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 چکيده
اسالمی و اخالق زیستی ، بحث سازگاری یا عدم  یکی از مباحث کلیدی در مفاهیم حقوق و فقه

سازگاری مجازات اسالمی با کرامت ذاتی انسان است . اگر چه در حوزه  مجازات اسالمی  و 

سازگاری آن با کرامت ذاتی انسان نظریات مختلفی ارائه شده است که برخی آنها را بی رحمانه و 

مجازاتی سازگار با عصر حاضر تأکید دارند و  خشونتگرایی دانسته اند و برخی دیگر بر جایگزینی

بسیاری بر سازگاری مجازات اسالمی با کرامت انسانی تأکید داشته و اجرای آن را الزمه جامعه ای 

سالم ، بسامان  می دانند و الزمه پیشگیری از جرم و بزه را اجرای کامل و دقیق احکام شرعی 

نیست بلکه  پرداختن به معلول ها تنها زهکاریبشمار می آورند. از آن جا که پیشگیری از ب

مهمترین اصل کشف زمینه ها و علت هاست و احکام جزایی اسالم با دقت به هر دو نکته توجه 

نوشتار حاضر با ژرفکاوی نظریات مختلف ، به این باور تأکید دارد که مجازات اسالمی داده است. 

جب پیشگیری از بسیاری از جرائم می باشد و خود زمینه کرامت انسانی را محقق می دارد و مو

سخن آخر این که احکام اسالمی سازگار با کرامت انسانی و جاودانه است و در شرایط خاص 

 .راهکارهای برون رفت از چالش ها را در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار داده است
                                                                         

    یقرآن کریم ، فقه ، مجازات اسالمی ، کرامت انسان :يديکل واژگان
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 قدمهم

، مساله  مجازات مجرمان است آنچه که بسیاری از مدافعان حقوق یکی از مباحث اساسی در رعایت کرامت انسانامروزه، 

حقوق جزا باید رعایت حقوق بشر و حفظ شأن و کرامت انسانی را مورد توجه قرار دهد و محتوای آن را به عنوان این است که  اند، بشرمدعی

ها و کلیه اعمالی که در مراحل تعقییب، دادرسی در جهت کشف جرم و و بنیادی خود تلقی نماید. حقوق بشر، در کلیه مجازات اصل اساسی

اثبات مجرمیت، و همین طور اصل حکم و اجرای آن، جاری و نافذ است و اگر این موارد با احترام و شأن انسانی مغایر باشد، با قواعد و 

های بدنی؛ مانند: شالق و اعدام و سایر ، به تدریج مجازاتهالذا، تحت تأثیر این نوع آموزه. بشر مخالف استمقررات مربوط به حقوق 

 گردید، از قوانین برخی از کشورها؛ به ویژه کشورهای اروپایی حذف شد. هایی که به شکلی موجب تحقیر انسان میمجازات

، مجازاتی چون  شالق، حبس، تبعید و قتل در پی دارد و شارع مقدس در قرآن کریم بدان ها در شریعت اسالمیاز سویی بسیاری از جرم

 تصریح نموده است 

یِن اللَّهِ إِن کُنتُْم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ِفی دِ

 أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَُّلواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ ﴾۲نور/﴿عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ 

وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ  ﴾۳۳مائده /﴿ی اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خاِلفٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ األَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِ

ن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ ن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَُّه وَمَبِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَ

 ﴾۴۵مائده/﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

های اسالمی، مخالف حیثیت و های اسالمی و کرامت انسان، وجود دارد؟ آیا مجازاتسؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین مجازات

ت و رحمت الهی است و با هدف هدایت بشر جهت تکامل وتعالی انسان، کرامت انسانی است یا برعکس، قوانین اسالمی نشأت گرفته از رأف

 تشریع شده و کامالً با کرامت انسانی سازگار است؟ 

 در پاسخ به این پرسش، وجود دارد: فاوتدیدگاه کامالً مت سهتئوری و  سه

 ها با کرامت انسان نخست: ناسازگاري مجازاتتئوري 

ها، با حفظ حیثیت انسانی سازگاری ندارد. اسالمی، مخالف کرامت انسانی تشریع شده و اجرای آنهای این تئوری معتقد است: مجازات

های شرعی؛ شامل: رجم، قطع دست سارق، اند، مجازاتزا و مخالف کرامت انسانی معرفی شدهها که به عنوان عوامل خشونتبرخی مجازات

  (۴۵ش ،  1۳77) کار ،  باشد.نفی بلد، شالق زدن و قصاص می

بر این اساس و با فرض این که قوانین و مقررات اسالمی، مخالف کرامت و حیثییت انسانی هستند، دو نگرش و دو رویکرد کلی به وجود 

 داند و از بنیان، مخالف اجرای مجازات است.آمده است: یك رویکرد، اساساً مجازات را بر خالف شأن انسانی می

 ها را لغو کرد و یا به اصالح و تغییر آن همت گماشت.باید از اساس مجازاتبنابراین، طبق تئوری نخست، یا 

 ها با کرامت انسان ناسازگاري مجازات نقد تئوري
تاثیر پذیرفته از فضای انسان  تئوری اول  این تئوری مدعی است که مجازات اسالمی با کرامت انسان سازگار نیست و خشونت زا است. 

های فراوانی را روا داشتند و به نام خدا بر باشد فضایی خسته از حاکمان کلیساها که به نام دین خشونتی میمحور فرهنگ و تمدن غرب

رد  و. یابد و واقعیت زندگی انسانی چنین داوری نخواهد کردمردم، ستم کردند و از سویی دیگر این تئوری در فضای آرمانی انسانی شکل می

های اصالحی و ح فرد و جامعه نیست. به کار بستن قوانین جزایی در جامعه، در کنار استفاده از روشو نفی کامل مجازات، هرگز به صال

 :گویداند میدر پاسخ به برخی که ضرورت مجازات را انکار داشتهتربیتی الزمه رشد جامعه و حفظ نظم و انضباط است. مطهری 

تواند جانشین آن شود. اینکه ها، ضروری و الزم بوده، هیچ چیز دیگری نمیجامعهقوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در 

گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتادیب ایجاد نمود، مغلطه است؛ تربیت و ایجاد برخی می

کاهد. همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع زان جرایم میتردید الزم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میدارالتادیب بی

ها جای دیگری را کاهد، ولی هیچ یك از اینجرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز، به نوبه خود از جرایم می

نه کیفر و مجازات. جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی، عادالنه  شود وگیرد؛ نه تربیت و نظامات عادالنه، جانشین کیفر و مجازات مینمی

ها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از شوند که تنها راه جلوگیری از آنو سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می

توان تا حدود زیادی لل وقوع جرایم از میزان جرایم و جنایات میطریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصالح جامعه و از بین بردن ع

ها استفاده کرد، ولی نمی توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود الزم بوده و هیچ یك از امور دیگر، اثر آن را کاست و باید هم از این راه

درزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزشی و پرورشی، ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق ان
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بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی، بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع 

 (۲۲6ص1، ج1۳76) مطهری ،  تر کرده است.زرگتر و بها را بیشنشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آن

برخی از مجرمین، واقعاً مفسدانی هستند که قابل اصالح نیستند، چنین افرادی اگر در  جامعه رها شوند، کل جامعه را به فساد و تباهی 

 کشاندند؛ لذا برای حفظ و صیانت جامعه، طرد و از بین بردن آنان ضرورت دارد.می

 نواندیشی و اجتهاد در احکام دینی تئوري دوم : لزوم 
این تئوری که برآمده از نیك اندیشی برخی روشنفکران مسلمان  در مطابقت برخی احکام اسالمی  با مقتضیات زمان و مکان در اجرای و 

تا با اندیشه ای نوین تحلیل درست برخی قوانین اسالمی است  . و چنین نیست که مجازات اسالمی را برای مجرمان نپذیرد بلکه تالش دارد 

،  و اجتهادی برآمده از منابع متنی اسالم ، مجازات جایگزین که موجب وهن اسالم نبوده باشد و با قوانین بین المللی هم هماهنگ بوده باشد

 را به جای برخی مجازات قرار دهند.. 

باور هر دروه و زمانی، این قوانین تغییر یابد. دکتر سروش طبق رویکرد دوم، باید قوانین کیفری اسالم اصالح گردد و بر مبنای اجتهاد در 

مشمول اجتهاد قرار  ء توانند از صدر تا ذیل و از الف تا یااین قوانین جزء عرضیات دین هستند نه ذاتیات آن. و عرضیات همه می :دارد

 (  ۲۵-۲0، ص 1۳77) سروش ، گیرند.

ایگزینی مجازات معادل برای برخی جرم هاراهکار مناسبی برای کنار نهادن برخی از این تئوری باور دارد که  اصالح برخی احکام  و ج

احکامی است که امروزه اجرای آن احکام موجب وهن و اهانت به اندیشه دینی می شود  که این امر نیازمند اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان 

و اجتهاد پویا خواستار است می توان در برخی از امور امروزه در دستگاه و مکان است و احکام اسالمی را بر اساس احکام مترقی حیات بخش 

قضایی مشاهده کرد. این دیدگاه را نمی توان متهم به دگر اندیشی کرد و این اندیشه را امروزه در پرداخت دیه ذمی می توان مشاهده کرد 

این ضرورت اجتماعی است »برابر و یکسان پرداخت می شود  که بر خالف آنچه تا به حال بوده و حکم می شده است  دیه ذمی و مسلمان

، 16، ص1۳86یزدی ، )  «که با عنوان والیت دیه کامل داده  می شود نه به عنوان یك امر اعتقادی . والیت مصالح زمام و مکان را می بیند 

به نظر می رسد تفسیر مجدد منابع اسالمی تنها راه دستیابی به توافق میان جهان شمولی پاره ای از حقوق بشر بنیادین و به رسمیت   (

شناختن تکثر گرایی فرهنگی باشد که در  رویکرد دوم برای اصالح برخی احکام و اجتهادی نو ، راهگشا باشد.  در این رویکرد ، کار اصلی 

ین زمان ، هماهنگ ساختن سنت های اسالمی با حقوق بشر جهان شمول و بنیادین است. در حقیقت مبنای هنجاری و اساسی اجتهاد در ا

معیارهای حقوق بشر ، یعنی کرامت انسان ، ریشه ای عمیق در تعالیم اسالمی ، به طور عام ، و در قرآن ، به طور خاص دارد . این رویکرد 

ره ای از احکام سنتی فقهی از اسالم نیست و با هماهنگ ساختن منابع متنی اسالم با معیارهای حقوق بشر در باور دارد که  ناسازگاری پا

واقع ، هماهنگ ساختن این منابع با بنیادی ترین هدف اسالم ، یعنی اصل عقالنی و هنجاری عدالت است . که جهت نیل به این هدف 

 (  ۴۵۳) قاری سید فاطمی ، ص با اهداف اسالم ، باید به عقل جمعی روی آورد. سرنوشت ساز ، یعنی هماهنگ ساختن منابع متنی 

اساسا  در این رویکرد برای آن که احکام و قوانین اسالمی معقول و منطقی ارائه شوند نیاز مند آنند تا با استدالل کردن بر این نکته که اسالم

پذیرفته شده بین المللی ، بدانها تصریح گردیده است ، و اگر برخی احکام  مدافع آزادی ها و حقوق بشر جهان شمولی است که در اسناد

 فقهی ، با این حقوق سازگار نیستند باید در پرتو تفسیر مجدد منابع اصلی ، اصالح شوند . که در حقیقت این کار ، وظیفه اصلی اجتهاد در

 تنباط روح نهفته در پیام آنها.                                این دوران است، یعنی بازسازی زمینه های تاریخی متون به منظور اس

 ها با کرامت انسان بر اساس فقه سنتی سوم : سازگاري مجازاتتئوري 

سرچشمه « هاهست»از « بایدها»می، الهای اسالمی، مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت اسوم، اساساً مجازاتسبراساس دیدگاه 

ای که بین نظر و عمل، وجود دارد، وجود دارد. شارع با لحاظ رابطه« هدف»و « عمل»بین « ضرورت بالقیاس»ع، نوعی گیرد و در واقمی

احکامی را در راستای تأمین منافع دنیوی و اخروی افراد جامعه صادر کرده است. این نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به 

د. محبتی که در جای جای زندگی بشر و حیات طبیعی، مشهود است. این محبت، همان خیر رساندن بندگان خویش رحمت و محبت دار

رسانی، در بعضی موارد، بیان احکامی است که به ظاهر تند و درشت هستند. اما از بعد دیگر، این نیز رحمت الهی است و اقتضای این خیر

ها وجود دارد، کند: آن جا که مانعی در برابر هدایت انسانفراگیر الهی، اقتضا می این رأفت و رحمت (  ۲6، ص  1۳69) مطهری ،  باشد.می

آن را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. در نگاهی فراگیر، این باالترین رفق و مدارای اسالمی است که 

 سازگاری کامل با کرامت انسانی دارد.

توان مجازات اسالمی را از یك زاویه تنگ، مورد بررسی قرار داد و انگ خشونت و مخالفت با کرامت انسان به آن زد. طبق این نگرش، نمی

مجازات اسالمی از این حیث، دقیقاً مشابه کار پزشك است که برای عالج بیمار، راهی جز جراحی و مثالً قطع عضو او ندارد. هیچ کس 

های نادرست و کار پزشك را مخالف کرامت و حیثیت انسانی تلقی کند و او نیز حق ندارد از ترس قضاوت تواند انگ خشونت به او بزند ونمی

اسالم، دین رحمت و رأفت است، اما  اند:گفته مفسرانلذا برخی  گر تلف شدن مریض باشد و دست به جراحی نزند.جا، نظارههای بیمالمت
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گذارد، خالف رأفت است. اقدام شخص خاطی، به کرامت مؤمنان و خود او لطمه وارد زیر پا میاین رأفت نسبت به شخصی که حدود الهی را 

کند. اجرای رأفت در مورد این شخص، نوعی قساوت است. اجرای مجازات درباره او، باعث نجات از عذاب اخروی است و این عین رحمت می

)  باشد.شود و رسیدن به آخرت، نیازمند تحمل این زحمت میل نمیاست. و بر اساس قانون کلی الهی، هیچ رحمتی بدون زحمت حاص

 (  ۲۲، ص  19-18صادقی ، بی تا ، ج 

ها، کیفر عملی است که مجرم مرتکب شده است. مجرم با ارتکاب عمل ناشایست، کرامت انسانی خود را از بین برده و حیثیتش مجازاتاوالً 

دلیل خداوند متعال حکیم و مهربان است و کسی را بی ثانیاً  ردن او، مخالفت کرامت انسانی نیست.دار نموده است. بنابراین مجازات کرا لکه

کند و کسی که گناه و جرمی مرتکب شود، کند. کسی که خوبی کند و کار نیکی انجام دهد، پاداش خوبی کسب میعقوبت و کیفر نمی

این قانون الهی است که هر (  8-7) زلزله /  رَّهٍ خَیرَاً یَرَهُ وَ مَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّهٍ شَرَّاً یَرَهُ(.بیند: )فَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَعقوبت همان کارش را می

کسی پاداش کارش را بگیرد؛ اما چنین نیست که همواره خداوند مجرمین را کیفر دهد، بلکه غالباً خداوتد گناهکاران را مورد عفو و بخشش 

فرمایدامام علی )ع( پس از خواندن این آیه شریفه،:)مَا أصَابَکُم مَّن مُّصِیبَه فَبِمَا کَسبت را کیفر نمی دهد. قرآن کریم میخود قرار داده و آنها 

ید اباشد که خود انجام دادهکنید. پیامد رفتارهایی میهر رویداد ناخوشایندی که با آن برخورد می(   ۳0) شوری /  أیدیِکُم وَ یَعفَو عَن کَثیر(؛

،  1۴0۴حرانی ، )   «.گذرداز بسیاری از آنها می»سه بار دستان خود را بر هم نهاد و فرمود:  ، کند و خداوند از بسیاری ]از آنها[ گذشت می

 (  ۲1۴ص 

مورد عفو بنابراین یکی از الطاف الهی و مدارای قانون دینی، این است که مجرم علیرغم جرمی که مرتکب شده است. مجازات نگردد، بلکه 

شود، نه یك استثنا؛ بلکه حالت غالب است. به عبارتی، با این که مجازات حق قرار بگیرد. البته این قانون چنان که از متون دینی استفاده می

هستند، به گذشته از دو نکته قبلی، ادله اثبات جرم، در جرایمی که موجب حد  ثالثاًمجرم است؛ اما موارد سقوط آن، در اسالم فراوان است. 

درباره حدود اسالمی باید گفت  نحوی تعیین شده است که عمالً تحقق آن در جرایم جنسی، غیر ممکن و در موارد دیگر بسیار مشکل است.

ثانیاً: باشد و بسیار نادر و مشکل می -به ویژه در جرایم جنسی- ای است که تحقق آنها به گونهاوالً: چگونگی و نحوه اثبات این گونه مجازات

رسد تشریع مجازات برای جرایم موجب حد، بیشتر جنبه بازدارندگی بر فرض اثبات، موارد سقوط مجازات در آنها فراوان است. به نظر می

داشته و برای این که جلو اشاعه فساد و وقوع جرایم گرفته شود، تشریع شده است. اما چنانچه جرایم موجب حد با آن شرایطی که گفته 

باشد، بلکه در راستای توجه به کرامت انسانی و صیانت از شرافت او اثبات گردد، اجرای حکم، نه تنها مخالف کرامت انسانی نمی شده است

باشد. قرآن کریم قصاص از نظر اسالم، قانون الهی است که برای حفظ حیات وتأمین زندگی همگان، مفید میبه عنوان نمونه،  است.

ثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُنثَى بِاألُن یَا أَیُّهَا فرماید:می

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ ﴾178بقره/﴿مْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُ

و و طبق آیه شریفه، اوالً: قصاص، حکم و قانون الهی است که توسط خداوند وضع شده است. ثانیاً: عف ﴾ 179بقره/﴿األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 

و ثالثاً: حفظ و تأمین حیات (  667ص  1) مقدس اردبیلی ، بی تا ، ج باشدگذشت از قصاص، نوعی احسان و تخفیف از جانب پروردگار می

باید به این نکته توجه کرد که در قصاص، عنصر معنوی جرم؛ یعنی قصد مرتکب در انجام فعل، عنصر اساسی است. اگر قاتل   بشر است.

شود و اسالم او را قاتل عمدی اختالل و یا اضطراب روانی داشته باشد. این قتل، قتل عمدی نیست و قصاص منتفی میترین کوچك

؛ کیفرها و «تدرء الحدود بالشبهات»باشد:شناسند. این مسأله مربوط به اصل بسیار معروفی است که مستند به یك روایت قطعی مینمی

وند.بنابراین اگر احتمال یك درصد داده شود که قاتل در ارتکاب قتل، اختیار از دست داده است؛ شترین شبهه ساقط میحدها، با کوچك

، حکم مجازات قصاص، در اسالم برای حفظ حیات و تأمین پسشود.یعنی عارضه مغزی یا روانی پیدا کرده است، قطعاً قصاص از او ساقط می

 ها و نظام کشور وضع شده است. نسانازندگی 

علیه و خاطر آزرده او توجه شده است. ثانیاً: عدالت و تناسب بین های بسیاری نهفته است. اوالً: در این حکم، مجنیقصاص ظرافت در حکم

ظ جرم و مجازات، کامالً لحاظ گردیده است. ثالثاً: عنایتی خاص به انسانیت و کرامت او شده است و خداوند متعال، این قانون را در جهت حف

را در فرایند قصاص، قرار داده و قربانی جرم را « احسان»ات بشریت محسوب نموده است و رابعاً: خداوند متعال عنصر مهم و تأمین حی

) مقداد  باشد.تشویق به عفو و گذشت و احسان نموده است؛ لذا قصاص در هر مرحله ای که باشد، از طرف ولی دم یا مجنی، قابل گذشت می

 (  ۳۵۴ص  ۲،بی تا ، ج

دانند. مسأله دیگری که در حکم قصاص باید مورد توجه قرار داد، تفاوت زن و مرد در امر قصاص است که برخی آن را مخالف کرامت زن می

ها موجب تفاوت وظایف طبیعی و تکالیف و حتی هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و این تفاوتتردیدی نیست که تفاوت

تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت داند هر قانونی که مبنایش پایینگردد، ولی امروزه جامعه بشری شایسته میجتماعی میحقوق و مزایای ا

 به مرد باشد، ملغا گردد.
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 178باشد. طبرسی؛ از دانشمندان شیعی، از آیه مائده می ۴۵اسراء، و آیه  ۳۳بقره، آیه  179و  178در اسالم، مبنای حکم قصاص، آیات 

چنین استفاده نموده است که فقط در صورت تساوی جنسیت، حکم یکسان است اما اگر مردی، زنی را « االُنثَی بِاالُتثَی».َ قره و از جمله: ب

به هر حال، حتی اگر معتقد (  ۴۵0ص  1، ج 1۳77) طبرسی ،  توان او را قصاص نمود؛ زیرا منطوق آیه داللتی بر این امر ندارد.کشت، نمی

گردد که ناشی از تفاوت طبیعی و موقعیت اجتماعی زن و مرد است. در وت حکم قصاص مرد و زن باشیم، این تفاوت، به دیه بر میبه تفا

ها و مجازات اسالمی دارای مشخصهنکته دیگر   اسالم، حیثیت و کرامت زن و مرد یکسان است و تفاوتی از این لحاظ وجود ندارد.

 سازد. دن آن با کرامت انسانی را بیشتر آشکار میهایی است که سازگار بوویژگی

 مجرم در اعمال مجازات شخصيت انسانی احترام به( 1

در اسالم، مجازات مرتکب جنایاتی نظیر قتل، دزدی، خیانت در امانت، قصاص، قطع دست، حبس و یا شالق است؛ اما کیفر وی توهین و 

شرع و قانون مشخص شده و باید عین مجازات تعیین شده، اعمال گردد و در عین حال ای در تحقیر نیست؛ یعنی سزای هر عمل مجرمانه

حرمتی شود و یا شخص مجرم، مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد. فقهای شیعه در شرایط امر به معروف نسبت به شخصیت فرد مجرم، نباید بی

دهد، باشد. نهی کردن او از سر که مصلحت فرزند را مد نظر قرار میاند: متولی این کار باید همانند طبیب دلسوز و پدری مهربان گفته

رحمت و عطوفت بر او باشد، به خاطر خدا این کار را انجام دهد، عمل خود را از هر گونه شائبه نفسی خالی سازد و هیچ گونه برتری برای 

که خداوند از او راضی بگردد و تنها از این عمل او  خود قائل نگردد؛ چرا که ممکن است فرد خاطی دارای صفات پسندیده دیگری باشد

) موسوی خمینی ، بی تا ،  ناراحت باشد و حال آن که شخص امر به معروف، از این توفیق محروم باشد؛ هر چند خودش اطالع نداشته باشد.

 ( ۴1۴ص  ۲ج

 احياء کرامت از دست رفته )رفع اثر جرم(( 2 
به « کفر»شناسی کلمه کفاره، گفته شده است که از واژه آید. در مفهومگناهان و جرم به حساب میدر رویکرد اسالمی، مجازات، کفاره 

های دینی، شود. کفاره، در آموزهباشد که به وسیله آن، زشتی گناه پوشانده میمعنای پرده و پوشش گرفته شده و در اصطالح، عملی می

باشد که جرم، ضمیر و باطن انسان اشاره دارد؛ زیرا پایه وضع کیفر بر این اصل استوار میای داشته و در واقع، به هدف مجازات نقش برجسته

برد. آن گاه برای پاالیش انسان و به دست آوردن حیثیت و کرامت کند و کرامتش را از بین میآالید. او را از مرحله انسانیت، ساقط میرا می

های دینی، گامی در راستای احیای روح آلوده، روان آشفته و حیثیت از و مجازات در آموزه ای اندیشید. کفارهاش، باید چارهاز دست رفته

دست رفته است. این نگرش، بسیار فراتر و برتر از زاویه دید یك حقوقدان، به مسأله است؛ اندیشمندان حقوق کیفری، هیچ گاه به پاالیش 

ها نسبت به مجرم، بازگرداندن حق اجتماعی از دست اندیشند. بلکه همه تالش آننمیاش، روح آلوده بزهکار و بازگشت کرامت از دست رفته

رفته او است. در حالی که دین بیش از حقوق اجتماعی یا به اندازه آن، به حیثیت و کرامت از دست رفته قربانی، توجه دارد و در واقع، 

متهم پس از اجرای مجازات، کرامت از دست رفته خویش را باز یافته و های جرم می داند و در نتیجه مجازات را کفاره و پوشش آلودگی

گیرد. لذا در روایات اسالمی آمده است: کسی که مجازات دنیوی را تحمل کند، در آخرت برای ارتکاب آن مورد عفو و بخشش الهی قرار می

تر از آن است که کسی را برای انجام یك عمل، دو بار خداوند کریم عمل، مجازات نخواهد شد. در برخی روایات نیز اشاره شده است که:

براساس همین نگرش بود که در عصر پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( بسیاری از (  ۳1۵ص 17، ج 1۴1۲) حر عاملی ،  مجازات کند.

اعمال مجازات دنیوی، آنان را پاک  نمودند که بامجرمین پس از ارتکاب جرمی، خود را به آن بزرگواران معرفی نموده و از آنان تقاضا می

 (  ۳۲0) همان ص  کرده و از عذاب سخت آخرت رهایی بخشند.

پوشی و بخشندگی در آنجا است که اگر مجرمی مورد عفو قرار بگیرد و مجازات نشود؛ یعنی قربانی جرم یا اولیای او، از حکم چشم اوج چشم

و هر که از آن قصاص (  ۴۵) مائده /  )فَمَن تَصَدَّقَ بِِه کَفَّارَهُ لَهُ(؛  گیرد:ره گناهانشان قرار میپوشی نمایند و بزهکار را ببخشند، این رفتار، کفا

به عبارتی، بخشش، خود کفاره گناه و جرم محسوب شده و بدون این که مجازاتی صورت   درگذرد، پس آن کفاره گناهان او خواهد بود.

یابد. لذا در دیدگاه اسالمی، هر رویداد ناخوشایندی در زندگی انسان، پیامد یك رفتار ناصواب از میاش را ببگیرد، مجرم کرامت از دست رفته

کند که غالب این شود؛ یعنی هر جرمی، مجازاتی دارد، اما لطف الهی و حب او به بندگانش اقتضا میو یك عمل ناروا از طرف او، محسوب می

ها درگذرد. امام علی )ع( پس از خواندن این آیه شریفه )مَا أصَابَکُم تحقق بخشد و نیز از بسیاری از آنها را در دنیا و با کیفر اندکی، مجازات

باشد کنید، پیامد رفتارهایی میهر رویداد ناخوشایندی که با آن برخورد می(  ۳0) شوری  مَّن مُّصِیبَه فَبِمَا کَسَبَت أیدِیکُم وَ یَعُفو عَن کَثِیر(؛

ها از بسیاری از آن»سه بار دستان خود را بر هم نهاد و فرمود:  -کند.ها[ گذشت میاید و خداوند از بسیاری ]از آندادهکه خود انجام 

دار و این عفو الهی به معنای این است که از جرم و گناه بدون مجازات رفع اثر شده و حیثیت لکه  ( ۲1۴، ص  1۴0۴، حرانی  «.گذردمی

آیا چنانچه انسان از مسیر   گردد.سازی میبخشش الهی، پوشیده شده و کرامت از دست رفته او دوباره احیا و باز شده و آلوده مجرم، با

 آمیز نسبت به او صورت پذیرد؟!هدایت و تکامل خارج گردد و مرتکب هزاران جنایت گردد، نباید رفتار خشونت
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وجود ندارد. خدای متعال بر انسان منت گذاشت و  انسان و عدم مجازات وی  بین کرامت ایهیچ گاه چنین مالزمه برخی بر این باورند که

این است که (   70) اسراء /  طلبد. ظاهر آیه شریفههای فراوان را به او بخشید. چنین امری شکر و سپاس انسان را میتوان استفاده از نعمت

ر موجودات است نه اینکه بخواهد حقی را برای انسان اثبات نماید، بلکه ن نسبت به سایادر مقام بیان برتری قوا و استعدادهای وجودی انس

باید وظیفه بندگی شماری را در اختیار انسان قرار دادیم و بشر در مقابل میهای بیحتی به عکس، درصدد بیان این نکته است که ما نعمت

برای انسان استنباط نمود، ولی به « حق قانونی»است بتوان یك خویش را انجام دهد. بر فرض هم که از این کرامتی که به انسان بخشیده 

هیچ وجه، به این معنا نیست که با ارتکاب هر جنایتی، همچنان حرمتش محفوظ باشد. گاهی انسان با رفتار اختباری خویش از هر حیوانی 

 (  ۲8۵، ص  1۳80) مصباح یزدی ،  گردد.تر میپست

نمایند در صورتی که کرامت و شرافت انسانی خود را از دست بدهند و آن روح الهی که در فطرت گی میهایی که در گستره زمین زندانسان

ور شوند. نه تنها کرامت و شرافت انسانی را از دست و خلقت انسان نهاده شده است را بازیچه هوا و هوس قرار دهند و در لذات حیوانی غوطه

گیرد و شوند؛ چون عقالنیت تحت تأثیر شهوانیت و هوای نفس قرار میتر میارزشتر و بیپستدهند، بلکه حتی از زندگی حیوانی نیز می

گردد؛ وقتی انسان از مسیر الهی خارج شد و در مسیر شیطانی و شهوانی قرار دهد و عقل اسیر شهوت میقدرت تعقل و تفکر را از دست می

فرماید: مثال برخی از فرماید: برای انسان کرامت و عزت اعطا نمودم و نیز میگرفت فاقد کرامت و حیثیت انسانی خواهد شد.خداوند می

اند که ها در بهترین حال آفریده شدهفرماید: انسانداند و میتر از آن میکند و بلکه گمراهمردم مثال سگ است و یا تشبیه به چهارپایان می

دهد و ترین حالت تنزل میها خود را به پستها و موقعیتاستفاده از فرصتن با سوءگوید، اما همین انساآفرینش انسان را بر خود تبریك می

 ییکی از شبهات(  ۲87ف ص  1۳80) مصباح یزدی ،  کشاند.نماید و خود و پیروان خود را به سوی جهنم میهای الهی را کفران مینعمت

فقها در باب حکم  از آنجا کهطور کلی و اعدام مرتد به طور خاص است.که درباره نظام کیفری اسالم مطرح است مسأله مجازات اعدام به 

و   1۴7ص  ۴، ج 1۴0۳و حلی ،    67ص   ۴، ج  1۴11) ابن بابویه ،  ارتداد تقریباً اجماع دارند که حکم مرتد  قتل و خون او مباح است.

 فلسفهدرباره حکمت یا   (   ۵1ص  ۲، ج 1۴1۲،  و ابن مکی العاملی  ۵۳۲ص  ۳ج 1۴10و ابن ادریس حلی ،   1۲8ص  1۴10مفید ، 

ها را برخالف کرامت و شرافت ذاتی این گونه مجازاتشود.  برخی که در فلسفه مجازات مرتد اشاره میمتعددی مطرح شده  نکاتحکم، 

شبهه سازگاری کرامت انسان با  به این موجب توهین و تحقیر انسان خواهد بود. در پاسخ-معتقدند که این گونه مجازات ، دانندانسان می

هر انسان دارای کرامت ذاتی است و از کرامت ذاتی برخوردار است، ولی این انسان  حکم اعدام مرتد را باید تبیین کرد. ما باور داریم که

به حقوق افراد  جامعه باشد و نباید به حقوق افراد و جامعه تجاوز نماید اگر چنانچه انسان مسئول و مکلف به حفظ کرامت خویش نیز می

برخی باور تجاوز نماید؛ دو گونه مجازات در پی خواهد داشت؛ یکی تجاوز به حقوق جامعه و افراد؛ دیگری از میان بردن کرامت انسانی خود. 

برای مردم باشد.  ار، دلسوز و مهربانز: بقای کرامت در گرو انجام وظایف و اعمال نیك است؛ این که بندگی خدا نماید و فردی، خدمتگدارند

تر از حیوان خواهد بود و دیگر دارای ها را مرتکب شود، پستانسانی که از دایره بندگی خارج گردد و حقایق را انکار نماید، با بدترین جنایت

 (  ۲88، ص  1۳80) مصباح یزدی ،  کرامت و احترام نیست اصرار بر کرامت و احترام چنین انسانی، بسیار سست و غیر قابل قبول است.

ای سئوال کرد و موضوع سئوال خویش را طی شعری به شرح زیر مطرح سئوال کننده ،از عالم بزرگ اسالم، علم الهدی مرحوم سید مرتضی

دستی که دیه آن پانصد دینار است چرا به خاطر یك ربع دینار بریده شود؟ سید مرتضی در جواب گفت: عز األمانه أغالها، و أرخصها   کرد:

قیمت کرده بود و ذلت خیانت بهای آن را پایین آورد، فلسفه حکم خدا  الخیانه فافهم حکمه البارئ؛ یعنی عزت امانت آن دست را گران ذلّ

که یك انسان به جهت ارتکاب خیانت و یا جنایت ارزش و انسانیت انسان را زمانی »به تعبیری (  ۳79ص  ۴) مکارم شیرازی ، ج را بدان.

توان گفت: انسان دارای بنابراین، می(  ۳0۴جعفری ، بی تا ، ص )  .«شودکند، حق کرامت از او سلب میکلی ساقط می متزلزل و یا به

این کرامت مطلق نیست که با هیچ ظلم و جنایت زایل نگردد. خداوند برای انسان کرامت عطا فرموده است و با توجه به  یکرامت است، ول

که کرامت خود را نادیده گرفت و اقدام به انجام کارهایی نمود که منافی  ،باشد و انسان مکلفتکالیف نیز میکرامتی که دارد دارای حقوق و 

 او لطمه خواهد دید. کرامت انسانی است؛ کرامت

شخصیت  بهای انسانیت و حفظ کرامت وانگاری برخی اعمال در اسالم به انگیزه حمایت و پشتیبانی از گوهر گرانفلسفه مجازات و جرم

اری در زگانسانی، و ترویج فضایل و دور نگهداشتن جامعه از رذایل و حفظ نظم عمومی و اخالق حسنه است. اما بدین جهت که؛ مبنای قانون

ر ار، در وضع قانون مصالح فرد و جامعه را دزیابد؛ قانون گاسالم اراده تشریعی خداوند است. در قالب کتاب، سنت و اجماع و عقل تبلور می

نگر است. مکاتب عرفی نیز که مبتنی بر اراده انسانی است هیچ کدام از افراد جامعه را در مسلخ قربانی دیگری هعگیرد و جامنظر می

 فرستد.نمی
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اشاره . لذا به عنوان نتیجه گیری، به چند نکته است انسانی سازگار و کامالً موافق های اسالمی را با کرامت که مجازات آن فرجام سخن

 شود:می

های قطعیه الهی . مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و مجرم به واسطه بزهی که انجام داده است، باید کیفر گردد و این از سنت1

 (  8) زلزله / )وَ مَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّهٍ شَرَّاً یَرَهُ(.(  ۲۲جده / س)  است: )إِنَّا مِنَا المُجرِمینَ مَنتَقِمُونَ(؛

کند، حکمت الهی اقتضا دارد، کسی که کار نیکی انجام . خداوند متعال، حکیم و مهربان است و کسی را بدون سببی عقوبت و کیفر نمی۲

دهد، پاداش آن را کسب کند و فردی که گناه و جرم مرتکب شود، عقوبت کارش را ببیند. این قانون الهی است که هر کسی پاداش کارش را 

دهد و به نین نیست که همواره خداوند مجرمین را کیفر دهد؛ بلکه غالباً خداوند گناهکاران را مورد عفو و بخشش خود قرار میبگیرد؛ اما چ

یرٍ(؛ فرماید: )مَا أصَابَکُم مَّن مصیبه فَبِمَا کَسَبَت أیدِیکُم وَ یَعفُو عَن کَثِدهد. قرآن کریم میاند، آنها را کیفر نمیواسطه جرمی که مرتکب شده

ها[ گذشت اید و خداوند از بسیاری ]از آنباشد که خود انجام دادهکنید. پیامد رفتارهایی میهر رویداد ناخوشایندی که با آن برخورد می

 کند. می

را که  . مجازات کیفر عملی است که مجرم مرتکب شده است. لذا مخالف کرامت و حیثیت او نمی باشد. از دو راه می توان دیدگاه کسانی۳

های دانند، مردود دانست و رویکردی را که قائل به سازگاری و هماهنگی مجازاتهای اسالمی را مخالف کرامت و حیثیت انسانی میمجازات

 اسالمی با کرامت انسان است، تقویت و تأیید نمود: 

ورزد و مخلوقات را تحت تکفل خویش تلقی راه اول: خداوند به بندگانش محبت و رأفت دارد، خداوندی که به آفریدگان خود عشق می

 ها تشریع کند؟کند، چگونه ممکن است، مجازات خشن و مخالف کرامت آنمی

راه دوم: انسان مجرم، خود، کرامت خود را حفظ نکرده و با جرمی که مرتکب شده است، در واقع حیثیتش را پایمال کرده و کرامت خویش 

باشد. در قرآن کریم تعابیری وجود دارد که مؤید این استدالل است: )أولئِكَ کَاألنعَامِ یز نتیجه عملش میرا از بین بره است و این مجازات ن

. به تعبیر قرآن، گروهی از مجرمین و گناهکاران، از مرحله انسانیت و کرامت خود سقوط کرده و از (  179) اعراف /  بَل هُم أضَلُّ سَبیِالً(

توان از ها میتر از نبات و جماد شده است. در این صورت است که تنها با محدود کردن آنم آنها پایینتر و بلکه مقاحیوانات پست

  گوید:های سخت، برای چنین افرادی وضع شده است. لذا عبدالقادر عوده میهای آنان در امان ماند. اصوالً شالق و سایر مجازاتاجحاف

 1ج،  1۴1۵عوده ،  گردد.انسانی خویش را رعایت نکرده است، موجب کسر شرافت او نمی مجازات تازیانه در مورد کسی که خود حرمت

6۴0  ) 

دانیم که هیچ منفعتی از وضع قوانین برای خود . ما شارع مقدس را حکیم، مهربان نسبت به بندگان، عالم، عادل و قادر مطلق می۴

های به ظاهر سخت کند. لذا در وضع قوانین کیفری و مجازاتبندگان وضع می اساس حکمت و هدایت و کمالطلبد. و کلیه قوانین را برنمی

که از  است  بوده و راهکاری  و شدید نیز معتقدیم که از سر حکمت و علم و عدالتش، مکانیزمی را تدارک دیده است که به صالح بندگانش

وقوع برخی جرائم پیشگیری نماید اجرای احکام شرعی در مجازات اسالمی بی تردید موجب پایین آمدن آمار بزهکاری در جامعه خواهد بود، 

 توان از کنار این ابزار کارآمد به سادگی گذشت و تنها به موارد کم خطر و آرام آن اکتفا کرد.نمی که

ست، یقیناً در وضع قوانین جزایی، همه جوانب قضایا را مدنظر قرار داده است. لذا در عین توجه به مجرم . اسالم از آن جا که دین جامعی ا۵

و استحقاق مجازات برای او، اصالح و بهسازی وی را نیز مورد عنایت قرار داده است؛ و همچنین با توجه به حق قربانی جرم و خاطر آزرده، 

انتقام جویی برخاسته از این ویژگی، یله و رها باشد، بلکه باید در بستری نظام یافته و قانونمند، قرار  مجنی علیه، معتقد است که نباید روحیه

ها به سوی کمال نهایی و از بین بردن موانع تحقق تر، اسالم هدایت انسانهای اجتماعی را در پی نداشته باشد. از همه مهمبگیرد تا نابسامانی

 وحه اهداف مجازاتی خود قرار داده استها را، سرلکماالت وجودی آن
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