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A Comparative Study of the Necessity of Expedient
Jurisprudential Convergence of Corporal
Punishments in Criminal Law of Iran and Other
Islamic Countries with Deference to International Law
Today, we are witnessing a series of political
and media games by the Western World that
Abstract seek to undermine the principle of Islamic law.
One of these challenges is the issue of corporal
punishment in the field of criminal law, to which there is a
relatively high sensitivity. The main reason for these sensitivities
is that some of these punishments are rooted in jurisprudence
or Sharia, so they find an opportunity to attack the principle of
religion under the pretext of human rights debates for the nonconvergence of these punishments with international documents.
The present study aims at exploring the possibility of converging
the system of criminal law in the area of corporal punishment
in order to comply with the provisions of international law
based on the rule of jurisprudential expediency. It seems
that through the knowledge that has been obtained from the
intentions of some opponents and that human rights debates and
international documents are a means not to defend real human
rights but a double standard for achieving behind-the-scenes
goals, it is expedient to know the exact time and position and
to jurisprudentially reconsider some corporal punishments with
religious roots and arrangements such as temporary closure. This
way, such dissidents would be theoretically disarmed.
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دانشــجوی دکــرای تخصصــی حقــوق
عمومــی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد
ســمنان ،ایــران ،ســمنان.

پیامن منصوری

دانشجوی دکرتای تخصصی حقوق کیفری
و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
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ک� ی�ری ا�ی ران و د�یگر ک�وراهی اسالمی ب�ا ح�و� ب� ي�نا لل
امــروزه شــاهد برخــی تهاجــات سیاســی و رســانهای از
چکیده ســوی جهــان غــرب هســتیم کــه در پــی مخــدوش نشــان
دادن رشیعــت اســامی هســتند ،یکــی از ایــن مــوارد ،بحــث
مجازاتهــای بدنــی در حــوزه حقــوق کیفــری اســت کــه حساســیتهای
نســبتاً باالیــی نســبت بــه آن وجــود دارد .علــت اصلــی ایــن حساســیتها نیــز
بــه ایــن مســئله برمیگــردد کــه ریشــه برخــی از ایــن مجازاتهــا فقــه و
رشع اســت ،پــس فرصــت را مناســب میبیننــد بــه بهانــه بحثهــای حقــوق
بــری و عــدم همگرایــی ایــن مجازاتهــا بــا اســناد بیناملللــی بــه اصــل دیــن
حملــه میکننــد .در ایــن مقالــه پــی یافــن پاســخی بـرای ایــن ســؤال هســتیم
کــه آیــا امکانســنجی همگرایــی نظــام حقــوق کیفــری در حیطــه برخــی
مجازاتهــای بدنــی در راســتای همسوســازی بــا مقــررات حقــوق بینامللــل
بــر اســاس قاعــده مصلحــت فقهــی وجــود دارد؟ بــه نظــر میرســد بــا شــناختی
کــه از مقاصــد برخــی از معارضــان بهصــورت اجاملــی بــه دســت آمــده اســت
بایــد گفــت بحثهــای حقــوق بــری و اســناد بیناملللــی وســیلهای نــه بـرای
دفــاع از حقــوق واقعــی بــر بلکــه اســتانداردی دوگانــه ب ـرای رســیدن بــه
اهــداف پشــت پــرده اســت کــه بــا مصلحتگرایــی ،شــناخت دقیــق از زمــان
و مــکان و بازبینــی فقهــی در برخــی مجازاتهــای بدنــی از طریــق متهیداتــی
همچــون تعطیلــی موقــت ...میتــوان چنیــن معارضینــی را ازلحــاظ تئوریــک
خلــع ســاح کــرد.

واژگان کلیدی:

مجازات بدنی ،حقوق کیفری ،مصلحتگرایی ،اعدام ،حقوق برش ،کشورهای اسالمی
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مقدمه

علیرغــم اختالفنظرهایــی کــه در مــورد جهانیشــدن حقــوق و خصوصــاً حقــوق
کیفــری وجــود دارد ،امــروزه جهانیشــدن حقــوق کیفــری بهعنــوان یــک واقعیــت مســلم و
غیرقابلانــکار در حــال تکویــن و تحقــق اســت و همچنــان کــه خانــم میــری دملــاس مارتــی
در مــورد جهانیشــدن حقــوق گفتــه اســت «دیگــر ایــن ســؤال مطــرح نیســت کــه آیــا بــا
جهانیشــدن حقــوق موافقیــم یــا نــه؟ اینیــک واقعیــت اســت؛ حقــوق جهانــی میشــود» و
تصویــب منشــور ســازمان ملــل متحــد در ســال  ۱۹۴۵و اعالمیــه جهانــی حقــوق برش در ســال
 ۱۹۴۸را میتــوان نقطــه آغــاز فرآینــد جهانیشــدن حقــوق کیفــری قلمــداد کــرد( .دملــاس
مارتــی .)121-125 :۱۳۷۸ ،چــون تصویبکننــدگان ایــن دو ســند مهــم بیناملللــی کرامــت
انســانی و حقــوق ناشــی از آن را بــه یــک موضــوع فراملــی و بیناملللــی تبدیــل کردنــد و
بــا الحــاق بــه آنهــا ایــن معنــی را بــه رســمیت شــناختند کــه حقــوق مقــرر در منشــور و
اعالمیــه یــک موضــوع مــورد توجــه جامعــه بیناملللــی اســت و رســیدگی بــه مــوارد نقــض
حقــوق بــر از ســوی دولتهــا نســبت بــه اتبــاع خــود رصفـاً در صالحیــت محاکــم داخلــی
نیســت .حــال یکــی از بحثهــای مهمــی کــه در ایــن حــوزه محــل تردیــد و بــه ادبیــات
صحیحتــر چالــش جــدی اســت ،برخــی مجازاتهاســت کــه در قوانیــن کشــورهایی همچــون
ایــران چــون ریشــه ایدئولوژیــک دارد باعــث شــده بهعنــوان ابــزاری جهــت هجمههــای
سیاســی تبدیــلشــود کــه ایــن امــر بایــد بــه نحــوی صحیحــی مدیریــت شــود .ســؤالی
1
اصلــی کــه اینجــا پیــش میآیــد چنیــن قابلطــرح اســت( :آیــا امکانســنجی همگرایــی
نظــام حقــوق کیفــری در حیطــه برخــی مجازاتهــای بدنــی 2در راســتای همسوســازی بــا
مقــررات حقــوق بینامللــل بــر اســاس قاعــده مصلحــت فقهــی وجــود دارد؟) در پاســخ بدیــن
ســؤال چنیــن مفروضــی را مطــرح میمناییــم؛ بــا توجــه بــه رویکردهــا و ظرفیتهــای فقهــی
موجــود ازجملــه مصلحتگرایــی 3اجــرای برخــی از مجازاتهــای بدنــی را میتــوان بــه
مجازاتهــای جایگزیــن بــا قانونگــذاری صحیــح تبدیــل کــرد کــه عم ـاً دســت قاضــی نیــز
بهعنــوان مجــری قانــون در ایــن خصــوص بــاز باشــد و بــا ایــن وصــف اجـرای عدالــت 4نیــز
تعطیــل نگــردد .بــه همیــن لحــاظ از هــان ابتــدای اســتقرار جمهــوری اســامی ایـران و بــا
1- Convergence Feasibility
2- Corporal Punishment
3- Pragmatism
4- Execution of Justice
بررسی تطبیقی ضرورت همگرایی مصلحتگرایانه فقهی مجازاتهای بدنی
در حقوق کیفری ایران و دیگر کشورهای اسالمی با حقوق بینالملل
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تغییــر قوانیــن جزایــی و شــدت مجازاتهــا و بهخصــوص کیفرهــای بدنــی ،مســئله نقــض
حقــوق بــر در ایـران و صــدور قطعنامــه و تعییــن مناینــده ویــژه در دســتور کار کمیســیون
حقــوق بــر ســازمان ملــل ق ـرار گرفــت .1امیــد اســت در کشــورهای اســامی نیــز چنیــن
اصالحــات قانونــی صــورت پذیــرد.

 -۱مفهوم و اقسام مجازاتهای بدنی

لغتنامــه دهخــدا ،مجــازات را پــاداش دادن و جـزا دادن در نیکــی و بــدی تعریــف کــرده
اســت (دهخــدا .)۲۴ :۱۳۸۹ ،در برخــی دیگــر از فرهنگهــای لغــت نیــز ،مجــازات ،پــاداش
نیکــی یــا بــدی را دادن در معنــای عــام و س ـزای بــدی را دادن در معنــای خــاص دانســته
شــده اســت (معیــن .)۶۲ :۱۳۸۵ ،بــه عبارتــی ،مجــازات عبــارت اســت از واکنــش اجتامعــی
بهصــورت رنــج و تعبــی کــه بــر بزهــکار اعــال میشــود و همیــن ویژگــی باعــث میشــود
تــا مجــازات را ماهیت ـاً از تدابیــر پیشــگیری از وقــوع جــرم و ال ـزام بــه ج ـران رضر و زیــان
در دعــاوی حقوقــی متامیــز شــود (گلدوزیــان .)۴۹۴ :۱۳۹۵ ،در تعریــف حقوقــی مجــازات،
دانشــمندان حقــوق تعریــف نســبتاً مشــابهی از آن ارائــه کردهانــد ،بهعنــوان منونــه برخــی
بیــان داشــتهاند؛ «مجــازات عبــارت از تنبیــه و کیفــری اســت کــه بــر مرتکــب جــرم تحمیــل
میشــود و مفهــوم رنــج از مفهــوم مجــازات غیرقابلتفکیــک اســت» (علیآبــادی:۱۳۶۸ ،
 .)۱از ســوی دیگــر مفهــوم مجــازات بهعنــوان واکنــش جامعــه علیــه جــرم در عــر مــا
بهصــورت یکنهــاد ســازمانیافته بــرای حفــظ ارزشهــای معتــر اجتامعــی از طــرف
قانونگــذار پذیرفتهشــده اســت .از ایــن دیــدگاه مجــازات مجموعــه قواعــد مــورد تأییــد
3
جامعــه اســت کــه ضامــن عدالــت و باهــدف اصــاح و بازدارندگــی 2مرتکــب از تکـرار جــرم
و حامیــت از جامعــه توســط قــوه مقننــه وضــع و بهوســیله قــوه قضائیــه بــه مورداج ـرا
گــذارده میشــود (ولیــدی .)۸۰ :۱۳۹۳ ،در جــای دیگــر گفتهشــده ،کیفــر ،هــر نــوع عقوبــت
و مجازاتــی اســت کــه بــه کســی کــه خــاف قانــون ،اخــاق ،عــرف یــا عــادت رفتــار میکنــد،
تحمیــل میشــود (جعفــری لنگــرودی .)۵۷۹ :۱۳۸۷ ،درواقــع ،مفهــوم مجــازات بهعنــوان
 -1در سـال  ۱۹۸۲و  ۱۹۸۳قطعنامههایـی دایـر بـر ابـراز نگرانـی از وضعیـت حقـوق بشر در ایـران صادر شـد و برای نخسـتین بار
در سـال  ۱۹۸۴در اجلاس چهلـم کمیسـیون قطعنامـهای بـا  ۲۱رأی مثبـت و  ۶رأی منفـی و  ۱۵رأی ممتنـع صادر شـد که ضمن آن
مقـرر شـد مناینـدهای ویـژه برای بررسـی وضعیـت حقوق بشر در ایران تعییـن گردد.
2- Correction and Deterrence
3- Repeat Offense
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واکنــش جامعــه علیــه جــرم 1از یــک ســو مجــرم را آزار دهنــد و از ســوی دیگــر ،موجــب
اصــاح وی گردنــد کــه ایــن ویژگیهــا بســته بــه جامعههــای مختلــف متفــاوت میباشــد،
لکــن اهــم ایــن ویژگیهــا؛ وجــود هـراس در مجــرم ،تحقیرآمیــز بــودن آن ،آزاردهــی ،جـران
رضر و زیــان ناشــی از جــرم ،2رســواکنندگی و غیــره میباشــد (نوربهــا .)390-391 :۱۳۷۹ ،در
قانــون مجــازات اســامی 3اخیــر التصویــب ،بــدون ارائــه تعریــف مشــخص از مجــازات ،رصفـاً
در مــاده ( )۱۴خــود بــه بیــان انــواع آن پرداختــه اســت.4

 -۱-۱مجازات سالب حیات

مجازاتهــای ســالب حیــات عبارتانــد از قصــاص نفــس ،اعــدام رجــم ،قتــل و صلــب
کــه وجــه مشــرک ایــن مجازاتهــا ایــن اســت کــه موجــب ســلب حیــات مجــرم میگردنــد،
امــا بــا یکدیگــر ،تفاوتهایــی دارنــد کــه بهاختصــار بــه آنهــا اشــاره میشــود .یکــی از
مجازاتهــای ســالب حیــات ،قصــاص نفــس اســت کــه عبــارت اســت از واکنــش نشــان دادن
در برابــر جنایــت بهماننــد آن اســت .مجــازات مجــرم بهتناســب جرمــش را قصــاص گوینــد
(غضنفــری )۵۹ :۱۳۹۳ ،در قانــون مجــازات اســامی مصــوب  ۱۳۹۲در مــاده ( )۱۶بهماننــد
قانــون ســابق ،بــه آن اشــار ه شــده کــه مجــازات اصلــی جنایــت عمــدی بــر نفــس ،اعضــا و
منافــع اســت .بااینکــه قصــاص نفــس ،5نوعــی اعــدام 6اســت کــه در پاســخ بــه قتــل عمــد اجرا
میشــود ،امــا بــه دلیــل ماهیــت خصوصــی آن ،بیشــر حــق دانســته میشــود تــا مجــازات.7
اســام در مــورد قتــل هــر ســه امــر یعنــی قصــاص ،عفــو و دیــه را موردتوجــه ق ـرار داده
اســت (گلدوزیــان .)۲۶ :۱۳۹۵ ،مجــازات ســالب حیــات 8دیگــر ،حــد قتــل اســت ،از دیــدگاه
قــرآن ،مــرگ بــه معنــای نابــودی نیســت و مجــرم بــا کشــته شــدن ،نابــود منیشــود .ازایـنرو
در قــرآن ،اشــارهای بــه مجــازات اعــدام نشــده و بهجــای آن بــه مجازاتهــای «قتــل» و
1- Community Reaction Against Crime
2- Compensation for Damage Caused by Crime
3- Islamic Penal Code
 -4در ایـن خصـوص نـگاه کنیـد بـه :مـاده  ۱۴قانون مجازات اسلامی مصـوب « :۱۳۹۲مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسـم
اسـت :الـف -حد ،ب -قصاص ،پ -دیـه ،ت -تعزیر».
5- Retribution
6- Execution
 -7الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ادیـان گوناگـون موضوع مجازات قتل مورد تأکید واقعشـده اسـت .در تورات (مذهـب یهود) قصاص
مقررشـده اسـت و دربـاره دیـه و عفو حکمی نیسـت .در انجیل عفو مقرر گردیده اسـت امـا دیه نبود.
8- Punishment for Deprivation of Life
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قصــاص ،اشــاره گردیــده اســت .در فقــه نیــز بــه تبعیــت از قــرآن کریــم ،از واژه «اعــدام»
اســتفاده نگردیــده اســت (نــوروزی فیــروز .)۲۱۹ :۱۳۹۰ ،در مــاده ( )۱۹۰قانــون مجــازات
اســامی ،بــهجــای صلــب ،عبــارت «آویخــن بــه دار» بـهکار رفتــه اســت .بــه نظــر میرســد
«آویخــن بــه دار» ،ترجمــه صحیــح و معــادل مناســب «صلــب» نباشــد؛ زیـرا آویخــن بــه دار
یعنــی «حلقآویــز کــردن »1ب ـرای از بیــن بــردن محکومعلیــه 2نیســت بلکــه هــدف ،رصف ـاً
صلیــب کشــیدن اســت بــر ایــن اســاس ،نحــوه بســن محکــوم ،نبایــد موجب مــرگ او گــردد و
اگــر بعــد از ســه روز زنــده مبانــد نبایــد او را کشــت؛ امــا درهرحــال ،موجــب صلــب ،محاربــه
اســت و از مجــازات اصلــی 3میباشــد امــا دادگاه تکلیــف نــدارد لزومـاً آن را مــورد حکــم قـرار
دهــد ،بلکــه بهجــای آن میتوانــد «حــد قتــل»« ،نفــی بلــد» یــا اول قطــع دســت راســت و
ســپس بــه قطــع پــای چــپ ،حکــم دهــد .حــد صلــب از حقوقاللــه بــوده و بــا عفــو ســاقط
منیشــود (نــوروزی فیــروز .)۲۵۵ :1390 ،اعــدام نیــز بهعنــوان قســم دیگــر مجــازات ســالب
حیــات محســوب میشــود کــه گرچــه در متــون قانونــی از گذشــته تــا حــال ،از اصطــاح
«اعــدام» نامبــرده شــده ولــی تعریفــی نشــده اســت.

 -2-1مجازات قطع عضو یا جرح آن

گرچـه در متـون قانونـی« ،قطـع عضـو» بهعنـوان مجـازات ،نامبرده شـده امـا تعریفی از
آن بـه عمـل نیامـده اسـت .پـس اینکـه مفهـوم «قطـع» چیسـت و «عضـو» به چه بخشـی از
بـدن ،اطلاق میشـود و «مجـازات قطع عضو» چیسـت؟ نیاز بـه توضیـح دارد .قطع در لغت
بـه معنـای ابانـه و جـدا کـردن اسـت و نزد اکثر فقهـای امامیه قطع ابانـه و جدا کردن اسـت
کـه البتـه مشـهور فقهـای معـارص آن را جایـز منیداننـد؛ (هرچنـد برخـی از فقهـای معارص با
اسـتناد بـه اصـل حلیـت و اباحـه آن را جایـز دانسـتهاند) (عادلـی فـر )۱۷ :۱۳۹۲ ،بسـیاری از
کشـورهای اسلامی در این کیفـر تجدیدنظر کردهانـد .4درهرحال مجازات قطـع عضو ،عبارت
از مجازاتـی اسـت کـه بهموجـب آن ،پـس از قطعیـت حکـم ،جزء مشـخص ،ممتـاز و طبیعی

1- Hanging
2- Defendant
3- The main Punishment
4- Otto, Jan Michiel, Towards comparative conclusions on the role of Sharia in national law, Leiden University
Press, 2010, p632:
 :)1-5البتـه بایـد متذکـر گردیـد پنج کشـور وجـود دارد که این مـوارد جرم به طور جزئی یا کامل در قوانین ملی وضع شـده اسـت،
به عنوان مثال پاکسـتان ،ایران ،سـودان ،عربسـتان سعودی.
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نظیـر دسـت ،پـا ،گـوش و یـا غیـره از بدن محکوم ،جدا شـود .قطـع عضو و یا جرح آن شـامل
بریـدن عضـوی از اعضـای بـدن ماننـد گـوش ،بینـی ،زبـان و یا شکستن و کندن دندان اسـت.
برابـر مـاده ( )۳۸۷ق.م.ا ۱۳۹۲ .جنایـت بر عضو 1عبارت از هر آسـیب کمرت از قتل مانند قطع
عضـو ،جـرح و صدمههـای وارد بر منافع اسـت .مجـازات جنایت عمدی بـر عضو هنگامیکه
عمـدی باشـد در صـورت تقاضـای مجنی علیه یا ولـی او و وجود رشایط دیگـر مقرر در قانون
قصـاص اسـت و در غیـر ایـن صـورت مطابـق قانـون از حیـث دیـه و تعزیـر عمـل میگـردد
(مـاده  ۲۶۹ق.م.ا ۱۳۷۰ .و مـاده  ۳۸۶ق.م.ا( )۱۳۹۲ .گلدوزیـان.)۲۶ :1395 ،

 -۲پیشینه قانونی مجازاتها در قانون سابق و کنونی

در قانـون مجـازات اسلامی سـابق در مـاد ه ( )۱۲بـا افـزودن مجازاتهـای بازدارنـده،
مجازاتهـا را بـر  ۵قسـم میدانسـت؛ «مجازاتهـای مقـرر در ایـن قانـون پنج قسـم اسـت؛
حـدود ،قصـاص ،دیـات ،تعزیـرات ،مجازاتهـای بازدارنـده» کـه تعریـف ایـن پنـج قسـم بـه
ترتیـب در مـواد ( )۱۳تـا ( )۱۷ایـن قانـون آمـده اسـت .طبقهبنـدی پنجگانـ ه قانـون مجـازات
اسلامی  ۱۳۷۰مسـبوق بـه سـابقه نبـوده اسـت؛ زیـرا در قانـون راجـع بـه مجـازات اسلامی
تقسـیم چهارگانـهای مطرحشـده و نامـی از مجازاتهـای بازدارنـده بـه میـان نیامـده بـود،2
البتـه بـه قـول یکـی از حقوقدانـان بازدارندگـی 3وصف هر نوع مجازاتی اسـت و بـه مجازات
خاصـی تعلـق نـدارد و معلـوم نیسـت؛ چـرا قانونگـذار ایـن وصـف عـام همـ ه مجازاتها را
بـرای بازدارندههـا در نظـر گرفته اسـت (اردبیلـی .)۲۳ :۱۳۹4 ،اصطالح مجـازات بازدارنده 4از
س شـورای عالـی قضایـی آیت الـه اردبیلی
پاسـخ بنیانگـذار انقلاب اسلامی بـ ه اسـتفتا ء رئیـ 
اتخاذشـده کـه در آن ایـ ن اصطلا ح را بـرای تعزیراتـی کـه در رشع معیـن نشـده و منصـوص
نیسـتند ،بـه کار بردنـد و درواقـ ع رهنمـود دادنـ د کـه در اینگونـه مـوارد حکومـت طبعـاً
بهوسـیله قـوه مقننـه 5میتوانـد بـا وضـ ع قانونـ ی مجازاتهـا ی مختلـف را تعییـن کنـد ،واال
ت اختراع مناینـد.
هـدف ایـن نبـود کـه در مقابـل مجـازات تعزیـری قسـم جدیـد ی ا ز مجـازا 
1- Crime on a Member
 -2مـاد ه  ۱۷ق.م .ا در تعریـف مجازاتهـای بازدارنـده مقـرر مـیدارد« :مجـازات بازدارنـده ،تأدیـب یا عقوبتی اسـت كـه از طرف
حكومـت بـه منظـور حفـظ نظـم و مراعـات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقـررات و نظامـات حكومتی تعیین میگـردد؛ از
قبیـل حبـس ،جـزای نقـدی  ...موضـوع تعزیـرات غالبـاً اعامل حـرام اولی و موضـوع بازدارنـده اعامل حرام ثانوی اسـت.
3- Deterrence
4- Deterrent Punishment
5- Legislative Power
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بااینحـال برخـی تفاوتهـای ایـن دو مفهوم این اسـت که مجـازات تعزیر ی عنوا ن عـام دارد
و مجازاتهـای بازدارنـده عنـوان خـاص دارد کـه مبنـای آن تخلـف و ناشـی از جعـ ل مقنـ ن
ب حرام به مفهـوم جرم و
اسـت؛ حالآنکـه مبنـای مجازاتهـای تعزیـری تـرک واجب و ارتـکا 
ناشـ ی ا ز رشع اسـت .از سـوی دیگـر ،جرائم مشـمول مجـازات تعزیری که فاقـد مبنای رشعی
باشـند ،مشـمول مقـررات مجازاتهـای بازدارنـد ه هسـتند .لـذا بـه نظر میرسـد کلیـه جرائم
عرفـی در ماهیـت مشـمول مجازاتهـای بازدارنـده میباشـند (محمـدی .)22-26 :۱۳۸۶ ،در
قانـون مجـازات جدیـد همچـون سـایر قوانین بعـد از انقالب بـه مجازاتهای بدنی و اقسـام
آن اشـارهشـده اسـت ،بهطوریکـه شلاق تنها یکـی از مجازاتهای بدنی اسـت کـه در قانون
مجـازات اسلامی مـورد حکـم قرارگرفتـه اسـت و مـوارد دیگر که عمدتـاً در قسـمت حدود و
قصـاص پیشبینـی گردیـده اسـت ،مورد تغییر خاصی قـرار نگرفته و از ابتـدای پیروزی انقالب
اسلامی تاکنـون و حتـی در قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲نیز بهطـور یکنواخت تکرار
گردیـده اسـت .تفـاوت آن بـا قانـون سـابق ایـن اسـت کـه در قانـون سـابق در کنـار مفهـوم
تعزیـرات ،بـه مجازاتهـای بازدارنـده نیـز اشارهشـده بـود ،لکـن در قانـون مجـازات اسلامی
 ۱۳۹۲قانونگـذار نامـی از مجازاتهـای بازدارنـده بـه میـان نیـاورده اسـت .اصـوالً مجـازات
بازدارنـده کـه در اصطلاح فقهـا رادع یـا مانع بودن وصف کلیـه مجازاتهای رشعـی و عرفی
اسـت ،نـوع جدیـدی از مجـازات کـه در عـرض سـایر مجازاتهـا باشـد ،نیسـت؛ بلکه شـامل
انـواع مختلفـی از تعزیـرات اسـت (رهامـی .)۱۵ :۱۳۸۲ ،بـه نظر میرسـد که منظـور از وضع
ایـن مجـازات ایجـاد نـوع جدیـدی از مجـازات نباشـد ،بلکـه رصفـاً دامنـه تعزیـرات گسترش
دادهشـده اسـت (رهامی.)۲۵ :۱۳۸۰ ،

 -۳رویکردهای حقوقی تطبیقی و اقدامات بیناملللی

در گزارشــی کــه گزارشــگر ویــژه در خصــوص وضعیــت حقــوق بــر در ایــران بــه
کمیســیون حقــوق بــر و مجمــع عمومــی ارائــه منــوده بهطــور مغرضانــهای مجــازات
شــاق و سنگســار ،مجازاتهــای غیرانســانی و تحقیرآمیــز 1معرفــی شــده کــه در ایـران اجـرا
میشــود (ابراهیمــی .)۱۰۲ :۱۳۸۹ ،در قوانیــن ایـران تنهــا چنــد جــرم مجــازات اعــدام بـرای
آنهــا تعییــن گشــته اســت هرچنــد برخــی از آنهــا از اهمیــت چندانــی برخــوردار نیســتند
(مهرپــور .)۱۷۳ :۱۳۷۴ ،برخــی بــا محکــوم شــدنهای مــداوم جمهــوری اســامی ای ـران از
ســوی مجامــع مختلــف بیناملللــی بحــث تعامــل و ســازگاری قوانیــن اســامی ایـران بــا نظــام
1- Inhuman and Degrading Treatment or Punishment
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حقــوق بــری را مطــرح کردهانــد و برخــی بــا اعــام نظراتــی بهطــور عمــده ســازگاری و
تعامــل اســام بــا حقــوق بــر را انــکار میمناینــد و بــا انــکار مرشوعیــت و توجیهپذیــری
گفتــان حقــوق بــر معــارص ،آن را محصــول افــکار غربــی غیرمســلامنان میداننــد (قــاری
ســید فاطمــی )۴۵۳ :۱۳۸۴ ،ایــن گــروه بــا انــکار خشــن بــودن قوانیــن اســامی و مجازاتهای
بدنــی نگــرش غربــی را باطــل میداننــد .عــدهای نیــز بــا رویکــردی سازشــگرانه اقــدام بــه حل
تعــارض بیــن ایــن دو سیســتم منودهانــد .بــا ایــن بیــان کــه هرچنــد بیــن حقــوق اســامی و
حقــوق بــر در مــوارد بســیاری شــباهتها و نقــاط تفاهــم بســیاری وجــود دارد ،امــا در
مــورد بســیاری از مصادیــق مجازاتهــای بدنــی کــه در فقــه اســامی و بهتبــع در کشــورهای
اســامی بهعنــوان مجــازات ب ـرای جرائــم ق ـرار داده شــدهاند ،بــا نظــام بیناملللــی حقــوق
بــر 1امــروز ،تناقــض و ناســازگاری وجــود دارد .ســؤال اساسـیتر ایــن اســتکــه بــا عنایــت
بــه اینکــه ســایر معاهــدات بیناملللــی مربــوط بــه حقــوق بــر ،حقــوق زندانیــان و حقــوق
برشدوســتانه ،خــواه یــا ناخــواهتعهداتــی را بــر کشــورها در خصــوص موضــوع منــع شــکنجه
تحمیــل منــوده و بــا اســتفاده از ســازوکارهای بیناملللــی آن را پیگیــریمیکننــد آیــا الحــاق
بــه معاهداتــی ماننــد کنوانســیون منــع شــکنجه 2و یــا اساســنامه دیــوان کیفــری بیناملللــی
کــه ازجملــه بــر موضــوع شــکنجهاعــال صالحیــت میکنــد ،میتوانــد گام مثبتــی در ایــن
خصــوص تلقــی گــردد و یــا خیــر؟ درواقــع در اســناد بیناملللــی و مقــررات حاکــم بــر آن
ت و هــر نــوع مجــازات بدنــی نیــز
از ضامنــت اجراهــای کیفــری بدنــی شــدید خــر ی نیسـ 
در حکــم شــکنجه تلقــی گردیــده و شــام ل ممنوعیتهــا ی منــدرج در کنوانســیونهای
متعــدد میشــود .بــا توجــه بــه ســوابق تاریخــی عملکــرد کنوانســیون منــع شــکنجه ،در
ف شــکنجه و همچنیــن قطعنامــه شــاره  ۴۴۰دوم دســامرب  ۱۹۵۰مجمــ ع عمومــی
تعریــ 
ســازما ن مل ـ ل کــه بــه توصیــف شــورای قیمومیــت توســط ســازمان ملــل تصویبشــده ،در
آن تذکــر دادهشــده اســت کــه بایــد اقدامــات الزم ب ـرای لغــو کامــل مجازاتهــای بدنــی
د ر رسزمینهــای تحــت قیمومیــت اتخــاذ شــود و نیــز بــا توجــه بــه قطعنامــه شــاره ۶۶۶
مصــوب  ۳۱جــوالی  ۱۹۵۷شــورای اقتصــادی اجتامعــی ســازمان ملــل متحــد کــه وضــع
و اعــال مجازاتهــای بدنــی در مــور د زندانیــان را ممنــوع اعــام میکنــد و همچنیــن
عملکــرد نهادهــای بیناملللــی حقــوق بــر کــه شــکنجه و مجــازات موضــوع مــاده ()۷
میثــاق بیناملللــی حقــوق مدنــی و سیاســی ( )۱۹۶۶را شــامل مجــازات بدنــی دانســته و
1- International Human Rights System
 -2کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظاملانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز.
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صاحبنظـرا ن مســائل حقــوق بــر ســازمان ملــل نیــز مجازاتهــای بدنــی را ولــو اینکــه در
قانــون آمــده و بهحکــم دادگاه اج ـرا شــود مــروع منیداننــد ،نبایــد تردیــد داشــت کــه در
آینــده نیـ ز مبنــای عملکــرد جامعــه بیناملللــی مبتنــی بــر ایــن ســوابق باشــد؛ بنابرایــن ،تحت
ایــن دیــدگاه بــه نظــر میرســد ظاهـرا ً همگرایــی وجــود نــدارد ،امــا قوانیــن کیفــری ایـران و
نقــد آرای در ایــن خصــوص جهــت اثبــات ایــن امــر و ارائــه راهکارهایــی بـرای برونرفــت از
ایــن مســئله حائــز اهمیــت و موردتوجــه نویســندگان قرارگرفتــه اســت .درمجمــوع بررســی
ایــن امــر نیازمنــد بیــان مفهــوم شــکنجه در حقــوق بینامللــل و مفهــوم مجازاتهــای
بدنــی و تفکیــک بیــن ایــن دو اســت؛ چراکــه همچنــان کــه برخــی از صاحبنظـران حقــوق
بینامللــل نیــز معتقدنــد؛ بایســتی بیــن مفهــوم شــکنجه و مجــازات بدنــی متایــز قائــل شــد؛
چراکــه ممکــن اســت در نــگاه اول ایــن دو مفهــوم مـرادف هــم بــه نظــر برســند؛ امــا عنــارص
و مفاهیــم مجـزا از هــم دارنــد؛ لــذا شــاید بتــوان بــا تفکیــک و متایــز بیــن ایــن دو مفهــوم،
بتــوان همگرایــی بیشــری بیــن حقــوق ای ـران و بینامللــل بــه وجــود آورد .آخریــن مســئله،
توجــه بــه اصــول مهــم در رونــد همگرایــی و همسوســازی مقــررات و قوانیــن ایـران با حقوق
بینامللــل کیفــری در خصــوص مجازاتهــای بدنــی و توجــه بــه موانــع پیــش رو آن ازجملــه
مقــررات اســامی حاکــم بــر نظــام حقوقــی ایـران ازجملــه اصــل چهــارم قانون اساســی اســت
کــه آیــا میتوانــد در ایــن حــوزه مانــع همگرایــی محســوب گــردد یــا خیــر؟ درواقــع مســئله
اساســی ،تحلیــل نهــاد مجازاتهــای بدنــی در حقــوق ای ـران 1و رفــع شــبهاتی در خصــوص
مغایــرت آن بــا حقــوق بــر اســت؛ درواقــع یکــی از جنبههــای دیگــر موضــوع ،توجیــه
دیــدگاه حقــوق اســام از طریــق بیان مــواردی همچــون تــوﺟﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتهــای ﺑﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺮﺷاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺠﺮم در زﻣﺎن اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتهــای ﺑﺪﻧﯽ،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاتهــای ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﻮارد ﺷﺒﻬﻪ اســت.

 -۴رویکردهای تطبیقی حقوق برشی و قوانین بیناملللی با مجازاتهای بدنی

یکـی از مـواردی کـه برخـی آن را یکـی از موانـع اجـرای حـدود در عرص حـارض میدانند،
چالشهـای حقـوق بشری اسـت .بـه ایـن معنا کـه اعالمیههـای حقوق بشر جایـگاه ویژهای
در قوانیـن کلیـه کشـورها دارد تـا آنجـا که داوری عمومـی درباره خوب یا بد بـودن یک نظام
حقوقـی ،بـا مقیـاس اجـرا یـا عدم اجـرای آن اصـول در آن نظام ،سـنجیده میشـود و کسـانی
1- Corporal Punishment in Iranian Law
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کـه پایبنـد بـه ایـن حقوق نباشـند ،درواقع ،ناقضان حقوق بشر 1بوده و در مناسـبات جهانی،
منـزوی خواهند شـد (نـارصی فـورگ .)۱۸ :۱۳۹۳ ،با وجود این باید گفت انتقـادات و ایرادات
بـر مجازاتهـای اسلامی ،بیشتر از اینکـه جنبـه برشدوسـتانه داشـته باشـند ،اهداف سـوء و
مغرضانـه را دنبـال میکننـد؛ زیـرا نظـام کیفری اسلام ،جلـو هرگونه شـبهه و ایـراد را گرفته و
هـدف رسـیدن انسـانها بـه عـزت و صلاح را دنبال میکنـد و ایـن مصلحـت را در رأس امور
و مقـدم بـر بسـیاری از احـکام میداند .چنانچه شـارع برای اثبـات حـدود ،ازیکطرف ،چنان
سـختگیری و حساسـیتی بـه خـرج داده کـه عملاً میـزان ناچیـزی از جرائـم حـدی ،اثبـات
میشـود .از طـرف دیگـر ،در فراینـد اجـرای حـدود نیـز موانعـی در نظـر گرفتـه که بـه فرض
اثبـات جـرم ،اجـرای مجـازات ،بهسـادگی ممکـن نیسـت .برخـی دلیـل ایـن مغایـرت ادعایـی
بیـن جامعـه اسلامی و حقـوق بشر را در تفاوت اهـداف دو نظام میدانند ،مقـررات قانونی
و ازجملـه برخـی ممنوعیتهـای رفتـاری ،بـرای رسـیدن بـه اهـداف متوسـط و غایـی اسـت
کـه مکاتـب مختلـف حقوقـی بـرای زندگی بشر ترسـیم کردهانـد .مقـررات و ممنوعیتهای
رفتـاری ،بایـد بهطـور معقولـی بـا اهـداف متوسـط و نهایی کـه در حقیقـت آینـه ارزشهای
یـک جامعـه اسـت ،منطبـق و همسـو باشـد .اگـر هـدف نهایی ،رسـیدن بـه سـعادت و لذت
دنیـوی و هـدف مقـررات حقـوق نیـز حفـظ نظم و سـعادت اجتامعی باشـد ،در ایـن صورت
روابـط نامشروع جنسـی 2تـوأم بـا رضایت طرفیـن ،نهتنها اشـکالی نـدارد كه بر اسـاس اینکه
همسـو باهـدف نهایـی (لـذت دنیـوی) اسـت ،ارزشـمند تلقّـی میشـود (کدخدایـی:۱۳۹۰ ،
 .)۵۶درواقـع ،در اسلام ،دو سـاحت مـادی و الهـی بـرای انسـان مدنظـر قرارگرفتـه و هـدف
نهایـی ،رسـیدن بـه مقام جانشـینی خداونـد (بقـره؛  )۴۰و بندگی خدا و قرب بـه جایگاه الهی
(ذاریـات؛  )۵۶اسـت .وجـه متایـز حقـوق بشر غربـی و حقوق برش اسلامی در این اسـت که
نظـام حقـوق بشر غـرب ،به لحاظ انـکار یا نادیدهانگاری بُعد معنوی و سـاحت الهی انسـان
(دنیـوی گـروی) ،هدفـی رصفـاً دنیوی در قالب رسـیدن به لـذت زودگذر دنیـوی (لذتگرایی)
را برای انسـان ترسـیم میکند .اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسـی را حق مسـلّم برش میداند،
بـه لـزوم قانومننـدی و منطبـقکـردن ایـن نیـاز بشری بـا فطـرت الهـی انسـان و جهتدهـی
متعالـی بـه آن ،در قالـب ازدواج مشروع و قانومننـد تأکیـد میکنـد .در مقـررات اسلامی در
صـورت تعـارض لذتهـای اصیـل و جاودانی بـا لذتهای ابـزاری و فانی ،بیشـک اولی مقدم
اسـت؛ زیـراهـدف اصلـی مقـررات و قوانیـن اسلام ،تعالیبخشـی انسـان بهسـوی سـعادت
1- Violators of Human Rights
2- Illegal Sexual Relations
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ابـدی و نهایـی اسـت( .بقـره؛  )۱۳۸بـا وجود این اسـتدالالت هنـوز این مجازاتهـا در جامعه
جهانـی بـا چالشهـای حقـوق بشری نبـودن مواجهانـد .اعالمیه جهانـی حقوق بشر 1نیز در
اولیـن اصـل خـود بـه دو مبنای اساسـی برای تعریـف «حقوق برش» اشـاره میکنـد؛ «آزادی»
و «کرامـت انسـان»؛ چراکـه انسـانها «آزاد» به دنیا میآینـد و دارای «کرامت انسـانی» برابر
هسـتند .آغـاز دیباچـۀ «اعالمیـۀ جهانـی حقـوق بشر» نیـز بـر همین اسـاس کرامت انسـانی
ِ
اسـاس آزادی ،عدالـت و صلـح در جهـان میدانـد( .در منابـع تفاسـیر متعـددی از ایـن
را
2
معنـا شـده اسـت) علیایحـال این اعالمیـه ،در اولیـن مادۀ خود کـه درواقع مبنای فلسـفی
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشر را ذکـر میکنـد ،بـا تأکید بـر برابری حقـوق و کرامت انسـانها
چنیـن میگویـد؛ «متـام افـراد بشر آزاد زاده میشـوند و ازلحـاظ حیثیـت و کرامـت و حقوق
باهـم برابرنـد ،حتـی در برخـی از منابـع فراتـر از حقـوق اساسـی دانسـتهاند .3همگـی دارای
عقـل و وجـدان هسـتند و بایـد باروحیـهای برادرانـه بـا یکدیگـر رفتـار کننـد» .کنوانسـیون
بیناملللـی امحـای تبعیـض نـژادی 4مصـ ّوب  ۲۱دسـامرب  ۱۹۶۵مجمـع عمومـی سـازمان ملـل
متحـد نیـز در مقدمـه خـود ،بـه مفـاد مـادۀ ( )۱اعالمیـۀ جهانـی حقوق بشر 5اسـتناد منوده
و آن را مبنـای خـود قـرار داده اسـت .لـذا میتـوان گفـت برابـر اصـول سـازمان ملـل متحد و
اسـناد متعـدد ایـن نهـاد ،مجازاتهـای بدنـی ممنـوع میباشـد .در ایـن خصـوص از مقررات
بیناملللـی میتـوان بـه کنوانسـیون منـع شـکنجه اشـاره کـرد؛ مسـئله منـع شـکنجه و سـایر
اشـکال سـوء رفتـار اهمیـت و حساسـیت زیـادی داشـت ،ازایـنرو قبـل از الزماالجـرا شـدن
میثـاق بیناملللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی در سـال  ،۱۹۷۶مجمـع عمومـی سـازمان ملـل در
سـال  ۱۹۷۳بحـث دربـاره موضـوع را بـار دیگـر آغـاز منـود کـه درنهایـت به تصویـب اعالمیه
حامیـت از همـه افـراد در مقابل شـکنجه و دیگر رفتارهـا یا مجازاتهای ظاملانه ،غیرانسـانی
1- Universal Declaration of Human Rights
2- Steinmann, Rinie(2016): The core meaning of human dignity: Potchefstroom Electronic Law Journal (PELJ):
PER vol.19 n.1 Potchefstroom: http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19i0a1244.p1
3- Article access: McCrudden, Christopher (01 September 2008): Human Dignity and Judicial Interpretation
of Human Rights: European Journal of International Law, Volume 19, Issue 4, September 2008, Pages 655–724,
https://doi.org/10.1093/ejil/chn043.p555
4- Accessible: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: Adopted
and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965
entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/cerd.aspx
5- Accessible: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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یـا تحقیرآمیـز (اعالمیـه ضـد شـکنجه) انجامیـد .در مقدمـه ایـن کنوانسـیون بـه مبانـی منـع
شـکنجه و مسـتندات آن بـا عبـارات ذیـل ترصیح میگـردد؛ «با عنایت به اینکـه مطابق اصول
مصرح در منشـور ملل متحد ،شناسـایی حقـوق برابر و غیرقابل واگذاری بـرای کلیهی اعضای
جامعـهی برشیـت زیربنـای آزادی ،عدالـت و صلـح در جهـان اسـت و بـا قبـول اینکـه حقوق
مزبـور از کرامـت ذاتـی انسـان رسچشـمه میگیرنـد .»...مـاده ( )۱کنوانسـیون مزبـور نیـز به
تعریـف شـکنجه ،مـاده ( )۲به ممنوعیـت اعامل مطلق شـکنجه ،ولـو در بحرانیترین رشایط
و ر ّد توجیـه قانونـی آن و مـاده ( )۳بـه منـع استرداد متهـم بـه کشـورهای ناقض حـق رهایی
از شـکنجه میپردازنـد .مـاد ه ( )۴ایـن کنوانسـیون نیز کشـورهای عضو را موظف میسـازد تا
کلیـه اشـکال شـکنجه در قانـون جـزای آنـان عنوان مجرمانه داشـته باشـد ،مواد ( )۵تـا ( )۷به
بیـان اصـل صالحیـت جهانـی و چگونگی اعمال آن ،مـواد ( )۸تا ( )۱۶به مسـئولیت دولتها
درزمینـۀ اتخـاذ تدابیـر الزم جهـت مامنعـت از وقـوع شـکنجه ،تحقیـق و رسـیدگی کیفری و
1
جبران خسـارت قربانـی و مـواد ( )۱۷به بعد به نحوۀ تشـکیل و وظایف کمیتۀ منع شـکنجه
اختصاصیافتـه اسـت .در حـوزۀ حقـوق برشدوسـتانه ،کنوانسـیونهای  ۱۹۴۹ژنـو ،2در زمـرۀ
اولیـن اسـناد جهانـی هسـتند که در موارد متعددی شـکنجه و دیگر اشـکال سـوء رفتـار را در
مـورد اشـخاص حامیتشـده ب هرصاحـت ممنـوع اعلام کردهانـد .مـاده سـوم کنوانسـیون اول
ژنـو ،دولتهـا را از اقـدام بـه قطع عضو منع میمنایـد .این ممنوعیت در هر زمـان و مکان و
بـدون تبعیـض ناشـی از رنـگ ،نـژاد ،عقیده ،جنس ،اصل و نسـب و ثروت یا هر علت مشـابه
دیگـری ،در مـورد اشـخاصی کـه بـه هـر دلیـل در اختیـار متخاصامن هسـتند ،سـاری و جاری
اسـت .بهعلاوه ماده دوازدهم کنوانسـیون اول «اعامل شـکنجه و آزمایشهـای بیولوژیک» از
مجرمـان و بیماران را ممنـوع اعالم میکند .کنوانسـیون سـوم ژنو (تفاسـیر جدیـد آن )3عالوه
بـر اینکـه در مـاده ( )۱۳مقـ ّرر مـیدارد؛ «با اسـیر جنگـی در هر زمـان باید با انسـانیت رفتار
شـود  ...بهویـژه هیـچ اسـیر جنگـی را منیتـوان مـورد قطـع عضـو یـا آزمایـش طبی یـا عملی
بـدون مجـوز پزشـکی کـه بـه نفـع وی نباشـد ،قـرار داد» .در مـاده ( )۷۶ترصیح میکنـد؛ «...
هرگونـه مجـازات بدنـی و حبـس در اماکنـی کـه از روشـنایی روز محروم باشـند و بهطورکلی
هرگونـه شـکنجه و قسـاوت ممنـوع اسـت ».مـاده ( )۹۹همان کنوانسـیون دول متخاصـم را
1- Prohibition of Torture
2- See: The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols (210/10/29): https://www.icrc.org/en/
doc/war-and-law/treaties-customary-law/genevaconventions/overview-geneva-conventions.htm
3- See: Updated Commentary brings fresh insights on continued relevance of Geneva Conventions for treatment
of prisoners of war (2020): https://www.icrc.org/en/document/updated-commentary-third-geneva-convention
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موظـف میسـازد ،در جریـان تعقیـب قضایـیِ شـخص اسـیر جنگـی ،بـرای اخذ اعتراف هیچ
فشـار روحـی یـا جسـمی بـه او وارد نیاورنـد .در کنوانسـیون چهـارم ژنـو 1نیز پیشبینیشـده
اسـت کـه؛ «دول معظـم متعاهـد هرگونـه اقدامـی را کـه ...موجـب آالم جسمانی اشـخاص
موردحامیـت گـردد ،ب هرصاحـت برخـورد ممنـوع میسـازند .ایـن ممنوعیـت نهتنهـا ناظـر بر
شـکنجه و صدمـات جسمانی و قطـع عضـو اشـخاص موردحامیـت و آزمایشهای پزشـکی یا
عملی اسـت که برای معالجۀ آنها رضورت نداشـته باشـد ،بلکه هرگونه خشـونت دیگری را
هـم کـه عامـل آن اعم از مأموران کشـوری یا نظامی باشـد در برمیگیرد ».رسانجـام ماده ۱۱۸
نیـز بـا حـذف عبارت «هرگونـه مجازات بدنی» مق ّرر در ماده ( )۸۷کنوانسـیون سـوم ،توقیف
سـاکنان رسزمینهـای اشغالشـده در اماکنـی که از روشـنایی روز محروم باشـند و بهطورکلی
هرگونـه قسـاوت را ممنـوع میمنایـد .مـواد ( ۱۳۰ ،۵۱ ،۵۰و  )۱۴۷کنوانسـیونهای چهارگانـه
ژنـو ،2ارتـکاب شـکنجه یـا رفتـار خلاف انسـانیت ،آزمایشهـای بیولوژیـک ،ایـراد درد شـدید
عمـدی یا لطمۀ شـدید به متامیت جسـمی یا سلامت اشـخاص تحت حامیـت را نقض عمدی
کنوانسـیون و مرتکـب آن را قابـل مجـازات دانسـتهاند .هرچند بـر این کنوانسـیون بیناملللی
ایـن ایـراد وارد اسـت کـه رصفـاً مربـوط بـه مخاصمات بیناملللـی اسـت و بههیچوجـه
مخاصمات غیـر بیناملللـی را پوشـش منیدهد.

 -۵تطبیق همگرایی بین حقوق رشعی با موازین حقوق بینامللل

حــذف کورکورانــه برخــی از کیفرهــای بدنــی از ســیاه ه قوانیــن کیفــری ،بــدون یافــن
جایگزیــن مناســب رشعــی ب ـرای آن ،انتقــادات زیــادی را بــه هم ـراه دارد .لــذا بایــد در پــی
راهحلهایــی بـرای کاهــش یــا جایگزینــی آنهــا بــود .رشع مقــدس اســام خــود واجــد اصــول
و قواعــدی اســت کــه بــر طبــق آنهــا ،مجــازات رشعــی منصوصه متناســب با مقتضیــات زمان
قابلتغییــر و تبدیــل اســت .درواقــع اگرچــه در ارتبــاط بــا تبدیــل و جایگزینــی مجازاتهــای
حــدی بهطــور عمــده دو گــروه موافــق و مخالــف از فقهــا در مقابــل یکدیگــر قرارگرفتهانــد،
امــا میتــوان قائــل بــه نظریــه بــود کــه امــکان حــذف و جایگزینــی ایــن مجازاتهــا وجــود
دارد (نجفآبــادی ،آیتــی .)۹۲ :۱۳۹۵ ،در ادامــه بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره خواهیــم
منــود .ابتــدا نظــر مخالفــان بــا ایــن رویکــرد را نیــز بیــان خواهیــم منود و ســپس دالیــل موافق
آن را بیــان خواهیــم منــود .در خصــوص عــدم امــکان تعطیلــی مجازاتهــای رشعــی نیــز
1- See: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
2- The Four Geneva Conventions
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نظراتــی بیانشــده اســت ،گفتهشــده م ـراد شــارع مقــدس درآیــات و روایــات مربــوط بــه
اجـرای حــدود ،ناگزیــر ،مطلــق اســت و اگـ ر قیــد خاصــی (مثـاً قیــد اجـرای حــدود در زمــان
حضــور امــام معصــوم) د ر مـرا د وی مدخلیــت داشــت یــا تنهــا برخــی مصادیق و افـراد مطلق
را اراده کــرده بــود ،میبایســت بهوضــوح آن را بیــان میکــرد و آیــات و روایــات مربــوط
ق هســتند و هیــچ قیــد
بــه اجـرای حــدود هــم از جهــت زمــا ن و هــم از جهــت مــکا ن مطلـ 
و قرینـهای (اعــم از قرینـهی متصــل و منفصــل) اطــاق آن ادلــه را ازاینجهــت مقیّــد نکــرده
اســت ،بااینحــال برخــی بــر ایــن عقیدهانــد ،در عــر غیبــت امــا م معصــوم ،اجـرای حــدود
ص بـ ه امــا م معصــوم دارد و فقیــه منیتوانـ د بــه
الهــی جایــز نیســت ،زیـرا اجـرا ی آن اختصــا 
اقامــه آن اقــدام منایــد (ابــن ادریــس حلّــی .)۲۴ :۱۴۱۱ ،همچنیــن گفتهشــده اقام ـ ه حــدود
مســتلزم آزار بدنــی اســت و در چنیــن مــواردی ،تنهــا پیامــر و امئــه(ع) و منصوبــان خــاص
آنــان مجــاز بــه اج ـرای حــدود هســتند و جــز آنــان کســی مجــوز رشعــی نــدارد .لــذا بــر
اســاس نظریــه اول ،حــدود و مجازاتهــای رشعــی بایســتی اج ـرا گــردد و ایــن مجازاتهــا
تعطیلبــردار نیســتند .طرفــداران ایــن نظریــه بــه روایــات متعــددی در ایــن خصــوص اســتناد
میکننــد ،ازجملــه گفتهشــده ،ابــو بصیــر بهواســطه چنــد راوی در حدیثــی طوالنــی نقــل
میکنــد کــه امیراملؤمنیــن علــی(ع) هنــگام اج ـرای حــد زنــا کــه بــه ارصار و اق ـرار خــود زن
صــورت میپذیرفــت ،روی بــه آســان کــرد و فرمــود؛ اللهــم انّــه قــد ثبــت علیهــا أربــع
شــهادات و انّــك قــد قلــت لنب ّیــك(ص) فیــا اخربتــه مــن دینــك؛ یــا محمــد مــن عطّــل حــدا ً مــن
حــدودی فقــد عاندنــی وطلــب بذلــك مضا ّدتــی؛ (حرعاملــی ،بیتــا 1)۲۳ :بارالهــا! بهدرســتی
کــه بــر ایــن زن چهــار بــار شــهادت (و اقـرار بــه ایــن عمــل) ثابتشــده اســت و بهدرســتی
کــه در ضمــن آنچــه از دینــت بــه پیامــرت(ص) خــر دادی ،فرمــودی؛ ای محمــد! هــر کــه
حــدی از حــدود مـرا تعطیــل کنــد ،بــا مــن دشــمنی کــرده و بــا ایــن عمــل خواســتار مقابلــه
بــا مــن شــده اســت .ایــن حدیــث نیــز ،گویــای رضورت اج ـرای مجــازات و جایــگاه ویــژه و
مهــم حــدود الهــی اســت کــه بهســادگی منیتــوان از آن گذشــت .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه
کــه خداونــد ،تعطیلــی آن را بــه معنــای مقابلــه بــا خــود قلمــداد کــرده و از طرفــی بـرای ذات
بینیــاز الهــی ،نفعــی در ترشیــع احــکام وجــود نــدارد و تنهــا بـرای تعالــی و کــال انســانها
وضعشــدهاند ،فایــده و رضورت آن در حیــات مــادی و معنــوی جامعــه بــری بهخوبــی
روشــن میشــود (مقیمــی حاجــی .)۱۱۱ :۱۳۸۶ ،صاحــب جواهــر پــس از بیــان ادلّــه متعــدد
 -1بـاب  ۱از ابـواب مقدمـات الحـدود ،حدیـث  :۶عـن أبـی بصیـر عـن عمـران بـن میثـم أوصالـح بـن میثم عـن أبیه  -فـی حدیث
طویـل  -ا ّن امـرأة أتـت أمیراملؤمنیـن(ع) فاقـ ّرت عنـده بالزنـا أربـع م ّرات ،قال :فرفع رأسـه إىل السماء وقـال...:
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بــر امــکان اجـرای حــدود در زمــان غیبــت ،آنچنــان ایــن قــول را قــوی میدانــد کــه مخالــف
آن را اشــخاصی معرفــی میکنــد کــه چیــزی از طعــم فقــه نچشــیدهاند و از لحــن گفتــار امئــه
علیهمالســام چیــزی نیاموختهانــد .ایشــان معتقــد اســت کــه مشــهور امامیــه بــر آنانــد کــه
اشــخاص واجــد رشایــط عدالــت و اجتهــاد ســطح بــاال ،یعنــی در حـ ّد داشــن تــوان اســتنباط
فــروع از منابــع اولیــه ،میتواننــد در زمــان غیبــت بــر افـراد مرتکــب جرائــم حـ ّدی ،حــدود
رشعــی را اج ـرا ســازند (نجفــی .)۳۹۷ :۱۳۶۷ ،در عــر حــارض نیــز پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه «آیــا تغییــر در اجـرای مجازاتهــای منصوصــه اســامی در رشایطــی کــه موجــب وهــن
اســام گــردد ،جایــز اســت؟» واضــح اســت کــه در ایــن دیــدگاه رشایــط موجــود هیــچ تأثیــری
در مجازاتهــای اســامی نخواهــد گذاشــت .برخــی دیگــر بــه فلســفه مجازاتهــا در ایــن
خصــوص توســل جســته و بیــان منودهانــد .ایــن گفتــه کامـاً صحیــح اســت کــه «از بزرگترین
مهـ ّـات والیــت ،اجـرای احــکام الهــی و ازجملــه اجـرای احــکام حــدود و تعزیـرات اســت»
(صافــی گلپایگانــی .)۱۱۲ :۱۳۶۳ ،بدیــن ترتیــب ،هــر مقامــی کــه مســئولیت تنفیــذ احــکام
الهــی را دارد مســئولیت اج ـرای حــدود را نیــز بــر عهــده خواهــد داشــت .ایــن مطلــب در
حدیثــی از امــام صــادق(ع) بهطــور رصیــح آمــده اســت؛ اقامــه الحــدود الــی مــن الیــه الحکــم؛
اجـرای حــدود در اختیــار کســی اســت کــه قضــاوت و حکومــت بــه دســت اوســت (عمیــد
زنجانــی .)۳۷۱ :۱۳۹۰ ،گفتــه شــده کــه فقیهــان آگاه [جامعالرشایــط] میتواننــد در حــال
غیبــت امــام معصــوم(ع) اقامــه حــدود مناینــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه مقصــود همــه مخالفان
اجـرای حــدود در زمــان غیبــت آن نیســت کــه انجــام دهنــدگان جرائــم حــدی اصـاً مجــازات
نشــوند .برخــی معتقدنــد بــا تعطیلــی حــدود ،مجــازات حــدی بــه مجــازات تعزیــری تبدیــل
میشــود و تعزیــر برحســب رشایــط زمانــی و مکانــی و شــخصیت انجــام دهنــده جــرم
تفــاوت میکنــد (شــفتی ،بیتــا )۲۹۸ :اســت.

 -۶رویکرد مصلحتگرایی در فقه و حقوق اسالمی

رشیعــت اســامی نیــز بــا بهرهمنــدی از قواعــدی همچــون قاعــده مصلحــت بــه اثبــات
ایــن ادعــا کمــک میکنــد .ولــی هــر مصلحتــی مطلــوب نیســت؛ و حجیــت مصلحــت در
فقــه امامیــه هرگــز نبایــد رس از مصالــح مرســله درآورد و یــا موجــب قدســیتزدایی از فقــه
و سکوالریزاســیون 1شــود .از ســوی دیگــر بــا تأســیس نظــام اســامی در ای ـران و نیــز اقبــال

 -1سکوالریزاسـیون فراینـدی اسـت کـه در آن جامعـه از یـک هویـت دربسـت دینـی بـه رابطـهای جداتـر دسـت پیـدا میکنـد.
همچنیـن اصطالحـی اسـت بدیـن صـورت کـه آن را پیرشفـت جوامـع به سـمت مدرنیتـه و کم شـدن وابسـتگی به دیـن میدانند،
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مســلمین بــه احیــای ظرفیتهــای نهفتــه در دیــن اســام ،مــا را بایســته مـیدارد کــه قواعــد
پویــا ســاز ایــن دیــن را کشــف و تبییــن کنیــم .مصلحــت ،یکــی از قواعــد مؤثــر در پویایــی
فقــه اســت .بیشــک یکــی از رازهــای جاودانگــی رشیعــت اســامی ،وجــود عنــر مصلحــت
در آن اســت .مســئله ایــن اســت کــه جایــگاه حجیــت ایــن قاعــده در فقــه چگونــه اســت؟
فقــه حکومتــی ،چــه ابتنایــی بــر مصلحــت دارد؟ کلیــت مصلحــت یکــی از مفاهیمــی اســت
کــه از دهــه  ۱۳۶۰شمســی در ادبیــات حقوقــی ای ـران راهیافتــه و موجــب پیدایــش نهــاد
حقوقــی بــه نــام مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام شــده اســت .مصلحــت بــه مفهــوم خیر و
صــواب و شایســتگی ،شــامل منافــع مــادی ،معنــوی ،دینــی و دنیــوی در قلمرو امــور اجتامعی
شــده و بــا مفاهیمــی همچــون منفعــت ،حقیقــت ،حســن و قبــح عقلــی ،مقاصــد ،علــت
و حکمــت حکــم ،عــرف و استحســان ،ارتباطــی وثیــق دارد .در هــر نظــام حقوقــی ،یــک
سلســله اصــول ارزشــی وجــود دارد کــه مقــررات حقوقــی بــر اســاس آن وضــع میگــردد
و ایــن اصــول ارزشــی ،تحــت عنــوان مبانــی مطــرح میشــود .مبانــی مصلحــت در حقــوق
کیفــری ،واجــد دو جنبــه ایجابــی و ســلبی اســت .نظریــه مصلحت در ســه ســطح بر سیاســت
جنایــی تقنینــی ایـران تأثیرگــذار اســت؛ در ســطح جــرم انــگاری عــاوه بــر رعایــت مبانــی و
اصولــی همچــون؛ پایــداری از اخــاق و ارزشهــای اساســی ،حفــظ و تأمیــن امنیــت ،عدالــت
و منــع آسیبرســانی بــه غیــر بهعنــوان پیــشرشط و یــا رشط الزم ،عنــر رضورت نیــز
بهعنــوان رشط کافــی بایــد وجــود داشــته باشــد امــا در مقــام جرمزدایــی و کیفــر زدایــی و
یــا تبدیــل کیفــر ،نیــاز بــه عنــر رضورت نیســت .رضورت فهــم متــون مربــوط بــه تعییــن
کیفــر در ســایه تغییــر و تحــوالت عقالیــی و گــذار از همــه بیاشــکال میدانــد .گاهــی
برخــی از عناویــن ثانــوی ،مرشوعیــت اج ـرا را بــا اشــکال روب ـهرو میکنــد( .نوبهــار:۱۳۹۶ ،
 )۳۹اینجاســت کــه بهنوعــی مصلحتهــای سیاســی و حقوقــی را در اجــرای مجازاتهــا
حاکمیــت در نظــر میگیــرد.

نتیجهگیری

اســام آخریــن دیــن الهــی اســت و بـرای همــه برشیــت ترشیــع گردیــده اســت ،امــا ایــن
ســخن هرگــز بــه آن معنــا نیســت کــه در وضــع احــکام رشیعــت واقعیتهــای تاریخــی و
رشایــط زمــان و مــکان موردتوجــه قـرار نگرفتــه اســت .شــواهد و قرائــن زیــادی در کتــاب و
ســنت وجــود دارد کــه نشــان میدهــد بــا دقــت در ســیره عملــی بــزرگان دینــی ،جایگزینــی
درحالی که دین جایگاه خود را به عنوان یک مرجع اصلی از دست میدهد.
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اجـرای حــدود ،آشــکار میشــود و اینکــه حتــی مرتکبــان اینگونــه اعــال را بهجــای اقـرار و
معرفــی منــودن خــود بهعنــوان گناهــکار ،بــه «توبــه» فرامیخواندنــد؛ بنابرایــن ،نظــر شــارع
نیــز از تعییــن کیفــر ســالب حیــات در قلمــرو حــدود ،بیــان قبــح و زشــتی ایــن اعــال بــوده
اســت و نــه اجـرای حتمــی و قطعــی آنهــا .در آیــات قرآنــی نیــز بــه هــان میـزان کــه قتــل
عمــدی مســتوجب قصــاص بیانشــده ،بــه بخشــش و گذشــت اولیــای دم از حــق قصــاص و
تأکیــد بــر عفــو و بخشــش تأکیــد شــده اســت.
بـا عنایـت بـه یافتههـا و نتایـج مذکـور اوالً؛ پیشـنهاد میشـود در پیشفرضهـای کالمـی
و فلسـفی و مبانـی انسانشـناختی و اسلام شـناختی خـود تجدیدنظر کـرده و بـه اجتهاد در
اصـول و مبانـی رویآوریم؛ از سـوی دیگـر قانونگذاران نظامهای مختلـف حقوقی در فرآیند
قانونگـذاری ،بـا همیـن نـگاه بـه وضـع قوانیـن و حقـوق و تکالیـف انسـانها اقـدام کنند تا
بدینوسـیله بسـیاری از تعارضهـای موجـود میـان نظامهای حقـوق داخلی و نظـام بینامللل
حقـوق بشر برطـرف و زمینه برای حرکت در فرآیند جهانیشـدن حقوق کیفری و پیوستن به
جامعـه جهانـی فراهـم شـود .از سـوی دیگـر با تدقیـق و تعمیق مسـائل مربوط بـه هر یک،
معلـوم میگـردد کـه امـکان کاهـش ایـن کیفـر در حوزه هر یـک از ایـن جرائم ،فراهم اسـت
و ثانیـاً پیشـنهاد میگـردد؛ قانونگـذار بـا در نظـر گرفتن مصالح نظـام اسلامی و هجمههای
حقـوق بشری در برخـی از مجازاتهـای بدنـی بـا در نظـر گرفتن ایـن مراتب فقهـی تعدیل
مناید.
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