
 دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 3189پاییز و زمستان ، دوم، شماره دومسال 
 Studies of Jurisprudence and Principles 

 

Vol. 2/ No. 2 Autumn & Winter 2019/20  :53-74صفحات 

 

 بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسالم و یهود

 

 2کامبیز محمدی، *1 شهرام محمدی

 

دانشگاه کردستان، سنندج،  علمیهیئتاستادیار حقوق و عضو . 1

 ایران

 .ایران. مدرس حقوق، دانشگاه پیام نور کردستان، سنندج، 2

 Rethinking of the Criminal Justice in 

Islam and Judaism 

 
Sh. Mohammadi1, K. Mohammadi2 

 
1. Assistant professor of law, Department of Kurdistan 

University, Sanandaj, Iran 

2. Lecture of law, Department of Payame Noor 

University, Sanandaj, Iran 

 

 70/72/1931 دریافت مقاله:

 Received Date:  2019/04/27   29/70/1931 پذیرش مقاله:

Accepted Date: 2019/09/14 

 

 چکیده

. هستندادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار 

هایی مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت

هاي دین یهود و اسالم این حقایق و جزو آموزه ازجملهجزئی، 

است. قواعد و مقررات حقوقی و اخالقی فراوانی در تورات وجود 

تردید کرد. شرح بسیاري  هاآنتوان در الهی بودن دارد که نمی

 اسرائیلبنیاز ماجراهایی که براي حضرت موسی )ع( و 

، با اندک تغییري در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه آمدهپیش

در آیین یهود و  ازآنجاکهاست.  شدهبیانست تحریف، مصون ا

اسالم، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است 

ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى یکی از آموزه

ها و اشتراکات تفاوت باوجودکه برگرفته از شریعت است را 

 ونتوان بدمعنادار، بررسی کند. اصوالً ادیان آسمانی را نمی

نویسندگان، کلیدواژه اصلی  زعمبهرعایت عدالت، تصور کرد و 

بایست رعایت این عدالت باشد هر دو دین در نظام جزایی، می

شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو که تالش می

 شریعت مورد واکاوي قرار گیرد.

 

 .، عدالت جزائی، مجازاتجرائمحقوق کیفري،  ها:کلیدواژه

  
Abstract 

Divine religions own a single essence and truth. 
Concepts like justice, fairness and virtue found 

with minor differences in both Judaism and Islam, 

are examples of such truth. The Torah consists of 
many legal and ethical rules whose divinity cannot 

be doubted, because the noble Quran, a book 

which is immune to any kinds of distortion has 
described many of the adventures happened to 

Moses and Israelites with some little changes 

comparing to Jewish Sources. Thus, due to the 
special place of Shari'a in both Islam and Judaism, 

this research aims to investigate one of the 

common Shari'a- based teachings of both religions 
that is "criminal justice" stressing upon both 

similarities and differences of the subject in the 

two traditions. Principally, one cannot imagine 
divine religions without justice and in many 

scholars' point of view the key concept of both 
religions concerning “criminal justice” system 

must be that of justice and its implementation. 

This paper tries to investigate the concept of 
“criminal justice” and its comparison in both 

Islamic and Jewish traditions. 

 

Keywords: Criminal Law, Crimes, Criminal 

Justice, Punishment. 
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 درآمد

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان    

خوردن از میوه  بقره( 53و  53آیات، کند. )اولین لغزش را از نخستین انسان یعنی آدم برای ما بازگو می

پدر و مادر، جنایت نخستین لغزش نخستین  بعدازایندرخت ممنوعه و هبوط از بهشت به زمین خاکی و 

 به خاطرکشتن هابیل توسط برادرش قابیل  مائده( 53تا  53آیات، کند. )فرزند را نیز برای عبرت نقل می

ان انسان همچنان چنین است که جرم و جنایت در دودمکند. اینخواهی را بیان میحسادت و زیاده

زنجیروار، یکی پس از دیگری رخ داد و تا انسان بر روی زمین است از جرم و جنایت و به دنبال آن از 

خدای تعالی به دست توانای خود خمیرمایه انسان را از طینت  چراکهکیفر و مجازات جدا نخواهد بود. 

مظهر  ترینتپسای از برترین مظهر پاکی و انگیز را که آمیزهچنین شگفتفرشته و دیو آفرید و خالقی این

بخشی به رفتار ( این آفریده برای سامان91، 9531بر سایر آفریدگان ممتاز گردانید. )فیض،  ناپاکی بود،

 پدید آورد. قواعدی حقوقیخود و برقراری نظم و انضباط در اجتماع، الزامات و 

ود. شماع و مسئولیت در برابر دیگران مربوط میتنها به الزامات ناظر به رفتار در اجت قاعده حقوقی

 یرتعب« نظم اجتماعی»یا « نظم عمومی»آورند که از آن به وضعیتی را پیش می درمجموع یقواعد حقوق

شوند که نظم موجود به زیان فرد یا شود. ضمانت اجراهای این قواعد تنها هنگامی وارد عمل میمی

نقض شود ولیکن نقض تکالیف فرد در برابر خود یا  یطورکلبهماع اجت هیئتجامعه یا  یاز اعضاافرادی 

های مذهبی گیرد. در جوامعی که حقوق با آموزهخالق، در قلمرو حقوق و قواعد و الزامات آن قرار نمی

مذهب، منشأ »گیرند. آمیزد و مذهب و اخالق، منشأ قواعد حقوقی قرار میو مفاهیم اخالقی درهم می

)امیدی، « مداخله کند. هاآنهای مذهبی باشد و در ت نه اینکه حقوق، حامی آموزهقواعد حقوقی اس

91،9535). 

مقررات  قواعد و یطورکلبهآید این است که عدالت کیفری و آنچه از مطالعه منابع اولیه شریعت برمی

اتفاقی داشته  و ناگزیرص( مأمور تبلیغ و تبیین آن بوده جنبه ثانوی، تبعی، ) امبریپحقوقی در دیانتی که 

مکی بیش ازهر چیز بر مفاهیمی متعالی نظیر توحید،  در دوره ژهیوبهقرآن مجید  تبعبه یسنت نبواست. 

 کردهیمعبادت، تقوا، مکارم اخالق، عدل، احسان، دستگیری از فقرا و نهی از تعدی، فحشا و منکر تکیه 

پرداخته است. اگر رومیان اد و طبقات اجتماعی میمحو وجوه امتیاز افر و و به احیای کرامت نوع بشر
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 (9533،31مکارم اخالق و محاسن عادات است. )امیدی،  آورپیامص( ) امبریپپیامبران حقوق باشند، 

دارد. از مجموعه آیات قرآن تنها پانصد  قرآن مجیدثانوی بودن مسائل حقوقی در سنت نبوی ریشه در 

  (.913، 9111)غزالی، قی شده است آیه ناظر به احکام تل

 مفهوم عدالت جزايي

در مکتب »با توجه به عجین بودن واژه عدالت با بحث عدالت کیفری الزم است مفهوم عدالت تبیین شود. 

حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض  ازنظرحقوق فردی، اشخاص 

کند، وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد. قواعدی پیدا می

اند، هدفی جز هماهنگ ساختن قرارداد اجتماعی به وجود آورده درنتیجهکه اشخاص به رضای خود و 

« تواند آن را محدود کند که برای تأمین آزادی دیگران الزم استها ندارد و تا جایی میانسان آزادی

(. لذا معیار و مبنا در عدالت، برقراری هماهنگی بین منافع فرد و جامعه در لوای 53،9535کاتوزیان، )

 قانون و برای حمایت از نظم اجتماعی است.

پردازیم: عدالت کیفری می 9ریف اصطالح عدالت کیفریبرای تبیین موضوع به دو تعریف از تعا

. پیشگیری از تکرار 3. حمایت از کنترل اجتماعی 9ها و نهادهای دولتی است در جهت سیستمی از شیوه

 نقضکیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی افرادی که  مجازات. ضمانت اجرای 5و کاهش ارتکاب جرم 

کنند و با این اقدامات، متهم در برابر سوءاستفاده از محاکمه و قدرت آئین دادرسی دولتی، می نیقوان

، گریدعبارتو به« های برخورد با متهمان به ارتکاب جرممجموع روش». یا 3گیردقرار می تیموردحما

ب میزان مناسهای وارده بر جامعه با خطای اخالقی مرتکب و تعیین مقایسه زیان»عبارت است از  عدالت

 رینظدر تعریف اخیر ماهوی مسائل جزایی  نظراعمال. با انددانسته( 53، 9513)بولک، « کیفر و اجرای آن

، ارکان و حدود و سطوح کشف جرم، جرائممفهوم جرم، ضوابط جرم انگاری، عناصر عمومی سازنده 

 (39، 9533. )امیدی، تموردنظر اس زمانهم طوربهتعقیب و محاکمه متهمان و مجازات محکومان 

به  یچندوجهمفهومی  جهتنیبدقرین شده و « عدالت»عدالت کیفری، اصطالحی است که با مفهوم 

. در تعریف، توجیه، تبیین معیارها، انهیگراواقعخود گرفته است که هم وجهی آرمانی دارد و هم بُعدی 

                                                           
1. Criminal justice 

2 . Criminal justice is the system of practices and institutions of governments directed at upholding social control, 
deterring and mitigating crime, or sanctioning those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation 

efforts. Those accused of crime have protections against abuse of investigatory and prosecution powers. 
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ا ر عدالت کیفری، رونیازایافت.  توانمیمصادیق عمل عادالنه کیفری، مناقشه و اختالف رأی بسیاری 

( تضمین حقوق شهروندان و 9533، 513نامید. )ایمانی، « آرمان حقوق کیفری» توانمیبه یک تعبیر 

اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی )کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات 

ایع ، نظام مدیریت اعمال و وقعدالت کیفریاست.  کیفری عدالتتأمینی و تربیتی( از وظایف بنیادین 

شود. مطالعات تاریخی حـاکم، تدوین و اجرا می هیئتمجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی 

فر کی بر ابزارتکیههای شهروندان و های سیاسی در حقوق و آزادیحاکی از کثرت مداخلۀ کیفری نظام

 ی قدرت سیاسی است.برای تحکیم و تضمین بقا

 پرستيعدالت جزايي در دوران بت

باورهای دینی از بدو پیدایش جوامع بشری همواره با انسان همراه بوده است. از زمانی که انسان، ناتوانی 

بار دریافت درک این ناتوانی خود به خود را در برابر نیروهای طبیعی و حیوانات و موجودات زیان

سرشت و سرنوشت بشر  امید که در جهان هستی، نیروهایی وجود دارند که برپیدایش این اندیشه انج

بکوشند وگرنه خشم و  هاآنگردن نهاده و در جلب رضایت  هاآنسلطه دارند و ناگزیر باید به سیطره 

آمد. نخستین تظاهر  آشکار خواهد شد و اسباب بدبختی و نابودی انسان فراهم خواهد هاآنخشونت 

است که قدر مشترک اَشکال گوناگون آن یعنی پرستش مظاهر  9پرستیاندیشه، پیدایش بتخارجی این 

(. بشر نخستین هر 39، 9533طبیعی، حیوانات، اشخاص و نیروهای مخلوق تخیل بشر بوده است. )ناس، 

اعل ف شمرده و لذا برخورد بانوع مخالفت با مظاهر مورد پرستش با خدایان خود را از سویی ذاتاً پلید می

است. جامعه بشری که خواستار خیر و مصلحت خود بوده و ضرورتاً  دانستهآن و تنبیه وی را الزم می

بایست شر و فساد را از خود دور سازد، ناگزیر باید با تنبیه بدکاران و گاه کشتن و قربانی کردن آنان می

د و از این راه از شمول شر بر جامعه های صورت گرفته را از بین ببردر پای خدایان، آثار گناهان و بدی

ند. اها همگی چنین وضعیتی را پشت سر گذاشتهدارند که ملت دهیمعاصر عقجلوگیری نماید. محققان 

                                                           
1. Paganism 
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و نیز محاکمه صوری  هاآنو مکافات نقض الزامات مربوط به  3و تابو 9( توتم951، 9113)زغبی، 

لیا، فیلیپین و برزیل وجود دارد حاصل همین دوران حیوانات مضر که امروزه در میان قبائل بدوی استرا

است. در میان قبایل ابتدایی امروز که نمونه مطالعاتی جوامع بدوی پیشین هستند نقض محرمات مذهبی 

خشم خدایان چون برانگیخته  چراکهاز سوی هر یک از اعضاء موجب مسئولیت جمعی همه افراد است، 

در برخواهد گرفت. یک رنج عمومی مانند بیماری خطرناک یا  شود. خطاکار و غیرخطاکار را یکسان

دارد که یکی از اعضای قبیله مرتکب نقض یکی از محرمات پی، افراد را به این فکر وامیدرهای پیمرگ

گویی درصدد پاسخگویی به این پرسش مذهبی شده است. سپس با پرداختن به مراسم خاص پیش

ات مذهبی مورد تجاوز قرار گرفته است و آنگاه به انجام مراسم ندبه و از تحریم کیکدامآیند که برمی

( در غیر این صورت خطای یک شخص، تمام افراد را گرفتار 11، 9539پردازند. )صانعی، استغاثه می

 خواهد ساخت.

 عدالت جزايي در جوامع ديني

مقرراتی  ترینتاریخی قدیمی ازنظراست.  انکارغیرقابلهای دینی در تکوین و توسعه حقوق، سهم اندیشه

که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و 

ن همگا شیوبکماجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را 

ی اکه نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعهاند: زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است پذیرفته

مقررات جزایی نیازمند است. همچنین تأثیر زمان و  ازجملهبرای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون 

میت گردد، مظلومکان بر ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست. آنچه موجب تأسف می

ایی و هبه دلیل عدم ابتالی جامعه به چنین بحث سوکیآن است. از  حقوق کیفری ژهیوبهاحکام اسالم 

از سوی دیگر تبلیغات بدخواهان در راستای خشن جلوه دادن مقررات کیفری اسالم، موجب شده فقیهان 

وجب شد م جیتدربهو این  مسلمان چندان در این عرصه مجال تحقیق و تتبع در این زمینه را پیدا ننمایند

 حث در خصوص مسائل کیفری اسالم محدود گشته و تا حدودی به تحلیل برود.تا دامنه ب

                                                           
1 .Totem .روح محافظ است؛ روحی که در درخت یا جانوري جاي گرفته به همین خاطر، تعرض به آن موجب مکافات متعرض است 

2  .Taboo  محرمات مذهبی است. تابو وجه سلبی دارد یعنی چیزي مقدس یا نجس که از نزدیک شدن به آن باید اجتناب کرد. تابو در جوامع اولیه

 به بعد. 72در جوامع متمدن برخوردار بوده است. ر.ک ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین، ص از منزلتی در حد منزلت قانون 
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انسان به همان اندازه که برای دین و مفاهیم مذهبی حرمت و قداست قائل بوده، نقض و نادیده 

ه است. پرداختشمرده و از طریق اعمال مجازات به مقابله با آن میگرفتن این مفاهیم را نیز قبیح و بد می

هایی از عدالت جزایی در نوع منطقی و معقول آن طرح ژهیوبها مذهب مورد اعتقاد انسان نیز دیانت ی

های دینی کرده است. ولی باید دانست که چون اندیشهداده و قواعد و معیارهای آن را معرفی میارائه می

سته یارهایی جزایی برخاها، قواعد و معطرح .های منطقی نبودهیا مذهبی همیشه معقول و مبتنی بر استدالل

( باورهای دینی انسان از شرک و 513، 9535بینانه نبوده است. )امیدی،نیز همیشه معقول و واقع هاآناز 

پرستی موهوم تا توحید و خداپرستی معقول، راه نسبتاً درازی را پیموده است. عدالت جزایی برگرفته بت

 (31، 9533اند. )امیدی، روحانی و تئوریک هم نامیدهاز عقاید مذهبی را عدالت دینی، عدالت الهی، 

 شريعت حضرت موسي )ع(

یهود با بیش از سی سده حضور در تاریخ بشری، یکی از ادیان زنده جهان است. گرچه این دین 

ده بو تأثیرگذارامروزه و در دنیای معاصر پیروان چندانی ندارد، ولی همواره بر فرهنگ و تمدن بشری 

از  نیمی وبیشکمو پذیرش  مورداحترامهای این دین ها و بسیاری از آموزه، شخصیتگذاربنیاناست. 

اده با خانویهودیت، مسیحیت و اسالم ادیانی هم چراکهمسیحیان( هستند.  -ساکنان کره خاکی )مسلمانان

 ادیان» روازایندانند و تاریخی مشترک هستند. هر سه دین خود را به حضرت ابراهیم )ع( منتسب می

 اندگرفتهنام« ادیان نژاد سامی» جهتازایناند و شوند. هر سه دارای خاستگاه سامینامیده می« ابراهیمی

ه رابط همهبااینشوند. خوانده می« ادیان توحیدی»معتقدند و بدین لحاظ گاه  خدای یگانهو هر سه به 

ی است که از درون یهودیت جوشیده نیست. مسیحیت دین شکلیکاش به خانوادهیهودیت با دو دین هم

قدس مو بالیده است. پیروان عیسای ناصری وی را همان )ماشیح( یا مسیحیایی قلمداد کردند که در کتاب 

ای بودند در میان جامعه ع( فرقه) یسیعپیروان  در آغازاز پادشاهی او سخن به میان آمده است.  عبری

، 31سلیمانی، ) دندینامکامل پذیرفتند و آن را عهد قدیم  طوربهرا  مقدس عبرییهودی و ایشان کتاب 

9531.) 

آنچه در کتاب عهد قدیم آمده نخستین جرم انسان، گناه آدم ابوالبشر در نادیده گرفتن فرمان  بنا بر

جرمی که جزای آن اخراج از بهشت بود. دومین جرم، قتل  .بود شجره ممنوعهالهی و نزدیک شدن به 

رآن ای که منشأ تحریم قتل بوده است. به تعبیر قبه دست قابیل فرزند دیگر اوست. واقعههابیل فرزند آدم 
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ان مرتکب قتل نفس شود، گویی تمام مردم ناحقبهمقرر کردیم که هرکه  اسرائیلبنیبرای  روازاین»کریم: 

 .(53)مائده، آیه  «را به قتل رسانده است

)ع( بوده است. تعالیمی  حضرت موسیحمایت از نفس، مال و خانواده هسته اصلی تعلیم شریعت 

 هاآنبعضاً سخت برای  مجازاتیپردازد و که با درهم آمیختن قانون و اخالق به معرفی اعمال ممنوعه می

. در تورات هشدنفرین شش شهرچون اعدام، رجم، اقامت اجباری در یکی از  مجازاتیکند. بینی میپیش

، هنوز مفهوم مسئولیت جمعی در مفهوم سلبی آن مشهود است اما موردبحثدر تعالیم نخستین شریعت 

-عبرت و ارعاب انگیزاست. مجازات، ابزاری است  شدهپذیرفتهدر احکام متأخرتر آن، مسئولیت شخصی 

 راوانیفهیچ تأثیر  سیشریعت موآموز. شهادت متعدد )بیش از دو نفر( یکی از طرق اثبات جرم است. 

 .(511، 9535امیدی، ) در محیط خارجی خود نداشته است

ترین منبع شریعت یهودی است، مباحث حقوقی بسیاری را در کتاب تورات که نخستین و مهم

مستقیم یا با استفاده از منابع تفسیری یهود، مشاهده کرد. در این میان جایگاه قوانین  طوربهتوان می

که به اعتقاد یهودیان، همه احکام  «ده فرمان»های کیفری، بسیار برجسته است. حتی بسیاری از حکم

ز اهای شریعت برای تعدی اند و در سایر بخششریعت در آن ریشه دارند، ناظر به موضوعات کیفری

 (.9531، 53سلیمانی، است )، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده هاآن

 دين اسالم

شریعتی آسمانی در شرایطی بسیار دشوار ظهور کرد. این شریعت از سویی مکمل  عنوانبهاسالم 

ساده و با استفاده از مفاهیم و  صورتبهشد و آنچه را ادیان گذشته ادیان آسمانی پیشین محسوب می

یگر . از سوی دکند انیببایست در قالب قواعد و ضوابط معقول می کرده بودندمعیارهای محسوس بیان 

ی کرد که واجد همه اوصاف یک جامعهای ظهور میهمین شریعت با همه مفاهیم متعالی خود در جامعه

ای، دهزدنیّت بود. پیام این شریعت برای چنین جامعه جهلابتدایی و مرکب از مردمانی بازمانده از کاروان م

های گوناگون جاهلیت و استقرار توحید، تعقل، عدل، احسان و دستگیری از همنوع بود. رسالتی نفی جنبه

ان ی ابتدایی و مردمتوانست آنچه را که یک جامعهطور طبیعی نمیمشتمل بر چنین مفاهیم متعالی به

شمردند، بپذیرد و نهادها و ابزارهای اجرای چنین عدالتی را به ی آن عدالت میخوجوی درشتانتقام

های گوناگون حیات اجتماعی اعراب و دیگر مردمان تحت حکومت جنبه اسالم عتیشررسمیت بشناسد. 

دگرگون ساخت و جز شماری  بارهکیمفهوم عدالت جزایی و معیارهای حقوق جزا را به  ازجملهخود را 
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های مرسوم مربوط به عدالت نهادهای معقول و مبتنی بر مصامحه و تجویز عرف صحیح، سایر راهاندک از 

 رو نمود.جزایی را با تحوالت اساسی روبه

سیم ، تقمجازاتجویانه، منع مداخله های انتقاماختصاص اجرای عدالت به قدرت مرکزی، نفی انگیزه

نوع و میزان مجازات، علل موجهه جرم، موانع مسئولیت ، پذیرش تأثیر قصد و انگیزه در مجازاتو  جرائم

جزایی، معاذیر معاف کننده، فرض برائت متهم، ضرورت اقناع وجدانی قاضی و اختیار او در تشدید و 

و  رائمجتخفیف مجازات و امکان تطبیق آن بر کیفیات نفسانی و موقعیت اجتماعی مرتکب در بخشی از 

های این شریعت در زمینه ابتکارات و نوآوری ازجملهلیت و مجازات تر، شخصی کردن مسئواز همه مهم

 .(9، 931، 9533)قیاسی و دیگران،  محسوب است ییعدالت جزااجرای 

اسالم در »بزرگ حقوقی معاصر( عقیده دارد:  هاینظامرنه داوید حقوقدان فرانسوی در کتاب ) 

او برای تأیید نظر خود به گفته برگ اشتراسر که اعالم کرده: «. جوهر خود دین حقوق و قانون است

و هسته اساسی اسالم  یاسالم شهیاندترین مظهر حقوق اسالمی، عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعی

ین دیدگاه تحقیقی آشکارا خالف نظر آن گروه اندک از ( ا111، 9531کند. )داوید، است؛ استناد می

 یشریعت اسالمنواندیشان مسلمان است که در غوغای مجادالت مربوط به حقوق بشر و تعارضات آن با 

و  قواعد اخالقای از اصول عقاید و خود را گم کرده و برای فرار از محل نزاع، اساساً اسالم را مجموعه

 .(313، 9113 ،9فیت)بیلی دانندوع نظام حقوقی میمحاسن عادات و فاقد هر ن

برخی از محققان اروپایی و کسانی از نواندیشان مسلمان با استناد به اینکه تنها آیاتی معدود از 

ق اند که اسالم ترکیبی از مذهب و اخالمجموع آیات قرآن به جزئیات مسائل حقوق پرداخته، نتیجه گرفته

ا ر هاآنای بر تاریخ حقوق( استدالل ولی دکتر امیدی در کتاب )مقدمه است نه یک نظام جامع حقوقی

اوالً منابع حقوق اسالمی به آیاتی که »نمایند: درست ندانسته و در این خصوص دو استدالل را بیان می

 هااینشود. پردازند، محدود نمیموردی به بیان احکام اعمال و وقایع حقوقی می صورتبهمستقیماً و 

جزو ادله تفصیلی احکام هستند. آیات متضمن قواعد کلی در کنار سنت، اجماع، قیاس، عقل و ادله دیگر 

توان حقوقی نمی مسائلهم در تکوین این نظام حقوقی سهمی مؤثر دارند. ثانیاً از محدودیت آیات ناظر به 

ئیان از دو، سه عبارت انجیل، نفی کرد. مگرنه این است که همین اروپا کلیبههای حقوقی اسالم را جنبه

                                                           
1-  Bielefeldt 
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ع( خود ) یسیعحضرت  کهیدرحالکرد. ها با حقوق روم رقابت مینظامی حقوقی فراهم آوردند که قرن

 «قلمرو حکومت من دنیا نیست. کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح واگذار کنید.»فرموده بود: 

از قسمت  93نند. مثل انجیل متا، موعظه سرکوه آیه کو در این خصوص به مطالبی از انجیل استناد می

« 33قسمت از  33، انجیل لوقا آیه 93از قسمت  91، انجیل مرقس آیه 33از قسمت  39و آیه  91

 (.911، 9535)امیدی، 

پس گزافه نخواهد بود اگر گفته شود حقیقت وجودی اسالم و مقاصد و غایات اصلی آن مفاهیمی 

، عدل و انصاف، احسان، کرامت و برابری ابنای آدم بود و ابعاد حقوقی آن متعالی چون توحید، تقوا

خصوصاً آنچه بعد از عصر رسالت و تشریع تدوین شده، جنبه ثانوی داشته است. اگر رومیان پیامبران 

و محاسن عادات و مبلغ توحید و تقوا بود.  مکارم اخالقآور تتمیم حقوق بودند پیامبر اسالم )ص( پیام

 مجازاتو  جرائمدامه معرفی مختصر احکام و ابتکارات هر دو شریعت در سه حوزه مفاهیم عمومی، در ا

 خاص و کیفیت رسیدگی به اتهام و طرق اثبات جرم است.

 اصول حقوق جزای عمومي

ن های تأمیگرایی، راهنگری و واقعجانبهشارع مقدس اسالم با آگاهی کامل به همه نیازهای بشر و با همه

آنکه منافع شخصی و گروهی یا طرد رقیب برای او بینی و ارائه کرده است و بینیازهای واقعی را پیش

ها و همه نیازهای واقعی آنان را که هماهنگ با فطرت خود، همه انسان گذاریقانونمطرح باشد در 

ی از بخش عنوانبهم بنابراین قوانین جزایی اسال؛ ، لحاظ کرده و برای آن قانون وضع کرده استهاستآن

های الزم برای ثبات و دوام برخوردار است که در حیطه حقوق مجموعه قوانین و احکام شرعی از مایه

های کیفری که شارع مقررات و مسئولیت گریدانیببهشود. اشاره می هاآنایی از جزای عمومی به پاره

اعم از آنکه به گناهی مربوط باشد که  .مودهمقدس در این جهان برای جنایتکاران یا گناهکاران تعیین ن

این  تهدرگذشدارای کیفر خاصی است، یا با گناهان دیگر اعم از آنکه کیفر جنایت بدنی باشد یا مالی. 

 یفریحقوق ک(. برخی اصول مقررات کیفری در 19، 9539گفتند )گرجی، نوع مقررات را سیاسات می

 از: اندعبارت
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 مجازاتو  جرائمقانوني بودن  اصل .1

 9قانون( موجببهدر حقوق جزا، عقیده عمومی این است که پذیرش رسمی قاعده )نه جرم نه مجازات مگر 

صورت گرفته ولی باید دانست که مفهوم  9131فرانسه در سال  حقوق بشربرای نخستین بار در اعالمیه 

این قاعده یعنی منع مؤاخذه و عقاب بدون بیان سابق، از مفاهیم معتبر و معمول در حقوق اسالمی بوده 

اء، راس« )نَبْعَثَ رَسُوال و مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتىَ »( برخی از آیات قرآن مجید نظیر 533، 9535است. )امیدی، 

رسوالً »و ( 31)قصص، « و ما کان ربُّکَ مُهلِکَ القُری حَتّی یَبعَثَ فِی أُمِها رَسوالً یَتلوُا عَلیهِم آیاتِنا»(39

عدم »و بعضی قواعد اصولی همچون ( 93نساء، « )مُبشّرینَ و مُنذِرین لِئَال یَکونَ عَلی اهللِ حُجّهٌ بَعدَ الرُسُل

حاکمیت اصل اباحه در افعال و »، 3«پیش از ورود نصوص شرعیتعلق احکام شرعی به افعال عقال 

یدی تأک حقوق اسالمیبر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در « قبح عقاب بال بیان»و « اشیاء

حدود، قصاص و دیات، اصل حرمت یا ممنوعیت عمل و نوع و میزان  جرائمتمام دارند. خصوصاً در 

قابل  جرائم( تنها در 9، 993، 9133به تفصیل آمده است. )عوده،  مجازات آن در نصوص کتاب و سنت

تعزیر است که تشخیص حرمت یا ممنوعیت شرعی عمل همچون انتخاب نوع و میزان مجازات آن به 

نیز  جرائم( اما در این دسته از 31، 9531قاضی که مجتهدی است عادل، واگذار شده است. )فیض، 

 هانآفتارهای قابل تعزیر همراه با بیان نوع و میزان مجازات هرکدام از از طریق توصیف قبلی ر توانمی

ها را و مجازات جرائمنظیر وضع موجود در برخی از کشورهای اسالمی عمل کرد و قاعده قانونی بودن 

 (.511، 9535)امیدی،  نیز حاکم نمود جرائم گونهاینبر 

یعنی عدم عطف احکام جزایی به گذشته و تفسیر محدود نصوص  موردبحثدو نتیجه منطقی قاعده 

حاکمیت  ، اصل عدممستثنابرخی موارد  باوجوداند. شدهپذیرفته یاگونهبهنیز در فقه جزایی اسالم هرکدام 

احکام بر وقایع گذشته از اصول عمومی حقوق جزای اسالمی است. همچنان که قاعده منع توسّع در 

یا بنای حدود بر تخفیف یا احتیاط و منع توسّل به قیاس در تفسیر مقرّرات جزایی تفسیر نصوص جزایی 

دهد، این است که این اصل مهم در قوانین نیز از مفاهیم عام این نظام حقوقی است. آنچه تاریخ نشان می

انون تلمود ق بر اساسبوده و   قرار گرفته تأکیدکیفری یهودیان و هم در قوانین کیفری اسالم از قبل مورد 

                                                           
1 . Nulla crimen, Nullum Poena Sine Lege. 

 . ال حکم ألفعال العقالء قبل ورود الشرع. 2



 51/  3189پاییز و زمستان  -شماره دوم -سال دوم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

( شریعت مکتوب) کتاب مقدسقابل مجازات نیست، مگر آنکه در  خودیخودبههیچ عملی جرم جزایی و 

باشد. برای این منظور، وجود قانونی که مجازات خاص را درباره یک عمل  مقررشدهبر عباراتی صریح 

( یا زناکار البته کشته 39، 93، 53معین وضع کند، کافی نیست. برای مثال: قاتل البته کشته شود )اعداد، 

منع باشد. برای مثال: قتل نکن یا زنا نکن  وضوحبه( بلکه باید در ارتکاب این عمل 93، 33شود )الویان 

(. پس اگر وجود چنین منعی نباشد، وجود یک مقرره کیفری نیز ضامن و 91، 3، تثنیه، 95، 33)خروج،

به  که ممکن است است اثریبموجب اعمال مجازات معین شده نیست، بلکه این قانون کیفری یک قانون 

ان کوهن. هرم) ستینی که درباره آن هیچ منع پیشینی ضروری تحدید و مجازات الهی تفسیر شود. مجازات

9535 ،333.) 

 شخصي بودن مسئولیت اصل .2

اطر به خ کسهیچاینکه مرتکبِ هر رفتار ناروا، شخصاً مسئول پیامدهای جزایی چنین رفتاری است و  

و مجازات نیست، از قواعد اساسی و مفاهیم بنیادین حقوق  مؤاخذهقابلرفتاری که از دیگری سرزده، 

آیات قرآن مجید  9توان یافت.اسالمی است. قاعده یا مفهومی که تقریباً هیچ مورد مستثنایی برای آن نمی

و »، (931)فاطر،  «و ال تزرو وازرهٌ وزر أخری»، (931)انعام، «و ال تکسب کلَ نفسٍ الّا علیها»همچون 

بر  (31)فصلت، « من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها»و  (51)نجم، « ان الّا ما سعیأن لیس لالنس

 الیؤخذ الرجل بجریره ابیه و ال»نظیر  ینبو ثیاحادای از تمام دارند. همچنین است پاره تأکیداین معنی 

و  قرآندر این مورد، وجود اختالف ظاهری درباره این اصل در بیان  توجهجالب. نکته 3«بجریره اخیه

شود مثالً: در سفر خروج آمده که گناه پدران به پسران منتقل می توراتاست، زیرا در آیاتی از  تورات

، غیورم که گناه پدران بر پسران تا پشت سوم و توأممن که خداوند »آیه پنجم آمده است که:  3فصل 

خداوند دیر »آمده که:  93آیه  91همچنین، در سفر اعداد فصل «. رسانمکنندگان خود میچهارم بغض

ت گناه اند. عقوبابراء ننموده وجهچیهبهاست و بخشنده عصیان و گناه، امّا خبیثان را  میرح اریبسخشم و 

نیز آمده  1آیه  51همین مضمون در سفر خروج فصل «. کشدپدران از پسران تا سوم و چهارم پشت می

 مجازاتنباید مغایر با اصل شخصی بودن  وجهچیهبه( امّا این مضامین را 131، 9531است )پوسنر، 

آینده  هایآیات درصدد بیان آثار وضعی و وراثتی گناه و انتقال خباثت به نسل گونهایندانست، زیرا 

                                                           
و برخی از شمار مکارم اخالق و مواسات مرتکب در پرداخت دیه . مسئولیت عاقله به پرداخت دیه را بعضی از قبیل مسئولیت ناشی از فعل غیر  1

 385، ص1، مؤسسه الرساله، بیروت، ج1895اند. ر.ک عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی االسالمی،دانسته

 کنند(.کنند. )کسی را به جرم دیگري بازخواست نمیخاطر گناه پدر یا برادرش ، مؤاخذه نمی. هیچ کس را به 2
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وصی دال بر این مضمون وجود است، نه انتقال کیفر و مجازات ظاهری به آن. در منابع اسالمی نیز نص

 مجازاتسفر تورات مثنی به اصل شخصی بودن  31از فصل  93هم در آیه  توراتدارد و همچنین خود 

ه سبب هرکس ب .پدران کشته نشوند عوضبهاوالد پدران کشته نشوند و هم اوالد  عوضبه»تصریح نموده: 

ن آید که در جمیع قوانیبرمی چنیناین قرآناز این آیات و همچنین آیات شریفه  «گناه خود کشته شود!

 آورگوید: جداً درداست. عبدالقادرعوده در این زمینه می اجراقابل مجازاتآسمانی، اصل شخصی بودن 

هی شناسند و بر اثر ناآگااست که بیشتر حقوقدانان کشورهای اسالمی این حقایق اولیه را در اسالم نمی

، 9511، )عودهاند و تشریع کرده گذاریقانونرا  و اروپایی این مبادی عالیهکنند که قوانین عرفی خیال می

553 ،9.) 

 عناصر سازنده مسئولیت جزايي و عوامل رافع آن -1-2

تحقق مسئولیت جزایی در حقوق اسالمی منوط به اجتماع دو شرط اساسی است: ادراک مرتکب و اختیار 

تحلیل رفتارها و تشخیص ماهیت رفتار خود برخوردار بوده واو. بدین معنی که مرتکب از توانایی تجزیه

و با اراده آزاد، اقدام به ارتکاب جرمی کرده باشد. بدیهی است که چنین مفاهیمی تنها در خصوص انسان 

هستند. از همین رو حیوان و جماد و نبات، کودک و مجنون، مجبور و مکره، مضطر  تصورقابلبالغ مختار، 

 و مست و مغمی علیه، طبق قاعده، فاقد مسئولیت کیفری هستند.

 عوامل موجهه جرم يا اسباب اباحه معاصي -2-2

دهند می، رفتارهای ناروا وصف مجرمانه خود را از دست واحوالاوضاعای از در حقوق اسالمی در پاره

)فرد متجاوز(،  9و مجازات نیست. دفاع مشروع یا دفع صائل مؤاخذهقابلدیگر  هاآنو مرتکب 

و نهی از منکر، حق تأدیب، طبابت، عملیات و اقدامات ورزشی و سلب حمایت شرعی از  معروفامربه

شوند. با می علیه در مواردی چون محاربه، بغی، ارتداد و جنگ از اسباب اباحه اعمال محسوبمجنیٌ 

یان حقوقی و کیفری نسبت به سایر اد ازلحاظسختگیرترین آیین آسمانی  عنوانبهاز یهود  توانمیآنکه 

در  یطورکلبهنام برد، ولی در این آیین نیز همانند اسالم عواملی با عنوان رافع احکام کیفری وجود دارد. 

                                                           
فمن »سورة مبارکة بقره است: 184درازي و هجوم بردن است. دلیل حکم صیال، آیة به معنی دست« یصول-صال»ال از نظر لغوي مصدر فعل . صیی1

لمانی، مسإعتدي علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدي علیکم...(در اصطالح شرع، صائل یا متجاوز، کسی است که به قصد آزار و اذیّت بر جسم، ناموس و مال 

  (.4:117، 1399م آورد. )شربیجی، هجو
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مل را آن ع مگر آنکهسئولیت کیفری ندارد، در قبال انجام عملی م کسهیچمقررات آیین کیفری یهود، 

تواند مانع این اراده و عمد باشد اکراه است. مفهوم اکراه در آگاهانه انجام داده باشد و تنها چیزی که می

های حقوقی است. اکراه را در حقوق کیفری یهود تر از آن در سایر نظامنظام حقوقی یهود بسیار وسیع

فورس ماژور )اضطرار(  -1شکنجه  -5تهدید به مرگ  -3اجبار  -9کرد:  به پنج دسته تقسیم توانمی

 کلیطوربه یفریحقوق کدر  یحقوق مدن( البته برخالف اکراه در 9، 9111نا آگاهی )هرمان کوهن،  -3

، 13، 9113موریس، است )های مالی ناشی شده باشد، به رسمیت شناخته نشده هیچ اکراهی که از انگیزه

15.) 

 تأثیر عنصر معنوی در مسئولیت مرتکب -3-2

 به قصد نیت هاآناعمال و آثار وضعی  از دیگر مفاهیم اولیه در حقوق اسالمی، مسئله بستگی ارزش

بالنیّات  انّما األعمال»اند: کرده تأکیدمرتکب است. پیامبر مکرم اسالم )ص( در یک بیان کلی بر این مطلب 

ارزش کارهای آدمی تنها در گرو نیت اوست و نصیب هرکسی از کارهایش )« و انّما لکلِّ امریءٍ ما نوی

تنها نیت اوست(. اساس مسئولیت جزایی، تخلف از اوامر و نواهی شرعی است و چون درجه تخلف و 

طبیعی متفاوت است، مسئولیت وی نیز متفاوت خواهد بود. نادیده گرفتن نصوص  طوربهنافرمانی مرتکب 

جرم در حقوق اسالمی دارای چهار درجه است. عمد، شبه عمد، خطا و جاری  شرعی یا عنصر معنوی

عمد که مجرای خطا. عمد، آن است که شخص از روی قصد و اراده مرتکب محظوری شرعی گردد. شبه

ت شود عبارت اسمنتهی به سلب حیات یا نقص عضو یا ضرب و جرح آن مربوط می جرائمظاهراً تنها به 

مجرمانه بدون اینکه مرتکب خواستار تحقق نتایج به بارآمده باشد. خطا آن است که  از قصد ارتکاب فعل

 و ؛کسی بدون قصد معصیت اما به واسطه اشتباه در رفتار یا خطا در تصور، نتایج زیانباری به بار آورد

ه ک اما جاری مجرای خطا یا آنچه در حکم خطاست چنان است که نتایج زیانبار فعلی ناخواسته به کسی

مانند آنکه کسی درحال خواب ؛ اصل فعل از وی صادر شده یا سبب آن را ایجاد کرده، نسبت داده شود

حرکت کند یا بدون قصد معصیت، چاهی بر سر راه عابران حفر کند و سبب آسیب دیگران گردد. )امیدی، 

م به درجه ( آنچه مهم است این است که میزان مسئولیت و مجازات مرتکب، بستگی تا533، 9535

گفت حتی داعی یا انگیزه ارتکاب که مفهومی جدا از سوءنیت یا  توانمینیت او دارد. تا جایی که سوء

 تعزیری در میزان مسئولیت مرتکب، مؤثر است. جرائمقصد مجرمانه است، دست کم در 
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 قابل تعزير جرائمامکان فردی کردن مجازات در  -4-2

ابل ق جرائمتطبیق مجازات با شخصیت مجرم با اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسالمی دست کم در 

ثابت  مجازاتمستوجب حدّ یا قصاص و دیه که دارای  جرائمتعزیر مورد توجه بوده است. برخالف 

ای تردهسهستند در بخش تعزیرات، حاکم یا قاضی در انتخاب نوع و میزان مجازات از اختیارات نسبتاً گ

تواند با مالحظه شخصیت مرتکب، سوابق و پایگاه برخوردار است و در راستای اعمال این اختیارات می

ارتکاب جرم و شدت و خفت نتایج حاصل ازآن، مجازاتی  واحوالاوضاعاجتماعی او و با در نظر گرفتن 

دده کیفیات مخفف یا مش مناسب انتخاب کند و در صورت اقتضای شرایط مفاهیم یا تدابیری چون عفو،

 کار گیرد.مجازات را به

 هاو مجازات . جرائم3

در عربستان، جرم را  9113، در سال جرائمکنفرانس اجرای حقوق کیفری اسالمی و اثر آن در مبارزه با 

جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به »چنین تعریف کرده است: 

تباهی فرد بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا 

گناهکار به مصلحت عموم باشد یعنی دفع فساد یا  در حقوق اسالم چنانچه کیفر 9«قاضی سپرده است

 سالم و صیانت مردم آن را ایجاب کرده باشد حقی است الهی و به هیچ وجه نمیتوان آن را اسقاط کرد.

در حقوق اسالمی، جرم محظوری شرعی است که کیفر آن قصاص، دیه، حدّ یا تعزیر است. منظور 

علیه حیات یا  جرائمعل مأمورٌبه است. قصاص و دیه، کیفر از محظور، انجام فعل منهیٌ عنه یا ترک ف

وند. حدود، شتمامیت جسمی افراد هستند و بسته به درجه قصد و میزان مسئولیت مرتکب به او تحمیل می

بینی شده است. زنا، در نصوص شرعی پیش هاآنهستند که نوع، میزان و گاه کیفیت اجرای  مجازاتی

 مجرائمستوجب حد هستند اگرچه برخی از اندشمندان  جرائمربه و ارتداد قذف، شرب خمر، سرقت، محا

. زنا و توابع آن 9حدی را در پنج دسته:  جرائمو اند لواط، سحق و قیادت را جزو توابع زنا ذکر کرده

بندی کرده و ظاهراً ارتداد را . محاربه تقسیم3 . سرقت1. شرب مُسکر 5. قذف 3)لواط، سحق و قیادت( 

 .(51، 9531)فیض،  دانندحدود نمی جزو

                                                           
 ،عربستان1871. مؤتمر تطبیق التشریع الجنائی االسالمی و اثره فی مکافحه الجریمه،  1
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تعزیر، مجازاتی است که انتخاب نوع و میزان آن به قاضی واگذار شده است و بسته به شرایط و 

شود. حکمت واگذاری انتخاب ارتکاب و سوابق و خصوصیات مرتکب به او تحمیل می واحوالاوضاع

نوع و میزان تعزیر به حاکم در ضرورت هماهنگی حقوق اسالمی با شرایط یا مقتضیات زمان و 

نهفته است. مقررات مربوط به تعزیر که بخش بزرگی از فقه جزایی اسالمی را تشکیل  واحوالاوضاع

مام گفت ت توانمیهند. به نحوی که ددهند به سادگی در برابر اقتضای زمان از خود انعطاف نشان میمی

شود به سادگی و بدون دغدغه مغایرت با مفاهیم و آنچه امروزه دستاورد حقوق جزای عرفی خوانده می

 .(513، 9535)امیدی،  معیارهای شرعی در بخش تعزیرات قابل پذیرش و اجراست

کی این آثار ی ازجملهبه حدود و قصاص و دیات و تعزیرات آثاری مترتب است.  جرائمبر تقسیم 

حدود تقریباً غیرقابل عفو هستند و نه مجنیٌ علیه، نه رئیس حکومت و نه  جرائممسأله تأثیر عفو است. 

مستوجب قصاص یا دیه به سادگی از  جرائمقاضی از حق گذشت مرتکب برخوردار نیستند. در مقابل 

 امراز حق عفو مرتکبزیر، حاکم یا ولیقابل تع جرائمعلیه یا اولیای او قابل گذشتند. در سوی مجنیٌ

برخوردار است، مشروط بر اینکه گذشت او موجب سقوط حقوق مدعی خصوصی نگردد. اثر دوم حدود، 

 مقررشرعی مجازاتحدود پس از اثبات جرم، قاضی ناگزیر از حکم به  جرائماختیارات قاضی است. در 

مستوجب  جرائمیل نوع مجازات برخوردار نیست. در وجه از اختیار تخفیف یا تشدید یا تبداست و به هیچ

قصاص یا دیه نیز دادگاه بسته به درخواست مجنیٌ علیه یا اولیای او در حدود اجازه مقررات شرعی، نوع 

 که گذشت قاضیقابل تعزیر، چنان جرائمو میزان مجازات را انتخاب خواهد کرد. این درحالی است که در 

 .(333، 9531ای برخوردار است. فیض )هاز اختیارات نسبتاً گسترد

نیز متفاوت است. تعداد شهود و دفعات اقرار در حدود و قصاص و تعزیرات یکی  جرائمطرق اثبات 

 ئمجراکه قسامه به اختصاص دارند چنان جرائمهای اثبات هم به دسته خاصّی از نیستند. برخی از راه

 شود.حدود است مربوط می جرائممستوجب قصاص و دیه، لعان به جرم زنا که از 

بدنی، مالی و محدودکننده  مجازاتها عمدتاً در مستوجب حد یا قصاص یا دیه، مجازات جرائمدر 

شوند. های بدنی شامل مرگ، قطع عضو، شالق و به دارآویختن میشوند و مجازتآزادی منحصر می

با محارم، زنای به عنف، زنای مجازات جرایمی چون قتل عمد عدوانی، زنای محصنه، زنای  ،مرگ

غیرمسلمان با زن مسلمان، لواط، محاربه و ارتداد و تکرار جرایمی چون شُرب خَمر، سرقت و مساحقه 

سرقت، محاربه و قطع عمدی و عدوانی اعضای دیگری  جرائماست. قطع عضو نیز در موارد ارتکاب 
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محصن، قوادی، مساحقه و هر جرم قذف، شرب خمر، زنای غیر جرائمشود. شالق مجازات اعمال می

قابل تعزیر است. به دارآویختن مجازات محاربان است که البته انتخاب آن بسته به نظر حاکم است. فرد 

غیرعمدی علیه حیات یا تمامیت جسمی افراد و یا در موارد  جرائممالی، دیه است که در  مجازاتشایع 

اه به خود مرتکب و گاه به خویشان ذکور وی عمدی و رجوع به دیه، گ جرائمگذشت از قصاص در 

 ؛باشد بینی شدهشود. غرامت یا جزای نقدی مجازاتی نیست که در نصوص شرعی پیش)عاقله( تحمیل می

اند. مجازات محدود کننده آزادی منحصر تعزیری، اعمال آن را تجویز کرده جرائماما مجتهدان مسلمان در 

 .شودحاربه و زنای غیرمحصن بر مرتکب تحمیل میدر تبعید است که در مواردی نظیر م

های معمول در حقوق عرفی نظیر حبس، ممنوعیت نکته درخور توجه آن اسـت که سایر مجازات

های معیّن، منع اشتغال یا اجبار به اشتغال به شغل خاص، منع مراوده با از اقامت یا اجبار اقامت در محل

ــب، اجباربه کارهای عام المنفعه وغیره علیرغم عدم پیشافراد خاص، لغو پروانه، تعطیلی محل ک ینی بس

 تعزیری یا اخذ به مصلحت و اعمال اختیارات حکومت، قابل جرائمدر متون مقدس، از طریق اجتهاد در 

 (.513، 9535اعمال هستند )امیدی، 

 کیفیت رسیدگي به اتهام و طرق اثبات جرم. 3

های حقوق اسالمی در زمینه اجرای عدالت کیفری، پایان دادن به دوران دادگستری ویژگی ازجمله

خصوصی و پیش بینی صالحیت انحصاری قدرت مرکزی در رسیدگی به اتهامات افراد و تحمیل مجازات 

ت گف توانمیشوند و تقریباً خصوصی که اصطالحاً حق الناس نامیده می جرائمبه آنهاست. حتی در 

یی دعوی و متهم آن در دست مدّعی خصوصی است. محاکمه متهم و مجازات او تنها در سرنوشت جزا

صالحیت قدرت مرکزی و قضات منصوب از سوی اوست. اجرای مجازات از سوی شهروندان عادی، 

نامند( و از می« افتیات»ای را در اصالح مداخله در اعمال حاکمیت است )در فقه اسالمی چنین مداخله

 (.519، 9515)امیدی،  ود مورد تعقیب و مجازات خواهد بودهمین رو، خ

د و داننقضات اسالمی که عالمانی مجتهد و عادل هستند در شرایطی که برائت متهم را مفروض می

دالیلی چون اقرار، شهادت،  برتکیهشمارند با اثبات مجرمیت او را وظیفه خود و مدعیان خصـوصی می

پردازند. جز در چند مورد مستثنا که متهم برای خود به رسیدگی میهای شخصی قسـم و علم و آگاهی
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دفع داللت قراین و امارات موجود بر مجرمیت خود ناگزیر از ادای سـوگند اسـت، بار اثبات همیشه بر 

 جرائمدوش دادگاه یا مدعی خصـوصـی اسـت. اقرار و شـهادت از طرق عام اثبات اتهام هســتند و در 

تعزیرات قابل استنادند. گرچه تعداد شهود و دفعات اقرار از جرمی به جرم حدود و قصـاص و دیات و 

دیگر متفاوت است. قسم که گاه به منظور تقویت دالیل و قراین موجود، متوجه مدعی است و گاه برای 

ی هاخصوصی، قابل استناد است. علم و آگاهی جرائمشود در علیه، از سوی او ادا میدفع شبهه از مدعی

دالیل اثبات اتهام است و به استناد آن  ازجملهنظر از برخی نظرهای اجتهادی، قاضی نیز صرفشخصی 

 می توان مبادرت به صدور حکم نمود.

مراعات نهایت احتیاط در اثبات جرم و تحمیل مجازات، ضروری است. در حقوق اسالمی از سویی، 

کاری پسندیده است. یکی از دالیل  هاآنسِتر و پوشاندن معاصی )بزه پوشی( یعنی پرهیز از افشای 

( از سوی دیگر 515، 9535های شخصی قاضی همین امراست. )امیدی،مخالفان حجیت علم و آگاهی

وجود هر نوع تردید یا شبهه در وقوع مادی عمل، انتساب آن به متهم یا شمول نصوص شرعی بر واقعه 

نبوی بر ضرورت دفع یا درء ت. احادیثمورد انتساب، مانع از صدورحکم به مجرمیت و مجازات اس

 «اِدفعوا القتلَ عن المسلمین ما استطعتم»مجازات در موارد وجود شبهه تصریح تمام دارند. احادیثی نظیر 

فیض، )«. ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الحاکم ألن یخطیء فی العفو خیرٌ له من أن یخطی فی العقوبه»و 

 9«آنچه شبیه حقیقت است اما خود، حقیقت یا واقعیت نیست»ی نظیر ( شبهه تعاریف گوناگون933، 9531

، گاه بر مرتکب 5«آنچه گمان جواز عمل را برانگیزد»یا  3«وجود مجوز به نحو صوری نه حقیقی»یا 

شود. بدین نحو که او با اعتقاد به جوازعمل یا با اشتباه در مصداق یا موضوع یک مفهوم عارض می

شرعی ارتکاب آن نارواست. گاه نیز همین  ازنظرزند که در واقع اب عملی مینامشروع دست به ارتک

گردد و یقین او را نسبت به وقوع اصل عمل یا انتساب آن به متهم یا شمول شبهه بر حاکم عارض می

کند. در چنین شرایطی نمیتوان حکم به اجرای مجازات نمود. در نصوص شرعی بر آن دچار تزلزل می

اساساً اشتباه درعفو که در واقع مجرم است از اشتباه در مجازات کسی است که مجرمیت او فقه اسالمی 

 .(31، 9531)خاوری،  تر استمورد تردید است، شایسته

 

                                                           
 . ما یشبه الثابت و لیس بثابت   1

 . وجود المبیح صورهً ال حقیقهً. 2

 .ما أوجبت ظن االباحه. 3
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 برآمد

های های قرآنی آن مانع از ورود قواعد و نهادهای نظاماز دیدگاه اسالمی، اصالت حقوق اسالم و ریشه

با یک نظام حقوقی  حقوق اسالمدیگر به قلمرو آن بوده و اگر مواردی از شباهت میان معیارها و نهادهای 

گر محققان پیرو دینی غیر از اسالم، بر تأثیر دی همهباایندیگر وجود داشته باشد، تصادفی بیش نیست. 

ط و خروج از مسیر تحقیق و انصاف اند و برخی حتی راه افراکرده تأکیدهای حقوقی بر حقوق اسالم نظام

، تأثیر حقوق روم در حقوق شدهواقع. آنچه بیش از همه محل نزاع، اثبات و انکار اندگرفتهپیشهم در 

چند دیدگاه متقابل است. برخی عقیده بر تأثیر قانون روم در شریعت اسالم  پدیدآورندهاسالم است که 

در کتاب  3، فون کریمر«درباره اسالم وگوهاییگفت»در کتاب  9رتوان به گلدزیهمی هاآن ازجملهدارند که 

در کتاب  1و ایمیلیو بوسی« قانون مدنی روم»در کتاب  5، آموس«تاریخ فرهنگ شرقی درعهد خلفاء»

 اند که این نظریه از طرفاشاره کرد و بعضی دیگر آن را نفی کرده« هایی در ارتباط با بیزانسبحث»

و محمد سلیمان « القضاء فی االسالم»عارف نکدی در رساله  ،«لحقوق الرومانیها»فائزخوری در کتاب 

معتدل درصدد اثبات استقالل  یاگونهبهو دیگران آمده است، دسته سوم « بأی شرع نحکم»در رساله 

مقارنات »صبری در کتاب  محمد حافظاند و از مستشرقان هستند، کسانی مثل سید برآمده حقوق اسالمی

 ، سید عطیه مصطفی مشرفه«ضحی االسالم»و « فجر االسالم»، سید احمد امین در دو کتاب «و المقابالت

ی الشرع النظریه العامه لاللتزام ف»و دکتر شفیق شحاته در کتاب « القضاء فی االسالم بوجه العام»در کتاب 

 (9533، 393اند. )محمصفانی، جملهاز آن« االسالمی

ه نکرده مطالع دقتبهرا  حقوق اسالمی هاآندسته نخست جزو اسالم شناسان غربی هستند و بیشتر 

رسد. ر نمیهایی از این قبیل، کافی به نظاند و بدیهی است که بررسیو بیشتر به مطالعات سطحی اکتفا نموده

حقوق امپراتوری روم  شرع محمدی، چیزی جز»گفته است: « حقوق مدنی روم»مثالً آموس در کتاب 

ی بر استدالل این گروه مبتن« شرقی نیست که با اوضاع سیاسی مستملکات عربی، وفق داده شده است.

روم، احتماالً از راه شریعت یهود یا از طریق عرف و عادت آن  قواعد حقوقهایی است که میان مشابهت

                                                           
1 Goldziher 

2 Von kremer 

3 Amos 

4 Emillo Bussi 
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ی و یا از طریق ترجمه یونانی به زبان عرب بخش از متصرفات مسلمانان که سابقاً زیر سلطه رومیان بودند

(. فلسفه 9533محمصانی، صبحی رجب. )به حقوق اسالمی راه یافته است. )برای مطالعه بیشتر ر.ک 

 (391-359 صدر اسالم. ترجمه اسمعیل گلستانی، چاپ اول، تهران: نشر آثار اندیشه.  گذاریقانون

توان دلیل تأثیر یکی بر دیگری نظام حقوقی را نمیاما صرف مشابهت میان قواعد و نهادهای دو 

تلقی کرد. برخی از قواعد و نهادهای حقوقی، محصول مشترک عقل و تمایالت طبیعی انسان هستند و در 

، ازدواج و ارث، حرمت قتل، سرقت و خیانت خریدوفروشاند. جواز هر زمان و مکانی مورد پذیرش بوده

بع الزامات حقوقی بوده. آنچه الزمه زندگی اجتماعی است با تشکیل ها مرسوم و تادر میان همه ملت

های انسانی آید و ظهور آن مستلزم آشنایی با جوامع و فرهنگخود پدید میاجتماعات بشری خودبه

 دیگر نیست.

هایی نظیر فلسفه و ادبیات رخ داده، اساساً توجهی به حقوق فقهای اسالمی برخالف آنچه در حوزه

. آنچه در خصوص ترجمه متون حقوقی یونانی به اندود نداشته و اعتباری برای آن قائل نبودهروم و یه

های اسالمی گفته شده، خالی از هرگونه شواهد و قرائن تاریخی است. کسانی که شریعت و حقوق زبان

شروعیتی برای اند متوانستهنمی وجههیچبهاند شمردهآسمانی خود را حق و ماورای آن را باطل محض می

اال  ...فماذا بعد الحق» یونس 53)ر.ک به اقوال اهل تفسیر، ذیل آیه  قواعد حقوق روم قائل شوند.

ر فقه بر تأثیر حقوق روم و مسیحیت د تأکید باوجودفون کریمر  در منابع تفسیری قرآن کریم(« الضالل...

( و ضحی االسالم 9113به فجر االسالم ) )برای مطالعه تفصیلی ر.ک کند.اسالمی، به این نکته اعتراف می

 ( هر دو از احمد امین، بیروت: دارالکتاب العربی(9113)

 ادعای کنندهاثباتتواند بر نقش احکام یهود در نقل قواعد حقوق روم به اسالم هم نمی تأکید

-حکام شریعتیک قاعده اصولی، ا عنوانبهنظر جمهور فقهای اسالم  ازلحاظطرفداران این دیدگاه باشد. 

یان هم م در عملاند. اعتبار و فاقد هرگونه اثر الزامی دانستههای آسمانی پیشین را نسبت به خود، بی

مسلمانان و یهودیان در همه مراحل تاریخی تکوین و تحول حقوق اسالمی، تشابهی وجود نداشته و حتی 

 31آیات داب آنان وارد شده است. )آیات و احادیثی هم در مذمت یهودیان و لزوم مخالفت با عادات و آ

مشابهت میان برخی مسائل حقوقی این دو نظام،  صرفبه توانمیدر چنین شرایطی چگونه  مائده( 33و 

 نظیر قصاص و عدّه زنان، یکی را متأثر از دیگری تلقی کرد؟
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منکر تأثیر و تأثّر عرف و عادت و قواعد حقوقی بیگانه در فقه و  طورکلیبهتوان نمی درهرحال 

میزی که آحقوق اسالمی خصوصاً در توسعه و تکامل آن بود ولی حدود این تأثیر در برابر اصالت قداست

فقهای اسالم برای قواعد و نهادهای بنیادین حقوق اسالمی و دالیل و مآخذ اقوال فقهی و مبانی آرای 

 همنآنیست که بتوان در اصالت و استقالل حقوقی یا فقه اسالمی  یااندازهبهاند قائل بوده اجنهادی خود

 9151اند، تردید کرد. نمایندگان دانشگاه ازهر در سال که گلدزیهر و فون کریمر گفته یزیآمافراطبه نحو 

صلنامه اند. )فقانع کرده ، کنفرانس مزبور را نسبت به این واقعیتدر الههحقوق  المللیبیندر کنفرانس 

 (531- 533، صص 9151تطبیقی،  یگذارقانونجمعیت 

 منابع

 عربي

 القرآن الکریم.

 (. ضحی االسالم. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.9113امین، احمد. )

 (. فجر االسالم. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.9113امین، احمد. )

 الموسوعه الجزائیه. چاپ دوم، بیروتریا، دارالصادر. (.9113زغبی، فرید. )

 ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الرساله3 ج(. التشریع الجنائی االسالمی. 9115عوده، عبدالقادر. )

 (. المستصفی من علم االصول. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.9113غزالی، ابوحامد. )

 

 فارسي

 رتاریخ حقوق. چاپ اول، تهران: نشراحسان.ای ب(. مقدمه9535امیدی، جلیل. )

فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نبوی و عدالت کیفری. (. سنت9533امیدی، جلیل. )

 .39-51. تهران

 (. اصطالحات حقوق کیفری. چاپ اول، تهران: نشرآریان.9533ایمانی، عباس. )

 حسین. ویراست پنج، تهران: انتشارات مجد.ترجمه نجفی ابرندآبادی، علیکیفرشناسی.  (.9513بولُک، برنار. )

حسین، نجفی ابرندآبادی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات ترجمه علی های کیفری.(. تاریخ اندیشه9513پرادل، ژان. )

 سمت.



 51/  3189پاییز و زمستان  -شماره دوم -سال دوم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

و تحقیقات ادیان  گانه توراتس. ترجمه حسین سلیمانی، قم: مرکز مطالعات 395احکام (. 9531پوسنر، رافائل. )

 و مذاهب.

 (. تفسیرفرقان. چاپ اول. سنندج: انتشارات آراس.9513حسینی، محمدبهاءالدین. )

نامه تفصیلی فقه جزا. زیرنظر: عمید زنجانی. چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه (. واژه9531خاوری، یعقوب. )

 علوم اسالمی رضوی.

 ی معاصر. ترجمه محمد آشوری. چاپ دوم، تهران: مرکز نشردانشگاهی.های بزرگ حقوق(. نظام9531داوید، رنه. )

 تهران: انتشارات علمی فرهنگی. (. تاریخ تمدن. چاپ دهم،9531دورانت، ویل. )

 سنندج: انتشارات کردستان. (. الوجیز در اصول فقه. ترجمه فرزاد پارسا. چاپ دوم،9531زیدان، عبدالکریم. )

 . سیری درتلمود. ترجمه باقر طالبی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.(9535سالتزاشتاین، آدین. )

( عدالت کیفری در آئین یهود )مجموعه مقاالت(. نویسنده و مترجم حسین سلیمانی. 9531. )حسین سلیمانی،

 چاپ نخست، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

، چاپ 1ج ر فقه امام شافعی. ترجمه محمدعزیزحسامی و فرزاد پارسا. (. فقه المنهجی د9533شربیجی، علی. )

 دوم، سنندج: انتشارات کردستان.

 (. حقوق جزای عمومی. چاپ اول، تهران: گنج دانش.9539صانعی، پرویز. )

 پ(. التشریع الجنائی االسالمی: مقارنا بالقانون الوضعی. ترجمه حسن فرهودی نیا. چا9511عوده، عبدالقادر. )

 دوم، تهران: نشر احسان.

(. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم. چاپ هشتم، تهران: سازمان چاپ و 9531فیض، علیرضا. )

 انتشارات.

کلیات(. چاپ  9ج (. مطالعه تطبیقی حقوق: جزای عمومی )اسالم و حقوق موضوعه 9533قیاسی، جالل الدین. )

 اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 (. مقدمه علم حقوق. چاپ چهل ودوم، تهران: انتشارات سهامی انتشار.9535کاتوزیان، ناصر. )

دراسالم. ترجمه اسمعیل گلستانی، با اضافات و ویرایش  گذاریقانون(. فلسفه 9533رجب. )محمصانی، صبحی

 سینا گلستانی، چاپ اول، تهران: نشر آثار اندیشه.

 وق جزا. چاپ دوم، تهران: گنج دانش.(. کلیات حق9513محسنی، مرتضی. )

سیزدهم، تهران: شرکت انتشارات اصغر حکمت. چاپ(. تاریخ جامع ادیان. ترجمه علی9533بایر. )ناس، جان

 فرهنگی. علمی

 



 

 بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسالم و یهود/  55

 

 انگلیسي
Bielefeldt, H. (1995). "Muslim Voices in Human Rights Debate". 

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑙𝑦. 4 (17).  

Elizabeth A., & Martin. (2003). A Dictionary of Law. Fifth Edition, New York: 

Oxford university press 

 
.  


