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 چکیده
داشتنن یتا ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت استت  در صصت ص م عت  یتقصاص یکی از مهم

نداشنن این مجازات، دو قرائت منفاوت در نظریة کیفری شریعت وج د دارد  بر اساس قرائت مشه ر، قصاص 
غییتر دانتتت  ینتین قرائنتی، امکتا  تنظر از شرایط زمانی و مکانی مجتازاتی اابتت و ریرقابت را باید صرف

تت ا  ستازد  ایتن صت انش را متیممکن میریر های کیفریجایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش
سخن به میتا  وورد « ص انشی کارکردگرا»ت ا  از نام نهاد  در تقاب  با این قرائت، می« گراقرائت م ع  یت»

اجنما ی است که حیات و  وابتنه به شتماری عت، قصاص پدیداری که بر اساس و ، در نظریة کیفری شری
باشد  بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واستةة مقنیتیات زمتا  و مکتا  و از کارکردهای اجنما ی می

 ن، ینانچته در گت ر زمتا  و بته واستةةاست  بنتابرایالبنه، کارکردهای اجنما ی این مجازات ص رت گرفنه
هتای ت ا  و  را با سایر اشکال واکنش ی، قصاص نات ا  از تحقق کارکرد ص د گردد، میهای اجنمادگرگ نی

کننتد، نقشتی گفنه بتر و  تکیته متیهای پیشای که هر یک از قرائتکیفری جایگزین نم د  بازشناسی ادله
 اهتد ویژه در صصت ص کیفتر قصتاص، صکیفری شریعت، به ةبتیار مهم در دسنیابی به درکی دقیق از نظری

   داشت

 

 ةمثابتگرا، قرائت کارکردگرا، کارکرد اجنما ی مجازات، مجازات بهقصاص، قرائت م ع  یت واژگان کلیدی:

 پدیدار اجنما ی

 

   مشهد یفردوس دانشگاه یشناسجرم و جزا حق ق یدکنر یدانشج   1

  مشهد ،یدوسفر دانشگاه ،یشناسجرم و جزا حق ق گروه و اسنادیار اریدانشبه ترتیب   3و 2
 

javan-j@um.ac.ir  
 

 
  

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  هم س ره دوازد ا شم ن، اول،  بستا ات ار و  00 به 11 

ایپپی ره  ا  (151-171 صفحات)       32  شم
 

https://jol.guilan.ac.ir/article_4889.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1400.1.1.7.5


لرضا جوان جعفری و سیدمحمد جواد ساداتی       152 ر، عبدا  (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهم  ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   محمدحسن مالدا

 

 مقدمه

جایگاه ویژة قصاص در فقه جزایی م جب ورود و  به ق انین م ع  ه شماری از کش رهای استممی 

 ی جمعی ایرانی، قصاص تنها یک واکتنش شترگ شنه، در نزد وجدا است  از و از جمله ایرا  شده

این مجازات بته صت رتی گتتنرده برصت ردار از پت یرم اجنمتا ی »در برابر قن   مد نیتت؛ بلکه، 

 (   10 :1331نقدی،«)است

هتای استممی و نیتز عتمن پت یرم ت جه قصاص در میتا  مجتازاتعمن پ یرم جایگاه قاب 

ستت کته مقب لیت اجنما ی این واکنش کیفری نزد افکار  م می ایرا ، پرستش ایتن پتژوهش و  ا

قصاص کارکرد اجنما ی صت د را از دستت  های اجنما یدگرگ نی ةینانچه در گ ر زما  و به واسة

ت ا  سخن از تعیین مجازاتی دیگر در برابر قن   مد به میا  وورد؟ به تعبیتر دیگتر، ویتا داد، ویا می

اصتلی ایتن   ترتیتب، متتةلةکنند؟ بتدینهای فقهی اجازة  گ ار از حکم قصاص را صادر میظرفیت

پژوهش و  است که باید قصاص را امری تعبدی و ریر قاب  تغییر پنداشت یا نهتادی اجنمتا ی کته 

 ت لد و حیات و  وابتنه به تحقق شماری از کارکردهای اجنما ی است؟ 

هایی از این دستت، زمینته را بترای پدیتداری دو قرائتت منفتاوت از تمم برای پاسخ به پرسش

هتا بتا هایی که در این پژوهش از و است: ص انشکیفری شریعت پدید وورده قصاص در بةن نظریة

 کنیم  یاد می« قرائت کارکردگرا»و « گراقرائت م ع  یت» ن ا  

های کیفری، نظیر قصاص را فارغ از گرا، من   فقهی و شر ی مرب ط به واکنشقرائت م ع  یت

کنتد  بتر استاس ایتن قرائتت، تفتتیر متیهتای جامعتة زمتا  نتزول وحتی ادراک تاریخی و ویژگی

های کیفری شر ی از جمله قصاص، همچت   احکتام تعبتدی نظیتر نمتاز و روزه، در شتمار واکنش

فیض کم و کاست در من   شر ی انعکاس داده است)ها را بیام ری قرار داشنه که شارع کیفیت و 

های اجنما ی هیچ تاایری در  نیترتیب، در یاری ب این قرائت، دگرگ  بدین(7 /1: 1001کاشانی، 

های کیفری نخ اهند داشت  در مقاب ، قرائت کارکردگرا، که البنته، تداوم یا ت قف حیات این واکنش

تفکیک میا  احکام تعبدی و ریرتعبدی، بتر ایتن  ةواسةش د، بههای شر ی من لد میاز بةن گزاره

-یفری شریعت باید در بتنر ادراک تاریخک ةباور است که من   فقهی و حنی شر ی مرب ط به نظری

تغییتر، های کیفری را نه ام ری تعبتدی و ریرقابت گفنه، واکنششناسانه تفتیر گردند  قرائت پیش

ها ارتباطی ناگتتننی با کارکردهایی دارد که بلکه، پدیدارهایی اجنما ی دانتنه که تداوم حیات و 

ای شتر ی-هتای فقهتیقدا  به این قرائت به ظرفیتتدهند  معندر ساصنار نظام اجنما ی انجام می

-هتا تةکیتد متیواسةه، و هاست  به همینکنند که تةییدکنندة نگاه کارکردگرا به مجازاتاشاره می

سنجی گ ار از مجازات قصاص، به معنای صروج از نگاه شر ی نتتبت کنند که بحث در م رد امکا 

 دو قرائت منفاوت شر ی در صص ص این کیفر است  به این مجازات نیتت  بلکه، متاله، تقاب  
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هتا و ص رت مشخص به بحث در صصت ص کتارکرد اجنمتا ی مجتازاتاگر یه فقهای امامیه، به

-اند، امتا متیسلب کارکرد اجنما ی سخن نگفنه ةالبنه، امکا  گ ار از یک واکنش کیفری به واسة

هتایی نظیتر لتزوم ارکردگرا یافتت  کلیتدوا ههایی برای تایید قرائت کت ا  در دیدگاه ایشا  ظرفیت

د  به  نت ا  نم نته، از نگتاه ها هتننت جه به  نصر زما  و مکا  در اجنهاد، در شمار همین ظرفیت

 یدارا میقتد در کته یامتتلله  اجنهادنتد در کنندهنییتع  نصر دو مکا  و زما »صمینی)ره(:امام 

 نظتام کیت اقنصتاد و اجنمتاع و استیس بر حاکم روابط در متلله هما  ظاهر به است ب ده یحکم

 و یاجنمتا  و یاقنصتاد روابتط قیتدق شناصت با که معنابدا  کند، دایپ یدیجد حکم است ممکن

 شتده یدیتجد م عت ع واقعتاً است، نکرده یفرق میقد با ظاهر نظر از که اول م ع ع هما  یاسیس

 م س ی)«باشد داشنه احاطه ص د زما   متائ به دیبا مجنهد  طلبدیم یدیجد حکم قهراً که است

    (213 /21 :1371 ،ینیصم

دو بخش اصتلی بته رشتنه تحریتر درومتده  در رومقالة پیش پژوهش، هایبرای پاسخ به پرسش

گرا قابت  است  در بخش نختت به بررسی دالیلی ص اهیم پرداصت که در قلمروی قرائت م ع  یت

اید اجرای قصاص را بدو  ت جته بته مقنیتیات زمتانی و طرح است  در ص رت پ یرم این قرائت، ب

بدانیم  در بخش دوم، ادلة  قرائت کتارکردگرا را  الزامینظر از کارکرد اجنما ی و  مکانی و نیز صرف

 واکاوی ص اهیم کرد  

تت ا  از میتا  در ابندای امر، باید به این متةلة  بتیار مهتم اشتاره کترد کته بته دشت اری متی

هتا، هتر گفنه یکی را به  ن ا  حقیقت نظریة کیفری شریعت بازشناصت  این قرائتهای پیشقرائت

-ویژه به هنگتام ننیجتههایی از پژوهش و بهت جه هتنند  البنه، در بخشیک متنند به دالیلی قاب 

کنند تا به اابات برسانند، احنماالً، قرائت کارکردگرا قرابتت بیشتنری بتا گیری، نگارندگا  تمم می

تمامی این ممحظات، پژوهش حاعر را باید تنهتا بته  ةکیفری شریعت دارد  به واسة ةیقت نظریحق

 های منفاوت از نظریة کیفری شریعت دانتت  ای به س ی ارائة  قرائتمنزلة  دروازه

در ایتن پتژوهش، اهمینتی ویتژه « های منفاوت از نظریة کیفری شریعتقرائت»تةکید بر متةلة 

ت ا  از یک حکم هایی درو  دینی هتنند که مینگاه نگارندگا ، هر دو قرائت، ص انشدارد  زیرا، از 

 ةهتای منفتاوت از نظریتصت انش ةامکتا  ارائت»اجنما ی و ریر بادی ارائه داد  بنابراین، باید میتا  

ستازی در یتک قائ  به تفکیتک شتد   رفتی« تمیسک الرسازی یا هما   رفی»و « کیفری شریعت

ای مجزا از ادراک دینی هتتنند  در ها اساساً مق لهکند تا نشا  دهد نظام مجازاتمی برداشت تمم

کیفری منتجم ب ده و  ةفرض پژوهش حاعر و  است که شریعت برص ردار از یک نظریمقاب ، پیش

 های منفاوتی ارائه داد ت ا  از این نظریه، قرائتالبنه، می
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 ة کیفری شریعتگرا از نظری. قصاص و قرائت موضوعیت1

همچ   دیگر احکتام وعتع شتده از ست ی صداونتد، حکمتی  قصاصگرا، بر اساس قرائت م ع  یت

وجت د بته ماهیتت اابتت و ت اننتد صللتی در نمیهای اجنما ی دگرگ نیزما  و  رگ قدسی ب ده و 

کناب یتا شر ی بدو  متنندی از  احکام در کاسنن یا افزود  هرگ نهمعنقدا  به این قرائت،   دنوور

استامی »(  همچنتین، در ایتن رهیافتت، 73: 1021دانند)ستبحانی، متی بتد ت ی ازمصداقسنت را 

هتا در گت ر زمتا  ممکتن پ یری و کند  ل ا تبدی های تشریعی بر دیگر کیفرها صدق نمیمجازات

 فتدهم ای مصلحت بال ات و اوالً م ع ع، بر حکم تعلق  لت»(  زیرا 302/ 3: 1021انصاری، «)نیتت

  بر این اساس، در این رویکرد نقت  (12/ 2 :1005 صدر،)«است نهفنه م ع ع در که است یاهیواقع

شة  صدور احکام در اول یتت  های نزول وبر ادراک  قمنی و نیز  م  به نص فارغ از ت جه به زمینه

 قرار دارد  

تنند  معنقدا  به ایتن گرا از قصاص ههای اصلی قرائت م ع  یتگفنه، شاصصههای پیشگزاره

تترین اکن   بته بررستی مهمکنند  همقرائت، برای اابات دیدگاه ص د به شماری از دالی  اسنناد می

 این دالی  ص اهیم پرداصت   

 

 جاودانگی و پایایی احکام شریعت  .1. 1

هتا و زما شریعت در تمام  قصاص، اص  تغییرناپ یری احکاماجرای م افقا  اسنمرار ترین دلی  مهم

  کننتدمیبرای اابات اد ای ص یش به احادیث مخنلفی اسنناد  معنقدا  به این اندیشه  هاستمکا 

القیامتة و حرامته حمل محمد)ص( حمل التی یت م:»از امام باقر)ع( روایت شده است  ن ا  نم نه،به

امتام  ،  همچنتین(51/ 1 :1315 کلینتی،«)القیامتة ال یکت   ریتره و ال یجتیر ریترهحرام الی یت م

ال  اهلل تبارک و تعالی لم یجعله لزما  دو  زما  و ال لنتاس دو  نتاس فهت  »فرمایند:صادق)ع( می

 (   213/ 17 :1003 مجلتی،«)القیامةفی ک  زما  جدید و  ند ک  ق م نحفی الی ی م

اسمم ویینی است جهانی و نظر بته جمتا نی مخصت ص و زمتا  و مکتا  بر اساس روایات ف ق 

 :1012گلپایگتانی،  احکام اسمم مص   از تغییر و تبتدی  هتنند)صتافیترتیب، بدین ؛معینی ندارد

،  لت یریشه در ا نقاد بته تت قیفی بت د  همته احکتام شتر ی دارد)بر اساس این دیدگاه که (  20

الشتم ل و جهتانی، در احکتام تشتریعی راه  ق  و  رف حاکم بر جامعه ولت   تام ؛(311/ 1: 1015

ها داشنه باشتند؛ ولت  ونکته شتارع در ت انند تةایری بر و های گ ناگ   نمیدر ننیجه م لفه ،اشنهند

ریشته داشتنن حکتم امیتایی در تشتریعات  بنابراین،ابندا و  حکم را امیا)نه تةسیس( کرده باشد  

شتارع های اجنما ی است  به ا نقاد ایتن گتروه، امیتای ادیا  وسمانی ریر از ریشه داشنن در  رف

ش د نه  ناصر دیگر ماننتد تغییتر مت اق نتبت به یک حکم فقط با دسن ر شارع از ا نبار ساقط می



 155 (32)ایپپی ،  0011 ستانبهار و اتب   اول، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...  کیفر قصاص رد دوگانگی قرائت

 

   

نتتبت بته اجترای  های ملی و  فراملیمخالفتنباید ل ا، (  133/ 3 :1017، کاظمی صراسانیجامعه)

 میکشت رهای استم ها بر سیاسنگ ارا  نظام  دالت کیفتریهای اسممی و  دم پ یرم و مجازات

    (120/  2: 1331 نیا،نادری و کریمیتةایر بگ ارد)

 درو  داده، هر روز ص اسنه ص د را تغییتر جامعهاحنمال وج د دارد که بر اساس این نگرم، این 

جامعته از شتةنیت حت ف یتک حکتم  ،ل ا  رودهای و  از بین میاصالت شریعت و وم زه ص رتاین 

همچنتین، در  صاص با مبانی تشریع اسممی همخ انی ندارد و گ ار از حکم ق ب دهبرص ردار ن شر ی

  و  وجت د نتداردمحدودیت زمانی برای  است  بنابراین،نیافنه تقیید اجرای حکم قصاص ،باور ایشا 

روز قیامتت تتا  همگتا نیتت، بلکه بترای   صر نزولبرای مردم  تنها گ اری شارعقان  لحاظ، بدین

قترار  کیفر قصتاص صداوند هیچ کیفری را در  رضگ شنه، ز و ا  (010: 1015مرتیی،  )سیداست

 (  13: 1303)طباطبایی: را تعةی  و به دیگری رج ع کرد و نداده تا بن ا  

های شر ی و احنمتال سترباز زد  گرا در پاسخ به صش نت مجازاتمعنقدا  به قرائت م ع  یت

کیفرهتای استممی از جملته قصتاص، در ه اند کتها در ط ل زما ، بر این  قیدهجامعه از اجرای و 

 ةرسند، نه ونکه صش ننشا  ذاتی باشتد  شتارع مقتدس کته نتتبت بته همتظاهر صشن به نظر می

م ع  ات حکیم است، با وعع ق انینی مانند قصاص درهای رحمت و صلح را بتر جهانیتا  گشت ده 

تربیتت، اصتمح،  گیری ماننتداین کیفرها همراه بتا ف ایتد یشتماجرای   موه، از نظر ایشا بهاست  

  در (10 :1310، بجن ردی است)م س ی ریرهبخشی، بزرگداشت دین و وم زی، حیاتتةهیر،  برت

ت اند م جب وهن اسمم ش د  زیرا، صداونتد نهایت، م ع  ی که شارع مقدس و  را جع  کرده، نمی

   (137: 1310تبریزی، نتبت به تمام متائ  وگاهی دارد)مدنی

 

 کیفر قصاص بازدارندگی .2. 1

-گترا بتدا  استنناد متیبازدارندگی قصاص در شمار دالیلی است که معنقدا  به قرائت م عت  یت

جدای از ونکه ناظر بته گ شتنه مجترم استت، بتا قصاص »،   از نظر ایشا (70: 1331)قدرتی، کنند

در جامعته  جتمانی افرادکارومدترین شی ه برای جل گیری از وق ع جرایم  لیه تمامیت نگری، وینده

ولکم فی القصتاص حیتاه یتا اولتی »این گروه، ویة شریفة (  200 :1310)صتروشاهی، «باشدنیز می

کنند   ممه طباطبایی در این صصت ص معنقدنتد را در قالب اندیشة بازدارندگی تفتیر می« االلباب

 ده و تحقتق حیتات در مصلحت جامعه اسممی در اجرای قصاص بت»که بر اساس ویة شریفه اصیر، 

قصتاص »(  از نگاه شتیخ ط ستی نیتز 033/ 1تا: طباطبایی، بی«)گروی رجحا  قصاص بر  ف  است

)ط ستی، «شت دها هتتنند، صتنم متیقات  به تنبه و انصراف افرادی که درصدد کشنن دیگر انتا 

1003 :2  /105)   
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 بخشی جامعه و تنظیم روابط میان شهروندان انسجام .3. 1

-ای و پایتا های قبیله، جل گیری از وق ع قن گرامله دیگر دالی  معنقدا  به قرائت م ع  یتاز ج

  ینانچه مجازات قصاص برای قات  در نظر گرفنه نش د، ممکتن استت استصش نت  ةداد  به یرص

هتا ز با و وی را به قن  برسانند یا سالیا  درا ةج یی، نه تنها قات  بلکه صان اددم از بابت کینهاولیای

با قصتاص که: این شبهه  در پاسخ بهرا مخن  کنند  پس  ایشا زندگی  ةبه دشمنی پرداصنه و یرص

در  کتریم قرو  ش د کهینین بیا  میل ا جامعه باید از و  دست بکشد؛  ،قات ، رفنار وی تکرار شده

قاتت  حیتات  بتا کشتنن لحتاظ،بتدین  س ره بقره، حیات اجنما ی را تیمین نم ده استت 173ویه 

قصاص یک حق قابت   ،(  همچنین233تا: بیش د)مةهری، می تیمیندیگرا  از جمله صان اده وی 

د از و  گ شت کرده و یا نتبت بته و  نت اندم در هر مرحله از رسیدگی میگ شت است که اولیای

تتا از مقتدار بو یته احتاس استتهیجا  و  مبننی بریک واکنش  ، رالباً  ولی اننقامنمایندمصالحه 

بخشتید  حکم قصاص با تعیین حد و مرز در پی انتجام جامعه و نظتم ،لکن  جنایت نیز تجاوز کند

 و  است تا از تجاوز جل گیری ش د   هب

 

 سزادهیقصاص و  .1. 1

-های انتانی یتاد شتده ن ا  یک گناه کبیره و نیز  ملی منافی با ارزمدر نص ص شر ی از قن  به

 گردیتدهس، برای این  م ِ ذاتاً قبیح و عدانتانی مجازاتی بر مبنای مماالت تعیین است  بر این اسا

این سخن از معنای لغ ی قصاص که  دانتت یکی از اهداف قصاص را باید سزادهی در ننیجه،   است

 قصاص در لغتتش د  ( نیز برداشت می130/ 11تا: منظ ر، بی ابن«)دنبال یک ییز را گرفنن است»

 ترب در   ومده استت کرد  واار یک  م به معنای دنبال(، 122: 1317قیم، «)قص» ةیشاز ر رب 

 ،کته قصتاص نفتس جهتو از و  کرده ، ام ری که منعاقب بر یکدیگرند را به قصه تعبیر دلتا  ص 

-به کتار رفنته م رددر این  قصاص ةوا  ؛یابدص رت می ارتکاب جنایتهاق نفتی است که پس از زا

شناسی قصاص نیز داللت بر جل ة سزادهی ترتیب، وا ه(  بدین3: 1310لنکرانی، دی)فاع  م حاست

 این واکنش کیفری دارد  

 

 

 . قصاص و قرائت کارکردگرا از نظریة کیفری شریعت 2

های کیفری نظیر قصاص را فتارغ گرا که من   شر ی مرب ط به واکنشدر تقاب  با قرائت م ع  یت

کند، قرائت کارکردگرا، بر این بتاور های جامعة زما  نزول وحی تفتیر میگیاز ادراک تاریخی و ویژ

-کیفری شتریعت بایتد در بتتنر ادراک تتاریخ ةاست که من   فقهی و حنی شر ی مرب ط به نظری
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هتای اتکای بحث دقیقتا همتین جاستت  صت انش کتارکردگرا واکتنش ةشناسانه تفتیر گردند  نقة

هتا ارتبتاطی که، پدیدارهایی اجنمتا ی دانتتنه کته تتداوم حیتات و کیفری را نه ام ری تعبدی، بل

دهند  بر اساس این صت انش، ناگتتننی با کارکردهایی دارد که در ساصنار نظام اجنما ی انجام می

هتای تتاریخی و برای پاسخ به این پرسش که ویا قصاص حکمی ریر قاب  تغییر است؟ باید به زمینه

تت ا  دریافتت کته ایتن م مراجعه کرد  در این ص رت بته وعت ح متیاجنما ی زما  صدور این حک

زمتا  صتدور وحتی کتارکردی  ةواسةه از س ی شارع امیتا شتده کته در جامعتمجازات، تنها بدین

شت د کته منتد متیای امیتا و البنته، قا تدهاجنما ی داشنه است  حکم قصاص در نظتام اجنمتا ی

   اجنما ی و  است  ناپ یر از الگ های تعامصش نت، بخشی جدایی

در این ساصنار اجنما ی ومیخنه با صش نت، مجازاتی که رنج جتمانی تحمیت  نکنتد، هرگتز از 

هتای رستمی تنهتا در صت رت انةبتاق بتا ش د  زیرا، نظام مجتازاتس ی افکار  م می پ یرفنه نمی

ار اجنمتا ی ترتیب، قصاص در و  ستاصنجمعی قاب  پ یرم ص اهد ب د  بدینتنبیهی وجدا اصمق

زما  صدور شتریعت مقابلته بته مثت  در  ةدر جامع»است  به ویژه ونکه، واکنشی دارای کارکرد ب ده

(  با ایتن تفتاوت کته در برابتر 21 :1373م ننگ مری، «)استای فراگیر ب دهواکنش به جرایم، پدیده

وجت د  ة، به واسةقن  یک فرد ممکن ب د ا یای منعددی از قبیله قات  قصاص ش ند  از و  گ شنه

اگر مقن ل در میا  ق م ص د از م قعیت اجنما ی باالیی برص ردار ب د و قات  در ق م »نظام طبقاتی، 

شدند که از لحتاظ ص د دارای م قعیت اجنما ی پایینی ب د اولیای مقن ل ص اسنار کشنن کتی می

یعت در ینین بتنری (  شر31 :1317محمدی ج رک یه، «)ردیف مقن ل باشدم قعیت اجنما ی هم

ومیتز روابتط اجنمتا ی را باره این الگ های صشت نتت ا  به یکو نیز عمن درک این مق له که نمی

نماید  از نگاه قرائت کتارکردگرا می« مقابله به مث »مندکرد  دگرگ   ساصت، اقدام به امیا و قا ده

های تتاریخی و نیتز کتارکرد درک یرایی امیای حکم قصاص ت سط شارع بدو  ت جه به این زمینه

زما  نزول شریعت ناممکن است  بنابراین، در تشریع حکم قصتاص، کتارکرد  ةاین مجازات در جامع

 است دیگری مد نظر ب ده ةاجنما ی این مجازات بیش از هر مق ل

نظر از کیفر قصاص، مجازات ابزاری برای تحقق شماری از کارکردهای اجنما ی استت  در صرف

وار و با تکیه بر کارکردهایی که در ارتباط بتا ستایر ازات را باید در قالب یک نگرم نظامحقیقت، مج

(  010 :1331جعفتری و ستاداتی،  رساند، تحلی  کرد)ج ا های اجنما ی به سرانجام مینظامصرده

در هنجتاری نهفنته -پدیداری وابتنه به نظام ارزشی دهد که مجازات اساساًوار نشا  میتحلی  نظام

هنجتاری -ارزشتی ةنظتام مجتازات، شتبکهای اجنما ی است  در بةتن صتردهنظامبةن سایر صرده

ها و هنجارهایی است که در بةن ستایر متنقلی وج د ندارد  بلکه، کارکرد مجازات حراست از ارزم

ار نظام فرهنگ از س ی پدیدهنجاری صرده-ارزشی ةها جریا  دارند  به  ن ا  نم نه، شبکنظامصرده
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نظام اقنصاد وج د دارند، از طریتق هایی که در بةن صردهش د  همچنین، ارزممجازات حراست می

هنجتاری، پایتتنگی -ش ند  ننیجة نهایی حراست از ایتن شتبکة ارزشتیپدیدار مجازات حراست می

 انتجام اجنما ی است 

هتای اجنمتا ی منظتاهنجاری دیگر صرده-ناپ یر مجازات به شبکة ارزشیاین وابتنگی گتتت 

معنا که مجازات پدیداری وابتنه استت و بدین«  کارکردگرایی مجازات»یک ننیجة انکارناپ یر دارد: 

کارکردهای و  را باید در ارتباط با سایر پدیدارهای اجنما ی جتنج  کرد  بر این استاس، مجتازات 

کارکردهایی است کته در  ةنفته نیتت  بلکه، اهمیت و  به واسةپدیداری برص ردار از مةل بیت فی

های اجنما ی، شک  دگرگ نی ةرساند  البنه، گاه ممکن است به واسةنظام اجنما ی به سرانجام می

 صاصی از مجازات از تحقق کارکردهای ص د و در نهایت، حراست از انتجام اجنما ی نات ا  گردد 

کند، نیتتت  از و  حراست میا نبار شد  ارزم بنیادینی که مجازات این گزاره، به معنای بی 

گفنه را نتدارد  بلکه، و  شک  صاص مجازات در شرایط اجنما ی جدید ت ا  حراست از ارزم پیش

بتارز ایتن تحت ل را بایتد در  ةدر این ص رت، شک  حراست از و  ارزم نیز باید دگرگ   ش د  نم ن

-تنبیهتی رنتججنما ی با اصمقسزاده مجازات جتنج  کرد  در یک نظام اتقاب  اشکال سزاده و ریر

بخشی هتنند  در این ص رت، برای حراستت از انتتجام گریز، کیفرهای شدید، فاقد کارکرد انتجام

ای بتا های بنیادین نیازمند اشکال منفاوتی از مجازات هتنیم  در مقاب ، در جامعهاجنما ی و ارزم

 ت اند م جب انتجام اجنما ی ش د  ومیز واکنش کیفری میهای صش نتتنبیهی صشن، گ نهاصمق

وید بن ا ، مجتازات در نظریتة ونچه گ شت، معنایی برای کارکردگرایی مجازات است  به نظر می

ویتد کته شتریعت نتتبت بته کیفری شریعت را نیز از همین زاویه تحلی  کرد  زیرا بعید به نظر می

ناپت یر از های کارکردی، بخشی جدایت جه ب ده باشد  این واقعیتهای کارکردی مجازات بیواقعیت

دینی نیتتت  در  ةسک الر و نظری ةه یت مجازات هتنند و در این صص ص، تفاوتی میا  یک نظری

های کارکردی یکتانی است  اساستا، مجتازات قصتاص و ستایر هر دو نظریه، مجازات دارای واقعیت

ق  در بةتن صت د نیتتنند  بلکته، ش ند، دارای نظام ارزشی متنهایی که شر ی ص انده میمجازات

هتای وابتتنه بته شتریعت در نظتامهایی است که در بةن سایر صتردهکارکرد ونها حراست از ارزم

م منانته ص اهتد  ةبخشی بته جامعتها، در نهایت م جب انتجامجریا  هتنند  حراست از این ارزم

 ب د 

وید، مقص د، گت ار از میا  میونگاه که سخن از تبیین قصاص در یاری ب ادراک کارکردگرا به 

هتای یک ارزم بنیادین شر ی نیتت  بلکه، مقص د دگرگ نی در شک  حمایت کیفری از این ارزم

کید شد که پدیتدار مجتازات در ةجمعی است  زیرا، پیشنر تتنبیهی وجدا بنیادین با ت جه به اصمق

ا  مجتازات قصتاص را دارای تت ارزشی متنق  نتدارد  بنتابراین، بته دشت اری متی ةبةن ص د شبک
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هتای دهتد کته واکتنشبه پیکربندی اجنما ی نشتا  متینفته دانتت  نگاه کارکردی مةل بیت فی

ینانچه، تح الت فرهنگتی، اجنمتا ی و نظیتر کیفری، از ماهینی  میقاً اجنما ی برص ردار هتنند  

ورنتد، مجتازات مت ک ر بخشی یک واکنش کیفری فتراهم وها زمینه را برای سلب کارکرد انتجامو 

هتا اشتاره ای کته در ادامته بتدا فقهتی ةادلت ش د ص د به ص د از ساصنار نظام اجنما ی ح ف می

هتا و ای در صص ص مجازاتدهند که شریعت اسمم نیز ینین پندار کارکردگرایانهش د نشا  میمی

 از جمله قصاص داشنه است   
 

 قصاص؛ حکمی امضایی و نه تأسیسی .1. 2

 و برای اابات امکا  گ ار از حکم قصاص، اسنناد بته امیتایی بت د   م ج د ةادل ترینمهمجمله  از

بخشی اجنما ی است  پیش از ظه ر اسمم در  ربتنا ، شماری از وداب و رس م رایج وظیفه انتجام

 د، بلکته، نه تنها در میا   قمی جامعه از مقب لیت الزم برصت ردار بت ق ا درا بر  هده داشنند  این 

هتا شماری از این  رف ،  شریعت به هنگام ظه رشدمیها با سرزنش جامعه همراه انگاشنن و نادیده

حکام امیایی، قبت  ا  ش د ن ا  حکم امیایی یاد می اها برا ا نبار نم د که در اصةمح فقهی از و 

ها مبننی ب ده و سپس، بر و ، نظام اجنما ی و اقنصادی از نزول شریعت نیز در جامعه وج د داشنه

حکم تةسیتی، حکمی استت کتته  ،در مقاب (  2/252 :1005)صدر، ها را تةیید کرده استشارع و 

پیش از تشریع سابقه نداشنه و شریعت به ص رت ابندایی و  را ا نبتار نمت ده استت)محقق دامتاد، 

بته ا نقتاد گیرنتد  ی قترار متیدر شریعت اسمم احکام فراوانی در زمره احکام امیتای(  1 /1 :1001

 :1377) میتد زنجتانی، «نیتتتفراگیتر متتنثنی  ةحکم قصاص نیز از این قا تد»شماری از فقها، 

های بدنی ی   قصتاص را پتیش از یکی از مشه رترین م رصا   ربی، مجازات ،(  همچنانکه2/217

فتردی از  ،یشخصت اگرکه (  به این ص رت 513/ 5: 1371داند) لی، اسمم در میا  ا راب رایج می

 قاتت  کشنن به صرفاً افراط یرو از گاه یول  کردندیم قصاص را وی ،رساندبه قن  می را گریدقبیله 

-وابتنگا  وی را نیز از بین می ،قن  جانی برافزو   ق مینی یهاصص مت در ویژه،به شد ینم اکنفا

منتد را نظتامو اصت لی بترای و  وعتع و و  بردند  شریعت، اص  مقابله به مث  را پ یرفت، اما ق ا د

 (   11: 1332حامد،  ساصت)قاسمی

شت ند کته  تدم واسةه از س ی شریعت امیا میقاب  درک است که شماری از این احکام بدین

  (311 /0 :1017، کتاظمی صراستانی)استتای جز فروپاشی نظام اجنما ی نداشنهها ننیجهیید و ةت

شت د کته هتا وابتتنه متیاجنماع تا بدانجا به پایداری شماری از این  رف زیرا، در گ ر زما ، حیات

تةیید شماری از این احکتام از  ل ا  سازمانی اجنما ی ص اهد شدها م جب بیدگرگ نی یکباره در و 

ها در نظام بخشید  به روابط اجنما ی و نیز تحقق اهتداف شتریعت نقش و  ةس ی شارع، به واسة
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ا نبار که یک حکم از پیش م ج د، ت انایی تحقق اهتداف مت رد نظتر ، شارع بدینینبنابرااست  ب ده

کند   رفی که برص ردار از رواج  قمئی ب ده و البنته، نظتام اجنمتا ی را امیا میشریعت را دارد، و 

نیز بر و  مبننی باشد، نباید دگرگ   ش د  در ریر این ص رت، تعام  شهروندا  بتا یکتدیگر مخنت  

 کند اهد شد  بر این اساس و به ا نبار کارایی، شارع اقدام به امیای حکم و  رف رایج میص 

های کیفری در شمار این دستنه از احکتام امیتایی قترار وید که نظام واکنشینین به نظر می 

استت  ایتن ها داشتنهها ت سط شارع ارتباطی ناگتتننی با کارویی اجنما ی و پ یرم و داشنه و 

ها را یکباره و ت انتت و زما  ص د ب ده و شارع به دش اری می ةیافنهای تعیندر شمار  رف احکام

هتا را تاییتد واسةه و درست به  لت کارکرد اجنما ی و با نزول یک دسن ر دگرگ   کند  به همین

ستلب  لت ا بتاترتیب، پایداری این حکم نیز کاممً وابتنه به حفت  کتارکرد و  استت  کند  بدینمی

  ( 11-15 :1371)مجنهدشبتتنری، «نتدارد حکم مت ک رتةکیدی بر بقای  شریعت نیز»کارکرد و ، 

و تفاوت مکلفین،  زما  رییتغ با زین مصالح و هتنند مصالح تابع احکام»معنقدند که  زین یحل  ممه

متر شتده رود که گروهی در زمانی صاص به حکمی اترتیب، این احنمال میگردند  بدیندگرگ   می

از  صت رت نیتا در کته باشد داشنه مفتده گرید یق م یبرا باشند، لکن هما  حکم در زمانی دیگر،

   (173تا:  ممه حلی، بی«)انجام و  نهی ش ند

تت ا  اد تا کترد امیایی ب د  حکم قصاص م جب طرح این پرسش بتیار مهم است که: ویا می

ت جته نم ده و نتبت به  ترف ج امتع پتتین بتی اسمم تنها  رف و  ادات یک زما  صاص را امیا

باشد؟ اساساً  رف پیش از ت لد شریعت برص ردار از یه م ع  ینی است که شارع و  را امیا کترده 

و تمامی ج امع وینده را ملزم به پیروی از هما  احکام امیایی هتزار ستال پتیش نمت ده باشتد؟ در 

شارع به بنای  قم در امیتای اند که این  قیده برصی برهای نظیر و  پاسخ به این پرسش و پرسش

احکام مخنلف در صدر اسمم ت جه داشنه و نیز اساس احکام  م می را بر مصتالح و مفاستد جامعته 

است  ل ا تص ر اینکه شارع تنها مقررات زما  ص د، یعنی  رف جتاهلی را امیتا کترده اسن ار ساصنه

 :1373ها را امیتا کترده استت)گرجی،  رف همه زما  وجه درست نیتت، بلکه ایشا هیچباشد، به

، امیای  رف رایج در زما  نزول شریعت، تنها به معنای تاکید بر مشرو یت و   ترف بنابراین  (03

ت اننتد اهتداف هایی است کته متییید و امیای تمامی  رفةصاص ت سط شارع نیتت  بلکه، هدف ت

 شتد  دگرگت  فقهای برجتنه شیعه معنقدند که بتا بر این اساس یکی از   شریعت را محقق سازند

(  پتس، 151/ 1تا: )شهید اول، بیش ندمی رییتغ دسنخ م زین یشر  احکام ها در ط ل زما ، رف

امیای شارع دلی  بر جاودانگی حکم نیتت  بنابراین، بتا »اهلل مننظری باور دارند:ویتگ نه که هما 

لحاظ بعید نیتت که ارتکازات  قمیتی کند  بدیننیز تغییر میتغییر ارتکازات  قمیی، حکم امیایی 

ای که و  سیره دیتار زوال نیز همانند دیگر شل نات ودمی، بر اار گ ر زما ، دگرگ   شده، به گ نه
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های  قتم کاشتف از وجت د مصتالح و مفاستد گردد یا سیره جدید حادث ش د، زیرا از ونجا که سیره

معنمتدی، «)شت درفتنن حجیتت و  ستیره متی ها م جب از دستدر و  هتنند، ل ا تة ر و تح ل

1337 :131- 101)   

هتای ت ا  ینین برداشت نمت د کته: برگزیتد  دیگتر واکتنشبا ت جه به ممحظات پیشین، می

 پ یرم باشد، از نظر شریعت مردود نیتت  جمعی قاب کیفری ینانچه از س ی وجدا 

 

 توامان خصوص و عمومی  قصاص، واکنشی با ماهیت  .2. 2

صص صی مجتازات   م می و صص صی هتنند  جل ه ةبرص ردار از دو جنب های کیفریواکنشارلب 

وبتادی، مهجن شی از ارتکاب جرم)محمدی و رستنگاردیده در قبال صتارات نابرای طرح د  ای بزه

، گ شتنهاز و   استت بخشتی اجنمتا ی، مرب ط به کارکرد انتتجامو  م می  جل هو  (115: 1330

جمعتی و وجدا  ةشدهای برانگیخنهدر پی ند با حتاسیتاز یک زاویه فرایند تحمی  مجازات را باید 

تمم جامعه برای مقابله با تعرض به نظام هنجاری نیز تحلی  کترد  مجتازات زبتانی نمتادین بترای 

ای مقدس اجنما ی را هجمعی در برابر رفناریتت که ارزماحتاسی وجدا -هنجاریاننقال واکنش 

 کند  نقض می

از طریق تحمی  مجازات بر بزهکار حتدود مقدستات صت یش را معتین نمت ده و  جمعیوجدا  

-ارتکاب رفنار مجرمانه مخدوم گردیده ةپردازد که در ننیجهایی میط ر طبیعی به احیای ارزمبه

ایتتت کته و تقتدس همبتتنگی یافنگیمجازات زبانی برای بیا  تعین(  521: 1317اند)بریث ناچ، 

بر این اساس، قصتاص و (  Garland,1991, 123اکن   به واسةة ارتکاب جرم مخدوم گردیده)هم

شخصی و حقتی  دیدهبخشی برای بزههای کیفری تنها برص ردار از کارکرد النیامدیگر اشکال واکنش

 منحصراً صص صی نیتنند  

-صنی از مجازات در ادبیات فقهای برجتنه نیز مق لتهشنااین ماهیت دوگانه و این قرائت جامعه

 ةکننتداند که با ادبیاتی منفتاوت بیتا هایی را مةرح نم دهای رریب نیتت  شماری از فقها، اندیشه

دم ولتی»بتتیار مهتم کته: ةبخشی قصاص است  از جمله این گتزارهما  کارکرد اجنما ی و انتجام

قصاص است  حنتی  ة، بیانی دیگر از هما  ماهیت دوگان«ردقصاص ندا ةبدو  اسنی ا  از حاکم اجاز

دم را متتنحق تعزیتر شماری از فقهتای امامیته اجترای قصتاص را بتدو  اذ  حتاکم حترام و ولتی

 (   015/ 2: 1001 ،براج طرابلتیاند)دانتنه

قصاص هتنند  پرسشی  ةگفنه با ادبیاتی فقهی متیری برای اابات ماهیت دوگانهای پیشگزاره

 و گیرد و  است که ینانچه، جامعه به دالیت  فرهنگتیاکن   پیش روی این پژوهش قرار میهم که

ت ا  همچنا  بر اجرای این حکم تاکیتد اجنما ی، تمایلی برای پ یرم قصاص نداشنه باشد، ویا می
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فت  لتزوم ح»و « حرمت تنفیر دین»بتیار مهم  ةویژه، دو قا داحکام اان یه و به ةکرد؟ بررسی مق ل

گیرند، زمینه را برای پاسخگ یی بته ایتن پرستش بتتیار مهتم که از دل این مق له نشةت می« نظام

   وورند فراهم می

حکم واقعی اان ی، حکمی است که بر م ع ع)اولی(، به وصتف اعتةرار، اکتراه،  تتر و حترج و 

  (120: 1301 گردد)مشتکینی،ش د و در شرایط استنثنایی صتادر میسایر  ناوین اان یه منرتب می

های مخنلف  ناوین جدیدی در و  جای گرفنه و مصادیق احکام اان یه اابت نب ده و نتبت به زما 

 ش ند  یا  ناوینی از و  صارج می

اجرای قصاص به مصلحت جامعه اسممی نب ده و یتا  ینانچهبر اساس این ظرفیت درو  فقهی، 

بایتت از اقامته و  تتا رفتع را ناممکن کند، میفرما گردد که اجرای قصاص شرایةی بر جامعه حکم

یه بین حف  اص  اسمم و اجرای قصاص تزاحم حالت به وج دومده دست کشید  برای نم نه، ینا 

تت ا  اجترای ایتن مجتازات را ط ری که جمع میا  و  دو امکا  نداشنه باشد، متیبه وج د وید، به

، اجرای کیفر سلب حیات ممکن است م جب تنفیر گریزرنج ةدر یک جامعبرای مثال؛ من قف نم د  

در گ ر زما  قصاص کارایی اجنما ی صت د را از دستت داده، تصت یری شک  که بدیناز دین گردد  

جمعی مبدل به واکنشی ریرمقبت ل گتردد  لت ا صشن از شریعت به نمایش گ اشنه و در نزد وجدا 

  قابت  (303: 1310 )ن بهتار،وجت د دارددیتن بر اساس قا ده حرمت تنفیر  امکا  بازاندیشی در و 

جمعتی از ای با اصمق تنبیهتی صشتن، مجتازات جتتمانی اننظتار وجتدا درک است که در جامعه

 سازد  های کیفری را بروورده میکارکرد واکنش

گریتزی قترار تنبیهتی و  در بتتنری از رنتجای که تعام  اجنما ی و اصمقدر مقاب ، در جامعه

گیتری وورند  شتک و  پدید می ةکنندهای جتمانی تص یری نامناسب از نهاد تحمی اتدارد، مجاز

جمعی، معنایی جز سلب کارکرد اجنما ی مجتازات مت ک ر نتدارد  در ینین تص یری در نزد وجدا 

کنتد، بلکته، فشتار تنبیهی صت د حت ف میاصمق ةاین ص رت، جامعه نه تنها این مجازات را از دایر

اهلل وورد  به تعبیتر مرحت م ویتهت جهی نیز برای  ب ر از این مجازات به قدرت وارد می هنجاری قاب

 وبترو، جتا ، حفت  ونهتا مانند و اتید و قصاص احکام عیتشر از یاصل هدف نکهیا به رنظ»مننظری:

 و هتاو  تیهتدا و نیمجرم اصمح و هیتنب و مجرم افراد تجاوز و تعدی از جامعه و فرد حق ق و مال

 و رییتتغ بته ت جه بای هدف نیین به  ین روم و د،شبایم هاو  ازس ی وارده هایبیوس تدارک زین

 از ب د، نخ اهد کتا ی یاجنما  و اقنصادی ،یفرهنگ ابعاد در بشری گ ناگ   ج امع روزافزو  تح ل

 جترایا  تدم ایت و  اهتداف از درستت نیتیتب  دم صاطربه هامجازات ازی بعیت است ممکن رونیا

 هرینتد و ، اجرای ازی فرعت نیین در گردد؛ و  وهن و عتیشر اص  بهی نیبدب م جب و ، حیصح

مننظتری،    «)شت د صت دداری دیبا ط،یمح شد  وماده و حکم ةفلتف نییتب زما  تا و م قت ط ربه
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ت ا  به حکم برصی از فقها نتبت بته  تدم جت از حتدود در  صتر (  در این صص ص می35: 1317

 (  013/ 5 :ق1005ت نیز اشاره کرد)ص انتاری، ریب

ت ا  های ف ق را میاند، اندیشهای که منجر به صدور ینین احکامی شدهنظر از ادله رواییصرف

از زاویة کارکرد اجنما ی مجازات نیز تحلی  کرد  اجرای حتدود بته دلیت  تحمیت  رنتج جتتمی و 

شرایط اجنما ی و فرهنگی، به  ةام پ یرد که، به واسةای انجروحی که به همراه دارد، باید در جامعه

باره فراهم نیتتت، ها باشد  در مقاب ، هنگامی که جمیع شرایط در اینط ر کام  پ یرای اجرای و 

 گردانی شهروندا  از شریعت گردد ت اند بتنرساز تنفیر دین و نیز رویاجرای کیفرهای شر ی می

های کیفتری و از بریم که واکنشنما ی، به این نکنه پی میبا نگاهی کارکردی به پیکربندی اج

جرایمی همچ   قن   مدی نفس، بتا شتدت اند  جمله قصاص، برص ردار از ماهینی  میقاً اجنما ی

جمعی هتنند  ینین برداشتنی از جترم، تصت یر های وجدا حتاسیت ةکنندتر تحریکهر یه تمام

گرانه برای مقابله ر این تص یر، مجازات نه یک روم محاسبهگردد  دای از مجازات را م جب میویژه

شت د  جمعی بتروز داده متیبا بزهکاری، بلکه یک واکنش  اطفی و طبیعی است که از س ی وجدا 

جامعته و البنته، نمت دی از تتمم  ةهای تحریک شتدای از پاسخ به حتاسیتتحمی  مجازات جل ه

 نبار ارزم مخدوم شده و نیز، حراست از انتجام اجنما ی جمعی برای بازت لید اناص دوگاه وجدا 

 ( Durkheim, 2013: 67-68)است

حراست از معانی بنیادین فرهنگی ص د و برای تحمی  شک   با هدفجمعی است که این وجدا 

کتارکرد واقعتی وورد  بتر ایتن استاس، صاصی از واکنش کیفری به قدرت، فشتار هنجتاری وارد متی

یابند، ایجاد انتجام اجنمتا ی شخصی معنا می ةدیداز اهدافی که در ارتباط با بزه نظرمجازات، صرف

  قاب  درک است کته نتات انی (:Garland, 2012: 123()97 Hudson, 2003و یا تق یت و  است)

گردد  بر این اساس، ینانچته ا نباری نهاد م ک ر میدر تحقق این کارکردها ص د به ص د م جب بی

ای که قصاص نه تنهتا کتارکرد جمعی گردد، به شی هگریز شد  وجدا نگی م جب رنجتح الت فره

بخشی ص د را از دست داده بلکه م جب تنفیر جامعه از شریعت گردد، احنمال بازاندیشی در انتجام

 و  وج د دارد  

نیز « هعرورت حف  نظام جامع» ةت ا  با تکیه بر قا درا می قصاص گ شنه، امکا  گ ار ازاز و 

م رد بررسی قرار داد  اد ای ارتباط این قا ده با بحث قصاص به دلی  رویکرد جامع ی هر دو مق له 

مح ر است و هم قصاص یک واکنش اجنما ی در مقاب  بزه اجنماع ةمزب ر یک قا د ةاست  هم قا د

امعته رفنارهتایی استت کته مخت  نظتم جباشد  از عروریات حف  نظام اجنمتا ی جلت گیری از می

    هتنند
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اصنمل نظام یکی از ادله حاکم بر سایر احکتام استممی بته  جاست کهتا بدا  اهمیت این قا ده

ش د، اجنما ی حکمی از احکام اسممی م جب اصنمل نظام  ینانچه وید  به این ص رت کهمیشمار 

 ممته  ة قیتد بته )303/ 2: 1377 ) مید زنجانی،گرددملغی میمننفی و به  ن ا  اان ی حکم و  

عرر و ، ممک حُتن داشنن هر امر، کارویی و  امر در حف  نظام جامعه ب ده و ممک قبح و ، صدر

گ شتنه، برصتی از و  ( 213تتا: بتی ،انصتاری اراکتی)کندمیاست که به نظم  م می وارد  صتارتی

جلت گیری از  بترای های رایتجمهر تایید شارع بر شمار قاب  ت جهی از  رفرا فلتفه احکام امیایی 

)شتهابی (311 /0 :1017نتائینی، رتروی )داننتدمتیمتتلمین  ةفروپاشی نظام اجنمتا ی در جامعت

این مق له است که باید از امت ر  ةکنندحف  نظام بیا  ةترتیب، قا دبدین  (10 /1 :1317، صراسانی

    (01-05 :1331)ن بهار، پرهیز کرد م منانه ةنظام اجنما ی در جامع ةزنندبرهم

حف  نظام نیتز  ةگ شت در م رد قا د« حرمت تنفیر دین» ةنظیر ونچه پیشنر در صص ص قا د

های پ یرم اجنما ی ص د را از دستت داد، جاری است  ینانچه، در گ ر زما  قصاص نه تنها زمینه

تحمیت   ةبلکه، م جب نارعاینی اجنما ی از حک مت اسممی و سپس، ایجاد هرج و مرج بته واستة

هتای کیفتری بته ت ا  سخن از جایگزینی و  با دیگر اشتکال واکتنشازات گردد، به نظر مییک مج

باید ت جه داشت که، مجازات تنها یک واکنش فنی و حق قی در برابر بزهکتاری نیتتت  میا  وورد  

و   ةکننتدبلکه، معیاری برای داوری جامعه در صص ص مشرو یت یا  دم مشترو یت نهتاد تحمیت 

هتای گتتنرده، از گریز، زمینه را برای نارعاینیرنج عةمی  مجازاتی صشن در یک جاماست  گاه تح

کنتد  در ایتن گتیخنگی انتجام اجنما ی و در نهایت، مخدوم شد  نظم اجنما ی فتراهم متیهم

شتماری از فقهتای ت ا  از اجرای مجازات به نفع حراست از نظام اجنما ی دست کشید  ص رت، می

انتد  ینانکته دهی مجازات اشاره کردهبخشی و نظمادبیاتی فقاهنی به کارکرد انتجامنیز با  برجتنه

های اسممی سخن از حف  نظام اجنمتا ی و دفتع الغةار، در پاسخ به یرایی تشریع مجازات کاشف

 (   303 :1015الغةا، وورد)کاشفزشنی و شرارت از افراد جامعه به میا  می

بتیار مهم ت جه داشت: ممکتن استت بته لحتاظ فقهتی مقنیتای  لهمتادر نهایت، باید به این 

اسنناد به حکم اان یه برای گ ار از کیفر قصاص، با مقنیای سایر قرائن ذکر شتده در ایتن پتژوهش 

منفاوت باشد  زیرا، مقنیای سایر قرائن، وج د شرایط اسنثنائی و گ ار مقةعی از یک حکم نیتتت  

ویتد، هتدف گت ار از حکتم اولتی تتا زمتا  رفتع ن ی به میا  میدر حالی که وقنی سخن از حکم اا

نهائی تمامی این قرائن، هما  کارکردگرایی  جةوععیت اسنثنائی است  به ررم این تفاوت فقهی، ننی

هایی منفاوت است  مقنیای حکم اان یته، تاکیتد بتر کتارکرد داشتنن مجازات قصاص، لکن با یهره

تت ا  انچه قصاص م جب تنفیر دین یا اصنمل نظام گردید، میمعنا که، ینکیفر قصاص است  بدین

تا رفع حالت م ک ر از و  گ ر کرد  این وا گا ، تعبیرهایی منفاوت از هما  ادراک کارکردگرا است  
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مقنیای این وا گا  و  است که ینانچه به دالی  صتاص اجنمتا ی، فرهنگتی و    از قصتاص ستلب 

یط صاص  ارض شده از این مجازات گت ر کترد  ینانچته بته دقتت ت ا  تا رفع شراکارکرد شد، می

بیاندیشیم، ننیجه نهائی سایر قرائن نیز همین است  سایر قرائن بر کارکرد اجنمتا ی کیفتر قصتاص 

تت ا  از و  کنند  بنابراین، در ص رت تغییر در شرایط اجنما ی و سلب کارکرد قصاص، میتاکید می

-رگز به معنای  دول ابدی از قصاص نیتت  زیرا، ممکتن استت اصتمقگ ر کرد  البنه، این گ ار، ه

گریز، در اار شماری از تح الت اجنمتا ی دوبتاره منمایت  بته ستزادهی و شتدت  مت  تنبیهی رنج

کیفری ش د  در این ص رت، برای تحقق کارکردهای اجنما ی مجازات، بازگشتت بته حکتم قصتاص 

لحاظ فقهی ظاهراً مقنیای حکم اان ی با سایر قترائن ذکتر عروری ص اهد ب د  بنابراین، اگر یه به 

شده در این پژوهش منفاوت است، اما، در یاری ب تحلی  کارکردگرایانه از مجازات، ننتایج تمتامی 

  قرائن یکتا  است 

 

 قصاص؛ حکمی غیرتعبدی .3. 2

ا، در احکام تعبدی، ریرتعبدی ب د  نیز در شمار دیگر دالی  امکا  گ ار از قصاص است  از نگاه فقه

/ 1)مظفر، تتتین روشتن مکلتف یبترا هاو  تشریع از شارع ررض یعنی وج ب، مصلحت و حکمت

 ریرتعبتدیمتتائ  در مقاب ، باشد  به ندرت قاب  تص ر می تعبدیتغییر در احکام که در حالی(  13

  یابنتدراه میدر ونهتا بتیاری از تح الت  قمیی و  رفی  ل ا ند ماورائی و صارج از درک انتا  نیتن

بتر زمتا  وحتی پ یرفنته  متتن لی هتای مخنلتف اجنمتا یتحت تةایر واقعیت ها رازیرا اسمم، و 

های کارشناسانه در احکام ریرتعبتدی پس اگر مجنهدی با بررسی(  171 -170 :1331است)ن بهار، 

نیتتت، بلکته اجترای و   به این ننیجه رسد که حکمی نه تنها همراه با فایده برای جامعته استممی

از نظر شتهید اول  ( 102 -101: 1317بایتت در و  تجدیدنظر نماید)مننظری، زا است، میمفتده

نیز، هر حکم شر ی که بیشتنر مقصت د و  امتر دنیت ی باشتد، در دستنه احکتام ریرتعبتدی جتای 

ا  و مکتا  هتتنند و منةار از زمت تعبدیام ر ریر(   بر این اساس، 35/ 1تا: گیرد)شهید اول، بیمی

تدبیر ام ر اجنما ی ارتباط متنقیمی دارند، بتاز  اشارع دست  رف و  قم را در ینین متائلی، که ب

  (07: 1311گ ارده است)جناتی، 

های کیفری و از جمله قصاص نیز در شمار ام ر ریرتعبدی قرار دارند  زیرا، ررض شتارع واکنش

بخشتید  ها، ساما مقص د از امیای این مجازات ل م است از امیای ونها برای مخاطبا  شریعت مع

های بنیادین و    است  در تقاب  با ام ر  بتادی کته گ اریبه روابط اجنما ی، حراست از نظام ارزم

مباحتث بتاب انتا  و صداوند ب ده و در شمار متائ  قدستی قترار دارنتد، مرب ط به کیفیت ارتباط 
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ها بایتت و بنابراین، می ( 7/ 1 :1013، وملیاند)ارتکازی و  قمیی جمله قصاص، بیشنرمعاممت، از

  ( 313، 1 :1010صمینی،  را هماهنگ با ارتکازها و ادراک  قمیی تةوی  و تفتیر نم د)م س ی

 مقنیتیات زمتا  و مکتا بتا  ت ا  به ارتباط ناگتتننی میا  قصتاصمی ،این رویکرد ةبه واسة

 کامم وابتنه به تداوم اارگت اری و اص به  ن ا  یک حکم ریرتعبدی تداوم حیات قص دست یافت 

هتای فرهنگتی، اجنمتا ی و    دگرگت نی ةةدر حف  نظام و انتجام اجنما ی است  ینانچه به واست

تت ا  مجازاتی نظیر قصاص کارکرد ص د در حراست از انتجام اجنما ی را از دست دهد، به نظر می

اهلل مننظری در این صص ص بیا  روشنی دارنتد  ویهاز و  گ ر نم د   تعبدیبه  ن ا  یک حکم ریر

کته ردع -سیره  قتمو منعاقباً  ش د،ودمیت، از ادله شر ی برشمرده می وقنی  ق »به ا نقاد ایشا :

، هتر روم شت ددانتتنه متیدر همین جهت معنبتر و حجتت  -و  از س ی شارع احراز نشده باشد

بن اند مقاصد شارع مقدس را بروورده سازد روشی شتر ی نیتز هتتت، و  قمنی که به نح  اطمینا  

 )مننظتری،«و  کننتد و نته م عت  یتداللتت متیقصاص همه این ام ر بر طریقیت)وسیله ب د ( 

قصتاص بتدانیم،  مقاصتدینانچه، بازدارنتدگی  تام را یکتی از  به  ن ا  مثال، ( 705 -700: 1311

  در ایتن 1بازدارندگی قصاص گردد ةاار شد  جل جب بیفرهنگی م -ممکن است تح الت اجنما ی

  وید صالی از ایراد به نظر می تعبدیص رت، بازاندیشی در این حکم ریر

نظتر از احکتام ت جه به مق له جاودانگی شریعت نیز تاییدکننتدة دیتدگاه پیشتین استت  صترف

هتای زمتانی و بر اساس دگرگ نی تعبدی نظیر نماز، روزه و   ، احکام ریرتعبدی اجنما ی ناگزیر باید

مکانی منح ل ش ند  در ریر این ص رت، ت انایی پاسخ به نیازهای پی سنه در حال تحت ل اجنمتا ی 

کنتد، را نخ اهند داشت  قرائنی که بر تعبدی ب د  احکام مرتبط با پدیدارهای اجنما ی تاکیتد متی

وورد  احکتام اجنمتا ی شتریعت هم میتردید، زمینه را برای کاهش گرایش جامعه به شریعت فرابی

اند  در این ص رت، بدیهی م منانه صادر شده ةاساساً با هدف ساما  داد  به نظام اجنما ی در جامع

  2های اجنما ی منح ل گردنداست که این احکام باید بن انند همگام با دگرگ نی

 

                                                           
 تت ا رسانند  در این صصت ص متیهای  لمی کاهش بازدارندگی قصاص را تا حدود قاب  ت جهی به اابات میپیمایش  1

-ارائته داده 13تا  12های ی سالبه وماری که نیروی اننظامی و مرکز ومار ایرا  در م رد افزایش نرخ قن   مد در فاصله

ی زمانی)با اندکی ن سا ( پی ستنه در حتال افتزایش بت ده اند، اشاره کرد  بر اساس این ومار، نرخ قن   مد در این فاصله

 (  10: 1333است) باسی نژاد و صادقی و رمیانی، 

پ یر است  زیرا در پرت  اجنهاد است که دین مبین اسمم با مقنییات زمانی و مکانی امکا « اجنهاد»تحقق این مهم با   2

تمم برای درک معنای مننی و وحیانی یا »(  اجنهاد یعنی:113: 1311رسد)قدردا  قراملکی، بتت نمیانةباق یافنه و به بن

ک حکم است، و اسنخراج و  حکم از طریق تعمیم یا تقیید یا هر ن ع اصمح دیگر به شکلی که رصدادی در گ شنه که حاوی ی

 (  15: 1337الرحما ،  فی «)گرفتدر نظر در شرایط جدید بن ا  و  را به  ن ا  راهکاری جدید 
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 شرط مماثلت در قصاص و تعیین مرز شدت کیفردهی .1. 2

گیری از و  امکا  گ ار از قصتاص را مةترح کترد، بررستی ت ا  با بهرهگر دالیلی که میاز جمله دی

ونچته در ارتبتاط بتا م عت ع ایتن در قصتاص استت  « شرط مماالت»یا هما  « اقنفاراالار»مفه م 

، «االاتراقنفتار»پرسش است: ویا مقص د از باشد، پاسخ بدینپژوهش از اهمیت بتیاری برص ردار می

ةعی کمیت و کیفیت واکنش در برابر جنایت است یا شارع در پی ترسیم مرزی ب ده که در تعیین ق

ت ا  از و  فراتر رفت؟ به تعبیر دیگر، ویا مقص د از دنبال کرد  اار جنایت و  است کیفر جانی نمی

نهتا بته ، ت«پیروی از اار جنایت»که میزا  مجازات نیز باید دقیقاً معادل با جنایت باشد و یا عابةة 

 منظ ر تعیین مرز شدت مجازات است؟ 

ت ا  از این زاویه دو قرائت در صص ص شرط مماالت ارائه داد  بر اساس یک قرائت مقص د از می

شارع به هنگتام در نظتر گترفنن بر این اساس، ممااله تعیین قةعی کیفیت مجازات قن   مد است  

 ات جنایت  مدی را داشنه است  ص رت قةعی، قصد تشریع کیفیت مجازشرط مماالت، به

ت اند با احکام مرب ط بته قصتاص در تعتارض قترار گیترد  ت عتیح ونکته، گفنه میص انش پیش

اقنیای این نگرم، تعیین قةعی و اابت مجازات جنایتت  لیته تمامیتت جتتمانی اشتخاص و نیتز 

اابت کیفتر جنایتت  سا  ناگزیر باید پ یرفت که شارع به ص رت قةعی وباشد  بدینمادو  نفس می

دم در تعیین کیفیت واکتنش اولیای ة مدی  لیه اشخاص را معین نم ده است  اما اصنیارات گتنرد

این متةله است که باید قرائنی منفاوت از شترط مماالتت ارائته نمت د  بتر  ةدهنددر برابر قات  نشا 

ت  بلکه هتدف، تعیتین اساس این قرائت، شرط مماالت به معنای تعیین قةعی کیفیت مجازات نیت

تت ا  گفتت ینتین ت ا  پا را از و  فراتر نهاد  بنتابراین متیمرزی است که در تحمی  مجازات نمی

واکنش به صاحبا  حق  ةتعیین مرز شدت مجازات و واگ اری اننخاب شی  ةسیاست کیفری، به مثاب

ه تشتریع قصتاص و شترط دم، اصنیار برگزیدنش را دارند بیانگر و  استت کتاست  مراتبی که اولیای

مماالت، برای جل گیری از اسراف در مجازات ب ده است  مرزی که تا پتیش از و ، بتا حفت  اصت ل 

ت ا  بزهکار را به هتر کیفیتت و میتزا  مجتازات کیفری شریعت، مانند  دم وزاررسانی به جانی، می

 باشد نم د؛ لیکن گ ار از و  مرز ممن ع می

االار در میا  فقهای دیگر م اهب اسممی نیز امری اقنفار ةو مق ل ینین قرائنی از شرط مماالت

-کنب  لیکم القصاص فتی» ةشریف ةدر وی« کنب»ناشناصنه نیتت  ینانکه، تفتیر طبری از مفه م 

باشتد  بتر ، م ید این برداشت است که مماالت، ییزی جز ترسیم مترز شتدت مجتازات نمی«القنلی

فرض اهلل  لینا فی القصاص هت  متا وصتفت متن تترک المجتاوزه و الغرض ال ی »اساس نظر طبری:

بالقصاص قن  القات  بقنیله من ریره، ال انه وجب  لینا فی القصتاص فرعتا وجت ب فترض الصتمه و 
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فمن  فتی لته »الصیام، حنی ال یک   لنا ترکه، و ل  کا  ذلک فرعا ال یج ز لنا ترکه، لم یکن لق له: 

 ( 11: 1337، نبها «)نه ال  ف  بعد القصاصمعنی مفه م: ال« من اصیه شیر

س ره مبارکه بقره است  بتر  171 اظهارنظر ف ق بیانگر دو دیدگاه منفاوت در صص ص مفه م ویه

گرایتی قصتاص دارد  در حقیقتت، ، دال بتر م عت  یت«کنتب»اساس دیدگاه نختت، مفهت م وا ه 

ازات قةعی و اابت در برابر قن   متد در ینانچه قائ  باشیم که شارع در این ویه در مقام تشریع مج

-است، ناگزیر باید قصاص را مجازات انحصاری جرم قن   مدی بتدانیم؛ بتهتمام اوعاع و اح ال ب ده

 دم نیز در تغییر شی ه واکنش، مؤار نخ اهد ب د نح ی که حنی اصنیار اولیای

ویته در مقتام بیتا  مجتازات  ، طبری بر این باور است که«کنب»در تقاب  با تفتیر ف ق از وا ه 

باشتد  در قن   مد به ص رت ریر قاب  تغییر نب ده؛ بلکه در پتی ترستیم مترز شتدت مجتازات متی

ت ا )بتا حفت  اصت ل کیفتری حقیقت، مفه م ویه ینین است که در ص رت وقت ع قنت   متد متی

این، قصتاص مجتازات (  بنابر035/ 1تا: بی )طباطبایی،شریعت( جانی را تا مرز مماالت مجازات نم د

کند و تعیین این حداکثر، بته قاطع در برابر قن   مد نیتت و تنها حداکثر میزا  کیفر را معین می

 باشد معنای  دم امکا  اجرای مجازاتی با شدت کمنر نمی

کنندة این گزاره هتنند که شارع، نه تنها در پتی تعیتین تفتیر ویات مرب ط به قصاص نیز تةیید

س ره  171ت به ص رت م ع  ی نب ده، بلکه، اصراری بر اجرای مجازات نیز ندارد  ویه کیفیت مجازا

 قترو  مجیتد قاتت  و کنتد دیده را ترریب به  ف  و گت ار از مجتازات متیبقره با ادبیاتی روشن، بزه

 کته دال بتر شتدت  اطفته ومت رد صةتاب قترار داده « بترادر»با لف  مقن ل را  بتنگا   ف کننده

گتتتنه اص ت  ةنباید رشن نیزع قن   وق که حنی بااصرار دارد  شریفه ة  در ننیجه، ویتاحتاس اس

 ، احتا  و برادری از طریق  ف  متنحکم گردد  بلکه بالعکس ش د؛

 

 

 گیری نتیجه

های کیفری را فتارغ از ادراک قرائت مشه ر از نظریة کیفری شریعت، من   شر ی مرب ط به واکنش

کند  بر استاس ایتن های جامعة زما  نزول شریعت تفتیر میظر گرفنن ویژگیتاریخی و بدو  در ن

ناپ یر شارع پنداشنه ش ند  بنتابراین، در های شر ی باید به مثابة ارادة دگرگ نیقرائت، تمامی گزاره

 ةاین صص ص تفاوتی میا  ام ر تعبدی و ریرتعبدی نیتت  ایتن قرائتت، در نهایتت در قالتب نظریت

 ش د که قائ  به م ع  یت داشنن این مجازات است گر میمرب ط به قصاص جل همشه ر فقهی 

در تقاب  با قرائت مشه ر، که ت لد و پایداری و  در گ ر زما  بیش از هتر ییتز محصت ل رلبتة 

ت ا  از ص انشی سخن بته میتا  وورد کته از بةتن یک روم ادراکی صاص از من   شر ی ب ده، می
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دانتد  بتر استاس ایتن قرائتت، کته شده و مجازات را پدیداری اجنما ی متیهای شر ی من لد گزاره

کیفری شریعت، مجازات نه امری تعبتدی،  ةکنند، در نظریشر ی نیز و  را تایید می ةشماری از ادل

 ةبلکه پدیداری اجنما ی است که شارع با هدف تنظیم روابط اجنما ی و حراست از انتتجام جامعت

 ده است  متلمین و  را امیا نم 

های کیفری ارائه داد  تفتتیری ت ا  تفتیری پدیدارشناسانه از واکنشبا تکیه بر این قرائت، می

که بر اساس و : مجازات یک پدیدار اجنما ی است؛ فرایند ت لد و دگرگ نی و  باید در بتنر ادراک 

کردهای اجنما ی و  تاریخی تحلی  ش د و در نهایت، تداوم حیات یک مجازات  میقاً وابتنه به کار

فرهنگتی یتک  -هتای اجنمتا یدگرگت نی ةاست  در این ص رت، ینانچه در گ ر زما  و بته واستة

مجازات، نظیر قصاص، از تحقق کارکردهای اجنما ی ص د نات ا  شتد، شتریعت تةکیتدی بتر تتداوم 

 حیات این نهاد بدو  کارکرد ندارد  

صص صتی  ةص، بیش از ونکه مرب ط به جل بر اساس این قرائت، م ع  یت نداشنن واکنش قصا

اجنما ی مجازات مت ک ر  ةبخشی و  باشد، در ارتباط با جل این مجازات و به تعبیری، کارکرد النیام

فراگیتر در صصت ص حیتات  ةیابد  این یک قا تدبخشی و  معنا میبخشی و اننظامو کارکرد انتجام

ناپت یر بتا کارکردهتایی ا ی، ارتباطی گتتتتمجازات است: حیات مجازات به  ن ا  یک نهاد اجنم

رستاند  قصتاص نیتز از ایتن جمعی به سرانجام میدارد که این نهاد در جامعه و در ارتباط با وجدا 

فراگیر متنثنی نیتت  قصاص یک واکنش کیفری بتا کتارکردی مشتخص در ستاصنار نظتام  ةقا د

گتی، اقنصتادی و    نتات ا  از تحقتق هتای مخنلتف فرهندگرگ نی ةاجنما ی است  ینانچه به واسة

جمعی به صت رت ناص دوگتاه از پت یرم و  بخشی ص د باشد، وجدا بخشی و اننظامکارکرد انتجام

 ص دداری ص اهد نم د  

بقتره ارائته داد   ةست ر 173 ةشتریف ةت ا  برداشنی منفاوت از ویدر یاری ب همین قرائت، می

ویتة «  لکم فی القصاص حیات یا اولی البتاب لعلکتم تنقت  و»فرمایند:صداوند در این ویه ینین می

کیفری اسمم تفتیر کرد  بر استاس قرائتت نختتت،  ةت ا  در قالب دو ص انش از نظریشریفه را می

اسممی میزا  مجازات قنت   متد را بته صت رت  ةصداوند در قرو  کریم با هدف تداوم حیات جامع

ز این مجازات، به معنای گام نهاد  در متتیری استت کته قةعی معین کرده است  در ننیجه، گ ار ا

گترا، در نهایت به فروپاشی انتجام اجنما ی منجر ص اهد شد  در تقاب  با ایتن صت انش م عت  یت

شتریفه نته در مقتام تعیتین قةعتی کیفیتت  ةدهند که شارع در ایتن ویتشماری از قرائن نشا  می

ت ا  پا را از و  فراتر نهاد  که در تحمی  مجازات نمیمجازات، بلکه در مقام ترسیم مرزی ب ده است 

 ت ا  برای مجازات قن   مد تا مرز قصاص پیش رفت  تنبیهی صشن، میای با اصمقدر جامعه
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ت انتد اهتداف شتریعت را محقتق ستاصنه و از انتتجام در این جامعه، شدت  م  کیفتری متی

تت ا  از گریتز، متیتنبیهی و اجنمتا ی رنتجمقای با اصاجنما ی حراست کند  در مقاب ، در جامعه

ای، تحمی  مجازات جتمانی شدید نه تنهتا اهتداف مجازاتی کمنر بهره گرفت  زیرا در ینین جامعه

کند، بلکه م جب تنفیر از دین و فروپاشی انتجام اجنمتا ی نیتز نظام کیفری شریعت را محقق نمی

زما  و مکا ، کیفیت مجازات را تا مرز قصاص ادامته ت ا  بر اساس  نصر ترتیب، میگردد  بدینمی

داد  با این وج د، فراتر رفنن از میزا  مماالت ممن ع است  در حقیقتت، شتریعت بتا امیتای حکتم 

 الفراغ کیفری ب ده است که مرز و  تا مماالت ادامه دارد  قصاص در پی ت لید یک منةق

کتریم دستن ر   پنداشت که شتارع در قترو ت ادر قرائت دوم ممحظاتی ظریف نهفنه است  می

ت ا  ویه شریفه را با تکیه بر  نصر زما  و مکا ، در بتتنر قةعی به قصاص داده است  در مقاب ، می

ای که حکتم در و  امیتا شتده تفتتیر کترد: های فرهنگی جامعهادراک تاریخی و بر اساس ویژگی

هتایی  میتق شتک  گرفنته و بته پا شده، کینتهای که در و  در برابر قن  یک فرد، جنگی بهجامعه

شارع دسن ر بته محتدودکرد   رود  در این جامعهواسةه، انتجام و حیات اجنما ی از بین میهمین

فرماید: اگر در برابر قن  یک انتا ، تنها قات  قصاص گردد، جامعته از شتر مجازات داده و ینین می

یابتد  ایتن ج یانه صمصی یافنه و حیاتش تداوم میاننقام ای وقبیله-پایا ، ق میهای ص نین، بینزاع

گرایی قصاص بدو  ت جته بته کارکردهتای و  نیتتت  بلکته، بیا  شارع، هرگز به معنای م ع  یت

صشن و محدود کرد  مجازات تتا مترز مماالتت استت  ایتن محتدود  ةتمم برای هدایت یک جامع

ترتیتب، پایا  جلت گیری کترده و بتدینهای بیگمند نم د  مجازات است که از جنکرد  و عابةه

گریز ینین ممحظتاتی وجت د نتدارد  در ایتن رنج ةگردد  اما، در یک جامعم جب حیات جامعه می

جمعی گیرد، بلکه، وجدا ج یانه ص رت نمیهای ق می و اننقامجامعه، نه تنها در برابر یک قن ، نزاع

ت ا  با تکیته بتر واکنش کیفری است  در این ص رت، می گیری از اشکال ریر جتمانیص اها  بهره

 قرائت دوم و تا مرز مماالت، شک  دیگری از مجازات را جایگزین قصاص نم د 

 

 منابع

  ،الناائینی المیرزا االعظم االستاد ابحاث تقریر البیع و المکاسب ،(ق1013) تقی وملی، محمد

 الح زة المدرسین فی جما ة: قمنختت،  ، یاپ1جلد  ،نائینیمحاعر میرزا محمدحتین رروی 

  اإلسممی النشر مؤستة  بقم العلمیة

 ، بیروت: دار احیار النراث العربی 11 ، جلدلسان العرب تا(،)بی منظ ر، محمد بن مکرم ابن

 ی سمماال الفکرمجمع: قم ،نهم اپی ،3 ، جلدفرائداألصول ق(،1021) مرتیی انصاری،
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بیتروت: دار النعتارف ، محاعر محمدباقر صتدر، جواهراالصول(، تابی) راهیمانصاری اراکی، محمد اب

  للمةب  ات

المدرستین  قتم: جما تة، 2، جلد المهذب فی الفقهق(، 1001) براج طرابلتی،  بدالعزیز بن نحریر

 اإلسممی  النشر مؤستة  بقم العلمیة الح زة فی

، ترجمه محمد جعفر سا د، میل دورکیمجرم و مجازات از نظرگاه ا(، 1317) بریث ناچ، سیم س

 تهرا : صرسندی 

 53، شماره کاوشی نو در فقه، «سیر تح ل فقه اجنهادی در بتنر زما » (،1311) جناتی، ابراهیم

  25 -12، ص 10و 

شناسی کیفری و جامعه(، 1331) ج ا  جعفری بجن ردی،  بدالرعا و ساداتی، سید محمد جت اد

المعارف  ل م جنایی، کناب یهتارم، زیتر نظتر  لتی حتتین ایره، دواقعیت چندگانه مجازات

  میزا  تهرا : نجفی ابرندوبادی،

، یتاپ دوم، 5 ، جلدالنافع المختصر شرح فی المدارك جامعق(، 1005) احمد ص انتاری، سید

  الصدوق مکنبةتهرا : 

 ب ستنا   : تهترا، نختت، یاپ فلسفه قصاص از دیدگاه اسالم(، 1310) اهللصتروشاهی، قدرت

 (  قم  لمیه ح زه اسممی تبلیغات دفنر اننشارات) قم کناب

  مشعرتهرا : ، فی ظالل التوحید، ق(1021) سبحانی، جعفر

 المدرسین جما ة، قم: نختت، یاپ اإلمامیة انفرادات فی االنتصارق(، 1015) ،  لیمرتیی سید

  اإلسممی النشر مؤستة  بقم العلمیة الح زة فی

 ،یاستمم ارشتاد و فرهنگ وزارت، تهرا : پنجم، یاپ ادوار فقه(، 1317) اسانی، محم دشهابی صر

  اننشارات و یاپ سازما 

 المفید  ، قم: مکنبة1د ، جلالعربیة و االُصول و الفقه فی القواعد و الفوائدتا(، )بی شهید اول

  میکر القرو  دار :قم ،ریتتغ ال ةثابت ةیالشرع کامحاال ،ق(1012) اهلللةف ،یگانیگلپا یصاف

 دار المننظر  :، بیروت2 ، جلددروس فی علم االصول(، ق1005) صدر، سید محمد باقر

 شترکت :تهترا  ،تروحانیا و مرجعیات دربااره بحثى ،(1303) حتین سید محمد طباطبایی،

  اننشار سهامى

ننشتارات قتم: ا ،1 ، جلتدفای القار ن تفسایر المیازان(، تتابی) طباطبایی، سید محمد حتین

 اسما یلیا  
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 المرتیت یة المکنبتة :قتم، 7 ، جلداإلمامیة فقه فی المبسوط ق(،1317) ط سی، محمد بن حتن

  الجعفریة اآلاار إلحیار

 تحقیتق احمتد قصتیر ،2جلتد  ،التبیان فی تفسیر القار ن(، ق1003) ط سی، محمد بن حتتن

  العلمیة الح زة فی مکنب اال مم االسممی :ی، قملم ا

بررستی رابةته جترائم اجنمتا ی و » (،1333) نژاد، حتین و صادقی، مینا و رمیانی، هتادیی باس

، سال ن زدهم، ریزی و بودجهبرنامه پژوهشیعلمی فصلنامه، «منغیرهای اقنصادی در ایرا 

    13 -32، ص3شماره

 نا( یجا(: )ب)بی ،(االلهیات قسم) االعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف تا(،)بی ممه حلی

  الدینشتهاب  محاعتر ستید، ةالقصاص علی ضوء القار ن و السان (،ق1015)  ل ی، سید  ادل

  اهلل مر شی نجفی، یاپ نختت، قم: کنابخانه ویت1جلد ، نجفی مر شی

 :روتیتب و بغداددوم،  یاپ ،5 دلج ،اإلسالم قبل العرب خیتار یف المفصل ،(م1371) ج اد ،ی ل

  النهیة نبةمک و للممیین العلم دار

  امیرکبیر :، تهرا 2 ، جلدفقه سیاسی (،1377) علی مید زنجانی،  باس

 فقته مرکز ، قم: نختت ، یاپالقصاص -الشریعة تفصیل(، 1310) لنکرانی، محمدفاع  م حدی

  (ع)االطهار االئمه

ا : با ، تهتر، ترجمه زهرا ایرا اسالم و مدرنیته تحول یک سنت فکری(، 1337) الرحما  فی 

 کرگد  

تحقیق:  ،1، جلداالمامیة فقه فی مفاتیح الشرایع، ق(1001مرتیی )بن شاه کاشانی، محمد فیض

  ةائی، قتم: مجمع ال صائر االسممیسیدمهدی رج

 ،«خیتتار و قترو  منظتر از تیتجاهل دوره رس م و وداب به ینگاه» ،(1332)ی مرتی حامد، یقاسم

  70-32 ص ،30 رهشما دوم، دوره ،نیالمتلحب فصلنامه

فصلنامه فقه اهل ، « ل  گرایش به مجازات ا دام در قان   گ اری ایترا »(، 1331) قدرتی، ن راهلل

  71 -103 ص، 13، شماره بیت

، مجله فقه و حقوق، «هتای و جاودانگی شریعت و ممک»(، 1311) ملکی، محمدحتنقراقدردا  

  103 -132 ، ص3شماره 

 ، تهرا : فرهنگ معاصر  پ هفنم، یارهنگ معاصر عربی فارسیف(، 1317) قیم،  بدالنبی

: م ستته امتام قتم، نختتت ، یتاپو اصولها ةالشیع اصل(، ق1015) الغةا، محمدحتتین کاشف

 )ع(  لی
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