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اره مصالح بندگان را در نظر گرفته است. و برای پاسداری و محافظت از آن، قوانینی را وضع نموده تا بقای آن شارع مقدس در تشریع احکام همو  چكیده:

ها و چگونگی ترین قوانین در نظام حقوقی اسالم، نظام کیفری آن است که تعیین کننده جرایم و مجازاتترین و حساسپایدار بماند. بدون تردید یکی از مهم

شد. در فقه اسالمی و حقوق جزایی از مواردی مانند عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت نام برده شده است که بر کیفرهای اسالمی سایه انداخته بااجرای آن می

گرایی و مصلحت سنجی در حقوق کیفری اسالم باید با رعایت های اسالمی شده است. مصلحتاست که در این بین نقش مصلحت موجب تغییراتی در مجازات

 وابط و مبانی، اعم از شکلی و ماهوی، صورت بپذیرد تا از تبعات منفی آن کاسته شود.ض

توان تغییرات به وجود آمده در در مفهوم عام آن می توجه به دو مفهوم عام و خاص برای مصلحت در فقه و حقوق جزایی از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا

آیند. اما مصلحت در ها را به صورت کلی به جلب مصلحت و دفع مفسدت ارتباط داد، و مصالح عام به مثابه چشم انداز کلی دین اسالم به حساب میاجرای مجازا

ها اثر گذار است به عنوان نمونه، تأخیر، تخفیف، تبدیل و در تغییر اجرای مجازاتشود، مفهوم خاص که به هنگام ایجاد عوارض در شرایط غیر عادی حاصل می

-ها نیز تحت تأثیر این دو مفهوم قرار میشوند. به تناسب مفهوم عام و خاص مصلحت، مصادیق مجازاتتشدید هر کدام بر اساس مصلحت مربوط به آن حاصل می

ر کیفرهای ثابت، مانند حدود و قصاص، الزم االجرا بودن آن است لکن به جهت حفظ مصالح و دفع مفاسد، نگرش گیرند. از دیدگاه فقهای مذاهب اسالمی، اصل د

گردد. عدم اجرای حد در زمان قحطی، تبدیل قصاص به گرایی در مرحله تعیین و اجرای مجازات نیز حاکم است و احکام ثانویه جایگزین احکام اولیه میمصلحت

گرایی هستند. در کیفرهای تعزیری، قاضی با توجه به رعایت مصالحی مانند شرایط جرم، شخصیت مجرم و نیز بر اساس دیگر بارز مصلحت هایدیّه، از نمونه

رای توجه به فلسفه اج رسیم کهتوصیفی به این پاسخ می -گیری خواهد کرد. با توجه به رویکرد تحلیلیتصمیممصالح جمعی و فردی، در اندازه و نوع مجازات 

از اهمیت فراوانی برخوردار است. مصلحت در مرحله قضا و اجرا و نیز در بستر تفسیر نصوص باید مّدنظر قرار گیرد، زیرا بر  مصلحت مجازات و ارتباط آن با

 شود.می دیگر شرعی حکم به شرعی حکم یک تبدیل موجب گذاشته، تأثیر شرعی احکام مصادیق و موضوعات

 مصلحت کیفری.   -مصلحت -اسالمی هایمجازات -سقوط مجازات -صوص جزاییتفسیر ن  واژگان کلیدی:


