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مجله حقوقی دادگستری
سال  /74شمارهی  /70تابستان  /1389صفحات  69تا 92

مجازات
در حقوق کیفری اسالم
احمد فالحی

1

چکیده

از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسالم بحثهایی را موجب شده است،

فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسالمی است .تحلیل و تفسیر این موضوع ،اختالف

دیدگاه میان نصگرایان و مقاصدیون را سبب شده است .بر این اساس ،از یک سوی،
هدف کیفر در ش�ریعت اسالمی س�زادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر

مجنیعلیه بیان ش�ده و از س�وی دیگر برخ�ی بر این باورند ک�ه در حقوق کیفری

اسلام ،هدف اساس�ی از وضع و اجرای کیف�ر ،توجه به تأدیب ،اصلاح و بازپروری
مرتکب اس�ت؛ مشقت و رنج ناشی از مجازات هدف غایی نبوده ،بلکه به نوع کیفر و
اجرای آن مرتبط است.
واژگان کلیدی

فلسفهی کیفر ،مجازات ،مقاصد ،توبه ،سقوط کیفر ،اصالح ،مشقت و زجر
 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران
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 .1درآمد
اس�لام به عن��وان دین تربیت ،تزکی��ه و اصالح ،برنامهای جهانش��مول برای
س��عادت دنیوی و اخروی انس��ان است .شریعت اس�لامی بهمنظور برپا داشتن ارکان
نظام اجتماعی ،اصولی کامل ارائه داده و در این میان ،وسایلی چند را در جهت صیانت
از حقوق و آزادیهای فردی و نیز حفظ مصالح کلی افراد جامعه وضع کرده است.
در جامعهی اس�لامی نیز همچون هر اجتماع انس��انی ،اشخاصی مرتکب جرم
میش��وند؛ در جهت اص�لاح ،تأدیب و بازپروری آنان ابزارهایی مقرر ش��ده اس��ت .از
جملهی این راهکارها در سیاس��ت جنایی اس�لام ،توجه جدی به پیشگیری از وقوع
جرم ،نقش نیروهای درونی بازدارنده ،اصالتبخشی به عامل اخوت و برادری بوده و در
این میان ،کیفر نیز چون یکی از ابزارها مورد توجه قرارگرفته است.
هدف برنامهی جامع تربیتی اس�لام ،در مسیر فطرت قرار گرفتن انسان است.
اگر اس�لام چون رویکردی عام ،تربیت و اصالح را مورد توجه قرار داده اس��ت ،تمامی
راهکاره��ای موجود و مربوط به تأدیب مرتکب جرم نیز ،باید بر اس��اس میزان حرکت
آن در راستای سیر کلی و عام تربیتی اسالم تجزیه و تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار
گیرد؛ در غیر اینصورت ،صرف زجر و مش��قت مرتکب جرم ،بدون توجه به این هدف
اساسی و میزان مطابقت با آن در تقنین و اجرا ،نمیتواند بهطور دقیق بازتابدهندهی
مقصد اصلی در تربیت اسالمی باشد.
در حقوق کیفری اس�لام ،در بحث از فلس��فهی کیفر و همچنین در مس��ائل

مرب��وط به تطبیق و اجرای حدود ،دیدگاههای متعدد و متفاوتی وجود دارد .برخی بر
این باورندکه هدف ،س��زای مرتکب و تنبیه وی اس��ت؛ ضمن آنکه ،باید تشفی خاطر
مجنیعلی��ه و رضایت بزهدی��ده در اجرای مجازات مورد توجه ق��رار گیرد؛ اگر صرف
نصوص اس�لامی اجرا ش��ود ،با توجه به حکمت موجود در تش��ریع این احکام ،اجرای
کیفر موجب بازدارندگی خاص و عام است ،پس نمیتوان اجرای حدود را تعطیل کرد.
از س��وی دیگر ،برخی از امکان تغییر مجازات س��خن گفته و معتقدند بدیندلیل که
مقررات اس�لام در یک ش��رایط محیطی و زمانی خاص وضع شده و در برخی موارد با
ی کیفر به همان شکل
شرایط امروز جامعهی انسانی همخوانی ندارد ،نمیتوان بر اجرا 
دوران رسالت پیامبر(ص) تأکید کرد .اما ،بحث از دیدگاه مقاصدی در تقنین و اجرای

احمد فالحی

کیفر و توجه به مبانی و اهداف احکام در این رویکرد ،ميتواند تفسیر و نگرشی دیگر
را نس��بت به چگونگی اجرای مجازات و هدف آن بیان کند .در این نگاه ،هدف توجه
به اهداف عام و خاص شریعت اسالمی بوده و کیفر نیز از این زاویه نگریسته میشود.
نوش��تار حاضر با بررسی و تحلیل پرس��شهای زیر ،دیدگاههای فوق را مورد
کنکاش قرار میدهد:
آیا هدف از کیفر در حقوق کیفری اسالم ،صرف مجازات و سزای مرتکب است
یا آنکه هدف اساس��ی توجه به تأدیب ،اصالح و بازپروری اس��ت؟ آیا سقوط مجازات
در ش��ریعت اس�لامی بر مقاصد و اهدافی مبتنی است؟ و آیا کیفر در شریعت اسالمی
دارای شکلی ثابت است؟
 .2مجازات در اندیشهی اسالمی

 .2-1اجرای صرف مجازاتها و توجه به ظاهر نصوص
خداون��د حکیم به جهت عل��م و همچنین بر مبنای حکم��ت ،آنچه را برای
هدایت انس��ان و سعادت وی الزم بوده ،نازل کرده اس��ت؛ ضمن آنکه ،در شریعت
اس�لامی ،بهترین شیوهی ممکن در تش��ریع و نیز چگونگی اجرای کیفر وضع شده
اس��ت .بر این اساس ،بیان شده اس��ت که اجرای یک حد «از چهل شبانهروز بارش
باران ،پر برکتتر اس��ت» (الکلین��ی ،1426 ،ص  )1296احادی��ث و روایات وارده،
بیانگر توجه جدی رس��ول اکرم(ص) در اجرای کیفر اس��ت؛ در واقع حدود ،کفارهی
گناهی است که ارتکاب یافته است؛ به نحویکه ،با اجرای حد بر شخص ،وی از لوث
گناه آن نجات یافته و با عمل صالح سعی در جبران خطای خود خواهد داشت؛ لذا،
نباید به هر بهانه یا با هر توجیهی باعث تعطیلی احکام اس�لامی ش��د؛ زیرا ،خداوند
«فرائضی را وضع فرموده که نباید آن را ترک کرد و حدودی را قرار داده اس��ت که
نبای��د از آن تجاوز کرد» (عبده ،1425 ،ص )445اگر غیر اجرای کیفر ،هدفی دیگر
مد نظر میبود ،ش��ریعت اس�لامی به صورت دقیق ،قواع��دی را در این ارتباط بیان
ميداش��ت؛ اگر این کیفرها به طور جدی بهکار گرفته ش��وند ،بهترین وس��یله برای
تحقق نظم در جامعه و اصالح مرتکب است؛ کیفر چون عقوبتی دنیوی برای اعمالی
مش��خص تعیین شده است .ش��ریعت اس�لامی در جرایم حدی« ،حمایت از حقوق
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جامع��ه را مورد توجه قرار داده و برای قاضی یا ولی امر هیچ اختیاری را در این امر
قرار نداده اس��ت» (عوده ،1403 ،ج ،1ص)612
نباید به صرف عدم همخوانی برخی حدود با شرایط اجتماعی خاص ،از تعطیل
حدود سخن گفت؛ بلکه ،باید با نگاه به شریعت اسالمی به عنوان مجموعه و سازمانی
متکامل ،بر تغییر این ش��رایط و پیشزمینههای تطبیق حدود تالش کرد .شریعت به
عنوان یک نظام کامل ،باید در یک گس��تره مورد توجه قرار گیرد؛ اجرای مقررات آن
در کنار یکدیگر و بر اساس همدیگر معنا خواهد یافت .از جمله راهکارهای اصالح فرد
و نیز ایجاد بازدارندگی عام و رضایت مجنیعلیه ،اجرای حدود بوده و حدود باید چون
«حکم» خداوند مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت ،عمل بر اس��اس حکم الهی
صورت نگرفته است.1
در برخ��ی آیات ،خداوند بر اجرای حکم و دادورزی بر اس��اس ش��ریعت امر
کرده و بیان فرموده اس��ت که باید از مقررات دین اس�لام پیروی شود .بر همین مبنا،
عدم اجرای حدود ،موجب اختالل در حقوق جامعه خواهد ش��د؛ ش��ریعت با دش��وار
نمودن اثبات جرایم حدی ،به نوعی موجب موردی ش��دن اجرای کیفر ش��ده اس��ت.
بهگونهایکه ،در مورد ش��هادت بر اثبات زنا آمده است« :شهود باید نزدیکی زن و مرد
را به صورت دقیق مشاهده کرده باشند» (الطوسی ،1426 ،ص )1809شریعت برخی
راهکارها را در جهت محدود کردن اجرای حدود بیان کرده اس��ت ،بهنحویکه ،عالوه
بر سختی اثبات این جرایم ،در صورت عدم تحقق ارکان مسؤولیت کیفری و یا وجود
برخی از ش��بهات و یا در ش��رایطی خاص ،با توجه به احادیث و روایات ،کیفر حدی
اجرا نخواهد شد.
 .2-2امکان تغییر درکیفرها
قرآن کریم در بس��تر اجتماعی ـ زمانی خاصی نازل ش��ده و پیامبر اکرم صلی
اهلل علیه و آله نیز در وضعیت ویژهای در شبهجزیرهی عربستان رسالت خود را آغاز و
به پایان رساند .پیش از آغاز بعثت رسول اکرم ،این سرزمین در یک وضعیت تمدنی ـ
فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی خاص قرار داشته است؛ احکام شریعت اسالمی توانست
از آن��ان نس��لی با تربیت دینی به وجود آورده و در آن س��رزمین وضعیتی بهس��امان
 .1از جمله خداوند کریم میفرماید« :فاحکم بما أنزل اهلل» (مائده)48 :؛ «ثم جعلناک علی شریعه من األمر فاتبعها
و ال تتبع أهواء الذین ال یعلمون» (جاثیه)18 :

احمد فالحی

ایجاد کند .به عنوان نمونه ،در مورد وضعیت زنان ،اگر آنان پیش از اس�لام ،جایگاهی
نداش��تند ،با ورود احکام شریعت اسالمی ،زن به منزلت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
عالی دست یافت .او که قبل از آن ارثی نمیبرد ،در طبقهبندی وراث قرار گرفته و در
جامعهی اسالمی جایگاهی درخور یافت .اما ،حال که جامعهی بشری پیشرفت کرده و
زنان به وضعیتی به مراتب بهتر از آن دوران دست یافتهاند ،در این احکام باید با توجه
به مبنای زمانی و مکانی آن ،اجتهادی نو صورت گیرد.
احکام ،پوستهی دیناند و جوهرهی آن ،توجه و نیل به سعادت انسان در دنیا
و عقبی اس��ت .این احکام پاس��خ به نیازهای زمان هستند؛ بهنحویکه ،در مواردی که
احتیاجی مطرح نبوده ،حکمی از جانب ش��ریعت اسالمی صادر نشده است .در هنگام
تع��ارض اح��کام موجود با وضعیت فعلی جامعهی بش��ری که ب��ر عقل جمعی مبتنی
اس��ت و در پیشرفتهای دنیای جدید ،تقدم و ترجیح بر مسائل و نیازهای روز بوده و
باید احکام را با این ش��رایط مطابقت داد .این مس��أله را میتوان در قالب نسخ آیات و
احکام توسط شارع مشاهده کرد .بهگونهای که ،در قرآن کریم ،بحث نسخ آیات مطرح
ش��ده اس��ت .و در آیهی  106سورهی بقره ميفرماید«:ما ننسخ من آیه أو ننسها نأت
بخیر منها أو مثلها» .در برخی موارد نیز ،چون نس��خ آیات 115و  216سورهی نساء به
وس��یلهی آیهی  2س��ورهی نور ،بیان از تغییر احکام با توجه به ش��رایط اجتماع دارد.
هرچند در مقابل میتوان گفت که تنها در میان مفسرین و اصولیون قدیم ،نسخ شامل
تخصیص نیز بوده اس��ت و اّال آیهی اخیر ناس��خ آیهی  16مذکور نبوده و فقط آن را
به لحاظ زمانی تخصیص داده اس��ت؛ آیهی  16س��ورهی نساء ،بیان از سیاست جنایی
اسالم در ارتباط با زنانی دارد که در مراحل اولیهی دینداری بوده و با عزل و محروم
کردن و به نوعی حبس ،نسبت به اصالح و درمان آنان اقدام ميکند.
در مورد نس��خ مورد توجه در آیهی  106س��ورهی بقره نیز بیان ش��ده است
«نسخ در این آیه ،بیان از پایان دوران شریعت بنیاسرائیل و شیوهای است که ایشان،
بر آن مبتنی بوده و در واقع با جایگزین کردن آن با امت اس�لامی و ش��ریعت آن ،این
نس��خ محقق ميش��ود» (العلوانی ،1424 ،ص .)14زیرا ،این آی��ه در ادامهی بحث از
« .1والالتی یأتین الفاحش��ۀ من نسائکم فاستش��هدوا علیهن أربعۀ منکم ،فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی
یتوفهن الموت أو یجعل اهلل لهن سبیال»
« .2والذان یأتینها منکم فئاذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما ،ان اهلل کان توابا رحیما»
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داستان بنیاسرائیل آمده و در واقع آیهی آنان با آیهی اسالم نسخ شده است .اگر نسخ
در ق��رآن مورد پذیرش قرار گیرد ،این امر با جاودانگی آن در تعارض خواهد بود ،چه
اینکه خداوند با علم مطلق خود میدانست که این شرایط تغییر میکند و در نتیجه
اح��کام را بر همان مبنای متغیر بیان میفرم��ود ،همچنانکه در مورد تعزیرات ،حکم
ثابتی در ش��ریعت نداریم .از طرف دیگر در همان مقطع از رسالت نیز ،همهی مناطق
و س��رزمینهای دنیا که در ش��رایط واحد نبودند ،بعضی پیش��رفته و تعدادی در حال
پیشرفت و برخی وضعیت اجتماعی بهسامان داشتند ،اما دین اسالم با رویکرد جهانی
خود ،توانست در این جوامع نیز حضور پیدا کرده و تثبیت شود.
 .3اجرای کیفر در پرتو دیدگاه مقاصدی
آفرینش انس��ان و جهان ،بر مقاصد و اهدافی مبتنی اس��ت که خداوند حکیم
م��ورد توجه قرار داده اس��ت .ب��دون تردید ،قرار گرفتن در مس��یر عبودیت و بندگی،
در صورتی خواهد بود که انس��ان در راس��تای فلس��فهی خلقت حرکت کرده و تمامی
برنامهها و اعمال وی به منظور محقق کردن این غایت باشد .اگر هدف اساسی و برتر
در دین اسالم را «توحید ،تزکیه و آبادانی» (العلوانی ،1428 ،ص )100بدانیم ،تصرف
انس��ان در امور این جهان و نوع فعالیتهای وی باید به گونهای باش��د که این اهداف
اساسی را موجب شود .شریعت اسالمی چون هدیهای خداوندی برای آبادانی جهان و
توحید و تزکیهی انسانی -اجتماعی ،دارای مقاصد و اهدافی در تشریع احکام است .از
جملهی این مقاصد ،میتوان به حفظ نفس از بعد مادی و معنوی ،حفظ عقل در ابعاد
مادی و روانی ،حفظ دین ،نسل و مال اشاره کرد.
هدف اساس��ی در تش��ریع ،اقامهی مصالح دنیوی و اخروی برای انسان است.
مصالح ،هر آن چیزی اس��ت که پایداری و اس��تمرار زندگی انسان ،بر آن مبتنی بوده
و ش��امل تمامی منافع و خیرها و کارهای نیکو و نعمتهای ظاهری و پنهانی ،روحی
و جس��می بوده و نیز ش��امل چیزهایی اس��ت که منافع خاص یا عامی را برای انسان
ایجاد مینماید؛ بهگونهایکه ،انسان در پرتو این مصالح ،به اهداف عقلی و انسانی خود
نایل ش��ده و از آنچه سزاوار او است ،برخوردار گردد .مقصد اصلی و اولیه« ،دور کردن
مکلفین از تبعیت از هوای نفس ميباشد» (الشاطبی ،1423 ،ص)293؛ بهگونهایکه،

احمد فالحی

تکلی��ف به اجرای احکام ،در راس��تای مصالح بندگان ب��وده و این امر در جهت اصالح
درون و برون انسان است.
تحقق مصالح مورد نظر ،با وس��ایل و ابزارهای��ی خواهد بود که بهترین گزینه
و عالیترین ش��یوه در تحقق و تثبیت مقاصد احکام باش��د؛ در این راس��تا باید مقصد
و هدف ،چون یک اصل ،مورد توجه باش��د .ابزارهای بهکارگرفته ش��ده ،در صورتی در
مجرای دقیق و صحیح خود قرار میگیرند که با اهداف مورد نظر شارع منطبق باشند،
در ص��ورت عدم همخوانی وس��ایل و مقاصد ،نمیتوان گف��ت مقاصد به صورت دقیق
تحق��ق یافتهاند ،و بلکه صورت ظاهری یک حک��م ،به صورت جزئی یا کلی ،از مبنای
خود جدا ش��ده و چون یک ش��کل مادی بدون روح و معنا مورد اس��تفاده قرار گرفته
است .بر همین اساس ،نصوص وارده در تشریع کیفر ،دارای مقاصد و اهدافی به صورت
عام و خاص بوده و این امر باید در تقنین و حکم و اجرا لحاظ شود.
کیفر ،ابزاری برای تحقق مقاصد اس��ت و آنچه مهم و اساسی است ،مقصدی
اس��ت ک��ه آن کیفر در راس��تای آن ق��رار دارد؛ میتوان گفت «در مجال تش��ریع،
نص وس��یلهای برای اخبار بوده و فی حد نفس��ه مقصد نیس��ت» (ابومونس،2007،
ص)574؛ ب��ا وجود آنکه کیفره��ای وارده در نصوص ،بهترین راه برای تحقق مقاصد
هس��تند ،اما ابتدا و پیش از اجرای مجازات ،باید این امر را در نظر داش��ت که ابزار به
نس��بت مقاصد«ارزشی ذاتی نداش��ته و بلکه تابع مقاصد است ،بهگونهایکه با سقوط
مقاصد ،وس��ایل نیز س��اقط میشوند و اگر نیل به مقصد با وسیلهای در درجهی کمتر
از آن ممکن باش��د ،الزم نیس��ت از آن وسایل استفاده کرده و اگر فرض بر عدم وجود
مقاصد باش��د ،وسایل دارای اعتبار نبوده و  ...توس��ل به آنها ،بدون وجود مقاصد... ،
امری عبث خواهد بود» (بزا ،2008 ،ص)396؛ زیرا ،مجازاتهای مذکور در ش��ریعت
مبتن��ی بر «جلب مصالح و دفع مفاس��د اس��ت و این امر ،مقصد اصلی و اساس��ی در
تشریع افعال و اوامر و نواهی است» (حامدی ،1429 ،ص ،)466از طرف دیگر میتوان
بیان کرد «اصالح و تأدیب مرتکب ،مقصد اساس��ی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت
اسالمی است» (ابن عاشور ،1426 ،ص)207
مجازاتهای مورد توجه شریعت اس�لامی ،بهترین وسیلهی ممکن برای نیل
به مقاصد مورد نظر ش��ارع میباش��ند .هدف از تشریع ،حفظ جان و حمایت از مال و
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پاسداشت عقل ،دین و نسل است و بر این اساس ،قصاص و حدود تشریع شدهاند .اما
بای��د گفت ،صرف اجرای حدود و قصاص ،بدون توجه به مقاصد و اهدافی که زیربنای
آن را تش��کیل میدهد ،نمیتواند در مسیر تحقق مقاصد شریعت قرار گیرد؛ در اینجا
بحث از تعارض نص و مصلحت نیس��ت (برخالف دیدگاه نس��خگرایان) ،بلکه توجه به
زمان و چگونگی و میزان اس��تفاده از ابزار حدود اس��ت و اگر هدف صرف اجرا باش��د،
اصوالً الزم نیس��ت به این مباحث توجه ش��ود ،در حالیکه به نظر ميرس��د ،هدف نه
صرف مش��قت ،بلکه اهداف و مقاصدی است که حکم بر آن مبتنی است و رسیدن به
این مقاصد ،نیازمند استفادهی دقیق و و فراهم کردن شرایط اجرای آن میباشد .این
شرایط پیش��ینی اجتماعی ،فکری ،اقتصادی و سیاسی موجب میشود حدود در یک
بستر معنایی خاص و با وجود برخی مبانی ،چون راهکاری در حل مشکل ،مورد توجه
باش��د .بر همین اس��اس ،در طول تاریخ اس�لامی نصوص با مصالح تخصیص خورده و
حد س��رقت در س��ال قحطی اجرا نمیشود .اگرچه حد سرقت به
با توجه به این مبناّ ،
صورت عام در آیهی  38س��ورهی مائده آمده اس��ت ،1اما با توجه به روایات وارده ،این
حکم در سال قحطی با توجه به ضرورت حفظ نفس و جان و نیز تقدم حفظ نفس بر
حفظ و حمایت از مال ،به دلیل عدم وجود مقاصد مورد نظر اجرا نخواهد شد.
این امر در شرب خمر و زنا و سایر جرایم به نوعی دیگر مورد توجه قرار گرفته
اس��ت؛ زیرا ،مقاصد و مصالح بر ابزارها ترجیح داش��ته و تعبیر از س��ارق یا زانی زمانی
صادق خواهد بود که بتوان به صورت دقیق ،این وصف را به مرتکب انتس��اب داد؛ در
این راس��تا باید به شخصیت مرتکب ،وضعیت وی ،ش��رایط اجتماعی و غیر آن توجه
کرد .همین امر موجب میش��ود در دیدگاه مقاصدی «رعایت مقاصد مقدم بر رعایت
وسایل باشد» (بزا ،پیشین ،ص)476؛ مقاصد و وسایل از یک درجهی اهمیت برخوردار
نبوده و مجازات در دیدگاه مقاصدی جزو وسایل بوده و اولویت با مقاصد است.
هدف در اجرای ش��ریعت اسالمی نه تحمیل مشقت بر مکلف ،بلکه دورکردن
وی در پی��روی و تبعیت از هوای نفس اس��ت؛ بر این اس��اس ميفرماید «ما یرید اهلل
لیجع��ل علیک��م من حرج و لکن یری��د لیطهرکم» 2که هدف نه ایجاد عس��ر و حرج،
« .1السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما»
 .2مائده6 :

احمد فالحی

بلکه تطهیر و پاک کردن انس��ان اس��ت .اگر هدف اساسی ،پاک کردن و تطهیر انسان
و بازگش��ت وی به مس��یر عدل باشد ،در این صورت پیش از هر چیز ،شریعت اسالمی
راهکارهایی را وضع کرده اس��ت تا جرمانگاری موردی ب��وده و همچنین پناه بردن به
اس��تفاده از مجازات در شرایط بس��یار نادر و محدود باشد .دین اسالم پیش از اجرای
مجازات ،به اصالح درون ،تفکر و عمل را مورد توجه و تأکید قرار داده است.
اصالح تفکر از مهمترین راهکارهایی اس��ت که شریعت اسالمی در برپایی نظام
اجتماعی اس�لامی بدان توجه کرده و آن را مبنایی برای اصالح فرد و جامعه قرار داده
است« .در سیرهی رسول اکر م (ص) ثبت نشده است که ایشان با توسل به زور و قدرت
و اوامر ،مقررات ش��ریعت را در میان اصحاب اجرا کرده باش��ند ،بلکه مهمترین عامل در
خودداری آنان از نقض مقررات شریعت اسالمی ،نیروی درونی بود» (ابومونس ،پیشین،
ص )83پیامب��ر (ص) پیش از هر چیز ،تفکر آنان را با مفهوم توحید اصالح نمود و آنان
را با نیروی درونی تزکیه تقویت کرد و سپس به اصالح برون میپرداخت ،چه در مسیر
تربیت دینی«نیروی ایمان و تربیت ،اصل اساس��ی در رشد انسان و ارزیابی و اصالح آن
است و بهترین راهکار برای برگرداندن انسان به ماهیت فطری خود است» (بزا ،پیشین،
ص .)410بدون شک در جامعهی اسالمی بدون وجود دو عامل اساسی ایمان و تربیت،
دیگر ابزارها نمیتوانند تأثیر زیادی داش��ته باش��ند و اگر تربیت تفکر فرد اصالح نشده
باش��د ،مجازات نمیتواند واجد کارکرد اساسی باشد و در صورتی که فرد تربیت شده و
بر اس��اس اصول ایمانی رشد کرده باشد؛ اگر فرد مرتکب جرم موجب حد شد که آندو
ـ ایمان و تربیت ـ نتوانسته باشند مانع آن شوند ،نوبت به مجازات خواهد رسید؛ ضمن
آنکه ،استفاده از مجازات باید در راستای ایجاد توازن و برقراری اعتدال باشد.
«خطاب ش��ارع بر حسب اوضاع و احوال موجود در شخص یا موقعیت بوده و
چنانچه این ش��رایط و اوضاع موجود نباشد ،بهکار بردن این خطاب در غیر مورد آن
شرایط مأذون نخواهد بود» (الشاطبی ،پیشین ،ص .)223به نظر میرسد توجه شارع
به مقاصد در وضع نصوص و مقررکردن حکم ،هم در مرحلهی تقنین و تشریع بوده و
هم شامل مرحلهی اجرا خواهد شد .بر همین اساس بیان شده است «حکم شرعی فی
حد نفسه مقصود نبوده ،بلکه فقط به دلیل حکمت موجود در آن ،هدف و مقصد بوده
و حکم وسیلهای برای نیل به آن مقصد است» (آمدی ،بیتا ،ج ،2ص )480قرآنکریم
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میفرمای��د« :و ماجعل علیکم فی الدین من ح��رج »1و نیز میفرماید« :یرید اهلل بکم
الیس��ر و ال یرید بکم العس��ر »2بر این اس��اس هدف در تکلیف ،مشقت و عسر و حرج
نیست؛ هرچند شارع خود به وجود مشقت همراه با تکلیف علم داشته ،اما هدف ایجاد
مشقت را مورد نظر نداشته است.
در مجازاتها نیز ،هدف اساسی شریعت اسالمی نه رنج و عذاب ،بلکه اصالح و
تأدیب است؛ اگر قائل به این باشیم که امر به اجرای کیفر در راستای تحقق یک هدف
و مقصد اس��ت ،در صورتیکه «این مصلحت ،در اجرای کیفر نتواند جنبهی عملی به
خود بگیرد و در واقع اجرایی نش��ود ،صرف اجرای کیفر بدون فعلیت یافتن مصلحت
مورد توجه در وضع آن ،خالی از فایده بوده و به مصلحت مورد نظر دس��ت نیافتهایم»
(القرافی ،1428 ،ص )362به همین منظور در برخی احادیث بیان شده است ،کودکی
که به س��ن تکلیف رس��یده و از اقامهی نماز خودداری نماید ،پدر میتواند در راستای
تأدیب و عادت وی به نماز خواندن ،کودک را تنبیه کند ،اما با توجه به قاعدهی عام در
هدف تأدیبی و اصالحی باید گفت چون هدف اساس��ی اصالح است و نه زجر و صرف
ضرب« ،در این حالت ضرب بر این هدف مبتنی اس��ت که چون وسیلهای در راستای
مصلحت تأدیب باشد ،بنابراین ،اگر تأدیب حاصل نشود ،ضرب خفیف و به طریق اولی
ضرب ش��دید نیز ساقط خواهد شد ،زیرا ،وسایل ،با س��قوط مقاصد ساقط میشوند»
(عبدالسالم ،بیتا ،ص.)83
توجه به قاعدهی تحقیق مناط نیز میتواند عالوه بر برداشت عام از این قاعده،
ما را به دیدگاهی مقاصدی رهنمون شود .در یک نگاه واقعبینانه به این قاعده ،میتوان
گفت بر خالف برداشت عام و با وجود صحت و دقت این برداشت ،در نگاهی مقاصدی
عالوه بر ش��ناخت علت حکم ،باید به شناس��ایی محکومعلی��ه ،واقعیت زندگی وی و
عوامل و عناصر تش��کیلدهنده و اس��باب و آثار مترتب بر حکم توجه کرد؛ بهگونهای
که به نظر میرس��د در صورت عدم توجه به این برداش��ت مقاصدی از قاعده «حدود
در غیر موضع خود بهکار گرفته شده» (الریسونی ،ص )2و در نتیجه ،دارای اثربخشی
و کارآی��ی مورد نیاز نباش��ند .در این نگاه ،فقه با واقعگرای��ی و توجه به وضع جاری،
 .1حج78 :
 .2بقره185 :

احمد فالحی

ب��ه عن��وان عامل تأثیرگذار در وضع برخی موارد و نی��ز در اجرا ،بدون اینکه فقط در
چارچوب این واقعیت محصور ش��ود ،ویژگیها و صفات مکلف و ش��رایط وی را مورد
مالحظه قرار میدهد.
 .4جلوههای رویکرد مقاصدی در اجرای کیفرها
در حقوق کیفری اس�لام موارد متعددی مبنی بر اجرای هدف اساسی اصالح،
تربی��ت و تأدی��ب در وضع حکم و اجرای کیفر ،چون موض��وع و همچون روش وجود
دارد ،که به آن اشاره میشود:
 .4-1نوع و شیوهی اجرای مجازات
در شریعت اسالم هدف از اجرای کیفر ،انتقام از مرتکب نیست؛ بلکه در اجرای
مجازات باید «همانند پدری که قصد تأدیب فرزندش را دارد و نیز چون پزش��کی که
خواس��تار درمان بیمار است»( ،عوده ،پیش��ین ،ص )611عملکرد؛ باید این تأدیب به
صورتی معتدل و غیرخش��ن اجرا ش��ود« ،ضرب نباید ایجاد ج��رح نماید» (القرطبی،
 ،1405ص )163و نتیجه آنکه ،اجرای مجازات ،نباید در تعارض با حق کرامت ذاتی
انسان در اسالم قرار گیرد .در اجرای شالق بیان شده است که شخص اجراکننده باید
کتاب زیر بازوی خود گذاش��ته و به گونهای ضرب��ات را وارد کند که نه کتاب از جای
خود پایین افتد و نه عرقی بر پیش��انی وی قرار گیرد و با وس��یلهای معتدل اقدام به
ضربهزدن نماید.
 .4-2توبهی مرتکب
توبه عبارت اس��ت از پش��یمانی ناشی از عزم و تصمیم جدی شخص ،مبنی بر
عدم ارتکاب جرم و گناه و عدم تکرار آن .تشویق به توبه کردن و مژده به پذیرش آن
در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده است.1
توب��ه باب امیدی را ب��رای گناهکار باز کرده و موجب میش��ود وی با نگاهی
مثب��ت و فعال و زنده ،زندگی را بنگرد« ،اگر هدف ابتدایی و اولیه در اجرای مجازات،
اصالح مرتکب اس��ت ،توبه دارای تأثیر قویتری در تحقق این غایت اس��ت؛ زیرا ،توبه
ناشی از اقناع درونی فرد بوده و به دلیل انگیزهی اساسی وی در عدم خواست بازگشت
 .1از جمل��ه( :ط��ه« )82 :و أنی لغفار لمن تاب و ءامن و عم��ل صالحا ثم اهتدی» (زمر« )53 :ان اهلل یغفر الذنوب
جمیعا» (نس��اء« )110 :و من یعمل س��وءا أو یظلم نفس��ه ثم یس��تغفر اهلل ،یجد اهلل غفورا رحیما»
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به گناه اس��ت» (الزحیلی ،1417 ،ج ،9ص .)751در همین راس��تا بیان شده است که
اگ��ر ف��رد به ارتکاب جرم حد اقرار نمود و پس از آن توبه کند «امام در اقامهی حد بر
وی ،چه ش�لاق و چه رجم ،مخیر خواهد بود» (العاملی ،بیتا ،ج ،9ص139؛ النجفی،
 ،1368ج ،41ص.)293
حد پس از رفع نزد حاکم ،با توبه ساقط نمیشود؛ اما ،باید گفت بین «رفع االمر
الی الحاکم» و اثبات نزد حاکم تفاوت وجود دارد .اگر فقط امر نزد حاکم اقامه ش��ده و
هنوز اثبات نگردیده باش��د ،به نظر میرسد بر اساس ادلهی عام در مورد پذیرش توبه و
نظر به هدف اصالح و تربیت و تأکید بر عدم تجری ،میتوان گفت قبول توبه با توجه به
اوضاع و احوال مرتکب و س��ایر شرایط با مقاصد کیفر همخوانی بیشتری داشته باشد،
هرچند بیان شده است که «فقها بر اسقاط مجازات با جنبه حقاللهی به وسیله توبه قبل
از رجوع به حاکم اتفاق دارند» (مرعشی ،1379 ،ج ،1ص)131
در پذیرش توبه ،اصحاب ،وضعیت و ش��خصیت و ن��وع عمل را مورد توجه قرار
میدادند؛ برخی از آنان«به دلیل نبود شرایط صحت توبهی محارب ،با وجود نص قرآنی
در راستای پذیرش توبه پیش از دستیابی به مرتکب ،حتی توبهی قبل از قدرت بر وی
را نمیپذیرفتند» (ش��لبی ،بیتا ،ص .)310ش��خصی نزد پیامبر (ص) آمده و بیان کرد
که مرتکب یکی از حدود ش��ده و از ایش��ان درخواست کرد حد را بر وی جاری نمایند،
پیامبر(ص) فرمود« :آیا نماز را با ما اقامه کردی ،او در جواب گفت :بله ،ایشان فرمودند:
برو که خداوند تو را بخش��یده است» (ابن حزم ،بیتا ،ج  ،11ص127؛ الجوزیه،1421 ،
ج ،6ص)421
ب��ه نظر میرس��د در عدم پذیرش توبه بعد از «رفع االم��ر» نزد حاکم ،حدود
با محاربه قیاس ش��دهاس��ت ،اما باید گفت ،ادلهی پذیرش توبه در آیات قرآنی و در
احادیث نبوی عام بوده و حکم موجود در محاربه یک اس��تثنا اس��ت و باید در همان
چارچوب تحلیل ش��ود .به عنوان نمونه ،در آیات  38و  39سورهی مائده ،برای سرقت
دو حالت بیان ش��ده اس��ت :اجرای حکم و دیگری توبه« .فم��ن تاب من بعد ظلمه و
أصل��ح فان اهلل یتوب علیه ،ان اهلل غفور رحیم» (مائده ،)39 :و با توجه به آیهی بعدی
که بخش��ش و عذاب را در اختی��ار خداوند ميداند ،به نظر ميرس��د پذیرش توبه به
صورت عام بوده و تا زمان ثبوت خواهد بود؛ حتی پذیرش توبه پس از ثبوت نیز ،قابل

احمد فالحی

تأمل است.
نکتهای که باید خاطرنش��ان ش��ود ،تفاوت میان توبه ،عفو و شفاعت است .در
مورد ادلهی منع شفاعت باید بیان کرد ،شفاعت ،واسطه شدن برای عدم اجرای کیفر
بر شخص است و این امر بنا بر روایات وارده ،منع شده است؛ این شفاعت بدون وجود
توبه یا ش��رایط عفو اس��ت ،در صورت وجود شرایط عفو یا توبه ،به نظر میرسد نیازی
به توسل به شفاعت نباشد.
 4-3توجه به نوع اقرار و انکار
از جمله ش��رایط اجرای حد آن اس��ت که مرتکب تا پایان اجرای حد از اقرار
خود برنگردد و آن را انکار نکند؛ زیرا ،رجوع يك نوع ش��بهه اس��ت و در انكار پس از
اق��رار ،اي��ن احتمال وجود دارد كه ش��خص در انكار خود صادق ب��وده و اين احتمال
ميرود كه در اقرار اوليهی خود دقيق نبوده و در انكار صادق بوده و یا اینکه در اقرار
اوليهی خود دقيق نبوده و در انكار صادق بوده باشد ،اين امر موجب شبهه در اجراي
حد ميگردد.
از ط��رف ديگر ،اگر ف��رد به صورت كلي بيان کند ك��ه مرتكب يكي از حدود
شده است و«آن را به صورت يكي از حدود خاص تعيين نكند ،حد اجرا نخواهد شد»
(الشوکانی ،1421 ،ص)1469؛ با توجه به قضيهی «ماعز» كه پيامبر ميفرمود «لعلك
لمس��تها أو قبلتها» كه ماعز بيان ميداش��ت مرتكب زنا شده است و ايشان در حالت
پرس��ش و تلقين بيان ميفرمود كه شايد زنا نكرده و بلكه فقط لمس كرده ،مستحب
است قاضي«مرتکب را تلقين نمايد كه از اقرار خود برگردد» (المقدسی ،1408 ،ج،4
ص)189؛ در نهاي��ت اگ��ر فرد مرتكب ،به ارتكاب حد اقرار كرد و اين حد مس��توجب
رجم يا جلد باش��د «امام در قبول عفو و عدم اقامهی حد بر او مخير اس��ت؛ مش��هور
آن را مقيد به توبهی مقركردهاند كه دليل اين قيد نيز مش��خص نیس��ت» (النجفی،
پیشین ،ص)215
 .4-4تأكيد بر ستر و پوشانيدن گناه توسط مرتكب و ديگران
از جمله مواردي كه در حقوق كيفري اسالم بدان توجه شده است ،ستر گناه
و حدود است؛ زيرا ،در اين صورت فرد خود با توبهی پنهاني و صادقانه با خداي بزرگ
در پاكي و تطهير خود از لوث گناه اقدام ميكند .بر همین اس��اس پیامبر (ص) بیان
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فرمودهاند« :شخصی که گناه را ستر کرده و آن را اعالم نمیکند ،بخشیده شده است»
(الکلینی ،1425 ،ص )546و«در موردي كه فرد مرتكب س��رقت ش��ده ،اولويت بر آن
اس��ت كه آن را پوش��انيده و به هر صورت ممكن ،مال را به مالك برگرداند .در محاربه
نيز ميتوان بر همين اساس عمل كرد» (عبدالسالم ،پیشین ،ص)127
پيامبر(ص) ميفرمايد «وكل أمتي معافي اال المجاهر ».مجاهر كسي است كه
گناه را مرتكب شده و با وجود ستر آن از جانب خداوند سبحان ،خود بيان ميدارد كه
من چنين و چنان عملي را انجام دادهام و اگر بيان ش��ود در صورتيكه ش��هود بدانند،
زاني از عمل خود توبه كرده اس��ت ،آيا جايز اس��ت كه آنان عليه او ش��هادت بدهند؟
بايد بيان كرد «اگر حد با توبه س��اقط ميش��ود ،ش��هادت جايز نبوده و اگر با توبه نيز
حد ساقط نشود ،شهادت جايز خواهد بود و اولويت در اين امر كتمان شهادت است»
(همانجا)
 .4-5تأثير شبهه در اجرای كيفر
با توجه به احاديث و روايات موجود ،در صورتي كه هر نوع ش��بههی مس��قط
مجازات براي حاكم ايجاد ش��ود ،بايد از اجراي حد خ��ودداري كرد .زيرا ،پيامبر(ص)
ميفرمايد« :الن اخطيء في الحدود بالش��بهات احب الي من أن اقيمها بالش��بهات»
(الشوکانی ،پیشین ،ص )1472چه ترك حدود براساس شبههی واردهی بهتر از اجراي
آن همراه با ش��بهه است و ميفرمايد« :ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان
وجدتم للمس��لم مخرجا فخلوا سبيله» ،و نيز ميفرمايد« :الن يخطيء االمام في العفو
خير من ان يخطئ في العقوبه» که اگر امام در عفو اش��تباه کند ،بهتر از آن اس��ت که
در حکم و در اجرای مجازات ،اشتباه کرده و فرد را کیفر دهد.
 .4-6تدرج در نزول احكام
سياست جنایي اسالم بر شرايط و موقعيتهاي پیش از ارتكاب جرم توجه كرده
و با تأكيد بر اصالح تفكر ،عقيده و درون و تصحيح عمل ،به اجراي ش��ريعت و س��پس
تطبيق حدود توجه دارد .اين اصل ميتواند در قالب تطبيق ش��ريعت و حقوق ،پیش از
اجراي حدود متبلور شود .تدريج در نزول آيات وحي ،بيانكنندهی اين موضوع است كه
تربيت و اصالح ،يك فرايند و پروژه طوالنی مدت است و به يكباره حاصل نميشود؛ بر
همين اساس ،بايد پیش از اجراي حدود« ،حجت بالغه بر انسان قبل از تكليف و معاقبهی
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او اقامه شده باشد» (بزا ،پیشین ،ص )68آیات قرآن کریم در مواردی چند بیانگر توجه
به این امر اساس��ی در تش��ریع و تقنین بوده و میفرماید« :و ال تقربوا الفواحش ما ظهر
منها و ما بطن»1؛ «و ال تقربوا الزنی ،انه کان فاحشه و ساء سبیال»2
در آی��ات فوق ابتدا حکم فق��ط از باب پیشگیری بوده و بی��ان از خودداری
مؤمنان از نزدیک ش��دن به فواحش و زنا دارد .در آیاتی دیگر در مورد تحریم ش��رب
خمر ،قرآن کریم در سه مرحله این امر را انجام میدهد:
ابتدا در آیهی  219س��ورهی بقره چنین میفرماید«:یس��ئلونک عن الخمر و
المیس��ر ،قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما أکبر من نفعهما»؛ این آیه ،ابتدا
فقط به نوعی به سیاس��ت دورکردن و تقبیح کردن اش��اره دارد و بیان میدارد که در
ش��راب و میسر «نفع» اس��ت و بیان نفرموده که در آن«مصالحی» وجود دارد .سپس
در س��ورهی نس��اء ،آیهی  ،43مؤمنان را از اقامهی نماز در حال مستی برحذر میدارد
و میفرماید« :یا أیها الذین آمنوا ال تقربوا الصاله و أنتم سکاری» و در نهایت در آیات
 90و  91س��ورهی مائده ،آن را به صورت کلی تحری��م مینماید« :یا أیها الذین آمنوا
انما الخمر و المیسر و االنصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون».
اص��ل مب��ارك امر به معروف و نهي از منكر ،بيانگر اين نکته اس��ت كه پیش از
نهي از منكر و منكرات بايد معروفها و كارهاي خوب و نيك معرفي شده و شرایط براي
استفاده از آن فراهم شود و «شخص بداند که امر به معروف در تحصیل آن مسأله تأثیر
داش��ته و در نهی از منکر نیز بتواند مانع شود» (القرافی ،پیشین ،ص .)1398بر همين
مبنا در آيات  15و 16س��ورهی نساء ،ابتدا سياست دوركردن زنان زانيه را اتخاذ كرده
و در سورهی نور به مجازات نهايي اشاره ميكند .تدرج در نزول احكام عالوه بر تدريج
زماني ،بيانگر آماده شدن و رشد شرايط اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و غير آن است.
چه اينكه ،اجراي حدود ،بخش��ي جزئي از اقامه و تطبيق ش��ريعت اس��ت و تطبيق
ش��ريعت ،ش��امل تمامي ابعاد نيازمنديهاي انساني است؛ بر اين اساس «براي اجراي
حد س��رقت مرتكب بايد ميزان معقول و متوس��طي از زندگي خوب را داشته و با اين
وجود مرتكب سرقت ش��ده باشد .اجراي اين حد نيازمند آن است كه مرتكب مسكن
 .1انعام151 :
 .2اسراء32 :
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مناسب ،خوراك كافي ،لباس پوشيدني الزم براي فصول گرما و سرما در اختیار داشته
و در صورت نياز دارای وسيلهی نقليه و يا خادم داشته و با وجود اين شرايط و ارتكاب
سرقت ،حد بر او جاري خواهد شد» (هویدی ،1423 ،ص )112بنابراین ،پیش از اجرا
بايد به توزيع عدالت و رفاه توجه كرد و اينكه چرا فرد مرتكب جرم شده است؟
برخي بيان داشتهاند اگر شرايط فردي مورد نیاز در اجراي حكم وجود داشته
باش��د ،بايد شرايط اجتماعي را نيز مورد توجه قرار داد؛ در غير اين صورت ،حكم اجرا
نخواهد ش��د .عدم اجراي حكم س��رقت در س��ال قحطي به دليل عدم وجود ش��رايط
اجتماعي اس��ت«.عدم وجود اين شرايط در اجراي حكم و نص ،مانع از توجه به وجود
ش��رايط فردي در اجراي نص خواهد شد» (العلوانی ،پیشین ،ص )286بر اين اساس،
بايد به سنت تدرج توجه كرد؛ پیش از فراهم كردن بسترهاي فردي و اجتماعي اجراي
حكم ،اين اجرا نميتواند با مقاصد مندرج و مورد توجه در تش��ریع آن عنوان کیفری
مطابقت داشته باشد؛ زيرا« ،تشريع و تطبيق قوانين جزایي اسالم ،ماده به ماده بوده،
بهگونهايكه در سال هشتم هجرت كامل شد .يعني اين امر تا بیست و یک سال پس
از بعثت در جريان بود» (عماره ،1423 ،ص« .)77وجوب نماز ،از ش��ب اس��راء شروع
ش��د؛ زيرا ،اگر پیش از آن واجب ميش��د ،مردم به دليل س��نگيني امر ،از آن گريزان
ميش��دند .همچني��ن وجوب زكات بع��د از هجرت به مدينه بود؛ ه��رگاه پیش از آن
واجب ميشد ،به دليل سنگيني حكم ،مردم از آن رويگردان ميشدند» (عبدالسالم،
پیش��ین ،ص .)46در موردي كه اجراي يكي از حدود مطرح ش��د ،عمربن عبدالعزيز
در جواب فرزندش كه به نوعي بر اجراي حد تأكيد داش��ت ،بيان كرد« :خداوند شرب
خمر را در سه مرحله تحريم كرد و من از اين بيم دارم كه شريعت را به صورت يكجا
ب��ر مردم تحميل نمايم و آنان نيز ب��ه صورت كلي آن را رد نمايند» (هویدی،1424 ،
ص)236
 .4-7عدم اجرای حدود در شرايط خاص
از جمل��ه اين موارد عدم اجراي حكم س��رقت در زمان برخي از جنگها بود.
زيرا ،اين خوف وجود داشت كه آنان به طرف مقابل بپيوندند .در جنگ قادسيه ،يكي
از افراد به نام ابي محجن که مرتكب ش��رب خمر ش��ده بود ،از س��عد بن ابي وقاص
میخواهد به وي اجازه دهد در جنگ شركت نمايد و پس از پايان جنگ ،براي تحمل
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حد آماده خواهد بود .وي در طول جنگ رشادتهاي بيشماري را از خود نشان داد و
تعدادي از افراد طرف مقابل را از پاي درآورد و پس از خاتمهی جنگ نزد س��عد رفته
و خواس��تار اجراي حد ش��د .س��عد بيان كرد حد را بر وي جاري نخواهد كرد «شايد
اين امر به دليل حضور وي در جنگ و بيم پيوس��تن وي به طرف مقابل بوده باش��د،
اما بايد گفت ،با پايان يافتن جنگ اين توجيه كمرنگ ش��ده و ميتوان گفت ،سعد به
دليل مشاهدهی جانفشانيهاي وي ،آثار توبهی نصوحانه را در وي مشاهده كرده بود»
(الجوزیه ،پیشین ،ص )7از شرايط خاص ديگر ،ميتوان به عدم اجراي حكم سرقت از
بيتالمال اش��اره كرد« .عدم اجرا در اين مورد به دليل حق وي در بيت المال اس��ت»
(شلبی ،بیتا ،ص)65
 .4-8شرايط سخت در اثبات حدود
به نظر ميرسد عالوه بر موردی بودن جرمانگاری در شریعت اسالمی ،شرایط
دش��واری برای اثبات آن قرار داده شده است .این بدین دلیل است که این مجازاتها
نیز به صورت موردی و اس��تثنایی اجرا شوند و بیشتر بر راهکارهای غیرکیفری تأکید
شده است .بهگونهایکه ،در جرمی همانند زنا باید ،چهار شاهد تمام عمل را به صورت
دقیق مشاهده کرده باشند ،در غیر این صورت ،جرم اثبات نخواهد شد .البته ،با وجود
این امر نباید در بهکارگیری این ش��رایط به نحو گسترده عمل کرد .چه اینکه ،وجود
افراد بزهکار در سطح جامعه و عدم تربیت آنان ،خود میتواند ،حقوق و آزادیها را به
مخاطره افکند.
 .4-9تأكيد بر عفو و بخشش در حقالناس
در شریعت اسالمی ،عفو یک فضل بوده و جزء مکارم اخالق است .این امر در
روابط انسانی مورد توجه آیات قرآن کریم و روایات قرار گرفته و در مورد مجازاتهای
با جنبهی حقالناسی بر آن تأکید شده است .از جمله در مورد قصاص در آیات 178
و  179س��ورهی بقره ،قرآن کریم پس از بیان قصاص ،میفرماید ،اگر عفو کنید بهتر
اس��ت .در آیهی دیگری بیان میدارد« :و جزاؤالس��یئه مثلها ،فمن عفا و أصلح فأجره
علی اهلل» (شوری.)40 :
 .4-10تأكيد بر پيشگيری مبتنی بر تقوا و نظارت درونی
در سیاس��ت جنایی اس�لام ،صرف اجرای مجازات ،بدون توجه به اصالح فرد،
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نمیتواند به طور جدی مؤثر واقع ش��ود .در فلس��فهی خلقت نیز ،ابتدا توحید و نقش
بس��تن این مفهوم در تفکر و نگرش و بازتاب آن در عمل ،مورد توجه اس��ت .س��پس
مفهوم تزکیهی درون ،فرد را در مس��یر آبادانی قرار داده و ش��خص میتواند با اصالح
تفکر و نگرش و درون ،در حیات اجتماعی و فردی خود در جهت تحقق آبادانی تالش
کن��د .در این می��ان ،تقوا میتواند چون عنصری جدی در من��ع فرد از ارتکاب گناه و
قرارگرفتن در دام ش��یطانی عمل کرده و نیز باعث ش��ود فرد در صورت ارتکاب ،س��ر
توبه و ندامت در آستان پروردگار فرود آورد .توجه به این عامل درونی و تقویت آن در
پیشگیری از ارتکاب بزه ،نقش بهسزایی در تأدیب و اصالح فرد دارد.
 .4-11توجه به مجازات َهجر
هج��ر اصحاب در غزوهی تبوك ،میتواند به عنوان یک نمونه از جایگزینهای
مجازات مورد توجه قرار گیرد .در سیاس��ت جنایی اس�لام در کنار مجازاتهای رایج،
مجازات هجر میتواند بیانگر نمونهای از توجه شریعت اسالمی به بازگشت مرتکب به
جامعه بوده و بیان از خصوصیت تأثیرگذار آن ،در جامعهپذیری بزهکار داش��ته باش��د.
در یکی از غزوات ،س��ه نفر از اصحاب از ش��رکت در آن خودداری کردند ،آیهی 118
س��ورهی توبه در بیان پذیرش دعا و درخواس��ت آنان از جانب خداوند و قبول توبهی
آن��ان ،اینگونه میفرماید :خداوند توبهی آن س��ه نف��ري را هم ميپذيرد كه (بيهيچ
حكمي به آينده) واگذار ش��دند (و پيغمبر و مؤمنان و خانوادهی خودش��ان با ايش��ان
سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدان جا كه (ناراحتي ايشان به حدي رسيد
كه) زمين با همهی فراخي ،بر آنان تنگ ش��د ،و دلش��ان به هم آمد و (جانشان به لب
رسيد .هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند .باالخره) دانستند كه
هيچ پناهگاهي از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه بردن
بدو) وجود ندارد (چرا كه پناه بيپناهان او اس��ت و بس) .آنگاه خدا (به نظر مرحمت
در ايش��ان نگريس��ت و) به ايش��ان پيغام توبه داد تا توبه كنند (و آنان هم توبه كردند
و خدا هم توبهی ايشان را پذيرفت) .بيگمان خدا بسيار توبهپذير و مهربان است.1
آنان پس از هجرش��ان از جانب پیامبر(ص) و سایر مؤمنان ،برای خود فضایی
ایجاد کردند ،توبه و اظهار ندامت آنان در برابر خدای بزرگ ،موجب ش��د خداوند آنان
« 1و علی الثالثۀ الذین خلفّوا حتی اذا ضاقت علیهم األرض بما رحبت و ضاقت علیهم أنفسهم و ظ ّنوا أن ال ملجأ
من اهلل اّال الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ،ان اهلل هو التواب الرحیم».

احمد فالحی

را مورد عفو قرار دهد؛ ایش��ان با این بخشش توانس��تند بار دیگر در زندگی اجتماعی
مدینه حضور پیدا کنند.
 .4-12توجه به نوع مجازات در تعزیرات
قانونگ��ذار و حاکم ،در تعزیرات ،میتوانن��د از کمترین میزان مجازات یعنی
توبیخ استفاده کنند .در این نوع از مجازات ،بحث شده است که از میزان حداقل حد،
کمتر باش��د؛ در اینجا هر آنچه که موجب بازگش��ت فرد و اصالح او شود ،مورد توجه
اس��ت .از طرف دیگر ب��ا توجه به محدودیت جرمانگاری حدود و گس��تردگی دایرهی
تعزی��راتمیتوان گف��ت ،توجه به مجازات ،غیر از ش��کل رایج در دای��رهی تعزیرات
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
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 .5برآمد
در شریعت اسالمی مبنای حرکت ،رسانیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی
اس��ت .در حقوق کیفری اس�لام ،مرتکب جرم ،عضوی رانده ش��ده از جامعه محسوب
نش��ده و اگرچه نوع کیفر ،خود موجب زجر و مش��قت است ،اما این امر هدف اساسی
نبوده و منظور از کیفر چون راهکاری خاص در تأدیب و اصالح ،تربیت فرد و بازگشت
وی به زندگی اجتماعی است .بر این اساس و کیفر باید موجب آبادانی جامعه گردد و
در صورتی معنا خواهد یافت که بخش��ی از ابزارهای مورد توجه ،سهمی را در حرکت
متوازن جامعه در راس��تای پیش��رفت خود داشته باش��د .از این نگاه ،مرتکب دشمن
جامع��ه نب��وده و بلک��ه کیفر وی به دلیل آن اس��ت که او در مس��یر آبادانی جامعه و
حرکت س��الم و روشمند آن ،مانع ایجاد کرده است .اجرای کیفر نباید بهگونهای باشد
که نتیجهی عکس دهد و به نوعی به ناامیدی در تحقق اهداف منجر ش��ود؛ به همین
منظور باید بر ش��رایط پیشینی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه توجه کرده و با
تحقق تطبیق شریعت و حقوق افراد ،از تطبیق کیفر به عنوان بخشی از تکالیف سخن
به میان آورد.
باید به حقیقت و درس��تی سیاس��ت جنایی شریعت اسالمی در پیشگیری و
کنترل بزه را باور داشت به این نکته نیز توجه کرد که صرف تطبیق حدود به تنهایی و
جدای از سایر بخشهای شریعت نمیتواند واجد آثار جدی باشد .چه اینکه ،شریعت
اسالمی ساختمان و مجموعهی متکامل و یکپارچهای است که عدم توجه به هرکدام
از بخشهای آن بدون در نظر گرفتن سایر ارکان کافی نخواهد بود؛ نمیتوان بر اجرای
یک بخش ،بدون توجه به تحقق سایر عناصر آن تأکید کرد.
به نظر میرسد توجه به دیدگاه مقاصدی در تحلیل نصوص کیفری شریعت،
میتواند تفس��یری دیگر از اجرای مجازات ارائه نماید .اگرچه در این رویکرد برخی از
مقاصدیون فقط به کش��ف مقاص��د حدود و کیفر قائل بوده و بی��ان میدارند ،اجرای
کیف��ر در هر ح��ال موجب تحقق مقاصد مورد نظر ش��ده و نمیتوان به دلیل مقاصد،
اج��رای کیفر را به تأخیرانداخت .این برداش��ت با تحلیل ظاه��ری از نصوص در اجرا
تفاوتی نخواهد داش��ت؛ بنابراین ،میتوان با توجه به دیدگاه تحلیلی مقاصدی و توجه
جدیتر به مصالح ،هم در تشریع و تقنین و هم در اجرا ،لزوم وجود بسترهای مناسب

احمد فالحی

اجتماع��ی و فردی در اجرای کیفر و س��نت تدرج در ن��زول احکام را به صورت جدی
مورد توجه قرار داد .در این رویکرد ،برخالف دیدگاه نس��خگرایانه ،با تأکید بر کارآیی
نصوص و عدم تعارض میان نصوص و مصالح ،به نوع و شرایط اجرا توجه کرده و بیان
از این امر دارد ،که اجرای کیفر در عمل و آن هدفی که ما از اجرا در نظر داریم ،باید
با مقاصد مورد نظر ش��ارع مطابقت داش��ته و آن مقصد در عمل اجرایی ش��ود .بر این
اس��اس ،نصوص میتواند به علت عدم تحقق ش��رایط اجرایی متوقف شود .از آنجاکه
مبنای تدریجی بودن نزول احکام ،تأخیر در اجرا است ،هرچند نصوص تعطیل نخواهد
ش��د ،میتوان گفت در این نگاه ،اجرای کیفر به دلیل عدم وجود ش��رایط اجرای آن،
تخصیص میخورد.
از طرف دیگر قاعدهی «منع تکلیف» به «ماالیطاق» ،ما را به این نکته رهنمون
میس��ازد که باید به توانایی فرد ،وضعی��ت و خصوصیات مرتکب توجه کرد؛ تأکید بر
صرف اجرای نصوص ،موجب میش��ود تکالیفی برای فرد و جامعه قرار داده ش��ود که
توانایی تحمل آن را نداش��ته باش��ند .تقویت و تثبیت توانایی ،از طریق اصالح تفکر و
درون و تزکی��ه بوده و در نتیج هی آن و وجود ش��رایط دیگر ،زمینهس��از اجرای کیفر
خواهد بود .عدالت اقتضا نماید ،انتساب وصف بزهکار بودن به متهم نیز عادالنه باشد؛
آن هم در صورتی خواهد بود ،که مرتکب به معنای دقیق کلمه واجد شرایط آن وصف
ن کریم اصطالح «زانیه و زانی» را بهکار برده و از «واطیه و واطی» استفاده
باشد .قرآ 
نک��رده اس��ت ،چه اینکه میتوان گفت در واژههای زان��ی و زانیه ،فرد به دلیل تحقق
ش��رایط فردی و اجتماعی دارای آن وصف شده است .بر این اساس ،میتوان گفت در
جهت اجرایی کردن عدالت و توجه به مفهوم قس��ط ،در حقوق کیفری اس�لام صرف
ارت��کاب جرم ،موجب اجرای کیفر نمیباش��د؛ بلکه باید ب��ا توجه به مقاصد مورد نظر
و نیز وجود ش��رایط پیش��ینی اجرای مجازات و تحقق مصالح فرد و جامعه ،کیفر اجرا
شود؛ در این راستا نیز ،هدف اساسی اصالح مرتکب است و زجر ،هدف اولیه نیست.
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