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Abstract 
Countering war and violence against human beings after the world wars was one 
of the first actions of the United Nations and United Nations. The Universal 
Declaration of Human Rights international Covenants and several of conventions 
for the protection of human rights have contributed to the establishment of 
peace and the protection of H.R among them is crime prevention and correction 
of criminals which has led to the enactment of laws. Pursuant to international 
Covenant, the imposition of penalties such as the prohibition of torture and 
corporal punishment must be established in countries. The Islamic Republic of 
Iran, as a member of the United Nations, international organizations and by 
accepting it, has expressed its commitment to international law, but Iran's 
commitment to international documents on the one hand and the establishment 
of Islamic and jurisprudential laws. On the other hand, it has provided the ground 
for the conflict between them. International documents have been issued on the 
reduction and elimination of corporal punishment, while some Islamic rulings, 
including the rulings on God’s bound, indicate the necessity and implementation 
of corporal punishment. This research, with an analytical approach, aims to 
provide a platform for this conflict based on which, it is possible to justify the 
rules of God’s bound and punishments in order to coordinate with international 
documents and regulations. It can be done with impunity the imposition of 
punishment during absenteeism, the non-monopoly of punishments in corporal 
punishment, the impact of time and place on Islamic law and the expediency of 
non-compliance with these laws should prevent the enactment of such laws SS 
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 چکیده
های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و انسان بعد از جنگ مقابله با جنگ و خشونت علیه 

المللی و چندها کنوانسیون های بین سازمان ملل متحد بود. اعالمیٔه جهانی حقوق بشر، میثاق 
جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن  

موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. اصالح مجرمین است که    و  پیشگیری از جرم
مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی 
در  با عضویت خود  نیز  ایران  اسالمی  گیرد. جمهوری  قرار  دنیا  کار کشورهای  در دستور  باید 

المللی، التزام خود های بینها و میثاق نسیون المللی و با پذیرش کنواسازمان ملل، نهادهای بین 
طرف و مبنا قرار دادن اسناد ازیک این  المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به  را به قوانین بین 

المللی قوانین اسالمی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین 
که برخی از احکام اسالمی از دنی وضع شده است، درحالی در زمینه کاهش و حذف مجازات ب

جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی داللت دارد.  
د که بر مبنای آن امکان توجیه شواین جستار با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم  

المللی وجود داشته هماهنگی با اسناد و مقررات بین   و تطبیق قواعد باب حدود و تعزیرات جهت
توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات باشد. می

در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسالمی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع  
 گونه قوانین جلوگیری شود. و تصویب این 
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 مقدمه ١
ها و رشد روابط تحوالت در عرصه سیاست و روابط ملت

دولت بین میان  در حوزهالمللی  به ها  گوناگون،  تدریج های 
ایجاد مراجع   المللی گردید. هرچند جامعه ملل  بینباعث 

استقرار دائمی نیافت، اما باعث پیدایش تحوالتی در روابط 
دولت  ملتبین  و  کیفری ها  حقوق  حیطه  در  و  شد  ها 

های محدودی را به انجام رساند؛ اقدامات در خصوص  تالش
ها، جلوگیری از تروریسم و مجازات آن، تصویب کنوانسیون

جزای دادگاه  یک  بینایجاد  و ی  حقوق  از  حمایت  المللی، 
آزادی شهروندان، تضمین محاکمه عادالنه کیفری و اولویت 

مهم  از  زندانی  محکومین  اصالح  به  اقدامات  دادن  ترین 
جامعه ملل بود. بعد از جامعه ملل کشورهای عضو اقدام 
به تشکیل سازمان ملل متحد کردند که تحکیم پیوند میان  

م نوید  را  جهان  مردم  حقوقی،  ی تمام  بستر  در  داد. 
گیری قواعد حقوقی های این سازمان سبب شکلفعالیت 

 شده است.

توجه   مورد  که  بود  اولین موضوعاتی  از  کیفری  حقوق 
از   پس  سازمان  این  گرفت.  قرار  متحد  ملل  سازمان 

مختلف  شکل ابزارهای  تدوین  و  تهیه  راستای  در  گیری 
دولت تا  نمود  اقدام  جنایی  بتوانند  سیاست  عضو  های 

های حقوقی کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرم نظام 
ین را تنظیم، ارزیابی و هماهنگ  و اصالح و بازپروری مجرم

نمایند. در پی این تحوالت قوانین کیفری کشورهای عضو  
راستای   در  باید  جهان  کشورهای  تمام  موارد  برخی  در  و 

گرفت. این  المللی قرار می های جنایی مراجع بینسیاست 
قوانین   بود.  تأثیرگذار  کشورها  داخلی  مقررات  در  اقدام 

نوان یکی از اعضای این سازمان  عجمهوری اسالمی ایران، به
دربردارندهٔ مجازاتی است که تحت عناوین حدود، قصاص  

می  اعمال  تعزیر  سیاستو  به  توجه  با  جنایی  شود.  های 
المللی، اعتراضات شدیدی  سازمان ملل و دیگر مراجع بین

به ایران  ویژه در زمینٔه  بر قوانین جزائی جمهوری اسالمی 
ها، این بود ت. دلیل مخالفتهای بدنی صورت گرف مجازات 

مجازات اعمال  ماده  که  برخالف  بدنی،  اعالمیه    ١٥های 
المللی حقوق مدنی میثاق بین   ٧جهانی حقوق بشر و ماده  

ازآنجایی  و  است  سیاسی  میثاق و  عضو  ایران  دولت  که 
به  بین ملزم است نسبت  که  دارد  تعهداتی  المللی است 

یی جمهوری اسالمی  تعهدات خود پایبند باشد. قوانین جزا
مجازات انواع  از  متعددی  موارد  شامل  بدنی  ایران  های 

درحالی  صاحباست،  دید  از  حقوق که  موضوعات  نظران 

های بدنی و خشن هرچند در  بشری سازمان ملل، مجازات 
و   خشن  مجازات  ممنوعیت  مشمول  باشد،  آمده  قانون 

ماده   موضوع  ماده    ١٥غیرانسانی  بشر،  حقوق    ٧اعالمیه 
بین میث  ماده  اق  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق    ١٦المللی 

 کنوانسیون منع شکنجه است.

یک از  اسالمی  جمهوری  موازین  دولت  لحاظ  به  سو 
ادامهبین ایرانی  المللی  دولت  حقوقی  شخصیت  دهندهٔ 

المللی حقوق مدنی است که خود را نسبت به میثاق بین 
اصل   دیگر  سوی  از  و  نموده  متعهد  سیاسی  قانون    ٤و 

سی جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی، او  اسا
را مکلف به تنظیم و تطبیق کلیٔه قوانین بر اساس موازین 

حل تعارض بین سیاست جنایی مراجع    .نمایداسالمی می 
از یکبین ایران  قوانین  و  دیگر حل  المللی  از سوی  و  سو 

ها با قواعد و مبانی شرعی و دستیابی  تعارض این سیاست
های بدنی  انی شرعی جهت تصحیح و تعدیل مجازاتبه مب

 در این پژوهش مورد بررسی خواهد گرفت. 

 های بدنیمفهوم مجازات ۲
است.   برانگیز  جنجال  بدنی  مجازات  به  مربوط  مسائل 
مجازات بدنی به معنای استفاده از نیروی بدنی به قصد  

ای از درد یا ناراحتی، هر چند مالیم برای اصالح ایجاد درجه 
است.  مج شالق  یا  زدن  ضربه  آن  جمله  از  که  است  رم 

مجازات بدنی که منجر به کبودی یا جراحت دیگری شود  
 :Holzer & Lamont, 2010) .شود (غیر منطقی تلقی می 

انسان    5 &1 به  و محدودیت عمدی  رنج  مجازات تحمیل 
موجب مسئول است که به دلیل نقض قوانین کیفری به 

ر مجرم شناخته شده است داحکم مرجع قضایی صالحیت
ج  ١٣٩٣(اردبیلی،   مجازات ٤٩:  ١،  ماهیت  ).  اساس  بر  ها 

طبقه دسته  شش  به  خود  میعینی  الف)  بندی  شود: 
ج)   آزادی؛  محدودکنندهٔ  یا  سالب  ب)  بدنی؛  مجازات 

ه) سالب  مجازات  به شغل؛  اشتغال  از  منع  د)  مالی؛  های 
مجازات ز)  مفاهیحق؛  به  ذیل  در  حیثیت.  سالب  م  های 

بشری  مجازات  اسناد حقوق  و  ایران  در حقوق  بدنی  های 
 خواهیم پرداخت:

 مجازات بدنی در حقوق اسالم  ۲٫۱
های بدنی در نظام کیفری کنونی ایران، محدود به مجازات  

سه نوع سالب حیات، مجازات قطع عضو و مجازات تازیانه  
است که در قوانین کیفری در سه دسته حدود، تعزیرات 

 ه است.و قصاص بیان شد
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حد در لغت واسطه میان دو چیز که از اختالط  .أ
، ج ١٤١٤کند (ابن منظور،  آن دو جلوگیری می 

است ١٤٠:  ٣ آمده  منع  معنای  به  همچنین   (
ج  ١٤١٠(جوهری،   که  ٤٦٢:  ٢،  جهت  آن  از   (

جرم  و  گناه  ارتکاب  از  را  مجرم  حد  مجازات 
 دارد به این معنا نزدیک است.بازمی 

» (نجفی، هیعنی «کل ما له عقوبه مقدر در اصطالح حد  
). در تعداد حدود بین فقها اختالف است، ٢٥٤:  ٤١، ج  ١٤٠٤

، ج  ١٤١٠برخی مثل شهیدین در روضه هشت حد (عاملی،  
،  ١٤٢٢هللا خوئی شانزده حد (خوئی،) برخی مانند آیت١١:  ٩

کرده٢٠٣:  ٤١ج   ذکر  ماده  )  در  مجازات    ١٥اند.  قانون 
مجازا  به  حد  مجازاتی  اسالمی  «حد  است؛  شده  معنا  ت 

است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع  
تعیین شده است». در قانون مجازات شش حد ذکر شده  

که آنچه در کتب  حد به معنای مجازات است درحالی ؛  است
فقهی تحت عنوان حد ذکر شده، اسباب حد یعنی جرائم  

مجازات  است.  اعحدی  مانند شالق،  قطع های حدی  دام، 
های بدنی است. برخی  عضو حدی، رجم همه از نوع مجازات 

تأثیر قرار  را تحت  موارد مجازات روان و شخصیت مجرم 
حکم می  انتشار  امروزی  اصطالح  در  یا  تشهیر  مثالً  دهد 

است.  هدف  مورد  را  مجرم  شخصیت  محکومیت 
مجازات  اکثر  بر  درهرصورت  که  بوده  بدنی  حدی،  های 

 .وت استحسب نوع جرم متفا

قصاص در لغت به معنای قود اقتفاء اثر است  . ب
ج  ١٤١٠(جوهری،   قصاص ٥٣٢١:  ٣،  چون   ،(

معنا   بدین  بوده  جنایت  تعقیب  در  کننده 
(قرشی،   است  شده  ج  ١٤١٢خوانده   ،١٢:  ٦  .(

و  عضو  قصاص  قسم  دو  به  را  قصاص  فقها 
می  تقسیم  نفس  (طباطبائی، قصاص  کنند 

ج  ١٤١٨ ا١٨١:  ١٦،  قصاص  مجازات  از ).  عم 
قصاص نفس که قتل است و قصاص عضو که  
بریدن عضو مجرم است و یا قصاص جرح، از 

باشد که در جرائم قتل و های بدنی می مجازات 
ایراد جرح و قطع عضو عمدی مقرر شده است 

 ). ٦٢: ٣، ج ١٣٩٣(اردبیلی، 
به   .ج لغت  در  «عزر»  ریشه  از  تعزیر  تعزیرات: 

منظ (ابن  دادن  قوت  کردن،  یاری  ور، معنای 
ج  ١٤١٤ توقیر  ٥٦٢:  ٤،  و  تأدیب  نصرت،  و   (

 ٩). در آیه  ٣٣٧:  ٤، ج  ١٤١٢آمده است (قرشی،

تُعَز�رُوهُ»   وَ  رَُسولِهِ  وَ  بِاللّهِ  سوره فتح، «لِتُؤْمِنُوا 
تعزیر به معنای یاری رساندن است (ابن اثیر،  

) تعزیر در فقه بر کیفری اطالق ٢٢٨:  ٣تا ج  بی 
شارمی  حد،  برخالف  که  مقدس  شود  ع 

(نجفی، اندازه است  نکرده  تعیین  آن  برای  ای 
). در مقدار تعزیر بین فقها  ٢٥٣:  ٤١، ج  ١٤٠٤

اختالف است همچنین در اینکه آیا تعزیر در 
هر فعل حرامی جریان دارد یا خصوص موارد  
خاصی است نیز اختالف وجود دارد (موسوی  

قانون   ١٨). در ماده  ١٥٥:  ٢، ج  ١٤١٢گلپایگانی،  
شده   مجازات قلمداد  مجازاتی  تعزیر  اسالمی 

است که از نوع حد، قصاص یا دیه نیست و 
نقض  یا  و  شرعی  محرمات  ارتکاب  موارد  در 

می  اعمال  حکومتی  همچنین مقررات  و  شود 
تعزیری   حکم  صدور  در  است  مکلف  دادگاه 

گانه حدود، قصاص، های سه برخالف مجازات
 دیات به وضع و حال مجرم نیز توجه کند. 

های بدنی  وم شکنجه و مجازاتمفه ۲٫۲
 المللی و حقوق کشورهادر اسناد بین

-الملل شکنجه یک امر وحشتناک تلقی میدر جامعه بین
ای المللی از حقوق بشر از جایگاه ویژهشود و حمایت بین

نیست.  توجیه  قابل  شرایطی  هیچ  در  و  است    برخوردار 
بشر،  حقوق  ملی  مؤسسات  اجرایی  راهنمای  در  شکنجه 

دارداغل تأکید  شده،  تحمیل  رنج  و  درد  شدت  بر   . ب 
(Bernath,2010:1& 12)    ماده یک کنوانسیون منع شکنجه

) شکنجه را چنین تعریف کرده است: «ایراد عمدی ١٩٨٤(
هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از  
جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمت رسمی  

کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به  عمل می
خص و یا شخص ثالث، منظور اخذ اطالعات و یا اقرار از ش

تنبیه وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب 
شده و یا مظنون به ارتکاب آن است. ارعاب و یا اجبار او و  
بر هر گونه   دلیلی که مبتنی  به هر  یا  و  ثالث  یا شخص 

 تبعیض باشد». 

در ذیل ماده یک کنوانسیون مذکور تصریح شده که: 
شود و های قانونی ناشی می ت«... درد و رنجی که از مجازا 

شود»،  ذاتی و الزمه آن است از شمول این تعریف خارج می
مجازات  درحالی  آن  محتوای  و  کنوانسیون  عنوان  که 
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رحمانه، غیرانسانی و موهن را نیز شکنجه توصیف نمود،  بی 

حال این سؤال مطرح است که چه نوع درد و رنجی مجازات  
درد   این  موقع  چه  و  است  بی قانونی  رنج  رحمانه، و 

از   تلقی خواهد شد؟  بوده و شکنجه  و موهن  غیرانسانی 
حکومت  چنانچه  دیگر  داخلی  سوی  قوانین  در  ملی  های 

های شدید و تحقیرآمیزی را مقرر نمایند و به ذیل  مجازات 
می  آیا  نمایند،  استناد  مقررات  ماده  نقض  اتهام  توان 

 ها نسبت داد؟کنوانسیون را به آن 

می  رنج مشمول  ر به نظر  و  درد  و  قانونی  سد مجازات 
ذیل ماده یک حد منطقی و معقول رفتار با متهم و محکوم  
است، درد و رنج مشمول شکنجه رفتار خارج از این حد و  
مرز باشد. برای مثال «مجازات مضاعف» در واقع شکنجه  
و رفتار خارج از مجازات قانونی است. در محکومیت متهم 

س مجازات با رعایت آیین پذیرفته  به اعدام ممکن است نف
شده مشمول ذیل ماده یک شود، اما زجر و آزار خارج از 
قاعده متهم در مدت تحمل کیفر اعدام وصف شکنجه پیدا 
کند. همین نتیجه در اعمال مجازات با اعمال شاقه نیز قابل  

بینی است. بهترین نتیجه در این مناقشه آن است  پیش
الب شکنجه یا رفتار یا مجازات  در صورتی در ق  که مجازات

 گیرد و از شمولرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می بی 
Law sanction  شود که درد و رنج شدیدی وارد  خارج می

بین  استانداردهای  با  حال  عین  در  که  حقوق آورد  المللی 
بشر و رفتار با محکومین مغایرت داشته باشد. برای مثال  

شدت   شالق،  اعمال  استانداردهای  در  حد  از  خارج  عمل 
اهداف  بین از  دور  به  که  شود  اعمال  بشر  حقوق  المللی 

از   برخی  واکنش  رویه  است.  مجازات  حقوقی  و  اصالحی 
 داند.کشورها چنین پنداری را صحیح می 

از   هلند  و  لوکزامبورگ  نظیر  کشورها  برخی  تفسیر 
هایی است که نه تنها از نظر  های قانونی، مجازات مجازات 

بین از نظر حقوق  بلکه  نیز  حقوق داخلی کشورها  المللی 
(اردبیلی،   شود  شناخته  جمله ١٩١:  ١٣٧٩مشروع  از   .(

می مجازات  شکنجه  تعریف  مشمول  که  شود  هایی 
بدنی است. مجازات مجازات  آثار های خشن  از  بدنی  های 

قرون وسطی است. بر اساس قاعده عرفی که کم کم نضج 
(اردبیلی،  می  قرون،  ).  ٥٤:  ٣ج    ،١٣٩٣گیرد  این  در 

های بدنی و قطع اعضای بدن جاری بود (نظرجانی، مجازات 
کیفر شالق موجب تزلزل در شخصیت انسان ).  ۱۳۸۳:۲۵

با  رویکرد  این  است.  بشردوستی  معیارهای  فاقد  و  شده 
تأکید بر کرامت ذاتی انسان به عنوان اصل بنیادین حقوق 

آرمان  از  جانب بشر  مشترکی  مهای  و  ی داری  تا صلح  کند 
).  ٤٧:  ١٣٥٢عدالت را در جهان گسترش دهد (مظلومان،  

سال  در  بشر  حقوق  عالی  مجازات  کمیسیون  اخیر  های 
قطعنامه    ٩خشن بدنی را در ردیف شکنجه قرار داد. بند  

دولت  ١٩٧٧آوریل    ١١مورخ    ٣٨/١٩٧٧شماره   ها  به 
تواند برابر با  خاطرنشان کرده که مجازات خشن بدنی می

زات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرکننده یا حتی شکنجه  مجا
های خشن  باشد. از دیدگاه نمایندگان حقوق بشر مجازات
اعالمیه    ١٥ولو با انعکاس در قوانین داخلی مشمول ماده  

ماده   و  بشر  حقوق  شکنجه    ١٦جهانی  منع  کنوانسیون 
 باشد. می 

سوی    از  وارده  ایرادات  مورد  در  حقوقدنان  از  یکی 
ایران  کمیسیو قوانین  در  که  است  معتقد  بشر،  ن حقوق 

مواردی وجود دارد که بر اساس فتاوی جاری فقهی، مجازات  
گاه در عمل پیاده نشده و به  اعدام دارند، درحالی که هیچ 

،  ١٥٨:  ١٣٧٧رسد فرصت عمل پیدا کند (مهرپور،  نظر نمی 
قانون  ١٠٤ با  مطابق  تکرار  صورت  در  خمر  شرب  و  زنا   .(

جمه دسته مجازات  این  از  ایران  اسالمی  اعمال وری  اند. 
ماده  مجازات  مخالف  مواد،  این  در  بدنی  میثاق    ٧های 

«هیچ بین است؛  سیاسی  و  مدنی  حقوق  را  المللی  کس 
توان مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا خالف  نمی 

 انسانی ترذیلی قرار داد...». 

های ضرورت کاهش مجازات ۳
 المللیبدنی در اسناد بین

هایی صادر  در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل قطعنامه 
اند. های بدنی را محکوم کردهشده است که در آن مجازات 

المللی های بین ها و اعالمیههمچنین موادی از کنوانسیون
های بدنی به ویژه وجود دارد که به منع شکنجه و مجازات 

بامجازات  مغایر  که  را  خشن  و  شدید  بدنی  کرامت    های 
توان در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت  انسان هستند می 

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مشاهده کرد. در این دسته  
مجازات ممنوعیت  به  اسناد  و  از  تحقیرآمیز  ظالمانه  های 

و   تفاسیر  به  توجه  با  و  است  شده  تصریح  غیرانسانی 
ده ها ارائه شهایی که از جانب نهادهای ناظر به آن رویه

های  های بدنی را در شمار مجازات است، برخی از مجازات 
اعالم کرده است  غیرانسانی ممنوع  و  تحقیرآمیز  ظالمانه 

 ). ٣٤: ١٣٨٩(ابراهیمی، 
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 شود:به برخی از اسناد در زیر اشاره می  

یا   • رفتارها  دیگر  و  شکنجه  منع  کنوانسیون 
بی مجازات  یا  های  غیرانسانی  رحمانه 

) شکنجه  ):  ١٩٨٤تحقیرآمیز  منع  کنوانسیون 
المللی است که امروزه سند یک معاهده بین

بینالزام و آور  شکنجه  منع  زمینه  در  المللی 
رحمانه غیرانسانی و های بی رفتارها یا مجازات

  ٢ماده    ١رود. در بند  تحقیرآمیز به شمار می 
مکلف  عضو  کشور  «هر  است؛  شده  مقرر 

یی و است به تدابیر مؤثر تقنینی، اداری، قضا
در  شکنجه  از  پیشگیری  برای  را  آن  غیر 
اتخاذ  خود  صالحیت  تحت  قلمروی  سرتاسر 

 کند». 

ای به  کنوانسیون منع شکنجه، کمیته   ۱۷بر اساس ماده  
بر   را  نام «کمیته ضد شکنجه» تدابیر اجرایی کنوانسیون 

های مهم حقوق بشری سازمان  عهده دارد که در زمرهٔ ارگان
 ).۷:  ۱۳۸۹ملل است (ابراهیمی، 

بین   ٧ماده   • و میثاق  مدنی  حقوق  المللی 
 ) از عهدنامه ١٩٦٦سیاسی  های سازمان ) یکی 

ملل متحد بر پایٔه اعالمیه حقوق بشر است. 
به آن اعتبار قانونی   ١٣٥٤دولت ایران در سال  

بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.  
بین   ٧ماده   و میثاق  مدنی  حقوق  المللی 

«هیچ  ر سیاسی؛  نمی کس  و ا  آزار  مورد  توان 
مجازات یا  یا  شکنجه  ظالمانه  رفتارهای  یا  ها 

 خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد...». 

(  ٥ماده   • بشر  حقوق  جهانی  )؛ ١٩٨٤اعالمیه 
بی «هیچ  یا  شکنجه  مورد  نباید  و کس  رحمی 

آزار و یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری 
ی وی  قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسان

 گردد». 

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق   ٣ماده   •
آزادی  و  (بشر  اساسی  «هیچ ١٩٥٠های  کس )؛ 

و  رفتارها  معرض  در  یا  شده  شکنجه  نباید 
قرار مجازات  تحقیرآمیز  یا  غیرانسانی  های 
 گیرد». 

حقوق   ٥ماده    ٢بند   • آمریکایی  کنوانسیون 
) «هیچ )١٩٦٩بشر  معرض ؛  در  نباید  کس 

رحمانه، غیرانسانی  های بی شکنجه یا مجازات
 یا تحقیرآمیز قرار گیرد...». 

ها منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت   ٥ماده   •
ظالمانه، ١٩٨١( رفتارهای  و  شکنجه  «منع  )؛ 

 غیرانسانی و تحقیرآمیز». 

بین   ۷ماده   • کیفری  دیوان  المللی  اساسنامه 
ع۱۹۹۸( به  را  شکنجه  علیه )؛  جرم  یک  نوان 

 بشریت تلقی نموده است.

(  ٣٧ماده   • کودک  حقوق  )؛ ١٩٨٩کنوانسیون 
سایر  یا  شکنجه  تحت  نباید  کودکی  «هیچ 

بی  مغایر  رفتارهای  یا  غیرانسانی  و  رحمانه 
یا  و  اعدام  مجازات  گیرد.  قرار  انسانی  شئون 

توان حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی 
 اعمال کرد».سال    ١٨در مورد کودکان زیر 

بنابراین ضرورت حذف یا کاهش مجازات بدنی و شکنجه 
المللی امری بدیهی است و و تصریح به آن در اسناد بین

لزوم پایبندی کشورهای عضو و غیر عضو مبیّن احترام به  
 های فردی و اجتماعی و ایفای حقوق بشر است. آزادی 

التزام ایران به مقررات حقوق  ۴
 بشر

ها در راستای اهداف بشریت هستند، اما  اگرچه کنوانسیون
کند که اگر ها برای هر کشوری نمایان می عضویت در آن

که   است  شایسته  دارند،  اصالح  به  نیاز  داخلی  قوانین 
توان قوانین داخلی را با عضویت در اصالح شوند و نیز می 

). ایران از جمله ٥٧:  ١٣٩٥ها ترویج داد (همتی،  کنوانسیون
لح و عدالت در دنیا است که عضویت کشورهای حامی ص

بین نهادهای  دیگر  و  ملل  سازمان  در  را  و  خود  المللی 
ها اعالم کرده است. پایبندی ایران به برخی از  کنوانسیون

قواعد   و  قوانین  آمدن  در  اجرا  به  مستلزم  اسناد  این 
المللی در کشور و تأثیر و تأثر قوانین داخلی از قوانین  بین
در خصوص قوانین معارض حقوق بشر و  المللی است.  بین

های های مدنی مانند قوانین منع شکنجه و مجازات آزادی 
بدنی، کشور ایران ملتزم به عدم تقنین و در نهایت عدم 
اجرا چنین قوانینی شده است. التزام و تعهد ایران در دو 

 مورد قابل بررسی است: 
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تأیید و امضای اعالمیه جهانی حقوق   ۴٫۱

 میثاق حقوق مدنی و سیاسیبشر و 
سال   در  ایران  اعالمیه    ١٣٢٧دولت  تصویب  جریان  در 

دهندگان مثبت بوده است، اما جهانی حقوق بشر جزء رأی
صاحب کردهبرخی  تصریح  جهانی  نظران  اعالمیه  که  اند 

واقع   در  ندارد.  الزامی  لحاظ حقوقی جنبه  از  بشر  حقوق 
یان بشریت، اعالمیه جهانی به عنوان یک هدف متعالی م 

آور مورد موافقت قرار گرفته نه به عنوان یک قانون الزام
است. با این حال سازمان ملل جهت اجرای آن و جهانی 

کنوانسیون تشکیل  صورت  به  راهکارهایی  آن  و کردن  ها 
کمیسیونی    ١٩٤٦هایی تصویب کرده است. در سال کمیته 

الیحه   یافت  مأموریت  و  تشکیل شد  بشر  نام حقوق  به 
 قوق بشر را در سه قسمت به شرح زیر تنظیم نماید: ح

 اعالمیه جهانی حقوق بشر -١

 عهود مربوط به حقوق بشر  -٢

 طرح و اقدامات اجرایی  -٣

در سال   ایران  در    ١٣٤٧دولت  و  امضاء کرد  را  میثاق  این 
از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب به    ١٣٥٤سال  

پس از   آن حکم قانونی داد و خود را بدان ملتزم ساخت.
پیروزی انقالب اسالمی با توجه به این که تعهدات قبلی  
دولت ایران به طور خودکار به نظام جمهوری اسالمی ایران 
منتقل شده است و چون شخصیت حقوقی کشور ایران 

المللی هنوز باقی است، رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بین 
به   نسبت  یا خروج  و  رسمی حقوقی  اقدام  هیچ  و  است 

عهدات مذکور اعالم نکرده است. از آنجا که بعد از انقالب ت
اسالمی، حکومت تغییر کرد و قانون اساسی تأسیس و به  

راه از  یکی  شد،  گذاشته  نظام رفراندوم  روی  پیش  های 
بنیادین   جمهوری اسالمی این بود که طبق قاعده «تغییر 
را در مورد   دیدگاه خود  آن  ایران  احوال»، دولت  و  اوضاع 

ها و قوانینی که در تعارض با قانون اساسی جمهوری اق میث 
اسالمی است را به طور کتبی به سازمان ملل متحد اعالم 

آن خارج میمی  از  یا  این صورت  در  یا «حق کرد که  شد، 
شد. بر  ) برای خود قائل می Reservationشرط/تحفّظ» (

الملل به رسمیت شناخته  اساس این حق که در حقوق بین
توانست شرط کند ، جمهوری اسالمی ایران میشده است

مواد و اصولی که مخالف و معارض قانون اساسی جمهوری  
کند، ولی سایر مواد را قبول  اسالمی ایران است را قبول نمی

شناسد، اما در حکومت قبلی و نظام  دارد و به رسمیت می 

(ابراهیمی،   است  نیافته  تحقق  شرط  این  :  ١٣٩٤اسالمی 
 ن التزام و تعهد آن همچنان باقی است.)، بنابرای٣٣

 jusالملل (قواعد آمرهٔ حقوق بین ۴٫۲
cogens( 

) به معنای قانون اجباری است که  jus cogensاصطالح (
است  شده  مطرح  برتر  مراتبی  سلسله  عنوان  به 

)KamrulL,2005:73و معیارهای شناخته شده    ) و ضوابط
ول مسلمی ها به عنوان اصالمللی دولتاز سوی جامعه بین

باشد را جزء قواعد آمره حقوق  ها مجاز نمی که انحراف از آن
می بین برای الملل  اصول  و  قواعد  این  رعایت  عدم  نامند. 

ها، بدون توجه به پیوستن و یا عدم پیوستن به  کلیه دولت 
ها مورد تأکید  هایی که این قواعد در آنها و اعالمیه پیمان 

گرفته  مسؤولیت قرار  می اند،  مصادیق زا  از  برخی  باشد. 
اند که از جملٔه  بنیادین حقوق بشر چنین موقعیتی را یافته 

ها، اعم از  آن منع شکنجه است، بدین ترتیب همه دولت
المللی مشتمل بر ممنوعیت ارتکاب  این که به اسناد بین 

این عمل پیوسته یا نپیوسته باشند، نسبت به عدم ارتکاب  
ه حتی اگر قوانین داخلی یا  این جرم ملزم هستند. به عالو

قانون اساسی کشوری نقض این مصادیق را مجاز دانسته  
کاهد،  باشد، این امر چیزی از دامنه مسئولیت دولت نمی 

بینی مخالف قوانین و حتی قانون اساسی داخلی  زیرا پیش
المللی از سوی هیچ دولتی  محوری برای نقض حقوق بین

صادقی،   (میرمحمد  نمی ).  ٥٢:  ١٣٨٤نیست  توان  اگرچه 
میثاق  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  مفاد  را تمامی  ها 

اسناد   این  اما طبق  آورد،  به حساب  آمره  قاعده  مشمول 
بدنی و شکنجه چه تحت عنوان مجازات  بین آزار  المللی، 

به   با توجه  ایران  قانونی چه غیر آن ممنوع است. کشور 
مطابق    المللی حقوق مدنی و سیاسیپیوستن به میثاق بین 

ماده   است.    ٧با  میثاق  این  مفاد  رعایت  به  ملزم 
های بدنی موجود در قوانین کیفری ایران مشمول مجازات 

ها خالف عنوان شکنجه است، در نتیجه اعمال این مجازات
 الملل و حقوق بشر است.قوانین و موازین بین

 امکان رعایت حقوق بشر هم ۵
 زمان با پایبندی به فقه اسالمی

ران عضو جامعه جهانی است و به مقررات جهانی دولت ای
می به  احترام  نگاه  با  را  مقررات  که  است  گذارد، ضروری 

های حقوقی دنبال کند. از آنجا که نظام حقوقی  واقعیت
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تبعیت   داخلی  برتری حقوقی  یا  یگانگی  از سیستم  ایران 
کند، لذا تقدم با حقوق داخلی و مقررات شرعی است  می 

به برخی  ٢١٣-٢١٢:  ١٣٨٧(راعی،   ایران  الزام  به  توجه  با   .(
بین  با  اسناد  متناسب  قوانین  اجرای  آن  مفاد  که  المللی 

جمله  از  مخالف  قوانین  وضع  عدم  و  بشر  حقوق 
های بدنی است که در اعالمیه حقوق بشر نیز بدان  مجازات 

تصریح شده است، مبنا و زیرساخت قوانین جاری کشور 
ه امامیه باشد. التزام به این باید بر اساس دین اسالم و فق

امر، در اصول قانون اساسی به صراحت بیان شده است؛  
قانون اساسی: «جمهوری اسالمی نظامی است بر    ٢اصل  

پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به 
قانون اساسی:    ٤او و لزوم تسلیم در برابر امر او». اصل  

مدنی،   مقررات  و  قوانین  اقتصادی،  «کلیه  مالی،  جزائی، 
ها باید بر اساس  اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این

همه  عموم  و  اطالق  بر  اصل  این  باشد.  اسالمی  موازین 
اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است 
است»؛  نگهبان  شورای  فقهای  عهده  بر  آن  تشخیص  و 

بین التزام  ازیکبنابراین  االمللی  و  قوانین  طرف  به  لتزام 
گیری قرار  شرعی از طرف دیگر ایران را در دوراهی تصمیم

داده است. با ادامٔه التزام خود به قوانین شرعی در جامعه  
یا المللی به عنوان حاکمیت ظالمانه و تلقی می بین شود 

اسناد بین به  را  التزام خود  راهی باید  و  بیان کرده  المللی 
ستن از قوانین خشن از جمله برای توجیه فقهی و شرعی کا 
مجازات  دربردارنده  نظر  قوانین  به  کند.  پیدا  بدنی  های 

رسد از این دو راه این امکان در حدود قابل توجیه است؛ می 
با قائل شدن به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت و  
نیز با تأثیر زمان و مکان در احکام متغیر اسالم این مسئله  

تر  ن مورد در خصوص تعزیرات آسان ممکن خواهد بود. ای
به   توجه  با  و  الحاکم» است  «بید  تعزیر  زیرا  بود،  خواهد 

می  وضع  نیز  مناسب  تعزیر  مجرم،  بدیهی  شرایط  گردد. 
ضرب،  از  اعم  تأدیبی  و  عقوبت  هرگونه  تعزیر  که  است 

توان در تعزیرات با  تهدید و ... را دربرمی گیرد. بنابراین می
ار تعزیر در تازیانه و عنوان کردن قائل شدن به عدم انحص
مجازات  از  غیر  تعارض  تعزیراتی  شالق،  چون  بدنی  های 

 مذکور نیز رفع شود.

جواز و عدم جواز اقامه حدود در زمان   ۵٫۱
 غیبت

فقیه است. سابقه طرح  اقامه حدود یکی از شئون والیت
والیت نظریه  شیخ  جدی  زمان  از  البیع  کتاب  در  فقیه 

طور جدی توسط فقها دنبال شد. از  انصاری آغاز شد و به  
های متفاوتی در باب معنا و حیطه و قلمرو رو اندیشهاین

مهموالیت که  شد  طرح  آن فقیه  انتخابی  ترین  والیت  ها 
مقیده فقیه، والیت انتصابی عامه فقیهان، والیت انتصابی  

رسد همه در وجود والیت  مطلقه فقیهان است. به نظر می 
اک نظر دارند. به این معنا که اگر حسبه برای فقها اشتر 

ها نیست حسبه از اموری باشد که شارع راضی به ترک آن 
و اقامه حدود نیز یکی از این امور باشد، پس همه به نحوی  
بر اقامه حدود در زمان غیبت معصوم اذعان دارند اگرچه 
بر تحدید حدود این والیت در   نظرات مخالفی هم مبنی 

 ). ٤١١: ٥، ج ١٤٠٥(خوانساری، زمان غیبت وجود دارد 

توان دو اندیشه متفاوت را دنبال کرد؛  طور کلی میبه  
ای موافق و مروج اقامه حدود در عصر غیبت به عنوان  عده

و   هستند  حسبیه  امور  حیطه  در  فقیه  وظایف  از  یکی 
گروهی دیگر با نقد و بررسی دایره حسبه فقط تمایل به  
توسط   حد  اقامه  جواز  عدم  حتی  یا  و  فقیه  تصرف  جواز 

 د. انفقیه شده 

 قائلین به جواز اقامه حدود در عصر غیبت ۵٫۱٫۱
اختالف از  در  گذشته  اندیشه  این  مروجین  که  نظری 

فقیه یا عامه فقیهان دارند،  انتخابی یا انتصابی بودن والیت
شأن   در  را  حسبه  والیت  چارچوب  در  حدود  اقامه  غالباً 

می  فقها  فقیه  عامه  والیت  نظریه  به  قائلین  حتی  دانند. 
والیت اجتماعی   معتقدند  مصالح  عمومی،  امور  حوزه  در 

(کدیور،   است  عام  حکومتی  مسائل  و  : ١٣٧٦مسلمانان 
). به عقیده صاحب جواهر که از قائلین به نظریه جواز ٩٥

است، بر جواز اقامه حدود در زمان غیبت برای حکام که  
در اجرای این امر قائم به اذن ائمه (ع) هستند، اجماع وجود  

ای بنابراین  نمیدارد،  را  اجماع  اخبار ن  به  اخذ  و  رها  توان 
واحد کرد. این فقیه، مطلوبیت شرعی حدود را دلیل ذات  

داند، چون حد یک حکم شرعی بوده که متعلق به  حد می
به مقبوله   استدالل قول خود  در  و  امامت است  منصب 
عمر بن حنظله، صحیحه ابن ابی خدیجه و توقیع شریف  

م» استناد کرده است. ایشان  و روایت «فأنهم خلیفتی علیک
فقیه   درید  را  حدود  (انفاذ)  اجرای  حکم،  صدور  بر  عالوه 

که می  است  علیکم»  «حجة  تعبیر  استدالل  شاهد  داند. 
ظهور در قائم بودن فقها و جواز اقامه حدود دارد (نجفی،  

 ). ٣٩٥و  ٣٨٦: ٢١، ج ١٤٠٤

امام راحل از قائلین به جواز و بسط اقامه حدود است. 
با تشکیل حکومت اسالمی به ارائه الگوی سیاست   ایشان
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و   دولتی  شکل  در  الهی  حدود  اقامه  با  رابطه  در  جنایی 
«عقال  بودند:  معتقد  ایشان  است،  زده  دست  قانونمند 

(ائمه و فقها) قائل شد، زیرا نمی  توان فرقی میان این دو 
و   شریعت  اجراکننده  باشد  که  هرکس  اسالمی  حاکم 

انین الهی و ... است و اگر پیامبر و  برپاکننده حدود و قو
می تازیانه  را  زانی  مقام  زده امام شخص  در  نیز  فقیه  اند 
)  ١٣٧٥:٣٣کند» (خمینی،  حکومت همین حکم را اجرا می

گانه افتاء،  برخی دیگر از فقها پس از شمارش مناصب سه 
سومی   امر  فقیه  برای  والیت  و  مردم  میان  حکم  و  قضاء 

اجرا الحدود به جواز اقامه حدود    تحت عنوان الوالیة علی
استدالل   است.  کرده  اشاره  غیبت  زمان  در  فقها  توسط 
تشریع   علت  که  است  این  حدود  اقامه  جواز  در  ایشان 
حدود به حکم عقل و به تناسب حکم و موضوع مشخص  
علل   بیان  در  روایات  از  بعضی  تصریح  همچنین  و  است 

دارد مانند حد  ها  ها داللت بر اجزای آن تشریع این مجازات
زنا برای جلوگیری از تداخل میاه و اختالط نسل و حد شرط 
اموال.   حفظ  جهت  سرقت  حد  و  آن  از  نهی  برای  خمر 
نیز   (ع)  امام  زمان غیبت  در  این علل  که  آنجا  از  بنابراین 

و  باقی  ایجاد مفاسد عظیم  باعث  این حدود  اند، تعطیلی 
ت حکم  موجب اختالل در نظام اجتماعی است، چراکه عل

موجود است و از طرفی اجرای حدود از اموری نیست که  
عصر (عج) باشد. اطالق آیات حد جلد دایر مدار حضور ولی

آن ظاهر  قطع،  زمانی  و  هر  در  اقامه  وجوب  بر  دال  ها 
بیرانوند،   مالزمه ٦٥:  ١٣٩٨دارد(بارانی  همچنین  که  ).  ای 

دارد موارد  از  بسیاری  در  با مسئله قضاوت    اجرای حدود 
می  نظر  به  آن  بعید  اجرای  بدون  حق  قاضی  از  که  رسد 

مقدمه  و  است  دومی  مقدمه  اولی  خواسته شود، چراکه 
فایده المقدمه  ذی  شیرازی،  بدون  (مکارم  ندارد  :  ١٤١٨ای 

معاصر  ٤٧٣و    ٤٤٧ فقهای  غالب  نظریه  همه  این  با   .(
با   گذشته  چند سده  اگر  که  امری  دارد،  جواز  در  تصریح 

د در حال حاضر جواز بلکه وجوب اقامه  اختالف مواجه بو
را امری مفروض گرفته و اغلب فقها در پی اثبات نظریه  

).  ٣٠٠:  ١٢، ج  ١٤١٢والیت مطلقه فقیه هستند (روحانی،  
برخی از فقها جواز اقامه حدود را برای فقیه، فقط از باب 

دانسته  متیقن  والیت قدر  بروجردی،  مرحوم  نظر  از  اند. 
است. قوانین اسالم و ضوابط اجتماعی  برای فقیهان ثابت  

بیان   ادامه  در  است،  آخرت  و  دنیا  سعادت  تأمین  برای 
دارد که احکام معامالت و سیاسات و حدود و قصاص  می 

اند. ائمه (ع) به سرنوشت این امور نیز از این دست احکام
در زمان غیبت نیز توجه داشته و شارع راضی به ترک آن  

له یتعیّن الفقیه لذلک اذ لم یقل نیست؛ بنابراین «ال محا
أحد بنصب غیره فاالمر یدور بین عدم النصب و بین نصب 

هللا خوئی نیز با  ). آیت٥٦:  ١٣٦٢فقیه العادل» (منتظری،  
محصور دانستن جواز تصرف در امور حسبیه برای فقهای  
عادل از باب قدر متیقن و جواز آن برای مؤمنان عادل در  

بسط یا  وجود  عدم  هر  صورت  در  که  معتقدند  فقها  ید 
برای   فقیه  از  اذن  وجود  با  تعزیرات  و  حدود  باب  صورت 
تصدی این امور واجب است، زیرا بر کسی جایز نیست که  

واسطه به دیگران ظلم کند، مگر در مواردی که جواز آن به 
یک دلیل ثابت شده باشد؛ بنابراین شکی در این نیست 

بوده و در تجویز این    که اعمال حدود از مصادیق بارز ظلم
وجود مجازات  شارع  سوی  از  شرعی  جواز  حتماً  باید  ها 

 ). ٥٠:  ١٣٦٨داشته باشد (خوئی، 

قول به عدم جواز اقامه حدود در زمان   ۵٫۱٫۲
 غیبت

غیبت   زمان  در  حدود  اجرای  با  که  کسانی  متقدمین  از 
توان مخالف بودند شیخ مفید، ابن زهره و ابن ادریس را می 

:  ٤، ج  ١٤٠٦؛ محقق داماد،  ٣٩٦:  ٢١، ج  ١٤٠٤نام برد (نجفی،  
)، اما آنچه در مقنعه از شیخ نقل شده است خالف ٢٨٨

). ابن ادریس یکی  ٨١٠:  ١٤١٣این مطلب است (شیخ مفید،  
بیان  ایشان  است.  حدود  اقامه  جدی  مخالفین  از 

مگر  می  نماید  حدود  اقامه  نیست  مجاز  کسی  کند:«هیچ 
شده باشد یا امام    سلطان زمانی که از سوی خدا منصوب 

وی را برای اقامه حدود نصب کرده باشد در هر حال جز  
اقامه   که  نیست  جایز  دیگر  برای کسی  نفر  دو  این  برای 

چون اجماع حاصل از اصحاب و همه مسلمین این    نماید...
امامان و   تنها  اقامه حدود و مخاطب اجرای آن  است که 

باشند، اما  اند میحاکمانی که به اذن آنان منصوب گشته 
غیر از آنان کسی دیگر در هر صورت حق اقامه آنرا ندارد.  
این اجماع به اخبار آحاد برنمی گردد بلکه به خود اجماع یا 

شود» (حلی،  قرآن و یا سنت متواتر قطعی ارجاع داده می
).  بعد از این سه فقیه نامدار محقق حلی و  ٢٤:  ٢، ج  ١٤١٠

ن قائل به عدم جواز اقامه  عالمه حلی از متأخرین بعد از آنا
بیان   شرایع  در  محقق  هستند.  غیبت  زمان  در  حدود 

حاضر  می  اینکه  از  اعم  امام(  برای  جز  حدود  «اقامه  کند: 
نیست»   جایز  باشد)  داشته  وجود  منصوبش  یا  باشد 

حلی،   ج  ١٤١٨(محقق  ص:  ١،  در  ٣١٢،  عالمه  نظرات   .(
م  کتبش مختلف است، ایشان در تذکره عبارتی مشابه کال

حلی،   (عالمه  دارد  ج  ١٤١٤محقق  ص:  ٩،  در  ٤٤٥،  ولی   (
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، ج  ١٤٢٠کتاب تحریر قائل به جواز شده است(عالمه حلی،  
ص:  ٢ شده ٢٤٢،  توقف  به  قائل  منتهی  کتاب  در  و   (

 ).  ٢٤٥، ص: ١٥، ج ١٤١٢است(عالمه حلی، 

توان به شیخ انصاری و سید احمد  از فقهای متأخر می 
اقامه حدود در زمان غیبت    خوانساری که با نظریه جواز

می بیان  خوانساری  محقق  کرد.  اشاره  هستند،  -مخالف 
کند:«بعید نیست که اقامه حدود نیز از این امور مخصوص  
معصومین (علیهم السالم) یا نائبان خاص آنها باشد مانند  
با رد کردن قول به جواز و قائل  با کفار...». ایشان  جهاد 

داند و داللت مورد اجماع می  شدن به عدم جواز اقامه آن را
مردود  را  حدود  اقامه  جواز  بر  حنظله  بن  عمر  مقبوله 

(خوانساری،  می  از نظریه مرحوم  ٤١١:  ٥، ج  ١٤٠٥داند.    (
شود که اقامه  شیخ انصاری در مکاسب چنین برداشت می 

حدود برای فقیه جایز نباشد. از آنجا که ایشان در مطلقه  
کند، این حسبه تشکیک می بودن والیت فقها جز در امور  

می  تقویت  (انصاری،  احتمال  ج  ١٤١٥شود  به  ٥٤٥:  ٣،   .(
می  به نظر  غیبت،  عصر  در  حدود  اقامه  مخالفین  رسد 

مقتضای اصل اولی یعنی اصل عدم والیت استناد نموده و  
قدر متیقن از این اصل را اقامه حدود و محدود به زمان  

ب خاص ایشان  حضور امام و مجری صالح را معصوم یا نائ
دانند و در پذیرش ادله جناح مقابل سختگیرانه عمل می 

نمایند. و در مقابل  نموده و تک تک ادله مربوطه را رد می 
می  استناد  روایاتی  داللت  به  و  سند  حیث  از  که  کنند 

ایراداتی به آن وارد است. با ذکر اقوال در اقامه و اجرای 
ل در میان  شود هر دو قوحدود در عصر غیبت مشخص می 

 فقهای شیعه طرفدارانی دارد.

اما مسأله دیگری که حائز اهمیت است، جواز در عنوان 
یعنی   آن  اخص  معنای  به  «یجوز»  عبارت  است.  مسأله 
این صورت   در  که  آن  اعم  معنای  به  یا جواز  است  اباحه 

شود. در واقع مسئله آن است که آیا  شامل وجوب هم می
؟ ظاهر ادلٔه کسانی که  اجرای حدود بر فقیه واجب است

بر جواز اجرای حدود ذکر شده دال بر جواز به معنای اعم 
است. برخی با توجه به اذعان آیات و روایات چنین تصوری  
را داشته که حکم اجرای حدود از احکامی است که امر آن 
معنای   به  جواز  و  دارد  حرمت  و  وجوب  بین  دوران  فقط 

(مکار  نیست  تصور  قابل  آن  در  شیرازی،  اباحه  : ١٤١٨م 
آید که اقامه حدود  ). از ادله قول به جواز چنین برمی ٤٧٤

به   آنکه  باشد؛ بدون  واجب  ازمنه مطلقاً  تمام  شرعیه در 
نصب معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود  

حتی بدون صدور مقبوله عمر بن حنظله و توقیع مبارک و  
الز  باید  نیز  فقها،  به  امر  این  وظیفه شرعی  واگذاری  و  م 

محور   بر  حدود  تشریع  حکمت  مقتضای  چنانچه  شود. 
اقامت  و  بزند  دور  مجازات  آن  مستحقین  مجری  و  کننده 

نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به  
مجتهدین واجد شرایط و عدول مؤمنین، حتی فّساق آنان،  

گاه این بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ
عطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غایبین و محجورین امر ت

که در غیاب حاکم شرعی، عدول و سپس فّساق هم موظف  
از   امر  این  استفاده  این وظیفه شرعی هستند.  انجام  به 
ادله صحیح نیست؛ بنابراین مالک در تشخیص نباید دلیل  
باشد، بلکه فتاوی فقها است، زیرا ادله صراحت قوی برای  

ندارند   نظام  جواز  برقراری  برای  را  حدود  اجرای  بلکه 
توان گفت اقامه  دانند؛ بنابراین می اجتماعی و الهی الزم می 

فقها   برای  اجازه  و  رخصت  باب  از  غیبت  زمان  در  حدود 
،  ١٤٢٢ثابت است نه به معنای وجوب اقامه باشد (خوئی،  

توان در بستر اقامه  ). بنابراین دومین راهی که می ٢٢٤:  ٢ج  
تا مجازات بدنی قانون حدود در   زمان غیبت تمسک کرد 

اقامه   فعلی کاسته شود آن است که بگویم مراد از جواز 
و شیخ   مانند شیخ طوسی  متقدم  فقهای  قول  در  حدود 
مفید جواز به معنای اباحه است. حتی اگر جواز در قول  

می  بگیریم  وجوب  معنای  به  را  از قائلین  را  مسئله  توان 
بدی کرد  حل  دیگر  اجرای نطریق  کنیم  اثبات  که  صورت 

اینکه حکم  نه موضوعیت.  باب طریقیت است  از  حدود 
اقامه حدود جواز است یا وجوب منتج از مکانسیم صدور 
فتوا است. فتوا مجرد اخبار از دستور خداوند متعال است  
به این معنا که دستور خداوند متعال در فالن موضوع، این  

رود؛ مال صدق و کذب می فتوا است؛ بنابراین در فتوا احت
اما حکم از باب انشاء است که احتمال صدق و کذب در آن  
راه ندارد و غالباً شامل انشاء آزادی و تبرئه یا الزام طرف  

گونه  به  است،  را  دعوی  بندگان  معیشت  صالح  که  ای 
اقتضاء کند؛ اما منصب فتوا هم مصالح معاش و هم مصالح  

). بنابراین ٣٠١:  ٢٧، ج  ١٤١٢معاد را در نظر دارد (روحانی  
مسئلٔه جواز اقامه حدود در عصر غیبت یک فتوا است. به  
عبارتی حکم جواز یا وجوب اقامه حدود در عصر غیبت برای  
حفظ جامعه از شر مفاسد یا حکم جواز اقامه این حدود  
برای فقها یک فتوا است نه حکم. از این رو در این مسئله 

ا موضوعیت احکام حدود به  اختالف وجود دارد؛ طریقیت ی 
این معنا است که آیا صرف اجرای مجازات حدود بدون در 

کند که  نظر گرفتن نتیجه و تأثیر آن در جامعه کفایت می 
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شده موضوعیت  به  قائل  صورت  این  بگویم  در  اگر  و  ایم 

ها عبارت از توحیدی  هدف و فلسفه تشریع چنین مجازات 
ح و سداد است  کردن و جهت دادن جامعه در طریق صال

می  کار  به  آخرین حربه  عنوان  به  این صورت که  در  رود، 
شده طریقیت  به  بنابراین، ١٢٧،  ١٣٩٨ایم(بارانی  قائل  )؛ 

مصلحت مختص به زمان حضور امام است، اما آیا در زمان 
است،  منفی  پاسخ  دارد؟  وجود  مصلحت  این  هم  غیبت 

در وضع   عالوه بر اینکه دیگر مصالحی که ذکر گردید نه تنها
اعمال مجازات   در  بلکه  نیست  احکام دخیل  این  و جعل 
دخیل است به عقیده مرحوم آخوند اگر مصلحتی در خود 

ها آنگاه اصرار وضع و جعل این احکام باشد و نه اعمال آن 
مجازات  این  داشتن  موضوعیت  قابل  بر  حدود  تا  های 
). عالوه بر ٣٠٩:  ١٤٠٩مناقشه خواهد بود (آخوند خراسانی،  

این از طریقه جاری کردن بعضی از حدود مطلب دیگری  
آید؛ مثالً امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با بعضی  به دست می 

واسطه اضطرار از متجاوزین حدود الهی مانند زنی که به 
به   تنها  را  او  بود  شده  زنا  مرتکب  که  جوانی  و  داده  زنا 
از   حاکی  عمل  این  که  بخشید  قرآن  از  آیه  چند  خواندن 

).  ١٥:  ١٣٧٦ها دارد (محمودی جانکی،  یقیت این مجازات طر
بینمی  جامعه  شرایط  که  زمان  این  در  گفت  المللی  توان 

فایده  عدم  همچنین  است،  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه 
اجرای این احکام، اجرای این احکام از آن مصلحت و هدفی 

شود و با هموارسازی فقهی  ها است منع میکه در اجرای آن
ر  طریق  جهت  سه  به  حدود  اقامه  طریق  از  تعارض  فع 

 ممکن است:

زمان   )أ در  حدود  اقامه  جواز  عدم  به  شدن  قائل 
 غیبت؛

تفسیر جواز به معنای اخص آن در قول قائلین به  ) ب
 جواز اقامه حدود؛

 قائل شدن به طریقیت احکام حدود. )ج

تأثیر زمان و مکان و وجود مصلحت  ۵٫۲
 های بدنیدر تقلیل و حذف مجازات

رعایت مصالح و مفاسد عمومی در تصویب قوانین کیفری،  
تا به نیازهای انسان توجه شود و احکام  موجب می  شود 

های تحوالت امروزه مواجه  وخمها و پیچ شرعی با بن بست
نگردد. مصلحت سنجی در امور کیفری و مقایسه مصالح  
با یکدیگر در مقام تزاحم، موجب تبیین موارد احکام ثانوی  

شود و زمینه  یص اهم و مهم و تقدم اهم بر مهم می و تشخ 

می فراهم  حکومتی  احکام  موضوعات  تبیین  برای  کند.  را 
و   مکان  و  زمان  شرایط  و  مقتضیات  تابع  مصالح  اصوالً 
تحوالت اجتماعی است. از سویی مقتضیات زمان و مکان  
بنابراین احکام و   پیوسته در حال تغییر و دگرگونی بوده، 

بر مصلحت نیز از زمانی به زمان دیگر و از    قوانین مبتنی
مکانی به مکان دیگر در معرض تغییر و دگرگونی خواهد 

لنگرودی،   (جعفری  می ١٥٣:  ١٣٧٠بود  زنای  ).  به  توان 
ای از تأثیر زمان در باب حدود اشاره  محصنه به عنوان نمونه 

کرد. در مورد زنای محصنه حکم اولی رجم بوده و روایات  
آ بر  اجماع  متعددی  از منظر شیخ طوسی  ن داللت دارد. 

مسلمین در این موضوع وجود دارد و تنها خوارج این نظر 
). بنابراین حکم اولی ٢:  ٨، ج  ١٣٨٧اند (طوسی،  را نپذیرفته 

در خصوص زنای محصن و محصنه رجم است، اما به دلیل 
تأثیر مصالح و مفاسد، گاهی مجازات دچار تبدیل یا فعالً 

طور که در روایت علوی آمده است؛ . همان شودتعطیل می 
نمی اجرا  دشمن  سرزمین  در  این  «حد  خوف  چون  شود، 

وجود دارد که شخصی که بر او حد جاری شده به دشمن  
). از این رو مجازات  ٢٤: ٢٨، ج ١٤٠٩پناهنده شود»(عاملی، 

شود. با توجه  ثانوی در مورد زانی و زانیه محصن جاری می 
دهد از حکم  گذار ترجیح می، قانونبه فتوای فقهای عظام

ثانوی استفاده کند؛ بنابراین در مواردی که زنای محصن با  
شهادت اثبات شود که حکم آن قتل از طریق رجم است 
علم   یا  اقرار  با  محصنه  زنای  اثبات  در صورت  و  قتل  حد 
قاضی حد جلد مقرر شده است. چون در فرض اثبات زنای  

به قتل نیست و احتمال فرار    محصنه با اقرار زانی محکوم
یا رجوع از اقرار در هر زمانی متصور است. برخی از فقهای  
معاصر، صراحتاً حکم به تبدیل رجم به قتل و یا شالق بنا  

اند و برخی حتی حکم به تبدیل بر همان مطلب مذکور داده
نموده تعزیر  به  (بهجت،  رجم  ج  ١٤٢٨اند  با  ٤١٦:  ٤،   .(

جایگزین بحث  به  مجازات عنایت  اسالمی  ی  نظام  در  ها 
ایران و اینکه اکثر موضوعات مفروض در احکام منصوصه  
تغییر   هستند،  امضایی  و  عرفی  موضوعات  جزء  کیفری، 

ها با تحول در موضوعات، امری مقبول است و در  احکام آن
حقوقدانان  و  فقه  سوی  از  مضاعف  تالشی  راستا  این 

حظات زمان و  های بدنی با مال اسالمی در کاهش مجازات
حساسیت  کاهش  جهت  شرایط  تطبیق  و  های  مکان 

می بین (نظرجانی،  المللی  عرصه  ٦:  ١٣٨٣طلبد  در   .(
توان سازگاری  المللی نیز با روند «ادغام» یا «تبدیل» می بین

المللی را فراهم کرد یا تطبیق در نظام حقوقی داخلی و بین 
فادار باشند  المللی خود وها بتوانند به تعهدات بینتا دولت 
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اختالل   دچار  داخلی  حقوق  سیستم  اجرای  نظر  از  هم  و 
(همتی،   و  ٦٨:  ١٣٩٥نگردد  کنونی  شرایط  به  توجه  با   .(

تر اقامه حدود نه از باب تعطیلی آن  وجود مصلحت بزرگ 
المللی بلکه از باب تأثیر این به خاطر کاهش فشارهای بین

والیت   یا  فقیه  منظر  در  احکام  و  فتاوی  در  امر  امور 
مسلمین با قائل شدن به تغییر احکام یا توقف موقت در  
حذف   و  تقلیل  برای  مفری  و  مستمسکی  غیبت  زمان 

 .های بدنی در قانون وجود داشته باشدمجازات 

عدم انحصار تعزیرات در تازیانه و   ۵٫۳
 های بدنیدیگر مجازات

در تشریع تازیانه به عنوان یک تعزیر شکی وجود ندارد و  
این مطلب داللت می روایات فراوا بر  از حیث نی  اما  کند 

که آیا تعزیر منحصر در ضرب با تازیانه فقهی در مورد این
های مالی،  است یا شامل هر نوع مجازاتی از قبیل جریمه

مانند   اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  حبس،  تبعید، 
تحقیر،   سرزنش،  خاص،  موارد  در  اشتغال  از  ممنوعیت 

گردد، ردی از این قبیل نیز می اعراض و ترک مراوده و موا
نظر وجود دارد؛ برخی آن را منحصر در  بین فقها اختالف

می  (طباطبائی،ضرب  ج  ١٤١٨دانند  مقابل  ٤٥٩:  ٢،  در   .(
ای تعزیر را به هر نوع مجازاتی تفسیر کرده و معتقدند عده

و  زمان  برحسب  بلکه  نیست،  تازیانه  در  منحصر  تعزیر 
اسالمی حکومت  و  حاکم  مجازات می   مکان،  های توانند 

).  علت ٣٩-٣٨:  ١٣٩٥دیگری را در نظر بگیرند. (عباسی،  
ذکر تازیانه در روایات در اکثر موارد به لحاظ عرف غالب 

است بوده  شارع  زمان  در    .در  تعزیر  انحصار  به  قائلین 
تازیانه معتقدند که آنچه از اظهارات لغویون در مورد معنا 

آید آن است که گر چه  میو مفهوم کلمه تعزیر به دست  
تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده، اما این کلمه در لسان  
شارع و عرف متشرعه به معنای ضرب کمتر از حد و ضرب 

اگر کسی در کلمات اهل لغت بررسی    .با تازیانه آمده است
نظر دارند  ها بر این معنا اتفاقیابد که آنداشته باشد درمی 

ع و عرف متشرعه فقط به معنای  که تعزیر در لسان شار
به  از حد  کمتر  کلمه  ضرب  این  از  و حبس  کاررفته است 

توان ادعا کرد  شود. در این صورت چگونه می استفاده نمی 
که تعزیر اعم از حبس و غیرآن است که شامل توبیخ هم 

به  می  ضرب  در  تعزیر  انحصار  به  قائلین  از  برخی  شود؟ 
اند ن استناد جسته استصحاب حرمت جان و مال مسلمانا

). تردیدی نیست که حاکم اسالمی  ٣٢و   ٣٤:  ١٤١٢(صافی،  
تواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی می 

کیفر نماید. این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها 
نظیر   دیگر  به طرق  مجازات  اما  دارد،  داللت  آن  جواز  بر 

تضای اصل استصحاب حرمت  مقحبس و گرفتن مال و... به 
حبس مسلمان و لزوم احترام او وعدم جواز گرفتن مال از 

قائلین به انحصار مدعی    .ایشان بدون رضایت وی است
هستند در اکثر روایات نیز، در تبیین واژهٔ تعزیر عبارت دون  

های ضرب،  الحد ذکر شده و در برخی روایات نیز به واژه
ای دیگر از روایات  سته شده، همچنین دجلد وسوط تصریح

کرده معین  تعزیر  در  را  خاصی  از   .اندعدد  گروه  این سه 
می  داللت  اینروایات  بر  معصوم  کنند  امامان  مقصود  که 

السالم) از تعزیر ضرب با تازیانه بوده است، چون (علیهم
 .فقط ضرب با تازیانه قابل شمارش عددی است

کاظم • موسی  امام  از  که  عمار  بن  اسحاق  (ع)    روایت 
پرسید: مقدار تعزیر چه مقدار است؟ ایشان فرمودند: 

خرده و  عدد  بیست  ده  تا  ده  بین  است.  تازیانه  ای 
 شالق.

می  • (ع)  صادق  امام  از  عثمان  بن  حماد  پرسد: روایت 
پاسخ   در  (ع)  امام  است؟  قدر  چه  تعزیر  مقدار 

می می  راوی  است.  حد  از  کمتر  تعزیر  گوید: فرماید: 
تازیانه؟ امام فرمود: بلکه کمتر    یعنی کمتر از هشتاد 

باشد.  از چهل ضربه تازیانه که حد بردگان است می
می سؤال  دوباره  از  راوی  کمتر  جمله  از  منظور  کند: 

به   فرمود:  (ع)  امام  است؟  مقدار  چه  ضربه  چهل 
مقداری که حاکم شرع با توجه به گناه انجام شده و  

(عاملی، بداند  گناهکار مصلحت  :  ٢٨  ، ج١٤٠٩توانایی 
 ). ٣٧٥و  ٣٧٦

که این گروه از روایات در مورد تعزیر از  بنابراین همین
عدد   و  کرده  استفاده  وسوط  ضرب  جلد،  مانند  تعبیراتی 

دهد که تعزیر  اند نشان می خاصی را در تعزیر معین نموده
باشد. از دیگر دالیل این قول  منحصر در ضرب با تازیانه می 

اند (صافی، را ذکر کرده  کلمات فقها است که تنها تازیانه
رسد استدالل به معنای لغوی تعزیر  ). به نظر می ٣٧:  ١٤١٢

تمام نیست. در جواب از این استدالل باید گفت که ارباب  
ها ضرب معاجم، تعزیر را در معانی مختلفی که از جمله آن

کدام معتقد به کاربرد اند و هیچ کاربردهکمتر از حد است به 
همچنین    .معنای ضرب دون الحد نیستندتعزیر منحصراً در  

که تعزیر انحصار در ضرب کمتر از حد دارد یا بحث از این
که در حبس، جریمه نقدی، تبعید و ... نیز به کار گرفته  این
شود یک بحث لغوی نیست، زیرا معنای تعزیر روشن می 
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است و سخن در مصادیق آن در روایات و ادله فقهی است،  

یاً یا اثباتاً سخن لغوی کاربرد ندارد؛ به  در چنین حالتی نف
عبارت دیگر یک معنای کلی ممکن است بعدها مصادیق  
لغویون  کلمات  در  تأمل  با  این،  بر  عالوه  بیابد.  جدیدی 

می  منع  روشن  و  تأدیب  همان  تعزیر  معنای  که  شود 
باشد، ولی چون در ازمنه گذشته، وسیله رایج تأدیب و  می 

ز جرائم تازیانه بوده است، ضرب  منع مجرمین و متخلفین ا
با تازیانه در مراجع و مصادر لغت به عنوان مصداق بارز 
تأدیب و منع مجرمین از تخلفات و جرائم ذکر شده است، 

که تعزیر منحصراً در این معنا استعمال شده باشد  نه این
). در بسیاری از روایات تعزیر در انواع  ٢١٠:  ١٣٨٥(انصاری،  

ز ضرب، حبس، تبعید و... به کار رفته است  ها اعم امجازات 
). روایت از این دسته حاکی از این است ٣١:  ١٤٢٣(الطائی،  

های  که تعزیر با تازیانه مصداق بارز و رایج تعزیر در زمان 
 کند.گذشته بوده است و چیزی بیش از این را اثبات نمی 

در برابر دالیل قائلین به انحصار دالیلی وجود داردکه  
در   آن  انحصار  وعدم  تعزیر  معنای  تعمیم  بر  دلیل 

ظاهر  مجازات  هرچند  دیگر  عبارت  به  است.  بدنی  های 
برخی روایات و کلمات برخی از فقها انحصار تعزیر در ضرب  

ای نیز وجود دارد که خالف این با تازیانه است، ولی ادله 
کند و تعزیر را به هرگونه مجازاتی اعم  مطلب را ثابت می 

بدن میاز  تفسیر  آن  غیر  و  تصریح  ی  لغت شناسان  کند. 
تأدیب  کرده و  منع  و  رد  معنای  به  اصل  در  تعزیر  که  اند 

هم  است و اگر کلمه تعزیر را به معنای نصرت بگیریم آن 
گردد، که نصرت نیز نوعی منع دشمن از ظلم  به منع بازمی 

می  ستم  بلکه  و  نیست  تازیانه  در  منحصر  تعزیر  باشد. 
نوع   هر  می شامل  شیرازی،  مجازاتی  (مکارم  : ١٤٢٥شود 

٦٨.( 

می  که  دارد  وجود  وعدم روایاتی  تعزیر  تعمیم  تواند 
توان به  انحصار آن در ضرب را ثابت کند. این روایات را می

 سه دسته تقسیم کرد:

کرده  الف) مطرح  را  بدنی  غیر  تعزیر  که  اند؛  روایاتی 
السالم) ه مانند روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علی

کند: و آن حضرت از پدرش و او از پدرانش چنین روایت می
سیرهٔ حضرت علی (ع) در مورد کسانی که به دروغ شهادت  

آنمی  بودند  غریب  اگر  بود  این  محل دادند  از  را  ها 
کرد و اگر بازاری  ها تبعید می سکونتشان به وطن و قبیله آن

زندانی نموده و چرخاند و سپس  ها را در بازار می بودند آن 
فرماید: مردی  کرد. در مورد دیگر می پس از چند روز آزاد می 

خدمت   به  بود  ربوده  گوشش  از  را  دخترکی  گوشواره  که 
حضرت علی (ع) آوردند تا در مورد او قضاوت کند، حضرت 

ای است سپس  فرمودند: این کار هجوم آشکار و وحشیانه 
ا برخی  در  کرد.  حبسش  و  نمود  مجازات  را  روایات  او  ز 

این   از جمله  انتخاب شده  تعزیر  عنوان  به  نقدی  جریمه 
میوه   در مورد کسی که مقداری  اکرم (ص)  پیامبر  روایت 
نمودند:   قضاوت  چنین  بود  کرده  مصرف  را  آن  و  دزدیده 

هایی  شود و دو برابر قیمت میوه چنین شخصی تعزیر می 
و    ٣٣٤:  ٢٧، ج  ١٤٠٩که دزدیده از وی گرفته شود (عاملی،

 ). ١٤٥و  ٢٦٨

اند. وجه روایاتی که از تعزیر تعبیر به عقوبت کرده  ب)
آن  بودن  عام  روایات  این  عقوبت  داللت  چون  هاست، 

مفهومی عام دارد و شامل سرزنش، تازیانه، زندان، تبعید 
بازدارندگی   اثر  که  بدنی  غیر  و  بدنی  مجازات  نوع  هر  و 

است    شود و تازیانه تنها نوعی از عقوبتداشته باشد می
نه همٔه آن، مثالً در حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) در مورد زنی  
که پرده بکارت دختری را با دستش از بین برده بود چنین  
را بدهد مجازات   این دختر  باید مهرالمثل  فرمود: «آن زن 

 دردناکی بشود». 

در برخی روایات واژه تأدیب به کار رفته است که    ج)
های  دارد و شامل انواع مجازات   ایاین تعبیر معنای گسترده 

شود، مثالً از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده  بدنی و غیر آن می 
پدرت  فرزند  تو  بگوید:  دیگری  به  شخصی  «اگر  است؛ 

می  جاری  وی  بر  قذف  حد  نسب  نیستی،  اگر  ولی  گردد، 
: ١٨، ج  ١٤٠٨شود»(نوری،  اش را منکر شود، ادب می قبیله 

کند:  امام صادق (ع) نقل می  ). اسحاق بن عمار از٨٧و    ١٠٣
«کسی که گوشت خوک و خون بخورد، باید تأدیب شود و  
اگر بعد از تأدیب شدن دوباره چنین کند، باز هم تأدیب  

شرایط ٢٢٥:  ١٣٦٧گردد»(کلینی،  می  وجود  صورت  در   .(
تواند متهم را از باب تعزیر مجازات نماید  الزم، سلطان می

کند و اگر شکنجه به    تا واقعیت مربوط به جرم را کشف
نگردد،  محسوب  جرائم  اثبات  برای  مستمسکی  عنوان 

شوند. تحقق شکنجه متوقف بر درد  بزهکاران جسورتر می 
باید بین افعالی که  غیرقابل  تحمل برای بزه دیده است و 

جد شکنجه باشند، تفکیک قائل شد. در  وممکن است م 
شخص   ایذاء  موجب  که  افعالی  کردن  محسوب  شکنجه 

باید در نظر  ود، ویژگیشمی  های شخص مورد شکنجه را 
شده   ارائه  حقوقی  مبانی  اساس  بر  تفسیر  این  و  گرفت 

). با توجه به  ٢٨و    ٢١:  ١٣٩٣است (ایزدی فرد و دیگران،  
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به  روایات  می این  روایات  وضوح روشن  در  تعزیر  شود که 
ائمه معصومین (ع) به همان معنای لغوی یعنی تأدیب و  

فته و ذکر ضرب در برخی از روایات از باب  عقوبت به کار ر 
بارز تعزیر در آن زمان بوده است که نتیجه این  .مصداق 

تعزیر مصادیق دیگری غیر از ضرب و مجازات بدنی نیز دارد  
می  جرم و  تکرار  از  مانع  که  شکلی  هر  به  را  تعزیر  توان 

گناهکار شود، تجویز کرد؛ بنابراین ثبوت قول به تعمیم با  
توان تعزیر را  امری روشن است. با این قول می   بیان فوق 

در مواردی که مشتمل بر مجازات بدنی یا شالق است، به  
اجرا درنیاورد و حتی مورد حکم قرار نداد چراکه هم تناسب  
اسناد   با  هم  است  مشکل  کمی  مجرم  شخصیت  با  آن 

المللی مانند اعالمیه حقوق بشر و میثاقین در تعارض  بین
بنابراین هنگام    است؛  در  قانون  مدونین  است،  شایسته 

تدوین آن تعزیرات را صرفاً به مواردی که جنبه اصالح دارد  
های بدنی اختصاص دهند و اختصاص این  و به غیر مجازات

 امر با شرع در تباین نیست. 

 گیرینتیجه ٦
های جهانی متعددی  های حقوق بشر و کنوانسیون اعالمیه
اند. بر طبق اسناد  منع کرده های بدنی و شکنجه را  مجازات 

های بدنی موجود در قوانین جزایی ایران  المللی مجازاتبین
شود. این در حالی است که  مشمول ممنوعیت شکنجه می

میثاق   و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیٔه  پذیرش  با  ایران 
المللی حقوقی و سیاسی و آمره بودن کنوانسیون منع  بین

اس تعهدات  رعایت  به  ملزم  وضع  شکنجه  منشأ  ت. 
و  مجازات  احکام فقهی  باید  را  ایران  قوانین  در  بدنی  های 

اسالمی دانست، زیرا احکام باب حدود و تعزیرات بر لزوم  
های بدنی داللت دارد. آنچه در این پژوهش اجرای مجازات

بین اسناد  تعارض  رفع  شد،  واقع  بررسی  و  مورد  المللی 
ا جمهوری  صورت  این  در  که  است  فقهی  سالمی  احکام 

بین به مقررات  التزام  با  راهایران  با سه  حل فقهی المللی 
 تواند پایبندی خود را به احکام فقهی را حفظ کند:می 

راه تأویل و توجیه برای توقف موقت یا تعطیلی حدود   •
مجازات وضع  تدوین در  در  که  است  آن  بدنی  های 

قانون رأی و نظر قائلین به عدم جواز مدنظر قرار گیرد 
فسیر در معنای جواز را همان اباحه قلمداد نمود  یا ت

نخواهد  ایرادی  حدود  اقامه  ترک  صورت  این  در  که 
داشت یا اینکه قائل به طریقیت حدود شد. در این 
اسناد   و  مقررات  با  هماهنگی  امکان  صورت  سه 

 شود.المللی فراهم می بین

راه • بیندومین  اسناد  هماهنگی  جهت  و حل  المللی 
م در شرایط احکام حدود،  اجرای حدود  عدم  صلحت 

طور که احکام منصوص کیفری با  کنونی است. همان
و   است  تغییر  قابل  مکان  و  زمان  شرایط  به  توجه 

اند مصلحتی که قائلین به جواز اقامه حدود برشمرده
در حال حاضر وجود ندارد، فقیه یا والیت امر مسلمین  

حدود با در نظر گرفتن این شرایط رأی به عدم اقامه  
صادر کند. در این صورت  باید از رأی و فتوای این فقها  
تبعیت کنند. این فرایند بخشی از مصالحی که موجب 

از بین می تنبه و ساختن جامعه می  اما در  شود  رود، 
آید که کامالً  تری بدست می های عظیممقابل مصلحت

شود، مصالحی چون  جبران کننده مصلحت فائته می 
ال بین  تنش  و  کاهش  روانی  امنیت  ایجاد  مللی، 

سیاسی، برخوردار شدن از سرمایه گذاریهای خارجی 
 در حوزه اقتصاد و ... . 

اسناد  راه و  تعزیرات  احکام  تعارض  رفع  جهت  سوم  حل 
در بین تعزیر  انحصار  به  قائلین  قول  اخذ  عدم  المللی 

های بدنی است. مقصود اغلب فقها، انحصار تعزیر  مجازات 
نابراین در زمان صدور یکی از تعزیرات  در شالق نیست، ب

مقررات   نقض  یا  شرعی  محرمات  ارتکاب  به  توجه  با 
حکومتی حاکم اسالمی باید به نوع آن توجه داشته و در  

های بدنی را لحاظ نکند، زیرا انتخاب  اخذ حکم خود مجازات 
 نوع تعزیر به اختیار حاکم (دادگاه) است. 

 فهرست منابع
 نابع فارسیم

 اعالمیه جهانی حقوق بشر

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران

 )۱۹۸۹کنوانسیون حقوق کودک (
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