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 بررسي استداللي آيات مربوط به اصول حقوق جزای عمومي 

 

 

 

 1*درضا قاسمی نژا

 

 

نيازهاي  ،قرن بيش11از حدود  ،عنوان مهمترين منبع حقوق اسالمی آن كريم بهقر : چکیده

به  ،سخ مناسبی در اين زمينه داده استاساسی بشر درمسائل  حقوقی را به خوبی بيان وپا

می باشد كه )آيات االحکام (زمينه مسائل حقوقدر  ،كريم آيه از قرآن  055 بالغ بر طوري كه

به صورت مصرح ومفصل  قرآن در حقوق جزا ازاين ميان،  خود شاهد گويايی بر اين مطلب است.

يك پنجم آيات االحکام را به خود  آن چنان كه می توان گفت ته است،مورد توجه قرار گرف

، از چنان و نوع بينش قرآن به مسئله جرم، مجازات وكيفيت اجراي مجازاتست اختصاص داده ا

جايگاهی مهمی برخوردار است كه شايسته بررسی واستدالل وتوجه كامل به آن براي اجراي در 

در اين نوشتار تالش شده با روش كتابخانه اي وبه صورت توصيفی،  لذا   جامعه می باشد.

مطرح نمودند را مورد بحث وكنکاش قراردهيم، تا نگرش وشيوه تحليلی آياتی كه حقوق جزا را 

نگاه قرآن به جرم ،مجازات واجراي آنها در جامعه را نمايان نماييم كه در می يابيم ،قرآن 

 روشمندترين و نه تنها مقدمترين واضع بوده بلکه كاملترين و وضع قوانين حقوق جزا،در

نسبت به اجراي آنها در جامعه تاكيد می كند .مفيدترين نوع قوانين حقوق جزا را وضع و

 اصول حاكم بر جزاي عمومی. ،كريم، حقوق جزاقرآن  كلید واژه ها :

 

 

 

 مقدمه

يات فراوانی موضوع حقوق را مطرح نموده است كه از اقسام حقوق آقران كريم به عنوان مهمترين منبع حقوق اسالمی در 

مورد تاكيد وتوجه وبررسی می باشد كه ابتداتعريف حقوق جزا دراسالم سپس اصول حاكم آنها ،حقوق جزا واصول عمومی حاكم بر

 .پرداخته خواهد شد گاه قران كريم دنها از ديآبر

 جرمبراي پيشگيري از وقوع  شريعت اسالمحقوق جزاي اسالمی عبارت است از مجموعه قواعدي همگانی و هميشگی كه 

 2است.و سنت اسالمی مقرر داشته قرآنمردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيله و تامين سالمت و صيانت 

است اعم از كاران تعيين نمودهمقدس آن در اين جهان براي گناهکاران يا جنايت شارعبه عبارت ديگر مقررات كيفري اسالم را كه 

                                                           
  كارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق اسالمی . 1

 

 871،ص7831یان،  چ سوم،تهران، نشر میزان ،گلدوز یعموم یحقوق جزا  یان،گلدوز یرج،ا . 2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
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شد يا باشند و يا به گناهان ديگر، و اعم از اين كه كيفر جنايت، بدنی باآن كه مربوط باشد به گناهانی كه داراي كيفر خاصی می

 .3نامندمالی، حقوق جزاي اسالمی می

قواعد ومقررات عام كيفري در باب جرم ومسئوليت جزايی ومجازات وعلل »اسالم عبارتست از: حقوق جزاي عمومی 

ها و در نهايت منجر هاي متفاوت موجد تفاوت در ارزشگيري از فرهنگاگر چه بهره 1د.و...می باشات نظير توبه، تعليق سقوط مجاز

شود از منظر نظام ديگر نه شود و عملی كه در يك نظام حقوقی جرم محسوب میهاي مختلف در جوامع میبه تفاوت امر و نهی

ها در موجودي به نام انسان كه موضوع واكنش ليکن به دليل اشتراك همه اين نظام .شودفقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقی می

دهد. در حقوق جزاي عرفی الشعاع قرار میهاي مذكور را تحتتوان يافت كه تفاوتمتعددي میگيرد، وجوه مشترك كيفري قرار می

ها را از مرزي به مرز ها آنناميد، به نحوي كه مرزهاي جغرافيايی و اختالف نگرش« اصول كلی حقوق جزا»توان اين وجوه را می

 .دهدديگر تغيير نمی

بري در بيانات قرآن به طور مفصّل و جامع، اصول كاملی براي حفظ حقوق بشر و تحقّق عدالت كيفري بيان شده كه 

اصل تساوي مجازات ها،  و اصل تناسب مجازات ها  ،شخصی بودن مجازات هااصل  ،می توان به اصل قانونی بودن مجازات ها نمونه 

 اشاره كرد .

 

 : قبح عقاب بالبیان  و اصل قانونی بودن مجازات ها

اگرچه در قوانين موضوعه به اين نام معروف است ولی از همان ابتداي نزول قرآن وقبل از وضع اين قوانين مورد اين امر 

 از آنها اشاراتی خواهيم داشت . يك موردكه ذيال به توجه قرآن واقع شده است ودر آيات متعددي به آن پرداخته شده است 

 0«.پردازيمنمى عذاب به برنيانگيزيم، پيامبرى تا ما و:»  رَسُوالً نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبينَ كُنَّاما  : آیۀ اول

 ه بايد بين دومقام قايل به فرق شد: در استدالل به آيه شريف

باشد  در يك مقام استدالل به آيه شريفه صحيح است وآن جايی است كه در باره عملی اصال بيانی از سوي شارع نرسيده 

 .ز اشکاالت مطروحه در آن تمام استدر اينجا استدالل به آيه با قطع نظر ا

ولی در جايی كه بيان از سوي شارع آمده باشد ولی به عللی از قبيل عدم اعتناء مردم وستم ستمگران بيان به مردم 

 سراغ داريم ،تمسك به آيه فوق صحيح نخواهد بود .نرسيده باشد مانند آنچه در تاريخ از منع بيان توسط ائمه ويا از بين بردن بيان 

 در تفسير  اين آيه دونظريه  وجود دارد :

مراد از عذاب در آيه به خاطر لحن آيه مطلق عذاب دنيوي و اخروي است. از جمله  6نظريه اول:  اينکه گروهی قائلند

                                                           
 همان. . 8

 .1ش،ص7831،ساریخانی ،حقوق جزای عمومی اسالم ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،عادل  . 1
 . 75اسراء: . 5
،  چ سوم، تهران، 6اکبر قرشی، احسن الحدیث،  ج؛ 386 صق،7813،  چ اول، تهران، انتشارات اسالمیه، 1محمد جواد نجفی خمینی، تفسیر آسان، ج.  6

 ؛ 32 صش.7838،  چ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی در سهایی از قرآن، 5،   جتفسیر نورقرائتی، محسن، ؛محسن قرائتی،  18 صش،7811بنیاد بعثت، 
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 از اى ديگرپاره لکن دارند، دينى جنبه و شود گفته به مردم نپيامبرا بوسيله بايد امور از اىطبرسی در ذيل اين آيه می گويد : پاره

 اين برابر در مردم كيفر. ببرند پى آنها بد و نيك به و دهند تشخيص توانندمى خود عقل بوسيله مردم و دارند عقلى جنبه امور

 پيامبران، فرستادن بدون: دهدمى نشان و دارد عموميت آيه لحن لکن نيست، خدا عدالت خالف دنيا در آن هم امور از دسته

 .آخرت در نه و دنيا در نه. عقلى امور برابر در نه و دهدمى كيفر شرعى امور برابر در نه را مردم خداوند

 از» معتقدند مراد از عذاب فقط عذاب دنيوي واستيصال می باشد. از جمله: عالمه طباطبايی می گويد :  7وگروهی ديگر

 اين مؤيد باشد. استيصال عقوبت و دنيوى كيفر از تعذيب مراد كه آيدبرمى دارد بعد و قبل آيات و آيه اين در كه سياقى ظاهر

 گفته اينکه يا و نعذب لن يا نعذب ال معذبين يا لسنا: شود گفته اينکه در است فرق زيرا است، مُعَذِّبِينَ كُنَّا ما در نفى سياق احتمال

 كندمى افاده را گذشته در آن نفى استمرار چهارم تعبير در و رساندمى را عذاب نفى تنها اول، تعبير سه در كه مُعَذِّبِينَ كُنَّا ما: شود

 به رسولى آنکه از بعد مگر كردنمى عذاب را امتى هيچ كه است بوده اين بر گذشته امتهاى در جارى الهى سنت كه فهماندمى و

 به مبعوث آن از توانستمى چون است، احتمال اين مؤيد نيز رسول: كلمه.ترساندمى خدا عذاب از را ايشان و فرستادمى سويشان

 8«.كند تعبير نبى

اشکاالتی كه آيه برآن مواجه است: يکی اينکه ،رسول اعم از رسول ظاهري وباطنی است وآيه تنها رسول ظاهري را 

فرموده وديگر اينکه آيا آيه استحقاق عذاب وكيفر را می فرمايد يا فعليت عذاب را زيرا اين دو مرحله فرق دارد ممکن است 

ليت نرسد به نظر می رسد كه آيه شريفه در مقام نفی فعليت عقاب وكيفر است وبه استحقاق باشد ولی به خاطر عفوو...به مرحله فع

 مرحله بيان قانون ارتباطی ندارد.

 كلمه و ماضى صيغه به( كُنَّا ما)نگارنده معتقد است از مجموع نظريات گفته شده مفسرين و با توجه به اين كه كلمه  

 خلقت آغاز از پروردگار مقدس ذات كه است معنى اين آيه بيانگر  ،9بنا بر قول شيخ طوسیاند و رفته بکار مضارع صورت به( نَبْعَثَ)

 كيفر را كسى پيامبران فرستادن از پيش و داد نخواهد و نداده قرار عذاب مورد حجت، اتمام بدون را احدى آن، پايان تا بشر

 آنها سمع به دهند،مى تشخيص خود عقل با مردم را آنچه و كنند روشن مردم براى را حقايق و بيايند پيامبران بايد بلکه دهد.نمى

نه خداوند هيچ كس را بر معاصی وگناهانش عقاب نمی كند  برود. بنابراين ميان از ترديد و شك و شود كامل آنها اعتقاد تا برسانند،

كه  ( ) عقالً به خاطر آنکه زشت است .باشد ارسال رسل وي را آگاه ساخته  داليل و مگر آن كه با حجت ها،در دنيا و نه در آخرت، 

 مفاسدش آگاه ساخته باشد. خداوند كسی را عقاب كند قبل از اينکه اورا به مصالح و

درحقوق كيفري مدرن  .15اين اصل، از اصول اساسی و بنيادي حاكم بر حقوق كيفري می باشدالزم به ذكر است كه 

بر لزوم توجه  "هاجرائم و مجازات"بکاريا در كتاب است.د پذيرش و تأكيد قرار گرفته اصل مور نيزازاواخر قرن هجدهم به تدريج اين

                                                                                                                                                                                           
 .199 صق،  7143، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 75حسین بن علی ابوالفتوح رازی،روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القران،   ج

 .745 ش،ص7864 ،تهران، چ اول، انتشارات فراهانی،1سی، مجمع البیان فی تفسیر القران، مترجمان، ج فضل بن حسن،  طبر.  1
 .11، ص5جمحمدحسین،  پیشین، .  3
 .135،داراالحیاءالتراث،بی تا،ص6جطوسی. محمد حسن، التبیان فی تفسیر القران ، .  1

 758ش،ص7861 ،دانشگاه تهرانچ سوم،تهران،   یان،گلدوز یعموم یحقوق جزا یان،گلدوز یرج،ا.  74
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سايرنظريه پردازان مکتب كالسيك اعالميه ي حقوق بشردر سال  و به پيروي از عقايد بکاريا 11به اين اصل تاكيد كرده است.

در واقع طبق اين اصل يکی از عناصر تشکيل دهنده ي جرم وجود عنصر  .12ميالدي به پذيرش اين اصل پاسخ مثبت داد1918

   .قانونی است 

 

 شخصی بودن مجازات ها اصل 

 "والتَزر وازرة وزر اُخري "به گونه اي كه آيه شريفه ي  .اصل مذكور به صراحت مورد تاكيد شريعت اسالم قرار گرفته است

 موارد متعدد آن فقط يك مورد را اشاره می كنيم :كه از  13در پنج جاي قرآن تکرار شده است.

[ گناه] بار باربردارى هيچ و دهد،نمى انجام[ گناهى] خود زيان بر جز كس هيچ و» : أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال : وَ آیۀاول

 11«.داردبرنمى را ديگرى

 كه است گنهکار معناى به "وازرة "كلمه يافته است. رواج گناه در بيشتر استعمالش ولى است ثقل معناى به "وزر"كلمه 

همديگر استعمال می شوند و آن صفتی براي  وزر و سنگينی با»  زمخشري در كشاف دارد كه كند. تحمل را گناه سنگينى بايد

همانا هر نفسی در روز قيامت، سنگينی اعمال خود را به دوش می كشد كه آن را در دنيا به دست آورده  اينکه نفس است به معنی

 آيه اينيعنی كسی سنگينی گناه و بزه ديگري را برعهده نمی گيرد و كسی را به گناه ديگري مواخذه نمی كنند.  10«است.

 چند تا و شودمى شروع آيه اين از حکايت اين البته كه كند، حکايت آمده موسى و ابراهيم صحف در كه را مطلبى همان خواهدمى

 .است آيه هفده تماما كه آمده "أن " كلمه اولشان در آيات آن همه و دارد ادامه آيه

 كند،نمى تحمل را ديگر انسانى گناه انسانى هيچ: كه  بوده اين بود پيامبر آمده دو آن صحف در كه مطلبى و معنا آن

 مؤاخذه و عقوبت كرده ديگرى كه گناهى به هم كس هيچ قهرا و شودنمى آلوده كرده ديگرى كه گناهى به كس هيچ نفس يعنى

 .شودنمى

به دوش  هيچ كس كه بار مجازات اصلاين ا بکار بردن واژه وزر، وازره و لحن خطاب موجود درآن  به آيه ببنابراين 

در ضمن در ذيل آيه به نقطه مقابل اشاره شده كه تزكيه نفوس نيز امري شخصی است  .قرار نمی گيرد تصريح شده است شنزديکان

                                                           
و از جمله  یفریو ولتر مطالعات و آثار خود را کال به مباحث ک یومنتسک یها یشهاست که با الهام از اند یجمله فالسفه ا یتالیایی،ازا یشمنداند یا،بکار. 77

و مجازاتها((  رایمو مهم خود را تحت عنوان رساله ))ج یغن یارا بسکتاب مختصر ام 7161و مجازاتها اختصاص داد و در سال  یمبودن جرا یاصل قانون

 منتشر نمود
 ییاروپا یونو کنوانس 75و  71، 1در مواد  یژهدر مواد به و یژهبه و 7166 یاسیو س یحقوق مدن یالملل ینب یثاق، م57و  74، 1در مواد  7113حقوق بشر  یجهان یهاعالم 72
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 .761انعام : . 71
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 .ء إذا حمله. و الوازرة: صفة للنفس، و المعنى: أن کل نفس یوم القیامة ال تحمل إال وزرها الذی اقترفته: ال تؤخذ نفس بذنب نفسالشی
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بنابراين همان  .به ديگري ربطی ندارد پاداش آن را خود می بيند و هر كس نفس خويش را تزكيه نمايد مربوط به خود اوست و و

مالحظه می شود بحث شخصی بودن  البته همان طوري كه دارد. شخصیجنبه پاداش هم  ،طوري كه مجازات شخصی است

هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نکشد و اگر  »مجازاتها در تمام اديان الهی مطرح بوده و قرآن نيز بدان تاكيد می كند: 

 ".كردن بار خود فرا خواند، هر چند خويشاوند او باشد، از حمل آن سرباز زندكسى را به حمل ،گرانبارى

كه بصورت مستقيم يا با همکاري وي جرمی ارتکاب يافته بايد  یبدين معناست كه تنها كس ها شخصی بودن مجازات

مجازات شوند.در حقيقت عدل و انصاف  مجازات شود و خانواده و اقوام و دوستان وي نبايد بخاطر جرمی كه او انجام داده است

  16واقرباء سرايت نکند.كندكه مجازات منحصرا دامنگير شخص مجرم شده و به نزديکان اقتضاء می

 

 تناسب كیفر وجرم اصل 

از جمله اصولی كه در حقوق جزاي مدرن در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته ولی در حقوق اسالمی از اوايل بعثت         

وارده بايد  مورد تاكيد بوده است ، تناسب بين جرم و مجازات است منظور از اين اصل اين است كه بين جرم ارتکابی و و مجازات

 چنان تناسبی باشد كه موجب بازدارندگی فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه نيز به خود اجازه ارتکاب چنين جرمی ندهند . آن

 تعدّى شما بر كه گونه همان كرد، تعدّى شما بر كس هر پس :عَلَيْکُمْ اعْتَدى مَا عَلَيْهِ بِمِثْلِ فَاعْتَدُوا عَلَيْکُمْ اعْتَدى .فَمَنِ

  17كنيدبه اندازه همان تعدي كه به شما شده است. تعدّى او بر كرده،

آيه دستور وامري را قالب فعل امر به مسلمانان تصريح می كند و با بکار بردن لفظ مثل تاكيد می كند كسی كه مورد 

ي وظلم نمايد درواقع آيه در بيان آن تعدي وظلم ديگري واقع شده بايد به همان اندازه اي كه به او ظلم شده به ديگري  تعد

 مقدارمساوي در اندازه جرمی است كه از طريق ديگري واقع شده است وبيشتر از آنرا جايز نمی داند يعنى صريحا دستور می دهدكه

  18.آن مقدار از تجاوز بدون باشد مساوى و آنها تعدى طبق بر شما عقوبت بايد

 

 فردی كردن مجازات ها اصل  

اصل فردي كردن مجازات ها به معناي اعمال واجراي مجازات متناسب با شخصيت وويژگی هاي جسمی ،روانی          

واجتماعی فرد مجرم است كه به اعتبار ماهيت جرم ارتکابی وبا خصوصيات مجنی عليه از طرف مقنن پيش بينی است وممکن 

و...مجازات شود .معناي حقيقی اصل فردي كردن مجازات ها ايجاب می كند است حسب مورد منجر به تشديد ،تخفيف يا تعليق 

نقش اساسی در فردي كردن كيفرها را به عهده قاضی اجرايی يعنی شخصيتی وارسته ، عالم وعدالت خواه نهاده تادر صورت لزوم 

 مجرم را از كيفيات مخففه بهره مند نمايد .اصل از آيات زير قابل استنباط است :

:  مُتَتابِعَيْنِ شَهْرَيْنِ فَصِيامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ تَحْريرُ وَ أَهْلِهِ إِلى مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ ميثاقٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَکُمْ قَوْمٍ مِنْ كانَ نْإِ وَ

                                                           
 .214ش ، ص7815ین،مجدو ژوب یوفرهنگ یمجمع علمهوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی،چاپ سوم ،تهران ، .  76
 .711بقره :.  71
 .852ص،ش7868،چاپ اول ،تهران انتشارات میقات ، 7حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی ،تفسیر اثنا عشری ،جلد.  73
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 پرداخت و] كند آزاد را مؤمنى بنده بايد[ قاتل] است، مؤمن وى[ خود] و شمايند دشمنان كه است گروهى از[ مقتول] اگر و

 پرداخت خونبها وى خانواده به بايد است، پيمانى آنان ميان و شما ميان كه است گروهى از[ مقتول] اگر و[. نيست الزم خونبها

 19بدارد. روزه -خدا جانب از اىتوبه عنوان به -پياپى ماه دو بايد نيافت،[ بنده] كس هر و. كند آزاد را مؤمنى بنده و نمايد

 اسالم، براساس آن در می باشد كه  اللَّهِ مِنَ تَوْبَةً مُتَتابِعَيْنِ شَهْرَيْنِ فَصِيامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ شاهد مثال در اين آيه جمله 

است كه  چون براي جريمه قتل غير عمد عالوه بر ديه كفاره هم در نظر گرفته شده. است افراد مالى و جسمى توان مقدار به جريمه

مُؤْمِنَةٍ( واگر توانايی ندارد دو ماه پی در پی روزه  رَقَبَةٍ در پرداخت آن  قاتل ابتدا اگر توانايی دارد بايد يك برده آزاد كند) تَحْريرُ

انايی جسمی ومالی اين تخفيف در پرداخت كفاره  داللت براين دارد كه بايد براساس تو مُتَتابِعَيْنِ( كه  شَهْرَيْنِ روزه بگيرد )فَصِيامُ

                25مجرم مجازاتش را تعيين كرد .

 

 مساوات وبرابری در برابر قانوناصل 

اند، بايد مجازات مشابه و متساوي مطابق اين اصل، در مورد مجرمينی كه در شرايط مشابه مرتکب جرم مشابه شده       

 جَزاؤُهُ قالُوا از آنها اشاره می كنيم :مورد  يكاين امر در آيات و روايات فراوانی مورد پذيرش قرار گرفته كه ذيالً به  21.تعيين شود

 پس. شود پيدا او بار در[ جام] كه است كسى[ همان] كيفرش: »گفتند 22الظَّالِمينَ: نَجْزِي كَذلِكَ جَزاؤُهُ فَهُوَ رَحْلِهِ فی وُجِدَ مَنْ

                                                                                                                 .«دهيممى كيفر گونه اين را ستمکاران ما. اوست خود كيفرش

دهد كه اگرچه درباره وجه استدالل : در  اين آيه مساوات وبرابري در برابر قانون در برخورد با سارق را به خوبی نشان می 

برخورد با سارق می باشد ولی عموم آيه وباتوجه به اهداف قرآن در مقام بيان كلی وعمومی در برخورد با مجرمين است .در واقع 

عبارات آيه  كه متشکل از پاسخ برادران يوسف در برابر اين عمل بود به صراحت اين مطلب را اثبات می كنندزيرا مقصودبرادران 

 دزد خود بدزدد را مالى كسى اگر كه معنا اين به است، سارق خود دزدى، كيفر يا و سارق كيفر كه است اين پاسخ اين زيوسف ا

 در بفهماند كه بوده اين براى "اوست خود كيفرش ":فرمود و نموده عدول مفرد به جمع صيغه از اگر شودومى مال صاحب برده

همان  تنها شد داده تشخيص سارق فردى اگر نفر يازده ميان در پس ،23را رفقايش و او نه داد، كيفر بايد را سارق خود تنها سرقت

 مال صاحب صورتى چنين در گاه آن شود، توقيف شانبنه و بار يا و گيرند، قرار مؤاخذه مورد ديگران اينکه بدون داد، كيفر بايد را

 .دهد انجام او با بخواهد عملى هر و داده قرار خود ملك را سارق كه دارد حق

 

 

                                                           
 .12نساء:.  71
 .611ص ، رضوی،بی تازبده البیان فی تفسیر القران، چاپ اول، تهران کتابفروشی  احمد بن محمد ،مقدس اردبیلی ،.  24
 .214ص  ،پیشین ،شامبیاتی، هوشنگ.  27
 .15یوسف :.  22
 .843ش ،ص7811حوزه علمیه قم ، ، چاپ پنجم ،قم، جامعه مدرسین77محمد حسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القران ،ترجمه سید محمد باقر همدانی ،جلد.  28
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 اصل عدم تعطیلی احکام الهی  

اين اصل به اين معناست كه احکام ودستوراتی كه از سوي خداوند براي اصالح وسعادت انسانها نازل شده است به نظر 

بشركه اگر وتفکر وعمل  مکلفين وابسته نيست يعنی هيچ گونه ارتباطی در اين باره بين آنها وجود ندارد تامثل قوانين ساخته دست 

شرايط واوضاع مهيا نبود ويا طبق ميل افراد نبود كنار گذاشته شود نتيجتا اينکه احکام الهی براي اجراشدن  نازل شده اند وتعطيل 

 بردار نيستند.قران در اين باره می فرمايد :

 همان :محمد شما أَمْثالَکُمْ يَکُونُوا ال ثُمَّ غَيْرَكُمْ قَوْماً يَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا إِنْ وَ .... اللَّهِ سَبيلِ فی لِتُنْفِقُوا تُدْعَوْنَ هؤُالءِ أَنْتُمْ ها

 خواهد شما از غير مردمى به را شما جاى[ خدا] برتابيد روى اگر و ايد.....شده خوانده فرا خدا راه در انفاق براى كه هستيد[ مردمى]

 21. بود نخواهند شما مانند كه داد

كه به شما اعالم شده عمل  احکام ساير و انفاق و ايمان به صراحت داللت دارد  كه اگر به دستورات وفرامينی از اين آيه

تَتَوَلَّوْا (دو تا عکس العمل را مشاهده خواهيد كرد اوال اينکه شما را از بين می بريم وديگر اينکه قوم  إِنْ نکنيدوروي بگر دانيد )وَ

به اين دستورات عمل نمايند واين اوامر رادر جامعه به اجرا درآيد بنابراين عمل نکردن گروهی به خاطر  ديگري  را خواهيم آورد كه

 20هر عاملی دليل بر تعطيلی احکام الهی نخواهد شد  .

 

 : نتیجه

اصول آن اين نتيجه نمايان خواهد شد كه قرآن كريم در  از مجموع آيات مورد بررسی در موضوع حقوق جزاي عمومی و

پيشگيري از وقوع جرم را در نظر گرفته وبراي رسيدن به اين هدف  عبرت همگان و هدف اصالح مجرم و بحث جزا بهترين شيوه با

تامين كه  بی عيب ونقص وجامع فلسفه حقوق جزاداده است كه رعايت اين اصول اصول متناسب با اين هدف را مد نظر قرار 

آنچه قرآن كريم  .را براي همگان روشن خواهد نمود استحفظ نظم و امنيت در جامعه سالمت و صيانت مردم و برقراري عدالت و 

 به صراحت بر آن تاكيد دارد اجراي احکام و حدود الهی بويژه در حوزه حقوق جزا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 83محمد: - 21

 .853ش،ص7866،تهران ،کتابفروشی محمد حسن علمی ، 3الزام المخالفین ،جلدمنهج الصادقین فی  ،کاشانی، مال فتح اهلل - 25
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