه را برا ردبه دنبال دای تریو دمیقنتا باشد 

                   ی ا؛ بهههه همهههیو دلیهههل  در ایهههو مقالهههه موضهههوع مجهههاکات در محهههدودهکنهههدمهههی

دیگهر ایهو تحقیهق آن اسهت کهه ی شود. ویژگه میی تر )آیات مرآنی( بررس کوچک

                   ضههرورت نههدارد وی اصههلمجههاکاتل تههکربههق فرضههیۀ مقالههه  وههذیرز یههک نظریههۀ 

یک جاماه صرفاً یک فلنهفۀ مجهاکات در نظهر ی و حقومی الکم نینت در نظام اختم

-توان با ترکیب چند نظریه در موارد لزوم به نتایو بهتر و عادالنههگرفته شود  بلکه می

 دست یافت. ی تر

آیات مرآن بهر نظریهات متفهاوت  اصلی  داللتباد اک بیان اشکاالت نظریات تک

شود تا ا بات شود آیات مرآن صرفاً بر یک نظریهۀ خهاا داللهت ندارنهد. میی بررس

 داللهت تمام آیات و روایات اک گنجایخ مقالهه خهارج اسهت  تنههای چون بررس البته

اک وهنو توجیهه  یکبر هر  ورداکندبه موضوع مجاکات می که اک آیات االحکامی بصش

مشصصهاً کیهر رد امهواست ی گفتنشود. میبیان  ها آنی و شواهد مرآنی مجاکات بررس

( اینکهه در نهایهت کهدام یهک اک ایهو نظریهات را 1: استمقاله خارج ایو اک موضوع 

در  یادشهدهی هها( اینکه آیا نوع مجهاکات2 ؛به استم یا مرآن ننبت داد کامتً توان می

ی ههاامروک م لوِّ و با توجیهی در دنیای اعدام یا هر مورد دیگر  آیات مانند م ف ید

م هابق مجاکات را و کرد ها را کشف  آنی یا باید مصلحت حقیق اند وذیرفتنیمصتلف 
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ی داللهت ظههاهر  ( اینکههه آیها واماههاً مهراد آیههات در نهوع مجههاکات3 ؛آن تغییهر دادبها 

کهردن انگشهتان دسهت  مهرادز حقیقتهاً م هف  گوید م ف یهدمیی مثًت ومت ؟هاست آن

دارنهد. نیهاک ی ترهر کدام اک ایو موارد به تحقیقات مفصل ؟اک جرمی ست یا جلوگیرا

اک نظریهات  یهکفق  شواهد مصتلف در آیات را که ممکو اسهت بهر هردر ایو مقاله 

 :دربهاری ابتدا الکم است توضیم مصتصر کنیم. میمجاکات داللت داشته باشند  تبییو 

 ارائه گردد:با هم ها  هر کدام اک نظریات مجاکات و تفاوت آن

 

 ها پنج نظریه مجازات و تفاوت آن .1

 :بازدارندگی

اک تکهرار جهرم توسه  ی جلهوگیر بها ههدفگوینهد کهه مجهاکات را مهیی ابه نظریه 

          کههه منههتاد جهرم هنههتند  موجههه ی ن سههابق و عهدم ارتکههاِّ آن توسهه  افهرادامجرمه

را کهه اک ی هنگهام انجهام جهرم  مزیتهایو نظریه ایو است که فرد ی اصل :ساکد. ایدمی

      دستگیرشههدن و مجههاکات مقاینههه اکی ناشههی آورد بهها ضههرر احتمههالآن بههه دسههت مههی

دههد  اگهر که اننان همیشه سود بیشتر یا ضهرر کمتهر را تهرجیم مهیرو  کند. اکآنمی

 کنهبی بهراارکز نهدارد  کهبرسد  یجهنت یوا بهباشد که فرد  یومدر سنگمجاکات آن

د. وشه مهی  اک انجهام عمهل باکداشهته کنهد تحمل رای سصت مجاکات چنانند   سود ا

تهر در نظهر گرفتهه شهود  احتمهال اگر ایو اصل درست باشد  هر مدر مجاکات سنگیو

جنایتکهاران نقهد ی ایهو اصهل را بهرای کارایی ا عدهتأ یرز بیشتر خواهد شد که البته 

 (.Wright, Cullen & Beaver, 2014: p. 486-489کنند )می
 

 :سازیناتوان

کهردن مجهرم اک ارتکهاِّ مجهدد جهرم  نهاتوان با هدفاست که مجاکات را ی انظریه 

انداکنهد تها نتوانهد دکد را به کندان می مثال ی برا(. ibid: p. 486-487کند )تجویز می

تهوان هها  نمهیدولهتی کندان برا کیادبنیار ی هادلیل هزینه به. اموال دیگران را بدکدد
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ایهو نظریهه  . وهس داشت در کندان نگهی مدت روالنی ن را براااک مجرمی تاداد کیاد

 ندارد.ی نیز همیشه کارای

 

 :کیفرخواهی

اینکهه بهه ی مجهرم را صهرفاً بهرای یانه ؛اک مدیم در میان جوامف ررفهدار داشهته اسهت 

 .ibid: pمجاکات کنند تا عهدالت بهه جاماهه بهاکگردد )است  آسیب رسانده ی دیگر

  باید دست او را م ف کرد تا تقهاا کهارز هرا م ف کردی اگر دست کنمثًت (. 487

-. اک میهان تمهام نظریههبگیردخارر سود ببرد و حقخ را ی تشف بای را وس دهد و مربان

رسد ایهو نظریهه به نظر می ؛ کیرااست شدهی مجاکات ایو مورد بیشتر نقد و بررسی ها

ونهندیده ی اختمه نظهر. ماموالً انتقام اک استبشر ی یجومنتقیم به حس انتقامی واسص

مجهرم اک تکهرار  کردن نهاتوانکس   ههیف  و گذشهت ارجحیهت دارد. در مقابهل نینت

ی یهها باکسههاکی متصههاری اصههتح و بههاکورور  باکداشههتو فههرد اک ارتکههاِّ جههرم  جههرم

انهواع آن یها  اکی باضههرچند شاید به  ؛داندنمی ناونندذاتاً را وجود آمده  مشکتت به

نیهز بها ادلهه ی کیفرخهواه  ها ایراد گرفته شود. با وجود ایو تأکید بیخ اک انداکه بر آن

است کهه بها ی منتحق رفتاری ایو اصل که هر اننان مانندشود؛ تقویت میی منتحکم

آن در جریهان اسهت و  :دربهاری مفصهلی ههادیگران داشته است. لذا هنوک ههم بحهث

 (. See: Rachels, 2014ند )ا هآن بودی نت نیز حامکا چونی فیلنوفان بزرگ

 

 :بازپروری

بنهدد و کهار مهی اصتح خ اکار بههی ( براتنبیهی جا به)است که مجاکات را ی انظریه 

شناسهان و  که ربهق تحقیقهات روان گیردرا در مجاکات به کار بی هایدارد روزی سا

سهالم ی محکومیت بهه کنهدگ :دورشدن  د تا باد اک تمامنتحول کمفرد را   شناسانجرم

                مناسههب بههه نظههر  امتصههادی جنبههۀاک ی حتهه کیههادی ی ها جنبهههبههاکگردد. ایههو روز اک 

             موجههود همیشههه واسههصگو نینههت و ی هههارسههد امهها مشههکل اینجاسههت کههه روزمههی
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 See: Wright, Cullenد )رادامهه دای  رتر باکورورؤمی هایافتو روزی برا کوشخ

& Beaver, 2014.) 

 

 :ترمیم یا بازسازی

کهه را ی هایکند مجرم را وادار کند آسیبننبتاً جدیدتر است که تتز میی انظریه 

ی مجرم و مربهان مثال ی اکده  جبران و در حد امکان ترمیم کند. بری به اجتماع و مربان

فرصهت ی مجهرم  مربهانی عهذرخواهکنند تا ضمو با یکدیگر صحبت میی در جلنات

 ,Point Park University Onlineکردن و روبرو شدن با او را داشته باشهد ) صحبت

                  کنههد. ممکههو اسههت بهههکههم مههیی مربههاندر تحقیههر را  اسحنهها(. ایههو جلنههات 2016

ی چهون ههر دو بهه تشهف ؛اسهتی ایده مشابه کیفرخواه رظناک  نظریهنظر برسد که ایو 

 انجامد. میی خارر مربان

ایهو اسهت کهه در  تفهاوت تهریوهها وجهود دارد. مههم بیو آنی اعمدهی هااما تفاوت

-جبران ندارد و در وامهف تهاوان عملهخ را مهی در امری مجرم هیف فاعلیتی کیفرخواه

در ی وله  دارنهد تها مصهاا شهوداو را به کور نگه مهیی   در کیفرخواه. بر فرضدهد

وجهود آورده   را کهه بههی نهد او را وادار کننهد تها خهودز مشهکتتکنمیی ترمیم سا

اگهر ی شهونده اک فاعلیهت برخهوردار اسهت  حته مجاکات در نظریۀ ترمیم جبران کند. 

ظهاهر خشهو  بههی ههاروزاک تهرمیم هرگهز  ۀاجبار را به همراه داشته باشد. نظریی نوع

را ی شصصهی مهثًت گهاه شهود؛ نمیمنجر ی خارر مربانی و لزوماً به تشف گیرد بهره نمی

ی یها عمهومی در مراکهز فرهنگهی کنند مهدتوادار می  آسیب کدهی که به اموال عموم

اصههتح و ی ظههاهراً بهها نههوعایههو روز  .خههدمت کنههد تهها دیههنخ را بههه جاماههه بپههرداکد

ی هها ایهو اسهت کهه شهاید بهراگونهه مجهاکات هم همراه است. مشهکل ایهوی باکورور

موجهب التیهام ی تها حهدی حته ود نیا نوجوانهان مفیهد باشه سبکی ها با جرمی نامجرم

مجرمان خ رنا  هرگز مانف تکهرار یها باکگشهت بهه دربار: د  اما نخارر مربانیان گرد

 د.نشوجرم نمی
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 نظریۀ ترکیبیی گانه و برترنظریات پنجی اخالقی بررس .2

اولیهۀ  بودن مجاکات ایو است که اصهل آن خهتف مواعهد تریو منئله در اختمیمهم

اک حقهوق اولیهه ی رور مامهول بها سهلب نهوع است؛ به ایو مانا که مجاکات بهی اختم

ههها  اک آنی کهه در حالهت اولیهه  شههصص اک نظهر اختمهی همهراه اسهت. حقههوم اننهان

 برخوردار است و باید محترم شمرده شوند. 

و شهود؛ چهون در کیفهر مانها مهیاگر چنیو نباشهد  گذاشهتو نهام مجهاکات بهر آن بهی

               مهها ی را اک دسههت بدههد و م ههابق مواعههد اولیهۀ اختمههی مجهاکات  شههصص بایهد چیههز

دلیل به دیگران ضرر بزنیم یا حقومشان را سهلب کنهیم. بها وجهود ایهو   حق نداریم بی

             رور کامهل حهذف کنهد؛  نتواننته اسهت مهوانیو مجهاکات را بههی اتاکنون هیف جاماه

            جهز آشهوِّ و گنهترز ظلهم نصواههد شهد. در بهتهریو حالهت  ی چیز کیرا نتیجۀ آن

کنهد _ نهه اینکهه بها مهیی را تصور کرد که اک وموع جهرم جلهوگیری اتوان جاماهمی

مجاکات نداشته باشد. وس  وجود مجهاکات در جاماهه ی برای فرض تحقق جرم  مانون

 است. ی ضرور

درنظهر بگیهریم  بایهد ی اختمهی زلهۀ عملهمن خهواهیم مجهاکات را بهکه می هنگامی

آن را مشصص کند. ایو توجیه ممکهو اسهت هریهک ی داشته باشیم که چرایی توجیه

هها را مهد نظهر  دانهان و فتسهفه آنباشد که هنوک حقهوقی اک ونو مورد گذشته یا امور

به دست نیامده اسهت و اک رهرف دیگهر  ی اند؛ چون عدد ونو به حصر من قمرار نداده

اک نظهر ی شدن دو شرط دارد: اول اینکه لزوماً شصص باید خ ای اختمیی کات برامجا

انجهام داده باشهد؛ دوم ی مواردل نادر صرفاً حقومی یا حدامل در برخی و حقومی اختم

 داشته باشد. ی خوانمجرم همی باید با خ ای اینکه مجاکات اجرای

هم در دفاۀ اول  مجهرم را بهه بنیار ساده آن ی یک دکدی توان برامثال  نمیی برا

متل محکوم کرد. شرط اول بیخ اک توجیهه مجهاکات  بهه فهرااختق  نظریهۀ ارکز در 

ی منزلۀ یهک اصهل بهرا که بهی گردد. اما توجیهو فلنفۀ حقوق باکمیی اختق هنجار

داشهته ی توانهد در شهرط دوم تهأ یر کیهادشهود  مهیمجاکات در نظر گرفته میی چرای
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شهوند کننهد: مجهاکات باعهث مهی توجیهی ههااک اصهلی برخهی تی  گاهباشد؛ به عبار

 مجرم متناسب با جرمخ مجاکات نشود.

و اوضاع جاماهه ی شود که باید غیر اک مجرم  حقوق مربانتر میویچیدهی منئله ومت

مجهاکات  وضهایت را ی ههااک نظریههی نیز در نظر گرفته شود؛ چون ممکو است باض

ی مغفول وامف شهود. همچنهیو  گهاهی تغییر دهند که حق مربان به نفف مجرمانی نحو به

شهود و هها بهرآورده نمهیمجهاکاتی شناسان اک اجهراو جاماهی انتظارات جاماۀ حقوم

اک ی جلهوگیری جا دهند که بههسوق میی را به سمتی مجاکات  اوضاع اجتماع موانیو

 یابد.وموع جرم  تاداد آن افزایخ می

هها ارائهه مجهاکات ۀهمهی کند تنها یک توجیهه بهرامیی سای کمتر فیلنوف هامروک

                     الکم رای کههارایی انههد کههه نظریههات تههک اصههل ههها بههه ایههو نتیجههه رسههیده دهههد. آن

رهور مامهول  (  هرچنهد بههWright, Cullen & Beaver, 2014: p. 486ندارنهد )

« ترکیبهی ۀنظریه» افهزودندارد. بها ی تأکیهد بیشهتر یادشدهاک نظریات ی بر یک کسهر

بهر آن ی در ایهو نوشهتار سها. رسهاندشخ مهورد  بهرا  شمار نظریات مجاکاتتوان می

نیهز ی ندارد و منابف اسهتمی ضرورتی است تا نشان داده شود اصرار بر نظریۀ تک اصل

کنند؛ چون نظریات تک اصلی  شرای  متفاوت مربوط بهه مجرمهان و آن را تأیید نمی

همهۀ ی شهود بهراگیرنهد و ایهو منهئله باعهث مهیرا کمتر در نظر می مصتلفی هاجرم

و ی را اک نظهر حقهومی  اجتمهاعی صادر کنند که ایو  مشهکتتی موارد  احکام مشابه

 دارد.ی در وی اختم

نظریات مجاکات تأکید دارد؛ به همهیو دلیهل ابتهدا ی ایو مقاله بیشتر بر جنبۀ اختم 

ی اصهل گهردد ههر کهدام اک ایهو نظریهاتل تکباعث می را کهی اک احتماالتی های نمونه

در ی اختمهی ها بررسهیی رور ربیاه شهود. البتهه بهه شوند  ارائهه میی غیراختمی گاه

هها  اک دیگهر رشهتهی و باضهی و اجتمهاعی مبحث مجاکات  جدا اک متحظات حقهوم

اسهت و احکهام ی ارشهتهمیهانی اوهذیر نینهت؛ چهون موضهوع مجهاکات منهئلهامکان

 گذارد.ها بر دیگر موارد تأ یر میهریک اک ایو رشته
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بهیخ ی ههاایو نظریه  مجهاکاتی تکیه داشته باشیم  گاهی اگر صرفاً بر کیفرخواه

کند مجرم  خ ا کهرده تأکید میی رور ذات کند؛ چون بهاک انداکه سنگیو را تجویز می

تهوان بها د کهه مهیفهرض را در نظهر دارایو ویخی و باید تقاصخ را بدهد. کیفرخواه

توانهد مجهاکات مهیی کهه گهاه روری مشابه رفتار خودز انجهام داد  بهی مجرم رفتار

ههم داشهته  ی مشکل روانی اکه تا انداکهی مشابه جنایت اولیه باشد. فرض کنید مجرم

تکهه کهرده و بهه او  بهدنخ را تکهی اک اعضهای رحمانه شکنجه داده و برخرا بیی کن

ی جانبهه فقه  بهر کیفرخهواه رور یک است. اگهر بصهواهیم بهههم کرده ی تجاوک جنن

ی همهیو رفتارهها را بها متجهاوک انجهام دههد؛ یانهی تأکید کنیم  باید اجاکه بدهیم مربان

ی هم جایز شود  مصصوصاً اگر در جاماه مهوانیو دینهی مانوناً ممکو است تجاوک جنن

ممنهوع نداننهد؛ چهون در را )جدا اک حقوق اننهانی( ی حاکم نباشد و اصل چنیو اعمال

گردند. البتهه در ی هایچنیو مجاکاتی توانند مانف اجرانمیی ایو صورت احکام شرع

عنوان مجهاکات  را بههی آید کهه چنهیو اعمهالنیز کمتر ویخ میی جوامف سکوالر کنون

صهرف ی کیفرخواه -و سکوالر ی اعم اک دین -ی بپذیرند. در وامف  بیشتر جوامف کنون

 د.کننرا رد می

ی دهد انتقام بگیرد. بنهیارحق میی به مربانی مبحث دیگر ایو است که کیفرخواه

کننهد. عمهوم مهردم افراط میی گیرداشته باشند  در انتقامی اک مربانیان اگر مجال مانون

نیهاک ی دانند؛ هرچنهد ا بهات ایهو منهئله بهه مجهال بیشهترمیی غیراختمی انتقام را امر

ی غیراختمهی بگهذاریم کهه اصهرار بهر انتقهام حهدامل گهاه دارد. اگر فرض را بر ایو

)جهرم( ی غیراختمهی در واس  به عملهی که با کیفرخواه رسیم می نتیجه ایو است  به

ی جا بههی گهاهی کنهد و کیفرخهواهدیگر )انتقام( جواک ویدا میی یک عمل غیراختم

 کند.در جاماه  به آن دامو میی اختمکاهخ بی

شهود و است که در کیفرخواهی  مجرم همیشهه مقصهر فهرض مهیمنئلۀ دیگر ایو 

کهه ی ماند تا به شرای  مؤ ر بر عمل مجرم توجهه شهود. شهرای میی بامی مجال کمتر

ی اند. اک نظهر اختمه باضاً اک حی ۀ تنل  مجرم خارج بوده و اک میزان اختیار او کاسهته
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فرد را در نظر بگیریهد کهه هرچه اختیار کمتر باشد  مجاکات باید کاهخ ویدا کند. دو 

تجاوک کرده اسهت )شهاید ی لذت به دیگری ندارد و صرفاً برای هیف مشکل روانی یک

ایههو فقهه  یههک مثههال اسههت(  ی تصههور نینههت  ولهه بگوینههد ایههو حالههت مابلی ا عههده

را ی بنهیار سهصتی بهوده و کنهدگی ها دچار مشهکتت روانهمدتی که دیگر درحالی

               داشهتو اختیهار  دسهت بهه تجهاوک کده اسهت. آیها ایهو گذرانده و درنهایت  بها وجهود 

بهه ایهو منهئله ی توجه چندانی دو به یک انداکه در ارتکاِّ جرم مقصرند؟ کیفرخواه

حقوق مجرمان وایمال گردد؛ حهدامل در ایهو ی شود که گاهکند و ایو باعث مینمی

 شود. یحد که دربار: دو مجرم با شرای  نابرابر  یکنان مضاوت م

ی سهاکو نهاتوانی باکدارندگی هاجانبه بر نظریه مشکل اخیر در صورت تأکید یک

ی جلهوگیری کنند برامیی سای مثال  ربق نظریۀ باکدارندگی شود؛ برا هم ودیدار می

وضهف کننهد تها اشهصاا ی تهرسهنگیوی هااک ارتکاِّ بیشتر جرم در جاماه  مجاکات

اک ارتکهاِّ جهرم ورهیهز کننهد؛ غافهل اک اینکهه هها گرفتار نشدن به ایو مجهاکاتی برا

ریشهه دارنهد و حقیقتهاً ی یها امتصهادی اک تصلفهات در منهائل ویچیهد: اجتمهاعی بنیار

ی شهوند. کنهمهیی مرتکب اعمال غیرمانونی اک مجرمان در شرای  بد اجتماعی بنیار

کنهد. مهیی اولیهه دکدی تهأمیو نیاکههای و فقر برای دلیل فشار مال را فرض کنید که به

کنند و رفتار آنهان بهر  میی کندگی کیادی بزرگ شده که ختفکارهای ادر محلهی و

ی روحیه ایو شصص تأ یر گذاشته است. همچنیو  ودر و مادرز ماتهاد بهوده و تهوجه

مناسهب نیهز ی عتوه  امکان تحصیل در مراکز آموکش اند. به به تربیت فرکندشان نداشته

ی جا اک ارتکهاِّ جهرم  بههی جلهوگیری کهه بهرای انظریههاو فراهم نبوده اسهت. ی برا

کنهد  ممکهو اسهت بها چنهیو بر مجهاکات تکیهه مهیی تأکید بر رفف مشکتت اجتماع

 ظالمانه رفتار کند.ی مجرمان

کنند مجرمهان را هرچهه بیشهتر اک دیگهر امشهار جاماهه میی نیز سای ساکدر ناتوان

ارتکاِّ مجدد جهرم را بگیرنهد. بها ی لوها در کندان ج جدا کنند و ماموالً با حبس آن

شهود. در کمتهر مهیی عهادی جداشدن مجرمان اک جاماه  مابلیت باکگشتشان به کنهدگ
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را ی شود. مثال مبلهجرم و جنایت در اجتماع کمتر توجه میی هاایو نظریه هم به ریشه

در را ی شدن اک ارتکاِّ جرمل مجدد بایهد مهدت کیهاد ناتوانی در نظر بگیرد؛ دکد  برا

کردن  اینکه صرفاً بهر نهاتوانی جا که اگر در دور: مجاکات به کندان بگذراند  درحالی

ی تهرورورز او همت گمارند  شهاید نتهایو م لهوِّی برای ااو تمرکز کنند  تا انداکه

مناسهب را ی حاصل شود. اگر به ایو مجرم فرصت مرارگرفتو در یهک نظهام آموکشه

در ی ای  نقهخ مثبتهبهاکگردد و بها آمهوختو حرفهه سالمی بدهند  شاید بتواند به کندگ

ی ههایدر مجاکات چنیو فرصهتی جاماه ایفا کند. بدون در نظر داشتو نظریۀ باکورور

 شود.فراهم نمی
آید. وهرورز یهک وجود می بهی تأکید کنیم هم مشکتتی اما اگر فق  بر باکورور

است. اک ی باضاً غیراختموذیر نینت  بلکه تنها امکان اننان بدون خواست خودز  نه
شهرکت کننهد. ی بهاکوروری ههاشوند در برنامهه اک مجرمان حاضر نمیی ررفی  بنیار

              دهنههد مجرمههان  وزشههکان تشههصیص مههیی وههرورز مجههدد باضههی فههرض کنیههد بههرا
     خهاا احتمهال دارد رفتارشهان بهبهود یابهد. آیها ی یا خوردن داروههای درمانبا شو 

اجهاک: مجهرم او را بهه  بهاکوروری  بیی اجهرای بهرای مجرد چنهیو تشصیصه توان بهمی
نداشهته ی برد یا به کور به او دارو خوراند؟ )مصصوصاً اگر جهرم سهنگینی درمان شو 

یها کهتس ی توان به کور او را بهه مشهاور: درمهاننباشد آیا میی باشد(. اگر مجرم راض
 برد؟ ی آموکش

شهرکت در جلنهۀ مشهاوره کننهد  ایهو مشهاوره را وادار بهه ی ضمو آنکه اگر کن
اک مجرمهان را ی نینت جز اینکه باضی ارسد چارهبر رفتار او ندارد. به نظر میی تأ یر

مرتکهب نشهوند. همچنهیو  در ی در وضایت سهصت کنهدان مهرار داد تها دوبهاره جرمه
ی شهود. درسهت اسهت کهه کیفرخهواهنمهیی به حقهوق مربهانی هیف توجهی باکورور

شود که کند  اما ایو دلیل نمیتأکید میی بیخ اک انداکه بر حقوق مربانی هصرف  گا
در کیفر مجرم لحاک نشهود. فهرض کنیهد مجهرم بهه یهک ی مربانی برای گونه حق هیف

بایهد ی بهاکوروری اند که مجهرم بهرادختربچه تجاوک کرده و متصصصان تشصیص داده
بهر ی شرکت کند و کندان ا ر بدتری درمانروانی ها دو ساعت در دورهی اجبار روک به
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به خهانواد: دختربچهه گفهت کهه مجهرم در ی توان به همیو سادگگذارد. آیا میاو می
کنهد؟ ایهو میهزان اصهرار بهر دو سهاعت در کهتس شهرکت مهیی تقاا کارز روک

بهه  ههایی  حکهماگهر واماهاً در چنهیو مثهالی رسهد  حتهدرست به نظر نمیی باکورور
 .شود دادهی باکورور

اسهت  امها دربهار: ی حل خوباک تصلفات کوچک راهی ترمیم هم اگرچه در بنیار
توان بهر آن تکیهه کهرد. اک نظریهۀ تهرمیم مانند متل یا ماچاق مواد مصدر نمیی هایجرم

شود که جرم چندان سنگیو نینت. بر فرض  اگهر مجهرم استفاده میی بیشتر در موارد
ها را تامیهر  کنند آناست  او را وادار می تصریب کردهی رور جزی را بهی اموال عموم

کهه ی کنهی کند تا حال روحی خواهتوهیو کرده باید ماذرتی کند یا اگر به دیگر
ی ههاهها در جهرمگونه مجهاکات به او توهیو شده است  در نظر گرفته شود. منلماً ایو

 سنگیو راهگشا نینت.
الکم را در ی کهارایی تنهای همجهاکات بهی هاکدام اک نظریه مالوم شد که لزوماً هیف

ضهرورت نهدارد کهه نظهر اسهتم یها  رو  اکایوندارند؛ ی و حقومی جاماه اک نظر اختم
داللهت ی و بهه ههر نحهو داننهتمنحصر ی اک ایو ونو مورد اصلی بر یک را فق مرآن 

 باهدها فیلنهوفان نظریهات ممکهو اسهتی آیات را بر همان یک مورد ت بیق داد. حته
نیهز موجهه نینهت آیهات مهرآن را در نظریهات  نظراک ایو   ؛ وسارائه کنندنیز ی دیگر
در ادامهۀ مقالهه   فهرض کنهیم.ی م اه کهامتً هها را  داللهت آنی منحصر یها حتهی کنون

شهود. داللهت  میی مصتلف مجاکات بررسی هاظرفیت آیات مرآن در داللت بر نظریه
در مجاکات باشهد. م اهاً ی ترکیببر نظریۀ ی تواند تأییدمصتلف میی هاآیات بر نظریه
نینت و تمام آیهات مربهوط بهه ایهو ی به وایان رساندن ایو تحقیق کافی یک مقاله برا
 اند. نشدهی موضوع بررس

 

 مجازاتی هاداللت آیات بر نظریه .3

 در قرآنی بازدارندگ ۀ. نظری3-1

باکداشهتو فهرد مجاکات  ی آید که هدف اک اجرادست می آیات مرآن به اکی شماراک 

 توان به ایو موارد اشاره کرد:اک ارتکاِّ جرم است. اک جمله می
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محارِّ و مفنهد ی حکم متل یا م ف دست و وا یا تباید برا  مائده :سور 33 ۀدر آی

اگهر محهارِّ )در تفنهیر   (34مائهده: )ی باهد ۀآیه ربق. شده است م رحاالرض ی ف

( یا مفنهد وهیخ اک اینکهه 47ا :8ق  ج1387ر. : روسی   .محارِّ اختتف است

گهردد. البتهه حهذف دستگیر شود  توبهه کنهد  بصشهیده خواههد شهد و مجهاکات نمهی

شهود کننده محدود بهر جهرم محاربهه اسهت و حهق النهاس را شهامل نمهی مجاکات توبه

 ؛داشهته باشهدی تواند داللت بر باکدارندگمیی درست (. ایو بیان به53ا :)ر. : همان

د. نهاگهر فهرد توبهه کی د  حتهوشهدنظر باشد باید حکم اجهرا می چون اگر کیفرخواه

ی بهرای حتمهاً بایهد امهدام   مجهرمتهرمیم ربهق نظریهۀ چهون ؛ترمیم هم مهدنظر نینهت

کهدام اک ایهو  ههیف  به آن اشاره نشده است. همچنهیودر اینجا انجام دهد که ی باکساک

توبهه نیهز مبهل اک مجهاکات محقهق  و ندارنهدی هها در وهرورز فهرد تهأ یرنوع مجاکات

یادشهده در ی هاتوان گفت مجاکاتورورز نینت. میی مجاکات برا  وس .گردد می

 خواهد آمد. ی در ود که توضیحخ ننیز داللت داری ساکبر ناتوان 33 ۀآی

کننهد  حکم م رح میی بحث وذیرز توبه را ویخ اک اجرامکه هم ی آیات دیگر

ی دکد و عدم اجهرا ۀاک جمله وذیرز توب ؛داللت داشته باشندی توانند بر باکدارندگمی

 :4ق  ج1387مائهده بههر آن داللهت دارد )حلههی   :سهور 39 ۀحهد م هف دسههت کهه آیهه

 38 ۀبگوید وذیرز توبه مربهوط بهه حهد سهارق کهه در آیهی (. مگر اینکه کن518ا

شهود مهیایو ی چنیو تفنیر ۀاشاره دارد. نتیجی آمده نینت  بلکه به رفف عذاِّ اخرو

ی اجهرا ۀط چندگانهوکهه شهر که اگر سارق توبه کند و باد دستگیر شود  درصهورتی

در رفف حکم نهدارد  ی او تأ یر ۀگردد و توبحد م ف ید را داشته باشد  حکم اجرا می

 (.  371ا :ق1424نجفی  ی که کار به مضاوت بکشد )مرعشی البته کمان

ی بهرانهه ی داشته باشهند  ولهی باکدارندگایو نوع تفاسیر نیز ممکو است داللت بر 

ی مانه کهه م هف یهد را بههی بیننهد. تفاسهیردیگران که مجاکات را میی برامجرم  بلکه 

گیرنهد )ر. : مصتهاری  مهیی اک دکدی جلهوگیری مانه گیرند و آن را بهنمیی ظاهر

 ؛ندارنهدی باکدارنهدگ ۀبر نظریهی گونه داللت (  برختف ظاهرشان  هیف109ا :1386
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ی اک دکدی کننهد. جلهوگیررا اک آیهه خهارج مهیی بحث مجاکات حقهوممون اساساً چ

جاماهه را  بایهد اوضهاعمهثًت  ؛تواند خارج اک مجاکات ههم مانها بدههداست و میی کل

گونهه  ها را ایهو توان آنویدا نکند. البته میی دکد :فراهم کرد که شصص انگیزی رور

مجاکات کنیهد ی نوع او را به کندان بینداکید یا به  کردی دکدی کنی مانا کرد که ومت

 ۀدر صورت وذیرز ایو تفنیر  هیف مرینهی نکنند  ولی نکند یا دیگران دکدی تا دکد

 بحث مجاکات وجود ندارد.ماختصاا آیه به ی برای محکم

م ف دست و وها یها مصهاا )آیهاتخ خواههد   متل انندسنگیو می هاخود مجاکات

محنوِّ شوند. م ابق ایو نظریهه اگهر فهرد ی باکدارندگی برای اهتوانند وسیلآمد( می

  احتمهال ارتکهاِّ استتر اک سود حاصل اک جنایت احناس کند که مجاکات سنگیو

ی ههدف اک اجهرا تهوان براسهاس آن مهیشود. یک مرینه وجود دارد کهه کم میجرم 

 :کهردی باکدارنهدگ ۀمانند مصاا نفس در مهرآن را حمهل بهر نظریهی مجاکات سنگین

ایهو  .«شهما حیهات اسهتی در مصاا برا»فرماید: بقره می :سور 179 ۀدر آیخداوند 

اک ی داشته باشد کهه چهون مصهاا موجهب باکدارنهدگنکته اشاره تواند به ایو آیه می

ی آملهی الهِ جهواد شود  به متل کمتر و حیات بیشتر منجر خواهد شد. آیهتجنایت می

ی ن بهه مهرائو لفظهامحققهاک ی اض. بکرده استأیید ( نیز ایو نکته را ت196ا :1385)

علهت م هف   م ف یهد سهارق ۀآیبراساس اک جمله  ؛انددر آیات استدالل کردهی دیگر

ز کهه ا اصهلیی اک ررف خداست. نکال را با توجهه بهه مانه« نکال»عمل و ی ید  جزا

ی بهراچهون لجهام و افنهار  ؛انهدگرفتههی بهر باکدارنهدگی الجام و افنار اسهت  مرینهه

 (.138ا :1386حاجی  ی رود )مقیمکار می حیوان به مهارو ی باکدارندگ

 

 در قرآنی سازناتوان ۀ. نظری3-2

 مثال:ی برادارند؛ ی ساکگاری ساکبا ناتوانی مرآنی هااک مجاکاتی برخ

متل  م ف دست و وها و )مائده  :سور 33 ۀمحارِّ در آیی صادر شده برای هاحکم

 ۀاک ادامه احکهام اک ایهو یهکچهون فهرد بها هر ؛کننهدداللت میی ساکبر ناتوان (تباید



 

 

 

139 

یده
 نظ
 بی
نن
 قی
 
ندا
ت 
تل
ر ا

رس
بی

 
 
ا،ا
مج
ف 
خیل
خ م

ها
  

بیان شهد  بها ی مبل بصخکه در ی شود. ربق توضیحاتحرِّ و فناد در کمیو ناتوان می

هها بهها مههدنظر ایهو آیههه نینهت و نهوع مجههاکاتی کیفرخهواه  توجهه بهه وههذیرز توبهه

             تبایههد بیشههتر ه یادشههد نههدارد. اک میههان سههه حکههمی سههاکگارهههم و تههرمیم ی بههاکورور

-که جنگ مهیی افراد  گذشتهی هاچون در کمان ؛استی ساکناتوانی اک نوعی حاک

مهدرت حهرِّ   کنهدگی ۀ  بها دور شهدن اک من قهشدندند و محارِّ محنوِّ میردک

 دادند. خود را اک دست می

                 تهوان جنهگ و فنههاد وشهود  مهین محنههوِّ اکهردن محاربه وراکنهدهی تبایهد نهوع

که اک محهارِّ و مفنهد ی به نوع تفنیری اگیرد. البته ایو مضیه تا انداکهها می را اک آن

                آیهه را نقهضایهو کهه شهأن نهزول ی شهود ههم مربهوط اسهت. تفاسهیراالرض میی ف

داننهد )ر. : مهیی اسهتمی ههاخهاا در سهرکمیوی گروههی عهد صلم و کارشهکن

ی سهاکبها داللهت تبایهد بهر نهاتوانی بیشهتری ساکگار  (133ا :6جق  1412ربری  

ی رود. اگر فنهادهایبا تباید اک بیو میی استمی هامیوکدر سری چون کارشکن ؛دارند

            هها نهدارد. عهتوه در رفهف آنی مدنظر آیه باشهد  تبایهد تهأ یری یا مالی مثل فناد جنن

               منجههر نشههود  او را اک  مجههرممصههالف اگههر بههه مههرگ ی م ههف دسههت و وهها  بههر ایههو

 ساکد.جنگ ناتوان می

مائده وذیرفته شود )رباربایی   :سور 38 ۀاگر ظاهر مجاکات م ف ید سارمان در آی

 ابهزارچهون  ؛باشهدی سهاکنهاتوانی بهرای تواند شاهد خوب(  می329ا :5ق  ج1390

مهدرن وجهود نداشهت( ی هها)کهه دکدی گذشتهی هاصصوصاً در کمانمسرمت ی اصل

 شد.اک تکرار سرمت ناتوان می  شدکه دستخ بریده میی کندست بود و 

اسهت ی کنشهادت  نپذیرفتوباشد  ی ساکتواند دال بر ناتوانکه میی مورد دیگر

  باهد اک اینکهه بشماریمشهادت ی (. اگر مذف را نوع4نور: دهد )انجام می «مذف»که 

کنها یها لهواط( ی عهادل بهراشهاهد فرد یک بار شهادت خارج اک ماعده )کمتر اک چهار 

او ی نهاتوان سهاختول او اک تکهرار ایهو عمهل و مهوارد مشهابه  شههادات باهدی داد  برا

در دادگهاه را شهامل ی رسمی هاشود. اما اگر بگوییم مذف لزوماً شهادتوذیرفته نمی
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ننهبت کنها داد  ی بهدون وجهود شهاهد بهه دیگهری فرد در هر جهایشود  بلکه اگر نمی

 نپهذیرفتو(  دیگهر 30ا :1382گلپایگهانی  ی شود )ب حهایمذف محنوِّ میی نوع

تواند مانف انجام مذف یها بهتهان باشهد. مگهر اینکهه بگهوییم شهادت او در محکمه نمی

   بههااسههتی ت رسههمااک مصههادیق آن شهههادی اضههمههذف عههام اسههت و بی چههون مانهها

 شود.ناتوان می مذفاک مصادیق ی اک تکرار برخاو شهادت فرد   نپذیرفتو

-کن کناکهار بیهان مهیی بهرارا نناء که حکم حبس ابد  :سور 15 ۀممکو است آی

اسهت کهه ی ههایچون حبس اک نوع مجهاکات ؛داللت داشته باشدی ساککند  بر ناتوان

و ی کانهی شتق را بهرامجاکات نور که  :سور 2 ۀدارد. اما آیی ساکگاری ساکبا ناتوان

 (.143ا :3تا  جده است )ر. : روسی  بیکرنن   ایو آیه را کند کانیه تجویز می

 

 در قرآنی کیفرخواه ۀ. نظری3-3

مثهال ی بهرا ؛گردنهددر مرآن محنوِّ میی و کیفرخواهائتریو مرآیات مصاا موی

نل ألنح النحفمسل ...که  شده تصریمی ادر آیه اْلم ذ  لنمفا ول لنمفل باراْلم اْلم یمنا ول یمنل باالمعل المعل باالنحفمسا ول

نك  نح باال ك ال ك نا ول در مقابهل ی نفس در مقابل نفس  چشم در مقابهل چشهم  بینه؛ ...بااْلم ذ 

 ۀ دیگهرآیه در (.45)مائهده:  «بینی  گوز در مقابل گوز  دنهدان در مقابهل دنهدان....

بمردا ...: دارددر برابر هم مرار  مصاا نفس افراد مصتلف بمرد  باالمعل المعل رك ول رُّ بارالمح  ؛ ...المح 

  اسهراء :سهور 33 ۀآیهربهق  (.178)بقهره:  «آکاد در مقابل آکاد  برده در مقابل بهرده...

 40 ۀآیه  تل مرار داده شهده اسهتاصاحب دم تنل  بر می کشته شود برای کنگاه هر

               کنهد کههحهو تأکیهد مهی :سهور 60 ۀآیه  دانهدمهیی را بهدی بدی جزای شور :سور

              بهه اووارد کنهد  نبایهد ی کهه بهه او شهده بهر شهصص متصهاررا ی امثل بدیی اگر کن

عقوبت همنانل جرم  جهواک ی بقره برا :سور 194نحل و  :سور 126آیات  شود وستم 

 د. نکنصادر می

اک آن هم اینکه هرجا در مهرآن   امامه کردی بر ختف کیفرخواهی اتوان مرینهمی

 45 ۀآیه ربهقمهثًت  ؛اسهت آمهدهتشهویق بهه عفهو اک آن   باد سصو رفتهحکم مصاا 
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-گناهانخ محنهوِّ مهی :عفو کند  کفاراک مصاا بگذرد و ی کناگر   مائده :سور

شهده م هرح مصاا جایگزیو منزلۀ  بهبها عفو و خون نیزبقره  :سور 178 ۀدر آی .شود

کنهد تأکیهد مهیی (. البته آیت الهِ جهواد148ا :2ق  ج1420)ر. : ابوحیان   است

 امها .بهر عفهو نینهتی مصاا در اجتماع بر عفو مقدم اسهت و اجبهاری رور کل که به

و همان ایجاد حیات اسهت کهه در ی عقتن  گویند که علت تقدم مصااخودشان می

در  ایشهان .(188-187ا :1385آملهی  ی )جهواد شهده اسهتتأکیهد  بهر آن 179آیه 

 ۀآیه  (. همچنهیو196ا :)همهانی نه کیفرخواه  کنندرا تأیید میی نهایت باکدارندگ

اگر فرد عفو کند  خداونهد  :فرمایدمصاا میبیان موضوع در کنار  ی شور :سور 40

اگر فرد در برابر انتقهام صهبر کنهد   :گویدنحل می :سور 126 ۀآی و دهداجرز را می

تشهویق کهرده عفهو  هبه مهردم را  چهرا اسهتر هدف مرآن حقیقتاً کیفهر بهتر است. اگ

 تصور است:  به دو نوع مابلی کیفرخواه باید گفتواس   در؟ است

کند. در اینجا ههیف اجرا می حالتر است و کیفر را در هر اینکه سصتگیرانهی یک -

 بایهد مجهرمرا ببصشد. در ایهو رویکهرد ی شود که بتواند خارفرض نمیی صاحب دم

و جاماهه  اسهتنینت  بلکه استحقاق مجهرم ی له حق مربانئدهد. منبتقاا کارز را 

 40 ۀم لهق نامیهد. آیهی را کیفرخهواهی توان ایهو نهوع کیفرخهواهستاند. میانتقام می

ی بهدی جهزا» :دارداشهاره ی گیرانه در کیفرخهواهبه ایو رویکرد سصتی شور :سور

 «.  مثل آن استی ابدی

  عفهوی و امکهان همیشهگ (در همهیو آیههی حته)بر عفو  مرآن به تأکیداما با توجه 

ی ابهری در آیات دیگر مرائن البتهد. شومصاا تأیید نمیی در مرآن برای اچنیو گزینه

                 عمهل ی م هف یهد دکد  م هف یهد جهزا ۀآیهربهق مهثًت  ؛م لق وجهود داردی کیفرخواه

            گوینههد اگههر صههاحب مههال دکد راکههه مههیی صصوصههاً بنهها بههر تفاسههیرمسههارق اسههت  

صهاحب ی عدل رفتند و فهرد محکهوم شهد  دیگهر حته ۀنبصشید و به نزد امام یا محکم

ندارد و حهد بایهد اجهرا شهود )ررابلنهی  ی امال نیز حق بصشخ ندارد  توبه هم فایده

 (. 518ا :2ق  ج1406
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اسهت نهه جاماهه. لهذا ی نایو است که کیفر دادن  حق مربای کیفرخواهدوم نوع  -

 ؛نهدا گونههها در اسهتم ایهویا ببصشد. تمهام مصهاا کند تواند کیفر را اجرامیی مربان

شهود  بلکهه جنایت متل باشد  مقتول صاحب حق م لق مصاا فهرض نمهی اگری حت

شود و همیشه امکان بصشهخ وجهود دارد. مهرآن م اهاً از داده میایو حق به خانواده

 را صادر کرده است. ی رخواهمجوک ایو نوع کیف

( و 130ا :1387وههور  مصالفههان مصههاا نفههس )ر. : ابههراهیمممکههو اسههت 

ی ههااک مجهاکاتی بنیاری جرابگویند که چون در صدر استم  امکان ای کیفرخواه

 حکهم مصهاا دسهتور دادهی جاماه به اجهرا مهاری وجود نداشت  مرآن برای امروک

شدن یهک  کشتهی در وی کمان کیاد بود و گاهدر آن ی رلبصصوصاً که جنگم است؛

(. تأکید بر عفهو در آیهات 1393جنگیدند )حنینی  ها با یکدیگر میدو مبیله سال تو 

روی( نکنیهد  اسراف )کیهادهمتل گوید در مصاا اسراء که می :سور 33 ۀآی اک جمله

 .بر تأیید ایو تفنیر باشدی اتواند مرینهمی

کنیهد  گوید اگهر ههم عقوبهت مهیمشروط می رور تدا بهنحل اک اب :سور 126 ۀآی 

             کهه بههر شهما وارد شههده  عقوبهت کنیههد )نهه بیشههتر(. مشهابه ایههوی آن عقههوبت :انهداک بهه

                   :1385آملهههی  ی آمهههده اسهههت )جهههوادههههم بقهههره  :سهههور 194 ۀمضهههمون در آیههه

 ( را179)بقهره: « شهما حیهات اسهتی در مصاا برا» ۀآیتوان  می  (. همچنیو655ا

                  کنههد و ایههو اکحکههم بههه کیفههر برابههر مههی  کههه مصههاا داننههتکنایههه اک ایههو 

                هها کنهد. تهرجیم ههر کهدام اک ایهو تفنهیرمهیی جلهوگیری امبیلهه ورشماری کشتارها

 دارد.نیاک ی بیشتری به بررس

حکهم  مهثتً  ؛هها راه نهدارد در آنی صششهنتند که هیف بهم ی دیگری هامجاکات

بهر ی را دلیله هها مجاکات شاید بتهوان ایهو .نور :سور 2 ۀو کانیه در آیی کانی شتق برا

در دیهو خهدا » تصریم شده کههآیه ایو چون در  ؛م لق در مرآن داننتی کیفرخواه

ایهو مهوارد توان با ایو حال می  باید کیفر ببیندی متصاری گوی«. رأفت یا ترحم نکنید

 حمل کرد. ی اک مجاکات و باکدارندگی را هم بر ایجاد ترس عموم
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 در قرآنی بازپرور ۀ. نظری3-4

 ۀتوبهی تهوان اک آیهات دال بهر مبهولایو است که آیا مهیی باکورور بار:اولیو منئله در

(  نتیجه گرفت که ههدف اک 5   نور:39و  34مائده: شدن حکمخ ) و برداشتهی متصار

شهود  دیگهر مجهاکات فهرد اصهتح مهیی چهون ومته ؟بوده اسهتی مجاکات باکورور

ی اما بهر بهاکورور  داللت دارندی نصواهد شد. چنانچه بیان شد ایو آیات بر باکدارندگ

دهنهد تها اصهتح بهاکوروری  مجهاکات را انجهام مهی نظریهۀدر  کیهرا ؛کنند نمیداللت 

صهورت گرفهت  مجهاکات برداشهته ی اینکه اگر اصتح به ههر دلیلهصورت گیرد  نه 

ی بهاکورور ۀنظریهی ههااک الکمههی مجاکات باد اک اصتح یکحکم شدن  شود. برداشته

  و اصهتح صهورت وهذیردی بهاکوروری برااما مهم ایو است که اصل مجاکات  است.

اصهتح ی   بهراها سصو رفته است یادشده اک آنآیات  که دری هایحال آنکه مجاکات

م ف دست و وا و تباید مربوط اسهت کهه   مائده به حکم متل :سور 34 ۀمثًت آی ؛نینتند

صصوصاً که توبه در ایو مورد مربهوط بهه مبهل اک م  مبل به آن اشاره شده است ۀدر آی

ههم رهور مشهصص اصهتح بها مجهاکات انجهام نشهده اسهت. اگهر  است و بهی دستگیر

  نههه بههاکوروری. اسهتی تهرس اک مجههاکات حاصههل شهود  باکدارنههدگ دلیل بههه اصهتح

  مشهروط بهر اینکهه استمبل اک مجاکات  مربوط به( 39مائده: دکد ) ۀتوبۀ آی  همچنیو

 (. 518ا :4ق  ج1387توبه را رافف مجاکات بدانیم )حلی  

داللهت ی ( بهر بهاکورور5نهور: کننهده ) مهذف ۀتوبه ۀآیهاینکه احتمال   در ایو میان

شههادت باهد اک آن ی مشهروط بهر اینکهه توبهه را عامهل مبهول بیشتر اسهت  شته باشددا

؛ 199ا :7  ج1372)ربرسهی   دارداخهتتف وجهود  یههآ یهوا دربهار:چهون  ؛بدانیم

باهد اک مجهاکات ی بهرا(. اگر اسهم اشهاره )ذلهک ن آن( را 75ا :4تا  جمارودی  بی

ود که توبه باهد اک مجهاکات محقهق شآیه ایو میی مان  مانا کنند نه باد اک عمل مذف

کهه  مگر کنهانی» :آوردچون می ؛کنداصتح هم استفاده می ۀاک کلمی گردد و حتمی

 ؛هرحال داللت ایو آیه نیز صد در صد نینهت به«. باد اک آن توبه کنند و اصتح شوند

دههد کهه تصفیف میی بلکه گوی  کندمجاکات اعتم نمی ۀچون ظاهرز توبه را نتیج
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 نپهذیرفتوایو نکته مهم است که آیا ی توبه کردند  مجاکات ادامه ویدا نکند. بررس اگر

 ؟دارد باکمیمذف  او را اک وشود اصتح او می موجب خ اکارشهادت 

د تها توبهه کنهد و اصهتح دههمهی حکهمی دادن مرد کان آکار بهنناء  :سور 16 ۀآی

نهور کهه  :سهور 2 یۀآ با آیه وای اگرشود. شود. اگر توبه و اصتح حاصل شد  رها می

               : 1ق  ج1415 ی کاشههان یض)فهه بههودشههده نکنههد  ننهه  یمهه یههانحکههم شههتق را ب

  شهد می( محنهوِّ یمیمهدی ههایوه)بهه شهی بهاکوروری بهرای داللت خوب  (430ا

بههوده اسههت ی اک مصههادیق آن تههوبی  لنههانی ن یکههاصصوصههاً کههه بههه شهههادت مفنههرم

  .(24ا :1  ج1375)رریحی  

 

 ترمیم در قرآن ۀ. نظری3-5

که دیهه ی رسد یافتو آیات مرتب  با ترمیم دشوارتر باشد. شاید بتوان اک آیاتبه نظر می

را برداشهت ی ترمیم آسیب وارد به مربانی (  نوع187بقره: کنند )بها را بیان مییا خون

(. 9 - 6نور: ) آیات مربوط به لعان زن و شوهر به یکدیگر است ،مورد دیگرکرد. 

ی چهار شااهد بارا  ی ول است، فرض این است که مرد به زن خود نسبت زنا داده

دهاد  مای  که به همسرشی باید چهار بار شهادت دهد که نسبتاو اثبات آن ندارد. 

اگار درو  بگویاد.    ،خودش بخواهدی پنجم لعنت خدا را برا ۀو دفعراست است 

گویاد و دفعاه   شوهرش درو  مای دهد که زن هم چهار بار شهادت می ،در مقابل

 اگر شوهرش راست گفته باشد.  ،خواهدخود میی پنجم غضب خدا را برا

( یمتارم ی بارا و مجار  ) ی قرباان ی دیادارها باه  ی نوع را بهکار شاید بتوان این 

تارمیم  ی العن و نفرین تا اندازه بامحقق نشده ی تشبیه کرد که چون مجازات اصل

شود: اول ایراد دارد و مع الفارق محسوب می وجه حاصل شود. این تشبیه از چند

اثبات نشده و صرفاً یک ادعاست. شاید بتوان گفت در ی رسم طور بهی اینکه جرم

خیانات  زن باه او  یا مرد راست گفتاه و   :عالم واقع باالخره یک جر  محقق شده

است. پا  هار کادا  راسات      زدهتهمت  مرد به اوگوید و یا زن راست می کرده
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ی آورد. البته فارض ساوم  دست می ترمیم را به ،د با نفرین و لعن طرف مقابلبگوی

خطا )بدون تقصیر( یقین داشته باشد که همسرش زناا کارده    شوهر به :ستههم 

وجود ندارد. مشکل دو  تشبیه این است کاه  ی مجر  حقیق ،است. در این صورت

باه  ی حقاوق ی هاتتأثیر لعن و غضب خدا در آخرت باشد یا در دنیا، جزء مجازا

ی داشته باشد، نوعی و ضمانت اجرایی اگر تأثیر بازدارندگی حت و آیدحساب نمی

ی هاا ضامانت  ۀتاوان آن را در دسات  است و مای ی دینی مجازات و ضمانت اجرا

 قرار داد. ی فراحقوقی اجرای

 ۀوسایل  هستیم کاه باه  ی حقوقی دنیوی در دانش حقوق به دنبال ضمانت اجرا

-2ص :1393مقاد ،   و وکیلای ی شود نه خداوند )ر.ک: شیروحکومت اعمال می

هام  ی ترمیم باا هماین عا اب غیرحقاوق     گفتتوان مشکل می ینا رفعی برا(. 5

لعن و نفرین نیست، بلکه این اسات کاه    ۀمجازات نتیج ،شود. در واقعحاصل می

گنااه  در مخاطب بای ی اثر احساسی کند و این نوعفرد خودش را لعن و نفرین می

ها را وادار به ایان ناو     آنی شود. همین که قاضکند و ترمیم حاصل میجاد میای

ی از قربانی خواهمجر  را وادار به مع رتی است. مثل اینکه قاضی لعان کند، کاف

 حاصل شود.ی خاطر و ترمیم احساسی کند تا تشف
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 گیرینتیجه

مجهاکات اک یکهدیگر باکشهناخته شهدند: باکدارنهدگی   ۀوهنو نهوع نظریهدر ایو مقالهه 

ی گهاهی اصهلوذیرز یک نظریۀ تهک و ترمیم.ی ساکی  کیفرخواهی  باکورورناتوان

تواند شهرای  متفهاوت را به همراه دارد؛ کیرا اصل واحد در تمام موارد نمیی مشکتت

ی بهه اجهرای ووشخ دهد. لذا گاهی مصتلف اجتماعی ها را در بنترهامجرمان و جرم

و ی اجتمههاعی خشههو  نامتاههارف و ناعادالنههه یهها اک دسههت رفههتو کههارایی هههامجههاکات

مشهابه ی مامهوالً رفتهاری گردد. بر فرض  کیفرخواهموانیو مجاکات منجر میی حقوم

کند که با توجهه بهه جهرم ممکهو اسهت بها خشهونت بنهیار و رفتار مجرم را تجویز می

و ی سههاک. همچنهیو  کیفرخههواهی  نهاتوانهمههراه باشهدی خهواهاحنهاس عمیهق انتقههام

مشهابه بها شهرای  متفهاوت دارنهد  ی ههاکهه جهرمی مجرمهانی ماموالً برای باکدارندگ

همهۀ ی بهرای رسهد. بهاکورورکنهد کهه ناعادالنهه بهه نظهر مهیاحکام یکنان صادر مهی

-سنگیو را ووشخ نمهیی هاها مثل جرممجرمان کارآمد نینت و ترمیم نیز تمام جرم

کار ببنهدیم تها متناسهب بها  اک نظریهات مصتلهف را بههی بنابرایو بهتر است ترکیبهدهد. 

را اعمال کنیم. بدیو منظور  الکم نینت آیهات ی متفاوتی هاشرای  مصتلف  مجاکات

بهر ی تهرمهویی ههاداللت  در میان آیات مرآن مرآن فق  بر یک نظریه داللت کنند.

در آیهات ی مربهانی مشهروط بهرای فرخواهوجود دارد. کیی ساکو ناتوانی باکدارندگ

ی مرائنههرچند در مرآن اما در تمام موارد تأکید بر عفو است.   شودمصاا تجویز می

اک ی بهاکورور ۀنینهت. نظریهی م اه ایو مهرائو  شودم لق یافت میی کیفرخواهی ابر

ایهو نظریهه انهد  هرچنهد آیهات دیگهر ننه  شهده باآیند که دست می بهی هایمجاکات

ی اترمیم نیهز تها انهداکه ۀآن یافت. نظریی برای توان مرائنشود و میرد نمیی رورکل به

 رور بهه هنظریه وهنو اک یک . در ایو مقاله هیفشود میبها و لاان برداشت اک آیات خون

 .به مرآن ننبت داده نشدی م ا
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 نامهکتاب

ی باورههای برخهمجهاکات در آیینهه ی مبهان»  (1387) نهیووور لیالنتانی  حابراهیم .1

 .142-117  ا125ز مجله مارفت    «شرعیی و کیفرهای دین

جمیهل   تحقیهق التفنهیری البحر المحهی  فه  ق(1420) حمد بو یوسفابوحیان  م .2

 محمد  بیروت: دارالفکر.ی صدم

مجلهه   «مذف اک دیهدگاه کتهاِّ و سهنت»  (1382) سیدهاشمگلپایگانی  ی ب حای .3
 .46-29  ا3سال اول  ز استمی  ی هااندیشه

   مم: اسراء.9  ج«تفنیر تننیم»  (1385) بدالهِ آملی  عی جواد .4

وژوهههه )سههایت   «اعههراِّ جههاهلیی هههاجنههگ»  (1393) اکبر لیحنههینی  سههیدع .5
 اک لینک:ی   دسترسوژهشکده بامرالالوم(

http://pajoohe.ir__جنگ-های-اعراِّ-جاهلی a-34986.aspx  

  شهرح مشهکتت القواعهدی ایضهاح الفوائهد فه  ق(1387) حمد بو حنهوم  حلی .6

بروجهردی  مهم: عبهدالرحیم و ی اشهتهاردوناه  علیکرمانی  ی موسوسیدحنیو تحقیق 

 سنه اسماعیلیان.ؤم

ی مجله حقوم  «استمیی نظریه مجاکات در حقوق کیفر»  (1377) نورضایی  ح .7
 .206-189  ا23  ز دادگنتری

ی ضههمانت اجههرا»  (1393مقههدم ) وکیلههیمحمدحنههیو و  بدالحنههیوشههیروی  ع .8

  5ز دوفصلنامه دانشهنامه حقهوق امتصهادی    «و جایگاه آن در حقوق نرمی فراحقوم

 .27-1ا

بیههروت:  چ دوم  تفنههیر القهرآن ی المیههزان فه  ق(1390) حمدحنهیورباربهایی  م .9

 للم بوعات.ی سنه اعلمؤم

تصههحیم تفنهیر القههرآن  ی مجمههف البیهان فهه  (1372) ضههل بهو حنههوربرسهی  ف .10

 تهران: ناصرخنرو. چ سوم  رسولی هاشم و ی رباربایی یزدالهِ  فضل

http://pajoohe.ir/جنگ-های-اعراب-جاهلی__a-34986.aspx


 

 

148 

ق/ 
خال
ا

شم
و ش
ر 
س

 /
ان 
سی
،م

13
98

  

بیههروت: تفنههیر القههرآن  ی جههامف البیهان فهه  ق(1412) حمههد بههو جریههرربهری  م .11

 دارالمارفف.

 مم: جاماه مدرسیو.المهذِّ    ق(1406) عبدالازیزی   ماضررابلنی .12

ی حنهیناحمهد   تحقیهق «مجمهف البحهریو»  (1375)   فصرالهدیو محمهدرریحی .13

 تهران: مرتضوی. چ سوم  اشکوری 

  تحقیههق فقههه االمامیههفی المبنههوط فهه  ق(1387) حمههد بههو حنههوروسههی  م .14

 تهران: المکتبف المرتضویف ْلحیاء اآل ار الجافریف. چ سوم  کشفی ی سیدمحمدتق

 احمهد حبیهب تصهحیم تفنهیر القهرآن ی التبیان فه  تا()بی ____________ .15

 بیروت: دار احیاء التراث الاربی.  عاملی

 اعلمهی  حنهیو   تصهحیمتفنیر الصافی  ق(1415) محمدمحنوفیض کاشانی   .16

 .رتهران: مکتبف الصد چ دوم 

سید بهو تالیق النکت و الایون تفنیر المارودی    تا()بی بو محمدی لمارودی  ع .17

 بیضون.ی بیروت: دارالکتب الالمیف  منشورات محمد عل  عبدالرحیمعبدالمقصود 

-107  ا49  ز بیهتمجلهه فقهه اههل  «(14هها )نکته»  (1386) ضامصتاری  ر .18

122. 

  «ضوء القهرآن و النهنفی النرمف عل»  ق(1424) الدیو ید شهاِّنجفی  سی مرعش .19
 نجفی.ی مم: کتابصانه مرعش  علویسیدعادل تقریر 

  ز بیهتمجله فقه اهل  «(1فلنفه مجاکات )»  (1386) بوالقاسمحاجی  ای مقیم .20

 .147-106  ا51

ز فصهلنامه کتهاِّ نقهد    «خشونت و مجاکات»  (1379) یدمحمودمیرخلیلی  س .21

 .153-124  ا15و  14

بهه دیهدگاه ی واکنخ علیه مجرمان با نگاهی مبان»  (1391) ____________ .22

 .130-97  ا1اول  ز   سال فصلنامه حقوق جزا و سیاست جنایی  «استم
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