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 نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی
 

 2آباديحامد رستمي نجف 1،عابدين مؤمني
 (52/75/7931، تاريخ پذيرش: 71/8/7931)تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

هر  از است عبارت اسالم دید از و لاصو و فقه در پرکاربرد و آشنا عنوانی «مصلحت»
از دیدگاه فقهای مذاهب  .باشد جامعه و فرد معنوی یا مادی صالح و سود به که کاری

نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش « مصلحت»اسالمی، 
این که  . دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این استتوافقی وجود ندارد

 «حدود»احکام الهی باألخص اساس این تفکّر  بر. احکام شامل احکام متغیر و ثابت است
 در مقابلِ هستند.االجرا یابند و در هر زمان و هر مکان الزمتحت هیچ شرایطی تغییر نمی

 .دانندمؤثّر میاسالمی را در احکام  مصلحتدیگری از فقها شرایط  هعدّ ،گاه سابقددی
اند و هدف ریزی شدهاساس مصالح و مفاسد پایه ند که احکام برافقها قائل این دسته از

 فقه در معنا این به طورکلی مصلحتبه دانند.می ابی به مصالحتیاز اجرای احکام را دس
 تواندمی هم حدود خصوصعالوه بر تشریع، در اجرای مجازات به اسالمی مذاهب
 عنصر و ثانویه احکام از استفاده با حاکم زهامرو گیرد؛ به تعبیر دیگر قرار مدّنظر

مصلحت در موارد تزاحم بین مالکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن 
 جایگزین حدود برخی برای نکرده، اجرا را حدود برخی تواندآن حکم به فعلیت، می

 با آنها حدود و کیفیّت اجرای مورد در سنجیمصلحت ضرورت دارد، لذا کند؛ تعیین
 با توجه به روایات و نظر فقها مدّ نظر زمان، مکان و اشخاص مجازات اقتضائات رعایت

گیرد. مضافاً اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حدّ با تردید مواجه  قرار
 شود.می

 .مصلحت، حدود، مجازاتهای حدّی، اجرا، حاکم ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
س مصلحتهای عمومي انسان و جامعه وضع شده است و بدين جهت فقها قوانين اسالم بر اسا

اند: دين برای حفظ مصالح معتبر انساني و حمايت از آنها آمده است. احکام کيفری مربوط به گفته
جرايم و جنايات است؛ از قبيل حدود، تعزيرات، قصاص و ديات و مقصود از تشريع اين نوع 

اند از: مصالح پنجگانه اسالمي است. اين مصالح که عبارتاحکام هم محافظت و مراقبت از 
های مادی و ارزشهای واالی انساني را در بعد نفوس، دين، عقول، نواميس و اموال، مجموعه

از سوی ديگر کيفرهای اسالمي از جمله حدود بر اساس مصالح و مفاسد دهند. معنوی تشکيل مي
ش، 1711م دستيابي به مصالح است )ر.ک: معرفت، اند و هدف از اجرای احکاريزی شدهپايه

اجرای در  تواندمي زمان و مکانمصلحت و حدود کيفرهای منصوص شرعي هستند که  (.111
 شته باشد. نقش دا هاآن

در مورد مشروعيت مجازاتهای حدّی که فقهای مذاهب در حقوق کيفری اسالم از يک سو 
دارد و مجازاتهايي مانند شالق، سنگسار، بريدن دست و اند، اختالفي وجود نبرای جرايم ذکر کرده

امکان عملي ندارد.  گونه مجازاتهاامثال آنها وضع گرديده است که البته در شرايط فعلي اجرای اين
اعالميه جهاني حقوق بشر، با اجرای  5از سوی ديگر نيز حقوقدانان غربي با استناد به ماده 

کنند. حال اين ي را محکوم به نقض قوانين حقوق بشر معرفي ميگونه مجازاتها، احکام اسالماين
کردن آنها با نام مجازات گونه مجازاتها و اجراييدادن اينشود که آيا قانون قرارسؤال مطرح مي

اسالمي صحيح است يا آنکه با مالحظه شرايط فعلي بايد مجازاتهايي را در قالب قانون به تصويب 
 و عملياتي کردن آنها وجود داشته باشد؟ رساند که امکان اجرايي

ذکر و توجه است، اين است که با يک کالبدشکافي موضوعي به اين سؤال اصلي  آنچه شايسته
پرداخته شود که آيا مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی تأثير دارد؟ در کنار اين سؤال اصلي، 

با مقتضيات زمان و مکان  يي اسالمآيا قوانين جزاتوان به اين سؤاالت فرعي نيز پرداخت: مي
اجرای آن در چارچوب  هزمان و مکان در تبديل کيفر يا نحومصلحت، ؟ آيا خيرمطابقت دارد يا 

آيا اجرای علني حدود، مستند فقهي دارد و امروزه به مصلحت  مقررات شرعي تأثير دارد يا خير؟
 است؟

پردازد و به اين پاسخ ـ انتقادی مياين نوشتار به بررسي سؤاالت فوق با رويکرد تحليلي 
 رسد که مصلحت عالوه بر تقنين در مرحله قضا و اجرا هم بايد مدّ نظر قرار گيرد.مي
 

 مفهوم مصلحت
برای ورود به بحث نقش مصلحت در اجرای مجازاتها، نخست بايد به بررسي مصلحت در لغت و 

 اصطالح و جايگاه آن پرداخت.
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 . مصلحت در لغت4
؛ يعني آنچه موجب «نيکيهاست»به معنای « مصالح»و جمع آن « صَلَحَ»ر لغت از ريشه مصلحت د

آسايش و سود باشد. مصالحِ معاش و معاد به معنای چيزهايي است که خير و مصلحت دنيا و 
در کتب لغت با تعابير « مصلحت»(. واژه 12/14581ش، 1717آخرت با آنها توأم است )دهخدا، 

به « نقيض افساد و ضد فساد»شده است و در بيشتر اين تعاريف، عنصر نزديک به هم تعريف 
به معنای  لسان العرب شود. درخورد و به معنای سود و در برابر مفسده به کار برده ميچشم مي

( و به معنای بهبود بخشيدن و 2/511ق، 1814منظور، ذکر شده )ابن« خير، منفعت و ضدّ فساد»
تواند شود، ميفهوم خير، صالح و منفعت که از واژه مصلحت فهميده ميم شايستگي نيز آمده است.

ها و آرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصاديق آن اختالف و اشتباه وجود خواسته همه
 دارد.

های معنايي واحدی هستند، برای مصلحت لهای متفاوتي که دارای ريشهدر زبان فارسي معاد
اند از: خير، خوشايند، لذت، عالقه، سود، نعمت، حکمت و علت. در اين تارائه شده است که عبار

ترين معادل برای را نزديک« منفعت»ـ  المستصفيميان شايد بتوان ـ به تعبير غزالي در 
 (.241و1/241م، 1991از حيث لغوی ارزيابي نمود )غزالي، « مصلحت»
 . مصلحت در اصطالح2

توان نتيجه گرفت که بين در کتابهای اصولي، مي« مصلحت»با نگاهي اجمالي به تعاريف واژه 
معنای لغوی و اصطالحي آن تفاوت زيادی وجود ندارد. مصلحت از زوايای متفاوتي مورد تجزيه 

يک چيز است: هرچه به نفع انسان « مصالح»واژه  و تحليل و تفسير قرار گرفته است؛ ولي جوهره
شود. بر فساد در امور آدمي باشد، مفسده ناميده مي باشد مصلحت و هرچه به زيان او و باعث

نويسد: مصلحت در لغت عبارت است از جلب منفعت يا دفع زيان و در همين اساس غزالي مي
اصطالح عبارت است از تأمين اهداف و مقاصد شريعت؛ پس هرچه اهداف شارع را تأمين کند، 

و اهداف شارع گردد، مفسده است. شود و هر چيزی که باعث تفويت مقاصد مصلحت شمره مي
تشريع احکام و مقررات شرعي بر اساس مصالح و مفاسد است؛ يعني وضع مقررات شرعي برای 

ترين مصالحي که شارع در تشريع تأمين و حفظ مصالح بندگان و دفع مفاسد بوده است. مهم
ن( البته به نظر احکام در نظر داشته، پنج امر است: حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال؛ )هما

نظران مصلحت حفظ نظام و امنيت بندی حصری نيست و برخي صاحبرسد که اين تقسيممي
ش، 1719اند )ر.ک: گرجي، عمومي و نيز حفظ عِرض و حيثيت افراد را نيز به آن اضافه کرده

1/54.) 
رت است اند: مصلحت در اصل معنای خود عباگروهي از اصوليون نيز به پيروی از غزالي گفته

از جلب نفع و دفع ضرر و در اصطالح شرعي، مصلحت عبارت است از پاسداری از مقاصد و 
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گذاری اسالم، آنها را آرمانهای شرعي و نگهباني از ارزشهای اسالمي؛ ارزشهای اسالمي که قانون
اری گذقانون انسانها خواسته و حفظ و حراست از آنها را وجهه امت، بلکه برای همه برای همه

خود قرار داده است، پنج چيز است: دين عقل، نفس، ناموس و مال. هر چيزی که اين اصول را در 
بر داشته باشد، مصلحت است و هر چيزی که با آنها برخورد و معارضه داشته باشد، مفسده است 

 (.257ش، 1748و دفع مفسده نيز مصلحت است )فيض، 
ده در زندگي بشر است و رعايت و حفظ اين ترين مقاصد شرع حفظ پنج رکن اشاره شمهم

شده در باب تعريف اصطالحي بندی نظرات مطرحمقاصد از ضروريات دين اسالم است. با جمع
توان گفت: مصلحت از ديد اسالم عبارت است از هرکاری که به سود و صالح مادی مصلحت مي

 يا معنوی فرد و جامعه باشد.
 

 نقش مصلحت در احکام شرعی
در فقه مذاهب اسالمي عالوه بر اينکه پاية جعل و تشريع احکام شرعي است، منبع مصلحت 

گيرد و مديريت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتي نيز قرار مي استنباط احکام شرعي و پايه
تواند مدّ نظر قرار گيرد. در ادامه نقش مصلحت در مرحله اجرای احکام، باالخص حدود نيز مي

 شود.بررسي مي در احکام شرعي
 . مصلحت پایه جعل و تشریع احکام شرعی4

اند که احکام شرع اسالم مبتني است بر مصالح و مفاسد؛ القولمذاهب اسالمي متفق اکثر فقهای
يعني آنچه واجب شمرده شده است، دارای مصلحتي و آنچه حرام شمرده شده، دارای مفسده و 

رسيده است نيز داليلي بر اين  و ائمه از پيامبر مضرتي است. در آيات قرآني و رواياتي که
 مطلب وجود دارد.

دانند بر اينکه در مواردی که مصلحت و برخي از اين مذاهب مجتهدان را موظف و مکلّف مي
مفسده )علل احکام( بيان نشده است، به تحقيق و تفحص برای کشف علت بپردازند و آن را در 

رع به کار برند؛ به عبارت ديگر علل مستنبطه را هم حجت استنباط احکام در موارد سکوت ش
دانند. در حالي که بعضي مذاهب ديگر مانند مذهب اماميه و مذهب ظاهری، استنباط علت را مي

کنند که البته بايد در بحث قياس به اين مسئله پرداخته دانند و حکمي را با آن اثبات نميالزم نمي
واقعي و دقيقاً چونان  دند که احکام شرعي تابع مصلحت و مفسدهشود. شيعيان هم بر اين اعتقا

 قوانين وضعي بشری است.
-باره ميدراين المستصفيحدود الهي نيز مانند ساير احکام الهي، تابع مصالح است. غزالي در 

خواهد، پنج چيز است و آن اينکه اسالم در پرتو قوانين خود آنچه اسالم برای مردم مي»گويد: 
مردم، ناموس و نسل مردم، و باألخره اموال آنان  واهد دين مردم، جان مردم، خرد و انديشهخمي
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را محافظت کند. هر چيزی که متضمن حفظ اين اصول پنجگانه باشد، مصلحت است و هر چه 
باعث از بين رفتن اين اصول گردد مفسده است و برطرف کردن مفسده، خود مصلحت ديگری 

(. بر اين اساس قبل از تعلّق حکم شارع، افعال و اشياء 244و1/241، م1991)غزالي، « است
 دارای مصالح و مفاسدی هستند و اين امر موجب جعل حکم مناسب با آن شده است.

 . مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی2
-دومين مرحله از بررسي مصلحت در فقه به جايگاه مصلحت در استنباط حکم شرعي مربوط مي

صورت سنت در اصول فقه مطرح بوده است که آيا مصالح بهود. اين بحث از ديرباز بين اهلش
اند مطرح کرده« مصالح مرسله»يکي از منابع احکام، حجيت دارد يا نه. اين بحث را تحت عنوان 

گويند: مصلحتي که مقيد به سنت اختالف است. اغلب ميکه در مورد حجيت آن بين اصوليون اهل
-صّ شرعي نباشد و بر دليلي از کتاب و سنّت تکيه نداشته باشد، مرسله است. اين گروه ميهيچ ن

گويند: به عقل اين حق داده شده است که در پرتو درک و کشف خود بدان مصلحت راه يابد. 
بعضي گويند: مرسله يعني تکيه نداشتن به نصّ خاص، ولي از نصوص عامّه و دليلهای کلي 

 (.255و258ش، 1748ر.ک: فيض، شود )استنتاج مي
با توجه به اختالفي که در ارسال وجود دارد، تعريف مصلحت مرسله نيز به دور از اختالف 

برهان گويد: مصالح مرسله مصلحتهايي است که به هيچ دليل کلّي يا جزئي و نخواهد ماند؛ مثالً ابن
سله در ضمن يک اصل کلّي و خاصّ مستند نباشد؛ در حالي که معروف دواليبي گويد: مصالح مر

گويد، آورده است: استصالح قانون عامّ شرعي مندرج است. وی آنجا که از استصالح سخن مي
نوعي اجتهاد به رأی است که مبني بر مصلحت باشد و در مسائلي جاری است که نصّي از شرع 

داده است: حکم بر آن نيست و نظائری هم که بر آنها قياس شود، وجود ندارد. وی سپس ادامه 
هايي است که از شود، و مراد از قواعد عامّه، دليلاستصالح فقط بر قواعد عامّه شريعت مبتني مي

ای که از قلمرو مصلحت بيرون باشد، به هيچ وجه از شريعت آيد که هر مسئلهآنها به دست مي
ال ضَررَ و الضِرارَ »( و حديث نبوی 91نحل، « )الْإِحْسَانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ»نيست؛ مثل آيه 

حنبل و پيروان آنان، استصالح را دليل شرعي برای در حالي که مالک و احمدبن«. فِي االسالمِ
توان کرد و گويد: به استصالح، استنباط حکم شرعي نمياند، شافعي مياستنباط حکم قلمداد کرده

تصالح، چون استحسان، چيزی جز پيروی از هوا و گذاری و بدعت است و اساين کار نوعي قانون
اند. استاد خفيف عمل به مصالح مرسله را به هوس نيست. فقهای حنفي نيز حجيت آن را نپذيرفته

شيعه و ظاهريه نسبت داده و مراد وی عمل شيعه به دليل عقلي است.  عدل و مصلحت يک چيز 
(. 255-258ش، 1748ر.ک: فيض، ) است. هر مصلحتي، عدل است و هر عدلي، مصلحت است

-و به ذرايع های قياس، استحسان، سدّمصلحت در قالببه ت سنّدر فقه اهلبايد توجه داشت که 

سنّت گرايش  فقه اهل ،ادلّه تاريخي و عقيدتي طبق. شودمي پرداخته خصوص مصالح مرسله
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شرع داشته است.  ابي به احکامتيدس صورت راهي برایری به طرح و بررسي مصلحت بهشتبي
ترين اند که مهمنوشته سنّت، تاريخ توجّه به مصلحت را زمان خليفه اوّلبرخي از نويسندگان اهل

م، 1995 )شاطبي،ت اس بوده دين حفظ مصلحت هآن اقدام به گردآوری قرآن بر پايموردِ 
2/117.) 

مستقل استنباط احکام  از ديدگاه تشيع، مصالح مرسله در صورتي معتبر است که خود، منبع
نباشد؛ بلکه يا به سنّت يا به حکم عقل بازگشت کند؛ پس در فقه شيعه، مصلحت از منابع مستقل 

آيد؛ مگر آنکه به نوعي با حکم عقل يا سنت منطبق باشد و تنها در استنباط شرعي به حساب نمي
 احکام. رود، نه در همهاحکام حکومتي به کار مي

 حکم حکومتی . مصلحت به عنوان9
مرحله سوم از کاربرد مصلحت، در مورد مديريت جامعه به معنای عام و لغویِ مديريت و صدور 

الحکومه مجموعه احکام و قوانيني است که برای اداره جامعه توسط احکام حکومتي است. فقه
شود. برای حکم حکومتي چندين گفته مي« حکم حکومتي»شود و به آن حاکم اسالمي وضع مي

حکم حکومتي »گويد: تعريف ارائه شده است. يکي از انديشمندان در تعريف حکم حکومتي مي
« شده طبق مصالح عمومي مقرر داشته استبينيحکمي است که وليّ جامعه بر مبنای ضوابط پيش

 (.2/241ش، 1719)گرجي، 
م و شود و حول محور مصالح اسالسنجي حاکم صادر مياحکام حکومتي در محدوده مصلحت

انديشي لذا صدور و تنفيذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ آن، مصلحتمسلمين است؛ 
به عبارت ديگر قوانين و احکام حکومتي به تناسب حکم و موضوع، اختصاص  ؛شرط شده است

شوند. امور به مصالح عمومي و جهان اسالم داشته، تنها در حوزه مسائل اجتماعي مطرح مي
ي که در حوزه فردی مطرح شوند و از جهت اجتماعي اقتضائي وجود نداشته باشد، عبادی، مادام

هر گونه مقررات جديد که در »گويد: اند. عالمه طباطبايي مياز قلمرو احکام حکومتي خارج
پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صالح اسالم و مسلمين تمام شود، مربوط به 

 (. 2/87تا، )طباطبايي، بي« گونه ممنوعيتي در وضع و اجرای آن نيستيچاختيارات والي است و ه
فرق اين احکام با ديگر احکام اوليه در اين است که احکام حکومتي وصف دائمي بودن را 

کند، از آن جهت که حاکميتش از طرف شارع جعل ندارند. حکمي را که حاکم اسالمي صادر مي
-اين جهت که با اين اختياری که پيدا نموده، جعل حکم مي شده، يک حکم کلي اولي است و از

 کند، اين حکم حکومتي است. 
امر ولي»و ائمه به عنوان  شود که اختياراتي که پيامبرواليت فقيه استفاده مي از ادله

الشرايط رهبری نيز داده شده است و از آنجا که موضوع حکم اند، به فقيه جامعداشته« مسلمين
کارگيری شود که حاکم غيرمعصوم بايد با بهاست، معلوم مي« مصلحت اجتماعي»حکومتي 
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اسالمي را در محدوده شرع تشخيص دهد و اقدام به  کارشناسان خبره و امين، مصلحتهای جامعه
کند جعل حکم حکومتي نمايد؛ به عبارتي حاکم اسالمي بر اساس عدالت و مصلحت امت اقدام مي

ه اصل مشورت با اهل فن و کارشناسان اعتقاد دارد و از استبداد به رأی پرهيز گيريها بو در تصميم
گرايي در مصلحت»گويد: الحديد ميابيبه نقل از ابن الحدودکتاب اهلل منتظری در کند. آيتمي

رسد که حوزه مصلحت متغير بايد در يک چارچوب و اصول مشخصي باشد وگرنه به آنجا مي
سوم افراد را به خاطر  تواند به جهت مصلحت يکگويد: امام ميمرسله( ميمالک )مبدع مصالح 
کشف مصالحي که »اند: (. ايشان افزوده11/281ق، 1741الحديد، ابي)ابن« دو سوم ديگر بکشد

گونه تابع شرايط زماني و مکاني هستند، بر عهده کارشناسان است و عقال و کارشناسان بايد در اين
(؛ بنابراين احکام حکومتي عبارت 1/294ق، 1811)منتظری، « گيری بپردازندموارد به تصميم

اسالمي،  درست جامعه است از مجموعه دستورات و مقرراتي که حاکم اسالمي به منظور اداره
 نمايد.تأمين مصالح اجتماعي يا اجرای احکام و حدود الهي صادر مي

حکومتي اگرچه از سوی حاکم اسالمي صادر  احکام»گويد: اهلل منتظری در جای ديگر ميآيت
گردند؛ چون به دستور خدا تبعيت از آن واجب شوند، ولي بخشي از احکام الهي محسوب ميمي

 (.1/119ش، 1741)منتظری، « است
داند، بلکه اين احکام را به عنوان تنها احکام حکومتي را احکام شرعي مينه امام خميني

ای از واليت مطلقه حکومت که شعبه»داند: احکام اولي مقدم مي احکام اولي شرعي، بر ساير
است، از احکام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و  اهللرسول

(. صدور و تنفيذ احکام حکومتي منوط به مصلحت است 21/111ش، 1719)خميني، « حج است
 انديشي توجه شده است. ه مصلحتو در موضوع جواز صدور حکم حکومتي، ب

با توجه به مباني قرآني و روايي حکومت در اسالم و با در نظر داشتن فلسفه تشکيل حکومت 
شوند؛ چنانکه در روايتي از و اختيارات حاکم اسالمي، احکام حکومتي ماهيتاً شرعي محسوب مي

از آنجا که واليت حاکم »فرمايند: نزديک به همين مضمون وارد شده است که مي امام صادق
گردد، عادل موجب احيا و زنده نگه داشتن همه حق و عدل و از بين بردن تمام ظلم و جور مي

؛ «اطاعت از آن و تقويت حکومت حاکم عدل، درحقيقت اطاعت از خداوند و تقويت دين اوست
تي، برای اجرای بنابراين با توجه به فلسفه تشکيل حکومت در اسالم و ماهيت آثار قوانين حکوم

ای که اين احکام حکومتي به نظام اسالمي و حاکم عادل نياز است. شهيد صدر برای تبيين حوزه
ق، 1814نموده است )صدر، « الفراغمنطقة»حاکم اسالمي اختيار جعل احکام را دارد تعبير به 

 (.719و9/714
معه اسالمي است که تشخيص اهم و مهم و ترجيح اهم بر مهم يکي از عناصر مهم اداره جا

ناپذيری به جامعه وارد خواهد شد؛ مثالً اگر رفتن به بدون آن، در بعضي از موارد ضربات جبران



 5فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

71 

تواند موقتاً جلوی حج رفتن مردم را بگيرد يا حج موجب ضرر به جامعه اسالمي باشد، حاکم مي
تواند فرمانده ميشود، حاکم و اگر نماز اول وقت موجب حمله دشمن به صف لشکريان اسالم 

جلوی اين نماز را بگيرد. تشخيص اين مصلحتها نه تنها در حيطه اختيار ولي امر مسلمين است، 
توانند بعد از احراز اهم، مهم را امر ميتر نيز کارگزاران منصوب از طرف ولي بلکه در سطوح پايين

گر کودکي در حوض خانه کنار بگذارند. اين حکم حتي در زندگي فردی افراد نيز جاری است. ا
سنجي و تشخيص مورد اهم از مهم همسايه در حال غرق شدن باشد، در اينجا شريعت، مصلحت

را بر عهده مکلف گذاشته است تا غصب را که دارای مالک مهم است، مرتکب شود و نجات دادن 
تنها مالک طفل را از غرق شدن که دارای مالک اهم است، انتخاب نمايد. تقديم اهم بر مهم نه

 شرعي دارد، بلکه ريشه عقالني دارد و شايد بتوان آن را جزء مستقالت عقليه شمرد.
قرار « ثانويه»و « اوليه»مصلحت عنوان و جايگاه مستقلي داشته، تحت هيچ يک از عناوين 

ش، 1719رسد )ر.ک: گرجي، ظهور مي گيرد؛ بلکه در جايگاه احکام حکومتي به منصهنمي
خصوص حدود نيز بايد مدّ اين تعبير مصلحت عالوه بر جعل، در اجرای مجازاتها، به(. با 2/241

احکام دايرمدار مصالح هستند و مصالح نيز » نويسد:در اين رابطه مي عالمه حلينظر قرار گيرد. 
ني در زماني لذا ممکن است، حکم معيّ ؛شوندبا تغيير زمان متغيّر و با اختالف مکلفين مختلف مي

و در زماني ديگر، برای  مورٌبه خواهد بودأقومي مصلحت داشته باشد که در اين صورت م برای
 (.228تا، )حلي، بي «عنه خواهد بودٌقومي ديگر مفسده داشته باشد که در اين صورت منهي

 
 اهمیّت حدود و اجرای آن

شود و با ب مياز آنجا که جرايم مستوجب حدّ، تجاوز و تعدّی به ارکان بنيادين جامعه محسو
سازند، اقامه حدّ بر مرتکبان اين جرايم مورد هتک مصالح اساسي به پيکره جامعه لطمه وارد مي

اهتمام شارع مقدس قرار گرفته و در روايات متعددی بر اهميّت اجرای آن تأکيد شده است. مطابق 
کلي مجازاتهای طورشود، اجرای حدود و تعزيرات و بههای ديني استنباط ميآنچه از آموزه

شرعي، آثار وضعي مثبتي در پي دارد که قابل انکار نيستند؛ امّا همواره يکي از مسائل پرماجرا در 
بوده است تا آنجا که منجر به  فقه، موضوع اقامه حدود يا تعطيلي آنها در عصر غيبت معصومين

ف موافقان قرار داده است ای از فحول فقهای اماميه را در صايجاد دو جبهه متقابل گرديده و عده
اند و اين حقّ را وظيفه و برخي از محقّقين فقها نيز مخالف اجرای حدود در زمان غيبت بوده

جواز اجرای حدود اند. برخي مانند ميرزای قمي اختصاصي معصوم يا نايب خاص ايشان دانسته
در اين  اند.را تجويز نمودهير جای آنها تعز به برخي و دانستهمحلّ تامّل و توقّف را در زمان غيبت 

مبحث ابتدا از اهتمام شارع به اجرای مجازاتهای حدّی بحث خواهد شد و سپس مسئله اجرای 
 گردد.سنت به اجمال مطرح مي حدود در زمان غيبت از ديدگاه فقهای شيعه و اهل
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 . اهتمام شرع به اجرای مجازاتهای حدّی4
اجرای يک  ای که پيامبر اکرمگونهجرای حدود دارد؛ بهشرع مقدس اسالم اهتمام فراواني به ا

« اقامة حدّ خير من مطر اربعين صباحاً»فرمايد: داند و ميحدّ را بهتر از بارش باران چهل روزه مي
(. در حديث ديگری امام باقرنيز اجرای يک حدّ را بهتر از باران 24/12ق، 1817عاملي، )حرّ

-نيز در اين خصوص مي همچنين امير مؤمنان علي (.2/12، داند )همانروز ميچهل شبانه

خداوند متعال اجرای حدود را واجب کرده است تا محارم بزرگ شمرده شوند و کسي از »فرمايد: 
رغم اهتمام شديد با اين همه، دين مبين اسالم علي(. 288، حکمت نهج البالغه« )آنها تجاوز نکند

مي، به موضوع مهم ديگری نيز اهميت داده و آن رعايت به اجرای حدود الهي در جامعه اسال
کرامت و شخصيت انساني و توجه به اجرای دقيق عدالت حتي در مورد متهمان است؛ زيرا 
شخصيت انسان، محور نظم اجتماعي و قوانين است؛ چراکه برای حفاظت از انسان و تأمين حقوق 

رو بايد در وضع و شود؛ ازاينانون مقرر مياو و تضمين کرامت و رساندن وی به سعادت، نظم و ق
اجرای هر قانوني، به شخصيت و کرامت او توجه داشت؛ بر اين اساس در فقه اسالمي و قوانين 
کيفری اسالم، وقتي فرد مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر 

و « برائت»غير اين صورت اصول شده، به اثبات رسيده باشد؛ در اساس معيارها و شرايط مشخص
)تدرؤوا الحدود بالشبهات( از ايراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات عليه افراد، « درأ»قاعده مهم 

 .آوردعمل مي مادامي که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسيده باشد، جلوگيری به
 . اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت2

سنت خواهيم کننده حدود در فقه شيعه و اهلحدود در زمان غيبت و اقامهدر اين گفتار به اجرای 
 پرداخت.

 . نظر فقهای شیعه2-4

مشهور فقها از قدما و متأخران و معاصران به امکان اجرای حدود در زمان غيبت از سوی فقها 
الجامع ذلي در سعيد ه، ابنالمراسم العلويه، سلّار در المقنعهاند؛ برای نمونه شيخ مفيد در قائل

اند. از صراحت قائل به جواز شدهبه مسالک االفهامو شهيد ثاني در  اللمعه، شهيد اول در للشرايع
آيد که اقامه حدود در زمان غيبت از سوی نيز چنين بر مي النهايهظاهر عبارت شيخ طوسي در 

اهلل گلپايگاني قائل آيت اهلل خويي وفقها ممکن است. از فقهای معاصر نيز مرحوم امام خميني، آيت
اند. کساني همچون به جوازند. افزون آنکه برخي فقها خود متصدی اجرای حدود بوده

االسالم، شيخ عبدالکريم حائری مؤسس حوزه علميه قم و سيدمحمدباقر شفتي مشهور به حجت
ق، 1812ي، جهرم اند )کريميآقا نورالدين اراکي از فقهای قرون اخير به اجرای حدود پرداخته

 (.11و1/11
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چنان اين قول صاحب جواهر پس از بيان ادلّه متعدد بر امکان اجرای حدود در زمان غيبت، آن
اند و از لحن کند که چيزی از طعم فقه نچشيدهداند که مخالفان را اشخاصي معرفي ميرا قوی مي
رآنند که اشخاص واجد اند. ايشان معتقد است که مشهور اماميه بچيزی نياموخته گفتار ائمه

توانند شرايط عدالت و اجتهاد سطح باال، يعني در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اوليه، مي
ش، 1714در زمان غيبت بر افراد مرتکب جرايم حدّی، حدود شرعي را اجرا سازند )ر.ک: نجفي، 

21/791.) 
-غيبت، قطع نظر از متقدمان نظير ابن در رأس مخالفان فقهای امامية جواز اقامه حدود در زمان

اند ادريس حلي، دو فقيه بزرگ قرن هفتم و هشتم، محقق و عالمه حلي قرار گرفتهزهره و ابن
(. از ميان فقهای معاصر نيز سيداحمد خوانساری اختصاص اقامه حدود را به امام 21/791)همان، 

داند )خوانساری، دود را مجاز نمياجرای ح معصوم اقوی دانسته، در زمان غيبت امام معصوم
(. بعد از بررسي و تحليل ادلّه، در مقام قضاوت بين موافقان و مخالفان، با توجه 5/812ش، 1711

 به ادلّه هر يک بايد گفت که حق با موافقان است.
 سنّت. نظر فقهای اهل2-2

« فأقطعوا»و « فأجلدوا»سنّت اعتقاد دارند که مخاطب آيات حدود و اوامری از قبيل مفسران اهل
(. فقهای 27/717ق، 1821اند )فخررازی، امام است و حتي بر اين مسئله ادعای اجماع نموده

-سنّت نيز مانند مفسران ايشان اجماع دارند که مجری حدود و احکام الهي، ائمه مسلمين مياهل

آنها از امام نيز حاکم کس جز امام حق ندارد متولّي امر اجرای حدود گردد؛ منظور باشند و هيچ
 جامعه اسالمي است.

کند، نه اجماع است که حدّ را امام يا نايبش اقامه مي»آمده است:  التشريع الجنائي االسالميدر 
کس ديگر؛ زيرا حدّ حق خداوند تعالي است و برای اصالح جامعه تشريع شده؛ پس تفويض آن 

که نياز به اجتهاد دارد؛ پس ترک حدّ و به نايب جماعت که همان امام است، واجب شده و اين
أربع إلي الوالة: »اند: که فرموده باشد و به حديث پيامبرامر واجب مي سپردن آن به ولي

(. دکتر زحيلي 7/117م، 1988اند )عوده، استناد کرده« الحدود، و الصدقات، و الجُمُعات، و الفيء
رخي از وظايف امام و رهبر جامعه اسالمي را بندی، بسنّت در يک تقسيماز فقهای معاصر اهل

برشمرده و يکي از اوّلين وظايف ديني امام را محافظت از احکام دين و حمايت از حدود الهي و 
ق، 1815است )ر.ک: زحيلي،  کنندگان از آن حدود دانستهبه مجازات رساندن مخالفان و تخطي

1/199.) 
فهميد، اين است که اوالً منصب اجرای حدود را توان سنّت ميآنچه از نظريات فقهای اهل

ای که به واسطه شورا يا انتصاب تعيين شده است(؛ ثانياً دانند )البته امام و خليفهمختص امام مي
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اهلل هستند، اقامه و واليت اجرای آنها فقط برای خليفه و نايب طبق نظر آنان چون حدود حق
عادل باشند تا بتوانند قضاوت و اجرای احکام را بر عهده  اوست؛ ثالثاً نايبان خلفا بايد مجتهد و

اند و از آنجا که جامعه هميشه بگيرند؛ رابعاً اجرای حدود را از وظايف ديني و سياسي امام دانسته
نيازمند نظم و حاکميت قانون است، اجرا و اقامة حدود الهي برای جلوگيری از تجاوز به حريم 

-سنت و کتب امامان ايشان، اين ن الزم است. از ظاهر کالم فقهای اهلاموال، انفس و آبروی مؤمنا

تواند بر رسد که حاکم جامعه اسالمي وظيفه دارد حدود الهي را اجرا کند و ميچنين به نظر مي
 اساس مصلحت عمل نمايد. 

 
 نقش مصلحت در اجرای مجازاتها

انديشي و توجه به مصلحت بحث اهميّت حدود و اجرای آن در زمان غيبت، بهپس از ذکر 
مقتضيات زمان و مکان در مجازاتهای حدّی خواهيم پرداخت. توضيح اينکه شناخت مصالح و 
فتوا دادن بر اساس آن از جمله کارکردهای عقل در استنباط احکام شرعي است. گاه عقل حکم 

-فقيه در اينکند که به اقتضای مصلحت، حکمي شرعي برای مدتي تغيير کند يا متوقف شود. مي

 گويد.گونه موارد با تکيه بر رکن مستحکم عقل، بر اساس مصلحت سخن مي
انديشي در اجرای احکام يا درک مصالح واقعي مطابق شرايط زمان و مکان، نيازمند مصلحت

-فرايندی عقلي است که در ضمن آن، عقل در تغيير، توقف يا جايگزين کردن احکام نقش ايفا مي

شي در تشريع آيات احکام قرآن رعايت شده است و احکام بر اساس مصالح انديکند. مصلحت
روز، گام به گام تشريع شدند يا تغيير يافتند. تحريم تدريجي شراب و برخي از آيات ناسخ و 

 منسوخ گواه اين ادعا هستند.
جرای کردند؛ از جمله تعطيل کردن انيز گاه بنا بر مصلحت، حکمي را تغيير يا تعطيل مي ائمه

ای که گونهپذير نيست؛ بهحدود بنا بر مصلحت. در اسالم، اجرای حدود تأخيرپذير يا شفاعت
بر زنای شخصي شهادت دادند. حضرت از شاهد  روايت شده است که سه نفر نزد اميرمؤمنان 

درنگ، حدّ قذف را بر آنان جاری کرد و چهارم پرسيد که گفتند: در راه است. اميرمؤمنان بي
تأخير و  همچنين حضرت رسول«. ای درنگ در اجرای حدود الهي جايز نيستلحظه»ود: فرم

پذيرفت. روايات بسياری در اين زمينه نقل شده است؛ از جمله در شفاعت را در حدود نمي
با وجود اين همه « در حدّ شفاعت پذيرفته نيست»فرمايد: زيد ميبنروايتي حضرت به اسامه

کند که اجرای حدود به تأخير انداخته شود يا در د، گاه مصلحت حکم ميتأکيد در اجرای حدو
من حد را در سرزمين دشمن بر کسي جاری »مي فرمايد:  شرايطي تعطيل گردد. حضرت علي

«. سازم تا از آنجا خارج شود؛ چراکه امکان دارد تعصب او را به پناهندگي به دشمن واداردنمي
ی و لزوم اجرای حدود، اگر پيش از اثبات حدی، آثار پشيماني در ناپذيرهمچنين با وجود شفاعت
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توان نزد شاهدها شفاعت کرد که شهادت ندهند و امام نيز حق مجرم وجود داشته باشد، مي
دهد که هرچند تساهل و تأخير در اجرای بخشش و عدم اجرای حد را دارد. اين روايات نشان مي

بر مصالح، اجرای آن را تعطيل کند يا به تأخير بيندازد. در  تواند بناحدود جايز نيست، حاکم مي
مواردی نيز حد قابل بخشش است؛ از جمله پيش از اثبات، به شرط ندامت مجرم. بر اين اساس 

-تواند حد را جاری نسازد و از آن بگذرد؛ چناناهلل خويي برآن است که حاکم در مواردی ميآيت

مقتضای روايت اين »گويد: بت شده است، امکان دارد. ايشان ميکه عفو کردن حدی که با اقرار ثا
انديشي در فتوای فقها نيز وجود دارد و مصلحت«. است که حد در صورت توبه، عفوپذير است

اند )ر.ک: سنجي، فتواهای مطابق مصالح دادهفقها با در نظر گرفتن شرايط اجتماع و مصلحت
 (.117-111ش، 1791خطاط، 

تأثير مصلحت بر کيفرهای اسالمي  ههايي که دربارها و نظريهبه بررسي فرضيهدر اين مبحث 
باره، های موجود دراينپردازيم و سعي داريم با استفاده از مباحث سابق و نظريهمطرح است، مي

مجازاتها، باألخص مجازاتهای حدّی که بحث اين نوشتار  هبه اصولي عام و قابل تسری به کلّي
که  توان دو فرضيه برای موضوع مورد بحث طرح نمودبا يک حصر عقلي مي يم.دست ياب است،

 در ادامه تحت عنوان دو گفتار مطرح خواهد شد.
 مجازاتهای حدّیمصلحت در اجرای نداشتن تأثیر  .4

احکام  همعتقدند که احکام اسالمي شامل احکام متغير و احکام ثابت است و دربار از فقها برخي
فالصحيح انّ الحکم الثّاني ثابت اليتغير، صارت الظروف ما صارت و تغيرت »نمايند: ثابت بيان مي

صحيح  ؛«االحوال ما تغيرت... ال فرق في ذلک بين المعامالت و العبادات فکلّها مصونة من التغير
و در اين خصوص  هستندآن است که احکام دوم )احکام ثابت( همواره ثابت و تغيير ناپذير 

اساس  باشند. بران احکام عبادی و معاملي وجود ندارد و جملگي مصون از تغيير ميتفاوتي مي
يابند و در هر زمان و هر تحت هيچ شرايطي تغيير نمي حدّیشود که مجازاتهای اين تفکّر گفته مي

مطروحه در متون روايي در هر  هشيوبايد به حدّیای هبنابراين مجازات هستند؛االجرا مکان الزم
يا تغيير در اجرای آ»د و در عصر حاضر نيز پاسخ به اين سؤال که نن و هر مکاني اجرا گردزما

دارند: بيان مي« جايز است؟ ،اسالمي در شرايطي که موجب وهن اسالم گردد همجازاتهای منصوص
)رمضاني،  «تغيير جايز نيست و آنچه موجب وهن اسالم است... تنازل از مواضع اسالمي است»

واضح است که در اين ديدگاه شرايط موجود هيچ تأثيری در مجازاتهای اسالمي (. 182ش، 1714
 نخواهد گذاشت.

 مجازاتهای حدّیتأثیر مصلحت در اجرای  .2
 .دانندديگری از فقها شرايط ايجادشده را در احکام اسالمي مؤثّر مي هعدّ ،گاه سابقددر مقابل دي
افکني ن با قدرت تبليغاتي فراوان خود عليه اسالم شبههدر شرايط موجود که بدخواهااين فقيهان 
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ای اسالمي، موجبات تضعيف و وهن دين اسالم را در اذهان مردم هنمايند و با اشاره به مجازاتمي
اين دسته (. 181)همان،  مايندنا را تجويز نمياتهگونه از مجازکنند، اجرای اينو جهانيان فراهم مي

اند و هدف از اجرای ريزی شدهاساس مصالح و مفاسد پايه کام اسالمي برند که احااز فقها قائل
اجرای يک حکم  که و در صورتي (111ش، 1711است )معرفت، احکام دستيابي به مصالح 

از دست داده است.  ،طور موقّتولو به، اسالمي سبب ايجاد مفسده شود، درواقع مصلحت خود را
در اجرای  حضرت امير اينکهنمونه  برایوان استظهار نمود؛ تچنين مطلبي را از روايات نيز مي

عرب  يدنترسن را دستور آتش زدن الطي، علت انتخاب اين نوع از کيفرصدور کيفر لواط پس از 
اثر  ،معمولي هکه اجرای مجازات قتل مجرم به شيو استبه اين مفهوم  ،دانندمي معمولياز مرگ 

مصلحت نهفته در خود را در پي ندارد و لذا  ،قتل ةگوناينخود را از دست داده است و اجرای 
 (.14/111ق، 1817عاملي، )ر.ک: حرّ «فانّ العرب التری القتل شيئاً»فرمايند: بيان مي

اجرای  که دارندامام خميني نيز در پاسخ به پرسشي در خصوص مجازات سنگسار بيان مي
کنند و با عمل خود نبايد م. عليه ما تبليغات ميما دشمنان زيادی داري .سنگسار فعالً صالح نيست

مي که حدود ياصالً در دادگاه اقدامي انجام نگيرد تا جرا . موجبات تبليغات دشمن را فراهم کنيم...
فقيه ديگری در اين (. 181ش، 1719، نامه مفيد)ر.ک:  الهي در آنها معين شده است، ثابت گردد

باشد و دارای ا ممکن نميانهرجم در بعضي از شرايط و زماجرای مجازات »دارد: مورد بيان مي
نمايد که به و لذا پيشنهاد مي (718و2/717ش، 1741)مکارم شيرازی،  «گرددمفاسد عظيمي مي

و لعلّ االمر في عصرنا » :داردنهايت چنين بيان مي ا استفاده گردد و درهجای رجم از ساير مجازات
مّا يوجب بعض  لالسالم من هذا القبيل فان اجراء حدّ الرجم کثيراً الّذی کثر فيه الدعايات المضادة

 (.2/718)همان، « ذلک تحت عنوان حقوق البشر و شبهه
تنها به مصلحت نيست، بلکه از فقيهي ديگر نقل گرديده است که اجرای چنين حکمي نهحتي 

حرام  ،سالم گرددزيرا اجرای هر حکمي که موجب وهن ا ؛در وضعيت فعلي اجرای آن حرام است
توان گفت در شده مياساس مباحث و شواهد ارائه بر(. 12ش، 1711، نامه مفيداست )ر.ک: 

تواند از اجرای آن جلوگيری نمايد. حاکم اسالمي مي ،صورتي که اجرای کيفر به مصلحت نباشد
 ا جاری نمود.هتوان يک قاعدة کلّي دانست و در کليه مجازاتاين امر را مي

توجّه به اين موضوع است که در همه حاالت نبايد مصلحت  در اين مبحثابل ذکر ق هنکت
کننده و ضامن بقای دين اسالم را در عدم اجرای کيفر دانست؛ بلکه در مواردی اجرای کيفر تأمين

سلمان رشدی  هتوان در حکم صادره از سوی امام خميني دربارکه نمونه بارز آن را مي است
به اطالع »دارند: رغم اصل عدم اجرای حدّ در سرزمين دشمن چنين بيان مييافت. ايشان علي

يات شيطاني که آن کتاب عليه اسالم و آمؤلف کتاب  ،رساندمسلمانان غيور سراسر جهان مي
پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است و همچنين ناشرين مطّلع از محتوای آن محکوم به 
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سريعاً اعدام نمايند تا  ،خواهم تا در هر لحظه آنان را يافتندلمانان غيور ميباشند. از مساعدام مي
 (.21/41ش، 1719)خميني،  «به مقدّسات مسلمين توهين نمايد... ،ت نکندئکسي جر

 
 نقش زمان و مکان در اجرای مجازاتهای حدّی

بر حسب  و است «محل»و  «موضوع»به معنای  «مکان»و  «وقت»به معنای  «زمان»در لغت 
افتد، شرايط و تحوالت زندگي يعني حوادثي که در زمان و مکان اتفاق مي هعرف به مجموع

زمان و مکان بر حسب اين معنا شامل تمام وقايع اجتماعي، سياسي، فرهنگي و  .شوداطالق مي
های در فقه تمدن جديد بشری، نياز .ای دارد. اين معنا در علوم مختلف کاربرد ويژهاستمانند آن 

های مختلف و مجموعه تحوالت حاکم بر زندگي بشر مقتضيات ا در زمان و مکاننهگوناگون انسا
بنابراين منظور از زمان و مکان، همان مقتضيات زمان و مکان دهند؛ شکل ميرا  زمان و مکان

-مراد از زمان و مکان، امور، تحوالت، اوضاع و احوالي است که در زمان و مکان قرار ميو  است

 .گيرند. اين معنا در روايات نيز مورد تأکيد قرار گرفته است
در مورد نقش زمان و مکان در اقامه حدود نيز بررسي روايات به عنوان يکي از منابع استنباط 

خصوص احاديثي که بيانگر سيره جزائي رسول احکام اسالمي در اين زمينه حائز اهميت است؛ به
ميت بيشتری برخوردارند؛ چراکه ايشان تشکيل حکومت هستند، از اه و امام علي خدا

دادند؛ لذا تبيين اقدامات حکومتي آن دو بزرگوار در زمينه اجرای حدود که ريشه در وحي دارد، 
 تواند الگو باشد.مي

ازآنجاکه مکلفان همواره در يک وضعيت نيستند و شرايط زمان و مکان نيز پيوسته در حال 
پذير نيست. در قوانين يکسان در اجرای برخي از احکام شرعي امکان شيوهتغيير است، استفاده از 

های گوناگوني برای شرايط مختلف قرار داده بيني و روشاسالم بسياری از تغيير حاالت پيش
بيني حالت بيماری و اضطرار يا بيان راهکارهای خاص در احکامي مانند تيمم )به شده است. پيش

-های انعطافجای روزه برای افراد ناتوان( از جمله شيوهاخت فديه )به جای وضو يا غسل(، پرد

 پذيری اجرای احکام اسالم است.
در مواردی تشخيص تغيير روش اجرای حکم يا تصرف در اجرای احکام بر اساس شرايط 

فقيه يا حاکم شرع است. يکي از احکام پرتأکيد اسالم حدود است. مصالحي که  مقتضي، بر عهده
ی اجرای حدود وجود دارد، سبب شده است که شفاعت يا تأخير در اين حکم روا نباشد؛ با ورا

اجرای آن از بين برود و حدّ به تعطيلي بکشد؛ لذا  وجود اين ممکن است در شرايط خاص زمينه
و محدوديتي  دانندميدخيل ن حدودفقها و حقوقدانان اسالمي زمان را در اجرای مشهور گرچه ا

مقتضيات زمان و مکان عالوه بر تأثيری که در مراحل تشريع و استنباط قائل نيستند، برای آن 
گذارد، در مرحله اعالم و اجرای آن نيز مؤثر است؛ زيرا برای اجرا بايد شرايط و حکم شرعي مي
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اوضاع و احوال فردی و اجتماعي و به عبارت ديگر زمينه مناسب اجرايي احراز شود تا عدالت 
مي بتواند به اهداف خود نزديک گردد. گاهي اعالم يا اجرای يک حکم در دو زمان يا کيفری اسال

دو مکان مختلف، آثار و عواقب متفاوتي خواهد داشت. مسلماً در صورت انتفای تأثير حکم و 
گذاری در يک زمان و مکان خاص، از نظر منطقي توجيهي درنتيجه تحقق نيافتن اهداف قانون

ا تداوم اجرای آن باقي نخواهد ماند. شايان ذکر است که به عقيده اکثر فقها، برای اجرای حکم ي
اين ويژگيها و شرايط جانبي اعالم و اجرا، ربطي به موضوع مفروض در حکم ندارد. به اصطالح 

آيد؛ بلکه به شمار نمي -يعني قيود موضوع  -اصوليان، اين موارد از موجبات تقييد و تحديد 
جانبه با راهبردهای اجرايي قانون دارد؛ به همين دليل بايد ميان اين نوع گ و همهای تنگاتنرابطه

 . شناسي تمايز قائل شدتأثير زمان و مکان و تأثير بر موضوع و موضوع

های گونهنامتناسب بودن شرايط و اوضاع و احوال بيروني برای اعالم يا اجرای حکم شرعي، به
اثر ت اجتماعي و اقتضائات فرهنگي و اقتصادی، سبب بيگاهي تحوال. شودمختلفي تصور مي

شود؛ مثالً حکم به مجازات حبس برای مجرمانِ به عادت يا مجرمان شدن برخي از احکام مي
ای اثربخشي خود را از دست دهد. در اين صورت برای اخالقي يا هيجاني ممکن است در دوره

يد به مجازاتهای جانشين زندان حکم داده شود؛ حفظ نظم و امنيت و جلوگيری از فساد جامعه، با
 . مجازاتهايي چون جزای نقدی، تنبيهات اداری و ممنوعيتهای اجتماعي

شده شرعي در اثر ضعف روحيه ايماني مردم و ای مواقع هم ممکن است احکام اعالمدر پاره
وصيت تحليل فرهنگ ديني جامعه، صالبت و قاطعيت اوليه خود را از دست بدهند و خص

 18آنها کمرنگ شود؛ برای مثال ممکن است اعالم حکم تعزير تا [ Deterrence]بازدارندگي 
ضربه شالق برای کسي که معاونت در جرم قتل عمدی کرده يا مرتکب سرقت مقرون به آزار و 
اذيت شده است، به هيچ وجه متناسب با مقتضيات جامعه کنوني ما نباشد؛ بلکه الزم باشد 

دتری اعالم و اجرا شود. گاهي نيز اين جريان ممکن است به گونه ديگری ظهور مجازات شدي
کند؛ يعني وضعيت و ساختار اجتماعي و اقتصادی جامعه اسالمي در اثر عوامل طبيعي يا در نتيجه 

ای دگرگون شود که اجرای برخي از احکام و مقررات به ظلم و ناعدالتي افعال انساني به گونه
خالف حيثيت و کرامت انساني به حساب آيد؛ برای مثال در زمان حکومت  بينجامد يا حتي

گانه با وجود اينکه حکم قطع دست سارق اعالم شده بود و قيد قحطي و خشکسالي نيز خلفای سه
برای آن در نظر گرفته نشده بود، در زمان حکومت خليفه دوم و هنگامي که قحطي و خشکسالي 

جه آمار سرقت افزايش يافت، خليفه با توجه به همين وضعيت بحراني در مدينه پديد آمد و در نتي
ضرور دانست و احکام ديگری صادر کرد )سيدحسيني، اقتصادی، اجرای حد سرقت را غير

مجازات  رای مثالتوان در حال حاضر به اين نتيجه رسيد که ب(. همچنين مي5/184ش، 1718
يا سياسي، با مقتضيات زمان سازگار نيست و نه تنها شالق به عنوان تعزير برای جرايم مطبوعاتي 



 5فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

51 

المللي است، بلکه حتي اعالم آن ـ هرچند قابل تبديل اجرای آن فاقد زمينه مناسب داخلي و بين
است که اگرچه در نصوص و اخبار برآن « دزدیکفن»هم باشد ـ شايسته نيست. مثال ديگر، جرم 
ای برای اند، امروزه چندان زمينهصيل از آن بحث کردهتصريح شده است و فقها در آثار خود به تف

 اعالم ندارد.
 ؛بسيار حائز اهميت است در اين بحث بررسي روايات به عنوان يکي از منابع استنباط احکام

سرزمين بيمار، عدم اجرای حد در  يا باردار مجرم برای حدّ اجرای در تأخير به توانمي مثال برای
. اشاره کرد حد و سرقت و تغيير کيفيت اجرای حدّ ،رمان در زمان جنگعفو مج، اضطراردشمن، 

در ادامه به تأثير مقتضيات زمان و مکان و بحث مصلحت نسبت به اشخاص مجازاتهای حدّی با 
 پردازيم.توجه به روايات و نظر فقها در تأخير، توقف و تغيير کيفيت اجرای حدّ مي

 . تأخیر در اجرای حد4ّ
جمله مريض بودن مرتکب، باردار بودن زن محکوم به حدّ، پناه بردن مرتکب به  در مواردی از

افتد که ذيالً درباره آنها حرم، گرم و سرد بودن هوا و مستحاضه بودن زن، اجرای حدّ به تأخير مي
 شود:بحث مي

 . مریض بودن مرتکب4-4
مگر اينکه مصلحت، تعجيل در اجرای حدّ را  شود؛بر مريض تا زمان خوب شدن حدّی جاری نمي

اقتضا کند و اگر مصلحت در تأخير مجازات باشد، الزم است مجازات را به تأخير بيندازند تا 
در (. 511و2/515ش، 1742گاه حدّ بر او اقامه شود )شهيد ثاني، بيمار بهبودی پيدا کند، آن

فرمود: او را  امام علي .شده بود دّمردی در حال بيماری محکوم به حاست که روايتي آمده 
)ر.ک: حرّعاملي،  کنيد حاضر حدّ اجرای برای آورد، دست به را اشوقتي سالمتي وببريد 
شود تا سالمت بر بيمار حدّ جاری نمي»آمده است:  الروضة البهيةدر  (.71-24/29ق، 1817

بيمار حدّ جاری گردد، با يک  خود را بازيابد؛ ولي هرگاه مصلحت اقتضا کند که با عجله در مورد
ر.ک: شهيد ثاني، « )شودبار بر او زده ميدسته از چوبهای نازک مشتمل بر صد شاخه، يک 

گويد: اين کيفر بيماری است که از بهبودی او مي الخالف(. شيخ طوسي در 2/515ش، 1742
خير در أت ،رواياتنص نا بر اين در حالي است که ب(. 7/141ق، 1811اند )طوسي، نااميد شده

 منجر شخص قتل به حد اجرای که صورتي در کرد که استنباط تواناجرای حد جايز نيست و مي
 است. حدود تعطيل مفسده از بيشتر قتل مفسده زيرا افتد؛مي تأخير به آن اجرای شود،

 . باردار بودن زن محکوم به حد4-2ّ
افتد و اگر وضع حمل و شير دادن به تأخير ميای زنا کند، حد رجم تا زمان اگر زن باردار محصنه

امام افتد. محصنه نباشد، در صورتي که حدّ جلد برای جنين خطری داشته باشد، به تأخير مي
 انداختخير ميأدرباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به ت علي
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به نحوی به حيات مادر بستگي داشته عالوه چنانچه حيات کودک ه ب (؛117-24/114)ر.ک: همان، 
 (.112و4/111تا، ، بيالمغنيقدامه، )ابن افتدباشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع به تعويق مي

، در صورت سقط جنين، پرداخت ديه به است نين اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بودهمچه
حاکم يا مجری حکم خواهد بود. ديگر اينکه اگر زن حسب مورد واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده 

باردار برای اجرای حد يا بازپرسي نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنين کند )فَأَجْهَضَتْ 
در حديثي ديگر امام (. 254-1/251ق، 1815)ر.ک: زحيلي،  ديه جنين بايد پرداخت شود خوفاً(
پيامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری  .زنا شده بود کنيز رسول خدا مرتکب» فرمود: علي
 ؛ترسيدم اجرای حد موجب مرگ او شود ؛ولي متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است ؛کنم

ايشان ضمن تأييد وقتي تصميم خود را به عرض رسول خدا رساندم،  .لذا تصميم گرفتم حد را اجرا نکنم
 .(12/729تا، ، بيالشرح الکبيرقدامه، ابن) «: احسنت و درنتيجه حد به تأخير افتاداصل تصميم، فرمودند

 . پناه بردن مرتکب به حرم4-9
پناه  –که محدوده خاصي از شهر فعلي مکه است  -« حرم»کسي که حدّی را مرتکب شود و به 

 ند تا خود بيرون آيدگيربلکه در خوردن و آشاميدن بر او سخت ميشود؛ برد، حدّ بر او اجرا نمي
 ،و همان جا تحصن نمايد باشد ولي اگر فردی در حرم زنا کرده گاه حدّ بر وی جاری شود؛و آن

شرعاً حد زدن وی در حرم جايز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه احترامي است که برای 
 (.1/795ق، 1812جهرمي، ؛ کريمي 24/59ق، 1817)ر.ک: حرّعاملي،  اندحرم قائل شده

 . گرم و سرد بودن هوا4-1
در هوای گرم و سرد نبايد حدّ اجرا شود و انجام اين کار بايد تا مناسب شدن دما به تأخير افتد 

 (.24/22ق، 1817)ر.ک: حرّعاملي، 
 . مستحاضه بودن زن4-5

(؛ البته از روايات 24/29گردد )همان، بر زن مستحاضه تا زمان قطع شدن خون حدّی جاری نمي
استفاده کرد؛  توان وجوب تعجيل در اجرای حدّ راربوط به جاری نشدن حدّ بر مستحاضه نميم

زيرا مفاد اين روايات حرمت اجرای حدّ در زمان استحاضه است، اما بر وجوب فوری اجرای حدّ پس 
اضه از دارد تا وقتي که زن مستحاز رفع استحاضه داللتي ندارد؛ به ديگر سخن، روايات مزبور اشعار مي

گويد که به محض پاک شدن بايد حدّ شود، اما نميخون استحاضه پاک نشده است، حدّ بر وی اجرا نمي
 شود.بر وی جاری شود. شبيه اين مطلب در روايات ديگر مربوط به تأخير اجرای حدّ نيز مطرح مي

 . اجرا نشدن حد2ّ
دّ در سرزمين دشمن، اجرای حدّ مواردی در روايات اجرای حدّ متوقف شده است؛ مانند اجرای ح

شوهر و حدّ در سال قحطي که بر اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بي
 پردازيم.در ادامه به بررسي آن روايات مي
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 . عدم جواز اجرای مجازاتهای حدّی در سرزمین دشمن2-4
است. در رواياتي که از امامان در سرزمين دشمن اجرای آن  يکي از محدوديتها در اجرای حدّ

احتمال  نيزو علت آن  است، از اجرای حدود در سرزمين دشمن منع شده هوارد شد معصوم
و شامل  رنداين روايات اطالق دابيان شده است. پناهنده شدن محکوم به سرزمين دشمن 

فرمود:  يکند که حضرت امير مؤمنان علنقل مي امام باقر د.نشوی نيز ميحدّ مجازاتهای
(: در سرزمين دشمن بر 14/111ق، 1817عاملي، )ر.ک: حرّ« اليقام علي احد حدّ بارض العدوّ»

و ايشان از  از پدرشان امام باقر شود. در اين روايت امام صادقکس حدّی جاری نميهيچ
افة أن ال اقيم علي رجل حدّاً بأرض العدو حتي يخرج منها مخ»کنند: نقل مي امير مؤمنان علي

(: در سرزمين دشمن بر هيچ فردی حدّی را 25و24/28)همان،  «تحمله الحمية فيلحق بالعدوّ
کنم تا اينکه از آنجا خارج شود، به علت ترس از اينکه حميّت و غيرت او را وادار جاری نمي

سازد به دشمن ملحق شود. بايد توجه داشت چون اين روايت به سند ديگری هم نقل شده است، 
 (.171ق، 1811شناسند )ر.ک: تبريزی، مي« عماربناسحاق معتبره»ضي آن را به بع

توان شده مياز اين بيان حضرت نکات متعددی قابل استفاده است و با توجه به مالک ارائه
و توجّه به « أرض عدو»اوالً سرزمين دشمن موضوعيتي ندارد و با الغای خصوصيت از  گفت:

شيرازی، است )حسيني عدم اجرای حدّ، خوف الحاق به دشمن تعليل ذيل حديث، مالک 
 (.41/215ق، 1819

توان خوف الحاق را فقط به خوف الحاق مجرم به دشمن دانست و همچنين نبايد ثانياً نمي
طور مطلق زيرا تعليل و مالک عدم اجرای حدّ به ؛مفهوم حدّ را مخصوص حدّ جلد تفسير نمود

ازاتي سبب چنين خوفي شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ زيرا حفظ يک گونه مجبنابراين هر است؛
شعر بدان است که در اجرای . اين تعليل حضرت مُاستتر از اجرای يک حکم و کيفر مسلمان مهم

شود حکم مصلحتي نهفته است و هر حکمي برای تأمين آن تشريع شده و بر همين اساس بيان مي
و انسان را به آن مصلحت  هست که در متعلَّق آن تکليف نهفتهر تکليفي ارشاد به مصلحتي ا»که 

لذا در  ؛نه آنکه صرفاً مصلحت در نفس تکليف باشد، مانند تکاليف آزمايشي ؛سازدواقعي نائل مي
 (.111و119ش، 1711)معرفت،  «شريعت تعبّد محض حاکم نيست

يا تضييق نمود و با داد ه شمول آن را توسع هداير ،توان با کشف مالک احکامبر اين اساس مي
توجّه به همين مالکات در وضعيت فعلي که قدرت تبليغاتي دشمنان اسالم بسيار زياد است و با 

ظاهر بشردوستانه اجرای کيفرهای اسالمي را نوعي تجاوز به حقوق بشر تلقّي و بر عناوين به
-فراهم مي را اسالمبه  افراد نمايند و موجبات بدبينيهمين مبنا تبليغات فراواني عليه اسالم مي

سازند، همين موضوع مورد توجّه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثير شرايط کنوني و نقش 
 ،در حدودی که حق خداوند يا آدميان باشدکه دارند مصلحت در اجرای کيفرهای اسالمي بيان مي
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پا داشتن حکم خدا  ول برئخالصه آنکه حاکم اسالمي مس. تواند از اجرای حدّ امتناع کندحاکم مي
ناچار بايد پس به ؛ای که پايداری و استواری و دوام آن را نيز تضمين نمايدگونهبه ،در جامعه است

با توجه به  در حال حاضر و در جهان کنوني،بنابراين ؛ سياستهای مناسب را در اجرا فراهم کند
در بالد و کشورهای  هاو پخش آن اتهبرداری ازصحنه اجرای مجازابرداری و عکسامکان فيلم
توان اجرای علني کند، ميبر اساس رواياتي که از اجرای حدود در انظار کفار نهي مي، غيراسالمي

گفت که اجرای دانست و و تحقير مسلمانان حد در بالد کفر  اقامهرا از مصاديق وهن اسالم و  حد
در: سايت بازنگری  ،«ازاتهای اسالمياجرای علني مج»داماد، محققآن به مصلحت نيست )ر.ک: 

ادعا  ،اين مورد را تعميم دادهتوان ميالغای خصوصيت  با استفاده از تنقيح مناط و در متون ديني(.
گرچه دشمن حضور فيزيکي ندارد، حضور فرهنگي و اجتماعي گسترده اکه در اين زمان  نمود

 ر چنين شرايطي نيز مصلحت اجرای حدّپس د ؛امکان پناه بردن به دشمن بسيار آسان است ،داشته
، در: کتابخانه ديجيتال «اجرای علني مجازاتها»شوشتری،  )ر.ک: مرعشي گرددمخدوش مي

 تبيان(.
 کتاب اهلو  حدّ. 2-2

کتاب در قلمرو حکومت اسالمي مرتکب اهلشهروندان که هرگاه است روايات آمده برخي در 
زن و مرد يهودی را  که رسول خداچنان ؛ا اجرا شودجرم شوند، بايد حدود الهي درباره آنه

هرگاه در خارج از سرزمين حکومت اسالمي مرتکب جرم شوند و به  اهل کتاب رجم نمودند.
شوند. با وجود اين محکمه اسالمي مراجعه کنند، باز هم طبق احکام جزايي اسالم مجازات مي

 است؛ ني خالف آن اصل کلي عمل شدهدر برخي موارد به جهت شرايط زماني و مکا ،حکم کلي
مثل اينکه در زمان حکومت علوی در مصر، مرد مسلماني با زن يهودی و نصراني زنا کرد. 

اش تحويل دهند تا هرگونه زن را به متوليان امور ديني و بزنند دستور دادند، مرد را حدّ امام
 (.811و24/815ق، 1817حرّعاملي، )ر.ک:  که مناسب باشد، درباره او تصميم بگيرند

 اضطرار. 2-9
نجات از تشنگي شديد، مرتکب عمل زنا برای زني به دليل اضطرار و  که در روايات آمده است

پس از بررسي، با استناد  زنا بر او جاری نمايد، اما امام علي خواست حدّمي خليفه دوم .شد
از اجرای حد ممانعت نمود. در اين حال  (،117ره، )بق« عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ»به آيه شريف 

)ر.ک: همان،  اگر علي نبود، عمر هالک شده بود :«لوال علي لهلک عمر»گفت:  خليفه دومبود که 
24/748.) 

 عفو مجرمان در زمان جنگ. 2-1
فرمود: ممکن است شخص مجرم مي ،از اجرای حدود در ميدان جنگ نهي نموده رسول خدا

درنتيجه از اجرای حد،آثار  و تحريک يا به جهت حميت به مشرکان ملحق شود از روی خشم،
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زيرا از دست دادن يک مسلمان و الحاق او به  ؛تری نسبت به عدم اجرای آن به وجود آيدمبغوض
رسول  (.71/19ق، 1718قيم، )ابن دارد حد نشدن تأخير يا اجرا نسبت به  دشمن مفسده بيشتری

اجتناب از شماتتهای مردم  برایبوک سوءقصدکنندگان به جان خود را در جريان جنگ ت خدا
ال تخافوا في اهلل لومة  و»فرمود: در مورد اجرای حدود ميايشان در حالي که  ؛مورد عفو قرار داد

اش وجود در فرض يادشده، حکم حدّ تغيير نيافت، اما چون زمينه(. 9/117تا، )بيهقي، بي «الئم
 توقف شد.نداشت، اجرای آن م

به دليل ايجاد شکاف در  ابيبناز کشتن عبداهلل پيامبر اکرم المصطلقهمچنين در غزوه بني
ميان صفوف رزمندگان خودداری نمودند و در پاسخ افرادی که تأکيد بر اعدام عبداهلل داشتند، 

، سربازان دوفرمودند: اگر به قتل او دستور دهم، آنگاه خواهند گفت: محمد وقتي از جنگ فارغ ش
اگر به خاطر تبليغات ديگران نبود که »به همين دليل در موردی ديگر ايشان فرمودند: ؛ کشدرا مي

گيرد، ولي به مجرد اينکه بر دشمن پيروز از مردم برای غلبه بر دشمن کمک مي گفتند محمدمي
)حرّعاملي،  «زدمرساند، بسياری از اطرافيانم را گردن ميشد، نيروهای خود را به قتل مي

شود که هرگاه مصلحت باشد، نتيجه اين مي اعدام اين افراد، اگر از باب حدّ(. 14/551ق، 1817
 .شوداقتضا نکند، حد اجرا نمي

 شوهرعفو زنان بی. 2-5
شدند و شوهر نداشتند، ايشان بدون زناني که مرتکب زنا مي»آمده است:  در سيره امام علي

فرمود: امام داد و مينان جاری نمايد، آنان را به اجبار شوهر ميآنکه حد را در مورد اين ز
گونه که شتر آزاد با عقال مسلمين وظيفه دارد، زنان آزاد و رها را با شوهر دادن مقيد کند، همان

از اين (. 11/158ش، 1715؛ طوسي، 14/812ق، 1817)حرّعاملي،  «شودمهار و مقيد مي
ت در صورتي مؤثر است که زمينه ارتکاب جرم نيز در کنار مجازا که شودحديث استفاده مي

صحيح آن  برآوردنکسي که نياز جنسي دارد و توان مالي برای برای زيرا  ؛مجازات از بين برود
 ندارد، مسلماً مجازات به تنهايي جنبه بازدارندگي نخواهد داشت.

 . سال قحطی2-6
المجاعه )سال قحطي( موجب سرقت در عام هبر اينک که داللت دارد استروايات متعددی موجود 

يعني در شرايط خاص زماني اجرای  (؛521و14/521ق، 1817شود )حرّعاملي، مياجرای حد ن
حتي برخي از فقهای شيعه معتقدند که در سال قحطي ـ چه سارق مضطر باشد مصلحت ندارد.  حدّ

 (.271تا، ، بياعد و الفوائدالقوشود )شهيد اول، و چه نباشد ـ مطلقاً حدّ سرقت اجرا نمي
 حدّ اجرای کیفیت تغییر. 9

اما اگر به هر دليلي اجرای حد الزم و  ؛شوددر مورد مريض اجرا نمي حدّ گونه که گذشت،همان
شود. در مورد افراد ضعيف حد به شکلي خاص اجرا مي و مصلحت مقتضي تعجيل باشد،فوری 
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به اين ترتيب که يک شاخه  ؛در نظر گرفته شده استنيز که تحمل اجرای حد را ندارند، تخفيف 
شود که خرما يا يک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، يک دفعه بر بدن مجرم زده مي

( که 721و721)همان،  شودحد به اين شکل اجرا مي و گويند« شمراخ»دسته در اصطالح به آن 
 (.2/515ش، 1742ي، )ر.ک: شهيد ثان گويند« ضغث»در اصطالح به آن 

 بندی روایات. جمع1
 اقامه به ایويژه اهتمام معصوم امامان و پيامبر که شودمي گيریبندی روايات نتيجهاز جمع
 تهایکيدات، در قضاوأبا وجود اين ت .انددانستهنمي جايز را آن اجرای در تأخير و اندداشته حدود
 يا اندنکرده اجرا حدود را داليلي به که شودمي ديده مواردی علي حضرت و اکرم پيامبر
اند؛ يعني در شرايط خاص داده قرار عفو مورد را مجرم يا انداخته تأخير به موقتاً را آن اقامه

مهم مصلحت با  تزاحمدر زماني و مکاني در سيره معصومين اجرای حدّ مصلحت نداشته يا 
جامعه فراوان باشد و برای رفع آن اقدامي اما اگر زمينه ارتکاب جرم در ديگری بوده است؛  

چراکه وجود  ؛صورت نگيرد، اجرای حد نه تنها مصلحتي ندارد، بلکه شايد از موارد شبهه هم باشد
حديث نبوی در موارد شبهه حد جاری  نصّ نا برو ب استمصلحت در چنين فرضي قابل ترديد 

 تزاحم صورت در دارند و ایکنندهيينزمان و مکان در اجرای حدود نقش تع ؛ بنابراينگرددنمي
تعطيل يا به  موقتاً دّح است ممکن تر نظير حفظ نظام اسالمي،مهم مصلحتي با حدّ اجرای مصلحت

 کيفيت ديگری اجرا شود.
الشرايط اجرای حکمي در جامعه به دليل عدم آمادگي چنانچه به نظر فقيه جامعرسد نظر ميبه 

شود، در اين صورت حفظ اسالم اهم ر اعتقاد و اصل اسالم فکری عموم مردم موجب سستي د
تدرء الحدود »اينکه قاعده  مضافاً ؛است و اجرای حکم بايد تا استحکام عقايد مسکوت بماند

 ،اندگرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته ت؛له جاری اسئدرباره اين مس« بالشبهات
شامل شبهه  ،شبهه اطالق داشته ،متخذ از عين روايت استبنا بر تسلم و قبول اين قاعده که 

 ،شودطور کامل اجرا نمييعني اجرای حکم در شرايطي که عدالت اجتماعي به ؛شودحکميه نيز مي
 .محل شبهه است

 . تقدم مصلحت دین بر مصالح دیگر5
ه تعارضي مصلحت دين مبنای مصالح ديگر و مقدم بر آنهاست؛ بنابراين در صورت بروز هر گون

بين مصالح ديني و غير آن و به اصطالح تزاحم مالکات، الزم است برای حفظ و صيانت مصالح 
ديني، ساير مصالح فدا شود؛ لذا بايد توجه داشت که در صورت تزاحم بين اين مالکات، مصلحت 

 (.52ق، 1748حفظ اسالم بر مصالح ديگر برتری دارد )ر.ک: بوطي، 
از پاسخگويي به شبهات پيرامون رجم که قابل تعميم به ساير حدود يکي از فقهای متأخر پس 

مخفي نماند، آنچه پيرامون رجم گفته شده، به لحاظ حکم اوّلي آن است؛ »گويد: نيز هستند، مي
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 ولي اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجرای حکم رجم محذوری مانند موهون شدن چهره
ناچار بايد از اجرای آن حکم ن و احکام آن به دنبال داشت، بهاسالم و تنفّر عمومي نسبت به دي

خودداری شود... . بعيد نيست از  الشيعه وسائلالحدود از ابواب مقدمات 11مطابق روايات باب 
تعليل ذيل روايت فهميده شود، در هر موردی اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر 

 در حکم رجم نسخ معنای به اين ولييد متوقّف شود؛ خالف مصالح اسالم و مسلمانان است، با
 در حکم آن نرسيدن فعليّت به معنای به بلکه نيست؛ حکم تشريع و گذاریقانون مرحله و شريعت
 تزاحم موارد در مهم بر اهم ترجيح و برتر مصالح رعايت و اجتماعي شرايط لحاظ به اجرا مرحله

)منتظری،  «است فعليت به حکم آن نرسيدن در شرايط رتأثي احتمال و شريعت احکام مالکات بين
 (.151ش، 1741

حفظ دين باالترين ت. ترين واجبات اسحفظ بيضه اسالم از مهم نويسد:يني ميئمحقق نا
حفظ دين در فرهنگ  است.ای به حفظ دين شده در تعريف مصلحت نيز اشاره .مصلحت است

ای خاص تهمعقول و منطقي که در موقعي يهايسياسي اسالم اين است که حاکم اسالمي راهکار
 هاه کند و قوانين و مقررات الزم را وضع نمايد تا در پناه آنئاجتماعي قابل پياده شدن باشد، ارا

جامعه اسالمي در جهت اعتالی  اهداف و احکام اسالمي پياده شود و به فرموده امام علي
شود که در تزاحم مصالح، خوبي روشن ميبراين به؛ بناالظالمين گام برداردةاهلل و نابودی کلمةکلم

 مصلحت حفظ دين بر مصالح ديگر مقدم است.
 

 اجرای علنی مجازاتهای حدّی و نقش مصلحت
پس از بحث اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غيبت و نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای 

شود. به نظر و بررسي مي حدّی، بحث اجرای علني مجازاتها يا اجرای مجازات در مألعام بحث
رسد که اجرای مجازات در مألعام فاقد هرگونه مستند شرعي است و هيچ دليلي وجود ندارد مي

که اثبات کند مجازات بايد در مألعام اجرا گردد. البته بايد توجه داشت که بين علني بودن 
جماعت بسيار از مردم مألعام به مجازات و اجرای مجازات در مألعام تفاوت اساسي وجود دارد. 

عام به معنای حاضر نمودن رساند و اجرای مجازات در مألشود و معنای همگاني را ميگفته مي
مجرم در محل آمد و شد مردم از جمله در ميادين و گذرگاهها و مراکز شهر و سپس اجرای 

و وشيده و پنهان به معنای ظاهر و آشکار در مقابل پ« علن»اما واژه است؛ مجازات در منظر مردم 
بدين مفهوم است که امری از حالت پوشيده خارج و به نحوی شخص يا اشخاص ديگر از آن 

همچنين برای علني شدن  ؛کندنيز کفايت مي ، آگاه شدن يک نفرلذا برای علني شدن ؛مطلع شوند
هرگز به اين که وقتي گفته شود محاکمه بايد علني انجام گيرد، ؛ چنانهای مختلفي وجود دارد.را
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ای باشد که مانع حضور مردم گونهمعنا نيست که محاکمه در مألعام باشد؛ بلکه محاکمه بايد به
 نشوند؛ بنابراين بين اين دو تفاوت روشني وجود دارد.

تواند گيرد و هر کس مايل است ميدر مجازات علني حضور و مشاهده تنها با اراده صورت مي
ور يابد؛ ولي هرگاه مجازات در مألعام اجرا شود، انسانها برای ديدن اجرای مجازات حض

-و  روانيسوء و  مخربآثار ناخواسته و با کراهت شاهد اجرای مجازات خواهند بود که گاه 

گونه استنباط با توجه به اين موارد اين(. 281ش، 1792نيا، گذارد )قربانمي جای براجتماعي 
 است، علني گيرد، صورتزيرا هر امری که در مألعام  ؛ز مألعام استشود که مفهوم علن اعم امي
 علني و آشکار صورتبه امری موارد از بسياری در چراکه نيست؛  صادق هميشه آن عکس ولي
. منظور از اجرای علني مجازاتها اجرای اشدب گرفته صورت مألعام در آنکه بدون آمده است،در

، اجرای مجازات در خرأاقوال فقهای برجسته متقدم و متابق مطهمچنين آنها در مألعام نيست. 
، امام حلي تنها فقهايي چون شيخ طوسي، محققچراکه نه ؛مألعام را بايد تفسيری موسع دانست

دانند، بلکه در اهلل منتظری وجوب اجرای مجازات در مألعام را فاقد مشروعيت ميخميني و آيت
ای اهلل خويي که قائل به وجوب هستند نيز قرينهمه حلي و آيتبيان فقهايي چون شيخ مفيد و عال

وقتي هدف اوليه  ييد اجرای مجازات در مألعام به شيوه معمول برخي از محاکم وجود ندارد.أبر ت
، تربيت و بازپروری مجرم باشد و وقتي اهداف ديگری چون ارعاب از در اجرای مجازاتها اصالح

به اين  ،دهيمجامعه از اجرای عدالت را در کنار هدف اوليه قرار مياطمينان  نيزتکرار جرم و 
)ر.ک:  توان بدون اجرای مجازات در مألعام هم به اين نتايج و اهداف رسيدرسيم که مينتيجه مي

 همان(.
نظر وجود دارد؛  در مورد اجرای علني مجازاتها، باألخص مجازاتهای حدّی بين فقها اختالف

دانند. پس از بيان دو نظر، به بررسي مجازاتها را واجب و برخي مستحب مي برخي اجرای علني
 پردازيم.اجرای علني حدود در عصر کنوني و تأثير عنصر مصلحت در آن مي

 . وجوب اجرای علنی مجازاتهای حدّی4
ن را هنگام اجرای حدّ جلد و رجم زاني و زانيه ابرخي از فقهای عظام حضور جمعي از مؤمن

ادريس در ابن (،141ق، 1811)ر.ک: مفيد،  المقنعهاند: شيخ مفيد در از آن جمله ؛داننديواجب م
)ر.ک: حلي،  االحکام قواعدحلي در  هعالم (،7/857ق، 1814ادريس حلي، )ر.ک: ابن السرائر
. (2/811ق، 1815)ر.ک: فاضل هندی،  اللثام کشفو فاضل هندی در  (571و7/529ق، 1819

ن را به هنگام اجرای حدّ زنا استظهار اای از مؤمنخويي نيز وجوب حضور عدّه اهللتيآمرحوم 
 (.221و1/221ش، 1741)ر.ک: خويي،  نموده است

شريفة  هيآنيز با استناد به ظاهر  (8/91ق، 1818قدامه، )ر.ک: ابن فقهای مذهب حنبلي
ةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأخُذْکُمْ بِهِما رَأفَةٌ فِی دِینِ اهللِ إنْ کُنْتُمُ الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَ»
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اند که امر تصريح نموده (،2)نور، « تُؤمِنُونَ بِاهللِ و الْیومِ اآلخِرِ وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ
)نجفي،  حدّ زنا دارد ای از مؤمنان، هنگام اجرایعدّهحضور ظهور در وجوب « وَلْیشْهَدْ»

(؛ پس تنها دليل شرعي که در باب وجوب اجرای مجازاتهای حدّی وجود 27/757ش، 1714
ای از مؤمنان شاهد عذاب و ؛ طائفه«وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ»دارد، آيه فوق است 

 ار وارد شده است.رنج آنان باشند و چند روايت که درباره نحوه اجرای مجازات زناک
از مسائل مطروحه پيرامون اجرای علني مجازات اين است که آيا اوالً همه مجازاتهای اسالمي 
حتي تعزيرات بايد آشکار اجرا شوند يا تنها حدود؟ ثانياً در همه حدود اجرای علني مطلوب است 

مادی وجود ندارد گونه مستند فقهي قابل اعتيا منحصراً در جرمي خاص؟ پاسخ اين است که هيچ
که گفتيم، ادلّه که بر اجرای علني مجازات در تمامي جرايم به نحو وجوب داللت کند و چنان

تنها در  معتبر موجود منحصر در زناکار است. آيه شريفه سوره نور و قضاوتهای حضرت امير
ليل معتبر قابل مورد زناکار است؛ بنابراين اجرای علني مجازاتها در ساير جرايم فاقد هر گونه د
کند، وارد شده اعتماد است؛ هرچند رواياتي که بر اجرای علني برخي ديگر از مجازاتها توصيه مي

کم جای اين تأمل وجود دارد که شايد جرم زنا دارای خصوصيتي بوده است است؛ بنابراين دست
صراً در آن جرم ای را الزم دانسته و حضرت نيز منحکه خداوند هنگام اجرای مجازات حضور عده

چنين عمل کرده است. گفتني است در قانون مجازات اسالمي نيز منحصراً در مبحث کيفيّت اجرای 
ای از مؤمنان مناسب و الزم دانسته شده است و در ساير جرايم سخني حدّ زنا اعالم و حضور عده

ديگر از فقهای برخي (. 288ش، 1792نيا، از علني بودن مجازات به ميان نيامده است )قربان
توان به اند که از آن جمله ميای را به هنگام اجرای حدّ زنا مستحب دانستهاسالمي حضور عدّه

شهيد اول  (،7/151ق، 1817)ر.ک: محقق حلي،  شرايعو محقق حلي در  النهايهشيخ طوسي در 
 تحرير الوسيلهي در و امام خمين (95تا، ، بياللمعة الدمشقيه)ر.ک: شهيد اول،  اللمعة الدمشقيهدر 

 اشاره نمود.( 2/887ق، 1821)ر.ک: خميني، 

و برخي از فقهای مذهب ( 1/18ق، 1815)زحيلي،  و مالکي نيز شافعي سنّتاهلاز فقهای 
ای قائل به استحباب حضور عدّه (8/118ق، 1815عابدين، ؛ ابن1/11ق، 1819)کاساني،  حنفي

 اند.هنگام اجرای حدّ زنا شده
ق، 1811)طوسي،  بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است خالفدر شيخ طوسي 

نين تمسک ايشان به مچله وجود دارد و هئلکن با توجه به اختالف نظری که در مس (؛5/718
رسد که اجماع ادعايي ايشان، اجماع بر استحباب يه شريفه در اثبات اين اجماع، به نظر ميآظاهر 

چون استدالل به ظاهر  است؛راد اجماع بر رجحان در مقابل ترک بلکه م ؛در مقابل وجوب نيست
يه برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با اينکه امر ظهور در وجوب دارد، امری پذيرفتني آ
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در « وليشهد»الوجوب و همچنين حمل امر عدم تدليل قائلين به استحباب، تمسک به اصال نيست.
يه آو اين است ون امر به معنای استحباب نيز به کار رفته چ ؛باشديه شريفه بر استحباب ميآ

 است.شريفه يکي از آن موارد 
 . تأثیر مصلحت در اجرای علنی مجازاتهای حدّی2

و به  هستندآيد، برای اصالح مجرمان طور که از متون و منابع فقهي به دست ميا همانتهمجازا
 و اميرالمؤمنين قتي سيره پيامبرلذا و باشد؛نميقصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه 

خواستند حدود الهي درباره آنها اجرا شود، آنها شود که وقتي افرادی ميشود، ديده ميبررسي مي
خواستند طوری اقرار نکنند که مجبور شوند حد را در جامعه اجرا کردند و ميرا امر به توبه مي

آيد و مي مؤمنان  وقتي زني خدمت اميراند؛ مثالًحتي مردم به اين نکته توجه داشته ؛کنند
فرمايد: من که خدا نيستم تا تو را پاک کند که او را حد بزند و رجم کند، حضرت ميتقاضا مي

کنم! تو اگر توبه کني و خدا تو را پاک کند، برای تو بهتر است تا اينکه خواسته باشي کاری کني 
 د.که حيثيت و آبرويت از بين برو

ای مسائل جزايي اسالم است، همان اصالح مجرم يهتوبه که از ويژگ و ح استپس هدف اصال
توبه  اله مجازات برای او مطرح نيست؛ منتهئاست. اگر کسي با شرايط خاصي توبه کند، ديگر مس

در اسالم معنای خاصي دارد و آن اين است که انسان رابطه خودش را با خدا اصالح کند؛ تنها 
ي از ترس از اجرای مجازات باشد، نيست. مهم اصالح است. در قرآن يک توبه ظاهری که ناش

« الَّ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُإ» کريم آمده است:
 د.؛ يعني بايد هم توبه کند و هم عمالً خود را اصالح کن(111)بقره، 

نظر اسالم اين است که اصوالً مسائل مربوط به فحشا در جامعه پخش نشود و آبروی اشخاص 
 لذا درباره نسبت ناروا دادن به کسي، اگر دروغ گفته است، بايد توبه کند و علناً ؛حفظ شود

هم بايد بگويد اشتباه کردم؛ چون انسان  باشد، خودش را تکذيب کند و در صورتي که راست گفته
مثالً برای زنا بايد  . فلسفه اينکهگرفتن شرايط بگويد نظر واند هر حرف راستي را بدون درتنمي

چهار شاهد با آن شرايط خاص شهادت بدهند، اين است که حيثيت اشخاص حفظ شود؛ هرچند 
شود. از اينکه اسالم برای قتل نفس، شهادت دو نفر را کافي اگر شهود زياد بودند، حدّ اجرا مي

ولي در مسائل عِرضي و ناموسي مانند زنا شهادت چهار نفر با شرايط خاص را الزم  دانسته،
خواهد اين مسائل در جامعه پخش شود و مردم از آنها شود که اسالم نميفهميده مي ،است دانسته

که بايد در قوانين جامعه اسالمي مورد توجه  گشا هستندو راه مهم يا مسائلهاطالع پيدا کنند. اين
 ند.گيربر قرا

د نص بايد در مألعام اجرا شواخطور هطورکلي و حد با بههآيا مجازاتحال سؤال اين است که 
 در مألعام تابع شرايط زماني و مکاني و مصالح است؟ هايا اجرای آن
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، به شکل موجود اصالً در فقه مطرح نيست و اين «علني»يا « اجرای حدود در مألعام»عنوان 
و نه در است نه در قوانين شرع آمده  و ک اصطالح فقهي يا حقوقي نيستي« در مألعام بودن»

کنيم، نه مسائل جزايي را بررسي مي کنيم، مخصوصاًقوانين عرفي. وقتي به منابع فقهي مراجعه مي
 اخيراً هلئاين مسم. ن اصالً موضوعي با عنوان مألعام نداريادر کلمات قدما و نه در کلمات متأخّر

اصوالً ست. ی، بدون اينکه بررسي شود آيا مبنای حقوقي دارد يا فقهي، طرح شده اادر بين عده
شود، بعضي از احکام فقهي جنبه عبادی دارد که اشخاص طورکلي بررسي ميوقتي احکام فقهي به

تواند جنبه سياسي هم داشته باشد؛ مثل بايد آنها را انجام دهند. اين مسائل عبادی گاهي اوقات مي
فوايد و منافع حج از نظر سياست جهان  ازک عبادت است، ولي در عين حال، شارع حج که ي

فرمايد: لذا در قرآن کريم مي ؛های سياسي حج توجه داشته استاسالم غافل نبوده و به جنبه
گفتيم حج را به مردم  به حضرت ابراهيم دليلبه اين  (؛ يعني24)حج، « لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ»

م کن که بتوانند آنچه برای دنيايشان منفعت دارد، به دست آورند که هر نوع منفعت، حتي اعال
؛ يعني «مَعْلُومَات وَیَذْکُرُوا اسْمَ اهللِ فِی أَیَّامٍ»فرمايد: سپس مي ؛شودمنفعت سياسي را هم شامل مي

 ت.خدا را هم ياد کنند. اين ياد خدا ديگر جنبه عبادی آن اس

ئلي که در کتب فقهي مطرح است، مسائل سياسي اسالم است؛ مانند جهاد يک سلسله از مسا
که حاکم بايد تشخيص دهد از نظر سياسي آيا بايد جهاد کرد يا خير؟ با اسرا چگونه بايد رفتار 

تواند هميشه يک حالت داشته باشد؛ کرد؟ آيا بايد آنها را عفو يا مجازات کرد؟ چنين مسائلي نمي
بتني بر مسائل نظام است که بايد افراد بنشينند و مشورت کنند و ببينند چون مسائل سياسي م

؛ بسي را بپذيرند يا خيرکند که آتشکند. آيا مصلحت اقتضا ميمصلحت چه چيزی را اقتضا مي
ت. طورکلي چنين مسائل سياسي در اسالم وجود دارد که از جمله آنها کيفرهای اسالمي اسبه پس

که آيا اجرا بشود يا نه، از مسائلي است که بايد مصالح اجتماعي درباره آنها مجازاتها از اين نظر 
طور مطلق گفت شما مجازات اسالمي را در هر جا و در هر شود بهدر نظر گرفته شود. نمي

اگر هدف  .ا نيز مهم استتههدف از اجرای مجازا .ولو به ضرر اسالم تمام شود، اجرا کنيد ،شرايط
عي به اسالم برسد، خوب و پسنديده است؛ همين طور است اگر بخواهيم نفعي به ما اين است که نف

و نتيجه معکوس  گرددشود که اسالم دچار وهن اما اگر اجرای آنها باعث  ؛مردم و جامعه برسد
شده در مطرح از روايات. گرفته شود، نبايد اين مجازاتها اجرا شود؛ اعم از اينکه حد باشد يا تعزير

خواهيم حدی جاری شده باشد؛ يعني اگر ميکنيم که اين مجازاتها بايد حساباستنباط مي اين باب
پس در اجرای حدود در مألعام بايد مصالح در نظر ؛ کنيم، بايد مصالح اسالم را در نظر بگيريم

نداريم؛ فقط درباره حد زنا يک آيه « در مألعام»طورکلي عنوان ما بهنتيجه اينکه گرفته شود. 
خواهد چه چيزی را بيان کند. در آيه شود که اين آيه ميکه متأسفانه توجه نمي د داردوجو
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شود، يعني وقتي حد زنا اجرا مي(؛ 2)نور، « وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِین»فرمايد: مي
 ای از مؤمنان حضور داشته باشند.طائفه

ای از کنند که طائفهکنند. گمان ميترجمه مي« مألعام»را به  «ای از مؤمنانطائفه»اين  برخي
به سه يا « طائفه»حال آنکه اگر به لغت مراجعه کنند، خواهند ديد که  ؛مؤمنان يعني در مألعام

است؛ يعني اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و  «طوف»از  «طائفه»د. شوچهار نفر گفته مي
اند. طواف را هم د، يک طائفه هستند؛ چون دور هم نشستهاصطالح يک ميزگرد تشکيل دهنبه

فرمايد: طائفه در مي گردند. حتي امام باقراند که دور خانه خدا ميگذاری کردهبدين جهت نام
نکته مهم ديگری !؟ شوداستفاده مي« مألعام»آيه يک نفر است، نه چند نفر. پس از کجای طائفه 

به آن اشاره کرده است. وی  ،کنز العرفاندر تفسير خود، « قدادفاضل م»نيز در اين آيه هست که 
و افراد « ديگران نباشند»در اين آيه يک قيد احترازی است؛ يعني « من المؤمنين»فرمايد: فراز مي

لذا نبايد اشخاصي که صالحيت  ؛از مؤمنان باشند تا با ديدن اجرای حد از اسالم متنفر نشوند
در روايتي ديگر آمده است که د. ، در وقت اجرای حد حضور پيدا کنناندعقيدهندارند يا سست

خواستند فردی را حد بزنند. حضرت متوجه شدند که در بصره بودند و مي روزی اميرالمؤمنين
برای نگاه کردن به  نهااند. وقتي از علت آن سؤال کرد، گفتند ايجمعيت خيلي زيادی جمع شده

های آنها را ديدند، فرمودند اينها افرادی تر رفتند و قيافهي نزديکاند. حضرت وقتاجرای حد آمده
ال »گونه اشخاص باشند و فرمود: ند و نبايد اينجا باشند. در موقع اجرای حد نبايد اينانادرست

بنابراين اين آيه هيچ د. سپس دستور دادند آنها را دور کنن ؛«مرحبا لوجوه التری إالّ في کلّ سوء
د بر اينکه اجرای حد بايد در مألعام باشد. درباره حدود يا تعزيرات ديگر هم که هيچ داللتي ندار

توانيم بدون دليل و نص ضمن اينکه نمي ؛نداردوجود دليلي وجود ندارد؛ حتي دليل ناتمامي هم 
شوشتری،  مرعشيم )صريح شرعي، در مسائل جزايي قياس کنيم و آيه مورد نظر را تعميم دهي

 (.، در: کتابخانه ديجيتال تبيان«ي مجازاتهااجرای علن»
ازمنکر است و شرط اساسي آن عدم معروف و نهيديگر اينکه اجرای حدود از باب امربه نکته

ازمنکر چنانچه موجب خطر و معروف و نهيدانيم امربهب آثار نامطلوب بر آن است و نيز ميترتّ
لذا اگر اجرای حدود موجب  ؛ز نيستيفقها جا به اجماع ،آسيبي به عرض و ناموس مسلمانان شود

و مورد ترديد جدی قرار  استوهن اسالم و انزوای آن شود، جواز آن با شبهه شرعي مواجه 
های عمومي، رسد اجرای علني حدود در زمان کنوني با توجه به وجود رسانهگيرد. به نظر ميمي

 ،«اجرای علني مجازاتهای اسالمي»داماد، )محقق تحقير تمامي مسلمانان را به دنبال خواهد داشت
(؛ مخصوصاً در شرايط کنوني که گروههای تکفيری و داعش در در: سايت بازنگری در متون ديني

گونه مجازاتهای حدّی در مألعام هستند و حساسيتي که حقوق بشر به اين صدد انجام اين
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به داعش تشبيه و موجب وهن نظام شود که نظام ما مجازاتها دارند، اجرای علني آنها باعث مي
 اسالمي شود.

 
 نتیجه

صورت مستقيم بر موضوعات و مصاديق احکام شرعي . مصلحت و مقتضيات زمان و مکان به1
صورت شود و بهتأثير گذاشته، موجب تبديل يک حکم شرعي به حکم شرعي ديگر مي

 گذارد.حکام تأثير ميفقيه ـ اعم از مفتي يا حاکم ـ بر خود ا واسطهغيرمستقيم و به
اند، مقدم دانستن مصلحت حفظ . آنچه فقها بر آن پای فشرده و به آن اهتمام خاص داشته2

 فقها در همه که موضع همهاسالم و اصل شريعت بر مصلحت اجرای احکام فرعي است. چنان
ام تزاحم اهم و ای که فقيهان هنگگونهاعصار از آغاز تاريخ فقه تا کنون، همين بوده و هست؛ به

-رو احکام حکومتي را مقدم بر ساير احکام دانستهاند و ازاينمهم، بر تقدم اهم بر مهم حکم کرده

است و از هر چيزی که موجب وهن اسالم شود، بايد « اوجب واجبات»حفظ اسالم از اند. 
 خودداری کرد.

مي برای اجرای انديشي در چارچوب شريعت برای حفظ اسالم است و نظام اسال. مصلحت7
احکام الهي است و نبود آن موجب هرج و مرج و اختالل امر مسلمين و وجود آن موجب اجرای 

در نظام اسالمي « تشخيص مصلحت نظام»احکام الهي و برقراری نظم است؛ مرجع اوليّه و اصلي 
 باشد.وليّ فقيه و حاکم اسالمي مي

ای مهيا شود که مجازاتهای گونهايد شرايط بهبردار نيست و ب. اجرای مجازاتهای حدّی تعطيل8
به کيفيت اولي شرعي آن، موجب وهن  اگر اجرای حدّگونه تبعاتي اجرا شود؛ امّا حدّی بدون هيچ

چنانچه با تغيير کيفيت  ،گردد يا خطری برای اسالم يا مسلمانان داشته باشد و انزجار از دين
 تفاده از احکام ثانويه و مصلحت آن را تعطيل کرد واس بابايد  ،شودتبعات برطرف مي ،اجرای حد

 کيفيت اجرا را تغيير داد.
در  خاص،های رواني و فرهنگي به دليل زمينه و صلب سنگسار احکامي ماننداگر اجرای . 5

به حکم و طور موقت را به نهاتوان آمي ،سطح جامعه زمينه وهن دين مقدس اسالم را فراهم نمايد
؛ البته اين به آن معنا نيست که اسالم ناقص است؛ بلکه به دليل تعطيل نمودع صالحديد حاکم شر

موجود نبودن شرايط الزم برای اجرای حکم است و روشن است که نبود شرايط اصل حکم را 
 سازد.دار نميخدشه
ديگر بايد گفت  نگاهيبلکه از  ،اجرای علني مجازاتهای اسالمي نه تنها محمل شرعي ندارد. 1
در حال حاضر و در جهان کنوني، بر اساس رواياتي که از اجرای حدود در انظار کفار نهي که 
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حد در بالد کفر دانست و لذا از اين طريق نيز اجرای  توان اجرای علني حد را اقامهکند، ميمي
 وجه شرعي ندارد. انظار عموميحد در 

دّی مشکل هستند و جرم آنها ( درست است که بعضي از مجازاتهای ح1شود: . پيشنهاد مي1
شود و قاعده درأ در صورت بروز هر گونه شبهه جلوی اجرای ندرت و به طرق خاصّه ثابت ميبه

گردد که در تقنين حدود الهي در قانون مجازات اسالمي به تبعيت گيرد، اما پيشنهاد ميحدّ را مي
ا موازين و قوانين حقوق بشری که که تقنين نشده است، مجازاتهای سنگين و مغاير ب« ارتداد»از 

قطع دست و پا به »شود، بازنگری شود و مجازاتهای حدّی مانند منجر به وهن اسالم و نظام مي
برداشته شود؛ چون صرف تقنين آن نيز در شرايط کنوني وهن « صلب»و « خالف در مورد محاربه

( در مجازاتهای 2شود. اعش مياسالم و نظام و تشبّه نظام اسالمي به گروههای تکفيری مانند د
که در قانون مجازات اسالمي « رجم»، به تبعيت از «صلب»و « قطع دست»حدّی ديگر مانند 

المللي و نظر برخي از تلطيف مقررات مربوط به آن با توجه به اسناد حقوق بشر، فشارهای بين
اسالم و مفسده  فقهای معاصر در توصيه به عدم اجرای مجازات رجم در حالي که موجب وهن

گذار بوده است، نسبت به حدود عرضيه ديگر در قانون مجازات اسالمي به است، مدّ نظر قانون
وحدت مالک نيز تعميم داده، اين نکته قيد شود که در صورت عدم امکان اجرا با پيشنهاد دادگاه 

جهت موافقت، حدّ به امر قضائيه و همچنين ارائه به ولي  حکم و ارسال به رئيس قوه صادرکننده
 ديگر تبديل و جايگزين شود. مجازات
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