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چكيده
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امنیت هه جرمانگاری پرداخته شده اتت در قرآن ها هسیاری از آتری هرا و ناهناراریهرا از جنبرۀ
ارشادی و تررهیتي هرخورد شده و در ايرن کتاب آتماني ،کمترر از روش جررمانگاری اترتفاده شرده
اتت در قرآن مصاديق زيادی از گناه و ناهنااریِ فردی و اجتماعي هیان گرديرده ،ولري در مرروارد
اندکي جررمانگاری مورد توجه هوده اتت
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مقدمه
جررمانگاری فررايندی اتت که ههموج آن ،قانونگذار ها درنار گرفتن هناارها و ناام
ارزشيِ جامعه رفتارهايي را ممنوع ،و هرای آنها ضمانت اجرایِ کیفرری تعیرین کررده اترت
قرآن نیز هرای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزشها ،احکامي را تشريع کرده و رفتارهای مضرر
هه مصالح حیاتي را جررم اعرالم نمروده اترت جررمانگراریِ قررآن در راترتای حمايرت از
ارزشهای انساني و مصالح اتاتيِ فرد و جامعه ترتریم شرده اترت کره از مااهقرت آن هرا
عقالنیت و همسويي ها حقوق هشر حکايت دارد ها دقت در آيات قرآن کريم ،معلوم ميشرود
که در اين کتاب آتماني در ته حوزۀ اشاا ،،امواو و امنیت هه جرمانگاری پرداخته شرده،
ولي هرای تاير رفتارهای ناهناار ،راهکارهای ترهیتي و اخالقي توصیه گرديده اتت
ناستین پررتش در اين خصو ،آن اتت که در قرآن کريم ههعنوان مهمتررين منبرعِ
حقوق جزای اتالم ،در چه محردودهای هره جررمانگراری پرداختره شرده اترتا آيرا قلمررو
جرمانگاریِ در قرآن حداکثری اتت يا اينکه جرمانگاریِ حداقلي مورد نارر هوده اتتا مقالۀ
حاضر ميکوشد تا در پررتو آيات جرزاييِ قررآن و ها روش تحلیلي هه ايرن پررتشها پاترخ
دهد هه جرمانگاریِ حداقلي در مکات حقوق کیفری ها عناويني چرون اصرح حرداقح هرودن
حقوق جزا ،اصحِ کارهرد کمینۀ حقوق کیفری ،حقوق جزا ههعنوان آخررين وتریله يرا چراره،
اصح صرفهجوييِ کیفری و اصح فرعي هودن حقوق کیفری اشاره شده اتت
تعیین قلمررو جررم انگراری و تراح مارا ِز مداخلرۀ حقروق کیفرری هرا پی یردگيهرا و
دشواریهايي مواجه اتت اصح حداقح هودن حقوق جزا ههعنوان يکي از اصوو هنیادين ايرن
دانش در تالش اتت تا قلمرو ماازِ مداخلۀ کیفرری را تعیرین نمروده ،امکران حضرور تراير
اهرزارها و نهادهای کنترو اجتماعي را نیز فرراهم تازد (غالمي)14، ،4234 ،
جررمانگاری در ذات خود ها محدوديت و ممنوعیت همراه اترت و کیفرر را در پري دارد
هيشک هرای ايااد اين ممنوعیت که آزادی شهروندان را نشرانه مريرود ،هايرد چرارچوب و
معیاری وجود داشته هاشد اصحِ کارهررد کمینۀ حقوق کیفرری و جرمانگاریِ حداقلي يکري از
اين معیارهاتت اين اصح هه انردازۀ کرافي از پشرتوانۀ عقالنري و اخالقري و حتري اترالمي
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هررخوردار اتت؛ ههحدی که ميتوان چشمانداز نسبتاً روشني را در اختیار داشت و هر پرارهای
از مشکالت ،ازجمله تورم کیفری ،چیره شد (نوههار)33، ،4235 ،
اصح جرمانگاریِ حداقلي ،هیانگر آن اتت که در هرخرورد هرا ناهناراریهرای اجتمراعي،
جرمانگاری ههعنوان آخرين چاره اتت و نبايد همۀ ارزشها را مشموو حمايت کیفرری قررار
داد (محمودی جانکي)043، ،4233 ،
موضوع اين مقاله ،میانرشتهای هوده و دارای دو جنبه اتت؛ از يک تو ها فقره و حقروق
جزا و جرمشناتي در ارتباط اتت و از توی ديگر ،جرمانگاری ها نگاه قرآني هررتي ميشود
در اين میان ،منبع اصلي ما خودِ قرآن کريم و آيههای نوراني آن اتت و در الههالی هحرث،
از کت تفسیر و مباحث فقهي و حقوقي هم ههره هردهايم ازآنارا کره موضروع اصرليِ ايرن
مقاله ،قلمرو جررمانگاری در قرآن اتت ،لذا محور هحث ههطور عمده پیرامون آيات جررزاييِ
قرآن هوده و کمتر هه موضوعات فقهي و حقوقي پرداخته شده اتت
 .1معنای جرم
جُرم در لغت هه معنای کندن میوه اتت و اين واژه هرای ارتکراب زشرتي و انارام گنراه
ههکار ميرود (راغ اصفهاني ،4232 ،ج )234، ،4در لسانالعرب چنین آمده اتت« :جارم
يعني مرتک جنايت و مارم يعني گنهکار» (اهرن منارور4233 ،ق ،ج )34، ،43صراح
مامعالبحرين در اين هاره چنین مينويسد« :مارم کسي اتت که از حق هره تروی هاطرح
گرايیده اتت ،و مارم يعني گنهکار» (طُريحي4235 ،ق ،ج)33، ،0
گارو فالو جرم را از ديدگاه اجتماعي اينگونه تعريف ميکنرد« :جررم ،عملري اترت کره
هرخالف احساتات شرافتمندانه و خداپرتتانه اناام شود» (فیض)03، ،4215 ،
اتتاد عبدالقادر عوده در ايرن هراره چنرین مرينويسرد« :در شرريعت اترالم ،جررائم هره
محاورات شرعي که خداوند از آنها ههوتیلۀ حدّ يا تعزير منع کرده اترت تعريرف شردهانرد
محاورات عبارتند از اناام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که هه آن امر شده اتت
پس جرم ،اناام عمح حرام اتت که ارتکاب آن دارای ماازات ميهاشد ،يا ترک فعلي اترت
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که شريعت هر تحريم و ماازات آن تصريح کرده اتت» (عوده)30، ،4153 ،
«جرم ،عمحِ خالف قانونِ انسان اتت که محض اناام تکالیف و يا اتتیفاء حق نبروده و
هرای آن ،ماازاتي مقرر اتت» (هاهری)451، ،4233 ،
«جرم هه فعح يا ترک فعح گفته ميشود که ههخاطر اخالو در نارم عمرومي جامعره ،از
طرف قانونگذار منع شده و هرای مرتکبین آن ،ماازات تعیین شده اتت» (ترلیمي،4231 ،
)02،
جررم در حقوق جرزا چنین تعريف ميشود :جررم ،عبارت اتت از ارتکاب فعح يا ترررک
فعلي که قانونگذار هررای آنْ کیفرر پیشهیني کرده اتت مادۀ  3قرانون مارازات اترالمي
(مصوب 4233ش) جررم را ايرن گونه تعرريف ميکند« :هر رفتاری اعم از فعرح يرا ترررک
فعح که در قانون هررای آن ،ماازات تعیین شده اتت جرم محسوب ميشود»
مفهوم جرم و مارم در قرآنْ عام هوده و وتیعترر از مفهروم آن در حقروق جزاترت در
قرآن کريم ،گاهي مارم در مقاهح مؤمن ههکار رفته (طره10 /رر11؛ قلرم )20 /و گراهي هره
معنای مُفتری و مُکذِّب آمده اتت (يونس )41 /در مواردی نیز مارم هه معنرای مسرتکبر و
مُرتررَف ههکار رفته اتت (اعراف15 /؛ هود)440 /
هناهراين جرم هه معنای مصالح در حقوق جزا در قرآن کريم کارهرد چنداني نردارد ،هلکره
در اين کتاب مقدس هرای هیان مصاديقي از جرم ،واژگاني چرون ذنر  ،ا،رم ،تریئه ،فسراد،
فاحشه و ظلم ههکار رفته اتت در قرآن لفظ جرم و مارم در خصرو ،هرر گنراهي هرهکرار
نميرود ،هلکه در موارد خاصي اين واژگان اتتعماو شرده اترت هرا ايرن هیران ،میران جررم
مصالح و جرم عنوانشده در قرآن ،راهاۀ عموم و خصو ،مِنوجه هرقرار اتت
 .2دستهبندی جرائم
در قرآن کريم روش هرخورد ها انواع جرم و گناه ،هسیار متنوع هوده و تنهرا از ترزادهي و
کیفر در دنیا اتتفاده نشده اتت در کتاب آتماني ما مصاديق زيرادی از گنراه و نرراهنااریِ
فرردی و اجتماعي هیان گرديده ،ولري در مروارد اندکي هه جرمانگاری (هیان جرم و پیشهینيِ
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کیفر دنیوی آن) پرداخته شده اتت در ايرن کتاب مقدس گاهي رفتار ناروا و ماررمانه هیان
شده ،ولي از کیفر آن تاني ههمیان نیامده اتت در اين موارد ،تعیین کمّ و کیف ماازات هه
تیره و تنت اولیای دين واگذار شده اتت
جررم هره اعتبار ايرنکه کدام مصلحت اجتماعي را خدشهدار ميکنرد و هرره کردام ارزش
انساني آتی ميرتاند ،هه انواعي قاهح تقسیم اتت هر اين اتاس ميتوان جرائم را در چهار
عنوان جرائم علیه اشاا ،،جرائم علیه امرواو ،جررائم علیره امنیرت ،و جررائم علیره ديرن
دتتههندی کرد
 .1.2جرائم عليه اشخاص

قتح و جرح عمدی که ها ماازات قصا ،همراه اتت و نیز قتح و جرح غیرعمدی کره
پرداخت ديه را ههدنباو دارد ،درواقع تااوز هه حیات و جان انسانهاتت که در قررآن کرريم
نسبت هه آن حساتیت وجود داشته و هررای آنها واکنش متناتبي پیشهیني شده اتت
رفتارهايي که متضمن تعدی هه شاصیت افراد اتت و آهرو و حیثیرت آنهرا را خدشرهدار
ميکند ،در قرآن کريم محکروم شرده اترت؛ ماننرد درو و شرايعهترازی ،مسراره کرردن،
عی جويي ،طعنه و تحقیر ،توءظن و هدهیني ،کناکاوی و تاسس ،غیبت و هدگويي ،تهمت
و افترا ،قَذف و هدنامي و اشاعۀ فحشا البته از میان اين عناوين متعدد ،تنها قرذف در قلمررو
جرمانگاری قرار گرفته اتت
تحريم زنا و لواط هرای حفظ پاکدامني افراد و امنیت اخالقي جامعه تشريع شده و از اين
طريق ،تالمت نسح و ناموس نیز صیانت گرديده اتت تالمت رواني و تعادو عقرح آدمري
نیز در قرآن ماید مورد توجه و حمايت هوده و تحريم شُرب خمر و مسرکرات در ايرن راترتا
قاهح ارزياهي اتت
 .1.1.2قتل و جرح

حفظ جان آدمي از اتاتيترين ارزشهای جامعۀ هشری شمرده ميشرود کره در تمرامي
جوامع از اهمیت فراواني هرخوردار اتت در قرآن هه ارزش جان انسانها اينگونه اشاره شرده
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اتت « :أنَّه مَن قَتَحَ نَفساً هِغَیرِ نَفسٍ أو فَسادٍ في األرضِ فَکَأنَّما قَتَحَ النراسَ جمیعراً و مَرن
أحیاها فَکَأنَّما أحیَا الناسَ جمیعاً» (مائده)23 /
در قرآن کريم قتح عمد تحريم و نیز جرمانگاری شرده اترت (سترراء 24 /و 22؛ نسراء/
32ر )33آيۀ زير در اين هاره صراحت دارد« :و التَقتُلروا الرنَّفسَ الَّتري حَررَّمَ ا ُ سال هِرالحَقِّ»
(ستراء)22 /
کیفرِ قتح عمد و نیز جرح عمدی ها وجود شرراياي ،قصرا ،و مقاهلره هره مثرح اترت
قصا ،راهکاری منات و عادالنه هرای جلوگیری از جرائم علیه جران اشراا ،و تضرمین
حیات مادی و حفظ تالمت جسمي افراد اتت پروردگار در قرآن کرريم هرر حکرم قصرا،
تأکید کرده و آن را ضامن حفظ جان افراد و مايۀ حیات جامعه شرمرده اترت (هقرره-413 /
413؛ مائده« :)10 /يا أيُّهَا الذينَ آمَنوا کُتِر َ عَلَریکُم ُ القِصرا ُ،فِري القَتلري و لکرم فِري
القِصا ِ،حیاة يا أولِي األلبابِ لعلَّکم تَتقون» (هقره413 /ر)413
مهمترين خصوصیت ماازات قصا ،آن اتت که ههعنوان «حق» تشريع شده اتت ،نه
هه عنوان يک تکلیف الزامي قصا ،يک حق خصوصي اتت که هه نفع هزهديرده يرا اولیرای
دم وضع شده اتت و آنها ميتوانند از اين حق اتتفاده کنند يا از آن درگذرند و هه ديه يا عفو
مصالحه نمايند اين ماازات هررای حفظ يکي از مهمترين حقوق انساني ،يعني حق حیرات،
تشريع شده اتت که هیانگر اهتمام قرآن هه جان آدمي و حفظ تالمتِ جسمي اوتت
در مواردی از قتح و جرح که از روی عمد نیست ،و نیز آناا کره امکران قصرا ،وجرود
ندارد يا قصا ،عضو خار جاني دارد ،شارع مقدس موضوع ديه را تشرريع نمروده اترت ترا
ضمن جبران خسارت ناشي از جرم ،آرامش هه جامعره هرازگردد و افررادِ آن احسراس امنیرت
نمايند و از انتقامجويي پرهیز کنند؛ هناهراين ،پرداخت ديه راهکاری هرای جبرران خسرارت هرا
رويکرد پیشگیرانه اتت ،چرراکه خسارت هرزهديده را جبران ميکنرد ديگرر اينکره تحمیرح
جريمۀ مالي هرر مرتک در وضع اقتصادی او ا،رر ميگذارد و او را از ارتکراب چنرین عملري
هراز ميدارد
 .2.1.2قذف و افترا
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قَذف در لغت ،هه معنای انداختن اتت اين واژه در معنای اتتعاریِ خود هر دشرنام دادن،
دعوت هه زنا و متهم کرردن زن پاکدامن اطالق ميشود قذف و افتررا از جررائمي اتت کره
آهررو و حیثیت افراد را ههخار مياندازد و جايگاه آنها را در جامعه خدشهدار ميتازد قذف در
اصاالح شررعي ،عبارت اتت از نسبت دادن زنا يا لواط هه مسلمان عفیف ايرن کار حرررام
اتت و هه نص قرآن ماید ،موج حد ميهاشد کیفر اصلي قذف هشتاد تازيانه و کیفر تبعي
آن ،عدم قبوو شهادت قاذف اتت (فیض)235، ،4215 ،
موضوع قذف و ماازاتِ دنیوی و اُخررویِ آن در آيات  1-0و  32تورۀ نرور هیران شرده
بعة شُهَداءَ فَاجلِردوهُم َ،مرانینَ جَلردَة و
اتت« :و الذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ ُ،مَّ لَم يَأتوا هِأرَ
التَقبَلوا لَهُم شَهادة أهَداً و أولئک هُمُ الفاتِقون سالَّ الذينَ تاهرُوا مِن هَعدِ ذلک و أصلَحوا فَرننَّ
ا َ غفورٌ رحیمٌ» (نور0 /ر)1
در ايناا اشاره هه نکتهای هااتت و آن اينکه اغل ِ فقها و مفسران از عبارت «و التَقبَلوا
لَهُم شَهادة أهَداً و أولئک هُمُ الفاتِقون» چنین هرداشت کردهاند که فررد قراذف هرا ارتکراب
قذف ،فاتق شده و فاقد وصف عدالت اتت؛ لذا شهادت وی پذيرفته نیست ،مگر اينکه توهره
کند در جملۀ اتتثنا (سالَّ الذينَ تاهرُوا مِن هَعدِ ذلک و أصلَحوا) نیز اختالف وجرود دارد؛ هرخري
را نار هر آن اتت که مستثنا هه هر دو موضروع (عردم پرذيرش شرهادت و فسرق) مرهروط
ميشود و هرخي ديگر معتقدند جملۀ اتتثنا تنها هه موضوع اخیر (فسق) ارتباط دارد
اگر اتتثنا هه هر دو موضوع مرهوط هاشرد ،در صرورت توهره از تروی قراذف ،شرهادتش
پذيرفته اتت و فسق او نیز هرطرف ميشود اما اگر اتتثنا تنها هه موضوع فسق ناظر هاشرد،
توهه و اصالح رفتار قاذف ،موج هاشش فسق او خواهد هود ،ولي عدم پذيرش گواهيِ وی،
هه قوت خود هاقي اتت چههسا عبارت «أهَداً» در آيه ،مؤيرد هرداشرت دوم هاشرد و اترتثنای
يادشده ،تنها هه جملۀ اخیر (فسق قاذف) هرگردد
ههنارر ميرتد اين دو هررداشت ها عبارتِ «و التَقبَلوا شَهادتَهُم أهَداً» هیشتررر همارواني
دارد ،نره ها عبارت آيره کره ميفرمايد« :و التَقبَلوا لَهُم شَهادة أهَداً» هنراهراين اگرر عبرارت
قرآني را اين گونه ترجمه کنیم :هرگز هه نفع آنان شهادتي را نپذيريد؛ در اين صورت ،دتتور
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و پیام آيه هه فیصله دادن موضوع قذف و اتهام ناموتي مرهوط ميشود ،نه پذيرش شرهادت
قاذف ههعبارتي ،اين آيه دتتور ميدهد که اگر کسي مرتک قذف شود و هه ديگری نسبت
جرم جنسي (زنا يا لواط) هدهد ،ولي نتواند چهار گواه هیاورد ،او را تازيانه هزنید و قضیه را تمام
کنید اگر قاذف هعدها شاهدی آورد ،هرگز نپذيريد و از طرح دوهارۀ موضوع خرودداری کنیرد؛
زيرا هر قاذفي دروغگو نیست و ممکن اتت در ادعای خود صادق هاشد ،ولي شاهدی هررای
ا،بات مدعا نداشته هاشد و يا نصاب عددیِ شهود (چهار نفر) کامح نباشد
هناهراين کیفر قاذف هرای دروغگويي نیست ،هلکه وظیفۀ او حفظ آهروی افراد و پوشراندن
اترار مردم هوده اتت؛ درحالي که وی هه وظیفۀ دينيِ خرود عمرح نکررده و از دترتور خردا
تررپی ي نموده و هه فسق گرايیده اتت ،زيررا خداوند دوتت ندارد هندگانش در جامعه رتوا
شوند و آهروی آنها هريزد؛ ههويرهه در جررائم جنسري ،تیاترت کیفرری اترالم هرر اترتتار و
پرده پوشي اتتوار اتت تا قُبح عمح ازهین نرود و فحشا و زشتي در جامعه اشراعه نیاهرد و راه
هرای توهه و اصالح هاز هاشد
 .2.1.2اعمال مُنافی عفّت

جررائم جنسي و اعماو منافي عفت عمدتاً از غريرزۀ جنسي تررچشمه مريگیرنرد ايرن
جرائم از نار شدت و ضعف دارای مراتبي اتت و مصاديق زيادی دارد که هرر کردام از آنهرا
ههنوهۀ خود امنیت اخالقي و تالمت رواني جامعه را تهديد ميکند و اتتحکام خرانوادههرا و
عفت عمومي را ههخار مياندازد
الف) زنا

زنا از مهمترين جرائم جنسي محسوب ميشود که از ديرهاز در جوامع هشری وجود داشته
اتت زنا از مهار نشدن غريزۀ جنسي و هيهندوهاری حکايت دارد اين کار ناروا هیانگر پايبنرد
نبودن هه اصوو اخالقي و هيتوجهي هه تالمت خانواده اتت
ازآناا که حفظ ناموس و تالمتِ نسح و نسر  ،يکري از ارزشهرای انسراني و مصرالح
اتاتي ههشمار ميرود و جرائم جنسي ازجمله زنا ،تعدی هه ايرن مصرلحت هرزر محسروب
ميشود ،لذا در قرآن کريم اين عمح جرمانگاری شده و هرای مرتک آن ،کیفر مقرر گرديده
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اتت (ستراء23 /؛ فرقان03 /ر02؛ نور:)3 /
« و التَقرَهوا الزِّنا سنَّه کانَ فاحشة و تاءَ تبیالً» (ستراء)23 /
َة في
ة جَلدَة و التَأخُذکُم هِهِما رَأف
« الزانیة و الزانِي فَاجلِدوا کُحَّ واحدٍ مِنهُما مِأَ
َة مِنَ
دينِ ا ِ سن کُنتُم تُؤمِنونَ هِا ِ و الیَومِ اآلخِرِ و لیَشهَد عذاهَهُما طائف
المُؤمنینَ» (نور)3 /
در ايرن آيات ،عمح زنا جررمانگاری شده و ماازات آن نیز ههصراحت هیان گرديده اتت
البته ماازات يادشده در آيه (صد تازيانه) هه زنای غیرمحصَنه ناظر اتت از اينکه دتتور داده
شده اتت در اجرای ماازات زاني ،دلسوزی و ترحم نداشرته هاشرید ،هیرانگر هرخرورد شرديد
اتالم و جامعۀ اتالمي در مقاهله ها اين عمح ناشايست اتت
در فرمايشي از پیامبر اکرم ( )،هه آ،ار ناگوار و تبعات منفي زنا اشاره شده اتت در اين
حديث چنین ميخوانیم:
« ای مردم! از زنا هپررهیزيد که دارای شش ا،رِ (نامالوب) اتت ته تای آنهرا در دنیرا و
ته تای ديگرر در آخررت دامنگیر ميشود ته ا،رر دنیراييِ آن4 :رر ارزش انسران را ازهرین
ميهرد 3ر هاعث فقر مالي ميشود 2ر عمر را کم ميکند اما ته آفت اُخرروی4 :رر موجر
خشم خداتت 3ر انسان را هه توء حساب دچار ميکنرد 2رر هاعرث جراودانگي او در آترش
ميشود» (فاضح مقداد ،ج)213، ،3
ب) لواط

هر اتاس ناام آفرينش ،میان نر و ماده و زن و مرد نوعي میرح و کشرش وجرود دارد ،و
غريزی هودن اين میح در راتتای ارضای نیاز جنسي و هقای نسح ميهاشد لرواط هرا فاررت
پاک انساني و مسیر آفرينش الهي مغاير اتت؛ عملي که در میان حیوانرات نیرز رواج نردارد
حرمت لواط از ضروريات دين اتت و آياتي از قرآن هر آن داللت دارد (مؤمنرون1 /؛ اعرراف/
35؛ نمح00 /ر )01در قرآن کريم لواط در وصف قوم لوط هارها تکرار شده اتت کره از ايرن
موضوع نکات زير ههدتت ميآيد:
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 قوم لوط ،مرتک لواط ميشدند و اين عمح در میان آنها فراگیر شده هود
 قوم لوط ،هنیانگذار اين جرم هودند و در تاير مناطق تاهقهای نداشته اتت
 خداوند عمح قوم لوط را فاحشه خوانده اتت
 عمح آنها انحرافي و هرخالف مسیر آفرينش هوده اتت
 آنها هه اين کار خو گرفته هودند و آن را ها پُرروييِ تمام اناام ميدادند
 اين عمح زشت چنان در میان آنها رايج شده هود که آن را ههطور علنري و در انارار
عمومي مرتک ميشدند
 کار آنها نوعي زيادهخواهي و تااوز از مرزهای طبیعي و اخالقي هوده اتت
 خداوند هه دلیح اناام اين عمح ،آنها را ههتاتي ماازات و ناهود کرده اتت
هناهراين آياتي از قررآن کرريم هر زشتي عمح لواط و حرمت آن داللت دارند ،ولي آيرهای
که ههصراحت اين عمح را جرمانگاری کند ،وجود ندارد؛ ههويهه اينکره کیفرر لرواط در قررآن
نیامده اتت آيۀ «و الَّذانِ يَأتیانِها مِنکُم فََرآذوهُما» (نساء )40 /نیز داللتري هرر جررمانگراریِ
لواط و ماازات آن ندارد ،زيرا اين آيه ههدنباو آيۀ مرهوط هه حکمِ زنا آمده اتت و رهاي هره
موضوع لواط پیدا نميکند از تويي ،لفظ مذکر (الَّذانِ) هر دو طرفِ زنرا (مررد و زن) داللرت
دارد و مذکر آمدن آن هه دلیح تسلط تذکیر هرر تأنیث اتت
 .2.1.2شرابخواری

يکي ديگر از جرائم علیه اشاا ،،شرابخواری اتت؛ زيرا موجر اخرتالو در ترالمت
رواني آدمي شده ،عقح او را دچار ضعف و تسرتي مريکنرد نیرروی عقرح و قردرت تعقرح،
هزر ترين موهبت الهي و مهمترين وجه امتیاز انسان از حیوان اتت شُررب خمرر و اياراد
حالت مستي ،انسان را در وضعیت اليَعقِح قرار ميدهد و نوعي تعدی هه حريم عقرح و مقرام
انسانیت محسوب ميشود کسي که ها خوردن مشروهات الکلي دچار مستي شده ،عقح خرود
را زايح ميکند ،هه مرتبۀ ههايم تنزو يافته و فکر و انديشۀ خود رار اگرچه هرای تاعاتير تباه
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ميتازد و از مقام انساني فاصله ميگیررد لذا شررابخواری در اديان الهي و شررايع آتماني
تحرريم شده اتت
امام رضا (ع) در ايرن زمینه ميفرمايد« :مرا هَعَرثَ ا ُ نَبِیّراً سال هِتَحرريمِ الاَمرر»؛ يعنري
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد ،مگر هرا حررام کرردن شرراب (مالسري ،4151 ،ج،10
)420،
مررحوم عالمه طباطبايي درهارۀ مفهوم شراب مينويسد« :خَمرر در لغرت ،هرر هرر مرايعِ
تُکرآور (مستکننده) گفته مي شود اين واژه در اصح هه معنای تتر و پوشرش اترت چرون
خوردن شراب ،عقرح را مري پوشراند و قردرت تشرایص خروب از هرد و خیرر از شرر را از او
ميگیرد» (طباطبايي ،عالمه ،4141 ،ج)430، ،3
قرآن کريم در آياتي موضوع شرب خمر را مارح و درنهايت آن را تحريم نمروده اترت
هرای تبیین موضوع ،آيات مرتبط ها شرابخواری را هه ترتی نزوو ،مرور ميکنیم:
« و مِن َ،مراتِ النَایحِ و األعنابِ تَرتَّاِذونَ منه تَکَراً و رزقاً حَسَناً ،سنَّ في ذلک
آلیة لِقَومٍ يَعقِلون» (نحح)01 /
اين آيه مکي اتت و اولین آيه در زمینۀ شرابخواری تلقري مريشرود هرچنرد حکمري
درهارۀ شرابخواری هیان نشده ،هه رواج اين خوی زشت در میان عرب جاهلي اشاره گرديرده
اتت از اينکه تاخت شراب در هراهر «رزق نیکو» قرار گرفته ،تلويحاً زشتي شررابخرواری و
تولید آن هرداشت ميشود از تويي ،کالم الهي ها دعوت مردم هه تعقح ختم شده اترت کره
ميتواند اشاره هه اين نکته هاشد که درک نشانههای خدا ها کمک نیروی عقح و فرايند تعقح
امکانپذير اتت و خوردن شراب اين نیرو را ماتح ميتازد
محصوالت غذايي که از انگور ههدتت ميآيد ،همه نیکوتت جرز مُسکِرررش کره نیکرو
نیست و روزی محسوب نميشود در اين آيه ،نوعي تنفر و موضعگیرری نسربت هره شرراب
(مستکننده) و تبلیغ علیه آن ههچشم ميخورد (ههرامپور ،4231 ،ج)03، ،0
ة و أنتُم تُکاری حتي تَعلَموا ما تَقولونَ» (نساء/
« يا أيُّها الذينَ آمَنوا التَقرَهوا الصالَ
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)12
اين آيه نیز در تحريم شراب حکم صريحي نردارد ،هلکره از مسرتي در حراو نمراز نهري
ميکند
« يَسئلونَک عنِ الاَمرِ و المَیسِر ،قُح فیهما س،مٌ کبیرٌ و منافعُ لِلناسِ و س،مُهُما أکبرُ مِن
نفعِهِما» (هقره)343 /
پرتش از حکم شرعيِ شراب و قمار از توی هرخي از مسلمانان ميرتاند کره ايرن آيره
زماني نازو شده اتت که هنوز حرمت قاعيِ آنها در جامعۀ اتالمي تثبیت نشده هود اين آيه
در راتتای ايااد زمینه هرای تحريم شراب و قمار قاهح ارزياهي اتت
« يا أيُّها الذينَ آمَنوا سنَّمَا الاَمرُ و المَیسِرُ و األنصابُ و األزالمُ رِجسٌ مِن عَمحِ
الشَّیاانِ فَاجتَنِبوُهُ لَعَلَّکُم تُفلِحوُن» (مائده)35 /
اين آيه مهمترين و صريحترين دتتور قرآني در تحريم شراب و قمار محسوب مريشرود
که ها نزوو آن ،جامعۀ اتالمي از ميگساری و قمارهازی نهي شده اترت شرراب و قمرار در
رديف هتها قرار گرفته که هیانگر همرديفيِ شرابخواری و قمارهازی هرا هرتپرترتي اترت؛
همانگونه که پیامبر گرامي اتالم ( )،مريفرمايرد« :شرارِبُ الاَمررِ کَعاهِردِ وََ،رنٍ»؛ يعنري
شراهاوار همانند هُتپرتت اتت (صالحي)023، ،4230 ،
قرآن کريم ها شیااني دانستنِ ميگسراری و قمارهرازی ،زيرانهرای معنروی ،اخالقري و
اجتماعيِ آنها را گوشزد کرده اتت و هرای تالمت فرد و جامعه زيانهار دانسته اتت شرراب
و مستي انسان را هه ورطۀ گناه و رذايح اخالقي توق داده ،او را از کرامت انساني و فضرايح
اخالقي دور ميتازد از طرفي شرابخواری موج اتالف وقت و تباهي ماو آدمري اترت و
گوهر عمر را ضايع ميکند شراب و قمار افزون هر ضررهای جسمي و اقتصادی ،آ،ار روحريِ
هدی دارد که غفلت از خدا و نماز مهمترينِ آنهاتت (مائده)34 /
مالحاه ميشود که در خصو ،شراب ،ها تحريم تدريايِ آن در يرک رونرد مناقري و
تنایده روهرو هستیم قررآن کرريم در مقام هیان ،شررابخرواری را تحررريم نمروده ،ولري
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کیفر آن را هیان نکرده اتت؛ از اين رو ،ميتوان گفت قرآن از تحريم شراب فراتر نرفته اتت
و هر جرمانگاریِ آن داللتي ندارد هناهراين ،کیفر شرب خمر در قرآن نیامرده ،ولري در ترنت
معصومین (ع) و روايات هیان شده اتت
 .2.2جرائم عليه اموال

تااوز هه امواو ديگران در شريعت اتالمي ممنوع و حرام اتت ترقتِ حدی مهمتررين
جرم علیه امواو هوده ،تاير مصاديقِ تعدی علیه امواو و مالکیت ها عناويني چون غص ماو
ديگری ،خیانت در امانت ،اکح ماو هه هاطح ،رهاخواری ،قمارهازی ،اتراف و تبذير ،کمفروشي
و مارح ميشوند که از نار اتالم و کتاب آتمانيِ آن ،حرام و گناه هستند از اين عناوين
متعدد ،تنها ترقت در قرآن جرمانگاری شده اتت ،ولي تاير مروارد در حرد نهري و حرمرت
هاقي ماندهاند
 .1.2.2سرقت

ترررقت از گناهرران هررزر و جرررائم تررنگین اتررت کرره حقرروق جررزای اتررالمي آن را
جرمانگاری کرده و کیفر تاتي هرای آن مقرر داشته اتت اجتناب از ترقت از لوازم ايمران
هه خدا شمرده ميشود و از ضروريات اولیۀ اتالم اترت پیرامبر اکررم ( )،در ايرن زمینره
ميفرمايد« :اليَزنِي الزاني و هو مؤمنٌ و اليَسرِقُ السّارقُ و هو مؤمن» (حر عراملي4153 ،ق،
ج ،43هاب اوو از اهواب حد ترقت)
آياتي از قرآن هر جرمانگاری ترقت داللت دارند؛ ازجمله« :و السّارقُ و السارقة فَاقاَعوا
أيدِيَهُما جزاءً هِما کَسَربا نَکراالً مِرنَ ا ِ و ا ُ عزيرزٌ حکریمٌ أنَّ ا َ لَرهُ مُلرکُ السَّرماواتِ و
األرض » (مائده15 /ر  )23قرآن کريم ماازات تررقت را قاع دتت ترارق اعرالم کررده
اتت و نیز ميافزايد :کیفر خداوند هه اقتضای اقتدار و حکمت اوتت و توههپذيری و آمررزش
گناهکاران مقتضای رحمت اوتت از طرفي ،تمام هستي و آن ره در آترمان و زمرین اترت
متعلق هه خدا هوده ،تحت تیاره و مالکیت او قرار دارد
دزد که هه ماو ديگرری دتتبرد ميزند ،درحقیقت هره حررريم مالکیرت خداونرد تعررض
کرده ،در حوزۀ حاکمیت او گناه ميکند و ها هردن ماو مردم ،مرتک جرم ميشود اين آيات
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شريفه مالکیت حقیقي خدا را در کنار مالکیت اعتباری مردم گوشزد کرده اتت تا افرزون هرر
رعايت ناام حقوقي جامعه و حقوق افراد ،جنبۀ فکری و ترهیتري مرردم نیرز اصرالح شرود و
تارق هداند که عمح او درحقیقت تعرض هه حقوق الهي و نافرماني در هراهرر اوترت هريردن
دتت تارق ،کیفری اتت که ها جرم ارتکاهي تنات دارد و موج توانزدايي از او ميشود
 .2.2.2قماربازی

قررآن کرريم قمار را تحرريم و نهي فرموده اتت ها آنکه در مقرام هیران هروده ،کیفرری
هرای قمارهازی تعیین نکرده و هه جرمانگاریِ آن نپرداخته اتت آيات مرهوط هه تحريم قمار،
همان اتت که در هحث تحريم شرابخواری يادآور شديم (هقره343 /؛ مائده34 /رر )35آيرۀ
 35از تورۀ مائده ،مهمترين و صريحترين دتتور قرآنري در تحرريم شرراب و قمرار شرمرده
مي شود قرآن کريم ها لحن شديدی حرمت اين گونره اعمراوِ شریااني را هیران کررده و در
ادامه ،زيانهای معنوی ،اخالقي و اجتماعيِ ميگساری و قمارهازی را گوشزد نموده اتت در
اين آيۀ شريفه ،خااب «يا أيُّها الذينَ آمَنوا» نشان ميدهد که ماالفت ها اين حکرم هرا روح
ايمان تازگاری ندارد
مَیسِر هه معنای قمار اتت و در اصاالح شرع ،شامح هر نوع قمار ميشرود ايرن واژه از
ريشۀ «يُسر» هه معنای تهولت و آتاني اتت ازآناا که در نار مرردم قمرار وتریلۀ آتراني
هرای رتیدن هه ماو و ،روت محسوب ميشود ،لذا هه آن میسر گفته شده اتت؛ زيرا قمارهراز
ميخواهد از راه آتان هه ،روت هرتد در قمارهازی ،امواو ههآتاني جاههجا ميشود؛ يکري هره
آتاني ميهازد و ديگری هدون زحمت مالي را ههدتت ميآورد (جروادی آملري ،4235 ،ج،44
)01،

 .2.2.2رباخواری

رها هه معنای زيادی و فزوني اتت و هه تودی که وامدهنده از هدهکار ميگیررد ،اطرالق
ميشود رهاخواری از گناهان هزر هوده و از منار قرآن اعالن جنگ ها خدا و رتروو تلقري
ميشود و شکي در حرمت آن نیست هر اتاس نار فقها رهرای حررام در دو صرورت تحقرق
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ميياهد:
 مبادلۀ دو جنسِ مشاهه ها زيادی يکي از آنها هه شرط مَکیح يا مروزون هرودن (رهرا در
معامله)
 قرض دادن هه ديگری ها شرط پرداخت اضافي (رها در قرض)
در آياتي از قرآن هره موضروع رهرا و حرمرت آن پرداختره شرده اترت (روم23 /؛ هقرره/
ن آن
335ر310؛ آو عمران424 /ر ) 425از مامروع ايرن آيرات ،حرررمت رهرا و نراروا هرود ِ
هررداشت ميشود در قررآن کرريم اين موضوع ههتدريج و همراه ها ترزنش و زمینرهترازی
تحريم شده اتت در تورۀ روم که مکي و اولین آيه درهارۀ رهاتت ،هرا هیران ماليرمترر و در
قال مقايسۀ آن ها پاداش زکات ،زشتيِ رهاخواری گوشزد شده اتت تپس در تورۀ هقره هرا
تفصیح هیشتری هه موضوع رها و ماالفت ها آن پرداخته شده اتت آنگاه در تورۀ آو عمران
که پس از هقره نازو شده ،ههصراحت رهاخواری نهي و کیفر اخروی هرايش درنار گرفته شده
اتت
هناهراين ،در قرآن کريم رهاخواری در حد تحريم مارح شده و هه جرمانگاری آن پرداخته
نشده اتت فقها نیز اين موضوع را جزء احکام جزاييِ اترالم ندانسرته و در کتراب حردود و
تعزيرات مارح نکردهاند قاهح تعزير هودن رهاخواری در کت فقهي ميتواند از هراب ارتکراب
فعح حرام هاشد قانون ماازات اتالمي نیز هرا تبعیرت از روش فقهرا ،رهرا را مشرموو کیفرر
تعزيری دانسته اتت
 .2.2جرائم عليه امنيت

اين دتته از جرائم ههطور مستقیم ها امنیت و آتايش عمومي در ارتبراط اترت جرائمري
مانند محارهه ،شورش علیه حاکمیت و جاتوتي در زمررۀ جررائم علیه امنیت قررار دارنرد که
ها حاکمیت ملي و امنیت و مصالح عمومي تعارض پیدا ميکنند از ايرن دترته جررائم ،تنهرا
محارهه در قرآن کريم جرمانگاری شده اتت
 .1.2.2مُحارَبه
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امنیت اجتماعي يکي از مصالح اتاتي و نیازهای ضروری جامعرۀ انسراني اترت و نبرود
آرامش و امنیت ،جان و ماو و ناموس افراد را در معرض تهديد قرار مريدهرد پروردگرار در
قرآن هه اين موضوع اهتمام ويهه داشته و تعرض هه امنیت و آترايش عمرومي را هرا عنروان
«محارهه» جرمانگاری کرده اتت:
« سنَّما جزاءُ الذينَ يُحارِهونَ ا َ و رتولَه و يَسعَونَ في األرضِ فَساداً أن يُرقَرتَّلوا أو
يُرصَرلَّبوا أو تُرقَراَّعَ أيديهِم و أرجُلُهُم مِن خِالفٍ أو يُنفَوا مِنَ األرض ،ذلک لَهُم خِزیٌ
في الدّنیا و لَهم في اآلخرۀِ عذابٌ عایمٌ» (مائده)22 /
صاح جواهر در تعريف محارب مينويسد« :المُحارِبُ ،کُحُّ مَرن جَررَّدَ السّرالحَ أو حَمَلَره
إلخافَۀِ الناس»؛ يعني هر کسي که هه قصد ترتاندن مردم ،تالح خود را هرهنره (آمراده) يرا
حمح کند ،محارب اتت (نافي ،4211 ،ج)001، ،14
امام خمیني (ره) نیز چنین مينويسد« :محارب هر کسي اتت که تالح خود را هرهنه يا
آماده تازد تا مردم را هترتاند و در زمین (جامعه) قصد تبهکاری داشته هاشد فرق نمريکنرد
اين ک ار در خشکي هاشد يا دريا ،در آهادی (شهر و روتتا) هاشد يرا غیرر آن (راه و هیاهران) ،در
ش هاشد يا روز» (خمیني ،هي تا ،ج)133، ،3
در محارهه آن ه مهم اتت ،قصد ترتاندن مردم و ايااد ناامني در جامعه و تل آتايش
مردم اتت تالح نیز هر گونه اقدام و وتیلهای را که در ترتاندن مردم و ايااد ناامني مؤ،ر
هاشد ،شامح ميشود ازآناا که در روزگار گذشته هارزترين مصداق تالح و مهمترين وتریلۀ
پیکار و جنگ ،شمشیر و نیزه هوده ،لذا در مناهع روايي و فقهي از اين وتايح نرام هررده شرده
اتت
امروزه مارمان اين عرصه و افراد و گروههايي که در راترتای ترل امنیرت و آترايش
عمومي فعالیت دارند ،از انواع تالح و مواد منفاره اتتفاده ميکنند و ها ههرهگیرری از انرواع
همر و مرواد شریمیايي و میکروهري ،مرتکر جنايرات هولنراک مريشروند تررور ،انفارار،
گروگانگیری ،اقدامات خراهکارانه ،راهزني مسرلحانه ،زورگیرری و از مصراديق محارهره و
تل آتايش عمومي هستند که در جوامع کنوني رواج يافتهاند
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هیان دو عنوانِ «محارهه» و «افساد في األرض» در آيه ،اين پرتش را هره ذهرن متبرادر
ميکند که آيا آيه در مقام هیانِ دو عنوان جداگانه هوده ،يا اين دو عنوان ههطور مترادف ههکار
رفتهاند و هر موضوع واحدی صادق ميهاشندا يک نارر آن اترت کره افسراد فري األرض و
محارهه ،دو تأتیس مارزا هوده ،تمامي گناهاني را که دارای مفسدۀ عمومي هسرتند ،درهررر
ميگیرد مااهق نار ديگر ،آيه هه دو فعح مستقح اشاره نميکند ،هلکه تنها هه يک فعح کره
هم محارهه ها خدا و رتوو و هم تعي در ايااد فسراد در زمرین اترت ،اشراره دارد اگرر دو
عنوان مازا مورد نار هود ،هايد کلمۀ «الذين» قبح از عبارتِ «و يَسعَونَ في األرضِ فَسراداً»
تکرار ميشد هناهراين ميتوان گفت که عبارت «و يسعون في األرض فساداً» از هاب توضیح
معنای محارهه يا هرای هیان علت ماازات اتت قانون ماازات اتالمي مصوب  4215نیز هرا
تبعیت از ناريۀ اخیر ،محارهه و افساد في األرض را هره صرورت متررادف هرهکرار هررده هرود
(میرمحمدصادقي10، ،4234 ،ر )11اما قانون مارازات اترالمي مصروب  4233آن دو را
تفکیک کرده و تحت عنوانهای مستقلي ها ماازات علیحده جرمانگاری کرده اتت
 .2.2.2بَغی

جرم هه لحاظ انگیزۀ ارتکاب ،هه جرم عادی و جرم تیاتي تقسیم ميشود جرم تیاتري
ها هدف ماالفت ها ناام حاکم و تغییر آن صورت ميگیرد و ها نام و امنیت جامعه در ارتباط
اتت در حقوق جررزای اتالم ،جرررم تیاتي ها عنوان «هَغي» و ماررمان تیاتي ها عنوان
«هُغات» مارح شده و فقها در نوشتههای خود هه زوايای آن پرداختهاند
پروردگار در قرآن کريم ضمن اشاره هه موضوع هغي ،هرخورد ها گرروه هراغي (ترتمگر) را
متوجۀ جامعۀ اتالمي دانسته اتت (حارات45 /ر )3درهارۀ داللت ايرن آيره هرر جررم هغري،
اختالف نار وجود دارد صاح «کنز العرفان» معتقد اتت اين آيه هر هغي داللت ندارد ،زيررا
قیام هر ضد امام معصوم (ع) موج کفر اتت؛ درحالي که نزاع میران مؤمنران تنهرا موجر
فسق اتت نه کفر راوندی نیز داللت اين آيه را هر جررم هغي انکار کرده اتت (فاضح مقداد،
 ،4212ج )230، ،4هرررخي از فقها نایرر عالمه حلي ،شیخ طوتي و قاضري اهرن هررراج
اين آيه را داو هرر جررم هغي ميدانند؛ درحالي که موضوع اين آيه راجع هه نزاعي اترت کره
میان دو گرروه از مؤمنان رخ ميدهد و در آن ،نره قیام هرر ضد امرام معصوم ماررح اتت و
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نره قیام هر ضد حکومت اتالمي (موتوی هانوردی203، ،4231 ،ر)205
هر اتاس هرداشت ناست ،آيۀ مورد هحث ناظر هه اختالف و درگیری میان افرراد جامعرۀ
اتالمي اتت و رهاي هه هغيِ مصالح (قیام علیه حکومت اتالمي) ندارد؛ درحالي کره هراهرر
هرداشت دوم ،اين آيه هه هغيِ مصالح و قیام علیه حکومت اتالمي داللت دارد هره نارر مرا
هرداشت گروه ناست ،ها تیاق آيه و واقعیت خارجي هماواني هیشتری دارد و جرم تیاتري
(هغي) در قرآن کريم جرمانگاری نشده اتت
 .2.2.2جاسوسی

آياتي از قرآن هه موضوعِ تاسّس ،جاتوتي و خیانت هه جامعۀ اتالمي اشاره دارد نهري
از تاسس در امور شاصي و اترار مرردم ،حرمت اين کار را ميرتاند در قررآن کررريم هرا
نهي از توءظن و تاسّس ،تعي شده اتت زمینۀ عی جويي و غیبت ازهین هرود و از شریوع
اين دتته از رذايح اخالقي و گناهان اجتماعي پیشگیری شود (حاررات )43 /در ايرن آيره،
تاسس در مفهوم جستاو و کناکاوی آمده اتت و هه معنای جاتوتي و خبرچیني نیسرت
جاتوتي هه معنای مصالحِ آن در قرآن ماید ها تعبیر «تَمّاعون» آمرده اترت (مائرده14 /؛
توهه )11 /در اين آيات ،موضوع جاتوتي در حد گزارش و توهیخ مارح شده ولي هه مرحلرۀ
جرمانگاری نرتیده اتت
تمّاع از ريشۀ «تمع» اتت و هه کسي گفته ميشود که کارش گروش دادن هره تران
ديگران هرای هدف هاطح اتت؛ چنرانکره خبررچین و جاتروس را نیررز ترمّاع مرينامنرد
يهروديان تادهلروح از تويي ،تانان درو و فرريبکارانۀ علمای يهرود و اشرراف تبهکرار را
ميشنیدند (هراور ميکردند) و از توی ديگر ،اخبار رتوو گرررامي اترالم ( )،را هرره نفرع
يهروديان جاتوتي و مااهرره ميکردند لذا تکرار عبارت «تمّاعون» در آيه هه همین دلیرح
اتت که آنها دو خیانت داشتند (جوادی آملي ،4233 ،ج101، ،33ر)103
تمّاع هه معنای هسیار شنونده و حرفشنو هوده و مرراد از آن ،جاتروس اترت هنراهراين،
جامعۀ اتالمي هايد از طرفي ،مراق افراد تادهلوح هاشد که از شايعات و تبلیغات دشرمنان و
منافقان تأ،یرپذيرند و از طرف ديگر ،الزم اتت افرراد نفوذی و جاتروس شناترايي شرده ،از
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جرامعۀ اتالمي طررد شوند پیرام پايانيِ آيه ميرتاند ،همانطور که خداوند از همه چیز آگاه
اتت ،مرؤمنان نیز هايد در راتتای پیشبررد اهداف خود ،آگاهيهای الزم را هررای شناترايي
فعالیتهای دشمن کس کنند (ههرامپور ،4233 ،ج413، ،45ر)403
 .2.2جرائم عليه دین

تعدی هه دين و تعرض هه مقدتات ديني در قال رفتارهايي هروز ميکند و کفر و ارترداد
از مصاديق هارز آن اتت کافر حرهي مانع هدايت ديگرران مريشرود و آنهرا را از راه خردا و
صراط مستقیم هاز ميدارد مرتدّ فاری نیز ها پشت پا زدن هه دين و حقیقت ،ترالش دارد در
هنیان عقايد ديگران تستي و خلح ايااد نمايد شرک نیز رفتار ناهنااری اترت کره از نارر
قرآن کريم ،ظلم هزر و گناه ناهاشودني هوده ،از موانع توحیردِ خرالص شرمرده مريشرود
ادعایِ دروغینِ نبوّت ،ايااد هدعت در دين ،تحريف قرآن ،جعح حديث ،انکار ضروريات دين،
اهانت هه قرآن ،تَ ّ النبي ،توهین هه کعبه و از مصاديق جررائم علیره ديرن و در راترتای
ضرهه زدن هه ناام ارزشيِ جامعۀ ديني محسوب ميشوند که شرع مقردس اترالم در هراهرر
چنین اعمالي واکنش نشان داده و آنها را محکوم کررده اتت البته هیچکدام از اين عنراوين
مشاصاً در قررآن کرريم جرم انگاری نشده و نگاهي هه آيات مرهوطره گويرای ايرن واقعیرت
اتت
 .1.2.2کفر و شرک

دين خدا منادی کماو و تعادت اتت و مهمتررين رترالت آن ،رتراندن پیرام توحیرد و
معنويت هه جامعۀ هشری اتت در اين میان ،کفر و شررک هرزر تررين مرانع راه محسروب
مي شود اتالم در راتتای رهايي انسان از قید و هند ،تالش کرده و ها هر گونره قلردری کره
اجازه ندهد افراد آزادانه دتت هه انتااب هزنند و دين خود را هرگزينند ،ماالفت نموده اترت
در نار اتالم ،راه خدا هايد هاز هاشد و زالو حقیقت جاری ،تا طال هدايت هتواند از آن ههرره
گیرد و در مسیر تعادت گام هردارد؛ پس ،کسي حرق نردارد چشرمۀ ديرن را تارير يرا آب
حیاتش را آلوده تازد
در مناق اتالم کسي هه زور مسلمان نميشود و اتاتاً ايمران و هراور قلبري ،زور هرردار
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نیست و نميتواند اجباری هاشد آزادی در مکت اتالم هه اندازهای زياد اتت که غیرمسلمان
نیز حق دارد از حقوق شهروندی هرخوردار هوده ،زير تايۀ حکومت اترالمي زنردگي کنرد از
اين افراد که ضواهط اتالمي را رعايرت کررده ،از توطئره و اقردام خصرمانه علیره اترالم و
مسلمانان پرهیز ميکنند ،هه اهح ذمّه تعبیر ميشود کافرر ذمّي در هراهر کافرر حررهي قرررار
دارد که ها اتالم و جامعۀ اتالمي نميتازد و در مقاهح آن ايستادگي ميکند حکرم جهراد و
پیکار ها کفار ،ناظر هه کافر حرهي اتت
اتالم حتي هه افراد مشرک اجازه ميدهد تا آزادانه و ها امنیت کامح هه جامعرۀ اترالمي
رفت و آمد کرده ،درهارۀ دين خدا تحقیق کنند و کسي حق ندارد نسبت هه آنها تعرض نمايد؛
زيرا اتالم کسي را که از روی جهح و ناآگاهي ماالفت ميکند ،دشمن نميشمارد ،هلکره در
راتتای ارشاد و تبیین حقیقت ،هه چنین شاصي امکان تحقیق و هررتري مريدهرد از ايرن
اهتکار و امکان ،ميتوان هه پناهندگيِ فرهنگي نام هرد (و سن أحَدٌ مِنَ المُشررِکینَ اترتَاارَکَ
فَأجِرهُ حتَّي يَسمَعَ کالمَ ا ِ ُ،مَّ أهلِغهُ مَأمَنَه ،ذلک هِأنَّهُم قَومٌ اليَعلَمون) (توهه)0 /
کفر ،ماالفت ها اتالم و عدم پذيرش آن اتت و کافر عمالً در مقاهح اتالم مريايسرتد؛
درحالي که مشرک ها اصح دين ماالفتِ چنداني ندارد ،هلکه دين را همراه ها شرک و آلودگي
مي خواهد آيین اتالم ،دين هرحق و چشمۀ زاللي اتت که ها هر گونه شائبۀ کفرر و شرررک
منافات دارد؛ زيررا کفر ها جريان اين آب حیات در شريان جامعۀ هشری ماالف اتت و تفکرر
شرکآمیز نیز هاعث آلودگيِ زالو دين شده ،از صافي آن ميکاهد هرهعبرارتي ،جبهرۀ کفرر
تعي در خشکاندن چشمۀ دين و خاموشيِ مشعح هدايت دارد و ها اتاس اتالم و ديرنداری
ماالف اتت؛ درحالي که مناديان شرک ،ها اصح دين مارالف نیسرتند ،هلکره آن را ماراهق
خواتتهها و آداب و رتوم خود ميخواهند و ها اتالم ناب و تفکر توحیدی ترازگاری ندارنرد
(يُريدونَ لِیُرافِئوا نورَ ا ِ هِأفواهِهِم ،و ا ُ مُرتِمُّ نورِهِ و لَو کَررِهَ الکرافِرون هُروَ الرذی أرتَرحَ
رتولَه هِالهُدَی و دينِ الحَقِّ لِیُاهِرَهُ عَلَي الدّينِ کُلِّهِ و لَو کَرِهَ المُشرِکون) (صف3 /ر)3
 .2.2.2ارتداد

موضوع ارتداد و هرگشتن از دين در آياتي از قررآن کرريم هیان شده ،اما ماازات دنیروی
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آن ههصراحت نیامده اتت؛ ههعبارتي ،شاهد جرمانگاریِ ارتداد در قرآن کريم نیسرتیم ،ماننرد
اين آيه:
«و مَن يَرتَدِد مِنکُم عَن دينِهِ فَیَمُت و هو کافرٌ ،فَأولئرکَ حَبِاَرت أعمرالُهُم فري الردنیا و
اآلخِرة و أولئکَ أصحابُ النارِ هُم فیها خالِدون» (هقره)341 /؛ يعني آن دتته از شرما کره از
دين خود هرگردند و آنگاه ها حاو کفر همیرند ،اعمالشان در دنیا و آخرت نراهود خواهرد شرد و
آنان اهح آتش هستند که در آن جاودانه ميمانند
هحث از ارتدا د در متون روايي و کت فقهي هه تفصیح مارح شده اتت کسري کره هرر
اتالم متولد ميشود و تپس کفر ميورزد ،در اصاالح حقوق اتالمي «مرتد فاری» نامیده
مي شود ،و کسي که هر غیر اتالم متولد شده ،تپس مسلمان شود ،آنگاه از اترالم هرگرردد،
«مرتد ملي» خوانده ميشود شهید اوو ارتداد را اين گونه تعريف کرده اتت« :اإلرتردادُ هرو
الکُفرُ هَعدَ اإلتالم»؛ يعني ارتداد آن اتت که شاص پس از اتالم ،کافر شود (مکي العاملي،
 ،4210ج)301، ،3
همو کیفرر ارتداد را ايرن گرونه هیان ميکند« :مرتد فارری کشرته مريشرود و توهرۀ او
پذيرفته نیست ،همسرش از او جدا ميشود و عدۀ وفات نگه ميدارد ،امروالش نیرز هره ور،ره
ميرتد هرچند هنوز زنده هاشد مرتد ملي توهه داده ميشود ،اگر توهه کررد ککیفرری نردارد
وگرنه کشته ميشود» (همان)
ارتداد دارای کیفر تاتي اتت و در مواردی اعدام و حبس اهرد (در مرورد زنران) در پري
دارد؛ زيرا ارت داد و هرگشتن از اتالم ،موج ترزلرزو در اعتقاد و هاورهای ديني مردم ميشود
و نوعي قیام علیه ناامِ ارزشيِ حاکم هر جامعۀ اتالمي اتت ترهحانگراری در هرراهررر ايرن
جرم ،ميتواند عواق دردناکي هههار آورد و آتی های جبرانناپذيری هر پیکرۀ جامعرۀ دينري
وارد تازد و ناام ارزشيِ آن را دچار ناهساماني و فررروپاشي نمايرد اهرح ترنت ارترداد را از
جررايم حدّی ميشمارند و کیفرر آن را قتح ميدانند ،ولي دو نوع ارتداد (فارری و ملري) در
فقه آنها وجود ندارد
 .2.2.2تحریف و بدعت
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تحريف هه معنای مايح کردن و منحرف تاختن چیزی اتت اگر در مورد کرالم هرهکرار
رود ،هه معنای طرفِ احتماو قرار دادن آن اتت ههگونهای که قاهح حمح هر دو وجه گردد و
انحراف و تغییر در معنا ههوجود آيد از اين رو تحريف ،اعم از لفاري و معنروی اترت (نرک:
جوادی آملي ،4233 ،ج)302، ،0
ادعای پیامبری و دعوت مردم هه توی خود و گمراه کردن آنها از ديگر مصاديق جررائم
علیه دين محسوب ميشود که از نار اتالم دارای کیفر دنیروی اترت تحريرف در ديرن و
ايااد انحراف در مباني اعتقادی مردم و نیز دتت هرردن در قررآن کرريم و تحريرف کتراب
آتمانيِ مسلمانان ،هاشي از جرائم علیه دين ههشمار ميآيند جعح حديث و نسربت دادن آن
هه معصومین (ع) و انکار يکي از ضرروريات اتالم و ههطرور کلري تضرعیف اترالم و اياراد
تستي در جامعۀ اتالمي از نارر اتالم جررمانگاری شده ،دارای ماازات اترت البتره ايرن
جرمانگاری در قرآن کريم هه صراحت صورت نگرفته ،هلکه در تنت و روايات آمده اترت در
ايناا هه چند نمونه از روايات وارده اشاره ميکنیم:
ََّ
ة هَعدَ تنتي ،فَمَن ادَّعري ذلرک
«قاوَ النبي( :)،أيُّرهَا الناسُ سنَّه ال نَبِيَّ هَعدی و ال سن
فَدَعواهُ و هِدعَتُه في النارِ ،فَاقتُلوهُ»؛ يعني پیامبر( )،فرمود :ای مرردم! هعرد از مرن پیرامبری
وجود ندارد و هعد از تنت من ،تنتي ناواهد هود پس هر کس در اين هاره ادعا نمايد ،ادعا و
هدعتش در آتش اتت و او را هکشید (نافي ،4211 ،ج)114، ،14
امام رضا (ع) نیز ميفرمايد« :شريعت و آيین محمد ( )،تا قیامت ادامه دارد ،و هعد از او
تا قیامت ،پیامبری ناواهد آمد پس هر که پس از او ادعای پیامبری کنرد يرا هگويرد هرر او
وحي نازو شده ،خونش هر هر شنوندهای حالو اتت» (همان)
 .2.2.2توهين به مقدسات

هر جامعهای دارای ناام ارزشي اتت و مفهوم ارزش در هرر جامعره ،هرا مبراني فکرری،
اصوو اعتقادی و هاورهای فرهنگيِ آن ارتباط تنگاتنگي دارد مقدتات هر جامعه نیز تاهعي از
ارزشهای آن جامعه اتت و دايرۀ مقدتات ها لحاظِ نارام ارزشريِ آن تعريرف مريشرود در
جوامع ديني ،ارکان دين و نمادهای آن دارای قداتت هروده ،ارزش تلقري مريشروند جروهر
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مقدسِ دين هه اصالت ماوراييِ آن هرمي گردد و ها مفهوم خدا و معبود گره خورده اتت
در مکت اتالم ،اجباری در پذيرش دين نیست و حق هحرث و هررتريِ علمري و عقلري
هرای افراد ههرتمیت شناخته شده اتت اما توهین هه مباني ديني و دهرنکاي هه نمادهرای
مذهبي هه شدت مرردود هروده ،قاهح هررخورد اتت همرانگونره کره در جوامرع غیردينري و
الئیک ،اهانت و هيحرمتي هه مقدتات ملي ناروا هوده ،ها آن هرخرورد مريشرود ،در شرريعت
اتالمي نیز توهین هه مقدتات ديني جرمانگاری شده اتت
مقدتات و شعاير ديني ،مصاديق فراواني دارد افزون هر مصاديق عینيِ مقدترات ماننرد
زمانها و مکانها ،يک تری مقدتات معنوی و عقیدتي نیز مارح اتت که وجرود خرارجي
ندارند؛ مانند اعتقاد هه خدا و قیامت اشااصي چون پیامبر ،امام ،رهبران ديني ،قرآن ،کعبره،
هه دلیح ارتباط ها دين و پیوند ها خدا ،مقدس تلقي ميشوند تروهین و اهانرت ،يرک مفهروم
کلي اتت و فحش و ناتزا از مصاديق هارز آن ميهاشد توهین هه مقدتات ،ممکن اترت هرا
رفتار (مساره و دهنکاي) يا گفتار (ها اتتفاده از الفاظ زشت و عبارات موهِن) صورت گیرد
توهین گفتاری و دشنام لفاي هه مقدتات ديگران ههصراحت در قرآن کريم نهي شده اتت:
« و التَسُربُّوا الذينَ يَدعونَ مِن دونِ ا ِ فَیَسُربُّوا ا َ عَدواً هِغَیررِ عِلرمٍ ،کرذلک زَيَّنرا لِکُرحِّ
مة عَمَلَهُم» (انعام)453/؛ يعني معبودهای (هُتهای) مشرکان را دشنام ندهید ،تا مبادا آنهرا
أّ
نیز از روی عداوت و ناآگاهي ،خدا را دشنام دهند اين گونه ،رفتار هر گروهي را هیاراتتیم
قرآن کريم هه رعايت ادب و عفت کالم تأکید دارد و از توهین و دشنام دادن هه مقدتات
نهي ميکند ،زيرا ها ناتزا گفتن نميتوان کسي را از مسیر غلط هاز داشرت چرههسرا دشرنام
هاعث شود ،اين گونه افراد از روی ناداني و لااجت عالوه هر پافشاری در عقیدۀ هاطرح خرود،
ن دروغرین
زهان هه هدگويي هگشايند و هه تاحت پروردگرار نیرز تروهین کننرد وقتري خردايا ِ
مشرکان از توهین و ناترزا مصون هستند ،مقدتات واقعي مرردم هره طريرق أولري محتررم
هوده ،از نارر قررآن ،توهین هه آنها محکوم اتت البته از اين آيه ،توهینِ عملي و رفتاری نیز
قاهح هرداشت اتت ،زيرا عبارت پايانيِ آن هر عمح تأکید دارد و توهین هه مقدتات را نروعي
رفتار عملي شمرده اتت
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در روايات و تیرۀ پیشوايان دين نیز همین روش قرآني پیروی شده اترت پیرامبر اکررم
( )،در اين هاره ميفرمايد« :سنَّ الفُحشَ و التَّررفَحُّشَ لَیسرا مِرنَ اإلترالمِ فري شَريءٍ و سنَّ
أحسَنَ الناسِ ستالماً أحسَنُهُم خُلقاً»؛ يعني ناتزاگويي و هدزهاني اصالً از اترالم نیسرت و آن
کس مسلمانياش ههتر اتت که اخالقش خوشتر هاشد (صالحي)354، ،4230 ،
توهین هه مقدتات ديني ههويهه تَ و دشنامِ هزرگان دين ،از جرائم تنگیني اترت کره
در مواردی ماازات اعدام را هه دنباو دارد فقها اين موضوع را ها عنروان تَر ُّ النبّري ماررح
کرده و فروعات آن را هحث و هررتي کردهاند تَ ُّ النبي يعني هه پیامبر خدا دشرنام دادن ،و
حکم اين جرم اعدام اتت و صاح جواهر اين حکم را اجماعي دانسته ،ميگويد« :مَن تَ َّ
النبيَّ( )،جازَ لِسامِعِهِ هَح وَجَ َ قَتلُهُ هِال خالفٍ اَجِدُهُ فیه ،هَح اإلجماعُ هِقِسرمَیهِ عَلیره مُضرافاً
سلي النصو»،؛ يعني هر کس پیامبر اکرم ( )،را دشنام دهد ،هر شنونده جايز هلکره واجر
اتت او را هکُشد در اين حکم ،کسي ماالفت نکرده ،هلکه در اين هاره ،اجماع وجود دارد (هم
اجماع منقوو و هم اجماع مُرحَرصَّح) رواياتي نیز هیرانگر ايرن حکرم اترت (نافري،4211 ،
ج)123، ،14
هناهراين ت ّ و توهین هه مقدتات ،هرچند در قرآن کريم جرمانگراری نشرده ،از همران
اهتدای اتالم هه عنوان يک جررم قاهح ماازات مارح هوده اتت قانررون مارازات اترالمي
نیرز ها الهام از مناهع فقهي ،توهین هه مقدتات را جرمانگراری کررده اترت مرادۀ  042ايرن
قانون مقرر ميدارد:
هر کس هه مقدتات اتالم و يا هر يک از انبیای عاام يا ائمۀ طاهرين (ع) يرا حضررت
صديقۀ طاهره (س) اهانت نمايد ،اگر مشموو حکم ت ّ النبي هاشد ،اعدام ميشود و درغیرر
اينصورت هه حبس از يک تا پنج تاو محکوم خواهد شد
 .2جرمانگاری و آموزههای اسالمی
جرمانگاری حداقلي نهتنها ها مکات حقوق کیفری همسويي دارد ،هلکره هرا آمروزههرای
اتالمي نیز تازگار اتت هناهراين ،در قرآن روش در زمینۀ جرمانگاری قاهح دفراع هروده ،هرا
مصالح جامعۀ اتالمي هماواني دارد هرای تکمیح هحث ،هه چند نکتۀ مرتبط ها اين موضوع
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اشاره ميکنیم
 .1.2تربيت روحی

در مکت اتالم هر کس فضايح انساني و ترک رذايح اخالقي تأکید شده اتت رعايرت
اصوو اخالقي هیش از آنکه هر کنترو هیروني متکي هاشد ،هر ترهیرت روحري و انگیرزۀ پراک
دروني اتتوار اتت از اين رو ،اهتمام اتالم هر حفظ فضای معنوی جامعه و ناام ارزشيِ آن،
ها جرمانگاری رفتارها و اِعماو تعزير و ماازات مالزمه ندارد در قرآن کريم نیرز دعروت هره
توی خدا و معنويت ها رعايت حکمت و موعاه و جداو نیکو همراه شده اتت و در راترتای
آموزش ارزشها و ترهیت افراد ،هر جرمانگاری تأکید نشده اتت:
َسنة و جادِلهُم هرالتي هريَ
« اُدعُ سلي تبیحِ رهِّک هالحکمة و الموعظة الح
أحسنُ » (نحح)430 /
هر پايۀ همین هرداشت اتت که فقها در هاب دعوت هه خیر و امرر هره معرروف و نهري از
منکر ،هر رعايت مرات از خفیف هه شديد تصريح و تأکید ميکنند ههگونهای که اگر اجررای
اين دو فريضه ها اندرز و موعاه يا ترزنش و توهیخ ممکن هاشد ،توتح هه اقردام شرديدتر و
اتتفاده از زور يا ضرب و جرح جايز نیست حتي هرخي از فقها ،مانند صاح رياض ،وجروب
تعزير را مالق ندانسته ،تنها در جايي الزم ميدانند که نتوان مرتک را ها نهي و تررزنش از
ارتکاب رفتار ناروا هاز داشت (طباطبايي4151 ،ق ،ج)132، ،3
 .2.2اصل برائت

اصح هرائت و قاعدۀ تسلیط نیز که از آموزههای اتالمي هستند ،ها کارهرد کمینرۀ حقروق
کیفری و جرمانگاری حداقلي همسويي دارند معنای رعايت اصح هرائت در قلمرو جرمانگاری
آن اتت که از وضع هر گونه تکلیف الزامي که نقض آن قاهح کیفر هاشد ،خرودداری شرود و
تنها در صورت وجود داليح و مقتضیات کافي ،چنین تکلیفي وضع گردد قاعدۀ فقهيِ تسلیط
نیز هر تلاه و آزادی افراد نسبت هه جان و ماو خويش تأکید دارد در اتالم ،اِعماو هر گونه
تلاه و واليت هر ديگری نیازمند دلیح اتت و هدون دلیح کرافي نمريتروان هررای ديگرران
محدوديتي ايااد کرد و آنها را هر اناام کاری ملزم نمود يرا هرر تررک کراری مابرور کررد

 425

نشريه علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار -تابستان 59

هناهراين ،تحديد آزادی مردم در قال جرمانگاری ،تنها در صورت وجود داليرح کرافي جرايز
اتت و هايد هه قدر متریقن و حداقلي اکتفا کرد و از حد ضرورت فراتر نرفت
 .2.2رعایت مصلحت

رعايت اصح مصلحت نیز ايااب ميکند تا جرمانگاریِ هرخي از رفتارها ها رعايت جوان
امر صورت هگیرد و قانونگذار در اين هاره هسیار تنایده عمح نمايد؛ زيرا رعايرت مقتضرای
عنصر مصلحت آن اتت که هه پديدۀ تورم کیفری ههعنوان يک مفسده نگاه شرود و ترا حرد
امکان از آن پرهیز گردد هناهراين رعايت اين اصح درعمح هه محردوديت اترتفاده از حقروق
کیفری و گرايش هه جرمانگاری حداقلي منار خواهد شد
درتت اتت که جرمانگاری در چارچوب محدود و معقروو مريتوانرد هیرانگر حمايرت از
ارزشهای مورد انتاار جامعۀ ديني هاشد ،اما الزم اتت در کنار عردالت هره رحمرت و رأفرت
اتالمي نیز عنايت داشت و هه رعايت قاعدۀ تسهیح و مدارا وفادار ماند هراهر مبراني فقهري،
پیش هیني کیفر تعزيری هرای هرخي از گناهان هه عنصر مصرلحت نیرز هسرتگي دارد و اجررا
شدن يا نشدن آن هه نار و صالحديد امام و حاکم اتالمي موکوو ميشود؛ همانگونره کره
شیخ طوتي هه اين نکته تصرح کرده و اجرای تعزير را هر امام واج ندانسته اتت (طوتري،
 ،4135ج )03، ،3شهید اوو نیز تأکید دارد که تعزير هیش از آنکه داير مدار «گناه» هاشرد،
تاهع مصلحت اتت (مکي عاملي ،هي تا ،ج)411، ،3
 .2.2رعایت اعتدال

عنصر اعتداو نیرز الهامهاش آن اتت که ها هرر گونه رفتار ناشايسرت نبايرد هرا شردت
هررخورد کرد پس الزم اتت در جرمانگاری ،افزون هر رعايت تنات میان جرم و مارازات،
اعتداو و میانهروی نیز لحاظ شود از تويي ،جرمانگاری تاهع اصوو اخالقي و عقالني اترت
که قانونگذار فرزانه هايد آنهرا را رعايرت نمايرد و جرررمانگراری را در حرد ضررورت و نیراز
تاماندهي کند در ماموع ،اتتفاده از اصح کمینۀ حقوق کیفری و جرمانگاری حداقلي ،هرم
هه لحاظ ناری و هم هه لحاظ کارآمدی ،منات و پذيرفتني ههنار ميرترد (نوههرار،4235 ،
 30،و )450
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وقتي قلمرو مداخلۀ حقوق کیفری هیشتر ميشود و دايرۀ جرمانگاری گسرترش مريياهرد،
جرم و ماازات نیز در ذهن افراد جامعه امری عادی جلوه خواهرد کررد؛ درحرالي کره شرارع
مقدس اتالم راضي نیست تا پديدۀ جرم و گناه هه صورت امرری عادی در آيرد و از قربح و
زشتي آن کاتته شود ديگر اينکه مصلحت افراد و حفظ حرمت و آهروی آنها ايااب ميکنرد
تا از پردهدری پرهیز گردد و تا حد امکران ،حیثیرت و کرامرت هرزهديردگان محفروظ همانرد
جرمانگاری حداکثری و جرم قلمداد کردن هسیاری از امور و الرزام مقامات انتاامي و قضايي
هررای کشف جرم و تعقی و ماازات مرتکبان ،ها حفظ کررامت انساني و تیاتت پردهپوشي
ههويهه در جرائم جنسي و منافي عفت ،تازگاری ندارد و هاعث اشراعۀ فحشرا و منکَررات در
جامعه ميشود
 .3.2راهكارهای غيرکيفری

قانونگذار ميتواند در کنار اتتفاده از جرمانگاری و حرهۀ کیفر ،از تاير شاخههای حقوق
و نیز تاير اهزارها و نهادهای رتمي هرای مهار رفتارهای ناهناار شهروندان و ايااد نارم و
امنیت مالوبِ اجتماعي ههره گیرد ديگر اينکه اتتفاده از مداخلۀ کیفری هايد هه حداقح هرتد
و صرفاً هرای موارد ضروری ،آنهم ناظر هه شديدترين انواع تعديات نسبت هه مصالح و منافع
فردی و اجتماعي هاشد درنتیاه تاير رفتارهای نامالوب و زيانهار هايد مشموو واکنشهای
مدني و اداری قرار گیرند و قانونگرذار از دو اهرزارِ مسرئولیت مردني و مسرئولیت اداری نیرز
اتتفاده نمايد (غالمي10، ،4234 ،ر)10
التزام هه اصح حداقح هودن حقوق کیفری نهتنها موجبات اتتفادۀ ههینه از حقوق کیفری
را در جايگاه منات آن فراهم ميتازد ،هلکه زمینهتاز توجه تیاتتگذار کیفری هه اترتفاده
از تاير اهزارها و نهادهای حقوقير اجتماعي اتت تنها در اين صورت اتت که جرايي هررای
هحث ،آموزش و فرهنگتازی و تاير اقدامات غیرکیفری در تیاتت جنايي گشروده خواهرد
شد (همان)02، ،
در قرآن کريم دتت حاکم اتالمي (اعم از پیامبر و امام معصروم يرا ولري فقیره) هررای
اِعماو صالحديد و رعايت مصالح واقعري و هالفعرح هراز گذاشرته شرده اترت اگرر در قررآن
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جررمانگاری حداکثری ارائه شده هرود و هره آن رترمیت داده مري شرد ،عرصره هرر رعايرت
مقتضیات زمان و مکان و صالحديد حاکم اتالمي و حاکمیت ديني تنگ مريشرد هنراهراين
اگر مصلحت ايااب کند که جامعۀ اتالمي از جرمانگاری حداکثری فاصله هگیرد و هرهجرای
تورم کیفری و اتتفاده از حرهۀ کیفر از راهکارهای غیرکیفری و اقدامات ترأمیني و ترهیتري و
پیشگیرانه ههرهمند شود ،دتت حاکم اتالمي و حکومت ديني هاز خواهد هود
نتيجه
در قرآن هرخورد ها هسیاری از آتی ها و ناهنااریها جنبۀ ارشادی و ترهیتي دارد و کمتر
از روش جرمانگاری اتتفاده شده اترت در ايرن کتراب آترماني در خصرو ،جررائم علیره
اشاا( ،تالمت جسم و جان) ،تنهرا قترح و جرررح عمردی جررمانگراری شرده اترت در
خصو ،تعدی هه حیثیت و آهروی افراد ،تنها ها جرمانگاریِ قَرذف روهررو هسرتیم در زمینرۀ
اَعماو منافي عفت نیز فقط شاهد جرمانگاریِ زنا هستیم و تايرر مروارد در حرد تحررريم يرا
توصیۀ اخالقي هیان شده اتت
در خصو ،جرائم علیه امواو ،تنها تررقتِ حدّی ،و در زمینۀ جرائم علیه امنیت نیز فقط
محارهه در قرآن کريم جرمانگاری شده اتت
کفر ،شرک ،ارتداد ،ادعایِ دروغینِ نبوت ،ايااد هردعت در ديرن ،تحريرف قررآن ،جعرح
حديث ،توهین هه مقدتات از مصاديق جرائم علیه دين شمرده ميشوند که شريعت اترالمي
در هراهر چنین اعمالي واکنش نشان داده و آنها را محکوم کرده اتت البته هیچکردام از ايرن
عناوين ،در قرآن کريم جرمانگاری نشده اتت
نتیاه اينکه در قرآن جرمانگاریِ در موارد اندکي صورت گرفته که عبارت اتت از:
 قتح عمد
 جرح عمدی
 قَذف
 زنای غیرمُحصَنه
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 ترقت حدّی
 محارهه
گفتني اتت ،قرآن کريم يکي از مناهع شريعت اتالمي اتت تنت ،عقح و اجماع نیز در
کنار کتاب از مناهع احکام فقهي محسوب ميشوند از تويي ،هاش هزرگي از احکرام فقهري
هه تنت معصومین(ع) و روايات وارده از آن هزرگواران مستند ميهاشد؛ ههويهه اينکه هسریاری
از مصاديق احکام و جزئیات آن در قال روايات هیان شده اتت هناهراين نگارندگان در مقرام
محدود کردن دايرۀ احکام جزايي اتالم نیستند ،هلکه کوشیدهاند تا قلمررو جررمانگراری را از
منار قرآن و آيات االحکام جزايي هه هحث هگذارند
امرروزه ناامهای کیفری پیشرفته در جهان از جررمانگراری حرداکثری و ترورم کیفرری
فاصله گرفته ،هه جرمزدايي و کیفرزدايي روی آوردهاند؛ درحالي که در قرآن کريم در چهارده
قرن پیش ،روش جرمانگاریِ حداقلي ارائه شده اتت هناهراين در قرآن روش ترتریم قلمررو
جرمانگاری ،آموزنده و قاهح توجه اتت؛ زيرا در اين کتاب آتماني از جرمانگراریِ حرداکثری
فاصله گرفته شده و اِعماو کیفر ههعنوان آخرين حرهه مارح گرديده و هرا ارائرۀ راهکارهرای
اخالقي و ترهیتي ،راه هرای توهه و اصالح هزهکار هاز گذاشته شده اتت
چنین روشي ميتواند هررای جامعۀ هشری ،ههويرهه ماالس قانونگذاریِ جوامع اتالمي،
الهامهاش هاشد تا در کنار جرمانگاریِ حداقلي هرای کاهش جرم و مقاهله هرا هزهکراری ،هره
راهکارهای غیرکیفرری هینديشند و ها ايااد هسترر فرهنگي و زمینۀ الزم ،هه تقويت نهادهای
اجتماعي و مدني همت گمارنرد ديگرر اينکره جررمانگراریِ حرداقلي مريتوانرد در تضرمین
آزادیهای مردم و پیشگیری از تورم کیفری و نیز قضازدايي تودمند هاشد؛ چراکه هيتوجهي
هه اين واقعیت و روی آوردن هه جرمانگاریِ حداکثری ،نهتنها ناهنااریها را چارهتاز نیست،
هلکه ناام عدالت کیفری را نیز ناکارآمد کرده ،هزينههای جامعه را افزايش ميدهد
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 42صالحي ،هاشم ( )4230رهگشای انسانيت (نهرجالفصراحه) ،ترجمرۀ اهرراهیم احمرديان ،چ
پنام ،قم :گلستان ادب
 41طباطبايي ،عالمه ،تید محمدحسرین ( ،)4141الميزان فی تفسير القررآن ،چ اوو ،هیرروت:
مؤتسۀ األعلمي للمابوعات
 40طباطبايي ،تیدعلي ( ،)4151ریاض المسائل فی بيان األحكام بالدالئل ،قرم :مؤتسرۀ آو
البیت
 40طُرَيحي فارالدين ( 4235ق) ،مجمع البحرَین ،چ اوو ،تهران :انتشارات مرتضوی
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 41طوتي ،محمد هن حسن ( ،)4135الخالف ،چ دوم ،قم :مؤتسۀ النشر االتالمي
 43عوده ،عبدالقادر ( ،)4153التشریع الجنائی اإلسالمی ،تحقیق ترید اترماعیح صردر ،چراپ
دوم ،تهران :انتشارات مؤتسۀ هعثت
 43غالمي ،حسین (زمستان  « ،)4234اصل حدّ اقلّ بودن حقروق جرزا» ،فصرلنامۀ پرهوهش
حقوق کیفری ،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ،تاو اوو ،ش 00 ، ،3ر14
 35فاضح مقداد ،جماو الدين ( )4212کنز العرفان فی فقه القرآن ،تهران :انتشارات مرتضوی
 34فیض ،علیرضا ( ،)4215مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسرالم ،چ دوم ،تهرران:
تازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اتالمي
 33مالسي ،محمدهاقر ( ،)4151بحار األنوار ،هیروت :مؤتسۀ الوفاء
 32محمودی جانکي ،فیروز ( ،)4233مبانی ،اصول و شيوههای جرمانگاری ،پاياننامۀ دکتری،
دانشگاه تهران
 31مکي العاملي ،محمد هن جماوالدين (هيتا) ،القوائد و الفوائد ،قم :منشورات مکتبه المفید
 30ررررررر ( ،)4210لمعة دمشقيّه ،ترجمۀ علي شیرواني ،چاپ ششم ،قرم :انتشرارات دار
الفکر
 30موتوی هانوردی ،تید محمد ( ،)4231اندیشههای حقوقی ( ،)2چ اوو ،تهران :انتشرارات
ماد
 31میرمحمدصادقي ،حسرین ( ،)4234جرایم عليه امنيت و آسایش عمرومی ،چ دوم ،تهرران:
نشر میزان
 33نافي ،محمدحسن ( ،)4211جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چ چهارم ،تهران :دار
الکت اإلتالمیه
 33نوههار ،رحیم (ههار و تاهستان « ،)4235اصح کرارهرد کمینة حقروق کیفرری» ،نشرری
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 25قانون مجازات اسالمی

