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چکیده
مجازاتهاي حدي، كيفرهاي ش��رعي معيّن، ثابت، نس��بتًا ش��ديد و با كيفيتهای معلوم در قبال نقض ارزشهاي 
اساس��ي و مطلوب ش��ارع وضع شده اند. 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. 
به رغم تأكيد فراوان بر جايگاه آنها، براس��اس منابع و س��يره بزرگان اس��ام، نه تنها كش��ف و اثبات جرايم 
مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلكه همواره بر بزه پوشي و عدم اثبات آنها تأكيد گرديده است، 
حتي در موارد محدودي كه جرم حدي اثبات مي ش��ود، موانعي وجود دارند كه اجراي مجازات را با چالش 
مواجه مي سازد؛ ابزارهايي مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط كننده حدود به شمار مي آيند. با دقت نظر 
در موض��وع مي ت��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 تأكيد بر همين عظمت و با نگاه 
اصاحی و تربيتی به كيفر و كنترل آثار س��وء احتمالی اجرای مكرر حدود در جامعه، در پی محدود نمودن 
اثبات جرايم حدی برآمده اس��ت. به عبارت ديگر، اين ش��دت مجازاتها، كاركردي نمادين در جهت حفاظت 
از ارزش��ها دارد. البته در موارد محدود به عنوان تنها راه ممكن، كه مقاصد و اهداف مجازاتهای حدی تنها با 

اجرای آنها محقق می شود، مجازات حدود قابليت اجرا پيدا نموده و بر مرتكبان اين جرايم اعمال می شود.

کلیدواژه ها: مجازاتهاي حدي، عظمت حدود، اجراي حدود، اهداف حدود، ارزشهاي شارع، فلسفه مجازات.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره37 / پاییز 1393

صص 22-8
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مقدمه
در هر سيس��تم كيفری، مجموعه اصول و قواعدی در 
خص��وص جراي��م و مجازاتها وج��ود دارد، تا هدف 
قانون گ��ذار از وضع احكام قانون��ی تحقق يابد. نظام 
كيفری اس��الم ني��ز از اين 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 موقعي��ت و جايگاه خاصی برخ��وردار و در كتب 
و مناب��ع فقه��ی، باب مفصلی به اين ن��وع از مجازات 
اختصاص يافته اس��ت. ابعاد پيچيده اين نوع مجازات 
و دقت  نظر خاص ش��ارع در وض��ع و به كارگيری و 
بيان دقيق مس��ائل مربوط به آن، وجه تمايز حدود از 

ساير مجازاتها از جمله تعزيرات می باشد.
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 
40 ش��بانه  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.
به رغم تأكيد شارع بر اهميت و اجرای حدود و شدت 
عم��ل در مقابله با گونه های ش��ديد تجاوز، عالوه بر 
سياس��ت بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای 
حدود وجود دارد كه به دو دس��ته قابل تقس��يم است: 
دس��ته اول، موانع اثباتی ك��ه در عمل اثبات حدود را 
بس��يار دشوار می نمايد. دس��ته دوم، موانع اجرايی كه 
حت��ی در ش��رايط اثبات بزه نيز، اج��رای مجازات را 
بسيار دشوار می سازد. از جمله اين موانع، ايجاد شبهه 
و اعمال قاعده درأ می باش��د.1 مس��ير بس��يار سخت 
اثب��ات اين جراي��م و نيز عوامل متع��ددی كه موجب 
1. »عظمت نمادين حدود و موانع اجرايی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه 

شناختی«، صص80-78.

سقوط مجازات می گردد، اين ابهام را موجب می شود 
كه اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد.2

تأكيد بر بيان عظمت و جايگاه حدود و اجرای آنها از 
يك س��و و ايجاد موانع جدي در مسير كشف، اثبات 
و اج��رای جرايم مس��توجب حد، از س��وی ديگر و 
نيز عل��ت و چرايی اين تعارض در سياس��ت كيفری 
اس��الم، مس��ئله مهم و پيچيده و در عين حال دقيقي 
اس��ت كه در سياست كيفري اس��الم در باب حدود به 
چشم مي خورد. در اين نوشتار به تشريح آن پرداخته 

مي شود.3

عظمت حدود
در شرع اس��الم، حدود از جايگاه ويژه ای برخوردار 
اس��ت كه از جهات مختلف قابل بررسی می باشد. در 
اين مبحث ابتدا عظمت حدود در كالم و بيان ش��رع و 
سپس عظمت و شأن حدود از حيث اجرای آن مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
1( عظمت در تشریع

قاعده كلی در قانون گذاری اين اس��ت كه خود واضع 
قانون يا شارع در درجه اول، توجه پيروان و مجريان 
قانون را به جايگاه و عظمت آن قانون جلب نموده و 
بر آن تأكيد م��ی ورزد. در جرايم و مجازاتهای حدی 
نيز واضع آنان كه همان شارع مقدس باشد، بر جايگاه 
و اهتم��ام به آن تأكيد ف��راوان دارد. در زير برخي از 

آيات و روايات مربوطه براي نمونه ذكر می شوند.
بايد توجه داشت كه در هيچ آيه ای از قرآن، حدود به 
معنای مجازات نيامده، بلكه به معنای مجموعه احكام 
الهی به كار رفته اس��ت، اما در چندين آيه و در ضمن 
بي��ان جرم و مجازات حدی، ب��ه صراحت به جايگاه 
حدود و تأكيد بر عظمت آن پرداخته ش��ده است4 كه 
خود نش��ان از اهميت و نگاه با عظمت شارع مقدس 

2. همان، ص81.
3. جهت تحليل موضوع از ديد فلسفی و جامعه شناختی، ر.ك: همان، 

صص92-67.
4 . فقه الحدود و التعزيرات، ص36.
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به بحث حدود دارد.
اِني  اِنَی��ُة َوالزَّ خداون��د در قرآن كري��م مي فرمايد: »الزَّ
َفاْجِل��ُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْل��َدٍة َوَل َتْأُخْذُكْم بِِهَما 
َرْأَف��ٌة ِفي ِدیِن اهلِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِ��اهلِل َوالَْیْوِم اْلَِخِر 
َولَْیْش��َهْد َعَذابَُهَما َطائَِفٌة ِم��َن الُْمْؤِمِنیَن«؛5 »زن و مرد 
زن��اكار را هري��ك 100 ضربه 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 گروهی از مؤمنان حاضر باشند«. 
نيز فرموده اس��ت: »َوالَِّذیَن َیْرُم��وَن الُْمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم 
َیْأُتوا بَِأْربََعِة ُش��َهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا 
لَُهْم َش��َهاَدًة َأبًَدا َوُأولَِئَك ُهُم الَْفاِس��ُقوَن«؛6 »كسانی را 
كه زن��ان عفيف را به زنا متهم می كنند و چهار ش��اهد 
نمی آورن��د، 80 ضرب��ه بزني��د، و از آن پ��س هرگ��ز 
شهادتش��ان را نپذيريد كه مردمی فاس��ق اند«. همچنين 
در ق��رآن كريم به قطع دس��ت دزد فرمان داده اس��ت: 
��اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا  اِرُق َوالسَّ »َوالسَّ
نَ��َكاًل ِمَن اهلِل َواهللُ َعِزیٌز َحِكیٌم«؛7 »دس��ت مرد دزد و 
زن دزد را به كيفر كاری كه كرده اند، ببريد. اين عقوبتی 
اس��ت از جانب خدا، كه او پيروزمند و حكيم اس��ت«. 
در مورد جرم محاربه نيز آمده است: »ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن 
ُیَحاِربُوَن اهلَل َوَرُس��ولَُه َوَیْس��َعْوَن ِفي اْلَْرِض َفَساًدا َأْن 
َع َأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  ُیَقتَُّل��وا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ
ْنَیا َولَُهْم  َأْو ُیْنَف��ْوا ِمَن اْلَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخ��ْزٌي ِفي الدُّ
ِفي اْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم«؛8 »جزای كسانی كه با خدا و 
پيامبرش جنگ می كنند و در زمين به فساد می كوشند، 
آن اس��ت كه كشته ش��وند، يا بر دار گردند، يا دستها و 
پاهايشان يكی از چپ و يكی از راست بريده شود، يا 
از س��رزمين خود تبعيد شوند. اينها رسوائيشان در اين 
جهان اس��ت و در آخرت نيز ب��ه عذابی بزرگ گرفتار 

آيند«.

5 . نور، 2.

6 . نور، 4.
7 . مائده، 38.
8 . مائده، 3.

عالوه بر آيات قرآن، در روايات متعدد از معصومان)ع( 
نيز بر جايگاه حدود تأكيد ش��ده اس��ت و ايشان توجه 
به حدود را در جامعه ضروری دانس��ته اند. در روايتی 
پيامبر اكرم)ص( می فرمايد: »يك روز پادش��اه عادل، 
از باران 40 روز بهتر اس��ت و اقامه يك حد از عبادت 
يك س��ال سودمندتر اس��ت«.9 پيامبر)ص( در حديث 
ديگ��ری می فرماي��د: »اقامه يك حد از ح��دود الهی، 
بهتر از باران 40 ش��ب بر س��رزمين خداوند است«.10 
ام��ام باقر)ع( نيز می فرماي��د: »اقامه يك حد در زمين 
برای آن پاك كننده تر از باران 40 شبانه روز است«.11 
بنابراين از بررس��ي آي��ات و روايات وارده در عظمت 
حدود، پي مي بريم كه حدود در نظر شارع از اهميت و 
جايگاه وااليی برخوردار بوده و كوچك ترين ترديدی 

در عظمت و اهميت آنها در نگاه شارع وجود ندارد.
2( عظمت در اجرا

عظم��ت مثال زدنی، هيبت و ش��كوه مجازاتهای حدی 
كه نمودی از اوامر و تش��ريعات شارع حكيم و مقدس 
اس��ت، بيش از ه��ر عرصه و مقام��ی، در مقام اجرای 
آنه��ا، نمود پيدا می كن��د؛ به اين معنا ك��ه برای اجرای 
حدود، يكسری تش��ريفات و آدابی در شرع اسالم در 
نظر گرفته ش��ده كه عظم��ت بی نظيری از اين نوع كيفر 
به نمايش می گذارد. عالوه بر اين، شدت نسبی كه اين 
مجازاتها در مقايس��ه با ديگ��ر مجازاتها مثل تعزيرات 
دارن��د و نيز قطعيت اجرای آنها بعد از طی تش��ريفات 
خاص رس��يدگی و ثب��وت حكم، همگ��ی حكايت از 
عظمت واالی حدود دارند. در اين بخش عظمت حدود 

بر اين اساس بررسی می شود.
الف( تشریفات اجرای حدود

بعد از طی مراحل مفصل و دشوار كشف و اثبات جرايم 
مس��توجب حد و عدم توقف يا سقوط مجازات حدود، 
مرحل��ه اجرای حد بر مجرم نيز، مس��تلزم تش��ريفات 
خاص بوده كه بايد در اجرای حد مورد توجه متوليان 

9 . الحياة، ج2، ص672.
10 . سنن ابن ماجه، ج2، ص848.

11 . گزيده كافی، ج6، ص201.
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اج��رای حد قرار گيرد كه به نوعی نمايندگان حكومت 
اسالمی هستند.

در نظ��ام كيفری اس��الم هر مجازات ح��دی يك نوع 
خاص تش��ريفات را می طلبد كه اين آداب در راستای 
اهداف مورد نظر شارع از اجرای مجازات، مثل اصالح 
مجرم، بازدارندگ��ی عمومی، رضايت خاطر بزه ديده و 
... قابل توجيه هستند. به عنوان مثال حد رجم يكی از 
حدودی است كه با تشريفات خاصی � مثل دفن كردن 
تا س��ينه، رو به قبله بودن، س��نگ زدن ابتدايی توسط 
حاك��م و اندازه س��نگها � اجرا می گ��ردد12  كه همگی 

جلوه ای عظيم از اين مجازات را ترسيم می كنند.
ب( شدت حدود

انس��انها نوعًا برای انجام ه��ر كاری، هزينه ها و منافع 
حاصله از آن عمل را محاسبه می كنند و معمواًل زمانی 
اق��دام به انجام كاری می كنند كه منافع حاصله از عمل، 
بيش��تر يا حداقل مس��اوی هزينه های آن عمل باش��د. 
قانون گذاران س��عی می كنند با وضع ضمانت اجراهای 
مناس��ب، تا آنجا كه ممكن اس��ت هزينه های ارتكاب 
ج��رم را باال ببرند، تا جلو ارتكاب جرم را بگيرند. اين 
اقدام قانون گذار و دستگاههای پليسی و قضايی عمدتًا 
با دو فاكتور اساس��ی انجام می گيرد: ش��دت و قطعيت 
مج��ازات. در فقه اس��المی ني��ز اي��ن دو فاكتور مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. علت اين ام��ر نيز جلوگيری 
از ارت��كاب اي��ن جراي��م اس��ت؛ زيرا جراي��م حدی، 
اساسی ترين ارزش��های جامعه را هدف قرار می دهد و 

مهم ترين حرمتها را می شكند.
شدت مجازات حدود در دو حالت قابل بررسی است: 
اواًل؛ در ش��رايط عادی، ارتكاب جرايم مستوجب حد، 
مجازاتهای سنگينی در پی دارند. شديد بودن مجازاتهای 
حدی در مقايسه با انواع ديگر مجازاتها ، بسيار ملموس 
و روشن است؛ زيرا براساس قاعده فقهی »التعزير دون 
الحد«، مقدار مجازات تعزيری نبايد بيش��تر از حداقل 
مجازات حد باش��د.13 همچنين شدت حدود نسبت به 

12 . مستدرك الوسائل، ج18، صص52و53.
13 . قواعد فقه جزايی، ص313.

نفع و فايده حاصل از ارتكاب آنها بس��يار باال اس��ت، 
ب��رای مثال تحمل 100 تازيانه در ح��د زنا، آن هم با 
آن كيفيت و در حضور تعدادی از مؤمنان، هم از لحاظ 
جس��مانی و هم از نظر معنوی و حيثيتی در ازای انتفاع 
و لذت كاذب لحظه ای و زودگذر، بس��يار ش��ديد بوده 
و كمتر انس��ان عاقلی حاضر می ش��ود كه چنين درد و 
رن��ج ش��ديدی را در قبال منفعتی كوت��اه بپذيرد. ثانيًا؛ 
در شرايطی خاص، مجازاتهای حدی به حداكثر شدت 
می رس��ند و حذف مرتكب ج��رم از جامعه را به دنبال 
دارند. اين ش��دت فوق العاده، غالبًا در دو صورت بروز 
می كن��د: صورت اول، ارت��كاب اعمالی كه در وضعيت 
عادی از لحاظ اخالق��ی و فطری، قبح بااليی دارند و 
غير قابل تحمل هستند و به واسطه ارتكاب آن عمل در 
واقع مجرم استحقاق خويش برای تخفيف يا تساهل را 
از خود سلب نموده و مستحق مرگ می شود. به عنوان 
مثال زن��ای با محارم به قدری س��نگين و غيراخالقی 
اس��ت كه به محض ثبوت و تحقق ساير شرايط، مجرم 
مس��تحق اشد كيفر می ش��ود، چنان كه در روايتی آمده 
اس��ت: »اگر كسی با زنی كه از محارم او است زنا كند، 
با شمش��ير ضربتی به وی زده می شود. ابايی نيست كه 
شمش��ير هر جای بدن او را بگيرد. چنانچه زن هم در 
اين عمل ش��نيع راضی بود، كيفر او نيز چنين است«.14 
ص��ورت دوم، در برخی مواقع علل مش��دده عام مثل 
تكرار جرم موجب تش��ديد حداكثری مجازات حدود 
می ش��وند. بر اين اساس، در صورت تكرار جرم حدی 
و اجرای حد تا دو يا س��ه دفعه )به اختالف روايات و 
اقوال فقها و نيز اختالف در جرايم( مجرم، مستحق اشد 

مجازات و مرگ می گردد.15
ج( قطعیت

ارزش وج��ودی ه��ر قانونی بي��ش از آنكه به صحت، 
دقت، اس��تحكام و گس��تردگی آن بستگی داشته باشد، 
ب��ه چگونگی اجرای آن بس��تگی دارد. اگ��ر قانونی با 
صالبت و دقت تمام تنظيم ش��ود، ولی در مرحله اجرا، 

14 . الكافی، ج7، ص190.
15 . حقوق كيفری در اسام، صص99و100.
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دچ��ار ضعف گردد، در واق��ع آن قانون كارايی الزم را 
نخواهد داش��ت. بر همين اساس در نظام كيفری اسالم 
ني��ز چنانچه مجازاتها به خصوص ح��دود كه در واقع 
اهداف متعالی و مهم��ی را در جامعه دنبال می كنند، از 
مراحل مختلف رس��يدگی كيفری عبور نمايند و اجرای 
آنها مسلم گردد، با قاطعيت تمام اجرا خواهند شد؛ زيرا 
عزم قاطع بر اجرای حكم، عاملی بازدارنده به حساب 
می آي��د و اگ��ر تابعان قان��ون بدانند ي��ا احتمال دهند 
كه اين قان��ون در اجرای حكم ضعيف اس��ت، بی هيچ 
پرواي��ی مرتكب جرم خواهند ش��د. بنابراين باال بردن 
قطعيت اجرا در راس��تای باال بردن هزينه های ارتكاب 
جرم، قابل توجيه می باش��د. در اين قسمت عمده ترين 
فاكتورهای قاطعيت حدود به اختصار بررسی می شود.

1. عدم جواز تعطیلى
براس��اس روايات متعدد اس��المي اجرای حدود، جزء 
واجبات شرعی است و شرع از تعطيل نمودن و يا حتی 
كمترين چشم پوش��ی در خصوص حدود برحذر داشته 
اس��ت، به طوری كه در حديث قدسی خداوند خطاب 
به پيامب��ر)ص( می فرمايد: »يا محمد، هركس حدی از 
حدود مرا تعطيل نمايد، به تحقيق با من دشمنی كرده و 
با اين كارش، مخالفت با من را طلب نموده اس��ت«16 و 
نيز در روايتی ديگر آمده است: »... برای امام شايسته 

نيست كه حد الهی را تعطيل نمايد ...«.17
2. عدم جواز تأخیر

براساس روايات واصله، پس از اثبات جرم برای حفظ 
سالمت و جلوگيری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه، 
باي��د حدود الهی را با س��رعت هرچه بيش��تر و بدون 
كمترين تأخير اجرا نم��ود، مگر در مواردی خاص كه 
از روی مصلحت، اجرای حد موقتًا به تأخير افتد، مثل 
حالتی كه زنی مس��توجب حد و حامله است، يا اينكه 
نوزادش را ش��ير می دهد، بنابراين در چنين مواردی تا 
زمان رفع مانع، اجرای حد به تأخير می افتد. در روايتی 
از حضرت علی)ع( نقل ش��ده است كه فرمود: »وقتی 

16  . الكافی، ج7، ص187.
17 . الموطأ، ج1، ص237.

ك��ه در اجرای حدود الهی، ش��ايد و اگر باش��د، حدود 
اله��ی معطل و متوقف می مانند«.18 قانون گذار ايران نيز 
در قانون مجازات اسالمی سابق مصوب 1370ش در 
خص��وص منع تأخي��ر در اجرای حد زنا مقرر داش��ته 
ب��ود: »حد زنا جز در موارد مذك��ور در مواد آتی بايد 
ف��وراً جاری گردد«.19 بنابراين حدود الهی پس از طی 
تش��ريفات رس��يدگی و صدور حكم، بايد بی درنگ به 
اجرا گذاشته شوند و نبايد در اجرای آنها توقف شود.

3. عدم جواز شفاعت
در مورد منع ش��فاعت در حدود الهی روايات متعددی 
از معصومان)ع( نقل شده است كه نشان می دهند مسئله 
به مجازات رس��اندن مجرم چنان مهم است كه به هيچ 
نحوی نمی توان در انجام آن س��هل انگاری و وس��اطت 
نمود؛ زيرا وساطت و تبرئه كردن مجرم، عالوه بر اينكه 
موجب تضييع حدود الهی می شود، از ديدگاه انسانی و 
اجتماعی نيز باعث تجری و گستاخی مجرم و تشويق 
و ترغي��ب ديگران به ارتكاب جرايم و اش��اعه جرم و 
گن��اه در جامعه می گردد. روايات��ی با الفاظ مختلف از 
پيامبر و ائمه نقل ش��ده كه از شفاعت در اجرای حدود 
منع كرده اند. از جمله در روايتی آمده اس��ت كه اسامة 
بن زيد در مورد حدی به خدمت پيامبر)ص( رس��يد و 
ش��فاعت نمود، پيامبر در جواب اسامه فرمود: »آيا در 

مورد حدی از حدود اهلل شفاعت می كنی؟! ...«.20
4. عدم جواز كفالت

در نظام كيفری اسالم هركس مرتكب جرمی شده باشد، 
بايد خود او، بار كيفر عمل خود را بر دوش بكش��د و 
كس��ی نمی تواند كفيل مجرم، در اجرای مجازات گردد. 
روايات متعددی نيز در اين خصوص از پيامبر)ص( نقل 
ش��ده است كه كفالت در اجرای حدود را منع نموده اند. 
از جمله در روايت��ی پيامبر)ص( می فرمايد: »حدود با 
ش��بهه ساقط می شوند و شفاعت و كفالت و سوگند در 

حد نيست«.21
18 . من ال يحضره الفقيه، ج4، ص50.

19 . ماده80 ق.م.ا.
20 . صحيح البخاری، ج8، ص160.

21 . من ال يحضره الفقيه، ج4، ص74.
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فقه��ای اماميه بر عدم ج��واز كفالت در ح��دود متفق 
می باشند. فقهای اهل سنت نيز به جز شافعيها كفالت را 
مطلقًا در حدود نمی پذيرند، به عنوان مثال در فقه حنفي، 
كفالت در جميع حدود حتی قذف كه حق الناس اس��ت، 
باطل و غير قابل پذيرش می باشد،22 ولی فقهای شافعی 
معتقدند: در حدودی كه به طور خاص حق الناس باشد، 

مثل قذف، كفالت قابل پذيرش است.23

موانع اجرای حدود
سياس��ت كيفری اس��الم در خصوص جرايم مستوجب 
ح��د، دارای پيچيدگ��ی خاص��ی اس��ت. از يك س��و، 
س��خت گيری و حساس��يت بااليی كه در فرايند اثبات 
جرايم حدود در نظر گرفته شده است و از سوی ديگر، 
موانع بس��ياری كه در اجرای مجازات آنها وجود دارد، 
عماًل اجرای حدود را امری بعيد و دور از انتظار، كرده 
اس��ت،24 به طوری كه با توجه به اين همه موانع جدی 
بر سر راه اجرای مجازات حدی، كمتر موردی می توان 
پيدا كرد كه خالی از تمامی موانع بوده و ش��رايط كامل 
اجرای حد را دارا باشد. در زير طی دو گفتار جداگانه، 
ش��روط س��خت گيرانه در اثبات و موارد متعدد اسقاط 

مجازات حدود بررسی می شوند.
1( شروط سخت گیرانه در اثبات

ادل��ه اثبات جرايم حدی مح��دود بوده و برای پذيرش 
آن��ان به عنوان ادله ثابت كننده جرم حدی، ش��روط و 
ضوابط خاصی در ش��رع اس��الم، پيش بينی شده است. 
اين ادله عبارتند از: اقرار متهم، ش��هادت شهود و علم 
قاض��ی. در هريك از اين ادله، بايد ش��رايط و ضوابط 
دقيق و خاصی رعايت ش��ود، ت��ا جرم حدی به اثبات 
برس��د. در ادامه برخی از مهم ترين موانع اثباتی جرايم 
حدی و حساسيت ش��ارع در پذيرش ادله اثبات جرم 
و نگاه ش��ارع به كشف جرايم حدی مورد بررسی قرار 

22 . الفق��ه عل��ی المذاهب االربع��ه، ج5، ص148؛ المبس��وط، ج20، 
ص102.

23 . الفقه االسامی و ادلته، ج6، صص145و146.
24 . »عظمت نمادين حدود و موانع اجرايی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه 

شناختی«، ص77.

می گيرد.
الف( حساسیت در اثبات حدود

ب��رای اثبات جراي��م حدی از طريق اقرار و ش��هادت 
ش��هود، اين موارد بايد دارای نصاب مشخص بوده و با 

كيفيت خاصی ادا شوند، تا جرم ثابت شود.
1. كیفیت و نصاب اقرار

در جراي��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 جرايم زنا، لواط و مس��احقه، چهار 
بار، برای قذف و س��رقت، دو بار، و برای محاربه، يك 
بار اقرار با وجود س��اير شرايط، جرم را اثبات می كند. 
حساس��يت شارع در قبول اقرار، در بحث شرايط اقرار 
و اق��رار كننده، نمود بيش��تر و پررنگ ت��ری دارد و هر 

اقراری را برای اثبات حدود نمی پذيرد.
در زير به عنوان نمونه كيفيت اقرار در جرايم جنس��ی 
)شامل زنا، لواط و مساحقه(، بيان می شود، تا حساسيت 

باالی شرع اسالم در بحث اقرار روشن گردد:
اواًل؛ ب��ه طوری كلی در فقه كيفری اس��الم اقرار كننده 
بايد دارای شرايط كمال باشد؛ يعنی عاقل، بالغ، مختار، 

قاصد و آزاد باشد.25
ثانيًا؛ الزم اس��ت اقرار صريح يا حداقل ظاهر باشد؛26 
يعن��ی نوع جرم ارتكابی را مش��خص نماي��د، نه اينكه 

اقرار به صرف وجوب اجرای حد بر خويش نمايد.
ثالثًا؛ به رغم قاعده مش��هور »منع انكار پس از اقرار«، 
در زنای مستوجب رجم، انكار مقر موجب سقوط حد 

رجم از وی می گردد.27
رابعًا؛ به اعتقاد برخ��ی از فقها، چهار بار اقرار بايد در 
چه��ار مجلس مختلف واقع ش��ود و جمع آنها در يك 
مجلس، زنا را ثابت نمی كند.28 چنان كه طبق روايات، 
پيامب��ر)ص( و حض��رت علی)ع(، اس��تماع اقرار را به 

چهار مجلس جداگانه موكول می نمودند.
در فقه اهل س��نت تنها در نص��اب آن برای اثبات جرم 

25 . حقوق كيفری در اسام، صص48و49.
26 . حدود الهی، ص52.

27 . قواعد فقه جزايی، ص212.
28 . جواهر الكام، ج41، ص283.
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حدی، اختالف اندكی وج��ود دارد. نزد فقهای احناف 
برای اثبات ج��رم حدی مثاًل زنا، عالوه بر لزوم احراز 
ش��رايطی همچون عقل، بلوغ و ... ب��رای اقرار كننده، 
چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس نيز شرط است. پس 
از تكميل اقارير نزد حاكم، الزم اس��ت از زمان، مكان، 
كيفيت ارتكاب و ... نيز سؤال شده و سپس جرم حدی 
به اثبات برس��د.29 ولی نزد فقهای شافعی و مالكی يك 

مرتبه اقرار نيز برای اثبات حد زنا كافی است.30
عالوه ب��ر اين، در حالی كه در ام��ور مدنی، رجوع از 
اق��رار تقريبًا پذيرفته نيس��ت،31 در بح��ث حدود، در 
م��واردی خاص م��ورد پذيرش واقع ش��ده و موجب 
س��قوط و تعديل كيفر، می گردد )چنان كه قباًل گذشت( 
كه اين خود بر پيچيدگی اثبات جرم و صعوبت اجرای 

كيفر مورد نظر شارع، می افزايد.
2. كیفیت و نصاب شهادت

يك��ی ديگر از ادله اثبات جرايم حدود، حضور عده ای 
ش��اهد و ش��هادت دادن آنها بر ارتكاب جرم است. در 
اسالم، ادای شهادت از اهميت خاصی برخوردار است، 
به طوری كه با ش��هادت، له يا عليه كسی، ممكن است 
كس��ی محكوم به كشتن گردد، يا كسی ديگر از زير بار 
اته��ام خالصی يابد. به جهت اهميت فراوان آن اس��ت 
كه در ش��رع اسالم، هر نوع ش��هادتی مورد قبول واقع 
نمی ش��ود، بلكه برای آن ش��رايط و ضوابط خاصی را 
در نظر گرفته است. عالوه بر اينكه در هر جرمی، بايد 
تعداد معيّنی از ش��هود، ش��هادت بدهند، بايد در شهود 
و ش��هادت نيز ش��رايط خاص و مفصلی باشد، تا جرم 

حدی اثبات شود.
1- شروط شهود

اواًل؛ ب��رای اثبات جرم حدی، ش��هادت هر ش��خصی 
پذيرفته نمی ش��ود و شاهد بايد دارای اوصافی باشد كه 
شهادتش استماع شود. از جمله اين شرايط عبارتند از: 

29 . الهداية فی شرح بداية المبتدی، ج2، ص339.
30 . المجموع ش��رح المه��ذب، ج20، ص305؛ المقدمات الممهدات، 

ج3، ص255.
31 . قانون مدنی، ماده 1277.

بلوغ، عقل، اس��الم، ايمان، عدالت، طهارت مولد و نفی 
اتهام.32

ثانيًا؛ در هريك از جرايم حدی، نصاب معيّنی با توجه 
به جنسيت ش��هود، برای اثبات آن جرم در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. جرايم زنا، لواط و مس��احقه با شهادت 
چهار مرد اثبات می ش��ود و ش��هادت زنان اين جرايم 
را اثبات نمی كند، مگر در زنای مس��توجب رجم كه با 
شهادت سه مرد و دو زن نيز ثابت می شود. چنانچه زنا 
مس��توجب تازيانه باشد، با شهادت دو مرد و چهار زن 
نيز قابل اثبات اس��ت. دسته ای ديگر از جرايم حدی با 
ش��هادت حداقل دو مرد اثبات می شوند كه عبارتند از: 

قذف، سرقت، شرب خمر و قّوادی.33
ثالثًا؛ همه ش��هود در يك زمان و مجتمع��ًا برای اقامه 
شهادتشان نزد قاضی شرع حاضر شوند وگرنه، نه  تنها 
جرم��ی را اثب��ات نمی كنند، بلكه بر ش��هودی كه اقامه 
ش��هادت كرده اند، ح��د قذف نيز جاری می ش��ود. اين 
مطل��ب از روايات متعدد نيز به دس��ت می آيد. در خبر 
سكونی از امام صادق)ع( از اميرالمؤمنين علي)ع( نقل 
ش��ده است: » س��ه نفر ش��هادت به زنای مردی دادند 
و اميرالمؤمنين فرمود: گواه چهارم كجا اس��ت؟ عرض 
كردن��د: اآلن می آيد. حضرت فرمود: س��ه نفر ش��اهد 
را ح��د قذف بزني��د؛ زيرا در اقامه حد س��اعتی مهلت 
داده نمی ش��ود«.34 همچنين الزم اس��ت شهود جرم بر 
شهادتشان باقی بمانند و در صورت عدول از شهادت، 

جرم حدی ثابت نمی شود.
2- شروط شهادت

عالوه بر ش��روط شاهد، خود شهادت نيز بايد شرايطی 
را دارا باشد كه در محكمه پذيرفته شود:

اواًل؛ موضوع شهادت بايد به طور قطع و يقين بيان شود 
و هيچ گونه ش��ك و ترديدی در مورد آن نباشد. چنان 
كه پيامبر اكرم)ص( فرمود: »آفتاب را می بينی؟ بر مثل 
چنين امر روش��نی گواهی بده وگرنه از ش��هادت دادن 

32 . حدود الهی، صص46و47.
33 . تحرير الروضه فی شرح اللمعه، ج1، ص159.

34 . الكافی، ج7، ص210.
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در گذر«.35 از همين رو الزم اس��ت شاهد، مشهودعليه 
را با چشم و گوش خودش دريافت نمايد. بنابراين در 
حدود، با ش��هادت بر ش��هادت نمي توان جرم حدي را 

اثبات نمود.36
ثانيًا؛ ش��هود بايد در مشهودعليه از لحاظ زمان، مكان 
و ساير كيفيات بر فعل واحد، اتفاق نظر داشته باشند.37 
پس در صورت اختالف آنان در هريك از موارد فوق، 
ن��ه  تنها جرم را ثابت نمی كند، بلكه بر چنين ش��هودی، 

حد قذف نيز جاری می گردد.
نزد فقهای مذاهب اهل س��نت نيز برای قبول شهادت و 
اثبات جرم حدی به اس��تناد شهادت شهود، الزم است 
ش��هود از حيث نصاب و داش��تن ش��رايطی مثل: عقل، 
بل��وغ، طهارت و ... و نيز هماهنگی بر مش��هودعليه و 
موضوع شهادت در تمام جزئيات، دارای جميع شرايط 
فوق  باشند، مثاًل در باب حد زنا برای اثبات اين جرم، 
ش��هادت چهار شاهد عدول كه ش��رايط الزم را داشته 
باش��ند، الزم اس��ت، به عالوه، برای پذيرش ش��هادت 
آنان، نيز كيفيات مشخصی از جمله: اتحاد مشهودعليه 
در تمام جزئيات، عدم رجوع از ش��هادت و ... در نظر 

گرفته شده است.38
ب( سیاست بزه پوشى

اي��ن همه س��خت گيری و حساس��يت در اثبات جرايم 
حدی، عالوه بر اينكه ايجاد اطمينان خاطر و آس��ايش 
زندگی افراد جامعه از شّر توطئه چينی افراد مغرض را 
به دنبال دارد، در راس��تای بزه پوش��ی و عدم اصرار بر 
اثبات جرم حدی نيز قابل تحليل می باشد. بزه پوشی و 
جلوگيری از افش��ای زش��تيها، متأثر از نگرش خاصی 
اس��ت كه خطوط برجس��ته سياس��ت كيفری اسالم را 
شكل می دهد، از جمله اين سياستها می توان به سياست 
كيفرزداي��ی و تأكيد بر جنبه ه��ای اخالقی پيگردهای 

35 . السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، ج2، ص117.
36 . تحرير الروضه فی شرح اللمعه، ج1، ص160.

37 . حقوق كيفری در اسام، صص76و77.
38 . المبسوط، ج20، ص95؛ المجموع شرح المهذب، ج20، ص259؛ 

بداية المجتهد، ج4، ص247.

جزايی و رعايت مصالح عمومی، اشاره نمود.39
2( اسقاط مجازات حدود

آنچه بيان ش��د، شروطی بود كه در عمل، اثبات حدود 
را بس��يار دش��وار می نم��ود. در كنار اين سياس��تهای 
س��خت گيرانه اثبات��ی، بايد از م��وارد متعدد اس��قاط 
مجازاتهای حدی ياد كرد كه حتی در شرايط اثبات بزه 
نيز، اجرای مجازات را غير ممكن می س��ازد.40 گاهی 
اين موانع سقوط كامل حد و در مواردی، توقف موقتی 
اج��رای حدود را به دنبال دارند. در اين بخش، طی دو 
بند، مهم ترين موانع ثابت و متغير اجرای حدود بررسی 

می شوند.
الف( موانع ثابت فقهى

منظور از موانع ثابت فقهی در اينجا، بيان موانعی است 
كه در منابع فقهی، به طور كلی و صرف نظر از موقعيتها 
و ش��رايط مختلف فرهنگی، اجتماعی، سياس��ی و ...، 
برای اجرای حدود در نظر گرفته ش��ده است. در ادامه 

مختصری از مهم ترين اين موانع ذكر می گردد.
1. شبهه

ش��بهه در لغت ب��ه معنای التباس41و پوش��يدگی كار و 
مانن��د آن اس��ت42و در خص��وص معن��ای اصطالحی 
آن بي��ن فقها اختالف نظر وج��ود دارد، اما در مجموع 
می توان گفت: اصطالح ش��بهه در قاعده درء از معنای 
لغوی آن دور نيست و به همان معنای التباس و روشن 
نبودن واقعيت به كار می رود.43 براس��اس قاعده »درء 
حدود به ش��بهه« در مواردی كه امر بر مرتكب پوشيده 
شود و دقيقًا حرمت كاری بر وی معلوم نگردد و يا در 
مواردی كه موضوع بر قاضی ملتبس ش��ده و نتواند به 
طور قط��ع و يقين، حكمی را صادر كند، اجرای حدود 

منتفی می شود.44

39 . »بزه پوشی«، ص163.
40 . »عظمت نمادين حدود و موانع اجرايی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه 

شناختی«، ص80.
41 . الصحاح، ج6، ص223.

42 . فرهنگ بزرگ جامع نوين، ص698.
43 . »قاعده درأ در فقه اماميه و حقوق ايران«، ص35.

44 . رياض المسائل، ج13، ص418.
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مس��تند اين سياست كيفری در اسالم، روايات متعددی 
اس��ت كه در كتب روايی ش��يعه و س��نی به تواتر نقل 
شده اس��ت كه بر س��قوط حد به واس��طه وقوع شبهه 
دالل��ت می كنند. از جمله در روايت��ی پيامبر اكرم)ص( 
به طور عام می فرمايد: »حدود به واس��طه شبهه ساقط 
می شوند«.45 در روايت ديگری از امام صادق)ع( آمده 
است: »كس��ی كه از روی جهالت عملی را انجام دهد، 
چيزی بر او نيس��ت«.46 در كتب روايی اهل س��نت نيز 
روايات متعدد در باب اس��قاط حدود به واس��طه شبهه 
وارد ش��ده اس��ت، از جمله در روايت��ی از ام المؤمنين 
عايش��ه آمده است: »حدود را با هر وسيله ای توانستيد 
از مسلمانان دور كنيد، هرگاه برای مسلمانی راه گريزی 
پيدا كرديد، راهش را آس��ان كنيد. همانا خطای حاكم 
در عف��و بهتر از خطايش در مجازات كردن اس��ت«.47 
در روايت ديگری از عمر بن خطاب نقل ش��ده اس��ت: 
»اگر حدود را به واس��طه شبهات تعطيل كنم، برای من 
محبوب تر اس��ت از اينك��ه حدود را با ش��بهات اقامه 

كنم«.48
در قانون مجازات اس��المي 1392ش نيز به اين مطلب 
توجه ش��ده و در ماده 121 آن به صراحت آمده است: 
»در جرايم موجب حد به اس��تثنای محاربه، افساد فی 
االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد 
و ب��دون نياز به تحصيل دليل، حس��ب م��ورد، جرم يا 

شرط مذكور ثابت نمی شود«.
2. توبه

توبه يكی از ابزارهای مهم اسقاط عمده كيفرهاي حدي 
است كه نشان دهنده انعطاف پذيری در اجراي مجازات 
و توجه اس��الم به تربيت و اصالح مجرم می باش��د. در 
حالی كه قاعده كلی در قوانين موضوعه، عدم س��قوط 
مجازات به جهت ندامت از جرم يا توبه مرتكب است، 
در نظام كيفری اس��الم، توبه يكی از اسباب مهم سقوط 

45 . من ال يحضره الفقيه، ج4، ص74.
46 . الوافی، ج12، ص595.

47 . الكتاب المصنف فی االحاديث و اآلثار، ج5، ص512.
48 . همان، ج5، ص511.

مجازات حدود به شمار می آيد.49 بر اين اساس چنانچه 
مجرم قبل از اثبات جرم از كرده خويش پش��يمان شده 
و توبه نمايد، حاكم اسالمی با احراز توبه وی، او را از 

تحمل كيفر حدی معاف می نمايد.
بايد توجه داش��ت كه استثنائًا در جرايمی مثل قذف كه 
جنبه حق الناس دارند، صرف توبه موجب اس��قاط حد 
نمی ش��ود، و تائب بايد در اولين فرصت، حق مردم را 
به آنان بازگرداند. از اين رو توبه مجازات آن را ساقط 
نمی كن��د و برحس��ب آيات 4 و 5 س��وره نور بر قذف 
كننده س��ه حكم بار می شود: شالق، عدم قبول شهادت 

وی و فاسق بودن او، مگر اينكه توبه نمايد.50
براس��اس روايات متعدد، در صورت اقرار به جرم نيز، 
مج��رم می تواند توبه نمايد ك��ه در اين صورت اختيار 
عفو و س��قوط حد به حاكم واگذار شده است كه حاكم 
اسالمی می تواند براس��اس مصالحی، مجرم تائب را از 

تحمل مجازات معاف نمايد.51
قانون مجازات اس��المی مص��وب 1392ش در تبعيت 
از منابع فقهی و موازين ش��رعی ب��ا رويكردی بديع و 
نسبتًا بی سابقه، تأثير كلی يا جزئی نهاد توبه در سقوط 
واكنش��های كيفری را مورد توجه قرار داده اس��ت. اين 
تأسيس، فرصت اصالح بزهكار از طريق نوسازگاری 
داوطلبان��ه وی را فراهم كرده و توقف جريان متعارف 
دادرس��يهای كيفری را موجب می گردد.52 بازتاب اين 
نهاد در م��واد 114 و 115 ق.م.ا. 1392ش به ترتيب 
در مورد جرايم حدی و تعزيری انعكاس يافته اس��ت. 
با دقت در فلس��فه پذيرش توبه در جرايم حدی معلوم 
می گردد ك��ه اين نهاد در واقع ابزاری در جهت اصالح 
و تربيت مجرمان به ش��مار می آيد كه با استفاده از آن 
مج��رم می تواند پس از ارتكاب گن��اه و جرم از كرده 
خود پشيمان شده، مجدد قصد اصالح خويش نمايد و 

از تحمل مجازات و تبعات آن در امان بماند.

49 . »فلسفه مجازاتها در فقه كيفری«، ص42.
50 . »نقش توبه در اسقاط حدود«، ص19.

51 . السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، ج3، ص456.
52 . »نقش توبه در حدود و تعزيرات«، ص154.
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3. عفو مجرم
يك��ی ديگر از موانع اجرای حدود، عفو و بخش��ودگی 
مجرم اس��ت. بر اين اس��اس، طبق قواعد و مستنداتی 
و ط��ی ش��رايطی، مج��رم از تحم��ل مج��ازات معاف 
می گردد. عفو در حدود، تحت ش��رايطی خاص عمومًا 
از اختيارات حاكم اس��المی است، مگر در مواردی كه 
جنبه حق الناس داشته باشد، مثل قذف كه در اين موارد 
عف��و در اختيار بزه ديده ي��ا صاحب حق قرار دارد. در 
حقوق اهلل براس��اس قاعده »اختيار ام��ام در عفو اقرار 
كننده ب��ه حد« در صورت رجوع از اق��رار يا توبه كه 
م��ورد پذيرش همه فقها قرار گرفته، چنانچه كس��ی به 
ارت��كاب حدی اقرار نمايد و س��پس توب��ه نموده و از 
اق��رار خود عدول نمايد، امام اختيار دارد كه او را عفو 

كند، يا حد بر وی جاری نمايد.53
عفو مجرم نيز يكی از ابزارهای بس��يار مفيد در جهت 
توج��ه حاكم به اصالح و بازگش��ت پذي��ری مجرم به 
جامعه اس��ت كه در نظام كيفری اس��الم، طراحی شده 
اس��ت، تا با به كارگيري آن، حاكم بتواند حتی پس از 
اثبات جرم و در آستانه اعمال كيفر، با توجه به ندامت 
و پشيمانی مجرم و اطمينان از تربيت و تنبيه مجرم، او 
را از تحمل مجازات معاف نمايد و فرصت مناس��بی را 
فراهم نمايد، تا اينكه مجرم از كرده خود پش��يمان شده 

و اصالح گردد و از عفو استفاده نمايد.
4. موانع مكانى

آنچه از بررسی منابع فقه اسالمی به دست می آيد، اين 
است كه اجرای حدود در برخی از مكانها ممنوع شده 
است. از جمله اين اماكن، مساجد و حرم مكه می باشند 
كه براس��اس آيات قرآن و روايات معصومان)ع(، محل 
امن الهی هس��تند و هركس حتی مجرم و مستحق كيفر، 
وارد آنها شوند، موقتًا از تحمل كيفر معاف خواهند بود. 
دومي��ن محدوده مكانی كه اجرای حدود در آن ممنوع 
اس��ت، سرزمين دشمن می باش��د كه به اعتقاد بسياری 
از فقها، اجرای حد در آن ممنوع ش��ده اس��ت. مستند 
اين حكم نيز رواياتی اس��ت كه از ائمه نقل شده است. 

53 . »قاعده درأ در فقه اماميه و حقوق ايران«، ص186.

از جمل��ه امام باقر)ع( از امام عل��ی)ع( نقل می كند كه 
فرمود: »بر هيچ كس در س��رزمين دش��من، حد جاری 
نمی كن��م«.54 در رواي��ت ديگری امام عل��ي)ع( علت 
اين حك��م را بيان می كند و می فرماي��د: »بر هيچ كس 
در س��رزمين دش��من، حد جاری نمی كنم، تا اينكه از 
آن س��رزمين خارج ش��ود؛ زيرا اين ترس وجود دارد 
كه به ش��خصيت وی لطمه خ��ورده و جريحه دار گردد 
و به دش��من ملحق ش��ود«.55 البته شايد بتوان گفت كه 
يك��ی ديگر از حكمتهای اين ممنوعيت، پيش��گيری از 
سوءاس��تفاده های احتمالی دشمنان باشد كه بخواهند با 
القاي شبهه و تبليغات سوء عليه اسالم، چهره اسالم را 
خش��ن جلوه دهند و از اين طريق ديگران را نسبت به 

اسالم بدبين نمايند.
ب( موانع متغیر فقهى

در بعض��ی موقعيتهای زمانی و مكانی و به دنبال تحول 
در ش��رايط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سياس��ی و 
...، حفظ مصالح مهم تر مث��ل مصلحت حفظ حكومت 
اس��المی، با اجرای برخی از ح��دود، با چالش مواجه 
می گردد، از اين رو حكومت اس��المی به منظور ايجاد 
نظ��م و امنيت داخلی و خارجی و پاس��داری از منافع 
و مصالح ثابت و متغير مورد نظر ش��ارع و با توجه به 
بسترهای متغير زمانی و مكانی، اقدام به اتخاذ سياستی 

مناسب در زمينه اجرای حدود می نمايد.
همچنين فرامين و احكام الهی بی حكمت و دليل نيست، 
به همين خاطر تمام مذاهب اس��المی بر اين باورند كه 
احكام ش��ريعت مبتنی بر مصالح و مفاسدند و دين در 
واقع برای جلب مصلحت بندگان و دفع مفسده از آنان 
آمده اس��ت56 و اين امر با تأمل در كتاب و سنت و نيز 
در عملكرد بزرگان دينی به چشم می خورد. به عبارت 
ديگر، مقاصدالش��ريعه يا اهداف و مقاصد احكام الهی، 
امری اصيل و اساس��ی در تفكر اسالمی می باشد و بايد 
در وضع و اج��رای احكام و فرامين ش��ريعت همواره 

54 . الكافی، ج7، ص721.
55 . الوافی، ج15، ص282.

56 . »نظريه مقاصدالشريعه يا اهداف دين«، ص95.
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مورد توجه قرار گيرد و ناديده گرفتن مقاصدالش��ريعه 
می توان��د زمينه تبعات س��وء و نامطلوب را در اجرای 

برخی از احكام ايجاد نمايد.
از اين رو كيفرهای حدود نيز تابع مصالح و مفاسد بوده 
و به دنبال رس��يدن به اهداف و مقاصد خاصی تشريع 
و اج��را می ش��وند و اگ��ر در مواردی اج��رای حدود، 
اه��داف و مصالح مورد نظر ش��ريعت را تأمين نكند و 
ي��ا اينكه ايجاد مفس��ده نمايد، در اي��ن صورت حاكم 
اس��المی اجازه خواهد داش��ت اج��رای آن را متوقف 
سازد.57 براساس اين مصلحت منصوص هر زمان امام 
مس��لمانان با نگاهی ژرف و حكيمانه اجرای حدود را 
مستلزم مفاسد بزرگ تری ديد، می تواند تا مرتفع شدن 

موانع، دست از اجرای حدود بردارد.
در اي��ن قس��مت، برخی از مهم ترين اس��باب مصلحت 
ساز موانع اجرای حدود بررسی می شوند. بايد در نظر 
داش��ت، اين اس��باب و موانع، مورد اتفاق فقها نبوده و 
همواره موافقان و مخالفانی در ميان فقها دارد. همچنين 
اين موانع، هميشگی و ثابت نيستند، بلكه متغير بوده و 
با تغيير ش��رايط و موقعيتها، تغيير كرده و در ش��رايطی 

حذف می شوند.
1. چالشهای حقوق بشری

يك��ی از مواردی كه برخی آن را يكی از موانع اجرای 
ح��دود در عصر حاض��ر می دانند، چالش��های حقوق 
بش��ری اس��ت. به اين معنا كه اعالميه های حقوق بشر 
جايگاه ويژه ای در قوانين كليه كش��ورها دارد، تا آنجا 
كه داوری عمومی درب��اره خوب يا بد بودن يك نظام 
حقوق��ی، با مقياس اجرا يا عدم اج��رای آن اصول در 
آن نظام، س��نجيده می شود و كس��انی كه پايبند به اين 
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 ايرادات بر مجازاتهای اس��المی كه از سوی 
دش��منان اسالم مطرح می شوند، بيش��تر از اينكه جنبه 
بشردوس��تانه داشته باش��ند، اهداف سوء و مغرضانه را 

57 . الوافی، ج15، ص282.

دنبال می كنند؛ زيرا اگر اين مدعيان حقوق بشر به دنبال 
احقاق حقوق انسانها بودند، اين همه خونهای بی گناه را 
نمی ريختند و باعث ناامنی و بيچارگی ملتها نمی شدند. 
به رغم آش��كار بودن هدف دش��منان در شبهه افكنی و 
تبليغات سوء آنان در خصوص مجازاتهای حدود، نظام 
كيفری اس��الم، جلو هرگونه ش��بهه و ايراد را گرفته و 
هدف رسيدن انسانها به عّزت و صالح را دنبال می كند 
و اين مصلحت را در رأس امور و مقدم بر بس��ياری از 

احكام می داند.
چنان كه ديديم شارع برای اثبات حدود، از يك طرف، 
چنان س��خت گيری و حساسيتی به خرج داده كه عماًل 
ميزان ناچيزی از جرايم حدی، اثبات می شود. از طرف 
ديگر، در فرايند اجرای حدود نيز موانعی در نظر گرفته 
ك��ه به فرض اثبات جرم، اجرای مجازات، به س��ادگی 
ممكن نيست. همچنين به اعتقاد برخی محققان اسالمی، 
گاهی مصالح عامه مس��لمانان، ع��دم اجرای حدی را 
می طلبد كه اين هم جزء شرايط اجرای حدود به شمار 
می آي��د.58 از اين رو اگر در ش��رايطی خاص، اجرای 
برخی از حدود، زمينه بهانه تراشی و توطئه دشمنان را 
فراهم نمايد و مصالح اساس��ی جامعه اسالمی به خطر 
افتد، حاكم اس��المی به موجب صدور حكم حكومتی، 
ب��ه منظور حف��ظ مصلحت و دفع مفس��ده، مي تواند به 
ص��ورت موقت و مقطعی، حكم مقتض��ی صادر نمايد. 
چنان كه براس��اس نظر فقها از جمله امام خمينی)ره(، 

حاكم اسالمی در اين زمينه اختيار عمل دارد.59
از جمل��ه نمونه های اين انعط��اف پذيری و تعديل نظر 
ش��ارع در قوانين می توان به »برابر شدن ديه اقليتهای 
دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران با ديه مس��لمانان« در س��ال 1382ش براساس 
نظر ولی امر و همچني��ن بازنگری در نحوه اجرای حد 
رجم اشاره نمود. در ماده 225 قانون مجازات اسالمي 
1392ش آمده اس��ت: »حد زنا ب��رای زانی محصن و 

58 . »حدود در زمان ما؛ اجرا يا تعطيل«، ص21.
59 . صحيفه نور، ج20، ص452.
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زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجرای 
رج��م، با پيش��نهاد دادگاه صادر كنن��ده حكم قطعی و 
موافقت رئيس قوه قضائي��ه، چنانچه جرم با بيّنه ثابت 
شده باش��د، موجب اعدام زانی محصن و زانيه محصنه 
اس��ت و در غير اين صورت موجب 100 ضربه شالق 

برای هريك می باشد«.
2. اخالل در انسجام ابعاد شریعت

يك��ی ديگ��ر از موانع ج��دی اجرای ح��دود در عصر 
غيبت، اخالل در انس��جام ابعاد اس��الم اس��ت. با اين 
توضيح كه اسالم شامل ابعاد مختلف تربيتی، اقتصادی، 
فرهنگی، سياسی، حقوقی و ... بوده كه در ارتباط كامل 
و هماهن��گ با يكديگر عمل می كنند. به عبارتی ديگر، 
اس��الم دارای نظام ش��رعی و حقوقی اس��ت كه به اين 
مجموعه، »ش��ريعت« اطالق می ش��ود. در اين سيستم 
اگر قس��متی از آن دچار اخالل و تزلزل گردد، بر ساير 
اركان تأثيرگذار خواهد بود. در اين نظام، سازوكارهای 
مناس��ب برای تربيت و سعادت انسانها پيش بينی، و در 
كنار آن برای متخلفان و حرمت ش��كنان كه خود را از 
امكانات سعادت محروم نموده و موجب تباهی خود و 
اجتماع می شوند، نيز عقوبت در نظر گرفته شده است.

حدود نيز بخش��ی از نظام اسالمی هس��تند كه اجرای 
آنها منوط به صحت و تحقق ساير اركان می باشد و در 
صورتی كه ابعاد ديگر كامل و صحيح نباش��ند، اجرای 
ح��دود نيز تا فراهم ش��دن ش��رايط آن، تعطيل خواهد 
ش��د.60 از اين رو برای اجرای حدود، بايد شرايطی در 
جامعه وجود داش��ته باشد كه مهم ترين آنها از اين قرار 

است:
اواًل؛ يكی از مهم ترين ابعاد و ش��رايط در جهت اجرای 
احكام حدود، به اعتقاد شيعه اماميه، وجود انسان كامل 
در رأس مديريت اجتماعی اس��ت و در صورت اخالل 
يا فق��دان چنين مديريت��ی، اعمال مج��ازات حدود با 

اشكال و ترديد مواجه خواهد بود.61
ثانيًا؛ در نظام اس��المی ايجاد فضای فرهنگی و تربيتی 

60 . »حدود در زمان ما؛ اجرا يا تعطيل«، ص72.
61 . همان، ص73.

مناسب با ابزارهايي مثل امر به معروف و نهی از منكر، 
مقدم بر كيفر و مجازات است و مادامی كه نظام اخالقی 
و تربيت��ی جامعه اصالح نش��ود و رذايل و محرمات به 
عنوان يك هنجار اجتماعی وجود داشته باشد، نمی توان 
با مجازات افراد به اهداف و مقاصد متعالی ش��ريعت از 
وضع حدود، دست يافت. پس اول بايد جامعه به وضع 
مطلوبی از تربيت و اصالح برسد، پس از آن بر ناقضان 
هنجاره��ای مورد قبول جامعه، مجازات و به خصوص 
حدود را اجرا نم��ود. چنان كه پيامبر اكرم)ص( زمانی 
به اقامه حدود اقدام كرد كه اس��الم را در جامعه جاری 
و اسباب و زمينه های فس��اد در جامعه را تا حدودی، 

ريشه كن نمود.62
ثالث��ًا؛ يكی از مهم ترين ابعاد نظام منس��جم اس��المی، 
زمينه ه��ا و ش��رايط اقتصادی جامعه اس��ت و چنانچه 
در جامعه، اقتصاد س��الم وجود نداش��ته باشد و آحاد 
جامعه به لحاظ اقتصادی در تنگنا باشند، قطعًا اجرای 
مجازات حدود توجيه منطقی و شرعی نخواهد داشت؛ 
زيرا ب��ه صراحت روايت نبوی)ص(،63 كفر و بی ايمانی 
از آثار و نتايج فقر در جامعه است. در شرايط نابسامان 
اقتص��ادی كه مردم برای امرار معاش و كس��ب حداقل 
نيازهای ضروری زندگی، دس��ت به هر كاری می زنند، 
با اج��رای حدود الهی، اه��داف واالي وضع حدود كه 
همانا س��عادت فرد و جامعه است، محقق نخواهد شد، 
بلكه مشكالت و تباهيهای گسترده تری را نيز به وجود 

خواهد آورد.
3. وهن اسالم

اس��الم دي��ن عطوفت و رحم��ت بر جهانيان اس��ت و 
تم��ام احكام آن اعم از تلخ و ش��يرين برای س��عادت 
دنيا و آخرت انس��انها وضع ش��ده است؛ بسان دارويی 
كه به ظاهر تلخ بوده، ولی برای ش��فا و س��المتی بيمار 
از س��وی پزش��ك، تجويز و توصيه می شود و رعايت 
آن برای بيمار ضروری و مؤثر اس��ت. در اين راس��تا 
در برخ��ی زمانها و موقعيتها، اج��رای برخی احكام و 

62 . فقه العولمی، ج1، ص28.
63 . الكافی، ج2، ص307.
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مجازاتهای اسالمی به چشم ديگران سنگين و خشن به 
نظر می رسد، به طوری كه نسبت به اسالم بدبين شده و 
از حقيقت و مقاصد عاليه اس��المی دور می شوند. برای 
پيش��گيری از ايجاد اين وضعي��ت و كنترل اين جريان 
فك��ری ناصحيح، بايد به دنبال راه��كاری صحيح، در 
جهت ايجاد فضای مناس��ب برای معرفی اس��الم ناب 
باش��يم و موجب��ات دل زدگ��ی و تنف��ر بيش��تر در دل 

غيرمسلمانان از اسالم را فراهم نكنيم.
از اي��ن رو به اعتقاد برخی از فقها و محققان اس��المی، 
چنانچ��ه اجرای برخ��ی از حدود مثل رجم و قتل و به 
وي��ژه اجرای آنها در مأل عام، زمين��ه را برای تبليغات 
عليه اسالم در مجامع جهانی ايجاد نمايد و موجب تنفر 
عمومی نس��بت به دين و اح��كام الهی گردد و با توجه 
ب��ه وضع دنيا، موجب��ات وهن اس��الم را فراهم نمايد، 
براساس حكم ثانويه فقهی، شايد بتوانيم اجرای حدود 

را به تأخير بياندازيم.64

نتیجه گیری
1. در اس��الم قواعد و ضوابط و اص��ول خاصی برای 
حدود در نظر گرفته ش��ده اس��ت و اين نوع مجازاتها 
از حي��ث تعري��ف، محدوديت، اصول حاك��م بر آنها و 
س��اير ابعاد و ويژگيها، تفاوتهای اساسی با ساير انواع 
كيفره��ا دارن��د و در پی رس��يدن به اه��داف و مقاصد 
وااليی در جامعه وضع و تش��ريع شده اند و از آنجا كه 
جرايم مستوجب حد بيشترين آسيب را به اجتماع وارد 
می آورند، كيفرهای به نسبت شديدتری نيز برای مقابله 

با اين جرايم تجويز شده است.
2. در شريعت اسالم، حدود از عظمت و جايگاه ويژه ای 
برخوردارند، به طوری كه سودمندی حاصله از اجرای 
حدود برای س��عادت و آبادان��ی اجتماع، حتی بيش از 
40 شبانه روز بارندگی دانسته شده است. با اين وجود 
مسير بسيار سخت اثبات اين جرايم همچون حساسيت 
در نصاب و كيفيت اقرار و شهادت و سياست بزه پوشی 
64 . »چش��م اندازی بر حدود و اجرای علن��ی آن«، ص22؛ »چالش 

برون فقهی در اجرای حدود در عصر غيبت«، ص132.

در اسالم و همچنين عوامل متعددی كه موجب سقوط 
مجازات می گردد، مثل توبه و وقوع شبهه، اين ابهام را 
موجب می شود كه از نگاه شارع حكيم، اراده ای جدی 

برای اجرای حدود وجود ندارد.
3. به نظر می رس��د كه ش��ارع مقدس در اين خصوص 
از يك سياس��ت ارعابی مرحله ای و طبقه بندی ش��ده 
بهره برده اس��ت. زيرا در گام نخس��ت نمايش عظمت 
مجازات و تهديد به اجرای آن، مسيری برای پيشگيری 
از بزه تلقی می ش��ود. در مرحله اثبات نيز با تمّسك به 
سيستهای سخت گيرانه و دقيق در اين مسير، بزهكار را 
به س��وی توبه و اصالح اعمال خويش سوق می دهد و 
با تأكيد بر ش��دت و حدت مجازات، اهداف ارعابی را 
سرلوحه اهداف خويش قرار داده است. انعطاف پذيری 
در اجرا و يا س��قوط  كيفر نيز مس��يری برای اصالح و 
توبه بزهكار می باش��د. به عالوه با اعمال اين سياست، 
به دنبال حفظ ارزش��ها و آرمانهای مطلوب ش��ارع در 
جامعه از طريق حفظ قداس��ت آنها بوده است؛ زيرا در 
اثر تكرار هنجار ش��كنی و نقض ارزش��ها و به تبع آن، 
اعم��ال مجازاتها به طور مكرر، قبح عمل در نظر افراد 
اجتماع، فروكش كرده و بی توجهی به ارزش��ها و نقض 
آنها در جامعه، به يك هنجار در جامعه تبديل می شود.
4. كيفر ح��دود را می توان به شمش��يری برنده و البته 
نمادي��ن )تهديد ش��ديد بزهكار به مجازاتی كه بس��يار 
س��خت و در موارد بسيار محدود اجرا می شود( تشبيه 
نم��ود كه در راس��تای ارعاب و بازدارنگ��ی از جرايم 
مس��توجب حد و س��پس ايج��اد توبه و پش��يمانی در 
صورت ارتكاب بزه، به كار برده می شود و بدين وسيله 
ضمن حراست از ارزشهای جامعه، حداقل آثار سوء را 

در جامعه بر جای می گذارد.
5. برخالف آنچه از مطالب باال دريافت مي ش��ود، بايد 
گفت: وضع احكام مربوط به حدود در اس��الم، بيهوده 
نيس��ت، بلكه به اين معنا است كه وضع چنين سياست 
دقيق و جال��ب در حدود، باعت آث��ار متعدد و مهمی 
اس��ت كه حداقل عوارض منفی را در اجرای مجازتها 
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خواهد داش��ت و اهداف و مقاصد متعالی ش��ارع را كه 
همان حفظ ارزشهای واالی اسالمی و انسانی می باشد، 
برای آحاد جامعه اس��المی به ارمغان خواهد آورد. اما 
در م��وارد محدود كه اجرای مجازات الزم آيد و جرم 

حدی با ش��رايط آن به اثبات برس��د، ناگزير از اجرای 
آنها خواهيم بود، چنان كه در قرون اوليه اس��المی نيز 
موارد محدودی از اج��رای مجازاتهای حدی گزارش 

شده است.

- قرآن كريم.
- آرام، احم��د و ديگ��ران، الحي��اة، تهران، دفتر نش��ر 

فرهنگ اسامی، چاپ اول، 1380ش.
- ابن ابي ش��يبة، عبد اهلل بن محمد، الكتاب المصنف في 
االحاديث و اآلثار، رياض، مكتبة الرش��د، چاپ اول، 

1409ق.
- ابن ادري��س حلی، محمد  بن احمد، الس��رائر الحاوی 
لتحرير الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسامی، چاپ دوم، 

1410ق.
- ابن بابويه، محم��د بن علی، من ال يحضره الفقيه، قم، 

دفتر انتشارات اسامی، چاپ دوم، 1413ق.
- ابن رش��د، ابوالوليد محمد بن احمد، بداية المجتهد و 

نهاية المقتصد، قاهره، دارالحديث، 1425ق.
- ابن ماج��ه قزوينی، محمد بن يزيد، س��نن ابن ماجه، 

بيروت، دارالكتب العربی، بي تا.
- امين��ی، عليرض��ا؛ و آيتی، س��يد محمدرضا، تحرير 
الروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت؛ موسسه فرهنگی 

طه، چاپ دوازدهم، 1388ش.
- بخاری، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاری، دمشق، 

دارالطوق النجاه، چاپ اول، 1422ق.
- بهب��ودی، محمدباقر، گزيده كافی، ته��ران، علمی و 

فرهنگی، چاپ اول، 1363ش.
- جزي��ری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی المذاهب 
االربعه، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، 1424ق.

- جوان جعفری، عبدالرضا؛ و ساداتی، سيد محمدجواد، 

»عظم��ت نمادين ح��دود و موانع اجراي��ی آن؛ تأملی 
فلسفی و جامعه شناختی«، فصلنامه ديدگاههای حقوق 

قضايی، سال هجدهم، شماره 63، پاييز 1392ش.
- جوه��ری، اس��ماعيل، الصح��اح، بي��روت، دارالعلم 

للمايين، چاپ چهارم، 1407ق.
- حاج��ی ده آبادی، احمد، »قاعده درأ در فقه اماميه و 
حقوق ايران«، مجله فقه و حقوق، سال دوم، 1385ش.

- همو، قواعد فقه جزايی، تهران، پژوهش��گاه حوزه و 
دانشگاه، چاپ دوم، 1389ش.

- حسينی شيرازی، س��يد محمد، فقه العولمی، بيروت، 
مؤسسة الفكر االسامی، 1423ق.

- خمينی، روح اهلل، صحيفه نور، تهران، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی، 1385ش.

- زحيل��ی، وهب��ه، الفقه االس��امی و ادلته، دمش��ق، 
دارالفكر، بي تا.

- سرخس��ي، محم��د بن احم��د، المبس��وط، بيروت، 
دارالمعرفه، 1414ق.

- س��ياح، احم��د، فرهنگ بزرگ جام��ع نوين، تهران، 
اسام، چاپ دهم، 1365ش.

- ش��يدائيان، مه��دی؛ و اميری، عل��ی، »چالش برون 
فقه��ی در اجرای حدود در عصر غيبت«، مجله حقوق 

اسامی، سال هفتم، 1389ش.
- صادق��ی، محمدهادی، »بزه پوش��ی«، مجله حقوقی 

دادگستری، شماره 28و29، 1378ش.
- همو، »نقش توبه در حدود و تعزيرات«، پژوهشنامه 
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حقوق كيفری، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 
1392ش.

- طاهری، حبيب اهلل، »نقش توبه در اس��قاط حدود«، 
مجله پژوهش��های فقهی، س��ال شش��م، ش��ماره دوم، 

1389ش.
- طباطبايی، س��يد علی، رياض المسائل، قم، مؤسسة 

النشر االسامی، چاپ اول، 1422ق.
- فيض كاشانی، ما محسن، الوافی، اصفهان، كتابخانه 

امام اميرالمؤمنين)ع(، چاپ اول، 1406ق.
- قربان ني��ا، ناصر، »فلس��فه مجازاتها در فقه كيفری«، 

مجله رواق انديشه، شماره 3، 1380ش.
- قرطب��ي، ابوالولي��د محم��د ب��ن احم��د، المقدمات 

الممهدات، دارالعرب االسامي، چاپ اول، 1408ق.
- كريمی، حس��ين، حدود الهی، تهران، گروه فرهنگی 

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شريف، 1361ش.
- كلين��ی، ابوجعفر محمد بن يعق��وب، الكافی، تهران، 

دارالكتب االساميه، چاپ چهارم، 1407ق.
- مال��ک بن انس، الموطأ، مكتب��ة العالميه، چاپ دوم، 

بي تا.
- محق��ق دام��اد، مصطفی، »حدود در زم��ان ما: اجرا 
ي��ا تعطيل«، مجله تحقيقات حقوقی، ش��ماره 25و26، 

1378ش.
- محق��ق داماد، مصطفی؛ و س��ادات حس��ينی، س��يد 
حسين، »چش��م اندازی بر حدود و اجرای علنی آن« 
)گفتگو(، مجله آموزه های فقهی، دانشگاه علوم اسامی 

رضوی، شماره 2، 1380ش.
- محم��دی گيانی، محمد، حقوق كيفری در اس��ام، 

تهران، سايه، چاپ اول، 1379ش.
- مرغينان��ي، علي بن ابي بكر، الهداية في ش��رح بداية 

المبتدی، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
- موس��وی اردبيلی، س��يد عبدالكريم، فق��ه الحدود و 
التعزيرات، قم، مكتبة اميرالمؤمنين، چاپ اول، 1413ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الكام، بيروت، داراحياء 

التراث العربی، بي تا.
- نوری، حس��ين بن محمدتقی، مس��تدرك الوسائل و 
مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت )ع(، چاپ اول، 

1408ق.
- ن��ووي، يحيی بن ش��رف، المجموع ش��رح المهذب، 

دارالفكر، بي تا.
- ويسی، زاهد، »نظريه مقاصدالشريعه يا اهداف دين«، 

مجله كتاب نقد، شماره 44.
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