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 چکيده

ها و ها ميان گروهاي براي حفظ ماهيت و شكل موجود توزيع ارزشمقررات جزايي هر جامعه وسيله

شود مي که در سيتم حقوق از اين مقررات تحت عنوان حقوق کيفري نام برده اعضاي جامعه است

کقررات جزايي با داشتن يک سري از اصول خاص در  در حقوق کيفري اصل و مبنا جرايم است که

قوانين جزايي خود دارد.بنابر اين مي و تاديب و ساير اهداف قدم بر ،سزادهي ،جهت اهداف پشگيري

کوشد تا افراد را ها ميبلكه از طريق تهديد و تحميل مجازات،آفريننده حقوقي را براي افراد نيست

قرآن کريم که دستورات الهي در آن  .ها وادار کنديع ارزشبه احترام و رعايت وضع موجود توز

در بخش حقوق جزا داراي اصولي است که اصول ،تجلي يافته و منبعي غني براي احكام اسالم است

توان نتيجه گرفت که قرآن کريم حقوق جزاي عرفي با آن قابليت انطباق دارد و با اثبات اين امر مي

درباره اين اصول مباحث مهمي را در ،شناسيهور حقوق جزا و جرممقدم بر بسياري از مكاتب نوظ

 .که در اين مقاله سعي شده است به بررسي اين موضوع پرداخته شود خود جاي داده است

 .نظام کيفري، قران کريم، جرم و مجازات، حقوق کيفري  :يديکل واژگان
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 2قباد نادري ،1بيژن نجفی

 .آزاد اسالمي واحد کرمانشاهدانشجو دکتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه  1
 .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور 2
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 مقدمه
قانون جزاي مصوب در مقررات جزايي بيشتر ،دهندمي را تشكيل مجرم و مجازات بحث اصلي حقوق جزاي عمومي،جرم

موردحمايت هر جامعه هاي حقوق جزا ضامن ارزش،حقوقي گوناگونهاي در نظام، يابدمي به اين سه موضوع اختصاص، کشورها

  :رتند ازآيد. در حقوق جزاي اسالمي سياست کيفري مبتني بر اصولي است که که مهمترين آنها عبامي اي به حساب

بر ضد اخالق حسنه و -حفظ و حراست جامعه از علل و موجبات گناه وجرم ) با ممنوعيت شرب مسكرات و يا رفتاري -الف

 .عفت و نظم عمومي و روابط صحيح خانوادگي(

جرم -حتميت وقاطعيت اجراي کيفرهاي اسالمي نسبت به کساني که فاقد هر گونه انگيزه و مجوزي براي ارتكاب گناه و-ب 

 .اتفاقي و بدون سبق تصميم(هاي بوده اند) در مورد ارتكاب ضرب و جرح و قتل

تعيين کيفر مناسب به عنوان ضرورتي -تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم در شريعت اسالم د  -ج 

  به منظور حمايت جامعه از گزند بزهكاران،اجتماعي

مكره و مجبور( با استفاده از ، صغير، افراد فاقد ادراک و اختيار )مجنونپذيرفتن اصل عدم مسئوليت کيفري نسبت به -ه

 .اقدامات تاميني براي حمايت اجتماع از آسيب و زيان احتمالي افراد غير مسئول

اثر امر به معروف و ،تشريع کيفر براي تهذيب اخالق واصالح بزهكار، تقويت ايمان افراد از نظر پيشگيري از بزهكاري -و 

در ،ز منكر در ارتباط با تقليل جرائم. قرآن کريم که دستورات الهي در آن تجلي يافته و منبعي غني براي احكام اسالم استنهي ا

توان اثبات کرد که قرآن مي مبحث حقوق جزا داراي اصولي است که اصول حقوق جزاي عرفي با آن قابليت انطباق دارد وپس

هاي حقوقي همانطور که قيد گرديد در نظام.باشدمي حقوق جزا و جرم شناسيکريم مقدم بر بسياري از مكاتب نوظهور 

هاي فرهنگي و شود. اختالف جوامع بشري در ارزشاي محسوب ميهاي موردحمايت هر جامعهحقوق جزا ضامن ارزش،مختلف

ديگر مانعي براي تبعيت حقوق جزا اي به جامعه مجرم و مجازات از مكتبي به مكتب حقوقي و از جامعه،شده از جرممفاهيم ارائه

همچنين مقررات جزايي هرکشوري وسيله اي براي حفظ ماهيت و شكل موجود توزيع .از يک سري اصول کلي مشترک نيست

و تمامي اعضاي کشور است. قوانين اساسي و مدني حقوقي را براي افراد جامعه بوجود آورده ها گروه، ميان احزابها ارزش

اجتماعي تغيير دهد. قوانين جزايي خود هاي را از ارزشها تواند شكل و ميزان بهره مندي افراد و گروهمي ترتيببه اين ،است

کوشد تاافرادرابه احترام و رعايت وضع موجود ها ميبلكه از طريق تهديد و تحميل مجازات،آفريننده حقوقي را براي افراد نيست

شن است که نظام جزايي يک جامعه نمودار و منعكس کننده وضع اجتماعي آن جامعه توزيع ارزش هاوادارکند. بدين ترتيب رو

متفاوت هاي اگر چه بهره گيري از فرهنگ( 1باشكل حكومت و روابط اقتصادي و اجتماعي افراد همبستگي نزديک دارد)،بوده

شود و عملي که در يک نظام حقوقي مي مختلف در جوامعهاي و در نهايت منجر به تفاوت امر و نهيها موجب تفاوت در ارزش

ليكن به دليل اشتراک همه اين ،شودمي شود از منظر نظام ديگر نه فقط جرم نبوده است بلكه مباح تلقيمي جرم محسوب

هاي توان يافت که تفاوتمي وجوه مشترک متعددي،گيردمي در موجودي به نام انسان که موضوع واکنش کيفري قرارها نظام

به نحوي که مرزهاي ،ناميد« اصول حقوق جزا»توان مي دهد. در حقوق جزاي عرفي اين وجوه رامي ا تحت الشعاع قرارمذکور ر

را از مرزي به مرز ديگر تغيير نمي دهد. دين مبين اسالم به عنوان مكتبي غني که براي ها آنها جغرافيايي و اختالف نگرش

در مباحث مربوط به حقوق جزا و جرم شناسي قرآن کريم مطالب دست ،دهدمي کامل و جامعي ارائههاي سعادت بشر برنامه

 .يافتني بسياري دارد

 

 مفهوم حقوق جزا
کند و تخلف از پردازد که نظم اجتماعي را تأمين ميقواعد و مقرراتي مي،حقوق جزاي عمومي به بررسي مجموعه قوانين

( حقوق جزا يا حقوق کيفري 2گويد)و اقدام تأميني و تربيتي بدان پاسخ مي شناسد و با مجازاتاين نظم را به عنوان جرم مي

باشد تا از طريق تهديد به مجازات و يا مي مجموعه قواعدي است که بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي حاکم

نظم و انيت برقرار گردد. مرحوم دکتر علي از اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و ،اجراي آن و يا اقدامات تاميني يا تربيتي

 (3کند)مي آبادي حقوق جزا را قواعد و قوانيني دانشه که اجراي مجازات را در کشور تنظيم و تنسيق
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 ها قران و اصلقانونی بودن جرایم و مجازات
تا زماني که حكمي بر آن وارد ،بخش باشدفعل يا ترک فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان

قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام که قانونگذار فعل يا ترک فعلي را جرم ،بيني نشده باشدنشده و يا در قانون پيش

هيچ ،( همچنان که هيچ جرمي بدون تصريح قانوني وجود ندارد4افعال انسان مباح است.)،کيفري براي آن تعيين نكند،نشناخته

بيني و تصريح قانونگذار ممكن نيست. همه افراد نه فقط بايد بدانند کدام دسته از افعال انساني جرم نيز بدون پيش مجازاتي

ها را از اهميتي که جامعه هاي اجراي دستورهاي قانونگذار نيز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون آنبلكه بايد از ضمانت،است

تواند پيامد افعال و سود و زيان خود را از پيش هر کس مي،اه خواهد کرد. به اين ترتيببراي نقض اين دستورها قايل است آگ

در دين ايد مي اصل که در قران به شكل فاعده(سابقه اين 4در اين ارزيابي مجازات فعل موردنظر را نيز لحاظ کند.)،سنجيده

زماني -وانين موضوعه اي است که تا اواخرقرن هجدهمقرن است و همين امرموجب امتياز دين اسالم نسبت به ق13از-اسالم بيش

که اين قاعده به عنوان نتيجه اي از انقالب فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ شناختي نسبت به اين قاعده نداشتند. قاعده مذکور 

وجود با  يافتموضوعه رسوخ -حقوق بشر انتشار و سپس در ساير قوانينهاي در اعالميه 1۷۸9براي نخستين بار در سال 

 .امكانپذير بوده استوقواعداصولي استنتاج اين قاعده از برخي آيات قرآني يا سنت نبوي ،اين

نص آشكاري مبني بر عمل به اين قاعده در حوزه قانونگذاري کيفري وجود ندارد. به بيان ،هاي قرآني يا سنت نبويدر آيه

 .قانونگذاري کيفري اسالمي داللت داشته باشدشود که بر اتخاذ اين قاعده در نصي يافت نمي،ديگر

استنتاج اين قاعده از برخي آيات قرآني يا سنت نبوي و قواعد اصولي امكانپذير بوده است و استخراج آن ،با وجود اين

ي و ما کان ربک مهلک القري حت( »5« )و ماکنا معذبين حتي نبعث رسوال»چندان دشوار نيست. برخي آيات قرآن کريم مانند 

عفااهلل عما سلف و من »( و آيه ۷«)قل للذين کفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف( »6« )يبعث في امها رسوالً يتلوا عليهم آياتنا

قرن است و همين امر موجب  13( سابقه اين قاعده در دين اسالم بيش از 9( بر اين امر داللت دارند. )۸)،«عاد فينتقم اهلل عنه

اي از انقالب اي است که تا اواخر قرن هجدهم ـ زماني که اين قاعده به عنوان نتيجهنسبت به قوانين موضوعهامتياز دين اسالم 

در  1۷۸9فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ شناختي نسبت به اين قاعده نداشتند. قاعده مذکور براي نخستين بار در سال 

ما کنا معذبين حتي نبعث »( آيه مبارکه 10موضوعه رسوخ يافت.)هاي حقوق بشر انتشار و سپس در ساير قوانين اعالميه

سوره نساء نيز از جمله  159سوره قصص و آيه  59( از جمله بيانات زيباي قرآن کريم درباره اين اصل است. آيه 11«)رسوال

ز طريق ارسال رسل ابالغ تأکيدات اين کتاب وزين و مقدس بر اين مطلب است که خداوند متعال تا زماني که دستورات خود را ا

دانند که مي به عبارتي علماي مذهبي مبناي حقوق را اراده خداوند تبارک و تعالي.رسانداي را به مجازات نميبنده،نفرموده است

احكام ،( در کتب آسماني و الهي12م را براي مردم اعالم داشته است)با ارسال پيامبران و نزول وحي بر آنان قوانين و مقررات الز

و قوانين بسياري براي حفظ حق اهلل و حق الناس از طريق پيش بيني ضمانت اجراهاي کيفري در قبال تخلف از مقررات مزبور 

پيش بيني شده است. سياست کيفريشريعت مذهبي توحيدي که در مبارزه با اعمال ناپسندوحفظ نظم عمومي وامنيتدر 

ازطريق هدايت مردم به ،پيشگيري از ارتكاب گناه -الف :ده مبتني بر دو موضوعجامعهبرعدل مطلق و خير حقيقي پايه گذاري ش

توصيه بر اجتناب از تجاوز وتعدي افراد به ،دفع شر و ضرر،جلب خير،تهذيب باطن-تزکيه نفس و، سوي اهلل و روزجزا )معاد(

دفع اشخاص ،حالت خطر ناک نفي،اعمال کيفر در جهت اجراي عدالت-ب .امر به معروف و نهي از منكر،حقوق يكديگر

اصل قانوني بودن جرم و مجازات يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي که شرع -الف.ارعاب بزهكار،تاديب واصالح،فاسد

است واين قاعده از « قاعده قبح عقاب بال بيان»ويا همان «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها»،مقدس اسالم برآن تصريح کرده

رود ودرصدد بيان اين معناست که هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور مي م نزد فقيهان و اصوليون به شمارقواعد مسل

نيست.دين اسالم سالها قبل ازتولد مكاتب مختلف در قرآن و احاديث اين قاعده را مورد توصيه موکد قرار داده است. فعل يا ترک 

تا زماني که حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون ،راي نظام اجتماعي زيان بخش باشدفعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و ب

کيفري براي آن ،قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام که قانونگذار فعل يا ترک فعلي را جرم نشناخته،پيش بيني نشده باشد

هيچ مجازاتي نيز بدون پيش بيني و ،نوني وجود نداردافعال انسان مباح است همچنان که هيچ جرمي بدون تصريح قا،تعيين نكند

هاي بلكه بايد از ضمانت،تصريح قانونگذار ممكن نيست. همه افراد نه فقط بايد بدانند کدام دسته از افعال انساني جرم است
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نقض اين دستورها قايل جامعه براي -را از اهميتي کهها اجراي دستورهاي قانونگذار نيز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون آن

در اين ارزيابي مجازات ،تواند پيامد افعال و سود و زيان خود را از پيش سنجيدهمي هر کس،است آگاه خواهد کرد. به اين ترتيب

نص آشكاري مبني بر عمل به ،قرآني يا سنت نبويهاي ( همانطور که درقبل ذکر گرديد درآيه4فعل موردنظر را نيز لحاظ کند. )

نصي يافت نمي شود که بر اتخاذ اين قاعده در قانونگذاري ،عده در حوزه قانونگذاري کيفري وجود ندارد. به بيان ديگراين قا

 ( 9کيفري اسالمي داللت داشته باشد)

 

 اصل دوم اجبار در حقوق جزا 
نيز الزاماتي که جنبه عمومي  بندي الزامات به قراردادهاي ناشي از تعهدات بين افراد ودر قرآن کريم اگرچه امكان تقسيم

کند؛ بدين از ناحيه شارع مقدس در قالب اوامر و نواهي نمود پيدا مي،ليكن به دليل آن که الزامات با هر منشأ،وجود دارد،دارند

 بنابراين گستره الزامات قرآني،نحو که ترک آنچه الزم به عمل بوده و نيز عمل به آنچه منهي بوده داراي پاسخ اخروي است

توبه مالكيت خصوصي و  35بقره و  195،اسراء 2۷،حديد ۷،سوره نساء 32و  29تر از حقوق جزاست؛ براي نمونه در آيات وسيع

کند و همين طور صدها آيه ها را يادآوري ميدهد و يا در آيه يک مائده وفاي به پيمانحقوق مربوط به آن را مورد تأکيد قرار مي

ها عالوه بر توجهي به آنکند که بياقتصادي و فرهنگي ناشي از روابط افراد را مطرح مي،ادگيخانو،در خصوص مسائل اجتماعي

 .به دليل خروج انسان از مسير هدايت داراي عذاب آخرت خواهد بود،شوداين که موجب ورود ضرر مادي مي

 33،نور 5و  4،2،نساء 93بقره و  1۷9،مائده 39و  3۸قذف و محاربه به حكم آيات ،زنا،قتل،همان طوري که ارتكاب سرقت

 .مائده مجازات دنيوي و عقاب اخروي دارد

 

 ها اصل سوم اصل شخصی بودن مجازات
سوزددرمنطق گويندآتش که گرفت خشک وترمىسوزانندبه عكس آنچه معروف است که عوام مىبى گناه وباگناه راباهم نمى

در تمام شهرهاى لوط يک خانواده مؤمن وجود ،ديگرى مجازات نخواهد شدعقل و تعليمات انبياء هيچ بى گناهى به جرم گناه 

هاي ه اين اصل در قانون آيين دادرسي دادگاه .آن يک خانواده را نجات داد،منحرف و آلوده-داشت خدابه هنگام مجازات آن قوم

داد در قبال جرمي که فرد انجام مي شد وعمومي و انقالب در امور کيفري تصريح شده است ر جوامع اوليه اين اصل رعايت نمي

هاي جزايي معاصر هم با انقالب فرانسه اين اصل به حقوق جزا خانواده و حتي در مواردي قبيله وي مسئوليت داشتند. در نظام

 .راه يافت

من أساء  من عمل صالحا فلنفسه و»،(13«)وال تزر وازره وزر اخري»قرآن کريم در آيات متعددي به اين اصل اشاره دارد. 

 (15«)و ال تكسب کل نفس اال عليها»،(14«)فعليها

ولكم في القصاص »از طرف ديگر تشريع قصاص به صورتي که در اسالم وضع شده و خداوند سبحان فرموده است: 

ز هاست. در دوران جاهليت در مقابل ارتكاب قتل ا( خود نيز به طريق ديگري نشان دهنده اصل شخصي بودن مجازات16«)حياة

شدند و به قتل بسته به قدرت قبيله مقتول مجازات مي،بستگان و حتي قبيله قاتل،شماري از اعضاي خانواده،ناحيه قاتل

بدين ،تسري مجازات به غيرقاتل را منع کرده است« کتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و...»رسيدند و خداوند با آيه مي

 (.1۷اجتماعي شد)طريق موجب حيات و آرامش در زندگي 

 

 مشخص بودن و محددیت مکان قوانين  اصل سوم
دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند ،قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني

 «.گردد مگر آن که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشداعمال مي

واجد دو جنبه مثبت و منفي است. جنبه مثبت آن شمول قوانين جزايي بر همه ساکنان  سرزميني بودن قوانين جزايي

روند و يا خارجيان مطيع قوانين جزايي. جنبه منفي آن عدم اعمال قوانين هايي که اتباع کشور بشمار ميکشور است؛ اعم از آن

باع دولت ايران باشند. اصل سرزميني بودن قوانين حتي اگر از ات،برندجزايي کشور در مورد کساني است که در خارج بسر مي
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جزايي قابل توجيه و دفاع است؛ به اين ترتيب که قوانين جزايي مربوط به نظم عمومي جامعه است و همه ساکنان کشور بايد 

به عالوه رعايت  مغاير نظم آن جامعه نيست.،برندنظم عمومي را رعايت کنند و اصوالً اعمال کساني که در خارج از کشور بسر مي

برند مكلف به اطالع و آگاهي از قوانين کشور مستلزم اطالع و آگاهي نسبت به آن است و افرادي که در خارج از کشوري بسر مي

 (1۸قواعد جزايي آن کشور نيستند. )

 

 مواخذه و ضمات اجرا 
ولي تعيين ميزان مجازات يا اقدام تأميني هاي اجراي کيفري به موجب قانون از ابتكارات قانونگذار است بيني ضمانتيش

 ،واکنش جامعه در مقابل جرمي است که نظم آن را مختل کرده،( در واقع مجازات4مناسب بر حسب مورد با قاضي است. )

 .هايش درهم نورديده استهنجارهايش لطمه ديده و ارزش

ها به اين نقض قانون با ضمانت اجراهاي . پاسخگويد: با خلقت بشر جرم ايجاد شد و ادامه دارداريخ بشري اين را ميت

ضمانت اجراها ،شناسي استديدههاي بدني دوران انتقام خصوصي تاکنون که صحبت از بزهمتفاوتي همراه بوده است. از مجازات

 (19اند اما آنچه ثابت مانده اين است که کيفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. )اي يافتهتغييرات عمده

در قرن ،هاتوجهي به شخصي بودن مجازاتها تناسب نداشتن جرم و مجازات و بيبا توجه به شرايط جوامع و شدت مجازات

ها هجدهم با رويكردي انساني و هدفمند کيفر مورد توجه قرار گرفت و نظريات جديدي با هدف انساني کردن نظام مجازات

هالکت  (20آورد زيادي براي جامعه بشري داشته است. )ول است و رهمطرح شد که خود اين نظريات در حال تغيير و تح

( از اين جمله است. نكته مهمي که در ضمانت 21فرعون و هامان به خاطر ارتكاب منكرات و نافرماني )،قارون،ثمود،هاي عادقوم

مال انسان حتي مجرم از طريق تقدم توجه به ک،خورد و به نظر نگارنده حقوق جزا فاقد آن استاجراهاي قرآني به چشم مي

 باشد.مي،هاي تعليم و تزکيه بر کيفر که سالح اصلي حقوق جزا در مقابل مجرم استبرنامه

 

 اصل برات 
خداوند بدون بعث رسوالن ،عقل قادر به درک آن نيست-اصل برائت وآيه ماکنا معذبينمفهوم آيه اين است که در مسائلى که

و اصل برائت ،دليل بر نفى مجازات و عقاب در موارد عدم بيان است-و اين،کندکسى را مجازات نمى،يعنى بيان احكام و وظائف

وَ مَا کانَ رَبُّک مُهْلِک الْقُرَى حَتى يَبْعَث :59( سوره قصص آيه 10گويد که عقاب بدون بيان صحيح نيست.)نيز چيزى جز اين نمى

کرد تا اينكه در کانون آنها پيامبرى مبعوث کند هاراهالک نمىتِنَا... پروردگارتوهرگزشهرهاوآبادىفى أُمِّهَا رَسوالً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَ

بخواند.تااتمام حجت نكنيم وپيامبران رابادستورات صريح نفرستيم مجازات نخواهيم کرد.جمله حتي يبعث -که آيات مارابرآنان

همين اندازه که در يک کانون ،هر شهر و روستا پيامبرى مبعوث شود کند که لزومى ندارد درمي في امها رسوال به اين اشاره

زيرا مردم تمام آن ،بزرگ که مرکز پخش اخبار و محل انديشمندان و متفكران يک قوم است پيامبرى مبعوث گردد کافى است

ر تمام منطقه و نقاط خبرى در آنجا باشد به سرعت د-منطقه بر اثر نيازهاى زندگى مرتبا به آنجا رفت وآمد دارند و هر

 گردد.دورونزديک پخش مى

 

 نتيجه گيري 
و اين سير تكامل کماکان .و مكاتب حقوقي مختلف تحوالتي را پشت سر گذاشته استها تاريخ حقوق جزا براساس انديشه

جزايي اغلب به همين دليل در مقررات ،دهدمجرم و مجازات سه ضلع مثلث حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي،جرمادامه دارد 

هاي ديگري اگرچه در هر يک از اين موضوعات زيرشاخه،يابدکشورها کليات قانون جزاي مصوب به اين سه موضوع اختصاص مي

 .گيردمورداشاره قرار مي

شود. اختالف جوامع بشري اي محسوب ميهاي موردحمايت هر جامعهحقوق جزا ضامن ارزش،هاي حقوقي مختلفدر نظام

 اي به جامعه ديگراز جامعهمجرم و مجازات از مكتبي به مكتب حقوقي و ،شده از جرمفرهنگي و مفاهيم ارائههاي در ارزش
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صرفاً براساس مقتضيات يک عصر ،مجرم و مجازات،توان توجه مقطعي هر يک را به مفاهيم جرممتفاوت استبا نگاهي برکيفريمي

 .خاص دريافت

مختلف در هاي و در نهايت منجر به تفاوت امر و نهيها موجب تفاوت در ارزشمتفاوت هاي گر چه بهره گيري از فرهنگا

شود از منظر نظام ديگر نه فقط جرم نبوده است بلكه مباح مي شود و عملي که در يک نظام حقوقي جرم محسوبمي جوامع

وجوه ،گيردمي واکنش کيفري قراردر موجودي به نام انسان که موضوع ها ليكن به دليل اشتراک همه اين نظام،شودمي تلقي

توان مي دهد. در حقوق جزاي عرفي اين وجوه رامي مذکور را تحت الشعاع قرارهاي توان يافت که تفاوتمي مشترک متعددي

را از مرزي به مرز ديگر تغيير نمي دهد. دين ها آنها به نحوي که مرزهاي جغرافيايي و اختالف نگرش،ناميد« اصول حقوق جزا»

در مباحث مربوط به حقوق جزا و ،دهدمي کامل و جامعي ارائههاي مبين اسالم به عنوان مكتبي غني که براي سعادت بشر برنامه

ترين دين معرفي شده است و در عين حال که اسالم به عنوان کامل .جرم شناسي قرآن کريم مطالب دست يافتني بسياري دارد

ها شود طول تاريخ خلقت بشري را منطبق با نيازهاي هر عصر و زماني با برنامهي تلقي نميکتاب قانون يا علم و رشته علمي خاص

نظارت و هدايت ،و تعليمات به تصوير کشيده است که مراجعه به آيات مختلف مربوط به تاريخ و فلسفه خلقت انسان

حاکي از ،ها و دستوراتيد قرار گرفته و ساير برنامههاي مورد تأکالگوهاي تربيتي ارائه شده و عبرت،راهنمايي پيامبران الهي،الهي

 .هاي حقوق جزاستهايي مقدم بر انديشهوجود انديشه
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