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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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بررسی داللت آیات قرآن بر نظریههای مختلف مجازات
علیاصغر محمدکاده

*

چکیده
تاکنون نظریههای مصتلفی در مبحث مجاکات ارائه شده اسهت .وهنو نظریهۀ اصهلی در
ایوباره عبارتند اک :باکدارنهدگی نهاتوانسهاکی کیفرخهواهی بهاکوروری و تهرمیم یها
باکساکی .در ایو مقاله نشانههای هریهک اک ایهو نظریهات در آیهات مهرآن جنهتجو و
ناکارایی نظام حقومی مجاکات منجر میگردد؛ اکایهورو بهتهر اسهت ترکیبهی اک ایهو
نظریهها را بهکار گرفت تا مجاکاتهها بها توجهه بهه شهرای مصتلهف بها توجیههههای
متفههاوتی اعمههال شههوند .بنههابرایو در ایههو مقالههه براسههاس رویکههرد ترکیبههی انتنههاِّ
نظریات ونوگانه به آیات مهرآن بررسهی شهده اسهت .شهواهد مرآنهی دربهار :نظریهات
باکدارندگی و ناتوانساکی مویتر به نظهر مهیرسهند .باضهی اک انهواع کیفرخهواهی بها
آیههات مصههاا ا بههات مههیشههوند؛ هرچنههد در آیههات مصههاا بههر عفههو (در مقابههل
کیفرخواهی) تأکید شده است .شواهد دیگر کیفرخواهی در شماری اک آیات حهدود
آمده است .مرائو اندکی نیز برای باکوروری و ترمیم وجود دارد که چندان مانفکننهده

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

بررسی میشود .اصرار بر هریک اک ایو نظریات تکمحوری گاهی به بیعهدالتی یها
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به نظر نمیرسند و آیاتی هم که داللت مویتهر بهر بهاکوروری دارنهد ننه شهدهانهد.
روز تحقیق در ایو وژوهخ نقلی و ابزار تفنیر استداللهای عقتنی است.
کلید واژهها
مجههاکات در مههرآن باکدارنههدگی نههاتوانسههاکی کیفرخههواهی بههاکوروری تههرمیم
نظریۀ ترکیبی.
مقدمه
مههراد اک مجههاکات در ایههو مقالههه اصه تح حقههومی آن اسههت کههه تاههاریف مصتلفهی
برای آن ارائه شده است .با کنار هم گذاشتو باضی اک ایو تااریف میتوان مجاکات
را چنهیو تاریهف کهرد :مجهاکات تنبیهه یهها کیفهری اسهت کهه جاماهه اک رریهق مههانون
بهههر فهههرد متصهههاری یههها مجهههرم تحمیهههل مهههیکنهههد (ر : .میرخلیلهههی :1379
ا128؛  .)MacPherson, 1967نظری هۀ مجههاکات سههای دارد تحمیههل مجههاکات بههر
مجرم را بنا بر علت یا عللی خاا موجه ساکد ( )See: ibid: p. 21که میتهوان آن را
فلنفۀ مجاکات هم نامید .امهروکه نظریههههای مجهاکات در چههار یها وهنو دسهته جهای
1
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میگیرند :باکدارندگی ناتوانساکی کیفرخواهی باکوروری ( Wright, Cullen
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
126

5

 )& Beaver, 2014: p. 486-488و ترمیم یها باکسهاکی ( Point Park University

.)Online, 2016
دربار :ایو موضوع جدا اک علم حقوق در علم اختق نیز بحهث مهیشهود؛ چهون
اوالً مجاکاتکهردن بهه ذاتهه نهوعی رفتهار منفهی (مثهل ایجهاد رنهو یها سهلب حهق) بها
یک اننان محنوِّ میشود و به توجیهه اختمهی نیهاک دارد و انیهاً تهرجیم هریهک اک
1.Deterrence
2.Incapacitation
3.Retribution
4.Rehabilitation
5.Restoration

فلنفههای مجاکات تأ یر کیادی بر انتصاِّ نهوع و کیفیهت اجهرای مجهاکاتهها مهی-
گهذارد .هریههک اک ایههو نظریهات مزایهها و ماههایبی دارنههد؛ لهذا گههاهی انتصههاِّ دشههوار
میشهود و بهه حی هۀ اخهتق کهاربردی وارد مهیگهردد ( & See: Wright, Cullen

 .)Beaver, 2014برایواساس داننتو نظر استم بهرای جاماهۀ منهلمان حهائز اهمیهت
اسههت .محقق هان سههای کردهانههد نظری هۀ مجههاکات را اک نگههاه اسههتم بررس هی کننههد و
بیشتر آنان نظر استم را بهرهورکلی ارائهه دادهانهد (مقیمهی حهاجی 1386؛ رضهایی
1377؛ میرخلیلی .)1391
به نظر میآید بررسی موضهوع در محهدودهای کوچهکتهر کهه تنهها شهامل مهرآن
باشد نتایو دمیقتری به دنبال دارد و راه را برای تحقیقات باهدی تها انهداکهای همهوار
مهههیکنهههد؛ بهههه همهههیو دلیهههل در ایهههو مقالهههه موضهههوع مجهههاکات در محهههدودهای
کوچکتر (آیات مرآنی) بررسی میشود .ویژگهی دیگهر ایهو تحقیهق آن اسهت کهه
ربههق فرضههیۀ مقالههه وههذیرز یههک نظریههۀ مجه ل
هاکات تههکاصههلی ضههرورت نههدارد و
الکم نینت در نظام اختمی و حقومی یک جاماه صرف ًا یک فلنهفۀ مجهاکات در نظهر
تری دست یافت.
باد اک بیان اشکاالت نظریات تکاصلی داللت آیات مرآن بهر نظریهات متفهاوت
بررسی میشود تا ا بات شود آیات مرآن صرف ًا بر یک نظریهۀ خهاا داللهت ندارنهد.
البته چون بررسی تمام آیات و روایات اک گنجایخ مقالهه خهارج اسهت تنهها داللهت
بصشی اک آیات االحکام که به موضوع مجاکات میورداکند بر هریک اک وهنو توجیهه
مجاکات بررسی و شواهد مرآنی آنها بیان میشود .گفتنی است مهوارد کیهر مشصصهاً
اک موضوع ایو مقاله خارج است )1 :اینکهه در نهایهت کهدام یهک اک ایهو نظریهات را
ت به استم یا مرآن ننبت داد؛  )2اینکه آیا نوع مجهاکاتههای یادشهده در
میتوان کام ً

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

گرفته شود بلکه میتوان با ترکیب چند نظریه در موارد لزوم به نتایو بهتر و عادالنهه-

آیات مانند م ف ید اعدام یا هر مورد دیگری در دنیای امروک م لوِّ و با توجیهههای
مصتلف وذیرفتنیاند یا باید مصلحت حقیقی آنها را کشف کرد و مجاکات را م هابق
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بها آن تغییهر داد؛  )3اینکههه آیها واماه ًا مهراد آیههات در نهوع مجههاکات داللهت ظههاهری
ت ومتی میگوید م ف یهد مهرادز حقیقتهاً م هفکهردن انگشهتان دسهت
آنهاست؟ مث ً
است یا جلوگیری اک جرم؟ هر کدام اک ایو موارد به تحقیقات مفصلتری نیهاک دارنهد.
در ایو مقاله فق شواهد مصتلف در آیات را که ممکو اسهت بهر هریهک اک نظریهات
مجاکات داللت داشته باشند تبییو میکنیم .ابتدا الکم است توضیم مصتصری دربهار:
هر کدام اک نظریات مجاکات و تفاوت آنها با هم ارائه گردد:
 .1پنج نظریه مجازات و تفاوت آنها
بازدارندگی:

به نظریهای مهیگوینهد کهه مجهاکات را بها ههدف جلهوگیری اک تکهرار جهرم توسه
مجرمهان سههابق و عهدم ارتکههاِّ آن توسه افهرادی کههه منههتاد جهرم هنههتند موجههه
میساکد .اید :اصلی ایو نظریه ایو است که فرد هنگهام انجهام جهرم مزیتهی را کهه اک
آن بههه دسههت مههیآورد بهها ضههرر احتمههالی ناشهی اک دستگیرشههدن و مجههاکات مقاینههه
میکند .اکآنرو که اننان همیشه سود بیشتر یا ضهرر کمتهر را تهرجیم مهیدههد اگهر
مجاکات آنمدر سنگیو باشد که فرد به ایو نتیجه برسد که ارکز نهدارد بهرای کنهب
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

سود اند

چنان مجاکات سصتی را تحمل کنهد اک انجهام عمهل باکداشهته مهیشهود.

اگر ایو اصل درست باشد هر مدر مجاکات سنگیوتهر در نظهر گرفتهه شهود احتمهال
تأ یرز بیشتر خواهد شد که البته عدهای کارایی ایهو اصهل را بهرای جنایتکهاران نقهد
میکنند (.)Wright, Cullen & Beaver, 2014: p. 486-489
ناتوانسازی:

نظریهای است که مجاکات را با هدف نهاتوانکهردن مجهرم اک ارتکهاِّ مجهدد جهرم
تجویز میکند ( .)ibid: p. 486-487برای مثال دکد را به کندان میانداکنهد تها نتوانهد
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اموال دیگران را بدکدد .بهدلیل هزینههای بنیار کیاد کندان برای دولهتهها نمهیتهوان

تاداد کیادی اک مجرمان را برای مدت روالنی در کندان نگهداشت .وهس ایهو نظریهه
نیز همیشه کارایی ندارد.
کیفرخواهی:

اک مدیم در میان جوامف ررفهدار داشهته اسهت؛ یانهی مجهرم را صهرف ًا بهرای اینکهه بهه
دیگری آسیب رسانده است مجاکات کنند تا عهدالت بهه جاماهه بهاکگردد ( ibid: p.

ت اگر دست کنی را م ف کرده باید دست او را م ف کرد تا تقهاا کهارز
 .)487مث ً

را وس دهد و مربانی با تشفی خارر سود ببرد و حقخ را بگیرد .اک میهان تمهام نظریهه-

های مجاکات ایو مورد بیشتر نقد و بررسی شده است؛ کیرا به نظر میرسد ایهو نظریهه
واسصی منتقیم به حس انتقامجویی بشر است .ماموالً انتقام اک نظهر اختمهی ونهندیده
نینت و گذشهت ارجحیهت دارد .در مقابهل ههیفکس نهاتوانکردن مجهرم اک تکهرار
جههرم باکداشههتو فههرد اک ارتکههاِّ جههرم اصههتح و بههاکوروری متصههاری یهها باکسههاکی
مشکتت بهوجود آمده را ذات ًا ناونند نمیداند؛ هرچند شاید به باضهی اک انهواع آن یها
منتحکمی تقویت میشود؛ مانند ایو اصل که هر اننانی منتحق رفتاری است کهه بها
دیگران داشته است .لذا هنوک ههم بحهثههای مفصهلی دربهار :آن در جریهان اسهت و
فیلنوفان بزرگی چون کانت نیز حامی آن بودهاند (.)See: Rachels, 2014
بازپروری:

نظریهای است که مجاکات را (بهجای تنبیه) برای اصتح خ اکار بههکهار مهیبنهدد و
سای دارد روزهایی را در مجاکات به کار بگیرد که ربهق تحقیقهات روانشناسهان و
جرمشناسان فرد را متحول کند تا باد اک تمامشدن دور :محکومیت بهه کنهدگی سهالم

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

تأکید بیخ اک انداکه بر آنها ایراد گرفته شود .با وجود ایو کیفرخهواهی نیهز بها ادلهه

بههاکگردد .ایههو روز اک جنبههههای کیههادی حتهی اک جنبههۀ امتصههادی مناسههب بههه نظههر
مههیرسههد امهها مشههکل اینجاسههت کههه روزهههای موجههود همیشههه واسههصگو نینههت و
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کوشخ برای یافتو روزهای مؤ رتر باکوروری ادامهه دارد ( See: Wright, Cullen

.)& Beaver, 2014
ترمیم یا بازسازی:

نظریهای ننبت ًا جدیدتر است که تتز میکند مجرم را وادار کند آسیبهایی را کهه
به اجتماع و مربانی کده جبران و در حد امکان ترمیم کند .برای مثال مجرم و مربهانی
در جلناتی با یکدیگر صحبت میکنند تا ضمو عهذرخواهی مجهرم مربهانی فرصهت
صحبتکردن و روبرو شدن با او را داشته باشهد ( Point Park University Online,

 .)2016ایههو جلنههات احنهاس تحقیههر را در مربههانی کههم مههیکنههد .ممکههو اسههت بههه
نظر برسد که ایو نظریه اک نظر ایده مشابه کیفرخواهی اسهت؛ چهون ههر دو بهه تشهفی
خارر مربانی میانجامد.
اما تفاوتهای عمدهای بیو آنهها وجهود دارد .مههمتهریو تفهاوت ایهو اسهت کهه در
کیفرخواهی مجرم هیف فاعلیتی در امر جبران ندارد و در وامهف تهاوان عملهخ را مهی-
دهد .بر فرض در کیفرخواهی او را به کور نگه مهیدارنهد تها مصهاا شهود ولهی در
ترمیم سای میکننهد او را وادار کننهد تها خهودز مشهکتتی را کهه بههوجهود آورده
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

جبران کند .در نظریۀ ترمیم مجاکاتشهونده اک فاعلیهت برخهوردار اسهت حتهی اگهر
نوعی اجبار را به همراه داشته باشد .نظریۀ تهرمیم هرگهز اک روزههای بههظهاهر خشهو
ت گهاهی شصصهی را
بهره نمیگیرد و لزوماً به تشفی خارر مربانی منجر نمیشهود؛ مهث ً
که به اموال عمومی آسیب کده وادار میکنند مهدتی در مراکهز فرهنگهی یها عمهومی
خههدمت کنههد تهها دیههنخ را بههه جاماههه بپههرداکد .ایههو روز ظههاهراً بهها نههوعی اصههتح و
باکوروری هم همراه است .مشهکل ایهوگونهه مجهاکاتهها ایهو اسهت کهه شهاید بهرای
مجرمانی با جرمهای سبک یا نوجوانهان مفیهد باشهند و حتهی تها حهدی موجهب التیهام
خارر مربانیان گردند اما دربار :مجرمان خ رنا
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جرم نمیشوند.

هرگز مانف تکهرار یها باکگشهت بهه

 .2بررسی اخالقی نظریات پنجگانه و برتری نظریۀ ترکیبی

مهمتریو منئله در اختمیبودن مجاکات ایو است که اصهل آن خهتف مواعهد اولیهۀ
اختمی است؛ به ایو مانا که مجاکات بهرور مامهول بها سهلب نهوعی اک حقهوق اولیهه
اننهان همهراه اسهت .حقههومی کهه در حالهت اولیهه شههصص اک نظهر اختمهی اک آنههها
برخوردار است و باید محترم شمرده شوند.
اگر چنیو نباشهد گذاشهتو نهام مجهاکات بهر آن بهیمانها مهیشهود؛ چهون در کیفهر و
مجهاکات شههصص بایهد چیههزی را اک دسههت بدههد و م ههابق مواعههد اولیهۀ اختمهی مهها
حق نداریم بیدلیل به دیگران ضرر بزنیم یا حقومشان را سهلب کنهیم .بها وجهود ایهو
تاکنون هیف جاماهای نتواننته اسهت مهوانیو مجهاکات را بههرور کامهل حهذف کنهد؛
کیرا نتیجۀ آن چیزی جهز آشهوِّ و گنهترز ظلهم نصواههد شهد .در بهتهریو حالهت
میتوان جاماهای را تصور کرد که اک وموع جهرم جلهوگیری مهیکنهد _ نهه اینکهه بها
فرض تحقق جرم مانونی برای مجاکات نداشته باشد .وس وجود مجهاکات در جاماهه
ضروری است.
توجیهی داشته باشیم که چرایی آن را مشصص کند .ایو توجیه ممکهو اسهت هریهک
اک ونو مورد گذشته یا اموری باشد که هنوک حقهوقدانهان و فتسهفه آنهها را مهد نظهر
مرار ندادهاند؛ چون عدد ونو به حصر من قی به دست نیامده اسهت و اک رهرف دیگهر
مجاکات برای اختمیشدن دو شرط دارد :اول اینکه لزوماً شصص باید خ ایی اک نظهر
ل
موارد نادر صرفاً حقومی انجهام داده باشهد؛ دوم
اختمی و حقومی یا حدامل در برخی
اینکه مجاکات اجرایی باید با خ ای مجرم همخوانی داشته باشد.
برای مثال نمیتوان برای یک دکدی بنیار ساده آن هم در دفاۀ اول مجهرم را بهه
متل محکوم کرد .شرط اول بیخ اک توجیهه مجهاکات بهه فهرااختق نظریهۀ ارکز در

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

هنگامیکه میخهواهیم مجهاکات را بهمنزلهۀ عملهی اختمهی درنظهر بگیهریم بایهد

اختق هنجاری و فلنفۀ حقوق باکمیگردد .اما توجیهی که بهمنزلۀ یهک اصهل بهرای
چرایی مجاکات در نظر گرفته میشهود مهیتوانهد در شهرط دوم تهأ یر کیهادی داشهته
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باشد؛ به عبارتی گاهی برخهی اک اصهلههای توجیهکننهد :مجهاکات باعهث مهیشهوند
مجرم متناسب با جرمخ مجاکات نشود.
منئله ومتی ویچیدهتر میشود که باید غیر اک مجرم حقوق مربانی و اوضاع جاماهه
نیز در نظر گرفته شود؛ چون ممکو است باضی اک نظریههههای مجهاکات وضهایت را
بهنحوی به نفف مجرمان تغییر دهند که حق مربانی مغفول وامف شهود .همچنهیو گهاهی
انتظارات جاماۀ حقومی و جاماهشناسان اک اجهرای مجهاکاتهها بهرآورده نمهیشهود و
موانیو مجاکات اوضاع اجتماعی را به سمتی سوق میدهند که بههجای جلهوگیری اک
وموع جرم تاداد آن افزایخ مییابد.
امروکه کمتر فیلنوفی سای میکند تنها یک توجیهه بهرای همهۀ مجهاکاتهها ارائهه
دهههد .آنههها بههه ایههو نتیجههه رسههیدهانههد کههه نظریههات تههک اصههلی کههارایی الکم را
ندارنهد ( )Wright, Cullen & Beaver, 2014: p. 486هرچنهد بههرهور مامهول
هرکس بر یکی اک نظریات یادشده تأکیهد بیشهتری دارد .بها افهزودن «نظریهۀ ترکیبهی»
میتوان شمار نظریات مجاکات را به شخ مهورد رسهاند .در ایهو نوشهتار سهای بهر آن
است تا نشان داده شود اصرار بر نظریۀ تک اصلی ضرورتی ندارد و منابف اسهتمی نیهز
آن را تأیید نمیکنند؛ چون نظریات تک اصلی شرای متفاوت مربوط بهه مجرمهان و
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جرمهای مصتلف را کمتر در نظر میگیرنهد و ایهو منهئله باعهث مهیشهود بهرای همهۀ
موارد احکام مشابهی صادر کنند که ایو مشهکتتی را اک نظهر حقهومی اجتمهاعی و
اختمی در وی دارد.
ایو مقاله بیشتر بر جنبۀ اختمی نظریات مجاکات تأکید دارد؛ به همهیو دلیهل ابتهدا
ل
نظریهات تکاصهلی
نمونههایی اک احتماالتی را که باعث میگهردد ههر کهدام اک ایهو
گاهی غیراختمی شوند ارائهه میشهود .البتهه بههرور ربیاهی بررسهیهای اختمهی در
مبحث مجاکات جدا اک متحظات حقهومی و اجتمهاعی و باضهی اک دیگهر رشهتههها
امکانوهذیر نینهت؛ چهون موضهوع مجهاکات منهئلهای میهانرشهتهای اسهت و احکهام
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هریک اک ایو رشتهها بر دیگر موارد تأ یر میگذارد.

اگر صرف ًا بر کیفرخواهی تکیه داشته باشیم گاهی ایو نظریه مجهاکاتههای بهیخ
اک انداکه سنگیو را تجویز میکند؛ چون بهرور ذاتی تأکید میکند مجرم خ ا کهرده
و باید تقاصخ را بدهد .کیفرخواهی ایو ویخفهرض را در نظهر دارد کهه مهیتهوان بها
مجرم رفتاری مشابه رفتار خودز انجهام داد بهروریکهه گهاهی مجهاکات مهیتوانهد
مشابه جنایت اولیه باشد .فرض کنید مجرمی که تا انداکهای مشکل روانی ههم داشهته
کنی را بیرحمانه شکنجه داده و برخی اک اعضهای بهدنخ را تکهتکهه کهرده و بهه او
تجاوک جننی هم کرده است .اگهر بصهواهیم بههرور یکجانبهه فقه بهر کیفرخهواهی
تأکید کنیم باید اجاکه بدهیم مربانی همهیو رفتارهها را بها متجهاوک انجهام دههد؛ یانهی
مانون ًا ممکو است تجاوک جننی هم جایز شود مصصوص ًا اگر در جاماه مهوانیو دینهی
حاکم نباشد و اصل چنیو اعمالی را (جدا اک حقوق اننهانی) ممنهوع نداننهد؛ چهون در
ایو صورت احکام شرعی نمیتوانند مانف اجرای چنیو مجاکاتهایی گردند .البتهه در
جوامف سکوالر کنونی نیز کمتر ویخ میآید کهه چنهیو اعمهالی را بههعنوان مجهاکات
بپذیرند .در وامف بیشتر جوامف کنونی  -اعم اک دینی و سکوالر  -کیفرخواهی صهرف
مبحث دیگر ایو است که کیفرخواهی به مربانی حق میدهد انتقام بگیرد .بنهیاری
اک مربانیان اگر مجال مانونی داشته باشند در انتقامگیری افراط میکننهد .عمهوم مهردم
انتقام را امری غیراختمی میدانند؛ هرچنهد ا بهات ایهو منهئله بهه مجهال بیشهتری نیهاک
دارد .اگر فرض را بر ایو بگهذاریم کهه اصهرار بهر انتقهام حهدامل گهاهی غیراختمهی
است به ایو نتیجه میرسیم که با کیفرخواهی در واس به عملهی غیراختمهی (جهرم)
یک عمل غیراختمی دیگر (انتقام) جواک ویدا میکنهد و کیفرخهواهی گهاهی بههجای
کاهخ بیاختمی در جاماه به آن دامو میکند.
منئلۀ دیگر ایو است که در کیفرخواهی مجرم همیشهه مقصهر فهرض مهیشهود و

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

را رد میکنند.

مجال کمتری بامی میماند تا به شرای مؤ ر بر عمل مجرم توجهه شهود .شهرای ی کهه
باضاً اک حی ۀ تنل مجرم خارج بوده و اک میزان اختیار او کاسهتهاند .اک نظهر اختمهی
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هرچه اختیار کمتر باشد مجاکات باید کاهخ ویدا کند .دو فرد را در نظر بگیریهد کهه
یکی هیف مشکل روانی ندارد و صرفاً برای لذت به دیگری تجاوک کرده اسهت (شهاید
عههدهای بگوینههد ایههو حالههت مابلتصههور نینههت ولهی ایههو فق ه یههک مثههال اسههت)
درحالیکه دیگری مدتها دچار مشهکتت روانهی بهوده و کنهدگی بنهیار سهصتی را
گذرانده و درنهایت بها وجهود داشهتو اختیهار دسهت بهه تجهاوک کده اسهت .آیها ایهو
دو به یک انداکه در ارتکاِّ جرم مقصرند؟ کیفرخواهی توجه چندانی بهه ایهو منهئله
نمیکند و ایو باعث میشود که گاهی حقوق مجرمان وایمال گردد؛ حهدامل در ایهو
حد که دربار :دو مجرم با شرای نابرابر یکنان مضاوت میشود.
مشکل اخیر در صورت تأکید یکجانبه بر نظریههای باکدارندگی و نهاتوانسهاکی
هم ودیدار میشود؛ برای مثال ربق نظریۀ باکدارندگی سای میکنند برای جلهوگیری
اک ارتکاِّ بیشتر جرم در جاماه مجاکاتهای سهنگیوتهری وضهف کننهد تها اشهصاا
برای گرفتار نشدن به ایو مجهاکاتهها اک ارتکهاِّ جهرم ورهیهز کننهد؛ غافهل اک اینکهه
بنیاری اک تصلفهات در منهائل ویچیهد :اجتمهاعی یها امتصهادی ریشهه دارنهد و حقیقته ًا
بنیاری اک مجرمان در شرای بد اجتماعی مرتکب اعمال غیرمانونی مهیشهوند .کنهی
را فرض کنید که بهدلیل فشار مالی و فقر برای تهأمیو نیاکههای اولیهه دکدی مهیکنهد.
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وی در محلهای بزرگ شده که ختفکارهای کیادی کندگی میکنند و رفتار آنهان بهر
روحیه ایو شصص تأ یر گذاشته است .همچنیو ودر و مادرز ماتهاد بهوده و تهوجهی
به تربیت فرکندشان نداشتهاند .بهعتوه امکان تحصیل در مراکز آموکشی مناسهب نیهز
برای او فراهم نبوده اسهت .نظریههای کهه بهرای جلهوگیری اک ارتکهاِّ جهرم بههجای
تأکید بر رفف مشکتت اجتماعی بر مجهاکات تکیهه مهیکنهد ممکهو اسهت بها چنهیو
مجرمانی ظالمانه رفتار کند.
در ناتوانساکی نیز سای میکنند مجرمهان را هرچهه بیشهتر اک دیگهر امشهار جاماهه
جدا کنند و ماموالً با حبس آنها در کندان جلوی ارتکاِّ مجدد جهرم را بگیرنهد .بها
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جداشدن مجرمان اک جاماه مابلیت باکگشتشان به کنهدگی عهادی کمتهر مهیشهود .در

ایو نظریه هم به ریشههای جرم و جنایت در اجتماع کمتر توجه میشود .مثال مبلهی را
در نظر بگیرد؛ دکد برای ناتوانشدن اک ارتکاِّ ل
جرم مجدد بایهد مهدت کیهادی را در
کندان بگذراند درحالیکه اگر در دور :مجاکات بهجای اینکه صرفاً بهر نهاتوانکردن
او تمرکز کنند تا انداکهای برای ورورز او همت گمارند شهاید نتهایو م لهوِّتهری
حاصل شود .اگر به ایو مجرم فرصت مرارگرفتو در یهک نظهام آموکشهی مناسهب را
بدهند شاید بتواند به کندگی سالم بهاکگردد و بها آمهوختو حرفههای نقهخ مثبتهی در
جاماه ایفا کند .بدون در نظر داشتو نظریۀ باکوروری در مجاکات چنیو فرصهتههایی
فراهم نمیشود.
اما اگر فق بر باکوروری تأکید کنیم هم مشکتتی بهوجود میآید .وهرورز یهک
اننان بدون خواست خودز نهتنها امکانوذیر نینت بلکه باضاً غیراختمی است .اک
ررفی بنیاری اک مجرمان حاضر نمیشوند در برنامههههای بهاکوروری شهرکت کننهد.
فههرض کنیههد بههرای وههرورز مجههدد باض هی مجرمههان وزشههکان تشههصیص مههیدهنههد
با شو درمانی یا خوردن داروههای خهاا احتمهال دارد رفتارشهان بهبهود یابهد .آیها
شو درمانی برد یا به کور به او دارو خوراند؟ (مصصوصاً اگر جهرم سهنگینی نداشهته
باشد) .اگر مجرم راضی نباشد آیا میتوان به کور او را بهه مشهاور :درمهانی یها کهتس
آموکشی برد؟
ضمو آنکه اگر کنی را وادار بهه شهرکت در جلنهۀ مشهاوره کننهد ایهو مشهاوره
تأ یری بر رفتار او ندارد .به نظر میرسد چارهای نینت جز اینکه باضی اک مجرمهان را
در وضایت سهصت کنهدان مهرار داد تها دوبهاره جرمهی مرتکهب نشهوند .همچنهیو در
باکوروری هیف توجهی به حقهوق مربهانی نمهیشهود .درسهت اسهت کهه کیفرخهواهی
صرف گاهی بیخ اک انداکه بر حقوق مربانی تأکید میکند اما ایو دلیل نمیشود که
هیفگونه حقی برای مربانی در کیفر مجرم لحاک نشهود .فهرض کنیهد مجهرم بهه یهک

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

میتوان بهمجرد چنهیو تشصیصهی بهرای اجهرای بهاکوروری بیاجهاک :مجهرم او را بهه

دختربچه تجاوک کرده و متصصصان تشصیص دادهاند که مجهرم بهرای بهاکوروری بایهد
بهاجبار روکی دو ساعت در دورههای رواندرمانی شرکت کند و کندان ا ر بدتری بهر
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او میگذارد .آیا میتوان به همیو سادگی به خهانواد :دختربچهه گفهت کهه مجهرم در
تقاا کارز روکی دو سهاعت در کهتس شهرکت مهیکنهد؟ ایهو میهزان اصهرار بهر
باکوروری درست به نظر نمیرسهد حتهی اگهر واماهاً در چنهیو مثهالههایی حکهم بهه
باکوروری داده شود.
ترمیم هم اگرچه در بنیاری اک تصلفات کوچک راهحل خوبی اسهت امها دربهار:
جرمهایی مانند متل یا ماچاق مواد مصدر نمیتوان بهر آن تکیهه کهرد .اک نظریهۀ تهرمیم
بیشتر در مواردی استفاده میشود که جرم چندان سنگیو نینت .بر فرض اگهر مجهرم
اموال عمومی را بهرور جزیی تصریب کرده است او را وادار میکنند آنها را تامیهر
کند یا اگر به دیگری توهیو کرده باید ماذرتخواهی کند تا حال روحی کنهی کهه
به او توهیو شده است در نظر گرفته شود .منلماً ایوگونه مجهاکاتهها در جهرمههای
سنگیو راهگشا نینت.
مالوم شد که لزوماً هیفکدام اک نظریههای مجهاکات بههتنهایی کهارایی الکم را در
جاماه اک نظر اختمی و حقومی ندارند؛ اکایورو ضهرورت نهدارد کهه نظهر اسهتم یها
مرآن را فق بر یکی اک ایو ونو مورد اصلی منحصر داننهت و بهه ههر نحهوی داللهت
آیات را بر همان یک مورد ت بیق داد .حتهی ممکهو اسهت باهدها فیلنهوفان نظریهات
دیگری نیز ارائه کنند؛ وس اک ایو نظر نیهز موجهه نینهت آیهات مهرآن را در نظریهات
ت م اهی فهرض کنهیم .در ادامهۀ مقالهه
کنونی منحصر یها حتهی داللهت آنهها را کهام ً
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ظرفیت آیات مرآن در داللت بر نظریههای مصتلف مجاکات بررسی میشهود .داللهت
آیات بر نظریههای مصتلف میتواند تأییدی بر نظریۀ ترکیبی در مجاکات باشهد .م اهاً
یک مقاله برای به وایان رساندن ایو تحقیق کافی نینت و تمام آیهات مربهوط بهه ایهو
موضوع بررسی نشدهاند.
 .3داللت آیات بر نظریههای مجازات
 .1-3نظریۀ بازدارندگی در قرآن

اک شماری اک آیات مرآن بهدست میآید که هدف اک اجرای مجاکات باکداشهتو فهرد
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اک ارتکاِّ جرم است .اک جمله میتوان به ایو موارد اشاره کرد:

در آیۀ  33سور :مائده حکم متل یا م ف دست و وا یا تباید برای محارِّ و مفنهد
فی االرض م رح شده است .ربق آیهۀ باهدی (مائهده )34 :اگهر محهارِّ (در تفنهیر
محارِّ اختتف است .ر : .روسی 1387ق ج :8ا )47یا مفنهد وهیخ اک اینکهه
دستگیر شود توبهه کنهد بصشهیده خواههد شهد و مجهاکات نمهیگهردد .البتهه حهذف
مجاکات توبهکننده محدود بهر جهرم محاربهه اسهت و حهق النهاس را شهامل نمهیشهود
(ر : .همان :ا .)53ایو بیان بهدرستی میتواند داللت بر باکدارندگی داشهته باشهد؛
چون اگر کیفرخواهی مدنظر باشد باید حکم اجهرا شهود حتهی اگهر فهرد توبهه کنهد.
ترمیم هم مهدنظر نینهت؛ چهون ربهق نظریهۀ تهرمیم مجهرم حتمهاً بایهد امهدامی بهرای
باکساکی انجام دهد که در اینجا به آن اشاره نشده است .همچنهیو ههیفکهدام اک ایهو
نوع مجاکاتهها در وهرورز فهرد تهأ یری ندارنهد و توبهه نیهز مبهل اک مجهاکات محقهق
میگردد .وس مجاکات برای ورورز نینت .میتوان گفت مجاکاتهای یادشهده در
آیۀ  33بر ناتوانساکی نیز داللت دارند که توضیحخ در وی خواهد آمد.
آیات دیگری هم که مبحث وذیرز توبه را ویخ اک اجرای حکم م رح میکننهد
حهد م هف دسههت کهه آیهۀ  39سهور :مائهده بههر آن داللهت دارد (حلههی 1387ق ج:4
ا .)518مگر اینکه کنی بگوید وذیرز توبه مربهوط بهه حهد سهارق کهه در آیهۀ 38
آمده نینت بلکه به رفف عذاِّ اخروی اشاره دارد .نتیجۀ چنیو تفنیری ایو مهیشهود
که اگر سارق توبه کند و باد دستگیر شود درصهورتیکهه شهروط چندگانهۀ اجهرای
حد م ف ید را داشته باشد حکم اجرا میگردد و توبۀ او تأ یری در رفف حکم نهدارد
البته کمانی که کار به مضاوت بکشد (مرعشی نجفی 1424ق :ا.)371
ایو نوع تفاسیر نیز ممکو است داللت بر باکدارندگی داشته باشهند ولهی نهه بهرای
مجرم بلکه برای دیگران که مجاکات را میبیننهد .تفاسهیری کهه م هف یهد را بههمانهی

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

میتوانند بر باکدارندگی داللت داشته باشند؛ اک جمله وذیرز توبۀ دکد و عدم اجهرای

ظاهری نمیگیرند و آن را بهمانهی جلهوگیری اک دکدی مهیگیرنهد (ر : .مصتهاری
 :1386ا )109برختف ظاهرشان هیفگونه داللتی بر نظریهۀ باکدارنهدگی ندارنهد؛
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چون اساس ًا مبحث مجاکات حقهومی را اک آیهه خهارج مهیکننهد .جلهوگیری اک دکدی
ت بایهد اوضهاع جاماهه را
کلی است و میتواند خارج اک مجاکات ههم مانها بدههد؛ مهث ً
روری فراهم کرد که شصص انگیز :دکدی ویدا نکند .البته میتوان آنها را ایهوگونهه
مانا کرد که ومتی کنی دکدی کرد او را به کندان بینداکید یا بهنوعی مجاکات کنیهد
تا دکدی نکند یا دیگران دکدی نکنند ولی در صورت وذیرز ایو تفنیر هیف مرینهۀ
محکمی برای اختصاا آیه به مبحث مجاکات وجود ندارد.
خود مجاکاتهای سنگیو مانند متل م ف دست و وها یها مصهاا (آیهاتخ خواههد
آمد) میتوانند وسیلهای برای باکدارندگی محنوِّ شوند .م ابق ایو نظریهه اگهر فهرد
احناس کند که مجاکات سنگیوتر اک سود حاصل اک جنایت است احتمهال ارتکهاِّ
جرم کم میشود .یک مرینه وجود دارد کهه براسهاس آن مهیتهوان ههدف اک اجهرای
مجاکات سنگینی مانند مصاا نفس در مهرآن را حمهل بهر نظریهۀ باکدارنهدگی کهرد:
خداوند در آیۀ  179سور :بقره میفرماید« :در مصاا برای شهما حیهات اسهت» .ایهو
آیه میتواند به ایو نکته اشاره داشته باشد کهه چهون مصهاا موجهب باکدارنهدگی اک
جنایت میشود به متل کمتر و حیات بیشتر منجر خواهد شد .آیهت ِهال جهوادی آملهی
( :1385ا )196نیز ایو نکته را تأیید کرده است .باضی اک محققهان بهه مهرائو لفظهی
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دیگری در آیات استدالل کردهاند؛ اک جمله براساس آیۀ م ف یهد سهارق علهت م هف
ید جزای عمل و «نکال» اک ررف خداست .نکال را با توجهه بهه مانهی اصهلیاز کهه
لجام و افنار اسهت مرینههای بهر باکدارنهدگی گرفتههانهد؛ چهون لجهام و افنهار بهرای
باکدارندگی و مهار حیوان بهکار میرود (مقیمی حاجی  :1386ا.)138
 .2-3نظریۀ ناتوانسازی در قرآن

برخی اک مجاکاتهای مرآنی با ناتوانساکی ساکگاری دارند؛ برای مثال:
حکمهای صادر شده برای محارِّ در آیۀ  33سور :مائده (متل م ف دست و وها و
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تباید) بر ناتوانساکی داللت میکننهد؛ چهون فهرد بها هریهک اک ایهو احکهام اک ادامهۀ

حرِّ و فناد در کمیو ناتوان میشود .ربق توضیحاتی که در بصخ مبلی بیان شهد بها
توجهه بهه وههذیرز توبهه کیفرخهواهی مههدنظر ایهو آیههه نینهت و نهوع مجههاکاتهها بهها
بههاکوروری و تههرمیم هههم سههاکگاری نههدارد .اک میههان سههه حکههم یادشههده تبایههد بیشههتر
حاکی اک نوعی ناتوانساکی است؛ چون در کمانهای گذشته افرادی که جنگ مهی-
کردند و محارِّ محنوِّ میشدند بها دور شهدن اک من قهۀ کنهدگی مهدرت حهرِّ
خود را اک دست میدادند.
تبایهد نهوعی وراکنهدهکهردن محاربهان محنههوِّ مهیشهود و تهوان جنهگ و فنههاد
را اک آنها میگیرد .البته ایو مضیه تا انداکهای به نوع تفنیری که اک محهارِّ و مفنهد
فی االرض میشهود ههم مربهوط اسهت .تفاسهیری کهه شهأن نهزول ایهو آیهه را نقهض
عهد صلم و کارشهکنی گروههی خهاا در سهرکمیوههای اسهتمی مهیداننهد (ر: .
ربری 1412ق ج :6ا )133ساکگاری بیشهتری بها داللهت تبایهد بهر نهاتوانسهاکی
دارند؛ چون کارشکنی در سرکمیوهای استمی با تباید اک بیو میرود .اگر فنهادهایی
مثل فناد جننی یا مالی مدنظر آیه باشهد تبایهد تهأ یری در رفهف آنهها نهدارد .عهتوه
جنگ ناتوان میساکد.
اگر ظاهر مجاکات م ف ید سارمان در آیۀ  38سور :مائده وذیرفته شود (رباربایی
1390ق ج :5ا )329میتواند شاهد خوبی بهرای نهاتوانسهاکی باشهد؛ چهون ابهزار
اصلی سرمت مصصوصاً در کمانهای گذشته (کهه دکدیههای مهدرن وجهود نداشهت)
دست بود و کنی که دستخ بریده میشد اک تکرار سرمت ناتوان میشد.
مورد دیگری که میتواند دال بر ناتوانساکی باشد نپذیرفتو شهادت کنی اسهت
که «مذف» انجام میدهد (نور .)4 :اگر مذف را نوعی شهادت بشماریم باهد اک اینکهه
فرد یک بار شهادت خارج اک ماعده (کمتر اک چهار شهاهد عهادل بهرای کنها یها لهواط)
ل
سهاختو او اک تکهرار ایهو عمهل و مهوارد مشهابه شههادات باهدی او
داد برای نهاتوان
وذیرفته نمیشود .اما اگر بگوییم مذف لزوماً شهادتهای رسمی در دادگهاه را شهامل

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

بههر ایههو م ههف دسههت و وههای مصههالف اگههر بههه مههرگ مجههرم منجههر نشههود او را اک
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نمیشود بلکه اگر فرد در هر جهایی بهدون وجهود شهاهد بهه دیگهری ننهبت کنها داد
نوعی مذف محنوِّ میشود (ب حهایی گلپایگهانی  :1382ا )30دیگهر نپهذیرفتو
شهادت او در محکمه نمیتواند مانف انجام مذف یها بهتهان باشهد .مگهر اینکهه بگهوییم
چههون مانههای مههذف عههام اسههت و باضهی اک مصههادیق آن شهههادات رسههمی اسههت بهها
نپذیرفتو شهادت فرد او اک تکرار برخی اک مصادیق مذف ناتوان میشود.
ممکو است آیۀ  15سور :نناء که حکم حبس ابد را بهرای کن کناکهار بیهان مهی-
کند بر ناتوانساکی داللت داشته باشد؛ چون حبس اک نوع مجهاکاتههایی اسهت کهه
با ناتوانساکی ساکگاری دارد .اما آیۀ  2سور :نور که مجاکات شتق را بهرای کانهی و
کانیه تجویز میکند ایو آیه را نن کرده است (ر : .روسی بیتا ج :3ا.)143
 .3-3نظریۀ کیفرخواهی در قرآن

آیات مصاا مویتریو مرائو کیفرخواهی در مرآن محنوِّ میگردنهد؛ بهرای مثهال
اراْللنم ا
ف ول ماْلذ لن
ن باال لمعیم ا
فب م
در آیهای تصریم شده که  ...لأ حن الن ح مف لس باالن ح مف اس ول ال لمعیم ل
ن ول ماْللنم ل

ن ...؛ نفس در مقابل نفس چشم در مقابهل چشهم بینهی در مقابهل
ب مااْلذ ان ول ال ك ح
ن باال ك ك
بینی گوز در مقابل گوز دنهدان در مقابهل دنهدان( »....مائهده .)45 :در آیهۀ دیگهر
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مصاا نفس افراد مصتلف در برابر هم مرار دارد... :المحر بارالمحر ول ال لمعبمرد باال لمعبم ا
رد ...؛
ُّ
ك

آکاد در مقابل آکاد برده در مقابل بهرده( »...بقهره .)178 :ربهق آیهۀ  33سهور :اسهراء
هرگاه کنی کشته شود برای صاحب دم تنل بر ماتل مرار داده شهده اسهت آیهۀ 40
سور :شوری جزای بدی را بهدی مهیدانهد آیهۀ  60سهور :حهو تأکیهد مهیکنهد کهه
اگر کنی مثل بدیای را کهه بهه او شهده بهر شهصص متصهاری وارد کنهد نبایهد بهه او
ل
همنان جرم جهواک
ستم شود و آیات  126سور :نحل و  194سور :بقره برای عقوبت
صادر میکنند.
میتوان مرینهای بر ختف کیفرخواهی امامه کرد آن هم اینکه هرجا در مهرآن اک
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ت ربهق آیهۀ 45
حکم مصاا سصو رفته باد اک آن تشهویق بهه عفهو آمهده اسهت؛ مهث ً

سور :مائده اگر کنی اک مصاا بگذرد و عفو کند کفار :گناهانخ محنهوِّ مهی-
شود .در آیۀ  178سور :بقره نیز عفو و خونبها بهمنزلۀ جایگزیو مصاا م هرح شهده
است (ر : .ابوحیان 1420ق ج :2ا .)148البته آیت ِهال جهوادی تأکیهد مهیکنهد
که بهرور کلی مصاا در اجتماع بر عفو مقدم اسهت و اجبهاری بهر عفهو نینهت .امها
خودشان میگویند که علت تقدم مصاا عقتنی و همان ایجاد حیات اسهت کهه در
آیه  179بهر آن تأکیهد شهده اسهت (جهوادی آملهی  :1385ا .)188-187ایشهان در
نهایت باکدارندگی را تأیید میکنند نه کیفرخواهی (همهان :ا .)196همچنهیو آیهۀ
 40سور :شوری در کنار بیان موضوع مصاا میفرماید :اگر فرد عفو کند خداونهد
اجرز را میدهد و آیۀ  126سور :نحل میگوید :اگر فرد در برابر انتقهام صهبر کنهد
بهتر است .اگر هدف مرآن حقیقتاً کیفهر اسهت چهرا مهردم را بهه عفهو تشهویق کهرده
است؟ در واس باید گفت کیفرخواهی به دو نوع مابلتصور است:
 یکی اینکه سصتگیرانهتر است و کیفر را در هر حال اجرا میکند .در اینجا ههیفصاحب دمی فرض نمیشود که بتواند خاری را ببصشد .در ایهو رویکهرد مجهرم بایهد
انتقام میستاند .میتوان ایهو نهوع کیفرخهواهی را کیفرخهواهی م لهق نامیهد .آیهۀ 40
سور :شوری به ایو رویکرد سصتگیرانه در کیفرخهواهی اشهاره دارد« :جهزای بهدی
بدیای مثل آن است».
اما با توجه به تأکید مرآن بر عفو (حتهی در همهیو آیهه) و امکهان همیشهگی عفهو
چنیو گزینهای در مرآن برای مصاا تأیید نمیشود .البته در آیات دیگر مرائنی بهرای
ت ربهق آیهۀ م هف یهد دکد م هف یهد جهزای عمهل
کیفرخواهی م لق وجهود دارد؛ مهث ً
سههارق اسههت مصصوصه ًا بنهها بههر تفاسههیری کههه مههیگوینههد اگههر صههاحب مههال دکد را
نبصشید و به نزد امام یا محکمۀ عدل رفتند و فهرد محکهوم شهد دیگهر حتهی صهاحب

بیرسر اتلت ندا قینن بی نظیدههاخ مخیلف مجا،ا

تقاا کارز را بدهد .منئله حق مربانی نینت بلکه استحقاق مجهرم اسهت و جاماهه

مال نیز حق بصشخ ندارد توبه هم فایدهای ندارد و حهد بایهد اجهرا شهود (ررابلنهی
1406ق ج :2ا.)518
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 نوع دوم کیفرخواهی ایو است که کیفر دادن حق مربانی اسهت نهه جاماهه .لهذامربانی میتواند کیفر را اجرا کند یا ببصشد .تمهام مصهااهها در اسهتم ایهوگونهانهد؛
حتی اگر جنایت متل باشد مقتول صاحب حق م لق مصاا فهرض نمهیشهود بلکهه
ایو حق به خانوادهاز داده میشود و همیشه امکان بصشهخ وجهود دارد .مهرآن م اهاً
مجوک ایو نوع کیفرخواهی را صادر کرده است.
ممکههو اسههت مصالفههان مصههاا نفههس (ر : .ابههراهیموههور  :1387ا )130و
کیفرخواهی بگویند که چون در صدر استم امکان اجرای بنیاری اک مجهاکاتههای
امروکی وجود نداشت مرآن برای مهار جاماه به اجهرای حکهم مصهاا دسهتور داده
است؛ مصصوص ًا که جنگرلبی در آن کمان کیاد بود و گاهی در وی کشتهشدن یهک
تو دو مبیله سالها با یکدیگر میجنگیدند (حنینی  .)1393تأکید بر عفهو در آیهات
اک جمله آیۀ  33سور :اسراء که میگوید در مصاا متل اسراف (کیهادهروی) نکنیهد
میتواند مرینهای بر تأیید ایو تفنیر باشد.
آیۀ  126سور :نحل اک ابتدا بهرور مشروط میگوید اگهر ههم عقوبهت مهیکنیهد
بههانهداک :آن عقههوبتی کهه بههر شهما وارد شههده عقوبهت کنیههد (نهه بیشههتر) .مشهابه ایههو
مضهههمون در آیهههۀ  194سهههور :بقهههره ههههم آمهههده اسهههت (جهههوادی آملهههی :1385
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ا .)655همچنیو میتوان آیۀ «در مصاا برای شهما حیهات اسهت» (بقهره )179 :را
کنایههه اک ایههو داننههت کههه مصههاا حکههم بههه کیفههر برابههر مههیکنههد و ایههو اک
کشتارهای ورشمار مبیلههای جلهوگیری مهیکنهد .تهرجیم ههر کهدام اک ایهو تفنهیرهها
به بررسی بیشتری نیاک دارد.
ت حکهم
مجاکاتهای دیگری هم هنتند که هیف بصششی در آنهها راه نهدارد؛ مهث ً
شتق برای کانی و کانیه در آیۀ  2سور :نور .شاید بتهوان ایهو مجاکاتهها را دلیلهی بهر
کیفرخواهی م لق در مرآن داننت؛ چون در ایو آیه تصریم شده کهه «در دیهو خهدا
رأفت یا ترحم نکنید» .گویی متصاری باید کیفر ببیند با ایو حال میتوان ایهو مهوارد
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را هم بر ایجاد ترس عمومی اک مجاکات و باکدارندگی حمل کرد.

 .4-3نظریۀ بازپروری در قرآن

اولیو منئله دربار :باکوروری ایو است که آیا مهیتهوان اک آیهات دال بهر مبهولی توبهۀ
متصاری و برداشتهشدن حکمخ (مائده 34 :و  39نور )5 :نتیجه گرفت که ههدف اک
مجاکات باکوروری بوده اسهت؟ چهون ومتهی فهرد اصهتح مهیشهود دیگهر مجهاکات
نصواهد شد .چنانچه بیان شد ایو آیات بر باکدارندگی داللت دارند اما بهر بهاکوروری
داللت نمیکنند؛ کیهرا در نظریهۀ بهاکوروری مجهاکات را انجهام مهیدهنهد تها اصهتح
صورت گیرد نه اینکه اگر اصتح به ههر دلیلهی صهورت گرفهت مجهاکات برداشهته
شود .برداشتهشدن حکم مجاکات باد اک اصتح یکی اک الکمههههای نظریهۀ بهاکوروری
است .اما مهم ایو است که اصل مجاکات برای بهاکوروری و اصهتح صهورت وهذیرد
حال آنکه مجاکاتهایی که در آیات یادشده اک آنها سصو رفته است بهرای اصهتح
ت آیۀ  34سور :مائده به حکم متل م ف دست و وا و تباید مربوط اسهت کهه
نینتند؛ مث ً
در آیۀ مبل به آن اشاره شده است مصصوصاً که توبه در ایو مورد مربهوط بهه مبهل اک
دستگیری است و بهرهور مشهصص اصهتح بها مجهاکات انجهام نشهده اسهت .اگهر ههم
همچنیو آیۀ توبۀ دکد (مائده )39 :مربوط به مبل اک مجاکات است مشهروط بهر اینکهه
توبه را رافف مجاکات بدانیم (حلی 1387ق ج :4ا.)518
در ایو میان احتمال اینکه آیهۀ توبهۀ مهذفکننهده (نهور )5 :بهر بهاکوروری داللهت
داشته باشد بیشتر اسهت مشهروط بهر اینکهه توبهه را عامهل مبهولی شههادت باهد اک آن
بدانیم؛ چهون دربهار :ایهو آیهه اخهتتف وجهود دارد (ربرسهی  1372ج :7ا199؛
مارودی بیتا ج :4ا .)75اگر اسهم اشهاره (ذلهک ن آن) را بهرای باهد اک مجهاکات
مانا کنند نه باد اک عمل مذف مانی آیه ایو میشود که توبه باهد اک مجهاکات محقهق
میگردد و حتی اک کلمۀ اصتح هم استفاده میکند؛ چون میآورد« :مگر کنهانیکهه
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اصهتح بهههدلیل تهرس اک مجههاکات حاصههل شهود باکدارنههدگی اسهت نههه بههاکوروری.

باد اک آن توبه کنند و اصتح شوند» .بههرحال داللت ایو آیه نیز صد در صد نینهت؛
چون ظاهرز توبه را نتیجۀ مجاکات اعتم نمیکند بلکه گویی تصفیف میدههد کهه
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اگر توبه کردند مجاکات ادامه ویدا نکند .بررسی ایو نکته مهم است که آیا نپهذیرفتو
شهادت خ اکار موجب اصتح او میشود و او را اک مذف باکمیدارد؟
آیۀ  16سور :نناء به آکار دادن مرد کانی حکهم مهیدههد تها توبهه کنهد و اصهتح
شود .اگر توبه و اصتح حاصل شد رها میشود .اگر ایو آیه با آیۀ  2سهور :نهور کهه
حکههم شههتق را بیههان مههیکنههد ننهه نشههده بههود (فههیض کاشههانی 1415ق ج:1
ا )430داللت خوبی بهرای بهاکوروری (بهه شهیوهههای مهدیمی) محنهوِّ میشهد
مصصوصهاً کههه بههه شهههادت مفنههران یکهی اک مصههادیق آن تههوبی لنههانی بههوده اسههت
(رریحی  1375ج :1ا.)24
 .5-3نظریۀ ترمیم در قرآن

به نظر می رسد یافتو آیات مرتب با ترمیم دشوارتر باشد .شاید بتوان اک آیاتی که دیهه
یا خونبها را بیان میکنند (بقره )187 :نوعی ترمیم آسیب وارد به مربانی را برداشهت
کرد .مورد دیگر ،آیات مربوط به لعان زن و شوهر به یکدیگر است (نور.)9 - 6 :
فرض این است که مرد به زن خود نسبت زنا داده است ،ولی چهار شااهد بارای
اثبات آن ندارد .او باید چهار بار شهادت دهد که نسبتی که به همسرش مایدهاد
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راست است و دفعۀ پنجم لعنت خدا را برای خودش بخواهد ،اگار درو بگویاد.
در مقابل ،زن هم چهار بار شهادت میدهد که شوهرش درو مایگویاد و دفعاه
پنجم غضب خدا را برای خود میخواهد ،اگر شوهرش راست گفته باشد.
شاید بتوان این کار را بهنوعی باه دیادارهای قرباانی و مجار (بارای تارمیم)
تشبیه کرد که چون مجازات اصلی محقق نشده با لعن و نفرین تا اندازهای تارمیم
حاصل شود .این تشبیه از چند وجه ایراد دارد و مع الفارق محسوب میشود :اول
اینکه جرمی بهطور رسمی اثبات نشده و صرفاً یک ادعاست .شاید بتوان گفت در
عالم واقع باالخره یک جر محقق شده :یا مرد راست گفتاه و زن باه او خیانات
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کرده یا زن راست میگوید و مرد به او تهمت زده است .پا

هار کادا راسات

بگوید با نفرین و لعن طرف مقابل ،ترمیم را بهدست میآورد .البته فارض ساومی
هم هست :شوهر به خطا (بدون تقصیر) یقین داشته باشد که همسرش زناا کارده
است .در این صورت ،مجر حقیقی وجود ندارد .مشکل دو تشبیه این است کاه
تأثیر لعن و غضب خدا در آخرت باشد یا در دنیا ،جزء مجازاتهای حقاوقی باه
حساب نمیآید و حتی اگر تأثیر بازدارندگی و ضمانت اجرایی داشته باشد ،نوعی
مجازات و ضمانت اجرای دینی است و مایتاوان آن را در دساتۀ ضامانتهاای
اجرایی فراحقوقی قرار داد.
در دانش حقوق به دنبال ضمانت اجرای دنیوی حقوقی هستیم کاه باهوسایلۀ
حکومت اعمال میشود نه خداوند (ر.ک :شیروی و وکیلایمقاد  :1393 ،ص-2
 .)5برای رفع این مشکل میتوان گفت ترمیم باا هماین عا اب غیرحقاوقی هام
حاصل میشود .در واقع ،مجازات نتیجۀ لعن و نفرین نیست ،بلکه این اسات کاه
فرد خودش را لعن و نفرین میکند و این نوعی اثر احساسی در مخاطب بایگنااه
ایجاد میکند و ترمیم حاصل میشود .همین که قاضی آنها را وادار به ایان ناو
کند تا تشفی خاطر و ترمیم احساسی حاصل شود.
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لعان کند ،کافی است .مثل اینکه قاضی مجر را وادار به مع رتخواهی از قربانی
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رفتار مجرم را تجویز میکند که با توجهه بهه جهرم ممکهو اسهت بها خشهونت بنهیار و
احنهاس عمیهق انتقههامخهواهی همههراه باشهد .همچنهیو کیفرخههواهی نهاتوانسههاکی و
باکدارندگی ماموالً برای مجرمهانی کهه جهرمههای مشهابه بها شهرای متفهاوت دارنهد
احکام یکنان صادر مهیکنهد کهه ناعادالنهه بهه نظهر مهیرسهد .بهاکوروری بهرای همهۀ
مجرمان کارآمد نینت و ترمیم نیز تمام جرمها مثل جرمهای سنگیو را ووشخ نمهی-
دهد .بنابرایو بهتر است ترکیبهی اک نظریهات مصتلهف را بههکار ببنهدیم تها متناسهب بها
شرای مصتلف مجاکاتهای متفاوتی را اعمال کنیم .بدیو منظور الکم نینت آیهات
مرآن فق بر یک نظریه داللت کنند .در میان آیات مرآن داللتههای مهویتهری بهر
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باکدارندگی و ناتوانساکی وجود دارد .کیفرخواهی مشهروط بهرای مربهانی در آیهات
مصاا تجویز میشود اما در تمام موارد تأکید بر عفو است .هرچند در مرآن مرائنهی
برای کیفرخواهی م لق یافت میشود ایو مهرائو م اهی نینهت .نظریهۀ بهاکوروری اک
مجاکاتهایی بهدست میآیند که با آیهات دیگهر ننه شهدهانهد هرچنهد ایهو نظریهه
بهرورکلی رد نمیشود و میتوان مرائنی برای آن یافت .نظریۀ ترمیم نیهز تها انهداکهای
اک آیات خونبها و لاان برداشت میشود .در ایو مقاله هیفیک اک وهنو نظریهه بههرور
م ای به مرآن ننبت داده نشد.
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