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چکیده
مجازاتهاي حدي ،كيفرهاي ش��رعي معيّن ،ثابت ،نس��بت ًا ش��ديد و با كيفيتهای معلوم در قبال نقض ارزشهاي
اساس��ي و مطلوب ش��ارع وضع شدهاند .عظمت و جايگاه اين دسته كيفرها ،به حدي است كه در آيات متعدد
قرآن و روايات ،بر لزوم اهتمام به آنها و س��ودمندي و منافع حاصل از اجراي آنها ،تأكيد فراوان ش��ده است.
بهرغم تأكيد فراوان بر جایگاه آنها ،براس��اس منابع و س��يره بزرگان اس�لام ،نه تنها كش��ف و اثبات جرايم
مستوجب حد ،به شدت محدود و دشوار شده ،بلكه همواره بر بزهپوشي و عدم اثبات آنها تأكيد گردیده است،
حتي در موارد محدودي كه جرم حدي اثبات ميش��ود ،موانعي وجود دارند كه اجراي مجازات را با چالش
مواجه ميسازد؛ ابزارهايي مثل توبه و درء به شبهه ،از موارد ساقط كننده حدود به شمار ميآيند .با دقتنظر
در موض��وع ميت��وان اين تع��ارض ظاهري را تحليل علمي و منطقي نمود؛ به اين صورت كه ش��ارع در گام
نخست با وضع مجازاتهاي سنگين در قبال نقض برخي از ارزشهاي اساسي ،سعي كرده با به نمايش گذاردن
عظمت حدود و ش��كوه آنها ،مانع ارتكاب اين جرايم ش��ود و در گام بعد ،با تأکید بر همین عظمت و با نگاه
اصالحی و تربیتی به کیفر و کنترل آثار س��وء احتمالی اجرای مکرر حدود در جامعه ،در پی محدود نمودن
اثبات جرایم حدی برآمده اس��ت .به عبارت دیگر ،اين ش��دت مجازاتها ،كاركردي نمادين در جهت حفاظت
از ارزش��ها دارد .البته در موارد محدود به عنوان تنها راه ممکن ،که مقاصد و اهداف مجازاتهای حدی تنها با
اجرای آنها محقق میشود ،مجازات حدود قابلیت اجرا پیدا نموده و بر مرتکبان این جرایم اعمال میشود.
كليدواژهها :مجازاتهاي حدي ،عظمت حدود ،اجراي حدود ،اهداف حدود ،ارزشهاي شارع ،فلسفه مجازات.

« .1عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه
شناختی» ،صص.80-78

عظمت حدود
در شرع اس�لام ،حدود از جایگاه ویژهای برخوردار
اس��ت که از جهات مختلف قابل بررسی میباشد .در
این مبحث ابتدا عظمت حدود در كالم و بيان ش��رع و
سپس عظمت و شأن حدود از حیث اجرای آن مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 )1عظمت در تشریع

قاعده کلی در قانونگذاری این اس��ت که خود واضع
قانون یا شارع در درجه اول ،توجه پيروان و مجريان
قانون را به جایگاه و عظمت آن قانون جلب نموده و
بر آن تأکید م��یورزد .در جرایم و مجازاتهای حدی
نیز واضع آنان که همان شارع مقدس باشد ،بر جایگاه
و اهتم��ام به آن تأکید ف��راوان دارد .در زیر برخي از
آیات و روایات مربوطه براي نمونه ذکر میشوند.
باید توجه داشت که در هیچ آیهای از قرآن ،حدود به
معنای مجازات نیامده ،بلکه به معنای مجموعه احکام
الهی به کار رفته اس��ت ،اما در چندین آیه و در ضمن
بی��ان جرم و مجازات حدی ،ب��ه صراحت به جایگاه
حدود و تأکید بر عظمت آن پرداخته ش��ده است 4که
خود نش��ان از اهمیت و نگاه با عظمت شارع مقدس
 .2همان ،ص.81
 .3جهت تحلیل موضوع از دید فلسفی و جامعه شناختی ،ر.ك :همان،
صص.92-67
 . 4فقه الحدود و التعزیرات ،ص.36
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مقدمه
در هر سیس��تم کیفری ،مجموعه اصول و قواعدی در
خص��وص جرای��م و مجازاتها وج��ود دارد ،تا هدف
قانونگ��ذار از وضع احکام قانون��ی تحقق یابد .نظام
کیفری اس�لام نی��ز از این قاعده مس��تثنی نبوده و به
خصوص برای اج��رای مجازاتهای ح��دی ،اصول و
ضوابطی در نظر گرفته اس��ت .در فقه اسالمی ،حدود
از موقعی��ت و جایگاه خاصی برخ��وردار و در کتب
و مناب��ع فقه��ی ،باب مفصلی به این ن��وع از مجازات
اختصاص یافته اس��ت .ابعاد پیچیده این نوع مجازات
ت نظر خاص ش��ارع در وض��ع و به کارگیری و
و دق 
بیان دقیق مس��ائل مربوط به آن ،وجه تمایز حدود از
سایر مجازاتها از جمله تعزیرات میباشد.
عظم��ت و جايگاه حدود كه خود ناش��ي از اهميت و
جايگاه ارزش��هايي است كه نقض آنها ،تهديد و توبيخ
ش��ارع را به همراه دارد ،به قدري اس��ت كه براساس
رواي��ات ،اجراي يك حد از حدود ش��رعي ،از باران
 40ش��بان ه روز ب��ر زمين خش��ك س��ودمندتر تلقي
شده اس��ت .به همين دليل يكي از وظايف مهم حاكم
اسالمي ،اهتمام به اجراي حدود معرفي شده است .در
اين دس��ته از مجازاتها ،نه ش��فاعت و كفالت از مجرم
مورد قبول اس��ت و نه كس��ی ح��ق دارد در ميزان و
كيفيت آن تغييري ايجاد نمايد.
بهرغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت
عم��ل در مقابله با گونههای ش��دید تجاوز ،عالوه بر
سیاس��ت بزهپوشی ،موانعی بر سر راه اثبات و اجرای
حدود وجود دارد که به دو دس��ته قابل تقس��یم است:
دس��ته اول ،موانع اثباتی ک��ه در عمل اثبات حدود را
بس��یار دشوار مینماید .دس��ته دوم ،موانع اجرایی که
حت��ی در ش��رایط اثبات بزه نیز ،اج��رای مجازات را
بسیار دشوار میسازد .از جمله این موانع ،ایجاد شبهه
و اعمال قاعده درأ میباش��د 1.مس��یر بس��یار سخت
اثب��ات این جرای��م و نیز عوامل متع��ددی که موجب

سقوط مجازات میگردد ،این ابهام را موجب میشود
2
که ارادهای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد.
تأكيد بر بيان عظمت و جايگاه حدود و اجرای آنها از
یک س��و و ايجاد موانع جدي در مسير كشف ،اثبات
و اج��رای جرايم مس��توجب حد ،از س��وی دیگر و
نیز عل��ت و چرایی این تعارض در سیاس��ت کیفری
اس�لام ،مس��ئله مهم و پيچيده و در عين حال دقيقي
اس��ت كه در سياست كيفري اس�لام در باب حدود به
چشم ميخورد .در این نوشتار به تشریح آن پرداخته
3
ميشود.
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به بحث حدود دارد.
خداون��د در قرآن كري��م ميفرمايد« :ال َّزا ِن َي��ةُ َوال َّزا ِني
��د ٍة َو اَل َت ْأخُ ْذ ُك ْم بِ ِه َما
��دوا ُك َّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمئ ََة َج ْل َ
اج ِل ُ
َف ْ
هلل َوالْ َي ْو ِم آْ َ
ون بِ��ا ِ
َر ْأفَ��ةٌ ِفي ِدينِ ا ِ
ال ِخ ِر
هلل إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
ين»؛« 5زن و مرد
��ن الْ ُمؤْ ِم ِن َ
َولْ َيشْ �� َه ْد َع َذابَ ُه َما َطائِفَةٌ ِم َ
زن��اكار را هري��ك  100ضربه بزنيد و اگ��ر به خدا و
روز قيامت ايمان داريد ،مبادا كه در حكم خدا نس��بت
به آن دو دس��تخوش ترح��م گرديد و بايد كه به هنگام
ش��كنجه كردنش��ان گروهى از مؤمنان حاضر باشند».
��ون الْ ُم ْح َص َن ِ
ات ث َُّم لَ ْم
ين َي ْر ُم َ
«والَّ ِذ َ
نیز فرموده اس��تَ :
ين َج ْل َد ًة َو اَل َتق َْب ُلوا
اج ِل ُدو ُه ْم ث ََما ِن َ
َي ْأ ُتوا بِ َأ ْربَ َع ِة شُ �� َه َدا َء َف ْ
لَ ُه ْم شَ �� َها َد ًة َأبَ ًدا َو ُأولَ ِئ َ
ك ُه ُم الْ َف ِ
ُون»؛« 6كسانى را
اس��ق َ
كه زن��ان عفيف را به زنا متهم مىكنند و چهار ش��اهد
نمىآورن��د 80 ،ضرب��ه بزني��د ،و از آن پ��س هرگ��ز
شهادتش��ان را نپذيريد كه مردمى فاس��قاند» .همچنین
در ق��رآن کریم به قطع دس��ت دزد فرمان داده اس��ت:
الس ِ
الس ِ
��ارقَةُ َفاق َْط ُعوا َأ ْي ِد َي ُه َما َج َزا ًء بِ َما َك َس َبا
َ
ار ُق َو َّ
«و َّ
7
ن َ
َ��ك اًال ِم َن ا ِ
يم»؛ «دس��ت مرد دزد و
هلل َواهللُ َع ِز ٌ
يز َح ِك ٌ
زن دزد را به كيفر كارى كه كردهاند ،ببريد .اين عقوبتى
اس��ت از جانب خدا ،كه او پيروزمند و حكيم اس��ت».
ين
در مورد جرم محاربه نیز آمده استِ « :إن ََّما َج َزا ُء الَّ ِذ َ
ون َ
اهلل َو َر ُس��ولَ ُه َو َي ْس�� َع ْو َن ِفي أْ َ
ُي َح ِ
ال ْر ِ
ض َف َسا ًدا َأ ْن
اربُ َ
ُي َق َّت ُل��وا َأ ْو ُي َص َّل ُبوا َأ ْو ُتق ََّط َع َأ ْي ِدي ِه ْم َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم ِم ْن ِخلاَ ٍف
َ
��وا ِم َن أْ َ
ض َذلِ َ
ال ْر ِ
الدن َْيا َولَ ُه ْم
��ز ٌي ِفي ُّ
ك لَ ُه ْم ِخ ْ
أ ْو ُي ْن َف ْ
ِفي آْ َ
يم»؛« 8جزاى كسانى كه با خدا و
ال ِخ َر ِة َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
پيامبرش جنگ مىكنند و در زمين به فساد مىكوشند،
آن اس��ت كه كشته ش��وند ،يا بر دار گردند ،يا دستها و
پاهايشان يكى از چپ و يكى از راست بريده شود ،يا
از س��رزمين خود تبعيد شوند .اينها رسوائيشان در اين
جهان اس��ت و در آخرت نيز ب��ه عذابى بزرگ گرفتار
آيند».
 . 5نور.2 ،
 . 6نور.4 ،
 . 7مائده.38 ،
 . 8مائده.3 ،

عالوه بر آیات قرآن ،در روایات متعدد از معصومان(ع)
نیز بر جایگاه حدود تأکید ش��ده اس��ت و ايشان توجه
به حدود را در جامعه ضروری دانس��تهاند .در روایتی
پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :یک روز پادش��اه عادل،
از باران  40روز بهتر اس��ت و اقامه یک حد از عبادت
یک س��ال سودمندتر اس��ت» 9.پیامبر(ص) در حدیث
دیگ��ری میفرمای��د« :اقامه یک حد از ح��دود الهی،
10
بهتر از باران  40ش��ب بر س��رزمین خداوند است».
ام��ام باقر(ع) نیز میفرمای��د« :اقامه یک حد در زمین
11
برای آن پاک کنندهتر از باران  40شبانه روز است».
بنابراين از بررس��ي آی��ات و روایات وارده در عظمت
حدود ،پي ميبريم كه حدود در نظر شارع از اهمیت و
جایگاه واالیی برخوردار بوده و کوچکترین تردیدی
در عظمت و اهمیت آنها در نگاه شارع وجود ندارد.
 )2عظمت در اجرا

عظم��ت مثال زدنی ،هیبت و ش��کوه مجازاتهای حدی
که نمودی از اوامر و تش��ریعات شارع حکیم و مقدس
اس��ت ،بیش از ه��ر عرصه و مقام��ی ،در مقام اجرای
آنه��ا ،نمود پیدا میکن��د؛ به این معنا ک��ه برای اجرای
حدود ،یکسری تش��ریفات و آدابی در شرع اسالم در
نظر گرفته ش��ده که عظم��ت بینظیری از این نوع کیفر
به نمایش میگذارد .عالوه بر این ،شدت نسبی که این
مجازاتها در مقایس��ه با دیگ��ر مجازاتها مثل تعزیرات
دارن��د و نیز قطعیت اجرای آنها بعد از طی تش��ریفات
خاص رس��یدگی و ثب��وت حکم ،همگ��ی حکایت از
عظمت واالی حدود دارند .در این بخش عظمت حدود
بر این اساس بررسی میشود.
الف) تشریفات اجرای حدود
بعد از طی مراحل مفصل و دشوار کشف و اثبات جرایم
مس��توجب حد و عدم توقف یا سقوط مجازات حدود،
مرحل��ه اجرای حد بر مجرم نیز ،مس��تلزم تش��ریفات
خاص بوده که باید در اجرای حد مورد توجه متولیان
 . 9الحیاة ،ج ،2ص.672
 . 10سنن ابنماجه ،ج ،2ص.848
 . 11گزیده کافی ،ج ،6ص.201

 . 12مستدرک الوسائل ،ج ،18صص52و.53
 . 13قواعد فقه جزایی ،ص.313

 . 14الکافی ،ج ،7ص.190
 . 15حقوق کیفری در اسالم ،صص99و.100
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اج��رای حد قرار گیرد که به نوعی نمایندگان حکومت
اسالمی هستند.
در نظ��ام کیفری اس�لام هر مجازات ح��دی یک نوع
خاص تش��ریفات را میطلبد که این آداب در راستای
اهداف مورد نظر شارع از اجرای مجازات ،مثل اصالح
مجرم ،بازدارندگ��ی عمومی ،رضایت خاطر بزهدیده و
 ...قابل توجیه هستند .به عنوان مثال حد رجم یکی از
حدودی است که با تشریفات خاصی ـ مثل دفن کردن
تا س��ینه ،رو به قبله بودن ،س��نگ زدن ابتدایی توسط
حاک��م و اندازه س��نگها ـ اجرا میگ��ردد 12که همگی
جلوهای عظیم از این مجازات را ترسیم میکنند.
ب) شدت حدود
انس��انها نوع ًا برای انجام ه��ر کاری ،هزینهها و منافع
حاصله از آن عمل را محاسبه میکنند و معمو ً
ال زمانی
اق��دام به انجام کاری میکنند که منافع حاصله از عمل،
بیش��تر یا حداقل مس��اوی هزینههای آن عمل باش��د.
قانونگذاران س��عی میکنند با وضع ضمانت اجراهای
مناس��ب ،تا آنجا که ممکن اس��ت هزینههای ارتکاب
ج��رم را باال ببرند ،تا جلو ارتکاب جرم را بگیرند .این
اقدام قانونگذار و دستگاههای پلیسی و قضایی عمدت ًا
با دو فاکتور اساس��ی انجام میگیرد :ش��دت و قطعیت
مج��ازات .در فقه اس�لامی نی��ز ای��ن دو فاکتور مورد
توجه قرار گرفته اس��ت .علت این ام��ر نیز جلوگیری
از ارت��کاب ای��ن جرای��م اس��ت؛ زیرا جرای��م حدی،
اساسیترین ارزش��های جامعه را هدف قرار میدهد و
مهمترین حرمتها را میشکند.
شدت مجازات حدود در دو حالت قابل بررسی است:
او ً
ال؛ در ش��رایط عادی ،ارتکاب جرایم مستوجب حد،
مجازاتهای سنگینی در پی دارند .شدید بودن مجازاتهای
حدی در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها ،بسیار ملموس
و روشن است؛ زیرا براساس قاعده فقهی «التعزیر دون
الحد» ،مقدار مجازات تعزیری نباید بیش��تر از حداقل
مجازات حد باش��د 13.همچنین شدت حدود نسبت به

نفع و فایده حاصل از ارتکاب آنها بس��یار باال اس��ت،
ب��رای مثال تحمل  100تازیانه در ح��د زنا ،آن هم با
آن کیفیت و در حضور تعدادی از مؤمنان ،هم از لحاظ
جس��مانی و هم از نظر معنوی و حیثیتی در ازای انتفاع
و لذت کاذب لحظهای و زودگذر ،بس��یار ش��دید بوده
و کمتر انس��ان عاقلی حاضر میش��ود که چنین درد و
رن��ج ش��دیدی را در قبال منفعتی کوت��اه بپذیرد .ثانی ًا؛
در شرایطی خاص ،مجازاتهای حدی به حداکثر شدت
میرس��ند و حذف مرتکب ج��رم از جامعه را به دنبال
دارند .این ش��دت فوقالعاده ،غالب ًا در دو صورت بروز
میکن��د :صورت اول ،ارت��کاب اعمالی که در وضعیت
عادی از لحاظ اخالق��ی و فطری ،قبح باالیی دارند و
غیر قابل تحمل هستند و به واسطه ارتکاب آن عمل در
واقع مجرم استحقاق خویش برای تخفیف یا تساهل را
از خود سلب نموده و مستحق مرگ میشود .به عنوان
مثال زن��ای با محارم به قدری س��نگین و غیراخالقی
اس��ت که به محض ثبوت و تحقق سایر شرایط ،مجرم
مس��تحق اشد کیفر میش��ود ،چنان که در روایتی آمده
اس��ت« :اگر کسی با زنی که از محارم او است زنا کند،
با شمش��یر ضربتی به وی زده میشود .ابایی نیست که
شمش��یر هر جای بدن او را بگیرد .چنانچه زن هم در
14
این عمل ش��نیع راضی بود ،کیفر او نیز چنین است».
ص��ورت دوم ،در برخی مواقع علل مش��دده عام مثل
تکرار جرم موجب تش��دید حداکثری مجازات حدود
میش��وند .بر این اساس ،در صورت تکرار جرم حدی
و اجرای حد تا دو یا س��ه دفعه (به اختالف روایات و
اقوال فقها و نیز اختالف در جرایم) مجرم ،مستحق اشد
15
مجازات و مرگ میگردد.
ج) قطعیت
ارزش وج��ودی ه��ر قانونی بی��ش از آنکه به صحت،
دقت ،اس��تحکام و گس��تردگی آن بستگی داشته باشد،
ب��ه چگونگی اجرای آن بس��تگی دارد .اگ��ر قانونی با
صالبت و دقت تمام تنظیم ش��ود ،ولی در مرحله اجرا،
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دچ��ار ضعف گردد ،در واق��ع آن قانون کارایی الزم را
نخواهد داش��ت .بر همین اساس در نظام کیفری اسالم
نی��ز چنانچه مجازاتها به خصوص ح��دود که در واقع
اهداف متعالی و مهم��ی را در جامعه دنبال میکنند ،از
مراحل مختلف رس��یدگی کیفری عبور نمایند و اجرای
آنها مسلم گردد ،با قاطعیت تمام اجرا خواهند شد؛ زیرا
عزم قاطع بر اجرای حکم ،عاملی بازدارنده به حساب
میآی��د و اگ��ر تابعان قان��ون بدانند ی��ا احتمال دهند
که این قان��ون در اجرای حکم ضعیف اس��ت ،بیهیچ
پروای��ی مرتکب جرم خواهند ش��د .بنابراین باال بردن
قطعیت اجرا در راس��تای باال بردن هزینههای ارتکاب
جرم ،قابل توجیه میباش��د .در این قسمت عمدهترین
فاکتورهای قاطعیت حدود به اختصار بررسی میشود.
 .1عدم جواز تعطیلی
براس��اس روایات متعدد اس�لامي اجرای حدود ،جزء
واجبات شرعی است و شرع از تعطیل نمودن و یا حتی
کمترین چشمپوش��ی در خصوص حدود برحذر داشته
اس��ت ،به طوری که در حدیث قدسی خداوند خطاب
به پیامب��ر(ص) میفرماید« :یا محمد ،هرکس حدی از
حدود مرا تعطیل نماید ،به تحقیق با من دشمنی کرده و
با این کارش ،مخالفت با من را طلب نموده اس��ت» 16و
نیز در روایتی دیگر آمده است ...« :برای امام شایسته
17
نیست که حد الهی را تعطیل نماید .»...
 .2عدم جواز تأخیر
براساس روایات واصله ،پس از اثبات جرم برای حفظ
سالمت و جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه،
بای��د حدود الهی را با س��رعت هرچه بیش��تر و بدون
کمترین تأخیر اجرا نم��ود ،مگر در مواردی خاص که
از روی مصلحت ،اجرای حد موقت ًا به تأخیر افتد ،مثل
حالتی که زنی مس��توجب حد و حامله است ،یا اینکه
نوزادش را ش��یر میدهد ،بنابراین در چنین مواردی تا
زمان رفع مانع ،اجرای حد به تأخیر میافتد .در روایتی
از حضرت علی(ع) نقل ش��ده است که فرمود« :وقتی
 . 16الکافی ،ج ،7ص.187
 . 17الموطأ ،ج ،1ص.237

ک��ه در اجرای حدود الهی ،ش��اید و اگر باش��د ،حدود
اله��ی معطل و متوقف میمانند» 18.قانونگذار ایران نیز
در قانون مجازات اسالمی سابق مصوب 1370ش در
خص��وص منع تأخی��ر در اجرای حد زنا مقرر داش��ته
ب��ود« :حد زنا جز در موارد مذک��ور در مواد آتی باید
ف��ورا ً جاری گردد» 19.بنابراین حدود الهی پس از طی
تش��ریفات رس��یدگی و صدور حکم ،باید بیدرنگ به
اجرا گذاشته شوند و نباید در اجرای آنها توقف شود.
 .3عدم جواز شفاعت
در مورد منع ش��فاعت در حدود الهی روایات متعددی
از معصومان(ع) نقل شده است که نشان میدهند مسئله
به مجازات رس��اندن مجرم چنان مهم است که به هیچ
نحوی نمیتوان در انجام آن س��هلانگاری و وس��اطت
نمود؛ زیرا وساطت و تبرئه کردن مجرم ،عالوه بر اینکه
موجب تضییع حدود الهی میشود ،از دیدگاه انسانی و
اجتماعی نیز باعث تجری و گستاخی مجرم و تشویق
و ترغی��ب دیگران به ارتکاب جرایم و اش��اعه جرم و
گن��اه در جامعه میگردد .روایات��ی با الفاظ مختلف از
پیامبر و ائمه نقل ش��ده که از شفاعت در اجرای حدود
منع کردهاند .از جمله در روایتی آمده اس��ت که اسامة
بن زید در مورد حدی به خدمت پیامبر(ص) رس��ید و
ش��فاعت نمود ،پیامبر در جواب اسامه فرمود« :آیا در
20
مورد حدی از حدود اهلل شفاعت میکنی؟! .»...
 .4عدم جواز کفالت
در نظام کیفری اسالم هرکس مرتکب جرمی شده باشد،
باید خود او ،بار کیفر عمل خود را بر دوش بکش��د و
کس��ی نمیتواند کفیل مجرم ،در اجرای مجازات گردد.
روایات متعددی نیز در این خصوص از پیامبر(ص) نقل
ش��ده است که کفالت در اجرای حدود را منع نمودهاند.
از جمله در روایت��ی پیامبر(ص) میفرماید« :حدود با
ش��بهه ساقط میشوند و شفاعت و کفالت و سوگند در
21
حد نیست».
 . 18من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.50
 . 19ماده 80ق.م.ا.
 . 20صحیح البخاری ،ج ،8ص.160
 . 21من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.74

فقه��ای امامیه بر عدم ج��واز کفالت در ح��دود متفق
میباشند .فقهای اهلسنت نیز به جز شافعیها کفالت را
مطلق ًا در حدود نمیپذیرند ،به عنوان مثال در فقه حنفي،
کفالت در جمیع حدود حتی قذف که حقالناس اس��ت،
باطل و غیر قابل پذیرش میباشد 22،ولی فقهای شافعی
معتقدند :در حدودی که به طور خاص حقالناس باشد،
23
مثل قذف ،کفالت قابل پذیرش است.

 )1شروط سختگیرانه در اثبات

ادل��ه اثبات جرایم حدی مح��دود بوده و برای پذیرش
آن��ان به عنوان ادله ثابت کننده جرم حدی ،ش��روط و
ضوابط خاصی در ش��رع اس�لام ،پیشبینی شده است.
این ادله عبارتند از :اقرار متهم ،ش��هادت شهود و علم
قاض��ی .در هریک از این ادله ،باید ش��رایط و ضوابط
دقیق و خاصی رعایت ش��ود ،ت��ا جرم حدی به اثبات
برس��د .در ادامه برخی از مهمترین موانع اثباتی جرایم
حدی و حساسیت ش��ارع در پذیرش ادله اثبات جرم
و نگاه ش��ارع به کشف جرایم حدی مورد بررسی قرار
 . 22الفق��ه عل��ی المذاهب االربع��ه ،ج ،5ص148؛ المبس��وط ،ج،20
ص.102
 . 23الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،6صص145و.146
« . 24عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه
شناختی» ،ص.77

 . 25حقوق کیفری در اسالم ،صص48و.49
 . 26حدود الهی ،ص.52
 . 27قواعد فقه جزایی ،ص.212
 . 28جواهر الکالم ،ج ،41ص.283
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موانع اجرای حدود
سیاس��ت کیفری اس�لام در خصوص جرایم مستوجب
ح��د ،دارای پیچیدگ��ی خاص��ی اس��ت .از یکس��و،
س��ختگیری و حساس��یت باالیی که در فرایند اثبات
جرایم حدود در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر،
موانع بس��یاری که در اجرای مجازات آنها وجود دارد،
عم ً
ال اجرای حدود را امری بعید و دور از انتظار ،کرده
اس��ت 24،به طوری که با توجه به این همه موانع جدی
بر سر راه اجرای مجازات حدی ،کمتر موردی میتوان
پیدا کرد که خالی از تمامی موانع بوده و ش��رایط کامل
اجرای حد را دارا باشد .در زیر طی دو گفتار جداگانه،
ش��روط س��ختگیرانه در اثبات و موارد متعدد اسقاط
مجازات حدود بررسی میشوند.

میگيرد.
الف) حساسیت در اثبات حدود
ب��رای اثبات جرای��م حدی از طریق اقرار و ش��هادت
ش��هود ،این موارد باید دارای نصاب مشخص بوده و با
کیفیت خاصی ادا شوند ،تا جرم ثابت شود.
 .1کیفیت و نصاب اقرار
در جرای��م مختلف ح��دی ،نصاب مش��خصی از اقرار
برای اثبات جرم در نظر گرفته ش��ده اس��ت .به عنوان
مثال ب��رای اثبات جرایم زنا ،لواط و مس��احقه ،چهار
بار ،برای قذف و س��رقت ،دو بار ،و برای محاربه ،یک
بار اقرار با وجود س��ایر شرایط ،جرم را اثبات میکند.
حساس��یت شارع در قبول اقرار ،در بحث شرایط اقرار
و اق��رار کننده ،نمود بیش��تر و پررنگت��ری دارد و هر
اقراری را برای اثبات حدود نمیپذیرد.
در زیر به عنوان نمونه کیفیت اقرار در جرایم جنس��ی
(شامل زنا ،لواط و مساحقه) ،بيان میشود ،تا حساسیت
باالی شرع اسالم در بحث اقرار روشن گردد:
او ً
ال؛ ب��ه طوری کلی در فقه کیفری اس�لام اقرار کننده
باید دارای شرایط کمال باشد؛ یعنی عاقل ،بالغ ،مختار،
25
قاصد و آزاد باشد.
26
ثانی ًا؛ الزم اس��ت اقرار صریح یا حداقل ظاهر باشد؛
یعن��ی نوع جرم ارتکابی را مش��خص نمای��د ،نه اینکه
اقرار به صرف وجوب اجرای حد بر خویش نماید.
ثالث ًا؛ بهرغم قاعده مش��هور «منع انکار پس از اقرار»،
در زنای مستوجب رجم ،انکار مقر موجب سقوط حد
27
رجم از وی میگردد.
رابع ًا؛ به اعتقاد برخ��ی از فقها ،چهار بار اقرار باید در
چه��ار مجلس مختلف واقع ش��ود و جمع آنها در یک
مجلس ،زنا را ثابت نمیکند 28.چنان که طبق روايات،
پیامب��ر(ص) و حض��رت علی(ع) ،اس��تماع اقرار را به
چهار مجلس جداگانه موکول مینمودند.
در فقه اهلس��نت تنها در نص��اب آن برای اثبات جرم
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حدی ،اختالف اندکی وج��ود دارد .نزد فقهای احناف
برای اثبات ج��رم حدی مث ً
ال زنا ،عالوه بر لزوم احراز
ش��رایطی همچون عقل ،بلوغ و  ...ب��رای اقرار کننده،
چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس نیز شرط است .پس
از تکمیل اقاریر نزد حاکم ،الزم اس��ت از زمان ،مکان،
کیفیت ارتکاب و  ...نیز سؤال شده و سپس جرم حدی
به اثبات برس��د 29.ولی نزد فقهای شافعی و مالکی یک
30
مرتبه اقرار نیز برای اثبات حد زنا کافی است.
عالوه ب��ر این ،در حالی که در ام��ور مدنی ،رجوع از
اق��رار تقریب ًا پذیرفته نیس��ت 31،در بح��ث حدود ،در
م��واردی خاص م��ورد پذیرش واقع ش��ده و موجب
س��قوط و تعدیل کیفر ،میگردد (چنان که قب ً
ال گذشت)
که این خود بر پیچیدگی اثبات جرم و صعوبت اجرای
کیفر مورد نظر شارع ،میافزاید.
 .2کیفیت و نصاب شهادت
یک��ی دیگر از ادله اثبات جرایم حدود ،حضور عدهای
ش��اهد و ش��هادت دادن آنها بر ارتکاب جرم است .در
اسالم ،ادای شهادت از اهمیت خاصی برخوردار است،
به طوری که با ش��هادت ،له یا علیه کسی ،ممکن است
کس��ی محکوم به کشتن گردد ،یا کسی دیگر از زیر بار
اته��ام خالصی یابد .به جهت اهمیت فراوان آن اس��ت
که در ش��رع اسالم ،هر نوع ش��هادتی مورد قبول واقع
نمیش��ود ،بلکه برای آن ش��رایط و ضوابط خاصی را
در نظر گرفته است .عالوه بر اینکه در هر جرمی ،باید
تعداد معیّنی از ش��هود ،ش��هادت بدهند ،باید در شهود
و ش��هادت نیز ش��رایط خاص و مفصلی باشد ،تا جرم
حدی اثبات شود.
 -1شروط شهود
او ً
ال؛ ب��رای اثبات جرم حدی ،ش��هادت هر ش��خصی
پذیرفته نمیش��ود و شاهد باید دارای اوصافی باشد که
شهادتش استماع شود .از جمله این شرایط عبارتند از:
 . 29الهدایة فی شرح بدایة المبتدی ،ج ،2ص.339
 . 30المجموع ش��رح المه��ذب ،ج ،20ص305؛ المقدمات الممهدات،
ج ،3ص.255
 . 31قانون مدنی ،ماده .1277

بلوغ ،عقل ،اس�لام ،ایمان ،عدالت ،طهارت مولد و نفی
32
اتهام.
ثانی ًا؛ در هریک از جرایم حدی ،نصاب معیّنی با توجه
به جنسیت ش��هود ،برای اثبات آن جرم در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .جرایم زنا ،لواط و مس��احقه با شهادت
چهار مرد اثبات میش��ود و ش��هادت زنان این جرایم
را اثبات نمیکند ،مگر در زنای مس��توجب رجم که با
شهادت سه مرد و دو زن نیز ثابت میشود .چنانچه زنا
مس��توجب تازیانه باشد ،با شهادت دو مرد و چهار زن
نیز قابل اثبات اس��ت .دستهای دیگر از جرایم حدی با
ش��هادت حداقل دو مرد اثبات میشوند که عبارتند از:
33
قوادی.
قذف ،سرقت ،شرب خمر و ّ
ثالث ًا؛ همه ش��هود در یک زمان و مجتمع�� ًا برای اقامه
شهادتشان نزد قاضی شرع حاضر شوند وگرنه ،نه تنها
جرم��ی را اثب��ات نمیکنند ،بلکه بر ش��هودی که اقامه
ش��هادت کردهاند ،ح��د قذف نيز جاری میش��ود .این
مطل��ب از روایات متعدد نیز به دس��ت میآید .در خبر
سکونی از امام صادق(ع) از امیرالمؤمنین علي(ع) نقل
ش��ده است « :س��ه نفر ش��هادت به زنای مردی دادند
و امیرالمؤمنین فرمود :گواه چهارم کجا اس��ت؟ عرض
کردن��د :اآلن میآید .حضرت فرمود :س��ه نفر ش��اهد
را ح��د قذف بزنی��د؛ زیرا در اقامه حد س��اعتی مهلت
داده نمیش��ود» 34.همچنين الزم اس��ت شهود جرم بر
شهادتشان باقی بمانند و در صورت عدول از شهادت،
جرم حدی ثابت نمیشود.
 -2شروط شهادت
عالوه بر ش��روط شاهد ،خود شهادت نیز باید شرايطی
را دارا باشد که در محکمه پذیرفته شود:
او ً
ال؛ موضوع شهادت باید به طور قطع و یقین بیان شود
و هیچگونه ش��ک و تردیدی در مورد آن نباشد .چنان
که پیامبر اکرم(ص) فرمود« :آفتاب را میبینی؟ بر مثل
چنین امر روش��نی گواهی بده وگرنه از ش��هادت دادن
 . 32حدود الهی ،صص46و.47
 . 33تحریر الروضه فی شرح اللمعه ،ج ،1ص.159
 . 34الکافی ،ج ،7ص.210

درگذر» 35.از همین رو الزم اس��ت شاهد ،مشهودعلیه جزایی و رعایت مصالح عمومی ،اشاره نمود.
را با چشم و گوش خودش دریافت نماید .بنابراین در  )2اسقاط مجازات حدود
حدود ،با ش��هادت بر ش��هادت نميتوان جرم حدي را آنچه بیان ش��د ،شروطی بود که در عمل ،اثبات حدود
36
اثبات نمود.
را بس��یار دش��وار مینم��ود .در کنار این سیاس��تهای
ثانی ًا؛ ش��هود باید در مشهودعلیه از لحاظ زمان ،مکان س��ختگیرانه اثبات��ی ،باید از م��وارد متعدد اس��قاط
و سایر کیفیات بر فعل واحد ،اتفاق نظر داشته باشند 37.مجازاتهای حدی یاد کرد که حتی در شرایط اثبات بزه
پس در صورت اختالف آنان در هریک از موارد فوق ،نیز ،اجرای مجازات را غیر ممکن میس��ازد 40.گاهی
ن��هتنها جرم را ثابت نمیکند ،بلکه بر چنین ش��هودی ،این موانع سقوط کامل حد و در مواردی ،توقف موقتی
اج��رای حدود را به دنبال دارند .در این بخش ،طی دو
حد قذف نیز جاری میگردد.
نزد فقهای مذاهب اهلس��نت نیز برای قبول شهادت و بند ،مهمترين موانع ثابت و متغیر اجرای حدود بررسی
اثبات جرم حدی به اس��تناد شهادت شهود ،الزم است میشوند.
ش��هود از حیث نصاب و داش��تن ش��رایطی مثل :عقل ،الف) موانع ثابت فقهی
بل��وغ ،طهارت و  ...و نیز هماهنگی بر مش��هودعلیه و منظور از موانع ثابت فقهی در اینجا ،بیان موانعی است
موضوع شهادت در تمام جزئیات ،دارای جمیع شرایط که در منابع فقهی ،به طور کلی و صرفنظر از موقعیتها
ق باشند ،مث ً
ال در باب حد زنا برای اثبات این جرم ،و ش��رایط مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و ،...
فو 
ش��هادت چهار شاهد عدول که ش��رایط الزم را داشته برای اجرای حدود در نظر گرفته ش��ده است .در ادامه
باش��ند ،الزم اس��ت ،به عالوه ،برای پذیرش ش��هادت مختصری از مهمترین این موانع ذکر میگردد.
آنان ،نیز کیفیات مشخصی از جمله :اتحاد مشهودعلیه  .1شبهه
41
در تمام جزئیات ،عدم رجوع از ش��هادت و  ...در نظر ش��بهه در لغت ب��ه معنای التباس و پوش��یدگی کار و
38
گرفته شده است.
مانن��د آن اس��ت42و در خص��وص معن��ای اصطالحی
آن بی��ن فقها اختالفنظر وج��ود دارد ،اما در مجموع
ب) سیاست بزهپوشی
اي��ن همه س��ختگیری و حساس��یت در اثبات جرایم میتوان گفت :اصطالح ش��بهه در قاعده درء از معنای
حدی ،عالوه بر اینکه ایجاد اطمینان خاطر و آس��ایش لغوی آن دور نیست و به همان معنای التباس و روشن
شر توطئهچینی افراد مغرض را نبودن واقعیت به کار میرود 43.براس��اس قاعده «درء
زندگی افراد جامعه از ّ
به دنبال دارد ،در راس��تای بزهپوش��ی و عدم اصرار بر حدود به ش��بهه» در مواردی که امر بر مرتکب پوشیده
اثبات جرم حدی نیز قابل تحلیل میباشد .بزهپوشی و شود و دقیق ًا حرمت کاری بر وی معلوم نگردد و یا در
جلوگیری از افش��ای زش��تیها ،متأثر از نگرش خاصی مواردی که موضوع بر قاضی ملتبس ش��ده و نتواند به
اس��ت که خطوط برجس��ته سیاس��ت کیفری اسالم را طور قط��ع و یقین ،حکمی را صادر کند ،اجرای حدود
44
شکل میدهد ،از جمله این سیاستها میتوان به سیاست منتفی میشود.
کیفرزدای��ی و تأکید بر جنبهه��ای اخالقی پیگردهای « . 39بزهپوشی» ،ص.163
39
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 . 35السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،2ص.117
 . 36تحریر الروضه فی شرح اللمعه ،ج ،1ص.160
 . 37حقوق کیفری در اسالم ،صص76و.77
 . 38المبسوط ،ج ،20ص95؛ المجموع شرح المهذب ،ج ،20ص259؛
بدایة المجتهد ،ج ،4ص.247

« . 40عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه
شناختی» ،ص.80
 . 41الصحاح ،ج ،6ص.223
 . 42فرهنگ بزرگ جامع نوین ،ص.698
« . 43قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» ،ص.35
 . 44ریاض المسائل ،ج ،13ص.418
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مس��تند این سیاست کیفری در اسالم ،روایات متعددی
اس��ت که در کتب روایی ش��یعه و س��نی به تواتر نقل
شده اس��ت که بر س��قوط حد به واس��طه وقوع شبهه
دالل��ت میکنند .از جمله در روایت��ی پیامبر اکرم(ص)
به طور عام میفرماید« :حدود به واس��طه شبهه ساقط
میشوند» 45.در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده
است« :کس��ی که از روی جهالت عملی را انجام دهد،
چیزی بر او نیس��ت» 46.در کتب روایی اهلس��نت نیز
روایات متعدد در باب اس��قاط حدود به واس��طه شبهه
وارد ش��ده اس��ت ،از جمله در روایت��ی از امالمؤمنین
عایش��ه آمده است« :حدود را با هر وسیلهای توانستید
از مسلمانان دور کنید ،هرگاه برای مسلمانی راه گریزی
پیدا کردید ،راهش را آس��ان کنید .همانا خطای حاکم
47
در عف��و بهتر از خطایش در مجازات کردن اس��ت».
در روایت دیگری از عمر بن خطاب نقل ش��ده اس��ت:
«اگر حدود را به واس��طه شبهات تعطیل کنم ،برای من
محبوبتر اس��ت از اینک��ه حدود را با ش��بهات اقامه
48
کنم».
در قانون مجازات اس�لامي 1392ش نيز به اين مطلب
توجه ش��ده و در ماده  121آن به صراحت آمده است:
«در جرايم موجب حد به اس��تثنای محاربه ،افساد فی
االرض ،سرقت و قذف ،به صرف وجود شبهه یا تردید
و ب��دون نیاز به تحصیل دلیل ،حس��ب م��ورد ،جرم یا
شرط مذکور ثابت نمیشود».
 .2توبه
توبه یکی از ابزارهای مهم اسقاط عمده كيفرهاي حدي
است که نشان دهنده انعطاف پذیری در اجراي مجازات
و توجه اس�لام به تربیت و اصالح مجرم میباش��د .در
حالی که قاعده کلی در قوانین موضوعه ،عدم س��قوط
مجازات به جهت ندامت از جرم يا توبه مرتكب است،
در نظام کیفری اس�لام ،توبه یکی از اسباب مهم سقوط

مجازات حدود به شمار میآید 49.بر این اساس چنانچه
مجرم قبل از اثبات جرم از کرده خویش پش��یمان شده
و توبه نماید ،حاکم اسالمی با احراز توبه وی ،او را از
تحمل کیفر حدی معاف مینماید.
باید توجه داش��ت که استثنائ ًا در جرایمی مثل قذف که
جنبه حقالناس دارند ،صرف توبه موجب اس��قاط حد
نمیش��ود ،و تائب باید در اولین فرصت ،حق مردم را
به آنان بازگرداند .از این رو توبه مجازات آن را ساقط
نمیکن��د و برحس��ب آیات  4و  5س��وره نور بر قذف
کننده س��ه حکم بار میشود :شالق ،عدم قبول شهادت
50
وی و فاسق بودن او ،مگر اینکه توبه نماید.
براس��اس روایات متعدد ،در صورت اقرار به جرم نیز،
مج��رم میتواند توبه نماید ک��ه در این صورت اختیار
عفو و س��قوط حد به حاکم واگذار شده است که حاکم
اسالمی میتواند براس��اس مصالحی ،مجرم تائب را از
51
تحمل مجازات معاف نماید.
قانون مجازات اس�لامی مص��وب 1392ش در تبعیت
از منابع فقهی و موازین ش��رعی ب��ا رویکردی بدیع و
نسبت ًا بیسابقه ،تأثیر کلی یا جزئی نهاد توبه در سقوط
واکنش��های کیفری را مورد توجه قرار داده اس��ت .این
تأسیس ،فرصت اصالح بزهکار از طریق نوسازگاری
داوطلبان��ه وی را فراهم کرده و توقف جریان متعارف
دادرس��یهای کیفری را موجب میگردد 52.بازتاب این
نهاد در م��واد  114و  115ق.م.ا1392 .ش به ترتیب
در مورد جرایم حدی و تعزیری انعکاس یافته اس��ت.
با دقت در فلس��فه پذیرش توبه در جرایم حدی معلوم
میگردد ک��ه این نهاد در واقع ابزاری در جهت اصالح
و تربیت مجرمان به ش��مار میآید که با استفاده از آن
مج��رم میتواند پس از ارتکاب گن��اه و جرم از کرده
خود پشیمان شده ،مجدد قصد اصالح خویش نماید و
از تحمل مجازات و تبعات آن در امان بماند.

 . 45من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.74
 . 46الوافی ،ج ،12ص.595
 . 47الکتاب المصنف فی االحادیث و اآلثار ،ج ،5ص.512
 . 48همان ،ج ،5ص.511

« . 49فلسفه مجازاتها در فقه کیفری» ،ص.42
« . 50نقش توبه در اسقاط حدود» ،ص.19
 . 51السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،3ص.456
« . 52نقش توبه در حدود و تعزیرات» ،ص.154

« . 53قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» ،ص.186

 . 54الکافی ،ج ،7ص.721
 . 55الوافی ،ج ،15ص.282
« . 56نظریه مقاصدالشریعه یا اهداف دین» ،ص.95
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 .3عفو مجرم
یک��ی دیگر از موانع اجرای حدود ،عفو و بخش��ودگی
مجرم اس��ت .بر این اس��اس ،طبق قواعد و مستنداتی
و ط��ی ش��رایطی ،مج��رم از تحم��ل مج��ازات معاف
میگردد .عفو در حدود ،تحت ش��رایطی خاص عموم ًا
از اختیارات حاکم اس�لامی است ،مگر در مواردی که
جنبه حقالناس داشته باشد ،مثل قذف که در این موارد
عف��و در اختیار بزهدیده ی��ا صاحب حق قرار دارد .در
حقوقاهلل براس��اس قاعده «اختیار ام��ام در عفو اقرار
کننده ب��ه حد» در صورت رجوع از اق��رار یا توبه که
م��ورد پذیرش همه فقها قرار گرفته ،چنانچه کس��ی به
ارت��کاب حدی اقرار نماید و س��پس توب��ه نموده و از
اق��رار خود عدول نماید ،امام اختیار دارد که او را عفو
53
کند ،یا حد بر وی جاری نماید.
عفو مجرم نیز یکی از ابزارهای بس��یار مفید در جهت
توج��ه حاکم به اصالح و بازگش��ت پذی��ری مجرم به
جامعه اس��ت كه در نظام کیفری اس�لام ،طراحی شده
اس��ت ،تا با به كارگيري آن ،حاکم بتواند حتی پس از
اثبات جرم و در آستانه اعمال کیفر ،با توجه به ندامت
و پشیمانی مجرم و اطمینان از تربیت و تنبیه مجرم ،او
را از تحمل مجازات معاف نماید و فرصت مناس��بی را
فراهم نمايد ،تا اينكه مجرم از کرده خود پش��یمان شده
و اصالح گردد و از عفو استفاده نماید.
 .4موانع مکانی
آنچه از بررسی منابع فقه اسالمی به دست میآید ،این
است که اجرای حدود در برخی از مکانها ممنوع شده
است .از جمله این اماکن ،مساجد و حرم مکه میباشند
که براس��اس آیات قرآن و روایات معصومان(ع) ،محل
امن الهی هس��تند و هرکس حتی مجرم و مستحق کیفر،
وارد آنها شوند ،موقت ًا از تحمل کیفر معاف خواهند بود.
دومی��ن محدوده مکانی که اجرای حدود در آن ممنوع
اس��ت ،سرزمین دشمن میباش��د که به اعتقاد بسیاری
از فقها ،اجرای حد در آن ممنوع ش��ده اس��ت .مستند
این حکم نیز روایاتی اس��ت که از ائمه نقل شده است.

از جمل��ه امام باقر(ع) از امام عل��ی(ع) نقل میکند که
فرمود« :بر هیچکس در س��رزمین دش��من ،حد جاری
نمیکن��م» 54.در روای��ت دیگری امام عل��ي(ع) علت
این حک��م را بیان میکند و میفرمای��د« :بر هیچکس
در س��رزمین دش��من ،حد جاری نمیکنم ،تا اینکه از
آن س��رزمین خارج ش��ود؛ زیرا این ترس وجود دارد
که به ش��خصیت وی لطمه خ��ورده و جریحهدار گردد
و به دش��من ملحق ش��ود» 55.البته شاید بتوان گفت که
یک��ی دیگر از حکمتهای این ممنوعیت ،پیش��گیری از
سوءاس��تفادههای احتمالی دشمنان باشد که بخواهند با
القاي شبهه و تبلیغات سوء علیه اسالم ،چهره اسالم را
خش��ن جلوه دهند و از این طریق دیگران را نسبت به
اسالم بدبین نمایند.
ب) موانع متغیر فقهی
در بعض��ی موقعیتهای زمانی و مکانی و به دنبال تحول
در ش��رایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و
 ،...حفظ مصالح مهمتر مث��ل مصلحت حفظ حکومت
اس�لامی ،با اجرای برخی از ح��دود ،با چالش مواجه
میگردد ،از این رو حکومت اس�لامی به منظور ایجاد
نظ��م و امنیت داخلی و خارجی و پاس��داری از منافع
و مصالح ثابت و متغیر مورد نظر ش��ارع و با توجه به
بسترهای متغیر زمانی و مکانی ،اقدام به اتخاذ سیاستی
مناسب در زمینه اجرای حدود مینماید.
همچنين فرامین و احکام الهی بیحکمت و دلیل نیست،
به همین خاطر تمام مذاهب اس�لامی بر این باورند که
احکام ش��ریعت مبتنی بر مصالح و مفاسدند و دین در
واقع برای جلب مصلحت بندگان و دفع مفسده از آنان
آمده اس��ت 56و این امر با تأمل در کتاب و سنت و نیز
در عملکرد بزرگان دینی به چشم میخورد .به عبارت
دیگر ،مقاصدالش��ریعه یا اهداف و مقاصد احکام الهی،
امری اصیل و اساس��ی در تفکر اسالمی میباشد و بايد
در وضع و اج��رای احکام و فرامین ش��ریعت همواره
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مورد توجه قرار گیرد و نادیده گرفتن مقاصدالش��ریعه
میتوان��د زمینه تبعات س��وء و نامطلوب را در اجرای
برخی از احکام ایجاد نماید.
از این رو کیفرهای حدود نیز تابع مصالح و مفاسد بوده
و به دنبال رس��یدن به اهداف و مقاصد خاصی تشریع
و اج��را میش��وند و اگ��ر در مواردى اج��راى حدود،
اه��داف و مصالح مورد نظر ش��ريعت را تأمین نكند و
ی��ا اینکه ایجاد مفس��ده نماید ،در اي��ن صورت حاکم
اس�لامی اجازه خواهد داش��ت اج��راى آن را متوقف
سازد 57.براساس اين مصلحت منصوص هر زمان امام
مس��لمانان با نگاهى ژرف و حكيمانه اجراى حدود را
مستلزم مفاسد بزرگترى ديد ،مىتواند تا مرتفع شدن
موانع ،دست از اجراى حدود بردارد.
در ای��ن قس��مت ،برخی از مهمترین اس��باب مصلحت
ساز موانع اجرای حدود بررسی میشوند .بايد در نظر
داش��ت ،این اس��باب و موانع ،مورد اتفاق فقها نبوده و
همواره موافقان و مخالفانی در میان فقها دارد .همچنين
این موانع ،همیشگی و ثابت نیستند ،بلکه متغیر بوده و
با تغییر ش��رایط و موقعیتها ،تغییر کرده و در ش��رایطی
حذف میشوند.
 .1چالشهای حقوق بشری
یک��ی از مواردی که برخی آن را یکی از موانع اجرای
ح��دود در عصر حاض��ر میدانند ،چالش��های حقوق
بش��ری اس��ت .به این معنا که اعالمیههای حقوق بشر
جایگاه ویژهای در قوانین کلیه کش��ورها دارد ،تا آنجا
که داوری عمومی درب��اره خوب یا بد بودن یک نظام
حقوق��ی ،با مقیاس اجرا یا عدم اج��رای آن اصول در
آن نظام ،س��نجیده میشود و کس��انی که پایبند به این
حق��وق نباش��ند ،در واقع ،ناقضان حقوق بش��ر بوده و
در مناس��بات جهان��ی ،منزوی و مطرود خواهند ش��د.
انتقادات و ایرادات بر مجازاتهای اس�لامی که از سوی
دش��منان اسالم مطرح میشوند ،بیش��تر از اینکه جنبه
بشردوس��تانه داشته باش��ند ،اهداف سوء و مغرضانه را
 . 57الوافی ،ج ،15ص.282

دنبال میکنند؛ زيرا اگر این مدعیان حقوق بشر به دنبال
احقاق حقوق انسانها بودند ،این همه خونهای بیگناه را
نمیریختند و باعث ناامنی و بیچارگی ملتها نمیشدند.
بهرغم آش��کار بودن هدف دش��منان در شبههافکنی و
تبلیغات سوء آنان در خصوص مجازاتهای حدود ،نظام
کیفری اس�لام ،جلو هرگونه ش��بهه و ایراد را گرفته و
هدف رسیدن انسانها به ع ّزت و صالح را دنبال میکند
و این مصلحت را در رأس امور و مقدم بر بس��یاری از
احکام میداند.
چنان که دیدیم شارع برای اثبات حدود ،از یک طرف،
چنان س��ختگیری و حساسیتی به خرج داده که عم ً
ال
میزان ناچیزی از جرایم حدی ،اثبات میشود .از طرف
دیگر ،در فرایند اجرای حدود نیز موانعی در نظر گرفته
ک��ه به فرض اثبات جرم ،اجرای مجازات ،به س��ادگی
ممکن نیست .همچنین به اعتقاد برخی محققان اسالمی،
گاهی مصالح عامه مس��لمانان ،ع��دم اجرای حدی را
میطلبد که این هم جزء شرایط اجرای حدود به شمار
میآی��د 58.از این رو اگر در ش��رایطی خاص ،اجرای
برخی از حدود ،زمینه بهانه تراشی و توطئه دشمنان را
فراهم نماید و مصالح اساس��ی جامعه اسالمی به خطر
افتد ،حاکم اس�لامی به موجب صدور حکم حکومتی،
ب��ه منظور حف��ظ مصلحت و دفع مفس��ده ،ميتواند به
ص��ورت موقت و مقطعی ،حکم مقتض��ی صادر نماید.
چنان که براس��اس نظر فقها از جمله امام خمینی(ره)،
59
حاکم اسالمی در این زمینه اختیار عمل دارد.
از جمل��ه نمونههای این انعط��اف پذیری و تعدیل نظر
ش��ارع در قوانین میتوان به «برابر شدن دیه اقلیتهای
دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران با دیه مس��لمانان» در س��ال 1382ش براساس
نظر ولیامر و همچنی��ن بازنگری در نحوه اجرای حد
رجم اشاره نمود .در ماده  225قانون مجازات اسالمي
1392ش آمده اس��ت« :حد زنا ب��رای زانی محصن و
« . 58حدود در زمان ما؛ اجرا یا تعطیل» ،ص.21
 . 59صحیفه نور ،ج ،20ص.452

« . 60حدود در زمان ما؛ اجرا یا تعطیل» ،ص.72
 . 61همان ،ص.73

 . 62فقه العولمی ،ج ،1ص.28
 . 63الکافی ،ج ،2ص.307
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زانیه محصنه رجم است .در صورت عدم امکان اجرای
رج��م ،با پیش��نهاد دادگاه صادر کنن��ده حکم قطعی و
موافقت رئیس قوه قضائی��ه ،چنانچه جرم با بیّنه ثابت
شده باش��د ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه
اس��ت و در غیر این صورت موجب  100ضربه شالق
برای هریک میباشد».
 .2اخالل در انسجام ابعاد شریعت
یک��ی دیگ��ر از موانع ج��دی اجرای ح��دود در عصر
غیبت ،اخالل در انس��جام ابعاد اس�لام اس��ت .با این
توضیح که اسالم شامل ابعاد مختلف تربیتی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی ،حقوقی و  ...بوده که در ارتباط کامل
و هماهن��گ با یکدیگر عمل میکنند .به عبارتی دیگر،
اس�لام دارای نظام ش��رعی و حقوقی اس��ت که به این
مجموعه« ،ش��ریعت» اطالق میش��ود .در این سیستم
اگر قس��متی از آن دچار اخالل و تزلزل گردد ،بر سایر
ارکان تأثیرگذار خواهد بود .در این نظام ،سازوکارهای
مناس��ب برای تربیت و سعادت انسانها پیشبینی ،و در
كنار آن برای متخلفان و حرمت ش��کنان که خود را از
امکانات سعادت محروم نموده و موجب تباهی خود و
اجتماع میشوند ،نیز عقوبت در نظر گرفته شده است.
حدود نیز بخش��ی از نظام اسالمی هس��تند که اجرای
آنها منوط به صحت و تحقق سایر ارکان میباشد و در
صورتی که ابعاد دیگر کامل و صحیح نباش��ند ،اجرای
ح��دود نیز تا فراهم ش��دن ش��رایط آن ،تعطیل خواهد
ش��د 60.از این رو برای اجرای حدود ،باید شرایطی در
جامعه وجود داش��ته باشد که مهمترين آنها از اين قرار
است:
او ً
ال؛ یکی از مهمترین ابعاد و ش��رایط در جهت اجرای
احکام حدود ،به اعتقاد شیعه امامیه ،وجود انسان کامل
در رأس مدیریت اجتماعی اس��ت و در صورت اخالل
یا فق��دان چنین مدیریت��ی ،اعمال مج��ازات حدود با
61
اشکال و تردید مواجه خواهد بود.
ثانی ًا؛ در نظام اس�لامی ایجاد فضای فرهنگی و تربیتی

مناسب با ابزارهايي مثل امر به معروف و نهی از منکر،
مقدم بر کیفر و مجازات است و مادامی که نظام اخالقی
و تربیت��ی جامعه اصالح نش��ود و رذايل و محرمات به
عنوان یک هنجار اجتماعی وجود داشته باشد ،نمیتوان
با مجازات افراد به اهداف و مقاصد متعالی ش��ریعت از
وضع حدود ،دست یافت .پس اول باید جامعه به وضع
مطلوبی از تربیت و اصالح برسد ،پس از آن بر ناقضان
هنجاره��ای مورد قبول جامعه ،مجازات و به خصوص
حدود را اجرا نم��ود .چنان که پیامبر اکرم(ص) زمانی
به اقامه حدود اقدام کرد که اس�لام را در جامعه جاری
و اسباب و زمینههای فس��اد در جامعه را تا حدودی،
62
ریشهکن نمود.
ثالث�� ًا؛ یکی از مهمترین ابعاد نظام منس��جم اس�لامی،
زمینهه��ا و ش��رایط اقتصادی جامعه اس��ت و چنانچه
در جامعه ،اقتصاد س��الم وجود نداش��ته باشد و آحاد
جامعه به لحاظ اقتصادی در تنگنا باشند ،قطع ًا اجرای
مجازات حدود توجیه منطقی و شرعی نخواهد داشت؛
زيرا ب��ه صراحت روایت نبوی(ص) 63،کفر و بیایمانی
از آثار و نتایج فقر در جامعه است .در شرایط نابسامان
اقتص��ادی که مردم برای امرار معاش و کس��ب حداقل
نیازهای ضروری زندگی ،دس��ت به هر کاری میزنند،
با اج��رای حدود الهی ،اه��داف واالي وضع حدود که
همانا س��عادت فرد و جامعه است ،محقق نخواهد شد،
بلکه مشکالت و تباهیهای گستردهتری را نیز به وجود
خواهد آورد.
 .3وهن اسالم
اس�لام دی��ن عطوفت و رحم��ت بر جهانیان اس��ت و
تم��ام احکام آن اعم از تلخ و ش��یرین برای س��عادت
دنیا و آخرت انس��انها وضع ش��ده است؛ بسان دارویی
که به ظاهر تلخ بوده ،ولی برای ش��فا و س�لامتی بیمار
از س��وی پزش��ک ،تجویز و توصیه میشود و رعایت
آن برای بیمار ضروری و مؤثر اس��ت .در این راس��تا
در برخ��ی زمانها و موقعیتها ،اج��رای برخی احکام و

مجازاتهای اسالمی به چشم دیگران سنگین و خشن به
نظر میرسد ،به طوری که نسبت به اسالم بدبین شده و
از حقیقت و مقاصد عالیه اس�لامی دور میشوند .برای
پیش��گیری از ایجاد این وضعی��ت و کنترل این جریان
فک��ری ناصحیح ،باید به دنبال راه��کاری صحیح ،در
جهت ایجاد فضای مناس��ب برای معرفی اس�لام ناب
باش��یم و موجب��ات دلزدگ��ی و تنف��ر بیش��تر در دل
غیرمسلمانان از اسالم را فراهم نکنیم.
از ای��ن رو به اعتقاد برخی از فقها و محققان اس�لامی،
چنانچ��ه اجرای برخ��ی از حدود مثل رجم و قتل و به
وی��ژه اجرای آنها در مأل عام ،زمین��ه را برای تبلیغات
علیه اسالم در مجامع جهانی ایجاد نماید و موجب تنفر
عمومی نس��بت به دین و اح��کام الهی گردد و با توجه
ب��ه وضع دنیا ،موجب��ات وهن اس�لام را فراهم نماید،
براساس حکم ثانویه فقهی ،شاید بتوانیم اجرای حدود
64
را به تأخیر بیاندازیم.
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نتیجهگیری
 .1در اس�لام قواعد و ضوابط و اص��ول خاصی برای
حدود در نظر گرفته ش��ده اس��ت و این نوع مجازاتها
از حی��ث تعری��ف ،محدودیت ،اصول حاک��م بر آنها و
س��ایر ابعاد و ویژگیها ،تفاوتهای اساسی با سایر انواع
کیفره��ا دارن��د و در پی رس��یدن به اه��داف و مقاصد
واالیی در جامعه وضع و تش��ریع شدهاند و از آنجا که
جرایم مستوجب حد بیشترین آسیب را به اجتماع وارد
میآورند ،کیفرهای به نسبت شدیدتری نیز برای مقابله
با این جرایم تجویز شده است.
 .2در شریعت اسالم ،حدود از عظمت و جایگاه ویژهای
برخوردارند ،به طوری که سودمندی حاصله از اجرای
حدود برای س��عادت و آبادان��ی اجتماع ،حتی بیش از
 40شبانه روز بارندگی دانسته شده است .با این وجود
مسیر بسیار سخت اثبات این جرایم همچون حساسیت
در نصاب و کیفیت اقرار و شهادت و سیاست بزهپوشی
« . 64چش��م اندازی بر حدود و اجرای علن��ی آن» ،ص22؛ «چالش
برون فقهی در اجرای حدود در عصر غیبت» ،ص.132

در اسالم و همچنین عوامل متعددی که موجب سقوط
مجازات میگردد ،مثل توبه و وقوع شبهه ،این ابهام را
موجب میشود که از نگاه شارع حکیم ،ارادهای جدی
برای اجرای حدود وجود ندارد.
 .3به نظر میرس��د که ش��ارع مقدس در این خصوص
از یک سیاس��ت ارعابی مرحلهای و طبقهبندی ش��ده
بهره برده اس��ت .زيرا در گام نخس��ت نمایش عظمت
مجازات و تهدید به اجرای آن ،مسیری برای پیشگیری
تمسک به
از بزه تلقی میش��ود .در مرحله اثبات نیز با ّ
سیستهای سختگیرانه و دقیق در این مسیر ،بزهکار را
به س��وی توبه و اصالح اعمال خویش سوق میدهد و
با تأکید بر ش��دت و حدت مجازات ،اهداف ارعابی را
سرلوحه اهداف خویش قرار داده است .انعطاف پذیری
در اجرا و یا س��قوط کیفر نیز مس��یری برای اصالح و
توبه بزهکار میباش��د .به عالوه با اعمال این سیاست،
به دنبال حفظ ارزش��ها و آرمانهای مطلوب ش��ارع در
جامعه از طریق حفظ قداس��ت آنها بوده است؛ زيرا در
اثر تکرار هنجار ش��کنی و نقض ارزش��ها و به تبع آن،
اعم��ال مجازاتها به طور مکرر ،قبح عمل در نظر افراد
اجتماع ،فروکش کرده و بیتوجهی به ارزش��ها و نقض
آنها در جامعه ،به یک هنجار در جامعه تبدیل میشود.
 .4کیفر ح��دود را میتوان به شمش��یری برنده و البته
نمادی��ن (تهدید ش��دید بزهکار به مجازاتی که بس��یار
س��خت و در موارد بسیار محدود اجرا میشود) تشبیه
نم��ود که در راس��تای ارعاب و بازدارنگ��ی از جرایم
مس��توجب حد و س��پس ایج��اد توبه و پش��یمانی در
صورت ارتکاب بزه ،به کار برده میشود و بدین وسیله
ضمن حراست از ارزشهای جامعه ،حداقل آثار سوء را
در جامعه بر جای میگذارد.
 .5برخالف آنچه از مطالب باال دريافت ميش��ود ،بايد
گفت :وضع احکام مربوط به حدود در اس�لام ،بیهوده
نيس��ت ،بلکه به این معنا است که وضع چنین سیاست
دقیق و جال��ب در حدود ،باعت آث��ار متعدد و مهمی
اس��ت که حداقل عوارض منفی را در اجرای مجازتها

خواهد داش��ت و اهداف و مقاصد متعالی ش��ارع را که
همان حفظ ارزشهای واالی اسالمی و انسانی میباشد،
برای آحاد جامعه اس�لامی به ارمغان خواهد آورد .اما
در م��وارد محدود که اجرای مجازات الزم آید و جرم

حدی با ش��رایط آن به اثبات برس��د ،ناگزیر از اجرای
آنها خواهیم بود ،چنان كه در قرون اولیه اس�لامی نیز
موارد محدودی از اج��رای مجازاتهای حدی گزارش
شده است.
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 بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،دمشق،دارالطوق النجاه ،چاپ اول1422 ،ق.
 بهب��ودی ،محمدباقر ،گزیده کافی ،ته��ران ،علمی وفرهنگی ،چاپ اول1363 ،ش.
 جزی��ری ،عبدالرحمن بن محمد ،الفقه على المذاهباالربعه ،بيروت ،دارالكتب العلميه ،چاپ دوم1424 ،ق.
 -جوان جعفری ،عبدالرضا؛ و ساداتی ،سید محمدجواد،

«عظم��ت نمادین ح��دود و موانع اجرای��ی آن؛ تأملی
فلسفی و جامعه شناختی» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق
قضایی ،سال هجدهم ،شماره  ،63پاییز 1392ش.
 جوه��ری ،اس��ماعیل ،الصح��اح ،بی��روت ،دارالعلمللمالیین ،چاپ چهارم1407 ،ق.
 حاج��ی دهآبادی ،احمد« ،قاعده درأ در فقه امامیه وحقوق ایران» ،مجله فقه و حقوق ،سال دوم1385 ،ش.
 همو ،قواعد فقه جزایی ،تهران ،پژوهش��گاه حوزه ودانشگاه ،چاپ دوم1389 ،ش.
 حسینی شیرازی ،س��ید محمد ،فقه العولمی ،بیروت،مؤسسۀ الفکر االسالمی1423 ،ق.
 خمینی ،روحاهلل ،صحیفه نور ،تهران ،وزارت فرهنگو ارشاد اسالمی1385 ،ش.
 زحیل��ی ،وهب��ه ،الفقه االس�لامی و ادلته ،دمش��ق،دارالفکر ،بيتا.
 سرخس��ي ،محم��د بن احم��د ،المبس��وط ،بیروت،دارالمعرفه1414 ،ق.
 س��یاح ،احم��د ،فرهنگ بزرگ جام��ع نوین ،تهران،اسالم ،چاپ دهم1365 ،ش.
 ش��یدائیان ،مه��دی؛ و امیری ،عل��ی« ،چالش برونفقه��ی در اجرای حدود در عصر غیبت» ،مجله حقوق
اسالمی ،سال هفتم1389 ،ش.
 صادق��ی ،محمدهادی« ،بزهپوش��ی» ،مجله حقوقیدادگستری ،شماره 28و1378 ،29ش.
 -همو« ،نقش توبه در حدود و تعزیرات» ،پژوهشنامه
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حقوق کیفری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان
1392ش.
 طاهری ،حبیباهلل« ،نقش توبه در اس��قاط حدود»،مجله پژوهش��های فقهی ،س��ال شش��م ،ش��ماره دوم،
1389ش.
 طباطبایی ،س��ید علی ،ریاض المسائل ،قم ،مؤسسۀالنشر االسالمی ،چاپ اول1422 ،ق.
 فیض کاشانی ،مال محسن ،الوافی ،اصفهان ،کتابخانهامام امیرالمؤمنین(ع) ،چاپ اول1406 ،ق.
 قرباننی��ا ،ناصر« ،فلس��فه مجازاتها در فقه کیفری»،مجله رواق اندیشه ،شماره 1380 ،3ش.
 قرطب��ي ،ابوالولي��د محم��د ب��ن احم��د ،المقدماتالممهدات ،دارالعرب االسالمي ،چاپ اول1408 ،ق.
 کریمی ،حس��ین ،حدود الهی ،تهران ،گروه فرهنگیجهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف1361 ،ش.
 کلین��ی ،ابوجعفر محمد بن یعق��وب ،الکافی ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم1407 ،ق.
 مال��ک بن انس ،الموطأ ،مکتب��ۀ العالمیه ،چاپ دوم،بيتا.
 محق��ق دام��اد ،مصطفی« ،حدود در زم��ان ما :اجرای��ا تعطیل» ،مجله تحقیقات حقوقی ،ش��ماره 25و،26

1378ش.
 محق��ق داماد ،مصطفی؛ و س��ادات حس��ینی ،س��یدحسین« ،چش��م اندازی بر حدود و اجرای علنی آن»
(گفتگو) ،مجله آموزههای فقهی ،دانشگاه علوم اسالمی
رضوی ،شماره 1380 ،2ش.
 محم��دی گیالنی ،محمد ،حقوق کیفری در اس�لام،تهران ،سایه ،چاپ اول1379 ،ش.
 مرغينان��ي ،علي بن ابيبكر ،الهداية في ش��رح بدايةالمبتدی ،بیروت ،داراحياء التراث العربي ،بيتا.
 موس��وی اردبیلی ،س��ید عبدالکریم ،فق��ه الحدود والتعزیرات ،قم ،مکتبۀ امیرالمؤمنین ،چاپ اول1413 ،ق.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،بيروت ،داراحیاءالتراث العربی ،بيتا.
 نوری ،حس��ین بن محمدتقی ،مس��تدرک الوسائل ومستنبط المسائل ،قم ،مؤسسه آلالبیت (ع) ،چاپ اول،
1408ق.
 ن��ووي ،يحيى بن ش��رف ،المجموع ش��رح المهذب،دارالفکر ،بيتا.
 ویسی ،زاهد« ،نظریه مقاصدالشریعه یا اهداف دین»،مجله کتاب نقد ،شماره .44

