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Explaining the social effects of corruption on earth from the legal perspective of 

Islam and Judaism with a human rights approach 

 

Abstract 

Corruption on earth is one of the crimes and sins that have a specific and specific 

punishment according to the Shari'a and therefore, it falls within the scope of 

limits (punishments whose quantity and quality are specified in the Shari'a). 
Corruption on the ground is one of the constrained crimes and is subject to severe 

disturbance of public order, insecurity or major damage to the physical integrity 

of individuals or public and private property, or widespread corruption or 

prostitution. In Judaism, corruption on earth is also highly condemned. In 

Judaism, the corruptor on earth is considered a crime and the cases of corruption 

on earth have been identified. Corruption on earth in the field of finance, drug 

trafficking, killing innocent people for racial discrimination, etc. It is also 

condemned from a human rights perspective. As all legal systems require legal 

action against corruptors on earth. If in any religion this foundation is weakened 

and the perpetrators of corruption are not dealt with. This kind of corruption is 

rampant and disrupts the political, social and economic system of any country. 

Keywords: Corruption on Earth, Islamic Law, Judaism Law, Human Rights. 
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 ت ی هود ی  و اسالم یحقوق  نظام در االرض یف افساد  جرم بر یل یکردتحلی رو
 1فاطمه نیرومند پسند

 2حسام الدین حسینی 

 3عبدالجبار زرگوش نسب

   دهیچک

  بیتصو  با  زین  رانیا  در و است   داشته وجود یحقوق یها  نظام  تمام  در همواره فساد  با مبارزه خیتار  طول  در

  چند   هر  دیگرد وارد مجرمانه  فهرست  به  االرض  یف افساد جرم 286  ماده با و 1392 یاسالم مجازات  قانون

  جرائم  نوع نیا 1392 سال در گذار  قانون اما  بوده دهیگرد نییتع  فساد یبرا ییها مجازات  گذشته انیسال در

  و  عقل ،  سللنت  ، قرآن  آن  منابع و  اسللت  مصللت ت   و عدالت  ،  کرامت  طبق  بر جرائم یمبان  و نمود جدا را

  و   اسلالم  یحقوق  نظام در االرض یف  افسلاد  برجرم  یتیت ت کردیرو  حاضلر پژوهش از هدف  اسلت   اجماع

 اسلالم یحقوق نظام که  اسلت  نیا  انگریب جینتا باشلد  یم یتیت ت –  یفیتوصل  پژوهش  روش و اسلت   ت یهودی

  ن ی سلنگ  هودی نید  در االرض یف  افسلادمجازات و  اسلت   خشلونت  از  یعار و  بوده  برخوردار  یکاف اعتدال از

  هود ی عت یشلر در یول  اسلت  شلده  قائل فیتخف جرائم از یبعضل  یبرا رانیا  حقوق  نظام و  اسلت  اسلالم از تر

 مقنن  اگر نگارنده  نظر به  اسلت  شلده  قائل جرائم  یبرا یادیز فیتخف  مقنن  که  یوجود  با ، سلت ین  گونه نیا

  حقوق  تا سلازد  خارج  االرض  یف افسلاد شلمول از را  انها کند  یسلع دارد  یکمتر مخرب  اثار که را  یجرائم

  چون  شلد خواهد  برخوردار  یکاف عدالت  از  انیجهان  نیب  در اسلالم نید گردد  بشلر حقوق  قانون  مطابق رانیا

 ،  شیگشللا  هیما( ص) م مد حضللرت و  اسللت ( ص) م مد حضللرت ، امبرانیپ  خاتم نید  ، اسللالم نید

 .  میبشناسان یدرست به را  شانیا  انیجهان به که  است  نیا  حق و  است   رحمت  و  یبخشندگ 

      یحقوق نظام ، اسالم ، هودی ، االرض  یف ، افساد : واژگان د یکل
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 مقدمه-1

  بر   یمبتن جرم و فسللاد  یحقوق نظر از. شللودیم  واقع نیزم در که  اسللت  یفسللاد یمعن  به االرضیفافسللاد

 شیدایپ زمان  از.  است  دانسته  فریک   مستوجب  و کرده ینیبشیپ را آن قانون که  یاجتماع  نظم مخالف یرفتار

  اما  اندپرداخته هاآن  با مقابته  به یبشلر  مختتف  جوامع که  اسلت   وسلتهیپ  وقوع به  هم یمختتف  یهاجرم انسلان

 در اسلالم کردیرو.  اسلت   بوده مختتف  متفاوت  یهاعت یشلر در و متفاوت  یهازمان در جرم با  مقابته  وهیشل 

  عتیشللر در هیاول  منبع جرائم  و  فسللاد مورد در و  اسللت  مصللت ت   و  کرامت  و عدالت   یمبنا  بر جرم مورد

  افته ین  اختصلاص« االرضیف  افسلاد» به  یباب  فقها، آثار در  باشلد یم  اجماع و  عقل ،  سلنت  ، میکر قرآن اسلالم،

  چون   که کنند  انیب یا عده  اسللت  شللده  باعث  نیا که دارد  وجود  خصللوص نیا در فقها  از  یفیتعر  کمتر و

  اگر   و  سلللت ین طور  نیا.  نلدارد  وجود فقله در  یعنوان  نیچن پس  ،انلد  ننموده  انیل ب را االرض یف  افسلللاد  فقهلا

 اند نکرده  انیب  عنوان نیا یبرا  یباب  فقها  اسلت   درسلت  که  میشلو  یم  موضلوع نیا  متوجه  میکن توجه  درسلت 

  افسللاد   و م ارب  نیعناو نیب دارد  وجود  که  یاختالفگرید  طرف از اند  کرده انیب را  یادیز قیمصللاد کنیل

 نظر نیا گرید  گروه  و. هست  زین االرضیف مفسد ،یم ارب هر که دارند یم عنوان  یگروه.  است  االرضیف

  با   ،یحقوق ل اظ به  (نیزم در  فسللاد  جادیا  در  یسللع و خدا  با م اربه) هسللتند  فعل کی دو هر  که  دارند را

  با . نمود مصلوب االرض یف  افسلاد  ماده گذارقانون 1392 سلال در یاسلالم مجازات  قانون 286  ماده ب یتصلو 

  هاى مجازات  هودی  عت یشلر در شلود،یم  نییتب«  االرضیف  افسلاد» جرم  گوناگون  یهاجنبه  ماده نیا به  توجه

  که   یاگونه به  اسلت، منابعى  م ور بر هریک  و اندشلدهیبررسل  زمانى دوره سله  قالب  در معموالً  هودی نید

 در را میالد از پیش  چهاردهم تا سلیزدهم قرن بین  باًیتقر که دوره،  این  در: مقدس  کتاب  دوره( الف:  شلامل

  خمسه  اسفار  مقدس،  کتاب  در  شریعت ب ث  اصتى م ور.  است   گرفتهشکل عبرانى مقدس کتاب  رد،یگ یبرم

 سلال در:  تتمودى دوره(  ب. اسلت  شلدهنازل موسلى بر خدا طرف از  یهودیان  اعتقاد به  که اسلت  تورات  یا

  اکناف   و اطراف  در  که  یهودى  دانشللمندان  رومیان، دسللت  به  اورشللتیم  معبد  ویرانى از  پس میالدى، هفتاد

  شلارحان . کردند  فیتأل  میشلنا  نام به  کتابى و  زدند« یشلفاه  عت یشلر» تدوین به  دسلت  بودند،  شلدهپراکنده

 تدوین. شلد نامیده  تتمود که  آوردند  وجود به را عظیمى  مجموعه و پرداختند  میشلنا تفسلیر به  یهودى بعدى

  تی هودی  اعتبار  منبع  عنوان به  تتمود که  اسلت   ذکر به  الزم رسلید،  پایان به میالدى  پنجم  قرن  اواخر  در  تتمود

  مورد  در  مفصللل مقررات وضللع  بر افزون  که یطور.  آنهاسللت  یحقوق  سللاختار کنندهنییتع ضیفرا تمام در

 مقدس  کتاب از مجازات این از  که  مفهومى  در نیز را  اصللالحاتى و تغییرات  تازیانه، مجازات  اجراى  شللیوه

 در  یکنون  تورات که دهدیم نشلان  م ققان از  یگروه یهاپژوهش  اسلت، آورده  وجود به  شلود،مى  برداشلت 

 آن  آمدن  دیپد در  یاریبسل   یبشلر مؤلفان  و  سلت ین یاله  یوح لزوما پس  آمده  دیپد  یمتماد  یهانسلل طول

  و   شللر  به  یهودى دانشللمندان از  بسللیارى تتمود، تدوین از پس: ازتتمود پس دوره(  ج.  اند  داشللته  دخالت 

  منبع   حاضلر حال در. ماند  باقى  یهودیان نزد در معتبر مراجعى  عنوانبه آنان آثار که  پرداختند  شلریعت  تفسلیر

(   گانه  پنج  اسلفار)  تورات  فصلل سله  به که  اسلت   قیعت عهد  هود،ی نید در«  االرضیف  افسلاد» مجازات هیاول

  ده (  ع) یموسل   عت یشلر  یمبنا و  یکت اصلول اما اسلت،  شلدهمیتقسل (    هافهیصل )   میکتو   و(   امبرانیپ)  مینو 

.  اسلت شلده آورده  هیتثن و اعداد ان،یالو  خروج  ش،یدایپ سلفر یعنی تورات،  گانهپنج اسلفار در که  اسلت   فرمان
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  قرار   تعرض  مورد  را  مجرم  جسلللمى  تملامیلت   کله  انلدهلایىمجلازات  بلدنى  مجلازات  هود،ی  نید  در  واقع  در

 قصلللاص  ،(اعلدام)  حیلات  سلللاللب   مجلازات:   از انلدعبلارت  یهود  کیفرى  حقوق در  هلامجلازات  این. دهنلدمى

  و   سلت ین  االرض  یف  افسلاد نام به  یزیچ  هودی  یحقوق  درنظام  پس .  دسلت  قطع  مجازات نیز و تازیانه  عضلو،

 در  صلورت هر  در  اسلت  داده انجام  یخاصل  یها یبند  میتقسل  دارد  که یمنابع  طبق بر ها جرم مجازات  یبرا

  تیماه  که اسلت  پرسلش نیا به  پاسلخ  صلدد در  ت یهودی  و  اسلالم  یحقوق  نظام قیتطب  هدف  با پژوهش نیا

  که   اسللت   هیفرضلل  نیا  بر  معطوف کنیل  سللت یچ  ت یهودی و اسللالم  یحقوق  نظام در  الرض  یف  افسللاد

  هود ی نید  در  اما اسللت،  خشللونت  از  یعار و  اسللت   برخوردار  یکاف اعتدال از  اسللالم نید در هامجازات

 .است   ترنیسنگ

  فی تعار -2

 فساد-2-1

  موضلوع  نیا  ت یاهم نشلانه  که  اسلت   رفته کار  به فسلد  مشلتقات  ای فسلد  واژه میکر قرآن اتیآ از هیآ 49 در

:  1626  ،یروزآبلادیف   128:  ۵  ،1997  منظور،  ابن   126:  2  ،1620  ،یجوهر   231:  1909  ،یدیل فراه. )اسلللت 

  امده  یوخشلک  ق ط یمعنا به(  41: روم« )الناس دىیا  کسلبت   بما الب ر و البر فی الفسلاد ظهر» هیآ در(. 277

  به  یگرید مال  گرفتن یمعنا  به( 83: قصل ) فسلادا وال األرض فی  عتوا یریدون ال  لتذین» هیآ در و  اسلت 

  و   بطالن یمعنا  به( 121:  انبیا« )لفسللدتا اهلل اال الهة  فیهما کان لو » هیآ در و ظالمانه  صللورت به و  غتبه و  قهر

  از  امر  شلدن  خارج و صلال   ضلد  بر یامر ت قق آنها یهمگ  جامع قدر کنیل اسلت،  رفته کار  به  اضلم الل

  و  گرانید حقوق  تضلییع  جنگ، کفر،  ظتم،  قتل، توان یم  فسلاد یلغو   یمعنا به  توجه با  .اسلت  اعتدال  حالت 

 .برشمرد افساد قیمصاد از اند، اصال  ضد یهمگ  که را یاسالم ومقررات  نیقوان ،یاله احکام در اخالل

  ، یدیزب) اضلم الل و  بطالن ر،ییتغ( 193: 4 ،1376  ،یخور)  صلورت زوال یمعنا  به« فسلاد»  و افسلد  واژه

  ابن    121:  3  ،137۵  ،ی یطر)  یخشلللک  و  ق ط(  193:  4:  هملان  ،یخور)  لعلب   و  لهو (    ۵:    164  ،1414

  ی همگ که  اسلت  رفته  کار به(  277: همان  ،یروزآبادیف) ظالمانه  صلورت به مال  گرفتن و(  129: همان منظور،

  حالت از  ءیشل   شلدن  خارج یمعنا به را  فسلاد راغب،.  اسلت ( صلال   ضلد) نخسلت   یمعنا قیمصلاد از  نهایا

  و  کثیرة  او عنه الخروج  کان قتیال  االعتدال،  عن الشلی خروج الفسلاد:سلدینو  یم  و  اسلت  کرده فیتعر اعتدال

(.  139: 1612  راغب،) االسلتقامة عن الخارجة  االشلیاء و البدن و  النفس  یف  ذلک پسلتعمل  و  الصلال  یضلاده

  گر ید قیمصلاد  که  اسلت   یجامع  فیتعر  اسلت،  داده ارائه  فسلاد از  راغب  که یفیتعر که  اسلت   ذکر به  الزم

 .است   داده یجا  خود در زین را  فساد

 االرض یف افساد-2-2

  کره  آن ارتکاب و  فسلللاد نیا م ل: اول  احتمال:  دارد  وجود  احتمال دو«  األرض فی» از مقصلللود مورد در

  وجود  ردیبگ انجام  گرانید چشللم از دور یم ت در و  گناه  بودن  کوچک  ای بزرگ  نیب یفرق   اسللت   یخاک 

  با   احتمال نیا.  اسلللت   مرتکب  عمل  یگسلللتردگ  از  هیکنا االرض فی قید  که  اسلللت  نیا دوم  احتمال  ندارد

  باب   مصلدر  إفسلاد  .اسلت   مناسلب   عبارت نیا از هم  یعرف فهم و دارد  یخوان  هم  فقها و  مفسلران  برداشلت 

:  1 ج 1377 معین)صلال  ضلد یعنی  فسلاد  اسلت  فسلد  آن  شلهیر و  باشلد یم  یسلاز  تباه یمعن به  که  اسلت  افعال
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 بر  و  است  صال  ضد  فساد: »شلده گفته شلدن  اشلوب  باعث  شلدن خراب ،شلدن  یمتالشل  رفتن،  نیب از (. 316

:  3 ج 1414 منظور نبا« )شلده فاسلد شلود یم  گفته شلود  خارج خود آور منفعت  صلال   حالت  از  که چه هر

:  1 ج 1377 معین) اسلت  آمده فتنه  و کردن  تباه کردن، فاسلد یمعن به هم  لغت  در االرض یف  افسلاد( . 32۵

  افسلاد  یاصلطالح یمعنا  مورد  در  (316 ، همان)  اسلت   رسلاندن ضلرر  و راه بسلتن یعنی  اصلطال  در  و(. 31۵

 . ست ین  مورد نیا در  یباب یفقه  کتب  در االرض یف

  اسالم  یحقوق نظام یمبان-3

 .است  مصت ت   و  کرامت  ، عدالت   یمبنا بر  که است   یکردیرو جرم به نسبت  اسالم  یحقوق نظام کردیرو

  عدالت-3-1

  شلوون   و عدالت  برخالف دینبا چکسیه با اسلالم دسلتورات  طبق بر و  اسلت  اسلالم یاصلت یها  هیپا از عدالت 

  براسلاس   دیبا  مردم  نیب قضلاوت و  داشلت  روا یتعد و ظتم یفرد چیه  به نسلبت  دینبا و  کرد رفتار  ت یانسلان

  و  قضللاوت ،  حکومت   ،  یاجتماع عدالت   شللامل  دسللتور نیا.  ردیگ   انجام وجدان  و  انصللاف  حق، دالت،ع

  ار یبسل  عدالت  به  نسلبت  اسلالم ینید  منابع در  (177 ،1380تابنده،)  اسلت   یدادرسل  به  مربوط اصلول  و  ت یحکم

 آن به  یادیز دیتاک   اسلالم،  یارزشلها از یکی  عنوان  به  عدل  واژه یاریبسل   اتیآ  در  .اسلت  شلده گفته سلخن

 در  است  شده مقرر  چنللین  اساسللی  قللانون  9  اصل در(.  263 ، 1391  قت،یحق و  یرموسو یم)  است  شده

  و   ناپذیرند تفکیک یکدیگر از  کشلور  ارضلی  وتمامیت  وحدت و اسلتقالل و آزادی ایران  اسلالمی  جمهوری

  به   آزادی از  اسلتفاده نام به  ندارد  حق مقامی  یا  گروه یا  فرد هیچ.   اسلت   متت  آحاد و  دولت   وظیفه  آنها حفظ

  هیچ  و  کند وارد ای خدشله  کمترین ایران ارضلی  وتمامیت   نظامی ،  اقتصلادی ، فرهنگی ،  سلیاسلی  اسلتقالل

  وضللع   با چند هر را،  مشللروع  های  آزادی  کشللور  ارضللی  تمامیت  و  اسللتقالل  حفظ  نام  به  ندارد  حق مقامی

  به  :فرمودند السلالم هیعت  یعت حضلرت(  263 ، 1391قت،یحق و  یرموسلو یم) .کند  سلتب  ، مقررات و  قوانین

 مردم  حاجات  برآوردن در  و دیباشل   حوصلته پر  د،یده  حق  خودتان درباره مردم به د،یکن  رفتار  انصلاف  و  عدل

  از  یکی عدالت ( 711 ،1380  ،یمطهر)دیحکومت رانیسللف و  متت  ندگانینما  شللما که دینکن  یحوصللتگ تنگ

  ن یقوان  وضلللع  از   یاجتملاع  روابط  هیل کت  نیبنلابرا( 16 ،  137۵،یآمت  یجواد)  اسلللت   یحقوق  یمبلان  نیمهمتر

 .  باشد عدالت   یمبنا بر دیبا آن  یاجرا تا  گرفته

 کرامت-3-2

  حیثیت،   حرمت، ارزش،: از  اسلللت   عبارت آنها  مهمترین  که  اسلللت  مختتفی معانی دارای لغت  در  کرامت   

  اسلاسلی   قانون (16070 ، 1373 ،  دهخدا)  ...  و  موقعیت   مقام، شلأن،  انسلانیت،  شلرافت،  عزت،  بزرگواری،

  وضلع  را مختتفی  مقررات آن، به احترام  و انسلان ذاتی  کرامت  از  حمایت  منظور به ایران  اسلالمی  جمهوری

 آزادی و  انسلان واالی ارزش و  کرامت (  2  اصلل)  قوانین بیان در آن  بنیادی  نقش و  الهی وحی  ،اسلت   نموده

  و   کتاب  براسللاس الشللرایط  جامع  فقهای مسللتمر  اجتهاد  -  الف:   راه از که خدا  دربرابر او  ت یمسللوول  با توام

 تالش و  بشلری  پیشلرفته تجارب و  فنون و  عتوم از  اسلتفاده - ب  .اجمعین  عتیهم  اهلل  سلالم معصلومین  سلنت 

  و   عدل و  ،قسلط  پذیری  سلتطه و  گری سلتطه و  سلتمکشلی و  سلتمگری  هرگونه  نفی - ج .آنها  پیشلبرد در

  ن ی بنابرا( 6  اصلل) کند می تأمین را متی  همبسلتگی و  فرهنگی و  اجتماعی و اقتصلادی  و  سلیاسلی  اسلتقالل
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  شلهادت  به شلخ   اجبار ،  اسلت   ممنوع اطالع  کسلب  یا  و اقرار  گرفتن  برای شلکنجه هرگونه اصلول  نیا طبق

  از  متختف.   اسلت   اعتبار و ارزش  فاقد  سلوگندی و  اقرار و  شلهادت  چنین و  نیسلت  مجاز  سلوگند  یا اقرار ،

  از  توان نمی را کس هیچ  و   یاسلاسل   قانون اصلول پرونده (  38  اصلل)شلود می مجازات  قانون طبق  اصلل این

  مجبور   م تی  در  اقلاملت   بله  یلا  ممنوع  اش  عالقله  مورد  م لل  در  اقلاملت   از  یلا  کرد  تبعیلد  خود  اقلاملت   م لل

  دادرسلی  آیین اصلول  رعایت  ، لیدل نیهم  به (33  اصلل) دارد می مقرر قانون  که مواردی در مگر ،  سلاخت 

  یا  قضایی  -  حقوقی  امنیت  کنندة  تضمین  که کیفری  هللای  رسللیدگی در  مللاهوی  عللدالت   نیللز و  عادالنلله

.  گردد یم  م سللوب مدار  کرامت  کیفری عدالت  نظام   بنیادین  اصللول  جزء و ،  اسللت  افراد  تأمین بر  حق

 ت قق رانیا در بپردازد متهم  و جامعه مصلال   میان ترافع و  توازن حفظ به که  اسلت   عادالنه  زمانی دادرسلی

 تضمین نیز را  اشخاص این حقوق  که  است   قواعدی و اصللول  رعایللت  بلله  مربوط  دادرسللی در عللدالت 

 (  14۵ ، 1388  صلابر،) کند

 مصلحت-3-3

 یتتق  موضلوعه حقوق  راًیاخ  و شلرع در مطر   مباحث  از یک« یضلرر  دفع و منفعت   جتب » یعنی مصلت ت 

  مفهوم   در  و و صللال  یمعن به مکان اسللم مصللت ت،  کتمه(  1 ، 1391 ،  یخسللرو  و یطاهر)  شللود یم

  و  اشلکال به  انیاد همه  در  بتکه  اسلالم، نید در  تنها نه  کهباشلدیم مصلال   مفرد  و  اصلال ،  یمعنا به  یمصلدر

  ی جمهور   یاسلاسل   قانون  در  اسلت، یاسلالم ینظام رانیا نظام که  آنجا  از. اسلت  شلده  رفتهیپذ مختتف یها نام

  مصلت ت  اسلت   گرفته قرار  یتصلر مورد  مصلت ت  ،یاسلالم  یجمهور  نظام در مادر  عنوان  به ران،یا یاسلالم

 (  2 ، همان) است  مقدس  شارع  عهده به  یشرع کاماح در

  اسالم یحقوق نظام منابع-4

  قران-4-1

مَُّاع ونَّ: دیفرمایم  مائده ی  سلللوره از42 ی  هیآ در نمونه  برای   جَّاء وكَّ   فَّإِنْ ۚ    لِتسللل ُ ِْت  أَّکَُّال ونَّ  لِتْکَّذِبِ  سلللَّ

ر ُوكَّ  فَّتَّنْ عَّنْه مْ  ت عْرِضْ  وَّإِنْ ۚ    عَّنْه مْ أَّعْرِضْ أَّوْ بَّیْنَّه مْ  فَّاحْک مْ یْوًا یَّضل    بِالْقِسْلطِ  بَّیْنَّه مْ  فَّاحْک مْ  حَّکَّمْتَّ وَّإِنْ  ۚ    شلَّ

طِینَّ ی  ِب ُ  التَُّهَّ إِنَُّ ۚ     آمدند تو  نزد به  اگر حرامند، مال  خورندگان و  زندروغ  جاسلللوسلللان آنها  عنىیالْم قْسلللِ

  به  انیز  نیکوچکتر هرگز یبگردان آنها از یرو چنانچه و بگردان، آنها از یرو ای کن حکم آنها انیم  یخواه

  که  را آنان داردیم  دوسلللت  خدا که کن، حکم  عدالت  به  هاآن  انیم یکرد حکم  اگر و  د،یرسلللان نتوانند تو 

 أَّهْوَّاءَّه مْ  تَّتَُّبِعْ وَّلَّا التَُّه   أَّنْزَّلَّ  بِمَّا  بَّیْنَّه مْ احْک مْ  وَّأَّنِ:  اسللت  آمده سللوره همان49 ی هیآ در .کنند عدل به حکم

 ذ ن وبِهِمْ بِبَّعْضِ ی صِیبَّه مْ  أَّنْ  التَُّه  ی رِید   أَّنَُّمَّا  فَّاعْتَّمْ تَّوَّلَُّْوا فَّإِنْ ۚ    إِلَّیْکَّ التَُّه   أَّنْزَّلَّ مَّا  بَّعْضِ عَّنْ  یَّفْتِن وكَّ  أَّنْ  وَّاحْذَّرْه مْ

ق ونَّ  النَُّلاسِ  مِنَّ  کَّثِیرًا  وَّإِنَُّ  ۚ     رو یپ  و  کن  حکم  آنلان  انیل م  فرسلللتلاده  خلدا  آنچله  بله(  غمبریپ  یا  تو )  و  لَّفَّلاسلللِ

  فرسللتاده  تو  به خدا  که احکام  بعض در  و  دهند  ب یفر را تو   مبادا  که شیندیب و  مباش، شللانیا  یهاخواهش

 بله  را  آنهلا  خواهلدیم خلدا  کله  بلدان( ملدار  بلاك )  دنلدیل گردان  یرو خلدا  حکم  از  اگر پس.  کننلد  رییتغ  یتقلاضلللا

  ی   هیآ در نیهمچن.بدکارند  و  فاسلللق مردم از  یاریبسللل   همانا و سلللازد،  گرفتار  گناهانشلللان بعض  عقوبت 

  وَّلَّا  بِالْ َّقُِ  النَُّاسِ بَّیْنَّ  فَّاحْک مْ  الْأَّرْضِ  فِی خَّتِیفَّةً  جَّعَّتْنَّاكَّ إِنَُّا دَّاو ود   یَّا:  اسلت   فرموده خداوند ص ی  سلوره26

تَُّکَّ  ۚ  الْهَّوَّى تَّتَُّبِعِ بِیلِ عَّنْ فَّی ضللِ ت ُونَّ  الَُّذِینَّ إِنَُّ  ۚ   التَُّهِ  سللَّ بِیلِ عَّنْ یَّضللِ دِیدٌ عَّذَّابٌ لَّه مْ التَُّهِ  سللَّ وا  بِمَّا  شللَّ   یَّْومَّ  نَّسلل 
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  حق  به خدا  ختق  انیم  پس م،یداد  خالفت   مقام نیزم  یرو  در را  تو  ما داود، یا(  که میگفت را او  و) الْ ِسَّابِ

  گمراه  خلدا  راه از  کله آنلان  و  سلللازد  گمراه  خلدا راه  از را  تو   کله نکن یرویپ  را  نفس  یهوا  هرگز  و  کن حکم

 .شد خواهند معذُب  سخت  عذاب به اندکرده  فراموش را  امت یق و  حساب روز  چون شوند

  سنت-4-2

  همان یم راندن  ،راند  خودش ی خانه از  بود  نیمتخاصلم از یکی نکهیا لیدل  به را  یهمانیم  (ع) یعت حضلرت

  حرمت رایز  اسللت  داده انجام را عمل نیا  چرا  اما بود  ناگوار  اریبسلل (  ع)یعت مانند  یمیکر  یشللخصلل   برای

  (.11 ، 1360 ،  یبالغ)است  از تر  ت یاهم پر  بسار وتقضا در عدالت 

  ه بود   هودىی  شللخصللى نزد  در  که  شیخو  زره  گرفتن براى  وقتى  (ع)  یعت حضللرت  ختکان ابن  ت یروا به

    یشلر  .خاسلت  پاى به حضلرت  آن  احترام باب  از  یشلر  نمود مراجعه  قاضلى   یشلر به  دادخواهى براى  اسلت 

  به  گردد  ت یرعا  قضلاوت  در  توازن که نیا  یبرا شلانیا شلد بتند(  ع)  یعت حضلرت به احترام  خاطر به  یقاضل 

 (.1۵ ، 1383 ، پاشا)  توست  جور اول  نیا   یشر ای فرمودند   یشر

 فرمان نیچن او به دادرسى آداب باب در دیبرگز  مصر فرماندهى  به را اشتر مالک که یهنگام شانیا نیهمچن

  و   باشلد  ت یشلخصل  و راى اسلتقالل داراى  که  کسلى ،نما  اریاخت را  کس  نیبهتر  مردم  انیم داورى  براى :  ندداد

  خودراى  دیبان هم  قاضلللى یول ،ندینما لیت م راى دادن هنگام به  او بر را  خود  لیم نتوانند  دعوا اصللل اب

 (.632 ، 1990 ،  عبده) گردد باز آن از شد آگاه آن از  که نیهم کرد  ىیخطا اگر  و باشد

از حضلرت عتی)ع( در مورد سلخن پیامبر )ص( که فرمود: »موی سلپید خود را با خضلاب کردن تغییر دهید 

نسلازید« پرسلیدند، امام فرمود: »پیامبر این سلخن را زمانی فرمود که دینداران اندك و خود را همانند یهود  

های آن اسلتوار گشلته اسلت، هر کس به میل خود رفتار  بودند، اما اکنون که قتمرو دین گسلترش یافته و پایه

 (17کند« )نهج البالغه، کتمات قصار 

فرملایلد: »سلللوگنلد اگر این  فله جلائر بله وی داد، میای کله ختیاملام کلاظم )ع( در مورد عتلت پلذیرفتن جلایزه

که نسللل آنها منقطع و منقرض نگردد های فرزندان ابوطالب نیاز به ازدواج دارند تا اینجهت نبود که عزب

اهلل خویی در ذیلل این روایلت  (. آیلت 1۵9، ص  12ق: ج  1381کردم« )حرعلامتی،  من این جوائز را قبول نمی

شلود که کراهت با هر مصلت تی که در نزد شلارع از اجتناب شلبهه  حدیث اسلتفاده مینویسلد: »از این می

 (۵00، ص1: ج1382شود« )خویی،  اهمُیتش بیشتر باشد، برداشته می

  عقل-4-3

  بشلر  عقل را  کرامت   و  مصلت ت   و عدالت  سلت ین انسلان عقل  برای  یابیدسلت  قابل  ریغ اسلت   یمفهوم دالت ع

  عقل  را  آن حسلن هم عدالت،  سلت ین  گرانید کردن فیتعر و گفتن به  یازین و کند یم  درك  یفطر طور به

  خدا  یعنی اسلت، عادل خدا  میگوئیم نکهیا  و اسلت   سلوریم بشلر  برای  آن مفهوم  نییتب  وهم کندیم  درك  بشلر

  کندیم  درك  بشری  عقل که را یعدل همان بالضروره و عقالً

  اجماع-4-5

توان بر اسلاس مالکات احکام فتوا داد که مالك حکم با تصلری  فقهای شلیعه معتقدند تنها در صلورتی می

شلارع یا با قرائن کالمی متصلل یا منفصلل احراز شلده باشلد. به همین خاطر فقیه هرگز نباید در مقام فتوا  
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در برخی موارد در متون شلیعه حکم شلرعی   دادن بر اسلاس ظن، احتمال و اسلت سلانات شلخصلی عمل نماید

گونه موارد تشلخی  موضلوع  صلت ت و مفسلده یا عناوین مشلابه رفته اسلت. در اینصلورت کتُی روی مبه

حکم، منوط به تشلخی  مصلت ت یا مفسلده اسلت، مثالً در قرآن کریم آمده : »ال تقربوا مال الیتیم الُا بالُتی  

قها از  ای که بهترین اسلت«. مفسلرین و ف(.»به مال یتیم نزدیک نشلوید، مگر به گونه1۵2هی احسلن« )انعام،

توان در مال یتیم تصلللرف نمود که برای وی دارای مصلللت ت  اند، در صلللورتی میاین آیه اسلللتفاده کرده

باشد، امُا در صورتی که مصت ت اقتضا  باشد،شرایط قاضی  از نظر شرعی قاضی دارای شرایط و صفاتی می

ت عتی )ع( شلللری  قاضی را  گونه که حضرتوان قضاوت را به فرد فاقد شرایط واگذار نمود همانکند، می

 (.68،ص40:ج1392در منصب قضا ابقا کرد )نجفی،

  االرض یف افساد جرم مصادق-6

ولَّه  التَُّهَّ ی  َّارِب ونَّ الَُّذِینَّ  جَّزَّاء  إِنَُّمَّا هیآ ادًا الْأَّرْضِ فِی وَّیَّسْلعَّْونَّ  وَّرَّسل  تَُّب وا  أَّوْ  ی قَّتَُّت وا أَّنْ فَّسلَّ  أَّیْدِیهِمْ  ت قَّطَُّعَّ أَّوْ  ی صلَّ

 ،  ملائلده)  عَّظِیمٌ  عَّلذَّابٌ  الْلخخِرَّةِ  فِی وَّلَّه مْ  ۚ   اللد ُنْیَّلا  فِی  خِزْیٌ  لَّه مْ ذَّلِلکَّ   الْلأَّرْضِ  مِنَّ  ی نْفَّْوا  أَّوْ  خِتَّلافٍ  مِنْ  وَّأَّرْج ت ه مْ

 ها آن که نباشد نیا  جز  کوشند  فساد به نیزم در و  زندیبرخ جنگ  به رسول و خدا  با که آنان فریک   همانا (33

  از   دیتبع و ینف به ای  و بِب رند گریکدی  خالف  به  شللانیپا و  دسللت   ای و  کشللند دار به ای  رسللانده،  قتل به را

  بزرگ  یعذاب به آخرت در  اما و  آنهاسللت   یو یدن عذاب  یخوار و ذلت  نیا.  کنند دور( صللال ان)  نیسللرزم

 ..بود خواهند معذُب

  قتل   و  االرض یف  افسلاد و قصلاص ،  اسلت   عنوان دو به من صلر  مشلروع یها  قتل  مائده،  سلوره 32 هیآ طبق

 بدان فهیشلر هیآ در که قصلاص از  ریغ به پس،. شلود  م سلوب  األرض  فی افسلاد  قیمصلاد از اعدام و  نفس

  با  زنا در  قتل م صلنه، یزنا در رجم  لیقب از  اسلت،  شلده وارد  شلرع در که  یموارد  ریسلا  اسلت،  شلده  یتصلر

  از   آن، رینظا و  یشللرع حد بار  چهار ای  سلله یاجرا از پس اعدام  معاند، یفطر  مرتد  و لواط در قتل م ارم،

  خوردن   هم  بر  موجب  بزرگ  گناهان نیا که نیا  خاطر به   شلوند یم  م سلوب األرض فی  مفسلد  قیمصلاد

 (.639 ص ،140۵  فاضل،)  شود یم یانسان  جامعه سالمت  و صال 

حد در لغت به معنی مرز میان دو  .حد، 1در اسلالم چهار نوع مجازات اسلت که به بررسلی انها می پردازیم  

این مجازات ها را از آن جهت   .چیز، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشللتن و پایان هر چیز می باشللد

مجرم و هم در مورد عنی ملانع از تکرار جرم هم در مورد  یحلد می گوینلد کله جرایم را م لدود نملایلد،  

 دیگران گردد.

که از دو طرف دسللت هایش  طوری ، می بندندبه دار را  مجرم  به این صللورت اسللت که   دار آویختن به.2

و سله روز بردار بماند و بعد از سله روز از دار پایین آورده می شلود و غسلل و کفن و دفن می   شلودبسلته  

شلود. اگر بر باالی دار پس از سله روز کشلته نشلد چه باید کرد  شلهید ثانی می فرمایند: اگر زنده اسلت او را  

  1410نداریم )نجفی   (. صاحب جواهر می فرماید: دلیتی بر کشتن او386: 2ج   1403می کشند )شهید ثانی  

 (.۵89: 41ج 

: م ارب به طور زنده به دار آویخته می شلود و ابقای او به طور  ایدمفردر این باره می  )ره(  امام خمینیاما  

آویختگی بیش از سله روز جایز نمی باشلد. سلپس پایین آورده می شلود، اگر مرده باشلد غسلل و کفن می  
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می گردد. و اگر زنده باشلد بعضلی گفته اند در قتل او تسلریع می  شلود و بر او نماز خوانده می شلود و دفن 

شلود ولی این مشلکل اسلت  البته ممکن اسلت گفته شلود که جایز اسلت طوری مصلتوب شلود که به سلبب آن 

 (.9م  891: 2و  1ج  1421بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست )امام خمینی  

که در این   . نفی بتد:4ت و سلپس پای چ  قطع می شلود.  قطع دسلت و پا به طور مخالف: که دسلت راسل .3

 اختالف است میان تبعید در زندان و تبعید از شهر م ل سکونت. مورد بین فقها  

 البته در انتخاب هر کدام از اینها بین فقها اختالف است البته شدت جرم را هم در نظر می گیرند . 

ا صلتب را اختیار کند، و اگر مال را برداشلته اسلت، قطع  یاگر کشلته اسلت قتل  فرمایند   ی) ره ( مامام خمینی

:  2و  1ج  1421نماید )امام خمینی    را اختیار نماید، و اگر فقط شلمشلیر کشلیده و ترسلانده، نفی بتد را اختیار

عنی نسلبت به  یبا بررسلی روایت ها، به نظر می رسلد که اگر ترتیب را شلرط بدانیم بهتر اسلت    (.۵م  890

 .(167: 1384مقدار جنایت، حکم را برای جانی در نظر بگیریم )موسوی بجنوردی  

 و  .اسلللت   دیل تبع  و  دسلللت   قطع  ختن،یآو  دار  بله  قتلل،  األرض،  فی  مفسلللد  مجلازات  رانیا  حقوق  نظلام  در

.  ا. م.  ق  190  ملاده  را  مجلازات   نیا  کله  کنلد  یم  اریل اخت  را  مصلللت لت   و  علداللت   و  کراملت   شیهلا  درمجلازات

  ی اجتماع   نظم  زدم هم بر  قصلد   مجرم  که برد یم  کار به را ها  مجازات نیا یصلورت در که  اسلت  کرده  اشلاره

  باشلند  داشلته را نظام  یبرانداز قصلد ا( ی14۵  ،  1407  ،  یحت)   باشلند داشلته را آشلوب  و یاسلالم جامعه

 ( .الم اربه  فی فصل ،1413  ،یتیاردب  638 ص ،140۵ فاضل،  ۵64 ص ،1 ج ، 1404 ،ینجف)

( ره) امام است  دیمف االرض یف افساد  یتشر در هیفق هم و  انقالب بزرگ معمار  عنوان به راحل امام  نظرات

  ی ب یاسلالم جامعه سلاله  پانصلد و هزار  خیتار در که  که  اند  کرده  عنوان  یقیمصلاد االرض یف  افسلاد اریمع در

 :  ندیفرما یم  شانیا است   سابقه

 در  مایمسلتق  که ییانها  چه هسلتند،  االرض  فی  مفسلدین  زدند  کشلور  جنوب در انفجار به  دسلت  که  ییانها. 1

  ی ف مفسللد وحکم اند کرده  ت یهدا را  اناتیجر گونه  نیا  که ییآنها  چه و  کردند  شللرکت  اعمال  گونه نیا

  برخورد  او با  جرم  شللدت به  توجه با  و (. 20۵ ص ،12 ج ،1368 ،  ینیخم)  اسللت  مبرن  و واضلل  االرض

 .است   برخوردار یباال  ت یاهم از جامعه در  ت یامن  چون شد خواهد

  حکم   در  اسلت، مردم نیب  کردن پخش و  مخدر  مواد کردن  جمع  آنان شلهیپ  که شلود  اشلکار که  یکسلان. 2

  به  یادیز  یضلررها  کنند یم  پخش  مخدر  مواد که  یکسلان(.141 ، 17 ج ، همان)  هسلتند األرض فی مفسلد

  حکم  جامعه مصللت ت  به  بنا و  کنند یم  سللتب   خانواده هزاران از را یزندگ  و کند یم  وارد  ت یبشللر جامعه

  و  ینیتأم اقدامات  و  مخدر  مواد میجرا نیمرتکب مجازات دیتشلد  یقانون   هیال شلشلم  ماده در  اسلت   اعدام  انها

 هر: »اسللت  شللده  انیب  گونه نیا 13۵9/  3/   19 مصللوب ن،یمعتاد  کار به اشللتغال و مداوا  منظور به یدرمان

 در  ای بفروشلد  بسلازد، کند، وارد را  قانون نیا اول  ماده از کمی بند  در مندرج  یونیاف مواد  ریسلا و  اك یتر کس

  به  ، اسلللت   داده یم  انجام  عالما و  عامدا را کار  نیا  گرددکه م رز  که یصلللورت در  بگذارد،  فروش معرض

 (.13۵9/ ۵/ 1 ،  یرسم روزنامه) شد خواهد م کوم اعدام مجازات

 هودی   عتی شر در االرض یف افساد -7

 وشلش یسل  را  آنها  تعداد مونیم نبا.   اسلت  شلده نوشلته اعدام مجازات میجرا از  یاریبسل  یبرا  تورات  در  اما
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 ،( 3۵:   31اعداد،)  قتل:  از اسلت   عبارت میجرا  نیا از یبرخ(  10-13 ،1 سلانهه  جادجز ،  مینا.) داندیم جرم

  ان، یالو)  م صللنه یزنا  ،(14:24 الویان،) کفر  ،( 22: 18  خروج،)  ،یجادوگر ،(21:  16  خروج،)  ییربا  آدم

  وان یح  بلا  مقلاربلت   ،(21:  17  خروج،)  ملادر  و  پلدر  بله  لعن  ،(21:    1۵  خروج،)  ملادر  و  پلدر  زدن  ،(20:    10

  ،لواط (14  -  20:    11  ان،یل الو)  م لارم  بلا  یزنلا  ،(  22:    2۵  ه،یل تثن)  عنف  بله  یزنلا  ،(16  -  20:    1۵  ان،یل الو)

 ...و( 36-  1۵: 32 اعداد،( )شنبه)  سبت  روز  یشکن  حرمت ( 20:  2 الوان،) یپرست  بت   ،(20:  13 ان،یالو)

 مقدس،  کتاب در ،  دارد  فرق  هم  با یحدود تا  تتمود و  یعبران  مقدس  کتاب در اعدام مجازات یها  وهیشل  و

  شلده  ذکر اعدام  وهیشل   چهار  تتمود در و ختنیآو دار به سلوزاندن،  سلنگسلار،:  اسلت  شلده انیب اعدام  وهیشل  سله

:  دیگو یم معونیشل   یرب. کردن خفه  زدن،  گردن سلنگسلار،سلوزاندن،: از  شلدت  ب یترت به  وههایشل  نیا:  اسلت 

  به   یبسلتگ مجازات  نوع انتخاب که(  ۵:  1 ن،یسلنهدر  شلنایم)  زدن گردن  و کردن خفه  سلنگسلار، سلوزاندن،

 3. قطع عضو  2.اعدام  1  شامل  که  است  مجازات  گونه 4  هودی عت یشر در  یکت طور به یول دارد جرم شدت

 . قطع دست 4. تازیانه 

  مجازات   زین و انهیتاز عضو، قصاص ،(اعدام)  اتیح سالب  مجازات:  شامل مجازاتها  هودی  یحقوق  نظام در و

  بی ع را خود  هیهمسللا  که  یکسلل  تورات در عضللو  قطع مجازات  مورد در مثال  عنوان به  اسللت   دسللت  قطع

  نسلبت به تتمود در یول(  20- 19:  24 ، انیالو)شلد  خواهد  کرده او به  باشلد  کرده او  که چنان  باشلد  دهیرسلان

 ی برا  شتریب  انهیتاز مجازات تورات در هم و تتمود در هم .  است  شده بسنده  هید به فقط شده وارد  جراحت 

 .   است  شده  استفاده  یکن شهیر و انقطاع یعنی  کارت

  بار  نیچند  و  بزند را یشلخصل   یکسل  اگر مثال  شلودیم  اسلتفاده  هم جرم تکرار یبرا  دسلت  قطع از نیهمچن

  دعوا  گریکدی  با شللخ  دو اگر   ای (الف13 دا،ین )شللود قطع  او دسللت  دیبا باشللد  کرده تکرار را  عمل نیا

  کرده،  دراز را  خود دسللت  طرف کند  رها اش زننده دسللت  از را  خود  شللوهر تا  دیآ  جتو   یکی  زن  و کنند

 (.12- 11:  2۵ ه،یتثن) نکند ترحم او بر  تو  چشم و  کن قطع را او دست  پس  رد،یبگ را او  عورت

  ی جرم  مرتکب   شلتریب ای  بار سله  یکسل  اگر  که نیا مانند  شلود یم  اسلتفاده زین حبس  هودی  عت یشلر در نیهمچن

  دوبار   که  یکسلل :  شللنایم طبق  بر.  اندازند یم حبس به  اسللت (  کارِت)  انقطاع  یاله فریک   آن  مجازات که  شللود

  و   اندازد یم یانفراد سلتول در را  وی  دادگاه  شلد  گناه مرتکب   باز و ،یشلکن  قانون دوبار  برای  خورد انهیتاز

  شللده  مرتکب  را  یقتت  که کس نیهمچن(  (۵۵) ب81 ن،یسللنهدر  )بترکد شللکمش تا  اسللت   جو  نان شیغذا

  تی رعا یبرا  جرائم از  یضل عب  یبرا تتمود در   اما  اندازند یم سیح به را مجرم  شلود مشلخ  جرم تا  باشلد

  ن یقوان  و  اتیل اخالق  هیل عت  میجرا  از  عبلارتنلد  کله  اسلللت   افتلهیل   لیل تقت  سیح  بله  قتلل  جرم  بشلللر  حقوق

  مجازات  و  اسلت  داده لیتقت دیتبع به را ها جرم از یبعضل  نیهمچن و  اسلت ..  و اموال  هیعت  می،جرایخانوادگ 

 (.1۵ ، 1378 ،  یمانیست)   است  داده لیتقت هید به  را یمال یها

 نظام دو در مجازات و جرم  نوع چند یقیتطب یبررسلل   به  قسللمت  نیا در شللد گفته  که یموارد  به توجه  با

 .شود  یم پرداخته  یحقوق

 
1 . Maim, Judges, sanh 
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   هودی  عتی شر و اسالم حقوق نظام در مجازات و مجرم از  ییها مثال-8

 ارتداد-8-1

  هود ی عت یشللر در  ارتداد  مجازات که نیا لیدل  به  منتها میکن  یبررسلل  را اسللالم نید اول که  اسللت  نیا  حق

  مجازات   آن در که  ینید متن نیتر یمیقد  میده یم قرار  یررسل ب  مورد را  هودی  عت یشلر اول  اسلت  تر دیشلد

  روزه   چهل  بت یغ  انیب ضلمن ،32  باب خروج، سلفر در که  اسلت  تورات در ،شلده  مطر   سلنگسلار،  دیشلد

  برابر  در آنان کرنش و  لیاسللرائ  یبن  ارتداد از  فرمان ده بر  مشللتمل الوا ، ونزول طور  کوه در  (ع)  یموسلل 

   .است  داده را مرتدان عام  قتل  فرمان  یموس نکهیا و   شده  ت یحکا نییطال  یگوسالها

  جمع  من نزد ،  اسلت  ریخ به مند  عالقه هرکه که  کرد اعالن و  سلتادیا دروازه  یجتو   د،ید  نیچن که  یموسل »

:  گفت  آنان به(  ع) یموسل .  شلدند  جمع او نزد« یالو»  فرزندان و(  128: 32 باب  خروج،  سلفر  تورات،.« )شلود

  تا  دروازه نیا از  و سللازد آماده  کس هر دیبا را  خود  یرهایشللمشلل :  اسللت   فرموده عقوبی یخدا  پروردگار

   بکشلد   اسلت   شلده آلوده جرم نیا  به که را  تشیفام و  برادر و  قیرف دیبا فرد هر و  کند  حرکت  گرید  دروازه

  از   تن هزار سله حدود روز آن در یموسل   دسلتور به«  یالو» فرزندان و(  139: 32 باب  خروج، سلفر تورات،)

  گرفته  قرار  هودی دانشلمندان  اسلتناد مورد تورات، از یگرید  مشلابه  عبارات و  فراز نیا  کشلتند  را لیاسلرائ  یبن

 .( الف 44  نیسهندر تتمود) دانند یم سنگسار را مرتد مجازات آن،  استناد  به و

  ان یهودی از یفرد  کمتر و  اسلت   بوده همچنان سلاله هزار چند  خیتار طول در هود،ی کالم در  عمل شلدت نیا

  نشلان   خاطر دیبا نگارنده  نظر به  البته .(284:  تایب  ،یصلبر:  ك .ر)  اند  گفته سلخن  آن  اصلال  و  تعدیل  درباره

  حضلرت  مثل یشلخصل  از  یعمت  نیچن و  اند  شلده  فرسلتاده  انسلانها ت یهدا یبرا  یاله امبرانیپ تمام که  میکن

  اکنون   هم  که چند هر اسلت   شلده اسلتفاده سلال  انیسلال  یبرا روش نیا از  متاسلفانه یول  اسلت   دیبع(  ع)  یموسل 

 .   است  شده  قائل فیتخف  هودی نید مجازاتها از  یتیخ در  بشر حقوق  خاطر به

 م ترم  مسلتمانان یبرا را یدتیعق  یآزاد   اسلالم نید  شلود یم پرداخته  اسلالم نید در ارتداد یبررسل  به  اکنون

 . داند یم

ولَّه  التَُّهَّ  ی  َّارِب ونَّ الَُّذِینَّ  جَّزَّاء  إِنَُّمَّا عَّْونَّ وَّرَّسلل  ادًا الْأَّرْضِ فِی  وَّیَّسللْ تَُّب وا أَّوْ  ی قَّتَُّت وا  أَّنْ  فَّسللَّ  أَّیْدِیهِمْ  ت قَّطَُّعَّ أَّوْ  ی صللَّ

  فر ی ک  هملانا)عَّظِیمٌ عَّذَّابٌ الْخخِرَّةِ  فِی وَّلَّه مْ  الد ُنْیَّا  فِی  خِزْیٌ  لَّه مْ ذَّلِکَّ   الْأَّرْضِ مِنَّ  ی نْفَّْوا أَّوْ  خِتَّافٍ مِنْ  وَّأَّرْج ت ه مْ

  قتل   به را  هاآن  که نباشللد نیا  جز  کوشللند  فسللاد به نیزم در و زندیبرخ  جنگ به  رسللول و خدا  با که آنان

  ن یسللرزم از  دیتبع و ینف به ای  و بِب رند گریکدی  خالف  به شللانیپا و  دسللت  ای و کشللند دار  به ای رسللانده،

 معذُب بزرگ یعذاب  به آخرت  در  اما و  آنهاسلللت  یو یدن عذاب  یخوار  و ذلت  نیا. کنند  دور( صلللال ان)

  به   یربط  انتکارانه،یخ  اقدامات  صلللورت  در مرتدان مجازات که  اسلللت   یهیبد( 33/   مائده) (  .بود  خواهنلد

 ی صورت در  مستمان ریغ  ای باشد  مسلتمان که کند ینم  یفرق  مجرم وندارد و نداشلته مرتدان  یدتیعق  ت یمجرم

   .  است  یحتم  انها مجازات  کنند  فساد که

 :د یعب و ذمه  اهل کشتن به ادیاعت مورد در فقها حکم-8-2

بعضلی از فقها عدم اعتیاد در قتل کافر را مقید کرده اند و گفته اند اگر کسلی به قتل اهل ذمه اعتیاد پیدا کند  

قصلاص می شلود و در خصلوص عتت قصلاص، بعضلی از فقها می گویند که قصلاص از باب حد نیسلت.  
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جاد افسلاد می دانند و می گویند: او را به واسلطه افسلاد  ولیکن برخی آن را از باب اجرای حد به واسلطه ای

 (.26۵: 141۵فی االرض حد می زنند )مرعشی نجفی 

 ییرباآدم جرم مجازات-8-3

  سلاده،  ییرباآدم جرم مجازات ،یاسلالم مجازات  قانون راتیتعز  کتاب 621 ماده  طبق رانیا  یحقوق  نظام در

  از   اسلتفاده با  ربودن ای  سلال 1۵ از کمتر  هیعتیمجن  سلن که  یصلورت در و  باشلد یم سلال 1۵ تا  ۵ از حبس

  1۵ یعنی مجازات  حداکثر به مرتکب   شلود، وارد  یتیثیح  ای  یجسلم ب یآسل   هیعتیمجن به  ای باشلد هینقت  تهیوسل 

در آدم ربایی به جهت سلرقت    دسلت  حد قطع  می گویدکهشلیخ طوسلی  شلد خواهد م کوم حبس سلال

حد مذکور را از جهت    بنابراینکه در سللرقت، نصللاب و حرز و امور دیگر الزم اسللت و   کردن نمی باشللد

 (.28: 1343افساد فی األرض می داند )شیخ طوسی  

می گوید: »دسللت   هم ( و م قق حتی193: 9ج  1403بیان نموده )شللهید ثانی  نیزهمین طورشللهید ثانی 

در کتب اهل سلنت هم آمده: »من سلرق حرا    .به خاطرسلرقت افسلاد قطع می شلود نه  به خاطرچنین شلخصلی 

 (.722،  1027فباعه وجب عتیه القطع ألنه من المفسدین فی األرض« )شیخ طوسی 

 ان  مجازات و شلود  یم م سلوب  ییربا  ادم  ندیبربا  ت یرضلا بدون را  یشلخصل  ادم  اگر زین  هودی عت یشلر در

 .(31:  3۵   شنا،یم)  است  مرگ

  یجادوگر-8-4

  و   گرفت   قرار توجه  مورد 1324 سللال یخالف  امور نامه نییآ در بار نیاول  یجادوگر ران،یا  یحقوق  نظام در

  قانون   هیال دریی  ماده  زین ریاخ یهاسلال در. شلد یانگار جرم  جادوگر  توسلط  گرفتن قرار  حرفه شلرط به

  البته  که  گرفت  نظر در  آن  یبرا را مرگ مجازات و  کرده  یانگار جرم را جادو  و سللل ر  یاسلللالم مجازات

 نییتع آن، م دوده قیدق نییتع و  یجادوگر و  سل ر  فیتعر عدم جمته از  بود، وارد آن بر  یاسلاسل  یراداتیا

  ی برا  یجلادوگر  و  سللل ر  یانگلار  جرم علدم  واقع  در  و  فریک   نییتع علدم آن،  یبرا اعلدام  نیسلللنگ  مجلازات

  شلماره   اعتماد،  روزنامه) شلد  حذف  هیال از  مذکور ماده سلرانجام  که اسلت   ذکر به  الزم.  رهیغ و  رمسلتمانانیغ

 . است  اعدام آن مجازات و  است  شده  یانگار جرم  یجادوگر  هودی  عت یشر در  (90/ 11/ 11  خیتار به 2319
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  یریگ جهینت -9

  ی م لیتشلک را  عموم  نظم  یمبنا که مقدس  شلارع  دسلتورات  خالف  رفتار یعنی اسلالم  یجزا حقوق در جرم

  باشلد  یم  الرض یف  افسلاد گردد  وحشلت   و رعب   جادیا  باعث  و  شلود  ردمم  خوف به منجر  که  یرفتار  دهد

  عقل  ،  سنت  ،  قرآن آن  منابع و  است  مصت ت  و عدالت  و  کرامت   حسب  بر رانیا  یحقوق نظا در جرم یمبان

  ی کاف  اعتدال از  اسللالم  یحقوق  نظام در  یف  افسللاد  برابر  در اسللالم  وضللع نگارنده  اعتقاد به  اسللت   اجماع و

 اسللالم از تر نیسللنگ  هودی نید در  االرض  یف افسللادمجازات  و اسللت   خشللونت  از  یعار و  بوده  برخوردار

  و  اسللت   برخوردار  یکمتر حدت  و  شللدت از اسللالم  یحقوق  نظام در  االرض یف  افسللاد مجازات  اسللت 

  متل   منشللور در که نیا  خاطر به.   اسللت   کمتر  آن  جز و بشللر  حقوق  یجهان   هیال  با  آن تعارض نیهمچن

.  اسلت شلده  هیتوصل  بدان  بتکه و  اسلت  دهینگرد  منع  آشلوبگران  سلرکوب و  یاجتماع  انیازک   دفاع زین مت د

   اسلت شلده برآن یسلع رانیا حقوق در یعیطب  اسلت  یامر ،  یخارج  ای و یداخت  آشلوبگران ب یتعق  ن،یبنابرا

  ن ی شلتریب  آن  نمودن  م دود  با و  بدهد فیتخف را  افسلاد  برابر در مجازات عمل،  شلدت  ، اصلال   قالب  در که

 در االرض یف  افسللاد جرائم شللد  یبررسلل  که همچنان  باشللد کرده  شللهیاند یآزاد و  ت یبشللر به  را خدمت 

  آنها  یبررسل   به که  یجادوگر ،  ارتداد  جمته از  اسلت  اسلالم نید از  دتریشلد جرائم از  یتیخ در  هودی  عت یشلر

 .  شد پرداخته

 : که  است  نیا  نمود ارائه توان یم که  یشنهاداتیپ انیپا در

  کند  یسلع  دارد  یکمتر مخرب  اثار که را  یجرائم  اگر گذار  قانون  الرض یف  افسلاد مصلادق یانگار جرم در

  عه یشلا نیا  و  گردد بشلر  حقوق  قانون مطابق رانیا  حقوق تا  سلازد خارج االرض یف  افسلاد شلمول از را  انها

 حضلرت نید ،  اسلالم نید رایز  اسلت   بهتربرود  نیب از اسلت  یریسلختگ نید  اسلالم نید  ندیگو  یم  که ها

  و   رحمت  هیما(  ص)  م مد حضلرت  که  دارند نظر  اتفاق  جمته نیا  بر  مسلتمانان مامت و  اسلت (  ص)  م مد

 .   شود  شناخته  خشن  یریگ  سخت   با  است  او نام به که  ینید که  ست ین روا  و است   م بت 
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   ماخذ  و منابع

   ها کتاب

  میکر  قران-

 .2 ، 3 ، ۵ ج ،1999 ،اول صادر، دار بیروت، ،العرب لسان مکرم، م مدبن منظور،  ابن-

 .11. ص1360، دوم،  چاپ ر،یرکبیام انتشارات اسالم، در قضا و عدالت  ن،یصدرالد  ،یبالغ-

 منظر از  بشلر  حقوق ، م مد نگار،  بسلته  در   ،بشلر  حقوق هیاعالم از  یموارد و اسلالم ن،یسلتطان سل   تابنده،-

 .تهران ،1380،شمندانیاند

 .1424. اول، القتم، دار دمشق، ،المفردات م مد،  حسین  راغب،-

 1373. تهران،  دانشگاه  انتشارات تهران،11، ج لغتنامه   اکبر  عتی دهخدا،-

 .9ج ، 1413 اول، مدرسین، جامعة قم، ،الشیعة مختتف  یوسف،  حسنبن  حتی،-

 .3ج تا، بی مدرسین، جامعة قم،  ،یةالنها نکت  ال سن، جعفربن  حتی،-

 .6 ، 2 ج ق،1420 اول، الکتب، دار تهران، ،الص ا   حماد،  اسماعیتبن  جوهری،-

 .1390 ، اسراء: قم ،اسالم در قضا ادب ،  عبداهلل ،یآمت  یجواد-

 .137۵  ،اسراء: قم ،بشر  حقوق فتسفه ،  عبداهلل ،یآمت  یجواد-

 .1ج و4 ج ،1374، اول، ،ةاالسو  دار  نشر ،الموارد اقرب سعید،  خوری،-

 .1382، قم، مطبعة الشهدا، چ دوم، الفقاهه«: »مصبا خویی، ابوالقاسم-

 .1368 ،(  س)  ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه ،  تهیالوس ریت ر  اهلل، رو   ،ینیخم-

  تهران  نشللر  ،  12  ج ،  نور  فهیصلل  ران،یا یاسللالم  یجمهور  انگذاریبن و  انقالب رهبر  اهلل، رو   ،ینیخم-

1279 – 1368. 

 بهار اول، ،سلال 1  شلماره  آسلمان، هفت   فصلتنامه  هود،ی نییآ در فرییک   دعوای  اثبات  ادله  ن،یحسل   ،یمانیسلت-

1378. 

  التراث   اءیداراح ،  روتیب ،  هیالدمشللق التمعه شللر   یف هیالبه  الروضلله ، یعت بن نیالد نیز ، یثان  دیشلله-

 .1403 ، ، یالعرب

 .632 ،1990 ، المعارف  موؤسسه  روت،یب البالغه، نهج شر  و ترجمه م مد،  خیش  عبده،-

  چللاپ   تهللران،  دانشللگاه  انتشللارات  حقللوق،  خیتللار از  یمبللاحث و  قللانون  سرگذشت  صال ،  پاشا،  یعت-

 دوم،

 .19 ،1383،  تابستان

 .10 و7 و4ج ، 136۵  چهارم، الکتب، دار تهران، ،التهذیب  ال سن، م مدبن  طوسی،-

 .7ج ق،1409 دوم، ،ةالهجر دار ،العین احمد، الختیتبن  عبدالرحمن فراهیدی،-

 .ق1424 اول، الفکر، دار تهران، ،الم یط القاموس یعقوب، م مدبن  فیروزآبادی،-
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 .1405 مرعشی،  کتابخانة قم، ،التثام کشف ال سن، م مدبن هندی،  فاضل-

  ی نیخم امام  اثار نشلر و میتنظ  موسلسله:  تهران ،  ییجزا بخش  یقیتطب فقه، م مد دیسل  ، یبجنورد  یموسلو -

  .1384 ، اول  چاپ(  ره)

 .1413 ، اول العتم، دار قم، ،ال دود فقه عبدالکریم،  سید اردبیتی،  موسوی-

  و  یآموزشل   مؤسلسله ، 1388 ،  قم ،اسلالم  دگاهید از  بشلر حقوق به گذرا ینگاه ، یتق  م مد  ،یزدی مصلبا -

 .(  ره)  ینیخم امام یپژوهش

:  تهران ،مکاتب   گرید و  اسلالم  دگاهید از  بشلر حقوق  یمبان صلادق دیسل  قت،یحق   یعت دیسل   ،یرموسلو یم-

 .1391 ،ازدهمی چاپ ،یاسالم شهیاند  و فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  سازمان

 .ق1392الکالم، دارالکتب االسالمیه، چ هفتم،نجفی، م مدحسن: جواهر-

 . 43و 41 ج ق،1404 ششم، االسالمیة، المکتبة تهران، الکالم، جواهر م مدحسن، نجفی،-

   مقاالت

 مدرس  فصتنامه مقللدماتی،  ت قیقللات  مرحتلله در  عادالنلله دادرسی  تضمینهای و  معیارها  ، م مود  صابر،-

 .143-17۵ ص ، 4  شماره ، 13 دوره انسانی،  عتوم

  ی جمهور   یاسللاسلل   قانون در  آن  گاهیجا و  مصللت ت  یفقه یمبان ،احمد  ،یخسللرو  یم مدعت ،یطاهر-

  -   صلف ه 41) 2  شلماره -اول سلال ،1391  زمسلتان  یاسلالم دولت   یحقوق مطالعات  مجته، ،  رانیا یاسلالم

 .(217 تا 177 از

  و  عدالت  م ور بر  اجتهاد ،(  ۵)روشلها  و  حوزهها  مکتبها،: یعیشل   اجتهاد  ت والت  ،یدمصلطفیسل  داماد، م قق

 .40 تا 7 از - صف ه   ۵6  شماره ،ISC،  1390)عتوم وزارت)  یپژوهش-یعتم   بشر،  کرامت 

 90/ 11/ 11 خیتار به 2319  شماره  اعتماد،  روزنامه-
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