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  حقوق و اخالق يقصاص در ترازو
  *غنوي امیر _____________________________________________________________________  

 چکیده
 يمحـدود  چهـارچوب در همچـون قصـاص،    یاسـالم  شـه یدر اند قیعم میاز مفاه ياریبس
پرسش  نیا یعیآن در فقه ش هاي قصاص و جلوه اتیدر آ قدقی تأمل. اند گرفته شده کار به

، میاز آنچـه امـروز شـاهد    تـر  عیوسـ  اي مفهوم قصـاص در گسـتره   ایکه آ آورد یم دیرا پد
 نیـ ا انیـ جر یبررسـ نیـز  قصـاص و   اتیـ در آ قیـ پرسش ما را به تحق نیا؟ ابدی ینم انیجر

  .و فقه واداشت اتیمفهوم در روا
گونـاگون   هـاي  وارده در آمـوزه  اتیـ روا یبررسـ ، دوباره عمومات بحـث قصـاص   لیتحل

 يواد نیـ در ا يدیـ جد هاي عرصه پیشین،دانشمندان بزرگ  هاي لیو تحل یو فقه یاخالق
برخورد با فرد متخلـف و رفتـار    انیتناسب م تیدر رعا ییعقال هاي رهیگشود و توجه به س

  .تازه است هاي بر صحت برداشت يدیتأک، او تیو وضع
مهم در عرصـه   اي و قاعده یاخالق یحکم مثابه بهتوجه به قصاص ، مطالعه نیا ییدستاورد نها اما

در  ،رفتـه یآن را پذ زیـ ن الملـل  نیدر عرصه رفتـار بـ   اتیکه اخالق اي قاعده ؛است یروابط اجتماع
 در اي قاعـده  مثابـه  بـه قصـاص را  . آن شکل گرفته است هیبر پا زین الملل نیحقوق ب ها نهیزم یبرخ

 اي قاعـده ؛ بایـد یافـت  را در آن  یقاعـده حقـوق   نیـ ا هاي شهیکرد و ر یتلقباید  یاخالق اجتماع
  .شود یکنترل نم زا بیآس يو رفتارهاماند  نمیمحفوظ  ها میحر، آن تیکه بدون رعا

کـه   اي قاعده؛ ردامنه در حقوق جزاستپ اي به قاعده دنیرس، حاضر قیتحق گریدستاورد د
در  يکـرد یرو مثابـه  بـه بلکـه قصـاص را    ،ردگیـ  دربرمـی  اشـخاص را  هیـ عل اتیـ فقط جنا نه

 ياریـ مع نیـی عرصـه بـدون تع  ایـن   .کنـد  یمطـرح مـ   يریتعز هاي مجازات نییتع یچگونگ
  .آورده است دیعدم انضباط را پد یوعن ،مشخص به حاکم سپرده شده

  .مثل بهاصل مقابله  ،یاخالق اجتماع ،قصاص: کلیدي واژگان

                                                      
 ).amir.ghanavi@gmail.com( استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی* 
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  مقدمه
شاید بتوان قصاص را یکـی از مختصـات فقـه    ، هاي حقوقی موجود در میان سیستم

کسانی است که مجرم بـه  با مجازاتی که معموالً اختیار اجراي آن ؛ آورد شمار بهاسالمی 
چنـین مجـازاتی   . کند میایفا نقش مجري را  فقطو حکومت غالباً  است آنان صدمه زده

یت مسـئول اي به پرداخت خسارت بدل شود و به فضـ  ،قابلیت را دارد که با مصالحهاین 
  .به امري اخالقی تغییر شکل دهد ،مصدومان ازسويمدنی نزدیک گردد یا حتی با عفو 
لزوم رعایت مماثلت میان جرم و مجازات اسـت کـه    ،ویژگی دیگر مجازات قصاص

 ،قتـل یـا ایجـاد جـرح    ، قطـع عضـو  . کنـد  می مایزمرسوم مت هاي ر مجازاتدیگرا با آن 
  .که متناسب با جنایات وارده اعمال خواهد شد از مجازات استگوناگونی  هاي شکل

کند و از نگاه رایـج   می روي ما باز پیشنو اي  گستره ،تأملی دوباره در آیات قصاص
منظـر  از تنها قصاص نه. رود می فراتر، است که در جزئیات احکام قصاص محصور مانده

بلکـه   ،اسـت علیه اشـخاص نیازمنـد بـازنگري     جرایمفقهی و دامنه شمول آن نسبت به 
و  درخور توجهی تازه اسـت ها  یک رویکرد در تعیین مجازات مثابه بهحقوقی و  ازجهت

  .تواند بیانگر اصلی مهم در عرصه روابط اجتماعی و اخالقی باشد میبراین  افزون

  قصاص و ظرفیت مفهومی آنه تحلیل واژ. 1
بـد بـراي آنچـه    دادن بـر گنـاه و کـار    کیفر معناي بهواژه قصاص را  ،دانشمندان لغت

 پاداشـی هماننـد جـرم    و )941ص ،1390 زنجـانی،  عمیـد ( مکافات، است مرتکب شده
 ،وجـو  جسـت  معناي به» قص« که از ریشه اند عنوان کرده )2679ص، 2ج ،1388 ،معین(

 ،مصـطفوي ( و حکایتی مطـابق بـا واقـع اسـت    ) 11ص، 5ج ،1404 ،فارس (ابن پیگیري
مطابقـت  بـا آن  و  دهد میرخ درواقع از آنچه قصه حکایتی است  .)274ص، 9ج، 1430
در واژه قصـاص تصـریح   » مسـاوات « معنـاي  بـه برخی اهل لغت و مفسـران نیـز   . دارد
. انـد  و رعایت مطابقت میان شکل جنایت و چگـونگی مجـازات را الزم دانسـته   اند  کرده

 معناي لغويتعبیر کرد که توان  می» رفتار متقابل« و» مثل بهمقابله « از قصاص بههمچنین 
ــن ــارس (ابـ ــري /11ص، 5ج ،1404 ،فـ ــطالحی) 5335ص ،8ج ،1420 ،حمیـ  و اصـ



   حقوق و اخالق يقصاص در ترازو  
9

 

پژوهـان در   قرآن. این واژه بر همان معانی داللت دارد) 95ص ،3ج ،1419 ،عبدالرحمن(
، 2ج ،1390 ،طباطبـایی ( انـد  از همـین تعـابیر بهـره جسـته    ، تبیین دایره مصادیق قصاص

 تفریـع  بـراین  افـزون  .)366ص، 1ج، 1427، بقـاعی  /301ص، 1ج ،1424 ،مغنیه /63ص
زیرا امـر  ؛ بر همین مطلب داللت دارد» الحرمات قصاص« بر جمله» مثل بهامر به اعتداء «

  .دهد خبر می» رفتار متقابل« و» مثل بهمقابله « روشنی از مشروعیت به» مثل بهاعتداء « به
 ،تـوالن خبـر داده  مق درمـورد سوره بقره از لزوم رعایت همسـانی   179و  178آیات 

که در رعایت همسانی کیفر و سازد  باخبر میاز زندگی و حیاتی خاص را صاحبان خرد 
در . آید می گوید که براي پرواي از پروردگار پدید می جرم وجود دارد و از بستر مناسبی

و جریان این حکم را  است آمده توراتگزارشی از حکم قصاص در کتاب  ،سوره مائده
  .اعضاي بدن و جراحات ثابت کرده است ،در جان

بقـره وارد   194در آیـه   ،حکمـی کلـی   در بیـانی عـام و  » قصـاص « واژهبراین  افزون
 بِمثْلِ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ  اعتَدى فَمنِ  قصاص والْحرُمات الْحرامِ بِالشَّهرِ الْحرام الشَّهرُ« :است شده

  .)194: بقره( »نَیالْمتَّق مع اللَّه أَنَّ واعلَموا اللَّه اتَّقُواو میکعلَ  اعتَدى ما
دهـد کـه بـه کشـتار      مـی  این بیان پس از آیاتی است که دستور کارزار با کسـانی را 

 قبـال در  حـرام  هاي ماه حرمت که کند میبه این نکته اشاره  . آیهزنند میدست  مسلمانان
شود ممنوعیت کارزار  می روشن، است با توضیحاتی که درادامه آمده .یکدیگر قرار دارد

. ی اســت کــه دشــمن نیــز ایــن حرمــت را رعایــت کنــد درصــورتحــرام  هــاي در مــاه
  .حرام نیز مجاز خواهد بود هاي کارزار با ایشان حتی در ماه صورت درغیراین

از آن هـر   مقصـود کـه  بوده » حرمۀ« جمع ،واژه نخست» الحرمات قصاص« در تعبیر
، سـیده  ابـن  /29ص، 5ج، 1421، ازهـري (باشـد  امري است که داراي حـریم و حرمـت   

آمدن الـف   .)131ص، 1414، فیومی /373ص، 1ج، 1367، اثیر ابن /327ص، 3ج، 1421
، فاضل مقـداد ( دهد می نشانها  شمول سخن را نسبت به همه حرمت ،و الم بر سر جمع

ــعود /344ص، 1ج، 1373 ــفی /204ص، 1ج ،1383، ابوالسـ  /159ص، 1ج، 1416، نسـ
، زمخشري /337ص، 1ج، 1405، راوندي /150ص، 2ج، طوسی /680ص، 1ج، اردبیلی
این تعبیر به این نکتـه اشـاره دارد    .)249ص، 2ج، 1420، ابوحیان /237ص، 1ج، 1407



10
 امیر غنوي  

ها با یکدیگر همسانی و مطابقت دارنـد و اعتبـار هریـک بـه اعتبـار دیگـري        که حرمت
دهد اگر کسـی حرمـت مـا را رعایـت      می این قاعده کلی به ما اجازه دلیل همین به؛ است
خـویش سـاکت    حرمت او را رعایت نکنیم و در برابر عبـور از حـریم  گونه  همان ،نکرد
 /221ص، 1ج، 1414، شـوکانی ( و تجـاوز را بـا تجـاوزي مشـابه پاسـخ دهـیم      ینیم ننش
درادامه بـه مـوارد اسـتثنا     .)366ص، 1ج، 1427، بقاعی/ 204ص، 1ج، 1983، السعودابو

  .اشاره خواهد شد

 حکمی اخالقی مثابه بهقصاص . 2

در پرسـش  این ؟ کاري اخالقی است ،کشیدن از فرد تجاوزگر و انتقامکردن  آیا تالفی
 درمـورد آیا سـپردن حـق تصـمیم     دیگر عبارت به ؛کند برابر حکم قصاص خودنمایی می
؟ او کاري اخالقی و درست اسـت ه یا خانواد دیدهبزهمجازات و حق اعمال مجازات به 
آیا اعمال خشـونت و ایجـاد   ؟ انسانی و اخالقی است ،آیا این رفتار تحقیرآمیز با بزهکار
 معناي بهآیا قصاص ؟ ازلحاظ اخالقی قابل دفاع است ،رنج شدید جسمانی براي بزهکار

حتی اگـر ضـرورت   ؟ و بزهکار در انجام رفتاري غیرانسانی نیست بزهدیدهشدن  همسان
ـ    می آیا، قصاص را بپذیریم بـه  ، گـرفتن دیـه و عفـو   ، قصـاص ه توان از میـان سـه گزین

  ؟رأي داد و به انجام آن توصیه کرد نخستگزینه بودن  اخالقی
  :باید به چند نکته توجه داشتها  براي پاسخ به این پرسش

 ،پـذیریم  مـی  پیچیده هستیه اگر اعتبار دین را براي راهنماي صادق در گستر. 1
ادعاي تعلـق  . یا ابهام از طرح دینی قصاص دست بشوییمپرسش توانیم با چند  نمی

وهن اسالم  همچونخاص و کنارگذاشتن آن با تکیه بر عناوینی اي  قصاص به دوره
اطالقـات ادلـه   . زیرا قصاص جزئی از شرایع ادیـان ابراهیمـی اسـت   ؛ ممکن نیست

از محدودنبودن قصاص بـه   همگی نشان ،قرآنی و روایی آن هاي قصاص و حکمت
قانونی کامالً عقالیی و موجب حیات  عنوان بهقرآن از قصاص . خاص دارداي  دوره

نتیجـه   ،اجتماعی یاد کرده است و مقاومت برخی مجـامع علمـی در برابـر قصـاص    
  .ضعف در تبیین دین است
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مـا را  ، الزم براي جلوگیري از آن هاي روانی جرم و شیوه هاي نگاه عمیق به ریشه. 2
شـیوه  . دهـد  مـی  فاصـله اي  رساند و از احساسات لحظه می نگري و دوراندیشی به جامع

بازدارندگی بسیاري دارد و به کاهش خشونت ، مجازات قصاص و دادن این حق به اولیا
 جـرایم آنجاست که به کاهش حجم کلی در  قانونگذار دوراندیشی. انجامد می در جامعه

  .نیفتداي  و صدمات اجتماعی بیندیشد و در دام احساسات لحظه
کسی کـه بـا    .داشته باشدتناسب با جرم  ،مجازات باید براي اصالح و بازدارندگی. 3

باید طعم تحقیر را بچشد و همان رنجـی را بکشـد    ند،اعمال قدرت دیگري را تحقیر ک
بایـد   ،اندیشـیم  مـی  ارحتی اگر بـه مصـلحت بزهکـ   . که در حق دیگري روا داشته است

گـاهی تنهـا راه عـالج فـرد بزهکـار و دسـت        کشیدن ضـعف و نـاتوانی او   رخ بدانیم به
  .برداشتن او از تجاوزگري و تعرض است

، اجتمـاعی اسـالم و مجـازات    هـاي  نظـام  هـاي  نظام جزایی آخرین حلقه از حلقه. 4
 تربیـت آغـاز   گیـري جامعـه اسـالمی بـا     شـکل . است آخرین تدبیر براي کنترل اجتماع

 اقتصادي و سیاسی محقـق ، اجتماعی، اخالقی، فکري هاي تربیتی که با آن نظام؛ شود می
حقوقی و جزایی تکمیـل  ، قضایی هاي با نظام، جامعه پس از عبور از این مسیر. گردد می

هـاي فـردي و اجتمـاعی     جرم و جنایت با تحقق نظـام  هاي بسیاري از زمینه. خواهد شد
همــه بــاوجود اختیــار آدمــی اســت کــه  ،مانــد مــی و آنچــه شــود مــیاســالم برطــرف 

  بیاورد.تواند راه را کج کند و به کژرفتاري و جرم روي  می مثبت هاي سازي زمینه
دادن حـق   .نه حکمی که اجراي آن بر قاضـی الزم باشـد   ،قصاص یک حق است. 5

کمک بزرگـی اسـت بـراي اینکـه حرمـت و شخصـیت        ،دیده انتخاب قصاص به آسیب
بسیار به عفو و بخشـش و   هاي توصیه، در کنار اعطاي حق قصاص. کسته ترمیم شودش

عمالً قصاص را بـه امکـانی    ،گزینند برمی بزرگ براي کسانی که گزینه عفو را هاي وعده
امکـانی کـه بـا ایجـاد نگـاه مهربانانـه در       ؛ کند می براي آزادي و رهایی از مجازات بدل

 .یابد می جامعه وسعت
ــی در . 6 ــه تالف ــان ســه گزین ــالی و عفــو، انتخــاب می ــران م ــان نگــاه  ،جب ــد می بای

از نگاه اجتماعی و حقـوقی بایـد بـه    قائل شد. تفاوت  ،حقوقی و نگاه فردي ـ اجتماعی
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حلی بـا   چنین راه. راه حلی اندیشید که با عامه مردم و شرایط کلی جامعه سازگار باشد
رعایـت  ، هـا  حفظ حـریم . ماهنگ استو امکان قصاص ه بزهدیدهدادن حق انتخاب به 

از نگـاه فـردي و    رساند، ولی میاجراي قصاص را لزوم همگی ، امنیت اجتماع و عدالت
 ،همیشـه عفـو  . اندیشید و صبوري کرد و فراترها را دیدها  باید به بهترین ،منظر حکمت

  .است آفرینی پروري و جسارت مجرم ،عفو نامناسب و حتی ن رفتار نیستتری متناسب

 اصلی مهم در روابط اجتماعی ؛قصاص. 3

قـرآن  . رتکرار در قـرآن اسـت  یکی از عبارات و مفاهیم پ» جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها« تعبیر
باید ، یعنی در برابر رفتاري بد؛ کند میدر این تعبیر معموالً بر جنبه سلبی آن تأکید کریم 

همچنـین در  . بیرون نگذاشتبه رفتار بدي همسان آن اکتفا کرد و پاي از عرصه عدالت 
بدي زدن  دعوت به کنار نیزو ) 40: شوري( توصیه به عفو و اصالح رابطه، کنار این بیان

  .)35ـ34: فصلت /96: مؤمنون( نیکو وارد شده استاي  با شیوه
در . کلیدي در روابط اجتماعی اسـت اي  جنبه اثباتی این سخن نیز نکتهدرهرصورت 

ـ فإنّـه ال   کث جائیح  رد الحجر من« :شده استنقل  علی حضرت روایتی از رد الشّـرّ إلّـا   ی
زیـرا شـرّ جـز بـا شـرّ      ؛ برگـردان  ،اسـت  سنگ را از همان سو که به سویت آمده :بالشّر

  .)386ص، 1410، تمیمی آمدي» (گردد نمیباز
دهد حـریم   می کس که به خود اجازه برخورد تند است و آن، سزاي عقالیی رفتار بد

برخـورد   گونـه  همـان بایـد بدانـد بـا او نیـز     ، و حرمت او را فروبریزد بشکنددیگري را 
  .خواهد شد

 توصیه یا مشروعیت .3ـ1

 براي ایشان است قانونیاي  او و سلطه يیا اولیا مجنی علیهحقی متعلق به  »قصاص«
 معنـاي  بـه سو باید به این نکته توجه داشت که پذیرش حق قصـاص   ازیک .)33: اسراء(

معیار اخالقی و بـاارزش دانسـتن   . جویانه نیست رفتار تالفیکردن  باارزش و مثبت تلقی
، تالفی و انتقـام مسلّماً وجود انگیزه درست و تطابق عمل با حکمت است و ، یک رفتار
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اما جاي این پرسش هست که آیا اسـتفاده از ایـن   ، شود نمی ارزشمند محسوباي  انگیزه
ایـن سـخن در همـه مـوارد اجـراي       امـروزه  ؟ده اسـت توصیه ش ،حق و انجام قصاص

. را باید کنار گذاشتها  جویی شود که عفو و گذشت بهتر است و کینه می قصاص شنیده
 اساسـاً قصـاص را رفتـاري خشـن و غیرقابـل دفـاع تلقـی        اند و برخی پا را فراتر نهاده

ن را گوشـزد  آبـودن   عادالنـه  روشـنی  بـه  ،حکمت قصاصمورد درتعابیر وارده . کنند می
  .وعده تحقق نوعی حیات اجتماعی را درادامه عمل به قصاص داده است کند و می

ریشه در جود دارد و نـوعی احسـان و   ، عفو ولی، قصاص مقتضاي عدالت است
در پاسخ به کسـی کـه از مقایسـه عـدل و جـود       علیامام . صدقه به دیگري است

  :فرمود، یدپرس
خْرِجها منْ جِهتها والْعدلُ سائس عام والْجـود عـارِض   یالْأُمور مواضعها والْجود   ضَعی  الْعدلُ

دهد و جـود   می عدل کارها را در جایگاه خویش قرار :خَاص فَالْعدلُ أَشْرَفُهما و أَفْضَلُهما
عمـومی اسـت و جـود در     گـذاري  سیاست ،عدل. کند می خودش خارج ازجهتآن را 

شـریف  ( استتر  فضیلتپس عدل از میان آن دو برتر و با ؛دهد می وضعیتی خاص رخ
  .)553، ص1414 ،رضی

 دهد میو به ما دستور ) 179: بقره( که در قصاص هستدهد  میقرآن از حیاتی خبر 
به این نکته اشـاره   امیر مؤمنان .)194: بقره( کنیم مثل بهمقابله ، در برابر تجاوز دیگري

، 1410 ،آمديتمیمی ( ندارد مثل بهراهی جز مقابله  ،رفتار شرورانهکردن  دارد که برطرف
و عفـو بـه شـرایطی     دهـد  مـی قصـاص را نشـان   بـودن   اصل، بیانات گونه این .)386ص

بهتري را  هاي آثار مثبت بیشتري دارد و فرصت، یابد که بخشش و گذشت می اختصاص
  .آورد می فراهم

در سوره  .در قرآن مطرح شده استگوناگونی  هاي به زبان ،دعوت به عفو و بخشش
آمـدن از   کـه کوتـاه  شـود   مـی به ایـن نکتـه اشـاره    ، بقره پس از بیان حکم قصاص نفس

تخفیـف و  ، بـرادري  .)178: بقـره ( نوعی عفو نسـبت بـه بـرادر مـؤمن اسـت      ،قصاص
در . و به آن توجه داده شده استاموري است که در عف ،ازجانب پروردگاربودن  رحمت

بخشـش  ، ی معتبر از زمان ادیان گذشتهسنّت عنوان بهاز اشاره به قصاص  پس سوره مائده
 .)45: مائـده ( براي فرد بخشنده خواهـد بـود  اي  که کفاره کند میرا نوعی تصدق معرفی 
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  .سن عفو در هر وضعیتی داللت داردبر زیبایی و حمذکور البته مفاد آیات 
کسانی اسـت   از آنِ . این سخنانگوید می از برترین سخنان نخست، سوره فصلتدر 

بـودن   اعالم تسلیمایشان، سخن  .خوانند و خود رفتاري شایسته دارند می سوي خدا که به
و به ایـن نکتـه مهـم    گوید  مینبودن خوبی و بدي  از یکسان درادامه. در برابر حق است

به پیـدایش   یاین شیوه گاهکرد. نیکوترین رفتار عمل  باید با اشاره دارد که در مقام دفع
بـه ایـن نکتـه    همچنـین   .خواهد شدمنجر دشمنی کهنه  جاي بهدوستی و صمیمیتی تازه 

و انـد   صـبر ورزیـده   تر پیشکه  مگر آنان ،دهد که چنین ظرفیتی در کسی نیست می توجه
برجـاي   درسـتی  بـه عفـو و گذشـت هنگـامی     .)35ــ 33: فصلت( بزرگ دارند هاي بهره

 ؛دیــده پدیــد آیــد نشــیند کــه نگــاهی برادرانــه یــا پدرانــه در فــرد آســیب مــی قصــاص
 هـاي  زمینـه  ،تبلیغات و فشارهاي روانی حتـی اگـر بـه عفـو بینجامـد      صورت درغیراین

  .رساند نمی دیده را به آرامش و روان فرد آسیبسازد  نمیبرطرف را بازگشت خشونت 
. دنبال دارد بخشد و هم آثار حقوقی به جزایی میجنبه آن، هم مشروعیت قصاص به 

نـوعی مجـازات جـانی اسـت کـه       معناي به ،با جانی مثل بهپذیرش حق تعرض و مقابله 
، و شمول قصاص نسبت بـه امـوال   اوستي یا اولیا مجنی علیهدست  اختیار اعمال آن به

رفتـه یـا    ازدسـت آورد و جبـران حقـوق    امکان جبران خسارت وارده را نیز فـراهم مـی  
این وسـعت  . بخشد به قصاص جنبه مدنی می ،صالح درخواست جبران آن از مراجع ذي

  .اصلی اجتماعی و حقی قابل استیفاست مثابه بهنتیجه تلقی آن ، در آثار قصاص

  قصاص در روابط اجتماعیه گستر .3ـ2
 هـاي  ی جریـان دارد کـه حرمـت   هـای  عرصـه تمامی که قصاص در اشاره شد  تر پیش

ماننـد  ؛ کنـد  مـی  ن تصـریح ی شرع بـدا را گاهها  حرمت. فردي و اجتماعی حضور دارند
و یابـد   می مصادیقی عقالیی یو گاه مال و آبرو که البته عقالیی نیز هست، حرمت جان

، ماننـد حرمـت بـرادري   ؛ بـا آن مخـالفتی نکـرده اسـت    کم  دستشرع نیز آن را تأیید یا 
ـ دو سـر دار هـا   رمتاین ح. حرمت دوستی و حرمت همسایگی د و حفـظ آن نیازمنـد   ن

  .رعایتی دوسویه است
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دربـاره اقسـام    در روایت امیر مؤمنـان  ،ی از رعایت تناسب در رفتار با دیگرانهای نمونه
  :فرماید می »برادران« درمورد پرسشامام در پاسخ به ، در این نقل. برادران مؤمن آمده است
بـرادران مـورد    ولـی  ،اعتماد و برادران بگـو و بخنـد  برادران مورد : اند برادران دو دسته

مـال و   ،پس اگر به برادرى اعتماد دارى؛ ندا پناهگاه و دست و بال و اهل و مال، اعتماد
غ مدار و با دوست او دوست باش و با دشمن او دشمن باش و یخود را از او در کمک

ه کبدان ! اى پرسشگر .زار ساکاش را آش بش را بپوشان و خوبىیرازش را پنهان دار و ع
له آنان از لذت و خوشـى  یوس پس تو به، و اما برادران بگو و بخند ندا ابیمکار یآنان بس

ن هـم از آنـان توقـع    یـ ش از ایمده و بدست  ازن لذت را یلذا تو ا؛ شوى برخوردار مى
زبـانى تـو را برخـوردار     نیریى و شـ یـ رو ه آنـان از خـوش  کنداشته باش و همان اندازه 

، 1362، صـدوق  /248ص، 2ج، 1407، کلینـی ( ز آنان را برخوردار سازیتو ن ،سازند مى
  .)204ص، 1404، شعبه ابن /251ص، 1413، مفید /29ص، 1402، همو /49ص

با برخورد طـرف مقابـل را   فرد تناسب میان برخورد  ،در برخورد با عامه مردم امام
. باشـی  گونـه  همـان نیـز  باید تو ، باشد زبان رو و شیرین آنجاکه او خوش. شمارد می الزم

  .دهد میانسان  درس رعایت تناسب در برخورد با دیگران را به، روایت
، انصـاري ر.ك: ( در اواخـر بحـث غیبـت    مکاسب محرمهدر کتـاب   انصاريشیخ 

کنـد   میحقوق برادران مسلمان را نقل  درموردروایات وارده  ،)182ص، 1ج، 1411
حقـوق   ،حقـوق مـؤمن بسـیار اسـت و ظـاهراً مـراد       درموردروایات « نویسد: و می

کنـد کـه    می این احتمال را مطرح درادامه. »مستحبی است که شایسته است ادا شود
که خودش تا حد امکان همین حقـوق را  دارد این حقوق به برادرِ آگاهی اختصاص 

مؤمنی که خود ایـن حقـوق را ضـایع     درمورد يازنظر و. کند می دیگران ادا درمورد
زیرا مقاصه محقق شـده  ؛ ادانکردن این حقوق مورد بازخواست نخواهد بود، کند می

نشـان از   ،تطبیق بحث قصـاص بـر حقـوق بـرادران    . دهد می و تهاتر در حقوق رخ
برخـی  ، در ادامـه بحـث   وي .دارد انصـاري وسعت مصادیق قصاص در نگـاه شـیخ   

  کند: میرا نقل  »دوستی« درموردروایات 
ب نْ علَبِیعالْح اللَّهبِ ید لَّا بِحدودها فَمنْ کلَاتَ: قَالَ عبداللَّه یعنْ أَ انَـت  کونُ الصداقَۀُ إِ

شَیف أَو وددالْح هذه یه  نْ لَمم اقَۀِ ودلَى الص ء منْهـا فَلَـا    یه شَینْ فیکء منْها فَانْسبه إِ
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لَى شَ لُها أَنْ تَ یتَنْسبه إِ اقَۀِ فَأَودنَ الصم رِکءیونَ سلَانع و لَیرَتُه کتُه الثَّانةً وداحأَنْ  یو
لَا یکرَه علَینَه والثَّالثَۀُ أَنْ لَا تُغَیشَ کنَینَه و شَیز کنَیرَى زی ۀُ أَنْ ۀٌ و لَا مالٌ والرَّابِعیوِ

ـ یشَ کمنَعیلَا  ه ۀُ وسالْخَامو تُهرقْدم ـالَ أَنْ لَا    یئاً تَنَالُهصالْخ هـذه ـعمیتَج مـلکس 
  .)639ص، 2ج، 1407، کلینی( باتکعنْدالنَّ

کسی را که فاقد همه این شرایط  ،در این روایت شرایطی براي دوستی شمارش شده
و  دانـد  مـی مفهوم دوسـتی را اعـم از بـرادري     انصاري شیخ. دوست ندانسته است ،باشد
 برادري و لزوم رعایت حقوق برادر مؤمن منتفی، دوستیشدن  گیرد که با منتفی می نتیجه

، 1404، کـوفی اهـوازي  ر.ك: ( کنـد  مـی همچنین چنـد روایـت را نقـل     ایشان. گردد می
سـانی را کـه   ک گویـد  و می) 672ص، 2ج، 1407، کلینی /36ص، 1402، صدوق /45ص

درنتیجـه حقـوق بـرادري     ،بـرادر ندانسـته   ،کنند نمی حقوق برادري را با دیگران رعایت
  .مؤمنان نیست عهده بهآنان  درمورد

 .کند می حریم و حرمت خاصی را نسبت به یکدیگر ایجاد ،همسایگی نیز براي افراد
 از حقوق و وظایف همسایگان نسبت به یکدیگر در روایـات سـخن گفتـه شـده اسـت     

سـخنان شـیخ    .)388ص، 2ج، 1375، فتال نیشابوري /266ص، 1404، حرّانی شعبه (ابن
  .حقوق همسایگی در این عرصه نیز قابل تکرار است درمورد

محفـوظ   آنجـا در روابط اجتماعی هرکس باید این نکته را درك کند که حرمت او تا
در مقـام قضـایی   فقـط  این سـزادهی  . خواهند ماند که به حرمت دیگران احترام بگذارد

. دهـد  مـی  گیرد که در فضاي اجتماع رخ دربرمی بلکه هر رفتار ناروایی را ،مطرح نیست
البتـه  . باشد میرفتاري همسان آن ، رویی اعتنایی است و جزاي ترش بی ،اعتنایی بی جزاي

فراتر رفـت بـه شـیوه    ها  با نگاهی اصالحی باید حتی از تالفی بديدر جایگاهی برتر و 
 دشـمنی  جـاي  بـه زنـد و دوسـتی و صـمیمیت را     مـی  را کنارها  بهتري اندیشید که بدي

  .)35ـ34: فصلت( نشاند می

  آثار اجراي قصاص در اجتماع .3ـ3
جسـارت را از   چنـین مجـازاتی  . شده اسـت  مجازاتی براي حرمت شکسته »قصاص«

مانعی در برابر این اقدام ، براي ارتکاب چنین عملی گیرد و با افزایش هزینه می تجاوزگر



   حقوق و اخالق يقصاص در ترازو  
17

 

آورد و ارتباطات  می روانی براي افراد آرامش ازجهت نیزها  حفظ حرمت. گیرد می شکل
نمایشـی از   ،قصـاص . کنـد  مـی  اجتماعی را بر پایه کرامت و شخصـیت انسـانی برقـرار   

شخصیت اجتمـاعی و فـرد    و توانگر و مستمند، کوچکمیان بزرگ و  ها تساوي حرمت
  .سازد می ناروا را منتفی هاي تبعیض هاي برخی از زمینه، این تصویر. است عادي

چنـان ترسـی در   ، و تسلط او بر سرنوشت جانی بزهدیده ازسوي مثل بهامکان مقابله 
انتظار برخـورد  . رساند می اندازد که جسارت بر جرم را به حداقل می جان افراد قدرتمند

ن امنیت را براي افراد در معرض تری بهترین بازدارندگی را براي متجاوز و عادالنه، مشابه
به جبـران شکسـت و    ،دیده بر سرنوشت بزهکار تسلط فرد رنجبراین  افزون. دارد تجاوز

  .دیده حاصل شده است کند که در اثر تجاوز در روح و جان فرد رنج می تحقیري کمک
نباید فراموش کرد که آنچـه   ولی، است اق عدل و عفو نمایش احسانمصد ،قصاص

 ؛عـدل اسـت  برقـراري   ،آورد می ارمغان استحکام در اجتماع و آرامش براي مردمان را به
معنویت و اخوت را بر ایـن جامعـه مسـتحکم    ، تواند لطافت می گرچه احسان و عفو نیز

بـودن   منصـفانه » ئۀ سـیئۀ مثلهـا  جـزاء سـی  « تعبیـر  .)553ص، 1414، شریف رضی( بیفزاید
 توصیه بـه عفـو و اصـالح رابطـه    ، اما درکنار این بیان ،کند می مجازات قصاص را اعالم

: مؤمنـون ( نیکوتر وارد شده استاي  بدي با شیوهزدن  دعوت به کنار نیزو ) 40: شوري(
  .)35ـ34: فصلت /96

  الملل بینشده در روابط  اصلی پذیرفتهقصاص؛ . 4
پذیرفته شـده اسـت کـه در سـطوح     اي  قاعده» مثل بهمقابله « ها میان دولتدر روابط 

ـ  بـین در نزاکت  شود؛ میتوجه  گوناگونی در چگـونگی رفتـار دولـت در حیطـه     ، یالملل
  .جویانه در اقدامات تالفی نیزقانونی و 

 ،روزمره یگر در زندگیدیکبرخورد افراد با  نوععبارت است از ) Etiquette(ت کنزا
برخی درحقیقت . ردیگ یدولت مورد توجه قرار م، افراد جاي به، الملل نیدر عرصه ب ولی

این . پذیرفته است یالملل نیت بکنزا یک عنوان بهرود و  میرفتارها از حدود مرزها فراتر 
د کـ و تحت عنوان  شود میت یرعا یالملل نیدر جامعه ب یمشابه صورت بهباً یرفتارها تقر
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  .است شده  یعرفم یالملل نیرفتار ب
هنگامی . ی استالملل بینرفتار متقابل یکی از قواعد در نزاکت یا آداب معاشرت 

، رعایت آداب الزم را در برخورد بـا دولـت دیگـر نکننـد     ،که نمایندگان یک دولت
اقـدامی همسـان    نکننـد و نزاکتی را تحمل  بی این، طبیعی است نمایندگان آن دولت

نزاکتی فاحش بوده یـا   بی شود که می متقابل در جایی توصیهالبته رفتار . انجام دهند
پرتال  ؛http://protocolportal.com/maghalat_show.php?id=18( تکرار شده باشد
  .)تشریفات ایران

با توسـل   توانند در برابر اقدام غیردوستانه دولت دیگر ها می دولت، در سطحی باالتر
شود  می این نوع رفتار در جایی مطرح .)Retorsion( کنند مثل بهمقابله  ،به عملی قانونی

رفتـار  . انجـام نـداده اسـت    الملل بینرفتاري مخالف با اصول حقوق ، که دولت نخست
گیـرد کـه دولـت نخسـت از رفتارهـاي       مـی  کننده با ایـن انگیـزه صـورت    دولت مقابله

 ،مهـاجرت ، گیـري  این شکل از برخورد را در مقـررات مـاهی  . غیردوستانه دست بردارد
  ).Glenn, 1895, p.157/ Keith, 1929, p.622دید (توان  ها می سفر و تعرفه

دربرابـر رفتارهـاي   هـا   دهـد کـه دولـت    مـی  رخآنجـا   مثل بهباالترین شکل از مقابله 
) Reprisal(و به رفتارهـاي غیرقـانونی    اقدام کنندبه رفتار متقابل ، غیرقانونی یک دولت

  . )Preservation. EPIL IV (2000)ـ Karl Josef Partsch: Self(زنندب دست
یکی از استثنائات اصل تحـریم عمـومی اسـتفاده از زور معرفـی      عنوان بهاین روش 

تـالش شـده اسـت     الملـل  بینالبته در حقوق  .)139ـ132ص، 1392، مقتدر( شده است
دود و بـا  این حـق محـ  هاي گوناگونی  روشبا ، از این حقها  سوء استفاده دولتدلیل  به

اگـر در   يرفتـار  چنین .)111ص، 1390 ،راعی دهقی( شرایط و قیود زیادي همراه شود
نبودن راه دیگـر بـراي   ، فوریت، قالب دفاع مشروع قرار گیرد و از چهار عنصر ضرورت

قاعده منـع توسـل بـه زور    مسلّماً ، مقابله با خطر و تناسب دفاع با خطر برخوردار باشد
  .)139ـ132ص، 1392، مقتدر( شامل آن نخواهد شد

است که هـر  اي  قاعده ،مثل بهمقابله ، در عرف دیپلماتیک و رفتارهاي عمومی سیاسی
کنـد و   می ن اقدامدابراي الزام دیگران به رعایت حرمت و حق حاکمیت خویش ب کشور

http://protocolportal.com/maghalat_show.php?id=18


   حقوق و اخالق يقصاص در ترازو  
19

 

عـرف سیاسـی آن را    ،بـار منجـر نشـود    که این نوع مقابله به رفتارهاي خشونت تا زمانی
  .)106ـ103ص، 1390، راعی دهقی( کند یم تجویز

  مجازاتی اسالمی مثابه بهقصاص . 5
یـک   عنوان بهتلقی آن نیز جهت لزوم همسانی جنایت و مجازات در آن و  قصاص به

بـا نظـر بـه     یفقهاي سلف گاه. طلبد می ها را ر مجازاتدیگیی مستقل از وگو گفت، حق
باتوجـه بـه    یو گـاه انـد   بحث کـرده » کتاب الجنایات« از آن در، جرم و سبب مجازات

تلفیـق ایـن    اند. جاي داده» کتاب القصاص«این مباحث را در ، مسبب یعنی نوع مجازات
ي از وگـو  گفترایج در  هاي یکی از شیوه ،آن با بحث دیاتکردن  همراه نیزدو عنوان و 

  .آن بوده است
دیگـر   هـاي  بحث پراکنده و همراه با صورت بهاولیه از مسائل قصاص  هاي در نوشته

مسـائل آن ذیـل عنـاوینی چـون الجنایـات و القصـاص        تـدریج  بـه  ولی، شده وگو گفت
از  ،را بر خـود دارد » کتاب القصاص« که عنواناي  نوشتهنخستین . آوري شده است جمع

ن نخسـتی کنـد ـ اسـت و     مـی  نقـل  يبا یک واسطه از و صدوقشیخ ـ   جلودي عبدالعزیز
، نجاشـی ( نقل شده است جنید بن احمد بن محمداز فقیه معروف » الجنایات« نوشته باعنوان

فقهاي بعدي به تبویب ، پس از استقالل مباحث قصاص .)388و  244صص، 1ج، 1407
، موجـب قصـاص   جـرایم  همچـون و از مبـاحثی   انـد  و تنظیم مباحث قصاص پرداختـه 

  د.ان قصاص و آداب آن استفاده کرده يادله اثبات و چگونگی استیفا، طیشرا
ی با قصاص جرایم .متفاوت استها  مجازات دیگرمجازات قصاص از چند جهت با 

صـرفاً قتـل و صـدمات     دیگـر  عبـارت  به؛ ندا شود که جنایت بر جسم و جان می مجازات
ـ   البتـه  . رو خواهـد شـد   هوارده بر اعضاي داخلی و خارجی فرد با مجازات قصـاص روب

 صـدمه مزبـور نداشـته   کـردن   براي واردی که جانی هیچ قصدي ـ حتی تبعی ـ   درصورت
  .و گرفتن دیه جایگزین آن خواهد شدشود  میقصاص منتفی ، باشد

قاتـل مسـلمان   . برخی شرایط ایجابی و سلبی باید رعایت شود ،براي ثبوت قصاص
همچنـین  . شـود  نمـی  مقتول برده قصاص جاي بهمقتول غیرمسلمان و قاتل آزاده  جاي به
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 /170ص، 42ج، 1404، نجفـی ر.ك: ( مـادر مقتـول   ،ر نظر برخـی قاتل اگر پدر ـ و بنا ب 
قصـاص   ،باشـد  ــ  )اند این نظر را صرفاً به اسکافی نسبت داده ؛146ص، 1426، تبریزي

  .شود نمیمحکوم  کودك و دیوانه در هیچ شرایطی به قصاص. نخواهد شد
 ثابتنه و علم قاضی بی ر،با اقرا ،جرایمموضوعات  دیگرموضوع قصاص همانند 

در وضـعیت  هـم  حالت عمـد و   در هممشمول قصاص  جرایم براین افزون ؛شود می
دم نیـز   يمکرر اولیا هاي آور همراه با قسم ن گمانیبا قرا، عمد و خطاي محض شبه

  .شود می ثابت
 ،قصاص حق است«: قصاص را بتوان در دو نکته دانست هاي ن ویژگیتری شاید مهم

نکتـه  . »رعایـت مطابقـت میـان جـرم و مجـازات الزم اسـت       ،در قصـاص «و  »نه حکم
تواند به جبـران خسـارت    می و آورد میامکان مصالحه یا عفو را پدید  سو ازیک، نخست

بـه تقویـت فضـاي اخالقـی و معنـوي      ، وارده بر فرد و خانواده بینجامد یا حتی با عفـو 
تسـاوي حرمـت   و نمـایش  هـا   قصاص پایه حفظ حریم دیگر ازسوي. جامعه منجر شود

این اوج احترام به شخصیت فـرد مصـدوم از تجـاوز اسـت کـه      . همه آحاد جامعه است
اختیار شکستن یا عفو جانی را به او بدهیم و متجاوز را ناچار از چشیدن ذلت و تـالش  

ها مـانع از آن   البته رعایت تساوي در حرمت. براي جلب رضایت فرد مورد تعرض کنیم
حکم به لـزوم   ،برهم خورد مجنی علیهازلحاظ دیه جانی و  ينیست که اگر تعادل دیگر
  .پرداخت تفاوت دیه گردد

زیـرا از  ؛ کننده براي ناظر و جانی دارد منطقی مجاب ،نکته دوم یعنی رعایت مطابقت
همان است که او در حق دیگري روا داشته ، رفتاري که با جانی شده ،نگاه جانی و ناظر
و  بسـتاند خورده حق داشته باشد این داد را از او  که صدمه رسد می نظر است و طبیعی به

این شیوه تـأثیر کـاملی بـر ممانعـت از انجـام      . تالفی کند، است رفتاري را که با او شده
ایـن تصـور   ، کنـد  می دیگريعلیه  قصد انجام جنایتی را ،زیرا هنگامی که فرد؛ جرم دارد

در حق او روا خواهد  ،دارد می گري روابندد که عیناً آنچه در حق دی می در ذهن او نقش
  .)نقل از امام سجاد به ؛595ص، ، 1409علی بن حسن( شد

 مجنی علیـه ن شیوه تشفی براي تری شود منطقی می سببرعایت مطابقت  براین افزون
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اوست که اختیار مجـازات و  . بار جنایت پایان بپذیرد و دور باطل و خسارت فراهم شود
گوید و تکلیف جانی را  می با مجرم را دارد و اوست که سخن آخر رایا عفو یا مصالحه 

  .کند می مشخص
و احترام متقابل حاکم بر  شکند میمند جامعه را  فضاي قانون ،انجام جنایت درنهایت

 هتوانـد ایـن صـدم    مـی  قصاص فرد مرتکب یـا عفـو او هـردو   . سازد می آن را مخدوش
  .اجتماعی را جبران کند

  علیه اشخاص جرایمعام در اي    قصاص قاعده. 6
پردازند که علیـه جـان یـا     می یجرایمبه فقط فقهی در بحث قصاص  هاي کتاب

مشـمول ایـن قاعـده     ،دیگر مورد توجه نبوده جرایم ولی، جسم افراد رخ داده باشد
محدودکننـده  ، علیه حیثیـت اشـخاص  ، علیه اموال جرایممانند ؛ شوند نمی محسوب

برخی فقها شمول قصاص نسبت به . برخی حقوق و امکاناتآزادي ایشان یا سالب 
، 1ج، 1404، نجفـی ( انـد کـه حرمتـی شکسـته شـده اسـت       همه مواردي را پذیرفته

  .)680ص، 1ج ،اردبیلی /18ص
حکایـت از شـمول ایـن ادلـه نسـبت بـه تمـامی مـوارد          ،بررسی عمومات قصـاص 

شود و اختصاصـی   می شاملزیرا موضوع ادله قصاص هرگونه حرمتی را ؛ داردگفته  پیش
 ن دلیلی که دامنه شمول حکـم قصـاص را مشـخص   تری مهم. به جان یا جسم فرد ندارد

  اعتَـدى  فَمنِ  قصاص والْحرُمات الْحرامِ بِالشَّهرِ الشَّهرُالْحرام: «سوره بقره است 194آیه  ،کند می
 ».میکلَع  اعتَدى ما بِمثْلِ هیعلَ فَاعتَدوا میکعلَ

آیــه بــه شــده در مطالــب ذکر ،را عهــد بــدانیم» الحرمــات« اگــر الــف و الم در واژه
اگـر الـف و    ولی، ن اشاره شده استیابد که در این آیات بدا می ی اختصاصهای حرمت

محتـاج   نخسـت، حمل آیه بر فرض . شامل خواهد شد اهر حرمتی ر ،الم را عهد ندانیم
بـه نظـرات برخـی مفسـران      نخسـت، در بند . است قرینه و خالف ظاهر تعبیر کلی آیه

 /489ص، 1ج، حـائري ر.ك: ( انـد  این سخن را بسیاري از فقهـا نیـز فرمـوده   . اشاره شد
همچنین قاعده جـواز اعتـداء    .)134ص، 1413، بروجردي /32ص، 21ج، 1404، نجفی
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بـر  » الحرمـات « نی کلـی و نامتناسـب بـا حمـل    سـخ ، که بر این کالم تفریع شده مثل به
نسـبت بـه همـه    » الحرمـات قصـاص  « شـمول تعبیـر  . است ذکرشده در آیه هاي حرمت
  1.ن اعتقاد دارندداتفسیري است که بسیاري از مفسران نیز بها  حرمت

وارد شـده   کـریم  در چنـد آیـه قـرآن   » جزاء سیئۀ سیئۀ مثلهـا « تعبیر، آیه ینر اب افزون
مسلّماً این ادله . کند در برابر هر رفتار بدي را مجاز می مثل بهمقابله ، اطالق آنکه  2است

نسبت بـه تمـامی    آنها حتی اگر به شمول برخی از ؛گیرند دربرمی همه موارد بحث ما را
  .موارد اشکال کنیم

و در برابـر هـر   ها  اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در تعرض به همه حریم
مثالً آیـا در مواجهـه هتـک    ؛ کردحکم توان به جواز اقدام متقابل و مشابه  می رفتار بدي

به تصرف در مال و در برابر  ،کرد و در غصب مالتوان اقدام  میبه هتک عرض  ،عرض
  ؟دانستمجاز او را به حبس دیگري  ،حبس و سلب آزادي از کسی

  شبهه در شمول ادله قصاص نسبت به عرض و آبرو. 6ـ1
اقـدام بـه قـذف متقابـل را حـرام      ، فقها به استناد روایـات وارده ، تقاذفدر بحث 

در  .)410ص، 2ج، 1427، اردبیلی(اند  و مرتکب آن را مستحق تعزیر شمرده اند دانسته
میـان   بـه که در آن از حکم دو شخص سـخن   شود میاین بحث به دو صحیحه استناد 

نفـی و تعزیـر ثابـت شـده و     ، داز این دو نفـر حـ  . که یکدیگر را قذف کردندآید  می

                                                      
 ،يضـاو ی/ ب108، ص1، ج1412 ،ی/ طبرسـ 237، ص1، ج1407 ،ي/ زمخشر263، ص1، ج1422 ه،یعط ابن. 1

ــ128، ص1، ج1418 ــ33، ص1416 ،ی/ محلـ ، 1، ج1983/ ابوالســـعود، 355، ص2، ج1364 ،ی/ قرطبـ
 حیتوضـ  نیتـر  مناسب دنید يبرانیز / 414، ص1، ج1997 ،ي/ طنطاو212، ص2، ج1414/ رضا، 204ص

 .829، ص2، ج1991 ،ير.ك: شعراو ده،قاع نیدرمورد گستره ا
  و همانند آن در آیات ذیل اشاره شده است: يشورسوره  40آیه در  ریتعب نیا. 2

  ).27: ونسی( »بِمثْلها ئَۀٍیجزاء س ئاتیکسبوا الس نَیو الَّذ«  
  »لَ سمنْ عزىیفَال ئَۀًیمثْلَها  ج40غافر: ( »إِالَّ م.(  
  »بِالس نْ جاءزىیفَال ئَۀِیمثْلَها  ج160انعام: » (إِالَّ م.(  
  ).126نحل: ( »ما عوقبتُم بِه لِفَعاقبوا بِمثْ  إِنْ عاقَبتُمو «  
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 .)242و  240صصـ ، 7ج، 1407، کلینی( ده استشگناه تلقی ، رفتار هر دودرحقیقت 
شـود.   استناد مـی ) 144ص، 1413، حمیري( مخلد السراجابو همچنین به روایت مرسله

 حکــم بــه مجــازات دو فــرد شــده اســت کــه یکــدیگر را بــا تعبیــر، در ایـن روایــت 
نقـل   به االسناد قرببه روایت دیگري در کتاب همچنین  .اند کردهخطاب » المجنون ابن«

ـ : قَالَ یعنْ عل«: استناد شده است علیحضرت از  ـ یلَ ف لَـامٍ ک  یس   ـاصصنظـر   بـه . » ق
، ولی چنـین  رسد این موارد با شمول قاعده قصاص به عرض و آبرو همساز نیست می

  :زیرا؛ قابل دفاع نیست یاستدالل
اهانـت   گونـه نـه از هر  ،در دو روایت صحیحه از قذف سخن گفته شده اسـت  ،اوالً
در ایـن دو  . حکمـی خـاص داشـته باشـد     ،قـذف همچـون  ممکن است اهانتی . کالمی
سـبب  زیـرا تقـاذف   ؛ باشدساقط شده ، است حد قذف که ترکیبی از حق و حد، روایت

البتـه اهـانتی در   . دمان نمیو جایی براي حد قذف  شود می رفتن حق هر دو طرف میاناز
برخـی  . صـادر شـده اسـت    دلیل همین بهاست و حکم به تعزیر نیز  یگناه بزرگ، این حد
ـ  ، ولـی توثیقی ندارد مخلدابو زیرا؛ دانند میرا دچار ضعف سند  مخلدابو روایت جهـت   هب

. شـد قائـل   يتوان بـه وثاقـت و   می) 458ص، 1ج، 1365، نجاشی( از او عمیر ابی ابن نقل
عدم اثبات نسبت کتاب موجـود   محل اشکال است و آننیز جهت دیگري  به این روایت

از توهین بـه افـرادي خـارج از    او  .)427ص، 1432، قندهاري محسنی( است حمیريبه 
ایـن   جهـت  بـه توانـد   مـی  حـاکم شـرع  مسلّماً دعوا یعنی پدر طرفین خبر داده است که 

هـم بـر مـورد قـذف یـا      » قصـاص لـیس فـی کـالم    « تعبیـر . طرفین را تعزیر کنـد  ،توهین
است کـه از حـد حـرف بـاالتر نرفتـه و بـه برخـورد فیزیکـی         قابل حمل هایی  درگیري

  .است و هم دچار ضعف سندباشد نینجامیده 
از جـواز سـب    روشـنی  روایات دیگري وارد شده اسـت کـه بـه    ،سب درمورد ،ثانیاً

  .دهد می برابر سب خبر در

  مام باقرقیس از ا بن صحیحه محمد .6ـ1ـ1
سبن نُیالْح عیس ـدمحنْ ممٍ عاصنْ عنِ النَّضْرِ عع ـ  بـن  د ـ  یقَ قَضَـى  : قَـالَ  جعفَـرٍ  یسٍ عـنْ أَبِ

یأَمنؤْمنَیرُالْم لُو یفمغَی كالْملَ لو الرَّجعى أَنْ یرِ أَبِیدقَالَ أَر ـ  یه قَـالَ ف قَالَ و هرَى جِلْدیع 
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علٍ دجغَ یریرِ أَبِیلب مأَق کنَتَیه کنْکأُم ا أَتَى بِالْبفَلَم نْهیم هـ کنَۀِ قَالَ إِنَّ أُم س یانَت أَمۀً قَالَ لَ
 :نقل شده اسـت کـه فرمـود    از امام باقر :واعف عنْه إِنْ شئْت کما سبکحد سبه  یکعلَ

 .اي قضاوت کرد که مردي را به غیر پدرش نسـبت داده بـود   برده درمورد امیر مؤمنان
 ]امیـر مؤمنـان  [: فرمـود  ]امـام بـاقر  [ نظرم این است که پوستش عریان شـود : فرمود

نه خودت را اقامه کن تـا  بی: فرمود، مردي که به غیر پدرش نسبت داده شده بود درمورد
 ]آن مـرد [، نـه را آورد هنگامی که بی .]براي مجازات قذف[ او را دراختیار تو قرار بدهم

به او فحـش  ، بر تو حدي نیست: فرمود ]امیر مؤمنان[ راستی مادرش کنیز بود گفت به
، 1407، طوسـی ( گونه که به تو فحش داده است و اگر خواستی او را بـبخش  همان، بده
  .)88ص، 10ج

  البالغه رضی در نهج سید روایت .6ـ1ـ2
]  [قَالَ افراً ما أَفْقَههکفَقَالَ رجلٌ منَ الْخَوارِجِ قَاتَلَه اللَّه  ... أَصحابِه یجالساً فانَ ک أَنَّه يروِ

ل مالْقَو ثَبفَقَالَیفَو قْتُلُوه ویربس وا هبٍ  داً إِنَّمنْ ذَنْب  بِسع فْوع ه کت شده است یروا: أَو
افر را کـ ن یخدا ا :مردى از خوارج گفت ... نشسته بود اران خودیان یحضرتش روزى م

 !دیآرام باشـ : فرمـود  امـام  .شـتن او برخاسـتند  کمردم بـراى  . فقه داند یکچه ن ،شدکب
  .)550 ،1414 ،(شریف رضی دیا بخشودن گناه شاید یدشنام را دشنامى با

 عمومـات ، گفتـه  پـیش روشن است که در فـرض تعـارض میـان دو دسـته روایـت      
  .مرجع یا مرِجِّح خواهد بود» جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها« و» مات قصاصالحر«

  شمول ادله قصاص نسبت به اموال. 6ـ2
زیرا امـوال هـرکس حرمـت    ؛ شود میشامل اموال نیز  طور قطع بهعموم ادله قصاص 

، اقتضاي عمـوم ادلـه قصـاص    به، بگذارد يدارد و کسی که حریم مالی دیگري را زیر پا
ه  بودن  ممسلّ. مجاز خواهد بود دیده آسیبشکستن حرمت مالی او براي فرد  جواز مقاصـ

، خمینـی ( گـذارد  نمـی  بـاقی مـذکور  ازنظر فقها جایی براي شبهه و اشکال در اسـتدالل  
  .)210ص، 25ج، 1412، روحانیحسینی  /436ص، 2ج، 1409

عمـدتاً بـه   ، جاي تمسـک بـه عمومـات قصـاص     هه اگرچه فقها بدر بحث مقاص
انـد   تمسک کرده) 349ـ347 و 338صص، 6ج، 1407، طوسیر.ك: ( روایات خاص
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، الغطـاء  کاشـف  /39و  37صص، 1404، نجفی /101ص، 3جتا]،  [بی، کاظمیر.ك: (
این روایات کامالً با عمومات  ولی ،)276ص، 3ج، 1403، بحرالعلوم /85ص، 1422

 درمـورد را مؤید شمول ادله قصاص  یروایاتچنین توان  می ومتناسب است قصاص 
  .اموال نیز دانست

ه در جایی مجاز  ،هدر روایات مقاصکه فرد بـه  باشد  میاین قید مطرح است که مقاص
 يبه ادا ،وسع مالیباوجود یا شود  یا آگاهانه منکر حق او، اقدام کندغصب مال دیگري 

ین نکته مشـترك اسـت کـه    در ا در معناي رایج، مقاصه با قصاص. اقدام نکنددین خود 
در یکـی بـه    تفـاوت مـورد تعـرض    جهـت  بـه صرفاً  بوده، مثل بهبرخاسته از حق مقابله 

اما در هردو  ،مجازات جسمی انجامیده و در دیگري به جبران خسارت منجر شده است
بـراي  ( اسـت  شـده  رسـمیت شـناخته   دیده بـه  حق تعرض و اعتداء براي خسارت ،مورد

  .)3751ص ،1396 ،نکونام :ك.ر ،بحث از تقاص اضراري

  موارد ممنوعیت قصاص. 6ـ3
ولی باید چنـد نکتـه را از    ،موارد نیز روشن استدیگر شمول ادله قصاص نسبت به 

  :نظر دور نداشت
 ،جایی که رفتار مزبور معصیت باشد ولی، است قصاص پاسخی به تجاوز دیگري. 1

و دلیلـی بـر جـواز چنـین      دگـرد  محسـوب مـی  شکستن حریم پروردگار ، مثل بهمقابله 
 مثـل  بـه توان اقدام به مقابلـه   نمیمثالً در برابر رفتار منافی عفت ؛ قصاصی موجود نیست

برخاسته از حرمت تعـرض بـه حـریم دیگـري     فقط زیرا حرمت رفتار منافی عفت ؛ کرد
چنین رفتاري داخل در عمومات حرمت رفتارهاي جنسی بـا غیرهمسـر و کنیـز     نیست؛

شـود کـه    مـی  برداشـت  گونـه  حتی از برخی روایـات ایـن   .)6ـ5: مؤمنون( گیرد می قرار
جـایز  ) تقـاذف ( مثـل  بـه حتی در شکل مقابلـه   )قذف( دادن افراد به چنین اعمالی نسبت

                                                      
ـ  ،را مجاز ندانسـته اسـت   يبر قاعده منع از اختالل نظام، تقاص اضرار هیالبته مؤلف با تک .1 ـ ا یول  نی

  .ستیصورت عام قابل قبول ن استدالل به
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ایـن ممنوعیـت بـا     ،حرمت فـرد باشـد   جهت بهاگر ممنوعیت تعرض صرفاً  ، ولینیست
  .تعرض فرد مزبور منتفی خواهد بود

اما در ایـن عبـور نبایـد حـریم     ، است عبور از حریم متعرضقصاص حقی براي . 2
توان به مادر او اهانـت   نمی کند،اگر فردي به مادر دیگري اهانت . دیگري مخدوش شود

کسـی حـق    ولـی ، کننـده اسـت   حریم خود اهانت ،ریزد میزیرا آنچه با اهانت فرو؛ کرد
  .اهانت به مادر او را نخواهد داشت

و برخـی اساسـاً قصـاص را     رعایـت گـردد  و مسـاوات   در قصاص باید مماثلت. 3
، 1997، طنطـاوي  /349ص، 3ج، 1419، عادل (ابناند  مساوات و مماثلت دانسته معناي به
اگر اطمینان به رعایت مماثلـت   رو ازاین ؛)193ص، 1ج، 1410، نیشابوري /414ص، 1ج

. منتفـی اسـت  قصـاص  ، و احتمال سرایت و بروز صدمات شـدید درمیـان بیایـد    نباشد
  مصداق روشن این بحث را در 

 ،خوف سـرایت باشـد   ،زیرا اگر در قصاص عضو؛ توان یافت بحث قصاص عضو می
  .گردد و به گرفتن دیه اکتفا می شود می قصاص منتفی

  عنوان رویکردي کلی در تعیین مجازات قصاص به. 7
. دانسـت  ادعلیـه افـر   جـرایم  توان فراتر از یـک قـانون عـام در    می مفهوم قصاص را

که در آن به مطابقـت و تناسـب میـان     ستها قصاص نگاهی متفاوت در تعیین مجازات
 .شـد شـرایط تحقـق جـرم و آثـار توجـه خواهـد        ،مجازات و حالت مجرم و هـدف او 

علیـه   جـرایم کـه البتـه در    شود میتناسب مجازات با جرم تلقی  ،در این تحلیل قصاص
بـراي  . انجامـد  اشخاص به مماثلت و همسانی مجازات با چگـونگی رفتـار متجـاوز مـی    

نـی از  یاي براي قصاص ثابت گـردد یـا قرا   پذیرش این تحلیل باید وسعت مفهومی تازه
درادامه از هر دو روش براي اثبات ایـن موضـوع   . آیات و روایات بر این رویکرد یافت

  .استفاده خواهیم کرد
دهد که تعیین مجازات بـه   می نشان جرایماز اي  کارآیی خود را در محدودهاین نگاه 

 همچـون اکتفا به تعابیري . تعزیري جرایمیعنی در ؛ سپرده شده است قانونگذار قاضی و
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 ،انجامـد  انضباطی در تقنین و قضا مـی  در تعیین شیوه و میزان تعزیر به بی» الحاکم بما یراه«
هایی متناسب بـا شـیوه و    ما را ناگزیر از تعیین مجازات، که پذیرش این رویکرد درحالی

امـا   ،کنـد  میزان جرم و اثر اجتماعی آن و همچنین متناسب با شخصیت و سوابق او مـی 
شـارع   ازسـوي اعتبار این رویکرد از کجاست و کدام ادله از پذیرش چنـین رویکـردي   

کـه   قابـل طـرح اسـت   رسد چهار دلیل بر پذیرش ایـن رویکـرد    مینظر  به. دهد می خبر
  درذیل بدان خواهیم پرداخت.

  ادله تناسب مجازات با جرم و مجرم. 7ـ1
رعایت تناسب میان مجـازات و جـرم اصـلی مسـلم در حقـوق جزاسـت. آیـات و        

  شود. که درذیل به آن اشاره می روایات بسیاري بر این معنا داللت دارند

  »مثلهائة يس ئةيجزاء س« تعبیرداراي آیات . 7ـ1ـ1
 باید گفت» در برابر رفتار بد باید رفتار بدي همانند آن داشت«این سخن که درمورد 

 مقصودبلکه ، مشابهت در شکل فیزیکی دو رفتار نیست معناي بههمانندي دراینجا الزاماً 
  .است که به لزوم تناسب میان مجازات و جرم اشاره دارد» همانندي در بدي«

آثـار جـرم او و   ، تـوان بـه حالـت مجـرم     مـی  در رعایت تناسب مجازات با جـرم 
تـالش  . انجامـد  مـی  چگونگی انجام جرم توجه داشت که هریک به شکلی از مجازات

. مواجـه شـود   ،تواند با کیفري کـه بـه تحقیـر مجـرم بینجامـد      می براي تحقیر دیگران
با جریمه مضاعف نقـدي و پرداخـت آن    ،خسارت به دیگريکردن  کوشش براي وارد

 در تمـامی مـوارد  . شود که نمونـه آن درادامـه خواهـد آمـد     می تالفی دیده به خسارت
. اسـت آن » مثـل « یازجهتـ کـه   ردیـ گ مـی  پاداش يرفتار بد مجرم با رفتار بد، مذکور

 در این آیه و معناي مستفاد از آیه» مثل بهمقابله « مفسران بر همسانی معناياز  ياریبس
تـوان ادعـاي نـوعی وسـعت در      اساس می براین واند  تصریح کرده» الحرمات قصاص«

  .حکم آن کرد کم دستمعناي قصاص یا 
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  )26: نبأ» (وفاقاً ئاًجزا« آیه. 7ـ1ـ2
، اخروي وارد شـده اسـت   هاي اگرچه در سیاق آیات مرتبط با مجازات مذکورتعبیر 

ــاهنگی   ــب و هم ــت از تناس ــی حکای ــاق( ول ــرم دارد   )وف ــرم و مج ــا ج ــازات ب  ؛مج
در مقام تمجید از شیوه ، اخروي در آیات پیشین هاي بیان مجازاتپس از  دیگر عبارت به

هـا   این هماهنگی را از نقاط قوت این مجـازات  ،آمده» وفاقاً ئاًجزا« تعبیر ها این مجازات
دنیـوي و ایجـاد تناسـب     هاي رعایت چنین هماهنگی در مجازات رو ازاین؛ دانسته است

  .میان چگونگی مجازات با جرم و مجرم نیز پسندیده خواهد بود
، 1406، بابویـه  ابـن ( انـد  هـاي اخـروي خبـر داده    مروري بر روایاتی کـه از مجـازات  

چگـونگی مجـازات تناسـب     ،دهـد کـه در بسـیاري مـوارد     نشان می روشنی به) 203ص
اه با چگونگی و میزان مجازات فرد وجـود  آثار و چگونگی انجام گن، خاصی میان انگیزه

  .کند تر از مشابهت صوري میان جنایت و مجازات را افاده می دارد که معنایی وسیع

  )179: بقره» (ةايالقصاص ح و لکم فی« آیه. 7ـ1ـ3
قَـالَ   :قَـالَ الْإِمـام  « :اند مطابقت و مساوات دانسته معناي بهقصاص را  ،برخی روایات

ــ بــن یعلــ سنِیالْح: یا أَیــاالَّــذنُــوا یهلَــکنَ آمع ــبــیکتف صــاصالْق ــی  الْقَتْلــى یم ناة یعــاوسالْم« 
برخی مفسران نیز ایـن نظـر را    .)نقل از امام سجاد به ؛595ص ،، 1409علی بن حسن(

 /741ص، 2ج، 1387، شهرســتانی /605ص، 27ج، 1420، فخــر رازي(انــد  ابــراز کــرده
ــی /207ص، 1ج، 1420، بغــوي ــه  .)54ص، 2ج، 1422، ثعلب ــر در آی ــورد بحــث،اگ  م

و در «: خواهـد بـود   گونـه  ، معناي آن ایـن لغوي آن استعمال شده باشد معناي بهقصاص 
در روایات نیز بـه ایـن نکتـه    . »پیگیري و رعایت مطابقت براي شما نوعی زندگی است

یابند نایتکاران کمتر جسارت شود ج می سبباشاره شده است که اقدام به قتل فرد قاتل 
  .)319ص ،2ج ،1403 ،طبرسی( کننداقدام و به قتل دیگران 

همسانی و مطابقت را نباید فقط در همسـانی در هیئـت خـارجی مجـازات و جـرم      
تناسب آثار جـرم   نیززیرا مطابقت در تناسب حالت مجرم و مجازات او و ؛ محدود کرد

  :تعبیر برخی مفسران معاصر به. کند می و نحوه مجازات او نیز صدق
در   علیه و تطـابق  در جانى و مجنى  تطابق  به» فى الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرّ  م الْقصاصیکتب علَک«
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مجازات با آثار و   ل مجازات و در تطابقکزه جرم با شیدر انگ  جرم و مجازات و تطابق
تطـابق و  ، رى و در مفهـوم قـص  یـ گیه در مفهوم قصاص پک ،امدهاى جرم اشاره داردیپ

  .)297ص، 3ج، 1391، صفایی حائري( ت ملحوظ استیت از واقعیاکح
شـأن نـزول    نیزو است وارد شده گفته  پیشمباحث دیگري که در آیات  گفتنی است

و بـه شـرایط خـاص     کنـد را دچار محـدودیت   آنها تواند معناي کلی نمی ،خاص آیات
کلیت کـالم را حفـظ   ، تبیین حکم مواردباوجود این سبک قرآن است که . نمایدمحدود 

  .مطرح کند آنها مباحث متنوعی را بدون آسیب به کلیت ،کرده

  ها تسیره عقالیی در تعیین مجازا. 7ـ2
حالت مجرم و آثـار جـرم در تعیـین چگـونگی     ، توجه به شرایط وقوع جرم شک بی

بلکـه   اسـت،  فقط از آن منعـی نکـرده   نیز نه شارع وامري کامالً عقالیی است ، مجازات
روایـاتی  ؛ دیـد توان  ها می مجازات توجه او به این مسئله را در روایات مرتبط با حکمت

 سـبب روشـن اسـت ایـن سـیره عقالیـی      . اشاره خواهد شد آنها که درادامه به برخی از
از تأیید شرع نسبت بـه چنـین رویکـردي در     ولی ،شود توسعه مفهومی در قصاص نمی

  .دهد ها خبر می تعیین مجازات

  هاي حدي حکمت مجازات مورددرروایات وارده . 7ـ3
ایـن روایـات از    اند. حدي پرده برداشته هاي مجازات برخی روایات وارده از حکمت
مزبـور در  با آثار اجتماعی جرم ، با طرز رفتار سابق، تناسب مجازات با قصد و حالت او

اي  این روایات اگرچه بر قاعـده . دهد می جامعه و در هستی و با سوابق قبلی مجرم خبر
در  یتناسـب چنـین  توانند مؤیدي بر لزوم رعایـت   ولی می ،نیستندمشتمل  باره عام دراین

  درذیل به این روایات خواهیم پرداخت. .تعزیري باشند  مجازات

  مجازات قطع دست در جرم سرقت .7ـ3ـ1
  :نقل شده است رضاامام از 

ه وى با خـود دسـت   کجهت است  دن انگشتان دست راست در دزدى بدانیا علت برما
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ر اعضـا  یمنفعـتش از سـا   ،و دست در بدن انسـان  ن عمل را انجام داده استیراستش ا
ه بترسـند  کموجب تنبه و عبرت است افراد جامعه را  دن آنیپس بر ؛شتر و بهتر استیب

 شـود  شـتر بـا دسـت راسـت دزدى مـى     یه بکـ نیو عمـده ا ، نـد یاالیدسـت ن ار ک نیو بد
  .)96ص، 2ج، 1378، بابویه ابن(

 شالق بر بدن در جرم زنا  .7ـ3ـ2

انـه بـر   یار را بـا سـختى تاز  کـ ه زناکنیعلت ااز امام رضا (ع) نقل شده است که فرمود: 
مه وجـودش  ن عمل زشت گشته است و هیر مباشر ایکه با آن پکست ا آن ،بدنش زنند

انه بر جسد او عقوبت آن لذت حرام اسـت و موجـب   یپس ضرب تاز ؛از آن لذت برده
  .)544ص، 2ج، 1385، همو( ن گناهان استیتر بزرگگران و آن ید  عبرت است براى

  شالق براي قذف. 7ـ3ـ3
را در آن مفاسـدى  یـ ز ؛ردهکـ ف را حـرام  ینسبت ناروا به زنان عف خداوند عزّوجلّ

ابطـال و  ، فرزنـد از مـادر  کـردن   نفـى و سـلب  ، انسـاب شـدن   تباهفساد و  همچون
ـ   شدن  ت فرزند و نابودیترب كتر، ثیبردن موار نیازب خـاطر   همعـارف و همچنـین ب

هـاي دیگـري بـه فسـاد مردمـان       هایی که در این کار هست و همچنین علـت  بدي
  .)565ص، 3ج، 1413، همو( انجامد می

  سومین اجراي حداهل گناهان کبیره در مرگ  .7ـ3ـ4
م که وى حکآن است  ،شندک ه شخص دو بار حد خورده را در مرتبه سوم مىکنیعلت ا

  .)547ص ،2ج ،1385، همو( ى از خوردن حد نداردکخفیف شمرده و با را الهى

  سوم مرتبهمجازات حبس ابد براي سارق در  .7ـ3ـ5
  :فرمود ،ردکه دست راستش شل بود و سرقت کمردى  درباره باقرامام 

ا فاسد و شـل باشـد و اگـر    یح بوده یه صحکاعم از آن ؛ردکد یدست راست او را قطع با
وى  ،ب آن شدکه بار سوم مرتکى درصورتبرند و  پاى چپش را مى ،دوباره سرقت نمود

دهنـد و   رده و به وى مىکه یالمال مسلمانان طعامش را ته تینند و از بک را زندان ابد مى
  .)537ص ،همان( نندک م مىکله شرّ او را از سر مردم یوس نیبد
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  مجازات محارب درموردتوضیحات قرآن  .7ـ3ـ6
الَّذ زَاءا جونَینَ یإِنَّمارِبح  و ولَهسر و یاللَّهنَ فوعـاداً أَنْ   یسضِ فَسیالْأَر  یقَتَّلُـوا أَو  وا أَولَّب صـ

ـ یهِم و أَرجلُهم منْ خالَف أَو یدیتُقَطَّع أَ ضِ ذلنَ الْأَرا مـزْ   کنْفَوخ ـمـ  يلَه نْ  یفیالـد  ـملَه ا و
یف ظع ذَابرَةِ عیالْآخ33: مائده( م.(  

نیز همین نکته را مردم را تحقیر کرده است و مجازات او ، محارب با نوع رفتار خود
شود و هم از استفاده  می دریافت» خزي« هم از واژه این تحقیر. کند می در حق او محقق

مـاده   که شدت و کثـرت را بـر معنـاي   » قطع« و» صلب« ،»قتل« از صیغه تفعیل در مواد
  .همگی شاهد بر این مدعا هستندگفته  موارد پیش .افزاید می

مجازات با جرم و مجـرم   هاي تناسب میان هریک از شیوه، گفته پیش در روایات
شـیوه  ، طرز رفتار سـارق بـا مجـازات بریـدن دسـت      ؛مرتبط با آن تبیین شده است

بـر قـاذف بـا آثـار     زدن  شـالق ، مجازات زانی با قصد و حالت او در ارتکاب جـرم 
  .  ...اجتماعی قذف و

شاهد خوبی بـر رعایـت چنـین    ، اند روایاتی که از مجازات ممسک در قتل خبر داده
دو مردي قضاوت  درمورد نقل شده است که امیر مؤمنان صادقاز امام . استتناسبی 

شـده و   قاتـل کشـته  «: فرمـود حضـرت   .کرد که یکی نگهداشته و دیگري کشـته اسـت  
حبس کرده بـود تـا    ]مقتول را[ گونه همان ؛شود تا با غم و غصه بمیرد دیگري حبس می

  .)287ص، 7ج ،1407 ،کلینی( »بمیرد
؛ ظهوري مستند به مجموع روایات باب بینجامـد  گیري تواند به شکل می این روایات

. ظهور اینکه شارع رعایت تناسب و هماهنگی میان جرم و مجـازات را خواسـتار اسـت   
مؤیـدي بـر لـزوم تطـابق      مثابه بهتوان این روایات را  می ،حتی اگر این ظهور را نپذیریم

  .جرم و مجازات تلقی کرد

  ازات تعزیري در روایات واردهشیوه تعیین مج. 7ـ4
 ولـی ، حاکم شرع است عهده بهتعیین شیوه و میزان مجازات  ،تعزیري جرایمدر 

تأمل . خاصی براي مجازات ارائه شده است هاي شیوه ،تعزیري جرایمدر بسیاري از 
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 هـاي  نشان از رعایت تناسب میان چگونگی مجازات با ویژگـی ، مزبور هاي در شیوه
  .جرم و مجرم دارد

رفتـاري   هـاي  که جرم و ویژگی است گرفته شدهدرنظر مجازات زندان براي افرادي 
در جامعـه   آنهـا  مجرمـان خطرنـاکی کـه حضـور     مثالً؛ آنان با این مجازات تناسب دارد

، کلینـی  ، ر.ك:جـرم سـرقت   درمـورد  / نیـز 319ص، 6ج، 1407، طوسـی ( استز مشکل
و مـردم در   انـد  اعتماد قـرار گرفتـه  حبس افراد شروري که مورد  ،)222ص، 7ج، 1407

، 17ج، 1408، نـوري ( افراد خـائن  مانند گردند می با آنان دچار آسیب و ضرر رویارویی
 /370و  286صص، 7ج، 1407، کلینی( حبس براي حفظ حقوق دیگران نیزو ) 403ص

، 4ج، 1413، بابویــه ابــن( و اجــراي حــدود) 216و  190صصــ، 10ج، 1390، صــنعانی
  .)144ـ143ص، 1407، طوسی /20ص

حبس کسی که در مثالً ؛ مجازات زندان تناسب بیشتري با جرم دارد ،در برخی موارد
قتـل او را بـراي فـرد سـوم     امکـان   ،کردهاقدام به بستن و نگهداشتن دیگري ، جرم قتل
او دیگـري را تـا مـرگ و     درحقیقـت  .)270ص، 7ج، 1407، کلینـی ( ده استفراهم کر

همچنین مجازات . و مجازات او حبس تا هنگام مرگ است حبس کرده استشدن  کشته
از نـوعی   ،براي کسی که وظیفه مراقبت و جاسوسی بـراي قتـل را انجـام داده   کردن  کور

ست که فـردي بـه تراشـیدن مـوي سـر      آنجااین موارد همانند . مماثلت برخوردار است
که موي سـر   مجازات او حبس تا زمانی است .)261ص، همان( کرده استاقدام خانمی 

  .آن زن بلند شود و امکان طبیعی خروج از منزل براي او مقدور گردد
مـالی عمـدتاً در    هـاي  مجـازات  دید.توان  می مالی نیز هاي این تناسب را در مجازات

یـا  انـد   مالی اثر پذیرفته هاي شود که در جرم خویش از انگیزه می برده کار بهحق کسانی 
در چنین مواردي مجازات مالی بـراي   اند. داشته زیاندیدهبه فرد زدن  قصد ضرر اقتصادي

 ــ  نه به صـندوق دولـت   ـ  فرد سودجو مناسب است و پرداخت جریمه به فرد زیاندیده
 .)47ص، 1412، تیمیـه  ابـن  /230ص، همان( دقیقاً متناسب با قصد اضرار او خواهد بود

، 6جتـا]،   [بـی ، حـزم  (ابـن  زده استدست اموال فردي که به احتکار زدن  همچنین آتش
  .است فرد مجرمه مجازاتی مناسب با هدف سودجویان ،)65ص
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در . داشـت باید  اي به اثر اجتماعی و عنصر بازدارندگی نیز توجه ویژهها  در مجازات
که حضـرت علـت   است نقل شده  علیمؤمنان  روایتی از امیر کار، بحث مجازات لواط

عمل بر مردم آن زمان و عدم تـأثیر کـافی قتـل بـر     کار را تأثیر این  سوزاندن جنازه لواط
نکته ظریفی را در شیوه تعیین  ،این بیان .)113ص، 1ج، 1371، برقی( کند می ایشان ذکر

آموزد و آن توجه به میزان تأثیر نوع مجـازات در مـردم و هراسـی     می نوع مجازات به ما
  .ندک می است که در ذهنیت افراد مستعد به جرم ایجاد

دادن زشتی آن  توان توجه به حالت مجرم و نمایش میجنسی  هاي ی مجازاتدر برخ
که با خوابیدن در بسـتر  مانند مجازات فردي ؛ دیدبا رعایت نوعی تناسب در مجازات را 

 /30ص، 4ج، 1413، بابویـه  ابن( جویی زشت روي آورده بود نوعی لذت به زن نامحرم،
، اسـت  نقل شده باره دراین علیرت حضمجازاتی که از  .)48ص، 10ج، 1407، طوسی

تناسب فضاي ذهنی مجرم بـا  . آلوده به نجاسات است هاي غلطاندن فرد خاطی در خرابه
  باشد. میانگیز  آموز و عبرت سخت درس، شکل مجازات او

  نتیجه
 جـرایم مجازاتی براي برخی  مثابه بهقصاص را نباید در نهادي حقوقی محدود کرد و 

ه گسـتر در نهادي اخالقی اسـت کـه دامنـه نفـوذ آن را      ،قصاص. علیه اشخاص دانست
مجازاتی متفـاوت و ابتکـاري در    ،قصاص. باید یافت الملل بینروابط اجتماعی و روابط 

لزوم رعایت مماثلـت میـان جـرم و    « و» بودن حق« عرصه حقوق جزاست که دو ویژگی
جسم و جـان  جرایم علیه قصاص را به . به آن داده استاي  العاده قابلیت فوق ،»مجازات

علیـه اشـخاص    جـرایم تواند اصلی کلیدي در همـه   می قصاص. محدود کردنباید افراد 
؛ گرفتـه شـود   کـار  بـه تعزیـري   هـاي  رویکردي در تعیـین مجـازات   مثابه بهباشد و حتی 

تجـاوز و رفتارهـاي ناعادالنـه را در روابـط داخلـی و       هـاي  اخالقی که زمینـه اي  قاعده
  .کاهد میی الملل بین
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